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  اول فصل

  خندیدیم و گرفتیم دست ورق ؟ حکم گفتند

  بود خورشید دست ها سر تمام/  باشد آفتابگردان حکم شد قرار

  ...دادیم دل/  دو به دو...  گرفت ما از دست زمین

  برید را مانِ / آس ، آسمان

  باختیم...  تک/  به دو

  ندارد عاقبت/ تو هاي چشم روبروي بازي

  "شریفی هومن"
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 فتگیآش و اتاق میون میستم واي.  نیستم دیگه روزها این که من مثل.  نیست که نیست.  نیست گردم می چی هر

 شاید که یب بی به میفته نگاهم.  نداره اي فایده اما.  ببینم رو چیز همه بتونم راحتتر شاید هام آشفتگی میون,  هاش

 تونم نمی جا یچه ها قفسه توي نه کتابهام بین نه ها ورق باقی بین نه اما.  اونه به شبیه شاید که شاه به.  منه به شبیه

 می خاطراتم و خودم توي اتاق جاي به.  گذاشتمش جا جایی هم شاید یا.  شده گم آسَم انگار.  کنم پیدا رو دل آس

  ... شاید.  شد پیدا لعنتی دل این شاید گردم

***  

  . نمیام کوتاه اما افتادم نفس نفس به

  . ببینم وایستا.  کردي زیادي غلط تو -

  . دیگه االن تا نگفتم بهت که. دونستم می گندتو اخالق -

  !!!؟؟؟ من گند اخالق -

  . دنبالش دوباره افتم می و میدارم بر رو دمپایی آشپزخونه در کنار از و میشم خم

 ندگ تو کردي باز خود بی رو من پاي حاال.  میکنی خرابکاري خودت کم ؟ نکشیدي خجالت تو.  شعور بی االغ آخه -

  ؟ خودت کاري

 گیجه سر که چرخیدیم دور اینقدر اما نیست بیشتر متري 100 وجبیه نیم ي خونه یه.  رسم نمی بهش میدوم چی هر

  . کنه نگاهم تا میگرده بر. کاراهاش و باشه هادي دست از بیشتر بدم حال هم شاید دونم نمی.  گرفتم

 وقت فامیل فک هاي بچه با بیخود همه این.  نیست بیشتر که بازي یه همش.  خود بی کنی می بزرگش چرا بابا -

  . که میري نمی.  بگیر منو دست بارم یه.  کردي تلف

  . نبستمش خودم تا ببند رو دهنت غیرت بی توي -

 با.  مچسب می رو شرتش تی پایین خیز یه توي و کنم می خالی سرش رو دلیم دق وایستاده قدمیم چند تو که حاال

  . میره در دستم زیر از و کشه می کنار رو خودش که زنم می بهش ضربه تا چند دستم توي دمپایی

  ؟ پوکت مغز اون تو بیاد عقل خواد می کی ؟ شی بزرگ خواي می کی تو.  نفهم -

 غضب,  گیره می گریم عصبانیم خیلی وقتی که همیشه مثل.  شم می ولو زمین روي مکش کش همه این از خسته

  . میزنه زانو قدمیم یه تو و میاد.  شده تموم دعوا که فهمه می نزارم حال روي از هادیم.  میکنم

 . کنم کار چه بگو تو اما.  میگی چی فهمم می هادي جون.  بشه جوري این خواستم نمی.  آخره ي دفعه تو جون به -

  ؟ کنی جورش دیگه جاي از داري تو.  میلیونه 25.  که نیست دوزار قرون یه
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 رديک می هم رو اینجاهاش فکر باید میخوردي گهی همچین داشتی که موقع ؟اون بیارم پولی چنین کجا از من آخه -

.  

 ود نه شبم یه.  دیگه شبه یه همش. نیار نه من جون.  گوشمه بزرگم تیکه ندم رو پولشون اگه مامان جون,  هما -

  . من خاطر به.  ساعته

 هب رو اش چونه حاال که بهش میدوزم چشم و میکنم باز درنیاد اشکم تا میدادم فشار هم روي حاال تا که رو پلکام

 رو نفسم.  نمیکنه کار عقلش ساله هفت ي بچه قد اما سالشه 17 مثال که برادري به.  دستش توي گرفته قسم نشون

  . اتاقمون سمت میرم و میکنم جور و جمع زمین روي از بدبختی با رو خودم و بیرون میدم مقطع

  ... خدا به گیرم ؟ هما میکنی کار چی باالخره -

 اما...  نمک فکر.  نداره وجود کنم فکر اصال نشنوم که این نه.  نشنوم رو صداش و اتاق توي بندازم رو خودم میخواد دلم

 رس پلیرش تري پی ام موزیک صداي با داره که ست هیوا.  عقب میگردم بر خونه در صداي به نکرده باز رو اتاق در

 واريدی ساعت تا جلو میرم قدم یه و میکنم ول رو در.  میکنه باز مچش دور از رو آبیش استار آل بندهاي و میده تکون

  . ببینم بهتر رو حال توي

  ؟ بچه االن تا بودي گوري کدوم -

 از یکی و ورودي در سمت میرم سریع هیوا کردن دیر یا هادیه هاي حرف از دونم نمی که حرصی با.  نمیده رو جوابم

 و تهمیس واي دست به کفش و پریده باال ابروهاي با هم هیوا.  بیرون میکشم گوشش توي از رو هندزفري هاي سیم

  . بهم میشه خیره

  ؟ االن تا بودي کجا هشته ساعت.  گمونم بودم تو با -

  . میندازه نگاهی میده نشون رو هشت به دقیقه بیست که دیواري ساعت وبه میگرده بر

  . هنوز که نشده هشت -

  . باشی خونه شش تا بود قرار.  بدي من یاد ساعت خواد نمی وجبی نیم تو -

  . هما دیگه نده گیر -

 یکی فردا خواي می البد نگیرم هم رو تو جلوي.  اومدنت خونه از اینم, شکلت و سر از این,  زدنت حرف طرز از این -

  . یکی اون ي لنگه بشی

  . شدم معطل برگردم اتوبوس با خواستم می!  خب کشید طول بخره کفش بودیم رفته بنفشه با هما خدا به -
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 میشم یالخ بی.  فهمم نمی چی هیچ دیگه.  فهمم نمی.  نه یا میگه راست ببینم که میندازم چشماش به خیره نگاه یه

 زهنو. میدم تکیه طبقمون دو فرفورژه تخت به و میشم ولو زمین روي. بندم می خودم روي رو در و اتاق توي میرم و

  . تو پره می و میکنه باز رو در هادي نیومده در نفسم

  ؟ کنی کارمی چی باالخره ؟ شد چی -

  . طرفش کنم می پرت و میکشم رو تخت روي بالشت دستم کنار از و کنم می نگاهش حرصی

  . ندارم رو تحملت دیگه که گمشو چشمم جلو از -

 یم زمین روي جلوتر قدم دو که نمیرسه بالشت یه به حتی زورم.  تر افتضاح هم اون از زورم.  افتضاحه گیریم هدف

  ؟؟؟...  خوام می چطور.  افته

  . هما حسابین آدم همشون.  نیست میکنی فکر که جوریام اون تو جون به -

  !!؟؟ دیگه خودت مثل البد آهان -

  ... آخه -

  ؟ نه یا میري کوفت و آخه -

  . خیال و فکر دنیاي توي میرم افتادم زانو روي سر با من و اتاق از بیرون میره افتاده پایین سري با اون

***   

 فسن واسم داره روز هر ها پله همین از رفتن باال اما نیست بیشتر طبقه دو. باال میرم هن هن با رو ساختمون هاي پله

  ! شدم طوري این که میدم دست از رو رفتن باال ي انگیزه یا میشم پیر دارم دونم نمی.  میشه تر گیر

 شتپ میرم.  میکنم سالم رشیدي به سر با و کشم می بیرون گوشم توي از رو هندزفري هاي سیم تو میرم که در از

 پیدا هرابیس ي کله و سر که نیومده باال کامل هنوز سیستمم.  میکنم تازه نفس و میز روي میزارم رو کیفم و کارم میز

  . میشه

  . منش به خانم داشتین تاخیر که بازم -

 لبخند هی میکنم سعی.  دادن فحش به میکنم شروع دلم توي.  خواریه پاچه منتظره و بهم زده زل بدقواره لبخند یه با

  . دستش از میخورم حرص چقدر که نفهمه قیافم از که بزنم آروم

  . سالم.  بله -

  . نیاورد خودش روي به اما ؟ باز کردي شروع نکرده سالم یعنی

  . میشه کم حقوقتون از کلی که جوري این ؟ آخه چرا -
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  . نیست مهم -

  نیست؟ مهم -

  . نیست مهم برام نه -

 اون سنح ي قیافه دیدن با که صبحی.  رفت و کن کم رو شر زودتر یعنی حرفم این فهمید دفعه این که شکر رو خدا

 بیخیال و ممیش کار گرم سر پس.  نباشم بداخالق حداقل.  نباشم بد میکنم سعی! بشه ختم خواد می کجا به بشه شروع

 یزم روي هام ناخن با جاش به و میدارم بر کیبورد روي از رو دستام.  میکنم گیر نویسیم کد جاي یه تا.  آدم و عالم

  . اددرمی آرزو صداي که میکنم تکرار رو هام ضربه ریتم و میکنم چشم چشم ها کد توي دارم قدر اون.  گیرم می ضرب

  .کردي دیوونم هما دیگه نکن.  اَه -

  . میکنم کلفت رو صدام.  میشم کارم گیر بیخیال و میکنم بلند سر

 ، خونتون در خواستگاري میام هفته آخر تا خودم ها نخوري غصه هانی؟؟؟ نگفتی زودتر چرا.  عزیزم دیوونتم منم -

  . غلومتون من بشم میخوام ، ضعیفتون عاشق شدم بگم ، ننتون با بزنم حرف

 سیک اینکه خیال به آرزو انداختن باال ابرو به.  میدم تکون آهنگ داغون ریتم با هم رو گردنم میخونم که جوري همین

 ايصد توي میریزم غلیظ عشوه و ناز دفعه این.  پرم تو میزنه آرزو ي خنده صداي که میگردونم بر رو سرمه پشت

  . شدم نازك

 با من حاال.  دادي فریب رو من بیشرف توي.  نداري منو پاك عشق لیاقت تو میدونستم اولم از.  عاطفه بی.  گمشو -

  . بریزم سرم تو خاکی چه بچه یه

 شکالت آشغال,  وقتمون سر نیاد سهرابی جدي جدي که این ترس از.  برمیداره رو اتاق اش خنده صداي دفعه این

  .آرزو طرف کردم پرتشون و کردم مچاله بود میز رو هنوز و بودم خورده دیروز که رو هایی

  . حیا بی خفه -

  . کار این تو رفته هدر استعدادت مهندس نه شدي می هنرپیشه باید آرزو جون -

  .بیاري باال ديگن یه نمونی تنها دست اینجا تو گفتیم.  دیگه پرفرمنسم هاي.  باالست هام توانایی من میدونی که تو -

.  میده نشون رو دقیقه 11,10 که میندازم دسکتاپم ي گوشه ساعت به نگاهی میزنم حرف باهاش دارم که طوري همین

 تهنرف خونه از میکنم دعا و میشمرم رو ها بوق.  میگیرم رو خونه ي شماره زود و میفرستم لعنت خودم پرت حواس به

  . بیرون باشه

  . خوشگلم مامی سالم -

  . سالم -
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  ؟ برداشتی رو گوشی دیر بودي کجا ؟ خوبی ؟ چطوري -

  ؟ بدم پس جواب باید هم تو به -

 رو ما حال شما که نه بپرسم رو حالت گفتم فقط من.  بودي اخالق خوش که تو دخترم ؟ خانم مهناز داشتیمِ!  اِا -

  . بگیري

  . خوبم -

  ؟ خوردي رو قرصات -

  . میشه آتیشی جاش به و درمیاد کالفگی از صداش دفعه یک

  میکنی؟ یادآوري بهم میزنی زنگ روز هر که دیوونه یا بچم من -

 کنم کار چه.  کنم استفاده ازش دوزار آرودم گیر مفت تلفن که حاال گفتم فقط.  بزنم حرفی همچین میکنم غلط من -

  ؟ بحرفم باهاش بزنم زنگ ندارم پسر دوست که

  . میشه آروم کم یه انگار

  . بیا ور اون از تونستی داریم دعوت مهین ي خونه شبم خوبه هم حالم. خوردم رو قرصام -

  ! ها بدزدنت خیابون تو نري. باش خودت مواظب بال.  باش -

  . خداحافظ.  بچه نریز مزه -

 مامان ینهمیش لبم روي همزمان هم پوزخند یه.  خبر چه ببینم میندازم گوشیم صفحه به نگاه یه میشه راحت که خیالم

 ام اس دارم که همزمان!  شرکت خط با نه میزنم حرف باهاش خودم گوشی با داشتم نفهمید که خوبه حالش اینقدر

 که منم. دربیاره من روز هر تلفناي این از سر میخواد که آرزواه پیش هم گوشم یه میخونم فرستاده وحید که رو اسی

  !!! پایه

  "!  نشه پیدات نزنی جا. فیناله دوره امشب "

  . ستمفر می وحید براي جوري همون کردم تایپ که رو اي نیمه نصفه جواب و میکنم بلند سر میشنوم که پا صداي

  "!!! بگیر الیف ایزي بسته یه خودت واسه برو "

.  اشهب بوده خیال بی که نمیشه باورم هم خیلی چند هر.  حسابداري توي میره و میگذره کنارم از ما خیال بی سهرابی

  . نیست خود بی هم خیلی هاش اومدن رفتن این

  . دیگه بده جواب ؟ توش کردي رو سرت چیه گوشیت اون تو. مشکوك.  باتوام هما -
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 می که.  شده دعواش بابام با اِنُم بار براي من مامان که داره ربطی چه آرزو به.  بگم چیزي کسی به خواد نمی دلم

 همیریز هم به اعصابش باز کنه قطع رو قرصاش دوباره اگر که.  نخوره رو داروهاش باهاش لجبازي براي هم باز ترسم

 ريحسابدا به اي اشاره ابرو و چشم با. دادگاه و کاري کتک به میرسه دعواهاشون باز که.  کنه می عود افسردگیش و

  . میگم جاش به و بزنم حرف نمیخوام سهرابی خاطر به مثال که میکنم

  ! بچه بازیت تیله پی برو -

 میکنم فکر . میکنم بلند رو موزیک صداي و میزارم گوشم توي رو هندزفریم بگیره دوباره رو بحث پی نزارم اینکه براي

  ! نیست یادم و گفتم من رو ترانه این نکنه

  سرریزن هجوم از آدما ، بازه همه رو خونه این در

  میریزن کوچه تو زندگیشو ، که دارم رو آدمی اون حال

***   

  . میکنی سوار کلکی یه تو هما خودم جون به -

  ؟ چه من به نیستی بلد بازي تو -

  .جون هما که نیست کلت باال که سعادت هماي.  بیفته بهت خوبی اون به دست تو همیشه میشه مگه -

  . بوده سعادت بزرگوارم جد بزرگ آق ننه فامیل اتفاقا -

 هاي ورق و میده رضایت باالخره بود دستش توي هاي ورق مات حاال تا که بهرام همزمان میگیرم بهنام از رو نگاهم

  . میگه و بیرون میده رو نفسش.  میشه بلند و زمین روي وسط میریزه رو مونده باقی

  . جقله کنی می رو کار این چطور تو نفهمیدم هنوزم مدت همه این بعد من -

  . دادا دیگه شدیم پیر.  بودیم جقله -

  . میکنم صداش و میشم خیز نیم.  میره و میده تکون سري جواب جاي به و میکنه نگام

  ؟ کجا -

  ... بیام بگیرم رو باختم میرم -

  . بخورم رو شامم بیرون خوام می من.  خود بی -

  . میشه بلند وحید اعتراض صداي

  . پخته شام مامان -
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 یادم ور شما دسر که قربونت پاشو.  جون وحید بمونم منتظر شب نصفه تا باید بخورم رو تو مامان شام بخوام اگه -

  . نرفته

  . هما خیال بی -

 رتشش تی کوتاه آستین زیر از داره که میندازم بهش نگاهی نیم.  بده تکیه پشتی به تا میکشه عقب رو خودش

 داومشم هاي رفتن باشگاه این میکنم فکر و میزنم لبخند یه.  میکنه ورانداز غرور با رو اش زده بیرون تازه عضالت

  ! ظاهرا میده نتیجه داره

  . دیگه میده شیر بو دهنت هنوز میگه ما خانم خاله این که میکنی رو کارا همین.  وحید نزن زیرش -

  . میکشم رو آستینش و بهنام به میکنم رو زمین رو از شدن بلند حال در

  . بهی پاشو -

  . کوفت و بهی -

 رو اونی میکنی هوس گاهی که کنم چه خب اما.  بیزاره اسمش کردن مخفف از چقدر میدونم.  هم تو میره هاش اخم

  . بگیري گاز رو ها بچه لپ میکنی هوس که مواقعی مثل.  کنی اذیت بیشتر داري دوست بیشتر که

  . خوب پسر نداره گریه باختن!  اِاِ -

 کنم بازي وت با دیگه اگر لعنت من بر. دیگه میبري تو معلومه میشم تو خام دفعه هر چرا بگه االغ من به نیست یکی -

  . پوکر اونم

  . دگر شبهاي و شب فردا و امشب جز به البته خان بهنام نخورم می دگر که کردم عهد -

  ! نباشی بلد هم تو که میزنیم تخته دیگه دفعه از ؟ چشه خودمون حکم مگه فهمم نمی من اصال -

  . بازي می کنی بازي منچم تو.  کنه نمی فرق -

  . اتاق توي میاد شدن حاضر براي هم بهناز که برمیدارم ویدا اتاق از رو مانتوم

  ؟ کنم خبر رو ها بچه هما -

  . کنیم زندگی خر سر بی امشب یه بزار.  من جان نه -

  . کنن می پا به شر بفهمن هیوا و ویدا -

  . بشر بریم بیا.  اوه اوه!!!  خر شر که منم -

 اب ورودي در دم که هادي به میفته چشمم که دراومدیم اتاق توي از تازه. میکنم همراهش خودم با و میکشم رو دستش

  . میکنه شروع میبینه رو من تا. اومده در سینه به سینه بهرام
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  . استریت وال خیابون تو استریت تاپ صاحب.  بزرگ برنده.  به به -

  . سالم علیک -

  !!! ها بودیم خریده خونه حاال تا بودي کرده بازي پول سر لی لی قاقا جاي اگه هما میگم -

 دنبال و میدم فشار هم رو رو هام دندون حرص از.  بیارم خودم روي به جمع تو خوام نمی اما میگیرم رو حرفش منظور

  . کنه کور رو نطقش صدا و سر بی که میگردم جوابی

  . بسه خریدن خونه واسه فروشیم می رو خریدي تو که هایی و ام بی و بنز همین -

  . وسط پره می سریع نیست عادي اوضاع فهمیده که بهناز

  . مخلفاتش با اونم بیرون میریم شام داریم.  بیا هم تو هادي -

  . دم می رو بهناز جواب میکنم نگاه رو هادي دارم خیره خیره که جور همون

 ديبن ته اونقدر هم بیرون!!!  باشه خانواده با قرنی بعد.  باشه خورده یه بزار مثال مهمونی اومده.  رسیده تازه هادي -

  . بکشه مهین خاله شام تا که البد کرده

 که یدای ماشین توي میشینیم. بیرون میزنیم خونه از جنگی خداحافظی یه با هم ما و گیره نمی رو حرفم پی هادي

  . میشه بلند وحید صداي نزده استارت بهرام

  . بودي زده تاپ قمارخونه یه خودت برا االن تا بودي اهلش اگه هما. ها میگه راست هم هادي -

  . وحید شکر رو معرفتت.  قرمزي کاله ي خاله پسر بود خالم پسر -

  ؟؟؟ دارنش ها کارتون توي هاي خاله پسر فقط حاال که شد چی میدن نشون فیلما توي که غیرتی این میکنم فکر

***  

  . کنم می بلند سر باالخره نسترن باصداي که میکنم نگاه همچنان دستم توي عروسی کارت به

  . حتما ها بیاي هما -

 بابت ایدب هم کلی.  بخرم کادو باید عروسیش برم بخوام اگر.  کتاب حساب به دوباره میکنم شروع و میدم تکون سري

 میشم خیره و میکنم نگاه کارت به دوباره.  تازه بشم خیال بی رو دیگه چیزاي و آرایشگاه اگر.  بشم پیاده آژانس کرایه

 بختیبد با رو پوال این میگه دلم یه.  خوشی ذره یه و جشن و میخواد تنوع دلم یه.  راهه کلی الهیه تا اوه.  آدرسش به

 خسیس میگم خودم به دوباره ؟ بشه شب یه خرج کلیش... . و نداشته آینده و فوق کنکور کالس واسه مثال کردي جمع

  . میریزه بهم رو افکارم آرزو صداي.  هما نشو

  ؟ بره خودش کی هر یا بریم هم با بزاریم قرار -
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  ؟ هوم -

  ؟ بچینی گل رفتی تو است دیگه یکی عروسی ؟ کجایی -

 فکر بعد.  نمیرم خیال بی.  میخوام هم بلند پاشنه مجلسی کفش یه برم بخوام.  فکر تو میرم دوباره و نمیدم رو جوابش

 ته و شامه یه که بگیریم فاکتور رو خاله و دایی خونه هاي دورهمی اگر البته ؟ درنیومدي خونه از وقته چند کنم می

 و رقص!!!  ورقه بازي همین منم ي دخترونه هنر ي همه میکنم فکر و میخندم دلم تو بعد.  بازي دست یه تهش

 عشق ي پایه هم خیلی که نه ". میدم رو خودم جواب خودم بعد ؟؟؟ چی به چسبیدم کردم ول رو طنازي و آرایشگري

,  پنج و تبیس با دختر ؟ هستی فکري چه تو!  بابا برو ". باال میزنه درگیریم خود ". خدا شکر بودي دوستی و عاشقی

  . افتم می نسترن عروسی یاد دوباره میرسم که جا این به " باشی ات آینده فکر باید دیگه سن سال شش

  ؟ میاي.  بگیرم قرض رو امیر ماشین بشه اگه خوام می ؟ یانه بریم هم با ؟ میکنی کار چه -

  . میدم رو جوابش و میگیرم سرانجامم بی هاي کردن دل دل از دل باالخره

  . کنه ولت هم امیر این کن کاري یه هم تو -

  . باشه مفید بزار هست تا!  جهنم -

  . میام ؟ نه که چرا بیاري اگر مفت ماشین -

 کوفتی ندهآی این خیال بی شده که شبم یه بزار.  شد این زندگیم و بودم آینده نگران همیشه کنم می فکر خودم پیش

  . شد پیدا کلش و سر بالخره ناخونده مهمون مثل شاید بشیم

***   

 کردم قعر قدر اون.  میکشم صورتم به دستی ، دستی ي آینه توي و میکنم روشن رو امیر شش و دویست سقف چراغ

 فکر رمس تو هنوز پیشم سال دو تا.  میاد بدم بینیم روي کوچیک غوز این از چقدر.  ماسیده بینیم روي کیک پن که

 کیکم پن پد با.  هیچه پیششون یکی این که دیدم غوز باالي غوز زندگیم توي قدر این دیگه حاال اما بود کردنش عمل

 آرایش نهمو با متوسطم لباي و سفید پوست,  معمولیم ي قیافه. خوبه صورتم بقیه اما میکنم تمیز رو روش کم یه

 مه آرزو.  خریدم می خوبی نسبتا آرایش لوازم الاقل کردم نمی خرج چی هر واسه.  کردن پیدا بهتري ي جلوه معمولی

  . پرم می بهش بالفاصله.  میشه سوار و میکنه دل باالخره

  میگیري؟ شماره دیگه ازیکی داري اومدي امیر ماشین با.  خدا به شعوري بی خیلی -

  . زنه می رو دیگه یکی مخ داره جایی یه االن امیرم.  نزن جوش خود بی -

 میکشه ستمد از رو آینه و میشه خیال بی رو کمربندایمنیش آرزو که میندازم نگاهی خودم به دوباره ام آینه بستن از قبل

  . بیرون
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 پول مهه این.  المصب دارن سگ سیاهت چشماي. پسندید بپسنده باید که اون.  بابا کنی نگاه رو خودت خواد نمی -

  . نداشت کارایی تو شیطون چشاي این قد دادم آرایشگاه و لنز

 شد دیرم که بزن استارت پرت و چرت جاي. میزدم الس االن داشتم من تیپه خوش پسر اون با میگی راست که تو -

  . میشه کفري بابام.

  . میکنه آزادت دولت هفت از روزها همین جون حامد.  نداره عیب -

  . حتما آره -

  . نکن ترك جونتو آرزو.  نکن شک -

 رد ما ماشین بغل از چراغ و بوق یه با داماد عموي پسر,  حامد که پنجره طرف برمیگردونم رو سرم و نمیگم چیزي

  . میکنه نگاهم موذي لبخند یه با داره که آرزو به میکنم رو و میکنم جمع رو صورتم.  میشه

  میکنی؟ نگاهم داري جوري این باز که ورپریده کردي کار چه -

.  نداشت رژشا که موبایلمم میگشتم دنبالت داشتم, میکردي خداحافظی ها بچه با داشتی وقتی فقط. تو جون هیچی -

  . دیدمت دفعه یه که بزنم زنگ بهت حامد گوشی با شدم مجبور!!!  نگران منم

 رزوآ به میگردم گوشیم دنبال دارم کیفم توي هاي پرت و خرت زیر که جوري همون.  میشن گشاد ناباوري از چشمام

  . میگم

  . نکن شوخی -

  . میرم وا.  میزنه دیگه حرف یه شده روشن نمایش صفحه روي که اي غریبه کال میس اما

  . میدادم شماره بهش خودم گفت وقتی که خواستم می اگه.  دختر کنه کارت چی بگم خدا -

  ؟ تیکوف زندگی این تو داري الزم تنوع کم یه نمیکنی احساس تو االغ.  فسیل شدي تنهایی از.  خري که بس -

  داري؟ تو زندگیه اینم نظرت به ؟ من مال به دادي گیر رسیده کفایت حد به خودت زندگی تنوع االن -

 شبم هب شب. میزنم تنگش چیزي رستورانی شاپی کافی یه که هم گاهی از هر.  میاد در که شالم و مانتو خرج ؟ چشه -

  . کنم غو غو خودم برا تنهایی تو مثل که این نه. ببره خوابم باهاش بازي اس ام اس با هست یکی

  . کنه می اضافه چشمک یه با بعد

  . جاست به که هم مفیدم تفریحات -

 غییرت رو حرفم زود اما میخواد تختخوابش براي رو تو اونم بخوایش لباست بخاطر تو که پسري بگم میکنم باز دهن

  . کنم زهر کامش به و امشب جشن شیرینی خوام نمی.  میدم
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 که تو گذشته اون از. دیدم هم رو هات کردن گریه.  جاست به هم هات خوردن حرص تازه!  کشته منو مفیدت -

  . دارم هم رو بابام مشکل من میدونی

.  بگیردت دينکر خر که هم رو یکی.  میکنی بابام بابام هنوز شدي پیر.  کن نطق بعد بنداز شناسنامت به نگا یه اول -

  ؟ دنبالت بیاد االغ بر سوار شاهزاده یه منتظري هنوزم

  . نیست کسی جیگر دنبال چشممون ما نخواد آزرا ما از کسی ممنون نه -

  ؟ مرگته چه پس -

 بپذیرم هستن که طوري همون رو بقیه گرفتم یاد دیگه.  شدم خسته همیشگی بحث این از من و برگشته اخالقش اون

  . میگم آروم و میکشم پوفی.  گیرن نمی یاد من مورد در رو این دیگران چرا فهمم نمی اما. 

  . دارم مشکل االنش همین کافی اندازه به.  نیستم دردسر دنبال فقط هیچی -

  میزنی؟ ناله خدا همیشه که چیه تو مشکل این -

  . نشده دیر تا بریم.  خیال بی -

  . کشون عروس برم خوام می من خود بی -

 عمیق نفس یه بعد!  دیگه بسوزه دلش که نیست خودش مال میکنم فکر.  میپره جا از ماشین و گاز رو میزاره رو پاش

 رد رو آهنگها و میکنم زیاد ته تا رو ماشین ضبط صداي.  بشم خیال بی الاقل رو شب یه این میگیرم تصمیم و میکشم

 به تهمیف چشمم که راه وسط اما. جا در دادن قر به میکنیم شروع آرزو با.  امشب حال مناسب چیز به میرسم تا میکنم

 همه.  میداره نگه ها ماشین از تا چند سر پشت جلوتر کم یه آرزو.  میشم خشک جام تو ما رو کرده زوم که حامد

.  بیفتم شتگ گیر میترسم.  شم پیاده خوام نمی.  بکوب و بزن و رقص به میکنن شروع خیابون وسط و پایین میریزن

 کسی حضور که کنم نگاه فقط و وایستم گوشه یه میکنم سعی.  معرکه کنار میبره خودش با منو کشون کشون آرزو اما

  . میشنوم گوشم کنار رو صداش که برگردم خوام می.  میکنم حس سرم پشت رو

  ؟ وسط بریم هم با -

 نمی چرا ؟ باشم اینا شبیه تونم نمی من چرا میکنم فکر خودم پیش.  میندازم حامد به نگاه نیم یه و میچرخم کم یه

  ؟ خوشی الکی فاز به بزنم تونم

  . شده صرف قبال ممنون خیلی -

  ؟ زیاده نازت تو یا بدم خیلی من نظرت به -

  .میگم اون به و نکن زهرش خودت به میگم دلم تو و میندازم جدیدش دوست و آرزو به نظر یه

  . کرده خستم.  بلنده زیادي کفشام ي پاشنه.  کدوم هیچ -
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  . یرمم فرو بغلش تو کامال جوري این که نزدیکه بهم قدر اون.  کمرم دور بندازه تا میاره جلو رو دستش لبخند یه با

 هک مرزاییه اون جز این.  میاد بدم کنه لمسم اینجوري کسی اینکه از چرا نقیض و ضد عقاید همه این با دونم نمی

 نبوده هچ بوده بابا چه رو دیگه چیزهاي اما ، بیشتر باباست اجبار به کردنم سر روسري.  کردم رعایت ناخواسته همیشه

 هم یکی این ربزا.  امل و فناتیک بگن بهم بقیه و آرزو بزار.  جسمه یه فقط از بیشتر ارزشم میکردم فکر. داشتم نگه حد

 خط رهامباو ي شیشه روي سال پنج و بیست بعد چیزها این خاطر واسه تونم نمی.  کنه ولم پوزخند یه با بقیه مثل

  . بندازم

 دور ازش ات میچرخم اطراف به کشیدن سرك هواي به و میکشم عقب کم یه بشینه تنم به تنش گرماي که این از قبل

  .شم

  . کردن شلوغش خیلی ؟ بگیرتمون نیاد گشت -

  ؟ که میاي.  داماد و عروس خونه میریم میکنیم جمع هم بزنن دیگه دور یه.  میپان ها بچه رو خیابون سر نترس -

  . اونه راننده.  داره بستگی دوستم به دونم نمی ؟ هوم -

  . بیا ما با خوب -

  . ست خدا با برگشتنم دیگه موقع اون -

  . سرشون پشت هم آرزو.  میفتن راه و میشن هاشون ماشین سوار همه میشه تموم که آهنگ حرفا همین تو

  !! ها نسترن خونه بري بازم نزدم ناله همه این -

  . بودي گرفته گرم طرف با خوب. ها نفهمیدم نگی.  گذره نمی بد که تو به -

  

 میکنم عیس هم نسترن خونه.  آشوبه دلم تو اما.  بکنم خیالی بی به تظاهر میکنم سعی همیشه مثل.  نمیدم رو جوابش

 ترضای آرزو دوازده طرفاي باالخره.  بیاد سمتم کمتر حامد بلکه.  میگیرن رو داماد و عروس دور که باشم جماعتی جز

  . خونه برمیگردیم و میده

 هک شمردم خونه تا رو ها دقیقه قدر اون.  باشن خواب همه میکنم باز که رو در بلکه میخونم رو بلدم دعا چی هر دلم تو

 نشه باز هم روي توي رومون که کردم کاري هر االن تا.  بگه چیزي بهم بابا ترسم می.  گذشته یک از ساعت مطمئنم

 پله از و دستم میگیرم رو هام کفش.  فهمم نمی دیگه االن یعنی.  فهممش نمی اما دارم دوستش.  فهممش نمی. 

 ور مامان و بابا.  میرم وا میبینم روم به رو که چیزي از که میکنم باز رو در صدا و سر بی.  باال میرم ساختمون هاي

  . وایستاده اپن کنار اردك جوجه یه مثل هم هیوا و نشستن ها مبل

  سالم -
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  . میکنه خالی رو دلم ته نور زیر خیسش صورت میشه بلند که مامان سر

  ؟ شده چی -

  ؟ بودي گوري کدوم شب وقت این تا -

  .تر پائین میارم رو صدام تن خودآگاه نا.  عصبانیه هم جور بد.  عصبانیه.  پروندم می جا از بابا داد

  . عروسی میرم بودم گفته مامان به من -

 سر این اب یکیتون شب وقت این که کرده ولتون خدا امان به هم مامانتون.  نیستم آدم خونه این تو من.  دیگه همین -

  . برمیگرده الش و آش هم یکی اون,  خونه میاد وضع و

 یزارمم رو دستم.  طرفش میرم.  میشه بلند هقش هق صداي.  میکنم نگاهش بهت و ترس با و مامان سمت برمیگردم

  . صورتش توي میشم خم و اش شونه روي

  ؟ مامان شده چی -

  . بچه از نه شوهر از نه.  نیاوردم شانس که چی هیچ از.  میدونم چه -

  . میاد سرم پشت از هادي صداي که گیجم هنوز.  میگیره سر از رو گریه دوباره

 مردم مادراي و پدر ببینین برین.  دارین توقع ازم همش که کردین کار چه برام شما مگه ؟ کردم کار چی ؟ چیه -

   میکنن کارایی چه براشون

 ارهپ لبش ي گوشه.  برهمن هم در میکرد سیخشون سیخ فشن مدل همیشه که موهایی.  میخورم جا ظاهرش دیدن با

  . کبوده ي هاله یه چپش چشم زیر و شده

  ؟ آوردي خودت سر بالیی چه -

  . خودتی فکر فقط هم تو.  اینایی از بدتر هم تو ؟ تو یا من -

  .حرفش تو میپره و میده بیرون حرص با رو سیگارش دود بابا

 هیچ خودت.  میدم من دارم خرجتو. منه سري صدقه از هستی چی هر.  کردم براتون اومده می بر دستم از کاري هر -

  . بکنی تونی نمی غلطی

 رمیگردهب.  میکشمش عقب توانم آخرین با و میچسبم رو آستینش ترسم از که بابا طرف بره میاد درمیره کوره از هادي

 داد هم طوري همون و در سمت میره فشنگ مثل بعدش.  میده فشار هم روي رو هاش دندون من به نگاه یه از بعد و

  . میزنه

  . خودتون ارزونی هست چی هر -



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١۶ 

 

 ور بال این که آدمهایی همون بین بیرون,  بیرون رفته هادي و شده آوار چیز همه انگار خونه توي.  بیرون میره بعد

  . آوردن سرش

***   

 و مونده خواب صبحی سر ظاهرا هم خدا اما باال میرم شرکت هاي پله از صلوات و سالم با.  میرسم دیر بازم صبح

 هم مخود گوش به زور به که حال بی سالم یه.  میشم چشم تو چشم سهرابی با نرفته تو در از.  نمیده رو دعاهام جواب

  . بزنم انگشت رم می و میدم میرسه

  ؟ بزنم انگشت ها صبح شما جاي من خواین می سختتونه اگه منش به خانم میگم -

  ؟ دونم نمی من نمکه ي گوله گفته این به کی

  ؟ بدن من به هم رو شما حقوق اینکه شرط به داره اشکالی چه -

  . میاد کوتاه بعد و میکنه نگاه رو منو مات کم یه

  . شما دارید آستینتون تو رو چی همه جواب... ماشاءا -

  .بگیرم قرض جواب تو از بیام داشتی انتظار پ ن پ اما شده قدیمی پ ن پ که این با میگم دلم تو

 و نویسم می رو کدها از خط دو و کنم می باز رو ام برنامه کم یه.  ندارم رو کاري هیچ حال که روزهاست اون از امروز

 جا به جا ور ها عکس کم یه و میکنم باز رو شرکت تبلیغاتی مدیاي مولتی بعد کم یه.  بهش میزنم زل ساعت دو بعد

 و کنممی باز رو مسنجرم ي صفحه کار جاي به که ام حوصله بی قدر اون.  میشه تکرار زدن زل قضیه دوباره و کنم می

 آي هی به میفته چشمم. گردم می روشن دي آي یه دنبال کردم پیدا انگلیسی آموزش سایت از که هایی دي آي توي

 بن که هنزد اي دیگه حرف آنتالیا و توریسم جز حال به تا.  دانشجواه استامبول توي گه می ترکه یکی این.  آَشنا دي

 از رپ هاي جمله از اش حوصله چطور متعجبم.  خوبه انگلیسیش مشخصه.  بگیرم یاد چیزهایی یه میخواد دلم.  شه

 با و ینآنال بازي هاي سایت از یکی توي بریم بخواد ازم دوباره منتظرم.  نمیره سر من خالقیت بدون و تکراري کلمات

 بودیم دهکر بازي هم با اي دفعه چند.  بود داده رو پیشنهادش بهم بلدم بود فهمیده که همین.  بزنیم پوکر دست یه هم

  . هدیگ است سکه بارش و کار جا اون البد. بزنه کازینو یه داره دوست دونستم می اما گفت نمی. بود خوب کارش. 

  .میزنه چشمک بهم صفحه روي تکراري سوال همون که نگذشته چتم شروع از کم یه.  خوده بی انتظارم

  ؟ هستی س.ك.س اهل -

 کار این موقع میخوان ؟ بگیرن یاد زبان که روم چت تو نیومدن اینا مگه سرشون خیر ؟ بحث همین سر میرن همه چرا

  ! پسرمون گل از اینم بیا ؟ ببرن اي بهره چه زبان از
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 موقع همون چون هست هم موقع به ظاهرا.  پائین فرستم می رو مسنجرم صفحه و میارم هم به رو قضیه ته و سر

 دستش کنار پونهه میاد بدش پونه از مار.  من دست کنار میشینه و برمیداره کناري میز پشت از صندلی یه سهرابی

  . بیاد حرف به خودش تا نمیگم هیچی.  هرز علف یا است پونه دونم نمی من.  میندازه راه گیاه و گل نمایشگاه

  ؟ رسیدید کجا به -

  . خدمتگزار دولت اونم.  دولتم دروازه االن کردم رد رو شمرون پیچ -

  . میشه باز گوش بنا تا نیشش که میکنه برداشت دیگه جور یه ظاهرا اما میگم حرص سر از رو این

  ؟ بگیرم تاکسی براتون میخواید.  میشید خسته نرید اتوبوس با -

  . نیام کوتاه ناکسی و کس هر جلوي گرفتم یاد شکر رو خدا.  تره دیوونه منم از این نخیر

  . اومده مترو کرده پیشرفت علم ما زمان بوده محدود امکانات شما زمان ممنون -

  . کنه می جمع رو لبخندش دفعه این که هست جوري یه لحنم

  . بود شرکت مدیاي مولتی کار من منظور -

  .ببینه تا میکنم پلی کم یه میکنم باز رو کارم

 هک کنید تمومش عصر تا.  نیومده در تمیز هم قسمت این هاي عکس دور برش.  نیست خوب ها حاشیه رنگ این -

  . بدیمشون قدرتی آقاي تحویل باید

  . دارن الزمش نمایشگاه روز براي گفتن قدرتی آقاي خود.  نمیشه تموم که عصر تا -

 حاضر زودتر دبای کنیم کپی کلی روش از میخوایم.  بشه بسته کار باید امروز میگم االن دارم ایشونم جانشین من اگه -

  .باشه

 که حیف گمب بهش بلند بلند رو اینا میشد کاش.  بفرمائید شده تموم اگه کارت. شرکتی داخلی مدیر فهمیدم بابا خوب

 داد نمی مراه رو تو شرکت توي نبودي قدرتی زن ي خاله پسر اگر بگه نیست یکی. کنم کل کل باهاش نمیاد خوشم

 نهبک رو کار همون تونه می هم من با میریخته هم رو قبلی هاي طراح با چون که داشته برش توهم. کار به برسه چه

 خودم روي به و بکنه کارم جمع رو حواسم بهش توجه بی که کنم می رو سعیم ي همه! چندش نچسب بور ي پسره.

  .میشه باز PM یه با مسنجرم ي صفحه ها درگیري همین توي.  من به زده زل مانیتور جاي که نیارم

  " بیا حتما.  براست هم بازي بساط.  مکانه خونه. جمعن من ي خونه ها بچه عصر امروز "

 رو اسمت ته کوفتی ه اون میمردي.  آزاده کنه خفت خدا اي.  میبینم مانیتورم روي رو سهرابی ي شده خشک چشماي

 و کوفت!! ؟؟ مکانه خونه خواهرت سراغ شهرستان رفت مامانت دوباره تا. دي آي شد هم 57 آزاد.  میزاشتی دیت آي تو

  .مکانه
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 میگیرم شماره و برمیدارم رو گوشیم.  بیارم خودم روي به خوام نمی اما میگم راه بی و بد دلم توي و میخورم حرص

 روز هس دو این توي صدم بار براي رو هادي ي شماره.  نداره فایده اما.  بره و بده خرج به ادب فضول سهرابی این بلکه

 اون.  چسبیده صندلی به همچنان اما سهرابی.  میشم رو به رو باشد می خاموش تکراري ي جمله همون با میگیرم

 ممیر و میشم بلند دست به گوشی من سر آخر!  باشم انداخته صندلی روي رو دیروزي آدامس ترسم می که قدري

 به.  دارم خوب دوست تا چند اقل ال من میگم دلم توي.  میگیرم رو هادي شماره دوباره بیخودي.  آبدارخونه طرف

 ارمد خوبی دوستاي اما کنار بزارمشون دلتنگی بدون خواستم وقت هر طوریکه,  نمیشم نزدیک قدرا اون کس هیچ

 فکر . باشه داشته خوب دوست یه الاقل نه تا چند.  موقعیت این واسه باشه داشته خوب دوست تا چند هم هادي کاش.

  ؟ ریمدا دیگه خوب دوست یه توقع ازت میکنیم رد رو تو دوستی دست وقتی که بدیم چقدر ما یعنی خدایا میکنم

***   

 می هنیپ لبخند و میندازم نگاهی دستم توي هاي ورق به.  نکنه پرت رو حواسم که سایلنت روي گذاشتم رو گوشیم

 میشهه مثل که میزنم زل آزاده به و برمیگردم. کنم می نگاه میزاره وسط سما که کارتی به.  کاره آخرهاي دیگه.  زنم

  . پشتش زنم می.  ست پیدا وجناتش از چیز همه و باخته رو خودش

  . که کشیمت نمی.  چقدره تهش ته مگه.  بابا خیال بی -

  . میگی رو این میبري همیشه چون.  هم تو بابا برو -

 کنین بازي کسی با خواستین نکرده خدایی اگر میکنم رو کار این شماها هوشی سطح بردن باال راستاي در تو جان -

  . نبرین رو خودتون آبروي

  . نه یا عزیزم چی یعنی دونی می خف -

 دیگه مک یه هنوز.  کنم رو رو خودم ي برنده برگ تا وقتش به میکنم صبر و میدم لم سرم پشت دیوار به و خندم می

 یفتهم لرزیدن به دوم بار وقتی اما زارم نمی محلش.  لرزیدن به میکنه شروع گوشیم که احوالم و حال همین تو مونده

  . میشه بلند سما جیغ

  .ریخت هم به رو اعصابم.  کن خاموشش کل به یا بده جواب یا -

  .بود خراب دیگه جاي از کال که شما اعصاب -

 توي ايورق توي کردن رو سرشون که ها بچه جلوي و میکنم بلند دست.  باباست ي شماره.  میدارم بر رو گوشیم ناچار

  . نیاد در صداتون یعنی که ، میدم تکون دستشون

  ؟ بابا جانم -

  . کشه می خط نروم روي مامان ي گرفته صداي جاش به اما
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  ؟ کجایی.  هما -

  ؟ مامان شده چی -

  . میشه بلند جیغش

  ؟ پرسی می تلفن پشت از ؟ شده چی ببین بیا شو پا -

  ؟ شده بحثتون بابا با باز ؟ شده چی دوباره آخه -

  . گرفتنش که کرده غلطی چه هادي ببین.  کالنتري بیا شو پا نه -

  ؟ چی واسه کالنتري -

  . میگم بهت بیا.  شه آدم تا دارن نگهش بزار میگه.  نیست خیالش عین که بابات!  میدونم چه -

  ؟ بیام باید کالنتري کدوم باشه -

  ! ها اومدي.  بودن برده رو بابات آخري سري اون که همون -

 معامله بابت شخود که کنم فکر بابا به ، کنم فکر خودم ي گرفته حال به که میشم گیج لحظه یه. میکنم قطع رو تلفن

 آدم رو هادي حاال خواد می و دادگاهه و کالنتري گیر بار چند سالی الحال معلوم هاي ماشین و سند بی هاي خونه ي

  . شده عوض من با جاش انگار که مامان به یا کنه

  ؟ هما شده چی -

.  رونبی میدم حرص با رو نفسم.  دیگه که نذاشتن من براي آبرو.  شدن کنجکاو حاال و شنیدن رو هام حرف دونم می

  . امروزم تفریح از اینم بیا

  . برم باید شده چی کرده دعوا هادي دونم نمی.  هیچی -

  ؟ میشه چی بازیمون پس -

  . موقعیت این تو اما میکشه بیشتر آزاده عقل

  . افتیم نمی دیگه باخت یه هم ما الاقل.  برسه کارش به بره بزار.  نیست که المپیک بازي ؟ میشه چی چیو -

  . همیشگیم کار به شده تبدیل که چیزي به.  برسم کارم به بزارین آره.  میزنم پوزخند دلم توي

***  

 جا هی جوري همون هم خودم میخواد دلم که خستم اونقدر.  میکنم پرت گوشه یه رو کیفم برمیگردم که کالنتري از

  . میزاره بابا غرغر مگه اما شم ولو
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 فردا پس هک بودي یکی این سر باال الاقل بودي برگشته ؟ حاال موندنت داشت فایده.  خونه برگرد نگفتم مگه مهناز -

  . شازدت اون ي لنگه نشه هم هیوا

  ؟ کردم می تربیتشون باید من فقط مگه.  اومدن در این که بوده کی ببین برو رو باباشون خان بهمن -

  . بودي داریت خونه گرم سر همیشه تو نیست.  کردم می ادبشون میکردم ول رو زندگیم و کار باید من نه -

  خونه؟ بیاین زود امشب داده اجازه داریتون مملکت چطور.  داشتی هم مهمی کار چه -

  . شماهاست خاطر واسه میزنم دو سگ چی هر هست که چی هر -

 رو بابا جواب میاد.  میده خبر خرابش حال از قرمزش چشماي.  شده کبود هم مامان صورت و زده بیرون بابا گردن رگ

 مین ذهنشون به همدیگه به پریدن از بهتري راه اما نگرانن دوشون هر.  خرابن دوشون هر.  میگیرم رو جلوش که بده

  . رسه

  . بخواب کم یه بخور رو قرصات برو بیا! من جان. بیا کوتاه من جان مامان -

  . کنم درست شام میخوام.  خواد نمی -

  . کن استراحت برو بیا شما.  میکنم درست من -

 ابکت و حساب به حواسم,  برنج هاي پیمانه کتاب و حساب عوض اما.  میشم کار به دست خودم و بره فرستمش می

 نمی هم میلیون 17, 16 هم روي میکنم حساب چی هر.  مامانه طالهاي و بانک توي انداز پس و طال تیکه تا سه دو

 باز حسابی نمیشه روشون معلومه که هم بابا خراب اعصاب و اي اجاره ي خونه. میلیون پنج و بیست به برسه چه شه

 تمهل ازش بشه که نیست آدمی میداد نشون اومد که دقیقه چند همون بودم دیده کالنتري توي امروز رو زاهدي. کرد

  ... شه جور بخواد تا که هم وام.  نکن هم رو فکرش اصال که بخشش.  قسط حرف به برسه چه گرفت

 ديزاه باالي مدل ماشین.  باشه جدي قدر این قضیه کردم نمی فکر زده گندي چه میگفت داشت هادي که روزي اون

 باالتر کوچه تا دو و بود کرده بلند خیابون کنار از بخره سیگار بره تا میزارتش روشن وقتی دوستاش از یکی با رو

 لشو چطور موقع اون فهمم نمی!!!  شکسته چراغ یه و خط تا دو خسارت میلیون پنج و بیست.  بودند کرده تصادف

 فکر تیح شد نمی که بابا هاي فامیل به. نبود آسون کردنش جور که رو پولی.  میخواست رو پولش االن ولی بود کرده

 هک قبل دفعه از بعد که هم محمود دایی.  میشدن گرفتارتر ما از دفعه یک همشون افتادیم می که دردسر توي. کرد

 یستنن راضی کدوم هیچ بابا نه و مامان نه مطمئنم که مهین خاله مونه می.  شده سرسنگین ما با بود شده بابا ضامن

 هک رویاهایی و دانشگاه و جهیزیه خیال و خودم کذایی انداز پس همون سراغ میرم.  بیارن کم شوهرش یا اون جلوي

 معج این بفروشم هم رو رویاهام اگه حتی میکنم حساب که جور هر کنه نمی فرقی.  داشتم دوزار قرون یه همون براي

 همه این از بعد من زندگی تمام که شده دنیایی چه میکنم فکر.  درنمیاد آب از درست اي چرتکه هیچ رو لعنتی تفریق و

 از خط تا دو کردن پاك قدر حتی کردم حروم خودم به که هایی خوشی اون تمام,  هام جویی صرفه تمام,  کردن کار

  .ارزه نمی هم برادرم سرنوشت و زاهدي ماشین روي
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***   

.  اخالقیمه سگ روزهاي اون از امروز شدن خبردار شرکت کل که ام حوصله بی قدر اون.  ره نمی کار به دلم و دست

 آرزو.. . . بعدم گرفتم سایت وب عکساي از چند نبودن حاضر براي رو آرزو ي یقه بعد و شد بحثم سهرابی با که صبح

  . مونم می توش چی مثل میاد پیش مشکلی یه وقتی نه وگر زیاد ادعام و درازه زبونم فقط من میگه راست

 خون پول میشه پول این.  نمیاد دلم چرا دروغ.  نمیاد دلم.  دارم رو قرونش به قرون حساب.  کردم چک رو حسابم

 ینا حقوق ، مامان انداز پس ؟ کنم کار چه خدایا!!!  میلیون پنج و بیست.  نمیشه چیزي چند هر.  مجبورم اما.  رویاهام

.  کمه هن.  میشمرم هام انگشت با.  کنم نمی اعتماد کامپیوتر حساب ماشین به.  شده ضعیف ریاضیم.  مساعده ، ماهم

 پا به قیامت بفهمه بابا اما. خرده پول براش پوال این.  خوبه وضعش خاله.  بندازم رو خاله به!!!  میلیون پنج و بیست

 نه.  نزول لپو ، کارمندي چک ، معتبر ضامن.  کنه جور پول کم یه بتونه بهنام شاید!!!  میلیون پنج و بیست.  میکنه

 هاي نگاه از ؟ ادمی بدم این از من چرا اصال.  بکنه کاري یه بتونه شاید بگم سهرابی به!!!  میلیون پنج و بیست.  نمیشه

  !!! میلیون پنج و بیست ؟ شد شروع مصاحبه روز هیز

 ام برنامه هاي خط.  باشه باید که جایی اون اال هست جا همه حواسم اما نویسم می رو ام برنامه کدهاي دارم ظاهرا

  . بده ونمتک و بزاره ام شونه روي دست میشه مجبور زدنم صدا براي نسترن که گنگم اونقدر!!!  تا پنج و بیست شدن

  . کردم صدات دفعه چند ؟ تو کجایی -

  ؟ شده چی -

  . داره کارت در دم نفر یه -

  کی؟ -

  . نیاورده در زودتر رو پسر آمار رشیدي تا برو.  رشیدي میز پیش وایستاده.  سال و سن کم پسر یه.  دونم نمی -

 به ایدش میزنه سن کم.  کنم می براندازش پشت از طرف اون میرم.  بگذرونه خیر به خدا خود باید دیگه رو یکی این

  . بشه سالش بیست زور

  ؟ داشتین کاري من با -

  . خانم هما سالم -

 بلکه یادب دنبالم شه مجبور اونم تا طرفتر اون میرم کم یه.  نمیارتش یاد به من ریخته هم در ذهن اما آشناست صورتش

  . شیم دور آنتنش و رشیدي از

  .نمیارم جا به -

  . فرنودم -
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 کردن ور کاري شیرین اون باهم که هادیه شفیق رفیق همون.  میشناسمش تازه. بیرون میاد و میشه آه ام خسته نفس

  !!! لعنتی میلیون پنج و بیست اون بازهم.  نیست روزه دو.  گرفتنش روزه دو.  میفتم هادي یاد. 

  .نمیشه باورم که بوده خورده شکري همچین یه تنها تنها هادي نگو ؟ بیرونی تو چطور -

 چیزي بیاد نماو اگر آتیشیم وسط خانوادمون و ما حاال میکنم فکر اما بده رو جوابم که میکنه باز دهن.  میفته پته تته به

  . کنه نمی تغییر

  ؟ کار چه اینجا اومدي.  کن ولش -

  . هست جریان اون سر هنوزم زاهدي آقاي بگم اومدم.  جا این بودیم اومده بار یه هادي با -

 یادآوري هک رفته یادم مگه اصال.  کنه یادآوري بهم باید فرنود که داره جریانی چه زبون بی پول میلیون پنج و بیست

  ؟ بخواد

  . باالخره میدیم که بدیم باید رو پولش ؟ جریان کدوم -

 اضیر زاهدي آقاي که کرده تعریف شما از قدر این.  دیگه بازي قضیه!  گفته بهتون میگفت که هادي.  نه این نه -

 مهه باید که باختید که اگرم.  باشه زاهدي آقاي مال بردید چی هر اما.  بازي توي برید هم شما خسارت جاي بود شده

  . بدین رو خسارتش ي

  . دهمی ادامه من حال به توجه بی و سمتم میگیره کارت یه ؟ برد کدوم ؟ بازي کدوم ؟ بازي.  میکنم نگاهش واج و هاج

.  ینبزن زنگ بهش شب فردا تا نهایت گرفتین رو تصمیمتون اگر گفت.  بهتون بدم داد رو کارتش زاهدي آقاي -

  . خدافظ

  . میکرد صافش باید که اي بدهی ، هادي اصرار.  میزاره هم کنار رو چیزهایی یه ذهنم توي جرقه یه

 میخواد طرف گفت. بزرگ میز یه سر بزرگ هاي آدم با.  کن بازي پول سر شده که هم بار یه و بیا گفت ؟ میگفت چی

  .تونی می تو گفتم بهش که گفت. قیمتی هر به ببره

  ؟ میکنه معاوضه رو چیزي چنین بازي یه با کی. جالبه اونا نظر به است مسخره من نظر به چی هر جریان این

  . میده تکون سر.  میکنم نگاه آرزو به میزم پشت برمیگردم

  ؟ داري نظر هم من به حاال. دستت کنار نشستم که کردم اعتماد تو به من نامرد ؟ چیه -

  . بگیرم قرض پول اون از بشه شاید

  داري؟ پول آرزو -

  ؟ خواي می چقدر -
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  ؟ داري چقدر هر -

  . هست حسابم ته تایی سیصد دوست یه -

  . میلیون پنج و بیست.  نه تومن هزار سیصد میکنم فکر

  . میدن پسرات دوست که رو تو خرج ؟ میکنی کار چه رو هات پول.  که بهتره تو از حساب این با من وضع -

  . میگه میبره مانیتورش توي رو سرش که جور همون و میزنه تلخ لبخند یه

  . دم می من هم رو خونه خرج -

 من ضعو میکردم فکر ؟ نپرسیدم آرزو زندگی از وقت هیچ چرا میکنم فکر و میدم قورت میاد زبونم نوك که رو چرایی

  ؟ اینه من برنده کارت تنها واقعا میکنم فکر و میکنم نگاه دستم توي کارت به. بدتره اون از

***  

 مردي.  زدم زنگ کارت روي ي شماره به باالخره تراشیدن بیراه حل راه تا هزار از بعد,  زدن خط و نوشتن بار هزار بعد

 باشم قرار لمح شب شنبه پنج براي باید و زاهدیه دفتر مدیر که گفت بهم کوتاه ي جمله تا دو توي شناختمش نمی که

  . کرد تهدید حتی.  زد حرف زیاد بازي اهمیت مورد در و برد مورد ،در پول مورد در اما.

  . کذاییه شب شنبه پنج همون امشب و داد اطالع بهم اس ام اس با آخر ساعت رو بازي محل

 دونم نمی که بزارم جایی توي پا باید.  میکنم رو آخر دالي دل و ایستادم بازي محل باشگاه جلوي.  کردن قفل پاهام

 حماقت کارم دونم می.  لرزم می بید مثل من و پاییزه اول.  دونم نمی ازشون چی هیچ که آدمایی بین.  کجاست

 هک بابا.  کردم سر خونه دیوونه توي انگار رو روزه چند این.  رسه نمی شدم فلج ذهن به اي دیگه ي چاره اما محضه

 از که مامانی . نباشه مامان و ما چشم تو چشم تا میاد دیر میکنم فکر بیشتر.  کجاست وقت دیر تا ها شب نیست معلوم

 چه.  رمب نتونستم کارم سر دیگه رو آخر روز چند این.  خوابیده بخش آرام زور به یا سرمه زیر یا کالنتري روز اون از بعد

  ؟ میکنه تابی بی مامان و پیچونه می رو مدرسه هیوا وقتی کار سر برم شد می جوري

 حتی.  بزارم باشگاه توي پا ترسم می هنوز.  نداره فرقی میکنم مرور خودم براي رو ها قصه این که هم چقدر هر

 راهی هی همیشه باالخره.  کنم می پیدا دیگه حل راه یه.  کن ولش میگم دلم توي.  بشم رد خیابون عرض از میترسم

  . نباشه که نمیشه.  هست

 ويت دارم مثال,  شبه یه استراحت ي بهونه به رو امشب.  میشه داره نه نزدیک که میکنم نگاه رو ساعتم ي عقربه

 االن!! ! بابا. ". بابات و میدونی خودت " گفت.  کرد نگاهم اخم با گفتم مامان به وقتی.  گذرونم می سما تولد جشن

  . بدم پس بهش باید که جوابیه و بابا نگرانیم کمترین
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 بازي این ایطشر از نه که میرم کلنجار خودم با رفتن تو براي وایستادم شهر باالي بیلیارد باشگاه یه روي به رو حالی در

 بیهش شدن افکارم میکنم تصور لحظه یه.  نمیارم یاد به درست رو اش قیافه حتی.  زاهدي از حتی نه میدونم چیزي

 جاستاین مسئله فقط.  کشن می خودشون سمت رو من کدوم هر,  شر جن یه و خیر فرشته یه بچگیم هاي انیمیشن

 این برق و زرق پر تابلوي روي به رو هنوز من و شده نه درست ساعت.  خیره یکی کدوم بدم تشخیص تونم نمی که

  . چسبیدم زمین به لعنتی کلوپ

***   

 می هک نفسی هر ، میداریم بر که قدمی هر.  ایم زنده که اي لحظه تا.  گرفتنیم تصمیم حال در زندگی توي همیشه

 که اون بی رسونه می جهنم هاي دروازه به رو ما هم گاهی و سازه می رو آینده پلکان تصمیمات این گاهی.  کشیم

  . منه تصمیم وقت حاال.  بدونیم خودمون حتی

 وشت که داشتیم اي بچگی شکر رو خدا هم باز.  میکنم ردیف هم سر پشت دلم توي گرفتم یاد بچگی از دعا چی هر

 هباننگ به توجه بی.  دارم استرس چقدر ندم نشون تا میدم فشار هام دست کف رو بلندم هاي ناخن. بگیریم یاد دعا

 گاهشن و گرفته رو دیگه دست مچ دست یه با و پاشه می هم از تنش توي داره شلوارش و کت که باشگاه تشن غول

 ور پاهاش. گرده می بر دوم نگهبان ي باالخره.  شم آروم کم یه بلکه چرخونم می چشم اونور و ور این ، کرده قفل روم

  . ایسته می روم به رو حرف بی همکارش شبیه ژستی با و میکنه باز اش شونه عرض اندازه به

 همب که همونه آدرس اما.  باشم اومده اشتباه کاش میکنم آرزو لحظه یه ؟ اومدم اشتباه نکنه ؟ شد چی ؟ چی یعنی

 سایه هک میکنم نگاه رو نگهبان گیج و مات.  شه غیب و پرسید نمی رو من اسم یارو این که بود اشتباه اگر تازه.  دادن

 وقت ندچ این هاي کابوس شبح به میشه تبدیل سایه رسه می که جلوتر.  میاد بیرون ها پله کنار راهروي از مرد یه ي

 قد.  میده نشون ساله هشت هفت و سی.  کنم می دقت ظاهرش به اول بار براي.  زاهدیه.  شناسمش می تازه.  من

 هست که چیزي از تر تیپ خوش اش العاده فوق موي آرایش و مارکدار شلوار و کت.  داره سفیدي ي چهره و متوسط

  . من به زده زل زیرکش اي قهوه چشماي.  میده نشونش

  . باشه کنه می ادعا برادرت که خوبی همون به کارت امیدوارم.  اومدي باالخره پس -

 خریت تاوان اومدم.  مهمونی که نیومدم.  نمیارم خودم روي به و میکشم عمیقی نفس.  است گزنده و تیز خیلی لحنش

  . بپردازم رو هادي

  . بمونید حرفتون سر بازي از بعد امیدوارم منم -

 رو هاشلب.  میکنه پایین و باال دوبار نگاهش با رو پام تا سر و میره عقب قدم یه.  ده نمی رو جوابم و میزنه پوزخندي

  . میگه و میکنه جمع عجیبی حالت به

  ؟ کنی کار چه باید که میدونی -

  ؟ بکنم باید کار چه.  میشه خالی دلم ته لحظه یه
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  . بله -

  ؟ میدونی رو چیز همه بازي و پول مورد در ؟ مطمئن -

  . برام دادن توضیح -

  . نکنی اشتباه کن جمع رو حواست.  خوبه -

  ؟ باشه اومدن من اشتباه نکنه!!! اشتباه

 همین اگر.  میکنم پا اون و پا این من.  میفته راه زودتر هم خودش و کنه می اشاره کناري راهروي همون به دست با

 که این هن مگه.  میشن سست برگشتن براي پاهام میکنم فکر که خونه به ؟ میشه چی خونه طرف بدوم و برگردم االن

 بریزه ائینپ نمور سقف این اگر ؟ باشه سوراخ سقفش اگر حتی ؟ ایم خانواده یه ، میکنیم زندگی سقف یه زیر هممون ما

 روي بآ سطل یه مثل که منتظرته کذائی پول میلیون پنج و بیست در این پشت هما هی.  میشه آوار هممون سر روي

  . بریزیش زندگیت آتیش

  . میگه محکم برگردونه سر که این بدون زاهدي!!!  کردن تردید براي وقتیه بد چه

  . طرف این از -

 چاره.  ممینداز رو نگاه آخرین بازي این از بیرون دنیاي و باشگاه در به,  سرم پشت به و برمیگردم لحظه یه ناخودآگاه

  . رسی نمی چی هیچ به نکنی خطر تا.  هما نیست اي

 ي یگهد ي گوشه یه.  میشه دیده ورش اون و ور این بیلیارد میز تا چند که میشه بزرگ سالن یه وارد.  میرم دنبالش

 از که رنف چند جز بزرگی اون به سالن توي.  چیدن ردیف رو کوکا و دلستر هاي قوطی پشتش که هست بار یه سالن

 بیشتر.  ارهمید برم ترس لحظه یه.  نیست اي دیگه کس کلوپن پرسنل جز فهمید میشه شکلشون یه هاي لباس روي

 يباز براي هم حاال همین که میزنم نهیب خودم به بعد ؟ چی باشه بازي جریان این تمام اگر میکنم فکر.  قبل از

 رسیت می که نیستی پري و حور ؟ داري جذابی چیز چه آدم این براي تو میگم بعد ؟ بیارن سرم بالیی نکنه. اومدي

  . بدزدنت

 چیز یه رس اونم.  کنی بازي باهاشون و بشینی ، بري قراره فقط هم تو.  روزشونه هر کار بقیه زندگی با بازي ها آدم این

 پنج و بیست!!!  وسوسه از امان!!!  وسوسه آخ.  نشد جور اي دیگه جور هیچ که پولی میلیون پنج و بیست.  ارزش با

  . کرد بیرون بهشت از وسوسه هم رو آدم!!!  میلیون

 و پوش شلوار کت همه.  نشستن دورش مرد تا چند و هست خوري ناهار میز شبیه میز یه بار کنار تر عقب کم یه

 رو خصیتشش که تنشون فقط نه زیرش که لباسی.  ارزه می بیشتر میلیون پنج و بیست ها آدم این لباس.  خوشتپ

 وسطه هم رنگارنگ هاي میوه از پر خوري میوه بزرگ ظرف یه و میشه دیده گیالس تا چند میز روي.  کردن پنهان

 مونیمه توي بار دو یکی فقط که مشروبی هاي شیشه.  ایستادن دیگه طرف یه دست به گیالس هم نفر دو.  میزه
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 نم سمت به ها نگاه از تا چند رسیدنم با.  بدم تشخیص تونم می راحتی به رو دیدم دانشگاه هاي بچه بزرگ هاي

  . میکنم لرز.  است یخزده و سرد هاشون نگاه.  معذب خیلی.  معذبم.  برمیگرده

 یه نای. باشم آروم میکنم سعی فقط.  کارکنم چی باید االن نمیدونم.  ببازم رو خودم خوام نمی.  کنم خطا خوام نمی

 که مکوب می زمین روي طوري رو کفشم هاي پاشنه آخر هاي قدم با.  میگیرم باال رو سرم.  اشم هنرپیشه منم و بازیه

  . میاد حرف به زاهدي.  ایستم می سیخ و میدم جلو رو ام سینه.  محکمن هام قدم یعنی

  . من طرف از هم این -

 و یکننم تکرار رو من کار نفري دو یکی.  بدبختم هم شاید و خوشبختم هم میده سالم معنی هم که میدم تکون سري

  . دیدن رو من که نمیارن هم خودشون روي به حتی بقیه

  .کنیم شروع رو بازي تونیم می بیاد که آرش پس -

 یه با هک وجودي با و قامته بلند.  گرفتن ندید رو من که اونائیه از یکی.  برمیگردم میزنه حرف داره که مردي طرف به

 هایستاد که اي گوشه اون کم نور توي.  زاهدیه صحبتش طرف معلومه اما من چشماي به زده زل اي مته ي خیره نگاه

 توي از رو من افکار خواد می حاال و بوده اش طعمه منتظر انگار.  گیره نمی رو چشمم نگاهش عجیب برق جز چیزي

  . دوزم می میز سر افراد به رو نگاهم خونسردي به تظاهر با و میکنم جور و جمع رو خودم.  بخونه چشمام

 زمینی زیر ي قمارخونه یه با میکردم فکر قبال.  نیست داشتم رو انتظارش که چه اون به شبیه اصال میبینم که چیزي

 فتادما می هاش آدم و اي ترکیه هاي سریال یاد آگاه ناخود.  میشم طرف دیدم می ها فیلم توي که چیزي اون به شبیه

 یمشکوک چیز هیچ ، میکردن جمع رو ها گیالس و مشروب هاي شیشه اگر.  بودم طرف متفاوتی ي صحنه با االن اما. 

 کلوپ فضاي حتی.  شد نمی دیده شدن جمع هم دور کاري ي جلسه یه براي انگار که باکالس ظاهرا آدم تا چند جز

  . کردن گرم رو فضا میشن پاشیده سالن توي اطراف هاي هالوژن از که کمی رنگی نورهاي.  عادیه هم

 از بیش و کم حاال اما.  بپوشم لباس باید چطور دونستم نمی.  میندازم خودم وضع و سر به نگاه یه.  منم جمع دختر تنها

 مدک از خاص هاي مهمونی براي فقط که پوشیدم رو بلندم پاشنه بوت اما پاییزه اول روزهاي که این با. راضیم ظاهرم

 زانوهام رزی تا غازي کله سبز پیراهن یه با حاال.  بودم داده نگهبان تحویل در جلوي رو بارونیم.  کشیدمش می بیرون

 سینه گل یه اب فقط و پوشوند می رو باسنم زیر تا بلندیش که رنگترش پر کم یه کت و میشد کلوش کمر نزدیک از که

 رفته کش که رو مامان مشکی گیپور شال. ام ایستاده جمع این جلوي رسید می هم به زحمت به طرفش دو نگین پر ي

 هاي مارك پاي به مسلما درسته.  بستم سرم دور بودم آورده در اینترنت از صبح که عجیب مدل یه محکم,  بودم

 دلیصن یه نمیاره مبارکش روي به چیزي کسی میبینم وقتی.  مرتبم اما رسم نمی اونا عطرهاي و ها لباس معروف

 بی میکنم عیس اما, میبینم رو بقیه تعجب و میشنوم رو بلند قد مرد پوزخند صداي.  میشینم و میکشم بیرون خودم براي

  . باشم خیال

  ... میشه وارد هم دیگه مرد یه موقع همین تو
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 هک هایی اون.  میشن بلند احترامش به بودن نشسته که هایی اون که میشه وارد هم دیگه مرد یه موقع همین تو

 متوسطی دق.  باشه داشته الاقل رو پنج و سی میخوره بهش.  میکنم برانداز رو پاش تا سر.  میان جلوتر ، بودند ایستاده

 از یشترب ایش قهوه کرم شلوار و کت.  میاد نظر به ورزیده بشه سفت شکمش و کنه ورزش کم یه اگر که هیکلی و داره

.  ارهد ترسناکی برق سالن کم نور توي اش تیره اي ه قهو هاي چشم. باشه شیک هم باید.  ارزه می من ماه چند حقوق

  . بدوزن چشم نگاهش به کنن می جرات نفر سه دو فقط سالن مردهاي جمع توي

 افیهک لحظه یه همون.  میکنه برانداز رو پام تا سر لحظه یه فقط و میندازه باال ابرویی افته می که من به مرد چشم

  . بدنم ستون چهار درآوردن لرزه به براي

 فهمم یم ، میکشم هام ریه به سختی به که سنگینی هواي از رو این.  منه هاي شونه روي حاال جمع یه نگاه سنگینی

 ودندب ایستاده باشگاه در دم که اي قواره بی هاي تشن غول همون شبیه نفر دو.  چسبم می صندلیم به محکم من اما. 

 رو من کناري صندلی تا میکنه اشاره بادیگاردش تا دو اون از یکی به مرد.  گرفتن رو مرد طرف دو تر عقب قدم یه

 اون صورت روي من نگاه.  صندلی روي میشینه و میاد جلو,  ندارم وجود جا اون اصال انگار بعد.  بکشن بیرون براش

  . میرسه نظر به ساکت عجیبی طرز به حاال که سالن دور اون نگاه و چرخه می

  ؟ هستن همه,  خوب -

  . میندازه جلو رو خودش زاهدي.  میده کشیدن نفس ي اجازه بقیه به زدنش حرف با انگار.  داره اي گرفته صداي

  ؟ خان آرش دیگه کنیم شروع درسته چیز همه اگه.  طوره همین بله -

 سوخته ابآفت پوست.  میکنم نگاه رو رخش نیم دوباره و میگردم بر اختیار بی!  اینه بودن منتظرش همه که آرشی پس

 شنشون خشن کلفتش هاي لب و بزرگ نسبتا بینی چند هر.  داده اش چهره به اي مردونه اي قهوه رنگ صورتش ي

  . کنه می جذابش ، خاص برخورد نوع و اش العاده فوق عطر بوي اما میدن

  . است کاره چه ات جوجه این میبینیم باالخره نکن تابی بی.  شهرام داري عجله خیلی که این مثل -

 داشت وقتی که اي جوجه.  منم جوجه از هم منظورش البد شهرامه شده فالن فالن زاهدي این اسم میفهمم تازه

 هم ها رقد اون شاید دیده نا دنیاي این که میکرد فکر هم این به باید آورد می بیرون سر ازش و میشکست رو تخمش

  . نباشه خوبی جاي

 ارقب ي چهره به نگاهی و میشم جا به جا کمی جام توي.  میشینن میز سر هم دیگه نفر سه سالن توي مردهاي از

  . کنم می هاشون قیافه از کلی ارزیابی یه.  است چهره روانشناسی قدم اولین.  میندازم

 شصورت میز باالي چراغ نور زیر حاال.  دم می تشخیص رو اولی بلند قد مرد اون منند روي به رو که نفري چهار بین

 النیشعض هیکل که تنشه دوخت خوش خیلی شلوار و کت یه.  نداره آرش از کمی دست تیپ توي.  مشخصه بیشتر

 بینی.  همیکن تقویت رو حدسم رنگش تافی پوست.  باشه شنا به شبیه ورزشی اهل باید معلومه.  میکشه رخ به رو

 جدي ي چهره عکس بر.  کشیدتش حسابی دست با یکی انگار,  میده نشونش مرموز که داره تیزي نوك و کشیده



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢٨ 

 

 زیر هک سیاهشه چشماي آخر دست.  میزنه کوچکتر سالی چند آرش از که این خاطر به شاید لبشه روي پوزخند یه آرش

 الهس چهل نزدیک دو هر.  دارن معمولی هاي قیافه دیگه نفر دو.  میده نشونش زیرك جور بد مشکی و پر ابروهاي اون

 هاشون هچهر روي از.  باالست بلند و الغر شدنه تاس ي آستانه در که یکی اون و است فربه و کوتاه قد یکیشون.  اند

  . دارم قدري رقباي که بگم تونم می هم

  . میکنه باز لب و چرخه می دور جمع توي ورودش ي لحظه از اول بار براي آرش نگاه

  ؟ کنیم شروع -

 بلند اج از میکنم هوس لحظه یه.  شدن خشک تنفسیم مجاري تمام کنم می حس.  میکنم خیس زبون نوك با رو لبم

 می نممیک حس دهنم توي رو رژ طعم که همین اما. کنم فرار افتادم گیر توش که سنگینی جو از توانم آخرین با و شم

  "!  نبودي ترسو که تو.  کن جمع رو خودت هما ".  زنم می تشر خودم به میکنم شروع بد دارم فهمم

 نجوونتری تیز نگاه به میفته چشمم احوال همین تو.  بدم نشون چیزي نباید دارم اضطراب که هم چقدر هر دونم می

 و و میندازم باال ابرویی.  میشنوم میده بیرون پوزخند با که رو نفسی اون صداي و میره باال لبش ي گوشه.  میز سر مرد

.  منداشت دست رو االن تا.  ام برنده حتما که میدم دلداري خودم به دلم توي.  کنم می نگاهی دستم توي هاي ورق به

 توي.  اشمب باز راست و پاکباز بزار پس ندارم باختن براي چیزي که من.  کنم بازي دغدغه بی همیشه مثل کافیه فقط

 اما است مسخره خدا اسم بردن میکنم قمار دارم وقتی دونم می.  است مسخره کارم میدونم.  میارم رو خدا اسم دلم

  . کن کمکم خودت خدایا.  کنم می صداش و میشه امید آخرین اون نیست اي دیگه کمک هیچ وقتی

 یادم که نممیک تلقین خودم به قدر اون.  مشغولم خاله و دایی هاي بچه با بازم کنم فکر میکنم سعی.  میشم بازي گرم

 بقط.  میشناسم رو همبازیم مردهاي دیگه حاال.  میکنم بازي چی سر دارم میره یادم.  شناسم نمی رو ها آدم این میره

 قدر هنوزم است کاوه اسمش میدونم حاال که مردي و آرش اما.  رفت جا زود تر مسن مرد تا دو اون از یکی حدسم

 شرط فقط و نمیده بروز هیچی ظاهرش روي از.  مونه می یخ کوه عین الغره همون ، سوم مرد.  میدن ادامه دارن

  . میزاره شرط روي

 شکار رو رقبا حرکات تک تک باز مثل و بشه چشم وجودم ي همه کافیه فقط. بربیام پسشون از باید چطور دونم می

  . کنم

 ور دودش و میکنه روشن هم رو پنجمش سیگار میشه عصبی داره معلومه که آرش.  نمونده کار آخر به چیزي دیگه

  . بازیه اول سردي همون به هنوز چرا فهمم نمی چند هر.  میده بدبخت من حلق توي

 هک رسیده جایی به ها شرط.  شکنه می گردو دمش با داره معلومه که میندازم زاهدي به نگاهی و میدم تکیه عقب به

 می يباز باهاش فقط دارن ها آدم این و میکنه بازي من مثل تا ده زندگی با که پولیه از حرف.  میکشه سوت داره مغزم

 خندلب و بیاره خودش روي به خواد نمی کاوه.  نیارم کم میکنه اشاره بهم,  میکنم نگاه زاهدي به مردد چقدر هر.  کنن
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 میز وسط پول به.  نیست خوب هم خیلی ، اون اوضاع یعنی این چرخونه می دستش توي رو گیالسش داره اما.  میزنه

  . ترسم می باخت از هم من زندگیم توي اول بار براي میکنم فکر که

 سبک من و میشه آب داشتم که اي جرات و دل.  کنم می کم وزن کلی میکنم حس شه نزدیک آخرش به بازي تا

  . میشم

.  میگیرم دندون به رو لبم ي گوشه ندم لو رو خودم که این براي خوشی از.  آرومم حاال من و بازیه آخر هاي نفس

.  البته داره حق . کنار میکشه خونسرد و شیک خیلی نیفتاده اتفاقی هیچ انگار که میکنم نگاه آرش به.  دارم خوبی دست

 گرا پول همه این با دونم می.  بره جلو جاها این تا کار واقعا نمیکردم فکر میزد رو پول حرف زاهدي دفتر مدیر وقتی

 فبلو دارم ببینه میخواد.  میشه خیره چشمهام توي کاوه.  فرسته نمی بیرون دخمه این از هم رو جنازم زاهدي ببازم

 ، الغر مرد به نگاهی که میفهمه چی فهمم نمی.  مونه می میخ عین نگاهش.  دارم چنته توي چیزي واقعا یا میزنم

 شکست خواد نمی المصب اما کنم حس تونم می هم من رو شکش بوي.  ان رفته درهم هاش اخم که میندازه سیامک

  . میکنه قبول رو شرط و بپذیره رو

  . میکشونه سمتش به رو همه نگاه آرش پوزخند صداي

  ؟ مرد میکنی قمار چی سر داري.  االن نمونده جیبت ته دیگه قرونی یه یه تو!  سیا -

  . برگشته رنگش اما کنه جلوگیري صورتش عضالت انقباض از تا میزنه زور داره سیامک

  . بدم رو باختم پول که دارم قدر اون -

  . ببینیم کن رو -

  . آرش میشناسی رو من که تو -

  . که دونی می.  میز سر اونم نمیزنیم حرف نسیه به راجع -

  . کنم خرج ازش که دارم اعتبار رو قدر این -

  ؟ سنگی کوله باغ ي اندازه مثال ؟ چقدر -

 کفري متوجه هم رو در دم هاي نگهبان هاش دندون قرچ قرچ صداي ، هیچ که سیامک ي شده منقبض فک دفعه این

  . کرد بودنش

  . سنگی کوله اندازه.  آره -

 میزنن حرف ازش که چیزي این دونم نمی.  باشه گرفته آروم کن خفه صدا زور به که مونه می غرشی به بیشتر صداش

 رس ها چیز این از که بودم جدي میز یه پاي دفعه چند من مگه اصال ؟ جورشه چه دیگه این یا ؟ ارزه می چقدر یا چیه
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 اشاره بهم گیالسش بردن باال با که میندازم زاهدي به چشمی زیر نگاه یه آخر بار براي آروم و ساکت فقط ؟ بیارم در

  . بدم ادامه میکنه

***  

 این.  باشم شده شکلی همین هم من نکنه ترسم می لحظه یه.  نشسته سیامک پیشونی روي عرق درشت هاي دونه

  . کرد ظاهر حفظ باید زندگی بازي توي حتی بازي توي که گرفتم یاد وقته خیلی رو

 آدم هی تصویر کاش اما نمیام نظر به بد میکنم نگاه که میز به شده خیره هاي چشم توي خودم ي چهره انعکاس به

.  ندارم باختن حق من.  است پا به وجودم توي اي ولوله چه که میدونم خودم فقط.  هست واقعا که بود چیزي همون

  . کنم فکر حتی ندارم ازش حقی که چیزي به تونم نمی پس

 بی با کاوه.  میگذرن اما زندگی سخت هاي چیز ي همه مثل سخت.  میگذرن هم کشدار هاي دقیقه این باالخره

 بند ورز به جام سر اما من.  کنه می شل رو کرواتش ي گره و بره می دست سیامک.  میبره لب به رو گیالسش خیالی

.  شد تموم مصیبت این.  ببینم خونه تو میتونم دوباره زود خیلی رو هادي.  هورا.  میشه تموم کابوس باالخره.  شدم

 ماا بچرخم خودم دور ، دور چند میخواد دلم.  بگیرم جشن و بردم و بپرم پائین و باال میخواد دلم.  جونم خدا گرم دمت

 ي هقیاف به گیرم نمی رو خندشون جلوي دیگه که هایی لب با و کوبم می دست خودم افتخار به سرخوشی از فقط

  . میزنم زل کاوه سرد چشماي و سیامک درهم

  ! بردم من که ببخشید.  بود خوبی بازي آقایون خوب -

 رو انتظارش که قدري اون نه حداقل.  نمیاد نظر به ناراحت هم خیلی چند هر.  میبره باال رو لبش ي گوشه فقط کاوه

 يزاهد سمت به جاش به و میگیره ندید رو من هم باز آرش.  میکنه نگاه بازیگوش ي بچه یه به داره انگار.  داشتم

  . میگه سیامک به رو و میزنه نمایی دندون لبخند زاهدي.  برمیگرده

  . بده اطالع بهم سرمست بگو هم رو آخر قرار.  میدم انجام رو مقدماتی کاراي -

  . ستهای می پا روي و میگیره میز روي از رو چشمش سختی به.  بده تکون رو اش وارفته هیکل میکنه سعی سیامک

  . باشید مطمئن.  بزرگه زیادي همتون براي لقمه این -

 میشینه آرش روي خشمش از پر نگاه ، جمله یه همین گفتن از بعد.  کرده حفظ رو خودش صالبت هنوز اما صداش

 متس میره هم بعد و میکنه سالن تاریک قسمت توي هیکل درشت مردهاي از تا دو به اي اشاره.  میده تکون سري.

  . خروجی

 براي و همینداز زاهدي به رضایتمندي نگاه. میشه بلند میز پشت از بقیه به اعتنا بی سیامک خروج محض به هم آرش

.  ورینج این چرا ها این کنم درك تونم نمی. میفتن راه سرش پشت هم نفري چند.  میره و میده تکون سري هم بقیه
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 یزيچ براشون ها پول این که دارن مایه قدر این یعنی.  بود سکته حال در سیامک فقط اما باختن که پولی همه اون با

  .میشه بلند کاوه صداي که رفتنش مسیر به زدم زل ؟ نیست

  ؟ کردي سوار کلکی چه -

  هوم؟؟؟ -

  . میکنم نگاهش سوال عالمت به شبیه.  سمتش میچرخونم رو سرم

  . بود کارت تو کلکی یه.  بزاره کاله رو من سر بتونه تو مثل اي بچه عمرا -

  . ندیدم رو عصاتون بود تاریک باشگاه.  بزرگ بابا ببخشید -

  .میکنی سوار اي حقه چه ببینم,  بود می بهت چشمم اول از باید.  درازه که هم زبونت بازي حقه از غیر -

  . دیدي چیزي شاید نره یادت عینکت دیگه ي دفعه -

  . بگیرتت من چشم که نیستی مالی.  نریز مزه خود بی -

  !!!؟؟؟ جانم -

 رو خودت جوري این که نیستی عددي وگرنه گرفتمت کم دست زیادي بود من از اشتباه.  حاال نشو مرگ ذوق -

  .جوجه گرفتی تحویل

  . میشم نگرانت میزنی رو حرفا این ست کوتاه اینجا سقف میدونی -

  . دارم زیاد دلنگران من. باش خودت نگران -

 اما اختیب چنین از بعد هم اون انرژیه پر قدر این چطور فهمم نمی.  گرفته شیطنت از بیشتري رنگ حاال کاوه ي قیافه

  . بایستم آدم و عالم روي تو تونم می که سرخوشم قدر اون من

  . ان بهره بی مغز نعمت از دارن دل فقط ظاهرا جنابعالی هاي دلنگران منتها.  معلومه که اون -

  . روییه پر دادن تو به که هم نعمتی تنها معلومه قضایا ظاهر از که جور اون -

  . کنید اصالح رو خودتون کنید سعی.  زشتیه ي خصیصه بینی ظاهر -

  !!! البد شنیدي که رو گوشت و گربه حکایت -

  . میبرم باال رو هام ابرو باهاش برخورد درخور شیطنتی با و میندازم پاش تا سر به نگاه یه

  ! حتما شنیدید رو پیاز و سیر حکایت هم شما -

  ؟؟؟ شدم جمع دفعه یک بودم مفرد شخص دوم کنم قطع خودم از رو امیدت اینکه از قبل تا چطور -
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  . دارن رو مشکل این آقایون جمع آخه -

  . مطمئنی خودت به زیادي.  باشی سقف مواظب باید تو حاال -

 می اوهک صورت به من صوت روي از فقط پونگ پینگ ي مسابقه تماشاي باشن اومده که انگار و کردن سکوت بقیه

 به وقتی اما.  بگیرم تیشه و بدم اره صبح خود تا تونم می و شدم شارژ حسابی بردم با که هم من.  عکس به و پرن

 تسم میرم و میگیرم کاوه از رو نگاهم پس.  کنم تموم زودتر هم رو بازي این بهتره فهمم می میکنم نگاه ساعتم

  . بزنم پس رو دادن جواب ي وسوسه تونم نمی چند هر.  زاهدي

  . رسیدم خودشناسی به فقط.  ندارم کاذب نفس به اعتماد -

 ندب پا روي ذوقش از.  بشه تیش عیشش خواد نمی که معلومه.  میندازه وسط رو خودش زاهدي بده جوابی میاد تا کاوه

  . نیست

  . کنم مهمون رو همتون بردم افتخار به میخوام بیاین ها بچه خیال بی -

 دستش ويت سینی هاي گیالس و بکشه بیرون ها یخ الي البه از رو بطري یه تا میکنه اشاره پرسنل از یکی به زاهدي

  . میکنه نگاهش تمسخر با بیاد کوتاه زودي این به خواد نمی معلومه که کاوه.  میکنه پر رو

  ؟؟؟ کنی می مهمونمون داري خودمون جیب از -

  . بفهمی تا بزن لب یه.  تو جان به سفارشیه سفارشی.  میکنه فرق یکی این -

  . بسه داشته برت توهم که زدي قدر اون تو که همین -

  .متوبرس پاي گرد به تا مونده حاالها حاال چند هر.  بسمونه برسه ما به هم اش لقمه یه سفره این از.  نباش بخیل -

.  چرخه می جمع بین پر هاي گیالس. طور همین هم مرموزشون هاي نگاه از.  نمیشم متوجه چیزي هاشون حرف از

  . میکنم زمزمه و ایستم می زاهدي کنار.  برم تونم می و ندارم جا اون کاري دیگه میکنم حس

  . برم میشه دیگه میکنم فکر -

 از ماشچش.  کرده مستش اي نوشیدنی هر از بیشتر امشب برد معلومه.  میکنه نگاهم لبخند با که سرخوشه قدر اون

  . نداره شب اول یخی هیبت اون به شباهتی دیگه.  میزنن برق ذوق

  . برو بعد کن تر لبی یه بمون ؟ زودي این به چرا -

  ؟ نکردین فراموش که رو قرارمون فقط.  ممنون.  نه -

  . کارهاش دنبال فرستم می رو وکیلم فرصت اولین در.  نه که معلومه -

  ؟ بگیرم ماشین یه جا این از میشه -
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  . حتما آره -

 هی.  نیست راحت خیالم هنوز.  میگه چیزي گوشش دم و میکنه اي اشاره پیکر غول هاي نگهبان همون از یکی به

 دور نگهبان.  " کنه آب زیر رو سرم ببره کرده سفارش بهش نکنه.  کردم غلطی عجب ".  گذره می ذهنم از لحظه

  . میگیره طرفم و میداره بر دستش کنار کوچک میز روي از گیالس یه هم زاهدي و میشه

  . نمیاد گیرت دیگه چیزي همچین.  بزن پیک یه برسه آژانس تا -

  . بخورم آزاد هواي کم یه برسه ماشین تا در دم برم میدم ترجیح دیگه االنم.  نیستم اهلش.  تشکر نه -

  .راحتی جور هر -

 ازهت.  نمیدم دست از رو چیزي دادن دست یه با میکنم فکر لحظه یه تو اما مرددم اول.  سمتم میکنه دراز رو دستش

 دفعه کی که, برم که میکنم گرد عقب هم زود و گیرم می ثانیه چند براي رو دستش.  گیره یارو این پیش کارم هنوزم

  .میگه و جلوتر کم یه میاره رو سرش. بینم می رو کاوه که برمیگردم.  میشه کشیده عقب از محکم بازوم

  . بردي تقلب با مطمئنم هنوزم چند هر.  جونت نوش بود چی هر اما میرسید تو به چیش بازي این از دونم نمی -

  . پندارد خود کیش به را همه کافر -

  . کردي فرض احمق منو که احمقی هم تو البد -

 تونه نمی وقت هیچ تو شبیه آدمی یه معلومه " بزنم داد سرش خواد می دلم.  میشه آزاردهنده داره دیگه بازي این

  . گیره می هم رو لحنم دامن فکرم تلخی ".  رسید چی بازي این توي من به بفهمه

  . باشم داشته موردت در فرضی بخوام که نیستی عددي -

  . میگی چیزي همچین شی نمی من حریف میدونی چون -

  .شیرینی دور مگسانند.  کن عوض رو دوستات نصیحت تو به من از -

  . شیرینم که داري قبول پس -

  . شکرکی تو.  شیرینی تا داریم شیرینی منتها آره -

  . نبات و نقل قیمت داند چه خر -

 از. خوره نمی تکونم جاش از البته که عقب میدم هولش کم یه عصبی.  دادم رو آدم شبه این به زیادي که این مثل

  . میگم شدم چفت هاي دندون الي

  . دونم نمی من مینازي چیت به.  نداري ادبم دوزار -

  . تو قول به مینازم چی به ببین کن امتحان کم یه میخواي -
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 مثل.  شدن قاطی هم با هاش نفس گرمی و عطر سردي.  میخوره صورتم به هاش نفس که جوري.  سمتم میشه خم

  . میکنم جور و جمع رو خودم بدم وا اینکه از قبل.  بد یا خوبه نیست معلوم که خودش حال

  . بخورم دهنی و خورده دست غذاي ندارم عادت من ممنون -

  . میزنه پوزخند و میده فشار محکم دستشه توي هنوز که رو بازوم

  . وحشی ها دسته این ؟؟؟ چته!!!  اوي -

  . خوردم دست رو ازش کنه خیال وجبی نیم یه ندارم خوش.  ندیدي هنوز منو شدن وحشی -

  . خوردي زیادي شکر اما نه که دست رو فعال -

 با و رهمیب پائین و باال اي گونه نوازش حالت به بازوم روي رو دستش دفعه یک اما بگه چیزي یه که میکنه باز دهن

  . شده چی میفهمم میشنوم که رو زاهدي صداي.  میکشه بیرون ویزیت کارت یه جیبش توي از دیگه دست

  نمیري؟.  اومده آژانس -

  . طرفم میگیره رو کارتش کاوه لحظه همین تو

  . بگیر تماس باهام بدي ادامه داشتی دوست اما,  دیگه نشد که امشب -

  . میگه و میکنه ام حواله هم چشمکی کجش لبخند چاشنی بعدم

  !!! رو اي دیگه بازي چه رو بازي این چه حاال -

 هش تموم بذار " میگم دلم توي.  میشم بیخیال زاهدي کنجکاو چشماي جلوي آخر ي لحظه که بدم رو جوابش میام

 رممیگی رو راهم و میرم بهش غره چشم یه فقط.  کنم تموم رو بحث که میگیرم رو کارت.  "شه تموم امشب بذار.  هما

 هیچ یگهد میکنم دعا دلم ته میفته که آژانس دار آرم ماشین به چشمم,  میزارم بیرون باشگاه توي از که رو پام.  میرم و

  . کنم بازي سرنوشتم با نشم مجبور وقت

***   

 اتمام یه قدرتی صبح, سهرابی با دعوام و وقت چند این کاري گند از بعد.  کار به چسبیدم و سیستمم پشت نشستم

 دمب قول بهش تونم می برگشته قبل روال روي ظاهرا زندگیم اوضاع که حاال خدا شکر که داشت باهام اساسی حجت

  . میدم انجام درست رو کارم

 هادي که دیروز از هم مامان.  فهمید شام براي اومدنش خونه از میشه رو این.  شده آروم اما هنوز سرسنگینه بابا

 هیوا.  ودب صورتش روي قشنگی آرایش دیشب حتی.  میکنه آشپزي.  خوشحاله که هاییه وقت معدود اون جز برگشته

 تو موقع به که کرده قهر بنفشه با میدونم چند هر.  میده نشون هاش درس مشغول رو خودش ساعتی چند براي هم
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 هب شبیه کمی داریم.  شکر رو خدا.  خوشه حالم.  شکر رو خدا هست که چی هر بانیش و باعث اما میشه پیداش خونه

  .شکر رو خدا هم باز.  میشیم واقعی ي خانواده یه

 وقعم به تونم نمی چند هر.  برم می فرو گوشم توي رو هندزفري هاي سیم و میشم هول میبینم دور از که رو سهرابی

 معلوم تا هامپا الي به ال بفرستم کوتاهم مانتوي زیر از رو سیم انتهاي میشم مجبور و بیارم در جیبم توي از رو گوشیم

 باهاش اصال میدم ترجیح.  نکنم بحث باهاش و بشم خوبی کارمند خوام می.  خوره می چرخ هوا روي معلق که نباشه

 تانگش جور همون و میدم خفیفی هاي تکون گذاشتم که فرضی صداي و سر پر آهنگ با رو سرم پس نشم همکالم

 موزیک بلند صداي مثال.  نمیارم خودم روي به که بگه بهم چیزي میاد.  رقصن می کیبورد هاي دکمه روي هام

 پارتیشن متقس باالترین توي که بدم بهش رو شرکت قبلی کار دي سی تا میکنه اشاره بهم.  بشنوم رو صداش نمیزاره

 نتهايا تونم نمی مطمئنا هم وضعیت اون تو.  شم بلند جا از اینکه مگر ندارم برداشتنش براي راهی.  میزه کنار هاي

 می وشمگ توي موبایلم مالیم رینگتون دفعه یک.  همان رفتن لو و همان شدن بلند.  کنم کنترل رو هندزفري سیم

 هواي به.  دربیارم جیبم از جوري چه رو گوشی مونم می.  میدم سهرابی تحویل شده گشاد کج لبخند یه.  پیچه

 ور سهرابی پاي نوك قصد از همزمان و کشم می میز سمت به حسابی چرخون صندلی روي رو خودم دي سی برداشتن

 هب حرکت یه توي رو گوشی و میپرم باال,  میشه خم درد از که سهرابی.  میکنم لگد!!!  خودآگاهی نا کامال طور به

 راحت یالخ با تونم می میگذره کنارم از حرص با که سهرابی.  میکنم رفتارم چاشنی ببخشیدي آخ آخ و میگیرم دست

  . نمیشناسم رو شماره.  بندازم موبایلم ي صفحه به نگاهی

  بله -

  . سالم -

  بفرمائید سالم -

  ؟؟؟ نشناختی -

 اي دیگه ردم وقته خیلی فامیل پسرهاي از غیر.  گرفته اشتباه میشم مطمئن که نشناختی میگه صمیمی جور یه مرد

  . میدم تشخیص باشن که چاهم ته از رو ها اون صداي که نداره رو من ي شماره

  . آقا گرفتین اشتباه کنم فکر -

  . حامدم -

  . گرفتین اشتباه که گفتم -

  . دیدیم رو همدیگه عروسی توي.  نسترن شوهر,  هانی برادر حامدم.  زدم زنگ دیر راستی راستی اینکه مثل -

 زج کاش.  زدي نمی زنگ اصال کاش!!!  زدم زنگ دیر میگه تازه روز ده,  هفته دو بعد. میشه بلند دلم اعماق از آه یه

  ؟ بگم چی تو به من حاال.  میزد جگر جز ورپریده آرزوي این کاش ؟ چرا تو البته.  میزدي جگر
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  ؟ خوبین.  نشناختم ببخشید!!!  بله -

  . ندارم خبر هم بقیه از.  خوبم که من.  خواهش -

  . بگیرم ندیده باید رو چی دیگه دونم نمی.  گیرم می ندید رو کالمش توي تیکه

  ؟ خبر چه -

  ؟ خوبی تو.  نیست خبري -

  . ممنون -

 اشاره و ماای با.  من به میچسبه میاد میشه پا کنه ارضا رو فضولیش حس و بشنوه چیزي تونه نمی جاش سر از که آرزو

  . دربیاره سر کارم از میخواد

  . بینیمب حضوري رو همدیگه بذاریم قراري یه میشه.  نشد شدم موضوعی یه درگیر اما بزنم زنگ زودتر داشتم دوست -

 نه روي اما.  ندارم ها مالقات دست این از خوبی ي خاطره.  کنم قبول ندارم دوست.  بدم جوابی چه باید دونم نمی

 ندازممی آرزو به نگاهی.  میزنه حرف مودبانه طور این وقتی هم اون آشناست جورهایی یه که کسی به ندارم هم گفتن

  . جهنم به اما دیگه هاي اون مثل اینم میگم خودم پیش و میدم تکون سري.  گیجه هنوزم که

  ؟ باشه کی.  موافقم.  آره -

  ؟ خوبه امروز -

  . بهتره فردا.  راستش بیام تونم نمی رو امروز -

  ؟ چطوره آتش و آب پارك,  شش ساعت فردا پس.  اکی -

  . خوبه -

  . خداحافظ.  بینمت می -

 که رزوآ طرف برمیگردم و بیرون میدم رو نفسم!!! ؟؟؟ نیومده من به خوش روز یه یعنی میکنم فکر و میذارم رو گوشی

  . میشه خفه فضولی از داره

  ؟ آخه کنم کار چه تو دست از من بگو تو -

  ؟ بود کی ؟ شده چی مگه -

  حامد -

  . میشدم ناامید ازش داشتم دیگه!!!  عجب چه -
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  . دستم روي موند ساعتی مرخصی یه.  پختی برام دوباره تو که آشی این با حاال -

 بی اهل نه ؟ کنی کار چه زندگیت این با خواي می تو دونم نمی من.  دوري به آدمیزاد از که باشه خودت به.  خره -

  . فابریک دوست اهل نه حالی و عشق و اف

.  س حرف نرسیده سوم دوم دفعه اینکه یا ازدواج به برسه چه خورن نمی هم معاشرت درد به یا دیدم من که اینایی -

  . میکشن پیش رو س. ك

  . نیستن چیزها این پی که همه -

 اشتند دوست و تفاهم دنبال شاید قبال آرزو بیخیال ؟ کنی می عوض پسر دوست یه ماه هر تو که چیه خاطر به پس -

  .شدم بزرگ زیادي قشنگ هاي دروغ این براي دیگه االن اما بودم ها بازي مسخره این و

  . بینی بد خیلی دیگه تو -

  . دارم دردسر زندگیم توي کافی حد به خودم تازه. بینم واقع عزیزم نه -

  ؟ چشه شما زندگی مگه -

 داره گیقشن دورنماي که دریاست مثل کسی هر زندگی.  میگیرم خون خفه همیشه مثل میرسیم که بحث اینجاي به

  . نشه غرق تا پامیزنه و دست داره روز شبانه دریا این توي که خودشه فقط

***  

.  میندازم ساعتم به نگاهی یواشکی شم رد خیابون از میام تا. میدم تکون براش دستی میبینم قرارمون محل که رو حامد

 کردن دیر از.  نیومدم دیر مقابلم طرف کاشتن و گذاشتن کالس براي دخترها بقیه برعکس.  گذشته شش از ربعی یه

 همه ینا.  بگیرم تاکسی نیومد دلم کردم کاري هر اما. بکنه میخواد فکري هر و باشه میخواد کی هر طرف نمیاد خوشم

.  دهب دست باهام تا میکنه دراز دست میرسم که حامد به.  نمیده بهتري ي نتیجه معلومه خوب اومدن اتوبوس با راهم

  .میگیرم کوتاه ثانیه چند واسه رو دستش

  . شد دیر ببخشید.  سالم -

  ؟ خوبی.  نداره عیب سالم -

  . ممنون -

  ؟ پارك توي بریم -

  . بریم -
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 تبدبخ من به کی هر چرا نمیدونم.  نیست شاپ کافی اهل هم یکی این من شانس از بیا.  میکنم غرغر دلم توي

  . میشه خسیس میرسه

 یه از بعد... ؟ میکنی کار کجا خوندي؟ چی.  همیشگی هاي حرف همون همراه به میزنیم قدم کم یه پارك توي میریم

 هم نم بعد و میکشم کنار کم یه رو خودم.  میگیره رو دورکمرم و پشتم میندازه دست مزه بی شوخی یه هواي به مدت

.  یشهم تاریک زودتر هوا پاییزه که حاال.  میشینم پارك هاي نیمکت از یکی روي و میشم جدا ازش خستگی هواي به

.  شتیپ هم اش قیافه هم معمولیه چیزش همه.  بندازم بهش دقیق نگاه یه میتونم تازه محوطه توي هاي چراغ نور زیر

 هی و نان غم جهت آزاد کار خط توي بزنه و کوزه در بزاره شده مجبور که داره لیسانس یه.  معمولی خودم مثل درست

.  مباشی داشته هم با شباهتی کنم نمی حس چرا دونم نمی اما.  باشن تر معمولی کم یه من مال از شاید که خانواده

  . میکنی زندگی خودش درونی دنیاي توي که ، داره خودش براي جدایی دنیاي یه آدمی هر که این خاطر به شاید

 تیوق اما.  نیارم خودم روي به میکنم سعی.  ام شونه روي میذاره رو دستش و میشه نزدیکتر بهم حرف همه اون وسط

  . بشینم آروم تونم نمی میکشه خودش سمت رو من و میشینه بازوم روي هاش انگشت

 وندخ می گوشمون توي بچگی توي بیامرزم خدا مادربزرگ ، جون مامان که بندي نیم اعتقادات براي نه خودم براي نه

 که هایی وقت اون براي.  هاش بچه و جونشه هاش خلقی کج و ها اخمی بد ي همه با دونم می که بابام خاطر به

 یواشکی که هایی وقت اون براي.  بده یادش بازي تا کنارش نشوند می عموهام هاي اخم وجود با رو کوچولو هماي

 یوسف آقا تا خیابون سر سلمونی رفتیم می هم با و پیچوندم می کوچه توي هاي بچه با بازي هواي به رو مامان

 درگیر رو خودش قدرها این هنوز که هایی موقع اون بابام.  کنم ذوق من و کنه کوتاه مدل یه رو بابا و من موهاي

 درازتر گلیمش از رو پاش کسی هر بده اجازه که بود آورده بار ها حرف این از مردتر رو هما بود نکرده هاش روزمرگی

  . کنه

  . کنم می نرم رو لحنم حرکتم جاي به.  میکشم کنار رو خودم

  . نگذره بد -

  . راحتم.  مرسی -

  . ناراحتم کم یه من -

 تههف دو هاي پسر دوست.  جهنم به.  میشه خیره مردم به و میکنه سکوت.  نمیارم خودم روي به.  میره هم در قیافش

 هب رسید می یا دوره نوري سال هزار یکی اون از فهمید می یکیمون یا آخرش که اي هفته دو هاي داشتن دوست ، اي

 نه یا ممیای کنار باهم هم سی.جن لحاظ از بفهمیم باید کنی فکر بخواي هم ازدواج به اگر حتی امروز دنیاي تو عزیزم "

  . میشه تموم باالخره باشه جور هر که کنم نگاه سریالی از اپیزود یه چشم به ها دیدار این به داده یادم ، "

  . میشم بلند جا از میگذره که کم یه

  . دیدنت از شدم خوشحال.  برم دیگه بهتره.  وقته دیر دیگه خوب -
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  !!بگیم دروغ تعارف اسم به که میگیریم یاد خوب چقدر!!!! واقعا شدم خوشحال که هم چقدر میگم دلم تو

  . باش خودت مواظب. طور همین منم -

.  اركپ خروجی سمت میفتم راه.  میرسوندي منو الاقل جایی یه تا ؟؟؟ تو یعنی نداري شعور تعارف یه قد!!! ؟؟؟ همین

  . میاد قدمم هم هم اون

  . برسونمت نداره اشکال اگه جایی یه تا ؟ طرفه کدوم مسیرت -

  . شم مزاحم خوام نمی نه -

  . دیگه همیم با بودیم مسیر هم جا هر تا فعال بریم.  چیه مزاحم -

 علومهم قراره بی.  میزاره هم الیت موزیک یه.  میفته راه و میشیم پرایدش سوار.  نیست حدم اون در دیگه شکر رو خدا

  . حالم توي نزنه دوباره میکنم دعا فقط.  بگه چیزي یه میخواد

 ريکا اگر حال هر در.  نیست خودم دست که میکنم رو کارا بعضی همین خاطر به شاید.  زودجوشیم آدم من ببین -

  . میخوام معذرت رنجیدي که کردم

 هم ودمخ پیش حتی خواد می دلم.  میاد کش لبخند یه به لبم ناخواسته!!! ؟؟؟ میشه پیدا هم فهمیده آدم یعنی بابا نه

  . دخترونه اي پروانه احساسات با دخترم یه هم باز وجودم ته ته اما مستقل و عاقلم کنم وانمود ، کنم انکار

  . میشم صمیمی دیر اما جوشم می دیگران با زود ظاهرا من عکس بر -

  ؟ ببینیم رو همدیگه بازم میشه پس اکی -

  ؟ نه که چرا. آره -

 گیر ها کوچه از یکی توي.  نخوریم روز موقع این ترافیک به تا میره کوچه پس و کوچه از.  خیابونها توي میفتیم راه

 با که جوونی ات چند به میفته چشمم افتادن گیر جلومون که ماشینی تا چند پشت از.  پلیسه از پر کوچه سر.  میفتیم

 روز و حال یاد.  میگیرم شوره دل.  پلیس هاي ماشین توي میرن دارن مامورها زور به شده زده بند دست هاي دست

 هممف نمی چیزي دیگه میگه حامد که چی هر مترو دم تا اما چرا دونم نمی. بودن گرفته رو هادي وقتی میفتم خودمون

  ؟ میزنم بهم رو خودم آرامش خودم میکنم زندگی آروم دارم که روزم یه چرا.  میکنم سرزنش رو خودم. 

***  

  دوم فصل

  گرگ

  است خورده را شنگول



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴٠ 

 

  گرگ

  ...کند می تکه تکه را منگول

  ! پسرم شو بلند

  است نخوابیدن براي قصه این

  " عبدالمالکیان گروس "

 از که روزه چند دوباره.  میبینه خودش به آرامش روي منم زندگی باالخره میکردم فکر که بودم خیال خوش چقدر

 . دکتر ببرمش و بگیرم مرخصی رو امروز شدم مجبور که قدر اون.  ریخته هم به مامان حال باز.  نیست خبري هادي

 بود رومآ میشد اگر جان دکتر بگه نیست یکی.  بغلمون زیر زد همیشگی نصایح از لیست یه و کرد عوض رو داروهاش

 آرامبخش سفید قرص یه مثل صبح به صبح رو پیچ زرورق نصایح این میشد اگر کرد زندگی استرس از دور میشد اگر

  !!! تبهش گفتن می دنیا گفتن نمی دنیا این به وقت اون دیگه.  نبود تو امثال به نیازي دیگه که انداخت باال

 توي مخوا می خونه میرسیم تا.  مامان هم دارم دوست خودم هم که زعفرانی بستنی اضافه به میکنم خرید کلی راه سر

 کام ایدش تا بریزمش میاردشون بیرون بوفه توي از فقط هاش کرده عزیز براي بابا قول به که مامان هاي خوري بستی

  ! خوریمب بستنی باهم و بیاد امشب هادي شاید براهه چشم.  ذاره نمی مامان اما بشه شیرین کمی تلخمون و گرفته دود

 که . کنم شروع کردنش مرتب براي باید کجا از.  است ریخته بهم خونه چقدر میکنم فکر دارم و نشستم مبل روي

 هک چشمی از.  هاست همسایه از یکی دوباره یعنی ورودیه در صداي.  کنم باز رو در اول باید میگه بهم زدن در صداي

  . زده باهاشت رو در و اومدن تازه که هاست باالیی طبقه این مهمون البد.  درمیبینم پشت رو غریبه مرد یه میکنم نگاه

 همیش پنهان زیرش که ام آشفته و خسته ظاهر.  میندازم سرم روي و برمیدارم لباسی چوب از جوري همین رو نماز چادر

 در همراه که برسونم تا چهار به رو تام دو دو نکردم فرصت هنوز.  نمیکشه طول بیشتر که دقیقه یه ، میگم دلم توي

 تدرش مرد تا سه به واج و هاج.  میده صدا در ي دستگیره ي ضربه شدت از دستم استخون. دیوار به میشم کوبیده

  . میکنم نگاه خونه توي ریختن که هیکلی

  ؟ میکنین غلطی چه دارین آهاي -

  . میده نشونم و میاره بیرون جیبش توي از رو کارتش.  تو میاد دیدم چشمی از که مردي

  . کنیم تفتیش رو خونه که داریم قضایی حکم.  خانم پلیسیم ما -

 و رس یه مرد.  میگرده بر و میره دستش توي کاغذ به مرد از گنگ نگاهم.  گیجم هنوز.  طرفم میگیره برگه یه بعد

 ويت خیلی ذاره نمی مامان جیغ صداي اما.  میبندم یخ جام توي که میکنه نگاهم باال از طوري و تره بلند من از گردن

  . بمونم حال این
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  !!! هما.  توام با مرتیکه!  اون به نزن دست ؟ میکنین کار چی من خونه تو -

  ؟؟؟ ببینی که کجایی!!!  دکتر آقاي آرامشی عجب میکنم فکر

 رو صفحه باالي آرم فقط.  آرم درنمی سر ازش چیزي.  میکنم نگاه بهش و میکشم مرد دست توي از رو کاغذ

  . میدم تشخیص

  . شده اشتباه گمونم ؟ شده چی فهمم نمی -

  ؟ داره نسبتی چه شما با منش به هادي -

 خون ي همه میکنم حس!  کابوسه یه از بدتر چیز همه انگار حاال اما.  باشه بد خواب یه چیز همه بودم امیدوار االن تا

  . میشم حس بی و سرد.  شده زمین ي جاذبه حضور متوجه دفعه یک بدنم توي

   کرده کار چه مگه ؟ چطور.  برادرمه -

 روم به رو مرد هاي چشم به و وایستم جام سر محکم میکنم سعی دارم اما میکشه خط اعصابم روي مامان هاي جیغ

  . میکنه نگاهم سرد و خیره و نمیره رو از هم مرد.  زدم زل

  ؟ اومده سرش بالیی چه ؟ کجاست.  نداریم خبر ازش روزه چند -

  . آورده دیگران سر بالیی.  نیومده سرش هم بالیی.  ماست پیش -

  ؟ ما خونه توي ریخیتین جوري این که کرده کار چی مگه ؟ کی -

 امه شونه روي حاال که رو چادر ي لبه حرص با.  میچرخه سالن دور نگاهش.  میگیره رو ازم و میزنه رنگی بی پوزخند

 گردن یم چی دنبال بفهمم میکنم سعی.  میزنه دودو اطراف کالفه نگاهم مرد مثل.  میکشم سرم روي و میگیرم افتاده

.  یریزهم سالن کف رو محتویاتش و میاره در رو تلویزیون میز کشوهاي که دیگه مرد دو اون از یکی به میفته چشمم. 

 میشه دبلن میز کنار از خیال بی میگرده مهمتري چیز دنبال انگار که مرد اما "!!!  رسیور واي" میگم دلم توي لحظه یه

.  

  ؟ ما ي خونه توي خواین می چی ؟ کرده کار چی من برادر مگه آقا شمام با -

  . داره موجهی دلیل حتما.  خانم کنیم نمی رو کار این که خود بی -

  . شم توجیه منم چیه موجه دلیل این بگین میشه -

 پشت.  ها خواب اتاق سمت میره و میکنه پشت بهم میزنه حرف باهاش دارم که بیاره خودش روي به که این بدون

 و دهکشی تنش توي جوري همین رو کهنه مانتوي یه.  بیرون میاد اتاق توي از لحظه همین مامانم.  میفتم راه سرش

  . میره ور اون و ور این درگم سر و میلرزه داره که طرفش میرم.  ریختن بیرون سرش گل از برهم و هم در موهاش
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  ؟ کنن می کار چه دارن ؟ میگن چی ؟ کین اینا هما -

 مردي سایه سنگینی.  میکنم بغلش جاش به.  دونم نمی هیچی هم خودم وقتی بگم چی.  بدم بهش که ندارم جوابی

  . میکنم حس رو است بقیه مافوق ظاهرا که

 زندگیمون دارین که شده چی بدونیم داریم حق شمام با.  میدادین رو مادرش جواب الاقل.  ندادین که رو من جواب -

  ؟ نه یا میکنین رو و زیر رو

  . میگشتین دنبالش روز چند این تو بودین نگرانش خیلی.  رسین نمی جایی به بیداد و داد با -

.  ما فطر میگرده بر بعد و میده تکون سري مرد.  میکنه زمزمه گوشش دم رو چیزي و میشه نزدیکش مرد سه از یکی

  . کردین خراب شما رو خوشمون روز ؟؟؟ همین.  بیرون میرن خونه از و میگه لب زیر خوشی روز دادن تکون سر یه با

 ورد نگاهم.  میفته پائین و میخوره لیز سرم روي از دوباره چادر.  دارم بغلم توي میلرزه عصبی که رو مامان هنوز من

 و خونه حاال.  بود ریخته هم به خونه نظرم به پیش ساعت نیم تا که بودم احمق میکنم فکر.  چرخه می خونه

  ! ریخت هم به زندگیمون

***   

 برخ هادي از تونست تا اومد و رفت آگاهی اون و کالنتري این توي روز دو بابا.  کرده ام کالفه خونه ي آشفته اوضاع

  . هیچ که دیدن.  بگیره

 براش رو هنتیج و بدم انجام خونه بیارم رو کارهام مدتی یه تا کنم راضی رو قدرتی تونستم تمنا و خواهش کلی با صبح

  . داد رضایت داره قبول خیلی رو کارم چون اما کرد تخم و اخم کلی.  بفرستم

 همه از میخواد دلم ؟ باشه دوم ي دفعه این که بودم مهم من حاال تا کی...  منم.  ریخته بهم مامان.  شده داغون بابا

 ؟ کنه حملت کی نکنم تحمل من اگه اما.  کنم تحمل تونم نمی دیگه میکنم فکر وقتایی یه.  کنم فرار جریانات این ي

 تباباس توجه جلب خودکشی جاي قصدش میدونم چند هر ؟ بود خورده هم با رو آرامبخشش بسته دو دیشب که مامان

 شده يا بهانه هر به وقت چند این هم هیوا ؟ میره راه سالن توي صبح تا شبها که بابا یا.  کنه کاري کنه مجبورش که

 رخب ازش و بزنم زنگ بهش نداره گوشی یه االن حتی که هیوایی.  نیومد خونه اصال دیگه امشب.  فراریه خونه از

 بار هی خوبه حاال.  نداره رو خونشون ي شماره حتی مامان که اي بنفشه.  بنفشه ي خونه میره گفته مامان به. بگیرم

 میزنه حرف باهام وقتی.  کجاست سالم 13 خواهر ببینم تا میزنم زنگ بهش.  گرفتم خودش از رو بنفشه ي شماره

 ازش المث تا مامانش بده رو گوشی میگم بهش ؟ میگه دروغ داره نکنه میگه بهم موذي فکر یه.  شه نمی راحت خیالم

  . تشکر و کنم عذرخواهی

 هواش ات رسید می عقلم بود تر بچه هادي که ها موقع اون کاش فکرمیکنم میزنم حرف هم بنفشه مادر با اینکه از بعد

  . افتادیم نمی گیر اي گره همچین تو دیگه شاید.  باشم داشته بیشتر رو
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 توي ممیدون که بابا تا,  نشه بیدار خوابیده آرامبخش زور به که مامان تا میکنم کم ممکن حد تا رو تلویزیون صداي

  . نشه تر کالفه میزنه غلت داره جاش

  . میفتم صبح یاد

 اول بار.  میشم همراهش و نمیشه حریفم اما نمیاد خوشش بابا میدونم.  هادي کارهاي دنبال میرم هم خودم بار این

 فرق عهدف این اما شده نصیبم اومدن کالنتري توفیق قبال باري چند هادي و بابا لطف به. جاها جور این میام نیست

 انتظار تمد یه بعد.  میفتم راه بابا دنبال اردك جوجه مثل. میلرزه عجیب دلم و دست.  است دیگه جور یه اینجا.  میکنه

 لرز یه ودب اومده خونه تفتیش براي که مردي دیدن با میکنم باز که رو در.  اش پرونده مسئول افسر دفتر توي میریم

  " خانی قلیچ علی امیر سروان ".  میندازم نگاهی میزش روي زرکوب پالك به.  میگیرم خفیف

 و تهرف فرو درهم ابروهاي که اي سوخته اي قهوه هاي چشم با.  میده نشون ساله سی میکنم نگاهش تر دقیق بار این

 مربعی ي چونه.  شده نشسته کمین در هاي شکارچی شبیه عقابی بینی اون همراه.  میدن نشونشون ریز پشتش پر

 داشته املک سبیل و ریش باید آدما جور این میکردم فکر همیشه چرا.  پوشونده پروفسوري نیمچه ریش یه رو شکلش

  ؟؟؟ باشن

  . برنمیاد براتون من دست از کاري گفتم بهتون اومدین که هم قبل بار منش به آقاي -

  ب.  ندارم هم رو مقدمات این ي حوصله اما.  کنم علیک سالم رفته یادم اصال و بهش زدم زل که میام خودم به تازه

  ؟ وضعیه چه تو ؟ بردینش کجا ؟ کجاست بدونیم نباید حتی ما یعنی -

 اینقدر چرا ربش این.  میزدم حرف باهاش داشتم که انگار نه انگار.  بابا به میکنه رو توجه بی و میندازه بهم یخی نگاه یه

  . نیام کوتاه و بدم رو جوابش گفت چی هر تا ام آماده من اما گرفته نادیده رو من حضور اون چند هر ؟ نچسبه

  . بکنم بهتون این از بیشتر کمکی تونم نمی پروندش وضعیت شدن روشن تا حال هر در -

  . میدادن مالقات اجازه اش خانوده به بود هم قاتل!  سروان جناب نکشته که آدم -

 رو برهمم هم در افکار تا میدم تکون رو سرم.  درده کمترین مالقات فهمیدم سروان با زدن حرف از بعد ؟؟؟ مالقات

  . بکنم رو کار بهترین موقعیت این تو بتونم شاید و بریزم بیرون

 یه ها اقات از فاصله حداکثر با و آشپزخونه توي میام بعد است بسته مامان اتاق در بشم مطمئن تا میکشم سرك یه

 از اريک ، کاري پنهان و داري آبرو دیگه. میذارم میون در باهاش رو مشکل و میگیرم تماس بهنام با. ایستم می گوشه

  . بره نمی پیش

 ها انالک تو هدف بی ناخوشایند افکار از فرار براي.  آرومه ظاهرا چیز همه میگه دوباره سرك یه تلفن کردن قطع از بعد

 ترس از اما بخونه برام خواننده بذارم میخواد دلم.  کنم صبر کانال این روي میخواد دلم دفعه یک اما.  میزنم پرسه

  . میکنم زمزمه لب زیر خودم جاش به.  میکنم عوضش زود خرابش حال و مامان
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  من سرنوشت کالف

  همیشه گمه در سر

  گره این کور طلسم

  نمیشه وا لحظه یه

***  

 من هم . پیچیده موتور ي دهنده آزار تق تق صداي فقط ماشین توي. برمیگردیم داریم وکیلش دوست و بهنام پیش از

 خاکستر دستش توي سوخته نیم که سیگاري آتش به من و شده خیره شلوغ هاي خیابون به اون. کردیم سکوت بابا هم

  . نمیشه خالص هچل این از هادي ها زودي این به دونم می شنیدم وکیل از که هایی حرف اون با.  میشه

 گرد یه.  پوشونده گرد یه رو صورتش روي انگار که میکنم نگاه بهش.  میزنیم صدا رو همدیگه بابا و من لحظه یه توي

  . بزنه حرف اون اول تا میشم منتظر.  خاکستري و تیره

  . نگیم چیزي مامانت به فعال بهتره -

 االن تا که فکري اون میذارم و میشم خیره جاده به. چرخه می من فکرهاي به شبیه افکاري ظاهرا هم بابا سر توي

 بابا به.  دمکر تیکه تیکه دندون با رو شصتم انگشت بلند ناخن میام که خودم به... .  اگر.  کنه پر رو ذهنم زدم پسش

 که اریهسیگ چندمین دونم نمی.  زده زل در به و کرده پارك خونه روي به رو رو ماشین است دقیقه چند که میکنم نگاه

 . ماست خاطر به میکنه کاري هر هم بابا که میدونم.  خونه توي بیاد بخواد که نمیکشه پاش انگار.  کرده روشن

, فتر کج اگر.  کنیم زندگی راحت ما تا زد آتیشی و آب هر به.  فروخت پیشرفت سوداي به ازمکانیکی رو سهمش

 جز اي چاره یعنی چیزها این ي همه. کنه کار چی باید دونه نمی دیگه اونم حاال.  بود ما خاطر به کرد هم اگرخالف

 زمین وير رو کیفم محتویات که نبستم سرم پشت هنوز رو در.  آپارتمان توي میرم و میشم پیاده.  ندارم کردن ریسک

 ستايد توي آدم تا چند زندگی حاال.  میگیرم دستم توي رو ها کارت بعد ي لحظه چند.  میکنم رو و زیر و برمیگردونم

  . منه

***  

 واسه.  کنممی مسخره رو خودم بعد ؟ نیاد نکنه میکنم فکر.  میدم تکون رو پام عصبی دارم و نشستم شاپ کافی توي

 تیمدس ي آیینه.  ندي لو رو ،خودت خودت اگر البته.  سرته توي فکري چه تو دونه نمی که اون احمق ؟ نیاد باید چی

  . میندازم خودم به نگاه یه و میکشم بیرون کیف توي از رو

 پس. نبودم که بزنم جا آدمی جاي رو خودم خواستم می.  بودم کرده آرایش بیشتر زندگیم توي اي دیگه وقتی هر از

 هما هرظا اول باید پس ، نباشم هما بود قرار ، نباشم خودم بود قرار اگر.  بود الزم نقاب پس.  بود الزم لعاب و رنگ این

  . میاد نظر به تر پریده رنگ همیشه از سفیدم پوست آرایش همه این وجود با چند هر. باشم نداشته رو
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 کمی و ستهای می سرم باالي.  سمتم میاد تردید با و میاد تو شاپ کافی در از.  برمیگردونم کیف توي رو آیینه موقع به

  . میشینه و میکشه بیرون رو رویی به رو صندلی نمیرم رو از میبینه که بعد.  میکنم نگاهش فقط منم میکنه نگاهم

  ها؟ خانوم خانوم چیه منتظره غیر مالقات این دلیل!  خب -

  . معموال کنن می سالم اول -

  . بگیره رو سفارشمون تا ایسته می کنارمون گارسون چون بکنه اعتراضی تونه نمی اما هم توي میره اخماش

  . کنم احوالپرسی بخوام که نذاشتم دیت باهات -

  . گفتم چیزایی یه که تلفن پشت.  نمیذارم دیت شما مثل آدمی با عمرا منم -

  ؟ بگی واضحتر میشه -

 ودنب رفقا جمع بود معلوم هم مجلس اون.  خوبه کارم که باشین فهمیده باید بازي اون و روز اون قرار از. زاهدي آقاي -

  . باشم بازم میخوام.  دارم الزم پول من. نرسید من به چیزي که بار اون.  بود جدي ولی بود بازي. 

 زاهدي.  نرفت کاوه ي شماره گرفتن به دستم کردم کاري هر.  میشه کج کمی سرش و میکنه تنگ رو هاش چشم

  . کنم استفاده ازش تونم می که کسیه تنها

  ؟ چه من به خوب -

  . فهمیدید هم شما.  واضحه من منظور -

 اینکه هب برسه چه شه رد سالن دم از زارن نمی ناشناسم آدم.  نمیشناسن رو تو ها آدم اون ؟ بکنم رو کار این باید چرا -

  . تو معرف میشم کنم بازي وارد رو تو اگر من. بدن راهش خودشون تو

  . نصف نصف هم بردم چی هر. بلدم خوب رو کارم که گفتم -

  چی؟ ببازي اگر و ببري که صورتیه در این -

 معلومه اما ؟ ارزید می چقدر کردیم بازي که بار اون برد مگه فهمم نمی هنوزم چند هر.  شده راضی یعنی جمله این

  . باختم رو زندگیم ببازم اگر چون.  کنم فکر تونم نمی. کنم نمی فکر باختن به.  راضیه حسابی ازش

***  

 بار این اام.  میکنم کار چه و میرم کجا دارم دونستم نمی دفعه اون.  بار اون از بیشتر حتی ترسم می خیلی.  ترسم می

 اگر حتی ها ناشناخته که میدونم حاال اما.  دارن وحشت هاشون ناشناخته از ها آدم بودم خونده جایی یه.  دونم می

  . نه هات دانسته اما.  میذارن برات امیدواري جاي یه حداقل اما باشن ترسناك
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 و تک یه.  بیاد که کنم دعا تونم می فقط.  نه یا میاد اونم امشب دونم نمی.  میکنم چک رو چیز همه هزارم بار براي

 توي از.  ارمد احتیاج دلگرمی به.  بیام نظر به ناجور خوام نمی شه باز وسط این پلیس پاي اگر.  دفعه این پوشیدم شلوار

.  تمگرف رو تصمیمم قبل از من.  است مسخره کارم میدونم.  میکنم نیت و اجرا رو حافظ فال گوشی روي هاي برنامه

 رو فکرم جواب خودم ؟ کردن عوض رو قرار جاي چرا ها لعنتی.  اَه.  میندازم اطراف به نگاهی.  میبندم رو برنامه دوباره

  ! خانم ها رفته لو پاتوقشون اینکه مثل.  میدم

 و زرق و رد سر از دفعه این.  میکنم مرتبشون و میکشم ریخته بیرون شال از پیشونیم جلوي که موهایی توي دستی

 عوض قرار جاي.  میرم جلو.  باشه جا همین باید که معلومه داده زاهدي که آدرسی روي از فقط.  نیست خبري برق

 تو رهمی یکیشون.  میکنم معرفی رو خودم.  ایستادن چماق قل تا دو بازم ورودي در جلوي.  نکرده چندانی فرق اما شده

 جوب توي رو آدامس که میکنم گرد عقب قدم یه.  نیاوردم در دهنم توي از هنوز رو آدامسم که میاد یاد تازه من و

 و من سمت شده خم حمله ي آماده گرگ مثل.  همان دوم چماق قل پریدن جا از و همان من گرد عقب.  بندازم بیرون

 بیرون رو آدامس و دهنم توي میبرم دست چی عین جاش به و میشم خشک جام توي ترسم از.  حرکته یه منتظر

 لفتیک صداي با و برمیگرده بود رفته داخل که نگهبانی.  کرده قفل هم رو من و شده قفل روم نگهبان نگاه. میکشم

  . میگه کلمه یه فقط

  . تو بفرمائید -

 یرسهم زیرزمین به که رو پله سري یه و میشم رد تنگ راهروي یه از نگهبان سر پشت.  تو میرم صلوات و سالم با

 نور که بلندي فلزي آباژورهاي با!  روشنه و بزرگ.  اما نداره زمین زیر به شباهتی پایین اون سالن.  میرم پایین

 پر اما رجو و جمع بار یه,  طرف اون و طرف این راحتی مبل تا چند.  میده نشون پستال کارت شبیه رو سالن مالیمشون

 زاهدي ورودم محض به.  کردن تزئین رو سالن فضاي مهممون گردهمایی مخصوص گرد میز یه آخر دست و پیمون و

  . میگیره رو جلوم

  ؟ دختر کردي دیر قدر این چرا -

  . بشم جیب به دست میتونم دیگه امشب برد با اما.  که نیست پام زیر ماشین شما مثل خوب ببخشید -

 نه نگاه یه.  رو زاهدي هم میکنه آروم رو خودم هم ها حرف همین اما.  موقعیت این تو میگم وري دري دارم میدونم

.  یزم سمت میکنه هدایتم و پشتم میذاره رو دستش بعد.  میکنه رو و زیر و زبرم و زیر و میندازه بهم دلچسب چندان

 که شستنن دیگه نفر سه میز سر.  ایسته می عقب و میکشه بیرون برام رو ها صندلی از یکی پیش ي دفعه برعکس

  ... . کاش که نفر یه.  باشه آشنا میکنم دعا که نفر یه.  نفر یه مونه می فقط.  ان غریبه برام

 سنف براي هم رو هوا حضورش اما برنمیگردم.  سرمه پشت و رسیده هم منتظرشیم که اونی میگه بهم پا صداي یه

  . میکنه سنگین کشیدن
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 یه فهمم می میگه رو پایه مبلغ میزه سر که هایی اون از یکی وقتی اما سرمه پشت مرد به حواسم ي همه که این با

  ... چیزي یه.  نیست درست چیزي

  . کنم فکر بعدش به نمیذاره آشنا صداي یه

***  

 اي ایهس اما.  آرشه رفتن راه به شبیه که مطمئنی و محکم هاي قدم صداي.  کنم فکر بعدش به نمیذاره آشنا صداي یه

 تنم و یشهم آمیخته من ترس سردي با سرد عطر یه.  باشه سیامک به متعلق باید که بلنده قدر اون افتاده میز روي که

  ... اما عطر این.  لرزونه می رو

  . کوچولو خانم شد تنگ من براي دلت زود خیلی که بینم می -

  !!! کاوه

  . يا دیگه چیز پاي به میذاره رو حالتم اون اما.  میخورم جا.  میکنم نگاهش رفته باال ابروي یه با و گردونم می سر

  . شی بزرگ زود تا بخوري خوب رو غذات کن سعی.  نمیاد خوشت بودن کوچولو از بود رفته یادم ببخشید.  آه -

 همه!  لعنتی . لعنتی.  لعنتی.  اَه!  شد چی میکردم فکر چی.  میشینه روم به رو صندلی روي و میده تحویلم نیشخندي

 از یوقت حتی.  دم نمی رو کاوه هاي خوشمزگی جواب که است گرفته حالم قدر اون.  میره تحلیل دیدنش با انرژیم ي

 روي هک جوري است ریخته هم به کال اعصابم.  کنم نمی بهش توجهی ، بین ذره زیر گذاشته رو من میبینم چشم زیر

   گذاشته اثر هم بازیم

 پیدا تقلب براي طالیی فرصت هنوز یا دست خوش خانم هوا رفته شده دود ات العاده خارق استعداد ؟ شده چی -

  ؟ نکردي

  . میشنوم رو پوزخندش صداي.  میکشم درهم رو صورتم و میکنم نگاهش اخم با

  . نبودي اینجا االن اومد نمی خوشت من کنار بودن و من از اگر ؟ نیومد خوشت حرفم از یعنی این -

 من هی رو پر بچه.  میکنه خالی من صورت روي رو نفسش.  میکنه خم من سمت به رو خودش کم یه آروم خیلی

 چیزي که پایین میندازم رو سرم.  ها پرش تو بزنم کرده هوس خودش.  میکنه زیاد رو روش این هی گم نمی هیچی

  . دستش توي هاي ورق به میده رو حواسش و درمیاره رو من اداي اونم.  نگم بهش

  . میکنی کار چه اینجا نیست معلوم.  نیستی مجالسی همچین مال معلومه ظاهرت از -

  . گویی غیب سراغ برو جاش به کنار بزار رو قمار میگم -

  . میشینه صورتش روي موذي محو لبخند یه میدم رو جوابش و دارم نگه رو زبونم تونم نمی باالخره اینکه از
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  . چرخه می فکري چه سرت توي االن بگم تونم می.  خوانی ذهن سراغ برم میدم ترجیح -

  . میده ادامه خودش میبینه رو سکوتم وقتی

  . ببري رو من دل, بازي جاي چطوري که فکري تو -

  . زدي توهم.  سازه نمی بهت میخوري زیادي!  هاها -

  . میکنه باز زبون بودن گرفته اللمونی حاال تا اول از و سرمیزن که هایی اون از یکی

  ؟ پریدي نمی ها جوجه با کاوه -

  . کنم قیچی رو پرهاش خوام می.  بپرم باهاش خوام نمی االنم -

  . زد رو حرف این که مردي به رو برمیگردم

  . ات دانه پنبه و خواب همون پی برو شما.  ها جوجه به چه رو تو مثل شتري.  کاوه میگن راست -

  . ترن راغب میندازن جفتک بیشتر که اونایی میگه ام تجربه -

 حاال تا وت که هایی اون اما. هستی دختربازي چه پیداست هم ناگفته.  بکشی رخ به رو گوهربارت تجارب نیست الزم -

  . نبودن آدم بودي باهاشون

  . میکنه بلند رو پوزخندش صداي قصد روي از و میده تکون مسخره جالت یه با رو گردنش و سر

  ؟ کنین نمی حساب آدم رو دخترها شما وقت اون -

 جور هر حاال نمیکنین رحم مونث جنس به شما ظاهرا اما.  نیست آدمیزاد که مونثی جنس هر.  رو همشون نه -

  . باشه میخواد موجودي

  . ذاشت نمی آدم رو مرد اسم اول از خدا بشن آدم دخترها بود قرار اگر.  نمیکنم محال امر معطل رو خودم من آخه -

.  ارمد احتیاج حواسم ي همه به بازي ي ادامه براي.  کنم حفظ رو خونسردیم و زبون بتونم تا میکشم عمیق نفس یه

 آرامش اب دیگه مرد یه و کاوه اما کشیدن کنار نفر دو.  نمیره پیش میکردم فکر که جوري اون چیز هیچ.  ندارم تمرکز

  . کرده فرار وقته خیلی زندگیم و من از که آرامشی.  میدن ادامه دارن

  . میدي وا میکنی ادعا که چیزي اون از زودتر خیلی میبندم شرط -

 رو پهلو دو هاي حرف این همین خاطر به. نیست خوب چندان اوضاعم که فهمیده کاوه تالشم ي همه با که دونم می

 نگاه تهگذاش نمایش به که سفیدي هاي دندون ردیف به!  حسابی میشم کفري.  خنده زیر میزنه بعد و میده تحویلم

  . میکنم
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 کچ فروش از قبل رو هاش دندون که اسبه معموال ؟ چرا شتر.  شد توهین بهتون ببخشید.  میگیرم پس رو حرفم -

  . میکنن

 رصح خونسرد ي قیافه اون باالخره.  میشه کفري اون دفعه این و میگیره شده قفل هاش دندون روي که رو نگاهم رد

  ! مساوي یک ، یک.  میره هم در درآرش

 یم درازتر گلیمت از داري زیادي دیگه رو پات.  باشه عواقبش به حواست بهتره. شدي رو پر خندیدم بهت زیادي -

  . کنی

  . میکنیم پهن ابریشم فرش خونمون تو ما.  دارین گلیم که فقرائید فقیر شما اون -

  ؟ فقیره کی حاال.  بدي نداري رو امشبت باخت پول -

  . گفتم رو فرهنگی فقر -

 چه ایدب دیگه مونم می میکنه رو که کارتی با. لحظه یه فقط اما.  میکشه شعله هاش چشم توي لحظه یه خشم آتش

 کونت خندیدن با اش گنده شکم که میکنم نگاهش اشمئزاز با.  خندیدن به میکنه شروع سابق الل همون.  کارکنم

  ؟ میشه اینم از بدتر دست آخه.  بزنم زار میخواد دلم.  میندازم هام ورق به نگاه یه.  میخوره تکون

 و وقت من با بازي براي هنوز که ها موقع اون,  میکردیم بازي هم با که ها موقع اون.  افتم می بابا هاي حرف یاد

 رندهب میکنن بازي ها ورق اون با که هایی اون.  کنن نمی تعیین ها ورق رو بازي یه ي برنده میگفت,  داشت حوصله

 دنش برنده آدم بابا هم شاید ؟ بود هاش دست به فقط چشمش زندگی بازي توي خودش چرا دونم نمی.  میزنن رقم رو

  . نبود

 لبخند یه و میندازم باال ابرویی.  میشم جا به جا کم یه جام تو فکر این با.  کنم عمل بابا ي توصیه به الاقل من میخوام

 نگاه هی.  بدم ام چهره به رو ممکن حالت ترین مطمئن میکنم سعی و میدم تکیه عقب به.  شونم می صورتم روي کج

 رو هاش دندون که پام می رو زاهدي چشمی زیر.  من به دوختن چشم همشون.  میندازم میز دور هاي آدم به سریع

 به رو خودم نمیخوام اما.  بکشه نشون و خط واسم و بکنم بهش نظري یه تا منتظره معلومه.  میده فشار هم روي داره

  . ببازم زودي این

 شده خراب این توي آب لیوان یه!  لعنتی.  میشم خیره میز روي هاي گیالس به.  میشه رو و زیر داره ام روده و دل

  ؟ رو تو دهنی اونم ؟ بخورم مشروب من بیخیال.  میکشه سمتم میز روي رو خودش گیالس کاوه.  نمیشه پیدا

 ادهزی من براي بازم اما کمتر خیلی کمتره پیش ي دفعه از ها شرط.  میشم دیوونه دارم و آوردم کم نه.  میارم کم دارم

  . میان پائین دارن و گرفتن راه پشتم ي تیره روي حاال عرق ریز هاي دونه.  نمیاد در درست نفسم.  زیاد خیلی

 دیگه ! هادي دست بغل برم باید ببازم اگر. گیره منم پاي,  برم پیش جوري این اگر میدونم.  کارم به میدم رو حواسم

 عداداست از باید آرزو قول به.  بزنم رو هام بلوف بهترین تا میکنم رو تالشم ي همه.  دم نمی رو کاوه هاي متلک جواب
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 ها راحتی نای به میدونم که اي کاوه.  کاوه و مونم می من و میره کنار هم دیگه یکی!  یکی.  میکردم استفاده بازیگریم

  . خوره نمی بازي و میده بازي.  خوره نمی فریب

 اش ریدهد نگاه با.  زاهدي به میفته چشمم ناخودآگاه.  افتادم کردن غلط به کلمه واقعی معناي به. افتادم کردن غلط به

 کاوه الامث براي که پولی.  رقصن می دادم زاهدي به که هایی سفته فقط هام چشم جلوي.  میریزه فرو سینه توي دلم

 من ".  میکردم امضا رو ها سفته وقتی میفتم زاهدي ي جمله یاد.  زندگیه عمر یه من براي سرگرمیه شب یه معنی

 موقع اون.  فهمم می دارم تازه احمق من.  فهمیدم نمی نه " ؟ که فهمی می.  میگیرم رو طلبم شده جور هر همیشه

 افسر و وکیل صداي ي همهمه فقط موقع اون.  رو بابا هاي سردرگمی و میفهمیدم رو مامان هاي قراري بی فقط

 قهرمان به چه رو من اصال.  دیگه درد یه میشم خودم بیفتم گیر اگر فهمم می االن و فهمیدم می رو هادي ي پرونده

  ؟ بازي

 ترینبه انصاف بی.  میشه تکرار بار هزار سرم توي پوزخندش صداي.  ندارم چنته توي چیزي دیگه که فهمیده کاوه

  . است اجرا حال در ممکن اتفاقات بدترین از نمایش یه ذهنم توي من و میکنه رو نمایشی حالت یه با رو ها کارت

...  

 يتو انگار.  میشه قفل زاهدي ي نشسته خون به هاي چشم ي کاسه توي و خوره می لیز نگاهم دوباره اما خوام نمی

 خیمه هام چشم توي اشک بار این.  گردونم برمی کاوه سمت به رو نگاهم دوباره.  کرده آماده رو من مسلخ هاش چشم

 التماس و چشم خیسی میکنم سعی.  بکشم نفس میکنم سعی و میکنم باز رو دهنم زور به.  ریختنه فرو ي آماده و زده

  . بزنم پس رو نگاهم

.  میذاره ام افتاده هاي شونه روي رو هاش دست.  ایسته می من پشت و میزنه دور رو میز.  میاد جلو قدم دو زاهدي

 چون بخورم تکون تونم می نه ، باشه افتاده گرگ چنگ توي که اي جوجه مثل.  خورن می چین هام چشم ي گوشه

  . درانتظارمه عاقبتی چه دونم می چون نزنم جیک و بمونم تونم می نه کنه می زخمیم گرگ چنگال

 است احمقانه دونم می.  میزنم صدا رو خدا میزنه صداش و میفته مادرش یاد خوردن زمین محض به که اي بچه مثل

 ناو اگر شده تموم من براي چیز همه.  میزنم صداش اما شده تموم دیگه چیز همه دونم می.  میکنم صداش دلم ته اما

  . میزنم صداش پس نداره وجود پایانی هیچ اون براي خداست

 ختس نگاهش دفعه یک اما میشه چی فهمم نمی.  میشم حل نگاهش تصویر انعکاس توي.  میشم حل کاوه نگاه توي

 رتصوی مطمئنم من.  میشه عوض تصمیمش کاوه آخر ي لحظه توي اما میشه چی دونم نمی.  میشه سنگ.  میشه

  ... . میذاره میز روي که چیزي اون اما دیدم کاوه هاي چشم تیله توي رو برنده کارت

  . برم می نیست حقم که رو بردي

 باز چشم یوقت اما میکنی سقوط بلندي یه از داري میکنی حس که موقعی مثل درست.  گیجم دقیقه چند تا.  میشم سر

  . یشمم بلند کوفتی میز اون سر از باالخره اما بیام خودم به تا میکشه طول.  اومدي فرود خوابت تخت توي میکنی
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 رو پول از درصد 70 کرده که ریسکی ي بهانه به و میکنه تموم حقم در رو نامردي برگشته اخالقش که زاهدي

 تخری.  دیگه بسه.  پیچونم می.  کنه هماهنگ باهام االن همین بعد بار براي میخواد.  خور سگ.  جهنم به.  برمیداره

 بوي.  تنیس برگشتن به احتیاجی. میشه حلقه دورم مار مثل دست یه میکنه پشت بهم زاهدي تا.  بسه اش دفعه یه

  . است کاوه که میگه عطرش تلخ و سرد

  . بکش رو دستت.  ام نشده هرزه هنوز من شده هرز دستت پیچ تو اگر -

  . دادم آوانس بهت همین خاطر به.  بودي ترسیده بدجور امشب.  ها ضعیفه اعصابت -

 نممیک سعی دارم احوال همین تو. نمیگم چیزي پس بودم بازنده من حال هر در که دونم می.  میگه راست که دونم می

  . افتم می آغوشش توي سینه به سینه که میرسه این به تقالم.  بکشم بیرون چنگش از رو خودم

 ي دسته . عشق و احساسات میذارن رو حماقتشون اسم و احمقن که هایی اون,  نیستن بیشتر دسته دو دخترا کوچولو -

 اما شکارچی وناا و شکارم من میکنن فکر.  میکنن فکر فقط اما زرنگن خیلی میکنن فکر که هایی اون.  توان شبیه دوم

  . افتن می گیر تنیدن خودشون که دامی توي آخر دست

  . تهران ترافیک تو حتی کنم نمی گیر جا هیچ من نذار دام من براي تو -

  ؟ نه انداختی می گیر رو خودت بدجور داشتی که امشب اما -

.  میفتن یعصب پرش به بدنم عضالت ي همه بیفته اتفاقی چه بود ممکن اینکه تصور از.  میشه بد حالم هم تصورش از

 قلع کم توي ؟ هما میکردي کار چه ات خانواده و خودت با داشتی ".  سرزنشم به میکنه شروع و برمیگرده عقلم تازه

  "؟ باشی بقیه مواظب جوري این خواستی می

 ربهض.  کوبم می اش سینه تخت به محکم دست با.  بیاد کوتاه کاوه جلوي خواد نمی هنوزم ذهنم مغرور طرف چند هر

  . میگیره فاصله ازم و افته می خنده به اما نمیده هم تکونش جا از من ي

  ؟ نمیبندي شرط باهام چرا.  ریسکی اهل ظاهرا -

  ؟ چی که -

.  بندازمت ماسالت به تونم می ماه یه از کمتر. نیستی میکنی هم فکر که اونی که.  نیستی میدي نشون که اونی که -

  . میکنی اعتراف افتادنت گیر به میاي! میاي باهام هم خط ته تا میدي وا هم تو

 خواي می مه میکنن سحرت هم که خدایانی شبیه.  میرسه نظر به یونانی هاي مجسمه به شبیه ثانیه چند شاید براي

  . رمیگردهب همیشگیش ي لوده و مزخرف قالب به زود خیلی میبینه که رو مکثم اما باشی دور ازشون میشه که جایی تا

  . بیشتره که زاهدي با بودن از لطفش باشه چی هر -
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 یه جمع این کل انگار اصال ؟ است دیوانه پسر این میکنم فکر.  میخنده بلند صداي با خودش ي مزه بی هاي حرف به

 نمیاي کوتاه نکنی بدبخت هم رو خودت تا ؟ نبود بست جا همین تا.  میشم درگیر خودم با!!! جمع؟؟؟.  میشه چیزیشون

  ؟

  . میکنم نثارش خصمانه نگاه یه فقط و میدم فشار هم روي رو هام دندون

  . ترسیدم خیلی نگاهت این با االن!!!  اوه اوه -

  . شی پشیمون هات خوشمزگی از که میکنم کار یه وگرنه.  گمشو برو -

  . مدیونی بهم باشه چی هر.  کنی درست من با الاقل رو زدنت حرف طرز که نفعته به -

 جیب توي رو امشب خوش دست هاي تراول.  میکشم خودم سمت کم یه و میگیرم رو مارکدارش کت ي یقه گوشه

  . تکونم می رو کت ي یقه دست با بعد و میذارم کتش

  . شدیم حساب بی دیگه حاال -

  ؟؟؟ پس میشه چی اش بقیه ؟؟؟ سادگی همین به ؟؟؟ واقعا -

  .خواد می جونم از چی بفهمم شاید میشم خیره هاش چشم به.  نیفتادن راه درست مغزم سنسورهاي هنوز

  . طوره این که یکی تو مورد در حداقل ؟ نه.  گذاشتیم میز سر که چیزیه اون از کمتر خیلی این -

  . بودم گذاشته میز سر قربونی گوسفند مثل رو خودم من میگه راست

  . کردي می رو رو ات برنده کارت تونستی می.  ببازي که بودم نکرده التماست -

  . نمایشیه حرکتش معلومه اما بگیره رو خندش جلوي میخواد مثال.  میکنه جمع رو هاش لب

  ؟ بشی حساب بی جوري همین خواستی می هم زاهدي با -

 ممید قورت سختی به رو دهنم آب نگاهش زیر.  کاوه و من به زده زل که زاهدي سمت میشه کشیده نگاهم ناخودآگاه

.  

  ؟ نه ترسی می -

  ؟ تو از البد ؟ کی از -

  !!! بترس.  جوجه داري حق.  نیفتی من دام توي که نیستی مطمئن خودت از.  خودت از نه -

 و دیوونه بخش داره ندونسته و ناخواسته که دونه نمی انگار کاوه. میکنه خودش بند رو نگاهم سرخوشش ي خنده

 شماره نگرفت.  کنه کمکم بتونه زاهدي از بهتر شاید میگه راست میکنم فکر.  ده می قلقلک رو وجودم طلب ریسک

  . کنم فکر غلطش و درست به تونم می بعدا.  نداره ضرر که اش
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  ؟ چی باختی اگر -

 کنم بولق راحتی همین به نداشته انتظار معلومه.  پریده باال ابروي یه و مونه می باقی پوزخند یه اش مستانه ي قهقه از

.  

  ! چی هر -

  ! قبول -

 یخوادم دلم که صورتش روي میشینه موذي لبخند یه جاش به زود خیلی اما میپره باال تعجب از ابروهاش تا دو هر حاال

  . نهمیک نوازش رو ام گونه اش سبابه سرانگشت با و میندازه ام شونه روي رو دستش.  دهنش توي بکوبم مشت با

 اگر هما یه این از بعد.  ضرر و جهنم اما ماهم یه همین براي افتخاریه برات البته.  من دختر دوست میشی ماه یه پس -

  . میدم بهت رو امشب برد برابر سه بود جاش سر خرکیت غرور این هنوزم

  . میدم خالی جا دستش زیر از و میکنم خم رو زانوهام

  . نداري رو من به درازي دست حق.  شرط یه به -

 هاش هشون و میبره فرو شلوارش هاي جیب توي رو دستش تا دو هر ، میزنه کنار رو کتش. میندازه نگاهی پام سرتا به

  .میده عقب رو

  . بشم نزدیک بهت بخوام که نیستی اي تحفه وگرنه میشی من آویزون تو که گفتم -

  ؟ چطور اومد در تو اشک ماه آخر اگر -

  . ببینی خواب به -

  ؟ کنیم شروع کی از.  بیداري تو اما بینیم می -

 براي تونی می هم االن همین از.  روز چهل ماه یه جاي.  روش هم دیگه یکی دادم آوانس جوره همه تو به که من -

  . کنی شماري روز باختت

  . بندازي هوس به رو کسی که نیستی آسی!!! ؟؟؟ میشم عشقت نشین چله روزه چهل کردي خیال -

  . میکشه لبش روي زبونی آرومی به و میشه خم سمتم به کم یه.  میندازه باال رو ابروش یه

  . بدونی که ندیدي -

 میبره مسر پشت رو دستش اون که بکشم عقب رو خودم میام.  میکنه پر قدم یه با رو خودش و من بین ي فاصله بعد

  . برمیگرده صورتم جلوي کارت یه با دستش ها باز شعبده مثل بعد و

  . بزنی زنگ بهم نشی وسوسه که انداختی دور رو کارتم دنده یه توي میدونم -
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.  میزنم یرونب سالن توي از فشنگ مثل بالفاصله بعد میگیرم رو کارتش انگشت دو با.  میخوره هم به تکبرش از حالم

  ... . بعد و برمیگردونم رو کارت.  میکنه کجی دهن بهم رندش ي شماره.  میکنم نگاه دستم توي کارت به در جلوي

  . منه هاي دست توي کاوه ي برنده کارت

***   

 از هن میکنه نگاهم چشمی زیر بار یه لحظه چند هر که میفهمم.  اطراف هاي خیابون به زدم زل و نشستم حوصله بی

 ناو براي جایی دیگه که دارم ذهنی درگیري قدر اون.  کنم نمی توجه بهش اما.  نگاهش سنگینی از که چشمهاش

  . محدوده خیلی من ذهن هم شاید.  نیست

.  ام فهکال برگشتم خالی دست و سروان پیش رفتم چندم بار براي وقتی از,  پیش ساعت یه از.  ام کالفه بیخودي

 خودم روي به.  نیاوردم خودم روي به.  شد تر درهم درهمش همیشه هاي اخم افتاد من به که چشمش هم سروان

 و خودش با که بس.  کردم کالفه هم رو اون اومدم و رفتم که بس داره حق ؟ بکنم تونستم می کار چه مثال میاوردم

 شده اگر حتی مامانم ؟ باشه هادي میخوام که کنم کار چه.  دارم حق هم من اما.  کردم اش خسته زدم حرف سرهنگ

 یه همه ، نامتقارن ي میوه یه شبیه چیزیه حق میکنم فکر اصال.  نباشه درمونده دیگه هم بابا.  باشه اما قبل مثل

  . دارن ازش سهمی

 آخرین به و شدم مجبور.  نشم مزاحمش دیگه خواست و زد بهم رو همیشگی هاي حرف همون هم آخرش چند هر

  . زدم چنگ هم داشتم که ریسمانی

!  سیلندر 8. ماه و اي نقره.  گرفت رو چشمم audi r8 یه خیابون سر که بودم برگشتن حال در درازتر پا از دست

 ور خودم داشتم و بودم خودم برهم هم در افکار توي.  نبود دخترونه وقت هیچ اخالقم بابا قول به.  بودم ماشین عشق

 که خورده رو یک حق ماشین صاحب نکنم فکر که.  نیارم در بازي بدید ندید و نکنم نگاه ماشین به ضایع که میکشتم

  . داره حقی یه هم اون البد کنم فکر که.  ماشین صاحب شده

 که سر ماا.  زدم پلک بار چند!!! الخالق جل.  کرد ترمز پام جلوي خوشگله ماشین همون که بودم ایستاده تاکسی منتظر

 خیال ويت.  شدم سوار برداشتم نه و گذاشتم نه.  کرد جمع رو ام چهره مضحکش لبخند اون با کاوه ي قیافه کردم بلند

 این با تونم نمی میکنم سعی چی هر.  شدم سوار کالسم با ماشین و میرم نمی دل به آرزو باالخره میزنم پوزخند خودم

  . مونده جا مجهول حل راه یه دنبال پیچیده هزارتوي یه توي فکرم.  کنم پرت رو خودم حواس چیزها

 حاال . نمیاره زبون به هم رو سالم همین جواب حتی که کاوه.  میده تشکیل رو احوالپرسیم ته وخالی خشک سالم یه

 مشکالتشون دنبال آدم تا هزار کدوم هر توي که هایی خیابون به زدم زل خودم درونی هیاهوي و ماشین سکوت توي

  . میدون

  . میپرسه رو سوالش و آره نمی طاقت باالخره چشمی زیر نگاه کلی از بعد کاوه

  بیاري؟ کم ترسیدي!  دیگه نشد ازت خبري -
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  . داشتم کار -

  ؟ مشکیه نما ساختمون همون داشتی؟ خیابون سر ي اداره اون توي امروز که کارها همون از ؟ کاري چه -

 چیزي.  همیکن نگاه جلو به همچنان اون ولی.  میچرخه طرفش به دفعه یک صندلی پشتی به بودم داده تکیه که سري

 اي قهدقی ده یه باید طوري این اما.  دیده رو من پلیس ي اداره از اومدن بیرون موقع حتما.  نمیزنه حرفی اونم و نمیگم

 فضاي . دختر نکن بافی منفی قدر اون ؟ بشه چی که بکنه باید رو کار این.  باشه گرفته نظرم زیر اومدنش از قبل

  . سنگینیه

  ندي؟ ادامه میخواي -

  . میام حرف به که قدر اون.  بده اما چرا نمیدونم.  میپرسه بدي لحن با

  . اومده پیش مشکلی یه برادرم براي -

  مشکلی؟ چه -

  . میشه نرم کم یه. میشه عوض لحنش که میشنوه رو صداش گمونم. میدم فشار هم روي حرص از رو هام دندون

  . کنم کمکت بتونم شاید گفتم.  جاها اینجور دارم زیاد آشنا -

  . بدم رو زیادي بهش نمیخوام.  کنم استقبال کمکش از که قدري اون نه اما.  میشم نرمتر ناخودآگاه منم

  . باشی شنیده باید. بود کرده زاهدي ماشین با که کاري همون مایه تو.  کرده زیادي شیطنت -

 یه دفعه هی.  بیفته جاها جور این به شیطنت بابت کسی کار و سر که است مسخره میدونم. میشه ساکت و میگه هومی

  . میجوشه دلم ته حسی

  میشناسی؟ کجا از رو زاهدي -

  چطور؟ -

 ونا هاي آدم از.  بقیه از نه اون از نه.  نیست خبري ازش. افتادم داشتیم باهاش که بساطی یاد شد حرفش.  هیچی -

  . دیدم دوباره رو تو شکر رو خدا فقط اول مجلس

  . میخنده و میندازه باال ابرویی

  !هاهاه ؟ دیدي دوباره رو من که شکر رو خدا -

  . میپیچونه رو من داره کنم می حس لودش ظاهر برعکس چرا نمیدونم

 هم دور نیست قرار دیگه.  تو مورد در بدشانسی از غیر که بود این روي تاکیدم.  بوده چی منظورم فهمیدي خودت -

  شین؟ جمع
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 از و اشهب بیشتر ها پالنگتون از هوشیت ي بهره حداقل میکردم فکر ؟ میگیري رو ها برنامه اینجور سراغ شده چی -

  . بگیري عبرت درس پیش ي دفعه

 کم یه که ابروهایی با جدي خیلی و معروف ي کوچه همون به میزنم رو خودم.  بدم اون به رو قدرت موضع خوام نمی

  . میکنم رو سمتش به شده کمتر شون فاصله

  ؟ شد چی پیش ي دفعه ي مگه -

 هدوبار بود باخته رنگ که لبخندش.  میکنه نگاهم عمیق و دقیق امروز توي اول بار براي و میکنه خیابون از دل

  . برمیگرده

  . قرمز ماهی به زده سور یه که هم ات حافظه.  بذارن کالس برات بیان ها پالنتگون بگم باید اینکه مثل.  نه -

  . نمیده رضایت ها زودي این به کاوه اما.  بیفته مسیر این توي بحثمون خوام نمی.  نمیدم رو جوابش

  . اَخه قمار وگرنه الزمی پول نیستی؟ کارها اینجور اهل میگفتی که تو -

 ي هحافظ خوبه ات حافظه تو اگر.  بشن رو به رو من با ترسیدن بقیه البد گفتم دوما.  دارم دوست رو هیجانش اوال -

 با نکردن جرات دیگه کدوم هیچ میز اون سر هاي آدم از. میاد یادم خوب رو اول بازي که قدري اون بهتره تو از من

  .کنن بازي من

  . رفته یادت رو من اینکه مثل -

 نخودي که تو وگرنه ؟؟؟ آرش ؟ اسمش بود چی ؟ شد چی گندتون کله اون.  میزنم حرف ها بزرگ آدم به راجع من -

  . داري زیاد مفت پول.  نیست زیاد جراتت.  اي

  . کرده زیادي زبونت هم تو -

  .شده عصبی میفهمم داره نگهش آروم هم هنوز میکنه سعی که صداش از

  . کن پیاده راه چهار سر رو من -

  . خونتون دم رسونمت می -

  . میشم پیاده بعدي چهارراه سر من.  ممنون.  نمیخواد -

 بیفتم اهر دنبالت شم مجبور بخوام رو آدرست اگه که نشدم بدبخت اونقدر هنوز ؟ بگیرم یاد رو آدرست میترسی ؟ چیه -

.  

  . نمیارم خودم روي به اما.  میترسم,  خشنه. میشم ناراحت, تلخه

  . ببینن تو با رو من ها همسایه نمیخوام.  نیستم آدرسم نگران -
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 می اج ماشین ناگهانی توقف از هم نبستم هم کمربند حتی که من. میداره نگه جا همون و ترمز روي میکوبه دفعه یک

  . لحنش از هم خورم

  . سالمت به -

  . گمونم داري الزم چشم معاینه.  مونده کلی هنوز چهارراه سر تا -

  . بهتره برات بري خودت -

 و میکنه وازپر و میگیره رو گازش بالفاصله.  میشم پیاده حرف بی و میکنم نگاه سنگیش و سرد ي قیافه به کم یه

  . بهتره برام اینجوري روانیش خود قول به میرم پیاده.  دیوانه مردك.  جهنم به.  چهارراه سمت میره مستقیم

 زنگ ايصد کنم بلند دست ماشین اولین براي میام تا.  بگیرم تاکسی که طرف اون میرم میرسم که چهارراه سر به

 حفظ شماره وت حافظم.  آشنا رند ي شماره یه به میفته چشمم که میکشمش بیرون کیفم جیب از.  میشه بلند گوشیم

  . بره بیرون راحت کسی ذهن از که نیست چیزي شماره این اما.  افتضاحه کردن

  بله؟ -

  . میشناسم رو شمارش من که مطمئنه اونم شاید.  نمیکنه معرفی رو خودش

  . بزرگه بازي یه هفته آخر,  کردي قمار هوس خیلی اگه -

  بازي؟ -

  . میخواي که چیزیه اون اگر میاد حتما آرشم البته ؟ نمیخواستی رو همین مگه آره -

  . ندم لو این از بیشتر رو خودم تا ؟ کجا نپره دهنم از تا میگیرم دندون به رو لبم

 ازيب شکارش با که نیست من مثل آرش بگم بهت االن همین از اما.  بفرستم برات رو آدرسش بزن تک خواستی -

  . میخواد بازیش از بعد براي ، میدونم بعید که بخواد هم اگر رو تو مثل کوچولویی جوجه.  کنه

 آرش به راجع یا ، روش هم آدرسم و داره رو ام شماره بگه تا بود زده زنگ نمیفهمم. میکنه قطع و بدم جوابی نمیذاره

  بده؟ هشدار بهم

***   

 دیشب.  مگرفت ضرب زمین روي چپم پاي با.  میکنم تماشا ویترینشون ي شیشه توي رو خودم و ها مغازه کنار ایستادم

 زا اینم.  برداشت رو گوشی نرسیده دوم زنگ به زدم زنگ کاوه به و کردم دله یک دل کردن دل دل کلی از بعد که

  . موندم توش زدم بشر این به حرفی یه.  بیرون بریم گذاشته قرار است شنبه پنج عصر که هم حاال!  ما زدن زنگ تک
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 تیپ با االح تا.  میکنم براندازش پا تا سر از خودآگاه نا.  طرفش برمیگردم افته می ویترین شیشه توي که اش سایه

 که اي سرمه نکتو اندامی پیراهن یه و میده نشون بلندتر رو بلندش قد که پوشیده تیره جین یه.  بودمش ندیده اسپرت

 داد نجات ور کسی میشه ها دست این با میکنم فکر.  میکنه مکث عضالنیش ساعد روي نگاهم.  زده باال هاشم آستین

  . کرد پرت پائین به دره باالي از یا

  ؟ بخوریم چیزي یه بریم اول گرسنته اینقدر -

  . میدم جواب هم گیج و بودم گیج

  ؟ هوم -

  . که منو خوردي -

  . بودي فاسد.  میکنم مسمومیت احساس البد همینه خاطر به -

  . پرسن می پاییز آخر رو جوجه حال نبود یادم -

 گرفتم یاد هم من اما میده ادامه سخت سر طور این که میبره کاپی چه من کردن تحقیر با دونم نمی!!!  تحقیر!!!  تحقیر

 اصل به برسم زودتر میخوام.  ندارم گرفتن تیشه و دادن اره ي حوصله امروز چند هر.  کنم دفاع خودم از خودم که

  . مطلب

  ؟ دیگه.  روشن چشمت دیدي رو من.  اومدم حاال خوب -

 بیاي من همراه عنوان به قراره. حسابی آدم کلی با بزرگه مهمونی یه.  میکنه فرق دفعه این.  خرید بریم بیاي گفتم -

  . باشه مناسب وضعت و سر خوام می مهمونی

 آدم مردم زندگی روي بازکردن حساب با ها حسابی آدم این میکنم فکر!!!  حسابی آدم.  میفتم هادي هاي حرف یاد

  . نبوده ها حساب این توي سرم وقت هیچ چون شاید دونم نمی ؟ حسابی یا میشن

  . تممیگف بهت پرسیدي می ازم. بدي زحمت خودت به اینقدر نبود الزم ؟ کنی ست من با رو لباست رنگ میخواي -

  . باشی آبروریزي مایه خوام نمی -

  . باشی داشته که بزن حرف چیزي از -

 پا تونم می سخت پوشیدم که بلندي پاشنه بوتهاي نیم با.  میکشه پاساژ داخل خودش همراه رو من و میگیره رو بازوم

  بود؟ گذاشتن کالس وقت االن آخه لعنتی.  برم پاش به

  . نیست که خشک چوب!  ها دسته.  اوي -

  . گرفتمت اشتباه چوب با الغري خیلی نیست ؟ جدي! اِ -
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 ازمب بلندم هاي پاشنه وجود با.  میکنم بهش نگاه یه.  الغرم که کنه آوري یاد بهم کسی میاد بدم.  برمیخوره بهم

 پاساژ هاي یکبوت دنبالش فقط و میکنم سکوت.  نمیاد خوشم پایینش به باال نگاه از.  کوتاهترم ازش سانتی 15 حداقل

  . میره سر حوصلش بوتیک چهارمین بعد.  گردم می رو

  ؟ خورده گربه رو زبونت -

  . بشنوم توهین نمیاد خوشم -

  . نگفتم چیزي که من -

 طرفش یحت و میزنم پوزخند یه فقط.  بگذرونه من با رو وقتش بودم نکرده مجبورش که من.  نگفتم چیزي میگه تازه

  . گردم برنمی هم

  ؟ میکنی کار چه -

  . کنم نمی بدي کار -

  ؟ درمیاري رو خرجت قمار از پس -

 باشه وچیکهک روزنه اون نیست مهم ، میکنه پیدا رو ضعفت نقطه کسی وقتی.  همینه همیشه.  میکنه کفریم داره دیگه

  . میکنم نگاهش چپ چپ.  میکنه سٌرت سم که میزنه نیش بهت کوچیک سوراخ همون از قدر اون ، بزرگ یا

  . مهندسم من.  نخیر -

  ؟ کالهبرداري ؟ چی مهندس -

  . افزار نرم مهندس -

  ؟ میکنی کار کجا!  نازکی و نرم اینقدر همینه خاطر به پس -

  . مدیا مولتی هم گاهی,  وب طراحی.  میکنم نویسی برنامه.  تجاري هاي برنامه تولید شرکت یه توي -

  ... میکنی خفه پیرزن.  میکشی حوض آب -

  . توئه تخصص که هم کردن خفه.  چیزي یه باشه استخر باز کوچیکه من واسه که حوض -

  . مونیم می زنده مهمونی شب تا دومون هر اقل ال.  نباشه بد موقت بس آتش یه گمانم -

 مراقبت برج ظاهرا اما. کنه پرواز مهمونی بر و دور خودش براي فکرم میدم اجازه.  ندارم رو اش حوصله.  میکنم سکوت

  !!! بده بهم رو اجازه این خواد نمی

  ؟ بپرسی خواي نمی چیزي تو -
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  ؟ چی مثال -

  . مثال بانکیم حساب جلوي صفراي.  زبل دختراي عالقه مورد مسائل -

  . درمیارم پول خودم واسه کافی اندازه به من.  نشی ورشکست دار نگه جیبت تو رو پولت -

  ؟ میشینی قمار میز سر همین خاطر به -

  ؟ نداره مارها ي خانواده با نسبتی احیانا بشر این ، میکنم فکر و میدم فشار هم روي رو هام دندون فقط

 سر یتفریح گاهی. میکنم اداره رو صادرات و واردات شرکت یه االنم.  انگلیس. خوندم مکانیک من.  باشه خب خیلی -

  . میشینم میز

.  درمیاد شحرص.  حله راه بهترین بزرگن خیلی میکنن تصور که هایی آدم گرفتن نادیده گاهی.  میکنم سکوت هم باز

 . کنم می نگاه فقط.  بخرم لباس ندارم قصد.  میگذرونم نظر از رو ها مغازه ویترین.  میاد راه قدمم هم فقط هم اون

  . زنن نمی دلم به چنگی هم کدوم هیچ شکر رو خدا

  ... هما -

...  

****   

  ... هما -

 وريج این لحنش چرا این.  است کاوه.  برمیگردم.  میکنه صدام طرف اون از داره نفر یه میبینم میام خودم به آن یه

 ماتش رفته باال ابروهاي با ؟ نفهمیدم که شد جدا من از کی این اصال...  کردم حس که کرد صدام جوري یه ؟ شده

 این سمت هب دشمنی از کی ما ؟ بگیرم رو دستش برم یعنی ؟ چی یعنی.  میکنه بلند سمتم به رو چپش دست که شدم

  . نمیخورن جم تنم کنار از هام دست اما طرفش میرم ؟ رفتیم رمانتیک هاي بازي مسخره

  . بله -

  . بکن امتحان یه رو پیراهن این بیا -

 یه.  میندازم همیگ که پیراهنی به سرسري نگاه یه.  کشک هم من پسندیدن آقا یعنی.  کن امتحان میگه.  ببین نمیگه

  .میکنم انتخابش به اي اشاره سر با. کربنیه آبی پیراهن

  . نمیاد خوشم ؟ این -

  . شیکه سادگیه عین در هم مدلش.  طرحه خوش ؟ نمیاد خوشت چیش از -
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 داره وشیکل دامن بعد و تنگ کمر تا.  میپوشونه رو زانو زیر وجبی نیم تا که قدي و ربع سه هاي آستین.  میگه راست

  . بذارم روش ایرادي یه خوام می اونه انتخاب چون اما.

  . بازه زیادي اش یقه -

 اسکن رو پام سرتا کج گردن با و میندازه ابروهاش به چینی.  کرد اش بهانه میشه که چیزیه تنها بازش هفت ي یقه

  . میکنه

  . نمیاد بهت که حجابی و روسري اهل واقعا که نگو -

  . پوشم نمی بازم هاي لباس ولی.  البته تقریبا. نمیکنم سر روسري -

  . نمیشه مشخص اش یقه بودن باز, بذاریشون باز اگر.  باشن بلند باید موهات -

  . نیومد خوشم من -

  .بپوشی رو همین باید بیاي من با میخواي اگر ولی -

 اهاشب.  بیام کوتاه مجبورم که حیف. تحمله قابل غیر اخالقشم. آورد نه حرفش روي نمیشه که میگه محکم قدر اون

 توي یگیرمم که رو لباس.  داره کشی پسر لبخند و ملیح ي قیافه.  میکنه اش اداره جوون دختر یه که بوتیک توي میرم

.  رونبی میام و میکنم عوضش سریع قدر همون خوبه سایزش میشم مطمئن وقتی.  میکنم امتحانش سرعت به پرو

 از داره که است دختر بیشتر البته. گرفته گرم است ساله هشت هفت و بیست دختر یه که ها مشتري از یکی با کاوه

 گند شههمی که منه شانس شایدم.  میکنه تعریف براش داره چی سگیش اخالق اون با کاوه نمیدونم.  میره ریسه خنده

  . میده تحویلم ژکوند لبخند یه و میشه متوجه که طرفش میرم.  میشه من نصیب هاش دماغی

  ؟ عزیزم بود چطور -

 و شله اش یقه و میسته واي کیس پشتش بگم میخواستم.  میکنه گرد رو چشمام گرمش لبخند,  عزیزمش از بیشتر

  . میپره دهنم از دیگه کلمه یه جاش به چرا دونم نمی اما دیگه عیب تا هزار

  . خوبه -

  . جوجو باشه مبارکت -

.  کنه مرام کرده جزم رو عزمش یا میکنه بازي فیلم داره اینا جلوي دونم نمی.  نیست کنایه گفتنش جوجو دفعه این

.  میام دمخو به دفعه یک.  ها بوتیک بقیه سمت میریم و میندازه ام شونه دور رو دستش و میکنه حساب رو لباس پول

  . رم می راه جلوتر و میکنم جدا ازش رو خودم ؟ رفت شدي خر جمله یه با هما

  ؟ بذاري ناسازگاري بناي داري عادت تو -

  . نزنی دست من به بود قرار -



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۶٢ 

 

  ؟ شه کم ازت بزنم دست بهت عسلی کردي خیال حاال -

  . نمیاد خوشم.  هرچی -

  . نیست بد بندازي خودت به آینه توي نگاهی یه گاهی از هر!!!  میزنم له له برات دارم من نیست -

 می زشا که این از بعد.  میگیره طرفم رو لباس کاغذي ساك. میشه سرد قبل مثل و میده رویه تغییر باد سرعت به

 میرسیم هک پاساژ شاپ کافی به.  افته می راه کنارم بیخیال و میبره فرو جینش جیب توي رو دستش تا دو هر گیرمش

  . تو میره من به توجه بی

 کاري وقتی که همیشه مثل.  کردم می تحمل هم رو این غریب و عجیب هاي رفتار باید بودم حوصله خوش خیلی

.  کردن غرغر به میکنم شروع دلم توي هات ناکامی ي همه مقصر میکنی رو موجود آدم ترین دستی دم برنمیاد ازت

  "... . چیزي فرستی لیدیز یه.  کشته رو من بازیش جنتلمن یعنی"

  . کنه بلند گوشیش روي از رو سرش تا نمیده زحمت قدر اون خودش به حتی.  میشینم روش به رو صندلی روي و میرم

  ؟ میشن عاشقت که میکنی خرج ادب قدر همین هم بقیه واسه -

  ؟ نمیشی خام ها ژست این با که تو -

  . کنی ظاهر حفظ تونستی می الاقل ولی.  نه -

  . نیستم ریا اهل -

 نشد نزدیک هم به کوچیک میز طرف دو از ممکن حد تا که شدم هایی زوج محو.  میدیم سفارش کیک با قهوه تا دو

.  یدهد رو من دیگه حامد.  است فایده بی اما بگیرم رو میخوام.  میشه ریخته سرم روي سرد آب نفر یه دیدن با هو یه. 

  . کردم تنم بودم پوشیده باهاش قرار تو که رو ظریفی بافت همون شانسی خوش از

 هب بود شده محدود ارتباطمون بقیه.  ساعته نیم قرار یه حد در هم اون.  رفتم بیرون باهاش فقط روز یه مدت این تو

 بره نمیخواستم اما.  بود دور.  هنوز بود غریبه برام جوري یه.  بخواهد خدا اگر هاي اس ام اس و گاه به گاه هاي تلفن

 غیب رو دمآ بتونه که نمیاد یادم دعایی میکنم کاري هر.  میزمون طرف میاد و میشه بلند جا از دیدنم با.  بشم تنهاتر و

  . میکنه بلند گوشیش روي از رو سرش کاوه تازه درمیاد که صداش.  دارم واهمه العملش عکس از.  کنه

  . دیدیم رو گرفتاریتون و شما ما عجب چه.  گرفتار خانم به به -

 بینهمی وقتی.  میده شکل تغییر زشت کجی دهن یه به صورتش کج لبخند.  میشم خیره بهش فقط شده خشک

  . میده وجود ابراز ي اجازه خشمش به ندارم توجیهی

  . آشغالی خیلی -

  ؟ داداشمه آزادي کلید یعنی ببخشید ؟ داداشمه این ؟ میکنی اشتباه ؟ بگم بهش تونم می چی
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  . میکنه اشاره میکنه براندازش داره رفته باال ابروي با که کاوه به سر با

 اداي مه این براي ؟ نپیچوندي هنوز رو این بودي دار مایه کیس دنبال نه یا ؟ کردي مچلش ؟ کاره سر گفتی بهش -

  ؟ درمیاري رو ها قدیسه

 تنش به سرش که هم یکی.  خالیشم جاي میخکوب هنوزم.  بیرون میره و میکنه نثارم لیاقتی بی میبینه که رو سکوتم

  . پرید من زندگی توي از ارزید می

 فکر میخواد چی هر ؟ خائنم ؟ میکردم انکارش که ایم هرزه همون من که این ؟ میکنه فکر چی موردم در کاوه حاال

 تصویر هر ها اون.  نیست مهم اصال دیگران افکار که میرسی نتیجه این به زندگی توي هایی وقت یه!  درك به.  کنه

  . نیستی تو هم باز باشن داشته تو از هم

 یک . نیست حواسم اصال اما میبرم لب به رو ام قهوه فنجون ، کاوه و خودم سکوت توي.  میاره رو سفارشمون گارسون

 هاي دست.  کشونه می خودش طرف به گذاشتمش نعلبکی توي حاال که رو فنجون و میاد جلو کاوه دست دفعه

 بلند رو نفنجو,  زدنش هم از بعد و میریزه شکر قاشق تا سه فنجونم توي که میکنم دنبال رو رنگش اي قهوه عضالنی

.  نیست سرزنش,  نیست تحقیر نگاهش تو.  میزنم زل چشماش توي و میکنم بلند سر بار این.  میذاره جلوم و میکنه

  . نیست سوالم حتی

  . بخور شیرین رو ات قهوه الاقل.  هست تلخ کافی حد به زندگی -

 با هک نگاهم خاطر به یا باشه شده جمع لحظه یه قهوه تلخی خاطر به شاید که میگه صورتم خاطر به رو این دونم نمی

 زودتر میخوام فقط.  افتادم نداشته دماغ و دل از.  بخرم هم کفش تا میریم قهوه خوردن از بعد.  شده تلخ حامد دیدن

  . کشونتم می بزرگ ي مغازه یه توي خودش با کاوه.  کنم تمومش

  ؟ چنده پات شماره -

- 39  

  . همید تاب صورتم روي به رو رو بلند پاشنه مشکی کفش جفت یه کاوه که شدم خیره ها کفش به تفاوت بی

  . بشه اضافه بهت طبقه یه تا بپوش رو ها کفش این بیا -

  ؟ چی ي طبقه -

 نای تو ندیدي رو ها خانم این مگه. دیگه میرن باال رو ترقی نردبون ها آدم میشه جوري همین.  اجتماعی ي طبقه -

  . میذارن مسابقه هم هاشون پاشنه بلندي سر هم با ها مراسم

  . میکنه نگاه داره تلخ طنز یه به شبیه بیشتر.  نیست کار توي اي کنایه هیچ که میگه هاش چشم

  ؟ اي طبقه کدوم توي داري ارتفاع اضافه خودت که تو وقت اون آهان -



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۶۴ 

 

  !!! ها نکن توهین من به.  ساختمونم مدیر من -

  . بده ادامه بازیش مسخره به نمیذارم و دستش زیر میزنم

  . رفتن راه به برسه چه میگیرم سرگیجه میکنم نگاه ها کفش این به من -

  . میگیري یاد رو باهاشون رفتن راه -

  ! تو البد ؟ بده یادم اونوقت قراره کی -

  ؟ نخورده گوشت به حاال تا کن خوشگلم و بکش که هستی دختري جور چه تو -

 داره که رو پولش میگم خودم به. قیمت گرون و شیک.  قشنگیه کفش بگیرم ندید که رو کفش سانتی 15 هاي پاشنه

 انگار هک کاوه.  میخورم سکندري برنداشته رو اول قدم اما.  پوشم می رو کفش.  دیگه نیار بهونه.  بدبخت میده خودش

  . میرم راه قدمی چند کمکش با و میگیره رو دستم داشته رو آمادگیش

  ! تاتی تاتی.  دو.  یک.  دو.  یک -

  ! کوفت -

 باباهاي اداي.  عقب میره من همراه قدم یه میذارم جلو من که قدمی هر.  ایستاده دورتر قدم دو و گرفته رو دستم تا دو

 دهخون جایی یه.  میدارم نگه صورتم روي رو لبخند من و میذاره سرم به سر اون.  میگیره ام خنده.  درمیاره رو ذوق با

 دیگه شاید.  مبخند بذار.  باشم خوش بذار میشه که حاال میکنم فکر.  بدبختیه دو بین کوتاه ي فاصله خوشبختی بودم

  ... نباشه فرصتی

***   

 مهمونی نممیدو فقط که اینه بدیش. سرسنگینه باهام گفتم مامان به رو مهمونی قضیه صبحونه میز سر که صبح از

 هساعت چند یا دقیقه چند دونم نمی.  نداد رو جوابم اما زدم زنگ مامان به شرکت از.  دونم نمی کجاست اما شبه جمعه

 تا کرده گرم اي ترکیه مزخرف هاي سریال با رو خودش سر هم حاال.  کرده بغل رو زانوهاش و نشسته زمین روي

  . نذاره من محل

  ؟ میاد بهم خریدم تازه.  ببین رو لباسم.  خوشگله مامان.  مامی -

  . میده جواب طعنه با کنه نگاهم اینکه بدون

  . باشه مبارك -

  ؟ نیست باز زیادي اش یقه نظرت به ببین.  کن نگاه یه -

  . میدونی خودت -
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  . میگیرم نشه چروك تنم توي تا کردم جمعش دست با که لباس دامن ي لبه روي رو تور و میزنم زانو جلوش میام

  . میشه بد بدم پایینش ي لبه و یقه دور خریدم که توري این از ردیف یه اگر نظرت به -

  . بدوز میتونی اگر -

  . نیستم بلد خیاطی من میدونی که تو.  مامی دیگه نکن اذیت -

  ؟ میگی چی پس -

  . میدم تکیه اش شونه روي رو سرم و میکشونم کنارش رو خودم.  گردونه برنمی طرفم به رو صورتش حتی

  ؟ میکشی رو زحمتش طالت ي پنجه دست اون با برام -

  . ندارم رو اش حوصله -

 شنج فکر شرایط این تو که ناراحته ازم میدونم.  برنگشتم عادي حال به هنوز هادي جریان از بعد از هم خودم.  میدونم

 یه شخود شونه این.  نیست محکم.  نیست گذاشتن سر جاي شونه این میدونم.  میکنم بلند رو سرم.  مهمونیم و

  . میکنم نوازشش و میذارم بازوش روي رو دستم.  میخواد دلگرمی

 مشورت باهاشون هادي مشکل به راجع میخوام.  میان شرکتم وکیالي تا چند,  برم میخوام که مهمونیه این مامان -

  . نمیکنن قبول رو کسی هر کار.  درسته خیلی کارشون.  کنم

  . نیست هم فیلم توي هاي هنرپیشه با حواسش دیگه

 تحویل امامزاده سرش میریزن توبه آب یه میگیرن تحویل برده و خورده و کشته و زده رو طرف که هایی این از -

  ؟ مامان نه!!!  ها میشه خوب خیلی بگیره تخفیف جرمش توي هادي براي بتونه اگر.  میدن

 دمخو از.  میرم دارم خودمون شرکت هاي بچه با گفتم.  همکاره هاي شرکت از یکی تاسیس سالگرد مهمونی گفتم

 گاهمن و برمیگرده تازه مامان.  بگم نمیتونم که هم رو راستش اما.  میگم شاخدار هاي دروغ وقت چند این که میاد بدم

  . میشینه رنگی یه نگاهش تو.  میکنه

  . ببینم رو لباست ي پارچه جلوتر بیا -

  . میکنه لمس رو لباس دامن پایین

  . ودهب لباست مدل خود سر اول از انگار میکنم کاري یه.  میکنی خرابش باشه خودت به.  بدوزم برات بیار رو چرخم -

 ونا میفهمم تازه االن ؟ بزرگیه ي خواسته قدر این آروم زندگی یه ؟ خواستیم ازت چی خوشبختی براي ما مگه خدایا

 کاري هی میشه خدایا.  بودم خوشبخت چقدر میکردم گله باز و بود برگشتن و کار سر رفتن زندگیم ي همه که ها موقع

  ؟ دارم نگه مامان چشماي تو رو برق این کنی
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***  

 عنوان به دارم وقتی گفت.  نداد بهم رو باغ آدرس کاوه کردم کاري هر.  میشکونم رو هام انگشت هزارم بار براي

 یطرح خوش تور با پیراهنم.  میندازم نگاهی خودم وضع سر به دوباره.  باشم خودش همراه باید میرم اون دختر دوست

 روي ممالی آرایش.  گرفته خودش به جذابتري طرح هم شده تر پوشیده هم گرفته رو لباس پایین و یقه هاي لبه که

 بیام موهام کشیدن سشوار هواي به شدم مجبور دنبالم خونه دم بیاد کاوه خواستم نمی چون اما خودمه کار صورتم

  . بشم کاوه منتظر و آرایشگاه

 نکنه ؟ نکنی ها غلط این از دیگه ندادي قول پیش ي دفعه مگه.  میاد سراغم داره بکنم میخوام که کاري وحشت تازه

 این قدر این ؟ ندادن بهم آدرس دفعه این چرا ؟ باشه بازي یه جریان این نکنه ؟ باشه نداشته کار تو برگشتنی رفتن این

  .گرفتم تهوع حالت اضطراب شدت از که کردم تکرار خودم با رو ها نکنه

 x6 یه پشت کاوه.  میکنم سرم راه توي هم رو شالم و میکشم تن به رو مانتوم برق مثل میخوره زنگ که گوشیم

 لپو اصال ؟ کرده عوض رو ماشینش چرا.  ذهنم توي میان منفی افکار اون تمام دوباره.  منتظرمه آرایشگاه در جلوي

  ؟ آورده کجا از رو قیمتی گرون هاي ماشین همچین

  !!! بودي انتظار چشم خیلی معلومه ؟ چطوري -

  ؟ نیومدي آئودیت با چطور.  سالم -

  . میده جواب کنه نگاهم که اون بی و میزنه پوزخندي.  میره در زبونم از چطور سوال این فهمم نمی

  ؟ میخوره ها ماشین جور اون به فقط خانوم کالس ؟ چیه -

  .یکنهم اضافه سرد و میگیره رو لحنش زهر دفعه یک چطور فهمم نمی.  بگیرم ندید رو هاش طعنه تا میبندم رو چشمام

  . بهتره جاده تو رانندگی براي ماشین این.  شهره از بیرون باغ -

 سر پر کموزی یه.  سکوته همین داشتن دوست توي اشتراکمون نقطه تنها انگار.  من نه میگه چیزي اون نه مسیر توي

 تپش ترك.  میکنم عوض رو آهنگ و میبرم دست.  میریزه هم در بیشتر رو ام آشفته ذهن که میذاره خارجی صداي و

 مک یه جاش به.  میشم موزیک بیخیال پس بردارم راه از رو چشمم خوام نمی.  داره رو لعنتی جازهاي همین فقط ترك

  . کنه آرومم آزاد هواي تا میکنم باز رو پنجره

 زا.  افتادم گیر گرتل و هانسل ي قصه وسط میکنم حس بعد به جا اون از اما.  عادیه نظرم به چیز همه کرج جاده تا

 تاریک زود هم هوا سال وقت این توي که مخصوصا.  بدم تشخیص رو اطراف دیگه تونم نمی میشیم خارج که شهر

 برمیداره ترك بیشتر هم من شجاعت ظاهري چینی میشه تر تاریک هوا چقدر هر میریم جلوتر قدر چه هر.  میشه

 فرعی هی توي میپیچه.  چسبیده دهنم سقف به زبونم اما...  میخوام.  خونه برگردم میخوام.  دار نگه بگم بهش میخوام.

 که اه شن خش خش صداي و تاریکی.  میشه بیشتر منم ترس,  میره جلوتر ماشین که طور همون.  تاریک و خاکی
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 من دلم و میره پایین و باال ها چوله چاله و ها خاك روي ماشین.  میکنه ام کالفه افتادن ناله به ماشین هاي چرخ زیر

  . میشه رو و زیر همراهش هم

 میشه باز در بعد و بوق تک یه و هم سر پشت بوق تا دو.  میداره نگه آهنی بزرگ در یه جلوي فرعی ته رو ماشین کاوه

 توي. میکنم خم کفش کم فضاي توي رو پام هاي انگشت.  افتادم کردن غلط به.  میاد نظر به تاریک هم باغ توي. 

  . میگردم فرار راه دنبال فقط ذهنم

 هایی انوسف نور با که رسیم می بازتر محوطه یه به,  میریم جلو ها درخت بین از خاکی باریک مسیر یه توي که کم یه

 زبانه آتیش هاي شعله فلزي هاي پایه روي طرف اون و طرف این جا به جا.  شده روشن کردن آویزون درختها از که

 پیاده که هنمیر دستگیره سمت دستم.  شدن خشک پاهام.  میشه پیاده و میداره نگه رو ماشین گوشه یه کاوه.  میکشه

  .میگه سکوت همه این بعد و تو میاره کرده خم که رو سرش و میکنه باز رو من سمت در کاوه.  شم

  !!! شو پیاده.  خطه آخر دیگه اینجا -

...  

***   

 . خونمون برگردم خوام می.  بسه دیگه ماجراجویی.  خوام نمی.  برم نمیخوام.  باشه من خط آخر جا این خوام نمی.  نه

.  زنیمب حرف نه یا میشه زنش خیانت متوجه باالخره سریال قهرمان مرد که این سر باهم و مامانم پیش بشینم میخوام

 نای اول بذارم رو پام خوام نمی.  کنه حل خودم دست کنار رو ریاضیش هاي تمرین کنم مجبور رو هیوا و برم خوام می

 این زا بتونم داره احتمال چقدر باغ در سمت برم سرعت آخرین با و رل پشت بپرم اگر میکنم حساب.  معلوم نا خط آخر

  . بخورم تکون جا از تونم نمی حتی وقتی ایه مسخره فکر اما. بشم خالص جا

  .میکنه غرغري بازش نیمه هاي لب الي به ال از بعد ایسته می کنارش و میکنه باز بیشتر رو در کاوه

 یستمس یا ؟ کنی باز رو ماشین در خودت نمیتونی جوري همین.  نیستم اطوارا و ادا این اهل گفتم بهت کنم فکر -

  ؟ نیستی بلد است پیشرفته ماشین

  . بشه خراب,  بزنم ات قراضه این در به دست ترسیدم.  نه -

 توي یگهد نفر چند به چشمم.  برم جلو پاش به پا و بایستم پاهام روي میشم مجبور و محرکه نیروي میشه زبونش زخم

 و میاد نیجوو پسر.  بودم کرده حبس ام سینه توي رو نفس االن تا میفهمم تازه.  میدم بیرون رو نفسم میفته که باغ

 جمع رو هاش لب.  میکنه وارسی اش رفته باال ابروي با رو پام تا سر از و سمتم برمیگرده کاوه.  میگیره ازم رو بارونیم

 مثل.  یسوزهم ام سینه.  میشه ثابت ام یقه روي نگاهش لحظه یه براي.  نیست بد یعنی که میده تکون سري و میکنه

 مدل توي.  سوزوندیم می آتیش باهاش و میکردیم رد بین ذره روي از رو خورشید نور هامون بچگی توي که وقتی

  . میگردونه رو حرفی هیچ بدون کاوه اما برگشتن براي شه بهانه همین و نیاد خوشش شاید میگم
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 هم خانوم جمعیت بین بار این.  نذاشتن شب براي جایی ها مشعل و ها کشی ریسه ها درخت بین باز ي محوطه توي

 مآرو کم یه قلبم تپش. خاطره آرامش مایه خودش همین. باشه مهمونی یه جا این قراره واقعا یعنی این. میشه دیده

 شبیه که هایی خانوم توك و تک و شدن جمع هم دور چنانی آن شلوارهاي و کت با که مردهایی دیدن.  میگیره

 یستن شلوغ میکردم فکر که قدرها اون چند هر.  میده بهتري حس بهم پوشیدن لباس قرمز فرش روي هاي هنرپیشه

.  

 حلقه دورم کاوه دست.  هوا سردي یا ترسه روي از نمیدونم.  میگیره لرزم میریم باغ مرکز سمت به که طور همین

  . میشینه بازوم روي و میشه

  . میشی گرم بزنی که هم گیالس یه. نیست سرد خیلی مشعلها نزدیک -

 و حال. نیست کنایه و نیش ي دنده روي مواقع اکثر عکس بر میشم متوجه حالتش از که بدم رو جوابش برمیگردم

 که راقیب ي سوخته اي قهوه پیراهن و مشکی شلوار کت.  میکنم توجه لباسش به تازه. میکنه گیجم بهاریش هواي

 البته!  پهتی خوش خدایی.  میکنم قضاوت بهش راجع قرض و قصد بی اول بار براي.  نشسته تنش به عجیب پوشیده

 ام چهره به رو آرامش و بدم کش رو هام لب میکنم سعی.  میشد خوب میکردن هم االغ تیپ خرج پول همه این اگر

  .باشم همیشگی هماي همون و کنم پرت اصلی موضوع از رو حواسم شده جوري هر افکار این با میخوام. کنم تزریق

 خوشبختم هشبی چیزي یه گاهی و بدم تکون سري میتونم فقط.  میکنه معرفیم مهمونی توي هاي آدم از بعضی به کاوه

  . مونه نمی یادم ها آدم اسم حتی.  کنم زمزمه لب زیر

,  ها آدم این.  برگردم و شه تموم چیز همه زودتر میخوام.  قرارم بی.  دیدم آشنا ها مهمون بین شاید میکنم چشم چشم

 و ایسته یم نفر چند کنار گوشه یه کاوه بعد کم یه.  میلرزونه رو قلبم سنگی هاي نگاه این,  مصنوعی لبخندهاي این

 که مک یه.  نمیشم متوجه رو هاشون حرف از کلمه یه حتی اما نه یا استرسمه روي از نمیدونم.  بحث به میکنه شروع

 داشتم ترك بزرگ مادر یه چند هر. میزنن حرف ترکی هم با.  میشه عوض هم زبونشون.  میشن عوض ها آدم میگذره

 باشه ستانبولیا ترکی باید زبونشون میزنم حدس.  نیست آشنا برام هم جمع این لحن حتی اما نیستم بلد زیاد ترکی ولی

 " میگه اي بامزه ي لهجه با و میگیره دستش توي رو دستم نرم خیلی جمله چند از بعد همراهشون هاي زن از یکی. 

 میفتم خودم یاد!!!  مالقات!!!  بوده مالقاتم منتظر که انگار ". خوشحالم مالقاتت از. شمائین آهنین ي کاوه این یار پس

  !!! مالقات یاد هادي یاد ،

  . میدادن مالقات اجازه اش خانوده به بود هم قاتل!  سروان جناب نکشته که آدم -

  . داد رو جوابم که سروان جناب این اعصاب روي بودم رفته واقعا انگار دفعه این

  ؟ چی یعنی دونین می قاچاق.  نکرده کاري کم هم برادرتون,  خانم -

 اما کرده غلطی یه و بده جلوه بزرگ رو خودش خواسته همیشه مثل میکردم فکر موقع اون تا.  خوردم جا لحظه یه

  !!!؟؟؟ قاچاق
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  ؟ میزنین حرف ساله هفده بچه پسر یه به راجع دارین ؟ چیه قاچاق -

  . میشهن بهتر که میشه بدتر وضعش نکنه همکاري ما با که هم وقتی تا.  خالفه بزرگ باند یه عضو بچه پسر این -

  . نبوده ها برنامه جور این اهل هادي -

  .اینجا به شده کشیده پاش مدرسه نیمکت و میز پشت از که نگید پس.  ظاهرا داره هم سابقه شما برادر -

 اما.  رسید یم نظر به مسخره اومدنم فکر پرونده افسر دفتر به رفتن از قبل.  گرفتم خون خفه.  بود برنده عجیب لحنش

  ... حاال

 گیالس ات دو ترك زن میگردونه دور رو مشروب سینی که گارسون.  کنم سیر گذشته توي تونم نمی این از بیشتر

  .میده قرارم مخاطب شیرینش ي لهجه با.  میگیره من سمت رو یکی.  برمیداره

  !!! عزیزم -

 یه جاش هب.  میگیرم رو داشتنش نگه ژست فقط و میارم پائین رو دستم نرسونده لب به اما میگیرم ازش رو گیالس

 یارهم پائین رو سرش کم یه میده گوش جمع هاي حرف به میکنه وانمود داره که طور همون کاوه. میزنم احمقانه لبخند

  . میکنه زمزمه و

  . هستم مواظبت من نترس -

  . همیکن فکر کاوه که چیزي اون از نه اما.  ترسم می هم هنوز. صامت و حرکتم بی هنوز گوشم کنار اش زمزمه وجود با

  . نیستم پست میکنی فکر که هم قدرها اون -

 يتو رو زدنم پا و دست.  میکنم نگاه هاش چشم به.  میگیره جمع از رو باالخره هم اون برمیگردم سمتش به که من

 می کیی کاش.  بکشم بیرون منجالب این از رو خودم تا بزنم چنگ چیزي هر به حاضرم.  میبینم نگاهش سیاه دریاي

  . شم غرق بدبختی این تو خوام نمی من.  بده نجاتم تونست

  . میکنه باز رو زبونم قفل آرومش نگاه. بگیرم رو صدام لرزش تا میکشم عمیق نفس یه

  . نیستم اهلش کال -

 اي شارها رقصن مشغول اي عده که سمتی به سر با. میکشه سر نفس یه و میگیره ازم هامه دست توي که رو گیالسی

  . میکنه

  ؟ بریم -

  ؟ هنره ایستادم پاهام روي که همین استرس این با من بگم.  بگم چی بهش مونم می درمونده

  ؟ شم زمین نقش جمع وسط خواي می.  است خونده ام فاتحه برقصم بخوام کفشا این با من -
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 اینکه با.  هداغ بحثشون که میریم دیگه نفر چند کنار. میکنه هدایتم اي دیگه سمت به و میذاره کتفم روي رو دستش

 کیی اون با مردها از یکی.  افتن می کار به ناخودآگاه هام گوش میشه که ماشین حرف اما ایه دیگه جاي درگیر ذهنم

  . میکنه کل کل چاقه تقریبا و میانسال که

  ؟ اومدي ات عتیقه BMW M5 اون با که نگو -

  . اومدم رخشم همون با تو چشم کوري به -

  . میره در دهنم از اما چطور دونم نمی

- M5 ؟ 85 مدل  

  . آره -

  ؟ بخار اسب 286 با اونم عتیقه بگید بهش میاد دلتون چطور!  واو -

  . میزنه برق هاش چشم چاق مرد

  ! شناس ماشین خانم یه!  براوو -

 نمی عقب کردم بحث قاطی رو خودم که حاال هم من.  وسط میپره سال چهل حدود شاید میزنه جوونتر که یکی اون

  . کشم

  . کرد اوراق باید دیگه رو ماشین اون -

  . است ثانیه 6٫5 فقط صفرتاصدش شتاب.  بود العاده فوق خودش زمان در ماشین این -

  . االن نه خودش زمان در میگید دارید -

  . کرد متحول رو خودروسازي صنعت که شماریه انگشت تعداد اون جز ماشین همین اما -

 که ودب برانگیز تعجب هم بقیه براي اوایل.  میکنن نگاهم تعجب با دارن حاال میگرفتن ندید رو من االن تا که ها اون

 ماشین رپوست کردن جمع و بود بابا مکانیکی به رفتن هام بچگی تفریح که من براي اما.  درمیاوردم سر ماشین از من

  !زندگیه خود عین این ها

  . میگه ذوق با کرده پیدا پایه تازه انگار که چاق مرد

  . ببینید رو ام 300 بنز باید -

  ؟ نمیگید که رو sl 300 بنز مرسدس -

  . همون چرا -
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  . شد تولید ازش نمونه 1400 همش.  نوستالژیکه ماشین این من خداي -

 مشت هی بین من.  میشه خالی دلم توي. نیست کنارم دیگه کاوه میشم متوجه که هاییم ماشین به راجع بحث گرم

 چی به پشتم دونم نمی.  میزنم اطراف چرخی و میکنم خواهی عذر.  تنهام ان کاره چه و کین نیست معلوم که غریبه

 و رقص پیست وسط.  میکشم سرك طرف اون و طرف این.  میده بهم بهتري حس آشناس که همین اما ؟ گرمه کاوه

 من ي غریبه آشناي اما میکنم نگاه دقت با رو نیست شناسم می که جنسی از هاشون قهقه که هایی زن آغوش توي

 اه آدم شبه این بین من.  شده اضافه من هاي ترس کوه به هم دیگه وحشت یه حاال.  زمین زیر رفته شده آب انگار

  !!! شدم گم

...   

 یذارمم پیشونیم روي رو دستم.  گرفتم سرگیجه.  نیست.  چرخم می خودم دور.  بینمش نمی کنم می نگاه رو طرف هر

 تا ود.  میبینم تا دو رو چیز همه.  نیست خوش حالم ؟ بودي مواظبم جوري این میگم دلم توي.  میبندم رو هام چشم و

 کفش هاي پاشنه بلندي تازه. بربیاد همه این پس از که نیست هما تا دو اما...  تا دو ، تا دو ، مهمونی تا دو ، باغ

 خوام می.  میخورم سکندري بردارم قدم میخوام تا.  بایستم پاهام روي تونم نمی حتی دیگه. میدن نشون رو خودشون

 زور به رو دهنم آب.  میزنم چنگ دسترسمه در که چیزي اولین به و میکنم بلند رو دستم کنم حفظ رو خودم تعادل

 وفقم چقدر دونم نمی.  بزنم لبخند میکنه نگاهم تعجب با داره که که مردي ي چهره به کنم می سعی و میدم قورت

  . میکنم رها رو مرد کت ي لبه اما بودم

 هکرد ول رو مامانت دست خیابون توي که نیستی بچه.  باختی رو خودت که نشده طوري ".  میدم دلداري خودم به

 مردم هجوم یعنی شدن گم.  شدن پیدا از هم و میترسم شدن گم از هم.  دارم رو حس همون دقیقا چند هر ".  باشی

 تکیه تدرخ ي بدنه به رو بدنم و داره بیشتري هاي درخت که سمتی رم می.  توبیخ از ترس یعنی شدن پیدا و ناآشنا

 یم متمرکز این روي رو فکرم. برمیداره خراش هام دست کف یا میشه چروك لباسم که کنم نمی فکر دیگه.  میدم

  . برم بیرون باغ این از باید چطوري که کنم

 راه یادنم یادم.  نیست اصلی قسمت فانتزي هاي فرش سنگ از خبري توش دیگه که خاکی مسیر یه توي میفتم

 یه تپش رو کاوه.  شدنه پیدا خود عین شدن گم این انگار بار این اما.  میشم سردرگم بیشتر. طرفه کدوم از خروجی

 التح به بدنم دماي.  میگیره آروم قلبم تپش میزنه حرف هیکل درشت مرد تا چند با که میبینم ها درخت از ردیف

.  میشینه ما شونه روي پشت از نفر یه دست که خبره چه ببینم میکشم سرك کم یه رفتن جلو از قبل. برمیگرده عادي

  . برمیگردم باشه شده گشاد میزنم حدس که هایی چشم با و میکشم بلندي هین

 که کنممی ارزیابیش دارم.  ایستاده پشتم اي مودبانه لبخند با مهتابی آبی هاي چشم با قیافه خوش خیلی جوون یه

 شاز خبري میشگتم دنبالش که مدت همه این چطور میگذره ذهنم از لحظه یه.  میشنوم خودم کنار از رو کاوه صداي

  ؟ نبود

  ؟ مهرنوش چطوري.  جاست این کی ببین!  به به -
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  . بهتري تو ظاهرا اما خوبم من -

 يطور.  هست حرکاتم تک تک متوجه کنه جمعش داره سعی که لبخندي با مهرنوش.  میکشونم کاوه کنار رو خودم

  . بشمره هم رو قلبم هاي ضربان تونه می انگار که

  ؟ جدیدته دختر دوست -

  ؟ هنوز نشدي آشنا هما با -

  ؟ بدي تنوعی یه زندگیت به خواستی یا دادي رویه تغییر -

  . میکنم بازي گربه و موش دارم. افتادم هام بچگی یاد هیچکدوم -

  .نه یا خوبه بازیش مثل رقصشم ببینم ؟بذار بگیرم قرض ازت رو همبازیت کوچولو یه نداره اشکال.  طور این پس -

  . میدان این و گوي این -

 توي االن تا که رو اش دیگه دست و گذاشته کتفم روي رو هاش دست از یکی کاوه.  درنمیارم سر هاشون حرف از

 از ، یرهمیگ طرفم به رو دستش مهرنوش وقتی.  میکنه کش پیش رو من داره انگار که میگیره باال طوري بود جیبش

  . یگردهبرم متشخصش لحن میبینه که رو العملم عکس.  نگاهش از نمیاد خوشم.  نمیشم جا به جا هم میلیمتري جام

  ؟ نیستی بلد رقص ؟ چیه -

  . برمیگرده تازه استرس همه این از بعد صدام. میزنه حرف افتاده عقب کنیز یه با داره انگار

  !!! نچ نچ!!! ؟؟؟ ها گرگ با رقص و من اما.  بلدم -

 تاررف زیر پنهان رقابت جور یه میکنم حس ؟ مهرنوش یا کاوه.  بلندتره کدومشون پوزخند صداي بگم تونم نمی

 وشگ کنار و میاد نزدیک قدم یه.  میچرخه من روي برعکس و پائین به باال از مهرنوش نگاه.  خوابیده دوستانشون

  . میگه چی نشنوم که آروم قدر اون نه اما میکنه زمزمه کاوه

  . باشی مواظبش باید ها حرف این از بیشتر ظاهرا -

 شدل ته حداقل دونم می اینکه وجود با.  نه ذهنش اما برمیگرده مهرنوش از کاوه صورت.  میره و میکشه رو راهش بعد

  . میکنه وانمود اي دیگه جور اما شده خنک

  . میشدي گرم آغوشش تو.  میرفتی باهاش -

  . نمیشه گرم آغوشی هیچ آتیش با میتپه یخزده قلب یه توش که تنی -

  . میکنه گرم رو سرت الاقل دونم می که جایی ببرمت بیا پس -
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 که سیمنپر رو هایی سوال همدیگه از که هست ما بین نانوشته قانون یه ؟ بوده کجا پرسم نمی ؟ رفته چرا پرسم نمی

  . بشنویم رو جوابش تونیم نمی دونیم می

 شونهم.  میبینم گرفتن رو میز یه دور که رو هایی نگهبان دور از.  باغ پشت میریم ها درخت بین از و میشم همراهش

 توده هی شبیه لباسها این توي بزرگ هاي هیکل اون با. پوشیدن رو همرنگش هاي پیراهن و مشکی هاي شلوار و کت

.  یریزهم فرو ام سینه توي دل دیدنشون با. کردن کمین که شکاري هاي سگ شبیه. میشن دیده رنگ سیاه بزرگ ي

  . میشه خشک هم شجاعتم ي مونده ته

 کاوه به که چشمش.  برمیگرده کاوه طرف به اون و میذاره سیاهپوش مردهاي از یکی ي شونه روي رو دستش کاوه

 رو مرد تا چند پشتش از میره کنار که نگهبان.  میکنه خم سري محسوس نا و میکشه کنار رو خودش کم یه میفته

  . وقتشه دیگه که میفهمم.  بازین مشغول و نشستن میز یه دور که میبینم

 اج دیدنش از هم باز اما ، بودم گرفته نظر در رو احتماالت ي همه.  بودم کرده فکر چیز همه به اومدن از قبل که این با

 اش چهره خطوط تونم می حتی.  خوب خیلی.  بدم تشخیص رو اش چهره تونم می هم فاصله همین از حتی.  میخورم

 ما بهونه روز اون نمیاد یادم مثال نمیاد یادم درست رو دیگه هاي چیز لحظه این توي و االن چند هر.  بیارم یاد به رو

  . بود چی سروان دفتر به برگشتن براي

 تا فرستادم رو بابا یادمه اما.  دونم نمی.  وکیل یا کارت یا سوال ي بهونه به کردم راضی چطور رو بابا نیست یادم

 بدون هک بود شده شلوغ اطراف اون قدر اون اما چی بابت نمیاد یادم. سروان دفتر به برگشتم تنها من و بیاره رو ماشین

  . تو پریدم و کردم باز رو دفتر در دفعه یک بفهمه کسی اینکه

. شد بضمنق فکش من دیدن با و طرفم به برگشت در صداي به.  میزد حرف تلفن با و بود ایستاده میزش کنار سروان

 رو تلفن.  کنه کنترل رو خودش داشت سعی چند هر بشنوم رو حرصش از پر هاي نفس صداي میتونستم که طوري

 دمکر حس که بود جوري یه نگاهش. بهم زد زل رفته باال ابروي یه با.  طرفم به کرد رو و کرد قطع جمله تا دو توي

 به معطلی بی پس باشم چشمش جلوي این از بیشتر خواستم نمی.  میکرد خفم خودش هاي دست با نبود جرم اگر

  . کردم اشاره بودند زده دفتر در کنار برد یه روي که اي شده طراحی تصویر

  ؟ کیه این بگین میشه -

 یطونهش کوچیک ي بچه یه از حرکت یه منتظر انگار که میکرد نگاهم طوري. نگفت چیزي بازم و کرد ریز رو چشماش

  . باشه مظلوم حتی شاید و تفاوت بی لحنم ممکن حد تا کردم سعی هم من.  بده لو رو خودش خطاي که

  . اومد آشنا نظرم به آخه -

  . کشیدم عقب رو خودم قدم یه ناخواسته.  جلو اومد قدم یه باشه شده جالب براش قضیه انگار

  . ببخشید.  میکنم اشتباه شایدم خب -
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  . کرد میخکوبم جا سر صداش با که شم دور جا اون از سرعت با و برگردونم رو خواستم

  ؟ دیدینش کجا -

  . اومد آشنا نظرم به فقط که گفتم.  درست دونم نمی -

  ! بگید دونید می چیزي اگر بهتره -

  ! میگید ما به تونید می چی هر که خودتون مثل دقیقا.  گفتم می که میدونستم اگر -

  . شد نزدیکتر بهم قدم یه همزمان.  کشید هم روي رو هاش دندون و نیومد خوشش کالمم ي طعنه از

 حاضر که نبرادرتو عکس بر.  بگید میدونید چی هر نفعتونه به.  خانم پلیسیم ما.  نشدید متوجه درست اینکه مثل -

  . کنه کمک خودش و ما به نیست

 هترینب از یکی نیمکت و میز پشت از قضا بر دست.  ندارم خالف ي سابقه دیگه که من ؟ گم نمی که گفته کی -

  . اومدم هم ها دانشگاه

  . ادند توضیح به کرد شروع شمرده خیلی و برداشت طرفم به هم دیگه قدم یه.  نداره فایده رفتارش این که فهمید

 باهاشون کار خاطر به برادرتون که باندیه همون هاي سرکرده از یکی,  سلطانی وحید نگاري چهره تصویر این -

  . شده دستگیر

  . خطرناکه.  نکنم هم فکر بهش بهتره پس -

  . دادم ادامه دونستنه به مشتاق کافی ي اندازه به فهمیدم که بعد دیدم رو خوردنش حرص و کردم مکث کم یه

  ؟ میکنه ما به کمکی چه گفتنش -

  . باشید مطمئن.  بود نخواهد تاثیر بی هادي جرم توي -

  . کرد اعتماد بهش میشه کردم احساس که گفت لحنی با رو این همیشگیش حالت عکس بر

  . دیدمش اونجا,  هادي دنبال بلومبرگ بیلیارد باشگاه بودم رفته دفعه یه -

 مجرم چشم به همه به داشت عادت شاید یا.  گم نمی بهش رو چیزي یه فهمیده کردم حس که انداخت بهم نگاهی

  . دزدیدم ازش رو نگاهم و شدم هول.  کنه نگاه

  ؟ کجاست باشگاهش میدونید -

  . اطالعاتتون از ممنون.  بله -

  . سمتم گرفت کارت یه که بیرون برم خواستم و دادم تکون سري
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 يهاد با هم مالقات وقت یه براتون تا میکنم سعی.  بذارید جریان در رو من لطفا اومد خاطرتون اي دیگه چیز اگر -

  . کنم جور

  . رفتم حرف بی

 رتصوی که هست یادم خوب.  میبینم خوب رو اش چهره فاصله این از حاال.  جا این نیومدم حرف بی هم خیلی چند هر

 از امشب بینمون ي فاصله وجود با انتظارم خالف بر که تصویري.  داشت گردتري صورت برد روي ي شده نقاشی

  . تره نزدیک بهم خیلی میکردم رو فکرش که چیزي

.....  

 از جلوتر مک یه کاوه.  میرسم وحید و خودم بین فاصله قدم چند فقط به. برمیگردم حال به و میگیرم فاصله گذشته از

 روي رو تیزش نگاه و چرخه می کم یه ایستاده که جایی همون از. میکشم رو کاوه بازوي و ایستم می جام سر.  منه

  . میدوزه صورتم

  !!! داري دوست که رو یکی این ؟ چیه -

  . دستشویی برم باید...  میخوام -

 یم التماس بهش هام چشم با.  نمیگم دروغ.  میکنه رو و زیر رو نگاهم.  نمیگم دروغ.  میکنه کنکاش ام چهره توي

 فشار همب داره واقعا که باشه لعنتی اضطراب این شدت از شدن خالص براي فقط اگر حتی.  برم باید.  برم بذار " کنم

 ارسونگ از یکی.  نشن باز خنده به که کنه جمع رو هاش لب زور به میکنه سعی.  میشه نرم صورتش حالت ".  میاره

  . من سمت دوباره برمیگرده بعد. میکنه پچی پچ گوشش دم و میزنه صدا رو ها

  . میده نشونت رو راه.  برو باهاش -

  . میزنه صدام که میرم گارسون پشت قدم چند

  !!! هما -

  . میزنه رو چشمم,  هاش چشم توي شیطنت برق و میچرخونم سر

  . دربیاري قبلش رو شیرت پوست باشه یادت -

  . میز سمت میره هم بعد

 شبیه هم نم میکنم حس.  نیست سفید دیگه که سفید سیمان نماي با ساختمون یه.  هست باغ ي گوشه ساختمون یه

  . نمیشم سفید ماجراها این از قبل مثل وقت هیچ دیگه.  شدم ساختمون نماي

 اشیک که باز نیمه در یه و توئه در تو اتاق تا دو قد ساختمون تمام.  تو رم می.  میره و میکنه خم سري در دم گارسون

  . باشه بهداشتی سرویس باید میده نشون توش رنگی هاي
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 تیدس کیف توي از رو موبایلم.  میکنم چک دوم بار براي رو در قفل,  باغ ي گوشه ساختمون تو دستشویی توي

.  نیست بهتر نباشه بار اون از بدتر امشبم حال.  داشتم که اضطرابی و میفتم پیش ي دفعه یاد. میکشم بیرون کوچیکم

 یستن هم شوفاژي دیگه بار این.  درمیاره بازي کرختم هاي انگشت زیر گوشی لمسی ي صفحه و کرده یخ هام دست

  . بزنم گول رو چیزي حرارتش با بتونم که

 " فتمگ دلم توي. داشت برنمی رو گوشی. میشمردم رو ها بوق تعداد و بودم داده تکیه شوفاژ به.  بوق تا سه,  دو,  یک

 ایه سخرهم توجیح میدونستم ".  میکنم قطع و بزنم حرف باهاش نیست قسمت یعنی برنداشت دیگه بوق تا دو تا اگر

  . کرد می آروم رو ام دلشوره اما

  . بله -

 اون سرد لحن.  شدم هول.  بود گرفته رو شمارش خودم که انگار نه انگار.  بده جواب نداشتم انتظار چرا دونم نمی

  . کنم گم بیشتر رو پام و دست شد باعث خط پشت

  سالم.  سروان جناب...  من -

  سالم -

  ... بودم اومده پیش روز چند.  منش به هما.  منشم به من -

  . شناختم خانم بله -

  ؟ ازتون بپرسم سوالی یه خواستم می -

  ؟ اومد خاطرتون چیزي -

  ... بود دیوار به عکسش که همون,  رو یارو اون من اگر بدونم میخواستم فقط.  نه که چیزي.  نه.  نه -

  . سلطانی وحید -

 و تر آروم کردم سعی جاش به.  نکردم توجه ریزه می هم به رو اعصابم بدتر پره می حرفم وسط وقتی که این به

  . بزنم حرف تر شمرده

 با همکاري حال هر به ؟ موثره برادرم ي پرونده توي چقدر. بدم بهتون ازش اطالعاتی یه بتونم اگر.  همون بله -

  . دیگه پلیسه

  . دبگی االن همین هست چی هر بهتره. ملیه امنیت سر قضیه این.  نیستید متوجه هنوز شما اینکه مثل خانم -

  . کنه باورم که بزنم حرف محکم ممکن حد تا کردم سعی
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 رايب حال هر به.  کنم پیدا ازش ردي یه بتونم شاید گفتم فقط.  میگم هم باز گفتم هم قبال.  دونم نمی چیزي -

  . رسن نمی شما ذهن به همشون مطمئنا که داره وجود مختلفی هاي راه همیشه جواب به رسیدن

 با شده بانیعص که بود معلوم میشد شنیده راحت خیلی خونه سکوت توي تلفن پشت از که بلندش هاي نفس صداي از

 این فهمید می باید هم اون اما.  میزنه حرف دیر میاره جوش زود که قدر همون بودم فهمیده ساده برخورد تا چند همین

  . نه من براي اما باشه عادي اون براي شاید ها چیز

 دستگیري . نکنید ماجرا این قاطی رو خودتون بهتره.  نیست هم آمریکایی فیلم.  خانم نیست بردار شوخی قضیه این -

  . ما به بسپرید رو آدم این

 کل وامخ می من حاال بگیرید ازش سرنخی نتونستید و کرده می کار کی براي گه نمی هادي گفتید مدت تمام شما -

  . بودید کرده دستگیرش حاال تا البد که تونستید می خودتون اگر. دستتون توي بذارم رو قرقره

  . باشه داشته ربطی شما به ما عملیات کنم نمی فکر -

 این که فهمید نمی اون اما شدم دماغش موي که فهمیدم می. ربات یه مثل ،درست بود شده سخت و سرد صداش

  . زندگیه خود نیست فیلم من براي قضیه

 دونمب خوام می فقط.  دارین الزم کمک حساب این با.  نداشته اي نتیجه االن تا هم شما هاي بازي پلیس این ظاهرا -

 باال اون میکنه فرق چه ؟ نه یا میکنه هادي مجازات تخفیف به کمکی ؟ نه یا داره رو ارزشش کنم می که کاري

  ؟ رو رئیسش من یا بده لو رو دستش

  . میزد رو خودش حرف من به توجه بی محکم و قاطع هنوز اون اما. بود رفته باال صدام.  بودم کرده داغ دیگه منم حاال

  . خانم میونه در مملکت یه ي مسئله -

  .آقا برادرمه من براي مسئله تنها فعال -

  . اومد کوتاه باالخره اما کنم فرار سواالتش رگبار زیر از تونستم تا کشید طول.  کردم قانعش تا کشید طول

  . میشه لحاظ حتما بررسی روند توي -

 شناختمش نمی درست که آدمی.  نبود امیدي بهش که اي جمله.  بودم جمله یه همین منتظر فقط هم من و!!!  همین

 اما نیستن اعتماد قابل ها همین این دونی می خودت که این با ها وقت گاهی اما.  میشه چی نبود معلوم که ماجرایی. 

 واقبشع که باشی داشته شجاعت قدر اون کاش فقط. میذاري پا میده نشون بهت قلبت که راهی اون به میکنی اعتماد

  . کاش.  بپذیري هم رو
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 قبل ارب و گوشیم به زدم زل است دقیقه چند.  میام خودم به میشه شنیده سرویس نزدیک از که هایی قهقه صداي به

 بی خیلی. ریخت بهم رو محاسباتم ي همه قمار میز سر کاوه دیدن که دومی مجلس از قبل درست.  میکنم مرور رو

  . نیومدم کوتاه هم باز که پروام

 مکالمه ي خاطره و صدام شدن شنیده از ترس اما بزنم زنگ سروان به میخوام.  میکنم خارج پرواز حالت از رو گوشی

 یجواب چه زدم زنگ سروان به آرایشگاه توي از وقتی که رنگه پر ذهنم توي هنوزم.  نمیذاره ظهرمون از بعد کوتاه ي

  . شنیدم

 وخیش یه به شبیه براش ".  بیاد ممکنه هم وحید.  میشه برگزار بزرگ مهمونی یه امشب " گفتم.  زدم زنگ بهش

 مثالا هاي آدم به زندگی.  " نکنید دخالت ما کار تو " گفت.  بازي آرتیست به کرد متهمم که قدر اون بودم مضحک

 " گفتم.  کردم متهمش.  حریف روش با هم اون است حمله نداري دفاعی وقتی دفاع روش بهترین داده یاد من

 " ردک غرغر.  برخورد بهش " ؟ برن در ها درشت دونه بذارید بعد کنید مجازات و بگیرید رو پاها خرده که اینه کارتون

.  توبیخ هن خواستم می توضیح نه.  بگه چیزي این از بیشتر تا نموندم منتظر ".  بدید یاد رو کارم من به شما خواد نمی

  . بودم کرده قطع رو تماس فرستم می براتون رو آدرس گفتن با

 سهر می پیامم دلیوري تا.  میگم حدودي رو باغ آدرس تونم می که اونجایی تا.  براش میفرستم کوتاه اس ام اس یه

 هک کاري اولین خوبه حاال.  هم دلم حتی طور همین منم دست.  لرزیدن به میکنه شروع دستم توي گوشی همزمان

 سرکی هی و بیرون میام و میچپونم کیف توي نیمه و نصفه رو گوشی.  میشم هول.  بود گوشی کردن سایلنت کردم

 اي هستهآ صداي با. سروانه.  میکنم نگاه میخوره تکون داره هنوزم که رو موبایلم.  نمیشه دیده کسی.  میکشم اطراف

  . میدم جواب

  ؟ بله -

  ؟ میگید چی هست معلوم -

  . هست هم وحید.  فرستادم براتون رو آدرسش که باغی تو.  مهمونیه یه که گفتم -

  ؟ میدونید کجا از -

  . اونجام االن چون -

  ؟ کردي کار چه -

 خانومی یه احوال همین تو.  لرزه می هم گوشم ي پرده حاال.  میکشه داد بیشتر اون میزنم حرف آرومتر من چی هر

.  کنم فرار اج اون از بتونم هم من و سرویس توي دستشویی تا سه از یکی توي بره تا میکنم مکث لحظه چند.  تو میاد

 ي همه . باشم عادي میکنم سعی و میزنم روح بی لبخند یه. کنه تجدید رو آرایشش تا ایسته می ي آینه به رو زن اما

  . بازیگر هماي میشم و میکشم عمیق نفس یه.  نکنم خرابکاري تا میکنم جمع رو حواسم
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  . برم باید دیگه من علی امیر -

  ؟ شد چی -

  . نمیگذره خوش من به جا هیچ تو بی -

  کجایی؟ ببینم بده درست آدرس یه الاقل -

 زا ترك یه که سرویس بزرگ ي آینه به نگاه با رو ابروهام.  داده نگرانی به رو خودش جاي صداش سرزنشگر لحن

 و بیرون برم و کنم ریسک خوام نمی.  باشم داشته موندن بیشتر کم یه براي اي بهانه تا میکنم مرتب میشه رد وسطش

  . بدم ادامه کاوه مثل کسی کنار رو مکالمه این

  . نیستی بد نخ سر گرفتن تو هم تو اما.  دادم نخ من باشه -

 هم با رمز زبون به ها این مگه دونم نمی.  نمیشه متوجه رو هام حرف معنی.  میشه گیج باهوش سروان جناب این

  ؟ زنن نمی حرف

  میگی؟ چی -

  .عزیزم دسترسم در.  دارم دوستت هم من.  داره راه دل به دل میگم -

  . بزنن رو ردت بگم تا نکن قطع رو تماس خب خیلی -

  . برمیگردم زود من -

  . کن صبر دقیقه ده فقط.  باشه.  باشه -

  !!! دقیقه ده.  میشه شروع من براي حاال همین از لعنتی ي دقیقه ده این!!!  دقیقه ده

 این توي ؟؟؟ تا صد ؟؟؟ تا ده ؟ بیفته ممکنه اتفاق تا چند دقیقه این توي ؟ چقدره دقیقه ده میکنم فکر ؟؟؟ دقیقه ده

  !!! دقیقه ده.  کنم پیدا نجات یا بمیرم تونم می مدت

 حس طوري این من یا میکنه نگاهم مشکوك داره اون واقعا دونم نمی.  میبینم آینه توي از خودم روي رو زن نگاه

  . میکنم

  . میگیرم بغل توي رو مشکیم دستی کیف و میذارم کیف توي جوري همون رو گوشی

 وشت طوري همین که رو آرایشی لوازم و میگیرم دستم توي روي کیف دوباره ؟ کنم کار چه باید دقیقه ده این توي

 هنوز.  هبپوشون رو پریدگیم رنگ تا میکنم رنگ پر رو ام گونه رژ.  شده ارواح شبیه ام قیافه.  میکنم رو و زیر ریختم

  . نمبک تونم نمی کاري این از بیشتر میلرزن هام دست.  میزنم شدن خشک که هام لب به رژ کم یه.  مونده خیلی
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 ي صفحه هب و میارم بیرون کیف توي از رو گوشی دوباره.  ببندم رو ساعتم رفته یادم!!!  لعنتی.  میارم باال رو دستم مچ

  . گذشته دقیقه دو فقط.  کرده تغییر ها دقیقه قانون یا شده فرز من دست دونم نمی.  میکنم نگاه روشنش

 این ونمت نمی دیگه ؟ بود قصد از میگم خودم پیش.  میزنه بهم اي تنه خروج موقع.  بره بیرون تا میشه رد کنارم از زن

  . بمونم تو

 وقت میتونمن این از بیشتر ؟ میان کش طوري این لعنتی هاي دقیقه این چرا. میرم راه آهسته.  میام بیرون دستشویی از

  . بزنه زنگ بهم کردنم پیدا براي کاوه ترسم می.  کنم تلف

 اچاقچیق مشت یه گیر.  تمومه کارم دیگه میکنم احساس لحظه یه.  میپرم جا از.  میشه کشیده عقب بازوم دفعه یک

 ، زن رمنتظ.  باشم کی یا چی منتظر باید دونم نمی.  میفروشند مرگ و میخرن زندگی که هایی آدم.  افتادم رحم بی

  ؟ وحید حتی باشه کسی هر تونه می ؟ ها نگهبان از یکی یا مهرنوش

.  کنهمی کمتر رو احتماالت اش مردونه درشت هیکل اما. نمیبینم رو مقابلم طرف صورت تاریکی توي.  گردونم می رو

 نمیتونم,  دمش خشک اما کنم قطع رو گوشیم الاقل و ببرم دست میخوام.  بکنم نمیتونم التماسم حتی.  اومده بند زبونم

 متس به مرد دست.  بگیرم کمک ازش بتونم که نیست ذهنم توي هیچی,  دعا یه,  دروغ یه حتی شده خالی ذهنم. 

 من دست!!!  نه!!!  داره اسلحه میگم دلم توي.  زده کنار رو کتش ي گوشه میزنم حدس حرکتش از.  میره کمرش

 کیتاری توي.  رسونه می رو خودش بلند هاي گام با اولی پشت از اي دیگه مرد.  لباسم دامن ي پارچه به میزنه چنگ

  . میارن هجوم من سمت به کم کم دارن همه میکنم حس

  ؟ کنی جاساز رو هات تقلب بودي رفته یا دستشویی رفتی ؟ کردي دیر چقدر -

 وقت هیچ.  درمیاد تاریکی توي از صورتش تا میاد جلو اونقدر کاوه و میرم عقب عقب.  میکشم بلندي نفس

 به نگاهی میاد نظر به بادیگاردها از یکی که اول مرد.  بشم خوشحال حد این تا کاوه صداي شنیدن از فکرنمیکردم

  . میکنه نگاهم درهم ابروهاي با اما کاوه. میگیره فاصله ازمون سرعت به سرش کردن خم از بعد و میندازه کاوه

  ؟ میکنی کار چه داري هست معلوم هیچ -

  . میگه و میزنه پوزخندي.  میچسبم رو بازوش میل با اول بار براي و جلو میرم فقط نمیدم جواب

  ؟ بازي سرِ دیگه بریم برگشتی عادي حال به اگر -

  . نه -

  ؟ نه -

  . کنم بازي خوام نمی دیگه من نه -

  ؟ اونوقت چرا -
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  . ترسم می -

 و میکنه نگاهم فقط لحظه چند براي که است خسته و درمونده قدر اون لحنم.  تره موجه دروغی هر از حقیقت گفتن

 رفح گوشیش با و میشه دور ازم کم یه کاوه جلوتر قدم چند.  میکنه دور جا اون از خودش با رو من سوالی هیچ بی بعد

  . میاد نظر به جدیتر اش چهره برمیگرده وقتی.  شنوم نمی اش مکالمه از چیزي که میزنه

  ؟ رنگی جوجه بخوریم چیزي یه بریم پس.  خطرناکه زیادي تو ي واسه ها بازي این.  کرد کار عقلت باالخره -

  ؟؟؟ دقیقه ده ؟؟ دقیقه پنج ؟ گذشته چقدر میکنم فکر

 نمی. شمب دیگه اتفاق یه منتظر خوام نمی.  بمونم دیگه خوام نمی.  میداره برم هول.  میشه نزدیکمون سیاه ي سایه یه

  . باشم جا این رسید پلیس اگر خوام

  ؟ چنده ساعت کاوه -

  . میگیرم رو خودم جواب و چسبم می رو مچش زودتر من اما بده رو جوابم تا میکنه بلند رو دستش

  . میشه دیرم من.  دیگه بریم -

  . که نخوردیم شام هنوز -

  . میدم تکون زحمت به رو فکم و میدم بیرون رو نفسم کالفه

  . خورم نمی چیزي.  دارم رژیم من -

  ؟ چی من -

 خنده با دبع و میکنه نگاهم کم یه.  بدم رو جوابش تونم نمی.  میاد دهنم توي داره قلبم میکنم حس.  نمیدم رو جوابش

  . میکنه اضافه

  . بخورم جوجه امشب نمیاد بدم البته -

 به هم شکن دندن جواب یه حتی اما کنم خورد دهنش توي رو هاش دندون میخواد دلم.  میکنه اشاره بهم ابروهاش با

 یدهم رضایت میبینه که رو عجزم.  میشکنم رو هام مفصل دوباره و میکنم قفل هم توي رو هام دست. رسه نمی ذهنم

 که تیسم به میکنه هدایتم و میذاره پشتم رو دستش.  میگه لب زیر خوبی خیلی.  برداره روم از رو میخکوبش نگاه

  . باشه باغ خروجی میزنم حدس

 کاوه لقو به یا,  اینجا از سریعتر چه هر ممکن حد تا میخوام فقط نیست مهم برام اما میرم دنبالش جوجه یه مثل واقعا

  . شم دور خطر از
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 رسیدیم یک نفهمیدم حتی که بودم افکارم درگیر قدر اون.  میکنه پارك پامون جلوي رو کاوه بلند شاسی ماشین نفر یه

 با تماسم از ربع یک از بیشتر.  میکنم نگاه گوشیم به بار صدمین براي بشم ماشین سوار که این از قبل.  جا این به

 خودم پاور یدکل بود نزدیک میکنم فکر.  میدم فشار رو گوشیم پاور کلید ماشین در کردن باز با همزمان.  گذشته سروان

  . بزنه یکی رو

 چنگ رو ایمنم کمربند.  میگذرن مخالف جهت در کنارمون از سرعت به ماشین تا چند که رسیدیم اصلی خیابون به تازه

 من نفجارا یه صداي که کنم روشن رو ماشین ضبط میبرم دست.  نیارم خودم روي به میخوام.  برنگردونم سر تا میزنم

 از اصد.  برمیگردم عقب به و بگیرم رو خودم جلوي تونم نمی دفعه این.  لرزونه می هم با رو همه...  و جاده و ماشین و

 رو مچم کاوه دست که باغه سمت و عقب به حواسم ي همه.  جوم می اضطراب روي از رو لبم پوست.  میاد باغ سمت

  . میکنم نگاهش و برمیگردم ترس با.  میچسبه

  . ملخک جستیم که فعال.  رو کار این نکن -

 ويت میکنن شروع موذي افکار همون ؟ میگه دروغ ؟ میگه راست.  روشه به رو ي جاده متمرکز که میکنم نگاه بهش

  ؟ داره کار چه ها اون با و ها اون بین نیست ها اون از اگه ؟ هاست اون از هم کاوه.  دادن جوالن مغزم

  . ملخک دستی تو آخرش -

 برق تاریکی توي.  من به میزنه زل شده باریک هاي چشم با و میچرخه سرعت به سرش نرسیده ام جمله ته به

 و میده فشاري دستشه توي هنوز که رو دستم مچ.  سردتره هم بیرون از حتی کاوه ماشین حاال.  جوریه یه چشماش

  . میرسه نظرش مورد موزیک به تا میده فشار رو ها دکمه بار چند.  میکنه روشن رو ماشین ضبط.  میکنه رها بعد

Dangerous game 

  خطرناکی بازي

You're playing with your soul 

  میکنی روحت با که

Devil's game 

  شیطان بازي

You're under his control 

  اونی کنترل تحت تو

 حاال . میبره باالتر رو ضبط ولوم من ي مچاله حالت به توجه بی کاوه.  میکنه تحریک رو اعصابم خواننده داد صداي

  . لرزه می وجودم ي همه
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The time is short 

  کوتاهه زمان

Your eyes are blind 

  کورن هات چشم

It's the devil in disguise 

  مبدل لباس در شیطانه این

Hey, wake up and realize 

  بفهم و شو بیدار ، هی

He's playing his best cards 

  میکنه بازي کارتش بهترین با اون

 که نمیره یادم.  میشم پیاده حرف بی و میداره نگه کوچه سر.  طور همین هم ها خیابون,  میشن عوض ها آهنگ

 بازي کارتش بهترین با اون " میچرخه من سر تو جمله یه فقط راه تمام وقتی ؟ مهمه مگه اما ندادم بهش رو آدرس

  "... میکنه

***   

 هم هات ترس.  معمولین هم هات غصه باشی که معمولی.  باشم معمولی خوام می دیگه.  شد تموم میکردم فکر

 معمولی . میکنی زندگی آرامش در باشی که معمولی.  میشی شاد هم معمولی هاي چیز با باشی که معمولی.  معمولین

 وسط انامتح ي جلسه سر که مواقعی مثل درست.  بدي فریب هم رو تقدیر تونی می حتی.  کنی می تقلب باشی که

.  ینهب نمی کسی رو کالس وسط اما هاست متقلب جایگاه همیشه عقب.  دیده توي کالس جلوي.  میشینی کالس

  ... . بشینی که وسط

  

  ؟ خوندي دیشب رو اسم ام اس -

  ؟؟ معمولیه واقعا اما.  معمولیه هم آرزو کنم فکر میشه باعث آرزو سوال

  ؟ هوم -

  ؟ خوبی -

  . بهترم -
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  ؟ بودي بد مگه -

  ؟ بودي بد مگه میگه تازه!  ما هاي دوست از اینم بیا

 توي از.  فرستاده برام رو تکراریش هاي جک اون از یکی.  میخونم رو آرزو اس ام اس.  میکنم روشن تازه رو گوشیم

  . میبرمش آرزو سمت نایلون همون با و میکنم خردش.  درمیارم سیب دونه یه کیفم

  . سیب من میدي اس ام اس تو.  بیا -

 کدهاي به میدوزم چشم دوباره.  آرومتره روحم.  جسما اما ام خسته.  میزم پشت برمیگردم من و برمیداره تیکه یه

  . یکنمم کار و میکنه کار بهتر و آزادتره فکرم.  شده برداشته دوشم روي از سنگین بار یه میکنم احساس.  ام برنامه

 کارم از ونهنمیت ایرادي هیچ دفعه این میدونم.  میدم ادامه توجه بی.  سرم پشت ایسته می دوباره.  میشه پیداش سهرابی

  . بگیره

  . منش به خانم میخورید تنها!  سیب!  به به -

  کنن بیرونتون بهشت از نکرده خدایی نکنم تعارفتون گفتم.  شد در به راه از سیب یه با آدم نیست -

  . برمیداره تیکه یه و میکنه دراز دست

  . بود باهاش هم حوا.  نکردن بیرونش که تنهایی.  نداره عیب -

 " اسم اب و بودم داده نام تغییر رو سروان شماره دیروز ترسم از.  میشه بلند گوشیم زنگ صداي که بدم رو جوابش میام

  . میکنه رصدش.  نداره تلسکوپ از کم که هم سهرابی هاي چشم. بودم کرده اش ذخیره " علی امیر

  . بگذره خوش بهشت.  نشم مزاحمتون این از بیشتر بهتره -

  ؟ معمولیه هم سهرابی میکنم فکر.  میکشه خط اعصابم روي پوزخندش صداي

  . میدم رو تلفنم جواب و میکنم اي قروچه دندون

  ؟ بله -

  ؟ کردین خاموش رو تلفنتون چرا شما -

  . شما لطف به.  خوبم ممنون.  سالم علیک -

 با هم سروان.  باشم تاریک نمیده اجازه دیگه که شده پیدا قلبم توي روشن ي روزنه یه انگار.  متعجبم خودم آرامش از

  . رفته تند خیلی میفهمه تازه من صداي شنیدن

  . میکردین هماهنگ من با قبلش بکنین خطرناکی کار همچین خواستید می که شما خانم.  سالم -
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  . بودم گفته بهتون که من -

  . نکنید دخالت گفتم بهتون منم -

  . نداشت قابلی اصال.  میکنم خواهش -

  . نمیاره خودش روي به.  شیطنته کم یه فقط لحنم توي

  . بیفته اتفاقی براتون بود ممکن اوضاع اون با ؟ خاموشه چرا تلفنتون -

  ؟ گرفتین تماس منزل دیشب همین خاطر به -

 ايه ساعت.  نبود خبري چیز هیچ و کس هیچ از االن تا شدم پیاده کاوه ماشین از حرف بی که این از بعد دیشب از

 توي حتی . کنه خفم و گردنم دور بندازه رو طنابی یه یکی.  تو بیاد و بشکنه رو خونه در یکی بودم منتظر لحظه هر اول

 ودب فراري ازم وقت چند این که رو آرامشی ذره ذره نور کردم حس شد صبح وقتی اما.  میشنیدم گلوله صداي خواب

  . میریزه هام رگ توي

  . نبود درست کارتون خانم حال هر در -

 جلوم دبای که موقع اون اما.  کنم کار چه خوام می من دونست می اون.  نداشتم هم توبیخ انتظار اما نبودم تشکر منتظر

 دیگه این شبیه چیزي یا بکشه رخم به رو شناسیش وظیفه حس طوري این خواست می شاید حاال.  بود نگرفته رو

  .کرد نمی فرقی

  . کنم نشینی عقب مجبورم هادي وضعیت بابت فعال اما نیستم خونسرد دیگه بار این

  ؟ گرفتینش ؟ شد چی باالخره -

  . نه -

  نه؟ -

 من طرف به هم منشی رشیدي هیچ که بود گذاشته جا من میز روي رو گوشش که سهرابی که میزنم داد چنان

 ؟ هن ".  میکنم زمزمه ناباورانه امیدم آخرین با دوباره.  سرم روي میشه آوار چیز همه میکنم حس لحظه یه.  برمیگرده

  . میشه تر محکم اون لحن من صداي گرفتن ضعف با اما چطور دونم نمی.  "

 در یه قطری از تا باغ پشت میرن دیگه نفر دو با و میشه متوجه میرسن ما مامورهاي اینکه محض به دیشب.  خانم نه -

.  شد نفجرم تیراندازي جریان تو و بوده گازوئیل مقداري و الکی مشروبات از پر انبار البته.  کنن فرار انبار توي مخفی

  . بکشیم بیرون تو اون از رو شون جنازه تونستیم فقط

  . میده ادامه ثانیه چند بعد جاش به اون و نمیگم چیزي. میشه گرفته حالم
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  ؟ بود سلطانی وحید دیدید که کسی که مطمئنید شما -

  . برمیگردن ام گذشته شب هاي کابوس تمام دوباره

  ؟ نکردین شناسایی رو اش جنازه مگه ؟ شده کشته نمیگید مگه ؟ چطور -

 نیمی ورط همین شناسایه قابل بدنش روي بود خورده گروهی درگیري یه توي که هایی گلوله جاي خوشبختانه.  چرا -

  . پرسیدم می باید احتیاط محض اما مونده سالم تقریبا که صورتش از

  . کشم می کرده داغ حسابی که پیشونیم روي دستی و میبندم رو هام چشم

  . بود خودش اما میزدن صداش آرش.  وحید گفتن نمی بهش چند هر.  بود خودش مطمئنم.  بود خودش -

  ؟ کردید می کار چه جا اون شما -

  . میشن روشن مغزم هاي چراغ دفعه یه

  ... که ممکنه.  باشه ها اون از ممکنه اونم.  ستاري کاوه.  بودم شده دعوت کسی طرف از من -

  . نداشته مشکوکی مورد هیچ.  داشتیم نظر زیر رو ایشون قبل از ما.  خانم نه -

 اما ؟ دادم بهتون من هم رو مهمونی این آمار و اونم با من دونستین نمی که داشتنیه نظر زیر چه این میگم دلم توي

  . دلم توي فقط

  ...باید.  نبوده تنها وحید مسلما حال هر به خب -

 که هدیگ یکی و وحید غیر اما بازداشتن توي االن مظنونین هم حاضرین بین از.  کردیم بررسی رو مشکوك موارد -

  . کاري قرار نه بوده دوستانه مهمونی یه.  نبوده اي دیگه مهم فرد سهند اسم به بوده راستش دست ظاهرا

  گرفتین؟ هم رو اون ؟ سهند -

  ؟ دونید نمی چیزي شما.  نداریم ازش ردي متاسفانه نه -

 ي روزنه تونه می هم پرنده یه کوچیک ي خونه گاهی.  میشن بسته زود ها روزنه گاهی که این جز میدونم چی.  نه

  . ببنده رو کشیدنت نفس

  نه -

 باید مه توضیحات سري یه ضمن در.  بزنید من به سري یه برادرتون پرونده پیگیري براي فردا تونید می هرحال در -

  . بدید ارائه

  . خداحافظ.  حتما -
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 . بوده هیچ براي میکنم حس حاال,  ترس همه این,  تالش همه این.  شنیدم کافی حد به. میکنم قطع رو گوشی

  . باخته شروع از قبل حتی رو اي مسابقه زیاد تالش وجود با که کسی مثل درست

***  

  سوم فصل

  پی قدر آن

  ام گشته ام شده گم نیمه

  هم را پیدا ي نیمه آن که

  کردم گم ها کوچه هیاهوي در

  اگر روزها این

  را زنی سرگردان ي نیمه

  دیدي

  بسته چشم که

  گردد می نور بدنبال

  کن خبرم

.  مبر کاري ساعت شدن تموم از بعد بالفاصله بتونم که دادم سامون و سر رو کارها ي همه زودتر.  است شنبه پنج

  . کرد دعوتم ناهار براي.  زد زنگ کاوه دیروز

 باهاش نمیشه اي آینده هیچ به میدونم ؟ نه که چرا نداره مشکوکی مورد سروان قول به اگر اما.  کنم قبول نمیخواستم

 اعتماد هشب ؟ نیست حقم کوچولو استراحت یه جریانات این از بعد ولی.  کرد فکر فرداش به نمیشه حتی.  بود امیدوار

 همه شمار دیگه ؟ نکرده دعوتم کسی وقته چند میکنم فکر.  خورد باهاش میشه که ناهار یه اما ندارم قبولش.  ندارم

  . رفته در دستم از چی

  .شدن تحسین ، شدن دیده براي ، زدن لبخند براي ، کردن آرایش براي ، میکشه پر بودن دختر براي دلم

 نمک آروم رو افتادم قلیان به ي زنانه حواس کمی فقط کمی خوام می.  شده خلق طوري همین زن ذات که این نه مگر

  . بپردازم رو سنگینی بهاي براش شم مجبور اگر حتی باشم حوا خوام می. 
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 یرونب بیشتر رو فرم موهاي.  کنم چک رو ظاهرم تا میکشم بیرون رو کوچیکم ي آینه ، کیفم زیپ بستن از قبل

 اضرح هم هنوز فهمم می میشن سهرابی ي دریده نگاه اسیر که هام چشم اما.  میکنم تجدید یواشکی رو رژم و میریزم

  . نیستم بهایی هر پرداخت به

 ببینه مه با رو ما االن سهرابی اگر میکنم فکر.  منتظرمه گرونش فوق ماشین توي کاوه بیرون میرم که شرکت در از

 و کنممی باز رو در بیخیال.  میدم تشخیص پنجره پشت رو اش سایه که ندادم هنوز رو فکرم جواب ؟ میکنه فکري چه

  . میشم سوار

  . نهمیک تخلیه گاز پدال روي پاش فشردن با رو زیادش انرژي از کمی.  میکنه خودنمائی هاش لب روي گرمی لبخند

  ؟ کوچولو خانم چطوري -

  . خوبم بعدم.  سالم اوال -

  . خوبم منم.  ممنون -

  . شدي بلند راست ي دنده از معلومه.  امروز اخالقی خوش.  مشخصه که اون -

  ؟ مدرن ؟ سنتی ؟ بریم کجا حاال.  اتوماتیکم دنده بنده نخیر -

  . گرسنمه خیلی من نباشه دور فقط.  کنه نمی فرق -

  ؟ چطوره نو بانی -

  . خوبه -

 هی جز زندگی مگه.  قراردادیه و موقت چیز همه که جهنم به.  در قبلی هاي خسیس اون ي همه به این میگم دلم تو

  ؟ ایه دیگه چیز بزرگ قرارداد

 مدل این رکنا ساده تیپ این با من میکنم فکر لحظه یه میکنم که براندازش.  نشستیم هم روي به رو رستوران توي

 ايه بوت با پوشیدم رو اي دفعه اون بافت همون.  اونه مشکل این میکنم فکر بعد ؟ نیست مسخره دیگران براي

 هی اما کاوه.  کردم عوض شال یه با اومدن قبل رو میکردم سر شرکت توي که اي مقنعه و کردم لطف فقط.  عزیزم

 و جمع مشغول هنوز.  مارکداره هم اون احتماال که اي سرمه ي جلیقه یه هم روش و پوشیده بري بري مارك پیراهن

  . میاد حرف به پوزخند یه با که هاشم لباس پول تفریق

  . شد صمشخ بیشتر اختالفاتمون شاید کن تعریف خودت از کم یه حاال.  نداریم تفاهم ظاهرا که سکوت توي میگم -

  . ماهه خیلی هم مادرم.  آزاده پدرم شغل.  دارم کوچیکتر خواهر و برادر یه.  نیست زندگیم توي خاصی چیز -

  ؟ میکنی کار چه -
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  ؟ گرفتی آلزایمر.  قبال که گفتم -

  . تفریح,  سرگرمی.  آزادته وقت منظورم -

  . چرخم می نت توي.  میکنم بازي پوکر فامیل هاي بچه از بعضی و دوستام با -

 و زدن حرف بین که هایی مکث با آروم ، شیک.  اونه خوردن غذا به باشه دادن جواب به حواسم که این از بیشتر

  . میذاره خوردنش

  ؟ میکنی دانلود رو مسابقه هاي ماشین عکس البد -

  ؟ مسابقه ماشین -

  . میزدي حرف ها ماشین از خوب که مهمونی تو -

  .دسکتاپت گراند بک میندازي رو بلوچی مونیکا عکس البد هم تو.  خب داره دوست چیزي یه کس هر -

 رو منشاش ونمت نمی که میشینه سیاه چاه این ته غریبی برق.  میکنه غافلگیرم رفتارش واکاوي موقع تیزبینش نگاه

  . کنم پیدا

  . میدم ترجیح رو واقعی هاي عروسک.  نمیاد خوشم زیاد عکس از من نه -

 اما.  میکنن رهاش میشن بزرگ که بعد و میکنن بازي عروسک ان بچه وقتی ها دختر.  عجبم در چی از میدونی -

  ؟میکنی کار چه آزادت وقت تو!  بازي عروسک سراغ میرن تازه میشن بزرگ مثال وقتی پسرا

  . ندارم آزاد وقت خیلی -

  . نمیذاره برات وقتی دیگه بندي شرط و بازي دختر میگی راست -

  . میگیره من سمت رو جعبه یه و میاد جلو گارسون احوال همین تو

  . شماست مال این -

 با هم کاوه . میشم دستم توي سفید شکل مستطیل جعبه متوجه تازه.  میره گارسون که میگیرم رو جعبه مبهوت و مات

  . میکنه نگاه جعبه به دقت

  ؟ اومده کجا از دیگه جعبه این.  شده اشتباه گمونم -

  . بفهمیم کن بازش -

  . اینجام من دونسته نمی کسی ؟ کنم باز رو چی چی -
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 نگشتا بین سفید بزرگ ي جعبه به حاال شاید که جاهایی.  میره جا هزار فکرم.  میشم عصبی خود بی چرا دونم نمی

 تعللم اما . میکنم کار چه من ببینه منتظره رفته باال ابروي یه با خونسرد خیلی کاوه.  شدن ختم من ي کرده عرق هاي

  . بگیرم تصمیم کنه وادارم میکنه سعی میبینه که رو

  ؟ کنی نگاهش فقط جوري همین ؟ کنی کار چه میخواي حاال -

  . بدم پس رو جعبه کن صدا رو گارسون -

  . هست چی توش ببینیم بذار اول.  باشی ها حرف این از کنجکاوتر میکردم فکر -

  ؟ چی باشه مخدر مواد پر توش اگر -

  . نمیده دیگه یکی به اشتباهی رو مواد جعبه یه کسی ؟ شدي خنگ -

  . میکشم تر عقب صندلی توي رو خودم.  میاد بدم اش مسخره لحن از

  ؟ کنیم کار چی اونوقت.  شد منفجر کردم بازش تا بود بمب یه توش و اومدیم -

 جهنم وت کن سعی هم تو ها حوري سراغ بهشت میرم من بعد. سراغمون بیان منکر و نکیر تا میکنیم صبر.  هیچی -

  . نکنی شیطونی خیلی

  . میگم دارم جدي -

  ! رنگی جوجه مهمی خیلی داشته برت توهم نکنه -

 تعجب دتش از صدام.  میشم خیره توش بلند پایه نباتی رزهاي به و میکنم باز احتیاط با رو جعبه در.  خوره می بر بهم

  . برمیداره خش

  ,... سه,  دو,  یک.  تاست چند ببینم بذار.  کاوه گله پره توش -

  . نمیکنم توجه حرفش و کاوه به اولش و میشمرم رو ها شاخه دارم تند تند

  . تاست پنج و بیست.  نکش زحمت -

  ... هجده,  هیفده -

  . گفت چی کاوه میفهمم تازه

 اینا و بریم داري دوست کجا پس ؟ اینجا بیاري رو من بودي کشیده نقشه هم قبل از بدجنس ؟ توئه کار...  کجا از -

  ! تو هستی ناجنسی عجب ؟ بود چاخان همش

  . میدم تکون تاسف روي از سري سینه به دست.  میکنم پرت میز روي رو جعبه
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  ؟ ضیهق این به دادي گیر تو بعد میشد مرگ ذوق کلی ها گل بابت بود اي دیگه کس هر! واقعا باش داشته رو ما کار -

  . نمیشم خر گل شاخه تا دو با من -

 وشهگ با رو جعبه.  فهمم نمی رو علتش که میشه تبدیل زنگداري ي قهقه به اش خنده دفعه یک اما میخنده نرم اول

  . میذاره کناري هم رو موضوع تمام راحتی همین به و میزنه کنار دست ي

 بهاري هواي مثل درست حالتش.  طور همین هم کاوه.  میخورم چاي فنجون یه و کنار میذارم رو کالس غذا از بعد

  . شعر یه کردن زمزمه به میکنه شروع همزمان.  تند رگباري از بعد کمون رنگین یه شبیه.  شده عوض

  هاست فاصله تو و من درمیان

  اندیشم، می گاه

  ! برداري را فاصله این لبخندي به تو میتوانی -

  داري بخشش توانایی تو

  دارد، را آن توانایی تو هاي دست

  مرا که -

  بخشد زندگانی

  میبخشد من به تو هاي چشم

  مستی و عشق شورِ

  زیبا، شعري مصرعِ چون تو و

  . هستی من زندگی از اي برجسته سطرِ

  " مصدق حمید "

 کونت و انداختم یکی اون روي رو پاهام از یکی.  میکنم نگاهش دارم حوصلگی بی با و چونم زیر گذاشتم رو دستم

  . میزنه قهقه دوباره. میکنم فکر شرطمون و شعر و گل بین ارتباط به دارم ذهنم توي.  میدم

  ؟ کنی می نگاه جوري این چرا -

  . رفته سر ام حوصله -

  ؟ رفت سر ام حوصله میگی تو بعد کردم خرجت احساسات کلی ؟ هستی دختري جور چه دیگه تو -

  ؟ بگیري کار رو من احساسات میخواستی یا کردي خرج احساسات -
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  . است فایده بی کردن بحث تو با -

  ؟ آوردي کم -

  . آره اعصاب از -

 از رو پام اینکه محض به.  میره و میرسونه خونه نزدیک راه چهار همون سر تا رو من زدن حرف دیگه کم یه از بعد

  . محتاجند ها دروغ همین به دخترها ي همه گاهی ؟ نه چرا میگم خودم به.  میشم پشیمون میذارم بیرون ماشین

***  

 تمام.  اشمب امروز حتما بود خواسته سروان اما کردم خالی شونه رفتن از پیش بار.  میرم هادي کار پیگیري براي بابا با

 سردرد و بعد چراهاي ي مقدمه میشه خودش دادنش توضیح که چرایی. چرا بفهمه تا کرد پیچم سوال بابا مسیر طول

  . حله راه بهترین اطالعی بی به تظاهر نتیجه در تازه هاي

 کردن نگاه یممستق از بار اولین براي. میبینمش که بریم هم با و کنه پارك رو ماشین بابا تا منتظرم ایستادم راهرو توي

 منتظر درسهم مدیر دفتر در پشت وار مظلوم شیطنت یه از بعد که شدم هایی بچه به شبیه درست.  میکنم شرم کسی به

 علی امیر.  افتم می زدم بهش شب اون که هایی حرف یاد االن اما نمیدیم رو جدیش ي قیافه تلفن پشت.  توبیخند

  . محجوب اما سرد است همیشه مثل.  نمیاره خودش روي به چیزي و میکنه بزرگی اون ظاهرا اما!!! ؟؟؟

  . منش به خانم سالم -

  . سروان جناب سالم -

  ؟ نیاوردن تشریف پدرتون -

  . میاد االن چرا -

 کم یه زا بعد.  میشم وارد و میفتم راه سرش پشت زیر به سر.  دفترش سمت میره بعد و میکنه پا اون و پا این کم یه

  . رو روش نه و دارم زدن حرف قصد نه که فهمه می سکوت

 پاشون هم سرهنگ امضاي.  کردم پروندشون ي ضمیمه هم رو الزم هاي برگه.  کردم پیگیري رو برادرتون کارهاي -

  . خورده

  . ممنون -

 قور و برمیداره رو یکیش بعد.  میکنه رو و زیر رو میزش روي هاي پرونده کم یه.  شده خم میزش روي من به پشت

  . درمیاد صداش جلوشه ي پرونده توي سرش که طور همون.  میزنه

  . بیارید تشریف باید هم خودتون که بودم گفته بهتون قبل بار -
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 . کردم که کاري عواقب از ترسم می.  میکشم عقب ناخودآگاه رو خودم من که میاد سمتم به قدم یه.  ندارم دفاعی

  . میکنه دراز سمتم به برگه یه همراه رو دستش فقط و میکنه تعلل که میشه حالم متوجه انگار

  . لطفا کامل و دقیق.  بنویسید رو اظهاراتتون باید -

  . میشم تر عصبی.  میکنه پاره رو کاغذ باالیی ي گوشه ناخنم.  میدم فشار عصبی هام انگشت بین و میگیرم رو برگه

  . دیدید چی و رفتید جا اون چطور بنویسید کافیه فقط.  لطفا بشینید -

 ويت برگه و اون هاي دست توي آبی خودکار بین نگاهم.  میگیره سمتم به و برمیداره میزش روي از خودکاري بعد

  . میکنم زمزمه نیستم موفق لرزشش گرفتن توي خیلی که صدایی با.  برمیگرده و میره خودم دست

  . کنم نگرانش خودي بی خوام نمی یعنی...  میشه.  نمیدونه چیزي پدرم -

  . میده بیرون رو نفسش بعد و میذاره هم روي رو هاش پلک لحظه یه.  خورن می چرخ صورتم روي هاش چشم

 باشه تهداش لزومی نمیکنم فکر بدین قرار خطرهایی چنین معرض در رو خودتون دوباره باشین نداشته تصمیم اگر -

  . کنم دخالت شما خانوادگی مسائل توي

 سرسام لوغیش لطف به بلکه میکنم نوشتن به شروع معوجی و کج خط دست با و میشینم صندلی اولین روي بالفاصله

  .باشه شده تموم چیز همه بابا رسیدن از قبل اداره نزدیک خصوصا و پایتخت هاي خیابون آور

   ارتباطین در ستاري کاوه با هنوز -

  . مونه می باز نوشتن از دستم. میکنه خشکم جا در سوالش

  ؟ نداره مشکوکی مورد نگفتین مگه ؟ چطور -

 نگاهم و میکنه دستش توي هاي کاغد از دل باالخره میریخت هم به رو میزش روي هاي پرونده حال به تا که اون

  . بشینه میزش پشت تا میره و میندازه پائین رو سرش بعد.  هام چشم به میزنه زل خشک و سرد.  میکنه

 اشباه نیست درست حال هر به.  موردیه بی آدم کال که نگفتم.  نداره پرونده این مورد در مشکوکی مورد گفتم -

  . کنید قطع باهاش رو تون رابطه بهتره.  باشین داشته برخوردي

  ؟ کاوه با بودنم یا ؟ داره مشکل کاوه ؟ چی یعنی.  زنه نمی باره این در حرفی دیگه اونم و تو میاد بابا

***  

  . دم نمی امانش میپیچه گوشی توي که آرزو آلود خواب صداي

  . خوبم دوست سالم -

  . نداریم حال.  بنال -
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  . دامنت به دستم آرزو -

  . نداري ناموس خودت مگه وردار رو دستت حیا بی -

  . وسطه حیثیتم پاي.  نمیشه -

 غییرت من بگیر رو باباش ي یقه برو.  امیدي بهر داشتم نگه آکبند رو خودم عمري که کنی بدبخت رو من باید -

  . نیستم بده جنسیت

 اون زندگی هم شاید.  گیره نمی سخت رو چیز هیچ.  گیره نمی جدي رو چیز هیچ.  شوخیه اهل چقدر آرزو دونم می

  . ندارم کردن شوخی ي حوصله االن اما.  نمیاد سخت چشمش به چیزي هر دیگه که گرفته سخت بهش قدر

  . میزنم حرف جدي دارم.  وفتک -

  ؟ بلدي زدنم حرف جدي تو مگه!!!  -

  . منگل توي به زدم زنگ که منه تقصیر!  مرض -

  ؟ کردي بیدار خواب از رو من زدي زنگ چرا.  توئه تقصیر واقعا آره -

  . بري خواب به خواب -

  ؟ هست مرگت چه حاال -

  . داشتی ادب دوزار ها قبال -

  . بگو رو مطلب اصل.  دیگه نده گیر.  کوچه سر گذاشتمش افتاده مد از دیدم -

  . برس دادم به.  زدم گند بپیچونم رو نفر یه اومدم -

 ها ایهم اون تو که بدبخت حامد این.  پیچوندن دور رو افتادي نشده هیچی.  خوابیدن ها همسایه شبی نصفه نزن داد -

  . نمیزد

 نوري سال هزار مال حامد انگار نظرم در.  نگفتم هم کاوه از چیزي بهش چون.  شده چی نگفتم بهش هنوز ؟ حامد

  . امروزه از قبل

  . است دیگه یکی ؟ کیه خر حامد -

  . میره باال صداش و درمیاد وِلی و شل اون از لحنش باشه پریده سرش از خواب انگار

  ! نمیدي آمار میکنی پیدا پسر دوست.  شدي زبل.  روشن چشمم -

  . میگیرم اجازه تو از اول میام بعد به این از -
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  ؟ حاال هست کی -

 با قراره رداف گفتم.  نه نگم مستقیم خواستم منم.  بیرون بریم.  تعطیلیه فردا داد گیر زد زنگ.  خوشگل بچه یه -

  . اسکی بریم دوستم

 مهه ته همیشه مثل نخواد میکنم دعا دعا فقط. شده جارو چوب شبیه که پیچوندم انگشتم دور قدر اون رو فرم موهاي

  . شدم آشنا باهاش کجا از که دربیاره رو چیز

  . یاسک برم خوام می گفتی اونوقت.  نمیدي تشخیص بازي سرسره با رو اسکی فرق تو!!!  ؟؟؟ اسکی!!!؟؟؟ جانم -

  . دیگه پروندم چیزي یه.  صبح اونم که تولد برم میخوام بگم تونم نمی شهادته گفتم میدونم چه -

  ؟ کنم کار چه من حاال -

  . میام باهاتون منم که داد گیر هیچی -

  . دارم قرار فردا من ؟؟؟ بري من با قراره البد اونوقت.  آهان -

  . بهتر.  بیاد امیرم بگو خوب -

  . دارم قرار دیگه یکی با ؟ کیه امیر -

 ظرن یه.  دیگه بیاد بگو هست که االغی هر حاال.  بنز سرعت با میکنی عوض پسر دوست.  روشن من چشم حاال -

  . کنیم زیارتش

.  نپره که بیام مجبورم زدي رو جماعت خوشگل بچه مخ.  دادي صورت غلطی یه تو عمري بعد که حاال.  جهنم -

  ؟ توچال میرین

  اوهوم -

  . بشم اژدها شبیه خوام نمی.  زود صبح واسه افتاده قرارم.  بخوابم میخوام دیگه برو.  درد و اوهوم -

 خیر به رو دفعه یه همین.  کنم تمومش دیگه میدم قول.  دفعه یه همین فقط خدایا.  میذارم قرار خدا با دلم توي

  . میاریم یاد به هم ما که میاره یاد به رو هایی قول فقط که خوبه چقدر خدا و.  بگذرون

***  

 بر چرا دونم نمی.  کشم می هام گونه روي محکمتر بار این رو رژگونه شوت.  چرخونم می راست و چپ به رو صورتم

  . میشیم تر پریده رنگ میخوریم سیلی زندگی از بیشتر چی هر معروف المثل ضرب اون خالف

 وبارهد و کردم آرایش بار چند صبح از. ندارم کاري دوباره براي وقتی دیگه اما نیستم راضی کارم ي نتیجه از چند هر

 بل رژ.  کردم مشکی و پشت پر رو هام مژه حسابی ریمل با و کشیدم هام پلک پشت مشکی مداد یه.  کردم پاك
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.  کشیده رو زحمتش قبال هیوا معلومه ظاهرش از چند هر.  کردم افتتاح مدت همه این تو اول بار براي هم رو قرمزم

 دختر دوست خیانت لطف به که رو Alien عطر.  پوشم می خریدم تیراژه از فصل آخر حراج تو پارسال که رو پالتویی

 یکنمم فکر خودم بدجنسی به اعتراف با.  پاشم می گردنم روي و میارم بیرون شدم قفل کشوي از شدم صاحب وحید

 گردنم و رس هم ستم بافتنی وشال کاله با!  نیست چیزي بد تولدش نزدیک اونم,  آدم ي خاله پسر دختر دوست خیانت

  . خواد می خزدار هاي کاله اون از یکی دلم چقدر. پوشونم می رو

 از یوقت که ها همین از یکی شبیه.  بشم خیابون توي هاي رنگی دختر از یکی شبیه تا میکنم رو تالشم ي همه

 هداشت شون مچی ساعت بند و الك رنگ کردن ست از بیشتر اي دغدغه که گذره نمی ذهنت از گذري می کنارشون

  . باشن

 اسیش ماشین اما رسیدم قرارمون از زودتر که این با.  کوچه سر میرم و میشم خارج خونه از پا نوك روي صدا و سر بی

 قلحدا نباشم کاوه با دیگه میدادم ترجیح سروان روز اون هاي حرف بعد.  بوده سحرخیزتر من از اون میگه کاوه بلند

  .کردم همراه خودم با هم رو آرزو همین براي بیشتر.  نباشم تنها باهاش دیگه

 زدیکن تا لختش بلند موهاي.  داره درشتی هیکل و بلند قد سیاوش.  جدیدش پسر دوست و آرزو دنبال میریم راه سر

 بر سیاوش صداي.  میکشم پایین رو شیشه فقط اما من میده دست باهاش و میشه پیاده کاوه.  میرسه هاش شونه

  . مالیمه و نرم ظاهرش خالف

  ؟ ببینیم رو همدیگه کجا -

  . پرسم می آرزو به رو امید نا.  میشم خیز نیم و میکنم باز رو ماشین در

  ؟ نمیاین ما با شما مگه -

  دیگه میایم خودمون ماشین با ما دیگه نه -

  . میگذره خوش جمعی دست.  باال بیاین ؟ اومدیم نمی باهم که بریم جفت جفت میخواستیم اگر بابا -

  . میکنه تائید سر با میزنم چی براي رو ها حرف این من میدونه که هم آرزو.  میندازه آرزو به نگاهی یه سیاوش

 ادمی.  گشته می ماهی شاه دنبال آرزو هم بار این فهمم می میکنه پارك خیابون ي گوشه رو تویوتاش که سیاوش

 چرا مپرس می ازش خوب فرصت یه توي میگم خودم به باز. دونم نمی چیزي دوستم بهترین زندگی از هم هنوز میفته

  . میکنیم خودمون صرف فقط همیشه رو خوب فرصت این ما ي همه انگار چند هر.  میداد خودش رو خونه خرج باید

 به یهای آدم دسته اون از سیاوش.  توچال سمت میریم هم با و ماشین توي میریزن رو وسائلشون ثانیه چند عرض در

  . میکنه شروع نشسته.  میشن صمیمی همه با زود که میاد نظر

  ؟ خریدي چند رو ماشین این جان کاوه -
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  . نداره قابل -

  . خریدي گرون.  رفته کاله سرت بگم بهت خواستم می آخه نه -

  چرا؟ -

  . گرونه مفت,  باشه نداشته سیستم که ماشینی -

 یشگیهم نامفهوم و انگلیسی هاي ترانه خراش گوش صداي.  کنه می روشن رو سیستمش و میبره دست خنده با کاوه

  . میکنه پر رو ماشین فضاي کاوه

  ؟ نداري چیزي پیکان زیر.  خوره نمی چیزها این به ما کالس جان کاوه -

  . هام بچه تائید منتظر و میکنم رد آلبوم تا چند و میبرم دست سیاوش اعتراض این از بعد

  ؟ نداري وطنی موزیک -

  . نیست موجود.  شرمنده -

  . میده تکون رو ماشین اندي صداي.  میشه مشکل حالل آرزو فلش

  !!! اینه آهان -

 ستد و دوخته چشم مسیر به که میکنم نگاه کاوه به.  میپرن پایین و باال دارن عمال پشت اون که سیاوش و آرزو

 هک چیزي برعکس میکنم حس اما دونم نمی.  گذاشته دهنش روي رو پشتش و کرده ستون پنجره ي لبه رو چپش

 اما.  شبکشم بیرون حال و حس این از بلکه بکنم کاري,  بگم چیزي میخوام.  نیست حال سر خیلی,  میکنه وانمود

 دلم ته.  درد ، محبت و میاره محبت نزدیکی ؟ بشم نزدیک بهش باید چرا ؟ کنم درگیرش رو خودم باید چرا میکنم فکر

  ؟ نه یا داره رو ارزشش آدم این که این به میکنم شک

 ايبر همون که میدم تکون آهنگ ریتم با رو هام دست و گردن کم یه.  ببینم رو سیاوش و آرزو که میشینم طوري

  . االن تا وقتی هر از تر تیره ، ان تیره هنوز هاش چشم اما کافیه ماشین فضاي به کاوه برگردوندن

  . میدهن بهمون کردن فکر اجازه خیلی کاوه.  دیگه حرف یه کردن اسکی پیست توي و حرفیه یه رسیدن پیست به

  . نیاوردین رو هاتون اسکی چوب کدوم هیچ ظاهرا ها بچه خب -

  . کنیم کرایه خواستیم می -

  . کرایه براي بریم پس خب -

 سرم زیادي چیز که من.  وسائل کرایه براي میریم هم با. دیگه کنی قبول هم رو عواقبش باید میگی دروغ حاال بیا

 می نه یا ایممیخو هم مربی پرسه می مسئولش وقتی فقط.  ایستم می گوشه یه نمیشه سرم چیزي کال یعنی.  نمیشه
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 ونمت نمی هم اي استفاده بدم پول باید کلی که میگیرم عذا.  نه میده جواب زودتر کاوه که نشون العمل عکس خوام

 ندیگرا پیش خواد نمی دلم.  میکنه رو کار این خودش بازم کاوه که پول کردن حساب سر میام کار آخر.  ببرم ازش

  . درمیام صدا به تر طرف این میایم که همین.  کنم بحث باهاش

  . بدم خودم باید رو ها وسئله این کرایه پول -

  . کردم حساب من -

  . حسابت به بریزم باید پس -

  نیست الزم -

  . شیبا داشته گردنم به دینی کردم ولت وقتی دیگه وقت چند خوام نمی.  بازیه یه این رفته یادت اینکه مثل -

 اب پس.  باختی هم رو اي دیگه چیز کنی حس دلت از غیر شد تموم بازي این وقتی نمیخوام هم من.  نرفته یادم -

  . میکنیم بازي من قواعد

  . نمیرم احدالناسی هیچ زور حرف بار زیر من -

 رو مخود وقت هیچ بودم بلد رو بازي قواعد اگر ، بازي". است کاوه لبی زیر هاي طعنه صداي از پررنگتر ذهنیم صداي

  ".  کردم نمی تو درگیر

 ها کیاس چوب کنه کمک تا میشه خم و میشه من با کردن کل کل بیخیال کاوه میشن نزدیکمون که سیاوش و آرزو

 لمد.  چیه دردم دونم می دیگه حاال... .  اما است گانه بچه کارم دونم می.  بیارم کم کاوه جلوي خوام نمی.  کنم پام رو

 نه گرم.  میکنه کار چه ، کیه مقابلم طرف که این به توجه بدون بکنم خواد می دلم که رو کاري و باشم خودم میخواد

  ؟ بگیره فرمان اي دیگه کس رفتار از بودن خوب ، بودن براي دلم باید چرا پس مستقلم آدم یه من که این

 تا دنش مشت که رو هایی دست.  میگیره رو دستم کاوه.  کردن اسکی به برسه چه برم تونم نمی راهم ها چوب این با

  . شن باز اون جلوي ترسن می که هایی مشت.  نگیرن کمک اون از

 رايب که دستی یک و سفید برف.  امسال برف اولین.  میکشه پیست ي تازه هاي برف روي رو من حرفی هیچ بی

  . میاره یادم به رو کاوه نگاه تیرگی بار صدمین

**   

...  

.  زنه نمی اي دیگه حرف دارم نگه دستم توي چطور رو ها چوب یا کنم خم جوري چه رو پاهام که دادن تذکر جز کاوه

  . نیفتم گیر دلم سیاهی و برف سفیدي بین تا میدم تذکر خودم به هم من
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 . سیاوش به رحمت صد باز بدتره من از وضعش که هم آرزو.  خوردن سر ها برف روي میکنم شروع میگذره که کم یه

 توي و بره میخواد دلش که ندارم رو کاوه به دادن گوش حوصله دیگه.  میشم خسته نیم و ساعت یک ، ساعت یک بعد

  . کنه اسکی حسابی درست اي حرفه شیب یه

 زیر گیر سخت پدرهاي مثل که رو اون میخوام زده شبیخون بهش زمستون سرماي انگار که روابطمون سردي از خسته

  . خودش کار پی بفرستم گرفته نظرم

  . کنم کار چه دونم می خودم.  برو حاال خوب -

  . یهو نگیري کمر ،دیسک بارته اینقدر که تو -

 میکنم پرت و برمیدارم برف مشت یه و میشم خم ایستادم که کناري همون.  درمیاره رو حرصم پوزخندش صداي

  .سمتم برمیگرده غافلگیر.  باشه داشته رو هوام تا جلوتره من از کم یه که کاوه گردن سمت

  . خواد می بازي برف دلم اصال. دیگه بسه -

 از رقیب لحظه یه براي اما نیست خوندن قابل نگاهش.  میکنه نگاهم کم یه.  تخس هاي بچه دختر شبیه شدم هم من

 صمیمت و میشید خسته سرتق ي بچه یه با رفتن کلنجار از که وقتی مثل درست.  میگذره اش گرفته ابر آسمون

 رارمف حال در اینکه وجود با که سمتم میکنه پرت رو گلوله تا دو حرکت یه توي بعد. بدین دلش به دل میگیرید

 االب تسلیم عالمت به رو هام دست میرسه بهم که کاوه.  ممکنه غیر ها چوب این با هم اون فرار.  میکنه سفیدپوشم

  . میبرم

  . تو جون بهتریه خور کتک سیاوش.  نداره زدن که بچه -

  . نمیشه حریفش هم زمستون برف حتی که واقعیه قدر اون گرماش.  میزنه لبخند

 می سر برخ بی گرفته رو آرزو دست که حالی در شده برفی غول شبیه روشنش جین و سفید کاپشن توي که سیاوش

 جیغ صداي . کردنش برفبارون میکنیم شروع باهم آنی تلپاتی یه توي و میندازه من به خبیثانه نگاه یه کاوه که رسه

 تدس کرده، خم دفرمه تنبل کدو شبیه خودش از محافظت براي رو بدنش که حالی در سیاوش که میشه بلند آرزو

  . دهنش روي میذاره

  . صدات این با بندازي راه بهمن یه میخواي که شدیم برفی کم!!!  یواش -

  . میگیرن اوج هامون خنده و میکنند پرواز برفی هاي گوي.  بده جواب رو ما ي حمله تا میشه دوال بعد

 از و نیمک حفظ رو تعادلمون وضعیت اون با میکنیم سعی داریم همه.  میشه اعالم بس آتش برفی گلوله تا چند بعد

.  یشهم تار هام چشم لحظه یه.  میگیره نشونه رو صورتم و میکنه نامردي سیاوش که نشیم زمین پهن هیجان و خنده

  . دمب تونم نمی جوابی اما شنوم می رو اطرافم ي همهمه.  میرم فرو آب زیر انگار.  میشه خالی مغزم.  میخورم تلو تلو
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 وير آروم آروم داره و است کاوه ي سینه روي سرم.  افتادم زمین روي پشت به میام که خودم به که دقیقه چند از بعد

  . میزنه ام گونه

  ! داري بزن دست بودي نگفته -

  . میده نوازش رو ام دخترونه نازك دل اش آسوده نفس ، صدام شنیدن از بعد

  خوبی؟ -

  . شدم فریز گمونم دونم نمی -

 سح تازه.  میشه رنگ صورتم روي خون با سفیدش شال.  صورتم روي میکشه و میکنه باز گردنش دور از رو شالش

 حس یب دیگه.  نیست سردم دیگه. میکنه گرمم, دستاش خوب حس,  قلبش ضربان صداي. دارم گیجه سر که میکنم

  .چرا گیج اما نیستم

 هاي چشم با.  میکشم بیرون آغوشش از رو خودم زحمت با اما خواد نمی دلم.  میکنم جور و جمع زحمت به رو خودم

  . میزنم جونی بی لبخند.  میکنه نگاهم داره شده ریز

  . خوردم جاش به یخمک کم یه.  بودم کرده بستنی هوس.  بابا خوبم -

 می خنده ي سوژه ازم عذرخواهی جاي به سیاوش.  شده یکی برف با پام تا سر.  ایستم می پاهام روي آرزو کمک با

  . سازه

  . کردیم که بودیم نکرده درست برفی آدم -

  . میکنه پچ پچ گوشم زیر گرفته رو بغلم زیر که جوري همون آرزو

  . اساسی بودي شده آویزونش بغلش تو بودي داده ول رو خودت دیگه خورده یه,  خره -

  . کنی نمی استفاده نصایحت این از خودت چرا بگه نیست یکی. میگیرم نشنیده رو مزخرفش ي توصیه

 هفتاد ات ام آینده, کنم وصل بهش رو خودم اگر و نیست بقیه مثل کاوه که کنه وز وز کم یه آرزو و بتکونم رو خودم تا

 هاي چوب سیاوش و کاوه, بکشم محکم رو تورم خورده تورم به حسابی آدم یه عمري بعد که حاال و تضمینه سال

 گرماش که میچرخونم دستم توي رو چایی لیوان.  برمیگردن داغ چایی هاي لیوان با جاش به و میبرن رو اي کرایه

 کاوه ستد که میلرزونه دستم توي رو لیوان سرفه تا چند بندش پشت و عطسه یه.  کردم یخ چقدر میفهمونه بهم تازه

  . بزنه پر لب چاي نمیذاره و میشینه دستم روي

  . جوجو نخوري سرما -

  . نمیشم بچه هم دیگه.  نیستم بچه دیگه من کاوه -
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  . آواز زیر میزنه و میندازه بهم شیطون نگاه یه کاوه "!  هما نشو بچه". میکنم تکرار هم خودم براي دلم توي

  آه نمیشم بچه دیگه من -

  آه نمیشم بازیچه دیگه

  دل اي بهونه نگیر که میگم تو به

  ... میگم تو به

  ؟ قشنگه صدات گفته کی -

  . غرض و قصد بی آدم عده یه -

 هب زیادي اما گرمه صداش خواننده خود مثل.  داره بمی صداي.  دربیاره رو من حرص تا خوندن به میکنه شروع دوباره

 ي همه. نیست اعتمادي هیچ بهش که کردم مردي ي بازیچه رو خودم اما نیستم بچه میکنم فکر.  است غره خودش

 ونخودش بهانه یک و هزار به,  اسم یک و هزار به همیشه اما.  کنن نمی بچگی.  نیستن بچه وقت هیچ همینن ها زن

 خیره میشه خارج دهنم از که بخاري به و میکشم آهی.  معلومه اش بازنده اول از که میکنن اي بازي ي بازیچه رو

  . پرسه می جاش به و میکنه قطع رو خوندن کاوه.  میشم

  ؟ کجایی -

  . مونه می بخار یه ازش فقط,  بخندي چه بکشی آه چه.  ببین -

  . خطرناکه.  سریده دلت پات جاي انگار.  بانو باش مواظب.  شدي فلسفی. آي آي آي -

  . خطرناکتره آدم خود چیزي هر و کس هر از.  میگی راست -

  . کن حفظ خودم شر از رو من خدایا میکنم دعا دلم ته

***  

  . کنه می مهربونتر هم با رو ها آدم مشترك دردهاي

.  خرابه اینجا همه حال چند هر.  میشونم میکنه تعارف بهش خرابش حال دیدن با خانمی که صندلی روي رو مامان

 جازها که,  دورترن ما از دنیایی انگار پشتش هاي آدم که بلند میزهاي اون پشت,  ها اتاق این توي,  ها راهرو این توي

  . خرابه ها آدم ي همه حال بگیره رو دامنشون گناهت مبادا بشی نزدیک زیاد بهشون دن نمی

 چند هک بره یادم قدم هر با میکنم سعی.  ایستادن تر طرف اون کمی که سماوات ، وکیلش دوست و بهنام سمت میرم

 تتربی و اصالح کانون توي باید ها حاال حاال رو کوچولوم داداش بره یادم,  کردن صادر رو هادي حکم پیش ي دقیقه

 نمک فراموش.  شده پیر ، شده مرد سختی بار زیر هم کم مدت همین توي کوچولوم داداش که.  ببینم زندان هم بعد و
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 گلو توي رو بغضش بس از گرفته بابا صداي که این یا میداد سیگار بوي کردم بغل رو برادرم آخر بار براي وقتی که

  . کرده خفه

  . دربیاد پا از اگر حتی داره بال که هما.  دربیاد پا از نیست قرار که هما.  همام من آخه

 به ريفک بتونن اگر باشه رفتار خوش هادي اگر و میکنه نظر تجدید تقاضاي اینکه.  میده رو آخر هاي دلداري سماوات

  ... .اگه... اگه... که کنن ثابت و بیارن گیر رو اصلی مقصر بتونن اگر ، بکنن جدید مدرك این حال

 برگردم میخوام. برسونه رو سماوات تا میره هم اون و میدم دست بهنام با.  برنمیاد ازم اي دیگه کار زدن لبخند جز

 بار نای و مونم می جام سر.  شخصی لباس با اما بودمش دیده هم دادگاه توي.  سروان به میفته چشمم که مامان پیش

 ماا میده نشون خشن کمتر اش پاییزه آبی پلیور و دوخت خوش اي پارچه شلوار توي اینکه وجود با.  میاد جلو اون

  . میکنه اي اشاره شدنه دور حال در که بهنام به سر با میرسه من به تا.  درهمه ابروهاش

  . دارین رابطه ستاري کاوه با هنوز میکردم فکر -

  ؟ میزد طعنه بهم داشت چرا ؟ خوردیم تنه زندگی از تازه که دید نمی

  . میشه تموم دادگاه به پرونده ارائه از قبل تا شما کار میکردم فکر منم -

  . داشتین خوبی هاي کمک ظاهرا اما.  بشم خبر با هم هادي دادگاه نتیجه از تا اومدم داشتم کاري اینجا -

 ناو که این از.  میاد بدم کنه ام محاکمه میده حق خودش به داره چیزي دونستن بدون که این از.  میاد بدم لحنش از

 هممبف دادگاه ي جلسه توي تازه رو چیزهایی یه باید اینکه از.  میاد بدم هیچی واسه زدم آتیش و آب به رو خودم قدر

  . میاد بدم هم

  ؟ بگیریم کمک اي دیگه کس از باید چرا هست شما مثل خوبی قاضی تا -

  . میده موضع تغییر که فهمه می.  داده فشارش دنیا که بس گرفته گلوم.  برداشته خش صدام

  . نداشتم منظوري من -

 کار چه نیست معلوم که کاوه اما جرمه بدم دست داییم پسر با اگر من.  میکنین وظیفه انجام دارین منظور بی کامال -

  . گناهه بی کرده

 باهاش هک نیست شما شان در.  نیست درستی آدم که بدم هشدار بهتون خواستم فقط من مجرمه ستاري نگفتم من -

  . باشین داشته ارتباطی

  ؟ بدم توضیح شما براي باید چرا اصال...  صرفا کاوه و من رابطه -

  ...هما -
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 بیرون روسري زیر از اش آشفته موهاي و داده تکیه دیوار به رو سرش.  سمتش میگردم بر مامان ي ناله صداي به

  . ریختن

  . برسین مادرتون به برین بهتره -

  . بدین هشدار هم اون به نشدین مجبور بدحجابی خاطر به تا آره -

.  سخته ودنب شیرین میکنی زندگی تلخی توي وقتی اما.  شدم تلخ خودم ، شده تلخ زبونم میدونم.  میشه تیره نگاهش

 یعذرخواه یه.  میدم بیرون رو ام خسته نفس و میبندم رو هام چشم. خواد می امید و شوق.  میخواد شور بودن شیرین

 تا مامان سمت میرم.  نباشم سرگردون وجدانم ي محکمه راهروهاي توي شب تا که میدم تحویلش لبی زیر

  . کنم پنهان اش آشفته موهاي مثل رو مشکالتمون

***   

  . ندادم رو جوابش من و زده زنگ بار چند صبح از.  شد اضافه بهشون هم کاوه داشتم ذهنی درگیري کم

 لیلد یک و هزار به دنیا جبر به اون و این خواست به تو حاال تا میگه ذهنم طرف یک.  کنم کار چی میخوام دونم نمی

.  همرقص یه.  کن نگاهش همبازي یه چشم به میشه؟ چی مگه.  طوري این هم بار یه.  رقصیدي ریتمی هر با بهانه و

 می ؟ چی نداشت نتیجه اگر ؟ چی بعدش,  کردي رو کار این کن فرض.  میکنه چرا و چون ذهنم بدبین طرف ولی

 یه بودن بعدي هیچ و کردي فکر بعد به همه این که میاد فریاد به دیگه طرف دوباره ؟ بکنی غلطی چه میخواي دونی

  . کن زندگی حال توي بار

  ؟ چی بشه بد حالش اگر,  بزنه زنگ مامان اگر.  کنم خاموش رو گوشیم نمیخوام

  . میدم رو جوابش و میشم تسلیم باالخره. میکشه طرف این به مدام رو همه نگاه گوشی ویبره صداي

  سالم -

  . دادن افتخار خانم شازده عجب چه -

  . نداره من از کمی دست هم اون میگه اش یخزده صداي اما ام کالفه و حوصله بی

  . میدي رو سالمم جواب نیست -

  ؟ گرفته صدات چرا.  نده اخالق درس من به مادرها پدر این مثل -

  . روزه اون بازي برف اثرات.  خوردم سرما کنم فکر -

  . میخراشه رو ام سینه خشک ي سرفه تا چند پشتش

  ؟ رفتی دکتر -
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  . سیلین آموکسی و شیرعسل و میخواد پرتقال آب. خواد نمی دکتر دیگه که ساده خوردگی سرما یه -

  . ردکت بریم دنبالت میام بگیر مرخصی ساعت دو.  میداد جواب روز چند این تو باید بود خوب اگر ات نسخه این -

  ؟ شده مادر از مهربانتر ي دایه من براي که مربوط چه این به اصال.  کوفتی صداقت این به لعنت اي

  . میرم خودم فردا باشه.  نمیدن بهم مرخصی االن. تونم نمی -

  . بذاري شرکت اون تو نتونی هم رو پات دیگه میکنم کاري که نه گر و هیچ که گرفتی مرخصی -

.  نم زندگی به انداختی دست و شدي آتیش مثل چی هر بسه بگم.  بزنم داد سرش و بگیرم رو اش یقه خواد می دلم

  . بذار خودم حال به رو من فقط.  رو غوغات نه خوام می رو گرمات نه

  ؟ میکنی دخالت که حسنی کاره چه تو -

  . وایستا روم تو میرسه زورت.  میکنم دخالت میرسه زورم -

  ؟ گاوه یا اي کاوه خرکی زور این با وقت اون تو -

  . باال میره صداش و میریزه بهم ، خونسرد و بود آروم االن تا که اون

  . میزنن آدم ي بچه به دفعه یه رو حرف -

  .خط طرف این واج و هاج مونم می من و میکنه قطع رو تماس

***  

 یه با رفتن دکتر اون از بدتر اما.  بودم متنفر رفتن دکتر تنهایی از.  کردم فرار بود که ترفندي هر به رفتن دکتر زیر از

 ره.  دورن هم از همه.  ان غریبه باهم همه دنیا این تو اصال.  بود غریبه اما.  میشناختم شاید رو کاوه.  بود غریبه مرد

 چیزي من که کاوه هم اون.  دیگران باورهاي از فاصله ها فرسنگ با میکنه زندگی خودش ذهنی دنیاي توي کسی

  . دونستم نمی ازش

 رفتنگ رو رو فرمون محکم رنگش اي قهوه دستاي و زده باال آرنج تا رو اش مردونه پیراهن آستین.  میکنم نگاه بهش

.  یکنهم غافلگیر رو ریزبینم نگاه. میکنه خالی بیچاره فرمون سر رو حرصش طوري این که دلخوره چی از دونم نمی. 

  . برگردم طرفش به دوباره میشه باعث اش خنده صداي.  میگردونم رو و میشم هول

  . مبادا روز براي کن نگاهش داري دوست تا.  عزیزم خودته مال فعال -

  . هستی دیدنی خیلی نیست -

  ؟ میخوردي رو من داشتی همین خاطر به -

  . ندارم آشغالخوري به عادت.  نداره خوردن که تو مثل تلخی گوشت -
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  . بعد تا بخوري بدم بهت رو خودت تجویزي پرتقال آب لیوان یه بهت ببرمت فعال پس باشه -

  

  . ایم غریبه کنم فکر که دارم حق!!!  تکراري هاي حرف ، تکراري هاي بحث

 رو گوشی و یدارهبرم صندلیش پشتی از رو سفیدش کتون کت.  میشه بلند موبایلش زنگ صداي نرسیده خیابون ته به

 خیابون ي هگوش رو ماشین.  میشه سفت فکش میفته که گوشی ي صفحه به چشمش.  میکشه بیرون جیبش توي از

  . میکنه ترمز و میکشه

  ؟ بله -

 چپش گوش روي رو گوشی که خصوصا. است فایده بی اما میکنم تیز گوش.  شنوم نمی رو خط طرف اون صداي

  . نیست راضی اش مکالمه از میگه کاوه حالت.  گذاشته

  . دادم تحویل پروژه مسئول به پیش روز دو رو نقشه -

- ....  

  . میکنم کار روش -

  . میگه بهم کردن نگاه بدون میره پیش سرعت با که طور همون.  میفته راه و میکنه قطع زود خیلی رو تماس

  . بخوریم چیزي یه هم با بریم میتونیم بعدش.  دارم کوچیک کار یه جایی -

 یدهند جدي قدر این حال به تا چون میکنم سکوت.  میکنم سکوت اما نمیاد خوشم میدوزه و میبره خودش که این از

 اون ويت میکنم فکر.  کنن می خودنمایی بیشتر شده پیچیده فرمون دور که دستش رنگ آبی هاي رگ حاال.  بودمش

 حال به تا ؟ صادراته و واردات کار توي نمیگفت مگر ؟ میشه مربوط نقشه به که میکنه کار چه داره میگفت که شرکتی

  . نگفته چیزي اونم و نپرسیدم ازش چیزي

  ؟ شرکته به مربوط -

  . میکنه تائید کلمه یه توي فقط کوتاه خیلی

  . آره -

  ؟ داره نقشه به ربطی چه صادرات و وادرات -

  . میدوزه هام چشم به وحشی و تیز ، بود نکرده جدا روش به رو از لحظه یه االن تا که رو نگاهی

  . میدن ها بچه یاد سالم مثل هم رو این معموال.  نیست درستی کار دیگران خصوصی مکالمات به کردن گوش -

  . کنم جلوه عادي تا برمیگردونم رو هاش چشم خنجر از
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  . نشم جنابعالی ي مکالمه مزاحم تا برم بخوام که نبود اي دیگه جاي چند هر. اومد نمی خصوصی خیلی نظر به -

 آینه یدند براي رو سرش و میکشه پائین رو شیشه.  میگذرونه نظر از رو سرش پشت توش از و میکنه تنظیم رو آینه

  . میکنه خم بغل

 اقیب قدرتمند و بشی قدرتمند خواي می اگر.  رنگی جوجه داره بیشتري قدرت که است برنده کسی دنیا بازي تو -

.  باشی خوبی سهواشنا باید بشی خوبی تاجر که این براي.  باشی داشته نقشه هم کشیدنت نفس براي حتی باید بمونی

   فروشه و خرید فصل کی و داغه چی بازار ، وزه می طرف کدوم از باد ببینی

  ؟ فروشی می و خري می چی تو -

  . چیز همه ، آدمیزاد جون تا مرغ شیر از حقیقت در اما پزشکی تجهیزات و الکترونیکی قطعات اسما -

...   

 مردش و زن نرخ ؟ فروشنده یا خریداري االن ؟اصال چند آدمیزاد جون بپرسم خوام می!!!  آدمیزاد جون میکنم زمزمه

  ؟ چطور نامردش و مرد نرخ ؟ کنه می فرق

 چند زا بعد.  چرا کاوه عصبی ي چهره با اما ندارم مشکلی سرعت با.  میده فشار گاز روي رو پاش و اتوبان توي میندازه

 توي یرهم میبینم.  میشه پیاده و برمیداره رو کیفش.  میداره نگه بزرگ فروشی عتیقه یه جلوي,  خیابون و کوچه تا

  . میشه خارج دیدرسم از بعد و میزنه حرف نشسته میز پشت که مردي با و مغازه

.  میگردم ور هاش جیب و برمیدارم گذاشته جا ماشین توي که رو کتش. میکنم فضولی ماشینش توي کم یه برگرده تا

 فروشی يباز اسباب یه کارت,  کارت مستر یه,  سیگار پاکت یه.  کت محتویات به چشمم یه و است مغازه به چشمم یه

  . میکنم پیدا که چیزیه اون تمام موبایل گوشی تا دو و

 از کیی!!!  مدل یه مشکی بري بلک گوشی تا دو.  میشم خیره دستم توي گوشیهاي به و برمیدارم گشتن از دست

 اشینم کنار گوشه به.  کنم وارسیش نمیتونم و داره کد یکی اون اما دارم رو کارتش سیم شماره که همونیه ها گوشی

  . خونمب تا میکنم باز رو اولش صفحه.  " ماند نمی قرمز چراغ پشت عشق ". هست شعر کتاب یه فقط.  میندازم نگاه

  ! ممنوع اندیشیدن"

  است قرمز چراغ

  ! ممنوع گفتن سخن

  ".. است قرمز چراغ

  "قبانی نزار"



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٠٧ 

 

 کتاب. میزنه بیرون مغازه در از میده جا کیفش توي رو تاپش لپ که حالی در کاوه میبینم هام کردن چشم چشم توي

 این محض به.  برمیگردونم صندلی پشتی روي دوباره رو کت و میریزم جیبش توي رو وسائلش.  میذارم جاش سر رو

 روشن ور ماشین.  نیست قبل مثل چیزي یه که میبره بو انگار شه سوار تا میشه دوال و میکنه باز رو ماشین در که

  . میگه درمیاد پارك از داره که جوري همون و میکنه

  . میشدم نگران داشتم کم کم. داد نشون رو خودش ات دخترانه فضول ذات باالخره -

 ارمک از ردي تا بودم کرده جمع رو حواسم بود توش چی هر و کت گذاشتن و برداشتن موقع.  فهمیده کجا از فهمم نمی

  . نیارم خودم روي به و باشم خونسرد میکنم سعی.  نذارم جا

  . اي سیگاري دونستم نمی -

  . کردم ترك -

  ؟ میبري ور اون و ور این پاکت یه خودت با و کردي ترك -

  . میکنه نفوذ انگار مغزم ته تا نگاهش اما میندازه بهم گذرا نگاه یه

 ههمیش خودت بهتره.  سراغت میاد دوباره جایی یه روزي یه چون است احمقانه کردي ترکش که چیزي کردن انکار -

  . رو نبودش و بود دلیل نه رو خودش نه.  نکنی فراموشش تا داري نگهش چشمت جلوي

  . نمیشم هم پیگیر اما درنمیارم سر هاش حرف از چیزي

  ؟ داري گوشی تا دو چرا -

  . باشه داشته خط یه از بیشتر که میکنه ایجاب مَن بیزنس یه کار -

  ؟ رنگه یه و مدل یه دوتاش هر چرا -

  . بگیرم اي دیگه چیز بخوام که نداشتم مدل این با مشکلی.  پسندیم مشکل آدم -

  . میکنه رو و زیر دقت با رو تصویرشون و میکنه تنظیم رو ها آینه دوباره باشه گرفته وسواس انگار

 ایدب.  کنم عوض رو بحث خوام می.  میکنم دل دل. نداره دوست رو صحبتمون مسیر فهمم می صداش شدن گرفته از

  . است فایده بی دلم دل و کنم عوضش

  . کنیم عوض رو بحث بیا اصال.  میشی عصبی چرا خیال بی -

  . سرده و ساکت هنوز.  ببینم روش رو حرفم تاثیر تا میکنم مکث خورده یه

  ؟ ندارید کنی کم رو و حال و عشق مجلس دیگه ؟ خبر چه قدیممون هاي همبازي از -

  . نه -
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  ؟ نیست خبري ازشون ؟ چرا -

 این نتظرهم میگه میده بیرون بینی از یکباره که نفسی صداي اما خورن نمی هم تکون حتی و مونن می بسته هاش لب

 نگاه رو سر پشت آئینه از دوباره.  اتوبان توي میندازه باز.  میگیره سبقت ماشین تا چند از و میکشه الیی.  بوده سوال

  . میده جواب طوالنی نسبتا مکث یه از بعد.  میکنه

  ؟ کدومشونه دقیقا منظورت -

  الغره؟ همون ؟ بود چی اسمش یارو اون ؟ زاهدي یا ؟ آرش مثال.  پرسیدم جوري همین -

  . داره نگه پائین همچنان رو تنش داره سعی چند هر.  میشه همیشه از تر گرفته بمش صداي

 رمب میخوام و گرسنمه من چون ؟ داره ادامه هنوز بازپرسیت یا شد ارضا کنجکاویت. ندارم خبر کدومشون هیچ از نه -

  . بخورم ایتالیایی غذاي یه

  . بدم ادامه نباید دیگه فهمم می

 به همیم با که قتیو بیشتر.  کنه قناعت فروشی پیتزا ترین نزدیک پنیر پر پیتزاي به ایتالیایی غذاي از میکنم راضیش

  . ما مشترك حرف شده سکوت. میگذره سکوت

 که کرده رو خودش کار سکوت این انگار.  جوشه می دلم ته حسی نگاهش از ، خونه گردونه برم میخوام ازش وقتی

  : میدم پیشنهاد اما چرا دونم نمی.  باشه تنها خواد نمی.  میفهمیم رو همدیگه نگاه حرف

  . نمیاد بدم شب توي اونم ها خیابون توي زدن گشت از البته -

 افتنیب کاله یه مرد.  شده میخ نشسته ترکش زنش که موتورسواري مرد به نگاهم میزنیم چرخی یه شهر توي بعد

 چند هر هم جوون مرد و نشسته مرد ي شونه روي زن سر.  شده چفت زن چادر روي ایمنی کاسکت و کشیده سرش

 هلحظ یه ، میشن پیدا گشادش لبخند لطف به که مرد هاي دندون.  بده رو همسرش جواب تا میکنه کج سر لحظه

 و شستمن آئودي یه توي.  میکنم حسادت بینشونه که حسی به.  خار یه به شبیه چیزي.  میده خراش رو دلم ته چیزي

 ها نماشی بین از ها اون اما.  کنم تماشاشون بهتر تا میدم تکیه پنجره به رو سرم.  دارم رو موتورسوار زن جاي حسرت

  . میدوه خالیشون جاي دنبال فقط من نگاه و میشن رد

  . مونه نمی مرده از چیزي کنن تصادف اگر وضعیت این با -

 ردترهس و آرومتر هم اتوبان روون ترافیک از اش چهره که کاوه به و میکنم نداره وجود دیگه که رمانتیکی پوستر از دل

  .میکنم نگاه ، حرفش از سردتر حتی ،

  . نمیشه طوریش زنش جاش به -

  ؟ هاتن عالقمندي لیست جز هم ها موتور چیه -
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  . شونن جز ها موتورسوار نه -

  ؟ هیجانی و سواري موتور عشق -

  . کشیدم وقته چند این توي رو هیجان از باري چه من که میدونی چه تو.  میخندم خودم حال به دلم توي!!!  هیجان

  . بچرخم پائین تا باال از رو شهر و شم موتور یه سوار عشقم با روز یه داشتم دوست همیشه اما نه -

  ؟ نکردي رو کار این چرا -

  . نکردم پیدا عشق -

  . باشه تر دیوونه خودش از باید آدم یه هاي دیوونگی ي پایه.  داري حق -

  . میذاره تنها هام دیوونگی خیال با رو من و نمیگه چیزي دیگه

***   

 هم من قد امتم که رسیدم این به دیگه.  میشم خیره خودم قد تمام تصویر به ورودي در کنار رختکن بلند ي آیینه توي

  . میاره کم روزگار جلوي کنه علم قد اگر

 و پیچه می کمرم دور پیچک مثل دستش.  میشه خراب هم بودم ساخته خودم از که تصویري ایسته می پشتم که کاوه

  . میکنه زمزمه گوشم کنار.  میده تکیه خودش ي سینه به رو من ایستاده پشتم که طور همون

  !!! میره انتظار ازت که طور همون.  کن عمل درست.  رنگی جوجه کن جمع رو حواست -

  . محکم خیلی.  میکنم محکم و میگیرم رو کرواتش ي گره.  برمیگردم سمتش به و میکنم جدا ازش رو خودم

  ؟ چیه منظورت -

  . میشه شوخ نزدیکی همه این از هاش چشم

  . شدي لیدي دیگه که بندازم یادت خواستم.  هیچی -

 پر یرحر.  میندازم چینه می رو تصمیمش هاي آجر آخرین رنگی آجري بلند حریر که آینه توي دختر به رو نگاه آخرین

 االح.  برم می گرفتن بهتري حالت موس با که موهام درشت هاي حلقه توي دستی و.  میکنم مرتب رو لباسم چین

  . ام مهمونی به ورود ي آماده

 رطش چون و تنهاست چون فقط که این به.  نکردم فکر اش جمله ي بقیه به بزرگ مهمونی یه گفت کاوه که دیروز

 اشه حرف به حتی اصال.  باش همراهم الاقل نیستی که همخوابم گفت که این به.  برم باهاش خواد می بودیم کرده

  ... . میشنیدم اي دیگه وقت اگر که هایی جمله به نکردم هم اعتراض.  نکردم هم گوش درست
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 بیشتري پول وقتی که معمولی تاالر یه.  شده گم دود توي که بزرگتر شهر یه باالي بزرگ تاالر یه توي.  جام این حاال

 اماکن ، پلیس که.  نشه برگزار باید که جور اون مهمونی مبادا میدن کشیک خیابون سر نفر چند و در دم نفر چند بدي

 روس بخواي چی هر که. کنن حذف هاشون سیستم و ها نقشه تمام از رو تاالر این شب یک براي اي دیگه جاي هر یا

  . میشه معنی بی کردن بندي تقسیم هم رو هواش حتی که شهري توي دیگه مردونه و زنونه که.  میکنی

 فقط پس چیه اسمشون که نیست مهم برام.  کنه می معرفی بهم رو ها مهمون از تایی چند کاوه و میریم پیش قدم هم

 کمون رنگین به رنگانگشون هاي لباس که هایی زن بین.  میکنم زمزمه عادت حسب بر چیزهایی و میدم تکون سري

 رنگ یه دنبال کردن، پنهون رو رنگ کامل طیف یه ، هاشون پیراهن سفید رنگ الي به ال که مردهایی و مونه می

  . میگردم آشنا

 هاي یونپاپ و سفید ساتن روکش که هایی صندلی و شده پر رز هاي گل از روشون بلند هاي گلدون که میزهایی بین

 اما نیمبشی صندلی از یکی روي شده که هم دقیقه چند براي میخواد دلم.  خوریم می چرخ داده زینتشون طالیی بزرگ

 دهبرازن عروس من ، حیف فقط.  بزنه حرف کالمی چند کس هر با و بگرده جمعیت بین ها داماد شاه مثل تا اومده کاوه

  . نیستم براش اي

  . ننز می برق هاش چشم که فهمم می بهش نگاه یه با.  میخوره گره محکمتر بازوم دور کاوه دست میگذره که کم یه

  ؟ شده آویزون ات لوچه و لب از آب دیدي خوشگل ؟ شده چی -

  . دیدم رو اون از بهتر خیلی.  شده ارزش کم قیمت ارزون بدلیجات مثل زیاده قدر این که اون -

  ؟ مثال چی -

  . کردم پیدا رو اومدم دیدنشون براي که رو که هایی عرب -

  ؟ کی -

  . میبره سالن از دیگه ي گوشه یه به خودش با رو من و کشه می رو دستم

  . نیومدم جا این که خود بی -

  . مهمونی باشن اومده که مهمونی میان کردم فکر من -

  . نه ها مهمونی جور این.  جوجه نه -

  ؟ اومدي چی براي تو حاال خوب -

 دارم هم محموله یه.  مونده گمرك توي که دارم بار یه.  ریخته هم به هام برنامه ي همه فشار و تحریم همه این با -

.  ندازنب راه رو کارم تونن می که هستن عرب تا چند.  پره می مشتریش نکنم کردنش وارد حال به فکري زودتر اگر که

  . شدن دعوت مهمونی این به هم ها اون قضا بر دست
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  ؟ کجان -

  . کنم پیدا رو کاوه هاي طعمه شاید میگردم رو برم و دور

  . ایستادن بزرگ گلدون اون کنار چپ سمت که هایی اون -

 قاب يتو شده آنکادر سبیل و ریش با پوش شلوار و کت هیکلی مرد تا سه.  میندازم نگاهی رو طرف اون و برمیگردم

 نه و ودب سفید هاي دشداشه از خبري نه.  نبودن شبیه داشتم رو تصورش که چیزي اون به هم ها این.  میشینن نگاهم

  . نیست داشتم انتظار که چیزي اون شبیه چیز هیچ روزها این اصال.  دردیده هاي نگاه

  . پرسم می سالنه چپ سمت ي گوشه درگیر حواسم هم هنوز که حالی در گیج

  

  ؟ وایستادي جا این پس چرا -

  . بگیر بیشتر رو خودت راغبتري چی هر میگه که هست اصل یه.  جوجه -

  . میزنن حرف ناآشنایی زبان به و قهقه به و ایستادن اي دیگه ي گوشه که جمعی سراغ میره ها عرب دیدن جاي به

  . میذارم تنها استراتژیکش کارهاي راه با رو کاوه رفتن دستشویی هواي به.  میره سر ام حوصله

 اما. براق و تمیز زیادي.  براق و تمیز.  فرنگین تمامشون کالسه با زیادي هم جا این.  میکشم سرك ها دستشویی توي

 توش که کوچیکی فضاي به لحظه یه.  بذارم زمین روي رو هست همراهم که کوچیکی کیف خواد نمی دلم هم باز

 ذاشتنگ براي جایی.  بلندن دیوارها و دارن فاصله زمین تا سانت پنج نزدیک پائین از درها.  میکنم نگاه گرفتم قرار

 زمین هک کنم کنترل رو لباس بلند دامن هم دارم نگه دستم توي رو کیف هم همزهان تونم نمی.  کنم نمی پیدا کیف

  ... . هم نشه کشیده

 تهویه محض هست خلوت حیاط فضاي به رو کوچیکی هاي پنجره ها دستشویی باالي.  میزنه سرم به فکري لحظه یه

 سنگ باالي و میکنم جمع دست یک با رو پیراهنم دامن.  داره وجود عرض کم سنگی ي لبه یه پنجره کنار که ،

 نیفته اي همنتظر غیر اتفاق که هستم وزن کم قدر اون که راحته خیالم.  برسه پنجره ي لبه به قدم تا رم می دستشویی

  . میان پیش نداري رو انتظارشون که مواقعی همین توي ها منتظره غیر همیشه اما. 

 ي کالمهم صداي بعد و میشن ختم روشویی فضاي هاي سرامیک به مسیرشون که بلندي پاشنه هاي کفش صداي اول

  .میکنه خشکم جا در تازن دو

  ؟ نیست کسی -

 هم رو بمقل ضربان میکنم سعی حتی.  کنم سکوت میشه باعث کنجکاوي.  میشن نزدیک دوباره بعد و دور هایی قدم

  . میده جواب اي دیگه صداي.  کنم کنترل
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  ؟ شد چی.  نیومده کسی تا باش زود.  نیست کسی نه -

  . نوامبر یازدهم.  میشه انجام برنامه طبق معامله.  هیچی -

  ؟ هست چقدري.  خوبه -

  . نیست چیزي کم.  میاد هم خودش سري این عبدالرحمان.  بود قرار که طور همون.  تن دو -

  !!! هیـــــش -

 یزيت انگار.  برمیگرده عادي و مطمئن بعد و میره خروجی سمت به شده کنترل و آروم خیلی کفش هاي پاشنه صداي

  . نمیاد در نفسم که میکنم حس ام سینه روي رو هاش پاشنه

  . بگیرش.  نیست خبري -

 هام اخنمن توي توانم ي همه.  میگیره رو پشتم ي تیغه تا و میشه شروع گردنم از عجیبی لرز.  سکوت و مکث کم یه

 یمتقس ، دزدن می انتشارشون از قبل رو صوتی امواج که هام گوش و میزنن چنگ دیوار سفید هاي سرامیک روي که

  . برمیگردن دوباره صداها.  میشه

  .دارن فرق هم با خورده یه انگار -

  . نمیشه متوجه کسی نیست مهم -

  ؟ کجاست قرار -

  . قبلی جاي همون -

  . سوخته که جا اون -

 عوض قرار جاي که نمیکنن هم رو فکرش.  نمیان زده آفت ي مزرعه یه سراغ ها ملخ میگه سهند.  نباش نگران -

  . باشه نشده

 روي تدس با یکیشون انگار که آرومی صداي بعد.  پیچه می بهداشتی سرویس توي دو هر لوند و ریز هاي خنده طنین

  . باشه زده ضربه یکی اون پوست

  . نیومده کسی تا بریم باش زود ؟ خبرته چه.  یواش -

  . کن صبر -

  ؟ چیه -

  ؟ نداري پیشت چیزي -
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  ؟ چی -

  . نوش و عیش اسباب کم یه -

  . میداره نگه ناقل ي پشه دستگاهش و دم تو سهند دونستم نمی!!!  احمق -

 وقتی داره صاحب خودش یا وحشیه هاي عرب اون از یا اینجاست کی هر امشب.  بکن نگاه یه ؟ دیوونه چیه ناقل -

  ؟ نه یا بگذرونیم خوش هم ما جوري یه باید حال و عشق سراغ رفت نمیشه

  ... بعد و سکوت کم یه

...   

  ... بعد و سکوت کم یه

  ؟ هست چی!!!  داري جاسازي عجب ناکس اي -

  !!! پا به خالصه.  کک -

  . کجاست جاش ناقل ي پشه دونی نمی هنوز تو.  کلک -

 بیرون که میگه یکیشون هاي قدم صداي بعد ثانیه پونزده ده شاید ي فاصله به و خندن می ظریف دو هر دوباره بعد

  . رفته

 از یکی وارد خواد می فهمم می میشنوم رو در الي لو قز قژ ناهنجار صداي وقتی اما.  کجاست یکی اون دونم نمی

. رسهمی گوشم به هاش قدم شدن نزدیک صداي در بستن جاي به چون میشه پشیمون انگار اما.  بشه ها دستشویی

  . باشه ایستاده در پشت انگار.  میشه متوقف نزدیک خیلی خیلی صدا

 اي رفهس اما نکنم خرخر تا کردم حبس رو نفسم.  افتاده خارش به خشکی شدت از حلقم.  میشه دون دون بدنم پوست

 وارد فشار وییدستش در به که دستی زیر صداي تونم می.  میکنه تابی بی پریدن بیرون براي افتاده گیر گلوم توي که

 دهنم توي داره قلبم. نمیشه باز چرا در دونه نمی که رو در پشت زن هاي نفس متعجب صداي حتی.  بشنوم رو میکنه

  . یرمبگ ام سینه شکافتن از قبل از رو بازیگوشم قلب جلوي تا میزنم چنگ ام یقه به هام دست از یکی با.  میاد

  . میشن بخشم نجات زن بعد و ها قدم صداي

  . میگیره رو سراغت داره سهند انگار!  باش زود -

  . نمیشه باز دستشویی این در -

  . میشه نزدیک سمتم به ، دو ، یک ، قدم دو صدا

  ؟ توشه کسی -
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  . بودم کرده نگاه قبال در زیر از نه -

  . دیگه دیگه یکی تو برو.  خرابه البد خوب -

 سی ، هثانی پونزده ، ثانیه ده.  میشمرم.  میکنه انتخاب رو دیگه دستشویی یه هم دوم زن و میره زده حرص ي گوینده

  . دقیقه یک.  ثانیه

 با.  شدم خشک و ایستادم دستشویی سنگ ي لبه روي بلند پاشنه هاي کفش اون با طور همون میام خودم به تازه

  . نکشیدم هم نفس حتی سرم باالي باز نیمه ي پنجره وجود با تهویه دستگاه وجود

 هی به رو خودم نرم خیلی باال اون از و کنم حفظ رو تعادلم تا میذارم دیوار سرد هاي سرامیک روي که رو هام انگشت

  . سردتره هم ها سنگ این از حتی من هاي دست که فهمم می تازه برسونم سفت زمین یه ، صاف جاي

  . میام بیرون سرویس از پا ي پنجه روي و میدم تکون رو لرزونم پاهاي زحمت به

 که دمبو شجاعتی از لبریز اومدن از قبل تا.  افتادم حال این به چرا دونم نمی.  بودم اومده چی براي که میره یادم اصال

  . شده کرخت دونستن شوك از وجودم تمام حاال و کرد می تزریق پوستم زیر ندونستن

 می کدومشون مال صداها اون.  میکنم نگاه مجلس هاي زن تمام ي چهره به.  میگردم رو سالن دور دورتا چشم با

  ؟ تادهایس ها عرب میز نزدیک که هیکلی درشت بلوند اون ؟ پوشیده سرخ کوتاه پیراهن که دختري اون ؟ باشه تونه

 . میکشه خط بزنم ام چهره به میخوام که آرامشی نقاب روي سرم پشت از درست!!!  آشنا زنگدار ظریف ي خنده یه

 شکار میزنه موج اطرافم فضاي توي که رو صدایی ذره ذره و میشه گوش وجودم ي همه اما ندارم برگشتن جرات

  . میکنم

  . بلدم رو کارم من -

 گوشم به هم خودم صداي از االن که اي زنونه صداي اما.  میکنه زمزمه داره انگار.  شنوم نمی رو مخاطبش صداي

  . میگیره سوالی لحن یکباره آشناتره

***  

 ؟ کیه پوشیده آجري لباس که دختره اون.  سهند -

 قرض آرزو از رو پیراهن این چرا اصال!  آجري.  میاد بدم رنگ این از من چقدر!  آجري.  میکنم نگاه خودم پیراهن به

  ! آجري دیوار یه شاید.  میشه آوار سرم روي داره دیوار یه میکنم حس!  آجري ؟ گرفتم

 تونه نمی قدرتی هیچ لحظه این تو. بشم متوجه رو مرد جواب ذارن نمی میزنن زنگ گوشم توي که هایی ناقوس

 نهمو میزنه حرف داره تر عقب قدم دو درست که زنی صداي میکنه فرق چه.  کنم نگاه سرم پشت به کنه مجبورم

  ؟ تاس چهره کدوم مال سهند آشناي اسم که میکنه فرق ؟چه شنیدم دستشویی ي بسته در پشت از که صداییه
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  . لرزه می وجودم ي همه دلم از غیر حاال.  میشن نزدیک بهم هایی قدم صداي میکنم حس

 جون از مطمئنا اطالعات این.  میکنن بدل و رد جا این رو عملیاتیشون اطالعات و!  کاري قرارهاي شیک هاي آدم این

 مش نیست.  برم.  شم دور میخوام!!!  خطر زنگ. پیچه می گوشم توي زنگ صداي. ارزه می بیشتر من مثل دختري یه

  . کنن نیستم که این از قبل

 چیزي اولین به تعادلم حفظ براي.  میشم متمایل راست سمت به و میخورم سکندري.  سستن هام قدم.  میلرزن پاهام

 ستد.  داره نگه رو من که نداره توان قدر اون اما میشه مچاله مشتم توي ساتن رومیزي.  میزنم چنگ دسترسمه در که

 صداهاي ي همه بزرگ گلدون شکستن جرینگ صداي.  میکنم ستون رو دیوار و میارم باال کمک براي هم رو چپم

 اب میز روي هاي لیوان برخورد ممتد و زنگدار آواي.  افتن می زمین دونه دونه میز روي وسائل.  میکنه حذف رو اطراف

  . میشه تکرار دقیقه در بار هزار براي و میگیره پژواك سالن سنگی کف

 قالت به تنفس براي.  میگیره رو مچم قویتري دست که داشته نگه رو رومیزي ي گوشه مصرانه هنوز راستم دست

  !!! افتادم گیر.  خودم ي ناله مگر نیست سرم توي چیز هیچ صداي دیگه. میفتم

  !!! من کفن.  پوشونه می رو زمین روي رقصان کفن مثل کرم ساتن رومیزي و میشن شل هام انگشت

  !!! خانم -

 زیر که خوشرنگی میشی هاي چشم.  گرفته رو دستم اندام درشت و متوسط قد با مرد یه.  برمیگردم صدا سمت به

  . رسن می نظر به مالیم درخشن می خرمائیش پشت کم ابروهاي

 یه هم عدشب البد و بکشه رو اون تونه می ها خرده شیشه این از تیکه یه میکنم فکر.  میکنم نگاه زمین کف به دوباره

  . رو من گلوله

  ؟ کنم کمکتون تونم می -

 یبآس قصد یاد نمی نظر به.  نیست اي منفی ي رگه هیچ سوالش توي.  میدوزم بهش رو گیجم نگاه دوم بار براي

  . نیست خطرناك اصال که نشسته نرم لبخند یه نازکش هاي لب روي.  باشه داشته رو من به رسوندن

  . بدید اجازه -

 یه روي رو من دورتر کم یه فقط.  میرم دنبالش اراده بی.  سالن ي دیگه سمت به میکشون خودش همراه رو من

  . میره و نشونه می صندلی

  . کنم نمی پیداش ؟ کجاست کاوه.  دونم نمی ؟ نمیان دنبالم زن اون یا سهند.  شکر رو خدا ؟ رفت

 هب مهمونی این امیدوارم فقط االن و کنم برگزار جایی همچین رو عروسیم جشن خواست می دلم پیش ساعت نیم تا

 هایی مهمون . نیستن ساده ها صندلی و میز.  نیست ساده سالن یه چشمم به جا این دیگه. نشه تبدیل ترحیمم مجلس
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 بزرگ فضاي.  نیستن عادي هاي آدم خندن می و نوشن می و ایستادن جا یه کدوم هر نفره چند هاي گروه توي که

  . تهدیدن یه کدوم هر ها زن حتی پیش دقیقه چند هاي جنتلمن.  شده تنگ و کننده خفه تاالر

 فکر بشه لممقت بود نزدیک که تمیزش اتاقک به حتی.  سربرنگردونم دستشویی سمت به تا میکنم رو تالشم ي همه

  . نکنم هم

 می مرد نهمو به میکنم بلند که سر.  میشه دراز جلوم نوشیدنی لیوان یه همراه دست یه که میگردم کاوه پی دارم هنوز

  . رسم

  . میشه بهتر حالتون.  بخورین کم یه -

 به مه ها شیشه خرده حتی.  خودشونن کار مشغول همه.  عادیه چیز همه.  میکنم توجه اطراف به لیوان گرفتن جاي به

 خودم ایدب هم من پس " میکنم فکر.  نیفتاده اتفاقی هیچ انگار حاال و شدن جمع ها گارسون سریع العمل عکس لطف

  ".  کنم جور و جمع رو

 روي ریش ته وجود با حتی اما باشه داشته سال شش پنج و سی نزدیک چیزي باید.  پاشم می مرد روي کمرنگی لبخند

  . داره اي بچگانه ي چهره صورتش

  .ندارم رو ظرفیتش چندان که میبینید.  نه الکل اما.  ممنون -

 لبخند مرد.  برسم نظر به مهمونی این عادي جز یه خوام می.  بدم ربط نخورده مشروب به رو بدم حال خوام می

  . میاره نزدیکتر کمی رو دستش و میزنه مهربونی

  . خالصه آناناس آب.  نداره الکل -

 خواب هاي سلول میوه آب شیرینی.  مونه می باقی لیوان ته قطره چند فقط. میکشم سر الجرعه و میگیرم رو لیوان

 ردم میشه باعث اي زنانه " عزیزم اینجایی " صداي.  میشه نما دندون مرد لبخند.  میندازه گزگز به رو مغزم ي رفته

  . شه دور ازم چشمک یه با بعد و بده تر عقب رو هاش شونه

 قدم ندچ هنوز.  عادیه میده نشون که طور همون چیز همه واقعا بشم مطمئن تا میشم بلند جا از و میکشم عمیقی نفس

 میفته هک کاوه به چشمم اما میگردونم رو سرعت به.  پرم می جا از ام شونه روي سنگینی حس با که برنداشتم بیشتر

 حرف همیشه مثل من نگران حالت به توجه بی.  کنم جلوگیري قلبم پریدن بیرون از تا میذارم ام سینه روي دست

  . میزنه رو خودش

  ؟ تو کجایی -

  ؟ بودي کجا خودت ببینم اصال.  بر و دور همین -

  . میده رو جوابم بعد و میزنه پوزخندي
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  . پیشش ببرمت بسته کت داده دستور پدرخوانده که بریم بیا.  نیست مهم -

 می رو بازوم.  نیست اي شوخی هیچ لحنش توي.  شدن سخت سنگ مثل که میشم خیره سیاهش هاي چشم به

 ازوشب توي رو ام پنجه حرکت یه توي.  هزار روي میره قلبم ضربان دوباره.  میکشه خودش دنبال خشونت با و چسبه

.  شممی کشیده زمین روي که ایسته می جوري.  برم می فرو اش عضله توي ممکن حد تا رو هام ناخن و کنم می قفل

  . غره می اش چسبیده بهم هاي لب الي به ال از

  ؟ چته -

  . شدي وحشی باز ؟ چته تو -

 ینا اما میاره سرم کنار رو سرش.  کنه می نفوذ وجودم ته تا هاش چشم با.  میشه نزدیک بهم و ایسته می روم به رو

  . میکنه زمزمه و چسبونه می گوشم به رو هاش لب.  منه به پشت که سالنه از اي گوشه به نگاهش بار

  ؟ نه.  کن عمل وار لیدي بودم کرده سفارش بهت -

 دست چیزي نگاهش از بلکه بگیرم فاصله ازش کم یه خوام می.  چیه منظورش فهمم نمی.  میگیره رو نفسم لحنش

 توي ترس سردش هاي سرانگشت از.  میشه مانعم و چسبه می رو گردنم پشت دستش با دفعه یک اون اما بشه گیرم

 از داشص.  مبدل لباس توي گرگ یه.  ایه قرمزي شنل ي قصه گرگ اسیر که شدم اي بره مثل.  میشه سرریز وجودم

  . میشینه گوشم توي شدش چفت بهم هاي دندن الي به ال

 ودمخ میشم مجبور گرنه و.  کنی درازتر گلیمت از رو پاهات نخواي شرایطی هیچ تحت و بدونی رو خودت حد بهتره -

  . باشه آناناس طعم با اگر حتی!  شرایطی هیچ تحت.  کنم کوتاهشون برات

 که دستی و میبره عقب رو سرش.  میشه مورم مور.  میکشه و میگیره لبهاش الي رو گوشم ي الله ثانیه چند براي

  . درمیاره حرکت به موهام الي البه نوازشگر بودم گرفته رو گردنم پشت

  ؟ رنگی جوجه بود مفهوم -

  . دارم نگه مصون خشمش از رو موهام بهش مثبت جواب ي بهانه تابه میدم تکون سري.  ندارم مخالفت جرات

  . بریم باید دیگه -

  ؟ کجا -

  . ببینتت خواد می امکانیان -

  . میشم همراهش زده وحشت و گیج

  ؟ شده چی ؟ کی -
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  . میکنه تکرار رو حرفش میده ادامه رو راهش تفاوت بی

  . بودي گرفته گرم باهاش خوب مهمونی توي که بار اون.  امکانیان -

 ودمخ به وقتی.  میبره طرف کدوم رو من فهمم نمی که شدم غریبش و عجیب رفتار تحلیل و تجزیه درگیر قدر اون

  . شنوم می آشنایی صداي که میام

  . عزیزم سالم -

 رو امه نگرانی اش پدرانه لحن و شاد ي چهره.  کنه نمی یاري این از بیشتر ذهنم اما میاد آشنا نظرم به خیلی چاق مرد

  . بیارمش یاد به که میگیرم کار به رو تالشم فقط.  میشوره

  . سالم -

  . میده ادامه سالمم سردي به توجه بی

  . زنیمب باهم دوري یه ، میومدم بنزم با تا میاي دونستم می کاش.  ببینمت باید گفتم اومده تو با گفت که کاوه -

 اي آسوده نفس!  اینه امکانیان پس.  باز ماشین مرد ، بنز ، قبلی مهمونی.  میگیرن مفهوم برام هم کنار پازل هاي تیکه

  . میکنم تزئین لبخندي با رو حالم بی صورت و میدم بیرون

  . امکانیان آقاي منه بداقبالی از -

 کمکم خودش عجیب ذوق با هم اون.  کنم پاك ذهنم از هم رو شک هاي ذره آخرین تا میبرم رو اسمش مخصوصا

  . میکنه

 می ما جمع به هم آناناسی مرد کاوه قول به یا بود کرده دورم خرابکاري ي محدوده از که مردي احوال همین توي

 توجه یب مرد.  نیست بود رفته باهاش که عزیزمی اون ، زن اون که ایستاده زنی ، بازو به بازو درست کنارش.  پیونده

  . پاشه می گرمی لبخند روم به صمیمی خیلی و میاد نزدیکم همراهش زن به

.  یگیرمم ام پنجه توي رو بازوش و میشم نزدیکتر کاوه به پرت حواس پس داشتم دردسر امشب براي کافی ي اندازه به

 من ي شده حلقه دست روي همراهش زن ناخوشایند نگاه.  چسبونه می خودش به بیشتر رو من و میشه ام متوجه کاوه

 به یزيتحقیرآم نگاه و میبره باال رو ابروهاش.  نیست مهم.  میزنه پوزخند.  نیست مهم.  میشه قفل کاوه بازوي دور به

 ورباغهق شبیه شدم درست.  نیست مهم هم این اما بینم نمی رو ها آدم این دیگه که من.  نیست مهم. میندازه پام تا سر

 چی گودال این از بیرون دیگران که این به توجه بی میکنم کاري هر خودم نجات براي.  کرده گیر گودال توي که اي

  . میکنن فکري چه و میگن

  . کنم می امکانیان با بحث درگیر رو خودم

  ؟ اومدین ماشینی چه با امشب -
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  .آوردم رو مارتینم استون اما نگو کسی به -

  ؟ مدل کدوم -

- DB5 

  . رو اش راننده هم داشتم دوست رو ماشینیش هم من! واو!!!  باند جیمز ماشین -

  . باشی داشته دوست هم رو من بلکه بدم بهت کوچولو ي هدیه یه میخوام اما نمیشم کانري شون که من -

 هاي زن ثلم که بده چقدر.  میکنم نگاه کاوه به.  میگیره من به ،رو رو مشتش بعد و جیبش توي میکنه دست امکانیان

 . کرده دعوت من سرنوشت به رو خودش اجازه بی که بگیرم اجازه مردي از کوچیکی چیز چنین براي مجبورم عامی

 به نوزه که رو دستم اش دیگه دست انگشت ي کناره با ها جنتلمن مثل وقتی بدونم که میشناسمش قدر اون دیگه

  . آرومه ، میکنه نوازش شده بند بازوش

 پاشه یرز ماشین همون از مینیاتوري مدل یه شبیه درست که رو کوچیکی جاسوئیچی هم امکانیان و میبرم جلو دست

  . داره ادامه پوستم روي دوارش ي نوازشگونه حرکت هم هنوز.  دستمه روي هنوز کاوه دست.  میده هدیه بهم

  . باشه زندگیم قهرمان خواستم می که زنی از کوچیک خیلی و مینیاتوري مدل یه.  مدلم یه هم من فکرمیکنم

  

  چهارم فصل

  هستیم تماشاچیانی ما

  ایم مانده بستهِ درهاي پشتِ که

  !دیر آمدیم،خیلی دیر

  ناچار، به پس

  زنیم، می حدس

  بندیم، می شرط

  کنیم، می شک

  صحنه سوتر،در آن و

  ...است جریان در دیگر اي گونه به بازي

  "پناهی حسین"



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٢٠ 

 

  

  . میفته دوران به سرم.  میریزه هم به رو حالم شیون صداي

 اهمنگ طوري.  بودمش ندیده قبال که گرفتم همکارهاش از یکی از رو سراغش.  نبود.  سروان دیدن براي بودم رفته

  . رسوند انفجار ي مرحله به رو ام شده تحریک اعصاب سرباالش هاي جواب.  شدم مچاله خودم توي ناخواسته که کرد

 مینه میکنه نگاهشون انگل چشم به داره و ریختن وبرش دور که هاییم همون از یکی فقط بفهمه اگر دونستم می

 کار توق رو گوشیش و ببینمش باید.  دارم فوري کار باهاش و نامزدشم " گفتم.  نمیده بهم هم رو ته و سر بی جواب

 گفتم.  کشیدن کارشون و خانوادشون و خودشون بین مرز یه همه ها این.  اشم ازخانواده نگفتم ".  نمیده جواب

 معمول حد از بیشتر کمی رو ماجرا.  ها آدم ي همه مشترك ضعف ي نقطه روي بذارم دست درست تا نامزدشم

 عاشق پسر و دختر قصه آخر داریم دوست منطقی هر با ما ي همه.  بیاد جوش به احساساتش تا دادم جلوه عاشقانه

  . برسن بهم پیشه

.  قانونی پزشکی رفته چیه نبود معلوم که کاري پیگیري براي فهمیدم.  داد جواب چند هر حلم راه از نیومد خوشم

 یه رايب مناسبی جاي قانونی پزشکی باشه چی هر کرد می فکر.  بمونم منتظر تا دفترش به کنه راهنمائیم خواست

  .میکنم تماشا رو آرزوهام تدریجی مرگ دارم روز هر من دونست نمی.  نیست خانم

 روي رو اپرا ي صفحه که بودم ها پله روي هنوز.  اومدم بیرون نیست مناسب برام هم جا اون که این ي بهانه به

  . کردم پیدا رو استان کل قانونی پزشکی آدرس ساده جستجوي یه با.  کردم باز گوشیم

 از ورود محض به اما رسیدم تا کشید طول چقدر دونم نمی درست.  نبودم راه توي زیادي زمان مترو لطف به چند هر

  . شد نمی محسوب اي عاقالنه کار اومدنم بود جا اون هم هنوز اگر حتی.  شدم پشیمون اومدنم

.  میزد ضجه و بود شده خم زانوهاش روي راهرو توي زنی.  افتاد دوران به سرم.  ریخت هم به رو حالم شیون صداي

 و ودب نرفته پائین گلوم از چیزي هادي دادگاه از بعد دیروز از.  بود فایده بی اما کنن آرومش میکردن سعی همراهانش

 با ات ایستادم ها پله ي گوشه سردکن آب کنار.  بود کرده فرار بدنم از حس.  بود شده علت بر مزید هم اوضاع این حاال

  . بریزم بیرون حلقم از بود کرده نفوذ وجودم توي که رو ناامیدي گس طعم آب کم یه

 که نمک دعوت ام سینه به دوباره رو نفس نا کردم می تالش و بودم گذاشته کن سرد آب باالیی ي لبه روي رو دستم

  . شنیدم رو صداش

  ؟ میکنید کار چه جا این شما -

 ".  اش سینه روي نام پالك خالی جاي و دوختم چشم شخصیش لباس به اول.  چرخیدم طرفش به تمام حالی بی با

 سر از اشکی نم که هام چشم از.  آوردم باال هاش چشم روي تا رو نگاهم تا کشید طول.  " خانی قلیچ علی امیر

 هاي ندلیص سمت کشید رو من و گرفت رو کیفم بند.  ندارم رو کاري هیچ ناي که فهمید بود نشسته توشون بدحالی

  . راهرو کنار
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 راه همه این ؟ چی بود رفته اگر.  اومد بدم ضعفم و خودم از.  رفت حرف بی هم اون.  رفتم وا ها صندلی از یکی روي

  ؟ همین براي بودم اومده

 آب دشه از کم یه.  کردم پیدا بهتري حال خود به خود شد دراز طرفم هلو رانی قوطی یک با بعد دقیقه دو که دستش

  . بگم بتونم تا نوشیدم رو میوه

  . یرسیمنم جایی به بدیم هم نظر تجدید درخواست اگر حتی اش پرونده روي گذاشتید که مدرکی با گفته وکیلش -

  . کرد نگاهم دردي هم شبیه حالتی با سکوت توي

  ؟ نبود ازش حرفی قبال طور چه ؟ شد پیدا کجا از لعنتی ي اسلحه این اصال -

 آزادم تدس هاي انگشت.  میشکید سوهان شکیباییم روي بود گرفته دیگه که صدایی با زن ي خفه هاي جیغ صداي

  . داد پیشنهاد که اومد رحم به سروان دل.  دادم ماساژشون کمی و امتداد هام شقیقه روي رو

 که جایی ات میکنم سعی هم میرسونمتون مسیري یه تا هم.  بریم بیاید.  نیست صحبت براي مناسبی جاي جا این -

  . بدم رو سواالتتون جواب میتونم

 ناسبم جاي فکر به هم کسی ، نشستنن و زدن حرف براي مناسب جاي فکر به همه که قدر این کاش گفتم دلم توي

  . بود کشیدن نفس و کردن زندگی براي

.  مچرخوند می دستم توي رو رانی قوطی همچنان و بودم نشسته خدمته ماشین مشخصه که رنگی سبز پژوي توي

 دنشنی جز که دونستم می اما کنم آروم رو خودم کمی تا بودم گرفته دهنم جلوي رو دستم.  داشتم تهوع حالت هنوز

  . کنه نمی آرومم ،چیزي

  ؟ بدونیم باید که نیست اي دیگه چیز مطمئنید ؟ بگین چیزي خواین نمی -

  . بذارمتون جریان در دادگاه از قبل بتونم که شد نمی مربوط ما ي اداره به اسلحه قضیه -

  ؟ خبره چه بگه بهمون یکی که نمیشد مربوط هم ما به -

  . کرد نصیحتم بگیره خیابون از رو نگاهش که اون بی و داد بیرون دهنش از رو بازدمش

  . باشین آروم بهتره -

  ؟ ندیده خودش به آرامش روي وقته خیلی زندگیمون وقتی ، چطوري بگین بهم میشه ولی باشم آروم خوام می -

 رفتگ ضرب فرمون روي ثانیه چند براي هاش سرانگشت با.  کرد پارك خلوت فرعی خیابون یه از اي گوشه رو ماشین

 تا کرد مکث قدر اون. برداره بودن فرمون به چفت که رو هاش دست که اون بی برگشت سمتم به باالخره بعد و

  . کنه ردیف ذهنش توي رو جمالت
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 . بودن سال و سن کم جوون تا دو هاش سرنشین که میشن مشکوك ماشین یه به مامورها سمنان ي جاده توي -

 توسط ماشین رجلوت کیلومتر چند اما. میکنه فرار بوده ترسیده که راننده ، میدن ایست دستور بهشون بارزسی براي وقتی

  . بوده باهاش هم راننده همون.  نبوده تنها دستگیري موقع هادي.  میشه متوقف ما نیروهاي

 تا بودم ظرمنت و بودم شده گوش پا تا سر میشینیدم کسی از رو ماجرا داشتم مصیبت این اول از بار اولین براي که من

  . بده ادامه

 حدس اشتد بیشتري کیفري ي سابقه راننده که جایی اون از و شد پیدا ماشین توي حقیقت در اسلحه قبضه یه اون -

 در ها اون که کرد اعتراف اما.  کرد انکار رو این خودش چند هر.  نبود سخت باشه اون به متعلق باید که این زدن

 ادامه رو مسیر نتونستن ها اون دلیل هر به اگر تا.  باشن جاده توي بوده قرار دیگه ماشین یه پشتیبانی عنوان به حقیقت

  . بود قبول قابل هاش حرف بوده همراهشون که موادي کم مقدار به توجه با. کنن کمکشون بدن

  . شد مانعم دستش کف دادن نشون با که بپرم حرفش بین خواستم می قرار بی

 دادگاه از بلق و شد بوتولیسم دچار دستگیري از بعد روز دو چون بیاریم دست به مفیدي اطالعات نتونستیم راننده از -

  . کرد فوت

 آزاد سینه از صدا با رو اش خسته نفس.  دوخت خیابون امتداد در نامعلومی جاي به رو نگاهش و گرفت ازم رو روش

  . کرد

 هب این میگم هم باز البته.  اومده کجا از شه مشخص باید. بیاریم دست به رو ردش باید.  مهمه ما براي اسلحه اون -

  . یکیه ملی امنیت زمینه در نیروها همه هدف حال هر به خب اما نیست مربوط ما اداره

 دتونخو ي گفته به حتی که یکیش خاطر به باید چرا.  شهر این تو قانونی غیر مجوز بی ي اسلحه همه این ؟ چرا -

  ؟ بکشیم مصیبت همه این ما نبوده هم من برادر پیش

 فرو من خام ذهن توي رو ها کلمه تک تک محکمش لحن با کرد سعی و شد خیره هام چشم به.  کرد نگاهم دوباره

  . کنه

  . نگیرید رو موضوع این دنبال هم شما بهتره.  بگم بهتون نداشتم اجازه هم رو جاش همین تا من -

 و یعصب حالت به رو شدم مشت دست شصت و اشاره انگشت. میکنم نگاه صورتم جلوي و میکنم مشت رو دستم

  . نشدم قانع هنوز میفهمه.  میکشم هم روي متفکري

 چی و کجاست باقیش که این اما.  نبوده گروه اون ي اسلحه تنها ، شده ضبط ي اسلحه قبضه اون ما اطالعات طبق -

 اکید ي توصیه مورد این در بهتون.  اطالعات هاي بچه هم ما هم.  کنیم می کار روش داریم ما.  شه معلوم باید شده

  . نکنید وارد مسئله این توي رو خودتون.  منش به خانم کنم می
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 راغمس میاد تهوع حالت.  میکنه ریش رو دلم زن هاي جیغ.  میفته دوران به سرم.  میریزه هم به رو حالم شیون صداي

 فتنر جلو جرات کس هیچ.  برسه دادش به کسی بلکه میکنه التماس و گرفته بغل توي رو اش بچه سر جوون زن.

  . کنن درست مشکل خودشون براي ترسن می.  نداره

 دهب قدر اون خودم حال اما.  کنم بلندش خیابون خیس آسفالت روي از و بگیرم رو زن بغل زیر.  جلو برم خواد می دلم

  . شم بلند تونم نمی مغازه در جلوي ي پله ي لبه روي از که

 توي رو هادي زور به که ثانیه چند اون بگم بهش میخواست وقتی.  هادي دادگاه از بعد میفتم مامان هاي تابی بی یاد

.  انسرو طرف کشونه می داره رو من بار هزارمین براي االن که چیزي.  میکرد زمزمه گوشم زیر چی بودم گرفته بغلم

 هکن ول خیابون توي رو دستش یکیشون که بشه پرت هاشون بچه از حواسشون که هم چقدر هر مادرها ي همه انگار

  . مادرن هم باز زندگی توي یکی اون و

 ور زن مانتوي پسرك خون.  کنم جلوگیري بیرون به ام معده ترش اسید هجوم از تا میگیرم دهنم جلوي رو دستم

  . تماشاچین فقط همه.  کرده فرار که هم ضارب ي راننده.  کنه کمک تا ره نمی جلو کسی اما کرده رنگین

  . کنم می بلند رو صدام اما شم بلند تونم نمی خودم

 تا رو بدبخت این فقط ؟ میترسین چی از دیگه باهاتونه مادرش ؟ برسه بیچاره این داد به نمیشه پیدا مرد یه -

  . ها نامسلمون خودتونن ي بچه و زن فکرکنید.  برسونید بیمارستان

  . یندازهم ماشین توي کشون کشون رو خودش هم زن.  خوابونه می پیکانش توي و میکنه بغل رو بچه میانسال مرد یه

 درخت نزدیک رو ام معده محتویات.  کنم کنترل رو خودم تونم نمی دیگه میفته خیابون کف خون ي لکه به که چشمم

 هشب چی میفهمه دونم نمی.  میگیرم رو سروان ي شماره زحمت به اما.  میلرزه فکم.  برمیگردونم رو پیاده کنار هاي

 همین دیکینز پارك بیاد اون تونه می اگر. دفترش برم تونم نمی میدم، توضیح بهش جمله تا دو توي ولی ، نه یا میگم

  . هستم که جایی

  . میشورم ها آلودگی از رو ذهنم و لباس و دهن رسیدنش از قبل و میخرم معدنی آب بطري یه

 از.  ترهبیش هم اون از سروان نگاه سختی.  نداره خورده بهش سرم که سنگی سختی از کم پارك فلزي نیمکت سختی

 مقد زیر ها شن ي ناله به نمیذاره پارك هیاهوي.  میره راه بازي ي محوطه شنی زمین روي قدم چند و میشه بلند جا

  . میدوزم چشم دون می محوطه توي که هایی بچه به عوض در. کنم توجه محکمش هاي

 تفادهاس با رو متقاطع جدول یه هاي خونه قدمش هر با اینکه مثل. میبینم رو سروان برگشت و رفت چشم ي گوشه از

 اون و شنیدم مهمونی توي دیشب که رو هایی حرف ي جمله جمله شاید.  میکنه پر گفتم بهش که چیزي اون از

  . میذاره هم کنار رو نه من و دونه می اون که رو چیزي
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 بازم ماا کدومه غلط و چیه درست دونی می.  بگیري تصمیم باید که موقعی مثل.  مردده معلومه.  است کالفه معلومه

 و نگیس قدر این که شغلشه اقتضاي فقط ها آدم ي همه مثل آدمه هم اون فکرمیکنم.  کنی انتخاب باید میکنی فکر

  . باشه سخت ، بودن سخت اگر حتی.  باشه سخت

 اسملب به که این جاي به ، بشم معذب که این جاي به.  میکنه وارسی رو وجودم جز جز و ایسته می من روي به رو میاد

  ؟ بود چی کوچیکش اسم میکنم فکر خودم پیش ، کنم فکر موهام حد از بیش بودن بیرون یا

  ؟ دارید حافظه مشکل شما منش به خانم -

  . میده تکیه نیمکت سرد گاه تکیه به پشتم.  میکشم عقب کم یه که قدر اون.  خورم می جا

  ؟ چی -

 شم نمی جهمتو بندازید خطر به رو خودتون جون دارید اصراري چه.  نکنید دخالت مسئله این تو گفتم بهتون فکرکنم -

.  

  . بود علی امیر اسمش.  " علی امیر " میاره یادم میشه نشین ته ذهنم توي که آرامشی

 می فتگ.  میشناخته زاهدي طریق از رو راننده گفت بهم دادگاه روز هادي.  بگیرید رو اسلحه رد باید گفتید خودتون -

 هک گوشیش نه هست خطش پرینت روي نه تماسش رد چرا حاال گرفته تماس زاهدي با راننده آخر هاي دقیقه دونه

  . بودم زاهدي ،دنبال ها اون جواب جاي من اما. باشه داشته هایی جواب خودش براي تونه ،می نکردید پیداش شما

 ي قیافه این میکنم فکر.  میکشه درهم رو ابروهاش و میکنه ریز رو هاش چشم.  میشه نزدیک نیمکت به قدم یه

  ؟ چیه لبخند میدونه ، گرفته همیشه

 دینمیسپر ما به رو این باید هم شما.  شما به نه میگفت ما همکارهاي به هاش بازجویی توي رو این باید برادرتون -

  . دربیارید بازي جاسوس که این نه

 البته.  ریدب زاهدي سراغ میگم بهتون االن.  نداره تاثیر من مورد در دونید می و بودید گفته قبال رو نبایدها باید شما -

 رو دمبو شنیده چی هر االن اما دونستم نمی چیزي موقع اون که بودید پرسیده هم سهند به راجع.  کردید پیداش اگر

  . دانید خود حاال گفتم

 شک هک قدر اون شده اي دیگه وقت هر از تر سنگین نظرم به که میزنم چنگ رو کیفم.  میشم بلند نیمکت روي از

  . باشم گذاشته توش اشتباها رو هادي هاي دمبل پرتی حواس و دلتنگی سر از شاید میکنم

 یه يباز زمین سمت برمیگردم.  میشم قبل از تر سست اي گانه بچه زیر هاي گریه صداي با که برم زودتر خوام می

 آب هم رو علی امیر سخت دل ، هیچ که من دل دلخراشش هاي ناله و نشسته زمین روي ساله پنج چهار ي بچه پسر

  . میره طرفش به که کرده
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 میشهن باورم.  میرم کنارشون محکم چندان نه هاي قدم با.  میگیره بغل توي رو سربچه و میزنه زانو کنارش علی امیر

 نذاره و باشه مرد میخواد پسر از اي گانه بچه زبون با االن که همینیه ، میزنه حرف من با عتاب با همیشه که مردي که

 میده هتکی خودش ي سینه به رو پسر هاي شونه از یکی اي پدرانه حالت با.  ببینن رو هاش اشک همبازیش دخترهاي

 ويکوچول زانوي وسیعی اما سطحی زخم.  میده باال رو جینش شلوار ي پاچه بعد.  کنه عوض رو نشستنش حالت تا

 دیلتب صدایی بی هق هق به اش گریه که بچه کوچولوي ي چونه زخم روي خون کم یه دیدن با.  پوشونده رو پسرك

  . لرزه می شده

  ؟ هست همراهت دستمال -

 لرزون صداي به و میگردم دستمال دنبال به کیفم توي.  میاره بیرون بهت از رو من و تلنگر میشه علی امیر صداي

  . میدم گوش داده هولش سرسره از بازي موقع ها بچه از یکی که میکنه تعریف زبونی شیرین با داره که پسرك

 و شونمیگیرت من به کردن نگاه بدون هم اون و میدارم نگه علی امیر صورت جلوي رو سفید کاغذي دستمال برگ چند

 اعتس یک رو هایی شکالت از یکی. میشینم پاهام روي و میرم جلوتر کوتاه قدم یه.  میشه زخم کردن تمیز مشغول

 چهره با و میکشه باال رو بینیش آب.  میگیرم بچه جلوي و میکنم باز بودم خریده ضعفم کردن طرف بر براي پیش

  . میکنه تشویقش علی امیر که میکنه نگاهم بالتکلیفی

  . جون عمو بگیر -

 ونمرتبش تا میکشم موهاش توي رو ام پنجه.  میگیرم سفیدش کوچیک صورت از رو اشک و میکنم دراز رو هام دست

  . بیفتم زانو به هم من و نیارن دووم جونم کم پاهاي میشه باعث سر پشت از فشار یه که کنم

.  مپله تپل و ساله دوازده ده.  میکنم نگاه بود چسبونده پسرك به رو خودش علی امیر و من بین از حاال که دختري به

 لندب با علی امیر.  کنه مدیریت خودش رو مشکل مثال خواد می بعد و میکنه دعوا شیطنتش خاطر به رو برادرش اول

  . برم نمی رو نگاهم بند اما میکشم عقب ناچار هم من.  میده بهش رو اجازه این شدنش

.  میکنه شقسمت تیکه تا دو به و میکشه بیرون برادرش دست از رو شکالت دختر ، میگیریم فاصله قدم چند که همین

  . میبره خودش دهن به رو کوچکتر ي تیکه و برمیگردونه پسر به رو بزرگتر تیکه

 صورتم روي اجازه بی لبخند یه.  درخشه می صاف آسمون وسط شده پهن خورشید ي اندازه به دوشون هر ي چهره

 ادگیس همین به میشد میخوردیم زمین زندگی هاي سراشیبی ي سرسره از وقت هر کاش میکنم فکر. میشه پخش

 پیدا رو خودت زندگی شکالت که این شرط به ؟ نه که چرا " میگه بلند دلم توي شوخ حس یه.  بخندیم و شیم بلند

  . " کنی

 در حاال پارك برگ بی هاي درخت و لخت فضاي.  میکشم هام ریه به رو صبح ي تازه و سرد هواي عمیقی نفس با

  رو. زندگی این دارم دوست.  شدن زیباتر نظرم
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 ور دیشب مهمونی ي قضیه هزارم بار براي داشتم که ناخوشی حال با.  چنده ساعت دونم نمی.  بریده رو امانم سردرد

 و منوشت قدر اون هست چی هر اما برداشتم سرمشق شب مشق مثل قصه این روي از بار چند دونم نمی.  کردم تعریف

 سخ خس.  شده خشک گلوم.  گرفته رو نفسم اتاق روشن نیمه فضاي.  شدن سر هام انگشت سر که دادم تحویل

  . میکنه

 وير میز طرف اون علی امیر بعد کم یه و میشینه اتاق چوبی ي رفته رو و رنگ میز روي اي شیشه کدر لیوان یه

  . میکنه پرت رو خودش صندلی

 براي هست بهتري چیزهاي اما.  "؟ آب لیوان یه فقط مدت همه این از بعد انصاف بی ".  کنم گالیه خواد می دلم

  . کردن شکوه

 بخوام هک متهمم من مگر ؟ گویی تناقض یه دنبال ؟ میگردین چی دنبال ؟ کنم تکرار رو چیز همه قدر این باید چرا -

  ؟ ندارین اعتماد هام حرف به بار این که بودم گفته دروغ پیش ي دفعه مگه اصال ؟ ببافم قصه و بگم دروغ

  . مشخصه میده بدنش عضالت به که کششی روي از این.  است خسته هم اون انگار

  . کرد نمیشه کاریش.  مقرراته -

 یتشهحما و صداقت ،مجازات ساعت چند براي خسته و گرسنه گناه بی دختر یه کردن شکنجه شما قانون این کجاي -

  ؟

.  شد نروش حرفم شنیدن با روزن بی اتاق فضاي مثل و خفه اتاق هواي مثل و بود تیره اتاق دیوارهاي مثل که نگاهش

  . گذاشت تنها اتاق توي دوباره رو من شدو بلند میز پشت از بود حرکاتش توي که کندي وجود با

 به که ديسفی گچی دیوارهاي بعد و چوبی میز یه و هست قدیمی فلزي تاصندلی سه توش که خالی اتاق به میزنم زل

 حتی یا هآین ها فیلم توي بازجویی هاي اتاق شبیه.  میان نظر به بدرنگی نارنجی اتاق رنگ زرد المپ و زمان گذر لطف

 همین مه هادي بازجویی اتاق میکنم فکر.  شد امیدوار شدن دیده به یا دید رو بیرون توش از بشه که نداره اي شیشه

 دست یرز که اینی شبیه هاي برگه کوتاه هاي الف با درشتش خط اون با بار چند ؟ بوده تمیز قدر همین ؟ بوده شکلی

  ؟ کرده پر رو منه

 توي مانندش دود هاي رده که اتاق ي گرفته هواي جایی به جا روي از فقط که شدم زندانی خودم فکر توي قدر اون

  . گذاشته قدم درونش به کسی که فهمم می میزنه ذوق

 ، میبینم روم به رو رو سرهنگ و میکنم بلند سر.  پیچه می اتاق خالی نیمه فضاي توي محکمی هاي قدم صداي

 البتص اما بشه بازنشسته کم کم باید.  میشناختمش دیگه جا این به آمدم و رفت بار چند توي که سماعی سرهنگ

  . کرد انکارش نمیشه که هست حرکتش هر توي هنوزم خاصی

  . ایستاده اون از تر عقب قدم یه علی امیر
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 از.  ایسته می کنارم ، من به کردن نگاه وبدون میکنه رو و زیر داره دستش توي که رو کاغذي برگه تا چند سرهنگ

!! ! اعترافات از نسخه یه باید ها کاغذ میزنم حدس ، پرن می پائین و باال خطوط روي که هایی چشم و دقیقش نگاه

  . باشن من

  ؟ نوشتی رو چیز همه مطمئنی -

 پر بار نچندمی دونم نمی براي که رو کاغذهایی.  میکنم فوران.  میشه لبریز صبرم دیگ میشنوم که رو سرهنگ صداي

  . میزنم کنار دستم جلوي از کردم

 به مبرپیغ به ، پیر به ، خدا به.  نوشتم رو دونستم می چی هر ، بودم دیده چی هر ، بودم شنیده چی هر.  نوشتم بله -

 نباید.  نجاای اومدم که کردم اشتباه من اصال ؟ تمومه کردم اشتباه ، کردم غلط بگم اگر ؟ کنید باور که بخورم قسم چی

  ؟ برم میذارید حاال.  میکردم دخالت نمیشد مربوط بهم که چیزي توي

 زیر از هک لبخند یه با.  میذاره میز روي رو ها کاغذ و میشینه نزدیکتره من به که رویی به رو هاي صندلی از یکی روي

  . میکنه نگاهم باالخره مشخصه دستش یک و سفید نیمه سبیل و ریش

  . بدیم انجام درست رو وظیفمون خوایم می فقط ما ؟ دخترم میشی عصبانی چرا -

 يا زنجیره هاي قاتل مثل داغون صندلی این روي ، میز این پشت ذاشتینش می بود خودتون دختر اگر ؟ دخترم -

  ؟ کنه تکرار رو چیزي یه هی براتون نوار عین تا میکردین رفتار باهاش

 حتنارا فلزي هاي صندلی این روي.  ام خسته.  نمیدم اهمیت.  میشه غیب سرش پشت از علی امیر.  نمیگه چیزي

 بکس رو آدم گاهی.  نمیکنه خرد رو آدم که همیشه.  نیست بد گریه که همیشه. کنم گریه میخواد دلم.  شدم خشک

 پشت زا هام دست جاش به.  نمیکنم گریه.  پسرم نمیگفته کسی مطمئنا هادي به میگذره ذهنم از لحظه یه.  میکنه

  . میبرم عقب به ممکن حد تا رو سرم و میکنم چفت هم به گردنم

 ام رفته تحلیل اعصاب تمدد براي هست چی هر اما دادم نشستنم توي که حالتی تغییر یا سرهنگه سکوت از دونم نمی

 حال میذاره جلوم " باي هاي" بسته یه و چاي لیوان یه و اتاق به برمیگرده علی امیر وقتی خصوصا.  میده جواب

  . میکنم پیدا بهتري

 " نکنن یادآوري بهم و بگذارن ذهنیم صداهاي اگر. نوشمش می جرعه جرعه و میگیرم نادیده رو چاي کدر لیوان داغی

  " حتما خواسته می چاي دلش ؟ داده پس جواب تشنه و گرسنه چقدر هادي

  . میکنه شروع و نمیاره طاقت سرهنگ که نخوردم رو چایی لیوان بیشتر نصف هنوز

***   

  . میکنه شروع و نمیاره طاقت سرهنگ که نخوردم رو چایی لیوان بیشتر نصف هنوز
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 پی هاست مدت که ما براي اما بیاد ساده تو نظر به شاید مسئله.  بده حق هم ما به اما.  سخته.  دخترم داري حق -

  .میکنیم باز باهاش رو در کدوم داریم بدونیم باید.  داره رو کلید حکم اطالعات این باندیم این

 و کم بدون رو دونستم می که چی هر باورکنید.  جام این االن که مهمه اطالعات این میدونستم هم من سرهنگ -

  . گفتم زیاد

 دادن تکون با و میکشه ریشش به دستی هم سرهنگ.  میگیرم خودم به مطمئنی حالت.  میشه دقیق صورتم توي کمی

 نگسره سر پشت صامت حال به تا که هم علی امیر.  میکنم تعقیبش نگاهم با در دم تا.  میشه بلند جا از سرش

  . میکنه همراهیش تر عقب قدم یه بود ایستاده

 پاهام از یکی مچ.  میکنم دراز و میکشم میز زیر رو پاهام.  برمیگرده تنم به جون تازه میخورم که رو بیسکویتم و چاي

  . اتاق توي برمیگرده علی امیر که میشکونم همیشگی بد عادت به رو هام انگشت مفصل.  میندازم یکی اون روي رو

 . برمیگرده و ره می برسه متر سه به زحمت به شاید که رو اتاق عرض کالفه و کرده قالب پشتش رو هاش دست

  . میگم بهش بلندتر.  نمیشه متوجه اما میزنم صداش

  ؟ شده چیزي!!!  سروان -

 شتیپ ي لبه روي رو دستش و برمیداره طرفم به بلند قدم دو.  میکنه زنجیر من هاي چشم به رو نگاهش و برمیگرده

 که یهجور.  میده بیرون مقطع صورت به رو نفسش.  بره نمی رو نگاهش بند مدت تمام اما.  میذاره رویی به رو صندلی

  . کنه کار چه باید مونده میکنم حس

 خط یا ستا برنده شیر قمار این توي باشه فهمیده انگار بعد.  میکنه مشت رو هاش انگشت زدن هم به پلک یه قد فقط

 خارج اما اتاق در سمت میره.  میشه دور ازم حرکت یه توي و میکشه صندلی پشتی به دستی.  میگیره رو تصمیمش

 بعد.  بکنه رهاشا کسی به که انگار میده حرکت رو دستش که میبینم.  میکنه رد در الي از رو اش تنه نیم فقط.  نمیشه

  . میزنه حرف کسی با داره در طرف اون میکنم حس که میکنه خم طوري رو سرش

 حد تا ور صندلی.  میشینه رویی به رو صندلی روي و برمیگرده سرعت به که کارهاشم به کشیدن سرك حال در هنوز

 و میره مه در صورتم موزاییکی کف روي صندلی شدن کشیده ناهنجار صداي شنیدن از.  میکنه نزدیک میز به ممکن

  . میبندم رو هام چشم

  . کن نگاه من به و کن باز رو هات چشم االن!  نه االن -

  . میکنم باز رو هام پلک است غریبه گوشم به عجیب که خواهشش پر لحن از متعجب

  . میگم چی ببین کن گوش خوب -

  . نه یا میکنم گوش واقعا ببینه.  ببینه روم رو حرفش تاثیر تا میکنه مکث ثانیه سه فقط
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 میکنه درد سرت تو شده باورشون هم بقیه که قدر اون.  انداختی دردسر توي رو خودت کافی ي اندازه به االن تا -

  . دردسر براي

  . میکنه قفل هم توي رو هاش انگشت و میذاره میز روي رو هاش دست ساعد

 نمی قبول شرایطی هیچ تحت کنی تکرار رو دیشبت کار بازم که خواست ازت سرهنگ اگر.  برم حاشیه ندارم وقت -

  ؟ فهمیدي.  کنی

  . کشهمی طرفم به میز روي رو خودش.  نفهمیدم که این کالم بی گفتن براي کافیه نگاهم.  میکنم نگاهش گنگ

 پنجه و دست باهاش روز هر ما چه اون الي به ال ها چیز این.  خانوادته و خودت آبروي و جونت با بازي این.  ببین -

  . بیرون بکش بازي این از رو پات مهمه هنوز خودت براي اگر اما گمه میکنیم نرم

  . کنم بازي نمیخوام من -

  . میخوان دیگران اما دونم می -

  . بگین میخواین چی فهمم نمی -

 دارن حاال نداده جواب قبلی هاي روش ؟ بازجوییه جدید مدل یه هم این ؟ چیه جریان دربیارم سر میکنم تالش دارم

  ؟ میکنن امتحان دارم میکنن فکر که بیشتري اطالعات گرفتن براي رو اي دیگه متد

  . اتاق در سمت به میده رو نگاهش و حواس ثانیه چند فقط براي بعد و میندازه ام رفته فرو درهم ابروهاي به نگاهی

 از تر عاقل.  نداره کار توي دستی کاوه میده نشون که داریم مدارکی.  کردیم گم رو زاهدي.  مرده سلطانی وحید -

 از هم گرا حتی نتیجه در.  بکنه پلیس و قانونی مسائل درگیر رو خودش جریمه برگ یه براي حتی که هست هم اونی

 تونیم مین حتی یعنی نداریم بقیه علیه هم چیزي.  کنه همکاري باهامون کنیم وادارش تونیم نمی باشه مطلع چیزي

  . بست بن میگن این به...  و نقشه و وقت صرف کلی از بعد.  کنیم بازداشتشون

  . میده ادامه شمرده شمرده.  نمیذاره اما میده توضیح من براي رو چیزها این چرا بپرسم که میرسه زبونم سر تا

  . کنن استفاده نفوذي نیروي عنوان به ازت خوان می ؟ چیه دونی می نفوذي -

  . مونه می شده خفه جیغ یه به بیشتر صدام.  مونه می باز تعجب روي از دهنم

  ؟؟؟ کنم کار چه ؟؟؟ من -

 اطالعات این آوردن بدست براي راهی اما.  بفهمیم باید که هست چیزها سري چه.  بیاري خبر براشون خوان می -

.  گفتنن چیزي بهمون کردیم دستگیر که هم رو هایی اون.  بکنن کاري نتونستن که فرستادن رو نفر چند.  نداریم

 تو سالم و جوون آدم یه که میشه چطور میکنی فکر.  برگشته بخت ي راننده اون اش نمونه.  بگن که نتونستن یعنی

  ؟ میره می دفعه یک ایزوله محیط توي انفرادي سلول
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  . کنم هضم رو هاش حرف نمیده مهلت بهم حتی.  بیارم ذهنم توي رو سوالش جواب نمیذاره

 رمیارهد بازي داره میکردیم خیال اولش که بود باور قابل غیر ما خود براي قدر اون داد بروز رو بیماریش عالئیم وقتی -

 دش تشدید عالئمش وقتی.  نبود برانگیز شک...  آلودگی ،خواب برهم و درهم هاي صحبت.  کنه همکاري خواد نمی. 

 سوراخی هر به رو چیزها این که هایی کانال بودن باالخره.  بود باورپذیرتر.  بود گردان روان مصرف حدسمون اولین

  . رسوندن می

 از زودتر بوتولیسم سم اما بود ذهن از دور خیلی مسمومیت احتمال ،پس نداره گفتن براي اي حیاتی چیز میکردیم فکر

  . تمام و شد کار به دست ما

 اما. نکن استفاده ازت میخوان همین خاطر به.  باشه برانگیز شک براشون که نیست تو ي سابقه توي چیزي ظاهرا

 میکشن رو نفر هی انفرادي بازداشتگاه توي امنیتی تدابیر وجود با وقتی کن فکر لحظه یه.  کنی قبول که نیست عاقالنه

  . تره راحت خیلی براشون خیابون و کوچه توي کار این

 نلتو یه از انگار.  میارم یاد به رو کردم حس پوستم و گوشت با وقت چند این که ترسی اون ي همه!!!  ترس!!!  مردن

 یحساب چه روي ؟ بکنم کاري چنین بخوان میشد مگر.  اومد می نظر به واقعی غیر االن همش ، باشم شده رد وحشت

  . میده جواب خودش امیرعلی اما پرسم نمی ؟

  . کنی قبول نباید اما.  برمیاي پسش از پس.  نداره کردي االن تا که کاري با فرقی خیلی فکرمیکنن -

  ؟ چرا -

 بر هم جنازشون و بکنن کاري همچین خواستن حاال تا نفر چند دونی می ؟ بدي کشتن به رو خودت خواي می -

  ؟ نگشته

 سر از بیشتر.  میشم خیره بودن حرکت حال در من به نزدیک دیوار ي کناره که سیاهی هاي مورچه ي رژه به متفکر

  . بدونم خوام می جرات نه کنجکاوي

  ؟ چی بتونم من اگر -

  . تونی نمی -

 یه طفق اما بکنی رو کاري خواي نمی مطمئنی هم خودت که وقتی مثل.  کنم قبول خواستم نمی.  برم خواستم نمی

 میکنه تحریکم علی امیر محکم صداي اما.  میاد پیش چی کنی قبول اگر کنی تصور میکنه وادارت مسخره موذي فکر

  . میگیرم نشونه رو هاش چشم پوزخند بایه.  کردن لجبازي براي

  ؟ نمیاد بهم میهنی و ملی خدمت ؟ کمترم شما از کنید می فکر ؟ تونم نمی چرا -
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 وقتی بازم.  دیده آموزش کار این واسه من مثل یکی. میگیره پول بابتش.  شغلشه.  اشه وظیفه کار این من مثل یکی -

  . خونه می رو اشهدش کنه شروع خواد می

 هب میکنم شروع.  نمیدم جواب.  نیست خشن اما میزنه داد.  حس یه.  توشه چیزي یه اما شده بلند امیرعلی صداي

 اي قهوه میز روي رو دستش میبینه که رو تردیدم ؟ نه اون و بخواد سرهنگ باید چرا.  هام انگشت مفصل شکوندن

  . میشه باز در دوباره لحظه همین توي اما.  من پریشون هاي دست نزدیک تا میده امتداد خراشیدگی هاي رده با رنگ

  ؟ خانی قلیچ ، کردي خاموش رو میکروفن چرا -

***   

 چند هر.  ببینم رو اون من اول خوام می.  کردم کمین خیابون کنار هاي درخت ي سایه توي.  منتظرم در جلوي

 چادري زن یه و طرف یک میانسال مرد تا دو میندازم اطراف به نگاهی.  شکارچی نه شکارم من میکنم حس عجیب

  . ایستادن ام دیگه طرف گرفته رو سخت اش ساده کرپ چادر با که

 ام جاسوسی هاي فیلم قهرمان دونم نمی.  موندم خودم کار توي من که اینه لحظه این توي برام دنیا چیز ترین جالب

 کیی راهنماي خوام می شرایط این با بعد.  بازیگوش ي بچه تا چند مادر هم گاهی رمانتیک ي قصه یه اول نقش یا

  . باشم دیگه

 فقط توش که بود سی.  سیا هاي فعالیت شبیه هم زندگی کردم آرزو.  بدم استعفا کردم هوس زد زنگ مامان که صبح

  . باشی داشته شغل یه تونستی می

 من مادر " میگم مامان به.  مدیر دیدن بریم امروز حتما بودن خواسته و بودن زده زنگ خونه به هیوا ي مدرسه از

 هیچ مامان اما. " ساله سیزده دختر یه اونم بچه یه مادر شدم نکرده ازدواج هنوز چطور من آخه.  بیان اولیاش گفتن

 قطف.  نمیکنه فرقی تو چه من چه خوان می پول بازم البد ".  داد راحت خیلی رو جوابم.  نیست بدهکار گوشش وقت

 از مهین ".  داد ادامه که ، نمیره خودش چرا نداره فرقی اگر بدونم خوام می ".  هان ندي رو بهشون زیاد باشه حواست

 کلی و میزد زنگ خاله میکردم راضی رو مامان اگر حتی یعنی این ".  ابرو تاتوي براي گرفته وقت برام آرایشگرش

  . ام تقصیر مینداخت دوباره هم رو افسردگیش.  برسه خودش به هم گاهی مامانم نمیذاریم چرا که میکرد سرزنشم

 دیگه حرف میلرزونه رو پام زیر زمین حتی که زیادي صداي و سر اما مونده اي دقیقه چند هنوز.  میکنم نگاه ساعتم به

  . میکنم مرور بزنم میخوام که رو هایی حرف چندم بار براي.  میزنه اي

 کیفم ويت قبل از رو وسائلم تمام اما. بگیرم مرخصی حتما نبود الزم.  بود ظهر از بعد شیفت هفته این هیوا شکر رو خدا

 رو ودمخ تاکسی اولین با کاري ساعت شدن تموم محض به تا کردم خاموش زودتر دقیقه دو رو سیستمم حتی.  ریختم

  . برسونم هیوا ي مدرسه به

 رمدی غفاري خانم روي به رو وقتی.  کردم کمرنگ رو رژم رد لبم روي دست پشت کشیدن با دفتر به ورود از قبل

  . خورد گره هم در ابروهاش وضوح به نشستم مدرسه
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  ؟ کجان مادرتون.  بیاد ولیش کردم عرض تلفن پاي من -

  . رسیدم خدمت من که بود این.  ناخوشن کم یه مادرم ، غفاري خانم -

  . باشن قضیه این پیگیر باید والدینتون از یکی.  مادره و پدر با ها بچه تربیت مسئولیت.  خانم -

 دهاوم خودم هم نامش ثبت براي.  میکنم رسیدگی هیوا کارهاي به بیشتر من اما.  فرمائین می درست.  دونم می -

  . بودم

  . بیام نظر هب اعتماد قابل کردم سعی.  ولیم پی بفرسته هم رو من یا کنه اطمینان بهم که بود درگیر خودش با وضوح به

  ؟ بوده ضعیف نمراتش هم باز.  کارکردم ریاضی هیوا با گذشته ماه این تمام که من ؟ شده چیزي -

  . بذاره من هاي شونه روي رو مسئولیتش بار گرفت تصمیم و داد بیرون رو اش خسته نفس

  . هاست حرف این از مهمتر بحث.  عزیزم نه -

  . داد سر طرفم به و گذاشت میزش روي رو موبایل گوشی یه و کشوش توي برد دست

  . بدونین باید رو این.  ممنوعه مدرسه به موبایل آوردن -

  . بده بیشتري توضیح نداشت تصمیم انگار اما.  کردم نگاهش منتظر و مات

  . نیست هیوا مال گوشی این یعنی...  هیوا -

  . رفت درهم اش چهره

.  بده ما به رو پسوردش نشد حاضر.  بوده اون مال که ظاهرا.  گرفته هیوا از رو این مدرسه ناظم ، سرمد خانم اما -

 مادرتون.  ریمبگی تماس باهاتون خودمون شدیم مجبور که میبینید اما گوشی گرفتن براي بیاد مادرش باید گفتم بهش

  . کنن موجه رو هیوا غیبت روز سه دو بیان حتی که اونن از گرفتارتر ظاهرا

 درسهم ي زده زنگ رنگ آبی آهنی در.  کنم معلوم رو هیوا تکلیف تا ایستادم حاال و اومدم بیرون سرسري قول یه با

  . میکنه پا به ولوله غروب توي شدن آزاد زندان از میکنن حس که اي مدرسه دخترهاي هجوم شه می باز که

 ساق تا داده باال پائیزي هواي توي حتی رو اش مدرسه کوتاه یونیفرم هاي آستین.  میکنم پیدا جمعیت بین رو هیوا

  . میکنم برزنتیش ي کوله بند رو دستم و میرم جلو قدم چند.  بذاره نمایش به رو اش سبزه هاي

  ؟ سالمتی به کجا -

 که ور موهاش از قسمت اون تا جلوترمیکشه رو اش مقنعه دست با.  میکنه هول لحظه یه و برمیگرده صدام شنیدن به

  . بپوشونه کرده رنگ موقت مش با

  !!! هما -
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 بعد . شه پاك موقتش اي نسکافه رنگ تا بپیچونم هام انگشت الي به ال رو موش تارهاي و ببرم دست میخواد دلم

 به ارياجب لبخند یه جاش به.  میشم پشیمون میبینم که رو اش پریده رنگ اما.  کنم ادبش و بگیرم رو گوشش هم

  . میگم و میزنم هاش دوست روي

  . بزنیم گشتی یه بریم میخوایم.  میاد من با هیوا امروز ها بچه -

  . بشه حفظ هاش همکالسی جلوي غرورش تا بکنم تونم می که کاریه نهایت

 ور نمیزنه پر توش پرنده که مسیري قصد از.  میشیم دور مدرسه از کمی فقط کمی و میده دست هاش دوست با

  . کنم شروع من تا منتظره میگه سکوتش.  کردم انتخاب

  ؟ خب -

  . خانم آبجی جمالت به خب -

 مانتوم جیب توي از رو گوشی.  شوخی خط توي بزنه خواد می مخصوصا.  میاد بدم اصطالحات دست این از دونه می

  . صورتش جلوي میگیرم و میارم بیرون

  ؟ چیه این -

  . نیست من مال -

  . کیه مال بدونم خوام می.  مشخصه که نبودنش تو مال -

  . باشم عاقل بزرگتر مشاور یه احساساتی خواهر جاي به که میکنم جمع رو حواسم.  میگیره التماس رنگ صداش

  ... من خدا به.  هما -

  ؟ کیه مال بگو فقط.  میاد بدم میدونی.  هیوا نخور قسم -

  . میکنه سکوت.  جدیم بفهمونه بهش که هست محکم قدر اون لحنم

  . بدي پس جواب بابا به باید یا میگی رو راستش من به یا هیوا -

  . میاد در زحمت به خودش صداي اما میشنوم رو دهنش آب دادن قورت صداي.  شدن شل هاش قدم

  . است بنفشه داداش مال.  خب -

  . نبود حساب بی هم خیلی بنفشه با حساب بی آمدهاي و رفت این.  میزدم حدس باید

  ؟ االن بگم چی تو به من آخه -

  . هیچی -
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  !!! راهنمائیت این با داري لطف خیلی -

  . میگه و میگیره خودش به جانبی به حق ي قیافه

  !!! خانم هما کند کی رطب منع خورده رطب -

 رو کارهام ات شرکت برگشتم وقفه بی جواب و سوال ساعت چند از بعد وقتی.  بیفتم دیروز یاد دوباره تا کافیه جرقه یه

  . دنکشی می رو انتظارم کنجکاو چشم جفت چهار بگم بهتر یا جفت سه کنم تمومشون که خونه ببرم و کنم جمع

 پشت از رو اش سایه که سهرابی و چیه کذایی ي جعبه اون تو ببینن تا ایستادن سرم باالي که رشیدي و نسترن و آرزو

  . دیدم می حسابداري پارتیشن هاي شیشه

.  هیوالها ي کارخانه. بود روش فروشی بازي اسباب ي مغازه یه تبلیغات که کاغذي پاکت یه توي کوچیک ي جعبه یه

  . میرسید من دست به باید موتوري پیک ي گفته به و شرکت بود رسیده پیک یه با صبح جعبه

 این ابجو دونستم نمی. " ؟ میاد خوشت سورپرایز از " بودن نوشته جمله یه فقط جعبه روبان زیر کوچیک کارت روي

 یم هم سفید و سیاه ریسمون از دیگه که من براي جمله و خط این اخیر اتفاقات با.  نبود آشنا خطش.  چیه سوال

 روي لويپشما بنفش هیوالي چند هر.  بکنم کاري ها چشم اون پیش تونستم نمی اما.  نبود خوشایندي چیز ترسیدم

  ؟ کجا اما.  بودم دیده قبال مطمئنا رو بغلش توي " هیوالها ي کارخانه " بزرگ پالکارد اون با پاکت

 ور جعبه ، نه بگم ، بگیرم رو جلوش خواستم می.  کرد باز رو جعبه و افتاد کار به من کرخت ذهن از زودتر آرزو دست

 به رو خودم که من و اومد بیرون گلوم از که اي خفه جیغ صداي.  بود شده دیر اما بندازم بیرون پنجره از و بردارم

 خنده ي همای شد پرید بیرون جعبه توي فنري ي پایه روي از که پلیشی زرد ي جوجه یه کنار بودم چسبونده صندلی

  . خودم ترس و بقیه

  . بودم دیده کاوه کیف توي رو فروشی بازي اسباب اون کارت من!!!  جعبه توي رنگی ي جوجه

  . کنم جمع رو فکرم نمیذاره و میده ادامه کنایه با دوباره هیوا

  ؟ خریدي عروسک دیروز خودت براي خسیست خود بگی خواي می نکنه -

 هم االنش دوما.  بودم نرفته ها برنامه جور این سراغ دانشگاهم قبل تا من.  توئه برابر دو دقیقا من سن اوال!!!  هیوا -

  . اشهب خوابیده اي خواسته چه پشتش نیست معلوم که نمیکنم قبول قیمتی گرون این به ي هدیه کسی از هنوز

  . بدبینی تو -

  ؟ چی تو.  شده بد دیدم که دیدم قدر اون من -

  . کنه توجه بهم کنم مجبورش تا میگیرم رو هیوا آستین و ایستم می گوشه یه
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 سالت و سن مناسب باید تفریحت اما مدرسه و درس به بچسبی فقط باید نمیگم.  نیست کارها این وقت االن اوال -

 فکرکنه جدي چیزي به بخواد که نداره سنی یعنی.  دبیرستانیه پسر یه میدونم که تاجایی هم بنفشه داداش دوما.  باشه

  . بازیه اون براي عاطفی درگیري میشه تو براي فردا پس که مسائل این. 

 از غیر وچهک ته تا.  میگذرونم نظر از رو سرم پشت و سربرمیگردونم کنم نگاه هیوا آویزون ي قیافه به که این جاي به

  . نیست اي دیگه کس ما

  ... که هایی وقت یه فقط ؟ میکنیم کار چه ما مگه بابا -

  . میشم خیره ناالنش هاي چشم توي و برمیگردم

 یچیه خاطر به رو مدرسه بعد به این از.  کارکنی چه باید بعد به این از میگم بهت.  کردید کار چه بدونم خوام نمی -

 یامم خبر بی هایی وقت یه هم من.  بشه وضعیتت جویاي مدرسه بزنه زنگ مامان میگم گاهی از هر.  پیچونی نمی

 چه میشهن پیدات هم اون بر و دور دیگه بنفشه به گوشی این برگردوندن از بعد هم فردا از.  میکنی کار چه داري ببینم

  . داداشش به برسه

 چادري نز یه.  ببینم رو کوچه تا برمیگردونم سر دوباره لحظه یه براي.  بیفته راه کنم وادارش تا میکشم رو دستش

 ها ونهخ این از یکی از البد میکنم فکر. نشه جا به جا اي ذره باد توي تا چسبیده محکم رو کرپش چادر.  ماست پشت

  .اومده بیرون

  ؟ مگه غدقنه هم دوستی ؟ چرا دیگه بنفشه!!!  هما -

 لش پا.  دوم می دارم تقریبا.  میکنن بازي اعصابم روي میاد پشتمون که زن هاي قدم صداي و هیوا هاي غرغرکردن

  . کنم حفظ رو آرامشم هم و رفتن راه ریتم هم تا میکنم

 رو خودت سک هیچ خاطر به.  نفري یه فقط تو اما.  دیگه یکی نشد بنفشه.  دوست زیاده دنیا این تو که چیزي.  هیوا -

  . نکن نابود

 زن.  نمببی رو سرم پشت تا برمیگردم دفعه یک ناخودآگاه.  نمیان ها قدم صداي دیگه.  میده جواب چی هیوا فهمم نمی

  . میزنم هیوا به رو آخر حرف و میفتم راه باز.  نیست کوچه توي کس هیچ.  نیست

  . باشم نداشته کارت به کاري تا کن عمل عاقالنه.  ممنوع نق نق -

 الیمم ضرب یه با رو هیوا.  میکنم باز رو در و میندازم کلید مکث بدون خونه جلوي.  گوشمه توي ها قدم صداي دوباره

 از من.  دونم می دیگه االن.  نه یا هست زن ببینم خوام نمی.  برگردم سرم پشت به خوام نمی.  تو دم می هل

  . نمیاد خوشم سورپرایز

***   
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  ؟ نتونن ها آدم چرا تونن می ها اون اگر.  میکشن بو موعد از زودتر غریزیشون شم با رو اتفاقات حیوانات میگن

 میذارمش اما دارم کوچیک خرید تا چند.  غریب فقط بد نه خوب نه. دارم غریبی حس یه که روزهاییه اون از امروز

  . برسم خونه آرامش به زودتر تا میرم و بعد براي

 یه روزها این که مامان.  ندارم هم رو چیزي خوردن ي حوصله اما نخوردم هم ناهار که این با.  نمیکنه آرومم هم خونه

 میکنم جبتع میبینمش که چهارپایه باالي.  میکنه تمیزکاري داره و خونه جون به افتاده میکنه درست غذا درمیون شب

 مامان حاال اما.  داشتم رو اش حوصله من اگر اونم میشد انجام ها جمعه تقریبا ساله دو یکی این گردگیري و جارو. 

 میزنه لهک و سر پرده هاي گیره با که وضعیتی توي دیدنش شوك.  میکرد آویزون رو شده شسته تازه هاي پرده داشت

  . است ضربه یه گفت میشه.  تلنگره یه از بیشتر

 ام سینه خس خس و تخت هاي فنر قژ قژ صداي. میکنم ولو تخت روي رو خودم.  اتاق توي میرم و میدم سالمی

  ! هش خوب میخواد کی لعنتی سرماخوردگی این دونم نمی. میسوزه ام سینه!  کنن می اجرا نظیري بی سمفونی

 یرمم و میشم بلند.  بذارم تنها دست ، دردش دست اون با رو مامان تونم نمی میکنم کاري هر اما میخواد استراحت دلم

 من براي رو پرده و چهارپایه.  اصلی نقش اون و کمکم من میره یادش من اومدن با همیشه مثل مامان اما.  کمک

  . میره و میذاره

 یرهم مامان وقتی اما!  دوم ي ضربه!  اومده زود امروز.  میرسه راه از بابا که نیومدم پائین درست چهارپایه باالي از هنوز

 توي میرم.  شده پر میوه هاي کیسه از بابا هاي دست.  شده چیزي یه میشه خبردار شصتم کمکش و استقبال

 ايه شکالت هم جعبه یه و گز جعبه یه اپن سنگ روي میوه از غیر.  میکنه باز رو دهنم آخر ي ضربه که آشپزخونه

  . پرسم می مامان از دارم نگهش تفاوت بی تونم نمی که لحنی با.  کاکائوییه

  ؟ خبریه -

  خبري؟ چه نه -

  داریم؟ مهمون -

  . بگیریم تحویل کم یه رو خودمون نمیشه.  باشیم داشته مهمون همیشه باید مگه -

 من به نداره رو جراتش که هست چیزي یه میگه بهم حسم.  شده تند زدنش حرف ریتم.  مشکوکه مامان هاي حرف

 بهش نگاه یه.  دارن شناخت مادرشون از کم یه هم دخترها ، میشناسن رو هاشون بچه خوب خیلی مادرها اگر.  بگه

 بود کی بودمش دیده جوش و جنب پر جوري این که بار آخرین.  کرده رنگ رو موهاش امروز همین مشخصه.  میندازم

  . میشن روشن ذهنم هاي چراغ دفعه یک!  نه واي ؟

  ؟ بیاد نیست قرار که خواستگار مامان -

  . بافتن ریسمون آسمون به میکنه شروع میگیره، فاصله ازم که جور همون و پره می مامان رنگ



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٣٧ 

 

 رو خدا تو سراغ اومد سرش پس زد خدا هم نفر یه اگر حاال ؟ خواستگاري ره می دیگه کی زمونه دوره این تو!!!  وا -

  . تو طرف میاد کی میکنی ترش رو قدر این.  کن شکر

 اون از.  میخوره رو خونم خون اما.  بریزتش بهم که نگم چیزي تا میدم فشار بهم و میکشم هم روي رو هام دندون

 هاینک از قبل. ام گرفته هنوز زد بهم قبلش روز رو خواستگاري قرار و اومد پائینی ي همسایه,  زوار خانم,  که سري

 , فهمید رو جریان که همین اما بشم برادرش پسر زن داشت دوست که بودم خوبی دختر زندان افتاده هادي بفهمه

  ! بود ندیده حاال تا حتی که دختري خواستگاري از قبل روز درست هم اون افتاد ازدواج قصد از پسرك

 مثل مه یکی این میدونم وقتی کیه معرفش یا چیه اسمش محترم خواستگار این میکنه فرق چه.  پرسم نمی هیچی

  . است بقیه

 بازي بش خیمه این میخواد دلم فقط.  تالشی نه آرایشی نه. پوشم می لباس و میگیرم سرسري دوش یه مامان زور به

  ! واال حضرت ورود منتظر پذیرایی توي میشینم.  نمیرم رسوم و رسم این و آوردن چاي بار زیر.  بشه تموم زودتر

 رو من اون که این از قبل و بگیرم ایراد آینده داماد چیز هر از تا ام آماده.  انفجارم ي آماده میزنن که رو در زنگ

 شاید جوون دختر یه و آقا معنا تمام به و ساله 60 حدودا آقاي یه پشت از.  بیرون بندازمش زندگیم از من کنه کوچیک

 چی ره هاش دست توي! بهانه اولین.  باشه خودم همسن زحمت به شاید که میفته مرد به چشمم ساله سه دو و بیست

 حفظ براي فقط ها بهانه این میدونم چند هر!  شد جور هم ام بهانه دومین.  نمیبینم چیزي میگردم شیرینی یا گل دنبال

.  همهبف وقتی حال به واي.  نیاورده شیرینی و گل و نمیدونه رو من خانوادگی وضعیت میگم دلم توي بعد.  غرورمه

 دیدنش ارانتظ امشب که کسی آخرین به میفته چشمم سرشون پشت که شدم کبود میخورم که حرصی شدت از گمانم

  . داشتم رو

 شیرینی و گل اما.  میکنه کار چه اینجا که موندم واج و هاج.  پوشیده سفیدي پیراهن و اي سرمه براق شلوار کت

 یا رممیگی دستش از من رو گل نه، یا میدم رو سالمش جواب فهمم نمی.  نمیکنم باور که میگن رو چیزهایی دستش

  . میذاره بغلم توي خودش

 نز و برادر همراهش جوون پسر و دختر و کرده فوت مادرش که اینه میفهمم که چیزي تنها خواستگاري مراسم تمام از

  . دیگه ي جمله تا چند شاید و.  برادرشن

 چی به تا هبش نزدیکتر بهم میخواد ؟ جدیده بازیه یه این که این.  میزنم پا و دست ذهنیم سواالت توي دارم مواقع بقیه

 بهش ندادم سرهنگ به روشنی جواب که این با حتی بار اون ؟ داریم چیزي چه ام خانواده و من مگه ؟ چرا ؟ برسه

 هک کردم فکر ها سوال این جواب به قدر اون میخواد؟ چی جا این پس.  برداره دست هم اون تا میکشم پس پا گفتم

 جلو و نمیذارم محل مامان هاي غره چشم به.  پرم می جا از کنیم صحبت هم با اتاق توي تا میخواد ازمون بابا وقتی

  . میفتم
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 ي اجازه اب هیوا که این به فکر با.  میکنم باز داره تعلق هیوا و من به فقط هادي رفتن از بعد که رو کوچیکی اتاق در

 وير تعارف بی هم اون و میدم تکیه پنجره ي لبه به بگذرونه بنفشه ي خونه رو امشب تا داره خوبی ي بهانه مامان

  . میشینه تخت

  . معذبم طور این من ؟ بشینی میشه -

  ؟ میکنید کار چه اینجا بگید اول میشه ؟ دیگه شدید سرگرد.  سرگرد ببخشید. سروان -

 وقتی رو ها ینا.  بگیره ترفیع اخیر مسائل توي درایتش بابت گذشته روز دو یکی توي قراره که بودم شنیده سرهنگ از

 بدي چیز هم خیلی کاوه هاي دوست حتی و کاوه با دوستی که کنه قانعم مستقیم غیر داشت سعی که بود گفته بهم

  . نیست

  . بده رو جوابم تا میکنه مکث کم یه.  برمیگرده سرگرد رنگ

 همون رستد.  بگیره ترفیع اخیر مسائل توي درایتش بابت گذشته روز دو یکی توي قراره که بودم شنیده سرهنگ از

  . نیست بدي چیز هم خیلی کاوه هاي دوست حتی و کاوه با دوستی که کنه قانعم مستقیم غیر داشت سعی که موقعی

  . بده رو جوابم تا میکنه مکث کم یه.  برمیگرده سرگرد رنگ

  . خواستگاري اومدم.  نیستم هم کار سر.  علیم امیر االن من -

 ته چیزي یه اام دارم نگه سفید بهش نسبت رو ذهنیتم میشد کاش.  میکنم نگاه سفیدش پیراهن باالي باز ي دکمه به

 رگردس درایت نبود خودم انداختن دردسر به توي من حماقت اگر میکنم فکر. کنم صداش کوچیک اسم به نمیذاره دلم

  ؟ اومد می چشم به چقدر

  . مسلما میرسیدید میخواستید چی هر به هم نمایش این بدون -

  ؟ نه.  نمیرسه خواستش به خواستگاري بدون کنه ازدواج بخواد اگر کسی معموال -

  ؟ معمولیه خواستگاري یه این که کنم باور خواید نمی -

  . معمولیه خیلی خواستگاریه یه دقیقا چرا -

 نگاه هشب بینانه خوش تونم نمی هم باز اما.  میکنه تائید مصرانه رو حرفش رفتارشه توي همیشه برخالف که آرامشی

  . کنم

  ؟ من چرا -

 این مامت میدونم که جایی تا.  نجیب و مستقل,  ي تحصیلکرده دختر یه ؟ دارم توقعی چه ام آینده همسر از من مگه -

  . هست شما توي مشخصات
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  ؟ میکنین بارم متلک دارین -

  ؟ متلک چرا -

  . ارتباطم در کاوه با من میدونین -

 رو سمشا باشه نبوده دشمنی قصد به ظاهرا شما رفتار با هم اون که نبوده قرار تا چند از بیشتر رابطتون که میدونم -

  . باشه داشته دوامی نیست قرار رابطه این میدونم و.  گذاشت نمیشه دوستی

 هاش چشم توي برق اون چند هر.  بیاد نظر به دلنشین داره قصد واقعا میگه هست اش چهره حالت توي که طنزي

  . میاد نظر به غیرعادي

  ؟ شدید آشنا جوري چه من با میدونن اصال ؟ کجاست االن من برادر میدونن خانوادتون -

  . میدونن بدونن باید که قدري اون -

  ؟ چقدره دقیقا شما قدر این -

  ؟ من به یا داري شک خودت به تو!  هما -

 شپی فکري چه این سردرگمم.  میچسبونم پنجره کنار ي لبه به رو خودم.  میخورم جا اش باره یک صمیمیتش از

  ؟ اینجا اومده که کرده خودش

 نیستم برنامه این دنبال هم دیگه.  نمیدونم واقعا.  دونم نمی گفتم بهتون که اون از بیشتر چیزي من.  سرگرد ببینین -

  . باشید نداشته اینش از بیش به طمع باشه کافی شدید سرگرد که همین هم شما گمونم. 

 رو من خواد می بگم تونم نمی حتی.  بازیه یه شاید.  زد همش به میشه راحت نهایتا دیگه نامزدیه یه میکنه فکر شاید

 زدنم عنهط جلوي تونم نمی اما.  برعکس یا نمیکنم اي احمقانه کار دیگه من شه مطمئن که بگیره خودش کنترل تحت

 نهک نمی من ذهن تاریک هاي قسمت کردن روشن براي تالشی هم اون.  نیست روشن برام هدفش وقتی بگیرم رو

  . میگیره نشنیده رو ام کنایه بزرگوارانه چند هر.

  . میگین چی فهمم نمی -

  ؟ باشینم داشته نظر زیر میخواین -

  ؟ داره ایرادي باشم مواظبت بخوام اگر -

 هم درچق هر اما بگی کسی به نیست خوب اصال.  نمیگم بهش.  داره رو کار همین قصد واقعا انگار که میگه جوري یه

 اگر احتهر خیالت میاد پیش مشکلی وقتی که دختري یه تهش ته هم باز دربیاري رو بودن قوي و بودن مستقل اداي که

  . باشه داشته رو هوات که هست یکی بدونی
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 مه تري روشن خانوادگی وضعیت که من مثل دختر زیاده که چیزي.  میکنید کار چه اینجا شما نمیفهمم هم من -

  . شما موقعیت و شغل با اونم.  باشه داشته

 . اومد خوشم جسارتت از اول روراست.  دارن خوبی نماي فقط که هستن زیادي دخترهاي میدونم شغلم همین بابت -

 عادت من . بود حماقت کارت میکنم فکر هنوزم چند هر.  میکنی کار چه بفهمم تا بکنم کوچیک تحقیق یه بود کافی

 ي مشغله قدر اون.  نیستم هم سوزناك ماجراهاي دنبال.  نمیخوره دیگه هم سالم و سن به.  برم دوستی دنبال ندارم

  . آرامشم دنبال خانوادگیم زندگی توي که دارم شغلی

 هک آرامشی.  صداقتش از یا میاد خوشم جدیتش از نمیدونم.  میبنده رو دهنم که میزنه حرف محکم طوري!!!  آرامش

 به رو ي طبقه دو تخت ي لبه روي و میشم آروم.  میشه منتقل بهم ناخودآگاه میزنه رو حرفش و هاشه حرف توي

 تخت روي تونست نمی دیگه حاالها حاال که هادي.  بود هادي مال تخت پائین ي طبقه.  میشینم علی امیر روي

  . میاد صورتش روي محو لبخند یه. بخوابه خودش

  ؟ کنیم مذاکره میشه دیگه االن -

 دیگه.  منکرد مشت رو هام دست دیگه مدت این تمام برخالف میشم متوجه.  میدم تکون سر نیمه و نصفه لبخند یه با

  . کنم دفاع تا نیستم حمله منتظر

 شدم ردسرگ تازه,  میدونی خودت که رو کارم.  رفتم افسري ي دانشکده.  سالمه دو و سی.  خانیم قلیچ علی امیر من -

 از.  نیست معلوم نه یا باشه برگشتنی رفتنم با اینکه حتی.  نیست معلوم ساعتش.  نیست معلوم کارم کتاب و حساب و

 ههمیش همین خاطر به.  باشم داشته رو کوچیکم برادر,  رضا هواي کردم سعی,  کرد فوت مادرم که پیش سال شش

 عقدش مراسم پیش ماه چهار هم رضا که خودم شخصی زندگی سراغ برم بعد بدم سامون و سر رو اون اول میخواستم

  ؟ فکرکنی بهم میشه حاال خوب.  بود

  ؟ بدونی چیزي من از خواي نمی -

  ... تحقیق یه که گفتم -

  . یدمیدون من به راجع بیشتر خودم از گمونم.  اونه و این زندگی تو کشیدن سرك شما کار نبود یادم.  بله.  بله -

  ؟ داري مشکل من کار با -

 که نای از یا درآورده رو زندگیم توي ته که ناراحتم این از بیشتر دونم نمی اصال.  بدم باید چی رو جوابش دونم نمی

 ي مهه که آدم ؟ میکنم حس چی ؟ میکنم فکر چی من نیست مهم یعنی.  میدونه من به راجع رو چیز همه میکنه فکر

 هی.  نمیکنی مرور هم خودت ذهن توي رو ها خواسته این حتی ها وقت خیلی.  نمیزنه فریاد رو هاش خواسته و افکار

  . خسته نفس یه.  میکشم عمیق نفس
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 ذهنم توي دوباره کی از مونم می لحظه یه.  میره جلو در دم تا و میکنه بهم رو نگاه آخرین.  میشه بلند جا از علی امیر

  ؟ علی امیر شد

  . بکنی رو فکرات میتونی بعدا هم تو.  بریم دیگه بهتره -

 مامان نارک و میندازم زیر به رو سرم.  نمیاد خوشم نشستن منتظرمون بیرون که هایی اون نگاه از.  بیرون میریم هم با

 یبازجوی یه.  میشه شروع بازجویی مراسم,  خواستگاري مراسم شدن تموم بعد اما.  بشه تموم مجلس تا میشینم

  . خانوادگی

***   

 که وقت هر میشد کاش.  کردم می درست سیاه لیست یه هم بقیه براي میشد کاش.  لیست بلک توي گذاشتم رو کاوه

 مرخصی یه ها مسئولیت ي همه از خودم براي و سایلنت روي میذاشتم رو اطراف مزاحم صداهاي میخواست دلم

  . میکردم رد استحقاقی

 هک میدیدم رو مامان اگر.  میکردم فکر بهش میخواست آرامش دلم اگر.  کردم فکر امیرعلی به فقط روز دو این توي

 بابا گرا.  کردم می فکر علی امیر ،به میداد مهین خاله به رو پزش و بود شده بزرگ خانی قلیچ صالبت با رفتار جذب

 ودشنب در که منطقه این روي از من انتخاب کرده توجیحش که میگفت علی امیر صداقت از و میدید رو من خونه توي

 واستمخ نمی یا میخواستم.  میکردم فکر بهش بربیام احتمالیمون زندگی و خودم پس از تونم می هاش ماموریت توي ،

  . میکردم فکر بهش

 این بین.  یادمه خوب رو اسمش هم هنوز.  اومد می خوشم ازش که مردي اولین به.  کردم فکر هم ها چیز بقیه به

.  میکنه باهاش آدم ذهن که اي بازي است پیچیده چقدر.  یادمه اسمش رفتن و اومدن که آدم همه این ، اسم همه

 رفتارش چقدر کمش سن وجود با که ، آقاست چقدر میکردم فکر که همون.  دانشکده همکالسی ، امیدوار برسام

 هر و بود فرش تاجر دختره باباي که داره رابطه آخري سال دخترهاي از یکی با فهمیدم که بود دوم ترم.  است مردونه

  . میشدن دختره آلبالوئی مزداي سوار هم با دانشکده از تر پائین ایستگاه یه روز

 مگرفت جلوش رو چاي سینی وقتی یادمه اما نمیاد یام هم رو اسمش االن که همون.  فکرکردم خواستگارم اولین به

  . چاي فنجون یه برداشتن براي گرفت اجازه مادرش از نگاه با اول و شد سرخ بورش و سفید صورت

 قدرچ بگم شنوا گوش جفت یه براي و بدم لم که بزرگ ي کاناپه یه.  میخواد دغدغه بی چاي فنجون یک دلم!!!  چاي

  . کردم رو و زیر رو اطراف هاي مغازه داره دوست اون که طعمی با لیتري بستنی پاکت یه کردن پیدا براي امروز

  ؟ شده سرد ریختم خودم براي که چایی لیوان بار چند صبح از بشمرم، تونستم می کاش!!!  چاي

 رزوشآ قبل سال چند تا شاید.  موافقم نیست عاشقانه ماجراهاي دنبال که قسمتش اون با. میکنم فکر هاش حرف به

 گرا فانتزیه توهم یه عشق میکنم تکرار خودم با مدام.  شدم عاقل زیادي دیگه ها داستان این براي االن اما داشتم رو
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 توي ها هپرند بقیه پرواز به چشمش که اي پرنده مثل وجودم ته چیز یه فقط.  میکردم پیداش باید االن تا داشت وجود

  ؟ برگردم تنهایی چقدر ، دریا برم تنها چقدر.  میزنه بال بال آسمونه

 هک غذایی گرفتن ته از ترس بشه آدم دلنگرانی ي همه که بده مگر.  میکنم سرزنش رو وجودم توي شیطون هماي

  ؟ گذاشته گاز روي شام براي

 خودش گمب دروغی یا بدم توضیحی علی امیر به ام خانواده شرایط بابت نیستم مجبور که همین اومده پیش وضعیت با

 نوزه.  دلم دو هنوز اما. میده دست بهم خوبی حس بهش فکرکردن از.  میکنم فکر بهش دوباره و دوباره.  خوبه خیلی

 کاش اي از پر,  تردیده از پر ، داره وجود که میکنه فراموش هم آدم خود گاهی حتی که جایی اون دلم کنار گوشه توي

  . دخترونه رنگ آلبالوئی هاي حسرت از پر ،

.  ندارم رو هاش حرفی پر و آرزو ي حوصله.  شد تموم کاري ساعت کی نفهمیدم که کردم فکر ها چیز این به قدر اون

  . میگیرم پیش در رو خونه راه تنهایی و میپیچونمش زحمت به

 سپرتما هاي بوت نیم به نگاهم.  میرم راه سالنه سالنه و میکنم فرو کتونم کاپشن هاي جیب ته سرما از رو هام دست

  میشمرم عمرم هاي سال همراه رو هام قدم.  شده دوخته

 به گرا تا میندازم ام دیگه ي شونه روي رو کیفم.  میکشه خط اعصابم روي میاد داره پام به پا که موتوري یه صداي.

 و حال ويت که من نرسیده دقیقه به.  میپیچه برگردون دور سر و میزنه جلو ازم. بشه خیال بی میاد دنبالم داره اون طمع

.  یدهپیچ جلوم میکرد تعقیبم که رنگی مشکی موتور همون.  هوا میپرم متر یک خراشی گوش صداي با خودمم هواي

 جز.  گرفتن شخصی هاي خونه رو طرفش دو که میرم راه دارم اصلی خیابون یه کنار.  میندازم اطراف به نگاه یه

 تیح.  شده تاریک که هم هوا.  نمیشه دیده خیابون توي اي دیگه کس رانندگین حال در باسرعت که هایی ماشین

  . خاموشن اکثرا هم خیابون کنار هاي چراغ

 کاري ارهبی خودم سر بالیی بخواد اگر اما بخواد رو کیفم که اینه ممکن حالت بهترین میگه ساده تاي چهار تا دو دو یه

 یچ هر.  میشم پشیمون اومدم پیاده و تنها خودم و بره فرستادم رو آرزو که این از لحظه یه.  نیست ساخته دستم از

 بند.  یدهم باال رو کاسکتش کاله عینک موتورسوار که میرم عقب عقب قدم دو.  میکنم خودم بار دلم توي بلدم فحش

 نظرم هب حاال بود کرده خرد رو ام شونه پیش ي دقیقه دو تا که سنگینی همون.  میکنم مشت دستم توي رو کیفم

  . نیست بدي سالح

 دومب خیابون امتداد در طور همین اگر.  کنم پیدا فرار راه یه تا میگردونم سر من و میذاره زمین روي رو پاش موتورسوار

  . اشهب برام شانسی شاید,  کنم رد رو خیابون عرض و کنم ریسک اینکه مگر.  میفتم گیر راحت خیلی شک بدون

 ونخیاب وسط به هنوز.  خیابون به برسه چه ببینم تونم نمی هم رو پام جلوي استرس از.  دویدن به میکنم شروع

 چراغ ینآتش و زرد نور ثانیه صدم یک براي شاید.  میکنه پر رو گوشم نزدیکمه که کامیونی بوق صداي که نرسیدم
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 که میشه کند چنان بود گرفتن اوج حال در پیش ثانیه یک تا که قلبم ضربان. میبندم رو هام چشم و بینم می رو هاش

  . بشمرم تونم می رو اش ضربه هر

 رگردمب که میخوام ؟ هست کار در برگشتنی اصال ؟ برگردم تنهایی چقدر ، دریا برم تنها چقدر!  تمومه!  تمومه!  تمومه

  ؟

 ام هدیگ بازوي دست یه بخورم زمین که این از قبل و میچرخم خودم دور.  میشه کشیده عقب به محکم بازوم یکباره

  . میکشه صیحه سرم توي کامیون معترض بوق.  میکشه باال رو من و میچسبه رو

 عقب کمی رو خودم و میکنم باز رو هام پلک.  میلرزن شدت به پاهام وگرنه ایستادم روم جلوي تنومند هیکل به تکیه با

 موتورسوار یرگ که این یا بود بدتر میگرفت زیرم کامیون که این دونم نمی میبینم که رو ناجیم چرم کاپشن.  میکشم

  . افتادم

  ؟ نیست کامیون زیر از بهتر من آغوش.  کوچولو هی -

 ي گوشه که رو مسخره لبخند اون!!!  آخ.  میگیره گردنم رگ که قدر اون ، دفعه یک ، میکنم بلند سر صداش شنیدن با

  . وبممیک اش سینه تخت و میکنم مشت رو راستم دست. بریزم دهنش توي رو هاش دندون میخواد دلم میبینم لبش

  !!! روانی -

  . بیام خبر بی مجبورم نمیدي رو هام تلفن جواب وقتی -

 چند اتفاق ارانگ.  افتاد می داشت اتفاقی چه که انگار نه انگار ایستیم می خیابون ي حاشیه توي.  گیرم می فاصله ازش

 هامه چشم جلوي کاوه از جدید ي چهره یه.  بود شده دور ما از سرعت با خیابون توي هاي ماشین مثل هم قبل دقیقه

 کمیلت رو جدیدش ظاهر انگشتی بدون چرم هاي دستکش.  همرنگش جین و مشکی چرم کاپشن توي شده پوشیده. 

  . کنن می

  ؟ ریختیه چه این -

  ! موتورسواري برن شده که بارم یه میخواست دلشون خانم گمونم -

 یه . میندازم موتورش هم بعد و خودش پاي سرتا به نگاه یه ودوباره میکشم عقب قدم یه خاصی ژست با حرف این با

  . میزنه سو سو خاطراتم ته دور آرزوي

  ؟ میکنی برآورده رو دیگران آرزوهاي ؟ شدي مهربون ي فرشته شده چی -

  . میشه پشیمون اما بگه چیزي تا میکنه باز رو دهنش.  میندازه بهم نگاه یه

  ؟ برم یا میاي -
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 هیچ ها ماشین عکس بر.  میزنه چشمک بهم داره که بزرگی مشکی موتور.  میکنم نگاه رو موتورش و برمیگردم دوباره

  . کنم امتحان رو شدنشون سوار داشتم دوست همیشه چند هر.  نیاورم در سر چیزي موتور از وقت

 ؟ میشه یچ علی امیر,  برم اگر.  بشم نزدیک کاوه به باید برم اگر.  بشم کاوه همراه باید برم اگر ولی.  میشم وسوسه

 تصمیم راحت نمیذارن ها تردید وایستادي آرزوت قدمی یه توي وقتی که همیشه مثل.  میکنن پر رو ذهنم اگرها

  . بگیري

...  

 تصمیم راحت نمیذارن ها تردید وایستادي آرزوت قدمی یه توي وقتی که همیشه مثل.  میکنن پر رو ذهنم اگرها

  . بگیري

 وبارهد بوده کرده آویزون موتور ي دسته به قبال که رو کاله. موتور سمت میره و میکشه رو راهش من به توجه بی کاوه

 می صیمرخ دلش امروز همین بود کی میگه بهم یکی انگار... .  و میاره پایین رو کاسکتش عینک. میده جا سرش روي

  .میگذره دلم ته از خنک نسیم یه ؟ خواست

  . طرفش میدوم فکري هیچ بی میدوه چوبی بستنی یه دنبال که اي بچه مثل اما میشه چی فهمم نمی

  . کن صبر -

  . میده تکونم تمسخرش از پر لحن.  سراغم میاد دودلی بازم میرسم که بهش.  مونه می منتظرم و میشه سوار

  . نداري هم رو خودت آرزوي کردن قبول جرات حتی تو -

 وير از رو دیزلم کیف.  بمونه منتظر دنیا ي همه رو امشبه یه بذار هیچ که علی امیر میگم خودم به. برمیخوره بهم

  . کنهمی دراز سمتم کاسکت یه.  میشینم ترکش و میگیرم موتور بدنه به رو دستم.  میکنم رد ضربدري ام شونه

  . گردنم بیفته خونت خوام نمی بگیر -

 جا از ورموت و میگیره رو گازش دفعه یه و نمیکنه نامردي.  چسبم می سفت رو موتور ي بدنه و سرم میذارم رو کاسکت

 که کم یه.  میشنوم رو اش قهقه صداي.  میکنم فرو پهلوش توي رو هام پنجه و میکشم جیغی نیمچه.  پره می

  . نیستم معذب دیگه میگذره

  ؟ برسونی آرزوم به رو من سرت به زد شد چی -

  ؟ نمیشنوم ؟ چی -

  ؟ برسونی آرزوم به رو من خواستی شد چی میگم -

  . بگو بلندتر.  فهمم نمی -
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 هک ایسته می قرمز چراغ پشت راه چهار سر.  کرده گل شیطنتش فقط میگم چی میشنوه میدونم.  میزنم داد دارم

 هند با نفس تا چند. میذارم گردنش گودي کنار و شونه روي رو سرم. کرده گل هم من شیطنت. درمیارم رو کاسکتم

  . میگم آروم و بخوره گردنش روي بازدمم که کشم می باز نیمه

  ؟ میگم چی میشنوي حاال -

  . جون بچه سرت بذار -

  . میکنم نزدیک میشه دیده کاله و کاپشن بین از که گردنش ي کناره به ممکن حد تا رو سرم

  . نمیخوام -

 گوش حرف.  داره زور بدي جوجه یه خون پول بابت رو دیه نصفه این باشه قراره اگر اما مرده نصفه زن دیه چند هر -

  .رنگی جوجه کن

  !!!نچ -

  . میرم کنم می ولت که یکی من خیابون وسط بیفتی.  جهنم به -

  . نیست تاکید و تائید به الزم نامردي که میدونم -

 چقدر روزمون چهل از!!!  آخ!!!  آخ.  میگیرم چهل و هفت و ختم واست سرت باال مونم می کردي فکر.  پَ نَ پَ -

  ! جوجه ها افتادي تقال به ؟ مونده

 به رو هکال و میکشم جلو رو خودم.  برمیدارم اش شونه روي از رو سرم و میدم بیرون بینی از حرص با رو نفسم بار این

.  یابونخ ي گوشه ي مکانیزه سطل سمت میکنه پرت و درمیاره رو کاسکتش هم کاوه.  میکنم آویزون فرمون ي دسته

  . میکوبم پهلوش به مشت با

  . دیوونه -

  . دیگه آید خوشش ببیند دیوانه چو دیوانه -

  ؟ میشم خر طوري این فکرکردي.  دنبالم بیاي نشدي موتوري رضا که خدا رضاي راه در.  جدي -

 کنممی حس که جوري.  میشه سخت بدنش و میکنه سکوت لحظه چند.  چراغه کنار قرمز شمار ثانیه به هنوز چشمش

  . ستنی صداش طنین توي قبل سرخوشی دیگه اما.  میاد زبون به عمیق نفس یه از بعد.  نمیکشه هم نفس حتی

.  ام نشده برآورده هاي آرزو از پر من ؟ داري نگهش دلت توي باید چرا کرد برآورده رو کوچولو آرزوي یه میشه وقتی -

 عقده.  عقده شدن موندن هم روي که هایی حسرت.  حسرت شدن,  نشدن برآورده که کوچولویی,  کوچولو آرزوهاي

 تعفنشون بوي و میکنن سرباز جایی یه,  روز یه که چرکی هاي غده.  چرکی ي غده یه شدن و شدن جمع که هایی

  . رو دیگران هم میکنه خفه رو من هم
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  . میکشه خط احساساتم روي صداش توي خش

 من وريج این.  است گرفته حالش میکنم حس.  میکنم نزدیکتر بهش رو خودم. میره جلو و میده گاز چراغ شدن سبز با

  . میدم دست از رو امشب هیجان از بردن لذت و جیغ جیغ انرژي دیگه هم

 نمی . کنم خراب بدمستی یه با رو عیشم ، شب این دل به زدم و مالیدم تنم به رو چیز همه پیه که حاال خواد نمی دلم

  . شه تبدیل سنگی سکوت یه به کاوه امشب عجیب اخالقی خوش خوام

 قدهع جنگ به اومدیم ما که حاال " میگم خودم به دلم ته.  میشن تر کالس با ها ماشین و شهر باالي سمت میره کاوه

  .میگم اون به و میریزم شوق صدام توي ، " بگذرونیم خوش اي عقده هاي آدم مثل بذار ها

  . نه یا کنه کم رو ها قشنگ بچه این از تا چند روي تونه می موتورت این ببینم -

  . کن انتخاب فقط تو -

  . همون.  میکنه کوبیده گوشت رو دستش بغل دختر مخ داره پسره ، آلبالوئیه ، هست پورشه اون -

 االن تا هک پورشه راننده.  میکنه و میکشه دست یه با هم رو ماشین آیینه و میشه رد دستشون بغل از سرعت با کاوه

 معلومه هک میشنوم رو صداش اما نمیبینمش و سرمونه پشت.  برسه بهمون تا میده گاز,  میکرد حرکت ملنگ و مست

  . کنه می مهمونمون سال هاي فحش جدیدترین به و آورده بیرون پنجره از رو سرش

  . بده گاز!!! ـووهـ -

 جریان تمامشون جاي به و میبره خودش با و میکنه وجودم از رو بد هاي حس ي همه میخوره صورتم توي که بادي

 تنه هب که پیچکی مثل رو هام دست و میدم تکیه کاوه کتف به رو ام زده یخ ي گونه.  میریزه هام رگ توي رو زندگی

 مه کاوه بدن به هام انگشت سر از رو جریان این میخواد دلم.  پیچم می کاوه کمر دور زده تکیه استوار دیوار یه ي

  . کنم منتقل

 هر ي خنده صداي.  میذاره جا رو پورشه و میشه رد ماشین اون و ماشین این بغل از سرعت با و میکشه الیی کاوه

  . صدایی هر از تر بلند.  میشه بلند دومون

  . میدم دست از رو تعادلم که سرم روي گردونم برش هام دست از یکی با میخوام.  افتاده سرم از ام نخی شال

...  

 غجی یه.  میدم دست از رو تعادلم که سرم روي گردونم برش هام دست از یکی با میخوام افتاده سرم از ام نخی شال

 . میکشم باال رو خودم زحمت به.  میشه چفت کردم حلقه دورش که دستی اون روي کاوه دست که میکشم بلند

 آدرنالین بابت قلبم ي کوبنده ضربان دونم نمی.  مچمه روي همچنان کاوه دست اما.  میشه نرمال هم ما سرعت

  .زده پیوند امشب و اینجا به رو من که دستی یا هامونه بازي دیوونه
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 میل همراه که سردي باد.  کنم خفه رو هام سرفه تونم نمی دیگه داد و جیغ و هیجان و گردي خیابون کلی از بعد

 به رو مدست ساعد.  میداره نگه گوشه یه کاوه.  میارم کم نفس.  میکنه تحریک رو هام ریه ، بلعیدم رهایی به عجیبم

  . میکنم خم صورتش سمت به رو خودم و میکوبم اش شونه روي کمرش به کردن بند جاي

  ؟ ترسیدي شد چی -

  ؟ چی از -

  ؟ چی باشن برداشته رو شمارت اگر -

  ؟ شام بریم.  کشیده ته منم سوخت هیچ که موتور اما ؟ کنن کار چی خوان می مثال -

  . دارم وقت کم یه هنوز.  میندازم ساعتم به نگاه یه

  . بریم -

  ؟ بریم کجا -

  . میچسبه جیگرخوري,  کردن خرج جیگر همه این بعد -

  . میاد کش لحنش.  پریدن باال ابروهاش.  میکنه نگاهم تعجب با و برمیگرده

  ؟ آره -

  . آره -

  . بریم بزن پس -

 سفارش جگر و دل سیخ تا چند و تو میریم.  میداره نگه قدیمی هاي جگرکی از یکی جلوي و تجریش سمت میره

  . میکنه خس خس هنوز ام سینه اما گرفتن آروم هام سرفه.  میدیم

  ؟ جوجه نشدي خوب هنوز تو -

  . باالخره میشم خوب -

 ردنشگ توي که گردنبندي و میکنم دراز دست.  میشینه هام چشم توي رنگ طالیی برق یه کاپشنش ي یقه زیر از

.  کنممی شرم.  میخوره اش سینه ي تیره و مرطوب پوست به لحظه یه براي هام سرانگشت.  میگیرم دست به رو داره

  . خوشه زیادي حالم بگم میخوام.  میزنم خیالی بی به اما رو خودم

 ي لقهح یه شکل به طالیی مدال یه. کنه خم طرفم به رو سرش میشه مجبور که میکشم قدر اون رو زنجیر شوخی به

 هماهنگی هاي رفتگی فرو بیرون سمت از مقابل نیمه و کوچیک هاي برآمدگی داخل سمت از اون از نیمی که تخت
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 به که اون بی پیش لحظه چند شرم ي مونده ته با.  داره وجود سیاه سنگ تا سه مدال هاي آمدگی بر روي.  داره

  . پرسم می کنم نگاه صورتش

  ؟ طالست -

  . آره -

  ؟ گردنت میندازي چرا -

  ؟ حرومه بگی خواي می نکنه ؟ اخالق معلم شدي دوباره ؟ چیه -

  . میکنم نشینی عقب.  شده سرخ و آتشین اش جمله رنگ و نشسته کلماتش تک تک توي تمسخر زنگ

 ستمسی براي طال چند هر.  ایناست و خانوادگی هاي نشان این از شاید گفتم.  بود خاص طرحش نظرم به فقط.  نه -

  . بخشه آرامش نقره جاش به.  نیست خوب کبدت و ایمنی

 با وسواس با رو هاش دست و پیشخون پشت ي خورده ترك روشویی سراغ میره کاوه سفارشمون شدن حاضر تا

  . میشوره روشویی کنار خیس صابون

 شکیم گوشی.  جگرکیه توي میز تا دو از یکی ما میز.  میشم خیره جلوم فلزي میز به و ام چونه زیر میذارم رو دستم

  . میزنه چشم توي بدجور فلزي قدیمی میز روي هاش دستکش و موتور مشکی سوئیچ کنار کاوه

 بکنم کاري نچنی باید چرا اصال یا بگردم چی دنبال باید که این به.  بندازم گوشیش به نگاهی میشم وسوسه لحظه یه

  . ندارم وقت االن فکرکردن براي.  نمیکنم فکر

 می شده ذخیره زاهدي اسم به که اي شماره به چشمم وقتی. میکنم چک رو مخاطبینش لیست و برمیدارم رو گوشی

 روي کاغذي دستمال از برگ یه روي رو ها شماره رسه می دستم به برهمم و درهم کیف توي که چیزي اولین با خوره

  . بود خاموش قبلیش خط دوم بازي از بعد از.  نویسم می میز

 ذخیره کد با اسم جاي به ها شماره از سري یه.  میکشه آب رو کفیش هاي دست داره کاوه میگه آب شر شر صداي

 مارهش فقط جوري همین.  رسیده ته به دیگه هم آرایشیم سیاه مداد نوك.  ندارم کردن فکر براي زیادي وقت.  شدن

  . میرم جلو و میکنم یادداشت ترتیب به رو ها

 رو ام تنه منی و میکشم میز روي رو هام دست.  میکنم پرت سوئیچ کنار عجله با رو گوشی میشه قطع که شرشر صداي

 یک هک رو دستمال راستم دست هاي انگشت با.  نباشه چشم توي شدنشون جا به جا تا میکنم ولو وسائل کنار هم

  . یستادها سرم باالي حاال کاوه. بذارمش کیفم توي تا نمیشه فرصت.  دیگه سمت به برمیگردونم شده سیاه طرفش

  . بده رو دستمالت -
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 ما تنه نیم.  نبینه رو هام چشم زدن دو دو تا چرخونم می میز روي رو نگاهم!  چیز هیچ.  نیست چی هیچ صداش توي

  . میکنم مچاله دستم توي رو دستمال پرت حواس و گیج.  میکنم جمع میز روي از رو

  ؟ هوم -

  . میگه بلندتري صداي با

  . بده بهم رو دستته توي که دستمالی گفتم بهت.  دستمال -

 به اصرار با رو نگاهم.  ایسته می ، نشستم مغازه در به پشت که من کنار میاد و میزنه کنار پا با رو خودش سمت صندلی

  . پرسم می احمقانه و میدم قورت رو دهنم آب.  دوختم فلزیش صندلی

  ؟ چرا -

 و کت دقت همه اون با که بار اون چطور! لعنت. میکنم لعنت رو خودم فقط.  میکنه اشاره میز روي اشیا به سر با

 ام بهانه الدنب فقط ذهنم توي.  نشه چیزي متوجه که اونیه از تیزتر کاوه ،نفهمیدم گرفت رو مچم و گشتم رو ماشینش

  . است مرده شق کله یه از بهتر زنده احمق یا حسود یه! لعنت. بدم نشون بد رو خودم باشم مجبور اگر حتی. 

  . کنم خشک رو هام دست خوام می -

 باالي که رو خیسش هاي دست.  میکنم رو طرفش به پریده باال ابروهاي با.  میپیچه مغزم راهروهاي توي صداش

  . میکنه بیدارم کابوس از تازه آب هاي قطره چکیدن ، میگیره ام شونه

  ؟ چی -

  . کنم خشک رو هام دست تو شال با مجبورم وگرنه بهم بدش.  خالیه جعبه.  برداشتی رو دستمال آخرین -

  . میدم رو جوابش گرفته سرچشمه آسودگیم از که شوخی لحن با.  میشینه هام لب روي لبخندي

  . نداره اشکال اگر دماغیه فقط.  باشه -

 دستش رطوبت باهاش و میکشه رو نخیم شال ي گوشه.  میکنه عملی رو تهدیدش بکنم اي دیگه حرکت اینکه از قبل

  . میگیره رو

 و دید ایدش!  شاید ؟ دید یعنی.  میندازم نگاهی روشویی کنار ي شکسته و کوچیک ي آینه به!  شاید ؟ فهمید یعنی

 صالا شاید.  کنه اثبات رو نیتش حسن میخواست شاید.  ببینه بخواد که براش نبود مهم هم شاید.  گرفت ندیده

  . نیست من به حواسش

 مثل.  بمونم نمصو تا باشم چیزي هر بودم حاضر قبل ي دقیقه دو تا میره یادم.  بزنم رو نیشم باید نرسیده صندلیش به

  . میکنی فراموش رو مسیر ، میرسی آسایش ي نقطه یه به وقتی که همیشه
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 که مبود کرده دهنم توي رو شالم هیجان شدت از میزدي چرخ تک داشتی جنابعالی که مدتی تمام فقط.  نداره عیب -

  . بود تُفی یکی این.  نشه بلند جیغم

  . میکنه تموم رو بحث میز روي سفارشمون ي کننده تحریک بوي بعد و میده تکون سري خنده با کاوه

 می رستد سبزي پر چند با بزرگ ي لقمه یه.  میگیره ام خنده.  میشم خیره میگیره که تمیزي و کوچیک هاي لقمه به

  . میگیرم طرفش و کنم

  . داره نمی بر بازي سوسول خوردن جیگر -

  . خوردي می چنگال با سوپم داشتی دفعه اون خوبه حاال.  من واسه شده مخ بی شعبون چه.  اوه -

 رو ستمد.  افتاده " خونه " اسم موبایلم ي صفحه روي.  میشه بلند گوشیم صداي که نگرفته دستم از رو لقمه هنوز

 می لوص رو تماس همزمان میدارم نگه بینیم جلوي رو انگشتم بعد.  میگیره ازم رو لقمه که میدم تکون کاوه جلوي

  . کنم

  . خوشگلم مامی سالم -

  ؟ تو کجایی.  سالم -

  . نداره تازگی برام مامان حوصلگی بی

  ؟ چطور بیرونم ها بچه با -

  ؟ هایی بچه کدوم با.  گرفته رو سراغت حاال تا دفعه ده بابات -

  . میگم بهت خونه میام حاال. دیگه شرکت...  هاي بچه -

  . بیا زودتر -

  . اومدم می داشتم دیگه.  چشم -

  . صورتش روي میشینه نیشخند یه و بهم میزنه زل کاوه.  میکنه قطع رو تماس خداحافظی بی

  ؟ خداست دشمن دروغگو نداده یادت خوشگلت مامی این معلم خانم!!!  نچ نچ -

.  بابا دست فک ذاشتشون می تر اضافه چیز تا دو با و میشد تموم طاقتش بابام متلک تا دو با میگفتم بهش اگر االن -

  . میگم مامانم به وقتش به بعدا.  میشد جور غرغر واسه اش هفته دو خوراك اونم

  . میره هم در صورتش

  . شکلن یه دنیا ،باباهاي مامان ي همه -
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  ... تو مادر و پدر -

  . بریم پاشو.  کنی می رودل.  دیگه بسه -

 ازش این از ربیشت اگر یعنی میکنم فکر. میشه بلند جا از بذارم دهنم تو گرفتم که رو اي لقمه شه منتظر اینکه بدون

  ؟؟؟؟ میکنم رودل بدونم

**   

 رو اطراف چی هر.  لرزم می بید مثل ؟ رو صدام میشنوي اصال خدایا.  برس دادم به خودت خدایا.  کردم غلط خدایا

 خدایا!  اخدای.  شبه که االن به برسه چه زنه نمی پر پرنده کوچه این توي روزش روز.  بینم نمی رو کسی میکنم نگاه

  . االنه بار یه اون ، برسی دادم به قراره بار یه اگر ؟ باشی داشته رو من هواي قراره کی

 وقتی رو هام حماقت حال شرح خواستم می.  اومد می کاش.  نکردم قبول احمق من اما بیاد همراهم خواست بهنام

 یکارهای چه که دادم توضیح براش وقتی.  نداشت هم اي فایده چند هر.  نباشه کسی که بگم وکیل سماوات براي

 اي بهره با من تا زد حرف شمرده شمرده.  داد تکون تاسف روي از سري و انداخت بهم سفیهی اندر عاقل نگاه کردم

 ، برادرم جرم و منه کار بندازه گیر هم رو کاپون آل خود اگر حتی من کارهاي بفهمم نداشتم هوش از اون نظر به که

  . برادرمه جرم

 ي شماره و زدم زنگ.  بزنم زنگ سرهنگ به خواستم می.  اومد می کاش.  نذاشتم من اما دنبالم بیاد خواست کاوه

 ور هام بازي جاسوس دار دنباله داستان هم تا بزنم زنگ علی امیر به نخواستم.  دادم بهش رو ها شماره بقیه و زاهدي

 بگم . بوده بارم آخرین این بگم سرهنگ جواب در که شدم عاقل قدر اون.  بودم کاوه با باز بگم هم کنم تعریف براش

 میشم زخمی بخورم که زمین ، میخورم زمین ، بلغزم. آهنی نه خونش و گوشت و پوست جنس از هم اون.  آدمم من "

 بخورم لولهگ وقتی ، گلوله یه فقط. تمومه کارم بکنم ناله ، میکنم ناله باشم داشته که درد ، میاد دردم بشم که زخمی ،

  ". شم بلند جا از دوباره توش که نداره دومی سانس زندگی و میرم می

  . میاد جلوتر مرد اما. نمیاد کمکم به انگار هم خدا حتی.  نمیان کمکم به ها کاش

  . نم بخت سیاهی به سیاه ي سایه ، سیاه ،لباس سیاه کاله.  پوشونده رو هاش چشم نزدیک تا بافتنیش کاله

 رد تا ارهد جا, بکشونم دیوار کنار رو خودم اگر میکردم فکر شد کوچه وارد قدیمیش لندکروز با که پیش ي دقیقه یک

.  بست ور نفسم.  بست رو راهم,  پیچید جلوم که ماشین.  میدم رو انداختنم گیر امکان بهش دارم دونستم نمی.  بشه

  . بست رو بالم و دست

 ناال که حسابداریه آموزشگاه یه طرف اون درست.  بسازن آپارتمان تا کردن خراب رو ساختمون تا دو کوچه طرف این

  . تعطیله
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 چیزي هی میفهمیدم باید بزنه دور مثال تا کرد ترمز وقتی.  بود بزرگ زیادي باریکی این به اي کوچه براي لندکروز

  . نیست درست

 از.  بندن می رو راهم گنده مرد تا دو که کنم فرار طرف اون از میام.  میندازم نگاهی بسته رو کوچه سر که لندکروز به

  . میکشم بنفش جیغ تا دو ترس

 این انگار . خبره چه ببینه تا نمیاره بیرون سر هم خونش ي پنجره از حتی کسی نمیکنه فرقی ، سیاه ، سرخ ، بنفش

 ايه پنجره که ها خونه این از یکی توي وقت هیچ کس هیچ انگار.  انتزاعی شهر یه توي متروکه ي خاطره یه کوچه

 میشه تظاريان چه بقیه از بذاره تنها رو آدم خدا وقتی میکنم فکر.  نکشیده نفس میشه باز کوچه به رو همشون ي بسته

  ؟ داشت

 سمت محافظ سپر یه مثل فقط دوم مرد.  میشه نزدیک بهم مدام و کرده باز طرف دو از رو هاش دست اول مرد

  . ایسته می مخالف

 دارم چی من مگه ، باشن دزد اصال.  نیستند دزد معلومه ظاهرشون از.  میزنه دقیقه در بار هزار قلبم.  ندارم فرار راه

  ؟ سراغم بیان جوري این که دزدیدن براي

 دفعه لمث,  باشه مسخره شوخی یه اینم میکنم دعا.  نیست دونم می چند هر ، دیشب مثل,  باشه کاوه میکنم دعا دعا

 ضفر.  نیست کار در اي شوخی هیچ فهمم می میاره بیرون جیبش توي از رو دار ضامن چاقوي یه وقتی اما.  قبل ي

  . نیست خوبی شوخی هیچ ، من با باشه زندگی شوخی که بگیرم هم

.  هنمد توي میاد تپش یه توي هم قلبم حتی میپرم باال جا توي همزمان هم من.  میپره باال چاقو تیغه ضامن زدن با

  . میرسهن کرختم مغز به خون مثل هم فکر حتی دیگه.  مهاجمین حرکات به میچسبه عنکبوتی سخت تارهاي با نگاهم

 که یسیاه ي سایه روم به رو و مرد یه دیگه طرف ، باشه مونده توش هنوز راننده یه باید حداقل که لندکروز طرف یک

.  مبرمیدار دوم مرد طرف به قدم دو.  میکنم انتخاب رو کوچه ته.  میکنه کم باهام رو اش فاصله نرم نرم بختک مثل

 دترینب حتی نمیاد یادم.  میشن سست پاهام میکشه بیرون قمه یه کمرش کنار از و میزنه باال رو پلیورش وقتی اما

  . باشن بوده این شبیه هم هام کابوس

 جمع و میگیرم دستم دو هر توي رو کیفم بند. میخورم یکه.  میخورن هم به ترس از هام دندون.  میرم عقب عقب

 و رفت ریتم با مرد.  درمیاد پرواز به هوا توي کیف.  میدم حرکت راست و چپ به رو هام دست ناگهانی بعد.  میکنم

  . رقصه می ناالنم هاي چشم جلوي خلوت ي کوچه تصویر.  میکنه حرکت موزون کیف برگشت

***  

 ال از ندشب.  باشه زده درست ي ضربه یه حتی که اون بی ، میشه کشیده عقب و میکنه گیر مرد ي پنجه توي کیفم

.  همیکش جلو رو خودش و میبره سرش پشت به کیفم همراه رو دستش مرد.  میشه رها مرتعشم هاي انگشت الي به
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 ي هچال توي کیف مثل هم امیدهام.  میندازه تر عقب قدم یک آب ي چاله توي رو سالحم تنها ، سالحم آخرین ، کیفم

  . میرن وا.  میخورن خیس آب

 ردنک مبارزه غافلگیر ي یخزده هاي دست این ، لرزون پاهاي این!!!  لعنتی.  نمیشه اما بزنم لگد.  بزنم مشت میخوام

  . نیستند بلد

.  نداشتم دشمن اصال نه...  دشمنم.  زبونم سالحم و بود کیبوردم هاي دکمه دادن فشار توي من مهارت امروز تا

  ... . ترسم و بود سهرابی امثال مردهایی ي هرزه هاي نگاه تهدیدم

 شتم دستم.  میکنم خم رو هام انگشت.  موندن مرد و بدنم بین روم به رو خالی فضاي توي سرگردون هنوز هام دست

  . میاد بیرون زخمی ها سیم روي آرشه کشیدن مثل دارم نگهش محکم میکنم سعی که صدایی.  میشه

  ؟ خواي می جونم از چی!!!  عوضی گمشو برو -

 هم کنار رو هام تکه که این از قبل.  میبره رو تنم و روح بار هزار اش تکه هر و میشه تکه هزار مرد پوزخند صداي

 به.  یرونهم عقبتر ایش نادیدنی نیروي با رو دستم و من.  میشه فشرده مرد چنگال توي جلوتره که دستم اون کنم جمع

 سینه هک کردم حبس رو نفسم قدر اون.  کنم می بدنم حائل رو آزادم دست.  چسبیدم پشتم ي ساخته نیم آجري دیوار

  . افتاده خس خس به ام

 ، یلیمترم به میلیمتر.  میاد جلو طمئنینه با کنه مزمزه رو لذت این میخواد و میبره لذت انداختنم گیر از انگار که مرد

 يچیز اش چونه روي فرم بد زخم و رفته در بناگوش از هاي سبیل جز صورتش از که مرد هاي نفس.  نفس به نفس

  . میکنه مچاله ام سینه ي گوشه رو خودش قلبم.  میشه مورم مور.  میخوره صورتم توي,  بینم نمی

 که فریاد و ادد واسه میکنم باز دهن.  میفته زمین روي طوفان چنگ توي که برگیم فقط.  نیستم لرزون بید حتی دیگه

 ردهک نزدیکش بهم قدر اون.  میسوزونه رو شجاعتم نقاب نازك پوست چاقو ي تیغه سرماي.  چشمم کنار میاره رو چاقو

  . بزنم پلک ترسم می که

  . میکنم جراحی برات تمیز رو دماغت دربیاد صدات -

 از ربهت مردن حتی.  که مردنه از بهتر جهنم به بشه چی هر میگم دلم توي.  وحشتیه هر از تاریکتر و سردتر صداش

 ي نهت بین رو بدنم نازك ي ساقه نرسیده کمک کاف به که کمک بزنم داد میام و میکشم جیغ یه.  شدنه زجرکش

  . محکمتره گاهم تکیه آلود خاك و آجري دیوار تن از مرد تن.  میکنه حبس دیوار و خودش تنومند

  . میبنده رو دهنم جلوي اش دیگه دست با دردناکم دست گرفتن جاي به

  . میگم چی ببین بگیر خون خفه حاال.  دیگه افتاد من به کارت که درآوردي رو ها بازي چموش همین -

 زیر بکوبم پا با و دربیام رو ها فیلم اداي میام.  میکنه ول رو دهنم که میکنم فرو دستش گوشت توي رو هام دندون

  . میده فشار و میچسبه رو گلوم بار این که شکمش
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  ؟ نه یا شد فهم خر.  میبینی بد گرنه و درنیار بازي وحشی -

 اون و میدم تکون رو سرم بدبختی با.  میزنن فریاد رو درد سرم هاي رگ.  رسه نمی مغزم به خون.  میشم خفه دارم

  . میکنه کم دستش فشار از کمی هم

  . نکنی دیگران کفش تو رو پات که بدم هشدار بهت میخوام فقط -

 شنیدهن رو دادم و جیغ صداي کسی میدونم بعید.  بشه پیدا آدمی اگر البته.  میدم فحش آدم و عالم به دارم ذهنم توي

  . خوابیدن ظلمتش بستر توي شهر این مردم انگار.  نمیدن خودشون به مداخله زحمت ظاهرا اما باشه

  . میشه بلند گلوم از خرخر صداي که میبره فرو گردنم توي رو قویش هاي انگشت مهاجم

  ؟ کنم حالیت دیگه جور یه یا فهمیدي.  میگیرم رو نفست.  نیست کار در اخطاري دیگه ي دفعه -

 کار مگر.  میدم تکون سر بازهم اما فهمم نمی رو منظورش که این با.  خیسن هام چشم جاش به و شده خشک دهنم

  ؟ بکنم تونم می هم اي دیگه

  ؟ کنی نمی نداره ربطی بهت که کاري قاطی خودتو دیگه پس -

 جمع هام مچش توي که اشکی از قطره یه.  میکنم باز و میبندم رو هام پلک فقط.  بدم تکون سر تونم نمی حتی دیگه

  . میبنده یخ ام گونه روي شده

  ؟ افتاد.  گذري نمی هم پلیس جوجه اون متري بیست از.  تعطیل بازي قهرمان -

 هک هایی سنگریزه.  میبلعم همراهش سنگریزه شبیه رو چیزهایی یه.  میدم قورت زحمت به هم اون رو دهنم آب فقط

 بعواق به میشه باز داره هام چشم تازه.  میپرونه سرم از رو مستی که زهري.  میخورونه بهم داره زور به که زهریه توي

  !!! شومی عواقب چه و.  میکردم داشتم که کاري

 از درد پاي رد.  کنم مچاله رو خودم میشه باعث صورتم سوزش. پره می عصبی که ام گونه روي میده فشار رو چاقو

  . میشه کشیده قلبم اعماق بعد و لب کنار تا چشم کنار

  . میزنه رو شاهرگت چاقو این بخوري فر که پلیسی جور هر دور دیگه ي دفعه.  نره یادت امشب تا باشه اینم -

  . میکشه فرضی خط یه گلوم زیر نوکش با و میکنه بلند رو چاقو

 چند هر.  میشه یکی زمین روي خون ي قطره یک چکیدن صداي با هام دندون خوردن هم به چیک چیک صداي

 چشم هی توي و میگیره فاصله ازم مرد.  میگیره انگار رو من جون ي همه اما نباشه بیشتر قطره سه دو خون این شاید

  . میکنه پاره پاره رو کوچه سکوت دادنش گاز صداي که لندکروز توي میپره زدن هم به

 از یهثان از کسري در و میکنه سوار هم رو دوم نفر ترمز نیش یه با است کوچه سر سمت به حرکت حال در که ماشین

  . میشن خارج دیدرس
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 رو قرمز رنگ تاریکی توي.  میشه خیس کشم می صورت روي که رو دستم پشت.  بدم بیرون رو نفسم تونم می تازه

 به همیزن چنگ ام پنجه.  میخورن تا زانوهام.  میکشه آتیش به رو ام زده یخ دستاي,  خون گرماي اما نمیدم تشخیص

  . میشه یکی مقاومتم و قامت شکستن با هام ناخن شکستن صداي و پشتم دیوار آجرهاي

  

  پنجم فصل

  خندم نمی بلند صداي با دیگر

  زنم نمی حرف بلند صداي با

  دهم نمی گوش دیگر

  باد صداي به

  دریا

  پرنده

  پاواروتی

  و آیم می پاورچین پاورچین

  روم می

  میکنم زندگی صدا و سر بی

  اي رفته خواب به من در تو

  " یونان رسول "

  

 روزگارت تقویم از میخواد دلت که روزهایی اون از.  بداخالقیم هاي روز اون از.  بود بدبیاریم هاي روز اون از امروز

 هتريب چیز ازش بشه شاید.  بازیافتی هاي زباله جز بفرستیش.  دور جاي یه بندازیش و کنی اش مچاله و بکنیش

  . ساخت

 ودز میگن که زمان این.  سال گذروندن براي دارن اي دیگه ي برنامه انگار ها تقویم این. میکنم نگاه تقویمم به

  . ام ساله صد میکنم حس ، پیرم کنم می حس چرا ؟ نمیره چرا ؟ کرده توقف من راه سر چرا میگذره

 يرو شاید یا ؟ نداره ته راه این مگر.  رسم نمی میرم که هم چقدر هر رو مسیر این انگار ؟ نمیشن تموم روزها این چرا

  . افتادم باطل دور
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 خونه از رو امپ ترسیدم می که بود تازه مصیبت یه صبح.  خونه به رسوندم رو خودم تا بود عیار تمام مصیبت یه دیشب

  . شده عوض بازي بگیرم یاد رو قواعدش میام تا.  برام میکنه رو جدید بازي یه روز هر زندگی.  بذارم بیرون

 ام سایه قدم هم رو پاهام.  گرفتم پائین رو سرم همسایه مرد ، زوار آقاي هاي نگاه زیر.  زدم بیرون خونه از هیوا با

  . کشوندم خودم دنبال

 می سایه از من که بده چقدر.  کوبونه می ام حنجره ي دیواره به رو خودش و میاد باال دلم ته از صبح از مدام چیزي

  . ترسم می همسایه از اینجا من ،حتی ترسم

 ته.  شدم جدا ازش.  تاریکی سمت کشوندم خودم با رو هیوا که اي احمقانه کار چه فکرکردم.  بود شده دیرش هیوا

.  گرفتمن تاکسی که نبود خساستم از بار این. برسم اتوبوس ایستگاه به تا کردم جمع وجودم اعماق از رو هما هاي مونده

 براي بود یخوب گاه تکیه اتوبوس سرد ي میله از تیکه یه.  میشد گم اتوبوس توي جمعیت الي به ال که بود ترسی از

  . ایستادن هنوز براي.  ایستادن پا سر

 ندوید از خسته.  کرد گوشزد بهم رو اومدنم دیر قدرتی سهرابی جاي به.  رسیدم دیر.  دویدم شرکت تا رو راه باقی

  . خودم زندگی و کار به بچسبم کردم سعی خود بی هاي

 ي هصفح با شدن کوتاه اندازه هم حاال و ، بودن برگشته شکسته نیمه دیشب نابرابر جنگ از که دستم هاي ناخن

 کالِن ِسمی یه که قدر اون.  کنن می خوان می کاري هر.  نمیان راه باهام که قدر اون.  میکنن غریبی کیبوردم

  . گذاشته کار سر رو من ساعته یک کوچیک

  . پرم می جا از صداي هر به.  نداره رو فکر همه این حجم تحمل سرم.  درگیره زیادي فکرم

 از ؟ بودم کرده کار چه مگه ؟ االن چرا اصال... .  ترسم می.  بدم جواب علی امیر به ترسم می.  باشم کاوه با ترسم می

 میدهنفه کسی میکردم فکر رو مهمونی ي قضیه.  بزنم خط تردیدهام توي رو اسمش که گذشته قدر اون آرش ماجراي

 کسی یکنهم خیال و میکنه برف زیر رو سرش که کبکی مثل نفهمیده کسی کردم می فکر میکردم که کاري هر اصال. 

  . بینتش نمی

 رسیک یه,  بخاري یه,  شومینه یه بغل, کوچیک جاي یه ؟ سخته قدر این داشتنش که میخوام چی زندگی از من مگه

 اعتماد هشب بتونم که آدمی کنار. گرفت گرما چیزي هر از بیشتر ازش و کرد تکیه بهش بشه که اي شونه با نداره فرقی

 توي ها سال که هایی درس اون تمام میگن چی پس هست اگر ؟ هست.  نیست زیاد که من ي خواسته خدایا.  کنم

  ." دارد وجود بیرونی پاسخی درونی نیاز هر براي ". کردن فرو مغزمون

 از و ازممیند میزم روي سرامیکی کوچیک فنجون به نگاهی امیدانه نا.  حاصل بی کنکاش همه این از گرفته درد سرم

  . میذارم اش شونه روي رو قرارم بی هاي انگشت و آرزو میز کنار میرم.  میشم بلند جا

  ؟ داري مسکن -
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  . میده فشار عصبی رو اش شونه که هامه دست روي صورتم جاي نگاهش

  ؟ چته -

  . کرده ام کالفه سردرد -

  . میشم ناامیدتر.  میکشه بیرون کدئین بسته یه سفیدش بزرگ کیف از

  ؟ نداري ژلوفن -

  . همینه فقط.  نه -

 کم هی نه، ، قهوه کم یه شاید.  برمیدارم رو میزش روي بزرگ ماگ.  میکشم بیرون دستش از رو قرص قرمز ي بسته

 اي حوصله بی هوم.  میچسبه رو بازوم که نشدم دور ازش هم قدم یه هنوز.  میکرد بهتر رو حالم قهوه خیلی نه،

  . میکشم

  ؟ شده چیزي -

 و میگذرونه نظرش زیر از رو بر و دور سریع.  داشته نگه همچنان رو دستم آرزو اما.  نه یعنی که میندازم باال سري

  . میاره تر پائین کم یه رو صداش

  ؟ میخواي سیگار نخ یه.  میاي نظر به داغون خیلی -

 شدم درمونده قدر اون!!!  میکنه تعارف مواد بهم داره انگار میگه جوري.  میگیره ام خنده خودم ي مسخره روز و حال به

  ؟ بپیچه نسخه برام بخواد آرزو که

 نرفته یادم اما نیست چیزي بد فشار همه این زیر از رهایی حس کوچولو یه.  انگیزه وسوسه کم یه پیشنهادش چند هر

 ، کوچولو خواست نمی دلم.  نرم آبی زیر هم رو ها کوچولو یه همین دادم قول خودم به دانشجویی ي دوره از بعد

  . بشم دور بودم که چیزي اون از و خروار بشه کوچولو

  . میکنم درست قهوه خودم براي آبدارخونه توي.  میگیرم رو ازش و میدم بیرون رو ام خسته نفس

  . است کاوه.  کنم کار چه باید دونم نمی دیگه میشه بلند که موبایلم زنگ صداي

 ام وهقه مثل درست میشم زهر اصال ، میشم تلخ.  بدتره گذاشتنش جواب بی که میدونم اما بدم جواب خواد نمی دلم

  . باهم داریم عجیبی قرابت قهوه و من اصال.  میره سر طاقتم شبیه که

  . سالم -

  ؟ چطوري ؟ ما رنگی جوجه احوال -

  . ممنون -
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  . گیریت تحویل همه این با نکن شرمنده رو من خدا رو تو -

  . میزنه بهم خودم حال از رو حالم بودنش سرحال

  . بگو رو بعدش -

  . بودي من فکر تو االن همین میدونم که من ؟ بدي نشون رو احساساتت ترسی می ؟ چیه -

  . ندارم رو هات مزگی بی ي حوصله کاوه -

  . دلتنگیت رفع براي دنبالت میام کن تموم رو کارت زود.  جوجو دلتنگیه از -

  . دور بریزم بردارم هم رو خودم میخواد دلم اصال.  ندارم هم رو خودم ي حوصله.  ندارم رو اش حوصله

  . نمیام من -

  . کنی دراز پا نیست خوب میزم پشت.  نداري کش ناز که نکن ناز -

  . میشه دیر برگردم و بیام و شه تموم کارم تا -

  !!! واي واي. نیستی اهلش که هم تو.  بگی دروغ میشی مجبور اونوقت -

 چه پاي رو حرفش دونم نمی.  میبندم رو هام پلک.  میدم تکیه سرم پشت ي پریده رنگ و فلزي هاي کابینت به

  . باشه بد ، بودن خوب توش که دنیایی حال به واي میگم دلم توي و میکنم اي قروچه دندون.  کنم حساب چیزي

  .خونه برگردم وقت دیر خوام نمی چون بیام جایی خوام نمی -

  . میرسونمت خودم من.  بیا -

 رمزق ي بسته توي از و میکنم باز چشم ؟ برنمیداره سرم از دست چرا ؟ خودم حال به نمیکنه ولم چرا ؟ نمیفهمه چرا

  . میارم بیرون قرص تا دو رنگ

 خوام ینم گفتم بهت هم دیگه ي دفعه یه اما نیستی آدمیزاد جز که تو البته.  میزنن بار یه آدم ي بچه به رو حرف -

  . ببینن تو با رو من ها همسایه

  . میکنم فکري یه بعدا هم اون براي بیا تو -

  . تشویق یا تهدید ، اصرار با نمیکنه فرقی.  برسه اش خواسته به باید.  همینه کاوه!  انگار رفته یادم

  . نمیام.  میزنم حرف باهات دارم فارسی.  گرفتی جا همین که رو دیپلمت -

  . فعال.  چی یعنی دنبالت میام بفهمی باید هم گرفتی لیسانس اینجا که تو -
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 یدمم دلداري خودم به.  بریزم هم به رو خودم اعصاب خود بی این از بیشتر خوام نمی.  میدم بیرون حرص با رو نفسم

  . میکنم کاریش یه که

....  

 کاوه با ات بیام بیرون هم زودتر تونستم می.  کنم تحمل رو آرزو هاي تیکه نشم مجبور تا بیرون میزنم شرکت در از زود

 چطور فرداها و فردا ؟ اومد برمی دستم از کاري چه فردا ، میکردم فرار رو امروز.  نداره فایده فرار اما.  نشم رو به رو هم

  ؟

 بی رگ به بزنم کنم تحملش مجبورم که حاال میکنم سعی و میشم سوار.  منتظرمه ماشین توي همیشه مثل کاوه

  . نمیذاره خودش اما.  خیالی

  ؟ ذاريب احترام بزرگترت به باید نگرفتی یاد هنوز ؟ نشدي آدم هنوز تو شد آدم قسمت هشت و چهل بعد پینوکیو -

  . بفهمی هم رو ساده ي کلمه تا چند معنی تونی نمی هنوز که تو.  فهمه و عقل به بزرگتري -

  . گرفته گازت یکی امروز اینکه مثل.  نه -

  . بزنم رو خالص تیر میخوام.  ترسم می حتی ، ام خسته ، دلخورم.  کنم نمی نگاهش مصرانه

  ؟ کنم کار چه باید ببینم رو تو دیگه نخوام من -

 ودب چقدر.  شی پیاده چیزي یه باید حساب این با.  نشده تموم هنوز که مونه می شرطمون فقط.  نیست حرفی -

  ؟ مبلغش

 ي وجه هیچ که اي مسخره بندي شرط با میگذره فکرم از لحظه یه.  روم به رو به فقط میزنم زل و نمیدم رو جوابش

 از قبل رو سوال هاي سیگنال و میشه روشن اون ذهن موتور من ذهن از زودتر ؟ کنه کار چه خواد می نداره قانونی

  . میگیره شدن پرسیده

  ! ـاهـ میکنم تسویه رو طلبم شده جور هر من باشه یادت -

.  یفتمم دیشب ي حمله یاد.  میره باال قلبم ضربان که کنه می شوخی من حیاتی عالئم با داره انگار اما شوخه لحنش

  . کنم تسویه زندگی با رو حسابم باید کنه معامله باهام دیشب روش به بخواد اگر ؟ دونه می کاوه

 همین مه زندگیش توي از.  بیرون بپرم ماشینش توي از بعد و کنم خالی سرش ها کلمه بدترین با رو دلم دق خوام می

 که اون از زودتر شی خفه باید گاهی.  میدارم نگه هام لب ي دروازه پشت مونده دلم توي که رو هایی حرف اما.  طور

  . کنن ات خفه دیگران

 خودم با مدام.  کنم مقابله جونم به افتاده ي وسوسه با تا چرخونم می خودم سمت ي شیشه طرف به کامال رو صورتم

  . سرخوشه هنوز غریبی طرز به کاوه. " کن تحمل کم یه فقط ، میگذره اینم ، میگذره " میگم
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  . میارم جا رو حالت االن همین خودم.  ناخوشی واقعا که این مثل نه -

 عبهج جاي به.  میذاره پام روي رو پاکت یه و جعبه یه دیگه دست با داشته نگه رو فرمون دستش یه با که طور همون

 وجودم توي آمیخته به ترس و حرص اول بار براي.  میرم جلو بدنش روي تا و میگیرم رو هاش دست رد روم به رو ي

 وشخ کروات با رو رنگش دودي پیراهن و ایتالیاي سربی شلوار و کت.  بندازم امروزش ي قیافه به نگاهی میدن اجازه

 هم باز ماا زده تیپی چینین کجا براي بپرسم که میاد زبونم سر تا.  ناگفتنیه که هم عطرش بوي.  کرده ست طرحی

  . مونم می ساکت

.  ارهد قشنگی خیلی دوخت.  میکشمش بیرون جعبه از توشه خز ي یقه با اي قهوه پالتوي یه.  میکنم باز رو جعبه

 یب ي هدیه این اصال.  اومده خوشم ازش چقدر که نیارم خودم روي به میکنم سعی و برمیگردونمش جاش سر دوباره

  . میکنه باز اختیار بی رو دهنم اما پاکته توي که چیزي ؟ مناسبتیه چه به مناسبت

  !!! واو -

  . دار نگهشون یادگاري.  ساختن خودت مخصوص دادم رو ها این -

  !!! خوشگلن چه ها این جون خدا -

 رو خندلب مینیاتوري هاي ماشین.  شده ساخته که هایی مارتین استن بهترین از ساز دست و چوبی ظریف مدل تا دو

 پیش کوچیک چیزهاي.  میکنم ذوق کوچولو هاي بازي اسباب این دیدن از ها بچه مثل.  شونن می صورتم روي

  . میان نظر به زمینه پس هیوالهاي از بزرگتر همیشه رومون

  . خانمی بیار جا به هم رو تشکرش حاال.  درسته خیلی کارم اینکه مثل نه -

 غنچه ور لباش.  میکشه جلو رو خودش و میگیره سمتم به رو صورتش.  میکنه پارك دوبله خیابون ي گوشه یه کاوه

  . ادبی دستش کار حساب تا میرم غره چشم بهش و سمتش برمیگردم رخ تمام.  میگیره ام خنده حالتش از.  میکنه

 غروب روشن تاریک تو تا میکنه روشن رو ماشین چراغ و بره می دست.  میشه عوض لحظه یه توي صورتش حالت

 انطوف هیچ که آتیش تونن می که گرفته رو جاش هایی شراره و پرکشیده هاش چشم توي ي خنده.  ببینه بهتر

  . کنن پا به خاکستر

  . پرسه می و میکنه اشاره صورتم به اش چونه بردن باال با

  ؟ چیه این -

 نمی... .  حاال اما شد نمی دیده و بود بیرون طرف به صورتم راست سمت االن تا.  میفتم صورتم روي زخم یاد تازه

 بودم کرده کمرنگ اما نه که محو رو زخم رد کیک پن و کرم کلی با که صبح از.  میاد نظر به طور چه ام چهره دونم

  . میگذره خیلی
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 دونه نمی چیزي کاوه.  نه.  کنه می ویرون خشمش و تعجب سیالب زیر رو دلم توي کرده لونه شک که طوریه حالتش

.  

 یا که تمنگف مامان به.  نگفتم دیگران به که بشنوه رو چیزي میخواد اون.  بگم بهش چیزي دیشب جریان از خوام نمی

  . صورتم زخم به برسه چه بینه نمی رو من اصال که نگفتم بابا به.  حواسش یا نیست خودش

  . کرده گیر باغچه توي هاي درخت برگ و شاخ به.  نیست چیزي -

  . تنیس بزرگ میکنی فکر که قدرها اون میبینی من سر روي که هایی گوش این.  بري پزشک چشم یه بهتره -

.  میگردونه برم خودش طرف به و چسبه می رو ام چونه دست با که برگردونم رو صورتم میام و گم نمی چیزي

 از رو ششصت انگشت.  بکنم اعتراضی نمیذاره اش شده منقبض فک اما.  میفتن تقال به درد از صورتم هاي استخون

 نیست ما چونه درگیر دیگه که شصتی با.  داشتن نگه رو ام چونه همچنان هاش انگشت بقیه اما میکشه کنار ام چونه

  . میکنه طی پائین تا باال از نرم خیلی رو زخم رد

  . چاقو شبیه چیزي یه.  تیزیه یه زخم این.  نیست خراشیدگی جاي این!  هما -

 فتچ بهم هاي دندون الي به ال از رو حقیقت تا منتظره.  میکوبه سرم توي سرد و سخت سنگ هاي پاره مثل صداش

 از ، سوختن از ترسم می.  میکشه زبونه آتیش هاي شعله ازشون.  کنن نمی رحم هاش چشم. بکشه بیرون ام شده

  . شدن خاکستر

  . برگردم وقت دیر شب خوام نمی همین خاطر به. شد مزاحمم کوچه توي نفر یه...  دیشب -

  ؟ بود کی -

  . دیوونه عملیه یه.  دونم نمی -

  . چاقو نه دارن کِش و سرنگ,  جیبشون توي عملیا معموال -

 راه و دهمی فشار دستهاش توي رو فرمون.  بشنوم راحتی به میتونم رو هاش دندون شدن ساییده صداي.  نمیگم چیزي

  . میفته

  . جایی بریم هم با کن عوض رو هات لباس -

  ؟ کجا -

  . فهمی می -

...  
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 با.  رهمیگی چشم ازم مصرانه اون حاال و گردنشه ي برجسته رگ درگیر نگاهم.  شده سرد و تیز چاقو اون از بدتر لحنش

 تیپم نای به واقعا.  میندازم اسپرتم هاي بوت نیم به نگاه یه.  میکنم مرتب رو شالم و میکنم عوض رو پالتوم زحمت

 االب رو پاهام از یکی.  میبرم زانو زیر رو دستم تا دو شده که هم جو تغییر براي.  خورده گره هم در کاوه ابروهاي.  میاد

  . میزنم صداش و میارم

  ؟ نه هماهنگه هم با واقعا ؟ چطوره تیپم نظرت به کاوه -

 ها ساعت انگار که سکوتی از بعد.  میده ادامه من به توجه بی رو مسیري.  میده تکون سري و میندازه بهم نگاه یه فقط

  . میکنه پارك رو ماشین گوشه یه,  میکشه طول

  . بکنیم کفشت حال به هم فکري یه بریم -

 جفت یه فروشنده باالخره کفش جفت چند از بعد.  میریم اطراف اون فروشی کفش ي مغازه تنها توي و میشم پیاده

  . نیستم راحت اصال توش چند هر.  باشه پام سایز که میکنه پیدا برام اي قهوه دار پاشنه بوت نیم

  . میبریمش.  خوبه همین -

  . نیستم راحت باهاش.  نیست خوب.  نه -

  . دیگه جاي بریم نداریم وقت -

  . میکنه اذیت رو مچم باالي اما -

  . بخر دیگه یکی خودت براي خودت. نپوشش دیگه بعدا نخواستی.  جهنم به.  هست که همینه -

 نرمش مدل.  میشم بچه.  میشم دلگیر.  کرده فرق آسمون تا زمین دیدمش که پیش ساعت یک با مقایسه در اخالقش

  . لج ي دنده روي میفتم.  میخواد

  . آقا ممنون.  خوامش نمی -

  . مغازه از بیرون میاد و میکنه لج انگار هم کاوه

  . بریم زودتر بهتره.  کنم دیر تو خاطر به نمیخوام -

  ؟ ام ناشیانه دروغ یا صورتم عجیب زخم.  کرده عصبیش بیشتر چی دونم نمی

  . میام منم دربیار پارك از رو ماشین -

 رو موتور احبص بخواد تا و شنوم می رو کاوه گفتن لعنتی.  میکنم اشاره کرده پارك ماشینش کنار که موتوري به سر با

  . مغازه توي میگردم بر کنه پیدا
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 دمر جلوي کاوه رفتار اما کنم اعتراف خوام نمی.  معذبم میکن زیادي تنم به اما تنمن قالب که هایی لباس توي

  . میکنه سنگینی غرورم روي فروشنده

 شونبابت زیادي پول چند هر.  پوشمشون می خودم هاي کفش جاي به و میدم رو ها بوت نیم پول خودم بانکی کارت با

 هک همین اما,  نیستم راحت باهاشون چند هر,  بخرم ارزونتر خیلی رو همین تونستم می دیگه جاي مطمئنم که دادم

  . راضیم نیست روشون کاوه منت

 جاي به و میده تکون سري پام توي بلند پاشنه هاي بوت نیم و دستم توي کفش ي جعبه به میفته که کاوه چشم

  . میگه لب زیر ، دارم انتظار که چیزي

  . کن آرایش کم یه -

...  

 زودتر گرا میکنم فکر.  میذاره باقی کمرنگ ي هاله یه صورتم زخم از آرایش کم یه.  میفتیم راه دوباره و میشیم سوار

 خط ها تهدید فهرست از رو کاوه اسم تونستم نمی اما نبود بحثی ؟ نه یا داشتیم بهتري اوقات بودم کرده رو کار این

  . بزنم

  . میشه بهتر خیلی حالم میکنه خیس رو خیابون که بارون نم نم

  . ببینم رو ها آدم.  کنم روي پیاده پائین تا باال از ولیعصر خیابون توي بارون نم زیر داشتم دوست همیشه -

  . میده جواب و میشکنه باالخره کاوه سکوت طلسم

  . نیستن دیدنی میکنی فکر که هم قدرا اون ها آدم -

  ؟ میریم کجا -

  . نقاشی نمایشگاه -

  ؟ دوستته مال -

 رو تو مدار همین خاطر به.  خانوادگیه جوشون و است افتتاحیه.  برم تنها خوام نمی.  آشناهاست از یکی زن نمایشگاه -

  . میبرم خودم با

  . میکنه عود شده گریبانگیرم روزها این که کنجکاوي

  ؟ فامیل یا دوسته -

  . ندارم دوستی هیچ من -

  ... . ؟ آرش ؟ زاهدي پس ؟ میکنی شوخی -
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  . میرسه گوش به درمیان دهنش از که هایی کلمه صداي از زودتر دیگه هم روي به هاش دندون سایش صداي

  . هامن مستی بد هاي پالگی هم فقط.  نیستن من هاي دوست اونا -

  ؟ نیست خبري هم هنوز زاهدي از -

  . میکنه ریز رو هاش چشم و سمتم برمیگرده دفعه یک

  ؟ داري اون به کار چه -

  . باشم نکرده حساسش تا میکنم برخورد خونسرد

  . باشی داشته خبر ازش شاید گفتم.  بدهکاره بهم هنوز دوم بازي سر از هیچی -

  . ندارم -

  ... . شد ازش خبري اگر حاال -

 لبخند هی با.  میکنم عوض رو بحث ترسم از.  نمیده جواب خونسردي دیگه. میشم خفه نگفته که میکنه نگاهم طوري

  . میدم ادامه بیاد نظر به واقعی میکنم رو سعیم تمام که

 خواي مین نیست دوستت مطمئنی.  نمیشناسه که یکی زن نمایشگاه نمیره خود بی که آدم ؟ چی آشناهه یارو این -

  ؟ بگی

 آروم بعد اما.  بده جواب خواد نمی دیگه میکنم فکر که قدر اون.  میکنه مکث کم یه.  روش روبه به زده زل دوباره حاال

  . میکنه زمزمه

  دوست اي -

  میشوم دوست که هر با ها روز این

  میکنم احساس

  ایم بوده دوست قدر آن

  . است رسیده خیانت وقت دیگر که

  ؟ اون یا من.  تریم خائن کدوممون دونم نمی ؟ خیانت

 طرف هک این.  بود کرده پر رو مغزم دیشبی تهدید فکر صبح از.  من ذهن ي خونه تاریک به میشه اضافه هم فکر این

 ؟ دمب باید چی رو علی امیر جواب دیشب جریان با.  نداره خوشی عاقبت بازي این میدونستم چند هر ؟ بود کی آدم, 

  . بیاره آرامش برام تونه نمی انگار هم علی امیر با بودن اما کنم اعتراف خواد نمی دلم
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 یه جلوي باالخره ساعت یک از بعد.  خودمون تنهایی چهاردیواري توي.  غرقیم خودمون افکار توي کدوممون هر

 نیمه هاي لب الي به ال از کنه نگاهم حتی اینکه بدون.  میگیره رو بازوم که میشیم داخل هم با.  میداره نگه نمایشگاه

  . میکنه زمزمه آروم اش بسته

  . بزنی لبخند کن سعی -

 زور هب رو بازوم اما بگیرم فاصله ازش کم یه میکنم سعی.  میشیم قدم هم, هم با و میشونم صورتم روي لبخند یه

  . میکشه خودش طرف به بیشتر

 با سمونآ تا زمین ظاهرشون که هایی آدم به.  میکنم نگاه نمایشگاه توي هاي آدم به دیوار به آویخته تابلوهاي جاي به

  . میکنه فرق کذایی هاي مهمونی اون هاي آدم

 ییپسرها ، آرایشه بدون و ساده هاشون صورت اما پوشیدن عجیبی ، رنگارنگ هاي لباس که هایی دختر با گاها کاوه

 میان نظر هب تیپ خوش سفید یا و گندمی جو بلند هاي ریش وجود با که ترهایی مسن و تنشونه اسپرت هاي لباس که

  . میکنه احوالپرسی و سالم, 

  . میکنه متوقفمون جایی مرد یه باالخره

  ؟ بیاي کردم نمی فکر.  پا گریز رفیق.  به به -

  . بودم داده قول هانیه به -

 میده دست ودب گذاشته اش شونه روي رو دستش یک که اون با صمیمانه بعد میکنه پرنگتر رو لبخندش دیدنش با کاوه

.  

 رو مششک برآمدگی پوشیده که دوختی خوش شلوار و کت.  پُرتره اما کوتاهتر, میاد نظر به کاوه سال و همسن که مرد

 به هم اون و میکنه اشاره ایستاده سالن ي دیگه ي گوشه که دختري به بالفاصله مرد.  نمیده نشون بد هم قدرها اون

  . تنشه اون روي هم آستینی بی بلند رداي و پوشیده دکمه بدون بلند مانتوي یه.  میاد ما سمت

  . میومدي بستن رو درها وقتی میذاشتی!  عجب چه -

 به رو فامیلش ي پاچه کله, ناهار و شام جاي ي هفته یه تا وگرنه.  کردم رحم امید به, اینجام که هم االن همین -

  . میدادي خوردش

  ؟ نمیکنی معرفی.  دارم بعدا تو ي واسه.  حاال خب خیلی -

  . دوستم!  هما -

  . میده ادامه مرد به اشاره با ها اون به رو و میذاره پشتم رو دستش
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 که مه هایی نقاشی این.  خانم هانیه همسرشون هم ایشون.  بشناسیش بخواي که نیست مهمی آدم اصال که این -

  . ایشونه هنر میبینی

  . میگیرتم بغل توي لحظه یه براي که بدم دست هانیه با میام و میدم تکون سري امید براي

  . عزیزم اومدي خوش -

  . ممنون خیلی -

 دیدن ي بهانه به میشه باعث میده نشون خودش از که صمیمیتی.  میاد نظر به تر واقعی لبخندم میکنم فکر حاال

  . بشم همراه باهاش و بذارم رو کاوه ها نقاشی

..  

 و سبک از زیاد.  است العاده فوق رنگیشون طیف اما دارن عجیبی هاي طرح ها دیوار به آویخته روغن و رنگ تابلوهاي

 توي ناخودآگاه رو اي دیگه چیز یا دلتنگی ، آرامش از خاصی حس یه تابلویی هر اما فهمم نمی چیزي مفهومشون

  . میشه باز تحسین به زبونم.  میندازه غلیان به وجودم

  . عزیزم هنرمندي واقعا -

  . لطفته نظر -

  . ندارم هنري هیچ یکی من متاسفانه.  میگم جدي نه -

  . خبري بی خودت ظاهرا منتها داري العاده فوق هنر یه چرا -

  ؟ هنري چه -

  . هنریه خودش باشه کاوه نوع از اگر اونم مردها کردن تحمل -

 نوزه میکنم تعقیب رو کاوه نگاهم با.  دارم دوست رو هانیه بودن خودمونی.  میکشه اي مزه با طرز به رو اش جمله آخر

  . چرا رو حرف ي ادامه اما نمیگیرم رو نگاهم.  مشغولن هم با و ایستاده امید پیش

  . جذابیته و زیبایی بت میکنه فکر که خودش.  بگی خودش به رو این تونی می -

 میکنه کاري داره که اخالقی با ولی میشن ظاهرش ي شیفته اول همه.  شده زبونم زخم و غرور خداي اما هست -

  . شه سیر زندگی از هیچ که کاوه با بودن از طرف

  . وقتشه االن میشناسه رو کاوه خوب قدر این اگر میکنم فکر ؟؟؟ نبوده ؟؟؟ شده

 وقته خیلی کاوه و امید آقا راستی.  شه پشیمون اومدنش دنیا به از کاوه که میکنم کاري باشه من به اگر نباش نگران -

  ؟ میشناسن رو همدیگه



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١۶٧ 

 

  . دوستن هم با میشه سالی چند آره -

  ؟ بودن همکار هم با -

 سحوا از نیمی چند هر میبرم جلو رو بحث دارم خاصی منظور با نشه مشخص که میریزم صدام توي رو تفاوتی بی

  . یدنم تکون سري براش احترام ي نشونه به یا میزنن لبخند بهش طرف اون و طرف این از که هاییه مهمون به هانیه

  . بودن اي دانشکده هم کاوه و امید.  عزیزم نه -

  ؟ خونده درس انگلیس هم خان امید مگه -

 هب فاصله همین از رو توجهش ي همه مهر با.  گذاشته نمایش به رو ردیفش و سپید هاي دندون دیگه االن لبخندش

  . میده امید

  . تهرانیه دانشگاه ام بچه نه -

  . کرده تموم انگلیس رو تحصیالتش کاوه میکردم فکر من -

 لندن همیر و میکنه ول رو درسش ترم پنج از بعد کاوه اما میرفتن دانشکده یه امید با هم کاوه.  نه شروع اما آره تموم -

.  

 نظر به فضول هک بپرسم چطور ببینم میکنم سنگین و سبک.  دربیارم سر کاوه کار از بیشتر میخوام ؟؟؟ ترم پنج از بعد

  . بذاره تنهام میشه مجبور هم اون و میزنه صدا رو هانیه ها مهمون از یکی اما نیام

 از اوهک به اشاره یه با بعد و میکنم خداحافظی هانیه از میره سر ام حوصله زود اما میچرخم نمایشگاه توي کم یه ناکام

  . میزنم بیرون سالن توي

 ردهک ول ؟ میکنه ول رو تهران دانشگاه آدمی کدوم ترم پنج از بعد میکنم فکر.  میاره جا رو حالم بیرون هواي خنکاي

 آدم از چی هر.  نکنم دخالت نیست مربوط بهم که چیزي توي بودم داده قول خودم به میفته ؟یادم چرا ؟ شده اخراج یا

  . میشی مشکالتشون ي آلوده کمتر بگیري فاصله بیشتر ها

  . میزنم قدم خیابون توي تنها دارم میره یادم که ام کاوه شخصیت معماي کردن حل مشغول قدر اون

 نظر به مستاصل.  برمیگرده و میره رو خیابون تا رو پیاده ي فاصله مدام که زنی به میفته چشمم که رم می راه کم یه

 ملهح بهم مرد تا چند با خلوت ي کوچه یه توي دیشب ها اون میکنم فکر بعد.  برگردم میگیرم تصمیم اول.  میاد

  . زن یه فقط اونم شلوغ نسبتا خیابون یه توي نه کردن

 متوجه هک نیست خودش حال توي.  رو پیاده سمت میاد دوباره و میکشه خیابون کنار پیکان توي سرکی زن.  میرم جلو

  . میشم پیشقدم پس بشه من

  ؟ شده چیزي -
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  ؟ بله -

  ؟ اومده پیش مشکلی میگم -

  . ممنون نه -

 تو یبرهم رو سرش ماشین باز ي شیشه از.  افتاده هاش شونه روي ملیش چادر.  میاد نظر به ساله سی.  میکنم نگاهش

 که شده پوشیده کاله و شال و کاپشن با طوري که ساله چهار حدودا ي بچه یه.  میزنه حرف ماشین توي ي بچه با و

  . پسر یا دختره داد تشخیص نمیشه

 غریبه یه هاي دست به میشه چطور میده خطر بوي آشناش هاي سالم که شهري توي.  داره هم حق میگم دلم توي

  . میزنه صدام که برم و بگیرم رو راهم میام ؟ کرد اعتماد

  خانم؟ -

  . بله -

  ؟ ندارین رو خودرو امداد ي شماره شما -

  ؟ شده خراب ماشینتون -

  . بله -

  ؟ شده چش -

  . شد چی دونم نمی دفعه یه.  میاد وقت دیر شوهرم.  برمیگشتم خواهرم ي خونه از داشتم.  دونم نمی -

 رمگ پاشم می روش به که لبخندي با رو زن ي سرمازده صورت.  مضطربه که معلومه گوییش پراکنده و لحن روي از

  . کنم می

  ؟ کردي هول چرا حاال -

 ینماش دیگه و چماق میکنه رو همین بفهمه.  برداشتم رو ماشین شوهرم ي اجازه بدون.  گرفتم نامه گواهی تازه آخه -

  ؟ کنم کار چه.  ماشین بی

  . کن باز رو کاپوت در برو -

  ؟ هان -

  . بیرون بیاد بهت از تا میدم تکون صورتش جلوي رو دستم

  . کن باز رو کاپوت!!!  خانمی کاپوت -
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  . برنمیگردم حتی اما میشنوم رو کاوه صداي پشت از بده انجام رو گفتم که کاري تا میپره

  !!! هما -

 و کنممی روشن رو گوشیم ي قوه چراغ.  نیست معلوم چیزي خیلی تاریکی توي.  میبرم ماشین موتور توي رو سرم

  . میندازم نگاهی دوباره

  ؟ میکنی کار چه داري -

  . یدمم حال همون توي رو جوابش اما ببینمش تا کنم نمی بلند رو سرم.  میشه شنیده کنارم از کاوه صداي دفعه این

  . که میبینی داري -

 نوهبش زن تا میکنم بلند بار این رو صدام.  میکنم چک رو موتور ي روده و دل و میکنم طرف اون طرف این رو ها سیم

.  

  . بزن استارت یه -

  . کنم جمع رو حواسم بذاره کاوه هاي غرغر اگر یادمه چیزهایی یه بابا کنار هام بچگی هاي بازي ماشین از هنوز

  ؟ بندازي دردسري یه توي رو خودت باید همیشه.  بریم بیا -

  . بسه بسه -

 تن از اما موتوره توي سرم.  کنارم ومیاد میشه پیاده زن.  زن به خطاب هم و باشه کاوه مناسب هم که میگم چیزي

  . معذبه کاوه حضور از میکنم حس صداش

  ؟ میشه درست ؟ شد چی -

  ؟ داري انبردست ماشین تو -

  . باشه ابزار جعبه تو باید -

  . میده ادامه کاوه میشه دور که همین.  پشت میره و مونه نمی منتظر

  ؟ نشده دیرت مگه تو.  بریم بیا.  هما توام با -

  . اما نیست بردار دست کاوه.  میکنه معاف دادن جواب از رو من برمیگرده انبردست با که زن

  . بلدي فهمیدم.  خب خیلی -

  . کن صبر دقیقه یه.  کرده فلوت کاربراتورش -

  . میگیرم کاوه طرف به رو گوشی و میکنم بلند رو سرم
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  . دار نگه برام رو این -

 متون می راحت که ،طوري گرفته رو متري یک شعاع تا عصبیش امواج.  نمیده نشون خودش از العملی عکس کاوه

 به و کشممی رو کاربراتور به ورودي شیلنگ.  میندازم بغلش توي رو گوشی خودم.  است کالفه دستم از چقدر کنم حس

  . کنه روشن رو ماشین میگم میره رو قدم بالتکیف که زن

  . یگهم زده ذوق.  پائین میاد ماشین توي از زن.  میبندم رو کاپوت در و میکنم تموم رو کارم.  میشه روشن که ماشین

  . بده خیرتون خدا.  نکنه درد دستتون ؟ شد درست -

  . میرسی خونه تا فقط کردم که کاري با.  میخواد اساسی تعمیر این فقط.  میکنم خواهش -

  . بده بهتون میخواید خدا از چی هر.  ممنون.  میرم االن -

  . میکنه حرکت و میشه ماشینش سوار هم بعد

  . میکنه سرزنشم میده بیرون بینی از عصبی رو کوتاهش و سطحی هاي نفس که کاوه

 هچ زن اون دعاي با کردي فکر االن ؟ میبینی زیاد فارسی فیلم ؟ کنی جمع خودت براي خیر دعاي افتادي دوره -

  ؟ مثال میفته اتفاقی

  . کاوه سمت برمیگردم و میگیرم رو زن پیکان از مونده باقی دود از باالخره

  . میرسونه دادم به داشتم الزم کمک من که جایی یه رو یکی هم خدا. گرفتم رو خونگی دعواي یه جلوي.  هیچی -

  ؟ میگیري ساده رو چیز همه قدر این همیشه تو. ـاحتمـ آره -

  ؟ بشه چی بود قرار مثال مگه -

  . میشینه صورتم زخم روي کاوه نگاه

  . بود دزد زن اون شاید -

  ؟ دستش کنار بچه یه با اونم البد -

  . بود دزد بچه شاید اصال -

  . میگیرم باال رو سیاهم و روغنی هاي دست.  ماشین طرف میرم.  نمیدم رو جوابش

 میخواي نکهای یا بازکنید برام رو در میبینید که هایی آمریکایی فیلم سبک به رو امشب یه نمیشه زحمتتون اگر -

  ؟ بشه روغنی خوشگلت ماشین

  . کنه باز برات رو در بیاد خدات بگو برو -
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 تهخس و کالفه.  کنم پاك پیراهنش با رو هام دست سیاهی میخواد دلم که میگه تمسخر با رو آخرش ي جمله طوري

 لندب نفس.  میبره فرو مجعدش نیمه موهاي توي رو یکی اون و میزنه کمر به رو دستش یه.  میکنم نگاهش فقط

  . میگه لب زیر میکنه باز که رو در.  طرفم میاد و میکشه اي زده حرص

  . داره درد هم خیلی.  داره درد چون کنی زیاد باید رو تحملت.  بخوري رو کارهات این چوب که بترس روزي از -

 بودن اگر.  باشه همراهت همیشه اگر نیست عجیبی چیزي.  همزادت میشه درد میشی زاده درد با وقتی میگم دلم توي

  . میکنه تمرین نهایی ي مسابقه براي داره اي گوشه یه بدون.  بگیر رو سراغش

 ***  

  . مونده راه آخر که ممتده سوت یه شبیه حالم جوري یک.  است گرفته حالم امروز

  . بده رو علی امیر خواستگاري جواب تا کردم سفارش مامان به صبح

 هایی دست با ور کلیدم که این از قبل حتی.  دونستم می پریشب از رو این.  بکنم هم فکر بهش نباید افتاده اتفاقات با

 بگیرم صلهفا ازش بیشتر چی هر.  میدونستم کنم باز رو در قفل نتونم و بندازم خونه در به میلرزیدن وحشت از هنوز که

 همون کنه باز برام رو در کسی تا بزنم رو زنگ ، در کردن باز جاي به شدم مجبور که پریشب همون رو این.  بهتره برام

 عقل.  فهمیدم نمونده صورتم روي خون از ردي بشم مطمئن تا انداختم دستیم ي آینه توي نگاه یه اول که موقع

  . نه بگم باید میده تشخیص هم انداختن چرتکه بدون اندیشم معاش

 رو مسئولیت رو بار یه این همین خاطر به.  بزنم حرف رو در رو باهاش خواد نمی دلم.  نه بگم خواد نمی دلم اما

.  نکرد خبرش اومدنشون از وقتی داره حتما.  نه یا داره رو خونشون ي شماره که نپرسیدم حتی.  مامان گردن میندازم

  . باشه من مادر اون هم بار یه بذار.  نیست مهم

 شههمی که اونی.  رفت دست از میخواستم همیشه که هایی چیز اون براي,  آیندم زندگی براي من امید آخرین شاید

 سایه زیر نمبتو من و بگیره گردن رو چی همه مسئولیت که یکی.  ببره و بکنه زندگی این از رو من و بیاد بودم منتظر

 یه من سیندرالیی سندرم این که میفهمیدم ها این از زودتر باید.  بکشم نفس راحت خیال با میده بهم که امنیتی ي

  . نیست بیشتر سراب

.  مبگیر پس رو حرفم و بزنم زنگ مامان به میخواد دلم هم االن همین چند هر.  نه یا درسته کردم که کاري دونم نمی

  . کنم پرت رو خودم حواس شده جوري هر میخوام.  بگیرم رو ذهنم ي وسوسه جلوي تا میکنم تالش

.  بریمب پناه دشمنمون به ممکنه حتی تنهایی از گاهی که است مسخره.  کاوه به میزنم زنگ مدت این تو اول بار براي

  . بخندم دنیا بازي دلقک به نمیذاره خط پشت کاوه جدي و بم صداي اما

  . گرفتید اشتباه خانم -

  . هما منم.  کاوه -
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  . بگیري رو اي دیگه کس ي شماره میخواستی احتماال.  گرفتید اشتباه میگم همین خاطر به میدونم -

  . کردم حساب آدم رو تو که منه تقصیر -

 همون همیش.  میاد در جدیت اون از صداش دفعه یه که میگیره لحنم از سیم بی سیم همه این پشت از رو شدنم کفري

  . سرخوش و فکر بی ي کاوه

  ؟ خبره چه ؟ شدي جنگی خروس جوجه ؟ کردي قاطی دوباره تو -

  . خوشه حالت.  شنیدي خوبی خبرهاي تو انگار اما.  نیست خبري -

  . شه خوب حالت ببینمت بیا هم تو خوب ؟ میکنی دربایستی رو چرا بپرسی رو حالم میخواي اگر -

 رفح کم یه جز چیزي.  نمیذارم محل هم آرزو هاي انداختن باال ابرو و چشم به و میدم تکیه کارم صندلی پشتی به

  . نیست ذهنم توي زدن

  ؟ بشه چی که بیام پاشم راه همه این...  و کم وب و چت,  تکنولوژي همه این -

  . دنبالت میام شدي خوبی دختر که حاال!!!  کردي اعتراف دیدي -

 فهمن زبان کدهاي الي به ال میکنم رو سرم دوباره و میندازم باال اي شونه.  میکنه قطع و بدم رو جوابش نمیده مهلت

  . ام برنامه

 کمتر.  ونهخ برم دیرتر کم یه بذار.  باشم دنیا نبایدهاي و بایدها بیخیال رو امروز یه بذار,  امروز یه فقط میگم دلم توي

 میشد که ینا به نه ؟ میشد چی میکردم قبول رو علی امیر اگر که کنم فکر این به کمتر.  بشنوم رو بابا هاي نصحیت

 می رو فعهد این ، بره میخواد جا هر دنیا بذار اصال.  کنه تهدیدم میخواست کی که این به نه کنم فکر کرد تیکه بهش

  . رودخونه جهت نه برم پیش خودم دل مسیر با خوام

 صفحه روي پیامش وقتی خصوصا.  علیه امیر پی حواسم و هوش نصف هم کاوه ماشین توي ها حرف این ي همه با

 تیوق اما مونده مردد جواب قسمت روي دستم ".  بود حقم توضیح یه ي اندازه به میکنم فکر ".  میرسه گوشیم ي

  . باشم داشته جوابی واقعا که وقتی براي میذارم رو جواب میشنوم رو کاوه صداي

  ؟ کجایی -

  . اشهب داشته وجود برات خوبی جاي هیچ دیگه بشی بزرگ وقتی نمیکنم فکر.  باش مطمئن.  نیستم خوبی جاي -

 یب دفعه یک.  میذاره دنده روي خودش بزرگ دست زیر و میگیره رو دستم که میکنه حس رو صدام گرفتگی هم اون

  . میکشم بیرون دستش زیر از خشونت با رو دستم و میکنم خالی سرش دنیا از رو دلیم دق تمام اختیار

  . من نه داره تو دست به احتیاج نه اتومات دنده ماشین -
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 جاي هی میریم میکردم فکر خودم حال با اما کجاست مقصدش نپرسیدم.  باشم خودم حال به میده اجازه و نمیگه چیزي

  . خلوت ي کافه یه ي گوشه مثال دنج

 و دور.  یدارمم نگه باز نیمه رو ماشین در اما میشم پیاده حوصله بی.  میکنه پارك شلوغ خیابون یه کنار مدت یه از بعد

  . میکنم نگاه رو بر

  . ندارم خرید حال من کاوه -

  . نمیکنیم پیدا پارك جاي جلوتر.  خرید بریم خوایم نمی -

  . نشنوم باال سر جواب تا پرسم نمی چیزي دیگه

 و هکوچ چی هر از دیگه.  تاریک ي کوچه یه توي میپیچه دقیقه چند از بعد.  میکنم هماهنگ باهاش رو هام قدم اجبارا

  . ایستم می کوچه وسط و میکنم سست پا.  ترسم می تاریکیه

 بینم نمی که کسی با و میشونه رنگ آبی آهنی بزرگ در یه ي زده زنگ تن روي محکم ي ضربه تا چند دست کف با

  . میکنه دراز طرفم به رو دستش و سمتم برمیگرده بعد.  میزنه حرف

  . دیگه بیا -

 بزرگ رد اون.  میکنم انتخاب رو رفتن,  رفتن و موندن بین.  تو میره و میندازه باال اي شونه هم اون.  خورم نمی تکون

 و یرنمیگ پژواك خالی سالن توي هامون قدم صداي وقتی.  میشه ختم بزرگ سالن یه بعدش و کوچیک سالن یه به

 سقف زا که هایی چراغ با بزرگ سالن یه واضح تصویر زود خیلی اما میگیره فرا رو بدنم خفیف لرز یه میشن تکرار

 نقش و گهرن یه اش تیکه هر که دیوارهایی با سالن یه.  نمیذاره ترس براي دلیلی میشن روشن یکی یکی و آویزونن

 زمینه وسط سرخ هاي تاب و پیچ.  میکشونه خودش دنبال رو چشم دیوارها ي بدنه روي هم مدوري رنگ سرخ هاي

  . همراهی به میکنن دعوتت زرد و سبز و آبی ي

 با و ردهبرمیگ ، پیچه می سالن توي که پام صداي.  میکنه نگاه رو اطراف داره کمر به دست و ایستاده سالن وسط کاوه

 از وجهت بی اون اما ایستم می جام سر طرفم میاد.  نمیارم خودم روي به.  میکنه نگاهم پوزخند یه و انداخته باال ابروي

  . سالن ي گوشه میره و میگذره کنارم

 و ایستادم دهش داده قرار طرفش یه شیبدار سکوي یه فقط و بسکتباله زمین تا چهار بزرگی به الاقل که فضایی توي

  ؟ زنیمب کوچیک گل کاوه با مثال میشه.  حدسیاتم به پاشم می تمسخر رنگ یه ؟ کنیم کار چی جا این قراره موندم

...  

  . سمتم میاد اسکیت کفش جفت دو با کاوه که میکشم سرکی ذهنیم هاي دروازه و توپ دنبال به

  ؟ نه یا هستی -
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 ها بعد.  بخره برام نتونست بابا ها موقع اون اما داشتم دوست اسکیت ها بچه ي همه مثل هام بچگی!!!  ؟؟؟ اسکیت

 اه بازي جور این براي میکردم فکر دیگه اما میخورد هم من پاي به که این با خرید اسکیت یه هادي براي که هم

 خريآ این انگار.  بیشتر نه اما کردم سواري اسکیت کمی آرزوم شدن برآورده محض دوباري یکی.  شدم بزرگ زیادي

  . میکنم فکر بلند رو ها

  . کنم بازي اسکیت نشد بیشتر بار چند اما داشتم دوست هام بچگی -

 کرده ییرتغ خیلی قبل به نسبت که صدایی با بعد و میکنه نگاه هام چشم توي لحظه چند اما چطوره لحنم دونم نمی

  . میکنه زمزمه

  . طور همین منم -

  . منه صورت سهم پوزخند حاال.  میده فشار دستش توي رو ها کفش حسرت با

  . باشی کشیده رو ها چیز جور این حسرت خوره نمی تو مثل داري مایه بچه به -

  . ودب بازي قرتی سواري اسکیت کیا ساالر حاجی نظر از روزها اون.  نداشت فرقی برام نبودن با بودن دار مایه بچه -

  ؟؟؟ کیا ساالر -

 هم تو میخواي.  میاوردم خودم با هم رو کیوان هایی وقت یه.  یواشکی اونم گاهی از هر البته.  کردم جبران ها بعد -

  ؟ کنی امتحان

 میخوان زور به ها بعضی.  مرگ دم تا ، مونن می آدم همراه ابد تا نقش از پر و رنگی آرزوهاي ، بچگی هاي وسوسه

 رو خوابش هم ها بعضی ، میکنن منتقل هاشون بچه به رو ها اون ها بعضی بریزنشون، دیگه چیزهاي غالب توي

  . بیداري توي حتی میبینن

 و میکنم رد گردنم پشت از رو شالم هاي دنباله.  طور همین هم خودش.  میکنم پا به و میگیرم ازش رو ها کفش

 رو مکاپشن تونم نمی پس نموره کم یه حتی بیرونه سردي به هم داخل هواي.  میکنم مهار باهاش سرم پشت رو موهام

  . دربیارم

 و رهمیپ پایین و باال.  میده جوالن خالی سالن توي اما کاوه.  کنم حفظ رو تعادلم که بلدم قدر اون فقط کار این از

 نمم بعد و میکنم پا اون پا این کم یه. میره جلو پا یه فقط روي زانوهاش از یکی کردن خم با و میزنه دور.  میچرخه

  . میرم دنبالش

  ؟ کردي پیدا کجا از دیگه رو جا این -

 ات.  کنن خرابش میخوان دیگه ي هفته چند تا نبود خوب درآمدش.  جا این میومدم ها وقت آخر پیش وقت چند تا -

  . ببریم ازش رو ها استفاده آخرین بذار هست
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  ؟ تو اومدي چطوري تو پس -

  . رو پول هم میشناسه خوب رو من هم نگهبانش -

 یهنرنمای وسط گاهی.  تره اي حرفه کاوه.  چرخید میدون توي میشه چطور میاد یادم داره کم کم.  میکنیم هم دنبال

 که رخوتی ي همه.  میشه بیدار وجودم توي سرکش و لجوج حس یه.  چرخونه می دور و میگیره رو هام دست هاش

 اما میرم جلو خوردن زمین مرز تا باري چند.  دیوار روي هاي دایره الي البه جایی میره و میشه دود بود تنم توي

  . میکنه وادار پرواز به رو رفته خواب هماي سرزده بهم که سرزندگی

 . میده صیقل رو روحم عیار تمام کاري معرق یه شبیه سالن کف روي ها کفش چرخ شدن کشیده خرت خرت صداي

  . میکنه من دوباره رو من

 ي سابقهم.  میفته راه به بینمون قرارداد بی ي مسابقه جور یه.  برم پاش به پا میخوام.  بیفتم عقب کاوه از خوام نمی

 و ها زدن جیغ ، ها کشیدن هو همین اما نمیزنیم حرفی هیچ.  ها گرفتن دم و ها گرفتن سرعت و ها زدن چرخ بین

  . ماست مشترك حرف مهمترین ها خنده

 که یرهگ نفس قدر اون گرفتنش قوس ، پرشش. برمیگرده و میپره باال و میره.  خوره می تاب و سکو باالي میره کاوه

 میخواد.  طرفم میاد کاوه.  میدم دست از رو تعادلم نرسیده راه وسط به اما باال اون میرم.  کنم امتحان میکنم هوس

 زمین دو هر . میکشم پائین خودم با اونم و میگیرم دستم توي رو لباسش ي گوشه.  میرسه بهم دیر اما داره نگهم سرپا

 سکو به میدم تکیه و میفتم سرفه به خنده شدت از من.  میگیره خندمون افته می همدیگه به که چشممون.  خوریم می

 لوو زمین روي که خنده می قدر اون هم کاوه. میدم تکیه زانوم روي رو سرم و میکنم جمع بغل توي رو پاهام از یکی. 

  . میذاره,  کردم دراز که من پاي اون روي رو سرش.  میکشه طرفم به زمین روي رو خودش میگیره آروم وقتی.  میشه

  . نیاوردي گیر که بالش.  ببینم شو پا ؟ راحتی -

  . میکنه زمزمه خودش با و میده بیرون آسودگی با رو نفسش.  میکنه خم رو هاش زانو فقط

  . بخندي,  خوردي زمین که بار هر میشد کاش -

 تدرش هاي چشم.  میگذرونم نگاهم زیر از رو صورتش اجزا تک تک.  میکشه عمیق نفس یه و میبنده رو هاش چشم

 رو اشه پلک اما میخوره کوچیک تکون یه کاوه.  میکنم مرتب سرانگشت با که رو پرپشتش ابروهاي ، رو اش بسته

 کرده کاري نچنی باهاش کسی نوزادیش زمان انگار.  میکشم کم یه دست با رو تیزش نوك و کشیده بینی.  نمیکنه باز

  . دراومده شکل این به االن که

 هم به دست با رو موهاش اول.  ببرم فرو سیاهش موهاي الي البه رو ام پنجه تا میده قلقلک رو وجودم حسی یه

 وامخ نمی.  میسوزه.  میگیره آتیش ستاره هزار هزار هاش چشم توي.  میکنه نگاهم و میشن باز هاش پلک.  میریزم

 بین هام انگشت که میکنم مرتب دوباره رو اش ریخته هم در موهاي.  کنه پرت رو حواسم هاش چشم بارون ستاره
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.  یکنهم نوازش لبش با رو هام سرانگشت دونه دونه و میبره لبش سمت به رو دستم.  میفتن گیر بزرگش هاي دست

  . بوسه می رو نبضم روي و برمیگردونه رو مچم آخر دست

 و ددو خروار خروار زیر از و میزنه چنگ دلم ي ریشه و رگ به دستش انگار.  میگیره دست به رو احساسم نبض انگار

  . میگیره ضربان بدنم هاي رگ تمام.  میکشتش بیرون غبار

 قل دلم ته سنگریزه یه شبیه شک!!!  تضاد.  میشم خیره اون هاي انگشت شکالتی رنگ و خودم دست سپیدي تضاد به

  . کنه هیپنوتیزمت جادویی و سحر هیچ نمیذاره باشه کفشت توي اگر که اي سنگریزه.  میخوره

  . میکشم بیرون اش پنجه از رو دستم

  . میپره جا از دفعه یک اما شده چی نفهمیده کاوه هنوز

...  

 ور کدش.  میکشه بیرون رو گوشیش شلوارش جیب توي از.  میپره جا از دفعه یک اما شده چی نفهمیده کاوه هنوز

 که ایه وشیگ این معلومه کردنش باز پسورد از.  باشه مسیج باید کنم می فکر که چیزي خوندن به میکنه شروع و میزنه

  . ندارم رو خطش ي شماره من

 یشپ ي دقیقه چند سرخوشی.  میشه بلند جا از و میکشه هم در رو ابروهاش.  برمیگرده اش چهره حالت پیام خوندن با

  . افتاده خماري به مستی از بعد که داره رو آدمی حال و پریده سرش از کامال

  . بریم پاشو -

  . که اومدیم تازه ؟ کجا -

  . برم زودتر باید.  دارم کار -

  ؟ شب وقت این کار؟ -

  . روزه وسطه االن دنیا وره اون.  شبه شما براي -

  ؟ میفته راه اس ام اس با دنیا طرف اون کارهاي -

 میبینهن هم رو خودم هیچ که دستم کاوه ولی شم بلند که کنه کمکم تا میکنم دراز رو دستم و درمیارم پا از رو ها کفش

.  

 عجم رو خودم سرما شدت از.  داره سوز بدجوري هوا.  بود کرده پارك رو ماشین که سمتی میریم.  میفتم راه دنبالش

  . میاره خودش به رو کاوه باالخره که میکشم هوفی.  کنم می

  ؟ سردته -
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  . اوهوم -

  . کنه نمی رو کار این اما.  من ي شونه روي بندازه و دربیاره رو اسپرتش کت ها فیلم این مثل باید االن میکنم فکر

  . وایستا دقیقه یه -

 حاال,  ردهک پارك نزدیک خیلی رو ماشینش.  میکنم نثارش گرفتم یاد عمرم توي که هایی بیراه و بد تمام من و میره

  . رفته کجا خودش و کاشته رو من نیست معلوم

 یک بشقاب یه از شده بلند بخار با میاد دهنم از که بخاري.  کنم گرمشون نفسم با تا دهنم جلوي میارم رو هام دست

 که وهکا به.  داغه لبوي سرخ هاي تیکه از پر بشقاب توي.  میشن مخلوط شده گرفته صورتم جلوي که مصرف بار

  . میکنم نگاه گرفته دستش توي رو بشقاب

  ؟ لبو -

  . شی گرم تا بخور.  بستنی پس نه -

  .نمیشه پیدا که میگردم چیزي چنگالی دنبال بشقاب توي

  ؟ بخورم جوري چی -

  . میذاره دهنش توي و میداره بر تیکه ،یه خریده ها فروش دست از یکی از معلومه که لبویی از پر بشقاب از

  .جوري این -

  ؟ دست با -

  . نبودي سوسول که تو -

  . برمیگردونه خودم به رو خودم حرف

 لبخنده اب.  ایسته می بعد و میکشتم نداره گذر حال در مردم براي اي دیدنی چیز که دیواري کنار خیابون ي گوشه یه

 سمت و میگیره دست به رو لبو از انگیز وسوسه و سرخ ي تکه یه و میبره ظرف توي رو دستش.  میشه خیره من به

  . میاره دهنم

 شدي دسر که جایی یه ، وقتی یه و نیستن داري رو انتظارشون وقتی که هایی محبت ، عجیب هاي محبت این مبهوت

  . میشم غرق هاش چشم سیاه گوي توي دستش جاي به میارن هجوم سمتت افتادي پا از و

 و یکنهم نزدیک ام بسته یخ هاي لب به رو لبو.  میکنه پر رو مشامم و میپیچه سردش عطر الي به ال داغ لبوي بوي

  . میکشه ها اون روي

...  
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  . میبره خودش دهن به رو لبو تیکه و میکشه عقب رو دستش دفعه یک که کنم باز دهن میام

  ! بود مزه خوش!!!  ومهــ -

 توي رو بول داغ هاي تیکه بیخیال هم من بار این.  برسم بهش تا میدوم سرش پشت.  میفته راه بلند هاي قدم با دوباره

 رونبی لباس کاور یه ماشین پشت از کاوه افتادن راه از قبل.  رسیم می ماشین به کی که فهمم نمی و میذارم دهن

  . توشه شلوار و کت دست یه و مردونه سفید پیراهن یه.  میکشه

  ؟ داري تصویري کنفرانس مگه ؟ کنی عوض لباس االن میخواي ، دنیات سر اون کار براي -

  . بقیه به سپره می.  نمیده انجام خودش رو کارها ي همه که آدم -

  ؟ میري کجا تو پس خوب -

  . کنم کنترل رو جزئیات سري یه تا برم باید خودم اما بفرستم رو عده یه کار این براي کردم هماهنگ -

  ؟ نفهمیدم من کردي هماهنگ کی.  دادن خبر تازه که تو به -

 آویزون صندلیش پشت به رو اسپرتش کت جواب بی و میکنه نگاه رو من لحظه یه براي فقط رفته باال ابروي یه با

  . میکنه

 قعمو همون البد.  بخره لبو تا رفت که وقتیه نبوده من کنار سالن از بعد از که زمانی تنها!!!  اي احمقانه سوال چه

 عنیی.  بشنوم رو اش مکالمه من خواسته نمی یعنی این...  اما.  بزنه زنگ تونسته می!!!  داده انجام رو هاش هماهنگی

  . میشنیدم که نباید شاید

 تنیس بچگیم هاي حسرت همدل و همبازي دیگه.  دونم نمی ازش هیچی که همونی میشه.  میشه غریبه کاوه دوباره

.  

 تن از رو هفتش یقه شرت تی ، میشمرم رو جدولش خالی هاي خونه دارم و شدم خیره بهش که من به توجه بی اون

  . رومه جلوي اش برهنه نیمه بدن.  درمیاره

  . میگیري اشتباه عمومی حموم با رو جا همه وگرنه!  ها نمیبینی آب هم تو -

 عمیق و کهنه نظر به که زخم یه.  میبینم زخم یه,  ستبرش رنگ اي قهوه ي سینه روي ها مغازه تابلوي رنگی نور زیر

  .میکشه عقب رو خودش ، میبرم جلو که رو دستم.  میاد

  ؟ چیه جاي زخم این کاوه -

  . دارن ها زخم جور این از همه مردها -

  ! جوریه یه.  میکنه فرق این شکل ولی -
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  . میزنه پوزخند.  میبنده رو پیراهنش هاي دکمه سریع

  . برسم نظر به جذابتر خواستم -

 یشزندگ توي کسی هر.  داره حق شاید.  نمیده سوالی به حسابی درست جواب,  نخواد وقتی که فهمیدم رو این دیگه

  . داره نگهشون خودش براي میده ترجیح که داره هایی زخم

  . آوره سرسام سرعتش.  خونه سمت میبره رو من

  ! ها برسم زنده میخوام من.  میرم خودم داري کار -

 کوچه رس تا رو من.  نشنیده هم رو صدام حتی معلومه.  فکر توي رفته دوباره.  نمیکنه تغییري سنج سرعت ي عقربه

 انوهاشز روي و میشه خم.  میکنم تعجب.  میکنه باز رو من سمت در و میاد.  کنم باز رو ایمنیم کمربند تا.  رسونه می

  . میذاره پاهام روي رو رنگ اي قهوه چوبی ي جعبه یه.  میشینه

  . بودم اینا عاشق بچگی از من ؟ موزیکه ي جعبه!!!  واي -

  . میشه پخش صورتم توي تیز برق یه موسیقی جاي به.  میشم غافلگیر میکنم باز که رو جعبه

  . کنی دفاع خودت از بتونی شدي مجبور اگر که باشی داشته چیزي یه همراهت بهتره -

 یرممیگ داره مشکی و صدفی ي دسته یه که داري ضامن چاقوي از رو هام چشم.  عجیبش ي هدیه براي خوبیه توجیه

  . دزده می رو نگاهش زود خیلی اون اما.  میدوزم کاوه هاي چشم توي و

  . میخوره ظریفت دستاي به اش پنجه جاي -

 از کیی به و میذارتش دستم توي.  میکشه بیرون زیرش از مشکی ي قوه چراغ شبیه چیزي یه و میزنه کنار رو چاقو

  . میکنه اشاره روش قرمز هاي کلید

  . کنی شارژش هم معمولی برق با تونی می.  بزنی رو کلید این و کنی نزدیکش مهاجم بدن به کافیه -

 ها رفح این با.  میارم بیرون ماشین توي از رو پاهام هم من.  میشه بلند جا از.  برمیگردونه جعبه توي رو شوکر دوباره

 میکنه رازد دست.  میزنه زانو جلوم دوباره اون.  چسبیده ماشین صندلی به بدنم هنوز.  ندارم روشون ایستادن براي توانی

  . میبنده مچم دور رو چرمی بند یه.  میزنه باال رو شلوارم راست ي پاچه از کمی و

  . داري نگه خودت به ممکن جاي نزدیکترین رو چاقو بهتره -

 یه , میبینه که رو من حال.  میکنه بلند سر.  میده جا مچم دور رنگ اي قهوه بند توي و درمیاره جعبه از رو چاقو کاوه

  . میشونه صورتش روي روح بی لبخند

  . ذاريب نمایش به رو تراشت خوش هاي ساق و بپوشی تفنگی لوله شلوار تونی نمی دیگه که اینه ایرادش فقط -
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  ؟؟؟ مواظبمه ؟؟؟ نگرانمه

 قهی و ببرم دست میخواد دلم.  شم نزدیک بهش که خواد نمی دلم و شم نزدیک بهش میخواد دلم.  دارم عجیبی حال

 برو!!!  هن " بکشم فریاد سرش میخواد دلم.  بگیره فاصله ازم نذارم و بکشمش خودم طرف به و بگیرم رو پیراهنش ي

 و اش سینه تخت بکوبم محکم میخواد دلم.  " ؟ جونش به افتادي جوري این که من زندگی از میخواي چی.  عقب

 گردنش کنار ، اون ي شونه روي بذارم رو سرم کرده هوس ام دیوونه دل اصال.  " ندارم دوست بازي دیگه من " بگم

  ".  بمونی خوب.  باشی خوب همیشه میشه " بگم و

 خی رفتنش از.  میشم گم مسیرش دو هر توي گذاشتن پا از که کردم گیر اي دوراهی توي.  دونم نمی.  دونم نمی

 ها بازي این از دیگه که کنم داغ رو دستم پشت باید.  میسوزم.  میشم ور شعله موندنش از.  میشم زمستون.  میکنم

  . بخورم بازي خودم از ناغافل مبادا نکنم

 وجودم عمق از زحمت به رو خودش که عقله هنوز آخرش.  میره و میاد سرم توي آنی جنون یه مثل ها این ي همه

  .میکنه خودنمایی و میکشه بیرون

 نجرهح از باالخره صدا.  کوبم می کاوه پهلوي توي آروم چپم پاي با.  کنم برگزار شوخی به رو چیز همه میکنم سعی

  . میاد بیرون ام خشکیده ي

  . کن مسخره رو خودت رو پر بچه!!!  هوي -

  . ندارم جانی امنیت تو برابر در.  برم شخصی دفاع کالس یه باید خودم اینکه مثل نه -

  . میده ادامه و میشه پرپر هم روحش بی لبخند

  . برسی خونه به تا مونم می.  نشده دیرم تا برو حاال -

 ويت میندازم کلید.  ایستاده هنوز کوچه سر اون.  خونه سمت میرم.  میشم نزدیک بهش دارم انگار اما.  میشم دور ازش

  . ایستاده هنوز اون و در قفل

 ؟؟؟ بده همب دنبالشم زندگی تو که رو چیزي اون میتونه کاوه میکنم فکر.  بازیه یه ها این ي همه میره یادم لحظه یه. 

  . بازیه یه ها این ي همه اما

***   

 از ها آدم بعضی.  ترسناکند ها بعضی و کننده کسل ها بعضی ، اند سطحی ها بعضی.  هاست کتاب عین ها آدم زندگی

 تشخیص قابل سادشون جلد روي از محتواشون که بینی می رو هایی آدم گاهی ولی زدنن حدس قابل جلدشون روي

  . نیست
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 چه پشتشون بزنم حدس میکنم سعی و میشم خیره ها کتاب وارنگ و رنگ جلدهاي به.  زنم می چرخ کتاب شهر توي

  . باشن تنها کم یه بابا و مامان تا کنم می تلف وقت.  میکنم پائین و باال رو ها دي سی.  خوابیده اي قصه

 و هادي از اما بار این.  برگرده کردم خواهش ازش و زدم زنگ مامان به امروز تکراري موضوع یه سر قهر روز چند بعد

 ور هادي وقتی از.  میده دستمون کاري یه هادي مثل هم اون نباشه هیوا سر باالي اگر که این از.  گذاشتم مایه هیوا

 فقط بودن مادر از گرفتن مهمه قدر این چرا دونم نمی هنوز حتی که کذایی ي اسلحه اون هم بعد و مواد حمل جرم به

  . کنه قبول رو نقشش ي دیگه ابعاد که وقتشه حاال.  داده نشون رو هاش تابی بی

 اام نیست آخر حرف میدونم که من.  بزنه رو آخر هاي حرف بابا با تا میاد گفت.  شد نرم زود همیشه خالف بر مامان

 و خونه اجاره درآوردن که میفهمم.  داره رو خودش هاي درگیري بابا.  بکشه طول بیشتر صلحشون دفعه این امیدوارم

 اما.  تهتربی و اصالح کانون ي گوشه پسرش تنها ، هاش بچه از یکی وقتی هم اون.  سخته چقدر براش زندگی یه خرج

  . داشته ماجرا دار دنباله رمان یه ي اندازه ،به کفایت حد به ماه دو یکی این هم من زندگی

  . بدم فضا بهشون ها روانشناس قوا به.  بدم وقت بهشون میخوام

 برمیگردم.  کسی به خورم می که میرم عقب عقب دارم.  خونم می رو ها کتاب تمام اسم و میگردم اینجا دور

  . میاد نظرم به آشنا زن که کنم عذرخواهی

  . ببخشید -

  ؟ دیگه رو معرفتیت بی ؟ رو چی -

  .میکنه بغلم و سمتم میاد زن.  میزنم پرتی حواس لبخند.  نمیارم یاد به رو دختر که درگیره قدر اون ذهنم

  ؟ چطوري.  دختر ام هانیه -

  ؟ چطورید شما.  سالم -

 بلندش پاشنه هاي کفش.  داره گشادي پائین که پاش مچ نزدیک تا پوشیده بلند بافت یه بار این.  میشم جدا ازش

 بوت نیم.  میارم ایمان خودم بدشانسی به میکنم فکر که خودم ي ساده ظاهر به.  ده می نشون من از بلندتر رو قدش

  . میام نظر به ها بچه شبیه کنارش ها لباس این با!!!  کتون کاپشن یه و همیشگی اسپرت هاي

.  بودم دیده نمایشگاه توي رو هانیه.  میکشه خودش پی رو هام چشم شده سرخ هاي لب اون روي گرمش لبخند

  ؟ داره سال و سن هم آلزایمر ببینم بکنم سرچی یه باید!!!  من حواسم کم چقدر.  پیش روز چند همین

  ؟ نشناختی هنوز نکنه ؟ دختر کجایی -

  ؟ چطوره امید آقا.  نیستم حواس کم هم ها قدر اون دیگه.  بابا چرا -

  ؟ دیگه همید با هنوز ؟ چطورید کاوه و تو.  خوبه -
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  !!! هنوز آره -

  . میده جواب باال سر میکنم دعوتش میزنم زنگ که معرفت بی ي کاوه اون به ؟ نیست خبري ازتون -

  ! است گاوه خورده یه.  دیگه است کاوه -

 . گرفتم قرار گرم امواج این ي دایره توي االن من میکنم حس و گرفته رو اطرافش هاله یه مثل ذاتیش صمیمیت

  . میزنه بهم چشمکی

 بریم جمعه عصر گذاشتن قرار ها بچه.  کشیدم نمی رو ـاوهگـ منت وگرنه نداشتم رو تو ي شماره!  ها واردي -

  . هستیم هم شما منتظر.  جمشیدیه

  . میشه چی ببینیم تا -

  . منتظریم گفتم. نه یا میاید نگفتم -

  . دهنش تموم کاوه مورد در درونیم مکش کش اون هنوز.  نیومدم کنار خودم با هنوز.  بدم بهش درستی جواب تونم نمی

  . میکنه یادداشت چیزي جلدش توي مداد یه با و میگیره رو دستم توي کتاب هانیه

 بزن زنگ.  هست هم خاص منه ي شماره به مزین چون شما مال البته.  خوندمش که من.  خوبیه کتاب بخرش -

  . کنیم هماهنگ هم با رو قرار دقیق ساعت

  . ده نمی بهم مهلت که میگردم دعوتش رد براي بهونه یه دنبال ذهنم توي

  . خداحافظ.  بینیم می رو همدیگه حسابی درست جمعه حاال. برم باید دارم عجله من.  عزیزم ببخشید -

 نگاه ستمد توي کتاب به دوباره.  کنم فکر افتاده گردنم که چیزي به و کنم خداحافظی باهاش لبی زیر میتونم فقط

  "!  ماند نمی قرمز چراغ پشت عشق ".  میکنم

***   

 کوله یه توي رو خودمون هاي ترس کدوممون هر.  نیستیم محکم میکنیم وانمود که قدرها اون کدوم هیچ ها آدم ما

  . میکشیم دوشش به بقیه از پنهان و میریزم

.  بشه دار حهجری غرورش ترسید شاید و نشد خواستگاري قضیه پیگیر دیگه کوتاهش پیام اون از بعد که علی امیر مثل

 به اگر ترسیدم و داشتم نگه خودم پیش راز یه مثل رو شب اون ي حمله جریان ادعاهام ي همه وجود با که من مثل

 تاررف طوري روز سه دو این که کاوه مثل یا.  کنن تموم واقعا رو تمومشون نیمه کار و برگردن مردها اون بگم کسی

  . شه نزدیک بهش کسی ترسید می و بکشه دفاعی دیوار یه خودش دور خواست می انگار که کرد
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 براش رو هانیه با دیدارم میخواستم فقط اولش.  زدم کله سرو باهاش مدام هانیه دعوت از بعد از رو گذشته روز چند

 دمش تر مصمم من و آورد بهانه اون.  شدم تر مشتاق من ، زد سرباز دعوتش قبول از بیشتر اون چی هر اما کنم تعریف

.  

 آویزون رو خودت خواي می ، گفت دفعه یک.  کرد ام کالفه واقعا که زد غر جونم به مدت این توي قدر این چند هر

 و اومدم ستوه به آخر.  گفت دیگه چیز یه هم دفعه یه.  دربیاري سر من کار از خواي می ، گفت دفعه یه.  کنی من

 اجبارا ". کرده دعوت خودش دوست عنوان به رو من هانیه.  نکردن دعوت که رو تو دختر دوست.  میرم تنها " گفتم

  . اومد کوتاه

 ور به رو جدیدي هاي آدم با قراره که همین ولی.  هستن هایی آدم طور چه یا.  بپوشم لباس باید جوري چه نمیدونم

 یه ويت جمع یه بین.  خوبه هانیه به حسم.  باشم خودم فقط بینشون رفتن براي میدم ترجیح.  میاره ذوقم سر بشم

  . میکشم رو خوشی روز انتظار ، میده نشونم رو خوبش روي داره روزها این که اي کاوه با عمومی جاي

 که اركپ در دم میرسیم وقتی.  برسه جا اون به نمیخواد دلش اصال انگار.  میکنه رانندگی آروم همیشه خالف بر کاوه

  . هستن ما منتظر و اومدن بقیه

  . میرسه نظر به شور پر ، شون دوستانه جمع

 سادش ظاهر و موها و مرتب سبیل و ریش با طاها محمد از.  میزنن سازي یک کدوم هر که جوون پسر و دختر تا چند

 یشهم بلند تیغش شش صورت از که افترشیوي و عطر بوي که حسام تا دوزه نمی کس هیچ هاي چشم توي چشم که

 روي زیاده لب و گونه رژ از استفاده توي اما نداره آرایشی هیچ عسلیش هاي چشم که بهار از.  میکنه مست رو آدم

 رو بهار دست اي لحظه که مهران یا.  داره نگه تونه نمی اش شده فر موهاي روي رو براقش قرمز شال که بیتا تا کرده

 ولی.  دارن برخورد و فکر طرز یه جورین یه کدوم هر.  شدن رها هاش شونه روي مواجش بلند موهاي اما کنه نمی رها

 به. هنمید خودش به رو من کردن معرفی زحمت حتی کاوه.  شونه دِلی یک و صمیمت مشترکه همشون بین که چیزي

  . بقیه با من رابط میشه هانیه جاش

  .یریمم جلو باال به رو ، رو پارك و زنیم می قدم هم نزدیک.  میشم پذیرفته گروه از عضوي عنوان به هم من زود خیلی

  . بگم هانیه به رو هام حرف ترم راحت هنوز اما هانیه ذاتی زودجوشی یا قبلیمونه آشنایی بابت دونم نمی

  ؟ شدین آشنا باهم کجا ها شما -

  . اما وسط پره می شیطنت با بیتا

  ؟ نیاوردي در رو کاوه زندگی توي ته هنوز!!! وا -

  . نیست اعتمادي که ها مرد حرف به اما.  عزیزم چرا -

  . بودیم اي دانشکده هم همه ماها -
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 روي ور تعادلش چطوري بلند پاشنه هاي کفش اون با بفهمم تونم نمی.  میده هل شال زیر رو سرکشش موهاي بیتا

  . پرسم می اي دیگه چیز جاش به اما.  میکنه حفظ ها سنگفرش

  ؟ دارین ارتباط هم با موقع اون از هنوز -

  .خونه نمی ماها با دیگه شده اروپایی مزاجش که کاوه جز به.  داریم ها زندگی هم با موقع اون از ماها -

  ؟ میکنین کار چه شماها -

 پریدن ینپائ و باال و بیتا هاي کردن لی لی با خصوصا.  نداره خاصی ي قاعده رفتنمون راه.  میگیره رو بیتا جاي هانیه

 یکنهم حرکت بقیه از تر عقب کاوه ولی.  کنه گمش ترسه می انگار میکشونه خودش دنبال هم رو بهار که مهران هاي

  . میده رو جوابم اما میدوه امید پی هم هانیه هاي چشم. 

  . میزنیم مهد یه خواهرم شوهر و خواهرم با داریم طرف اون از.  میکنه کار شهرداري امید -

  ؟ هنر به داره ربطی چه کودك مهد!  نقاشی میکردم فکر -

  . میدن مثبت انرژي کلی بهت و ندارن محدودیتی جور هیچ.  هان بچه استعداد و ذوق منبع اتفاقا -

  . نمیاد در هم چندانی پول هنر از گمونم -

 از ، تهبرگش خارجه از وقتی از ولی بودها آدمتر ترها قبل البته.  نمیان دنیا دار مایه بچه شما پسر دوست مثل که همه -

  ... . شده بدتر هم باباش

 این ابتب بیتا به هانیه اما بدنم بیشتر دارم دوست.  دارن خبر کاوه مجهول ي خانواده از من از بیشتر خیلی ها اون انگار

  . حرفش وسط میپره و میره غره چشم دخالتش

 هفته.  میکنیم خودمون فعال رو مهد کارهاي بیشتر داریم همین خاطر به.  نیست اینجا الاقل.  نیست هنر تو پول آره -

  . بیا هم تو داري دوست.  ها کالس دیوار روي کشیدن نقاشی براي بریم قراره هست تعطیلی روز یه دیگه ي

 فحر به داره ظاهرا و برده فرو جینش جیب توي رو هاش دست و انداخته پائین رو سرش که میکنم تمرکز کاوه روي

  . میکشم هانیه بازوي به دستی لبخند با.  نیست تنها که میشه راحت خیالم ناخودآگاه.  میده گوش حسام هاي

  . جون هانیه کشیدم نقاشی فوتوشاپ توي فقط حاال تا من -

 ولت سادگی همین به کردي فکر.  بهت میزنم زنگ.  کنیم نقاشی جري و تام میخوایم که بکشیم مونالیزا نیست قرار -

  . میکنم

  . کارش پی رفت هما شدي بدبخت -

  . میخندونه رو همه و میکنه شوخی.  بدیم ادامه نمیذاره دیگه و بحث وسط میپره شیطنتش با بیتا
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 وستد وقت هیچ که نیست خود بی کاوه " میگه خاصی حالت با بیتا وقتی اما بپرسم کاوه از بیشتر دارم دوست

 که ولونهبقب بهم میخواد که نیست کارساز هم هانیه هاي دلجوئی.  میکنم نشینی عقب " نمیاره خودش با رو دخترهاش

 کردهن رو کار این دیگه نبودن سازگار گروه با که آورده باخودش رو هاش دوست از تا دو یکی پیش سال چند چون کاوه

  میپرسم و دارم نگه دهنم توي رو زبونم تونم نمی میده آزارم چیزي یه فقط. 

  ؟ نشد جدي هاش دختر دوست از کدوم هیچ با وقت هیچ کاوه -

 بشنوه ور صداش که قدر اون نه.  نیست نزدیکمون کسی شه مطمئن بخواد انگار میندازه اطراف به نگاهی یه اول هانیه

  . میکنه خشکم ثانیه چند براي که میگه چیزي بعد. 

  . بود بس فامیلشون کل واسه عشقی ي فاجعه یه ي تجربه میگه امید -

...  

  .بپرسم که میشه دیگه نه دونم می نه ؟ میکنه توجیه رو کاوه غریب و عجیب رفتار این ؟ بوده چی قضیه

  . برمیگردم سرم پشت به باز.  کنم تنظیم بقیه با دوباره رو هام قدم ریتم تا میکشه طول

  . ده نمی رو ها بچه هاي شوخی و ها متلک جواب حتی.  است کالفه انگار.  ساکته کاوه

 ششدو روي کیف توي از مهران شینیم می تا.  میاریم گیر دنج ي گوشه یه توي آالچیق یه گشتن کم یه از بعد

 مه گیتارش با هم خودش.  میکشه هاش سیم روي دستی یه و چرخوندش می دور چند.  میکشه بیرون رو گیتارش

  . میشه صدا

  . بگیرین تحویل ریتم بدین اسم.  درخواستیه هاي آهنگ نوبت باشه که هم نوبتی,  خوب -

  . نگرفتی یاد جدید چیز یه تو مهران.  اَه -

  ؟ برقصین برام شما,  بدم درخواست من دفعه این میخواي چرا -

  ؟ کنی سکوت تو شده که هم خدا رضاي محض,  بدیم درخواست ما چطوره نه -

  . میکنم دخالت مهران و بیتا کل کل تو

 بزنی رو آهنگ ي بقیه بتونی چیه میاد یادت تو ببینیم,  کنیم دکلمه رو آهنگی یه از کوچیک تیکه یه کدوم هر میگم -

  . نه یا

  . بزنه رو " سفر بري روز یه اگه " از بیشتر باشه بلد اگر خودم جون به ؟ دختر حاال تا بودي کجا تو -

 حال همون در.  هبنداز فاصله بینشون تا میشینه بیتا و مهران بین.  میشه بلند کاوه کنار از و میده تغییر رو جاش حسام

  . میگیره رو میونه بقیه صداي از بلندتر



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٨۶ 

 

  . میکنیم شروع هم خودت با بوده تو مال پیشنهاد چون هما خب -

 جدا بقیه از رو خودش انگار و نشسته گوشه یه.  ببینه رو کسی که نمیکنه بلند سر حتی.  میکنم نگاه کاوه به کم یه

  . کرده

 یه , حسام پیشنهاد به جواب با میخوام.  کرده فراموش رو جریان وقته خیلی انگار کاوه.  میفتم قرارمون و شرط یاد

  . بدم کاوه به هم تکونی

  کنم فراموش رو تو تونم می نکردي فکر -

  . میدن ادامه صدا یک هم با همه بعد.  میشن خیره کاوه به بلند هاي خنده با و میکشن بلندي هووي یه اول بقیه

  کنم خاموش تو شعله,  بوزم بادي مثل -

 وشخ و حاضرجواب مرد اون کجاست که مونم می.  میشه گم خودش توي دوباره بعد میکنه نگاهم لحظه یه فقط کاوه

  . است دیگه یکی ها آدم این پیش انگار ؟ مشرب

.  نمیده دخالت ما جمع توي رو خودش همچنان کاوه آهنگ تا چند از بعد.  افته می دور روي بازي آهنگ شدن تموم با

  . میکنم زمزمه گوشش کنار آروم.  میشینم کنارش میرم

  ؟ معذبی چرا حاال ؟ کردي پیدا کجا از رو ها باحال بچه این ؟ نداري دوستی میگفتی که تو -

 در انیبادب کشتی تا هزار هاش چشم توي.  میکشه صورتم سمت به و میکنه جدا دور نامعلوم ي نقطه یه از رو نگاهش

  . سوختنن حال

  . شناسمش نمی دیگه من که بودن دوست اي کاوه با ها اون -

  . صداش گرفتگی از میگیره دلم

  . کنی می فرار خودت با شدن رو به رو از تو من نظر به.  کنم نمی فکر طور این من -

 مهران تیح.  نمیشه شسته اي چشمه هیچ آب با انگار که نشسته غباري نگاهش توي.  گه نمی چیزي و بهم میزنه زل

  . میکشه زدن از دست و میشه حالش ي متوجه هم

  ! پري نمی ما با ؟ حاجی پسر چته -

  . میبره باال لبخند ي نشونه به رو هاش لب ي گوشه من مجهول حاجی پسر

  . بگه چیزي کسی نمیدي مهلت دیگه که تو.  بدم گوش فقط مجبورم -

  . بزنم چی بگی تو دفعه این میدم مهلت بهت حد این در پس خب -

  . میکنه زمزمه بمش صداي با بعد و من سمت برمیگرده لحظه یه
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  منه ي آینه تو که اون -

  منه شکل

  میده ادامه مهران

  نیست اما من -

  من خود شکل به یکی

  نیست اینجا دیگه انگاري

 هام تانگش.  رونده هم خودش از حتی رو کاوه که بوده گذشته توي چی دونم نمی.  نیست اینجا واقعا دیگه کاوه بعد و

 هاي لکه از پر ها آدم ي همه ي گذشته ، بگن بهش حرف بی که این براي.  دستش گرفتن براي میشن تاب بی

  . نمیخوره تکون خودم کنار از دستم واقعیت توي اما.  ذهنت ابدیت تا نده ادامشون قلم کشیدن مثل.  سیاهه

 کارهاي ي بهانه به همه از زودتر اجبارا,  میشه بلند کاوه وقتی اما سرحالم ها بچه بین بودن از من.  میگذره کم یه

 و برمیگرده قدم دو کاوه.  میزنه صداش حسام که نشدیم دور هم قدم چند هنوز.  کنیم می خداحافظی جمع از کاوه

 ي ونهش روي رو دستش.  میده تکون سري فقط و میشه منقبض کاوه فک که میکنه زمزمه گوشش کنار چیزي حسام

  . میشن تر برجسته هاش رگ میاره هاش انگشت بند به که فشاري از که میبینم و میذاره حسام

 وخیش به.  نمیارم طاقت میشیم که تنها.  میکنه رو و زیر رو دلم حالش.  میفته راه کنارم و میشه جدا ازش حرف بی

  . میگم

  ؟ کرد گل ایت گاوه اخالق دوباره تو -

  . میزنه داد سرم و طرفم برمیگرده حرص با دفعه یک

  . شی خفه تو میشه -

 یه چرا.  میزنه پس رو داشتم که حسی هر صورتش ي خورده گره درهم هاي اخم ، حرفش ، لحنش.  میخورم جا

  ؟ نمک دراز طرفش رو دستم باید چرا خواد نمی خودش وقتی.  کیه آدم این چه من ؟به میکنم تکرار بار چند رو اشتباه

 نیم ات که هایی انگشت.  نبینم رو اطرافم هاي آدم کنجکاو نگاه تا میبندم رو هام چشم لحظه چند و میکنم سکوت

  . میگیرم فاصله ازش کم یه آگاه ناخود.  میکنم مشت رو بود دستش گرفتن تاب بی قبل ساعت

 اما.  ینمشبب تا گردونم برنمی رو حتی خونه نزدیک به رسیدن تا.  میشیم ماشین سوار و میام بیرون پارك از حرف بی

 و مونه می خودش کاوه و خونه میرم من.  میشم جدا ازش.  میگیرم درد سر که میزنم حرف قدر این خودم با دلم توي

 رو اون هاش دوست حتی وقتی,  شدم همراه باهاش و کردم اعتماد بهش که دونم می چی آدم این از من.  خودش

  ؟ شناسن نمی
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  . بشی پشیمون که این از قبل بري جلو ریزي برنامه بدون و بگیري آنی تصمیم یه باید گاهی

 هم ما مخیله به حتی ، کنم کج بود کارتش روي که کارش دفتر آدرس سمت به رو راهم که این از قبل دقیقه چند تا

  . جا این بیام شم پا که رسید نمی

 میذاشتم و میکردم حل رو کاوه معماي باید همیشه براي بار یه.  زدم خط و نوشتم رو کاوه اسم بار هزار دیشب از اما

 یه شههمی خوام نمی نه.  بیام کنار باهاش تونم نمی مریز و دار کج ، گریخته و جسته ، نیمه و نصفه طور این.  کنار

  . بمونه درگیرش ذهنم ي گوشه

  . نمیشم متوقف اما کنم سست پا میشه باعث روم به رو ساختمان ي شیشه و سنگ نوساز نماي

  . میکنه سد رو راهم نگهبان تو میام که در از

  ؟ کنم کمکتون تونم می -

  . کنم روعش جا همین از میکنم سعی و میکنم نگاه ایستاده رق و شق ایش سرمه شلوار و کت توي که میانسال مرد به

  ؟ درسته جاست همین " تک هاي " شرکت -

  ؟ داشتین کار کی با.  بله -

  . پرسیدن براي دارم بیشتري هاي سوال من.  دادن جواب براي زوده هنوز

  ؟ است طبقه کدوم توي -

  . شرکته به متعلق ساختمون کل -

  . داشتم رو انتظارش که چیزیه اون از بیشتر ، شهر نقاط بهترین از یکی توي بزرگی این به ساختمون یه

  ؟ کنم راهنمائیتون تونم می -

  . داشتم قرار کل مدیر با.  مدیریت دفتر برم باید من -

  . میکنه اشاره آسانسور سمت به دست با بعد و میکنه نگاهم مردد کمی نگهبان

  . آخره ي طبقه مدیریت دفتر -

 یندازمم رنگ قرمز شمارشگر به نگاهی و میزنم رو آسانسور ي دکمه.  ایستم می آسانسور در کنار و میدم تکون سري

  . باشم داشته صبر طبقات تمام فاصل حد ي اندازه به باید میگه که
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 هنوز.  میرم باال ها پله از آسانسور جاي به.  میکنم دارم که کاري براي آرومی اعصاب نه دارم انتظار ي حوصله نه

  . میفتم سرفه به و میشه تنگ نفسم ولی نیومدم بیشتر رو راه نصف

.  شممیک ها راهرو داخل به سرکی و میکنم کج رو مسیرم سوم ي طبقه توي راه ي میونه کردن تازه نفس ي بهانه به

 درهاي از کدوم هیچ پشت از.  میشه ختم در تا چند با دیگه راهروي یه بعد و بزرگ سالنی به که عریض راهروي یه

  . رسه نمی گوش به صدایی بسته

.  یدهم رو جوابم که سکوته هم هنوز اما میزنم بسته درهاي همین از یکی به ضربه چند هام انگشت سر با!!!  بسته در

 در.  شمک می پائین به و میگیرم رو در ي دستگیره.  میاد نظر به غریب دیوارها و ها سرامیک سفیدي و مطلق سکوت

  . میکشم عقب قدم یه!  نمیشه باز

 امروز میکنه ارک اتاق این توي که کسی شاید یا است استفاده بی اتاق شاید.  نیست عجیبی چیز در یه بودن قفل خوب

 هوا بی.  میکشونه کناري در سمت به رو من غریبی حس یه اما برگردم خوام می.  نیست االن حداقل یا نیست

 نگاه مساعت به ؟ چی یعنی.  میفته هام شونه!  قفله هم در این.  کنم بازش خوام می و میگیرم رو در این ي دستگیره

 چند کنم امتحان هم رو سالن توي ي دیگه در تا دو میشم وسوسه.  کنن تعطیل رو کار بخوان که نیست وقتی.  میکنم

 چون ، لحظه یه فقط میکنم تردید لحظه یه.  میپیچه سالن سکوت توي کفشم هاي پاشنه صداي.  میرم جلو قدم

 از رو من سرم پشت از صدایی یه اما.  در ي دستگیره گرفتن براي میشه بلند دستم.  میکنه غلبه تردیدم به کنجکاوي

  .پرونه می جا

  ؟ کنم کمکتون تونم می -

 عقب به و میکشم پس رو ام رفته جلو دست آشکاري تاخیر با.  میبره باال رو قلبم ضربان مرد ي آمرانه صداي

 یدرسمد توي شده میخکوب من روي نگاهش و ایستاده آسانسور باز در بین که مردي درشت و بلند قامت.  برمیگردم

 بی و صدا سرو بی حضور از.  ایستاده سینه به دست و کرده باز هاش شونه عرض ي اندازه به رو پاها مرد.  میگیره قرار

 توي دست با.  میکنم تر زبون با رو لبم.  گرفتن رو مچش تقلب موقع که دارم رو آدمی حس.  میشم مضطرب وقتش

  . میدم کش احمقانه و زده هول رو هام لب.  میزنم چنگ ام شونه روي کیف بند به موندم هوا

  . کل مدیر دفتر برم خوام می.  ممنون... آ -

 میرسه ام فتهآش ذهن به که چیزیه تنها نیست جا این منشی یه حتی وقتی در این پشت ، طبقه این توي کل مدیر دفتر

 کشهمی طول ثانیه چهار بگم راحت تونم می.  میکنه اسکن نگاهش با رو من پا تا سر از.  میاره باال رو اش چونه مرد. 

  . بده رو جوابم تا

  . آخر ي طبقه برید باید -

 به اش یرهخ نگاه زیر.  میکنه دعوتم متحرك اتاقک توي گذاشتن پا به که جوري ایسته می کج و میره کنار در وسط از

 ارمد سعی شدت به که هایی قدم با.  بشم چشم تو چشم باهاش نشم مجبور تا میندازم زیر به رو سرم.  معذبم شدت
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 هبالفاصل و میزنه رو ششم ي طبقه کلید خودش.  میگیرم جا اتاقک توي مرد از تر عقب و میرم جلو بردارم محکم

 ورآسانس آهنی در شدن بسته با تصویرش و میاد بیرون جیب توي از همراهش گوشی همراه به دستش.  میشه خارج

 بیرون به ور ام شده حبس نفس.  میکنه پر رو جاش صیقلی فلزي سطح روي من ي پریده رنگ تصویر و میشه ناپدید

  . میکنم فوت

 از.  بشم راسخ تصمیمم توي خوام می.  میدم فشار هم روي رو هام دندون.  معروف آخر ي طبقه به میذارم پا باالخره

 ونیتورم روي از رو سرش,  میشم نزدیک که منشی میز به.  میرسم دفترشه جلوي که دلبازي سالن به و میشم رد راهرو

  . کنه می بلند

  . ببینم رو ستاري مهندس خوام می.  خوش روز -

  ؟ داشتین قبلی وقت -

  . شخصیه مالقات یه.  نه -

 رو ام ینهس و میگیرم باال رو سرم.  نمیاد خوشم اش کننده تحقیر نگاه از.  میکنه براندازم پا تا سر از میگم که رو این

  . میدم جلو

  . پذیرن نمی رو کسی.  گرفتارن االن ایشون -

  . اینجام من بدین اطالع بهشون فقط شما -

  . پرسه می اي راضی نا لحن با و میندازه باال ابرویی برام منشی دخترك

  ؟ اسمتون -

  . منش به هما -

 ي گوشه از.  ده می تکیه چرخونش صندلی پشتی به گوشی گذاشتن از بعد.  میکنه پچ پچ توش و برمیداره رو گوشی

  . نمیاد خوشم هاش لب ي رفته باال

  . ببینن رو شما تونن نمی فعال.  دارن جلسه یه االن ایشون -

 نم بره جلو جوري این میخواد اون اگر. تاریکش قسمت روي افتاده کاوه انگار.  االن از این و برخوردمون آخرین از اون

  . نمیدم اجازه بهش

...  

 زودي همین به.  بخورم شکست من نیست قرار اصال.  بدونه خورده شکست رو من هم دخترك این بذارم خوام نمی

.  یندازمم پا روي پا و میشینم سالن هاي صندلی از یکی روي.  بکنه داشت دوست هرکاري کی هر تا شینم نمی عقب
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 گاه یهتک رنگش کرم چرم روکش تیکه یه که کنم می صندلی ي دسته بند رو دستم.  آرومم که بدم نشون میخوام

  . شده آرنجم

  . مونم می منتظر -

 ضرب ینزم روي پام نوك با نه بشکنم رو انگشتهام مفصل نه.  ندم انجام اي عصبی حرکت تا میکنم رو تالشم تمام

 ، اوهک نقیض و ضد کارهاي ، همیشگیم هاي درگیري.  گرفتم تنگی نفس دوشم روي عصبی فشار زور از اما بگیرم

 دیگه هک هستند سنگین قدر اون ، پیش ي دقیقه چند غافلگیري از ام نشده خاموش استرس و دربرابرش خودم ضعف

  . باشم نداشته ها این ي همه روي رو منشی تیز نگاه تاب

 بلند هاي ونگلد و منشی میز پشت اي شیشه سرتاسر دیوار.  میکنم رو و زیر رو شرکت دکور و میگیرم ندیده رو منشی

 ظاهرا هک دیواري طور همین.  میرسن نظر به جالب بود شده کاشته سبز شدت به طبیعی گیاه نوعی توش که سفید

 ايه سنگ هماهنگ نا هاي تیکه با عجیبی طرز به و میکرد جدا شرکت هاي قسمت ي بقیه از رو دفتر جلوي فضاي

  . میکنه سرگرمم دقیقه سه دو براي شده پوشیده اي قهوه

 و مخابراتی و الکترونیکی هاي کیت به مربوط بیشترشون. میکنم مشغول شرکت تبلیغاتی هاي کاتالوگ با رو خودم

 ریبهغ یه نمیذاره شرکتی هیچ امنیتی موارد میزدم حدس باید!!!  بسته مدار هاي دوربین.  اند بسته مدار هاي دوربین

 یب کنجکاوي و حماقت از.  میشم احمق خیلی پیش ي دقیقه چند همین مثل اوقات گاهی.  بچرخه توش جوري همین

 ممیکن عمل دارم فکر بی هم هنوز اما کنم مشخص رو کاوه رفتار و خودم تکلیف اومدم.  میشم عصبی هم خودم مورد

.  

 خوش ويب.  آشناست نظرم به که میاد بیرون دفتر از مردي.  میشه باز دفتر در که میگذره رسیدنم از ساعت نیم حدودا

  . میکنه معرفیش زود شده اصالح وسواس با که صورتش افترشیو

  !!! حسام -

 حاال.  همیشون دوستانه لبخند یه صورتش روي زود خیلی اما میخوره جا وضوح به دیدنم از لحظه یه و سمتم برمیگرده

  . داره فرق خیلی دیروزش اسپرت تیپ با ایتالیایی شلوار و کت این توي

  ؟ چطوري!!!  هما -

  ؟ خوبی تو.  ممنون -

  ؟ منتظري وقته خیلی ؟ ببینی رو کاوه اومدي.  خوبم -

  . بگم مطمئن تا میندازم گوشیم ساعت به نگاه یه.  میشه نزدیک بهم قدم دو هم اون و میشم بلند جا از

  . شد نشون دو تیر یه خوبه البته.  میشه ساعتی نیم یه -
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  ؟ نیومدي داخل چرا تو.  بیرون اومدم می زودتر میدونستم اگر -

  . بشم مهمتون ي جلسه مزاحم نخواستم -

 یه میخواد.  نهمیک هدایتم دفتر سمت به و میگیره پشتم رو دستش مودبانه خیلی و میاد جلوتر.  میگیره زود رو ام تیکه

  .کنه توجیه هم شاید بده توضیح رو چیزهایی

  . میدم انجام رو کاوه حقوقی کارهاي از بعضی من -

  ؟ وکالت سراغ رفتی ندیدي خیر مهندسی از ؟ نبودي کاوه ایه دانشکده هم مگه تو -

  . برمیداره خش صداش

  . دادم رشته تغییر و دانشگاه و درس سراغ رفتم دوباره بعدا.  بدم ادامه نتونستم موقع اون -

 کودك مهد یه میخواد امید ، حقوق سراغ میره حسام ، انگلیس میره میکنه ول رو درس کاوه ؟ ان زده آفت گروه این

  ! بزنه

  . میکنه خم برام سري در دم حسام

  . دیدنت از شدم خوشحال حال هر به -

  . طور همین منم -

  . دفتر توي میرم و میکنم باز رو در ضربه چند بعد من و میره سالن خروجی سمت به اون

 و خط سري هی ترکیب فقط هانیه کارهاي به شبیه که باریکی و بزرگ تابلوي.  مدرنتره هم بیرون از دفتر فضاي طرح

 اي هوهق مستطیل یه ،نیمیش اتاق توي میز.  پوشونده رو دیوار تمام مدیریت ي تیکه دو و بزرگ میز چپ سمت رنگه

  . روشنتریه رنگ از دایره نیم یه شبیه اش دیگه نیم و بزرگ ي سوخته

.  شده حکمم گردنش دور کرواتش ي گره و تنشه قیمتی گرون شلوار و کت.  نشسته ابهتش با و بزرگ میز پشت کاوه

 من تا نهنمیک بلند سر حتی.  افتاده خط ابروهاش بین.  میده نشونش مغرور و جدي داره چشم به که طبی ظریف عینک

  . ببینه رو

  . سالم -

 درست چرمی مبل یه روي تعارف بی. کرده تمرکز روش جلوي کاغذهاي روي و خودشه کار مشغول.  ده نمی رو جوابم

  . میشینم روش به رو

  ؟ هستی عینکی دونستم نمی -
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 میاد یادم . میکنم سکوت ثانیه بیست براي.  میشم پشیمون اومدنم از.  ندارم وجود اصال انگار که میکنه برخورد طوري

 با که بشم دیروز مثل درست خوام نمی.  میاد بدم هم خودم سکوت از.  رفتارشه نوع همین دقیقا بودنم اینجا دلیل که

  . میکنه وادارم سرکشی به مرموزي حس یه.  شدم خفه واقعا ش " شو خفه " یه

  . تو هاي گوش یا اومده من صداي سر بالیی میشم نگران کم کم دارم -

  . بدم توضیح برات چیز همه به راجع باید دونستم نمی.  آستیگماته -

 قهدقی چند تونه نمی رو میزش روي کوفتی هاي برگه اون.  میده دست بهم بدي حس.  رسمیه لحنش و سرد صداش

  ؟ نمیگیره چشم ازشون که بذاره منتظر

  ؟ اینجا اومدي چی براي -

  ؟ ببینم رو کارت محل بیام شد نمی مدت همه این از بعد ؟ داره ایرادي -

  . میشه خم طرفم به و میده تکیه میز به رو هاش ساعد.  شدن ریز که هایی چشم با هم اون میکنه نگاه بهم تازه

  ؟ دربیاري سر من کار از اومدي -

  . بگیرم رو صدام لرز تا میکنم رو تالشم ي همه.  نمیبازم رو خودم اما.  میخورم جا لحظه یه

  ؟ میکنی کار چه تو مگه -

  . میده تکیه عقب به و میشه باز ابروهاش گره

  . فضولی اومدي پس -

 ور هام مشت.  میشم خم جلو به مبل روي.  دارم نگه تونم نمی دیگه رو کنترلم.  میدم بیرون رو ام زده حرص نفس

  . میکنم اعتراض شده بلندتر معمول حد از که صدایی با و میذارم زانوهام روي

 تنیس کوچیک چیز یه.  میگردم کی با دارم دونم نمی حتی من وقت اون.  داري خبر من چیز همه از تو ؟؟؟ فضولی -

  . کنه نمی فرقی.  زندگیت و خودت و کارت ، خانوادت به راجع حاال.  بدونم تو از من که

  ؟ پیش وقت چند ي حمله اون مثال ؟ دارم خبر چیز همه از واقعا -

 . طلبکاره نیست نگران.  نمیده رو اجازه این بهم خونسرده همچنان که لحنش اما بدم حق بهش و باشم آروم میخوام

  . میکشه رخم به رو چیزي داره عریضه نبودن خالی محض فقط انگار.  نیست هم طلبکار حتی

 دونسته با داري دونی نمی من از که رو چیزهایی اون.  درست تو حرف که فرض بر دوما.  دادم رو جوابت من اوال -

 من با میخواد دلت جور هر وقت هر.  میدي جواب سرباال پرسم می چیزي وقت هر ؟ میکنی مقایسه خودت از من هاي

  . کنیم معلوم االن باید رو ها چیز سري یه تکلیف.  میکنی برخورد
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  . میکنه جمع ناخودآگاه رو صورتم صداش که میزنه غلیظی پوزخند

 تا که چیزي اون و شرکت این نباش نگران.  ماسه می بهت چقدر بودن من با از ببینی اومدي پس!  خوبه!!!  تکلیف -

  . بنویسم رو چکت بگو قیمت.  نداره مدعی یعنی.  قانونا.  خودمه مال همه ، دیدي من از حاال

 تحمل ارب این.  میشه محکم فکم.  بدتر حتی شاید یا میکنه برخورد خیابونی هاي زن مثل من با داره.  میخوره بر بهم

 روي هام دندون.  شدن منقبض بدنم عضالت تمام!  میکنه من بار رو مزخرفات این داره.  نمیارم رو هاش متلک

 به.  کنه درازتر گلیمش از رو پاش سوزن سر یه کس هیچ نذاشتم حاال تا که منی!!!  هما!!!  من.  میشن قفل همدیگه

 کنم آوار سرش رو انزجارم تمام ، رو شدنم له و تحقیر حس ،همه رو خشمم ي همه میخواد دلم.  برمیدارم خیز سمتش

.  

 یقه.  کنن مقایسه خودت با رو من بزنم داد.  نکنه مقایسه گرفتن رو دورش که کسایی با رو من بگم بهش میخواد دلم

 خود کیش به را همه کافر بدم جواب رو پوزخندش ؟ میگیري باال رو دماغت قدر این که داري چی که بگیرم رو اش

  . توئی هرزه.  پندارد

 که رو زخمی سوزش کدوم هیچ.  نمیکنه فرقی.  نمیشم آروم بکنم کاري هر و بگم چی هر میفهمم لحظه یه توي اما

  . میکنم ولش خودش حال به فقط.  نمیده تسکین خوردم

 دور ازش ممکن حد تا همیشه براي خوام می.  بشنوم خوام نمی.  میزنه صدام که در سمت میرم و میشم بلند جا از

  . برمیدارم بلندتر رو بعدي قدم اما لرزم می.  بشم

  ! هما -

 قدم.  زنندب پس رو بغضم و حرص اشک میکنن سعی که هایی چشم.  میاد چشمم به بیشتر خیلی حاال در تا ام فاصله

 میدم یرونب تیکه تیکه رو نفسم.  مونم می سرجام ثابت.  میشه کشیده عقب طرف به بازوم که بردارم میخوام رو بعدي

.  

  ... واقعا من...  من هما -

 حتی.  نیست سرد دیگه ظاهرش.  کنم نگاه بهش و بچرخم دور نیم یه میکنه وادارم که هست چیزي صداش توي

  . میشه سخت نگاهم.  میکنه طغیان حاال من ي برداشته ترك غرور اما.  نیست هم مغرور

  ؟ متاسفی ؟ چیه -

 اگر.  هممبف تونم نمی هم رو دادنش تکون سر معنی.  میده تکون سر فقط اون.  میکنم تعجب صدام تیغ تیزي از خودم

  . میدم تکون تاسف روي از سري.  میشه کج لبم ي گوشه.  میکنه کار چه داره بدونه خودش

  . کنی عذرخواهی تونی نمی حتی -
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  . نداشتم منظوري...  هما...  من -

 عقب ور خودم.  میاره جلو باز بازوم مقصد به رو دستش.  برمیدارم عقب به قدم یه و میکشم بیرون دستش از رو بازوم

  . میکشم

  . گرفته بغض ، نداره طعنه دیگه صدام.  میسوزه دلم بودنم هما براي.  میسوزه خودم براي دلم

  . دارن دوست رو غرورشون!!!  همه.  باشه یادت همیشه رو چیزي یه کاوه -

.  شده لتکمی ظرفیتم دیگه.  بسه امروز براي.  کنم تحمل رو منشی نگاه تا گردونم نمی سر.  بیرون میام دفترش از

  . میام پائین ها پله از.  میگیرم رو راهم

 درق اون دارم دوست.  بخونم فوق براي و خونه بشینم سهرابی با زدن کله و سر جاي به دارم دوست.  دارم دوست پول

 کسی هر و چیز هر از بیشتر رو خودم.  قیمتی هر به نه اما.  نباشم خسیس هیوا قول به که باشم داشته حسابم توي

 نمیذارم.  بگیره ازم دارم که رو چیزي تنها کس هیچ ، کس هیچ نمیذارم.  خودخواهم و خودشیفته اصال.  دارم دوست

  . بگیره ازم رو خودم کس هیچ

  . " پسر آقا میشی پشیمون ".  میزنم حرف خودم با لب زیر

 يا پله هر همراه و میام پائین رو ها پله.  گرفته درد فکم بگیرم رو هام اشک جلوي تا دادم فشار رو هام دندون بس از

 ي برنامه یه روزش هر ؟ گذشته روز چهل این از چقدر...  نه,  هشت.  میشمرم رو بودنم کاوه با روزهاي میرم پائین که

 احمق باز.  مونده که چقدر هر جهنم به " میزنه داد ذهنم ته صدایی یه ؟ مونده چقدر...  سیزده,  دوازده.  بوده جدید

  "! ؟ هما شدي

 هی ساعت هر.  هجده ، هفده.  افتادم لج سر خودم با که خستم روزه بیست, پونزده هاي دوستی و ها آشنایی از قدر اون

  . شد تموم!  روز شبانه ساعت چهار و بیست مثل روز چهار بیست.  چهار و بیست,  سه بیست.  کرده شروع جدید بازي

  ". پسر آقا میشی پشیمون "

***  

 یه دنبال ، نمیده جواب میري داري که راهی اگر.  هست راه تا هزار کاري هر براي میگه که هست اي جمله یه

  . بگرد بهترش

 از بعد.  شم آروم ات میکشم عمیق نفس تا چند و میگیرم دیوار به رو دستم.  میکنم صبر کم یه شرکت پایین البی توي

 ويت باید شنیدم که هایی حرف با که مشتی.  کردم مشت رو دستم هنوزم.  لرزم می هنوز کاوه هاي توهین شنیدن

  . خورد می کاوه صورت
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 بیرون در از تا میکنم جور و جمع زودتر رو خودم اجبارا که میکنه نگاهم طوري ایستاده اطالعات کانتر کنار که نگهبان

 کاوه و شرکت از زودتر چی هر اصال.  میکنه بهتر رو حالم آزاد هواي بیرون برم که همین میکنم تلقین خودم به.  برم

  . میشه بهتر حالم بشم دور

 یه هب میفته چشمم که دارم فاصله ساختمون بزرگ و اي شیشه در تا قدم دو.  سستن هام قدم.  میکنم رها رو دیوار

 ،یه زچی ،یه آدم یه گاهی.  کنی فراموششون راحت نمیشه که چیزهاییه اون از صورتش روي نرم لبخند.  آشنا ي چهره

  . زمان گذر حتی ، نمیشه جدا چیزي هیچ با که میچسبه ات حافظه دیوار و در به طوري ، دلیلی هیچ بی حرف

 از یکی لبخند انگار که صورتی این.  دیدم قبال رو گانه بچه و آروم ي چهره این ، میشی رنگ خوش هاي چشم این

  . زبونمه زیر هنوز آناناس شیرین طعم.  میارم یاد به رو اعضاشه

 و بشناستش باید کاوه ؟ میکنه کار چه اینجا این.  میگذرن من ذهن از سوالها و میشه رد چرخون اي شیشه در از مرد

  ؟ چرا.  نمیاد خوشش ازش

 راه آنی متصمی یه توي.  بکشم کاوه براي خوبی هاي نقشه خواستم می میفته یادم.  میزنم جرقه ذهنم توي فکري یه

 ندیده درست هم من.  بود ندیده رو من هنوز مطمئنم.  میدم فشار رو کلیدش و آسانسور سمت برمیگردم رو اومده

  ... . اما بودمش

 کنار از متون نمی که دونستم می اما نداشتم اي نقشه.  نیست هم االن حتی.  نبود سرم توي هیچی دیدنش از قبل تا

  . کنم استفاده هام فرصت از میشه ولی.  ندارم اي نقشه هم هنوز.  بگذرم راحتی همین به کاوه کار

  . رصتهف بهترین حاضر حال در مرد این و دربیارم رو تحقیرش تالفی.  کنم سرکشی.  کنم علم قد کاوه جلوي خوام می

 ودمب ساختمون از خروج درحال پیش ثانیه چند تا که منی.  داره حق.  میکنم حس رو نگهبان متعجب نگاه سنگینی

  . کنه نمی باز موقع بی رو دهنش کنم فکر که باشم بین خوش قدر این میخواد دلم!  کردم برگشت قصد حاال

 کنارم رو حضورش زود خیلی مرد گرم عطر بوي.  میکنم مرتب رو سرم روي شال و میندازم ساعدم روي رو کیفم

 سمت به رو ام چونه اما.  ببینم رو مردونه دوز دست چرم کفش جفت یه تونم می چشم ي گوشه از.  میکنه اعالم

 و جلو هب قدم یه.  داخل بذارم رو پام تا میکنه دعوتم مالیم موزیک یه و میشه باز آسانسور در.  میکنم متمایل مخالف

 بدم جامان نرم و شده کنترل رو حرکاتم تک تک تا میگیرم کار به رو حواسم ي همه.  پا ي پاشنه روي چرخ نیم یه بعد

  . بود گیرم دامن پیش ي دقیقه چند تا که ضعفی از دور به. 

 جواب ي نشونه به رو هام لب.  بین ذره زیر میذارنم هاش چشم.  میزنه لبخند بهم و میاد آسانسور داخل دنبالم به مرد

  . نهک شروع اون که میکنم دل دل.  باشه نشده کجی دهن به شبیه لبخند براي تالشم امیدوارم و میدم کش کمی

  ؟ میبرین تشریف طبقه کدوم -
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 ردنک شروع توي وقت هیچ!!!  لعنتی.  طور همین هم من امید درهاي.  میشه بسته آسانسور در اش جمله شدن تموم با

 دونم نمی . کنم استفاده ازش نمیشه. شم آشنا آدم این با نمیشه.  کنم شروع رو مکالمه این تونم نمی من.  نبودم خوب

 نمیاد خوشش اون از کاوه اگر.  افتادم لج سر اصال.  بشناسمش باید.  میکشونه سمتش رو من مغزم ته چیزي یه اما چرا

  . شم نزدیک بهش بیشتر کم یه میشه

  . میکنه دستی پیش من از قبل مرد و نمیاره فشار بهم خیلی ناشناخته نیاز این

  . است طبقه اون توي کاوه دفتر ؟ آخر ي طبقه میرین هم شما -

 شونهن یه رو این.  میذاره نمایش به رو سپیدش هاي دندون نازکش لبهاي بین از و میده فشار رو شش ي دکمه خودش

  . میگیرم خودم به خجولی ژست و میکنم فرض

  . ندارم خوبی ي حافظه خیلی من اما آشناست خیلی چهرتون.  ببخشید -

 و رهمیب کوتاهش خرمائی موهاي توي دستی اون.  میگیرن فاصله بدنم هاي کناره از و میشن خم آرنج از دستم دو هر

  . میکنه خم سمتم به رو خودش کم یه

 اوهک مثل مردي با وقتی معموال.  نیارین یاد به دارین حق البته.  بودیم دیده مهمونی یه توي قبال رو همدیگه -

  .نداشتین مساعدي خیلی حال شب اون که هم شما.  نمیان چشم به خیلی بقیه دیگه همراهین

.  یبرمم باال کمی شناختنش ي نشونه به رو ابروهام.  میکنه تائید رو کالمش ظرافت هم ام خنده صداي.  طنزه لحنش

  . میگیره اوج صدام

  ! آناناسی مرد!!!  آه -

 خوشش هم اون کاش.  میندازه استریپ کمیک هاي شخصیت اسم یاد به رو خودم حداقل.  میاد خوشم اصطالح این از

  . بیاد

 تعارف بهم و دراز رو دستش مرد.  چیز همه شدن تموم براي زوده هنوز اما.  بیرون بریم باید.  میشه باز آسانسور در

  . بشم خارج من اول تا میکنه

 طناز تا یرممیگ کار به رو دخترونم هنر ي همه.  میکنم خم تشکر ي نشونه به سري ایسته می کنارم دوباره اینکه از بعد

  . بشم

  . اینجا هم اون.  کنم تشکر ازتون شبتون اون لطف بابت بتونم تا ببینمتون دوباره کردم نمی فکر -

  . بیاد ششخو خیلی ببینه دخترش دوست همراه رو من اون اگر کنم نمی فکر چند هر.  ببینم رو کاوه کاري بابت باید -

  . نیست میگین که طورهام این -
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.  میادن بر ازم کاري این از بیشتر دیگه.  بشکنم رو سکوت این که ندارم گفتن براي حرفی من و میکنه سکوت

 برگشتنم رايب فکري یه باید االن.  دیگه نمیشه نمیکنه کمکم اون که وقتی.  نشد که کنم قبول باید اما میخواستم

  ؟ کنم جور میتونم اي بهانه چه حاال.  بکنم

 نیمه زیپ ، کیف ي دوباره بستن از قبل لحظه یه.  میکشم بیرون توش از کاغذي دستمال یه و میکنم باز رو کیفم در

.  میکنه نگاهم فقط ساکت و ایستاده همچنان مرد.  میکنم رو و زیر رو داخلش پاچه دست و میکنم باز کامل رو اش

.  میدم ونبیر دهنم از آه شبیه رو نفسم و میکنم رها رو کیف.  میشم پاچه دست واقعا نگاهش سنگینی زیر دیگه حاال

  . میدوزم نگاهش میشی به چشم و میکنم بلند رو سرم

 تا میرم من.  برین اول شما ببینه من با رو شما کاوه خواین نمی که حاال.  گذاشتم جا ماشین توي رو گوشیم گمانم -

  . بیارم رو گوشیم

 توي هک گوشی زنگ صداي وگرنه.  بزنه زنگ بهم تا نکنه هوس کسی االن همین بدم شانس از میکنم دعا دعا فقط

.  تمگف گذاشتم جا گوشی و نداشته ماشین ي درباره که دروغی و مونم می من.  میکنه رسوام کیفمه کناري جیب

  . رسه نمی نظر به خوشایندي چیز وضعیت این توي خودش حتی یا کاوه منشی ي دوباره دیدن خصوصا

  . میکنه زمزمه و میده کش رو لبخندش مرد

  . باشه -

 کنی نمی گمان گاهی.  میفتم جمله یه یاد.  میکنم خالی دستم کف هام ناخن فشار با حاصلم بی تالش از رو حرصم

  . شود نمی که شود نمی شود، نمی گاهی شود، می ولی

  . برم جلوتر نمیده اجازه بهم مرد صداي که. میشم نزدیک آسانسور به قدم یه برم و برگردونم رو میام.  نشد

 اشینب موافق اگر.  بکشه طول خیلی کاوه با کارم نمیکنم فکر اما نشد که هم االن. نشد که مهمونی توي!  خوب -

  . بشیم آشنا هاش بداخالقی و کاوه از دور کم یه بشه شاید بخوریم باهم قهوه یه بعدش

 ها بچه بیهش هم ایستادنش حالت حاال.  ببینمش تا چرخم می کم یه و کنم کنترل رو خودم تا میگیرم دندون به رو لبم

 روي هام چتري تا میکنم کج رو سرم کمی.  میبرم باال رو ابروهام.  میزنه بهم شیطونی چشمک.  میرسه نظر به

 رو کارت ي گوشه.  میگیرم دستش از رو کارت.  میگیره سمتم به رو کارتش مرد.  میکشم مشتاقی هوم.  بریزه صورتم

  . ایستم می درآسانسور کنار دوباره.  میگم اي فعال سرخوشانه و میدارم نگه هام لب بین

  شود؛ می تو نام به قرعه نگفته گاهی است، اجابت بی دعا دوره هزار گاهی

***  

  . باشه ممکن که روشی هر با حاال.  کنی ثابت رو برتریت باید هایی وقت یه
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 میاد خوشم . باشه کافی همین باید.  خواسته بار این!!!  تاخیر دقیقه هفده.  دقیقه هفده و هشت.  میکنم نگاه ساعتم به

  . بمونه منتظرم باید چقدر کنم تعیین تونم می که این از

  . دارم نگه رو قدرت موضع باید.  کنم نمی تکرار دیگه کردم کاوه مورد در اول بار که رو اشتباهی. 

 هی به رو اي بچه خدا تا میکشه طول ماه نه.  میکشه طول ماه نه که انتظاري مثل بذاري منتظر رو ها آدم باید گاهی

 تظرمن رو اون ناقابل ي دقیقه هفده فقط من حاال بشه عزیز براشون بچه تا میذاره منتظرشون ماه نه.  بده هدیه زوج

 نوعیمص قندي از من براي شیرینیش چند هر.  باشه شیرین هم اون براي خواسته خود قرار این طعم تا بودم گذاشته

  . میگرفت نشات

 محکم ممکن حد تا رو هام قدم.  رستوران سالن سمت میرم و میگیرم آکواریوم توي رقصان هاي ماهی از دل باالخره

 یزهاییچ.  باشه داشته کاوه از خوبی اطالعات باید آدم این.  بکنم خوام می که کاري براي باشم محکم باید.  برمیدارم

  . بخوره دردم به شاید که

 پیدا نیست سخت.  نیستند آشنا کدوم هیچ اما برمیگردونه سمتم به رو ها سر از تا چند کفشم هاي پاشنه تق تق صداي

 نممیبی چشم ي گوشه از.  روشن خرمائی کوتاه موهاي اون با هم اون گذاشتم منتظرش دقیقه هفده که کسی کردن

 میزها روي رو نگاهم راست سمت از اول و میزنم ندیدن به رو خودم مخصوصا اما نشسته رستوران چپ سمت که

 لب وير عریض لبخند یه با سربرمیگردونم وقتی.  میدارم نگه صافی باحالت رو بدنم و راست رو گردنم.  میچرخونم

  . میکنه دعوتم دستش دادن تکون با همراه نازکش هاي

  . بمونه منتظر دیگه کم یه بذار.  میرم جلو آروم و میزنم کمرنگی لبخند جوابش در

  . دیدنتون از خوشحالم -

 جاي به متلفنی تماس از بعد وقتی!!!  دیدنم از خوشحاله.  نه سالم.  گرفتم خواستم می که رو جوابی یعنی حرفش این

  . باشه خوشحال واقعا دیدنم از هم باید میکنه دعوتم شام به قهوه

 و ودمخ بین ي فاصله قدم یک با.  میدم کش رو لبخندم و پاشم می نشاط کمی روحه بی میکنم حس که ام چهره به

 رو صندلی نمایشی حرکتی با فیلم توي هاي جنتلمن شبیه و میزنه دور رو میز ایستاده حاال که اون.  میکنم طی رو میز

 اون از و شینممی میز پشت ناز با.  کنم قبول رو مقابلش نقش باید کنه بازي فیلم میخواد اون اگر.  میکشه بیرون برام

  . میکنم تشکر لب زیر میکنه هدایت میز سمت به رو صندلی داره که

  . میکردم لعنت بارونه و مه چی هر داشتم -

 رفته اول من مثل اومدن از قبل مشخصه.  میگیره جا خودش صندلی روي روم به رو داره حاال که میکنم نگاه بهش

  . میاد نظر به راحتتر اسپرتش کت و پلیور توي اون و پوشیدم تر رسمی من فقط.  کرده عوض لباس
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 رژ به که هام لب الي از کمی رو ردیفم هاي دندون کنم می سعی که حالی در و میکنم نزدیک هم به کمی رو ابروهام

  . پرسم می بذارم نمایش به شده مزین گوشتی

  ؟ چرا -

  . کنین نمی پیدا رو فرود باند کردم فکر -

 و کخش بارونی یاد لحظه یه چند هر. کنه شیطنت میخواد فقط بکشه رخ به رو اومدنم دیر خواد نمی.  نیست طعنه

  . بشم صحبت هم باهاش تا میکنه کمکم شوخش لحن اما میفتم بیرون بارونی هواي و نیست همراهم که چتري

 بینی نارک جایی از شیار یه اش گونه چپ سمت میخنده وقتی فهمم می تازه.  نیست تاثیر بی هم صورتش حالت البته

 اسم صائب کامران صورتشه روي هنوز که ریشی ته و شیار این وجود با حتی.  میگیره شکل لبش از تر پائین تا

  . آناناسی مرد ي بچگانه صورت براي بود سنگینی

  . میگیرم دست به رو کالم ي رشته

  ؟ امروز رفت پیش چطور کاوه با هاتون صحبت -

  .داشتم رو انتظارش که بود طوري همون بگم باید بگیرم فاکتور رو شما با قبلش دیدار اگر گمانم!!!  آه -

  ؟ داشتین انتظاري چه دقیقا و -

  . میگه خنده با و میشه خم سمتم به میز روي کم یه

  . افتضاح -

 به ادقص هم شیرینه هم آناناسی کامی این عوض در بده جواب سواالتم به خواد نمی کاوه اگر میکنم فکر خودم پیش

  . میرسه نظر

 یا بندازم رشگی بتونم اگر ، باشه باند توي کاوه اگر.  میکنم فکر بعدا کنم کار چه میخوام سواالتم جواب با که این به

 میسوزه اوهک براي دلم کم یه میکنم فکر که آرش سرنوشت به ؟ میفته اتفاقی چه بندازن گیرش که کنم کاري الاقل

 یول ندیده ازش مشکوکی چیز هم پلیس حتی وقتی.  ندارم زیادي امید.  است تازه خوردم ازش که زخمی هم هنوز اما

 اهر مرد این هم شاید.  کردم شفاف ذهنم توي رو تصویرش همیشه براي الاقل نباشه خالفی کارش توي واقعا اگر

  ... . یا باشه بلد رو کردنش اذیت

 سریع . رفته هم در صورتم میکنم حس چون شده کاوه کردن ادب تحلیل و تجزیه مشغول ذهنم کم یه از بیشتر انگار

  . میدم ادامه و برمیگردم قبل حالت به

  ؟ چرا -

  . ها خانم براي کننده خسته کاري مسائل!!!  اوف -
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  ؟ برن می سوال زیر رو ها خانم هاي توانایی که نیستین مردهایی اون از که شما!!!  آ آ -

  . میگیره طرفم به رو غذا منوي و میزنه کوتاهی ي قهقه

  . بانو نداشتم جسارت قصد اصال من -

  . برمیگردونم طرفش به دستم کف فشار با رو منو و میدم تکون سري

  . شما با انتخاب.  کنم اعتماد بهتون میخوام -

  . بشه دستگیرم چیزهایی یه تا کنی اعتماد بهم تو میخوام بیشتر میگم دلم توي

 ولیمعم هاي حرف.  میزنیم حرف کم ،یه بشه چیده میز روي غذامون تا.  میده غذا سفارش و میکنه اشاره گارسونی به

.  زچی همه مورد در کنه تحمل رو بودن رسمی تونه نمی خیلی مرد این ظاهرا.  هامونه فعل شدن مفرد حاصلش تنها که

  . زدن حرف موقع میشه خیره هام چشم به

  . کردي قبول رو پیشنهادم نترسیدي کاوه از خوبه.  بگیري تماس کردم نمی فکر -

  ؟ بترسم بخوام که بیفته خاصی اتفاق قراره مگر -

  . میگیره خودش به شیطونی حالت و کنه می رنگ پر رو لبخندش

  . کردم خراب رو اش معامله تا دو یکی که هم من و دخترشی دوست تو!  دیگه است کاوه -

  . من نه بترسی باید تو حساب این با -

 تکیه صندلیش پشتی به خونسردي از اي شده اغراق حالت با که میدوزم چشم کامران به و میبرم ام چونه زیر رو دستم

  . میبره لب به رو آبش لیوان و میده

  . باشه اون مال خوب هاي چیز ي همه همیشه نیست قرار.  دوندم نمی موش کارش تو بترسم ازش بود قرار اگر -

.  بدم ادامه جهت این توي رو بحث خوام نمی اما میفهمم رو منظورش.  میکنه ام حواله چشمکی و اشاره بهم ابرو با

  . راه اون به میزنم رو خودم پس

  ؟ کاوه سراغ اومدي شد چی ها این وجود با اصال ؟ بودي کرده خراب حاال رو کاري چه -

 بود ما واسطه که صمدي.  واسطه با اما میکردم کار دیگه شرکت یه با قبال.  افتادم گیر هم االن.  مفصله ماجراش -

  . گردو پوست توي مونده من دست و شده غیب

 رو خودم.  یارمب خاطر به لزوم موقع به تا کنم ضبط میشنم چی هر.  کنم عمل پخش و ضبط دستگاه شبیه میکنم سعی

  . بده ادامه تا میدم نشون مشتاق

  ؟ نبود اي دیگه کس ؟ کاوه چرا حاال -
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 یه هم با کاوه و من نداشت خبر زاهدي بیچاره البته.  کرد معرفیش بهم ام واسطه اون با مشترك آشناهاي از یکی -

  . داریم نظر اختالف کم

 یقتحق.  نیست دروغ اشتیاقم دیگه حاال.  میرسم خوبی جاهاي به دارم.  میشن تیز هام شاخک زاهدي اسم شنیدن با

 دمب ادامه رو بحث و کنم باز دهن میام.  ملموستره هم کامران هاي چشم توي خودم تصویر انعکاس از حتی که محضه

  . نوشتش می مزه مزه و چرخونه می دستش توي رو لیوان.  میگیره خودش به خیالی بی حالت اون که

  . بگذرونیم ها این از بهتر رو امشب تونیم می.  است کننده کسل زیادي ها بحث این.  کن ولش -

 اشمب کامران شبیه باید بودن کامران کنار براي.  بپره دهنم از جایی بی حرف مبادا دم می فشار هم روي رو هام دندون

  . کشونم می سمتش به رو خودم کمی و میزنم خودش سبک به ریز چشمک یه.  دیگه کسی یا خودم مثل نه

  ؟ نه یا داري هم خاصی ي برنامه گذروندن وقت بهتر این براي.  موافقم -

  . میکشه سمتم به رو خودش و میذاره میز روي رو هاش دست شده گشاد لبخند یه با

  . بخواد دلت تا -

  .میگیره رو حرفش ي دنباله مظلومانه حالت با. میبره روشنش موهاي ي ال دستی و میکشه عقب دفعه یک

 ملیشونع تو با که نشدم سیر جونم از هنوز.  حد این در نه ولی شجاعم گفتم ، بینم می میکنم فکر که خوب البته -

  . کنم

 خوب اول بذار.  نشد کاوه صورت ي حواله که مشتیه حقش وگرنه کنم نمی فکر هاشه حرف پشت که منظوري به

  . میکنه همراهیش لبخندم.  میریزم بهتري هاي برنامه من بدم نشونش تونم می بعد بمکم رو وجودش ي شیره

  ؟ چرا -

  ؟ میکنی شوخی ؟ کاوه دختر دوست با -

 از یشههم که دونه نمی اما بذارم پیش پا من میخواد.  مشتاقم چقدر من ببینه میخواد.  باشه زرنگ میخواد که دونم می

  . خوبم کردن بازي توي هم من داره دوست بازي اون اگر.  هست هم زرنگتر زرنگی هر

  . میکشم درهم چهره و میدم بیرون خستگی با رو نفسم

  ؟ نکنی یادآوري من به اینقدر رو این میشه!!!  آه -

  ؟ رو چی -

  . کاوه.  کاوه!!!  کاوه -
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 خیلی میخواد.  میخوره چرخ هام چشم روي نگاهش.  میشه دقیق صورتم توي کامران.  میزنم پس رو غذام ظرف

  . میپرسه وقتی نده نشون کنجکاو

  . که جوونه هاي خانم توجه مرکز کاوه هستیم که جمعی هر توي معموال ؟ چرا -

  . مونه می کابوس مثل دادن ادامه باهاش ولی خوبه کردن شروع کاوه با -

  . میکنه زمزمه گري وسوسه لحن با و میشه خم میز روي

  ؟ بپرونمت خواب این از من میخواي ؟ شی بیدار بد خواب این از کنی نمی سعی چرا -

 هاي طرح ام دیگه دست ي اشاره انگشت نوك با.  میدم تکیه دست همون کف به رو ام چونه و میز روي رو آرنجم

  . باشه شده زده حسرت کافی حد به باید تصویرم.  میکشم میز روي نامفهومی

  . نشدم که هاش اخالقی سگ عاشق وگرنه بدهکارم کاوه به من.  نمیشه اما میخواد دلم -

  . میدي رو بدهیش خب.  شده چی فکرکردم.  اوه -

 براش امبخو ترسه می.  میکنه عوض رو بحث تا است کالفه میکنم حس حتی.  چرا یا چقدر نمیگه.  پرسه نمی چیزي

  . نمیگذرم قضیه این از راحتی این به من اما کنم پهن تور

 یشپ فعال دارم چی هر اما دارم رو طلبش از بیشتر خیلی حتی بدم دارم رو پولش که اینه مسئله.  کامران دونی می -

  . زمین توي رفته شده آب که اونم.  زاهدیه

  . میزنن برق هاش چشم

  ؟ داري حسابی اون با ؟ میشناسی کجا از رو زاهدي تو -

  . عوضی مردك شده نیست که فعال اما دارم پیشش پول کلی بازي سر از آره -

  . میشه راحت خیالش انگار

  . هدیگ وقته گذورندن براي خوب راه یه اینم.  بزنیم هم با دست یه کنم دعوتت باید بار یه.  خوبه بازیت پس -

  . باشم گرفته رو پولم وقتی البته. میشم خوشحال آره -

 کارم خودش ولی.  بدم لو رو خودم و بگم بیشتري چیز ترسم می.  میکنم دل دل.  میکنه فکر کم یه و میگه اوهومی

  . میکنه راحت رو

  . میگیرم برات زاهدي از خبري یه تونستم اگر -

 رو لبخندم . کنه زنده رو پولم کلی قراره مثال داره اشکالی چه میکنم فکر بعد.  نشه باز نیشم تا میگیرم گاز رو لبم

  . پاشم می روش به مندانه سخاوت
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 گردمبرمی آژانس با مجدد دیدار قول با قهوه یه از بعد.  میگذره خوشی به کامران هاي گویی بذله با شبمون ي بقیه

  . خونه

 مفید ي وسیله یه.  است وسیله یه فقط کامران.  چرخه می کاوه فکر سرم توي کامران به کردن فکر جاي به راه توي

 تاريس کاوه مهندس آقاي میشود آغاز ها سنگ اولین با کوه.  شروع براي بود خوب " میگم دلم توي.  کننده سرگرم و

 !"  

***   

 براي ماا نیست دیر خیلی.  نکنم جلب رو ها همسایه توجه تا برمیدارم آهسته رو هام قدم.  میام باال دونه دونه رو ها پله

 پاشنه . کافیه نباشی خونه همیشگی وقت سر که همین بیارن در همه کار از سر دارن دوست که فضولی هاي همسایه

  .بودن صدا و سر بی این توي نمیان راه باهام خیلی کفشم بلند هاي

 هک چیزي اون به زودتر باید اما نبود بد امشب قرار.  کنم کار چه میخوام که این فکر از ،پر کامرانه از پر ذهنم هنوز

  . باخت از ترس بی.  کرد بازي باهاشون راحت خیال با بشه که نیستن کاوه مثل همه.  برسم میخواستم

 شکخ دستگیره روي دستم که بندازم خونه ورودي در به تا چرخونم می دستم توي رو کلید ماجرا پر روز یه از خسته

 و رهمد ي قیافه.  میرم عقب قدم یه ناخودآگاه.  میشه باز بچرخونم قفل توي رو کلید من که این از زودتر در.  میشه

  . میشم خونه وارد کنارش از سالم یه با و میکنم جور و جمع رو خودم.  میکشه رو انتظارم در پشت بابا عصبانی

  ؟ حاال تا بودي گوري کدوم -

  . طرفش برمیگردم و درمیارم کفشی جا کنار رو هام کفش.  میپروندم جا از فریادش صداي

  ؟ شده چی -

  ؟ بودي جهنمی کدوم االن تا.  بده رو من جواب -

  . نشده ده حتی هنوز.  نمونده عقب خودم ساعت که شم مطمئن تا میندازم دیواري ساعت به نگاهی

  . بیرون شام بودیم رفته شرکت هاي بچه با -

  . کنین می بخواد دلتون غلطی هر.  شدین خود سر خودتون واسه.  دیگه همینه -

 ويت کسی اما است ریخته هم به خونه.  میندازم خونه به نگاهی.  بیشتره کالمش حرص اما شده آرومتر دادش صداي

 وممعل هم مامان.  نباشه خطر ي دایره توي تا کرده گرم چیزي با رو خودش سر اتاق توي احتماال هیوا.  نیست سالن

  . کجاست نیست

  . که بودم گفته مامان به -
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 با ودمب گفته مامان به.  کردم عوض لباس و خونه اومدم زدم بیرون کاوه شرکت از وقتی.  نیست دروغ دیگه یکی این

  . بیرون میرم همکارهام از تا چند

 مونه در و میزنه خونه توي دوري کالفه.  خشمش آتیش ي دوباره شدن ور شعله براي کافیه جمله یه همین انگار اما

  . میکشه بیرون پیراهنش جیب از سیگاري حال

  . شدین این که خدا امان به کرده ولتون مامانتون!!!  مامان!!!  هه -

 بینممی و تو میرم.  میاد آشپزخونه توي از ظریفش هق هق صداي.  مامان دنبال من و میگرده سیگاري زیر دنبال بابا

 موهاش.  میکنه دبلن سر رسیدنم با.  میکنه گریه داره و داده تکیه ها کابینت به.  نشسته زمین روي آشپزخونه کانتر زیر

 اون . شده چی یعنی که میکنم اي اشاره سر با.  شدن سرخ گریه شدت از هاش چشم و ریختن صورتش توي آشفته

  . " میدونم چه " که میکشه جیغی نیمچه گرفته صداي با هم

 می ونهآشپزخ در کنار سرم پشت بابا.  میپیچه گوشم توي میکوبه زمین به رو پاهاش محکم که بابا هاي قدم صداي

  . ایسته

 میزنم دو سگ شب تا صبح از.  سرم روي شده هوار مشکل تا هزار که جهنم به ؟ بده آدم شدم من دوباره ؟ چیه -

  ؟ کی خاطر واسه

  . بیاد کوتاه اون بلکه میدم فشار دستم توي رو اش شونه و میشم خم که دادن جواب براي میشه براق مامان

 به حل راه کردن پیدا فکر توي طور همین.  گرفته هم رو من دامن عواقبش که شده بحثشون چی سر باز نیست معلوم

  . میپره بهم دفعه یک که موندم خیره بابا ي شده تیره صورت

  ؟ چیه -

  ؟ میشه حل مشکالتتون بیداد و داد با بابا -

  . کنین حلش بیاین شما منتظرم.  نه -

 کار سر.  اشهب تکمیل ظرفیتم که شنیدم قدر اون صبح از اما ناراحته فهمم می.  عصبانیه میدونم.  حرفش از میگیره دلم

 نمی میکنم کاري هر.  بود آخر ي ضربه دیگه که هم کامران با زدن کله و سر.  جور یه کاوه هاي توهین.  جور یه

  . بگیرم رو زبونم جلوي تونم

 تازه مشکل یه.  کنم حل خودم رو خودم مشکالت که کردم رو سعیم ي همه حداقل کنم کمک تونم نمی اگر -

  . نتراشم واستون

  ... . بینم می من که بساطی این با.  خوشه آخرش شاهنامه -

  . میبره پشتش کم موهاي الي کالفه رو دستش و میخوره رو حرفش باقی
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 راه رشس پشت.  در سمت میره و میکنه خاموش کانتر روي تزئینی کریستال ظرف توي رو اش سوخته نیم سیگار

  ... . بشینه فرمون پشت بخواد وضع این با اگر.  میشم نگرانش داره که بدي حال با میفتم

  . است گرفته صداش هم هنوز.  کنه نگاهم تا برمیگرده درهم و خسته.  میچسبم رو بازوش

  ؟ چیه دیگه -

  ؟ میري کجا -

  . میکشه بیرون ام پنجه از رو بازوش و میزنه پوزخندي

  . بدن پس جواب ها بچه به باید باباها بعد کنن می میخواد دلشون کار هر ها بچه ؟ دیگه شده برعکس دنیا کار -

 کاوه شده ام دغدغه ي همه مدته یه که میشم شرمنده.  میشم شرمنده نگاهش از.  است گالیه و درد از پر هاش چشم

  . بازیه چی هر پدر گور.  باشه باید.  خانوادشه کسی هر براي اولویت اولین رفته یادم مدته یه. 

 در و نبیرو میره.  بگم اي دیگه چیز بتونم که این از قبل.  میندازه راهرو توي رو هاش کفش و میکنه باز رو ورودي در

.  برداشته رو خونه هقش هق حاال که مامان سراغ آشپزخونه توي برمیگردم درمونده.  کوبه می هم به محکم رو

  . کشم می کمرش روي آروم رو دستم و میشینم کنارش

  ؟ هم ي کوزه و کاسه به زدین چی واسه دوباره -

  . میده رو جوابم زده حرص.  میکشه کنار رو خودش دفعه یک مامان

  . نیستین که من هاي بچه.  بگیري باباتو اون طرف میخواي دوباره البد.  نگو هیچی دیگه تو -

.  یکنمم مرتب رو موهاش و میگیرمش بغل.  میکشونم سمتش رو خودم بعد.  بشه آرومتر میذارم میکنم سکوت کم یه

  . کردن دل و درد براي میکنه باز دهن خودش

 رمب کرده دعوتم خودش خرج به.  گرفته بلیط هم من براي.  کیش برن روزي دو دیگه ي هفته میخوان ایناها مهین -

  .کرده پا به اي شنگه الم چه بابات ببین اما.  بیرون نذاشتم شهر این از رو پام ساله چند.

 دهش اگر حتی کنه فرار وضعیتش از میخواد حاال و نرسیده زندگیش رنگی آرزوهاي به که مادري به.  میدم حق بهش

  . میدم حق ، روز دو براي

 رو غرورش بخواد که میدم حق بهش.  میدم حق میرسه کمتر انگار میدوه چی هر که بابا به.  میدم حق هم بابا به

  . کنه حفظ خاله شوهر جلوي

 شیخ خش.  شن مرتب هاش نفس تا میدم تکونش ها بچه مثل بغلم توي.  میکشم بازوش روي نوازشگونه رو دستم

  . میبینم خودم سر باالي رو هیوا و سربرمیگردونم.  میکنه جلب رو توجهم مامان ي سینه خس خس الي البه
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  . میکنه غرغر وضعیت به توجه بی.  پیچونه می دستش توي خورده که رو شکالتی روکش

  ؟ میشه چی امشب شام حاال وضع این با -

  ! کوفت -

 از رت حال بی.  میشینه خالی گاز اجاق روي و خوره می چرخ آشپزخونه دور نگاهم.  نگم چیزي ادامش تا میگزم رو لبم

 میکنم گاهن رو ومامان میدم تکیه سرم پشت کابینت به رو سرم.  کنم راه به رو خوردن براي چیزي و شم بلند که اونیم

  . میکنه خشک اشک از دست کف با رو صورتش داره که

  ؟ شکمتی فکر وضع این تو.  دیگه بخور کن پیدا چیزي یه -

 صداي اما کنه حبس اتاق توي رو خودش دوباره تا میره و میگیره رو ازم هیوا.  میشم پشیمون هم خودم نگفته

  . میشنوم رو اعتراضش

 وبمخ شام یه و هول و حال رفقا با رفتی خودت!  دیگه بله.  جوریه این شب یه همین مرتبه چیز همه همیشه نیست -

  . بخوریم کوفت هم باید رسید که ما به حاال خوردي

  . کنم می خالی اون سر رو حرصم هم من حاال و افتاده گیر جنگ میدون یه وسط من مثل هم اون.  داره حق هم هیوا

 حق هم کاوه شاید.  میدونه کی اصال.  داره حق جوري یه کسی هر بذاري دیگران جاي رو خودت اگر میکنم فکر دارم

  ! داره

**   

 ي یجهنت ممکنه که چیزهایی.  نکرده تستشون حتی نکرده شون تجربه حتی که میکنه فرار چیزهایی از آدم گاهی

  . جدید طعم یه,  نو غذاي یه شبیه.  باشه داشته خوبی

 وادمیخ دلش اگر میدم من رو دیگه چیزهاي و بلیط پول کردم اصرار مامان به.  خودم زندگی روي گذاشتم رو تمرکزم

 ي خونه بیاد ویدا با تا زد زنگ که خاله اما بذارم تنهاشون خواستم نمی هم االن.  کنه قبول ازم نیومد دلش اما سفر بره

  . شد راحت خیالم ما

 رد براي خوبی ي بهانه اما زدم حرف هانیه با کلی. نداشت فایده اما کردم ردیف میرسید ذهنم به چی هر دیروز تمام

 هدم توي هم اون ؟ دیواري نقاشی به چه رو من آخه.  نکردم پیدا بودم زده روش تعارف یه فقط که کاري زیر از رفتن

  . کنه پیدا رو خودم درون کودك بیاد یکی تا میدادم آگهی یه باید ؟ کودك

 نهک راضیش اومدن براي نتونسته و زده زنگ بهش زودتر گفت هانیه که همین.  بشم رو به رو کاوه با خواستم نمی

  . نداشت اومدن براي تمایلی هم اول از میدونستم.  شد راحت خیالم
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.  نه ای بشنوم ازشون خبري میخواد دلم دونم نمی اصال.  کامران از نه شده خبري کاوه از نه روز دو یکی این توي البته

  . درگیرم هم خودم با حتی.  کنم کار چه میخوام دونم نمی

 هم خودم از.  دلگیرم کاوه از شدت به هنوز اما نیست خبري خشمم طوفان اون از دیگه روز چند گذشت از بعد چند هر

  . کردم واگذار اون به رو موقعیت خودم که رسیدم نتیجه این به حاال.  طور همین

 توي سآدر به دوباره.  میکنم پیدا فرعی خیابون یه توي ، میگفت هانیه که رو اي قدیمی ساختمون پرسون پرسون

 کنزدی بهم که رو هایی قدم صداي که بزنم رو در کنار زنگ تا میرم جلو.  باشه خودش باید.  میندازم نگاهی دستم

 از خوبی ي خاطره.  میدم تشخیص رو هاش کفش زیر هاي ریزه سنگ صداي حتی کوچه خلوتی تو.  میشنوم میشن

  . ندارم صداها این

 به و میدم بیرون آرومی به رو نفسم. میشه مچاله هام انگشت بین آدرس ي برگه.  میکنم مشت رو دستم ناخودآگاه

 ناپدید بد وهمت یه مثل شاید تا میبندم رو هام پلک.  میرم وا ایستاده قدمیم یک توي که کاوه دیدن با.  برمیگردم پشت

  . میکشم عقب رو خودم.  میشه نزدیکتر بهم جاش به اما بشه

 من العمل عکس منتظر سکوت توي هم اون.  دهنده آزار موندن و است گانه بچه رفتن.  رفتن و موندن بین دلم دو

  . مونده

 روي شتمانگ نشستن از قبل اما بدم فشار رو قدیمی زنگ تا میکنم بلند رو دستم.  میگردونم رو و میگیرمش نادیده

  . میفته گیر کاوه ي پنجه توي مچم زنگ

 و میشینه هاش لب روي شیطون لبخند یه.  داشته نگه رو دستم هنوز.  میکنم نگاهش و برمیگردم طلبکارانه حالتی با

  . میشه پررنگ اش خنده.  دارم می نگه بسته رو دهنم همچنان.  میکنه خم سمتم به رو خودش

  ؟ االن قهري -

  . کنم وا لب باالخره و میزنم پوزخندي

  ؟ دیگه خوبه حالت -

.  موندم صورتش به خیره همچنان من اما.  میبره فرو جینش جیب توي رو آزادش دست و میگیره ازم رو نگاهش

 پیش دارم.  کرد جذب ذره ذره باید رو گاهش گاه هاي مهربونی این.  شده همیشه از تر دیدنی لبخند با که صورتی

 رو خنکی یه رد دفعه یک.  کرد تحملش بشه شاید ، بمونه اخالق خوش طور همین امروز آخر تا اگر میکنم فکر خودم

 پیچک هاي برگ شکل به نقره ظریف دستبند یه میکنم نگاه که دستم به.  میکنم حس کرده اسیر که دستی مچ روي

.  بشه ترراحت کارش تا میارم باالتر رو دستم.  میزنه کله و سر دستبند قفل با داره هنوز کاوه.  شده پیچیده دورش به

  . میگه و میخنده ریز ریز هم کاوه
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 یبع حاال.  دیگه کردم ضرر.  بودم آورده کنون آشتی کادوي خودم با که اینه نکردي قهر دونستم نمی که من خوب -

  . چقدره تو روي قدرتش ببینیم بذار.  بخشه آرامش نقره میگفت بود یکی نداره

 تا ممیگیر گاز رو لبم.  میگیره ام خنده میکنه استفاده ام علیه خودم هاي حرف از همیشه مثل که این و هاش طعنه از

 سعی . کوبم می بازوش به و کنم می مشت رو مخالفم دست.  کنم کنترل بشه ام خنده متوجه اینکه از قبل رو خودم

  . میکنم مخلوطش تهدید کم یه حتی باشه جدي لحنم کنم می

  . اشهب ثمر بی برات هم نقره کیلو کیلو میکنم کاري یه وگرنه!!!  ها میگی چی کن جمع بعد به این از رو حواست -

  . میگه و میکشه کنار کم یه رو خودش من جدیت به توجه بی

  ؟ موثره چی درد واسه.  داري سنگینی دست عجب!!!  اوخ اوخ -

  . میزنم زل داشته نگه هنوز که دستی به و نمیگم چیزي

 یب میگم خودم به و میکشم عمیقی نفس.  میکنه تداعی برام رو خوبی خاطرات دستم روي هاش سرانگشت نوازش

 رو امروزم خوام نمی.  کرد زندگی لحظه توي باید ، دنیا هاي سیاهی خیالی بی ، شنیدم ازش که هایی حرف خیال

 قح هم اون شاید میکردم فکر میاد یادم.  کنن رفتار ما میل مطابق نیست قرار که دنیا هاي آدم ي همه.  کنم خراب

  . داشته

 ي زنونه شکف لنگه یه شبیه که آویز برق.  چرخونه می و میگیره دست توي وصله دستبند به رو کوچیکی آویز کاوه

  . میشینه چشمم توي شده وصل دستبند به جداگانه و بلنده پاشنه

  . کنم پیدات بتونم شدي گم اگر که نیار درش.  سیندرالت کفش لنگه هم این -

 اشه چشم توي.  پاشه می روم به رو لبخندش.  میده فشار و میکنه گم خودش بزرگ دست توي رو ظریفم دست بعد

  . بینم می سخته براش آودنشون زبون به که رو هایی حرف تمام

  . شد دیر که بزن زنگ دفعه این -

  . ازهدردسرس ظاهرا هم زیاد صمیمیت اما باشم تلخ خوام نمی.  میکشم بیرون دستش از رو دستم و میدم تکون سري

  . بکنم رو کار همین خوام می بدي اجازه اگه -

  . میشه باز رومون به در بپرسه چیزي کسی که اون بی زنگ زدن از بعد

 اي قهطب دو قدیمی ساختمون به گیاهه و گل از خالی شکل مستطیل ي باغچه یه اش گوشه یه که کوچیکی حیاط

  . میشه ختم

  . میندازه بغلم توي رو خودش دفعه یک هانیه و میشه باز ورودي در که میرم باال ساختمون جلوي هاي پله از
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  . نمیاي دیگه گفتم دختر کردي دیر چقدر -

  . سالم -

 . میشن گم دهنش توي ها آوا و میکنه همراهیم سرم پشت که میفته کاوه به چشمش که بده رو سالمم جواب میاد

  . میپرن باال تعجب از ابروهاش

  ؟ بفرستی تنها رو هما ترسیدي ؟ کاوه چیه -

  ... میارین سرش بالیی یه دفعه یه گفتم.  نبود اطمینانی که شما به.  دیگه آره -

  . تو میرم و نمیدم گوش مکالمشون ي ادامه به

 نگرس اي گوشه که کوچولو ناز ي بچه جفت یه.  اومده اش ساله پنج قلوهاي دو با هم هانیه خواهر.  هستند بهار و امید

 ورودي جلوي کوچیک سالن توي ما صداي شنیدن با همه.  میکشن خجالت غریبه جمع یه توي بودن از انگار.  گرفتن

  .کارش سر برمیگرده کس هر احوالپرسی و سالم یه از بعد.  شدن جمع

...   

 شاد دنیاي رنگ.  میزنن اي تازه رنگ ها دیوار و در به هم ها خانم و میکنه چک رو ساختمون هاي کاري برق امید

  . بچگی

 ندازممی سرم روي هم رو همرنگش نخی شال یه و میکنم عوض اي فیروزه آبی ي کهنه مانتوي یه با رو بیرونم لباس

 ور هایی قسمت یه هانیه.  راهرو فضاي توي میام کار ي آماده.  میکنم رد گردنم پشت از ضربدري رو شال ي ادامه و

 فرو جینش شلوار جیب توي رو هاش دست کاوه.  میکنه واگذار کدوممون هر درون کودك به رو بقیه و زنه می طرح

  . میزنه قدم سالنه سالنه و کرده

  ؟ کنی عوض لباس خواي نمی تو -

  . بسه میکنی رنگ خودتو تو که همین.  نه -

.  دممیگر هانیه دنبال.  میشم رد ازش و میکنم کوله و کج رو صورتم.  سرسنگینم باهاش هنوز من اما شوخه لحنش

  . میدمش قرار مخاطب ببینمش اینکه بدون

  . میخوام مو قلم و رنگ هانی!  هانی -

  . میاد ها اتاق از یکی از شورش پر صداي

  . بردار اولی کالس ي گوشه از -

  ؟ کنم شروع کجا از -
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  . داري دوست که جا هر از -

  . ها میکنم کاري خراب برنامه بی -

  . دیگه بیرون بریز رو درونیت هنر البداهه فی -

 شیمونمپ کاوه صداي بپرسم چیزي اینکه از قبل اما ایستم می میکنه کار توش داره هانیه که اتاقی در چارچوب کنار

  . میکنه

  . ماشین نمایشگاه به میشه تبدیل اینجا بشه ریخته بیرون باشه قرار اگر این هنر -

 رو رنگ کوچیک هاي قوطی میتونم که جایی تا.  کالس سمت میرم و میندازم کاوه به چپ چپ نگاه یه شونه روي از

 در مجیب توي از رو گوشیم و راهرو توي میام.  میکنم انتخاب هم مختلف هاي اندازه با مو قلم تا سه و میزنم بغل زیر

 هی دیوار روي و چیزه یه فوتوشاپ با طراحی.  میندازم دیوار روي گوشیم توي از رو سگ گربه طرح اول مداد با.  میارم

 نگینیس حس و دلیلشه یه طراحی توي دستم بودن ضعیف.  درنمیاد خوب جاها از بعضی میکنم کاري هر.  دیگه چیز

  . کنم اعتراف بهش خوام نمی که مهمتریه دلیل کاوه نگاه

  . کارشناسانه هاي بحث به میکنه شروع و ایسته می پشتم کمکی هیچ بدون کاوه

  . میکنه عمل روانی ریزي برون مثل حقیقت در.  میده نشون رو روحیشون هاي حالت ها آدم نقاشی میدونی -

 میزنه که خوبی هاي حدس اما بمونم خونسرد تا میکشم عمیق نفس مدام.  بذارم کاوه هاي کنایه محل خوام نمی

  . میشه مانعم

 مختلف قطب دو ، سگ گربه شخصیت مثل دقیقا.  داري درگیري خود جور یه االن احتماال میگه داره تو نقاشی -

  ... وجودیت

 سر و اوهک سمت برمیگردم دفعه یک.  میکنم آغشته نارنجی رنگ به رو مو قلم.  میکنم باز رو رنگ هاي قوطی از یکی

  . میذارم نمایش به براش رو دندونهام تمام بعد میکشم بینیش نوك روي رو مو قلم

  . بخوري دردي یه به باید باالخره هم تو برم دور راه چرا دیدم.  کنم پاك باهاش رو موم قلم نداشتم دستمال -

.  کاوه هب برسه چه میکنم تعجب کردم که کاري از هم خودم.  میرسه نظر به بامزه نارنجی بینی یه با اش برنزه صورت

 سنگر هانیه تپش میرم پیشگیرانه اقدام یه با و میکنم استفاده بیاد بیرون شوك از تا میکنه که مکثی ثانیه چند از

  . مونده ما بین اومده بیرون کالس خودش قول به یا اتاق از تازه که هانیه.  میگیرم

 و ها یدنخند بلند بلند یا میکنم نشاط احساس که روحیه هاي ریزي برون کاوه قول به و قلم و رنگ تاثیر دونم نمی

  . میکنه وادار شور به رو من که ست ها بچه هاي زدن حرف

  . میکنه نگاهم بزرگترمابانه و میزنه کمرش به دستی تالفی جاي به انتظارم برخالف کاوه



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢١٢ 

 

  پشت؟ اون رفتی چرا حاال -

  !!! درمانه از بهتر پیشگیري -

  . بگیرم رو صدام توي نشسته ذوق و خنده از کمی تا میگیرم دندون به رو لبم.  میکنم تعجب لحنم از خودم

  . نشدم که من.  شدي بچه تو -

  ؟ چه من به.  کنه وورجه ورجه کم یه بذار آزاد رو درونت کودك هم تو خوب -

  .ها میشن زخمی زود ها بچه.  رنگی جوجه شو بزرگ!  حتما -

  . میره یادشون زودم جاش به -

  . میده تکیه نشسته روش رنگی هنوز که دیواري به سالن ي گوشه میره و میده تکون سري

.  تاس هانیه ي زاده خواهر و فهیمه پسر.  میکنه پرت رو حواسم ناز عسلی چشم جفت یه که کارم سر برگردم میخوام

 دونب.  من به زده زل و کرده قایم پشتش رو دستهاش.  پوستره روي هاي نقاشی شبیه کوچولو هاي لباس اون توي

  . میدم تسکین باهاش زدن حرف با رو هام دلتنگی.  میندازه هادي هاي بچگی یاد رو من شباهتی هیچ

  ؟ بکشی نقاشی هم تو داري دوست -

  . درنمیاد صداش اما میزنه برق هاش چشم

  . اینجا بیا -

 ي گوشه.  میکنه جمع رو خودش که سمتش برم قدم یه و بشینم زانو روي میشم مجبور.  ایستاده ثابت جاش سر

 کم یه.  میزنم باال رو هاش آستین و میارم بیرون پشتش از رو هاش دست.  جلو سمت میکشمش و میگیرم رو پلیورش

 ويت ها کناره از و میکنم مشت رو پسرك کوچولوي هاي دست.  میکنم خالی درش روي رو دستم کنار قوطی رنگ از

 شمچ کارم به مبهوت پسرك.  میدم فشار دیوار روي کوچیک انگشت سمت از رو کوچیکش مشت بعد.  میذارم ظرف

 اب رو مشتش جاي از باالتر کم یه.  میکنم آغشته رنگ به رو هاش انگشت نوك و میکنم باز رو مشتش.  دوخته

 اش گهدی دست.  میکنه ذوق شده پا یه رد شبیه که کار ي نتیجه دیدن از.  میکنم رنگی دیوار روي هاش سرانگشت

  . نهک هنرنمایی دیوار رو هاش انگشت با تا میدم اجازه و میگیرم طرفش رو ظرف.  میاره جلو و میکنه مشت خودش رو

  ؟ کوچولو مرد چیه اسمت -

  . آدرین -

 ارتباط راحت ها بچه با.  میندازه طنین خالی سالن توي اش قهقه صداي و میشه زده ذوق دیوار روي پاها جاي دیدن از

 رو تالشم تمام من و بودن من از کوچکتر دو هر هیوا و هادي.  کردم تمرین ها مدت رو بودن مامان.  میکردم برقرار
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 سعی باشم براشون خوبی خواهر که این جاي به.  بود همین کارم ایراد شاید چند هر.  باشه بهشون حواسم تا بودم کرده

  . کنم مادري کردم

  ؟ بخونیم شعر و بکشیم نقاشی باهم داري دوست آدرین.  همام منم -

  . آره -

  موشه ي لونه دم دوید,  خرگوشه آقا یه روز یه -

  !!! آخ گفت خرگوشه,  سوراخ تو پرید موشه

 از رو ركپس کوچیک سر.  میکنم پاره رو تمیز ي زباله کیسه یه.  میخوریم تکون تکون ریتمیک و میخونیم هم با

 اون دونم نمی . میکشیم نقاشی دیوار روي هامون دست جاي با بعد.  بشه تبدیل بند پیش به کیسه تا میکنم رد سوراخ

  . من یا میاد خوشش بیشتر

  ؟ بذارم پا جاي باال اون تا کنی بلندم میشه!  هما خاله -

 دارم و دهش خم پشت سمت به کمرم.  تره سنگین میکردم فکر که چیزي از.  میکنم بلندش و میگیرم رو بغلش زیر

 کنم جمع ور حواسم بتونم که این از قبل.  میگیره رو بدنم لرزشی حس دفعه یک.  کنم حفظ رو تعادلم تا میکنم تالش

  . میشه بلند موبایلم زنگ صداي

 رسه می نظر به هم قبل از بیشتر حاال که آدرین سنگینی ي عالوه به مانتوم جیب توي گوشی لرزش و پرتی حواس

 بازیه بیهش براش چیز همه انگار میزنه قهقه آدرین اما نشم زمین پهن امیدوارم و میخورم تلو تلو.  بایستم درست نمیذاره

.  

 یه دفعه یک که زدنم بال بال حال در.  راستمه پاي روي فقط اتکام و شده بلند زمین روي از ناخودآگاه پاهام از یکی

 روي رو آدرین که کاوه به و میدم تکیه دیوار به رو ام شونه.  میکشه بیرون آغوشم توي از رو آدرین دست جفت

 رو گوشی . شه امید نا تاخیرم با بخواد که اونیه از تر سمج ظاهرا خطه پشت که کسی هر.  میزنم لبخند گذاشته دوشش

 میارم نایما شانسیم بد به من و زدنه چشمک حال در گوشیم ي صفحه روي کامران اسم.  میکشم بیرون جیبم توي از

  ؟ بگیره تماس باید االن همین درست روز چند این از بعد. 

...  

 . بدم پس جواب نفر دو به باید مسلما تماس رد براي اما.  مرددم ندادن و دادن جواب بین کاوه ي خیره هاي نگاه زیر

  . کامران به بعدا هم و کاوه کنجکاوي به هم

  . بودم مونده توش حاال که تصمیمی.  بود آنی تصمیم یه کامران.  میشه قطع گوشی زنگ که میکنم دل دل قدر اون
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 دیگه.  هپیچ می سالن خالی فضاي توي دوباره ها زنگ صداي اما بدم بیرون رو شدم حبس نفس بتونم که این از قبل

 المس ممکن لحن ترین عادي با و میدارم نگه صورتم کنار رو گوشی.  میرسه نظر به مشکوك زیادي ندادنم جواب

  . میدم

  . میشدم نگرانت داشتم دیگه.  بانو سالم -

  . انرژیه از پر و بلند میزنم حرف آروم که من برعکس کامران صداي

  ؟ خبر چه.  نبود دسترس در گوشیم.  ببخش -

  . ندارم حرف ریزي برنامه توي من.  دونی می که تو.  تعطیلمون روز براي دارم عالی ي برنامه یه.  خوب خبرهاي -

  . ریخیتم برنامه هام دوست با امروز براي میگفتی زودتر کاش!  آ -

 اوهک.  کاوه سمت میشه کشیده نگاهم نباشه هام حرف توي مشکوکش چیز یا اسم هیچ هست حواسم که طور همون

  . کرده اون سرگرم ظاهرا رو خودش و داشته نگه دوشش روي رو کوچولو پسر

  ؟ کنیم کار مردونه کم یه موافقی آدرین -

  . اوهوم -

 ازم ربیشت چی هر که میده رو حس این بهم میاد سمتم به کاوه طرف از که قوي امواج ولی میگیرن فاصله کم یه ازم

  . میشه دقیق هام حرف روي بیشتر ، میگیره فاصله

  . میکشدم بیرون فکر از کامران صداي

  ؟ هما هنوز منی با -

  ؟ جانم -

 هم در رو کاوه هاي اخم و میکنه بلند رو کامران ي قهقه صداي میارم زبون به که پرت حواس جانم یه ، کلمه یه فقط

  . میده جواب سرخوش کامران.  میکنم لعنت گیجی این بابت رو خودم لب زیر.  میکشه

 مه با قهوه یه حداقل قرارتون شدن تموم از بعد میشه ، نیست کاوه دوستات این از منظورت اگر گفتم.  جان هما -

  ؟ بخوریم

  . میکنم قبول زده هول.  بشم خالص آور عذاب وضعیت این از میخوام فقط که من

  . میگیرم تماس باهات پس.  خوبه.  آره -

 از توجه یب آدرین با اون اما ببینم رو کاوه موقعیت که میچرخونم سر.  میدم سر جیبم توي رو گوشی مکالمه قطع از بعد

 و برمیداره آزادش دست با شدن چیده هم روي دیوار ي گوشه من کنار که رو هایی صندلی از یکی.  میشه رد کنارم
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 دست هی با.  میکنه سرگرم آدرین با رو خودش و میذاره صندلی روي رنگ قوطی دو.  برمیگرده قبلیش جاي سر دوباره

  . پائین شه پرت مبادا گرفته رو آدرین بازوي دیگه دست با و میکشه طرح

 شاپ افیک توي که بار اون یاد.  میفتم آشنائیمون اوائل یاد ناخودآگاه.  نه یا کیه خط پشت مخاطبم فهمیده دونم نمی

 بولق یعنی بودن عادي.  کنم برخورد عادي میخوام اما سرشه توي فکري چه بفهمم تونم نمی.  حامد برخورد و بودیم

 به هم رنگی یه گاهی از هر.  میکنم گرم هانیه و بهار هاي شوخی به رو سرم هم من پس.  نکردم اشتباهی که این

  . پاشیم می هم روي

,  چولوشکو وردست و کاوه کار نتیجه,  ناهار براي!  ساندویچ انواع بین از ها بچه سفارش گرفتن براي میاد امید وقتی

 ازم ور نگاهش هم هنوز لعنتی!  رنگی مرد تا دو ي عالوه به باشن هواپیما قراره که اشکالیه و رنگ آبی جیمبوي یه

  . میدزده

  . میشوره آشپزخونه توي رو رنگیش هاي دست که هانیه سراغ میرم دوباره و میکنم فوت رو صدادارم نفس

  . بگیره مصرفم بار یه لیوان میگفتی امید به کاش -

 یرش کنی نگاه که هم وروجک تا دو همین به.  بذاریم شیر ها بچه غذایی برنامه تو میخوایم.  داریم لیوان مهد تو -

 شیر براي شن ترغیب بلکه بکشن نقاشی روشون خودشون ها بچه ، خریدیم سفالی لیوان سري یه.  ندارن دوست

  . خوردن

  ؟ بیارم برم ها لیوان کجاست حاال -

  . سالن توي برمیگردم و برمیدارم رو سفالی بزرگ لیوان تا چند.  میکنه اشاره ها کابینت از یکی به دست با

 نشون خواهرش به افتخار با رو کارش ي نتیجه آدرین میاد راهرو توي و میکنه هاش عروسک از دل باالخره که آذین

 ارک گیر بهانه آذین.  اند گرسنه ها بچه و گذشته خیلی ظهر از.  نشده همبازي باهاش که میسوزونه رو دلش و میده

  . میکشه تاوان به رو خواهرش موهاي آدرین و میکنه مسخره رو برادرش

 رو مشاس.  بکشن نقاشی روشون تا میدم رو سفالی هاي لیوان از یکی کدوم هر به و دستم کنار شونم می رو ها بچه

  . نقاشی ي مسابقه میذارم هم

  ؟ چیه جایزش -

 لبغ رو آدرین و میشینه هاش زانو روي کنارم.  میرسه دادم به کاوه که بدم باید چی رو ها بچه این هوش جواب موندم

  . میزنه

  . بکشه نقاشی یکی اون صورت روي داره اجازه ، بشه برنده کی هر -

  . میشن سرگرم هم جایزشون با حاال!  خوبه
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 از اما نآذی.  میگیره دست به رو ها لیوان از یکی و میندازه خواهرش به شیطونی نگاه میرسه نظر به راضی که آدرین

 ناراضی . میگیرم طرفش به هم رو مو قلم و میذارم دستش توي رو ها لیوان از یکی.  نمیاد خوشش خیلی کاوه پیشنهاد

  . برمیچینه لب

  ! گشنمه من ولی -

 یخورهم ساندویچشو زودتر کی بدیم مسابقه موقع اون میخوایم تازه.  میرسه هم هامون ساندویچ بشه تموم کارمون تا -

.  

 شهنمی که هم رنگی دیوارهاي به.  میکنم رها سالن موزائیکی کف روي رو خودم من و میگیره دستم از رو مو قلم اون

 اوهک سکوت.  کنم در خستگی تا میکشم ممکن حد تا رو هام دست و میکنم قفل هم توي رو هام انگشت.  داد تکیه

.  میکنه نقاشی آدرین همراه رو ها لیوان از یکی داره که میشه قفل کاوه روي نگاهم.  میشه دهنده آزار داره دیگه

  . میگذرونم نظر از رو کارمون ماحصل دوباره

  . ندارم رو باشه دلگیر و آروم طوري این کاوه که این تحمل اما است احمقانه

  ! ها درنیومده آب از بد هم تو روانی ریزي برون حاصل -

  . نمیده جوابی اما میکنه مکث لحظه یه فقط صدام شنیدن با کاوه

  ؟ شی خلبان داشتی دوست -

  ! روش آبی جیمبوي و دیوار به بعد میندازه من به نگاه یه اول و میکنه بلند رو سرش

  . نبود راضی ازش کسی اینکه وجود با.  داشتم دوست رو ام رشته من -

  . شنیدنش از میگیره دلم که ایه گره صداش توي

  ؟ خواستن می دکتر پسر بابات مامان. هست هم مهندسی.  خوبیه ي رشته که مکانیک ؟ چرا -

  . نمبز حرف گذشته ي درباره خوام نمی هما... .  یا بخونم حقوق من میخواستن.  میخواستن کن گوش حرف پسر نه -

  ؟ ان گذشته مادرت و پدر -

 میدا صداي.  میکشم درد همپاش ناخواسته انگار.  نگاهش آتیش از میسوزه استخونم مغز تا که میکنه نگاهم طوري

  . میکنه پاره رو اتصال این زنجیر

  . رسید غذا که بدوئین -
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 لیوان و برمیگردن میرسه ها ساندویچ به دستشون که همین.  میدون طرفش و میپرن جا از موشک عین ها بچه

 برتري هاي جیغ جیغ وسط کاوه.  کنه قضاوت رو کارشون هنرمند عنوان به تا میبرن هانیه طرف به رو هاشون

  .میکنه دخالت طلبشون

  . کنین نقاشی رو اون صورت تونین می.  نکشیده هیچی اصال چون باخته هماتون خاله میگم من -

 دنبال ات کنن می ول نصفه رو هاشون ساندویچ و میندازن هم به خبیثی نگاه داشتن جنگ سر باهم االن تا که ها بچه

  . میکنم اعتراض.  بدم فرو رو لقمه آخرین نمیدن اجازه حتی برمیگردن وقتی.  بدون مو قلم و رنگ

  . نبودم بازي اصال که من بابا -

  . میگه لب زیر و میکنه باز ها بچه براي رو رنگ هاي قوطی در کاوه

  . نمیزنه قولش زیر که آدم.  ها بچه جلو زشته!  نچ نچ -

 گوشه یه رو آدرین اول کاوه.  بیارن ام بیچاره صورت سر دارن دوست که بالیی هر میذارم و نمیگم هیچی ناچارا

 تایی ود بعد و میکنه تکرار خواهرش با رو کار همین آدرین بعد ثانیه چند.  میکنه زمزمه چیزي گوشش توي و میکشه

  .نمیکنه فراموش رو دادن دلداري هم خنده درحال هانیه.  میشن کار به دست

  . کارن همین مخصوص هاش رنگ.  نترس -

  . میاره چاي برام کرده نقاشی خودش که لیوانی توي ها بچه کار حین در هم کاوه

  ؟ هانیه نه مگه.  خودت به بده رو لیوان این هانیه میگم باشی خوبی دختر -

  . بدش میخواي کی هر به.  توئه لیوان -

.  میکنه خودنمائی خندان قرمز کوئین مک یه عکس لیوان روي.  میگیرم تر محکم دستم توي رو لیوان هانیه تائید با

 هایی وزائیکم سرماي ، میگیرم کاوه توجه از که حرارتی با.  میشه تر گرم انگار لیوان میبینم که رو کارتنی قرمز ماشین

  . میکنم فراموش نشستم روشون که رو

 وانیهمخ یه شبیه ها بچه ي همه ي خنده صداي میشم بلند و میدن رضایت دوقلوها باالخره دقیقه چهل از بعد وقتی

  .شدم کالغ شبیه بفهمم تا کافیه ورودي در ي شیشه توي نگاه یه.  میداره بر رو سالن

  . میچرخم کاوه سمت و میگیرم کمر به رو دستم دو هر طلبکار

  ؟ دیگه بود جنابعالی ي نقشه -

  . میگیره عکس ازم و میکنه تنظیم من روي رو گوشیش دوربین کاوه

  ! نکن!  اومده خوشت خیلی انگار -
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 وير نگاهم.  رسه نمی گوشی به دستم دیگه و میکشه باال رو هاش دست.  بگیرم ازش رو گوشی تا میرم سمتش

 وير رو هاش چشم.  هستیم موقعیتی چه توي میره یادم.  مونه می خیره برگشته هاش لب به باالخره که لبخندي

 به یهچ دونم نمی که صدایی به.  باشه خوب تونه می چقدر کنه ثابت بهم دیگه بار یه تا میدوزه شدم رنگ صورت

  . عادیه چیز همه میکنم وانمود و میکشم عقب.  میام خودم

  ؟ شدم کالغ رسید که جا این به چطور اي جوجه میگی همیشه که تو -

  . میکنه آزاد رو اش قهقه صداي و میزنه بینیم روي ضربه دو انگشت نوك با

 فقط خوب هاي قصه جور این ؟ باشی زشت اردك جوجه داشتی انتظار نکنه.  کالغ جوجه منتها اي جوجه هنوزم -

  . خوبه!  هاي بچه براي

  چیزهاست؟ این شبیه کجام سفیدي این به بدبخت من آخه.  کالغ شدم حاال بودم رنگی جوجه االن تا -

  . میکنی زیاد جیغ جیغ اما ضعیفی ماشینی هاي رنگی جوجه این عین -

  . میده هلم راهرو ي گوشه سرویس سمت به و میذاره پشتم رو دستش

  . بشور رو صورتت برو بیا ها حرف این جاي -

 و کنم پاك کامال نتونستم رو صورتم چند هر.  میاره جا رو حالم سرد هواي این توي خنک آب و عمیق نفس تا چند

  . بزنم باید هم رو کامران با قرار قید مشخصه روش رنگ هاي لکه جاي که صورت این با.  است تیره پوستم هنوز

 ته هی با خودم سال و سن هم جوون یه.  شده اضافه هم دیگه نفر یه مون دوستانه جمع به برمیگردم سالن به وقتی

 نظر به ندبل قد.  پوشیده اش مردونه پیراهن روي که رنگی مشکی ي تنه نیم پالتوي و صورتش روي شده مرتب ریش

  . میاد سالن وسط صورتش روي پهن لبخند یه با.  سبزه و میاد

  . گرام دوستاي بر سالم -

  . مونده گرام ي دوره تو دي سی جاي.  کنه نمی پیشرفت آدم!  ها همینه سنتی ي خانواده -

 تا میشهن مانع بهار متلک.  نیست طبیعی اوضاع که میشم متوجه میاد حرف به ساکته همیشه معموال که بهار وقتی

 کنهمی دراز دست و کاوه سمت میاد همه از اول شنیده که اي کنایه خیال بی پسر.  نبینم رو کاوه صورت گرفتگی

  . طرفش

  . سالم -

  ؟ اینجا اومدي گرفتی اجازه ولیت از -

  . میکشه عقب شده دراز سمتش که دستی به توجه بی.  شفافه نگاهش اما شده تلخ کاوه لحن
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  . میذاره پسر ي شونه روي رو دستش و میاد پاچه دست امید

  . نیست بد بکنه کمکی یه باشه اونم جمعیم هم دور گفتم.  بیاد هم کیوان زدم زنگ من -

  . کنه کنترل رو خودش تا میکشه عمیق نفس یه و میکنه نگاهش حرص با کاوه

  . یادب کارت به الملل بین حقوق که باشی خورده بر مشکل به پوت لی لی کشور هاي عروسک با کنم نمی گمان -

  . بده ادامه امید نمیذاره کیوان

  . داري هم برادري نمیاد یادت دیگه که تو.  ببینم رو تو اومدم داداش -

 تیپ چند هر ؟ برادرن که نزدم حدس شباهتشون روي از چطور.  کیوان صورت روي میشم میخکوب حرف این به

  .شد نمیشه شباهتشون منکر اما میکنه فرق هاشون چشم و صورت حالت حتی و پوشیدن لباس

  . زده خط اش شناسنامه از رو من اسم بابا.  ندارم اي خانواده میدونم که جایی تا -

  . منی ي بزرگه داداش هنوز اما -

  . نداره گفتن دیگه که هم باهام زدن حرف حکم.  حرومه من دیدن ؟ میگی رو این داري جراتی چه با -

  . نیست میگی که طوري این که میدونی هم خودت -

 باشی ديش آشنا خوب دانشگاه توي روابط هاي سیاست با باید دیگه که تو.  نباشیم جا یه تو و من بهتره حال هر در -

  . نیست خوب هم آیندت براي.  کوچیکه داداش بشی دیده من با نیست نفعت به. 

 کنه نگاهم که این بدون حال همون در.  حیاط سمت میره بلند هاي قدم با و جامیذاره سر پشت رو برادرش ، کاوه

  . میگه

  . منتظرتم هما -

 یا ، مکن فکر کیوان ناامیدي به تونم نمی.  میفهمم رو کاوه االن حال.  نیست حرف جاي که عصبیه قدر اون میدونم

  . بکنه دخالت کسی ندارم دوست هم من میگیره باال بابا و مامان دعواي که مواقعی میدونم فقط.  امید ناراحتی

  . میاد سرم پشت هم هانیه.  کنم عوض رو مانتوم تا گذاشتم توش رو هام لباس که کالسی سمت میرم

  . کارو این نکنه گفتم امید به.  هما ببخش -

  ؟ یهچ خانوادش با کاوه مشکل میفهمیدم کاش فقط.  بود خوبی روز که من براي وگرنه ببخشی باید تو.  بابا نه -

  . میگه بعد و میکشه بیرون به سرکی درایستاده چارچوب توي که طور همین هانیه
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 مشکل پدرش کارهاي با.  کنه انتخاب خودش رو راهش داشت دوست اول از کاوه.  پسرا و پدرا همیشگی دعواهاي -

.  کرد شطرد کال باباش هم انگلیس رفت وقتی.  بیاد کنار پدرش با نتونست دیگه اساسی دعواي یه از بعد.  داشت

  . نمیاد کوتاه کاوه اما کرد راضی میشه رو باباش احواله مریض هم مامانش که حاال

 خرینآ توي.  حیاط سمت میرم جمعی سریع خداحافظی یه از بعد و بیرون میام.  نیست وقت اما چرا بپرسم دارم دوست

  . میبرم خودم با و میزنم چنگ رو کاوه اهدائی کوئین مک لیوان لحظه

.  ممیفهم رو کردنش دل دل.  میکنه مکث آخر ي لحظه.  در سمت میکشونه خودش با و میگیره محکم رو دستم کاوه

  . میشنوه رو اش زمزمه کیوان چطور دونم نمی

  ؟ چطوره مامان -

  . همیشه مثل -

  . نرس نمی خونشون به اي قصه هیچ آخر ها کالغ.  نیست مقصد اما هست خونه که اي خونه.  میشیم خونه راهی بعد

**  

 هتاز وقت اون. رسیدي عمل ي مرحله به بخواي تو اینکه از قبل و میگیره تصمیم فکر بدون مغزت اوقات گاهی

  . انداختی ماجرایی چه وسط رو خودت میفهمی

 و میره خونه و خودم بین کم ي فاصله روي هام چشم.  شن کند خودآگاه نا هام قدم تا کافیه گوشی روي اسمش

 پیش در عکس سمت به رو کوچه مسیر دوباره اما میکنن ذوق ذوق بلندم پاشنه هاي بوت توي پاهام.  برمیگرده

  . نه یا بزنم حرف راحت باهاش میشه.  جوریه چه خونه جو االن دونم نمی.  خیابون سمت میرم و میگیرم

  . نکردم وصلش هنوز که تماسیه درگیر بیشتر ذهنم اما نمیاد خوشم کوچه خلوتی از

 بیعیط حالت به رنگش تا کردم خرجش لوسیون و کرم قدر اون.  صورتم جون به افتادم باز ، خونه برگشتم که مهد از

 به دیگه ولی نه قو حاال.  بودم شده سپید قوي شبیه کالغ جاي به دیگه.  شد دیگه مواقع از تر روشن حتی.  برگشت

  . بودم برگشته بودن کبوتر

 که بود این از تر طاقت بی انگار اما میگیرم تماس خودم بودم گفته بهش بود یادم که جایی تا.  زد زنگ دوباره کامران

  ! بمونه من زنگ منتظر بخواد

 ردس وقتی و میرم.  قرار یه فقط کردم فکر.  بودم داده که بود قولی اما نداشتم رو دیدنش ي حوصله و بودم خسته

  . ببندم الاقل رو حماقتم این ي پرونده تونم می بعد.  نمیشه پیگیر دیگه هم اون کنم برخورد

 دوست که هست چیزهایی زندگیش توي کسی هر.  باشه داشته خودش براي رازهایی داره حق هست کی هر هم کاوه

 بودم دیده ور برادرش وقتی از باور این.  کنه یادآوریشون خودش براي نداره دوست حتی.  کنه تقسیمشون بقیه با نداره
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 یاديز تاثیر شخصیتش روي ظاهرا که بود کاوه زندگی از بخشی هم خانوادگی مشکالت.  بود شده پررنگ وجودم توي

  . بود گذاشته

 عیس بار این.  گذاشتم وقت براش قهوه همون خوردن ي اندازه به فقط و گذاشتم قرار شاپ کافی یه توي کامران با

  . بیاد هم اون دست کار حساب تا کنم جلوه موقر کنم برخورد لوس دخترهاي شبیه اینکه جاي به کردم

 گذاشتم جواب بی رو هاش دوست از تا چند با بازي براي دعوتش حتی و گذاشتم ناکام بیشتر نزدیکی براي رو اصرارش

  . میگیره رو پیام خودش کردم فکر. 

 یمگوش ي صفحه روي کاوه اسم دیدن که میکشوندم خونه سمت رو خودم حقیقت در.  خونه برمیگشتم داشتم حاال

  . کرد متعجبم

  ؟ باشه داشته تونه می معنی چه من به االن زدنش زنگ گذروندیم هم با رو عصر تا صبح تمام که ما فهمم نمی

 دشخو الك توي روزي دو یکی تا داشتم انتظار خونه رسوند رو من کاوه که حالی اون با ، اومد پیش که چیزهایی با

  . نگیره ازم سراغی و بره

  . هن یا باشم نگران باید اصال.  دیگه چیز نگران یا باشم خودم حال نگران ؟ باشم حالش نگران باید دونم نمی

  . میدم رو جوابش و میلغزه گوشی ي صفحه روي دستم ها لحظه آخرین توي خوردن زنگ کلی از بعد

  . سالم -

.  نهمیشی گوشم توي بلندش هاي نفس صداي فقط اما بگه چیزي منتظرم.  مونه می جواب بی سالمم همیشه مثل

  .بشم اون نگران میگره تصمیم دلم بفهمم که اون بی.  عصبیه بفهمم که شناختمش قدر این دیگه

  ؟؟؟ خوبی ؟؟؟ کاوه -

  . میکنه خالی گوشی توي رو صدادارش نفس اما ساکته هم هنوز

  ؟ میشنوي رو صدام ؟؟؟ کاوه -

  . میکشه سکوت به رو من میگه که چیزي با اما میشکنه رو سکوتش باالخره

 بهت قبال که یادمه ؟ داري مشکل پیام گرفتن تو هم شاید یا داري مشکل شنیدن توي تو انگار اما میشنوم من -

  . بگیري فاصله خرمایی مو بیبی اون از بودم داده هشدار

!  وخرمائیم بیبی.  میفته راه مغزم تازه ثانیه چند از بعد.  میندازم نگاهی اطرافم به و چرخم اختیارمی بی.  میزنه خشکم

 ها نای از زودتر باید باشه کرده هم تعقیبم حتی اگر.  شدم جدا ازش شاپ کافی در دم همون.  نیومدم کامران با که من

  . االن نه گرفتیم پیش در رو خودمون راه کدوم هر که وقتی همون.  میزد زنگ بهم
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.  میکنم انتخاب رو میزنی چنگ بهش ، میاد پیش مشکلی یه وقتی ، میفتی دردسر توي وقتی معموال که راهی اولین

  . میکنم انکار

  ؟ میگی چی هست معلوم -

  . میشه سردتر و بلندتر هم اون صداي.  هست لرزش هاي رگه صدام توي هنوزم اما میکنم کاري هر

 فعهد ؟ تلخ ي دورقهوه یه ، شیرین دورآناناس یه ؟ میکنی دوره رو مختلف هاي طعم باهاش میري تو و گفتم بهت -

  ؟ چیه نوبت بعد ي

 نگارا.  نمیذاره انکاري هیچ جاي که میزنه حرف محکم قدر اون.  برمیگرده گلوم به خوردم که ترکی ي قهوه تلخ طعم

  . باشه دیده اون همراه رو من خودش هاي چشم با

 هوهق یه براي نبود حقم تلخی همه این.  کنه بازخواستم خاطرش به بخواد که نکردم کاري که میدم دلداري خودم به

 خودم کردن آروم براي که عمیقی نفس صداي تا کنم می دور صورتم از رو گوشی.  میلی هیچ بی هم اون خوردن

  . شوخی موج روي میبرم رو صدام بعد.  نرسه گوشش به میکشم

  ؟ میشنوم حسادت بوي دارم واقعا من یا شدي دیوونه تو!  هی -

  . میگه ممکن حالت ترین برنده با مکث بدون بار این

 زا بعد و منی!!!  مال تو روزمون چهل قرار پایان تا. مالکیت حس میگن.  حسادت گن نمی این به.  رنگی جوجه نه -

 یادنم خوشم هیچ.  کنم نمی قبول رو دیگه کس ي خورده پس ، قبلش اما.  بکنی تونی می بخواي!  غلطی هر اون

  .بفهمونم بهت اي دیگه جور مجبورم وگرنه بدونی رو حدت بهتره.  کنن نگاه جایگزین کاالي چشم به بهم

 ، مکن درکش میکنم سعی چقدر هر.  کنه می قطع رو تلفن بده بهم دادن نشون العمل عکس مهلت که این از قبل

 جمله با ولی میکردم گناه احساس داشتم.  میکنه خراب رو چیز همه خودش لحظه آخرین توي همیشه.  نداره فایده

  .میکنه فراخوانی رو وجودم توي سرکش هماي اون دوباره آخرش هاي

.  نمک می تبرئه وجدانم پیش رو خودم و زنم می لگد محکم افتاده زمین روي که اي ریزه سنگ به پا با حرص سر از

 کردم می قبول هم بازي براي رو کامران پیشنهاد اگر حتی.  کنه تا طوري این باهام بخواد این که نکردم کاري که من

 زا قبل.  دیدم نحس هاي بازي همین از یکی سر اول بار هم رو خودش اصال.  نیستیم که تنها.  نداشت ایرادي کارم

 و روز رانکام از فهمم می تازه میاد پیامم دلیوري صداي وقتی و و میلرزه گوشی ي صفحه روي دستم کنم فکر که این

  . پرسیدم رو بازي قرار جاي

 لج راچ تو.  میگه چی نفهمید احمق ي پسره این ".  میشه شروع دوباره ذهنیم محاکمه.  میشم پشیمون بالفاصله

  " هما؟ میکنی

  . بکنم فکري ، فکرم بی تصمیم حال به باید حاال
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 گبزر ي خونه یه.  سرد فضاي ،یه غریبه ي خونه یه. ایستادم شده فرش شیشه خرده با که اي خونه وسط حیرون

  . میده ترس بوي چیزش همه که دوبلکس

 توي جراتی چه اب من.  میشه سنگین نفسم.  میریزه فرو سینه توي قلبم میشه بسته سرم پشت محکم که در صداي با

  . میره رژه چشمم جلوي امروز تمام لحظه یه توي,  لحظه یه فقط ؟ گذاشتم پا خونه این

  . بخوریم ناهار بریم هم با بود قرار.  بودم نشسته کاوه ماشین توي

 یب بحث یه ي دنباله داشتم دوست من نه و شده بحثمون چیزي چه سر پیش شب دو که آورد خودش روي به اون نه

 اون مه کامران خوشبختانه.  بندازم راه اعصاب جنگ خواستم نمی و سرجاش بود برگشته دوباره عقلم.  بگیرم رو مورد

  . نشه من مزاحم که داشت شیرین هاي سرگرمی قدر

 رارق یه و معمول احوالپرسی.  کنیم شروع خوب کردیم سعی البته.  اي دیگه شروع هر مثل شد شروع خوب چیز همه

  .نرفت پیش خوب چیز همه اما.  داشت زنده موسیقی که شاپی کافی توي نشستن براي

 و بود جاک از دونم نمی که تلفن یه دقیقه چند عرض در هم بعد.  بود درگیر فکرش انگار بیشتر.  بود آروم زیادي کاوه

 رفط اون کسی با ماشین از بیرون و کشید خیابون ي حاشیه رو ماشین راه ي میونه.  هم به ریخت رو کاوه بود کی

  . شد دود هم ما اي عاریه آرامش اما کشید طول دقیقه یک اش مکالمه شاید.  کرد بحث خط

 شیاد انگار تازه بعد چرخید خودش دور کم یه.  شد دور قدم چند و کشید موهاش توي رو دستش دو هر مستاصل کاوه

 عدب.  دوخت من به مدتی براي رو عجیبش نگاه جلو ي شیشه از.  برگشت ماشین سمت به هستم هم من که بیاد

.  پرید اج از ماشین و داد فشار گاز روي رو پاش.  شد سوار و اومد محکم و بلند قدم دو با باشه گرفته رو انگارتصمیمش

  . گفت وقتی بود قاطع صداي

  . خونه برگردم باید -

 رکردمفک عجیبه کم یه ماجراها اون از بعد سکوتش میکردم حس که من اما نیست خوشایند خیلی قرار یه شدن خراب

  . گفتم و کردم قبول.  باشیم داشته الزم فاصله کم یه هنوز شاید

  . کن پیاده بود راهت سر جا هر رو من باشه -

  . بیاي من با باید هم تو.  نه -

 این هدفع یک حاال اما نداشته توقعی هیچ ازم قرارمون طبق حال به تا.  سمتش برگشتم دفعه یک.  کرد غافلگیرم

 بیشتر اه کلمه انتخاب توي کردم سعی.  بیام نظر به ترسیده خواستم نمی.  بدونمش عادي که نبود چیزي پیشنهاد

  . کنم دقت
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  . بیام باهات من نداره لزومی -

  . دارم احتیاج کمکت به -

  . مالیم رو لحنم و کردم مزه مزه رو حرفم.  بگم نه بهش مستقیم تونستم می نه برم خواستم می نه

  . باشی داشته احتیاج من کمک به توش,  تو که باشه اي مسئله هیچ کنم نمی فکر -

 از وحشتناکی بوق با که دیگه هاي ماشین به و اتوبان ي گوشه کشوند دوباره رو ماشین.  کرد تعجب اون بار این

 هک انداخت سر پشت هاي ماشین به نگاهی بغل ي آینه توي از.  گرفت رو ازم.  نکرد توجهی هیچ میشن رد بغلمون

 چشم به رو هاش چشم و برگشت سمتم به.  اتوبان توي تا میزد پرسه فکرش توي.  دیدن تا بود خالی نگاه یه بیشتر

  . کنه بیشتر رو حرفش تاثیر تا دوخت من هاي

 تا.  نکنم درازي دست بهت دادم قول.  مونم می دادم که قولی روي اما.  هستم پست و عوضی و آشغال من!  هما -

  . لطفا نکن توهین بهم پس.  نمیکنم هم بعد به این از,  نکردم رو کار این حاال

 اعتمادي.  شدم افسون ، ایستاده مار یه مقابل در که کسی مثل.  داشت میخواست که رو قدرتی اون هاش چشم

  . گفتم و کرد آروم نسبت به رو وجودم ناخواسته

  . وایستادي جایی بد.  زودتر بریم -

  ؟ ببینمش نخواستم و داشتم ؟ نداشتم ؟ داشتم اي چاره دونم نمی

 و داد فشار هم روي لحظه یه براي رو هاش پلک بود اومده لبهام روي به ذهنم کجاي از دونم نمی که حرفی از بعد

  . افتاد راه بعد

  . اش خونه توي حتی,  اش خونه دم اومدم می که بود اول بار براي

 و شدیم رد داشت قرار ساختمون روي به رو اون از بعد هم استخر یه و طرفش یک بزرگ ي باغچه یه که حیاطی از

  . کرد پارك میرسدن خونه به که هایی پله به رو رو ماشین

  . اومدم داخل کنجکاو و آروم سرش پشت هم من.  شد وارد سریع و گذاشت جا سر پشت ر من

  . نمیرسید گوش به هم صدایی هیچ نبود کس هیچ.  بوده درگیري توش انگار.  بود ریخته هم به عجیب خونه

  . ایستادم حیرون خونه سالن وسط

 ستد یه خونه بزرگ سالن طرف یه.  بودن اومده در همرنگش هم دیوارها و شده پوشیده سفید هاي سنگ با خونه کف

 ونهخ کف.  گذاشتن مشکی و قرمز هاي رویه با بزرگ راحتی دست یه دیگه طرف و عجیب طرحی با طالیی کرم مبل

  . انداختن بلند پرزهاي با کرم فرش یه فقط
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  . یهکاف ترس به نگرانیم ي دوباره تبدیل براي خونه عادي غیر فضاي.  ایستادم آشفتگی همه این وسط من حاال

 هک قدر اون ؟ چقدر ولی داشتم اعتماد بهش ناخواسته ؟ گذاشتم پا مرد این ي خونه توي جراتی چه با من.  ترسم می

 نوزمه کامران ي قضیه و میکردم اشتباه نکنه ؟ نیست توش اي دیگه کس هیچ ظاهرا که اي خونه به بیام باهاش

 که اییج هر میکردم حس همیشه این از قبل تا ؟ جا این به کشوندنم براي بوده نمایش یه چیز همه نکنه.  نشده تموم

 به تیح صدام بیاد پیش مشکلی که صورتی در بزرگ ي خونه این توي اما داره حضور سومی شخص یه باالخره بریم

  . رسه نمی هم ها هسایه

 که ممیکن حرکت ساختمون خروجی طرف به لرزون نیمه.  میشه کنده جا از قلبم میشنوم سرم پشت که رو در صداي

 بعق به قدم یه اختیار بی.  من به زده زل نفوذناپذیري ظاهر با که میبینم خودم روي به رو ساله چهل حدودا زن یه

  . برمیگردم

  ! هما -

  ! هیـــی -

  . پیچیده خونه توي سالن گوشه حفاظ بدون سنگی هاي پله باالي از که است کاوه صداي

  . ادمی پائین سرعت به رو ها پله کاوه.  کرده خوش جا میره پائین و باال محسوسی طور به که ام سینه روي دستم

  ؟ دختر پس موندي کجا -

 تر ممحک که بکشم بیرون قویش هاي انگشت الي البه از رو دستم میخوام.  میگیره رو دستم و میشه نزدیک بهم

  . کنم اعالم جوري یه رو نارضایتیم تا نمیکنه نگاهم حتی.  میچسبدش

  . الاقل میکردي مرتب رو اینجا.  خانم نسرین -

  . روحتره بی و سردتر هم اش چهره از صداش.  میکنه باز لب زن باالخره

  . درآورد بازي سرتق دختر این بسکه.  آقا نشد -

  . نذاري جا در روي رو کلید کردم سفارش دفعه صد خوبه -

...  

 از پر سرم توي و ترسه از پر دلم توي.  میبره باال ها پله از و میکشه خودش همراه رو من.  مونه نمی زن جواب منتظر

 یه پشت به.  میشه باز بهش اتاق تا چند در که هست کوچیک سالن یه باال ي طبقه ؟ کلید کدوم ؟ دختر کدوم.  سوال

 و یکنمم حبس رو نفسم.  ایسته می ام سینه به سینه و نزدیکم میاد آروم.  میکنه مکث کاوه و میرسیم بسته در

  . میکنه پچ پچ آروم و میاره پائین رو سرش.  بگیرم رو لرزششون جلوي تا منقبض رو عضالتم
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 پسش از دیگه منم.  داره احتیاج کمک به که اینه مهم.  کردم پیداش کجا یا شناسم می کجا از رو ستاره نیست مهم -

 ماقتح خوام نمی.  کرده قفل خودش روي رو در.  بفهمی رو زبونش بهتر تو گمونم!  دیدي که رو پائین وضع.  برنمیام

  ؟ کنی رامش تونی می ببین.  کنه

.  برمب پی افکارش به بتونم نگاهش از بلکه میشم خیره چشمهاش توي مبهوت و مات.  فهمم نمی چیز هیچ.  گیجم

 لبمق نامنظم هاي تپش.  میکنه جادو رو من که هست برقی نگاهش توي.  میرسن نظر به صادق و شفاف هاش چشم

  . کنم می آزاد صدا بی و آروم رو نفسم.  میگیره آروم

 دیگه یکی به و بگیر کمک ، کنه سحر خوب هم ، بزنه نیش خوب تونه می هم ، مار عین که زبونت اون از هما -

  . کن کمک

  . میره و میذاره جا بسته در یه پشت رو من!  همین.  میره

 اعتماد اوهک به منطقی هیچ بی فقط.  کنم کار چه باید دونم نمی.  میام خودم به تا میکشه طول دقیقه چند دونم نمی

 راحت هک بود مانعش در یه فقط داشت دختر این به نسبت سوئی قصد اگر.  منطق بی خیلی نه هم شاید.  میکنم

  . میشد شکسته

  . شنوم نمی جوابی اما میزنم در برسه جایی به تحلیلم و تجزیه که این از قبل

  ؟ کنی باز رو در میشه.  همام من -

  . آد نمی صدایی هیچ

  . بزنیم حرف هم با و تو بیام میشه جان ستاره.  است ستاره اسمت میگفت کاوه -

  . باشه اتاق این توي کسی نمیاد نظر به اصال

  ؟ نکنی ول اینجا رو من تو میشه.  رفته و کرده ول در این پشت رو من کاوه -

 یه رو صدام.  میشنوم اتاق توي از رو هایی نفس صداي حاال.  بیاره رحم به رو دلش بلکه گرفته ضعف هاي رگه صدام

  . بشه شنیده راحتتر تا میبرم باال کم

  . سیلون و ویلون طوري این دارم گناه.  برسه بدبخت من داد به نیست یکی بابا -

 نممیک سعی.  شنوم می میشن نزدیک در به که رو هایی قدم صداي که شده تیز قدر اون هام گوش چطور دونم نمی

  . سخته چند هر.  بگیرم کار به رو ارتباطیم هاي مهارت تمام

 روزي یه باید باالخره یکی که هست در یه ها آدم ي همه بین.  نمیشناسی رو من هم تو,  نمیشناسم رو تو من -

  . کنه بازش
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 چار به و رد پشت میشینم.  سکوت.  سکوت.  سکوته فقط گیرم می که جوابی اما میرم پیش خوب دارم میکردم فکر

  . دونم نمی.  بود سنگین زیادي هام حرف شاید اصال.  میدم تکیه چوبش

 مدون می نه سنیه ي محدوده چه توي دونم می نه.  دونم می اسم یه فقط کنم رامش باید کاوه قول به که دختري از

 نداري ور مفروضاتش که ریاضی ي مسئله یه کردن حل مثل درست.  است مسخره.  دیگه چیز هیچ نه ، چیه مشکلش

.  

 دشای جوري این.  بگم خودم از تونم می دونم نمی هیچی اون از اگر.  میکنم امتحان رو میرسه ذهنم به که راهی تنها

  . کنه کمکم بتونه نزدیکی احساس کم یه

 نظیمت اهرم این حاال بودن استاندارد خیلی نیست شرکت کوفتی هاي صندلی این.  امروز میکنه درد کمرم چقدر آخ -

 موایست سرپا نیستم مجبور دیگه خونه تو امروز آوردم شانس تازه حاال.  درآورد رو پدرم امروز.  شده خراب هم ارتفاعش

  . بود خونده ام فاتحه وگرنه

  . نفسیم به نفس معلومه.  میرسه گوش به در پشت از راحت هاش نفس صداي

.  در پشت شدن جمع ها همسایه ي همه!!!  شدید,  کردن دعوا هم با بابام و مامانم دوباره دیشب,  ستاره میدونی -

 ويت فالنی چرا".  هیچی ؟ چی سر حاال.  کردن قهر باهم هم بعد.  برامون نذاشتن دیگه که آبرو البته.  شد آبروریزي

 ونهخ بره نبست بندیل و بار دوباره مامان خوبه حاال ". کنیم جبران باید هم ما ؟ داده کادو قدر این ما به مراسم فالن

 میشه یرگ بهانه نیست مامانم وقتی که هم بابام.  کردم می درست شام خونه رفتم می زود امشب باید وگرنه مامانش ي

 اگر خوبن باهم وقتی که اینجاست جالبیش.  بگیره ایراد پختم دست از خواست می دوباره البد زحمت کلی از بعد. 

 وابج بابام به باید گرنه و خونه برم زود باید بازم کنه نمی فرقی البته.  داره چَه چَه و بَه بَه کنم درست رو غذا همون

  .کنه می پائین و باال چرتکه روي رو من تاخیر هاي دقیقه بیکاري از هستن که قهر.  بدم پس

 و لندب قد که دختر یه قامت اتاق باز نیمه در الي از.  گردونم سربرمی.  میشه بلند قفل توي کلید چرخیدن صداي

 نگر عسلی که رو بلندي موهاي و باشه داشته سال بیست زحمت به که دخترکی.  میشه دیده ، داره پري تو هیکل

  . میگم لبخند با.  ریخته پریشون دورش ، کرده

  . میزنم حرف خودم با دارم که میداشت برم توهم کم کم داشت.  عجب چه -

 پیش ردیدت با.  کنه کمکم ، رفتن خواب دیگه که پاهایی رو ایستادن براي تا میگیرم طرفش به و میکنم دراز رو دستم

  . نممیک ولو هست دیوار کنار که اي نفره یک چوبی تخت روي رو خودم و اتاق توي میپرم.  میگیره رو دستم و میاد

  . دادي نجاتم.  آخیش -

  ؟ چی که فرستاده کاوه رو تو.  برم میخوام من -

  . میشم خوشحال شکسته رو سکوتش طلسم که این از.  داره ظریفی صداي اندامش برعکس
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  . هستی کی تو دونم نمی اصال من.  هیچی که -

  ؟ اومدي چی براي پس -

 یه و بگیرم کمک فلک و باد و ابر از خوام می.  میکنم کار چه جا این دونم نمی خودمم حتی که بگم بهش تونم نمی

  . بسازم توجیهی

  ؟ داري اعتقاد سرنوشت به!!! ماِ-

  . نه -

  . بدم ندارم اي دیگه جواب منم.  خوبه -

 ابق با قدي ي آینه یه اتاق توي فقط ، تخت از غیر.  گردونم می اتاق دور رو نگاهم و میشونم لبم روي لبخند یه

  . میزنه رو چشمم اتاق سفیدي همه این وسط نفتی آبی روتختی.  شده خورد اش شیشه که هست سرامیکی

  . میدم ادامه بیارم خودم روي به که اون بی.  ایستاده بالتکلیف اتاق وسط هنوز دختر

  . روح بی و سفید همش ؟ دکوریه جور چه دیگه این.  داره مزخرفی ي سلیقه عجب هم کاوه -

  . میپرسه و میشه نزدیک بهم قدم دو

  ؟ اي کاوه دختر دوست تو -

 یه ترسیم . نباشه تیز و تند خیلی که بگم چیزي میکنم سعی.  بدم جواب چی بهتره یا بدم جواب چی باید دونم نمی

  .چیزه بهترین آمیز مسالمت مختصر ي رابطه

 گفت بشه هم روي که نیست قدر اون درصدشون اما.  هستم ناچارا که هم دختر.  هستم تقریبا که کاوه دوست -

  ؟ چی تو.  دخترشم دوست

  ؟ کنی کار چه خواي می...  هیچی ؟ من -

  . بدي اجازه تو اگر البته.  بزنم گپ کم یه تو با بشینم هیچی -

 شروع خودم هم باز.  بزنه حرفی بخواد سختشه فهمم می.  میریزه صورتش توي رو موهاش و تخت ي لبه میشینه

  . میکنم

  ؟ میشناسی رو کاوه کجا از تو -

  . نمیشناسمش من -

***  
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 که یستن چیزي این اما ها این به شبیه چیزي یه دونم نمی یا فامیله یا باشه خواهرش شاید میگفتم خودم با االن تا

  . داشتم رو انتظارش

  ؟ کجا.  بري میخواي گفتی -

  . میکنه تر متعجب رو من و میندازه باال شونه فقط

  ؟ میکنی کار چی جا این بپرسم میشه -

  . برم نداشتم رو دیگه جاي -

 بذارمش نهمنگ الي هام سوال با خوام نمی.  میکنم سکوت کم یه.  نیست قبول قابل برام حرفش اش قیافه به توجه با

  . میده ادامه خودش اینکه تا. 

  . کردم فرار -

 از که یهای مژه زیر,  عسلی یا سبزن نیست معلوم که درشتی هاي چشم با دختر این به.  میشم دقیق صورتش توي

 میارم ور صدام تن.  میاد نظر به معصوم زیادي بودن فراري براي.  باشه فراري دختر نمیاد ، چسبیدن بهم اشک خیسی

  . پائین

  ؟ داشتی مشکل خانوادت با -

  . میکردم پیدا مشکل اما.  نه -

  ؟ چرا -

  . کنم درستش تونم نمی دیگه که کردم کاري یه -

 ما سینه روي رو سرش و میشینم کنارش.  سمتش میرم.  سبزن سبز میخورن غوطه اشک توي که االن هاش چشم

 هداد دست از میکنه فکر که چیزهایی اون براي میدم اجازه بهش.  میگیره هق هق رنگ آرومش ي گریه حاال.  میذارم

.  ریزهب بیرون میکنه سنگینی اش سینه روي که رو چیزي اون میذارم و میکنم نوازش رو موهاش.  کنه عزاداري خوب

  . دل درد به میکنه شروع خودش میاد باال که نفسش

 کردم یکارای یه.  میکشه رو من بفهمه اگر بابام.  گرفت ازم رو چیزم همه نامرد سهیل.  خونه برگردم تونم نمی دیگه -

  . اصال کنم گور و گم رو خودم برم بهتره.  بگم کاوه به نمیشه روم که

 و ممید فشارش خودم به کم یه.  فرستادتم همین براي کاوه اصال.  داره چاره راه کرده کاري هر بفهمونم بهش میخوام

  . میگم

  ؟ کشتی آدم -
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 هم وير لحظه یه براي رو هام پلک لبخند با.  میکنه نگاهم شده گرد هاي چشم با و میکنه بلند رو سرش سرعت به

  . میدم دلداریش و میذارم

  . هست امیدواري جاي هنوزم پس -

  . دونی نمی که تو -

  . بدونم تا بگو خوب -

 میکنم سعی اما آسونه ماجرا زدن حدس ، سال و سن این به دختر یه هاي حرف الي به ال میاد پسر یه اسم وقتی

  . کنه تعریف رو اش قصه خودش تا میذارم.  نکنم داوري پیش

 و کنممی باز گرفتنش آغوش در براي رو دستم.  چرخونه می و میکنه قفل هم توي کالفگی از رو دستش هاي انگشت

 یا ، میگرفت بدي ي نمره وقت هر.  بود کوچیکتر هیوا که میفتم ها موقع اون یاد.  میذاره بازوم روي سر دوباره اون

 گریه مبغل توي سیر دل یه.  میکرد لوس برام رو خودش.  پیشم اومد می ، بشه توبیخ میترسید که بود کرده کاري

  . میگرفت آروم میکنم کمکش میدادم اطمینان بهش وقتی و میکرد

 هی هایی وقت یه هممون.  داره احتیاج من شاید حتی ، یکی محبت ي قطره قطره به و ست هیوا دختر این انگار حاال

  . بده گوش بهمون فقط سرزنش بی که میخوایم گوش جفت

.  سارا طالق کارهاي هم بعد و دعواها درگیر یا بود کار سر یا که بابام.  بود خوب خیلی.  بود خوب اولش سهیل -

 سر اباب.  جوشید نمی کسی با زیاد هم اول از.  بود ها چیز جور این و گالري و نمایشگاه سرگرم همیشه که هم سمیرا

 . بودم اسیر من اما.  بهش بود سپرده دربست رو ها اون هم بابا و بود مامان ها موقع اون ، نبود جور این سمیرا و سارا

 . بود آزادي جور یه من براي سهیل.  بري خواد نمی به میرسید آخرش تازه ؟ میري کی با ؟ میري کجا ؟ میري کی

.  یذاشتم وقت من براي ، میرسید بهم هاشون نصیحت فقط و میکنم کار چه من دونستن نمی اصال که بقیه برعکس

 گفتم چی هر.  نکرد گوش ، خوام نمی گفتم بهش چی هر.  بود اولش فقط هم اون اما.  میکرد خرج حوصله من براي

 یه . نمیشه طوري,  نباش بچه گفت کرد ام مسخره.  نیومدم جاها جور این من گفتم.  مواظبم خودم گفت ، ترسم می

 کار چه دارم میدونم که من نخوردي حاال تا تو!  نشو حال ضد گفت.  خورم نمی مشروب من گفتم.  دیگه مهمونیه

  . کرد بدبخت رو من که بود حواسش.  هست حواسم.  میکنم

 خوش وهايم الي رو دستم.  برم نگفته ، میتونم رو قصه ته تا.  هست گفتن به احتیاجی نه ، میگه چیزي اون نه دیگه

  . میزنم شونه رو موهاش هام انگشت حرکت با.  میبرم فرو حالتش

 هیوا به تهوق خیلی که منی ؟ کردم می کار چه ؟ چی بود هیوا واقعا دختر این اگر میکنم فکر.  میزنه پر پر دلم لحظه یه

  ؟ باشه بنفشه داداش شنواش گوش نکنه ؟ میده گوش بهش کی.  نکردم گوش

  . میکنه زمزمه دوباره داره بفهمم و بیام خودم به تا میکشه طول
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  ... . االن نبود هانیه اگر -

  ؟ اي هانیه دوست پس -

  . میدوزه صورتم به رو نگاهش و میکنه بلند رو سرش

  ؟ میشناسی رو هانیه -

  . خوبیه دختر -

.. . دیگه که کردم غلطی چه فهمید می.  بکشه رو من میخواست,  دوستم سهیل با فهمید بابام.  خواهرمه دوست -

  ؟ کنم کار چه باید دونم نمی دیگه.

 و جمع رو خودش نتونسته هنوز معلومه.  میزنه دودو نگاهش. میپره شاخه اون به شاخه این از و میزنه حرف پراکنده

  . کنه جور

  . میزنم لبخند و میکشم بازوش به دستی

  . کنیم می درستش.  نرسیده آخر به که دنیا -

  . خونه برگردم تونم نمی دیگه که من ؟ آخه جوري چه -

  ؟ بیرون زدي خونه از روزه چند -

  . روز دو -

 اگر شاید . بکنیم فکري هم نرفتنش خونه شب براي باید یعنی.  کرده فرار که فهمیدن همه االن تا یعنی این!!!  روز دو

  ... . باشه شانس خوش

 ريجو حالش.  کرد حساب نمیشه خودش کمک روي ، باشه ستاره روحی طغیان ي نتیجه دیدم پائین که چیزي اگر

 درست رو کارها ي همه بده اطمینان بهش که میخواد رو یکی فقط االن.  زد حرف باهاش شاید از بشه که نیست

  . میکنه

  . کرد کاریش یه میشه.  نیست بد هم خیلی -

  . میفهمه رو چیز همه بابام باالخره هم برگردم. کرد نمیشه کاري هیچ -

  ! خانم ستاره ها گرفتی کم دست رو ما -

  ... یعنی گمونم...  من...  آخه -
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 و اش چونه زیر میبرم دست.  میشه تموم صبرم که میکنه من من قدر اون.  میگیره پائین ممکن حد تا رو سرش

 هکالف میزنم که حدسی.  میشم خیره بدزده من از داره سعی که هایی چشم توي.  میارم باال خودم سمت رو صورتش

  .دیگه چیزه یه یکی این و چیزه یه ندونسته یا ناخواسته ي رابطه یه.  میکنه ام

  . باشم خوددار تونم نمی دیگه.  میشه مچاله حماقتش حتی و سادگی از دلم و میدم فشار هم روي رو هام پلک

  ؟ ستاره سالته چند... ؟ االن بگم چی تو به من...  دختر آخه -

  . شونزده -

 حال به ايو کرده عصبی رو غریبه من فکریش بی میکنم فکر.  کمتره خیلی.  کمتره سنش میزدم حدس که چیزي از

  . اش خانواده

  ؟ مطمئنی.  بشه کفري داره حق بابات -

  . کنم فکر -

  ؟ ندادي آزمایش.  نیستی مطمئن پس -

  . نه -

  . کرد میشه کار چه ببینم بذار -

  . مطرحه هم زمان ي مسئله دیگه االن!!!  زمان.  میشه درست چیز همه بگم بهش تونم نمی دیگه

 خم رفشط به رو سرم فقط ، برگردم که این بدون.  میچسبه رو آستینم ي گوشه که در سمت میرم و میشم بلند جا از

  . میکنم

  . مرتعشه و نگران صداش

  ؟ بگی کاوه به میخواي -

  . بدونه باید بکنه کمک بخواد هم اگر.  کرد کاري اون بدون که نمیشه -

  . اینجا آوردم.  داره نگه رو من باباش ي خونه تونست نمی هانیه.  کردم اذیتش خیلی جاشم همین تا من آخه -

 چیزهاي فعال ؟ جا این چرا ، جا همه این بین پرسم نمی ؟ رو دیگران و خودت ؟ کنی می اذیت چرا پرسم نمی

  . رسیدگی براي هست مهمتري

  . میشه چی ببینم تا برم بذار فعال -

  . میدمش جا مانتوم جیب توي و میدارم برش اتاق در روي از.  میفتم کلید یاد ، کنم می باز که رو در
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 رو شخود داره سعی.  باال میاد پله تا دو و میشه بلند پا روي میبندم رو اتاق در که همین.  نشسته ها پله روي کاوه

 مه نامی سهیل اون کاش " میگم دلم توي.  بخونم تونم می دیگه رو هاش چشم اما بده نشون خونسرد همیشه مثل

  ".  تو نصف الاقل ، نه تو ي اندازه.  بود دختر این وضع نگران تو ي اندازه

 یشخونپ کنار بلند هاي صندلی از یکی روي.  سالن کنار اپن ي آشپزخونه سمت میرم بهش توجه بی و میرسم بهش

  . بگم باید چطور من و دونه می چی کاوه دونم نمی.  میشینم

  . کنم باز لب من تا ایستاده منتظر هم کاوه

  ؟ میدونی چقدر -

 که ربهت همون.  بدتره رفتنش از برگشتنش پسره.  کرده اعتماد عوضی پسر یه به راحت و است بچه که قدر این -

  . نباشه

  . دردسره هم نبودنش -

 روي صداي.  میدوزه هام چشم توي رو درشتش مشکی چشمهاي.  میکشه هم در رو ابروهاش که میفهمه رو منظورم

  . میشنوم رو هاش دندون کشیدن هم

  . کرد فکري یه میشه اونم براي خونه گردونیم برش بتونیم اگر -

  ؟ میدونی چقدر اش خانواده از,  کاوه -

  . میده بیرون کالفه رو نفسش و میکنه ستون پیشخون روي رو هاش دست از یکی کف.  میاد نزدیک

 االن و کرده ازدواج هم یکی اون.  بوده هانیه کالسی هم یکیشون که داره بزرگتر خواهر تا دو و متعصب پدر یه -

 وهک بزرگ کوله اون دیدن با و میبیندش کوچه سر هانیه ، بیرون میزنه خونه از که روزي آورده شانس. طالقه درگیر

 حال در اینا و آب و کشی لوله مشکالت بابت خودشون ي خونه.  شده چی میفهمه و میشه کنجکاو دوشش روي

 به امید.  نهک راضیش بود نتونسته هم برگشتن براي.  زیرش برن نکردن پیدا سقفی هنوز که هم امید با.  بود بازسازي

  . بکنم تونم می کار چه ببینم تا سرش باالي گذاشتم رو خانم نسرین منم.  زد زنگ من

 حرف هک مدتی تمام نده بروز رو چیزي میکرد سعی همیشه که اي کاوه.  انتظارم حد از بیشتر حتی.  عصبیه معلومه

  . بود گرفته ضرب پاش زیر سنگ روي پا نوك با میزد

 شکلم باهاشون اگر حتی.  خانوادشه پیش جا بهترین ستاره براي ، مشخصه هم باز میگه کاوه که شرایطی وجود با

 ادامه درشپ با مشکلش باشه قرار اگر.  برسه ممکن حداقل به تنش که جوري اما خونه برگردونیمش باید.  باشه داشته

 قاعدتا اوهک.  برنمیام چیزها این پس از من.  کنیم تثبیت رو شرایط اول باید.  بشه تکرار تونه می هم فرارش ، بشه دار

  . کنه پیدا حل راه تونه می بهتر
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  . بکنیم کارهایی یه باید برگردوندنش از قبل -

  . شد آروم کم یه اوضاع که بعدا براي بذاریم میتونیم رو این.  بدتره بگذره بیشتر چی هر.  میشه دیر جوري این -

 و ستاره ي رابطه ي قضیه منظورم میکنه فکر مشخصه میده که جوابی از.  نیست جریان در هم خیلی کاوه ظاهرا

  . بگم بهش من مجبورم.  عواقبش الپوشونی و سهیله

  . هست ام دیگه مشکل یه -

  ؟ چی دیگه -

  . بشه آروم اوضاع اول بذاره که باشه داشته صبر قدر اون جنین یه کنم نمی فکر -

 توي از و آشپزخونه توي میرم.  چرخیدن خونه دور و رفتن راه عصبی به میکنه شروع.  میاره جوش حرف این شنیدن با

  . یبرمم براش و میکنم پر یخچال یخساز خنک آب از رو لیوان.  برمیدارم لیوان یه ظرفشویی سینک باالي چکون آب

 هم ور کاوه ستاره بر عالوه باید حاال.  بایسته جا یه کنم وادارش تا میچسبم رو پلیورش آستین.  قراره بی هم هنوز

  . کنم آروم

 تدرس رو چیزي تو خوردن حرص اون از گذشته.  بخور حرص بعد بشیم مطمئن اول بذار.  میکنه اشتباه هم شاید -

  . نمیکنه

  ... وقت اون است بچه خودش این فهمم نمی من آخه -

 ور خودش کار فرار با نبود بچه.  کرد نمی اعتماد عوضی آدم یک حرف به نبود بچه.  بچه میگی داري خودت کاوه -

 گرا.  نه یا درسته حدسش شه معلوم زودتر.  آشنا دکتر یه دنبال بگرد ها حرف این جاي هم حاال.  کرد نمی تر سخت

  . بکنیم کاري یه زودتر چی هر درسته

 که هست شحالت توي خاموش تشکر یه شبیه چیزي یه.  میشه دقیق صورتم توي کم یه.  میگیرم طرفش به رو لیوان

  . بپاشم روش به رو لبخندم میشه باعث

 شگوشی با و میشه دور ازم بعد.  برمیگردونه بهم رو خالی لیوان و میکشه سر الجرعه رو آب.  میگیره ازم رو لیوان

  . بزنه حرف مخاطبش با تا حیاط توي میره.  میگیره شماره

 ي غریبه دختر یه نگران که رو دوستی ، نگاهم با ، سالن سرتاسري هاي شیشه پشت از و مونم می جام سر اما من

 دارم تدوس رو کاوه داشتنی دوست ي ناشناخته روي این عجیب ، میکنم حس دلم ته.  میکنم تعقیب است خورده زخم

.  

***   
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 ، لرزید هک دستت.  لرزونن می رو دلت و دست ، میشی که مست.  میکنن سرمستت.  شرابن مثل چیزها بعضی گاهی

 بشوري هک چی هر با ، بشوري که چقدر هر رو لباست لک.  میکنن لک رو دلت سفید لباس.  لباست روي میزنن پر لب

 ناو خودت جز اي دیگه کس اگر حتی.  هست لک اون که میدونی همیشه.  نمیشه اولش روز مثل لباس اون دیگه ،

  . هست که میدونی هم باز ، نبینه رو لکه

 هک عالئمی چون آرومم.  داغونتر ستاره و آرومترم من برمیگردیم که دکتر پیش از.  شدم همراهشون کاوه خواهش به

 اش دهمع که عصبیه و افتاده عقب اش زنانه هاي دوره که عصبیه.  عصبیه فقط.  نیست بارداري خاطر به داره ستاره

 دهش معرفی کاوه هاي دوست از یکی طرف از که دکتر.  میکنه راحتتر رو کار هم همین.  کنه نمی قبول رو چیزي هیچ

  . میده انجام رو ستاره عمل ، قبلی وقت بی ، روز همون و میکنه آشنایی اظهار پولش و کاوه با ،

 شهخود توي.  شده تر گرفته ، شدن آرومتر جاي به ستاره چرا دونم نمی.  کردن سکوت همه ماشین توي ، عمل از بعد

  . نمیزنه حرف کلمه یه حتی و

  ؟ فهممش نمی دیگه که گرفتم فاصله ازش قدر اون ؟ بود چطوري من سالگی شونزده میکنم فکر

 گاهن چیز هیچ به و داده تکیه ماشین سرد ي شیشه به رو اش پریده رنگ صورت.  میکنم نگاهش ماشین آیینه از

  . گرفته سکوت ي روزه هم اون انگار که کاوه طرف برمیگردم.  نمیکنه

  . دار نگه بغل این کاوه -

  . کنه باز لب تا میکشه طول.  پائین میشه پرت افکارش بلند باال از کاوه

  ؟ چی براي ؟ هووم -

  . دارم کار.  دار نگه -

  . طرفم برمیگرده و کنار میزنه

  . بفرمائید -

  . بفرمائیم هم با بخر مکزیکی ذرت تا سه برو ؟ بفرمایم رو چی چی -

 پیاده و میفهمه رو منظورم.  میکنم اشاره پشت به سر با آروم خیلی و میزنم چشمکی بهش که میکنه نگاهم کم یه

  . میشینم ستاره نزدیک.  میشم سوار عقب در از و میشم پیاده هم من.  میشه

.  برسه رمفک به شروع براي چیزي بلکه تا میکنم دست دست کم یه.  برنمیداره ماشین ي شیشه از رو صورتش حتی

 رو لیقب دوبار. گرفته رو ام شماره پیش ساعت دو از سوم بار براي که کامرانه.  میکنه شروع زودتر گوشیم زنگ ولی

 به رو نگاهش و میکنه دل اش خموده حالت از هم ستاره حتی که اعصابه روي قدر اون زنگ صداي اما ندادم جواب

  . میدوزه دستم توي کیف
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 ، دمندا رو جوابش دوبار وقتی ؟ دارن مشکل قدر این بقیه رفتار درك توي ها بعضی چرا " میکنم غر غر خودم پیش

  ".  خواد نمی سرشاري هوش فهمیدنش.  بدم جواب نمیخوام یعنی

  . برسونم بهش رو منظورم بتونم ، زبون با بلکه میدم جواب رو گوشی ، کاوه برگشتن از قبل تا

  ؟ بله -

  ! دادي جواب باالخره عجب چه.  خانم خوشگل سالم -

  . برمیگرده قبلش حالت به باز که میبینم رو ستاره چشم ي گوشه از

  . بدم جواب تونستم نمی یعنی ، ندادم جواب وقتی کامی -

  ؟ بدي جواب ترسیدي بود برت و دور جان کاوه ؟ چیه -

 ريت مودبانه هاي جمله از جاش به اما کاوه نه بودي بازیچه تو بیچاره بگم بهش میخواد دلم.  نمیاد خوشم لحنش از

  . کنم می استفاده

  . ندارم نفهمیدنش یا فهمیدن و کاوه با هم مشکلی.  برمیام خودم پس از من -

  . دنبالت میام بازي براي شب فردا پس.  باشه -

  ؟ دیگه راه یه به زده رو خودش اون یا بگم خوب تونم نمی من

 خوام می ؟ چی که بندازم دردسر توي رو خودم برم.  ندارم رفتن براي دلیلی.  دونم می خوب رو این.  برم خوام نمی

  . بندازه مضحک ي رابطه این صرافت از همیشه براي رو کامران که بگم چیزي

  . بهترم ریزي برنامه توي تو از که فهمیدم.  شبم فردا براي ریختم بهتري هاي برنامه -

 ینیمب روي صداش شنیدن از.  میکنه سرازیر گوشم به خط پشت از رو اش قهقه صداي و میگیره شوخی رو هام کنایه

  . میفته چین

  . وقتشه فردا کنی زنده رو پولت میخواي اگر.  که میان کیا شب فردا دونی نمی آخه.  نکنم گمون -

  ؟ بود بازي توي زاهدي یعنی.  دارم زاهدي دست بودم گفته که پولی.  میخوره چرخ اول قرار هاي حرف ذهنم توي

  ؟ هست هم زاهدي ؟ میاد کی -

  . بفهمی تا بیا -

  .میدارم نگه خونسرد رو صدام. " نمیام که من.  نگو.  جهنم به " میگم دلم توي.  درمیاره رو کفرم دیگه

  . نمیکنه فرقی.  نیست مهم -
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  ؟ نمیاي یعنی -

 ماا کامران.  همیشه براي ترجیحا ، کنه کم رو زحمت بهتره و برده سر رو ام حوصله بفهمونم بهش تا میکشم هومی

  . هاست حرف این از تر پررو

  . میشدم پشیمون ، بشم فردوست حساب طرف قراره میشنیدم وقتی بودم تو جا اما.  نیا باشه -

 از یرونب حتی یا ، میشناختن ما صنف توي همه که بود فردوست یه.  میشناختم فردوست یه فقط زندگیم تمام توي

  . صدام از کشنده کنجکاوي این و تعجب گرفتن سخته.  ما صنف

  ؟ فردوست مهران دکتر -

  . میده رو جوابم صداش توي ي خنده ي مونده ته با.  میره رژه اعصابم روي اش خنده صداي

 دهش عوض نظرت شاید میزنم زنگ بهت فردا بازم خوب اما.  بیاي نداري دوست که تو ؟ میکنه فرقی چه تو براي -

  . فعال.  بود

  . میذاره جواب بی رو من و میکنه قطع رو تماس

  . هاش حرف روي میشه قفل ذهنم. 

 تازه هک زمانی به برمیگرده ازش خاطراتم.  نشناسه که نبود کسی رو ریزپردازان شرکت عامل مدیر ، فردوست دکتر

  . بودم شده التحصیل فارغ

 پروژه یعنی ریزپردازان توي کار دونستم می.  استخدام براي شرکتش رفتم و برداشتم رو ام رزومه که بود دیروز انگار

 از ردک ردم محترمانه که شرکت داخلی مدیر.  خوب خیلی من مثل کسانی براي شاید ، خوب پول و اعتبار ، بزرگ هاي

 حتی که اون یب یادمه خوب.  ببینم رو فردوست تونستم تا کردم بازي فیلم کلی و کردم استفاده هنرپیشگیم استعداد

 حرفه ما بدونی باید اما باشی اومده معدل بهترین با دانشگاه بهترین از شاید " گفت نخوت و غرور با بخونه رو ام رزومه

  ".  میکنیم کار ها اي حرفه با فقط ها اي

  . بودم گفته چیزهایی یه اما ، کم.  بودم زده حرف کارم به راجع هامون زدن گپ بین کامران با

....  

  ؟ میشناسدش کجا از کامران ؟ معروفه فردوست همون ؟ فردوست

 می تبمر رو شالم از زده بیرون موهاي و میکشم پیشونیم به دستی.  میدم بیرون ، افکارم غوغاي از کالفه رو نفسم

 اي دیگه چیزهاي االن.  میکنم نگاه ستاره سمت به دوباره.  میخوره هم به حالم خودم پالي و پخش فکر از.  کنم

 داقلح فردوست یا زاهدي.  بزنم حرف ستاره با راحت تا سیاه نخود پی بودم فرستاده رو کاوه.  کردن فکر براي داشتم

  . بمونن منتظر تونستن می شب فردا تا
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 متس برمیگردم.  میدم هول ذهنم جاي ترین عقب به رو کامران و فردوست فکر و برمیگردونم کیفم به رو گوشی

  . میکنه گاهمن حال بی و سربرمیگردونه.  میدم فشار و میگیرم رو بازوش.  شده خیره بیرون به شیشه پشت از که ستاره

  ؟ داري درد ؟ چیه -

 مرور باهاش رو هام برنامه صدم بار براي.  شده مچاله ناراحتی روي از اش چهره اما.  نه یعنی که میندازه باال سري

  . میکنم

 ي خونه یه هاش همکالسی از تا دو با که اون پیش میبریمت داریم.  کردم هماهنگ هام دوست از یکی با -

 اون هک درمانگاه میبرنت هاش همسایه با هم فردا.  فردا تا بیاد جا کم یه حالت ، باش رو امشب.  کرده اجاره دانشجویی

  . بابامه فشارهاي قرص از یکی اش چاره هم نشد.  هست پائین طوري همین فشارت.  باشنت دیده جا اون هم ها

 و ردمدرآو رو اضافی هاي قرص قبل از احتیاط محض.  میذارم دستش کف قرص بسته یه کیفم توي از و میبرم دست

  . میدم ادامه حرفم.  گذاشتم باقی بسته توي دونه یه فقط

 ماا میکشی سختی مدت یه.  ترسیدن بده حالت چون االن و بودي جا اون روز چند این که بابات به میزنن زنگ -

  . اولیه حالت به برمیگرده چیز همه باالخره

  . میده جواب باالخره اي گرفته صداي با

  . کردم کار چه دونم می خودم که من.  گرده برنمی چی هیچ -

  ؟ بوده رغبت و میل سر از مگه -

  . نیستم سابق پاك دختر اون دیگه من ولی.  نه -

 غضب صداي این براي نره دلش که هست کسی.  معصومیتش همه این از میشه رو و زیر دلم.  میلرزه بغض از صداش

 که هم چقدر هر ، بشه فکریشون روشن ادعاي که چقدر هر ؟ کردم کار چه دونم می که خودم میگه که این ؟ گرفته

  . نکرد تحسینش نمیشه هم باز ، موندگی عقب بذارن رو اي شیشه و شفاف احساسات این اسم

  . میارم زبون به ، میجوشه ذهنم توي که رو چیزي اون

 دلش که یاون,  سیاهه قلبش اما است باکره بدنش که اونی.  روحته به.  دلته به پاکی.  نیست ها حرف این به پاکی -

 این ي درباره میکنن خود بی ها بنده بقیه ، میبخشه رو هاش بنده گناه خدا وقتی!  ستاره.  نیست پاك است هرزه

  . بدن نظر چیزها

  . میکنه زمزمه ناراضی.  میکشه باال رو بینیش آب و میچکه چشمش ي گوشه از اشک قطره یه

  . نمیاد خوشم دروغ از -
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 جاي هی کنی فکر که این.  سخته مادر بی دختر تا سه کردن بزرگ.  باش بابات فکر اما.  نمیاد خوشم دروغ از منم -

  ؟ باشه شرمنده میخواي.  تره سخت ، نیست آله ایده که اونی چیز همه که میلنگه کارت

  . شرمندگیم ي مایه من اما نفهمه کسی هم بعدها اگر حتی ندونه هم اون اگر حتی -

 من همیگ هم دیده دنیا ي ستاره.  میکنه فکر جوري همین هم بعد سال ده ي ستاره دونم نمی.  بغلم توي میکشمش

 شدن دیده حق آدمی هر که جوري همون.  ببینه رو خودش درست و منصفانه میخواد دلم من اما ؟ شرمندگیم ي مایه

  . میگم هم رو همین.  داره

.  نجنس نمی خصیصه یه با فقط که رو آدم یه.  ویژگی تا هزار با آدم یه.  آدمی ، بودن دختر از قبل تو باشه یادت -

 ور خودت.  باش خوب بعد به این از.  باش خوب!  ستاره.  باشه بزرگ خصیصه اون که هم قدر چه هر.  بسنجن نباید

  . بده عذاب رو تو ، جوري هیچ ، کس هیچ ، وقت هیچ نذار و باش داشته دوست

 یه گاران رو نگاهش روي نباشه اینکه نه.  نیست غم اون هاش چشم توي دیگه اما.  نه یا میگم چی میفهمه دونم نمی

  . پوشونده پرده

 تا ذاشتهگ تنهامون کافی ي اندازه به میکنه فکر البد.  برمیگرده داغ ذرت لیوان تا سه با که بینم می رو کاوه پنجره از

  . بزنیم حرف

 گاهمن سوال دنیا یه با و میکنه تنظیم روم رو جلو ي آینه.  خورم نمی تکون جام از من اما فرمون پشت میشینه کاوه

 صدام به شده که هم موجود جو کردن عوض محض.  میدم تکون سر و میذارم هم روي رو هام پلک فقط من.  میکنه

  . پاشم می شیطنت رنگ کم یه

  ؟ بخري ها بزرگ لیوان اون از یکی من براي الاقل نمیشد ؟ شدي خسیس کاوه -

 حد به اقعیو دنیاي.  شه غرق فکر دنیاي توي ستاره نمیذاریم مقصد به رسیدن تا و میزنیم حرف.  میکنه همراهیم کاوه

  . داره انرژي و توان هاش آدم کردن غرق براي کافی

***  

 روز یه از خسته بتونم تا میگیرم ها نرده به رو دستم و میان کش نظرم در ها پله.  ندارن رفتن باال توان دیگه پاهام

  . برم باال خونه دم به رسیدن تا ، طوالنی

 پول لطف به که ، شیرازي خونگرم دختر یه.  بود قدیمم همکالسی نرگس.  سپردیم نرگس به رو ستاره ، کاوه همراه

  . میگرفت آزاد دانشگاه از رو فوقش امسال ، پدرش

 با.  میکنم فکر کردم که کاري درستی به هنوز.  ریختیم فردا براي که ایم برنامه نگران دل.  است ستاره پیش هنوز دلم

 می.  راهرو توي میبینم رو پائینی ي همسایه ، زوار خانم کشیدن سرك ، چشم ي گوشه از اما ذهنم درگیري وجود
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 ات پائین برمیگردم پله تا دو اجبارا.  کنه می متوقفم راه ي میونه صداش اما بدم ادامه رو راهم و بگیرم ندیده خوام

  . بدم رو جوابش

  . زوار خانم سالم -

  ؟ میاي کار سر از ؟ جان هما سالم -

 سعی.  نیست خود بی لحنش این دونم می.  میخزه پوستم زیر ناخوشایند حس یه ، میزنه صدام جان پسوند با وقتی

  . بگیرم رو ابروهام پریدن باال جلوي میکنم

  . اجازتون با -

 ازگ قبض بگی بهشون گفتم.  نبودن انگار اما بزنم حرف مامان با خواستم ظهري از بعد.  عزیزم باشی سالمت -

  . یدشبیار ساختمون شارژ با نشده دیر تا.  برد توي زدیم رو کس هر سهم.  کنیم پرداخت باید زودتر.  اومده ساختمون

  . میگیرم پیش در رو ها پله راه دوباره نیمه و نصفه خداحافظی یه با و میگم چشمی حوصله بی

 شارژ ولپ باز یعنی ، میگه من به رو چیزها این ساختمونه نماینده شوهرش که ، زوار خانم وقتی.  نمیکرد اشتباه حسم

  . افتاده عقب ماهی چند

 خونه کسی ظاهرا میگه سالن تاریکی.  میکنم پا از در جلوي رو هام کفش خسته و چرخونم می در قفل توي رو کلید

 یداپ تلفن با زدن حرف حال در ، تخت روي ، خودمون اتاق توي رو هیوا متعجب که میندازم ها اتاق به نگاهی.  نیست

  . میکنم

 زا قبل.  میزنه رو تماس قطع ي دکمه و میکنه پچ پچ گوشی توي چیزي در چارچوب توي من دیدن محض به هیوا

  . طرفم میاد و میندازه تخت روي رو تلفن گوشی بگم چیزي کنم فرصت اینکه

  . سالم!  خانم آبجی به به -

  . میفته چین بینیم روي اصطالح این شنیدن از

  ؟ نیست خونه کسی.  نزن صدام اینجوري بار هزار این.  سالم -

  . نه -

  . زدن حرف به میکنه شروع تند تند و زده هول ، بپرسم تلفنیش مخاطب از چیزي و کنم باز دهن که این از قبل

 یزندگ چه این که انداخت راه آه و اشک بساط مامان.  شد بحثشون دوباره برگشتن که هادي مالقات از بابا و مامان -

 تو.  شده این االن پسرم وضع که نمیکنی هات بچه خرج پول تو.  میکنن کار چه ببین رو مردم برو.  ساختی برامون ایه

 رفت بعدم.  ها حرف این از میدونم چه.  هتل عین میشه برات سربازي و زندان باشی داشته پول اگر زمونه دوره این

  . مهین خاله ي خونه
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 هک میکنم باز دهن تا.  شده قفل تلفن گوشی روي نگاهم فعال اما ریخته هم به که دیده چطور رو هادي دونم نمی

  . میپره حرفم توي هیوا بپرسم چیزي

 کردهن خوري تنها جور یه و نزدي بدن به چیزي بیرون تو اگر البته.  نداریم که هم شام.  نمیاد شب آخر تا که مامان -

  . خوردم مرغ تخم بسکه شده باز کشی جوجه ام معده توي یکی من.  باشی

 واهی مجهول مخاطب و تلفن گوشی پی هنوز چشمم.  میکنم پرت تخت روي و درمیارم کالفگی با رو شالم و مانتو

 رو من ذهن تا میزنه حرف همه این هیوا نکنه ؟ بود کی خط پشت.  میارن هجوم مغزم به تیره فکر تا هزار.  میدوه

 و ستاره یاد ؟ کرد قطع اومدم تا چرا ، میزد حرف باهاش داشت راحت من اومدن از قبل تا که اون ؟ کنه منحرف

  ... هم هیوا نکنه!  شنوا گوش واي.  میفتم سادگیش

  . میام خودم به میخورن تکون صورتم جلوي که هیوا ي سبزه و ظریف هاي انگشت

  ؟ کجائی!  یوهوو -

  . نگم چیزي مستقیم میدم ترجیح و میکنم فوت بیرون رو نفسم

 بطري . میکنم نظر صرف لیوان برداشتن از حوصله بی و برمیدارم یخچال توي از رو آب بطري.  آشپزخونه سمت میرم

  . دمب ادامه زیاد نمیذاره هیوا صداي.  میکنم ام شده خشک گلوي نثار جرعه چند و میگیرم باال دهنم با تماس بدون رو

  ؟ میکنی درست شام ؟ شد چی -

  . میدم رو هیوا جواب فکر ثانیه چند از بعد.  میکشم سرکی توش و برمیگردونم یخچال به رو بطري

  . باشی گذاشته باقی ها چیپس از چیزي اگر نداریم پنیر.  خرید بري باید فقط ؟ خوبه پنیر و چیپس -

  . میرم.  بده پول -

 رو اون دبع و میکشه بیرون دستم توي از رو تومنی هزار ده اسکناس هیوا دست.  بردارم رو کیفم سالن توي از تا میام

  . میکنه زمزمه و میزنه اسکناس روي نمایشی ي بوسه یه.  میبره لب به

  . براش میرم می.  پنیر و چیپس!  جون اي -

  . میکنم گوشزد بهش بلند که ورودي در سمت میره و میکشه تن به مانتو یه سرعت به

  . تاریکه خیلی هوا.  بیا زود و کن خرید کوچه سر ي مغازه همین از!  ها خیابون سر اون دریانی نري -

  . برگشتم قرقی مثل -
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 خرینآ ي شماره.  برمیدارم رو گوشی و اتاق توي میرم.  میفتم تلفن یاد دوباره.  میره ضعف هاش شیطنت براي دلم

 بنفشه ي خونه ي شماره دیدن یا میترسم ناشناس ي شماره یه دیدن از بیشتر دونم نمی.  کنم چک تا میارم رو تماس

  . میگیرم دندون به رو لبم گوشه و میبندم رو هام پلک لحظه یه شماره خوندن از قبل. 

 مثل یواه.  میکشم آسودگی سر از نفسی ، ویداست موبایل شماره میبینم و میکنم چک دوم بار براي رو شماره وقتی

  . دارم وقت هنوز هیوا براي حداقل.  نیست ستاره

 خرد هب میکنم شروع و میارم بیرون یخچال از سوسیس تا چند.  آشپزخونه توي برمیگردم و میذارم سرجاش رو تلفن

  . کردن

 ردي هنوز گمانم به که مجهولی ي اسلحه و هادي طرف به گاهی.  میره طرف یه به گاهی از هر خودش براي ذهنم

  . ستاره حتی و هیوا حول هم گاهی ، کند زندگیمون توي که چاهی و زاهدي سمت به گاهی ، نشده پیدا ازش

 بی.  زنممی صداش.  برمیگرده اتاق به دوباره و میذاره آشپزخونه پیشخون روي رو ها خرید ي کیسه ، برمیگرده که هیوا

  . ایسته می در چارچوب توي حوصله

  ؟ چیه -

  . من پیش جا این بیا نداري کار.  تنهایی میره سر ام حوصله -

 جور هر کنممی فکر.  نمیگم بهش چیزي اما نمیاد خوشم اینکه با.  میزنه ناخنکی میبینه که چیزي هر به و کنارم میاد

  . بزنم پل بینمون باید شده

  . ببینیم فیلم راحت هم بخوریم هم تونیم می نیست کسی که امشب ؟ داري چیزي جدید فیلم هیوا -

  . میپرسه بعد و میکشه دهنش توي رو هاش لب.  میزنن برق هاش چشم

  ؟ داري دوست چی -

  . شه تازه روحمون ، ببینیم بوسه و ماچ کم یه نیست کسی تا بذار.  باشه عشقوالنه -

  . میگه جوري همون و اتاق سمت میپره.  میگیره اوج صداش

  ! میکنی کف ببینی ، دارم چیزي یه -

  ؟ دار مورد فیلم!  اوي -

  . باحاله میگفتن ها بچه.  بینم نمی چیزدار فیلم که من.  بابا نه -

  . بشنوه بتونه اتاق توي از تا میکنم بلند رو صدام ، مشغولم که جوري همون

  ؟ شد چی پیشت ي هفته امتحان -
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  . بده جواب تا میکنه پا اون و پا این کم یه.  برمیگرده دستش توي دي وي دي یه با

  . گیره که هم معلمش.  المصب سخته بسکه.  نشد خوب ، نمیگی بابا به اگر -

 خوام نمی . باشه کامران باید میکنم فکر.  دارم پیام یه که میگه موبایلم زنگ صداي همزمان که تلویزیون سمت میره

  . نمیشه متوجه که اون میکنم فکر بعد اما کنم باز رو پیامش

 کنم راضی رو فردوست تونستم می اگر.  فردوسته پی حواسم و هوش نصف هنوز زده که هایی حرف اون از بعد از

 و کنم سبک اعتباري خودم براي تونستم می کار مدت یه از بعد. میکرد تغییر چیزها خیلی کنه استخدامم که این براي

 تا نمک مامان کمک کم یه تونستم می.  دربیارم پول خوب تونستم می.  بگیرم بزرگ هاي پروژه تنهایی به حتی

 می.  یرمبگ معلم بود ضعیف که هایی درس توي هیوا براي تونستم می.  بشه راحت وضعیتش و هادي بابت از خیالش

  ... تونستم

 نرگس مثل متونست می.  میشه اضافه جدید چیز یه هام تونستم می لیست به پیام ي صفحه باالي نرگس اسم دیدن با

  . بخونم فوق براي راحت خیال با

  ". افتاد عقب فردا ي برنامه ".  خونم می رو پیامم فکر جاي به

 لحا براي شاید چند هر.  میکنه زیاد رو استرسش هم میکنه سخت رو کار هم برنامه افتادن عقب این ستاره براي

  . باشه بهتر جسمیش

  . میده جواب بالفاصله نرگس ، فرستم می که چرایی جواب در

  ".  اکیه چیز همه فردا پس براي.  نیست فردا هم مون همسایه.  دارن امتحان ها بچه.  میلنگن عزیزمون شاهدین"

 رايب فردا حاال میکنم فکر.  هیوا سمت میرم و درمیارم مایکروفر توي از رو غذا بشقاب ، پیامم صفحه بستن از بعد

  . میشه جور جهت این در داره چیز همه ناخواسته انگار.  آزاده وقتم بازي به رفتن

 مرکزمت ي همه فیلم داستان جاي به چند هر.  میکنم تماشا رو فیلم پاش به پا دارم میکنم وانمود و میشینم کنارش

 لمث باید فردا شاید.  باشه من زندگی مهم اتفاق همون فردا بازي شاید میکنم فکر.  خودمه زندگی داستان روي

  . کنم ریسک کم یه بهتر زندگی یه داشتن براي ها فیلم قهرمان

***   

  . خوردي رو تصوراتت فریب بدونی که اون بی تو و داره فاصله ها کیلومتر آدم تصورات با واقعیت گاهی

  . نیست قبل هاي دفعه شبیه چیز هیچ.  نیست من تصورات شبیه چیز هیچ شبیه بار این
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 مثل حسم من حتی نه و قبلین جدي و شیک مردهاي اون ها آدم نه داره ساده هاي باشگاه اون به شباهتی محیط نه

 لمد سالن به میذارم پا که همین اما.  زنه نمی چنگ دلم هاي دیواره به استرس دیگه.  ترسم نمی.  ست ها سري اون

  . میشه آشوب

 ینا بیشتر میدونم خودم چند هر.  فردوست با آشنائی ي وسوسه انکار براي نبود بدي توجیه زاهدي حضور احتمال

  . جا این کشوند امشب رو من وجود طلب جاه بخش که است وسوسه

 امرانک با رو ارتباطم چی هر.  برم خودم دادم ترجیح و گرفتم آدرس.  بیاد دنبالم که نکردم قبول کامران اصرار وجود با

  . داشتم بهتري احساس ، میکردم تر محدود

 و کرد کچ رو دستش توي لیست نگهبان اسمم گفتن با ورودي در دم.  بود خصوصی نیمه رستوران کافه یه توي قرار

  . شد صادر ورودم مجوز راحتی به

 نظر به غمزده و متروك سال موقع این سرماي خاطر به اش نفره دو هاي میز که طویل چندان نه حیاط یه از بعد

 به ، بزرگی چوبی در با اصلی سالن و ساختمون ورودي ، اند شده بار بی و لخت توکش و تک هاي درخت و میرسیدن

  . میکرد خودنمائی ، قدیمی سبک

 نگینیس هاي مبل دیگه قسمت یه و کنارش بلند پایه هاي صندلی و دادن اختصاص بار به رو قسمت یه سالن توي

  . کردن روشن بزرگی آباژورهاي رو سمت این و شده نورپردازي رنگی نورهاي رقص با بار.  شده چیده

 اومده شک لبخند یه با و میشه بلند جا از دیدنم محض به کامران.  میشن دیده بار کنار نفري چند فقط ما جمع از غیر

  . میاد طرفم به

  . میشدم دلخور ازت حسابی اومدي نمی اگر -

 ها نای از تر راحت خیلی اون انگار اما میذارم اختیارش در رو هام انگشت میل بی میکنه دراز سمتم به که رو دستش

 میخواد لمد کارش از شوکه.  میبوسه رو ام گونه کوتاه خیلی و میکشه خودش سمت رو دستم دفعه یک.  میکنه برخورد

 حاال تا که منی براي کار این دادن انجام اما.  کنم ترك رو سالن لحظه همین میخواد دلم اصال.  بزنم پسش شدت به

  . بود خواهد برانگیز شک مطمئنا کردم بازي رو شیرین همراه یه نقش

 طرف هب و میذاره پشتم رو دستش خیال بی کامران.  میکنم اکتفا ابروهام کشیدن هم در به و میکشم عقب رو خودم

  . میکنه هدایتم بقیه

  . هما.  من دل عزیز هم این -

 مذهن از.  نمیاد خوشم هم کامران معرفی از حتی بار این میکنم فکر و میزنم کمرنگی لبخند حاضر جمع طرف به

  ؟ کنم استفاده کاوه علیه آدم این از خواستم می زمانی یه چطور ، میگذره
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 مشکل عنیم به این الزاما اما نیارم در سر ازشون من که بکنه کارهایی کاوه شاید میکنم فکر دیگه ستاره جریان از بعد

  . نیست کارهاش بودن دار

 فتج یه رو تاشون دو.  نشستن میز یه دور و ها مبل روي ساله پنج و چهل تا پنج و سی سنی ي رده توي مرد تا سه

.  میارمدر رو شالم و پالتو و نمیکنم دقت میگه معرفیشون براي کامران که چیزهایی به.  میکنن همراهی جوون دختر

  ؟ نمببی رو اي دیگه کس تا اومدم من وقتی میشناسدشون کجا از کامران یا باشه چی اسمشون که میکنه فرق چه

 و ونمیندازمش ها مبل از یکی ي دسته روي ناچار پس.  نمیاد شالم و پالتو بردن براي کسی قبل هاي دفعه برخالف

  . میشینم

 نمی کردن قمار دیدم من که اي جدي فوق مرد اون به اصال خوب میگم خودم پیش.  بینم نمی میز سر رو فردوست

 ورج این اگر آدم اون حال هر به.  بشه پیدا رستوران کافه این توي کلش و سر ، عادي مشتري یه مثل شاید اما اومد

  ؟ بیاد باید کی پس نیاد جاها

 خترهايد به حواسشون از نیمی یا شده شل کرواتشون ي گره یا که مست نیمه مردهاي این میفهمم جمع به نگاه یه با

 هم ینهم و نشستند مردها مبل ي دسته روي دختر دو هر.  نیستند قبلی بازي تا دو هاي جنتلمن قماش از کنارشونه

 طرح یه ور یکی اون ساتن پیراهن.  پوشیده قرمز ي دکلته یکیشون.  میده نشون کوتاهتر رو کوتاهشون هاي پیراهن

  . میده نشون تر برق و زرق پر ، پیراهن ي پارچه همرنگ طالئی هاي پولک از بزرگ باف گیس

  . میکنه ترم مشتاق مسخره شب این کردن تموم براي همین.  میام نظر به ناجوري ي وصله جمع این بین

 مبل که کامران روي من روي از هاشون چشم.  میزنن مَحَکم دارن انگار.  نمیاد خوشم خودم روي هاشون نگاه از

 قالانت اون به من ي درباره رو نظرشون ها نگاه همین با بار هر انگار.  برگشته و رفت حال در کرده انتخاب رو کناریم

  . میدن

 پس حتی که کمه قدر اون قبل هاي دفعه برخالف.  چرخه می مبلغی چه روي معموال هاشون بازي بود گفته کامران

  . جوابگوئه راحت هم من انداز

  .بفهمن رو این که هوشیارن قدر اون نه باید که مدارن سیاست قدر اون نه هام حریف.  هیجانیه بی بازي

  . میاد در تنهاست که مردي صداي که بدم)  raise(  ریز میخوام

  . کنیم بازي All in که نیست قرار.  یواشتر کوچولو خانم هی هی -

  . میده رو جوابم که میندازم نگاهی کامران به بالتکلیف

  . نمیریم جلو سنگین قدر این.  بازي تا دورهمیه بیشتر.  است دوستانه بازي -
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 این اما برممی حسابی درست پول یه الاقل امشب گفتم!  شانس بخشکی " میگم دلم توي و میزنم پوزخندي دلم توي

  ".  ندارن پاس و آس من از کمی دست ، پز و دك این با هم ها

 سک هر از قبل تا ورودیه در به بیشتر چشمم.  نیست مهم هم خیلی برام.  نمیارم در سر میز سر جاري هاي شوخی از

  . فردوست نه هست خبري زاهدي از نه اما.  کنم شکار رو ها وارد تازه

 کنهمی برداشتی چه دونم نمی اما بگیرم رو زاهدي سراغ ازش میخوام.  میکنم نزدیک کامران گوش به رو سرم کالفه

  . میگه کشداري لحن با لب زیر و میشه گشاد لبخندش که

  ! گرمه هم نفست حتی -

  . میگم و کشم می عقب کم یه.  میخوره هم به اش کننده مشمئز افکار از حالم

  ! نیست خبري مشترکمون دوست از -

  . میگه چشمک یه همراه و میکنه نگاهم رفته باال ابروهاي با

  . عزیزم باش صبور -

 تا شنمی بلند و میره سر حوصلشون باالخره دخترها که همین.  میدم گوش بقیه هاي صحبت به و گردم برمی جام سر

  . میشه حاکم سنگینی جو ، برن بار به

...  

 شه یم باعث که میندازه کامران به سوالی نگاه یه بعد و میذاره بین ذره زیر رو من ثانیه چند براي تنهاست که مردي

  . بگه و بندازه باال اي شونه القیدانه کامران

  . خودیه هما.  نترس -

  . میندازه لوگ توي رو صداش و میکنه نثارش غلیظی پوزخند داره اي فربه نسبتا هیکل و پشت کم موهاي که دیگه مرد

  . خودیه هم شهره ، طوریه این اگر -

  . باشه نشسته زاهدي با قمار میز سر حاال تا شهره نکنم فکر اما -

 یب نقاب اما میکنه کنجکاوم کامران جواب.  میشه آویزون گردنش از مدام که پوشیه قرمز دختري شهره که فهمیدم

  . میکنم رو و زیر رو دستم توي هاي کارت فقط و میزنم ام چهره به حوصلگی

.  میندازه باال رو سرش و میذاره هم روي رو هاش پلک که میبینم رو کامران نامحسوس ي اشاره چشم ي گوشه از

  . میاد حرف به سوم مرد

  ؟ نیست خبري صمدي از -



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢۴٧ 

 

  . نیست پیداش نه -

  ؟ گرفتن رو صمدي نکنه.  شده رد مرز از شهرام شنیدم -

  . میده اطمینان بقیه به سوم مرد.  خونسرده و آروم همچنان کامران اما هستم اومده پیش متشنج جو متوجه

  .... دیگه وقت اون و بود داده لو رو نُت باره صد حاال تا بودنش گرفته اگر -

  . امنه جاش نُت -

  . میکنه بُراق رو چاقش دوست چون نمیشه واقع مقبول خیلی کامران دهی اطمینان

  . نمیذاشت جلدش توي رو خصوصی کلید از کپی یه احمقی یه که این شرط به!!!  آره -

 ستمد توي هاي کارت به حواسم که این جاي به.  میرسه نظر به جالب برام اما فهمم نمی چیزي مکالمشون از اینکه با

  . شممی متمرکز باشه داشته تونه می که اي معنی و هاشون حرف روي ، باشه بقیه پرتی حواس فرصت از استفاده و

  . میکنه مداخله بقیه کردن آروم براي هم باز سوم مرد

  . بیارتش بفرستیم رو یکی میشه -

  ؟ کنی حساسشون میخواي -

 هدیگ قوت ي نقطه یه میشه هم همین.  نیست مهم من براي ، ریخته هم به رو ها اون که قدري اون بحثشون مسلما

 از چاق مرد هم باالخره.  میاره کم من جلوي حسابی که چاق مرد خصوصا ، بقیه براي ضعف ي نقطه یه و من براي

  . کنه لکنتر رو خودش تونه نمی دیگه میشنوه که رو کامران بلند ي خنده صداي.  ره می جا و میشه کبود عصبانیت

  . نداره آتو که تو از نُت.  خندیدم می بودم هم من -

  ؟ نداره گفته کی -

  . میگیره رو حرفش ي ادامه و میزنه بهش چشمکی کامران

  . دارم پیشش درشت رقم چک تا چند اتفاقا -

 االخرهب.  فهمم نمی رو دلیلش که میره من به اي غره چشم بعد.  میکنه میخکوب کامران روي رو عصبانیش نگاه مرد

 به تا یشهم بلند و گیره نمی آروم هم باز.  میزنه تکیه مبلش پشتی به و میده تکون کامران براي تاسف روي از سري

  . بپیونده بار توي شهره

 رايب میکنم تیز رو هام گوش.  میکشونه کامران سمت رو خودش ، بود کرده سکوت بیشتر که مردي ، شدنش دور با

  . میکنه زمزمه کامران گوش کنار آروم که شنیدن

  ؟ دونه می رو نُت جاي -
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  ؟ داره نگه بسته رو دهنش لزوم موقع در تونه می تندش مزاج این با نظرت به -

 انجری در میکنه فکر که هم قدرها اون نیست میز سر دیگه که مردي یعنی که طوریه دادن جواب موقع کامران لحن

  . میده ادامه دوباره میکشه اي آسوده نفس مخاطبش وقتی بعد.  نداره قرار کار

  . سراغش بود رفته حاال تا وگرنه.  باشیم نداده تغییر رو نت جاي هنوز نیست مطمئن هم صمدي خود -

  ... . دست دم گذاشتیم رو عمرش شیشه بفهمه اگر سهند -

  . میبینم رو مرد سکوت براي اش اشاره و کامران هاي انداختن باال ابرو اما پائینه سرم

 و میشناسم که باشه زاهدي شهرام همون اگر شهرام.  شنیدم که چیزهاییه تحلیله و تجزیه درحال سرعت به مغزم

 زچی باید هست که چی هر نُت این.  نمیشه ختم چک تا چند به ساده ظاهر به بحث این معروف سهند همون هم سهند

  . باشه تونه می چی کامران هاي انداختن باال ابرو و بقیه ي خصمانه هاي نگاه دلیل میدونم دیگه.  باشه جذابی

  .میکنه عوض رو بحث سرخوش و بلند وقتی برم فرو فکر توي خیلی نمیده اجازه کامران انرژي پر صداي

  . کنم دعوت رو همتون میخوام امشبم برد با -

  . بشم همراهش و نکنم توجه جلب خیلی میکنم سعی

  ؟ مطمئنی -

  ! دید خواهیم -

 دنشکر تحمل براي دیگه.  میشینه صورتم روي هاش نفس داغی که میکنه متمایل طرفم به قدر اون رو خودش بعد

  . میگم و میکشم عقب مبل روي رو خودم پس میکنم تالش زیادي دارم

  . کنه سرایت بهم تو اقبالی بد بذارم خوام نمی.  شانسم دور رو شدید امشب که کنار بکش -

  . میگیرم رو اومدنم اصلی دلیل سراغ.  میشم تر حوصله بی ، میگذره بیشتر چی هر

  ؟ نمیاد ؟ کجاست فردوست کامران -

 حتی که بشم این منکر تونم نمی اما نمیاد خوشم ازش.  میزنه قهقه دل ته از و میندازه عقب رو سرش کامران

  . است بچگانه هم خندیدنش

.  رهمیخو رو اش خنده باقی دیدنم با که.  میکنم نگاهش سوالم جواب گرفتن و اش خنده علت فهمیدن براي منتظر

  . میگیره دهنش جلوي و میکنه مشت رو دستش

  . داره ادامه بازیش شیرین هنوز که مخصوصا!  میکشه چه ؟ پسرشی دوست نگران بفهمه شهره -
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 وشیدنین دارن غریبه دختر تا دو فقط.  میکنم نگاه رو بار سمت بار چند ناباور.  میکنه اشاره بار سمت به سر با بعد

 نده توي رو کوکتلش زیتون داره و سپرده بار مسئول به رو پوشش طالئی دوست حاال که هست شهره و میخورن

  . میگه و میکشه هومی.  میدوزم چشم کامران به دوباره.  میذاره فردوست

  . عزیزم نیست اي دیگه کس به حواسش اون ، میذاره زیتون فردوست سعید دهن توي شهره تا -

  . میکنه تلفظ تاکید با رو فردوست سعید

 چقدر هر کامران رفت یادم چرا.  میکنم لعنت رو خودم دلم توي.  انداخته راه بازي چه کامران بفهمم تا میکشه طول

  . بکشونه جا این رو من تونه می طور چه میدونست خوب ؟ عوضیه باز پوکر یه هم باز بیاد نظر به بچه که هم

 به رو خرفت چاق مرد یه که.  خوردم دستی رو چه که نمیارم خودم روي به و میگیرم خودم به خونسردي ي چهره

  . میده پس رو تقاصش کامران بردم با میکنم فکر.  کردن قالب بهم معروف فردوست مهران دکتر جاي

 به اي جدي حرف دیگه.  میشه گرفته سر از ته و سر بی هاي شوخی همون دوباره و برمیگرده دخترها همراه چاق مرد

  . نمیاد میون

 که بده ادامه خونسرد میخواد کامران و میرن جا همه.  میکنم بازي فقط اي دیگه وقت هر از تر حریص برد براي

  . نیست هم بد میکنم اعتراف

 که همیش راحت لعنتیش خیال.  میبره اوج به رو کامران برد حس ، میدن لو باخت از رو نگرانیم که هام چشم زدن دو دو

  . برده رو بازي هم کشونده میز پاي رو من هم

 هاج هم خودش که جوري.  میکنم داغش نقره حسابی میکنه باور رو برد توهم وقتی و باشه خوش خیاالتش با میذارم

  . مونه می واج و

 آژانس مبرا میخوام ها گارسون از یکی از و بار طرف میرم کامران به توجه بی میذارم دستیم کیف توي که رو بردم پول

  . کنه خبر

 به ور کامران کردن تحمل هم دقیقه چند براي حتی دیگه که باشم دلباز و دست قدر اون رو امشب ، پول این با میشه

  . میذارم سر پشت همیشه براي کافه چوبی در پشت ، بهته توي هم هنوز رو کامران بعد.  نکنم تحمیل خودم

***  

 ي مزه حلقم ته.  شده سنگین نفسم.  نمیزنه درست قلبم.  نمیرن پیش پاهام.  عسل و خون مخلوط به دوختم چشم

  ؟ رفتیم اشتباه رو راه کجاي خدایا.  نشسته عسل تلخ

  . داغ و زنده ، میرن رژه ذهنم توي امروز اتفاقات ، افتاده راه خیابون کف که خونی مثل
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 میدادم انزم خودم به کم یه باید اما بود دیشب درگیر فکرم از نیمی هنوز.  بودم نگران.  دنبالم خونه دم اومد کاوه صبح

.  کنم فکر ستاره به فقط رو امروز یه که کردم رو تالشم ي همه.  بگیرم تصمیم هاش حاشیه و دیشب بازي مورد در تا

  . ترسیدم می بکنم میخواستم که کاري ي نتیجه از

  . بمونه من تلفن منتظر و شرکت بره شد قرار.  نیومد جلوتر اما رسوند رو من بیمارستان نزدیک تا فقط کاوه

 چی هر میکردم فکر.  دادم جال رو صورتم کیک پن کم یه با فقط و پوشیدم ساده.  باشیم دختر تا چند فقط بود قرار

 هم ور دیشب ستاره.  بودیم کرده رو جا همه فکر.  کنیم قانع رو ستاره پدر تونیم می راحتتر باشه موقرتر ظاهرمون

 وردهخ ، بودم داده بهش قبال که رو بابا خون فشار قرص صبح و بود گذرونده اش همخونه دوست تا دو و نرگس پیش

  . نقشمون براي بوذ کافی آورد می پائین کم یه رو فشارش که همین و بود پائین دُزش.  بود

 که بود وجهیم میانسال مرد.  بیمارستان برسوندشون تا بود خواسته کمک همسایشون از نرگس ، بود گذشته که کم یه

 و آروم مستاجرین با دانشجوئی ي خونه یه ، نرگس ي خونه از رو ستاره بگه بتونه که.  باشه خوبی شاهد تونست می

  . آورده بیمارستان دردرسرش بی

 که هایی زخم وجود با هم هنوز که میکنن مداوا رو خیابونی دعواي یه طرفین.  ایه کننده کالفه هیاهوي اورژانس توي

  . میپرن هم به بودن برداشته

 سترسا و طرف یک از پائین فشار از ناشی بد حال.  نیومده پدرش هنوز.  رسم می ستاره سر باالي به پرسون پرسون

  . بیاد نظر به حال بی و پریده رنگ بدجور شدن باعث دیگه طرف از پدرش با رویارویی

 ي ههم.  نه یا خوبه کنیم شلوغ رو دورش که این نمیدونم.  سرشیم باالي همگی و رسونده زودتر رو خودش هم هانیه

  . کردیم مرور رو داستانمون حال به تا بار هزار.  کردیم یکی قبل از رو هامون حرف

 این ور داستان قراره.  میشناخت قبل از ستاره پدر که هم رو هانیه.  است هانیه دوست نرگس ما ساختگی ي قصه توي

 به رو اون ههانی و بوده برده پناه هانیه به ، پسر یه با دوستیش جریان بابت پدرش ترس از ستاره که کنیم روایت طور

 ، میشه ونخونش ي ریخته هم به اوضاع گرفتار چون هانیه.  کنه صحبت پدرش با فرصت اولین توي تا میسپره نرگس

 به یههان و میدن خبر هانیه به ها اون و میترسن بقیه شده بدحال ستاره که هم االن و میفته عقب روزي سه دو قضیه

  . ستاره ي خونه

 هک خواهرش ، سحر به زدم زنگ " میگه و میندازه باال اي شونه ، کرده برخورد طور چه پدرش میپرسم هانیه از وقتی

  ".  بزنم حرف باباش با مستقیم نکردم جرات.  بود هم خودم دوست

 ها قدم محکم کوبش هم ها اون صدا و سر همه این وسط.  میکنم نگاه ها بچه به.  پروندم می جا از هایی قدم صداي

 بیشعص و نگران ظاهر کنه معرفیش کسی نیست الزم.  میبینم رو ستاره پدر اول بار براي بعد.  کردن احساس رو

 زا حرص با که رو سنگینی هاي نفس بخار اما صورتشه روي که اي روزه چند ریش وجود با.  هست چیز همه گویاي
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 سیلی یه و رسونه می سرش باالي رو خودش بزرگ قدم دو با میفته ستاره به که چشمش.  دید میشه میده بیرون بینی

  . پرونه می هممون چشم از رو برق سیلی صداي.  میزنه گوشش توي

 اما.  دشبکش عقب تا میکنه سعی ظریفش هاي دست با و میگیره رو مرد آستین ي گوشه.  میاد خودش به زودتر هانیه

 خواهش به هانیه ؟ کجا کرد مهار نمیشه رو خشمش که متوسط مرد یه قدرت و کجا هانیه ي کشیده و ظریف تن زور

  . میفته

  . کنید کنترل رو خودتون لطفا بهارلو آقاي -

  . هبرمیدار رو بیمارستان دادش صداي.  میکشه بیرون هانیه هاي انگشت الي به ال از رو آستینش خشونت با مرد

  . ادد نمی رو جوابم جوري این بودم کرده بزرگ تو جاي سگ توله!  روت تو تف ؟ کنی آبرو بی رو من خواستی می -

 صداش.  میریزن صورتش روي چکه چکه هاش اشک.  میکشه باال تخت روي رو خودش جون بی و لرزون فقط ستاره

  . میشکنه گلو توي

  ... بابا -

  . یزنهم داد تر بلند و برمیداره خیز ستاره سمت به دوباره بهارلو آقاي.  میکشه خط اعصابم روي بعدي سیلی صداي

  . خوام نمی هرزه دختر من.  بابا نگو من به -

 صلح میکنم سعی که لحنی با.  میدم قرار حائل پدرش و ستاره تخت مابین رو خودم زور به و میرم.  میام خودم به تازه

  . میگم باشه بخش آرام و جو

 مه حق.  عصبانی هم نگرانید هم االن شمام.  کرده اشتباه ؟ چرا بزرگتري که شما ، است بچه ستاره بهارلو آقاي -

  . نیست راهش این کنید قبول ولی دارید

 رمیس.  میشه کنده تخت از ستاره.  میکشدش خودش دنبال و میندازه چنگ ستاره دست به.  بدم ادامه نمیذاره اصال

 و هستار.  میزنه زنگ گوشم توي فلزي ي میله افتادن صداي و زمین روي میشه واژگون بود وصل دستش به که

 همیچک زمین روي سرمش جاي از که ستاره خون هاي قطره و میرن جلو بیمارستان راهروي توي کشون کشون پدرش

  . میندازه رد سرشون پشت ،

 افتاده اهر سرمون پشت که پرستاري اعتراض به.  برسیم بهشون بلکه تا میدویم ، هانیه هم من هم.  میدوم دنبالشون

  . بقیه براي میذاریمش و کنیم نمی توجهی هم

 رو قلبم هلحظ یه براي ستاره ي شکسته صداي که است هانیه به هنوز نگاهم.  میکنه مکث هانیه اما بیمارستان در دم

  . میندازه تپش از

  !!! سهیل -
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 و برمیگردونم رو سرم.  مونده هوا توي معلق دستش.  میشه ریش دلم که میزنه صدا رو اسم این بغض پر قدر اون

 پسر هاي لب.  ایسته می ساله چهار,  سه بیست جوون پسر یه کنار و میره بهارلو آقاي.  میکنم دنبال رو نگاهش مسیر

 یه هم پسر پیشونی ي گوشه.  کرده باد زخم یه با طرفش یک که هایی لب ، شده باز آوري چندش پوزخند به

 تا ود پریدن باال طلبکارانه که ابروهاش از یکی روي.  مرتب از بیشتر چیزي.  مرتبه ظاهرش اما.  هست خونمردگی

  . نیست امروز مال هاش زخم میگن ، شدن آرایش عجیبی مدل حوصله با که بلندش اي قهوه موهاي.  انداخته خط

 همیچسب رو هاش شونه و میداره نگه رو ستاره ، پسرك روي در رو.  جوون سمت میکشه رو اون معطل دست ستاره پدر

  . میغره اش شده چفت هاي دندون الي به ال از. 

  ؟ ستاره میگه چی شرف بی این ببینم بگو -

  . میزنه صدا رو پسر دوباره ناباوري از پر لحن یه با ، میزنه هق داره که صدایی با فقط ستاره

  !!! سهیل -

  . میکنه تکرار و میده تکون شدت به رو ستاره بهارلو آقاي

  ؟ میگه راست عوضی این.  توام با -

  . میده جواب ستاره جاي به پسر

 پیش روز چند همون.  بودمش نبرده که زور به.  باشه من با که بود راضی خودش.  گفتم بهتون هم دفعه اون من -

  . نکردم قبول که اینه.  نبود ها چیز این قرارمون تو.  من پیش بیاد کنه فرار میخواد که من به زد زنگ هم

 هرچی به.  بودیم کرده که کاري هر به زد گند پسر این.  افته می هممون فشار.  میشه ریخته سرم روي سردي آب

 ردهک رابطه این عواقب کردن کمرنگ و پوشوندن براي که کاري ي همه وجود با و رومون به رو ایستاده.  بودیم رشته

  . میگه ستاره با اش رابطه از اي احمقانه افتخار با داره ، بودیم

.  گرفت نمیشه که رو دهنش جلوي اما.  میگیره رو جلوش بیمارستان نگهبان که سهیل سمت میکنه حمله ستاره پدر

  . میکنه خالی سهیل سر فریادش با رو حرصش

  . ناموس بی شو خفه تو -

  . میکنه تهدیدش و میگیره بهارلو آقاي طرف به رو اش اشاره انگشت.  میکشه عقب رو خودش سهیل

 که ندارید هم مدرکی هیچ ؟ داشته رابطه من با فقط گفته کی اصال.  میکنم شکایت ازتون دوباره بزنی دست من به -

 ي خونه مد میاي شما بعد ، کردن جمعش کی بغل از.  بوده گوري کدوم االن تا نیست معلوم اصال.  کنید ثابت بتونید

  ؟ میگیري من از رو دخترت سراغ ، میندازي راه کاري کتک و آبروریزي ، من

  . میناله ناامیدانه بار این بهارلو آقاي
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  ؟ نمیدي رو جوابش چرا ستاره -

 ستاره جاي هب و میرم جلو کم یه. کنم سکوت نمیتونم اما.  بگم بتونم که نیست ذهنم توي هیچی.  خرابه خیلی اوضاع

  . میدم جواب ، مبهوته هنوز که

 برگ از ارهست.  کنید باور نباید که رو تهمتی هر ؟ میکنید باور چرا شما,  میزنه مفتی حرف یه پسر این بهارلو آقاي -

  ... میشه رو مسئله این بدید اجازه شما.  شاهدیم هم ها ما.  پاکتره گل

.  هستار سمت میاد دوباره و میکنه آزاد گرفتن رو دورش که هایی آدم حصار از رو خودش.  نمیده گوش من به بهارلو اما

 با داره که طوري همون ستاره ي ناله صداي.  خیابون طرف اون میکشوندش خودش با و میگیره رو لباسش ي گوشه

  . میشه بلند,  میدوه ضعیف پاهایی

  ...خواستم نمی من مامان خاك ارواح به...  من خدا به... بابا..  بابا -

  . میپره هاش التماس وسط و میکنه طغیان دوباره پدرش اما

  . میگه دروغ داره خري کدوم میشه معلوم دکتر بردمت,  آزمایش بردمت وقتی -

 از ناو که ستاره سمت برمیگرده غضب با.  میره در بهارلو آقاي دست از لباس گوشه.  میشه خشک جاش سر ستاره

  . میشه سیاه چیز همه لحظه یه توي فقط,  لحظه یه توي.  میره عقب عقب ترس

 الیش زیر از عسلیش ي شده رنگ موهاي.  میشه زمین نقش ستاره و ستاره به میکوبه داره زیادي سرعت که ون یه

 من . میگیره خون رنگ زدن هم به چشم یه در آسفالت کف.  میریزه بیرون گرفته رو گردنش دور طناب مثل حاال که

  . میفته زانو به بهارلو و میکنیم نگاه قرمز و عسلی رنگ مخلوط به مات هانیه و

  . زدن هم به پلک یه قدر درست.  االن تا صبح از.  افتاد اتفاق سریع قدر همین چیز همه

 وشت رو روز ي همه که ثانیه چند این,  ثانیه چند این توي که زدم زل بهارلو به و ایستادم خیابون کنار هنوز اما من

 چیهی و گرفته بغل توي رو ستاره خونین سر.  کشیده ستاره سمت به رو خودش زانوهاش روي دیدم دوباره و دوباره

 تلخ حتی,  دهش تلخ قدر این چرا عسل میکنم فکر من و.  میکشه نفس حتی نه,  میزنه داد نه,  میکنه گریه نه.  نمیگه

  . زهر از تر

 میشه کنده نپوستمو ، مشکالت بار ،زیر زندگی مسیر توي گاهی.  پوسته پوسته ، الیه الیه ، پیازیم به شبیه ها آدم ما

 کاش ها انداختن پوست و ها کندن پوست این گاهی.  بشیم عوض و بندازیم پوست میشه باعث اتفاق یه گاهی و

  . درمیاره رو دیگران و خودمون

 سرعت به که اومده جوري چه دونم نمی.  کرده تصادف ستاره که گفتم و کردم تعریف رو ماوقع.  زدم زنگ کاوه به

  . رسونه می ما به رو خودش



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢۵۴ 

 

 باید که رو دارویی اون بیمارستان وقتی فایده چه اما.  عمل اتاق به بودنش رسونده سریع و بودیم بیمارستان نزدیک

  . نداره

 گوشه یه غمزده ، بیمارستان باریک و سفید راهروهاي توي ما و میرن هاش دوست و نرگس.  دارو دنبال میره کاوه

 خونموناست مغز به نگرانی که این از قبل اما میکنه پیدا رو الزمه که دارویی کجا از کاوه دونم نمی.  میکشیم انتظار

  . برمیگرده کرده پیدا رو کیمیا حکم برامون االن که چیزي با برسه

 شتناكوح سکوت توي پاش صداي.  میدوه سمتی به و میگیره دستش از رو ها آمپول پاکت کاوه دیدن محض به هانیه

  . میگیره پژواك بیمارستان از قسمت این

 الدنب که رو نگاهش رد.  کردن زنجیر زمین به رو پاهاش انگار که میکنم متمرکز کاوه روي رو حواسم هانیه جاي به

 تکیه پشتش هاي سنگ به رو سرش و نشسته اي شده مچاله صورت به دیوار کنار که بهارلو آقاي به میرسم میکنم

  . بهته توي هم هنوز انگار.  داده

 هی.  تره سیاه اي دیگه وقت هر از هاش چشم رنگ.  شده کبود عصبانیت از صورتش حاال که کاوه طرف برمیگردم

 هی توي.  نمیزنه هم پلک حتی.  نمیگیره دیوار کنار مرد روي از رو نگاهش اون اما سمتش برم میکنه وادارم حسی

 آقاي طرف به بلندي هاي قدم با و میشه کنده جا از.  میبینم رو نگاهش ي خصمانه برق و فکش شدن منقبض لحظه

 زا رو انرژیم ي همه ، نیست زور بحث.  میذارم اش سینه روي رو دستم کف و میندازم راهش سر رو خودم.  میره بهارلو

  . میریزم کاوه تن به دستم کف

  . میکنم زمزمه و میندازم کار رو الکنم زبون.  میدوزه چشم من به و میگیره رو به رو از رو نگاهش زحمت به

  . ناراحته هم اون!  نه -

 قدم یه.  میده بیرون کشدار رو نفسش و میبنده رو هاش پلک لحظه یه.  میچرخن من هاي چشم روي هاش مردمک

  . میگیره پیش رو بیمارستان خروجی راه سرعت با و برمیداره عقب به

 رو رزونشل هاي دست بهارلو آقاي.  میکنم نگاه بیمارستان سرد دیوار کنج ، شکسته درهم پدر یه به و برمیگردم دوباره

 رو مرشک هنوز اما میشه خیز نیم ، اي خموده حالت با.  شه بلند بتونه تا میگیره راهرو توي فلزي نیمکت ي دسته به

 کنار رو اون و میزنه چنگ اش یقه به مرتعشش دست با.  میفته زانوهاش روي درمونده و ناتوان دوباره که نکرده صاف

  . بگیره نفس بتونه یقه حصار از گلوش کردن آزاد با بلکه تا میکشه

  ؟ میخواد دلداري االن بیشتر کی ؟ مقصریم بیشتر کدوممون میکنم فکر

.  اجراستم شاهد و ایستاده تر عقب قدم چند که هانیه به میفته چشمم و میگردونم سر.  میاد بیرون و میشه آه نفسم

  . میگم و کنارش میرم

  ؟ میزنی زنگ بهم شد خبري.  کرده ام کالفه جا این فضاي.  بیرون میرم من -
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  . میده تکون موافقت ي نشونه به سري ، بود شده خیره صورتم به االن تا که هانیه

 یخوادم تردید با و میندازه خروجیه در که سرم پشت به نگاهی.  میزنه صدام که نگرفتم چندانی ي فاصله ازش هنوز

  . بفهمونه بهم رو چیزي

  ... االن اون.  هما -

  . میگه لبش ي گوشه گزیدن از بعد و میخوره رو حرفش ي بقیه اما دوختم چشم بهش حوصله بی و منتظر

  . میدونی بهتر خودت!  هیچی -

  . کاوه دنبال بیمارستان در جلوي میرم.  نمیشم حرفش پیگیر

 یکنهم رو و زیر رو خاکش و باغچه جون به افتاده کفشش نوك با.  ایستاده ورودي نزدیک ي محوطه توي ، بیقرار کاوه

  . ایستادم کنارش نمیشه متوجه حتی نمیزنم حرف وقتی تا. 

  . بمونیم منتظر باید.  برنمیاد ما از کاري دیگه -

  . میگه لب زیر.  میدزده بیمارستان ساختمون از رو نگاهش و میکشه گردنش پشت رو دستش

  . ندارم رو الکل بوي و بیمارستان اعصاب -

  . نیست ایندخوش کس هیچ براي فضا این.  شیم دور محیط این از کم یه باشه بهتر شاید کاوه کالفگی با ، میکنم فکر

  . هست هم پدرش.  راهن تو خواهراش.  است فایده بی هم موندنمون.  بکشه طول ممکنه -

  . میدم پیشنهاد.  میشه تیره اش چهره.  میشنوم رو کاوه پوزخند صداي

  ؟ بزنیم دوري یه اطراف همین بریم میخواي کاوه -

 می کنارش.  میشه ماشین سوار ، هستم هم من اینکه به توجه بدون و بیمارستان کنار ي کوچه سمت میره حرف بی

  . میشه دور اتفاق اون از ، بیمارستان از.  میگرده رو ها خیابون هدف بی و افته می راه.  شینم

 واهشخ ناآشنایی حالت با کاوه ي گرفته صداي ، بدم جواب رو گوشی اینکه از قبل.  میزنه زنگ هانیه مدت یه از بعد

  . میکنه

  . بلندگو روي بذار است هانیه اگر -

  . میدم قرار مخاطب رو هانیه ، امید و بیم با.  میکنم قبول رو حرفش

  ؟ خبر چه.  جان هانیه سالم -

  . نداره خوبی خبرهاي میفهمونه بهم هانیه لرزون و ضعیف صداي
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  . شد تموم عملش -

  ؟ شد چی نتیجه -

  ... یا میاد هوش به ببینیم کنیم صبر باید فعال میگه.  نیست امیدوار دکترش اما.  است زنده فقط -

 فتس فکش.  کاوه سمت برمیگردم و میکنم سرسري خداحافظی یه.  بده ادامه خوام نمی منم.  نمیده ادامه رو حرفش

.  شدن سفید هاش انگشت که داده فشار هاش دست بین رو فرمون قدر اون.  زدن بیرون گردنش هاي رگ و شده

  . کنم آرومش کم یه کنم می سعی

  ... خودش خدا.  کرد دعا براش باید فقط االن.  است بنیه قوي و جوون ستاره -

  . لرزه می.  میکشه داد.  ریزه می هم به.  میکنه طغیان.  میشه طوفانی دفعه یک اما کاوه

 وقت هر که کجاست ؟ کجاست ؟ کوش تو لعنتی خداي این.  نبر نداره وجود که رو چیزي اسم.  نبر رو خدا اسم -

  ؟ نیست باشه باید وقت هر که ؟ نیست میزنی صداش وقت هر که کجاست ؟ نیست داري الزمش

.  نهک پارك تا میده هل آب جوي توي رو کوچه سر ي مکانیزه سطل.  کوچه اولین سمت میکشه وار دیوونه رو ماشین

  . برخوردش از میخورم یکه

...  

.  بهکو می و میکنه مشت رو دستش دو هر.  نمیشه خالی.  کوبه می مشت فرمون روي محکم که روشنه ماشین هنوز

 نرفت راه توان پاهاش انگار اما.  میشه دور قدم چند.  کوبه می هم به محکم رو ماشین در و میشه پیاده.  نمیشه آروم

  . همیگیر هاش دست توي رو سرش و میده تکیه ها زانو به رو هاش آرنج.  شینه می جدول ي لبه ، خیابون سر ، ندارن

  . میشم نگرانش دل.  بودم ندیده جوري این وقت هیچ رو کاوه

  . طرفش میرم و میشم پیاده.  میکنم خاموش رو ماشین.  برمیدارم صندلی روي از رو کتش

 رو کنجکاویشون لحظه یه ، میگذرن رو پیاده از که رهگذرهایی.  میکنن عبور کنارمون از سرعت به ها ماشین

  . میشن رد بعد و میکنن خرجمون

 موننگاه تعجب با و میشن رد کنارمون از مردم که نیست مهم.  کرده پارك بدي جاي رو ماشین که نیست مهم دیگه

 یه هک اینه مهم.  بریده کاوه که اینه مهم.  میاد پیش چی یا میکنن فکري چه موردمون در که نیست مهم.  میکنن

  . بریده خدا از خدا ي بنده

 جدول ي گرفته دود ي لبه روي ، کنارش.  میندازم هاش شونه روي رو کت.  داره بدي سوز امروز خشک هواي

 کنه رفمنص نشستن از رو من تونه نمی هم آب جوي توي بزرگ موش حتی.  شینم می فقط حرفی هیچ بی.  میشینم

.  
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 هاي عقده ریختن بیرون به.  زدن حرف به میکنه شروع ، زده چنگ موهاش توي که جوري همون میگذره که کم یه

  . دلش توي سیاه و سنگین

 نمی مدل میگرفتمش وقتی اما میکردم دنبالش.  " گاوه " میگفت بهم دربیاره رو حرصم میخواست وقت هر کیمیا -

 باز ، میبست پشتش رو لختش و خرمایی موهاي باهاش همیشه که رو کشی فقط.  کنم اذیت رو کوچولوم خواهر اومد

  . میشد کالفه هم اون.  میریختمشون هم به دست با هم بعد.  بریزن دورش موهاش تا میکردم

  . داره نگه رو بغضش تا میاره فشار خودش به داره.  برمیداره خش صداش

 باشم ام دونهیک یکی کیمیاي مراقب باید.  باشم مراقبش باید میکردم فکر همیشه اما بودم بزرگتر ازش سال دو فقط -

  . هما نتونستم.  نتونستم اما. 

  . میکنه تقال نفس یه براي داره انگار.  میگیره باال ابري آسمون به رو ، رو سرش.  میشکنه صداش

  . باشم مواظبش نتونستم ، کردن پاره تیکه ها گرگ رو کوچولوم جوجه وقتی -

  . میزنه داد رو هاش گالیه.  شده بلند صداش.  میشنوم ، میده فشار هم روي که رو هاش دندون صداي

 بزرگِ داداش ایه دانشکده هم دوست ، خودمون حسام همین ؟ داشت دوست رو حسام من کیمیاي دونستی می هما -

 میدونی ؟ کرد فرار خونه از داشت دوست رو حسام چون میدونی ؟ یادشه به هنوزم حسام میدونی.  داشت دوست رو

 بود خمز و کبودي از پر بدنش میدونی ؟ کردن تجاوز بهش میدونی ؟ هفته پنج بعد اونم ، کردن پیدا کجا رو اش جنازه

 کار چه حاجی دختر نفهمه کسی تا ، نگشتن قاتلش دنبال وقتی ، نره آبروشون تا کرده تصادف گفتن وقتی میدونی ؟

  ؟ هما بود کجا ها موقع اون تو خداي این ؟ شد زخم از پر من دل ، بشه دار لکه اعتبارش مبادا ، کرده

  . میریزن پائین هم پشت اشک قطره تا دو چپش چشم ي گوشه از

 شدل توي داره درد چقدر من محکم مرد!  شکستنش تماشاي تلخه چقدر!  مغرور مرد یه طاقت شدن تموم سخته چقدر

  . بینه نمی رو ها آدم دل کس هیچ و

 خم هم من قامت بود من هیواي اگر ، بود من خواهر اگر.  رو دلش حال فهمم می.  میکنم نزدیکتر بهش رو خودم

  . شکست می هم من کمر.  میشد

.  میشه عیفض من چشم تو نکنه فکر ، کنه سبک رو خودش میخواد اگر ، کنه گریه میخواد اگر تا پائین میندازم رو سرم

 روي ور سرش تونستم می کاش.  میکنم نوازشش و پیچم می بازوش دور رو هام دست ؟ ضعفه کردن گریه مگر اصال

  . بشم دیوار این گاه تکیه من بار یه میشد کاش.  بگیرم سینه

 افتاده ي شونه روي رو دستم.  نزنه هق هق تا.  بذاره سرپوش بغضش روي تا میزنه نفس نفس.  نمیزنه داد دیگه کاوه

 بهتر زبونمون از هامون دست گاهی.  میریزم هام سرانگشت توي بگم میخوام چی هر.  میدم فشارش و میذارم اش

  . میزنن حرف
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 ي الهس هیجده کیمیاي زندگی که.  سود پر ي معامله یه عین ، خودش لنگه یکی پسر به بدش زور به خواست می -

 جغله هبچ یه ، حسام ، حاجی قول به آخه.  بزنه بال بال قفس یه توي عمرش آخر تا که مامانم زندگی ي لنگه بشه من

  . متنفرم هم اسمش از حتی که!!!  آخ.  نبود هم ساالرکیا حاجی اسم حد در دهاتی ي

 و من گاهن به میکنه وصل رو تبدارش و بیقرار نگاه.  میکنه خوش جا لحنش پیرنگ توي میزنه حرف ازش که نفرتی

  . میده ادامه زنان پوزخند

 براي هک وسیله یه.  است وسیله یه خدا ؟ هوم ؟ ستاره داد به یا رسید من کیمیاي داد به خدا این ؟ خدا میگی تو بعد -

 هک. بدیم دلداري باهاش رو خودمون که توهم یه میشه تو و من امثال براي و ترقی نردبون میشه بابام مثل یکی

.  بگیرم رو اکیمی پشت نتونستم که بودم ضعیف.  بودم بدبخت و ضعیف ها موقع اون.  کنیم انکار باهاش رو ضعفمون

 کسی.  هما قدرته بازي دنیا این بازي داد یادم همون اما.  کردن دفن یواشکی رو خواهرم ي جنازه که بودم ضعیف

  . قویتره که میبره

 باهاش سکوت توي فقط.  بهش نمیدم جوابی.  میکنه مرور رو چیزهایی یه خودش با داره انگار میزنه حرف طوري

  . شنواست گوش یه دنبال فقط.  نیست جواب دنبال االن میدونم.  میکنم همدردي

  . میزنه صدام ، میاد جا حالش که کم یه.  میکشه عمیق نفس تا چند

  !!! هما -

  . جانم -

 هاتن بگم بهش میخوام ، باهاش که جانمی.  میاد دلم از که جانمی.  نرفته در دهنم از اختیار بی بار این که جانمی

  . بده گوش هاش دل درد به جاش به تا گذاشته رو کوچیکش ي بنده یه خدا که,  نیست

  . میشه نرم

  . پائین برم رو ولیعصر طول میخوام ؟ روي پیاده بریم داري حوصله -

 جا از من هب اتکا با.  میگیره رو دستم و میکنه نگاهم کم یه.  میکنم دراز سمتش رو دستم و میشم بلند جواب جاي به

  . کنه مرتبشون تا میزنه چنگ موهاش توي دوباره.  میشه کنده

 یاد رو چیزهایی یه بهش مجبورم اما نیست خوب هم هنوز.  کتش جیب توي میبره دست کاوه و رو پیاده توي میریم

  . کنم آوري

  ؟ چی ماشینت -

  . نیست مهم -

  . توشی که اي لحظه همون جز نیست مهم برات هیچی هایی وقت یه.  میگه راست
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 التین و صدا و سر پر هاي موزیک اون مابین دونم نمی.  میگیره طرفم به رو آپادش هندزفري هاي سیم از یکی

 توي ور گوشی.  میکنه پیدا ، میخواد که رو موزیکی ، کردن عقب و جلو کم یه از بعد اما میگرده چی پی همیشگیش

  . شونه به شونه و قدم هم ، میشیم همراه باهم.  میبره فرو گوشش توي رو یکی اون هم کاوه و میذارم گوشم

 یشهم یکی بارون هاي قطره نم نم مالیم نواي با موزیک صداي.  میکنه گریه ها آدم حال به و میشکنه هم آسمون دل

  . میکنه منقلب رو حالم باشم داشته رو انتظارش که اون بی خواننده صداي. 

  دارم رو تو خوبه چقدر هستی تو که خوبه چقدر -

  بردارم شعر میتونم چشمات از که خوبه چقدر

 نم توي هنوز که میندازم کاوه هاي چشم سیاهی به نگاهی.  دلنشینه عجیب اما نه یا تشکره جور یه این دونم نمی

  . حسّن از پر هاش چشم غمناك و گرفته مه شب انگار.  نگاهش خیسی براي میکشه پر دلم.  شناوره اشک

  میره دلواپسیم همه میشی دلواپسم که تو -

  دیره من واسه شاید یا زوده تو واسه این شاید

 ادمیخو دلم.  زود یا دیره چی براي فهمم نمی.  بزنه حرف باهاش میخواد یعنی میگرده خاص موزیک یه دنبال وقتی

 شدست ها حرف این ي همه جاي اما...  بگم.  هرگزه از بهتر دیر ، دیره اگر حتی بگم.  نیست دیر بگم.  بدم دلداریش

  . میگیرم رو

  دردم ي آواره چرا من بفهمی زوده واست -

  برگردم عشق شهر به خلوت این از دیرم واسم

 ال رو شها انگشت.  میچسبه محکم رو دستم اما میکنه سنگینی دلش توي دردي چه ، میکنه فکر چی به دونم نمی

 تدس زبون.  بفهمونه بهم میخواد رو چی ، بگه بهم میخواد رو چی فهمم نمی.  میکنه چفت من هاي انگشت الي به

  . فهمم نمی رو هاش

 همراه هم رو اون میشد کاش.  میگیره رو وجودم تمام جریان یه مثل.  میجوشه دلم توي حسی یه بخوام که اون بی

  . جریان این دل توي بکشونم خودم

  گردي شب تو با خوبه چه شم پشیمون دیره واسم -

  کردي خودت با کاري چه که بفهمی زوده واست

 روح امیدوارم هک بارونی نم نم زیر ، پائیزي تاریک عصر یه توي ، ولیعصر خیابون توي ، میکنیم شبگردي هم با داریم

  . بشوره رو دومون هر
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 ، احساسش گرماي ، جیب اون گرماي جاي به.  میبره فرو کتش جیب توي خودش هاي دست همراه رو دستم ، کاوه

  . میده ادامه خواننده.  میکنه کمرنگ رو پائیز سردي

  الالال الالال الالال -

 الالال الالال.  میخونم الالیی همراهش کاوه دردهاي ي همه ، خودم هاي درد ي همه رفتن خواب به براي من و

  .... الالال

***  

 ههم ، نفر یه زندگی ي همه دقیقه چند عرض در هم گاهی و افته نمی اتفاقی هیچ آدم زندگی طول تمام توي گاهی

  ؟ افتاده اتفاق چقدر موقع همین صبح دیروز از میکنم فکر.  میشه عوض دنیاش ي

 من.  کرده گیر خاطراتش ي چاله سیاه توي کاوه.  میزنه پا و دست بیمارستان تخت روي زندگی و مرگ بین ستاره

 ربدت کردم مدت این توي هم کاري هر.  برنمیاد ازم کاري هیچ و موندم وسط این ، بسته پا و دست کنم می احساس

  ؟ برنمیاد من از درست کار یه یعنی.  کردم خراب رو چیز اون

 دلم شاید.  گرفتم رو سماعی سرهنگ ي شماره و دادم خرج به جرات باز کردن دل دل کلی از بعد چطور دونم نمی

 هم دشای.  بود بازي سر کامران ي حقه و برخورد بابت شاید.  باشن من برادر شبیه ممکنه که هایی اون براي سوخت

  ... هم شاید.  دیشبش تماس بابت

 چیزي.  بذاره قرار باهام امروز براي تا زد زنگ ممکن وقت بدترین توي کامران ، کاوه و ستاره جریان از بعد ، دیشب

 اون از جداي . ببینمش خوام نمی دیگه که بود این گویاي خوبی به قبلم ي دفعه برخورد.  نداشتم رو انتظارش اصال که

 این هب داره توقع چطور فردوست جریان و بازي سر اش احمقانه کلک اون از بعد که بودم مونده بشر این پررویی توي

  . کنم فراموش رو چیز همه زودي

 ردش صراحتا اما مودبانه چند هر بار این.  بود ریخته هم به رو اعصابم هم کامران وقاحت و بودم حوصله بی و خسته

 صورتم به ، خورده لگد ي گربه یه مثل.  نبود بعید اون مثل آدمی از که کرد رو کاري جواب در هم کامران.  کردم

  . میارم خاطر به حاالها حاال مطمئنا رو اش کلمه به کلمه.  میسوزه هم هنوز زبونش زخم رد.  کشید پنجه

 شدن رد اگر حتی ، نداره رو غلطی هیچ دادن صورت جرات که است کاوه ي لنگه اي عرضه بی ، تو مثل یکی لیاقت "

  "باش خوش و بزن پا دست ، افتادي توش که لجنی این تو.  باشه قرمز چراغ یه از

  . میداد کینه بوي بیشتر حرفش.  نبود من به رو توهینش پیکان تیر

 از يزیاد رو بازي این که میکردم سرزنش رو خودم ، باشه طور این نباید که میزدم نهیب خودم به مدام اینکه وجود با

 ظاهرا آدم این دید باید شاید کردم فکر.  میداد آزارم بود زده حرف کاوه مورد در باهاش که لحنی اما ، گرفتم جدي حد

  . میکنه عمل چطور بود حرف ازش بازي میز سر که درشتش رقم!!!  هاي چک ظاهر به اون رفتن لو برابر در عرضه با
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 این هترهب ، نگرفته من از سراغی علی امیر وقتی کردم فکر.  زدم زنگ سرهنگ به و گرفتم رو تصمیمم که بود عصر

  . ردمنک قبول جوري هیچ من اما اداره برم خواست ازم.  ببینمش باید گفتم سرهنگ به.  باشه داشته ادامه خبري بی

 نمی.  کنم حس ام گونه ي رو چاقو سردي تونستم می هم هنوز.  بود زنده برام ها تهدید و شب اون ي خاطره هنوز

 از کرکردمف.  وقتم سر بود فرستاده رو ها کلفت گردن اون که کسی اون نه ، رو پلیس نه کنم حساس رو کسی خواستم

  . بازي زمین وسط کنم پرت رو خودم اینکه تا بهتره کنم عمل مشوق تماشاچی یه شبیه فقط بیرون

 رودخونه از باالتر رستوران یه ، دربند.  کردم مشخص من هم رو قرار جاي.  بذاریم قرار تر مطمئن جاي یه دادم ترجیح

  . رسید می رستوران باز فضاي به که طویل راهروي یه و بود مشخص ورودیش در آمد و رفت مسیر از فقط که

 شام براي زوده هنوز.  کردم انتخاب رو خوبی جاي بشم مطمئن تا اومدم قرار از زودتر.  میندازم نگاهی اطراف به

.  نیست دید توي زیاد بیرون از رستوران.  نشستن تخت دورترین روي دیگه نفر دو فقط رستوران توي.  خوردن

 عضیب دانشجویی ي دوره.  گرفت نمی رو سراغش زیاد کسی ، که بود همین حسنش تنها.  نداره تعریفی هم غذاهاش

 یه دندی از هراس بی خواستیم می.  میکردیم انتخاب رو جا این ، دلیل همین به ، دربند اومدیم می ها بچه با که مواقع

 بخندیم بلند و بلند و بکشیم اي میوه قلیون یواشکی.  باشیم خوش ها اي دانشکده هم ي بقیه حتی یا فامیل یا دوست

 یه ايبر حتی شده اگر ، میخوري رو برگشتنشون حسرت ، عمر یه براي تو و میشن تموم چیزهایی یه عمر زود چقدر. 

  . ریزي می دور ندونسته رو روزهات ها لحظه اون حسرت توي حتی گاهی.  لحظه

 طهمحو ، شکل مستطیل کوچیک حیاط یک.  میندازم نگاهی رو برم و دور و میکشم دست خاطراتم کردن رو و زیر از

 ندانیچ نماي ، مقابل سمت برعکس و دیواره کنار و حیاط کنج ، ام نشسته که جایی.  میده تشکیل رو رستوران ي

  . نداره

.  یرمبگ گرما ازش تا گیرمش می هام دست توي.  میزنم زل ، روم به رو چاي کدر استکان به و پائین میندازم رو سرم

 رو کاپشنم زیپ دارم.  پیچه می شهر از نقطه این سرماي توي دهنم آب بخار توي میشه بلند چاي از که بخاري

 یم.  میکنن اعالم دیدنش از زودتر رو سرهنگ اومدن خبر ، میشن برداشته محکم که هایی قدم صداي که میبندم

  . عجیبه برام کمی صدا ولی نظامیه یه به متعلق مطمئنا صالبت پر هاي قدم این که دونم

 می ، تمنشس روش که تختی کنار سرهنگ از تر عقب قدم یک رو علی امیر عصبانیت و بهت توي و میکنم بلند سر

 و مببین رو خودش میخوام بودم گفته.  میدوزم سرهنگ به فقط عامدانه رو نگاهم و میکنم جور و جمع رو خودم.  بینم

  . میاد تنها میکردم فکر

  . پرسه می و میکنه اشاره تخت به.  میده رو سالمم جواب سرهنگ.  میدم سالم و میشم خیز نیم ، احترامش به

  ؟ میدي اجازه -
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 به رو پاهاش.  میگیره جا تخت روي من روي به رو ، هاش کفش درآوردن از بعد اون و میکشم عقب رو خودم شرمنده

 شخصی لباس دو هر خوشبختانه.  میشینه تخت ي لبه دستش کنار هم علی امیر.  میکنه جمع زانو چهار صورت

  . میکنه برانداز رو اطراف کمی و میده رو چاي سینی یه سفارش سرهنگ.  کنن نمی توجهی جلب و پوشیدن

 دونم نمی اصال.  میکنم حس هام شونه روي رو نگاهش سنگینی.  نکنم هم نگاه علی امیر به میکنم رو سعیم تمام

 ونا یا رفت سریع قدر این چرا و اومد من زندگی توي چرا نفهمیدم که من ؟ اون یا من.  باشیم دلخور باید کدوممون

  ؟ بود گرفته رد جواب یه که

 به رو سینی ، جمعه بزرگتر سنی نظر از حداقل که انگار نه انگار سرهنگ ، میشه گذاشته تختمون روي که فلزي سینی

 دست به رو خودش استکان.  میکنه پر چاي از رو ها استکان ي همه و داره برمی رو قوري.  میکشه جلو خودش سمت

  . میگه و میکنه پائینم و باال منتظري نگاه با.  میده تکیه تخت روي ي زهواردرفته و رنگ قرمز پشتی به و میگیره

  . گوشم سراپا من.  خانم هما ؟ خوب -

 قبل بتونم تا برمیدارم سینی توي از استکانی ، ندارم دیگه چاي یه به میلی هیچ که این با.  میکنم پا اون و پا این کمی

  . بشم مسلط خودم به ، شروع از

 زدن فحر موقع تا میکنم نگاه سرهنگ صورت به ، علی امیر محسوس کنجکاوي به توجه بی و میکنم بلند رو سرم

  . کنه باورم

 بکنم که هم کاري هر بعد به جا این از دونم می.  زدم حرف مفصل برادرم وکیل با من ، سرهنگ راستش خوب -

  . نداره اون ي پرونده روي تاثیري

 با نگاهش عنو اما نمیاره ابرو به خم حتی سرهنگ.  کنم بیشتر سرهنگ روي رو حرفم تاثیر تا کنم می صبر ثانیه چند

  . میکنه فرق ، داشت ریختن چاي موقع که آرومی نگاه

 وامخ می که شب جوري این کردم فکر اما نداشت هم ربطی من به.  بدم دخالت مسئله این تو رو خودم خواستم نمی -

 دستم از کاري هر که راحته خیالم الاقل.  میذارم بالش روي سر تر راحت ، بابت این از اي دغدغه هیچ بی ، بخوابم

  . دادم انجام بوده که کسی هر براي اومده برمی

  . کردن گوش براي است آماده حاال.  شده هام حرف ي کنایه متوجه خوب که میگه سرهنگ ابروي اي لحظه یه پرش

 جور هی فقط.  نداره فرق حقیقت با خیلی.  میدم تحویلشون کردم تکرار خودم براي بار چند صبح از که رو اي قصه

  . است شده ویرایش ي نسخه

 نیمه ي کافه اون به کشوند رو من که اسمی تشابه یه از.  دعوتش از و میگم کذائی مهمونی اون توي کامران دیدن از

 هم کاوه با آشنائیش از.  نمیگم قبلش قرارهاي یا بازي از چیزي.  بودن جمع هم دور که هاش دوست و خصوصی

 تا ، بدم ربط کاوه به جوري هیچ رو جریان یا بکشم وسط رو مرموزشون دشمنی ي سابقه خوام نمی.  طور همین
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 برام بعدها یا کنه خراب رو خودم ي وجه که بگم چیزي خوام نمی.  بریزه کاوه به رو زهرش طریق این از کامران

  . نشه برانگیز شک ماجرا حذفیات تا میگیرم خودم به اي کننده قانع ظاهر.  شه دردسرساز

 نمی رو اشتیاقش دیگه سرهنگ ، میبرم که رو زاهدي و سهند اسم ، رسه می میز سر عجیب مکالمات به که داستانم

 مین درست هم خودم حتی که اینه چیز بدترین.  میده گوش من به دقت با و شده خم جلو سمت به.  کنه پنهان تونه

 متقس از رو اش تکیه علی امیر که میبینم چشم ي گوشه از ، میارم که رو نُت اسم.  زنم می حرف چی به راجع دونم

 در یحیتوض بلکه میکنم مکث جا همین.  میکنه چفت تخت ي کناره به رو دستش و میگیره تخت گاه تکیه چوبی

 این مخصوصا.  میزنه حرفی علی امیر نه میاره خودش روي به چیزي سرهنگ نه.  بشنوم مجهول اسم این مورد

  . میکنم انتخاب ، میبرم کار به که رو هایی جمله دقت با.  میکنم تعریف کشدار رو قسمت

 که جور ینا البته و سهنده عمر ي شیشه میگفتن چون باشه مهمی چیز باید اما هست چی میگفتن که این دونم نمی -

  . دیگه هاي خیلی عمر ي شیشه کردم برداشت من

 ها اون که همین.  بفهمم من که نیست مهم هم خیلی میکنم فکر.  بفهمم چیزي که نمیدن نشون العملی عکس

  . میکنم خودم کنجکاوي حس ارضاي محض هم رو تالشم آخرین اما کافیه چیه قضیه بشن متوجه

 با همین طرخا به.  میکنه تضمین رو امنیتش که داره قفل جور یه.  خوره نمی کسی درد به تنهایی به نُت ظاهرا البته -

  . بود راحت تقریبا خیالشون اما نبود پیششون نُت اینکه وجود

 نمی رو هاش چشم برق اما بده نشون خونسرد رو خودش میخواد که این با.  بین ذره زیر میذارم رو سرهنگ دقت با

  . بزنه پس تونه

 طلبکاري جور یه.  علی امیر ي گرفته و دلخور نگاه روي میخوره سر ناخودآگاه چشمم میزنم که رو ها حرف آخرین

  . چرا دونم نمی.  هست نگاهش توي

 ، رخنچ می باید که چه اون از تر سریع انگار که هایی عقربه دیدن با.  میگیرم ازش رو نگاهم ساعت دیدن ي بهانه به

 خاطر آسوده که نفس یه از بعد.  تخت ي لبه سمت میکشم رو خودم و میگیرم دست به رو کیفم بند.  میکنم رفتن عزم

  . میگم میاد بیرون

  . برم زودتر باید اما ببخشید.  شماست با اش بقیه دیگه.  دادم انجام رو باید که کاري اون من سرهنگ.  خب -

 رو هلنگ یکی اون خوام می.  میکنم پا به و برمیدارم تخت پائین از رو اسپرتم هاي بوت نیم از ي یک و میشم خم

  . مونه می راه ي میونه توي دستم ، علی امیر صداي شنیدن با که بردارم

  ؟ اداره نیومدي چرا -

.  دمب قرار صحبت طرف و واسطه رو اون هم باز داشته انتظار شاید.  باشه داشته تونست می معنی تا چند سوال این

  . بپرسه ، آورده زبون به که رو کلماتی همون عین میخواد فقط هم شاید
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 میدم جوابی.  بزنم بوداري حرف رفتن دم این خوام نمی.  کنم می بندهاش بستن سرگرم رو خودم و پوشم می رو بوتم

  . نیست هم هست راست هم که

 پس ابجو بازجویی توي قبل ي دفعه کافی حد به اما ممنون ؟ کنم امضا و بنویسم رو اظهاراتم بار صد که اداره بیام -

  . نکنم درگیر رو خودم حد از بیش ، شده که هم خودم راحتی براي ، بگیرم یاد که دادم

  . میندازم نگاهی گردونه می بر سینی توي رو استکانش که سرهنگ به و ایستم می

  . سرهنگ اومدید که کردید لطف -

  . دخترم رسونیمت می کن صبر.  دادي قرار جریان در رو من که کشیدي تو رو اصلی زحمت -

  . خداحافظ.  برم خودم میدم ترجیح.  ممنون -

 که ناو از زودتر و میکنم خم براش سري امیرعلی متوقع نگاه به توجه بی.  میده رو خداحافظیم جواب سماعی سرهنگ

  . بیرون میزنم رستوران در از شن بلند تخت روي از بخوان ها اون

 هدیگ.  کردید شون بازیچه که هایی اون ي همه خاطر براي اونم ، بود آخر بار دیگه این.  شد تموم " میگم دلم توي

  ".  میریزم دور ابد براي رو ماجرا این به مربوط چیزي هر

***   

 شب مثل دیگه هاي بعضی مال و بارونه ستاره ها بعضی آسمون.  روشنه ستاره سري یه به کسی هر زندگی آسمون

 دور ایدش ، دیدشون نشه شاید ، باشه تاریک شاید چند هر.  نیست ستاره بی کس هیچ آسمون اما.  مونه می ابري هاي

  . نیست ستاره بی ، نه یا کنیم قبول اما باشن

.  ترف هم ستاره.  نیست خاك زیر جاشون که ها ستاره.  نیستن زمینی که ها ستاره.  آسمونه توي هم ها ستاره جاي

 انگار.  برد رو کاوه ي حوصله و حال جاش به اما.  نبرد رو کبدش و ها کلیه از یکی و قلب,  ها چشم خودش با اما

  .بشه غرق سیاهی توي اون و باشه کرده افول کاوه تار هاي شب ي ستاره

 ورآ عذاب خاطرات سري یه تکرار که فهمیدم می.  تلفن خط پشت از حتی ، اش گره پر صداي شنیدن از گرفت دلم

  . سخته چقدر کنه فرار ازشون کرده سعی ها سال که

 تدوس از تا چند با گرفت تصمیم شده هم روحیه تغییر محض باالخره.  شه دور تهران از روز یه شده که کردم اصرار

  . بشم همراهش تا کرد اصرار.  دماوند توي باغش بره هاش

 یکنهم روشن رو ماشین بخاري کاوه که میشم جمع خودم توي سرما از.  شینم می ماشینش توي جمعه سرد صبح توي

 باید حتما وزر از وقت این میکنم فکر.  دارم پیام یه میگه و میشکنه من گوشی زنگ صداي رو بینمون دلگیر سکوت. 
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 تعجبم میزان پیامش خوندن.  میکنه متعجبم زود خیلی پیامم ي صفحه باالي علی امیر اسم اما باشه تبلیغاتی پیام یه

  . کلمه یه بگم بهتر یا است جمله یه فقط.  میکنه بیشتر رو

  " ؟ کجائی "

  . میدم جواب اي اضافه ي کلمه هیچ بی خودش مثل درست ؟ باشه مهم براش باید چرا که مونم می

  ".  نیستم شهر داخل "

 هنوز که دازممین کاوه به نگاهی.  رسه می دستم به دومش پیامک ، بیاد پیامم رسیدن تائید تیک صداي که این از قبل

  . میکنه ام کالفه اش نوشته متن.  دوخته جاده به چشم حواس بی

  ".  ببینمت باید "

  که جمله این به میدم رضایت باالخره تا میکنم حذف و تایپ رو رسه می ذهنم به که هایی چیزي بار چند

  ". بارمه آخرین که گفتم هم سرهنگ به.  شده تموم من براي ماجرا اون "

 کنن یداپ مقابلش در نوشتن براي اي جمله هام دست اینکه به برسه چه برسه مغزم به درستی فکر هیچ نمیذاره جوابش

.  

  ". شخصیه "

  . میشه بلند گوشیم پیام رسیدن زنگ مجدد که زیاده قدر اون تعللم

  ". بزنیم حرف باید.  برگرد "

 تنها رو کاوه االن بود افتاده که هم اتفاقی هر چند هر.  سرکشی براي میکنه تحریکم ، هاش باید ، دستوریش لحن

  . ذاشتم نمی

  ". بعد براي باشه.  نمیشه امروز "

 شمچ ي گوشه از.  کیفم ته میکنم پرت و میذارم پرواز حالت روي رو گوشیم ، بدم بهش مخالفت مهلت که اون بی

  . کرده جلب هم رو کاوه توجه حتی مداوم هاي زنگ این که میبینم

 شتن از بعد خوام می.  باشه کامران من اسی ام اس مخاطب شاید کنه فکر خوام نمی.  کنه فکر چیزي به خوام نمی

  . باشه داشته شدن آروم براي فرصتی روز چند این

  . کنم منحرف سرشه توي که فکري هر از رو حواسش تا پرسم می چیزي

  ؟ میاد هم هانیه.  میان کیا نگفتی -

  . نه -
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  ؟ چی حسام -

 می.  کنم می لعنت رو خودم و میگیرم دندون به رو لبم.  میشم پشیمون ، دهنم از جمله این پریدن بیرون محض به

 چند ، بود دوخته جاده به رو چشمش االن تا که کاوه.  میکردم یادآوري بهش داشتم خودم و کنه فراموش خواستم

 جواب بعد و میدوزه من به میان کش نظرم در که هایی ثانیه براي رو عمیقش اما زودگذر نگاه.  میکنه مکث لحظه

  . میده

  . نه -

  . میکنم حرفم چاشنی همزمان رو شیطنت و کالفگی و شینم می کج کمی کاوه به رو.  راه اون به میزنم رو خودم

  . فضولی از مُردم ؟ میاد کی بگو خب ؟ سوالیه بیست -

  . نیست بینشون بشناسی تو که کسی -

  ؟ هستن کیا پس -

  . همکارهام از تا دو یکی -

 هک کسی مثل درست.  سّره ولی نیست سرد.  جوریه یه لحنش.  خوام می که نیست چیزي اون کوتاهش هاي جواب

  . افتادن کار از درد مقابل در حسیش اعصاب

  . میکشم سمتش به کمی رو خودم

  ؟ هست دخترم بینشون کاوه -

 لمد به دل و شونه می لبش روي اجباري لبخند یه.  ذهنش توي هاي سیاهی از کردنش دور براي رو تالشم فهمه می

  . میده

  . میارن هم!!!  دختر خودشون با ها بچه معموال.  آره -

  . میگم و کوبم می بازوش به مشتی

  . نبود این منظورم!!!  اوي -

  . یمبرس ویالش به تا میشیم رد دماوند از.  نمیذاره هم تنهام اما ، اون تا میزنم حرف من بیشتر دماوند به رسیدن تا

 ***   

 شده یبرگ بی هاي درخت از پر گرفته قرار توش ویال که باغی فضاي.  شده پوشیده برف توي تهران عکس بر اینجا

 باغ دار نرده آهنی در سفیدتره هم ها برف از هاش ریش که پیرمرد یه ، بوق تا چند با.  کردن خم کمر برف بار زیر که

 یالو به تا میشیم رد ، میشن دیده زده آفت هاي درختچه شبیه حاال که هایی بوته و ها درخت بین از.  میکنه باز رو
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 ، راست تسم میشیم که ساختمون نزدیک.  کرده علم قد استوانه یه شکل به ها برف وسط ویال ساختون خود.  برسیم

 اه ماشین دیدن از.  میکنه ترمز ساختمون ورودي در جلوي درست اما کاوه.  شدن پارك قبل از دیگه ماشین تا سه

  . میدم بروز رو تعجبم و میشم متعجب

  ؟ میشناستشون سرایدار یا دارن کلید.  نفریم آخرین ما ظاهرا -

  . معموال داریم رو همدیگه ویالي کلید ما.  دو هر -

  . شنیدنش از میپرن باال ابروهام

  ؟ چرا -

  . بگه تا میکشه طول ثانیه چند اما نیست مشخص خیلی.  میکنه باز رو ماشین در

  ؟ ندارین رو فامیل ویالي کلید شما.  بمونیم هم ویالي توي بریم خواستیم شاید -

  . اجازه هم میگیریم کلید هم ، رفتن قبل ، هم سفر بریم بخوایم اگر.  نه -

  . میکنه باز رو ورودي بزرگ چوبی در.  میفته راه جلوتر و نمیگه اي دیگه چیز

 ي شیشه که میشم رو به رو مردي با همه از اول ، ویالست سالن از قبل ، ورودي جلوي که کوچیکی راهروي توي

 رو شهشی ، میفته ما به که چشمش.  میخوره چین دیدنش از بینیم.  میکشه سر داره و برده دهن به رو دلستر بزرگ

  . میگیره رو دهنش دور خیسی اش اشاره و شصت انگشت دو با ، وجود اظهار از قبل و میاره پائین

  . آوردین تشریف باالخره.  خان کاوه عجب چه!  به -

  . میگیره زهر کالمش که نمیاد خوشش حرفش از هم دیدنش از هم کاوه

  ؟ پس بوده چی مشکلت.  اومدید برمی خودتون از پذیرایی پس از که هم من بدون -

  . تو جون آخه نداره صفا تو بی -

.  همید تحویلم مشمئزکننده لبخند یه و خوره می چرخ من سرتاپاي روي نگاهش اما بده دست کاوه با تا میاد جلو

 زن.  نمیکن روبوسی کاوه با نوبت به.  میشه پیداشون هم دیگه مرد یه و زن یه که ، میکشم عقب رو خودم ناخودآگاه

 رو هاش تانگش پشت ، بگیره کردم دراز سمتش که رو دستی اینکه جاي اما نمیده نشون من با روبوسی براي تمایلی

  . میده قرارم مخاطب اي صمیمی لحن با و میکشه ام چونه زیر تا گونه از

  . عروسک,  ملوسی تو چقدر -

  . میدم رو دختر جواب ظاهر در و میندازم اول مرد به اي دهنده هشدار نگاه

  . اومدم بیرون هیوالها ي کارخونه از اما.  شاید -
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  . میدم ادامه.  میبینم کاوه به رو نگرانش نگاه و شدن رنگ به رنگ ، اوله مرد به چشمم که طور همون

  . اومد برمی هیوالها ي همه پس از که ام بچه دختر اون من البته -

  . عزیزم شینام من.  ها کلک زدي تور رو کاوه جوري همین.  ها ها -

 وبخ اندام.  مونن می هام بچگی رنگی هاي تیله شبیه صورتش ي ماهرانه آرایش زیر که داره سبزي هاي چشم شینا

  . میدن نشونش جذابتر سفیدش و درشت هاي دندون و

  . میکشه داخل رو من و میگیره رو بازوم شینا

 هاي مبل و شدن پوشونده چوب طرح با دیوارها بیشتر بار این اما.  داره مدرنی دکور کاوه ي خونه مثل هم ویال توي

 هبرهن پاهاي دیگه زن یه سالن ي گوشه مانند اِل ي کاناپه روي.  شدن پخش سالن طرف اون و طرف این ، چرم کرم

 برزنه بدن.  گرفته رو هاش رون از وجب نیم فقط رفته باالتر حاال که تنگش دامن.  کرده دراز رو تراشش خوش ي

 تا رس نگاهش و میزنه کنار صورتش از رو اش شده ویو موهاي من دیدن با.  مجالته هاي مانکن به شبیه بیشتر اش

  . پرسه می شینا از و میکنه اشاره من به سر با.  میکنه وارسی رو پام

  ؟ اینه کاوه جدید دختر دوست که نگو -

 ایستم می جلوش تمام نفس به اعتماد با.  بدتر حتی یا میزنه حرف غائب شخص یه از داره انگار که!  این میگه طوري

  . میدم رو جوابش و

  . منم دوستش.  چرا که منم ، این از منظورت اگر -

  . زدن براي دارن حرف بیشتر هاش جمله از آلودش حرص صداي

  ؟ زدي تور رو کاوه چطور -

  . کرد صید دریایی پري.  بود خوبی ماهیگیر اون نکردم تورش من -

  ؟ سراغت اومده که دیده تو توي اي دیگه چیز درازت زبون از غیر -

  . میگم خونسردي کمال در نیشخند یه با و میکنم وضعیتش به اي اشاره ابرو با

  . سراغم اومده ، ندیده من در و دیده زیاد دیگران توي که چیزهایی اون خاطر به اما.  نه -

 تمگرف یاد.  نیست مهم من براي ، باشه جذاب که هم چقدر هر دختر این.  میکنم تماشا رو سوختنش ، تمام آرامش با

  . بیشتره اون مثل یکی زیبایی از هام داشته که

  . است کاوه خود ي لنگه.  نمیاره کم که میبینی.  کن بس پانی -

  . میگیره من از هم رو نگاهش ، است آ پانته اسمش که دختر ، شینا حرف با
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 آشپزخونه راهی داره سرگرمی ي جنبه براش ظاهرا که بحث ي ادامه دیدن از امید نا هوروشه دونم می که اول مرد

 بیست بین تمامشون.  میکنه بغل پشت از رو شینا ، شهاب ، داره معقولتري ظاهر هوروش نسبت به که دوم مرد.  میشه

 مین که کجاست کاوه دونم نمی.  تر پخته مردها و جوونتر کمی ها زن.  میان نظر به ساله هفت شش و سی تا هشت

  . میخوره گوشم به آشنا صداي یه که بده نشونم لباس تعویض براي جایی تا میکشم سرکی دنبالش به.  بینمش

  . کوچولو گربه.  اینجاست کی ببین -

 رو شونصاحب که هستن خاص قدر اون مهتابی آبی هاي چشم این.  میفته گیر آشنا دریاي یه توي چشمم و برمیگردم

 وزهن رو قبلمون ي دفعه برخورد فهمم می میبره کار به زدنم صدا براي که اصطالحی از.  بکنن یادآوري زود خیلی

  . نکرده فراموش

  ؟ مَهوش ؟ َمهنوش ؟ بود چی ؟ بود دخترونه اسمش که نیستی آقاهِ همون شما!!!  هاِ -

  . بوده اسفندیار پسر اسم!  مهرنوش -

  . میکنه حفظ صورتش روي زحمت به رو لبخند ، معلومه اما نباشه ظاهرش توي تغییري میکنه سعی

 همکار شاید.  است کاوه رقیب جورهایی یه بودم کرده حس که همون.  بودم دیده باغ مهمونی توي رو مهرنوش

  . درسته حدي چه تا حدسم ببینم تا کنم تحریکش میخوام.  باشه موقعم اون حس توجیه ، نحوي به بودنش

  ؟ بذاري خودت روي تاریخی و اساطیري اسم یه خواستی هم تو ؟ شد حسودیت کاوه به ؟ چیه -

  . باشه کرده حسادت من به اون شاید ؟ معلوم کجا از -

  . کردي انتخاب رو جرجیس ها پیغمبر بین گشتی گشتی که جایی اون از -

  . هست حسش گویاي کافی حد به هاش حرف اما داره نگه آروم همچنان رو صداش و نیاره ابرو به خم میخواد

  ؟ است کاوه با نشینی هم اثرات.  شده دارزتر زبونت -

  . میکنم هدایت راست راه به رو کاوه دارم من.  نه -

  . میکنه هدایتم اي دیگه سمت و میگیره رو دستم ، گرفته عهده به رو آرامش حفظ مسئولیت انگار که شینا

  . باشی رزم ي آماده.  کن عوض لباس برو بیا.  بسه فعال -

  . میشنوم رو مهرنوش بلند صداي ، میبره اتاق یه طرف به رو من داره که طور همین

  . هاست زن سالح تنها برهنگی دارید قبول هم خودتون خوبه -

  کنسول ي آینه جلوي اتاق توي.  میکشم هم روي اختیار بی رو هام دندون.  میشه مورمورم حرفش از
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 هاي نگاه و هوروش هیز هاي چشم با ، جمع این بین.  درمیارم تنم از رو مانتو.  میکنم نگاه خودم به و ایستم می

 دوستاي جمع صمیمیت احساس با مقایسه قابل جوري هیچ که چیزي.  دارم ناخوشایندي حس مهرنوش ي درنده

  . نیست کاوه قدیمی

 با.  یبندمم محکمتر و میکنم باز رو راستیم و چپ ، ربع سه آستین بلوز بند.  میبرم موهام درشت هاي حلقه توي دستی

  . آ پانته یا شینا از تر ساده خیلی حداقل میام نظر به ساده تنمه که جینی شلوار

 کاوه نارک میدم ترجیح.  میخوره بهم موقعیتم از حالم.  میکنه رو و زیر رو تنم تمام هوروش نگاه میزنم بیرون که اتاق از

 یه با هوروش . باشم نزدیکش جایی تا میدم تکیه شومینه کنار دیوار به.  داده لم نفره یک مبل یه روي کاوه اما بشینم

 ستمد توي و میگیرم رو لیوان.  بشم کالم هم باهاش ندارم دوست.  میگیره طرفم رو اون و میاد نزدیکم شربت لیوان

  . پرسه می من به رو و ایسته می شومینه طرف اون اما.  بگیره فاصله ازم زودتر تا چرخونم می

  ؟ کنیم کار چه حاال خب -

  . میده پیشنهاد و میره طرفش به شهاب تا میگیرمش نادیده

  .بعد تا کنیم بازي دست یه -

  . میکنه زمزمه گوشم کنار.  میکشه سر حرکت یه با و میگیره رو دستم توي لیوان و کنارم میاد کاوه

  ؟ ساکتی چرا!  هما -

  . نداره الزم راهنمایی.  ماهریه قمارباز شما پیشی این شنیدم.  نداریم تقلب و تبانی!!!  آي آي -

 ، میکنه پائین و باال رو من نگاهش با داره مدام که هوروش از بیشتر هاش حرف این با مهرنوش از اما چرا دونم نمی

  . بشنوه رو صدام تا میکنم نزدیک کاوه به رو سرم.  میاد بدم

  . کنم بازي خوام نمی -

  . همیگ جمع به رو و میگیره رو دستم کاوه.  خوندنه قابل هم جمله یک همین از ، جمع این توي بودن از نارضایتیم

  . بزنیم گشتی یه اطراف میریم ما -

  ؟ شیطونی واسه زوده االن کنی نمی فکر -

  . میکنه کم رو شرش جمله یه با شهاب ، هرچند حرفش به نه میدم اهمیتی فکرش به نه

  . باشی بقیه مزاحم نیست قرار نداري پایه خودت اگر هوروش -
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 اون نارک.  بسته یخ روش آب که هست استخر یه ویال پشت.  باغ ي محوطه توي میریم کاوه با و پوشم می رو پالتوم

 نزدیک خودش به رو من و میشه حلقه کمرم دور کاوه دست.  میشه دیده پوشونده برف رو روش که فلزي تاب یه هم

  . دادن توضیح به میکنه شروع ، میکنه بازي موهام درشت فرهاي با که طور همین.  میکنه

 دعوت رو شهاب و شینا فقط من اصل در.  وسط بندازه همیشه رو خودش داره عادت اما.  بیاد نبود قرار هوروش -

  . کردم

 زندگیش توي جایگاهم هنوز که منی هم اون.  کنار بذاره من خاطر به رو هاش دوست باشم داشته انتظار تونم نمی

 بودن جا این از هم اون وجود با تونم می.  نداره چندانی اهمیت برام ، هوروش حضور بدم نشون میخوام.  نیست معلوم

  . ببرم لذت

  ؟ بازي تاب بریم کاوه -

  . برفه پر روش -

  . میده مزه.  میتکونیمش.  نداره عیب -

 روي انگشت نوك با.  میگیرن حس هاش چشم.  میزنه پس صورتش از رو حوصلگی بی ، صدام توي شوق شنیدن با

  . میخونه برام بمش صداي با و میزنه بینیم

  . نقاشی حوض تو میفتی ، میشی گوله ، میشی خیس -

 میکنم جدا ازش رو خودم.  " بشه روشن باید هاش چشم شب.  باشه جوري همین کاوه همیشه کاش" میگم دلم توي

  . میکنم لوس بار اولین براي رو خودم.  میرم عقب عقب قدم چند ، اون به رو و

  . که ها جوجه مال نه بود مشی اشی گنجشکک مال اون -

  . رنگی جوجه ، منی گنجشکک هم تو -

 اسرم وسط لحظه یه ، خوبیه حس شدن داشته دوست چقدر میکنم حس لحظه یه.  میشه گرم خوب حس یه از وجودم

 نآسمو.  لحظه یه براي فقط اما ، درخت تن توي بهار جریان مثل ، پیچه می قلبم بطن توي گرم جریان یه برف و

 بیرون و میشه آه وجودم حرارت ي همه.  باشه بازي از جزئی ها این ي همه میترسم.  است گرفته مه هنوز من ذهن

  . میاد

 که يجور هر که این از.  باشم اجازه منتظر باید هم داشتن دوست براي اینکه از.  بودنم زن از متنفرم.  خودم از متنفرم

 تقصیر اما.  ستنی که اون تقصیر میکنم فکر بعد.  کنم انتخاب بتونم تا کنن انتخابم باید هم باز ، حسی هر با ، باشم

  . نیست هم من
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 تا ، ینممیش اینکه محض به.  میزنم کنار رو روش هاي برف و تاب سمت میرم.  نبینه رو حالتم تغییر تا میگردونم رو

  . میشم مچاله خودم توي سرما شدت از.  میکنم حس رو سرما وجودم اعماق

 تکیه ابت پشتی به میکنه وادارم بعد.  میده فشار و میگیره محکم رو هام شونه ، دستش دو با و سرم پشت میره کاوه

 کم هی دنبال فقط هم شاید.  اون به یا بزنم نیشتر خودم به میخوام دونم نمی.  من دادن تاب به میکنه شروع.  بدم

  . پرسم می.  بذارم بیرون کشیدم دورم که اي فرضی حصار این از رو پام اینکه براي میگردم اطمینان

  ؟ داري تقویم -

  . میگیره تعجب رنگ صداش

  ؟ االن -

  . نه یا هست دستت کتاب حساب ببینم میخوام.  کال نه -

  ؟ چی کتاب حساب -

  . گذشته روزمون چهل قرار از روز هفت و سی امروز با -

***   

 حتی ، مهکل یه حتی ، نمیگه هیچی.  بکنه حرکتی که اون بی ایستاده پشتم.  میشن جدا تاب ي بدنه از هاش دست

  . نمیشنوم ازش چیزي ، هاش نفس صداي شنیدن قدر

 ومتم که بازي!  خوب " نمیگه بهم مستقیم چون خوبه.  دهنده آزار هم و بخشه تسلی هم ، بد هم خوبه هم سکوتش

 رو نم. " گرفته واقعیت رنگ وقته خیلی بازي این.  نیست مهم " نمیگه چون بده ". میشی تموم برام هم تو شد

  . میداره نگه سرگردون همچنان

 لوت تلو با ، دیوار این ي لبه روي رفتن راه با تونم نمی.  بیام کنار خودم با تونم نمی اما باشم خواه خود خوام نمی

 ، نگم هک تونم نمی.  بیام کنار ، نخواستن و خواستن بین پاندولی حرکت این با ، متفاوت احساسات این بین خوردن

 دیوار و در به چسبیده که رو جمله این تونی نمی جایی یه کنی می که هم کاري هر هایی وقت یه ؟ چیه من سهم پس

  ؟ چی من پس.  بریزي دور ، ذهنت

 فقط ذارب هست هم بازي اگر " میگم خودم به و میکشم عمیقی نفس.  ایستم می ثابت خوردن تاب کم یه از بعد منم

  . " کنم بازي خوب بذار.  ببرم لذت ازش آخر ي لحظه تا ، بازي خود خاطر براي

 هاش ستد حاال که کاوه کنار میریم.  میشم بلند و میکنم گلوله دستم توي رو کنارم هاي برف از مشت یه و میشم خم

 فصل به . خواستنه فصل االن " میکنم تکرار خودم با.  شده خیره آباد ناکجا به و برده فرو کاپشنش هاي جیب توي رو

  ".  میکنم فکر بعدا ، سرد هاي
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.  یشمم نزدیک بهش.  میشینه استفهام جور یه گنگش نگاه توي.  سمتم برمیگرده.  میذارم اش شونه روي رو دستم

 گونه شنواز رو دستم و میشم بلند پاهام پنجه روي.  میزنه داد چشماش توي تعجب.  میشه پخش صورتش توي نفسم

 ریزم یم اش یقه توي رو برف کوچیک ي گلوله آروم.  میپره باال ابروهاش از یکی.  میبرم جلو اش شونه و کتف روي ،

  . میشه بلند دادش صداي.  بندازه کار به دوباره رو حواسش ، برف سردي تا میکشه طول. 

  . نامرد!!!  آي -

 روي ور گرفتگی هاي مونده ته هنوز.  برمیگردم عقب به لحظه یه.  میکنه دنبالم اونم و میشم دور ازش برق سرعت به

 میشه زنده لبش روي خنده.  میندازم پائین و باال رو ابروهام تخس هاي بچه مثل و درمیارم رو زبونم.  میبینم صورتش

 وابج ، میدوم که جوري همون.  سمتم میکنه پرت نشده و شده گلوله میرسه دستش به برف چی هر.  میگیره جون ،

 خنده صداي.  میچکه آب قطره قطره موهام از.  ویال توي پرم می آب خیس ، پشتی در از.  میدم رو بارونش گلوله

  . میکنه جلب هم رو بقیه توجه و میداره بر رو ویال ، کاوه و من هاي

  . بزنه رو خودش نیش باید حالی هر در که ناراحته بیشتر چی از پانی وسط این دونم نمی

  . کنی دوستی ها بچه دختر با نداشتی عادت کاوه -

 یسرخوش با.  کنه جدا کاوه هاي لب از رو لبخند تونه نمی هم بقیه هاي نگاه و آ پانته هاي کردن نازك چشم پشت

  . میدم رو جوابش کاوه از زودتر

  . بود شده خسته ها پیرزن از آخه -

 تعقیب رو نگاهش رد میکنه وادارم حالتش که برمیگردم کاوه العمل عکس دیدن براي.  میشه بلند جمع ي قهقه صداي

  . بقیه ناگهانی سکوت و کاوه شدن میخکوب براي خوبیه دلیل اصلی ورودي جلوي ، کیوان بلند قامت.  کنم

  . میزنه موج خشم هاي رگه صداش توي.  میاد خودش به زودتر کاوه

  ؟ میکنی کار چه جا این تو -

  . میکنه دراز کاوه سمت ، لبخند با رو دستش.  میاد جلو خیال بی کیوان

  . داداش سالم -

  . پرسه می دوباره و میبره فرو شلوارش جیب توي رو هاش دست کاوه

  ؟ جا این اومدي چی براي گفتم -

  . ببینم رو داداشم اومدم -

  ؟ براي -
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 گردنش ورد از بافت سفید شال کردن باز مشغول و میندازه باال اي شونه عادیه خیلی براش چیزها این تمام انگار کیوان

  . میشه

  ؟ میخواد دلیل مگه برادرم دیدن -

 یچه انگار مهرنوش اما بکنه حرکتی حتی نه بزنه حرفی نه کسی هیچ میشه باعث اومده وجود به که متشنجی جو

  . میگذاره کیوان ي شونه روي رو دستش و میاد جلو نیفتاده اتفاقی

  . تا دو شدید حاال.  داشتیم حاجی پسر یه حاال تا!  بابا نه -

  . میده قرار مخاطب رو کیوان اما میدوزه مهرنوش به رو آتشینش نگاه کاوه

  . برگرد االن همین هم تو!  نمیاد خوشم دعوت بی مهمون از -

  ؟ کنی بیرونم میاد دلت.  جا این اومدم کوبیدم رو راه همه این تعطیل روز داداش -

  . میندازه برادر تا دو ي رابطه وسط رو خودش و میشه راهش سد مهرنوش که برمیداره سمتش به بلند قدم یه کاوه

 پس ایدب بازجویی سري یه دوباره البد که برگرده االن.  پیچونده رو حاجی بدبختی با طفلک این وقتی هم اون تازه -

  . بده

  . میده رو مهرنوش جواب کیوان

  . شلوغه سرش روزها این.  نیست بابام -

 قتهو چند این که هم ازدواج آمار ؟ بکنه خیر کار تنه یه میخواد حاجیتون یا ؟ همیشگی کاري قضایاي همون ؟ چیه -

  . نیست خوب مملکت براي اصال پائین کشیده

  . میکنه فراهم رو مقدمات داره.  سفر بره هاش دوست از تا دو یکی با میخواد.  نه -

 بره یخوادم کی با حاال.  میرسه اشتباه خبرها پس.  میکشه نقشه داره کاریش ي آینده ي واسه بودم شنیده!  بابا اي -

  ؟ داره رودربایستی باهاش اینقدر که سفر

  ... و هست مرتضوي سید.  خودمونیه خیلی هم ، کاریه هم.  سفرش است منظوره دو -

 حالی رد و میچسبه رو کیوان ي یقه پشت.  کنه تموم رو حرفش کیوان نمیده مهلت حتی.  میشه تموم تحملش کاوه

 لرزه یم که صدایی با.  میبرتش ویال ورودي در سمت به گذاشته اون پشت رو دستش فقط بده نشون داره سعی که

  . غره می

  . نیا بر و دور این هم دیگه.  برگرد گفتم.  دیگه بسه -

  . میشن خارج دیدرسمون از کیوان و کاوه
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 ي دیگه سمت میرن لبخند با و میندازن باال شونه القیدانه دو هر آنی تلپاتی یه توي و میکنن نگاه هم به شهاب و شینا

  . میپرم جا از سرم پشت از مهرنوش صداي شنیدن با که کارکنم چی االن باید دونم نمی.  سالن

  . بیاد کارت به هم خیلی کاوه ي خانواده با آشنائی نمیکنم فکر چند هر ؟ بودي دیده حاال تا رو کیوان -

 اسمحو همزمان.  شده مماس صورتم با صورتش.  میندازم نگاهی ، ایستاده گوشم کنار دقیقا که اون به و برمیگردم

  . میگم و میکشم عقب کم یه.  گذاشته بین ذره زیر رو دومون هر آ پانته که هست

  . کنی دخالت مسائلشون توي میخواي که باشی اش خانواده جز هم تو کنم نمی فکر -

 رتیبیت بتونیم شاید کردم دعوت من رو کیوان.  بدن آشتی رو پدرش و کاوه جوري یه که اینه همه سعی فعال اما.  نه -

 خوبی تموقعی نظر به سفر این.  کنن فراموش رو هاشون کدورت و بشه رو به رو پدرش با منتظره غیر خیلی کاوه بدیم

  . میاد

 با ات میکنه مشغول رو خودش جوري یه کسی هر.  گیره نمی رو حرفش ي ادامه مهرنوش سالن به کاوه برگشتن با

 نمی سالن توي رو هوروش و مهرنوش دیگه ثانیه چند عرض در.  نشه رو در رو میباره صورتش از کالفگی که کاوه

  . بزنه روش و سر به آبی احتماال تا سرویس سمت میره هم کاوه.  بینم

  . داخل نهک دعوتش و بده عقیده تغییر کاوه منتظره شاید.  بیرونه هنوز کیوان.  میکشم بیرون به سرکی پنجره از

  . میرم بیرون ویال از و میگیرم رو تصمیمم ، است بسته هنوز که بهداشتی سرویس در به نگاه یه با

...  

 خاك به تا نهمیز کنار رو ها برف کفشش نوك با و ایستاده برفه و خاك مخلوط شبیه بیشتر االن که باغچه کنار کیوان

  . هست رفتارش توي تردید مثل حالتی یه.  برسه

 حبتص سر شروع براي اینکه از قبل.  میشونه اش غمزده صورت روي دوستانه لبخند یه و میشه شدنم نزدیک متوجه

  . میگه بزنم پا و دست

  . میره پیش خوب کاوه با تون رابطه معلومه.  بود امید مهد توي.  دیدیم رو همدیگه قبال هم دیگه بار یه -

  . کنم نزدیکی احساس باهاش میشه باعث.  غرضه بی و دوستانه هم لحنش

 مرده که هباش خواهري به دلبستگیش از کمتر تونست نمی برادرش به کاوه وابستگی. دارم باورش که میگم رو چیزي

  . بود

  . داره دوست خیلی رو شما میدونم اما بده بروز رو احساساتش زیاد نداره عادت کاوه -

  ... میشد کاش -
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  . گذاشته سر پشت رو تلخی خاطرات کاوه -

 باز.  میدونم کاوه زندگی از چقدر من که میکنه فکر خودش با داره شاید.  میدوزه من به مستقیم رو هاش چشم بار این

  . میرم کمکش به هم

 نباید.  نمیشن جدا هم از جوري هیچ مادرها و پدر و ها بچه.  است گذشته به مربوط اومده پیش که هم چی هر ولی -

  . داره احتیاج خیلی اش خانواده حضور به کاوه.  بشن

  . میکنه ناله آروم خوابیده پشتش امیدي نا و درد کلی که صدایی با

 نمی هدیگ.  داشت امیدي بهش بشه که نمونده اي خانواده.  بشه قدم پیش نیست حاضر هم بابا.  نمیاد کوتاه کاوه -

  . بکنم باید کار چی دونم

 ینشونب فرزندي ، پدر مهر حال هر به جوري این شاید ، ببینن رو دیگه هم کنید فراهم موقعیت یه تونید نمی خوب -

 گره کم هی بتونه شاید زدن حرف رو در رو.  نمیشه حل مشکالتشون نزنن حرف تا.  کنه بهتر رو اوضاع کم یه تونست

  . کنه باز رو رابطشون هاي

  . میکنه زمزمه و میدوزه ویال ساختمون به ، سرم پشت جایی به رو نگاهش کیوان

  . کرد راضی رو کاوه بشه دونم می بعید.  دونم نمی -

 ظاهرا ، اشنب داشته حضور جا یه دوشون هر نمیشه.  سفر همین مثال.  بگیم بهشون چیزي قبل از نباشه احتیاج شاید -

  ؟ اتفاقی

  . میده ادامه کیوان خود. بدم بهتري پیشنهاد بتونم تا نکردم فکر قبل از بهش

 آرومیه و باصفا جاي.  تولدش محل روستاي ، سفر این بره هاش دوست از بعضی با دیگه روز هفت ، شش قراره ، بابا -

 يرو.  نمیاد پیش مشکلی کنه چک تا رفته هم االن.  کنن خلوت هیاهو از دور کم یه خوان می.  چشم از دور البته و

 چند ونخودش از غیر کس هیچ.  کرده باز حساب خیلی ، بگیره تونه می که هایی حمایت و کاریش آینده براي سفر این

 خبر نامهبر این از هم من حتی نیست قرار جورایی یه.  نمیبرن همراهشون رو کسی.  نیستن برنامه این جریان تو نفر

  ؟ جا اون ببرم رو کاوه تونم می چطور.  باشم داشته

 مه خوبی ي ایده ، غریبه عده یه حضور در ، دیدار این شاید ، اون از گذشته.  نیست مناسبی شرایط که فهمم می

  . یکنمم خواهش کیوان از و میگیرم رو میونه.  باشه درگیر خودش با این از بیشتر کاوه خوام نمی هست چی هر.  نباشه

  ؟ نمیذارید تنها رو کاوه که شما اما.  بشه دیگه وقت یه شاید.  شماست با حق -

  . ندارم بیشتر که رو داداش یه همین من.  نه که معلومه -
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 بیرون هک ماشینش سمت به تا میگیره فاصله ازم که حال همون در و میپاشه روم به لبخندي.  شده گرم دوباره لحنش

  . میگه بره باغه

  . ببینمتون بازم امیدوارم.  برم فعال بهتره -

 در هک هاست ماشین از یکی پشت از صدا.  میکنه جلب رو توجهم خشی خش صداي که میکنم تماشا رو شدنش دور

 پشت از مهرنوش.  میرسه گوشم به طرف همون از سوتی صداي که برم جلوتر کم یه میخوام.  مونده باز صندوقش

  . میکنه مهمونم زبونش نیش به پوزخند یه با و میاد بیرون بلندش شاسی ماشین

  ! کردي جذب خودت طرف به رو برادر تا دو هر خوب که میبینم -

  . باشه شکن دندون کافی حد به جوابم امیدوارم.  میخوره هم به حالم مسمومش افکار از

  . کودکیه مهد هاي بچه دختر حد در کارها این!  ایستی می واي گوش که شماست از بهتر -

  . میزنی قاپ هوا تو رو دیگران هاي ایده که تو البته و -

  . میشم ساختمون داخل راهی و کنم نمی توجهی هاش کنایه گوشه به

 ورودي در روي هاش چشم زدن دو دو از اما نشسته بقیه مابین و زده صورت به رو خونسردیش نقاب دوباره کاوه

  . میپرسه و میکنه جمع به رو ، میشه امید نا که کیوان دیدن از.  نگرفته آروم هنوز دلش که میفهمم

  ؟ دارین اي برنامه چه ناهار براي -

  . میده جواب و میگیره باال رو دستش توي هاي کیسه ، شده ویال وارد سرم پشت که مهرنوش

  . کردنشون کباب مونده گرفتم مخلفات و جوجه من -

  . میده نازي صداش به و میکنه نازك چشمی پشت آ پانته

  . خورم نمی جم شومینه کنار از هوا این تو که من.  میبوسه رو آقایون دست که اونم -

  . میگیرم سر از رو پانی با کردن بحث.  قبله عین چیز همه بدم نشون میخوام

  . باربیکیو کنار بیام ام پایه من اما.  جون پانی کُرچ مرغ عین دقیقا -

  . میکنه عقیده ابراز باالخره شهاب

  . ناهاره وقت دیگه کنیم آماده رو وسائل تا که بریم کنید جمع پس -

 ذهنم هنوز . کنم پیدا رو نیاز مورد هاي ظرف و سینی تا دو یکی تا میکنم رو و زیر رو ها کابینت.  آشپزخونه توي میرم

  . میشنوم گوشم کنار رو مهرنوش ي زمزمه که است کاوه درگیر
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  . میاد خوشم وحشی هاي گربه از من -

 یخکوبم صورتم روي ایش مته نگاه با که اون به و برمیگردم.  افتادم گیر دیوار کنج ، مهرنوش بدن و کابینت بین

 شتباها این نیست قرار ، شه نزدیک بهم حد از زیادي دادم اجازه کامران به بار یه اگر میکنم فکر.  میندازم نگاهی شده

 به مقابله باهاش هم من.  میکشه خط اعصابم روي مهرنوش ي کننده دیوونه آرامش که خصوصا.  کنم تکرار دوباره رو

  . میکنم مثل

  . خریده شپرد ژرمن سگ یه کاوه که هست هم همین خاطر به البد.  خودتن ي لنگه اینکه خاطر به احتماال -

 که هایی یخس سر گرفتن با.  میدم نشون العمل عکس بالفاصله که کنه پر قدم یه با میخواد رو بینمون کم ي فاصله

  . نمیره رو از راحتی این به معلومه میگه که چیزي با اما میکنم تهدیدش سمتش به دستمه توي

  . خوبه کُشیم سگ من اما.  دونم نمی رو تو -

 ندچ هر ، برمیگرده و میره مهرنوش و من بین کاوه مشکوك نگاه.  میکشه عقب مهرنوش.  تو میاد کاوه لحظه همین

  . میپرسه وقتی نباشه صداش توي چیزي میکنه سعی

  ؟ شده چیزي -

  . میدم جواب اومده کجا از دونم نمی که آرامشی با

  . میکردیم دوئل هم با داشتیم نه -

  ؟ چی سر -

  . کردن کباب سر -

  . میدم ادامه بدم جلوه عادي رو اوضاع اینکه براي.  کافیه بشه جوابم بودن دوپهلو متوجه مهرنوش که همین

  . نشستم گوجه هنوز من اما میبره رو ها جوجه مهرنوش -

  . میگیره شیطنت لحنش.  صبحه اول همون خوبی به چیز همه کنه وانمود میخواد هم کاوه

  ؟ کارن چه دخترا بقیه -

  . لشکر سیاهی -

  . آشپزخونه توي میکشونمش االن.  کردن خود بی -

 آشپزخونه داخل به و میگیرم رو بازوش.  کاوه سمت میرم و میزنم کنار ایستاده جاش سر همچنان که رو مهرنوش

  . کنه درازتر گلیمش از رو پاش تونه نمی هم مهرنوش طوري این.  میکشمش

  . گردنشون بنداز رو شستن ظرف میتونی.  نداره رو ها حرف این شستن گوجه تا دو.  خیال بی -
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 کاوه که هام فلفل و ها گوجه شستن حال در.  میکنه تماشا رو مهرنوش رفتن بیرون و میده تکون سري لبخند با کاوه

  . میکنه زمزمه و ایسته می دستم کنار میاد کردن دل دل کم یه از بعد

  . بمون من نزدیک -

 و میرن ها خواب اتاق از یکی به که شهاب و شینا.  میشن پراکنده همه ، خوردنشون و ها کباب کردن آماده از بعد

 ، ورممجب من و کرده فرو تاپش لپ توي رو سرش و نشسته کنارم کاوه.  میچینن رو شطرنج بساط مهرنوش و هوروش

  . کنم سرگرم تلویزیون هاي برنامه با رو خودم

 جلب رو اوهک توجه که میکشم حوصلگی بی سر از آهی.  میشم کسل حسابی ها کانال کردن پائین و باال کلی از بعد

  . میکنه

  ؟ رفته سر ات حوصله -

  .میکنه پچ پچ آهسته گوشم زیر نرمی لحن با.  میزنه کنار گردنم روي از رو موهام.  میدم تکون سر فقط

  سرکار؟ بذاریم رو بقیه میخواي -

 شطرنج ي صفحه به جوري مهرنوش به چسبیده آ پانته.  درگیرن عجیب که میندازم مهرنوش و هوروش به نگاهی

 شدن بلند حال در و میگیره رو جوابش نگاهم برق از کاوه. المپیکه نهایی ي مسابقه ي نتیجه منتظر انگار میکنه نگاه

  . میگه آروم

  . کنم پیدا انبار توي از چیزهایی یه تا بمون جا همین -

  . میخوره بهم چیه دونم نمی که چیزي سر بازي.  میشه طوالنی کاوه رفتن

 مومت تحملم.  میکنم سرما احساس اما ها جوجه کردن کباب براي بودن بیرون یا صبحه بازي برف خاطر به دونم نمی

 شنوممی رو کسی صداي اتاق باز نیمه در الي از.  بردارم رو شالم تا گذاشتم رو هام لباس که اتاقی سمت میرم میشه

 میزنه حرف اي دیگه زبون به داره که مهرنوش صداي اما برگردم میخوام.  اتاقه توي هم دیگه نفر یه یعنی که

 من.  ستا مسخره کارم میکنم حس بعد کم یه.  میزنه حرف داره روسی به نظرم به.  بایستم گوش که میکنه کنجکاوم

  . میگه انگلیسی به اي جمله چند که برگردم میام.  نمیفهمم چیزي که

...  

  . میگه انگلیسی به اي جمله چند که برگردم میام

-  .Yanish will hand 226’s Guillo�ne to you in kazeroun 

- ...  

- next week 
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- …  

- send some flowers for his funeral  

  . درنمیارم سر هاش حرف از ؟؟؟ ختم مجلس ؟؟؟ گیوتین

  . طوفانه از قبل آرامش شبیه چیزي مهرنوش دونم می.  میشه تقویت دارم مهرنوش به که حسی

 هاي مچش اون با.  میاد در سینه به سینه من با و میکنه باز هوا بی رو اتاق در مهرنوش که هام خیال و فکر همین توي

  . میکنه زمزمه سردي لحن با و میزنه زل بهم رنگش بی

  . نیست خوبی کار اصال وایستادن گوش!!!  نچ نچ -

  . میارم زبون به ممکن لحن ترین کننده قانع با میرسه ذهنم به که رو چیزي اولین

  ؟ کجایی ببینم دنبالت اومدم فقط.  رفت سر ام حوصله تنهایی -

  ؟ کجاست کاوه -

  . بگرده چیزي دنبال کنم فکر انبار ، نمیدونم.  ویال پشت رفته -

  ؟ بود احمقانه دستی دم هاي جواب این وقت االن آخه.  میشم پشیمون گفتن محض به

 پا پشت با رو اتاق در.  اتاق توي میکشتم و میگیره رو بازوم.  میشه مورمورم که میزنه نما دندون نیشخند یه مهرنوش

  . در پشت به دیوار به میکوبتم.  میبنده

  . شیطونی اومدي ، دیدي دور رو کاوه چشم پس.  خب خب -

 بهتري دروغ که میکنم سرزنش رو خودم.  ندارم فرار راه.  بهم میچسبه و میکنه طی رو بینمون ي فاصله قدم یه

.  کنم خرجش باید دندون و چنگ یه تهش ته میکنم فکر.  بیام نظر به خونسرد که میکنم رو تالشم تمام.  نساختم

  ؟ نه دیگه میکنن رو کار همین ها گربه

.  میکنه رت خراب رو کار لبخندم.  میشینه صورتم روي لبخند یه خودم تصور از اختیار بی و میدم تکونی رو گردنم و سر

 سنف یه و گوشم زیر میاره رو سرش.  میذاره من کمر روي رو یکی اون و میده تکیه دیوار به رو دستش یه مهرنوش

  . میکشه عمیق

  . میدونستم ؟ هووم ؟ زده سرت به سگ با بازي هوس کوچولو گربه -

  . جدیتره میکردم فکر که چیزي از اوضاع.  میپیچه گوشم توي کشدارش صداي

!  لعنت.  " بمون من نزدیک ".  میفتم هشدارش یاد.  بکنم باز حسابی کمکش روي بتونم که نیست دسترس در کاوه

  . کردم عمل اون ي گفته عکس دقیقا حاال
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 تا مرشک به میبرم دست.  بندازم کار به رو فکرم باید فقط.  برمیام پسش از هم تنهایی که میدم که دلداري خودم به

 از.  یبندنم یخ هام انگشت که ، کنم فرو تنش توي رو بلندم هاي ناخن تا ، بشه نزدیک بهم این از بیشتر نذارم حداقل

 رزشل.  میکنه فریز هم رو هام استخون مغز سرماش که میکنه لمس رو سردي جسم دستم ، پوشیده که پلیوري زیر

  . میکنم مشت و میکشم پس رو دستم.  داره ماشه به شبیه چیزي یخ قالب این میگن بهم هام انگشت

  . میکنن پیدا معنا برام حاال ختم مجلس و گیوتین.  میزنن پل اسلحه این و هاش حرف بین مغزم سنسورهاي

 نمی سانت یک به من دار قوز بینی تا بینیش ي فاصله.  میده فشار محکم رو کمرم.  میچسبونه بهم بیشتر رو خودش

 یه.  گمب چیزي یه تا میکنم باز دهن.  میشه پخش صورتم توي داره نعناع و مشروب از مخلوط بویی که نفسش.  رسه

 تاهکو اسلحه یه لمس ، جلوتر ثانیه چند ، دارم احتیاج بهش االن که رو درازي زبون اما.  کنم دورش خودم از که چیزي

  . میده فشار و میذاره لبهام روي رو هاش لب دفعه یک اون که نمیرسه هیچی ام شده قفل ذهن به.  کرده

 اخودآگاهن و میفتن اسلحه یاد دوباره میشن نزدیک بدنش به که همین اما میفتن تقال به زدنش پس براي هام دست

  . میکشن پس

 یکنمم تجربه دارم االن که چیزي این مطمئنا بوده که چی هر اما نبوده چی یا بوده چی بوسه اولین از تصورم دونم نمی

 ندندو بی هاي پیرزن از یکی که میندازه هایی وقت یاد رو من اش بوسه ، زبونش خیسی ، هاش لب فشار.  نبوده

 ها ثانیه تدل توي.  میکنی صبر فقط.  بدي ادامه میخواي نه بکشی عقب رو خودت میتونی نه.  بوسه می رو آدم فامیل

 کش بیشتر لحظه هر جوري این دونی نمی اما میشه منحرف ذهنت طوري این میکنی فکر.  بشه تموم تا میشمري رو

  . میاد

 ازهاج بهش ام شده کلید هاي دندون که ببره دهنم توي میخواد و میکنه رد هام لب الي به ال از رو زبونش زور به اون

 ابهام اب و میبره باال رو ابروهاش از یکی.  میکنه بلند سر ، نمیکنم همراهی باهاش میبینه وقتی مهرنوش.  نمیدن

  . میفته کار به من مغز از زودتر اون زبون.  میرسن نظر به درنده و وحشی ، آبیش هاي چشم.  میکنه نگاهم

  . باشه داده یادت رو چیزها این باید کاوه باشی تجربه بی هم خودت -

 نشون تا میزنم زل هاش چشم توي.  میدم هلش عقب به کمی و میذارم اش سینه روي پهلوها جاي به رو هام دست

 اعماق از هم رو نگاهم ترین سیاه.  کرده منجمد هام رگ توي رو خون که نیست ترس که.  مرتبه چیز همه بدم

  . دارم نگه لرزشی هیچ بی و محکم رو صدام تا میکنم جون.  نخونه ازش چیزي هیچ تا میکشم بیرون وجودم

 ترو ها این از بیشتر ؟ خوبیه وقت میکنی فکر...  برسه سر ممکنه لحظه هر وقتی...  کاوه ویالي توي...  االن -

  . کردم می باز حساب

  . میاد جلو دوباره و میزنه پوزخندي

  ؟ بگی که نبود بهتري چیز!!!  هما!  هما!  لعنت!  میکنم لعنت رو خودم
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 لبهام دندون با و میذاره دهنم روي رو لبهاش.  میشه منفجر داره داشتم نگه زور به که نفسی حجم از ام سینه ي قفسه

 شقیقه کنار.  همیش کنده لبم پوست.  نمیاد در صدام و میبینم رو لبم اومدن کش.  میدم فشار بیشتر رو فکم.  میکشه رو

  . میکشه نشون و خط برام ام

  . نمیاد خوشم نصفه کار از من!!!  نره یادت اما.  بعد براي باشه -

 راورد کنار از رو کیفم.  میکشه بیرون شلوارش پشت جیب توي از کارت یه دستش انگشت دو با.  میشه جدا ازم

  . دستشویی در کنار میکنه پرت رو کیف بعد.  میندازه توش رو کارت و برمیداره

  . میشه خارج اتاق از بیاره خودش روي به چیزي که اون بی

.  بمونم پا رس بتونم تا میدم تکیه بهشون رو دستم.  میشن خم زانوهام.  میدم بیرون مقطع رو نفسم ، رفتنش محض به

.  داشت حضور هم اون که میفتم باغ مهمونی یاد.  میزنه سرم به فکر تا هزار همراهش.  میاره هجوم مغزم توي خون

 دلم توي جاش اما نیست دیگه ظاهرا که زخمی جاي روي ، ام گونه روي رو دستم.  میفتم شبی اون تهدیدهاي یاد

 توي . میرسونم اتاق توي دستشویی به رو خودم هست اي بدبختی هر به اما ندارن جونی پاهام.  میذارم میسوزه هنوزم

  . رفته لبم پوست از تیکه یه.  میکنم نگاه خودم به آینه

 مها لب روي دست پشت با میکردیم پاك رو جاش دیگران آبدار هاي بوسه از بعد و بودیم بچه که ها وقت اون مثل

 با و خورده چاك پایینم لب بین.  میشه بدتر.  میشورم رو هام لب و میکنم باز رو آب.  میشه چندشم.  میاد بدم.  میکشم

  . میزنه بیرون خون ازش کار این

 داشته رمزق رژ باید االن میکنم فکر.  میکشم هام لب روي و میارم بیرون رو رژم ، دستشوییه در کنار که کیفم توي از

.  دازممین خودم به دستشوئی آینه توي رو آخر نگاه.  مالم می هام لب به محکمتر رو رنگ صورتی رژ.  ندارم که باشم

  . آشوبه دلم توي چند هر میذارم صورتم روي و میکنم پیدا وجودم ته از رو آروم هماي ماسک

  . نمیشم متوجه که میگه چیزي و زده تکیه دراور به که میبینم رو کاوه میام بیرون که دستشویی از

- .....  

  ؟ هوم -

  . میاد سمتم قدم یه و میگیره رو اش تکیه

  ؟ شده چیزي!  هما -

  . هیچی ؟ چی -

  . دیوار گچ مثل شده رنگت -
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 بند.  گرفتن اهگ تکیه براي میکنم دراز دست.  گفتن براي میکنم باز دهن.  نگفتن و گفتن براي میکنم دل دل خودم با

 که یشیآت کردن پا به از.  ترسم می مهرنوش طوفان از ؟ بشه چی که بگم میکنم فکر.  نمیشه.  تونم نمی اما.  شدن

  . شه تموم خوام می فقط.  ترسم می بره هم خودم چشم توي دودش شاید

  . خونه برم میخوام فقط.  نیست چیزي -

  ؟ خوبه حالت -

  . خروشه و جوش حال در ام معده محتویات تمام میکنم احساس ، دلم سمت میره دستم سوالش این با

  . دیگه برگردم میخوام فقط.  آره -

  . میده بیرون رو نفسش و میکنه نگاهم رفته درهم ابروهاي با کم یه

  . داشتم دختر دوست هم قبال من باالخره.  هست داري الزم چیزي اگر -

  ؟ برسونی رو من فقط میشه.  نه!  نه -

  . میریم بعد میارم نبات چاي لیوان یه برات بپوشی لباس تو تا باشه -

.  ردهک فکري چه میفهمم تازه!  نبات چاي.  بیاره باال رو فشارم نبات چاي کم یه شاید.  میره اون و میدم تکون سري

  ". شم دور جا این از بذار فقط.  نیست ها حرف این وقت االن " میگم خودم با بعد

  . کنم آرومش بتونم بلکه میدم فشار و میگیرم ام پیشونی به رو دستم.  غوغاست سرم توي ، ماشین توي

  . بدم بهت میخواي اگر مسکن -

  . نه -

  . شده تموم تاثیرش ي دوره که بوده مسکنی فراموشی.  نمیکنه آروم مسکن دیگه رو سردردم.  نه

  . میره پائین و باال خاطرم توي لزج چیز یه مثل رفتن از قبل ، مهرنوش آخر نگاه

  داري؟ اي همکاري جور چه مهرنوش با تو -

  . جور هیچ -

  ؟ بود اومده جا این طور چه پس -

 من پاي و رپ به کمتر که این براي هم بعد ، همیم دور میده خبر آ پانته به خودش شینا.  بود آ پانته سابق پسر دوست -

  . میکنه دعوت هم رو مهرنوش بپیچه شهاب و
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 ايه دست دلم.  کنه نمی گرمم اي دیگه چیز هیچ نه پالتو نه ، ماشین ي کننده گرم سیستم نه.  سردمه هم هنوز

  . میشن تر برجسته مدام دارن هاش رگ که.  پیچیدن فرمون دور االن که میخواد رو کاوه ي مردونه بزرگ

 قتیو فهمه نمی رو حالم چطور ؟ ندیده رو کننده خفه سرد آبی اون ؟ نشده مهرنوش نگاه متوجه اون چطور میکنم فکر

  ؟ کجاست بینمون مشترك جادوي اون ؟ کردم همدلی حسش هر براي قدر این من

  . میده جواب و میفهمه ، بپرسم که اون بی انگار

.  ودمب گفته.  دارم الزمش من.  بگیر فاصله مهرنوش از.  کن گوش رو بار یه این.  کنی نمی گوش من به وقت هیچ -

  .نیستی بلد رو بازي قواعد تو اما.  داري احتیاج ها آدم جور این به گاهی قدرت بازي تو

 نمذه ته ، تاریک ي خاطره این از اي دیگه چیز جاش به اما کنم گوش بهت باید که فهمیدم رو بار این بگم میخوام

  . میزنه برق

  . داره تو مال عین گردنبند یه مهرنوش -

  . دیگه مهرنوشه چشمی هم و چشم.  گفتی خودت که تو -

  ؟ باشه جوري این باید چرا ؟ واقعا -

  . بکشه باال رو خودش تا کرده کاري هر. ایه پائین دست آدم اما داره زنکی گول و شیک ظاهرا مهرنوش -

  . میشن نفوذ قابل غیر سیاه سنگ مثل هاش چشم لحظه یه توي.  میکنه نگاهم و برمیگرده

 قتو به.  نمیشه آب قاطی جوري هیچ که روغنم قطره یه مثل میبینی که رو من.  هما جوشید نمیشه ها آدم این با -

  . باشی خودت مواظب بهتره هم تو.  بیشتر نه اما میکنم استفاده ازشون لزوم

.  میده ینپائ رو من جلوي گیر آفتاب هم بعد.  میگیره طرفم و میکشه بیرون فرمون جلوي ي جعبه توي از دستمال یه

 و میدارم هنگ لبم روي رو دستمال.  زده بیرون خون و شده باز لبم شکاف.  میکنم نگاه خودم به گیر آفتاب ي آینه توي

  . هما نک گوش حرف رو بار یه این ، نیستی بلد رو بازي ي قاعده وقتی ، میکنم تکرار خودم با.  جاده به میدوزم چشم

  

  ششم فصل

  نمیگویم دروغ

  بنگرید را باد

  واژه همه این وزیدنِ از هم باد

  :است رسیده جهان غمانگیزِ جملهی آخرین به
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  بگذارید، راحتام...  را...  را

  بدبینام هم من

  خستهام هم من

  ...! بیباور هم من

  " صالحی علی سید"

  

 ور حواست باید همیشه میسازي قصه داري اگر پس.  نداري رو انتظارش که میشه شروع جایی از درست قصه گاهی

  . کنی جمع

 کونشت مدام و انداختم یکی اون روي رو پاهام از یکی حوصله بی.  تلویزیون ي صفحه به زدم زل و نشستم خونه توي

  . میدم

  ! نشد کشیده که کجا به ام جمعه روز تفریح

 ، میرسم هک افکارم اینجاي به دفعه هر.  میکنم فکر مهرنوش به.  کنم نمی فکر چیز هیچ به و میکنم فکر چیز همه به

 تیح طوفان به خوام نمی.  میگیرم فاصله صد در صد مهرنوش از.  میکشم لبم روي محکم دست پشت با ناخودآگاه

  . کنم فکر

 برم واممیخ.  تضاده در اطرافیانش به که اعتمادیم بی با دارم بهش که اعتمادي حس.  دونم نمی.  میکنم فکر کاوه به

 معلوم حتی که مردي به ، هست کاوه به اعتباري چه میگه عقلم.  ببُرم خوام نمی و ببُرم میخوام.  برم خوام نمی و

 مدت این توي که رو خوبی چیز هر و اش تبرئه براي میاره برهان و دلیل جور هزار اما دلم.  زندگیشی کجاي تو نیست

  . میکنه یادآوري کردم تجربه باهاش

  . نکنه خرابش طوفانی هیچ که بسازم محکم ي خونه یه خواد می دلم

  . رسیده گیري تصمیم روز.  میشه تموم بازي این دیگه روز سه تا.  رسیده گیري تصمیم روز میکنم حس

 زل تلویزیون تبلیغات به جوري همین است دقیقه چند میکنم فکر.  میشم کنده خیاالتم از میشه بلند که در زنگ صداي

  ؟ زدم

  . کنه ازب رو در اون تا میشم منتظر و نیست خونه هیوا میره یادم که میکنم سیر خودم برهم و درهم دنیاي توي قدر اون

 داد قاتا توي از کالفه مامان.  میده فشار رو زنگ دوباره زود خیلی که طاقته کم ظاهرا ، ایستاده بیرون که کسی اون

  . میکشه
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  . رو در اون بده جواب.  میزنم حرف تلفن با دارم!  هما -

  . هاست اون با هم هنوز هیوا بشم مطمئن تا زدم زنگ ویدا به خونه به رسیدن از بعد خودم ، میاد یادم تازه

  . کنم باز رو در تا میشم بلند

 ورتص ، غروب دم سوي کم روشنایی توي ، کردن نصب جدیدا زوار آقاي لطف به که تصویري آیفون ي صفحه توي

  . میگم نکنه جلب رو مامان توجه که آرومی لحن با توش و برمیدارم رو گوشی.  میدم تشخیص در دم رو علی امیر

  ؟ بفرمائید -

  . میده رو جوابم محکم و میکشه آیفون طرف به بیشتر رو خودش علی امیر

  .در دم بیا لحظه چند -

 بهش خوب قبل بار میکردم فکر ؟ من زندگی از آدم این میخواد چی.  درمیاره رو کفرم صداش ي آمرانه حالت

  . نمیاد خوشم دیدنش از که فهموندم

  ؟ جائید این چرا بگید میشه -

  . میشی متوجه پائین بیاي -

 این توي النا.  نیستم امروز.  نه امروز بودم گفته صبح که من!  لعنتی.  "!!!  خصوصیه ".  میفتم صبحش هاي پیام یاد

  . داشتم کم رو اون فقط فکري ي همهمه

 رو بحث این و در دم برم باشه بهتر واقعا شاید میکنم فکر.  " ؟ هما کیه " پرسه می و میکنه بلند رو صداش که مامان

 یندازمم سرم به سرسري رو شال یه و برمیدارم رو مانتویی رختی جا از و میگم بلند " کس هیچ " یه.  بدم ادامه جا اون

 طوري وقتی ، کنم جلوه چطور سرگرد جناب این نظر در میکنه فرق چه.  نمیدم اهمیتی هام لباس ناهماهنگی به. 

  . نیست مهم خودش جز چیزي هیچ انگار میکنه برخورد

 نممیک پام به رو میذارتشون جا این همیشه و خریده خیابون کنار هاي فروش دست از که رو مامان هاي کالج در جلوي

 یقهدق چند همش " میگم دلم توي و نمیدم اهمیتی هم باز.  برم راه باهاشون تونم نمی راحت و بزرگن شماره یه برام. 

  ".  نیست بیشتر که

  . میکنم باز رو ورودي در و میرم پائین سرعت با رو ها پله

  . کنم خالی علی امیر سر خوردم مهرنوش دست از امروز که رو حرصی تمام که دارم رو این آمادگی

  . پرسم می بگه چیزي که این از قبل و میگیرم خودم به جانبی به حق ي قیافه میفته بهش که چشمم

  ... گفتم شما به که من ؟ کنم کار چه باید ببینم رو شما دیگه نخوام اگر من -
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 به هبالفاصل زن.  ندیدم قبال رو کدوم هیچ.  میکنن ام احاطه زن یه و مرد تا دو.  کنم کامل رو ام جمله تونم نمی حتی

 امیر ي چهره.  میگردونم رو جمع اون بین آشنام تنها طرف به.  شده خبر چه که موندم واج و هاج.  میره سرم پشت

  . رفته درهم بدجوري علی

  ؟ خبره چه اینجا.  سرگرد -

  . همکارن -

  . میریزه همم به بدتر کنه آرومم که این جاي به!  همین

 هک حالی در.  کنم آزاد اش پنجه از رو هام مچ تا میکنه تقال.  میکشه عقب و میگیره رو هام دست ، سر پشت از زن

  . میکنم اعتراض کردم خم عقب به رو سرم

  . میکنید کار چه دارید هست معلوم -

 و کت که مردها از یکی همراه و دزده می ازم رو نگاهش که میکنم قفل روش رو هام چشم.  مونه می ساکت علی امیر

  . میگیره فاصله ازم قدم چند داره تن به اي ساده اي سرمه شلوار

 رشکم نزدیک ، کت زیر راستش دست.  داره نظر زیر رو حرکتم هر کرده کمین که اي شکارچی به شبیه دیگه مرد

.  میکنم حس مچم دور رو سرد فلز یه شدن پیچیده همزمان.  کرده خم من طرف به رو چپش دست و شده پنهان

  . میشن قفل پشت از هام دست

 ي ادهس شلوار و مانتو یه با.  میچسبه رو راستم بازوي و میاد جلو به سرم پشت از میکنم دقت ظاهرش به تازه که زن

 رو دستهاش.  تره هیکل درشت مراتب به و تر بلند قد من از.  ایستاده کنارم تر ساده مشکی روسري یه همراه و اداري

.  یشهم بیشتر هاش انگشت فشار میرسه که پاهام مچ و کمر به.  پائین تا میده حرکت بدنم هاي کناره روي باال از

  . میارن درم گیجی از تازه هاش دست

 حس بنددست فلز سردي.  میدن بهم بدي حس ، شدن بسته سرم پشت دستبند با که هام دست.  میفته دلم به ترس

  . کوبه می سرم توي پتک مثل رو ها آدم این هویت توي نمیذاره بند دست این.  میندازه جونم به رو سرما

.  ندهپوشو طوسی ي ساده وشلوار کت ، متوسطش اندام و بلند قامت به.  میکنم رو ایستاده روم به رو که دوم مرد به

  . میدم قرارش مخاطب

  ؟ چیه براي کارها این.  نکردم کاري که من -

  . میشه مشخص چیز همه بیاید که ما با -

 می رو پشتم ي تیره که هست صداش تن توي کشنده تفاوتی بی جور یه خشنه نه مالیمه نه لحنش.  سرده صداش

  . لرزونه
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 به زن شدن نزدیک از تا میدم تکون رو ام شونه.  چینم می هم کنار و میکنم جمع رو نفسم به اعتماد هاي ریزه خرده

  . میپرسم مرد از.  کنم جلوگیري خودم

  ؟ کو حکمتون.  میخواید حکم من بردن براي!  حکم -

 باالي و میکنه باز رو کیف.  میکشه بیرون چرمش پول کیف همراه رو برگه یه و میبره کتش جیب به رو دستش مرد

  . میگیره صورتم جلوي و میداره نگه دست یک با برگه

  . میده نشون االنش از بلندتر سبیلی و ریش با رو مرد عکس که هست شناسایی کارت یه کیف توي

 مغزم توي.  میکنن فرار ذهنم از انگار و دون می.  میرن رژه هام چشم برابر از ها کلمه.  بخونم رو برگه متن خوام می

 ، میدي تشخیص رو حروف.  خونی می رو عربی متن یه داري که وقتی مثل درست.  نمیگیرن خودشون به معنایی

  . دونی نمی رو شون ترجمه اما خونی می رو ها کلمه

 بازوم ارهدوب زن.  میبینم دستم کنار زن به رو مرد ي اشاره.  برمیگرده و میره مدام مرد و علی امیر بین مستاصلم نگاه

 ور پهلوم زن دست که چیه جریان بپرسم امیرعلی از و برم جلو قدم یه میخوام.  پشتم برمیگرده و میکنه رها رو

  . دهمی هشدار بهم مرد مشابه لحنی با.  میشه حبس نفسم.  میره فرو تنم توي قدرت تمام با اش پنجه.  میچسبه

  . نخور جا بی تکون -

.  دهمیبن رو هام چشم سیاهی ي پارچه با بعد ثانیه چند و میکشه پهلوم روي از رو دستش.  میشم میخکوب جام سر

  . میشه مبهم و تاریک دنیام

 از رو شها دست از یکی.  میشم کشیده دنبالش.  میکنه هدایتم کوچه طرف اون به و میگیره رو ام سرشونه و بازو زن

 سواري ماشین یه توي اجبارش به.  کنم خم رو سرم میکنه وادارم فشار با.  میذاره سرم روي و برمیداره بازوم روي

  . میشینم

 رو خودم تونم نمی دیگه. فکرکنم نمیذاره اون حضور اما میکردم فکر یک و هزار شاید نبود همراهشون امیرعلی اگر

  . میلرزه صدام.  کنم کنترل

  ... خونه توي ام خانواده.  گفتم قبال میدونستم چی هر که من ؟ چیه واسه کارها این -

  . میرسه گوشم به جلو صندلی از زدم حرف باهاش که مردي صداي.  میشینه کنارم نفر یک

  . باش ساکت فعال.  میزنی هم حرف وقتش به -

  . بگیرم تونم نمی رو دلم توي ي ولوله جلوي اما.  میشم خفه.  میکنم سکوت

 قصد انگار که مونه می بدي هاي خواب اون مثل من براي اما نمیکشه طول هم دقیقه دو شاید جریان این ي همه

  . ندارن شدن تموم
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  . بندن نمی دستمال نمیکنه درد که رو سري میگفتن.  داشتن مثل یه ها قدیمی

.  بایستی هم شعواقب پاي باید ، بفهمی بقیه از بهتر تونی می میکنی فکر وقتی!  کلی عقل خودت میکنی فکر وقتی

 ساده توجیه یه ایدش یا متافیزیکی نیروهاي مثل پیچیده چیز یه شاید ، نیرویی یه ، میبندي دستمال رو سالمت سر وقتی

  . میاره هم رو درد برات تلقین مثل

 سکوت يتو که ساعته چند یا دقیقه چند دونم نمی و افتاده کار از بیولوژیکم درونی ساعت.  کنه نمی کار درست مغزم

  . چیه جریان بگه بهم یکی منتظرم و میکنم فکر ها چیز همین به دارم ، سرد گور یه میون از انگار ، محض

 ینم اما خوابی دونی می که هایی اون از.  باشه بد خواب یه فقط چیز همه که هست امید سوي کور یه وجودم ته هنوز

 فرود ودتخ خواب تخت توي میکنی باز چشم وقتی و سیاه و عمیق چاه یه توي میفتی داري انگار که.  شی بیدار تونی

  . میاي

 یگشتیمبرم و پیچیم می مدام.  میزنیم چرخ رو ها خیابون و ها کوچه داریم که میفهمیدم ، بودم نشسته که ماشین توي

 مرد قول هب که شدم متوجه,  نگرفتم جوابی هیچ و پرسیدم سوال دیگه دوبار یکی وقتی.  میریم کجا فهمیدم نمی اما

  . نشده زدنم حرف وقت هنوز

.  اومدیم ینپائ طبقه دو ، یکی آسانسور توي.  آوردنم ساختمون یه به خودشون با و کردند ام پیاده ، گشتن کلی از بعد

 از رو هام دست و کرد باز رو هام چشم اتاق در دم ، زن.  کردن هدایتم اتاق یه طرف به ، همراهمون زن هاي دست

  . کرد آزاد دستبند بند

 مومت محض به زن.  المپ یه حتی نبود توش چیزي هیچ که شدم رو به رو خاکستري دیوارهاي با متري نه اتاق یه با

  . بود اتاق روشنایی تنها در درز الي از نور ي باریکه یه.  بست رو اتاق در کارش شدن

 شده دهپوشون رنگ خاکستري موکت تیکه یه با که اتاق کف از قسمتی اون روي کیه دونم نمی که زمانی توي حاال

  ؟ کنن می فکري چه االن یعنی ؟ کجام من دونه می کسی ؟ خونه اومده بابا ؟ چنده ساعت میکنم فکر.  نشستم

  . میخوره چشم به نامفهومی ي شده کنده خطوط دیوارها روي.  شده کنده جا به جا اتاق سیمانی کف

 و دارم تن به نازك مانتوي یه فقط سال از وقت این توي ، اتاق این توي.  میشم سرما متوجه تازه میگذره که کم یه

.  میکنه عود نشده خوب کامل خوردگی سرما اون از بعد هنوز که دردي سینه.  میلرزم خودم به سرما و ترس از دارم

  . درمیان ناله به هام استخون ي همه زود خیلی اما کنم تحمل میکنم سعی.  میشه سخت برام کشیدن نفس

 با.  است دهنده آزار اطرافم سکوت توي ، کف روي گشادن پام براي که هایی کفش لخ لخ صداي.  در سمت میرم

  . میکنم ناله و میکوبم دوباره و دوباره.  نمیده رو جوابم کسی.  کوبم می در به کرختم هاي دست

  ؟ برسه دادم به نیست کسی.  سردمه من -
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  ! مهرنوش هم شاید یا ؟ کامران ؟ آرش جریان سر ؟ جام این چرا.  میشه کشیده سمت هزار به فکرم.  نمیگیرم جوابی

  . ممیگیر هام دست مابین رو سرم.  کنه اذیتم کمتر سرما تا میکنم بغل رو زانوهام و میشینم موکت تیکه روي

 پتوي یه.  ایسته می کنارم میاد ، حرف بی ، دیدم قبال که زن همون و میشه باز ناهنجاري صداي با اتاق آهنی در

  . میره دوباره و میکشه من روي رو سربازي پشمی

  . نمیکرد درد که سري بستن عاقبت اینه میکنم فکر و میپیچم خودم دور رو پتو

 ***   

  . شهمی تنگ ندیدتشون وقت هیچ و داشته زمانی که چیزهایی ترین کوچیک براي آدم دل گاهی اما کنی نمی باور

  . دادم راه هام ریه به رو تازه هواي که باري آخرین یا.  میگذره دیدم رو نور که باري آخرین از نوري سال هزار انگار

  . پوشونده چادر یه رو لباسش روي بار این.  میاد اتاق به بودم دیده که زنی که گذشته چقدر دونم نمی

  . میگه دستوري لحن یه با و میاد طرفم به قدم دو

  . شو بلند -

  . گرفته عضالتم تمام.  تونم نمی اما بیرون بزنم اتاق این از میخوام. شم بلند میخوام

 این تونم می در دم تا فقط.  میکنه بلند خودش همراه رو من و میگیره رو بغلم زیر.  کمکم میاد میبینه رو تالشم که زن

 زن ، بندازم بیرون به نگاهی بتونم اینکه از قبل ، میرسم که در نزدیک به.  ببینم باز نیمه در الي از رو نور ي باریکه

 ستد.  پوشونه می اي پارچه نوار همون با رو هام چشم روي و میبنده بند دست با دوباره رو هام دست.  میکنه متوقفم

  . میشن بسته دوباره ، جلو از بار این هام

 که یصدای تنها اما.  بشنوم صدایی بلکه میکنم تیز گوش.  میکشونه خودش همراه رو من و میگیره رو بازوم دوباره

  . دارم پا به که مامانه گشاد هاي کفش آشناي لخ لخ همون میشکنه رو اطرافم انگیز وهم سکوت

 و وتممینش صندلی یه روي.  میبرتم دیگه اتاق یه توي بعد و میکنه ردم تو در تو راهروي تا چند از زن که فهمم می

 شستمن روش که باشه صندلی مال باید که میله یه به پشت به رو هام دست دوباره.  میکنه باز رو هام دست از یکی

  . میبنده

 کنم جا به جا تونم نمی رو صندلی اما میخورم تکون کم یه.  باشه فلزي باید نشستم روش که سردي و سخت صندلی

  . کردن میخ زمین به رو هاش پایه انگار

 بسته هاي چشم این با که میره یادم.  میچرخونم سر ناخودآگاه دره شدن باز از ظاهرا که ناهنجاري قژ قژ صداي به

  . ببینم رو چیزي تونم نمی
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 مالیم عطر یه.  میکنم حس خودم نزدیک رو کسی حضور.  میشنوم رو میشن برداشته باصالبت که هایی قدم صداي

  . میپیچه مشامم توي مردونه

 عقب رو خودم کم یه میز با برخوردش صداي از.  میکنه پرت جلوم میز روي محکم رو چیزي رومه به رو که کسی

 مرد باید نممیک حس و مقابلمه که کسی اون انگار.  زمین روي چیزي شدن کشیده شبیه میشنوم صدایی بعد.  میکشم

  . میشینه روم به رو باشه

 الفهک.  میکنم حس خودم روي رو نگاهش سنگینی.  میذاره منتظر رو من و نمیگه چیزي هیچ دقیقه چند براي شاید

  . میکنم اعتراض.  میشم قرار بی.  میشم

  ؟ خبره چه بگه من به نیست قرار یکی -

 گذاشته امبر رو شده ضبط پیش از نوار یه نفر یه انگار.  حالته بی و سرد صداش.  میکنه باز زبون مقابلم مرد باالخره

  . باشه

  . شما به ما نه ، بدي جواب ما هاي سوال به شما که اینجاییم -

  . بگم تونم نمی چیزي دیگه.  میکشه رخم به بیشتر رو اتاق سرماي ، صداش سردي

  ؟ فامیل و اسم -

  . میدم جواب و گرفته صدام بار این.  میدم قورت سختی به رو دهنم آب

  . منش به هما -

  ؟ پدر نام -

  . بهمن -

  ؟ تولد تاریخ -

 نای و میکشه رو من داره مشکوك و عجیب شرایط این ، خبري بی این.  ندارم رو وضعیت این تحمل.  نمیدم جواب

  . من صبر ي خرخره روي گذاشته پا هاش سوال و لحن این با مرد

  . میکنه تکرار رو سوالش بده لحنش توي تغییري که اون بی مرد ، میشه طوالنی که مکثم

  ؟ تولد تاریخ -

  . میکنم طغیان.  میکنم سرریز.  میشم آشفته

 ريکا شما براي که هم اطالعاتم درآوردن.  نوشتم کردم پر بار هزار دفعه اون که کوفتی هاي برگه اون توي رو اینا -

  . نداره
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  . نکشم داد تا.  نگم اي دیگه نامربوط چیز تا میکشم هم روي حرص سر از رو هام دندون

  ؟ میکنم جون ؟ میشم آب ذره ذره دارم که فهمن نمی چرا

  . میده ادامه سکون همون با من به توجه بی مرد

 یلیخ اگر اما.  میره و بره پیش درست روند یه طبق باید چیز همه.  نمیبري پیش از کاري ها نمایش قبیل این با -

  ؟ بود چی ماموریتت ؟ داشتی سازمان توي پستی چه.  مطلب اصل سر بریم تونیم می ، داري اصرار

 میزنه یرونب گلوم از خفه جیغ یه شبیه صدام اختیار بی.  بوده درست شنیدم که چیزي اون واقعا یا گیجم من فهمم نمی

.  

  ؟ چی -

  ؟ کنم تکرار براتون بار دو رو سوالی هر باید -

  ؟ چی ماموریتِ ؟ چیه پست -

  . بدتره خوابم از بیداریم اما.  میشم بیدار خواب از دارم تازه انگار

  . میشنوم میده بیرون مرد که رو بلندي نفس صداي

  ! بیاري دووم تونی می کجا تا تو دید باید اما بمونیم منتظر حاالها حاال تونیم می.  زیاده صبرمون ما -

  . میزنه صدا رو کسی و میکشه عقب رو صندلی دوباره

  ؟ ستوان -

  . میشنوم میشه دور ازم که رو مرد محکم هاي قدم صداي و میکنم احساس رو کسی شدن نزدیک

 ي پارچه یه.  زنممی چنگ لباسش به هام انگشت با.  کنه باز رو دستبند تا میگیره رو هام دست.  ایسته می پشتم نفر یه

  . باشه هزنون چادر یه ي پارچه باید احتماال.  استخون نه گوشت نه ، نیست چیزي زیرش که میاد دستم توي نرم و لیز

 به ور آزادي در تنها دارن انگار.  گردونن برم متري نه اتاق اون به دوباره قراره یعنی ، دیدم که باشه زنی همون این اگر

  . میارم زبون به میرسه ذهنم به که رو چیزي اولین زده هول ، میبندن روم

 نیخا قلیچ سرگرد و سماعی سرهنگ به دونستم می که رو چیزي هر من اما هستین چی دنبال شما دونم نمی من -

  . میگم بازم بخواید.  گفتم

  .میشه نزدیک بهم ، سرم پشت جایی از مرد صداي.  میگیره فاصله ازم زن و میشه متوقف ها قدم صداي



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢٩٣ 

 

 بوده ماش گفتگوي تا دو توي که چیزي هر عینا.  کلمه به کلمه.  دارم سرهنگ با رو شما گفتگوهاي کامل متن من -

 القیتخ کم یه نبود بهتر.  نمیکنه قانع هم رو بچه یه حتی.  ایه ساده داستان.  منه دست االن و شده پیاده نوار روي از

  ؟ میدادي خرج به

 چی براي رو من.  من از میخواید چی دیگه دونم نمی.  گفتم ، بودم شنیده که رو چیزي هر ، اومدم داوطلبانه من -

  ؟ داشتین نگه جا این

  . میشینه مقابلم هم باز مرد.  برمیگرده رو به رو به دوباره و چرخه می مرد چرخش همراه سرم

 سازمان با همکاري به متهم شما منش به هما خانم!  باشه ؟ بهت نشده اتهام تفهیم هنوز بگی خواي می پس -

  . صمدي بهروز قتل در همدستی و مشارکت همچنین و هستید گاردیوم

...  

 کم هچ ؟ قتل.  میگیره پژواك ذهنم توي کلمه این.  قتل.  میشه آوار ، فقراتم ستون.  میریزه فرو وجودم توي چیزي

  ؟ کشتم آدم ، هما ، من.  خوابیده پشتش حرف چقدر.  کلمه این حرفه

 ، چشمش از دور و درآورد رو کفرم سهرابی که بار اون ؟ بوده چی کردم عمرم توي که کاري ترین خشن میکنم فکر

  ؟ زدمش دمپایی با و بودم عصبانی هادي از که دفعه اون یا کردم خالی غذاش ظرف توي رو آبم لیوان نصف

 داشته شوخی کسی با ها آدم این بده نشون که نیست چیزي هیچ ولی.  میاد نظر به زشت شوخی یه شبیه!  قتل اما

  . باشن

 چقدر.  صمدي.  صمدي...  بهروز ؟ صمدي بهروز.  میکنم تکرار خودم براي بار هزار رو اش جمله میگذره که کم یه

  ؟ خدا شنیدمش کجا.  صمدي بهروز.  اسم این آشناست

  . فهمم نمی خدا به.  فهمم نمی ؟ صمدي بهروز ؟ من ؟ قتل -

  . فهمم نمی چی هیچ.  ام درمونده

  . میکنه آشوب رو دلم صداش ممتد سیر خط.  میزنه ورق رو چیزي مرد

  ؟ شدي سازمان جذب چطور.  بریم جلو هم با جز به جز باشه بهتر شاید -

  . دونم نمی هیچی ، میگین شما که سازمانی این از من -

 هم رو برادرت.  تربیته و اصالح کانون توي االن موادش ي شاخه با همکاري جرم به هم برادرت که سازمانی همون -

  ؟ کردي سازمان وارد تو
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 کشمکش ینا میفهمم تازه ثانیه چند از بعد.  بگیرن آروم جا یه تونن نمی هم هام دست و میفته تقال به سینه توي قلبم

 یب تقالي خاطر به هام مچ.  محکمتره موقعیت این توي من از که فلزن تیکه یه گیر هام دست.  است فایده بی

  . میگیره اوج صدام.  بیشتره خیلی دلم زخم سوزش اما میشن زخمی حاصلم

 يهمکار گفتین.  بدم نجات مخمصه این از رو برادرم که زدم آتیش و آب به رو خودم من ؟ خودتون براي میگید چی -

 روي به ور بشینید شما االن که گفتم بودم شنیده چی هر و اومدم من که چرندیات این از و مجازات تخفیف و پلیس با

  . ببندید من به میخواد دلتون چی هر من

 اما.  یشمم آروم که کنم تلقین خودم به تا بشکنم رو هام انگشت مفصل قدیمم عادت به میخواد دلم.  عصبیم و کالفه

  . میدم بیرون بینی از رو ام خسته هاي نفس جاش به.  زنن می پس رو فکر این دستبند توي دردناکم هاي دست

 ظتلف رو ها کلمه آروم و طمانینه با.  شده خم طرفم به میز روي فهمم می میخوره صورتم توي که مرد هاي نفس هرم

  . میزنه سیلی صورتم به صداش تمسخر هاي رگه.  میکنه

 تو هک آدم عده یه ؟ فهمیدي اتفاقی داري که رو اطالعاتی تمام میکنی ادعا ؟ هستی حرفت سر هنوز بگی خواي می -

 و نزد حرف کاریشون مسائل ترین محرمانه به راجع تو حضور در.  شدن جمع هم دور نداشتی باهاشون سنخیتی هیچ

 رتبه منش به هما مهندس از ؟ بدي اطالع بهشون بهتره و مهمه پلیس براي اطالعات اون برقضا دست دیدي هم تو

  . بعیده ناشیانه هاي دروغ این سراسري کنکور 76 ي

 نقطه هیچ من.  نندازم دردسرهایی همچین توي رو خودم که هستم باهوش قدري اون من.  میگید دارید که خودتون -

  ؟ بدم خودم دست کاري همچین یه باید چرا ، خوب کار ، خوب تحصیالت.  ندارم زندگیم توي تاریکی ي

 ثانیه دچن براي فقط اما میشم امیدوار.  داده تکیه جایی به انگار میکشه اي آسوده نفس.  میشه دور کم یه مرد صداي

  . میگه چون

 با و سواد کم هاي آدم وگرنه.  میشن هایی گروه چنین جذب بیشتر تر باهوش افراد آمار طبق بر.  همینه مسئله دقیقا -

 انتخاب توي همیشه گاردیوم خصوصا.  نمیذارن شرارت و ها دزدي خرده از فراتر رو پاشون ، پائین هوشی ي بهره

 نحوه گفت باید خوب اما.  بشی شناسایی دیر که شد باعث سفیدت پرونده همین... .  میده خرج به عمل دقت اعضاش

 ناناطمی جلب براي آرش سازمانی اسم با سلطانی وحید ي درباره درست کامال و خوب خبر یه اول.  بود جالب کارت ي

 مديص به بتونی تا دادي غلط اطالعات سري یه!  معصوم کامال نفوذي یا جاسوس یه نقش کردن بازي بعد و پلیس

  . برسی

 با صالا.  میکنه استفاده خودم علیه چیز همه از داره راحت قدر این.  میکنه تعبیر جوري این رو کارهام داره نمیشه باورم

  ؟ سندي چه با ، مدرکی چه

  . مونمب آروم میکنم تالش اما.  بگیرم رو صورتم نم میتوستم و بود باز هام دست کاش.  میکنم عرق سرما این توي
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 ودب چی...  گفتید که رو آدمی اون حتی من.  میزنید رو ها حرف این حسابی چه روي دونم نمی اصال من!  ببینید -

  . نمیشناسم رو اون حتی ؟ صمدي ؟...  ؟ اسمش

  . اومده شما خود اظهارات توي اسمش چون جالبه -

  . میخونه نوشته روي از رو متن یه داره انگار که مرد صداي و میشه بلند ها کاغذ خوردن ورق صداي دوباره بعد

 فتگ فردوست سعید.  گرفت رو صمدي سراغ کامران از مرد " که گفتید سماعی سرهنگ با دومتون مالقات توي -

  " ؟ گرفتن رو صمدي نکنه.  شده رد مرز از شهرام شنیدم

  . میکنم پاك ام شونه ي کناره با رو لبم پشت.  میگیرن راه صورتم روي عرق هاي دونه

 باز اما کنهنمی باورم دیگه بگم که چی هر حاال میدونم ؟ همینه میگن که بدشانسی ؟ بود کرده هنگ لعنتی مغز این چرا

  . میزنم دیوار و در به رو خودم هم

 اصال هک رو آدمی بخوام که نداشتم دلیلی هم بعد.  شنیدم رو اسمش دفعه همون فقط.  نمیشناسمش میگم بازم من -

  . است مسخره.  بکشم نمیشناسم

 اگر.  دارن کشتنش براي کافی ي انگیزه همشون تقریبا و.  میشناسن و نمیشناسن رو صمدي گاردیوم توي ها خیلی -

  . نداشتی الزم هم فردي انگیزه کشتنش براي حتی که باشی سازمان سی*سیا ي شاخه توي

  . تلخه روحم.  تلخه ذهنم.  تلخه دهنم.  میشه خشک گلوم ؟ سیاسی.  میاد بند زبونم

 هر اپوشپ ، بوده که کسی هر کار.  شد نابود زندگیم.  شد تموم.  شم خالص تونم نمی دیگه یکی این از میکنم فکر

 خداحافظی چیز همه با ، کس همه با اومدن از قبل تا دونستم می کاش.  ام ریشه به زده تیشه ، بوده که نامردي

  . میکردم

  . میگم وقتی میلرزه صدام

  ؟ دارم ست*سیا کار به کار چه.  نمیدم تشخیص خودمم راست و چپ من خدا به -

 طانیسل که درسته.  ممکنه دیگه ي شاخه تا دو اما.  نیستی مواد ي شاخه توي احتماال که میگه آرش دادن لو خوب -

 کارت.  زنهب بخواد نشون دو و تیر یه که این مگر نمیکنه پاکسازي طوري این گاردیوم اما بود سوخته ي مهره یه تقریبا

 ي شاخه طرف از سازمانی اهداف سري یه نه یا باشه انسان قاچاق ي شاخه طرف از حساب تسویه جور یه تونست می

  میزد؟ ازش یا داد نمی موقع به رو درصدش آرش مثال.  باشه مستتر پشتش سی*سیا

 هک میکرد رو فکرش کی!  علی امیر دفتر برد روي نگاري چهره نقاشی اون به لعنت!  آرش به لعنت!  من به لعنت

  ؟ برسه جا این به من بازي قهرمان
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 برات رو جاها این بخواد فکرت که کردي فکر ماجرا این توي کی!  هما هی.  میزنم پوزخند خودم به افکارم توي بعد

  . نکردي فکر لحظه یه.  زیاده تر زرنگ تو از که نکردي فکر لحظه یه ؟ کنه بینی پیش

 از.  وچیکک زخم یه حتی.  ندارم رو چیز هیچ تحمل تاب دیگه.  میچسبه مچم به بدتر دستبند که میدم خودم به تکونی

  . میچسبونم ام سینه به رو ام چونه و میکنم خم تونم می که جائی تا رو سرم.  میکشم هوفی دستم زخم سوزش

  . میکنه دستی پیش مرد ، میشه طوالنی که بینمون سکوت.  کنم فکر االن الاقل.  کنم فکر االن باید

 نگالچ و شاخه تا دو عقرب مثل سازمان اعضا بقیه ذهنیت توي اصال!  باشه ؟ نداشتی خبر هم این از بگی میخواي -

 شاخه لیما تامین و تاسیس براي کارشون اصل که دونستن می دیگه ي شاخه تا دو هاي سرکرده فقط.  نداره بیشتر

 ونهت نمی خودت جز کس هیچ دیگه جا این ببین.  کنه نمی بهت کمکی هم این اما.  گرفته پا سازمان سی*سیا ي

 جهنتی این به وقت هر.  کن فکر.  بوده چی هر.  بگی رو راستش.  نه قصه.  بگی رو راستش بهتره.  کنه کمکت

  . کن خبرم داري زدن حرف آمادگی که رسیدي

  . میکشه خط من اعصاب روي زمین روي صندلیش شدن کشیده صداي

 باورنکردنی سرماي توي من و میشن دود خامم هاي خیال.  میگیره فاصله ازم امید.  میگیرن فاصله ازم هاش قدم

  . مونم می جا باورم

...  

 بیرون اتاق از رو من و کنه می باز رو هام دست.  سمتم میاد زن تا میزنم پا و دست خودم افکار توي چقدر دونم نمی

  . شده تر طوالنی نظرم به راه که ام خسته قدر اون من یا میبرتم اي دیگه اتاق به داره دونم نمی.  میبره

  . سستن زانوهام.  میشن کشیده زمین روي.  ندارن جونی پاهام

 فکرم به اول از چرا.  بگیرم وکیل خوام می بگم تونم می ؟ برمیاد دستم از کاري چه ؟ کنم کار چه باید میکنم فکر

  ؟ اومده رمس به چی داره خبر کسی اصال ؟ میکنه رو کار این کی.  بگیره رو کارم دنبال باید بیرون اون یکی ؟ نرسید

 ؟ بمونم جا این باید دیگه چقدر ؟ میکشه طول چقدر ، کنه ثابت رو گناهیم بی و بیاد بخواد تا گرفتم هم وکیل حاال

  ؟ میشه چی بعدش

  ؟ شد جوري این چرا اصال

 ونخ گس طعم.  میگیرم دندون به مدام رو لبم ي گوشه استرس شدت از.  است همهمه سرم توي!  فکر!  فکر!  فکر

  ! دیروز هم شاید یا.  بود امروز مال.  است تازه هنوزم که زخمم.  کرده سرباز لبم زخم میفهمم تازه میره زبونم زیر که

  . کنهب حالم به فکري یه یکی شاید ، کنم نگاه رو چیز همه شدن خراب و بمونم منتظر تونم نمی.  تونم نمی!  نه
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 هنوزم.  نمیشنوم و میشنوم رو صداش.  میشه کشیده ایستادنم با زن دست.  میچسبن زمین به پاهام انگار دفعه یک

  . خودمم خیال و فکر گیر

 شهمی چی ؟ چی نکنن باور اگر.  ایه مسخره داستان هم واقعیت این اصال ؟ میشه چی مگه ؟ چی بگم رو چیز همه اگر

  ؟ میشه االن از بدتر چی ؟

  . برگردم ایستادم روش که سفتی زمین همین به میکنه مجبور رو من.  میده تکونم زن دست

  . بیفت راه ؟ وایستادي چرا -

 ام تیجهن بی کار متوجه بالفاصله.  میگیرم باال رو سرم و میچرخم طرفش به کم یه اختیار بی.  قدتره بلند من از زن

  ! هما احمقی هنوزم.  میزنم داد خودم سر.  ببینمش تونم نمی ، نمیکنه فرقی که اوضاع.  میشم

  . میکشم بیرون درونم چاه اعماق از زحمت به رو صدام و میکنم فوت بیرون رو نفسم

  . برگردم میخوام -

  ؟ چی -

  . برگردم میخوام.  بزنیم حرف تا کنم خبرش گفت خودش آقا اون -

 ور طرف اون و طرف این داره انگار.  میچرخه بازوم دور دستش و میکنه مکث ثانیه چند.  میده فشار رو بازوم ستوان

  . میگه و برمیگرده بعد.  میکنه نگاه

  . بریم بیا خب خیلی -

 میله تپش از دستبند ي حلقه شدن رد ، فلزي صندلی.  میشه تکرار اتفاقات دوباره.  برمیگردم رو اومده راه و میچرخم

  . کشنده انتظار یه ، انتظار و هام دست شدن بسته ، اش

.  میریزه من پاهاي جلوي رو هاش خرده و میخوره رو دنیام ، رو امیدم ، رو وجودم ذره ذره.  میفته جونم به خوره

 فراري وسکاب این از رو من تونن نمی که خاصیتن بی خشک چوب جفت یه فقط نیستن ستون دیگه االن که پاهایی

  . بدن

 مديص اسم ي قضیه بشه نکنه.  نمیشه درست چیزي هم بگم اگر که میخونه ورد گوشم توي مدام موذي موجود یه

 چقدر.  سپرمب کاربلد یه به رو کار این و برگردم باید ؟ کنم انکار رو شناختنش میخوام کرد فکر مرد و بود رفته یادم که

 ماا.  میشه آب بر نقش ام آینده ي همه ، شه جور برام سی*سیا ي پرونده یه که همین!  من واي ؟ مگه میکشه طول

  ؟ کشکه مگه.  نمیشه

  ؟ میکردي تو فکرها خوب اول نبود بهتر ؟ گرفتی رو تصمیمت پس!  خوب -

  . نشدم صندلی کشیدن حتی یا در صداي متوجه بار این.  میام خودم به تازه میشنوم که رو مرد صداي
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  . کنم خفه رو اون اول جوري یه باید.  هاست حرف این از بلندتر من درونی هیاهوي صداي.  دارم حق

 که ها موقع اون.  دعا مجلس میرفتم مادریم مادربزرگ ، جون مامان با که میفتم ها وقت اون یاد اما چطور دونم نمی

 و میداد من به هم دعا کتاب یه داره نگهم آروم که این براي جون مامان و میکردم نگاه پوش سیاه هاي زن ردیف به

 فهمیدم نمی من و " میخونم درست دارم ببین کن نگاه.  بینه نمی درست هام چشم که من!  مادر!  هما " میگفت

  . من کردن نگاه به احتیاجیه چه دیگه میخونه رو دعا بلند بلند خانمی وقتی

.  میادن یادم هیچی ولی.  گرفتمش ندید ، هم باز هاي چشم با که کسی به بسپرم رو خودم میخوام.  بخونم دعا میخوام

  ! هیچی

  ! میکردي رو کار این قبال باید کنی فکر میخواستی اگر -

 گر از که تو!  خدا ".  دلم ته ته.  میزنم صداش فقط و میدم قورت رو دهنم آب ؟ نمیکنه صبر چرا مرد این!  لعنتی

  ".  بمون کنارم ، نزدیکتري من به گردن

  . میکنم باز زبون

 فقط گفتمن دروغ.  نگفتم رو چیز همه فقط.  گفتم رو حقیقت عین ، بقیه یا سرهنگ به ، گفتم قبال که چیزي هر من -

  . کردم سانسور رو چیزها بعضی

  . بدم ادامه من تا منتظره میده نشون و نمیگه چیزي مرد

 که زيرو از.  میکنم تعریف اول از.  میدم ادامه اما میسوزنتم که آتش گوي یه.  گلومه توي گوي یه ي اندازه چیزي یه

.  میگم رو چیز همه.  افتادن راهمون سر که هایی سنگریزه اولین از... .  از ، زاهدي ماشین دزدي از ، گرفتن رو هادي

 گذاشتم نرستورا کافه اون توي رو بردم پول وقتی تا ، بازي آخرین تا ؟ کجا تا.  بد و خوب ، ثانیه به ثانیه ، ریز به ریز

 جوري نای روزي یه دونستم نمی که ، گذاشتم سرم پشت همیشه براي رو کامران کردم می فکر و دستیم کیف توي

  . روم جلوي میشه سد

 نگاهم رچطو االن روم به رو مرد که کنم نمی فکر این به.  میکشه طول ساعت چند یا دقیقه چند واگویه این دونم نمی

  . باشه تونه می چی هام حرف عواقب یا میکنه

  . پرسه نمی هم سوال حتی.  میده گوش فقط و ساکته مدت تمام هم مخاطبم مرد

  . زدن حرف وقفه بی از میگیره نفسم

 لحظه.  ممون می نتیجه منتظر ، نداره چیزي دیگه و کرده شلیک هم رو تیرش آخرین که سربازي مثل ، میشه که تموم

  . میگذره سکوت به مرگن و زندگی بین ، نکشیدن و کشیدن نفس بین ي فاصله درازاي به که هایی

  . نمیده نشون هم العملی عکس حتی مرد ظاهرا.  میام تنگ به سکوت شدن کشدار از
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  . میده قرار صحبت طرف رو من باالخره که بگیرم رو گردنم هاي مهره خستگی تا میکنم خم عقب به رو سرم

 مديص قتل ي نقشه از نداري، گاردیوم به ارتباطی هیچ تو.  بوده بازي یه فقط ها این ي همه بگی خواي می پس -

  ؟ اطالعی بی هم نُت ماهیت از و بودي خبر بی

  . نمدو نمی هم کلمه یه حتی دیگه.  کردم تعریف بود افتاده اتفاق که رو چیزهایی اون ي کلمه به کلمه من.  آره -

  ؟ نگفتی رو حقیقت اول از چرا پس ، راستانته داستان این اگر -

 رو انتظارم بدتري هاي چیز میدونستم چه.  بیفتم گیر چیزها جور این و قمار جرم به خواستم نمی.  ترسیدم می -

  . میکشه

 رونبی هام چشم از و شده ذوب گلوم توي گوي اون میفهمم تازه.  میکشم باال رو بینیم آب.  نشسته خش به صدام

  . دمهآ تحمل از بیشتر بودن قوي و کردن بازي نقش هایی وقت یه که کرد قبول باید.  شده خیس صورتم.  ریخته

  . میشه محسوب قوت ي نقطه ، ضعیف واقعی خود این هایی وقت یه اصال

 تا دبو باز هام چشم کاش.  میخواد شجاعت خودش ببینن رو ضعفت دیگران بذاري و برداري رو ماسکت که این حتی

 هم لممقاب مرد تا میکنم آزاد رو افتادم گره صداي نیست، که حاال اما.  مینداختم مرد وجدان جون به رو نگاهم شفافیت

  . کنه باورم و خواد نمی هم چشم دیدنش که رو چیزي کنه حس شاید تا.  ببینه رو لرزشش

 هک کنم کار چی.  گفتم عینا رو بود که چیزي هر دیگه بار این دارید قبولش که چی هر به خودم جون به ، خدا به -

  ؟ کنید باور

 زدن دور صداي و چرخش حس همین اما بینمش نمی.  میگرده اتاق توي میز دور.  میشه بلند جا از مرد میکنم حس

 هر.  میچرخه دورم دوار طور همین میزنه حرف باهام که هم خودش صداي.  میدن سرگیجه احساس بهم هاش قدم

  . میکنه دعوت آرامش به رو منقبضم عضالت ، اش شده نرم لحن چند

 کامران.  نداره خارجی وجود فردوست سعید.  نیست بردي اسم که هایی آدم این از ردي هیچ که جاست این مشکل -

  . خیلی.  بود مهم خیلی ما براي صمدي.  موندي تو فقط میون این و شدن نیست زاهدي شهرام و صائب

 غر خودم با لب زیر.  کنه پیدا تسکین کم یه بدم حال شاید تا میدم فشار هم روي نوار زیر از طور همون رو هام پلک

  . میکنم غر

  ؟ میشه چی مگه.  کمتر دنیا هاي عوضی از عوضی یه حاال ؟ نبوده ها این ي کاسه هم مگه -

 رو خودم کم یه ناخودآگاه.  شده خم میز روي انگار.  میخوره صورتم توي باال از هاش نفس.  ایسته می روم روبه مرد

  . میکشم عقب

  . باشه مهم میتونه هم افتاده جا و نبوده مهم اصال نظرت به که چیزي یه ، جمله یه ، کلمه یه!  کن فکر -
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  . میکشم باال رو بینیم آب دوباره و میدم تکون راست چپ به ، نفی ي نشونه به رو سرم

 مديص.  میکنه استفاده مختلف هاي روش از مختلف سطوح توي اعضاش وفاداري از اطمینان براي گاردیوم!  ببین -

 هر ات رانندگی جریمه برگه یه از ، میکرده جمع مدرك اعضا علیه باید.  سازمان میانی سطوح توي بود امنیتی آدم یه

 ظحف براي هم اون اما.  بشه استفاده آدم اون علیه ازش لزوم وقت به تا میداده ارائه باالتر سطوح به و اي دیگه چیز

 اي هرهم صمدي.  میکرده ذخیره نُت اسم به فایلی توي و میگرفته تصویري کپی یه مدرکی هر روي از خودش امنیت

 چیزي یا ؟ نشنیدي اي دیگه کس از رو اسمش.  بگرد ذهنت توي دیگه بار یه.  بودن تشنه خونش به ها خیلی که بود

  ؟ برسه نظرت به مشکوك که نبوده

  . کس هیچ گفتم که هایی اون جز به -

  . میگرده دور و میگیره رو ازم دوباره

 یا گیگرسن ، خستگی ، موثرتره کدوم دونم نمی.  گرفتن نبض هام رگ.  میکنن قراري بی عصبیم هاي رشته تمام

  . میریزه هم به بدتر رو حالم ها چرخیدن این و آشوبه دلم هست که چی هر اما استرس و فشار

  . میزنه تشر بهم مرد

  ؟ تو گردن بیفته ها تقصیر ي همه میخواي -

 حرف حتی.  بدم فشارش منگم سر و خروش و جوش پر ي معده روي تا ندارم دستی حتی و بده حالم!  خدا واي

  . خط سر برمیگردیم و میذاریم نقطه مدام انگار.  میکنه حرکت دورانی مسیر یه توي داره انگار هم هامون

****  

 رارتک بار چند رو کار این افتاده آب از بیرون ماهی مثل.  بلعم می رو هوا فقط اما بگم چیزي که میکنم باز رو دهنم

 نرفت رو قدم صداي.  کشم می منقطعی سوزان آه.  میکنم احساس رو ام معده شدن مچاله.  است فایده بی.  میکنم

  . میزنه حرف باهام کنارم جایی از.  میشه متوقف مرد

 روهگ چنین با همکاري براي چیزي هیچ شون عقبه توي که ان دستی دم قدر اون یا بردي اسم ازشون که هایی آدم -

 زا پائی رد هیچ که زرنگن قدر این یا ستاري مثل خبري بی ازشون ظاهرا تو البته که نیست هایی سازمان و ها

  . صائب مثل نذاشتن جا به خودشون

 هجوم از تا میدم فشار هم روي رو هام دندون.  ندارم تمرکز هستند کلماتش پشت که معنایی کردن پیدا براي

  . میگیره رو حرفش ي دنباله توجه بی مرد.  کنم جلوگیري دردناکم مري به ام معده محتویات

 هی توي رو اون ما.  نداشت خبر کرده معرفی پلیس به رو خودش صمدي اینکه از کسی.  توئه علیه شواهد ي همه -

 ارتباط داخل با یعنی زدي حرف ازش تو وقتی.  میداشتیم نگه خودمون همکارهاي حتی چشم از دور امن ي خونه

 نمی شاز چیزي هم ما حتی ، نبود مطلع نُت ي قضیه از کس هیچ.  رسوندي بقیه به تو رو خبر این احتماال و.  داشتی
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 از یکی.  شد کشته صمدي که جایی.  آدرسش وقت سر بردي رو ما تو.  بردي رو اسمش اول بار براي تو.  دونستیم

  . بستریند هنوز دیگه تاي دو و شد شهید ما افراد

 وير رو سرم بتونم تا میدم کش ممکن حد تا رو بدنم.  میزنن بهم رو ضربه آخرین و خالص تیر میشن ها حرف این

  . کنم تحمل تونم نمی دیگه.  بذارم میز

 من بینه نمی.  کنه می اصرار من دادن عذاب به و کنارم شده خم.  میشه شنیده بار این گوشم کنار از مرد صداي

  ؟ شکستم

 اون و برادرت وضعیت.  است دیگه منفی امتیاز یه برات خودش این ، کردي رد هم رو سرهنگ با همکاري وقتی -

 زیدم هم ها این ، شدن گم که پلیسه سازمانی هاي اسلحه جز که اي اسلحه ، نداري خبر ازش میگی تو که اي اسلحه

  ! کن فکر.  کردي فراموشش تو که باشه بوده کسی باید.  علته بر

 نفس نفس هب بیشتر.  میشن عمیق و بریده بریده هام نفس.  میکنه طاق رو طاقتم درد.  میدم تکیه میز به رو پیشونیم

 بلند رو سرم.  بیارم تاب رو خموده حالت این خیلی تونم نمی.  میفته رعشه به میز سرماي از تبدارم تن.  مونن می زدن

  . میدم قورت صدا پر رو دهنم آب.  میذارم خودم ي سینه به رو ام چونه و میکنم

 جلو به رو ام شده خشک هاي دست.  میکنن باز رو بندم دست و میگیرن رو داغم هاي انگشت ، لطیفی هاي دست

 هک کنن قفلشون هم به جلو از بار این تا میگیرن به رو هام دست دوباره.  میشنوم رو هام استخون قرچ قرچ.  میارم

  . میشه مانع مرد صداي

  . نیست الزم -

 نوارهاي زن.  میشه آشوب دوباره دلم.  میکنم لمس رو پوستم روي هاي خراشیدگی جاي.  میدم ماساژ رو هام مچ

 درد به رو دلم هم ها چسب زبري حتی.  میره عقب بعد و میچسبونه هام مچ روي به زخم چسب شبیه رو کوچیک

 ددر اصال.  نیست دوتا یکی که دردم اما.  بگیرم رو تهوعم حالت جلوي تا میذارم دهنم روي رو دستم پشت.  میاره

  . بیاره درت زانو به تا.  میکنه حمله ، میکنه کشی لشکر میاد وقتی

 فشار کردنن ذوق ذوق حال در که رو هام چشم آزادم دست با و میذارم میز روي دستبنده ي حلقه گیر که رو دستی

  . میدم

  . برداري رو بند چشم تونی می میخواي اگر -

 دوباره هام پلک کردن باز محض به.  میکشم پائین رو اي پارچه نوار.  میکنم قبول لحظه در رو مرد پیشنهاد

 هب رو نور انگار چند هر.  میزنه رو هام چشم اتاق توي نور اندك همون.  ندارم هم رو بودنشون باز تحمل.  میبندمشون

  . کردن باز چیزها خیلی روي به رو هام چشم انگار.  ذهنم زوایاي ترین تاریک به ، میدم راه دنیام

  . میدم تکیه دستم کف به رو هام چشم و میذارم میز روي رو هام آرنج
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 باالتر رو سرم.  میبینم رو روي جنس از لیوان یه از تاري تصویر.  میکنم بلند سر میز روي چیزي گرفتن قرار حس با

 ظاهري اب سالگی سی ي دهه اواخر توي مرد یه.  میکنه پیدا تصویري تجسم یه مخاطبم مرد صداي باالخره.  میگیرم

 روي جاش به و نداره سبیل و ریش.  پوشیده اش مردونه پیرهن روي رو رنگ اي سرمه ي ساده پلیور یه که مرتب

 تا فیزیکه و اضیری دبیرهاي شبیه بیشتر ظاهرش.  گرفته قرار مشکی شکل مستطیل قاب با عینک یه عقابیش بینی

  . پلیس

  . میزنه اي اشاره روم به رو لیوان به سر با میکنه شکار که رو نگاهم

 رگ ويت بالفاصله آب شیرینی ي ذره ذره.  میدم تشخیص رو قند آب شیرین طعم.  برم می لب به و برمیدارم رو لیوان

  . میشه خم سمتم به مرد.  میگیره آروم کم یه ام معده.  میکنن خیز و جست هام

  ؟ که بزنیم بردي نام که رو هایی این نگاري چهره طرح تا کنی کمک میتونی حداقل -

  . تائید براي میکنم پائین و باال رو سرم.  نوشیدنم حال در جرعه جرعه هنوز

 هل متمس به قلمی و کاغذ میارم پائین که رو لیوان.  میگیره ضرب میز روي هاش انگشت با و میده تکیه عقب به مرد

  . میده

  . بنویس رو رفتی حال به تا که رو جایی هر دقیق آدرس -

 ستبندد قفل دوباره.  میاد طرفم به زن میشه که تموم.  میکنم نوشتن به شروع معوجی و کج خط و لرزون هاي دست با

  . برمیگرده هام چشم روي باز اي پارچه نوار.  شم بلند جا از تا میگیره رو بغلم زیر و میبنده رو

 اي لمهک هیچ دیگه که زدم حرف قدر اون انگار.  گم نمی هیچی.  درانتظارمه سرنوشتی چه یا میبرنم کجا پرسم نمی

  . نیست ذهنیم المعارف دایرة توي گفتن براي

  . چرخیم می تو در تو راهروهاي توي دوباره و میبرتم بیرون اتاق از

  . میریم باال داریم و آسانسوریم سوار میکنم حس بعد و میکنه متوقفم جایی

  . مونه می اشج سر دستبند اما برمیداره رو نوار دوباره و مینشونتم تر نرم صندلی یه روي بار این ، میرسیم که مقصد به

 پر اتاق تر گرم و تازه هواي از رو هام ریه.  است تازه هواش اما بینم نمی اي پنجره.  داره روشنی دیوارهاي اتاق این

 . داده رخوت به رو جاش کم کم حاال بود کرده نفوذ استخونم عمق تا که مجهولی سرماي که فهمم می تازه.  میکنم

  . نیست هام شونه روي باري دیگه

 اپیت لپ.  میذاره من کنار و برمیداره میز طرف اون از رو صندلی زن.  میاد اتاق به هم دیگه زن یه بعد ي دقیقه چند

  . میشه چهره طراحی ي برنامه وارد و میکنه باز میز روي رو

  . میکنه متوقفش بودم دیده که مردي صداي ، شروع از قبل اما
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  . کنید صبر -

  . پرسه می و میاد جلو قدم دو مرد.  ایسته می ، شده اتاق داخل تازه که مرد احترام به زن

  ؟ وصلید شبکه به -

  . بله -

 روم يجلو عکس ي پوشه یه کار کم یه از بعد.  برمیگردونه خودش سمت به رو تاپ لپ و میگیره جا زن صندلی روي

  . میکنه باز

  ؟ نمیاد آشنا نظرت به کسی ها عکس این توي ، ببین -

  . کنهمی مکث یکیشون روي اینکه تا.  نیستن آشنا برام کدوم هیچ اما میکنه رد دیگري از بعد یکی رو ها عکس

  ؟ چطور این -

  . نه -

  . کن دقت.  باشیش دیده باید ؟ مطمئنی -

 نه یعنی که میدم تکون سري.  ندیدم رو عکس توي مرد من.  نمیکنه فرقی هیچ اما میشم خم مونیتور سمت به کم یه

.  

  . صمدیه این -

  . میاره رو بعدي عکس

  ؟ چی یکی این -

  . نمیکنه فرقی جوابم

  . بهروز برادر.  صمدیه بهزاد این -

  . نمیکنه تداعی رو چیزي برام هم اسمش حتی

 باعث دبع وقت چند که میکنن استفاده تقلبی آمپول یه از براش ، پزشکی دندون به مراجعه یه توي امسال اوائل -

 مین موقعیتش بابت صمدي.  میکنه فوت مشکل همین اثر بر زود خیلی و میشه سرطان هم بعد و زائده یه ایجاد

 که دفهمی زود خیلی.  ایه حرفه چقدر مدارك ردگیري توي صمدي بود کرده فراموش گاردیوم اما کنه شکایت تونست

 فقط و دبو نزده نُت از حرفی.  ما پیش اومد همین خاطر به.  برمیگرده سازمان توي تیمی درگیري جور یه به قضیه این

  . میکنه همکاري باهامون شدن خارج مرز از جدید شناسایی مدارك با اش خانواده اعضا ي بقیه وقتی بود گفته

  . نمیشناسمش من.  نمیکنه کمکی هم مرد هاي حرف
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 اپت لپ ي صفحه از رو روم.  میزنه چنگ دلم ي دیواره به چیزي.  برمیگرده تهوعم حالت دوباره بعدي عکس دیدن با

  . کرده خوش جا ذهنم توي عکس تصویر اما.  برمیگردونم

 جدا هالوال از ، ساختمون پارکینگ بزرگ در.  ریختن دیوارهاش از نیمی که جنوبیه ساختمون یه خارجی نماي تصویر

 . میکنه ردش در الي از داره و گرفته بغل رو اي دیگه مرد بدن ، بوده عکاس به پشتش که مرد یه.  آویزونه و شده

 و خون از مخلوطی هم رو مرد صورت.  میچکه خون ازش و شده متالشی آرنج از بغلش توي مرد هاي دست از یکی

  . پوشونده سیاه ي دوده

  ؟ ندیدي قبال هم رو خونه این -

  . میگم اي خفه صداي با و میذارم صورتم روي و میارم باال رو دستم دو هر

  . ندیدم.  نه -

  . تهرانپارسه سمت خلوت خیابون یه توي خونه -

  . نیستم بلد رو اطراف اون حتی من -

 ي محوطه رمز بدبختانه.  ساختمون ي موتورخونه کف صندوق گاو یه توي ، باشه جا اون بود قرار نُت که جائیه -

 در ردنک باز محض به اما.  ببریمش خودمون با بودیم مجبور و میشد باز صمدي انگشت اثر با خونه موتور توي مخفی

 که کسانی حتی.  بود رستوران کافه اون توي کی فکرکن.  لرزوند رو ساختمون کل قوي بمب یه ، مخفی ي محوطه

  . میخوام رو همشون تصویر.  باشن شنیده یا بدونن نُت از چیزي هم ها اون ممکنه.  نبودن هم شما جمع توي

  . میزنم کله و سر اون ي شده نقاشی تصاویر و دستم کنار زن با ها ساعت براي باز من و میره مرد

  . میفته من صورت روي خط یه انگار میشنیه ها آدم این از یکی ي چهره به که خطی هر

 هاي رتصو ، پهن ابروهاي.  میکنه تر سخت رو کار این و خودم براي کنم باز راه میکنم سعی.  کنم دقت میکنم سعی

 هایی مینه ، نشستن کنارشون که هایی آدم این میکنن فکر نفر چند.  تر روشن کم یه نه ، ها مو روشن رنگ ، باریک

 بازي یشونزندگ توي رو امید ي روزنه حکم ، کلید حکم روزي یه ممکنه بیننشون نمی وقت هیچ دیگه میکنن فکر که

  ؟ میشم رد ازشون خیال بی قدر همین هم بعدي ي دفعه ؟ کنن

  . من امروز رنگ مثل درست تیره.  بود تیره هاش چشم نه

***  

 ومدنا وقتی اما کشیدم رو انتظارشون خیلی که هایی فصل.  زندگیم هاي فصل مثل.  میشن رد روم جلوي از ها قطار

  . کردن عبور برابرم از سرعت به
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 قطار از یرگ نفس و تنگ ي گوشه یه توي.  فکرم توي.  کنم گوش بهش تونم نمی اما میزنه حرف گوشم کنار کسی

  . کردم گیر جوونیم

 هامپا جمعیت الي به ال ، تنگ ي گوشه همون توي اما کردن باز روم به زود رو درها.  بود نزدیک بهم بعدي ایستگاه

  . بدوم وقت هیچ نتونم دیگه پاها این با شاید.  منه با برم که جا هر ها حاال حاال پاها این درد.  شد له

  . میشنوم رو خودم ذهنی ي همهمه فقط من و میزنه حرف باهام هم باز دستم کنار فرد

 اندازه به برام که کابوسی تمام.  کشید طول روز دو نزدیک ، نه هم کامل روز دو حتی ، روز دو فقط ، روز دو میکنم فکر

  . میدارم بر قدم هوا روي انگار هم هنوز اما برد زمان روز دو از کمتر ، داشت فاصله بیداري تا ها سال ي

 و کوفت ي نمونه و تست و انگشت اثر و امضا و اظهارات نوشتن و نگاري چهره از بعد ، جواب و سوال جور هزار از بعد

  . خط سر برگردوندند رو من دوباره بعد روز دو ، مار زهر

  . سکوت بدون بار این اما علی امیر همراهی هم باز ، دستبند بدون بار این اما مشکی اي پارچه نوار هم باز

  . کرد گوشزد بهم دوباره بودن کرده حجت اتمام موردش در باهام قبال که رو چیزي هر

 بعد به این از که چیزي هر.  ندارم ثانوي اطالع تا رو تهران از خروج حق.  ها شروطه و ها شرط به ولی.  میکردند آزادم

 تیآ اطالع همون تا هم رو موبایلم.  باشم دسترس در.  بدم اطالع کاست و کم بی وقت اسرع در بفهمم شکلی هر به

 قرار باهاش حدالمقدور و بدم جواب حتما گرفت تماس باهام اي دیگه کس هر یا کامران اگر.  نکنم خاموش نامعلوم

  ... . و.  بذارم

 تموم همیشه براي جا همین رو بازي این دونم می کسی هر از بهتر خودم چند هر.  کردم قبول بسته چشم رو همه

 هام دهدی به بعد به این از میدونم.  خوام نمی تازه دام یه دیگه.  نمیزنم و نزدم مهرنوش از حرفی هیچ میدونم.  میکنم

 ینا توي.  باشم داشته ها آدم اون به ربطی هیچ خوام نمی دیگه دونم می.  ها شنیده به برسه چه کنم نمی اعتماد هم

  . باختم زیادي هم جا همین تا بازي

 ضیحاتتو اي پاره براي بردن رو من زاهدي با آشنایی سر گفتن پدرم به اینکه.  گفت هم تري تازه هاي چیز علی امیر

 مدماو برگردوندنت براي بردنت موقع مثل هم خودم ".  میداد ادامه افتخار با وقتی نداشتم هم زدن پوزخند حال حتی. 

  ".  نباشه شبه و شک جاي تا

 این هک خوبه چقدر.  شکلش کفشی آویز روي.  ام نقره دستبند روي میشه قفل نگاهم.  میشه بند مچم به دستی

 هاي ماشین سرنوشت به هم اون شاید وگرنه.  بودم داده قرض بهش روز یک براي هیوا دل خواهش به رو دستبند

  . میشد دچار چوبیم مینیاتوري

 ايبر دلم.  برده خودش با رو اتاقم وسائل!  توضیحات اي پاره براي اي بهانه چه به ، بپرسم علی امیر از رفت یادم

  . میشه تنگ کوچولوم چوبی هاي ماشین
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  . میده تکونم.  میشینه ام شونه روي بار این و میکنه رها رو مچم دست

  ؟ کجاست حواست ؟ میدي گوش من به اصال هما -

  . میره هم در دیدنم با صورتش.  میرسم کاوه به و میکنم دنبال رو ها دست رد

  . باشه من به حواست هم نباید وصدا سر و آدم همه این بین مترو توي ؟ نبود گذاشتن قرار واسه بهتري جاي -

 اهیو.  ننداخت راه دعوایی بابا.  نکرد غرغر انتظارم خالف بر مامان.  نبود حرفی هیچ ، خونه برگشتم وقتی دیروز

 از هک این از قبل اما صبح امروز.  نیفتاده اتفاقی که کنن وانمود خواستن می همه انگار.  دزدید می ازم هم رو نگاهش

 زمزمه لب زیر دلخور و شکست رو سکوتش ي روزه.  شدم رو در رو بابا با لحظه یه ، آشپزخونه توي ، بیرون بزنم خونه

  ".  بکنی رو کار این من با نداشتم توقع تو از " کرد

 فقط فتمگ.  کرد اصرار.  ببینمش برم تونم نمی گفتم ، شده نگران گوشیم مداوم خاموشی از گفت و زد زنگ که کاوه

  . مترو توي

 بیشتري اطالعات جوري این چون ، کردن آزادم اصال.  نظرم تحت هنوز ، دونم می.  شلوغه چون بود خوبی جاي مترو

 من که هچیزی ي همه بودن کرده باور انگار که هایی حرف تکرار براي دارن نگهم که این تا بیارن دست به تونستن می

  . دونم نمی.  کردن ام طعمه هم شاید.  دونم می

 گینیسن به ها سوال و ها نگاه سنگینی تا نمیشه دیرم خیلی.  خونه برگردم باهاش تونم می چون خوبیه جاي مترو

 ونهم بشیم.  برگردیم اولیه حالت به تا بکنه کمکمون شاید ، بودن روال روي وقت چند.  بشه اضافه خونه هواي

 معنی ، گذاشتی پا طوفان به که شی نمی آدمی همون دیگه دراومدي که طوفان از چند هر.  بودیم که اي خانواده

  ! همینه انطـــوفـ

 اون وقتی از میکنم فکر!  هام چشم.  میشه نگران هام چشم دیدن از کاوه که هام زده طوفان شبیه چقدر دونم نمی

  . شده عوض برقشون ، رنگشون ، برداشتن هام چشم روي از رو مشکی اي پارچه نوار

 فلق من هاي انگشت الي به ال رو هاش انگشت.  آوردن زبون به براي میکنه قرقره رو ها کلمه داره کاوه که میبینم

  . گرفتن گرما و کردن گرم براي میکنه

 اگر ممیکن فکر.  نبوده اش نقشه روي حتی که افتاده باتالقی گیر من مثل هم اون شاید.  میسوزه هم اون براي دلم

  ؟ کرد می فکري چه دیدم می کسی میبردند مشکی اي پارچه نوار و دستبند با رو من داشتن که موقع اون

  ؟ مترو چرا ؟ پرسید چی.  حرفش توي پرم می ، میکنه باز که دهن

 کنم وانمود خوام می.  میکنم پیدا ، بودم کرده گم روزه چند این که رو درازي زبون وجودم توي آوار خروار خروار زیر از

  . همام همون هنوزم
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  . ارمد زندگی و کار.  سرکار میري ریاستی که نیستم تو مثل که من.  که کنه نمی فرق جاش ، دیدنه قصد اگر -

  . میده فشار رو دستم.  میشه خشک مصنوعیم لبخند روي کاوه نگاه.  میکنم حرفم چاشنی لبخندي

 نممیک خفشون ام بسته هاي لب پشت دارم که رو هایی زمزمه اون بزنه داد نگاهم ترسم می.  میدزدم کاوه از رو نگاهم

.  

  . کنم نگاهش میکنه وادارم و میگیره رو ام چونه آزادش دست با

  ؟ چهلمه روز ، امروز که هست حواست!  هما -

 بایدن االن.  نگو رو این!  نه.  میشه ساطع روحم و جسم از امواجی تمام روي میشینه التماس.  میکنم حبس رو نفسم

.  بزنیم قدم ور عصر ولی بریم باهم بیا بگی باید امروز!  کنیم بازي اسکیت بریم بیا هما بگی باید االن.  بگی رو این

  . بگو تو اما.  نمیشه.  بیام تونم نمی

  . مترو دستفروش بدلیجات ي شده پهن بساط به میدم و میگیرم ازش رو هام چشم

  . یزنهم صدام دوباره ؟ بگم چی.  نمیگم چیزي زبون به اما.  باش اصل تو.  کاوه نباش بدلی تو.  میزنم ناله دلم توي

  !!! هما -

  . اشتباهی در سخت بشنوي رو این منتظري اگر ؟ باختم بگم ؟ بگم چی -

  ! گذشته باخت و برد از وقته خیلی تو و من کار کردم می فکر -

 خودش.  رو منظورش بفهمم شاید ، خونم می رو صورتش خط به خط.  جدیش صورت میشه من توجه مرکز دوباره

  . میده توضیح

  . میخواي رو همین هم تو میکردم فکر.  بخوره بهم تو با ام رابطه خوام نمی -

 لگرممد ، میکنه گرمم ، میگیرم حضورش از وانفسا این توي که آرامشی هرم ، نشستم که جایی همین ، االن ؟ میخوام

  . پرسم می وقتی غریبه هم خودم براي لحنم.  میکنه

  ؟ میشه چی بازیمون -

  . میدیم ادامه هیچی -

  . میارن سرگیجه.  شکنجه میشن نشن تموم اگر.  میشن تموم زمانی یه ها بازي ي همه ؟ کجا تا -

  . میدیم ادامه بازیمون به ایم زنده تا.  بازي یه زندگیم -

  . تره غریب هم من لحن از که میزنه لبخندي.  میکنه تر نزدیک خودش به رو من و ام شونه دور میندازه رو دستش
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  ؟ بگیریم جشن رو جدیدمون توافق بریم حاال -

  . دهمی ادامه کاوه ؟ توافق.  نمیاد خوش مذاقم به چرا دونم نمی.  کنم می تکرار رو کلمه این لب زیر بار چند ؟ توافق

 نمی رقیف اصل در.  دیگه جور یه یکی ازدواج یکی ، توافق میگه یکی.  میکنه معنیش جوري یه کس هر.  دیگه آره -

  . بودنه باهم.  کنه

  . جدیه دیگه ازدواج ؟ کنه نمی فرق چرا -

  . العمر مادام جدي بازي یه آره -

 نی نی . میفته گیر هاش چشم توي نگاهم.  میکنه نوازش رو صورتم امه شونه روي هنوز که دستی انگشت ي کناره با

 یا وبهخ این.  فصل کدوم توي ، ایستگاه کدوم توي.  ایستادم کجا میره یادم.  بردارم چشم ازشون نمیذارن هاش چشم

  ؟ بد

...  یرنم.  میشن قطار ذهنم توي رو ها کلمه.  شینیم می هم کنار اما.  برم تونم نمی جایی که من.  گیریم نمی جشن

  . ازدواج ، توافق ، بودن ، دادن ادامه...  میان

 نگیر هاي نقطه به و نشستم ایستگاه توي صندلی روي هنوز من اما هم بعد هاي قطار حتی ، هم کاوه و میره قطار یه

 نقطه کدوم توي االن بگم تونم نمی.  میشن روشن و خاموش هام چشم جلوي مدام که میکنم نگاه زندگیم مسیر روي

  ؟ خاموش یا روشن ي نقطه.  ایستادم نقشه روي

***   

  . برمیگردي آغازش ي نقطه به باالخره ، کروي اشکال کشیدن توي ، میگن هندسه توي.  گرده زمین میگن

 و شروع ي نقطه که جدید هاي فیلم مثل.  قصه شروع ي نقطه به.  کذائی باشگاه همون به برگشتم.  برگشتم هم من

  . جاست یه قصه پایان

 کافی حد به دیگه اما دارم تردید هم باز.  لرزه می دلم و دست هم باز.  است دفعه همون مشابه احساساتم که عجیبه

  . کرده پر رو جاش خالء جور یه.  نیست ترسی دیگه.  کردم تجربه رو ترس

 هایی وقت یه.  نداره اي نتیجه ، جنگیدن هاي وقت یه کنی قبول باید که روزي اون میرسه باالخره ، نخواي یا بخواي

  . رسیده هم من براي روز اون.  تسلیم بگی و باال ببري رو هات دست باید هایی وقت یه.  خالیه سالحت

 چیز ههم جوري این بشه شاید.  برگردم بتونم که اونیم از تر خسته اما.  میخورم تاب کارم غلط و درست بین هم هنوز

  ... شاید.  کرد شروع نو از و کرد دفن رو

  . کنم اهنگ رو باشگاه در سر نمیذاره و میزنه سیلی صورتم به باد.  میندازم خیابون ي گرفته هواي به رو نگاه آخرین
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 تا میره ارکن و میکنه چک دستش توي تبلت توي رو اسمم یکیشون.  ایستادن در کنار هیکل درشت مرد تا دو هم باز

  . شم وارد

 قدم مثل برام که کاري.  میگیرم پیش در رو آشنا راهروي.  رسم می محض حسی بی یه به داخل میذارم که رو پام

  . بگیرم رو خاطراتم پیچیدن هم در جلوي تونم نمی.  مونه می زمان تونل توي گذاشتن

 که کسیم من که نمیشه باورم.  میخوره کلید ذهنم توي گذاشتم سر پشت که اتفاقاتی از یکی برمیدارم که گامی هر

 هک دنیاي تو که گرفتم یاد.  داده یاد چیز من به قصه این سطر سطر چند هر.  گذرونده سر از رو ماجراها این ي همه

 ها آدم از که اي پوشالی تصویر به نکنم اعتماد ، بدي انجام کاري چه ممکنه خودت دیگه ي دقیقه یه دونی نمی حتی

  . میبینم

  . باشم نمایشمون آخر ي پرده شاهد تا اومدم حاال.  دیدم جا همین اول بار رو کاوه

 ، دیدمشن دیگه ، مترو توي قرارمون از بعد.  ندیدمش وقته خیلی انگار اما نمیگذره دیدارمون آخرین از بیشتر روز دوسه

  . زد زنگ بهم اینکه تا ، دلگیر هم کمی و بودم تنگ دل

 گفت ؟ ازدواج بگم اگه حتی گفتم.  بذار رو اسمش داري دوست چی هر تو گفت.  رحمیه بی ي کلمه توافق گفتم بهش

 به رو تخیلی موجودات ي همه حاضرم من گفت.  هست هم خدا ازدواج توي گفتم.  میکنم صداش من ، بذار اسم تو

  . ها پري ، ها جن ، دیوها ، کنم دعوت جشنمون

  . خواستگاریه رسمش گفتم بهش زدم زنگ وقتی اما.  دونستم می.  نبود خبري اش خانواده از

  . شد شروع ازش بازي این که جایی همون.  میخوام خواستگاري رسمی مجلس یه گفتم

  . خودش به سپردم رو مهموناش.  نبود مهم برام ها چیز بقیه

 دادن عادت براي ، اومدن براي رسمش مثل.  طور همین هم خواستگاري براي رسمش.  میکرد فرق کاوه رسم همیشه

  ... براي کردن اسیر براي ، کردن محبت براي ،

 فرار دنمب سلول سلول.  میخزه پوستم زیر سرعت به پشیمونی.  میفته وال و هول به دلم ، سالن داخل میذارم که رو پام

  . میکشم سرك داخل به.  نمیذارم احساس این محل ، اومدم تردید همه این از بعد که حاال.  میکنه طلب رو

 بلند هپای هاي گلدون.  شدن جمع بیلیارد میزهاي.  کرده روشن گرمی و مالیم نارنجی نور رو سالن داخل فضاي بار این

 توي هام دمق صداي همراه الیتی موسیقی.  میشن دیده سالن کنار و گوشه توي ، لیلیوم و رز هاي گل از پر ، کریستال

  . میشینه گوشم

 نای هم ها وقت گاهی که میکنم تلقین خودم به.  میدم بیرون بازم نیمه هاي لب الي به ال از زحمت به رو نفسم

  . نبودم مردش من میدونم که میدونی به میذارم پا بعد.  دیگه جوري
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  .خوره می چرخ جمعیت بین چشمم.  میکردم رو فکرش که اونیه از تر شلوغ سالن فهمم می نگاه یه توي

 ، آ پانته و بیتا و هوروش ، شینا و شهاب.  داده تکیه امید به هانیه.  کردن حلقه هم توي رو بازوهاشون بهار و مهران

 ارمنمی یاد به حتی که میفته هایی چهره به نگاهم.  هستن همه ، زده هم به آرزو با وقت چند اینکه با سیاوش حتی

  . باشمشون دیده

 می من که نیست اونی کشید می رو انتظارم که چیزي هر برزخ این پشت.  خواستم می من که نبود اونی این.  نه

  . خواستم

  . سوزونن می رو قلبم شک هاي شراره.  میشن سست پاهام

  . برگردم باید.  ندارم رو تب این وهم تاب من.  نه

 از ربا این اصال.  دیره دیگه که فهمم می میگیره زنگ گوشم توي که کاوه صداي اما.  برم زودتر که میگردونم رو

  . بود شده دیر گذاشتم بازي این توي پا که باري اولین از شاید.  بود دیر اول همون

  ؟ خانمی میکنی فرار کجا -

 درق اون وقت چند این من دونه نمی.  میده فشار قویش هاي دست بین لحظه یه و میگیره رو هام شونه پشت از کاوه

  . نمیکنه دریافت ازشون رو حسی هیچ اعصابم دیگه که کشیدم ظریف هاي شونه این روي بار

  . بودم همیشه.  گنگم حد از زیادي نگاهش ي ترجمه براي.  میکنم نگاه هاش چشم به و برمیگردم

 از رسمت می.  کنم پیدا رو خودم بتونم شاید تا اومدم فقط من.  نه یا رو گمشده هماي میبینه نگاهم تو اون دونم نمی

  . نشم پیدا دیگه که باشم شده گم دور قدر اون اینکه

  . میکنه زمزمه که اونه خیال دسترس از دورتر ، دور این انگار

  . داریم کار کلی که بیا!  بدقول رنگی جوجه -

 که ینیبدب کالغ جوجه.  کنن نقاشی صورتم روي گفتی که کالغی همون شدم.  نیستم جوجه دیگه من بگم میخوام

  . میخوره گره بغض با گلوم توي صدا اما.  نخوره سنگ دیگه تا بشه عاقل میخواد

  . میکنه هدایتم سالن وسط به و میذاره پشتم رو دستش

  . کنیم شروع رو جشن تازه میخوایم که بیا -

  ! میشه هم جشنی چه ؟ بگیره جشن خواد می

 نگه رو من دایره این ي نقطه ترین مرکزي توي درست.  انداخته راه که اي معرکه وسط میکشه خودش با رو من

  . میداره نگه رو من و میبره رو من.  میداره نگهم گذاشته هام شونه روي که هایی دست با.  میداره
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  . میکشه بو رو سیاهش تارهاي و میبره فرو من موهاي الي به ال رو سرش

.  ایسته می ازم فاصله قدم یه با.  میشه دور ازم و پاشه می روم به رو لبخندش کاوه.  میکشم عقب کم یه رو خودم

  . میگه بلند ، شدن خیره ما به که هایی چشم به رو و کوبه می هم به رو هاش دست

  ؟ چیه مهمونی این مناسبت بدونین خواین نمی خوب خوب -

  . میزنه ضربه سرم توي ناقوس مثل مهرنوش صداي

  ! نیست که من تولد مطمئنا -

 نفري چند . میکنم قفل کاوه روي رو نگاهم.  نداشتم دیگه رو اون دیدن انتظار.  بندازم نگاه حتی سمتش به تونم نمی

  . میزنن زل کاوه دهن به بقیه و میخندن مهرنوش خوشمزگی به

  . تهمیف گیر کاوه ي پنجه الي به ال دستم که میندازم نگاهی خروجی سمت به.  رفتنم درگیر.  نیست خوش حالم

  .میشه خم اون مثل گرفتم که تصمیمی به من ایمان کمر و میزنه زانو جلوم.  فهمم نمی رو نگاهش حال

  . گرفته شیطنت رنگ صداش.  میاره باال رو آزادش دست

  ؟ آره ؟ دیگه جوریه همین!  خواستگاري گفتن -

  . میشن همنوا اي زده هیجان صداي با زدن حلقه دورمون که جمعیتی

  ! آره -

  . میشه مشت مخالفم دست سرد هاي انگشت و میکنم نگاه میکنه باز روي جلوي که مشتی به

  . شهمی سرخ خوردم که هایی سیلی از صورتم.  میزنه سیلی صورتم به بیرون باد مثل دستش توي ي حلقه برق

 به . میکنم مکث هانیه ي زده شوق هاي چشم روي.  میخوره تاب بقیه بین نگاهم.  بیارم تاب رو نگاهش تونم نمی

  . میرم جلو مهرنوش نگاه طوفان تا.  میرسم حسام ي نمزده هاي چشم

  . میشه بلند مهران صداي

  ؟ وکیلم آیا خانم عروس -

  . میده جواب سرخوشی با بیتا

  ! مطربی تو.  نخیر -

.  ارمبذ نقطه یه قصه این ته وقتشه دیگه.  من ي حوصله و اطرافم صداهاي مثل میاد کش داره چیز همه میکنم حس

  . بپرم خواب این از وقتشه.  بسه پریشونی
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  . میکنه خفه رو صداها ي همه من بلند صداي دفعه یک

  ! نه -

 توي درق اون من.  بشکنه رو من تونه نمی هم هاشون نگاه سنگینی.  نمیکنه باور کسی که میدم جواب قاطع قدر اون

  . مطمئن رو صورتم و میدارم نگه لرزش بی رو صدام.  شدم شکستن شکل خودم که خوردم شکست بازي این

  ! وقت هیچ...  کنم نمی ازدواج تو با من.  نه -

 توجهم هنوزم انگار کاوه.  میدارم بر عقب به بلند قدم دو.  میشه رها کاوه دست از دستم.  میفته جمعیت توي اي ولوله

 چه و جاک از دونم نمی.  میشم رد بینشون از و میزنم تنه دیگران به.  شده خیره من خالی جاي به شده چی باشه نشده

  . ندارم کاري قصه این با دیگه.  ندارم کاري اینجا دیگه.  بیرون میزنم در از و میکنم پیدا رو پالتوم طور

 کنم رارف گذشته بهم که چیزي اون ي همه از تونم می میکنم فکر.  میکنم باز رو راهم و میدوم مردم بین خیابون توي

 میشم آب خیس بارون شر شر زیر.  بذارم جا تونم می کجا رو خودم دونم نمی اما.  بشم رها خاطرات اون ي همه از. 

  ... هیچی ، دریایی هیچ ، بشوره تونه نمی بارونی هیچ رو ها چیز بعضی اوقات گاهی میکنم فکر اما

***   

 که امهه شونه روي کوه یه.  سنگینه ام سینه.  میکشن درد ، نفس جاي به تنفسیم مجاري تمام.  نیست خوش حالم

  . بکشمش طرف اون طرف این باید

  . میچکه خون دلم روي هاي خراش جاي از.  خراشه می رو گلوم میزنم که خشکی هاي سرفه

  . کرده ام خسته پریشونی این یا پریشونم ام خسته چون دونم نمی.  ام خسته.  پریشونم

 تا گیرممی دربست یه طلبکاره ازم همیشه که روزگاري دوزار قرون یه خیال بی.  میکشم خودم دنبال رو جونم بی پاهاي

  . برسونم خونه به زودتر رو خودم

 هاي راننده و دولت ، ترافیک به.  کرد خرابتر رو خرابم حال که بارونی خراب هواي به.  میدم فحش زمان و زمین به

  . بهنام به حتی و تاکسی

 طخ توي زد.  نکرد قبول بنویسه پزشکی استراحت برام روزي دو کردم اصرار بهنام به روز چند این توي چقدر هر

,  هنمج به که افسرده بمونی خونه.  کاره توي خودکشی کرده ولش پسرش دوست که کسی درد دواي که بازي مسخره

  . میشی ترشیده

  . برداشته رو دنیا دلم گندیدگی بوي که نداره خبر
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 اینم بش و شش توي.  بیارم درشون پا از بتونم تا میکشم حوصله بی رو هام بوت نیم بند.  خونه در دم میرسم باالخره

 امانم یب هاي سرفه که کنم بیدار ظهرش از بد خواب از رو مامان و بزنم زنگ یا کنم رو و زیر کلید دنبال رو کیفم که

  . میکنه باز روم به رو در ، بدم فشار رو زنگ که اون بی هیوا.  پرونه می ساختمون کل سر از رو خواب

  ! اومدي زود عجب چه.  پیدا کم خانم هما به به -

  ؟ بدم پس جواب باید هم جقله توي به -

  . نکش آب جانماز ما براي فقط نه -

  . تو میرم و میزنم درکنار جلوي از رو هیوا.  میکنم پرت جاکفشی توي حوصله بی رو هام بوت

 ریاضی سکال سر باید االن میاد یادم جاش به کنم فکر میگه هیوا که هایی متلک پشت معنی به که نیست توانم در

  . داره رفتن بیرون قصد میگه قرمزش کوتاه مانتوي اما باشه نشسته

  ؟ میکنی کار چه خونه ؟ نداري تقویتی کالس امروز مگه تو -

  ؟ میگرفت تحویل رو جنابعالی سفارشی هاي بسته کی نبودم من -

 و هتجزی به میکنه شروع کندي به ام رفته خواب ذهن.  خواب اتاق سمت میفتم راه و میکنم باز رو مانتوم هاي دکمه

  . تحلیل

  ؟ کجاست مامان ؟ نیست خونه کسی -

 ور جوابم اش گزنده لحن با طوري همون و میاد سرم پشت اتاق توي تا میفته راه مادرش دنبال که اي جوجه مثل هیوا

  . میده

  ! پرن نمی بهترون ما از با شما مثل که همه ؟ بره که داره رو کجا خودش قول به.  است خاله با -

  . میدم فشارشون و میذارم هام چشم روي رو هام سرانگشت ، نیست صورتم روي که آرایشی بابت راحت خیال با

  ؟ میگی چی ؟ امروز چته هیوا -

  . بشنوم اما تونم می رو بلندش صداي.  میره بیرون در از و میندازه باال اي شونه

  . چته وقته چند این خودت ببین.  هیچی من -

  . ام مرده کم یه فقط.  سرد کم یه ، تیره کم یه ، تلخم کم یه فقط.  هیچی ؟ چمه کنم می فکر

  . میکنه رغرغ و میندازه بغلم توي رو بسته یه که میبینم رو هیوا اتاق در دم.  بیرون میام و میندازم تخت روي رو مانتوم

  . نکردم بازش که منه تقصیر -
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 پائین و باال رو بسته.  کاهی کرم ي ساده روکش با شکل مستطیل ي بسته یه.  میکنم نگاه دستم توي ي بسته به

 مجبور ات میگیرم رو آستینش و میشم نزدیک هیوا به.  درنمیارم سر چیزي. نیست روش نشونی و آدرس هیچ.  میکنم

  . کنه نگاه بهم و برگرده شه

  ؟ چیه این هیوا -

  ؟ چیه بگی باید تو -

  ؟ آورده کی رو این.  ببینم بده جواب درست -

  . خودشون دست برسونید.  منشه به هما خانم مال گفت.  آوردش پیک -

  . است طلبکارانه نگاهش.  میشه چندشم که میکشه طوري رو اسمم

  . پرسم می و میکنم نگاه بسته روي و زیر به دوباره

  ؟ فرستاده کی نگفت ؟ نبود باهاش اي دیگه چیز -

  !خب فهمیدي شاید.  کن بازش ؟ فرستاده کادو برات کدومشون دونی نمی االن ، نفرن چند ؟ چیه.  نه -

  . دربیاره سر کارم از تا منتظره و ایسته می دستم کنار

 هیچ از دیگه!  نه ؟ میاد خوشت سورپرایز از.  میخوره زنگ گوشم توي جمله یه!  نشون و نام بی ي بسته یه

  ؟ نمیشه تموم چرا.  نمیاد خوشم سورپرایزي

 جعبه یه.  مونم می هست توش که چیزي مات.  میکنم باز رو بسته کاغذي روکش و میندازم چنگ آنی حرکت یه توي

  . میشم پشیمون کردنش باز از تازه حاال!!!  چوبی ي

  . چیه جعبه این توي بدونم خوام نمی دیگه.  شدم سورپریز وقت چند این کافی حد به میکنم حس

 . میکنه باز من اعتراض از قبل رو جعبه در کنارم از هیوا کوچک دست که دور بندازمش بسته در طور همین میخوام

  . میرقصن جعبه وسط بلوري عروسک تا دو.  میگیره طنین خونه فضاي توي موزیک صداي

 از هجعب در پشت به.  گردن می دور ، شده کنده سرش که مرد عروسک و بسته کمر به قرمز روبان یه که زن عروسک

  . میگیرم دست توي رو کاغذ.  شده چسبیده کاغذ یه داخل

  . مونم می مات

  ! بندیمون شرط مبلغ به درست!  کاوه امضاي با چک یه

  . من سر توي شده ضبط جعبه نوار روي که اي ترانه جمالت و میچرخن عجیب موزیک ي جعبه توي ها عروسک

  تبریک بردي رو بازي این تو و باختم تو به
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  تبریک نیاوردي روتم به شدم رو و زیر

***   

 یهگال دیگران از جاش به و میکنیم هم افتخار خودمون امان بی تالش به.  میریم اشتباه رو راه کل به ها وقت گاهی

 یه هب اي شیرینی هیچ که حالی در.  ریزیم می شکر هامون قهوه توي زور به و تلخه کاممون که وقتی مثل.  داریم ها

  . شینیه نمی تلخ کام

 بار تشمات نگاه دیدن طاقت.  میزنم هم رو ام قهوه و میریزم شکر فنجونم توي قاشق قاشق و انداختم پائین رو سرم

 حل جز اي دغدغه که آدمی مثل درست مونم می خونسرد و میذارم صورتم روي رو خیالیم بی نقاب.  ندارم رو هانیه

  . نداره فنجونش توي شکر هاي دونه کردن

  . منطقم بی و رحم بی.  سنگم کنه فکر خودش پیش بذار.  کنه قضاوتم داره دوست جور هر هم هانیه بذار

 کنه ماشات رو کنده پر هماي بذارم و بکنم غریبه دختر یه جلوي رو پوستینم خوام نمی.  بدم توضیح رو خودم خوام نمی

.  

 اضافه رو خواهش چاشنی صداش به و میذاره میزه روي که آزادم دست روي رو دستش.  نیست بردار دست اون اما

  . میکنه

  ؟ چرا.  فهمم نمی من آخه.  بگو چیزي یه خدا رو تو.  هما -

  . داره رو خودش دالیل کسی هر -

  . بکنم کاري یه بتونم شاید.  بفهممت بتونم بلکه بگو بهم رو دالیلت این از یکی -

  . بکنه کاري کسی نیست قرار -

  . باشم کننده قانع و سرد کافی حد به میخوام.  میکشم عمیق نفس یه و میارم باال رو سرم

 براي ريبیشت چیز و نشستم روش به رو شاپ کافی توي حاال.  نشد راضی اما گفتم بهش رو ها همین هم تلفن پشت

  . ندارم گفتن

  ؟ کردي کاري همچین چرا خواستی نمی که تو ولی کنم سرزنشت نمیخوام...  هما -

  . میشه مربوط کاوه و من ي رابطه به این -

 دشخو با.  بردي نمی جمع توي رو آبروش.  رسوندیش نمی اینجا به میشد مربوط نفر دو خودتون ي رابطه به اگر -

  . داشت دوست کاوه انصاف بی!  بشکنیش جمع توي طوري این نه میزدي حرف

  ؟ میکنه تعیین کی رو انصاف این معیار اصال ؟ هانیه یا ؟ کاوه ؟ من ؟ انصافه بی کی!  انصاف بی
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 یخزده هم هنوز که صدام ، کنه گرم رو قلبم ، قهوه حرارت بلکه میبرم لب به رو فنجون و میکنم جمع رو پوزخندم

  . است

  . بهتره جوري این باشه داشته دوستم واقعا اگر هم کاوه براي.  رسیده من به زیاد داشتن دوست از -

  ؟ داده تو یاد اندیشی مصلحت کدوم رو شر و خیر این -

 عشق به شدم کافر.  میگم کفر.  آومده در هم خودم کفر.  نداره رو همیشگی آروم لحن صداش.  درآوردم رو هانیه کفر

  . ها آدم به ،

  . بقیه به میدوزم رو بارم حسرت هاي چشم.  کنم نمی نگاه هانیه به

 رونبی داره که یکی اون شاید.  میکنم همانندسازي و میشم خیره کردن پر رو کناري میزهاي که جوونی هاي زوج به

 میکنه ازيب جاسویچیش با داره که یکی اون شاید.  میزنه لبخند زور به داره اما است گرفته.  باشم من میکنه تماشا رو

  . گرفته خودش به قبولی قابل ظاهر و انداخته هم روي رو پاهاش.  باشه کاوه

  . بدم رو هانیه جواب اینکه از قبل میکنم خفه رو آهم

 دیده هم رو بابام و مامان عاشقی و عشق ماجراي فقط اگر.  میده آدم یاد ها چیز خیلی روزگار.  خانم هانیه روزگار -

  . کافیه ازش من هفتاد مثنوي یه نوشتن براي باشم

  ؟ بابا یا مامانم شبیه من پرسم می خودم از.  بدم ادامه تا مونه می ساکت هانیه

 و تمرس میشه بعدش اما مجنونه و لیلی ي قصه عین اولش ؟ شنیدي رو همسایه دختر و مکانیک شاگرد ي قصه -

 دگیزن عالقه شدت از بعدها اما.  بوده دلداده ، دل صد نه دل یه پسر و میکرده دلبري دبیرستان راه سر دختر.  سهراب

 لو رو مدرسه ، اول شاگرد خانم شازده. کنه ازدواج بابام با تا میسته واي همه روي تو مامانم.  میکنن خراب رو همدیگه

 فرار سربازي از مامانم خاطر به بابام.  خوریم می زبون زخم داریم هنوزم که رنجونه می خودش از رو فامیلی.  میکنه

 تا همیفروش بود خریده دوستش با بدبختی با که مکانیکی از رو سهمش.  میزنه آتیش و آب به رو خودش.  میکنه

 مویز بود قرار نزندگیمو انگور.  کردیم پیشرفت سختی توي فقط اما کنه رقابت ام خاله با بتونه مامانم تا کنه پیشرفت

  . خوبن ها رمان براي ، روشونه اسمشون رمانتیک چیزهاي.  انداخت سرکه اما بشه

 ي همه اصال.  است قصه این مثل هم من ي قصه اما.  میده گوش شب ي قصه داره انگار میکنه نگاهم طوري هانیه

 یا هست هنوز که بابا مثل.  میشن تموم معروف نبود یکی و بود یکی همون با همشون.  همن شبیه دنیا هاي قصه

  . شده خسته بودن از دیگه که مامان

  . امید و من اشون نمونه یه ؟ میکنن زندگی دارن جوري چه دارن دوست رو همدیگه که آدمی همه این پس -

  . داره باور که میکنه زندگی جوري اون کس هر -
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 نداختیا راه رو بساط این چرا که اینه من حرف.  قبول ، داشتی مشکل باهاش اصال ، نداشتی دوستش ، نداشتی باور -

  ؟ زدي بهش زخم چرا ، باشه ، نبودي مرهمش ؟

 امید از داري تو بگم بخوام که فایده چه.  شد این که شکست باورم بگم که فایده چه.  میدم تکیه صندلیم پشتی به

  . مکرد نمی بینی پیش رو شدنش جوري این من بدم توضیح براش بخوام که فایده چه.  کاوه از من و میزنی حرف

  . باشم من قصه این ي بده آدم بذار.  بینم نمی رو ها آدم این دیگه من

 خوب هاش زخم بگذره مدت یه هم کاوه.  نره یادت چیزها بعضی تا ان نشونه یه.  خالکوبین مثل ها زخم بعضی -

  . میشن

  . کنهن خفه رو تو تعفنش بوي امیدوارم فقط.  میندازه عفونت به بلکه نمیکنه بهتر رو زخم زمان گذر اوقات گاهی -

  . بیرون میزنه در از و میکشه خودش دنبال میز روي از حرص با رو کیفش.  میشه بلند جلوم از

  . میکرد بازي جاسویچیش با که مردي سمت برمیگردونم رو هم نگاهم

 رهمی و میشه بلند جا از هاش دست شستن هواي به.  میکنه رها و میده فشار اي لحظه رو روش جلوي دختر دست مرد

  . بهداشتی سرویس سمت

  . دارم دید سرویس به نشستم که جایی از

 ايه خنده ، اش مکالمه همراه.  میشینه دکمه یه روي دستش و میاره بیرون جیبش توي از رو موبایلش گوشی مرد

 زمزمه زا قبل رو هاش چشم و میندازه نگاهی ساعتش به.  داره نگه پائین رو صداش داره سعی که میکنه نمایی دندون

  . میبنده ، مخاطبش براي کردن

  . نداشتم صورتش از روشنی نماي فیلم توي که اي کاوه.  میبینم رو کاوه مرد جاي به

...  

 ، زدم حرف ازدواج از وقتی و بود زده زنگ کاوه. کنم درست رو کارها چطور که بودم این درگیر ، کاوه تماس از بعد از

  . بود کرده قبول مستقیم غیر

 بال . میکردند ام وسوسه.  میکردند دلبري.  اي پروانه و بودند رنگین.  دادم بال و پر ام دخترونه هاي خیال به هم من

  . بریدند می ها بند ي همه از رو من.  میشدند پروازم

 ننفری روز دو اون از بعد.  اخیر اتفاقات از بعد هم اون.  بزنم حرف بابا با باید چطور میکردم فکر تماس اون از بعد از

  . بودم بازداشت که اي شده

 سر تمتونس می موقع اون شاید.  بخوریم شام هم با میشینه سفره سر وقتی تا.  نخوردم شام بابا برگشتن موقع تا

  . کنم باز رو صحبت
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 رو شقابمب توي هاي برنج قاشق با.  گرفت جا روش به رو که بودم کسی تنها من ، نشست سفره سر بابا باالخره وقتی

  . بگم چیزي نتونستم هم سر آخر اما.  میکردم پیش و پس رو ها کلمه ذهنم توي و میزدم طرف اون و طرف این

  ؟ بگم چی اصال.  زدم هم حرف حاال میکردم فکر

 از رسوم و رسم مثل ، ها ازدواج ي بقیه مثل ؟ شدم آشنا باهاش قمار سر که کنم ازدواج مردي با میخوام میگفتم

 نهادپیش حتی ؟ کردن طردش اش خانواده دونم می فقط دونم نمی ازش زیادي چیز ؟ نیست خبري خواستگاري مجلس

  ؟ بوده خودم طرف از جورایی یه هم ازدواج

 ايه جذابیت تاثیر تحت راحت.  بکنم راضیش تونستم می زودتر.  بزنم حرف مامان با اول اگر تره راحت کردم فکر

 راضی رو ظاهربینم مامان که چیزهایی.  العاده فوق درآمد ، عالی تحصیالت ، خوب کار.  میشد واقع کاوه ظاهري

  . برم پیش باید چطور دونستم نمی بابا با اما.  میکرد

 دعواي رايب جدید موضوع یه بشه این اگر ؟ چی بندازه اختالف بابا و مامان بین دوباره هم قضیه این اگر کردم فکر بعد

  ؟ بذاره منفی تاثیر مسئله این روي اختالفاتشون نکنه اصال ؟ چطور بینشون

  ؟ کی اما.  بگیرم کمک تونستم می هم اي دیگه کس از.  گشتم حل راه دنبال ذهنم توي شب تمام

 مکک و هادي جریان از بعد هم کنم صحبت باهاش تا بودم نزدیک نسبتا باهاش من هم.  نبود بدي ي گزینه بهنام

  . میکرد باز حساب روش بابا هاش

 اما بزنم زنگ بهش اینکه براي بود زود خیلی.  کردم نگاه ساعتم به رسیدم شرکت به اینکه محض به بعد روز صبح

  . نداشتم هم کردن صبر ي حوصله

  . داد رو جوابم آلودي خواب و گرفته صداي با باالخره بوق تا شش ، پنج از بعد تا شدم منتظر و گرفتم رو اش شماره

  ؟ برنمیداري من سر از دست صبحم وقت این -

  ؟ نمیشه پیدا بهتر جا تو کچل سر از مگه دوما ؟ اخالق خوش کو سالمت اوال -

  . نکن اذیت.  بودم کشیک صبح تا هما جون -

  . مطلب اصل سر رفتم راست یه.  سوخت صداش خستگی حال به دلم

  . میخوام کمک ؟ کنم صحبت باهات داري وقت بهنام -

  ؟ شده چی -

 شده مزاحمش ها وقت خیلی و داشتیم دردسر همیشه.  داشت حق.  کرد هوشیارش هم نگرانی همین.  شد نگران

  . بودیم



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٣١٩ 

 

  . میزنیم حرف حضوري دیدمت حاال.  نیست چیزي -

  ؟ هادیه به مربوط مسئله -

  ؟ دیدت میشه کی.  خودمه به مربوط.  نه -

  . میکرد مرور رو اش روزانه ي برنامه داشت ذهنش توي انگار.  کرد مکث کم یه

  . خونتون میام عصر براي.  گیرم جا یه امروز ؟ کنی صبر کم یه تونی می -

  . بریم بیرون جا یه.  نه خونه.  نه -

  . صداش توي دوید خنده

  ؟ دادي آب گل دسته ؟ شده چی -

  . گرفت ام خنده هم من

  . کوچولو یه.  حد اون در نه -

  . باشه خیر کنه خدا -

 هم اون.  گرفتم دندون به لب و شرکتم توي که اومد یادم زود چند هر.  کردم آزاد رو ام خنده صداي فقط جوابش در

  . داد ادامه

  . بخوابم دوزار االن بذار برو.  بذاریم قرار یه میزنم زنگ بهت عصر حاال!  اومده هم خوشش چه -

 ات دو حال هر به که کردم تلقین خودم به.  داد دست بهم اطمینان احساس جور یه ، زدم زنگ بهنام به که این از بعد

  . بودم سپرده دلم به رو چیز همه دفعه این من چند هر.  یکیه از بهتر عقل

 نه و ردمک سنگین سبک.  گرفتم تصمیم عقالنی همیشه اومدن زندگیم توي که اي دیگه هاي آدم درمورد کردم فکر

  . همینه میگن که قسمتی این شاید اصال.  بدم بها حسم به.  کنم اعتماد دلم به رو بار یه این بذار.  گفتم

  . شدن جوندارتر هاش تپش.  کرد پیدا راه قلبم به افکارم از داشتنی دوست خفیف لرز یه

  . دادم تکون سري و گرفت ام خنده خودم حال و حس از

.  بینهب کردن کار حال در رو من رسید سر سهرابی اگر تا.  کنم جلوه عادي تا کردم باز رو هایی صفحه ، سیستمم روي

  . کردم چک رو ایمیلم و فیسبوك اول روزه هر عادت طبق

  . خورد چشمم به آشنا اسم یه با نامه یه ، تبلیغاتی ایمیل تا چند بین
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 کردم رو و زیر رو خاطراتم چقدر هر.  شناختم نمی رو فرستنده دي آي اما بود رسیده بهم ستاري کاوه اسم به ایمیل یه

  . باشم داده کاوه به خودم از دي آي هیچ نیومد یادم

 بهتر ای بود جمله یه نه که هیچی.  نبود توش شده پیوست فیلم یه جز هیچی.  کنم بازش تا کرد وادارم کنجکاوي

  . "!  ببین ".  کلمه یه بگم بخوام

 مین دلم.  آوردن هجوم سمتم به لحظه یه توي بودم گریبان به دست باهاشون وقت چند این که بدي هاي حس تمام

 یمیلا کردن پاك براي هم دستم اما.  بزنه هم به بودم گرفته پیش در که رو روندي ، اي منتظره غیر چیز هیچ خواست

 با رو لبم وستپ ، بشه پر دانلود نوار تا و زدم رو دانلود کلید.  ندوستنه از بهتر دونستن گفتم خودم به.  رفت نمی پیش

  . کندم قراري بی

 خودم نممک حد تا.  گذاشتم هام گوش داخل رو هندزفري هاي سیم و ریختم گوشیم توي رو فیلم ، فایل گرفتن از بعد

  . کردم نزدیک گوشی ي صفحه به رو

 دیگه که ودب کوبنده قدر اون دیدم که چیزي اما.  کنم لمس رو پخش کلید تونستم تا کشید طول دقیقه چند دونم نمی

  . شکستم بارها من و شد تکرار بارها فیلم.  باشم نداشته رو فیلم کردن قطع توان

  .نمیذاشتن شناساییش براي تردیدي جاي صداش حتی ها ژست ، هیبت اما بود ایستاده نور به پشت کاوه

  . دبو برفی بیرون نماي.  شده گرفته فیلم غروب نزدیک که بود مشخص.  بود داده تکیه پنجره یه ي لبه به

  . شاید تر عقب روز چند یا بود پیش هفته یه ؟ اومد برف کی بار آخرین

 فیلم دیدن ولا بار حتی گردنش توي گردنبند برق!!!  کسانی شایدم.  نبود پیدا فیلم توي که میزد حرف کسی با کاوه

 کاوه از غیر مردي ، سیاه ي حجمه اون کنم فکر نذاشت هم کردن نمی کار درست هام گوش و بودم شوك توي که

  . باشه

  . میزنه زنگ گوشم توي هم هنوز صداش

  .جهنم در پشت تا شده حتی ، بیاد راه باهام که کنم کار چه میدونم.  دستمه توي موم مثل هما.  نترس -

  . دادي رو زیادي دختره این به ولی -

  . کیه هب متعلق بدم تشخیص نذاشت صدا گنگی و من گنگی.  بود آشنا اما شد می شنیده گنگ مقابل طرف صداي

  . کنم کم رو روش موقعش به چطوري بلدم اما.  آره -

  ؟ میکردي انتخاب رو دیگه یکی نبود بهتر -

 بازي قواعد هم هما تازه.  ندارم باخت به عادت من.  رفته پیش باید که جوري همون چی همه االن تا.  که میبینی -

  . نیست بلد رو
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 پیراهن . شد تر واضح تصویرش.  رفت ، بود نزدیکتر دوربین به که ناپیداش مخاطب سمت به.  شد جدا پنجره از کاوه

 ي ونهش روي رو دستش.  بود فریبنده ایش قهوه پوست روي بود تنش روز چندین تا ستاره فوت از بعد که اي سرمه

  . داد ادامه نافذي لحن با گوشش کنار و گذاشت مقابلش طرف

.  ایم چشمه بل فعال االن.  گردونی برشون و کنی شون تشنه بتونی تا ببري چشمه خود لب تا باید رو دخترها بعضی -

  . باش داشته صبر

  . کنم فراموش وقت هیچ نکنم گمون رو مخاطبش ي جمله

  ! بودي خوبی شکارچی همیشه تو -

  ! داره دوستم که نگفت وقت هیچ کاوه

 نهک بازي شکارش با که نیست من مثل آرش " گفت بار یه که یادمه.  هست چیزي یه ام خورده خاك خاطرات زیر اما

  !!! بازي!!!  کنه بازي شکارش با ".

 حتی.  نه!  همین فقط.  بودم کاوه همبازي من وگرنه میخواست دلم که کردم باور و دیدم رو چیزي اون.  خوردم بازي

  . بودم اش بازیچه فقط من.  بودم شکارش من.  نه هم همین

 زندگی افسار دادن عاقبت هم این!  خانم هما بفرما ".  میکنم سرزنش هزارم بار براي رو خودم.  میدم قورت رو بغضم

  " ؟ رو دلت سوزوندن خوب!  خامت دل این به

  . انداختم بازي این توي رو خودم ، خودم.  احمقمه خود دست از میکشم چی هر که کنم گله تونم می کی به

 باقی.  همیکن نفوذ استخونم مغز تا سرما ، یخزده جهنم این توي.  میشینه درد به ام سینه.  میشه خشک گلوم دوباره

  . نمیکنه شیرین رو کامم هیچی دیگه میکنم فکر و نوشم می رو سردم ي قهوه ي مونده

 یبشج به رو گوشی میشه تموم که اش مکالمه.  برمیگرده بهداشتی سرویس توي مرد سمت به باز سرکشم نگاه

 مصنوعی ندلبخ یه با و میاد بیرون بهداشتی سرویس از.  میکنه تر آب شیر زیر لحظه یه براي رو دستش.  برمیگردونه

  !!! بازي میز سر.  میشینه میز سر میره

***   

 وقتی اما.  اشهب نداشته آسانسور مثال.  باشه داشته هایی نقص یه که نیست انتظار از دور ، کوچیکه ساختمونی یه وقتی

 ننمیک زندگی توش دارن که آدمی همه اون پس از باید.  هاست حرف این از بیشتر خیلی توقعت میشه برج از حرف

  . بربیاد

 دارمن رسیدن زودتر براي اي عجله کردم دیر که حاال.  میرم باال دونه دونه رو شرکت قدیمی ساختمون باریک هاي پله

  . نداره فرقی خیلی طرف اون و طرف این دقیقه یک. 
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 شتپ صبح وقت این همیشه.  میکنه کجی دهن بهم رشیدي خالی میز ، میذارم شرکت توي رو پام اینکه محض به

  . بود اش صبحونه چاي و کیک خوردن حال در میزش

 آب ونهمش امروز انگار اما کنم پیدا رو ها بچه بلکه میکشم ها قسمت بقیه توي سرکی برسم خودم میز پشت به تا

 تشرک توي کس هیچ انگار.  کوره و سوت جا همه.  رسه نمی گوش به هم صدایی حتی.  رفتن فرو زمین زیر و شدن

  . خاموشه هم ها سیستم تمام.  نیست

  . کردم فراموش من و داشتیم جلسه شاید میکنم فکر

 قدر نای من و بود اي جلسه اگر.  نخونده پیام یه حتی نه هست پاسخ بی تماس از خبري نه.  میکنم چک رو گوشیم

  . میگرفت تماس باهام ها بچه از یکی االن تا باید بودم کرده دیر

 رايب چیزي هیچ.  ایستم می گوش و میکنم خم در سمت به رو خودم کمی.  میرم معاونت اتاق در پشت تا حال این با

  . قفله هنوز اتاق در.  برمیگردم حسابداري طرف به.  نیست شنیدن

 داشته خاصی مناسبت یا باشه تعطیلی نمیاد یادم.  میکنم رو و زیر رو ذهنیم تقویم.  افتاده اتفاقی چه بفهمم تونم نمی

  . باشه بسته هم شرکت در باید که بود تعطیل اگر اصال.  باشیم

 رو آرزو ي شماره بعد و میخندم خودم ي احمقانه افکار به.  افتادن گیر ترسناك هاي فیلم توي که هایی این شبیه شدم

  . میگیرم

 رشتد مرد یه.  میپرم جا از شنوم می سر پشت از که پایی صداي با که مدیریت دفتر سمت میرم پاورچین پاورچین

 رو.  مبرمیدار عقب به قدم یه آگاه ناخود.  میکنه نگاهم خصمانه و ایستاده سرم پشت مشکی شلوار و کت با هیکل

  . میبینم رو هیبت همون با اي دیگه مرد روم به رو اما برم خروجی در سمت به تا میگردونم

  . کردم گیر تنگنا توي بسکه گرفتم تنگی نفس.  میگیره نفسم

  ! شمند از دوست دادن تمیز شده سخت چقدر ؟ دشمن یا دوستن ؟ پلیسن ؟ سازمانن عضو ؟ کین ها این میکنم فکر

  . بدم رو جوابش تونم نمی اما میشنوم خط پشت از رو آرزو گفتن الو الو صداي

  . میزنه صدام مدیریت دفتر کنار از سهرابی که روم به رو انسانی دیوار به زدم زل سردرگم هنوز

  ! منش به خانم اومدین باالخره -

  . میکنه آرومم داره حضور نزدیکم آشنا یه که همین اما شم خوشحال صداش شنیدن از وقت هیچ کردم نمی فکر

 پام ات سر به نگاهی بود شده سد روم جلوي اول بار که مردي.  میرم مدیریت دفتر سمت به دوباره مردها به توجه بی

  . میره کنار راهم سر از و میندازه

  . برمیگردونم کیفم توي رو گوشی و میکنم لمس رو تماس قطع قرمز ي دکمه ، بزنم حرف آرزو با که این بدون
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  . پرسم می سهرابی به رو و میکنم صاف رو صدام

  ؟ نیست کسی ؟ شده خبر چه -

  . میگه و یزنهم پوزخندي.  همیشه از چسبناکتر و تر برنده.  میکنه پائینم و باال نگاهش زیر بده رو جوابم اینکه از قبل

  . شماست پیش ظاهرا که خبرا -

 یتوبیخ اگر سهرابی هاي متلک شنیدن جاي به تا راحتترم.  میزنم گره هم توي رو ابروهام.  نمیاد خوشم لحنش از

  . بشنوم قدرتی خود از هست

  ؟ نیستن قدرتی آقاي -

  ! دفترشون توي برین بهتره -

  . میگیرمش نادیده عمال و میدم بیرون رو نفسم.  درنیاوردم سر چیزي سرباالش هاي جواب از

 نمی.  مشنو نمی صدایی.  میزنم در به ضربه چند.  میشم رد داشتم نگهش افراشته زحمت به که گردنی با کنارش از

  . تو میرم و میکنم باز رو در.  بمونم سهرابی دید جلوي این از بیشتر خوام

 قدم یه و میبندم سرم پشت رو در.  کرده سکوت.  نمیشه دیده و برگردونده در به پشت رو گردونش چرم صندلی قدرتی

  . چرخونه نمی سمتم به رو صندلی حتی.  برمیدارم جلو به

.  عیتموق این هم حاال و پیش ي دقیقه چند مشکوك هاي مشتري بعد ، شرکت عجیب وضعیت اول.  میگیرم استرس

  . بدبینم هم آینه توي خودم تصویر به حتی دیگه که خوردم بازي وقت چند این قدر اون

  . شدم احضار چرا بفهمم زودتر میخوام

  ؟ داشتین کاري من با.  سالم -

 و شستهن میز پشت که مردي دیدن با.  برمیگرده و چرخونه می رو صندلی ، بگم چیزي من تا بوده منتظر االن تا انگار

  . میخورم یکه زده زل بهم

 ارشلو و کت.  داره صورتش روي مرتبی سبیل و ریش که ، گندمی جو موهاي با میانسال مرد یه.  شناسمش نمی

 به خاصی رتکب با و داره تن به ، شده بسته اش دکمه آخرین تا که دیپلماتی یقه سفید پیراهن و قیمت گرون طوسی

  . زده تکیه صندلی پشتی

 کنهمی وادارم مرد نافذ و سیاه هاي چشم اما چیه دونم نمی هم خودم که حرفی گفتن براي میکنم باز رو دهنم لحظه یه

  . کنم سکوت تا
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 انگار.  ننمیک وارسی حتی رو لباسم نخ به نخ ، مو به مو.  میکنن تحلیلم دارن.  بین ذره زیر گذاشتن رو من هاش چشم

  . دربیارن سر ام آینده و گذشته از خوان می

 زیرش رو موهام از کمی و میکشم جلو رو شالم ي لبه و میبرم دست.  میکنم جور و جمع رو خودم کم یه اختیار بی

  . میزنم

 گیمزند خطاهاي ي همه از انگار میکنه نگاهم طوري.  تره سنگین اما ناشناس مرد هاي نگاه.  سنگینه برام اتاق هواي

  . خبره با

  . کنم رفتن عزم لبی زیر ببخشید یه با و بزنم پس رو پاچگیم دست تا میکشه طول

  . میکنه میخکوبم جا در محکمش صداي که نکردم بلند زمین از رو پام هنوز چند هر

  !!! تویی پس -

  . میشم شکه که میاره زبون به رو کلمه تا دو این تحقیر با طوري

  ؟؟؟ بله -

  ؟ نمیشناسی رو من بگی میخواي -

 حرف لرزش بی و محکم خودش مثل تا میکنم جون.  میکنه اضافه هم رو گیجی ، پاچیگیم دست به صدادارش پوزخند

  . بزنم

  . نمیشم منظورتون متوجه -

  ! باشی ها حرف این از تر باهوش اومد می بهت -

***  

  . میدوزم چشم مرد به قبل از سردتر و میکنم خفه رو میاد زبونم سر تا که حدسیاتی

  . میشه جدي و خشک ، میکشه کردنم برانداز از دست باالخره وقتی

  ! بشین -

 ودمخ از آدم این جلوي کار اول همین که بینم نمی دلیلی!!!  جدي و قاطع.  دستوره بلکه ، پیشنهاد نه ، خواهشه نه

  . یشمم خیره بهش و میکنم چلیپا سینه روي رو هام دست.  مونم می هستم که جایی همون سرکش.  بدم نشون ضعف

  . راحتم ممنون -

  . میکنه سرازیر هام چشم به رو نگاهش قیر و میزنه پوزخندي
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  ! ساالرکیام محمدرضا من.  مطلب اصل سر بریم زودتر میخوام اما کنم نمی باورت اینکه با -

 و نساک طوري همون.  نپره بیرون دهنم از اي نسنجیده حرف تا میگیرم دندون به رو لبم!!!  کیا ساالر ؟ کیا ساالر

  . میکنم نگاهش فقط صامت

  ؟ ایه خانواده چه از دونستی نمی پاشیدي می دون و میکردي پهن تور پسرم واسه وقتی -

  ؟ زده تکیه صندلیش به غرور کوه این که کجاست قدرتی!  مرد این طرف از نه اما میکشیدم رو توبیخ انتظار

 هب مونده برام آوارش فقط رابطه اون تمام از که حاال ولی داشتم خانواده این با برخوردم مورد در بهتري هاي فکر قبال

  . میکنم نگاه لرزه پس یه چشم به مرد این

  . میگردم شکنی دندون جواب دنبال و میشن مشت هام انگشت

  . شد طرف من با خانوادش ي پشتوانه بدون هم کاوه.  دونستم نمی کاوه ي خانواده از چیزي من -

  . میکشه زبانه مرد هاي چشم توي خشم

 جاک به کاوه پشت دونستی می و میشناختی رو من اگر البد ؟ میکردي ویز ویز دورش مگس عین همین خاطر به -

  ! دویدي می پیش سوخته پا سگ عین که بنده

 شه اپ به که آتیش دونه نمی و کرده رو و زیر کردن ور شعله براي براي رو دلم خاکستر.  میفته ذوق ذوق به دلم زخم

 فریحت با و آزاد رو منقبضش عضالت شده راحت خیالش و زده رو ضربتش انگار خودش.  میسوزونه باهم رو تر و خشک

  . میکنه تماشا رو کارش ي نتیجه

  . بگیرم رو نگاهم خیسی تا میزنم پلک هم پشت بار چند.  میسوزه چشمم.  میکشه تیزي هام چشم توي اشک

 برابر در چشم میگه جنگل قانون اولین.  خوردنم زخم حال در مدام که نیستم بلد رو قوانین من.  میگفت راست کاوه

  . چشم

  . میگم میدم تکون تمسخر به که سري همراه وقتی سخته و سرد سنگ مثل صدام

 رشونپس ندارن خبر حتی که قدر اون.  نمیکنه حسابشون هم پسرشون که کنم باز حساب اي خانواده روي باید چرا -

  . دادم بهش رد جواب و ندونستمش قابل من.  اومده جلو ازدواجم پاي تا و بوده افتاده من دنبال

 از کمی.  همیش خم میز روي چرخون صندلی پشتی به زدن تکیه جاي.  میزنه چشم توي پیشونیش روي رگ برجستگی

  . میکنه غرش هاش دندون الي به ال از حمله آماده ببر یه مثل.  میده تکیه میز به رو دستش دو هر ساعد

 و وبیوتی توي ، بردي لذت کاریت شیرین از کم.  برداشته رو دنیا انداختی راه که آبروریزي ي آوازه ، هیچ که من -

  ؟ بزنین ضربه من به تونین می جوري این کردین فکر ؟ کردین خیال چی ؟ کردي پخشش بوکم فیس
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  . بزنه ریشه از تا اس آمده.  رفته باال که مونه می تبري عین صداش

 هک صداش از نه ، میسوزونه رو اطرافش و میشه ساطع وجودش از که هایی شراره از نه.  میکنم نشینی عقب قدم یه

  . میدارم نگه دور رو خودم طغیانه این منشا که چیزي از ، میلرزونه رو پام زیر زمین حتی

  . نمیرسه مشامم به خوبی بوي!  االن ، ها حرف این ، در بیرون مردهاي اون

  ؟ خبره بی ازش هم روحم که میکنه متهمم چیزي به داره ؟ من جون از میخواستن چی

 نکمی حالت اون از و میکشه پس میز از رو هاش دست.  میگیره آروم کم یه میبینه که رو متعجبم و درهم ي قیافه

  . خشنه لحنش هنوز اما میاره پائین رو صداش.  میاد در کرده

 پاهاش و بذاره من دم روي پا که ، نگیره رو جوابش و کنه اخم من هاي بچه روي تو که کسی نشده زائیده مادر از -

 و خورهب بهش سرش تا که راهش سر خواست می سنگ یه کاوه که اینه علتش ندارم کارت به کاري اگر.  نکنم قلم رو

  . هنوز نکردم خاکت که سنگ اون شدي.  بیاد عقل سر

 زیاد وقتی اما.  نه.  کنم شک جدیتش توي یا نباشه محکم که این نه.  نمیده تکون دلم توي رو چیزي هاش تهدید

  . میکنی عادت بهش فقط ، نکشی درد که این نه.  ترسی نمی مبارزه از دیگه بخوري زخم

  . میکنه خودنمائی وجودم توي طلبیم مبارزه خوي اون دوباره

  ؟ پدرانه هاي نگرانی این ي واسه نیست دیر -

 میاد.  همیزن دور رو میز.  میندازه جیب توي و برمیداره میز روي از رو عقیقش درشت دونه تسبیح.  میشه بلند جا از مرد

  . میکنه تهدیدم اي برنده اما آروم صداي با و میکنه خم رو سرش.  ایسته می قدمیم دو توي و نزدیک

  . جون بچه بده باد به رو سرت ممکنه زبونت.  کن جمع رو حواست -

  ؟ چی که اینجا اومدین حاال -

 فکر چرخونم می انگشتم نوك روي رو مملکت یه من.  بودي کرده دراز گلیمت از حد از زیاده رو پات بگم اومدم -

  . یستن کار در بعدي بار که بدون.  داره کوپن بار یه خریت واسه کسی هر اما.  اومدم برنمی بچه دختر یه پس از نکن

 در زا بلرزونه باهاش هم رو من تا میکوبه زمین محکمتر قصد از انگار که استوار هایی قدم با و مونه نمی جواب منتظر

  . میره بیرون

  . شنیدم که هاییه حرف درگیره هنوز فکرم.  میکنم نگاه بود نشسته پیش ي دقیقه چند تا که جایی به

 یه هم همونیم اون از نیست بعید فرسته می رو خصوصی مالقات یه فیلم از نسخه یه من براي کسی وقتی میکنم فکر

 کنهمم کی.  میشه سوال برام حاال نیست مهم میکردم خیال که چیزي ؟ چرا اما.  کنه پخشش و باشه گرفته فیلم

  ؟ درشپ چرا ؟ پدرش یا بکنه کاوه علیه بر رو کار این بوده قرار اصال ؟ میبره کارش از نفعی چه ؟ بکنه کاري همچین
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 ماشامت نیشخندي با و ایستاده در چارچوب توي سهرابی.  گردونم برمی دفتر در طرف به رو سرم ناخوشایندي حس با

  . پرسم می دستش از فرار براي.  میکنه

  ؟ نه یا امروز میان قدرتی آقاي باالخره -

  . میدم قرارشون امور جریان در حتما بیان.  سفرن روزي چند یه ، نه -

  . بوده جالب نمایش یه شاهد انگار میزنه حرف طوري

  . میگه و میگیره رو نگاهم رد.  میندازم اطراف به نگاهی بالتکلیف و میکشم هم روي رو هام دندون

  . ببرین تشریف تونین می هم شما.  کنیم تعطیل رو کار امروز شدیم مجبور شما لطف به -

  ؟ برم -

  ؟ دنبالتون بیاد سیاسی پالك ماشین که منتظرین ؟ چیه -

 پائین طرف به دوباره رو ها پله راه.  میشم رد کنارش از حرفی هیچ بی و میکشم هم در چهره کالمش نیش از

  . کنم نمی غرغر نیست آسانسوري اینکه این از دیگه بار این.  برمیگردم

 خاموش و روشن حال در گوشی ي صفحه روي آرزو اسم.  میکنه ام کالفه گوشیم زنگ صداي که راهم وسط هنوز

  . بهش پرم می چیزي هر از قبل.  شدنه

  ؟ کجائین شماها -

  ؟ شرکتی.  خانم بدي پس جواب باید حاالها حاال که نگیر پیش دست!  هوي هوي -

  . برمیگردم دارم نه -

  . پرسه می الوصفی زاید هیجان با

  ؟ دیدیش -

  ؟ رو کی -

 رقق آقا واسه رو ساختمون ، شرکت توي گذاشت رو پاش تا.  دیگه میگم رو پدرخوانده یارو!  رو زده زنگ مو سهرابی -

  . کردن

  . میده ادامه رگباري خودش و نمیده بهم دادن جواب مهلت

!  خانم هما دارین خاص مالقاتی شما دیدم درآوردم رو توش ته.  تعطیله گفت.  کرد ردش سهرابی اومد کی هر صبح -

  ! پرین می باالها باال با بودي نگفته ناکس
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  ؟ دربیارم سر چیزي یه هم من بزنی حرف درست میشه -

 از.  ودب دیدنی قیافش که سهرابی.  شناختش افتاد طرف به چشمش تا نسترن اما.  سردرنمیارم چیزها این از که من -

  ؟ داشت کار چه باهات ؟ میشناسیش کجا

 بهتر رزوآ انگار اما.  چیه به چی ببینم و کنم مرتب رو ام ریخته درهم ذهن تا میکشه طول.  میشه تر عجیب برام قضیه

  . خبره چه دونه می من از

  . میشناسیش تو انگار اما نمیشناسمش من -

 میگفت نسترن االنم.  بوده وزیر معاون دور یه.  بوده مجلس نماینده دوره سه دو طرف ؟ بعله هم ما با آره همه با -

  ... این با تو.  بگیره رو جاش ، کردن استیضاح رو توکلی یارو این اگر میکنه محکم پا جا داره

 هاي تیکه تیکه تازه. میگیرن قرار خودشون سرجاي ذهنم توي چیزهایی یه تازه.  میگه چی آرزو نمیدم گوش دیگه

  ! میکنن پیدا معنا برام چیزهایی یه و میشن مرتب خودشون جاي سر ذهنم پازل

 مهه براي فامیل اسم تغییر وجود با پسرش حتی و داره رسم و اسم که ، آشناست همه براي که ساالرکیایی حاجی

 می هک چیزي از میزنن حرف ازش همه که محکمی ي عقبه اون.  ببینم تونم می ، رفته که حاال رو است شده شناخته

  ! بود تر غریب برام بکنم رو تصورش تونستم

  ! پوشالین عجیب ها برج از بعضی

***  

 توي ادهس خبر یه حتی که بشیم هامون روزمرگی درگیر قدر اون که این نه.  کشید نفس زنگ به گوش باید همیشه

  . میکنیم فراموش رو چیزها این هممون اما.  کنه مون شوکه بتونه روزنامه

  . ندارم رو کتابش و حساب حوصله حتی.  دونم نمی ؟ گذشته روز چند

 گاهی ماا برنگردم گذشته به دیگه که کردم عهد خودم با.  بشم که میکنم سعی.  شدم همیشگیم هاي روزمرگی درگیر

  . میاد همراهت بري جا هر که میتنه تار دورت چنان گذشته این

 ها Template روي از هم شبیه که هایی سایت.  میزنم شیرجه زندگی عادي هاي مشغولی دل توي من هم باز اما

 یدنکش سرك ، بود مهم طراحیشون قیمت شدن تموم ارزون فقط مشتریشون براي که هایی برنامه ، میشدن کپی

  . داشتند تعلق من زندگی به که بودند هایی چیز اون ها این...  و سهرابی وقت بی و وقت هاي

 ینا به دوباره میکنم سعی من و میرن و میان ، میکنن اجرا رو روتینشون هاي برنامه که هایی ربات مثل درست همه

 ورد هنوز.  نشدم عوض هنوز که من ؟ میکنم فرقی چه مگر.  هام همین از یکی هم من ، کنم باور.  بگیرم خو زندگی

  . بده خودش رو خونه خرج باید چرا آرزونپرسیدم از هنوز.  ایستم می
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 دهمحدو از کسی وقتی بعد و مینالم نشدن درك از دیگه هاي آدم ي همه مثل.  میکنم زندگی خودم حصار توي هنوزم

  . میزنم پسش میشه نزدیکتر بهم ام فرضی قرمز خط ي

 جز معروف ساالرکیاي حاجی مورد در بقیه و اون کنجکاوي برابر در و نگفتم آرزو به چیزي کاوه و خودم ماجراهاي از

  . نمیدم بروز چیزي ، کنه اعالم ما ي رابطه ي درباره رو مخالفتش تا بوده اومده و است کاوه پدر که این

 یه.  کنممی پا به محاکمه فکرم توي ناخودآگاه اما.  فکرکنم نباید شده تموم چیزهاي به که بقبولونم خودم به میخوام

  . هن یا باشم خوبی قاضی تونم می دونم نمی اما.  میکنم فرض شاکی رو دیگه ي عده یه و میذارم متهم جاي رو عده

 گپررن پوزخندهاي و چسبناك هاي نگاه زیر از و میشم بلند جا از.  بریزم روبیرون افکار این تا میدم تکون سري

  . برمیگردم لیوانم با و میشم آبدارخونه راهی سهرابی

 کم قرمز طرح ي اندازه به میشه بلند ازش که بخاري.  میذارم میز روي کردم چاي از پر که رو بزرگم سفالی لیوان

 ويت رو لیوان دارم دوست اما بردش لب به نمیشه که داغه قدر اون هنوز دونم می.  است کننده تشویق روش کوئین

 هنوز.  گیرهمی جا هام انگشت الي به ال لیوان میدم تکیه که صندلی پشتی به.  کنم حس رو گرماش تا بگیرم دستم

  . نشده روشن کردن کار براي موتورم

  . شده بسته ببینم میگفت حاجی که رو فیلمی بتونم اینکه از قبل فیسبوکم اکانت

 این براي نه.  بود محروم هم ساده هاي چیز از که اي حاجی پسر و!!!  حاجی سمت میره و میشه بازیگوش ذهنم دوباره

 باشی داشته دهنمی اجازه و داري که اندیشی مصلحت براي.  بپذیري تونی می راحتتر باشی نداشته وقتی که نداشتن که

.  

  . کنم باز رو مسنجرم و ایمیل تا نمیره پیش ها دکمه روي دستم.  میکشم عمیقی نفس

 نای سوز نفت سرعت با تا میذارم همزمان رو پیج تا چند همیشه عادت به و میکنم باز رو کرومم ي صفحه جاش به

 نوار توي هم رو جم جام روزنامه سایت آدرس آزادم دست همون هاي انگشت با.  بشن لود شرکت اینترنت روزهاي

  . میزنم آدرس

 ويکش از.  برمیگردونه رو دهنم طعم تلخیش.  نوشم می رو اش قطره چند فقط و میکنم نزدیک هام لب به رو لیوان

 به شممی خیره و میذارم دهنم توي رو شکالت.  کنم تر دلپذیر رو چایم ي مزه تا میارم بیرون شکالت یه دستم کنار

  . مونیتور ي صفحه

 فکرم ارهدوب. نداره جذابیتی برام است سرمقاله که مجلس جدید ي مصوبه.  میکنم چشم چشم اول ي صفحه اخبار بین

 پدر یه اب,  بود گریز قانون جورایی یه کاوه چرا بفهمم تونم می اما کنم اعتراف ندارم دوست.  کاوه سمت میشه کشیده

  . بگردن خواهرش قاتل دنبال نذاشت خودش قول به که قانونی!!!  گذار قانون

  ". کنم اش تبرئه نباید نه ".  میزنم نهیب خودم به
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 یترهات سر و کنم رد فقط رو صفحات میخوام همیشه عادت به.  الکترونیکی ي روزنامه صفحات روي برمیگردم دوباره

  . چسبیده خبر یه روي نگاهم.  نیست همیشه مثل چیزي یه اما بخونم رو

  " شد تائید مرتضوي حسن محمد سید ترور خبر "

 خبر که هست کی یارو این اصال.  خوندي نمی سی.سیا اخبار وقت هیچ که تو خب ؟ هما چه تو به میگم خودم به

 ذهنم . نیست من فرمان به دستم.  نمیشه اما بعد ي صفحه برم و شم رد خوام می ؟ باشه جالب تو براي بخواد ترورش

  . کرده قفل خبر تیتر روي هنوز

  "...  گلوله اصابت مورد کازرون شهرستان اطراف روستاهاي از یکی در گذشته ي هفته که وي "

 ي انوادهخ.  داشتیم رو درسش مدرسه جغرافیاي توي یادمه ؟ نیست.  باشه شیراز نزدیک باید.  نرفتم حاال تا ؟ کازرون

  . شدن سفر راهی کازرون از که هاشمی آقاي

  . میشه کشیده خبر ي بقیه روي سرسري نگاهم

  "... پلیس سازمانی هاي اسلحه سري از P226 ي اسلحه یک به متعلق گلوله...  از واصله گزارش به "

 ، 226 . زنگ دومین ، مرتضوي.  زنگ اولین ، کازرون.  میان در صدا به یکی یکی مغزم توي هایی ناقوس باره یک به

  . رنمی رژه هام چشم جلوي و برمیگردن ها خاطره.  میگیرن معنا.  میکنن پیدا امتداد.  میان کش صداها.  زنگ سومین

  "... و هست مرتضوي سید.  خودمونیه تفریحی سفر جور یه... سفر بره هاش دوست از تا دو یکی با میخواد "

  "...  نیستن برنامه این جریان تو نفر چند خودشون از غیر کس هیچ "

" Yanish will hand 226’s Guillo�ne to you in kazeroun " 

" .send some flowers for his funeral"  

 کر ور گوشم صداش. میزنه سوت گوشم توي و بیرون میاد بلند شاسی ماشین یه پشت از ، خیالم پس از مهرنوش

  . میکنه

  . میکنم سقوط ، میزنم ها جمله بین که پلی روي از.  میفتن لرزش به هام دست

 مرگ باعث ، بودم شنیده که چیزي اون گفتن با بار یه.  افتاده ضربان از قلبم.  شده خشک مونیتور ي صفحه به نگاهم

  . نگفتن با بار این و شدم کسی

 کار هچ باید حاال که اینم درگیر هنوز.  میشم حفظ رو کلمه به کلمه که قدر اون.  خونم می رو خبر ریز به ریز دوباره

  . میرسه گوشم به شکستن صداي.  میگیره رو بدنم اي رعشه.  میشینه بازوم روي دستی دفعه یه که کنم

  .میشنوم دور راه یه از انگار رو صداش.  میگیره شکل هام چشم جلوي آرزو متعجبم ي قیافه و برمیگردم



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٣٣١ 

 

  . انگار نه انگار زدم صدات دفعه ده ؟ شده چی ؟ کجایی -

  . افتاده زمین روي دستم از کوئینم مک لیوان.  میکنم نگاه پام زیر به جواب جاي به

 رو اش تهشکس ي تیکه.  شده پر لب اش گوشه یه و شکسته لیوان ي دسته.  برمیدارم رو لیوان و میشم خم زحمت به

 و میچسبم محکم رو لیوان.  میکنم صاف زحمت به رو کمرم.  ام دیگه دست توي رو خودش و میگیرم دست یه توي

  . میزنم زل بهش

  . میده تکونم آرزو

  ! پریده هم رنگش چه ببین... .  که بودي فکر توي قدر این.  ببخشید -

  . میز زیر ي زباله سطل توي میندازتش بعد.  میکنه ورش اون ور این و میکشه بیرون دستم از رو لیوان

  . تو هب میدم خریده برام جدیدا فرزاد که رو خوشگله لیوان اون اصال.  نداره گرفتن ماتم که این.  دیگه ببخشید -

 ترك هم بسازم روز چند این کردم سعی که چیزي اون ي همه.  هامه انگشت بین هنوز لیوان ي خورده ترك ي دسته

  . میخوره

 پروانه لمث شده ذهنم.  کنم متمرکز تونم نمی رو فکرم.  میکنم نگاه رو مونیتورم ي صفحه و میارم باال رو سرم دوباره

  . میزنه بال بال طرف اون و طرف این مدام که اي

 و ارممید برش.  بیاد دستم به لیوان تا میکنم رو و زیر رو سطل توي ي شده مچاله کاغذهاي و میشم خم اختیار بی

  . کنه منصرفم تونه نمی هم آرزو اعتراض صداي.  میذارمش میز روي

 یشپ رو ام تازه پسر دوست کادوي دارم من ؟ کار چه میخواي شکسته سفالی لیوان یه.  دیگه بره بندازش!  هما!  اَه -

  ! ها میکنم کشت

 تونم نمی جوري هیچ که ایه خاطره یادگار.  تره راست رو من با همه از اون انگار.  برمیدارم رو قرمزم کوئین مک

  . بشورم رو لیوانم و ذهن تا آشپزخونه توي میرم و میشم بلند جا از آرزو به توجه بی.  کنم متهمش

 این با من.  تازه ، گرم ، سرخ.  خونین هام دست.  بشورم همه از اول باید رو دستم.  آب شیر زیر میگیرم رو دستم

  ؟ کنم کار چه باید خونی هاي دست

***  

 هست گناهانی یه همیشه چند هر.  بشی مجازات نکرده گناه به که روزي از امان.  داره درد کرده گناه به شدن مجازات

  . میگیرن رو گریبانمون و سراغمون میان وقتی یه ولی میکنیم انکارشون ، نداریم قبولشون که

.  شد تهگرف نادیده هام تالش ي همه که زد رو آبم زیر چطور سهرابی یا شنید چی برگشت سفر از که قدرتی دونم نمی

 ور عذرم. نبود مهم اصال هم دادم تحویل وقت سر رو کارها بهترین همیشه داشتم که مشکالتی تمام وجود با اینکه
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 تیح نه و توضیحی نه.  سالمت به هم بعد و کردن تسویه دقیقه چند توي رو حسابم!  راحتی همین به.  خواستن

  . توجیهی

 لشغ همون حاال و پروروندم می سرم توي رو ریزپردازان توي کار رویاي پیش وقت چند تا.  زمونه بازي از گرفت دلم

  . نداشتم هم رو خودم

 تممیگف اگر.  بودن آلوده خون به که هایی دست تقاص.  میدم پس رو ام کرده گناهان تقاص دارم هم شاید دونم نمی

.  ننک متهمم بدتري چیزهاي به بار این ترسیدم.  نرفتم پلیس سراغ هم ماجرا اصل فهمیدن از بعد حتی اما... .  اگر

  . باشم نداشته مفري هیچ دیگه بار این و باشم خورده بازي باز ترسیدم

 با تیح ، نمیشه بلند گور از اي مرده هیچ و مرده آدم اون.  نداره اي فایده دیگه گفتنش االن که کردم تلقین خودم به

  . من اعتراف

  ؟ میدن تاوان هم شدن رد دلم هاي خورده روي از و شکستن ، دادن بازي رو من که هم هایی اون دونم نمی

  . بدهکارم هم باز اما.  میدم پس حساب روزگار به دارم بدجوري روزها این که من

 ریمب داد پیشنهاد.  بده نجاتم گرفتگی از و بیاره جا به رو دوستی حق خواست.  آرزو معرفت بابت شکر رو خدا بازهم

 رو ونم روحیه ، صرفه به درمانی خرید کم یه با خودش قول به و داشت بوتیک توش جدیدش پسر دوست که پاساژي

  . بدیم بهبود

  . بود بهتر دادن پس جواب و رفتن خونه از اما نداشتم خوبی ي حوصله و حال چند هر

.  یدمخر تاپ یه آرزو اصرار به فرزاد بوتیک توي هم آخر.  بچرخیم رو پاساژ کل اول تا کرد وادارم فرزاد بوتیک اسم به

 غلش یه دنبال باید وقت چند تا نیست معلوم و شدم کار بی کار از وقتی.  نبودم راضی هم همون خرید به چند هر

  . رسید نمی نظر به عاقالنه اندازم پس به بردن دست ، بگردم مناسب

 دناوم زدن قدم قصد به بیشتر که هایی زوج به ویترین ي شیشه از رو نگاهم و آرزو زنگدار هاي خنده از پره گوشم

 یرسهنم بهش دستم هم من.  میکنه پرواز ها این از دورتر خیلی خودش براي خیالم اما دوختم کردن خرید تا پاساژ توي

  . بگیر آروم بگم بهش و بچسبم رو یقش تا

 طنازي همون با آرزو که بذارم تنهاشون خوام می.  ندارم رو استخونی پسرك ریختن زبون و آرزو کردن ناز ي حوصله

  . میگه وقتی شده نازك و ظریف عجیبی طرز به صداش.  میذاره دستم کف و میگیره رو فرزاد ماشین سوئیچ

  . رسم می هم من پاساژ در دم بیاري پارکینگ از رو ماشین تو تا -

  . که میده اطمینان بهش و میکنه فرزاد نثار ریز چشمکی هاش عشوه چاشنی هم بعد

  . دور دور بریم هم با میام بعد.  شه تموم کارت تو تا میزنیم دوري یه -
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  . میشم پاساژ طبقاتی پارکینگ راهی ، سرسري خداحافظی یه با و میگیرم مشتم توي رو سوئیچ

  ؟ میاره دوام چقدر یکی این با آرزو میزنم حدس خودم پیش

 از ریبیتق آدرس یه فقط.  بپرسم رو ماشینش مدل فرزاد از رفته یادم که شدم آرزو دروغین هاي عاشقانه درگیر قدر این

  . دارم کرده پارکش که جایی

 کار یدونمم. میشم پارکینگ سوم ي طبقه راهی سالنه سالنه و میبرم فرو پالتوم هاي جیب توي رو هام دست خیال بی

  . نمیشه تموم ها زودي این به آرزو

 بدون.  همید دست بهم خفگی حس ، روحشون بی ي بسته فضاي توي. بودم متنفر طبقاتی هاي پارکینگ از همیشه

  . میرم جلو رو خودم راه مستقیم ، کنم فکر پارکینگ فضاي به زیاد بخوام اینکه

 به . داره حضور جا اون هم دیگه نفر یه انگار.  میخزه پوستم زیر بدي حس یه میرسم که ماشین تقریبی جاي به

 وطئهت توهم دچار وقت چند این جریانات از بعد که میشم مطمئن بینم نمی رو کسی وقتی و میندازم نگاهی اطرافم

 سرم از دست دهنده آزار موذي حس اون اما. میکشم بیرون جیب از رو هام دست و میندازم باال اي شونه.  شدم

  . میکنم حس خودم روي رو نگاهش سنگینی حتی.  برنمیداره

 فضاي توي هام قدم صداي.  باشه جا اون فرزاد ماشین باید که جایگاهی طرف به برم و نیارم خودم روي به میخوام

  ... . بعد و میدم فشار هم روي عصبی طور به رو هام پلک صدا این شنیدن از لحظه یه.  پیچه می پارکینگ

 جا صورتم روي محکم و شده حلقه دورم دست یه بفهمم تا میکشه طول.  بسته رو دهنم چیزي یه.  میاد بند نفسم

 یه ي ایهس پارکینگ فضاي روشن و تاریک توي.  میکشه کناري به رو من و میچسبه رو بازوم دیگه دست یه.  گرفته

  . گرفته پشت از رو من که میبینم رو مرد

 یشههم براي ماجرا اون باشم نداشتم اي رابطه شناختم بازي اون سر که هایی آدم از کدوم هیچ با وقتی میکردم فکر

 شانس شاید . میکنم اشتباه شاید که میزنه سوسو ذهنم ته رنگ کم فکر یه.  داره ادامه مصیبت این انگار اما میشه تموم

  . میکشه پر سرم از زود روزها این که چیزیه خیالی خوش ولی باشه دزد یه فقط و بیارم

  . میزنه پس رو اشتباهم حدسیات ي همه و میکنه زمزمه گوشم توي آشنایی صداي

  ! کوچولو خانم نبود این قرارمون -

  ؟ جونم از میخواي چی -

  . بپیچونه رو من تونه می کنه فکر کسی نمیاد خوشم -
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 رزی از و میزنه عقب رو شالم.  گردنم سمت میره ، شده برداشته دهنم روي از هست اي ثانیه چند که مهرنوش دست

 الکام.  چسبونه می بهم بیشتر رو خودش ، میکنم جمع رو خودم بیشتر چی هر.  میکنه نوازش رو گردنم روي شال

  . میکنه زمزمه دوباره که چرخونم می پارکینگ توي رو نگاهم نجات راه یه دنبال. میگیرم جا آغوشش توي

  . نیستیم ها دوربین دید توي.  بود حواسم.  عزیزم نترس -

  . میشم مانعش و میچسبم رو مچش آزادم دست با.  میخزه داخل سمت به پالتوم ي یقه زیر از دستش همزمان

  ؟ میکنی کار چه داري معلومه!  هی هی -

 خراشه می رو ام سینه تیغ یه مثل.  میدم قورت سختی به رو دهنم آب. ترسیدم که کنم اعتراف باید اما خواد نمی دلم

  . بره پائین تا

.  وجدان مک یه و بگردم چشم یه دنبال بخوام که نیست خیابون.  باشه گرم کاوه به دلم که نیست ویال دیگه جا این

  . افتادم گیر زنگی مار این با تنها

.  برمیگردونه خودش سمت رو من.  پیچه می دورم مار همون عین درست و میکنه شل رو دستش کم یه مهرنوش

 ايه تندیس مثل صورتش.  خروشانن طوفانی دریاي مثل آبیش هاي چشم.  میگیره قرار دیدم مسیر توي صورتش

  . سنگیه

 نای االن چیزي چه که مونم می.  میزنن دو دو صورتش روي هام چشم اما.  ترسم دادن نشون براي نیست خوبی وقت

  . میکنه آروم رو مست زنگی

 کلیپس چون نداره اي فایده سرم کشیدن عقب.  میاره در رو شالم یکی اون با و دورمه همچنان هاش دست از یکی

 يتو رو سرش که فرار راه یه براي میکنم ورو زیر رو ذهنم.  میزنه چنگ موهام الي البه دستش.  میکنه باز رو موهام

  . میکنه فوت گوشم توي رو اش خنده بعد و میکشه عمیقی نفس.  میبره فرو گردنم

  ؟ یادته.  داشتیم تموم نیمه کار یه باهم تو و من -

.  یکنمم مچاله ناخودآگاه رو خودم.  میشه چندشم.  لیسه می رو گوشم کنار تا چونه زیر از و میشه خم پائین به کم یه

  . برم جلو شده حساب باید اما.  روش توي کنم تف رو صورتم خیسی میخواد دلم

 فرو گردنم توي رو هاش دندون بعد و میگیره بوسه گردنم زیر از.  کرده داغ حسابی.  میگیره جون سکوتم از مهرنوش

 ستفادها ازغفلتش باید.  ندارم خودم براي خوردن تاسف براي وقتی اما.  میگیرم لرز.  آشوبه دلم.  میشه بد حالم.  میبره

 باال پشت از رو پام ساق و کردم خم رو زانوهام از یکی فهمه نمی که گردنمه گرفتن گاز و بوسیدن گرم قدر اون.  کنم

  . آوردم
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 روي و میکشم بیرون ساقم دور غالف توي از رو چاقو ، میاره هجوم هام لب سمت به و میکنه رها که رو گردنم

 میچر بند به ، زدم بهم باهاش که روزي از ناخودآگاه و بود کمد ته جاش بود کاوه تا که چاقویی.  میدم فشار پهلوش

  . کرده پر رو جاش چاقوش نیست کاوه که حاال انگار.  میبندمش پام مچ دور

 همچنان رو مسلحم دست که من به و میکشه عقب کم یه روفقط خودش.  میشه گشاد مهرنوش هاي چشم مردمک

  . اشهب کشیده چاقو روش دیروز احمق هماي که نمیگنجه باورش توش.  میکنه نگاه ناباورانه داشتم نگه پهلوش مماس

  . گهمی هاش لب الي به ال از همزمان.  میکنه پر رو متریمون سانتی چند ي فاصله دوباره و میاد لبش روي پوزخندي

  . بکنی تونی نمی غلطی هیچ -

 میشینم بازي میز سر باز و میشکنم دلم توي رو هراس هرز هاي ساقه.  میدارم نگه ثابت بتونی ستون یه مثل رو دستم

.  

  . میجنگم لرزشش هاي رگه با پس دارم نگه جورمحکم روهمین صدام میخوام.  است زده یخ صدام

  ؟ بکنم میتونم غلطایی چه بدم نشونت خواي می -

.  نهک لمسم دوباره تا میاره جلو رو دستش.  شده گم صورتش توي هم اولیه شک اون.  باشه ترسیده نمیاد نظر به

  . فاتحه و طلب برتري لحنش

  . میخوام من که جوري اون.  طوري این نه اما میدي نشونم -

 ونمت نمی.  بایستم جلوش شده جوري هر که ندارم تردیدي اما میشه پیداش کجا از دفعه یه جرات و دل این دونم نمی

 يتو توانم آخرین با رو چاقو ، کرده خوش جا ام چهره توي که خشمی با و میکنم نگاهش مصمم.  بیام کوتاه جلوش

  . نلرزه اما بذارم تپش بی شده اگر حتی رو دلم تا.  نلرزه دستم تا میکنم رو تالشم تمام.  میبرم فرو پهلوش

***  

 خودش راه و بزنه کنار رو الیاف که هست برنده قدر اون.  میگیره بازي به رو پلیورش نازك هاي نخ چاقو ي لبه تیزي

  . میکنه مکث دستم.  میکنم حس دستم حرکت مسیر در رو تنش سفتی.  بکنه پیدا رو

 یگهد کم یه رو چاقو این اگر که پهلوته توي جا همین دقیقا دماتریک رگ یه!  کنی امتحانم بخواي نکنم گمون -

 نهایت تا ثانیه سی و دقیقه 2 بین زمانی توي رو تو شرایط توي آدمی بشه پاره اگر رگ این.  میکنه اش پاره بدم فشار

  . میکشم پائین خودم با هم رو تو بیفتم چاه توي باشه قرار اگر.  خودته با امتحانش.  میکشه دقیقه سه

 ناو ، ها دروغ بهترین.  کنم شک درستیشون به تونم نمی هم خودم حتی که میگم رو ها جمله این مطمئن قدر اون

.  نداشتم غسرا خودم توي حال به تا حتی که میبندم کار به جدیتی.  میکنی باورشون کسی هر از قبل خودت که هایین

  . بخره زمان برام تا کنه درگیرش کافی حد به بلوفم امیدوارم
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 شمچ به میشه خیره.  میگیره فاصله ازم قدم یه و میکنه تردید اومدن جلو توي اما بازیه اهل که این با هم مهرنوش

 کنار ور پارکینگ سرد هاي سالن روشن و تاریک اش دریده نگاه.  دربیارم بازي دیوونه تونم می کجا تا ببینه که هام

  ؟ بریزم خون تونم می ببینه میخواد و بکشه آدم تونه می.  میزنه

.  کنم فرار مهلکه این از و توش بپرم بتونم بلکه تا میزنم رو فرزاد ماشین دزدگیر.  برندارم ازش رو نگاهم میکنم سعی

 رو لحظه یه همون مهرنوش.  میشه پرت حواسم لحظه یه میکنه روشن رو فضا که سفید مگان یه هاي چراغ نور

  .رهدا بهتري حل راه مهرنوش اما بگیره ازم رو چاقو نذارم تا میکشم عقب رو دستم.  میاد طرفم به و میشمره غنیمت

 کرده فراموش رو اش برنده برگ که من به لعنت.  میذاره ام شقیقه روي و میکشه بیرون پشتش از رو کمریش کلت

  . بودم

  . میگیره سخره به رو یاسم سرمستی با

 خواي می . میکشتت جا در ، ثانیه و دقیقه حساب بی ، کنم خالی پوکت مغز این توي گوله یه من اگر ، میبندم شرط -

  ؟ کنیم امتحان

 تونم می رو هام استخون قرچ قرچ صداي که میاره دستم به فشاري چنان.  چسبه می رو مچم اش دیگه دست با

 توي که زیهچی بدآهنگترین سیمانی کف با برخوردش صداي.  میفته پارکینگ کف و میشه رها دستم از چاقو.  بشنوم

  . افتاده یرگ سینه توي نفسم.  میکنن سقوط زمین روي شده پاره زنجیر یه هاي حلقه مثل منم هاي امید.  شنیدم عمرم

 رو رشس و میگیره باال رو گردنم کلت سر فشار با.  میکشه گلوم زیر تا ام شقیقه روي از رو اش اسلحه سر مهرنوش

 خنده که آرومی صداي با و میشه نزدیک بهم دوباره.  نمیشه پاك صورتش روي از پیروزمندانه نیشخند اون.  میکنه کج

  . میگه میزنه موج توش

  ؟ بودیم کجا ببینم بذار!  اووم -

  . هست هنوز زبونم ندارم اگر رو چاقو تیزي.  خورده گره گلو توي صدام

  ؟ خودت ي لنگه لجنی یه سراغ نمیري چرا!  آشغال -

  . میره درهم ام چهره.  میکنه رو و زیر رو دلم و میگیره پژواك پارکینگ سالن توي اش قهقه

  . میزنه لب هام لب روي به رو

  . میاد خوشم تو با کردن بازي از -

  . پیچه می دستش دور رو موهام بعد و میندازه سفید مگان سمت به نگاهی

 راحتترن معموال ها بلند شاسی که میدونی.  تو ماشین نه البته.  بدیم ادامه ماشین توي رو اش بقیه بهتره نظرم به -

  . دارن خوبی سکون هم شیطونی براي
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 فکر.  میندازم اطرافم فضاي به رو نگاه آخرین امیدانه نا.  میکشه رو موهام و میخنده خودش آور چندش شوخی به

 و بیاد خودش به بخواد کسی تا دونم نمی اما کرد کاري بشه بکشمش بتونم ها دوربین دیدرس تا فقط اگر شاید میکنم

  . نه یا میارم دوام برسه دادم به

 که یکننم التماس خاکی ذره هر به اي سنگریزه هر به به دارن.  چسبیدن زمین به انگار پاهام.  میشم کشیده دنبالش

 نگس از میدونم که مهرنوشی به تا بندازم چنگ و کنم التماس خاشاك و خاك به میدم ترجیح هم من.  دارن نگهشون

  . سنگتره

 یفمک بلند و چرمی بند.  میاد همراهم قدم دو یکی و میخوره افتاده زمین روي حاال که چاقویی به پام رفتن راه موقع

  .ندارم هم رو کیفم وزن تحمل توان.  میکنه گیر زمین به کیف ي گوشه.  آویزونه دستم از هنوز

 که عمطی ي بره یه مثل.  برنمیاد ازم کاري مهرنوش ي درنده هاي نگاه وجود با اما.  کنم فکر بهتر حل راه یه به باید

  . میندازه جلو رو من و میکنه باز رو ماشین عقب در.  میفتم راه دنبالش میبرنش مسلخ به دارن

 ته رامشآ کم یه باید اما.  میاد نظر به ممکن کار ترین سخت شرایط این توي کردن فکر.  میکنم فکر دوباره و دوباره

  ... کم یه باید.  دارم نگه وجودم

 مثل رو داغش هاي نفس.  میکشه من ظریف تن رخ به رو محکمش عضالت و چسبونه می بهم رو بدنش مهرنوش

 اشینم صندلی روي ناچارا و میکشم عقب رو خودم.  میزنه نوك صورتم به زبونش با. کوبه می صورتم توي سیلی

  . فرار راه یه.  حلم راه یه درگیر هنوز.  میشینم

 رو خودش داره فقط که دارم رو کنده پر مرغ یه حال ، حاال اما.  داشتم بال و بودم پرنده کاش.  بودم اسمم مثل کاش

  . کوبه می قفسش دیوار و در به

 تونستم یم میذاشت خوردن تکون راه برام کم یه فقط اگر کم یه.  میدم تکیه ماشین صندلی به و میبرم عقب رو دستم

.  گیرمب رو ازش نمیذاره مهرنوش اما.  میبرم کیف داخل رو دستم.  میفته پائین صندلی روي از کیفم.  بکنم کاري

 توي رو چپم دست بلند هاي ناخن.  میده هولم آزادش دست با.  میگیره دهن به رو ام چونه و میکنه کج رو سرش

 اخنن الي به ال پوستش فقط اما.  کنم پاره پاره رو گلوش میخواد دلم.  میدم خراش رو گردنش.  برم می فرو گردنش

 که چیزي سعک بر اما بده فضا بهم کم یه فقط.  بگیره فاصله ازم کم یه طوري این شاید میکنم فکر.  میکنه گیر هام

  . میده نشون العمل عکس میکنم فکر

  . میزنه فریاد رو سرخوشی داره شده خشدار و دورگه ت.شهو شدت از که صداش

  . میاد خوشت بازي این از کم کم داره هم تو ؟ میکشی پنجول داري!  کوچولو گربه هی -

.  میسوزم.  میکنم حس رو هاش دست هرم هم لباسم روي از حتی.  میده فشار و میذازه ام سینه تخت رو دستش

  . میزنم ناله.  ندارم وقت زیاد میدونم.  میشم خاکستر.  میگیرم آتیش
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  ! کن ولم ، مهرنوش -

 ندلیص روي عقب به.  میبره فرو شکمم توي رو زانوش توانش ي همه با و میکنه خم رو پاش.  میکنه جریترش ام ناله

 مصرانه نوزه دستم یه.  بکشم دراز صندلی روي میکنه وادارم.  ببره لذت بازیش از تا میاد جلو نرم نرم.  میفتم ماشین

  . میکنم مهرنوش کمر بند رو ام دیگه دست.  زده چنگ کیفم به

  . شدن خفه حنجره توي کمکم هاي فریاد.  میزنم صدا لب زیر رو عالم مقدسات تمام

.  دازهمین روم رو بدنش سنگینی و میداره نگهم ثابت زانوش کمک با.  شده وحشی ، کلمه واقعی معناي به مهرنوش

 هسین و گردن از قسمت اون روي رو زبونش همزمان.  میکنه باز رو پالتوم هاي دکمه و میذاره کمرش پشت رو اسلحه

  . یشهنم جا به جا اي ذره حتی اما میدم تکون تکون رو خودم.  میشه مورم مور.  میکشه افتاده بیرون لباس زیر از که ام

  . میشم تسلیم.  نمیشه که دونم می.  نمیشه طوري این

 رو موهاش.  میشم همراه باهاش آروم.  میگیرم ام پنجه توي رو موش تارهاي.  میبرم فرو موهاش توي رو چپم دست

.  میشن رت سنگین هاش نفس.  میرم پائین نوازشگونه پشتش تیره از.  میدم بازي گردنش روي رو دستم و میکنم رها

  . میبره باال رو بلوزم کمر دستش با و مکه می رو گردنم

 ، نمک محکمش دستم توي تا میام که همین.  بردارم رو اسلحه تا میبرم دست و میام پائین فقراتش ستون روي از

  . میکنم گیر جا ماشه روي رو ام اشاره انگشت.  شده دیر دیگه اما.  میشه هوشیار

  . نمیاد کوتاه اما میزنه نفس نفس

  . نکن شیطونی!  هی هی -

 لمث رو هام انگشت اما ندارم روش درستی تعادل و چپمه دست توي اسلحه.  قیمتی هیچ به ، نمیدم پس رو اسلحه

 سرش به ونمت می که جایی تا رو اسلحه.  ستونشه به وابسته حیاتش که پیچکی.  پیچم می اسلحه ي بدنه دور پیچک

  . میدم نشونش میل کمال با ام شده چفت هم به هاي دندون الي به ازال رو نفرتم ي همه.  میکنم نزدیک

  ! خداحافظیه وقت دیگه.  عوضی شو بلند -

  . میکنه مغزم سلول سلول ي روانه رو کشدارش صداي و میاره گوشم جلوي رو دهنش خیال بی

  . نداري رو جراتش -

 رهمچقد هر.  نداره فایده باشی کرده فکر قضیه به قبل از که هم چقدر هر ها وقت جور این.  نه یا تونم می دونم نمی

  . میگیري میتصمی چه بفهمی بتونی تا باشی موقعیتش توي باید.  کردي اشتباه شناسی می رو خودت کنی خیال که

 گرا رو حیوون همین اما نیست آدم که این میدم دلداري خودم به.  شدن نابود جرات یا دارم کشتن آدم جرات دونم نمی

  ؟ میاد سرم به چی بکشم
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 هم اون . میکنه طلب رو مرد و زن ي دیه تفاضل ازم انصاف نهایت با که اینه حداقلش ؟ میکنه چطورقضاوتم ما قانون

  . جنگل هاي درنده جمع از کثیف حیوون یه شر کردن کم بابت

  . بکشمش تونم نمی.  نه

 پشتش به . میگذره عجز با میگیره رو قلبم ضربان و میزنه تپش پر که قلبش روي از.  میاد پائین.  میشه شل دستم

  . میرسه

 وضعیت اب مرد یه شکم توي گلوله یه کنم نمی فکر.  باشه احشاش و اعما باید که جائی درست.  میشه ثابت جا همون

 آنی حرکت یه توي و انگشتم سر توي میکنم جمع جا یک رو بغضم و حرص ي همه.  باشه کشنده هم خیلی اون

  . میکشم رو ماشه

  ! تق

  ! شنیدم عمرم به که آوایی شومترین

 یبج توي از میخنده مبهوتم روز و حال به خوب وقتی.  میشه تکرار مدام گوشم توي مهرنوش ي خنده شلیک صداي

  . میده تکون من مبهوت چشمهاي جلوي و میکشه بیرون خشاب یه شلوارش

  ! عروسک بود بامزه ؟ میدم بچه یه دست رو خطرناکی بازي اسباب همچین من کردي فکر -

 میکنم حس که میمکه چنان و میگیره هاش لب مابین رو هام لب دوباره.  میکنه پرت جلو صندلی روي رو خشاب

.  شکسته رو استخونم میشم مطمئن که میده فشار طوري رو مچم اش دیگه دست با.  میشه فلج صورتم عضالت

 ، گردآب یه عین که هاش چشم با و میکنه جدا بدنم از باالخره رو سرش.  میکشه سرم باالي اسلحه همراه رو دستم

  . میکنه نگاهم ان زده طوفان و مکنده

  . ماشین کف میفته دستم از اسلحه

  . میگیرم رو چکیدنش جلوي هم هنوز سرسختانه اما کرده تار رو دیدم اشک

 و میکنم قالت گسیخته افسار اما بخورم تکون حتی بدنش سنگینی زیر تونم نمی.  خودم کردن آزاد براي میکنم تقال

  . میبره لذت هم زدنم پا و دست از حتی انگار اون

 الح تنم روي دستش حرکت از.  میزنه باال ممکن حد تا رو بلوزم اش دیگه دست با و منه مچ دور همچنان دستش یه

 رو چیزي رهباالخ که میذاره تنم روي رو هاش لب دوباره.  میفته گز گز به میکنه لمس که رو پوستی.  میکنم پیدا تهوع

  . میکنم پیدا بودم دنبالش که
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 وير هاش دندون.  میشه بلند اش نعره صداي خبره چه بفهمه بخواد اینکه از قبل.  میگیره نبض هم باز حیاتم رگ

 از برق ، برق جریان با بار این و میکنم نزدیک بدنش به رو شوکر دوباره.  میکنه نگاهم غضب با.  شدن چفت همدیگه

  . میشن خشک عضالتش ي همه.  میپره سرش

 روم وزنش فشار میشه باعث سستیش و شده لَخت تنش.  میکشم بیرون زیرش از رو خودم هست اي بدبختی هر با

 ايبر حتی اما برمیدارن زخم و میخورن ماشین هاي کناره به پام و دست.  کنه نمی هم مقاومت حداقل اما شه بیشتر

 نارک پاهام روي از رو مهرنوش نحس هیکل و بازمیکنم رو سرم پشت در.  کنم فکرنمی بهشون هم ثانیه صدم یک

 و لرزون هاي دست همون.  میره زمین روي افتادن از دستم پوست تمام.  میشم ولو پارکینگ کف روي.  میزنم

  . نمک جمع ماشین کف از ریختم بیرون کیفم توي از گشتن حین در که رو وسائلی تا میندازم کار به رو خراشیده

 فکر داشتم دیگه.  بودم داده نجات رو خودم زودتر بود نشده دفن هام پرت و خرت زیر طور این اگر لعنتی شوکر

  . کردم گمش میکردم

 وير نگاهم.  میکنه گیر اسلحه به ام عجوالنه جستجوي توي دستم.  میندازم کیف توي رسه می دستم به چی هر

  . میگیرم مشت توي رو کیفم و برمیدارم رو اسلحه.  میاد حال به داره که میفته مهرنوش

 دید از طرفتر اون ماشین تا سه دو زیر تا میدم سر زمین روي رو اسلحه.  نمیاره تاب رو کلت فلز سرماي تبدارم تن

  . میشه پنهون

 پا وسر میکنم جمع رو نیروم زحمت به.  میکشم عقب عقب زمین روي کم یه رو خودم پا و دست چهار توانم آخرین با

 هاي دونده مثل.  میدوم فقط.  میرسم کجا به و میرم طرف کدوم دونم نمی.  دویدن به میکنم شروع.  ایستم می

  . میدوم زندگی ي جایزه بردن براي سرعت

 زدحاما به که چشمم.  میرسم پارکینگ خروجی به و میکنم دنبال رو نور جهت.  میشه روشن دلم میبینم که رو نور

  . میشینم و میزنم زانو پاساژ کنار هاي پله روي.  میفتم پا از میفته خیابون

 باز دهن در، به سیزده غروب توي ، تنگ توي هاي قرمز ماهی مثل نفس یه براي و میزنم چنگ بلوزم ي یقه به

 باز هاي دکمه بستن خیال بی.  میگیرم ندید رو عابرین ي زده تعجب هاي نگاه.  میفتم هق هق به.  میبندم و میکنم

  . میزنم هق فقط و میشم پالتوم

 سرفه قدر ناو.  میفتم کشیدن سیهه به هوا کم یه گرفتن براي.  میبره رو امانم سرفه.  میشه تبدیل سرفه به هقم هق

 کنم ظیمتن رو هام نفس بتونم بلکه میگیره دهنم جلوي رو دستم.  میکنم حس هام ریه توي رو مایعی هجوم تا میکنم

 باز هک چشم.  بدم بیرون دلم از آهی و ببندم رو چشمهام تونم می میرسن قرن یک نظرم به که هایی دقیقه از بعد. 

  . کرده مرطوبشون سرخی و تازه خون که میشه خشک چپم دست هاي انگشت روي نگاهم میکنم

 توهم دیگه این.  آلوده خون دستم تا دو هر حاال.  میکنم پاك رو لبم کنار لزج مایع و میارم باال رو ام دیگه دست

  ! خونه خود خود دیگه این.  نیست وجدان عذاب.  نیست
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***  

  . کنن می تکونیت خونه ، لرزوننت نمی ها تلنگر از بعضی گاهی

  . میلرزم خودم به تکونش هر با و دادم تکیه اتوبوس ي پنجره سرد ي شیشه به رو سرم

  ؟ دخترم خوبه حالت -

 نظر به نمهربو عینک ي شیشه زیر از نمناکش طوسی هاي چشم.  میندازم نگاهی نیم نشسته کنارم که مسنی زن به

  . میکنه نگاهم نگران و میکشه جلو دست یه با سرش روي رو چادرش.  میان

 هنوز یاهوه پر دنیاي این توي که خوب خیلی.  خوبی تو اما نیستم خوب اصال.  نیستم خوب نه بگم بهش میخواد دلم

  . کنم تشکر لب زیر تا بدم قورت رو بغضم تونم می فقط اما.  میشی غریبه دختر یه حال نگران هم

  . بشم خوب دیگه نمیشه باورم هم خودم.  نمیکنه باورم

  ؟ کردي ضعف.  پریده خیلی رنگت -

  . عیفمض کال.  نیستم گرسنه اما دارم ضعف.  نمیان کش حتی لبهام اما.  بدم لبخند با رو محبتش جواب میخواد دلم

  . تشکر.  نیست طوري -

 از رو ام ستهخ تن بتونم تا گرفت رو بغلم زیر و اومد آرزو وقتی از.  بگیرم شیشه از رو ام تکیه تونم نمی حتی اما میگم

  . خوام می گاه تکیه.  بریدم دیگه کنم جمع پاساژ هاي پله روي

 ایتشک میگیره رو دختر یه ي یقه خلوت جاهاي توي که اي روانی بیمار از نیست قرار که کردم راضی رو آرزو زور به

 زیر از.  بود ترسونده هم رو خودم پیم در پی هاي سرفه و هام دست روي خون اما!  نمیشناسمش حتی وقتی ، کنم

  . کنم فرار نتونستم رفتن دکتر

  . میکشم باال رو بازم نیمه هاي پلک.  میشینه دستم روي کناریم زن ي چروکیده دست

 ظرن از رو اتوبوس توي هاي آدم ، خیابون جاي به که من سمت میکنه دراز رو مشتش و کیفش توي میبره دست زن

  . میریزه دستم کف کشمش و نخودچی مشت یه زن.  میبرم جلو رو دستم اختیار بی.  میگذرونم

  . میریزه ، دستم کف چی نخود گرد هاي دونه ریزش مثل دلم

 رو چیکشکو ي بچه و ایستاده آقایون قسمت کنار جلوتر کم یه که جوونی زن به میشم خیره و میکنم زمزمه رو تشکر

 هس شال مرد و میپیچه بچه دور محکمتر رو عروسکی پتوي دستش با زن.  میگیره شوهرشه البد که مردي بغل از

  . بشینه اتوبوس ته خالی صندلی روي تا میکنه راهیش خنده با بعد.  میکنه مرتب رو زن هاي شونه روي گوش
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.  خندمب ساده تونستم می که روزهایی حسرت.  میشدم گرم لبخند یه با که روزهایی حسرت.  حسرت از میشه پر دلم

  ... . حسرت.  باشم داشته باال بلند آرزوهاي.  باشم خوش

  . کنم حبس پلکم پشت رو اشک هاي قطره بلکه میبندم رو هام چشم

 این ويت ، شلوغی همه این بین از رو من ؟ میشنوي رو صدام.  گرفته خیلی دلم.  خدا گرفته دلم.  میزنم ناله دلم توي

 هر از میشهه دونستم نمی.  بده زندگیم اوضاع میکردم فکر که بودم احمق ؟ میبینی ، میده گازوئیل بوي که اتوبوسی

 بدم قول اگر خدایا.  حسرت میشه ، آرزو میشه برام وضعیت همون روز یه دونستم نمی.  داره وجود هم بدتري بدي

  ؟ نیک بیدارم کابوس این از میشه ، بخوابم باز هاي چشم با حتی ، بعد به این از بدم قول اگر ، کنم باز رو هام چشم

 مرض یه شد امروز ، بود مزمن سرماخوردگی یه دیروز تا که دردي.  میلرزم نفس هر با.  سخته برام کشیدن نفس

 ، شد عوض اسمش وقتی از.  سرطان شد ، اسکن تی سی و رادیولوژي هاي عکس توي سیاه ي هاله یه شد ، موذي

  . شد کم تحملم

 از و پلیس ي اداره میرفتم آرزو با روز اون کاش.  گرفتم نمی رو ها سرفه این پی وقت هیچ کاش میکنم فکر احمقانه

  . بندازم سایه زندگیم تصویر روي و بیمارستان برم اینکه جاي به میکردم شکایت مهرنوش

 زن صداي به . پایین میپرم اتوبوس از بشه بسته درها که این از قبل و و میشم بلند.  میشه سنگین برام اتوبوس هواي

  . کنم نمی توجه گذاشتم جا رو هام پاکت میگه و میزنه صدام داره که هم

 لمث.  میریزن زمین میفشردمشون هم به محکم حال به تا که هام انگشت الي به ال از کشمش و نخودچی هاي دونه

 رو پاهام کشون کشون.  کردن فرار هام انگشت بین از زودتر گرفتم محکمتر رو دستم چی هر که عمرم هاي لحظه

 پاکت و گذاشتم جا دیروز توي رو خودم.  کنم فراموش رو چیز همه میخواد دلم.  میرم راه و میکشم خودم دنبال

  . مبذار جا تونم می کجا رو ام ریه توي شده نشین ته لعنتی هاي غده این دونم نمی اما اتوبوس توي رو آزمایشاتم

***  

 اون میکنیم فکر.  دارن تعلق ها قصه به خوش روزهاي ي همه و هاست همسایه مال بد اتفاقات ي همه ، همیشه

  . نمیان پیش وقت هیچ هم بدتر چیزهاي و نیست خوب داریم که چیزي

  . ترسناکه برام هم اسمش ؟ کرد هضمش میشه اصال.  کنم هضم طور چه رو این موندم

 تا سینه روي چمبره این وقتی بده چه.  مونه می افعی مار یه زدن چمبره مثل هم اسمش.  ترسناکه همه براي اصال

  . بگیره رو نفست جلوي و باشه

.  ختهس خیلی کردنش قبول.  دونم نمی ؟ کردم انکارش.  انکاره زندگی هاي سختی پذیرش توي اول ي مرحله میگن

 باقی خودم براي نور ي باریکه یه تونستم می جوري این شاید.  بیوپسی براي برم نیستم راضی همین خاطر به شاید

  . کنن می اشتباه که بذارم
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 ازش نبودم راضی روز یه که دري پشت.  آشنا در یه پشت.  درم پشت دونم می فقط.  میکنم کار چه جا این دونم نمی

  . کشید می رو درانتظارم پشت که چیزي از ترسیدم می.  بشم رد

 اما نمیزنه حرف.  دوخته بهم رو نگاهش فقط و ایستاده اش خونه در مابین.  میکنه باز روم به رو در خودش کاوه

  . حرفه از پر سکوتش

  . هاش چشم توي هاش گله ، خورن می چرخ صورتم روي هاش چشم

 رو چیزي اون حتما باید انگار.  بگم باید میکنم حس که هست چیز یه اما چی دونم نمی.  بگم چیزي تا میکنم باز دهن

  . بریزم بیرون کرده گیر گلوم توي که

  . دونم نمی رو چی اما.  بدم تغییر رو چیزي تا اومدم

 یادم آب صداي فقط.  شنوم نمی چیزي اما میبینم رو کاوه هاي زدن لب.  میاد بیرون زخمی هاي ناله فقط ام حنجره از

 داشص و میچکه زمین روي.  میریزه بیرون داشتم نگه باز زور به که هایی پلک الي از چکه چکه اشک.  موج صداي. 

  . میکنه پر رو گوشم

  . یفتهم پائین بهش رسیدن تقالي توي ناکامم دست.  میکشه عقب رو خودش اما میکنم دراز کاوه طرف به رو دستم

  . میلرزه رنجورم تن از بدتر صداش.  میکنه زمزمه رو اسمش اختیار بی مرتعشم فک.  میدم قورت رو دهنم آب

  ... دیره خیلی...  اومدي دیر -

  . دیره.  میشه خون ، میشه تکه تکه دلم...  دیر

.  ارنند تمومی.  تا صد شاید ، تا ده ، دوتا ، یکی.  پرن می بیرون گلوم از و میشن سرفه.  میشن پاره پاره هام حرف

  . میشن آلود خون هام دست اما.  میگیرم دهنم جلوي رو هام دست

 دو هر ترس و بهت.  میارمشون باال کاوه طرف به درمونده بعد و میدارم نگه صورتم جلوي اول رو سرخم هاي دست

  . کنن می غوغا نگاهش توي

.  همیدو طرفم به کاوه بخورم زمین اینکه از قبل.  میشم تا.  میلغزم.  نمیارن رو وزنم تحمل تاب رمقم بی زانوهاي

 آغوشش توي من و میفته زانوهاش روي اون.  میگیره رو بغلم زیر و میکنه طی آنی توي رو مون قدمی دو ي فاصله

  . میفتم جا

  . میکنه زمزمه گوشم زیر و میگیره محکم بغلش توي رو من

  ! کردیم کار چه ما ببین -

  . داره عجیبی حس ما این.  ما میگه.  تو نمیگه ، من نمیگه
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  . میشمرم رو قلبش ضربان.  شنوم می رو قلبش قرار بی هاي تپش صداي.  میده فشار اش سینه به رو سرم

 با آروم و میخزه گردنم پوست روي موهام الي از دستش.  میزنه اشون شونه و میبره فرو موهام توي رو اش پنجه

  . میشینه رخوت تنم به.  میکنه نوازشش اش سبابه انگشت هاي کناره

 ؟ کنهمی کار چه جا این اون.  میکنم تعجب.  میشه نزدیک بهم که میبینم رو بهادر عمو تصویر هام پلک الي البه از

.  ذارهنمی کاوه اما بکشم بیرون کاوه بغل توي از رو خودم خوام می.  میگیرم دلهره.  ترسم می.  میشه منقبض بدنم

  . میداره نگه جام سر رو من و میپیچه بازو دور دستش

  . میلرزم ترس از بار این.  میکنه نگاهم خشم با و میزنه کمر به رو هاش دست.  ایسته می روم جلوي درست عمو

  ؟ میکنی کار چه جا این تو -

 عمو زن وقتی ؟ بود کی ، دیدم رو زدنش داد که باري آخرین.  یادمه رو دادهاش هم هنوز.  میپروندم جا از عمو داد

  . بود داده طالق دادخواست و بود شده فراري باالخره

  . میشه دراز روم به رو عمو بزرگ دست.  میکنم پنهون کاوه ي سینه عضالت توي رو خودم

  . بیا من با پاشو!  طه.سلی ببینم شو بلند -

  . میزنه پر پر سینه توي دلم فریادش با

 که باالخره...  طه.  سلی ي زنیکه ".  میگفت رو همین هم میذاشت پا زیر رو جا همه عمو زن دنبال که وقتی اون

  ". رسه می بهش دستم

 نز همین واسه شاید.  نداد بچه بهش وقت هیچ خدا همین براي شاید.  نبود مهربون زیاد.  میزد داد همیشه بهادر عمو

 رغم.  بزنه سرش به طالق فکر و بشه هوایی بخواد مبادا بره جایی نمیذاشت.  میکرد حبس.  میکرد محدود رو عمو

  .نزنه پر تا میداشت نگه قفس توي رو خونگیش

  . میگه و میده تکونم وار گهواره آروم آروم کاوه.  میکنم حلقه کاوه گردن دور رو دستم

  ! من رنگی جوجه نترس منی با تا -

  . میکنن خوش جا ملتهبم پوست روي جا همون هاش لب.  میشینه پیشونیم روي کاوه نرم ي بوسه

 رفهس داره میکنم بلند که رو سرم.  میکشه خودش سمت به رو من ، هاش سرفه صداي اما کنم نگاه عمو به خوام نمی

 ودب آورده درش پا از سرطان آخرکه روزهاي مثل.  پاشه می بیرون بازش نیمه دهن از خون.  سرفه پشت سرفه ، میکنه

 حاللیت تا خواست می رو عمو زن و میزد ضجه.  برسه دادش به کسی تا میکرد التماس و میزد سرفه جور همین و

  . بطلبه
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 غوششآ سکون دلم.  میده تکیه سرم به رو سرش هم اون.  نبینم رو چیزي هیچ تا میذارم کاوه ي سینه به رو صورتم

 به. همیکش زمین روي رو من و چسبه می رو آستینم ي گوشه پشت از کسی ، بگیرم آروم اینکه از قبل.  میخواد رو

 به رو امیدم نا نگاه.  میبرن خودشون دنبال زور به رو من دارن.  شدن چفت مچم دور عمو هاي دست.  برمیگردم عقب

 موج صداش با اطرافم ذرات ي همه انگار.  میزنه صدام وقتی روشنه و واضح صداش اما میبینمش تار.  میدوزم کاوه

  . برمیدارن

  ! ـاکیمیـ -

  . میزنم جیغ.  میگیره اوج و میشه تکرار صداش!  ،کیمیا کیمیا

  . میپرم خواب از

 زانوهام یکیتار میون.  دیشب از بیشتر.  دیروز از بیشتر.  پریشونم.  نشستم ازعرق خیس ، خودم اتاق فلزي تخت توي

  ! خدابیامرزم عموي از نه.  هست خبري کاوه از نه.  تنها.  دردناك ي سینه یه با.  شینم می و میزنم بغل رو

  زبان) بد زن:  (سلیطه

  . میاریم یاد به کار آخر ، رو چیز مهمترین ، رو چیز اولین.  ایم حافظه کم. همینه همیشه

 ابخو که رو پاهام.  میکنم مرتب سرم روي ، پوشیدم می ، میرفتم زیارت وقتی فقط که رو اي عربی چادر زحمت به

 رآنق آرامش با داره که موسوي خانم هاي دست به میزنم زل.  میکنم جمع کنارم کج کمی و میارم بیرون زیرم از رفتن

 هست شحرکت هر توي آرامشی.  بوسه می بعد و میکنه نزدیک پیشونی به رو قرآن ، میشه تموم که خوندنش.  میخونه

  . میکنه آرومم کنه ام کالفه که این جاي که

 معتمد جورهایی یه که شوهرش از چه ، خودش از چه.  میکرد تعریف ازش همیشه جون مامان ها موقع اون یادمه

 تتحصیال دونم می.  امیدواره برگشتنش به هم هنوزم موسوي خانم خود که مفقوداالثرش پسر اون از حتی یا ، محله

  . داشتن ایمان دلش پاکی به بزرگ مامان قدیمی ي محله اهل ي همه اما داره دانشگاه و حوزه

 اما روضه براي خونشون بودم برده رو جون مامان ، بودم نشده دنیا درگیر قدر این هنوز که ها موقع اون ، باري چند

 توي ، نماز موقع ، غروب روز هر میدونم چند هر.  نمیارم یاد به هم رو خونشون آدرس دیگه االن ؟ روزها اون کجاست

  . کرد پیداش میشه ، محل مسجد

 بودن سخت کردنش پیدا.  گرفتم رو سراغش بودن مسجد توي که هایی خانم توك و تک از و اومدم اذان قبل کم یه

  . میشناختنش همه وقتی

 عطر غرق روش به رو جانماز.  خوند می دعا ، کنه احساسش تونست می کسی هر که قلبی حضور با اش سجاده سر

  . بود یاس

  . بشه تموم نیایشش تا کردم نگاهش کم یه و نشستم صدا بی
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 یکی که خوبه چقدر میکنم فکر.  خودشه خوش حال توي و بسته همچنان رو هاش چشم اما گذاشته کنار رو کتاب

  ! کنه خوب رو آدم حال بتونه

  . میگیره طرفم به رو دستش کنار لیوان.  میکنه باز چشم بره می رو امانم که ها سرفه

  . است نزده دست.  جون دختر بخور -

  . داره گرما از موجی هم صداش حتی

 لومگ همراه ناخودآگاه ، میشینه آب روي که خون از قرمز ي رده یه.  میریزم گلوم به جرعه یه و میبرم لب به رو لیوان

  . میریزن پائین هام اشک.  جوشه می هم هام چشم ي چشمه

  . میکنه نوازششون و میذاره سردم هاي انگشت روي رو دستش مهربون و صبور فقط.  نمیگه هیچی هم باز

  . میگه و پاشه می روم به رو لبخندش.  کنه دعا برام میخوام ازش.  میکنم دل و درد کم یه براش میگیرم که آروم

  . بپرسیم رو دردت دواي خودش از بذار.  شفا ذکره و دوا اسمه من یا -

  . میکنه کار چه ببینم تا میشینم ساکت

 نگاهم قطف اما دقیقه چند دونم نمی میکنه بلند که سر.  خونه می رو اش کلمه کلمه کامل توجه با و میکنه باز رو قرآن

.  مشببین تونم نمی هم آینه توي خودم حتی که میبینه من در رو چیزي انگار.  میکشم خجالت نگاهش از.  میکنه

  . میکنم جور و جمع رو خودم ناخودآگاه

  ؟ چرا.  عزیزم خانمی اینقدر که تو -

 تمدس آروم و کشه می عمیقی نفس ؟ چی کنم زمزمه تا میکنم تالش کلی. دزدم می شفافش هاي چشم از رو نگاهم

 لداریمد جور همون.  میزنه دستم روي مالیم ضربه یه هاش دست از یکی با.  میگیره هاش دست توي و میکنه بلند رو

  . میده

 وقت یه.  مزنی نمی حرف ، کنیم باز زبون باید که هایی وقت یه.  زبونشه از میکشه آدمیزاد که چه اون بیشتر نصف -

  . رنجونیم می رو خدایی ي بنده یه نازك دل که گیم می چیزي یه آتیشی سرخ زبون همین با هم ها

 فیحر.  میکنه نجوا رو ها آیه قشنگی صوت با هم اون.  گم نمی چیزي و میندازم پائین رو سرم خطاکار هاي آدم مثل

  . میدم گوش فقط پس ندارم

  . گذره نمی کدومشونم هیچ حق از.  نداره خوبم و بد ؟ داره دوست رو هاش بنده چقدر خدا که میدونی -

 ادشونی رو دنیا بد و خوب تا میگن هاشون بچه براي مادرها شب آخر که هایی پري قصه مثل.  الالییه یه مثل صداش

  . کنه گوشزد بهش ، بقیه چشم از دور ، یواشکی رو اش بچه خطاي میخواد فقط انگار.  کنه نمی سرزنشم.  بدن
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  . میکنم نگاهش چشم زیر از.  میشم شرمنده.  میکنم گوش.  شنوم نمی.  میکنم گوش من و میگه چیزهایی یه

.  کجاست از مشکلت ببین اما.  هاست حرف این از مهربونتر خدا که میکنه مجازاتت داره خدا بگم خوام نمی دخترم -

  . بگرد دردت دواي دنبال جا همون

 و میاره جلو دست.  میکنه باز رو نفسم راه که میپاشه روم به لبخندي.  میشم ذوب نگاهش گرماي زیر.  میکنم بلند سر

  . میفرسته تو زده بیرون شالم زیر از که رو مویی تار چند

  . غیوره خیلی خدا که بپوشون هم رو خوشگلت موهاي این -

 یکنمم سر روسري گاهی اگر که ، نمیکردم سر چادري نبود حضورش شرم اگر که دونه نمی.  میشم زده خجالت بیشتر

  . خدا نه پدرمه غیرت خاطر به

  . بیرون نممیز مسجد از و میکنم تشکر ازش.  میکشه سرم به دستی.  میکشم صورتم توي رو شالم هاي کناره دست با

 خدا اب فقط و بودم بسته رو هام گوش مدت همه این انگار که حالی یه.  حالیه یه دلم.  پیچیده کوچه توي اذان صداي

 ويت برمیگردم و میشم پشیمون.  نداشتم گوشی جوابش شنیدن براي اما میخواستم جواب و میزدم داد.  میزدم حرف

  . میبندم قامت ها مدت از بعد.  ایستم می بستن صف که هایی خانم سر پشت.  مسجد

 بار نای خوام می ازش وجودم ي همه با.  نشکنه قامت این که کنه کمکم خوام می ازش.  باشم توقع بی تونم نمی بازم

 یچ هر.  بشم رضا باشه که چی هر ، تقدیرش به تا کنه آروم رو دلم.  ببره جلو درست راه ي آستانه تا رو من خودش

  ! خیلی!  خدا خواد می صبر خیلی.  باشه که چی هر ، هست که

  

  هفتم فصل

  فهمید، شود نمی را قطار

  میآید

  رود می یا

  من، و

  را بودم آمده یکبار که مسیري تمام

  آمدم دیگر بار

  را خودم تا

  کنم جمع ریلها کنارِ  گودي از
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  برگردانم را سرم

  .شوند بزرگ دوباره دستهایت تا

  " مرکبیان سیدمحمد "

  

 ترین سخت از هم رو ها کتاب.  کنم شروع قسمتش ترین سخت از رو کاري هر ، داشتم عادت ، بودم که بچه

 ي انگیزه دادن ادامه براي ، گذاشتم سر پشت رو ترین سخت وقتی میکردم فکر جوري این.  خوندم می فصلشون

  . دارم بیشتري

 رقف چه.  میکنه سبک رو آدم همیشه کردن اعتراف. کردم می راحت ام ناگفته هاي حرف شر از رو خودم و میرفتم باید

 مهم.  بنویسم ور اظهاراتم خودشون قول به و برم.  کنم باز زبون تا بود کافی فقط.  پلیس یا باشه کشیش پیش میکنه

 و تنگ اقات یه سیمانی دیوارهاي باید شب چند.  نوشتم می باید بار چند.  گفتم می باید دفعه چند ، بار این نبود هم

  . میکردم رو کار این باید اما بود سخت.  کردم می تحمل رو تاریک

 خالص . میشدم پاك.  میشدم مبرا.  میکردم دفاع هم بودم گفته که چه اون از باید.  میگرفتم هم رو کاوه سراغ باید اما

 رفتن . برم تا میشکستم رو خودم باید اما.  میکردم تمومش و میبستمش بودم زده بهش زخمی درصد یه اگر.  میشدم

  . بود تر سخت کاوه پیش

  . کنم شروع تر سخت کار از خوام می

 شد کاوه.  شده بسته من روي به که بود اي دروازه ، که هم شرکت خط.  نداد جواب رو گوشیش.  زدم زنگ بهش

  . ببینمش نتونستم.  آفتاب من و سایه

 " تگف وقتی کرد آشوب رو دلم خبریش بی فقط.  خوریش دل به نه کردم توجه تلخیش به نه.  هانیه به زدم زنگ

  " ما به برسه چه زد هم رو خودش قید تو از بعد کاوه

 ، برگشت خالی دست وقتی اما.  میزنه حرف کاوه با داد قول.  بود نرمتر من با اون حداقل.  کردم واسطه رو حسام

  . تره سخت کردم می فکر که چیزي از قسمت این فهمیدم

 ور امتحان این تا بودم داده قول خودم به من.  بود سخت که هم چقدر هر.  اومدم می کوتاه نباید.  آوردم می کم نباید

  . بذارم سر پشت خوب

  . آمده و رفت در من مثل هم تنگی نفس.  میام ، میرم.  سرگردونم شرکت هاي پله راه توي

  . باشه خلوت شرکت فضاي و بشه تموم کاري ساعت تا منتظرم
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 پریدن ، از تغییر همه این گنجه نمی باورم توي.  مونه می دفترش توي وقت دیر تا روزها بیشتر کاوه گفت می حسام

  . کنه شکارش نتونسته کاوه هاي پنجه مگسک که پرنده یه.  بگیره نشات شاخه سر از پرنده یه

 فهمم می ، میندازه شونه روي رو کیفش و میکنه جمع رو میزش شناس وظیفه و خوب کارمند یه مثل که کاوه منشی

 ور عمل و حرف ي فاصله فهمم می که جاست این.  ایستم می اتاقش در پشت و میام.  کردن عمل وقت.  رفتنه وقت

  . تره سخت چیز همه از کردن طی

  . اون کیی...  من یکی.  کردن قسمت به میکنم شروع و میکنم پهن رو ها تقصیر ي سفره.  پوستم زیر میخزه تردید

 به تردید ذارم نمی.  میکنم جمع قلبم توي رو خودم گناه سهم.  نیستم جا این کار این براي.  نمیشه جوري این اما

 اجازه و دنز در به قرار اگر میکنم فکر.  میکشم پائین و میزنم چنگ رو در ي دستگیره هوا بی.  برسه هام سرانگشت

  . اومدم می نباید اصال ، بود خواستن

  . کردیم فرق که ایم کاوه و من فقط.  قبله شبیه ظاهرا چیز همه.  چرخونم می تاریک نیمه اتاق توي رو نگاهم

 شتن جاي به کت.  میدم ایستاده پنجره کنار ، در و من به پشت که کاوه قامت به رو نگاهم و میذارم جلو رو هام قدم

  . زده باال القیدانه آرنج تا رو هاش آستین.  نشسته صندلی هاي شونه روي

 اون ي همه.  بزنم حرفی تونم نمی.  نداره رو شکستنش جرات هم پاهام صداي حتی که گرفته رو اطرافم سکوتی

  . شده خالی ذهنم و پریده کاوه حضور فضاي توي الکل مثل بودم کرده تمرین خودم با قبل از که چیزي

  . میده تکونم کاوه صداي اما بفهمیم دو هر که مشترکی زبون به چیزي یه.  میگردم جمله یه دنبال

  . شد پیدات باالخره -

 ودمخ.  کرده رصد بسته مدار هاي دوربین توي رو تصویرم ، قبل از یا دیدن براي داره چشم هم سرش پشت دونم نمی

  . دیده رو هام کردن دل دل و

  . بدم تکونی صوتیم تارهاي به بتونم تا فرستم می بیرون لبهام الي به ال از رو نفسم

  . دیدمت می باید.  نذاشتی برام اي دیگه راه -

  !داري عمرت ي همه براي رو ممکن نمایش ترین تماشایی کردم می فکر ؟ ببینی خواستی می رو چی -

 یحت اون اما میذارم جلو قدم یه.  کنه می سّرم ، لحنش حسی بی.  میاد زمین ي نقطه ترین قطبی از انگار صداش

  . کنه نگاهم تا گرده برنمی

 رو صهق این اومدم اما.  خبرم بی ها فیلم ي قضیه از تو مثل هم من چند هر.  بکنیم رو خاطرات قبر نبش که نیومدم -

  . کنیم تمومش درست

  ؟ بشه چی که -
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  . رسیدن خونشون به ها کالغ قصه آخر ، دفعه این شاید که -

 نظر زیر از دقت با رو پام تا سر از.  چرخه می من طرف به دور نیم یه و میکنه دل پنجره پشت ي منظره از باالخره

 ومیر هاي تندیس عین صورتش ، اتاق چراغ ي شده کم نور توي.  بینه می رو من داره اول بار براي انگار.  میگذرونه

  . رس دست از دور و سنگی.  میاد چشم به

  . میزنه تکیه پنجره ي لبه به ، مورب حالت همون به ، میشه تموم بازرسیش وقتی

  . یانب کنار سرنوشتشون با گرفتن یاد.  نباش هم ها کالغ نگران.  هاته شونه روي خوشبختی ي پرنده که تو -

 همون.  میکنم جمع جا یک رو نفسم به اعتماد و میدم قورت زور به رو دهنم آب.  کنه می تلخ رو کامم ، کالمش زهر

  . شدن حساب بی حساب به میذارم رو حرفش.  میکنم برداشت رو دارم دوست که چیزي

 بازي گفتن هم قدیم از.  بودي کرده شروع رو بازي این خودت.  بشه برطرف هست دلخوري اگر خواستم حال هر به -

  . داره اشکنک

  . میشه پررنگ اطراف سکوت توي پوزخندش صداي

  . داره شکستنک دل بودن نگفته اما آره -

  . میگیرم جبهه سریع.  زنه می آتیشم ، سوزونه می سرما شدت از که یخ مثل درست

 فقط.  میپیچی بندش توي بیشتر رو خودت پاي هم ، میشم گرفتار بیشتر من هم ، بکشی رو نخ این سر چقدر هر -

  . ببخش ، بود من تقصیر که جایی اون تا اما.  نبودم مقصر وسط این من

 ینا که دیده چی بیرون اون تاریکی توي دونم نمی.  میگیره رو ازم دوباره و میبره شلوارش جیب به رو هاش دست

  . شده غرقش طور

  . کنی نقد رو چکت و بري تونی می حاال.  بود قشنگی هاي حرف -

  . اننمی کارم به دیگه دنیا ي دیگه هاي چک ي همه و چک این.  میکشم بیرون رو چکش و کیفم توي میبرم دست

 زبونم به.  کنم خواهی عذر بخوام تا چرخه نمی دهنم توي.  میکنم گرد عقب.  میذارم میزش روي رو چک و میرم جلو

 جا این تا نمک نمی پیدا شهامت دیگه بار یه دونم می.  میگیرم دندون به لب.  کنم کوچیک رو خودم این از بیشتر نمیاد

  . بیام

  . حسرته از ، آهه از یا جونم به افتاده که دردیه این از دونم نمی.  سوزه می ام سینه

  . میکنم مزمزه رو حرفم و میگردونم سر دوباره.  میکنم سست پا

  . همین.  کنی حاللم داري دل به من از چیزي اگر خواستم فقط من -
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  . نداره کاري من حاللیت و من حال و من دل به اونم پس ندارم کاري تو خداي به من.  نباش نگران...  ؟ حالل -

  . حال هر به دادم انجام رو اومد برمی ازم که کاري اون من.  داره کار من کار و من به پس.  دارم اعتقاد که من -

 چشم رهپنج از.  کنم رفتن قصد نمیذاره حتی اما.  رفتم جلو بود گردنم به که جایی تا واقعا که میکنم راضی رو دلم

 و فتهر باال گوشش که هایی لب با.  میکنم جور و جمع کم یه رو خودم خودآگاه نا.  برمیداره خیز سمتم به و میگیره

  . ایسته می قدمیم دو تو شدن ریز صورتم روي که هایی چشم

  . میبره رو نفسم چاقو مثل صداش

  ؟ آره. کنم حاللت خواي می -

  . میبرم باال و پائین مثبت جواب ي نشونه به رو سرم فقط

  . گرفتی ازم که رو چیزي اون برگردون بهم.  داره شرط اما.  باشه -

 هک اون به فقط گیج و زده بهت.  شناسم نمی رو روم به رو انفجار ي آماده خشمگین مرد این کنم می حس لحظه یه

 و ناخوشایند هاي حرف شنیدن ي آماده.  کنم می نگاه گرفته ضرب صورتم روي داغش هاي نفس هم فاصله این از

 از داره ور چی طلب ؟ باشه طلبکار قدر این باید چرا.  فراتره تصورم حد از یکی این اما بودم چک بحث کشیدن پیش

  . میکنم فکر بلند بلند که طغیانشم درگیر قدر اون ؟ من

  ؟ من از داري رو چی طلب -

  . میدم ادامه هولزده.  میشه نزدیکتر بهم قدم یک.  میده بیرون مقطع رو نفسش.  شنوه می اما ضعیفه صدام

  . میزه روي چکت.  نخواستم هم رو بردش.  کردي بازي من با تو بازي این تو -

  . میشن پرت بیرون به اش شده کلید هاي دندن الي از جمالت

 تو.  نیست مهم برام اما... .  دالر...  میلیون...  8.  دادم دست از رو دالر میلیون 8 تو خاطر به من...  ؟؟؟ چک -

 می.  بخشمت می و میشم خیالت بی وقت اون.  برگردون بهم رو اعتبارم و غرور.  گرفتی ازم رو مهمتري چیزهاي

  ؟ تونی

  . ندیدمش بازي توي حتی من که هاییه کارت اون از یکی اینم.  آرم درنمی سر میگه که چیزهایی از

  . ممیش دور ، خورم می دست رو مدام دارم توش که بازي از.  میشم دور آتیش منبع از.  برمیدارم سرم پشت به قدم یه

  . میگی چی فهمم نمی -

 امهاد سوزوندن به طور همون و مونه می ثابت جاش سر اون.  تنم توي بافت ي بسته ي یقه به میزنه چنگ دستم

  . دونم می.  میشم خودم مزار شمع من ، بیفته نیستان توي اگر شعله.  بسوزونه باید.  است شعله اون.  میده
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  . کنه نمی رحم بهم.  چسبیده اش تیره هاي چشم به مصر نگاهم اما.  برمیدارم دیگه قدم یه

  . ببخشمت تا بده رو تاوانش.  داره تاوانی چیزي هر -

 دست به براي.  بودم نیومده دادن دست از براي من.  نبودم شدن خرد هماي من.  نمیارم تاب رو کاوه تلخی حجم

 حس لمث حسی یه.  بگیرم فاصله جا این از تونم می تا که ده می هشدار بهم چیزي یه.  بودم گذاشته پا اینجا آوردن

  ! لعنتی لیز سرامیکی زمین این به شدم میخ.  کشه نمی پاهام اما.  زلزله وقوع از قبل

  ... نداري رو جراتش! ؟ بینی می -

 من . میفتم وحشت به تصوراتم از هم خودم اما ؟ چی.  بپرسم کلمه یه تا میزنم زور.  محکمتره من پاهاي از کاوه لحن

  . اش خواسته از ترسم می و بخواد من از چی دونه می.  ایستاده تاریک ي نیمه توي که اونه.  روشنم کاوه براي

 فلق تا میکشه طول.  اما دردآلود لذت یه.  میبره لذت انداختنم گیر از.  میخنده هام چشم توي کرده خوش جا هراس به

  . شه باز هاش لب

 چهل...  ! دیگه محبته.  روز چهل.  باشه پیشش رفته.  شهرستان توي و بود ماه به پا زنش.  مرخصی رفته آبدارچیم -

  ! روز چهل.  خورده گره قدر این به تو و من تقدیر انگار ؟ بمونی جاش تونی می روز

  . خونه نمی من هاي بینی پیش با همیشه مثل کاوه.  این جز فکرکردم چیزي هر به.  سرجام میشم خشک

  . میاد بیرون زخمی ، گلوم اعماق ته از صدام

  ؟ چی -

  ؟ بذاري کنار رو غرور این روز چهل تونی می.  چشم برابر در چشم.  غرورته تاوانش -

 تا بسه ممیگ خودم به.  میشم خیره واقعیت تا مونه می وهم به بیشتر که سیاهی ي سایه به ناباور و میکنم سکوت

  ؟ خواد می رو خودش گناه تاوان ازت اعتباري چه به آدم این.  هما نکن نگاه سرتم پشت دیگه و برو.  جا همین

 ارت و تیره ي منظره همون پشت.  میره اولش جاي سر هم اون که میشنوم رو پاش صداي.  در سمت میرم و برمیگردم

 ؟ لفص این داره نمره چقدر مگر ؟ کنی ولشون باید که سختن قدر این ها فصل از بعضی گاهی ، میگم دلم توي. 

  . کافیه برات پلیس پیش اعتراف آرامبخش

 حرف از ، نیست فلز ازتماس که سرمایی.  میشینه تنم به عجیبی سرماي و میکنه لمس رو در ي دستگیره که دستم

  . کرده پشت بهم حاال که مردیه هاي

 ول هرش مرکز توي ، خیابون یه ي گوشه ، روشن ، رو میلیونیش صد چند ماشین ، عاقلی آدم کدوم میکنی فکر -

  ؟ بخره سیگار خیابون طرف اون ي دکه از بره تا میکنه

  ... . باالش مدل ماشین ، زاهدي ، هادي.  میلرزه پشتم ي تیره
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 بازي ويت خودش بود قرار.  تکه کارت الین آن تاالرهاي توي میگفت.  کنه پیدا رو تو تا بود گشته خیلی مهرنوش -

  . میکنه کار آرش براي مهرنوش میدونست.  نکرد قبول سیامک.  نشد اما باشه

 که ضیمری دردناك نفس همون.  میاد بند نفسم.  مونم می خیره در دستگیره طالیی فلز روي هام انگشت ي رعشه به

  . کشوند جا این رو من

  . میفتم صفحه میون زن چشمک پیام اون یاد.  میفتن وسط ها کارت.  میگیره طرح ذهنم توي چیز همه

“ ? who is a professional poker player here "  

  . میکنن علم قد خاطراتم آوار زیر از...  ، بود منظور بی نظرم به که هایی چت ، ترك پسر اون

 نه میاد بیرون ازش حرفی نه.  است فایده بی اما.  بسته ، باز ، بسته ، باز.  میشه بسته و باز مدام ماهی دهن مثل دهنم

 روزم و لحا به توجه بی هم کاوه.  نمیشه اما ". کن بس.  بسه " بکشم جیغ میخواد دلم.  میشه کشیده تو ازش هوایی

  . میکنه پیشروي

 سیامک که بود این مهم.  بود ها بازنده بازي ، بازي.  نداشت برنده بازي اون اصال. نبود مهم برنده بازي اون توي -

 بازي All in که نیاره جوش قدر اون سیامک میترسیدن.  رو ندارش و دار ي همه.  رو چیزش مهمترین هم اون.  ببازه

 اون سر یدلیل یه به کسی هر.  کی کرد نمی فرقی...  دیگه یکی یا...  تو...  من.  قهاریه قمارباز اون نباشه هرچی.  کنه

  . آرش ي کیسه توي میریخت رو شب اون برد باید بود چی هر که که دلیلی.  بود میز

 من ؟ بودم بازیچه ، بازیکن جاي هم اول از بفهمونه بهم زور به خواد می چرا ؟ میگه چرا ؟ میگه من به رو ها این چرا

  ؟ میگه چرا ؟ بودم کرده قبول پیش وقت خیلی رو این که

  . نشونم هیچی و بذارم هام گوش روي هام دست دارم دوست

  ؟ شده رحم بی قدر این چرا ؟ نیست من آشناي ي کاوه امشب ، کاوه چرا

 اج این اگر که بودم ساالرکیا حاجی پسر من.  باشی داشته رو خوردن بلوف انتظار باید همیشه...  همینه پوکر -

 تله توي باید صورت این غیر در.  باشم کنشون باز راه تا برمیگشتم حاجی فامیل اسم به باید اومدم نمی راه باهوشون

 که میشناختت قدر اون ، مهرنوش.  میکردن قمار روت که بودي مهره یه هم تو.  موندم می بسته پا و دست خودم ي

 حاال . مساوي...  یک...  یک ، کار جاي این تا.  بودیم همراه هم با...  میبینی.  میاي راه باهوشون و میکنی قبول بدونه

  ... بتونی اگر.  بدي رو اضافی ي ضربه اون تاوان باید

 تیکه.  ریخته زمین روي رو وجودم توي هماي ، رو من.  نمیگه چیزي دیگه.  شده تموم کارش اون اما میکنم مکث

  . منه حرکت منتظره حاال.  داده انجام خوب رو کارش اون.  شده نابود و تیکه

  . میزنه رو نیشش بازهم آخر ي لحظه اما
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  " دارن دوست رو غرورشون همه " گفت می اتاق همین تو یکی روز یه یادم -

 روم به ور اي دیگه هاي دریچه ، شدنش باز ي فاصله توي که دري.  میکشم پائین رو در ي دستگیره ، توان و تاب بی

  . کرد باز

***  

 و بهآشو دلمون دیگه روز یه.  بینیم می خوب ، مد ي نقطه باالترین از رو دنیا و خوبیم روز یه.  مدیم و جزر توي مدام

  . افتاده طالعمون توي جهانی جنگ آتیش

 ات میگرده تخت یه دنبال ودلم میگرده رو تخت به تخت نگاهم.  بکشم باال رو خودم تا دادم قول خودم به هم االن

  . بخوابونه روش تخت رو خیالم

 هاش رفح آوار زیر.  ببره پناه بهش تا میگشت اردوگاه یه پی که بودم آواره ي زده جنگ یه ، برگشتم که کاوه پیش از

 وقت هیچ که دونست می وجودم بخش یه.  بکشم بیرون محبس این از رو ذهنم و خودم تونستم نمی و بودم مونده

  . بود مونده تاریک چهاردیواري اون مقیم همیشه براي هم وجودم از بخش یه اما گردم برنمی دفتر اون به دوباره

 ، دلش ، غرورش.  نه یا ببخشه رو من نیست مهم گفتم خودم به.  گرفتم کار به کردن فراموش براي رو توانم تمام

  ؟ میشه چی من ي شکسته اي شیشه دل تکلیف ؟ نداشتم دل من مگر.  شکسته که شکسته

  .نیست مهم دیگه اش بقیه.  کردم رو سعیم من.  مهمه تالش.  نیست مهم که نتیجه.  نیست مهم گفتم

  . شده بسته ابد براي کتاب این که کردم راضی رو خودم

  . ها ناگفته وقت سر برم کافیه.  بعد امتحان.  بعد درس سراغ میرم

  . کردم شروع دوباره هم من شد شروع جدید روز یه که صبح وقتی ، بعد ساعت چند

 کذائی روز دو اون از بعد رو شماره این.  لغزوندم گوشیم توي نام بی ي شماره یه روي امید و بیم هزار با رو دستم

 راهی اما ازعاقبتش ترسیدم می.  کردم نمی فراموشش گذشت می هم عمرم آخر تا که بودن کرده دیکته بهم طوري

  . میشد تموم زودتر رفتم می زودتر چی هر و برم باید میکردم فکر که بود

 ردمک فکر شد قطع حاصل بی که تماسم.  نداد رو جوابم کسی... .  تا شش ، تا دو ، زنگ یه.  نبود خط پشت صدایی

  . نیست من تقصیر باز اش نتیجه حاال.  دادم که میدادم انجامش باید فقط.  بود کاوه پیش رفتن مثل هم این

  . آشپزخونه سراغ رفتم ها مدت از بعد بار اولین براي و شدم پا تختم روي از

 این تنعم تنها خانوادگی مفصل ي صبحونه یه کردم فکر.  گذاشتم گاز اجاق ي شعله روي و کردم آب از پر رو کتري

  . بدم تونستم می خودم به خودم که اي هدیه.  منه روزهاي
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.  ادد تغییر میشد رو امروز یه اما میزد بیرون خونه از صبحونه بدون که هم بابا.  میشد بیدار وقت دیر همیشه مامان

  . بري باال رو ها پله تو نمیاد سراغت خودش مد اگر میشد.  کرد خوبش میشد

 فحش بار دو و زدم صدا بار چهار رو مامان.  میز سر برگرده تا کردم وادارش و هیوا ي کوله به زدم چنگ در پشت از

.  نمیزنه حرف درست باهام هم هنوز بابا.  بخشه آرام ي ها قرص تاثیر میدونم. کنم بیدارش تونستم تا خوردم

  . نشست اما.  نکنه نگاهم تا گرفت پائین رو سرش و نشست میز سر سرسنگین

 کردم سعی و کشیدم بیرون رو خودم صندلی.  گذاشتم سفره وسط رو خوشرنگی املت.  ریختم دم تازه چاي همه براي

 " کهاین گفتن با مامان نذاشتم و کندم نون تیکه یه.  نشینه هادي خالی جاي روي بیراه و راه تا کنم رام رو چشمم

 به رو ما لقمه نتونستم حتی اما کنه خراب رو ساختم خود خوشم حال "...  باشه نکرده تازه نون هوس تو اون بچم یعنی

  . ببرم دهن

 سر نفر هس نگاه سنگینی اما نیست مهم گفتم.  بذارم محلش خواست نمی دلم.  پیچید خونه توي گوشیم زنگ صداي

  . ببرم پناه فرار براي گوشی همون به تا بود کافی حرفی هیچ بی میز

 اتاق در و گرفتم ام پنجه توي رو گوشی.  میکردم فکر شماره یه به فقط من و صفحه روي بود نیفتاده اي شماره هیچ

  . بستم خودم روي به رو

  . بودم دیده کابوس همراهش بیداري توي روز دو که مردي.  داد رو جوابم آشنا مرد همون.  بود درست حدسم

 دگیخانوا دورهمی ي صبحونه اون براي دیگه اما برگشتم میز سر خونسردي نقاب یه با قبل مثل مکالممون از بعد

  . نداشتم اشتهایی

 بی ي شماره به که میگشتم تختی دنبال ها تخت بین از من حاال و بود رستوران همین توي ظهر حوالی براي قرارمون

  . باشه آشنام ي شماره

  . میگیرم جا کنارش آروم من که نشسته زانو چهار ها تخت از یکی روي سنتی ي خونه سفره شلوغی میون

 هم با هاست الس انگار و میکنه مرتب دیدنم با پوشیده شکل لوزي اشکال با پلیوري زیر که رو سفیدي پیراهن ي یقه

  . میکنه احوالپرسی گرم آشنائیم

 به رو خودش.  کنم بازي نقش پاش هم میکنم سعی و میدوزم عینکش مشکی قاب به هاش چشم جاي رو نگاهم

  . میکنه زمزمه آروم و میکنه مایل سمتم

  . بشین تر نزدیک -

  . عقدمون دوران اوائل توي جوونیم زوج یه میکنه فکر ببینه رو ما کسی اگر که طوري.  میکشم سمتش رو خودم

  . میکنه نگاهم فقط منتظر و خوره می چرخ صورتم توي ریزبینش نگاه
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 کلیمش برگردم خونه به نتونستم اگر تا بود کرده مرتب جوري رو چیز همه.  میکنم مرور رو کارهام تمام دیگه بار یه

 هر ایدب بنده دمی به که آدمیزادي اصال.  بکنم رو کار همین باید روز هر ، درد این با میگذره ذهنم از لحظه یه.  نباشه

  . باشه جوري همین روزش

  .میاد نظر به بلند کمی کممون ي فاصله براي صداش.  میکشه هم در ابرو و نمیاد خوشش سکوتم از مرد

  . ما ي عهده به بذاري رو کردن فکر و بگی رو ها گفتنی باشه بهتر گمانم -

  . کنم کرف نباید بدش و خوب به که میدونم بار این و میگم.  کردن تعریف به میکنم شروع بعد و میگزم دندون به لب

  . میخورم سکندري.  میشه پیدا عمیق ي چاله یه راهم وسط انگار دفعه یک که کردنم تعریف گرم

 مومت از قبل تا نداشتم انتظار.  میدم قورت رو دهنم آب و میندازم نگاهی شده حبس مرد ي پنجه توي که دستم به

 ستد ي گره از رو ام بهتزده نگاه ناخودآگاه میشینه گوشم به که صداش.  بشه بند مچم به دست این هام حرف شدن

  . کشم می باال صورتش روي تا هامون

  ؟ میخوري چی!  عزیزم -

 ارمونکن سنتی هاي لباس با گارسون یه که میشم متوجه تازه میشه آشنا ابروهاش ظریف ي اشاره با چشمم وقتی

  . بگیره ازمون غذا سفارش تا ایستاده

 فکر یگهد طرف از اما.  بخورم چیزي بتونم دونم می بعید نرفته پائین گلوم از هم صبحونه لقمه تا چند حتی که منی

 ذايغ وعده یه تونم می کی دیگه ببرن خودشون با بسته چشم رو من دوباره ام قصه شدن تموم از بعد اگر میکنم

  ؟ بخورم حسابی و درست

 رستوران فضاي به شدن پر نفر چند حضور با ، نزدیک و دور که هایی تخت.  چرخه می دور رستوران توي نگاهم

 و جودانش مشخصه.  میکنم مکث شده پر ، پسر و دختر ، جوون نفر شش پنج با که تختی روي.  بخشیدن زندگی

 ملبها روي دیدنشون با اختیار بی لبخند.  میره همدیگه ظرف توي ، خنده و شوخی با مدام دستشون.  همکالسن

 هک میبینم رو هایی مشتري سرد و اروپائی هاي چهره ، آب کوچیک ي فواره و حوض کنار و میگردونم سر.  میدوئه

  . کرده مشکل براشون رو ها تخت این روي نشستن هم همین و توریستن مسلما

  . نشسته هام شونه روي حضورشون سنگینی و آشنان غریبگی عین در هاشون بعضی چهره همه این میون

 که تنهایی مرد اون یا نشستن هم از دور که ساکتی زوج اون ، میکنن بحث هم با دارن که مردي تا دو اون شاید

 رنظ زیر رو ما تونن می و نباشن و باشن پلیس تونن می کدومشون هر.  گیره نمی من از هم لحظه یه رو نگاهش

  . نه یا باشن گرفته

 کامل مخلفات با رو سلطانی پرس یه سفارش.  میره مالش دلم.  گارسون به میکنم رو دوباره میشه فشرده که دستم

  . باشم داشته کافی انرژي باید سختم روزهاي تکرار تحمل براي میکنم توجیه رو خودم.  میدم
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 رو ام شده آزاد باره هزار شاید و دوباره هاي دست.  میشه آزاد دوباره هم من دست ، میگیره فاصله ازمون که گارسون

  . میبندم اي ثانیه چند رو هام پلک مرد ي دهنده هشدار هاي نگاه ندیدن براي و میزنم بغل زیر

  ؟ کنی صبر خواي می هم باز ، میاي دیر همیشه -

 کرده قرارداد که مرد.  میگم مهرنوش تهدیدهاي از و میخورم چرخ طبقاتی پارکینگ توي بسته هاي پلک همون با

  . میگه و میپره هام حرف وسط بزنم صداش شاهین

 ور حواست باید.  نیست ما اطالعاتی پایگاه توي ازش چی هیچ و مستعاره اسم مهرنوش.  گفتم بهت هم بار اون -

  . کنی می گویی گزیده دفعه هر مخصوصا انگار تو اما بودي می تر دقیق و میکردي جمع بیشتر

  ! یکم درجه مظنون است پرونده یه فقط ها اون براي که اي زندگی توي من هم هنوز!  گویی گزیده

 قاب که رو شاهین حرکت رد.  میکنم آروم رو اعصابم و سابم می هم روي دندون ، هام چشم کردن باز از قبل

  . دارم نگه پائین رو صدام میکنم سعی و میکنم دنبال میزنه باال رو عینکش کائوچوئی

  . کردم نمی نگاه هم رو سرم پشت دیگه وگرنه جام این شما خواست به من -

  ! مشروطه آزادیت که رفته یادت -

  ؟ شرایطی چه تحت اما دهنم بستن براي خوبیه ي بهانه موقت مشروط آزادي این

  . میشم خیره روم پیش ي سفره اجزا رنگ رنگ به.  بدیم ادامه تا نمیذاره تخت روي سفارشتمون شدن چیده

 . نمیشم جذب ها چیز این با که دیدم رنگ قدر اون دیگه من اما کنم شروع که میزنه تعارف بهم دست ي اشاره با

 با ادنی مردهاي ي همه مثل.  میشه کاسه توي آبگوشت آب کردن خالی مشغول و میکشه جلو رو خودش دیزي شاهین

  . برمیگرده لحنش به مالیمت ، غذا دیدن

  . بشیم مشکوك بهت که بدي حق باید کمه اش تیکه یه میگی چیز هر وقتی. خوردن به کن شروع -

  . میکنم بازي بازي باهاش و میکنم فرو گوشت توي رو چنگالم

  . که بودم نیومده خودم خواست به.  بودم بازیچه اول از خودم من -

  . میکنم تعریف است تازه دلم روي زخمش هنوز که رو کاوه با قبل شب دیدار ماجراي میلم رغم علی

  . میکنه پائین و باال رو من هاي کلمه دقت با و کرده رها رو آبگوشتش ي کاسه مرد

 نگاریت چهره حتی و داریم اسم یه ازش فقط که رو سیامکی بوده قرار.  قبول ، بوده مهم بازي اون میگی!  خوب -

 یا.  دهبو کجا کرده بازي سرش که باغی اون دونی نمی حتی اما.  قبول هم باز ، کنن ساقط هستی از ، بود ناقص ازش

  . مستعاره اسم یه هم این یا بوده کار در باغی واقعا اصال
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  . میگه و میده بیرون رو اش خسته نفس.  میکنم نگاهش فقط درمونده

  . بخور -

 رايب هم چیزي دیگه.  ببرمش فرو بتونم تر راحت شاید تا کشم می زور به شده سرد دیگه که برنجم روي رو کره

 داره اون و زدم حرف سی.سیا هاي چهره از یکی ترور از براش من.  فکره توي سخت هم دستم کنار مرد.  ندارم گفتن

  . میکنه تحلیل و تجزیه رو هام حرف خودش با

 الاتص ي دکمه زدن از بعد و میاره بیرون جیب از رو گوشیش ، بیب بیب صداي به که میبرم دهن به رو اول قاشق

 من روي نگاهش حین همین در بده گوش مقابل طرف هاي حرف به باید فقط انگار.  میداره نگهش گوشش کنار فقط

  . برمیگردونه جیبش به رو گوشی دوباره بعد و میکنه راست و چپ رو پائینش فک کمی.  میخوره سر

  . برمیگرده استانبول همون به ظاهرا ردش.  کردن ردگیري رو دادي بهمون که آیدي آدرس اون پی آي -

 ارمک گناه من فعال یعنی مهتره که دومی.  میشنون نفر چند همزمان رو هامون حرف اینکه اول.  میده معنی تا دو این

 ودهب مهرنوش مال میکنم ادعا که اي آیدي آدرس حتی.  نمیاد نظر به توطئه شبیه که میزنم حرف اي توطئه از چون

 مورد همین با تونن نمی قطع طور به چند هر.  پاکه ها اون قول به میکردم چت باهاش که ترکی توریسم دانشجوي نه

  . نیست خوب این حال هر در اما کنن متهمم چیزي به

  . ننمیک کالفم.  ندارن تمومی میشن شروع وقتی که هم من هاي سرفه.  میفتم سرفه به و میشه گلوگیرم لقمه

 هادام هم هنوز ها سرفه رنگ پی اما میکشم سر الجرعه رو لیوان.  میشه دراز طرفم به دوغ لیوان یه با شاهین دست

  . داره

  . بخوري ازش کم یه تونستی می شاید.  دادي می سفارش سنگی دیزي یه هم تو بود بهتر کباب جاي به -

 ور خودش هم شاهین!  سنگی دیزي.  میزنم طرح اش کرده عرق ي بدنه روي انگشتم نوك با و میذارم کنار رو لیوان

  ! سنگی دیزي.  میکنه لذیذش غذاي گوشت کوبیدن مشغول

  . باغ عجیب اسم!  سنگی.  میشه تداعی برام چیزي یه یهو

  . بود سنگی -

 غره چشم . برمیگردن طرفم به هستن خونه سفره توي که هایی آدم از نیمی تقریبا ، هیچ که شاهین بلندم صداي با

 رو خودم تازه دقیقه چند از بعد.  کنم فراموش هم رو شدنم زده هیجان علت میشه باعث لحظه یه براي شاهین هاي

  . میگم و میکنم جور و جمع

  . بود سنگی کوله -

  . بدم توضیح بیشتر تا میکنه نگاهم استفهام با شاهین
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  . بود سنگی کوله اسمش کردم بازي سیامک با سرش که باغی -

 سعک وقتی.  میشه ظرفش توي گوشت کوبیدن درگیر دوباره و میده تکون سري فقط من هیجان ي همه برابر در

  . میبلعم رو غذام از قاشق دو یکی حرص با نمیده نشون خاصی العمل

 محتویاتش و میکشم جلوم رو کیفم.  دارم هم اي دیگه چیز مهرنوش از میاد یادم.  میشن دار دنباله ذهنیم هاي جرقه

 رو کیف.  میشم کالفه. کنم نمی پیداش اما باشه کیفم همین توي باید یادمه که جایی تا.  میریزم بیرون عجله با رو

  . میشه بلند شاهین اعتراض صداي. بریزه تخت روي هست توش چی هر تا میگیرم ته و سر

  ! کنی می توجه جلب داري!  هی هی -

  . باشمش نینداخته دور ، میکنم خدا خدا فقط.  کنم می رو و زیر رو وسائلم و میذارم زمین روي آروم دوباره رو کیف

 رو تکار.  دارم هنوز بود داده بهم دماوند باغ توي مهرنوش که رو کارتی.  میشه راحت خیالم میفته کارت به که چشمم

 مکمتری دستش که میداره نگه طوري طرف دو از رو کارت ، هاش نوشته به نگاه یه با اون و میگیرم شاهین جلوي

  .میده جا جیبش توي رو اون دقت همون با بعد و باشه داشته باهاش رو تماس

  . میگیره سر از رو خوردن و برمیگرده قبل حالت به دوباره

 و جنگن رد تغییر با صورتش عضالت بفهمم تونم می بار این.  میشه تکرار کردنش گوش و شاهین گوشی آالرم هم باز

  . کنن حفظ رو قبلی حالت اجبار به همچنان میخوان

  . بپرسم خودم میشم مجبور من ، نیست کار در دفعه این توضیحی هیچ

  ؟ شد چی -

  . میده جواب پر دهن با و نمیشه متوقف هم لحظه یه براي

  . نمیشه مربوط ما اداره به -

  . میگه مدتی از بعد که فهمم نمی چیزي واضحش جواب از

  . ببینم باید گفتی که رو فیلمی -

 حال در رو شیگو بعد میکنم پیدا رو فیلم و میارم بیرون رو گوشیم.  فرستادن برام کاوه از که فیلمیه منظورش میدونم

 شیگو روي رو فایلش و میذاره فیلم توقف کلید روي رو دستش بالفاصله.  میدم سر طرفش به تخت روي پخش

 ي لقمه برداشتن از قبل.  میشه کار مشغول و چپونه می دهنش توي رو بزرگ ي لقمه یه.  میکنه بلوتوث خودش

  .میزنه تکیه تخت پشتی به و میکشه عقب متفکر ، بعدي

  . میاد حرف به باالخره و میکنه عقب و جلو رو فیلم دور چند
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  ؟ شناختی رو دوم فرد -

  . نه -

 رو ستشد میخوام.  میگیره طرفم به و میکنه درست سبزي پر چند با کوچیک ي لقمه یه.  میشه خم سفره روي دوباره

  . میکنه زمزمه آروم ولی محکم که بزنم پس

  . کنار بذاریش تونی می.  بگیرش -

 هايشعر برام داره انگار که نمائی با و میکنه نزدیکم رو خودش شاهین.  چرخونم می دستم توي و میگیرم رو لقمه

  . میگیره سر از رو سواالتش ي بقیه کج گردن یه با میخونه عاشقونه

  ؟ نزدي حرف ستاري با فیلم این به راجع -

  . نه -

 مه خودش که میگه هاش حرف.  سی.سیا ي شاخه توي بکشنش میخوان ستاري خانوادگی ي سابقه به توجه با -

  . میگرفتی اطالعات مهرنوش مورد در باید ستاري از.  داره خبر احتماال

  . میارن هجوم طرفم به دوباره کردم تجربه کاوه دیدن با دیشب که بدي هاي حس تمام.  میشن اثر بی تلقیناتم

  . نداره رو من دیدن چشم میگم دارم.  نشدین ما ي رابطه متوجه درست اینکه مثل شما -

  ؟ سراغت میاد دوباره کی مهرنوش ببینی بشی منتظر ؟ پس کنی کار چه میخواي -

  . مردمم این از یکی هم من.  باشید مردم امنیت مواظب که اینه شما کار میکردم فکر -

 توي و یدهم تکیه پشتی روي من سر پشت رو دستش.  میشینه من کنار درست و میبره بین از رو بینمون کم فاصله

  . میگه صورتم

 هرما یه عنوان به تو از بخوان نیست ذهن از دور حال هر به.  باشه مهرنوش کار فیلم این فرستادن زیاده احتمالش -

  . کنن استفاده اهدافشون بردن پیش براي فشار

  ؟ کنم کار چه باید من -

  .میکنه دراز رو پاهاش و تخت ي دیگه طرف میره من به توجه بی و میگیره دست به هم باز رو گوشیش

 کم اناستک یه دلم.  میده چاي پیشنهاد کنه جمع رو سفره تا میاد که گارسون مرد.  میگذره روال همین به دقیقه چند

 اهینش اما کنه آب بتونه رو شده پیدا اش کله و سر ضعف سر از که لعنتی بغض این شاید.  خواد می داغ و باریک

  . میکنه رد رو پیشنهادش
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 سرد ولسل همون به رفتن وقت نداده جواب رفتارش که حاال خوب میکنم فکر.  میکندم جا از زور به و میگیره رو دستم

  . نموره و

 یه جلوي و نهمیک بلند دست.  میرسیم خیابون سر به که این محض به.  میشم کشیده دنبالش خونه سفره از بیرون تا

  . میگیره رو ماشین

  ! دربست -

 من و میکنه باز رو عقب در که نمیبره خودش با رو من همراه تا چند و ماشین یه با بار اون مثل چرا که اینم گیج هنوز

  ! تنهام ماشین توي من.  میشه بسته ماشین در نشستنم با.  میده هل داخل به رو

  . میکشه بیرون پنجره ي شیشه از رو سرش بعد و میکنه زمزمه راننده براي رو ما ي خونه آدرس حوالی

  ! همین

  . رشی دهن توي.  جواب پی بفرستن رو من قراره.  کنن بازجویی من از نیست قرار!  اینه مبارزه براي جدیدشون راه

 یه مه ماشین این شاید.  میریزه بهم من ذهن توي هم رو پژو این تصویر حتی که طوریه راننده مرد سنگین هاي نگاه

  . نیست عادي ماشین

***  

 یکس هر.  بشه همراهت نیست حاضر کسی هر.  مونه می کیمیا کردن پیدا مثل ، خوب همراه یه کردن پیدا روزها این

  . بدونه دردت شریک رو خودش نیست حاضر

 مراهه طلب ازمون زنیم می رو مطبشون در وقتی که تنهایی به محکومیم هامون خیلی فهمیدن هم هامون دکتر حتی

.  یگنم بهت رك و پرده بی رو حقیقت و هات چشم به میزنن زل ها فیلم توي اروپایی هاي پزشک شبیه.  کنن نمی

  . بیاي کنار چیز همه با ، تنها ، خودت تا میذارن

  . قدمی هم و همراه هیچ بی.  تنهایی هم اون.  زنم می قدم عصر ولی عریض روي پیاده هاي فرش سنگ روي دارم

 دیده رو هام آزمایش و ها عکس نتایج که متخصصی دومین پیش از.  میکنم مرور رو هام شنیده تمام خودم پیش

  . برمیگردم

  . باشم شنیده متفاوت صداي تا دو با فقط رو نوار یه انگار.  داشتن یکسانی تشخیص دو هر

  . خارجه من توان حد از.  بکشم دوش به تنهایی رو درد این تونم نمی میکنم فکر خودم با

 سرطان خطرناکتر طور همین و نادرتر نوع.  شدم مبتال small cell lung cancer به که میدادن احتمال دو هر

  . ریه
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 طالع توي کابوس یه مثل اشتباه تشخیص یه داشتم امید هم هنوز دوم دکتر این دیدن از قبل تا انگار.  سستن هام قدم

  . بشه تموم عمرش خط جایی یه و باشه افتاده زندگیم

  . کنم اقدام برداري نمونه براي باید کرد تاکید هم گردونه می برم داره نگرانی کلی با که شناسی سرطان این

  . بگذرونم باید بیمارستان توي رو شب یه یعنی این

  ؟ بگم تونم می کی به اما. بدونه کسی باید.  نمیشه طوري این

 نگرانی براي موضوعی خدا همیشه.  هست ریخته هم در کفایت حد به مامان حال اما کنم دل درد مامان با میشد کاش

.  شدن شمار انگشت خوبش روزهاي.  است افسرده روز چند تا برمیگرده هادي مالقات از وقت هر هم روزها این.  داره

  . کنه عود بیماریش بدتر نمیخوام

 قبل رو اباب دلخور و سرد ي قیافه نرفته یادم.  خونه سفره توي عجیب قرار اون از.  برگشتم پلیس پیش از دیروز همین

  . نداد و نسازي تازه دردسر دوباره که بده هشدار خواست می انگار.  نپرسید و ؟ کجا بپرسه میخواست انگار.  رفتن از

.  شد رارتک صبح دیروز قضیه و گرفتم تماس کذائی شماره اون با دوباره استرس و کنجکاوي شدت از که صبحم امروز

 بهم و شد عصبی نداشتم اي تازه حرف که این از.  بود شاهین بازهم.  زدن زنگ بهم خودشون بعد تا نداد جواب کسی

 تونستن رو مهرنوش خط نه بگه تا داد رضایت باالخره اما دادن بهم اضطراري مواقع براي رو شماره این کرد گوشزد

  ! کردن پیدا کارت روي خودم مال از غیر انگشتی اثر حتی نه و کنن پیگیري

 بودم هگفت فقط و بگم بابا به رو اخراجم جریان بودم نکرده جرات حتی که منی.  ندارم خوبی اوضاع هم هنوز یعنی این

 دیگه . کنم دفاع خودم از و بایستم بابا جلوي تونم نمی.  هوام در پا هم هنوز شرایط این با ، گرفتم مرخصی مدتی یه

  . ممکنه غیر من براي حداقل دارم دردي چه بگم و سراغش برم اینکه به کردن فکر

 کپزش یه به رو خودم.  نداد جواب و رفتم پلیس پیش.  نشد و رفتم کاوه سراغ.  کتاب و حساب به میکنم شروع

 و حساب اچر بفهمم تونم نمی حتی وقتی میاد کار چه به خوبم ریاضیات.  کنم کاري تونم نمی و دادم نشون متخصص

  ؟ خونه نمی باهم هام کتاب

  . میکنه کمکم حتما و دلسوزتره بقیه از.  آشناست.  پزشکه حداقل.  بزنم حرف بهنام با و برم میکنم فکر

  . هام کردن دل دل و افکار بین میخورم تاب ؟ ندارم.  دارم اي دیگه ي چاره دونم نمی

  . رو چیز همه میکنم پائین و باال

  . نیست و هست ها مغازه ویترین به چشمم

 اون یحت من و میفرسته بدبختم هاي ریه به سخاوتمندانه رو سیگارش دود.  برمیداره قدم جلوتر کم یه داره که مردي

  . بگیرم فاصله ازش تا نیست حواسم قدر
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 فتنگر از میشن درمونده هام شش.  سرفه ، سرفه.  کردم اي احتیاطی بی چه میشم متوجه تازه میفتم که سرفه به

  . میشه تار دیدم که میگیره راه چشمم توي انگار ها ریه جاي به خون.  اکسیژن

  . کنم پیدا دستمال یه تا میکشم پائین ام شونه روي از رو کیفم

  . میان بند هام سرفه و میشه غافلگیر هم سرطان.  میکنه درگیر باهم رو جسمم و روح ، شک یه یهو

 جوونک یه چنگ توي چرمیم بزرگ کیف.  میشه کشیده نیست دستم توي و شونه روي دیگه که کیفی پی تارم نگاه

  . میدوئه رو پیاده توي داره

  . میکشم داد.  میام خودم به تازه

  . ـمکیفـ -

 به رو ودشخ تا میزنه کنار رو جمعیت ، داره ریزي خیلی اندام و کشیده سرش روي رنگی مشکی بافتنی کاله که جوون

  . برسونه منتظرشه جلوتر کم یه که موتوري یه

  . میشه بلند آسمون به فریادم و میفته جا برام اتفاق.  میکنم دنبالش و میان در خشکی از پاهام و دست

  . بگیرینش. ...  ککمـ!  دزد آي -

 نگاهاي با جاش به و میزنم بال بال دارم که نمیارن خودشون روي به.  میزنم تنه گرفتن رو راهم سر که مردمی به

 رو امه قدم و کنم نمی تلف رو وقتم هم عذرخواهی براي حتی.  کنن می شکایت خوردن که اي ضربه از فقط عصبانی

  . برمیدارم تر سریع و تر بلند

  . دزد...  زد رو کیفم.  برسه دادم به یکی -

 و رو یادهپ توي جمعیت بین از گذشتن اما میده گاز راننده نپریده و پریده ترکش روي و میرسه موتور به باالخره جوون

  . نیست اي ساده کار هم خیلی خیابون کنار عریض جوي روي از شدن رد

  . میگیرن بیشتري سرعت هم ها اون ، برمیدارم سریعتر رو هام گام چی هر.  نیست یارم بخت

.  چرخه می عقب به شرایط این توي دیدنم با میاد جلو من مخالف جهت در داره که جوون مرد یه که میدوم دارم هنوز

 زده چنگ دیگه دست با رو موتور ي کناره و گرفته دست یه به رو کیفم که جوونک دیدن با و میکشه سرك کمی

 ارجخ دیدرسم از و پیچن می کوچه توي ، تقاطع یه سر که میدوئه دنبالشون من از جلوتر.  کنه می عوض رو مسیرش

  . میشن

  . نیست کدومشون هیچ از ردي اما برمیدارم کوچه سر تا خسته قدم تا چند و میکشم زمین روي زور به رو پاهام

  . رفتهگ ریشه ام سینه توي بدجوري درد حاال.  بیاد جا نفسم تا میگیرم زانوهام به رو دستم و میشم خم داغون و خسته
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  . داشتم توش پول چقدر بیارم، خاطر به کنم می سعی.  کیفمه پیش هنوز فکرم

 توي کاش نمیذارم.  من براي حداقل.  نبود کمی چیز بودم گرفته بانک عابر از مطب به رفتن از قبل که چیزي اون با

  . میزنم حرف لب زیر خودم با و میگیرم دندون به رو لبم.  بزنه نم هام چشم

 که پولم . گذاشتم نازنینم کیف توي و گرفتم پول کلی ترسم از که غریب و عجیب هاي ویزیت حق این به لعنت "

  ".  رفت هم نوم کیف ، هیچی رفت

  .باشم دستمال کردن پیدا دنبال هاش پرت و خرت زیر که ندارم هم کیفی دیگه.  میگیره ام سرفه دوباره

 کار یچ باید حاال که میکنم متمرکز این روي رو فکرم و میندازم برم و دور به درمونده نگاه یه.  میکنم صاف رو قامتم

  ؟ کنم

  . پروندم می جا از صدا یه دفعه یک.  میاد و میره هام لب روي مدام مشتم و میشن مشت استیصال از هام انگشت

  ! ببخشید -

 هاش حرف به اینکه از قبل دیدنش با.  بود رفته ها دزد دنبال که میبینم رو مردي سرم پشت و برمیگردم عقب به

 سر زا لبخند یه.  میشه فشرده راستش پنجه توي کیفم.  گذرونم می نظر زیر از رو هاش دست ،ناخودآگاه کنم گوش

  . میاد بیرون ام سینه از آسوده نفس یه.  میشینه هام لب روي رضایت

 شتدر هاي دونه روش و سر از سرما این توي و شده آشفته اش قیافه.  میکنم نگاه بهش تازه میشه راحت که خیالم

 کهاین از قبل و میگیرم خودم به اي زده خجالت حالت.  بودم کیفم فکر به فقط که میشم شرمنده.  چکه می عرق

  . میکنم شروع بگه چیزي

  . آقا کردین لطف خیلی خیلی.  ممنون واقعا -

  . کنه می زمزمه و میده کش مودبانه رو هاش لب جوابم در

  . نکردم کاري.  میکنم خواهش -

  . میکردم کار چی باید دونم نمی.  بودن برده رو کیفم نبودین اگر.  متشکرم واقعا.  نه -

 نت.  میشه دراز طرف به کیف همراه دستش.  میدوزه پائین و برمیداره صورتم از رو نگاهش ، داره موجهی ظاهر که مرد

  . میاد تر پائین صداش

 کردن رتشپ خودشون ، رفتم دنبالشون که کم یه چون.  باشه نشده کم توش از چیزي ببین کنین نگاه.  بود وظیفه -

  . زمین روي

  . میگم کنم باز رو درش که اون بی و میگیرم رو کیفم
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  . کنم تشکر باید چطور دونم نمی ، کردین کمکم که همین.  نیست مهم -

 کسع اینکه از قبل و میندازه بهم گذرا نگاه یه مرد.  بدم ادامه باید چطور کنم فکر تا میکنم پا اون و پا این کم یه

  . میکنه ترکم " اجازه با " گفتن با بدم نشون اي دیگه العمل

  . " شکرت بازم خدایا " میگم دلم توي و میکنم بلند آسمون به رو رو سرم

 تن ، هکوچ توي جلوتر خونه تا چند.  نیومده جا سر حالم هنوز.  کنم پیدا نشستن براي جائی تا چرخونم می رو چشمم

  . میکنم رها ساختمون یه جلوي هاي پله روي رو ام خسته

.  هست لمپو کیف.  میریزم بیرون رو وسائلم و میکشم رو کیف زیپ ، میلرزن وارده شک و استرس از که هایی دست با

 و رشوک.  میگیرم ام سینه روي لحظه یه براي رو پول کیف.  سرجاشونن هام پول و گواهینامه.  میکنم باز رو درش

 تمالدس از برگ یه.  نخوردن دست هم میندازم کیفم ته همیشه که آرایشی لوازم حتی.  کیفه توي هم دودیم عینک

  . برمیگردونم کیف توي دوباره رو هام پرت و خرت راحت خیال با و میکنم جدا رو هام کاغذي

  . میفته بیرون چیزي الشون به ال از که بدم جا کیف توي رو آزمایشم هاي پاکت خوام می

  ! است روزنامه صفحه یه.  میرن جلو تردید با هام انگشت

 هاي نسخه که هاییه روزنامه از یکی.  میکنم باز رو تاش.  باشم داشته کیفم توي چیزي همچین نمیاد یادم

 یندازمم نگاهی خبرها تیتر به دوباره.  میخوره امروز همین تاریخ به روزنامه ي گوشه چشمم.  خونم می رو اینترنتیشون

 ي هدقیق چند دزدي از حتی شوکش شدت.  میکنه ام شوکه خبر این.  کشیدن خط قرمز خودکار با خبرها از یکی دور.

  . بیشتره هم پیش

  " شد دستگیر مرتضوي حسن محمد سید ترور عامل "

 که مستدلی مدارك روي از قاتل که شده نوشته.  میشن رد سرعت با چشمم جلوي از بفهمم که اون بی ها کلمه

  ! شده دستگیر ، میکنه ثابت رو جرمش

  . نبود توش خبري همچین خوندم می رو روزنامه این وقتی صبح که یادمه خوب

 . میکنم باز رو روزنامه سایت ي صفحه مرورگرم روي و میارم بیرون مانتوم جیب توي از رو گوشیم اطمینان محض

  . میکنم مقایسه رو روم جلوي ي روزنامه تا دو دوباره و دوباره

 اخبار الي به ال مخصوصا کسی رو خبر این.  نمیشه دیده خبر این از اثري هیچ هست گوشیم روي که اي نسخه توي

  . تهدید یا هشداره دونم نمی.  بفهمونه بهم رو چیزي تا داده جا

  . میکنه پر رو ذهنم آشفتگی.  میشه آشوب دلم
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 همراه یه دیگه کرد کمکم که هم جوون مرد اون حتی.  نیستن معمولی قاپ کیف تا دو دیگه دزدها ذهنم توي حاال

  . نیست

  ! نمیشه آدم درد شریک ، طمع بی کس هیچ روزها این نبود یادم چرا

***  

  . نکردم عمل بهش اما بودم شنیده زیاد رو این!  گز هر نگو هرگز

 نمی بر جا این به هرگز دیگه شرایط این با " گفتم خودم پیش ، رفتم می دفتر این از داشتم وقتی ، پیش رو دو همین

  . شرکتم این توي دوباره نشده هم روز دو حتی حاال.  " گردم

 مجبور ات میذارتم مضیقه توي پلیس وقتی ، میکنه رو تازه هاي چشمه برام مدام و میاد ام سایه به سایه نفر یه وقتی

  . ندارم بودن اینجا جز اي چاره ، بدم دخالت بازي توي رو خودم شم

 ات منتظرم و زدم زل کاوه منشی به.  ترم قرار بی بار هر از من و قبله از تر تحمل قابل غیر برام سرد مدرن دکور این

.  میده شک رو اش مکالمه قصد روي از میکنم حس.  کیه مخاطبش نیست معلوم و وقته اول صبح.  بشه تموم تلفنش

  . شمک می پائین بشم پشیمون که این از قبل رو دستگیره و برم می هجوم اتاق در طرف به.  میکنه سرریز صبرم

  . ایستادم اتاق وسط فکرکنم کردن شروع چطور به بخوام که چیزي اون از زودتر

 من تا نهک نمی بلند سر حتی ناگهانیم ورود وجود با.  میکنه مطالعه رو کاغذ سري یه داره و نشسته میزش پشت کاوه

  . ببینه رو

 سکوت و نداره زدن حرف جرات هم اون انگار اما شنوم می اومده دفتر توي سرم پشت که رو منشی هاي قدم صداي

  . میکنه

 گرفتم دیروز که رو اي روزنامه تیکه اون و مهرنوش تکلیف تا اومدم.  رم می جلو قدم چند و میکنم پیدا رو خودم

  . میشم تهدید دارم چی به و چی براي ببینم تا اومدم.  کنم روشن

  . میشه قدم پیش خودش که کنم باز دهن خوام می.  کنه نمی توجهی بازم اما ایستم می جلوش محکم

  . ظهره از بعد 5 تا صبح 8 از شرکت کاري ساعت -

  . کنه نمی مکث اون اما کنم درك رو حرفش معناي تونم نمی هنوز

 شناس وقت باید کنین کار جا این خواین می اگر.  میشه کسر حقوقتون از تاخیر این مسلما و داشتین تاخیر شما -

  . باشین

 ايه فعل حتی ، االنش جدیت اما بود زده رو حرفش پیش بار درسته.  نیست شدنی هضم برام میگه که چیزهایی

  . کرده خشکم جا در جمعش
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  . نیست بردار دست اون اما.  کنم کنترل رو خودم تا میگیرم کار به رو تالشم ي همه

  . نشدید که میشدید حاضر کارتون سر دیروز از بایست می ضمن در -

  . میکنم شروع و میکشم عمیق نفس یه

  ... من.  بزنیم حرف باید. اومدم اي دیگه کار براي من -

  . پره می حرفم وسط توجه بی

  . بزنیم حرف کار ي درباره تونیم می فقط شما و من -

 رسدست از دور ي کاوه خواد می.  آشناست برام رفتارش این.  بگیره چشم روش به رو هاي برگه از نیست حاضر حتی

  . باشه

 در دبع.  بمونم آروم بتونم تا میدم فشار هم روي ثانیه چند براي رو هام پلک.  میدم قورت رو حلقم به افتاده ي گره

  . میگم ، میبرم کیفم داخل روزنامه ي تیکه اون دنبال به رو دستم که حالی همون

  ... ببینی اگر رو این.  اینجام اي دیگه چیز خاطر براي من -

 می من به سخت و سرد رو نافذش نگاه.  میکنه بلند رو سرش ناگهانی و میکنه دل میزش روي ي پرونده از باالخره

  . میشه شمرده شمرده کالمش و دوزه

 این ويت حضورتون براي نیست اي دیگه دلیل هیچ یا کار براي اینجائید یا.  منش به خانم نشدید متوجه هنوز ظاهرا -

  . شرکت

 جوجه همراه رو هاش گفتن خانم ذهنم توي لحظه یه.  میکنن کجی دهن بهم بودن محترمانه عین در جمعش افعال

  . میشم دلگیر.  میشه سنگین دلم.  میذارم ترازو هاي کفه توي سابق هاي رنگی

 شدن قفل هام چشم.  کنم می طی قدم یه توي رو میزش با کوتاهم ي فاصله و میدم فشار هم روي رو هام دندون

 دیدن زحمت حتی اما میدم سر طرفش به رو دستم.  میذاره میزش روي رو روزنامه ي ورقه دستم اما نگاهش توي

  . کنه نمی تحمیل خودش به رو کاغذ ي بریده

  . میکنم خواهش نرم و مالیم.  میکشم فرضی خط یه خبر دور و میزنم کاغذ به ضربه چند ام اشاره انگشت با

  . بنداز نگاه یه این به ، لحظه یه -

  . نکنید تلفش خود بی.  خانم داره ارزش من وقت -
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 به وقتی اما.  نبودم هم من نبود برنده اون اگر بازي این توي.  میکنه برخورد طور این که کردم چه باهاش فهمم نمی

 این انگار.  میرم سراغش چی براي که میدونسته قبل از انگار.  میزنه جوونه دلم توي شک ، کنه نمی توجه هام حرف

  . نیست دیدنش کنجکاو هم ثانیه یه براي حتی حاال که دیده قبل از رو روزنامه ي بریده

  ... تکلیف بدونم میخوام فقط من.  مهمه -

 سر پشت فبالتکلی هنوزم که ایه منشی مخاطبش بار این.  میگیره من از رو نگاهش و میده تکیه صندلیش پشتی به

  . ایستاده من

  . بیرون کنید راهنمایی رو ایشون ، خانم -

 نای از بیشتر.  بده بهم زدن حرف ي اجازه که اون بی خواست رو عذرم راحت خیلی.  میکرد بیرونم دفترش از داشت

  . میکنه پافشاري اش خواسته روي حد از زیادي و باشه سخت میخواد دونم می.  بمونم تونستم نمی

 می پا ي پنجه روي و برمیگردم عقب به قدم چند.  برمیدارمش و میشه مچاله دستم توي روزنامه کاغذ ي گوشه

  . رسه می گوشم به صداش که رسم می ماست ي مکالمه ناظر اتاق در مابین که منشی روي به رو.  چرخم

 دلیلی هرگز دیگه صورت این غیر در میکنه راهنمایتون صدر خانم بشید کار به مشغول اینجا که گرفتید تصمیم اگر -

  . نداره وجود ما مجدد برخورد براي

 هک ایستادم مستاصل انتظار سالن توي.  میزنم کنار در چارچوب از رو منشی ظاهریم آرامش پشت خوابیده حرص با

  . میکنه وارسی رو پام تا سر از و میگیره قرار روم به رو صدر خانم

 می انتخاب رو راهی هر چرا میکنم فکر و میزنم پا و دست خودم برهم و هم در افکار توي.  نمیاد خوشم نگاهش از

 می.  کنم انتخاب باید رو راهی چه.  برم باید طرف کدوم از دونم نمی که شده جوري ؟ رسم می بست بن به کنم

  . کنم گم هم رو مون خونه راه حتی ترسم

 علم دق جلوم طلبکارش نگاه با.  میشه راهم سد منشی بردارم گامی اینکه از قبل که میزنم چرخ دفتر طرف به دوباره

  . میگیره سالن از اي گوشه طرف به رو دستش و میکنه

  . وره اون از آبدارخونه -

 دفه رو دستم کف هام ناخن ؟ فایده چه اما کنم خالی سرش رو خشمم تمام و بکوبم صورتش توي محکم میخواد دلم

 نگشتا الي به ال حاال که رو نحس ي روزنامه تیکه این تا میکشم پائین ام شونه از خشونت با رو کیفم و میگیرن

 لمس رو شوکر کیف توي هاي پرت و خرت با کشمکش توي دستم.  برگردونم توش شده نمناك ام کرده عرق هاي

  . میکنه

 ازب شده اگر حتی نمیشه چرا.  آوردم کم دیگه که االن ؟ باشه مواظبم ها موقع اون مثل نمیشه چرا.  میاد درد به دلم

  . دارم نیاز حمایتش حس به.  محتاجم هاشم دروغ به االن من ؟ باشه خوب دروغ به هم
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 یه طورچ فهمم نمی.  شدنم زده صدا کیمیا و کاوه و خودم یاد.  شد تکرار دوم بار براي دیشب که میفتم کابوسی یاد

  . بده گوش دردم به نیست حاضر امروز و بودم دردودلهاش محرم روزي

 از قبل از تر خسته ، میذارم پا شرکت این توي وقت هر شده عادتم.  میشم ها پله راه راهی و میگیرم منشی از رو روم

  . برم پائین ها پله این

 این به هخورد من زندگی به که هایی قفل این انگار.  میفتم ها اتاق ي شده قفل درهاي یاد میرسم که سوم ي طبقه به

  . بشکنن تا میخوان ماهر ساز کلید یه.  نمیشن باز ها راحتی

 بهم سیح یه چند هر.  بشکنم این از بیشتر رو خودم تونم نمی.  نمیده قد جایی به دیگه عقلم.  میشن سست پاهام

  . موندن اینجا به محکومم میگه

 پا اوهک دفتر توي باز مصمم و محکم هاي قدم با میپره جلوم که منشی به توجه بی.  باال برمیگردم ها پله از دوباره

  . میده نشون بهش رو مدارکی داره و دفترشه توي هم طاس نیمه میانسال مرد یه بار این.  میذارم

  . برمیگردن طرفم به دو هر در صداي به

  . میزنه گره بهم میز روي رو هاش دست کاوه و میکنه نگاه رو من مبهوت مرد

 هاي حرف به. میرم جلو گرفته دست توي باز نیمه طور همون رو هاش پوشه کاوه میز جلوي که مردي پاي پیش تا

  . نمیذارم محلی هم کاوه

  . بگیرین تماس نگهبانی با بهتره گمانم ، صدر خانم -

  . میکنم آوار سرش روي وقفه بی رو ها کلمه رگبار

 اما نیست حرفی باشه ؟ بگیري غرورت جاي رو غرورم خواي می ؟ کنی تحقیرم خواي می ؟ کنی خوردم خواي می -

...  

  . بگیرم رو صدام زدگی حرص تا میکشم عمیق نفس یه

  . باشم زنده باید کارها این همه براي -

 یعنی این و شده تر افتاده هام شونه.  نمیشه که هاش چشم توي نشسته برق حریف اما باشه سنگی همچنان خواد می

  . میدم ادامه.  رفته باالتر نگاهش وزن

  . داره مشکل بودنِ زنده این با که هست یکی -

 ي همه هم مرد.  میشم خیره دستم کنار مرد به و میکنم صاف رو کمرم.  میبینم که رو هاش چشم شدن باریک

  . کرده متمرکز من روي رو حواسش
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  . بخواد چیزي چنین ازش کاوه حداقل یا شه خارج اتاق از و مزاحمه االن حضورش بفهمه مرد تا منتظرم

  . نهک حفظ رو سکوتش گرفته تصمیم هم کاوه و شده جذاب مرد براي بحث تازه میفهمم میشه طوالنی که انتظارم

 هم ردیدمت برابر در حتی.  جائیه بی توقع ظاهرا اما کنه تشویقم دادن ادامه براي تا برمیگردم کاوه سمت به پرسشگر

 زدم دریا به دل که حاال اما نه یا بزنم حرف راحت تونم می دوم مرد حضور در بفهمم تا نمیده نشون العملی عکس

  . بشه مانعم چیزي نمیدم اجازه

  ... کرده تهدیدم...  مهرنوش -

  . پلیس سراغ رفتید می باید صورت این در -

 خم شطرف به و میدم تکیه میز روي رو دستم دو هر کف.  میرم جلو اختیار بی.  کنه می بازي اعصابم با خونسردیش

  تالش.  میشم

  . باشه گیرا و گویا کافی حد به لحنم تا میکنم

  . بیارن گیر ردي ازش تونن نمی که بدونی بهتر باید تو -

  . نیست من مشکل این -

  . میگیره اوج صدام.  میشده دیده کمرنگ احساس یه ردپاي مون رابطه توي روز یه میکنم شک که آرومه قدر اون

  ؟ کنم کار چه بگو تو.  ندارم براش هم حلی راه و لعنتیه من مشکل -

  .میکنه تکرار شنیدم قبال که رو اي جمله کشیده هم در ابروهایی با و میشه خم میز روي متقابال هم اون

  . تنیس ما بین چیزي صورت این غیر در.  باشیم داشته مراوده دیگه باهم کار ي درباره تونیم می فقط شما و من -

 دوخته لرزونم هاي مردمک به که نگاهی توي حتی.  هست چیزي یه هاش حرف ي کلمه کلمه توي ، لحنش توي

 ابگرد توي قدر اون.  شدم توهم دچار هم شاید دونم نمی.  کنم پیدا براش اي معنی تونم نمی که هست حسی یه هم

  . نه هم شاید.  شدم گیج که خوردم چرخ روزهام این

 مدهن آب همراه رو هام شکوه ي همه جاش به.  کنم گله تا چسبم نمی رو کاوه ي یقه که میکنم شرم اتاق توي مرد از

  . بلعم می

 بند لومگ روي دستم.  میام بیرون در از ورودم شتابزدگی همون با.  میشه تنگ نفسم ناخودآگاه.  میکنم نشینی عقب

  . بگیرم نفس راحتتر و ببرم فرو بتونم رو بغضم شاید ، میدم ماساژش و میشه

  . همیکن جذب رو ها تماشاچی همیشه ما نمایش.  میشینه صورتم روي پوزخندي.  زده زل بهم سینه به دست منشی

  . میگه بهم و میزش پشت برمیگرده ، میبینه رو حالتم وقتی
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 و طبقه این توي یعنی این.  داره آبدارچی یه طبقه دو هر.  است آبدارخونه آخر در راهرو انتهاي ، شدي موندنی اگر -

  . مسئولی تو پائین ي طبقه

 رو حرفش پی صدر.  راهرو سمت چرخم می.  میدم گوش ناهنجارش صداي به و کشم می هم روي رو هام دندون

  . میگیره

 چیزي نکردم خبرت تا اون از غیر.  خوره می تلخ اسپرسوي یه صبح نیم و هشت راس ، روز هر داره عادت رئیس -

  . بري نمی براش

  ؟ چیه تصمیمم دونم نمی هم خودم هنوز وقتی ، بمونم ناچارم که مطمئنه قدر این چرا

 ويت انداخته رو توپ پلیس ، برنمیام پسش از خودم.  گردم می بهتر راه یه دنبال و میشکنم رو هام انگشت مفصل

  ؟ کرد میشه اي دیگه کار چه.  نمیده نشون خوش روي هم کاوه و کاوه زمین

 تا الاقل.  بدم ادامه مجبورم هم من کنن بازي میخوان ها اون اگر.  نداره تمومی بازي این انگار میگم خودم به ناامیدانه

 هر . شهر یه توي جذامی تا دو شدیم کاوه و من انگار اصال.  کنم می بیشتري امنیت احساس ام کاوه نزدیک وقتی

  . مبتالئیم ، هم درد به ، هم به ، هم باز بکنیم که هم کاري هر.  است فایده بی کنیم فرار هم از چقدر

.  تنیس عار که کار که میدم دلداري مدام خودم به.  راهرو سمت میکشونن رو من بده فرمانی مغزم اینکه از قبل پاهام

  ... . بگذره اگر فقط.  بگذره فقط.  بگذره هم مدت این بذار فقط

 هباش بهتر کاري توي ، بوده که چیزي اون از ، خودش از تا میکنه تالش.  ده می مسابقه خودش با آدم ها وقت گاهی

  . ببره و

 خودم هب دقیقه یک.  کردم طی رو آبدارخونه تا کاوه دفتر ي فاصله ، مسابقه باش آماده از بعد دقیقه یک ي فاصله به

 وقتی اهم.  داره بزرگ فرق یه همه با اما برسه نظر به بقیه شبیه شاید.  است هما این کنم ثابت خودم به تا دادم وقت

 گهدی که تو بگم سرطان به بعد بربیام کاوه پس از اول گذاشتم قرار خودم با اصال.  برمیاد کاري هر پس از بخواد

  . نیستی هیچی

 که لشک مستطیل کوچیک ي آشپزخونه یه.  میکنم دقت ام مسابقه میدون به و چرخونم می آبدارخونه دور رو نگاهم

 یرنگ هاي دونه با کرم فلزي هاي کابینت رو آشپزخونه دور.  گرفته قرار انتهایی اضالع از یکی توي ورودیش در

  . پوشونده روش ي شده پاشیده

  . دونم نمی رو گناهی چه به اما باشی شده تبعید بهش بهشت از که مونه می برزخی شبیه

  . میشه خشک آشپزخونه ي گوشه ساز اسپرسو روي نگاهم

 گاهی و میپره بعدش روزهاي و فردا به و میره جلو گاهی.  میزنه بال بال طرف اون و طرف این خودش براي ذهنم

  . میشینه دیشب ي شونه روي مثال و برمیگرده عقب
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  . کاوه با بازي میز پاي کشوند رو من هم باز که دیشبی

 که پیامی ستر و طرف یه قاپی کیف لرز.  خونه برگشتم حاصل بی کشمکش یه از تر خسته روح و خسته تن با دیشب

  . دیگه طرف یه فهمیدم نمی رو مفهمومش

 کرده کوك اي دیگه ساز مامان گریون هاي چشم اما.  خواست می دنج ي گوشه یه فقط دلم و بودم خونه آرامش پی

  . بودن

 ي ونهخ رو شب اینکه براي رو اصرارش ، کنم مشورت باهاش میخوام گفتم و زدم زنگ بهنام به وقتی کاش کردم فکر

  . بدم استراحت اعصابم به کم یه تونستم می جا اون شاید.  بودم کرده قبول ، بگذرونم ها اون

 وبخ دخرتهاي نقش و مامان کنار بشینم که نمیشد.  میخواستم صبور سنگ خودم و نداشتم دادن دلداري ي حوصله

  . کنم بازي رو

 دیر ماا بزنم خواب به رو خودم خواستم کشید سرك باز نیمه در الي از که هیوا.  نشستم تخت روي و اتاق توي رفتم

  . بود

  . داد رو روز گزارش و اومد

 کرده ارشسف و بود گرفته رو سراغم تابی بی کلی از بعد و شکونده رو بغضش تلفن پشت.  بود زده زنگ عصر هادي

  . بگیرم تماسی یه باهاش حتما بود

 هم اون.  نگیرم ازش سراغی که بودم گرفتار قدر اون هم بعد و هادي مالقات بودم رفته بار یه فقط مدت این توي

  . ببینه رو من بخواد نداشت سابقه

  . شد ختم نشستن به دوباره درازکشم نیمه حالت.  افتاد دلم به شور

  . بود شده کشته بازداشتگاه توي که همدستی اون و افتادم علی امیر هاي حرف یاد

 خرج پول کم یه بود کافی.  نداشت کاري که کانون توي هادي دادن آزار ، میکردن تهدید طور این رو من وقتی

  . میکردن

 ینا تقصیر.  هما بود تو تقصیر ".  کردن وز وز به کرد شروع سرم توي صدایی یه.  شد مچاله ام سینه توي چیزي

  ". حماقتته و تو تقصیر چیز همه.  بود تو مزخرف و نخور درد به استعداد

  . سرفه ، سرفه.  میسوزه آوریش یاد از ام سینه

 رابشخ تو که حاال " میگم خودم به.  پاشم می صورتم توي خنک آب مشت یه و ایستم می ظرفشویی سینک جلوي

  ".  کنی درستش شده جوري هر باید هم خودت کردي

  . میکنم ناله ذهنی صداي یه از بلندتر بار این.  میکنم نگاه اسپرسوساز ماشین به و برمیگردم دوباره
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  ؟ امتحانیه جور چه دیگه این!  خدایا -

 ايبر رو اسپرسو یه سفارش کاوه منشی میدم جواب وقتی.  درمیاد صدا به شده آویزون دیوار از در دم که اي گوشی

  . میکنه قطع و میده مدیریت دفتر

  . تازه مصیبت یه اینم.  باشم کرده درست اسپرسو حال به تا نمیاد یادم

  . نه ای مونم می ببینه که اینه براي بیشتر نظرم به سفارش این و گذشته خیلی دقیقه سی و هشت از ساعت

 باید بارهدو.  بهنام پاسخ بی تماس به میفته چشمم.  کنم پیدا رو قهوه ي تهیه طرز نت روي از تا برمیدارم رو گوشیم

  . بندازم عقب رو دیدنش قرار و بزنم زنگ بهش

 لوج شده ریزي برنامه که ماشینی مثل خودکار.  میکنم کاري چه دارم فهمم نمی که هست فکر سرم توي قدر اون

 که مگوشی و دیوار از آویخته تلفن مابین و ایستادم دستم توي قهوه فنجون یه با که میام خودم به وقتی و میرم

  . ایستادم مستاصل میخورن زنگ همزمان

 اي یشهش کابینت یه توي که مدیریت مخصوص سیلور سینی توي رو فنجون و نمیدم جواب کدوم هیچ به آخر دست

  . میدم قرار میشد گذاشته جدا

  . میزنه غر و میکنه نازك چشمی پشت دیدنم به منشی که کاوه دفتر سراغ میرم دست به سینی

  . میاد در صداش االن ؟ موندي کجا هست معلوم -

  . میکنم باز رو دفتر در ضربه تا چند از بعد و نمیدم هم رو اون جواب

  . میکنه دود هاش انگشت الي به ال اي سوخته نیمه سیگار و شده خیره میزش روي دي سی ال مونیتور به کاوه

  ! ردهک ترك رو سیگار بود گفته.  بودم کرده رو و زیر رو وسائلش یواشکی خودم خیال به که میفتم موقعی اون یاد

 بی رو نفنجو.  میرم جلو و میلرزم نگاهش از.  میشه خیره بهم اخم با و میکنه بلند سر ، میشه طوالنی که در دم مکثم

 ستد از کاري اول همین رو کنترلم و بیفته نگاهش به چشمم خوام نمی.  میکنم گرد عقب و میذارم میزش روي حرف

  . بدم

  . میکنه میخکوبم جا در شرشري صداي که در تا مونده متر نیم

 نگشتا الي به ال فنجون.  گرفته دستش توي رو فنجون که میفته کاوه به چشمم.  چرخم می پا نوك روي نرمک نرم

 هاي سرامیک روي قهوه از سیاهی و باریک جوي.  چکه می زمین روي قهوه سیاه قطرات و شده کج اش کشیده هاي

 یه.  شهب جام یه تا...  قطره ، قطره.  میریزه من دل به خون کشدار ریتم همون با داره کسی انگار.  میکنه باز راه سفید

  . شوکران جام
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 قمحل به هم رو جام این زهرآگین و تلخ طعم ، صداش که بگیرم چشم ازشون تونم نمی و غرقم سیاه هاي قطره توي

  . میچشونه

  .باشه نداشته تلخ بادوم طعم که جوري.  کنید درست اسپرسو باید چطور بگیرید یاد دارید فرصت فردا تا -

  . میفرستم بیرون بینیم از رو ام زده حرص نفس و میدم فشار همدیگه روي رو هام پلک

  ! حالجی مرده چند ببینم جلو برو حاال.  مسابقه استارت شلیک هم این.  میگم خودم به

 ونفنج برداشتن براي که اون بی ، آوردن هجوم ام بسته هاي لب پشت تا که هایی حرف و موقعیت این از فرار براي

  . شهمیک خط اعصابم روي کاوه زبون نیش دوباره نرسیده دستگیره به دستم.  برمیدارم قدم ورودي در سمت به برم

  . کنید تمیز زمین روي از رو ها لکه این ، نمیدین طولش آورنتون قهوه ي اندازه به اگر -

 رديم کنجکاو هاي نگاه به که چشمم.  میبندم سرم پشت محکم رو اتاق در و میام بیرون.  تحملمه از خارج دیگه این

  . میزنم چهره به رو خونسردیم نقاب دوباره اتاقه به ورود منتظر که میفته

  . داره دستش توي هم اصلی پراداي کیف و است کشیده اتو و شیک.  باشه شرکت کارمندهاي از نباید میگه مرد ظاهر

  . کنم اقدام کاوه اوامر اجراي براي زودتر میگیرم تصمیم ، مرد دیدن با

 این ، یرمبگ کمک ازش بتونم که چیزي دنبال.  برمیگردم آشپزخونه به و پاشم می مرد صورت توي شیک لبخند یه

  . برمیگردم دفتر در پشت باز و کنم می رو و زیر سرعت با رو طرف اون و طرف

 داخل زنمب در به اي ضربه حتی که اون بی.  کنم نمی توجه شده بلند کاري براي میزش پشت از که صدر هاي نگاه به

  . پرم می دفتر

 یدهد پیش ي دقیقه چند که دومی مرد اما بیفته بارش شماتت نگاه به چشمم مبادا چرخم نمی کاوه سمت به حتی

  . بگیره نادیده رو حضورم حتی میکنه سعی بعد و میکنه نگاهم متعجب اول بودمش

.  میذارم پام کنار آوردم همراهم که رو آبی سطل و میرم قهوه از مرطوب سرامیک تا چند اون سمت به آروم خیلی

  . نشستن هم روي در رو حاال ، دفتر چرمی هاي مبل روي که مردي تا دو ي مکالمه شنیدن براي شدن تیز هام گوش

  . میبرمش فرو آب توي آروم و چرخونم می دستم توي رو شویی زمین ي دسته

  . درنمیارم سر ازش چیزي که چرخه می الکترنیکی هاي کیت از جدیدي نوع حول مردها صحبت

 همون نمی قسمت اون روي مایع اون از ردي هیچ اینکه از بعد.  میکشم ها سرامیک روي محکم خشم با رو شوي زمین

 رو مرد به خطاب و میشه بلند جا از کاوه که هست حواسم همزمان.  میچلونم همراهم سطل توي رو شوي زمین آب ،

 پذیرهب ناهار براي رو دعوتش صحبتشون باقی براي تا میخواد ازش و میکنه عذرخواهی اومده پیش وضعیت از روش به

.  
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 تدس به رو سطل ي دسته.  نیست برام جالبی چیز دیگه.  میکنه همراهی در دم تا رو مرد کاوه و میشن بلند دو هر

  . برمیگرده دوباره چیزي برداشتن ي بهانه به کاوه که برم بیرون اتاق از هم من تا کنم می راست کمر و میگیرم

 شتپ به میشه باعث خش خش ناهنجار صداي یه اما برمیدارم خروج براي قدم چند کنم بلند رو سرم حتی که اون بی

  . بندازم نگاهی سرم

  . میکشه زمین خیسی روي رو کفشش کف و ایستاده شده تمیز تازه هاي سرامیک روي کاوه

 ذهنم و دلم روي تا ها لکه.  میگیره نقش کفپوش سفید هاي سرامیک روي کفشش کف خاك از رنگی سیاه هاي لک

  . میکنن پیدا امتداد

  . میره در سمت به دوباره باشه شده راحت من صبر مشق زدن خط از خیالش انگار کاوه

  .میشنوم رو صداش که میگردونم رو سمت همون به هم من

  . بگیرید یاد باید هم رو کردن تمیز درست ظاهرا -

 ها سرامیک عوض در هام انگشت که دادم فشار هام دست توي رو شوي زمین ي دسته قدر اون نمیبینه و میره بیرون

  . شدن سفید

  . گرفته درد فکم کردم وارد هام دندون به که فشاري از فهمم می میشه کم حضورش سنگینی وقتی باالخره

  ... شه زتمی قراره کی کاوه ذهن دیوار و در به چسبیده هاي لکه میکنم فکر و میشم خیره آلود گل و سیاه هاي لکه به

***   

 باالخره اما ، سخت خیلی ، بود سخت.  قدمه ترین سخت میگن همه که اول قدم برداشتن مثل.  گذشت اول روز

  . گذشت

 تا مگذاشت جگر روي دندون...  تحقیرشون ، بیراهشون و راه دستورات ، ها کارمند ي بقیه ي دریده و متعجب هاي نگاه

  . گذشتن سرم از دنیا این طبیعی غیر و طبیعی بالیاي تمام مثل درست

 شرکت در جلوي دستم توي بزرگ ي جعبه یه با حاال.  رسیدم زودتر هم هشت از.  میندازم مچیم ساعت به نگاهی

  . ایستادم

 فروشی شیرینی تا و کردم دور رو مسیرم ، خونه برم شرکت از بعد اینکه جاي به ، کالفگیم و خستگی ي همه با دیروز

  . بودن بهشت از تیکه یه انگار که بودم اش خوشمزه تر هاي شیرینی عاشق بچگی از.  رفتم سنگ گل

  . داشت طرفدار شهر ي همه توي هاش شیرینی انگار و بود شلوغ همیشه مثل

  . اومدم بیرون مغازه از کیلویی دو یکی و کیلویی نیم یکی ، جعبه تا دو با
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 مه همزمان و کنم جمع هم کنار رو ام خانواده شب تا کردم بهونه خودم با نانوشته قرار یه طبق رو تر کوچیک ي جعبه

  . خواستم کمک مریض دوست یه براي ازش فقط تلفن پشت چند هر.  زدم حرف بهنام با

  . شرکت بیارم خودم با بتونم صبح امروز تا داشتم نگه یخچال توي رو بزرگ ي جعبه

 عمل چیزي مبتون تا میکنم درست قهوه دستگاه با بار چند براي.  میکنم روشن رو کتري زیر و میذارم آشپزخونه توي پا

 هترینب اسپرسوي مثل طعمش مطمئنم.  میکنم مزمزه رو میریزم که آخري فنجون.  نباشه توش حرفی دیگه که بیارم

  . دراومده آب از تهران هاي کافه

  . یکنمم پر قهوه از و میکشم بیرون اي شیشه کابینت از رو مخصوص هاي فنجون ، دقیقه هفت و بیست و هشت راس

  . میگه بهم پوزخند یه با کاوه منشی ، میرم دفتر در پشت تا و میگیرم دست به که رو سینی

  . میاد دیرتر.  نیومده صبح امروز نکن خسته خود بی رو خودت -

 چاي فنجون تا دو بعد و میگردم خودم دور کم یه.  گردونم برمی آبدارخونه به رو سینی حاصلم بی تالش از درهم

  . میچینم دستی پیش توي خریدم که رو هایی شیرینی و میریزم دم تازه رنگ خوش

 والپرسیاح باهاش بیاد نظر به طبیعی میکنم سعی که لبخندي با و میذارم صدر میز روي رو شیرینی و چاي سینی

  . میکنم

  . شیرینی و چاي بفرمائید.  خانم خیر به صبح -

  . میاره زبون به رو شکش و میگرده هام چشم توي غرضی و قصد دنبال ، محبتم از ناباور

.  یرهمیگ یخچالی کیک ، پائین شاپ کافی از ، شرکت براي صبح به صبح خودش ، صادق آقا ، شرکت نگهبان -

  این باهات شرکت

  . کنه نمی حساب رو ها شیرینی

  . نخریدم شرکت براي که منم.  نکنه خوب -

  ؟ چیه مناسبتش شیرینی این پس -

 ماداعت با اش شده بزك نمک با ي چهره به میشه بلند ازش که بخاري پشت از و برمیدارم خودم رو ها فنجون از یکی

  . میشم خیره تمام نفس به

  . نیاد بدتون هم شما شاید گفتم.  دارم دوست خودم من.  خودمون شدن کام شیرین -



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٣٧٧ 

 

 به یفتهم که چنگال با.  میذاره نعلبکیش توي و میکنه جدا رو رنگ و آب خوش هاي شیرینی از یکی اما نمیکنه باور

 اثر رد اش چهره ، تیکه اولین گذاشتن دهن به با.  میکنم نگاهش سکوت توي ، شیرینی روي هاي میوه و خامه جون

  . میشه بازتر چشه می که خوبی طعم

  . پرسم می و میشم تر نزدیک بهش

  ؟ کنه کوفتمون رو کامی شیرین این نرسه سر رئیس آقاي این حاال -

  . میده رو جوابم پر دهن با

  . گرده برنمی ساعتی سه دو تا.  داره جلسه.  دیگه شرکت یه رفته امروز نه -

  . میده ادامه توجه بی که کنم باز دهن میام

  . میشه آب دهن توي.  است خوشمزه و تازه خیلی ؟ خریدي کجا از رو ها شیرینی این -

  . میخرم برات بگو خواستی راهمه سر قنادیش -

  . میکنم مزمزه رو حرفم و میشم جا به جا کم یه

  ؟ بود چی اسمش پور؟ حسن مهرنوش شرکت رفته -

  . من سوال تا است دیگه شیرینی یه ي وسوسه پی بیشتر حواسش

  . ودب کرده هماهنگ رو کاراش هم خودش.  نیومده بیشتر بار دو یکی.  نمیدونم رو شرکتش اسم. نرفته جا اون.  نه -

 یا کنه یهتوج میخواد لبی زیر رو خودش دونم نمی.  برمیداره دیگه شیرینی یه و میره دستی پیش توي دستش دوباره

  . رو من

  . بسوزونم رو اضافه هاي کالري این کنم جور برنامه یه باید حاال.  که بمونه وفادار رژیمش به آدم نمیذاري -

  .نمیده امان اما بپرسم میخوام که رو چیزهایی ازش چطور مونم می و چرخونم می دستم توي رو فنجون

  ؟ نداري کار مگه ؟ من دست بغل نشستی چرا تو -

 آمد و رفت از سر باید.  میکنم جمع بهش شدن نزدیکتر براي خوب راه یه کردن پیدا تا رو بساطم " چرا " یه با

  . نمک تحمیل رو سختی همه این خودم به نیست قرار که خود بی.  دربیارم شرکت به اي دیگه آشناي هر یا مهرنوش

 ها زچی بعضی سپردن خاطر به براي رو ذهنیم ي دفترچه و میکنم پر رنگ عنابی هاي چاي از رو دستم توي سینی

  . میکشم بیرون

 دردم به یک با آشنایی.  بگیرم فاصله باید کی از و بشم نزدیک تونم می کی به بفهمم باید ها بردن چاي همین توي

  . بشه درد برام میتونه کی و میخوره
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  . بینم نمی رو کاوه و نمیشم احضار خوشبختانه وقت آخر تا

 خودم دور که طور همین.  میکنم سرگرم ها راهرو کنار و گوشه رو خودم ، میشن رفتن ي آماده کارمندها ي همه وقتی

  . میکنه نگاهم پوزخند یه با که کاوه به میفته چشمم چرخم می

 تا ظرهمنت و گرفته اش دیگه دست توي رو تنه نیم پالتوي یه و برده فرو شلوارش جیب توي رو هاش دست از یکی

  . میگه و میزنه اي اشاره بهم ابروهاش با ، شدم اش متوجه میفهمه که همین.  کنه شکار رو نگاهم

  . افتادید راه زود.  دارید خوبی استعداد هم کار این توي ظاهرا!  خوبه -

  . میکنه ترك رو شرکت کنه صبر اش کنایه جواب گرفتن براي که اون بی

 اي عفونی هاي عقده همون از هم هاش حرف این البد که میکنم غر غر خودم با لب زیر و میکشم پیشونیم به دستی

  . میگیره سرچشمه میزد حرف ازشون که

 میام و دارمبرمی ، بودم آورده صبح که رو پري نیمه ي جعبه ، نمونده باقی شرکت توي کسی دیگه میشم مطمئن وقتی

  . ساختمون شب نگهبان ، صادق آقا سراغ

 روي هم چشمش یک و تلویزیون ي صفحه به چشمش یک و نشسته استیشن پشت درشتش هیبت اون با صادق آقا

  . روشه پیش مونیتورهاي

  . میشه ام متوجه که میزنم استیشن شیشه به ضربه تا چند

  . میکشه هم توي رو ابروهاش و میاد جلو

  ؟ نرفتید هنوز شما -

  . صادق آقا داشتم نگه هم رو شما سهم. بودم گرفته شیرینی امروز.  میرم دارم دیگه.  نه -

  . میکنه تشکر آروم وقتی جدیه هم هنوز اما میشه باز پیشونیش روي ي گره که میگیرم طرفش به رو جعبه

 جا میز ي هگوش یه که کوچیکی عکس قاب به میفته چشمم.  میکشم اتاقک توي سرکی اجبارا من و کنه نمی حرکتی

  . شده داده

  ؟ دخترتونه!  نازي کوچولوي بچه چه!  صادق آقا واي -

  . میده حالت همون در رو جوابم و میندازه پرمحبتی نگاه قاب به و برمیگرده

  . امه نوه نه -

  . کنه حفظش خدا!  باشین داشته نوه نمیاد بهتون اصال صادق آقا -

  . میدم ادامه من و میده تکون سري
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  .فعال.  بیارم چاي براتون رفت یادم.  نشدم درمونی درست آبدارچی هنوز دیگه من ببخشید.  برم دیگه من خب -

  . بگه تا میکنه دل دل کم یه.  میبره باال رو خاکستریش بلند و پرپشت ابروهاي و میندازه بهم نگاهی

  . بخوریم باهم بیارم چایی تا دو تا بمون من جاي دقیقه دو یه -

  . میگیرم جا میزش پشت و میزنم پهنی لبخند تعارف بی

  . میکنم رو و زیر میکنن پخش رو ساختمون ي مداربسته هاي دوربین تصاویر که رو مونیتورهایی.  میشه دور که همین

 دوربین تصاویر سریع.  میشن ضبط شرکت سرور روي جایی هم نسخه یه و دي وي دي روي ها فیلم از نسخه یه

 کنمب اي کاردیگه بتونم اینکه از قبل اما میندازم مدیریت دفتر داخل به نگاهی و میارم رو شرکت آخر ي طبقه هاي

 مک یه رو حضورش پام زیر زمین مالیم هاي تکون که هست وزن سنگین قدر اون.  میشنوم رو صادق آقا پاي صداي

  . کنه اعالم زودتر

 یرونب حال در هام ناخن با وسواسی هاي آدم شبیه میکنم وانمود میرسه سرم باالي وقتی و برمیگردونم رو تصاویر

  . بودم روم به رو ي ها کیبورد الي به ال غبار و گرد هاي ذره کشیدن

 ینا.  میزنم بیرون شرکت از زود هوا تاریکی هواي به هم بعد و میکشم سر زور به رو تلخ چاي استکان نصفه یه

  . بسه جا همین تا فعال کنجکاوي

 و قول هر از که بمونم دادم خودم به که قولی سر باید.  کنم جمع حسابی رو حواسم دیگه بار این کردم عهد خودم با

   . مهمتره قراري

***  

  ؟ بره جلو نذاري و داري نگهش ، خوب ي صحنه یه روي ، خوب جاي یه تا نداره توقف ي دکمه زندگی چرا

  . رسیدم نمی امروز به وقت هیچ بود کار در اي دکمه اگر

 فکر . راحتترم باشم دورتر ازش چی هر کردم فکر و کشیدم راحتی نفس نیومد رو صبح کاوه قبل روز مثل که هم امروز

 تبر ور کاوه که همین.  میکنن نگاهم چطور نیست مهم پس ، شناسن نمی رو من که شرکت کارمندهاي ي بقیه کردم

  . کافیه نبینم خودم ي زده آفت و ضعیف هاي ریشه سر باالي دست به

 هی کردن پیدا و موبایل گوشی به دادن جواب درگیر همزمان صدر که وقتی درست ، میدم انجام که رو روزمره کارهاي

 که ونا بی و پاورچین پاورچین و میذارم چاي استکان تا چند سینی توي ، سرشه پشت هاي فایل توي از مدرك سري

  . میشم سرازیر پائین سمت به ها پله از کنه جلب توجهی دینگش صداي تا برم آسانسور طرف

  ؟ کنم شروع در کدوم از کنم می فکر و میکشم عمیق نفس یه میرسم که سوم ي طبقه به

  ؟ چی بار این.  بودن قفل دو هر و کردم امتحان طبقه این توي رو در تا دو بار اون
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 دستم فک روي سنگینیش وقتی.  میکنم جا به جا دستم توي رو سینی و ایستم می در دو همون از یکی پشت دقیقا

 می هام هری به بسته هاي چشم با دیگه عمیق نفس یه.  میشینه فلزي دستگیره روي ام دیگه دست میشه متعادل

  . میکنم باز رو در دفعه یک بعد و فرستم

 پلک که نهمی و میشه باز قژي قژ هنجار نا صداي با نیمه تا در میکنم وارد دستگیره به که فشاري با ، انتظارم برخالف

 چشم تو چشم ، چرخیده پا ي پاشنه روي و ایستاده اتاق توي میز تا دو از یکی روي به رو که کاوه با میکنم بلند رو هام

  . میشم

  . اون جز داشتم رو کسی هر یا کارمندها یا نگهبان دیدن انتظار

  . میکنم هول.  هوا میره و میشه دود ثانیه صدم یک در ذهنیم هاي سازي آماده ي همه

 رو پام تاسر شده کج طعنه به که گردنی با.  میبره جیب به و برمیداره روش به رو میز چوبی ي بدنه از رو دستش کاوه

  . میکنه وارسی

  . جام این چاي آوردن براي میکنم وانمود و میگیرم جلوم محافظ سپر یه مثل رو چاي سینی

 مه از درجه نود ي زاویه با میز دو اون پشت که هایی مرد به کاوه جاي به کنم مخفی رو ترسم و تعجب اینکه براي

 هاي رمونیتو توي سرشون و دارن تن به رسمی لباس شرکت توي هاي آدم ي بقیه مثل دو هر.  میشم خیره نشستن

  . روشونه به رو

 از لقب رو صدام.  گردونم می رو میکنه براندازم داره بهش پشت کاوه حاال که میزي سمت و برمیدارم داخل به قدم یه

  . کنم می صاف زدن حرف

  . میاوردم اسپرسو یه هم شما براي وگرنه دارید تشریف جا این هم شما دونستم نمی -

  . خوره می رو حرفش آشکارا اما بگه چیزي تا میکنه باز دهن که میبینم چشم ي گوشه از

  . میکنه پیدا رو مناسب ي جمله مکث کمی از بعد و میده بیرون هم پشت نفس تا چند

 رو طبقه دو تمسئولی شما شرکت این توي.  بهتون نشده تفهیم درست هنوز انگار اما تقدیره قابل شناسیتون وظیفه -

 قرراتم توي رو سواد داشتن شرط میکردم فکر.  هاست اون از تر پائین طبقه دو دقیقا جا این.  ششم و پنجم.  دارید

  . بودم گذاشته استخدامی

 رو یشپ ثانیه دو که رو چایی استکان.  نیست انتظارم در بدتري چیز که میشه راحت خیالم شنوم می که رو اش طعنه

  . گردونم برمی سینی به و برمیدارم دوباره ، بودم گذاشته میز پشت میانسال مرد روي به

  . میکنم زمزمه لب زیر عریضه نبودن خالی براي

  . بفرمائید شما جور هر -
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  . میرم بیرون در از و خورم می فرو رو ام خنده

 در یه طفق این نیست مهم اما!  است بسته در به خوردن معنی به خودش باز در یه اوقات گاهی میکنم فکر خودم پیش

  . کرد امتحان رو اي دیگه هاي در میشه هنوز.  بود

  . کنم می رصد رو کاوه دفتر آمد و رفت.  مونم می زنگ به گوش همچنان اما میکنم سرگرم عادي کارهاي با رو خودم

 و میریزم قهوه فنجون تا دو خودجوش حرکت یه تو.  داره مهمون باز کاوه فهمم می که گذره می ساعتی یک ظهر از

  . میفتم راه به دفترش سمت به ها مهمون مخصوص یخچالی هاي کیک از کمی با

  . برسه کارش به بخواد که اونیه از تر گرفتار امروز انگار.  نیست میزش پشت هم باز صدر

  . میشم کاوه اتاق وارد ، در به کوتاه ي ضربه تا دو زدن از بعد و میکنم استفاده موقعیت از

  . ایستاده کنارش هم کاوه و نشسته در به پشت چرمی مبل روي مردي

 از رو هاش دندون و میشه منقبض فکش.  میکنه نگاهم و برمیگرده کاوه که میرم جلو و میکنم جور و جمع رو خودم

  . میکشه هم روي حرص سر

 همین از رو مرد دوباره و پاشم می روش به نما دندون لبخند یه.  میرم راه اعصابش روي دارم امروز که فهمم می

 هاي مبل پشت از حتی رو اندامش چاقی که داده لم مبل روي جوري تیپش خوش مهمون.  گیرم می نظر زیر فاصله

  . میاد آشنا نظرم به هیبتش.  دید میشه هم چرمی بزرگ

  . میشه دبلن ام ناله صداي.  میگیرم آتیش.  سوزم می.  خورم می سکندري دفعه یک که بکشم سرك بیشتر خوام می

  ! واي!  ـوفه -

  . بینم می راهم سر رو کاوه ي کشیده پاي ، میکنم جمع که رو حواسم

 دست کی با.  سوزونتم می پاشیده مشکیم ي ساده مانتوي روي که داغی ي قهوه و برگشته سینی توي هاي فنجون

  . کنم جلوگیري تنم با برخوردش از تا میکشم جلو به رو مانتوم دیگه دست با و میدارم نگه رو سینی

  . میده تحویلم ، جواب در غلیظ پوزخند یه که زنم می زل ایسته می روم به رو که کاوه صورت توي خشمگین

 وشبختانهخ و ببینمش تونم نمی کاوه پشت از اما گیره می مبل از رو اش تکیه ام سیهه صداي شنیدن با مهمونش مرد

  . نداره شدم ریخته هم در و خیس که من روي دیدي هم اون

 وانعن به ، نشده راضی اش ضربه از ظاهرا که کاوه. نندازم راه به ناله و آه ، التهاب شدت از تا میکنم حبس رو نفسم

  . کنه می اضافه چاشنی

  . بیرون برو نکردي خرابکاري این از بیشتر تا ؟ برنمیاي هم آوردن قهوه یه پس از -
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 یاهس هاي چشم سوال و بغض با.  بکنم توجهی بهش نمیذاره دلم سوزش اما میکنه گزگز قهوه داغی از دستم پوست

 میدهن اجازه برگردم در طرف به میکنه وادارم و چسبه می رو آستینم ي گوشه که دستش اما میکنم رو و زیر رو کاوه

  . بزنم روش تو رو هام گالیه

 طرفم هب و میاد رحم به دلش میبینه وضع اون توي رو من تا.  میگیره جا صندلیش روي داره صدر تازه میام که بیرون

 رو یشدلسوز ، میدم تکونش هوا توي دارم که دستم دیدن با.  میذاره میزش روي و میگیره ازم رو سینی.  برمیداره قدم

  . میکنه نثارم

  ! ببینم ؟ سوزوندي رو خودت حسابی واي -

  . میده دلداریم و میکنه لمس مالیمت با رو هام انگشت

  . میزنم برات االن.  خوبه هم سوختگی واسه.  دارم همراهم ویتامین پماد ، نداره عیب -

  . میکنه چرب باهاش رو پوستم روي آروم و میاره بیرون کیفش توي از رو پمادي

  . میگیره بیشتر دلم

  ؟ شده چمون ما.  میاره سرم رو بال این خودش کاوه و سوزه می من براي دلش صدر

 احساسمون ي خورده بارون هاي گنجشک براي جایی دیگه که کاشتیم هامون سینه توي رو ها کینه قدر اون انگار

  . نذاشتیم

  . بکنم تونم نمی کاري صدام لرزش با اما میزنم پس رو اشکم. میشه گلوگیرم حسی

  ؟ بود کی مهمونش -

  . بزنه تاول نکنم فکر!  خوبه...  بود نخواسته قهوه که اون.  هاش دوست از یکی.  میدونم چه -

  ؟ کرد طوري این جلوش که بود جونی دوست جور چه این -

  . میشه صورتم میخکوب متعجب گردونه برمی کیفش به رو پماد داره که صدر

  ؟ کرد کار چی مهندس مگه -

 دردي هم محض مونه می جواب بی کنجکاویش وقتی.  چسبم می رو خیسم مانتوي هم باز و میندازم باال اي شونه

  . میگه

  ... دیگه هم به میفته چشمشون تا اینا.  دیگه یکی فردا ، امکانیان یارو این امروز.  کن ولش -

  . اومده صائب کردم فکر من -

  ... عین.  دیگه همینه اخالقش.  نمیشه پیداش ورا این ، چیده رو دمش مهندس انگار رو اون نه ؟ صائب کامران -
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 مخود توي ندارم حوصله که هم من.  میگزه لب و میزنه حرف غریبه یه جلوي رئیسش سر پشت داره فهمه می تازه

  . میشم مچاله

 کرف که بودم خیال خوش.  بود صبحم فضولی به نسبت العمل عکس جور یه کاوه کار دونم می کسی هر از بهتر

  . میگیرتش نادیده میکردم

  . میدارم نگه دور کاوه دید از رو خودم وقت آخر تا و خودم کوچیک سنگر توي میگردم بر ، شکسته درهم و سرخورده

***  

 از ونیمم می دور.  نمیاد سراغم.  گیرم نمی رو سراغش.  نمیشم نزدیک ممکن حد تا دفترش به.  میگیرم فاصله کاوه از

  . بشه فرما حکم فیزیکمون ي فاصله روي هامون دل دوري میذاریم.  هم

  . نمیام هم بیرون آبدارخونه توي از حتی داره مهمون وقتی نانوشته قانون یه طبق

  . کردم حبس آشپزخونه تنگ چهادیواري توي رو خودم و گذاشتم احترام قانون همین به هم االن

  . بگیرم خبري مهرنوش از نه ببینم رو کامران تونم می نه جا این فهمیدم روز چند این از بعد دیگه

  . کنه قانع رو یکی اون تا داریم سعی کدوممون هر و میزنم حرف تلفنی بهنام با

 بده بهم رو آدرسش فقط تا میکنم اصرار.  بگیره وقت دوستم اون براي خواد می و کرده پیدا یک درجه متخصص یه

  . کنه نمی قبول جدید مریض ها راحتی این به دکتر این میگه اما

  . ردهمیگ تائیدیه دنبال اما نیست بیشتر گولزنک شیک دروغ یه مریض دوست ماجراي زده حدس میگه بهم حسم

  . شده نصب در به پشت و آشپزخونه انتهاي که اي دیواري بزرگ تقویم طرف میرم

  . کشم می خط هم امروز تاریخ روي و برمیدارم کناري کابینت روي از رو ماژیکم

  . میشمرم رو گذشته روزهاي هم میدم گوش بهنام ي لفافه در نصایح به دارم هم

  . پرونتم می جا از که خوره می صورتم کنار خنکی هواي ،جریان ناغافل ، بهنام کردن راضی آشفتگی وسط

 یشکار شیرین از داره و شده ولو صورتش روي پهن نیشخند یه که میشم رو در رو هوروش با برمیگردم که عقب به

  . میبره لذت

  . باشه کرده تفریح کمی تا کرده فوت گوشم توي رو نفسش و دنبالم افتاده راه پا ي پنجه روي میفهمم تازه

  . نره طخ طرف اون صدام تا میگیرم ام شونه روي رو گوشیم دهنی و کوبم می اش سینه تخت دستم توي ماژیک ته با

  . کنار بکش.  کن رعایت رو ایمنی ي فاصله -
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  . میکنه آشوب رو حالم اش قهقه صداي

  . بگیرم تماس باهاش بعد تا میکنم تموم جمالت کمترین با رو بهنام با بحث

  . میکنه باز باشه دیده حال به تا نکنم فکر که اي آبدارخونه به هم رو کاوه پاي هوروش پروایی بی

  . برمیداره داخل به قدم یه فقط لبخند با و چرخه می هوروش و من بین نگاهش

  ؟ پسر کجایی!  توئم منتظر کی از بگو رو من -

  . کشه می عقب کمی و برمیداره من روي از رو چسبناکش نگاه باالخره هوروش

  . باشم کرده عرض هم سالمی یه.  درسته حد چه تا شایعات ببینم اومدم اینجاست هما بودم شنیده -

 هوروش.  هوروش یا منم مخاطبش دونم نمی که میزنه پوزخند یه و میکشه باالیی بلند هوم فقط جوابش در کاوه

  . میکنه نمایشی تعظیم یه و برمیگرده طرفم به دوباره

  ؟ هست خدمتتون دیشلمه چاي یه.  میگم تبریک رو شریفتون شغل.  بانو -

 دهدا دستش به آزارم براي اي بهانه هم باز تا بدم رو جوابش کاوه جلوي خوام نمی.  زدن قهقه به میکنه شروع دوباره

  . باشه خوش خودش حماقت با بذار که میدم دلداري خودم به دلم توي و میکنم سکوت فقط.  باشم

  . بشه هوروش همپاي هم اون تا میده اجازه کاوه به سکوتم

  ! بود بهتر قبال ات سلیقه ؟ هوروش کردي زیپو آب هوس -

  . ور این کنی ردش شد تموم کارت بود قرار.  برسه ما به چیزي هاش خوب از نمیذاري که تو ؟ کنیم چه -

  . میده ادامه گرفته که صدایی با و میشینه درهمم صورت روي کاوه سنگی نگاه

  . نشده تموم باهاش هنوز کارم که میبینی -

 وكن روي کمی و ایسته می اش سینه به سینه.  میره پیش زده تکیه در چارچوب به حاال که کاوه جلوي تا هوروش

  . کنه زمزمه کاوه گوش توي رو چیزي بتونه تا میشه بلند پاش

 مور هوروش هاي خندیدن ریز ریز از اما ببینم رو حالتش تونم نمی و میگیره قرار هوروش ي شونه روي کاوه صورت

  . میده دست بهم بدي حال.  میشه مورم

 کسی وقتی.  شناسنش می خوب اما نشده تعریف براش اي شماره که حسی ، دارن مشترك حس یه ها زن ي همه

 هام رگ توي موذي ي حشره یه مثل حس همون.  میکنن لمسش چیزي هر از بهتر داره ناجوري قصد و بد نگاه

  . میخزه
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 بوديک با رو هاش لب کبودي.  بده مشت یه با رو جوابش کاوه ، میگه که چی ،هر گفته که چی هر میکنم آرزو دلم ته

  . کنه تکمیل چشمش زیر

  . میده آزارم اي دیگه چیز هر از بیشتر کاوه ي چهره آرامش میکنه بلند رو سرش هوروش وقتی اما

  . میذاره تنها رو ما جمله یه گفتن با و میذاره هوروش ي شونه روي دستی بندازه بهم نگاهی که اون بی کاوه

  . من کار به نزنی گند باشه حواست فقط!  دانی خود -

 وير میندازه سایه و میشه بزرگتر و بزرگ دلگیریم حس.  میبازه رنگ هوروش ي هرزه هاي نگاه.  میشم دلگیر ازش

  . ام دیگه حواس تمام

 گوش صداش لزج هاي رگه.  میکنه پائین و باال من روي رو خریدارش نگاه بعد و میگیره رو کاوه رفتن رد هوروش

  . میکنن پر رو هام

  . بدیم ادامه دیگه وقت یه رو مون داشتنی دوست گپ این بهتره -

 کمی.  یگیرهم من سمت به ، خداحافظی نوعی شبیه بعد و میبره پیشونیش کنار رو راستش دست ابتدایی انگشت تا دو

  . میکنه زمزمه صداش ي خنده ته با و میشه خم طرفم به

  . رسیدن جا این به که رفته پیش چطور کاوه با کارت نپرسم ازت میدم قول بهت!  نترس -

  . میره بیرون آبدارخونه از و میخنده خودش مزخرفات به

 این ي فایده.  است مسخره کارم میکنم فکر.  کرده اشغال رو ذهنم تمام کاوه چون کنم نمی فکر هوروش به

  . کاوه یا میزنم خودم به خودم دونم نمی که هایی زخم.  خوردن زخم بیشتر روز به روز جز چیه خودآزاري

 فکرم.  نمک استراحت بیشتر کمی خودم نرم و گرم تخت توي بتونم تا میکنم جمع رو وسائلم زودتر میشه تموم که کارم

  . برسونم جایی به رو تام چهار تا دو دو و کنم آزاد رو

  . میفتم اهر به اتوبوس ایستگاه طرف به حاصل بی فکرهاي از سنگین سري با و میکشم ام خسته تن به رو پالتوم

 بی ، ها مزاحم ي همه مثل هم این میکنم فکر و کنم نمی بلند سر اما میکنم حس کنارم رو ماشینی اومدن پا به پا

  . میره و میگیره رو راهش ببینه که محلی

 وشل لگ توي میکنم جمع رو حواسم و میبرم فرو پالتوم جیب توي رو هام دست.  میشم مچاله خودم توي بیشتر فقط

 کنن یم یادآوري بهم هام سرفه که نرفتم جلو بیشتر کم یه هنوز.  نخورم لیز کرده باریدن به شروع ازعصر که برفی

  . رمیدارمب تر بلند رو هام قدم و میکشم باال رو پالتوم ي یقه.  نیست خوب من براي باشه قشنگ هم چقدر هر برف این

  . میشم آب خیس بیام خودم به تا.  میکنه جمع رو صورتم کنارم از ماشینی متدد بوق صداي حال همین تو
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 می مشترکمونه خاطرات ي همه و من از عبور حال در سرعت با که رو کاوه ماشین ، چرخه می خیابون توي که چشمم

  . بینم

 تعقیبم النا تا که هیوندایی که زده صدمه بهش چقدر خشمش ببینم تا نکردم نگاه خریدیم هم با که پالتویی به هنوز

  . زنه می ترمز روي کنارم میکرد

 تا ذارهمی آزاد رو اش قهقه صداي دوباره.  میکنه پرتاب طرفم به رو لنگی و میده پائین رو ماشینش ي شیشه هوروش

  . برفیه شب و برف چی هر روي بکشه خط

 کنده اج از ماشینش و میذاره گاز پدال روي رو پاش کنم نثارش رسیده زبونم سر تا که هایی فحش اون اینکه از قبل

  . میشه

  . میرم فرو پاشه می روم که الیی و گل توي دوباره بکشم عقب تا نکردم فرصت هنوز که من

  . میسپرم ذهن به رو پالکش ي شماره شه خارج دیدرسم از که این از قبل و میدوم دنبالش کمی

  . بپلکه نباید من بر و دور بفهمه که نشده عاقل قدر اون هوروش هنوز نمیرسه مهرنوش به اگر دستم

***  

 دور ازت قدر اون چیز همه.  بودي کرده شروع چی براي دونی نمی اصال رسی می که راه وسط به هایی وقت یک

  . نداشتن وجود هم اول از انگار که جوري.  میشن محو ، هیچ که کمرنگ هات انگیزه.  میکنی فراموششون که میشه

 نرم براي ؟ کامران هاي آمد و رفت رد گرفتن براي.  بودم کرده شروع چی براي رو مسخره بازي این دونم نمی دیگه

 از دونم نمی که وجدانی عذاب کردن کم براي یا ؟ مهرنوش از نشونی گرفتن و کاوه وآهکی گرفته رسوب دل کردن

  ؟ بود شده گیرم گریبان چرا و کجا

 رو چراها جواب بتونم که جاییه بی انتظار.  کنم پیدا تونم نمی هم آینه روشن هاي تصویر توي رو خودم حتی روزها این

  . بدم

 اسناد توي ازش اي دیگه چیز هیچ هاش عیاشی رد جز.  نکرد دوا من از دردي هیچ ماشینش پالك و هوروش اسم

  . گذاشت سابقه رو اسمش بشه که نبود چیزي هم تعادل عدم حال در رانندگی مورد دو یکی.  نبود پلیس

 کنارش در.  گرفتن هم یونان تا رو ردش و شده رد مرز از مهرنوش ، پلیس اطالعات طبق که فهمیدم رو این چند هر

  . بود شده دستگیر ، کردم نمی دست دست دادنش لو براي اگر که شنیدم توبیخ هم کلی

 دومک هیچ میشه مگر.  بده جلوه پاك قدر این رو چیز همه خواد می که پلیسه این شاید که میکنم شک کم کم دارم

  ؟ باشن نذاشته جا به خودشون از ردي ها آدم این
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 و بده لمتحوی تلفن پشت صداداري پوزخند شاهین که بود این اش نتیجه هام تردید از دوم قسمت فقط آوردن زبون به

 هک نداره وجود دلیلی ، میگیرم میشه سبز جلوم که اي هرزه هر سمت رو اتهامم انگشت و دارم مشکل من اگر " بگه

  ". بکنن رو کار همین هم ها اون

  . بریدم چیز همه از

  . افکارم گرداب کام به نه بندازتم خواب آغوش به خستگی ، شب تا میکنم گرم همیشگی کارهاي به رو سرم

 هاي حرف به نه ، میگیرم گرم حسابداري هاي بچه با نه دیگه.  میام و میرم شرکت هاي اتاق بین کنده پر مرغ مثل

 به و ذارممی ها کارمند سنگین هاي نگاه زیر رو چاي هاي استکان.  میکنم گوش سیستمش خرابی مورد در بیگی آقاي

  . میبرم پناه خودم امن اتاقک

 ، ردمک طی خیس لباس با و سرما توي پریشب که اي طوالنی مسافت.  میگیرن ریتم هام سرفه دوباره ، ننشسته

  . میکنه نمایی رخ حسابی ناتوانیم حاال و بخشیده شدت رو مریضیم

 رو ملتهبم هاي پلک و بدم تکیه جایی به رو سرم خواد می دلم.  شدم کرخت و سّر.  بخورم تکون جام از خواد نمی دلم

  . بگیره آروم ام سینه تا بده بهم داغ ي نشاسته لیوان یه ، دستی ، کسی بعد.  ببندم

  . شه گیر بهانه دلم میشه باعث هم بهش کردن فکر حتی

  . خواد می نازکش دلش.  میشه نازکتر دل.  میشه تر حساس میشه مریض که آدم

 حالش . بشه نگرانش کسی میخواد دلش.  دلشه درد سر از میزنه ناله اگر.  کنه نمی اذیتش جسمش درد هایی وقت یه

  . بپرسه رو

 قطف و گاهم تکیه شده آشپزخونه کنج صندلی سخت پشتی.  ندارم رو کدومش هیچ و میخواد رو ها این ي همه دلم

  . کنم خیالپردازي دلم هاي س.هو ي درباره تونم می

 ابت هم رو کاوه هاي فرمایش خورده باید ، حال این با چطور که میگیرم عزا خوره می زنگ که آبدارخونه دیواري تلفن

  . بیارم

 یه سفارش که میدم گوش صدر به و میکشم باال آبدارخونه توي ي رفته رو و رنگ چوبی صندلی از رو خودم حال بی

  . میده رو قهوه فنجون

 قبل ، ممیرس دفتر جلوي سالن به وقتی.  میذارم سینی توي و میکنم آماده رو قهوه دارن لرزش کمی که هایی دست با

  . میکنه متوقفم صدر صداي ، بشم اتاق راهی ، اطراف به توجه بی اینکه از

  . بیان تا کن پذیرایی فعال مهمونشون از.  نیست مهندس ؟ میري کجا -

  . سالگی سی اوائل توي زن یه.  میکنم نگاه حوصله بی زده تکیه صدر میز روي به رو هاي مبل روي که زنی به
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  . ببرم پناه خودم خلوت به و بذارم رو قهوه فقط نمیذاره ظاهرش

 و انداخته سرش روي آزادانه رو شالش.  داره درشتی بندي استخون.  گرفته بر در رو اندامش مارکداري هاي لباس

 آرایش زیر که صورتی.  بگیرن قاب رو صورتش تا گذاشته باز اطراف از سخاوت با رو اش شده الیت هايِ موهاي

  . شده پوشونده اي ماهرانه

  . باشه اومده جا این کار براي که نمیاد بهش

 عسلی لنزهاي پشت از نگاهش.  نمیگه چیزي و میدوزه بهم رو چشمهاش نخوت با میذارم جلوش رو فنجون وقتی

  . میاد نظر به عجیب

  . چسبیده تنم پوست به نگاهش انگار.  میخزن بدنم پوست روي کرم سري یه انگار.  نمیاد خوشم نگاهش از

 از . کشم می کنار و میکنم جور و جمع رو خودم ، برن پائین و باال بدنم روي باز مصنوعیش هاي مژه اینکه از قبل

  . میگیرم پیش در راهرو انتهاي طرف به رو خودم راه و میشم رد جلوش

  . شم دور زیاد نمیذاره صدر زنگدار هاي خنده صداي

  .ایستاده صدر میز کنار و شده بلند جا از زن.  کشم می سرك سالن داخل به راهرو سر از و برمیگردم

 هک میگه صدر براي چیزي و شده خم میز روي.  داره بلندي قد هم باز ، اش پاشنه بی عروسکی هاي کفش وجود با

  .نشه بلند اش خنده صداي دوباره تا داده قرار حائل دهنش جلوي رو هاش انگشت هم اون

 ثلم زنه یه اینم ؟ هما چته " میگم خودم به و میبندم رو هام چشم.  دیدنشون از میخوره چین ناخودآگاه ام بینی روي

 براي انگار . داره فرق بقیه با اون که میکنه پچ پچ سرم توي صدایی یه کنم تلقین خودم به که چقدرهم هر اما " بقیه

  ! میان کنار هم با دوستانه طور این که ، آشناست هم صدر

 مثال ، کنم پرت رو خودم حواسم دیگه چیزهاي به کردن فکر با میکنم سعی و چرخم می خودم دور آبدارخونه توي

 لیو.  نباشه وصل کاوه به که چیزي هر یا هادي با آینده مالقات ، مامان دکتر ویزیت وقت ، هیوا ي هفته آخر امتحان

  . روحم ي ذره ذره جون به میفته خوره مثل فکرش.  میخوره تاب ذهنم توي مدام زن ي گرفته مه تصویر

 برمی یک کاوه فهمم نمی حتی که طوري ، کنن می غلبه هام تابی بی به عاقبت حالی بی و ضعف ، میگذره که کم یه

  .کافیه برام کنه نمی احضار رو من که همین چند هر.  گرده

 انجام هنوز که میکنم فکر کارهایی به من و خروجند براي شدن آمده حال در کارمندها وقتی درست اداري وقت آخر

  . میکنه تکمیل رو ناخوشم روز کاوه بیداد و داد صداي ، ندادم

 همه رفتن دم آرامش جون به که اي زلزله این هاي لرزه پس نذاشته سالن به پا.  میلرزونه هم رو دیوارها حتی فریادش

  .میگیره هم رو من دامن افتاده
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 هب رو مرد تا دو سر رو خشمش داره و ایستاده صدر میز روي به رو که کاوه شده خبر چه بفهمم بتونم اینکه از قبل

 از هم رو من هاي گوش ، میفته من به چشمش اینکه محض به و میزنه چرخی پا نوك روي ، میکنه خالی روش

  . نمیذاره نصیب بی هاش غرش

  ؟ مفهومه ، باشین پوشونده رو خرابکاري این جوري یه باید ظهر از قبل تا فردا -

 المح همون در و میشه اتاقش در ي درستگیره بند دستش ، من از جواب گرفتن بدون که میکنم نگاهش منگ و مات

  . میکنه دیکته صدر براي رو دستوراتش

  . بشه درست چیز همه که کنین می کنترل و مونین می هم شما! صدر خانم -

 عادي التح به هم سر پشت هاي نفس با میکنه سعی داره که میکشم صدر خانم ي گرفته صورت تا رو سردرگمم نگاه

  . برگرده

  ؟ صدر خانم شده چی -

  . دفترش نماي به زده گند.  ترکیده لوله ؟ نمیبینی -

  . بده نشونش مالیم داره سعی هم هنوز که شده اي خفه جیغ یه شبیه صداش

 ینزم هم الي و گل و آب و و ریخته فرو زمین روي ها دیوار از یکی گچ بینم می.  میکنم برانداز رو سالن اطراف تازه

 ينما ، روش اي قهوه و زرد هاي لکه وجود با دفتر در کنار درست و منشی میز راست سمت دیوار.  پوشونده حدي تا رو

  . کرده پیدا آوري چندش

 نمت موزیک صدر لبی زیر غرغرهاي اما باشم نداشته برخوردي کاوه با دوباره تا نمیرم جلوتر و میکشم سرك دارم

  . لحظه این توي میرسه نظر به کنی خورد اعصاب

  ... هات مهمون.  دارم مهمون... . دارم جلسه فردا ؟ چه من به -

  . میشه ساکت مطیعانه هم اون میاد بیرون دفترش از کاوه اینکه محض به

 نگچ به رو کیفش ، اومده پیش وضعیت به توجه بی سرش پشت هم صدر و میکنه ترك رو شرکت حرف بی کاوه

  . میگیرم رو جلوش.  میگیره

  . میخواد بنا و کش لوله این ؟ کنم کار چی من ؟ کجا صدر خانم -

  . دبع تا ، فردا نباشه زار و زرد طوري این که چیزي ، اي شوینده ، اي سفیدکننده.  کن کاري یه.  میدونم چه من -

  . بینید می که خودتون.  نمیشه جور و جمع چیزها این با که این آخه -

  . درمیاره رو کاوه اداي انداخته گلو به که صدایی با و آسانسور سمت میره
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  . دانی خود دیگه.  بکنی کالسش حال به فکري یه باید.  داره خارجی مهمون فردا -

  . ریخته درهم اوضاع واین مونم می من و میره هم صدر ، ُآسانسور در شدن باز صداي با

  . بودم نکرده فکر دیگه روزهاش این به گرفتم می تصمیمی همچین داشتم وقتی که میکنم لعنت رو خودم

  . میگیرن سخره به رو صبحم سر هاي هوس و میکنن خودنمائی دارن تازه دردم و خستگی

 شفتگیآ با چند هر.  میکنم وارسی رو شرایط و میزنم کمر به دست ، مستاصل.  ایستم می ریخته فرو دیوار روي به رو

  . نمیرسه نظرم به معقولی چیز هیچ گرفته رو گریبانم که اي

 میکنم ازب که رو ها شوینده قوطی در.  میگردم حل راه یه دنبال رو ظرفشویی زیر کابینت و آشپزخونه توي برمیگردم

 زمین کف.  بگیرم تونم نمی رو هام سرفه جلوي.  سوزم می درد سرکش هاي شعله تو.  میگیره آتیش ام سینه تمام

  . میدم ماساژ رو ام سینه ي قفسه دست کف با و میشینم

 باهاش سیر دل یه میشد کاش ؟ هست بهم حواسش ؟ میبینه رو من اصال دونم نمی.  میشن آوار خدا سر هام گالیه

  ! باشه داشته وقت من براي اگر البته کنم دردودل

  . زنه می جرقه ذهنم توي چیزي دفعه یک

  . میگیرم دست به آب سطل یه همراه رو تاش دو و میبندم رو قوطی در

.  یکنمم خالی آب توي رو ها قوطی محتواي از کمی بعد و میگیرم فاصله کم یه سطل از و خالی سالن توي برمیگردم

  . میکنم رو و زیر رو شرکت زوایاي تمام و چرخه می گردنم همزمان

  .میکنن کار جهت کدوم توي ها دوربین بیارم یاد به میکنم سعی.  میشینم دیوار کنار و برمیدارم دستمالی

 وششپ تحت رو میزش جلوي تا که صدره میز چپ سمت هاي فایل باالي یکی.  میگیره رو دفتر در نماي ، دوربین یه

  . برمیداره تصویر آسانسور در دم از هم یکی و داره

 میز رزی تا بعد و میکشم در کنار بدنماي و خیس دیوار روي کمی نکردم هم مرطوب هنوز که رو دستمالی.  میزنم زانو

  . میدم فشار رو پاورش ي دکمه و برمیگردونم خودم طرف به رو کیس زیر همون از میرم جلو ، صدر

  . مونم می منتظر و میکنم وصل کیس به رو گوشیم کابل

 رکتش تی آي مسئول رسیدن تا بود شده صدر سیستم درست کردن کار از مانع ، مزاحم ویروس یه که پیش روز چند

 ازش ونمت می اصال دونستم نمی که کردم نصب هم کوچیک ي برنامه یه کنارش البته و بودم کرده طرف بر رو مشکل

  .نه یا کنم استفاده

  . اومد می کارم به برنامه حاال
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 ي بکهش وارد.  برمیدارم رو سیتسمش پسورد.  میفته گوشیم لمسی کوچیک ي صفحه روي صدر سیستم تصویر

  . میکنم پیدا رو مداربسته هاي دوربین هاي فایل و میشم شرکت

 ترافیک رد بخوان بعدا اگر و کنه توجه جلب تا نیست روشن مونیتوري ، باشه تصاویر بررسی حال در پائین کسی اگر

  . نمیاد نظر به مشکوك بمونه شرکت بوده قرار که روزي توي صدر حضور قاعدتا ، بگیرن رو شبکه

 ذخیره رسیآد چه توي دقیقا ها فیلم و هست دوربین کجاها ببینم تا دارم وقت نگهبانی دفتر توي از بیشتر االن پس

  . میشن

.  مکن تمرکز تونم نمی طوري این.  آسانسور سمت به چشمم یه و گوشیه کوچیک ي صفحه به چشمم یه همزمان

  . میکنم منتقل اون روي رو ها چیز سري یه و میکنم وصل هم رو فلشم اجبارا

 ونمت نمی االن و میشن محافظت رمز با ها قسمت بیشتر چند هر.  میزنم شبکه مختلف هاي قسمت توي گشتی

  . میکنم نصب صدر سیستم روي مانیتورینگ ي برنامه یه جاش به.  بکشم سرك توشون

  . میاد باال داره نفر یک.  میزنه چشمک بهم آسانسور نمایشگر قرمز نور ، هام کردن چشم چشم توي

 رارمالقاتق دفتر از کپی یه کار آخر.  میفرستم جدیدم ایمیل آدرس به رو ها فایل از تا چند.  کنم معطل تونم نمی خیلی

  .کین فرداش هاي مهمون مثال یا بود کی امروزي زن بفهمم بتونم شاید.  برمیدارم کاوه هاي

 زود!  اشب زود.  میکنم التماس صفحه روي رنگ سبز نوار به فقط لب زیر و میگیرم دندون به رو لبم.  میلرزه دستم

  ! باش

 جدا گوش از رو کابل باالفاصله.  میشنوم سرم پشت از رو پایی صداي که داره فاصله باهام طبقه دو آسانسور هنوز

  . میزنم پاهام ي پنجه سر روي محسوس نا چرخ نیم یه و میکنم

  . میبینم میشن نزدیک بهم که رو مشکی چرم کفش جفت یه ، چشم زیر از

  . میخورم جا که میکنم بلند سر تعلل با.  میشه حبس نفسم

  . زده زل بهم اش کشیده درهم ابروهاي با و ایستاده کنارم کاوه

  . بذارم پاهامه زیر هنوز که کابل ي دنباله روي رو هام کفش که هست حواسم و میشم بلند جا از

  . میکنه پیدا امتداد دستم روي کاوه نگاه

  . شه خاموش گوشی تصویر تا میدم فشار رو موبایلم پاور ي دکمه

 حاضره ها جواب ذهنم توي.  میکنم آماده رو خودم قبل از ، میکنه باز که دهن.  پاد می رو هام دست داره مصرانه هنوز

  ".  بهتره این.  میدادم پیام داشتم!  نه!  نه.  میکردم صحبت تلفن با داشتم ". 
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  . پرسه می و میکنه عمل انتظارم خالف بر

  ؟ کجاست صدر -

  . برمیگردونه رو نفسم به اعتماد کوتاه مکث یه

  . اومد پیش براش کاري.  رفت االن همین -

 خاطر به که بذارم سرش هم منت یه تونم می.  کنم هماهنگ صدر با وقت اول فردا باید میکنم فکر خودم پیش

  . گفتم دروغ خودش

  . میشه دفترش راهی اما نشده قانع میده نشون کاوه ي شده ریز هاي چشم

 ولیها حالت به و میکنم خاموش رو کامپیوتر پام وبا میشم خم سریع.  میشنوم رو کشوها کردن بسته و باز صداي

  . درمیارم

 وهايابر دیدن با.  میاد بیرون دفترش توي از دفعه یک که برگشته چرا کاوه بفهمم شاید میکشم سرك در الي از

  . میشینم عقب قدم یه اش شده تیره ي چهره و کشیده درهم

  . میندازم باال اي شونه و میگیرم خودم به تفاوتی بی حالت

  . میکنم تمیز رو زمین روي شده ریخته خاك و گچ ، دستمال با دیگه کم یه و میزنم زانو زمین روي دوباره

 میدارم هنگ ثابت زحمت به رو عضالتم.  نکردم جمع رو فلشم و کابل هنوز میفته یادم تازه.  میاد جلو طرفم به قدم یه

  .سرنزنه ازشون جایی بی حرکت تا

 آقا ايصد.  میکنه متوقفش آسانسور دینگ صداي اما شه نزدیک بهم هم باز تا میکنه بلند رو پاهاش از یکی کاوه

  . نجاتم حکم میشه سرش پشت هم صادق

  ؟ جائید این هنوز شما آقا -

  . میارم باال رو سرم کمی.  میکنم حس رو روگردوندنش

  . خوند چیزي نمیشه صداش از

  ؟ کردي چک رو طبقات.  میرم دارم.  گذاشتم جا چیزي -

  . آقا بله -

  . میکشم اي آسوده نفس میشه بسته روشون به که فلزي در.  میشه آسانسور وارد و میده تکون سري کاوه

  . رفتنه وقت دیگه.  برمیدارم رو وسائلم و میکنم پرت سطل توي رو دستمال
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  هشتم فصل

  نه

  شدن عاشق براي همیشه

  نباش بابونه و بهار و باران دنبال به

  گاهی

  کاکتوس یک خارهاي انتهاي در

  رسی می اي غنچه به

  نشاند می لبانت بر را ماه که

  " عبدالملکیان گروس"

  

  ... لحظه چند فقط

 شکسته تسرنوش خط یه.  کنه تغییر زندگی یه تا کافیه لحظه چند...  لحظه چند فقط.  میکنه عوض رو چی لحظه نگو

 پرت...  یفتیب پائین صراط پل از تا کافیه لحظه چند فقط.  بکشی رو آدمی یا ، بدي نجات رو کسی جون تا کافیه.  بشه

  ... بسوزونی... بسوزي...  بکشی شعله...  آتیش میون شی

  . کردن کمین کجا نیست معلوم که هایی لحظه

 عدب ایستگاه راهی تا بست می رو درها داشت اتوبوس راننده وقتی.  زد سرم به خوب فکر یه لحظه چند توي دیشب

  . متفاوت کم یه فقط اما.  کنم برآورده رو کاوه خواست تا گرفتم تصمیم و مغازه ویترین به خورد چشمم بشه

 از بعد هکاو ي قیافه تصور اما کنه باز رو درها دوباره تا بخوام راننده از و بکنم جا از رو خودم کوفته تن اون با بود سخت

  . بود بخش انرژي کافی ي اندازه به ، ابتکارم دیدن

 بهنام با هخون در دم که میگشتم براشون مناسب توضیح یه دنبال داشتم.  خونه بردم خودم با کشون کشون رو خریدهام

  . شدم مواجه

 حواس چون بود خوب ها لحظه اون توي برگشتنش و دیدنش.  شد عوض نظرش من دیدن با اما رفت می داشت

  . کرد می پرت عجیبم خریدهاي از رو مامان
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.  میکشید هم در چهره ام گرفته صداي شنیدن با اومد می در صدام که بار هر و خورد من همراه رو دومش چاي بهنام

  . میاد همراهمون هم خودش و گرفته وقت فردا پس براي خودش اسم به بوده زده رو حرفش که دکتري از گفت

 ودمخ بدن سلول سلول به لعنتی مرض این کنم اعتراف بقیه چشم از دور شدم مجبور تا داد خرج به سماجت قدر اون

 ات منتظري و میگی دروغ خودت به وقتی مثل.  خورد جا هم باز اما میزده رو حدسش بود مشخص اینکه با.  چسبیده

  . کنه تبدیل واقعیت به رو دروغ این اي معجزه

 شپی رو پزشکیش رازداري پاي پس بیفته خطر به هم آرامش نیمچه همین فعال خونه احوال اوضاع با خواستم نمی

 " تهاس حرف این از بیشتر بودنش دائی پسر حق " گفت و شد دلخور.  بمونه خودمون بین هست چی هر تا کشیدم

  . نگه چیزي کسی به آزمایشاتم تکمیل و برداري نمونه از قبل فعال تا گرفتم قول ازش زحمت به باالخره اما.

 تنهایی به رو بارش ي همه نیستم مجبور انگار.  میکنم سبکی احساس دونه می هم دیگه نفر یه رو مسئله این که حاال

  . میکنه کم رو آدم درد ، نفر یه همدردي انگار اصال. بکشم دوش به

  . شدم بیدار خواب از تر راحت ، ام کوفته بدن وجود با امروزصبح همین خار به شاید

  . کردم مرتب رو چیز همه.  رسوندم شرکت به رو خودم همیشه از زودتر دقیقه چند

 اون حتی.  میزنم لبخند همشون به و شدم اخالق خوش.  میبرم چاي زودتر ، اومدن که کارمندهایی ي همه براي

  . ببینن رو بشاشم ي چهره تا کنن نمی نگاهم که هایی

  . ببینم رو العملش عکس بتونم میشه وارد کاوه وقتی تا منتظرم و دادم انجام رو کارها ي همه

 بدیش مشکوك نگاه همون.  میفته من به چشمش همه از اول و ایستادم صدر میز کنار ، بیرون میاد که آسانسور از

  . هست صورتش توي

 صدر خیر به روز و من سالم.  بشه ابروهاش پریدن باال مانع تا میاره فشار خودش به فهمم می میشه پهن که لبخندم

  . میبینه رو شاهکارم باالخره و دفتر در طرف چرخه می سرش.  میذاره جواب بی همیشه مثل رو

 هب دستی.  میشه متوقف میز جلوي.  شدن کند هاش قدم میفته راه هم وقتی و مونه می ثابت سرجاش لحظه چند

  . ما طرف برمیگرده و کشه می اکلیلی تور رومیزي

 رو وزامر ي برنامه داره میکنه وانمود و میندازه پائین سرعت به رو سرش نبود من طرح موافق خیلی هم اول از که صدر

 صرشع دیروز زودهنگام خروج بابت توبیخ از یا بمونه دور من نوآوري عواقب از خواد می بیشتر دونم نمی.  میکنه مرور

.  

  . میزنن فریاد رو ناباوري ، میلش رغم علی که کاوه ي چهره خطوط به میزنم زل تمام نفس به اعتماد با من اما
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 تخته اب گرد میز یه.  گذرونه می نظر زیر از بودم گذاشته دیروز ي فروریخته دیوار کنار درست که رو گردي میز دوباره

 چیده زمی روي فیروزه هاي نگین با نقره طرح هاي کاسه.  بودم پوشونده تور و ساتن ي پارچه با رو روش که الیی سه

 دهکر پر چنینی این چیزهاي... و گل و خوشرنگ انارهاي یا سرخ سیب یه و آب از رو کدومشون هر توي و بودند شده

 یشترب کارم ي نتیجه.  بودند کرده کامل رو چیدمانم هم شمع و آیینه و مینیاتوري هاي نقاشی با حافظ کتاب.  بودم

 به رو دیوار از قسمت اون البته که چشمگیر سنتی طرح یه. میخورد چشم رنگبه و آب خوش پستال کارت یه شبیه

  . دمیبر بین از رو لوله ترکیدگی از حاصل ناي بوي ، بودم کرده روشن که هم هایی عود عطر.  بود پوشونده خوبی

  . میاد حرف به باالخره کاوه که موندم خیره خودم کار ي نتیجه به لذت با

  ؟ بساطیه چه این -

  . پوشوندمش هم من.  بپوشونم رو بدنما دیوار اون گفتید دیروز خودتون.  مهندس کردم اجرا رو خودتون دستور -

 جیب يتو رو دستش و میکنه رو طرفم به دوباره.  نده نشون رو رضایتش میخواد فقط یعنی این و نیست عصبانی

  . میگه طلبکار و میشه خم عقب به کمی.  میبره فرو شلوارش

  ؟ مدلشه چه این ؟ جوري این -

  . میدم جواب سرخوش و میندازم باال اي شونه

 بسته ات چند با وقتی تازه.  نیاد بدشون ملی هاي سنت به احترام از گمونم خارجیند هاتون مهمون اگر.  یلدا شب مدل -

  گز و پسته

  . بهتر چه دیگه باشه شده هم تکمیل صادراتی

  . میشه دفترش وارد حرفی هیچ بی و میده تکون سري

  . میدم جا سینی کنار هم رو هام خرید فاکتور.  کنم آماده رو اش قهوه تا میرم هم من

.  وشنهر هاش انگشت الي به ال هم اي سوخته نیم سیگار.  است برگه سري یه بررسی درحال میشم اتاقش وارد وقتی

  . شاید نگفته حرف یه.  میسوزه ذهنم ته چیزي یه لحظه چند براي.  میشه دوخته سیگارش سرخی روي چشمم

 یم منتظر و میرم عقب قدم یه.  میدم جا کنارش رو فاکتور و میذارم میزش روي رو فنجون.  میکشم عمیق نفس یه

  . مونم

  . غرمیزنه کالفه و ناراضی.  کنه می رو و زیر و میگیره دست به رو ها فاکتور

  . بدم رو پولش بخوام که باشم داده سفارشاتی همچین نمیاد یادم -

 نمی یمخف ها چیز جور این و تبلیغاتی هاي بنر با که بزرگن قدر اون ها لکه اما کنم جمعشون تونم می بخواید اگر -

  . شن
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  . نمیدم امانش من اما میده بیرون رو اش زده حرص نفس

 ها شوینده پول ، میزد ذوق توي هاش ناهمواري البته بازم که کردم می تمیز رو دیوار چیزي اي شوینده با اگر تازه -

  ؟ دادین نمی رو

  . میکنه زمزمه لب زیر میگیرتشون طرفم به که حالی در و میزنه ها فاکتور پشت امضایی

  . حسابداري ببرشون -

 همچنان رو ها کاغذ ي گوشه اون اما میگیرم دست به رو ها فاکتور.  میکنه خنک رو دلم ته پیروزي احساس کم یه

  . میده هشدار که میکنم بلند سر.  داشته نگه

  ؟ مفهومه.  ندارم حوصله اصال که بمون خودت ي دخمه توي رو امروز -

  . هوا میره و میشه دود خوشم حال ي همه لحظه یه توي

 دلم ته چیزي یه حاال.  تکوندش می فنجون کنار داره که میشنه سیگارش خاکستر روي باز نگاهم.  میشه شل دستم

  . میسوزه

 خارجی هاي نمهمو ببینم تا نمیرم حتی.  نمیشم آفتابی مقابلش وقت آخر تا.  میکنم عمل اش توصیه به و میام بیرون

  . نه یا اومدن مهمش

 حتی.  نیست توشون خاصی چیز هیچ چند هر.  میکنم گرم کردم کپی صدر سیستم از دیروز که اطالعاتی با رو سرم

  . کنم پیدا تونم نمی هم رو دیروزي پوش خوش زن اون اسم

 وصلهح که عادي قدر اون.  عادیه چیز همه.  میگردم رو زوایا تمام و میکنم پائین و باال رو ها دوربین فیلم حوصله بی

  . میبره سر رو ام

 و لوله ات کرده هماهنگ تاسیساتی شرکت یه با فردا براي میگه.  میزنه زنگ بهم صدر میشه تموم داره که اداري وقت

  . کنن تعمیر رو دیوار

 بوده جالب کاوه هاي مهمون براي کارم که میگه خودش.  بپرسم چیزي به راجع ازش تا ندارم هم رو این حس حتی

 گیرمب مرخصی باید فردا براي میاد یادم تازه.  نشه تعمیراتی کارهاي مزاحم که کنم جمعش ظهر از بعد تا فردا بهتره اما

 هادي اتمالق روز فردا میاد یادم.  برسم صبحم دکتر وقت به بتونم تا کنم هماهنگ کاوه با حقیقت در نه که مرخصی. 

  . هست هم

 یزنمم کرد مخالفت اگر میکنم فکر خودم پیش.  ندارم اي چاره اما میکنم دل دل کم یه.  کاوه سراغ برم خواد نمی دلم

 قبل مثل دیگه الاقل.  نیست دیگه چیز هیچ انگار اصال.  نیست دیگه که هم مهرنوش.  نمیام دیگه و چیز همه زیر

  . نیست
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 جهشکن هر از کاوه دیدن طوري این.  گردم می بهانه دنبال و ناخوشه حالم دونم می.  بگم دروغ تونم نمی که خودم به

  . تره سخت اي

 ، دستش کنار من دیدن با هم اون.  شه تموم تلفنیش ي مکالمه تا مونم می منتظر صدر به رو و دفترش دم میرم

  . میکنه خداحافظی ناراضی

  . دارم کار باهاش دقیقه یه ؟ نیست مهندس پیش کسی -

  . ببینیش نمیشه -

 مثل فقط و میذارم شدم تکه تکه جگر روي دندون اما.  کنم آوار سرش روي رو هام خستگی ي همه میخواد دلم

  . ریزم می بیرون هام انگشت مفصل شکستن با رو کالفگیم همیشه

  . بیام تونم نمی فردا من بگید بهش خودتون پس!  خوب خیلی -

  . نیست فعال.  برگشت وقت هر ولی.  بگو خودت -

  . خوبه نیستم طرف غریبش و عجیب دستورات از یکی با که همین.  میگیرم آروم کم یه

  . نه یا بمونم منتظرش میشه بدونم خوام می.  کنم می چکش دوباره اطمینان براي و میارم باال رو مچیم ساعت

  ؟ برمیگرده امروز ؟ کجاست -

 هم کیفش . سرکشی ها بخش از یکی رفته کنم فکر.  نرفته بیرون شرکت از چون برمیگرده حتما که برگشتنش -

  . دفتره توي هنوز

 رو میز ماا آبدارخونه برم می رو ها کاسه.  کنم جمعش کاوه برگشتن از قبل تا میگیرم تصمیم و میندازم میز به نگاهی

 صفحه و میزنم تا هم رو میز ي پایه.  میندازم دوشم روي و میکنم جمع مرتب رو رومیزي.  بدم جا جا، اون تونم نمی

 شحمل پیچیده تنم توي که ضعفی با من براي اما نداره زیادي وزن.  میدم جا بغلم زیر هست جوري روهر روش گرد ي

  . نیست ساده

  . کنه پیدا براش جایی یه کنم سفارش صادق آقا به بعد تا گوشه یه بذارمش میخوام

.  میره مه در شنیدنش با صدر ابروهاي که میکنه ایجاد ناهنجاري زیر صداي.  میشه کشیده زمین روي اش پایه پائین

  . میزنه غر بهم

  . رو این انبار ببرش آسانسور با ؟ میبریش کجا -

 دشای.  بینمش نمی فردا حداقل.  نیست مهم میگم دلم توي.  کنم نمی اعتراضی اما میکشم هم روي رو هام دندون

  . ندیدمش اصال دیگه هم
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 تکیه اتاقک فلزي ي بدنه به رو خوردم و خسته بدن.  میدم فشار رو پارکینگ ي دکمه و میبرم آسانسور توي رو میز

  . کنم می پائین و باال ذهنم توي بیارم زبون به میخوام که رو هایی جمله و میدم

  . طرفه کدوم انبار بیارم یاد به میکنم سعی ها دوربین فیلم از ذهنیم تصاویر روي از در شدن باز صداي با

 با خودم تحال تصور از لحظه یه.  بشه سبکتر بارم تا برمیدارم فقط رو روش ي صفحه و میذارم گوشه یه رو میز ي پایه

 هايکاریکاتور شبیه باید.  میگیره ام خنده زدم بغل زیر میز مثل که گردي چوب و شونه روي هاي پارچه تیکه این

  ! کنه نمی که کاري چه آدم با لحه چند توي زندگی.  باشم شده آقا گل ي مجله

  . کنم پیدا رو انبار تا پارکینگ ته میرم

 باشه میتونه کی صاحبشون اینکه ي درباره ذهنم توي و گذرم می شده پارك هاي ماشین کنار از طور همین

  . میکنم خیالپردازي

  . میفته پائین هام شونه.  میشه بلند نهادم از آه در روي بزرگ قفل دیدن با رسم می که انبار به

 که مردي از چند هر.  کردم می هماهنگ نگهبان با قبلش و نمیذارن باز طوري همین رو در که رسید می عقلم باید

  . بشم کالم هم باهاش خواست نمی دلم و نمیاد خوشم شیفته این نگهبان

 روي.  ارمبذ جا اون رو میز بتونم فعال که باشه جایی شاید میندازم اطراف به نگاهی یه.  میکنم پا اون و پا این کم یه

 این دمبو دیده ها دوربین از که هایی فیلم توي.  نیست آشنا برام که اي دیگه در به میفته چشمم انباري ته دیوار

 اما نمک می بند در ي زده زنگ فلزي ي دستگیره به رو دستم و میرم جلو کنجکاوي سر از.  بود نشده ضبط قسمت

 نباشه تشپش چیزي اینکه مگر باشه قفل هم در این باید مسلما.  کشم می عقب و میشم پشیمون دادنش فشار از قبل

  . نداره هم دیدن پس که

 رو اعصاب نه باال ببرمشون دوباره تونم می نه.  میزنم زل آسانسور در کنار چوبی ي پایه به امید نا و گردم برمی

.  رتشب نمی کسی.  دیگه نخوره درد به چوبی میز یه میکنم فکر.  کنه باز رو انبار در تا دارم رو نگهبان به انداختن

  . کافیه بعد تا بذارمش جا یه که همین

 برمیگردم شده که هم خیال آرامش محض.  مونده جا پارکینگ ي گوشه در کنار ذهنم از گوشه یه اما برگردم خوام می

 با و ردمبرمیگ.  نه یا تو برم که مرددم شده باز در که حاال.  میشه باز در تعجب کمال در.  میگیرم دوباره رو دستگیره و

 ببینم یندازمم نگاه یه فقط که میارم دلیل خودم پیش و میکنم رو در به باز.  میزنم چرخ پارکینگ فضاي کل توي نگاه

  . نه یا بذارم جا این رو میز میشه

 ور پارکینگ و چرخم می عقب به دوباره.  میکنم تعجب بینم می روم به رو که چیزي از. میکنم باز رو در احتیاط با

  . میکنم بررسی
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 به قطف قسمت این.  دوم کوچیک قسمت به راهیه در این و کردن جدا دیوار یه با رو پارکینگ فضاي از قسمت یه انگار

  . نمیاد چشم به اصال بیرون از اول نظر توي.  داره جا بزرگ چندان نه اتاق تا دو و ماشین تا دو ي اندازه

  . است هبست االن که میخوره بهش کوچه سمت از در یه.  میکنم مقایسه پارکینگ با رو تازه فضاي این دوباره و دوباره

 از ییک الي از.  بازه اتاقک دو هر در.  میذارم داخل قدم یه و میزنم تکیه دیوار کنار به رو دستم توي چوبی ي صفحه

 به اما یادم نظر به پرت و خرت از پر.  انباریه به شبیه اول اتاقک.  میرم جلو پاورچین پاورچین.  میزنه بیرون نوري درها

 دوم اقات داخل از نفر چند ي مکالمه صداي که میشم نزدیک دوم اتاق به.  چیه توش نیست معلوم دقیقا کم نور علت

  . رسه می گوش به

  . میشم خشک جام سر

 بتونم بازش نیمه در الي از تا میشم خم اتاق سمت به پا ي پنجه روي و میفرستم هام ریه داخل به رو هوا کم یه

  . ببینم رو داخل

  . میز یه و هست اتاق توي اداري صندلی تا چند

 روي دو هر مشکی شلوار و کت.  ایستادن مخالف جهت در یکی اون و در به پشت یکی هیکل درشت مرد تا دو

  . داره عجیبی نماي رنگ همون به پلیورهایی

 شاممم به تازه کشف این از خوبی بوي.  ببینمشون درست تونم نمی.  نشستن اتاق هاي صندلی روي هم مرد تا دو

  . میکنه تداعی برام رو ناخوشایندي خاطرات مشکوك دورهمی این.  رسه نمی

 وب دردسر دنبال هم خودت.  خوردي هم رو پاش و کردي فضولی چی هر بسه.  هما بسه " میکشه داد سرم انگار یکی

  ". شو دور جا این از تونی می تا و باش عاقل.  میکشی

  . میگذرن خاطرم از گذروندم که هایی بدبختی ي همه

.  تکمیله یونمکلکس.  دیگه بسه.  بگیرم فاصله محیط این از تا میکشم پا و میکنم عمل وجودم عاقل طرف ي توصیه به

  . ندارم تازه ماجراي یه براي ظرفیتی دیگه

 پر رو وجودم تمام و میگیره راه هام رگ توي استرس.  برم و بکشم رو راهم نمیده اجازه بهم صدا یه آخر ي لحظه اما

  . شنیدن براي میشن تیز ناخودآگاه هام گوش.  میکنه

  . میدم تشخیص باشه که هم جنگ هیاهوي بین از رو کاوه صداي اما چطور دونم نمی

  ؟ جاست ینا اومده سرکشی براي که جایی!  لعنتی.  انگار میده توضیح رو مسیري یه داره که است کاوه صداي!  لعنتی

 که کنمب رو کاري اون نمیذاره و میکنه شورش روحم از ناشناخته بعد یه.  میشه آشوب حالم.  دلم ته میزنه چنگ دستی

  . باید
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 رمیب اختیار بی.  گیرن نمی فرمان مغزم از دیگه پاهام اما.  کاوه جز بود کسی هر اگر رفتم می.  میخوام.  برم میخوام

 یدد توي که قدري اون فقط.  کشم می سرك داخل به هستم که جایی از.  ایستم می در نزدیک ممکن حد تا و گردم

  . نباشم ها تشن غول

 شکخ.  میرم وا دیدنش از.  چرخه می رخ نیم به میزه روي که کاغذهایی کردن جمع از بعد نشسته که ازمردهایی یکی

  . میره تحلیل حیاتیم عالئم تمام.  میشم

  . ام شده کویر گلوي به میزنه چنگ دستم. کنم باور میبینم که رو چیزي اون تونم نمی

  ؟ میکنه کار چه... جا این... آدم این!  خدایا

...  

 این ي ستهب هواي یا بحثشونه هیجانه از دونم نمی اما.  صالبته پر ، نشسته صندلی روي وقتی حتی اش کشیده قامت

  . ان گرفته راه عرق درشت هاي دونه هم باز بلندش پیشونی روي که زیر

 برد ولینا شبیه چیزي.  آورده بند رو نفسم که شده گیرم گلو چیزي.  میره فرو گردنم پوست و گوشت توي ام پنجه

  ! لعنتیم

  " بزرگه زیادي لقمه این " بود گفته

  بکشه؟ بیرون من حلقوم از درآوردم چنگش از آرش براي که رو اي لقمه تا اومده ؟ میکنه کار چه جا این

  .کنن پیدا معنا تا پیچن می درهم ذهنم توي.  برسن من به تا برمیدارن موج ، میخورن تاب انگار ها صدا

  . سنگیه کوله گیت هنوز کنن خیال آرش هاي موش بذار.  بده رو جدید مسیر ها خودي به فقط -

 و نسوز می ها برگه.  میگیره دستش توي کاغذهاي زیر رو روشنش فندك و میده تکون سري کاوه جواب در سیامک

  . پرسه می کاوه از وقتی حتی کنن می خود مال رو نگاهش

  ؟ میکنی کار چه خودت موش با -

 از گاهن مثل لحنش.  میبره فرو شلوارش جیب توي رو هاش دست از یکی همیشگیش عادت به.  میشه بلند جا از کاوه

  . محکم و است آمرانه ، پائینش به باال

  . دارم الزمش فعال.  هست حواسم خودم -

  . قانونه ، قانون.  کرد اش خفه باید بدونه حدش از بیشتر کی هر میگه سازمان قانون -

  . لرزونه می رو جونم بی تن و میرسه من به ، میشه پخش هوا توي کاوه صداي خشم

  . میکنم تعیین من رو وقتش.  نمیکنه مشخص رو زمانش قانون اما.  آره -
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  . نمیاد کوتاه اما تهدید براي نه سیامک حال این با.  میکنه تاکید " من " روي

  . بدي باد به رو سرت که نکن کاري ، شه گم سرکالف تا کردیم آب زیر رو آرش سر -

  . بده ادامه نفس پر اینکه از قبل میشنوم رو کاوه هاي دندون شدن کشیده هم روي صداي هم فاصله این از

  . بزنی برام رو مهرنوش رد ، بود قرار کارها این جاي به تو -

  . هستم هم اون دنبال.  بره و دور همین اما کرده عوض رنگ دوباره -

  . باشه دور نباید قدرها اون بر و دور همین ؟ دوره چقدر یونان ، میکنم حساب خودم با

 بانضر از قلبم.  شدن مچاله سینه توي هام ریه.  بده حالم و ندارن رو داشتنم نگه توان زانوهام.  بده حالم.  بده حالم

  . شدم میخکوب.  برم تونم نمی جایی اما.  شم دور جا این از و بدوم سرعتم آخرین با میخواد دلم.  افتاده

  . میگیره رنگ کاوه پوزخند

  ؟ کنی دور جا این از رو پدرخوانده که بودي این دنبال که موقع اون مثل -

  . میشه تلخ که میریزه بهم خوانده پدر اسم بردن با انگار هم سیامک حال.  دارم تهوع حال.  جوشه می ام معده

  ! گفت بهش نمیشه هم هیچی!  زده هوا روي رو هامون آس از تا چند!  عوضی -

 مدنبالش من نفهمه امکانیان باشه حواست اما.  میپره هرز شاخه اون روي داره که میدونم.  بگیر رو مهرنوش رد ازش -

  نیستم حاضر. 

  . بدم باجی جور هر بهش مهرنوش قبال در

 رو هام تدس.  ام سینه توي گیرن می راه موقع بی هاي سرفه.  میفتم تقال به اکسیژن کم یه براي ، اکسیژن کم یه

  . میرم عقب عقب.  نشه بلند صدام تا میدم فشار دهنم روي

  . میدم تشخیصشون هم هنوز اما.  میشن دور ازم صداها

  . نیست خوبی وقت االن.  بگذره بذار -

  ... نفهمه که نیست احمق مهرنوش.  خوامش می االن -

  . کنم قبول نخواستم و فهمیدم هم شاید... ؟ نفهمیدم چطوري من...  نفهم...  نفهمه

 چیز مهه.  تاره چیز همه.  میبینم تار.  میفتن سقوط سراشیبی توي ام پنجگانه حواس ي همه.  میشه گنگ چیز همه

  . محوه
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 رو و زیر رو باورهام ي همه که اي زلزله عوارض یا زخمیمن هاي سرفه اثر میخورم که شدیدي هاي تکون دونم نمی

  . کرده

  . میپرم جا از.  میزنه رو ضربه آخرین.  میشه بلند صدایی یه

 براي والمعم که اي گرفته خاك هاي میله به پام شده باعث ، هام برداشتن قدم هوا توي ، میبینم و پشت به برمیگردم

 هاي لهمی این متوجه ورود موقع روم به رو فضاي روشن و تاریک توي.  کنه گیر کردن می استفاده ها بنر داشتن نگه

  . پیچه می گوشم توي خراششون گوش صداي و افتادن زمین روي حاال.  بودم نشده زده زنگ

  . گنگم.  هنوز انگار گیجم.  سرجام میشم خشک ، کنم فرار اینکه جاي به.  میلرزه دلم

  . مونم می بال نزول منتظر ، ها میله کنار مصلوب و سربرمیگردونم فقط

  . میکنن شکار رو حرکتی هر هام چشم

 رونبی این رو من تونه نمی هنوز.  میشه خم حمله ي آماده هاي درنده مثل دیدرسمن توي که بادیگاردي تا دو از یکی

  . میبره کمرش به دست ، ایستاده من به پشت که یکی اون.  ببینه

  . میاد پائین سیامک صداي

  ! داریم موش هم جا این انگار ؟ خبره چه ببین -

 به هاش قدم دیدنم با.  رسونه می در به رو خودش که نفره اولین کاوه اما برمیداره خیز در سمت به وحشیش ي دردنده

  . هاش چشم به میدوزم چشم.  میگیره در چارچوب به رو دستش.  چسبن می زمین

 خودش سمت به رو در و میشه بند در به دستش.  میشه بقیه اومدن جلو مانع و میاره باال رو اش دیگه دست کاوه

  . زنه نمی هم پلک حتی.  نمیگیره ازم رو نگاهش مدت تمام اما.  میکشه

 کنده خیال و کرده خوش جا اون نگاه توي من ناباور نگاه اما قرن چند یا لحظه چند.  کشه می طول چقدر دونم نمی

  . بوده اون نکبتی ي مکالمه این پاي یه که.  خودشه که نمیشه باورم نکنم لمسش تا انگار. نداره شدن

  . میکنه اشاره خودش کنار به ابروهاش با بده تکون رو سرش حتی که این بدون کاوه

  . میگه خونسرد و اتاقک طرف گرده برمی.  هنوز مبهوتم و مات

  . الکسه -

 می دمخو دنبال رو سستم پاهاي احتیاط با.  میفتن کار به حواسم تازه میبینم که رو دوم اتاق در و چرخونم می گردن

  . دهنش قانع میگه لحظه آخرین توي سیامک متعجب صداي چند هر. میده هل کامل بستن تا رو اتاق در کاوه.  کشم

  ؟ شرکت میاري خودت با رو سگت تو مگه -
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 بیشتر میبندم رطش.  باشه مواظبم تا گرفتم شپرد ژرمن.  بپیچه پام و پر توي نشستم کاناپه رو وقتی که نخریدم مالتز -

  ... تو دوپاي هاي سگ این از

 حاال که هبود ترسناك فیلم یه از قسمت یه ، چیز انگارهمه.  نبودن هم اول از انگار.  میشن قطع صداها.  میشه بسته در

  . تمام و شده خاموش رو تلویزیون

 باز رو در حتی.  بشن ام متوجه و بخورم چیزي به دوباره ترسم می.  رسم می پرت و خرت از پر دوم اتاق داخل به

  . میذارم

  . کنم روشن رو مسیرم اش صفحه نور با تا ، میکشم بیرون جیبم توي از رو گوشیم میلرزن که هایی دست با

 سرد ي شده آسفالت زمین روي و میخورم تا ، در کنار همون ، گوشه یه.  ندارم چندانی توان اما میرم جلو کم یه

  . میشینم

 مکث با و ره می جلو اصلی پارکینگ به ورودي در دم تا صدا.  میشم مچاله خودم توي.  میشنوم رو پاهایی صداي

  . برمیگرده

  . میگیرم بغل رو زانوهام

  . میکنم حس اتاق در کنار رو کسی حضور

 انگار که فسین صداي حتی تا میگیرم دندون به تماما رو پائینم لب.  میشه بیشتر مرتعشم بازوهاي رو هام انگشت فشار

  . نیاد در هم بکشم شده فراموشم

 حبس نبارا ي خفه و بسته فضاي توي.  میبنده رو در ، اتاق تاریکی توي دستی و میخوره تکونی اتاق ي گرفته هواي

  . میشم

 صدایی هیچ دیگه.  شنوم نمی رو ها قدم صداي میکنم تیز گوش چقدر هر چون آکوستیکن انگار اتاق دیوارهاي

  . نمیشنوم

  . میدم تکیه زانوهام روي رو دردناکم پیشونی

  ؟ نره خطا ، نشکنه داري توقع که ساختی چی از رو آدم این مگه ؟ داره تحمل چقدر آدم یه مگه!  خدایا

 دامص تا میبرم فرو سینه توي رو سرم.  میزنم هق هوا کم یه تمناي در من و نداره اکسیژن اي ذره اطراف بسته هواي

  . نداره راه بیرون به جا این از چیزي هیچ ظاهرا چند هر.  نره بیرون

 توي و میچینه هم کنار رو شنیدم و دیدم چی هر ام افتاده کار از مغز.  کنم عادت شرایط به تا میکشه طول دقیقه چند

  . میزنه پل بینشون مطلق تاریکی
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 فتنمیگ که اي کاوه ، بود کاوه...  نکرد هم شاید یا...  کرد ساقطش هستی از آرش که اي خورده زخم ببر ، بود سیامک

  ... میکنم تعیین من رو وقتش گفت...  پاکه اش پرونده

  . میکنم نگاه کرده گیر هام انگشت بین هنوز که اي گوشی به

  .بزنه پس رو حقایق خواد می هم باز مستاصلم ذهن.  نمیشه باورم ؟ کاوه براي کشیدم دردسر همه این

 هشد ذخیره هاي شماره بین زحمت به.  کشیده پر وجودم توي از زندگی گرماي ي همه انگار که سرده قدر اون دستم

  . میکنم پیدا رو نامم بی ي شماره ام

 و چیه دونم نمی که دردي از صورتم.  آلوده مه چیز همه.  بدم تشخیص رو عددها درست تونم نمی چرا دونم نمی

.  ستا گرفته مه که منه هاي چشم میفهمم تازه.  میفته پائین ام گونه روي از یخزده ي قطره یه.  میشه جمع کجاست

  . دیدم نمی اما بود هام چشم جلوي که رو چیزي اون ببینم تا میزنن کنار رو مه دارن ها اشک این

  . میکنم قطع رو تماس لحظه چند از بعد و میدم فشار رو گوشیم ي صفحه روي رنگ سبز ي دکمه

 وقذ ذوق به زمین پوشش بدون کف سرماي از هام استخون.  درمیان ناله به تنفسیم مجاري تمام.  میسوزه ام سینه

  . میفتن

 می رو روحم جرینگ جرینگ.  احساسم ي شیشه به زدن تلنگر به میکنه شروع قوا تمام با ام رفته خواب ي حافظه

  . بشنوم تونم

  . میکنم تعیین من رو وقتش گفت کاوه.  کنیم اش خفه باید گفت سیامک

  . میرم پائین و باال.  میخورم تاب خمش و پیچ توي.  میفته راه به گرداب ذهنم توي

  . مکانیانها گفت صدر.  بود امکانیان.  ببینتت میخواد پدرخوانده گفت کاوه.  بودم پوشیده آجري لباس.  بود مهمونی

  . ببینیم رو همدیگه نذاشت کاوه.  میخواد باج پدرخوانده

  . میندازه رد صورتم روي اشک.  میکنم هق هق

  . شد رد ازم هوروش.  لباسم روي پاشید رو خیابون توي الي و گل کاوه.  میکرد تعقیبم داشت هوروش

  . میشه مچاله دلم ؟ شده مرگم چه من خدایا.  میلرزن هام شونه

  . بره و دور همین مهرنوش.  باش مهرنوش دنبال.  میکنه پر رو هام گوش کاوه صداي

.  گرده می تنم توي سلول به سلول.  کنه می فوران وجودم توي چیزي یه.  میشه باز قلبم مشت.  چسبم می رو سرم

  . میکنه گیرم زمین سرطان مثل.  میکنه درگیرم سرطان مثل.  داره واگیر سرطان مثل

  ... برگردم که دیره واسم...  بفهمی زوده واست...  بود گفته.  زدیم قدم رو ولیعصر طول باهم.  گشت آهنگ یه دنبال
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  . میکنم سرریز.  میشم لبریز.  ازش میشم پر

  ... گفت.  بمون خودت ي دخمه توي گفت.  باش مهرنوش مواظب گفت.  بود داده هشدار بهم

  ... نگفت.  منم در پشت موش نگفت.  نگفت هم هایی وقت یه

  . میسوزن هام پلک.  میزنه بیرون خس خس صداي ام حنجره از

 تپش که قلبی عریانی و موندم من حاال و شده کنده افکارم ي همه قامت از لباس ، طوفان توي ، لحظه چند توي

  . میدن غریبگی بوي هاش

 کسی اینکه از نه.  جونم به میفته ترس.  میکنم هول میشنوم که رو موبایلم زنگ صداي اما گذشته چقدر دونم نمی

  . بگیرم باید که تصمیمی از ترسم می.  نه.  بشنوه رو صداش

 براي یرمبگ تصمیم باید حاال.  پلیسه اخبار زنگ ، اون از بعد زنگ اولین ، بگیرم تماس شماره اون با وقت هر دونم می

  . گفتن

  . شده الکن لعنتی زبون این چرا دونم نمی اما

  . نشسته حس جاش به و پریده تنم از حواس اینکه مثل درست

  . " دارم الزمش فعال " گفت سیامک به ".  نشده تموم باهاش هنوز کارم " گفت هوروش به کاوه

  ".  میدي باد به رو سرت " گفت سیامک

  ... ؟ تونم می ؟ تونم می.  میدم باد به رو سرش دارم

  . تونم نمی.  تونی نمی.  ببر رو خودت نفس بگن که اینه مثل.  نیست توانم در.  تونم نمی!  نه

 حالم!  خدا.  ندم جواب نمیشه.  نمیشه قطع نحس صداي.  بدم جواب نمیخوام.  بده حالم.  میخوره زنگ مدام گوشی

  ! بده

  . میدم فشار بندازم نگاهی صفحه به اونکه بی رو سبز ي دکمه

 باال رو ینیمب آب.  نیست شاهین اما میاد آشنا نظرم به صدا میشنوم که رو خط پشت الوي الو.  کنم باز زبون تونم نمی

  . بگم چیزي بتونم تا میکشم

  ؟ بله -

  ؟ منتظرتونه در دم ماشین!  منش به خانم -

  . یگهم چی و خطه پشت کی بفهمم بتونم تا میدم فشار رو هام شقیقه آزادم دست ي سبابه و شست انگشت دو با
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  . میکنه تکرار خودش میشه طوالنی که سکوتم

  . اومده آژانس ماشین.  منش به خانم صادقم -

  . میزنه حرف چی از دونم نمی هم هنوز اما شرکته نگهبان صادق آقا

  ؟ ماشین کدوم -

  . گیرمب ماشین براتون آژانس از حتما کردن سفارش.  شده دیر.  کشیده طول کارتون امروز گفتن رفتن قبل مهندس -

  . میام -

  . میشمرم رو قرارش بی هاي ضربان و میذارم قلبم روي رو دستم.  میکنم لمس رو قرمز کلید

  . کردند چه من با خونه نزدیک خلوت هاي کوچه و تاریکی که یادشه!  یادشه

 ، کلمه به ، گفتن به حقیقت.  میکنه یادآوري بهم مدام قلب این اما.  میگم دروغ هم خودم به.  میگم دروغ همه به

  . نداره احتیاج

  ... رو چیز همه.... رو دلت....  رو شرط.  اش مخفیانه هاي محبت به.  باختی کاوه به.  هما باختی تو

  ... کاوه بیچاره...  من بیچاره

***  

 کیی همیشه اما.  نیست حواسم من.  ندیدم من بگی خودت به تا.  نبینی تا میبندي رو هات چشم گاهی ، دونم می

  . نیست حواست واقعا وقتی حتی.  باشه تو به حواسش که هست

 تا هک هایی اون و بودم دیده که هایی آدم ي همه با ، کاوه با ، خودم با.  دیدم کابوس بیداري توي صبح خود تا دیشب

  . زدم کله و سر ، ندیدم عمرم توي حال به

  . مصلحت و صالح بین.  خوردم چرخ بد و خوب بین

 خود به.  خودم به.  کردم فکر کاوه به.  کردم فکر منجالبن این درگیر مستقیم غیر و مستقیم که کسانی ي همه به

  . طلبکارم ازش چقدر.  جوریه چه باهاش حسابم.  میبرم سهم دنیا این از چقدر که.  هما خود

  . کنم کار چه که بودم نگرفته تصمیم هنوز.  زد زنگ شاهین که بودم آژانس ماشین توي هنوز

 زبون هب رو چیزهایی وار اتوماتیک و ناخودآگاه.  گفتم دروغ بهش بود اومده کجا از دونم نمی که نفسی به اعتماد با اما

  . نه ای کردن پیداش.  بگیرم سراغ مهرنوش از خواستم می فقط که این.  بودم نکرده هم فکر بهشون حتی که آوردم

 هک.  دادن بهم ضروري مواقع براي رو شماره این گفت.  گرفتم مسخره به رو چیز همه گفت.  شد عصبانی شاهین

  . کنم تلف نباید رو وقتش
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  . نبود میکردم خودم نثار که هایی سرزنش از بدتر بود که هم چی هر.  خوردم حرف و کردم سکوت

  . بود اومده درد به سنگینم سر وخیال فکر شدت از

  . کردم اعالم تنفس وقت ، بازي این ي ادامه براي ، فکرم براي ، خودم براي

  . بودم نرفته هم دیروز انگار.  رفتم نمی وقت هیچ انگار.  شرکت نرفتم امروز

  . ومآر ، آروم.  نشوندم ام پریده رنگ صورت روي مالیم آرایش یه.  گرفتم سبک دوش یه.  شدم بیدار خواب از ، صبح

  . دنبالم بیاد بهنام تا موندم منتظر

 رسیده فتگ و زد زنگ پائین از بهنام وقتی.  جمعی دسته تفریح یه ، گروهی قرار یه براي ، میریم هم با گفتم مامان به

  . کردم خداحافظی باهاش مدارکم ي همه برداشتن با و گرفتم ندید رو مامان متوقع هاي نگاه ،

 ي همه توي چرا دونم نمی اما.  کردم گوش رو نصایحش تمام.  دادم جواب رو بهنام هاي سوال تمام ماشین توي

  . میگشتم آشنا ماشین یه دنبال ها خیابون و ها کوچه

 بعد هبش انجام برداري نمونه اول باید گفت.  نداشت اي تازه حرف هم دکتر این چند هر.  نرفت پیش بد هم دکترم قرار

 که ودب امیدي هاي بارقه ، بهنام همراهی حسن حداقل اما.  کنن انتخاب رو بهترینش بتونن درمانی هاي گزینه بین از

  . شد پیدا دکتر کالم توي

  . میان کنار بهتر باهات دنیا ي همه نیستی تنها که همین انگار

 اجازه فود فست ي گوشه کاوه محو خیال اگر.  بود خوب رفتن بیرون ها مدت از بعد.  خوردیم ناهار بیرون بهنام با

  . میداد

  . میکرد تماشام و ها ازصندلی یکی روي بود نشسته انگار

  . بودن شده خیره بهم که دیدم می رو سیاهی هاي چشم ها مغازه ویترین توي من و زدیم قدم خیابون توي

  . ریدمخ شده کاري منبت چوبی سیگار جعبه یه ، بکنم توجهی بهنام ي زیرکانه هاي سوال به که اون بی مغازه یه از

  . ندادم جواب هم خودم ذهن ته چراهاي به حتی

 خودش از.  زنمب حرف خودش با باید کردم گیر تنگنا توي دیگه که بار این کردم فکر اما نکنم فکر میخواستم اینکه با

  . نکردم فکر جوریش چه و کی به اما.  بپرسم

 ردنک درست ، رفتم میکردم خیال که خوشگذرونی جبران براي و بوسیدم رو ام افسرده مامان صورت.  خونه برگشتم

  . گرفتم گردن رو شام

  . هادي مالقات بردم رو مامان و کردم آماده سرعت به رو غذا
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 وقته چند تاداف یادم تازه انگار.  شدم دلتنگ بود شده بزرگ سنش از بیشتر کانون توي حاال که کوچیکم برادر دیدن با

  . میزد تیرگی به پوستش و بود شده تر الغر وقت چند این توي.  ندیدمش

  . پرسیدم ببینه بابتش رو من خواست می که موضوعی مورد در ازش

  ! فرستاده پول براش من طرف از نفر یه گفت

 تهسربس و محتاطانه هاي جمله از اگر البته.  کنه جمع رو حواسش و باشه خودش مواظب که کردم سفارش بهش کلی

  . باشه شده متوجه چیزي من ي

  . بود بریده رو امونم قراري بی.  نیاورد طاقت دلم دیگه خونه رسوندم که رو مامان

  . شده ختم شرکت ساختمون جلوي به ، مقصد بی زدن قدم این اما بزنم قدم کم یه خواستم

 پاهام هم باز اما باشه نباید شرکت توي کسی دیگه میکنم فکر و گذشته اداري وقت از ساعت.  میکنم نگاه ساعتم به

  . میکشن جلو رو من

  . میکنه تعجب روز وقت این ، دیدنم از صادق آقا

  . میرم باال گذاشتم جا که چیزي ي بهونه به

  . لرزم می میفته که پارکینگ ي دکمه به چشمم.  میکنم انتخاب رو آسانسور.  سستن زانوهام.  دارم ضعف

 ، جا این هواي مولکول مولکول.  میندازه چنگ دلم ته به حسی یه میشه باز ششم ي طبقه توي آسانسور در وقتی

  . من دل هواي.  است کاوه هواي

 نیمه ايفض توي.  خاموشه سالن هاي چراغ بیشتر.  باشه هم نباید.  نیست میزش پشت صدر.  میدارم بر قدم آروم آروم

  . میگیرم پیش در رو کاوه دفتر مسیر اختیار بی اما...  االن...  اینجام چی براي دونم نمی.  میرم جلو اطراف تاریک

  . میگیره راه هام رگ تمام توي الکتریکی جریان یه مثل چیزي یه ، میشه بند دستگیره به که دستم

  . ذارممی پا دفتر توي اما نه یا هست دفترش توي کاوه دونم نمی.  میشه باز در و میدم فشار رو فلزي ي دستگیره

  . نیست

  . میشه نرمال قلبم ضربان.  میگیره آروم باالخره دلم.  بخشه آرامش بودن موهوم جاي به دفترش سکون و سکوت

 جلو ارهدوب.  کنم می نگاه جعبه دورنماي به و میرم عقب.  میذارم میز روي رو سیگار ي جعبه و کیفم توي میبرم دست

  . بدم سامانی کاوه میز نماي به دارم اصرار ام آشفته ذهن عوض در انگار.  میکنم مرتبش و میام

 با که یهای ماشین به.  میارم بیرون رو سرم و کنم می باز رو پنجره ي شیشه.  میکنه ام وسوسه پنجره پشت سیاهی

  . میدوزم چشم میکنن پارك گوشه یه یا میگذرن سرعت
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 فضاي ويت موسیقی.  میشه پخش مالیمی موزیک کردن پارك پنجره پائین که هایی ماشین از یکی قوي سیستم از

  . میکنه پیدا جریان اتاق

 بی امواج توي رو من.  ببره خواد می که جا هر رو من میدم اجازه حالم و حس به.  میشم همراه باهاش ناخودآگاه

  . کنه غرق کوبن می ام سینه به که رحمی

 هی ندیدمش که جایی هر دونم می که اي کاوه.  میبینم رو کاوه ام بسته هاي پلک پشت از و میبندم رو هام چشم

  . داشته حضور جوري

  . میشه خوش هم فکرش با دلم

  . برمیگرده یعنی این.  کرده خوش جا جاسیگاري کنار هنوز سیگارش پاکت.  میزش سمت میکنم رو

  . نهمیشی هام لب روي ناخونده تلخ لبخند یه.  کشم می بیرون توش از رو سیگارها نخ به نخ و برمیدارم رو پاکت

  ... کرد حسادت سیگارم به باید تو هاي دست توي

 اي اوهک با.  آورده بیرون سر خاکستر زیر از که شفافی و ترد ي شده متولد تازه هماي با.  میزنم حرف خودم با دلم توي

  . نمیشناسمش هم هنوز که

 روي هک هایی بازیچه به ، میکنی دود که سیگاري به.  چیز همه به.  کرد حسادت چیز همه به باید تو هاي دست توي

  . چیز همه به.  میزنی رگ باهاش که تیغی به ، چرخونی می انگشت نوك

  . کشمب نفس توش تونم می زخمی هاي ریه این با من که جایی به.  میکنن بند جایی به رو من بند بند تو هاي دست

 توش رو دستم توي وسیگارهاي میکنم باز رو درش.  کشم می جعبه روي رو دستم و میکنم فکر ها این تمام به

  . میچینم

  . نکردن دود ، رو یادم و رو من که باریکی سیگارهاي.  میکنم نگاه شده ردیف سیگارهاي به

  . خودسوزي براي ندارم هیچی.  ندارم هم کبریت.  ندارم فندك.  میکشم بیرون نخ یه

 وابیدهخ ، شهر یه به.  میشم خیره بیرون سیاه ي منظره به پنجره از و میذارم بازم نیمه هاي لب الي به ال رو سیگار

 امید چراغ و درخشن می تاریکی همه این میون تاب شب هاي کرم مثل که روشنش هاي خونه به.  تاریکی بستر توي

  . میدارن نگه زنده رو

  . کردم ناامید رو کسی چه امید که نیست حواسم و است زنده هنوز جایی هم من امید سوسوي

  . بشنوم رو میشه پخش خیابون توي گذري ماشین از که از رو اي ترانه ترنم صداي تونم می هم هنوز

  نیست حواست ، خندي می تو
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  ... میرم می آروم من

  . میکنه پر رو مشامم و میشه مخلوط کاوه تلخ عطر با من سیگارخاموش بوي

  . کنم حسش خودم نزدیک تونم می که ایه سنگینی وزنه یه حضورش.  برگردم تا نیست نیازي

  ... گیرایی چه ، جذابی چه

  . کنم پیدا رو ایستادنش علت تا برمیگردم.  میشه متوقف اتاق وسط آرومش هاي قدم صداي

 میشه رخاکست ، هاش دست توي ي سوخته نیم سیگار.  گرده برمی و میره دستم توي سیگار و من روي اش تیره نگاه

  .میره اون هاي چشم پی من چشم.  منه هاي انگشت الي به ال سیگار به چشمش اون و

  کرد عادت میشه چشمات به منطق بی چه

  کرد حسادت هم سیگار به باید تو هاي دست توي

  .میاد کش ، من سر پشت تا ، میز کنار تا هاش قدم صداي.  پنجره از بیرون ي منظره طرف گردم می بر

 تحریر زمی روي چوبی سیگار ي جعبه روي دستش.  ایستاده من سر پشت که بلندش قامت تا میزنه پر پر نگاهم باز

  . میکنه نوازش رو جعبه.  میکنه بازي

  . میاره باال من تن تا جعبه چوبی تن از رو نگاهش

.  همید دل پنجره نماي به و بره می رو نگاهش بند اما.  نگاهش شب به میشم دوخته.  میدوزه هام چشم به رو نگاهش

  . سرده صداش

  . باشی جا این نباید قاعدتا -

  ؟ باشم تونستم می کجا -

 رو دامص هم بغض بود شده گیرم گریبان روزها این که کمی گرفتگی از غیر.  میکنم تعجب خودم صداي شنیدن از

  . انداخته خش

 هب اش چهره اما بیاد هاش لب روي همیشگی پوزخند تا منتظرم.  میخوره چرخ صورتم اعضاي تک تک روي کاوه نگاه

  . میگه لب زیر و میکنه خاموش میز روي کریستال جاسیگاري توي رو سیگارش.  آرومه انگیزي حزن طرز

  . باشم آرش کنار باید االن من میکردم فکر اما.  دونم نمی رو تو -

  . کامم میشه تلخ کالمش زهر از

  آروم میزنی ُپک منو
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  سر از میکنی خرابم

 تا که ممیفت تردیدم یاد.  نبودن من هاي انگشت انگار که...  گرفتن شماره که هایی انگشت یاد.  میفتم دیشب یاد

  . اومد باهام اتاق این در پشت

  ؟ بود ، نبود این حقم.  نتونستم اما خواستم می.  خواستم می من.  میشم خراب.  میسوزم

  . تو براي الاقل ، میکنم فرق هم من کردم می خیال.  میکردي فرق تو من براي -

  . حرفم با میشه نرم نگاهش

 روشن راتب رو چیزي گفتم بهت که چیزي اون از بیشتر تونستم نمی.  بدم هشدار بهت کردم سعی که میکردي فرق -

  . بفهمی خودت بودم امیدوار.  کنم

  . پنجره کنار میره و میذاره سرش پشت رو من

  . ندارم رو خوردن تلو تلو و رفتن راه تیغ لب تاب.  ندارم دیگه رو ها برداشتن قدم هوا توي این تاب

 ینهبب تا منتظره چشم ي گوشه از.  چرخونه می طرفم به کم یه رو گردنش اما گرده نمی بر.  بازوش به میزنم چنگ

  . میخوام چی

  . ایستادم کجا بدونم میخوام ؟ میخوام چی

  ؟ کاوه بودم بازي این کجاي من -

 و بدوزیم مه چشم توي چشم تر راحت تا.  نیارم کم بلندش قد جلوي تا میزنه تکیه پنجره ي لبه به طرفم میگرده بر

  . کنیم تسویه رو هامون حساب

 می راحت دیدمت دوم بازي سر وقتی.  میشناختمت ندیده که بود گفته ازت قدر اون.  بود کرده پیدات مهرنوش -

  . جایی اون چرا بزنم حدس تونستم

  . میکنه نوازششون.  میپیچه شالم از ریخته بیرون موي ي طره دور بلندش هاي انگشت.  میکنه مکث

 یم بازي از بهتر دلیلی ، اومدن جا اون براي ، بود نشسته میز سر ، شال زیر شده پیچیده موهاي با که دختري -

  . خواست

...  

 تار به تار از نوازشش.  میگیرن جون اون هاي انگشت سر نوازش به من ي مرده موهاي اما ندارن حس موها میگن

 جلوي ونمت نمی.  کنه می طلب رو بیشتر نزدیکی دلم.  میذاره مرهم ام خسته روح به.  میشینه تنم به و میگذره موهام

  . میکشم جلو قدم یه.  کنم مقاومت کاوه وجود مغناطیس
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 جیحتر من به رو زده خواب شهر ي منظره باز.  میگیره رو ازم و میده بیرون کالفه رو نفسش.  میکنه دوري ازم اما کاوه

  . میکنه من ي تشنه هاي گوش ي روونه رو اش گرفته صداي.  میده

 توي هم.  بود رسیده سر انقضاش تاریخ که بود وقت خیلی آرش اما بودیم جبهه یه توي ظاهرا مهرنوش و من -

 یه و بخوره خط صدا و سر بی اسمش بود قرار.  بود درآورده رو مشخصاتش تمام پلیس هم ، داشت زیاد موش اکیپش

.  اومدي ونا دنبال بفهمم نبود سخت.  پاکسازي جور یه. نکنه شک هم کسی که جوري.  بشه جایگزینش ناشناس نفر

 کمک ما به بفهمی که اون بی هم تو.  کنم کمک بهت بود کافی.  دونست می رو موقعیتش و برادرت خوب زاهدي

  . میکردي

 بدونی که این اما.  میکنه عادت هم درد به آدمیزاد انگار.  خورم نمی ضربه بودم بازیچه بفهمم که این از دیگه

 هتب نداشتی توقع ازش چون میشی دلگیر ازاون هم که عزیز قدر اون.  است دیگه چیز یه زده زخم بهت عزیزترینت

 نبخشی ، رو نزدیکتر خودت به خود از ، رو خودت میشه چطور.  نبخشیش تونی نمی چون ، خودت از هم ، بزنه صدمه

  ؟

 میکنه که روشنش.  میاره بیرون شلوارش جیبش از فندکی.  برمیداره دیگه سیگار نخ یه جعبه توي از و برمیگرده کاوه

  . میگیرم اش شعله روي رو دستم توي بالتکلیف سیگار بالفاصله

  . دارم احتیاج نیکوتینش به کنه آرومم جوري هیچ خواد نمی کاوه اگر

  . میکنم زمزمه و میزنم رو ُپک اولین

  . سوختم پس -

  . میخوره ترك جمله این با که اونه یا میبینن تکه هزار رو تصویرش من تار و تر هاي چشم دونم نمی

  . میز روي میکنه پرتش ، فندك همراه ، کنه روشن رو سیگار که اون بی.  میشن مشت اش درمونده هاي دست

 فشار هم روي رو هاش دندون و میبنده رو هاش پلک کاوه.  میفتم سرفه به.  کنن نمی تحمل رو دود حجم هام ریه

  . میده

 عیس.  بودي سرکش و باهوش.  بود ریخته برنامه برات ، شدین رو به رو هم با آرش مهمونی توي وقتی از مهرنوش -

 شفک تو که اینه اش عقیده هنوزم اما بشه نزدیک بهت نداره حق و منی ي نقشه توي فعال ، بفهمونم بهش کردم

 دارتوا تونه می راحت وقت اون.  ُنت توي بذاره رو اسمت تا دنبالته.  ببره رو ات استفاده باید هم خودش پس خودشی

  . بدي انجام براش کاري هر کنه

  . میکنم خفگی احساس.  میشن دار دنباله هام سرفه

 و کنه یم له دستش کف رو روشن سیگار.  کشدش می بیرون دستم توي از و پیچه می سیگارم دور کاوه هاي انگشت

  . میندازه بیرون پنجره از
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 ام ونهگ روي از اشک قطره یه و میشه ذوب وجودم یخ.  میشم ور شعله.  میگیرم آتیش.  میسوزه دستش کف مثل دلم

  . میفته پائین

 من و میشینه خیسم ي گونه روي گرمش و بزرگ دست.  میبینم هم کاوه هاي چشم توي رو آتیش این هاي زبانه

  . میگیره رو صورتم

 بی نهمیک فکر.  داره ادامه ما بازي هنوز میکنه فکر ببیندت من کنار تا اما میکنه غلطی چه داره مهرنوش دونم نمی -

  . کنم کنترلش تونم نمی دیگه جور.  میکنی کار من براي داري بدونی که اون

 رو هوات ، هست بهت حواسش یکی بدونی اینکه.  داره اي دیگه شور اون زبون از شنیدنش اما دونستم می رو ها این

  . میکنه آروم رو دلت مد و جزر ، بکشی نفس تا داره

  . میشم شناور هوا توي.  میگیرم پر.  میشم سبک

 ور هاش انگشت گرماي ذره ذره پوستم تا میذارم.  میدم تیکه مهرش به رو دلم و کاوه دست به رو ام گونه ناخودآگاه

  . کنه جذب

 موهاش الي به ال هاش انگشت.  میدزده ازم رو نگاهش.  میکشه پس رو دستش اومده خودش به انگارتازه کاوه اما

  . خورن می وتاب پیچ

 پنجره سمت به و میبره فرو هاش جیب توي رو دوتاشون هر که میشه ناامید سرکشش هاي دست کردن کنترل از انگار

  . میره

 ور صمدي جاي قراره.  حفاظتی هاي پست ي واسه ، سازمان توي بکشونمت دارم ماموریت بودم گفته مهرنوش به -

 وندهقبول بهش هم خواستگاري نمایش جریان سر.  میومد در جور کارت و تخصص با خصوصا ، میخورد بهت.  کنی پر

 راحتی به که جوري.  کرد سازمانت وارد آگاهانه بشه که کنم محکم زندگیت توي طوري رو پام جاي باید که بودم

  . بکنی ازش نتونی

  . میشه فشرده کسی هاي پنجه توي قلبم میکنم حس.  میشنوم رو خندش زهر صداي

  ... نشد -

  . میشم فلج لحظه چند براي که هست حسرت قدر اون صداش توي

 هاي هدقیق اون توي کاوه اینکه به.  میکردم بودن قربانی احساس مجلس اون وسط وقتی میکنم فکر خودم حس به

  . گذاشتم جاش بازي این توي که این به.  داشته حسی چه جهنمی

  سیگار ته روي لب رژ

  ... خاکستر زیر من تن
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  . میشم گناه حس لبریز.  میارم کم نفس

 بغض اما.  کشوند مرگ تا رو ما ي رابطه که رو اي سرطانی هاي غده ي همه بریزم بیرون.  بگم.  بزنم حرف خوام می

  . ندممیب حاصل بی و میکنم باز دهن.  میزنم نفس نفس.  میدم قورت رو ام نداشته دهن آب بار چند.  شده گلوگیرم

  . اسمشه میاد بیرون وار ناله ام حنجره از که چیزي تنها آخر دست

  ! اوهکــ -

  . نیست مهم دیگه.  نیست مهم -

 بی ، همن به پشتش که جور همون ، بندازه نگاهی بارم ندامت ي چهره به بخواد که اون بی اما برمیدارم خیز سمتش به

  . میده رو التماسم جواب رحمانه

  . بود اي احمقانه فکر هم اول از.  نیست مهم -

 ايه استخون زیر جایی.  دردش شنیدن داره درد.  هاش گالیه شنیدن از میلرزم.  میشم سرد.  پائین میاد بدنم دماي

  . میشه پاره پاره.  میشکنه ام دنده

  نیست حواست,  میري و لرزه می تنم

  نیست حواست,  میگیري کام هوامو

 یراهنپ روي از رو قلبش ضربان.  میشینه کاوه کتف روي مرتعشم دست کف.  میرن جلو اراده بی سرکشم هاي دست

  . میگیرن نبض لمسش از تنم هاي رگ تمام.  میکنم حس تنش ي مردونه

 صداي.  میشه خم گردنش.  میبنده رو پنجره و میبره جلو دست.  میفته لرزش به من با تماس از هم اون انگار

  . برمیداره خش سنگینش

 کرده ازب حساب سی.سیا ي شاخه براي روت کلی امکانیان کردي که هایی دلبري با.  باشه هم بقیه به باید حواست -

 ، گذشته اون از.  داشتی هم مالی نیاز و بودي منعطف و پرواز بلند.  داشتی رو ها اون نظر مورد هاي فاکتور.  بود

 حتی ! میشدي خوبی کوچولوي جاسوس.  بدن یادت چیزها خیلی تونستن می... ، میکنه کار مردونه مغزش که دختري

  ! ها گنده کله از یکی باز ماشین پسر به کردنت نزدیک براي داشتن پروژه یه

  . دلش هم شاید و فکرش و خودش با درگیره. میکنه سکوت

 به خوام نمی.  بذارم اش شونه روي رو سرم دارم دوست.  میکشونه کاوه سمت رو من و شده بازیگوش هم من دل

  . کنم فکر هیچی

  . ایستاده دنیا جلوي اون ؟ کرده پشت بهم دنیا اگر داره اهمیت چه
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 این سکان حال به تا که اینه جز مگر.  بکشونه میخواد که جا هر رو من بذارم و بسپرم اون به رو خودم دارم دوست

  ؟ بوده اون دست قایق

 بغل توي رو من هاي خورده تیکه خوام می.  میخواد رو آغوشش دلم اما ، نباید دونم می!  خدا.  میزنم ضجه دلم توي

  . بچسبونه هم به و بگیره

 در هب پشت که مبلی روي و میزنه دور رو میز.  میگیره فاصله ازم میگذره سرم توي چی باشه کرده حس انگار کاوه

  . میندازه مخالفش پاي زانوي روي رو پاهاش از یکی.  میشینه ورودیه

  . میده ادامه اي خفه لحن با

  . طرف اون میره داره هم مهرنوش.  بکنم کاري تونم نمی دیگه وسط بیاد سی.سیا ي شاخه پاي -

  . شدم گنگ.  بکنم تونم می کار چه یا بگم تونم می چی دونم نمی.  میگیرم دندون به رو لبم

 ضعیف رنگی جوجه من و باشه صالبت با و مغرور ي کاوه همیشه اون که کردم عادت انگار.  ندارم رو عجزش تحمل

  . پناهش توي

  . میشم خیره خوردش گره درهم و داغون ي قیافه به و ایستم می جام سر

  . میده تکیه مبل پشتی روي و میگیره باال رو سرش که نمیاره رو نگاه این تاب انگار

 پیدا رو مهرنوش ، کنی صبر دیگه کم یه.  نداره شوخی کسی با سازمان.  شده شخصی قضیه که کنن شک نباید -

 سابح بی اون از بعد ، باتالق این وسط کشیدم رو پات من. ...  برمیام بقیه پس از.  میشه تموم چیز همه و میکنم

  . میشم

  . میکنم ردیف رو ها جمله هم سر پشت و میشه باز زبونم.  میگیرن شتاب سمتش به پاهام

  ... باید راهی یه.  بیرون بکش رو خودت.  میشی خفه ، بمونی دونم می.  نیست جا این هم تو جاي باتالقه اگر -

  . میکشه دیوار خودش دور دوباره و حرفم توي میپره

  . بري باید دیگه -

  . میزنم صداش معترض

  ! کاوه -

  ! االن!  برو هما -

 ضعیف قدر این که خودم از.  میگیره حرصم خودم دست از.  میرم وا که میاره زبون به رو اش خواسته محکم قدر اون

  . بشم آروم تا میکشم عمیق نفس بار چند.  میدم بیرون رو مقطعم نفس و میگزم لب.  شدم
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  . کردنش قانع به برسه چه ندارم توان هاش حرف تحلیل براي هنوز.  میکنم حرکت در طرف به

.  ستا فایده بی بکنم هم تالشی هر االن دونم می ".  میزنم حرف باهاش ، بتونم وقتی بعد...  بعدا " میگم خودم به

  . ام آشفته باشم داشته رو کاري هر توان که اونی از بیشتر

  . داره شکوه ازم هنوزم میگه لحنش توي لرزش هاي مونده ته.  میبره رو اسمم دوباره نرسیده در ي دستگیره به دستم

 ي طهراب مهرنوش.  نیستن تو مثل دخترها ي همه اما نداري چندانی ي میونه احساسات با کال که کردي ثابت قبال -

. نهمیک سواستفاده ازش داره و کرده برقرار کسایی چه با و کجا رو رابطه این زد حدس نمیشه و داره ها خانم با خوبی

  ! همه مواظب!  باش مواظب

  . اش کلمه هر با میرم جهنم ي آستانه تا

 چقدر که بکشه رخم به میخواد هم هنوز.  زدم تبر محبتش هاي ریشه به چطور که کنه یادآوري بهم میخواد هم هنوز

  . پیچیده من تن دور سپر مثل که اي عشقه این تنه روئین

  ... میگیرم یاد رو شدن عاشق من و رقصی می تو

 طقمن که بکنم رو کاري بتونم که این.  گذاشتم جا در پشت رو اومدنم از پیش توهمات ي همه.  میزنم بیرون در از

  . شاید میگه دل و باید میگه

 لیمگ این کاوه و خودم قد فقط بذار.  نیست من هاي شونه روي که دنیا نجات رسالت که میکنم قانع رو خودم دلم ته

  . بکشم بیرون گرداب توي از رو

  . چسبیده کاوه به ابد براي انگار که خودي.  میکشم خودم دنبال رو خودم.  میکشم خودم دنبال رو پاهام

***  

 هک مواقعی مثل.  ببري لذت داري که چیزي اون از بتونی تا ببندي رو هات چشم.  ببندي رو هات چشم باید گاهی

 رو هات چشم که مواقعی مثل.  میکنی مزه مز رو طعم اون و میبندي رو هات چشم.  چشی می رو خوب طعم یه داري

  . بوسی می رو عزیزي داري که موقعی مثل یا.  میکنی بو رو گل یه و میبندي

  . کنم اشتباه کم یه بذار.  خوشاینده عجیب اشتباه این اما کنم می اشتباه شاید.  بستم رو هام چشم دونم می

 ويب هاش نگاه ي همه که شرکتی توي.  میشم بیدار خواب از کنه نمی نگاهم که اي کاوه دیدن شوق با روز چند این

  . میذارم پا میدن غریبگی

  . میکشم مشامم به رو خوشش بوي ، میکنم درست عشق با که رو روز هر ي قهوه

  . میشن آکنده عطرش از هام ریه ، میکنم باز که رو کاوه دفتر در
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  ؟ میاد پیش چی ؟ میشه چی داره اهمیت چه دیگه

 ناتوانی از کاوه دیدن ي وسوسه اما بکنم رو خودم تخت از بود سخت.  میکردم حس مفرطی خستگی صبح امروز

  . بود بیشتر جسمم

  . دارن ناسازگاري سر من با زمستونی روزهاي سردي و ام سینه خس خس اما بردارم قدم تر تند میکنم سعی

  . رسم می شرکت به دیر

  . گذشته کاوه و من ي روزه هر ي نانوشته قرار از ربعی یه کنم می نگاه که ساعتم به

 نیسی توي رو فنجون.  میکنم آماده رو قهوه و پرم می آبدارخونه توي بشم صدر سالم جواب منتظر حتی که اون بی

  . میکنه غرغر و میکنه نازك چشمی پشت میفته بهم که صدر چشم.  سالن توي میام.  میذارم

  . میشه تلخ اوقاتش خوره نمی رو صبحش ي قهوه مهندس!  کردي دیر ؟ بودي کجا االن تا -

  . میکنه پاك رو لبخندم صدر صداي که دفتر سمت میرم و میزنم لبخند روش به خیال بی

  . نیست دفترش توي االن.  نکن خود بی تالش -

  . نشه خونده صورتم از ناامیدیم میکنم سعی و گردونم می رو

  ؟ شرکت نیومده -

  . حسابداري رفتن هم با.  داشت مهمون اما!  چرا -

 اما . نه هم شاید!  برگشت زود شاید میکنم فکر.  ندم خرج به کنجکاوي کاوه هاي مهمون مورد در گرفتم یاد دیگه

  . نگفته حرف یه مثل ، ماست بین رمزي یه قهوه فنجون

  . کنم می توجیه رو خودم آرومی صداي با

  ! برگشت زود شاید.  اتاقش توي میذارم رو فنجون -

  . میذارم میزش روي رو فنجون و دفتر توي میرم.  بگیرم صدر از جوابی تا مونم نمی منتظر

  . بازه درش که میشینه چوبی سیگار ي جعبه روي نگاهم

 نگاهم نممیک بلند که چشم.  میکنم نوازشش و میکشم جعبه ي بدنه به دستی.  ببندم رو درش تا میزنم دور رو میز

  . کاوه مونیتور ي صفحه به میفته

 در مد دوربین روي مونیتورش ي صفحه.  میزنه چشمک بهم مونیتور روي شرکت ي بسته مدار هاي دوربین تصویر

  . شده تنظیم شرکت
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  . میکنم حس رو قلبم انبساط.  میشینه دلم توي سرزده نوازشگر گرماي یه

  "!  بوده منتظرت " میکنه نجوا گوشم توي سرخوشانه ، زنگداري صداي

 تا یکنمم وادار رو پاهام ، امکانیان شبیه باشه یکی مهمونش اینکه ترس از اما بکنم لحظه این از ندارم دوست اینکه با

  . مونه می جا مشکی دي سی ال مونیتور یه از اینچی 20 عکس یه روي ذهنم اما.  بردان قدم در سمت به

  . شهمیک صورتم روي خروج موقع هم رو اون نگاه که جوري.  برمیگرده رنگتر پر بود دزدیه لبم از صدر که رو لبخندي

 خشک جام سر.  میفته برمیگردن حسابداري از مهمونش همراه که کاوه به چشمم.  نمیاره دووام حالتم این خیلی اما

  . جنبم می دیر اما برم جا این از ببینن رو من اینکه از قبل میخوام.  میشم

  . کنم باز چشم میکنه وادارم حسام متعجب صداي اما شم غیب بلکه میبندم لحظه یه رو هام پلک

  ! آشنا امسال دوست پارسال!  هما -

  . سالم -

  . کنه پنهان رو احوالپرسیم خفگی تا میدم کش رو هام لب.  میاد بیرون گلو اعماق از خشدارم صداي

 اوهک خواستگاري جریان از بعد.  برخورده خوش هنوز انتظارم برخالف و ایستاده مودب و تیپ خوش همیشه مثل حسام

  . باشه دلخور ازم هنوز میکردم فکر مسئله فصل و حل براي حسام حاصل بی تالش و

  . کنه تغییر اش دوستانه لحن نمیذاره آرومش شخصیت

  ؟ میکنی کار چه اینجا -

 تپش رو دستش و میدزده ازم رو نگاهش.  بخونم هاش چشم از رو درست جواب بلکه میندازم کاوه به نگاهی مستاصل

  . میذاره حسام

  . دفتر توي بریم بیا!  نایست اینجا -

  . ستا جنتلمنانه تعارفش.  میکنه دراز طرفم به رو دستش کوتاهی تعظیم با جاش به و خوره نمی تکون جا از حسام

  . مقدمن ها خانم.  میکنم خواهش -

 العملی عکس بتونم اینکه از قبل.  میشه عرق از خیس آویزونه هام دست از یکی توي بالتکلیف هنوز که اي سینی

  . میکنه دخالت ماجرا میون صدر بدم نشون

  . خوام می چاي یه منم.  بیار قهوه تا دو برو منش به خانم -

  . کرده راحت رو همه کار صدر.  میدم بیرون رو نفس
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  . میزنن فریاد رو تعجب حسام ي چهره خطوط

  ؟ چیه قضیه -

  . گرده برمی و میره کاوه ي گرفته صورت روي ، من روي از منتظرش نگاه

  . میندازم باال شونه اي احمقانه لبخند با

  . میکنم کار اینجا -

  . بفهمه چیزي هام کلمه الي به ال از میکنه سعی داره انگار.  میشه کشیده درهم حسام ابروهاي

  ؟ کاري چه -

  . خنده زیر زنه می وبعد مونه می زده مات کم یه.  میدم نشونش رو سینی و میارم باال رو دستم

  . بود بامزه -

  . میگه لب زیر و میده بیرون رو اش کالفه نفس کاوه

  ؟ بایستی جا همین کی تا قراره -

  . میشه دفتر وارد زودتر خودش و پائین میندازه رو سرش هم بعد

 برمی خونهآبدار به.  کنه می چه حسام ببینم تا گردونم نمی سر حتی و میکنم عبور مبهوتش خیرگی با حسام جلوي از

  . گردم

 چه اینجا دونه می هم و دیده رو من حسام هم ، گذشته کار از کار که حاال میکنم فکر بعد و چرخم می خودم دور کمی

  . کنم برخورد عادي بهتره.  است فایده بی شدنم مخفی.  میکنم کار

 رنظ زیر رو من گوشیش توي کردن زمزمه با همزمان که صدر به توجه بی و میذارم سینی توي قهوه فنجون تا دو

  . میکنم باز رو دفتر در ، ضربه چند زدن از بعد ، گرفته

  . میگرده بر طرفم به در صداي شنیدن با و ایستاده اتاق وسط حسام

  ؟ میده اي معنی چه بازي مسخره این بگی بهم تو الاقل میشه هما -

  . چینم می ها مبل بین میز روي رو ها فنجون ، میکنه تماشا رو بیرون داره پنجره از که کاوه به پشت

  . بینی می که همینه دقیقا -

  ؟ چی یعنی -

  . میزنه صدا رو کاوه عتاب پر مونه می که جواب بی



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴٢٠ 

 

  . میگه محکمی لحن با و میکشه آهی ، میندازه هام چشم به غریبی نگاه و گرده برمی اول کاوه

  . نکن دخالت نیست مربوط بهت که چیزي توي حسام -

  . میشه صدا پر حسام پوزخند

  . بودیم هم زندگی قاطی ها حرف این از بیشتر.  دوستتم ، وکیلت از قبل میکردم فکر.  ببخشید -

  . کشیدي چی هر باشه بست گمونم.  نکن دخالت میگم همین خاطر به -

  . میکنه اي اشاره من به سر با اون که برمیداره کاوه طرف به قدم دو.  نمیاره در سر چیزي حسام

  ؟ منش به خانم ، دارید کاري جا این هنوز -

 با صدر و میشه باز بیرون سمت از در ، دستگیره گرفتن با همزمان.  میگردم بر در طرف به و میدم تکون نفی به سري

  . ایسته می روم به رو دستش توي برگه سري یه

  . است آماده بودین خواسته که هایی گزارش ، مهندس -

***  

  . مونه می دفتر توي فکرم اما بیرون میام

 براش محسا هم هنوز یعنی.  کنه مشکالتش قاطی رو حسام خواد نمی یعنی ، کشیدي چی هر بسته میگه کاوه وقتی

  . عزیز و دوسته

  ... کیمیا...  حسام

  . میزنم کله و سر ام ته و سر بی افکار با روز تمام

 به وقت آخر حتی. کنم می تموم همیشه از زودتر رو کارم که دوونه می ریشه تنم توي ناخونده خستگی این قدر اون

  . بود خواسته دیگه چاي یه ازم حسابداري مدیر که نمیارم هم خودم روي

  . پیچم می پالتوم توي رو خودم و میندازم ام شونه روي رو کیفم

  . داره سردي سوز هوا و میباره برف نم نم.  میشه بلند نهادم از آه میذارم بیرون شرکت از که رو پام

 تدوس کنی پاك خاطراتت توي از رو بد لحظات ي همه میده اجازه بهت انگار که رو سفیدیش.  داشتم دوست رو برف

  . بود گرفته خودش به اي دیگه معناي برف موقعیت این توي االن اما داشتم

  . میاره درد به رو ام سینه ، سرد هواي و میباره برف
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 و میشه رت مشکل هم کردن پیدا تاکسی.  نیست خبري ها زودي این به اتوبوس از.  میشه زیادتر ترافیک و میباره برف

  . مونم می گریبان به دست بیشتر سستی این با من

  . بگیرم ماشین بتونم تر راحت تا میفتم راه به بعدي تقاطع سمت به خیابون کنار از

  . میبرم فرو جیبم توي رو هام دست و میرم راه سالنه سالنه

 رو سامح سفید هیونداي چشم ي گوشه از لحظه یه توي اما کنم نمی توجه.  میزنه چراغ داره و افتاده دنبالم ماشین یه

  . میدم تشخیص

  . میکنم تعجب

 ها طرف این و شه دلخور شده اگر حتی که کنه می برخورد باهاش جوري کاوه کردم می فکر.  رفته کردم می فکر

  . نشه پیداش

  . میدارم بر سریعتر رو هام قدم و میگیرم دندون به رو لبم ي گوشه

  . میشه تبدیل زدن بوق به ها زدن چراغ

 قضیه امحس براي چطور باید دونم نمی.  کشونم می رو پیاده به رو خودم و نشناختم رو ماشین و راننده که میکنم تظاهر

  . گفته چی کاوه اینکه یا.  کنه نظر صرف پیگیریش از بشه راضی که بدم توضیح رو

 و گردم یم چیزي دنبال کیفم توي دارم میکنم وانمود و راستم ي شونه سمت گردونم می سر.  راحتتره گرفتنش ندیده

  . بدم ادامه بازي این به تونم نمی دیگه زنه می صدا ر اسمم بلند وقتی اما نیست بهش حواسم اصال

 به و میارم هام لب روي اجباري لبخند یه.  میگردم بر طرفش به و میدم فشار هم روي رو هام پلک اي لحظه براي

  .میذارم راننده کمک طرف ي کشیده پائین ي شیشه ي لبه رو دستم.  میشم نزدیک ماشینش

  ؟ نداري زندگی و کار تو ؟ توئی حسام -

  . رسونمت می.  شو سوار -

  . بزنم قدم برف زیر کم یه خوام می خوبه هوا.  شم نمی مزاحمت ممنون -

  . میکنه باز رو در و میشه خم خودش

  . کنیم صحبت هم با باید.  باال بیا -

 وقتی.  دارهن اي فایده هم باشم داشته.  ندارم اي بهانه.  میندازم خیابون ته و سر به مستاصلی نگاه و میکنم راست کمر

  . داره نمی بر دست نزنیم حرف تا یعنی جاست این االن و کنه راضیش نتونسته کاوه صبح
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 می لوج کمی رو پاهام.  بگیرن آروم سرمام از منقبض عضالت میشه باعث زود خیلی ماشین توي گرماي.  میشم سوار

  .کنم در خستگی کم یه تا میشکنم رو هام انگشت مفصل.  بدم بهشون استراحتی تا کشم

  . پرسه می میبینه که رو حالتم حسام

  ؟ چطوري -

  . خوبم -

 یاد از رو بودن خوب.  بودم خوب واقعا کاش.  دروغین خوبم یه.  میارم زبون به اراده بی همیشه عادت به که خوبمی

  . بردم

  . دیگه سوي و سمت یه به کشونم می رو صحبت مسیر جاش به.  دم نمی پیشروي ي اجازه افکارم به

  ؟ خوبن ؟ خبر چه ها بچه از ؟ چی تو -

  . پرسه می و میکنه جمع زحمت به رو صدادارش پوزخند

  ؟ مهمه -

  ! ـامحس -

  . باشه آروم همیشه مثل میکنه سعی و میده بیرون رو نفسش

  . باشی زده هم قدم که درکه ، دربند بریم اصال ؟ رستورانی ، شاپی کافی یه بریم داري وقت ؟ میري کجا -

 از پاهام گذاشتن بیرون به توم نمی نشستم گرم ماشین توي که حاال.  زنن می فریاد رو خستگی تنم سلول سلول

  . کنم فکر حتی ماشین

  . ام خسته -

  ؟ بزنی قدم خواستی می جوري این -

  ؟ شده تلخ قدر این چرا حسام فهمم نمی

  ؟ بگم بهش تونم می چی.  دم نمی رو جوابش و میگیرم دهن به زبون

 شکنیم ینم کدوم هیچ رو بینمون سکوت.  کردن پائین و باال رو شهر هاي خیابون میکنه شروع بگه چیزي که اون بی

 انگار.  مکن می تماشا شب تاریکی توي رو برف سفید هاي دونه رقص و میدم تکیه خودم سمت ي شیشه به رو سرم. 

  . دراومده پرواز به سیاهی دل توي امید سوي کور یه

 میکنه کم رو ضبط صداي.  میشه پخش ماشین توي خواننده مالیم نواي.  میکنه روشن رو ضبط و میبره دست حسام

  . بشه شنیده موسیقی از ترنمی فقط تا
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  . کنه باز رو صحبت سر خودش میگیره تصمیم ، نمیدم نشون خودم از زدن حرف به اي عالقه بینه می وقتی

 من . گرفت می کناره بقیه جمع از خانوادگیش مشکالت خاطر به کاوه.  شدیم آشنا هم با دانشگاه توي کاوه و من -

 ولا ترم ازهمون که جوري.  بشیم نزدیک هم به شد باعث همین شاید.  بودم خجالتی شهرستانی ي بچه یه که هم

  . گذروندیم می هم با رو وقتمون بیشتر

 پیش ي دقیقه چند تا شاید که خاطراتی.  دردناکه خیلی براش خاطرات این یادآوري انگار.  میکشه سوزي سینه آهی

  . بسپردشون فراموشی گور به همیشه براي خواسته می

 برد می خودش با رو من امتحان هاي شب توي اون اما.  نبود آرومی جاي.  خوابگاه ببرم رو اون تونستم نمی من -

  . باشم داشته مطالعه براي آروم جاي یه خوندن هم با ي بهانه به تا خونه

  . جنگه می اش گذشته با داره که حسام به ام دوخته چشم.  نیست جذاب برام خیابون ي منظره دیگه

 که اي رشته سر پدرش و کاوه.  بود خونه پدرش که هایی وقت نه حداقل.  نبود آروم خیلی هم ها اون ي خونه -

 چیزها یخیل سر... ، گذاشتنشون تنها و پدرش مکرر هاي نبودن سر ، پوشید می که هایی لباس سر ، بود کرده انتخاب

  . داشتن مشکل

  . میشه خیره جلویی هاي ماشین روشن هاي چراغ سوسوي به و میکنه سکوت لحظه چند

 هک بلندي روسري با ترسیده کوچولوي دختر یه گرفت می باال مادرش و پدر بین بحث یا ها اون دعواي وقت هر -

 روزي یه باالخره میداد قول بهش و میکرد آرومش کاوه.  خزید می کاوه اتاق توي مینداخت سرش روي جوري همین

 ردهک جمع پول هم کم یه و بشه تموم درسش وقتی دیگه سال چند تا که میداد وعده بهش.  میشه تموم ها آشوب این

  . میبره خونه اون از خودش همراه رو اون بشه مستقل تا باشه

  . بزنه پس رو هاش چشم نم تا میزنه پلک و میاد صورتش روي تلخ لبخند یه

 پشت از وقتی...  اما من چرا دونم نمی.  شد بزرگ تصورم از زودتر خیلی خونه اون توي ملوس کوچولوي عروسک -

 ذشتهگ.  بود خوب زیادي من براي کیمیا.  شدم شوکه ، داره عالقه من به که گفت بهم لرزون و آهسته صداي با تلفن

 مین تحویلم ها بچه ي بقیه که جایی.  بود عزیز خیلی برام هم اون.  بدم دست از رو کاوه دوستی خواستم نمی اون از

 می جور هر کرد می کمکمون.  کرد کمکم.  بود انتظارم خالف العملش عکس...  که جایی.  بود پشتم اون گرفتن

  . تونست

 رسه می که آخرش به.  کنه می تکرار شنیدم کاوه زبون از قبال که رو ماجراهایی.  میده ادامه اما بغض از گرفته صداش

  . کنه کنترل رو خودش تا میکشه عمیق نفس تا چند بازش نیمه هاي لب الي به ال از

  . باشه راحت ، کنه سبک رو خودش میخواد اگر تا خیابون سمت گردم می بر
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 بهم چقدر و بوده طوري چه کاوه با اش رابطه که بفهمونه بهم تا کرده تحمیل خودش به رو رنج این تمام دونم می

  . نزدیکن

  . دستش به رو صورتش و میده تکیه پنجره ي لبه به رو دستش.  خیابون کنار کشه می رو ماشین

  . گردن می کرده گم که خوشبختی پی شاید.  چرخن می بیرون شب سیاهی توي هاش چشم

  . تونستم نمی!  نه.  میدم تکون سر ؟ بیارم تاب تونستم می.  میذارم جاش به رو خودم ناخودآگاه

 نیست وت گناه که جرمی به که ، دلت خواهش ترین زالل آوردن دست به براي نباشه کافی هم باز کنی کاري هر اینکه

 زیزيع دادن دست از عذاب بار زیر شه خم کمرت.  بشکنه دلت...  وحشتناکه ، ممکن مجازات بدترین به بشی محکوم

  . کردي پرپرش تو کنی می خیال که

  . کنی قهر زندگی با ها مدت تا که قدر اون

  . میارن کم ها کلمه گاهی.  رسه نمی نظرم به دادن دلداري براي چیزي

  . میدوزه بهم رو نگاهش و گرده می بر ، میشه مسلط که خودش به حسام

  ؟ کنین می طوري این که دارین دردي چه ؟ میکنین کار چه خودتون با دارین شما!  هما -

 یوحش جنایتکار عده یه سرطان گیر هم کاوه ، دارم سرطان من فقط ، نیست چیزي بگم ؟ بگم بهش تونم می چی

  ؟ افتاده

 تهس بهم حواسش دونم می که حاال ، کنم گوش عقلم حرف به بخوام اگر که بکنم ازش تونم نمی و خودخواهم بگم

  ؟ ببرم رو اتصال این بند باید ، بزنم ضربه بهش اینکه از قبل ،

  . خواد نمی گفتن زارم حال اما.  کنه ترجمه تونه نمی رو سکوتم حسام

  ؟ هما خوبی -

  . خوبم -

 بزنم حرف وامخ نمی بفهمه هم حسام شاید.  میکنم بلند رو ضبط صداي و میبرم دست.  بدم بیشتري توضیح تونم نمی

.  

  " میگم بدي هاي دروغ مردم این به حالم از من ".  میزنه طعنه بهم هم اون حتی میشه مفهوم که خواننده صداي

  . میکنم برف بارش درگیر رو خودم دوباره و میدم قورت رو دهنم آب

  . میگیره خودش به خواهش لحن حسام صداي

  . شناسمش می.  نیست خوب هم کاوه حال هما -
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  . حالش از میشم خراب.  است کاوه حال ، من حال

 سوامر ترم هاي چشم که گیرم می بیرون طرف به جوري رو روم.  میفته پائین چشمم ي گوشه از سمج اشک قطره یه

  . نکنن

  . میاد درد به هم حسام دل

 مه خودت که نه نگو.  خواید می کمک.  کنین حل رو مشکلتون خودتون تونین نمی میگه دوتون هر حال و وضع -

  . میگم درست دارم دونی می

  . میاد بدم خودم لرزون صداي از

  . نمیشه خوب راحتی این به کاوه -

  . ریزم می هاش چشم به رو ملتمسم نگاه و سمتش برمیگردم

 این توي که رو چیزي هر.  کنن درمون رو کاوه درد تونن می چقدر.  خورن می درد به چقدر کارهام راه دونم نمی

  . میارم زبون به پروروندم ذهنم توي مدت

 چیز مهه از.  شه دور تونه می تا جا این از.  دیگه جاي یه یا انگلیس بره برگرده کاوه کن کاري.  کن کاري یه حسام -

 می حسام.  بگیره سر از پدرش با رو اش رابطه بتونه کن کاري یه...  نه یا...  رو چیز همه.  بفروشه رو شرکت اصال. 

  ؟ تونی

  . چرخه می سمتم به کامل ترسیده هم کمی و متعجب حسام

  ؟ شده چی ؟ چرا -

  . بسازه رو زندگیش دوباره تونه می جوري این ولی.  هیچی -

  . حرفم توي پره می زده حرص

 دالر رو نقدش دارایی ي همه میخواد ازم کاوه که.  میگی طوري این تو که که هست چیزي یه.  هست چیزي یه -

  . سوئیس توي نشون نام بی حساب یه توي کنم

  ؟ بهت گفته چی خودش اصال.  میکنه کار چه کاوه دونم نمی من -

  ... که لعنتیش خود آخه-

  . کنه می کنترل رو اش رفته باال صداي و میکشه پیشونیش به دستی

 تن روي زخمیه چه این بگو تو.  رو حالش فهمم می.  داره دوست الاقل کاوه.  دارین دوست رو همدیگه تا دو شما -

  ؟ شما زندگی
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 تا بکنم تونم می کاري هر خوام می فقط اما میرم می نه مونم می نه که خوردم زخم جوري یه.  بگم بهش میشد کاش

  . بمونه خوب.  بمونه کاوه

  . میکنم خواهش.  بکن خواستم ازت که رو کاري فقط -

  . ندارم بکشم بیرون منجالب از باهاش رو کاوه بشه که اي شاخه.  نیست ذهنم توي بهتري فکر

 بذارم متون نمی اما.  نه یا کنه حمایت ازش تونه می پدرش دونم نمی ؟ نه یا هست دور کافی حد به انگلیس دونم نمی

  . میشم خفه هم من هواست این تو اون وقتی.  بمونه مسموم هواي این توي

 شهمی دونم نمی اصال.  بدم رو جوابش تونم نمی دونم می من اما بگه چیزي تا میکنه باز دهن.  میشه کالفه حسام

  . داره اعتماد بهش کاوه میکنم حس اما.  نه یا کرد اعتماد بهش

 براي که رودخونه یه توي شدم پرت بسته هاي دست با ؟ بکنم تونم می کار چه ؟ بگم تونم می چی حال این با

  . گیره نمی اجازه من از خروشیدن

  . میزنم چنگ دارم که ریسمانی آخرین به

  . کیمیا روح به رو تو حسام -

  . کنه نمی پیدا رو ها جمله اما میشن بسته و باز مدام هاش لب

  . میکنه زمزمه لب زیر و میزنه استارت ، میشه که تر آروم.  میکنه سکوت دقیقه چند و میبنده رو هاش چشم

  ... شاید ، شده چی گفت می بهم یکیتون کاش -

  . رسونه می رو من حرف بی و میگیره رو خونه آدرس ازم

  ... کرد کاري میشد اگر...  شاید.  مونه می نگفت که شایدي حسرت دلم توي

***   

 لبشرابوا آدم ، جدشون جد جد از ، میگیرن جدشون از همه.  رسه می ارث پسر به پدر از.  فامیل نام شبیه پسوندیه ، آدم

 رو دیگه بعضی.  آدمک گفت باید ها بعضی به گاهی ؟ درخوره ؟ است برازنده بذارن کسی هر روي اسمی هر مگر اما. 

  . شه نمی پیدا مناسبی وصف هم نماها آدم باقی زدن صدا توي گاهی.  کنی صدا صورتک باید

  . میدم جا یخچال توي کرده درست برام مامان که رو سوپی ظرف

.  یشمادر محبت از میشه گرم دلم که کشم می ظرف سرد ي بدنه به دستی.  بود کرده نگرانش ، دیشبم هاي سرفه

 و خونه رمب.  مبتالم بهش میکنه فکر که سختی آنفوالنزاي این با بگیرم مرخصی تونستم اگر کرده سفارش بهم

  . بگیره میوه آب برام اون و کنم استراحت
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  . کشم می ، میکنه تزریق بهم بهش کردن فکر که آرامشی سر از نفسی

 که زمینی روي خدان بهشت از تیکه یه هم هنوز ، پرت حواس هم چقدر هر ، باشن که جوري هر ، همشون مادرها

  . نیست خاکی دیگه

  . بمونم خودم حال به زیاد نمیذاره تلفن زنگ صداي

  . میده کیک و قهوه سفارش صدر سرخوش صداي برمیدارم که رو گوشی

  . اومده مهمی مهمون دونم می ، چینم می قهوه کنار کیک وقتی

  . میشم مدیریت دفتر راهی و میذارم تازه یخچالی هاي کیک کنار رو مخصوص هاي فنجون

 چیزي و بودم نشونش و نام دنبال که همون.  میفته آشنا پوش خوش جوون زن همون به صدر میز روي به رو چشمم

  . نکردم پیدا ازش

  . نیاد چشم به گرفتگیم تا میارم کش رو هام لب بالفاصله.  میره هم در ام چهره ناخودآگاه

.  سبزن سبز بار این ، دادن حالت هاش چشم به که هایی لنز.  داره تن به طرحی خوش مارکدار هاي لباس هم باز

  . ترسم می نگاهش از بار این همین خاطر به شاید.  گرفتن خودشون به اي وحشی حالت ، لنزها این با هاش چشم

  . کنم کار چه باید بفهمم تا میندازم نگاهی میده توضیح رو چیزي زن براي داره لبخند با که صدر به

  . میکنه بهم اي اشاره لوندي با

  . کن پذیرایی ازشون -

 رهگ درهم هاي رنگ.  میبینم رو دستش توي کادوئی ي جعبه که بذارم روش جلوي میز روي رو فنجون تا میشم خم

  . زنن می گره هم به رو ابروهام جعبه ي خورده

  . نمیاد خوشم ، پائینش به باال از هاي نگاه با ، هست نفسش هر توي که نخوتی با زن این از

 و همیش بلند تلفن صداي دوباره که نذاشتم تو در از رو پام هنوز.  میشم آبدارخونه راهی و میکنم جور و جمع رو خودم

  . خواد می اش ویژه مهمون براي آب لیوان یه صدر

  . میگیره حرصم

  . شم دور ازش زودتر تا میگیرم ندیده رو زن ي گرفته رنگ هاي پوزخند.  گردم برمی و میکنم پر آب از رو لیوان

  ؟ کیه زن این.  است ولوله سرم توي

  ؟...  حسم ؟...  نگاهش ؟... دستش توي کادوي بزرگ ي جعبه
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  ؟ طوریم این چرا

  ؟ طوریه این چرا

  . میکنه کار چه و کیه ببینم و برگردم میخوام و بشم دور ازش میشه تا خوام می.  افتادم گیر هم مخالف حس تا دو بین

 دستم رسم می که حسام اسم به.  میکنم پائین و باال رو هام شماره و دارم برمی رو گوشیم ، افکارم گرداب از فرار براي

  . میشه متوقف

  ؟ نه یا بکنه تونه می کاري ؟ نه یا گرفت جدي رو دیشبم هاي حرف اصال ؟ کرد کار چه حسام

  ؟ بزنم بهش زنگ یه

  ؟... فقط حاال تا دیشب از!  نه

  . میشه مشکوك بدتر جوري این

  . بکنم باید کار چه که میکنم دل دل و میگیرم دندون به رو لبم

  . بزنم چنگ باید اي پاره تخته کدوم به دونم نمی و غرقم خودم هواي و حال تو

  . پروندم می جا از سر، پشت از صدا یه دفعه یک

  . شد عرض سالم -

 روي وشیگ ي بدنه و باطري و قاب ي تیکه پی نگاهم.  میشه پرت بیرون باطریش و زمین روي میفته دستم از گوشی

  . میشن چفت هم روي حرص سر از هام دندون و میدوئه آشپزخونه اي قهوه کرم هاي سرامیک

  . میکنه سرزنشم عذرخواهی جاي به ، حسابداري مدیر ، بیگی

  ؟ دختر ، کجاست حواست -

  . نکنم خالی سرش رو خشمم تا میدم فشار هم روي رو هام پلک

 نگاهی نیم و میگردم بر.  گوشیم ي شده متالشی ي جنازه کردن جمع براي شم خم اون هاي چشم جلوي خوام نمی

  . رم نمی تر باال ایش سرمه پلیور و پیراهن و طوسی شلوار و کت از اما.  میکنم خرجش

  ؟ داشتید امري -

  . بریزم خودم براي چاي یه خودم بلکه اومدم.  رسی نمی ما به که شما -
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 از رو لیوان.  کنه می معذبم حضورش.  میرم کتري سمت و میدارم بر لیوان یه چکون آب توي از.  زنم می چرخ نیم یه

 سح گرفته خودش به که نزدیکی حالت از.  میاره پیش دست و کشه می جلو.  میگردم بر و میکنم پر دم تازه چاي

  . کنم می اشاره در به سر با و کشم می عقب.  میده دست بهم بدي

  . میارم براتون.  بفرمائید شما -

  . خورم می جا همین ؟ کاریه چه -

  . میگم حال همون در و میدارم بر کابینت روي از رو سینی

  . میارم لیوان یه هم شما براي.  صدره خانم مال این -

  . میزنه پوزخند

  ؟ خوره می لیوانی چاي صدر حاال تا کی از -

  . کردن هوس حاال -

  ! هوس از امان!!!  آي آي -

 از و زنهمی نیشخندي.  باشم نداشته تماسی باهاش تا کنم مچاله رو خودم مجبورم که جوري میشه نزدیک بهم قدم یه

 خودش برخوردي هیچ بدون تا میرم عقب آشپزخونه انتهاي تا.  برمیداره لیوانی خودش براي سرم باالي چکون آب

  . بره و کنه پر رو لیوانش

 شده دهخور هاي تیکه با و میکنم پرت ظرفشوئی سینک توي رو سینی توي چاي لیوان ، میشه خارج در از که همین

  . میرم کلنجار گوشیم ي

 از.  بدم دامها کارم به نمیذاره کنجکاوي و میفتم جوون زن یاد دوباره که نه یا میکنه کار گوشی ببینم نکردم چک هنوز

 بار نای ، دیگه ي قهوه یه میشم وسوسه.  باشه شده دفتر داخل باید.  بینم نمی رو زن اما کشم می سرکی راهرو سر

  . مزخرفیه فکر ، دونم می اما ببینم مقابلش در رو کاوه رفتار تا ببرم دفتر توي

  . کنن می عوض جا سرعت به و میدن جولون سرم توي مختلفی هاي صحنه

  . جاست این مدام که کاوه از میخواد چی ؟ نیست ؟ سازمانه عضو هم زن این

 يبرا رو مامان سفارشی سوپ ، میشم ناامید که دیدنش دوباره از.  گردم می بر و میکشم سرك راهرو سر از بار چند

  . کنم می گرم خودم

  . برم می ها کارمند براي رو ناهار از بعد چاي سینی ، میگذره ظهر از که ساعتی یک



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴٣٠ 

 

 و ندازممی نگاهی حسابداري مدیر اتاق ي بسته در به.  ندارم رو پاهام کردن بلند ناي دیگه رسم می که اتاق آخرین به

  . میزنم در و چرخونم می سینی توي رو فنجون.  میدم بیرون سنگین رو نفسم

 شدیدم کاوه دفتر توي که اول بار همون از.  میگیره رو وجودم هواست از تر پررنگ که اي منفی موج میذارم تو که پا

  . بود نیومده خوشم مدیر جناب این از ، بودم رفته ي روزنامه تیکه دادن نشون براي که روزي همون توي ،

 هاي چشم اب که دونم می اما.  بیفته میز پشت طاس نیمه مرد به چشمم تا کنم نمی بلند سر ، آبدارخونه توي اتفاق با

  . میکنه وارسی رو حرکتم هر داره ریزش

  . میشینه گوشم توي چسبناك و لزج صداش

  ؟ خجالت یا بخوریم چاي!  به به -

  . نمیاد زبونم به هیچی اما.  " سالت و سن از خجالت ".  میدم رو جوابش دلم توي

  . کنم صبوري گرفتم یاد.  بوده خوبی معلم روزگار

 یکنمم سعی و کشم می عقب قدم یه.  میشه سبز روم به رو و بلند جا از دفعه یک چطور دونم نمی.  برم تا میگیرم رو

 تا ممون می جام سر ثابت و میام ستوه به ها کشیدن راست و چپ این از.  میبنده رو راهم دوباره.  کنم عبور کنارش از

 وجل که بینم می رو دستش چشم ي گوشه از که مونده مشکیش ورنی هاي کفش روي نگاهم.  میخواد چی بفهمم

  . میاد

  . کنم می نگاه صورتش به و میرم عقب قدم یه ناچار

  . میشینه هاش لب روي آوري چندش لبخند

  . کارا این نمیاد بهت.  بود بهت حواسم ستاري دفتر توي اومدي طوري اون که اولی روز از -

 کوتاه به.  بدتره هاش حرف این اما نداشت خوبی معناي رفتارش.  پرن می باال کمی ام خورده گره درهم ابروهاي

  . میشه نزدیک بهم قدم یه که میکنم فکر ببنده رو بحث این بتونه که اي جمله ترین

  ... دیگه کاره ، کار -

.  کندش می هست که چیزي از پرروتر ؟! مدیر جناب.  کنم تموم چی با رو ام جمله که میکنم فکر این به لحظه یه

 دنز می صدا مهندس رو باالتري مقام هر که هایی کارگر مثل یا.  میاد بدم هم اسمش آوردن زبون به از ؟! بیگی آقاي

 ابحس به اصال بدم نشونش تا نکنم خطابش اصال میدم ترجیح.  میشه مورم مور کدومشون هر تصور از ؟ مهندس ،

  . نمیارمش

  . میکنه سد رو راهم دوباره که شم رد میخوام و میگم اي اجازه با

  ؟ نیست تو حیف ؟ کنی نمی دیگه کار یه چرا ، کاره ، کار اگر -



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴٣١ 

 

  . میشه تحملم از خارج داره دیگه

 قید حتی اغلب هم همین خاطر به.  بشم یدك رو دیگران هاي نگاه جوون زن!  آبدارچیِ  یه عنوان به کردم عادت

  . کرد می دراز من ي شده تعیین حد از بیشتر رو پاهاش هم اول از بیگی اما میزدم هم رو کارمندها با احوالپرسی

  . اجازه با.  برسم کارم به برم باید -

  . میاد در ام سینه به سینه آنی حرکت یه توي هم باز اما شم دور اتاق این از ممکن حد تا و بزنم دورش میخوام

  ! نمیکنی هوا آپولو که هم تو ؟ ایه عجله چه حاال -

 عین. نمک پیدا فراري راه بلکه میندازم اطراف به نگاهی.  نره باال صدام که کنم کنترل رو خودم میکنم سعی شدت به

 خوام می.  وبمک می بیگی ي سینه تخت به و میارم باال رو دستم توي سینی.  افتادم گیر عنکبوت تار توي شاپرك یه

 میاره االب رو دستش که اونه ، بشم اون حریف من اینکه جاي به.  است فایده بی تالشم اما بدم هولش عقب به کم یه

  . میفته چین ،بینیم پوستم با دستش تماس از.  چسبه می رو مچم و

  . کشدش می تر محکم اما بکشم بیرون چنگالش از رو دستم که کنم می تقال و شم می بُراق صورتش توي

  ! کن ولم -

  ! چی هر ؟ میخواي چی بگو.  دونم نمی اینجایی چی واسه االن.  زده پِست ستاري معلومه -

 احمق ردم یه دونم نمی و کرده ناتوانم که ضعف و مریضی این به لعنت.  کنم آزاد رو دستم تونم نمی میکنم کاري هر

  . میزنم زار دلم توي.  بزنم کنار هم رو

 رو هاش چشم و صورتش توي بندازم چنگ خواد می دلم.  میخوره هم به هاش حرف از,  نگاهش از,  لحنش از حالم

  . بکشم بیرون حدقه از

  . غرم می زده حرص و میزنم پس رو حالم توي کرده رسوب سستی

  . کن ولم میگم بهت!  شو خفه -

  . صورتم توي میکنه فوت هاش دندون الي به ال از رو اش خنده پر نفس

  ؟ کنم برآوردش تونم نمی دونی می کجا از!  چی هر گفتم.  نفعته به بیاي راه من با -

 قفس این از و برسم بهش تا برم باید چقدر!  شده دور چقدر.  میکنم فکر قدمیمه چند توي که ورودي در به مستاصل

  ؟...  کاوه اگر!  جهنم به ؟ میکنه فکري چه برسه سر کسی اگر ؟ بپرم بیرون

 نگشتا جاي میکنم حس.  گریبانم به دست باهاش نابرابر جنگ یه توي هنوز.  کنم جمع رو حواسم تا میدم تکون سر

  . افتاده خس خس به ام سینه زیاد تقالي از.  شده کبود مچم روي زمختش هاي
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  ! عوضی کنی ولم نفعته به هم تو -

 سنف به نفس رو من و میکنه مهار رو هام ضربه.  میکوبم اش سینه و سر توي و میکنم مشت رو دستم یکی اون

  . میداره نگه کثیفش

  ! خوندي کور ، خوابش زیر کنه می ، آورده باال که رو اي مونده پس ستاري فکرکردي اگر -

 یم.  میشم زنده و میرم می.  میشه دگرگون حالم.  بنده می یخ هام رگ توي خون که سنگینه برام حرفش قدر اون

  . میشم برزخی.  میفتم گیر برزخ توي و گردم می بر.  میرم پیش جهنم ي آستانه تا و میرم

.  کشم می بیرون هاش پنجه حصار از رو راستم دست ، خورده زخم شیر ماده یه ومثل میارم نیرو کجا از دونم نمی

 زمین وير سینی.  میشه بلند ازش هولناکی صداي.  میفته زمین روي و کنم کنترل تونم نمی رو دستم توي سینی

 پژواك من ذهن توي ، ها سرامیک روي سینی زدن لب لب صداي جاي به بیگی نحس صداي و خوره می چرخ

  . میگیره

  . پیچه می اتاق توي زدم صورتش به که سیلی صفیر ، برسه مغزم به خون این اینکه از قبل

  . میکنه رهام باالخره

  .میندازن راه به سیاهی سمفونی گوشم توي هام دندون خوردن هم به چلیک چلیک.  میلرزن عصبی هام دست

  . زنن می حلقه دورمون که بینم می رو اطراف هاي اتاق کارمند از تا چند و صدر تصویر ام نمزده هاي چشم پشت از

.  بهم هزد زل و گرفته خودش به گناهی بی حالت ، من روي به رو.  برمیگرده بیگی انگیز نفرت صورت روي تا نگاهم

  ! بهترن خیلی واقعی گناه بی از مظلومیت ادعاي توي که گناهکارانی تمام مثل

 وسواس اب رو دستم کف.  میشه چندشم ، خورده صورتش به دستم اینکه از.  میفته گز گز به دستم هم باز دیدنش با

  . کشم می مانتوم روي محکم بار چند

 یشمم منزجر خودم ضعف از.  میفتم سرفه به.  میاد بند نفسم.  میان کش صداها سرم توي.  میشه همهمه از پر اطرافم

  . میکنه فتح رو تنم و روح تمام رعشه.  لرزم می بیشتر. 

  . میکنم خم کمر بقیه گر مالمت هاي نگاه بار زیر

  ؟ شدن خیره طوري این چی به ؟ نمیرن چرا ها این

 اشنب شده غیب همه کردن ام دوره که هایی چشم این صاحبان میکنم بازشون وقتی میکنم آرزو و میبندم رو هام چشم

.  

 ونهگ روي از سرکش و اجازه بی اشک ي قطره یه هام پلک ي دوباره کردن باز با.  کبکه کردن برف زیر سر مثل کارم

  . میگیره راه ام
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 بی ، نکن قضاوتم ، بزنن حدسم سوالی بیست ي مسابقه مثل تا میز یه پشت میذارنم دارن ، زن و مرد اینکه ازحس

  . میشم حس

  . میکنم بند ام گرفته گلوي به رو دستم.  میشنوم رو صداشون بی هاي سوال

 ترد ي ساقه.  میشه قفل بار حقارت نگاه یه روي نگاهم ، نظیر بی سیرك این ساکت هاي تماشاچی بین از روم جلوي

 فترد توي البد.  بودمش ندیده...  میریزه پرم و بال.  جاست این هم هنوز ، دیدم صبح که جوونی زن...  میشکنه وجودم

 از شتربی االن. ...  میکنه فراموش رو تپیدن چطور قلبم.  نده دست از رو افتاده راه به کارناوال تا اومده حاال و بوده کاوه

  . میکنه لهم ، میگیرم وجودش از که اي کننده خفه سنگین موج اون وقتی هر

 یشونیمپ روي مرطوبم دست.  گیرم می گیجه سر.  کنم نمی پیدا اکسیژن اي ذره اتاق هواي توي اما میزنم نفس نفس

  . میکنم لمس رو هام شقیقه نبض.  میره

 که قدمی هر.  میاد کش اتاق در با ایستادم که جایی ي فاصله.  کشم می خودم دنبال به هوا توي رو سستم هاي قدم

  . میشه اضافه بهش قدم یک انگار برمیدارم

  . خورن می چرخ ذهنم توي کارمندها ي گرفته نقش هاي صورتک

  . میشن تکرار سرم توي موذي ي حشره دسته یه صداي مثل هاشون پچ پچ

 دراز دست و میزنم کنار کردن ام احاطه که رو هایی آدمک.  دارم نگه پا سر رو خودم بتونم شاید میکنم روبلند دستم

  . میشه بند در چارچوب به گرفته رو اتاق فضاي که مهی توي شدم

...  

 ، شیممی غیب کمک براي همیشه که جور همون ، کجا و باشیم کی کنه نمی فرق ، میده نشون شده ایجاد که ازدحامی

  . داغیم هاي سوژه دنبال فضولی براي

  . کنم باز راه بینشون از خودم براي بتونم تا میزنم تنه ایستادن بیرون که هایی اون به

 مانع تا گیرم می دهنم جلوي رو دستم دو هر.  کرده خفه رو نفسم ، هم سر پشت هاي زدن سرفه.  خورم می تلو تلو

  . بشم حلقومم از هام ریه پریدن بیرون

 دو مها چشم.  کردم گم رو ها جهت.  بدم تشخیص رو درست راه تونم نمی.  میگردم بهداشتی سرویس دنبال چشم با

  . میگیرم دیوار به رو لرزونم دست و میکنم خشکی هق هق.  میزنن دو

 رو مپاها اما میشن سست زانوهام ضعف شدت از راه وسط.  کنم پیدا رو راهم غریزه روي از کور یه مثل تا میبندم چشم

  . رسونم می بهداشتی سرویس به بدبختی با رو خودم و میکشم زمین روي

  .چسبم می رو روشویی ي لبه دستم دو هر با.  نمونده تنم توي نایی دیگه میکنم باز که رو دستشوئی در
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 مشت تا ندچ و میکنم باز رو آب شیر.  میفتم کشیدن سیهه به ، نیستن نایم و هوا بین حائل هام دست دیگه که حاال

  . میگیرم اکسیژن کم یه.  میکنه عمل شوك مثل آب سردي.  پاشم می صورتم توي خنک آب

 درهم ننگرا که نداشتم چندانی آرایش شکر رو خدا.  میکنم نگاه روشویی ي آینه توي خودم ي پریده رنگ صورت به

  . بشم ریختنش

 به مه باز دستم.  میشه تازه دلم داغ میفته راستم دست به که چشمم.  بشورمشون تا میگیرم آب زیر رو هام دست

 هام مژه وير از چکه چکه اختیار بی اشک ، سوزه می که قلبم.  میکنه پیدا امتداد قلبم تا دستم سوزش.  میفته گزگز

  . میفته پائین

 برمیگردن هدوبار هام سرفه.  میشه خرابتر حالم ، شم بهتر اینکه جاي به.  میشکنه بغضم.  باشم خوددار تونم نمی دیگه

 ، یفتهم روشویی سفید ي بدنه روي سرخ ي قطره یه وقتی اما کنم آرومشون تا میدم فشار لبهام روي رو دستم پشت. 

  . نممیک ضعف.  میشه منقلب خون دیدن با حالم.  افتاده تازه خون رد هام انگشت روي.  میارم پائین رو لرزونم دست

  . خورن می هم روي حالی بی سر از هام دندون.  میکشم هم روي رو هام دست آب شیر زیر هولزده

  . بایستم سرپا تونم نمی دیگه

 با بار این و رسونم می دیوار به رو دستم.  خورم می سر ، خیس سرامیک روي که میدارم بر قدم سرویس در سمت به

  . ندارم هم رو در کردن باز رمق حتی.  میرم راه اون به اتکا

  . میذارم راهرو توي پا و میکنم بازش در، ي بدنه به تنم سنگینی فشردن با

 به رو خودم تا بگیره برام ماشین یه صدر میخوام فقط.  خوام نمی هیچی.  نیستم بد هم خیلی میکنم تلقین خودم به

 مذهن توي.  هایی حرف این از خرابتر که میزنه نهیب بهم ، میکنه خوردم داره درون از که اي رعشه اما.  برسونم خونه

  . میرم.  آره.  هست بهنام که بیمارستانی برم هم شاید میکنم فکر

 به محکمتر رو هام ناخن.  میکنه حرکت پاندولی نمناکم هاي چشم جلوي چیز همه.  نشسته عرق پشتم ي تیره روي

  . کنم حفظ رو خودم تعادل بتونم تا میدم فشار دیوار

.  داده عقب رو هاش شونه و کرده چلیپا اش سینه روي رو هاش دست که بینم می رو بیگی میرسم که سالن ورودي به

  . میکنه نگاهم داره پیرزومندانه نیشخند یه با

  . میشن دوتا دیدم توي تصاویر ي همه.  میشه خارج میدم بیرون سختی به که نفسی با هم جونم هاي ذره آخرین

 خیلی . میفته اتفاق کند دور یه روي داره چیز همه.  شنوم نمی و میشنوم رو شدنش باز صداي.  میشه باز آسانسور در

  . کشدار و کند
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 تصویر ونهت نمی ام رفته خواب مغز.  پاشه می روم به سخاوتمندانه لبخند یه.  میاد بیرون آسانسور در از آشنا تصویر یه

 شاید ذارمب میزنه نبض امان بی که ام شقیقه کنار تا میارم باال رو دستم یکی اون.  بده تشخیص رو مرد ي شده دوتا

 ستونش هک اي عشقه ترد ي شاخه مثل هم خودم.  میفته پائین حال بی دستم راه نیمه اما کنم متمرکز رو حواسم بتونم

  . میشم زمین نقش باشن گرفته ازش رو

  . ممیکن حس بیمارم هاي استخون مغز تا رو سالن کف هاي سرامیک سرماي.  نیستم هوشیارم اما نیستم هوش بی

 از اشصد انگار.  نیستن مفهوم برام هاش کلمه اما ، میزنه حرف باهام ، بره می رو اسمم که رو آشنایی صداي میشنوم

  . میشم غرق دارم انگار.  میاد آب زیر

 زیر رفتم و لغزیده ها ماسه توي پاهام میکنم حس.  نیستم و نبودم بلد شنا ، دونی می که تو خدا.  میزنم ناله دلم توي

 تو خدا.  باال هبکش و بگیره رو دستم باید نفر یه.  نیستم بلد رو دریا این توي کردن شنا من خدایا. آب فشار سنگینی

  ؟ میشنوي زیر این از رو صدام

  . نه تعلق احساس اما میکنم بودن معلق احساس.  میگیره کف سرماي از رو جوونم بی تن ، دستی

  . میرن می دقیقه چند براي حواسم ي همه.  بگذرن تا میشن قرن ، ها ثانیه

  . میشم جاگیر ، میشم جا به جا جایی.  میشه آروم هامه گوش توي که آشوبی ، گرده برمی بهم که تعلق حس

  . میشن تبدیل حس به دوباره دونه دونه ام گانه پنج حواس

 به که شوکی مثل ، خوشایند لرز این و میلرزونه رو هام گوش ي پرده منظم و محکم نواي یه صداها ي همه جاي به

 وشبازیگ هاي ثانیه.  مونه می ساعت تاك تیک مثل.  میکنه پیدا جریان تنم هاي سلول تک تک تو ، میدن مرده

  . برمیگردن خودشون سرجاي

  . برمیگرده روحم بی تن به زندگی.  میگیره ضربان دوباره باهاش گام هم ام درمونده قلب که ضربانه یه صداي

  . میکنه پر رو مشامم ، آشنا تلخ عطر یه

  . بشنومشون تونم می.  رسن می مغزم به و میگیرن شکل اطرافم امواج

  . است کالفه و زده حرص کاوه صداي

  ؟ آخه شد چی ؟ افتاد چی یعنی ، حسام -

 قشن یهو ، شده چی ببینم بخوام تا.  نیست خوب حالش انگار دیدم ، کنم سالم خواستم ، دیدمش تا.  میدونم چه -

  . جا این آوردمش منم.  شد زمین

  . میشه شفاف ، حسام صورت شکل به ذهنم توي دیدم که آخري تصویر اون
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 سر هب چی که ، بود افتاده راه به بساطی چه ، تر طرف اون اتاق تا چند دونه نمی هنوز که بوده کجا کاوه خود دونم نمی

  . آوردن من

  . نمیشه اما کنم باز چشم تا میکنم تالش.  میکنم حس گردنم روي رو دستی نوازش

  . میکنم جذب رو گرما این وجودم ي همه با.  میخزه پوستم زیر دستش گرماي

  . کرده یخ.  ضعیفه نبضش -

  . بده بهش رو این فعال بیا -

  . میگیرم قرار قراریش بی به.  میزنه چنگ دلم به کاوه نگران صداي

  . بیمارستان برسونیمش باید ؟ چیه این -

 این زا خوام نمی.  آغوششم توي بفهمم تونم می.  شدم فلج انگار.  تونم نمی اما کنم اعتراض و بخورم تکون خوام می

  . بکنم آغوش

  . میشه نزدیک بهم حسام صداي

  . ببینیم تا بده بهش این از کم یه -

  ؟ بینی نمی.  نیست خوب حالش ؟ ببینیم رو چی -

  ؟ بینی می رو حالش داري تازه مدت این بعد -

 هم نفسش حتی میکنم حس.  شده مرگم چه دونم نمی.  میشینه صورتم روي میده بیرون کاوه که اي کالفه نفس

  . معطره

  . میبینه رو هام پلک خوردن تکون انگار.  ببرمشون باال تونم نمی اما میدم تکون زور به رو ملتهبم هاي پلک

  . میکنه نزدیک لبهام به رو سردي چیز و میارتم باالتر کم یه

  . بخور این از کم یه ؟ رو صدام شنوي می!  هما -

 قویتر اه سرفه طوفان ، خورم می که رو قند شربت از کم یه.  میریزه حلقم توي بازم نیمه هاي لب الي از شیرین مایع

  . برمیگرده قبل از

 هام مچش.  میده تکیه اش سینه به نشسته نیمه حال به رو من جاش به و میکنه دور دهنم از رو لیوان کاوه هاي دست

 من شتپ رو دستش.  است کاوه آغوش توي ام تنه باال و کشیدم دراز دفتر توي چرم ي کاناپه روي.  میشن باز باالخره

  . میده ماساژ رو پشتم داره و گذاشته

  . نمیکنه همراهیم ، ام سوخته نفس ي سینه هنوزم اما میشن قطع هام سرفه
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 اسمش . میشکنه رو مقاومتم.  کنه می ویرونم نوزاشش.  میره پائین و باال پشتم هاي مهره روي نرم هاش سرانگشت

  . میزنم ناله رو

  ! کاوه -

 رمز اسم انگار " جانم " میگه وقتی اما نرسیده هم خودم گوش به حتی میکنم فکر که است گرفته حدي به صدام

 که اوله بار.  میده رو جوابم طوري این که اوله بار.  پیچه می هام ریه توي خنکی ي تازه جریان ، باشه برده رو نفسم

 روي صداش ، میکنه پهن زمین روي رو هاش اشعه که خورشیدي مثل.  هست گرم طالیی هاي رگه این صداش توي

  . میشه پخش ام سینه

 با رفتهگ راه لبم ي کناره که رو شربتی.  میکشه بیرون کاغذي دستمال تا دو میز روي ي جعبه از و میکنه دراز دست

  . میکنه خشک مالیمت

  . میکنه زمزمه لب زیر

  ؟ رنگی جوجه تو شدي چی -

  . میکنه تزریق پیم و رگ به رو آرامش صداش موسیقی

 از که وستشپ از کم یه لمس با صورتم پوست.  میدم تکیه اش سینه به رو پیشونیم لوس ي بچه یه مثل اختیار بی

  . برمیگرده نرمال دماي به ام یخزده تن ، حرارت همون با.  میگیره گر بیرونه پیراهنش ي دکمه بازي

 ارتکر رو کارش مصرانه اما میدم تکون امتناع به سري.  میگیره دهنم جلوي و برمیداره میز روي از دوباره رو لیوان

  . میکنه

  . دکتر ببرمت باشی داشته جون ، بخور کم یه -

  . گردونم برمی راست و چپ به رو سرم دوباره.  میگیرم تهوع حالت هم مایع اون نوشیدن تصور از

 حداقل رد این پشت که رفته یادم.  شاهده و جاست این هم حسام که رفته یادم.  میکنم جا بغلش توي بیشتر رو خودم

 . نیست محکم هم کاوه آغوش و میرم می دارم رفته یادم.  دادن گزارش حال در حتی یا پردازین داستان حال در نفر ده

 شیونهآ اون مرز توي هم باز اما.  است زلزله خط روي خونه ساختن از گرفتن امنیت عین میگیرم حضورش از که امنیتی

  . میسازم

 ورحض شرم از.  میداره نگه ، بلور تندیس یه مثل ، لطیف اما محکم بازوهاش مابین رو من و میذاره کناري رو لیوان

  . میشم دور انرژیم منبع از ازش شدن جدا با انگار.  کنم جدا ازش رو خودم تونم نمی اما میبندم چشم حسام

 دلم ويت.  نه خدا از و شدم شرمنده حسام از هم باز که میکنم فکر این به وقتی میشم زده خجالت بیشتر خودم پیش

  . بار یه همین فقط میگم عاجزانه. است پایه بی میدونی هم خودت که هایی قول اون از.  میدم قول بهش



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴٣٨ 

 

  . میاد زبون به که معذبم فهمه می خودش حسام

  . بیاین شما تا آسانسور دم بیارم رو ماشین رم می من -

.  میره ائینپ و باال اش سینه.  میکشه عمیق نفس یه.  میده تکیه سرم به رو اش چونه کاوه ، میشه بلند که در صداي

 کاوه که کرده باز رو موهام کش و آورده در سرم از رو مقنعه ، میزدم پا و دست خال اون توي وقتی کی دونم نمی

 مواج حرکت از.  میزنه شونه رو موهام مهرش انگشت سر با.  بره می فرو پریشونم موهاي الي رو هاش انگشت

  . میشه رو و زیر دلم.  میفته تالطم به وجودم ، دستش

 متفاوته مختلف افراد روي تاثیرش میگفت.  درمانیه شیمی ، درمان هاي راه از یکی میگفت.  میفتم دکتر هاي حرف یاد

 جربهت رو لذت این تونستم نمی وقت هیچ ، بود ریخته موهام اگر ، بودم رفته اگر.  بریزه موهام که هست احتمالش اما

  . کنم

 هاي چراغ نفر یه,  شی سوار موجشون روي بخواي تا.  کوتاهن فیلم یه مثل زندگی هاي خوشی ي همه چند هر

  . میفته پائین پرده و میکنه روشن رو واقعیت

 نمی.  شمب پاش به پا تونم نمی.  برم باهاش تونم نمی که من.  میفهمم رو کارم عواقب تازه ، میفتم مریضیم یاد وقتی

  . باشم باهاش دکتر تا حتی تونم

 مه کوتاه تماس همین توي.  بگیرم فاصله ازش تا میذارم اش سینه روي رو دستم کف.  میکنم جور و جمع رو خودم

 بیرون غلشب از رو خودم تا میگیرن رو جونم انگار.  میگیره نبض کنان رقص ، تنم تمام توي دستم کف از زندگی سیال

  . میندازم پشتم و میپیچم هم دور دست با رو موهام.  بکشم

 به و میداره برش مبل ي دسته روي از کاوه که میگردم ام مقنعه دنبال چشم با.  منه روي هنوز کاوه ي خیره نگاه

 و میکنم آویزون مبل روي از رو پاهام.  میکشم کنار رو خودم. میکشمش سرم روي زحمت به.  میکنه درازش طرفم

  . میگیرم هام دست توي منگه کمی هم هنوز که رو سرم

  . بنده نمی سرش پشت رو در اما میره بیرون در از و میشه بلند کنارم از کاوه

 جاماین که حاال ؟ میشد چی کنن کمکم تا دید نمی روز و حال اون توي رو من و اومد نمی امروز حسام اگر میکنم فکر

  ؟ میشه چی

 دهآور دفتر به رو من وقتی ، حسام بغل توي من هوش بی بدن تصویر مسلما اما.  یادمه کاوه شب اون هاي حرف هنوز

  . بشه فراموش راحتی به که نیست چیزي هم

  . گرده برمی دستش توي کیفم با کاوه

  ! خونه فقط.  خونه برم باید
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  . شم بلند جا از بتونم تا میگیرم مبل بدنه به رو دستم

 نارک رو خودم کنم می حفظ رو تعادلم و میشم پا رو که همین.  میگیره رو بغلم زیر و رسونه می بهم رو خودش کاوه

  . کشم می

  . ممنون.  تونم می خودم -

  . میکنه اشاره فقط کاوه اما بگیرم رو کیفم تا میکنم دراز رو دستم

  . بریم.  میارمش -

  . خوبه حالم.  برم تونم می خودم -

  . میده رو جوابم کالفه کاوه.  کنم انکار تونم نمی رو صدام توي لرزش هاي رگه هم خودم

  . ببینتت دکتر یه باید.  بودي رفته هوش از.  نیستی خوب -

  . داشتم گیجه سر.  بود افتاده فشارم کم یه فقط -

 مست.  همیگیر بازي به رو لبم ي گوشه نرمی به شصتش انگشت با.  میاد جلو آروم.  میزنه چرخ صورتم توي نگاهش

  . لمسش از میشم

  ؟ میاري باال خون میفته فشارت وقتی همیشه -

  . کنم پنهون رو هراسم میکنم سعی و میکشم کنار رو خودم زده شوك

 این.  میرم طفره دادن جواب از.  نه رو صورتم اما بودم شسته رو هام دست اومدم می بیرون دستشویی از وقتی!  لعنتی

  . کنه جلوه کننده متقاعد و محکم کفایت حد به لحنم میکنم سعی بار

  . نمیاد خوشم رفتن دکتر از که دونی می...  فقط کم یه!  خوبم گفتم -

  . میزنه لب

  . لجبازي هنوزم -

  . میکشم بیرون اش پنجه از رو کیفم و میشم خم

  . میندازم جلوش رو خودم.  میره در سمت به من از جلوتر و میده تکون تاسف به سري

  . برم حسام با بهتره!  کاوه -

  ؟ حالت این با -

  . پیچم می بازوش ستون دور پیچک مثل رو دستم ناخودآگاه و میشم خیره دلخورش نگاه توي
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  ... گفتی خودت.  دومون هر براي.  بهتره طوري این دونی می -

  . گفتم چی دونم می -

  . میفتم راه سرش پشت ناچار.  میره بیرون در از من از زودتر.  است کاوه هنوز هم اون ، همام من اگر

.  رهد پشت هاي چشم و ها گوش با مواجه وقت حاال.  میکشم عمیقی نفس شینه می در چوبی ي تنه روي که دستم

 ؟ بده قدرچ ؟ چیه گناهم مگر میکنم فکر بعد اما نشم رو در رو کسی با تا بندازم پائین ممکن حد تا رو سر خوام می اول

  ؟ کنن بازخواستم دیگران بذارم باید چرا ، اصال

 هب بخوام که اون بی و میام بیرون اتاق از کاوه پشت.  میدارم نگه راست رو قامتم زحمت به و میگیرم باال رو سرم

  . میگیرم جا آسانسور اتاقک توي بکنم توجهی کسی

 فلزي ي دیواره به کنم جلب خودم به رو کاوه توجه که اون بی.  میره تحلیل توانم ، میشه بسته رومون به در که همین

  . میزنم تکیه

.  میاد مونطرف به و میشه پیاده ماشین از.  میبینم در جلوي رو حسام ماشین.  میشه باز پارکینگ توي که آسانسور در

  . میشه قدم پیش کاوه

  . حسام میبرمش خودم -

  . پرسه می و بهم میکنه رو بالفاصله

  ؟ بیاي ماشین تا تونی می -

  . میده رضایت آخر دست و برمیگرده و میره ما بین حسام نگاه.  میبرم پائین و باال تائید به سري

  ! میگیرم تماس باهات بعدا من پس -

  . میده تکیه خودش به رو من و پیچه می کمرم دور کاوه گر حمایت دست گیره می رو ازمون که حسام

 رو ماشین بخاري.  میگیره جا فرمون پشت هم خودش ، شدنم سوار از بعد و میکنه باز برام رو ماشین در حرف بی

  . میفته راه سکوت توي و کنه می روشن

  . میکنه انتخاب رو دوم مسیر ، میره ما خونه به که خیابونی جاي به پیچ سر

  . میشینه ، شده ماشین ي دنده بند که دستش اون روي دستم

  ؟ کاوه میري کجا -

  . آشنا دکتر یه پیش -

  . االن.  خونه برم میخوام.  ندارم الزم دکتر من -
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  . میگه و میزنه پوزخندي

  ؟ کنی گوش حرف بار یه شد -

 کاغذي کاخ به میکشه آتیش اش زمزمه با زدن دور حال در.  میگیره فرمون به و میکشه بیرون دستم زیر از رو دستش

  . من زندگی

  . باید که میره رو راهی فقط ظاهرا.  تو دست به نه داره احتیاج من دست به نه اتومات دنده ماشین -

  . رسونه می خونه دم تا رو من اي اضافه حرف هیچ بی

  . کنم باز رو خونه در تا مونه می.  میشم پیاده و میکنم تشکري لب زیر

 آخرش بریم باید ما که راهی میکنم فکر.  شنوم می رو ماشینش شدن کنده جا از صداي تا ایستم می گوش در پشت

  ؟ شه ختم قراره کجا به

***  

 ، میذارين تنهاش بدي نشون که همین گاهی.  نیست دارم دوستت گفتن به ، نفر یه به ات عالقه دادن نشون همیشه

  . کرد کنش ریشه نمیشه جوري هیچ که میکاره وجودش توي رو حسی

 دلم هاي دیواره به رحمانه بی تنهایی.  داشتم بدي حس ، نیست کسی دیدم و خونه رسیدم وقتی حال اون با دیشب

  . میکرد مسموم رو ذهنم هواي ، نبود کنارم کس هیچ که این و بود بد حالم.  مینداخت چنگ

  . کنم عوض رو لباسم اومد نمی دلم و میداد رو کاوه عطر بوي هنوز تنم

  . زدم زل خاموشش ي صفحه به مچاله و کردم پرت رو خودم تلویزیون جلوي مبل روي

  . نداشتمش دیگه که تصویري.  بود تر کننده سرگرم برام فیلمی هر از کاوه آغوش توي خودم رنجور تن تصویر

 و بود تر سمج من افسردگی از بود خط پشت که کسی اما.  نکردم عوض رو موقعیتم ، خورد زنگ گوشیم وقتی حتی

  . کرد بلند کیفم توي هاي پرت و خرت زیر از رو گوشی ملودي سوم بار براي

  . هانیه جز داشتم رو کسی هر صداي شنیدن انتظار دادم جواب گوشی روي ناشناس ي شماره به وقتی

  . شناخت نمی همایی اصال انگار.  نگرفت رو سراغم دیگه شاپ کافی توي روز اون از بعد

  .میکرد گله وفائیم بی از و پرسید می رو حالم ، انرژیش از سرشار صداي باهمون و بود زده زنگ حاال

 مباش داشته اعتراض فرصت اینکه از قبل و کرد تنم پرو اسم به و دوخت و برید خودش ، قبل مثل ، همیشه مثل

  . کرد خداحافظی
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 ، شده ها بچه ي خنده صداي از پر توش که حاال ببینین نیومدین اما دادین روح ، زدین طرح خودتون رو مهد " گفت

  ".  گرفته زندگی از رنگی چه

 مهد و خودش دیدن براي رو فردا قرار کی کردم می فکر و کردم می نگاه دستم توي شده ساکت گوشی به هنوز

  . کنم مخالفت نتونستم حتی من که بود گذاشته

  . کرد بهتر رو حالم بود یادم به کسی که همین بود که چی هر

 در.  اشتمد بیگی با که ماجرایی ار بعد روز درست خصوصا.  شرکت برگردم بتونم که نبودم قوي قدر اون دونستم می

  . نبود توانم

  . بود حقم مرخصی روز یه

 آخر دست و نوشتم.  کردم اصالح و نوشتم.  کردم پاك و نوشتم.  نوشتم پیام یه کاوه براي و برداشتم رو گوشی

  . بمونه هام نویس پیش ي پوشه توي تا گذاشتم

  . همین فقط رم نمی ، کردم فکر

 می دلم ته.  بدم فریب تونستم نمی که رو خودم اما.  بود دیده رو روزم و حال خودش.  بگم چیزي بهش نداشت لزومی

  . بشه نگرانم خواست

 زیر رو ما پریده رنگ صورت حوصله با و کندم جا از بشه همیشگی تا رفت می روزها این که اي خستگی وجود با صبح

  . کردم پنهون آرایش

 و همیر روم جلوي ساختمون و دستم توي کاغذ تیکه بین نگاهم متعجب و ایستادم ، داشتم که آدرسی جلوي حاال

  . برمیگرده

 هم بیرونی دیوارهاي.  رقصیدنن حال در روش عروسکی هاي طرح و گرفته خودش به اي تازه رنگ آهنی بزرگ در

  . شده عوض جدید تصویري آیفون یه با قدیمی زنگ.  طور همین

  . میشه باز روم به سوالی هیچ بی در میزنم که زنگ

 می رو ام گونه و میکنه احوالپرسی باهام ، سابق محبت با و میاد استقبالم به رو ساختمون جلوي هاي پله خودش هانیه

  . بوسه

  . کشونه می خودش دنبال و میگیره رو دستم که میکنم نگاه حیاط دیوارهاي به

  . بزن دید رو حیاط پنجره از.  تو بریم بیا!  دختر سرده خیلی!  هووف -

 ینقاش دستش توي کش خط یه با الغر و دراز عینکی زن یه درش روي که ها اتاق از یکی تا خودش سر پشت رو من

  . میبره شده
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 به و یشهم بلند جا از دیدنمون با زن.  نشسته ساله چند و سی زن یه یکیشون پشت که هست میز تا دو دفترش توي

  . شونتم می دوم میز جلوي صندلی روي و میکنه معرفی زن به رو من هانیه.  میزنه لبخند رومون

  . کن تعریف.  ببینم بشین -

  ؟ بگم چی -

  ؟ دیگه نکردي نگاه سرتم پشت ؟ دیگه رفتی -

 ردمک تلنبار دلم توي خودم براي که هایی حرف و خواستگاري ماجراي از بعد بگم.  بدم باید چی رو جوابش مونم می

  ؟ نگرفتید خودم خاطر به رو من سراغ موقع اون چرا شما اینکه یا ؟ بشم رو در رو باهوتون تونستم نمی دیگه

 پشت جوش ازقهوه رو ها لیوان.  طرفم گرده برمی کمونی رنگین سرامیکی لیوان تا دو با ، میشه طوالنی که سکوتم

 یرونب شکالت جعبه یه کشوش توي از و میز پشت میره.  میذاره جلوم میز روي رو یکیش و میکنه قهوه از پر سرش

  . میگیره جا روم به رو صندلی روي هم خودش.  میکنه تعارف بهم و میاره

 کم لیوان ي دسته که فرق این با دارم آبدارخونه توي رو لیوان این شبیه.  میشم خیره بهش و برمیدارم رو لیوان

  . شکسته کوئینم

  . لیوانم ي دسته خالی جاي شاید.  میکشه تیر ام سینه توي جایی

  . میکنه پائینم و باال نگاه با و میزنه تکیه صندلیش پشتی به خیال بی اما هانیه

  ؟ مریضی.  پریده رنگت -

  . نیست طوري -

  ؟ گذشته وقت چند مگه.  شدي الغر هم خیلی -

 هم اوهک.  میریزه زهر ، کامم به تلخ ي قهوه.  میبرم لب به رو لیوان ، جواب از رفتن طفره وبراي میزنم غمناکی لبخند

  . کنه شیرینش برام تا نیست کنارم

 ويج ذهنم توي ، " بخور روشیرین ات قهوه الاقل ، هست تلخ کافی حد به زندگی " میگفت اینکه از ، یادآوریش از

  . میفته راه به عسل

  . میدم تغییر آشکارا رو بحث جهت

  . ها گرفته حسابی انگار کارتون اما کردین شروع ماه مه از بعد که این با -

  . برمیایم باهاش هام قوله و قرض پس از.  دارم دوست رو ها بچه.  خوبه.  آره -

  . ببینم هم رو ها کالس دارم دوست -
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  . چرخونه می دست توي رو لیوانش و میندازه پا روي پا

  . بري میذارم زودي این به مگه.  بزنیم گپ خورده یه فعال.  بعدا میدم نشونت -

 کنیم وانمود که هم چقدر هر انگار.  میارم کم حرف دادن ادامه براي و چرخه می اداریش ي ساده ظاهر روي نگاهم

  . میزنه فریاد رو شدنش کمرنگ ، دوستی این ته ته چیزي یه هم باز نیفتاده اتفاقی

 درك رو کاوه احساس تازه.  میکنه جدا هم از رو ما نامرئی دیوار یه حاال.  نیست ما بین نزدیکی احساس اون دیگه

 من.  نمیشه قبل مثل براش چیزي هیچ دیگه فهمم می.  بجوشه تونه نمی گروه این با دیگه چرا فهمم می.  میکنم

  . نمیشم سابق هماي هیچوقت دیگه هم

 بهم حهصف روي بهنام اسم میارم بیرون کیفم از که رو گوشی.  میشه بلند گوشیم زنگ صداي که افکارم همین تو

.  دمب رو جوابش هانیه جلوي نیستم راحت.  بزنه حرف باهام خواد می چی به راجع بزنم حدس تونم می.  میزنه چشمک

  . بین ذره زیر گذاشته رو من که برمیگردم هانیه طرف به لبخند به و میدم تماس رد

  . میکنه ام شوکه که میکشم سر و سردم ي قهوه ي مونده باقی

  ! درارتباطی کاوه با دوباره شنیدم -

  . نه یا بخواد جوابی که سواله اصال.  بگم باید چی دونم نمی

 ور من خواست مدت همه این از بعد همین براي ؟ کاوه خود یا حسام.  شنیده کی از رو " شنیدم " این دونم نمی حتی

  ؟ ببینه

  . نداشت ها عادت این از!  بود بعید که کاوه از ؟ شده چی -

  . میکنه جلب هم رو نشسته دوم میز پشت که زنی توجه اش خنده صداي میشه طوالنی که سکوتم

  ؟ کو ات حلقه پس ؟ دیگه بخوریم شیرینی یه قراره دیگه بار این -

  . میاد بیرون گلو ته از زور به خشدارم صداي

  . نیست ها خبر این از -

  . بده هولتون یکی باید.  انگار الزمین کمک ؟ میکنین دست دست قدر این تا دو شما چرا!  بابا اي -

  . بگذرم بحث این کنار از میخوام باال سر هاي جواب با.  بندازه راهمون خودش قول به میخواد وخنده شوخی با

 ندید ي بهانه به و میشم بلند جا از ، میکنه صداش عذرخواهی با در الي از و میزنه رو دفتر در که ها مربی از یکی

  . میکنم فرار ازش اطراف
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 میکشم هامون خاطره نقش روي رو انگشتم سر و چرخم می ، زدیم رنگ خودمون که دیوارهایی مابین ، ها راهرو توي

.  

 روي رو خودش زمستون ظهر تنبل آفتاب و ظهره نزدیک.  میکشه کشیده حیاط تا نگاهم ، ساختمون اي شیشه در از

  . کرده ولو دیوار هاي شونه

  . ببرن رو هاشون بچه زودتر تا اومدن والدین از تا چند

 حیاط سرماي توي که ناز دختر یه و کوچولو ي بچه پسر تا دو.  رقصه می حیاط توي هاي فرشته بین هام چشم

  . خونه گرم محیط توي ببرنشون و سراغشون بیان مادرشون و پدر تا ایستادن

  . ان دیگه هم با صحبت گرم و سرمان توي هاشون بچه رفته یادشون که مادرهایی و پدر

  . پاش زیر بره ممکنه لحظه هر که بازشم کفش بند نگران من و میدوئه یکی اون دنبال داره ها پسر از یکی

  . میشم سرازیر ها پله از

 گره رو کفشش سرکش بند بازي به.  میزنم زانو جلوش و میگیرمش سر پشت از.  میدوئم بچه دنبال و میکنم خم قد

 واپیمايه یه پشت واقعا که میفهمه کی میکنم فکر و میکنم تعریف رو دیوار روي هاي نقاشی ي قصه براش.  میزنم

  ؟ باشه خوابیده ممکنه قصه تا چند خندون قرمز ماشین یه یا آبی

 منه هاي نداستا به بیشتر حواسش بدم تشخیص تونم نمی و شده خیره بهم دقت با ندیده رو من حال به تا که پسرك

  . صورتم روي نامعلومی ي نقطه به یا

 یطالئ موهاي سرانگشت با.  خورده پیچ هم در بدجوري که زندگیم کالف مثل.  بافم می هم به قصه و میزنم حرف

  . میکنم مرتب رو اش ریخته درهم

  . دوئه نمی همبازیش دوست پی هم نگاهش حتی و میده گوش آروم پسرك

  .پرسه می اش کودکانه لحن با و میکشه من صورت روي قصه وسط رو پوشش دستکش کوچیک دست

  ؟ بود تو مثل ام برفی سفید -

  . دم می مثبت جواب بهش سر حرکت با اما ؟ من شبیه اون یا ام برفی سفید شبیه من میکنم فکر

  . میگیره قاب رو صورتم و میاد مخالفم سمت ي گونه روي هم دستش یکی اون

  . ندارم دوست سیب دیگه هم من.  میشی مریض!  ها نخوري سیب -

  . میده دست بهم عجیبی حال
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 ور سپیدش فکر کنم می تالش.  گیرم می رو توصیه این دارم دیر چقدر که کنم می عزاداري خودم براي ذهنم توي

  . کنم اصالح

  . بخوري باید هم تو خوردم رو سیبم من.  خوبیه خیلی ي میوه سیب -

  ؟ نشدي مریض وقت اون -

  . وجودش زاللی برابر در میگیرم کار به رو صداقتم ي همه

  ! داره دوستش چقدر شاهزاده فهمید نمی که خورد نمی رو سیب اگر هم برفی سفید اما.  چرا -

  "...  وقت هیچ ، وقت هیچ من ي شاهزاده ".  میکنم گیري غلط رو ام جمله خودم دلم توي

 سرفه.  دنمی فشار رو حلقومم.  برنمیدارن دست...  سرفه...  سرفه.  میچینه چین نقطه ذهنیم ي جمله مابین میاد سرفه

  ... سرفه... 

 اما . میفتن سوزش به ، برمیدارن خراش که زانوهام سر.  خورن می زمین.  کنن تحمل رو وزنم تونن نمی دیگه زانوهام

  . سوزه می بیشتر گلوم هم هنوز

  . میاد جلو و میکنه پر رو مون قدمی یک ي فاصله دوباره پسرك

  ؟ شدي مریض دیدي -

 دیگه مخان از.  میزنه تلنگر پسرك مادر به باالخره هام سرفه خشدار صداي.  بدم رو جوابش تونم نمی.  میارم کم نفس

  . سمتمون میاد و میشه جدا گرفته محکم حاال رو دخترکش دست و ایستاده دستش کنار که اي

  . کنه می دورش من از و چسبه می رو کوچولوش پسر دست

  . میاد بیرون ساختمون از ، من دنبال داره که هانیه سمت میره

  . شنوم می رو زن طلبکار بلند صداي اما بینمش نمی

  ! نمیان مهد باشن مریض اگر هاتون مربی کردم می فکر جوون هانیه -

  . مکن تنظیم رو هام نفس میکنم سعی و میشم بلند زانوهام روي از.  شنوم نمی رو هانیه مالیم لحن و آروم صداي

  . میده قرارم مخاطب و میاد سمتم کرده مهار هاش انگشت بین محکم رو بازیگوشش پسرك دست حاال که زن

 به زیاد.  کن مراعات کم یه مریضی هم شما.  نمیکنه قبولشون هم مهد خود باشن مریض اگر ها بچه اما ببخشید -

  . گیرن می زودتر ضعیفن.  نشو نزدیک ها بچه

  . میکنم راحت رو خیالش و میزنم اش مادرانه هاي نگرانی به لبخندي
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  . نداره واگیر من مریضی -

  . میندازه کوچولوش هاي شونه روي رو اش بچه عروسکی ي کوله و میکنه نازك چشمی پشت

 قابل هم خیلی ها دکتر این حرف.  میشه گیر همه سال موقع این که هم آنفوالنزا.  کنه نمی فرق نه یا باشه ویروسی -

  . اشه بچه نگران آدم.  فهمی می باشی مادر هم خودت.  نیست اعتماد

  . میکنم زمزمه آروم ، میبینه رو زدنمون لب فق میشم مطمئن وقتی و میزنم تخمین رو خودم با هانیه ي فاصله

  . نداره واگیر سرطان اما باشماست حق -

 نهک فرصت اینکه از قبل.  میشه تبدیل ترحم از موجی به نگاهش دلخوري و برمیگرده سمتم به سرعت به زن سر

 ربیارهد سر زن حالت تغییر علت از خواد می که رو هانیه دست.  هانیه سمت میرم و میدم تکون براش سري بگه چیزي

  . داخل سمت میکشمش و میگیرم ،

  . میره یادم نکنی فکر.  ندادي نشون بهم رو ها کالس هنوز -

  . میکنه هدایتم راهرو توي اتاق آخرین طرف به و میاد پام به پا

 دکتره.  اه بچه هفتگی ي معاینه براي میاد امید خواهر شوهر ها شنبه پنج معموال.  کنیم شروع جا این از بیا اما باشه -

  . میشی هم مجانی ویزیت یه.  ببینش بیا هم تو.  ببینه رو ها بچه اومده استثناً متخصص یه امروز اما. 

  . نیست شنبه پنج که امروز تازه.  ندارم الزم دکتر که من -

  . داشت وقت رو امروز دکتره این خب اما آره -

  ؟ اطفال ؟ هست چی متخصص -

  . میگه بده ورود ي اجازه بفرمائیدي صداي تا.  میزنه رو اتاق در و میدزده ازم رو هاش چشم

  ؟ میخوان چی متخصص.  دارن خونی کم تهش یا ان سرماخورده یا که ها بچه.  چی هر حاال -

  . دهکر پر رو متري شش کوچیک اتاق کرم کوچیک میز یه و رنگی پالستیکی صندلی تا چند ، میشم که وارد

 بین که رو هک مشکوکی نگاه چشم ي گوشه از.  میکنم سالم نشسته میز کنار که میانسالی مرد به هانیه از تبعیت به

  . بینم می میشینه بدل و رد هانیه و مرد

  . میشه دقیق صورتم توي مرد

  . نشستن به میکنه دعوتم رسا و بلند ، جدیه خیلی صورتش روي لبخند خالف بر که صداش

  ؟ شمائین مهد امروز بیمار آخرین پس -
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  . کردم تموم پیش وقت خیلی رو مهدم دوران من.  رسوندن عرضتون به اشتباه دکتر -

  . گفتن درست رو مریضش قسمت میگه که صداتون اما -

 از پر لیوان یه.  میکنه مرتب رو میز روي وسائل داره ، پرت حواس که هانیه به میدم رو حواسم و میزنم خندي زهر

  . عروسک تا چند و چوبی هاي آبنبات از پر شفاف پالستیکی ي جعبه یه ، بستنی هاي چوب

  . نمک نمی میاد سمتم به حاال که قامتی کوتاه پزشک به شدن تر نزدیک براي تالشی و خورم نمی تکون جام از

  ؟ ترسین می آمپول از احیانا یا کنم معاینتون بذارید تا بدم آبنبات هم شما به باید -

 تیکه تیکه خودم ، توئه سر زیر کارها این بدونم اگر!  حسام بهت لعنت ".  میکشم نشون و خط حسام براي دلم توي

  ".  میکنم ات

  . میندازم گیر رو اش شرمنده نگاه و میچسبم رو بازوش بذاره تنهامون فعال یه با هانیه اینکه از قبل

 دونم نمی هنوز که دکتري هم بعد و میگذره توصیه سري یه و محتاطانه هاي جواب ، سوال تا چند با مکالممون

  . نویسه می عکس و آزمایش برام چیه متخصص

  . منتظرمه و زده تکیه رویی به رو دیوار به هانیه ، میام بیرون که اتاق در از

  . نمیدم گوش هم موندن براي اصرارش به و میکنم اجباري خداحافظی یه

.  یکنمم مچاله دستم توي بندازم بهش نگاهی که اون بی نوشته برام دکتر که رو کاغذي و میزنم بیرون مهد توي از

  .بیارم روش به رو بودم کرده نثارش دلم توي چی هر تا میگیرم رو حسام ي شماره

  . بمونم خونسرد کم یه فقط ، کم یه بتونم تا برمیدارم بلندي هاي قدم.  گیرن نمی آروم جا یه پاهام

  . میکنم شروع پیچه می گوشی توي گفتنش الو صداي که همین

 ركس توش حقی چه به.  مربوطه خودم به من خصوصی زندگی فهموندم همه به همیشه براي بار یه میکردم گمون -

  ؟ کشی می

  . میکنه پر رو گوشم اش زده بهت صداي

  ؟ شده چی ؟ هما تو میگی چی -

  ؟ چیه دیگه ها نمایش این بگو تو -

  . کنه جور و جمع رو خودش تا میکنه مکث کم یه

  ؟ کجائی ؟ چیه منظورت فهمم نمی ندي توضیح درست تا -
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  ؟ نظرت به باشم کجا باید -

  ؟ شرکتی -

  . فرستادیم خودت که جایی همون بیا ؟ چرا شرکت -

  . میگه کالفه و میده بیرون صدا با رو نفسش

  . بگم تبریک خودم به باید ، دربیارم سر کاوه و تو کار از من -

.  یکشمم پیشونیم به دستی و ایستم می جام سر.  میزنم حرف چی مورد در دارم دونه نمی اصال میگه خبرش بی لحن

  . میزنم ناله لب زیر

  ! ـاوهکـ -

***  

  . نیست سینه وسط گوشت مشت یه این درد مثل دردي هیچ

  . بدحالیه روشن ترجمان خودش دلتنگی اما حالم بد

 هک دلی حریف.  نمیشم سرکشم دل حریف هست چی هر اما ندارم رو بقیه ي خیره هاي نگاه سنگینی تحمل و تاب

  . است کاوه دیدن لحظه یه همون ي وابسته

  . شرکت برمیگردم

  . گردم می بر اما گذشته روز دو فقط

 جواب سرسري آبدارخونه توي رفتن حال در اش منتظره غیر احوالپرسی به.  میرم در صدر ي خیره هاي نگاه زیر از

  . میدم

  . میکنم پر چاي از و چینم می سینی توي مرتب رو ها لیوان.  میکنم رفتار عادي روز هر مثل

 روي ممیکن پرتش.  بچرخم دور ها اتاق توي و بردارم رو چاي از سنگین سینی نمیکشم ، میکنم حس آخر ي لحظه اما

  . میکنم نگاهش درموندگی با و کابینت

 انداختن شگو پشت بابته دستم از و بهنامه.  بخورم افسوس خودم حال به خیلی نمیذاره میشه بلند که گوشیم صداي

 هم فردا اگر هک میکنه تهدیدم ، کنارش و گرفته بیوپسی وقت فردا براي میگه بهم.  عصبانیه خیلی وقتِ  چند این هاي

  . برم بابا با باید رو بعد دفعه ، برم در کار این زیر از اي بهانه یه به بخوام

 کار این بخوام که نیستم مطمئن خیلی هم خودم هنوز چند هر.  میکنم عمل هاش توصیه به که میدم اطمینان بهش

  . ترسم می نتیجه شنیدن و رفتن از انگار.  بکنم رو
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 دیدن یدلتنگ خاطر به دستم نامحسوس لرزش بفهمم تونم نمی.  میذارم رو کاوه ي قهوه فنجون دیگه سینی یه توي

  . فرداست آزمایش استرس و ضعف سر از یا دوري روز یه از بعد است کاوه

  . میشم وارد و میزنم رو دفتر در صدر به کردن نگاه بدون

  . میذاره جواب بی رو سالمم همیشه عادت وبه نمیکنه بلند سر کاوه

  . میکنم مکث کم یه ، میذارم میزش روي که رو فنجون

  .بکشه صورتم روي رو هاش چشم تعللم شاید میکنم صبر.  کرده رو نگاهش س.هو و شده بازیگوش دلم

  . میکنه فرار نگاهم از سرسختانه همچنان اما مونن می باز نوشتن از هاش دست

 راه ازيب من ي بیچاره دل و من زندگی و من با حقی چه به اصال بگم تا.  کنم شکوه ازت تا کن نگاه میگم دلم توي

 نگاهم تونی نمی حتی حاال اما بفرستی دکتر برام ، بکشونی مهد تا رو من تونستی می دیروز چطور اصال ؟ انداختی

  ؟ کنی

  . میکنه نوشتن به وادار دوباره رو هاش انگشت که میره پیش من افکار از جلوتر اون انگار

  . میکشم عقب ناکام

  . میکنه زمزمه که نشدم دور هنوز

  . رادیولوژي براي میري ، نمیایی امروز میکردم فکر -

 باالخره ! دیدي " میکنه نجوا گوشم توي شیطون ریز صداي یه نفربا یه.  میکنه باز هم از رو هام لب لجوج لبخند یه

  ".  نیاورد طاقت

  . نباش من براي خیلی نیست قرار.  کوتاهن.  دارن مدت ها شادي این میفته یادم.  نمیشه دار دنباله زیاد شادیم اما

  ! نیست عادالنه این

  . نیست عادالنه این!  انصاف بی.  میدوزم چشم میگیره ازم رو نگاهش هنوزم که مردي به و میگردم بر

  . میگم آروم خودش مثل هام گالیه ي همه جاي

  . برم فردا قراره -

  . هام نفسم سرطانی هاي سلول از برداري نمونه براي اما میرم بهنام با فردا ، نیست که دروغ ، میگم خودم پیش

 این زا حتی.  میبرم فرو ام سینه توي شناوره هوا توي که رو عطرش ي ذره ذره.  میکشم عمیق نفس یه فکر این با

  . میگیرم نفس.  بوئه خوش هم فاصله همه



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴۵١ 

 

  ؟ بیمارستان ، درمانگاه کدوم ؟ میري کجا -

 به ، کنم مجبورش تا دم نمی جواب.  چرا جواب و سوال اما کنه نمی نگاهم که این از.  میگیره حرصم سختیش سر از

  . دیدنم

 اش تیره و سوال پر هاي چشم.  کنه نگاهم خواسته نمی میره یادش انگار.  میشه تسلیم باالخره ، میاد کش که سکوتم

  . میزنه بیرون دلتنگی شبیه چیزي هاش چشم عمق از لحظه یه.  میدوزه بهم رو

  . هم تصویر بلعیدن توي میذارن مسابقه هم با هامون چشم

  میگم وقتی است خفه و زیر صدام

  . دائیم پسر بیمارستان میرم -

  ؟ داخلیه رزیدنت که اون -

 چند ینا مطمئنم که درد یه ، دونه نمی که هست چیز یه فقط دونه می من از بیشتر من از اون.  دونستنش نداره تعجب

  . دورمونده چشمش از بوده مختلف هاي گره کردن باز درگیر قدر اون وقت

 خشدار ايه ناله همون با ، کنم لمسش ازاینکه قبل اما میکنم دراز دستگیره سمت به رو دستم ، بگم چیزي که اون بی

  . میزنم لب

  ! نبود خوب کارت -

  . بگذرم نرمم اعتراض خیر از نمیشد!  نه

 به حق رتصوی ، اختالف متر سانتی چند با.  میکنه باز روم توي رو در هوا بی صدر وقتی بزنه حرفی کنه نمی فرصت

  . میگه کاوه به رو اما میکنه خرجم ریزبینی نگاه و میشه ظاهر صورتم برابر در ، جانبش

  ... اما مهندس ببخشید -

  .خودم کوچیک اتاقک توي میگردم بر و میشم رد کنارش از.  بشنوم رو حرفش ي بقیه تا کنم نمی صبر

  . کنم پرشون چاي از دوباره تا میکنم خالی رو ها لیوان و میشورم رو سینی

  . میخوره زنگ گوشیم

  . ندارم رو کس هیچ انتظار دیگه

  . میشن درشت هام چشم بینم می که رو هانیه اسم

.  هگرفت ریشه وجودم توي ازش کنم تفسیرش خواد نمی دلم که بد حس جور یه.  نیومده خوشم هیچ دیروزش کار از

  . دادنمی محبت بوي برام دیگه دوستیش.  بود افتاده من یاد اون ي برنامه طبق و کاوه خاطر به ها مدت از بعد اینکه
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  . باشم اي کینه خواد نمی دلم اما میکنم دل دل

  . باشه مالیم لحنم میکنم سعی و میدم جواب

  ؟ دختر چطوري.  سالم -

  . کنم دور گوشم از رو گوشی کم یه میشه باعث بلندش و مضطرب صداي

  ؟ میگه چی صولتی خانم!  هما -

  ؟ کیه دیگه صولتی خانم!  گمونم کردم سالم -

  . میده ادامه رو خودش حرف عجول و کفري

  ؟ آره.  داري سرطان گفتی بهش دیروز میگه -

 هم رو فکرش.  زده حرفی همچین دیروزي ي بچه پسر اون مادر البد.  بده رو سوالم جواب نیست الزم دیگه.  میرم وا

  " ؟ چطوره داشت سرطان که دوستتون اون حال " بگه مثال احوالپرسی از بعد و هانیه سراغ بره بعد روز کردم نمی

  . کشم می پیشونیم به ودستی چرخونم می آشپزخونه توي رو نگاهم کالفه

  . میکشه داد دوباره گوشم توي

  ! هما -

  ؟ چی که خوب -

  ... میگم ؟ چی یعنی -

 از بعد یا زده زنگ کاوه به من از قبل یا قاعدتا.  گفته کی به رو درخشان اطالعات این دونم نمی.  حرفش توي پرم می

  . بگیره تماس باهاش خواد می آزاد بوق صداي شنیدن

  ؟ زدي زنگ کاوه به -

  . بده رو من جواب اول -

  . بمونم خونسرد بتونم بلکه چرخم می خودم دور و میزنم کمرم به رو آزادم دست

  ... ئلهمس این اما نگفتم چیزي بینمونه میکردم فکر زمانی که اي دوستی احترام به کردي کاري هر دیروز!  هانیه -

  . میره تحلیل ناباور ي زمزمه یه تا صداش

  . راسته پس -
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 ".  بیفته جا ذهنش توي تا میکنه تکرار قدر اون.  میکنه تکرار رو اش جمله دوباره.  میزنه حرف خودش با داره انگار

  "...  راسته...  راسته

  . کردم گم وقته خیلی رو دنیا این دروغ و راست من.  میبندم رو هام پلک

  . میدم خرج به نرمش

  ؟ میشی متوجه.  بدونه کسی نمیخواد دلم.  شخصیه چیز یه این.  هانیه ببین -

  ؟ زدین هم به همین خاطر به -

  . کرده رسوب لحنش توي تلخ گرفتگی یه

 رو ام خواسته حال عین در باشم صادق باهاش کم یه میکنم سعی.  میشم درمونده دادن جواب توي.  میکنم سکوت

  . کنم تفهیم بهش

  ؟ خوب . نکن هم کاري.  نرو جلو یکیشون دونستن با پس دونی نمی که هست چیزها خیلی کاوه و من زندگی توي -

  !!! هما -

 هک قدر اون.  روزها ي اندازه.  دور خیلی خیلی برم.  دور برم.  کنم فرار ازش میخوام.  شدم خسته دیگه مکالمه این از

  . امسال پائیز از قبل به برگردم

  . بدونه اي دیگه کس یا کاوه خوام نمی.  بده قول.  هانیه -

 بهش خوام می که رو چیزي اون ، چیه انتخابش بگیره تصمیم و کنه فکر بخواد اینکه از قبل من و میکنه مکث کم یه

  . میدم نشون

  . خداحافظ.  میکنم حساب قولت روي من پس -

  . میکنم لمس رو قرمز ي دکمه

 سر از رو متموم نیمه کار تا کتري طرف میگردم بر که همین.  میدم بیرون رو نفسم ، مین میدون وسط زندگی از خسته

  . میخورم جا صدر طلبکار ي چهره دیدن با ، بگیرم

  . میکنه نگاهم مضحک پوزخند یه با.  زده تکیه در چارچوب به و کرده چلیپا سینه روي رو هاش دست

 نمبک رو خودم کار و نیارم خودم روي به میکنم سعی.  شنیده رو هام حرف از چقدر و ایستاده جا این کی از دونم نمی

  . میکنه کجی دهن بهم دستم توي لیوان لرزش اما

  . میندازه خط درگیرم ذهن روي برنده و تیز صداش

  ؟ نه بري می پیش رو کارت جوري همین -
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  . کنم کنترل رو خودم تا میدم فشار هم روي رو هام دندون.  نه دادن جواب قصد اما داشتم شنیدن طعنه انتظار

  . میشه نزدیک بهم قدم یه و میگیره چارچوب از رو اش تکیه

 اخراجش ، مکیدي رو اش شیره خوب که بعد انداختی گیر اول ترفندهات همین با هم رو بیگی...  هووم...  ؟ کاوه -

  ؟ کردي

 نگپرر و صدادار پوزخندش.  کنم می نگاهش پرسشگر و میگردم بر.  میشم شوکه میده بهم که اولی دست خبر از

  . میشه

  ؟ نداشتی خبر مثال -

  .میگیرم روش جلوي رو فنجون.  میکنم پر چاي از و دارم می بر رو چکون آب توي هاي فنجون از یکی

 این ارگرفت بشه که نیستم ها آدم دست اون از من فهمه می بینتم می محکم ظاهرا اما صامت و دست به فنجون وقتی

  . گذاشتم بزرگتري بازي توي پا و گذشتم ساده هاي دایره این از پیش وقت خیلی من.  کردشون ها بازي

  . سالن توي میگرده بر و میگیره رو ازم زده حرص

 هار سینک توي رو فنجون و میشن شل هاش دست خندون پوشالی صورتک این پشت ي خسته هماي رفتنش با

  . میکنن

***  

  . غالبه تنم خستگی به روحم خستگی اما است خسته تنم

  . بیرون میام شرکت در از

  .میدارم بر آهسته رو هام قدم

 خیابون توي ترسیدم می.  میداشتم بر قدم آهسته ضعفم خاطر به هم صبح.  میکنن فرق صبح هاي قدم با ها قدم این

  . میشی دور قدم یه کاوه از داري میگن.  ان شکسته االن ي آهسته هاي قدم این اما.  بخورم سر بارون از خیس

  . ببینمش تونم نمی و دارم بیوبپسی وقت که هم فردا

 رو افرهاشمس و شده رد جا این از اتوبوس یه تازه یعنی این.  نیست منتظر کس هیچ ، رسم می که اتوبوس ایستگاه به

  . برده خودش با

 صرفمن نشستن از رطوبت و سرما ازترس اما است خسته تنم.  میزنم زل مرطوب نیمه پالستیکی هاي صندلی به

  . میشم

  . میرم رو قدم رو ایستگاه طول.  میبرم فرو پالتوم جیب توي رو هام دست.  میکنم پا اون و پا این کم یه
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  . کنم آماده فرداش ریاضی امتحان براي رو هیوا قراره.  برگردم زودتر باید امشب

 یه عضالتم به نماشی گرم نیمه فضاي توي و میگیرم تاکسی یه خیابون کنار از ، اتوبوس خیال بی نکشیده دقیقه پنج

  . میدم استراحت کم

  . میلرزه جیبم توي گوشیم که میدم بدنم به که نامحسوسیم قوس و کش درگیر هنوز

 ، گهب میخواد چی و کیه سوم نفر این.  هانیه بعد ، بهنام اول.  گذاشتن مسابقه من به زدن زنگ براي همه انگار امروز

  . بگذرونه خیر به خدا خود باید فقط

  . میکنم تعلل هم جیبم توي از گوشی آوردن بیرون براي حتی

  . گیرم می دلشوره میفته حسام ي شماره به چشمم وقتی

 وابج رو تماس بعد و میکنم مشت ام سینه روي رو هام انگشت اول.  رنگ سبز ي دکمه لمس براي نمیره جلو دستم

  . میدم

  . کنم حس تونم می هم حسام بلند هاي نفس از حتی رو اضطراب

  . نکنم تلقین خودم به رو منفی افکار خود بی میکنم سعی و میگیرم دندون به رو لبم

  ! هما...  ؟ الو -

  . سالم -

  ؟ کجائی ؟ خوبی.  سالم -

.  ارهد مهمی کار یعنی مونه نمی احوالپرسیش جواب منتظر و میاره " خوبی " پشت بالفاصله رو " کجایی " وقتی

  ؟ داره اهمیتی چه بودنم کجا وگرنه ببینتم خواد می که مهمه قدر اون یعنی

  . تره موذي یکیشون تا صد این بین از اما میارن هجوم مغزم به واحد آن در مختلف فکر تا صد

  ". گفته چیزي کاوه به یا حسام به یا هانیه "

 کمک ازم حسام حاال و فهمیده کاوه اینکه.  شدم متمرکز فکرم تحلیل روي چون میدم چی رو حسام جواب دونم نمی

  . بشه مطمئن اول میخواد هانیه مثل و فهمیده حسام که این یا میخواد

  . بدتره یکی اون از یکیش اما نیست خوب کدومش هیچ

  . میگم محتاطانه

  ؟ شده چیزي.  خونه میرم دارم -
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  ؟ کاوه ي خونه بیاي تونی می -

  . اومده در آب از اشتباه افکارم دوم قسمت یعنی این

 کرف.  میکنم لعنت رو اش نداشته رازداري و هانیه دلم توي فقط.  نیست صداش مواج تن و حسام به دیگه حواسم

  ؟ کنه درك رو " شخصیه ي مسئله یه این " معناي نتونست که بود ثقیل حرفم کجاي میکنم

 و منه ي مکالمه به حواسش از نیمی که راننده دست کنار ، تاکسی اتاقک به گردم می بر میزنه صدا رو اسمم که حسام

  . زده بارون خیابون کف دیگه نیم

  ؟ افتاده اتفاقی ؟ حسام شده چی -

  . بشم مواجه چی با قراره بدونم خوام می.  کنم پنهان تونم نمی رو صدام لرزش حاال

  . باشم آماده و بزنم پس رو نگرانیم تا میبندم رو هام چشم ، جوابش شنیدن از قبل

  ؟ کجاست خونش دونی می.  فهمی می بیاي...  شاید هست چیزي یه...  فقط...  اما هست یعنی.  نیست مهم -

 خواب توي بار چند ها شب این.  رفتم جا اون ستاره جریان سر که هایی موقع اون از غیر.  دونم می.  دونم می آره

  . دیدم ویال اون در دم رو خودم

  . برم که نیست دلم به.  میکنم مکث آخر ي لحظه

  . میکنم توجیه رو خودم

 یا ارتباطه رد بنفشه برادر با هنوز نیست حواسم دیگه ؟ نیست بهش حواسم وقته چند.  منتظره هیوا.  خونه برم باید من

  . نیست هیچی به حواسم وقته چند.  نه

  ... شد اگر.  اومدم شاید.  دونم می -

  . جوریه چه برخوردش دونم نمی که اي کاوه از فرار براي دارم امیدي یه اگر این پشت که کنم نمی فکر این به

  . میگیرم رو هیوا ي شماره آزاد بوق شنیدن از بعد بالفاصله

  . خانم آبجی سالم -

  ! است کاوه با نشینی هم از هم این.  میکنم توجه گفتنش خانم آبجی به نه میدم رو سالمش جواب نه

  ؟ خوندي فردات امتحان براي چیزي!  هیوا -

  ؟ بگیري پس حساب ازم زدي زنگ -

  . کنم طرف بر رو اشکاالتت بیام بود قرار.  داري مشکل چقدر ، ببینم خوام می نه -
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  . میشنوم تلفن پشت از رو پوزخندش

  ؟ داري قرار پسرت دوست با ؟ بیاي تونی نمی چیه -

  . نشنیده.  ناگفته اما.  داریم قرارها خیلی.  دارم قرار.  میزنم نیشخند دلم توي.  میگیرم دندون به رو لبم

 که سته چی هام نفس توي دونم نمی.  میشه طوالنی ، میده تلخی معنی من براي و تائید معنی اون براي که سکوتم

  . میده ادامه.  میشه نرم باهام دلش تلفن خط پشت از هیوا

 راحت.  نیاد زیاد احتمال هم فردا.  نمیاد روزه سه دو.  اساسی شده مریض ، گرفته ها بچه از یکی آه رو معلممون -

  . باش

  . "...  مریضه...  گرفتش یکی آه ".  گلوم توي میشینه بغض یه حرفش از

  ؟ تلخیم اینقدر همیشه چرا

 حساب رو کرایه.  داره نگه رو ماشین که میخوام تاکسی راننده از و میارم هم رو تهش و سر ساده خداحافظی یه با

  . میشم پیاده و میکنم

  . برسونم کاوه ي خونه به رو خودم تا بگیرم ماشین باید طرف کدوم از اینکه فهمیدن براي گیجم

  . میگیرم دربست یه.  ندارم کردن دست دست فقط

 توي حاال و اومدم کاوه خود با قبال.  بود چند پالکش ي شماره ، نیست یادم اما میام هست جور هر رو کوچه توي تا

  . نیست مشخص چندانی چیز تاریکی این

  . میگیرم رو حسام ي شماره

  ! میگیرم رو حسام ي شماره دارم و کاوه ي خونه برم خوام می.  است مسخره

  . نمیده جواب

  . کوبم می زمین به رو کفشم نوك ها بچه مثل.  میسوزه و شده مچاله استرس از ام معده.  میشه آشوب دلم

***  

  . میگیرم رو حسام ي شماره

  ! میگیرم رو حسام ي شماره دارم و کاوه ي خونه برم خوام می.  است مسخره

  . نمیده جواب

  . کوبم می زمین به رو کفشم نوك ها بچه مثل.  میسوزه و شده مچاله استرس از ام معده.  میشه آشوب دلم



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴۵٨ 

 

  . نمیده جواب.  میگیرم شماره دوباره

  !!! خدا ؟ بده قدر این یعنی ؟ شده چی ؟ نمیده جواب چرا

  . حوصله کم و شدم تاب بی.  میزنه شخم رو وجودم داره کسی انگار.  چرخم می خودم دور

  . میگردم بر و میرم دوبار رو کوچه طول تمام امید نا

  . دارم تردید اما ایستم می مقصدمه ، میکنم فکر که اي خونه به رو

 ي سایه از ها همسایه روزها این.  گرفت رو درست آدرس سراغ همسایه از میشد ها قدیم بود خوب چقدر میکنم فکر

  . کنند می فرار هم هم

  . بزنم رو در زنگ تا میکنم دراز دست

  ! بیزارم تاریکی از روزها این چقدر.  بگردم تاریک ي کوچه توي سرگردون دوباره باید یا اومدم درست یا

  . میشم متوقف ، دستم توي گوشی لرزش با

 یوقت میکنه اصابت حسام به هاش ترکش.  شینه می وجودم توي آلود حرص آرامش یه ، میبینم که رو حسام اسم

  . میکنم وصل هولزده رو تماسش

  ! نمیدي جواب چرا ؟ شده چی هست معلوم!  حسام -

  ؟ میاي شد چی.  زدي زنگ نشدم متوجه ببخشید -

  . گذره می جا این بیداریم و خواب که من ؟ نیام تونستم می ؟ نیام میشد ؟ میام

  ؟ چنده خونه پالك.  ام کوچه تو -

  . ببینم بذار دقیقه یه -

  . کنه پیدا رو خونه چشمی کرده عادت هم شاید.  دونه نمی رو پالك هم اون انگار.  کنه می مکث

  . میشه پائین و باال دلم توي چیزي ، بپرسه کاوه از میخواد که این تصور از

  ! خوب فهمم می کنی باز رو در حسام -

  . باشه -

 ابجو گرفتن بدون و میکنم زمزمه اي " اومدم " گوشی توي.  میشه باز ایستادم بهش رو مردد که اي خونه همین در

 نگز بهم کسی خوام نمی.  گذرونم می چطوري رو دیگه ي دقیقه چند دونم نمی.  میره گوشی پاور کلید روي دستم

  . کنه متشنجم این از بیشتر و بزنه
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  . کنه می آشناتر رو فضا برام خونه جلوي کاوه ماشین.  میکنم طی رو حیاط نامطمئن هایی قدم با

 صاحب با ، تنهایی و تاریکی از ترس بی ماشین این کوچیک اتاقک توي بار چند ؟ نشستم ماشین این توي بار چند

  ؟ شدم همراه ماشین

  . میکنم خفگی احساس بیشتر پله هر با و میرم باال رو ساختمون جلوي هاي پله

  . نیست کشیدن نفس براي هوایی هیچ خونه اون سقف زیر انگار!  تو نرم میشد کاش

  . باشم داشته رو کوبیدنش جرات که نیستم آروم قدر اون هنوزهم.  میذارم در ي بدنه روي که رو دستم

  . میشه باز در باره یک

  . کشه می رو انتظارم در پشت حسام قامت

 شعاع ات همیشه مثل که عطري و تیغه شش صورت.  بخونمش تا میگردم نشونه یه دنبال.  میشم خیره صورتش توي

  . مرتبه چیز همه انگار.  شده پخش خوشش بوي زیادي

  ؟ تو نمیاي -

  ؟ آرومه لحنش قدر این چرا

 شومینه توي که هایی چوب و قهوه عطر ، گرما از موجی سالن توي.  سالن سمت میرم پاش هم.  خونه توي میذارم پا

  . میکنه غوغا میسوزن

 لويج میز روي.  بازه جلوش تاپش لپ و نشسته شومینه نزدیک مبل یه روي که میبینم رو کاوه سالن در دم همون

  . برده فرو موهاش انبوه توي رو هاش پنجه اون و ریخته درهم کاغذهاي از شده پر روش

  . ریزه می تنم به ناخودآگاه آرامش

  . حدسیاتمه و من از دور هست چی هر ولی شده چی دونم نمی دیگه

  . میکنم زمزمه آروم و میگردم بر حسام به رو

  ؟ حسام خبره چه -

 می مسمت به که میبینم رو کاوه سر چشم ي گوشه از بندم می رو دهنم که همین اما پائینه صدام تن کنم می فکر

  . برمیداره خیز طرفم به و میشه نهایت بی در ضرب اش چهره کالفگی.  چرخه

  ؟ میکنی کار چه جا این تو -

  . چرا نگران اما.  نیست دوستانه لحنش
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  . نداره رنگی دیگه من پیش خشمش حناي.  میشناسمش دیگه

  ؟ گویی آمد خوش رسم اینه.  سالم -

  ؟ بازي خاله اومدي مگه -

  . میگه و میذاره کاوه ي شونه روي رو دستش.  میکنه دخالت بحثمون وسط حسام

  . بیاد خواستم ازش من -

  . غره می درموندگی با و میزنه پس رو دستش کاوه

  . حسام گفتم.  نکن رو کار این گفتم بهت -

  . میزنه بیرون سالن از و گیره می رو بعد

 ي همه.  بده توضیحی بهم بتونه اون شاید.  گیرم می است کاوه خالی جاي محو هنوز که رو حسام آستین سردرگم

  . خواستم ازش که چیزهایی سمت میره حسام حضور با ذهنم

  ؟ کرده پیدا مشکل باباش با.  شدم جگر به خون ؟ نه یا شده چی میگی حسام -

  . حاال میگم تو بیا.  نه -

  . میشینه ها مبل از یکی روي و میره جلوتر خودش

  . میکنم رها مبل اولین روي رو خودم رمق بی.  ندارم ام شکسته هم در و خسته تن با رو استرس همه این کشش

  . میکنه شروع خودش.  میزنم ناله رو حسام اسم فقط اي شکسته صداي با

 می اما دنبو ردگیري قابل اولیش حساب.  سوئیس توي حساب سري یه به کنم واریز رو هاش پول قراره بهت گفتم -

 ینا هاي حساب توي رو نقدش ي سرمایه همین خاطر به.  کنم باز حساب یه از بیشتر براش اطمینان محض خواست

  . دوم حساب کردن باز از بعد تا بود داشته نگه ور

  . رسمب قضیه اصل به خوام می.  میکنه کار بعدي تک درگیرم ذهن.  نیست فهم قابل اما هست مهم.  نیست مهم برام

  . حسام نرو حاشیه -

  . کرده خالی رو ورش این هاي حساب تمام نفر یه.  نیست حاشیه -

  . میریزم فرو

  نمیکنه؟ طلوع قطبی آسمون این پشت از که کجاست روز این ؟ باشیم شب دور روي قراره کی تا ؟ کی تا
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 ات میدم فشار دهنم روي عصبی رو هام انگشت.  میسوزه ام سینه.  میگردن بر دوباره ها سرفه اعصابم تحریک با

  . نرسه کاوه گوش به ها سرفه صداي

  . میده دستم به و میاره برام آب لیوان یه آشپزخونه توي از.  میشه بلند جا از حسام

 امحس به باز و میدم ماساژ رو ام سینه دست کف با.  میکنم خس خس هم هنوز کم یه فقط اما.  میگیرم آروم کم یه

  . میدوزم چشم

  . میزنه مستاصلی لبخند

  . نیست مهم.  کنیم می کاریش یه -

  . بکنم تونم می کار چه من -

  . رهبگی تصمیم تا میکشه زانوهاش روي به رو هاش دست.  میگیره جا مبل روي و میشه دور ازم.  میکنه دست دست

  ؟ حسام -

 از رو ها پول.  بوده تمیز خیلی کارش.  هنوز نکردیم پیدا چیزي اما ردشیم دنبال فهمیدیم که پیش ساعت سه دو از -

 مدیر باالخره.  بیگیه روي من حدس راستش...  دوباره هم بعد و کرده منتقل حساب تا چند به اینترنت طریق

  ... و بوده حسابداري

  . میخوره رو حرفش باقی هم حسام.  میشه بلند نهادم از آه

  ؟ مثال باشه رفته ممکنه کجا ؟ دونی نمی ازش چیزي تو.  شده غیب اخراجش از بعد -

  ؟ میکنه قضاوتم طور این هم حسام چرا.  میدوزم هاش چشم به رو مالملتگرم و دلخور نگاه

  . کنم خفشون تا میریزم گلو به الجرعه رو آب لیوان ي مونده باقی و میفتم سرفه به دوباره

  . میشینه گوشم به حسام ي شرمنده لحن

  ... فقط.  ندارم منظوري -

 شتريبی چیز.  باشی دیده ها فیلم توي باید که آخرم روز درگیري...  شرکت توي فقط...  میشد پاپیچم اواخر این -

  . دونم نمی ازش

  . است یخزده هم صدام.  شدم سرد

 همه ، میدم رضایت خودم شدن خورد به دارم حاال و کردم خورد همه جلوي رو کاوه بار یک که منی از ، حسام منظر از

  . برمیاد چیز
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 ها پله از هکاو ، نشده آشنا شومینه نمایشی گرماي با تنم هنوز.  شینم می شومینه ي لبه روي بار این و میشم بلند

  . میده قرار مخاطب رو حسام حال همون در.  میشه سرازیر

  . برسون ببر رو هما.  وقته دیر حسام -

 هی الاقل تا کنه بیرونم میخواد.  تره آشفته موهاش از فکرش که دونم می.  کردن جذابترش اش ریخته درهم موهاي

  . بگیره پس رو منه شدن درگیر درگیر که فکرش از گوشه

  . میپره جا از کاوه تشر با که میکنه نگاهم بالتکلیف حسام. مونم می سرجام سمج

  . میبریش هم خودت کشوندیش جا این خودت!  توام با حسام -

  . میارم زبون به رو اعتراضم محکم هستم میکردم فکر زمانی که همایی یاد به و میگیرم صدام از رو لرز

 جوري این بهت امر اگر ، برم ور اون ور این کسی هر دست حرکت با که باشم بازي شب خیمه عروسک نمیاد یادم -

  ! شده مشتبه

  . میره نشونه سمتم به رو اش اشاره انگشت.  میاد طرفم به و کوبه می زمین روي رو پاهاش.  داره نمی بر قدم

  . خونه گردي برمی -

  . حسام به کنم می رو توجه بی و گیرم می چشم خشمش از

  ؟ کرده برداشت رو ها پول کی بیگی -

  ... هنوز نشده هفته یه -

  . میکنه غرغر لب زیر طور همون.  میکشونه خودش سمت به رو من و چسبه می رو بازوم کاوه

  .دستمه هنوز خونم اختیار نیست من با تو اختیار اگر منه ي خونه جا این ضمنا! ...  باشه خودش کار اگر -

  . بوده بسته امید پول اون به زیادي انگار.  میکنه تاکید بدبینانه اگر روي

  . میزنم لب چشمش در چشم و میکنم نزدیک بهش رو خودم

  ... فقط اواخر این.  نداشت من با کاري اول روزهاي -

.  همیکن فکر تر معقول االن حسام.  نمیارم ابرو به خم.  میشه دردآور بازوم روي دستش فشار و میبنده رو هاش چشم

  . میشم دامانش به دست

 توي یدنکش سرك خداي که صدرم.  بود خور دم بازاریابی مدیر ، میمنت و صدر با بیشتر شرکت توي بیگی!  حسام -

 هکن اخراجش تا انداخته راه رو بازي اون زد حدس میشه ، باشه فهمیده کاوه و من ي رابطه از چیزي اگر.  دیگرانه کار

  . داره فرار براي وقت و برید ها پول اون سراغ زودي این به کرده نمی فکر احتماال.  نشه برانگیز شک رفتنش و
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  . میگیره هوا روي رو حرفم ي دنباله و میشه کنده جا از باالخره حسام

  ... تا کنیم می شکایت ازش فردا همین.  کنیم الخروجش ممنوع ، نشده خارج کشور از تا باید پس -

  . داره می نگه خودش نفس به نفس رو من و میکشه خودش طرف به اشه پنجه اسیر هنوز که رو بازوم باز کاوه

  . حسام کنی نمی هم شکایت.  کنین نمی کاري نگفتم من تا -

  ؟ چرا آخه -

  " ؟ راچ دیگه تو ".  میزنه فریاد بسته لب چشمم توي شاکی هایی نگاه با کاوه.  میشه همزمان حسام و من اعتراض

  . کنه حل تنهایی به ، پلیس از دور به رو مسائل جور این باید کاوه رفته یادم

  . نمیاد کوتاه حسام

  ... رفته ات سرمایه کل ؟ کاره تو کی دست شه معلوم باید باالخره نباشه هم اون کار.  جوري این نمیشه -

 تحمل داره رو فشاري چه که فهمم می اما کنه کنترل رو خودش میخواد.  برمیداره خیز حسام سمت به.  میکنه رهام

  . کنه می

  ؟ مفهومه.  بکشه سرك شرکتم و خودم کار توي کسی خوام نمی.  کنم شکایت خوام نمی حسام -

 هواي دونه نمی.  میکنه دریغ ازم رو هوا و حلقومم روي گذاشته دست.  کوبه می مشت من روان ي شیشه روي به داره

  ! لعنتی بکش نفس ؟ منه هواي اون

  . بکن رو لق دندون این همیشه براي بار یه!  کاوه -

  . نکشه داد تا کشه می عمیق هاي نفس.  چرخه می خودش دور عاصی

 لمس هک قسمتی اون از فقط تاریکی در فیل داستان عین.  نزن حرف چیه دونی نمی که چیزي از.  بسه!  هما بسه -

  . نزن حرف کردي

 ، ینگران براي االن اما.  بخونه چیزي هامون چهره از میکنه تالش و نمیاره در سر ما گفتگوي از چیزي زده بهت حسام

  . حسام تا دارم بهتري چیزهاي

  . میزنم پا و دست کاوه نجات براي

 رونبی وقت.  توشی که لجنی بابت کنی درمون رو خودت تونی نمی.  توشی که لجنی این بابت خوري می زخم -

  ؟ هنوز نشده اومدن

 آوار سرم روي قلو، دو هاي برج بلندي به شاید ، برج دوتا نه ، برج یه کردن واژگون صداي از بلندتر بار این صداش

  . میشه



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴۶۴ 

 

  ؟ بینی نمی.  لجنم این از قسمت یه خودم من -

  .بریده خودش از که مردي براي.  خودم براي نه.  میشن نمناك هام چشم.  میشه رو و زیر.  میگیره دلم

 کم یه کاوه تا میذارم.  سکوت توي میکنم صبر دقیقه چند.  بشینه عقب کنم می اشاره اومده جلو که حسام به دست با

  . میکنم فکر چی بفهمونم بهش بتونم شاید بعد.  بشه مسلط خودش به کم یه فقط

 جاي بذاریشون که اشتباه جاي.  دارن رو خودشون خاصیت کدوم هر.  مونن می اعداد شبیه هم ها آدم دونی می -

 دونی می هک دونم می.  نیست اینجا جات که میگه تو خاصیت.  میشه بیشتر مجهوالتت برسی معادلت جواب به اینکه

 مببینی میدیم اش ادامه اما غلطه کارمون دونیم می.  میکنیم لج خودمون با گاهی ها آدم ما اما وایستادي غلطی جاي

  ! نه کاوه.  نه میگم بهت دارم.  نه بگه بهمون میشه پیدا یکی

  . صداست بی زدنش لب

  . دیره دیگه -

  . نیست -

  . است بسته روم به درها همه.  که بینی می.  لجنم این توي خرخره تا من.  دیره خیلی.  دیره -

  . تاریکیه در فیل حکایت چیز همه من براي شاید میگه راست شاید.  دونم نمی

  . بفهمم رو فاجعه عمق تا حسام به میکنم رو

  ؟ داده دست از چقدر حسام -

  . برسه من به تا میکشه طول قرن یک انگار.  است خفه حسام صداي

  ... راستش -

  ! هما نمیگه بهت رو راستش کسی هم باز یعنی راستش این! ؟ راستش!  همین

 چنگ براي خوام می چیزي.  رسه می حیات خط زیر به فشارم.  میشه تنگ نفسم.  میشه فشرده ام سینه توي چیزي

  . آویختن براي ، زدن

  . میشه ستونم.  همیشه مثل ، میکنه علم قد کنارم کاوه

 فرق چه شتربی و کمتر کم یه بکنی قراره وقتی.  باشه بوده ؟ بوده ها اون پول!  هما نشده تموم " میکنم تلقین خودم به

 هنوز تازه . نمیشه که ممکن غیر میشه سخت فرار نباشه پول.  میکنی پیدا دیگه یکی ؟ است بسته راه یه ؟ میکنه

  "...  هنوز.  هست پدرش

  . میکنم تمرکز هام نفس کردن منظم روي.  میدم تکیه بازومه بند که دستی همون به رو سرم
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  . خشدار صدایی با اما بلند میزنم ناله

  . برس دادمون به خدایا -

 زدم صداش زیاد من.  نزن صداش.  کنکه دلخوش فقط میبري اسم ازش تو که اینی ؟ خدا کدوم ؟ هان ؟ خدا کدوم -

 ایش صیغه هاي زن بغل توي از رو حاجی بلکه کرد می التماس مامانم که هایی شب اون ؟ رسید دادم به کی اما

 ارهپ پاره ي جنازه که وقتی اون زدم؟ صداش کم نظرت به ؟ بردن رو کوچولوم کیمیا که موقع اون یا ؟ بکشه بیرون

 پسرشم من که بیاد یادش مادرم دیدن میرم وقتی داشتم امید هنوز که ها وقت اون یا ؟ داد رو جوابم آوردن رو اش

  ! هما نزن صداش ؟ روشنید صدام

 به تا نمک جمع رو هام تکه تکه تونم نمی ها راحتی این به.  میشم خورد.  میکنه داغونم صداش ي شده نشین ته بغض

 رینت خصوصی توي ، دلم توي فقط ، صدا بی بار این.  سرجاشونن هنوز که من باورهاي اما.  بکشم پنجه باورهاش

  "!  خدا برس دادش به ".  میکنم التماس بهش ممکن جاي

  . میگیره ریتم کمرش روي رو واري حلقه نوازش و میشینه پشتش روي همدردي سر از دستم

  . کن حساب روم دلگرمی حد در نیستم گرمی پشت اگر بگم بخوام انگار

 هستم که حاال میکنم فکر بعد.  نیست موندنی هم دلگرمی این بفهمه که روزي تصور از میشه سست دستم لحظه یه

  . باشم گرم بذار

 داپی رو خودش دوباره بعد.  میده فشار خودش به رو من لحظه یه براي و میاره باال رو دستش هم اون.  میگذره کم یه

  . همیشگی ي کاوه همون میشه و میکنه

  . ببر رو هما لطفا حسام -

  . شده دوخته کاوه به مصر هم هنوز نگاهم.  نمیشن کنده جا از من پاهاي اما میشه تسلیم حسام

  . میگه و میزنه رنگی بی لبخند

  ؟ نمیام بر این پس از نظرت به.  دیدم رو هاش این از بدتر من -

  . نیست رضا رفتن به دلم هنوز

  . پاشه می صداش توي اي خنده ته و میزنه ضربه بینیم روي به وسبابه شصت انگشت نوك با

 برو . بري هم رادیولوژي براي باید فردا.  برو. ...  تومنه صد اش زنده و مرده شیر بفهمی تا مونده هنوز.  رنگی جوجه -

  . نشده دیر تا

  . باشم خونه بابا اومدن از قبال تا خوام می.  برم دیر نباید اما خواد نمی دلم
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  . میذارم جا شیرم پیش رو نازکم دل اما برمیگردم میگرده فرار راه دنبال داره صامت که حسامی همراه

***  

 رغم این ". باشه هات شونه روي آمین مرغ لحظه همون شاید.  میکنی آرزویی چه باش مواظب " گفتن می زمانی یه

  ؟ شدیم باور بی دعا همه این به که کجاست آمین

 به ای.  آمده و رفت حال در مدام که بینم می رو پسري استخونی و بلند قامت اورژانس ي آویخته هاي پرده الي البه از

  ... . یا و شهمی سرك اطراف به کاغذي دستمال پی یا ، میاد دستش توي ي آبمیوه پاکت کردن خالی براي لیوانی دنبال

  . گرانشهن سخت که داره رو عزیزي پارتیشن پشت میگه درهمش صورت.  نباشه سالش سه دو و بیست از بیشتر شاید

  . درگیره هنوز.  بده انجام رو پذیرشم کارهاي تا رفته.  میگیرم نگاه با رو بهنام رد

  . میشم روم پیش ي صحنه سرگرم دوباره

  . میزنه سر مریض به همراهش و میره پسرك سراغ به.  میرسه سر باالخره اورژانس پزشک

 هک هایی پرده الي از بتونم تا میکنم خم گردن.  میشم نزدیک رنگ آبی هاي پرده اون و اورژانس قسمت به کم یه

  . ببینم خوابیده تخت روي که رو کسی موندن، باز نیمه پزشک لطف به حاال

 پر هاي نوازش.  آلوده خون ظاهرش و شکسته ظاهرا سرش.  نرسیده هم سالگی بیست به حتی هنوز که دختر یه

  . نیست ساده دوستی یه.  نابه شون رابطه جنس میگه مهرپسر

  . میزنن بخیه رو شکستگی اون هم بعد و زخمش وارسی به میکنه شروع اورژانس دکتر

 اما.  گمه بیمارها ي بقیه صداي و سر توي ریزش هاي ناله صداي و شده کشیده درهم مجروح دخترك ابروهاي

  . میکشه درد بیشتر اون انگار.  میکنه منقبض رو پسر فک شنیدنشون

 نمی که هاش حرف شنیدن به لبش و میشه فشرده همراهش پسر دست توي دختر ظریف هاي انگشت مدت تمام

 حس لطافت.  میشینه هم من هاي لب روي و مسریه انگار که لبخندي.  بازه اي اومده کش لبخند به چیه دونم

  . میشه بزرگتر و بزرگ اورژانس این کل وسعت به شعاعش و برمیداره موج هوا روي بینشون

 که این هب برسه چه کنم فکر بهش کنم نمی جرات که کاشی اي یه ، حسرت یه ، خشونته یه لطافت این پشت چند هر

  . بیارم زبون به

 رونبی مات و محو حالت اون از تا بکشه و بگیره رو بازوم میشه مجبور باالخره بهنام اما میکشه طول چقدر دونم نمی

  . بیام

  . میفتم راه سرش پشت
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  . ترسم می راهرو ته اتاق اون به گذاشتن پا از دلم ته.  بگم دروغ خودم به تونم نمی

  . بگیره محکم رو دستم آزمایش موقع تونست می که بود همراهم یکی کاش

  . بود ریخته رو زهرش باالخره لعنتی کاش اي این.  میگیرم گاز رو زبونم

  . میشم آماده و پوشم می رو مخصوص لباس پرستار کمک با

 و یدمم فشار هم روي رو ام شده پوسته پوسته هاي لب.  میره ضعف شدت از حسم تمام کنن حسم بی که این از قبل

 پمپ هی به که بزرگی سوزن اون با میخواد انگار که پزشکی حرکات به دلهره با نباشم مجبور تا میبندم رو هام چشم

  . کنم نگاه ، بکشه بیرون رو هام ریه ، متصله

  ... اشک اي.  میشه منتشر تنم کل توي هام انگشت سر از اي گزنده سرماي.  میشن رها کنارم بالتکلیف هام دست

  . گذره می کشیدم می رو انتظارش که چیزي اون از سریعتر و تر ساده برداري نمونه ، دارم که استرسی ي همه با

  . یشهم باز ام سینه روي از اضطراب سنگین ي وزنه شدن برداشته از که فیزیکی فشار شدن کم خاطر به نه نفسم

 اشمب بستري توش ساعتی چند براي قراره که اتاقی تا و میاد طرفم به بهنام ، میام بیرون اتاق از که این محض به

  ".  نیستی تنها هم خیلی!  ببین " که میدم دلداري خودم به.  مونه می کنارم

  . مونم می نظر تحت خصوصی اتاق یه توي رو ساعت چند این بهنام لطف به

  . میکنه هام چشم مهمون رو آلودگی خواب احساس زود خیلی اتاق سکوت

  . میکنم کرختی احساس عجیب.  میذارم پیشونیم روي رو آزادم دست ساعد

 رو وهامم تا میزنم کنار رو شالم.  میکنه اذیتم ، بستم رو موهام باهاش که کشی.  میدم فشار بالش روي رو سرم کمی

 عیموض حسی بی.  میکنه گیر راه میون ، پیچیده موم تارهاي الي به ال دوبار که مشکیم ي ساده کش اما کنم باز

 یکنمم رها کنارم رو موهام ي دسته و میکنم نظر صرف کش با کشمکش از حال بی که کرده پر رو مواضعم تمام انگار

.  

 حس یه اام نکردم احساس تنم توي گیري نمونه بزرگ سوزن رفتن فرو از چندانی درد حسی بی داروي بابت که این با

  . میکنه تلقین بهم رو ام ریه حجم توي تیز نوك چیز یه رفتن فرو ، موذي

 سرك در الي از چندم بار براي بهنام اما بشم راحت احساس این شر از تا بذارم هم روي رو ملتهبم هاي پلک میخوام

  .شونه می لبهاش روي محزونی لبخند دیدنم با و میکشه

  ؟ نارنجی نازنک نقوي نق ي عمه دختر چطوري -

  . بدم جواب محبتش به شوخی با تا میزنم پس رو حالیم بی
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  ! عمته نقو نق -

  . میشینه اش اومده کش هاي لب روي به رنگ کم لبخند یه

  ؟ دیگه مامانته منظورت -

  . میکنه چک کردن وصل بهم فشارم بودن پائین بابت که رو سرمی قطرات چکیدن سرعت.  میشه نزدیک بهم

  ؟ میکشی نفس راحت ؟ نداري که درد -

 کردیم یم بازي باهم که رو بهنامی کجا.  میندازم نگاه پوشیده که سفیدي روپوش توي قامتش به بار اولین براي تازه

  ؟ کردم می تصور جوري این ، میشد آویزون اش لوچه و لب باخت از بعد بار هر و

  . میدم تکون سري و بندم می ، اوضاع بودن خوب ي نشونه به رو هام چشم

  . خوبم.  نه -

  . دسترسم در شما واسه ، بده ندا یه فقط خواستی چی هر -

  .نبینم رو اش رفته درهم ي چهره تا میگیره رو ازم.  میزنم لبخند و میندازم بهش قدردانی نگاه

  . ام خسته

  . بخوابم کم یه تا میبندم رو هام چشم

 سوزش از شدن رها از اي آسوده نفس.  میشه باز آرومی به موهام دور کش میکنم حس که شدم خواب گرم تازه

  . شده خوبی پزشک ، اش پدرانه نگرانی این با بهنام میکنم فکر و میکشم موهام کشیدگی

  . میکنم کج کمی طرفی به رو سرم

  . میشه پخش بیمارستان بالش روي موهام

  . میزنه شون شونه انگشت سر با آروم و پیچه می موهام الي به ال ، نوازشگر دست همون

  . میشم سرشار عمیق رضایت حس یه از

 سفري پتوي که فهمم می هم هنوز اما میکنه تزریق هام رگ توي رو بخش آرام محلول یه قطره قطره کسی انگار

  . میشه کشیده باال ام سینه روي تا روم نازك

  . باشه نشسته کنارم کسی انگار.  میکنه حس خوبی به رو تخت تشک رفتن پائین هوشیارم نیمه تن

 کردن زبا چشم با خواد نمی دلم که تابستونی کوتاه رویاي یه توي شدن شناور شبیه ، دارم خوشی حال اما ام خسته

  . بشم محروم ازش
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  . لرزونه می رو هام پلک و رقصه می صورتم روي ، کسی هاي نفس گرم نسیم ، گرم نسیم یه شبیه چیزي

 و یستمن قلقلکی من نفهمیده هنوز سال همه این از بعد بهنام اینکه.  میکنم فکر بهش دارم ناخودآگاهم ضمیر توي

  . میکنه پیاده روم رو هامون بچگی زمان ي حربه داره هنوز

  . بپره سرم از هوا و حال این ترسم می.  گم نمی بهش چیزي اما میان کش هام لب

  . میذارم سینه روي و میدارم بر پیشونیم روي از آسودگی با رو دستم

  . میگیره مالیم و آروم رو بهش نشسته سرد رطوبت انگشت هاي کناره با و میکنه لمس رو پیشونیم پوست

  . دوئه می پوستم زیر رخوت حس

 یداشتن دوست تلخ عطر یه استشمام از هام شش و ناي کل.  زخم از نه اما میسوزن هام ریه.  کشم می عمیقی نفس

  . میکنن خودسوزي

 به رو احساسم و پیچن می موهام درشت فرهاي توي.  میگیرن سر از رو موهام تار به تار نوازش ها انگشت سر باز

  . میگیرن بازي

 ایدنب.  نیستم راضی هم حس این کردن پیدا ادامه از اما بشه تموم گز هر خواد نمی دلم که میرم فرو اي خلسه توي

  . باشم

  . میشه مخابره ام رفته خواب مغز به محو و تار سرم باالي مرد تصویر و میکنم باز رو خمارم هاي پلک الي

  ! نیست بهنام تصویر این.  کنم دریافت رو پیام که کشه نمی طول خیلی

  . میشن گشاد هام چشم ناگهان و فرستم می ام سینه به پرکشش رو عطرش دیگه نفس یه با

  . میکنن دعوت خودشون به رو من ، عمیق ي چاله سیاه یه مثل کاوه هاي چشم

  ! من واي

 وادار رو من و میشینه ام سینه روي کاوه بزرگ دست کف که میشم خیز نیم برخاستن براي اختیار بی.  میپرم جا از

  . میکنه زمزمه لب زیر.  گردم بر قبلیم کش دراز موقعیت به میکنه

  ... آروم...  آروم -

  . میشه دود ، بودنش وهم خام خیال

 گرفته سرد آب شیر زیر رو سرش که مستی مثل درست.  میپرونه رو خوبم حس تمام حضورش از وحشتناك استرس یه

  . باشن

  ؟ جاست این کی از ؟ جاست این چرا ؟ جاست این چطور
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  . پرن می بیرون دهنم از بندازم کار به بتونم رو فکرم اینکه از قبل ، من اجازه بدون ها کلمه

  ؟ کنی می کار چه جا این تو -

 شتاب رپ و گرفته نبض بدنم هاي رگ تمام ، باشه شده پرتاب ناشناخته کابوسی آغوش به رویا یه از که کسی مثل

  . میزنه

  . میشم یرهخ میکنه بند تخت فلزي ي بدنه به رو هاش دست از یکی و میگیره فاصله ازم کمی فقط ، کمی که کاوه به

  . کنم تمرکز بتونم تا میگیرم دندون به رو لبم ي گوشه

  . میشه دوخته کاوه هاي چشم به دوباره و کشیده اتاق در روي تا نگاهم

  . میگردن بر مردد اما میان صورتم نزدیک تا آزادش دست هاي انگشت.  نمیده رو جوابم کاوه

  . کنه نمی پیدا اومدن پیش مهلت فکري هیچ افکارم ي همهمه بین.  شده خالی بودن پر شدت از ذهنم

 هنپ بالش روي القیدانه که شالی و شدن افشون دورم آزادانه که موهایی الي به ال از.  میاد پیش دوباره کاوه دست

 میدن جوالن شبرنگم موهاي الي به ال که رو سفیدي تارهاي.  پیچه می انگشتش دور و میکنه جدا مو تار تا چند شده

  . مونه می روزهام این حوصلگی بی و فشار پر دوران عوارض روي چشمم.  میشمره نگاهش با

  . میکنه رها و بوسه می رو موهام آروم و نرم.  میبنده رو هاش چشم و میبره لب به رو موهام ي طره

 اديع ریتم به هم باز قلبم ضربان.  میکنه پرواز هام ریه توي که عطري مولکول مولکول و اش بوسه از میشم گیج

  . تر شتاب پر کم یه ، تر کوبنده کم یه فقط.  برمیگرده زندگی

  . میشم آروم دوباره

  . پرسه می میزنه بیرون جهنم هاي دره ترین عمیق از انگار که صدایی با

  ؟ نه ، شدي اذیت خیلی -

  ... از ؟ نشدن درمان و خوردن زخم از ؟ بودن بازیچه از ؟ بازي این از ؟ چی از میگم خودم پیش

  ؟ قدیمی هاي تلخی زدن شخم داره فایده چه.  نمیاد بیرون دهنم از اما حرفی

  . میکنه نجوا خودش با.  میشه خیره نامعلوم ي نقطه یه به و میگیره رو ازم میاد کش که سکوتم

  ؟ کردم کار چه من.  منه تقصیر -

 بیرون تونه نمی دیگه و میفته کنده خودش که چاهی توي.  میکنه مرور رو اش گذشته تمام جمله یه همین توي انگار

  . بیاد
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  . میکشم پائین دستش مچ تا رو هام انگشت.  چسبم می رو آستینش نامنظم تاهاي زیر از زده بیرون ساعد

 در الهن به هام استخون که قدر اون.  میده فشار و میداره نگه رو دستم محکم.  میکشه پنجه به رو نحیفم هاي انگشت

 لحظه نهمی ترسه می شاید.  کنم فرار میترسه انگار.  میزنن نبض و میشن برجسته ساعدش روي آبی هاي رگ.  میان

  . برنگردم دیگه و بکشم پر راهرو ي مونده باز ي پنجره الي از

 وير ، حالم و حس روي رنگ این تا میذارم.  میگیره رنگ هاش انگشت فشار زیر سفیدم پوست.  نمیارم ابرو به خم

  . بپاشه زندگیم خاکستري روزهاي تمام

  ... حامی دست یه...  گرم ، قوي دست یه.  دارم رو هاش دست هم من حاال

  . نیست مهم چیز هیچ دیگه.  نیست مهم دیگه ، میکنم فکر و میدم بیرون رو نفسم

 اون تمام.  باشه کرده باز کابوس این به رو من پاي اون اگر حتی.  کنه مالمت رو خودش بدم اجازه تونم نمی

  . ارزه می کنارمه که اي لحظه همین به ، لحظه یه به ، کردم طی که سنگالخی

  . نیست اشتباه شکنجه,  تویی گر شکنجه اگر -

 می انگار.  همون می صورتم مات ثانیه چند.  میشه کشیده باال پوزخند یه طرح با لبش ي گوشه.  میکنه رو من به دوباره

  . بزنه محک رو ها کلمه این خلوص ي درجه خواد

  . میبینم رو زدنش لب اما شنوم نمی رو صداش

  ؟ کنی ترم مبتال که من به زنی نمی زخم -

 با این هاي لحظه ریز تمام باز هاي چشم با من با اما.  میبنده چشم و میذاره من پیشونی روي رو پیشونیش.  میشه خم

  . میسپرم خاطرم به رو بودن هم

  . لعهبب حریصانه رو تنم عطر ذره ذره میخواد انگار...  کشدار و بلند.  تر عمیق و عمیق.  میکشه عمیق نفس تا چند

 دمیخوا دلم.  میکنن تابی بی هام گونه روي به بازدمش حرارت پر و قوي برخورد از هوشیار بدنم جوارح و اعضا تمام

  . دارم نگهش خودم کنار و بزنم چنگ بهش

  . گرفتن سرخی هاي رگه رو هاش چشم.  میکنه بلند سر دفعه یک

  . غره می اش شده چفت هاي دندون الي البه از

  . بگیرم بود ممکن که بود جوابی بهترین این.  نکنه درد دستت.  آفرین -

 در از و میشه کنده جا از کنم تعجب ، اش خورده فرو خشم از باید که بفهمم و برگرده ام چهره حالت اینکه از قبل حتی

  . میزنه بیرون اتاق
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 هم دشای یا ؟ من یا بود خودش مخاطبش دونم نمی.  بود هذیون شبیه چیزي بودنش یا بودمش دیده واقعا فهمم نمی

  ... نداره قبولش میگه که خدایی

 سسته دنمب و میکنن نافرمانی پاهام اما برم دنبالش و شم بلند میخوام.  میشم خیز نیم.  میخوره تکون وجودم ته چیزي

.  

  . دممی خرج به خساست تنشه بوي لبریز که هایی نفس دادن بیرون توي.  هست هنوز حضورش ، نفسش ، عطرش

  . میدم ماساژ رو هام شقیقه و میبرم فرو بالش توي ممکن حد تا رو سرم.  میخورم برگشت تخت روي دوباره

  . میشم امید نا بهنام دیدن با اما میکنم باز پلک سراسیمه.  میکنم حس سرم باالي رو کسی حضور

  . شده خیره بهم ومتفکر برده فرو روپوشش هاي جیب توي رو دستش دو هر بهنام

  . میاد حرف به خودش که این تا ندارم گفتن براي چیزي

  ؟ بزنی حرف باهام موردش در میخواستی بار یه که بود همونی این -

  . نبود توهم.  بودش دیده هم بهنام پس

  . میده ادامه خودش نمیدم که جواب

  . بود گشته دنبالت بگم بهتره البته...  دنبالم رو بیمارستان تمام -

  . پرسم می خفه

  ؟ گفتی بهش چی -

  ... اینکه مثل دوستت.  بوده گفته بهش دیگه نفر یه قبال رو ها شنیدنی اصل ظاهرا اما!  هیچی من -

 بر اوهک خاطر به نه رفت می نه که بود من دوست اگر.  بود هانیه دونست می که کسی تنها...  ؟ دوست کدوم ؟ دوست

 هک کاوه میگفت راست ؟ بود کاوه دوست...  ؟ کی دوست.  میذاشت پا داشتم ازش که خواهشی روي نه.  میگشت

  . نداره دوستی

  ؟ کجاست آمین مرغ این!  موقعم بی هاي کاش اي و من بر واي!  من واي

***   

 و االب رو ها خیابون تمام ساعت دو که همین براي.  میشه تنگ هم ها سختی براي دلت گاهی اما.  سخته کردنش باور

  . کنی راضی رو بچه ، خودت خیال به یه چیزي نخریدن یا خریدن براي نتونی و بري پائین

  . بود شده تنگ هم نگاهش نوع این براي دلم حتی
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 کنار هاش چشم روي از رو کوتاهش ي شده اتو موهاي.  میندازه شرك ي گربه یاد رو من که زده زل ویترین به چنان

  . بده قرارم تاثیر تحت بیشتر نگاهش با تا میزنه

  . من جان!  ـاهم -

  . مبرگشت خونه به بهنام با و شدم مرخص بودن نظر تحت ساعت دوازده از بعد دیشب.  میکنم کرختی احساس هنوز

  . گردوندم برش مدرسه از و هیوا دنبال رفتم.  دادم مرخصی خودم به رو امروز

 و دهش شروع بشن دکور عید براي ها ویترین اینکه از قبل ، فصل آخر هاي حراج.  بیرون اومدیم باهم خرید ي بهانه به

  . داده ها پاساژ و ها بوتیک به بیشتري حال و شور ، کنن خرید تر ارزون کم یه خوان می که مردمی ازدحام

 این به گمانم به.  مونم می دور کاوه ي درباره خیال و فکر از هم و گذرونم می وقت هیوا با هم جوري این کردم فکر

 اون گردن رو چیز همه.  داره نیاز بود دیروزش برخورد توي که اي آشفته حال و خودش با اومدن کنار براي دوري

  .داشتم احتیاج خودم کردن جور و جمع به کمی فقط ، کمی هم خودم اما میندازم

  . میکنه خم کم یه رو گردنش و میشه نزدیک بهم دوباره هیوا که ایشم گربه هاي چشم غرق هنوز

  . نازه چه ببین کن نگاش -

 ريگ عشوه میگیره یاد داره ، میشه بزرگ داره هم کوچولوم خواهر.  نازتره میکنه اشاره بهش که اي بارونی از صداش

  . کنه

  . بود شده تنگ هم دستش از شدن کالفه براي دلم حتی

  ! نه!  نه.  نه ، بار هزار این.  هیوا -

  ؟ آخه چرا -

  . بکشمش تر طرف اون قدم چند خودم با میکنم سعی و چسبم می رو آستینش

  . جدیم چقدر بفهمونم بهش تا میشمرم صورتش به رو انگشت با رو دالیلم ام کننده متقاعد لحن با همزمان

 تونی نمی هم مدرسه!  دو ، نیست تو سن مناسب مدل این!  یک ، نداره گرما.  خوره نمی زمستون درد به چرم چون -

  ! سه ، بپوشیش

  . پوشم می بیرون رو این.  دارم کاپشن که مدرسه برا -

 درش پا زا نیستن حاضر و پوشیدن رو مامانشون دار پاشنه کفش که شده هایی بچه شبیه میگیره ام خنده حالتش از

  . نشه لبخندم متوجه تا میکنم جمع زور به رو هام لب.  بیارن

  ؟ دیگه شنیدي رو همین فقط حرف همه این بین از -
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 مغازه یه ویترین روي به رو و میگیرم رو هاش شونه ، ایستم می.  میاد همراهم ناراضی هم اون و میرم جلو قدم چند

  . میدارم نگهش دیگه ي

  . بنداز نگاه یه.  نیستن بد اینم هاي مدل -

  . کردن غرغر به میکنه شروع بندازه ها مدل به نگاهی که اون بی

  ؟ پوشیدي می رو اینا بودي خودت.  هما میگی زور -

  . بچه بزرگترم سال هوار تو از من -

  . میزنی غر ها بزرگ مامان عین همش همین خاطر به -

  . میکنم نگاهش طلبکار و کمرم به میزنم رو هام دست

  ؟. دیگه این شده دستم مزد ، کردم مهمونش هوله هله کلی,  خرید آوردم رو خانم.  نکنه درد دستم -

  . میزنن برق دوباره هاش چشم.  است شیشه پشت چرم و کوتاه بارونی محو.  نیست من به حواسش اصال هیوا اما

  . نازه خیلـــی.  ببین.  داره رو مدل همون اینم!!!  هما -

.  یستن مد دوباره دیگه سال که این.  باشی داشته پالتو دیگه سال براي که خرید االن اومدیم.  امسال واسه اما نازه -

  . بپسند بخور درد به ي ساده چیز یه

 که نممو می.  میکنم بازي رو مامانش نقش خواهر جاي به دارم دوباره میکنم حس ، کنه نمی گوش بهم میبینم وقتی

  . کنم حفظ رو تعادل تونم می چطور

 حتی رو مقلب ي باالرفته ضربان صداي میفته گوشیم ي صفحه به که نگاهم.  بدم ادامه نمیذاره موبایلم زنگ صداي

  . بشنوم تونم می هم شلوغی این توي

 نمی فرقی هک اینه حقیقت اما "!  شدي پیشه عاشق هاي دبیرستانی دختر این شبیه ؟ چته " که میزنم نهیب خودم به

  . میکنن دیوونگی جور یه دنیا هاي عاشق ي همه ، باشه سالت چند کنه

  . میکنه توجیه رو کارش.  میکشم عقب رو دستم که میبره فرو گوشیم ي صفحه توي رو سرش هیوا

  . اینجا بیاد بگو مامانه اگه ؟ مامانه -

 دهز زنگ قبال بار هزار.  میزنه چشمک بهم گوشی دي سی ال روي داره که کاوه اسم به موندم مات.  نمیدم رو جوابش

  . میکنه فرق همیشه با برام چرا االن دونم نمی اما زدیم حرف بار هزار ،

 مثل یفتهم اطرافش که اتفاقی هر میکرد فکر اینکه.  خشمش و اش بوسه ، نوازشش ، نزدیکیش یاد ، میفتم دیروز یاد

  . خودشه کارهاي از بازخوردي یه ، اي پروانه اثر
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 چی حاال " میزنه داد سرم.  میکنه طغیان بودم کرده خفه حال به تا که رو وجودم نگر آینده و اندیش مصلحت بعد اون

  " ؟ کنی کار چه میخواي ؟

  . میکنه اعتراض هیوا ، کنم پیدا براش جوابی اینکه از قبل

  . بهتره خسیس توي از بیاد مامان اگر ؟ نمیدي رو جوابش چرا.  توام با هما -

  . نیست مامان -

  . کنه پرت اون کار از رو حواسم که میشه قدري همون فقط براش خطه پشت که اونی جذابیت دیگه

  . شنوم می دور خیلی انگار اما نزدیک جایی از رو هیوا صداي

  . بزنم تن یه رو مدل این برم منم بدي جواب تو تا پس -

  ؟؟؟ هان -

  ؟ خوب.  میشه شکلی چه تنم تو ببینم فقط خوام می.  خواد نمی پول که کردن پرو میگم -

 . میگیره آروم هم گوشیم زنگ صداي,  میشه دور ازم هیوا تا.  میکنم زمزمه رو باشه شبیه چیزي فقط پرت حواس

  . میدم بیرون بودم کرده حبس ناخودآگاه مدت این تمام که رو نفسم

 اخودآگاهن دستم.  میلرزونه هم رو دلم و میلرزه دستم توي موبایل دوباره که بگردم هیوا دنبال تا نکردم بلند سر هنوز

  . کنم کنترل رو خودم تا میگیرم دندون به رو لبم ، میپیچه گوشم توي که صداش.  میلغزه سبز کلید روي

  !!! هما -

  . کنم می جذب وجودم ي ذره ذره با رو لحنش دلچسب مالیمت و میبندم رو هام چشم

  ؟ شنوي می رو صدام.  ببینمت باید هما -

  .میاد هام لب روي بازیگوش لبخند یه فکر این از.  سالم بدون همیشه مثل بازم کنم می فکر خودم پیش

  . بگو.  میشنوم -

  ! االن.  ببینمت بیا -

  . میکنم حس ، رو حرفش هر ، کلمه هر پشت خوابیده نیاز و مهر

 خونه ردونمگ برش هم بعد.  بخرم پالتو هیوا براي باید ؟ کنم کار چه پس رو هیوا میکنم فکر.  میندازم مغازه به نگاه یه

  . کنم رهاش خودش حال به هوایی به سر این با تونم نمی. 

  . میندازم اطراف به نگاهی و میکشم اي کالفه پوف
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!  نه " بگم تا میشم زنده و میرم می.  میشه تر سخت کندن جون از آدم براي حرفی دو ي کلمه یه گفتن اوقات گاهی

"  

  . بیام تونم نمی االن.  تونم نمی -

  ؟ خواي نمی یا تونی نمی -

 پس بار هی ، نه بگی بار یه وقتی انگار.  میشه فشرده دلم.  بره جلو تا میبره که خنجر عین شده.  شده تیز کاوه لحن

  . داره نیاز معجزه یه به دوباره اعتماد جلب ، بزنی

 چه مدون نمی.  شبه سر تازه و میده نشون رو هفت عدد.  میندازم ساعتم به نگاهی و میکنم خیس زبون با رو هام لب

  . میدوزم مغازه ویترین به رو مستاصلم نگاه.  بکنم تونم می کار

  . خواهرم با.  بیرونم االن -

  . بیا فقط.  دیگه ساعت دو.  دیگه ساعت یه.  بیا تونستی وقت هر.  مونم می منتظر.  باشه -

 چیزي و کنم راضی رو هیوا تا.  میکنم کتاب و حساب رو هم دنبال به ساعت هاي عقربه دویدن من و میکنه قطع

  .... . اوووه و برم و برسونمش و بخره و بپسنده

  . میزنه صدام و آورده بیرون بوتیک در الي از رو تنش نصف هیوا.  بمونم حال این تو تونم نمی خیلی

  . ببین رو من دقیقه یه بیا هما -

  . شده گم پالتو ي یقه خزهاي زیر کوچولوش صورت و پوشیده رو چرم پالتوي حاال که سمتش میرم

 بمناس پالتوي یه زودتر باید ، بیارم دست به رو کاوه دل بخوام اگر.  بیاري دست به بخواي رو همه دل سخته چقدر

  . کنم راضی هم رو هیوا کوچیک دل تا ندارم زمان قدرها اون دیگه.  برم و بخرم هیوا براي

***  

 اما.  نهک انتخاب گرم پالتوي یه ، بوتیک همون از ، چرم هاي بارونی ازاون یکی جاي به کردم راضی رو هیوا سختی به

 خودم پول با کوتاه چرم کت یه آخر دست.  نشد راضی ناامیدش و رفته درهم ي چهره دیدن به دلم کردم کاري هر

 خواهرم شوق و ذوق دیدن به بانکیم حساب ي مونده باقی کردن کتاب و حساب جاي به کردم سعی و خریدم براش

  . بشم مشغول

  .خونه رسوندم رو هیوا و گرفتم دربست یه

 و کوتاه ، در از رفتن بیرون از قبل ، مامان " ؟ کجاي باز " جواب در و کردم عوض پالتو با رو کاپشنم و مانتو فقط

  . بوسم می رو اش گونه سریع
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  "!  نکنی دیر.  باش خودت مواظب " میزنه داد راهرو توي میبنده رو در سرم پشت که طور همون و میزنه لبخندي

 ، تهران هاي ونخیاب ي شبونه ترافیک احتساب با ، ساعت این توي وسیله سریعترین انگشتی سر کتاب و حساب یه با

  . متروئه

  . میرسونم ایستگاه نزدیکترین به رو خودم

  . میکنم باز رو پیامم ي صفحه و میارم بیرون جیبم از رو گوشی

  مهرــــ ي فرشته جگرکی...  تجریش...  8 ".  کردن تایپ به میکنم شروع

 همه انگار.  هبپر توش قطار رسیدن محض به و بایسته خط جلوي تا میزنه تنه بهم پشت از نفر یه رسم می که اینجا به

  . گرم آغوش یه هم شاید ، گرم ي خونه یه ، برسونن گرم جاي یه به رو خودشون دارن عجله

 به.  بکنم اعتراض اینکه به برسه چه ، بندازم نگاهی زن به اصال میره یادم و مونه می گوشی ي صفحه روي چشمم

...  " مون " مهر.  میشم خیره شده تبدیل " مهرمون " به زن ي تنه با و خودم ي عجله توي که پیام آخر ي کلمه

 جیبع حال یه به رو دلم میکنه بند هم به ها حلقه محکمترین با رو کاوه و من که " مون " زنجیر و مهر ملس ترکیب

  . میشه پاره لحظه یه براي دلم بند کاوه با ، مشترك حس یه ، مشترك چیز یه داشتن فکر از. میکنه دچار

 زیر از رو حروف بار آخرین براي.  میکنم تصحیح رو ام نوشته و میدم تکون خودم هاي دیوونگی براي سري لبخند با

  . گذرونم می نظر

  "...  مهربون فرشته جگرکی...  تجریش...  8 "

 یادش مدار انتظار ، کردم پیدا کاوه از که شناختی با اما بود چی رفتیم هم با بار اون که جگرکی اون اسم نیست یادم

 دهش چی " گفتم بهش ، نبود االن ، بودم نزده کنار رو تردیدم اگر که مشترك ي خاطره اون قبل ، شب همون باشه

  " ؟ میکنی برآورده رو دیگران آرزوهاي ؟ شدي مهربون ي فرشته

 شده برام روزها اون حال ، حاال.  بلعیدیم می هم کنار که کرده رو خوشی کوچیک هاي لقمه اون هوس عجیب دلم

  . آرزو

 و یزنمم کنار رو مسافرها ي بقیه.  چپونم می قطار توي روي خودم نفرها آخرین ، بینم می که رو پیامم دلیوري تائید

 شیشه رديس از لحظه یه.  میزنم تیکه ها صندلی و خالی فضاي مابین ي شیشه به رو پیشونیم ، مخالف سمت در کنار

  . کنه دور تنم از رو خستگی سرما این خوام می.  کشم نمی عقب اما. میشینه تنم توي لرز

  . رسم می مقصد به باالخره
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 انگار.  مونه می حیات به برگشتن مثل.  برگردم زمین سطح به تا کنم طی باید رو طویل و عریض برقی پله ردیف چهار

 این رزی از بتونه رو کاوه و من تا کردم می پیدا برقی پله یه میشد کاش.  بیاي بیرون آوار خروار خروار زیر از بخواي

  . بکشه بیرون سنگریزه و سنگ همه

 از بعد بار ونا که اي جگرکی به تا میکنم تند پا و پیدا چشمی رو مسیر.  کنم نمی معطل رسم می که شلوغ خیابون به

  . برسم رفتیم باهم سواري موتور

 مغازه ويت فلزي میز تا دو از یکی پشت.  کشم می سرك شده کباب جگر و دل بوي با جگرکی کوچیک فضاي توي

 از یکی تپش که کتونی کت به میفته چشمم و میرم جلو.  رسه می نظر به خالی دوم میز و و نشستن جوون پسر تا دو

 لمس رو کت ي یقه داخل و میبرم دست.  کنم حس ازش تونم می رو کاوه عطر آشناي بوي.  شده آویزون ها صندلی

  . باشه شده درآورده تن از باید تازه.  داره رو کاوه بدن گرماي هنوز.  میکنم

 یخورمنم جا صداش سرو بی حضور از.  کنه می باز لبخند به رو لبم ، میخوره گوشم کنار هوا بی که گرمش هاي نفس

 که دمش عجین باهاش قدر اون.  پذیرش از بیشتر چیزي!  نه.  پذیرفتم زندگیم زوایاي تمام توي رو حضور این انگار ،

  . طبیعیه قلبم ضربان تیز خطوط مثل بودنش

  . میکنه زمزمه آروم سرم پشت از و میشه خم

  ! میگیري یقه.  شدي الت ، نخورده جیگر -

  . باشه شیر خودش قول به خواد می اما بحرم از رو صوتیش تارهاي هاي لرزش تمام.  فهمم می.  است گرفته صداش

 توي مبتون تا کنم می بلند سر و چرخم می طرفش به.  میشه رها و میخوره لیز هام انگشت الي به ال از کتش ي یقه

  . کنم نگاه هاش چشم

  . میکنیم شکار شیر ما.  نیست چیزي که گرفتن یقه -

 امه چشم پائین ي شده سیاه مطمئنا و رفته فرو گودي روي لحظه یه براي.  میخوره چرخ صورتم جز جز روي نگاهش

 فکر ظاهرم به لحظه یه دیدنش براي تاب و تب همه این جاي به اگر که میکنم لعنت رو خودم دلم توي.  میکنه مکث

  . نمیشد رنگ پر هاش چشم توي نگرانی برق این االن میکردم تجدید رو لعنتی آرایش این و بودم کرده

  . کشه می عقب برام رو میز کنار فلزي صندلی و میگیره رو بازوم

  . میشه حاضر سفارشمون االن!  بشین -

 دونه مین که بگه رو چیزهایی میخواد کاوه انگار.  نمیاد خوشم بینمون سکوت از.  حرف بی.  شینیم می هم روي به رو

  . کنه تمرکز میدم اجازه و گیرم می دهن به زبون اما.  کجا از دونه نمی.  چطور

  . میاد پیش کاوه دست و میذاره میز روي رو شده کباب جگر و دل سینی مغازه شاگرد
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  . میکنم بازي ها نون خورده با فقط.  ندارم خوردن به میلی و اشتهام کم روزها این

  . میشه باز زبونش قفل همزمان و میکنه ها نون کردن تکه تکه سرگرم رو خودش ، کنه نگاهم که اون بی کاوه

  ؟ دونستی می کی از -

  . فهمیم می خوب رو هم زبون ما.  لعنتیه مرض این منظورش.  بگه بیشتري چیز نیست الزم

  ؟ میکنه فرقی -

 ي لقمه هی اما نه یا میکنه پیداش دونم نمی.  پرسه نمی که میگرده سوالی جواب پی هام چشم توي و میکنه بلند سر

  .میکنه دراز سمتم و میگیره بزرگ

  ... ظاهرا برگشته آلمان از تازه که هست متخصص یه.  گرفتم ویزیت وقت یه برات -

  . حرفش توي پرم می.  کنم خراب رو بودنم کاوه با خوش حال خوام نمی

  ... جوابش تا و دادم آزمایش تازه.  خوبه کرده پیدا بهنام که هم دکتري -

  . است آماده دیگه ي هفته آخر جوابش -

  . پرم می بهش نیست کنترلم تحت دیگه که صدایی با.  میگیرم خودم به دفاعی حالت ناخودآگاه

 مثال.  کنه نمی پیدا ارتباط من به هیچی ، رسه می که خودت نوبت اما کشی می سرك من زندگی ي همه توي -

  ؟ نه یا کردي پیدا رو بیگی بپرسم میشه

  . بیاد پیش بحثی چه قراره دونسته می قبل از انگار.  میکنه حفظ رو آرامشش اون من تندي خالف بر

 رو کار نای داره که اونی به حتی اما کنن بررسی رو شبکه مالی وغیر مالی هاي تراکنش تمام دادم.  نکردم پیداش نه -

  . کنم اعتماد تونم نمی هم میده انجام برام

 توي کريف دفعه یک.  میکشم دندون به گرفته برام که رو اي لقمه زیر به سر.  میشم پشیمون برخوردم از بالفاصله

 ارمک فراموش ي حافظه دفعه این میکنم خدا خدا.  میکنم رو و زیر و برمیدارم میز روي از رو کیفم.  میزنه جرقه ذهنم

  . باشم نیاورده بیرون کیفم از هنوز بودم کرده پر اطالعات از که رو فلشی و باشه کرده عمل همیشه مثل

 بهش رو لشف باید چی براي اصال میکنم فکر لحظه یه.  میکنه تعجب میبینه رو ام حوصله بی و عصبی رفتار که کاوه

 از.  ممیزن پس رو فکر این نکشیده ثانیه به اما.  بودم برنداشته خودم مباداي روز امید به رو اطالعات این مگر.  بدم

  . ندارم تر واجب کاوه از ، مباداتر االن
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 عزیزم شکیم قرمز مموري فلش بینشون و برمیگردونم میز روي رو کیف محتویات کالفه.  نمیشه بند چیزي به دستم

 به دونم نمی اصال که کردم پر اطالعاتی از صدر یوزر روي از روز اون رو اش حافظه گیگ 32 تمام.  میکنم پیدا رو

  . تاریکی در است تیري اما نه یا خورن می دردي

 نشون ظاهرش که اون جز چیزي داره انتظار انگار میکنه نگاهش طوري.  میدم هل کاوه سمت به میز روي رو فلش

  . باشه میده

  ؟ چیه این -

  . ریختم روش شرکت ي شبکه روي از چیزهایی یه ماجراها اون از قبل روز دو یکی.  اومد کارت به شاید ببین -

 ، بزنه فحر خودش با انگار لب زیر.  میشینه فلش روي دستش و میده تکون سري.  میشه شوخ کم کم ناباورش نگاه

  . میکنه زمزمه

  . بشینی آروم بعیده تو از گفتم -

  . میدم ادامه و نمیارم خودم روي به.  میگیره لبخند طرح لبهاش جدي بحث همه این از بعد

 با تاپ لپ.  گوشیمه روي هم مقداریش یه.  کردم کپی سرور روي از رو کارمندها شخصی هاي فایل سري یه -

  ؟ بدم بهت نسخه یه نیاوردي خودت

  . میذاره صندلیه پشتی آویزون هنوز که کتی جیب توي رو فلش و میشه محکم فلش دور هاش انگشت

  . هست چی ها این ببینم خونه بریم سر یه شو بلند.  نیاوردم نه -

  . میشیم بلند جا از و میندازه ساعدش روي رو کت

 حواسم.  دارم می بر خودم با و پیچم می نون الي رو سینی توي مونده باقی جگر و دل ، رفتن قبل آخر ي لحظه

  . نزده لب چیزي به کاوه مدت تمام که هست

  . است خونه از تماس فهمم می نگاه یه با.  میشه بلند گوشیم زنگ صداي نزده بیرون مغازه در از

  . سالم -

  . میشینه گوشم توي مامان عصبی صداي

  . برگرد زود گفتم خوبه ؟ هما کجایی -

  ؟ مگه شده چی -

  . تر پائین میاره رو صداش و میکنه فوت گوشی توي رو نفسش

  . دربیاد صداش اینکه قبل بیا پاشو.  اومده زود امشب بابات -
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  . گذشت زود قدر این زمان چطور مونم می و میندازم ساعتم ي صفحه به نگاه یه

  . کاوه به میکنم رو.  میشینم ماشین توي و میکنم راضی رو مامان قول یه با

  . برات میارم و دي سی روي میریزم رو باقیش فردا.  بیام تونم نمی من -

  . میزنه لب فقط ، کردن لج من با انگار که هایی به عقره دیدن از بعد و میاره باال رو دستش مچ

  . رسونمت می -

 سمتش گرفتم که رو اي لقمه.  میکنه رو طرفم به پرسشگر.  چسبم می رو بازوش کنه لمس رو استارت اینکه از قبل

  . میگم شوخی به و میکنم دراز

  . نیستیم خور تنها -

 اساتاحس.  میکنه نوازش لبهاش با و میبره لب به رو هام انگشت سر.  کنه نمی رها رو دستم اما میگیره ازم رو لقمه

 جاست ینا میگرفتم شتاب طرفش به من که گرمایی.  میشم گرم.  کنن می خیز و جست بازیگوشانه دوباره ام دخترونه

  . نديب می رو هات چشم ساعت زدن زنگ از بعد که خوابی دقیقه پنج اون مثل ، خوشایند کرختی جور یه.  میشم سر. 

 خوش ي رایحه دستم از.  میگیرم بینیم جلوي رو دستم.  کنه رها رو هام انگشت و بکنه دل تا میگذره اي دقیقه چند

  ! شیرینه ، عطرش همیشگی تلخی جاي به چرا رایحه این فهمم نمی چند هر.  کنم استشمام تونم می رو عطرش

 می رو و رممیگی دندون به محکم رو لبم.  بیفتم سرفه به میشه باعث هم همین.  بدم بیرون رو نفسم تا میکشه طول

  . میکنم حس دهنم توي رو خون طعم.  نشه حالم متوجه تا گردونم

 آروم ي عاشقانه این ، میره دستم از داره که عطرش مثل تا دارم نگه رو خوش حال این میشه میکردم فکر لوحانه ساده

  . میذاره فرمون جلوي و گردونه می بر بود برده دهنش نزدیک تا که رو اي لقمه اما نپره سرمون از

 رسمبپ میره یادم.  بذاره جریان در هم رو من الاقل بار این ، کرد پیدا چی هر کنم سفارش بهش خواستم می میره یادم

  ... میره یادم.  ببرم براش کجا رو اطالعات فردا

  

  فصل نهم

  است نمانده فرصتی

  کنیم بغل را همدیگر بیا

  فردا

  کشم می را تو من یا
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  شست خواهی آب در را چاقو تو یا

  !نه

  برگرد تر عقب به

  خدا بگذار

  بشوید را هایش دست دوباره

  بنگرد آینه در

  شاید

  گرفت دیگري تصمیم

  " عبدلمالکیان گروس "

  

 شکل که میشن حک طوري.  میندازن نقش قلبت و ذهن توي که جوري یه.  خاصن جور یه برات هایی آدم یه گاهی

 باشن بمواظ باید.  نداري بودن عادي آدم توقع ازشون دیگه که هایی بت.  پرستیشون می که هایی بت.  میگیرن بت

  . نشکنن باشی مواظب و

 ماشین ي شیشه به رو سرم.  گیرم می دربست یه و کنم می بلند دست.  بمونم تاکسی منتظر تا ندارن رمقی پاهام

  . بگیرم ندید رو راننده دار منظور هاي نگاه تا بندم می رو هام چشم و میدم تکیه

.  کردن رغرغ به کرد شروع افتاد بهم که چشمش.  بود منتظرم برزخی ي قیافه با بابا ، برگشتم خونه به وقتی دیشب

 جاش به ندارم دوست وقت هر و میرم کار سر خوام می وقت هر. میام دیر و میرم زود. شدم خود سر روزها این اینکه

  . کنم می سیر کجا نیست معلوم

 فقط . نیست جواب دنبال مواقع جور این دونستم می.  گرفتم دندون به لب من و زد داد.  کردم سکوت من و گفت اون

 از بعد.  کشید دعوا به کارشون معمول طبق که کنه دفاع ازم خواست مامان سر آخر.  کنه خالی رو خودش خواد می

 و زد هب دعواشون اینکه ترس از که رسید جایی به کار.  قدیمی هاي گشایی عقده براي بودم اي بهونه من دیگه اون

 قبول دبای بودم زده که هم رو حرفی عواقب.  گردم می تازه کار دنبال و دادم استعفا گفتم و وسط پریدم ، شه ختم خورد

 کرده پا به که رو آتیشی توي سوختن تا کردم سکوت هم باز بابا باروت انبار به کشیدن کبریت از بعد پس کردم می

 عصبانیت وقت.  همینه همیشه بابا دونم می چند هر.  دیدم نشون و خط.  شنیدم حرف دوباره.  کنم تحمل بودم

 ادهس ي مسئله یه سر رو خشم از حجم این اما.  عمل نه میکنه فکر نه طور این دیگه ، بشه که آروم.  نیست خودش

  . کنم نمی درك
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.  ممیخواب زودتر شام بدون که کنم وانمود شدم مجبور.  نداشتم اشتهایی دیگه جگر لقمه تا چند همون خوردن از بعد

 رو گوشی اطالعات بعد ، خوابیدن همه که بشم مطمئن تا خوردم غلت دنده اون به دنده این از قدر اون تخت توي

 دونم نمی هک تلویزیونی پاي هال توي بعد ساعت چند تا بود زده سرش به خوابی بی که بابا اما کنم کپی دي سی روي

  . برد خوابم واقعا قدرکه اون.  کشید سیگار نه یا کرد می نگاه واقعا

  . زدم بیرون خونه از و پوشیدم لباس.  شدم بلند بشه بیدار کسی اینکه از قبل صبح

  . برگشتم جنگ از ، میکنم حس که ام خسته قدر اون حاال

 ي خونه توي.  بده نشون کسی به رو فلش توي اطالعات خواد می و نمیره شرکت رو امروز گفت.  زدم زنگ کاوه به

  . منتظرمه خودش

.  یرممیگ وسواس دفعه یک اما.  میکشه اطالعاتش از کپی یه خودش و میدم بهش رو گوشی نداره عیب میکنم فکر

 که مینه.  میکشم اي آسوده نفس و میشه راحت خیالم دیدنش با.  میکنم رو و زیر گوشی کابل دنبال به رو کیفم

 از هر و کرده تنظیم من صورت روي رو جلو ي آینه.  میشم راننده خندیدن ریز صداي متوجه میشه بلند نفسم صداي

.  یشمم پیاده باید که جایی از زودتر.  میزنه لبخند خودش با که فکریه چه توي دونم نمی.  میندازه بهم نگاهی گاهی

  . باشم داشته آرامش کم یه نیست قرار هم کردن خرج پول با حتی انگار

 . میشینه کاوه ي شونه روي گاهی.  بکشه پر میخواد که جا هر تا میذارم آزاد رو فکرم و برمیدارم سست رو هام قدم

  ... هم گاهی.  مونه می شدن خشک منتظر سازمان برق سیم روي گاهی

  . میده رو آیفون جواب " کردي دیر " یه با کاوه خود میزنم که رو زنگ

  . میکنه دعوتم داخل به میذاره پشتم رو دستش ، سالمم جواب جاي به. میکنه باز روم به خودش هم رو ورودي در

  . باش راحت -

 باالي . میندازم ام شونه روي رو شالم فقط و میشینم سالن توي هاي مبل از یکی ،روي دربیارم رو پالتوم اونکه بی

 عدب و میکنه لمس آرومی به هاش انگشت با رو رو بدلم ي گوشواره انتهاي تا گوش نرمی روي از و ایسته می سرم

  . برمیگرده و خوره می گردنم به بار چند که کنه می رها رو بلند آویزي ي گوشواره طوري

  . آشپزخونه توي میره که بینمش می ، میشه رد کنارم از

  ؟ نه!  نخوردي هم صبحونه البد -

 اي ستاره نه ، هست خدمتکاري نه.  تنهاییم بزرگی این به ي خونه توي بار این که میکنم فکر لحظه یه جواب جاي به

 باشم نخورده بازي باز که هست تضمینی چه میکنم فکر.  میفته شور به دلم ته کم یه فقط ، کم یه.  حسامی حتی نه و

  ؟
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.  وشیدهپ همرنگی کتون شلوار و پیراهن.  مونه می میاد بیرون آشپزخونه از سینی یه با که بلندش قامت روي نگاهم

 سینی توي که هایی کیک و قهوه خوش بوي اینکه جاي به.  میزنه تعارف بهم روم جلوي رو سینی و میشه خم

 " یزنمم نهیب خودم به.  میره ضعف میزنه بیرون پیرهنش ي یقه از که عطري بوي از دلم ، ببره سرم از هوش گذاشته

  . "! احمق میکنی شک خودت به داري انگار.  میبري شک بهش میکنی خود بی قدرغرقشی این که تو

 میز روي و گیره می ازم دستمه توي که رو فنجونی.  نزدیک خیلی.  میشه نزدیک بهم و میذاره میز روي رو سینی کاوه

 فظر.  زنه می زانو پام جلوي.  ریزه می پائین دلم لحظه یه.  میشم کارش مبهوت و مات میذاره دستم کنار عسلی

 میزه روي حاال که من فنجون به توش از رو شکر خوري چاي قاشق تا چند و میداره بر سینی توي از رو کوچیکی

  . میگردونه بر دستم به دوباره رو فنجون ، قهوه کردن شیرین از بعد.  میکنه سرازیر

  ! نخور تلخ -

 صبح سر روي پیاده این میشم متوجه تازه میکنم سرازیر حلقم به رو داغ مایع وقتی و میبرم لب به رو قهوه فنجون

 پوستم زیر رو دلچسبی حرارت ، کاوه توجه گرماي کنار داغ، شیرین ي قهوه.  شده هام ارگان تمام یخزدگی باعث

  . میکنه تزریق

  . میره ها پله طرف به و میشه بلند کنارم از کاوه

  . میکنم مزمزه رو وجودم توي نشسته آرامش کاوه برگشتن تا

 من ي دیگه سمت هم رو ها صندلی از یکی.  میذارتش میز روي و دستشه توي تاپش لپ میاد، پائین ها پله از وقتی

  . کنهمی باز رو اکسل فایل یه کردن پائین و باال کم یه از بعد و برمیداره رو تاپ لپ.  بشینه نزدیکم تا ، میذاره

 ايه تراکنش که کردم پیدا رو مالی امور به مربوط هاي فایل سري یه دادي بهم که هایی فایل اون توي از ببین -

 اج این انگار.  کمه چیزي یه انگار قسمت این میکنم کاري هر اما کردم مرتب و جدا ازش رو وقت چند این به مربوط

  . باشه افتاده گپ یه

 بعضی . میکنم نگاه پوشه توي هاي فایل باقی بندي دسته به جاش به.  میبندم رو فایل و میگیرم ازش رو تاپ لپ

 اییت چند.  شدن گذاري رمز ها پوشه بعضی که بودم دیده قبل از.  ان دیگه چیزهاي ها ،بعضی کدن سري یه هاشون

  . بودم دیده هم گوشیم توي هاي فایل توي رو همین به شبیه

 یفک توي هاي پرت و خرت بین و میاره در بازي اما کابلش.  میارم بیرون رو گوشی و برمیدارم پام کنار از رو کیفم

  . پیچیده

 که مکش می پوفی عصبی.  ریزه می بیرون باهاش هم وسائلم از سري یه.  کشم می رو کابل و میکنم کج رو کیف

  . میگه خونسرد کاوه

  . بخور کیک کم یه تو.  من بدش -
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 توي رو لوسای میخوام اتصالش تا.  میکنم وصل تاپ لپ به کابلش با رو گوشی ، کاوه ي شده دراز دست به توجه بی

  . لرزیدن به میکنه شروع گوشیم موقع همین اما بریزم کیفم

 کلید . میزنه چشمک روش خونه ي شماره که میندازم گوشی ي صفحه به نگاهی.  میشم کالفه موقع بی تماس این از

  . میاد در کاوه صداي.  میشم کالفه.  میخوره زنگ گوشی دوباره بالفاصله.  میکنم لمس رو رنگ قرمز

  . بده جواب خوب -

  . میگم و میزنم تماس رد باز

  . بزنم خونه به تلفن یه من تا سیستم روي بفرست رو ها پوشه این تو -

 رو خونه ي شماره و چسبم می محکم رو تلفن گوشی.  میگیره طرفم به و میاره بیرون جیبش از رو خودش گوشی کاوه

  . میگیرم

  . کنم حس هم فاصله این از رو ریختگیش هم به تونم می میشنوم رو مامان صداي که همین

  ؟ خوبی.  منم.  مامان سالم -

  ؟ زد غیبت کجا صبحی سر اصال ؟ میزنی زنگ باهاش داري کیه ي شماره این... .  و سالم -

 از کم هی.  نیست عادي اوضاع یعنی بیداره مامان صبح وقت این که همین اصال.  میکنم نگاه دستم توي ساعت به

 سوال کنار از.  میکنم تماشا رو شده خشک ي باغچه و ایستم می حیاط به رو هاي شیشه پشت میرم.  میشم دور کاوه

  . میشم رد توجه بی عامدانه اولش

  ؟ شده چیزي.  داشتم کار جایی -

  ؟ شکاره بابات صبح سر رفتی کجا.  دین می دق رو من آخرش باباتون و شما فقط! ؟ شده چی! نه -

 لويج دیشب اگر چند هر ؟ بار این اما میخوابید بعد ساعت دو یکی بابا تند آتیش همیشه.  چرخم می خودم دور کالفه

  . نداشتم دردسر همه این االن میگرفتم رو زبونم

  ؟ کردم کار چی مگه -

  . بزن حرف باهاش خودت خونه بیا پاشو.  میده گیر چیز همه به.  پکره کال دیروز از.  دونم نمی -

  .میکنه منصرفم که میگه چیزي بندش پشت اما بمونم جا این و برم در زیرش از فعال جوري یه خوام می

  ... دونم نمی دوباره صبحم.  ریخت بهم جوري این بهش زد زنگ که بهنام دیشب -

 یزيچ اگر.  میکنم یخ.  ریزه می سرم روي سرد آب نفر یه انگار میاد وسط که بهنام اسم.  نمیدم گوش اش بقیه به

  ؟ باشه گفته
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 ي چله توي شدم مجبور که قدري اون ، کرد می دود هم پشت که سیگارهایی.  نظرم جلوي میاد بابا دیشب حال

 وابمبخ و بذارم هم روي رو هام چشم نمیشه چرا پس ؟ نیست زمستون مگه!  لعنتی.  بذارم باز رو پنجره الي زمستون

 و باشه شده تموم ها سختی و سرما این ي همه میشم بلند خواب از که بعد.  زمستونی آروم و طوالنیه خواب یه ؟

  . باشه گرفته بهار رو جاش

 گممی خودم به.  میکنم آروم زحمت به افتاده دلم به ناخودآگاه که رو استرسی.  میشنوم چی و میگم چی فهمم نمی

  ؟ میشه چی مگه باشه گفته اصال

 خودم وشیگ با میدم ترجیح اما گفته چه ببینم تا بزنم زنگ بهنام به خوام می.  ایستم می کاوه سر باالي دوباره میام

  . بکنم رو کار این

  ؟ شد تموم -

  . میکنه بلند مونیتور ي صفحه روي از رو سرش

  . شدن کپی ها فایل ي همه آره -

  . پرسه می و میکنه اي اشاره گوشی به که میکنم دراز گوشی گرفتن براي رو دستم

  ؟ شده خبري -

  ؟ نمیاد حسام.  نه -

  . میندازم کیفم ته رو گوشی و میکنم گرد عقب که میکنه جوابم و سوال نگاه با

  . کمکت بیاد باشه یکی گفتم -

 تکمیل ".  برم االن مجبورم که من " گفتن با رو حرفم.  برمیدارم قدم خروجی طرف به و در سمت گردونم می رو

  . میکنم

 گیجی خاطر به لحظه یه.  چسبه می رو بازوم و سمتم به برمیداره خیز بالفاصله که رسیدم در کنار راهروي ابتداي به

  . کنم می هول اون عمل سرعت و خودم

  ؟ کجا -

 به ور بازوم.  خوره می صورتم توي باال از هاش نفس.  ایستم می اش سینه به سینه.  خودش سمت به چرخونتم می

 در هک میدم تکون سري گنگی از.  میشم متمرکز قلبم نامنظم هاي کوبش روي اختیار بی.  کشه می خودش طرف

  . گه می جواب

  ؟ مرتبه چیز همه مطمئنی -
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  . میدم بیرون هام لب الي به ال از رو نفسم و میفرستم لعنتی خودم ي افتاده کار از مغز به

 کنه نیسنگی بابا ي شونه روي اینکه یا خوبه بشه برداشته دوشم روي از بار این باالخره که این.  دونم نمی هم خودم

 رستد دلنگرانی هم کاوه براي این از بیشتر تونم نمی اما.  گیره نمی قرار موندن جا این به دلم دونم می فقط.  بده

  . هست گرفتار کفایت حد به خودش.  کنم

  . است ریخته هم به خونمون جو کم یه.  خونه برم خوام می فقط.  آره -

  ؟ برمیاد من از کاري -

  . ذارممی هم روي اي ثانیه چند امتنان و اطمینان ي نشونه به رو هام پلک و پاشم می روش به اي سخاوتمندانه لبخند

 یتمر شدن تند.  میفتم آغوشش توي کامل دیگه دفعه این.  کشه می رو بازوم هم باز که شم دور ازش خوام می دوباره

  .میره پائین و باال کتونش پیراهن زیر اش سینه عضالت.  میکنم حس هم رو کاوه تنفس

  . تنهاییم باهم باره اولین که میفتم این یاد دوباره

 اش هری نفس یه.  خوره می چرخ صورتش توي قرار بی و مسخ نگاهم.  میشه خم صورتم توي و میاره پائین رو سرش

  . میکشه بینیم روي رو بینیش تیز نوك و میکنه پر تنم عطر از رو

  . میکنم حبس رو نفسم

  . میزنه لب آروم

  ؟ دیگه میرن میذارن جوري همین -

 وسطش و اشاره انگشت دو.  میاره باال رو راستش دست.  گیره می فاصله کم یه و میکنه فوت صورتم توي رو نفسش

 آتیش به رو لبم مرطوبش هاي انگشت لمس.  میذاره من هاي لب روي بعد و بوسه می و چسبونه می هم به رو

  . میگیره مشت توي رو قلبم ، شده بوسیده انگشت تا ،دو انگشت تا دو با فقط.  میکشن

  . بري تونی می حاال -

 لمد خاکی زمین از زده بارون خیس گنجشک دسته ،یه پرنده دسته یه میکنم حس.  مونم می سرجام مدهوش و مست

 ارک چه من با داره دونه می خودش دونم نمی...  دونم نمی.  میکنن خاك و گرد وجودم توي.  میگیرن پر و میشن بلند

 نمی.. . . اگر شاید.  نمیشدم تاب بی طور این بوسید می رو من اگر شاید.  میکشه جنون به رو من داره.  نه یا میکنه

  . من براي حداقل نه. نیست کس هیچ شبیه.  خاصه که اي کاوه. دیگه است کاوه.  دونم

 رو ام شده بیچاره نفس.  میرم عقب عقب قدم چند بگیرم رو ازش که اون بی و کنم می زمین از رو پاهام زحمت به

  . شم دور ازش بندازم آغوشش به رو خودم اینکه از قبل تا کنم می تند پا و میدم بیرون مقطع

  . رسونم می خونه به رو خودم چطور فهمم نمی و دارم برمی قدم هوا توي
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  . بزنم زنگ بهنام به خواستم می که میره یادم اصال

 وابج کسی و میزنم زنگ.  کنم پیدا رو کلیدهام تونم نمی کنم می رو و زیر رو کیفم چی هر رسم می که خونه دم

 بیرون ائلموس الي البه از کلید کشیدم بیرون کیفم از رو گوشی کابل وقتی احتماال.  میشه بلند نهادم از آه.  نمیده

  ... که هم بعد و افتاده

 هب هم همین و بده جواب تا میکشه طول.  گیرم می رو بهنام ي شماره.  میشم نگران نیست خونه کسی که این از

  . رسمپ می و میکنم سرسري احوالپرسی یه.  نمیدم مهلت بهش برمیداره رو گوشی که همین.  میزنه دامن استرسم

  ؟ بهنام نگفتی بهش که چیزي ؟ داشتی کار چه من باباي با دیشب -

  . کنی صحبت باهاش بهتره خودت اما بدونه باید که اون -

  . پرسم می و میکشم اي آسوده نفس.  میشه راحت خیالم بابت این از

  ... میگفت مامان ؟ شده چی پس -

  . گی نمی چیزي عمه به ولی میگم بهت -

  . دیگه بگو -

  . اون دفتر اومدیم باهم االنم.  خورده برگشت بود داده هادي وکیل ، دوستم این به بابات که چکی -

  . کشم می پیشونیم به دستی و میبندم رو هام چشم.  میفته هام شونه

  . گذاشته کنار رو اون پول گفت می که بابا -

  . میگه تري پائین صداي با بعد و میکنه مکثی بهنام

  . دراومده آب از دزدي که کرده قولنامه ماشین یه پول اون با انگار اما بگیر نشنیده من از -

 ديدز از هم خودش که مطمئنم.  برداره دست کارهاش این از قراره کی بابا میکنم فکر و میکنم خداحافظی بهنام با

  ... . اما داشته خبر ماشین بودن

 ي نهخو بره شده بیدار خواب از زود بابا لطف به امروز که حاال گرفته تصمیم فهمم می که میگیرم رو مامان ي شماره

  . مونم می حیرون در پشت کلید بدون.  خاله

 ستد جورهایی یه چیز همه که حاال مثال که میده قلقلکم شیطون حس یه بعد اما مامان پیش میرم هم من میگم اول

  . ببرم پناه کاوه ي خونه به آشفتگی همه این از داده هم دست به
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 ارهاشک بابت بابام به تونم نمی حتی که میکنم مسخره رو خودم آخر دست و میزنم پا و دست خیالم و فکر توي هنوز

 ي خونه در جلوي رو خودم که بکشم بیرون منجالب از رو کاوه خوام می وقت اون و کنم اعتراض حسابی و درست

  . نیست زدن زنگ به احتیاجی و مونده باز در الي تعجبم کمال در.  بینم می کاوه

 لد.  برانگیزه تعجب دیگه این.  بازه هم ساختمون ورودي در الي حتی.  میشم وارد آروم آروم و میندازم باال اي شونه

  . میگیرم آشوبه

  .یادم بند نفسم هم فکرش از.  باشه افتاده اتفاقی کاوه براي نکنه میکنم فکر لحظه یه اما بکشم عقب میخوام

 يرو هام کفش هم هنوز میکنم حس بعد.  نشه ایجاد صدایی هیچ که جوري.  خونه توي میذارم پا پاورچین پاورچین

 ايه جوراب.  گیرم می دست به و درمیارم رو هام کفش بعد و مونم می ساکن کم یه.  میکنن جیر جیر ها پارکت کف

  . ندارن صدایی هیچ دیگه کف روي نخیم اسپرت

  . میزنه چنگ کیفم بند به هام دست از یکی.  شده خم کمرم کم یه ناخودآگاه.  میام جلو

 اتفاقی هچ حاال.  کردم پرواز ، نرفتم بیرون نه.  رفتم بیرون خوب حس دنیا یه با خونه این از نمیشه ساعت دو!  لعنتی

  ؟ افتاده

 همه ، صبحه شبیه چیز همه.  میکشم سرك سالن توي راهرو ورودي کنار از.  رسه می نظر به عادي چیز همه ظاهرا

 وکرمش اطمینان محض.  میفتم گذروندم سر از که ماجراهایی یاد لحظه یه.  خودشونن سرجاي قبل مثل مرتب وسائل

  . باشم آماده چیه بزنم حدس تونم نمی که اي احتمالی اتفاق هر براي تا میارم در جیب توي از رو

 سی لا تلویزیون یه سالن ي گوشه ، تر طرف اون کم یه.  میرم جلو نرم نرم و چسبم می دیوار به سالن ورودي کنار

 داره اما نیست تشخیص قابل فاصله این و ها ستون پشت از تلویزیون بزرگ صفحه.  شده نصب دیوار به بزرگ دي

  . میده نشون رو چیزي

 جلوتر.  شونببینم تونم نمی و بهمه پشتشون.  نشستن هم کنار نفر دو تلویزیون روي به رو راحتی ست نیم مبل روي

  . میرم

 ، تانهدوس و شوخی به رو دستش که بینم می.  داره شدن بلند قصد انگار و نشسته مبل ي لبه روي ها اون از یکی

  .میشه بلند دوشون هر ي قهقه صداي و کوبه می دوم نفر زانوي روي محکم

 ندهخ دلنشین صداي وقته خیلی که مردي ، داده لم آسودگی با مبل روي که مردي.  است کاوه صداها از یکی صاحب

  . نشنیدم رو اش

  ... دوم ي خنده...  دوم صداي اما

  . بره می رو نفسم و میزنه رگ.  میشینه گلوم روي و میشه تیغ اش خنده تیزي
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  . خندن می بهم دارن و کردن ام دوره جا یه دنیا ي همه انگار.  میشه خنده صداي از پر گوشم توي

  ... داره دراز سر... بازي این...  انگار اما کنه غافلگیرم تونه نمی هیچی دیگه کردم می فکر که بودم احمق چقدر

...  

 وتل ساعت پاندول مثل چشمم جلوي چیز همه.  میدارم بر قدم دارم خواب توي انگار.  میکشم جلو طور چه فهمم نمی

  ... راست ، چپ... راست ، چپ.  خوره می تلو

  . نمیشن متوجهم که هاشونن قهقه غرق قدر اون

  ! لعنتی.  میشه خشک سی ال ي صفحه روي چشمم

  . تهانداخ پا از ، کرده شوکه رو من هم دیگه بار یه.  کرده خشک رو من هم دیگه بار یه ، سیاه نمایش این ، فیلم این

  . میگه فیلم توي ي کاوه وقتی ایستم می جهنم در پشت بازم

  ". جهنم در پشت تا شده حتی ، بیاد راه باهام که کنم کار چه میدونم "

  . خندن می شکارشون به دارن دوباره.  میزنن حرف شکارشون از دارن دوباره.  نشستن هم کنار دوباره حاال

 یوقت.  نداره خبر خودش و فرستادن من براي کاوه کردن خراب براي رو فیلم این میکردم فکر که بودم احمق چقدر

 لبم . میکنه گیر گلوم توي چیزي.  اشون مضحکه شدم من دوباره و نشسته َآشنا اما مجهول دوم نفر همون کنار االن

  . میگیرم دندون زیر رحمانه بی رو

 برق دي سی ال بزرگ ي صفحه توي گردنش توي گردنبند.  میاد جلو و میشه جدا پنجره از تصویر توي ي کاوه باز

  . حلقه من چشم توي اشک و میزنه

  . میارم باال تمومم نا هاي نفس با رو گندیده آناناس طعم.  میگیره زهر ي مزه.  میشه تلخ حلقم ته

 اون ، اون زا قبل چون.  بدم تشخیص رو دوم نفر نتونستم کردن ایمیل برام رو فیلم این اول بار وقتی چرا میفهمم االن

 صداي نمک تصور تونستم نمی هم ذهنم زوایاي تاریکترین توي که بودن کرده بازي برام بهتري ي زنده هاي فیلم قدر

  . باشه آدم این به متعلق دوم آشناي

 یا.  "...  دونم می موش کاوه کار توي " میگفت خودش که همون.  زد می تیر با رو اش سایه کاوه که همونه آدم این

 و اوهک بین.  دویدم می نفر دو این بین آزمایشگاهی مثل که بودم من شاید!  میکردم فکر طوري این من هم شاید

  ! کامران

  . میکنم حس گردنم روي رو خشن کنفی ي تافته یه رد.  میزنه چنگ گلوم به دستم
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 به هامات پاي تا اش حیله به.  گذروندم رو شده نفرین روز دو خاطرش به.  میشدم آویخته دار به کامران طناب با داشتم

  . رفتم جلو قتل

  . میفته روحم روي آلودي خون هاي خراش.  میکنم حس گردنم روي رو اي نامرئی هاي خراش

 خوبی وستید میگه صمیمانشون رفتار.  میکنم نگاه رو مبل روي نشسته مرد دو و میگیرم تلویزیون ي صفحه از چشم

  . میخندن من هاي حماقت نشدنی تموم ي تاریخچه به هم با و نشستن که قدر اون.  دارن باهم

  . میگیره هدف رو لرزونم جون و جسم روشن و صاف کامران ي سرخوشانه صداي

 اهم این همچین ، برسون رو خودت نرفته تا زدي زنگ بهم و بود شرکت دختره که روز اون!  استادي که واقعا کاوه -

 نهمچی اما!!!  کرد خام راحتی این به نمیشه رو این ، خورده هم زیادي شکر کاوه گفتم که بود گرفته رو خودش خانم

 دنب انجام ماه سه تونستن نمی که رو کاري چطور ، موندن کف تو همه پائین و باال که کردي جمع رو صمدي ماجراي

  ! کردي ردیف تمیز و تر داد باد به خاطرش به رو سرش آرش و

  . میده ادامه میاد و میزره هایی خنده تک با هم هنوز که نفسی با.  میزنه قهقه دوباره

 هاشبا کار از غیر.  بود چیک تو چیک باهات یخیلــ که ها فیلم باقی توي...  ولی نگفتی هم آخرش رو راستش -

  . بزنم بهش نوك یه نذاشت شرف بی.  بود سگ خیلی که من با... ؟ نه یا کردي حالم

 ازهت بیاي راه خودش مدل باید کس هر با.  خواب اتاق نمیزنن تعارف راست یه که رو دخترها جور این!  خري بسکه -

  ! خودش از بدتر هم هایی وقت یه

.  همیش ثابت دي سی ال روي فیلم توي ي کاوه تصویر.  میرم عقب عقب.  میشه چندشم کاوه هاي حرف شنیدن از

  ! شد تموم فیلم

 سر تا دو اب.  شدم بوسیده انگشت دو با قبل ساعت چند که جایی همون به.  میرسم راهرو آستانه به.  برمیگردم عقب به

  . تبدارشدم ، داغ انگشت سر تا دو با.  شدم اسیر انگشت

 بار زاره براي شنیدم که رو هایی جمله تک تک.  میاره جا به خوب رو اش وظیفه ، پخش و ضبط عنوان به لعنتیم مغز

  . میکنه مرور لحظه یک عرض در

  "!  خودش از بدتر هم هایی وقت یه تازه بیاي راه خودش مدل باید کس هر با "

  ! بوسید می اي دیگه طور رو من کاش که ؟ میکردم فکر چی ، انگشتی ي بوسه اون از بعد ، صبح امروز همین

  ! ندازمب آغوشش به رو خودم موندن بیشتر لحظه یه با ترسیدم می چون کردم فرار خونه این از ، قبل ساعت چند همین

  . بترسم چی از باید.  فرارکنم چی از باید دونم نمی دیگه االن
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 یادت.  کردي سرزنش رو خودت بهش بردن شک خاطر به صبح که مردیه همون این!  هما " میگم دلم توي لحظه یه

  " ؟ هست

  ! لعنت!  من منطق بی دل به لعنت اما هست یادم.  هست یادم آره

 ركت این اما برمیداشت ترك ذهنم توي داشت بت این حاال.  شد بت.  شد خاص برام.  شد زندگیم وارد اجازه بی کاوه

  . شکست می رو من ها

 الاص دونه نمی هنوز و خورده سرش توي محکم ي ضربه یه که کسی مثل.  گنگ و گیج.  بیرون میزنم خونه در از

  . نه یا داره موندن پا سر توان

 هاحاال حاال دیگه پوشیدن کفش براي شم دوال اگر دونم می که شده خم کمرم قدر اون اما دستمه توي هنوز کفشم

  . کنم راست قد تونم نمی

 رو اي پرنده حال میفته خیابون به چشمم و میام بیرون هم حیاط در از وقتی اما کند و جوون بی.  سستن اولم هاي قدم

 دارن حاال کشیدن پر دلم توي جلوتر ساعت سه دو که خیس هاي گنجشک اون انگار.  میبینه آزاد رو قفس در که دارم

  . بپرن بیرون خوان ومی میخورن سینه این قفس دیوار و در به

 با دمش نفرین عشق و کاوه و خونه این و خودم از خوام می انگار.  میدارم بر بلندتر و بلند رو هام گام.  کنم می تند قدم

  . دوم می خلوت ي کوچه توي.  شم دور سرعت آخرین

 از داره و ایستاده که مردي به.  دوم می تر تند و نمیارم خودم روي به.  میخورم سکندري.  میکنه گیر چاله یه توي پام

 من.  میکنه نگاهم متعجب لبی زیر غرغر با و برمیگرده مرد.  میزنم تنه میکنه بررسی رو چیزي ، ماشینش پشت

 نگذاشت مسابقه یه انگار.  دوم می فقط ، اومده کجا از دونم نمی که عجیبی نیروي با همچنان و کنم نمی توجهی

  . منه زندگی هم اش جایزه و شهر این و کوچه این و خونه این از فرار براي

.  چرخم می عقب به کشش اثر در و ایستم می ناچار.  میشه کشیده پشت از ناگهان دستم ، مارتن این کشاکش توي

 تار ماشک ي پرده پشت از که صورتش از زودتر رو کاوه تن عطر.  برمیگرده و میره مردي ستبر ي سینه توي صورتم

  . میدم تشخیص شده

 نناخ گردنش و ها دست به.  کوبم می مشت اش سینه به.  میکنه فوران نکردم درکش خودم حتی هنوز که خشمی

  . نمیکنه رها رو بازوم اما میکشم

  . خراشه می رو ام حنجره و میشه جیغ وحشتناکی طرز به خشدارم صداي

  ! میگم بهت کن ولم!  کن ولم -
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 ور پاهام.  میگردونه بر اش خونه طرف به رو من و میکشه رو دستم بیاره ابرو به خم ، من ي حمله از که اون بی کاوه

 من به مسلما اون زور اما کنه عمل خودش خواست مطابق نذارم تا میدم فشار زمین روي محکم لجباز، هاي بچه مثل

  . چربه می

 که ترفقا با تو دونستم نمی کنن خراب رو تو تا فرستادن رو فیلم این میکردم خیال بگو رو احمق من!  کن ولم -

  . هامه سادگی و من کردن مسخره تفریحت ، میشینی

  . میکشم پنجه چسبیده رو مچم که دستی به همچنان حرص با و میکشم رو رفقات

 مضحکه زا بیشتر ، کامران دیدن شوك از بیشتر ، خوردن بازي از بیشتر ، بدم تمیز رو خودم احساسات میتونم تازه حاال

 بده یدشمن معناي تونه می هم من با دوستی... دوستیه عین کاوه براي ، کامران با دشمنی اگر که دلخورم این از شدن

.  

 طمهمتال و طوفانزده روحی شرایط همین تاثیر هم انفجارها این و شده ضعیف شدت به اعصابم مدت این میدونم خوب

 یسوزهم بدجور ان شکننده و ناپایدار قدر این ، مدتن کوتاه اینقدر که هایی دلخوشی براي دلم.  سوزه می بدجور دلم اما

  . میسوزه روحم ي سربازکرده هاي ترك براي دلم. 

 مینز نقش گرفت نمی رو ام دیگه بازوي موقع به اگر و میدم دست از رو تعادلم که طوري ، برمیگرده دفعه یک کاوه

 کشف.  ایسته می نفسم به نفس و میاد جلو.  افتادن گیر هاش پنجه فوالدین حصار توي حاال بازوم دو هر.  میشدم

 یدهم تکون شدت به رو بازوهام و میکشه هم روي رو هاش دندون.  میزنه نبض پیشونیش روي رگی و شده منقبض

  . میکنن آشفته رو ظاهرم و میریزن بیرون شال زیر از سرکشم فر موهاي که طوري

  ؟ فهمی می!  شو خفه!  هما -

 ازب رو هام لب.  نیست جلودارم چیزي هیچ که عصبیم قدر اون اما میکنم جور و جمع رو خودم اش خفه فریاد صداي از

 . میکشه آغوشش توي رو من و میکنه رها رو هام بازو از یکی کاوه اما بگیرم سر از رو داد و جیغ دوباره تا میکنم

  . میده فشار محکم و میذاره دهنم روي رو آزادش دست همزمان

  . غره می داشته نگه پائین زحمت به که صدایی با گوشم زیر و میکنه خم رو سرش

  . درنیاد صدات گفتم!  شهیــــ -

  . میکنه اطاعتم به وادار که هست چی صداش توي دونم نمی

 حرکاتش اما بذارم ناسازگاري بناي باز خوام می میرسه که در دم به.  خونه سمت به میبره خودش همراه رو من دوباره

  . میکنه درگیر رو ذهنم

 کنهمی تامل بودم خورده بهش قبل ي دقیقه چند که مردي روي.  میکشه کوچه توي سرکی و میکنه مکث لحظه یه

 یوارد روي جایی و میندازه حیاط داخل و اطراف به نگاهی دوباره.  ماشینشه پنچر الستیک تعویض سرگرم حاال که
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 می چیزي اشاره به و میکنه تکون سري کنه پیداش که انگار.  گرده می کسی یا چیزي دنبال ببینم تونم نمی که حیاط

  . میکنه زمزمه گوشم زیر و پیچه می کمرم دور رو دستش و میکشه محکم رو بازوم بعد.  پرسه

  ؟ نه یا بگیري دهن به زبون دقیقه ده براي تونی می -

  . میکنه همراه خودش با رو من مجددا فقط ، بگم چیزي شه منتظر که نیست جواب دنبال

 نگشتا و میندازه بهم اي دهنده هشدار نگاه رسیم می که ورودي در به.  میزنم لنگ پاش به پا ساختمون به رسیدن تا

 حرفی ماا میگیرم ازش رو نگاهم و میکنم نازك چشمی پشت.  میگیره بینیش جلوي سکوت ي نشونه به رو اي اشاره

  . بجوه رو روحم محض سکوت توي ، درون از خورنده موذي حس این تا میذارم فقط و نمیزنم هم

 هل داخل به رو من و میکنه باز کلید با داره قرار راهرو توي وردي در کنار که رو دري ساختمون به ورود محض به

 ور کلید چرخیدن صداي ، میذارم تاریک اتاقک توي پا که همین اما میشه باز کجا به در این نمیدونم اصال.  میده

  ! کرده قفل من روي به رو در کاوه.  میشنوم

 گیر نباريا به شبیه تاریکی و کوچک فضاي توي.  میزنم چرخی نیم.  میشم خیره چوبی ي بسته در به مبهوت و مات

  . افتادم

  . رم نمی ارکن اما چیه بدم تشخیص تونم نمی که میشنوم واضحی غیر صداهاي.  میچسبونم در به رو گوشم اختیار بی

 به مه هنوز پا جاي به که هایی کفش.  میشم پام ذوق ذوق متوجه تازه و میاره فشار بهم خستگی دقیقه چند از بعد

 جورابم خیسی که میکشم بهش دستی.  میکنه درد پاهام از یکی کف.  میشینم سرپا و میذارم زمین روي رو دارم دست

 یگیرمم بینیم زیر که رو رطوبت.  کرده مرطوب رو هام انگشت لزج مایع یه.  میارم باال رو دستم.  میبره باال رو ابروهام

  . باشم شده زخمی خیابون توي دویدن پابرهنه موقع باید.  میکنه آشوب رو دلم خون بوي

 ولط خیلی.  میکنم حلقه زانوهام دور رو ها دست.  میگیرم باال رو مجروحم پاي کف و میزنم تکیه در کنار دیوار به

  .میذارم در روي رو گوشم دوباره.  میشن روشن و نزدیک شنیدم می که صداهایی که نمیکشه

  . میشنوم رو کامران و کاوه ي دوستانه و مستانه هاي خنده صداي هم باز

  . بود برگشته زودتر بخره جنس ، بود رفته حاال تا سیگار جاي اگر تو ي راننده این!  کوفت -

 با ودتخ مثل!  تره راحت رفتن آّبی زیر واسش کنه حرکت مستقیم خط تو تونه نمی اصال بچه این ، کاوه تو جون -

  ؟ تو به بدمش میخواي استعداده

  . میکنه کالمش طنز قاطی رو جدیت هاي رگه کاوه

 من ي خونه در چرا بري ، اومد این تا خواستی می که تو!  خودته مثل هم ات راننده.  کنم لهت نزدم تا گمشو برو بیا -

  ؟ گذاشتی باز چارتاق براش رو
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  ؟ بیاد دزد ترسیدي چیه -

  . میگیره فاصله ازم صداشون و میشه تکرار سرخوشانه هاي خنده دوباره بعد

.  یپرمم جا از میشنوم که رو ورودي در شدن بسته صداي.  میزنم تکیه پشتم سرد دیوار به داغون و مستاصل رو سرم

  . کنه باز رو انبار در بار این و بچرخه در قفل توي کلید باز تا نمیکشه طول خیلی

  . میشه دس دهنم جلوي باز و میاد پیش دستش بکنم اعتراضی بتونم اینکه از قبل.  میاد تو کاوه در شدن باز محض به

 توي و زنهمی رو برق کلید پاش توسط در بستن با همزمان کاوه ي دیگه دست اما بکشم کنار رو خودم که میکنم تقال

 بعد و میده فشار محکم ام گونه روي لحظه یه براي رو هاش انگشت سر.  ببینم رو شدنش بُراق تونم می روشنایی

 از.  یشمم پلکان یه متوجه تازه که میده هولم اتاقک انتهاي سمت به.  میذاره بینیش روي و میداره بر رو دستش دوباره

  . میشن ختم زمین زیر یه به ها پله این انگار.  میشیم سرازیر پائین سمت به ها پله

 هاشانت حتی که بزرگ و پرت و خرت از پرت سالن یه.  میشه روشن آویزونه سقف از که المپی با تاریک زمین زیر

 به يآلود وهم حالت شدن گذاشته جا اون و جا این که هایی تخته و تیر ي سایه.  داره قرار پائین این نیست مشخص

  . داده فضا

 اي ارهشم و میاره بیرون شلوارش جیب از رو گوشیش.  میکنم تبعیت ازش منم و ایسته می حرکت از کاوه جایی یه

  . میگیره

  ؟ سعید شد چی -

- ...  

  ؟ کردي جمع بود چی هر مطمئنی -

- ...  

  ! کن چک سالن دوم اتاق از قبل تا رو راهرو توي فقط -

  . نمیارم طاقت دیگه میشه که تموم اش مکالمه

  ؟ نشده تموم من با کارت هنوزم ؟ برم کنی نمی ولم چرا -

  . میشه سرد نگاهش.  برمیگرده رنگش کارت ي کلمه تلفظ موقع کالمم ي طعنه از.  میکنه دقت بهم تازه

 اب دشمنیت ؟ گفتی هم راست من به حاال تا اصال!  لعنتی بده رو من جواب ؟ هووم ؟ بشنوم دروغی چه قراره دیگه -

 هم ستاره ؟ بود دروغ هم اومدنش شرکت و بابات ؟ بود دروغ هم مهرنوش ؟ بود دروغ چی دیگه!  بود دروغ هم کامران

  ؟ بودند دروغ هم خواهرت و مامان ؟ بود دروغ
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 دايص تا میگیرم گاز محکم رو لبم.  میگیره اوج بیشتر درموندگی شدت از صدام میارم زبون به که رو اي جمله هر

 جاش به.  باشه داشته دلی واقعا اگر.  نمیاره رحم به رو کاوه دل هم صدا این چند هر.  نشه ختم هق هق به شکستم

  . زنهمی فریاد میکنه کنترل زور به داره که صدایی با و میره و نشونه طرفم به کننده تهدید رو اش اشاره انگشت

  ! شو خفه!  هما شو خفه -

  . میریزم بیرون ام کشیده رو عذابی ي همه.  نیست جلودارم دیگه هیچی و شکسته سد.  میکنم طغیان

 متهم کردین رو من دونی می ؟ فرستادي گوري کدوم رو من ؟ کردي کار چه من با دونی می ؟ شم خفه باید چرا -

 من به یگهد اما بزن پا و دست کثافت همین تو بمون هم تو.  میرم من. نیستم من دیگه.  بسه دیگه ؟ قاتل و سی*سیا

  . باش نداشته کاري

 ناگهانی هجوم این از ام حنجره و زدم جیغ رو هام نگرانی و ها ترس تمام.  بودم شده وحشی حاال و بودم کرده وحشت

  . افتاده سوزش به

  . نمنک نگاه هم رو سرم پشت دیگه و برم.  برم خونه از بیرون هم بعد و ها پله راه سمت به تا میدم خودم به تکونی

 می سر تپش دیوار به محکم کاوه باشم داشته مقاومت براي مجالی اینکه از قبل.  میشم کشیده عقب به دفعه یک اما

 و یشینهم ام سینه کف کاوه سنگین دست دوباره اما شم جدا دیوار از و کنم اي ناله خوام می.  میاد درد به کمرم.  کوبتم

  . میده برگشت دیوار به رو من

...  

  ؟ بري که اومدي چی واسه ؟ بري میخواي که -

 و رجستهب پیشونیش روي رگ و شده منقبض فکش.  میکنه پر رو کممون ي فاصله سانت به سانت ، ذره...  ذره ، کاوه

  . میکنه خودنمائی دار نبض

.  یزهمیر دلم ته لحظه یه.  است غریبه برام عجیب گسیخته افسار روي این.  بودم ندیده حال به تا رو کاوه روي این

 نوزه اما صدام از رعشه گرفتن سخته.  کردم پا به آتیشی بد هام حرف با.  گذاشتم جایی بد روي دست که دونم می

  . بشم تسلیم خوام نمی هم

 برات داشتم.  من مثل قربانی یه هم تو!  نداري گناهی که تو میکردم فکر مدت این تمام احمق من...  من ؟ من -

 یکی تا وندم نمی منتظر وگرنه بیاد بیرون کثافت این از خواد نمی خودش آقا اینکه از غافل.  گشتم می نجات راه دنبال

  . بده نشونش دررو راه من مثل

 وندهپوش عرق درشت هاي دونه رو صورتش.  نمیشن دیده درست تاریکی توي هاش چشم و ایستاده نور به پشت کاوه

 وزخندپ اول.  میکنه باز رو پیراهن هاي دکمه دونه دونه و کتونش پیراهن به میبره دست.  میزنه کبودي به رنگش. 
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 تکیه رمس پشت دیوار به رو هام دست اختیار بی.  پیچه می زمین زیر توي هیستریکش هاي خنده صداي بعد اما میزنه

  . میلرزه احشام و امعا تمام ، ام سینه عضالت تمام میکنم حس.  میرم فرو توش و میزنم

 رو راهنپی هاي لبه و میده خرج به حوصلگی بی.  نمیشن باز و میکنن لجبازي باهاش آخر فلزي ي دکمه تا دو یکی

  . میپرن بیرون ها دکمه که میکشه چنان

 درهم عضالت.  میاد چشمم جلوي برهنه ، رنگش اي قهواه ستبر ي سینه.  میکنم حس دهنم توي رو قلبم تپش

 تونم مین رو دهنم آب حتی.  زنن می سیلی صورتم به داغش و تند هاي نفس.  میرن پائین و باال شدت به اش پیچیده

  . بدم قورت

 شده فلج مغز براي کنه کار چه میخواد جنون این توي اینکه زدن حدس اما نیست سخت شده دیوونه که این فهمیدن

  . ممکنه غیر من ي

  . میده تکونم خشمش باد تند توي ضعیفی نهال مثل و میگیره خودش فوالدین ي پنجه توي رو بازوم

  ! ...؟ بمونم لجن این توي میاد خوشم من که -

  . ینهمیش زخم روي انگشتش.  میکنه خودنمائی اش سینه روي زخم ، میره نشونه اش سینه سمت به رو آزادش دست

 تو ایدب یعنی.  برم تونم نمی جا هیچ جهنم این از من یعنی ؟ چی یعنی دونی می...  ؟ بینی می ؟ بینی می رو این -

  ... یعنی.  بمیرم تا بمونم باتالق این

 تماس.  میگیره فاصله ازم صورتم توي آلودش حرص نفس کوبیدن با.  من ناجی میشه و میخوره زنگ گوشیش دوباره

  . میده جواب رو

  ؟ شد چی -

- ...  

  ؟ ندیدش کسی مطمئنی ؟ مطمئنی -

  . میکنه خفه لبهاش فشردن با رو هم روي به هاش دندون سایش صداي و برمیگردونه جیبش رو گوشی

 نمی.  میکشه باال ها پله از خودش همراه رو من و میگیره رو اسیرم بازوي همون.  میشه ثابت من روي نگاهش باز

 ها نرده به رو دستم.  سست من مجروح پاي هاي قدم و صالبته با و بلند اون هاي قدم.  شم قدم هم باهاش تونم

 یک به رو در.  میبره ورودي چوبی در مقابل رو من و میکنه باز رو انبار در.  بشم پرت پائین به ها پله از مبادا میگیرم

  . میده هولم و پشتم تیره روي میذاره رو دستش و میکنه باز انتها تا باره

  ... برو. ...  بري تونی می بخواي جا هر تو اما موندن به محکومم من -
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 هر میکنم فکر لحظه یه.  مونم می جام سر مبهوت و گیج.  برمیگرده سالن به و میکنه رهام در جلوي جا همون

  . چیه قصه بدونم حقمه بگیرم خوام می که تصمیمی

  . سالن توي میرم و میبندم انگشت ي اشاره با کرده باز مشت با کاوه که رو دري

 خوش موهاي و گرفته هاش دست توي رو سرش.  داده تکیه زانوهاش روي به رو هاش آرنج و نشسته کاناپه روي

  . ان ریخته هم به هاش پنجه توي حالتش

 ختیارا بی.  میشه خشک اش سینه روي زخم جاي روي دوباره چشمم.  میشینم کنارش احتیاط با و میکنم دله یک دل

  . میشم متوقف نزدیکیش توي اما کنم لمسش تا میبرم دست

  . پرسه می کنه بلند سر که اون بی.  میارتم خودم به روحش بی و خشک صداي

  ؟ آوردي کجا از رو فیلم این -

  . پرسم می رو خودم سوال جواب جاي به

  ؟ چیه جاي زخم این -

 نهسی چپ سمت.  میکنم نگاه دقت با رو زخمش.  میکشم طرفش به مبل روي رو خودم کم یه من و میکنه سکوت

  . بودم دیده هم قبال رو زخم این یادمه.  هست عمیق ظاهرا اما کوچیک زخم یه اش

  . ندادي رو جوابم هم موقع اون اما.  بودم پرسیده هم دیگه ي دفعه یه -

  . کردم خراب ابد براي رو سرم پشت هاي پل ي همه من میندازه یادم روز هر که نشونه یه.  است نشونه یه زخم این -

 دهش گور به زنده درد یه صداش ته.  میکنه نگاهم خودش و بریزن پیشونیش توي تا میکنه رها رو موهاش باالخره

 زخم ي کاوه ي سینه زخم روي.  میره جلو و میکنه نافرمانی دستم.  میزنه پس رو خروشان ي کاوه تصویر که است

  . میکنه خوش جا خورده

 دلش نشت لمس با انگار.  خودش ي سینه ي برنزه پوست و من سفید پوست تالقی ي نقطه روي میشه خم کاوه نگاه

  . میشه نرم باهام

  . میکنم زمزمه آروم

  . بفهمم تا بگو -

 ریز هی توش که محافظ غشاي یه با کوچیک خیلی کپسول یه.  هست کپسول یه ، زخم این زیر ، سینه این توي -

 به که هنازک قدر اون اما نمیزنه پسش بدن که جنسیه از محافظش ي پوسته.  هست اس پی جی ي پیشرفته ي تراشه

 ردهک پر رو کپسول فضاي باقی که اي کشنده سم وقت اون.  میشه پاره بهش خارجی شی یه شدن نزدیک محض

  ... عقرب سم...  میشه پخش اصلی شریان توي بالفاصله
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  . میزنه لب.  میشه دوخته سرگردونم هاي چشم توي و میشه جدا دستم از نگاهش

  ... گاردیوم سم -

 بی داره که قلبی اون پی و رگ به رو کشنده زهر یه انگار.  شده مسموم هم کاوه ي سینه هواي میکنم حس لحظه یه

  . میندازتش پا از داره.  میکنه فلج رو روحش داره که زهري.  کردن تزریق تپه می اش سینه توي قرار

 که میگه بهم زیر این شده مثله دل یه هاي قراري بی.  میکنم نوازش دستم زیر رو اش تپنده داغ پوست ناخودآگاه

  ! نیست دروغ سینه این ي نگفته هاي حرف

 سعی ، رهمیب لبش سمت به رو دستم که همین.  میده فشار هاش انگشت بین محکم و میگیره پنجه به رو دستم کاوه

 ناامید و ضعیف.  میکنه نگاهم پرسشگر و میداره نگه رو هام انگشت محکمتر.  بکشم بیرون چنگش از رو اون میکنم

  . پرسم می

  ؟ نمیزنی صدمه من به تو میکردم فکر چرا ؟ ام قصه این کجاي من -

  . همیگ نمیگیره ازم رو نگاهش زدن پلک لحظه یه براي حتی که طور همون و میگیره بازي به هاش لب با رو دستم

 میشدن رو برنامه و نداشتم اي دیگه ي چاره.  بود موقعیتی بد.  بودم ریخته پیش وقت خیلی رو صمدي ي برنامه -

 رايب خریدن کفش ي قضیه!  هما کنی بدتر نکن که کن قبول.  بودي خوبی ي گزینه تو ها موقع اون.  داد تغییر

  ؟ یادته که رو هانیه نمایشگاه

 انگشت.  است گرفته مه هم هنوز نگاهش چند هر ، میان کش لبخند از محو طرح یه با لبهاش ، روز اون یادآوري با

 یشهم رو و زیر هاش حرف با که دلم مثل درست ، میکنه پائین و باال خودش ي کشیده هاي انگشت الي به ال رو هام

.  

 کامران از.  بندازیم راه ، بد پلیس ، خوب پلیس بازي کم یه بود کافی. بود ها وقت همون مال کوفتی ي برنامه این -

 کرف که اي لعنتی دل.  داشتم تردید رسید آخر ي پرده اجراي موقع وقتی.  بود اون با بقیش بعد و میکردم منعت

 که تننداش ات علیه مدرکی.  نمیشه درست برات مشکلی مطمئنا گفتم خودم به اما نبود راضی کردم خاکش میکردم

  . کردن می آزادت باید.  دارن نگهت

  ؟ بخوان مدرك داشتنم نگه براي که داشتن مدرك گرفتنم براي مگر -

 اناطمین بهم بخواد انگار.  میذاره اش برهنه ي سینه روي رو سرم ، دست کف با و میگیره آغوشش توي محکم رو من

  . بگیرم فاصله ازش نتونم نفس یه ي اندازه حتی که میکنه حلقه دورم طوري رو اش دیگه دست ، بده

  . میذارمن دیگه هم بعد این از.  برسه جا اون به کار نمیذاشتم ، نمیخوام که کسی و نباید که راهی سراغ برم بود شده -

  . میکنه تائید رو حرفش هام استخون ي ناله درآوردن صدا به با
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  ؟ بیاي راه خودم مدل من با که ؟ چرا -

  . برمیگرده تنش به روح دوباره بعد.  میشن قطع هاش نفس حتی.  میشه خشک

 بقیه نیست قرار فقط!  مسیحش شدي تو!  خداش شدي تو اما بود مرده!  نیست دروغ میشناسی تو که اي کاوه!  هما -

  . میکنی زنده مرده و میکنی معجزه که کنم ثابت بهت چطور دونم نمی.  ببیننش

  . میغرم کنان خس خس و میکنم نثارش رو جونم بی مشت

  ! نگو کفر -

  . میکنه زمزمه شدن پریشون دورم که موهایی الي به ال بعد

  ؟ میکنه کار چی تو گوشی توي فیلم این بگی بهم میشه حاال -

  . نممیک نجوا گرفتن بازي به رو اش سینه زخم هام لب حرکت و میشه سائیده اش سینه روي ام گونه که جور همین

  . بود کرده ایمیلش برام یکی -

  ؟ کِی -

 ره ،از میکنم رو طرف هر به چرا میکنم فکر.  میکنه پرواز دیگه جاي ذهنم اما.  شده تنگتر آغوشش که فهمم می

 انگار ؟ میکنم اعتماد بهش چرا.  کنه فرار خودش از بخواد ابلهانه آدم انگار ؟ میگردم بر کاوه به باز میکنم فرار طرف

 به اي عاقالنه نجواي هر ، چیزي هر جاي به من هم االن.  میبره و میشوره خودش با رو آدم منطق ي همه عشق

  . میکنم گوش ، گوشم زیر قلب ضربان حرف

  . پرسه می آرومتر میاد کش که سکوتم

  ؟ نه ؟ بلومبرگ توي مهمونی از قبل -

  ؟ بودیم کجا االن کاوه و من نبود فیلم این اگر.  فیلم این بدون خیالی ي آینده تا میره ذهنم ي پرنده

  . میگه میزنه حرف خودش با انگار که طوري ، میشنوه رو مثبتم پاسخ کاوه حرفی هیچ بی

 دهب اجازه خودش به کامران مثل یکی هم باید اوضاع این با ؟ چرا ؟ کی از اما.  نظرم تحت وقته خیلی یعنی این -

 رو ونهخ امنیتی سیستم تا بذاره باز اش راننده مثال روي به رو من ي خونه در ، خوامش می بازخواست براي وقتی حتی

!  ارمد بعد به این از هم هاش نفس آمار!  افتاده تله توي دونه نمی احمق.  بندازه راه برام شنود و دوربین و بندازه کار از

  . دارم براش بهتري هاي نقشه دیگکه حاال.  بده کار گزارش اش سرشاخه به بره تا کنم صبر باید فقط

  . میکنه پیدا ظهور مجال حاال خشمم و تعجب.  میکنم جدا ازش رو خودم کم یه کشیدنش نقشه غفلت توي

  ! خندید می من به هم با داشتید.  رسید می نظر به دوستانه خیلی که رفتارتون -
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 پیچیده مگردن دور که رو شالی و میکنه مرتب انگشت سر با رو موهام ، برگشته حرکاتش به دوباره که اي خونسردي با

  . میاره در کامال

  . بترسی دشمنات از بیشتر باید دوستات از اما بترسی دشمنات از باید بازي این تو -

  . میکشم کنار رو خودم ناخودآگاه و میکنه بلند سر دارم که اي ناشناخته ترس میشنوم که رو این

 من وبارهد و پاشه می روم به رو بخشی آرامش لبخند صورتش اعضا تمام با میکنه شکار رو حرکاتم ریز به ریز که کاوه

  . میکنه حبس آغوشش حصار توي رو

 سخی بارون از نه که شیر این دهن توي.  جاست همین دنیا جاي ترین امن تو براي االن کن باور!  رنگی جوجه هی -

  ! خشک سرما از نه میشی

  . نباشم خیال خوش خیلی دادن یاد بهم بازي این مجهوالت اما کنم دلخوش هاش حرف به میخواد دلم

  ؟ دونم نمی من که هست چی دیگه -

 جا ینا از.  آمریکا بفرستمت درمان براي میکنم درست رو کارهات دارم!  چیز یه جز به البته.  کن باور!  هیچی دیگه -

  . میشه تر راحت منم خیالم و میفتن صرافتت از ، نباشی چشم جلوي ، بشی دور.  خوبه برات بشی دور هم

  ؟ راحتی همین به -

 با ؟ نم براي اونم ؟ است ساده قدر همین آمریکا اونم دیگه کشور یه به رفتن و کشور از خروج مگر!  ؟ راحتی همین به

 فقط کاوه حرفمه پشت که هایی سوال ي همه بین...  ؟ تونم می چطور ؟ بگم بهشون چی ؟ کنم چه ام خانواده

  . میده جواب و میشه متوجه رو یکیشون

  . میام بر تو درمان ي هزینه پس از که دارم قدر اون ، بگیرم نتونم هم رو ها پول اون و بیگی رد اگر حتی -

  . میشم تلخ اما من و باشه مالیم و امیدوار میکنه سعی داره اون

  ! کار این به برسه چه نمیدارم بر قدم از قدم تو پول با من -

  . میکنه عمل بالفاصله کالمم زهر.  میکنم حس رو قلبش ضربان رفتن باال

  ؟ حرومه ؟ چرا -

  ؟ باشم دومیش من که بدي نجات رو کی تونستی حاال تا پول این با -

  . میکنه تکرار خودش با باري چند و میره فرو پهلوهام توي هاش انگشت سر

  . میکنم کاریش یه -

  . میذاره سرم روي رو سرش حتی معترض و نمیذاره که شم بلند خوام می وضعیتمون از شرمزده
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  . کنم فکر بذار!  هما فکرکنم بذار.  کنم فکر تونم می بهتر جوري این.  بمون جا همین -

 پام کنار و میشه بلند کنارم از.  میشه جورابم روي سرخ خون متوجه که میکشم باال کاناپه روي رو پاهام ، قویم شیر رام

  . میزنه زانو

  ؟ خودت با کردي کار چه -

  . " نیست چیزي پیششون که این خوردم زخم همه این " میگم دلم توي

!  خواد نمی که کسی و نباید که راهی روي میره فکرم.  میزنم چنگ رو آستینش که بره و شه بلند کنارم از خواد می

  . کنه تائید رو حرفم میخوام ملتمسانه

  ؟ نه!  بشه باید!  ساخت جدید راه یه بشه هنوزم باید اما.  درست شدن خراب ها پل!  کاوه -

 کرف خوب بهش کن کمکم بعد.  ببندم باهاش رو پات بیارم چیزي یه اول بذار.  رسه نمی فکرم به چیزي که االن -

  ؟ هووم.  کنم

  . میکنه ام حواله هم چشمکی و میزنه اشاره پیشمون دقیقه چند موقعیت به

 خودت!  مسیحش بشو خودت تو!  شو شکنش بت خودت تو!  تونم نمی من!  نه من!  خدایا ".  میکنم دعا دلم توي

  "! خدا.  گردون برش خودت!  کن معجزه

***  

 رو ، یکن دست دست اگر ، بذاري دست روي دست اگر ، باشه افتاده بهت خوبی دست وقتی حتی زندگی بازي توي "

  ".  خوري می دست

 که بهشون کردن عمل و داشتن نگه خاطر توي و فهمیدن.  ندارم رو خوندنشون ي حوصله اما قشنگه هاش جمله

  . برنمیان پسش از ها خیلی گمونم که حکایتیه خودش براي

  . چرخونم می چیه دونم نمی که چیزي کردن پیدا پی اتاق دور رو درم به در نگاه و میکنم پرت طرفی یه رو کتاب

 اون دیگه برسی بهشون وقتی ، باشی داشته رو آرزوشون ممکنه روزي یه که چیزهایی اون ي همه فهمیدم امروز

 براي آزاد وقت کم یه آرزوي.  داشتم خوابیدن ظهر لنگ تا آرزوي ها وقت خیلی.  نمیان نظر به رنگ وآب خوش قدرها

 همیشه که ریزکارهایی اون تا باشم خودم حال به ، خودم براي فقط فقط شده که هم روز یه اینکه.  خوندن کتاب

 ومکد هیچ دادن انجام ي حوصله دارم فرضت که حاال اما.  کنم تجربه رو نداشتم رو فرصتش و بدم انجام میخواستم

  . ندارم رو
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 فروکش عصبانیتش تا بمونم خونه روزي چند بابا ي خواسته به ، کشیدن انتظار جز ندارم خاصی کار که حاال کردم فکر

 راه ومدها پیش براش که اي آشفته وضعیت این توي شاید.  بده نشون حساسیت آمدم و رفت روي مدام نخواد تا.  کنه

  . کنه آرومترش کم یه گیرش بهانه دل با اومدن

 می هم دیدنش بدون حتی.  نشست گوشم توي شوخش صداي تلفن خط پشت از ، کردم تعریف که کاوه براي دیشب

 تو سرت خوب دختر یه مثل میاري دووم چقدر ببینم " گفت می وقتی رو لبش کنج کرده خوش جا لبخند اون تونستم

  . کنم تصور ".  کنه بند خونه تو روز چند رو تو بتونه بابات شاید.  باشه خودت کار

 نم اش رفته باد به هاي پول رد دنبال میره رو روزي چند کاري سفر ي بهانه به اون که حاال ؟ نه که چرا کردم فکر

  . میشم نشین خونه اجباري توفیق یه توي هم

 هر و بودم شده بیدار زود همیشه عادت به.  نیست روم پیش هم اي ساده چندان کار فهمیدم صبح اول همون از اما

 نیطوال خیلی خواب یه جاي به و نیاوردم دووم بیشتر ساعت یک.  نداشت اي فایده زدم غلت خوابم تخت توي چقدر

  . میشستم رو صبحونه هاي ظرف داشتم نشده 9 ساعت

 لیک هنوز چند هر.  کردم تمیز تونستم که رو جایی هر بودم درگیر که مدتی تمام عوض در و خونه جون به افتادم بعد

 کتاب از و بشینم تختم ي گوشه تا کرد وادارم و گرفت رو گریبانم زودرسی مفرط خستگی اما بود دادن انجام براي کار

  . بگیرم دست رو یکیش نخونده هنوز هاي

 براي.  هیچ دیگه که ذهنم ، مونن نمی ثابت خط یه روي چشمهام اما میان فریبنده نظر به ام تازه کتاب هاي جمله

  . شده دیگه ي آشیونه یه جلد کفتر خودش

 چقدر ره حاال.  کنه قفس این بند رو من تونه نمی چیز هیچ...  نه ، کتاب حتی نه کار نه ، خواب نه که میکنم اعتراف

  . باشن فریبنده خوان می که

 به.  نممیک نوازش رو پام سفید بانداژ روي و میکشم بیرون نیاوردم در پا از دیشب از که رو اي نخی خاکستري جوراب

 خمار االن و دیدنش روز هر شده عادتم.  میکنه ذوغ ذوغ دلم زخم بسته کاوه که زخمی روي کشیدن دست محض

  . بدم تسکین رو دردم نشونه یه با شده که اینم

 شرکت رورس روي از که هایی فایل.  میشینم سیستمم پشت و میدم جا تخت کنار پالستیکی ي قفسه توي رو کتاب

 چیز به ماا ریزمشون می بهم دوباره و چینمشون می هم کنار بارها پازل یه مثل.  میکنم پائین و باال رو بودم کرده کپی

 متخصص که هام دوست از تا دو یکی.  بگیرم کمک کسی از بشه کاش میکنم فکر.  میشم کالفه.  رسم نمی جدیدي

  . هن یا کرد اعتماد ها آدم اون به میشه.  برسه کجا به قراره اطالعات این دونم نمی اما کنن کمک تونن می امنیتن

 حال به تا که ام قیافه و میفته دسکتاپ ي گوشه ساعت روي نگاهم.  میشه بلند گوشیم زنگ صداي که درگیرم هنوز

 خطه پشت هک کسی یعنی این.  ندارم رو کسی تماس انتظار ساعت این.  میشکفه ناخودآگاه لبخند یه با بود رفته درهم

  . باشه کاوه باید
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 ، ایلمموب صفحه روي آرزو اسم دیدن با که میپرم گوشی روي گرفته راه هاش رگ توي افیون تازه که کسی انرژي با

.  ممیش پشیمون بعد اما ندم جواب اصال میگیرم تصمیم اول که قدر اون.  میشه دود سرعت به خوشم خیاالت تمام

  . بیاد نظر به سرحال صدام و بزنم پس لحنم از رو حالی بی تا میگیرم کار به رو سعیم تمام

  ؟ چطوري.  ورپریده سالم -

  . میندازه سرم از رو تظاهر فکر که رسه می گوشم به فینی فین صداي ، حرفی هر جاي به

  ؟؟؟...  آرزو -

  . میشم نگران نمیده رو جوابم هم باز وقتی

  ؟؟؟... صدامو میشنوي! ؟...  الــو -

 لرزونی صداي اب.  شه باز زبونش قفل میشه باعث گلوگیر بغض شکستن همین اما میفته گریه به و میشکنه بغضش

  . خودمه بند نیم دوست و سابق همکار خطه پشت که کسی میکنه مطمئنم که میبره رو اسمم

  ؟ شده چی -

  ؟ بدبختم قدر این من چرا!  هما -

  . ادهافت کردن هق هق به خیال بی همیشه آرزوي.  است واررفته و کشدار لحنش.  کشه می باال رو بینیش آب دوباره

  ؟ اومده سرت بالیی چه -

  همـــا...  موندم...  ـابونخیـ...  تو -

  ؟ شدي چی -

 ور هاش حرف دوباره خوام می ازش و میکنم متمرکز رو حواسم.  بفهمم چیزي اش بریده بریده هاي کلمه از تونم نمی

  . میده ادامه رو خودش حرف من به توجه بی اما کنه تکرار

  ... هما بیا ؟ دنبالم میاي...  شرف بی...  خیابون...  تو -

  ؟ کردي کار چی ؟ کی -

  ... بیا...  هما خدا... رو تـــو -

 می يکار چه من و شده چی دونم نمی.  میریزه هم به رو اعصابم این و میاره زبون به رو کلمه یه تا میکشه طول کلی

 مفصل . کنم کار چه باید میکنم فکر و میگذرونم نظرم زیر از رو دسکتاپ ي گوشه ساعت دوباره.  بکنم براش تونم

 گزن روز هر اوایل اون آرزو.  بودم شده اخراج شرکت از تازه که میفتم زمانی یاد و میشکنم رو آزادم دست هاي انگشت
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 احساس کم یه مثال تا میداد بهم رو شرکت سامان به چندان نه اوضاع و افتاده عقب کارهاي آمار دلداري محض و میزد

  . بده دست بهم سبکی

  . میپرسم و میگیرم آنی تصمیم یه

  ؟ کجایی -

  ... دونم نمی...  خیابون تو...  دونم...  نمی -

  . دنبالت بیام بتونم که بده آدرسی یه -

  . شده قطع تماس میکنم فکر که قدر اون ، بشنوم رو صداش دوباره تا میکشه طول کلی

  فرعیه...  یه تو...  شریعتی خیابون...  خیا -

  ؟ اسمش ؟ کدوم -

  ... دونم نمی -

  . میگردم حل راه پی کالفه.  میشه بلند زدنش هق صداي دوباره دونم نمی این با

  ؟ چیزي...  اي مغازه میدونم چه ؟ بپرسی آدرس ازش نیست بر و دور اون کسی -

  . میکنه جور و جمع رو خودش من صبر دیگ اومدن جوش از زودتر اما ، گفتن پال و پرت به میکنه شروع باز

 یه MT...  گمونم...  بزرگه خیلی...  خیلی...  فروشی لوستر یه هست شریعتی توي ور اون...  ور اون مغازه یه -

  ؟ هما میاي...  چیزي همچین

 میکنم سعی دارم و بردم فرو پالتوم آستین توي رو بازوم یکی اون که میگم گوشی توي حالی در رو "...  میام.  میام "

  . بکشمش تن به

 توي زده زل تلویزیون ي صفحه به که هیوا هاي چشم از دور.  میرم آشپزخونه سراغ راست یه بیرون میزنم که اتاق از

 خورده اش تهنداش ظرفیت از بیشتر احتماال که میگفت آرزو لحن.  میریزم لیمو آب کم یه کوچیک ي نوشابه شیشه یه

  . گردونم می رو و چپونم می کیفم توي میشه آشپزخونه وارد که اي سایه دیدن با رو شیشه.  مسته و

 و میگیرم دوندن به رو لبم.  میچسبه رو کیفم بند و میکنه اخم دیدنم با که میگیره شکل مامان آشناي صورت به سایه

 یگهد چیز یه به مامان توجه مرکز اما ؟ بخري بیرون از لیمو آب شیشه یه نمیشد حاال که کنم می سرزنش رو خودم

  . است

  ؟ دوباره کجا نشده روز یه هنوز!  بیاي راه بابات دل به مدت یه بود قرار گمونم -
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 ور خودم ناامیدي عین در امیدواري با.  بوسم می رو اش گونه و میکنم آزاد هاش انگشت الي به ال از رو کیفم بند

  . میکنم توجیه

  . برگشتم بابا اومدن قبل.  نشده هم 6,5 هنوز -

  . کشونه می دیگه سوي و سمت یه به رو لبیش زیر غرغر و میکنه پاك دست پشت با رو صورتش

  . دیگه دکتر برو خوب.  بگیرم ازت آخرش ، کن ماچ منو بیا و برو خرابت ي سینه این با -

 تهداش ادعا ها عقربه که هم چقدر هر میاد یادم رسه می که کوچه به پام.  بینه نمی خروج موقع رو ام پرپرشده لبخند

 ويت خیابون توي هاي چراغ نور و بارونه خیس کوچه.  میکنه کوك اي دیگه ساز هوا تاریکی اما عصره هنوز که باشن

 کنهن اذیتم سرما تا میرم فرو خودم توي و میکنم چلیپا سینه روي رو هام دست.  رقصه می آسفالت روي آب هاي چاله

.  

.  ببینم ور آرزو بذار " میگم دلم توي.  بگیرم دربست یه که میکنند وادارم ناخوشایند خاطرات اما میکنم دل دل کم یه

  . " رو راحت و گرم ي خونه از کشیدنم بیرون هم رو، دربست هم.  میکنم حساب باهاش

 که رو عروفیم و بزرگ هاي فروشی لوستر و فروشی آنتیک. میکنم پائین و باال شریعتی خیابون از رو ذهنیم تصاویر

 ندارم هک درستی آدرس بابت که راننده از آخر دست.  نمیرسم اي نتیجه به اما میکنم مرور خودم پیش بار دو میشناسم

  . بیاد پائین کم سرعت با باال از رو خیابون از قسمتی یه تا میخوام ، عصبیه

 آرم یه هب میخوره چشمم دفعه یک.  نیست که نیست چیز اما میکنم نگاه دقت با رو ها مغازه و ها فروشگاه تمام در سر

 آرزو که چیزیه عکس.  " TM "... میشن خاموش و روشن انگلیسیش حروف توي هاي چراغ که رنگ قرمز بزرگ

 از هم رو حروف این احتماال و نبوده جاش سر درست حواسش و هوش داشت که حالی اون با مطمئنم اما بود گفته

  . خونده آینه توي

  . میگذرم خیابون عرض از سریع و میدم رو کرایه

 این با اما . باشه شده پارك خیابون به پشت باید ماشین دیده رو حروف این آینه توي از اگر که میکنم حساب خودم با

  . میگیرم رو اش شماره حال

  . میرسه نظر به بهتر کم یه فقط کم یه حالش بار این.  بده جواب تا میخوره بوق کلی

  ؟ کجایی...  هما -

  ؟ کجایی تو.  رسیدم کنم فکر -

 یک راننده کمک سمت جلوي در دفعه یک ، میرم جلو و میکشم سرك رو فرعی خیابون توي دارم که جور همین

  . میشه باز بزرگ بلند شاسی ماشین
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 یکنمم حالجی ناباورانه روم به رو ي وصحنه میشم خشک جام سر لحظه یه.  پرونه می سرم از برق بینم می که چیزي

.  

 پیاده ونهت نمی نداره درستی تعادل چون اما.  میکشه بیرون پیکر غول ماشین از رو بدنش از نیمی زنان پا و دست آرزو

 تازه نت روي.  نپوشیده چیزي هیچ زیر لباس جز به زیرش و بازه کامال اش دکمه بدون ي پائیزه مانتوي جلوي.  شه

 نگهل یه همون از.  مونه می زن چشمک چراغ یه مثال هم تاریکی این توي حتی زیر لباس سفید رنگ اش شده برنزه

 موهاي روي قرمز شال.  شده پاره نقطه تا چند توي طرحدارش ساپورت بفهمم تونم می هم اش گذاشته بیرون پاي

  . افتضاحه ظاهرش رفته هم روي.  نداره هم رو تکلیف رفع حکم ، میبینمشون طور این اوله بار که اي دکلره

  . سرما این با لباس اون توي دیدنش از ،هم حال این توي دیدنش از هم میکنم لرز

 رو سرم . میزنه مشامم توي الکل تند بوي میذارم اش سینه تخت که رو دستم.  میشم شدنش پیاده مانع و میدوم جلو

  .یزنمم غر " اومدي " میکنه تکرار مدام خنده و گریه مابین حالتی توي که اون به توجه بی و میکشم عقب ناخودآگاه

  ؟ کردي کوفت چقدر مگه -

 من حتی ماا کنه نافرمانی خواد می و میکنه استفاده فرصت همین از آرزو.  میگیره ام وسرفه میشه تنگ نفسم لحظه یه

.  نهمیشی راننده خالی صندلی روي عجولم نگاه.  بدم هولش داخل به تا میشم غالب بهش وارفته حالت این توي هم

  . میگیرم جا آرزو کنار و میزنم دور رو ماشین

 بند حداقل تا میکشم جلو و میکنم حبس احتیاط محض رو نفسم.  میندازم نگاهی آرزو ي آشفته وضعیت به دوباره

  . ببندم رو مانتوش

 به نگاهی اول مانتو هاي لبه کشیدن هم روي موقع.  میلرزه دوستم براي دلم و میره بیراه و راه هزار خیالم و فکر

 هیچ دستشیک و لطیف پوست روي ، دید میشه خیابون رنگین تابلوهاي اي عاریه نور توي که جایی تا.  میندازم بدنش

  . نیست خراشیدگی یا درگیري از نشونی

 تکون ريس ؟ کرد نمی ، میکرد تقال کم یه الاقل باشه کرده رو بهش تعرض قصد کسی اگر میکنم فکر خودم پیش

 اب احتیاط محض اما.  شده خاموش تازه گرمایشیش سیستم معلومه و گرمه ماشین توي.  گردم برمی عقب و میدم

 هب شروع هم طور همین و میندازم چشممم جلوي کلیدهاي به نگاهی.  بود خوب کنم روشنش میشد اگر آرزو شرایط

  . میکنم زدن حرف

  ؟ کیه مال دیگه ماشین این -

 هگری وسط مکمل عنوان به بار این اما میکنه هق هق به شروع باشم کرده تازه رو دلش داغ دوباره انگار حرف این با

 درست سرش روي رو شالش اي گونه نوازش حالت با و میکشم پیشونیم به دستی کالفه.  میزنه هم سکه*سک هاش



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۵٠٨ 

 

 و رممیا بیرون داشبورد جلوي ي جعبه توي از کاغذي دستمال برگ یک.  شده سیاه ریمل از هاش چشم زیر.  میکنم

  . میکنم تمیز مالیمت با رو صورتش

  ؟ اومده سرت بالیی چه من عزیز آخه -

  ... آشغال...  شرف بی...  بدونی اگه... ـاهم -

  ؟ مگه بودي کجا ؟ کی -

 نایی اي گهدی برن ها سرفه با نفسم اگر.  میکنه اذیتم الکلش بوي اما بدم دلداریش و بگیرمش بغل توي میخواد دلم

.  یشا هفته سه دو پسرهاي دوست طرف میره فکرم.  میکنم نگاهش فقط درمونده.  مونه نمی برام آرزو به کمک براي

 اون رکا.  نمیاد یادم رو بود شده نفرین پاساژ اون بوتیک ي فروشنده که همون ، آخري این اسم میکنم فکر چی هر

  . نیست هم مقایسه قابل اون ماشین با اصال نشستیم توش که ماشینی!  نه ؟ نه یا باشه تونه می

 ونمبت تا دونم نمی آرزو از چیزي اما میکنم فکر دوباره و دوباره.  میشه چین نقطه افکارم وسط آرزو هاي سکه*سک

 گذاشته پرسیدن براي ذهنیم بندي طبقه توي که چیزهاییه اون از یکی جزءِ زندگیش میاد یادم.  چیه قصه بزنم حدس

 نمدو نمی حتی و گذشته بعدا اون از االن.  بعد براي باشه حاال کردم فکر و انداختم گوش پشت هم همیشه و بودم

  . میکنه زندگی چطور دوستم

 گرا میکنم فکر.  کنم آرومش باهاش بتونم تا نمیرسه ذهنم به هم چیزي.  میگیره اشکش بی هاي زدن هق از دلم

  . بگیرم تونم می که رو دستش الاقل کنم باز روش به تونم نمی رو آغوشم

 و میگیرم دستم توي رو هاش انگشت.  میذارم پاهاش روي رو دستم توي مونده معطل کیف و میشم خم طرفش به

 دوباره و میکنه آزاد رو خودش.  میکنم منتقل بهش رو حسم ي ذره ذره و میکشم روشون ام دیگه دست با آروم آروم

  . میده سر ناله

  ... بدبختم من...  بختم بد...  چرا ؟ خرم قدر این..  چرا....  آخه من -

 فشار مشتم توي رو هاش انگشت و میگیرم رو دستش دو هر.  میندازن رعشه هم من تن به و میلرزن هاش دست

 درد جور یه ها آدم ي همه ؟ باشه چی از دردش میکنه فرق چه.  رو حالش میکنم حس هم قصه بی ، حرف بی.  میدم

  . میکنم حس پیم و رگ با رو دردش.  میکشن

  . میکشه بینیش زیر دست پشت با و میکشه بیرون ام پنجه از رو هاش دست از یکی

 تونیم ینم این از بیشتر ساعت این و وضعیت این با.  چرخه می خیابون توي سرم و میفته ماشین ساعت روي نگاهم

 ما اگر ماا امانن در و نشستن دقیانوسشون قصرهاي توي اصلی هاي هرزه وپیکر در بی شهر این توي.  بمونیم بیرون

  ؟؟؟...  بگیرن رو
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 اوضاع این با آرزو وقتی ، هست کی هر مال ، رسیده جا هر از ماشین این میکنم فکر و میگیرم ضرب فرمون روي

  . گرفت رکاب ازش میشه رو ساعتی یک باالخره ، نشسته توش

  ؟ خونتون ببرمت عزیزم...  آرزو -

 کونت تائید به سري و میشه حرفم متوجه تازه دقیقه یک از بعد.  میکشه هومی و میکنه نگاهم لحظه چند واج و هاج

  . میده

 قیهب که باشه اومده جا حالش قدر اون شاید جا اون به رسیدن تا میکنم فکر.  دونم می رو محله فقط خونشون آدرس از

  . کنه راهنماییم خودش رو اش

 هک ماشینی رل به میدم رو حواسم و میزنم کنار رو ان ریخته صورتش توي باز که رو سرکشی موهاي سرانگشت با

 و کشممی عمیقی نفس.  برونم رو چیزي چنین بتونم که دیدم نمی هم خواب به.  نشستم پشتش باره اولین براي

  . میزنم استارت

 باشه مواظبش که هست کسی اصال.  گذاشت تنهاش نمیشه حال این با میکنم فکر.  میشن آروم آرزو هاي سکه*سک

  ؟

  ؟ هست خونتون کسی آرزو -

  ؟ میاد پیش چی ببیننش وصع این توي و باشن اگر میکنم فکر بالفاصله

  ... آرزو -

 صدام نه.  ممیگیر طرفش و میکشم بیرون دیگه دستمال برگ یه.  کرده پر رو ماشین فینش فین صداي و خودشه توي

 ي ههم هم طرفی از.  بدم تکونش و بچسبم رو آستینش میشم مجبور.  میبینه رو ام شده دراز دست نه شنوه می رو

  . برداره خش ماشینی همچین مبادا تا کردم رانندگیم و خیابون جمع رو حواسم

  . میگیره ازم رو دستمال باالخره

  ... ببینتت جوري این ؟ است خونه بابات...  آرزو -

 از یرغ مبادا ترسم می.  ترسونتم می و میشه تبدیل قهقهه به اش خنده.  میخنده هیستریک حرفم شنیدن با یهو

 هب برسونمش هست جور هر میکنم فکر.  میشم پشیمون لحظه یه.  باشه کرده مصرف هم اي دیگه چیز مشروب

 وبارهد عصبیش هاي خنده که همین اما متهمش بعد کنن درمانش اول که جایی یه.  جایی ، درمانگاهی ، بیمارستانی

  . میکنه رسوب نچسب آرومش یه دلم ته ، میشه تبدیل زدن ضجه به

 ته لحظه یه . میکنی حس رو درد هنوز یعنی.  میکنن کار اعصابت هنوز یعنی کنی می که گریه.  میکنه گریه که خوبه

  ! کنی ثابت کشیدنت درد روي از باید رو بودنت زنده که بدیه دنیاي چه.  میخوره پیچ دلم
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  . میگه و میکنه پاك رو بینیش دست پشت با بازهم دستش توي شده مچاله کاغذي دستمال وجود با

 میزدن...  سر مامانم با روز هر...  روز هر که وقت اون.  اجــــــدادش ارواح...  میشه ناراحت...  بابام...  آره...  آخی -

 رفت شادیـ ـاکل رو من...  کردن مون... اراضیم تقسیم...  قربونی گوشــــت مثل...  بعد و همدیگه...  تاپ و تیپ توي

  بردش...  کوفتی ي شده خراب این از گرفت رو... ِ  کوچیک داداش دست... 

 سخرهم وخیزانش افتان همچنان لحن وجود با که بزنه حرف مردونه تا میکنه سعی گلو توي میندازه رو صداش هم بعد

  . میاد نظر به

  . " بربیان پدرا مگه...  هم پــــسرا پس از...  میان کنار...  بهتر بامامانا... دخترا " -

 و میکشه کنار رو خودش که بزنم پشتش و سمتش شم خم میخوام.  میزنه سرفه و میپره گلوش توي دهنش آب

  . میده ادامه همچنان

  . بســمه تلفنی...  عیــــدي ماهی به سالی... باباي...  منم...  دیگه آره -

 اون هم هنوز اما دارن دعوا مدام بابا و مامان اگر.  دارم خوبی ي خانواده آرزو با مقایسه در من میکنم فکر خودم پیش

 هم هنوز.  داریم خوب روزهاي هم هنوز نمیسازن باهم هایی وقت یه اگر.  هست ما به حواسشون کم یه ها کنار گوشه

.  ودمب انصاف بی هم من.  میدیدم رو خالی هاي نیمه حاال تا که بودم من این فقط.  میفتن عاشقیشون زمان یاد گاهی

  . ها اون هاي نتونستن پاي گذاشتم رو نخواستنم

  . کنم دردي هم آرزو با میکنم سعی ، بیارم زبون به رو دلم توي هاي حرف که این جاي به

  ؟ نیست ما ي خونه توي میکنی فکر ؟ همینه ها خونه ي همه توي بابا -

  ... دیگه همینه...  میاري کجا از...  میخوري چی نمیگه اصال باباهه...  همینن همه...  دیگه آره -

.  چرا یپرسمم ازش روز یه بودم کرده فکر خودم پیش بار صد میفته یادم.  اونه با خونه خرج بود گفته بار یه میفته یادم

 یکردمم فکر.  نبود اي دیگه کس به حواسم اصال که میزدم پا و دست بودم تنیده خودم دور که اي پیله توي قدر این

 ؟ چرا بفهمم باید طوري این ، حاال.  نداره وجود اي دیگه مهم چیز و دنیان هاي بدبختی ثقل ي نقطه من مشکالت

  ! نداره دوستی که رو حقیقت این داشت قبول که میفتم کاوه یاد!  ما هستیم خوبی هاي دوست چه

  . میره باالتر و باال آرزو صداي

  ... نمیخواد هم لعنتی...  کثافت اون...  خواد نمی...  بابام. ...  خواد نمی رو من کی هیچ اصال -

 . کوبه می طرف اون و طرف این رو خودش.  میزنه ضربه ماشین در شیشه به سرش با.  میده دست از رو کنترلش

  . میکنه جیغ جیغ همچنان.  کوبه می داشبورد به و میزنه چنگ پاهاشه روي هنوز که رو من کیف
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 اي گربه هاي چشم اون گول...  خر من...  شعور بی من...  خوردم رو باکالسش پوز و دك اون گول...  احمق من -

  . شرف بی...  روم بکشه پنجه...  جور این که...  خوردم رو صفتش گربه

 ونمم می مستاصل.  میکشه و میگیره چنگ به بار این رو موهاش و میکنه ول رو کیف گویان "... خر من...  خر من "

 کم ور سرعتم که همین.  کنم آرومش بتونم تا دارم نگه کناري گوشه میکنم فکر.  کنم مهارش تونم می چطوري که

 تا شهمی خم دفعه یک.  میاد پائین کیف همراه چشمش.  میفته ماشین کف و میلغزه پاهاش روي از کیفم ، کنم می

 ماشین . میشه بلند آسمون به فریادش.  میخوره داشبورد ي گوشه به محکم سرش اومدن باال موقع که برداره رو کیف

 بر ورتمص توي زاري حالت با و گذاشته سرش کف رو دستش.  بکشمش باال تا میگیرم رو اش شونه و میکنم پارك رو

  . میگرده

  ـاهم سرم تو کوبید شرف بی...  سرم تو کوبید -

 و دممی ماساژ رو اصابت محل.  نداره خونریزي اما شده سرخ کم یه پیشونیش.  میزنم کنار رو دستش و میرم تر جاو

  ! پره چی از بیشتر دستش مشت قد دل این دونه نمی هم ودش حتی.  میزنه حرف پراکنده همچنان اون

 قدر ونا.  دنبالم افتاد.  بود شرکت مشتري عوضی.  گفته شانسم دیگه دفعه این...  آوردم بدبیاري چی هر گفتم -

  ... کردم فکر خر من درآورد بازي جنتلمن

 از رو ما و بیاد روز یه قراره که هستیم اي شاهزاده اون منتظر هممون.  همه شبیه دخترها ما ي قصه چقدر میکنم فکر

 ويت دونن نمی که نیست هم مردها تقصیر شاید!  سادگی همین به.  کنه آزاد ذهنیمون هاي بدبختی تمام ي قلعه

  . میگذره چی ما پرور قهرمان ذهن

 ها موقع اون. .. هم نشد ، شد ، شد میرم...  گفتم...  گفتم...  ببینی رو زندگیم خونه باید که باالخره...  خونم بیا گفت -

  ... دیگه همونه تهش گفتم...  بود خوب موقع اون...  دارم دوستش بود داشته برم خیال خر من...  بود یکی دفعه یه

.  میشم گیج.  میکشه زبونش روي و میگیره ناخن به دستش مچ روي رو آستینش.  میاره بیرون رو زبونش دفعه یک

  . کردن فت به میکنه شروع و میندازه بیرون به رو اش تنه نیم و میکنه باز رو ماشین در بیام خودم به اینکه از قبل

  . کشونمش می داخل به خیابون کف شه پرت اینکه از قبل و چسبم می رو بازوش درمونده و کالفه

  ؟ میکنی کار چی -

  . کنم کار چی کرد مجبورم بدونی اگر...  کثافت...  کثافت -

 در هدیگ دست با و میدارم نگه رو آرزو بازوي دست یک با.  ببره بیرون ماشین در از رو سرش تا میکنه تقال دوباره

  . بندازه آسفالت کف رو خودش نتونه تا میکنم فعال رو مرکزي قفل بالفاصله.  میبندم رو ماشین

  . میگه زدن هق حالت با دوباره بعد و میکنه تابی بی کم یه
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 بیدکو محکم بعد...  خوردم ذره یه فقط خدا به...  بود کوفتی چه مشروبش تو دونم نمی...  سرم تو کوبید... همـــا -

  ... گردنم زیر گذاشت رو چاقوش...  پاش زیر بشینم تا سرم کف

 مه در ابرو.  ببینم تونم می رو آلود خون کوچیک زخم یه جاي.  میده نشونم رو گلوش زیر همزمان انگشت نوك با

  . میکنم زمزمه لب زیر و میکشم

  ؟ دیوونه کردي کار چه خودت با...  آرزو...  آرزو -

 مجبورم...  اسکلم من...  خرم من نه...  ؟ کسی دست بدم مدرك که خرم میکنی فکر...  میگه من به...  هرزه لجن -

  ... کرد

  . میده بیرون رو صداش زحمت به اش شده چفت هاي دندون الي از و میکشه هینی

  ... میخوره هم به داره حالم...  حالم -

 ستنی و هست اش معده توي چی هر واقعا نکنه میکنم فکر لحظه یه.  میشه دوال و میگیره دهنش جلوي رو دستش

 عقب تهوعش حال انگار.  میشینه راست خودش که کنم کمکش خوام می.  میزنم رو در قفل.  بیاره باال ماشین توي رو

 برسونمش اش خانواده به بیفته براش اي دیگه اتفاق هر اینکه از قبل تا میندازم راه رو ماشین سریع.  باشه کرده نشینی

  . میبندم زور به رو ایمنیش کمربند قبلش اما. 

  ؟ برم ور کدوم از باید حاال آرزو -

  ... کرد پرتم سگ مثل...  بیرون انداخت رو من بعدش -

  .کنه توجه بهم شاید میزنم صداش دوباره.  بگذرونه خیر به رو ماجرا این بلکه میزنم صدا رو خدا دلم توي

  . کن جمع رو حواست خورده یه ؟ خونه ببرمت ور کدوم از باید االن.  جان آرزو -

  ... ؟ هووم -

 دو ملتهبش و متورم هاي چشم روي ساعدش.  بندازه اطراف به نگاهی و کنه صادر رو فرمان مغزش تا میکشه طول

  . برمیگرده و میره بار

 یدمم حال بهت...  دادي حال بهم که حاال میگه اولش...  برو.  بعدیه...  نیست این نه...  نه...  چپ برو رو خیابون این -

  . عوضی...  خونه در میبرمت

 رو نکوچتو ببین کن نگاه فقط.  میشی خوب.  میشه درست.  عوضی آدم زیاده که چیزي.  نداره عیب.  نداره عیب -

  . نکنیم رد
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.  نمیشن خوب وقت هیچ ها زخم جور این.  نمیشه خوب.  مزخرفه حرفم که دونم می هم خودم اما میگم بهش رو این

 ، کنهمی سمی رو قلبت اعماق تا عفونت این!  نه ؟ خوب اما میکنی پنهونشون هم خودت چشم از حتی گوشه یه ابد تا

  . میشه خوب نه و میکشه نه

 ونیت نمی نباشی خودت تا.  باشم آرزو جاي که کنم تصور تونم نمی حتی من...  نه...  بودم جاش به من اگر دونم می

 ، ام ینهس روي چپ سمت ، دستم.  دیروزش انگشتی دو ي بوسه یاد.  میفتم کاوه یاد اختیار بی.  تونی نمی.  بفهمی

  . میشه مشت شدند قرار بی و تند هاش ضربان که قلبی روي

  . میگه هذیون همچنان آرزو

 بازت ینماش رفیق اون بزن زنگ یا پائین بپر یا...  ندارم رو ات حوصله میکنی زر زر زیادي...  میگه نشده کوچه تا دو -

  ... کنه جمعت بیاد

  ؟ دیدمش من ؟ میشناسه رو من مگه -

  ...میگه من به...  البد همون...  میکنم خالی رو جات میبینم باحال ماشین وقت هر من که دیدي...  دونم نمی...  نه -

 که متوپ می بهش.  االن مثل درست.  میکنه کار چه نیست حواسش وقت هیچ.  اومده کش اعصابم و شده فشرده دلم

.  

  ؟ هست کوچه به حواست آرزو -

  . پائینیه آره -

 ايه پرده وجود با که ها پنجره پشت از.  میدارم نگه خونه یه جلوي اش اشاره با و پیچم می میگه که اي کوچه توي

  . نمیزنه بیرون نوري ، کلفتشون زرشکی

  ؟ باشه مواظبت هست خونتون کسی.  نگفتی -

  . نیست خونمون که جا این -

  . میده ادامه خودش اما.  بیارم خودش به رو آرزو باید چطور مونم می و میکشم پیشونیم به دستی ناالن

  . خالمه دختر دانشجویئه خونه این.  نشستیم مامانم جان خانم ي خونه ما.  نیست خونمون جا این -

  ؟ است خونه مطمئنی حاال!  خوب خیلی -

  . میشه پیاده آورده رو تهدید و نفرین و ناله به که جور همون و میده تکون سري
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 یخ به ور اش سوخته دل اما بگیریم رو بغلش زیر تا شم پیاده میخوام.  میخوره سکندري ، نرسیده کوچه کف به پاش

 فلزي در به رو هیکلش و میکنه خنک "!  وایستا.  میارم در کاسه از رو آبیت هاي چشم اون " فریاد یه خشک

  . یکنهم پیدا آروم هم من دل ، میشه باز در و میده فشار که رو زنگ کلید.  میزنه تکیه قدیمی ي طبقه یه ساختمون

.  آرزو خود دست میدم رو سوئیچ و میکنم پارکش میگم خودم پیش ؟ کنم کار چه ماشین این با باید حاال میکنم فکر

  ... و ریخت خام هاي نقشه خودش براي دوباره فردا تا شاید ، نیست خوش حالش االن

 یدنشد با که بودم آورده قرص و آبلیمو براش کیف توي میاد یادم.  دارم برش تا میشم خم.  ماشینه کف هنوز کیفم

  . کردم فراموششون که شدم شوکه قدر اون

 میکنه گیر ما سینه توي نفس دفعه یک که نکردم راست کمر هنوز.  میشم بلند میکنم باز رو کیفم زیپ که طور همون

.  

...  

 ینکوچکتر با رو گردنم نوار این اما بچرخونم سر میخوام.  میکنم حس گردنم روي رو سرد و باریک خیلی نوار یه رد

 که دهپیچی گلوم دور دار طناب مثل که چیه این که گیجم.  کشم می درد سر از هوفی اختیار بی.  میده خراش حرکتی

  . میشینه گوشم توي ، خالص تیر صداي مثل ، گلوله صداي مثل تیزي صداي

  ! رسیدیم هم به باالخره...  خوب ، خوب -

.  چرخونم می کاسه توي رو هام چشم فقط و میدم قورت زحمت به رو ام نداشته دهن آب.  ندارم خوردن تکون جاي

 فقط.  زنهب رو گردنم تونه می که افتاده حلقم دور نازك خیلی سیم یه.  دوزم می ماشین جلوي ي آیینه به رو ماتم نگاه

  . میشن گشاد ممکن حد آخرین تا تعجب از که ترس سر از نه بار این هام چشم ، نگاهم خط آوردن باالتر کم یه با

 چسبناکش هاي نگاه یاد.  غریبه خیلی هم آشناست خیلی هم که تصویر یه.  نشسته آیینه قاب توي آشنا تصویر یه

.  بیدهچس آینه ي شیشه به لزج و تار نگاه اون حاال.  کرد می معذبم صداش شنیدن بدون هم ها موقع همون که میفتم

 برام ارهد تصویر این تازه ، روشن هاي پنجره توك و تک ي شده بندي جیره نور زیر ، ماشین اتاقک تاریکی توي انگار

  . میشه واضح

 ، لندب پشت هاي صندلی این پشت از حتی که قدي با ، زن یه از زده توهم و تکه تکه تصویر ، زن یه شاید ، زن یه

 ینیب ریز به اما درشته اندامش که زنی.  داشته نگه گردنم ي شده میخ گودي کنار رو سرش ، میکنه خودنمایی داره

  . شده گم صدر سیستم تو شده ثبت هاي مالقات قرار لیست توي اسمش

 باز و میشه باز ، مرده آب از دور هاي ماهی مثل!  نه ، میکنن تقال هایی اون نه ، آب از افتاده بیرون ماهی مثل دهنم

 ظاهر اهرِظ جز جز روي چرخه می نگاهم.  تنم توي میشینه لرز ، ماشین روشن هنوز گرمایشی سیستم وجود با.  نمیشه

 که آرایشی ، شده رها اش عاریه افشون موهاي روي که مضحکی شال ، مارکدارش هاي لباس روي.  اش شده سازي

 من و نشست می صدر میز جلوي نخوت با که روزهاییه اون شبیه چیز همه.  داده دست از برام دیگه رو لعابش و رنگ
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 دیگه که نیست.  نیست موقع اون شبیه چیز هیچ انگار اما.  کنم تعارفش رو قهوه فنجون تا میشدم راست و دوال جلوش

  . ببینم رو لباس و رنگ هاي الیه این پشت تا تونم می

 نای انگار اما.  فرار راه یه پی ، کمک پی.  است متروکه هاست سال انگار که ساکت ي کوچه توي چرخونم می چشم

.  پوشوندن کلفتی هاي پرده رو ها پنجره پشت.  ان بسته درها.  ندیده خودش به رو کس هیچ عبور وقت هیچ کوچه

  . گرفته انگیزي وهم سکوت رو کوچه کل

  . میگه وقتی میکنه فرو مغزم توي مته مثل رو صداش.  کنم خسته رو خودم خیلی نمیذاره

  ؟ افتادي گیر ، باشه داشته رو هوات نیست جونت کاوه!  آخی -

 . دوخته من به آینه قاب توي از حاال میکرد پنهان رنگش یه روز هر لنزهاي پشت حال به تا که رو اي دردیده نگاه

 به.  مبچسبون صندلی پشتی به رو سرم میشم مجبور گردنم روي انداخته رد درد از من و میکشه عقب کم یه رو سیم

 امان یب هاي تپش.  کوبه می پوستم به رو متعفنش هاي نفس و میزنه اي وحشی ي خنده تک ، کشیدنم هم در ابرو

  . میکنم حس حلقم توي درست رو قلبم

  . میزنه بیرون "!!! ؟؟؟... تو " ناباور ي کلمه یه اختیار بی بازم نیمه هاي لب الي به ال از

  ؟ باشم یونان توي االن داشتی انتظار ؟ چیه...  من!  آره -

  . میشه مورم مور اش قهقه صداي شنیدن از.  میکنه تفریح انداختنم دست با

 و بشه من یهشب تونه می هم دیگه یکی پس ، نشناسیم هم تو حتی که جوري ، شد زن و داد قیافه تغییر میشه وقتی -

  ؟ نمیشه.  یونان بره مجانی تور یه جام به

 اما نیست درست چیزي یه میگفت بهم حسم میدیدم شرکت توي رو مشکوك زن مثال این که بار هر.  میگه راست

 رکتش توي آرایش کم یه و گیس کاله یه با ، میگردم دنبالش ها آسمون توي که رو کسی نمیکردم هم رو فکرش

  . بزنه رو حدسش تونسته نمی هم کاوه خود حتی که مطمئنم اما کرده می کار چه جا اون دونم نمی.  کنم پیدا کاوه

  . میکشم مهرنوش روي آورده باال سادگیم قصد به درونم من که رو خنجري.  میگیره حرصم حواسیم کم و خودم از

  . نمیاد بهت اصال بودن مرد فهمیدي باالخره پس.  بودن گذاشته روت زنونه اسم نبود خود بی -

  . میشه آلود حرص لحنش که بوده کاري زدم بهش که زخمی

 بعی اما.  برداشتی دور باز ، بگرده پرت دم اطالعات کردن جمع هواي به که نیست کاوه ، رفته یادت اینکه مثل -

  . میزنم قیچی رو هات بال اون خودم نداره

  .خوردنه آب راحتی به من آرزوهاي کردن پر پر مرد این براي ، دونم می خوب.  نیست تهدید به احتیاجی
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 کرد کار چی باهام دونی نمی میگفت وقتی دردش پر هاي ضجه ، هاش کشیدن جیغ و هاش گریه یاد.  میفتم آرزو یاد

 هاي دست.  میکنم حس ام سینه ي قفسه کنج رو دلم شدن مچاله.  میفرستم لعنت هامون حماقت به دلم توي! 

  . میبرم رو ام خورده فریب دوست اسم زمزمه به.  میدم فشار و میپیچم فرمون دور محکم رو ام شده خشک

  ... آرزو -

  . در تو بازي چموش به.  نبود بدك چند هر ؟ شدي دوست احمق این با چطوري... آرزو...  اوهوم -

 یشنم حلقه گردنم بند دور هام دست.  سوزونه می رو تنفسیم مجاري تمام حرارتش.  میشنوم رو دلم سوختگی بوي

 وبارهد.  دارن برمی زخم هام انگشت که میکشه طوري رو سیم رحمی بی با مهرنوش اما شه باز نفسم راه کم یه شاید

 هامه ستد درد از بیشتر دلم درد اما.  میاد درد به هام انگشت بند بند ي شده بریده پوست.  میگیرم چنگ به رو فرمون

.  

 و کنهمی سواستفاده ، مضطرب یکی و مست یکی ، پریشون آدم تا دو غفلت از که اي وحشی حیوون کار توي موندم

 راحت خیلی هک مختلفی هاي نقاب توي مونم می.  کنه حمله وقتش به تا میکنه کمین پیکر غول بلند شاسی یه پشت

 زرو یه ، دماوند توي مهرنوش روز یه ، باغ مهمونی توي متشخص مهرنوش میشه روز یه.  میکنه عوض بخواد وقت هر

 کاوه شرکت توي ابایی هیچ بی راحت خیلی که زنی هم دیگه روز یه میکنه حمله بهم پارکینگ توي که مهرنوشی

 امروز ، باشه بوده باغ توي برخوردمون اولین مثل آشنائیشون اوائل اگر.  فهمم می رو آرزو حال حاال.  میکنه آمد و رفت

  . ترسونده رو ام ساده دوست عجیب اش درنده روي اون دادن نشون با

 روي تیغ یه جا این.  نیست اسلحه و چاقو و شوکر دیگه جا این.  کنم خطا پا از دست بتونم که نیست طوري موقعیتم

  . جوونم گرفتن براي است آماده که رگه

 یزنمم که رو سرفه اولین.  میکنن انتخاب وجود اظهار براي رو ممکن وقت بدترین ها سرفه.  میکنم خفگی احساس

 هم میلیمتر یه حتی برنده نازك سیم این است فایده بی.  میرن باال گردنم سمت به و میکنن نافرمانی هام دست دوباره

 خیسی.  شهب زخمی پوستم میشه باعث گلوم سیبک رفتن پائین و باال میکنم سرفه وقتی.  نمیده حرکت ي اجازه بهم

 و دهمیخن جاش به.  کنه نمی شل رو بند هم کم یه حتی انصاف بی.  میکنم حس رو میشه جاري زخمم از که رو خونی

  . میگه

  . دستمه افسارت دیگه دفعه این.  نمیشم فیلم دیگه من... آ... آ -

 ها رفهس ناگهانی هجوم از میشه باعث ایستاده شاهرگم زدن پاي تا که مهرنوشی و سیم این وجود با شدید تکون یه

 ما سینه ي قفسه تمام.  میشه پر درد از هام ریه حجم اما کنم خفشون تا میدم فشار هم روي رو هام دندون.  بترسم

  . میکنه طاق رو طاقتم مهرنوش کشدار صداي.  میکشم دندون زیر رو لبم ناچاري از.  میگیره آتیش

  ؟ میکنی بريدلـــ داري یعنی این...  آخ...  آخ -
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 دنرسی براي دردسر همه این ، نقشه همه این.  کنم حالجی تونم نمی رو چیز یه.  درنمیاد درست وسط این چیزي یه

  ؟ بشه چی کی.  من انداختن گیر براي ، من به

  . نالم می و میذارم هم روي رو هام پلک.  میندازه حلقه هام چشم توي اشک

  ؟ میخواي چی جونم از -

  . خوب دختر میشی داري تازه -

  .میده ادامه شده چاشنیش جدیت کمی که لحنی با و میکنه آزاد بکشم نفس بتونم که قدري اون رو سیم

  . برمیاد تو ي عهده از فقط که هست کاري یه -

 یه با الش زیر از رو موهام.  نیست خوشایندش سکوتم انگار اما میخواد چی ببینم تا مونم می منتظر و میکنم سکوت

  . مونم یم حکمم اعالم منتظر عنکبوت تار توي کرده گیر ي پروانه مثل.  میکشه و میگیره چنگ به سر پشت از دست

  ؟ بکنم باید کار چی ؟ چی -

  . نمیشناسدش کس هیچ.  نمیشناسی که معلومه!  نه ؟ میشناسی رو بزرگ رئیس -

 که حاال.  گرفته قرار صورتم کنار صورتش و نشسته صندلی ي لبه روي که طوري.  میکشه جلو رو خودش کم یه

  . برنده و سرد.  شده سخت و سرد.  نیست صداش توي شوخی هم درصد یه کاره حرف

 چهی.  کردن روشنت کم یه پلیست هاي دوست البد ؟ چیه دونی می که رو شاخه.  داره اجرایی رئیس یه شاخه هر -

 تنششناخ.  بشناسیمش داریم دوست دیگه هاي خیلی ، کاوه ، من.  میشناسه نه و دیده نه رو شاخه این رئیس کس

 بازي یه.  هست بزرگ بازي یه.  بزم مجلس یه بره رئیس قراره زودي به که رسیده خبر بهم حاال.  ترقی یعنی

 بار این هنتونست رئیس که بدون هست چی هر اما.  چی یعنی دالر میلیون از حرف بدونی نکنم گمون.  بزرگ خیــــلی

  .بشینه بازي میز پشت خودش میخواد.  بگذره بازي این از

  ؟ داره ربطی چه من به ها این خوب -

 وشمخ خودم با میلیمتریش ي فاصله از.  برمیگرده رخم نیم توي جاش به و میکنه آزاد رو موهام ي اومده کش تارهاي

  . برمیداره دست کردنم تماشا از باالخره میگذره که کم یه.  میکنم تحمل و میذارم جگر سر دندون اما نمیاد

 عزیز رئیس این به هم کاوه اما.  رئیسه راست دست هم سهند ؟ میشناسی رو سهند ، سهنده راست دست کاوه -

 وبخ کارت قدر اون.  باشی بازي توي بتونی هم تو تا میکنم کاري دارم من! ...  هه...  داشت اگر که.  نداره دسترسی

  . کنم نمی بهت لطفی همچین بیخود ولی.  بشینی میز سر بتونی که هست

 یادز شوکه من روي رو اش جمله تاثیر اي شده رگه دو صداي با.  کنم توجه بیشتر شم وادار تا میکنه مکث کم یه

  . میکنه
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  . کنی خالی برام رو رئیس صندلی قراره -

 رو هاش جمله.  نداره کمی زمان همچین توي رو اطالعات و ماجرا همه این گنجایش مغزم.  میگه چی فهمم نمی

  .کنم باورش تونم نمی که اي نتیجه.  میرسم نتیجه به تا میکنم تکرار بار چند خودم براي

  ؟ چی -

  . رئیس گردن دور بندازي تا میدم قرض بهت رو خوشگل سیم این -

  ؟ میشه مگه -

 نمیشه ، دمحدو خیلی خیلی البته میکنه رونمایی داره رئیس که حاال ؟ چی یعنی بودن شاخه سر میدونی.  میشه آره -

 دونب رئیس که نمیشه.  همیشه مثل.  میگیرن بادیگارد کلی رو دورش البته میز سر.  گذشت فرصتی همچین از

 همراهیش خوابش اتاق توي تا ها بادیگارد اون مسلما خوب اما.  ها بزرگ آدم بازي سر اونم بره جایی هاش بادیگارد

  . کنن نمی

 تمپش ي تیره روي.  میشه خم کمرم هاش حرف پشت خوابیده مفهوم سنگینی از.  میشن دار جهت ذهنیم روابط تازه

 جون تنگرف.  عمد قتل.  قتله این.  نیست اي دیگه چیز هر یا کردن جاسوسی ، کردن بازي دیگه این.  میشینه عرق

  . میشه لرزون و ضعیف صدام.  دیوونگیه ته دیگه این...  نه.  هربه این با شیوه این با اونم.  آدم یه

  . تونم نمی من -

  . تونی نمی هم رو اون که.  نخواي که این مگه.  تونی می -

 و میشه مرطوب دوباره بود خشکیده گردنم روي که خونی.  میاره یادم به جایی به جا ذره یه با رو لعنتی سیم این دوباره

  . میشه خالی دلم ته ام یقه توي کردنش چکه چکه از.  میکنه باز راه ام سینه روي تا قطراتش

.. . هه. ...  کن خرج دلبري کم یه.  داره بستگی خودت هنر به دیگه اش بقیه اما منه با بازي میز سر تا بردنت -

  ؟ بدم یادت چیزهایی یه خودم داري دوست نه یا.  بگیر کمک آرزو از کم یه میخواي

  . میپرسم میره رژه ذهنم توي که رو سوالی.  نمیارم خودم روي به.  میشه آشوب دلم

  ؟ نمیري خودت چرا -

  . شمب هم جا اون نزدیک نتونم من میشه باعث که هست چیزهایی.  نیست قیافه تغییر یه سادگی به چیز همه -

 که مهرنوش ، داره کپسول یه کاوه وقتی.  برم تونم نمی جایی هر میگفت که این.  میفتم کاوه اس پی جی کپسول یاد

  ! نباید که بره جایی تونه نمی پس.  باشه داشته باید هم بیشتره اش سابقه

 باشه رارق اگر بار این.  کشیدم عذاب همه اون و شدم متهم نکرده قتل به بار یه.  تحلیل و تجزیه به میکنه شروع مغزم

 حتی.  یامب کنار تونم نمی دیگه عواقبش با ، بینم نمی خودم توي هم رو توانش که بکشم رو کسی قصد روي از واقعا



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۵١٩ 

 

 تا بمیرم آرامش با میدم ترجیح اما مرگ به رو و باشم گریبان به دست سرطانی ي شده نفرین هاي غده با خودم اگر

  . برم جهنم توي زندگی استقبال به مرگ از قبل اینکه

.  یرهمیگ جا دستم کنار و میکشه جلو ها صندلی الي به ال از رو خودش و میکنه استفاده ذهنیم درگیري از مهرنوش

 که یصندل روي.  میداره نگه باشه کرده آویزونش صخره یه به که بندي مثل رو بند و مواظبمه چشمی چهار مدت تمام

  . میندازه جوونم به اي رعشه و میکنه لمس رو گردنم مرطوب زخم روي راستش دست انگشت با میشه جاگیر

  . کنی عمل فقط قراره.  میکنی فکر داري که بگیري تصمیمی نیست قرار -

  کردي؟ فکر چی خودت با.  نمیام بر پسش از من...  من -

 لاص بار این آبیش هاي چشم.  بچرخونم سر تا میکنه وادارم و میگیره رو ام چونه دست با و میشه خم صورتم توي

 بیشتر که یلحن با و میکنه نگاه شکارش زدن پا و دست به لذت با.  میشن خیره بهم صفتانه گربه آرزو قول به و اصلن

  . میزنه لب میکنه ستایش رو خودش داره

  . دادي پس خوب رو امتحانت.  میدي نشون دندون و چنگ خوب لزوم مواقع توي که هستی هایی اون از تو -

 خوب رو خودم انداختن دردسر توي ي دوره.  کردم پاس خوبی ي نمره با رو کردن قمار امتحان من میگه راست

 نمی که من واي!  من واي.  اومدم بیرون موفق کردن محافظت خودم از دندون و چنگ با آزمایش از من.  گذروندم

  .میدم تست دارم و آزمایشگاهیم موش یه.  میشم امتحان دارم مدت تمام دونستم

 حد از زیادي.  میکنه شجاعم فکر همین.  ندارم دادن دست از براي چیزي دیگه بار این.  میکنه فرق دیگه بار این ولی

 سرم از رو دادنش فریب فکر که ام خسته قدر اون.  ام خسته زیادي حاال که ، کشیدم قدر اون من.  میکنه شجاعم

.  نمیدم راه ام مخیله به رو پلیس به دادنش لو فکر که کردم تجربه بازي این توي رو درموندگی قدر اون.  میکنم بیرون

  .میکنم حفظ رو خودم موضع همچنان انتحاري جسارت یه با

  . تونم نمی.  کشم نمی آدم من -

 هیچ راحت خیالت اون از گذشته.  نمیشیم محسوب آدم ما امثال تو لغات دایره توي میدونم که جایی تا...  ؟ آدم -

  . میکنن هم تشکر ازت تازه کنن پیدات.  بگرده عوضی یه قاتل دنبال نمیده زحمت خودش به پلیسی

 برزخ زا بذارفقط میکنم فکر.  کنم لجن این ي آلوده رو دستم خوام نمی من اما حقیقته عین هاش حرف از نیمی حداقل

 فسن بهشت وسط بمونم خونگی حبس توي اگر حتی ، نباشم که مهرنوش نزدیک. بشم خالص ماشین این تنگ

 ذارب فقط.  میکنم سر کاوه ي خونه زمین زیر انبار همون توي رو عمرم نامعلوم روزهاي باقی و میرم اصال.  میکشم

  . شم خالص االن

  . هبکش ازم دست تا میرم پیش نرم نرم و میزنم دل دل ظاهر به.  برانگیزه شک ام یکباره شدن راضی که میدونم

  . بود کرده رو کار این حاال تا دیگه یکی وگرنه.  نیست که سادگی همین به...  من...  دونم نمی -
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  . داري تو که انگیزه یکیش.  میخواد چیزها خیلی.  نیست ساده اصال نیست نه -

 همیکن رو سعیش ي همه.  بزنه شالق ام یخزده ي گونه روي داغش هاي نفس تا میکنه صورتم نزدیک رو هاش لب

  . کنه تزریق پوستم زیر به رو ترس تا

 تونم یم که جور همون اینکه یا.  تیغمه زیر رگت کنم اراده وقت هر که این مثال.  میشی متوجه کنی فکر خورده یه -

  ... مثال یا.  بگیرم رو نفسش تونم می ، بفرستم پول برادرت براي

 زنگ هادي هک میفتم بار اون یاد.  میداره بر جنون به سر قلبم ي رفته باال ضربان و میفته موثر صداش کردن بم و زیر

 خالی تو هم یخیل تهدیدهاش پس.  فرستاده پول براش کسی بود گفته میفته یادم.  ببینه رو من بود خواسته و بود زده

  . نیستن

.  میندازه امید طنین زده مرگ ي کوچه این توي نفر دو ي خنده و گفتگو همراه پاهایی صداي لحظه همین توي

 به اینکه زا قبل.  میکنه باز رو راننده سمت در و میشه خم ام سینه توي.  میکشه سرکی کوچه توي احتیاط با مهرنوش

 می تنم مامت توي درد.  میفتم خورده خیس آسفالت روي صورت با و بیرون میکنه پرتم ماشین توي از لگد با بیام خودم

  . زخمم روي میشه نمک مهرنوش صداي.  پیچه

 که یمدارک شدي باعث بزنی حرفی کاوه به.  انداختی دردسر توي رو خودت بدي خبر پلیس به.  باشی عاقل بهتره -

  . انداختی دردسر توي رو اون.  کنم رو رو، دارم نُت توي ازش

  . میبنده رو ماشین در

 هام خوناست.  میکشم باال رو خودم و میزنم تکیه زمین به رو دستم کف.  میکشم بیرون تنم زیر از رو دردناکم ساعد

  . میکشن تیر

  . میزنه داد و میده پائین رو پنجره ي شیشه مهرنوش

  . میگیرم تماس باهات کار جزئیات واسه -

  . میکنه جا از رو ماشین و میذاره گاز پدال روي رو پاش ، بوق تک یه از بعد کنم جور و جمع رو خودم اینکه از قبل

 ايصد.  میکنم جمع سینه توي رو پاهام و میزنم تکیه بهش.  میکشونم دیوار ي کناره تا رو خودم داغون و درمونده

 وير نگاهم تمام.  بینم نمی میده قرارم مخاطب که رو کسی صورت اما.  میشنوم میشن نزدیک بهم که رو هایی قدم

 یدنشن منتظر باید کنم دست دست.  کنه له هاش چرخ زیر رو دنیام تا اومده اما میره داره ظاهرا که ماشینیه عبور خط

  . بمونم هام استخون شدن خرد صداي

**  
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.  نیست یاب بیرون ها راحتی این به دیگه که میگیره پا ، دونه می ریشه جوري یه ، تنت توي میره جوري یه سرما گاهی

  . دلت هم بشه گرم وجودش به وجودت هم که میخواي گرمی پشت یه که هاست وقت جور این

 دندون و میرم فرو بیشتر آژانس ماشین عقب صندلی توي.  کنه روشن رو بخاري میخوام راننده از.  تنمه توي لرز هنوز

  . میدم فشار هم روي رو هام

 رو نجاتم حکم عاشقانشون هاي شوخی صداي که جوونی مرد و زن ، کرد رهام کوچه کف حال اون با مهرنوش وقتی

 زحمت به و کشوندم رو خودم آرزو ي خاله دختر ي خونه در دم تا.  بشم پا سر دوباره تا کردن کمک ، بود کرد صادر

 اشینم و بودنم جا اون بابت نشدم مجبور و بود خوابیده آرزو اومدنم از قبل.  بگیره ماشین آژانس از برام خواستم ازش

  . نکردم توجهی هم گلیم و خیس هاي لباس خاطر به اش خاله دختر عجیب هاي نگاه به حتی.  بدم توضیحی

 وقتی از شتربی دقیقه دو یکی.  مونم می شاهین تماس منتظر تاب بی و میدم فشار دستم توي رو موبایلم گوشی دوباره

 یدتهد پاي اگر.  میکنم شماري دقیقه مکالمه این براي بار این اما گذره نمی زدم زنگ نام بی ي شماره اون به که

 مهرنوش که دونم می خودم اما میشدم رد هم ماجرا این کنار از خیال بی و کردم نمی رو کار این نبود وسط هادي

  . کنه عملی رو هاش گفته تونه می راحت

  . کنم قلمنت گرما ام یخزده تن به میکنم سعی پام روي دست کشیدن با و میزنم کنار پام رون روي از رو نمدارم پالتوي

 فحهص به که اون بی.  میشم هول هم باز اما داشتم رو تماس این آمادگی که این با ، لرزه می دستم توي که گوشی

  . چسبونم می گوشم به رو گوشی بالفاصله و میکنم لمس رو سبز کلید بندازم نگاهی اش

  ؟ شاهین!  الو -

 رصمح خودم حواسی بی از.  نداره تعلق میکشم رو انتظارش که کسی به پیچه می گوشم توي که آشنایی صداي

  . میدم فشار هم روي رو هام پلک و میگیره

  . سالم -

  . سرگرد سالم -

 این هم زبونش حتی که صداش که تنها نه.  برمیگرده ، دهنم از سرگرد لفظ شنیدن با امیرعلی گرم ظاهر به لحن

  . میاره روم به رو دلخوري

  ؟ نیستم شاهین چون یا شدي حوصله بی منم چون -

  . نشه کشدار خود بی بحث این تا میرم طرفه دادن جواب از عامدانه و زنم می سرفه تا دو یکی

  ؟ چطوره حالتون -

  . ببینمت باید -
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 دمخو به.  مهرنوشه تهدیدهاي میخوره جرقه سرم توي که فکري اولین.  میریزه پائین دلم دستوریش ي جمله به

  . کنم پنهون تونم نمی رو نگرانیم اما هادي به زدن صدمه براي زوده خیلی هنوز که میدم دلداري

  ؟ شده چیزي -

  . نپرس چیزي تلفن پشت.  کنیم صحبت حضوري باید -

 جلو ي هآئین از گاهی از هر مکالمه این شروع از که رو راننده مسن مرد مشکوك هاي نگاه و میکشم پیشونیم به دستی

  . دارمن اي فرجه خونه از بودن بیرون براي دیگه میگه بهم ساده تاي چهار دوتا دو یه.  میگیرم ندید میکنه براندازم

  ... فرصت اولین توي حتما.  باشه -

  . اي دفعه اون پارك اون بیا.  االن -

  ... صبح فردا.  وقته دیر که االن -

 شوبیآ چه کارش این با دونه نمی اما بشونه کرسی به رو خودش حرف تا میزنه قیچی رو هام جمله مثالی بی تحکم با

  . میکنه پا به من ذهن و دل توي

  . کن خاموش االن همین هم رو خط این ضمنا.  منتظرتم.  اداره بیاي گم نمی همین خاطر به.  وقته دیر دونم می -

 صفحه هب نگاهی مستاصل.  میذاره جا خط پشت آشفته رو من و میکنه قطع رو تماس بزنم حرفی بتونم اینکه از قبل

 اگر.  یرمگ می رو تصمیمم راننده مرد ي باره چند نگاه با.  میشکنم رو هام انگشت مفصل و میندازم گوشیم خاموش ي

  . وسطه مهم ي مسئله یه پاي یعنی زده زنگ بهم ها مدت از بعد امیرعلی

 در.  ممیکن تنظیم پرواز حالت روي رو گوشیم ، امیرعلی ي توصیه به و نزده زنگ هنوز که میشم شاهین خیال بی

  . بده مسیر تغییر تا میکنم سفارش راننده به حال همین

 حترا رو خودش خیال " میگیرم کامل رو کرایتون " گفتن با اما.  میکشه درهم ابرو و میکنه غرغري لب زیر راننده

  . میکنه

 بزنه نگز شاهین اینکه ترس از بعد اما دادم می خبر یه خونه به اول الاقل کاش میکنم فکر و میشم پشیمون لحظه یه

  . میکنم بیرون سرم از رو فکر این ، بریزم بهم بدتر که بگه چیزي هم اون و

 هام گشتان ي بیچاره هاي مفصل به باز خودم کردن آروم براي ، بودیم رفته علی امیر با بار یه که پارکی به رسیدن تا

  . میشم متوسل

 و یکنمم حساب رو کرایه.  میدم تشخیص ماشینی کنار رو امیرعلی پر تو اما متوسط قامت ، میرسیم که پارك کنار

  . میپرم بیرون
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 يها درخت و ریزه نمی هم به اي دیگه چیز رو پارك انگیز وهم سکوت ، معتاد تا دو یکی ي سایه جز به ساعت این

  . میگیره رو سراپام ناگهانی اي رعشه.  میکنن تلقین آدم به ناخودآگاه رو مرموزي هراس زمستون ي زده آفت

  . پرسم می آروم نا بگیرم قرار روش به رو کامال اینکه از قبل و میبرم فرو پالتوم جیب توي رو هام دست

  ؟ شده چی -

  . میکنه باز برام رو کمک سمت در و میزنه اي اشاره ماشینش به

  . سرده هوا بیرون.  میزنیم حرف داخل بشینیم -

 هنوز ماشین گرم اتاقک توي.  چرخم می طرفش به.  میشینه رل پشت هم امیرعلی و میگیرم جا ماشین صندلی روي

 نممیک سعی.  میکشه خط ام شده تحریک اعصاب روي که میشه شنیده ریزي وز وز صداي.  ندارم خوبی احساس هم

  . داره اي دیگه هاي اولویت امیرعلی اما بدم نشون شنیدن مشتاق فقط رو خودم و نیارم خودم روي به

  ؟ کردي خاموش رو گوشیت -

  . آره -

 کن خاموشش هست چی هر.  میندازه نویز ماشین هاي سیستم روي که همراهته روشن الکترونیکی ي وسیله یه اما -

.  

 قطع بالفاصله داص.  میکنم لمس رو گوشی پاور کلید بار این و میفرستم لعنتی ، پلیسی هاي دستگاه و دم این تمام به

  . میگم قرار بی.  میکشه بلندي نفس هم امیرعلی و میشه

  ؟ نه یا شده چی میگید -

  ؟ گرفتن تماس باهات.  بودي زده زنگ شاهین به -

  ... حالت روي گذاشتمش بالفاصله منم کن خاموش رو گوشی گفتی!  نه -

 تداخل عدم براي حالت این روي گوشی گذاشتن هم هواپیما توي میکنم فکر لحظه یه.  میخورم رو ام جمله باقی

 ي درباره حال به تا من اصال ؟ میکردم خاموش حتما رو گوشیم باید االن اما کافیه پرواز هاي سیستم با امواجش

  ؟ زدم حرف امیرعلی با شاهین

  . میگه و میزنه پوزخندي ماشین سقف چراغ ي پریده رنگ نور زیر هام چشم سوالی حالت به

 جامان تونی نمی شده ریزي برنامه که چیزي اون جز کاري که کنه توجیهت خوب تونه نمی مهرنوش دونستم می -

  . بدي
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.  رسه یم انجماد ي نقطه به بدنم لحظه یه توي.  میخوره گره ام سینه توي نفس.  میگیره قلبم از رو ضربان حرفش

 ادامه آروم و میزنه خبیثی مالیم لبخند شدنم خشک به.  دیدم عمرم تمام توي که کابوسیه ترین ترسناك دیگه این

  . میده

  . نتراش جدید دردسر براشون پس ، دارن مشکل کفایت حد به االنش همین تو ي خانواده!  خوب دختر ببین -

 عکس سریعتر من از اون اما برمیدارم خیز ماشین در طرف به آنی حرکت یه توي.  شم بیدار بد خواب این از میخوام

  . میزنه رو ماشین مرکزي قفل و میده نشون العمل

 انجام رو شده خواسته ازت که کاري یا.  بگیري تصمیم تونی می بعدش.  کن گوش من هاي حرف به اول!  هما -

  . سراغت میان جلب حکم با زودي به اما میري االن یا بري تا آزادي همیشه براي بعدش و میدي

 پرنده جیغ غجی به شبیه بیشتر که صدایی با.  ندارن مفهومی هیچ برام کنه فرو مغزم توي میخواد زور به که هایی کلمه

  . میکشم فریاد ، است افتاده قفس توي هاي

  . بکنی تونی نمی غلطی هیچ -

  . میندازتم شک به اي کننده دیوانه آرامش با

  ؟ مطمئنی -

 توي برق نای وقتی.  نیستم مطمئن نه.  میخوره پیچ دلم ته.  میان کش رضایت سر از هاش لب بینه می که رو سکوتم

 وحشتی اب و میگیرم دندون به رو لبم.  باشم مطمئن ندارم حق یعنی ، برم میذاره راحتی به مهرنوش وقتی ، هاشه چشم

  . میدوزم چشم بهش ، کنم می انکارش هنوز که

  . میگم رو مرتضوي سید ترور خبر ، خوندي رو خبر حتما -

  ! باشه بد قدر این تونه نمی.  باشه تونه نمی این!  نه.  میفتم شده نفرین ي روزنامه تیکه اون یاد

  . فعال البته.  نیست قاتلش فعال اما هست مدارکش.  گردن می قاتلش دنبال دارن هنوز -

  . بزنم پس محکم رو اتهامی هر تا میگیرم کمک به رو خشدارم صداي دروغینی نفس به اعتماد با

  . بدین ربطش من به تونین نمی -

  . میکنه رد رو ادعات این واضح خیلی و روشه تو انگشت اثر که هست اسلحه یه خوب اما! ؟ جدا -

  . میزنی بلوف!  نیست نه -
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.  بترسونتم میخواد فقط که میدم دلداري خودم به.  کنم پنهان رو وجودم ي همه لرزش تا میزنم داد.  رفته باال صدام

 کنه مخف جوري این تا خواد می و نمیشم خام فهمیده و میکرده کنترل رو خطم.  بشم رام تا کنن تهدیدم میخوان فقط

.  

  ... هم وزنش.  رنگ تیره.  ابعاد این بهp226 کمري اسلحه یه!  هست چرا -

 تمسخر با و میزنه صداداري پوزخند نگاهم به.  مونم می خیره میده نشون رو اسلحه هاي اندازه داره که دستش روي

  . میده تکون سري مثالی بی

  . یباش داشته وزنش از درستی ي خاطره نباید خوب.  نداشته خشاب که گرفتیش دستت وقتی شنیدم البته -

 که طبیق فلز تیکه یه!  خشاب بدون ي اسلحه.  کنن می نواختن به شروع رحمانه بی ناقوس سري یه هام گوش توي

 اینه شقصد دونستم نمی و بده نجاتم متجاوز مهرنوش چنگ از بود قرار که فلز تیکه یه.  میشه بلند ازش مرگ بوي

  . بره نشونه رو زندگیم ، تاریک طبقاتی پارکینگ اون جز به جایی که

 اسلحه . کشتنش از داشتم اکراه مکید می رو وجودم ي شیره داشت انگل یه مثل مهرنوش ها ماشین بین وقتی حتی

 مدرك هبش ممکنه ها بعد اسلحه این دونستم نمی.  کنم آلوده خونش به رو دستم اینکه نه بزنمش تا گرفتم ازش رو

  . نکرده جرم

  . میزنم ضجه ناامیدانه اي رفته خاموشی به رو صداي با

  . کنین ثابت تونین نمی رو هیچی -

  . بزنه حرف بیشتري نفوذ با تا میاره پائین هام چشم خط تا رو سرش و چرخه می بهم رو بیشتر امیرعلی

  . میده جواب خیلی.  عاشق پلیس یه و زرنگ دختر یه ي قصه.  هست وسط این قصه یه میدونی -

 به سرم . چسبم می ماشین در ي بدنه به تا کنم می نشینی عقب قدر اون کم کم.  میکشم عقب رو خودم اختیار بی

 نجهپ روحم به بیشتر لحظه هر و میده ادامه رو اش قصه طمانینه با امیرعلی.  میارم باال رو ام چونه و میخوره شیشه

  . میکشه

 جاي رو خودش حتی اومده می زیاد کارش محل هم دختر.  دونن می همه.  رفته هم دختره خواستگاري پلیسه -

.  میاد یادت کنی فکر خورده یه.  احمدي سروان.  میکنه تائیدش هم همکارام از یکی...  ، بوده زده جا هم نامزدش

 برادر اب درگیري توي که مکشوفه سازمانی هاي اسلحه اون به دختر که نبوده سخت خیلی اوضاع این با خوب.  دیدیش

 بار یه دونی می.  نداره روشنی ي سابقه هم خودش دختر این.  باشه داشته دسترسی افتاده پلیس دست دارش سابقه

 رو پلیس با همکاري قصد که بوده قاچاق مخوف سازمان یه اعضا از یکی قتل در مشارکت و پلیس فریب به متهم

 ونزب زیر از رو الزم اطالعات مهارت با دختر این.  ساالرکیا کیوان.  هست هم معتبر شاهد یه ها این از گذشته.  داشته
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 نبوده رخب با ازش اي دیگه کس البته که مرتضوي سید شخصی سفر ومکان زمان از و بوده کشیده بیرون شاهد این

  . داشته اطالع

 هواي انگار اام کنم می تقال ، اکسیژن کم یه ، نفس یه گرفتن براي.  میزنن چنگ گلوم به ام بسته یخ هاي انگشت

 یه شکل و میشن چیده هم کنار دیر خیلی ذهنیم پازل هاي تیکه.  کرده رو جوونم قصد لعنتی اتاقک این مسموم

  . میگیرن خودشون به رو درست تصویر

 لیسپ با خواستن ازم اگر گفت بهم و کرد خاموش رو میکروفن ، رفت بیرون اتاق از که سرهنگ ، بازجویی اتاق توي

 گیری اگر که میگرفتن خرده بهم ، میشدم جواب و سوال مدام برزخی روز دو اون توي وقتی.  نرم بار زیر کنم همکاري

  ! نکردم همکاري باهاشون چرا نیست کفشم به

 یخیل رو چیز همه انگار.  ندیدم اش چهره توي حال به تا رو خونسردي این.  نمیشه کنده خونسردش صورت از نگاهم

  ! نمیشه عصبی دیگه که کرده ریزي طرح خوب

  . نداري شاهدي هم قتل موقع براي.  شاهد و قتاله آلت و مدرك ، روایی منطق.  هست چیز همه کنی نگاه -

 هک داري ي حلقه مثل رو بود انداخته گردنم دور مهرنوش که اي لعنتی سیم اون رد.  میشن گشاد ناباورم هاي چشم

  . میکنم حس باشه اعدامم آماده

  ؟ بوده کی جهنمی روز اون ، روز اون

 بوده یکی.  نکن تالش خود بی.  دونم می من نیست مهم ؟ نمیاد یادت ؟ بودي کجا موقع اون که میکنی فکر داري -

  . نداري شاهدي بشیم مطمئن که باشه همراهت قدم به قدم تا

 رنگ و میشن خارج پارانوئیدي توهم یه شکل از حاال ، میکنن تعقیبم میکردم حس گاهی که چادري هاي زن اون

  ... قدم به قدم.  میگیرن خودشون به واقعیت

 ، خون خیسی.  میکنه تازه دوباره رو گردنم ي شده خشک زخم که رسه می حدي به پوستم روي هام ناخن فشار

 ، خودم هاي دست با.  ریختم رو خودم خون خودم هاي دست با من.  میکنه مرطوب و گرم رو سردم هاي انگشت

  ؟ کی ؟ میکنه باور کی.  انداختم چاه این قعر توي رو خودم

 ما.  نیک فکر کم یه بهتره قبلش اما.  کنی تعریف اي دیگه کس هر یا شاهین براي رو ها حرف این و بري تونی می -

 یم.  نیست دستت هم االنمون ي مکالمه از شده ضبط نوار یه حتی ؟ داري چی تو اما داریم تو علیه مدرك همه این

 دست ات خواستی هم تو و گردونی برش تا خواستم ازت و بوده تو کار اسلحه دزدي فهمیدم که کنم ادعا راحتی به تونم

  ! دار ي چوبه تو براي و توبیخه یه من براي نهایتش.  بگیري پیش

 رو انصافی بی امیرعلی.  دوئه می زده نم دوباره که بارونی زیر ، خیس خلوت خیابون توي کنده پر مرغ مثل نگاهم

  .کنه می مثله اش جمله هر با رو جوونم نیمه روح.  پاشه می نمک هام زخم روي وقتی میکنه تکمیل
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 برادر سر به همه از بدتر.  پریشونش حال اون با بگو رو مادرت.  میشه خرد بابات کمر!  سی*  سیا قتل یه!  هما واي -

  ؟ میاد چی زندان توي کوچولوت

  !!! شو خفه -

 مرکزي قفل تیک هم بعد و پوزخند آور چندش صداي اون هم باز.  میگیره پژواك خودم گوش توي فریادم صداي

 امیرعلی ي پنجه حصار توي بازوم که کنم روباز در تا میندازم چنگ باالفاصله.  میکنه باز روم به امیرعلی که ماشین

  . برگردونم رو سرم حتی خواد نمی دلم.  میفته گیر

  ؟ چی تو اما نمیدم دست از چیزي من.  کن فکر خوب -

 و لگ شدن رد موقع.  میشه رد کنارم از توجه بی هم اون.  میندازم بیرون رو خودم ، میشه کم دستش فشار که همین

 ، روحم ، تنم.  کنم نمی حس سرمایی اما میشم خیس سراپا.  پاشه می روم به رو خیابون هاي چاله توي مونده الي

  . شده کرخت نیستم و هست تمام

***  

 ارهند فرقی زمستون و پائیز و بهار ها درخت براي...  فخرفروش هاي قامت با...  بلند و کوتاه هاي شاخه با... ، ها درخت

 هریش زمین توي بازم ، بهار ، زایش درد پر فصل وسط یا ، بارون یا بباره برف ، باشه سرد که هم چقدر هر ها درخت. 

 اه درخت این به کردن نگاه.  کنه جدا خاکشون از رو ها اون تونه نمی کسی که گرمه هاشون ریشه به دلشون.  دارن

  . میده بهم خوبی حس کردن دراز آسمون طرف دست انگار که

 مئنمط و بود شده دیر.  کشیدم می رو اساسی طوفان یه انتظار برگشتم خونه به رنجور و خیس که نحس شب اون

 چه داشتمن هم رو تلنگر یه تحمل و بودم آشفته خودم.  بود خاموش گوشیم حتی من و بود شده دیر.  برگشته بابا بودم

  . خشم و توبیخ به برسه

 گرفت رو متن تمام بید مثل لرزي ، گرم ي خونه و بیرون یخبندون بین شده ایجاد دماي تفاوت از رسید خونه به که پام

  . نمک نگاه بودند کشیده صف دیدنم و رسیدن براي در دم که هایی صورت به تونستم نمی و بود پائین سرم. 

 ويجل رو دستش که مامان به افتاد چشمم که آوردم باال رو سرم و کردم جمع رو شهامتم ، شد کشدار که خونه سکوت

 کستش و برگشته جنگ از ظاهر و بود ایستاده تر عقب کم یه بابا.  کنه خفه رو جیغش صداي تا بود گرفته دهنش

  . کرد پیدا رو صداش زودتر که بود هیوا بین این.  میکرد نگاه ناباور و متعجب رو ام خورده

  ؟ شده رد روت از تریلی!  هما -

 با.  دهش له مشکل تریلی یه بار زیر روحم آره بگم تونستم نمی.  کرد می بیداد وجودم توي ضعف و میلرزید ام چونه

.  رسوندم ماتاق به رو خودم ، گرفتن می بیشتري شتاب ، شکستن و شدن سست ترس از لحظه هر که بلندي هایی قدم
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.  ستنش کنارم نگران ، مامان که نرسید دقیقه به.  گرفتم بغل توي رو پاهام و نشستم تخت روي ها لباس همون با

  . دادن دلداري به کرد شروع و گرفت رو هام دست

  ؟ آورده سرت رو بال این کی ؟ شده چی -

 رو دخترش دل خودش خیال به که چه اون هم مامان.  نداشت وجود سوال این براي جوابی اصال.  بود سکوت جوابم

  . کرد برداشت بود شکسته

  . نداره رو تو لیاقت کسی هر اما.  پسر دنیا این توي زیاده که چیزي.  نداشته لیاقت!  جهنم به -

 تادماف موقع اون یاد ؟ باشه دخترها ي بقیه جنس از من هاي دلنگرانی نباید چرا کردم فکر.  کرد پر رو هام چشم اشک

 قفس یه زیر تونم می بدم مثبت جواب بهش اگر میکردم فکر لوحانه ساده من و خواستگاري بود اومده امیرعلی که

  ! سوختند زود چه خامم خیاالت.  کنم تضمین رو ام آینده باهاش ، آرامش

 یه ؟ داره تحمل چقدر ؟ داره جا چقدر آدم یه دل مگر.  شدم تسلیم من و شستن رو هام گونه اي اجازه بی هاي قطره

  . میشه کوچیک.  میشه آب داره روز هر که من مشت.  مشت یه ي اندازه دقیقا.  نیست بیشتر که گوشت مشت

 جاي دورترین همون از که دیدم می رو هیوا و شنیدم می اتاق در پشت تا رو بابا تاب بی هاي رفتن رو قدم صداي

  . میکشید سرك اتاق توي ممکن

 با هام بچگی مثل.  کرد بغلم مامان.  نمیشد اما بگیرم رو جلوشون خواستم می.  میدادن جوالن صورتم روي ها اشک

 که ها وقت اون مثل تا کردم باز براش رو آلود خون و شده له مشت این کم یه ، کم یه.  داد تکونم وار نئنو خودش

  . بذاره مرهم جراحت این روي ، میشست رو هام زخم محبت با اون و برمیگشتم کوچه توي از زخمی

 که نگفتم . بوده مشکوك آزمایشاتم جواب گفتم.  شب اون نه اما بودم رفته دکتر ، نگفتم که دروغ.  بودم دکتر گفتم

 ایهم برام هاش مادرانه از حرف بی مامان بار این و گفتم.  چی از نگفتم اما ام خسته گفتم.  یقینه به قریب شک

  . گذاشت

 اما پرید رنگش.  کرد گرم نوازشش به رو پشتم اما شد سرد هاش دست.  نکرد رهام اما شد سست تنگش آغوش

 کاشت خونه خاك توي رو ام خشکیده هاي ریشه دوباره و کشید روم رو پتو.  خوابوندم تخت روي و بوسید رو پیشونیم

.  

 به اما شاید روز دو یکی.  نیست زیاد دنیا این ساعت به.  گذشته ساعت اون از چقدر دونم نمی میکنم حساب که حاال

  . زمستون آخر روزهاي این برده زمان قرن یک من ساعت

 تلفنی هاي پچ پچ حتی یا هیوا هاي نگاه زدن دو دو و دزدشون می ازم که مامان سرخ هاي چشم ، بابا هاي خوابی بی

 طوفان طوس حتی ها ریشه این.  کنن کم سبکیم احساس از تونن نمی هم خطه پشت بهنام اوقات بیشتر دونم می که

  . دارن می نگه پا سر رو من
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 کوتس توي فقط.  نذاشتم بیرون خونه در از رو پام.  ندادم رو کس هیچ تلفن جواب.  نکردم روشن رو خاموشم گوشی

 به رو هادي . بسپرم بقیه به رو بازي خوام می بار این.  برنمیاد ازم کاري بار این که کردم قبول.  موندم منتظر سکون و

  . سرنوشت به رو خودم و خدا

 من بیماري احتمالی هاي هزینه خاطر به اصل در و ماشین شدن ساز دردسر ي بهانه به بابا فهمیدم وقتی امروز اما

 زیر دامبا تا بیام همراهش حداقل خواستم.  نشد بشم مانعش خواستم چی هر.  نیاوردم طاقت بفروشه رو ماشین میخواد

 ینا از رو من و میاد کسی ، فردا ، نه امروز.  است فایده بی کار این که میدونم خودم حداقل.  کنه رد رو ماشین قیمت

  . ندارم احتیاج هم پولی هیچ به دیگه.  بره می بسته دست و میکنه خاك

 کسی ريجو این.  پوشوندم رو روم بافتم شال با و کشیدم دراز عقب صندلی روي خستگی ي بهانه به پارکینگ توي

  . بکشم نفس آزادیم روزهاي آخرین توي تونستم می هراسی هیچ بی و ببینه رو من تونست نمی

 دونه می کی.  ها درخت کنار از رو خودم گذر هم شاید.  کنم می تماشا ماشین ي شیشه از رو ها درخت عبور دارم حاال

  ؟ ترن عمیق کدوممون هاي ریشه

  . برسه آشنا نمایشگاه یه به تا میره شهر سر اون تا بابا

 دمق چهارچرخ آهنی هاي اتاقک الي به ال و میشم پیاده ماشین از.  میده آرامش بهم.  دارم دوست رو ماشین نمایشگاه

 فضاي از رو تردف که اي شیشه ي پنجره کنار نمایشگاه دفتر توي من و میزنه کله و سر نمایشگاه صاحب با بابا.  میزنم

 ها دمآ از گاهی ها پاره آهن این میکنم فکر و میکنم چلیپا سینه روي رو هام دست.  ایستم می میکنه جدا ها ماشین

  . بهترن

 وريمینیات هاي ماشین اون یاد.  میشم متوقف کمیاب هاي ماشین پوستر کنار.  چرخه می دفتر دیوارهاي روي نگاهم

 مجاري عطري و میکنه تکمیل رو خاطراتم مرور هم مشامم.  میکشم عمیقی نفس ناخودآگاه و میفته کاوه اهدایی

  . آوري یاد براي کافیه ، بهانه یه ، هیچی اصال ، کلمه یه ، صدا یه ، عطر یه.  میسوزونه رو تنفسیم

 غیر ي قطهن یه توي کنارت رو باشه دورتر ازت کیلومترها باید که کسی که این.  همینه میگن که جنون میکنم فکر

  . میخندم خودم هاي دیوونگی به.  کنی حس شهر از بینی پیش قابل

  ... بخندي بایدم!  شدي غیب شده چی که نگرانم بیچاره من میخندي جا این شما!  دیگه بله -

  . ممیش خیره ام زده حقیقت توهم چشم توي چشم و برمیگردم.  میپرم جا از گوشم کنار از درست صداش شنیدن با

  ؟؟؟!!!  ـاوهکـ -

  ؟ بودي اي دیگه کس منتظر -

 میکنم شمچ چشم بابا دنبال ها شیشه توي از و میگردونم سر ، کنم فکر ملسش و خنک حضور به بخوام اینکه جاي به

.  
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  . بیرون رفتن نمایشگاه صاحب با که دیدم.  نگرد -

 لذتشون تهرف یادم و ترسیدم.  کردم سست دل و ترسیدم.  ترسیدم زندگیم هاي لحظه بهترین توي همیشه من به لعنت

  . کنم مزمزه رو

 لتنگیمد میفهمم ، ایستاده روم جلوي که االن و ندیدمش روزه چند.  برمیگردم سمتش به دوباره و میدم بیرون رو نفسم

 ازش چطور بدم یاد هام چشم به میکنم سعی.  میکنم پر حریصانه عطرش از رو هام ریه.  داشته آوري خفقان عمق چه

 تازگی به اش شده مهربون هاي چشم کنار کوچیک چین تا دو که هست حواسم مثال.  شفاف و ریزبین.  بگیرن عکس

 یم کی.  فردا یا باشه امروز شاید.  بخوره تنهاییم روزهاي درد به که جوري.  برمیدارم ذخیره چیز همه از.  شده اضافه

  . میزنه گره گلوم توي هم فکرش حتی ؟ میشه تموم روزه چند مهلت این کی دونه

 میکنه بمرت شدن آشفته صورتم کنار که رو موهام بازیگوش تار تا چند و میاره جلو رو دستش ، سکونمه شاهد که کاوه

.  

 و یرنبگ خبر ، خونتون بزنن زنگ میکنم سفارش ؟ خاموشه تلفنت روزه چند چرا بگی میشه!  رنگی جوجه!  خوب -

  ؟ هووم ؟ شده چی ؟ ندارن تشریف خانوم میگن بعد

 چشم ويت نگاهش تا میکشم عقب رو سرم ، بینم نمی رو بابا وقتی و میکنم نگاه رو بیرون پنجره از دوباره لحظه یه

  . " هما بسه دیوونگی " میزنم نهیب خودم به.  برگرده هام

  ؟ میکنی کار چه جا این -

  . دنبالت اومدم بودي شده غیب ؟ کنم کار چه داشتی انتظار -

 ال اشه انگشت.  میکنه بازي جوونم بند شده حاال و داده هدیه بهم که بندي دست آویز با و میگیره رو دستم همزمان

  . میپرسه شده جدي که لحنی با بعد و شم نزدیکتر بهش کم یه تا میکشه رو دستم.  میشن قفل هام انگشت الي به

  ؟ شده چی -

 این هب کنم اعتراض میخوام.  میگذرونم نظر زیر از رو اطراف و میندازم خودمون بین رو قبلی ي فاصله دوباره مضطرب

 بینی پیش ونمت نمی رو بابا العمل عکس شرایط این تو.  بیاد پیش مشکلی بعد و ببیندش بابا ترسم می.  بودنش جا

  . کنم ایجاد تشنج این از بیشتر خواد نمی دلم.  کنم

 یشتريب تسلط جوري این.  بسپرم نگاهش دل به رو گریزونم نگاه تا میکنه وادارم و میگیره رو ام چونه مصرانه کاوه

  . میگیره روم

  ؟ بدي رو من جواب نیست قرار -

  . میزنم زنگ بهت برو!  نه االن -
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  . اومدم نمی جا این تا بگیرم جواب االن نبود قرار -

  . میشم بازي مشغول کیفم بند با و میکنم آزاد رو ام چونه کالفه

  ؟ شد پیدا کلت و سر کجا از تو اصال -

  . میشه پیدام ، کنم پیدات باشه قرار وقتی -

 جواب . میشم دور کاوه از قدم یه ناخودآگاه.  گرده برمی نمایشگاه داخل به میانسالی مرد با که میفته بابا به چشمم

  . کنم اش خالصه زودتر تا میدم راست سر و صریح هاي

  . سراغم بود اومده مهرنوش -

.  یادم دفتر سمت به داره مرد با قدم هم نرم نرم که باباست روي بیشتر توجهم اما.  بینم می رو کشیدنش هم در ابرو

  . نه یا بکنم رو کار این باید اصال.  کنم معرفی بهش چطور رو کاوه باید دونم نمی

  . نري جایی تنها ، نیستم که روز چند این قراره میکردم فکر -

  . پوشه می زنونه ، مهرنوش میدونستم چه -

  ؟ چی -

  . بگیره رو توجهم تمام تا میکنه وارد بهش فشاري و میشینه ام شونه رو دستش

  . باشیش دیده هم تو باید.  بودمش نشناخته فقط.  اومد می هم قبال شرکت توي -

  ؟ خواست می چی...  وگرنه.  محاله -

 وشهمهرن صداي از پر گوشم و میکنن تعارف باهم شن وارد زودتر کدوم که این سر در دم دارن که مرده و بابا به چشمم

 می هم کاوه براي پس بودن کرده رو چیزش همه فکر و بود سخت و سفت قدر اون خودم ي درباره تهدیدش وقتی. 

 ای گفتن براي میکنم دل دل.  ندارم رو کاوه به زدن زخم تحمل.  ندارم رو یکی این تحمل.  باشه ساز دردسر تونه

  . نگفتن

 ويت و میندازه گیرم اي شیشه دیوار کنار قصد روي از اون اما بشم دور کاوه از میخوام میذاره پا دفتر توي که بابا

  . میشه خم صورتم

  . پرسم می بیارم خودم روي به که اون بی و میدم فشار هم روي رو هام دندون.  میبینم رو بابا هاي چشم شدن گرد

  ؟ بابا شد چی -

 رزودت رو خودش اون که زده زل کاوه ایستادن صمیمی حالت به و میزنه تخمین رو کاوه و من ي فاصله داره هنوز بابا

  . میده دخالت صحبتمون بین
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  ؟ منش به خانم هستن پدرتون -

  .میکنه دراز سمتش به رو دستش و میره بابا طرف به موقر نقاب یه با بمونه من جواب منتظر که اون بی

  . منش به آقاي دیدنتون از خوشحالم خیلی -

 کاوه هک میکنه نگاهم پرسشگر.  منه توضیح منتظر هنوز انگار ، گه نمی چیزي امام میگیره رو کاوه دست مردد بابا

  . میکشه دوش به رو زحمت این خودش

  . بودیم همکار منش به خانم با مدت یه داشتم افتخار.  هستم ستاري من -

 حسابی و تهرف فرو اش کننده متقاعد و فریبنده جلد توي کاوه.  احوالپرسی به میکنه شروع ، میشه راحت که بابا خیال

  . میشم آسوده کم یه.  میکنه دلبري داره

  . نشنیدم رو مکالمشون اصال که میشم متوجه تازه میده قرارم مخاطب وقتی

  ؟ بود چی پور حسن آقاي سفارش.  منش به خانم نگفتین -

.  داره کار و سر باهاش روز هر که تجاریه ي ساده سفارش یه انگار میزنه حرف اش خواسته و مهرنوش از داره طوري

 یرهخ سیاهش هاي چشم به.  میدم بیرون مقطع رو نفسم.  نیست عادي اما من براي باشه طور این اون براي هم شاید

 کرف بزنم صدمه بهش ممکنه که چیزي اون به لحظه یه خوام نمی.  میگیرم جون ازشون و براشون میدم جون.  میشم

  . کنم

  . میشه حل.  نبود مشکلی -

  . باشم امور جریان در میدم ترجیح شرکت مدیر عنوان به حال هر به -

  . میفرستم براتون رو کارش گزارش بهتر فرصت یه -

 نگاه هب چهاردیواري این از فرار براي و میگیرم دندون به رو لبم.  چرخم می بابا سمت به و میگیرم اش ندیده وضوح به

  . کنم می التماس بابا جدي هاي

  ؟ بریم ؟ بابا شد چی -

 و روغنی هاي لباس میکرد التماس هاش نگاه با که بابا دختر اون از یا نیستن بلد زدن حرف هام نگاه دونم نمی

  . نمیشنوه رو صدام بابا که شدم دور خیلی کنه پنهان مامان چشم از رو کثیفش

  . داریم کار هنوز کم یه.  فعال نه -

 ابمج منی بیزنس ژست توي کامل نفس به اعتماد با و میبره فرو شلوارش جیب توي رو هاش دست از یکی کاوه

  . میره فرو اش کننده
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  ! بدید بهم شفاهی گزارش یه فرصت این تو اگر نداره اشکالی پس -

 هدار ، بزنه تعارف بهمون رو رنگش خوش چندان نه هاي چاي داره اصرار که کارگرش و نمایشگاه صاحب و بابا جلوي

 جواب از نمتو نمی.  گرفتم نفس تنگی بقیه هاي نگاه منگنه الي میکنم حس که طوري ، میکنه علم قد جلوم آمرانه

  . میکنم مرتب رو ام ریخته درهم ذهن کم یه گلوم کردن صاف ي بهانه به.  برم طفره دادن

 من خوان می.  دارن مشکل رایت کپی قانون با ظاهرا اما.  زده رو طرحش خودشون شرکت قبال.  بود گیم یه -

  . کنم حذف کار از رو رایانه سهند رئیس براشون

 یانهدرجر کاري نرمال صحبت یه میکنه فکر که بابا.  میره درهم اش قیافه کاوه اما میگم چی دارم فهمم نمی هم خودم

 کاوه دايص ، روش پیش صندلی روي بابا نشستن و میزش پشت نمایشگاه صاحب گرفتن جا با.  میگیره چشم ازمون

  . میاد پائین نرسه ها اون گوش به که حدي تا هم

  ؟ تو چرا اما!  کنه عملی من ي درباره رو نیتش میخواد باالخره پس -

 یدس ؟ کی اونم.  کنه متهمم دیگه قتل یه به بتونه تا کرده سازي مدرك برام کفایت حد به االنش همین چون -

  ! مرتضوي

  ؟ چطوري -

  ؟ تو ي درباره نیتش که چی یعنی ببینم کن صبر.... راح خیلی -

.  شینهمی روش و میکنه انتخاب رو بابا نزدیک هاي صندلی از یکی میره رژه مغزم توي داره که سوالی به جواب جاي به

  . بدم ادامه نتونم دیگه که میکنه مقابلش مرد و بابا بحث مشتاق رو خودش طوري

  . میدم قرارش مخاطب بلند.  میگیرم درپیش رو خودش ي شیوه و میرم نزدیکتر

  ؟ کنه مشکل ایجاد شرکت براي که هست اي نکته پور حسن قرارداد توي -

  . میگیره نشنیده کرده متعجب رو بابا حتی که رو ام شده تهاجمی ناخودآگاه لحن و میزنه پوزخندي کارم به

  . است حلقه ي شیوه نظارتی و امنیتی شیوه بهترین فقط.  نه -

  . میده ادامه میگیره رو ضربانم که حالتی با.  میشه زده مه و تیره هم اون نگاه که میکنم نگاهش مات و گیج

  ! باش راستت دست راست دست -

 هم هنوز که کسی مثل.  میفتم سرم پشت صندلی روي حال بی.  میکنه فرار پاهام از جوون!  من واي!  واي!  واي

 میشن آوار دفعه یک بد چیزهاي ي همه چرا.  ببرم ازش رو نگاهم بند تونم نمی نکرده باور خورده که رو اي ضربه

 يتو رو هاشون مشت بعد بدن بهت گرفتن نفس بابت مجال کم یه تا نمیذارن قرار هم با ها بدبختی چرا ؟ سرت

  ؟ بکوبن صورتت
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 ، باشه اردبادیگ از پر دورش باید همیشه که ، ندیده کس هیچ رئیس میکنم فکر و میره پائین و باال تنش روي نگاهم

 به تونم نمی هم هنوز من که...  که ، بده یادم رو خوابش اتاق به کردن پیدا راه رسم و راه میخواست مهرنوش که

 تنم زا حس.  نمیشن کامل ذهنم توي ها جمله... .  ایستاده روم جلوي نگران االن که بلنده قامت همین بقبولونم خودم

 چطور.  رسیده انجماد دماي به بدنم دونم می اما کنم حس تونم نمی.  کرده رو جوونم ، جوون قصد مهرنوش.  رفته

 اما میزنه لب داره و ایستاده روم پیش که میبینم کاوه کنار رو بابا ؟ بگیرم کاوه تن از رو زندگی گرمی داشتن انتظار ازم

  ! نزدیکه بهش قدر این دسترسش از دور هدف اون که برسه مهرنوش گوش به اگر واي.  شنوم نمی صدایی

 اما.  شهمی باز انگار گلوم راه.  میریزه حلقم به رو درونش مایع از کم یه و میکنه نزدیک هام لب به رو آبی لیوان بابا

  . بفهمم میشه وبدل رد کاوه و بابا بین که رو هایی حرف تا کنم تفکیک رو اطرافم صداهاي تونم نمی هم هنوز

 ابحس به میذارن رو بدحالیم.  بکنم کاوه از رو نگاهم میکنم سعی دارم هنوز من و میشینه ام شونه روي بابا دست

  . میکنه زمزمه گوشم کنار بابا و بیمارم جسم

  ؟ بابا دکتر بریم ؟ شی بلند تونی می -

 صورتم توي کاوه و نمایشگاه در جلوي درست بیاره رو ماشین تا میره بابا.  خوبه حالم کنم وانمود تا میدم تکون سري

  . میزنه لب

  . بري جا این از زودتر میکنم هماهنگ بابات با.  تمومه تقریبا کارت.  میشه درست چیز همه.  نباش نگران -

 تا کنهمی کمک که کاوه به فقط.  گفتن براي یاد نمی هم ذهنم به ، هیچ که زبون به چیزي هیچ و شدن قفل هام لب

  . میکنم نگاه مبهوت میده بابا به رو کارتش آخر ي لحظه و شم ماشین سوار

 حس!  آخ.  دوزم می سرمازده و عریان هاي درخت به رو هام چشم باز و میدم تیکه ماشین سرد ي شیشه به رو سرم

  . ریزه می سم ها ریشه این پاي داره کسی انگار.  میکنن درد هام ریشه میکنم

***   

 وئید می...  دوئی می.  بشی نزدیک عزیزن برات که هایی اون به تا میکنی کاري هر ، میکنی کاري هر اوقات گاهی

  . ما روزهاي این حکایت شده حاال.  میشی دور ازشون رسیدن جاي به اما... 

 مطمئنا که یتلفن پشت.  زدم زنگ کاوه به دارم نگه دستم توي رو تلفن گوشی یه بتونم که قدر اون ، شد بهتر که حالم

 برام یمیلیا تونست نمی میشد مونیتور پیش آي که سیتسمی پشت.  بزنه حرفی تونست نمی میشد کنترل خطش

  . نخور درد به ابزار همه این به لعنت.  بفهمم ازش بیشتري چیز بتونم تا نبود راهی هیچ.  بفرسته

 به بیشتر و بند میشه فقط وقتی ؟ بکنی کاري هیچ باهاش تونی نمی وقتی میخوره درد چه به لعنتی تکنولوژي این

  . میاره کش رو هاش فاصله و دنیا این فقط هاش آورده که آوریه فن چی هر به لعنت.  پیچه می پات و دست
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.  میشدم تر نگران من و نباش نگران گفت می اون!  نباش نگران گفت فقط ، تلفن همیشگی خط همون پشت از کاوه

 تپش نگران تو و بزنه تنت از دور جایی قلبت که دردناکه چقدر آخه.  لرزید می دلم بیشتر من و نترس میگفت اون

  ؟ باشی هاش

  . هام ندانسته از ترس براي هام دانسته چیدن هم کنار نبود سخت

 می.  کنه اجرا رو هاش طرح تا اومده می.  میکرده کار چه شرکت توي زنونه ظاهر اون با مهرنوش بفهمم نبود سخت

 ي مهره یه من مثل هم اون یا شناخته می قبل از رو بیگی دونم نمی.  کنه هدایت رو دستش زیر و همدست تا اومده

 رئیس به ها حساب این ته که دونستن می.  کردن خالی رو ها حساب هم با دو هر ، بوده چی هر.  بوده سیاه اجباري

 پوشش کاوه شرکت که دونستن می.  کردن می کاوه جیب توي دست که دونستن نمی فقط.  رسه می مجهول

 تا ادهایست سهند کنار ، سهند راست دست این دونستن نمی اما میشه انجام توش شویی پول جور یه حتی و سازمانه

 مانساز به بدهی بابت رو نشناخته و ندیده رئیس خواستن می... .  گرنه و کنه نظارت کارش روند به راحت بتونه

 ایستاده کنارشون درست ذهنشون از دور این دونستن نمی.  کنن حذفش خودشون قول به بعد و بازي میز پاي بکشونن

.  

 هنمذ توي خالی جاي این کردن پر به... .  وقت اون و میکنه پر رو جام اي دیگه کس نباشم من بفهمم نیست سخت

  . میشم خالی زندگی از کنم پر رو خالی جاي این اگر.  کنم نمی هم فکر

  . نباید که کسی سمت میره فکرم

 رومی هنمذ زوایاي ترین تاریک.  میکنم پائین و باال رو اتاقم ، شب تاریکی توي.  میرم کلنجار باخودم کلی سردرگم

  . ندارم اشتباه براي جایی دیگه.  گردم

  . کردن غرغر به میکنه شروع و میاره در پتوش زیر از رو سرش ، من هاي رفتن رو قدم صداي از شده کالفه که هیوا

  .خووو بشین جا یه.  بخوابم خوام می مدرسه برم باید فردا من بابا ؟ بشی بقیه مزاحم باید نداري خواب -

 رو مفصلشون تا چسبم می رو هام انگشت.  میکنم تماشا رو شدنش دنده به دنده و پرم می جا از صداش شنیدن به

 نمی هک ره می رژه سرم توي سوال یه.  میزنه جرقه ذهنم ته فکري یه.  میشم پشیمون کردن صدا سرو از اما بشکونم

  . منفیش جواب یا میکنه خوشحالم مثبتش جواب دونم

  . برمیگرده طرفم به و میزنه ناله.  میدم تکون رو هیوا ي شونه و میرم جلو

  ؟ شبی نصفه چته ؟ هووم -

  ؟ دادي پس رو بنفشه داداش گوشی -

  . میکنه نثارم اي دیوونه لب زیر و میگیره رو ازم.  میزنه پس اش شونه روي از رو دستم
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  ! توام با هیوا -

  . کن ولم.  ندیدمش هم دیگه.  اطاعت منم کردین امر جنابعالی -

 می وقتی که ما ي همه مثل.  بگه دروغ بهم ممکنه نکنم جلب رو هیوا اعتماد اگر که هست حواسم اما قرارم بی

  . کنیم می امتحان دررو راه اولین عنوان به رو دروغ ترسیم

  . دارم الزمش ندادي پسش اگر!  هیوا -

  ؟ بشه چی دارم نگه.  دادم پس -

  . شمن تسلیم راحتی این به میگه بهم لجباز حس یه.  میشه مچاله خودش توي و میکشه سرش روي دوباره رو پتو

  . دادم پسش هما جان بگو -

 بهم کسی میکنم حس.  خودم دست از میشم چرکین دل.  داشته حق لعنتی حس این فهمم می نمیده که جواب

  ! میگردم نجات راه دنبال کاوه براي دارم و باشم خواهرخودم مواظب تونم نمی.  میزنه پوزخند

 چهره میمهض اخمی آخر دست چند هر.  میگیرم هیوا از رو گوشی ترفند هزار با صبح و میکنم صبر صبح تا تابی بی با

  . نیستم راضی کارش از بفهمونم بهش تا کنم می ام

 ! کیوان.  میگیرم ازش رو کیوان ي شماره زحمت به و حسام به میزنم زنگ خط اون با هیوا رفتن بیرون محض به

  ! باشه اصلی شاهد من قتل به اتهام ي پرونده توي تونه می که کسی

 کنهمی تعجب صدام شنیدن از کیوان.  کنه نمی خطور ذهنم به اي دیگه راه اما کیوان به زدن زنگ براي میزنم دل دل

 باهات داره دلشوره ي لهجه بازهم بکنه هم کاري هر که لحنی با ، دیدیش بار دو فقط که دختري ، صبح وقت این. 

  . میشه پاره دارم گفتن براي که چه اون تصور از خودم دل بند.  بترسی هم باید... ، بگیره تماس

 یکنهم منتقل بهش رو اگرها و اما تمام سیال یه مثل خودش ام خواسته جنس اما.  باشم آروم و کننده قانع میکنم سعی

.  

 از زودتر لیخی و پوشم می لباس سرعت به.  ببینیم حضوري رو همدیگه میشه قرار و نمیشه راضی تلفنی صحبت به

 به سیک که کرده اعتمادترم قابل ، بیماري یا موندنه خونه روز چند این تاثیر دونم نمی.  بیرون میزنم خونه از قرارمون

  . میشه راهم بدرقه درشتشون و ریز سفارشات فقط.  کنه نمی اعتراضی دیگه رفتنم بیرون

.  یزنمم پوزخند خودم به و میره باال لبم ي گوشه بالفاصله.  بینم نمی رو کسی و میندازم کوچه ته و سر به نگاهی

  .افتاد می اتفاق این باید ها این از زودتر بشم مشکوکی چیز متوجه من بود قرار اگر مسلما

 هام دمق مترو تا.  میرم جلو خیابون سر تا رو کوچه طول عادي خیلی و میکنم رد ام شونه روي از ضربدري رو کیفم بند

  . باشم کرده دعوت زمستونی ساده روي پیاده یه به رو خودم فقط انگار.  میدارم بر نرم و آروم رو
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 دیوار هب خیال بی رو سرم.  شینم می زمین کف و کنم می ولو بسته هاي در از یکی کنار رو ام خموده بدن ، قطار توي

 هاي چشم ، شهر توي زمینی زیر قطار این ایستگاه ترددترین پر ، خمینی امام ایستگاه توي.  میدم تکیه سرم پشت

 یم جا از لحظه یه.  میدوزم بشن پیاده یا سوار تا میدن هول رو همدیگه عجله با که مردمی به رو خوابیم بی از سرخ

  . دندوی به میکنم شروع.  میکنم پرتاب بیرون در الي از رو خودم نکردم راست قد کامل هنوز حتی که حالی در و جهم

 ال از ارهدوب ، شلوغی توي از لحظه یه توي بعد و کنم عوض خط باشم داشته قصد انگار دوم می رو ایستگاه انتهاي تا

 ستد توي رو در کنار ي میله که مردي دست زیر از زور به و میکنم خم رو خودم میشه بسته داره که واگنی در الي به

 لندب افتاده دستش بغل جوونک روي و زدم بهم رو تعادلش که مرد اعتراض صداي.  میندازم تو رو ظریفم تن ، گرفته

 بسته تا بزنتشون هم به بار چند میشه مجبور راننده و میکنن قفل ، حرکتم با بودن شده نزدیک هم به که درها.  میشه

 زدم تنه بهشون که مردمی.  چپونم می نفر چند بین رو خودم زحمت به اما نیست جایی و ایستادن فشرده همه.  شن

  . باشه کرده گمم و افتاده اشتباه به بوده دنبالم کسی هر که میکنم دعا دلم توي من و میکنن غرغر لب زیر

 وارس باز تا میکنم طی یکی تا دو رو برقی هاي پله.  میزنم دور رو ایستگاه دوان دوان دوباره جا اون و میرم خط ته تا

 و میگیرم یتاکس یه.  برمیگردم زمین سطح به و میدم رضایت باالخره جایی یه.  برگردم رو ایستگاه تا چند و بشم قطار

  . رسونم می قرارمون محل به رو خودم

.  یدمم تشخیص رو کیوان بلند قامت دور از اما مونده مقرر وقت تا ساعت نیم نزدیک هنوز میکنم نگاه که ساعتم به

  . رسونده جا این به زودتر رو خودش که نداشته کردن صبر تاب هم اون انگار

 رو کار این هک نباید.  بدم توضیح براش این از بیشتر تونم نمی.  میکنم تکرار براش رو تلفن پشت هاي حرف همون باز

  . بکنم

 تمام.  همیگ بهم میخوام که رو چیزي که هست کننده متقاعد کافی حد به پریشونم حال دیدن انگار اما نیست راضی

 این کل براي ، سوخته پسر یه اما رو ها نگفتنی اون بفهمه زبونم زیر از میخواد هاش حرف با ، هاش نگاه با مدت

  ! بسه فامیل

  . برم تنها باید که راهیه این اما کنه کمکم و بمونه باهام میخواد

 این زا قویتر باید مبارزه این براي میکنم فکر و میشم خیره روم به رو بزرگ آهنی در به.  میکنم خداحافظی باهاش

  . باشم ها حرف

 هاي خوراکی تمام به زدن ناخنک رو خودم و میزنم قدم شهر از قسمت این خلوت هاي خیابون توي جیب به دست

 ستهتون کسی حال به تا مگر اما.  بشه منحرف بعد ساعت چند از سرکشم ذهن تا میکنم دعوت عمرم داشتنی دوست

  ؟ بده فریب رو خودش واقعا

  . خط سر به برمیگردم دوباره و میخرم زنبق و نباتی رزهاي از ترکیبی گل دسته یه

  . نمک آروم رو قلبم شاید تا میدم فشار ام سینه ي قفسه روي بیهوده رو دستم.  لرزه می دلم رسیده که عمل وقت
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 دممی فشار هام انگشت با تر محکم رو ها ساقه.  میکنم جا به جا هام دست توي رو گل دسته.  عرقن خیس هام دست

 هاي تیغ وجود با که رزهایی بیچاره.  میشن پژمرده من روحی فشارهاي تجسم بار زیر دارن که ها گل این بیچاره. 

  . ان آغشته من دل خون به ، نداشته

 و هتاز روي و رنگ یه برام چیز همه االن اما اومدم کیوان با اتاق این در پشت تا صبح.  کشم می سرك اتاق در الي از

  . میکنم تماشا رو داخل در الي از دوباره و میدم بیرون هام لب الي به ال از رو نفسم.  داره ناشناخته

  ! نباید که کسی سراغ اومدم آخه.  محکم و باشم خونسرد باید اتاق این توي گذاشتن پا براي

 شستهن دستش کنار صندلی یه روي مرد.  افتاده هاش شونه روي ابریشمش حریر روسري و نشسته ویلچر یه روي زن

 موهاي.  میزنه شونه مالطفت با میرسن هاش شونه روي تا که رو زن مواج نیمه موهاي.  شده خم صورتش توي و

  . میشن قفل صورتش توي هاش چشم و پیچن می مرد هاي انگشت الي به ال زن فندقی

  . میزنه موج خاصی نرمش مرد صداي توي.  میدم گوش مکالمشون به و ایستم می در کنار اختیار بی

  ؟ خوبه.  باشیم دورهم.  خونه برمت می هفته آخر جاش به اما.  بیام تونم نمی شلوغه کم یه سرم بعد ي هفته -

  . میده ادامه و میاد تر پائین صداش تن

  . بیاد اونم میگم ؟ نه شده تنگ هم تو دل ، شده تنگ کیوان براي دلم -

  . میگه شبیه گیر بهانه هاي بچه به که لحنی با و میکنه خم گردن زن

  ؟ کنه درست وشیره برف برام میگی بهش ؟ میاد هم جانم خانم -

 از سري گل.  میشه بلند جا از و میکنه جور و جمع زود رو خودش.  افتن می حرکت از ثانیه چند براي مرد هاي دست

  . میده قرارش مخاطب زن که میپیچه سر گل توي رو موهاش.  میشه خم زن کنار و میداره بر تخت روي

 میکنه رقه دوباره.  میشه ناراحت میبینه میاد خوب ؟ زدي دست ام بچه وسائل به دوباره باز ؟ کیمیاست سر گل این -

  . نویسه نمی رو هاش مشق

 انگشت الي از زن موهاي و میده فشار هاش انگشت الي به ال رو مو دار پاپیون ي گیره.  میشه خشک جا سر مرد

  . میده ادامه مادر یه هاي دلواپس و همسر یه ناز از معجونی با زن.  میکنن فرار هاش

  . نخواد مدرسه رو شما معلمشون که مینویسه رو هاش مشق باهاش کاوه!  ها نکنی دعواش خدا رو تو اما -

 ، میندازتش پا از داره که پیچیده توش دردي انگار.  میذاره کمرش روي رو دستش.  میکنه راست قد سختی به مرد

  . چرخه می در سمت به و میگیره رو زن از.  کرده عود دردش حاال و شکسته کمر این انگار

 میاد . پوشونه می خشمی رو اش شده شفاف نگاه بالفاصله.  میخوره جا لحظه یه.  میشه چشم تو چشم من با باالخره

  . میندازم در الي رو خودم و میپرم جلو.  ببندتش روم توي تا میذاره در بدنه روي دست و من سمت
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  ! خدا رو تو!  حاجی -

  . میکنه جمع رو هام پلک ي گوشه غرشش.  شده بند در چوبی تن به هنوز دستش اما میشه سست قسمم به

  ؟ میکنی غلطی چه جا این -

  ! خدا به رو شما.  بزنم حرف باهاتون باید -

 قبع برمیگرده لحظه یه.  رو ساالرکیا حاج تحکم به برسه چه میکنه ویران رو خودم صدام توي ي البه و عجز طوفان

 هب دقت با و گرفته خفیفی ي رعشه زن تن.  میکنه نگاه ماجراست شاهد ترسیده هم کمی و مبهوت که رو زنش و

  . میرم داخل و میکنم استفاده فرصت از.  میاد پائین و میخوره لیز در روي از حاجی دست.  کرده خم گردن ما سمت

 تا رو من کیوان یوقت.  باشم داشته رو خوبی برخورد انتظار نباید دونستم می ، ببینم رو پدرش باید گفتم کیوان به وقتی

 ، رهمیسپ جا این اوقات بیشتر رو مادرش ، میره سفر زیاد پدرش چون گفت و آورد خودش با خصوصی آسایشگاه این

 نهایت باید کردم پیدا زدن حرف مجال که حاال اما میندازتم بیرون دیدنم محض به ساالرکیا حاجی میکردم فکر

 حضور بدون اینکه به برسه چه ، بشم نزدیک حاجی به حتی بتونم محاله دیگه وقت و دیگه جاي.  ببرم رو استفاده

  . روزم شبانه ي دغدغه شده که بزنم حرف چیزي اون از باهاش ، دیگه مزاحم یه یا و هاش محافظ

 آروم و مالیم میخواد دلم.  برمیدارم قدم میکنه نگاهم معصومش هاي چشم با داره که کاوه مادر سمت به ناخودآگاه

 . ببوسم رو صورتش بگیره زن از رو ها اون نتونسته هم آلزایمر که هایی مادرانه بابت و برم دارم دوست.  برم جلو

  . بریزم درهم خبرم با رو آرامشش هاي پایه اومدم که بخوام معذرت ازش دارم دوست

  . میشه بُراق صورتم توي و میزنه کمر به رو هاش دست.  میده قرار حائل بینمون رو خودش اما حاجی

  ؟ من خصوصی حریم تو گذاشتی پا جراتی چه به ؟ سرته تو چی دوباره -

  . بدونین باید که کاوه ي درباره هست چیزهایی یه فقط!  هیچی -

 به اداعتم پوزخندش.  میکنه علم قد جلوم جدي و سخت و برگشته قدرت پر باز رفتارش ي شده کمرنگ صالبت اون

  . میگیره بازي به رو نفسم

  ؟ بندازي راه تئاتر میخواي بازم -

  . میریزم هاش چشم توي رو نگاهم ترین مظلومانه و میدم قورت رو دهنم آب

 و میکنم ریفتع رو خودم ي قصه من.  تکذیب نه کنین تائید نه.  نگین هیچی شما اصال.  نیست طور این کنین باور -

  . کنین گوش فقط شما

  . شده کهنه من براي وقته خیلی ها قصه این -
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 یه، بودنتون پدر حرمت به ، نه هم لجبازش خود براي ، نه شده میخ زندگیش گسل روي آشیونم که من خاطر به -

  ! شده راهش سد کوه یه بار این.  میکنین خاکش پاش جلو بندازه سنگ کسی گفتین.  بکنین کاري

 هم نوزه انگار اما.  کنه باورم تا میکنم کشش پیش وجود ي همه با رو صداقتم من و میکنه پائینم و باال سکوت تو

  . میندازم چنگ ام هربه آخرین به و نمیشم تسلیم.  کمه وسط این چیزي

 بتونید دهنش دیر تا شاید کاوه براي اما برگردونید تونید نمی دیگه رو کیمیا.  دادي دست از رو ات بچه یه شما!  حاجی -

  . بکنید کاري یه

  . ندارم اي چاره اما.  زدم نیشتر قلبش وسط به درست.  دونم می ، انصافیه بی

  . کرده پیدا راه دلش به شک میگه میگیرم ازش که انرژي موج اما تونه نمی نشون صورتش

 رو شالم رپ حاجی اما کنم مرتبشون میخوام و میذارم میز روي اي شیشه گلدون توي رو دستم توي بالتکلیف هاي گل

  . میکشونه اتاق بزرگ تراس به خودش با و میگیره

 تحال صورتش توي.  ببُره هم رو نداشته تماس اندك همون تا کنه می رها رو شالم تراس داخل گذاشتن پا محض به

  . تشخیصه قابل وضوح به هم هنوز انزجار

 رو برتریش تا میشه متمایل عقب به کمی.  میزنه گره سینه روي رو هاش دست و میکنه باز شونه عرض به رو پاها

  . کنه حفظ

  ؟ خوب -

  . بگیرم رو پسرت جون که ام خرخره روي گذاشتن پا!  حاجی -

 بیاره هجوم طرفم به اینکه از قبل.  میکشه هم روي رو هاش دندون و برمیگرده رنگش.  زدم کاري رو اول ي ضربه

  . کنم متوقفش تا میگیرم باال بهش رو رو دستم کف

  . فردا نه امروز.  دیگه یکی نه من اما.  ببُرم رو خودم نفس تونم نمی من نفهمیدن که کردن اشتباه رو بار این -

 اج این االن کنم کاري میخواستم اگر بفهمه که.  کنه تحلیل رو هام حرف کم کم بدم اجازه بهش تا میکنم مکث

 باشه قرار اگر ام ساقه شکستن داره اهمیت چه.  میفتم پاش به نگاهم با و صدام توي میریزم رو تمنام ي همه.  نبودم

  ؟ بخوره قلمه شکسته تنه این به کاوه

 رو وشجل حال به تا وگرنه چقدر و چطور دونید نمی میکنم فکر اما.  میدونید چیزهایی یه کاوه کارهاي از که میدونم -

  . میشه خفه نگیرید رو دستش حاجی.  میشه غرق داره.  برداره تونه نمی قدم از قدم که کردن کاري!  حاجی.  میگرفتید
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.  همیکن نگاهم تردید با هنوزم حاجی.  میکنم خفگی احساس خودم.  ها کلمه این آوردن زبون به از میاد بند نفسم

 تهداش بازمانده یه قراره جنگ این اگر ، شده جدي بازي این اگر.  کنم نابود رو خودم حتی حاضرم.  میکنم خم رو خودم

  . باشه کاوه یکی اون بذار ، باشه

 ور خودم.  است معنا بی ایستادن دیگه.  میزنه پر پر استراحت کم یه براي رنجورم و خسته تن.  خوردن تا زاوندهام

 رو ام ونهگ روي سرکش اشک قطره دست پشت با و میندازم پائین رو سرم.  میکنم پرت تراس توي فلزي صندلی روي

  . میگیرم

 هاي زخمه به سرد و تلخ اون و میگم من. دارم زدن حرف اجازه یعنی شینه می روم به رو مسکوت که حاجی

  . میشن تر افتاده هاش شونه اون و میگم من.  میده گوش مشترکمون

 ات میکشه طول و کردم سرازیر اش خونه به رو سیالب دونم می.  نمیگه هیچی بازهم میشن تموم هام حرف وقتی

 تونم می که اي اشاره هر به ، بلدم که زبونی هر به.  کرده باورم چقدر دونم نمی اما.  کنه جور و جمع رو خودش

  . میکنم التماسش

  ... اما.  گم نمی نه بگین چی هر.  میکنم قبول بدین من براي حکمی هر -

 ترك پدرانه درد یه توي اقتدارش ي همه که مردي به.  شم بلند جا از تا میکنه واردم و میشکنه خشدارم صداي

  . بمونم مرد این منتظر باید حاال.  میندازم نگاهی نیم برداشته

 سر.  یامم بیرون آسایشگاه از و اتاق از افتاده فرو سر با کرده پرتاب هم رو ترکشش تیر آخرین که سربازي مثل درست

 قطهن براي اي مرثیه این کاش.  میزنن شالق صورتم به امان بی بارون هاي قطره که میکنم بلند آسمون سمت به

  ! نباشه ها دویدن این پایان

**  

 ممکنه که هست دردها این از یکی کدوممون هر دل توي.  نمیگرن آروم خاص مسکن یه با جز که هست دردهایی یه

 نمیشه رام خودش افیون جز مخدري هیچ با که دونیم می خوب خودمون اما باشه نداشته اي ظاهري عالمت هیچ حتی

.  

 ام نهسی ي قفسه.  میگیره سخره به رو مسکنی هر تاثیر لعنتی ي دلشوره این و دارم دلشوره.  نیست خوش حالم

 رو پشتم که میخواد گرم دست یه دلم.  خواد می آرامش کم یه دلم.  برداشتن خراش انگار تنفسیم مجاري.  میسوزه

  . میشه درست چیز همه کنه نجوا گوشم توي و بده ماساژ آروم

 گزن کسی.  کنه معجزه تا دارم انتظار ازش انگار.  زدم زل بهش و گذاشتم روم به رو گرفتم هیوا از که رو اي گوشی

 باج ازم ثانیه هر گذران براي و افتادن لج سر باهام ساعت هاي عقربه.  بده بهم امید کلی خط طرف اون از و بزنه

  . میگیرن
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.  کنهنمی کار درست ساعت این واقعا شاید میکنم فکر.  میشه خشک ها عقربه روي نگاهم دوباره ، خونه میاد که بابا

 عموق!  بابا اومدن خونه روز وقت این جز درسته چیز همه!  نه.  میگذرونم نظر زیر از رو حال توي ساعت و میشم بلند

 يدر.  میرن خوابشون اتاق به باهم و میزنه صدا رو مامان آروم بعد میکنه مکث صورتم توي کمی سالمم جواب دادن

 حظهل هر روزها این اصال.  میفته آشوب به دوباره دلم.  میکنن چفت رو میشه بسته سرشون پشت ها شب فقط که

  . طوفان یه از نشونه یه منتظر.  ام زلزله یه منتظر

.  هباش بوك*  فیس سرگرم و کامپیوتر پشت همیشه مثل هیوا میزنم حدس.  میندازم خودمون اتاق در به نگاهی

 داشونص بلکه میکنم خم در طرف به کمی رو سرم.  رسونم می بابا و مامان اتاق در پشت تا رو خودم پاورچین پاورچین

 گلوم به انمام ي آهسته فین فین و بابا کشیدن آه.  نیستن واضح برام ها کلمه اما میاد پچشون پچ صداي.  بشنوم رو

 ها شنیدهن این حاال کردن رو کارها بدترین من با هام شنیده.  میکنه ام کالفه نفهمیدن و نشنیدن این.  میندازه چنگ

  ؟ بیارن سر بالیی چه قراره

 هم به دترب حالم میشم که عصبی.  میشم دور در از کنن رو رو دستم ها سرفه ازاینکه قبل.  میفتن شماره به هام نفس

 وامخ می.  گلومن از ریختن بیرون حال در احشام و امعا تمام میکنم حس که میگیرن شدت قدر اون ها سرفه.  میریزه

 هاي سرامیک روي سرخ هاي رده و میاد سر تحملم میکنم باز رو سرویس در که همین اما برم دستشویی طرف به

 و رممیب دهنم جلوي رو دستم.  میگیرم تهوع حالت دهنم بزاق و خون مخلوط دیدن به.  میشینه روشویی کف شیري

 نتشرم وجودم تمام توي که استرسی و روده و دل شدن پائین و باال و ضعف.  کنم کنترل رو خودم تا میدم فشار محکم

  . میشونه هام چشم به رو اشک میشه

 دیوار نارک دورتر کمی.  بایستم سرپا تا میکنه کمک و میکنه بغلم پشت از که میکنم حس رو مامان هاي دست گرمی

  . بیاره برام آب لیوان یه تا میزنه تشر نمیاد جلو و گرفته سنگر در چارچوب توي که هیوا به و میشونتم

 ونهش روي چیزي میکنم حس حال این با.  میکنه بهتر رو حالم کم کم گرفتن نفس روي تمرکز کم یه و آب کم یه

.  یکنهم ریش رو دلم داره بهم که نگاهی.  ایستاده سرم باالي که بابا سمت به چرخه می نگاهم. میکنه سنگینی هام

  . میکنه تماشا رو تنش از روح رفتن بیرون و داره و ایستاده خودش جسم سر باالي انگار

 طوطخ اون نمیشم موفق هرچند.  کنم راحت رو خیالش که میارم هام لب روي عاریه ي نیمه نصفه لبخند یه زحمت به

  . کنم باز رو پیشونیش توي رنگ پر

 رو قند بآ لیوان از نیمی اما نمیکنه شیرین رو کدوممون هیچ کام وقتی کنم نمی درك رو لیوان توي هاي قند حکایت

  . پرسه می همزمان و میشه بلند کنارم از مامان ، میگیره عمق که هام نفس.  میخورم اجبار به

  ؟ گذاشتی کجا رو پاست!  جان هما -

 میکنه معج رو صورتم شدنش رگ به رگ.  میگیرم باال سمتش به باره یک رو گردنم که ناگهانیه برام قدر اون سوالش

  . میشه بلند بابا آمیز اعتراض صداي.  میکنم نگاهش فقط شوکه لحظه یه و
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  ! مهرناز -

  . میکنه خفه نطفه توي رو اعتراضش اما مامان بغض و خشم به آمیخته لحن

  . بیام کوتاه که نیستم خودم دفعه این.  بهمن نه دفعه این -

 و میاد کوتاه جمله همین با که نیست مصر چیه دونم نمی که چیزي اون گذاشتن کنار به خیلی هم خودش انگار بابا

  . میزنه صدام دوباره اتاقمون از مامان.  میشینه سالن توي هاي مبل از یکی روي.  میشه سست

  ! گذاشتیش کجا نگفتی!  هما -

 شناسایی مدرك یه ازم ضمانت عنوان به و شدم کار به مشغول کوچیک شرکت یه توي کارآموزي ي دوره وقتی

 وگرنه.  بذارم پیششون رو بشه الزمم بود ممکن که اي دیگه مدرك نباشم مجبور تا بودم گرفته پاسپورت ، خواستن

 توي مصرف بی کوچیک ي دفترچه اون حاال.  بود من براي ممکن رویاي ترین ذهن از دور خارجی سفر یه به رفتن

  . میخورد خاك دیگه پرت و خرت و دانشگاهی مدرك و عکس کلی زیر درآور اول کشوي

  . پرسم می آروم جواب جاي و میکنم نگاه بابا به

  ؟ خواین می چی براي رو من پاسپورت -

 وير بعد و میخوره چرخ صورتم توي اول نگاهش.  میکنه سنگین و سبک رو هاش جمله بگه چیزي که اون از پیش

  . میکنه میخکوبشون خودش ي شده خشن هاي دست

  . درمان براي ور اون بریم.  کارها بقیه و بلیط دنبال برم میخوام -

 بابا خود ارک.  باشه تونست نمی اي دیگه کس فکر!  کاوه.  میشه کوبیده صورتم توي محکم ذهنیم کمرنگ تصور اون

 زا ؟ کنه فکر کاري راه همچین به پولش با بخواد که ارزید می چقدر دوم دست ماشین یه مگر اصال.  طور همین هم

  . میزدم رو حدسش باید داد بابا به رو ویزیتش کارت اون که وقت همون

 دانزن ، مامان با بابا همیشگی دعواهاي.  میشن رد هام چشم جلوي از تصویري آلبوم یه مثل ها سال این تمام خاطرات

 می...  گذاشتیم سر پشت که اتفاقاتی اون ي همه....  همه... .  وکیلش هاي چک مشکل ، دادگاهش ، هادي افتادن

 به حاال و ادنمید اجازه نفسش عزت.  کنه قبول کسی از رو پولی نبود حاضر زندگیش از اي لحظه هیچ توي بابا دونستم

  . میندازه گره گلوم توي چیزي... .  من خاطر

.  من براي اون و میزنم آتیش و آب به اون براي رو خودم دارم من... .  کاوه.  گرفته نبض هام شقیقه میکنم حس

 رو نخودمو که دریایی.  سوزیم می داریم دومون هر اما نیست یکی افتادیم توش که آتیشی!  ما داریم دنیایی عجب

  . میزنیم پا و دست داریم دومون هر اما نیست یکی انداختیم دلش به یکی اون نجات براي
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 به ور دستش و میشه متوقف بابا پاي جلوي.  میده تکون دستش توي رو پاسپورت و میاد بیرون اتاقمون از مامان

  . میکنه دراز طرفش

  . کردم پیداش.  بیا -

 زحمت به ، ام حنجره راه سر نشسته سنگی مشت همه اون بین از. میکنم حس ام سینه توي رو چیزي شدن سخت

 شرمندگی و کالفگی این میخوام نه.  اي عالقه نه و دارم رفتن براي قصدي نه بفهمونم بابا به تا میکنم پیدا رو صدام

  . کنم فکر روزهایی چنین توي اونم کاوه از بودن دور به تونم می نه و ببینم رو بابا

  . داریم خوبی دکترهاي هم جا این تازه.  نشده مشخص چیزي اصال هنوز.  نیست الزم -

 از حوضو به رو نگاهش.  میشه بلند جا از و میگذاره همراهش مدارك کیف توي رو پاسپورت هام حرف به توجه بی بابا

 یه فقط من از قبل اون اما " ام شرمنده من ؟ تو چرا " بگم و بزنم صداش میخواد دلم.  میدزده هممون هاي چشم

  . میکنه ضمیمه جمله

  . نشده دیر تا برم.  نداره هم ضرر ، باشه نداشته فایده -

 دمز شده دري هر به ، کردم میشده کاري هر دونم می الاقل باشه نداشته هم فایده ".  میشنوم اي دیگه چیز ولی من

.  میزنه رونبی خونه در از بابا کنم پیدا رو کلیدش بتونم اینکه از قبل.  کرده قفل ذهنم!  نه ؟ خواستم می رو این من.  "

  . مونه می در روي نگاهم

 ور رویاها اون گناه بی گاهی ولی رحمانه بی چه ها بچه اون و!  میکنن بزرگ بچه رویاهایی چه با ها آدم میکنم فکر

  ! من پدر یکی و کاوه پدر میشه یکی ها آدم اون از!  میکنن نابود

 اون وايه که هوایی توي دونستم می اما بشم دور جریان این از و برم باید میگفت کاوه.  رفتن سمت میره دوباره فکرم

...  خوب...  خوب.  افته نمی موثر من روي بودنش خوب حس از بیشتر درمانی هیچ دونم می.  نمیارم دووم نیست

 همه لخیت شیرین نبات آب یه مثل.  میاد کش ذهنم توي خوب این و خوبه فقط.  نمیکنم پیدا براش بهتري جایگزین

  . پوشونه می رو افکارم

 درق اون میخواد دلم.  میگیرم پناه تختم ي گوشه و خودمون کوچیک اتاق به میرم و میکنم جا از رو خودم سختی به

 کنممی محبوس هام دست حصار توي رو زانوهام.  کنم پیدا ها ویرونه این تموم ساختن براي راهی تا باشم داشته توان

 یهثان هر دلتنگی این قدر اون.  شدم دلتنگ لحظه همین ، االن همین از.  میدم تکیه بهشون مظلومانه رو ام چونه و

 روازپ ، حضورش آرامش تا ، کاوه دفتر توي تا و شم بلند جا از االن همین میخواد دلم که میشه بزرگ و میگیره حجم

  . کشه می رو من دوري این نمیرم هم سرطان از اگر من دونم می.  کنم

 از لقب.  میرم جلو هم داشتنیش دوست ي شماره آخر رقم تا حتی میلغزه هاش شماره روي دستم و برمیدارم رو گوشی

 انگار.  شممی لبریز اضطراب حس یه از اي منطقی دلیل هیچ بی.  میاد در صدا به خونه زنگ بزنم رو تماس کلید اینکه

  . داره تعلق خبري بد پیک به زدن زنگ نوع این انگار.  کرده فرق همیشه با ، صدا این ، زنگ این
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 نومش می رو هیوا صداي همزمان.  میشم بلند و میکنم جدا تخت از رو خودم ، نبود تنم توي جونی حال به تا که منی

  . میزنه داد که

  . اومده دوستت!  هما -

 رو امه دوست از کدوم هیچ حال به تا که من.  میده بد گواه االن که دلی.  دلم ریختن فرو براي کافیه جمله یه همین

  !؟ نیاوردم خونه

 لقینت خودم به.  میاد نظر به پریده رنگ صورتم.  میکنم نگاه ي آینه توي رو خودم برم بیرون اتاق از اینکه از قبل

 رو هام دوست همیشه که منی!  بزرگی دروغ چه که میزنه پوزخند بهم وجودم توي نفر یه اما.  نیست چیزي که میکنم

 مهمون یه حضور از ام خانواده کنار و خودم ي خونه توي ، جا این ، حاال ، میداشتم نگه دور ام خانواده و خونه از

  . ترسیدم می ناشناس ي ناخونده

 یه رد دنبال مضحک امیدواري یه با.  ایستاده در کنار منتظر هیوا.  میرم ورودي در جلوي و میکشم عمیق نفس تا چند

  . میگردم هیوا صورت توي شوخی

  ؟ هیوا بود کی -

  . میذاره در دستگیره روي رو دستش و میندازه باال اي شونه

  . دوستته گفت.  دونم می چه -

 و یرز رو زندگیت جدي جدي یکباره تونن می که زشتیه هاي شوخی اون از اما هست یعنی.  نیست کار در اي شوخی

 یانم در صدا به گوشم توي خطر هاي زنگ. بکنه کاري هر و باشه کسی هر تونست می ناخونده مهمون این.  کنن رو

 کم ! وقت هیچ.  نکنه باز اي غریبه هیچ روي به رو در این بگم خوام می.  بگیره فاصله در از بگم هیوا به خوام می. 

 اما کنهن اعتماد کس هیچ به.  نباشه ها قصه منگول و شنگول مثل ، کنم سفارش میخوام.  ندیدم گرگ قصه این توي

  . میکنه باز رو در اون ، کنم باز دهن من اینکه از قبل و میدم نشون العمل عکس دیر خیلی.  شده دیر

 حول فکرم دره شتپ کسی چه ببینم اینکه از قبل.  میشینه قلبم روي اختیار بی دستم.  میشه حبس ام سینه توي نفس

 بال ونهخ دور دفاعی ابزار یه کردن پیدا براي نگاهم.  نیست خونه توي هم بابا حتی موقعیت این توي که میچرخه این

 چیگ آفریقایی زن ي مجسمه نه یا عسلی روي آباژور ، مامان مصنوعی رز هاي گل بلند و باریک گلدون.  میزنه بال

 کانتر روي تزئینی سرویس توي چاقوهاي چرا!  واي...  اما. نیستن بدي هاي گزینه...  بودم خریده خودم که اي

  !؟ دورن قدر این آشپزخونه

  . میشینه گوشم توي دختري شاد صداي ، بکنم ها چاقو روي از رو ناامیدم نگاه بتونم اینکه از قبل

  . جوونم هما سالم -
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 . درمیاره پا از رو راحتیش هاي کفش داره در جلوي خودم سال و همسن تقریبا چادري دختر یه.  برمیگردم در طرف به

  . ندیدمش عمرم توي وقت هیچ که بگم تونم می جرات به

 اما رمبگی رو خونه به ورودش جلوي تا نزدیکتر میرم.  میارم باال تدافعی حالت یه با و میکنه خم آرنج از رو هام دست

  . میشن رها کنارم بالتکلیفم هاي دست.  میندازه آغوشم به رو خودش

...  

 بلند و میخنده.  میکنم نگاهش مبهوت.  بوده بینمون صمیمیت ها سال انگار که میده فشارم خودش به محکم چنان

  . میگه

  ! بابا بگیر تحویل کم یه -

 طرف به و میاره بیرون مرسی شکالت جعبه یه کیفش توي از اش دیگه دست با و میذاره پشتم همچنان رو دستش یه

 ادهس ظاهر.  برمیگرده و میره دختر و من بین مامان متعجب هاي نگاه.  میگیره میاد بیرون آشپزخونه از داره که مامان

  . میده نشونش موجه مرتبش اما

 هم من از دونستم نمی ناخوشه هما شنیدم.  اومدم هم سرزده.  شد هولکی هول اومدنم.  خانم مهناز دیگه ببخشید -

  . ها کردین لوس رو دخترتون...  تره گنده و مر و سر

  . بکشم کنار در جلوي از رو خودم میشم مجبور که میزنه پشتم آهسته ضربه تا دو

 قتیو اما بخوام رو عذرش که میاد زبونم سر تا بار ده.  میکنه دعوتش داخل و میگیره ازش رو جعبه خوشرویی با مامان

 نمی يچیز ، بوده بینمون اي دوستی شاید که میفتم شک به هم خودم حتی که میکنه بازي نقش خوب قدر این اون

  . بگم تونم

  . پرسه می بهم رو تعارف با و میکنه تشکري مامان

  ؟ هما کنی نمی معرفی رو دوستت!  تو بفرمائید -

 می.  دم می مطابقت دیدم عمرم توي که هایی آدم تمام با رو دختر مشخصات ، ام حافظه هاي داالن خم و پیچ توي

 مامان خپاس تا کنم نمی پیدا اي مشابه مورد هیچ اما.  شده پنهون دیوي کدوم صورتش مهربون نقاب پشت بدونم خوام

  . میده جواب من از زودتر زبونی چرب با دختر. بدم رو خودم ذهن امان بی هاي سوال جواب هیچ که

  . برم و بپرسم هما از احوال یه اومدم.  نمیشم مزاحمتون.  منش به خانم پریام -

 در دلم هم هنوز. کنه آرومم تونه نمی هم میذاره نمایش به رو ردیفش و سفید هاي دندون که پریا هاي خنده!  پریا

  . شدنه رو و زیر حال

  . میگه یشوخ به.  میکشه بیرون مامان دست از رو شکالت ي جعبه بود گذاشته بین ذره زیر رو پریا حال به تا که هیوا
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  ! مرسی به مرسی -

 تونه می که ایه جعبه اون پی من حواس تمام اما میندازه خنده به رو هیوا که میکنه زمزمه جوابش در چیزي هم پریا

  ؟ میشه اخت همه با زود قدر این که اومده قصه کجاي از پري این!  لعنتی.  باشه داده جا خودش توي رو چیزي هر

 شهب گفته چیزي وسط این ترسم می.  میدم دخالت رو خودم ، ام نشناخته و ندیده دوست و مامان تعارفات داغ بازار تو

 دعوت اتاقم به رو دختر.  تره راحت خیالم باشه دورتر من ي خانواده از چقدر هر هست که کی هر آدم این.  نباید که

 چند و میدوزه بهم رو دلخورش نگاه.  کشم می بیرون هیوا هاي انگشت بین از رو شکالت جعبه همزمان و میکنم

  .گردونمش برمی غره چشم یه با که میاد سرمون پشت قدمی

  . میکنم متوقفش جمله یه با که آشپزخونه سمت برمیگرده مامان

  . نکش زحمت شما.  میبرم رو پذیرایی وسائل میام خودم جان مامان -

 حتی که ها لب این بیچاره.  میارم کش اطمینان ي نشونه به اجبارا رو هام لب که میکنه پائینم و باال کم یه مامان

  ! بگن دروغ مجبورن خاموشن وقتی

 رو والس همه این هجوم این از بیشتر.  کنم باز دهن خوام می میبندم سرمون پشت رو در وقتی بالفاصله ، اتاق توي

 اشتنبرد با و میزنه کنار در جلوي از رو من.  کنم سکوت میکنه وادارم و میشینه دهنم روي پریا دست اما نمیارم تاب

 هک میدونه خودش.  میذاره تراشش خوش بینی روي سکوت ي نشونه به رو اش اشاره انگشت دهنم جلوي از دستش

  . نمیدادم راهش خونه به اصال داشتم صدا و سر قصد اگر

 کیفش ويت رو دستش بار این و میبندتش دوباره.  میندازه نگاهی بیرون به باریکش شکاف از و میکنه باز نیمه رو در

  . میکنه لمس روش رو اي دکمه و میکشه بیرون توش از کوچیک سیاه ي جعبه یه.  میبره

 شروع دیوار کنار از دستش توي جعبه با دختر.  چرخه می مون ساده اتاق دور احمقانه نگرانم هاي چشم.  میلرزه دلم

 راست و دوال اون.  نمیارم در سر کارش از.  رسونم می کوچیکمون دراور کنار رو خودم من و برداشتن قدم به میکنه

.  هرس می روم جلوي به دختر.  برمیدارم رو عطر هاي شیشه از یکی دراور روي از و میبرم پشتم رو دستم من و میشه

 ارک چه دونم نمی.  میدم فشار مشتم توي رو عطر ي شیشه.  میکنم حبس رو نفسم من و میشه خم صورتم توي

  . برمیاد ازم کاري چه شیشه این با من یا بکنه میخواد

 تا کنممی کج کم یه رو سرم و میدم بیرون تکه تکه رو نفسم.  میشه خشک دراور روي شده چیده وسائل روي نگاهش

  . میکشه عقب دوباره و میاره جلو رو دستش.  ببینم رو نگاهش خط بتونم

 پا هاي تانگش نوك تا سر فرق از رو قدم تمام بار یه.  میگیرم دندون به رو لبم.  میکنه نزدیک من به رو جعبه بار این

 رو چمم و میشه بلند دوباره.  بشنوم تونم می رو قلبم ضربان صداي و کرده عرق دستم توي شیشه.  میره پائین

 بکوبم ورتشص توي رو شیشه و بیارم بیرون چنگش از رو دستم خوام می.  میکنه سنگینی دستم توي شیشه.  میچسبه

 اموشخ جعبه روي چراغی.  میگیره سمتش به رو سیاه ي جعبه و میکشه رو ام نقره دستبند اش دیگه دست با اون اما
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 سرش و بپرم بهش وحشی ي گربه یه مثل خوام می.  میکنه باز دستم از رو کاوه اهدایی دستبند قفل.  میشه روشن و

 لیوان ويت رو دستبند و میده نشون العمل عکس من از زودتر اون اما.  باش نداشته کاري دستبند این با که بکشم داد

  . میندازه تخته کنار هنوز که قندم آب

  . میزنه اشاره تخت به و میکنه صدام که شده قفل دستبند روي نگاهم مبهوت و واج و هاج

  . نداریم وقت.  بشین -

  . میفتن کار به صوتیم تارهاي باالخره

  ؟ میخواي چی ؟ هستی کی تو -

  .مینشونتم تخت روي و میگیره رو دستم!  بیشتر دویده زانوهام توي که ضعفی از.  متنفرم صدام لرزش از

.  یذارهم دستم توي رو موبایل گوشی یه.  کنم تلقین خودم به رو خونسردي میکنم سعی و میذارم هم روي رو هام پلک

  . میدم تکون براش سري پرسشگر و چرخونم می رو گوشی

  . کن استفاده ازش لزوم مواقع توي فقط اما.  ردگیریه قابل غیر. بگیر تماس یک ي شماره با -

  . باشهن پرسیدن به نیازي که هست گویا کفایت حد به ام چهره حالت.  میگه چی بفهمم بتونم که اونم از تر گیج

  ؟ شد مفهوم.  نمیبري خط پشت وضوح به حال این با رو اي دیگه کس هیچ یا حاجی اسم -

 هم هنوز اما.  شده کار به دست میکردم فکر که اون از زودتر حاجی.  میشه مفهوم برام چیزهایی یه داره تازه.  آره

  . بمونم ذهنی درگیري این توي خیلی نمیذاره دختر.  ندارم دستم توي تلفن و دختر این به اعتمادي

  . دیگه باش زود -

 ور با رو دستم ،عرق گوشی کردن دست به دست از قبل و میندازم تخت روي راستم دست کف از رو عطر ي شیشه

 رو هام دنده پشت که دردي آتیش زدن بیرون از تا میدم فشار سینه روي رو دستم کف لحظه یه.  میگیرم تختی

 نجرهپ پشت و میشه بلند کنارم از دختر گوشی توي یک ي شماره کردن لمس محض به.  کنم جلوگیري میسوزونه

  . میره

  . میکنم زمزمه تماس برقراري محض به وقتی برمیداره موج صدام توي شک

  ... الو -

  . میده رو جوابم خط طرف اون از ناآشنایی صداي

  . کنید دقت میگم که هایی چیز به خوب.  نکنیم تلف رو وقت بهتره -

  . میشه تهاجمی اختیار بی لحنم.  بشنوم خواستم می که نبود چیزي اون این!  نه
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  ؟ میکنم صحبت کی با دارم -

  . میده ادامه محکمتري صداي با بعد و میکنه مکث کم یه مخاطبمه که مردي

  . نمیشه بدل و رد نامی هیچ که کردن سفارش بهتون میکردم فکر -

  ؟ میزنین حرف من با دارین حاجی طرف از شما که باشم مطمئن کجا از من -

 رو ها سنگ حاال.  بذاري گلدون توي خودت رو ها زنبق و رزها دادم اجازه که که نشون اون به نشون گفتن حاجی -

  ! کنم خاك میخوام گلدون این پاي براي

 و نم براي حاال که اي مکالمه و بودم برده آسایشگاه به خودم با که هایی گل.  برمیگردونه بهم رو آرامش جمله همین

 توي رو تیکش این سکان بار این.  مطیع و میشم رام.  نرفتم اشتباه رو راه یعنی بود شده تبدیل رمز اسم به کاوه پدر

  . سپرم می ممکن ناخداي بلدترین کار به طوفان این

  ؟ کنم کار چه باید من خوب -

 شرایط و اقامت ي عالوه به.  کردن آماده مرز از خروج محض به رو جدید هویت یه ، فرد اون براي گفتن حاجی -

  . شده مهیا براشون که اي زندگی

 کاوه نمیذاشتن که بودن هایی دستی باال مشکل.  بود دیگه جاي مشکل.  کنه جور تونست می هم کاوه خود رو ها این

 هر رو کاوه رد راحت خیلی و بودن ایران مرزهاي از خارج توي حتی که بودن روسایی مشکل.  کنه فرار جوري این

  . یگذشتننم شون کینه از راحتی این به که بود خطرناك المللی بین سازمان یه مشکل.  میگرفتن بود که دنیا جاي

  ... که گفتم من اما -

 ور خودشون اول باید.  کردن صحبت اول تراز متخصص تا چند با موقتا هم مورد اون براي گفتن حاجی.  بدید اجازه -

 می که هستن جراح تا چند هم طرف اون.  کنن فراهم رو خروجشون شرایط حداقل تا دادن همکاري قول اما ببینن

  . چهره تغییر براي هم کپسول مورد در هم کنن کمک تونن

 ینکن خطر تا زندگی این تو دونم می.  نیست اي دیگه ي چاره دونم می اما.  میکنن پر رو وجودم هم با امید و ترس

  . نمیاري دست به چی هیچ

  . میشن تیز هام گوش رسه می خودمه دوشم روي که چیزي اون به نوبت وقتی

 براي ، تونستین که این محض به.  شماست با رضایت گرفتن و بود من با کارها چینی زمینه گفتن حاجی فقط -

  . کنید اقدام شرایط بررسی
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 زا گرفتن کمک براي کاوه کردن راضی جز.  کاري اصل جز بکنه کاري همه میتونست حاجی.  چی یعنی دونم می

 دست بخواد بود محال خود خودي به و بود انداخته چاه تو رو خودش پدرش با لجبازي سر از بیشتر کاوه.  خودش

  . کنه فرار چاه این از تا بگیره رو پدر همون

 دهش سپرده من ظریف هاي شونه که باري اون دونم نمی.  مونم می آشوب پر طرف این من و میکنه قطع رو تلفن مرد

  ! وبهخ نکنم خم کمر بار این زیر.  میشه سنگین چپم سمت کتف.  رسونده مقصد به حاجی که اون یا تره سنگین

 پا تنرف از قبل.  میره در سمت به و میکنه مرتب افتاده هاش شونه روي که رو چادري.  میگیره فاصله پنجره از پریا

  . میکنه سفارش و طرفم برمیگرده.  میکنه سست

 دش الزم.  نکن قبول دیگه کس هیچ از رو چیزي هیچ.  هست ردیاب احتماال دستبند اون تو اما.  پاکه اتاق این -

  . میکنیم خبرت خودمون

 و بوسه می رو ام گونه خروج از قبل.  میشم پاش هم.  میره بیرون در از و میزنه صورت به رو خندانش ماسک دوباره

  . میکنه نجوا گوشم زیر

  . گفتم بهت چی نره یادت -

  . برمیگرده رو اومده راه سرعت به و میکنه تشکر مامان از

 االح.  شکالت ي جعبه وقت سر بره میخواد دونم می.  میپره اتاقمون توي هیوا ، میذاره بیرون در از رو پاش که همین

  . نمیشم مانعش ، کرده تغییر نگرانیم پیکان سوي و سمت که

  . باشه عادي لحنش میکنه سعی و سالن توي میاد چاي سینی یه با مامان

  ! گرفت رو سراغت دوستات این از یکی عجب چه... حاال...  ببري هم چیزي نیومدي ؟ رفت زود -

 التشک با چاي بار این تا میشینه ما کنار و میاد ، خورده رو تاییش چند و کرده بازش که شکالت ي جعبه با هیوا

  ! بخوره

 رو . میزنه زنگ گوشم توي دختر هاي حرف.  باشه شکالت از تر تلخ خیلی تونست می که است جعبه روي نگاهم

  . میکنم تکرار شنیدم که رو چه اون و مامان به میکنم

...  چی هر...  فرستاد بسته ، زد زنگ ، خونه دم اومد ، گرفت رو من سراغ کی هر بعد به این از اما ، هیچ که یکی این -

  . مامان بره کن ردش

  ؟ دوري به آدمیزاد از مگه!!!  وا -

  . میکنم راضی رو مامان و میگیرم نشنیده میده تحویلم نیشخند یه با که رو هیوا لبی زیر هاي تیکه

  . ندارم رو کسی ي حوصله.  باشم خودم کم یه خوام می مدت این -
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  ... خیلی حاال نیست -

 دامها بلندتري صداي با ، باشه آورده خاطر به تازه رو چیزي انگار و میشه پشیمون خودش اما بگه چی میخواد دونم می

  . میده

  ؟ شاهین ؟ شایان ؟ بود چی اسمش.  کاره به راجع گفت زد زنگ نفر یه باري چند یه راستی -

 دلهره اب آمیخته معمول غیر کنجکاوي و باشه همیشه مثل برخوردم میکنم سعی.  میکشم بیرون دندونم زیر از رو لبم

  پرسم می وقتی ، کنم پنهان رو ام

  ؟ گفت چی -

  . کنه نمی کار فعال احواله مریض دخترم گفتم کاریه دیدم منم.  بزنه حرف خودت با خواست می.  دونم نمی -

  . کنم نمی کار دیگه گفتم خودم بگو زد زنگ بازم.  کردي کاري خوب -

 یقهدق چند براي ، دقیقه چند فقط تا میبندم کار به رو تالشم و میکنم مزمزه خواهرم و مادر کنار رو شکالتم و چاي

  . ببرم لذت بودن هم دور این از ها اگر و اما ، ها هراس ي همه از فارغ

 رو زندگی چاي تلخی زهر مونده باقی شکالت با و کرد کم مشکالت این سر از رو لعنتی میم این شر میشد کاش

  ...میشد کاش... .  گرفت

...  

 ونمقبول می خودم به و میسوزه ام سینه.  تره سخت همه از بزنی گول رو خودت اینکه اما داد فریب میشه رو کسی هر

 نای میکنه فکر مامان.  میکنم تهوع احساس و آشوبه حالم.  گرفتم آتیش که چایه داغی از فقط و خوبه حالم که

 سنگینی دلم روي که مغزمه به مباداها و وخیال فکر هجوم که دونم می خودم اما سازه نمی من به که داروهاست

 ملع پاي میدونم اما کنم راضیش چطور ، بگم بهش چی ، ببینم رو کاوه جوري چه که میریزم طرح جور هزار.  میکنه

  . لنگن می جور یه کدوم هر بیاد وسط که

 " گذرونهب خیر به رو یکی این خودش خدا " میگم خودم پیش.  میکنه قراري بی دلم باز میشه بلند که در زنگ صداي

  . میخوره تاب و پیچ ام سینه توي درد. 

 مهمون داره انتظار شاید.  آیفون سمت پره می سریع کرده مزه دهنش به قبلی مهمون هاي شکالت انگار که هیوا

  . میزنم تشر بهش.  باشه آورده بهتري ي تحفه خودش با بعدي

  ... داشتن کار من با اگه ؟ که گفتم چی که هست یادت هیوا -

  . فهمیدم!  بابا خوب -

  . میگه که میدوزم چشم هیوا دهن به منتظر و میشم تاب بی
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  . ست بابا -

  . پرسم می متعجب و میکنم حس وجودم توي رو درد ي شده تیر تیزي

  ؟ نداره کلید خودش مگه -

  . نره یادتون روسري و شال که اینه اش ترجمه.  داریم مهمون میگه -

 دردم و خودم با خودم اتاق توي میشد کاش.  بهنام یا هاشه دوست از یکی یا.  ندارم رو بابا هاي مهمون ي حوصله

 توي رت رحمانه بی میکنم فکر که درد به.  کنم منحرف اي دیگه سوي و سمت به رو فکرم میکنم سعی.  بمونم تنها

  . میده جوالن تنم

 طرف هر از مواجم موهاي.  میندازم موهام روي قیدانه ال رو شالم و میکنم عوض اي ساده دامن و بلوز با رو لباسم

  . میریزن بیرون

 یا درست ، میبینن خودشون نزدیک که رو مرگ ها آدم ي همه.  میزنه پوزخند بهم وجودم توي سرزنشگر هماي اون

 امند به دست و میشن پشیمون خطاهاشون از.  میکنن عوض رنگ شده، تموم فرصتشون میکنن حس وقتی ، غلط

  ؟ بکنم باید کار چه اصال ؟ میکنم چه روزها این من بعد.  میبرن خدا

 ي گره تا میگردم کوچیک سر گل یه دنبال به رو دراور کشوي ، پیچم می درهم و میکنم جمع طرف یه رو موهام

  . کنن کار چه خواستن می میکنن فراموش هام دست دفعه یه اما کنم محکم رو موهام

 این.  میکشونه خودش طرف به رو من نه که حرکت ،فرمان میده حرکت فرمان پاهام به مغزم از قبل آشنا صداي یه

  . ریخته هم در رو هام ارگان تمام العمل دستور که گرفتم جدید ي ناشناخته بیماري یه انگار روزها

 روي بابا دست.  کنه میخکوب رو کسی هر تونه می کاوه واقعا یا منه حس دونم نمی.  میشم میخکوب اتاق در دم

 با هم هیوا.  گرده برمی دستش توي ي ارکیده هاي گل و ظاهرش روي از راضی مامان خریدار نگاه و اشه شونه

  . میاره در رو هاش لباس مارك ریزبینی

 کاش . میگیره دلم.  میخواد دستگیره دلم ، میخواد در یه دلم.  میشم خیره مونده دستگیه روي هنوز که هیوا دست به

 یه میشد کاش.  میکردم باز روش به رو در من و میزد در اون شده که هم بار یه براي کاش.  بودم کرده باز رو در من

  ! داره محالی ي ساده هاي خواهش عجب دلم. میکردم باز روش به رو نور به رو ي ریچه یه ، در

  . میذاره سالن داخل به پا بابا تعارف به و میگیره مامان طرف به رو گل سبد کاوه

 پیش عنیی اومده بابا با وقتی اما میکنه کار چه خونه این تو ، جا این دونم نمی.  میشم جمع وارد و میدم تکونی پاهام به

  . بودن هم با هم اومدن خونه از

  . میکنه دراز طرفش به رو دستش مامان و میاره در تن از مشکیشو ي تنه نیم پالتوي
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  . پسرم کنم آویزونش برات بده -

 نم نیست مادرت اگر بوي ، محبت بوي ، فرزندي و مادر بوي.  رسه نمی مشامم به خوبی بوي مامان گفتن پسرم از

 ردهک دار لکه رو خلوصش تزویر جور یه.  باشه کرده خطاب طوري این رو کسی نمیاد یادم.  نمیده ، مریضت مادر جاي

  . میشه وصل کاوه به ، تر روشن شاید و دورتر جایی به من بردن براي ها نقشه تمام که دونه می شاید. 

 یه نه ، کاوه عنوان به رو خودش و میره فرو داشتنیش دوست ي پوسته توي ، نمیاد بهش خیلی که تواضعی با کاوه

  . میکنه جا مامان دل توي ، نجات آویز دست

 هک هم من.  چیزي یه باشین من ي کوچیکه ي خاله جاي حاال.  جوونین خیلی باشین من مادر که این براي شما -

  . ندارم خاله

 ازدواج از ، سال همه این بعد هم هنوز انگار که مامان ناکام هاي دخترانه.  کرده بیدار رو مامان خواب رگ کاوه

  . یگهم آمد خوش کاوه به به قلب صمیم از بار این.  میکنن پیدا تسکین جمله همین با ، نیست راضی زودهنگامش

 مزقر ماهی تونسته باالخره که اي گربه مثل.  میفته من به کاوه نگاه لحظه یه میشن تموم که معمول تعارفات

 تاب و یچپ توي میخوره گره اما کنه عبور روم از قراره نگاهش.  میکنم ذوق بکشه بیرون بلور تنگ توي از رو محبوبش

 اما کنمب تونم نمی هم کنترلش چون ببینم تونم نمی که خوب چقدر...  بینم نمی رو خودم ي چهره.  من نگاه قرار بی

  . بینممی طور این من هم شاید.  میخندن دارن هم هاش چشم حتی انگار.  شینه می کاوه صورت توي شیرین لبخند یه

 اشبر صدا بی و میدم بلند رو سالمش جواب.  میخونه رو طومار یه هاش چشم با اما میده بهم سالم یه فقط زبون به

  . " خوبم " میزنم لب

  . شینه می بابا کنار مبل روي و میکشه عمیقی نفس

  . گیرن می سر از رو محرمانشون هاي پچ پچ سالن توي مردها و میشم آشپزخونه راهی مامان با

.  چینم می ظرف یه توي رو ها شکالت ي باقیمونده من و میکنه پر چاي از رو مخصوصش چک هاي فنجون مامان

 زیر میذاره رو کاوه و کشونه می پیشخون کنار رو صندلیش هم هیوا.  ریزمشون می هم در و میدم شکل ها شکالت به

  . بین ذره

  . میکنه زمزمه گوشم زیر مامان

  ؟ نه بود بهتر.  بودم کرده درست قهوه کاش -

 پیش ".  داره دوست اسپرسو کاوه " میگم دلم توي و میندازم سالن به دزدکی نگاه یه.  میاد کش دلیلم بی لبخند

 ندچ این تو رو کرده حبس خودش توي رو سرکشش روح که چارچوبی این ، هیبت این ، قامت این میکنم فکر خودم

 گوش دقت با بابا هاي حرف به وقتی هاش چشم کنار ریز هاي چین اون خوندن حتی من براي ؟ شناختم چقدر وقت

  . شده ساده هم ، کردنشه منصرف براي منطقی دلیل یه دنبال فکرش توي و میده
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 میخوام که ییسو و سمت به رو کاوه تا بگیرم کمک به رو شناخت این امشب باید باشه طور این حقیقتا اگر میکنم فکر

  . بکشونم

 جلدم ويت شیطنت اما است احمقانه.  میکشم بیرون دستش زیر از رو چاي سینی بشه کار به دست مامان اینکه از قبل

  . کنم تعارفش چاي من ، پدریم ي خونه توي ، جا این میخواد دلم و کرده خوش جا

 مجلس توي ، ساختم می موند دلم به حسرتش که آرومی ي ساده زندگی اون اگر ، داشتم بودن معمولی شانس اگر

 توي حاال ، بود مضحک برام که بردنی چاي همون که عجیبه.  میکردم پذیرایی کاوه از طوري این باید ، خواستگاریم

  . نشسته هام حسرت لیست

  . میده هشدار داره نگه پائین رو صداش میکنه سعی حالیکه در مامان

  . دیگه میبرم من بذار.  نیست خوب حالت امروز که تو -

 نم تن سراغ وقت هیچ درد انگار اما میگردم وجودم تمام توي.  بودم ناخوش چقدر.  داشتم درد چقدر امروز میفته یادم

 کل يتو حضورش انگار میکنم نگاه کاوه به دوباره.  میکنه خوب رو حالم ، خوبه و هست کاوه که همین انگار.  نیومده

 رو اباب منقبض عضالت شدن سست تونم می راحتی به حتی.  گرفته رو همه وجود که کرده پخش مثبت موج یه خونه

  . کنم حس هم

 . کجاست میره یادش انگار لحظه چند براي.  میاد باال من هاي چشم تا سینی روي از نگاهش میشم خم که جلوش

 با هشنگا هم هنوز اما برداره سینی توي از رو فنجون و بیاره پیش دست میشه مجبور که میندازم باال ابرویی براش

 ، شده بکترس سینی چی هر.  میکنم حس خودم همراه میگیرم بابا جلوي رو سینی وقتی حتی رو نگاهش سنگینی.  منه

 ناراحت جاي به اما میکشه درهم بابا هاي اخم ، چشمی اتصال این ، بند این.  گرفته وزن روحم هاي شونه روي بار

  . ندید رو کننده گرم و گرفته گرما نگاه این تا بود کور باید.  میگیره ام خنده شدن

 و یرهمیگ جا رویی به رو مبل روي مامان.  میکنن قطع کاره نیمه رو هاشون صحبت که شینم می بابا کنار مبل روي

  . پرسه می

  ؟ کردید کار چه خوب -

 و ابخو شبیه اصال جوري این!  نه. نمیاد خوشم بحث این از.  برمیگرده و میره کاوه روي بعد و من روي اول بابا نگاه

  . میده جواب سربسته بابا.  میشکونم رو هام انگشت مفصل اختیار بی.  نیست من ي رفته برباد هاي خیال

  . میشه جور کم کم کارها -

 هچ زندگی این با میخوام که پرسن نمی من از شده که هم بار یه چرا.  نمیگه من به چیزي کس هیچ چرا فهمم نمی

 رانینگ فقط اما چرخم می مامان سمت به سرگردون.  دزده می ازم رو نگاهش که کنم می نگاه بابا به متوقع.  کنم کار

  . میزنه دودو هاش چشم توي
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  . میشه بلند اختیار بی آلودم اعتراض صداي

  . ... برم من که گرفتید تصمیم ظاهرا خوبه -

  . نیست منتظرشم من که جوابی.  نیست خوبی جواب سکوت

 هم رو پلک با ، ها لبخند این با میخواد.  میکنه تر رو هام مژه و میشه بارون بغضم چرا دونم نمی اما میزنه لبخند کاوه

  . خودم دادن پر براي رو زدنش بال بال نفهمم اگر نیستم هما.  بشه مرهمم ها گذاشتن

 رو ها نفس این تا.  توئه نفس من هواي.  رو کندن دل میکنی تر سخت!  کاوه نشو!  نشو مهربون قدر این من با!  نه

  . نمیرم جایی نکنم منظم

  . میدم قورت دهنم آب همراه رو بغض

  ؟ بگیرید تحویل ازم رو آخر هاي برنامه این رفتن قبل نمیاید مهندس -

 و میگیرم ندید رو مامان ي شده گشاد هاي چشم.  میشم بلند جا از که نیومدن بیرون زدم که اي طعنه شک از هنوز

  . میکنم فرض نشنیده هم رو بابا لبی زیر هاي غرغر

 هایی ییپروا بی چنین من از نه ، بود اي دیگه شرایط توي اگر دونم می.  کنم می سواستفاده موقعیتم از دارم دونم می

  . مباش نداشته فرصتی همچین دیگه شاید که دونم می اینم اما. کرد می سکوت راحتی این به بابا نه میزد سر

 ديعا رو اومدش کش هاي لب تا میکنه سعی و میشه بلند جا از ، نداره تازگی براش من هاي دیوونگی این که کاوه

 شنومب من فقط که طوري ، لب زیر.  برم جلو من اول تا میکنه دراز طرفم به تعارف ي نشونه به رو دستش.  بده جلوه

  . میکنه نجوا

 شباها رو فشارشون الاقل بابات و مامان نذاشتی هم قند چاییت کنار آخه.  میخوره بر بهت جوجه میگم بهت بعد -

  . برگردونن

 امتق بلند مرد هاي گام با که رو قلبم تاك تیک صداي شنیدن فقط ، کاوه هاي خوشمزگی با ، جمع هاي نگاه زیر

  ! من دارم نشناسی وقت قلب عجب.  رسونه می رو خودش سرزده هم اون که دارم کم شده هماهنگ همراهم

 و کشه یم سالن توي سرکی.  میشینه دستم روي زودتر کاوه دست اما میره در بدنه روي دستم ، رسیم می که اتاقم به

  . میبره نداره دید سالن از که اتاق کور ي نقطه تا رو من فقط

 میکنه جمع اش سینه توي رو هام دست و میشن هاش پنجه اسیر انگشتم تا ده هر که ایستیم می اتاق ي پنجره کنار

.  بمونم بهش نزدیک قدر این تونم نمی اتاق باز در وجود با.  کنم دور ازش رو خودم میخوام.  بایستم نفسش به نفس تا

  . میکنه زمزمه میسازه مجنون من از که صدایی با جاش به و نمیده گرفتن فاصله ي اجازه بهم اما

  . بشه پیداش طرف این نباید میدونه هم وروجکت خواهر اون حتی نترس.  بمون جا همین!  هیش -
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  . میگرده بر روم به رو مرد صورت به زود و نمیاره دووم خیلی اما میره اتاق در تا نگاهم

  ؟ میکنی کار چه جا این -

  . میکنم زمزمه دارم هم من اختیار بی اما نمیشه شنیده سالن طرف اون تا صدامون

  . قاپیدمش هوا رو هم من کرد تعارف بابات -

  . میزنه پر براش دلم نکشیده اش جمله ته به.  میکنه تلخ رو کامم زهرخندش

  ... بیاد گیرم ها فرصت این از دوباره کی نیست معلوم -

 خوام نمی من " میکوبه پا بدقلق و لوس.  " برم خوام نمی " میشه پر وجودم توي گیر بهانه ي بچه نق نق از گوشم

  . " نمیرم ".  شدن گم از ترسه می.  کنه رها رو حامیش دست نداره دوست.  " برم جایی تو بی

  ؟ کرد قبول رو تو کمک چطور بابا اصال -

 رو هاش لب.  میگردن بر و میرن دیگه چشم به چشم یه از.  میکنن بازي قل دو قل یه من هاي چشم با هاش چشم

  . میکنه جایگذاري دقت با رو کلمات و میکشه هم روي کمی

  . زدیم حرف هم با کم یه -

 یشهم.  کرد منتقل رو چیزها خیلی میشه حرف کلمه چند با.  باشه داشته مختلفی معناهاي تونه می زدن حرف این

  . ... کنی دورش خودت از میشه ، بدي راه زندگیت به رو یکی ، کلمه یه با میشه.  کرد نابود میشه ، ساخت

...  

  . پرسم می و میکنم نزدیک هم به رو ابروهام

  ؟ چقدر دقیقا یعنی ؟ کم یه -

  .میندازه وقفه مکالممون بین گرفتن اکسیژن براي اون و میکنن جمع گوشه یه رو خودشون من هاي ریه

  . دونه می رو تو رد جواب و من کردن خواستگاري جریان... ، که قدر اون... ، مثال -

 به رو بازوم و میکنه رها رو راستم دست.  میریزم بیرون هام مردمک ي دریچه از رو دلخوریم.  میشه بلند نهادم از آه

 وجودم توي رو محبتش ي همه باز سیاه ي دریچه تا دو همون از.  میزنه هم به بار یه رو هاش پلک.  میده فشار نرمی

 بازي از دستش که همین.  کشیدن قد براي آفتاب نه ، زدن ریشه براي خوان می آب نه مهرش بذرهاي.  پاشه می

  . میزنن چشمک بهم انگیز هوس و طالیی ، ممنوعه میوه ، گندم مثل ، میکنه نوازشم و میلغزه گردنم روي شال

  . پرسم می مسخ طور همون.  کنم جذب بیشتر رو حضورش حرارت تا میکنم خم دستش طرف به رو سرم

  ؟ رم نمی تو بی من که گفتی قدر اون ؟ گفتی بهش چقدر -
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 یم بهت زودتر رو اومدنش خبر کرنا و بوق توي که ، میان وصدا سر با که نیستن هایی اون وقت هیچ ها بدترین

 مثل ات ، میان نرم من صداي آهنگ مثل.  میکنن غافلگیرت و میان خیز سینه و ساکت همیشه ها بدترین.  رسونن

  . کنن خشکت کاوه هاي دست

 . بگذره حرفم از " میشد کاش " یه با و کنه جور و جمع رو خودش تا میکشه طول.  مونن می حرکت بی هاش دست

  . بگذرم موضوع این از راحتی همین به نیست قرار من اما

  . بخواي اگر.  میشه شدنش -

 داره روم يبیشتر تسلط میکنه نگاهم پائین به باال از که طور این.  میزنه قفل سینه روي رو هاش دست و میشه جدي

  . بود شدن قانع براي راهی اگر البته.  کنه قانعم تا

  ... برگشتی که بعد اما فعال میري.  نکن بحث پس.  نمیشه که دونی می!  هما -

  . میگیرم چنگ به رو هاش دست مچ و میکنم بلند سمج رو سرم

  . نمیرم که دونی می.  نمیرم یعنی ، نمیرم تو بی میگم وقتی -

 به اما زممیندا نگاهی هام انگشت ي شده سفید هاي بند به.  میکنم تعجب لحنم توي ي سابقه بی سرکشی از خودم

  . کنم نمی رحم هاش دست ي شده کبود هاي رگ

 موهاي و میکشه عقب رو هاش دست از یکی.  میشه مهربون بیاره راه به رو لوسش دخترك میخواد که پدري مثل

 شخو جا اش پنجه توي و میشن رها ، بودم بسته شل که رو نافرمانم موهاي.  میگیره بازي به رو پیشونیم جلوي

 من حال به واي.  شدن کاوه رام هم ها اون انگار که پیچن می ناز به هاش انگشت دور به رو خودشون طوري.  میکنن

 ي ساده دل حال واي ، گیرن می جون کاوه محبت عادت به طور این جونت بی موهاي که وقتی!  هما حالت به واي ،

  ! هما تو

  . میخونه الالیی گوشم توي ، کنه خوابم قصه با بخواد انگار

 با دوباره دبع ؟ نگردي بر میشه مگه ، منی جلد کفتر.  میگردي بر پیشم دوباره ، کشی می پر ، میشی خوب ، میري -

  ... هم

 هم در رو بشري معادالت ي همه اون.  شده مقابلم مرد مغناطیس جذب طور این که چیه تولدم ماه فلز نیست خاطرم

 هزار هک فرمانروایی اون میشم.  مجهولی چند ي نامعادله این جواب میشم من و میشینه گو قصه شهرزاد جاي ، میریزه

  . میکنه صبر هاش زمزمه شنیدن براي ، قرن هزار ، سال هزار ، بیشتر نه ، شب

  ! نباید.  باشه طور این نباید ، میزنه تلنگر بهم که مونده تنم توي هوشیار سلول یه هنوز.  باشه طور این نباید!  نه
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 یه نجات هرا تنها ، خواین نمی رو این و کننن می هیپنوتیزمتون دارن ،اگر میشین سحر دارین اگر میگن که میاد یادم

  ! درد یه ، است سنگریزه یه ، سنگه

  . بندازم چین نقطه هاش نگاه افسونگر امواج الي به ال تا میبندم رو هام پلک سختی به

 ممیش متمرکز ها سنگریزه روي و میکنم جمع ور اون و ور این از گردباد توي غبار هاي ذره مثل رو پالم و پخش فکر

.  ترهبیش خیلی.  نیست درد این! ... نه....  نباشه ام کاوه ، کوهم که این به میکنم فکر.  ها کوه روي ، ها صخره ،روي.

  . میکشه تیر ام سینه ، میشکافه رو قلبم و شده رها چله از که تیریه این

 می نششیری شیواي هاي بندي جمله وسط.  بیارتم خود به که هست سنگین قدر اون من براي نبودنش تصور شوك

  . پرم

  . نمیرم کاوه جان به.  نمیرم تو بی من -

 . میشن آزاد انگشتش هاي بندِ  بند از موهام. میکنه مکث.  خورم نمی قسم خود بی رو جونش و جونمه که دونه می

  . میکنه دوره رو ام گونه انحناي اش اشاره انگشت

  . گیرم پا جا این که دونی می -

  . میگم محکم و میبرم فرو گوشتش توي رو دستم هاي ناخن ناخودآگاه

  . گیره کجا دلت ببین.  میشه.  تونم می.  میکنم بازش برات من گیره پات اگر -

  .میکنه یادآوري بهم شمرده شمرده و میاد کش هاش لب

  ...من.  نمیذارن ها باالیی.  بذارم تونم نمی بیرون شهر این از رو پام من -

 رو راهش.  من با کردنت شروع نو از دیگه جاي یه و بردنت جا این از.  کن آزاد رو خودت گم می همین خاطر به -

  . کنی خالص رو خودت اینکه براي است آماده چیز همه.  کردم پیدا

 میذاره و یزنهم بینیم نوك به آهسته ي ضربه تا دو.  میکنه ذوبم میریزه پوستم به هاش سرانگشت از که حسی لطافت

  . بشنوم صداش توي رو خنده رنگ ته تا

 که مهرنوش.  میام بر خودم پس از.  موقعیتیم همچین تو که نیست اولم بار.  رنگی جوجه نترس!  منی نگران پس -

  ... بزنه صدمه بهم بخواد که هم اي دیگه کس هر ، هیچ

  . شبه ي درنده یه خاموش غرش ، نیست الالیی دیگه صداش

 رهچه دو مرد این بقبولونن بهم زور به خوان می.  کوبن می وجودم ي شیشه روي و شدن زبرجد تکه تا دو هاش چشم

  . باشه رحم بی تونه می رئوفه من براي که قدر همون.  داره
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 ور دندونش و چنگ خوام نمی ، است دیده بارون گرگ این بندازه یادم خوام نمی.  کنه تموم رو حرفش خوام نمی!  نه

  . رو دریدن بلده بگه تا بده نشونم

 تماسی ي نقطه هیچ که گیرم می فاصله طوري.  میکشم عقب و میکنم رها رو دستم توي مونده دست تک همون

  . نمونه باقی بینمون

 رو شد راهت سد کی هر تا فرستی می رو یکی ؟ تو چرا نه...  ؟ کشی می رو مهرنوش... ؟ ؟هووم میکنی کار چی -

  . بکشه

 تا همیش دراز طرفم دستش.  میکنه چک رو اوضاع و میره اتاق در دم تا کاوه نگران نگاه من جاي به.  شده بلند صدام

  . کشم می کنار رو خودم اما کنه لمسم

  . گیرم نمی رو کسی آلود خون هاي دست من -

 فراموش رو اه کلمه و میشن باز گفتن به که لبهایی.  پیداست مونده هوا توي بالتکلیف هنوز که بازویی از خوردنش جا

  . زدم زمین بدجور رو کاوه که میدن شهادت میکنن

 ونیشپیش روي ي برجسته رگ زدن نبض.  میشه خیره بهشون ناامیدانه و میگیره باال خودش به رو رو هاش دست کف

 پاهام و یفتهم تپش به دلم.  ببره فرو رو بغضش شاید یا دهن آب تا میکنه تقال حاصل بی گلوش سیبک.  بینم می رو

  . میکنه متمایل سمتش به رو

 به هک تیغی از پشیمون.  گیرم می رو بازوش مصر.  میکشه عقب رو خودش اون بار این اما کنم لمسش دوباره میخوام

  . ممیکوب دیوار و در به رو خودم ، بدن تسال رو زخمت سوزش میخوان کردن فوت با که هایی بچه مثل ، کشیدم روش

  !؟ هکاو ؟ هان.  دار نگه خودت براي رو ها بزرگ بخشیم می رو کوچیک گناه نگفتن.  نداره تبصره بخشش قانون -

  میگه حس بی لب زیر.  میدم بیرون تکه تکه رو نفسم.  متنفرم صدام و خودم از.  نشسته بغض خشدارم صداي توي

  . بریم دیگه بهتره -

  . کشونه می اتاق در سمت به رو سستش تن

.  دمب ادامه تهش تا باید ، رفتم پیش جا این تا که حاال.  میکنم دله یک رو دلم و گیرم می عطرش از عمیق کام یه

 خودم از دلم.  گردونه برنمی طرفم به رو صورتش حتی اما ایسته می.  میدم فشار دستم توي محکمتر رو بازوش

 تا ارممیذ ، میکنم خم میگیره ازم که رویی توي رو سرم و میکنم حلقه بازوش دور وار پیچک رو دستم دو هر. میگیره

 دست و میکنم پررنگ لحنم توي رو خواهش.  بریزه ام چهره ي نیمه روي نیست سرم روي دیگه که شالی از موهام

  . ضعفش ي نقطه روي میذارم

  ! هما جان ؟ خب.  نشو عصبانی هما جان اما بگم چیزي یه میخوام -
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 به . کنه آماده نیست خوشایندش فهمیده مطمئنا که حرفی شنیدن براي رو خودش تا میدم مهلت بهش ثانیه چند

 صبر.  رسمت می بکشم کاوه خیال خرمن به خوام می که کبریتی از و نمیدم اهمیت میکشه زبونه حلقم توي که آتیشی

  . داریم احتیاج لحظه چند این به دو هر اون و من.  میکنم

  . گفتم بهش هم رو چیز همه.  زدم حرف نفر یه با -

 کوتس کنم وادارش تا رسونم می هاش لب به رو هام سرانگشت بالفاصله.  صورتم توي میشه بُراق و بهم میکنه رو

  . کنه

 واسه چی هر...  اقامت ، جدید اسم یه ، جدید صورت یه ، رفتن راه.  میکنه فراهم هم رو چیز همه.  مطمئنیه آدم -

  ! همین بخواي باید فقط تو.  باشی داشته الزم جدید زندگی یه شروع

 و یگیرهم چنگ به رو هاش لب سد میزنه دو دو داره کالفگی از که نگاهی با کنه کنترلش میکنه سعی که حرصی با

  . میده فشار

  ؟ بکنه کاري همچین باید چی براي اصال ؟ مطمئنه دونی می کجا از -

  . برسونن رو مفهوم یه از نامفهومی شکل تا میرن تحلیل گلوم توي حروف

  . دارن دوست رو هاشون بچه ، باشن که جوري هر باباها ي همه.  داره دوستت خیلی دونم می چون -

 رو موهاش.  چرخه می خودش دور نیست کار در اي شوخی میفهمه وقتی.  بهم میزنه زل ناباور.  میشه قطع نفسش

 کوله به هم رو پریشونیش ، خودش کردن خالی از درمونده.  تونه نمی اما بکشه فریاد میخواد.  میریزه هم در.  میکشه

  . میده تکون برام تاسف به سري فقط و میکنه اضافه هاش شونه روي سنگین بار

  . میگیرم رو جلوش طاقت بی.  کنه عبور ازم میخواد

  . باشه داشته زیاد نگفته حرف باباتم شاید کن فکر بارم یه.  میشن تعریف نگفتشون هاي حرف با ها آدم -

  . یشهم متوسل خشک ي ریشه یه به و سقوطه حال در که کسی مثل.  میشم آویزون آستینش لبه از.  میزنه کنارم

  . دیگه ندارم رو ارزشش البد.  دیگه نداشته رو ارزشش البد.  بکن میخواي کاري هر.  باشه -

  . پرسه می نیشخند با.  میکنه رو سمتم به.  مونه می سرجاش ثابت

  ؟ میشه پاك هام دست روي خون جوري این -

 بعد!  خودت اول.  برنمیاي دیگه کار پس از ندي نجات رو خودت تا.  نمیشه پاك هم خون با خون اما!  نمیشه!  نه -

  . میکنیم فکر هم بقیه براي
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 هی انتظار به شبیه چیزي هاش دست کف از.  میشه خم طرفم به و کنه می محبوس هاش دست حصار توي رو صورتم

 نمی اتفاق اي معجزه نباشه باوري تا دونه نمی.  برسونتش باور به معجزه این تا منتظره انگار.  میخزه پوستم زیر معجزه

  ! افته

  . پیشت میام میکنم ردیف رو کارهام هم من.  برو تو اول -

 روي از یحت قرارش بی ضربان.  کوبه می قفسش به امان بی که مشتی.  میذارم قلبم مشت روي و میگیرم رو مشتش

 هن یا کنه مهار هم رو کاوه تونه می دونم نمی اما رسه می هما به مشت این زور.  میکنه خودنمائی هم لباسم ي پارچه

.  

 ماگرالز حتی شهر، این از!  هیچ که کشور این از تو بی ، کاوه قسم دارم قبولش هنوز دونی می که خدایی اون به -

 تولدم نو از تو با است دوباره زندگی یه به قرار اگر کردم عهد باهاش اصال.  نمیذارم بیرون رو پام هم خونه این از باشه

  . میدم ترجیح رو مرگ وگرنه بشم

 الهمچ رو بلوزم ي پارچه.  روز آخر هاي نفس توي مونه می پریده رنگ غروب یه به بیشتر.  میگرده بر اش چهره رنگ

 جهنم هب رو تنم و میشن تند داغش هاي نفس.  بگیره چنگ توي پسش از رو ناآروم قلب همین میخواد انگار ، کنه می

  . میکنن دعوت هاش تردید و ها ترس

  . یگیرهم زخمیم هاي نفس از نفس.  میندازه هم روي رو اش خسته هاي پلک.  چسبونه می پیشونیم به رو پیشونیش

  . میکنم رو و زیر.  میشم رو و زیر.  میشم پائین و باال تپشش با.  میشینه اون قلب روي دستم بار این

 بار یه قطف...  کنه تغییر تونه می یعنی است زنده...  پدرت قلب مثل ، من قلب مثل.  است زنده.  میزنه هنوز!  ببین -

  . دیدنش برو

 ي دهخشکی اقیانوس به رو حیات آب مشت مشت. میکنم منتقل بهش بدنم سلول به سلول از رو طلوع امید ذره ذره

  . مونم می مومن اش دوباره اعجازجوشش به و میریزم روحش

 ام سینه روي تا رو اشک ي قطره یه رد و میکنه بلند رو سرم.  میگیرن جون صورتم روي اش یخزده هاي دست

  . میبلعه رو شورش رطوبت هاش لب برهوت و میاد پائین سرش.  میگیره

 خودش و بگرده دورم بخواد.  شه بد بخواد که این نه.  بزنه دورم که ترسم می هم هنوز.  در سمت میره.  میکنه رهام

  . مونه می حرکت از.  میزنم صداش.  کنه قربانی رو

 که یزيچ این بابت رو تو ؟ چی رو تو اما بخشیده رو پدرت کیمیا ندارم شک ؟ بابایین چقدر دخترها دونی می! ؟ کاوه -

  ؟ بخشه می هستی االن

 دل دل . بوده خلوتمون شریک مدت تمام که میکنه نگاه ماهی به پنجره از و برمیگرده.  میشه در چارچوب بند دستش

  . میزنه بیرون صالبت پر هایی قدم با و میگیره آروم زدنش
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 به و کنم می پرت تختم روي رو خودم.  کردم قمار بازي این روي رو توانم تمام.  برم دنبالش که ندارم رو تابش

  . بره نمی رو خدا اسم لجبازانه هم هنوز اما میکنه خداحافظی بابا و مامان با که میدم گوش صداش

  . میکنم زحمت رفع دیگه -

  . میکنم بدرقتون -

  . میکنین لطف -

  . میشه روشن دلم ته ماه یواشکی هاي زدن سوسو همین به شبیه نوري یه

 میدا چیزهایی یه به میشه هم هنوز یعنی کشونتش می خودش با ساختمون در دم تا و نمیکنه رد رو بابا تعارف اگر

  . رسه می کجا تا دعاهام دونم نمی اما میره پنجره قاب توي آسمون از سهمم تا نگاهم.  داشت

***  

 گیره ها پوستسرخ.  کنن نگاه زندگی به جور یه.  بیان کنار مشکالتشون با جور یه تا میده یاد پیروانش به فرهنگی هر

 ي یرندهگ میگن بهشون.  میکنن آویزونش تختشون نزدیک و میبندن بهش رو بلندي پرهاي که دارن اي تزئینی هاي

 ودور ي اجازه رویاها به فقط الک یه مثل و میکنه دور ازشون رو کابوس ها گیرنده این که دارن اعتقاد.  بد هاي خواب

  . دلخوشیه یه ، هست چی هر اما میاد تلقین از بیشتر اثرش شاید.  میده رو خواب دنیاي به

 هب هم من شاید.  ان آشفته همه هام لحظه.  بیدار کی ، خوابم کی دونم نمی دیگه.  کابوس شده من روزهاي این حال

  . دارم احتیاج ها گیرنده این از یکی

 متمس به هم با چیز همه که میام نظر به تر دفاع بی خواب توي.  میشم بیدار خواب از زود صبح و نمیارم دووم خیلی

 نمیارم دیا به درست که هایی خواب ي اندازه به هم بیداریم اما.  میکنه تر سنگین ام سینه توي رو نفس و میاره هجوم

  . پریشونه

 مگ هم میشه گرم سرم هم.  بگیرم رو آزمایشم جواب و برم ، بچرخم خودم دور اینکه جاي به میکنم فکر خودم پیش

  . میده نجاتم ذهنم شلوغی توي شدن گم از شهر شلوغی توي شدن

 خوام می بابا از.  کنم کار چه باید بشم رو به رو مهرنوش با اگر دونم نمی هنوز.  ندارم رو رفتن بیرون تنها جرات

  . هست بهنام که خوبه چقدر میکنم فکر و کنم می بهانه رو بهنام دیدن پس نزدم آزمایش از حرفی.  برسونتم

 چیز همه جاي به روزها این.  میشه ریش دلم نگاهش از.  میکنه نگاهم فقط و میده تکون برام سري ، جواب در بابا

 نگاهم فقط...  چیز همه جاي ، نخواستن ، خواستن جاي ، کردن اعتراض جاي ، زدن حرف جاي.  میکنه نگاهم فقط

 رو ها اهنگ این روزي که این از ترسه می انگار.  میکنه ذخیره رو تصویرم تونه می تا خواد می انگار که جوري.  میکنه

 یدهنرس راه از هنوز خاکستر این.  کنه خاکسترش ، بسوزونتش و داغ بشه ، حسرت بشه ها همین بعد و بده دست از

  ؟ شم دور ؟ بکَنم ؟ بگذرم ها نگاه این از تونم می چطور من.  نشسته سرش ي شده پشت کم موهاي روي
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 ینشیر رو چایش لیوان داره و نشسته آشپزخونه هاي صندلی روي.  سرش باالي میرم میگیرم که رو خاموشم جواب

 امردشن دنیاي قهرمان تنها ، زندگیش مرد اولین براي ، پدرش براي دختر یه هاي دخترانه تمام با.  میشم خم.  میکنه

  . بوسم می رو موها همون روي و میشم خم ،

 باز یوانل یه ته شکر سپید هاي دونه با جنگ از برداشته زخم هاش سختی و دنیا با مبارزه از که دستش ، میکنه مکث

 ور من و بازوم دور میندازه دست بعد.  ببلعه هم رو بغضش باهاش تا نوشه می رو تلخ هنوز چاي از جرعه یه.  مونه می

  . میگه و بوسه می رو ام شقیقه کنار.  میکشه پائین دوباره

  . ریم می بعد ، بخوریم چاي یه باهم بشین -

  . میشینم روش به رو

 رتبشونم تا میبره موهاش توي دستی دیدنمون با و میزنه بیرون اتاقشون در از میباره ازش خواب که اي قیافه با مامان

 ات میکنه تالش.  نیست قبل مثل روزها این اما خوابه می بخش آرام قرص با قبل مثل هم هنوز ها شب این.  کنه

  . بگذرونه وقت ما با بیشتر

  . پرسه می بابا از کنه پر رو خودش لیوان اینکه از قبل.  شدن خالی هم ما هاي لیوان ، بزنه صورتش به آبی تا

 ؟ نکردي دم خودت براي اون از چرا!  که کتري کنار بودم گذاشته رو داشتی دوست که عطریه چاي اون!  بهمن!!!  اِ -

  . بریزم دیگه چاي یه برات بده رو لیوانت حاال

 روزي اباب و مامان که میفتم پیش وقت چند یاد.  میگذره هام لب روي از لبخند یه و میشم خیره خودم خالی لیوان به

 از ایدب بندازه یادت تا الزمه بزرگ مصبیت یه اوقات گاهی انگار.  میکردن بحث هم با چیزها کوچکترین سر بار چند

 برتشونب باد مبادا بچسبی جواهر مثل رو ات خانواده باید بندازه یادت تا.  ببري رو بهره حداکثر کوچیکت هاي دلخوشی

.  

 غرق و تادهایس کنارش هم مامان.  چسبیدن لبخندم به انگار که میفته بابا هاي چشم به نگاهم میکنم بلند که رو سرم

  . چرخونه می هاش انگشت بین مدام هدف بی رو لیوان ، خودش حال توي

  . بگیره ماتم طور این رو خونه این االن از خواد نمی دلم ، دنیا این از چه برم کشور این از چه

  . بندازه خط افکارشون روي قدیمم هاي خنده به شبیه صدایی تا میذارم

 18 مثبت کم یه هامون جوونی یاد به خوایم می بگید خوب ؟ چیه ؟ کنید می نگام جوري این چرا!  آي!  آي -

  .دیگه میرم.  سرخري ، بگیریم تحویل رو همدیگه

  . گمب تا گردونم می رو ، بیرون برم آشپزخونه از اینکه از قبل.  میذارم سینک توي رو لیوانم و میشم بلند جا از

  . بشین راحتی جا هر جان مامان -
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  . بدم ادامه تا میگیرم ندید رو اش شده درشت هاي چشم.  میکنم اشاره بابا زانوهاي به و میزنم بهش چشمکی

  ! هاااا نشه بیشتر اما دارین وقت ربعی یه ، شم حاضر میرم نترسین -

  ! بمونه طور همین چیز همه نباشم هم من اگر حتی کاش

 ور هام گوش ، دارم دوست.  ببلعم رو ها خیابون و روها پیاده تصویر حریصانه ، میخواد دلم ، میشم همراه که بابا با

 ممکنه که خوابی از ترسم می.  میشه مانعم چیزي اما.  کنم پر بابا پاي زیر اي عاریه ماشین تلق تلق صداي از حتی

 اما اشهب کمینم در تازه داستان یه شهر این ي گوشه هر نیست قرار که میدم امید خودم به.  باشه دیده برام سرنوشت

  . کشه می رو انتظارت کجا منتظره غیر اتفاق یه گفت نمیشه هم باز

 درق اون اما ، کرد پارك رو ماشین نمیشه بیمارستان جلوي.  رسیم می مقصد به تا کشه می طول چقدر فهمم نمی

 ماشین زا تنها.  بدم انجام رو کارم تونم می بابا رسیدن از قبل تا که اینه خوبیش.  زد قدم تنها بشه که هست شلوغ

  . میشم آزمایشگاه قسمت راهی و پرم می بیرون

 رو جواب ي برگه ، بگرده دنبالم بابا اینکه از قبل تا کنم می دعا دعا و میذارم آزمایشگاه پیشخون روي رو قبضم

 هک پرستاري.  نمیرن روزهام این آرزوهاي کوتاه سقف از تر باال که دارن کم چیزي دعاها این انگار اما بدن تحویلم

  . یگهم بهم آخر دست.  کنه نمی پیدا چیزي اما میکنه رو و زیر رو روش پیش کاغذهاي بارها ایستاده پیشخون پشت

  . باشین گرفته تحویل باید احتماال -

  ؟ گرفتمش تحویل طوري چه پس دادم شما به رو قبض االن من.  خانم -

  . میگه لب زیر حال همون در و میگرده دوباره

  ... اما اومده جوابش یعنی هستن اش رده هم هاي شماره آخه -

  .میره سرش پشت اتاقک به و میکنه هجی حواس بی رو " لحظه یه " ، میشه امید نا که کردنش پیدا از

 مسئول راغس ازم و میاد کنارم زنی.  نیست خوبی ي نشونه باشه افتاده گره توش که کاري.  نمیاد خوشم شرایط این از

 دیگه پرستار هی با بودمش دیده که پرستاري کنم باز زبون اینکه از پیش اما میندازم باال اي شونه میگیره رو آزمایشگاه

  . میان بیرون اتاقک از

 یکنهم پا اون و پا این ، داره دست در رو قبضم که حالی در دومی و میشه دستم کنار زن به جوابدهی درگیر اول پرستار

.  

 ؟ یشهنم که سرطان از بدتر که میدم دلداري خودم به و شکنم می رو هام انگشت مفصل دور یه.  میفته آشوب دلم به

  ... که بود زنی هم خوابم توي انگار.  میارم خاطر به رو گنگی چیزهاي و میفتم دیشبم خواب یاد دوباره ؟ میشه

  .میکنه تکرار برام رو قبلی هاي حرف همون و صاف رو صداش پرستار دخترك
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  . دادیم تحویل رو آزمایشون جواب -

  ؟ دادین کی تحویل.  دستتونه هنوز من قبض -

  . کردن هماهنگ شما با و نیست مشکلی گفتن خودشون ؟ نیستین اردالن دکتر اقوام از مگه شما -

 تپش داده بهنام به اجازه بی رو آزمایشم جواب که پرستاري به ، حرفی هیچ بی و میدم بیرون رو ام زده حرص نفس

  . میکنم

 معمول تحال از تر بم صداش.  بگیرم رو بهنام ي شماره تا شه قطع پاسخ بی گوشیم روي بابا تماس تا کنم می صبر

  . میگه بالفاصله که میشینه گوشم توي

  . میگیرم تماس باهاتون بعدا.  نیستم بیمارستان االن -

  . میدم هشدار زده هول.  بده رو جوابم خواد نمی که جاییه فهمونه می بهم زدنش حرف قلم لفظ

  ! ها نکنی قطع -

  . میبازه رنگ نگرانیش برابر در جدیتش

  ؟ اومده پیش مشکلی -

 رو نم آزمایش جواب کی ي اجازه با.  بپیچونی دستت بغل دختر اون خاطر به رو من اگر میاد پیش تو براي مشکل -

  ؟ گرفتی

 اصلهف اي ثانیه چند و میکنه پنهان سرفه یه پشت رو اش خورده فرو ي خنده.  میگیره زود زنم می که اي دستی یک

  . میده مکان تغییر داره و شده بلند جا از یعنی که ، مکالممون توي میندازه

  . نگرانتر هم بود تر سحرخیز تو از هم که گرفت یکی.  نگرفتم چیزي من -

 کاري هر.  هست جا همه بشه برده که اون بی اسمشون که هستن ها آدم از بعضی.  بده ادامه ، ببره اسم نیست الزم

 انگار ، سرگشادشون ي ننوشته هاي نامه... ، گذرشون رد ،حتی حرفشون ، کارشون.  هست پاش امضاشون ، میکنن که

 درست ، بهنام صداي از هام شنیده بین و میکنه نرم رو دلم ، کاوه ي نبرده اسم. شده موم و مهر نشونشون بی نشون با

  . میندازه چین نقطه قلبم ضربان مثل

  ؟ یمنی در یا منی با ؟...  ؟ ـوالـ -

 هم ودمخ با حتی روزها این وقتی باشم بهنام با تونم می چطور که گذره می سرم از فکر این و میکنم مزمزه رو لبخندم

  ؟ نیستم

  . توئه با گوشم -
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 که ونید می.  کردم میونی در پا.  بگیره کار رو ملت کل آزمایش جواب نزدیکه پسرِ این که رسید خبر دیگه هیچی -

  . قیمتی هر به حاال زنن می هوا تو رو جذاب آقایون.  نیستن جدا ها خانم ي بقیه از هم پرستارها این

  . دیگه موندي هوا در پا هنوز تو که همینه خاطر به -

  . حرفش توي پرم می که کنه غرغر میخواد و میده دلخوري لحن صداش به

  . باشی خوش.  حال هر در ممنون -

 هم با تا رممی و کرده عوض کسی با رو شیفتش امروز بهنام ، میگم مونده خطم پشت که بابا به و میکنم قطع رو تماس

  . برگردیم خونه به

 پشت رد نزدیک که اي گوشی برداشتن و رسیدن براي میکنه قراري بی دلم.  میدم جواب بابا هاي سوال به حواس بی

 و میکنم باز رو در نشده خاموش ، ماشین موتور صداي.  شده مخفی پرت و خرت و خالی هاي کارتن الي به ال ، بوم

  . میگیرم پر خونه سمت به

 و یرنمیگ جون هام کابوس.  میشم خشک نرسیده خونه در به اما کاوه تصمیم و صدا شنیدن براي دارم خوبی ي بهانه

  ... بودم دیده بیداري توي قبال رو کابوس این من.  میشن زنده

...  

 از ، هشد جور هر که اینه به امیدم ي همه.  میکنم نگاه بهش التماس و بهت با.  میداره بر سمتم به قدم چند آشنا زن

 ویاهاتر بلند باال از میکنی حس خواب توي که هایی وقت مثل.  سقوط یه با شده اگر حتی.  شم بیدار ، بد خواب این

  . افتادي چاه اعماق به

 کابوس نای.  نیست کار در خوابی هیچ.  میشم پرتاب واقعیت عالم به رحمانه بی ، میشینه ام شونه روي که بابا دست

  . بیداریه

  . زنن می صدام و ایستن می کنارم.  دارم نمی بر چشم زن از اما میشه نزدیک بهم عقب از مرد یه

  . میزنه حرف من جاي به بابا.  کنم نمی پیدا گفتن براي کلمه یه حتی.  شده خشک دهنم

  ؟ بفرمائید -

  .میده رو بابا جواب مرد.  بود اومده بردنم براي پیشم ي دفعه که همونیه زن اما.  نیست آشنا بار این مرد

  . بیان ما همراه باید منش به خانم -

  . خوره می موج تعجب بابا صداي توي

  ؟ شما...  اصال ؟ کجا -
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 مین اما.  کردم زندگی کابوس این توي رو روز دو قبال.  کنم می قفل ، ببرنم خوان می کجا و کین دونم می که من

  . تونم نمی دیگه...  نه.  بیارم دووم تونم می ؟ میشم آزاد بار این اصال.  بکشه طول قراره چقدر بار این دونم

.  ودب دیده هم خوابم توي که همونه ، زن این.  نیست زندگی دماي ، بدنم دماي فهمم می تازه میگیره رو دستم که زن

  . ترسم می هم نرفتن از.  ترسم می رفتن از

 تحرکمم ي مرده یه که من.  کرده خودش اسیر رو من باز که افتاده اتفاقی چه ، چیه خواب این تعبیر بفهمم تونم نمی

  ... نکنه اما جهنم به هم ها مرده سرنوشت. 

 بلند صداش و میکشه هم روي دندون خشم از بابا اما دادم دست از رو چیزهایی چه دیدن بازم هاي چشم با دونم نمی

  . کشمش می عقب کمی و میگیرم رو بازوش فقط.  ندارم کردنش آروم براي چیزي.  شده

 يها پرخاش برابر در رو آرومش لحن همون تا میکنه مرتب رو کتش هاي گوشه و میذاره جیب به رو پولش کیف مرد

  . کنه حفظ بابا

  . معذور و ماموریم -

  . میکنم هم سر رو ممکن ي جمله ترین دستی دم و میدم فرو رو دهنم آب

  . نیست هم اولم ي دفعه.  بابا نیست طوري -

 " . ترسم می همین از " بگه خواد می انگار که میکنه نگاهم طوري و پیچه می ام زده یخ هاي انگشت دور بابا دست

  . بیارم دووم نتونم ممکنه روزهام این روز و حال با کرده حس و دیده رو من ترسهاي ي سایه هم شاید یا

  . میگم و میدم کش بیهوده رو هام لب

  . دیدیم رو بهنام ، شام یه هواي به بلکه کنه دعوت رو پاش گریز برادر پسر این شب ، بگو مامان به -

 پژوي یه سمت به رو من و میگیره رو بازوم فقط اون اما مونم می هام دست شدن بسته منتظر و زن نزدیک میرم

  . میکنه هدایت لجنی

 رو هام دست و میبنده آشنا اي پارچه نوار با رو هام چشم بالفاصله.  میگیره جا کنارم زن و میشینم عقب صندلی روي

  .میگه که رو شاهین صداي همزمان و میشنوم رو جلو در شدن باز صداي.  میگیره دست به

  . نیست الزم -

  . میکشه عقب کنه پیدا مچم با تماسی که اون بی رو فلزي بند دست زن

 یگیرمم کار به رو تالشم.  گذرن نمی من از راحتی این به ها اون ، بشم پلیس خیال بی من اگر حتی فهمیدم می باید

  . پرسم می وقتی باشم عادي تا
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  ؟ شده چی باز -

  . میده درخور جواب ذاتیش خونسردي با هم شاهین

  . نکن عجله.  روش هم کم یه این ، کردي صبر وقت همه این -

 ستما فقط قضیه اگر. میکنم فکر ممکن احتماالت ي همه به و میدم فشار هم روي بند چشم پشت از رو هام پلک

 نبود بازجویی و بازداشت به احتیاجی ، کردم خاموش روز چند تا رو گوشیم امیرعلی دیدن با اون از بعد که بود شب اون

 قبل رو آدم جون یاها این...  یا کرده درز حاجی طرف از خبري شاید یا ، باشه کرده رو جدیدي کارت مهرنوش ممکنه. 

  ! میخواد ساده " و " یه دلم چقدر.  میارن فصل ها یا این.  میگیرن الموت ملک از

 وهم رارتک ، بسته هاي چشم با اما بیداري توي دیدن خواب ، شهره این کجاي دونم نمی که ساختمونی به گذاشتن پا

  . میکنه رو پوستم ي شده نازك ي پوسته اتفاقات این آلود

 هام ستد.  نشوننم می میز پشت.  همون به شبیه اتاق یه هم شاید یا ، بازجویی ي ساده اتاق همون به میگردونن برم

 در نزدیک من به پشت جایی که میگه بهم زن هاي قدم صداي.  میکنم مشت رو هام انگشت و میذارم میز روي رو

  . زن افسر اون و منم فقط.  شنوم نمی سومی پاي صداي اما ایستاده ورودي

 به قیقهد هر و میشه دقیقه هزار ثانیه هر.  کنن امتحان رو صبرم دارن تصمیم واقعا بار این انگار اما میشمرم رو ها ثانیه

  ؟ بزنم کله و سر تونم می مسئله تا چند با واحد آن در مگه.  میاد کش اعصابم.  میکشه طول ساعت هزار ي اندازه

 ازيب توي هم مقابلم فرد.  میکنه اشغال کسی رو روم به رو صندلی باالخره که میره در دستم از زمان کتاب و حساب

 کجا از من بفهمم و بدم سامونی ام خسته ذهن به تونستم می کاش.  نمیزنه حرفی و کنه می شرکت سکوت نام بی

 پرپرم آرزوهاي و نشم آویزون اي تازه اتهام هاي دیواره از که کنم پاره رو آور زجر سکوت این محکم طناب تونم می

  . نخورن تاب تهمت تیغ ي لبه روي

  ؟ کشوندین می جا این تا رو من باید حتما خوندنش براي که چیه نوشتم پیشونی توي -

  . میشه قرص دلم ته کم یه مقابلم طرف بودن آشنا از ، میشنوم که رو شاهین صداي

  . بهتره ها اون از کارت اما نیست ها هنرپیشه شبیه صورتت.  میکنی بازي نقش چطور که جالبه برام -

  ؟ چیه منظورتون نمیشم متوجه -

  . میندازه سایه لحنش روي نیشخندي

  . اي ساده تماشاگر یه فقط انگار میکنی وانمود طوري همیشه.  همینه دقیقا -

 اگر اما یارمن خودم روي به تا میشه رو و زیر دلم. میزنم تکیه صندلی پشتی به و میکنم چلیپا سینه روي رو هام دست

  . بدم وا نباید زودي همین به که دونم می نباشم هم پیشه هنر
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  . کنید بازي ها کلمه با خواید می فقط.  ندارید مهمی کار ظاهرا -

  ؟ کیه گاردیوم امنیتی گروه رئیس -

  ؟ بدونم باید کجا از من -

  ؟ درسته ؟ خودتی شاید -

  ؟ هشد شروع نخ کدوم سر از دوباره تکراري بازي این میکنم فکر و فرستم می هام ریه به دردناك عمیق نفس یه

 کاري اي دیگه کس هیچ با که دارم درگیري خودم روزها این قدر اون من ؟ مطلب اصل سر بریم دفعه یه میشه -

  . باشم داشته تونم نمی.  ندارم

  ؟ باشن داشته دسترسی نُت به تونن می سازمان توي هایی رده چه -

  ... گفتم که من -

  . کشه می رخم به رو حوصلگیش بی و حرفم توي پره می

  . نباف قصه پس.  پیشته اش نسخه یه -

...  

 یکی این.  زده رج یه رنگی هر از که داشته رنگی کور ، بافته کس هر رو سرنوشتم کالف انگار اما دونم نمی رو قصه

  . ناجوره ي وصله اصال دیگه

  ؟ جونم از خواین می چی دیگه.  دادم تحویلتون داشتم که هم رو هایی پاره کاغذ من ؟؟؟ نُت -

  ؟ رو رمزش -

  ؟ رو چی رمز -

  . میخوایم رو...  نُت...  خصوصی...  کلید -

.  کنه فرو کودن ي بچه یه مغز توي رو حرفش بخواد انگار.  میاره زبون به فاصله با و شمرده شمرده رو کلمه هر

 نفسم سرفه پشت سرفه و میاد سراغم وجودم توي گرفته ریشه سرطان حمالت از یکی که میشه بیشتر وقتی کالفگیم

  . میاره بند رو

 کیتاری مثل اتاق تاریکی.  گیره می دهنم جلوي رو آب فلزي لیوان یه زن افسر دست و کنن می باز رو بند چشم

  . دارن ادامه میون در خط یه هنوز ها سرفه اما میکنم تر گلویی.  آشناست برام تقدیرم

  ؟ میگیرین رو بیچاره من...  ي یقه ، میارین کم جا هر تا...  چرا شما -
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  . میدي دستمون مدرك خودت -

  ؟ چی جرم ؟ چی مدرك -

  .گرده می بر جاش سر به نمیشم خفه تنگی نفس شدت از شه مطمئن تا ایستاده کنارم االن تا که شاهین

  . بگم تونم نمی چیزي اسمش از تر واضح. " نُت " - 

 شنگاه فقط ، میده خراشش گاهم گه هنوز هاي سرفه و کشه می خط روش ام سینه خس خس فقط که سکوتی توي

 ، شکست قبول یعنی ، آوردن کم.  نمیام کوتاه.  خاموش ي مبارزه یه.  نمیداره بر هام چشم از چشم هم اون و میکنم

  . نکرده گناه گرفتن گردن یعنی

 این ور تهدیدش بندازه گیرم نتونسته وقتی مهرنوش شاید.  دارم مشغله ابد تا کردن فکر براي.  مونم می صامت من

 دريق اون فقط باشه چی هر نیست مهم!  برسن چیزي به تا بزنن بلوف خوان می ها پلیس شاید.  کرده عملی جوري

  . میکنه کفایت برام کنم رد مرز از رو کاوه تا بخرم زمان بتونم

  ؟ نیومد یادت چیزي -

  . ندارم چیزي که میدونین -

  . یندازهم چین هام پلک ي گوشه زمین کف روي صندلی شدن کشیده صداي.  میشه بلند صندلی روي از معطلی بی

 اتاق هی توي و ببندن دوباره رو هام چشم تا میکنم صبر فقط.  خودم موندن به نه رفتنش به نه ، کنم نمی اعتراضی

 دیواره به نینگرا که حالی در.  جریانه در سرم پشت چی ببینم تا گردونم نمی بر سر.  افته نمی اتفاقی اما کنن حبسم

  . ندارم نگرانی براي چیزي هیچ که برسن اعتماد این به میذارم ، میندازه چنگ دلم هاي

 دامنه تا شمردنم...  و هزار ، دو و هزار ، یک و هزار.  شمردنشون به میکنم شروع.  میشن قطار هم پشت باز ها لحظه

 تهبس در کنار هم زن و نشستم اتاق توي سفت صندلی همون روي هنوز من و میشه دار ادامه امانی بی هاي دقیقه ي

  . میکنه تماشام اتاق ي

 جور زاره االن تا نکنه ؟ کرده کار چی مامان.  کرده خودش پیش خیال و فکر هزار االن تا.  باشه شده تابم بی باید بابا

  ؟ شده خبر با جریان از ثانیه هزارم یک توي همیشه مثل کاوه یعنی ؟ باشه زده جونش به غر

  ... سه و هزار ، دو و هزار ، ویک هزار

 چوبی ايه خرده تکه و ایسته می سرم باالي شاهین.  ببینم میشه وارد که رو کسی تا چرخم نمی هم باز.  میشه باز در

  . میزنه طعنه و نازه می بهشون آورده شش جفت هاي تاس مثل.  ریزه می میز روي مثل رو اي

  ؟ نیستن آشنا -
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.  تناف می هام شونه لحظه یه.  کنم می نگاه بودن پیوسته هم به زمانی معلومه که ها چوب خرده به دوباره حرفش به

  ! عزیزم مینیاتوري هاي ماشین.  کنه لمسشون تا ره می پیش خودآگاه نا دستم

 خرده این.  چینم می هم کنار میکنم کنترل رو لرزشش سختی به که هایی دست با رو چوبی ي شکسته هاي تکه

 دهش خرد ي بدنه روي از.  ندارن ظریفم مینیاتوري هاي مارتین آستن اون به شباهتی هیچ شکسته هم در هاي چوب

  . سوزونه می هم با رو قلبم و دست و میره فرو پوستم زیر چوب ي تراشه یه ها ماشین از یکی ي

 گاران.  کردن توقیف شد شروع کابوس این وقتی رو یادگارهاش.  بود آورده یادگاري برام کاوه رو چوبی هاي مدل این

  . میکنن مصادره کم کم دارن رو هام دلخوشی تمام

 . میگیرم دندون به رو اطرافش.  میکنم نزدیک دهنم به رو مجروحم انگشت و میریزم میز روي رو خاطراتم هاي خرده

 یم که آهی ي بهانه رو جراحتم سوزش و فرستم می بیرون رو مقطعم نفس.  میزنه بیرون پوستم خراش زیر از خون

  . میدم قرار کشم

 ببینمش ات میکنم بلند سر و میزنم صورتم به رو تفاوتیم بی ماسک.  گذاشته بین ذره زیر رو حرکاتم تمام شاهین

 هاش گرفتگی الي به ال رو گلوم توي افتاده هاي گره تونم می وقتی میشم روزهام این ي شده بم صداي ممنون.

  . کنم پنهان

  ؟ چی که ؟ خوب -

 دهش جاسازي ها ماشین این توي چیپ تا دو.  نمیسازن سفارشی رو چیزي همچین خود بی!  ساز دست هاي ماشین -

  . بود

 دهنم.  بکنم نباید.  کنم نمی سازي ظاهر.  میره من تن از آرومی به جون و میکنه هجی رو ها کلمه آرومی به اون

  . میده ادامه اون.  میشن گشاد هام چشم.  مونه می باز نیمه

 اون زا بیشتر...  "ُنت"...  اطالعاتیه نوع چه حاوي فهمیدیم و کردیم گشایی مرز رو قسمتیش یه تا کشید طول -

  . داریم احتیاج خصوصیش کلید به بیشتر بررسی براي اما.  بودي کرده ادعا که بود چیزي

 بار چند.  یفتهم پائین جون بی راه نیمه توي اما بندازه چنگ ام خشکیده حلق به تا میخوره تکونی دستم.  میاد بند نفسم

  . میکنم بسته و باز رو هام لب آب از دور ماهی مثل و میزنم پلک سرهم پشت

 نم پیش رو اش نسخه یه کاوه!  منه پیش ، دنبالشن همه که چیزي!  نُت ؟ میکرد رو فکرش کی!  نمیشه باورم

 دست از خودم میل به وقت هیچ رو داشتنیم دوست هاي ماشین.  امنه جاش من پیش میکرده فکر البد!  گذاشته

  . نمیدادم

 به کردن رفک وقت االن!  نه! ؟...  نکنه ؟! باشن رسیده کاوه اطالعات به نکنه.  کردن گشایی رمز رو قسمتیش یه گفت

  . گذره می سرم توي چی بفهمن اگر مباداست خود االن.  نیست مباداها
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  . میگین چی فهمم نمی...  من -

 شده نزدیک هم به ابروهاي با و میشه خم صورتم روي.  میده تکیه میز به رو دستش یه و ایسته می روم به رو شاهین

 رو زيچی اون باید حریف و نشستم بازي میز سر که قبولونم می خودم به.  میکنه رو و زیر رو ام چهره خطوط تک تک

  ... بُهت فقط.  کنه برداشت حالتم از خوام می من که

  ... اصال من.  نداره خبر ها چیپ... ؟ چیه...  این از هم روحم من کنین باور -

  ؟ میکنن کار چه تو پیش ها این پس -

 منتظر االن تا بود من مال اگر...  من ؟ چیه توش میدونستم چه من.  بود داده هدیه من به کسی رو ها ماشین این -

 جواب بودم رفته امروز همین.  ناخوشم.  گرفتم سرطان...  من.  بینین می که رو من روز و حال اصال...  تا موندم نمی

  ... اینا میدونم چه.  نیستم جریانی هیچ دنبال احوال این با.  بیارم رو مدارکش تونم می.  بگیرم رو آزمایشم

  . میگیره صورتم جلوي توقف ي نشونه به رو دستش کف و میشه جدا میز ي بدنه از دستش

  ؟ کی ؟ داده هدیه بهت کسی -

 اشهب منطقی هم که ؟ کی.  است شکنجه خود هم فکرش!  نه.  کاوه بگم تونم نمی ؟ کی بگم تونم می چطور ؟ کی

.  کنه نمی معطل خیلی حقیقت گفتن براي کس هیچ.  بدم جواب سریع باید دونم می ؟ کی ؟ کنه دورشون هدف از هم

  ؟ کی اما.  بتراشیش پذیري باور شکل به تا کنی صرفش وقت باید که دروغه

  ؟ کی -

  . چسبم می صندلی به محکم جونم ي مونده ته با اما میکنه جا از رو قلبم شاهین بلند صداي

  ... احوال این با من...  کنم درست دردسر خودم براي خوام نمی...  ، راستش خوب -

  ؟ کـــی -

 به و نهک کمونه ، کردن پرتاب سمتم به کشت قصد به که تیري تا میذارم.  میگم رسه می ذهنم به که چیزي اولین

  . برگرده خودشون قلب

  . خانی قلیچ سرگرد...  امیرعلی -

  . میکنه رصد رو هام مردمک دقت با و میگرده بر عقب به کمی

  ؟ چرا -

  . چرا دونم نمی من.  خواستگاري بود اومده بارم یه.  دار نگهشون یادگاري گفت.  دونم نمی -
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 درونم خشم و استرس روي امیرعلی کشوندن آتیش به.  میشمره ها رگ زدن نبض اثر بر رو پوستم هاي پرش متفکر

 کنن وربا رو دروغی دیگران که این براي اصال.  کردن بازي نقش و موندن آروم براي باشم داشته انگیزه تا میریزه آب

  . بود آورده من براي امیرعلی رو ها ماشین این!  آره.  بیاري ایمان بهش باید خودت همه از اول

  . ممیزن قدم فکرم با رو کوچیک اتاق عرض و طول نامعلومی هاي دقیقه براي هم باز من و میره بیرون اتاق از شاهین

 این یا ینکن اش تجربه اصال که این.  رسه نمی بهش دستت که چیزي داشتن یا تره سخت چیزي نداشتن دونم نمی

 تبر ات هتن شده که تنش به بعد و بگیره جون پیت و رگ توي ، کنه ریشه جونت توي و باشیش داشته مدت یه که

  . نباشه هم باشه هم که سراب یه بشه برات اینکه.  بزنن

 براش ساده حال شرح یه.  اومد دوباره شاهین.  نشد طوالنی خیلی بازجویی اتاق چهاردیواري توي انتظارم ممتد خط

 ماجراي و اش اداره به هام آمد و رفت.  بود کرده تهدیدم باهاش امیرعلی که حقیقتی همون ، محض حقیقت.  گفتم

 همه...  و خواستگاري بعد و سرهنگ پیشنهاد نکردن قبول براي اش توصیه و بازجویی اتاق میکروفون کردن خاموش

 لیخی که واقعیتی از جدید ورژن یه.  خودم ویرایش با...  اما ، بود افتاده اتفاق که جوري همون ، بود که طور همون چیز

  . رسید می نظر به واقعی

 آورده ور آزادیم حکم که کسی.  کیه فهمیدم نه و دیدمش نه که اومد در پشت کسی فقط آخر بار و رفت هم باز شاهین

 دم شدن هپیاد وقت که پژویی ماشین و بسته هاي چشم.  شد انجام تکراري تشریفات همون با برگردوندنم مراسم.  بود

  . دیدمش خونه در

 توي ریانهمو یه داشتن فکر چند هر.  باشه داده نتیجه زود قدر این امیرعلی زمین توي توپ کردن پرت که نمیشه باورم

  . خوره می رو پلیس ذهنیت تمام که چیزیه چوب انبار

 این هک هم چقدر هر.  ریزه می پائین هري بود شده بند سینه توي االن به تا زور به که دلم ، میکشه عقب که ماشین

 رشته رو هام بافته که این از ترسم می و رسن می تهش به زود یا دیر هم باز اما بپیچونم شاهین امثال براي رو کالف

  . کنن

  . کردم فراموش رو کلید که میگم خواهی عذر با و میذارم زوار آقاي زنگ روي رو دستم

 بیرون رو مخصوص گوشی ها کارتن الي به ال از ، در کنار.  بوم پشت سمت میرم راست یه و میدوم باال ها پله از

  . چسبونم می سینه به و میکشم

 ي هضرب چند هام انگشت سر با خونه دم و میگردم بر رو رفته راه پاورچین پاورچین و میدم جا جیبم توي رو گوشی

 از قبل.  میاره بیرون در الي از رو سرش و میکنه باز رو در هیوا ، بعد لحظه چند.  زنم می واحدمون چوبی در به آروم

  . پرسم می زمزمه به و میگیرم بینیم جلوي سکوت ي نشونه به رو دستم کنه باز دهن اینکه

  ؟ است خونه کسی -
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  . میاره پائین رو صداش تن ، من از تقلید به

  . رفت و زد زنگ کی به دونم نمی ، بود االن تا هم بابا.  هست مامان.  آره -

  . بیار رو من کیف برو -

  . میزنه داد اتاق توي از که میشنوم رو مامان ي گرفته صداي

  . میزنی حرف کی با!  هیوا -

  . خونه توي میذارم پا و نمیشم هاش دلنگرانی گرفتار که میکنه راحت رو خیالم ، نیست خونه بابا که همین

  ! ارادت عرض.  مامان منم -

 پشت ارب چند.  میکشه باال رو بینیش آب.  میشه متوقف جاش سر ثانیه یه دیدنم با و ظاهر اتاق در دم سرعت به مامان

  . بهم رسونه می رو خودش بلند هاي قدم با بعد. بگیره رو هاش چشم نم تا میزنه پلک هم سر

  . کشی می رو من تو آخرش -

 شبیه چیزي . نیافتاده برام اتفاقی هیچ بشه مطمئن تا بشمره رو موم تارهاي حتی میخواد انگار که میکنه وارسیم طوري

 یدهم بیرون که رو راحتش نفس.  کنم می بارون بوسه رو هاش گونه و میکشم هام لب روي کننده دلگرم لبخند یه

 هک رو مامان و میکشم بیرون کمد توي از رو کیفم.  میشم اتاقم راهی ، کنه شروع رو جواب و سوال که این از قبل

  . میکنم متعجب ، کرده سنجاق بهم رو خودش

  ؟ میري کجا -

  . میرم طفره دادن جواب زیر از جور یه و بوسم می رو اش گونه دوباره

  . گردم می بر االن -

  . میکنه تهدیدم و ایسته می در چارچوب توي

  . بري نمیذارم -

  ! خانم مهناز ؟؟؟ اِ -

  . میشه متوصل خواهش به که دونه می نمیفته کارگر زورش.  میشه سد روم جلوي دوباره اما بزنم دورش خوام می

  . میلرزه من بدن و تن این ، بیرون میري خونه از بار هر.  بري بعد ، شه درست کارات زودتر.  خونه بمون -

 یا يفرزند و مادر ازلی محبت ي رشته ؟ تره قوي کدوم اما میفته لرزه به تنش ي شده مجنون بید دیدن به هم من دل

  ؟ کاوه ابدي مهر هاي ریسه
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  . جان مامان شه کنده قضیه قال برم بذار.  بدم انجامش گفتن بهم که کاریه -

 یم کنار راهم سر از وقتی خودم از میاد بدم چقدر.  میدم تحویل دورغ ، صداقتش برابر در وقتی خودم از میاد بدم چقدر

  . نمیاره روم به اما میگم دروغ دارم گفته بهش اش مادرانه چندم حس انگار که طوري ، کشه

 ودشونخ با ها آدم رفتن اگر حتی میکنم فکر.  بدم فشار رو دستگیره که نمیره دستم اما میرم پیش ورودي در دم تا

 سرت از کرف این اگر خونه از رفتن بیرون از قبل بار هر.  بده برگشتن قول بهشون تونه نمی وقت هیچ پاهاشون ، باشه

  ؟ میکنی کار چه ، بگذره

  .فرستم می میکنه ام بدرقه دلشوره پا تا سر که مامان براي اي باره هزار ي بوسه دور از و گردونم می رو

 یرونب جیبم از رو مخصوص گوشی.  میزنم تکیه سردش فلز به و مونم می خونه در پشت اما میدوم پائین رو ها پله

  . میشمرم هم با رو ها برهان و ها بوق خودم با. میگیرم رو اش شماره و میارم

 بند ، ندمب نیم هاي نفس ، تا سه.  بفهمه رو این تونه نمی کوره عدالت ي فرشته ، تا دو.  نیست این کاوه حق ، یکی

  ! ؟... نکنه ؟ نمیداره بر رو لعنتی گوشی این چرا...  بره باید نیست وقت ، چهارتا.  ان کاوه جون

 رگ ويت تپنده و گرم خون ، میشنوم که رو پرسشگرش صداي.  نمیفته گوشیش روي اي شماره خط این با دونم می

  . نلرزه صدام تا گیرم می گاز محکم رو لبم ي گوشه.  میگیره راه دوباره هام

  . ببینمت باید -

  . پیچه می صداش توي مصلحتی ي خنده

  ! دروغه گفته چی هر بهنام -

 روي شهمی موج ترسم بالفاصله ؟ گفتن به حاجت چه اصال.  میزنم صدا رو اسمش.  گلوم توي میشه بغض صبح یاد

  که حسی دریا دریا

  . کنه می شنا هاش گوش تا صدام مغناطیسی امواج بر سوار و دارم

  ؟ شده چی -

  . بزنیم حرف باید فقط!  هیچی -

  . میام االن -

 ، بدنم سلول به سلول.  ببینمش باید.  میدم تکیه در تن به رو سرم و میبرم باال رو ام چونه.  بیاد تونه نمی.  بیاد نمیشه

 درست یزچ همه شم مطمئن تا ببینمش باید.  کنن می تابی بی دیدنش براي هام ریه سرطانی سیاه هاي سلول حتی

  . برانگیزه شک آزادي از بعد باهاش گرفتنم تماس بالفاصله.  دیدنش برم نه ، خونه بیاد تونه می نه اما میشه
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  . میفرستم برات رو آدرسش.  نه خونه -

  . میکنم پنهانش جیبم توي ارزشمند شی یه مثل میشه تموم گوشی با کارم وقتی و ساده پیام یه

  ؟ کسی براي زده دل و بوده دل دلش اگر شده دلش حریف کی اما دارم تردید رفتن براي هم هنوز میکنم باز که رو در

 گیرممی رو امیرعلی ي شماره.  میارم بیرون کیفم از رو خودم گوشی و میکنم پر سرد هواي از رو ام شده تباه هاي شش

  . میکنم قطع رو تماس بوق تا دو یکی از بعد و

 نبنديزما این تا میکنم خدا خدا.  کنه طی میخوام که رو مسیري مجاز سرعت حداقل با تا میذارم و میگیرم تاکسی یه

  . بیاد در جور لعنتی

 عمیق فسن یه امیرعلی اسم دیدن با وبعد میکنم تمرکز و میبندم رو هام پلک اول میشه بلند که گوشیم زنگ صداي

  . میبرم رو امانش و میکنم خالی سرش رو حرصم.  نمیدم مهلت بهش.  میگیرم

  ؟ کردي غلطی چه ببینم اداره دم بیا!  قافله رفیق و دزد شریک ؟ لعنتی کجایی -

 ضربدر یه بشه رد اطرافم قرمز خط از پاش کسی هر و خطرم ي منطقه من که جمعه حواسش.  میخوره جا امیرعلی

  . اسمش روي میفته

  ؟ سرت به زده -

  ... کوفتی سازمان اون اطالعات ، فروش وطن خائن توي.  سرت به زده تو.  عوضی جاسوس -

 ويت از راننده درگم سر هاي نگاه که میکشم آسودگی سر از هوفی.  کنه قطع رو تماس که رسه می عقلش قدر اون

 رکنهفک داره حق.  عجیبه براش پرشور ي مکالمه این از بعد مرگما مکش لبخند این فهمونه می بهم ماشین ي آینه

 يفکر چه دیگران که این از باك چه.  میارم در باشه الزم که بازي دیوونه جور هر کاوه از محافظت براي.  شدم دیوونه

  . میکشه پر کرده ام دیوونه که اونی ي خونه بوم روي تا آزادانه خودم فکر وقتی میکنن موردم در

...  

 راغس برم ، میگم راست اگر که بودن منتظر یعنی.  نزد هم حرفی هیچ.  نذاشت شرطی هیچ کردم آزاد موقع شاهین

 سر زشا نسنجیده کار یه و میشه پاچه دست مطمئنا باشه امیرعلی واقعا کس اون اگر و آورده سرم رو بال این که کسی

 ازیچهب این با باشن سرگرم بذار.  میکنن کنترل رو خطم دونم می نگفته.  دادن ادامه براي خوان می سرنخ یه.  میزنه

  . دارم الزم زمان کم یه ، کم یه فقط.  جدید ي

!  رشممنتظ همیشگی جاي همون که فرستم می پیام یه براش.  میده تماس رد که میگیرم رو امیرعلی ي شماره دوباره

 از اهر وسط ، نرسیده امیرعلی کار محل به.  رسه نمی ذهنم به چیزي این از بیشتر!  نداره وجود که اي همیشگی جاي
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 زودتر تنیس بعید ازش که دونم می اما دارم وقت کاوه رسیدن تا هنوز.  میندازم نگاهی ساعتم به و میشم پیاده ماشین

  . بیاد موعد از

 آسانسور تا مونم می منتظر.  میشم میخوره چشمم به که بلندي اداري برج وارد.  گذرونم می نظر زیر از رو اطراف

 کلید و ممیذار ایش شیشه اتاقک به پا برسه سر اي دیگه کس اینکه از قبل.  برسه کف هم به ساختمون اي شیشه

 رو گوشی که جور همون و میذارم گوشم به رو هندزفري سیم ، میشه بسته روم به که در.  میدم فشار رو آخر ي طبقه

 نم براي اما میگیره رو اطرافم کوچیک فضاي مالیمی موزیک.  میگیرم رو کاوه ي شماره ، داشتم نگه جیبم توي

  . کشم می رو انتظارش تلفن خط پشت از که کسیه صداي ، صدا نوازترین گوش

 و امن بی تماس هر پشت دیگه اینکه یا هامه نفس ریتم روي از دونم نمی ، میشناسه رو من بگم چیزي که اون بی

  . منه منتظر ناآشنایی ي شماره هر پس

  ؟ کجایی.  رسیدم من -

 هیچ کاش بگم نمیاد دلم.  نمیاد دلم نه...  کاش.  دیدي نمی هم وقت هیچ کاش.  ببینی رو من تونی نمی که جاییم

  . دیدیم نمی رو دیگه هم وقت

 ینب از.  کنم رعایت رو احتیاط جانب باید بازم ها تماس و خط بودن پیگیري قابل غیر وجود با دونم می و ندارم وقت

  . میکنم چین دست رو موضوعات ترین حیاتی ها دلتنگی ي همه

  . کردن اوراق رو ها ماشین -

 بر ما سر از دست ، دنیا هم هنوز اما!  شدیم توقع کم چقدر.  خوشه هنوز دیدنم خیال به فقط که نمیشه منظورم متوجه

  . نمیداره

  ... بوگاتی...  مازاراتی.  بگیر تحویل خونه دم ، بگو مدل.  سرت فداي -

  ! مارتین آستن تا دو -

 دنش اوراق این پشت که میفهمه ، سپرده من به چی دونه می که اون.  میکنن عریان رو خودشون ها کلمه زشتی تازه

  . میاد بند نفسم و میکنم حس رو هاش گرفتن نفس.  خوابیده اون و من دل شدن له پا زیر ها، یادگاري

  ؟ کجایی...  نبود وقتش االن!  نه -

  . نیست مهم -

 تا رمگی نمی آروم.  میکنم چشم چشم کردنش پیدا براي ها شیشه این پشت از که مهمه ، مهمه اما نیست مهم میگم

 این گاهی و ایستاده ، رحمه بی که شهري ي گرفته دود ي منظره وسط بلندش پالتوي توي که بینمش می وقتی

 می هندزفري گوشی روي محکم و میگیرن جوون ، بودن زده کابوس ، صبح از که هام دست.  سخته چقدر ایستادن
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 نگارا.  میشم گرم دیدنش به زمستون وسط.  کنم عوض اي دیگه موسیقی هیچ با رو صداش از ذره خوام نمی شینن

  . کافیه ها فصل زدن برهم براي بودنش تصور فقط

  ؟ حاجی دیدن رفتی -

 است نگفته هاي حرف از پر اش خفه هوم.  اکسیژن خوش حس از میشن پر من هاي ریه و کشه می عمیق نفس یه

  . باشه شده نرم که کشیده حسرت قدر اون هم حاجی دونم می.  خوبه.  نیست فریاد ، ها حرف این ته اما

  ! امشب همین شد اگر.  بهتر زودتر چی هر.  بري باید -

 مثل.  زدم رو رگم انگار ، میره تحلیل توانم.  میدم تکیه روم به رو ي دیواره به رو پیشونیم و میکنم ضعف احساس

 یکی.  دمب هشدار بهش باید اما بیارمشون زبون به تا میکنم جون.  ساده ي کلمه چند همین گفتن مونه می خودکشی

  . باشه من کس همه ، کس یه اون که خوام می من و ببره بدر جون آوار این زیر از تونه می نفر دو ما از

 من اهنگ افق از دورتر جایی ، شدن دوخته من به االن که لعنتی هاي دوربین اون کنم می دعا و چسبم می ها شیشه به

 نرفت براي جایی وقتی فایده چه اما.  میشن گشوده روم به درها و رسه می آخر ي طبقه به آسانسور.  کنن رصد رو

  ؟ باشی نداشته

  . میکنم لمس رو اي دیگه کلید و میبرم پیش رو دستم برگردونم رو که اون بی

  . جوره چی همه.  میریم هم با.  ریم می -

  . بري باید.  برو زودتر تو -

 ها شهشی ظریف تن به نشسته تصویر روي هام سرانگشت اما کنه نمی سست رو هام باید اي ذره هم صداش اطمینان

 من رتصوی که اینه ها اون با من فرق.  میگیرند بغل رو عکسی قاب که هایی آدم شبیه شدم.  میشن وادار نوازش به

 امروز چند هر. میکنم روم پیش سخت روزهاي ي ذخیره ، ذهن توي رو عکسش دارم.  بمونه زنده میخوام و است زنده

.  سمر نمی که دونم می اما.  رسم می بهش برم جلو کم یه و بیرون بزنم ساختمون این از اگر فقط اگر، ، نزدیکه بهم

  . وزهمیس ازعطش تا دو ما از یکی بشم این از نزدیکتر بهش اگر. ببینم رو رویاش دارم اجازه فقط که سرابه یه برام

 خیابون هی ، کوچه یه از تا منتظره انگار ، میگردونه سر اطراف به مدام و ایستاده شلوغ خیابون توي ، قرار سر هنوز کاوه

 شدن ینپائ و باال و میرم پائین و باال آسانسور اتاقک توي من و شه وصل بهم باز مسیرمون ، راه کوره یه شده حتی ،

  . میکنم مرور رو زندگیم

  . رسونم می بهت رو خودم بعدا منم.  برو پرواز اولین با.  گفتم چیزهایی یه ، فهمیدن چیزهایی یه -

  . نداره رفتن و پریدن توان من بی که منم پروازش بال انگار.  میشه خشک جاش سر
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 بیرون ات میکنه نگاه بهم منتظر و متعجب.  میاد داخل مسنی مرد که میبینم چشم ي گوشه از و میشه باز آسانسور در

 بازدمم از یشهش.  میکنم نزدیک دیواره به بیشتر رو خودم من و میزنه رو اي طبقه کلید بینه نمی ازم حرکتی وقتی.  برم

 مهه نقطه یه همین با میشد کاش.  میذارم نقطه یه کنارش و میندازم بخارها روي رو اسمش نقش من و میگیره بخار

  . کوتاهه هم دور نزدیکی این عمر حتی وقتی کرد تموم رو چیز

  . مونه می حرفش سر سمج هم هنوز وقتی کرده بخار هام چشم توي که است کاوه هاي دم.  میشه خیس سرانگشتم

  . میگیرم بلیط تا دو -

 شدن بلند معنی برام نمزده خاك بوي جاي به هم بارون حتی روزها این.  میکنه سرایی مرثیه ما حال به هم آسمون

 میکنم فکر لحظه یه.  رقصن می راست و چپ ، بارون طناز هاي قطره ساز به کاوه سیاه موهاي.  داره رو کاه عطر

  ... نیست کسی دیگه.  نیست کسی.  باشه مواظبش که نیست کسی وقت اون!  بخوره سرما نکنه

 می قلع حکم به.  میندازه باال ابرویی و میکنه نگاه رو سراپام.  بینه نمی و میبینه رو هام دیوونگی همراهم مسن مرد

  . میکنم زمزمه خودم با خیالش به وقتی ، میکشه کنار رو خودش کمی پس باشه خودش مواظب خواد

  . گرفته بارون.  دیگه برو -

 وجم قلبش که شده یکی اون و من جون و خون با که اکسیري چه این دونم نمی اما میکشه رو خون که خونه میگن

 شیشه قفس به میدوزه چشم و میگیره باال رو سرش ، ساختمون همه این بین از ، ازدحام اون بین.  میکنه پیدا رو قلبم

 ور آخر حرف اما تماشا از کنه نمی دل.  میکنه مکث کم یه.  ببینه رو من تونه می هم فاصله این از انگار.  من اي

  . میزنه

  . میدم خبر بهت رو پروازمون وقت -

 حفاري لیاتعم سینه این توي ، باشن مواظب دیگران تا کنم سنجاق ام سینه به چیزي باید میکنم فکر من و میره اون

  . شده پا به

  . میکنه جا از رو قلبم داره کسی

***   

 رو تو راه مکدو دونی نمی.  کنی تعیین رو مسیرت باید و ایستادي چهارراه یه سر میکنی حس زندگی توي اوقات گاهی

 تا نیک خطا اگر.  نیست برگشتی راه و است طرفه یک جاده این چون نداري هم اشتباه امکان و رسونه می مقصدت به

  ؟ کدومه راست راه بگه بهت دروغ بی که میکنی پیدا رو کی.  شدي عالم دو گمراه ابدیت

 ونمت می که کاري تنها.  باشم داشته امید چشم باید طرف کدوم به دونم نمی.  غرقم خودم ي پیچیده توي هزار توي

  . تره صادق همه از آدم دل گن می.  کنم اعتماد قلبم به که اینه بکنم
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  . کشم می وقت دارم فقط و گوشه یه نشستم.  شب اسیر شدم که بیزارم خودم روز و حال از

 از . کشه می بیرونش چاه یه اعماق از دستی که دارم رو آدمی حس ، میزنه صدام بابا وقتی که رفتم خودم تو قدر اون

  . میرم سالن توي و میشم بلند جا

 ونهخ باز نیمه در الي از هنوز ، پائین ي طبقه ي همسایه ، زوار آقاي باالي بلند اندام و ایستاده ورودي در کنار بابا

  . پیداست

 توي هزار ینع اما کنه می روش و زیر داره که پاکتیه بابا دست توي.  مونم می منتظر و ایستم می گوشه یه بالتکلیف

  . است دیگه کوچکتر پاکت یه توش فقط من وجود

 میکنه رازد سمتم به بعد ، میده تکون هوا توي باري چند رو پاکت و میبنده کامل رو خونه در میفته من به که بابا چشم

.  

  . هاست اون مال گفته.  داده زوار آقاي تحویل پیک رو این -

  . میده ادامه که میدارم بر جلو به قدم یه

  . نوشتن روش رو تو اسم که بوده دیگه پاکت یه توش اما ننوشته چیزي که روش -

 رو هام شمچ.  داشته نگه دستش توي رو پاکت ي دیگه سر هنوز بابا.  میکنه گیر هام انگشت الي به ال کاغذي پاکت

 اکتپ این از.  میشه مچاله مرطوبش هاي انگشت الي به ال کاغذ ي گوشه.  میرم پیش نگرانش نگاه تا و میارم باال

 راضیش لبخند یه با من اما داره رو حس همین هم بابا.  داره غربت بوي خودش با که ایه نامه انگار ، نمیاد خوشم

  . شد صخال شرش از نشه که چیزي نه حداقل نمیشه جا توش مشکوکی چیز هیچ که کوچیکه قدر اون پاکت.  میکنم

 اون ماا چیه پاکت این توي ببینه و کنم بازش جا همون تا منتظره دونم می.  خوره می لیز بابا دست از کاغذ کم کم

 داخلش به سرسري جور همون و میکنم رو درش روي چسب.  میارم بیرون رو کوچیکتر پاکت.  ندارم شجاعت قدرها

 و یستن مهمی چیز کنم وانمود که میکشم گمراهی هوم و میندازم باال اي شونه.  توشه کاغذ ورق تا چند.  میندازم نگاه

  . اتاقم توي گردم برمی

 خالی ور پاکت توي محتویات بالفاصله.  میبندم رو اتاق در اما میکنم حس رو میاد سرم پشت بابا که گامی دو یکی

  . دبی مقصد به صبح فردا براي بلیط یه.  هواپیماست بلیط یه.  میکنم

 اوهک آشناي خط دست. میکنم باز رو برگه تاي و میخورن تا پاهام در پشت.  هست پاکت توي یادداشت ي برگه یه

  . میده نوازش رو هام چشم

  ".  نمیرم رنگی جوجه جان به.  نمیرم تو بی من...  تلفنی قرار سر ، صبح 8 ، فردا "



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۵٨١ 

 

 تو یب من " گفتم که میشنوم رو خودم صداي انگار.  میندازه دام به رو من ، ریسیدم خودم که طنابی با زیرکانه چقدر

  " نمیرم که کاوه جان به.  نمیرم

...  رو ها نقطه تعداد ، میشمرن رو ها حرف تعداد.  میکنن دوره رو خط یک همین بارها بارها حریصانه هام چشم

  ؟ استه کج سر این پشت امید و دلتنگی وجب چند.  میزنن وجب رو ، رنگی جوجه ، رنگی گاف هاي کج سر کشیدگی

  ؟ نمیشن صاف ها راهه کج این چرا

 مرسون می هام لب به رو کاغذ.  گذشته جونش از بدجور یعنی ، میخوره قسم رو مردنیش ي جوجه جان وقتی دونم می

  . ما یعنی من.  کاوه یعنی من.  بوسم می رو من ي کلمه روي و

 و میشم بلند در پشت از.  میکنه باز رو در بابا که میزنم تا دوباره رو کاغذ پاچه دست.  میپرم جا از.  میزنه در به کسی

  . میدم هل پاکت توي هولکی هول رو کاغذ

 مثل.  نداره محتویاتش مورد در اي کنجکاوي هیچ میکنه وانمود هم اون اما دستم توي پاکت به شده سنجاق بابا نگاه

  . میده بهم فرصت یه فقط.  بدم توضیح بهش خودم تا میکنه صبر که داره قبولم قدر اون میده نشون همیشه

  ؟ میخوري چایی یه -

  . غنیمته هم دویدنه حال در همیشه که پدري با خوردن چاي و نشستن سکوت توي حتی

  . االن ریزم می -

  . بیاي تا ریزم می من نه -

 یندازنشم بیرون لونه از که اي جوجه مثل ، میذارتم تنها چهارراه سر.  میذاره تنهام بگیرم باید که تصمیمی و پاکت با

.  میکشم بیرون رو بلیط و کاغذ باز و میزنم زانو در پشت دوباره حس بی.  گرفتن یاد پرواز و پریدن به باشه مجبور تا

 . برم تونم نمی اما.  برم و برم تونم می.  نیست چیز هیچ و هست چیز همه.  آزادیه از انگیزي دل ي وسوسه فرار

  . بکنم باید کاري چه بگه بهم که ام نشونه یه منتظر

  . میزنه صدام سالن توي از بابا

  ! هما کرد یخ چاییت -

 قتیو.  نیست چیزي بد اوقات گاهی هم اجبار که میگذره ذهنم از لحظه یه.  نرفتن و رفتن فکر از کنم می یخ منم

 با کدوم هر که زندگیم قطب دو بین تونم می چطور من حاال.  کنی قبول هم رو عواقبش باید انتخاب براي مختاري

  ؟ نکنه پشیمونم فردا که برم رو راهی ؟ کنم گیري جهت ، کشن می خودشون طرف به رو من قوا تمام

 میمتص و میاد بیرون آشپزخونه از لحظه یه مامان.  شینم می بابا کنار سالن توي میرم و میذارم میز روي رو پاکت

  . میره خودشون اتاق به و میکنه بهانه رو خواب ، نگرفته آروم بدنش اما بشینه ما کنار میگیره
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 یک ور دلم آن یه توي.  میشم خیره چرخونه می دستش توي هنوز رو خالی لیوان که بابا به و میکنم مزمزه رو چاییم

  . میدم نشون رو خودم و میکنم فرض نشونه یه رو این و ندارم نشونه.  میکنم دله

  ؟ بزنم حرف باهات داري حوصله بابا -

 . کنه برآورده رو اش خواسته که میکنه کار همه پدر ، بخواد پدرش از چیزي اي بچه وقتی.  داره حوصله که معلومه

  ؟ بزنه دخترش ي سینه به رد دست میشه مگر دل درد دنیا یه و وقته کمی فقط خواسته این که حاال

  . کرد رو و زیر رو من نبود و بود تموم بودنش که یکی همون با.  نبود یکی و بود یکی با.  میکنم تعریف رو ام قصه

 . میکنه تر رو دومون هر چشم و باره می بارون ام قصه توي جاهایی یه.  میکنم شروع پائیز هواي و حال با روز یه از

 توي از هم جاهاي یه.  کنم نمی کاري مخفی.  نمیگم دروغ.  میکنه خشک رو هامون استخون و سرده جاهاییش یه

  . میندازه آب رو هامون دهن و میشه بلند جگر و لبو خوش بوي هام حرف

 هک هام حرف.  میزنم ورق هم خودم براي رو کتاب این همزمان و میکنم تعریف بابا براي رو اومده پیش چی هر بار یه

 اعتیس چند حاال ، نه که دقیقه چند.  پیش دقیقه چند همین به ، زمستون ي زده برف سرماي به رسیدم میشن تموم

.  بودن مرزها ور اون که برینی بهشت.  برگشتم و رفتم بهشت ته تا یادداشت خط یه با که ساعتی همون.  گذشته

  . باشه خواست می که دنیا جاي هر حاال دارم نگهش نزدیکم خواست می دلم و بود نزدیکم

 تونم نمی و پائینه سرش.  گرفته بغل توي رو یکی اون و گذاشته زیرش رو زانوهاش از یکی که میکنم نگاه بابا به

 نیست ما ینب مانعی ، اي نگفته حرف دیگه.  میزنم کنار و میدارم بر بینمونه هنوز که رو چاي سینی.  ببینم رو صورتش

.  

...  

 روشن دلم اما خاموشه میزنه سوسو سرمون باالي که یکی همین از غیر ها چراغ ي همه.  میندازم نگاهی اطراف به

 چشمک بهم تازه ها نشونه انگار.  میشه بلند محله مسجد از صبح اذان صداي که میبرم آشپزخونه به رو سینی.  شده

  . میزنن

 خم و پیچ توي درگریبان سر هنوز بابا.  بگیرم وضو تا شرم از میشم آب.  میکشم آب صدا و سر کمترین با رو ها لیوان

 تباب فقط توقع بی بار یه.  خوام نمی هیچی ازش و خونم می نماز رکعت دو.  میگردم بر اتاقم به.  مونده ماجرا این

  . میکنم تشکر چیز همه

 . میزنم گره هم توي رو هام دست و میکنم باز رو چادرم ي گره.  شینه می کنارم بابا که نکردم جمع رو جانماز هنوز

 روي رو انگشتش و میکنه روشن رو مطالعه چراغ.  میکشونه میزم روي چراغ تا رو دستش ، نشسته طور همون اون

  . بپرسه ، نکنه بیدار رو هیوا که آرومی صداي با تا میزنه دل دل.  درمیاره حرکت به میز روي پاکت هاي کناره

  ؟ داري اعتماد بهش -
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 من.  نداره اعتماد بهت اون خدایا ".  نزدیکتره بهم ازش خدا میگن که جایی همون.  میشینه گردنم رگ روي دستم

  " ؟ دارم اعتماد بهش

  . میگه زبونم و میاد پائین تائید به بدم فرمانی بهش که اون بی سرم

  . آره -

  . میشی پشیمون حتما نري ، شی پشیمون روز یه شاید بري...  آه...  میدي جواب بالفاصله طور این وقتی -

 ، بد دشای ، باشه خوب شاید ، بري بذارم " میگه خودش با داره انگار.  میزنه حرف خودش با انگار.  بابا طرف برمیگردم

 کوچ ، زمستون این وسط ، گنجشک این ؟ داري موندن براي هم جایی مگر اصال ، بمونی جا این.  شم پشیمون شاید

 که ممیشنو رو صداش لرزش اما ببینمش درست نمیذارن که افتادن هایی سایه صورتش روي.  "!  میره می که نکنه

  . حدسیاتم روي میزنه تائید مهر

  . رسونمت می.  کن جمع رو وسائلت -

 به ربهض یه با و میشه کشیده زانوش روي بار چند بابا دست.  رسه نمی ذهنم به چیزي اما گفتن براي میشه باز دهنم

  . میشه بلند جا از من پاي روي

 زیر رو ريکت. گرده می خودش دور و آشپزخونه توي میره که ببینم و بکشم سرك تونم می نشستم که جایی همین از

 ارشک که داره تردید انگار. برداره چیزي که اون بی ، میکنه بسته و باز رو یخچال در باري چند و میگیره آب شیر

 گذر شونخیابون از که اي دبیرستانی دخترك منتظر روز هر که گرفته رو تصمیمش بهمنی حس با اما نه یا بوده درست

  . مونه می میکنه

 به گاهن یه ، میذارم کوله توي رو چیزي بار هر.  میدم جا توش رو ضروریم وسائل از مقدار یه و برمیدارم بزرگی ي کوله

 قیقهد چند.  میکنم بر از رو کوچیکمون اتاق ي گوشه گوشه.  میندازم خوابه غرق خودش تخت توي خبر بی که هیوا

  . میکشم رو زیپش و میذارم کوله توي هم رو پاکت آخر دست.  میکشم دراز هادي خالی تخت روي

 بابا.  هبش آماده رفتن مدرسه براي و کنم بیدارش تا میکنم نوازش رو هیوا موهاي.  میزنه صدام آشپزخونه توي از بابا

 ، بار یه شده جور هر داره قصد بابا اما کرده پف مامان هاي چشم.  میزنه بیرون خواب اتاق توي از مامان همراه هم

  . کنه جمع صبحونه میز دور رو خانواده این بار، آخرین براي

 خودش هک داره اصرار بابا اما کنه کمکش میخواد متعجب مامان.  میکنه رو و زیر رو ها کابینت بابا و شینیم می میز دور

 دعوت خودمون مهمونی به رو خودمون شده که هم روز یه میخواد میگه.  کنه پیدا رو مامان مخصوص هاي فنجون

  . رو هام حسرت من و بلعه می رو هاش بغض بابا.  میخورن صبحونه خبر بی هیوا و مامان.  کنه
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 امانم هاي مالیدن نون روي پنیر دقت با ، هیوا هاي کردن خورد نون.  میسپرم ذهن به رو خاطره این تصویر به تصویر

 هنذاشت مامان که مدت این از بعد و میکنم جمع رو صبحونه هاي ظرف خداحافظی براي.  بابا دزدکی هاي نگاه حتی ،

  . میشورمشون ، بدم انجام کاري

  . میکنم بغل رو مامان.  بوسمش می میکشه درهم ابرو و نمیاد خوشش هیوا اینکه با.  پوشم می رو هام لباس

 تموم اگر.  شم تموم ام خانواده ذهن توي خوام نمی.  شدن تموم ، کردن تموم یعنی وداع.  وداعه یه شبیه چیز همه

  . بمونم زنده همیشه ها اون یاد توي خوام می.  مردم بشم

 دونم یم که رو هایی گوشواره و میبرم دست.  میکنه نگاهم طلبکار.  برگرده در دم از تا کشم می رو هیوا ي کوله بند

 مونه می ما سابقه بی بخشش این مبهوت.  میذارم دستش کف و میارم بیرون گوشم از بوده دنبالشون چشمش همیشه

  . که دوشش روي میزنم. 

  ! ها گیرمشون می پس میشم پشیمون.  شد دیر ات مدرسه برو -

  . میخنده مامان.  پره می بیرون در از و میکنه مشت رو دستش.  بوسه می رو ام گونه خودش رغبت با بار این

  ؟ خبریه -

  . میشم خوب زود معموال من که دونی می ، نباش نگران.  آنیه جنون یه فقط!  نه -

.  نگپارکی توي میریم باهم.  بردارم خودم رو شده سنگین ي کوله نمیده اجازه و میاد باهام هم بابا که اتاق توي میرم

  . میکنم بررسی رو شرایط و ایستم می ماشین در کنار مردد

  . نظرم تحت کنم فکر اما نیستم مطمئن -

  . میکنه باز برام رو عقب در بابا

  . بکش دراز پشت اون -

  . میشم جا هم عقب صندوق تو.  میشه معلوم دقت کم یه با فکرکنم -

  . میده بیرون بینی از محکم رو نفسش و میبنده هاشو پلک لحظه چند.  میخوره چین پیشونیش

  . جا اون بري تونی نمی حالت این با -

  . میشم لوس کم یه و میکنم کج گردن

  . بیشتره هم هیجانش تازه.  خوبه که حالم -

  . یشهم تسلیم ندارم اومدن کوتاه خیال بینه می وقتی و میده تکون سري. میشه خیره بهم نومید و میکنه باز چشم

  . باالتر خیابون تا چند تا فقط -
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  . یگهم ها پله از دویدن باال حال در و میذاره جلو صندلی زیر رو کوله.  میکنه پا اون و پا این کم یه.  کنم می موافقت

  . کن صبر کم یه -

 ورد یک.  میکنم کار چه دارم دونم نمی هم هنوز.  دارم دلشوره.  نمونده زیادي چیز هشت تا.  میکنم نگاه ساعتم به

  . هست پتو یه دستش توي.  برمیگرده بابا تا میشکونم رو هام انگشت ي همه مفصل کامل

 در روي هاش دست.  بگیرم جا صندوق توي تا گیره می رو دستم بعد.  میندازه کفش رو پتو و میکنه باز رو صندوق در

 مثل ، تاریک ، روزن بدون محدود فضاي یه.  میرم فرو تاریکی توي من بعد و میکنن مکث ثانیه چند براي صندوق

  ؟ یچ موقع اون.  میکنه باز نور سوي به رو راهم دوباره دیگه ي دقیقه چند بابا که دارم امید االن فقط ، قبر تاریکی

 چنگ ام معده ي دیواره به و میدن هم دست به دست خودم اضطراب و ماشین هاي تکون.  میفته راه به ماشین

 به بنزین بوي و صندوق ي خفه هواي. میاد باال گلوم تا خوردم اجبار به که اي صبحونه لقمه تا چند همون.  میندازن

  . بیارم دووم باید.  کنم کنترل رو هام نفس تا گیرم می دهنم جلوي رو دستم.  میندازتم سرفه

 زود.  کنه لندمب تا میگیره رو بازوم بابا.  تابه می اتاقک توي نور دوباره و میشه متوقف ماشین که کشه نمی طول خیلی

 روي بابا نگاه لحظه یه.  بکشم بیرون رو خودم بتونم تا میگیرم صندوق ي لبه به رو دستم.  لرزم می.  شدم جون بی

 ره بار این و میکنه جور و جمع رو خودش زود.  گیرم می خودم آلود خون دست تا رو خیرگیش رد.  میشه خشک دستم

  . گیره می محکم رو بازوم دو

 با یرمم حال از جلو صندلی روي و میام بیرون.  شده پارك خونه باالتراز خیابون تا چند خلوت ي کوچه یه توي ماشین

  . نکنم این از تر مشوش رو بابا خیال تا میشونم هام لب روي کمرنگی لبخند وجود این

 خداحافظی هم شهرم با و بیارم جا به رو رفتن آئین میدم ترجیح اما کنم استراحت و ببندم رو هام چشم میکنه اصرار بابا

  . کنم فرار ازشون مجبورم حاال و شدم عاشق ، کردم زندگی ، زدم قدم توشون که هایی خیابون.  کنم

 نگاهم اب رو آخر ي طبقه تا.  میکنه پارك اي شیشه آسانسور با برج همون جلوي رو ماشین بابا رسیم می که قرار سر

  . میگردم بر و میرم باال

 تونزمس ، رسم می هاش نفس گرماي به که همین.  میکشه رو انتظارم ماشین جلوي کاوه میگذارم که خیابون به پا

 اش هسین روي که هایی دست.  گیرن می آروم دیدنم به میخوردن تکون مدام که پاهاش قرار بی عضالت. میبازه رنگ

  . بکشه آغوش در بودن من با عواقب ي همه با رو من تا است آماده انگار.  میشن آزاد ، بودن شده چلیپا

 و یرهم ایستادیم هم دوشادوش حاال که ما بین نگاهش.  میاره بیرون صندلی زیر از رو ام کوله.  میاد کنارمون به بابا

  . برمیگرده

  ؟ هستی میزدي که هایی حرف سر هنوزم -

  . میده جواب مقتدر و محکم کاوه
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  . همیشه و هنوز -

  ... اما کنید عقد جا همین الاقل خواست می دلم اینکه با -

  . میکنه دراز کاوه طرف به رو ام کوله و میزنه پس رو دلخوریش.  میذاره ناتموم رو ناکامش آرزوهاي بابا

  . میده اطمینان بهش و میگیره دست به رو کوله کاوه

  . هستم مواظبش باشید مطمئن -

  . میکنه زمزمه فقط شه شکسته ابهتش اینکه از قبل و میگیره عمیق نفس یه بابا

  . سپردمتون خدا به.  برید -

 دلتنگه ناال همین از انگار اما بوسه می رو پیشونیم.  میکنه نوازش رو من بازوي.  میده فشار و میگیره رو کاوه ي شونه

  . میشه ماشین سوار و کنه می پشت بهمون بالفاصله هم بعد.  میکشه آغوشم در محکم که

 پرت ردنک فکر بلند بلند با رو حواسم و بیفتم راه به تا میکنه وادارم کاوه اما بگیرم ماشین رد از چشم نمیاد دلم من

  . میکنه

  ! گفتی بهش پس.  بیاي بابات با کردم نمی فکر -

  . بسازي جدید پل تونی نمی ، نکنی درست ، کردي خراب سرت پشت که رو هایی پل تا دیدم کردم فکر چی هر -

  . دونم نمی ، جهان کجاي ، شکسته پل کدوم روي.  پرته اون حواس حاال.  میشه معکوس کارمون

**  

 اريرمزنگ هاي زبان حتی نه و...  نه ، فرانسه نه ، انگلیسی نه.  فهمیم نمی آدمیزاد زبون گاهی ها آدم ما چرا دونم نمی

 یه.  دنیا هاي آدم ي همه بین مشترك زبون همون ، آدمیزاد زبون.  خورد دردمون به روزي شاید میگیرم یاد که رو

 ، رفتن اهر ریتم که زبونی.  فهمن می رو ناگفته و نانوشته زبون این هستی ي همه.  نداره احتیاجی کلمه به که زبون

  . میکنه القا بهت رو معنایی یه کدوم هر که میشه سیالی جریان ، توش ، کردن زندگی ، کشیدن نفس

 این وسط شاید چند هر.  گیره نمی آروم چرا.  شده چش بفهمم تونم نمی و افتاده وال و هول به باز نفهمم زبون دل

  . بتپه همیشه مثل که دارم جایی بی توقع ازش هیاهو

 جشح سفر از داشت بزرگ مامان وقتی ، پیش سال خیلی ، مهرآباد هم اون.  بودم اومده فرودگاه بار یه فقط حال به تا

 این ، ماا بار این.  کرد می تشدید رو هیجانم ، فرودگاه شلوغی و داشتم گرفتن سوغاتی ذوق ، موقع اون.  گشت برمی

 برداشتش روي آدم حال و حس چقدر.  میکنه سردرگمم فقط همه و همه ، ها چمدون و ها آمدن و رفتن این ، ازدحام

  ! موثره اطراف دنیاي از
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 هندسیم و الکترونیک ي نخبه تا چند از ، حاجی.  کاوه نه ، بمونم جا این بیشتر تونم می من نه.  نداریم زیادي وقت

 یه ودنب تونسته فقط ها اون و کنن کار کاوه ي سینه توي چیپ اون روي محرمانه طور به تا بود خواسته...  و پزشکی

 و ارهمی دوام محدودي مدت البته که ، کنه مختل رو امواج تا کنن جاسازي پوستش زیر رو بدن با سازگار ي تراشه زیر

 دسترسی چون.  کنه کار واقعا که شرایطیه تحت تازه ها این ي همه.  بشه برداشته آینده روز چند از کمتر باید

 آدم همه این بین مدت تمام همین بابت.  کنن پیدا براش صد در صد ي چاره راه یه تا نداشتن چیپ اون به مستقیمی

  . باشه کرده کمین کاوه براي جمعیت این از نفر یه ، جا هر ، گوشه هر ممکنه.  نظرم زیر میکنم حس

 نمی کونت کاوه کنار از.  رسیدیم زودتر دقیقه چند فقط ما و پره می موقع به پروازمون که اینه آوردیم که شانسی تنها

  . میزنن دو دو طرف اون و طرف این هام چشم هم باز ولی خورم

 آزادش دست.  انداخته اش شونه روي هم رو من ي کوله هاي دسته از یکی و داره خودش با کوچیک چمدون یه کاوه

 رفتن.  اشهب حائل میزنن تنه دیگه هم به رفتن براي دوان دوان که مردمی و من بین تا ، گرفته پشتم ، دیوار یه مثل رو

  . بشه ختم رسیدنی به حتما نیست معلوم حتی که هایی

 کاوه . میکشم راحتی نفس رسیم می که صف به.  کنیم می طی بلند هاي گام با رو ها گذرنامه کردن چک جایگاه تا

 ي هدفترچ.  میندازه نگاهی بهشون و میاره بیرون رو بلیطش و ها گذرنامه پالتوش جیب از.  میکنه مکث لحظه یه

  . میکنه نگاهم خیره و میگیره سمتم به رو رنگ زرشکی

  ؟ دسته دم بلیطت -

 رو لیطب تا میکنم باز رو زیپش آویزونه اش شونه روي کوله که جور همون.  گذاشتم کوله توي رو بلیط میفته یادم

  . بیارم بیرون

 خودم دوش روي رو کوله کردن صحبت تر راحت براي و میخوره زنگ کاوه گوشی.  میرن جلو صف توي نفري چند

 یه و است کاوه به چشمم یه.  میکنم رها بسته نیمه رو کوله زیپ سرسرکی من و میشه اعالم مجدد پروازمون.  میذاره

 ناگهان کاوه هک بگیرم جا قبلی نفر پشت دوباره تا میکنم تند پا.  افتاده جلویی نفر و ما بین که اي فاصله به چشمم

  . میفته پائین ام شونه روي از کوله و میخورم سکندري.  کشه می عقب و میگیره رو دستم

 ، یشهم قطع که تماسش.  میکنه صحبت تلفنش با داره هم هنوز و کشیده درهم ابرو که میکنم نگاه بهش متعجب

 دست در دوباره بود کرده رها که رو چمدونش ي دسته.  میکشه موهاش مابین دستی و گردونه می طرفین به سري

  . میده فشار و میگیره

  ؟ شده چیزي -

  . میکشه هم روي رو هاش لب و میشه خیره هام چشم توي ثانیه چند

  ؟ بریم طوري این تونیم نمی -
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  ؟ چرا -

 روي که فکی.  میکشه بیرون هام انگشت الي البه از گیره دستم به هنوز که رو بندش و میکنه بلند زمین از رو کوله

  . میشن فشرده هم به دستش حصار توي هام استخون.  میگیره چنگ به رو دستم ، میشه گیر جا اش شونه

 ودهب پیشش سرقتی سازمانی هاي سالح اون از.  گرفتنش هم مدرك با ظاهرا.  گرفتن رو پلیس توي مهرنوش رابط -

.  

 ها دتم رو برادرم و بود گذاشته هادي ي پرونده روي که لعنتی ي اسلحه اون یاد!  کردن دستگیر رو امیرعلی.  میرم وا

 رو کاوه و من زندگی تونه می نفسش ، بزنه حرفی اگر اما نمیاد رحم به براش هم اي ذره دلم.  میفتم کرد محبس اسیر

  . بده باد به

  . میده ادامه کاوه.  چسبیدن زمین به پاهام.  شدن چفت هم روي هام دندون.  میزنم چنگ رو کاوه پالتوي ي گوشه

  . باشن کرده پخش هم رو عکسمون باید.  تعقیبم تحت من احتماال و الخروجی ممنوع تو -

  ... به لعنت.  منه تقصیر.  بگم بهشون رو چیزهایی یه شدم مجبور گفتم...  گفتم -

 نگشتا ثانیه چند.  بیارم زبون به رو ام جمله ي بقیه نمیذاره و میکشه آرومی هیش.  میشینه هام لب روي کاوه دست

.  شمرممی رو ها ثانیه این دلم توي من و میکنه دعوت آرامش به رو ام چونه زیر تا ها لب برجستگی وار نوازش شصتش

 اقیب همکاري به رو شصتش ، شصت ، پنجاه...  ؟ میشه تموم کی مصبیت این ي چهله...  چهل ، سی ، بیست ، ده

  . میگیره رو ام چونه بعد و خونه می فرا ها انگشت

  ؟ خوب.  نداره هم اشکالی.  نیست تو تقصیر.  میگم چی گوش خوب -

  . بشورم میرن رژه ذهنم توي ناخودآگاه که رو وحشتناکی تصاویر تا میزنم پلک سرهم پشت بار چند

  ؟ میشه چی ؟ چی حاال -

 قلبش هب و میاره باال اش سینه روي تا رو دستم.  میکنه قفل هام انگشت الي به الي رو هاش انگشت و میزنه لبخند

  . میکنه نزدیک

  . که ساختمش خودم که بشم چیزي اسیر که نمیشه.  کن اعتماد بهم -

 دمکمر ي دریچه از میکنم سعی و کاوش رو نگاهش ته گنگ.  بیاد پیش قراره چی فهمم نمی.  میگه چی فهمم نمی

  . میاد پائین صداش تن.  برم جلو مغزش ته تا هاش

 ات کردم جمع اطالعات سري یه.  تمومه کارم ، نیام کارشون به که روزي که دونستم می شدم سازمان وارد وقتی از -

 رو شکلید.  کنم ارائه سازمان خود به نُت قالب تو رو طرحش شدم مجبور رفت لو جریان هم وقتی.  نباشم خالی دست

  . شه پیدا راحت ، اومد سرم بالیی وقت هر که داشتم نگه جایی هم
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 سیل ، یلس.  میکنم معنی مغزم ي نامه لغت توي رو بال.  میشه راست تنم به مو بیاد سرمون ممکنه که بالیی فکر از

  . ممکنه هم ها این از بدتر هنوز نه...  ام سینه توي سیاهی ، طاعون...  شدم رو و زیر زندگی ، زلزله...  هام اشک

 تو شپی باید رو اش نسخه یه کردم فکر بعد.  گذاشتم تو اون رو چیز همه و کردم خرید پیش خودم اسم به قبر یه -

  ... تقصیر.  ببخش.  باشی داشته ضمانتی یه هم تو تا بذارم

 رو دردها.  شریکیم هم با رو چیز همه ما.  میکنه وادار سکوت به رو اون هاي لب که منه هاي سرانگشت بار این

  ... رو ها هراس ، رو ها ،تقصیر

  ؟ کنیم کار چه حاال -

 گیر از قبل تا جوري این.  میده لو رو مهرنوش همه از اول که شده ریزي طرح جوري رو نُت.  میریم زمینی زودتر -

 به رو برق اون سند و میدم تحویل پلیس به رو نُت کلید آدرس ، شدیم رد مرز از.  میکنه درست دردسر برامون افتادنش

  . است دوباره تولد به قرارمون تو و من وقتی ؟ هوم ؟ چرا مرگ.  میزنم مهرنوش نام

 که نای براي اشتیاقش دیدن نیست سخت.  شم لبریز وجودش آرامش از من تا میکنه هاش حرف ي ضمیمه لبخندي

  ! ناهمگونه عجیب زبونش و ها چشم لحن چند هر.  کنیم شروع هم با.  باشیم باهم شده جور هر ، جا هر

 قهوه فنجون تا دو.  کشونه می فرودگاه شاپ کافی تا خودش همراهش رو من و کنه نمی رها رو دستم اي لحظه کاوه

 هاي انگشت به رو من تن و جون هم هنوز اما بده انجام رو الزم هاي هماهنگی و بزنه تلفن یه اون تا میدیم سفارش

  . زده گره خودش

 من اما داره نگه هم از دور رو ابروهاش تا شده متمرکز صورتش عضالت روي حواسش و حاجیه با گوشش میون این

 میشه نپائی و باال لحنش میشنوه حاجی از خط پشت که حرفی هر با وقتی ، شناسم می رو صداش زدن نبض دیگه که

 ي قهوه فنجون یه تا میره که میکنه اشاره بهم و میشه بلند جا از لحظه یه.  میدزده ازم مکالمه موقع رو نگاهش. 

  . بگیره خودش براي دیگه

 یم دور از.  میکنه آلودم حزن ، دیدي رو هاش گریه صحنه پشت که دلقکی به کردن نگاه مثل هاش بهانه شنیدن

  . میده ماساژ و گرفته حاجی با زدن حرف موقع رو پیشونیش طرف دو ، دست با که بینمش

  . موندیم جا کوچ از ما و پریده پروازمون میگه بلندگو پشت صدایی یه

  . کردم خراب رو چیز همه خودم دست با.  میشم خیره هام دست به

  . شینه می میز سر و برمیگرده ، میداد سفارش رو اش بهانه باید بیاره یاد به که اون بی کاوه

  ؟ قهوه -

  . کنهمی بلند و برمیداره رو من فنجون.  کنه بازي باید هم خوب ، کنه بازي باید و سنه روي هنوز که میاد یادش تازه
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  . تره شیرین یکی این دیدم -

  . کنه دعوت خودش سرنوشت به رو من فال تا نوشه می رو فنجون ي مونده ته

  . میکنه ردمون مرز از نفر یه جا اون.  بهتر زودتر چی هر.  کردستان بریم باید -

 رارف طور این فکر و ندارم همقدمی یاراي دونم می.  بار شدم حاال و بشم خاطر یار خواستم می میکنم فکر لحظه یه

  . کرده آشفته رو کاوه که مریضه من با کردن

 دم به ، اند شده کبود بیماري و سرما از که رو ام مرده هاي ناخن و میزنه چنگ رو اتصالمون ي نقطه دوباره کاوه

  . میکنم تائیدش.  دادن جون براي میگیرم جون.  کنه می مهمون خودش مسیحایی

  . بریم -

 درق اون.  میزنه چشم به فرودگاه سالن همین توي از رو دودیش عینک.  میکنمش جا از و میشم آویزون ساعدش به

  . نیست جاش سر چیز هیچ که میزنه جار دروغینش آرامش. سیرم سادگی از که خوردم فریب

  . نزدیکن ما به ها ترس این چقدر و شدن جدا از ترسه می.  خواد نمی ترجمه حرکاتش.  میشه حلقه کمرم دور دستش

  . میدم شکل رو افکارم ذهنم توي من و میریم پیش ترمینال تا تاکسی با

  ! محدوده نجات هاي قایق ظرفیت.  گرفتم رو تصمیمم رسیم می که مقصد به

 تا دو باجه جلوي وقتی.  برمیداره ها تعاونی از یکی سمت به رو هاش قدم و میده باال رو پالتوش ي یقه هاي لبه کاوه

  . کنم می تاکید و حرفش توي پرم می خواد می بلیط

  ! یکی فقط -

  . بخونه رو ام چهره واسطه بی تا برمیداره صورتش روي از حواس بی رو عینکش

  !؟ هما -

  . میکنم زمزمه و میکشمش عقب کمی

  . بینیم می رو همدیگه جا اون.  بگیریم بلیط جداگانه بهتره.  خطرناکه هم ، سخته هم رفتنمون هم با -

  . میکنم ردیف سرهم پشت ربطه بی و باربط برهان و دلیل چی هر که کنه اعتراض میخواد

 پیدامون راحت جوري این باشن دنبالمون اگر.  بریم هم با قراره دونن می ، باشن کرده چک رو ها پرواز لیست -

  ! کاوه سخته من براي کن قبول...  راه همه این اونم ، اتوبوس با اصال.  میریم جدا.  میکنن

  . کنه پیدا راه دلش به شک نمیدم اجازه.  میکنه حالجی رو اوضاع متفکر و میفته مکثی هاش نفس توي
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  . بریم و بده جواب درست راه یه این الاقل بذار -

 و همیگیر خودش براي بلیط یه هست جور هر اما پیداست دلخورش سکوت و ها کردن دست دست توي نارضایتیش

  . بگیرم تماس باهاش رسیدم وقتی میشه قرار.  کنه می همراهی مسیر هاي شخصی دم تا رو من

 نشستن ینماش توي ها مسافر ي بقیه.  میده جا جلو صندلی زیر رو کوله.  میکنه چک بدبینی با رو اش راننده و ماشین

 داشبورد روي رو سیگارس پاکت و کرده روشن رو ماشینش پخش جا همین از حتی.  حرکته ي آماده هم راننده و

 شه پشیمون که این از قبل.  میشه جمع هاش پلک ي گوشه ، میفته که وینستون پاکت به کاوه چشم.  گذاشته

 شاید . میکنم شک لحظه یه.  نمیشه باز.  کرده لج من با هم اون انگار اما.  میدم فشار دستم توي رو در ي دستگیره

  . کنم بازش تونم نمی خواد نمی دلم چون

 یرونب به رو در و میشه خم داخل از راننده.  میزنه نم بیهوده تالش این از هام چشم.  کشم می باال رو دستگیره دوباره

 از من...  میزنه بیرون پخش موزیک صداي داخل از.  میشه باز باالخره داره همدردي سر انگار که فلزي تکه.  میده هل

  ... ام وابسته باز و ام خسته ازت ، ام خسته هوات تو زندگی

 اصلهف شب یه.  میدم خرج به سماجت.  شینه می در روي کاوه دست ، بکشم خودم طرف به بیشتر رو در اینکه از قبل

 و میگیرم رو دستش رد.  میده هول داخل به محکمتر رو در و نمیاد کوتاه کاوه...  ماست بین شب ، افتاده ما بین

  . چسبه می رو من بازوي و میکنه رها رو در دستش.  برمیگردم

  . کنیم می کاریش یه.  بریم هم با بیا.  هما کن ولش -

  ؟ میکنه من دل به خونی چه داره دونه می ؟ میکنه من با رو کار این چرا!  لعنتی

 از ور اشک نم تا میکنم اي نمایشی ي سرفه.  بگیرم رو صدام لرزش بتونم تا میدم قورت رو ام شده خشک دهن آب

  . بزنم پس هام چشم توي

  . نیست که بیشتر ساعت چند همش.  زدیم حرف کاوه -

 فاصله این از انگار.  بگذره قراره زدن پلک یه ، بازدم و دم یه ، نفس یه قدر انگار که میگم طوري رو ساعت چند

  . شده کم سهممون

 بهت "، بگه بهش جوري یه ها کلمه الي به ال میخواد وجودم توي لجباز هماي انگار.  نمیشه باورم هم خودم اما

  ." نکن باور تو ، میگم راست

 مامت تصویر یه خواد می انگار.  چرخه می صورتم اجزا تک تک روي نگاهش.  میکنه فغان هاش چشم توي نارضایتی

 شک ابد براي قراره ساعت چند این.  آخره دیدار دیگه این دونه می انگار.  کنه ثبت اش حافظه توي رو ام چهره از عیار

  ... خدا سوزم می.  سوزم می.  میکشه آتیش به تردیدش با رو دلم ي چهارگوشه.  بیاد
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 خودم ي هریش به و برمیدارم تیشه.  میذارم ضعفش نقطه روي دست رحمانه بی ، بکنه اي دیگه اعتراض که این از قبل

  . بشینه خودش ي تشنه هاي گوش توي فقط تا میارم پائین رو صدام.  میزنم

  ؟ بندازي خطر توي رو دومون هر خواي می -

 اما. میکشه دهنش توي رو هاش لب.  میشه شل دستش و بینه می رو من فقط ، شده یکی جمع این از ، دو هر این از

  ... بشم آسون ، میگیري سخت بهم...  دونه می.  کنه ول رو من تونه نمی.  کنه ول رو بازوم تونه نمی هم هنوز

  . چرخه نمی زبونم اما کنم خداحافظی خواد می دلم.  دزدم می نگرانش نگاه از رو هام چشم.  میشن مشت هام انگشت

  ! ها میاد کش ساعت چند این ، بمونی جا اتوبوس از!  برو -

 رو من.  شینه می ام شونه روي هم اش دیگه دست.  چرخونه می خودش طرف به رو من دوباره که برگردم خوام می

 ، مستونز وسط.  برداره پوستم روي از رو هاش لب نمیاد دلش انگار.  میشه آشنا هاش لب نم با پیشونیم و میکشه جلو

  ... شه سرد زندگیم بري یادم تو بفهمونه بهم میخواد انگار.  میکنه تبدیل جهنم به رو دلم ، رو تنم

  . میکنه زمزمه...  شه مرد هم بچه پسر این روز یه ، نه یا بخواد... میکنه دل باالخره

  . باش خودت مراقب.  ساعت چند فقط -

 یزيچ خوام می.  کنم التماسش. بزنم زار خوام می.  میزنم چنگ رو آستینش.  تونم نمی.  میگیره فاصله ازم قدم یه

  ... نکن سر دلم هواي با بیا.  بگم

  . باش خودت مواظب هم تو بگم

  ... برنگشت رو جاده من پاي اگر بگم

  . کنه سست رفتن موقع رو پاش که.  بره نتونه که بگم چیزي ترسم می ، ترسم می اما

  ... اما میگذره زود ، کوتاهه خواب یه قد فاصله این عمق بگم بهش تا منتظره.  منتظره دونم می

 نگاهم ، میشم خیره بهت.  میکنم ناله دلم توي.  میشه ترم دلتنگ نگاه مات ، دلتنگش نگاه.  میشم اش خیره فقط

  . نکن

  . میزنه صدام

  ... خیلی که میدونی...  هما -

 " این طلسم خوام نمی اما.  بیاره زبون به باالخره رو معروف ي جمله اون میخواد دونم می.  بگه خوام نمی.  نگو!  نه

  . نباشه من زندان زندانی خوام می.  بمونم شده نفرین طلسم این اسیر خوام می.  بشکنه " دارم دوستت

  . شنوم می رسیدیم وقت هر بذار!  نگو -
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  ... گذشت چی ما بین کن فراموش...  میذارم رو معادلش دلم توي

  . میکنم پرت صندلی روي رو خودم و میکشم بیرون ناتوانیم ي همه با رو ماشین در

 ، بینمشب و برگردونم سر ترسم می.  ندارم برگردوندن سر تاب دیگه.  میکنه نگاهم در مابین از و میکنه خم رو سرش

  . شم پشیمون ترسم می

 رو تنمشکس جلوي تا میگیرم دندون به رو لبم.  میکنه نوازش رو ام یخزده ي گونه دستش ي کناره با و میبنده رو در

  . بگیرم

  . میشه کنده جا از ماشین و میکنه راست قد

  . ببینمش بغل ي آینه از تونم می حاال

  . میکنه دنبال نگاهش با رو ماشین رد و ایستاده جا همون هنوز

  . میشه فشرده بیشتر ام سینه توي دل ، میشه محوتر تصویرش چی هر ، میشه دورتر چی هر

  .میگیرم قاب بودن اون بی روزهاي براي رو تصویرش و میکنم نگاهش تونم می که جایی تا هام چشم با

 شکست ، ندارم تحمل ، میبرم ازت که اي لحظه درست...  میلغزه پائین چشمم ي گوشه از سمج اشک قطره یه

  . میشه تطهیر ها اشک این با من چشم توي کاوه...  میخورم

 گیمزند ، بري یادم تو...  سرده خیلی.  سرده.  میکنه لمس رو خالیش جاي و میشینه بغل ي آینه روي لرزونم دست

  .. شه سرد

  . کافیه بینمش نمی دیگه که همین اما... ، کجاست جا این دونم نمی هم خودم ، کجائیم دونم نمی

  . میکنه نگاهم متعجب.  داره نگه میخوام ازش و راننده به میکنم رو

  . افتادیم راه تازه خانم -

  . شدم پشیمون.  دونم می -

  . میکنه استغفار لب زیر و میده تکون سري

  ؟ شین راهی بعد ، بگیرین رو تصمیمتون اول نمیشه.  گردم نمی بر دیگه من -

  . رسوندینم مقصد تا کنین فکر.  کنین ام پیاده جا همین گفتم.  نگفتم چیزي که منم -

  . جاده ي گوشه میکشه رو ماشین
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 میفته راه و گاز روي میذاره رو پاش ، بدم عقیده تغییر دوباره اینکه از قبل هم راننده.  برمیدارم رو ام کوله و میشم پیاده

.  

 . راهه در طوفانی سرد هواي جبهه یه دلم غرب از میگه بهم جاده.  باشه افتاده راه کردستان سمت به االن باید کاوه

  ؟ شدي مقصد تو رفتم راهی هر به ، من ي نقشه روي وقتی ، داره فرقی چه جنوب و شمال

***  

 باال طرفش یک باشه قرار اگر.  بمونه برقرار توازن تا میکنه پائینمون و باال که ، مونه می بزرگ االکلنگ یه مثل دنیا

 باید ، بخوره زمین قراره که اونی.  بکوبه زمین روي رو پاهاش که پائین قدر اون.  بیاد پائین باید مقابل طرف ، بره

  . باشه داشته رو ضربه این با مواجهه شهامت

 داري هک چیزي همه پاي وقتی یا میشی شجاع باشی نداشته دادن دست از براي چیزي وقتی یا همیشه.  شدم نترس

  . باشم نداشته دادن دست از براي چیز هیچ که گذاشتم وسط رو چیزم همه من.  باشه وسط

 با بحص که هایی آدم بین تا میرم قدر اون.  بشه مدفنم کرده قصد که خودم ي گرفته دود زادگاه همون به گردم برمی

 پیدا مومیع تلفن یه ، میگیرن گوشیشون ي صفحه از رو نگاهشون آخرین شب و میکنن باز چشم موبایلشون دیدن

 مبرس جا اون به تا میزنم دور رو شهر نصف.  مونده اش خاله دختر ي خونه رو امروز میگه که میزنم زنگ آرزو به.  کنم

.  

 هم امصد.  کرده ام پریده رنگ و الغر گذروندم سر از که مشکالتی و بیماري.  میکنه تعجب مدت این از بعد دیدنم از

 ازش پول کم یه هولکی هول ، بذارم ساختمون راهروي داخل به پا حتی که اون بی. نداره قبل به شباهتی هیچ که

 ، واستخ که وقتی هر یا امروز تا نویسم می دستش کف رو پسوردش و میدم بهش رو بانکم عابر کارت.  میگیرم قرض

 بستن رو بمحسا دونم نمی حتی وقتی میاد نظر به بدجنسی.  کنه برداشت حسابم از ، نباشه دیر خیلی که اون شرط به

 استفاده ندچ هر ، کرد گیجشون کم یه جوري این بشه شاید.  کنم استفاده ازش تا منتظرن احتماال میکنم فکر اما نه یا

  . میاد نظر به عجیب ، اون شرایط با باشم کاوه با قراره وقتی حساب این از

  . چرخم می طرفش به ببنده رو در آرزو اینکه از قبل پس زاریه و ناله حال در هنوز وجدانم میکنم خداحافظی وقتی

  . بگیر تماس بابام با نرسید دستت به پول و اومد پیش مشکلی اگر راستی -

  . مکن اضافه هام نوشته به رو بابا موبایل شماره تا میگیرم رو دستش دوباره و برمیگردم قدم یه توي رو اومده راه

 و میکشه پس رو دستش.  نیست عادي اوضاع میفهمه تازه آرزو.  میاد نظر به هشدار جور یه شبیه حرکاتم و ها حرف

 حاال.  شدم سر دیگه.  گیره نمی دردم.  شدم کلفت پوست.  میده خراش رو پوستم ناخنش.  میندازه چنگ من ساعد به

 قلبم با رو درد.  میکنم حس خونم و گوشت اعماق توي که پوستم روي نه دیگه رو درد.  شده عوض برام درد مفهوم

  . میکنم حس
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  . ترسونیم می داري ؟ هما شده چی -

 هنوز بگم تا میدم فشار و میگیرم رو دستش.  میکنم مرتب رو بازوهاش روي افتاده ریزبافت اشارپ و میندازم باال شونه

  . ام قوي هم

 هم به رو هاش لب انگشت دو با.  داره خفیفی لرزش هاش لب و مونده باز نیمه دهنش.  میشم خیره اش چهره به

 می گوشتیش رژ رد انگشتم سر روي.  میارم کش مضحکی لبخند به رو هام لب ي خشکیده خطوط و میکنم نزدیک

 حظهل یه.  میکنه پنهون رنگی ماسک این پشت رو روحش هاي ترك داره شاید.  تره غلیظ همیشه از آرایشش.  مونه

  . " کن حاللم " گم می لب زیر ناخودآگاه.  میکنم بغلش کوتاه و میفته غلیان به احساساتم

  . چسبه می رو هام شونه و میشنوه رو ام زمزمه

  ؟ میکنی کار چه داري -

  . که میزنم زهرخندي

  . کنم فرار میخوام پسرم دوست با کن فکر -

  . ندارم شوخی ي حوصله االن ولی بود بامزه -

 خودم حتی رو روزها این هماي اما.  دوره خیلی ها بازي دیوونه این عاقل ظاهر به همیشه من از.  نکنه باور داره حق

  . نمیشناسم دیگه هم

  . میکشم تصویر به براش رو آرزوهام جدیترین ، شوخی ، شوخی

  . انگلیس میریم هم جا اون از ، دبی میریم داریم -

 فقط.  هبود چیز همه آغاز ي نقطه که کشوري به بازگشت.  ممکنه احتمال ترین منطقی این کاوه براي ، دیگران دید از

  . برگرده اول ي پله به نیست حاضر دیگه هم روزها این ي کاوه که خدا و دونم می من

  . نیست مهم دیگه اش بقیه.  گرفتم ازت " االن" رو پول این نگو سراغت اومد کسی اگر فقط -

  .بپذیرتش نتونه هنوزم اگر حتی کنه باور دونه می بعید ازم که رو چیزي میکنه وادار رو آرزو ، صدام لحن

  ... آخه!  بودي عاقل که تو هما -

  . ندارم وقت.  خیال بی -

 وقتی ، میکنم فکر و بوسم می رو اش گونه سریع.  ندم بهش نصیحت فرصت تا پرم می حرفش توي صریح و محکم

  ؟ بگه نباید رو چی و بگه باید چی که مونه می یادش ، سراغش بیاد پلیس
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 رو ها خیلی راه این توي گذاشتن قدم براي من.  کنم نمی توجهی هاش گفتن " هما ، هما " به و میشم دور ازش

  . میگرده بر خونه به و میکنه ام حواله ، اي " دیوونه" فقط ناچار هم آرزو!  گذاشتم سر پشت

 جاي یه راهی نشدنی تموم زمستون این از کاوه و من ، بود قرار.  میکنه فرق مقصدم بار این اما میشم ترمینال راهی باز

  . بره باال بتونه کاوه تا ، نقشه جاي ترین پائین ، پائین میرم من.  همینه بر قرار هم هنوز.  بشیم گرم

 میکنم یداپ نشستن براي گوشه یه ترمینال ي محوطه توي حرکت از قبل تا و میگیرم ماشین یه توي خودم براي جا یه

 از و یکنمم باز شده پر ظرفیتش از بیشتر که رو پرتم و خرت از پر ي کوله.  نباشه مزاحمم کسی که تري خلوتی جاي. 

 ارب هزارمین براي رو ها کلمه.  میشم خیره بهش و میکشم بیرون رو مخصوص گوشی ، وسایل این تمام الي به ال

 چیزي ونا بالفاصله خط پشت ناآشناي صداي گفتن الو با.  میگیرم رو یک ي شماره و چینم می هم پشت ذهنم توي

  . میدم تحویلش کردم آماده که رو

  ... شده که جور هر.  زور به حتی شده ، اجبار به شده.  شما از بردنش ، بود من از فرستادنش ، بگین حاجی به -

  . میکنم قطع رو تماس و مونم نمی دستوري یا حرف منتظر

  . کنه غلبه کاوه به حاجی زور کاش ، نرسید دنیا به که من زور میکنم فکر

 طی ونزن قدم رو زباله سطل کنار تا.  میشم بلند جا از و برمیگردونم کوله داخل به فشرده و مرتب دوباره رو وسایلم

  . بندازم دور همیشه براي رو کاوه با ارتباطی خط آخرین تا میبرم پیش رو دستم و میکنم

 لد اما شده عرق از خیس که دادم فشار دستم توي رو گوشی قدر اون.  میکشم بیرون گوشی توي از رو کارت سیم

 می رهپا را تو محبت ي رشته من " که کنم اغواش اگر حتی.  نیست راضی رشته این کردن پاره به هم هنوز نافرمانم

  "...  خورد گره شاید ، کنم

 رو کار هتون می من پیش گوشی این وجود ، بکشونم خودم دنبال رو بقیه و مهرنوش و پلیس و شم موفق اگر دونم می

  . کنه خراب

  ؟ میاد کارم چه به تنها گوشی دیگه.  میشکنم رو کارت سیم و میشم رحم بی هم خودم با

 جیبشع هاي نگاه میکنم حس ، ایستم می فروشنده جلوي وقتی.  میشم بوفه راهی و میکنم خالی رو مشتم باالخره

 و خرممی آب بطري یه فقط.  میداد رو شدنشون پخش احتمال کاوه که میفتم هایی عکس یاد.  چسبیده صورتم روي

 دل میزنم بیرون که بوفه از.  مونده خالی هاست ساعت که میکنم ام بیچاره ي معده راهی باهم رو قوي مسکن تا چند

 راه يتو نکنه.  کردم نمی تلف وقت همه این طوري اون.  بیارم گیر ماشین زودتر تونستم می کاش که میکنم دل

 شهرهاي از و بزنه دور رو مسیر تا چند کاوه بود قرار که میدم دلداري خودم به... .  بعد و بگیرن رو ها ماشین جلوي

  . نباشه من با قرارش مثل قرار این کاش.  بره مقصد سمت به تر کوچیک
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 لحظات آخرین با و میذارم هم روي رو هام پلک.  میشم راهی و شینم می ماشین توي.  نمونده باقی فرصتی دیگه

  . میکنم خداحافظی آرامشم

 ادارمو که گرمایی.  میشه غبارآلودتر و میره گرمی به رو هوا.  میگیره بیشتر نفسم ، میشیم دورتر تهران از چی هر

  . یخبندانه دوم عصر شروع تازه این و مونه می سرد همچنان دلم اما کنم کم هام لباس حجم از تا میکنه

 غزمم اما میکنن التماس بهم خواب کم یه براي هام چشم ، قبل شب بیداري شب از بعد.  میگذرونم راه توي رو شب

  . میداره نگهشون باز همچنان

 دست از بدون و میدم خودم به قوسی و کش.  میره پاشیدگی هم از به رو کوفتگی شدت از تنم رسم می بندر به وقتی

  . میشن کشیده زمین روي بیشتر پاهام و سستن هام قدم.  میفتم راه به دریا سمت به ، زمان دادن

 میخوام زشا میوه آب تا دو و کیک تا دو و میشم واردش.  باشه نداشته زیادي مشتري که میکنم پیدا کوچیک بقالی یه

 بی لحن.  میکنه براندازم اش خیره نگاه با و میذاره پیشخون روي رو ها میوه آب و کیک ، مغازه میانسال صاحب. 

  . ام غریبه که میده نشون مسلما متفاوتم ظاهر و لهجه

  . دارم برنمی روش از رو دستم اما ، میذارم پیشخون روي درشت اسکناس یه

  ؟ بزنم تلفن یه میشه -

  . میدم خرج به اصرار.  میکنه پائینم و باال حرف بی هنوز مرد

  . میدم رو پولش -

 یادش هام نگاه این خوام می.  باشم چیزي یا کسی منتظر انگار میندازم بیرون به نگاهی کالفه.  نمیده بهم جوابی مرد

  . میگردونم رو سمتش به دوباره.  بمونه

  . کشه نمی طول زیاد -

 اباب موبایل شماره من و میده هل جلوم رو قدیمیش تلفن گوشی برداره روم از رو چشمش که اون بی سکوت همون تو

  . میگیرم رو

  . بگیرم کمک بابا از مستقیم غیر تونم می فقط اما شدم انصاف بی دونم می

 رخم هب رو دلتنگیم و میکنن خودنمایی ها فاصله تازه میشینه گوشم توي آشناش صداي و میشه وصل که تماس

  . میکنم صاف رو صدام و میدم قورت رو دهنم آب.  میکشن

  . منم!  بابا -

  . خواد می زمان کم یه خودش کردن جور و جمع براي هم بابا میگه خط پشت سکوت
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  ؟ خوبی -

  . ندم آزارش این از بیشتر تا میگیرم کار به رو انرژیم ي مونده ته

  ؟ خوبید شما.  خوبیم ما -

  . باشه خوب هم کاوه که امیدوارم و میبرم کار به جمع ضمیر

  ؟ هنوز نرسیدین ؟ کجاست ي شماره این -

  . نباشید نگران بگم خواستم فقط.  میریم فردا یا امشب اما.  هنوز نه -

  . ریزه می بیرون رو اش شده سرکوب هیجانات و میده دست از رو کنترلش بابا

  . دنبالت اومدن خونه نرسیده پام ؟ نباشم نگران چطوري -

  . بیان دنبالم هم باز کاش!  خوبه

  . کنن نمی پیدا جا اون میخوان که رو چیزي.  نداره عیب -

 اشون هوسوس بخواد که شده معلوم من براي مجهول چیز این که میشه باورشون میشنون اگر!  نه یا میشنون دونم نمی

  ؟ اومدن براي کنه

  . باشن کرده پیدا رو ردم حال به تا باید و گذشته اي دقیقه چند.  میکنم نگاه ساعتم به

  . میزنم زنگ بهتون دوباره رسیدیم.  کنم قطع باید دیگه!  بابا -

 خوب ات میندازم مغازه صاحب مرد به رو نگاه آخرین.  میگردونم بر تلفن ي بدنه روي تردید و مکث کمی با رو گوشی

  . بسپره خاطر به رو ام چهره

 دامها براي.  میکنم باز اول ، خریدم خیالیم ي کاوه براي که رو اضافی ي میوه آب و کیک و میزنم بیرون مغازه در از

  . دارم رو پیش راه خیلی هنوز دادن

 ***   

 ما درباره چیزي هیچ ها شناسنامه.  شناختمون اون روي از شه نمی ،که شناسنامه اسم به داریم چیزي یه ما ي همه

 دید هنمیش کاغذ برگه تا چند اون توي.  باشن کرده ثبت خودشون توي باید ظاهرا که رو اطالعاتی اون حتی گن نمی

 کاش.  کنیم هتجرب رو تولد بتونیم کاش.  میره می کی حتی یا رسه می بلوغ به ،کی میشه متولد حقیقتا کی ، نفر یه

  . برسیم بلوغ به مرگ از قبل تا کنیم تالش قدر اون

 کسی هم جا این دونم نمی.  دوه می دریا مردان تکاپوي پی هام چشم و میزنم قدم ساحل امتداد در زده تاول پاهاي با

  . اومدن شدن شکار سوداي به من اما نه یا میره مروارید صید دنبال
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 حساب ودمخ با.  افتاده کار از مغزم.  برم باید کجا دونم نمی.  میفتم راه بندر تر قدیمی بافت سمت به پرسون پرسون

 تا ، باشن هنبست شیر شکار هواي به رو مرز بدون مرزهاي این اگر.  باشه رسیده االن تا دیگه باید کاوه که میکنم کتاب

 و کننمی هوشش بی ؟ کرد اسیر میشه طور چه رو شیر یه راستی.  شده دور ازم کشور یه ي اندازه به دیگه ساعت چند

  ؟ کشنش می زنجیر و غل به بعد

 کافیه لمسا آدم یه آوردن در پا از براي خوابی بی و کوفتگی ، استرس.  ام خسته ام شونه روي کوله سنگینی تحمل از

  . بکشم بیرون وجودم اعماق از رو توانم ي ذره آخرین تا کردم عهد خودم با چند هر!  من حال به واي

 ي بنه و بار که این از خبر بی میکشم رو کیفم زیپ و میزنم تکیه دیوارها از یکی به.  کنم سبک رو بارم کوله میخوام

  . میکشم دوش به که ئه تنهایی بار از سنگین من

 زونآوی کوله ي دسته به و درآوردم تن از که رو پالتویی.  شم دوال میکنن مجبورم و میگیرن شدت ، هام سرفه تک

 صداي هب کردنن بازي مشغول کوچه توي که کوچیکی ي بچه تا چند.  میگیره خاك و میشه کشیده زمین روي کردم

 وصلهح بی.  کنم نمی پیدا چیزي اما میگردم دستمال دنبال رو هام جیب.  میگیرن فاصله ازم سوزیم سینه دلخراش

 تمام گر کنجهش خنجر یه میکنم حس.  میگیرم دهنم جلوي و میارم بیرون میکنم پیدا کیفم توي از که رو لباسی اولین

  . میارم باال رو خونش و خراشه می آرومی به رو ام سینه

 میشه متوجه قتیو.  میکنه نگاهم خیره خیره که پوشی سبز مرد به میفته چشمم ، میکنم بلند سر که گرفتن نفس براي

 و میکنم تمرکز هاش دوشی سر روي.  میاد طرفم به و میکنه مرتب رو نظامیش کاله ، اومدم بیرون خراب حال اون از

  . فتهمی شماره به باز من نفس و میگیره سرعت طرفم به مرد هاي قدم.  بیارم یاد به رو نظامی هاي درجه میکنم سعی

  ؟ نه ؟ نیستی جا این اهل -

 احساس االن اام بندازم گیر و بیفتم گیر که بودم اومده.  نیستم آماده نه ؟ ام آماده موقعیتی چنین براي میکردم فکر چرا

 به اما . باشتم شناخته باید.  میزنم زل مرد به شده گشاد هاي مردمک با.  دوختن هم به انگار رو هام لب.  میکنم ضعف

  ! تلفن یه ي اندازه به فقط ؟ میبره زمان چقدر محلی پاسگاه به دادن خبر مگر.  دیگه آره ؟ زودي این

  . میشه مچاله دستم توي افتاده روش هم خون هاي لکه حاال که اي ومشکی سفید شال.  میکنم راست کمر

 جوابی اام میکنم تر زبون با رو لبم.  میکنم حس روشون رو دستبند سختی االن همین از.  میفته سوزش به مچم دور

  . بدم تونم نمی

  ! توام با -

 رو ها کلمه . میکنم تر محکم دستم توي رو کوله بند و میگیرم فاصله دیوار از کم یه.  خوردم یکه بدم نشون خوام نمی

 تمدس که نشده خارج گلوم از آوایی هیچ هنوز.  میرن و میان خطی تک اشاعار مثل ها سرفه.  میکنم قرقره ذهنم توي

  . چرخه می دستم بغل به سرم.  میشه حبس اي پنجه توي
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  ؟ داري کار چه باهاش -

  . میده فشار رو هام انگشت مالکانه و محکم و ایستاده کنارم نوجوون پسر یه

  ؟ داري کار چه خواهرم با ؟ ها -

 به و میکنم جور و جمع رو خودم زود خیلی.  مونه می باز نیمه دهنم و میشم تعجب غرق میزنه پسر که حرفی از

  . میکنم نگاه شده نزدیکتر حاال که پسرك

 که دهش منسجم قدر اون فکرم.  میکنه پر رو بینمون فاصله قدم دو و میکنه رو و زیر رو نقش ریز پسرك ظاهر مامور

  . دوم ستوان یعنی ، ستاره تا دو ، بیارم یاد به

  . میده قرار مخاطب رو پسر ستوان بار این

  ؟ خواهرته -

  . آره -

  . میکنه زمزمه تري پائین صداي با مشکوکانه.  میذارتم بین ذره زیر ستوان دوباره

  . نیستید هم شبیه اصال ولی -

 چشم . نشده سبز لبش پشت حتی هنوز و میاد نظر به ساله چهارده ، سیزده.  میزنم دور پسر صورت روي چشمی زیر

.  داشته گهن محکم رو من دست که دستی به میفته چشمم.  میزنن برق اش پیوسته ابروهاي زیر ، رنگی شبق ریز هاي

  . نداره اي خونی هم هیچ من سفید پوست با اش تیره ي سبزه پوست

  . سوائیم مادر از.  یکیه آقامون -

  ؟ نمیده جواب خواهرت چرا -

  ؟ داري کارش چه ؟ چی که حاال.  الله و کر -

 به رتشغی دیگ انگار که میکنه وانمود چنان.  میخورمش زود که میکنه گذر صورتم از لبخندي پسرك زرنگی و زبر از

  . نشده قانع هنوز مامور.  اومده جوش

  . نمیاد هم جا این به.  نمیاد تیپش به -

  . خواهرم دانشجوئه تهران.  نیست که مونده عقب ، الله و کر -

 کش به هم خودم که میکنه ردیف هم پشت رو ها دروغ این افتخار با چنان.  میده جلو سینه و میگیره باال رو سرش

  . میده انصراف موضوع این دادن ادامه از ، کرده نشینی عقب کمی که مامور.  میفتم

  ؟ بلدي رو جاها این -
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  ! بلدم دست کف عین آدماشو و شهر اي -

  . کجاست آدرس این دونی می ببین پس -

 دم ات کوچه به کوچه و دادن مسیر به میکنه شروع هم پسرك.  میده نشونش و میاره بیرون آدرسی شلوارش جیب از

  . میکنه راهنمائیش ، راه توي هاي مغازه حتی و مسیر گفتن با بره میخواد که اي خونه

.  همیکن اشاره کوچه ته به بعد و میزنه هامون دست ي گره روي ضربه چند آزادش دست با میشه تموم کارش وقتی

  . میشم همراهش من و میفته راه سمت اون به زودتر خودش

 رو اومده یرمس بتونم تا میکنم کج گردن سرش پشت.  میکشه سرکی و میکنه رها رو دستم ، میگذریم که کوچه خم از

  . حرکته حال در ما مخالف جهت در مامور.  ببینم

  . نهمیک وارسیم و ایسته می روم به رو پسرك.  میبندم رو ام کوله ي مونده باز زیپ و میدم بیرون اي آسوده نفس

  ؟ اي فراري -

  ؟ هوم -

  . میکنه ام توجیه.  مونم می خیره منه جواب منتظر دقت با که پسرك روي

  . ها دارم آشنا ، نداري ؟ بري داري جا.  میفتی گیر زود که جوري اي -

  . آب ور اون بریم خوایم می.  خوام نمی جا -

  . دارم َآشنا اونم واسه -

 ظاهرش عکس به اما میان نظر به بزرگ براش کمی هاش لباس.  میندازم رشیدش چنان نه ي قواره و قد به نگاهی

  . کنه رفتار کامل مرد یه شبیه میکنه سعی

  ؟ برن می چطوري ؟ آشنا -

  . میزنه پوزخندي و میکنه نگاهم تمسخر با

  ؟ تنهایی.  لنجی ته ؟ چطوري -

  . اومدم نامزدم با!  نه -

  . ناموسیه عشقی قضیه پس!  ها -

 این از تونم می ، ناموسی هم عشقیه هم قضیه کنم می فکر اما میگیره ام خنده ناخودآگاه که میزنه رو حرف این طوري

  . ببرم رو استفاده نهایت هم موقعیت
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  . عزیزتره جون از جنون قاموس توي که هم ناموس.  مونه می ناموسش مثل آدم عشق

  . آشناتون این پیش بریم -

  ؟ بري نامزدت با خواي نمی -

 ته.  وبهک می صورتم توي کردم انکار حال به تا که رو حقایقی ترین تلخ ، تمام رحمی بی با پسرك شیرین ي لهجه

  . کشونه می غربی هاي کوهستان تا رو درونم کودك دست هاش جمله ته کشیدگی.  میشینه زهر طعم حلقم

  . رسیم می نتیجه به زودتر جوري این.  میدیم رو خبرش همدیگه به ، گردیم می جدا ، جدا!  نه -

  .رمب دنبالش تا میکنه اشاره و میفته راه من از زودتر بعد و درنیاورده سر ما کار از یعنی که میندازه باال اي شونه

 و ستهخ ، عکس به من.  میشه بلند هم خاکی مختصر میکوبه زمین به که پاهایی جاي از و برمیداره قدم چابک و تند

  . یزنمم صداش ، میبره نفسم وقتی.  میگیرم دیوار به دست ناچار کنم حفظ رو تعادلم که این براي گاهی ، پاکشان

  . پسر آهاي!  پسر -

 که این نیست سخت.  کشیده هم در چهره گردونه می که رو.  میکنه مکث اي ثانیه چند برگشتن از قبل اما ایسته می

  . خورده بر اش مردونه غرور به زدنم صدا نوع بفهمم

  . بزنم صدات طوري این که نمیشه.  دونم نمی رو اسمت -

 جور همون.  میزنم حرف باهاش محکم و جدي.  شده دلخور محمد کوچیک دل.  "محمد " میگه فقط خالصه و کوتاه

  . بینمش می مردونه ، کنن برخورد باهاش داره انتظار که

  . بکن هم رو من مراعات کم یه.  یواشتر خورده یه.  محمد آقا -

 رو اش جذبه تا میداره نگه هم به نزدیک همچنان رو ابروهاش اما میشن آزاد ، صورتش ي خورده گره هم در عضالت

  . کنه حفظ

  . برمیداره قدم من کنار بار این اما میده ادامه رو مسیر دوباره

  ؟ هست مطمئنی آدم ببري پیشش رو من میخواي که این حاال -

  . برم نمی کسی بد پیش رو تو که من!  معلومه ؟ صالح ناخدا -

 خدا دح تا رو اون و کردن تعریف ناخدا از میکنه شروع.  میشناسه رو من هاست مدت انگار که میکنه گرمی بازار طوري

  . رسیدیم مقصد به دیگه بگیره نفس میخواد وقتی.  مونه نمی براش نائی دیگه که قدر اون ، بردن باال
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 شونبه رو بزرگی هاي کارتن دارن نفر چند که میخورن چشم به گوشه یه موتوري قایق دوتا یکی و دریائیم کنار

  . میچینن هم روي و میکنن منتقل

  . میکنه توصیه بهم و میره عقب عقب قدم چند محمد

  . بگم بهش برم من اول تا بمون جا همین -

.  یگیرهم فاصله کمی بعد و میشه همکالم میاد بیرون ها قایق از یکی از که مردي با که میکنه دنبال رو محمد نگاهم

 وير دستم کف.  کنم منظم انداخته خس خس به دریا رطوبت که رو هایی نفس میکنم سعی و مونم می جام سر من

 میگرده تالطم یه دنبال.  میکنه مکث کم یه ناخودآگاه ، میره که چپ سمت دستم.  میدم ماساژش و شینه می ام سینه

  . گرفته فاصله مد و جزر از هاست سال انگار قلبم دریاي.  نمیکنم حس هیچی اما ، ضربان یه ، تپش کم یه ،

 نممیک نگاه که چقدرهم هر ، است فایده بی.  میشه شور صورتم.  برمیداره موج هم نگاهم و میشم دریا امواج ي خیره

  ! میده مرده ماهی بوي ساحل این.  نمیاد زالل نظرم به آبی این

  . میکنم راست قد و میکشم صورتم به دستی.  میگرده بر هیکلی درشت مرد با میبینم رو محمد دور از

 ساحل هاي شن توي رو پاهام جاي.  چسبه می تنم روي تره پرپشت موهاش از جوگندمیش هاي ریش که مرد نگاه

 که گردنم وير شال بازي به.  میره پائین و باال رو بدنم بلندي و پستی بار چند برسه روم روبه به تا مرد.  میکنم محکم

.  ام دوخته اش مژه بی هاي چشم به رو هام چشم هم هنوز ولی سابم می هم روي دندون و میشم طاقت کم میرسه

 هک میبینه من در چی دونم نمی.  نباشه کار در ریسکی که بزنه تخمین تا ظاهرمه و ها لباس به نگاهش آخر بار

  . میکنه خودنمائی صورتش ي سوخته آفتاب پوست هاي رگه و رنگ شدن باز با خیالش راحتی و رضایت

  . پرسه می محمد از برداره چشم ازم که اون بی

  ؟ کو مردش پس!  داره مرد گفتی که تو -

  . میدم جواب زودتر من اما میکشه جلو کمی محمد

  . ریمب مملکت از قاچاقی بخوایم نداشتیم مرض که بگرده شهر توي خودش براي جوري همین تونست می مردم اگر -

 هاش عنهط.  چرخونه می دست توي و میاره بیرون کتش جیب از رو سفیدي بزرگ دستمال.  میفته چین مرد بینی روي

  . نیستن دهگزن ، میشناسم رو ها گرفتن نادیده جنس این که من براي حداقل ، بینتم نمی صحبتی هم قابل هنوز وقتی

  . سرخه که هم زبونش -

  ؟ کنی ردمون میگیري چقدر.  سبزه سبز پولم اما -

 وگرنه نهک فکر تا میکشه وقت داره بیشتر.  میکنه خشک باهاش رو نداشته عرق و میکشه گردنش پشت رو دستمال

  . زنن می برق هاش چشم ي سوخته اي قهوه هاي تیله و انداخته آب رو دهنش پول و اسکناس حرف
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  . تومن 10 نفري -

  ؟ خبره چه! ؟ میلیون ده -

 اما میلیون دص یا بخواد میلیون ده که باشه داشته فرقی برام نباید ، بدم پول بهش هم قرون یه نیست قرار وقتی ظاهرا

  . رفتن محتاج و پاگیریم جا این بدجور که فهمونده بهش زدم که حرفی دونم می.  برسم نظر به احمق نمیاد خوشم

  . میبرتمون انگلیس خود تا ، تا بیست با که دارم آشنا یه -

  . همو سراغ برو پس -

  !میده نشون دندون و چنگ الشه یه به که کفتاریه.  ببره باال رو کارش نرخ خواد می.  بره تا میگردونه رو

 آسون که ور موقعیتی این میکنم فکر جاش به.  ندارم رو بیفته اتفاق نیست قرار که چیزي سر بر زدن چونه ي حوصله

  . دارم نیاز فرار براي ظاهرسازي به من.  ندم دست از راحت ، آوردم دست به

  ؟ ببریمون تونی می کی بیایم بخوایم اگر -

 هاي بل بین از نامرتبش هاي دندون.  است نتیجه بی خودش دادن نشون خونسرد براي تالشش اما برمیگرده تعلل با

 هب رو دستمال.  شدنه بلعیده ي آماده که میایم چشمش به زحمتی بی چرب ي لقمه.  افتادن بیرون اش اومده کش

  . میکنه کتاب و حساب داره مثال که میده تکون سري و برمیگردونه جیبش

  . شب فردا یا امشب یا.  ببینم باید.  هستن ام دیگه نفر دو -

  . بریم زودتر که میدیم پول همه این -

 بهش و میکنه خالی ، ایستاده ساکت که محمد به رفتن غره چشم با رو خشمش.  مونه می دادن جواب توي بار این

  . میشن دور ازم دو هر.  میزنه اي اشاره

  . یکنمم شروع من کنه باز دهن اون اینکه از قبل.  گرده برمی میشکنه گردو دمش با که حالی در محمد بعد دقیقه چند

 مدته هی انگار فقط مطمئنه، کارش میگن.  شنیدم رو دیگه ناخداي یه تعریف.  نیست مهم تونه نمی اگر ناخدا این -

  . کنه نمی کار دیگه

 قیافه با و همیفت گیر من ي تله توي ، بدم بیشتري توضیح خیالیم ناخداي از که این بدون محمد.  گیره می زود بلوفم

  . میکنه رد رو حرفم آویزون ي

  . نباش پیِش خود بی.  کرده توبه اون ؟ مصطفی ناخدا -

  . کنم متوقفش تا چسبم می رو بازوش.  میریزن درهم رو ها شن بار این پاهاش

  . میکنم راضیش خودم ، پیشش ببر رو من تو -
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  . بشینه نرم ، گوشش توي ام زمزمه تا میکنم خم سر

  . محفوظه وسط این هم تو حق -

  . میکنم گمراه راهش بی راه از رو پسرك و میشم ابلیس

 هک اي وفاداري اما کنه خودداري میخواد.  میگرده بر و میگیره آب وسط تا رو صالح ناخدا رد نگاهش.  میشه وسوسه

  . میشه آب بر نقش پول همون با راحت خیلی ، باشه شده ساخته پول روي ، اش پایه

  . میدم بهت برابر دو من میده بهت صالح ناخدا چقدر هر -

  . کنه تر برجسته رو کارش ارزش تا میکنه تراشی بهانه.  نداره رو سرسخت لحن اون دیگه صداش

  . شده آجر نونم بفهمه صالح ناخدا -

  !میشه آجر هم خودش نون بزنه رو تو قید بخواد ؟ میبري مشتري براش کم تازه ؟ بفهمه قراره کجا از -

 من براي جا این.  میگیرم رو گردنم عرق انگشت هاي کناره با و بیفته جا براش خوب هام حرف تا کنم می مکث

 ي گوشه ، سفید محو گرد یه دریا نم از فقط و سرده هوا محمد مثل هایی بومی براي اما مونه می جهنم ته مثل درست

 این امک به میریزم آب.  میشه تر تشنه و میزنه زبون رو لبش پشت نشسته نمک محمد.  شده جمع باریکش هاي لب

  . آسیاب

  ؟ داري آشنا هم اون براي البد.  کنه جور مدارك برامون که میخوام روهم نفر یه -

  . میگیره رو تصمیمش و میکشه تو محکم رو نفسش

 جا ونا.  میده نشونت بپرسی کی هر از.  باالتر خیابون تا دو جمال فالفلی رم می من.  بریم باهم جور این نمیشه -

  . میشم منتظرت

...  

 مالج فالفلی سراغ میرم و میکنم جور و جمع رو خودم.  میره داده نشونم که چیزي اون مخالف جهت از و میکنه تند پا

.  

 و زیجاتسب کاهو انواع از بزرگ هاي ظرف.  مونه می بزرگ ي دکه یه شبیه بیشتر.  نیست سخت فالفلی کردن پیدا

 تدرس مشغول و بدي رو ساندویچت پول تا کافیه و چیده ها مشتري به رو ، سبدهایی توي رو مخصوص جات ترشی

  . بشی داري دوست که چیزي اون از مخلوط یه کردن

 ، یادب جا این تا زده دور رو مسیري یه و کرده دور رو راهش اینکه با محمد.  بینم می رو آشنام پسرك ها مشتري بین

  . رسیده من از زودتر
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 می نهاشون ساندویچ پیچیدن سرگرم که مردمی صف توي نون یه با کدوم هر و میکنم حساب رو ساندویچ تا دو پول

.  دارم اجاحتی ام معده کردن پر به کشیدن رو تاثیرش انتظار و خوردن دارو براي.  چرا درد اما ندارم اشتها خیلی.  ایستیم

 براي وپیمونی پر ساندویچ محمد اما برمیدارم چیزي باشن داشته کمتري ي ادویه که مخلفاتی بین از میلی بی با

  . میکنه درست خودش

  . خون شور طعم.  دارن آهن زنگ طعم نظرم به بیشتر میبرم فرو که هایی لقمه

 به عجله با چنان محمد اما کنم ولو رو ام خسته تن تا کنم پیدا جایی خواد می دلم.  میگیرم آشوبه دل دهنم ي مزه از

  . میکنم بیرون سر از هم رو نشستن فکر که میزنه گاز دستش توي نون

 سخت براش بینی از کشیدن نفس انگار زدن دندون بار چند از بعد اما ببنده رو دهنش میکنه سعی خوردن موقع محمد

  . میکنه تکرار دهنش کردن پر بار هر توي رو کار این و میکشه عمیقی نفس و میکنه باز رو دهنش باشه

 و صمیمیت خاطر به شاید.  کرده خودش درگیر رو ذهنم چطور اندام الغر ي چرده سیه این که عجیبه هم خودم براي

  ... . هم شاید باشه محمد خود ذاتی خونگرمی

  . پرسم می ازش بزنه دستش توي ساندویچ به رو بزرگش گازهاي اون از دیگه یکی محمد اینکه از قبل

  ؟ باشی مدرسه نباید االن تو ، محمد-

  . میکشه بلندي هوم و میکنه پر رو دهنش توجه بی

  . درنمیاد پول که مدرسه از اما!  اوهوم -

  . بریزم بیرون و بجوم رو حرفم ، لقمه جاي به میشه باعث درآوردن پول براي هاش دلنگرانی این

  ؟ چیزي ، بزرگتري برادر مثال یا ؟ پدرت ؟ نیست خونتون تو اي دیگه مرد -

  ! نچ -

  . کنه می پاك رو لبش زیر سس ي مونده باقی شصت انگشت انتهاي با

 ونمد نمی!  ایه دیگه مادر از خیالیش خواهر میگفت مامور به وقتی ، میکنم بازیابی رو ذهنم از شده پاك هاي صحنه

 تا هبکش دوش به رو زندگی بار اون جاي به باید که بزرگتري که این.  نکنم دار جریحه رو غرورش که بپرسم چطور

 فحر بی خودش ؟ کجاست ، بخونه درس ، بیاد سفره سر باید که شبی نون از دغدغه بی سال و سن این توي اون

  . کردن تعریف به میکنه شروع

  . خودمم هم بزرگه پسر.  رفته آقام -

 دشبع ي جمله که کنم شکر ام سینه توي حرف داشتن نگه بابت رو خدا میخوام ، بوده درست حدسم میکنم فکر

  . میکنه ام شوکه
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  . نداد پسش و بردش دریا.  میکرد کار لنج رو آقام -

  . همین...  میکنم سکوت فقط

  . بمونه جور اي همیشه که نمیشه گفتن زنی ، گفتن مردي خب اما میکنه خیاطی مامانم -

 از کس هر که چیزیه اون تصویر مهمترین میکنم فکر.  کنه رسوب ذهنم توي تلخی نمیذاره اش منشانه بزرگ ژست

  . میسازه رو تو از دیگران تصور ، تصویر همین.  میبینه خودش

 ازدر و دور آرزوهاي تا و میکنه شروع خانوادگیشون ي تاریخچه از ، داره مانندي بی مهارت گفتن قصه توي که محمد

 من گاهی چون شاید.  جذابتره چیزي هر از برام داره اش ساله چهار سه برادر به که اي پدري عِرق.  میده ادامه خودش

  . کنم بازي رو مادر نقش خواستم می وقتی میندازه خودم یادم رو

 ور نون میخوام.  ندارم خوردنش به هم میلی اما نرسوندم هم نیمه به رو ساندویچم هنوز ، میشه تموم که خوردنش غذا

 نشپائی فک بار یه و مونه می من ساندویچ روي نگاهش.  میکوبه هم به رو دستش دو هر کف محمد که بذارم کناري

  . میبره راست و چپ رو

  ؟ خوري نمی -

  . ندارم اشتها.  نه -

  . من بدش پس -

 شتپ که میکنه اشاره پر دهن همون با اما میکنه خوردن به شروع تعارف بی که میدم بهش رو ساندویچ مونده باقی

  . بیفتم راه سرش

  ... میره هم یا است خونه قهوه یا مصطفی ناخدا موقع این -

  

  . کنهمی رو کار این قصد روي از بیشتر البته.  رسه نمی من گوش به و میشه بلعیده اش لقمه همراه ها کلمه باقی

 ولی هشد چی که مونم می متعجب.  میشه متوقف دفعه یک بعد و میکشونه خودش پاي به پا رو من مسیري یه توي

  . میکنه اشاره جلوتر کمی به و میکشه بازو زودتر خودش

  . مونم می منتظرت جا همی.  نبینه باهم رو ما کسی که نمیام جا اون تا باهات دیگه من.  جاست اون خونه قهوه -

 ببینم تا و برمیگردونم سر.  میکشه عقب از رو دستم ، شه بلند گامم اینکه از قبل اما میگردونم رو و میدم تکون سري

  . میخواد چی

  . بمونه من با کیفت بذار -
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 دست زا نگران که ندارم پرت و خرت مشت یه جز چیزي.  میذارم پیشش رو کوله و میکنم آزاد کیف بند از رو پالتووم

 بدم ور پولش تا برمیگردم هم باز ناخدا دیدن صورت در که میده اطمینان بهش ریزها خرده همین اگر.  باشم رفتنشون

  . داره تضمینی کنه فکر بذار ،

 میکنم مخ سر ناچار جلوتر متر پنجاه.  میگیرم داده نشونم قبال که رو مسیري رد و میکنم مرتب ساعدم روي رو پالتوم

 دود و تاریک اما زمینه سطح هم که این با خونه قهوه فضاي.  برم تو سنتی خونه قهوه چوبی و کوتاه در از بتونم تا

  . میفتن تقال به میشه واردشون که قلیونی دود حجم از هام ریه میرسه داخل به پام که همین.  است گرفته

 یرمم نشسته پشتش که مردي و در نزدیک قدیمی فلزي میز سراغ راست یه و میکنم خفه رو هام سرفه هست جور هر

.  

  . دارم کار مصطفی ناخدا با -

  . میندازه باال ابرویی میکنه براندازم که حسابی میز پشت سیبیلوي مرد

  ؟ داري کار چه ناخدا با -

 شش این گرا البته.  نداره ربطی اون به قضیه این بفهمونم بهش تا میشم خیره مرد به سینه به دست و میکنم سکوت

  ! بدن رو اش اجازه بهم افتاده تاب و تب به هاي

  . بیاد نی هم معلوم.  نیومده هنو امروز -

 دود و وتنباک بوي روي رو خونه قهوه دست به استکان مردهاي کنجکاو هاي نگاه سنگینی این از بیشتر تونم نمی

  . برمیگردم رو اومده راه و میرم بیرون در از بالفاصله.  بیاد ناخدا تا کنم تحمل قلیونشون

 قدم. رسونهب خفگی ي آستانه به رو من تا کافیه کشیدم نفس سم معرض در که هایی ثانیه همون اما بیمارم بدن براي

  . میشن متوقف هام

 یه حتی.  میشن خم زانوهام.  میشه جمع هام چشم ي حدقه توي ، حلق جاي به خون که میکنم سرفه قدر اون

 زمین وير پاهام جاي از.  میفتم زانوهام روي.  لخت بدنم و میشه سنگین سرم.  نمیکنه عبور نایم از اکسیژن مولکول

  . بکشم نفس مبتون محاله دیگه که میرسم باور این به و میشه تکمیل بساطم.  میشینه گلوم توي و میشه بلند خاکی

 مین چیزي حقیقتا اما بازن هام پلک.  میندازن چنگ طرف اون و طرف این به و میرن پائین و باال هدف بی هام دست

 خیسم صورت روي هام انگشت.  میشه باز نفسم راه کم یه فقط کم یه بعد و میشم شکه لحظه یه که این تا.  بینم

 پلک ارب ند چ. کرده بهتر رو حالم کمی همین و شده پاشیده صورتم روي سرد آب مشت یه ي اندازه به.  میشن کشیده

 روم جلوي رو روي ي کاسه یه که رو محمد نگران صورت و بزنم پس رو هام چشم توي شده جمع اشک تا میزنم

  . ببینم گرفته

  ؟ یهو شد چت -
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 سرم یارمم یاد به دوباره که رو کشیدن نفس.  میکنه سرازیر گلوم توي رو کاسه توي آب باقی محمد و میکنم باز دهن

  . میکنم پاك رو هام لب ي گوشه از جاري خون و آب مخلوط دست پشت با و میکشم عقب رو

  . میکنه پا اون ، پا این و کنارم شده دوال هم هنوز محمد

  ؟ شدي بهتر -

 اي هدقیق چند زیرش میشه که میکنم پیدا درخت یه تر طرف اون کم یه.  میندازم اطراف به نگاهی و کشم می هومی

 متوجه رممی سمت اون به که قدمی چند.  بایستم پا سر تونم می باالخره تا میکنم تالش باري سه ، دو.  کرد استراحت

  . کنه نمی حرکتی و مونده جاش سر هنوز محمد که میشم

  ؟ هوم.  کرد پیدا میشه کجا دیگه رو ناخدا این ببینم تا درخت اون سایه زیر بریم کم یه -

  . بزنه حرفی تا میکنه دل دل.  میشه ام خیره دوباره و پاد می رو وبرش دور

  ؟ شده چی -

  . برمیگردم و جا یه سر یه برم من.  نیست ناخدا که االن میگم -

  ؟ کجا -

  . میخارونه رو گوشش پشت دیگه دست با و برمیداره بود گذاشته زمین که رو ام کوله

  . برمیگردم زود -

 گیر اول يناخدا تا کنم کاري بود کافی.  بودم رسیده میخواستم که چیزي اون به خوب.  میکنم پائین و باال رو شرایط

 تا تداش وجود مدرك کافی حد به ، میگردم دومی ناخداي دنبال بودند دیده که شاهدي همه اون وجود با و بیفته پلیس

 خصمش رو تکلیفش باید که چیز یه موند می فقط.  کنه تقویت شدیم خارج کشور از نحوي به که رو احتمال این

  !خودم.  میکردم

 زیر واممیخ که میکنه برداشت طور این سکوتم از.  میکنه فکر خودش زیان و سود به هم محمد ، خودمم افکار درگیر تا

  . بزنم قرارمون و قول

  . داره ارمک چه ببینم برم باید.  میگرده پیم ، اومده ام خاله پسر گفت... عبدا ، بیارم آب برات خونه قهوه رفتم.  خوب -

  . میده ادامه خودش اون که کنم درست رو چیزهایی یه تونم می چطور که مونم می.  میکنم پیدا بدي حس

 برام بود قرار.  کوچیکمه داداش...  گفتم که رو رضا.  بود آورده هم رو رضا هاي عیدي ، بود اومده تازه ام خاله پسر -

 تو نونم گهدی.  دنبالم فرستاده که کرده پیدا کار خودشون شرکت تو برام البد.  ها میگم رو ام خاله پسر.  کنه پیدا کار

  . روغنه
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  . برو.  خب خیلی -

 و آشنا اون دیدن ي وسوسه که این با.  میشه پشیمون بالفاصله اما بره تا میکنه گرد عقب و میذاره کنارم رو کوله

 رو شتالش هم باز اما دادم رو قولش من که اي گري واسطه پول از جذابتر خیلی براش باشه داشته ممکنه که خبرهایی

  . میکنه

  ؟ بیام من تا نامزدت پیش بري میخواي ؟ میکنی کار چه تو -

 هب سري.  داره درد قدر همون میکنه یادآوري بهم رو مسئله این که بار هر.  نمیشن عادي آدم براي زخمها بعضی انگار

  . میدم تکون نفی

  ؟ ها.  بیام تا بمون جا اون بریم هم با جمال فالفلی تا بیا پس -

 تاستراح کم یه توش بشه که خوام می دنج ي گوشه یه فقط.  موندن براي جایی نه ، دادن انجام براي دارم کاري نه

 شگو که میکنم وانمود حواس بی.  میکنه شروع رو سرایی داستان دوباره اون و میشم قدم هم باهاش.  کنم فکر و

  . میدم

 و میمیره زایمان موقع مادرش که این.  نیست اش خاله پسر واقعا که میکنه تعریف برام رو اش خاله پسر ماجراي

 هم اون البته و میزدن صداش خاله همه که پیري ي قابله پیش رو بچه ، نبوده ازدواج این با دلش اول از که هم پدرش

 پسرش و ودب شده مرد زیبایی ي شیفته که برسه ثروتمندي تاجر دختر وصال به تا میذاره ، نبوده کسی واقعی ي خاله

  ... هم

.  یکنمم سواستفاده پسر این از دارم هم من که بده چقدر میکنم فکر من و میکنه نقالی تاب و آب با طور همین محمد

 . کنم صاف باهاش رو حسابم بتونم که ندارم جیبم توي قدري اون اما من و خوشه درمیاره که پولی به دلش محمد

 ونا خودش قول به که محمده ي اسطوره ، تعریفی ي خاله پسر این.  بکشه رو انتظارش خوبی خبر واقعا الاقل کاش

 ي قبله شده موقعیتش و شده کسی خودش براي حاال و خارج رفته بعد ، کرده شروع صالح ناخدا براي کار از اول هم

 دست در رو چیز همه ، بیدار عادلی خداي نه یا باشه خوابیده عادلی خداي ، قبله این پشت واقعا کاش.  محمد آمال

  . بگیره

  . میذاره تنها رو من و میکنه کج رو راهش محمد نرسیده مقصد به

 که جایی به ور پلیس پاي باید چطور که میکشم نقشه و میبینم رو مختلف هاي آدم.  میکنم صبر فالفلی توي کم یه

 ستون و میشه مایل خواب سمت به تنم.  میره سر ام حوصله.  نشه دیده اصال محمد که جوري یه.  بکشم میخوام

  . میکنه خم مدام رو فقراتم

 یشهم ختم صالح ناخدا لنج نزدیکی به که رو مسیري ناخودآگاه.  میشم ساحل راهی کردن فکر و موندن بیدار براي

 لهک و سر تنها دختر تا دو با بار این و ایستاده حوالی همون هم هنوز.  بینمش می دور از که عجیبه.  میکنم انتخاب
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 اشنب اي مشتري تا دو باید.  نیست همراهشون اي دیگه کس و میزنه فریاد رو بودنشون غریبه دخترها ظاهر.  میزنه

  . میزد رو حرفشون ناخدا که

 چرخ دختر تا دو ي سینه و سر روي نگاهش حال همون در اما زدنه الف مشغول معلومه و انداخته غبغب به بادي ناخدا

  ! خواست می مرد من از مرز از کردنم رد براي که مردي ، جالبه.  میخوره

 در.  مکن نمی استقبال ناخدا توسط هم اون خودم افتادن گیر زودتر از اما.  میبرم لذت میل کمال با انداختنش گیر از

 چشمک همب که میفته اي مشکی بلند شاسی به چشمم که نشدم دور ساحل از خیلی.  میدم تغییر رو مسیرم نتیجه

 کردن دور ورد تصور یا میگیره نشات اش خاله پسر اومدن از بیشتر نبود معلوم که میفتم محمد شوق و شور یاد.  میزنه

  . بلندش شاسی ماشین با

 و بدم شبه مونده برام چیزي هر.  بتراشم اي بهانه تونستم االن همین شاید.  ببینم رو محمد شاید میکنم چشم چشم

  . کنم دورش خطر از

 ماشین توي داره و ایستاده راننده ي پنجره کنار داره کردنش پنهان در سعی که اي قراري بی با پسرك و درسته حدسم

 به حمدم چابک و ریز ي جثه اما ببینم واضح رو صورتش تونم نمی دوره ازم متر ده چند وقتی جا این از.  میکشه سرك

  . شاخصه نوعی

 زا خوام می و میکشم هم در رو صورتم.  کفریم نداده خودش به شدن پیاده زحمت حتی که اي خاله پسر این دست از

 بالق انگار.  بودم لحظه این تو قبال انگار.  میشه مانعم رعد یه خروشیدن مثل حسی یه لحظه یه که شم دور جا این

  . نیست درست صحنه این با رابطه در چیزي االن که دونم می و کردم اش تجربه

.  میگیره قرار محمد کنار مرد یه موقع همین اما نیست چیزي.  میکنم نگاه...  و ماشین و محمد به و چرخم می دوباره

 زاویه ینا از و فاصله این از.  بده محمد دست به و باشه آورده کیسه تا چند شبیه چیزي ماشین صندوق پشت از انگار

 برام هم همین و ندیدم و دیدم رو مرد حرکت البد میکنم فکر.  بینمش نمی درست ایستاده جلوش محمد وقتی

.  میده شونن محمد به و میاره بیرون جیبش از چیزي که میندازم مرد به دیگه نگاه یه کشیدن پا از قبل.  بوده مشکوك

 سیک هر خوب.  است احمقانه.  میکنه تحریک رو کنجکاویم مرد گردن توي برق یه اما بگذرم و ندم اهمیتی خوام می

 قد ، مرد ایستادن ژست.  میکشن جلو رو من پاهام ناخودآگاه اما باشه داشته گردنش توي زنجیر یا گردنبند یه تونه می

  ... . آشنان خیلی برام همه و همه ، داشته نگه رو دستش که حالتی ، قامتش و

  . میکنم پر کم کم رو بینمونه که اي فاصله اراده بی

.  نکشون می باغ یه توي اي سایه تا رو من ذهنیم الهامات.  میلرزم خودم به ، باد تند توي رقصانی نازك نهال مثل

  !!!؟ ها گرگ با رقص و من.  برقصم باهاش میخواد ازم که اي سایه

...  
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 ، خط ته تا ایدب.  شی پیاده راه میون جایی تونی نمی دیگه ، باشی مسافرش اگر ، میفته راه به که زندگی اتفاقات قطار

  . بري جلو اومد پیش چی هر

 این من قطار راگ حتی.  نیست شدن پیاده براي ایستگاهی اما کردم نمی بینیش پیش قبال که رسیدم جایی به من حاال

  . دیدم رو تابوتم خواب توش ، این از پیش که کشیه نعش مثل که ، باشه سیاه ماشین

 می خطر ي حلقه سمت به رو بهشون شده زنجیر ي بیچاره من و خودشون ، کردن فرار جاي به.  شدن سرکش پاهام

.  میشه خصنامش برام بودنش مرد یا زن حتی.  میره گنگی به رو بیشتر روم به رو تصویر میشم نزدیکتر چی هر.  کشن

 از مترس می.  دریا ي زمینه پس با آدمک صورت وسط درخشان آبی ي تیله جفت یک هارمونی.  واضحه چیز یه فقط

  . نداري فرار راه بیفتی که گرداب توي اما شدن غرق

 آدم این انگار اما ، کنم دورش کاوه از که ، بیاد که کشیدم زحمت همه این اصال.  کشیدم می رو مهرنوش دیدن انتظار

  ! نیست کس هیچ ي خاله پسر که اي خاله پسر.  داره چنته توي کردنم غافلگیر براي چیزي همیشه

  . نمیاد و درمیاد جور محمد تعریفات با

 ور خوردنش یکه.  میکنه نزدیک هاش چشم به رو گرفته روش روبه مهرنوش که چیزي اون و میشه دراز محمد دست

  . میشم متوقف باالخره و میکشم پس پا قدم یه.  میزنه سیلی صورتم به باد توي سیال

.  ناسهمیش زود رو بیاد اش پسرخاله سراغ تا گذاشته جا جمال فالفلی توي که رو زنی عکس محمد که بفهمم تونم می

 هم اوهک تصویر ، عکس اون تنگ چارچوب توي دونم نمی.  میخارونه رو گوشش پشت و میکنه پائین و باال رو عکس

  . نه یا میگیره جا

 موهاي این دست هاي کناره با بتونه تا میخوره تاب کمی کنارش مرد بلند قامت و میریزه هم به رو محمد موهاي باد

  . کنه رام دوباره رو آشفته

 از گردونسر نگاهم.  میشن مشت هام انگشت.  میده تکونم و میشه ور حمله بهم مسري بیماري یه مثل آشفتگی این

  . میزنه پرپر مهرنوش چنگال تا دیدرسمه توي که محمد سر پشت

 بچه و همسر که جذابی مرد.  میفته تکاپو به ، نداشت اهمیت اي ذره برام که داستانی اون یادآوردن به براي ذهنم حاال

  ... پول... پول... پول...  بلند شاسی ماشین و کشور از سفرخارج...  کار...  پولدار دختر یه...  میکنه رها رو اش

.  میشه خم جلو سمت به تنم و میشن دراز هام دست.  میدن فشار و میگیرن رو محمد گردن مهرنوش هاي انگشت

 وشتگ توي من هاي ناخن.  میاد مردونه بش و خوش جور یه شبیه بیشتر حاال که میزنن محمد سر پشت ضربه تا چند

  . بندازن سرم از رو روي پیش خیال تا میرن فرو

 وشمهرن جلوي پسرك.  بزنه حرف مهرنوش با تر راحت و بیاد نظر به بلندتر تا ایسته می هاش پنجه سر روي محمد

  . نزدیک ي آینده یه از کوچیک ي نمونه یه.  شبیهه مینیاتوري عروسک یه به
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 ، درشما ي کفه ، ترازو این روي.  کنه فکر همه به باید محمد میکنم فکر.  موندم مردد کشیدن عقب و رفتن جلو تو

 که است غریبه دختر یه از تر سنگین ، گرفته عیدي مهرنوش از تازه که ، رضا ، کوچیکش برادر حتی ، اش خانواده

  . نداده هم رو هاش دوندگی ي الزحمه حق هنوز حتی

  . بمونم منتظر و جمال فالفلی برگردم میخوام.  میگیرم رو تصمیمم

  . رسید می راه از پلیس ، مهرنوش از قبل کاش اما

 اما فتادها فاصله کاوه و ها آدم این بین ، کفایت حد به فقط ، ساعت چند ها عقربه زبون به.  میندازم نگاهی ساعتم به

 . گذشته ها قرن ، دادم کاوه به رو نجاتم چتر و موندم جا پرواز از من که ، امید و بیم از پر صبح اون از انگار من براي

  . رسه نمی کاوه پاي گرد به هم خیالم دست دیگه که گذشته قدر اون

 به باهاش بشه هک تلفن یه.  کنم پیدا تلفن یه مسیر توي بتونم شاید تا میگیرم کار به زور به رو افتادم کار از ي حافظه

 ای.  میکنه مبتال آفت به رو محمدها ي ریشه که نهري خشکوندن اندازه به حداقل.  داد سامون و سر کارها سري یه

  . بکنه رو کردنشون گمراه جبران تا آدرس یه دادن قدر فقط شاید

 یه بعد و بخورم رو هام مسکن ي جیره جلو جلو و بخرم آب بطري یه تا میگیرم نظر در رو اطراف هاي مغازه از یکی

  . بزنم تلفن

 صندلیش به حال به تا که اي راننده و میشه باز مهرنوش ماشین سمت در که نشدن جدا زمین از هام کفش هنوز

  . پره می بیرون ماشین توي از دفعه یک ، بود چسبیده

  . میخورم جا

 شناخته و دهدی رو من کی فاصله این از.  میکنن متمایلم عقب به سانتی چند و میشن کشیده زمین روي هام کفش کف

  ؟

  . چرخه می هستم من که سمتی به راننده

  . شد تموم میکنم حس

  . اومدن من دنبال به اصال وقتی هم اون.  باشه ندیده رو من محاله.  برمیداره بلند قدم تا دو

 سرم زا تونم نمی رو ام مونده ناکام تماس فکر اما میزنم افسار کرده بلند سر وجودم توي یکباره که رو وحشتی غول

 روي رو ام کرده عرق هاي دست کف.  کنم تمرکز نمیذارن و میکنن خش خش کفشم زیر هاي سنگریزه.  کنم بیرون

  . میفته پائین و میخوره لیز ام شونه روي از کوله بند.  میکشم مانتوم

  . میشم خیره بهش ، شده مسخ من و میبره کتش جیب توي دست راننده
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 خشونت با رو من و میگیره رو بازوم پشت از کسی ، بدم نشون باید العملی عکس چه کنم فکر بتونم حتی ازاینکه قبل

  . کشونه می خودش دنبال

 نمی و میبینم رو میکنه جهت هم خودش با زور به رو من که رو هیکلی درشت مرد چشم ي گوشه از.  گیجم هنوز

  . بره سیاهی چشمم میشه باعث سیاهی این و پوشیده سیاه پا سرتا.  بینم

 دبای میفته زمین روي اجازه بی که مرد ي سایه ، قاعدتا!  نشدم حضورش حتی یا پا صداي متوجه چطور فهمم نمی

  . میکرد اندام عرض زودتر

 که ؟ نبود خودم خواست این مگر اصال.  نداره هم اي فایده که این گو ، بندازم راه داد بی و داد خودي بی خوام نمی

  ؟ بندازم گیر کوسه این هاي آرواره به رو قالبم کاوه جاي به که ؟ بیفتم گیر

 برمیگرده عقب به سرم.  بگیرن رو راننده رد که دارن اصرار ناخودآگاه هنوز هام چشم اما بندم می رو ام مونده باز دهن

 اهرظ با و میاره بیرون رو موبایلش گوشی ، میکردم رو تصورش من که چیزي هر جاي به جیب از که بینمش می و

 تیناراح سر از هوفی.  میاد درد به مرد هاي دست فشار از بازوم.  میشم تر گیج.  میکنه صحبت به شروع اي عصبی

  . میکنم دقت مرد به و میکشم

 ایتهد لجنی پاترول یه سمت به رو من ، مشکی سبیل و ریش و موها و چرم از تر تیره پوستی با ، ساله چهل حدودا

 به زبونم و ورممیخ سکندري.  کرده قفل بازوم به که بندیه شدن تر تنگ فقط اش نتیجه اما میکنم تقال کمی.  میکنه

  . چرخه می اعتراض

  ؟ میکنی کار چی!  هی -

 ارانگ.  نمیکنه توجهی کوچکترین مرد اما میده خراش هم رو خودم هاي گوش که مونه می اي شده خفه جیغ به صدام

  . گردونه برش لونه به میخواد زور به و گرفته رو جیغو جیغ ي جوجه یه بال

  ؟ هستی کی تو اصال.  توام با!  اوهوي -

  . میکنه پرت داخل به اي العاده فوق نیروي با رو من و باز رو راننده کمک سمت در

 راننده حداقل یا اومد می طرف این هم خودش باید ، بود مهرنوش با اگر.  مشکوکه وسط این چیزي یه.  فهمم نمی

  . محمدن سرگرم هم هنوز ها اون که رسه می نظر به طور این دور از اما.  اش

 وشر این.  بودن نکرده برخورد باهام جوري این وقت هیچ ها پلیس.  مضحکه هم تصورش حتی...  ، باشه پلیس اگر

  ؟ کیه مرد این پس.  نبود ها اون

 یگیرهم دست یه با آویزونه بیرون به صندلی روي از هنوز که رو پاهام ، مرد اما میکشم ماشین بیرون سمت به رو خودم

  . میبنده صورتم توي رو در زودتر اون اما میزنم پا و دست.  میندازه داخل به مزاحم چیز یه مثل و
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 مرد و نم کشمکش.  میندازم بیرون به نگاهی پنجره توي از ، بکشمش اینکه از قبل میگیرم که رو در ي دستگیره

  . شهمیک سرك ماشین توي داره اما داشته نگه گوشش کنار رو موبایلش هنوز.  کرده جلب رو مهرنوش ي راننده توجه

 رو من ي کوله.  میگیره جا راننده صندلی روي هم مرموز مرد.  میگیرم رو بیرون از و میشینم صاف ناخودآگاه لحظه یه

  . برمیداره رو کتش جاش به و میکنه پرت عقب صندلی روي ، گرفته دستش توي که

 نم نای روي فرفریش موهاي و شده مرطوب عرق از کمی کوتاهش پیشونی.  میکنم رو بهش و میکشم عمیقی نفس

  . میشن دیده کرده وز

  . میبرم معمول حد از باالتر رو صدام و میشکنم رو هام انگشت مفصل

  . گرفتی اشتباه گمونم اما.  میخواي چی دونم می نه ، هستی کی دونم می نه من.  آقا ببین -

 بیرون گوش اون از و میگیره گوش این از پشه یه وز وز مثل رو هام حرف.  بندازه بهم نگاهی نیم حتی که اون بی

  . بیاره بیرون رو گوشی یه داخلیش جیب از تا میکنه طرف اون و طرف این دست توي رو خاکستریش کت.  میفرسته

 وقتی وشت موندن و حرکت حال در قطار از پریدن پائین بین.  موندم بدتر و بد بین اما جوشه می سرکه و سیر مثل دلم

  . بدتر کدوم و بده کدوم دونم نمی حتی.  میشه نزدیک کوه به سرعت با داره

 . میکنم پشت ماشین ي شیشه به کامال که چرخم می طوري.  میاد ماشین سمت به داره همچنان مهرنوش راننده

  روي رو هام دست

  . بشم رعششون شدن دیده مانع تا میزنم گره سینه

  ؟ شدي سبز کجا از یکدفعه تو اصال...  من...  چی هر ، دونم نمی ،...  جناب...  آقا... ببین -

 سر کارش زا بلکه میکنم تیز گوش.  میبره صورتش کنار رو گوشی گرفتن شماره از بعد و میگیرتم ندیده همچنان مرد

  . میگه جمله یه فقط ولی دربیارم

  . آقا کردم پیداش -

 وشمگ به رو موبایل اش اشاره با.  میکنه دراز سمتم به رو گوشی و پذیره می رو حضورم باالخره مکث کم یه از بعد

  . بزنه بیرون ازش صدایی تا میکنم تر بزاقم از قطره چند با زحمت به رو ام خورده خراش و خشک گلوي.  میبرم

  ؟ الو -

  ؟ زده غیبت گوري کدوم معلومه!  احمق ي دختره -

 به بار هی تعجب با و میدم فاصله ام گونه کنار از بالفاصله رو موبایل.  میکنم حس خوبی به رو گوشم ي پرده لرزش

 به لچسبید سورپرایز ، موقعیت این توي ، خشمگین آشناي صداي این.  میکنم نگاه دستم کنار مرد به کمی و گوشی

  . میاد نظر
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 میکنه مائیخودن زدنش صدا کشیده توي اجازه بی تعجبم.  میکنم بلند رو گوشی دوباره و میزنم زبون بیهوده هام لب به

.  

  ... حاجــی -

  ؟ میکردي رد مرز از رو کاوه ، نباید تو مگه -

  ! نرفته کاوه.  خوابیده محکم نفی یه پشتش مگر این.  میکنه فراموش رو تپیدن سینه توي قلبم

  . ببرینش شده زورم به دادم پیغام که من -

  .داره دلخوري تن اما بلندتره چند هر فریادش بار این هم حاجی. میکنه سقوط پائین به اوج از من صداي

  . برگشته دوباره مرز ور اون از چموش ولد ، کردن ردش بود ترفندي هر به.  بدي یاد کار من به نکرده الزم تو - 

 نببند همت کمر و بدن هم دست به دست هم آدم و عالم ، هایی وقت یه.  نیست کارساز هم زور جاهایی یه یعنی این

  . کنی شنا جهت خالف تونی می تو هم باز ، بکشن میخوان که راهی به رو تو ،

 دهابل از کدوم هیچ دیگه که کرده کاري یه.  نداده خودش دست کار این از بیشتر تا ، میبریش خودت با ، میري -

  . کارکنن باهاش نیستن حاضر

 اوج ويت از اما ترسم می پام زیر ي دره از.  ایستاده کوه یه بلند باال روي که کسی مثل دارم حسی یه.  میلرزه دلم ته

 دهش طلسم ي جمله اون انگار.  میبنده الیه و میکنه چکه وجودم توي آروم آروم شیرینی حس.  میبرم لذت هم بودن

 توي اکشپژو که باشه کرده فریادش بلند قدر اون کسی انگار!  نه گوشم زیر!  نه.  باشم شنیده گوشم زیر بار هزار رو

  . باشه نشسته همه گوش

  ؟ نشم خوشی غرق ، چشیدنش ، دیدنش از من که بیاد بدش " هرگز تو بی " شنیدن از که آدمیه کدوم

  ؟ چی بده خودش دست کار حاجی قول به اگر اما

 اس پی جی سیستم کردن متوقف مخصوص هاي تراشه اون اگر...  بگیرنش اگر...  کنن پیداش اگر.  میشه گم نفسم

  ! ها اگر از امان!!!  واي...  بیفتن کار از ، کپسول

  . میام بیرون خودم ي ناشناخته حواس توي خوردن تاب و پیچ از حاجی تشر با

  ؟ ببرنت و گونی توي بندازنت بگم باید یا شنیدي -

  ... فهمیدم.  شنیدم

...  
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 لوصخ به تا شدیم گداخته کوره توي ما.  گذاشتیم کنار رو ها دروغ.  زدیم پس رو ها کلیشه ما که شنیدم.  شنیدم

  . برسیم

 هیچ ، اي قصه هیچ میکنم فکر خودم با.  شدم مبرا ، اشتباه چه هر از ، گناه چی هر از و کردم غسل مصبیت رگبار زیر

  . شده شیرین فرهاد با شیرین و کنه می تعریف مجنون رو لیلی.  نشده افسانه نفره تک وقت

 آدم.  شنب رونده زادگاهشون از اگر حتی ، بگیره آروم حوا به آدم که ، خداوندیه ي نانوشته قرار این.  طبیعته قانون این

  . بشه تموم بهشت بهاي به اگر حتی ، میکنن پیدا موجودیت کنارهم حوا و

  . فهمیدم.  فهمیدم من آره

  . کردم حس خونم و گوشت و پوست با

  . داشتم نگه ام رویازده مبهوت هاي دست توي رو گوشی همچنان اما شده قطع تماس

 دیگه ارک مگر اصال.  ببره خودش با رو من تا بسپرم جریان این به رو خودم باید فقط.  نیست تصمیمی و دوراهی هیچ

 یب که شدیم عجین هم با قدر اون " ما ".  نیست کاوه دیگه هم اون.  نیستم من دیگه من ؟ بکنم تونم می هم اي

 هک جایی درست.  میذارم ام سینه روي رو دستم.  کردیم فراموش هم رو بودن زنده هم بی ، هیچ که کردن زندگی هم

 پیامبر ات شدم انتخاب که حاال میگه بهم.  اصله اصلِ.  نیست " قلب " که قلبی روي.  تپه می مطمئن و محکم قلبم

  . شرکه عین ، شکی هر ، باید این توي و کنم کوچ سفارتم مقر به باید ، باشم عشق

  . میام خودم به میلرزه هام دست توي گوشی مجددا وقتی

 ور تماس کلید مرد.  میگیرم دوخته چشم روش جلوي ي شیشه به ناپذیر نفوذ و سخت که مرد طرف به رو گوشی

  . برمیگردونه شلوارش جیب به رو گوشی ثانیه چند از بعد.  میده گوش فقط حرف بی و میکنه لمس

  . برمیدارم رو درازم راه از قدم اولین

  ؟ افتیم نمی راه -

 ادارمو ، تفسیرش بی سکوت این.  میذاره زانوهام روي و برمیداره رو رنگ مشکی نایلون یه عقب صندلی روي از مرد

 بود وشمهرن ماشین که جایی به رو نگاه آخرین قبلش اما کنم اقدام کیسه توي کشیدن سرك براي خودم تا میکنه

 یه به متعلق همشون انگار.  محمد از حتی نه و هاش سرنشین از نه هست ماشین از اثري نه دیگه حاال.  میندازم

  . رفته بین از و شده دود که بودن قدیمی کابوس

 زيچی و آرایشی مداد و گریم کرم تا چند ، عربی اسود حریر چادر یه.  میکنم رو و زیر رو محتویاتش و باز رو کیسه

  . پوشونه می کامال رو باالیی هاي لثه روي تا البته که* مصنوعی دندون دست یه شبیه

  . میفته راه و میزنه استارت من به توجه بی مرد
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  . کنم رارف تونم نمی آسونی همین به و باشه قدمیم یه توي باید پلیس ، کردم که کارهایی با که دونم می نگفته

  . میندازم هام شونه روي رو باالییش قسمت و میبرم تو چادر هاي آستین از رو هام دست

  . میکنم خداحافظی دریا با من و میشه دور ساحل از ماشین

 االن ماا میکردم رو کار این باید.  بدم لو رو مصطفی ناخدا حداقل و بزنم زنگ پلیس به خواستم می که میفته یادم

 نم حاجی وقتی.  ندارم زمان ، دختر تا دو اون کردن رد زمان درباره مثال کنم، جور اش علیه مدرکی اینکه براي دیگه

 خیالم اقلال بابت این از چند هر.  زودتر ، رفتنه به قرار اگر پس.  باشن گرفته رو ردم هم بقیه باید پس ، کرده پیدا رو

 با حساب تصفیه* و پلیس به دادن نخ سر.  کردم دریا این گمراه رو همه و دادم انجام درست رو کارم که راحته

  .شدیم رد مرز از که وقتی براي باشه هم مهرنوش

 چشم رزی ي تیره ي هاله و پریده رنگِ.  میشم خیره خودم صورت به آینه توي و میدم پائین رو روم جلوي گیر آفتاب

 میک.  میندازم داشبورد روي رو پوشش در و میکنم باز رو ها کرم از یکی در.  شدن کبود هام لب.  میزنه ذوق توي هام

 و فضع ، هام دست لرزش.  میبنده نقش مچم روي ، سیري ي سبزه رنگ.  میکنم تست دستم پوست روي رو کرم از

  . کنن انکار رو رعشه تا میشن مشت هام انگشت.  میشه مچاله دلم و میکنن یادآوري بهم رو درد

 هام مردمک هنوز.  میدم فشار هم روي رو ملتهبم هاي پلک لحظه چند و میذارم درپوشش کنار هم رو کرم حوصله بی

 رو بروهاما زحمت با و میدم نشون واکنش بالفاصله.  میکنم حس زانوهام روي رو چیزي سنگینی که نیفتادن تقال از

  . کنم باز چشم بتونم تا میکشم باال

 ور خودم.  ندم جوابی دستم کنار مرد خاموش اعتراض به تا میکشم هم روي دندون.  شده پرت پاهام روي کرم ي لوله

  . بردارم رو ام کوله تا میکنم مایل عقب سمت به ها صندلی الي به ال از

  . میکنه غرغر هم بعد.  بشم جاگیر صندلی روي درست تا میکنه وادارم و میچسبه رو آستینم ناگهان مرد دست

  ! کمربند -

  . بخورم قرص باید میخوام رو ام کوله -

 يجلو و میزنه چنگ عقب از رو کوله دیگه دست با و میده چپ دست به رو فرمون ، بگیره چشم جاده از که اون بدون

  . میذاره پام

 ترچهدف یه همراه معدنی آب بطري یه داشبورد توي از و میشه دوال باز که میگردم مسکن دنبال به رو کوله هاي جیب

  . میکنه تاکید بگیرمشون اینکه از قبل و میاره بیرون کوچیک ي

  . کن حفظ رو مشخصاتش -
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 با نتهام.  منه تصویر مطمئنا که خورده باالش عکس یه ، میکنم که بازش.  است شناسنامه یه ، کوچیک ي دفترچه

 مه صورتم طرف اون و طرف این.  تر برجسته اي گونه و فک ي عالوه به ، پهن ابروهاي و تیره پوست.  تغییر کمی

  . شده اضافه مانند خال ي لکه تا دو یکی ، اي حرفه هاي افزار نرم لطف به

 و اه کرم.  باشم داده چهره تغییر شهر خروجی به رسیدن از قبل تا میکنم موکول اي دیگه زمان به رو دردم کردن آروم

 هب دستم اینکه از قبل اما میکنم تموم سریع رو کارم.  است دهنده آزار جوري بد که دندون و فک قالب هم بعد و مداد

  . میده رو آخر هشدار مرد ، بره هام قرص ي بسته سمت

  ! هات دست -

 ایست به کنم جور و جمع رو وسائل اینکه از قبل پائینمون سرعت وجود با اما پوشونم می کرم با هم رو هام دست

  توي که اي بازرسی

 بینمب تا میکنم باز رو شناسنامه اول ي صفحه هولزده و میریزم پاهام زیر رو وسایل.  رسیم می گذاشتن شهر خروجی

  ! کیم

  . کلمه یه فقط اونم کنم تکرار عربی به همونو من اینکه مگر ، نمیدي جواب پرسیدن چیزي اگر -

  . بیفته جا درست تا میچرخونم دهنم توي رو ها دندون قالب.  میکنم بر از و میخونم رو مشخصاتم

 چند و میشه پیاده مرد.  میکشه درزا به ، میکنه بازرسی رو مدارکمون که ماموري با دستم کنار مرد هاي جواب و سوال

  . میگیره فاصله ماشین از قدمی

  . ببینم رو صورتم آرایش ي نتیجه و کنم نگاه آینه توي خودم به ترسم می

 محکم ها لثه روي رو قالب جاي دوباره.  میاد سراغم داره دست به رو من جعلی ي شناسنامه حالیکه در ازمامورها یکی

 چیزي تا میاره تو دستم کنار باز ي پنجره از رو سرش مامور که همین.  میگردم همراهم مرد دنبال چشم با و میکنم

 هنمد جلوي رو دستم ترسم می.  میشه خون از پر دهنم و رسن می سر پارتیزانی حرکت یه در ها سرفه موج ، بپرسه

 بی پاسخگویی براي نگرانیم.  بشن قاطی آبه خون سرخی با ، نخوابیدن پوستم روي هنوز که هایی رنگ و بگیرم

  . باشم داشته واگیرداري بیماري ترسه می شاید.  میکشه عقب سرعت به مامور وقتی ، جاست

 ماشامت دور از فقط باشه مواظبم باید که مردي.  میکنم خالی جاده کنار رو دهنم آب احتیاط با و میشم پیاده ماشین از

  . میشه صحبت مشغول من از دورتر جایی تلفنش با و میکنه

  . شه صادر زودتر ردشدنمون جواز میشه باعث اتفاق این هست چی هر اما ، نه یا شانسیه خوش از دونم نمی

 روي رو آب بطري مرد که نگذشته کم یه.  میزنم سرفه تک و میکنه خر خر ام سینه هنوز ، میشینم که ماشین توي

 باشم وردهآ کم درد جلوي اینکه نه.  میکنم قراري بی هنوز اما.  میفرستم پائین باهم مسکن تا دو.  میکنه پرت زانوهام

 در نمدو می دیگه.  رسیدن براي نیست دلم توي دل اما.  شدم تر قوي.  گذاشته معکوس تاثیر من روي درد این.  نه. 
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 صلحی ي معاهده اینکه یا دربگیره جنگی دنیا توي تا کافیه ثانیه یه.  شه عوض تونه می چیز همه ثانیه یک عرض

  . بشه امضا

 رویاهام به چقدر بدم تشخیص تونم می هاش عقربه روي از انگار.  میکشم سرك ماشین شمار کیلومتر روي مدام

  . میارم کم هم باز اما میشمرم گذشتن که رو هایی دقیقه هام انگشت با.  شده ضعیف ریاضیاتم.  شدم نزدیک

.  میکنه داپی صعودي ریتم یه ام سینه خس خس.  میشن تر کوتاه منم هاي نفس میشه کوتاه فاصله این چی هر انگار

  . میگه سردي لحن با ، آسفالت به خیره مرد

  . میکنه کوتاه رو راه خواب کم یه ، مونده خیلی هنوز -

 درم پا از اداروه و خستگی که کشه نمی طول خیلی.  خوابونم می رو صندلی پشت کمی و میکنم گوش اش توصیه به

 رسیدنن و رفتن و رفتن خواب مدت تمام ، هم نیستم هوشیار دیگه اینکه وجود با اما میفتن هم روي هام پلک و میارن

 و زده ارکن رو ماشین مرد که میشم متوجه و میکنم باز چشم باري دو یکی.  بینم می رو بهمن زیر موندن و شدن گم و

  . میشم حس بی دوباره و میکنم چک رو ساعت فقط بمونم بیدار خیلی تونم نمی اما میکنه صحبت تلفن با

 وشیگ با من کنار ، کرد حسش میشه وضوح به حاال که سرمایی توي هم اون ماشین از رفتن بیرون جاي به اما آخر بار

  . میشنوم رو صداش بیداري و خواب توي.  میکنه پچ پچ

  . بیارمش تونم می -

- ...  

  . بیام بیراهه از الزمه فقط.  بگین رو مقصد -

- ...  

  . باشه -

 می رعیف مسیر یه توي ، خلوت قدیمی هاي جاده جاي به ماشین ، کنم غلبه گرفته رو سراپام که اي سستی به من تا

  . یکنمم نگاه کرده پارك جلوتر کمی که جیپی به و میشینم صاف سرجام.  ایسته می مسافتی طی از بعد و پیچه

  . تره امن جوري این ظاهرا.  کنی عوض رو ماشین باید -

 از و یدارهم بر برگردونده عقب صندلی به دوباره که رو ام کوله.  گیره نمی جوابی نگاهم اما میکنم نگاهش پرسشگر

  . میفتم راه سرش پشت.  میشه پیاده ماشین

 تحویل اول مرد از حرف بی رو ام کوله و میاد بیرون جیپ از داره تن به کردي محلی هاي لباس که مردمیانسالی

  . نکردن جیپ سوار رو من وقتی تا نه ، نمیشه بدل و رد بینشون حرفی.  میگیره
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 دیگه که این زا.  میگه سرما از بعد و بپیچم خودم دور تا میده بهم مسافرتی پتوي یه کرد مرد ، بیفتیم راه اینکه از قبل

  . نیست خبري سوز استخون سرماي از قدیم مثل

  . کردن اشغال رو ذهنم تمام که بپرسم رو سواالتی ازش میکنم سعی

  ... ؟ برسیم تا مونده چقدر ؟ خوبه ؟ میکنه کار چه ؟ جاست اون کاوه ؟ میریم کجا

 یه ممیری ".  میکنه خالصه جمله یه توي رو چیز همه و.  میره طفره دادن جواب از لبخند با فقط تمام زیرکی با مرد اما

  . " میفهمی خودت رو چیزها بقیه برسیم وقتی ، کوهستان توي روستا

 اشینم الکپشتی سرعت از و میگیرم خودم دور تر محکم رو پتو.  میگیره شدت و باریدن به میکنه شروع برف نم نم

  ؟ برسیم وقت هیچ نیست قرار نکنه.  ترسم می دارم کم کم.  میخورم حرص

 یداپ ادامه ابدیت تا ها شب ترین سیاه ، رسه می نظر به وقتی ، زمستون هاي لحظه ترین سرد و ترین سخت توي

 ، رهمیگی جون کم کم و میشه زنده دوباره چیز همه وقتی.  مونه می رستاخیز مثل درست ، بهار رسیدن سر ، میکنن

  . اصرافیله صور توي دمیدن ، یخی هاي قندیل شدن آب چکه چکه

 بتونی تا یريبگ خورشید جلوي درست باید که منشوریه بهار.  نیست بعد یه.  نیست زمان یه.  نیست فصل یه اما بهار

  . کنی باورش باشی بلد باید.  کنی دعوت ات خونه به رو بهار باشی بلد باید.  کنی تماشا رو نور و رنگ رقص

  ؟ ببخشه زندگی بهت و بزنه جوونه بهارت ، شدي مدفون برف خروارها زیر وقتی میشه باورش کی

 اگر.  همیش باورم ، دیده رو بهار همیشه گل شدن باز ، یلدا شب که بگه کسی اگر بعد به این از من.  میشه باورم من

  . میشه باورم ، شنیده رو ها پرستو زدن بال صداي بگه

  . کردم لمس ، آن یه توي رو آدم و عالم ي دوباره تولد.  کردم تجربه رو حس همین خودم

 یمتعظ سر خودش و میاره کم ، ام کرده فوران ذوق پیش ، ماشین در یا ، میگیره رو در ي دستگیره دستم دونم نمی

  . میکنه خم

 مرد زا بهتر ، مرد همون نه ،...  یه ، مرد یه ، میکنه پر رو روستا بیرون کوچیک ي خونه اطراف که ماشین موتور صداي

 به گوش انگار.  کشیده می انتظار در پشت مدت تمام انگار.  میاد بیرون در از ، من مرد ، نمیکنه توصیفش اي واژه

  . باشه مونده خواب اون و بزنه در و بیاد نوروز پیک مبادا ، بوده زنگ

 هرهچ ، پشمی هاي لباس توي شده پوشیده ، خونه ي محوطه دور چین سنگ کوتاه دیوارهاي پشت از ، فاصله این از

  . خودشه میفهمم ، میفته هم روي هامون موج که همین اما ، بینم نمی رو اش

 هام چشم جلوي ، گرفت هدیه کسی از میشه که پستالی کارت ترین دیدنی ، دیدم حال به تا که تصویري زیباترین

  . میشه قاب



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۶٢٢ 

 

 برف رو خشکشون هاي شاخه عریانی که سرسخت درخت تا دو جلوي ، روستایی سنگ و خشت ي خونه یه کنار

  . منتظرمه کاوه ، پوشونده

 ي همه ، هم شاید.  کرده سرزیر ، اي دیگه جاي هر از دور ، زمین همین توي دنیا نیروهاي تمام میکنم حس باره یک

  . یشهم تکرار بار هزار و میگیره طنین ، ها کوه مابین ، قلبم هاي تپش صداي.  زده نقب من قلب به هستی ي معجزه

 نطفه و نهمیک پیدا امتداد سرش پشت هاي درخت تا کاوه گردن شال سبز رنگ.  میگیره رنگی ، سفیدم و سیاه دنیاي

  . میارن بیرون سر ناز به ، ها شاخه پوست زیر شده پنهون هاي برگ ي

 تا کنممی پرواز و میزنم بال.  دونم نمی ، کنم پرواز تا میشن سبز هام شونه روي بال تا دو یا رسن می زمین روي پاهام

  . بشم هما.  باشم اسمم تجلی

  . میشه فرش و میفته زمین روي بودم پیچیده خودم دور که پتویی

  . نیست عشق مغناطیس از باالتر اي انرژي هیچ دنیا این تو که میکنم باور

 قشو به.  میکنه باز رو بازوهاش و میشن جاگیر زمین روي محکم هاش شونه عرض به پاهاش.  میاد جلو قدم دو کاوه

  . میشم سرازیر سمتش به استقبال این

.  باتنن و نقل انگار ، میبارن سرمون روي که سفیدي هاي کریستال.  نیست و هست برف.  نیست و سرده هوا ، حاال

  . سرزده ما سرنوشت به ، سرزمین این تو اي دیگه جاي هر از زودتر و شده ناخونده مهمون عزیزترین انگار بهار

  . میکنم زمزمه

  ؟ نرفتی چرا!  دیوونه -

 الیهگ ، باشم برده سوال زیر رو چیزش همه انگار ، دلخور و میکشه رخم به کوچیک فشار یه توي رو اش مردونه قدرت

  .میشینه گوشم توي اش

  . بشیم متولد هم با بود قرارمون ؟ راه نیمه رفیق ؟ تو بی -

 همیم با هک اینه خاطر به ، شدیم بهار اگر ، شده بهار االن اگر آره.  کنم میعاد تجدید باهاش نگاهم با تا میکنم بلند سر

.  

 الس چند که ، روز چند نه انگار.  نمیشه رفع صورتم ي دوره بار هزار با هاش چشم دلتنگی.  میشه ام خیره دلتنگ

  . بوده افتاده بینمون فاصله

  . هاش گونه زبري لمس براي میره ضعف دلم.  پوشونده کمی ریش ته رو شفافش همیشه صورت

  . میکنه پا به بازي آتیش صورتم پوست روي هاش دست گرماي ، نرفته پیش دستم
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  . رنگی جوجه ، من دست بودي بابات امانت گمونم ، اون از گذشته -

  . میندازم باال ابرویی شیطنت به و میخندم

  ! جنابعالی به نه ، سپرد خدا به رو ما بابام یادمه که جایی تا -

 یرنمیگ خودشون به نگرانی ي لهجه ته که نشدم ها خنده این سیرآب هنوز.  میلرزونه باهم رو کوه و من دل اش قهقه

  . میکنه نجوا و میره پائین و باال اش اشاره انگشت هاي کناره با رو ام گونه استخون. 

  . شدي الغر -

 ندهک جا از میکنه وادارم و چسبونه می پهلوش به ، کردم تماشاش وقف رو خودم که رو منی ، کنم باز دهن نمیده اجازه

  . بشم

  . شدي برفی آدم که تو بریم بیا -

  . جام این هنوز.  هستم هنوز.  نشدم ذوب کاوه محبت بهار توي هنوزم که دنیام برفی آدم تنها من.  آره

 کونت دستی ، بذاره تنها هم با رو ما تا بود ایستاده جیپش کنار هنوز و بودم رسونده جا این تا که مردي براي ، کاوه

  . میشیم خونه وارد هم با بعد و میده

 داالن یه از.  میرم داخل پاش به پا و میارم در گوشه یه رو هام کفش.  کرده سفید ، سیمان رو خونه داخل هاي دیوار

  . برسیم تو در تو اتاق تا دو فضاي به تا میگذریم

 ازهت.  بگه مقدم خیر بهمون ، اي داشتنی دوست ي لهجه ته با تا ایستاده ها اتاق این ورودي توي درست جوون زن یه

 می ، دست یه از انگشت تا دو که اي فاصله از کمتر ، کم یه ي اندازه به فقط ، کم یه میخوام.  نیستیم تنها میفته یادم

 اطرهخ ها فاصله این از انگار.  میداره نگه خودش کنار رو من لجوجانه اما ، بگیرم فاصله کاوه از ، بشن دور هم از تونن

 بی جاش به اما بده زن خندون هاي نگاه به رو حواسش بلکه میزنم اي سقلمه بهش بازوم ي کناره با.  نداره خوشی ي

 هب زدن تکیه با میکنه سعی داره مسن مرد یه ، بخاري کنار که جایی ، میکنه هدایت اتاق باالي به رو من توجه

  . شه بلند جا از عصاش

  . مامو نشین بلند.  نکشین زحمت -

 جلو به کمی و میذاره پشتم روي رو دستش کاوه.  ایسته می راست و میشه بلند جا از زور به محو لبخند یه با مرد پیر

  . کنه می تازه نفسی پیرمرد.  میده هولم

  . جووان ، شد قد تمام باید مهمان جلوي -

  . میگه آمد خوش بهم رویی خوش با جواب در.  میزنم گره هم در شکمم جلوي رو هام دست و میدم کوتاهی سالم

  . نبهخیربی -
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 با ، ُتنُک سفید موهاي و ریش ته ، پشت پر هاي سبیل با محلی لباس توي ، میزنه صداش مامو کاوه که پیرمرد

  . میاد نظر به صالبت

  . بزنیم تکیه بافت دست هاي پشتی به کنارش تا میزنه تعارف بهمون

 هم من یول میشم جا به جا جام توي کمی.  میکنه برانداز دقت با رو ترکیبمون مامو و میشینه دستم کنار درست کاوه

 آفتاب داري دوست و کشیدي دراز ساحل توي وقتی مثل درست.  کنم حس رو کاوه هاي نفس حرارت میدم ترجیح

  . بگیري

 حال ، نگیگرس مدت همه این از بعد.  میکنه پذیرایی ازمون کنجد شیرینی و چاي سینی یه با بودم دیده قبال که زنی

 لويج دستی پیش توي از رو خودش شیرینی کاوه.  کنه مزه عجیب زبونم زیر شیرینی میشه باعث دارم که خوشی

  . جومش می ، ریز ریز و میکنم قبولش میل با.  میده من دست به روش

 کاوه گاه بی و گاه هاي زدن دید از تونم نمی هم نشسته مامو از تر پائین جایی که زن و مامو حضور وجود با حتی

 یدند چایش کنار قند انگار ، کنه می نگاهم ببره لب به رو استکانش که این از قبل بار هر هم کاوه.  بردارم دست

  . میگیره رنگ خونه داخل گرماي از کم کم که منه صورت

  . رسید سر انتظاریت چشم باالخره پس -

 اوهک سمت به که رو پایی اون ، نشستن چهارزانو جاي به.  میشم شرمنده ، رو هامون تابی بی میاره رومون به که مامو

 الس انگار کاوه اما چرخونم می دستم توي رو چاي استکان و میکنم راست کمر.  میزنم بغل زیر و میکنم خم است

  . میکنه گله شوخی لحن با داره رفاقت حتی و آشنایی مامو با هاست

  . بفهمین رو ما حال بهتر باید خودتون که شما ، مامو -

  . باشیم بوده جور این ما ، ندارم یاد -

 اشهپ می شوخی رنگ ته صداش به مامو.  میاره من هاي لب روي لبخندي و میکنه ساکت رو کاوه مامو کالم اطمینان

  . میده ادامه محکم طور همون اما

  ! بدزده ازت رو خانمت نکرده قصد که کسی -

 رايب.  " میم " حرف پر حرف یه همون یا خانم.  بخشتره لذت کدومش دونم نمی!  مالکیت میم با خانم لفظ!  خانمت

 میشکنه گلوم توي چاي ي مونده ته که میشم شوکه قدر اون.  میندازه لرزه به رو دلم ته اصطالح این شنیدن بار اولین

  . یشهم بلند مامو شکاك صداي.  میکنم حلقه زانوم دور رو هام دست و میندازم پائین رو سرم.  میزنم اي سرفه تک و

  ؟ نه ؟ دیگه محرمته -

  . پرسیدن رو ممکن سوال ترین بدیهی ازش انگار میده جواب طوري گرفته قرار مخاطب که کاوه
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  . ندارم هما از تر محرم -

 چند هر.  میکنه راضی راحت هم رو مامو ریزبین هاي نگاه ایمان این.  میدم بیرون آرامش با رو ام شده حبس نفس

  . شه بلند ناگهان سرم میشه باعث کاوه بعدي ي جمله

  . نکردیم عقد هنوز اما -

  . میندازه زیر به رو سرم دوباره خشمش.  ترسم می ناخودآگاه ، میفته مامو ي خورده گره هم در ابروهاي به که چشمم

  . نگفتی جور این -

  . عجیبه خیلی بیاره زبون به میخواد که حرفی براي که آرامشی.  میکنه برخورد آرومی به کاوه غرشش جواب در

  . دارم هم پدرش از رو اش اجازه ؟ مامو خونی نمی رو ما عقد شما چرا -

  .میندازه خط پیشونیم روي درد ، شدنش رگ به رگ از که چرخه می سمتش به طوري باره یک به گردنم

 پیش رو بحث این دونم می.  داد نشون خودش از العملی عکس چه ، کشیدم پیش رو ازدواج حرف وقتی اول بار یادمه

 چیزي هدیگ مامو ، میکرد اکتفا اول ي جمله همون به فقط اگر مطمئنم ، بگیره رفتن براي رو بابام رضایت تا کشید

  . است منتظره غیر خیلی برام ، پیشنهاد این ، موقعیت این تو ، االن اما ، پرسید نمی

  . میکنه غیظ بهش و نمیاد کوتاه راحتی این به مامو

  . ببینم بیا پاشو -

 راه ونهخ اتاق تنها سمت به هم بعد.  شه بلند بهش اتکا با تونه می تا میکنه تالش باري چند و میداره بر رو عصاش

.  همیکش خط اعصابم روي خونه کف با مامو عصاي برخورد صداي.  بره دنبالش تا میشه خیز نیم هم کاوه.  میفته

 مثل ، شده که جور هر خوام می فقط.  بگم میخوام چی دونم نمی.  چسبم می بشه دیر که این از قبل رو کاوه آستین

  . بچسبم بهش ، کنه نمی جدا خودش از کسی که پالکی مثل ، آویز گردن یه

  . میگیره رو ام پنجه مخالفش دست با و میکنه نگاه هام چشم توي شده خم جور همون

  ؟ هوم.  دیگه بشه من خانم ، من خانم باید که باالخره.  نیست اي دیگه انتخاب هیچ -

 من یگهم راست.  باشه برگشته همیشه براي برمیگرده وقتی تا میره.  میره اون و میشن شل هام انگشت.  دارم باورش

  .بگیریم شاهد هم رو خدا بذار.  نداریم هم از تر محرم که ما.  ندارم کاوه از تر محرم که

 مفصل دارم عادت سر از که دستم هاي انگشت روي فشاري حس با که میکنه اش بدرقه اتاق در پشت تا نگاهم

  . میکنه نگاهم مهربونی با و نشسته دستم کنار جوون زن.  گردونم می سر میشکنم رو هاشون

  . دیدم که کسیه هر از تر صاف دلش.  نکن نگاه مامو هاي اخم به -
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.  نیامد آرامش منبع کنار حاال.  داشتم تري وحشتناك هاي کابوس ترسیدن براي.  ترسم نمی کوچیک چیزهاي این از

 ، یککوچ ي دلهره یه فقط.  شه بلند رقابت به باهاش تونه نمی اي وزنه هیچ وزن و منه نزدیک جهان این ثقل نقطه

  . میکنه وورجه ورجه دلم ته ، بزنن رقم رو زندگیشون اتفاق مهمترین قراره که دخترهایی همه ي دلهره مثل

 اروست از داره مهمون شنیده که حاال و ماموئه ي زاده خواهر که این.  شه پرت حواسم تا کردن تعریف میکنه شروع زن

 عقدمون که داره شگون اصال میگه.  برمیگرده زودي به و شوهرشه آورد جا این تا رو من که هم مردي.  کمکش اومده

  . کرده محرم هم به مامو هم رو شوهرش و خودش.  مونیم می هم کنار ابد تا جوري این.  بخونه مامو رو

 هب ام خیره هاي نگاه تا پاشم می روش به گاهی بی و گاه ي زده خجالت لبخندهاي فقط.  ندارم زدن براي حرفی من

  . باشم کرده جبران رو اتاق در

...  

 حاال.  میره اتاق به مامو همراه زن.  میزنه صدا کژال اسم به رو دستم کنار زن و میاد بیرون اتاق از کاوه از زودتر مامو

  . موندم تنها من و اتاقن توي سه هر

 و دهش پوشیده فرش با خونه کف.  ست روستا از بیرون ، کوچیک ي خونه یه.  میکنم نگاه رو خونه دور تا دور دوباره

 یزم یه.  کرده پر رو اتاق فضاي شدن چیده گوشه یه مرتب که رختخواب دست چند فقط ، ها پشتی و بخاري از غیر

  . است نوار سري یه کنارش و گرفته قرار قدیمی پخش دستگاه یه روش که هست اتاق باالیی ي گوشه چوبی

 مدل.  میشم مچاله خودم توي و میشن راست تنم موهاي.  میکنم حس بیشتر رو سرما نیست کنارم کاوه که حاال

  . میدم تکون رو خودم وار ننو ، تاب بی و مونم می جام سر اما بکشم باال رو نفتی بخاري ي شعله و برم میخواد

 دبلن جا از هم من اختیار بی ، میده عقب رو کمرش زور به و میاد بیرون عصازنان مامو و میشه باز در بار این وقتی

 تاقا از کاوه و کژال مامو سر پشت.  برمیدارم جلو به قدمی و میکنم گره درهم رو هام دست دوباره.  ایستم می و میشم

  .جنگم می نرفتن پیش براي پاهام با و چسبه می کاوه به نگاهم.  میزنن بیرون

 مامو دیدرس از تا میکشه عقب کمی و میاره فرود سر کاوه.  میکنه اي اشاره کاوه به غضب با و میزنه چرخی نیم مامو

 حرفی ، کنه سفارش بهم تا میکنه نزدیک بینیش به سکوت ي نشونه به رو اش اشاره انگشت هم بعد.  شه خارج

 ، نگاهم.  میشه خارج خونه از و میکنه کارش ي ضمیمه چشمکی آخر دست.  نیارم زبون به مامو هاي خواسته خالف

  در از و میدون پاش به پا همه ، قلبم ضربان ، روحم

  . مونه می ثابت و میکنه گوش حرفش به رو بار این جسمم اما میرن بیرون ورودي

  . جان دختر جا این بیا -

 هب رو عصاش پیرمرد.  شینم می کنارش زانو دو روي ، ادب رسم به و در فلزي چهارچوب از میگیرم دل مامو دستور به

 آروم ومام.  است زنونه محلی لباس دست یه اي پارچه ي بغچه توي.  میکنه باز رو دستش توي ي بغچه و میزنه دیوار
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 روي آروم دستش.  بیفته خاطراتش و لباس تن به چروکی ترسه می انگار میکنه باز رو لباس ي پارچه تاي احتیاط با و

 میکنی رفک که طوریکه میاره باال کمی رو لباس و میشه کشیده شده دوزي ملیله روش که رنگی قرمز توري ي پارچه

 غچهب زیر به رو اش دیگه دست.  میکنه متوقفش راه ي نیمه توي غرورش اما بکشه مشامش به رو لباس عطر میخواد

 مجددا و میزنه صدا رو کژال که میگیرم ازش رو بغچه دست دو هر با.  بگیرتش من سمت به تا میکنه بلندش و میبره

  . برمیگرده نبود نزدیکی این االن تا که کژال.  میکنه گاهش تکیه رو چوبیش عصاي

  ! نه یا کنی حاضر عروس بلدي ببینم ، جان کژال -

  . کشهمی دستی ، داشتم نگه دستم توي بالتکلیف که لباسی روي و میشینه کنارم کژال میره بیرون که مامو

  . داده بهت رو این که کرده احترامت خیلی.  بیامرزشه خدا زن لباس -

  . بیاره وئین بخت برام ، نو رخت این میکنم دعا.  میکنم نزدیکش ام سینه به.  میکنه پیدا ارزش برام محلی لباس این

  . خنده می و میزنه پشتم دستی کژال

  . کنی حمام ، کنم گرم رو آب برات اول بیا.  نمیشه جور این که عروس -

 پوستم طبیعی رنگ فهمیده تازه حاال که هم کژال.  میشورم پوستم روي از رو ها کرم روي و رنگ و میکنم حموم

  . بدم بلعا و رنگ ام چهره به کم یه و بپوشم رو لباس تا میکنه کمکم و میچرخه ازم تعریف به زبونش مدام ، سفیده

 تمام که هایی کرم.  میشن سرمست و خورن می َرز برگ و میرن راه دلم ته ابریشم کرم تا هزار انگار مدت تمام

  . شدنن پروانه قرار بی که هایی کرم.  میدن قلقلک رو حواسم

 بلد رو ترانه اما کنم همخوانی باهاش میخواد دلم.  فهمم می انگار اما فهمم نمی چیزي آوازش از.  میخونه آواز کژال

 انگار.  مغشوشه خوشایندي طرز به ذهنم اصال.  پره ذهنم.  خالیه ذهنم اما بخونم چیزي خودم میخواد دلم.  نیستم

  . خوشم سر.  مستم

 الش قدر اون.  میکنم برانداز رو خودم وسواس با آشپزخونه توي کوچیک ي آینه توي بارها ، مردها رسیدن از قبل تا

 . میندازم خنده به رو کژال و میشن آشفته صورتم دور موهام درشت هاي حلقه که میکشم عقب و جلو رو سرم روي

  . ببافه برام رو موهام تا نشونه می گوشه یه رو من و میکشه آشپزي از دست

 یزن دلشوره.  نمیاد چرا که گیرم می دلشوره کم کم.  برمیگرده کاوه کی که مونه می مچیم ساعت روي چشمم یه

  . است خونه امن کانون از بیرون که مردش براي

 ، منمیشناس که سومی مرد و کژال شوهر سرش پشت و مامو.  پرم می جا از اختیار بی میاد که مامو گفتن... یاا صداي

 نفسم و میشه وارد نفر آخرین کاوه باالخره تا میکشم سرك.  میرن فرو دستم گوشت توي هام ناخن استرس از.  میان

  . میگیره آروم
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 کنی گري هجلو و بیاي معشوق چشم به اینکه.  میکنه پر رو وجودم زیبایی سرکش حس ، میکنم شکار که رو کاوه نگاه

  . میکنه زنانگیت ي شکننده حس از پر

  . میشینم مه روي.  برمیدارم قدم هوا روي.  میگذره بیداري و خواب توي مدت باقی

  . قدع ي خطبه خوندن براي میخواد وکالت ازم بعد و داشته رضایت ازدواج این به پدرم که کنم تائید میخواد ازم مامو

 رو امادشد پز میخواست دلش اگر حتی بود مامان کاش.  باشه ام آینده دلنگران تا بود بابا کاش.  میگیره لحظه یه دلم

 وابج.  نه یا میشد غیرتی بود هادي اگر دونم نمی.  بزنه وجب رو کاوه ي قواره و قد تا بود هیوا کاش.  بده بقیه به

  . میشه خفه میکنم انکارش که بغضی توي مثبتم

 پیش ي اجازه اما مامو ي غره چشم.  بگیره خودش قوي ي پنجه توي رو دستم میکنه قصد که میفهمه رو حالم کاوه

  . نمیده بهش روي

  . پسر ، باش داشته صبر -

 اشهب هم همین دنیا از سهمم قراره اگر.  کافیه بودن خوشبخت براي همین.  کافیه همین.  میدوه هام لب روي لبخند

  . است منصفانه زندگی که میکنم اعتراف هم ،باز

 وشخ جا همیشه براي و میشینه قلبم ته.  میشه جاري گوشم توي شنیدم حال به تا که اي زمزمه ترین آهنگ خوش

 ، بعد به این از!  بانو هاي " میگن بهم.  میفهمم رو ترجمانش اما دونم نمی رو اش ترجمه که جمله تا چند.  میکنه

 هک کن جمع رو حواست " میگن گوشم در.  میدن هم هشدار بهم یواشکی هرچند " ست دریا به دلت و کوه به پشتت

  . " میلغزه که برنداري سست رو هات قدم.  زمینی با مرد یه اتصال نقطه تو

  . کردم رو و زیر رو دنیام بله یه با.  میشه شروع چیز همه تازه ، میشه تموم که خطبه

.  میاد وگیرگل نظرم به ، بود دنبالش چشمم ، پیش ساعت چند که شیرینی همون.  میگردونه دور رو شیرینی ظرف کژال

 سر ودموج توي که اي تازه حس سنگینی زیر اما ، میبرم باال رو دستم باري چند.  شده دگرگون حالم ، کرده فرق حسم

  . ببرمش دهن به تونم نمی برآورده

  . میده بروز رو شیطنتش و میکنه کج گردن کاوه

  ؟ دهنت بذارم من میخواي -

 چی همیش فراموشم میفته بهش که چشمم اما کنم شماتتش نگاهم با تا میکنم سربلند مدت این تو اول بار براي

 من االن اما هکاو و بودم من قبال فقط.  باشم نگران نیست الزم.  قبله مثل چیز همه میکنم فکر فقط.  بگم میخواستم

  . خدا و کاوه و هستم
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 نم حالل که حقی ، بود من حق که هستی ، بود من هستی ي همه که مردي به کردن نگاه از بکنم دل اینکه از قبل

  به کژال ، بود

 ام ونهش روي دستش اما کمکش برم و بکنم زمین از میخوام.  کنه مهیا رو شام ي سفره تا میشه بلند جا از مامو دستور

  . میشینه

  . نمیشه بلند جاش از که عروس تازه -

  . شدم تازه من.  میکنم حس روحم و جسم ي همه با رو دنیا تازگی!  عروس تازه

  . میکنه پذیرایی هممون از نظیرش بی پخت دست با و میندازه رنگین ي سفره یه کژال

 طعم برنج ، میکشه برنج برام و برمیداره رو گیر کف کاوه وقتی.  میشه گوشت تنم به میخورم که غذایی ي لقمه لقمه

  . میکنه فروکش عطشم ننوشیده ، میریزه دوغ برام تنگ از کاوه وقتی.  میگیره خودش به رو بهشتی غذاهاي

 آشپزخونه توي دورش.  میشوره رو ها ظرف و میکنه جمع رو سفره فرز و تر کژال ، میشه خالی که هامون بشقاب

  . دستم میده رو چاي سینی که میپلکم

  . ببرن باید ها عروس دیگه رو یکی این -

 نزبو به بقیه با مامو.  نیست من مرد اما ، مرد سه هر ، هستن همه.  خالیه کاوه جاي ، میذارم که تو در تو اتاق به پا

 می خونه از بیرون تا رو وجودم ي همه وحشی و ،سرکش هراس.  شدم گم میکنم حس من و میزنه حرف کردي

  . بگیرم آروم میکنه وادارم ، جمع آرامش اما کشونه

 خودم.  مند بروز رو طاقتیم بی تا میگزم دندون به لب.  میگردونم دور رو چاي سینی ، میشه جلب من به که مامو توجه

 مگر . فهمم نمی رو خودم حال و قرارم بی ولی.  بزنه روش و دست به آبی تا رفته البد شام از بعد که میکنم راضی رو

 تابم یب طور این دوریش دقیقه چند همین از االن طور چه پس ؟ نباشه من زندگی توي دیگه نبود قرار دیروز همین تا

  ؟

 کژال وهرش.  بمونه خالی کاوه براي جا ، دستم کنار تا نیاد طرفم میکنم دعا میذاره اتاق به پا کژال وقتی و میشینم

 ممیکش سر الجرعه رو چاي.  نیست کنارم همزبونم و همدل که میگیره دلم من و میزنه حرف خودشون زبان به باهاش

  . میگیره آتش رنگش سرخ مایع داغی از گوارشیم مجاري تمام و

  . میزنه زانو نزدیکم و میاد بیرون کوچیک اتاق از کاوه نذاشته زمین رو استکان

  . پاشم می هاش چشم به صورتم اجزاي تمام با رو آرومم لبخند

  . میکنه خم صورتم توي رو سرش و میکشه پیش رو مشتش

  . رفته یادت داروهات -
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 همه هک ، دارم ماه یه من حاال.  میکنن روشن رو شبم ، ماه قرص سفیدي به ، سفید قرص تا دو و میکنه باز رو مشتش

  . میکنه پوچ برام رو درد و سیاهی ، شب تمام ، شب

 رو بندیلش بارو بالفاصله کژال.  میخواد رو بقیه عذر محترمانه ، کنه استراحت میخواد و است خسته میگه که مامو

 رو شرختخواب که خونه صاحب و میمونیم ما.  میرن همه.  میکنه خوشبختی آرزوي برام و بوسه می رو صورتم ، میبنده

  . میفرسته کناري اتاق به هم رو ما و میکنه پهن

 تیکلف لحاف رو کرسی روي.  گذاشتن کرسی رو وسطش که کوچیک اتاق یه.  میشم کناري اتاق وارد کاوه پاي هم

 جمعم یه رو کرسی از گوشه یه.  انداختن نقش هم درگریبان سر قو تا دو رو وسطش ساتن ي پارچه روي که پوشونده

  . شده پر خشکبار و آجیل از توش کوچیک هاي پیاله که گذاشتن فلزي

 هاش دست.  میشه قرص دلم.  میزنه پیوند خودش قامت تیرك به رو کمرم ي تیره و میبنده سرمون پشت رو در کاوه

 از خفیفی ي رعشه.  رسونه می ام شونه به رو اش چونه.  میکنن کور رو گره این هام دست و میخورن گره شکمم روي

  . میشه منتشر عضالتم تمام عمق تا ام سینه جناق بین

  . میشینه گوشم توي نرم صداش

  ؟ بگم میشه دیگه حاال -

 خواهد رسناكت کافی ي اندازه به وقتش به آینده ، بریزم دور رو گذشته گرفتم یاد اما زیاده بینمون نپرسیده و ندونسته

  . ببرم لذت هام لحظه لحظه از و نکنم حرومش رو حالم ، بود

 رايب میگردونم رو.  میده قلقلک رو دلم ته ، میخواد رخصت آوردنش زبون به براي کاوه جور این که ناگفته این اما

  ي فاصله.  شنیدنش

  . بنشونه تب به رو تنم سلول به سلول تا هام لب نازك پوست از نجواش جادوي که قدریه اون فقط هامون صورت

  . دارم دوستت -

  ؟ هست تر مقرب دعایی و تر مقدس لفظی ، حروف این از خدایا!  دارم دوستت!  دارم دوستت

  . میزنه نم کاوه تشنگی بارون زیر صورتم جاي جاي و میشه صاعقه ، میشکنه رو کهنه طلسم دارمم دوستت

 نهمیز تکیه سرخ مخمل هاي مخده به.  میکشونه کرسی کنار خودش همراه رو من کاوه ، میرن که توان و تاب از پاهام

 برجستگی از هاش انگشت و برمیداره سرم از رو شده دوزي سکه روسري.  میکنه آغوشش تنگناي محصور رو من و

 هنشذ توي طوري این خواد می انگار.  میده شکل بازوهام به تا میره و میزنه طرح رو گردنم انحناي تا ، گونه استخوان

.  میشن قفل هام انگشت الي به ال و میرن پیش هام انگشت به رسیدن تا هاش دست.  بتراشه رو من اندام از تندیسی

  چیزي جیبش توي از و میچسبونه خودش به تر تنگ رو من
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  . میاره بیرون

  . رسن می هم به باز ، برن که سمتی هر از ، مدورن فضاي یه توي نفر دو یعنی حلقه -

 میخ تیز هت.  بگیره خودش به رو حلقه یه شکل تا شده پیچیده دور دو که فلزي میخ یه.  میکنه دستم به رو رینگی

  . بشه براق نگین یه شبیه که تراشیدن جوري رو تختش ته.  نزنه زخمی که شده سائیده طوري

  . میگیره نوازش به هاش لب با رو ام شقیقه روي موهاي تار به تار کاوه

  . بعد تا باشه این -

  . میگیرم هام لب با رو اش حلقه وانگشت برمیدارم رو چپش دست

  . شد موم و مهر هم این -

 اش ینهس روي ، قدرتش ي خودخواسته مغلوب من و میکنه اسیر مالکانه رو من بالفاصله که میگیرم فاصله ازش کمی

  ریه.  میشم پهن

  . میکنه پر تنم عطر از زده حرص رو هاش

  ؟ کجا -

  ؟ نکنیم شیرین رو کاممون -

 جنگ به رو من گلوش سیبک بوسیدن براي غریبی ي وسوسه.  میشه پائین و باال حالم ، اش سینه شدن پائین و باال با

 گم رو امه نفس ترتیب من و دوه می هام رگ توي اي ناشناخته خوشایند ریتم ، بعد و کوتاه تماس یه فقط.  طلبه می

 مشت یه ، ها هپیال توي از و میکنم دراز دست ، میکشم عقب ، بشم گیرایی این درگیر بیشتر که این از پیش.  میکنم

 خودم نام آشیون به دوباره ، برمیگرده اش لونه به ، بکشه پر جا هر که اي اهلی ي پرنده مثل.  برمیدارم سوخته بادوم

  . میمکه و میکشه دهن به بادوم با همراه رو انگشتم.  میذارم کاوه دهن به رو ها بادوم از یکی و برمیگردم

 جاش هب و میکنه باز لطافت به رو گیسوانم ي بافته.  رو من موهاي اون و میگیرم بازي به رو پیراهنش هاي دکمه من

  . میبافه رویا برام

 رو منیست و هست ي همه و میشه رد تنم پوست از نرمک نرم اون و میکنم تقسیم خودمون بین رو ها بادوم دونه دونه

 ممیش خشک ریشه از ، بزنن رو حضور این ي ساقه روزي اگر که میگیرم خو بهش جوري.  میده عادت هاش نوازش به

.  

 کاوه.  بدم یصتشخ رو ترانه بتونم شاید میکنم تیز گوش.  رسه می گوش به ترانه یه از ضعیفی طنین اتاق از بیرون از

  . حفظه از هم رو من نبض هاي پرش ، میکنه بر از رو من تن هاي بلندي پستی که جور همون

  . میکنه اش رفته دست از عشق یاد.  میشه خواب بی ها شب مامو -



 (م.فراھانی)HAVVA7 پوکر

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۶٣٢ 

 

  . میکشم باال کاوه هاي چشم تا رو نگاهم و کنم می بلند سر

  ! بخوابه خواست نمی پس -

  . میبنده حریصانه رو هام پلک.  میزنن برق هاش چشم

  . میفهمه رو ما حال که گفتم -

  . میکنه زمزمه رو ترانه آروم آروم برام

  

if you stay, I'll make you a night 

Like no night has been or will be again 

  

.  بود خواهدن و نبوده شبی هیچ مثل که شبی.  میکنه انگیز خیال رو شبم.  میبخشه معنا رو ترانه ، خونه نمی رو ترانه

  . میکنه باز بهار طلوع به رو پام و میبره شب پایان تا رو من.  میبره پریان هاي قصه تا رو من

  

I'll sail on your smile, I'll ride on your touch 

I'll talk to your eyes, that I love so much  

 **  

 شروع بود یکی با ها قصه ي همه که همینه خاطر به شاید.  ان کلمه یک حروف ي همه.  چیزه یک هستی ي همه

  . بشن تموم هم نبود یکّی با که اینه درستش و میشن

 برسه اییزپ به وقت هیچ خواست نمی دلمون که فصلی.  کردیم شروع یکی همون امید با رو تازمون فصل ما و بود یکی

.  

  . یدرس هم آخر به و میرسه آخر به باشه هم یلدا اگر ، خوب اما بشه یلدا میکنی آرزو که بود هایی شب اون از دیشبم

  . رفتنه وقت بگه بهمون تا کوبید ضربه چند اتاق در روي عصاش با خوند که رو نمازش ، مامو ، صبح

 نیاد داشتم دوست.  بکنم دل ، خواب این کرده مزه تازه شیرینی از خواست نمی دلم.  شم بلند جا از خواست نمی دلم

 اون رو سوخته زغال بوي و دادم قوس و کش بدنم به ، کرسی زیر ، جام توي کلی.  دارم نگه ها لحظه همین توي رو

  . افتادم سرفه به که کشیدم هام ریه توي قدر
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 زا نیست معلوم که مردي محبت اصالت و سماوري چاي ، محلی لبنیات ، اصله چیز همه وقتی اونم ، خوردن صبحانه

 ، ادهس چقدر گاهی زندگی که میکنه آوري یاد بهم ، بندازي قند حبه یه داغت شیر توي داري دوست دونه می اما ، کجا

  . باشه خوب تونه می

 ور شرایط تا بیرون میره هم مامو.  میکنم مرتب سریع رو چیز همه ، بود کرده آماده رو صبحانه مامو اینکه از شرمزده

  . کنه بررسی

  . بوده خطرناك هم موندنمون االن همین تا حتی.  بیفتیم راه خورشید سرزدن محض به باید

 رو نم نیست قرار دیگه فهمه می ، کنه نمی پیدا رو من و رسه می قرارمون جاي به وقتی که کرده تعریف برام کاوه

 کس هیچ شتبرگ موقع.  برگرده میگیره تصمیم و میکنه خودسري ، میکنن ردش مرز از حیله و ترفند به وقتی.  ببینه

 رو تنم هم فکرش!  واي...  نمیداده نجاتش مامو اگر و میشه کوالك و سرما اسیر راه توي.  کنه نمی همراهیش

 و میشناخته هک آدمی ترین اعتماد قابل به میزنه زنگ.  میشه ناامید رفتن و من کردن پیدا از ، برمیگرده وقتی.  میلرزونه

  . میسپره بهش ، داشته سازمان از که رو مدرکی هر

 با.  داده قرار اختیارشون در رو دیگه سرنخ کلی و کلیدش و نُت که میگرده کسی دنبال پلیس قاعدتا شرایط این تو حاال

 کاوه سازمانی پُست از مهرنوش مثل که هم کسی هر.  بگردن کاوه دنبال باید هم افرادش و سازمان ، نُت رفتن لو

 نمیکرد فکر ، بگم بهتر یا ، میشناختنش که اي کاوه همون از که باشه برده بو باید دیگه حاال نداشته اطالع

  . رفتیم می زودتر باید.  خطر کانونی ي نقطه توي ایستادن یعنی این.  خوردن رودست ، میشناسنش

 کف دختر یه خاطر براي رو جونش کاوه فهمه می وقتی اما ، نداره چندانی سالمت و شده پیر خیلی که این با مامو

 ردمم از دور داشته دوستش عاشقانه که همسري یاد با ها سال که مردي.  کنه کمک بهش میده قول ، گرفته دستش

  . کنه رها خدا امان به فقط رو سرمازده گنجشک تا دو ، نمیاد دلش ، کرده زندگی

 دیگههم فقط.  نداریم زیادي چیز دنیا این تو چند هر.  میکنم جمع رو بارمون کوله و میکشم آب رو صبحانه هاي ظرف

  . نمیشه کسی هر نصیب که ایه گنجینه هم همون که داریم رو

  . رسید سرمی هم مامو باید دیگه.  میزنیم بیرون خونه از هم ما خورشید هاي اشعه اولین زدن بیرون با

 خودش هاي دست بین و میگیره رو هام دست کاوه.  میکنه ام مچاله خودم توي و سرده حسابی خونه از بیرون هواي

  . کنه نفوذ استخونم مغز به سرما تا میشه علت بر مزید هم موندن جا یک ، نداره اي فایده اما میگیره نوازش به

  . بکنم فکري یه برنگشته مامو تا بذار.  نمیشه طوري این -

  . برمیگرده خونه داخل به و میشه جدا ازم کاوه

 کنممی انتخاب رو دومی ، ها برف توي زدن قدم و کشیدن انتظار و خونه داخل به برگشتن بین.  ندارم رو هوا سوز تاب

.  
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 می خونه اطراف که کوچیک ي پرنده یه دیدن ، میشه منجمد هم دهنمون آب بخار ، هوا برودت از که شرایطی توي

 بیرون شون لونه از هم موجودات ترین جون سخت روز از وقت این و سال از فصل این.  عجیبه خیلی برام ، چرخه

 هوسباز کودك.  برمیگرده زمین روي به ، گرفتن اوج از قبل و میپره کمی.  میزنه بال بال بازیگوشانه پرنده.  نمیان

 خونه تپش ي پنجره کنار تا پرنده.  میره دنبالش کنجکاوي سر از ، گرفته پا وجودش تو زندگی شوق تازه که درونم

 و ریزهمی فرو من ذهن توي بلور تنگ یه شبیه چیزي و میفته زمین روي.  میخوره شیشه به ناگهان و میکنه پرواز

 جایی ور بریدگی این سوزش.  میبره ها خورده شیشه روي من خیال پاي اما میشه بلند لنگان لنگ پرنده.  میشکنه

 این هاي خرابه روي شومی جغد اما بریزم بیرون خاطرم از رو اتفاق این میخواد دلم.  میکنم حس هام دنده زیر درست

  . میزنه نوك من روح ي گوشه گوشه به و کرده خونه خاطره

 احشام اريد نگه براي ازش باید که هست سنگی اتاقک یه خونه پشت.  پیچیدم خونه پشت به پرنده کردن دنبال تو

 وبآش دلم آشنا رنگ یه دیدن از لحظه یه که میدوه ها برف سفیدي روي هام چشم.  طرف اون به میرم.  کنن استفاده

 انگشت.  نمیش بزرگتر ها لکه و تر غلیظ ها رنگ.  میدارم بر جلو به قدم یه.  میکشم خشکم بینی زیر دستی.  میشه

 میزنه هنال سرم توي ، نیست دیگه که اي پرنده.  میشه تر سست بعدیم قدم.  لرزن می ام شده کویر هاي لب روي هام

.  

  . یکنهم پیدا ادامه در پشت تا ردشون.  رسونن می سنگی اتاقک در تا رو من و میگیرن راه ، پیوندن می هم به ها لکه

 رو قدم اولین.  نکرده عادت سیاهی این به هنوز چشمم و تاریکه اتاقک داخل فضاي.  میکنم باز رو اتاقک چوبی در

 می لبمق اعماق تا میکنم حس.  میکشم اي سیهه ام سینه عمق از اختیار بی.  میشه خشک هوا توي دومی که برمیدارم

 قلب ي آبه خون ، بدنما سرخ هاي قطره این و باشه کرده فرو ام سینه توي رو آهنی بزرگ میخ یه کسی انگار.  سوزه

  . کرده دار لکه رو پاك هاي برف سفیدي و ریخته بیرون که باشه من

 رقغ عزیزي قامت ، نفت هاي بشکه به داده تکیه ، ها هیزم ي کپه کنار ، ایه زنده موجود هر از خالی که اتاقکی توي

  . جنگه در غلطیدن خاك در با اي مردانه ابهت با هم جونش بی تن حتی که خونه در

 گام نیم.  میکنه منع ایستادن از رو من اي جذْبه اما.  میبندن یخ راه نیمه تو هام اشک.  میفتن توان و تاب از زانوهام

 زدن صداي توي و میشه دود نیروم ي مونده ته ، میرسم که مامو زخمی بدن به.  میرم جلو و برمیدارم ناباوري هاي

  . مونه می هوا توي اسمش ي خفه هاي

 عروسیم رخت رو زنش لباس...  مامـــــو... .  " ؟ محرمته " پرسید... . مامــو.  شد بلند من پاي جلوي... .  مامـــو

 راست کمرش و نداشت رفتن پاي...  مامـــو. ... کرد پر رو پدرم جاي مامو.  خوند رو عقدم ي خطبه...  مامــــو.  کرد

  . برسونه مرز تا رو ما داد قول اما نمیشد

  ... ــومامـ -

  . میده خراش رو صبح ي حنجره و میشه ضجه گلوم توي اسمش
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 و میزنه شبیخون بهم ، گرگش ي زوزه ، هوا میش و گرگ تو اما کنم لمس رو خونش از خیس ي سینه تا میشم خم

  . آشناست گرگ یه ي وحشیانه خوي ، درندگی این که میفهمدم باید.  بربیاد روز تا مونه نمی میشی

  ؟ نه ؟ کوچیکه دنیا -

  . بزنم فریاد مهرنوش هاي چشم توي رو نفرتم تا چرخم می

  ! حقیره خیلی هاش انگل از بعضی کوچیک دنیاي فقط!  نه -

 کرده مینک رو زیادي مدت یعنی ، شده سرخ بینش نوك.  گرفته نشونه ام سینه سمت به رو دستش توي ي اسلحه سر

  . حالتن بی یخ تیکه تا دو مثل درست آبیش هاي چشم.  بوده

  . میگه تمسخر به و میکنه نچی نچ ، برمیداره اسلحه سر از رو کن خفه صدا

  . هما ، زبونی بلبل هنوزم -

 تکون از رو ام چهره عضالت تمام و میدوزم صورتش به رو نگاهم.  بلغزم جلوش مبادا میکنم محکم رو پاهام جاي

  . کنم می منع خوردن

  . میده تکون سري و میکشه سمتم به بیشتر رو دستش

  . بشنوه خوب کاوه رو شلیک یکی این صداي میخواد دلم -

  . کنی باز رو هات گوش خوب تو باشه بهتر هم شاید یا -

.  لدمب بازیگري کم یه ، هم من که بود رفته یادش.  میخوره یکه ، سرش پشت درست کاوه خشم پر صداي شنیدن از

 این چند هر.  بگیرم رو هام مردمک زدن دودو جلوي و کنم کنترل لزوم وقت به رو ام چهره حالت باید چطور دونم می

  . میکنه جبران پوزخند یه ي قواره بی شکل به نفسش دادن بیرون با زود خیلی رو خوردن یکه

  . رسیدي میز سر موقع به رو دفعه این انگار!  خوب خوب -

 اسمم رو اش اسلحه ي لوله و بود رسونده رو خودش مهرنوش سر پشت تا پاورچین پاورچین قبل لحظه چند که کاوه

  . میکنه تر جدي رو تهدیدش و میکشه رو کُلت ضامن ، گذاشته مهرنوش سر پشت با

  . بندازي رو ات اسلحه بهتره.  مهرنوش تمومه بازي -

  . داره بهتري دست که میبره کسی رو بازي اما!  شاید -

 گیر آهنگ یک نُت ترین فالش روي رو گرامافونی سوزن کسی انگار.  میریزه پائین دلم صداش توي ناخوشایند زنگ از

 ، اون از تربه حتی ، نه یا ، بندازم بیرون سرم از رو هام گوش گرفتن فکر تا میکنم مشت رو هام انگشت.  باشه انداخته
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 ثلم هاش چشم وقتی.  میشناسم رو نگاهش برق این.  کنم غلبه مهرنوش صورت توي انداختن چنگ ي وسوسه به

  . راهه تو نحس ي حادثه یه یعنی درخشن می رنگی هاي تیله

 یوارد کنار خالی هاي بشکه پشت از سیاه ي سایه یه ، بگیره جدي رو ناخودآگاهم ضمیر هشدار ذهنم اینکه از قبل

 اوهک جون قصد به و میخراشه رحمانه بی رو من گوشت و پوست ، دستش توي سالح برق که اي سایه.  میاد بیرون

  . میشه بلند

  . میکنه کر هم رو خودم گوش میکشم که فریادي

  ! سرت پشت کاوه -

 هیچ از زدن ضربه براي مهرنوش اما خبره چه سرش پشت وجبی یک توي میدونه انگار.  خوره نمی تکون جا از کاوه

  . کنه نمی دریغ فرصتی

  ! بده شکستت تونه می باشی نداشته رو انتظارش وقتی ، full house یه حتی اوقات گاهی -

  . میده اخطار و میزنه کاوه ي شونه روي رو اش اسلحه سر باري چند سایه

  ! بندازش -

 ولط لحظه یه.  آشناست تردید بی صداش اما انداخته روشن سایه ، مرد صورت روي میاد تو در از که نوري ي باریکه

 دلیل بی!  است ویران بست پاي از خانه این!  لعنت.  بشناسم کرد همراهیم کردستان تا جنوب از که رو کسی تا میکشه

  . برسونه مقصد تا رو من ، مرد این ، خواست نمی کاوه که نبود

 کردن نشینی عقب به حاضر و میده فشار مهرنوش حالت خوش موهاي روي رو اش اسلحه سر هنوز مقتدرانه کاوه

  . میکنه هاش گوش ي روانه رو اي شده خفه غرش و میبره مهرنوش گردن کنار رو سرش.  نیست

  ؟ میفته اتفاقی چه ، کنم شلیک من االن اگر نظرت به -

  . میده جواب نظیري بی نفس به اعتماد با مهرنوش

  . میکنه تموم رو عزیزت هماي هم شاید و رو خودت کار دوم نفر.  نفریم دو ما اما بزنی رو من شاید -

 نظر در رو ممکن احتماالت ي همه چون.  نداشتی بزرگ برد یه وقت هیچ همین خاطر به.  جاست همین اشتباهت -

  . گیري نمی

 با رو اش نهت که درختی مثل بود کاوه سر پشت که مردي.  میکنه پر رو کوهستان فضاي ناگهان به وحشتناکی صداي

  . میفته زمین به ، باشن کرده کوتاه اره

  . میداره وا تعجب به هم رو خودم ام زده حیرت صداي ، گلوله شلیک صداي از بعد بالفاصله
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  !!! حسام -

 ، میزنه پس رو ترس لجوجانه که رو مهرنوش سائیدن هم به دندون با و میکنه آزاد رو اش زده حرص ي خنده کاوه

  . میده قرار مخاطب

  ! فلش استریت ، میگن این به -

 محسا.  خبره چه بفهمم و کنم تحلیل و تجزیه رو ماجرا درست تونم نمی.  چسبیدن حسام به هنوز اما من هاي نگاه

 هب دست دو با محکم رو اسلحه هم بعد.  مرده شه مطمئن تا میزنه مرد ي جنازه به لگدي پاش ي کناره با و میاد جلو

 شمهرنو و من بین حائل رو خودش و میکنه روي پیش من جلوي تا صالبتی با هاي قدم با.  میگیره مهرنوش طرف

  . میزنه تشر کاوه به اما نبردن در مهرنوش با سرسختانه هاش چشم.  میده قرار

 اینکه زا قبل تا هم تو.  کنم صاف باهاش رو هام حساب تا بسپر من به رو عوضی این.  نداري وقت بیشتر ساعت نیم -

  . برو و بردار رو هما ، برسن نیروها باقی

  . دربیارن پا از رو همدیگه تا میکشن رو آنی انتظار ،که خاموشیم مردهاي این میون حیرون من

 شارف هم روي لحظه یه براي رو هاش پلک.  میکندش جا از حسام ي نعره اما میکنه پا اون و پا این کمی ناراضی کاوه

 یدونم این وسط میخواد.  میخوره تکونی مهرنوش.  میکنه ُتف مهرنوش صورت توي بغض با رو دهنش آب بعد و میده

 لتغف لحظه یه از تا منتظرن و کشیدن تیغ هم روي به دو هر مهرنوش و حسام که جور این اما کنه اندام عرض نابرابر

  . نداره خطا ي اجازه کنن استفاده همدیگه

 رفتن رونبی از قبل.  میکشه بیرون طرف به خودش همراه چسبیدم پام زیر زمین به که رو منی و میگیره رو دستم کاوه

  . میکنم نگاه ، میندازن جا ذهن توي رو دوئل یه ي صحنه که مردي دو به رو نگاه آخرین و میگردونم سر در از

  ؟ کنیم ولشون جوري همین!  کاوه -

  . اونه حق زندگی توي یکی این.  است لحظه این منتظره ساله چند حسام -

 اگر حتی که دور قدر اون.  میشیم دور خونه از برمیاد آدمیزاد از که سرعتی آخرین با فقط میگه چی کاوه سردرنمیارم

  . رسه نمی ما گوش به صداش دیگه باشه شده هم شلیکی

.  نه یا هبلد رو راه کاوه دونم نمی.  میریم سمت کدوم داریم نیست معلوم اصال. میشم خسته رفتن راه وقفه بی این از

 یب برف این پس از ، میان نظر به هم شبیه همه که هایی صخره و ها تپه و ها کوه این بین از دونم می بعید چند هر

  . بده تشخیص درست رو مسیر بتونه کرده پیدا نمیشه توش اي نشونه هیچ انگار که انتهایی

 تویموندن ، مامو رفتن توي ، شب توي ، دلم چند هر.  میده نشون رخ آفتاب باالخره و میگذرن هم پشت از ها دقیقه

  . افتاده گیر ، حسام
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 سمتم به قدم دو و ایسته می ، میره راه من از جلوتر که کاوه.  میگیرن شدت هام سرفه.  میبره رو امانم درد سینه

 در رو هام دستکش.  میگیره دستش توي رو هام دست و میاره بیرون نایلون تا دو پالتوش جیب توي از.  برمیگرده

 جون شمحبت گرماي از نفسش گرماي از بیشتر هام انگشت.  میبخشه هام دست به رو تنش حرارت کشیدن ها با میاره

 تمدس به ها نایلون روي رو یکسره هاي دستکش دوباره بعد و میکشه من هاي دست روي رو نایلون دوتا.  میگیرن

 هاش لب روي زحمت به رو اي پریده رنگ لبخند بعد و میشه خیره ام وحشتزده هاي چشم توي لحظه چند.  میکنه

  . میکشه فقراتم ستون روي باري چند رو هاش دست و میده جا بازوهاش بین رو من دفعه یک.  میشونه

  . من رنگی جوجه ها میزنی یخ.  نمون جا یه جوري این -

 دلداري بهم میکنه نجوا خودش با لب زیر انگار که طوري.  میندازه راه خودش قدم هم زور به رو من و میگیره رو بازوم

  . میده

 نفر یه مشی رد که همین اما نمیاد کنار من هاي بازي خل با کسی ور این.  میرسیم بریم دیگه کم یه.  مرزیم نزدیک -

  . تمومه دیگه و دنبالمون میاد

 تا برف ارتفاع.  میرم جلو و میبرم فرو ها برف توي سمج رو پاهام.  داره تردید رنگ ته صداش که نمیارم خودم روي به

 ام ستهخ هاي نفس.  افتادم هن هن به و بکشم نفس بسته دهن با تونم نمی دیگه.  میرسه مرطوبم زانوهاي نزدیکی

  . شدن بدآهنگ

  . بذارم اون ردپاي جاي پا من و بره جلوتر خودش میخواد میبینه رو روزم و حال که کاوه

 به و میره پائین بازدم هر با و میاد باال هام شش توي دمم بار هر با خاردار ي بته یه انگار که جوري.  میسوزن هام ریه

 با.  میدن آهن زنگ بوي هم ام کاره نیمه هاي نفس حتی ، کاریه جراحت بار این.  میزنه زخم ، بشه که جایی هر

 قانخف برام همین اما نیارم درد به رو کاوه دل این از بیشتر تا میکنم خفه رو هام سرفه صداي ممکن حد تا هام دست

  . میاره

  . نداریم خالصی جا این از میکنم حس

 هک اي کاوه.  دلنگرانم کاوه براي اما ، ترسم نمی جا این ، االن ، مردن از.  ترسم نمی منجمد آوار این زیر شدن گم از

 جبران رو اشتباهاتش تا گرفت کار به رو تالشش ي همه که اي کاوه.  کرد من براي اومد برمی دستش از کاري هر

 رو تدرس راه خودت!  خدایا.  میکنه التماس درگاهش به ، پرتپش قلبم.  میکنم دعا فقط دلم توي.  برگرده تا ، کنه

  ! بده نشونش

 ضربان نای دونم می.  بده رو تقالم پر قلب جواب که اونیه از کمتر ، ارتفاع این تو میگیرم هوا از که اي عاریه اکسیژن

  . افتادن معکوس شمارش روي ها

  . زدن حرف به میکنه شروع بگیره پا مغزم توي اي کننده مایوس فکر هیچ نده اجازه که این براي کاوه
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 این وت تا بگم قصه برات میخوام من اما ، کنن خواب رو کسی تا میگن قصه همه ؟ بگم قصه برات داري دوست هما -

  . شی بیدار تا ، نبره خوابت سرما

  . سرشم پشت هنوز شه مطمئن تا میگردونه سر

 میتونم قطف تائید براي.  نمونده آزادي مسیر دیگه و پوشوندن رو تنفسیم مجاري تمام سرطانی هاي سلول میکنم حس

  . بدم تکون سر

  . میگیره سر از رو رفتن راه دوباره کاوه

 مبذاری جا ، جا همین هست چی هر که بشه تموم مرز از شدنمون رد از قبل تا بذار!  میگم خالصه اما.  بگم بذار!  آره -

  . بریم و

 بذار باشه من وجود توي امید کردن زنده براي ها دروغ این اگر.  میزنم لبخند لحنش توي دروغین سرخوشی به

  . بشه اي معجزه شاید کنم باورشون

 یه بعد.  هنمیر رو اون راه زندگی توي وقت هیچ میکرد فکر.  داشت اختالف پدرش با همیشه که بود سرکشی پسر یه -

 از سته زندگیشون توي کرد می فکر که هم زیبایی ظاهر همون و افتاد اتفاق شون خانواده توي انفجار یه شبیه چیزي

.  قانونیه یب قانونش مهترین کرد فکر که.  نیست عادالنه دنیا این توي چیز هیچ کرد فکر که بود جا این.  پاشید هم

  ؟ هما میاي داري

  . شه مطمئن وجودم از تا میگردونه چشم باز.  ترسه می نبودم از.  ترسه می سکوتم از

 بقیه ایدب زود یا دیر.  تونم نمی دیگه دونم می.  بگیرمش خوام نمی!  نه.  بگیرمش تا میکنه دراز سمتم به رو دستش

 کلیمش و سرپام هنوز که میکنم وانمود و میدم باال سمت به نفی به رو ام چونه.  بره تنهایی به خودش رو راه این ي

  . ندارم

  . میکنه پخش هوا توي رو دهنش بخار که میکشه عمیقی نفس

 بود مخالف همیشه مثل پدرش ؟ رفتنی چه اما.  انگلیس رفت.  شه دور چیز همه از میشه تا که کرد عزم پسرِ بعدش -

 سخت خیلی بکنی کاري هر تونی نمی وقتی ، دانشجویی ویزاي با کردن زندگی جوري این.  نداد بهش قرون یه پس

  . کرده اشتباه که کنه اعتراف و پدرش پیش برگرده خواست نمی اون و بود

 از ومس شخص یه عنوان به رو زندگیت وقتی گاهی.  میکنه تعریف رو خودش زندگی ي قصه داره بار اولین براي کاوه

  . برسه اش خونه به قصه این آخر کاش.  کنی قضاوت خودت مورد در طرفانه بی تونی می ، بینی می بیرون

 طخ کاوه خاطرات روي هام ریه ي کننده دیوانه خس خس و بیارم تاب رو درد بتونم بلکه تا میندازم چنگ لباسم به

  . نندازن
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 اییاروپ قاطی تونست می راحت رو خودش که زرنگ و باال و قد خوش ، شد آشنا دیگه ایرانی پسر یه با موقع همین -

 و پسر اون به نزدیکی براي میکرد اش وسوسه بیشتر که چیزي اما بود کننده ترغیب پول و کار ي وعده.  بزنه جا ها

  . آشناست انسانن قاچاق کار توي که رو باندهایی با میگفت ، وطن هم مثال پسر اون که بود این ، سازمان به ورود

 زیر و همیار بیرون پالتوش جیب از رو هاش دست.  میندازه اطراف به نگاهی حسرت با.  ایسته می میرسه که جا این به

  . تره سخت خیلی یکی این برابر در مقاومت و زده بیرون هاش خاطره از سرد هواي موج یه.  میزنه بغل

 و نمرسو می کاوه کنار به رو خودم.  نیست آوردن کم وقت االن بفهمونم بدنم به تا میکوبم ام سینه توي مشتی

 و میزنم یهتک بازوش به رو پیشونیم.  کنم مقابله ها سرفه فوج با نتونم و بگم چیزي میترسم.  میگیرم رو ساعدش

  . بکشه دست هاش افسوس از میکنم وادارش

 لويکوچو...  کنن فرار کشور از هم با داده پیشنهاد بهش کیمیا که بودم شنیده حسام از ها موقع اون ، هما دونی می -

 جوري این و باشه کرده هم اي ریزي برنامه کار این براي شاید کردم فکر! ...  هاه...  خواست می هم اون! ... دیوونه

 رنخس خودش مهرنوش فهمیدم تا کشید طول خیلی.  کنم پیدا گرفت ازمون رو کوچولوم خواهر که رو کسی رد بتونم

  . بود کشیده اون سوزوند رو زندگیمون که رو کبریتی ي شعله.  است فاجعه این

 زمین روي محکم رو هاش قدم دوباره کاوه.  نیست جایز موندن.  میکنن بازي سرمون روي هاش دونه و میگیره برف

 فیديس همه این بین وقت اون و میکنه پاك زودي به رو پاهامون رد برف این ، ندونیم رو درست راه واقعا اگر.  میکوبه

  ! ام کاوه!  خدایا.  میکنه رسوخ دلم ته ترس.  مونه نمی ازمون اثري هیچ که میشیم گم جوري

  . میکشونم کاوه سر پشت رو خودم زحمت به.  بمونم جا یه تونم نمی اما ندارم دادن ادامه ناي

 می . شم طرف مهرنوش با ، سوخته سال همه این ازاي به خودم تونستم می تا نبودم مدیون حسام به قدر این کاش -

 رس از رو قدیمی دوستی اون دوباره اواخر این دونستم می.  شد عوض زندگیش ، جریان اون از بعد هم حسام دونستم

 هر و بود یچ هر و زدم زنگ بهش.  بگیره مسببش از رو ناکامیش انتقام ، رسیده جایی به پلیس توي که حاال تا گرفته

  . کرد اعتماد بهش میشه دونم می که کسیه تنها اون.  دادم تحویلش رو میدونستم چی

 ي تیره.  یزنمم سرفه هم سر پشت و میفتم زانو به.  نمیشم میده فشار و گرفته رو حلقومم که چنگالی این حریف دیگه

 رنگ نخو با روم پیش سفید برف.  پاشه می بیرون احشام و امعا تمام میکنم حس.  میکشه تیر حمله این از پشتم

  . میگیره رو زیادي شعاع تا زمین روي سرخی.  میشه

  . میدوه پیشم و برمیگرده عقب به هراسون صدام شنیدن به کاوه

 ، نهمیشک رو مقاومتم سد آخرین هجومشون.  میریزن زمین کف و میشن تکه تکه هام ریه.  میگیره اشک رو هام چشم

  . شه زودترتموم کاش

  . بگیرم آروم شاید میذاره پیشونیم روي و میداره بر برف کمی.  میده ماساژ رو پشتم کاوه دست
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  !؟ هما.  بیاري کم نفس که نمیشه ، منی نفس تو آخه!  جان هما -

 میشهه با بار این میکنم حس خودم اما میشم خوب که ، نباشه نگران که بدم عالمت بهش تا میارم باال رو دستم کف

 مثل درون از.  میخورن هم روي هام دندون.  میکنه پر رو حواسم ي همه خون طعم.  آخره بار دیگه این.  داره فرق

  . کنه متوقف کشیدن سوت از رو سرم توي گرفته راه قطار این کسی!  سرم واي ، سرم.  میلرزم بید

  . میفتم جون بی.  میکنن امید قطع ازم هم ها سرفه

  .میداره نگه سرپا زور به و میزنه قلمه خودش به من ، میکشه نیش به رو اش بچه که اي گربه مثل کاوه

  ؟ خوب.  کن تحمل.  رسیم می داریم دیگه -

 راه ور من که است کاوه این و شدم حرکت بی عمال.  کنم انکار رو ضعف تونم نمی دیگه من و تره قوي من از بیماري

  . میبره

 هم از ، بودنمون هم با.  میرن رژه چشمم جلوي بودیم هم با که روزهایی.  میکنم فکر گذشتمون ي همه به

 ، داشتم یگهد فرصت یه اگر ، داشتم انتخاب حق زندگی توي دیگه بار یه اگر.  برگشتنمون هم به دوباره و گسستنمون

 هب تهش که راهی.  میرفتم رو راه همین دوباره و دوباره ، برگردم عقب به و شم زمان ماشین سوار تونستم می اگر

  . باشه سخت هم چقدر هر ، میرفتم رو راه همین دوباره.  بشه ختم عشق

 . عشقه ارمغان این.  هست پا جاي یه فقط ها برف روي.  کنم نگاه سرمون پشت به تا میکنم جمع رو توانم ي همه

  . شدنه یکی مرز تا آمیختن هم در این

 یرهم راه خیزان و افتان.  ندارن رو سابق صالبت اون دیگه هم کاوه هاي قدم چند هر میگیره محکمتر رو بغلم زیر کاوه

.  باشه هدید رو پا این شدن افلیج عالیم اون و باشم من دوپاش از یکی انگار.  باشن کرده خم رو قامتش نامردانه انگار. 

  . میخورن تا مدام زانوهاش

 زدن انوز به وادار رو کاوه و میشینه هام شونه روي اي سابقه بی سنگینی.  میخوره سکندري کاوه و میشه لخت بدنم

  . ندارم خوردن زمین حس چرا دونم نمی اما میخوریم زمین ها برف روي.  میکنه

 تیوق.  کنه حل رو مشکل این تا میکوبه ام جمجمه دیوار و در به رو خودش مدام و میگیره سم ، اکسیژن جاي به مغزم

 مثل ، نمت هاي یاخته تمام میکنم حس.  میشه منتشر سرم کف تا ها شقیقه از درد و میکنه هیاهو ، برنمیاد ازش کاري

  . میکنن مرگ تسلیم رو من و میشن پوچ ، میذاري حباب یه روي دست وقتی

 گونه تا صورتش از شوري نم و میگیره سینه به رو سرم کاوه.  میارم باال خون لخته یه زدن هق بار هر تو و میزنم هق

 رفتنم وقت.  نمونده فرصتی دیگه کمه فهمیده هم اون.  بیارم دووم تا میکنه التماسم مستاصل.  میگیره راه من هاي

  . رسیده

  ؟ هما.  بده زندگی نو از هم با هردومون به که گذاشتی قرار اون با گفتی!  نرفته که یادت!  من هماي!  هما -
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  . نداره کاري کردنش خون جز من دل با لعنتی مرض این اما میخواد دلم ، میخواد دلم

 دلم ، میفتم مون رفته برباد هاي دلخوشی یاد.  تونم نمی اما ، بزنم لبخند میخواد دلم ، میفتم هامون شیطنت یاد

  . تونم نمی ، کنم گریه میخواد

 و آرامش.  بریزم هام چشم توي هست چی هر میکنم سعی.  بگم کاوه کردن آروم براي چیزي تونم نمی که زبون به

 انگار . میشه تارتر و تار دیدم.  تونم نمی هم رو این اما کنم القا بهش آرومم نگاه با داده هدیه بهم که رو اي خوشبختی

 امه گوش که غلیظی مایع این زیر از هم کاوه صداي حتی.  میده دست از رو شکلش چیز همه و میرم فرو آب زیر دارم

  . کشداره خوشایند زنگ یه فقط کرده پر رو

 چقدر " همیگ خواننده زبون با و میزنیم قدم داریم و عصریم ولی توي میکنم حس ، میده فشار و میگیره رو دستم کاوه

 گیرهب ازش رو من کسی مبادا میداره نگه آغوشش توي محکمتر رو من.  " برگردم که دیره واسم...  هستی تو که خوبه

 تا رمشبگی تر محکم باید من و میکنیم پائین و باال رو ها خیابون داریم و شدیم مشکی بزرگ موتور یه سوار ما اما. 

 هر رايب تا بذاره اشتراك به خودمون بین رو قلبش میخواد انگار که چسبونتم می اش سینه به جوري.  نخورم زمین

 روي انگشت تا دو چرا اما.  میشینن گردنبندش خالی جاي روي هام لب.  میذاره سرم روي رو اش چونه.  بتپه دومون

  ؟ میزنه بوسه هام لب

 می برف از تر سفید اي سفیدي رو دنیا انگار!  نه ، ببندم رو هام پلک که نه.  میبازه رنگ نظرم توي چیز همه کم کم

 نوعی هب انگار.  بدن تمیز هم از رو اصوات تونن نمی دیگه اما میزنن پرپر کاوه صداي شنیدن براي هام گوش.  پوشونه

 بعد.  میشم کنده چیز همه از انگار اصال.  رها و میشم آزاد.  وزن بی ، میشم سبک.  باشم شده مبتال مطلق ناشنوایی

 من نگارا.  میشم جاري انگار.  پیوندن می بیکران به و میشن جدا هم از تنم سلول به سول میکنم حس لحظه یه توي

  . چیزه یه فقط چیز همه این و هستم چیز همه توي حال عین در و نیستم من دیگه

 کسی ظهلح یه.  میشه وحی من قلب به ، باید که چی هر انگار اما تونم نمی.  کنم فکر تونم نمی اما کنم فکر میخوام

  . " ؟ مردم من ؟ مردنه این " میگه من با نیست من اما منه به شبیه که

 ، برمیگرده خونه به داره که کسی مثل درست اما فهمم نمی رو حالم.  ترسم نمی ، برآورده سر تازه احساس این از

 کلش بهش و دمه می نقطه یه اون توي کسی و میشه خالصه نقطه یه توي وجودم تمام میکنم حس.  آشناست حسم

 این زادآدمی روح.  میفتم دیدم صبح که اي پرنده یاد.  میشه بلند زمین از و میزنه پر که اي پرنده ، میده رو پرنده یه

  ؟ شکلیه

.  ردشهگ در ثقل ي نقطه یه حول ، من ناتمام تمام و شدم پاره تنم بند از من وقتی است احمقانه اما کنم تمرکز میخوام

  . نیستم رنجور اما کنن نمی کار حواسم از کدوم هیچ

 مونه مثل.  میگردم بر.  میشم کشیده نقطه همون سمت به میکنم حس ، آن یک ، ثانیه هزارم یک ، لحظه یک توي

 یه سمت به جهان ي گوشه شش از نور سرعت با که ام تراشه مشتی من انگار.  برگردم باید و خوردم بست بن به پرنده
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 نفس.  میکنم پیدا وزن.  میشم سنگین.  میشن جمع جا یه وجودم اجزا ي همه دوباره.  میشم جذب بزرگ رباي آهن

  . میزنن نبض دوباره هام رگ.  میکشم

 لرزه به ور قلبم اعماق تا نیتش خلوص.  میزنه فریاد عاجزانه رو چیزي ، آشنا داشتنی دوست صداي یه ، آشنا صداي یه

.  میشه تکرار بار هزار کوه دل توي اش نعره.  میدم تشخیص رو صدا.  میشنوم و میکنم حس رو هام گوش.  میندازه

  . عالمه ي همه تفسیر که اي کلمه و ان کلمه یک عینا که باري هزار

  " ـداخــ "
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  ساخته شده در وبسایت پاتوق رمان.

  براي دریافت کتاب هاي بیشتر به سایت پاتوق رمان مراجعه فرمایید.
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