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 ???بسم هللا الرحمن الرحيم???  

 نام رمان:َســرباز اِنتقام

 نام نويسنده: فاطمه عيسي زاده)مهتا(

 ژانر:پليسي، طنز، عاشقانه

 خالصه: اگر خورشيد تابنده است و مهتاب تابان، پس چه شد که ايزد دادار سرنوشت تابان مارا بي تاب نوشت؟

زندگي اش را در ديار ابهامات ابدي و الين حل  (xدختري از ديار ندانسته هاي مجهول و دانسته هاي بي راه حل؛ گويي ايکس)

 قلم زده بودند که هرچه فرمول زندگي را اثبات مي کرد، سرنوشت رويش خودکار قرمز مي کشيد.

س خوب شيطنت هايش شفق قطبي روزگار سياه شکنجه گرش تاباني که طعم تلخ و َگس انتقام ندانسته، بي فروغش مي کند و جن

 مي شود!

 مگر داريم که شکنجه گر دلش نرم شود؟ مگر داريم عشقي از سر انتقام، نه شايد هم انتقامي از سر عشق؟!

ي به ياد حرف دردناک تابان که مي گفت: ?ما نسل بدبختي هستيم؛ دست مان به مقصر اصلي نمي رسد، از همديگر انتقام م

 گيريم!?

 از زبان: دوشخصيت اصلي 

مقدمه: هرمان هسه چه زيبا گفت:? وجود "عشق" براي آن نيست تا ما را خوشحال کند؛ من اعتقاد دارم، "عشق" وجود دارد تا 

 توانيم "تحمل" کنيم...!?به ما نشان دهد چقدر مي

انس و قمار به کام بگردد؛ دنيا مار خوش خط خاليست حاال من مي گويم: دنيا شهربازي آدم ها نيست که چرخ گردونش با پول، ش

 که تنها براي خفه کردن طعمه اش به دور خود مي چرخد... 

 به نام او که بي منت آفريد، من را، تو را و عشق بينمان را ...

 ... سرباز انتقام ...       

به عکسي که روي صفحه ي مانيتور خود نمايي  زدم، يک نگاهمبا استرس و کالفگي آشکاري برگه ها را پشت سرهم ورق مي

 مي کرد بود و نگاه ديگرم درپس سرنخي بين برگه ها جست و جو مي کرد.

فکرم به بليت پرواز حسام بود و اين خود به تنهايي استرسم را چند برابر مي کرد؛ تند و مکرر لب هايم به ناسزا باز و بسته مي 

اعث شد با حرص و خشم دستم را روي ميز بکشم و تمام برگه ها را روي زمين بيندازم. شد. کنترل رفتارم را نداشتم همين ب

 ماند که چرخ زنان سقوط کردند و به روي زمين ريختند. A4چشمم به برگه هاي 

 دانم سيگار چندمم بود، اما روشنش کردم؛ يک پک عميق و باز هم فکر هاي بي سروته... نمي

بود. بين شغل و عزيزم مانده بودم! دود سيگار را همچون اکسيژن بلعيدم و  مقصر من و قرباني رويا اين بار بد باخت داده بودم؛

قصد رهايي اش را نداشتم. با سوزش خفيف سينه و گلويم مجبور به باز دم دوباره شدم. همه چيز تمام شده بود و من هيچ کاري 

 از دستم بر نمي آمد!

ردم و هايم گذاشتم و شروع به مالش کردم؛ با صداي زنگ موبايل ام تکان محسوسي خوانگشت اشاره و شستم را روي چشم 

ه ابراز وجود براي جواب دادن خيز برداشتم. دکمه ي اتصال را زدم و هنوز دهانم براي گفتن "الو" باز نشده بود که شروع ب

 کرد:

 گم اون برگه هاي مدارکت رو هنوز پيدا نکردي؟!ميدم بگم با باختت کنار اومدي؟ سالم جناب سرگرد حال و احوال؟ زنگ ز -

 خنده صدا داري کرد و سپس باحالت تمسخر ادامه داد:

گرنه ر وقت تونستي مدرک معتبري پيدا کني دوباره جيمز باند بازي در بيار! برو خدات رو شکر کن باهم فاميل شديم، وه -

 ي کنم.ازت شکايت مي کردم. غصه ي رويا رو هم نخور، خوشبختش م
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هي باز و صداي بوق هاي ممتد در گوشم زنگ زد؛ در تمام طول مدت صحبت هاي حسام، فقط توانسته بودم لب هايم را مثل ما

 بسته کنم؛ جوابي در خور آدم کثيفي مثل حسام پيدا نکرده بودم.

ا به جوش رداشت خون رگ هايم از ناتواني خودم حالت تهوع گرفتم. حتي فکر اين که رويا زن کسي شده بود که سن پدرم را 

شد. حتي نتوانسته بودم از رويا دفاع کنم، در مي آورد. حس انزجار هر لحظه بيشتر به وجودم منتقل و نفرتم از حسام بيشتر مي

 حالي که او به خاطر من سياه بخت شده بود!

شته بود. نفع من بود و حاال ورق برگ آن همه مدرک که عليه آن پست کثيف جمع کرد بودم، يک شبه نيست شده! همه چيز به

 توانايي تحمل محيط کارم که روزي عاشقانه مي پرستيدمش را هم نداشتم.

سفيد را از روي زمين برداشتم و شروع به نوشتن استعفانامه کردم. فضاي اطرافم گنگ بود و  A4خم شدم يکي از برگه هاي 

بودم رويا را از شر حسام نجات دهم، چطور مي توانستم حافظ جان يک  درک درستي از حال و هوايم نداشتم. من که نتوانسته

 مملکت باشم؟ بعد از تمام شدن متنم چندين بار از رويش خواندم که غلطي نداشته باشد.

نگاهي به ساعت ديواري کردم که ده و سي دقيقه شب را نشان مي داد؛ برگه استعفانامه را چهار تا کردم و گذاشتم روي ميز 

 ند.بما

عقده اي نبودم ولي اهل جبران بودم. مي دانستم دير وقت است، ولي طاقت نداشتم که تا فردا منتظر بمانم؛ مطمئن بودم آدم  آدم

 هوس بازي مثل حسام بي زن و بچه نيست. 

اين بار گوشي را برداشتم و شماره ي شاهين را گرفتم؛ با اولين بوق جواب داد. فکر اين که حتما روي گوشي خوابيده است، در 

 آن حال مرا به لبخند واداشت.

 صدايش در گوشي پخش شد:

 الو؟ - 

 با همان لبخند کوتاه و جزعي لب زدم:

 سالم شاهين جان؛ خواب که نبودي؟ -

 يت به خود گرفت.صدايش رگه هاي جد

 نه، بگو! کاري داشتي اين وقت شب؟ حالت بهتره؟ فردا مياي اداره؟ -

 دستي ميان موهايم برده و چنگي ميانشان زدم.

 ـ آره ميام فقط يک زحمتي برات دارم...

 تازه متوجه ي گرفتگي صدايش شدم که گفت:

 بله قربان؟ -

 موهايم رها کردم. نفسم را محکم به بيرون فرستادم و چنگم را از ميان

 مي خوام آدرس و آمار خانواده حسام رو دربياري. -

 جديت صداي شاهين اوج گرفت و با لحني که کمي خشم درونش مشهود بود، گفت:

 يار! تا کي مي خواي هي اين قضيه رو کشش بدي...بسه ديگه رهام شورش رو در ن -

 تور است?تماس را قطع کردم. نگذاشتم ادامه ي حرفش را بزند و با گفتن:? اين يک دس

جرم، ساعاتي قبل  وخيالم از زرنگي رويا راحت بود، ولي عذاب وجدان فکر انتقام را به سرم انداخته بود. حسام با آن همه گناه 

 بگردم!رک گم شده ام به راحتي آب خوردن به همراه رويا از ايران رفته بود و من فقط توانسته بودم در خانه به دنبال آن همه مدا

ه را زير و رو به سمت آشپزخانه ي اپنه ام رفتم که از همه ي تجهيزات برخودار بود؛ براي پيدا کردن قرص آرام بخش داروخان

 کردم. از پيدا کردنش که نا اميد شدم به يک ليوان آب اکتفا کردم.
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شد، اما چه سوخته ام را کمي التيام بخچشم هايم را بستم و به دنبالش يک نفس عميق کشيدم، انتظار داشتم خنکاي آب جگر 

 ريخت.  کوبيدم که مقدار آب باقي مانده در آن به بيرون MDFانتظار عبثي بود! ليوان را با تمام حرص به روي کابيت 

وي ديوار حال با طمأنينه قدم برداشته، از بين شلوغي هاي پذيرايي گذشتم و خود را به اتاق خواب رساندم. ديدن عکس هاي ر

 رابم را خراب تر کرد.خ

ي براي روح اتاق پانزده متري که روزي تمام آرامشم در آن خالصه مي شد و حاال با آن عکس هاي به ديوار کوفته اش کابوس

با مي شد گفت خودم خسته ام شده بود. بيشتر از اين صبر کردن را جايز ندانستم و با چند قدم بلند خود را به تخت رساندم، تقري

با تداعي شدن  يش رها کردم تا شايد اين شب کذائي به صبح برسد. چشم هايم را با خستگي يک ساله روي هم گذاشتم کهرا به رو

 صورت رويا مصادف شد! 

 صدايش در گوشم اکو مي شد:

 "ميرم؛ يا با موفقيت بر مي گردم، يا هرگز با شکست بر نمي گردم." 

شتم و سعي کردم بيشتر از اين به خودم اجازه ي فکر کردن را ندهم و فقط به صورت غير ارادي دست هايم را روي گوشم گذا

 بخوابم ...

??????? 

درست يادم است، روز بيست و هشتم فروردين ماه بود؛ لباس فرمم را براي آخرين بار به تن کردم و جلوي آينه ايستادم. با ديدن 

 خودم در آن لباس فرم زيبا، آه حسرت از نهادم بلند شد.

دانستم که اگر بيشتر از اين معطل کنم حتما پشيمان خواهم شد؛ در سخت بود خداحافظي با روياهاي تمام طول زندگي ام! ميچق

روي پاشنه ي پا چرخيدم و به سمت ميز کارم رفتم. بدون نگاه به هيچ چيز ديگري فقط برگه ي تا خورده ي روي ميز را 

 طول مسير حرص و حسرت درونم را سر پدال گاز خالي مي کردم.برداشتم و به سرعت از خانه بيرون زدم. در

چيزي نکشيد که به اداره رسيدم؛ در حين ورود به احترام نظامي سربازهاي نگهبان اعتنايي نکردم و به سرعت وارد دفتر  

 باال نمي آمد. مافوقم شدم. بعد از گذاشتن احترام نظامي، جلو رفتم و روي صندلي تمام چرم اتاق نشستم. از شرم سرم

 سرهنگ دو استکان روي ميز گذاشت و به آهستگي از فالسک داخلشان چايي ريخت.

سرهنگ: سرت رو باال بگير پسر! اين همه پرونده رو با موفقيت تموم کردي، يکي از اون ها هم اين جوري... من از تو 

 راضيم! مطمئن باش نمي ذارم حسام با اون همه جرم آزادانه بچرخه.

 ـ رويا ...

 نگذاشت حرفم تمام شود، پدرانه سرش را برايم تکان داد و برعکس لحن محکم هميشگي اش، آرام گفت:

 ـ قول ميدم که سالم برش گردونم.

از فکر خام سرهنگ نيش خندي روي لبم نقش بست؛ اگر سالم هم پيدايش مي کرد، رويا خودش راضي به برگشت نمي شود. 

 بسته بوديم! شرطي بود که کور کورانه

برگه تا خورده توي دستم که حاال از خشم بيش از حد مچاله شده بود را صاف کردم و بدون هيچ حرفي روي ميز گذاشتم. بلند 

شدم آخرين احترام نظامي را هم گذاشتم و روي پاشنه چرخيدم تا از اتاق خارج شوم، ولي سوال سرهنگ متوقفم کرد. گويي 

 گه چه چيزي انتظارش را مي کشد.نخوانده مي دانست داخل بر

 ـ به همين راحتي مي خواي قيدش رو بزني؟ 

 چشم هايم را با درد بستم و زير لب گفتم:

 ـ به همين راحتي.

 به سرعت از اتاق خارج شدم؛ همان طور که در راه رو قدم مي زدم با خاطراتم براي آخرين بار وداع مي کردم.

 ند.چه سخت است محروميت ها اجباري نباشند، بلکه "اختيار" آن ها را رقم بز آري! امروز روز آخرين بارها بود و

 ""گاهي حسرت ها بغض مي شوند، بيخ گلويت را چنگ مي زنند. آنگاه است که تازه درد از دست رفته ها را مي چشي
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ه داده رين دستوري را کسعي کردم خون سردي ام را حفظ کنم؛ مسيرم را به سمت اتاق شراکتي شاهين عوض کردم. بايد آخ

احترام  بودم، عملي مي ديدم. چند تقه به در زدم و پشت سرش خودم وارد اتاق شدم. شاهين و همکارش هردو بلند شدند و

 گذاشتند.

م راحت باشند امروز انرژي ام زياد از حد تحليل رفته بود، حتي حوصله ي يک کلمه اضافه حرف زدن را هم نداشتم. اشاره کرد

 رعت رشته کالم را به دست گرفتم:و به س

 ـ کاري که خواسته بودم رو انجام دادي؟

 مرده گفت:ش -شاهين کمي اين پا و آن پا کرد، سرش را زير انداخت و شمرده 

 ـ فعال نه؛ ولي شب حتما انجام مي شه!

يش گرفته ي شاهين به سفيدي گراييد ابروهايم درهم تنيد و زبانم رفت به ناسزا باز شود که جلويش را گرفتم. پوست سفيد و ته ر

 و توضيح دادن را که الزامي دانست بي درنگ شروع کرد:

 ـ راستش از صبح دنبال يه رد و نشونم، ولي فعال که چيزي پيدا نکردم.

 قيافه نگران به خود گرفت و ادامه داد:

 ـ رهام چي داري به روز خودت مياري؟ به خدا ارزش...

 

ش ادامه بدهد، االن به دلسوزي کسي احتياج نداشتم؛ فقط کمي برگشتن مي خواستم، کمي فرصت براي نگذاشتم به دلسوزي هاي

 جبران. نه! شايد هم کمي انتقام مي خواستم براي تسالي دل داغ ديده ام.

 دستم را به نشانه ي ساکت شدن جلوي شاهين گرفتم و گفتم:

 در هر ساعت از شبانه روز خبرم کن!ـ االن وقت اين حرف ها نيست؛ به محض پيدا کردنشون 

احترام نظامي شاهين و همکارش به همراه چشم هاي نگرانشان بدرقه راهم شد. چشم هايم مي ديد، ولي توان درک کردن نداشت؛ 

 فقط مي ديد...

گ خواب ديده شايد مرده بودم و حواسم نبود! زيرا اين حجم از بي توجهي براي خودم هم جاي سوال باقي مي گذاشت. شبيه گن

اي بودم که قدرت توضيح نداشت، فقط به جلو مي دويد تا از آن روز ها فرار کند. آره رهام ترسيده بود؛ رهام مي خواست که 

 فرار کند.

نگراني دوست صميمي ام ) شاهين (  را مي ديم ولي قدرت توضيح نداشتم. پاهاي سنگين شده ام را که انگار قصد ترک گفتن 

 اتاق را نداشتن تکان دادم و با قدم هاي بلند از اتاق خارج شدم.

 "در سرم پر از شکايت است که با سکوت فريادشان مي زنم "

صد رهاييم را نداشت. صداي خانواده ها و شاکيان که از ورودي مي آمد به دور سرم مي سر درد از ديشب مهمانم شده بود و ق

 چرخيد و فضا را برايم غير قابل تحمل تر مي کرد.

سعي کردم سرعتم را بيشتر کنم تا هرچه زودتر از آن محيط خفقان آور خالص شوم. به هر سختي که بود خود را به ماشينم که 

 رک شده بود، رساندم. سوار شدم و دوباره اين پدال گاز بود که به جاي حسام زير پاهايم له شد. کمي جلوتر از اداره پا

انهاي حياتم را در جا دکمه هاي لباسم قصد خفه کردنم را داشتند؛ انگار آن ها هم پي به ناتواني من برده بودند و مي خواستند شري

 ايه ي ننگي همچون من از دايره ي روزگار پاک مي شد.خفه کنند. کار خوبي مي کردند اگر موفق مي شدند، م

وم. چپ شراضي برگشتن به خانه نبودم، بنابر اين گوشه اي در يک کوچه خلوت توقف کردم تا از شر لباس هاي فرمم خالص 

راهن را از تنم يو راستم را پاييدم و شروع به باز کردن دکمه هاي لباس کارم کردم. به سرعت هرچه تمام تر آن ها را باز و پ

 بيرون کشيدم.

بود؛ دکمه اش  تي شرت آستين کوتاهم را از صندلي پشت برداشتم و تنم کردم، حاال نوبت به شلوار پارچه اي خوش دوختم رسيده

 را باز کردم، چشمم به زيپ شلوار افتاد که گوشه اي از لباس زيرم داخلش گير کرده بود.
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شوم، اما انگار  زيپ را باال و پايين مي کردم تا هر چه زودتر از شر شلوار کذايي راحتنزديک به چند دقيقه اي بود که مدام 

 قصد باز شدن نداشت!

زني نان به دست در گيرو دار باز کردن زيپ بودم که نگاه خيره کسي را روي خودم حس کردم؛ سرم را با ترديد باال آوردم. پير

 صورتش مي زد و رنگ به رنگ مي شد!  درست رو به روي ماشينم ايستاده بود، مدام به

 چشم هايم تا آخرين حد گشاد شد. 

تم؛ فقط در از کي آن جا ايستاده بود؟ پيش خودش چه فکري مي کرد؟ جواب سوال هاي مکرري که در ذهنم مي آمد را نمي دانس

 همين حد مطلع بودم که آبرويي برايم نمانده.

 ند بين انگشت شست و اشاره اش را گاز مي گرفت و هي به ترکي مي گفت: ت -نگاه متعجب من روي پيرزن زوم بود که تند 

 ـ کول باشوا)خاک توي سرت(.

 چيزي از حرف هايش را نمي فهميدم، فقط لب هايم مي رفت که براي يک قه قه بلند باز شود.

 نکرده به فوش و شماتتم بکشد.در اين آشفته بازار همين را کم داشتم که يک پير زن از کار افتاده به خاطر کار خطاي 

 پيرزن بار و بنديلش را از يک دست به دست ديگر داد و با گفتن "استغفرهللا" برگشت و به راهش ادامه داد.

سرم را پايين انداختم، نگاهم که دوباره به زيپ شلوار افتاد، خنده خشک شده ي روي لب هايم از سر گرفته شد. بيخيال تعويض 

 دادم و دکمه اش را دوباره بستم. شلوار،  سري تکان

 با چرخاندن سوييچ ماشين و به دنبالش کالج و دنده راه افتادم.

 صورت قرمز شده ي پيرزن هر از چندي جلوي چشمم تداعي مي شد و لب هايم را به طرفين صورتم کش مي داد.

کشيد. دلم تفريح بيشتري مي خواست، خنده ي  از همان جا هم مي شد دوباره ديدش که هن و هن کنان بارش را به دنبال خود مي

 دندان نمايي کردم و از سرعتم کاستم، درست کنار پايش جفت پا روي ترمز رفتم که صداي جيغ خفيف الستيک ماشين بلند شد.

 دو تا بوق بلند باال زدم و شيشه ي سمت شاگرد را کشيدم پايين و با لحن شل ولي گفتم:

 ـ نَنه بيا برسونمت.

را به سمت ماشين چرخاند و با ديدن دوباره ي من گويي که قاتل پدر فسيل شده اش را ديده باشد، رنگ دانه هاي  صورتش

 پوست سفيدش قرمز شدند.

به زور لب هايم را روي هم فشار مي دادم که مبادا از هم باز شوند، خوب تفريحي پيدا کرده بودم. انگار در اين يک سال خودم 

دم، خنده که عضو جدا نشدني صورتم بود را ميان کوه هاي مشکالت و سختي کار گم کرده بودم. حاال که را فراموش کرده بو

 رهام هميشگي کامال ناخواسته برگشته بود احساس سبکي مي کردم.

 از فکر بيرون آمدم که جاي خالي پيرزن توي ذوقم زد! دست مشت شده ام را به نشانه ي تعجب به ران پا کوفتم.

 ي چه سرعتي داشت! حواسم کجا بود که يهو محو شد؟ـ لعنت

 با برخورد چيز سفتي به سرم، آخم بلند شد و اتوماتيک وار دستم به سمت سرم رفت.

 ـ آخ!

 به سمت پنجره برگشتم و ديدم که يک کيف به چه بزرگي مي رود که بار ديگر با سرم برخورد کند.

نو ديدم که با  دستم را از شيشه بيرون بردم و کيف را با عجله گرفتم، کمي که پايين تر آوردمش، همان پيرزن غيب شده را از

 لب هايي که فرو برده بود، مهلت حرف زدن به من نداد و با لحجه ي ترکي غليظي گفت: 

 کاسه در ميارم!  يگه تو اين محل ببينمت چشم هات رو ازـ پسره ي تَُمتينه) گور به گوري ( برو ننه خودت رو سوار کن. يبار د

م، تک خنده ي لحجه ي قشنگي داشت و عصبانيت داخل کالمش آن را زيبا تر جلوه مي داد. دستم را به نشانه ي تسليم باال برد

 قشنگي زده و گفتم: 

 ـ ننه سوار نمي شي؟
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ته بودم که صداي ل گاز فشار داده و راه افتادم. هنوز مسافتي نرفخواست بار ديگر کيفش را به سرم بکوبد که پايم را روي پدا

رابر شد. بگوشي ام در آمد، با ديدن اسم شاهين که روي صفحه موبايل خاموش و روشن مي شد، خوشي چند دقيقه ي قبلم چند 

 صدايم را صاف کردم و جواب دادم:

 ـ بله! 

 شاهين: رهام شيريني بده.

 تو خبرخوش را بده من به تو يک هفته شام و نهار مي دهم، شيريني که سهل است.?در دل با خود حرف زدم:? 

 با کمي ترديد گفتم: 

 ـ پيداشون کردي؟

"آره" ي شاهين مهر تاييد را روي همه ي نقشه هايم کوبيد. ازش خواستم آدرس را برايم پيامک کند. چشم هايم را بستم و گذاشتم 

 عمق تلخي هاي خاطرات نفوذ کند. شيريني انتقام هنوز نگرفته ام تا

 "خسته ام... نه اين که کوه کنده باشم، نه! دل کنده ام"

??? 

 راوي: تابان.

تند خودم را باد مي زدم. چشمم به  -توي اتوبوس در حال انفجار از مسافر نشسته بودم و با گوشه ي پاييني مقنه ي مشکي ام تند 

اين در چقدر ديگر تحمل مي کند! هر آن احتمال مي دادم در باز و زن هاي جيغ  در عقب اتوبوس مانده بود و تخمين مي زدم

 جيغوي چسبيده به آن روي زمين املت شوند.

توي سرم فکرهايم را باال و پايين کردم تا يک داستان واقعي پيدا کنم که وقتي به خانه رسيدم، براي مامان تعريف کنم. چيز 

دم را به بيخيالي زدم. به دروغ در نگاه اول اعتقاد عجيبي داشتم! )يعني اصال تا مامان را خاصي براي تعريف کردن نداشتم، خو

 مي ديدم دروغ به صورت خود جوش خودش مي آمد.(

مانتلي که جلوم نشسته بود، خيره شدم. کار هميشگي ام  -به صندلي پالستيکي سفت اتوبوس تکيه داده و به صورت دختر سانتال 

 را از سر گرفتم:

آرام به سمت  -آنقدر نگاهش کردم که نگاه او هم متوجه من شد، حاال وقتش بود... نافذ تر به چشم هايش زل زدم و دستم را آرام 

 لب هايم بردم و چند بار رويش کشيدم، انگار که مي خواستم به او بفهمانم دور لبانش کثيف است.

چندين بار روي لب هايش دست کشيد، در اثر اين حرکت رژ لب دختر از همه جا بي خبر هم متقاعد از من الگو گرفت و 

 قرمزش که اغراق اميز به لب هايش کشيده بود تا گونه اش ماليده شد.

لبخند پيروزمندانه اي زدم. به ياد آوردم که اين هزارمين بار است که اين کار را انجام داده ام و حوصله ي سررفته ام را 

 سرجايش آورده ام.

ن نداشت زل بزني به کسي، کاري را انجام بدهي و آن شخص آن کار را انجام ندهد! لب هايم که کش آمده و دندان اصال امکا

هاي عقلم را هم به نمايش گذاشته بود را کمي جمع و جور کردم. دختر بيچاره تازه وقتي چشمش به دست هاي رنگ شده اش 

 افتاد، فهميد چه گندي به صورتش زده. 

هاي  يد و از توي صفحه ي گوشي به صورت قرمزش نگاه انداخت. به مقصد رسيده بودم، نماندم عکس العملهين بلندي کش

 ديگرش را ببينم و حسابي حيف شده بود. يک بار به خاطر اين کارم کتک هم خورده بودم و کلي با تجربه بودم.

 لوغ نبود!به جمعيت افتاد، صف نذري هم انقدر شهمراه با وسايلم لب و لوچه باز شده ام را هم جمع و جور کردم، نگاهم 

 مقنعه ام را کمي جلوتر کشيدم و از همان جا داد زدم: 

 ـ آقا نگهدار!

م زن ها اجازه نداده بود راننده صدايم را بشنود؛ بار غر هاي مداو -به زور خود را از ميان جمعيت رد مي کردم، اما صداي غر 

 ديگر داد زدم:

 پياده مي شم! ـ آقا گفتم نگهدار
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رش مي شوم که تقريبا به شيشه در اتوبوس چسبيده بودم و با خودم فانتزي مي چيدم که اگر در باز شود، چه جوري روي زمين ف

 در باز شد و به بيرون پرت شدم.

ناسب ديد و به سمت راننده رفتم، پنج تا سکه ي صد توماني بهش دادم؛ پسري که روي صندلي شاگرد نشسته بود، موقعيت را م

 در حالي زير چشمي به راننده نگاه مي کرد، گفت:

 ـ آبجي الاقل چهار راهت رو عوض کن بهت سکه پونصدي بدن!

گاه اجمالي نام گرفته بود، آخه چه مي دانست بي پولي يعني چه؟ يک  کل قسمت مردانه از خنده روي هوا رفت. خودم هم خنده

 بهش انداختم و با دلسوزي گفتم:

 ـ عمويي شمارت رو بده، دفعه ي بعد رفتني تو رو هم ببرم، ببيننت دلشون بسوزه و پونصدي بدن.

کرد. "هه" بلند بااليي گفتم و از اتوبوس پسره که انتظار نداشت از طرف من جواب دندان شکني بشنود، از شيشه بيرون را نگاه 

 پايين پريدم.

کمي پياده روي کرده به دکه سر کوچه که رسيدم، طبق عادت هميشگي با ته مانده پولم روزنامه همشهري گرفتم و به سمت خانه 

 خود حرف زدم: راه افتادم. سرم را پايين انداخته بودم و قدم رو مي رفتم، شوت محکمي به سنگ جلوي پايم  زده و با

 ـفردا ديگه استخدامم!

 اره جون خودت.-

سيزده ساله ي همسايه بود که روي اعصابم پياده روي کرد. برگشتم، ديدم توپ به دست منتظر بچه  -صداي حسين پسر دوازده 

 هاي محله ايستاده. سنگي که شوت کرده بودم را خم شدم، برداشتم و به سمتش پرت کردم و با داد گفتم:

 مزه کني و بعد توفش کني بيرون؟ -وله سگ، گمشو برو جلو در خونه ي خودتون بازي کن! ننت يادت نداده حرفت رو مزه ـ ت

 همينم مانده بود بچه ي همسايه مسخره ام کند! در همين هين ماشين مدل بااليي را کم داشتم که پشت سرمان روي ترمز زد...

م، به سرعت خود را کنار کشيدم که ماشين ناشناس به آرامي از کنارمان رد شد و با وسط کوچه ايستاده و راه را سد کرده بودي

عينک دودي که به چشم داشت حسابي من را بر انداز کرد. با حسرت شانه اي باال انداختم، بيخيال پسر پروي همسايه چند قدم 

 مانده به خانه راهم طي کردم.

دم که با صداي بدي باز شد، همان جلوي در پاشنه ي کفش هايم را خواباندم و لخ ضربه اي محکم به در فرتوت و کهنه ي خانه ز

لخ کنان خود را به حوض کوچک خانه قديميمان رساندم. نمي خواستم روحيه ي افسرده ي مامان را خراب تر کنم، آبي به سر و 

 صورتم زدم و کمرم را که خم کرده بودم تا دست و رويم را بشورم، صاف کردم.

 ت به زير چانه ي مقنعه ام بردم و با يک حرکت از سرم در آوردمش، نفسي چاق کرده و راه اتاق ها را در پيش گرفتم.دس

صداي تق و توق از آشپزخانه نشانه ي حضور مامان در آن جا بود؛ تند تند قدم برداشتم و خود را به پشت سرش رساندم که 

 همچنان با آرامش خاصي غذا مي پخت.

 اشاره ام را همزمان باهم در دو طرف پهلويش فشار دادم و بلند گفتم:  دو انگشت

 ـسالمت افتاده توي ماهيتابه که اين جوري داري توش جست و جو مي کني؟

 از حرکت انگشتانم تکان سختي خورد و با عصبانيت برگشت و نگاهم کرد، در ادامه گفت: 

 نم!ـ تو دهات ما اول کوچيک تر سالم مي داد تابان خا

 با خنده دست هايم را به هم ساييدم و مثل اين فيلم هاي کره اي تعظيم کردم و گفتم:

 ـ اوه بانوي من! مرا عفو کن. خواهش مي کنم من را بکشيد.

مانتو  يک "مسخره" زير لب گفت، برگشت و دوباره غذايش را هم زد. جست کوچکي زدم و روي کابينت آهني نشستم. دو طرف

 با يک حرکت دکمه هاي فشاري ريزش را باز کردم. ام را گرفتم و 

 مامان کمي اين پا و آن پا کرد بعد گفت: 

 ـ دوباره که دست از پا دراز تر برگشتي؛ نتونستي کار پيدا کني؟
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 من که خود را آماده ي شنيدن چنين حرفي کرده بودم، بالفاصله گفتم:

 ت:ـ پيدا کردما، يعني اصال تا صاحب کار من رو ديد، گف

 تو قبولي!  -

 بعد يهو گفت:

 ستات  رو نشون بده ببينم! من هم دست هام رو باال بردم و روي ميز گذاشتم. آقاهه تا دست هام رو ديد گفت:د -

 ـ آخه حيف اين دست ها نيست خياطي کنه؟ شما بايد سروري کنيـ... 

 مامان با ابروي باال پريده، از کابينت پايين انداختم و گفت: 

 ـ تابان کم چاخان بگو! مگه قصه ي شنگول و منگول تعريف مي کني؟

 بعد با تمسخر گفت: 

 دست هات رو نشون بده ببينم... دست هات رو ديد گفت به درد کار نمي خوري، يا خياطي افتضاحت رو؟-

 آمدم حرفي بزنم که دوباره گفت:

 ش بزرگه درست مي شه.ـبرو لباس هات رو عوض کن، انقدر هم مخ من رو نخور؛ خدا خود

 با شانه هاي افتاده از آشپزخانه خارج شدم و يکي محکم به روي پيشاني ام کوبيدم.

 ـ با اين دروغ مزخرفت.

کشان رفتم. )خانه ي ما يک واحد مستقل قديمي ساخت بود که شامل: حياط چند متري نقلي که وسط آن  -تا تک اتاق خانه کشان 

. يک اتاق پذيرايي که با پله از حياط جدا مي شد و آشپزخانه ي فاقد اپن که در طرف حوض کوچکي قرار داشت، مي شد

ديگرش يک اتاق کوچک بود.( تقريبا روي زمين وا رفتم و در حالي که با سنگ دلي پايم را که از فرط راه رفتن درد مي کرد، 

 ماساژ مي دادم، به فکر فرو رفتم.

آمد بيشتر به شهر ديگري رفته بود، ولي باز هم حقوق کمش جواب گوي خانواده ي سه پدر چند ماهي بود که براي کار و در 

نفره ي ما نبود. خرج دارو هاي مامان زيادي باال بود و همين باعث مي شد که پدر زير بار مسوليت روز به روز پيرتر شود. 

و براي بار صدم روزنامه ي همشري را باز بايد يه فکري به حال خودم و شغل آينده ام مي کردم، يک تصميم محکم گرفتم 

 کردم.

 ـ يک کارگر ساده براي نظافت؟ يک مستخدم؟ يک ... 

من حتي کار خانه هم بلد نبودم! تنها هنرم اين بود که حرف بزنم و وراجي کنم. لبم را به سمت پايين کج کردم و با تاسف براي 

 ت نبود و دوباره به روزنامه چشم دوختم.خودم سر تکان دادم. سرزنش کردن خودم، چاره ساز مشکال

 يک فروشنده...-

خودش بود، گوشي دکمه اي ساده ام را برداشتم و شماره ي ذکر شده را با اشتياق گرفتم. اين بار ديگر نمي خواستم مجال رد 

 کردنم را به صاحب کار بدهم، من اين کار را با تمام جوارحم مي خواستم و به آن مي رسيدم.

???? 

ي نيم ساعتي م هارم را خورده و نخورده حاضر شده و روزنامه به دست به سمت آدرسي که در آگهي زده بود، راه افتاده بودم.ن

نتلمن مالقات شد که در يک کافيشاپ شيک رو به روي يک آقا نشسته بودم ) البته بگم من از اين شانس ها نداشتم که با يک ج

م داده بود و لمرد خوش قد و باال با صورتي گيرا نيم ساعتي مي شد که روي صندلي چوبي  داشته باشم، براي کار آمده بودم.(

م مي تنيد و گاهي با خصومت و گاهي هم با دقت نگاهم مي کرد؛ مدتي لبخند مي زد و بعد باز هم ابروهاي کشيده اش را در ه

 گره ي سختي ميان آن ها مي انداخت.

 داش؟? ولي دهانم به چيز ديگري باز شد:دلم مي خواست بگم:? چي مي زني دا

 ـ مي گم حاال بياييد در مورد يه موضوع ديگه سکوت کنيم!
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قع باز بشه. يه از گفته بي جايم پشيمان شدم؛ دست هايم را مشت کرده و در دل خود را شماتت کردم: ? لعنت بر دهني که بي مو

 مي دوني کي بايد عرض اندام کني.?وقت هايي دلم مي خواد با مشت داغونت کنم که هيچ وقت ن

بدهم؛ رو  هر آن احتمال مي دادم که با يک جمله ي دندان شکن ردم کند و من هنوز حرفي نزده يک کار ديگر را هم از دست

ه از ترس رد کمي ديدم اگر دست رد به سينه ام مي زد، گريه هم مي کردم. دست هايم را بيشتر توي هم فشردم و با چشم هايي 

 جمع شده بود، نگاهش کردم که گفت: شدن

 ـ براي چي دنبال کاري؟

اقعا براي چي من فکر مي کردم که فقط خودم از مشکالت عقالني رنج مي برم، اما اين بدبخت فلک زده از من بدتر بود! آدم و

قط خودم ر جوري که فمي توانست دنبال کار بگردد؟ هدفي غير از در آمد زايي هم مي توانست داشته باشد؟ با تن صداي زي

 بشنوم، گفتم:

 ـ وهللا جونم برات بگه که خوشي زده بود زير دلم گفتم حاال که بيکارم، کار توي يه کافيشاپ رو هم امتحان کنم.

 ـ پس به پولش نيازي نداري؟

از اين که صدايم را شنيده بود يکه خوردم! آب دهنم را با صدا قورت دادم و به سراحت افتادم، با لحن معترض و تن صداي باال 

 گفتم: 

 چرا شديدا به پولش نياز دارم!-

حسابي داشتم گند مي زدم، مي شد گفت سطح آداب معاشرت گوسفند هم از من باال تر بود. چشم به صورت پسر دوختم که 

نيشخند حرص دراري زد و پشت سرش ريزبينانه نگاهم کرد، گويي دنبال دروغ در حرفم مي گشت. داخل جيب شلوار جينش 

 دست برد و سيگار در آورد، متفکر به تنباکوي داخلش خيره شد و با فندک تمام نقره به آتش کشيدش.

ده چرا انقدر لفتش ميدي؟ بگو کارگر نمي خوام! حسابي حوصله ام سر رفته بود، دلم مي خواست بگويم:?از من خوشت نيوم

 يعني کارگر با حقوق باال نمي خوام.?

در صندلي جابه جا شد و دود سيگار را ماهرانه از بيني اش به بيرون فرستاد؛ تکان ناگهاني که خورده بود، باعث شد چرت 

وقتي که بکس و باد مي کرد افتادم. از تو لپ هايم  فکري ام پاره شود و به خروج دود از بيني اش خيره شوم. ياد اگزوز خاور،

 را گاز گرفتم که مبادا يک خنده ي بيجا هم در کارنامه اعمالم اضافه شود.

 ما بين کام هاي عميقي که خلسه وار از سيگار مي گرفت، نفسي تازه کرد و گفت:

 ـ خودت رو معرفي کن!

 صاف و سعي کردم تن صدايم توي ذوق نزند:  روي صندلي صاف نشستم، با سرفه ي مصلحتي صدايم را 

 به نام خدا، تابان زارع هستم. بيست و يک سالـ... -

اسمم را که شنيد، چشم هايش برق خاصي زد؛ گويي مي خواستند از داخل حدقه حرف بزنند و بگويند که آره خودش است! راه 

 آشنايي برايش کافي بود: را درست آمده ام. با بي ميلي وسط حرفم پريد، انگار تا همين حد

 ـ حرفه اي هم بلدي؟

آره در خراب کاري استعداد و سابقه ي عجيبي داشتم، کمي ديگر به مغزم فشار آوردم تا حرفه ي به درد بخور تري پيدا کنم و 

 انگار که الماس کوه نور را کشف کرده باشم با سخاوت گفتم:

 به زبان خارجه مسلطم، ديگه...-

 و دودش را توي صورتم خالي کرد، چونه اش را جلو داد و ناراضي گفت:کام ديگري گرفت 

 چيز ها به درد کار کردن تو اينجا نمي خورد، يعني اصال کاري در زمينه ترجمه و اين حرف ها نداريم! اين-

 ديدي، ديدي گفتم دنبال بهونه اي؟ خب نمي خواي چرا وقت مردم رو مي گيري؟

 کيفم را روي شانه ام انداخته تا بروم که به سرعت گفت: شاکي از جام بلند شده و بند

 اجازه ي مرخص شدن ندادم!-
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 پسره ي پرو! لب هايم را روي هم فشار دادم و به زور گفتم:

 م من رو داشته باشيد؛ ميرم که به مصاحبه هاي بعديم برسم.فکر نمي کنم قصد استخدا-

 بخند دندان نمايي زد و گفت:گويي از حرص خوردن من نهايت لذت را مي برد که ل

 مطمئني مي توني اينجا کار کني؟-

 

مطمئن نيستم کالفه کيفم را دست به دست کردم، نه مطمئن نبودم؛ محض خنده از آن سر شهر تا اينجا آمده بودم که بگويم: ?

 بتوانم اينجا کار کنم.? کالفگي مشهود در حرکاتم را که ديد ادامه داد:

ه مي نويسيم، حتي اگر ويلچر نشين هم بشي بايد بياي سر کارت و هر کار اشتباه از حقوقت کم مي کنه. يه قرار داد يک سال-

 البته بگم که حقوق خوبي خواهي داشت! پيک کاريت هم از شش صبح تا ده شب ...

صورت خود جوش از دهنم  کم مانده بود فَکم به زمين برسد، نه به آن که به هر بهانه اي مي خواست ردم کند و نه به االن! به

 بيرون پريد:

 ـ مگه کله پزيه؟ طبق نظريه اتحاديه ي کله پز ها، اون هم ديگه شش صبح مغازه هاشون رو باز نمي کنن!

 اخم غليظي کرد و در حالي که با چشم هايش من را خفه مي کرد، گفت:

 خير مثل اينکه شما دنبال کار نيستيد!-

 فوري به غلط کردن افتادم و وسط حرفش پريدم:

 نه! فقط يکم تعجب کردم؛ االن بايد چي کار کنم؟ -نه  -

 چشم هايش نشان دهنده ي فکر شومي بودنند... تک خنده ي قشنگي زد، از آن ها که صدايش مدت ها در سرت مي پيچيد.

نرژي مضاعف به قلبم مي بخشيد، يا استرس نگاه سنگين اين مرد دقيق نمي دانستم فکر اين که تا استخدام چند قدم ديگر نداشتم ا

همه چيز تمام بود که قلبم اين گونه خود را به در و ديوار مي کوفت!؟ حال عجيبي داشتم و براي شنيدن حرفش سر از پا نمي 

 شناختم و تمام وجودم گوش براي شنيدن شده بود. با صدايي که شيطنت در آن موج مي زد، گفت:

 شما موفق به ريختن يه بستني قيفي بشيد، منم برگه ي قرار داد رو تنظيم مي کنم. تا-

يک نگاه متفکر به کافي شاپ خالي از مشتري انداختم و يه نگاه بي پرده هم به خودم؛ از شرايط بستني قيفي ريختن، من فقط 

اذبي که نمي دانم از کجا آمده بود کيفم را روي ميز خوردنش را بلد بودم! بيخيال شانه اي باال انداختم و با اعتماد به نفس ک

 گذاشته و به سمت دستگاه بستني ساز راه افتادم.

من به عمرم قهوه هم نخورده بودم و حاال بايد مي فروختمش! چقدر الکي داشتم استخدام مي شدم. به آن شغل نياز داشتم و هيچ 

 موضوع را فهميده و دست آويزي براي تفريحش کرده بود.جوره نمي خواستم از دستش بدهم، پسر بيشعور هم اين 

داخل آشپزخانه ي اپنه کافيشاپ شدم که حسابي بزرگ و دل باز بود؛ کلکسيوني از انواع و اقصام ليوان ها در آن دکر چيده شده  

يکي آويزان بود و دستگاه بود و صندلي هاي پايه بلند پشت اپن، نمايش را چند برابر مي کرد. از باالي سقف اپن لوستر هاي ش

هاي مدرني در آن خودنمايي مي کرد اما از همه بيشتر بوي قهوه و شکالت تلخ بود که آدم را مسخ مي کرد و کاغذ ديواري با 

رنگ گرم و طرح قهوه و شکالت  که گاهي به رديف هاي چوب کاري مي رسيد، آخرين چيزي بود که توجهم را به خود جلب 

 کرد.

يان انواع و مساز رفتم و مدت کوتاهي را تعلل کردم. با ترديد دستم را دراز کرده و يک نان بستني شکالتي از جلوي بستني 

رده و سعي کردم باقصام نان ها برداشتم. متوجه بودم که تمام حرکاتم زير نظر است، موهايم را به همراه مقنه ام به پشت گوش 

 خود را دلداري دهم.

 احرم رو مي کشي پايين و زيرش نون رو به حرکت در مياري...آ! ببين کاري نداره، -

م. بستني بي دو سه بار نفس عميق کشيدم، با گفتن يک دو سه احروم را پايين کشيده و با دست هاي لرزان نون را زيرش گرفت

ه ش گرفت و بقيامان مي ريخت و من هول کرده نان را به صورت چرخشي تکان مي دادم، بستني فقط دور اول در قيف جا 

 روي دست و کفش هايم مي ريخت، انقدر شوکه بودم که حتي يادم نبود احروم را ببندم.
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 نشود و از بيخيال قيف، روي زمين پرتش کردم و دست هايم را زير دستگاه گرفتم تا بستني بيش از اين روي زمين پخش و پال

ه عمق عيدم تا از حجم زيادش کم تر شود. سرماي بستني بطرف ديگر به سرعت بستني هاي يخ زده را از روي دستم مي بل

ک گريه با صداي استخوان هايم هم نفوذ کرده بود و از خوردن زيادش مغزم يخ بسته و گلويم به سوزش افتاده بود؛ حسابي دلم ي

 رد:بلند مي خواست که دستي نجات بخش آن وضع نا به سامانم شد و پشت سرش صداي نا ماليمي ابراز وجود ک

 ـ طبقه ي باال رو اجاره دادي؟ اين چه گنديه که زدي! اينجوري مي خواي اينجا کار کني؟

ار است. کدوباره سيم پيچيم اتصالي کرد، حسابي بهم بر خورده بود؛ امتحان هم که بخواهي بدهي، قبلش کالس آموزشي در 

 صدايش روي روانم خط کشيد که گفت:

 اي!از پس يک بستني ساده هم بر نمي -

دلم مي خواست دست هايم را که به جاي قيف بستني پر شده بود، محکم به صورت نچسبش بکوبم، اما من به اين شغل نياز داشتم 

و همين دست و پايم را مي بست. ناخن هاي پايم را در کفش جمع کرده بودم که مبادا پايم براي لگد محکمي بلند شود. سعي کردم 

 نم:با حرف زدن حرصم را خالي ک

آخه آقاي به اصطالح محترم امتحان بدون تدريس مي گيري؟ شما خيلي بلديد بياييد يه بستني بريزيد منم ياد بگيرم؛ چرا توهين -

مي کنيد؟ خودتون موقع معرفي فرصت نداديد بگم بلد نيستم، بعد دوباره خود شما بدون آموزش استخدام کرديد، بعد دوباره خود 

 شمـا... 

 مي رفت که از عصبانيت منفجر شويم، سينه ي عضالنيش تند تند باال و پايين مي رفت. هر آن احتمال 

حرف حق را زده بودم و حاال که حرفم را با دست هايش که به نشانه ي سکوت جلو آورده بود بند آورد، حرفي براي گفتن 

 نداشت.

 ر مي گذاشتم بهتر بود.در دل فاتحه ي اين کار را هم خواندم، شايد اگر همين حاال پا به فرا

ميانمان سکوت سنگين بود که حرف اول را مي زد، سرم را پايين انداخته و به کفش هاي مشکي تزئين شده با لکه هاي بزرگ 

 سفيد و زرد نگاه کردم. 

 ت:پسر فاصله ي  نزديک بينمان که به خاطر کشيدن احروم ايجاد شده بود را با يک قدم بزرگ به عقب جبران کرد و گف

 برو دست و صورتت بشور...-

 منتظر بودم در ادمه بگويد: ِهري ما براي تو کار نداريم.

 ولي همان طور با لب هاي قرص شده نگاهم کرد.

 شير آب درست پشت سر اين مرد خشن بود؛ براي رسيدن به آن قدم اول را برداشتم که با يک جهش رو به جلو مصادف شد.

وجب پروازم شده بود! جيغ بلندي زدم، از آن ها که زبان کوچک ته گلو به نمايش مي افتد. چشم نان بستني زير پايم رفته و م

 هايم را بستم و دست هايم را براي دست آويزي دراز کردم که با چيز بر آمده اي برخورد کردند و تعادلم حفظ شد.

صداي "آخ" از سمت مقابلم بلند شد که حتم پيدا کردم آن برآمدگي چيزي جز صورت صاحب کار نبوده! از ترس و استرس در 

 همان حالت خشک شده و حتي جرعت نداشتم چشم هايم را باز کنم.

 صداي دندان هايش را شنيدم که روي هم ساييد و گفت:

 اگه دوست داري دست هات رو بردار!-

ي يکي از چشم هايم التم را از صورتش جدا و به پايين انداختم. وايي خدا اين چه بالي آسماني بود که نازل شد؟ آرام با ترديد دس

 را باز و نگاهش کردم؛ بستني آب شده از روي بيني خوش تراش و مژه هاي بلندش چکه مي کرد.

احتمالي ام  يگاز مي گرفتم تا شايد از شدت خنده  در آن اوضاع و احوال خنده ام گرفته بود، هي لب هايم را تو مي بردم و

 کاسته شود.

 دهد!بکاش چند دقيقه پيش آرزوي ديگري مي کردم، حتي فکرش راهم نمي کردم که ناخواسته تالفي کردن، تا آن حد کيف 

گويي پشيمان شد. با اخم هاي وحشتناکي نگاهم مي کرد، چند بار لب هايش را براي گفتن حرفي باز کرد و هربار از گفتنش 

 درحالي که اخم وحشتناکي روي چهره داشت، دستش را بلند کرد که من به سرعت سر خم کردم و گفتم:
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 اِوا نزنيا...-

روي پيشاني  منتظر بودم که دستش روي سرم فرود آيد، ولي انتظار بي موردي بود؛ آن را بلند کرده بود تا موهاي بلندش که

 ايش کنار بزند. افتاده بود را از صورت شيره

 گفت: از ترس من خنده ي کجي روي لب هاش ظاهر شده بود، روي پاشنه ي پا چرخيد و به سمت شير آب رفت، در همان حين

 ذ برام بنويس و روي ميز بذار؛ اگر الزم شد باهات تماس مي گيرم.شمارت رو روي يک کاغ-

 تهاي سالن دست راست هستش.دست و لباس هات رو هم مي توني توي دست شويي تميز کني، ان

است" رو ررويم را برگرداندم و با حرص و تمسخر حرفش را تکرار کردم:? انتهاي سالن دست راست.?اين "انتهاي سالن دست 

 از فرهنگ فارسي بردارن، نمي دونم ملت ايران چجوري مي خوان آدرس بدن؟!

 چند قدمي ازش دور شده بودم که گفت:

 شنيدم!-

 ش را نداشتم، ولي آرام گفتم:جرعت بلند گفتن

 گفتم که بشنوي...-

وارد دست شويي شدم و با نا اميدي در آينه ي روشويي به خود نگاه کردم. چقدر بدشانسي آورده بودم! اين دفعه با استخدام 

 فاصله اي نداشتم. دستم را به روشويي کوبيدم و جيغ خفه اي زدم.

 الي؛ خاک توي سرت تابان که از پس يه بستني هم بر نيومدي!ايشاهلل بري زير تريلي، اونم تريلي آشغ-

شير آب را باز کردم، مقنعه ام را با حرص از سر در آورده و سرم را زير شير بردم، لکه هاي شيره اي و چسبناک را تا جايي 

 که جا داشت محکم شستم.

صله مقنعه ام را سر کردم و از دست شويي آنقدر محکم دست و صورتم را شستم که پوست سفيدم به سرخي گراييد؛ بي حو

 بيرون زدم.

سر به زير و عذا دار شغل از دست رفته تا جايي ک همان اول نشسته بودم، رفتم. کيفم را از روي ميز برداشتم و قصد ترک 

 کافه را کردم که فکري ذهنم را آزرد.

روي آن بود. چشم هايم را ريز کردم و اجازه دادم بار دستم را بي هدف روي ميز گذاشتم که هنوز هم سيگار و فندک نقره اش 

 ديگر فکر من را با خود به ديار ديگر ببرد.

 زشت نبود اگر معذرت خواهي نمي کردم؟

 شانه اي باال انداختم، تقصير من چي بود؟

نس ديگر براي به دست اصال مي توانست جاخالي بدهد تا بهش نخورم! شماره ام را برايش بگذارم؟ شايد اگر مي گذاشتم يک شا

 آوردن اين کار، نصيبم مي شد.

از کيفم خودکار و کاغذ در آوردم و شماره ام را با خط درشت و خوانا يادداشت کرده و درست زير اعداد، بزرگ تر از آن ها 

 شاپ بيرون زدم.اسمم را نوشتم " تابان". کاغذ را زير فندک گذاشتم، از در کافي

شاپ دو نفر بوديم، مردک معلوم نبود کجا غيبش زد! اما عجب جاي قشنگي بود؛ د آوردم که توي کافيدر حين راه رفتن به يا

 م.صاحبش از خود کافي شاپ قشنگ تر بود، خصوصا با دست و روي لوچ و چکه هاي بستني! از فکر خبيثم نخودي خنديد

رم هجوم باز هم انتظار براي اتوبوس، اتوبوس و باز هم شلوغي خفقان آورش. از شدت فکرهاي جور واجور که دوباره به س

مئنن داد آورده بودند، به چشمک هاي مکرر پسري که روبه رويم نشسته بود هم واکنشي نشان ندادم. اگر حالم خوب بود مط

 کردم.پره!? ولي به خاطر حال خرابم فقط گيج و بي حرکت نگاهش ميهي ميده؟ اخه شگفتم:?المپت نيم سوز زدم و ميمي

کردي من تو صف چي بودم؟ روي کيفم ضرب گرفته و به ترتيب انگشتان، ناخن هايم را خدايا وقتي داشتي شانس تقسيم مي

 آوردم. اصال چيزي که واسه ي من زياده کاره!رويش فرود مي

 ، از خداش هم باشه زيباي خفته اي مثل من کارمندش بشه.گور باباي اون بيريخت بداخالق
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سيدم، اين بار رانقدر در افکارم معلق بودم که ايستگاهم را رد کرده و مسير ايستگاه اضافه تا منزل را دويدم. به مقصد که 

ا خت خوابم ربرخالف صبح نه دست رويم را در حوض شستم و نه سالم و احوال پرسي کردم؛ يک راست به اتاق رفته، ر

 انداختم و دراز کشيدم. خودم هم متوجه نشدم کي چشم هايم گرم خواب شد.

****** 

رده و آور زنگ موبايلم الي پلک هايم را باز کردم؛ با فکر اينکه حتما آالرم گوشي است دستم را زير متکا ببا صداي سرسام

 دکمه ي قعطش را زدم.

به خواب  بخند را بر لب هايم آورد، کمي صورتم را روي متکا کشيدم و دوبارهمتکا را زير رو کردم، خنکاي روي ديگرش ل

 ي خوابم را مي ديدم که ويبره ي گوشي و صداي فوق بلندش به طور وحشتناکي از خواب پراندم!رفتم. ادامه

 درازکش و با چشم هاي بسته دستم را زير متکا بردم و گوشي را بيرون کشيدم.

 اي ميرال ذليل مرده.-

ي اتصال را با خشونت فشار دادم و با صدايي که از فرط خواب آلودگي رنگ بيماري به خود گرفته بود و خش داشت، دکمه

 گفتم:

 محل! ننت يادت نداده نصف شب مزاحم مردم نشي؟اي بر پدر خروس بي-

 بار ديگر داد زدم:

 خوام بخوابم!ميرال خفه بمير مي-

 يد زيادي بي تربيت هستيد؟کناالن ساعت ده صبحه؛ فکر نمي-

تن صدايي که از پشت گوشي شنيدم برق سه فاز بهم وصل کرد، بلند شدم و سيخ سر جايم نشستم. دوست نداشتم باور کنم براي 

 همين بار ديگر لب به چرند و پرند خودم باز کردم:

 ميرال صدات چرا اين جوري شده؟-

 د:داد پشت گوشي خواب را به طور کامل از سرم پران

 پارسا هستم! -

 پارسا! پارسا؟ اين ديگه کيه؟ اخم هايم را در هم کردم و بار ديگر درجايم دراز کشيدم.

 هرکي هستي باش! خوش به حالت منم تابانم...-

 گوشي را به قصد قطع کردن از گوشم جدا کردم که صداي بلندش را از همان فاصله هم شنيدم: 

 فراموشي گرفتي؟! مثل اينکه کار پيدا کردي اين جوري-

 يک بار ديگر از شوک زياد نشستم که کمرم رگ به رگ شد.

 آخ!-

 زدم اخه؟ حاال اين صاحب کدام آگهي استخدام بود؟يکي محکم با گوشي توي سرم زدم، چرا انقدر گيج مي

 نه نه! بفرماييد آقا پارسا.-

 با دندان قروچي گفت:

 آقاي پارسا! -

 يم که ادامه داد:متوجه منظورش نشدم، موهاي بلند درهمم را دور انگشتم تاب مي دادم و مي کشيدم؛ آمدم يک"چي" بلند باال بگو

 بينمت!نيم ساعت ديگه توي کافي شاپ مي-

 موهاي پيچ و تاب خورده ام از دستم سر خورد و چشم هايم کم مانده بود از تعجب به روي شلوارم بيفتند. 
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 م:داد زد

 شاپ؟ ولي جوابي نشنيدم، قطع کرده بود. ـ نيم ساعت ديگه! کافي

وباره از زور تعجب خدافظي کرد؟ نه نکرد! اين چيز ها اصال مهم نبود؛ االن مهم اين بود چگونه خود را به کافيشاپ برسانم... د

 گفتم:

 ـ نيم ساعته؟!

دم و با حرص پتو به دور پايم پيچيد و سکندري خوردم، خم ش به سرعت برق از جايم پريدم، به سمت بيرون اتاق مي دويدم که

 به کناري پرتش کردم.

 ـ خدا بعديش رو به خير کنه، فکر کنم دفعه ي بعد پخش زمين مي شم.

از اتاق بيرون زدم، مامان به خاطر قرص هاي جور و واجورش هنوز خان هشتم را خواب مي ديد؛ نمي دانم براي شام صدايم 

نه، ولي هرچه که بود آفتاب وسط حياط بود و روده بزرگه از گشنگي سر روده کوچيکه هوار مي زد. خود را به  کرده بود يا

دست شويي که در حياط بود رساندم تا آرامش پيدا کنم؛ المذهب اتاق فکري بود براي خودش. يعني از اتفاق هاي ديروز چشم 

ند در دلم آبنبات شد؛ جلوي روشويي ايستادم و به چشم هاي آبيم که حاال پوشي کرده و مي خواهد استخدامم کند؟ از فکرش هم ق

 در کاسه اي از خون غوطه ور بود، نگاه کردم.

ـ نوچ من از اين خوش اقبالي ها نصيبم نمي شه، آهان حتما مي خواست خسارت بستني هاي حروم شدش رو ازم بگيره، ولي 

 خودش گفت مثل اينکه کار پيدا کردي!

ق کردن در آوردم، بشکني زده و يک دور به دور خود چرخيدم که دستم به المپ خورد، همين تلنگري برايم شد که به صداي ذو

ياد بياورم وقت چنداني ندارم. از دستشويي با عجله خارج شدم و مسير تا خانه را دويدم، دمپايي ها را همان وسط هاي حياط با 

ين يخي ام را باال کشيده نکشيده، مانتوي طوسي با پارچه ي خاص و بلندم را روي شانه لگد از پايم در آوردم. در اتاق شلوار ج

هايم انداختم، دکمه ها را در حين راه رفتن هم مي شد بست. وقت مو شانه کردن هم نداشتم؛ دوسه دور پيچاندمشان و با کش 

ي موهايم را يک طرفه شانه زدم، هرکس نمي محکمش کردم، جلوي آينه ي اتاق ايستادم و مانند دختري مرتب با برس جلو

 دانست فکر مي کرد چه قدر براي حاضر شدنم وسواس به خرج داده ام.

چشمم به مقنعه ام که افتاد، آه از نهادم بر خواست؛ لکه هاي آب و بستني رويش خشک شده و پارچه ي يک دست مشکي را خال 

زير کوه لباس هايم بيرون کشيدم، بلندي بيش از حد شال موجب شد که يک  دار کرده بود. شال مشکي هنري ام را با بدبختي از

 دور آزادانه به دور گردنم بپيچمش و دوباره جلوي آينه بايستم.

 ـ بدکي نشدي تابان ...

بستم.  کولي مشکي دو بنده ام را برداشتم از اتاق خارج شدم، دکمه هاي شلوار و مانتوام را در فاصله ي بين اتاق تا آشپزخانه

وقت صبحانه خوردن نداشتم و همين جوري يک رب از وقت نيم ساعته ام گذشته بود. موهايم که روي صورتم ريخته بود، پشت 

گوش بردم و مسواک برداشتم؛ در حدي که دهانم بوي خمير دندان نعنايي بدهد و دندان هاي پيشم را سفيد کند در دهان 

 چرخاندمش.

 و در حالي که کيفم را پشتم تنظيم مي کردم، تند تند قدم بر مي داشتم.با هول از خانه بيرون زدم 

 دير شده! ديرمه... -

 با ديدن محمد که سر کوچه ايستاده بود، بند دهانم در رفت و نيشم شل شد؛ يک بوس به آسمان فرستادم و پشت سرش گفتم:

 ـ خدايا نوکرتم...

دم و نفس رفته بود و از آهنگ هاي هايده زمزمه مي کرد؛ جلويش ايستا بدو خود را سر کوچه رساندم، محمد حسابي توي حس

 زنان گفتم:

 ـ سالم، من رو تا يه جايي مي رسوني؟

لش شکفت. حيف تازه چشمم به امير خاطر خواه چندش و دو آتيشم افتاد که کنارش روي جدول نشسته بود، تا من را ديد گل از گ

 ي کارم بروم که محمد سريع گفت:نوني زير لب گفتم و راهم را گرفتم پ

 ـ کجا آبجي؟ بشين مي برمت! 
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 و با دستش به پرايد نقره اي تر و تميزش اشاره کرد.

 لبخند مليحي زدم و گفتم:

 ـ مرسي خودم ميرم ديگه. نگاهي خصومت بار به امير کردم و دردل گفتم:

 ـ ملت رو برق مي گيره، منم ننه ي اديسون.

 هم نزديک کرد و با غيرتي که از صداش موج مي زد، گفت:محمد ابرو هايش را به 

 ـ برو سمت ماشين دارم ميام!

از اصرارش کلي خوشحال شدم، چون اصال موقعيت اين را نداشتم که با اتوبوس بروم. محمد تکاني به خود داد که مسير مانده تا 

ماشينش را همراهيم کند که امير هم از جايش بلند شد؛ محمد تا قيافه مچاله شده ي من را ديد، دست روي شانه هاي قطور امير 

 ل نشاندش و رو به من گفت: گذاشت، دوباره به زور روي جدو

 ـ برو تابان مگه عجله نداري؟

 يک نگاه معني دار و جدي هم به امير انداخت که يعني:? اگه دنبالمون اومدي خودت رو مرده فرض کن!?

ين کلي ذوق مرگ شدم؛ به اين مي گن مرد ايده آل زندگي! نيشم تا بنا گوش باز شده بود و قصد بسته شدن را نداشت. سوار ماش

شديم، طبق عادت بچگي ها محمد هميشه پشتيبان خوبي بود. دستش را باالي سرم آورد و بي هوا شالم را تا نوک دماغم پايين 

 کشيد و گفت:

 ـ همين جوري تو محل مي چرخي که دل جووناي مردم رو بردي؛ حاال کجا داري ميري؟

 وي سرم تنظيم مي کردم، در آينه اش خود را برانداز کرده و گفتم:آفتاب  گير سمت خود را پايين کشيدم و در حالي که شالم را ر

 ـ دنبال کار، خودت که ميدوني...

 رژ گلبهي از کيفم در آوردم تا به لب هاي خشک شده ام بکشم که با حرص آفتاب گير را به حالت اوليه اش برگرداند و گفت:

 ـ باهوش آدرس پرسيدم، نگفتم دنبال چي داري ميري.

 توي دستم خشک شده بود را نزده پايين آوردم و متفکر سعي کردم آدرس دقيقي از کافه را بياد بياورم. رژ  که

 ـ هان! يه کافيشاپ طرف هاي پيروزي...

به روي خودش نياورد، اما ديدم که اخم هايش درهم شد، بار ديگر آفتاب گير را پايين آورده و در رژ گلبهي را باز کردم، دستم 

ردم که محمد با عصبانيت رژ را از دستم چنگ زد و از شيشه به بيرون پرت کرد. شوکه از کار ناگهاني که کرده بود، را باال آو

 با چشم هاي گشاد شده نگاهش کردم:

 ـ چي کار کردي؟ چرا بيرون پرتش کردي؟

 با اخم دنده را عوض کرد و گفت:

 ي! ـ الزم نکرده وقتي دنبال کار مي گردي انقدر به خودت برس

 به سمتم برگشت، يکي از آن نگاه هاي نافذش را نثارم کرد و گفت:

 ـ ديگه نبينما!

 فتم:گحق برادري به گردنم داشت و همين زبانم را حسابي کوتاه کرده بود، مغموم به صندلي ماشين تکيه زده و آرام 

 ـ کلي پولش رو داده بودم!

 بود. حرفي که زده بودم را شنيد و از خنده منفجر شد. با آن سرعتي که محمد مي رفت، چيزي تا مقصد نمانده

 ـ خو حاال... يکي بهترش رو برات مي خرم! حاال آشتي؟ 

 از دور هم تابلوي کافي شاپ در چشم مي زد که بزرگ رويش نوشته شده بود: " رويا "
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 دست به سينه شدم و گفتم:

 ـ بخري که دوباره بيرون بندازيش؟ نگهدار رسيديم.

 ت:رفت روي ترمز رفت و هم زمان قفل مرکزي را زد، يک لنگه از ابروهاي پت و پهنش را باال انداخت و گفجفت پا 

 ـ اول بگو آشتي!

 من هم يک لنگه ابرويم را باال انداختم و در حالي که به چشم هايش نگاه مي کردم، گفتم:

 ـ اول برو رژم پيدا کن، بعد بيا آشتي کنون!  من کلي گشتم تا اون رنگي ک مي خواستم پيدا کردم.

ناگهان چشمم به آقايي که چندي پيش خود را آقاي پارسا معرفي کرده بود، افتاد. يک لنگه پا جلوي در چوبي مدرن کافيشاپ 

مي کرد. نگاه اخم دارش استرس را مهمان قلبم کرد، با صداي بريده  ايستاده بود و با اخم  وحشتناکي من را داخل ماشين برانداز

 گفتم:

 ـ محمد توروخدا در رو باز کن، عجله دارم! وقتي برگشتم براي آشتي کنون پيشت ميام.

 استرس در چشم هايم را خواند، خط نگاهم را دنبال کرد و به پارسا که رسيد با اخم سرش را بر گرداند و گفت:

 ـ خبريه؟

نوز چشمم به پارسا بود که با عصبانيت چندين بار به ساعت بند چرمش اشاره زد. هول کردم و در حالي که وسايلم را جمع و ه

 جور مي کردم، گفتم:

 ـ نه به خدا، تورو خدا در رو باز کن االن از کار بي کار مي شم!

 گفت:با دلخوري دستش را به سمت قفل مرکزي برد و در حيني که بازش مي کرد، 

 ـ کارت تموم شد يه تک بزن، ميام دنبالت.

 بعد با تاکيد ادامه داد:

 ـ اگر نرسوندنتون.

بد برداشت کرده بود، همين باعث شد بغض ته گلويم را قلقلک دهد و چشم هايم پر از اشک شود. کالفه سر تکان دادم تا مانع از 

 ريزش اشک هايم شوم و در همان حال گفتم:

 ري که فکر مي کني نيست!ـ محمد بخدا اونجو

 دست روي بينني اش گذاشت و با جديتي که توام با شک بود، گفت:

 ـ هيس، هيس! تابان برو پايين.

خم شد، در سمت من را باز و منتظر نگاهم کرد؛ با دلخوري بهش چشم دوختم که با سر به بيرون اشاره زد. سرشکسته از 

و چي شده بود. کوله ام را يک طرفه روي دوشم انداختم و با قدم هاي محکم به ماشين پياده شدم، اول صبح چي فکر مي کردم 

سمت ديگر خيابان رفتم. هنوز هم به در تکيه داده و طلبکار نگاهم مي کرد؛ با دل پر جلويش قد علم کرده به در اشاره زدم و 

 بالفاصه با کنايه گفتم:

 ـ بيام تو يا نه؟

 که با چشم هايش درسته قورتم مي داد، گفت:با تمسخر براندازم کرد و درحالي 

 ـ بله بفرماييد. 

 با پرستيژ خاصي از جلوي در کنار رفت.

 عصابم به هم ريخته بود و دست هايم بي وقفه مي لرزيد؛ کيفم را روي صندلي هاي طرح چوب پرت کردم.

 سالم -

 نوع خنده رويش خيره شدم که با لحن نمکيني گفت: صدايي که شنيدم از جا پراندم. با تعجب به پسر هم هيکل پارسا، ولي از
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 ـ اينجوري مي پري که هي بايد سقف رو بديم تعمير کنن!

 جلوتر آمد و سيني که حاوي سه ليوان بزرگ و دسته دار بود را روي ميز گذاشت و متفکر ادامه داد:

 ـ توي برجکت زده؟ ناراحت نباش من سمت توام.

 يد.زي نگفته بود که به برجک هاي من بخورد! شايد داشت آماده سازي مي کرد که بگوهر چه فکر مي کردم، پارسا چي

رفتم و ساکت صندلي که شبيه کنده ي درخت بود را از زير ميز بيرون کشيد و تعارف زد که بشينم، به آرامي روي صندلي جا گ

 اد:رفتني نبود، دوباره خودي نشان دنشستم. پسر غريبه هم رو به رويم جا گير شد و درحالي که خنده از لب هايش 

 ـ شرارت از چشماي شيطونت مي باره، اداي دختر هاي ساکت و آروم رو در نيار!

پارسا که نمي دانم کي وارد کافه شده بود، درست از کنار من روي ميز خم شد و دست هايش را طوري روي آن گذاشت که 

 ستون بدنش باشند، گويي که حرف هاي پسر را شنيده باشد با لحن جدي گفت:

 ـ پيش گوييت درست بود؛ يه چشَمش رو ديروز ديدم! 

 که بستني از آن ُشره مي کرد و نيشم باز شد، در دل گفتم:باز هم  قيافه ي ديروز پارسا يادم آمد 

 ـ حقت بود!

 پسر تکاني روي کنده ي درخت صندلي مانند خورد و صدايش را صاف کرد:

ـ من ساميارم، صاحب قبلي اين کافي شاپ! به خاطر داليلي اينجا رو به ايشون واگذار کردم ) بادست به پارسا اشاره زد (. از 

 قات بيکاريم رو اينجا ميام و بهت کار توي کافه رو آموزش ميدم.اين به بعد او

از اينکه همکار بانمکي مثل ساميار پيدا کرده بودم، کلي ذوق مرگ شدم؛ البته بيشتر خوشحاليم به خاطر اين بود که پارسا به 

 حرفم اهميت داده و برايم کالس درس برپا کرده بود.

 ـ خوش وقتم، من هم تابانم!

فات پشت سر هم ساميار، قهوه هايي که ريخته بود در سکوت سرو شد. کلي خدا را شکر مي کردم که دوباره با پارسا تنها با تعار

نيستم و خنده هاي نمکين ساميار من را هم سر ذوق آورده بود. در همين زمان کوتاه قهوه نوشيدن، حسابي باهم جور شده بوديم. 

 م و سعي مي کردم به ادا و اصول هاي ساميار نخندم که پارسا با اخم گفت:فنجان قهوه را توي دست بازي مي داد

 ـ مهموني تموم شد؛ بفرماييد سرکار!

 ساميار که پايه ي شيطنت هايش را پيدا کرده بود، چشمکي به من زد و گفت:

 ـ قهوه به اين مشتي فال نمي خواد؟

ابي خراب شده بود. کيفم را از روي صندلي کناري برداشته و دلم کمي تفريح مي خواست، صبحم به اتفاق محمد و پارسا حس

 براي راحتي بيشتر روي پاهام گذاشتم و با لحجه ي خاصي گفتم:

 ـ عامو بده فالت ببينوم.

 ساميار که از خنده قرمز شده بود، فنجان قهوه اش را به سمتم کشيد و من براي تمرکز بيشتر اخم تصنعي کردم و ادامه دادم:

 بده تا فالت ببينوم. نيازوم-

ي کشيد، من چيز چندان خنده داري نگفته بودم! اما اين بچه واقعا خوش خنده بود. بريده نفس م -اين بار از خنده ي زياد بريده 

و به دهان  دست در جيب پيراهن آستين سه ربعش کرد، کاکائويي در آورد و کف دستم گذاشت. شکالت را در آن واحد باز کردم

اک پارسا را از فکر به ته فنجان نگاه کردم و کمي تکان تکانش دادم، انگار که با حضور گرم ساميار اخم هاي وحشتن بردم، با

 ياد برده بودم و براي اينکه از خنده ي قشنگ ساميار نهايت انرژي را جذب کنم، با لحن طنزي گفتم:

 نيست! ـ عامو ما هرچي طالعت مي بينوم، جز سه تا زن و شش تا بچه هيچي

 کشيد و گفت: زير چشمي پارسا را مي پاييدم که هر آن عصبي تر مي شد؛ ساميار که حسابي خوشش آمده بود، فنجان را از دستم

 ـ زن و بچه چيه؟ اينا همشون دوست دختر هام هستن، ببين موهاي نازي هم توش افتاده!
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 جلوي چشم هايش برد و متفکر گفت: دستش را داخل فنجان برد و مو ريزه اي از داخلش در آورد، مو را

ن مو رو ببينه ـ کثافت هي بهش مي گم تو که کچلي داري، ريزش مو داري، چرا موهات رو از ته نمي زني؟ االن بهداشت بياد اي

 نمي گه که نازي جون ريزش مو داره، مي گه شما همتون کثيفيد اينجا بايد پلمپ بشه!

ت دست شويي شوم، پارسا از لحظه اي که مو را داخل فنجان ديد، حالش منقلب و به سمحاال نوبت من بود که از خنده قرمز ب

 رفته بود. ساميار با چشم هاي درشت و نور بارانش نگاه شيطنت آميزي بهم کرد و گفت:

 ـ مي دونستم بدش مياد، انتقامت رو گرفتم!

 يستاد.يار که پشت به در دستشويي نشسته بود، اهمان لحظه پارسا با قيافه ي برزخي از دستشويي برگشت و پشت سر سام

 ساميار: تابان! جون تو يَک آدم بداخالق و يوبسيه ها! خبر نداره يه توف هم توي قهوش انداخته بودم.

تند با چشم هايم به  -پارسا عق بي صدايي باالي سر ساميار زد، ولي ديگر چيزي در دلش باقي نمانده بود که خالي شود. تند 

سر ساميار اشاره کردم، در باغ نبود که هيچ، اين آدمي که من مي ديدم در حياط هم نبود! از زير ميز محکم به پايش  باالي

 کوبيدم که خم شد و آخ غليظي گفت، نيش خند خانمانه اي زدم و گفتم:

 آقا پارسا، من و ساميار بايد از کجا شروع کنيم؟ -

ساميار که تازه کاشفش به عمل آمده بود که خطر در کمين بوده و قصد زدن چه حرف هايي را داشته، با نگاه درد دارش زير لب 

از من سپاس گزاري کرد. پارسا به ساميار نزديک تر شد که ساميار لنگ زنان دويد و پشت من ايستاد، عجب داستاني شده بود 

براي هفت پشت من و ساميار کافي بود، از آن هايي بود که آدم مي گفت:? کاش يه فوشي بده، کار در کافه! نگاه اخم دار پارسا 

 حرفي بزنه، اصال بزنه، ولي اينطوري نگاه نکنه!? پدر صاحب بچه را در مي آورد.

روان من چي کار مي من هم مانند ساميار درجا ايستادم، سر هر جفتمان از جذبه ي زيادش به زير افتاده بود؛ اين نگاه با روح و 

 کرد که اينطوري تابان سرکش را رام کرده بود؟

 ساميار سر به زير و آرام گفت:

 ـ رهام "غلط کردم" براي همين وقت هاست ديگه! سر جدت مشق نظام بهم نده.

ارسا يا نمي دانم رهام! رهام ديگه کي بود؟ مشق نظام چيه؟ اطالعات زيادي به مغزم وارد شده و همين موجب ارور مغزيم بود. پ

شايد هم رهام پشت ميز نشست و سيگاري در آورد، دوباره آن فندک نقره با طرح هاي عطيقه وارش را در دست گرفت. پک 

اول را عميق گرفت، المذهب چقدر نفس داشت! دودش را چند دقيقه اي در سينه نگهداشت و بعد در حين حرف زدن دود ها از 

 دهانش خارج شدند.

 کارتون؛ مثل علم يزيد جلوي چشماي من نايستيد.ـ بريد سر

به ثانيه نکشيد که ساميار لبه ي شال بلند من را گرفت و کشيد، به معنيه واقعي کلمه جيم زديم. من هنوز هم مسخ پرستيژ سيگار 

داد ازش فيلم کشيدنش بودم! مثل امير به اسم سيگار کشيدن، مدام چوس دود نمي کرد. عجب نفسي! يعني خفه نشد؟ حال مي 

 بگيري و بعدا با يه کپشن توپ توي اينستاگرام استوريش کني.

 عه چقدر با کالس مي شد، کلي بهم دايرکت مي دادن. -

دو سه تا بشکن جلوي چشم هايم زده شد که به زمان حال پريدم. ساميار پرسشگر جلويم ايستاده بود و با لبخند هميشگي نگاهم مي 

 کرد.

 ف مي زدي؟ديگه سفر مي کنيا! چه چيزي اين قدر ذهنت رو مشغول کرده که اون جوري با ذوق با خودت حرـ يهويي به دنياي 

 سعي کردم بر خجالتم قالب شوم و دليل قانع کننده اي براي چشم هاي منتظرش بيابم.

 ـ چيز خاصي نيست.

 مه دادم:براي اينکه ديگر اين موضوع ادامه پيدا نکند دست هايم را به هم کوفتم و ادا

 خب، از کجا بايد شروع کنيم؟ -

لبخندي که روي لب هاي خوش فرمش بود، عريض تر شد. گوشي مدل بااليي از جيبش بيرون کشيد و از من فاصله گرفت. به 

سمت ديوار گچ بري شده ي کنار اپن رفت که سيستم صوتي بي نقصي در آن دکور گذاشته شده بود، گوشي را به سيستم متصل 
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يني که با ناخن لک چسبيده شده روي صفحه ي گوشي اش را مي کند، آهنگ هاي خود را زير و رو کرد. آهنگ اول، و در ح

 دوم، سوم را رد کرد که صداي کر کننده ي موزيک تند خارجي بلند شد.

ر دمن بود! ساميار  شاپ ها آهنگ بي کالم کالسيک و آرام در جريان است و اين زيادي متضاد از افکارخيال مي کردم در کافي

 داد رو به پارسا کرد و در حالي که صدايش را توي گلو انداخته بود، گفت:حالي که به صورت کامال سوسکي و ريز قر مي

 ـ رهام مخصوص خودته، بپر يه قري از عذا در بيار!

آورد. اين کف و دود باال مي وه ديدم که تشنج کردرسما به اصطالح "دلي از عذا در بيار" گند زده بود. روح فردوسي را مي

بردم و ساميار رسما و کتبا پسر نوبرش را بار زده بود! من که فاصله ي زيادي با آن اخمو داشتم از تيزي نگاهش حساب مي

 خود را در کابل دايورت کرده بود.

 روزه اش کشيد و گفت: رهام، عه گيج شده بودم بالخره رهام يا پارسا را نفهميده بودم. دستي بين ته ريش يکي دو

 ـ مگه من جميله ام؟ 

شاپ دکر چوبش قِر بدهد، آن هم با آهنگ خارجي! پيشرفت وايي فکرش را بکن اين اخمو جميله باشد، بعد بخواهد وسط کافي

 کرده؛ الاقل فقط اخم نکرده و يک کلمه حرف زده بود. يک کلمه هم يک کلمه بود براي خودش!

 اشاره اي کرد تا مجلس خيالي را مثال گرم کنم که بالفاصله صداي داد رهام در آمد:ساميار با چشم به من هم 

 ـ همين االن اين مزخرف رو عوضش کن!

گونه بهم ريخته بود. ساميار دست پاچه چرا انقدر پرخاشگر بود؟ اصال تعادل رواني نداشت، تا اشاره ي ساميار به من را ديد اين

آشپزخانه راه افتاد، من هم که بالتکليف وسط سالن ايستاده بودم، درست مثل جوجه اردک به آهنگ ماليمي گذاشت و به سمت 

دنبالش حرکت کردم. وسط آشپزخانه ناگهان از حرکت ايستاد که تق بهش بر خوردم و سريع ازش فاصله گرفتم. ريتم قلبم به 

 ه وجود آمده به سرعت گفتم:زد. براي ماست ماليه اوضاع بآريتمي بيشتر شبيه بود و پر و خالي مي

 زنم افسر بياد.ـ خوب چرا چراغ ترمزت خرابه؟ االن زنگ مي

به آرامي روي پاشنه ي پا چرخيد و به سمت من برگشت، يک نفس عميق کشيد تا موفق به قورت دادن خنده اش شد. کمي نگاهم 

 کرد و بعد بدون مقدمه پرسيد:

 ـ چيزيت که نشده؟

 مقدمه تر پرسيد:نگرانم شد؟ دوباره بي

 ـ هويج تراشيدن که بلدي؟

افتاد. مو هاي ماندم مطمئنن حدقه ي چشمم قل مي خورد و از تعجب به بيرون مياگر چند ثانيه ي ديگر هم در همان حالت مي

 بلند و مزاحمم را با دست راست به داخل شال فرستادم و گفتم:

 ـ متوجه نمي شم!؟ 

 يه دقيقه صبر کن...ساميار: 

به سمت دري که تا به حال توجهم بهش جلب نشده بود، رفت. چند دقيقه يک لنگه پا وسط آشپزخانه ايستادم، چشم هايم به رهام 

شد؟ پسري با قيافه ي بود که با اخم غليظ به نقطه اي زل زده بود. اگر کمي لبخند به روي لب هايش مي آمد چه ريختي مي

سفيد که از همه بيشتر چشم هاي مشکي درشتش که با مژه هاي بلند مرزش مشخص مي شد، توجه را به سمت مردانه و پوست 

خود جلب مي کرد؛ بيني  اش خوش تراش و استخواني بود و الاقل من هيچ نقصي در آن نمي ديدم! نمي شد گفت مشابه بيني 

گودي عميق روي چانه اش که غوغا مي کرد. کمي بيشتر  هاي عملي است، اما کامال متناسب با فک و صورت بود و در نهايت

که دقت مي کردي خال ريز و تاثير گذاري هم مي شد در حوالي لب و چانه اش ديد که امثال آن را روي گردن هم داشت. لب 

 هايش هم...

 ساميار: استخون هاش رو بنداز بيرون خفه نشي!

 نش چشمم را مي زد، جلويم ايستاده بود؛ گيج نگاهش کردم.ساميار با يک مشماي فوق بزرگ که نارنجي هاي درو
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به توضيح دادن  با سر اشاره اي به رهام زد که تازه متوجه تيکه اي که انداخته بود شدم. فرصت دفاع کردن نداد و سريع شروع

 کرد:

ميز کني، ه بود، هويج ها رو بايد تا يازده و نيم، شديدا دير شده! هر روز ساعت شش بايد بياي؛ اگر بار اومداالن ساعت حدود -

تو بستني  طالبي ها رو مي شوري، به همين منوال ميوه هاي ديگه... شير و مواد ديگه اي که روي کاغذ برات مي نويسم رو

 ساز مي ريزي و روشنش مي کني! قهوه ها بايد آسياب بشن! 

 اي باال پريده وسط حرفش رفتم و گفتم:هر لحظه که به گفته هايش مي افزود، بيشتر تعجب مي کردم با ابروه

 کرد! ـ اين همه کار رو تنهايي بايد بکنم؟ مگه فيلم هنديه؟ بابا کوزت هم انقدر کار نمي

 د، گفت:دانم چرا رنگ رويش به طور واضحي پريده بوساميار که نمي

 ـ عادت کني زياد هم سخت نيست!

 اد:اي که روي اپن بود، اشاره کرد و ادامه دبه برگه

 ـ سريع امضا کن و بيا فوت و فن کار رو يادت بدم.

از هيجاني که در کالم آخرش به کار برده بود، برگه را نخوانده امضا کردم و دوباره سر جاي اولم برگشتم. حتي کوچک ترين 

يک امضا از کار بي کار شکي هم به دلم راه ندادم تا اولين بند ورقه را القعل با دقت بخوانم، در شرايطي نبودم که به خاطر 

 شوم. 

پريد، ولي به روي بار ديگر ساميار رفت و اين بار با دو چاقو و يک ظرف بزرگ برگشت، هر آن رنگ و رويش بيشتر مي

آورد. با همان لباس هاي سر تا سر مارک روي پارکت هاي چوبي نشست و همين حرکت زد و نقيض تمام معادالت خود نمي

 ت.ذهن من را به هم ريخ

گرفت. به زد و خرابي هايش را ميتند هويج ها را سر و ته مي -با چاقوي تيز و خوش دستش که انگار مختص خودش بود، تند 

 تقليد از او من هم روي زمين خود را پهن کرده و بي توجه به ناخن هاي بلندم که مانع کار سريعم مي شد، ساميار را ياري دادم. 

???? 

رفتم! ساعت ده شب بود و هرآن انرژي پاهايم بيشتر بردند و من خود راه ميه نداشتم، فقط جنازه را راه ميتفاوت زيادي با جناز

رفتم و سنگيني کيفم آرام راه مي -دانستم که در اين ساعت از شب هرگز خبري از اتوبوس نخواهد شد. آرام تحليل مي رفت. مي

شد، ياد خوشحالي پشت تلفن مامان افتادم که خنده روي لب هايم ساييده مي را روي دوش زمين انداخته بودم که مدام به تهش

 کردم! بود، ارزشش را داشت، من تحمل مينمايان شد. هرچقدر سخت هم که مي

دقايقي  قبل ساميار رفته بود و من حتي با آن ميزان از صميميتي که پيدا کرده بوديم، نتوانستم به او بگويم پول چنداني براي 

 ازگشت به خانه ندارم.ب

يافت ايستادم، تمام زيپ هاي کيف کولي ام را زير رو کردم، اما انگار جا راه نميگوشه ي خلوتي از خيابان که نور زيادي در آن

قرار نبود فرجي شود. کل دارايي ام با کمي روشن بيني چهار هزار و پانصد و پنجاه بود که پنجاه تومان آخرش از بقيه ي پول 

بوس روز قبل، گيرم آمده بود. چاره اي نداشتم يا بايد به محمدي که به سادگي به من تهمت زده بود، رو مي انداختم و يا اينکه اتو

 بر مي گشتم و از آن تخس مغرور که حتي جواب خدافظي ام را نداده بود، تقاضاي مساعده مي کردم.

 ش کردم و روي اسم محمد متوقف شدم.گوشي دکمه اي را از جيب کوچک مانتو ام در آوردم، روشن

 بزنم؟ نزنم؟

شد. نگاهي به ساعت گوشي انداختم که )بيست و دو و بدجور دلخور بودم، اين دل لعنتي هيچ جوره راضي به زنگ زدن نمي

 شکست. طور که شده بايد غرورم جلوي يکي از آن دو مي زد. آن شب هرپانزده دقيقه(  را جار مي

 کن!  ـ زود باش انتخاب

غازه ها هنوز تک و مکمي تعلل و بعد به سمت کافه پا تند کردم. زياد دور شده بودم، لعنت به اين بي پولي! خوبي اش اين بود که 

 توک باز بودند و مردم تواماً شوق به خيابان گردي داشتن؛ همين کمي دلگرمم کرده بود.

 کردم که پارسا نرفته باشد.خدا مي -خدا 



 

98iiaa.ir 

 رمان سرباز انتقام انجمن رمان فور

 شم. زنم. اولين پسر جووني که با ماشين اومد، با کلي قر و فر سوار ميبندم و اُتو ميـ اصال رفته باشه، ته تهش چشم هام رو مي

بم لرزيد. جلوي در چوبي که رسيدم، کمي احساس امنيت کردم، هرچند که پارسا مور شد و قل -اما از فکري که کردم تنم مور 

 نمود، ولي در اين ساعت از شب خود دلگرمي عجيبي بود. خود از همه خطرناک تر مي

حشتناک با ترديد در تمام چوب را هول دادم که با کمي گير باز شد، صداي جيرينگ جيرينگ آويز پشت در، در آن سکوت و

لوژن هاي توي ذوق زد. به آهستگي وارد شدم، کل چراغ ها خاموش بود و همين باعث لرزش عصبي دست هايم شد، تنها نور ها

 کم جان آشپزخانه بود که فضا را گرگ و ميش کرده بود.

م، ولي خبري براي من که از محيط روشن تري آمده بودم، ديدن کمي مشکل شده بود. با دقت تمام صندلي ها را از نظر گذراند

دم ديگر برداشتم. ي لرزان چند قاز پارسا نبود! دروغ چرا! فکر اينکه باليي به سرش آمده باشد، ته دلم را خالي کرد؛ با پاها

 دهانم خشک شده و زبان به کامم چسبيده بود، آب دهن خياليم رو قورت دادم و به آرامي صدا زدم:

 ـ اقا پارسا! الو...

 توانستم ديد بزنم.قدم ديگري برداشتم، حاال درست وسط کافه سرد و خاموش بودم و تقريبا همه جا را مي

 ضور زد و به سمت صدا برگشتم؛ زانو به بغل گرفته، روي زمين نشسته و به اپن تکيه داده بود.صداي "تق" فندک سمفوني ح

 سخت درگير و غرق يک تکه کاغذ بود، يک چيزي شبيه به عکس قديمي ...

صورتش خيس بود؟ فکر نکنم! حتما از خستگي توهم زده بودم. ابرو هايش به هم نزديک شده و همين بيانگر افکار عميقش 

 ودند. ب

اي زيبا آفريد. دوباره مبهوت سيگار کشيدنش شدم، اين بار دودي که از دهانش خارج شد، صورتش را فرا گرفت و پرتره

 گشتم. روي پاشنه ي پا چرخيدم و قدم اول را با نا اميدي برداشتم که:بالتکليف ايستاده بودم، از همان اول نبايد دوباره باز مي

 که بهم بگي!رهام: رفتني منتظر بودم 

کوبيد. با وحشت رو بهش کردم، سايه و از ترس جيغ خفه اي کشيدم، قلبم دوباره جو گير شده بود و خود را به در و ديوار مي

 داد. روشني که روي صورتش افتاده بود، اخمش را پر ابهت تر جلوه مي

ز زمين کند، دستي به ته ريش آنکادر شده اش تکه کاغذ را در تک جيب پيراهنش جا داد، به سختي يک پير فرتوت خود را ا

کشيد و چندين قدم با ابهت برداشت و خود را به من رساند. نگاهش تب دار بود و اين از همان فاصله هم هر بيننده اي را متوجه 

 شدند.افزود، نفس هايم تند تر ميکرد. هر قدم که به قدم هايش ميخود مي

 گ زده بودم! خدايا غلط کردم؛ کاش به محمد زن

 کردي. رهام: در اون صورت بايد از ادامه ي کارت توي کافه خداحافظي مي

 داد خفه اي که در سکوت جانکاه کافه زد، وحشتم را به حد اعال رساند.

بعد از بيست و يک سال عمري که بي منت از خدا گرفته بودم، هنوز درکي از آرام فکر کردن نداشتم و گاهي به اسرارم درست 

 زدم.مانند دقايقي قبل گند مي

 خواست گفتم:دانم از کجاي وجودم بر ميبا گستاخي که نمي

 چرا اون وقت؟  -

 دستي را که در آن سيگار نيم سوز جا خشک کرده بود، در هوا تکان داد و گفت:

اشته باشي و يا دچ پسري رابطه ـ چون توي قرار داد ذکر شده بود که توي اون مدتي که اينجا مشغول به کار هستي، نبايد با هي

 ازدواج کني!

 چشم هايم را تا حد امکان باز کردم و با نفس منقطعي گفتم:

 تکليف کني! کنم؛ تو نميتوني برام تعيينـ چي؟ مگه جنگه! من فقط اينجا کار مي

 پوزخند بي رحمانه اي به دليل هاي بي سر و ته من زد و گفت:
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کل صورتتون  اد قيد کرده بودم و شما با رضايت تمام، به عالوه ي يک لبخند به اندازه يـ من همه ي شرايط رو توي قرار د

 امضاش کرديد.

 ـ ولي من نخوندمش!

 مبهوت چشم هاي گيرايش شدم که از شيطنت برق زد و با خباثت تمام گفت:

 ـ هنوز ياد نگرفتي هر چيزي رو قبل از امضاء کردن، بايد بخوني؟

 د. ديگر ترس جاي خود را به عصبانيت داده بود، من آدم بي دست و پايي نبودم که هرطور دلش بخواهد با من تا کن

 ـ ديگه چه مزخرفاتي توي اون کوفتي نوشتي که من امضاء کردم؟

 شانه اي باال انداخت و القيد گفت:

 ! ـ هروقت ناخواسته اون اشتباه ها رو مرتکب شدي، خودم متوجهت مي کنم

 شدم، آن وقت تکليفم چه بود؟يک کار ساده بود ديگر، پس اين همه مسخره بازي چه دليلي داشت؟ شايد اصال من عاشق مي

کرد، فعال دلم مي خواست پاهايم را به زمين بکوبم و جيغ بزنم، اما آن کار را نکردم. آدم عاقل که براي عشق نداشته بحث نمي

 رفتم که گفت:هايم کلنجار ميکار مهم تر بود. با خود درگيري 

 ـ يه امشب رو بهت افتخار ميدم و مي رسونمت.

 داد. خواهم صد سال سياه به من افتخار ندهي. حق خودم را به عنوان صدقه بهم ميمي

 ـ يک مقدار از حقوقم رو به عنوان مساعده بهم بده، خودم ميرم. 

 شد، گفت:در حالي که از کنارم با بي اعتنايي رد مي

 ـ بند دوم قرار داد: هرچي من گفتم ميگي چشم! 

 خواهد بارم کند! شد که هرچي دلش ميگرفتم؛ کار الزم بودم، که بودم! بنا نميديگه حتما بايد حالش را مي

هايش از پايم را بلند کردم تا زير پايي جانانه اي بياندازم که صداي پلنگ صورتي گوشيم بلند شد. با چشم هاي خود ديدم که شانه 

 خنده تکان خورد؛ فحشي نثار روح پر فتوح ميرال که چنين آهنگي را روي زنگ خور گوشي ام گذاشته بود، کردم. 

 ترجيح دادم تا بيش از آن ابرويم جلوي آن بچه ي از خود راضي نرفته، جواب بدهم.

 ـ جانم؟ 

 مامان: تابان مادر کجا موندي پس؟ دل نگران شدم.

 چيز خاصي نيست؛ منتظر يه راننده ي مطمئن بودم. ـ الهي قربونت برم،

 برگشتم و از پشت به هيکل چهار شانه ي خوش فرمش نگاهي انداختم و بلندتر از قبل گفتم:

 ـ همين االن يه زشت بد ترکيبش رو پيدا کردم؛ تا تو جات رو بندازي و دراز بکشي، من هم رسيدم.

فظي کرد. دلم کمي خنک شده بود، زبانم را در آوردم و به پشت سرش زبان مامان که به جواب مطلوبش رسيده بود، خداحا

 ي بزرگ پنجره ي چوبي ايستاده بود و آن را مي بست که بالفاصله گفت:درازي کردم. جلوي شيشه

 افتم.رهام: زبونت رو ببر تو، اينجوري ياد يه حيون باوفا مي

 ي گرفتمش، خم شدم و از درد دهانم را گرفتم. سريع زبانم را به داخل کشيدم که از هول گاز محکم

 ـ آخ! 

 با دهان گرفته شده، آرام گفتم:

 ـ کثافت! مثل کارگاه گجت پشت سرش هم چشم داره. 

 چشم هايم را از درد بستم و به حالت گريه ادامه دادم:
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 گه سگ! ـ به من مي

 مزه ي خون در دهانم پخش شد، فوبياي خون داشتم و دلم مي خواست با داد بلند بگويم:

 ـ خون، خون داره مياد! 

ردي ام را آب دهانم را جمع کردم و يک جا قورتش دادم. دوست نداشتم دختر لوسي جلوه کنم، براي همين سعي کردم که خونس

 حفظ کنم!

دن شير آب و ن تنم کردم و خيره حرکات منظمش شدم. پنجره ها را بست، از بسته بودستم را روي يکي از ميز ها گذاشته، ستو

 لو راه افتاد. ج -گاز که مطمئن شد، سوييچ هاي ماشين را از روي يکي از ميز ها برداشت و جلو 

ي کافه را به من داد بيشعور انقدر ادب نداشت که يک تعارفي هم به من بزند، سريع پشت سرش به راه افتادم. جلوي در کليد ها

 تا درها را قفل کنم.

دانست که اگر شديدا نيازمند پول نبودم، يک دقيقه هم کارهاي از همان روز اول امر نهي کردنش شروع شده بود؛ فقط خدا مي

 گذاشتم.بي ادبانه اش را بي جواب نمي

 بداخالق نيست! در را بستم و به پشت سر نگاهي انداختم که متوجه شدم، خبري از پسر تخس و

 قالم گذاشته بود! برگشتم و لگد محکمي به در کافه زدم که صداي ناهنجاري ازش بلند شد و در ادامه داد زدم:

 ـ کثافت َمرض! 

از شدت حرص پاکوبان از پياده رو خود را به کنار خيابان رساندم، داخل کيفم دست بردم و چهار و پانصد را مشت و از آن 

 خارج کردم.

 ماشيني که رد شد، برايش دست بلند کردم. مرد ميانسال با کمال ميل و خوشحالي زايدالوصفي روي ترمز زد.  اولين

از حال و روزم غصه ام گرفته بود، توي جيب پاره ي يک گدا بيشتر از کيف من پول بود. سرم را خم کردم تا با پرويي تمام 

جيغ الستيک هاي يک پرشيا که پشت ماشين مرد ميانسال روي ترمز بري؟?که ناگهان صداي بگويم:?آقا من رو صلواتي مي

 زد، از جا پراندم.

 مبهوت راننده شدم! مگه نرفته بود؟

 برايش چشم غره اي رفتم و به خود گفتم:

 ـ اصال به من چه ربطي داره؟ 

 خم شدم و به راننده گفتم:

 مي رسونيد؟ ـ آقا حواسم نبوده پول زيادي همراهم ندارم تا يه جايي من رو

 مرد که گويي از همان اول قصد مسافرکشي نداشت، لبخندي زد و تمام دندان هاي زرد و کرم خورده اش را به نمايش گذاشت.

 برمتون.راننده: شما آدرس بده، من تا توي خونه هم مي

ن آن پير خرفت تيره ي پشتم صداي در پرشياي پشتي آمد که با حرص به هم زده شد. لجباز شده بودم، فکر سوار شدن در ماشي

 لرزاند، اما باز هم در را باز کردم تا روي صندلي عقب جا گير شوم.را مي

متوجه حضور شخصي درست در پشت سرم شدم، در را که باز کرده بودم با قدرت دست شخص پشت سرم دوباره چفت شد. 

 آمد:ديد، صدايش درراننده که لقمه ي چرب و چيلي اش را از دست رفته مي

 ـ چيکار مي کني مرتيکه بي همه چيز؟  

دين بار روي پارسا با دست عقب تر کشيدم، از شيشه ي ماشين خم شد و حرفي را به آرامي ِحجا کرد و بالفاصله بلند شد، چن

 سقف ماشين کوبيد و گفت:

 ـ برو ديگه اين دور اطراف نبينمت!
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ان هاي کليد شده ود خدا! عجب قيافه ي برزخي به هم زده بود! از الي دندرفتن راننده را که حتمي ديد به سمت من برگشت. يا خ

 اش گفت:

 خواي بشيني واسه يه بي غيرت شيرين زبوني کني که مجاني برسونتت؟ تک خنده ي عصبي زد و ادامه داد:ـ مي

 ـ تا من هستم چرا غريبه ها؟

ا به راه خود ول داخل دستم را چنگ زدم. بار ديگر برگشتم تاز کوله پشتيم گرفت و به سمت ماشين هولم داد، از بي پناهي پ

 ادامه دهم که اين بار کوله ام را گرفت و تا خود ماشين کشانده و به زور روي صندلي جلوي ماشين پرتم کرد.

م آور به سرعت ماشين را دور زد و از سمت راننده سوار شد، منتظر داد هاي پياپي و پشت سرش رانندگي با سرعت سرسا

 بودم، اما بي هيچ حرفي ماشين را روشن کرد و به آرامي راه افتاد.

 رهام: رفته بودم ماشين رو از پارکينگ بيارم؛ چرا فکر کردي قالت گذاشتم؟

 ادم:بالفاصله شاکي جواب د

 ـ چرا فکر هاي من رو مي خوني؟

 انگشتان کشيده اش را به سمت دنده برد، آن را روي دنده سه جا انداخت و همان جا دستش جا خوش کرد.

 رهام: چون خيلي بيشتر از چيزي که فکر مي کني بهت نزديکم! 

 پرکشيد. خيلي بي فکر جواب سوالش را داده بودم، باز هم ذهنم در توهم و خيال هاي فانتزي

برد، شايد هم خودش جن بود! چون رفتار هايش زيادي از حد زد و شايد براي خودش يک جن داشت که خبرها را برايش مي

 زد؛ ولي هرچه که باشد، موجود جذابي بود! نقيض مي

 يه نگاه خريدارانه به نيم رخ زاويه دارش انداختم و دوباره دردل گفتم:

 شه.؟ گرگم اين رو بخوره، بازهم در حق گرگه ظلم ميـ اه اه، آخه کجاي اين جذابه

 دستش را از روي دنده برداشت و ضبط را روشن کرد. 

 ـ اينجا راديو جوان است، شنوندگان عزيز سالم، سالمي به لطافت گل...

 داد؟از تعجب با دست به پيشاني ام زدم، مگر عصر ميرزا مقوا بود که راديو گوش مي

 کردم کسي جز خودم، نشنود با لب و لوچه اي که رو به آويزاني مي رفت، گفتم:در حالي که سعي مي 

 رسه. رسه، وا ميذاره حرف دلش رو بهش بگه، به ما که ميشن، طرف آهنگ عاشقانه ميـ حاال ملت سوار ماشين مي

 زد، درآوردم:ميشالم را جلو کشيدم و از حرص اداي مجري راديويي را با صدايي که فيس و افاده در آن موج 

 ـ سالمي به شنوندگان بد سليقه که راديو رو براي گوش دادن انتخاب کردن! 

 قري به گردنم دادم و با ضرب ادامه دادم:

 زدم. ـ سالم، سالم، صدتا سالم... پشت سرش دودستي بشکن مي

ب لردم که سريع متوجه شد و مجري به پخش آهنگ رسيده بود و من هنوز روي سالم گيرکرده بودم. زير چشمي نگاهش ک

 رد.کرفت تا براي خنده باز شود، محکم روي هم چفت هايش که مي

دهم که به همان شکل خشک نشوي و دوباره لعنت! خب اگر يکم بيشتر روي لب هايت لبخند نگهداري، من بهت قول شرف مي

 بتواني اخم کني!

م را به ارم را که از صبح در پايم بود بادرد از آن خارج کردم و پاهايوق مي کرد، خم شدم و کفش هاي کفي بند دذ -پاهايم ذوق 

کردم، دلم مي خواست فقط کمي هم که شده يخ هاي کوه يخ نشسته در کنارم را آب بغل گرفتم. نمي دانم چرا احساس غريبگي نمي

 کنم. 

 با صدايي تقريبا شبيه به اخبارگو ها گفتم:
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 دوني، اين کار دله گناه من چيست؟ از جواد يساري عزيز دعوت مي کنم: دوست دارم مي ـ حاال شما را به شنيدن يک آهنگ

 زد. دست برد و راديو را خاموش کرد، طلبکار به صورتش نگاه کردم که هنوز ته مايه هاي خنده در آن موج مي

 خفه شوم. با فکر کردن به مقصود پارسا خنده ي نمکيني کردم، با زبان بي زباني داشت مي گفت که

پاچه ام  ولي من قصد سکوت نداشتم، همين چندين ساعت قبل بود که يک طومار شونصد صفحه اي را به اسم قرارداد کاري در

يي سرگرم کرده کرده بودند و حتي از يک بندش هم خبر نداشتم. خودماني تر مي گفتم: تنها از عارم بود که خود را با چرندگو

 بودم. 

 موش کرد.د سليقه اين برنامه آدم خيلي بي مالحظه اي بود که وسط آهنگ به اين قشنگي راديو رو خاـ ظاهرا شنونده ي ب

 دستم را مثل ميکروفون مشت کردم و جلوي دهن گرفتم:

 ـ نه آقا شما واقعا خجالت نکشيدي؟

 ميکروفون خيالي را نزديک دهنش بردم که دستم را پس زد و با چشم غره نگاهم کرد.

خنديد! ساکت و دست به سينه نشستم. خوب بود خودش چند دقيقه پيش پرچم سفيد صلح را باال برده بود؛ ثبات وا االن داشت مي

 شخصيتي نداشت. 

من را باش که مي خواستم مثل آدم با او رفتار کنم، سرم را به سمت بيرون چرخاندم که با منظره ي مسير خود را سرگرم کنم 

 دم کم مانده بود سکته بزنم. که از چيزي که دي

 از من آدرس پرسيده بود؟ بخدا که من فراموش کار نبودم، مطمئنم که نپرسيد! 

شد. آن نزديکي هاي محل بوديم، درست در خيابان يک طرفه اي که هرکس قصد رفتن به کوچه ي ما را داشت واردش مي

 ا را مي گرفت. خيابان جاي هرگونه تصادفي يا اتفاقي بودن حضور ما در آن ج

 درست همانند برق گرفته ها مثل چوب خشک شده بودم، به سختي سرم را به سمتش چرخاندم و پرسيدم:

 ـ تو ... تو از کجا... نه يعني چجوري؟ چطور ممکنه آخه؟ 

 يک لنگه ابرويش را باال انداخت و کامال خونسرد گفت:

 ـ چي ميگي زبون بسته؟ 

 کردم تته پته نکنم، گفتم:سعي مي دست به کمر زدم و در حالي که

 ـ تو از من آدرس نپرسيدي!

 رهام که گويي يکه خورده باشد، سريع خود را جمع و جور کرد و گفت:

 ـ چرا پرسيدم! 

 ***رهام***

 پايم را بيشتر روي پدال گاز فشار دادم بلکم مسير کوتاه تر شود و از زير سوال هاي پي در پي تابان فرار کنم.

کرد، مدام دليل مي آورد که از او سوالي در رابطه با زي در آورده بودم، تابان پشت سر هم و يک نفس نق و نوق ميناشي با

 و مي داند.آدرس خانه اش نپرسيده ام. خبر نداشت که آدرس خانه، کوچک ترين چيزي است که فرد کنار دستيش در رابطه با ا

 تابان: تو يه ريگي به کفشت داري! 

 را تيز کرد و انگار که چيز مهمي کشف کرده باشد، ادامه داد: چشم هايش

 دي؟ گشتم دنبالم اومـ هان نکنه به من عالقه پيدا کردي و ديروز وقتي داشتم از کافه برمي

 ديدم.گانه ي تابان حسابي خنديدم، ولي چاره ي رهايي از شک هاي تابان را جز در اخم و ترش رويي نميدردل به افکار بچه

 آخه تو در مورد خودت چه فکري کردي؟ هه!  ـ
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 حتي نگاه اخم دارم هم قادر به ساکت کردن اين دختر سرتق نشد. 

ت با ساميار... خب تابان: صبر کن ببينم! قانوني که توي قرار داد نوشته بودي که با کسي رابطه نداشته باشم... هين! رفتار بد

 گفتي تابان من بهت عالقه پيدا کردم. اين کارها چيه مي کني؟ رک و پوست کنده مي 

 ا کنار کشيده و با داد گفتم:انداخت. ماشين رشهين و مهين کردن هاي تابان روي مغزم خش مي

مند ه تو عالقهـ دفعه ي ديگه از هر کار من منظور برداشت کني اخراجي! فهميدي؟ آخه تو کي هستي که من به هيچ کس هم نه، ب

 با اون همه دسته گل هاي رنگارنگي که به آب دادي!بشم؟ اونم توي دو روز 

يد که چشم گويي که انگار تا به حال هيچ کس بر سر او داد نزده باشد، مسکوت به صورت برافروخته ام خيره شد. طولي نکش

 هاي به رنگ دريايش از مايع داغ و بي رنگ پر و مواج شد. 

از رفتار خود کمي پشيمان بودم، ولي گربه را بايد همين دم در حجله مي کشتم. انگشت اشاره ام را به نشانه ي تحديد باال گرفتم 

 و گفتم:

 ـ کارهاي من به خودم ربط داره و اما کارهاي تو... اون ها هم باز به من ربط داره!

 ت کنم، ولي چاره اي نداشتم؛ اين دختر زيادي از حد باهوش بود! هنوز آنقدر بيشرف نشده بودم که با يک خانم اينگونه صحب

 انگشت هاي کشيده ام را از سر کالفگي به موهايم کشيده و ماشين را روشن کردم و راه افتادم. 

ي که اين دو بار مالقات با او عجب داستان طوالني شده بود، دوست داشتم جوري از دلش در بياورم، تابان ساکت و ثابت در حال

 هنوز هم قطرات درشت اشکش به روي شلوارش مي چکيد؛ برايم کمي غير قابل تحمل بود.

هر روز زير نظرش گرفته بودم، حسابي به شيطنت هاي زير پوستي اش عادت کرده  –در اين مدت يکي دو ماهه که هر روز 

 بودم. حتي وقتي نااميد از مصاحبه هاي کاري به خانه بر مي گشت.

سرعت ممکن مي راندم، بلکم راهي براي جبران فريادم پيدا کندم. تابان که امروز زيادي از حد گنجايشش بهش امر و  با کم ترين

نهي شده بود، هنوز هم چشم هايش پر و خالي مي شد، اما فرمان چکيدن را صادر نمي کرد. گويي مي خواست حرفش را در دل 

 لندتر از آن باشد که قصدش را داشت:بگوييد، ولي باز عصبي باعث شد که صدايش کمي ب

 ـ اصال با اين فکرهاي مزخرفت تابان! اگه هم اين من رو دنبال کرده باشه، تنها قصدي که داشته قصد قتل من بوده!

 عصبي پاهاي عاري از کفشش را تکان تکان مي داد، مطمئن بودم که اگر دادم را تالفي نمي کرد؛ سر دلش مي ماند.

 فه اي که از ترس شکستن صدايش بود، رو به من گفت:ناگهان با داد خ

 ـ من ديگه واسه تو کار نمي کنم، بزن بغل بيشتر از اين نمي تونم وجود نحست رو تحمل کنم!

من که مي دانستم کله شق تر از اين حرفا است که حتي با وجود نياز شديدش به کار حتما کار در کافه را رها خواهد کرد، از 

 شدن نقشه هايم، همان وسط خيابان جفت پاهايم را روي ترمز فشار داد. نقشه هايم داشت نقشه بر آب مي شدند. زور ترس خراب

 تابان فرصت حرف زدن و تهديد کردن بهم نداد، در را باز کرد و با همان پاهاي برهنه به سمت پياده رو دويد.

 تر گفت: چندين بار با دست روي فرمان کوبيدم و باهر بار کوبيدن بلند

 ـ لعنتي، لعنتي، لعنتي...

 تادم.اين صداي بوق و نورباالي ماشين هاي پشتي بود که من را به خود آورد، با خشم به ماشين دنده داده و راه اف

ج ير خانه ي دختر خاربدنبالش نرفتم؛ اين تابان بود که بايد به دنبال من مي افتاد. اولين فرعي را به سمت باال پيچيدم و از مس

 شدم.

 ***تابان***

 دون کفشم نداشتم.بهمچنان دو سه خيابان مانده به خانه را با پاهاي عاري از کفش به حالت دو مي رفتم و هنوز درکي از پاهاي  

را در دست گرفته  اين سنگ نسبتا درشتي بود که زير پايم ماند و تازه سنسور هاي يخ زده مغزم را فعال کرد. پاي آسيب ديده ام

 شدت درد چندين قدم با يک پا به جلو پريدم. و از
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 نم.بالخره اشک هايم چکيدند، خودم هم نمي دانستم دقيقا چه اتفاق خاصي افتاده است که بايد به خاطر آن زار بز

دم؛ در آن سر کوچه رسيدم که هنوز بچه هاي محل به انضمام امير در پاتوق هميشگي نشسته بودند، بايد طبيعي جلوه مي کر

حمي هم عت از شب، بدون کفش بودن آنقدر هم معلوم نمي شد. دست هايم را محکم به چشمم کشيدم تا اگر قطره اشک مزاسا

 هست خارج شود و يک نفس عميق کشيده و بعد تند تر از قبل به راه افتادم.

 فقط منتظر يک حرف بي ربط از امير بودم تا تمام حرصم را با يک مشت روي صورتش خالي کنم.

ضعي نا به وقتي امير به قول خودش تنها دليل نفس کشيدنش را که من بودم، اينگونه آشفته ديد که در آن ساعت از شب با و

به سختي از جا  سامان به خانه مي آيم با دستي لرزان و تني که گير از آن کشيده شده بود با ستون زدن دست بر شانه ي رفيقش

 د راهم شد.بلند شد و خودش را به من رساند و س

گويي از همان فاصله ي دور هم قرمزي چشمم را ديده و صداي فين فينم را شنيده بود که چشم هايش آنگونه با نگراني روي 

 دو مي زد. -صورتم دو 

 راهي براي فرار نداشتم، مثل گنجشک به دام افتاده در قفس، همه ي راه ها را براي فرار امتحان مي کردم. 

 مي داشت و بعد به راست، ولي باز هم امير اجازه ي عبور نمي داد.کمي به چپ قدم بر 

 انگار سربه زيري من مدام گواهي بد به او مي داد که رفته رفته انگشتانش را ميان مشتش محکم تر مي چالند.

 بالخره بعد از فرو بردن سيب گلوش، صدايش را صاف کرده و گفت:

 ـ تا االن کجا بودي؟ چي شده؟

من همچنان قصد صحبت نداشتم و فقط دنبال راه فرار بودم. حتي کوچک ترين نگاهي هم به صورت کشيده و چشم هاي عسليش 

 ننداخته بودم که فک خوش فورمش مردانه ترش مي کرد که امير دوباره اعالم قدرت کرد:

 ـ دارم بهت مي گم چي شده؟

 ير زدم و پر از بغض گفتم:کيفم که در دستم مدام چنگ مي خورد را به پهلوي ام

 ـ به تو چه ربطي داره؟ گمشو کنار مي خوام رد شم.

 "تاوان دارد غرور مرد را شکستن، غرور مرد که بشکند گويي وجود او شکسته است"

امير قصد مزاحمت نداشت، ولي نگراني هايش براي من مزاحمت به شمار مي آمد. خودم را از کنار جسم خشک شده ي امير 

ادم و به سمت خانه رفتم. با کليد در را باز کرده_ نکرده، نگاه تيز منير خانم را ديد که تيره پشتم را هدف گرفته بود و عبور د

 فاتحه ي خود را براي فردا که مامان را مي ديد، خواندم. حتما ابرويم را با حرف هاي صد من يک غازش مي برد.

 با خود گفتم:

ان دنبال نون بودن و با جربزه، ولي دختر که يک ساعت بعد تاريکي هوا بيرون باشه خراب به ـ چرا اگه پسرا دير به خونه بي

 حساب مياد؟ واقعا چرا بايد مردم يه کشور تا اين حد ديد کوتاه و بسته اي داشته باشن؟

 ان مي داد.برگشتم در را پشت سرم ببندم که صورت منير خانم را بار ديگر ديدم که با تاسف و تاثر برايم سر تک

 ـ ديگه از هرکي بخورم، تو يکي رو مي زنم. حاال ببين.

زبان درازي  با يک فکر آني براي تالفي سرم را از الي در به بيرون بردم و زبانم را تا انتها برايش خارج کردم، بعد يک

 مفصل بلند و جوري که بشنود، گفتم:

 ـ فضول رو بردن زير زمين، پله نداشت خورد زمين!

 رعت در را بستم که لنگه دمپايي منير زن فضول همسايه به در اصابت کرد.به س

ن خوابيده است با اين حرکت آخري دلم حسابي خنک شده بود. با قدم هاي آهسته وارد خانه شدم، فکر اين که حتما مامان تا اال

 من را يک راست به سمت اتاق کشاند، اما صداي پچ پچ وار مامان ازمسير بازداشتم.

 ـ رسيدي؟
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 دو و با پاي برهنه. بي حوصله دستي در هوا تکان دادم و گفتم:ب -بله، آن هم چه رسيدني! بدو 

 ـ نه سر کوچه ام دارم ميام.

 مامان خنده قشنگي کرد و گفت:

 ـ پس هر وقت رسيدي، غذا روي گاز هنوز داغه؛ بريز و بخور!

 اشت.ي خسته کننده، سوال پيچم نکند برايم يک دنيا ارزش دهمين قدر که مامان انقدر درک داشت که بعد يک روز کار

 مهلقا)مامان( که در جايش دراز کشيده بود، تکاني به خود داد و گفت:

کاش هرچي زودتر بميرم، بلکم تو از شر اين همه مشکالتي که از گور مريضي من بلند مي شه، راحت بشي! ديگه مجبور -

 ون از خونه بموني يا بخواي آبروت رو جلوي در و همسايه چوب تاراج بزني.نباشي تا پاسي از شب براي کار، بير

بيخود به خاطر اين همسايه هاي فضول آرزوي مرگ نکن که من اصال اهميتي به حرف هاشون نميدم! بعدشم من خودم دوست -

 دارم کار کنم، انقدر به خودت سخت نگير عزيزم.

 ر آشپزخانه دست و رويم را مي شستم، متوجه اش شدم و با خود گفتم:مهلقا آه جان کاهي کشيد، من که همچنان د

ـ کاش فرشته ي آه واقعا وجود داشت تا هروقت در گير مشکالت شديم، يه آه از ته دل بکشيم و فرشته که اومد از اون بخوايم 

 شرايط رو تغيير بده.

 فتم:مي دونستم که مهلقا طبق معمول فکرهاي بي خودي مي کند و بلندتر گ

 ـ ديگه دوره ي آه کشيدن به سر اومده، يه ماه که کار کنم؛ خودم تاج ملکه بودن به سرت مي ذارم.

 به ياد اتفاق هاي که توي ماشين افتاده بود، لرز سختي براي مدت کوتاهي تنم را فرا گرفت.

 مهلقا: انشاهلل خودت ملکه خونه ي خودت بشي دختر قشنگم.

با بغض و چشم هاي پر شروع به غذا خوردن کردم. طبق عادت هميشگي بشقابي در کار نبود و سرپا از خود قابلمه، استانبولي 

را پايين مي دادم. چند دقيقه اي به فکر فرو رفته و غذا در دهانم ماسيده بود که صداي جيرجيرک موبايلم برخاست و من را به 

 خود آورد.

دهاني پر گوشي را از جيب مانتو خارج کردم. به صورت حفظي دکمه ها را فشار مي داد تا باز شود و يک دست به قاشق و با 

 دست ديگرم در گير قاشق بعدي غذا بود که به زور در دهان جا مي دادم.

سرفه کردم که سه بار غذا را جويده، گوشي را جلوي چشم گرفتم و خواندم؛ متن پيام باعث شد غذا در گلويم بپرد. انقدر  -دو 

اشک از چشم هايم فرو ريخت. غذاي باقي مانده در دهانم را به سختي و يک جا پايين دادم و اين بار بلند متن پيام را زمزمه کرد 

 تا از چيزي که چشم هايم ديده بود، گوش هايم هم آگاهي پيدا کند و مطمئن شوم که درست ديده ام:

 )ارسالي از پارسا:

 رفته؟(قرار داد که يادت ن

 بالفاصله گوشي همراه را با دستم روي گوشه ي گاز کوبيدم.

 بود. شانس بزرگي که آورده بودم، اين بود که داروها تاثيرشان را روي مهلقا گذاشته بودند و عميقا به خواب رفته

 ***رهام***

ره گذاشته و تمام حواسم را به آن کان مي خوردم. کفش هارا روي ميز خاطت -روي صندلي راحتي چوبي ام نشسته بودم و تکان 

 ها داده بودم.

 ـ همه ميرن بوي عطرشون به جا مي مونه، براي اين سرتق خانم کفش هاش مونده.

ر کشيد، پگوشي به دست منتظر بودم، حتم داشت که تابان به محض دريافت پيامک زنگ مي زند. فکرم به لحظات داخل ماشين 

م به عکس رويا که بي که از هر کس بي خبر تر و بي گناه تر بود انتقام بگيرم؟ بالفاصله چشمچگونه مي توانستم از آن دو چشم آ

 درست کنار کفش هاي تابان بود، کشيده شد و از هر بار مطمئن تر گفتم:
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 ـ مي گيرم، آنچنان انتقامي مي گيرم که توي کتاب ها ثبت بشه!

ت زندگي مي کرد، بان حتي پول پدر را هم به ارث نبرده بود و در آن فالکزيادي از حد فکر هاي بيهوده در سر مي پروراندم، تا

 زيادي از حد بي گناه بود و اين را بيش از همه خودم درک مي کردم.

 بالخره انتظار به سرآمد و گوشي در دستم شروع به لرزيدن کرد.

بين اگه تو لم و آدم رو مسخره خودت کردي! بتابان: تو چي فکر کردي هان؟ مثال که چي؟ يه قرار داد چهار خطي نوشتي، عا

 ختم اين کارايي، من سالگرد شما؛ پا روي دم من نذار!

ر کردم و با ته ناخوداگاه لبخند روي لب هام ظاهر شد، تا دقيقه ي آخر اين دختر لجبازي مي کرد. لب و لوچه ام را جمع و جو

 مانده ي لبخند روي لب هايم گفتم:

 کفشت رو جاگذاشتي که!ـ به سيندراال لنگه 

 اين صداي داد تابان بود که لبخندم را چند برابر کرد.

 ـ االن به من ملکه ي انگليس هم بگي سرکار بيا نيستم! کفشامم واسم بيار.

 با خنده ي حرص دراري که بوي تحديد مي داد، گفتم:

 مي بيني! شب بخير سيندراال... ـ فردا شيش توي کافه مي بينمت؛ وگرنه تو من رو با مامور جلوي در خونتون

 صداي جيغ عصبي تابان از پشت خط آمد، ولي اعتنايي نکرده و تماس را قطع کردم.

 ***داناي کل***

 روز سوم خرداد ماه بود که از شدت سردردي که از ديشب به همراهش مانده بود از جا بلند شد.

، ديشب از تهديد رهام بدش نيامده بود. به سختي کار گير آورده بود نگاهي به ساعت کرد و مانند برق گرفته ها از جا خيز گرفت

 و نمي توانست به راحتي قيدش را بزند.

مي خواست از سر لج بازي کمي دير برود اما به طور ناخواسته حسابي دير شده بود، استرس اينکه رهام واقعا مامور بياورد، 

 در دلش رخت شور خانه راه انداخته بود.

ساعت )ده و سي دقيقه( بود. هنوز لباس گشاد يکدست صورتي با خرس هاي کوچک تنش بود و چشم هايش از شدت خواب قدر 

 گردو پف داشت.

 نفهميد چه مي کند حتي دست شويي هم نرفت، لباس هاي ديروز را پوشيد و کيف کوله اي نحسش را برداشت.

دويد و از کيف پول مامان که هميشه در کنار ظروف ادويه بود، مقداري  براي جلويي گيري از اتفاق هاي ديشب در آشپزخانه

پول برداشت. شالش را در راه خروج از خانه هردمبيل دور سرش پيچيد و مجبور شد کفش هاي کمي زده دار پارسالش را 

و نيمه اي گفت و بعداز  بپوشد. از کفش پوشيدن که فارق شد، مهلقا را ديد که از دستشويي بيرون مي آمد. صبح بخير نصفه

بوسيدن صورت مادر و توضيح کوتاهي که امروز چه چيزي پيش رو دارد، با وجود اينکه شديدا به دستشويي نياز داشت، از 

 خانه بيرون زد.

 خوب بود منير در جلوي در خانه کشيک واي نايستاده بود، وگرنه حسابي از خجالت تابان در مي آمد.

ي در جاي ز خود سراغ داشت، تا سر کوچه دوييد، چشمش به امير افتاد که با همان لباس هاي ديشببا بيشترين سرعتي که ا

 هميشگي نشسته بود و دستش را زير سرش جک زده بود و به پايين خيره.

عت . به سرسر کوچه شان پل خر بگيري شده بود. تا حواس امير پرت بود، از فرصت استفاده کرد و به سمت ديگر خيابان رفت

 خود را در اولين ماشيني که از آن حوالي رد مي شد، جا کرد.

اد تا حدي که از استرس مدام دست هايش را بهم مي ساييد، دلدرد شديد گرفته بود و پاهايش را از ناراحتي مثانه تکان مي د

 راننده با دلسوزي گفت:

 ـ آبجي جات ناراحته؟

 ته است، خجالت را جاييز ندانست و با پرويي گفت:همين مانده بود راننده ي تاکسي بفهمد خال نرف
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 ـ نه داداش شما جلوت رو نگاه کن.

؛ لبش را اواخر مسير ديگر احساس انفجار مي کرد و دلش مي خواست زودتر برسند. فقط ترافيک پشت چراغ قرمز را کم داشت

 ه بود.گاز زد و کمي فکر کرد. پياده مي رفت، زودتر مي رسيد؛ تا کافه مسيري نماند

 انگار در طالعش افتاده بود که هميشه آخر مسير را با خط يازده )پياده( برود.

اشت خفه اش دکرايه را حساب کرد، همان وسط خيابان در ماشين را به سختي باز کرد و پياده شد. از طرفي استرس دير رفتنش 

 مي کرد و از طرف ديگر دسـ...تشويي...

دري خورده بود. هرکه نمي دانست فکر مي کرد، فيلم هندي سه باري سکن -مي دويد و دو  با سرعتي که از خود سراغ نداشت

 است و تابان اينگونه به دنبال معشوق خود ميدود.

جلوي در کافي شاپ که رسيد، انگار به تمام خواسته هايش رسيده باشد، نفسي از سر آسودگي کشيد؛ اما فشار وارده بيش از اين 

اهد از سرعتش کم کند. با يک فشار قوي به در چوبي که صداي آويزهاي پشت آن به شدت بلند شد، وارد حرف ها بود که بخو

 کافه ي مملو از مشتري شد.

 با خود گفت:

 ـ يازده صبح کله پزي ميرن؛ اينا توي کافيشاپ چيکار مي کنن؟

شويي رفت. حتي به چشم هاي گشاد شده ي کيفش را روي اولين ميز خالي پرت کرد و با سرعت از ميان ميز ها به سمت دست 

رهام هم که پشت صندلي اپن نشسته بود، توجهي نکرد چه برسد به زمزمه هاي متعجب مشتري ها. در دستشويي را هم با شتاب 

 باز کرد که صداي اهم بلندي آمد و پشت سرش دوباره در با شتاب بسته شد.

 صداي ساميار از تو آمد که با دلخوري مي گفت:

تو خارج ميرن دستشويي يه کتاب هم مي برن مطالعه کنن، اون وقت اينجا ميري دست شويي يه دستت بايد به در باشه و دست  ـ

 ديگت به شلوار، تـ...ـازه يه دست هم کم مياري که شلنگ رو بگيره.

ويايي نياز داشت و شايد چند تابان مدام سرخ و سفيد مي شد، اما گوشش بدهکار اين حرف ها نبود. همون موقع به آن مکان ر

 دقيقه بعد ديگر خيلي دير مي شد!

 با دست چند بار به در زد و با صداي زار و نزاري گفت:

 ـ ساميار انقدر حرف نزن، بيا بيرون!

 ساميار: عه تابان تويي که! کي اومدي؟

جمع کرد، دوباره به در زد و  تابان که حرف زدن در دستشويي را هميشه جز ليست ممنوعه ها در نظر داشت، صورتش را

 گفت:

 ـ اه ساميار انقدر اون تو حرف نزن، زودباش بيا بيرون!

صداي ريز خنده هاي ساميار از داخل مي آمد. کارش تمام شده بود، اما به خاطر اذيت کردن تابان هم که شده قصد بيرون آمدن 

 حتي چشمش دستشويي بانوان واقع در درب بغلي را نديده است.را نداشت، مطمئن بود که انقدر تابان نيازمند دستشويي هست که 

 رگباري به در زد و گفت:

 ـ ساميار داري مي خندي؟ ميگم بيا بيرون، زنده اي يا گاز توالت گرفتت؟

 ساميار لب هايش را روي هم چفت کرده و با صداي خفه شروع به صحبت کرد: 

قدم از در  ـ خودت گفتي اين تو حرف نزنم، دارم دست هام رو ميشورم. مامانت يادت نداده که وقتي کسي توي دستشوييه، ده

 دستشويي فاصله بگيري؟

 تابان بار ديگر به در زد و کالفه گفت:

 ـ برو بابا، مگه دستگاه خودپردازه که حريم شخصي رو رعايت کنم؟

 ت ترين شرايط هم از جواب دادن وا نمي ماند، خوشش مي آمد.ساميار از اين که تابان در سخ
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 تابان: ساميار آب که بستست، چجوري داري دستات رو مي شوري پس؟

 چشم هايش برق شيطنت زد و گفت:

 ـ دستام تموم شده، نشستم دارم فکر مي کنم!

 پايان حرفش با داد کنترل شده ي تابان مصادف شد:

 ـ ساميـ...ـار!

ه سر و وضع بختر سانتال مانتالي با کفش هاي پاشنه بلندش تق تق کنان به سمت تابان آمد، نگاهي از سر تاسف همان لحظه د

 تابان انداخت و کمي جلوتر رفت و درب دستشويي زنانه را گشود.

تشويي زنانه بود تازه دو هزاري تابان افتاده بود که چقدر آيکيو پاييني دارد؛ درگير و دار سرزنش کردن دختر خوش پوش و دس

 که در دستشويي که ساميار در آن بود، باز شد و پشت سرش قامت بلند ساميار و صورت قرمز شده از خنده اش نمايان شد.

 تا قيافه مچاله شده ي تابان را ديد، باز زد زير خنده.

 تابان: مرگ، تو آب بخندي ...

سرعت هر چه تمام تر خود را در آن تو جا کرد و بعد از قضاي  آستين ساميار را گرفته و از در دستشويي کنار کشيدتش، به

 حاجت، ديگر رويش نمي شد که به سالن اصلي باز گردد. عزمش را جزم کرد و هلک و هلک به سمت آشپزخانه راه افتاد.

صداي رهام متوقفش  پيش از اينکه از درگاه آشپزخانه عبور کند و خود را به ساميار که سخت مشغول قهوه ريختن بود، برساند.

 کرد:

 ـ االن ساعت چنده؟

تابان پشت چشمي نازک کرد، اما اين عصبانيت ظاهري بود و در دلش جز ذرات استرس چيز ديگري باال پايين نمي پريد. 

 گوشي اش را از جيب خارج کرد و با نگاه کردن سر سري به صفحه آن، گفت:

 ـ يازده پنجاه و سه دقيقه!

 ست يک درس حسابي به او بدهد، گفت:رهام که دلش مي خوا

 ـ ساعت چند بايد اينجا مي بودي؟

تابان مستاصل وزنش را از روي يک پا گرفت و روي ديگري انداخت، نگاهي کالفه به ساميار کرد که مدام برايش ابرو باال و 

 پايين مي انداخت. 

 م به در بردن را در دستان ساميار مي ديد.کاري از دستش بر نمي آمد، قطعا رهام او را مي کشت. چاره ي جان سال

 التماس را در چشم هايش ريخت و به صورت بشاش ساميار زل زد. رهام که منتظر جواب تابان بود، خفه داد زد:

 ـ من رو نگاه کن!

 تابان سر به زير رويش را به سمت رهام چرخاند که مدام به صورت هيستريک دندان هايش را روي هم مي ساييد.

 ـ جواب من رو بده! چرا دير کردي؟

 سر به زير و آرام لب زد:

 تابان: خواب موندم!

 رهام دهنش را باز کرد تا بار ديگر با وجود آن همه مشتري داد بزند:

 ـ خواب موندي؟ غلط کردي... اما ناکام ماند و ساميار ميانه جروبحث را گرفت:

 بعد؛ تابان بدو بيا اينجا ببينم!ـ فعال مشتري داريم، دعواهاتون رو بذاريد براي 

تابان نگاه منتظري به رهام کرد تا عکس العمل او را نسبت به پيشنهاد ساميار ببيند که رهام با سر به ساميار اشاره زد و با 

 اينکار اجازه ي رفتن را صادر کرد.
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تفاقات پشت در اش خيره مي شد و به منظور ساميار در حين اينکه کار مي کرد و کار را به تابان توضيح مي داد، مدام به صورت

 دستشويي مي خواند:

 ـ بزنم به تخته، بزنم به تخته، رنگ و روت وا شده، بزنم به تخته، بزنم به تخته، رنگ دريا شده!

 اگه توي آينه، اگه توي آينه، خودتو مي ديـ...ـدي وحشت مي کردي، وحشت مي کردي، به خودت مي ر...دي.

رد و هر کبا اداي نا مفهوم کلمه ي مورد نظرش، سانسور مي گرفت. يکي دو ساعتي کنار ساميار شاگردي  و هربار آخرش را

 بار که ساميار آن آهنگ را به منزله ي يادآوري دستشويي مي خواند، کلي سرخ و سفيد مي شد.

ديگر کافي ست و به جاي پيشخدمت که رهام که مي ديد زيادي از حد به آن دو خوش مي گذرد، به تابان دستور داد که يادگيري 

براي نهار رفته بود، او سفارش ها را بگيرد و براي ساميار ببرد. دلش حسابي ضعف مي رفت، اما چون دير آمده بود، رهام به 

 او اجازه ي نهار خوردن نمي داد.

و طلب کار به او خيره بود. با دفترچه به دست به سمت دختر مغرور تازه واردي رفت که در کناري ترين ميز ممکن نشسته 

روي خندان از دخترک خواست تا سفارشش را بدهد که پايش را با بي احترامي روي صندلي کناري گذاشت و با سر به کفشش 

 اشاره زد و گفت:

صورت  ـ امم کفشم يکم گلي شده، اول يه فکري به حال اين ها بکن؛ فکر کنم با آستينتم پاک کني جواب بده! پولش رو هم با

 حساب پرداخت مي کنم.

 به ثانيه نکشيد که هم همهه خوابيد و حضار به آن ها خيره شدند.

 تابان نگاه عاقل اندر صفيه به صورتش انداخت و با صداي رسايي گفت:

 ـ پولت رو بنداز توي قلکت الزمت مي شه!

 ذاشته بود، کمي با آن ها بازي کرد و گفت:دختر که موهاي بلندش را فر کرده و تمامش را از جلو و پشت شال به نمايش گ

 ـ بلبل زبون هم که هستي! دوباره با سر به کفش تمام چرمش اشاره زد و ادامه حرفش را از سر گرفت:

 ـ کارت رو انجام بده، وگرنه به عشقم مي گم بياد دستت رو بگيره و از اينجا بيرون بندازتت!

 کمر زد و عصبي تر از قبل، درحالي که تمسخر از صدايش مشهود بود، گفت: تابان که حسابي امپر چسبانده بود، دست به

 ـ وايي اينجوري نگو ترسيدم! عشقت خر کي باشه؟

دخترک دريده از جا بلند شد، دست هايش را روي ميز کوبيد وبه چشمان تابان خيره شد، در دل به چشم هاي آبي دورچين شده با 

ت کرد. بيني کوچک سر باال و اين لب هاي کوچک گوشتي قرمز رنگش بود که ته دل مژگان بلند مشکي تابان حسابي حساد

 دخترک را سوزاند.

وقتي در قيافه ي خود احساس ضعف شديدي کرد، کمي عشوه در صدايش ريخت و بار ديگر مثال بامالطفت خواست که تابان 

 تنايي گفت:کفش هايش را تمييز کند، اما تابان شانه اي باال انداخت و با بي اع

 ـ من مثل تو توي کوچه کفش هاي مردم رو واکس نزدم. 

 و بعد صدايش را مانند شخص رو به رويش سرشار از عشوه کرد و گفت:

 ـ کار هاي خودت رو به من نسبت نده و از من نخواه که انجامشون بدم... آها اين يادم رفت: عـ...ـزيزم!

 و اينبار صداي عصبي دختر بود که بلند شد:

 ـ ساميار، ساميار عزيزم!

عجب روزي بود آن روز! عالم و آدم از تابان طلبکار بودند و حق پدر تلف شده شان را مي خواستند. يکي نبود به دختر بي 

فرهنگ بگويد: )حاال تابان پيش خدمت شده، خدمتکار نشده که ازش انجام کارهاي شخصيت رو مي خواي( بين پيشخدمت و 

يک روز سرد زمستاني فاصله بود و شايد تنها نکته ي شباهتشان طرز نوشتن خدمتکار به اندازه ي يک روز گرم تابستاني و 

امالي کلمه اش بود. گاهي به بيشعوري بعضي ها آنقدر غبطه مي خورم، بيشعوري هم براي خودش عالمي دارد! بيشعور که 

عادي روي جفنگياتت سرپوش با باشي ديگر هميشه حق با تو است، هرچه مي گويي را تاييد مي کنند و خود به خود همين مردم 

 خردي مي گذارند تا مبادا مجبور به جر و بحث با يک آدم بي منطق شوند.
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ن يکي رهام از حرص قدمي به جلو برداشت تا فک دختره ي مغرور را که در حوضه ي استحفاظي او قلدري مي کرد، با زمي

رض شانه باز عپا تند کرد و کنارش ايستاد، لب هايش را به کند، اما ساميار با دست جلوي او را گرفت و خود به سمت تابان 

 کرد و لبخند دندان نمايي تحويل دختر گستاخ داد و در ادامه با همان روي خوش گفت:

 ـ صدبار بهت گفتم به من نگو عزيزم، نسبت بهت احساس مسوليت مي کنم!

 مد.آه واري بود که فقط از دست ساميار بر مي پشت سر آن خنده ي از ته دل، اين حرف بسيار جدي واقعا حرکت ديوان

 

 دختر: وا ساميار ... ببين اين دختره چجوري با من رفتار مي کنه، صدات زدم که از اينجا پرتش کني بيرون!

ساميار بار ديگر لبخند دختر کشي زد و در همان حال که به دختر پشت سرش که قصد خروج از کافه را داشت، با حرکات دست 

 مي زد که بماند تا رفتني به او شماره بدهد، گفت: اشاره

 ـ وا ساميار چيه؟ ببند مگس ميره توش!

و ديگر زحمت حرف زدن را به خود نداد، پشت سر دختر از خود راضي رفت و موهايش را با چندش کنار زد، يقه مانتو مارک 

 جلو بازش را گرفت و بلندش کرد. در حالي که زير لب غر مي زد، گفت:

 عه عه مو نيست که لونه زنبوره، وقت کردي بهشون يه شونه بزن! ـ

 کشان کشان به سمت خروجي بردش، دختر گستاخ همان طور که دست و پا مي زد تا از شر ساميار راحت شود، گفت:

 ـ چيکار مي کني ساميار؟ آيي موهام رو چرا مي کشي؟

 ترديد گفت:ساميار دستش را به نشانه فکر کردن در دهانش برد و با 

 ـ فکر کنم ساعت گذاشتن آشغاال جلوي در باشه!

همه از ادا اصول هايي که در مي آورد خندشان گرفته بود. يک دستش که به يقه ي لباس دخترک عجوزه بود و با دست ديگرش 

 بيني اش را سفت گرفته بود که مثال آشغال هايي که مي خواهد بگذارد جلوي در حسابي بو مي دهند.

ن در کف زور و بازوي ساميار مانده و گويي يادش رفته بود که چگونه رهام تا ماشين کشانده بودتش. ساميار و دخترک تابا

هردو با هم از در خارج شدند و کسي هرگز متوجه نشد آن دختر چه کسي بود و يا خارج از آن در چه چيزي بين آن ها اتفاق 

 افتاد!

آن دختره ي خيره سر داده بود، باز هم احساس حقارت مي کرد، رهام از او هم بدتر بود. آن  تابان با اينکه جواب دندان شکني به

دختر چطور جرعت کرده بود که با تابان آن قدر بي ادبانه رفتار کند؟ درحالي که تنها کسي که حق بد رفتاري با او را داشت فقط 

که خون از دستش مي رفت و انگشت هايش به سفيدي مي  و فقط خود خود رهام بود! مدام دستش را مشت مي کرد، تا حدي

گراييد. در حين کلنجار رفتن با خود، تابان را ديد که با شانه هاي افتاده وارد آشپزخانه شد، با دستاني لرزان شير آب را باز کرد 

رود و حسابي تا و صورتش را زير آب برد. در حالي که صورتش زير آب بود نفس کشيد که موجب شد آب در بيني اش ب

 مغزش را بسوزاند.

 

 ***رهام***

بي قرمز شده به يک باره سرش را از زير شير بيرون کشيد و به حالت خفگي به سرفه افتاد، مدام بيني اش را مي گرفت و حسا

بپرم، اما باز هم  يمبود. از ترس اينکه مبادا باليي سرش آمده باشد، ته  دلم خالي شد و همين باعث شد که به طور ناگهاني از جا

 اين ساميار بود که زودتر از من به او رسيد و در تنفس راحت ترش کمک کرد.

فين هايش  -زير گوشش مي گفت که بين فين  تند چه چيزي -بازهم من مجبور به عقب نشيني شده بودم، نمي دانستم ساميار تند 

شا کنم؛ سرپا عصابم نمي کشيد که مسخره بازي هايشان را تماحسابي مي خنديد و خون من را به جوش مي آورد. بيشتر از اين ا

 ايستادم، يک بار محکم روي ميز کوبيدم که هردو به خود آمده و به من خيره شدند.

با چشم اشاره کردم که سرکارشان برگردند و خود نيز از پله هاي مخفي که در پشت آشپزخانه قرار داشت، به طبقه ي باال رفتم. 

ديريتم شدم، روي صندلي اداري اش نشستم و پاهايم را روي ميز گذاشتم. با تلفن شماره ي همراهش را گرفتم؛ پايين وارد دفتر م

 کافه با وجود ساميار نمي شد ازش حال اساسي بگيرم.
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 تابان: بله؟

 !ـ به رستوران زنگ بزن برام غذا بيارن، غذا رو که آوردن خودتم با يه دستمال و يه سطل آب بيا باال

 تابان: ميدم الهام )پيش خدمت( براتون بياره!

 دختره ي زبون نفهم! دندان غروچي کردم و از الي دندان هاي کليد شدم غريدم:

 ـ مي گم تو بيار! 

 بالفاصله تماس را قطع کردم. خيره به لکه ي روي ميز در فکر فرو رفتم.

رويا هر روز با حسام عکس هاي عاشقانه مي گرفت و در اينستاگرام پست مي کرد. گويي همچين بدش هم نيامده بود زن يک 

ميلياردر خالفکار شود! دختر ساده و پاکي که مي شناختم، حسابي سروتيپي به هم زده بود و در مهماني ها اغواگرايانه مي 

 رقصيد و استوري )داستان(  مي گذاشت.

 آدم در عرض دو ماه چقدر مي توانست تغيير کند؟يک 

 دست بردم و از داخل شلوار جينم فندک و سيگارم را بيرون کشيدم.

 ـ عوض شده، نه... نه عوضي شده!

زمزمه وار با خود سخن مي گفتم که در به شکل وحشيانه اي باز شد و به ديوار چسبيد و از شدت ضربه چند باري عقب جلو 

 رفت.

چشم هاي گشاد شده نگاهش کردم، ابتکار خالقانه اي به خرج داده بود، دريک دست غذا و مخلفاتش را داشت و در متعجب با 

 دست ديگر دستمال و سطل و طي و اين پايش بود که بلند کرده و در را با آن باز کرده بود.

د،  اما تا صورت متعجب و آميخته به اخم من تا قبل ورود گويي که با خود جوک تعريف کرده بود که لب هايش به خنده باز بودن

 را ديد؛ توي قيافه رفت.

داخل اتاق ساده، اما شيکم شد، مشماي بزرگ و سنگين غذا را روي ميز گذاشت و سطل آب را به زمين کوبيد که آب از آن به 

 بيرون پاشيد. به سمت در تغيير مسير داد تا از اتاق خارج شود که بلند گفتم:

 ـ کجا؟

 انگشت به زمين اشاره زد و کالفه گفت:با 

 ـ پايين!

درست مثل خودش اشاره کردم که بيايد و سفره را برايم پهن کند. از خشم لب هايش را روي هم فشار مي داد و قيافه بانمکي به 

از مشما خود گرفته بود. به آرامي تا جلوي ميز آمد و دست هاي مشت شده اش را باز کرده و صفره ي کوچک کاغذي  را 

 بيرون کشيد.

سيگار و فندکم را به گوشه اي هول داد تا جا را براي سفره باز کند، زيادي از حد ساکت بود و دلم مي خواست کمي حرف بزند، 

 پس بار ديگر پاهايم را روي ميز گذاشتم و با وسواس کنار هم جفتشان کردم.

کرد و با سليقه ي خاصي شروع به چيدن ماست و زيتون و مخلفات  هيچ نگفت، فقط سفره را کمي جلوتر از پاهايم روي ميز پهن

 ديگر روي ميز کرد و در آخر غذا را از مشما خارج کرد و روي سفره گذاشت.

لند بااليي جلويش بنگاه حسرت بارش را به غذا ديدم، بدون هيچ حرفي پشتش را کرد تا از اتاق برود، اما دوباره با گفتن "کجا" 

 را گرفتم.

 ت:کار برگشت و دست به کمر زد، گويي هرچه زودتر قصد خالصي از اين اتاق را داشت که با لب و لوچه ي کج گفطلب

 ـ قرص "کجا" خوردي؟

 لب هايم رفت تا براي يک خنده ي از ته دل باز شود که جلويش را گرفتم و در عوض گفتم:

 ـ قانون شماره چهار: مواظب حرف زدنت باش!
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يدم که درو مي دادم پاهايش را از حرص به زمين مي کوبيد و موهاي سرش را مي کشيد. به طور واضح مطمئن بودم که اگر 

 نفس از ته دلي کشيد و با آرامش کاذبي که به دست آورده بود، گفت:

 ـ کارم تموم شد، مي خوام برم به ساميار کمک کنم!

 مين قشق چنگالم رو به دستم بده!ـ يادم نمياد گفته باشم مرخصي مي توني بري! بيا پاهام بذار ز

 آرام گفت، اما باز هم يواشکي هايش را شنيدم:

 ـ مي خواي غذا رو بجوم توي دهنم بذارم؟

 لب هايم را به سمت جلو جمع کردم تا مبادا خنده ام اشکار شود و گفتم:

 جام بده، منتظرم.ـ نه قربونت قصد کزاز گرفتن ندارم، ترجيح ميدم خودم بجوم! زود باش بيا کارت رو ان

پا کوبان فاصله ي بينمان را پيمود، هرچقدر هم که قوي جلوه مي کرد؛ باز هم مي شد قطره هاي اشک جمع شده در چشم هايش 

را ديد. از روي ميز چند برگ دستمال کاغذي کشيد، دستش را با آن پوشاند و پاهايم را از روي ميز به سمت زمين هول داد. 

 منقبض کرده بودم که پاهايم يک سانت هم تکان نخوَرد. انقدر عضله هايم را

 ـ مگه فلجي چرا انقدر خودت رو سفت کردي؟ اصال به من چـ...

 اخم تصنعي کردم و هنوز حرفش تمام نشده، بين کالمش دوديدم و گفتم:

 ـ اگه به تو ربطي نداره، همين االن برو پايين وسايلت رو جمع کن و بگرد بيا اينجا تا تسويه حساب کنيم.

در حين حرف زدن که حواسم به پاهايم نبود، آن ها را با شتاب به سمت زمين پرت کرد که باعث شد پاهايم با زمين برخورد 

لم داده بودم، يک دور بچرخم. وقتي چرخش صندلي تمام شد، دوباره  سختي کند و روي صندلي چرخانم که با بي قيدي روي آن

 به ميز رسيده بودم، دست هايم را رويش گذاشتم تا کامال تعادلم را حفظ کنم و با خشم نگاهش کردم.

مي  گويي دلش خنک شده باشد، تا عمق چشم هايش مي خنديد. منتظر ماخذه ايستاده بود و ناخن هايش را در گوشت دستش فرو

برد. چيزي در رابطه با پاهايم نگفتم، ترجيح مي دادم مثل هميشه غير قابل پيش بيني باشم. چشم هايم را با طمانينه روي هم 

 گذاشتم و گفتم:

 ـ بيا از اين غذا بخور!

 ترس از نگاهش ريخت، چشم هايش برق خاصي زد و گفت:

 ـ واقعا؟ يعني همش براي منه؟

 از آن پريده بود را در دهان گذاشت و با ولع گفت: بعد ناخن بلندش که گوشه اي

 ـ اي کاش دوتا مي گرفتم، آخه اين به کي مي رسه؟

از فکر ناگهانيش ته دلم ضعف رفت؛ معلوم بود حسابي گرسنه است، اما اينجا نيامده بود که خوش بگذراند. بابي رحمي گوشه ي 

 لبم را باال بردم و گفتم:

 ! از کجا معلوم بخاطر دشمني که باهام داري توي غذام سم نريخته باشي؟ـ کسي نگفت بخوري سير بشي

وا تکان داد و همعلوم بود دود از سرش بلند مي شود و کم مانده بود مانند بمب ساعتي منفجر شود، دستش را به حالت عصبي در 

 گفت:

 بايد غذات رو مسموم کنم؟ ـ حاال انگار جومونگه که همه بخوان بکشنش، بابا تو رو خدا زده ديگه من چرا

ا جلوي ميز در سخت ترين حالت ممکن هم کالمش طنز داشت. دلش به رفتن بود، اما تا اخم غليظ من را ديد، کالفه خود را ت

 کشاند. همش بايد باالي سرش چوب مي گرفتم تا کاري را انجام دهد.

اشت و قاشق پر از برنج همزمان با هم در دهن گذ قاشق را از روي ميز برداشت، يک تکه ي بزرگ گوشت را همراه با يک

 کاهو را سرچنگال زد؛ بالفاصله خورد و در آخر يک زيتون را به زور به محتويات داخل دهنش اضافه کرد.

 چه با ولع مي خورد، حاال خفه نشود!
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 غذا را کمي در دهان جابه جا کرد و با همان لپ هاي باد کرده گفت:

 م؟ـ ديدي نمردم، حاال بر

 يک لنگه ابرويم را باال انداختم، به سطل و طي واژگون شده به روي زمين اشاره زده و گفتم:

 ـ کارت رو تموم کن، بعد برو!

 متقاعب از من لنگه ابروي کشيده و مشکي اش را باال انداخت و گفت:

 ـ اين ديگه جز وضايفم نيست!

 ر کنان گفتم:غ -وشي ام درآمد و زير لب غر پشتش را کرد برود که تا دهن باز و تهديدش کنم، صداي گ

 ـ خروس بي محل.

همان لحظه در اتاق باز و دوباره به هم کوبيده شد که خبر از خروج تابان داد. به سختي گوشي را از جيب شلوار تنگم بيرون 

زديک گوشم بردم و کشيدم و با ديدن اسمي که روي صفحه روشن و خاموش مي شد، کمي جا خوردم. با يکم مکث گوشي را ن

 اتصال را بر قرار کردم:

 ـ بله؟

 جناب سرهنگ: سالم سرگرد عزيز!

 لبخند نصفه و نيمه اي کنج لبم ظاهر شد و گفتم:

 ـ سالم بايد يادآوري کنم که االن ديگه صاحب يک کافيشاپم!

 سرهنگ خنده از ته دلي زد و با صداي گله مندي گفت:

 ـ رهام انقدر طفره نرو؛ پاشو بيا اداره کار واجبي پيش اومده!

 خنده به وضوح از صورتم رخت بر بست و اخم غليظي جايش را گرفت:

 ـ فکر مي کنم خيلي وقته استعفا دادم!

 سرهنگ: تو استعفا دادي، ولي يادم نمياد موافقت کرده باشم! تا يک ساعت ديگه اداره باش اين يک دستور.

ي صندلي نشستم، مشتي به ميز کوبيدم که باعث شد مقداري ماست از ظرف پالستيکي اش بيرون بريزد و قاشق ايجاد صاف رو

 صداي گوش خراشي کند.

 ـ چطور ممکن بود که موافقت نشده باشه وقتي من دوماه بدون هيچ مشکلي به اداره نيومدم؟!

 تمام گفت: سرهنگ که از شگفتي من خشنود به نظر مي رسيد با بي رحمي

ـ اون دو ماه فقط يک مرخصي بدون حقوق بود و اون مرخصي تا يک ساعت ديگه رسما تموم مي شه؛ در صورت عدم حضور 

 توي اداره برخورد سختي خواهي ديد!

ه به براي گفتن کلمه ي بعدي ديگر دير شده بود، زيرا صداي بوق ممتد نشان دهنده اين بود که فرصتي براي دفاع ندارم. يک نگا

غذاي با سليقه چيده شده ي روي ميز انداختم و از شدت خشم ترجيح دادم کمي پر خوري کنم. قاشق دهني تابان را برداشته و با 

 لذت شروع به غذا خوردن کردم.

 ***تابان***

ا را به قصد طبقه ه هدر اتاق را محکم به هم کوبيدم، بدون توجه به تعداد اندک ميز و صندلي چيده شده در آن فضاي فوق زيبا پل

را به کار  پايين دو تا يکي کردم. به محض قدم گذاشتن در هم کف چشمم به ساميار افتاد که باز مخ يک دختر ساده ي ديگر

 گرفته بود.

 )هوف، اين پسر سيرموني نداره!(
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ي که ساميار سمت ميز و صندلدلم کمي بي خيالي و خنده ي از ته دل مي خواست، پس با فکر پليدي که در سر مي پروراندم به 

چنان به نطق کردن اشغال کرده بود، پا تند کردم. باالي سرش ايستادم و دست به کمر زدم؛ ساميار که هنوز من را نديده بود، هم

 ادامه مي داد.

نيست؛ بذار  ساميار: اره ديگه عشقم من چند وقتي هست که هر شب چشم هاي تو رو خواب مي بينم، باور کن هيچ کس تو زندگيم

 قبل از اينکه به خاطر اين مريضي لعنتي از پا در بيام، داشته باشمت.

 نگاهي به دور و اطراف کردم، کافه رو که خلوت ديدم، خنده ام را مهار کرده و با صداي نسبتا بلندي گفتم:

ي بينم؟ کي مخواب چشم هات رو  ـ سـ...ـاميار... موعد مرگتم نرسه خودم مي کشمت! به اين دختره يالقبا مي گي عشقم هرشب

 بود به من مي گفت به جز چشم هاي تو هيچ چيز من رو آروم نمي کنه؟

 ساميار التماس در چشم هايش ريخته بود و مدام زمزمه مي کرد:

 هيس... -

 ـ حاال ديگه کارت رو ول کردي و اومدي اينجا دختر تور مي کني؟ همش يه دقيقه تو دفترم رفتما...

کي که رو به روي ساميار نشسته بود دقيقه به دقيقه قرمز تر مي شد؛ در آخر بلند شد، کيفش را به دست گرفت و با داد دختر بانم

 گفت:

 ـ تو اينجا حمالي مي کني و به من مي گي صاحب کافه ام؟

 يک حمال از ته دل گفت و با کوبيدن کيفش به سر ساميار رفت.

 ساميار فقط دستش را باال برد و گفت:

 ـ آخ مدل موهام! تا شب کلي دختر با کيس مناسب اينجا مياد؛ خراب بشن نگاهمم نمي کنن!

 بعد از رفتن دختر، روي صندلي نشستم و يک دل سير به قيافه ي ساميار که شبيه به بغض پشه شده بود، خنديدم.

 ساميار الکي اشک هايش را زدود و با بغض و صداي تو دماغي گفت:

 ـ آخه چرا با احساسات من بازي مي کني؟ پورش داشت مي فهـ...ـم؟

جوري با بغض از ماشين دختر حرف مي زد که انگار خودش به جاي بنز مشکي با روکش هاي قرمز البالويي،  فرقون سوار 

 مي شد.

 اهاش بزني!ساميار: مهتابي دفعه ي ديگه ديدي دارم مخ مي زنم، همکاري کن؛ ماشينش رو ميدم يدورم تو ب

 ـ مهتابي زنته!

 به شکل ترسناکي ناگهان جدي شد و گفت:

 ـ حاال ديگه من کارگر توام، من دختر مخ مي کنم؟

بلند شد ايستاد و تهديدوار جلو آمد که با شتاب از روي صندلي بلند شدم و به سمت آشپزخانه فرار کردم. او هم آهسته و ريتميک 

اينجا بود که دختر پسر هايي که در کافه بودند، انقدر سرگرم آسمان و ريسمان بافتن براي  سوت مي زد و دنبالم مي آمد. جالب

 هم بودند که حتي نگاهي هم به ما نينداختند.

 به آشپزخانه که رسيد، نگاه توام با شرارتش را به من انداخت و گفت:

 ـ خودت انتخاب کن: جريمه يا تقاص؟

 نيش باز گفتم:به سينک ظرفشويي چسبيده بودم و با 

 ـ اين ها که جفتشون يکيه! االن مثال تقاص چجوريه؟

 لب هايش را جلو آورد و به منظور بوسه غنچه کرد! قيافه پر از تعجب مرا که ديد کالفه گفت:
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يختن مي رـ خيله خب با نگاهت من رو نخور، همون جريمه رو برات در نظر مي گيرم؛ جريمت اينه که شروع به بستني قيفي 

يدم که بايد ني و هرکدومشم که خراب شد، خودت بايد تا تهش رو بخوري. بعدشم بهت گفته باشم: من فقط يکبار بهت توضيح مک

 چيکار کني!

بعد از  ودر همان حال بوديم که رهام با عجله سر و کله اش پيدا شد، چيز رمزي مثل شکل يک تفنگ به ساميار نشان داد 

ريد، پامال مشخص بود که حسابي عجله و استرس دارد؛ رنگ ساميار که به صورت ناگهاني کافيشاپ خارج شد! از صورتش ک

 وضعيت را متشنج تر کرد...

 

 چيزي ته دلم را چنگ انداخت! احساس مي کردم قلبم ضربان گرفته است و حول گفتم:

 ـ چي شده؟

 انداخت، گفت: ساميار خون سردي خودش را حفظ کرد و در حيني که با بيخيالي شانه باال مي

 ـ بچه ها سر کوچه دزد و پليس بازي مي کنن، زنگ زدن رهامم بره!

 ـ آخه ...

 ساميار: بحث رو عوض نکن؛ ياهلل جريمت رو انجام بده!

 با اشاره ي ساميار، کنارش ايستادم که با تن صداي پايين چيزي مانند پچ پچ شروع به توضيح دادن کرد:

 ـ اول اهروم رو مي کشي!

 انم چرا من هم آرام تر از او گفتم:نمي د

 ـ خب؟

 ساميار: بعد سه تا سوت مي زني، دقت کن سه تا ها، بيشتر شد نشدا! بعد قيف رو زيرش مي چرخوني.

 انقدر آرام صحبت مي کرد که من براي دقت هرچه تمام تر سرم را جلو و جلو تر مي بردم.

 پچ وار گفت: -تاکيد کرد و با همان تن صداي پچ 

 ـ اما يه رازي داره!

 سرم را بيشتر به دهنش نزديک کردم و لب زدم:

 ـ چي؟

 به صورت غير منتظره اي به سمتم برگشت و در صورتم که زيادي از حد به او نزديک بود، پخ کرد.

 ده است.از ترس هين بلندي کشيدم و جفت دست هايم را روي قلبم  گذاشتم. احساس مي کردم که قلبم عضو جديدي از دهانم ش

 با غيظ در چشمان قهوه اي با رگه هاي روشنش نگاه کردم که با قهقهه گفت:

 يک مساوي! -ـ يک 

 پشت چشمي برايش نازک کرده و گفتم:

 ـ چيزي که عوض داره، گريه نداره ها!

ه کال ساميار زد ک همان لحظه الهام از راه رسيد و با خصومت خاصي نگاهم کرد، اما تا ساميار به نظرش آمد با دلبري لبخند

 نديد گرفتش.

???? 

تند  -بعد از يک ساعت بستني ريختن و خوردن، سير شده بودم که هيچ، چيز خوردني هم مي ديدم حالت تهوع مي گرفتم و تند 

مثل زن هاي وياردار عق مي زدم! عضله هاي دستم آنقدر که باال نگهشان داشته بودم، سخت درد مي کردند. کف پوش پايين 

 ني ساز مملو از بستني آب شده بود و با هرباري که پاهايم رويشان مي رفت، افتضاح به بار مي آورد.بست
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ا ياد نگيرم، مي يکبار ديگر قيف برداشتم، اين آخرين قيف بود و بسيار سرنوشت ساز. ساميار گفته بود اگر تا تمام شدن قيف ه

 بختي خورده بودم را حساب مي کردم.ک بستني هاي کج و کوله اي که با بدت -بايست پول تک 

ي چيدند به سي مهر بستني قيفي در آن کافه ي کالس باال ده هزار تومان بود، که اگر رويش مخلفات و انوع مغز ها و خوشکبار 

زاري  لي گريه وکتومان هم مي رسيد و من چيزي حول و حوش پنجاه تا بستني خورده بودم! البته که از بستني دهم به بعد را با 

 کوفت کرده و بر سر معده ام کوبيده بودم.

ا اوج التماسم به سمت ساميار که درست پشت سرم پيش قهوه ساز وايستاده بود و با ولع آدامس مي جوييد، برگشتم و يک نگاه ب

هوه ترک يا قن به او کردم که با خنده شانه باال انداخت و ريختن قهوه ترک را از سر گرفت. هرچند که من هنوز هم فرقي بي

 اسپرسو و غيره نمي ديدم!

 الهام که آمده بود سفارش هاي آماده شده را ببرد، با کنايه گفت:

 ـ کند ذهن بود تاحاال ياد گرفته بود!

 برگشتم و نگاه معني داري به او کرده و گفتم:

 خسته نشي!ـ اگه فکر مي کني خيلي بارته، واست گاري بخرم، يا تا اون موقع بارت رو بذار زمين 

زير لب چيز نامفهومي گفت و براي گرفتن سفارش ها شرش را کم کرد. ترجيح دادم براي يک بار يا همان آخرين بارهم که شده 

 به نصحيت ساميار گوش کنم، سوت بزنم و بعد بستني را بريزم.

بردم و نفسم را در سينه حبس کرده  طبق عادت هميشگي که براي تمرکز انجام مي دادم، موهايم را همراه با شالم به پشت گوش

 و با کشيدن اهرام سوت زدم.

 در دل شروع به شمارش کردم. 

 ـ يک، دو، سه ...

باورم نمي شد، من اين بستني به اين تر و تميزي را ريخته باشم. براي خالي کردن هيجانم تا جايي که مي توانستم به باال پريدم و 

 با جيغ ساميار را صدا زدم.

که ثانيه اي پيش براي استراحت از پله ها باال رفته بود، با ترس پله ها را پايين آمد. صدايش را در راه پله شنيدم که مي ساميار 

 گفت:

 ـ تابان چي شدي؟ برق گرفتت؟ واي يادم رفت بگم دست به بدنه ي دستگاه نزن، بعضي وقتا اتصالي مي کنه! 

 ختر ها با تاسف و پسرها با خنده اي به عرض شانه نگاهم مي کردند.چشمم به مشتري ها افتاد که از ميان آن ها د

 بريده، گفت: -ساميار شوک زده و در حالي که نفسش باال نمي آمد بريده 

 ـ تابان خوبي؟  وايي رهام من رو مي کشه، چيزيت که نشـ...

تا برق نگاهم و بستني داخل دستم را ديد، دوال شد و يک نفس از ته دل کشيد. با همان لحن آرام و مسخره اي که ساعاتي قبل با 

 من صحبت کرده بود، گفتم:

 ـ چقدر زود يادت افتاد اتصالي داره! بايد خدمتتون عرض کنم که دو يک به نفع تابان. 

ي گوشي ير هوايي شليک کردم. ساميار دهن باز کرد تا ناسزا بارم کند که صداسپس دستم را به شکل تفنگ در آوردم و ت

 همراهم بلند شد.

 ـ جانم مامان؟!

 مامان: تابان بيا بدبخت شديم! بيا که سياه بخت شديم...

 رم پيچيد:ر سسياه بختيه ما که چيز عجيبي نبود، نه واقعان بود؟ مغزم صداي گريه مامان را تحليل مي کرد که صداي جيغش د

 ـ تابان! چرا ماتت برده؟

 از ترس بستني که با کلي زحمت ريخته بودمش از دستم افتاد و دو  بار با اطمينان گفتم:
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 ـ اومدم، اومدم. 

او کنار کت  ساميار را که تقريبا بعد از جواب دادن سرش را به گوشي چسبانده بود، به کناري حول دادم و به سمت کيفم که

 رده بود، رفتم؛ به سمت خودم کشيدمش و به طرف بيرون کافه پا تند کردم. خودش آويزان ک

 زد، توجهي نکردم. به صداي ساميار هم که پشت سر هم اسمم را صدا مي

 خروجم از کافه با برخوردم به شخصي و پرت شدنم روي زمين مصادف شد.

 ها زير پوستم رفته بود و درد بدي داشت. يکي از آنبلند شدم، سنگ ريزه هايي که پوستم را خراش داده بود تکاندم اما 

رداشتم تا کيفم که انقدر نگران مامان بودم که حتي قصد سربرگرداندن هم نداشتم که ببينم به چه کسي برخورد کرده ام. يک قدم ب

 جلوتر افتاده بود را بردارم که تازه متوجه درد طاقت فرسايي که در پايم پيچيد شدم. 

 تند راه رفتن کردم.  -روي زمين برداشتم به سختي شروع به تند  کيفم را از

 رهام: کجا؟ 

 سر جايم ثابت شدم، فقط سرم را برگرداندم و با عجله گفتم:

 ـ اتفاق بدي براي مامانم افتاده؛ زنگ زد فورا برم پيشش! 

 جين تنش نبود؟  چشمم به شلوارش افتاد که سبز لجني بود! يک آن در ذهنم شک کردم... رفتني شلوار

 رهام: يادم نمياد که اجازه گرفته باشي! براي مامانت مشکل پيش اومده به من چه؟ من چيکار کنم که با تو قرار داد بستم؟

دستم را آرام مشت کرده و گوشه ي مانتو ام را چنگ زدم، استرس براي قلب مامان سم بود و حتما تا االن سکته را رد کرده 

 ارزشش را داشت که بخواهم به خاطرش التماس کنم.بود. زندگي مامان 

 کامل برگشتم، در چشم هايش که سگ درونش عجيب پاچه ام را گرفت، نگاه گذرايي کردم و سر به زير انداختم. 

 لب هاي خشکم را با زبان تر کرده و به سختي گير کردن يک سنگ در گلو لب زدم:

شرايطي هستم. هرجور تنبيهي باشه بعدا پاش مي ايستم! فقط االن کمي لج بازي رو ـ آقا پارسا خواهش مي کنم، االن من توي بد 

 کنار بذاريد و اجازه بديد که من برم. 

دستش که حاوي کتش بود، باال آورد و به کمر زد، بعد گويي که ياد چيزي افتاده باشد؛ سريع نگاهي به زيپ شلوار کرد و کتش 

 اشت جلوي خود نگه داشت.که هيچ هم خواني با رنگ شلوارش ند

 رهام: هر تنبيهي باشه قبول مي کني؟ 

 سريع از حرفش بل گرفتم و با اشتياق گفتم:

 آره هرچي که باشه! -ـ آره 

 بي آنکه منتظر شوم تا بگويد: اجازه رفتن داري، دوباره لنگ زنان به سمت کنار خيابان رفتم. 

نمي دانم چطور، اما جلوي در خانه بودم. حتي يادم نمي آمد با تاکسي آمدم يا با واحدي که جانش در مي آمد که يک ايستگاه را 

 دوتا کند.

ا با يک فشار محکم ربيشتر گمانم به سمت آبرو ريزي منير رفته بود، اما تا اينجا که خبري نبود؛ کمي دلم آرام تر شد. در خانه 

 باز کردم و با استرس زايدالوصفي داخل شدم. به سمت داخل 

 چشمم به مامان افتاد که روي لبه ي حوض نشسته بود، به پاي خود مي زد و زير لب چيزي زمزمه مي کرد.

 براي عکس العمل بهتر، کيف را همان جا کنار در رها کردم و به سرعت به سمت مامان رفتم و جلويش نشستم. 

 زد، گفتم: ستن لک شده بود را در دست گرفتم و درحالي که قلبم درست در جايي حوالي گلويم ميدست هايش که در اثر ظرف ش

 ـ مامان جان آروم باش؛ بگو چي شده نصف عمرم کردي!

 فشار محکمي به دست هايم آورد که باعث شد سنگ فرو رفته در گوشتم کمي بيشتر فرو برود.
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 و ناله ي مامان را شنيد که مي گفت:چشم هايم را از درد بستم، اما گوش هايم آه 

خونه رو به  ـ بابات بدهيش به بانک رو نداده؛ همون وامي که براي خرج دوا و درمان من از بانک گرفته بود! همون که سند

 خاطرش گرو گذاشت.

 ه من داد.ن با تماسش بفته مغزم هشيار تر مي شد، حاال مي فهميدم که آره! سياه بختي ما خبر دسته اولي بود که مامار -رفته 

 دانم شايد هم من سر شده بودم که دستم را از درد نمي کشيدم. ديگر آنقدر دستم را فشار داد که از درد سر شده بود، نمي

 با صداي لرزان گفتم:

 ـ حـ... حاال حرف حسابشون چيه؟ خودم تا چند وقت ديگه تصويش مي کنم! 

 محکم به صورتش زد:مامان دست هايم را در دامنش انداخت و 

ـ الهي بميرم مادر که اينجوري باعث درد سر توام. امکان نداره که بابات ما و خونه و زندگيش رو تا اين حد فراموش کرده باشه 

که حتي قسط بانک رو هم نده؛ رفته به خيال ما کار کنه! منه خوش خيال رو باش که فکر مي کردم، اگر خونه پول نمي فرسته، 

 تنگه و داره قسط هاي بانک رو صاف مي کنه. وايي مرد! بي وفايي از تو بعيده.  حتما دستش

کمي خودم را جمع و جور کرده و سعي کردم به مامان دلداري دهم، اما با حرفي که در آخر زد حسابي گير دست و پايم کشيده 

 شد. 

ک هفته اون هفتاد مليون رو جور نکنيم، خونه رو براي مامان: انقدر بانک براي بابات اخطار فرستاده و اهميت نداده، اگه تا ي

 دارن و باقي پول رو به خودمون ميدن. مزايده مي ذارن و به هر قيمتي که به فروش برسه طلبشون رو بر مي

شان پاهايم ديگر تحمل وزنم را نداشت و همان طور که چمباتمه نشسته بودم، آرام پاهايم را در بغل گرفتم و چانه ام را روي

 گذاشتم. 

 "خدايا اگه من نبودم، دنيا عقده هاش رو سر کي خالي مي کرد؟" 

 مامان که گويي حرف تازه تري به ذهنش رسيده بود، بار ديگر ناله وار نجوا کرد:

 انقدر پرداخت قست هامون به تاخير افتاده که نزديک چندين مليون هم دير کرد بايد پرداخت کنيم!-

تماس داشتم، گفت همه چيز رو به راه هست و غصه ي چيزي را نخورم. پس اين چه رو به راهي بود که  آخرين بار که با بابا

بي خانماني هم مي خواست به بدبختي هايمان اضافه شود؟ هفتاد مليون را من تا به حال يک جا باهم نديده بودم، حاال چجوري 

 ؟ اصال چه کسي را داشتم که من بهش رو بندازم؟بايد در عرض يک هفته جورش مي کردم؟ به کي رو مي انداختم

صداي گريه هاي بي امان مامان روانم را چنگ مي انداخت. حاال که چيزي نشده بود، يعني بد شانسي آوردنمان چيزي تازه اي 

ما سوخته نبود. خدايي نکرده خوشبختي مي خواست در خانه ي ما را هم بزند که پشيمان شد! نمي دانم شايد هم زنگ خانه ي 

 است و ما صداي وردش را نمي شنويم.

 از فکرم لبخند کجي زدم و بلند گفتم:

 ـ بسته مامان تمومش کن؛ جورش مي کنم! 

 مامان: چجوري اخـ...

 داشتمش، گفتم:بلند شدم، در حالي که لنگ زنان به سمت کيفم مي رفتم و از روي زمين بر مي

 ـ وقتي مي گم جورش مي کنم، يعني حله ديگه! شما به اين کارها کار نداشته باش. 

ه سريع راستش اگر مي گفتم: خودم هم نمي دانم از کجا جورش مي کنم، جواب درست تري بود تا اين جواب قاطع که آنگون

 آرامش را در دل مامان زنده کرد. 

. هفتاد مليون به داشتم. شايد مي شد از عمه يا شايد هم دايي مقداري قرض کنيمبه تک اتاق خانه رفتم، نياز به کمي فکر کردن 

ا تکيه زده هجايي از آن شوهرعمه ي پولدار بر نمي خورد، شايد ماهيانه ي يکي از بچه هايش هم نمي شد. به تَل رخت خواب 

  بودم و هيستيريک مشتم را به زانو هايم که در بغل جمع کرده بودم، مي کوبيدم.
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دم و گوشي را از روي فکر کنم قبل از هرکاري بهتر بود با بابا تماسي داشته باشم و از او راهنمايي بخواهم. دستم را به بغل کشي

 زمين بلند کردم. از حافظه ي خود موبايل شماره ي بابا را گرفتم:

 ـ مشترک مورد نظر خاموش مي باشد لطفـ...

 ه پايين سر خورد و با زمين برخورد کرد.موبايل همراه با دستم از کنار گوشم ب

 بابا که اهل جا زدن نبود! نکنه اتفاقي براش افتاده؟-

هربار منشي تلفني  من که باورم نمي شد بخواهد ما را در اين شرايط دست تنها بگذارد، چندين بار ديگر هم شماره را گرفتم، اما

 دهم.ميمصمم تر گوشزد مي کرد که کار بس بيهوده اي را انجام 

????? 

تا ساعت يازده شب به هرکس که فکر مي کردم کاري از دستش بر مي آيد زنگ زدم. داليل هرکدام هم براي کمک نکردن به 

نوبه خودشان ساعت ها خنده طلب مي کرد. با خنده ي مهوي بر روي لب که از گريه هم غم انگيز تر بود، بار ديگر در ذهنم 

 مرورشان کردم:

 لهي قربونت برم تو خودت شصت و هشت تومن نداري من بذارم روي پولم؟ مي خوام دماغم رو عمل کنم!عمه: تابان ا

 و آن لحظه بود که يادم افتاد شصت و هشت توماني که دفعه آخر از عمه به صورت دستي گرفته بودم، هنوز پس نداده ام.

 زم شرمنده.دايي: همه پول نقدم رو دادم دالر خريدم، دست بالم خيلي تنگه با

دالري که نمي توانست جان زندگي خواهرش را نجات دهد، به چه دردش مي خورد؟ شايد مي خواست موميايشان کند و با خود 

 به گور ببرد.

دوشيفت کار مي کنه و باز هم هيچي هيچ جا  -زن عمو: وا تابان جان مگه خودت وضعيت ما رو نمي بيني؟ عموت دوشيفت 

 نيست!

ر اين دنيا هيچ چيز، هيچ جا نبود که هيچ، سرجاي خودش هم نبود. انسانيت جاي خود را به چه چيز راست مي گفت، د

ارزشمندي فروخته بود که قصد برگشت هم نداشت؛ به پول؟ دالر، يا گنج قارون؟ انسان که نبودند، الاقل حيوان با ادبي هم 

 نبودند.

که از ناراحتي به خواب رفته بود را با حزن نگاه مي کردم، نفسم را با  همان طور که باالي سر مامان نشسته بودم و به صورتش

 صدا بيرون دادم.

ـ بازم معرفت ميرال که گفت يک و نيم توي بانک پس انداز داره و اگه طالش رو هم بفروشه حدود سه تومن مي تونه بالعوض 

 بهم کمک کنه.

مان ممکن به ديدن با معرفت ترين شخص زندگي ام مي رفتم. کسي که در اين مدت سرم خيلي شلوغ بود، حتما بايد در اولين ز

در اين دنياي وحشي بويي از انسانيت برده بود و همچنان با نجوا هاي خواهرانه اش که از سر نگراني بود، دلگرمم مي کرد. 

 دوستي که نامش دوست نبود، بلکه پاره ي تنم بود.

نيانداخته باشم، اگر از پارسا در خواست مساعده مي کردم چه؟ با کف دست به پيشاني  هيچ کس برايم باقي نمانده بود که بهش رو

 ام کوبيدم و خودم جواب خود را دادم:

توي اون مدت  ـ آخه هفتاد مليون مساعده؟ بعد چند سال بايد براش مجاني کار کني؟ خرج خونه و زندگي چي مي شه؟ البد بايد

 هوا بخوريم و کف پس بديم ديگه! 

 نم.کساميار چه اگر از او مي خواستم، نمي داد؟ نه خيلي زشت بود، حتما فکر مي کرد که مي خواهم ازش سواستفاده 

اني به خود دادم و انقدر پرنده خيالم خود را به اين در و آن در زد که وقتي چشمم به ساعت افتاد پنج صبح را نشان مي داد. تک

ک شلوار يداخل اتاق رفتم، مانتو مشکي که يکي دوسالي از خريدش مي گذشت را با کمي گردن خشک شده ام را ماساژ دادم. 

 همرنگ و شالي به رنگ تيره از کمد بيرون کشيدم.

موهاي بلند خرمايي ام را شانه زدم، از باال ترين حد ممکن با کش بستمشان و جلويش را فرق باز کردم. بعد از پوشيدن لباس 

انداختم، با آن لباس هاي مشکي کامال شبيه عذا دارها شده بودم، اما همين جوري خوب بود. يک قدم  هايم در آينه به خود نگاهي

 به سمت بيرون برداشتم که پشيمان شده، برگشتم و لب هاي خشک شده ام را با يک رژ اناري رنگ مزين کردم.
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که در خانه نمي ماندم؛ وگرنه من به جاي خورده به سمت محل کارم حرکت کردم. خوب بود ن -يکي دو لقمه صبحانه خورده 

م يک خاکي توي همامان سکته را مي زدم. به محض رسيدن، حتما از ميرال مي خوستم که به کافه بيايد، هم ديداري تازه کنيم و 

 سر مشکالت کنيم.

ه همين مي کردند، ب هوا هنوز گرگ و ميش بود و خنکايش پوست را نوازش مي داد، اتوبوس ها تازه ساعت شش شروع به کار

 منظور بيخيال پس انداز  ته مانده پول ته جيبم شده و تاکسي گرفتم.

ع پيشرفت تا مقصد قدري چشم هاي قرمز شده از بي خوابي ديشبم را بستم. باز هم يک ربع دير رسيده بودم، اما براي شرو

 خوبي بود!

تازه وقتي با اقتدار جلوي در کافه ايستادم و توي ذهنم دليل هاي مختلفي را براي دير کردنم پيدا کردم، متوجه شدم که کافه هنوز 

بسته است. از حرص و نفرتم به پارسا و بد قولي هايش، لگد محکمي به در زدم. يکي نبود به آن ديالق گردن شکسته بگويد: آخه 

بان گردن شکسته مي گي شش بيا، چجوري بايد از دراي بسته رد بشه؟ مگه هري پاتره که ورد بخونه و عقل کل تو که به اين تا

 از ديوار رد بشه؟

رفته از  -نفس صدا داري کشيده، همان جا روي تک پله ي جلوي در چوبي نشستم و سرم را روي پاهايم گذاشتم. چشم هايم رفته 

کردم شخصي باالي سرم ايستاده و خيره نگاهم مي کند. سر سنگين شده ام را که  بي خوابي يک شبه ام گرم مي شد که احساس

 بلند کردم، چشم هايم به اخم غليظش روشن شد و آرام گفتم:

 ـ خوبه وهللا! من دو ساعته پشت در موندم، يکي ديگه اخمش رو مي کنه.

کرد. با سر اشاره زد که از جلوي در کنار بروم. مطمئن بودم که مي خواهد بخندد، ولي شديدا روي جدي بودن پا فشاري مي 

خنديدن که بلد نبود هيچ زبان هم نداشت. شانه اي باال انداختم، از جلوي در بلند شدم و لباس هايم را تکاندم. بي هيچ حرفي در را 

 باز کرده و داخل شد، طبق معمول من هم درست پشت سرش به راه افتادم.

جب شد که کيفم از روي شانه ام سر بخورد، همين که خواست به روي زمين بيافتد با دستم ديدن اوضاع آشفته ي کافه مو

گرفتمش. بار ديگر سنگ ريزه داخل دستم، بيشتر در گوشتم فرو رفت و  آخ بلندي از نهادم بلند شد. پارسا به سرعت برگشت و 

و جواب سوالش را که نگرفت سرش را به معنيه چه اتفاقي با نگراني که از چشم هايش مي باريد، سوالي به سر تا پايم نگاه کرد 

 افتاده تکان داد.

 منم به زبانم اشاره کردم و با عاليم دست پرسيدم:  زبون نداري؟

 بي تفاوت شانه باال انداخت.

 اولين صندلي که در تير رس بود را عقب کشيده و رويش نشستم. 

 نه ي دو تنيه ها!ـ زبون دو مثقاليت رو تکون بدي، راحت تر از شو

 دستم که ملتهب و دور تا دور محل فرو رفتگي سنگ کبود شده بود را باال گرفتم و با درد و انزجار گفتم:

 ـ ديروز پرتم کردي زمين اينجوري شدم؛ ديش رو حساب کردم، هفتاد مليون مي شه. ديم رو بده!

را نشنيد، چون بالفاصله در صندلي کناري ام جا گرفت و  چشم هايش تا حدي که جا داشت، گشاد شد. گويي اصال حرفي که زدم

با دقت به دستم نگاه انداخت. اوضاع آشفته کافه برايم سوال شده بود، تمام ميزها کثيف بودند و سفارش هاي نصفه و نيمه روي 

طاليي  -تولد گلبهي  آن ها باقي مانده بود. روي کف پوش چوبي پر از کاغذ رنگي هاي ريز و درشت بود و به ديوار ها تم

 چسبانده بودند.

 هم زمان باهم به صورت هم نگاه کرديم و گفتيم:

 ـ چه اتفاقي افتاده؟

يدم، مجبور شدم سوال ها يکي بود، اما منظور ها از ايران تا آمريکا تفاوت اجتماعي، فرهنگي و ادبي داشت. وقتي سکوتش را د

 که ابتدا من پاسخ دهم:

 و روي زمين افتادم، اينجوري شد!ـ ديروز که خوردم بهت 

 او هم متقاعب از من نگاهي به دور و اطراف انداخت و گفت:

 ـ ديشب تولد بود!
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 هوف بلندي کشيدم و در حالي که کوفتگيه تنم را قبل از کار تخمين مي زدم، گفتم:

 ر مي کردم با الهامه!ـ البد کار هاي الهام رو هم من امروز بايد انجام بدم؟! وظيفه ي جمع کردن ميز ها فک

به سمت طبقه ي  وگويي با ديوار حرف زده باشم؛ پارسا بار ديگر متفکر به دستم نگاهي کرد و بي آنکه جوابم را بدهد بلند شد 

 باال رفت.

ديم، از بي توجهي اش کمي، فقط کمي ناراحت شدم و کار سخت ان روز را هم به پاي تنبيهي که ديروز حرفش را زده بو

 .گذاشتم

 در حال جمع کردن ليوان ها و ظروف روي ميز ها بودم و تند تند غر مي زدم:

ـ خدايا خودم کم بدبختي دارم، اينجا بايد حرص بدبختي هاي اين پارساي بد اخالق رو هم بخورم. با گريه دو سه بار پايم را روي 

اين هفتاد مليون رو جور کنم. وايي تازه جريمه و  زمين کوبيدم و ادامه دادم: ? خدايا مگه که بارون پول بباروني من بتونم

 ديرکردم داره!?

با پشت دستم محکم به پشت پلکم کشيدم تا اشک هاي جمع شده در آن مانع ديدم نشود. براي اينکه لحظه اي هم که شده به فکر 

 مشکالت زندگي ام نباشم زير آواز زدم:

 ـ گل سنگم گل سنگم 

 چي بگم از دل تنگم 

 مث آفتاب اگه بر من نتابي سردم بي رنگم 

 پر آهم پر دردم ...

 داشتم اوج مي گرفتم که حضور ناگهاني ساميار خواندنم را بند آورد. دست هايش را باال آورد و با تمسخر گفت:

 ـ عزيزان به افتخار اين المپ مهتابي يک کف مرتبـ... صلوات بفرستيد!

 نه حرف ضد و نقيض زد.گويي چيزي پشت سر من ديد که اينگو

به پشت سرم نگاهي انداختم، پارسا را ديدم که با يک بطري الکل صنعتي ايستاده و وزنش را روي يک پا انداخته است. شواهد  

نشان مي داد که مدت زيادي است که همان جا تکيه به نرده ها ي راه پله ايستاده است. با خجالت برگشتم، خنده ي دندان نمايي به 

 ار زدم و آرام گفتم:سامي

 ـ شنيده؟

همان طور که چشم هايش خيره شخص پشت سرم بود، دو بار سرش را باال و پايين کرد و در حالي که با بهت ساختگي پلک مي 

 زد، گفت:

 بله، بـ....ـله فکر مي کنم خيلي وقته اينجا هستن! -

ت مجرم ها سر برگرداندم و اميدوار بودم دوباره درد و دل خواستم  سوال بعدي را هم بپرسم که پارسا صدايم کرد، درست با ژس

 هايم را نشنيده باشد. قيافه ي خنثي اش را که ديدم، از سر اسودگي آب دهانم را با صداي بلند قورت دادم.

 کرد:به اشاره ي سرش جلو رفتم و درست رو به رويش ايستادم که بالخره زبان بسته به حرف آمد و کلمات بي ربطي را ادا 

 ـ بهتره بشينيم اينطوري نمي شه!

تم مخالفت کنم که اينطوري نمي شد؟ چي نمي شد؟ الکل بخوريم؟ نه بابا شايد آدم درستي نباشم، اما ديگر الکلي هم نبودم! خواس

ستمال ول دازود تر از من نشست و استين من را هم کشيد. با ترديد روي صندلي کنده مانند نشستم و خيره ي حرکاتش شدم؛  

م تکيه به کاغذيي از جا دستمال کاغذي روي ميز برداشت و مقداري الکل رويش ريخت. رو به ساميار که درست مثل علي بي غ

 ستون زده بود و سخت در گير گوشي اش بود، گفت:

 ـ يه اهنگ بذار صداش رو هم زياد کن، نمي خوام صداي جيغ و دادش بيرون بره!

ازش حرف مي زد،  اد شد و قلبم سخت تقال کرد و نفس هايم به شماره افتاد. نکند تنبيهي که ديروزاز حرفي که زد، چشم هايم گش

 بي عفت کردن من باشد و از اين فکر در تنم رعشه افتاد.
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 ملتمس به ساميار که کال در باغ نبود، نگاه کردم. چطور مي توانست انقدر عادي جلوه کند؟

م. خواستم بلند شوم و کي برساند که با کشيده شدن لبه ي استينم جيغ بلندي زدم و دستم را کشيدهنوز چشمم دنبال ساميار بود تا کم

شت و آرام خود را به يک جاي امن برسانم که براي اولين بار لبخند آرامش بخشش را ديدم و در پسش دست روي بيني اش گذا

 گفت:

 ي کنه!ـ هيس، فقط يه سنگه کوچولو که اگه تو دستت بمونه عفونت م

 هنگ نيمچه لبخند نادرش بودم! يه سنگ کوچولو؟ مگه قصد انجام کار ديگري را نداشت؟

سرت توليد  دلم مي خواست با دست به پيشاني بزنم و به خود بگويم:? خاک بر سر منحرفت کنم که يه فکر درست و حسابي توي

 و توضيع نمي شه!?

 ف ساميار به خود آوردتم:همچنان روي ته ديگ خنده اش زوم کرده بودم که حر

 ـ خورديش بچمون رو!

با يک تکان ناگهاني به زمان حال برگشتم و متوجه حرکات با دقت پارسا شدم که چندين برگ دستمال کاغذي کند و روي کف 

دستش گذاشت و از من خواست دست آسيب ديده ام را روي دستش بگذارم. همانند مسخ شده ها بي هيچ ممانعتي دست روي 

 تش گذاشتم.دس

 ساميار چند قدم به سمت ما برداشت و بعد از فضولي کردن روي کف دستم، با نگاه عاقل اندر صفيه رو به من گفت:

 اوه چيکار کردي دختر؟ چرا ديروز درش نياوردي؟ داره عفونت مي کنه! -ـ اوه  

ش مي کرد؛ فقط همه حواسم به گرماي شديد دستش نه قيافه مچاله شده ي ساميار در چشم بود و نه سوزني که پارسا با الکل تميز

 بود که حتي از چندين برگ دستمال کاغذي هم عبور کرده و باعث منقلب شدن حالم شده بود.

حکمت دستمال کاغذي ها ديگر چه بود؟ يعني تا اين حد آدم مقيدي بود که نمي خواست دست هايمان با هم تماس پيدا کند؟ براي 

 من که مهم نبود.

يواش پوستم را باز کرد. ياد بچگي هايم افتادم که سوزن را از پوستم رد مي کردم، جلوي  -دقت سوزن را باال آورد و يواش با 

هم محلي ها کلي پز مي دادم که مثال چه کار شاقي کرده ام. آن از همه جا بيخبر ها هم خيال مي کردند چقدر جان سختم، خبر 

 نداشتند هيچ دردي ندارد.

 تفريحات سالم يک ده هفتادي بيشتر از اين ها نمي شد که!

اما دست من در اين شرايط فرق داشت، کمي که پوستم را کنار زد تازه درد در تمام وجودم پيچيد، سنگ حسابي جا باز کرده و 

خالي کند، چنان  بيرون کشيدنش کار بس دشواري شده بود. هر بار که سوزن را توي دستم مي کرد تا دور و اطراف سنگ را

 درد و فشار سهمناکي به آن مستولي مي شد که ناخود آگاه به زور هم که شده دستم را از گرماي مطلوب دستش مي کشيدم.

ساميار مدام با حرف هايش مغزم را تليت مي کرد، اما بازهم نمي توانست حواسم را پرت کند. سر سوزن که به سنگ خورد هوا 

ليد شده ام به داخل کشيدم و دستم را مشت کردم. خواستم دوباره بکشمش که ساميار سريع مچ دستم را را از ميان دندان هاي ک

 گرفت و گفت:

 ـ هرکي دستش رو بکشه خره! اشاره اي به پارسا زد ادامه داد:

 ـ اقاي دکتر تمرکزش بهم مي خوره، هاپو مي شه بعد پاچمون رو مي گيره ها!

داشته بود، حاال ستم از زور درد گريه کنم يا به چرند و پرند هاي ساميار بخندم! شک دلم را برعجب گيري کرده بودم، نمي دان

مي خوام بهم چي شده بود اين مجسمه ي اخم، مهربان شده بود؟ نکند آرامش قبل از طوفان بود؟ از شما به ما رسيده، اصال ن

 خوبي کني!

 مشکوک به قيافه ي جذابش نگاه کردم و آرام گفتم: 

 بال به دور! -
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ي رسيد و يا به حدود يک ربع انقدر در دستم کند و کاو کرد که اگر کمي ديگر ادامه مي داد، مطمئن بودم که يا به چاه نفت م

اال بماند که اورانيوم غني شده. خالصه ي ماجرا که بالخره سنگ را به هر جان کندني که بود از ته وجود ما بيرون کشيد؛ ح

 ريختم و براي جلو گيري از جيغ زدن لب هايم را گاز زدم.چقدر از درد عرق 

 ساميار در حالي که سنگ ريزه را با احترام در دستم مي گذاشت، گفت:

 ـ متاسفم خانم، ما تمام تالشمون رو کرديم، اما بچه رو از دست  داديم و فقط مادر زنده مونده!

 ت:اله خيالي جراحي رو از سرش در مي آورد، با تاسف گفسرش را به حالت بامزه اي پايين انداخت و در حالي که ک

 بچه مرده به دنيا اومد!-

 ايم گفت:چشم هايم را درشت کرده و لب هايم را به جلو جمع کردم تا به حرفش نخندم که بالفاصله ساميار به حالت لب ه

 ـ بوس مي خواي؟

نترل کنم؛ هرچه تف در دهنم بود از ميان لب هاي غنچه شده نياز به خنديدن در وجودم شدت گرفت و ديگر نتوانستم خودم را ک

 ام به بيرون پاشيد که ساميار با اعتراض دستانش را باال گرفت و گفت:

 دوش گرفتم! بسته ديگه االن سرما مي خورم.-

 در حالي که بريده بريده مي خنديدم گفتم:

 وايـ...ـي خيلي بيشعوري ساميار.-

 به دنبال چيزي بود که ساميار او را هم مستفيض الفاظش کرد: در همان حين پارسا در جيبش

 ـ دکتر خسته نباشيد؛ خدايي اگه روي زمين رو انقدر مي کندي، االن به گنج رسيده بوديم و همه را از فقر نجات مي داديم.

با ديدن چسب زخم در پارسا که بالخره چيزي که مي خواست در جيب شلوار تنگش پيدا کرده بود، به سختي بيرون کشيدش. 

 دستش متعجب شديم! گويي ساميار فکر من را خوانده باشد، گفت:

ـ االن توي کيف مهتابي) تابان( رو نگاه کني، توش دستمال کاغذي پيدا نمي شه و تو با خودت چسب زخم اين طرف اون طرف 

 سوسک ببيني جيغ مي زني!مي بري؟ البد فردا هم بايد توي کيف پولت دنبال الک بگردم. دو روز ديگه ام 

پارسا يکي از آن اخم هاي صدا خفه کنش را کرد که صداي خنده من و ساميار هم زمان با هم بند آمد. چسب زخم را در سکوت 

 به دستم زد و به ثانيه نکشيد که غيبش زد.

کافه باز شد و شروع روز کاري  با کمک ساميار کارها را به ترتيب انجام داديم، حول حوش ساعت يازده بود که دوباره درهاي

 زماني اعالم شد که ما از ساعت ها قبلش جان کنده بوديم و نايي براي ادامه ي روز نداشتيم.

احساس آدم هاي از جنگ برگشته را داشتم، ولي درد من کار بيش از اندازه يا هفتاد مليون بدهکاري نبود. درد من بوي عطر تلخ 

چسب زخم کف دستم را برداشته بود و با هر باري که دستم را به آب مي زدم، بويش بيشتر مي و خنک پارسا بود که به خاطر 

 شد. نمي دانم ديگر چرا به جيبش ادکلن مي زد که اينگونه يک چسب زخم بي خاصيت در ذهنم، يادآور حضورش شود!

باعث شده بود تمرکزم را از دست بدهم،  به ياد آوردن گرماي دستش و بوي شديد تنش که هرجا مي رفتم، همراهي ام مي کرد،

سه باري با الهام يکي به دو کنم و درخواست دوستي يکي از مشتري ها را هم با کشيده اي محکم جواب بدهم و بر عکس   -دو 

 روز قبل که کلي با ساميار خنديده بوديم حتي جواب حرف هايش را هم ندهم.

اه نداشت. آنقدر يد، اما با اين وضع آمدنش جز سوال پيچ شدنم، چيز ديگري به همرمي خواستم از ميرال بخواهم که به کافه بيا

دم که قهوه ريخته بودم، کيک بريده بودم و کارهاي ديگر که احساس ضعف مي کردم. حسابي روز بدي را داشتم طي مي کر

 ساميار دوتا به شانه ام زد و به جلوي در اشاره کرد:

 ـ جفت شيش رهام اومد!

غرورش  توجهم جلب يک دختر قد بلند با اندامي کامال روي فرم شد که شيک پوشيش چشمم را مي زد. موزون راه مي رفت و

 دت کردم.همه را مجبور مي کرد که خيره نگاهش کنند و از همه بدتر چشم هايش انقدر زيبا آرايش شده بود که من هم حسا

م که پارسا عاشق من شده است! فکرش هم غير ممکن بود که پارسا اين داف چقدر احمق بودم که آن روز توي ماشين فکر کرد

 همه چيز تمام را بگذارد و عاشق من شود. اصال تا االن کجا بود؟ چرا انقدر يهويي سر و کله اش پيدا شده بود؟
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 ساميار که نگاه خيره من را ديد، سوال را از چشمان خواند و نپرسيده جواب داد: 

 د باهاش آشنا شده، خيلي از خود راضيه؛ اصال ازش خوشم نمياد! ـ ديشب تو تول

 و بعد محکم به پشتم زد که حسابي پوستم سوخت و ادامه داد:

 ـ تابان خودمون رو عشقه!

 من هم يک مشت محکم به بازوي ورزيده اش زدم و با نگاه طلب کاري گفتم:

 و من عشقت شدم؟ ـ اره دو بار! حاال که به تو پا نداده شده از خود راضي

 خنده صدا داري زد، چشم هاي گرد و با نمکش رو جمع کرد و گفت:

 ـ توام وارديا...!

جفت ششه پارسا با کمال وقار و فيس و چوس از کنارمون رد شد و خودش رو از پله ها باال کشيد؛ هنوز چند دقيقه اي از رفتنش 

دوتا قهوه ترک باال ببرم و به دستشان برسانم. کافي بود يک  نمي گذشت که جناب رئيس طي يک تماس کوتاه عرض داشت که

بار براي کالسش هم که شده قهوه ي ترک بخوري و يک عمر جد و ننه ي مخترعش را از تلخي مفرطش فحش بدهي! نمي دانم 

و تلخي را حس نمي  اين باکالس ها با شيريني خودشان مي خوردند که تلخي قهوه ي ترک قابل تحمل مي شد يا زبانشان فلج بود

 کرد.

من که ساميار را سرگرم دختر تازه وارد ديدم، خود دست به کار شدم؛ آب جوش در قهوه خوري هاي شيک ريختم و در عوض 

 قهوه ترک بسته هاي پودر نسکافه را در آن خالي کردم و زير لب گفتم:

 ـ لياقتتون در همين حده!

خل قهوه خوري مخصوص پارسا را سرکشيدم و برايش قهوه ي ترک ريختم. سيني را به ثانيه نکشيد که پشيمان شده، نسکافه دا

به دست گرفتم تا به طبقه ي باال بروم که با يادآوري قيافه ي جفت شش دسته هاي سيني را چنگ زدم و دوباره روي کانتر 

 نش افتادم.کوبيدمش. نمي دانم اين همه حسادت از کجا در من رخنه کرده بود که به فکر اذيت کرد

بيسکوييت هاي کرم دار کاکائويي را برداشتم و داخل ست چيني دور طاليي کافه چيدم. تا اين جايش را ساميار هم ديد و با سر 

تاييد کرد که يعني کار خوبي مي کني، اما همين که سر برگرداند تا به ادامه ي صحبتش با مشتري برسد، الي همه ي بيسکوييت 

سومين کشوي بزرگ و چوبي از سمت راست را باز و پماد سوختگي را از آن خارج کردم؛ تمام کرم  ها را باز کردم، در

کاکائوي الي بيسکويت را با دندون تراشيده و خوردم و از پماد سوختگي پر و دوباره دو طرف بيسکوييت را به هم چسباندم. 

ن خود نمايي مي کرد، تضاد جالبي به هم زده بود و قيافه ي بيسکوييت هاي قهوه اي با آن کرم پماد سوختگي سفيد که در بينشا

 خوبي داشت.

به هيچ چيز فکر نمي کردم، نه به خانه اي که داشت از چنگمان در مي آمد، نه به اينکه اگر پارسا قضيه ي نسکافه، ليوان دهني 

اتاقش بمانم فضولي کنم، پس سطل و طي و بيسکوييت ها را بفهمد ممکن است اخراجم کند. فقط دلم مي خواست کمي بيشتر در 

 را هم به سختي با خود باال بردم.

مثل دفعه ي قبل پشت در که رسيدم به خاطر پر بودن دست هايم، از پا براي بازکردنش استفاده کردم. دخترک که سخت درگير 

م اخم غليظي نثارش کردم، گويي دلبري بود، به خاطر ورود ناگهاني من از جايش پريد و پشت چشمي برايم نازک کرد. من ه

 هريک حريف مي طلبيديم و پارسا هم با لذت ما را تماشا مي کرد.

 کمي ازش دلخور بودم براي چه اش را خودم هم نمي دانستم!

اق پا تند چشم هايم را براي جفت شش لوچ کردم و بدون اينکه حتي نگاهي به بُت اخم بندازم يک راست به سمت ميز وسط ات

ي کرد، نگاه مسيني را روي آن گذاشتم؛ قهوه ترک را بلند کرده و به دستش دادم. به دختر پرو که تحقيرآميز نگاهم  کردم و

حمي بگويم: پليدي کردم. دلم مي خواست وقتي براي خودشيريني از قهوه ي ترکش تعريف مي کرد، آنجا باشم و با نهايت بي ر

تاق خارج امنصرف از ديدن اين صحنه ي فوق هيجاني خواستم با سطل و طي از  يعني فرق قهوه با نسکافه را نمي فهمي؟ اما

 شوم که پارسا گفت:

 ـ يادت که نرفته؟ از کجا بدونم مسموم نيست؟ بالخره من جمونگ کافه رويا ام!

روز زده بودم، دختر  که از حرف هاي پارسا سر در نمي آورد گنگ نگاه مي کرد، اما من نمي دانستم از يادآوري حرفي که دي

بخندم يا از خواسته ي پارسا دوباره حرص بخورم. کامال در جريان بودم که قصدي جز درآوردن صداي من ندارد، پس بيخيال 
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تر از هميشه به سمتش رفتم و ليوان را از دستش بيرون کشيدم؛ با يک قلپ تقريبا نصف محتواي داخل ليوان را خوردم و دوباره 

 نش که در هوا خشک شده بود جا کردم.ليوان را بين انگشتا

 دختر قيافه اش را کج کرد و با آزردگي مزاج گفت:

 ـ مي خواي دهني اين رو بخوري؟ نگاهي به سرتا پاييم انداخت و ادامه داد:

 ـ رهام من مريض ميشي ها!

 پارسا اخم تصنعي کرد، لب پاينش را گاز زد و با چشم به من اشاره کرد:

 وردش صحبت مي کنيم.ـ دلربا! بعد در م

دلم جواب دندان شکن مي خواست، اما به دفعه ي بعد موکولش کردم؛ فعال خوردن همان نسکافه با مزه ي بيسکوييت سوختگي 

برايش کافي بود. مثل هميشه که قهر مي کردم با طرف صحبت مي کردم، عادي رفتار مي کردم اما هرگز در چشم هايش نگاه 

کوچکي به آن دو موجود از خود راضي بياندازم از اتاق خارج شدم و در را بهم کوبيدم که صداي  نمي کردم؛ بي آنکه نگاه

 پارسا از داخل بلند شد:

 ـ چه خبرته؟ 

 شانه هايم را به سمت باال جمع کردم، لبخند مليحي زده و گفتم:

 ـ خبر سالمتي!

???? 

يک ساعتي مي شد که با ميرال در حياط نشسته بوديم و ستاره هاي تک و توک در آسمان کثيف شهر را نظاره مي کرديم؛ ميرال 

طبق خواسته ي من براي شام آمده بود و حاال بعد اينکه تمام زير بم اتفاق هاي اين چند روز را از زير زبانم کشيده بود، ساکت 

 ال راه حل مي گشت.به گوشه اي خيره شده و به دنب

 ميرال: يافتم! 

 بشکني در هوا زد که باعث شد از فکر عميقم بپرم، سوالي و با تعجب نگاهش کنم.

 ـ مرگ خب ديگه دادت براي چيه! توي مگس مغز مگه بلدي فکرم بکني؟

 با ذوق سرش را باال پايين کرد و گفت:

 اه بيشتر نداري...ـ فعال که توي عقل کل از من کمک خواستي! ببين عقشم يه ر

 ـ د بنال ديگه!

 ميرال: بايد مخ يکدومشون رو بزني! اصال همين االن خودت گفتي مخ ساميار همين جوري زده هست...

 ـ اصال حرفشم نزن، ساميار هر پنج دقيقه عاشق يکيه آخرشم مي گه" عشق اول و آخر فقط مادر! "

 ميرال: خب اين آقاي پارسا که مي گفتي چي؟

م چهارتا شد، قلبم دوباره شروع به ريتميک زدن کرد. مرده شور اين قلب بي جنبه را ببرند که با هر بار آوردن اسمش چشم هاي

 هم ابراز وجود مي کرد. منکر صداي بلند قلبم، دماغم را جمع کرده و درست ماننده گربه که دستش به گوشت نمي رسد، گفتم:

نخ  خوره، اون گند دماغ رو من نمي تونم نگاه کنم، حاال به خاطر هفتاد تومن برم بشاون رو ب اه رحمت به شيري که بره -ـ اه 

 بدم؟

 ميرال سرش را خاراند و گفت:

ي نگو نه اون چرتي که تو گفتي! ديگه چرا ضرب المثل رو تحريف مي کني؟ بلد نيست« رحمت به شيري که خورده»ـ اوال 

 ظرت در مورد امير چيه؟خواهر من! دوما مجبوري بهش فکر کني؛ سوما ن
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 اين بار از ته دل گفتم:

 اه حرف اون روکه اصال نزن. -ـ اه 

و راه! خو اه داري برو دستشويي! منتظر برد پيتي تو آيا؟ االن بالخره بايد تصميمت بگيري  –ميرال: زهر مار همش که شد اه 

 !يکدومشون پروژه بريزي تا آخر هفته مخش کني، وگرنه کالهت پس معرکست

وض کرده عاگر بي خانمان مي شديم سنگين تر بودم تا بخواهم خود را پيش يکي از اين ها کوچک کنم. براي اينکه بحث را 

 باشم، پاسور ها را از روي زير انداز کوچکي که در حياط پهن کرده بوديم برداشتم و شروع به بُر زدن کردم.

 يا يه دست حکم بازي کنيم.ـ بعد در موردش درست و درمون حرف مي زنيم، فعال ب

 ميرال: بحث رو عوض نکن، بگو جنمش رو ندارم که دلبري کنم.

 بدون کوچيک ترين اهميتي به حرفش، گفتم:

 ـخب سر چي شرط ببنديم براي حکم؟

 ميرال که ديد حرف هايش آب در هاون کوبيدن است، با کمي فکر گفت:

 ـ تو باختي بايد مخ آقاي پارسا رو بزني؛ نزني ام من بهش پيامک ميدم و مي گم که تو عاشقشي!

 از آنجايي که در بر زدن جر زني کرده بودم و خيالم از باختنش راحت بود، با فراغ خاطر گفتم:

 ني و بعد بيرون بياي!ـ اگه تو ببازي بايد تو همين ساعت بري توي خونه متروکه اي که پشت خونمونه و يه دور بز

من با خيال راحت، اما ميرال با کمي ترديد و اعتراض قبول کرد. همان دست اول حاکم ُکدي شد و دست هاي بعد فقط توانست 

 رفع کدي اش را بگيرد. دست آخر بوديم که تازه متوجه ي جرزني هاي مکررم شد.

 نيست اين بي انصافيه.ميرال: کثافت تو جر زدي! تو کارت ها رو چيده بودي؛ قبول 

 نگاه سرشار از شيطنتم را به صورتش دوختم و بيخيال گفتم:

 ـ قرار به بردنه نگفتيم که چجوري ببريم!

 به هر سختي بود ناجوان مردانه دست آخر را هم هفت به سه بردم، دستم را فيگور دادم و بازويم را ماچ کردم.

 ـ چه مي کنه اين بازي کن. 

 م مانده بود اشکش در بيايد، گفتم:رو به ميرال که ک

 ـ چيزي از ارزش هاي شما کم نمي شه پهلوان، سالم خرابه! سالم تاريکي! سالم ارواح خبيث! چه بُرد خوش بويـ...

 دمپايي پالستيکي اش را بلند کرده و يکي محکم به پايم کوبيد. به حالت جيغ جيغويي گفت:

 ست، نصف شبي من کجا پاشم برم؟ـ تو جرزني کردي! اين بازي ناجوان مردان

 سه بار گردن انداختم و به حالت خوانندگي گفتم: -برايش دو 

 ـ زير قولت نزن من رو تو حساب کردم!

 دو سه دفعه با دست زدتم و با دندان غروچي گفت:

 ـ مرگ من رو تو حساب کردم. 

ئن شدم دوباره برداشتم، از خواب بودن مامان که مطم بي توجه به عز و جز کردن هايش داخل خانه  رفتم و دوتا مانتو با شال

شي فکستني ام توي حياط پيش ميرال برگشتم. مانتو شال خود را پوشيدم و ميرال راهم مجبور به آماده شدن کردم. به ساعت گو

 نگاهي انداختم که يک بامداد را نشان مي داد.

ها باهم حرف  ها ته کوچه پاتوق کرده بودند و درست مثل خاله زنکبه سمت در رفتم اليش را به آرام باز کردم، باز هم پسر 

 مي زدند. ميرال که موقعيت را ديد خوشحال و گفت:
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 ـ خب ديگه با اين شرايط بريم بيرون آمارمون رو در ميارن، پس منتفيه. من ميرم بخوابم!

 از پشت لباسش را گرفته و کشيدم.

 مي کنم. ـ چي چيو بخوابم؟ بيا اينجا االن درستش

 ش مي کردم.از گوشه ي حياط نردبان چوبي فرسوده را به آهستگي بلند کردم، به هر سختي بود براي رفتن به پشت بام تنظيم

 ميرال: من از اين باال نميرما! خودت مي دوني ترس از ارتفاع دارم.

 چشم هايم را ريز کردم و هن و هن کنان در حين تکان دادن نردبان چوبي گفتم:

 رط بستي پاش وايستا، باال ميري، خوبم ميري!ـ ش

 از گوشه ي مانتو اش گرفتم و به طرف نردبان کشاندمش. پله اول، دوم به سوم نرسيده بود که به آرام التماس کردن افتاد:

 ـ وايي يا قمر بني هاشم! خدايـ..ـا غلط کردم؛ وايي تابان دارم ميوفتم!

تند تند پله ها را پشت سرش باال رفتم، دستم را روي دهانش گذاشتم و با کلي هول دادن و تهديد کردن از نردباني که به زور  

وزن يک نفر را تحمل مي کرد، باال بردمش. به پشت بام خانه که رسيديم تازه نفس حبس شده اش را بيرون داد؛ زانو هايش مي 

 لرزيدند.

 شتم و از روي دور چيني همسايه خود را باال کشيدم، از او هم خواستم که دنبالم بياييد.يواش قدم بردا -يواش 

حاال کوچه پشتي درست رو به رويمان بود و خانه ي متروک که خوفش آدم را مي گرفت، در چشم مي زد. ميرال به حالت 

 طلبکار گفت:

 ـ باهوش حاال چجوري بريم پايين؟

 ون تيربرق رو ببين، درست چسبيده به ديوار خونه.ـ شجاع شدي زبون در آوردي! ا

 ميرال چشم هايش درشت شد و با ناباوري گفت:

 ـ نگو که...

 چرا عزيزم من خودم چندين بار امتحانش کردم امن امنه، جواب ميده! -ـ چرا 

 ميرال که راهش را مي کشيد تا به خانه برگردد، دست در هوا برايم تکان داد و گفت:

 ثل تو تارزان نيستن، مگه من رو بکشي و جنازم رو از تيربرق پايين ببري!ـ همه که م

 دست به سينه گفتم:

 ـ باشه هرجور تو راحتي، فقط اگه تونستي تنهايي ازون نردبون پايين برو و روي منم براي کمک کردن حساب نکن.

ان جا شروع کرد خودش را فحش دادن. خنده ام گرفته انگار که حرفم را نشنيده باشد رفت، ارتفاع بام تا حياطمان را که ديد؛ هم

 بود! زورش به من نمي رسيد و خودش را مورد عنايت قرار مي داد. موقعيت را که جور ديدم، جنگ رواني راه انداختم:

 ـ اگه مثل من مانکن بودي، وزن اضافه نداشتي، مي تونستي مثل آب خوردن از تير پايين بري.

 فعال شد، سريع گفت:سنسور هاي حسادتش که 

 ـ خب االنم مي تونم، من به اين مانکني!

رق پايين بموفق شده بودم، خانم است ديگر! وزن و سن مي شود نقاط ضعفش. طي يک آموزش چند ثانيه اي، خود از تير چراغ 

 رفتم و از پايين ُکچش? کردم. فوشم مي داد و يکي از پله هاي تير را پايين مي آمد.

 رت رو ببرن؛ زنده پايين برسم، توي همون خونه متروکه چالت مي کنم!ـ اي مرده شو

 )? ُکچ کردن: راهنمايي کردن شاگرد توست مربي از کنار رينگ.(
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بار پيرزن  اين تيره برق خوب راهي براي فرار بود، چندين بار براي فرار از کتک هاي مامان اين کار را کرده بودم و هر

 ندگي مي کرد، لنگه دمپاييش را همچون تيره عشق به سمت باسنم روانه کرده بود. تنهايي که در خانه پشتي ز

 بالخره ميرال پايش به زمين رسيد و خواست بلند داد بزند که فوري جلوي دهنش را گرفتم. 

ته جارو مي سـ هيس! اينجا يه فاطي کماندو زندگي مي کنه ضرب شست خوبي داره؛  اين بار بفهمه باز اين کار رو کردم با د

 زنتم.

 نفسي گرفته، گفت: پچ وار و با -وقتي تقال کرد که دستم را بردارم تازه متوجه شدم راه تنفسش را بسته ام. ميرال پچ 

 ـ خب حاال چي؟ اگه االن يکي ما رو خفت کنه چي؟ هي تابان بيا برگرديم من دارم سکته مي کنم!

و به روي خانه خرابه کشاندمش. بهتر بود واقعيت را بهش مي گفتم، اين از زير روشنايي چراغ به گوشه اي تاريک درست ر

پچ وار  -جوري فکر نمي کرد به خاطر يک بازي ناجوان مردانه قراراست اين کار را انجام دهد. آب دهنم را قورت داده و پچ 

 گفتم:

خانه روشن مي شه؛ چند دقيقه بعضي اوقات  ـ ببين، هروقت شبا ميرم پشت بوم يه نگاهي به دور اطراف بندازم، يهو داخل اين

 هم تا چند ساعت روشن مي مونه! همين جوري بهت مي گفتم که عمرا نمي اومدي، مجبور شدم با دقل تا اينجا بکشمت. 

 خواست اعتراض کند که گفتم:

 ـ هيس بيا ببينيم کي اينجاست؛ همين يه بار! اصال فکر کن مجاني مي خواييم بريم تونل وحشت! 

 ميرال هم به تقليد از من آرام گفت:

 ـ آخه چرا انقدر تو بي فکري؟ اگه يه باليي سرمون بياد چي!؟ مگه تو فضولي که کي اينجاست؟

 ـ خيلي خب تو ميتوني برگردي، ولي من تا اينجا اومدم مي خوام ببينم اين تو چخبره! 

چند وقتي بود که اين خانه ذهنم را دگير خود کرده بود، حاال هم طبق معمول مرام و معرفتش اجازه برگشت به او را نداد. واقعا  

 دليل خوبي شده بود تا از شر فکر هاي مزخرف ميرال خالص شوم.

يک ماشين با چراغ هاي روشن از ته کوچه داشت به سمت ما مي آمد که با اشاره ي دست من به ديوار سيماني چسبيده و از 

 حرف زدن باز ايستاديم.

 به طور کامل از کوچه خارج شد، دوباره به حالت عادي بازگشتيم.ماشين که 

 ميرال: حاال چجوري بريم توش؟

نگاهمان متوجه خانه شد، خانه اي که يکي از لنگه هاي درش از لوال در آمده و حياطش که پر از علف هاي خود رو بود را به 

 نمايش گذاشته بود.

وار هاي ريخته اش مشخص بود، اما از آن جايي که ما ايستاده بوديم، چيزي جز در از پشت بام دو پنجره ي خانه و بعضي از دي

 فرسوده زنگ زده ديده نمي شد.

يه نفس بلند کشيدم، ميرال آنقدر ترسيده بود که صداي قلبش را من هم مي شنيدم! بار ديگر لب تر کردم و در حالي که ريز شن 

 سيماني را مي تکاندم، گفتم: هاي چسبيده به دستم، در اثر تکيه به ديوار

 ـ ببين: صورتمون رو مي پوشونيم، يه بسم هللا مي گيم و ميريم يه سرک مي کشيم و بر مي گرديم.

 ميرال: نقشه ازين بهتر نداري؟

 اشتم.تند قدم برد -بي توجه به حرف هايش که از سر ترس بود، کاري که گفتم را انجام داده و تا جلوي در خانه تند 

لوالي زوار در  هم از ترسش پشت سرم پا تند کرد؛ در را کمي بيشتر باز کردم که راحت تر داخل شويم، در همان وا نفسا ميرال

 رفته اش صداي بدي توليد کرد که هردو چشم هايم را از شوک و ترس لو رفتن، محکم بستم.

ف سوراخ اهي زبر و تيز را گاه گاهي با تصربا کلي شک و ترديد پا در علف هاي بلند گذاشتم. برگ هاي خشک و نمور و گ

. هر بار هاي دمپايي ام حس مي کردم. حس طراوت بعضي از همان علف هاي خود ساخته هم گاهي پوست پايم را قلقلک مي داد

 که چيز مشکوکي به پاي ميرال برخورد مي کرد، جيغ هاي خفه مي کشيد و مانتوي من را از پشت چنگ مي گرفت. 
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رگردم که با ورودي رسيديم، در را آرام بازکردم که چيزي با سرعت خيلي زياد از پشت سرم عبور کرد! خواستم ب به جلوي در

 چيز سفتي برخورد کرده و ديگر نتوانستم جلوي جيغ بلندم را بگيرم. 

???? 

 رهام:

. بعد از يک رهنگ به پايان برسدبراي آخرين بار خود را در آينه ماشين چک کردم، چيزي نمانده بود تا يک ساعت وعده اي س

 مدت طوالني دوباره مي خواستم با خاطراتي رو به رو شوم که همين جا درست ته گلويم را به سوزش مي انداخت.

ر بالفاصله که همين که از در ورودي داخل سالن انتظار کالنتري شدم، از سرباز هاي قديم گرفته تا نظافت چي و کارکنان ديگ

 د.، ابتدا با شک و ترديد نگاه مي کردند و بعد از شناسايي، با احترام نظامي خوش آمد مي گفتنمن را مي ديدند

مثل دفعه ي آخر يک راست به سمت دفتر سرهنگ رفتم؛ دو تقه به در زدم و پشت سرش وارد شدم. سرش داخل کلي برگه و 

 پرونده بود و با دقت برسيشان مي کرد. 

وجود کرده باشم که در همان لحظه سرش را با بي ميلي بلند کرد، اما تا من را ديد گل از گلش صدايم را صاف کردم تا ابراز 

 شکفت، از پشت ميز بلند شد و با قدم هايي قرص و محکم به سمتم آمد.

 انتظار داشتم در آغوش کشيده شوم، ولي ضربه ي محکمي به پشتم زد و با تشر گفت:

 ـ پس لباس فرمت کو؟

 ر آورده بودم و شروع به بافتن ريسمان سياه و سفيدي از جواب ها کردم:از تعجب شاخ د 

 ـ خب ... خب من استعفا دا...

 وسط حرفم را با دستش که باال آورد، قيچي کرده و با جديت اشاره کرد که روي نزديک ترين صندلي به ميز کارش بنشينم.

 تند توضيح دادن کرد. -بدون در نظر گرفتن غيبت طوالني ام، گويي هيچ اتفاقي نيوفتاده است، شروع به تند 

 سرهنگ: يک باند جديد پول شويي و کاله برداري به تازگي وارد ايران شده؛

دست دارن، نفوذ توش  شههرجور خالفي ام که فکرش رو بکني، انجام ميدن! توي هر معامله خالفي که توي اين شهر انجام مي

سه فقره قتل با گلوله هستش و يه دختر که نمي دونم  -غير ممکنه! اطالعاتمون در حد صفره و تقريبا تنها سر نخمون، دو 

 ارتباطش دقيقا با اون ها چيه، اما مشخصه اطالعات زيادي داره! 

همه مدت که با خود کلنجار رفته بودم تا  بيخيال اين چشم هايم را در کاسه چرخاندم، از خودم حرصم گرفته بود که بعد از اين 

دادم و در سرم داده ها را به دنبال سر نخ و راه نفوذ، باال و پايين مي کردم. کلي کار شوم، باز هم داشتم با دقت تمام گوش مي

 .نقشه در ذهنم ريخته بودم و حاال هم مي خواستم سوال هاي در ذهنم را به صورت بي اختيار بپرسم

 ـ خب از کجا معلوم قتل ها کار اين گروه باشه؟

 سرهنگ متاسف سرش را پايين انداخت و گفت:

 ـ چون از نفوذي هاي خودمون بودند! با يک روش و يک نوع تفنگ کشته شدند! 

 دانست و يک راست سر اصل مطلب رفته بود.سرم براي اين جور پرونده ها درد مي کرد و اين را سرهنگ هم خوب مي

 شايد من بتونم نفوذ کنـ... ـ

 سرهنگ دستي در هوا تکان داد و وسط حرفم پريد:

 ـ "شايد" نه! اين پرونده براي توعه. 

 تمامي برگه هاي روي ميزش را جمع کرد و الي پوشه ي آبي رنگي گذاست و به سمتم گرفت.

 ارت  رو شروع کن! سرهنگـ: فقط حواست باشه که نمي خوام تو رو هم از دست بدم؛ از همين االن ک

 بود. ته دلم خوشحالي زايدالوصفي موج مي زد، گويي نافم را با درد سر بريده بودند که اينگونه دلم با دردسر خوش
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رچه زود تر از پرونده را روي هوا زدم، ديگر نمي توانستم انکار کنم که چقدر دلم براي اين شغل تنگ شده بود. مي خواستم ه

م معني خوبي نده را دقيق بخوانم؛ پس از روي صندلي با شتاب بلند شدم. احترام نظامي بدون لباس فراتاق خارج شوم تا پرو

 نداشت، پس کالمي اجازه ي مرخصي خواستم.

 است.  دانست از خوب راهي وارد شدهسرهنگ لبخند معني داري زد. خودش هم خوب مي

 سرهنگ: لباس فرمت توي اتاقت آويزونه .

 خواستم خارج شوم که حرف آخرش جلوي در متوقفم کرد:سري تکان دادم و 

 ـ احتمال اينکه با حسام هم در ارتباط باشن خيلي زياده! 

 ته دلم خالي شد، حسام؟ خوب بود! بعد از دو ماه استراحت شروع خوبي بود. 

 دستم را مشت کردم، اشتياقم براي خواندن پرونده بيشتر شد و به سرعت از اتاق خارج شدم... 

انقدر ذهنم درگير پرونده اي که خود توفيق اجباري مي نمود، شده بود که حتي به شاهين هم سر نزدم. يک راست به اتاقم رفتم، 

ابتدا با شوق و ذوق  لباس فرم خوش دوختم را پوشيدم و با پرستيژ خاصي پشت ميز نشستم، چشم هايم را از سر آرامش 

با خود آن لحظه اي را تصور کردم که بالخره دست حسام بي همه چيز را رو کرده مضاعف تزريق شده در تن و جانم بستم و 

 ام.

دست هايم را از روي ميز برداشتم، به ابرو هاي پر پشت و پهنم کشيدم و هم زمان براي شروع اين پرونده از خدا کمک 

ده را باز کردم. بعد از دقايقي مطالعه ي خواستم. با ترديد و لبخند کجي که گوشه ي لبم جا خوش کرده بود دست برده و پرون

 موشکافانه متوجه شدم که:

مدارکي که از نفوذي ها به دست آمده بود تقريبا هيچ فايده اي ندارد، تنها سر نخ به دردبخور دختري به نام "دلربا" بود که در 

شکوک بانکي اش بيداد مي کرد و مهماني هاي شبانه شرکت و با مدعوين قمار بازي مي کرد. رفت آمد ها و حساب هاي م

متاسفانه بيش از اين اطالعاتي به دست نيامده و پرونده ناقص مانده بود. البته مشخص بود که همين دلربا را هم از سر کم 

تجربگي خودش شناسايي کرده بودند، احتمال هم مي رفت مهره ي سوخته باشد و سازمانشان تنها با او براي ما دام پهن کرده تا 

فوذ نيرو هاي ما را به سرعت متوجه شود. خالصه تر مي گفتم: سر و ته اين باند بزرگ معلوم نبود و خودم بايد هرچه زود تر ن

دست به کار مي شدم، اين پرونده همانند فيلم و سلاير هاي پليسي نبود که تنها با تغيير قيافه و تن صدا و اصل و نصب همه چيز 

تواني به راحتي نفوذ کني. بايد از جايي شروع مي کردم که انقدر به من مطمئن باشند که حتي حل شود برود رد کارش و تو ب

 ظنشان نرود که من جاسوسم.

کمي ديگر به نقطه اي نا معلوم خيره شدم و در سکوت سرد اتاق سه در چهارم فکر کردم. به ناگاه با مکاني و نقشه اي که به 

 ار کردم:يادم آمد فکرم پاره شد، با خود تکر

 خودشه! کافه رويا... -

از پشت ميز بلند شدم بايد با ساميار در ميان مي گذاشتم و البته قبل از او با سرهنگ که مي دانستم بي صبرانه منتظر نظر من 

ار است؛ ساميار دختر باز تيري بود و مي توانست کمک بزرگي باشد، اما با يادآوري جريان رويا بي خيال کمک گرفتن از سامي

کم  -شدم، اصال دلم نمي خواست عزيز ديگري را هم از دست بدهم. بايد هرچه زود تر رابطه قوي با دلربا به هم مي زدم تا کم 

ضربه فني اش کنم. به همين راحتي هايي هم که خيال مي کردم نبود، باز هم خدا را چه ديدي؟ شايد واقعا دلربا به سيستم و 

 به جاهاي خوب ماجرا مي کشاند.سازمانشان متصل بود و من را 

ه برگردم تا مقدمات دوباره کنار چوب لباسي ايستادم تا لباس هايم را عوض کنم و بعد از اطالع به مافوقم هر چه سريع تر به کاف

هايش گير  م بين دندهمالقات با دلربا را فراهم کنم. کت و پيراهنم را در آوردم، چشمم به زيپ شلوارم افتاد که دوباره لباس زير

ا برداشته بودم. از کرده بود و با دست به پيشاني ام زدم. انقدر تابان با دست به پيشاني مي زد که من هم ناخواسته اين حرکت ر

 روي کالفگي سرم را رو به آسماني که سقف اتاق آن را پوشانده بود بلند کردم و براي خدا لب زدم:

 ـ آخر من رو ديونه مي کنه.

د. زيپ شلوار اداريم زياد درگير زيپ نشدم، خواستم همان قسمتي  که پايين کشيد بودم را باال بکشم که ديدم ديگر باال هم نمي رو

ش کرده بود. اعصابم به حالت نيمه باز مانده بود و نه به باال رفتن راضي مي شد و نه به پايين آمدن! ميان زمين و آسمان جا خو

باسم بيرونم را لداشتم و اين شلوار براي بار دوم بازي اش گرفته بود. بيخيال آن تکه ي آبرو بر شدم؛  به هم ريخت، من عجله

 پوشيدم و کتم را جلويم گرفتم تا مشخص نشود و به همان حالت از اتاق بيرون زدم.
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گذارد، سوار ماشين ي در اختيارم بدقايقي بعد از بازگوي نقشه ام به سرهنگ و با وجود اينکه گفته بود عجله نکنم تا نيروي کمک

کي نبودم که شدم و با نهايت سرعتي که از ماشين بيچاره ام سراغ داشتم به سمت کافه راندم. من مسخره ي يک سري نيروي کم

ي راحت تر کار بخواهم روال پرونده ام را به خاطر گيج بازي هاي آن ها به تاخير بياندازم، سرهنگ خودش مي دانست که تنهاي

ده ارزش مي کنم و باز هم داشت زور مي گفت؛ امکان داشت براي سرپيچي از حرف هايش بهم مشق نظام بدهد، اما اين پرون

ه خواستم در کمردن هم داشت. بعد از پيدا کردن جا پارک در آن خيابان شلوغ بالخره به سمت در کافيشاپ پاتند کردم؛ همين 

 ه زمين افتاد.بز شد و تابان با سرعت از آن بيرون آمد، با من برخورد سختي کرد و چوبي را هول بدهم در ناگهان از داخل با

ه کسي است... چهول کرده، يک قدم به سمتش برداشتم تا از زمين بلندش کنم، اما با يادآوري اين که اين دختر پخش زمين شده 

د، مطمئن بودم بسته بود. به سختي از زمين بلند ش جلوي خودم را گرفتم. جلوي چشم هايم که دوباره به خاطر مرور خاطرات يخ

واست برود خدستش حسابي آسيب ديده است. کيفش که کمي جلو تر افتاده بود را برداشت و بدون آنکه توجهي به پشت سر کند، 

 که صدايم را بلند کردم:

 ـ کجا؟

 کمي تعلل کرد و سپس با عجله گفت:

 برم خونه!ـ اتفاق بدي براي مامانم افتاده، بايد 

يعني چه اتفاقي افتاده بود؟ مرده شورش را ببرند که هر چيزي که به او مربوط بود ناخواسته براي من هم مهم مي شد. براي 

 اينکه احساسات بي موردم را سر کوب کنم، بر خالف ميل دروني ام گفتم:

 ن چيکار کنم که با تو قرار داد بستم؟ـ يادم نمياد اجازه گرفته باشي، براي مامانت مشکل پيش اومده به من چه؟ م

با ابرو هاي در هم تنيده و چشم هاي لغزان در فکر فرو رفت، اين را  از دستش که هيستريک مانتواش را چنگ مي زد، متوجه 

 شدم.

لجبازي رو تابان: آقا پارسا خواهش مي کنم! االن من توي بد شرايطي هستم، هرجور تنبيهي باشه بعدا پاش وايميستم فقط االن 

 کنار بذاريد، اجازه بديد من برم.

دلشوره داشت به دهانم مي رسيد، بايد ته توي ماجرا را در مي آوردم! يکي نبود بگويد: ) لعنتي تو از خداته اين دختر همين االن 

ستم زجر کشش بره زير تريلي و بميره پس ديگه اين اضطرابت براي چيه؟( نه من نمي خواستم به مرگ راحت بميره؛ مي خوا

ذره جانش را از حلقش بيرون بکشم، مي خواستم التماس کردنش را ببينم! دستم را باال آوردم و به کمر  -کنم، مي خواستم ذره 

 زدم که بياد آوردم زيپ کذايي ام که تا نيمه باز بود، به سرعت کت را به همراه دستم به جاي اوليه اش برگرداندم.

 کني؟ـ هرتنبيهي باشه قبول مي 

 سه باري سرش را باال پايين کرد و گفت: -حرف از دهنم در نيامده، روي هوا زدتش و دو 

 آره، هرچي باشه! -ـ آره 

و بعد بدون اينکه منتظر کالمي ديگر از طرف من شود رفت. فعال سر در آوردن از پرونده واجب تر از هر چيز ديگر بود. 

 کافه شدم. بدون اينکه بيش از آن سخت گيري کنم، وارد

سه باري دست هايم را به هم کوبيدم تا توجه همه به  -تک مشتري ها کردم؛ دو  -مشتري چنداني در کافه نبود، نگاهي به تک 

 من جلب شود و گفتم:

 الي کنيد!ـ عزيزان به خاطر يه مشکل شخصي کافه رو مي خوام ببندم، همتون مهمون من هستيد فقط لطفا زود تر کافه رو خ

ادم و از تک ر با دهني باز از آشپزخانه نظاره گر من بود، جاي تعجب داشت که چيزي نمي گفت. به شخصه جلوي در ايستساميا

 رفتم. تک مشتري هايي که خارج مي شدند، معذرت خواهي  کردم و بعد از  اين که کس ديگري باقي نماند به سمت ساميار

ش سر بحث ز صندلي هاي چيده شده پشت اپن نشستم و منتظر ماندم تا خودسوت مي زد و در حال ريختن قهوه بود. روي يکي ا

جا گرفت.  را باز کند. قهوه ها را با سيني آورد، ليوان مخصوصم را جلويم گذاشت، اپن را دور زد و کنار من روي صندلي

نبود و گاه  ا خودشان هم مشخصنفسي تازه کرد و بدون اينکه به من خيره شود، با چشم هاي رگه دار تيره اش که تکليفشان ب

 تيره مي شدند و گاه روشن به فنجان چيني اش زل زد و گفت:

 ـ خب تعريف کن!

 نبايد چيزي مي گفتم، فقط يک کمک کوچک مي خواستم تا بتوانم استارت را بزنم و تا ته ماجرا را تخته گاز بروم.
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 و بار به پشتم زد و گفت:د -سکوتم را که ديد با دست يکي 

شرک نگاهم  خب اينجور که معلومه قرار نيست حرفي به من بزني! فقط بگو چه کاري از دست من برمياد که داشتي مثل گربهـ 

 مي کردي؟ 

ز ترسم اهوش سرشارش هميشه موجب تحسينم بود، يک قلپ از قهوه ام که بخار ازش بلند مي شد را خوردم و با ترديدي که 

 سرچشمه مي گرفت، گفتم:

 ..ـ ساميار.

 ليوانش را که بين دست هايش گرفته بود، به اپن زد و گفت:

 ـ جونم؟ چرا انقدر طفره ميري د بگو قال قضيه رو بکن!

 فکرم را جمع کردم و با لحن محکمي گفتم:

ـ امشب مثال تولد منه، آدرس درست و حسابي ندارم، ولي  يه دختر هست که هرطور شده بايد به تولد تخيليم دعوتش کني، تاکيد 

مي کنم ساميار هرطور شده بايد يه کاري بکني که بياد! من فقط يه اسم ازش دارم، چندتا عکس و اسم يه پاتق توي محله ي از ما 

 بهترونا!

ه بود، اما به خود اجازه سوال پيچ کردن را نمي داد؛ به حال نا مفهوم االنم راضي بود وقتي حال خراب ماه ساميار کمي گيج شد

 قبلم را ديده بود.

 دستي به سر و لباسش کشيد، از جا بلند شد و دستش را به سمتم دراز کرد و گفت: 

 ـ آدرس!

 گفتم:شرمنده معرفتش بودم، نگاهي به صورت هميشه خندانش انداختم و 

 ـ ساميار باهاش الس نمي زني! شماره ام نميدي! بهش نزديکم نمي شي!

 حق به جانب گفت:

 ـ ببخشيد اون وقت دقيقا ببندم بندازمش توي صندوق عقب ماشين بيارمش؟

 تک خنده اي زدم و گفتم:

 !ـ نوچ! محترمانه دعوتش کن. کافيه براي پوکر? بهش تعارف بزني به صورت خود جوش خودش مياد

 لبخند مرموزي زد و درحالي که به سمت بيرون مي رفت، گفت:

 ـ نيومد هم طوري نيست، از روش صندوق عقب استفاده مي کنم.

 خندان سري تکان دادم که ناگهان چيزي به يادم آمد، نامش را صدا زدم و گفتم:

 ـ دعوت مهمونا و کيک و مخلفاتش هم باتو!

 متفکر گفت:

 توعه؟ همه ي هزينه هاي تو که با من شد.ـ ببخشيد اون وقت چي با 

 ?پوکر: نوعي بازي و قمار با ورق شبيه به بازي آس.

رعت از الهام هم الهام که نمي دانم تا آن موقع کجا بود، با دستاني خيس وسط سالن رسيد و با تعجب به اطراف نگاه کرد. به س

 مايه گذاشتم و گفتم:

 رو چجوري بچسبونه!ـ من به الهام نظر ميدم تِم تولد ها 

يد. ساميار دالهام با چشمان گرد نگاهم کرد تا جلوي جيغ زدنش را بگيرد، اما باز هم مي شد ذوق مرگ شدنش را از رفتارش 

فاصله بعد از قيافه با نمکي برايم گرفت و با ژست دخترکشي به سمت در رفت که نگاه مشتاق الهام هم پشت سرش کشيده شد. بال

 م خواستم به چند مغازه آن طرف تر برود و با سليقه ي خودش تم تولد بخرد.رفتنش، از الها
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ر اين کارها دجاي تابان حسابي خالي بود، فردا بايد از کارش سر در مي آوردم، اين دختر خوب زيرآبي مي رفت، اما من خود 

فش کتاني حسابي کاختم که با آن شلوار سبز و استاد بودم. با تکان دادن سر افکارم را پراکنده کردم و نگاهي به سر وضعم اند

خره زيپ شلخته و دهاتي به نظر مي رسيد. به محض برگشت الهام کارها را به دست او سپردم و خود به خانه ام رفتم. بال

قرمزي  نه هايتشلوارم را به هر سختي که  بود باز کردم و يک دوش حسابي گرفتم، از آن هايي که حتي تا نيم ساعت بعد هم گو

 وق مي کرد.ذ -خودش را حفظ مي کرد و پوستت از تميزي ذوق 

در اتاقم نگاهي به تمام لباس هاي کاور شده ام کردم، بعد از کلي چشم چرخاندن، يک شلوار جين زغالي را با جليغه ي هم  

که انتخابم کامل شد، شلوار را به رنگش از کاور درآوردم و پيراهن مارک سفيد يخچالي ام را هم از کمد خارج کردم. بعد از اين

همراه پيراهنم پوشيده، آستين هايش را  تا آرنج تا و جليغه را هم روي پيراهن به تن کردم. جلوي آينه لباس هايم را مرتب کردم 

ل و روي قيافه ي تا حدودي شکسته ي خودم خيره موندم که هنوز هم چشم هاي درشت و مشکي ام شفافيت گذشته را داشت و خا

خيلي کوچيک پوستيم هم کنار لب هاي قرمز روشنم خود نمايي مي کرد. دستي به چال روي چانه ام کشيدم که رويش را ته ريش 

 پوشانده بود تا مطمئن شوم که هنوز هم به عمق خود پا برجاست. با ادکلنم بار ديگر دوش گرفتم که تلفن خانه زنگ خورد.

دم، اما با ديدن شماره ي مامان بي اهميت سوييچ را از روي پاتختي برداشته و از خانه با فکر آنکه ساميار است به سمتش دوي

 خارج و در را بهم کوبيدم.

امشب بايد حسابي به چشم مي آمدم، پس وظيفه خطير مو درست کردن را به آرايشگاه سپردم. روي صندلي آرايشگاه نشسته  

 الخره ساميار پيام داد:بودم و آرايشگر ته ريشم را انکادر مي کرد که ب

 " همه چي حله! وقتي بهت تک زدم، بيا توي کافه که مثال قافل گيرت کنيم "

 به سرعت جوابش را ارسال کردم:

 " فدايي داري، جبران مي کنم "

بعد از تمام شدن کار آرايشگر براي بار دوم به آينه نگاه کرده و قيافه جديدم را در دل تحسين کردم. به گفته ي آرايشگر حسابي 

جذاب تو دل برو شده بودم؛ موهاي بلندم يک طرفه اتو و زيرش پوش داده شده بود که هر از چندي يک تار موي لختم به روي 

سر بايد کنارش مي زدم. ريش هايم هم فقط در حد رد پا در صورتم بود، نه انقدر کم که کوسه  پيشاني ام مي افتاد و با حرکت

جلوه کنم و نه آنقدر زياد که در ذوق بزند. ته ريش مشکي ام جلوه ي چشم هاي مشکي ام را هم بيشتر کرده بود و گويي با کم 

 نشست. شدن ريش هايم مژه هاي فر خورده ام هم بيشتر در چشم بيننده مي

اّفترشيو خوش بويي انتخاب کرده و به صورت زدم و بعد پول نجومي آرايشگاه را حساب کردم. بيرون مغازه هوا حسابي تاريک 

شده بود، بي هدف با ماشين انقدر در شهر چرخ زدم تا ساميار خبرم کند. صداي زنگ موبايلم که بلند شد تا کافه با سرعت زياد 

کافه پارک کردم. بايد کمي نقش بازي مي کردم؛ يک نفس بلند کشيدم، از ماشين خارج شدم و با کمي  راندم و همان جا جلوي در

 مکث به سمت کافه رفتم.

در را به آرامي باز کردم که با يک فضاي تاريک رو به رو شدم! کمي با تعجب اين طرف و آن طرف را نگاه کردم که انتظارم 

 به بيرون پريدند و چراغ ها را روشن کردند.به پايان رسيد، همه از پشت ميز ها 

کلي آت و آشغال در سرم ريختند تا بالخره رضايت به نشستنم دادند، در همين مدت کوتاه تمام مدعوين يک دور از زير نظر 

دا کنم تا گذراندم؛ دختران و پسراني که جز ساميار و الهام هيچ يک را نمي شناختم و کنجکاو بودم هرچه سريع تر دلربا را پي

 کسي قبل از من تورش نکرده.

مد و کنارم آساميار که هر دقيقه با يکي از دخترها خوش و بش مي کرد، بالخره مذاکراتش را به پايان رساند و به سمت من 

 نشست. دستش را دور گردنم انداخت و زير گوشم گفت:

 ـ خب بحث به جبران رسيده بود، ميشه يه تومن!

 توجه به مزه پرونيش، گفتم: دستش را پس زدم و بي

 ـ کدومشونه؟

ساميار با  همان لحظه صداي اهنگ بلند شد، همه به سمت قسمتي از کافه که فضاي خالي بود رفتند و شروع به رقصيدن کردن.

ول با که قدم اچشم به دختري قد بلند اشاره کرد که لباس هاي شيکي به تن داشت و به تنهايي پشت يک ميز نشسته بود. از اين

 موفقيت انجام شده بود، حسابي کيفم کوک شده. سرش را به سمت خودم خم و بي اختيار لپش را ماچ ابداري کردم.
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 با چندش لپش را پاک کرد و گفت:

 نحرف متوهم.مـ اه داداچ اشتباه مي زنيا! اون رو نگاه مي کني، نيت مي کني و بعد به قصد قربت من  روماچ مي کني؟ هيع! 

ا گذاشت و رفت. هين دختري لوند صدايش کرد تا باهم برقصند، اوهم از خدا خواسته من را با يک دنيا فکر و نقشه تنهدر همان 

ي داد، نشستم. نگاهي بايد غرورم را کنار مي گذاشتم، از جايم بلند شدم و بار ديگر کنار دلربا که پايش را با ريتم آهنگ تکان م

 گذارا به من  

 ي اهميت به دختر پسرهاي ديگر که حسابي خودشان را تکان مي دادند نگاه کرد.انداخت و باز هم ب

 سعي کردم با جدي ترين تن صدايم صحبت کنم:

 ـ آمار رسيده واسه پوکر اومدي!

درست ديدم که چشم هايش برق زد و سرش را با چنان شتابي به سمت من برگرداند که استخوان گردنش ناليد. جلف تر از قبل 

 ه آدامس جويدن کرد و گفت:شروع ب

 خب؟ -

 دست هايم را روي ميز به هم گره زدم و مسلط به خود، گفتم:

 ـ صحبت، صحبت کاره! اگه آدمش باشي پول قلمبه اي دستت رو مي گيره!

مشخص بود که حسابي وسوسه شده بود، من هم همين را مي خواستم؛ بايد از همان اول به روش خودشان وارد مي شدم. شايد 

 بهتر بود خودم هم هر چه زود تر بازي پوکر را ياد مي گرفتم.

 بارديگر ابرو باال انداخت و در حالي که مي خواست اشتياق دروني اش مشخص نشود، گفت:

 ـ خب؟

 :بايد کمي سفت تر مي گرفتم که او دنبال من باشد نه من دنبال او؛ در جايم نيم خيز شده و بي اهميت به چشم هاي متعجبش گفتم

 ـ نه مثل اينکه اشتباه گرفتم، تو آدمش نيستي ...

 خواستم کامل بلند شوم که به سرعت دستش را روي دستم گذاشت و با دلخوري گفت:

 ـ باشه، باشه! بشين حاال...

 دستم را از زير دستش بيرون کشيدم و در دل گفتم:? به من دست نزن، دست نزن که قاطي کنم براي هر دوتامون بد ميشه!?

 با غرور رسوب کرده در چشم هايم، نگاهش کردم که سوت بلند بااليي زد و گفت:

 ـ اوالال! توشون سگ بستي؟

 مثل اينکه خوشش آمده بود، شايد هم داشت دون مي پاشيد.

 بايد بيشتر حواسم را جمع مي کردم، امثال اين آدم ها صد نفر را باهم لب چشمه مي بردند و تشنه برشان مي گرداندند.

 دوباره نگاه گذارايي به صورت برنزه اش کردم و گفتم:

ونه خـ بحث رو عوض نکن، هرچقدر که بخواي سرمايه مي ذارم، من يه طرفم به عربايي وصله که ديگه کارشون از خريد 

م. دنبال يه بر گذشته و به خريدن جزيره و غيره افتادن. مي خوام پولم رو جوري سرمايه گذاري کنم که يه شبه راه صدساله رو

 رست مثل خودم!همکار مي کردم که فقط برام بازي کنه و قرار بازي رو با کله گنده ها بذاره، دنبال يه آدم متصل مي گردم د

ي که در چشم هايش بيشتر برق زد، لقمه ي چرب و نرمي پيدا کرده بود و نمي خواست از دستش بدهد. و اين ميزان عشوه ا

 ص کرد چقدر براي جلب توجه من تالش مي کند.صدايش مي ريخت بود که مشخ

 دلربا: بيا حاال يه امشب رو يکم خوش بگذرونيم، نظرت در مورد يه دور رقص چيه؟

وي پيشاني ام رقص؟ هوف فکر کنم خيلي چيزها بايد از ساميار ياد بگيرم. با تکان سر که موجب شد بار ديگر دسته ي موهاي ر

 کنار برود، گفتم:
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 ه پام توي ورزش آسيب ديده.ـ نه متاسفان

 قيافه نگراني به خود گرفت، اين بار دستش را روي پايم گذاشت و با عشوه گفت:

 ـ الهي بميرم خيلي درد داري؟

شت. براي من که دندان هايم را روي هم ساييدم تا از خشمم کاسته شود، فکر کنم عالقه ي خاصي به پا گذاشتن روي عقايد من دا

:? يک متر محکمي بزرگ شده بودم، پا گذاشتن روي آن ها برايم حسابي سخت بود. کاش مي شد بلند بگوييميک عمر با عقايد 

 از من فاصله بگير!?

 شروع به تکان دادن دستش داد که بي اختيار دستم را با شتاب باال بردم...

 ربا، مانعم شد.دستم به روي صورت براق دلدلم مي خواست کشيده جانانه اي مهمانش کنم، اما دستان ساميار قبل از فرود آمدن 

 ساميار: به به، مي بينم که با باال باالها مي پري!

 دلربا تابي به موهايش داد و در جواب ساميار گفت:

 ـ آخه بااليي ها طرز صحبت با يه خانوم متشخص رو بلدن.

شست. درست شبيه اين کودکان تخس و حسودي که ساميار از ميز بغلي يک صندلي آورد و به زور بين من و دلربا جايش داد و ن

خودشان را ميان معاشقه ي مادر و پدر جا مي کردند تا مانع آن ها شوند، شده بود؛ هرچند که بين من و دلربا معاشقه اي در کار 

هميده بود که نبود، هيچ! اگر خودش را دير تر از اين مي رساند هرچه جمع کرده بودم را مي زدم به طاق طويله. خودش هم ف

قاطي کرده ام و اگر کمي دير بجنبد همه چيز را خراب مي کنم، لبخند تصنعي به من زد و از الي دندان هايش که در حين خنده 

 به نمايش افتاده بود، گفت:

 ـ يکم عادي باش!

 دلربا که چيزي از حرف ساميار نفهميد؛ پشت چشمي نازک کرد و گفت:

 ـ چي داريد به هم مي گيد؟

 اهم راه به سمت سقف سوق دادم و در حالي که سرم را هم در همون حالت به معنيه اطمينان بيشتر تکان مي دادم، گفتم:نگ

 ـ هيچي.

ساميار باز بحث را به دست گرفت و با دلربا از هر در که مي رسيد، حرف زد. اگر همان طور پيش مي رفت، ساميار دلربا را 

با پايم ضربه ي محکمي به ساق پايش زدم و حواسش که متوجه من شد با اخم اشاره زدم که  از چنگم در مي آورد، از زير ميز

 بلند شود و برود پي کارش.

 ـ ساميار دوست دخترت دنبالت مي گرده!

 ساميار در حالي که با حرص از پشت ميز بلند مي شد، خم شد و آرام زير گوشم زمزمه کرد:

 ستِتَم نميام نجاتت بدم!ـ لياقت نداري که، دفعه ي ديگه ببو

خنده ام را به زور نفس عميق جمع کردم و در دل به منحرف بودنش شهادت دادم. به محض رفتن ساميار دلربا باز هم لبخند 

معني داري زد، بلند شد و روي صندلي ساميار نشست تا فاصله اش با من کمتر شود، دستش را روي ميز گذاشت و شروع به 

 ور رفتن با ناخن هاي مانيکور شده اش کرد.

 لربا: حاال يکم بيشتر معرفي نمي کني؟ د

 ـ رهـ...

سمم صدا مي زد و با لبخند خواستم اسم خودم را بگويم که پشيمان شدم، به ياد تابان افتادم که مدام به اشتباه فاميلي ام را به جاي ا

 يک طرفه اي گفتم:

 ـ نه يعني پارسا هستم، آره پارسا...

 زد: همان لحظه از آن سر کافه ساميار داد
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 ـ رهام!

ر به سمت نگاهش مستقيم به من بود، اما من اين طرف و آن طرف را تماشا مي کردم که بيش از اين گاف ندهد، ولي مصمم ت

اعث شد با من حرکت کرد. دستي که دلبرا براي ابراز خوشبختي جلو آورده، در هوا مانده بود. استرس خراب کاري ساميار ب

ستم را کنار تنم جوري نياييد، ولي ديگر ساميار به ما رسيد بود؛ ابرو هايم را باال مي انداختم و د اشاره ي دست بگويم که جلوتر

 که دلربا نبيند تکان مي دادم که يعني ديگر اسمم را صدا نزن، اما نتيجه آن همه تالشم شد:

 اوردن.ساميار: تو چرا داري جون ميدي؟ رهام پاشو بيا کيک رو ببريم تا از رستوران شام ني

ر سکوت سپري کرد و با گفتن اسمم ديگر دستم را پايين انداختم و با قيافه کج و کوله اي نگاهش کردم. دلربا چند ثانيه اي را د

 در نهايت با ته مايه ي تن صداي جيغ و دلخور گفت:

 ـ رهام؟

 ساميار نگاه بي تفاوتي به دلربا کرد رو به من گفت:

 ه پول خيارشور کردي؟چرا قيافت رو شبيه بقيـ حاال

دلم مي خواست ساميار را مثل خر باري يک دل سير بزنم، اما نگاه سوالي دلربا واجب تر از به فلک بستن ساميار خنگ و 

 خرفت بود. انگشت اشاره و شستم را هم زمان روي چشم هاي خسته ام کشيدم و رو به ساميار گفتم:

 برو االن ميام درستت مي کنم! -

 ربا که با شک و دودلي نگاهم مي کرد، گفتم:بعد روبه دل

 ـ پارسا اسم فاميلمه!

من را باش که با امثال ساميار قصد انجام عمليات داشتم، ما نهايت مي توانستيم دوتايي يک گند بزرگ بار بياوريم و اسمش را 

بروهايش از ته مانده شک ته دلش به بگذاريم:? پيروزي!?خاطر جمع شدن دلربا را از نفس بلند بااليي که کشيد متوجه شدم؛ ا

 موهايش نزديک شد و گفت:

 ـ مثل اينکه قراره باهم صميمي تر باشيما! چرا انقدر غريبي کردي که با اسم فاميل خودت رو معرفي کردي؟

 زير لب گفتم:

 ـ چون قرار بود از اين به بعد پارسا اسم کوچيکم باشه!

 دلربا: بله؟ متوجه نشدم!

 ر انداختم که با چشم اشاره مي زد: پاشو بيا.نگاهي به ساميا

 نفس کالفه اي گرفتم و با مهربونيه مسخره اي که توي صدام ريختم، گفتم:

 ـ چيز مهمي نگفتم، شما هرکدوم رو که دوست داري با همون صدام بزن.

 جا؟ کارتم را به صورت پنهاني روي ميز گذاشتم، بلند شدم و بي توجه به دلربا که سوالي گفت: ک

به سمت ساميار رفتم. طبق معمول هميشه که پير شدم و غير از آن نديدم، تعدادي دختر دوره اش کرده بودند. نمي دانم باز چه 

سه بار با تمام توان به  -شعري مي گفت که همه از خنده روده بر شده بودند. از ميان دختر ها رد شدم و کنارش ايستادم، دو 

 فتم:پشتش کوبيدم و با خنده گ

 ـ که بيام کيک ببريم، آره؟ معرفي نمي کني؟

 اد:دکمي پشتش را خم کرد و آخ خفه اي گفت، نگاهي به تک تک دخترا که حاال توجه همشان به من بود، کرد و ادامه 

 ـ غالم شمان!

 دخترها دست جمعي اعتراض کردند که ساميار دو دست خود را به نشانه ي تسليم باال برد و گفت:

 ـ خبه، خبه!
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عنتي چقدر لروبه من تک تکشان را با اسم هاي عجق وجق معرفي کرد که نام هيچ کدامشان در ذهنم نماند. نمي دانم ساميار 

با اين کار همه  هوش داشت که در دقيقه با صد نفر اشنا مي شد و نام هيچ کدام را فراموش نمي کرد هيچ، اشتباه هم نمي کرد و

با لبخند  . نگاهي به دلربا کردم که تازه متوجه کارتم که روي ميز گذاشته بودم، شده بود و داشترا راضي نگه مي داشت

 براندازش مي کرد. به دقيقه نکشيد که گوشي اش را درآورد و به شماره رندم تک زنگ زد. 

ر کردم که قصد متوجه دختر ديگديگر از خوشحالي روي هوا بودم، تا سرش را باال آورد که عکس العمل من را ببيند، نگاهم را 

مخاطب قرار داده  آشنايي با من را داشت. بي توجه به گوشي ام که چند ثانيه اي در جيبم به لرزه درآمد و دختر جلفي که من را

 ند حرف مي زد با ساميار هم قدم شدم و به سمت کيک رفتم.ت -بود و تند 

ر نگاه کردم و بلند چپ به ساميا -که رويش پنجاه تا شمع ريز بود! چپ  چراغ ها را خاموش کردند و من پشت کيک قرار گرفتم

 گفتم:

 ـ به سن خودت براي من شمع چيدي؟ 

 سالن از خنده روي هوا بود که ساميار گفت:

 ـ اره ديگه گفتم بخوام به سن تو شمع بچينم شهر دچاره آلودگي هوا مضاعف مي شه!

با خندي سري تکان دادم و همان لحظه صداي دختري را شنيدم که قربان صدقه ام مي و باز هم صداي خنده ها بلند شد، من هم 

 رفت.

 ـ واي قربونش ببين چه قشنگ مي خنده، توي نور شمع چقدر جذاب شده!

 اين بار دوست بغل دستيش بود که به پهلوي دختر زد و گفت:

 ـ نخير از اولم جذاب بود!

مه شمع هاي کيک تولد دروغينم را فوت کردم، صداي دست و جيغ و آهنگ تولد بلند چشم هايم را در کاسه چرخاندم و بي مقد

شد، به عمرم جز تولد دونفره با رويا نداشتم. بي حوصله از جاي خاليه خيلي ها کيکم را با چاقو قاچ زدم و براي هرکس تيکه اي 

لس را به دست بگيرد تا من بتوانم زودتر مرخص گذاشتم.  من به مراد دلم رسيده بودم، پس به ساميار اشاره زدم خودش مج

شوم، هرچند که مدعوين انقدر سرگرم خوردن بودند که عدم حضور من را عمرا احساس نمي کردند. نگاهي به اطراف انداختم 

 تا دلربا را پيدا کنم، اما گويي او هم به مراد دلش رسيده و خيلي پيش تر جشن را ترک گفته بود.

يرون از کافه قدم گذاشتم، پشت ماشينم که همان جلوي در پارک کرده بودم نشستم و بازهم رانندگي بي هدفم را با خوشحالي به ب

از سر گرفتم. بي هدف! آري بي هدف درست همانند زندگي ام تا قبل از اين پرونده ي مسرت بخش؛ بي هدف همانند قدم هايي 

به تابان داشتم و شايد هم نداشتم و خود را مجبور به اين حس کرده  که هر روز بر مي داشتم، بي هدف مثل تنفري که نسبت

بودم. ديگر دوره ي بي هدف ها را بايد سر مي آوردم، بايد به خود مژده مي دادم که زندگي هدفمند و اداري ام دوباره شروع 

 شده است. 

چراغ هاي روشن خانه را که ديدم با تعجب به وقتي به خود آمدم که طبق عادت چند ماهه پشت در خانه ي تابان رسيده بودم، 

ساعت مچي ام نگاه انداختم که نيمه هاي شب را نشان مي داد! ديگر مطمئن بودم اتفاق بدي افتاده است که تابان هنوز بيدار 

منتظر است... در ماشين کمي معطل کردم، دلم مي خواست تابان طبق معمول به پشت بام برود تا من ديدش بزنم، اما هرچه 

 ماندم خبري از تابان نشد! با کالفگي دستي به موهايم کشيدم، ماشين را روشن کرده و به راه افتادم.

به خانه که رسيدم بي توجه به لباس هاي تنم روي تخت ولو شدم و به خواب عميقي فرو رفتم... ساعاتي بعد صداي آالرم گوشي 

از روي پاتختي برداشتم، خواستم قطعش کنم و به خوابم ادامه دهم که ياد  خوابم را پاره کرد. با چشم هاي پف کرده گوشي را

 کافه، از همه مهم تر پشت در ماندن تابان ادامه ي خوابم را حرام کرد.

ي تنم را عوض کرده و در آشپزخانه آب ميوه را با پاکتش سر تند لباس ها -خواب از سرم پريد و از تخت خيز گرفتم، تند 

اري نه دويدنم به ساعت کردم که يک ربع به شش را نشان مي داد. تا ماشينم دويدم، اما با وجود ترافيک پيک ککشيدم. نگاهي 

 فايده داشت و نه سرعت زياد رانندگي ام!

 شده ام اخير باالخره به کافه رسيدم، فقط منتظر بودم تابان بازهم دير بيايد تا عقده خواب خرابتبيست دقيقه  -با حدود يک ربع 

ن زود تر از م را سرش خالي کنم، اما اشتباه فکر کرده بودم! دختره تخس با وجود اينکه ديشب نخوابيده بود و ماشين نداشت،

 رسيده بود. 
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ا صدايش بزنم، روي تک پله جلوي در کافه نشسته، سر روي پاهايش گذاشته و به خواب رفته بود. چند بار دهانم را باز کردم ت

تم با تحکم از دست دلسوزي هاي بي جايم کالفه شدم و اخم هايم در هم رفت. عزمم را جزم کردم و خواس اما از دلم نيامد.

 صدايش کنم که خودش متوجه حضورم شد و سرش را بلند کرد. 

 داشت.غر کردن برن -تا اخمم را ديد شاکي زير لب شروع به غر زدن کرد. گفتم از جلوي در بلند شود که باز هم دست از غر 

 در را باز کردم، بدون اينکه تعارفي بهش بزنم خودم اول داخل رفتم.

???? 

ا در آوردن بتوي اتاقم نشسته بودم؛ جاي گرمي دستش هنوز روي دستم مانده بود و به زخم عميق دستش فکر مي کردم که حتما 

 سنگ درد سختي داشت. دست زير چانه گذاشتم و با ترديد گفتم:

 مليون چي بود؟ به خونشون چه ربطي داشت؟ـ يعني ماجراي هفتاد 

براي اينکه بيشتر از اين به تابان فکر نکنم گوشي ام را درآوردم، به دلربا زنگ زدم و با کمال احترام ازش دعوت کردم که 

 دوباره به کافه بيايد. بايد چند ماهي به دور از ماجراي پرونده و حرف کشيدن ازش باهاش صميمي مي شدم.

ايم را بايد با سرهنگ در ميان مي گذاشتم، در فاصله ي رسيدن دلربا شماره همراهش را گرفتم و بعد يک صحبت همه فکر ه

 طوالني که شامل توضيحات کامل در رابطه با کارهايي که کرده بودم، مي خواستم بکنم، کردم.

شد. نمي دانم دلربا زيادي با سرعت آمده بود  درست وقتي تماس را قطع کردم در اتاقم کوبيده و دلربا با سر و وضع مرتبي وارد

يا من مدت زمان زيادي با تلفن صحبت کرده بودم! با قدم هاي نرم به سمت ميزم آمد روي نزديک ترين صندلي نشست و احوال 

 ورد.پرسي کرد؛ به گرمي جواب احوال پرسي اش را دادم و در همان حال با تلفن از تابان خواستم برايمان قهوه ترک بيا

 دلربا کمي روي صندلي جا به جا شد و براي شکستن سکوت گفت:

 ـ توام پوکر بازي مي کني؟ 

 ـ نه.

 متعجب نگاهم کرد و گويي که يکه خورده باشد، گفت:

 دلربا: پس ديشب چي مي گفتي؟ 

 لبخند دختر کشي زدم و در ادامه با صداي اطمينان بخشي گفتم:

 ـ من بازي نمي کنم، تو که مي کني! پول کالن از من و بازي خوب هم از تو!

 اوهم به تقليد از من لبخند قشنگي زد و گفت:

 ـ اون که صد البته! ولي بايد بازي رو يادبگيري؛ هوشت چطوره؟

 ابرويي باال انداختم و با غرور گفتم:

 ـ عالـ...ـي!

 خنده صدا داري کرد و با ذوق گفت:

 اعتماد به نفستم! ـ عاشق

 حق به جانب گفتم:

 ـ عاشق خودم چي؟ 

 خنده بلند تري کرد و ادامه داد: 

 ـ اونم تالشم مي کنم که بشم!

 همان لحظه در با ضرب باز شد که احتمال دادم کار تابان با آن طرز عجيب در باز کردنش با پا باشد.
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کرد، صحنه ي  ه تابان نگاه کردم. فکر کنم دلربا رغيب سختي پيدادلربا يکه خورد و از جايش پريد، من هم با اخم غليظي  ب

وان من را هم به جالبي بود! چون تابان هم براي دلربا قيافه گرفت. بدون نگاهي به من سيني را روي ميز وسط اتاق گذاشت و لي

 دستم داد.

ردنش را کق خارج شود که دلم هواي اذيت برگشت سطل و طي که نميدانم براي چه با خود آورده بود، برداشت خواست از اتا

 کرد و با لبخند مرموزي گفتم:

 ـ دوباره يادت رفت؟ از کجا بدونم مسموم نيست؟ بالخره من جومونگ کافه رويام!

 دلربا گيج نگاهم کرد و پشت سرش حرف بي موردي زد که با چشم و ابرو ساکتش کردم.

فت و با يک قلپ مقدار زيادي ازش را خورد و ليوان را دوباره در دستانم جا تابان بدون حرف برگشت، ليوان را از دستم کش ر

 کرد؛ به سرعت از اتاق خارج شد و در را محکم به هم کوبيد. 

 با لذت مقداري از قهوه نيم خورد ام را خوردم و با داد تصنعي، جوري که تابان بشنود گفتم:

 ـ چه خبرته؟ 

 و از الي دندان هاي چفت شدش گفت: دلربا از حسادت در حال انفجار بود

 ـ خوش مزست؟

 چشمکي زدم و با صراحت گفتم:

 ـ بهتر از اين نمي شه، رژش بوي خوبي داره!

بلند شد با حرص ليوان را از دستم کشيد، جاي رژ تابان را پاک کرد و ليوان نزديک دهانش برد و کمي از قهوه را خورد، پشت 

 سرش با چشم هاي درشت و آهوييش چشمکي بهم زد و گفت:

 ـ رژ من خوش مزه تره!

ود، اما دلم به خوردن دهني اين دختر همه چيز اين حسادت عاليم خوبي را به همراه داشت، نمي دانم چرا دهني تابان خوش آيند ب

 تمام راضي نمي شد! براي اينکه نخوردن ادامه ي قهوه ام زيادي در چشم نباشد، ليوان را آرام روي ميز گذاشتم و گفتم:

 ـ توام قهوت رو بخور يخ کنه ديگه فايده نداره!

محتويات داخل ليوانم را در سطل آشغالي که زير ميزم همان طور که خم مي شد تا قهوه اش را بردارد، به صورت نامحسوس 

 بود خالي کردم و ليوان خالي را جلوي دهانم گرفتم و اداي خوردن درآوردم.

جرعه اي از محتويات فنجانش خورد و از باالي فنجان نگاهم کرد، انگار که چيزي درست نباشد با ترديد کمي ديگر از فنجان 

 تا من متوجه دليل ترديدش شوم.خورد، اما چيزي اظهار نداشت 

هم زمان باهم فنجان ها را روي ميز گذاشتيم، در حينش به هم نگاه کرديم و لبخند زديم. از سکوت بينمان زياد راضي نبودم، پس 

 رشته ي کالم را به دست گرفتم:

 ـ يکم بيشتر از خودت بگو، ديشب که اين ساميار نذاشت درست آشنا بشيم.

زنم و متوجه شوم ساميار بالخره به چه روشي به مهماني دعوتش کرده است، به همين منظور دنباله ي حرفم خواستم يک دستي ب

 را گرفتم و ادامه دادم:

 ـ راستي از قبل با سامي آشنايي داريد که ديشب به مهموني دعوت شديد؟

آدمي بود که مي  ابان مقايسه اش کردم، تابانپايش را بلند کرد با حرکت آرامي روي پاي ديگرش گذاشت. ناخواسته در ذهنم با ت

ي ود و برود پي کارش، اما دلربا همه حرکاتش موزون و آهسته انجام مي شد. تابان با آن صداتند انجام ش -گفت: همه کارها تند 

تش دقت مي ک کلمات -مرده حرف مي زد که بايد به تک ش -ند حرف مي زد، اما دلربا انقدر آهسته و شمرده ت -بلندش تند 

 کردي. دو نقطه ي مقابل هم بودن، نقطه هايي به رنگ قرمز و سفيد!

 زير لب اعتراف کردم:

 ـ اما تابان يه چيز ديگست! آدم باهاش حوصلش سر نميره.
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 دلربا: بله؟ متوجه نشدم...!

 کان داد و با جديت گفت:ت -چندبار دستش را جلوي صورتم تکان 

 دو ساعته دارم حرف مي زنم، آخرش اسم تابان رو وسط مياري؟ـ رهام اصال حواست به من هست؟ 

 با کف دست به پيشاني ام زدم، همين که يادم آمد باز اين حرکت تابان را تکرار کردم، حرصي گفتم:

 ـ تابان تو حرکاتت هم واگير داره!

اشت و به سمت در را از صندلي کناري بردبار ديگر که اسم تابان از دهانم خارج شد، دلربا با دلخوري از جايش بلند شد، کيفش 

 حرکت کرد. حول کردم پشت ميز سرپا ايستادم و خواستم اسمش را صدا بزنم که بلند گفتم:

 ـ تـابـان!

سر جايش خشکش زد، برگشت و با دلخوري درچشم هايم نگاه کرد. دستم را به نشانه ي تسليم باال بردم. اين حرکت را ديشب از 

بودم، مثل اينکه در مواقعي که گند زده باشي خوب جواب مي داد. نگاه مظلومم را به چشم هاي متنفرش دوختم  ساميار ياد گرفته

 و گفتم:

 ـ خيلي خب، ببخشيد واقعا از دهنم پريد. چرا ناراحت مي شي؟ اون فقط کارمند منه و تو ديگه نبايد به اون حسادت کني که!

 کمي فکر کرد و درست مثل من گفت:

د؟ از اين حرصم مي گيره که من با اين کماالت جلوت نشستم و حرف مي زنم، اون وقت تو توي ذهنت معلوم نيست داري ـ نباي

 با تابان چيکار مي کني!

 لب هايم که مي رفت براي خنده باز شود را جمع کرده و گفتم:

 که ناراحت بشي. ـ باشه من اشتباه کردم، دفعه ي ديگه که خواستم قرار بذارم نمي گم بياي اينجا

 با تحکم گفت:

اه دختره  -تند اينجا ميام که يه وقت تابان خانوم توي سرش راجب تو فکر هاي بيخود نکنه. اه  -ـ نه اتفاقا از اين به بعد تند 

 ايکبيري واسه من قيافه مي گيره با اون چشماي بد رنگش!

 کم داشت متشنج مي شد، تا بيشتر از اين به خط قرمز من توهين نکرده بود، گفتم: -عصابم کم 

 ـ بسته،  حاال که آماده ي رفتن شدي جلوت رو نمي گيرم، ولي يادت باشه دو دفعه طلبه منه! سري بعد تو بايد مهمونم کني.

 ذوق گفت:گويي صحبت در مورد ايرادهاي تابان را به کل فراموش کرد که با 

ـ چشم، به روي چشم! همچين جايي دعوتت کنم که به عمرت نديده باشي و همون جا در مورد همکاري و آشنايي بيشتر باهم 

 حرف مي زنيم.

 تک خنده صدا داري زدم و گفتم:

 ـ دو روزه مي خواييم در مورد همکاري صحبت کنيم و هنوز از الف به ب نرفتيم.

 يه اي خنديد و ادامه ي حرف من رو از سر گرفت:به شوخيه معني دارم چند ثان

 ـ آقامون چقدر عجوله! با دلربا که باشي از الف يهويي مي پري به )ي( آخر چسبان.

 چشمکي زد ادامه داد:

 ـ االن حسابي کار دارم؛ دفعه ي بعد حتما پوکر يادت ميدم!

 دستش را بلند کرد، دو دفعه انگشتانش را خم کرد و به کف دستش زد:

 باي! -ـ باي 

 رفت و در را پشت سرش به آهستگي بست، اما هيجان در کوبيدن تابان دلچسب تر بود. 
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 ـ هـ...ـوف تابان از دست تو که خودت هم نباشي اسمت يه گندي مي زنه!

هم که بند به  ارسري تکان دادم، خم شدم پرونده را از کمد ميز کارم بيرون کشيدم و روي ميز گذاشتم. پرونده ي آشنا ي حسام 

ايي به مراتب بندش را از بر بودم، درآوردم و کنارش روي ميز باز کردم. شباهت هاي زيادي به هم داشتند، همين طور خالف ه

 بيشتر از شباهتشان!

دام مناسب با توجه به پرونده حسام که جرمش پخش داروهاي غير مجاز در باشگاه هاي بدنسازي، خارج کردن دخترهايي با ان

ه نتيجه هايي اي مدل شدن) که فقط خدا مي دانست چه باليي سرشان مي آمد.( گرفتن وام هاي کالن و پولشويي بود، مي شد ببر

 در رابطه با پرونده ديگر رسيد!

ال بر اينکه اين ددست زير چانه گذاشتم و آرام گفتم:? اصال شايد اينا جفتشون مربوط به يک پرونده باشه! اما نه! هيچ مدرکي 

 باندهم داروهاي غير مجاز پخش مي کنه، وجود نداره.?

تا پايان وقت کاري کافه، خود را در اتاقم حبس کرده و پرونده را تحليل مي کردم. انقدر در اينترنت جستجو کرده و نوشته بودم 

قوصي به تنم دادم،  که هم چشم هايم و هم سرانگشت هايم حسابي درد مي کرد. بعد از ساعت ها از پشت ميز بلند شدم و کش

 نهار نخورده بودم و همين موجب ضعف بيش از حدم شده بود.

براي اينکه بعد از مدت ها يک روز کاري دلچسب را داشتم، خود را به يک رستوران شيک براي شام دعوت کردم. در اتاقم 

 زده شد، بالفاصله ساميار سرش را از الي در داخل کرد و با عجله گفت:

 رم ديرم شده! به احتمال زياد فردا برم دکتر بستريم مي کنه و نمي تونم بيام!ـ من دارم مي

 با شنيدن دليلش براي سرکار نيامدن، مغموم سرم را باال پايين کردم، يعني: متوجه شدم و مشکلي نداره مي توني بري.

 ساميار دست رو به آسمان برد و به شوخي گفت:

 ته رو بين مريض شفا بده.ـ خدايا از من که گذشت، اين زبون بس

 خنده ام گرفته بود، اما به روي خود نياوردم، طلب کار بهش زل زدم که بالخره از رو رفت و در را بست.

??? 

تا نزديکي ساعت دوازده در يک کافه رستوران بودم، رستوران اجراي زنده داشت و من هم تا پايان اجرا آنجا ماندم. عالقه اي 

داشتم، پشت ماشين نشستم و پايم را روي پدال گاز فشار دادم که ماشين با صداي بدي از جا کنده شد. راديو به بازگشت به خانه ن

را روشن کردم، ياد ادا اصول هاي آن روز تابان افتادم و خنده روي لبانم سبز شد. همان طور که پاکت سيگارم را از داشبرد بر 

 مي داشتم، گفتم:

 آدم مي کنم!ـ دختره ي ديونه، من تو رو 

با يک تصميم ناگهاني دوباره مسير خانه شان را در پيش گرفتم، اگر االن نمي فهميدم ماجراي هفتاد مليون چه بود، ديگر وقت 

نمي کردم سر از کارش در بياورم. سرکوچه شان که رسيدم با ديدن پسر هاي عالف که همچنان در پاتق هميشگي نشسته بودند، 

 به داخل کوچه از عمد نور باال زدم که چشم هايشان را با اعتراض بستند. اخم هايم در هم رفت. حين وارد شدن

کمي جلوتر پارک کردم، خيره به در خانه نگاه کردم و در ذهنم نقشه مي چيدم که چگونه از قضيه خبر دار شوم، اما فکر کردن 

نشان مي داد، کالفه استارت زدم و  هيچ فايده اي نداشت و مغزم قفل کرده بود. نگاهي به ساعت کردم که يک نيمه شب را

خواستم به ماشين گاز بدهم که صداي در خانه توجهم را جلب کرد... سريع سوييچ را چرخاندم و ماشين را خاموش کردم؛ 

 دختري که به احتمال خيلي زياد تابان بود سرش را آرام از الي در بيرون آورد و اطراف را سرک کشيد.

مي خواي به آب  دو طرف بين انگشت هايم گرفته بودم، با چشم هاي ريز شده گفتم:?باز چه دسته گلي در حالي که چانه ام را از

 بدي؟?

 م گذاشت.پسرهايي که سر کوچه نشسته بودند را ديد، گويي از کاري که مي خواست بکند پشيمان شد و در را دوباره روي ه

ن تکيه زدم؛ چندان ، پشتي صندلي را کمي عقب دادم و دست به سينه به آنفس گرفتم و بعد از چند ثانيه با کالفگي تخليه اش کردم

فرد مجهول  طول نکشيد که انتظارم به پايان رسيد و دو هيکل ظريف روي پشت بام نمايان شدند. از حرکات عجيب و غريبي که

 يف نشناخت؟اي کشيده و هيکل ظراز روي ترس انجام مي داد، تابان را شناسايي کردم. اصال مگر مي شد تابان را با آن پاه

چيزي نزديک به يک ربع باهم بحث کردند، حتي بحثشان به خود زني دختر ناشناخته هم کشيد! تمام طول آن مدت را با لذت 

تماشايشان مي کردم که به ناگاه به سمت پشت بام همسايه پشتي رفتند و از ديدم خارج شدند. با عجله ماشين را روشن کردم،  بايد 
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اهي به سمت کوچه پشتي پيدا مي کردم. اين طور که مي نمود مسئله مهمي بود که تابان را نصف شب به ياد فضولي انداخته و ر

 به پشت بام کشانده بود.

خالف راندم  به سختي تا ته کوچه تنگ و طويلشان که هر طرفش ماشين پارک بود، رفتم. کمي خيابان يک طرفه را به سمت باال

ده بودند و در پشتي شدم. رسيدنم به کوچه پشتي انقدر طول کشيده بود که نمي دانم چطوري از پشت بام پايين آم و وارد کوچه

ند تا ديده کناري باهم صحبت مي کردند. به محض اينکه چراغ ماشينم را ديدند، تابان هم خود هم دوستش را به ديوار چسبا

حوالي پارک  ماشينم را تشخيص نداد؛ از کوچه خارج شدم، ماشينم را همان نشوند. انقدر سرگرم يکي به دو کردن بود که حتي

 کرده و دوباره وارد کوچه شدم.

اي بهم لحظه آخر در سايه و روشني کوچه ديدم که وارد يکي از خانه ها شدند و ته دلم فرو ريخت. مضطرب دستي به موه

 ريخته ام کشيده و با عصبانيت گفتم:? عقل کم!?

مشت کردم و به سمتشان دويدم، از دختر حسام اينجور کارها بعيد نبود! خودش کم بود، با خود همپا هم مي برد!  دستهايم را

لحظه به لحظه عصبانيتم چند برابر مي شد، دلم مي خواست هرچه سريع تر خود را به تابان برسانم و کشيده ي محکمي مهمان 

 قيافه ي در و علف هاي بلند پشتش متوجه متروکه بودن خانه شدم. صورتش کنم. نفس زنان به پشت در رسيدم، با ديدن

صداي دختر ناشناس از داخل مي آمد که مدام جيغ هاي خفه مي کشيد. بدون تغيير دادن حالت در به آهستگي وارد خانه شدم. 

شخص مي کرد. جلو تر از داخل حياط تاريک بود و تنها نور کمي که از تير چراغ به آن جا مي رسيد، تا حدودي مسير را م

 سه قدم بلند درست پشت سرشان رسيدم. -خودم ديدمشان که آهسته و بي صدا قدم بر مي داشتند. با دو 

تابان کمي با تامل دست برد و در قديمي خانه را باز کرد. فقط مي خواستم بدانم نيتشان از ورود به اين خانه چيست؟ قصد لو 

لحظه گربه اي به سرعت از پشت سر تابان عبور کرد، باعث شد تابان به سرعت بچرخد و تا من دادن خود را نداشتم، اما همان 

به خود بجنبم با من برخورد سختي بکند. ديگر نتوانست جلوي خود را بگيرد و از ته دلش جيغ زد، اما چون سرش به تخت سينه 

 ام چسبيده بود، جيغش همان جا خفه شد.

ستي اش هم برگشت، به من که در تاريکي چيزي جز سايه شبه مانند نبودم خيره شد و شروع به جيغ از صداي تابان دختر کنار د

زدن کرد. يک جيغ دخترک مي کشيد، يکي تابان که بي دفاع به من چسبيده بود و حتي قدرت فرار کردن را هم نداشت. اگر 

 ا مي کرد.همين طور پيش مي رفت کل همسايه ها بيدار مي شدند و ماجرا بيخ پيد

 سرم را به آسمان بردم و زير لب گفتم:

 ـ خدايا ببخشيد مجبورم، مجبور!

  

دستم را باال آوردم، دهان تابان را محکم گرفتم، دو قدم به سمت در ورودي برداشتم و با دست ديگرم دهان دختر غريبه راهم 

، اما دختر ديگر تقريبا در بغلم از حال رفت و دست پايش بستم. تابان که تازه به خود آمده بود، شروع به تقال کرد تا آزاد شود

 شل شد. تابان دستم را گاز گرفت که دستم را کمي جلو بردم و با ضرب به دهانش کوبيدم.

 حرفي زد که دستم مانع شد درست متوجه شوم، نفس هاي تندي که از بيني مي کشيد و به دستم مي خورد دلم را آشوب مي کرد.

 وول بخور! ولتون مي کنم، ولي جيغ و داد نکنيد! ـ خيله خوب کم

فکر کنم انقدر ترسيده بودند که حتي صدايم که مشابه صداي آدميزاد بود را تشخيص ندادند، به جلو حولشان دادم، هم زمان دستم 

ني به ديوار تکيه را از روي دهانشان برداشتم و خود يک قدم به سمت تاريکي برداشتم. دخترک ناشناس از شدت سستي و ناتوا

عقب رفت و  -زد و روي زمين سر خورد. تابان همان طور که با دقت و ترس به سمتي که من ايستاده بودم نگاه مي کرد، عقب 

 خود را به دختر رساند.

 تابان: ميرال!

کان سختي تتابان  کمي جا به جا شدم که برگ هاي خشک زيرپايم که نشانه ي دو فصل قبل تر بود، ايجاد صدا کرد و باعث شد

 ته گفت:پ -بخورد. دقيق تر به سمت من نگاه کرد و با تته 

خواستيم ببينيم اينجا  ـ بسـ...م الـله رحمـ...ـان رحيـ...ـم، خدايا خودت حواست به ما باشه. اصال تو چي؟ بـ... بخدا ما فقط مي

 کسي زندگي مي کنه يا نه!

 م و با عصبانيت گفتم:شاکي شدم، يک آن نتوانستم خود را کنترل کن
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 ـ حتما بايد شب مي اومدين؟ فکر نمي کنيد بايد اجازه مي گرفتين؟

 دست هايش را در هم مشت کرد و گفت:

 ـ بـ... ببخشيد، نه يعني) با گريه ادامه داد( آقا ترو خدا به ما کاري نداشته باش!

 رو بايد انجام بده؟  دستي به موهايم کشيدم، دختره ي فضول آخه آدم هرکاري که دلش خواست

زش بپرسم. ابهتر بود خود را نشان ندهم، هم زهره چشمي ازش بگيرم و هم به اين بهانه سوال در ذهنم را به صورت ناشناس 

ل فندک گشتم. معلوم نبود چقدر ترسيده که بوي عطرم هيچ، تن صدايم را هم نشناخته بود. به خاطر روشنايي در جيبم به دنبا

 تازه کمي حال آمده بود، به حالت زاري گفت: دوست ديگرش که

 ـ واي داره دنبـ...ـال چـ...ـاقو مي گرده!

 تابان با تعجب و طلب کاري رو به من گفت:

 ـ راست مي گـه؟ من ازت معذرت خواهي کردم، اينه رسم مهمون نوازي؟

 دختره پرو از رو هم نمي رفت! بالخره فندک را از ته جيب شلوارم پيدا کردم و به سختي بيرون کشيدمش.

 ـ خب بازم از اين غلطا مي کنيد؟

 دختر روي زمين که تابان "ميرال" خطابش کرده بود، گفت:

ا به خدا من نمي خواستم بيام، اصال من از ـ نه ديگه به قبر هفت جد و آبادم بخندم اگه دوباره به حرف اين عقله کم گوش بدم؛ آق

 تاريکي و ارتفاع مي ترسم!

شکمم از خنده بي صدايم دو سه بار تکان خورد، همين قدر که به قصدي که من فکر مي کردم وارد اين خانه نشده بودند براي 

 من کافي بود، رو به تابان گفتم:

 ـ تو چي باز هم از اين غلطا مي کني؟

 اشاره کرد و درحالي که چشم هاي روشنش رو درشت تر از حد معمول کرده بود، گفت:با دست به خود 

 ـ کي؟ من؟ آقا من اصال خيلي آدم ترسويي هستم، اين ميرال انقدر اصرار کرد تا مجبور شدم اينجا بيام!

 ميرال: کي؟ من؟ کي گفت هرکي ببازه بايد تو خونه خرابه بره؟

 تابان به سمتش حمله کرد و گفت:

 ـ اِ اِ! چرا دروغ مي گي؟

کمي ديگر بهشان رو مي دادم من را مقصر جلوه مي دادند. با عصبانيت يک بار به ضامن فندک فشار آوردم که صداي خوف 

ناکي در آن تاريکي ايجاد کرد، هر دو با ترس به سمت من برگشتند و ساکت نگاهم کردند. يک قدم ديگر به عقب برداشتم، با 

 فتي که از خود سراغ نداشتم، گفتم:تحکم و صداي کل

 ـ من روح اين خونم از تمام زندگي شماها با خبرم! الکي به هم نپريد.

 حرفم که به پايان رسيد، رنگ و روي هردويشان به سفيدي گچ شد. تابان با کمال پروييت گفت:

 ـ اگه راست مي گي لباس زير من چه رنگيه؟

 گفت: وبه پيشاني زدم و يک قدم به جلو برداشتم که ميرال تک جيغ بلندي زد  چشم هايم را در کاسه چرخاندم، با دست

 ه ببينه چه رنگيه؟ـ مرگ، اينم سواله آخه بدبخت؟ اگه بياد نگاه کنه چي؟ اگه يه باليي سرمون بياره؟ خوبه االن بياد نگاه کن

ي تونيد بي هيچ موغ نگيد، صداقتتون ثابت مي شه و ـ نترسيد، هيچ آسيبي بهتون نمي رسونم، دوتا سوال ازتون مي پرسم؛ اگه در

 تنشي برگرديد!

نگاهم مي کرد. زير  ميرال از روي زمين بلند شد کمي جلو آمد خود را به تابان چسباند و مثل بيد لرزيد، اما تابان با مو شکافي

 وخي برايشان جدي شده بود.ش -لب ذکر مي گفتند، قضيه شوخي 
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 ه نمي دانم دقيقا از کدام قسمت تارهاي صوتيم بر مي خواست، بلند گفتم:با همان تن صداي جديد ک

 ـ خب! )هردو تکان سختي خوردند( سوال اول: بزرگ ترين مشکل زندگيت چيه؟

 دستم را جلو آوردم، با پليدي به سمت تابان گرفتم و گفتم:

 ـ تو بگو!

 چنگي به دست ميرال زد، يک نفس عميق گرفت و گفت:

 سه!راد مليون به بانک بدهکار اگه تا آخر هفته اين بدهي تسويه نشه خونمون توي مزايده به فروش مي ـ بابام هفت

هان پس موضوع اين بود! خدايا مخلصتم خوب موقعيتي توي دامنم گذاشتي. براي اينکه زياد مشکوک به نظر نرسم، اين بار رو 

 به ميرال گفتم:

 ـ اين سوال از دختريه که ميرال خطاب شد! تا چه شماره اي بشمارم مي توني از اين خونه خارج بشي؟

 اين بار نوبت ميرال بود که دست تابان را چنگ بزند و با صداي پر استرسي بگويد:

 ـ تا ده!

و شکافانه اش شناسايي ام مي کرد. جواب سوالم را گرفته بودم، اگر بيش از آن مي ماندم، بي برو برگشت تابان با آن نگاه م

 فندک را در جيبم چپاندم و شروع به شمارش اعداد کردم:

 سه... -دو  –ـ يک 

تا شماره سه گنگ خيره ي سايه ام بودند، اما تا متوجه منظورم شدند، طي سه شماره بعدي از جلوي چشم هايم غيب شدند. مانند 

ارند، گام هاي بلند بر مي داشتند و با دست يک ديگر را پس مي زدند تا زودتر از آن ورودشان به خانه نبود که با احتياط قدم برد

متروکه ي نفرين شده خارج شوند. در را هول دادند که با صداي بدي باز شد و از خانه خارج شدند. مدتي صبر کردم، بعد از آن 

 که از رفتنشان مطمئن شدم، از خانه خارج و به سمت ماشين رفتم.

 نه که رسيدم حول حوش ساعت سه و نيم بود؛ پيراهنم را درآوردم و روي تخت جست زدم.به خا

 ـ خونشون گرو بانک؟

 فکرهاي پليدي در سرم شکل گرفت و با يک لبخند بزرگ روي لبانم به خواب رفتم...

ند خود را به کافه برساند. پس با بازهم اين آالرم گوشي بود که از خواب پراندم! مطمئن بودم امروز تابان ساعت ده به زور بتوا

خيال راحت کمي به تنم کش و قوص دادم، سر فرصت صبحانه مفصل خوردم، لباس هايم را اتو زدم پوشيده و از خانه بيرون 

 رفتم.

ن! در حين رانندگي به سمت اداره متوجه ماشيني شدم که تعقيبم مي کرد، دستي به فرمان کوبيدم:? دارن در موردم تحقيق مي کن

 چرا حواسم جمع نکردم؟?

 به اميد اينکه تا به حاال دنبال سوابقم نرفته باشند، زنگي به سرهنگ زدم:

 ـ بردار ديگه!

 سرهنگ: بله؟

و فهميدن، ـ سالم سرهنگ تحقيقاتشون در رابطه با من رو زود تر موعدي که پيش بيني مي کردم، شروع کردن! اسم واقعيم ر

رام بسازيد که ديگه شده تغيير بديد يا نمي دونم از بين ببريد، اگه بشه يه پرونده پر و پيمونم ب مي خوام سوابق شغليم هر طور

 خيلي خوب مي شه!

 سرهنگ با داد گفت:

ين پرونده نشده از سر ـ تازه ياد اين کارها افتادي؟ مگه اولين تجربه کاريته! اگه تا االن شناساييت کرده باشن چي؟ هنوز وارد ا

 مي دارنت.راهشون بر 

 به خاطر چراغ قرمز روي ترمز زدم و گفتم:
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 ـ معذرت مي خوام! 

 که صداي بوق ممتد در گوشم پيچيد.

بز شدن سگوشي را با تمام عصبانيتم به سمت صندلي شاگرد پرت کردم، از داشبرد سيگار برداشتم، روشنش کردم و به محض 

رد، ناپديد شد. تلفن بين ماشين ها ويراژ دادم تا ماشيني که تعقيبم مي ک چراغ تاجايي که مي شد به پدال گاز فشار آوردم. انقدر

ن بالخره روي همراهم شروع به زنگ زدن کرد، اما هرچه با چشم به دنبالش گشتم بي فايده بود و بعد از چند دقيقه زنگ خورد

 پيغام گير رفت:

گاهت، حضورت ه ( رهام به خدا دلم لک زده واسه صدات، نـ رهام مادر مي دونم بيداري، چرا يه سر به من نمي زني؟ )با گري

 توي اين خونه؛ چرا انقدر مادرت رو اذيت مي کني؟ تقصير من چيه؟

 در حين رانندگي دستم را دور فرمون سفت کرده و با داد گفتم:

 ـ تقصير تو خود خواهيته، خود خواهي! حالم از همتون به هم مي خوره ...

 ادم: چرا دست از سرم بر نمي داريد؟ بذاريد تو حال خودم باشم.به حالت کالفه ادامه د

هنوز هم يک ريز حرف مي زد و براي بي گناه بودنش دليل مي آورد، از شنيدن صدايش هم حس جنون بهم دست مي داد. بار 

م، به ضبط زدم و ديگر در داشبرد را باز کردم، به سختي فلش کوچکي که به درش آويز بزرگي آويزان بود را بيرون کشيد

 صدايش را تا آخرين حد زياد کردم. طوري که گوش هايم زنگ مي زد.

با سرعتي که راندم زود تر از موعد هميشگي که در راه بودم، به محل کار کاذبم رسيدم. تابان را از دور جلوي در ديدم و دست 

ا از ياد بردم و خنده شيريني روي لبانم نشست. بردم، ضبط را خاموش کردم. با ديدن حرکات عصبي اش همه مشکالت زندگي ر

 ماشين را درست جلوي در کافه پارک کردم، شيشه سمت خود را پايين کشيدم و با لذت نظاره گرش شدم.

 با دست حفاظ هاي در چوبي را گرفته بود، عقب جلو مي کرد و با پا به در ضربه مي زد. جيغ بلندي کشيد و گفت:

 ـ پسره احمق! تو اون قرار داد لعنتي چيزي در رابطه با حقوق کارگر نبايد مي نوشتي؟

 لگد محکم ديگري حواله در کرد و ادامه داد: االن معلوم نيست تو کدوم خراب شده اي داره به ريش نداشته من مي خنده. 

 با دست سه بار متوالي به حفاظ ها کوبيد:

 افه، از خود راضي، زشت من به خاطر حرف تو از خواب صبحم زدم.خودم مي کشمت پسره تخس، بد قي-

 با جيغ گفت:

 ـ بـ... ـي مصرف!

فکرش راهم نمي کردم تا اين حد به موقع سرکارش حاضر شود! مي ترسيدم اگر تا ثانيه اي ديگر اعالم حضور نکنم، مرده و 

ق گذاشتم و دو بار فشارش دادم، سرش را با عصبانيت به زنده من و آن در زبان بسته را جلوي چشم بياورد. دستم را روي بو

 سمت من برگرداند و بي توجه به من و ماشينم گفت:

 ـ برو آقا مال اين طرف ها نيستم، نمي تونم آدرس بدم!

ه دوباره بازگشت و شروع کرد با در کشتي گرفتن، انقدر تقال کرده بود که موهايش به صورت نامرتبي از کناره هاي شالش ب

بيرون ريخته و تعدادي از تار موهايش هم به لب هايش چسبيده بود. لبخندم را جمع کردم، دو بار ديگر بوق زدم که با عصبانيت 

 برگشت و همراه با جيغ گفت:

 ـ چيه؟ مگه عروسيه ننته هي بوقـ...

تيله گرد شده  به چشم هايش که مانندتا قيافه جدي ام را ديد، صدايش که هيچ نفسش هم بند آمد، چيزي نگفتم و فقط طلب کار 

نش را باز بسته کرد که چيزي بگويد، اما گويي کلمات از دستش در سه باري دها - غب داد و دو -بودند، زل زدم. بادي به غب 

 رفته بودند. در نهايت با سر شانه هاي افتاده گفت:

 ـ چيه؟ تو دهات شما هنوز چيزي به اسم ساعت اختراع نشده؟

ابرويم را باال انداختم و با پرستيژ خاصي در ماشين را باز کرده، پياده شدم. بي حرکت جلوي راهم ايستاده بود، از  يک لنگه

 گوشه آستينش گرفتم و مانند بچه گربه به کناري هولش دادم. به سمت در رفتم، با دقت به تمام زوايايش نگاه کردم و گفتم:
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 ز حقوقت کم مي شه!ـ بند شماره پنج: هر خسارتي که بزني ا

اشينم بادش خالي شد، آبي چشمانش کمي لرزيد و لب هايش را جمع کرد؛ از حرص نفسي گرفت، برگشت لگد محکمي به چرخ م

 زد و باز هم با جيغ گفت:

 ـ به جهندم!

ورمان دها مغازدار هاي ديگر با تعجب به بيرون سرک مي کشيدند و بعد از ابراز تاسف سرکارشان باز مي گشتند؛ رهگذر 

 جمع شدند.

 انگشت اشاره ام را براي تهديد در هوا تکان دادم و گفتم:

 ـ جهندمي نشونت بدم که مرغ هاي هوا پراشون بريزه!

جهندم؟ چرا لهجه اين دختره خنگ را گرفتم؟ زبانم يک چيز مي گفت و دلم چيز ديگر! فکر کنم حتي بقال سر کوچه هم به شدت 

 برد، اما تابان جور ديگر برداشت کرد. انقدر جيغ زده بود که با صداي گرفته گفت:تو خالي بودن تهديدم پي 

 ـ اوني که قراره جهندم نشونت بده منم) چشم هايش را ريز کرد( يک حالي ازت بگيرم! من رو تو خيابون ميکاري؟

 اگه بکارمت سبز مي شي! -

مي کاويديم و بلند نفس مي کشيديم. همان لحظه الهام هم از راه رو به روي هم ايستاده بوديم، با خصومت چشم هاي يکديگر را 

رسيد، با پادرمياني عوامي که براي تماشاي دعوا هيجان انگيز ما ايستاده بودند را به حرکت در آورد، کليد ها را از دست من 

 کشيد، در را باز و هردويمان را به داخل راهنمايي کرد.

 نشستم و طلب کار داد زدم:در جاي هميشگي ام پشت صندل اپن 

 ـ قهوه!

 تابان هم وسايلش را روي جالباسي آويزان کرد و بلند تر از من گفت:

 ـ مگه خودت چالقي؟

الهام با تاسف به تابان خيره شد، خواست حرفي بزند که در شوک حرکت ناگهاني من ماند؛ جوري از روي صندلي پايه بلند 

برخواستم که به روي زمين پرت شد و با دو سه قدم بلند خود را به تابان رساندم که جسور نگاهم مي کرد؛ فاصله بينمان را به 

 هيچ رساندم و انگشتم را باال بردم:

ـ دفعه آخرت باشه در دهنت رو باز مي کني و هر چيزي که دلت مي خواد به بيرون تف مي کني، يه کاري نکن از کار بي 

 کارت کنم!

 دستش را باال آورد، انگشتم را سفت گرفت و به پايين کشيد:

 يين آورد( يک سال قرار داد داريم!واي ترسيدم! مثل اينکه يادت رفته که ) با داد( مـ... ـا) دوباره تن صدايش را پا -ـ واي 

حرارت بدنش از مشتش به انگشتانم تحميل مي شد، انگشتم را از ميان دستش بيرون کشيدم که ناخن هاي بلندش پوستم را خراش 

 درد ناکي داد.

 ابروهايم را در هم کشيدم و گفتم:

 اينجا کار مي کنه! ـ... ـي ) دوباره آرام ادامه دادم(ـ قرار داد داريم که داريم! اين منم که مي گم) مانند خودش داد زدم( ک

رد و زيادي نزديک به هم بوديم و يک حرکت کوچک از طرف هرکداممان موجب برخورد مي شد. تابان يک قدم عقب نشيني ک

 تهديد وار گفت:

 ـ صدات واسه من داد نزنا!

برويم د. اول صبحي سرگرمي خوبي شده بود؛ لنگه ااين دختر با اين طرز صحبت کردنش آخر موجب تغيير فرهنگ لغت مي ش

 را باال انداختم گفتم:

 ـ اگه بزنم؟
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 دست هايش را در هم مشت، مانند بچه هاي تخس نگاهم کرد و گفت:

 ـ خب! خب! اگه... اگ...

 فتم:م، گبهتر بود همان جا اين دعواي بچه گانه را پايان مي دادم؛ در حالي که پشتم را بهش کردم تا بروم پي کار

ون، من وقت ـ ببين دختره اگه تا اين حد عالقه داري با من حرف بزني، حرف هات رو روي کاغذ بنويس و همش يهويي باهم بخ

 ته مي کنه رو ندارم!پ -حرف زدن با يه دختر بچه که مدام تته 

 در پيچ پله ها گم شدم صدايش به گوشم رسيد که با لجاجت گفت:

 متنفرم پسر خر. ـ انگار زنگ انشاء، ازت

 خيره نگاهم مي کرد. -دوباره پله هاي باال رفته را پايين آمدم و در معرض ديدش قرار گرفتم؛ دهانش نيمه باز مانده بود و خيره 

 ـ هي دختره قهوه من يادت نره!

و خنده را عضو جدا نشدني جيغش تا طبقه باال هم مي آمد  -با لبخند مهار نشدني باال رفتن پله ها را از سر گرفتم، صداي جيغ 

 صورتم کرده بود. وارد اتاقم شدم و در را بستم، با باز کردن آن پرونده ها شروع تاييم کاري ام رسما اعالم شد.

??? 

 تابان: 

به خاطر وضع مزخرفي که شب گذشته برايم پيش آمد و بي خوابي شديدم با پارسا دعواي حسابي کردم؛ در اين وا نفسا فقط بي 

نم را کم داشتم! حسابي که با جيغ و داد خود را خالي کردم، تکاني به پاهاي بي جانم دادم و از مکاني که چند دقيقه پيش کارشد

 باهم دوئل مي کرديم فاصله گرفتم. طعنه اي به الهام زدم که سر راهم ايستاده بود؛ با لحن شلي گفت:

 ـ از يه بي تربيت که بيشتر از اينا انتظار نميره!

 حين راه رفتنم با دست برو بابايي حواله اش کردم و گفتم:در 

 ـ نکه تو کمپوت ادبي!

 در آشپزخانه کار مي کردم، در هاي کابينت ها را باز مي کردم و محکم به هم مي کوبيدمشان.

جونم. خدايا حاال بايد ـ اگه برات قهوه بيارم خودم، خودم رو مي کشم! کم مشکل ندارم که تو هم يه ريز دستور بدي و قر بزني به 

 چي کار کنم؟ دو روز از وقتي که بانک بهمون داده گذشت!

تند کارهايم را انجام مي دادم، زير لب از هردري که مي شد گله و شکايت مي کردم. مثل هميشه در کافه سر ساعت مقرر  -تند 

باز شد، ولي خبري از ساميار نشد. دست تنها مانده بودم و مدام سفارش ها را باهم قاطي مي کردم؛ آن قدر در آشپزخانه راه رفته 

دو ساعتي به همين منوال کار کردم، از شدت خستگي مفرط وسط آشپزخانه  -را مي زد. يکي  بودم که کفش، نوک انگشتانم

 روي زمين نشستم و نا خوداگاه هواي چشم هايم ابري شد.

شايد بهتر بود خبري از ساميار مي گرفتم! اگر ازش در خواست مي کردم حتما براي کمکم مي آمد، اما هيچ راه ارتباطي با او 

 يطم را با خود تجزيه و تحليل مي کردم که الهام سر رسيد و با همان لحن شل ول هميشگي اش گفت:نداشتم! شرا

 ـ بهت حقوق نميدن که بشيني استراحت کنيا!

 دستانم را مشت کردم، نگاه بي خيالم را به چشم هايش دوختم و بلند گفتم:

 زنده چالت کنم؟ -ـ ميري يا پاشم زنده 

ه بود جلو آمد، کم که از شدت بي خوابي به آن روز افتاده بودند، ترسيد يا از تن صدايم؛ اما هرچه نمي دانم از چشم هاي سرخ

 کاغذ سفارش را روي پايم انداخت و شر کم کرد.

کشان خود را به کابينت ها رساندم و به آن ها تکيه زدم. چانه ام را روي زانو هايم گذاشتم  -زانو هايم را در بغل کشيدم، کشان 

گلوله اشک هاي درشت از چشم هايم پايين ريخت. همه کار هايم در هم پيچيده بود: بدهي، قهر کردن ميرال، دعوايم با  -گلوله و 

پارسا، نيامدن ساميار و از همه مهم تر اين سفارش  جديد که تلفظ اسمش هم برايم سخت بود. با دل و جان بيني ام را باال کشيدم 
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زخانه احساس کردم، با فکر اينکه ساميار بالخره از دختر بازي دل کنده و به کافه آمده، دلخور و که حضور يک نفر را در آشپ

 با صداي توماغي از فرط گريه گفتم:

ارش کاپوچينو ـ حاال نمي اومدي! خيلي بي انصافي نگفتي من دست تنها اينجا چيکار کنم؟ ) دوباره اشک هايم سرازير شد( سف

 اسمش رو نشنيدم! چميدونم چجوري درستش کنم!؟دادن، من اصال تاحاال 

 ـ قهوه چي؟ قهوه که بلد بودي درست کني!

عوايمان مي شد دسيخ سر جايم ايستادم و دوبار با مشت به سرم کوبيدم. از ديشب بدشانسي پشت بدشانسي مي آوردم، اين بار هم 

 بي کار شدنم حق مسلمم بود!

 م و کالفه نگاهش کردم.کرد تند اشک هايم را با دست پاک -تند 

 به کابينت تکيه زد، جرعه اي از قهوه اش که از قهوه ساز ريخته بود را نوشيد.

 پارسا: خودت بگو من با تو چي کار کنم؟

 به صورت خود جوش قطره اي ديگر از چشم هايم نَشت کرد که سردرگم ليوانش را روي کابينت کوبيد و گفت:

 کن االن براي چي داري گريه مي کني!؟ ـ پاک کن اون اشک ها رو! نيگاش 

 آب بيني ام که آمده بود را باال کشيدم، زير چشمي ديدم که صورتش را جمع کرد و گفت:

 ـ مي خواي تغيير رنگ بدن؟

 چشم هاي اشکبارم را به چشم هايش دوختم و گفتم:

 ـ چي؟

 چشمش دايره فرضي کشيد و گفت:با لبخند سحر کننده اي انگشت اشاره اش را باال آورد، يک دور به دور 

 ـ چشم هات ديگه! مي خواي از آبي به سبز تغيير رنگ پيدا کنند که اين جوري با جون و دل دماغت رو باال مي کشي؟

کمي به هم نگاه کرديم و ناگهان هر دو از خنده منفجر شديم، رفتارش برايم خيلي عجيب بود؛ مثل هواي بهاري مدام تغيير رويه 

 ک بار طوفان مي کرد و بار ديگر نسيم ماليم صبح دم مي شد.مي داد. ي

 الهام به دنبال سفارش ها آمد که پارسا با دست هاي خالي برش گرداند. سپس سوالي نگاهم کرد و گفت:

 ـ نهار خوردي؟

 سرم را به نشانه منفي باال و پايين کردم، نگاهي به ساعت مچي مارک دارش کرد و با شيطنت گفت:

 هار! مشتري ها رو بيرون کنيد تا ياد بگيرن ديگه سفارش هاي سخت ندن.ـ وقت ن

 پچ وار گفتم: -با چشم هاي گرد شده نگاهش کردم؛ با دست به سرش اشاره کردم و پچ 

 ـ چيزي خورده تو سرت؟

 کمي سرش را جلو آورد و آرام گفت:

 ـ نه!

 با دست به لبم اشاره زدم و گفتم:

 ـ پس اين لبخندت، اخالقت که يهو تغيير کرده...!

 لبخند مسخره اي تحويلم داد و گفت:

 ـ دلربا نهار داره مياد اينجا!
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ساب نمي حنگاه عصبي به صورتش انداختم، همان بود کبکش کالغ مي خواند. دو روز بود من نهار نمي خوردم و به هيچ جاش 

فشار دادم و با  تنگ مي کرد؛ چشم هايم را ريز کردم، لب باالييم را روي لب پاينمآورد! حسادت دلم را چنگ مي زد و نفسم را 

 انزجار گفتم:

 ـ اصال به من چه!؟

د اوردن او هم گويي تيرش به سنگ خورده باشد، ليوانش را از روي کابينت برداشت و مسير خروج در پيش گرفت. با به يا

 ساميار به سرعت مانع رفتنش شدم:

 زه!ـ امم... چي

 ه زبان آمدم:سرجايش ايستاد. حاال چجوري بيان مي کردم که بدون لجبازي خواسته ام را انجام بدهد؟ با کمي تامل بالخره ب

 ـ راستش مي خواستم... يعني) چشم هايم را بستم و بي مقدمه گفتم( شماره ساميار رو مي خوام!

 نشش، دست هايم را مشت کردم و تا حدي فشار دادم. روي پاشنه ي پا چرخيد و طلب کار نگاهم کرد. از استرس واک

پارسا: فکر کنم قبال بهت گفتم که نبايد با هيچ پسري رابطه داشته باشي! اشتهاتم خوبه ها هرچي مال اموال طرف بيشتر، شدت 

 عشق تو هم بيشتر مي شه نه؟ رابطه مستقيم داره المصب!

و نيش خند صدا داري زدم. قدم هاي محکمي برداشته، از کنارش رد شدم  باچشم هايم چشم هاي سرد و يخي اش را هدف گرفتم

بلند حرف زدم. ان قدر ناسزا بار  -و به دست شويي پناه بردم. به عادت هميشگي رو به روي آينه روشويي ايستادم و با خود بلند 

نان سخت باال و پايين مي شد و نمي خود و آن پسر از خود راضي کردم که تخليه روحي رواني شدم، اما قفسه سينه ام همچ

 توانستم به درستي تنفس کنم.

 کف دستم را به خنکاي آينه چسباندم و در آبي چشمانم خيره ماندم و گفتم:

 تک رفتار هات ميدم! اين رو به خودم، غرورم، احساسم قول ميدم. -ـ يه روزي جواب دندون شکني به تک 

ه صورت خود لبخندي زدم. مطمئن بودم نيم ساعتي مي شد در آن مکان فوق کاربردي به اتمام حجت آخر را هم با خود کردم و ب

سر مي بردم که براي ساختن اعتماد به نفس از دست رفته ام الزم بود. در دستشويي را به آهستگي باز کرده و به سمت سالن قدم 

نه الهام. شانه اي باال انداختم، پله ها را به قصد طبقه برداشتم. کافه عاري از مشتري در ذوق مي زد! نه خبري از پارسا بود و 

 دوم باال رفتم و هر دو را آن جا يافتم.

الهام در حال چيدن ميز نهار بود و پارسا و دلربا دل مي دادند و روده مي گرفتند. بي سر و صدا کمي خيره حرکاتش شدم، دلربا 

 ون کشيد.  بر زد و بعد از يک توضيح مختصر بازي را شروع کرد.دست در کيفش کرد و با ذوق يک جعبه پاسور از آن بير

شواهد عمل ثابت مي کرد که حکم بازي مي کنند، دختر بي انصاف اول بسم هللا حاکم شد و حکم کرد. يک ربعي بازي کردند که 

اغذي روي ميز که به بازي از ناشي بازي هاي پارسا حالم داشت به هم مي خورد، طاقت کم آوردنش را نداشتم. جعبه دستمال ک

 گرفته بودمش را روي ميز کوبيدم که تازه متوجه حضورم شدند. الهام به تعنه گفت:

 ـ زنده اي هنوز؟ گفتم گازهاي گلخانه اي گرفتت.

 دلربا اغراق آميز خنديد، لبخند مسخره اي تحويل الهام دادم و گفتم:

 ـ نگران من نشو، نسبت بهت احساس مسوليت مي کنم!

ويش نشستم. پارسا با رند شدم، صندلي ام را همراه با خود بلند کردم و کنار پارسا گذاشتم که نه، تقريبا روي زمين کوباندمش و بل

يانه چشم هاي گرد شده نگاهم کرد، متقابل چشم هايم را برايش لوچ کردم. کارت هايي که در دستش بود، به صورت ناش

 و دستش لو مي رفت را به سمت خود کج کردم. نگهداشته بودشان هر دقيقه مي ريختند

 با جديت به چشمان دلربا نگاه کردم و گفتم:

 اسه خود دست مي چيني؟تند و -ـ بچه گير آوردي تند 

 اثرات خنده چند دقيقه پيشش که هنوز روي صورتش بود، محو شد و گفت:

 ـ تو ديگه چي مي گي؟

 دوباره به کارت هاي پارسا نگاه کردم که ماشاهلل از هر خال) خشت، پيک، دل، خاج( يکي داشت.



 

98iiaa.ir 

 رمان سرباز انتقام انجمن رمان فور

 نفسي از سر کالفگي کشيدم و گفتم:

 ـ االن با عمل حاليت مي کنم چي مي گم!

ز دستش بيرون ا با اين کارت هاي به درد نخوري که در دستان پارسا بود، دست دلربا را مي شد خواند. ابتدا تمام کارت ها را

ادم، به دکشيدم، مرتب چيدمشان و به سختي ما بين انگشتان کشيده اش جا کردم. تک تک قواعد را با حوصله برايش توضيح 

 صورت نامحسوسي بهش فهماندم که اين دست رفع کديش را بگيرد، شانس آورده.

ع کدي را زور تک حکمي که در دست داشتيم رف دلربا با حسادت نگاه مي کرد و با تمام توان بازي مي کرد. پايان دست با

 گرفتم. دلربا که دوباره حاکم شده بود، با غرور پاسورها را به سمتم پرت کرد و گفت:

 ـ بر بزن حمال!

 پارسا نگاه مغمومش را به من انداخت، با سرزنش نگاهش کردم و گفتم:

 ـ خير سرت ايراني؟ مگه مي شه ايراني باشي و حکم بلد نباشي؟

تند پاسور ها را زير و رو مي کرده و سرها را براي خود جاساز مي کردم. پارسا اخم هايش را در هم کشيد  -ر همان حين تند د

 و گفت:

 ـ همه که مثل شما بي کار نيستن وقتشون رو بذارن واسه اين کارهاي به درد نخور.

به صورت فاحشي زبانش بند آمد. بُر زدنم که طول کشيد با سرعت نور تک دل را هم روي پاهايم انداختم که پارسا هم ديد و 

 دلربا شک کرد و گفت:

 ـ گوش هام دراز نيست که تو داري کارت ها رو به نفع خودت مي چيني!

 پاسورها را جلو بردم و با اطمينان گفتم:

 ـ از هرجاش که دوست داري تخته بکش و جاهاشون رو تغيير بده!

انجام داد، کارت ها رو تقسيم کردم و بازي شروع شد. بي توجه به پارسا که مدام ازم فاصله مي  کاري که گفتم را با کمال ميل

تند راهنمايي مي کردم که حرکت بعدي اش چگونه باشد. هيجان بازي آن قدر  -گرفت به بازوي عضالني اش چسبيده بودم و تند 

را تشويق مي کرد. دستم را از زير دست پارسا رد کردم و به باال رفته بود که الهام هم دست از سفره آرايي برداشته و ما 

 کارتش اشاره زدم.

 ـ خشت رو بنداز!

 بعد نيم ساعت بازي کردن، گنگ نگاهم کرد و گفت:

 ـ خشت کدو...

 چهار بار به -نگاه خشنم را ديد، هول کرد و تک دل را به جاي ده خشت به روي ميز انداخت. هين بلندي کشيدم، با مشت سه 

 بازويش زدم و با جيغ گفتم:

 ـ کي گفت تک دل رو بندازي؟ هان؟

پارسا که برد تقريبي اين دست را مديون من بود، کاري جز عذرخواهي نتوانست انجام دهد. دلربا از سر ديگر ميز با خشم بلند 

 شد و گفت:

 ـ واسه چي مي زنيش دختر رواني؟ 

 ابروهايم را در هم کشيدم و در جواب گفتم:

تعويض مي  به تو چه؟ شاگرد خنگ خودمه، دوست دارم بزنم تو سرش! حاال هم که اين دور آموزشيه ما کارت روي زمين روـ  

 کنيم.

 نيش خند زد و گفت:

 ديه!ج -ـ قبل اينکه تو بياي آموزشي بود، حاال ديگه جديه 
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 ـ عه، اين جورياست؟

 ن مي کردند. با غرور نگاهش کردم و گفتم:من و دلربا کوري مي خوانديم، پارسا و الهام گيج نگاهما

 ـ سر چي؟

 گويي اوهم زيادي از حد از خود مطمئن بود که گفت:

 ـ هرکي باخت امشب توي مهموني من با مايو مياد!

وي ميز کوبيد رسري تکان دادم. پارسا که کنارم نشسته بود، تکان سختي خورد و نگاه عاقل اندر صفي به من انداخت، دستش را 

 و با داد گفت:

 ـ بسه ديگه مسخرش رو در آورديد! اين شرط بندي چه معني ميده؟

 دلربا که قند در دلش آب شده بود، با لحن ذوق زده اي گفت:

 هام جان چرا عصبي مي شي؟ اصال هر شرطي که تو بگي قربون غيرتت برم.باشه، ر -ـ باشه 

 پارسا که از حرف هاي دلربا راضي به نظر مي رسيد، يک نگاه خالي از لطف به من انداخت و با دندان قروچي گفت:

حشر که هيچ ـ شرط بندي درست نيست! در عوضش هرکس که ببره، من به عنوان جايزه يه روز کامل مي برمش يه جاي م

 کدوم به عمرتون نديديد!

 

دروغ چرا؟ براي ديدن آن جاي فوق زيبا شاخک هايم بيرون زده بود. همه توانم که متشکل از انواع و اقصام دغل ها بود را به 

و  کار گرفتم، اما دلربا ماهر تر از آن چه نشان داده بود بازي مي کرد. به هر سختي بود در دست آخر بازي مساوي بوديم

 هرکس اين سري را مي برد، برنده نهايي بود. اما من با آن کارت هاي افتضاحي که در دست داشتم، احتمال بردم کم بود.

 پارسا با خيال راحت به صندلي تکيه زده بود و سيگار مي کشيد.

 دو کارت بيشتر برايم نمانده و ديدن کارت هاي دلربا برايم الزامي بود.

ببازم تا عمر دارم سر افکندم. در تب و تاب اين بودم که کدام کارت را بيندازم که فکري به ذهنم رسيد. با  خدايا چيکار کنم؟ اگه

 لبخند معني داري به دلربا نگاه کردم، پاهايم را نزديک پاهاي پارسا بردم و از سمت او لگد محکمي به ساق پاي دلربا زدم.

شد و ساق پايش را گرفت. پارسا مثل برق گرفته ها بلند شد و به سمت دلربا  از شدت درد زياد کارت ها از دستش افتادند، خم

خيز برداشت. بي حواس از وجود سيگار در دستش خواست به دلربا مددي بدهد که سيگارش شلوار دلربا را سوزاند. بدخلق به 

 پارسا نگاه کرد، با دادي که بلندي اش به حرف زدن معمولي من هم نمي رسيد، گفت:

 رهام نمي خواي من ببرم چرا مي زني؟ اصال فکر نمي کردم تا اين حد آدم بي شعوري باشي!ـ 

چشم هاي پارسا اندازه توپ تنيس شد و از شدت شوک و بي خبري اش حتي نتوانست از خود دفاع کند. دلربا انگشتش را در 

 سوراخ شلوارش کرد و ادامه داد:

 ـ ببين چه باليي سر شلوارم آوردي!

ايم را روي هم ناباور لب مي زد که چيزي بگويد، اما بي خبر تر از آن بود که بخواهد چيزي اظهار دارد. به زور لب ه پارسا

 فشار مي دادم تا به خاطر خنده ام سر بزنگاه لو نروم.

ر راهش ز سدلربا به سختي برخواست، بي توجه به من و الهام کيف دوشي اش را برداشت، ضربه اي به پارسا زد و او را ا

 مت طبقه پايين رفت.سلنگان به  -کنار زد. لنگان 

مد. الهام از هول پارسا خواست دنبالش برود که پايش روي نايلون خالي غذا ها که روي زمين افتاده بود رفت و با سر به زمين آ

 زمين خوردن پارسا از جايش پريد.

خنديدم؛ خواسته ي من چه بود چه شد! اگر مي دانستم با يک ضربه از لند ب -بيش از اين تحمل نگهداشتن خود را نداشتم و بلند 

 ميدان به در مي شود، زود تر مي زدم.
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مي شد. ان قدر  هر بار که جلوي خنده ام را مي گرفتم با ديدن پارسا که هنوز شوکه پخش زمين بود، دوباره استارت زدنم شروع

 خواست.يب غريبي از گلويم بر ميآمد و صدا هاي عجخنديده بودم که نفسم باال نمي

 پارسا با کمک الهام از روي زمين برخواست، نگاه پر از خشمي به من انداخت و با تحکم گفت:

 هام. ـ دختره ي بي ظرفيت دو بار بهت خنديدم حد و اندازه خودتم گم کردي؟ آخه کثافت تو گند زدي به برنامه ريزي

 کردم. انگار پارسا جوک تعريف مي کرد که خنده ام چند برابر شده بود.هرت مي -ي هرت آمد و هدانم چرا خنده ام بند نمينمي

خنديدم، جوري که کردم و بي امان ميخل شده بودم؛ يک نگاه به پارسا، يک نگاه به کارت هاي دلربا که روي ميز افتاده بود مي

 کرد!ديگر نفسم ياري نمي

 کرد که اين خنده بي دليلم را پايان دهد، اما فايده نداشت. بار ديگر داد زد:هم ميپارسا با چشم هاي اخم آلود همچنان نگا

 خندي؟ هرم مي -ـ تمومش کن! خيلي کار خوبي کردي هر 

بريده و به  -چند ثانيه اي ساکت شدم، دوباره بي اختيار خنده ام گرفت. از يک جايي به بعدش واقعا دست خودم نبود. بريده 

 سختي گفتم:

 شه!ـ بخـ... دا دسـ... ت من نيست خودش مي

پشت صندلي دلربا نشست و به الهام که با قيافه عجيب غريبي نگاهم مي کرد، اشاره زد آب بياورد. به صندلي تکيه داده و خنثي 

 زدم. نگاهم مي کرد و من بي دليل قهقهه مي

 وش مشرب ديشب که افتادم، خنده ام تشديد شد.شايد روح خانه متروکه در جلدم رفته بود! ياد آن روح خوشبو و خ

 پارسا که متوجه شده بود واقعا دست خودم نيست، سعي کرد آنقدر بي کاربرد نباشد و توصيه اي کند.

 کمي به جلو خم شد که الهام هم رسيد، ليوان آب را به او داد. کمي بيشتر به سمت من متمايل شد و با لحن ماليمي گفت:

 خفه شدي، يه نفس عميق بکش!ـ خيله خب بسته 

سعي کردم به حرفش گوش دهم، اشک فروچکيده از چشمم که از شدت خنده بود را پاک کردم و نفس عميق کشيدم، کمي آرام تر 

 شدم.

 پارسا: آفرين به هيچ چيز فکر نکن!

ه جا داشت پر از آب کردم. دوباره ليوان آب را به دستم داد و ازم خواست کمي بنوشم؛ ليوان را باال بردم و دهانم را تاحدي ک

ذهنم يادآور قيافه چند لحظه پيش پارسا شد... هرچه کردم موفق به مهار کردن خنده ام نشدم، آبي که خورده بودم روي صورت 

 پارسا پاشيده شد و مقداري از آن هم که به سختي قصد پايين رفتن داشت در گلويم َجست، خنده و سرفه ام با هم قاطي کرد.

مه از گريه ي بي امان از حال مي رفتند و من از خنده بي حال شده بودم! تمام عضله هاي شکمم درد گرفته بود. فکر اينکه از ه

 خنده بميرم و روي سنگ قبرم بنويسند: " خوشي زد زير دلش و شادروان شد" امانم را بريد.

 ميز نواخت و با داد گفت:پارسا که تازه از بهت درآمده بود، سر جايش ايستاد؛ ضربه اي به 

 ـ ديگه مسخرش در آوردي، ببين چه گندي به صورت و لباسم زدي! ديگه نمي خوام تو کافه رويا ببينمت؛ روشن شد!؟

اس لکه دار چند لحظه اي صداي بلندش مانع خنده ام شد و خيره نگاهش کردم، اما فقط همان چند لحظه! ديدن صورت خيس و لب

و لب هايم را روي هم فشار مي دادم تا من هم جدي به پارسا  ام را باال آورد. مدام نفس عميق مي کشيدمکم خنده  -شده اش کم 

 نگاه کنم، اما به ثانيه نمي رسيد که خنده ام منفجر مي شد و روز از نو، روزي از نو.

 از روي صندلي به سختي بلند شدم و با خنده اي که هر از چندي مي ترکيد، گفتم:

 هه ( دست خودم نيست، خداحافظ. ـ واقعا)

اراحت بودم، بالخره اين روز نحس کار خودش را کرد و بيکار شدم. در دل از اين که يک خنده بي جا موجب اخراجم شده بود ن

 اما هرکس من را مي ديد فکر مي کرد ِچتي زده ام.

رختي برداشتم و از کافه بيرون زدم. باز هم مثل  دستم را روي لب هايم چفت کردم و پله ها را پايين دويدم، کيفم از روي چوب

 روز اولم شده بودم، آس و پاس بايد ول مي چرخيدم تا بي کار نباشم. شرمنده ديدن روي مامان بودم.
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ي دو سه بار در اتوبوس کنار زن ميانسالي نشستم و سعي کردم عادي جلوه کنم، اما در اين کار هم موفق نبودم و هر از چند

 ي زدم. زن غريبه هنگام پياده شدنش نگاه دلسوزي بهم انداخت و گفت:استارت م

 ـ خدا شفات بده!

 همين چند کلمه اش خنده ام را شعله ور تر کرد، زن با حقارت نگاهم کرد و اتوبوس را ترک گفت.

????? 

با سرد ترين لحن  داديم؛ صدايي کهبا مامان توي خانه نشسته بوديم و به صدايي که خانه مان را به تاراج گذاشته بود، گوش مي 

 ممکن گفت:

 ـ با توجه به توضيح هايي که دادم، از هفتاد مليون شروع مي کنيم!

عمو پول نداشت به ما بدهد، حاال در حياط جز مشتري ها ايستاده بود و با هيجان به صحبت هاي مرد که چوب حراج را به 

 زندگيمان زده بود، گوش مي کرد.

 بم احساس مي کردم و توان نفس کشيدن هم نداشتم.درد سختي در قل

 " بدي روزگار اين است که: خيلي چيز ها را مي شود خواست، اما نمي شود داشت... !

 کاش مي شد اين سرنوشت را يک جا جابگذارم، برگردم و ببينم نيست."

تمام تنم يخ بسته بود، مگر نه اينکه زمستان خيلي وقت پيش بار سفرش را بسته بود؟ پس اين سرماي استخوان سوز چه بود که 

 تک سلول هاي تنم رسوخ کرده بود؟  -در تک 

استعفا تق صدا مي داد. تنها عضو از بدنم که به درستي کار مي کرد و از وظيفه خطيرش  -دندان هايم به هم مي خورد و تق 

 نمي داد، گوشهايم بودند. 

مامان روي سجاده نشسته بود و از تنها اميدش کمک مي خواست. کاش توانش را داشتم که يک جيغ از اعماق وجودم بکشم و 

 بگويم:

 ـ مگه نديدي چجوري دست رد به سينمون زدن؟ مگه مشاعرت رو از دست دادي، اون ها هم بنده هاي همين خدا هستن!

ه هايم افتادم که هرگاه بيش از حد معمول مي خنديدم، منتظر مي ايستاديم تا اتفاقي بيافتد و گريمان را درآورد. پس دليل ياد بچگان

 خنده هاي بي امان چند روز پيشم همين بود!

د. صداها که تلو خوران به آشپزخانه رساندم، در اين هواي سرد چاي مي چسبي -مانند آدم هاي بي حس خود را از جا کندم و تلو 

 در گوشم مي پيچيد راه هاي تنفسي ام را مسدود مي کرد.

 هفتادو پنج مليون دو... -اوه يکي اونجاست! چقدر؟ بله هفتاد و پنج مليون؛ هفتادو پنج مليون يک  -

 ـ هفتاد و هفت مليون!

کمد بيرون کشيدم و روي زمين  کتري را روي گاز گذاشتم، زيرش را روشن کردم و به سمت اتاق رفتم، چمدان را از باالي

پرتش کردم؛ لباس ها را از کاور در مي آوردم و نا مرتب داخل چمدان مي انداختم. بعد از خالي کردن کمد خم شدم و به سختي 

کشان بردمشان و جلوي  -در چمدان را بستم. کوله پشتي ام را هم از لوازم شخصي مورد نياز پر کردم، همراه با چمدان کشان 

 ورودي گذاشتم.در 

مت باالتري پيشنهاد بده؟ هشتادو پنج کسي نيست قي -مليون دو  هشتاد و پنج -شتاد و پنج مليون! هشتاد و پنج مليون يک ه -

 مليون سه فروخـ... 

نم فقط ت کردم. زبازانو هايم از تحمل وزنم انصراف داد، با زانو به زمين آمدم و دستانم را کالفه باال بردم روي گوش هايم چف

 به چند کلمه چرخيد و از کار افتاد:

 ـ يا قمر بني هاشم!

ودند که من کلمه تمام اين حرکات در صدم ثانيه رخ داده بود، اما زمان براي من کش مي آمد؛ گويي تمام کائنات منتظر نشسته ب

 دم که گفت:وباره به تپش درآوراي در خواست کنم آن ها از من بپذيرند. از روزنه هاي ميان دستم صداي آشنايي قلبم را د
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 ـ نود مليون!

با شتاب باز  مغزم فرمان از جلو نظام داد، دست هايم را ستون تنم کردم و با فشار آوردن به زمين سرپا شدم؛ در ورودي را

تش نشانه رفتم دانم از ديدنش خوشحال بودم يا ناراحت! دستم را به سم جلو شد. نمي -کردم که به ديوار خورد و چندين بار عقب 

 و با بلندترين حد ممکن گفتم:

 ـ تو؟!

، اما من فقط زوم با ديده شدن من با آن لباس هاي توي خانه و موهاي شلخته ام که دورم ريخته بود، همهمهه اي بين حضار افتاد

عمول هميشه مسيد! طبق سوژه ي مورد نظر خود بودم. دنبال کلمه اي مي گشتم که اليقش باشد، اما هيچ به ذهن خسته ام نمي ر

ود و به پاهايم باخم هايش را در هم کشيد و با سر اشاره کرد که داخل خانه بروم. قلبم که هيچ مغزم هم بر عليهم شورش کرده 

 ي کرد.مفرمان برگشت داد. در خانه را بستم و نگاهم به مامان افتاد که سجاده را رها کرده بود، لباس بيرون به تن 

 ر آوري به من انداخت و با سوز دل گفت: او هم نگاه زج

 ـ دلم از اين مي سوزه آشناها حريص ترن، بيا برو لباس هات رو بپوش؛ اين هايي که من مي بينم، االن توي خونه مي ريزن!

باس سعي کردم به صداهايي که از بيرون به گوش مي رسيد اهميتي ندهم، وارد اتاق شدم و در را محکم بستم. در حال تعويض ل

 هايم بودم که ناگهان به ذهنم خطور کرد:

 ـ اين پسره بي معرفت از کجا فهميد خونه ما توي مزايدست؟ هميشه سر بزنگاه سروکلش پيدا مي شه!

اگر خبر داشت که همچين مشکل بزرگي دارم چرا کمکي نکرد؟ زيادي پر توقع شده بودم و از هر دستي انتظار مساعدت داشتم! 

و شلوار صورتي گلدارم را به سمت دراور پرت کردم که پاچه هايش به باالي آينه گير کرد و سر و ته از آن جيغ خفه اي زدم 

 آويزان شد.

 ـ پولدار بي درد، حالم ازت به هم مي خوره! ايشاهلل بري زير تريلي اونم تريلي آشغالي!

 مي خورد کاغذ را تا کردم. زير کمد جاسازش کردم.از کشو دراور کاغذ خودکاري خارج کردم، نامه اي نوشتم و تا حدي که تا 

مي خواستم صاحب جديد اين خانه و وسايل با خواندن اين نامه متوجه حال اين روز من شود. بعد يک ربع بيست دقيقه اي که در 

در را بستم... آن  اتاق معطل کرده بودم، دست گيره در را کشيدم و آن را باز کردم، اما با چيزي که ديدم، هول شدم و دوباره

پسر پست و بد اخالق آقا منشانه به پشتي تکيه زد بود و مامان با رويي خوش با او هم صحبتي مي کرد! هرچه حرص خورده 

بودم براي امروزم کافي بود، عزمم را جزم کردم، سه شماره شماردم و در را با شتاب باز کردم. پا کوبان به سمتش رفتم و 

 به کمر ايستادم؛ صدايم را در گلويم انداختم و گفتم:درست روبه رويش دست 

 ـ تو توي خونه ما چيکار مي کني؟ اصال کي به تو اجازه داد پات رو بذاري توي خونه ما؟ اصال...

 صداي مامان از پشت سرم آمد که با جيغ گفت:

 ـ تابان!

 من هم متقابل درست مثل مامان گفتم:

 ـ مامان کي بهت گفت اين پيزوري رو توي خونه راه بدي؟

 از صدايي که شنيدم مغزم ري استارت کرد و بادم خالي شد.

 پارسا: فکر مي کردم بعد از پرداخت نود مليون اينجا ديگه مال من مي شه!

 با بهت گفتم:

ون هم کنار مي دنيا اومده بودي ماهي يه ملي ـ تو... تو... تو چطور... چطور تونستي اين کار رو بکني؟ اگه از روزي که به

 ذاشتي، بازم نمي تونستي ان قدر پول جمع کني!

 مامان چهار دست و پا کمي جلو آمد و از پام نيشگون گرفت و گفت:

 ـ ان قدر وراجي نکن، بگير بشين مثل علم يزيد بين من و آقا وايستادي!
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ني داري بهم هر گوشه اي اطراق کردم و دست به سينه زدم. پارسا نگاه معلب هايم را با حرص روي هم فشار دادم، به حالت ق

 کرد و ابرو باال انداخت.

 مامان با مهرباني نگاهش کرد و گفت:

 ـ خب پسرم مي گفتي...

 پارسا نگاهش را از من گرفت و به مامان دوخت:

 يم!ـ بله مي گفتم، با شرايطي که گفتم، من مشکلي ندارم باهم اينجا زندگي کن

 مامان دهان باز کرد تشکر کند که مانند برق گرفته ها جيغ زدم:

 ـ شرايط؟ باهم؟!

 مامان در قندان را به سمتم پرت کرد و بلند تر از من گفت:

 ـ صد بار بهت گفتم جيغ نزن) با جيغ ادامه داد( آبرو واسه آدم نمي ذاري!

 خنده ام را قورت دادم و با احتياط گفتم:

 ودتم داري جيغ ميزنيا!ـ مامان االن خ

 به حالت نيم خيز درآمد و با تحکم گفت:

 ـ پاشو برو کتري جوش اومد چايي دم کن! انقدرم وسط حرف دوتا بزرگ تر نپر.

 نگاهي خصومت بار به پارسا انداختم و جواب دادم:

 ـ مامان شرايط و قرار داد شگرد اين به ظاهر اقاست ها.

ابرو به آشپزخانه اشاره زد. بلند شدم و بي توجه به مهمان ناخوانده به سمت آشپزخانه قدم چپ نگاهم کرد و با  -مامان چپ 

برداشتم، چايي را در قوري ريختم و بعد از ريختن آب جوش، روي کتري که به سرو کله خود مي زد قرار دادمش. به کابينت 

 دنم نبايد ارتباط ما قطع مي شد!آهني تکيه زدم، چرا ان قدر اين پسر مشکوک بود؟ مگر بعد از اخراج ش

 صدايشان تا آشپزخانه هم مي آمد:

پارسا: واقعيتش من به اين خونه چندان نيازي ندارم؛ يه اتاق باشه که شب ها بتونم توش بخوابم، برام کافيه و تازه با حضور شما 

 ديگه تنها هم نيستم.

 دست به کمر زدم و به حرف هايش دهن کجي کردم.

 ـ تا االن کجا مي خوابيدي؟ حاال هم گورت رو گم کن همون جا بخواب!

 اگر عمو اين خانه را مي خريد، برايم قابل تحمل تر بود. اصال چه باليي سر مشتري ها آمد؟ چقدر زود خانه خلوت شده بود!

صدايشان به من نمي رسيد؛ از  پچ وار حرف مي زدند و -بايد به مامان مي گفتم اين پسر زيادي از حد مشکوک مي زند. پچ 

فضولي زياد استکان هاي کمر باريک را داخل سيني مسي مامان چيدم و از چاي دم نکشيده پرشان کردم. قندان را از قند پر 

کردم، داخل سيني گذاشتم و به سرعت خود را به حال رساندم. سيني چاي را رو به روي مامان روي زمين گذاشتم، چاي خود را 

 و کنار مامان روي زمين نشستم.  برداشته

 ازي کردم.بمامان سرفه تصنعي کرد و اشاره زد چاي را تعارف کنم، اما من خود را به کوچه علي چپ زدم و با استکان چاي 

 لپ هاي مامان از خجالت گل انداخت و به زبان آمد:

ا بزرگي کنيد و ما ناراحتي به دل گرفته! بچس، شمـ ببخشيد پسرم، اين تابان ما روي اين خونه حساسه به خاطر همين يکم از ش

 چشم پوشي کنيد!

 استکان در دستم را روي نعلبکي کوبيدم و با حرص گفتم:

 .ـ مامان چرا از زبون من حرف مي زني؟ من کي خواستم از حرکات من چشم پوشي کنه؟ اگه اين عقل تو سرش باشه..
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ود، خود را جلو با رويي خوش که دقيقا نمي دانم از کدام قسمت وجودش آمده ب انگار نه انگار که داشتم صحبت مي کردم، پارسا

 کشيد رو به مامان گفت:

 _ اين حرف ها چيه؟ ناسالمتي قراره هم خونه باشيم، بايد تعارف رو کنار بذاريم، منم مثل پسر خودتون!

 مامان که آرزوي پسر داشتن به دلش مانده بود، با ذوق گفت:

 ر خوش قد و باالم برم که ان قدر قلب مهربوني داره.ـ آخ قربون پس

م پلک حسودي از اعماق وجودم مي جوشيد، از دهان باز و چشم هاي گرد شده ام بيرون مي زد. چندبار پشت سر هم و محک

 زده، گفتم:

اين بداخالق که رو بدي تو آينه ـ بال به دور اين صفاتي که گفتي واسه اين يالقبا بود؟ مامان داداش من عقب افتاده ام مي شد، از 

 هم به خودش اخم مي کنه، خوشگل تر مي شد.

 مامان به صورت نا محسوس نيش گون ريزي از ران پايم گرفت و آرام گفت:

 پخ!  -ـ به کالغ گفتن حرف بزن، گفت: پخ 

 از شدت درد چشم هايم را به هم فشار دام و آخ خفه اي کشيدم.

 امان کرد، يکي از استکان ها را برداشت و همان جا وسط حال چهار زانو نشست.پارسا لبخند نمکيني حواله م

چايي دم نکشيده در سکوت نوشيده شد، مامان و پارسا هر دو ابراز خوشحالي مي کردند و اين وسط تنها کسي که از ماجراي 

 پيش آمده دل چرکين بود، من بودم!

 مانم ذوبش کند، اما هيچ فايده اي نداشت!خيره نگاهش مي کردم بلکم نيروي جادويي درون چش

 پارسا آخرين جرعه را هم سر کشيد و رو به مامان گفت:

 ـ خب مادر من وسايلم رو بايد کجا بذارم؟

 ـ نيومده پسر خاله شدي؟ مامانم کي تو رو زاييده ما خبر نداريم؟

ته شد. از سرجايش بلند شد و به سمت حياط رفت، مامان يکي از آن نگاه هاي نافذش را به من انداخت که لب هايم به هم دوخ

 جلوي در ايستاد و گفت:

 ـ ببخشيد پسرم االن بر مي گردم.

 تا مامان در حياط را بست، نگاه خصومت بارمان را نثار هم کرديم. پارسا پيش دستي کرد و گفت:

 ـ چرا سرکارت نمياي؟ حتما بايد با مامور بيام جلوي در خونه؟

 ز کرده و بلند گفتم:چشم هايم را ري

 ـ پسره پرو با اون حرفايي که بارم کردي انتظار داشتي دوباره بيام؟ تو واقعا خجالت نکشيدي يکاره پاشدي اومدي خونه ما؟

 با غرور نگاهم کرد و گفت:

 ـ خونه شما نه، خونه خودم!

 جيغ زدم:

 ـ کثافت بي معرفت. 

 که موزيانه گفت:

 يغ مي کني ) با خنده( مشکل خانوادگيه! آخي مادر زاديه؟ج -ـ بالخره فهميدم چرا ان قدر جيغ 

 در دل گفتم: يک مادرزادي نشونت بدم ک مرغاي هوا به خاطرت پراشون رو بکنن.

 ـ اره  بخند، بخند، گريتم مي بينيم! به يک هفته نشده از اين خونه پرتت مي کنم بيرون، بيچارت مي کنم!
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 ک خنده اي زد و در جواب گفت:ت

 ـ مي بينيم! 

وضاع اطمينان اهمان لحظه مامان در حال را باز کرد و با دستان خيس داخل شد، نگاه مشگوکي به من انداخت تا از آرام بودن 

 حاصل کند. بعد رو به پارسا گفت: 

 ـ پسرم هنوز که نشستي، پاشو برو لوازمت رو بيار ديگه!

و براي آوردن وسايلش جمع سه نفرمان را ترک کرد. تا برگشتنش وقت مناسبي براي پختن مامان داشتم،  پارسا عذرخواهي کرد

آنچنان تعريفي ازش مي کردم که مامان از جلوي در کوچه هم راهش ندهد. اصال ما نيازي نداشتيم که زير دين پارسا بمانيم، اگر 

ته باشد، ما مي توانيم با بيست ميليون باقي مانده خانه اي رهن کنيم و حاال همان طور که شنيدم اين خانه نود ميليون به فروش رف

 بقيه اش را خدا بزرگ بود.

 به محض بسته شدن در حياط، سيني استکان را از روي زمين برداشتم و در آشپزخانه به مامان پيوستم.

 سيني را روي کابينت کوبيده و گفتم:

 ـ مامان مي دوني اين پسره کيه؟

 عتنا نگاه گذرايي به من کرد و گفت:بي ا

 ـ کيه؟

 جستي زدم، طبق عادت هميشگي روي کابينت نشسته و گفتم:

 ـ اين پسره توي کافه صاحب کارم بود!

 مامان ابراز خشنودي کرد و گفت:

 ـ چقدر خوب! خيلي آقاست؛ خدا خير دنيا و آخرت بهش بده، خوشبخت بشه ايشاهلل! 

 اين پسره مشکل روحي رواني داره، اصال با خودشم مشکل داره! اگه باليي سرمون بياره چي؟ ـ اصال هم آقا نيست، مامان

 کمي پياز داغش را زياد تر کردم:

 ـ فکرش رو بکن من و تو، توي اين خونه تنها...

 مامان بازويم را گرفت، از کابينت به پايين کشيدم و گفت:

 دا چنين پسري آرزوي هر دختر با شخصيتيه!ـ  بيا برو بيرون پسر به اين ماهي، وهللا به خ

 لب  و لوچه ام را آويزان کرده و گفتم:

 ـ دست شما درد نکنه، االن از پسره تعريف کردي يا شخصيت من رو تخريب؟ مامان اين پسرهـ...

 ناگهان صدايش از پشت سرم آمد که گفت:

 ـ اين به درخت مي گن، شما مي توني آقا رهام صدام کني!

وزي طول رشوکه برگشتم و به پشت سرم نگاه انداختم؛ فکر مي کردم تا به محل سکونتش برود و وسايلش را بياورد، چندين 

 بکشد، اما در عرض پنج دقيقه بازگشته بود و حاال يک کارتن در دست داشت!

 مامان به جاي من گفت:

 ـ اومدي پسرم؟ چه زود!

 آقا رهام لبخندي زد و گفت:

 ي ندارم، همين ها بودن که اومدني تو ماشين با خودم آوردمشون.ـ وسايل خاص

 پشت چشم نازک کرده و گفتم:
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 ـ اصال شايد ما قبول نمي کرديم تو بياي با ما زندگي کني؛ آدم يکم روش رو کم کنه خوبه!

 کارتن را دست به دست کرد و گفت:

 ديد، مشکل خودتون بود!ـ در هر صورت من اين خونه رو مي خريدم و شما هم قبول نمي کر

 

 مامان با دست به گوشه اي هولم داد؛ به سمت " اقا رهام" قدم برداشت و با عجله گفت:

 ـ پسرم خسته شدي؛ مي توني وسايلت رو توي  اين اتاق  بذاري.

 و با هم به سمت اتاق رفتند.

 

انم را هم بيرون بياورم، ناگهان به ياد شلوارم افتادم بي تفاوت شانه ام را آويزان کردم، سرم را به سمت شانه ام کج و خواستم زب

 که لنگ در هوا روي آينه مانده بود! خواستم عکس العمل سريعي انجام دهم، اما صداي جيغ مامان نشان داد دير شده است:

 ـ تابـ...ـان!

 شانه هايم را باال آوردم به گوشم نزديک و خنده نمکيني کردم.

جرم را مامان جمع کرده بود، اما با نگاهي که بهم انداخت فاتحه ام را خواندم. دندان قروچي کرد و به سمت اتاق رفتم، صحنه 

 گفت:

 ـ به آقا رهام کمک کن وسايلش رو بچينه، برو چمدونم خودمون رو هم بيار لباساش رو کاور کن!

در برده بودم، بازگرداندم و وسط اتاق روي  با گندي که زده بودم زبانم کوتاه شده بود. چمدان را به همان سختي که تا جلوي

 زمين گذاشتم.

چشمم به رهام افتاد که به کمد تکيه زده بود و وسايلش را از داخل کارتن خارج مي کرد. باالي سرش ايستادم، با پا وسايلش را 

 به گوشه اي ريختم و گفتم:

 ـ برو کنار  مي خوام لباس هام رو توي کمد بذارم!

را هم کمي کنار کشيدم که او هم لبه ديگرش را گرفت و به سمت جاي اوليه اش کشيد. يک بار با ضرب من با دست کارتنش 

کارتن  را کشيدم که او ول کند، ولي دست بردار نبود! آن را به سمت خودش نمي کشيد، بلکه ان قدر زورش زياد بود که با 

زور الکي مي زدم که کارتن را از چنگش بيرون بياورم. از کشيدن هاي من هم از جايش تکان نمي خورد. به قول خودمون 

تالش بيجا خسته شدم، پايم را به زانويش گير دادم و به سه شماره کارتن را با تمام توان کشيدم که" اقا رهام" آن را ول کرد و 

 باهاش به زمين پرت شدم.

رويم ريخته بود را کنار زدم و نيم خيز نشستم؛ با هرچه خرت و پرت داخلش بود روي صورتم ريخت، کتاب و قاب و غيره که 

 حرص به صورت خندانش نگاه کردم. دلم مي خواست سر به تنش نباشد.

بلند شدم لگد محکمي به پايش زدم که قلنج پاي خودم شکست و درد گرفت. کفرم در آمده بود، جيغ هم نمي توانستم بزنم زيرا 

 مامان مطلع مي شد.

ا کاور کنم. رلنگ زنان به سمت چمدان رفتم تا کنار کمد کشاندمش و روي زمين پرتش کردم. در کمد را باز کردم تا لباس ها 

 زير چشمي نگاهش مي کردم که با بي تفاوت ترين ژست ممکن کتاب هايش را دسته مي کرد.

 ***رهام***

 

مي پر شده بود، اما ه بود، خنده ام گرفت. اتاق از وسايل ساده و قديبا ديدن شلوار صورتي گلدارش که روي آينه به دار کشيده شد

 برايم جذابيت داشت.

 تا مادرش شلوار را ديد، نامش را با جيغ صدا زد؛ به سرعت جلو رفت و شلوار را از روي آينه برداشت.

 تابان که به جلوي در اتاق رسيد، شلوار را در دستش مچاله کرد و گفت:
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 مک کن وسايلش رو بچينه، برو چمدونم بيار لباس هاش رو کاور کن!ـ به آقا رهام ک

 کارد مي زدي خون تابان در نمي آمد، به حالت قهر به سمت اتاق پذيرايي رفت.

وي زمين نشستم راز خود نمي توانستم پنهان کنم که در اين چند روزي که کافه نيامده بود، حسابي جاي خاليش در ذوقم مي زد. 

 ن کنان داخل شد.ه -يه زدم، مقداري از وسايل داخل کارتن را خالي کردم که هن و به کمد تک

 ه باشد.نگاه طلب کارش را نثارم کرد، جلو آمد و با پا وسايلم را به کناري هول داد تا مثال جلوي کمد را خلوت کرد

 ـ برو کنار مي خوام لباس هام رو توي کمد بذارم!

 کارتن را گرفت که جا به جا کند و من هم سمت ديگر کارتن را گرفتم.وقتي از من واکنشي نديد، خم شد 

کارتن را به سمت خودم نمي کشيدم، ولي اجازه هم نمي دادم که او کارتن را به سمت خودش بکشد. زورش به من نمي رسيد، در 

شد کارتن را رها کردم که روي آخرين حرکت پايش را روي زانويم گذاشت کمي فشار آورد تا ديدم مي خواهد با تمام توان بک

 زمين پرت شد و وسايل داخل کارتن روي صورتش خالي شد.

 به سختي از روي زمين برخواست، لگد بي جاني به پايم زد که قلنجش شکست و پاي خودش درد گرفت.

 کرد. به خاطر مادرش حرفي نمي توانست بزند و جنگ بدني را هم که بي فايده ديد، سرش را به کار خودش گرم

وسط اتاق نشسته بودم، کتاب هايم را دسته مي کردم که صداي زنگ موبايلم درآمد؛ دکمه اتصال را زدم و گوشي را به گوشم 

 چسباندم:

 ـ جانم دلربا جان!

 خودم هم مي دانستم اين جان ها زيادي از حد مصنوعي بودند، اما چاره چه بود؟

 ها آشنا شي! دلربا: عزيزم امشب ميام دنبالت بريم با بچه

چشم هايم برق زد، بالخره اعتمادشان را جلب کرده بودم! دستم را مشت کردم، در هوا تکان محکمي دادم و جوري که دلربا 

 نشنود، گفتم:

 yesـ !

 چشمم به تابان افتاد که فضول نگاهم مي کرد، تا متوجه شد مچش را گرفته ام، بي تفاوت رويش را برگرداند و گفت:

 !ـ ايش نکبت

 خنده روي لبانم نقش بست و آرام تر از حد ممکن گفتم:

 ـ پس عزيزم آدرس رو برام بفرست من خودم ميام.

 حرفم را تاييد و بعد از کلي ناز و عشوه تماس را قطع کرد.

 اين خبر مهم را سريع براي اداره پست کردم و به جمع کردن لوازمم ادامه دادم.

کار تابان که تقريبا تمام شده بود، در کمد را محکم بست، به آن تکيه زد و حرکات من را زير نظر گرفت. تنها عکسي که از 

 رويا آورده بودم را از زمين برداشتم و دستم را با حسرت روي صورتش کشيدم.

 تابان: راستش رو بگو، هدف اصليت از اين کار چيه؟

 تم:متعجب سر بلند کردم و گنگ گف

 ـ ها؟

 کمي از کمد فاصله گرفت و جلو آمد، قاب عکس را از دستم کش رفت و به آن خيره شد گفت:

 ـ هيچ گربه اي محض رضاي خدا گنجشک نمي گيره!

 قاب عکس را از دستش در آوردم، بلند شدم رو به رويش ايستادم و گفتم:
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لونش رو با  شاره زدم( دلش به رحم اومده و محض رضاي خداـ اوني که گفتي موشه! بعدشم فعال که اين اقا گربهه) به خود ا

 خانم موشه تقسيم کرده!

 نيش خندي زد و گفت:

 ـ ما به لونه آقا گربهه نياز نداريم؛ بيست مليون رو که از بانک تحويل بگيريم، از اينجا ميريم!

ده بودم و حاال با خره تا اين حد به او نزديک شخون در رگ هايم يخ بست، فکر اينجايش را نکرده بودم! بعد از سه ماه تالش بال

 يک حرکت از طرفش داشتم کيش و مات مي شدم.

طعنه اي زد، از کنارم رد شد و رفت. بايد فکري مي کردم، عکس رويا را روي تاقچه گذاشتم و پشت سرش از اتاق خارج شدم. 

ف فرضيش در نظرگرفته بود و چپ و راست به آن مشت و از صحنه اي که ديدم چشم هايم تا آخرين حد باز شد. ديوار را حري

 لگد مي زد، زير لب مي گفت:

 ـ کثافت، مي کشمت! زنده نمي ذارم از اين در بيرون بري!

مانند فيلم هاي اکشن چرخي در هوا زد، در نهايت لگد محکمي نثار ديوار کرد که صداي استخوان هايش را من هم شنيدم و همان 

 د. زير لب به جاي او گفتم:جا روي زمين افتا

 ـ اوخ!

تا حضور من را احساس کرد، به عادي ترين شکل ممکن سرجايش ايستاد و به عرض شانه هايش لبخند زد. مي خواستم از سالم 

 بودن پايش اطمينان حاصل کنم، پس دستم را هائل پشتش کردم و گفتم:

 ـ ديونه ها مقدم ترن!

رد اتاق شد، از اين که تيکه ام را بي جواب گذاشته بود، داشتم شاخ در مي آوردم که درد با حرص از کنارم رد و بار ديگر وا

بند انگشتانم را فرا گرفت! دستم را که الي در مانده بود کشيدم، با دست ديگر محکم فشارش دادم و بين پاهايم  -وحشتناکي بند 

روي زمين نشستم. قرار بود من ازش انتقام بگيرم، ولي عقب رفتم و  -گذاشتمش. فقط از عارم گريه نمي کردم؛ کمي عقب 

 اينطور که مشخص بود حريف قدري در پيش داشتم.

 صدايش از داخل اتاق آمد که جيغي از سر خوشحالي کشيد و گفت:

 ـ جواب هاي، هوشه) کمي مکث و بعد با تمسخر( اقا رهام!

 بلند شدم؛ لگدي به در زدم و به خاطر مادرش با مالحظه گفتم:بند هاي انگشت آسيب ديده ام را حس نمي کردم، با عصبانيت 

 ـ هي، وقتي برگردم جوابت رو ميدم!

 راه خروج را در پيش گرفتم که صداي مادرش جلويم را گرفت:

 ـ پسرم جايي ميري؟ شام گذاشتما!

 لبخند خجلي به دست و دلبازيش زدم و گفتم:

 ي خواب بر مي گردم. اگه دير اومدم، منتظرم نباشيد!ـ  يکي از دوست هام شام دعوتم کرده، شب برا

 

دستم جا داد و  به سرعت از آشپزخانه بيرون امد و از جاکليدي، کليدي که جاسوييچي بانمکي از آن آويزان بود را برداشت، در

 گفت:

ختر هم دـ پس پسرم اين رو با خودت ببر پشت در نموني، اين جوري خيال منم راحت تره! نکه خوابم يکم سنگينه به اين 

 اعتمادي نيست...

 ناگهان دستانش را جلوي صورتش تکان داد و با عجله گفت:

 نشده. رو به کارت برس تا بيشتر از اين ديرتب -ـ آخ مادر دوباره پر چونگي دارم مي کنم، برو 

 خوشم مي آمد مادرش هم مي دانست چه عجوبه اي تربيت کرده است...
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 #فصل_دوم

يکروفن به مسري تکان دادم و از خانه خارج شدم. کمي که از خانه دور شدم، به اداره اطالع دادم تا براي نصب دوربين و 

پارتمانم آود؛ طبق قراري که گذاشتيم، در خودم وارد کار شوند. در شرايط فعلي حضور من در اداره حرکت حساب نشده اي ب

ز آن پياده و سوار منتظرم بودند. بي توجه به ماشيني که مدام تعقيبم مي کرد، با ماشينم وارد پارکينگ ساختمان شدم، خونسرد ا

ه حسابي چالندم، کآسانسور شدم. در آپارتمان را که باز کردم؛ بازوانم توسط جسم ناشناخته اي احاطه شد! بعد از چندين دقيقه 

 اجازه نفس کشيدن را به من داد و از من کمي فاصله گرفت.

 شاهين: چطوري بي معرفت؟

 ه بار پشتش زدم و با هيجان گفتم:س -از ديدنش شاخ در آوردم! دو 

 ـ فکر نمي کردم براي پشتيباني شماها رو بفرستن!

ت دستگاه شنود قرار گرفت و به تنظيم کردنش ادامه داد. ساميار با ناباوري اعضاي گروه رفاقتمان را نظاره کردم؛ شاهين که پش

که لخت و پتي روي کاناپه نشسته بود و وظيفه ي خطير لباس هايم را به عهده گرفته بود، نويد که همان لحظه با يک سيني چاي 

يي نمي رفتيم مگر هر چهار نفرمان از آشپزخانه خارج شد و با سر سالم کرد. از دوران دانشکده به دالتون ها معروف بوديم، جا

 باهم... اما اين اواخر به خاطر مشکالت متعدد من، زيادي از هم دور شده بوديم.

نويد سيني را روي ميز گذاشت و کنار ساميار روي کاناپه ولو شد، بازوي سفيد ساميار را گاز محکمي گرفت. ساميار هم مشت 

 محکمي به سينه اش وارد کرد و گفت:

 جاش موند! فردا چه جوري به دوست دخترم ثابت کنم کار جميله نيست؟ ـ وحشي

 هرچقدر من و شاهين سعي مي کرديم موقر رفتار کنيم، اين دو برعکس ما بودند.

 چند قدم برداشتم، باالي سر شاهين ايستاده و گفتم:

 ـ مطمئني کار گذاشتن دستگاه ها تو خونه ي خودم کار درستيه؟

 ن افتادم و بالفاصله با هر سه نفرشان هم راهي کردم:ياد جمله هميشگيما

 ـ هميشه خطرناک ترين جا امن ترين جاست!

 به خاطر اين هماهنگي باهم خنديديم، ساميار روي کاناپه جابه جا شد و گفت:

 برسم. ـ بپر يه دوش بگير، ربدوالشامتم گذاشتم پشت در حموم؛ اومدي بيرون بپوش بخواب روي تخت که بيام حسابت رو

  

 دمپايي روفرشي ام را در آوردم و به سمتش نشانه رفتم که با داد گفت:

 ـ بيا بعد مي گين من منحرفم! منظورم اين بود که روي تخت بخواب هم خستگيت در بره و هم من موهات رو  ژل بزنم و اينا...

 پشت چشمي نازک کرده و گفتم:

 ـ اره جون عمت.

 داد:شانه اي باال انداخت و جواب 

 ـ اون عمه خوشگلم!؟

 از جواب که باز ماندم، مشتش را به مشت نويد کوبيد و هر دو زير خنده زدند.

 وارد رختکن حمام شدم تا لباس هايم را از تن خارج کنم که نويد بلند گفت:

 ـ همين جا در ميآوردي ماهم يه فيضي مي برديم!

 از رختکن داد زدم:

 ـ همه که مثل شماها بي حيا نيستن! کم حرف بزن  و برو به شاهين يه مددي بده.
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ين حد ممکن مي زير دوش قرار گرفتم، آب سرد را تا آخر باز کردم. از شدت خنکاي آب نفسم باال نمي آمد و قلبم به آهسته تر

شوند. اگر  ت نداشتم وارد اين بازي خطرناکزد. از ديدن عزيز ترين کسانم تا حد مرگ خوشحال بودم، اما يک در صد هم دوس

آمدم و آب داغ را هم  اتفاقي برايشان مي افتاد، زندگي ام همان جا به پايان مي رسيد. از سرما دندان هايم به هم خورد که به خود

ضايت دادم و ره رباز کردم. فعال وقت مناسبي براي تنبيه کردن خود نبود؛ صورتم را شش تيغه کردم، بعد از چهل دقيقه بالخ

 شير آب را بستم.

 همان طور که به آن دو خل و چل اعتمادي نداشتم، همان جا در رخت کن لباس زيرم را به تن کردم و بعد پا به اتاق گذاشتم.

 فکرش را مي کردم، به محض ورودم صداي آهنگ بلند شد:

 " شاه پسر داريم دوماد 

 قندو عسل داريم عروس

 امشب شبه عروسيه 

 رکه و مبارکه و مبارکه ..."مبا

 هردو همانند دختر ها ميرقصيدند و براي من عشوه خرکي مي آمدند.

کار داشت به جاهاي باريک مي رسيد که شاهين با گوش زد کردن ساعت هردو جدي شدند. نويد لباس هايم که ساميار آماده کرده 

 بود را به دستم داد و هرسه باهم از اتاق خارج شدند.

 آماده از اتاق خارج شدم که هر سه به خط شدند و با نگراني نگاهم کردند.حاضر و 

 دستي در هوا تکان داده و گفتم:

 ـ هي، عمليات نميرم که! يه قرار سادست، اينجوري نگاه نکنيد!

 ت:و دوربين و ميکروفن را در مخفي ترين جاهاي ممکن نصب کرد، دو سه بار به پشتم زد و گف GPSساميار جلو آمد، 

 ـ نگران نباش، هر اتفاقي که بيوفته ما هوات رو داريم!

 بعد نوبت شاهين و نويد بود که جلو آمدند، به ترتيب به آغوش کشيدنم و برايم آرزوي موفقيت کردند.

چاره  سوار ماشين شدم و به سمت آدرس که جايي در حوالي لواسان بود راندم. باز هم متوجه ماشيني که تعقيبم مي کرد شدم، اما

اي جز بي توجهي نداشتم. بعد از ساعتي رانندگي جلوي در ويالي مجللي رسيدم که دور و اطرافش را دختر و پسرها احاطه 

کرده بودند. با راهنمايي مسئول پارکينگ ماشين را داخل پارکينگ بزرگ ويال که در زير ساختمان قرار داشت، پارک کردم و 

 از کردم. سپس ماشين را به قصد داخل ويال ترک گفتم.در آينه جلوي ماشين خود را براند

تجربه زيادي توي شرکت در مجالس شبانه نداشتم، اما با اعتماد به نفس زيادي قدم بر مي داشتم و به هيچ کس توجهي نمي کردم؛ 

 گويي شرکت در اين مجالس کار هر شبم بود.

تاه خورده و با نرده هاي هم رنگ پله مزين شده بود، در ايوانش طراحي ويال به گونه اي بود که در ورودي اش چندين پله کو

ستون هاي بلندي به چشم مي خورد و در نهايت در بزرگ چوبي که يکي از لنگه هاي آن براي استقبال ميهمان ها باز گذاشته 

 شده بود.

خورد، پله ها را باال رفتم. به تک حرکاتم به چشم مي  -کت تکم را در تنم منظم کردم و  با همان ژست خاصي که در تک 

محض باال رفتن از پله ها چند خدمت کار با کت و دامن هاي شيک به داخل سالن راهنمايي ام کردند. ورودم به سالن حال 

خوشي را برايم تداعي نکرد، زيرا بوي دود سيگار و عطرهاي متنوع باهم ادغام شده و فضاي خفقان آوري را ايجاد کرده بود؛ 

 وزيک کر کننده بود و رفتارهاي ناشايست مدعوين در اعصابم رژه مي رفت.صداي م

ند. چشمم به جايي درست در انتهاي سالن، چهار ميز چيده شده بود که عده اي پشتش نشسته بودند و بي شک پوکر بازي مي کرد

ردم و قبل از رسيدن ور کم سالن استفاده کدو دختر ناشناس افتاد که براي احوال پرسي با من به سمتم قدم برداشتند، اما من از ن

را زير نظر گرفته بودم که احساس کردم شخصي  گوشه ي سالن -آن ها در دنج ترين جاي ممکن روي يک کاناپه نشستم. گوشه 

 که شدم!کنارم نشست. براي شناسايي اش سر چرخاندم، با ديدن نويد و لبخند مسخره اش که دندان عقلش هم پيدا بود، شو

 د را کمي عقب کشاندم و شاکي گفتم:خو

 ـ پـ... پس تو اينجا چيکار مي کني؟ مگه قرار نبود از تو خونه پشتيـ...
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 همان لحظه صداي اعتراض هاي دلربا به گوشم رسيد.

ل و به دنبا متعجب سر چرخاندم، ولي صحنه اي که مي ديدم برايم قابل هضم نبود! ساميار دو دست دلربا را محکم گرفته بود

 خود مي کشيد. دستم را مشت کردم و زير لب گفتم:

 ـ سامي مي کشمت!

 به ثانيه نکشيد که با دلربا روبه رويم ايستادند، ساميار همانند نويد لبخند زد و رو به دلربا گفت:

 ـ آدم مهمون دعوت مي کنه، بعد خودش ميره با غريبه قر ميده؟ نگفتي رهام شکست عشقي مي خوره؟

به قصد  ودلربا به زور دستانش را از دست هاي قدرتمند ساميار جدا کرد، با متانت هميشگي اش لبخند خجالت زده اي زد 

 دلجويي کنارم نشست و گفت:

 ـ چرا خبرم نکردي که رسيدي؟

 لبخند تصنعي زدم و گفتم:

 ـ خودت رو ناراحت نکن عزيزم همين االن رسيدم.

 فت:به سرعت از کنارم بلند شد و گ

 ـ ميرم بگم که تو اومدي، دست بعدي نوبت منه!

 ناخواسته لنگه ابرويم باال پريد و با سر حرفش را تاييد کردم که از جلوي چشم هايم ناپديد شد.

 ساميارهم سمت ديگرم قرار گرفت؛ اطراف را زير نظر گرفتم و گفتم:

 ـ شماها اينجا چه غلطي مي کنين؟ 

 ت:ساميار لبانش را کش داد و گف

 ـ دلربا دعوتم کرده! 

 به شدت به سمتش چرخيدم و گفتم:

 ـ دلربا غلط کرد باتو! پس چرا تو خونه به من نگفتي؟

 چشمکي به دختري که رو به رويمان ايستاده بود، زد و گفت:

کت از ماشينم مي ـ خب بابا غيرتي نشو، اگه بهت مي گفتم من هم ميام که آويزونم مي شدي که با من بياي؛ اون جوري خير و بر

 رفت) منظورش از خير و برکت دختر بود(!

 نفس عصبي گرفتم و رو به نويد کردم که خودش به حرف آمد:

 ـ من هم قول ميدم دفعه ي بعد دلربا دعوتم کنه!

 کفرم در آمده بود، من مي خواستم همه چيز چراغ خاموش پيش برود و اين دو درست وسط راه من لوستر و چهل چراغ روشن

 مي کردند. دوباره سرو کله ي دلربا پيدا شد، به سرعت اخمم را به لبخند مسخره اي مبدل کردم.

 دلربا رو به ساميار کرد و گفت:

 ـ هي زلزله به اون دختره نخ نده؛ يه همراه آقازاده داره و از مهمون هاي مهم امشبه!

 و به حالت التماس گفت:برق چشمان ساميار را ديدم، دستانش را جلو آورد به هم چسباند 

 ـ ننه دلربا همين خوبه، همين رو واسه من تور کن!

 دلربا از ته دل خنديد، رديف دندان هاي بي نقصش را به نمايش گذاشت و گفت:

 ـ من بهت اخطار دادم، حاال خود داني.
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تم را ازبين ت که به سختي مچ دسبي هوا مچ دست من را کشيد که به خاطر ناگهاني بودن حرکتش سرپا شدم و چند قدمي راه رف

 انگشتان کشيده اش خارج کردم.

 دلربا: دنبالم بيا! 

يار چندين بار در حيني که پشت سرش راه مي رفتم، سرم را برگرداندم و با انگشت براي ساميار و نويد خط و نشان کشيدم. سام

اينکه باليي سر  و در کارشان خبره هستند، اما باز ازپشت سر هم پلک زد و لبخند مليحي تحويلم داد. با اينکه مي دانستم هرد

 را صاف کرده و گفتم: خودشان بياورند، ته دلم مانند سير و سرکه مي جوشيد. چند قدم بلند برداشتم و با دلربا هم قدم شدم؛ صدايم

 ـ خب يکم تعريف کن!

 سرجايش ايستاد و نگران در چشم هايم نگاه کرد. کالفه شدم و گفتم:

 ـ ها؟ پس اين چجور نگاه کردنه؟ 

دلربا: اگه مثل ساميار بودي خيالم ازت راحت بود، اين جوري که تو آروم و سنگين برخورد مي کني تا آخر مهموني از چنگم 

 درت ميارن!

 از تخيلش خنده صدا داري کرده و گفتم:

 ـ پس سعي کن سفت به من بچسبي و هر جا رفتي منم ببري!

 و گفت:با لبخند، لب زد 

 ـ چشم! 

دوباره دستش را در دستم جا داد و به دنبال خود کشاندم. براي رسيدن به هدفم بايد کمي با بي خيالي طي مي کردم، پس اين بار 

دستم را از دستش نکشيدم. انتظار داشتم مقصدمان ميزهاي چيده شده ي ته سالن باشد، اما بي تفاوت از کنار آن ها عبور کرد و 

مارپيچ ته سالن که به طبقه باال منتهي مي شد، باال رفت و همچنان من راهم به دنبال خودش کشيد. چندين در را پشت  از پله هاي

 سر گذاشتيم و به در شيشه اي رسيديم که مشخص بود براي بالکن مجللشان است. پشت در مکث کرد، نفس تازه کرد و گفت:

 اگه دروغ بگي سر هردوتامون به باد ميره!ـ هرچي پرسيدن راست و حسيني جوابش رو بده که 

ناخواسته يک طرف لبم باال رفت، اگر مي دانستي حسين کيست که االن با اين سر و وضع اينجا نبودي! خونسرد در شيشه اي را 

و يک هول داد، بازوي من را چسبيد و باهم داخل شديم. در بالکن يک رديف صندلي راحتي چيده شده بود که سه مرد ميانسال 

زن رويشان نشسته بودند. روي ميز انواع نوشيدني ها سرو شده و خوراکي ها به طرز زيبايي چيده شده بودند. دلربا فشاري به 

 بازويم وارد کرد که هر دو چند قدم جلو تر رفتيم؛ صدايش را صاف کرد و رو به خانم گفت:

 ـ مادر! رهام جان، رهام جان اينم مادر! 

 را ريز کرد، با دقت براندازم کرد، سپس شروع به دست زدن کرد و با تحسين گفت: زن ميانسال چشمانش

 ـ آفرين به اين سليقه، الحق که دختر خودمي! رهام جان خوش وقتم.

 فکرش را هم نمي کردم که منظور از بچه هايي که قرار بود به آن ها معرفي شوم، خانواده اش باشند.

 حکمي گفتم:سري تکان دادم و با لحن قرص و م

 ـ من هم خوشوقتم. 

 نگاه سوالي به سه مرد ديگر کردم که دلربا بي توجه به من گفت:

 ـ دايي همايون ديديد عرضش دارم؟ اين هم از هم تيمي من!

 همايون سيگار برگش را در جاسيگاري تکاند و گفت:

 ـ هنوز يه نفر کم داري دختر!

 دلربا دستم را محکم تر چالند و گفت:

 قصير من چيه؟ هم تيمي هاي من رو خود شما از رده خارج کرديد.ـ خب ت
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 گوش هايم تيز شد، بوي قتل به مشامم مي رسيد. يعني چه اتفاقي افتاده بود؟ از رده خارج شدن! يعني چي؟

 صداي پر از هيجان دلربا افکارم را پاره کرد که گفت:

 ـ هان من هم تيميم رو پيدا کردم!

 ها مسن تر مي زد، گفت:مردي که از همه ي آن 

 ـ خب؟ 

 دلربا نگاه متزلزلش را به چشمان منتظر من دوخت و گفت:

 ـ تابان! 

 از شدت خشم زياد دستش را پس زدم که همه با تعجب نگاهم کردند. همايون پيش دستي کرد و گفت:

 ـ چي کام آقا رهام رو تلخ کرد؟ مگه با دختري که معرفي شد نسبتي داري؟

 خنده ي صدا داري زدم و گفتم:

 ـ البته که نه! من دنبال يه يار قدرم که سرمايه گذاريم به باد نره.

 دلربا به قصد دلجويي نزديک شد و گفت:

 ـ من بازيش رو ديدم، خيالت راحت توي کارش خبرست!

 ـ آخه...

 هنوز براي تبرئه کردن تابان حرفي نزده بودم که مادرش گفت:

 ا و اگر نيار، ما بي صبرانه منتظريم همه پول هاي روي ميز رو شما درو کنيد.ـ ديگه آخه و ام

 گيالسش را پر کرد، باال گرفت و گفت.

 ـ بهتره همين االن به سالمتي اين گروه جديد کمي بنوشيم!

را کشيد، به ميز  سه مرد ديگر هم گيالس هايشان را باال آوردند و منتظر به ما چشم دوختند. دلربا هم با خوشحالي دست من

 نزديک و دو گيالس پر کرد، يکي از آن ها را به دست من داد و ديگري را خود بلند کرد.

 بار ديگر مادر دلربا گفت:

 ـ به سالمتي بردهاي پياپي!

 همه گيالس ها را به هم زديم و دوباره تکرار کرديم" به سالمتي".

بانم چسباندم نمايشي جرعه اي از آن را نوشيدم. فکر و ذهنم درگير تابان از در عمل انجام شده قرار گرفته بودم، گيالس را به ل

همه جا بي خبر بود و براي همين مدام گيالس را در دستم مي فشردم. بايد تا مي توانستم از ان چهار شخص اطالعات کسب مي 

ر خواست خروج مي داد، روي يکي از کاناپه کردم، زيرا مالقات دوباره ي آن ها بعيد بود. بي توجه به اشاره هاي دلربا که د

 هاي تک نفره نشستم و پايم را روي پاي ديگرم انداختم.

 خم شدم، گيالس را روي ميز شيشه اي گذاشتم و گفتم:

 ـ خب من افتخار آشنايي با چه کسايي رو دارم؟

 همايون خنده صدا داري زد و گفت:

ي، پايين ره صد ساله رو يک شبه رفت! بهتره به حرف خواهرزادم گوش بدـ اين گستاخي و جنمت رو دوست دارم، اما نميشه 

 بري و از مهموني لذت ببري.

 خونسرد گفتم: لنگه ابرويم باال پريد، پافشاري بيش از حدم موجب مي شد احساس خطر کنند. بي خيال شانه اي باال انداختم و

 ـ هرجور مايليد.
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 در دل ادامه دادم:

 ف نزنيدم، با زبون صبر به حرفتون ميارم.ـ با زبون خودتون حر

ي خواستم مدلربا معترض نام دايي اش را صدا زد، سپس دست من را کشيد و به سمت در بالکن هدايتم کرد. درست هنگامي که 

 از در خارج شوم، همان مردي که از همه مسن تر مي نمود، گفت:

 ر ميرسي.ـ هرچي زودتر لياقتت رو ثابت کني، زودتر هم به قول آخ

 سر برگداندم، متعجب نگاهش کردم که ادامه داد:

 ـ به محض شروع شدن بازي اصلي خبرتون مي کنم، تا اون موقع صالحيت يار سوم هم تاييد خواهد شد.

خواستم جوابش را بدهم که دلربا مانعم شد و از بالکن خارجم کرد. به محض خروجمان رو به رويم قرار گرفت و با نگراني 

 گفت:

 ـ تو مي خواي بميري؟ دفعه ي آخرت باشه که زبون درازي مي کني!

 دستم را در هوا تکان دادم و گفتم:

 که چيزي نشده سرزنشم نکن. ـ خيله خب، حاال

 لحنش ماليم تر شد و گفت:

 ـ فعال که يه نفس عميق بکش، هيئت ژولي قبولت کردن.

 بي تفاوت شانه هايم را باال بردم و گفتم:

 تونستن قبول نکنن؟ـ مگه مي 

 همان طور که قدم بر مي داشت، در حين راه رفتن گفت:

 ـ اگه تحقيقاتشون به جواب مثبت نمي رسيد، دخلت رو مي آوردن.

ان قدر ها هم که فکر مي کردم سر به هوا نبودند، هر قدمشان حساب شده و روي برنامه ريزي هاي دقيق بود. حتم داشتم تا 

 ت، بي برو برگشت قبولش مي کردند. براي خالي کردن خشمم دستم را مشت کردم و گفتم:بفهمند تابان دختر کيس

 ـ لعنت بهت!

 دلربا از حرکت ايستاد و با تعجب نگاهم کرد. با لبخند شانه باال انداخته و گفتم:

 ـ چيزي نيست، بيا تا ساميار و نويد جشنتون رو منفجر نکردن، بگرديم و پيداشون کنيم.

 ر تکان داد و در پايين رفتن از پله ها همراهيم کرد.با لبخند س

در سالن اصلي مهماني همچنان به شکل اوليه اش ادامه داشت، با اين تفاوت که عده ي زيادي به دور يک مبل دو نفره حلقه زده 

 بودند و غش و ضعف مي رفتند.

 ا کشيد و گفت:به دنبال ساميار و نويد چشم گرداندم که دلربا براي بار هزارم دستم ر

 ـ ديگه گشتن نمي خواد که مطمئن باش اون دوتا اون جا معرکه گرفتن!

ت و مت پبه سختي از بين جمع گرد آمده عبور کرديم و به جلو رسيديم. طبق حدس دلربا معرکه اي که گرفته بودند، کار 

ختري که ست ديگرش به دور گردن همان دخودمان بود! ساميار روي مبل ولو شده بود، يک دستش به دور گردن نويد بود و د

 اول مجلس به آن نخ مي داد. الحق که بايد اراده اش را در مخ زدن دختر ها تحسين کرد!

 

در حق گرگه ظلم  ساميار: آره ديگه، به من و اين رفيقم نگاه نکنيد ان قدر خوردنيما، يه رفيق داريم اگه گرگ بيابون بخورتش

 مي شه؛ بس که گوشت تلخه!

 ا ديدن ما صاف نشست، دست هايش را به هم کوبيد و گفت:ب
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 ـ صدقا هللا علي العظيم، حضار گرامي مگه خودتون خونه نداريد؟ بفرماييد جلو در خونه خودتون بازي کنيد.

 نويد هم دست در هوا تکان داد و گفت:

 ـ مرغ فروشي مدل شصت و هشت، خواهرم متفرق شو، خواهرا متفرق بشن!

 

 دخترهايي که جمع شده بودند با اعتراض در حال دور شدن از دور مبل بودند که ساميار با لحن محکمي گفت:

 ـ راستي!

 همه دوباره سر جاي خود ايستادند، ساميار دستش را به شکل موبايل در آورد و گفت:

 ـ خانوما شمارم رو زدن ديگه!؟

 ا زد که گفت:دختري که کنارش نشسته بود با ناراحتي نامش را صد

 آخ مريم جون توام که اينجايي! گوشيت رو درار توام شمارم رو بزن. -ـ آخ 

اين پسر آدم بشو نبود، بر عکس من که آدم عجولي بودم، هميشه با پنبه سر مي بريد. عصبي چند قدم به جلو برداشتم، دست هر 

 دويشان را گرفتم و از روي مبل بلدنشان کردم.

 تمام شده بود و حضورمان بيش از اين جايز نبود. نفسي تازه کرده و رو به دلربا گفتم: کارم در اين مهماني

 ـ دفعه ي ديگه هر جا من رو دعوت کردي، اين رواني رو دعوت نمي کني!

 دلربا که از خنده قرمز شده بود، سري تکان داد که ساميار با تهديد گفت:

 ـ دعوت نکني، صندوق عقب که يادت نرفته؟

 دلربا شديد تر شد و با سر جواب منفي داد.خنده 

 ـ ما ديگه مي ريم مواظب خودت باش عزيزم!

 اينبار نويد نطق کرد:

 ـ شام، شام نخورديم! تو مي خواي بري برو، من و ساميار خودمون بعد شام مياييم.

 ـ مطمئن باشيد اگر شما دوتا نبوديد، رواني نبودم که سر شب مهموني رو ترک کنم.

ي دانستم اين حرف ها همش بهانه است، دليلي بهتر از ساميار و نويد براي ترک مهماني پيدا نکرده بودم، فعال آن چهار خودم م

 نفر ذهنم را درگير کرده بودند. براي تحقيق درباره آن ها ابتدا بايد اين مهماني را ترک مي کردم.

 فت:دلربا پاهايش را کنار هم جفت کرد که به قدش افزوده شد و گ

 ـ پس نمي موني بازي من رو ببيني؟

 متاسف سري تکان داده و گفتم:

 ـ من مي دونم تو حرف نداري، ايشاهلل دفعه بعد.

 دست ساميار و نويد را فشار دادم تا راه بيافتند، ساميار به سمت مريم چرخيد و گفت:

 ـ زنگ بزن عزيزم، شارژ ندارم!

 مريم: تو که خطت ثابته!

کشاندم. با بدرقه  م به اراجيف ساميار گوش دهم، قدم هاي محکم برداشتم و اين بار من آن ها را به دنبال خودديگر منتظر نماند

 ي دلربا از ساختمان اصلي خارج شديم.

 در حيني که در حياط مملو از دختر و پسر راه مي رفتيم، نويد فرياد مي زد:
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 رد:ـ دربست، دربست دو نفر! و ساميار حرفش را تکميل مي ک

 ـ اجالتا دختر!

بالم مي دوند، از دست کارهايشان کالفه شده بودم، عصبي دست هر دو را ول و به سمت پارکينگ پا تند کردم. متوجه شدم به دن

 اما بي توجه ماشينم را روشن کرده و به آن گاز دادم.

ا متصل کرده بودم، در راه از شاهين خواستم اطالعات مربوط به آن چهار نفر را برايم در بياورد و با دوربيني که به لباس دلرب

 ادامه پارتي را دنبال کند.

نند. فکر ککمي دل نگران تابان بودم؛ مي ترسيدم مثل دفعه ي قبل زودتر از آن چيزي که فکر مي کردم، شروع به تحقيقات 

 ه تابان باز هم کله شق بازي در آورده، نصف شب از خانه بيرون بزند، بند دلم را پاره مي کرد.اينک

از دست خودم عصبي بودم، من به دختر حسام نزديک نشده بودم که از آن محافظت کنم و حاال داشتم اين کار را ناخواسته انجام 

 مي دادم.

صورت کوچکش که با پوشيدن مقنعه مانند بچه مدرسه اي ها مي شد، جلوي  همين قدر که آبرو برايش نگذارم برايم کافي بود.

 چشمم تداعي شد و از تخيل چند ثانيه پيشم به شدت پشيمان شدم. چرا از زماني که ديده بودمش تا اين حد دل رحم شده بودم؟

 سيگار کوبايي ام را از روي داشبرد برداشتم، و روشن نکرده، کنار لبم گذاشتم.

ين بيشتر گاز دادم. حوالي يک و سي دقيقه بامداد بود که از پيچ کوچه وارد شدم و ماشين را کمي جلو تر از خانه پارک به ماش

کردم. کليدي که مادر تابان داده بود را از داخل داشبرد خارج کردم و به آن خيره شدم. يه خرگوش با پوليش خيلي نرم که گوش 

 بود و درست دم باسنش نوشته شده بود:هايش از تمامي اجزا بدنش بزرگ تر 

 "تابان جوجو مال منه! "

 جا سويچي را چنگ زدم و از ماشين پياده شدم. در زنگ زده خانه را به سختي باز کردم و بي سر و صدا داخل شدم.

نک درون حوض خانه در تاريکي غرق شده بود و سکوت در فضا حکم فرما بود. کتم را جلوي در از تنم خارج کردم و با آب خ

 دست و رويم را آب زدم.

پاورچين وارد خانه شدم، به سمت اتاقي که به من تعلق پيدا کرده بود قدم برداشتم و درش را به  -مانند سارقين مسلح پاورچين 

 آرامي باز کردم.

راهن جذب مشکي ام را از لپ تاپم را از داخل کارتن خارج کردم، روشنش کرده و روي دراور گذاشتمش. تا باال آمدن ويندوز پي

 تن خارج کردم تا پوستم هوايي بخورد. شلوارم را با شلوارک مشکي که آرم پوما رويش خودنمايي مي کرد، عوض کردم.

با ديدن رخت خوابي که روي زمين پهن بود، لبخند دندان نمايي زدم. لپ تاب را از روي دراور برداشتم و طبق عادت هميشگي 

اب ولو کردم، اما اين حرکتم مصادف شد با فرو رفتن چيز سفتي در کمرم و صداي آخ بلندي که از زير خود را روي  رخت خو

 پتو مالفه شده به گوشم رسيد.

 از ترس خود را به کناري کشيدم و با تعجب به رخت خواب نگاه کردم.

ه که بود در آن تاريکي به آدم نمي به ثانيه نکشيد که شخص زير آن به سمتم چرخيد و با حرص پتو را از سرش کشيد. هرچ

ماند. کله بزرگ با چشم هاي درشت که درونشان خون افتاده بود و نيمه باز بودند! تازه وقتي صداي جيغ خفه اش را شنيدم، 

 تشخيص دادم آن کله بزرگ، در اصل موهاي در هم گره خورده ي تابان بوده است.

 ي با ذوق مي پري؟ پشت و جلوم يکي شد باهم توي  زمين رفت!تابان: وحشي مگه استخر توپ هاست که اين جور

 لب هايم را به هم نزديک کردم تا مبادا خنده ام نمايان شود و حق به جانب گفتم:

 ـ آرنجت کمرم رو سوراخ کرد، اصال توي اتاق من چيکار مي کني؟

 چشم هايش کامل باز شد، پتو را کنار زد و سيخ نشست.

 ن و مکان شده باشد، گفت:گويي تازه متوجه زما

 ـ تو اين جا چيکار مي کني؟ مـ... من فکر کردم ميرال پريد روم.
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لعمل ادر ذهنش کمي سبک و سنگين کرد، به جواب سوالش که رسيد، دهانش را تا آخرين حد باز کرد. زود تر از او عکس 

بختانه جيغش هانش با تمام توان فشار دادم. خوشنشان دادم، يک دستم را پشت سرش قرار داده و دست ديگرم را روي دماغ و د

 در دستم خفه شد.

 پچ وار گفتم: -پچ 

 ـ هيس، حرفت رو بدون جيغ بزن مامانت خوابه!

 دستم را به سختي پس زد و همچنان گيج گفت:

 ـ تو االن روي من افتادي؟ نه يعني تو االن روي من ...

 فت:گتکه  -کمي سرش را تکان داد و با همان حال تکه 

 ـ تو توي اتاق من... خودت رو انداختي روي من؟ 

 نگاهش به تنم کشيده شد، با ترس و چشم هاي قلمه گفت:

 ـ لخـ...ـت؟!

 ان قدر چشم هايش را درشت کرده بود که هر آن احتمال مي دادم از کاسه بيرون بي افتند.

 

آن چنان با ترس و تعجب نگاهم مي کرد که به خود شک کرده و نگاهي به خودم انداختم. تازه متوجه منظورش از لخت بودن 

 شده بودم. لبخند شيطنت باري زده و گفتم:

 ـ البته بايد ياد آوري کنم اينجا اتاق منه!

 گويي هنوز در خواب و بيداري بود، زيرا دوباره گنگ گفت:

 چي بايد بپره روي من؟ اونـ... ـم لخت! ـ نصفه شبي واس

 اين بار قافل گيرم کرد و آن چان جيغي زد که خودش هم کامل از خواب پريد.

 به ثانيه نکشيد که چراغ هاي هال توسط مادرش روشن شد. محکم به سرش زدم و آرام گفتم:

 ع ببينه فکر مي کنه چي شده؟!ـ خاک تو سرت همين رو مي خواستي؟ مامانت بيدار شد! االن ما رو تو اين وض

ان قدر هول کرده بودم که بي توجه به عقايدم بين پايم قرارش دادم، دستم را روي دهانش چفت کرده، روي رخت خواب دراز و 

 پتو را روي سرمان کشيدم.

 صداي مادرش آمد که با نگراني گفت:

 ـ تابان مادر خواب ديدي؟

 نمي توانست دست و پا بزند. آرام تر از هميشه گفتم:در بغلم تا حدي سفت فشارش مي دادم که 

 ـ دستم رو بر مي دارم، بگو چيزي نيست خواب ديدم.

 تکان سختي به خود داد و از بين دستانم نا مفهوم گفت:

 ـ نمي تونم نفس بکشم. 

 دستم را کمي پايين کشيدم که از راه بيني بتواند تنفس کند و جدي گفتم:

ل قله زن! قبازي در بياري آبروي جفتمون ميره ها! بذار مشکلمون رو بين خودمون حل کنيم. هي کدو ـ تابان بخواي سليطه 

 حرف اضافي بزني همين جا کارت رو مي سازم.

صداي باز شدن  با استرس سرش که به تخت سينه ام چسبيده بود را باال و پايين کرد. مادرش به جلوي در اتاق رسيد اين را از

 در متوجه شدم.



 

98iiaa.ir 

 رمان سرباز انتقام انجمن رمان فور

ط شده سريع قبل از اينکه چراغ را روشن کند دستم را از روي دهانش برداشتم و سقلمه اي به پشتش زدم که مانند  نوار ضب

 گفت:

 ـ وايي مامان ببخشيد خواب ديدم، چراغ رو روشن نکن؛ چشم هام اذيت مي شه.

 

 کت در آمده بود.ند نفس مي کشيديم. به شدت گرمم شده و عرق از تيره پشتم به حرت -هردو تند 

 در دل به خاطر کاري که کرده بودم، خود را تف و لعنت مي کردم.

 مادر با نگراني گفت:

 ـ الهي بميرم، االن ميام پيشت مي خوابم يکم آروم بشي!

 

 با وحشت دستم که به دورش حصار شده بود را چنگ گرفت که گفت:

 نـ... ـه خودت مي دوني که يکي پيشم باشه خوابم خراب مي شه، قربونت برم تو برو سر جاي خودت بخواب. -ـ نه 

 حاال درست باالي سرمان قرار داشت.

موهاي ژولي پولي اش مدام دربيني ام مي رفت و آن را به خارش مي انداخت. سعي کردم با فوت محکمي که از بيني ام مي کنم 

کنار بزنم، اما نفسي که قبل از فوتم گرفتم موجب شد موها بيشتر داخل بيني ام برود و عطسه فوق بلندي بکنم. چند موها را به 

 ثانيه اي سکوت همه جا را فرا گرفت و ناگهان مادر گفت:

 ـ تابان خودت بودي؟

 حين گفت: انگشتم را در پهلويش فشار دادم که قضيه را گرفت و شروع کرد الکي عطسه کردن. در همان

 ـ پر متکا تو دماغم رفت. د برو به خوابت برس بذار منم بخوابم.

 براي اينکه کمي تفريح کرده باشم لب هايم را به هم چسباندم و صداي باد شکم در آوردم که اين بار مادرش با داد گفت:

 ـ تابان خجالت بکش!

 هم پشت سرش بست.تند قدم هاي صدا دار برداشت، از اتاق خارج شد و در را  -تند 

تکان مي خوردم. خيالم که از رفتن مادرش راحت شد، به کمک دست و پايم از پتو به بيرون پرتش کردم و پتو  -از خنده تکان 

 را به دور خود سفت تر پيچيده و گفتم:

 ـ دفعه ي آخرت باشه خودت رو به من مي چسبوني ها! حاال هم به سه شماره از اتاق من برو بيرون.

 ي ساييدن دندان هايش به گوشم مي رسيد، آرام و پر از حرص گفت:صدا

 ـ دفعه ي آخرت باشه پات رو توي اتاق من مي ذاري، با سه شماره از جام بلند شو!

 چهار زانو باالي سرم نشست و شمارد:

 ـ يک، دو، دو بيست و پـ.. .ـنج، دو نـ... ـيم، دو هفتـ...

 رش را راحت کردم و از زير پتو با همان لحن آرام گفتم:من که قصد بلند شدن نداشتم، پس کا

 ـ سه!

 کفرش در آمده بود و گفت:

 ـ باشه سه!

فسم باصدا خارج ناحساس کردم از سر جايش بلند شد، صداي در کمد ديواري آمد و بعد از چند دقيقه با شتاب زياد رويم پريد که 

 شد.
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 چيزي مثل متکا روي سرم گذاشت و...

 مي کوبيد و اجازه تنفس نمي داد، با لجاجت گفت: با مشت رويش

ستر هم مي ـ کثافت مرض، حاال ديگه به جاي دلربا جونت من رو بغل مي کني؟ همين جا چالت مي کنم. ديگه بهت جا داديم آ

 خواي؟

رسيد و  و نميدختره ي رواني با آن طرز ضرب المثل زدنش آن چنان متکا را روي سرم فشار مي داد که اکسيژني به زير پت

 احساس خفگي مي کردم.

د و صدايش پاهايم را بلند کردم و با آن ها دو طرف گردنش را گرفتم، به پايين کشيدمش که سرش محکم با زمين برخورد کر

 خفه شد.

 پتو و متکا را کنار زدم و نفس عميق کشيدم. کامل از رخت خواب بلند شدم و باالي سرش نشستم. از ضربه اي که به سرش

 وارد شده بود، گيج بود و دماغش خون ريزي مي کرد.

 اين بار من بودم که لجوج گفتم:

ـ دفعه آخرت باشه بغل من مي پري ها. خب دوباره دلت بغل مي خواد، مثل بچه آدم بگو تا من هم مثل يه فرد متشخص بگم که 

 تا حاال خودت رو توي آينه ديدي که بغل من هم مي خواي بياي؟!

تکان سختي به خود داد تا يک ضرب سرجايش بنشيند که سرش گيج رفت، دوباره با زمين برخورد کرد و خون ريزي بيني اش 

 شديد تر شد. دروغ چرا؟ بند دلم پاره شد! شوکه دستي به خون بيني اش زده و گفتم:

 ـ پس چه مرگت شد؟ همش يه حرکت ساده روت اجرا کردم.

 بريده گفت: -دماغش کشيد، جلوي چشمانش برد و بريده او شوکه تر از من دستي به 

 ـ خـ... خون، خـ...ـون داره مياد!

 بي جان تر زير لب گفت:

 ـ خون...

قفسه سينه اش به شدت باال و پايين مي شد، نفسش باال نمي آمد و براي ذره اي اکسيژن به سختي تقال مي کرد. سر به آسمان 

 بردم و آرام گفتم:

ببخش، نمي تونم بذارم همين جا جون بده! به خاطر کار هايي که امشب کردم، يه تنبيه حسابي براي خودم در نظر  ـ خدايا من رو

 مي گيرم.

 تنش که از بي حسي سنگين شده بود را از زمين کنده، از اتاق خارجش کردم و آهسته زير گوشش گفتم:

 ـ هي کدو قلقله زن، اين جوري بخواي بميري، خودم مي کشمتا!

 

از خواب بودن مادرش که اطمينان حاصل کردم، به سرعت خود را به حياط رساندم. جسم يخ بسته اش را کمي در بغل جا به جا 

 کردم و روي لبه ي حوض نشستم. پوست سفيدش به کبودي مي گراييد، چندين بار عصبي تکانش داده و گفتم:

 فس عميق بکش!ن هي دختره چيزي نشده! فقط از دماغت يکم خون اومده؛ -

خفيفي  روي دستم کمي بلندش کردم، دست ديگرم را در آب حوض فرو بردم و به بيني اش کشيدم. از سرماي آب در تنش لرز

 افتاد. مضطرب گفتم:

 ـ دارم بهت مي گم نفس عميق بکش!

 صداي نفس هاي نا منظم و بلندش که به گوشم مي رسيد، دلم را آشوب مي کرد.

ش را تميز کردم، در نهايت با دستم حجم زيادي آب م دستم را در آب فرو بردم و خون رفته از بيني اسه بار ديگر ه -دو 

 برداشتم و صورتش را کامل شستم. حالش کمي جا آمد و نفس زنان گفت:
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 ـ ازت شکايت مي کنم.

 براي اينکه بحث را عوض کرده باشم، گفتم:

 م، اين جوري فيلم اومدي، خودم نفست رو مي برم.ـ اگه بفهمم فقط به خاطر اينکه دوباره بغلت کن

 ن پيش کش!ماوه چاقوت روو بده من دستت رو نبري عمو، نفس  -

ه سختي خودش را بچند ثانيه اي با خشم به هم چشم دوختيم، به خاطر احساساتم که داشت قليان مي کرد، اخمم را غليظ تر کردم. 

 ين نشست، به لبه ي حوض تکيه زد و گفت:از ميان دستانم بيرون کشيد، بي حال روي زم

 ـ خودشيفته از خود راضي! از اينکه نذاشتي توي اتاق بميرم پيشيمونت مي کنم.

 بلبل زبانيش نشان مي داد حالش بهتر است. ناخواسته به ماه خيره شدم، لبخند زدم و بي مقدمه پرسيدم:

 ـ از خون مي ترسي؟

 آتش بس اعالم شد، زيرا او هم به آن خيره شد و آهسته گفت: گويي حالل ماه سحرمان کرد که ميانمان

 ـ اره فوبيا دارم، تنگيه نفس مي گيرم تا حد مرگ.

 اسم مرگ که آمد، ابرو هايم به هم نزديک شد. با آستين لباس گله گشادش، صورتش را پاک کرد و بي مقدمه تر از من گفت:

 ـ چرا يهو سر و کلت پيدا شد؟

 منظورش را خوب متوجه شدم که در رابطه با خريد خانه صحبت مي کند، نفسي گرفتم و طفره رفتم:

 ـ قانون شماره چند بود؟ همه کار هاي من به خودم مربوط مي شه و کار هاي تو هم باز به من مربوط مي شه!

 هنوز هم نفسش کمي نامنظم بود، از حرفم بول گرفت و گفت:

 د خدمتتون عرض کنم که من شديدا به پول اون کار نياز دارم.ـ پس آقاي مربوطه باي

 زمان مناسبي بود براي بيان حرف هايي که در مهماني گفته شده بود.

 کامل به سمت حوض چرخيدم، پاهايم را داخلش فرو بردم. از خنکايش لبخند زدم و گفتم:

 رار بود بهت بدم، ميدم!ـ اگه کار هايي که من مي گم انجام بدي، ده برابر اون چيزي که ق

 مانند تير از چله در رفت و با هيجان گفت:

 ـ چه کاري؟

 انگار نه انگار که پنج دقيقه پيش با فرش و زمين يکي اش کرده بودم، اين تغيير ناگهاني اش را مي پسنديدم.

 کمي پاهايم را در آب تکان دادم و گفتم:

ول کني، خودت بايد مسئوليت خطراتش رو به عهده بگيري! اگه توضيح هم بدم ـ يکم سخته و نياز به تمرين بدني داره، اگه قب

 ديگه نمي توني قبول نکني!

 پوز خندي زد و گفت:

مه اتفاق جور هـ خطر؟ من حتي نمي دونم دو روز ديگه کجا بايد سرم رو روي زمين بذارم، چي بايد بخورم؟ حتي نمي دونم اين 

عيه توضيح ه! ان قدر به پول نياز دارم که خطر برام يه شوخيه، اگر کاري که گفتي شرواجور از کجا رو سرمون هوار مي ش

 بده.

 چي کار داشتم مي کردم؟ 

ازي شده و کسي باين بهترين راهي بود که به ذهنم مي رسيد، اگر اينجا قبول نمي کرد، بالخره خواسته يا ناخواسته وارد اين 

 ي اين نبرد ناجوان مردانه کمي آماده اش کنم.ازش نظر نخواسته بود. پس بهتر بود برا

 از جا بلند شدم، با فاصله کنارش نشستم، به حوض تکيه زدم و جدي گفتم:
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 ـ مطمئني ديگه؟

 کالفه سري تکان داد و گفت:

 ـ اره ديگه!

 نفس گرفتم و گفتم:

 کني. دو شيفت کار -شه بايد دو شيفت ـ بايد براي من پوکر بازي کني، از کسايي که بهت مي گم اطالعات کسب کني! الزم با

 صبح تو کافه تا ده، ده به بعدم هرجا که رفتم با من مياي!

 تابان ـ اما اين کار خالفه، پوکر جرمه! تو خالف کاري!؟

 

 دستي به موهايم که روي صورتم ريخته بود کشيدم و مطمئن گفتم:

 ـ ببين الزم باشه تعهد ميدم که هيچ خطري از لحاظ پليس ها تو رو تهديد نمي کنه.

 تابان باز هم بهانه آورد:

 ـ من شب ها نمي تونم مامانم رو تنها بذارم!

 ـ اونش هم با من، تو فقط کاري که من مي گم رو انجام بده. مگه نگفتي پول الزمي؟

 ادم:اجازه جواب دادن به او ندادم و ادامه د

 ـ از فردا تمرين هات رو شروع مي کني، اين لگد پروني هات بايد يکم هدفمند بشن. کار با اسلحه چي، بلدي؟

 شوکه به سمتم چرخيد و قصد حرف زدن داشت، اما فقط لبانش باز و بسته مي شد و صدايي به گوش نمي رسيد.

 مي خواستم، در اين شرايط ترسيدن برايش خوب بود.خوب مي دانستم از حرف هايم حسابي ترسيده است؛ من هم همين را 

 بالخره به خود مسلط شد و گفت:

 ـ من ننم خالف کار بوده يا ددم که بتونم اسلحه دستم بگيرم؟ يه عمر نون حالل مي خوريم اينه وضعمون! آقا من نيستم.

 شم در صدايم ريختم و گفتم:در جايش نيم خيز شد، پيراهنش را کشيدم که دوباره با زمين برخورد کرد. کمي خ

ـ ببين خاله ريزه، بهت گفتم اگه ماجرا رو برات تعريف کنم، ديگه راه برگشت نداري! دلت نمي خواد که مامانت خدايي نکرده 

 عمرش بده به شما؟

 دندان هايش را به هم ساييد و غريد:

 ـ آشغال کثيف!

 خنده حرص دراري زدم و گفتم:

 ش، حاال هم برو بخواب که اگه دير به کافه برسي شب مشق نظام مي گيري.ـ مواظب چفت و بست دهنت با

 تابان: يادم نمياد کاري که گفتي رو قبول کرده باشم!

 ـ منم يادم نمياد نظرت رو پرسيده باشم!

 عصبي و مضطرب از جايش بر خواست، با پاهاي برهنه به سمت خانه قدم برداشت که گفتم:

 مي کنه! فکر لو دادن من رو از سرت بيرون کن خاله ريزه.ـ از فردا يه نفر تعقيبت 

سختي به آن  عصبي موهايش را چنگ زد و کشيد تا جيغ نزند و بعد به سمت خانه پاتند کرد. دستم را مشت کردم، در هوا تکان

 دادم و گفتم:

 !yesـ 
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ه من سايه به کبگيرم. اين جوري فکر مي کرد  ايده خوبي بود جاسوس آن ها که براي تحقيقات مي آمد را در زمين خود به بازي

بدهم حسابي  سايه دنبالش هستم و از کارهايش خبر دارم! حتي فکر اينکه با تمرين هاي سختي که قراربود براي آموزش به او

 ازش انتقام مي گرفتم، در دلم عروسي به پا مي کرد.

مي به رحم آمد، ان افتاد که مضطرب زير پتو وول مي خورد. دلم کبه قصد آوردن لب تابم، دوباره وارد اتاق شدم. چشمم به تاب

 در حيني که کنارش مي نشستم تا لب تابم را از روي زمين بردارم، به آرامي گفتم:

 ـ اگر به حرف هام گوش بدي، قرار نيست هيچ اتفاقي بدي بيوفته؛ فقط حرف هاي من رو جدي بگير.

 دم و ادامه دادم:از اينکه دلم برايش سوخته بود کفري ش

 ـ با خوابيدن توي اين اتاق هم وداع کن که اين آخرين شبه!

 

با لب تاب از اتاق خارج شدم و خود را به حياط رساندم. طي يک ايميل از شاهين خواستم عکس و فيلم هاي گرفته شده را برايم 

 بفرستد.

چند دقيقه اي طول کشيد تا جواب داد، ايميلي حاوي چندين عکس و يک فيلم برايم ارسال کرد. يک دور کامل عکس ها را از 

نظر گذراندم، روي يکي از آن ها زوم کردم که سر ميز پوکر بود و پول هنگفتي روي ميز خودنمايي مي کرد. در ذهنم چندين 

 بار تکرار کردم:

 فوق مهمه! اين همه اسکناس دالر چه جوري يک جا جمع شده؟ براي چه کسي بودن؟! ـ هر عکس حاوي يه نکته

ان قدر جاي جاي عکس را زوم کردم تا چشمم به شماره رديف اسکناس ها افتاد. اين جوري مي توانستم آمار کسي که اين همه 

 پول پاي ميز شرط بسته بود را از بانک در بياورم.

ي را به همراه نداشتند. فيلم را باز کردم، دلربا هرگز فکرش را هم نمي کرد که من اين گونه عکس هاي ديگر چيز قابل توجه

مچش را بگيرم! تقريبا مي شد گفت به همه ي آقازاده ها يک دور سرويس داد؛ حالم از اينکه چندي پيش دست من راهم اين گونه 

ا را هم براي مرکز مي فرستادم تا به پسراشون آن قدر ننازند. تک اين اقازاده ه -گرفته بود، به هم مي خورد. بايد آمار تک 

 برنامه ورد را باز کرده و شروع به گزارش نوشتن کردم.

???? 

با نور شديدي که در چشمم افتاده بود، گردن دردي که تازه متوجه اش شده بودم، چشم هايم که نمي دانستم کي بسته شده بود را 

ام کردم که "شش" را نشان مي داد؛ باز هم نماز صبحم قضا شده بود! لب تاب را از روي  باز کردم. نگاهي به ساعت مچي

پاهايم برداشتم، کش و قوصي به تنم دادم، از شير کنار حوض وضو گرفتم و وارد خانه شدم. بي توجه به سر و صداهايي که از 

و قامت بستم. بعد از سالم پايان نماز به سجده رفتم و به  آشپزخانه مي آمد، از سجاده اي که کنار ميز تلوزيون بود مهر برداشتم

 خاطر قضاياي ديشب طلب آمرزش کردم؛ از خدا خواستم از اين ماموريت سربلند بيرون بيايم.

 سرم را که از سجده بلند کردم، تابان طلب کار جلويم ايستاده بود و گفت:

 ي؟ـ با اين کار هايي که مي کني، روت مي شه نماز هم بخون

 

 بلند شدم، مهر را سر جايش گذاشتم و گفتم:

 ـ اين فضوليا به تو نيومده.

خورد و هر از  وارد اتاق شدم، لباس پلو خوريم را به تن کردم و پا به آشپزخانه گذاشتم که تابان با خيال راحت صبحانه مي

 چندي روي پايش ضرب مي گرفت.

 نگاهي به ساعت کردم و بي درنگ گفتم:

 ميرم، قبل من اون جا نباشي... حرف هاي ديشبم که يادت نرفته؟ـ من دارم 
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 سيخ سر جايش ايستاد و با خصومت نگاهم کرد، لقمه در دهانش ماسيد و گفت:

 ـ يعني نمي خواي منم با خودت ببري؟

 سر تکان دادم:

 ـ نوچ! تو با اين کيفيت کنار من بشيني؟ خودت رو توي آينه نديديا.

 

 قورت داد و گفت: لقمه اش را به زور

 ـ خاليق هرچه اليق!

بعد از اينکه ميزان جديتم را تخمين زد، به سمت اتاق پا تند کرد. اين بار نوبت من بود که با خيال راحت بشينم و صبحانه 

آماده  بخورم. يک لقمه در دهان گذاشتم و با لذت ليوان چايي اش را بلند کردم، جرعه اي از آن نوشيدم که متوجه شدم حاضر و

 در آستانه آشپزخانه ايستاده و با شرارت نگاهم مي کند.

 تابان: هي مستر ساعت چنده؟

بي هواس دست چپم را بلند کردم که ليوان در دستم چپه شد و محتوياتش روي لباس و شلوار رنگ روشنم ريخت، تا آمدم جوابش 

 يه نفس بلند، گفتم: را بدهم از جلوي در محو شد! زبانم را روي لبانم کشيده و بعد از

 ـ شب جوابت رو مي گيري!

???? 

 تابان : 

بعد از گذراندن يک روز سگي در کافه و عدم حضور روهام و ساميار با ترس و لرز به خانه بر مي گشتم. بي خوابي ديشبم 

روي چشم هايم اثر گذاشته بود و مدام روي هم مي افتادند. صداي راننده که رسيدن به مقصد را اعالم کرد، چرتم را پاره کرد. با 

 دم، کرايه را حساب کردم و از ماشين پياده شدم.پولي که از دخل کافه برداشته بو

 

خسته تر از آن بودم که صاف راه بروم، حتي تالشي نکردم تا امير من را نبيند؛ جالب اين بود که اين بار او از من رو برگرداند! 

م. طبق عادت ضربه ذهنم توان تجذيه و تحليل نداشت. همان طور که کيفم را روي زمين مي کشاندم، به جلوي در خانه رسيد

 محکمي به آن زدم که باز شد و بي هوا توي حياط پرت شدم.

کيفم را همان جا رها کردم، سعي کردم با چشم هاي بسته راه ورودي به خانه را پيدا کنم که با سر به چيز سفت و محکمي بر 

خنديدم که صداي سوت کر کننده اي چشم هايم  خورد کردم! سرم را ماليدم و از فکر اينکه توي ديوار رفتم، مستانه و خواب آلود

 را چهار طاق باز کردم...

متعجب به وسايل جديد در حياط که به يکي از آن ها بر خورد کرده بودم نگاه انداختم و در نهايت چشمم به رهام افتاد که باالي 

 خوش کرده بود. پله ي در ورودي ايستاده بود، لباس ورزشي به تن داشت و سوت استيل بين لبانش جا

 مامان پنجره آشپزخانه را باز کرد، بعد از قربان صدقه رهام رفتن، رو به من گفت:

 ـ دخترم رسيدي؟ 

 نگاه خمارم را رويش تنظيم کرده و گفتم:

 ـ نه سر کوچه ام االنا ديگه مي رسم.

 چشم و ارويي برايم آمد و گفت:

 تي اومده همش به فکر ماست!ـ خسته نباشي؛ مي بيني اين پسر چقدر آقاست؟ از وق

 ه و جيغ زدم:متعجب و خواب آلود به مامان که ميل اسفند دود کن را از پنجره خارج کرد و به سمت رهام فوت کرد، نگاه کرد

 ـ مامان! دوباره من رو به يه غريبه فروختي؟
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 انگشتش را به بيني نزديک کرد و گفت:

 ـ هيس جيغ نزن!

 د و گفت:پنجره را بست. رهام نگاه خوف ناکش را به من انداخت، به ساعت مچي اش اشاره ز سپس چشم غره اي به من رفت و

 ـ فقط سه دقيقه وقت داري لباس هات رو عوض کني و توي حياط حاضر باشي!

 دستم را تکان دادم و گفتم:

 ـ برو بابا دلت خوشه!

 نارش عبور کردم که گفت:تلو خوران از ک -تلو 

 رو فراموش کردي؟ ـ به اين زودي ديشب

کالفه نفس عميق کشيدم و به سرعت خود را به اتاق رساندم. با ديدن اتاقم، فکم با زمين برخورد کرد! ديگر شباهتي به اتاق 

ديروزم نداشت، لوازم جديدي مثل تخت و ميز توالت و غيره با سليقه درونش چيده شده بود. جلو رفتم، کف دستم را چندين بار 

 شار دادم.روي تشک تخت ف

 

 ـ المصب کوفتت بشه! هعي خدا به کيا پول ميدي آخه؟

سرم را به نشانه تاسف تکان دادم. لباس بيرونم را با يک دست بلوز و شلوار جذب آبي عوض کردم. موهايم را باالي سرم جمع 

 کردم، هد بند ورزشي روي پيشاني ام قرار دادم و در آينه به خود خيره شدم.

 مثل هميشه سعي کردم با خود مشورت کنم:

ـ ببين تابان هرچه سريع تر بايد به پليس خبر بدي؛ فقط چند روز براي اينکه اعتمادش رو جلب کني چموش نباش، حرفش گوش 

 بده و بعد طي فرصت مناسب پتش رو روي آب مي ريزي!

 کمي عقب گرد کردم و به مخاطب خاص درون آينه احترام نظامي گذاشتم.

 ـ بله قربان!

سپس دويدم و آينه را بوسيدم که رد رژ نصفه و نيمه ام رويش ماند. بايد براي مامان هم سربسته توضيح مي دادم؛ وارد آشپزخانه 

 شدم و پشت سر مامان که ظرف مي شست ايستادم، مثل هميشه دو انگشت اشاره ام را در پهلويش فرو بردم.

 گفتم: داد اعتراضش بلند شد، آهسته و جدي

 ـ مامان زياد نزديک اين پسره نشو خطرناکه، خالفـ...

 صداي رهام از پشت سرم آمد که مانند قاشق نشسته وسط حرف هاي ضروريم پريد:

 ـ سه دقيقت تموم شد بجنب!

 مامان دست از سر کاسه بشقاب ها برداشت و با محبت رو به رهام گفت:

 ي؛ فقط اميدوارم زحماتت رو به باد نده.ـ مگر که تو اين دختر شلخته رو وقت شناس کن

ه بود. سعي کردم نمي دونم قبل از آمدنم چه چيزي بين اين دو رد و بدل شده بود، اما هرچه که بود رهام فکر همه جايش را کرد

 قربان صدقه مامان را نشنيده بگيرم و از فرصت استفاده کردم.

از بزرگي ردنش يک دور داخل ماهيتابه حاوي املت گوشت چرخاندمش و گاز يخچال يک نان لواش برداشتم، بعد از چهار ال ک

 از آن زدم.

 بلند گفتم: با دهان پر لبخند بزرگي به قيافه رهام که از چندش جمع شده بود زدم و به سمت بيرون آشپزخانه راه افتادم،

 ـ مامان حاال هي اين رو تحويل بگير، ببين من کي بهت گفتم!
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اد و من راهم پشت سر خود کشيد. در حيني که تقريبا روي جلو راه افت -کنارش رسيدم از لباسم گرفت، جلو به محض اينکه به 

 جا کردم. هوا مي دويدم، گاز بزرگ ديگري از شام سرپاييم زدم و نصف نان بيرون مانده از دهانم را با انگشت در دهانم

را از دستم کش  پر از غذا و لقمه در دستم کرد و به سرعت باقي لقمهکنار حوض از حرکت باز ايستاد، نگاه درمانده اي به لپ 

 رفت، در دهانش گذاشت! با دهن پر که توان جويدن هم نداشتم به لقمه ام اشاره زدم و مغموم گفتم:

 ـ گشنه زياد شده ها! حاال خوبه شام خوردي.

 لنگه ابرويش را باال انداخت و گفت:

 ـ مال تو خوش مزه تره!

 ناگهاني جدي شد و ادامه داد: به شکل

ـ به مامانت گفتم دارن محافظ شخصي با حقوق باال استخدام مي کنن و قراره من بهت آموزش بدم. دفعه ي ديگه بفهمم داري 

 چرت و پرت تحويلش ميدي، ديگه هرگز نمي بينيش!

 پايين رفت و تا معده ام را خراش داد. تکه ي بزرگي نان که از قضا خشک هم بود به گلويم پريد، بعد از چندين بار سرفه

ان قدر ترسناک شده بود که توان اعتراض هم در خود نمي ديدم. خواب که هيچ، نفس کشيدن راهم فراموش کرده بودم! بي توجه 

 به من با لذت لقمه در دهانش را پايين داد و سوتش را در دهانش گذاشت، در آن دميد و با لحن نظامي  گفت:

 سه؛ پنج دقيقه دور حياط بدو!ـ يک، دو، 

 

 با وجود ترسم انگشتم را بلند کردم و گفتم:

 ـ فکر نکني ازت ترسيدم ها، کال به ورزش عالقه دارم!

 شروع کردم به دور حياط دويدن. از بي خوابي اشک از چشمانم روانه بود و آب دماغم بند نمي آمد.

حول و حوش ده دقيقه بود که مي دويدم او با خيال راحت با لب تابش ور مي رفت؛ هر از چندي اخم مي کرد و هر از چندي هم 

 لبخند هاي مرموز مي زد.

 نفس زدم. -ان قدر دور چرخيده بودم که سرم گيج مي رفت. بالخره دل را زدم به دريا، سرجايم ايستادم و خم شدم نفس 

 ه نشده است که ديگر نمي دوم زيرا سرش حسابي گرم تاييپ کردن بود.مطمئن بودم متوج

 صداي سوتش برق سفاز را از سرم پراند.

 رهام: چون بي اجازه ايستادي پنج دقيقه ديگه ام مي دويي!

 با داد از مامان کمک خواستم که لجوج گفت:

 ـ ده دقيقه!

 دم.پايم را به زمين کوبيدم و اشک هايم را با استين پاک کر

 سرش را عاري از احساس بلند کرد و با بي رحم ترين لحن ممکن گفت:

 ـ يه ربع!

روع همان لحظه ش هرچه بيشتر تعلل مي کردم زمان را باالتر مي کشيد، هيچ پناهي نداشتم و ترجيح دادم تا نگفته تا صبح بدوم،

 به دو کنم.

ار صحبت کرد. چراغ هاي هال که خاموش شد، متوجه شدم چ وپ -لبخند يک طرفه اي زد، تلفنش را به گوشش نزديک و پچ 

 مامان رخت خوابش را پهن کرده است و با خيال راحت مي خواهد به خوابش برسد.

ي کند امام مآخه يک مادر تا چه حد مي توانست بي خيال باشد؟ حتما رهام آنقدر خودش را به موش مردگي زده که مامان فکر 

 براي من کار شرافت مندانه پيدا کرده است. زاده است و محض خير و برکت
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 بي حواس بلند گفتم:

 ـ خبر نداره اين امام زاده کور مي کنه که شفا نميده!

 گوشي را کمي از گوشش فاصله داد و آرام گفت:

 ـ دوباره بلند فکر کردي؟ بيست دقيقه!

 فس گفتم:ن -عصبي همان جا وسط حياط چهار زانو نشستم و با نفس 

 ن ديگه چه ربطي داره؟) با جيغ( تو فکر کردي کيي؟ هان!؟ اصال نمي دوم ببينم مي خواي چيکار کني!ـ آخه اي

 رهام: نويد بعدا بهت زنگ مي زنم.

لب تاب را به کناري گذاشت، سرپا شد و دست در جيبش کرد و چاقوي جيبي قيمتي از آن خارج کرد! دکمه اي را فشرد که چاقو 

 ا تکانش داد و گفت:از غالف خارج شد، در هو

 تاک فکر کنم توي خواب تموم کنه کمتر دردش بياد! -تاک، تيک  -ـ تيک 

 سيل اشک هايم روي صورتم جاري شد؛ مضطرب سرپا شدم، دست هايم را به نشانه ي صلح باال بردم و با حال زاري گفتم:

 ، اصال هرچي تو بخواي!ـ خيله خب، خيله خـ... ـب فقط اون چاقو رو سرجاش برگردون، هرچي تو بگي

 لبخند مرموزي زد، يک قدم به سمت در ورودي برداشت که با التماس گفتم:

 ـ آخه تو چي از جون ما مي خواي؟ من که گفتم هرچي تو بگي خواهش مي کنم با مامانم کاري نداشته باش.

 سر جايش ايستاد و گفت:

 ـ اين کار رو مي کنم که يادت بمونه من کيم!

مسيرش را عوض کرد، چند قدم آهسته به سمت من برداشت. مي خواست چه کند؟ از اين رواني بعيد نبود سرم را لبه ي حوض 

بگذارد و گوش تا گوش ببرد. از فکري که کردم وحشت برم داشت، چند قدم مانده بود به من برسد که جيغ خفه اي زدم و پا به 

 برسد، با تمام توان به دور حياط مي دويدم. فرار گذاشتم. از ترس اينکه مبادا به من

 چيزي نمانده بود به من برسد، سرعتش را که ديدم نا اميد شدم و چشمانم را بستم.

تازه وقتي به حالت دو از من جلو زد متوجه شدم چاقويي در کار نيست و او هم به قصد دويدن و گرم کردن به دنبالم مي آمده! 

 با فوش هايي که در دل دادم، تقريبا يک دور با اجدادش تا ماه عسل رفتم و بازگشتم.نفسي از سر آسودگي کشيدم؛ 

غرورم اجازه نمي داد که از من جلو بزند، بيخيال مستفيض کردن اجدادش به سرعتم افزودم که با هم شانه به شانه شديم. سرم را 

ود. به صورت منظم از بيني نفس مي گرفت و از دهان به سمتش برگرداندم و خيره نگاهش کردم؛ ابروهايش درهم گره خورده ب

 خارج مي کرد. تخت سينه اش از نفس هاي عميقي که مي کشيد، باال و پايين مي شد.

چشمانم همان جا ماند، ديشب را برايم تداعي کرد که در بغلش جا خوش کرده بودم. چرا از قبل به هيکل تنومد و ورزشکاريش 

 ن ديشب توي بغلش...دقت نکرده بودم؟ فرض کن م

 زير لب" نوچ" گفتم، سرم را چندين بار چپ و راست کردم تا اين افکار پوچ و بي انتها از ذهنم دور شوند.

 دوباره ازش عقب افتادم، از همان فاصله نگاهش کرده و گفتم:

 ـ اه، اه کجاي اين هيکل قشنگ و ورزشکاريه؟ شبيه گلدون مي مونه.

 م که بالخره رضايت داد و ايستاد.پنج دقيقه در سکوت دويدي

د. د! درست برعکس من که تا کمر خم شده بودم و کم مانده بود زبانم هم از دهانم بيرون بيافتزنفس هم نمي  -ناکس حتي نفس 

ضربه  زير چشمي ديدم که به سمت باغچه کوچک حياط رفت، ترکه ي انعطاف پذير و باريکي از درخت کند و به سمتم آمد.

 شده اي به پشتم زد که از سوزش خفيف پوست کمرم سيخ ايستادم.کنترل 

 لبانم جمع کردم و زير لب گفتم:
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 ـ وحشي!

 ا تاسف گفت:بار ديگر به شکمم زد که آن را هم به داخل بردم و نفسم را حبس کردم. نگاه خريدارانه اي به من انداخت و ب

 مثال زدن توي تنش نداره، همش چربيه! ـ نوچ، نوچ، نوچ نگاش کن توروخدا! يدونه ماهيچه براي

 

 لب و لوچه ام آويزان شد و با ناراحتي گفتم:

 ـ کو کجا!؟ من يه کيلو وزن اضافه ام ندارم!

 دوباره ترکه را به پشتم زد و گفت:

 له مي زني. -ـ هر وقت ازت سوال پرسيدم حرف بزن. حتي بلد نيستي درست نفس گيري کني، در طول دويدن همش له 

 زهم طاقت حرف هاي درشتش را نياوردم " به من مي گفت مثل سگ نفس مي کشم!"با

 دهانم را براي ابراز اعتراض باز کردم.

مکث کوتاهي کرد و با چشم هاي نافذش اشاره زد دهانم را ببندم که به صورت خود جوش بسته شد. حرف هاي صدمن يه 

 غازش را از سر گرفت:

 ست هات تا چه حده؟!ـ بيستا شنا برو ببينم قدرت د

 اول کمي نگاهش کردم؛ سکوتش را که ديدم، بالفاصله گفتم:

 ـ کجا آخه؟ عمق حوض تا زانو بيشتر نيست! نمي شه توش شنا کرد.

 سر تا پايم را از زير نظر گذراند و جدي گفت:

 ـ ساکت شو احمق!

 دو طرف لبم به سمت پايين کشيده شد، آرام اما طوري که بشنود گفتم:

 ـ خودتي!

 دستش را به سمت جيبش برد که به ياد چاقو افتادم و سريع گفتم:

 ـ نه، نه خودمم!

 در دل ادامه دادم: 

 دروغ گفتم خودتي، خودتي!

 طوري که نبيند نوک زبانم را از دهانم خارج کردم.

 لبخند مرموزي زد و گفت:

 ـ شنا برو منم همراهيت مي کنم!

 

 ي تعلل به سمت حوض قدم برداشتم و جستي در آن زدم، داخلش ايستادم.با دقت نگاهش کردم، بعد از کم

نه؟ شايد هم ذهنم در درگير اين بود که در اين يه ذره جا چه جوري شنا کنم؟ اصال ازش نپرسيدم چه شنايي! قورباغه؟ پروا

 به پيشاني ام زدم. تم را بلند کردم وکرال! برگشتم تا سوال در ذهنم را مطرح کنم، اما با چيزي که ديدم از خود مايوس شده، دس

سمتش قدم برداشتم و باالي سرش که روي زمين شنا سوئدي مي رفت،  چلپ کنان به -طلب کار از حوض بيرون آمدم، چلپ 

 ايستادم.

 ـ بيشعور! زبونت رو به جاي شام قورت دادي؟ نمي تونستي بگي شنا سوئدي تا من لباس هام رو خيس نکنم؟
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ا من کرد، بمي ديدم، سرشانه هايش از خنده تکان ريزي مي خورد! حرف هاي چند دقيقه پيشش و کاري که االن  فکر کنم درست

ا به سمت باال حسابي سر دلم سنگيني مي کرد. چند قدم ديگر برداشتم و به کنارش که رسيدم، يک طرفه رويش نشستم و پاهايم ر

 .جمع کردم، تمام وزنم را روي کتف و کمرش انداختم

ستانش را خم انگار نه انگار که يک وزنه پنجاه و خورده اي کيلو رويش است! همچنان فرم خودش را حفظ کرده بود و ريلکس د

 و راست مي کرد.

 چندين بار با انگشت به پشتش زده و گفتم:

 ـ از نسل شرکي يا هالک؟

 رهام: دوباره رو دادم پرو شدي؟

دش را به سمت ديگر مايل کرد که تعادلم را از دست دادم و روي زمين ولو شدم. با يک با خشم يکي از دستانش را باال آورد خو

 نگاه  گذرا، خونسرد گفت:

 ـ آي کيو جلبک يکه، براي تو نيمه! شروع کن پنج دقيقه شنا برو.

 به حالت چهار زانو در آمدم و معترض گفتم:

نا سوئدي به چه درد من مي خوره آخه!؟ پليس ها که ريختن سرم، ـ آقاي آي کيو صد! با اين شغلي که برام دست و پا کردي، ش

 بخوابم روي زمين و شنا برم؟

 دست راستش را از روي زمين برداشت و ترکه را از بغل دستش چنگ زد. همچنان با يک دست شنا مي رفت.

که فيلم هندي!( ترجيح دادم قبل از اينکه )اگه توي تلوزيون نشونش مي دادن، فکرم به دو چيز بيشتر نمي رفت: يا فتوشاپه يا هم  

حرفش گوش دهم. دمپايي هايم را از پا در آوردم، پنجه هاي پايم را روي زمين گذاشتم و دست هايم را  بار ديگر کتکم بزند، به

بار ديگر به آن  به صورت قائم روي زمين مستقر کردم. اولين بار که دستانم را از آرنج خم کردم، توان اين را در خود نديدم که

 ها فشار بياورم و راستشان کنم.

 آيي گفتم و با بي حالي روي زمين ولو شدم. رهام دست از شنا رفتن برداشت و با ترکه باالي سرم ايستاد، گفت:

 ـ بلند شو حيف نون، بلند شو گفتم!

 قب انداختم و گفتم: -عصبي بادي به قب 

 ـ خيله خب حاال انگار چه کار سختيه فقط داشتم ادا در مياوردم؛ شنا سوئدي رو که ديگه همه بلدن!

 لنگه ابرويش را باال انداخت و پرسيد:

 ـ همه!؟

 بار ديگر تاکيد کردم:

 ـ همه!

 سرش را باال پايين کرد و گفت:

 ميري. ـ آها! پس کدو قلقله زن حاال که همه بلدن، به جاي بيستا چهل تا شنا

 در همان حال که روي زمين ولو شده بودم، دستم را بلند کردم، محکم به پس سرم کوبيدم و سريع گفتم:

 ـ حاال که فکر مي کنم، همه ي همه ام بلد نيستن!

 

 چوب را به پشتم فشرد و گفت:

 ـ پاشو، پاشو که شانست زده.
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 يين کرده و شروع به شمردن کردم:تند باال پا -د فکري به سرم زد، به حالت اوليه در آمدم. کمر و باسنم را تن

 ـ يک، دو، سه ماشاهلل دالور چهار، پنج ، شيش!

 

 با داد گفت:

 ـ دست هات رو خم کن! اين جوري رو آره واقعا همه بلدن.

 

نند گربه ي شرک به بند سلول هايم از هم جدا شد تا توانستم بيست تا شنا بروم، سپس با التماس از روي زمين بلند شدم، ما -بند 

 او چشم دوخته و گفتم:

 ـ غلط خوردم براي همين روزا گذاشتن ديگه، مگه نه؟!

 دست زير چانه برد و گفت:

 ـ امم بذار فکر کنم.

 چشمانم را جمع و منتظر نگاهش کردم که گفت:

 ـ خيلي خب! اونجوري نگاهم نکن براي اولين بار کافيه.

 شيدمش، با حرکتي که زدم هردو شوکه شده بوديم و نفس در سينه هايمان حبس شده بود.ذوق زده پريدم و بي هوا به آغوش ک

 به سرعت پسش زدم، کمي عقب تر سر به زير ايستادم و گفتم:

 ـ ديگه مثل ماست واي نايستي من بغلت کنما! به من احساس داري؟

 چند بار سرفه کرد و گفت:

 ـ تو مي پري بغل من، من به تو احساس دارم؟ صد بار بهت گفتم خودت رو به من نچسبون.

 خميازه بلند بااليي کشيدم و خجالت زده بحث را عوض کردم:

 ـ تو خواب نداري؟ اين کار ها رو صبح هم مي شه انجام بديم ها!

 دوباره ابرو در هم کشيد و گفت:

 ريت شروع مي شه!ـ تمرينتم که تموم بشه، شيفت سوم کا

 شوکه نگاهش کرده و گفتم:

 ـ شيفت سوم؟

 رهام: آره بايد پاسور يادم بدي!

 از شدت تعجب خميازه ام خود به خود قطع شد و گفتم:

 ـ مگه من حمال برقيم؟ بابا منم آدمم خسته مي شم! بعدشم تو همش حقوق دو شيفت رو بهم ميدي.

 کنم. مي رهام: خب حقوق شيفت سوم رو هم پرداخت

 

 دستانم را رو به آسمان بردم و کالفه، اما بلند گفتم:

 ـ خدايا من رو گير چه آدم نفهمي انداختي؟! اين تاوان کدامين گناهمه؟ فقط ادرس بده.

 ـ مي بيني، هر کاريم که بکني تهش کارت پيش من گيره! ولي براي شيفت سوم من پول نمي خوام.
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 :چشم هاش رو ريز کرد و با ترديد گفت

 رهام: پس چي؟

 مشکل يک هفته ايم را با حال آشفته اي مطرح کردم:

 ـ مي خوام آمار بابام رو برام در بياري، مي دونم که مي توني!

 متفکر نگاهم کرد، کمي بعد مثل برق گرفته ها موهايش را عصبي چنگ زد و به نشانه تاييد سرش را تکان داد.

 انگشت اشاره ام را بلند کردم و گفتم:

يه چيز ديگه! شيفت اول و دوم من شاگرد توام، اما شيفت سوم تو شاگرد مني؛ هر باليي که توي اين دو شيفت سرم بياد، شيفت  ـ

 آخر تالفي مي کنم!

 چشم هايش را به آرامي روي هم گذاشت و بي مقدمه گفت:

 ـ سعي کن من رو بزني!

دم، چندين بار پشت سر هم پلک زدم و اشاره کردم" چيزي توي چشم ها و دهنم هر دو به يک اندازه باز شد. سرم را کج کر

 سرت خورد؟ "

 با لحن محکمي گفت:

 ـ نه احمق جزء تمرينه، کاري که گفتم رو بکن!

از اين که مي توانستم مثل سگ بزنمش ذوق کردم و به عرض شانه لب هايم را به طرفين کش دادم. دست هايم را مشت کرده و 

 گارد گرفتم:

 ـ بروس لي  وارد مي شود، گـ... ـودا.

پايم را بلند کردم تا لگد محکمي نثارش کنم که اول بسم هللا با نوک کتاني سفيدش به ساق پايم کوبيد و پخش زمين شدم. درد  

 شديدي در استخوانم پيچيد، مطمئن بودم کبود مي شود. با چشم هاي خيس جيغ زدم:

 ل شده مي زدن، مگه جنگه؟ـ کثافت! بروسلي خدا بيامرزم کنتر

 شانه باال انداخت و گفت:

 ـ هر جور مي توني بزن، نزني من مي زنم.

جنگ تن به تن رسما شروع شد، از هر روشي که وارد شدم؛ خود به شدت آسيب ديدم و برعکس من او بود که حتي انگشت من 

 س زنان کف دستم را جلويش گرفتم و گفتم:هم بهش اصابت نکرده بود. نامردي مي زد، با تمام توان مردانه اش. نف

 ـ وايستا... وايستا برم آب بخورم و بيام.

 

دوباره الل موني گرفته بود. با سر حرفم را تاييد کرد و به ساعت اشاره زد که يعني زود بيا. درست پشت به پله هاي ورودي 

الحضه روي کولش پريدم. از شدت غير منتظره بودن حرکتم، ايستاده بود، ناگهان فکري به ذهنم رسيد... پله را باال رفتم و بي م

زانو هايش خم شد و با آن ها به روي زمين فرود آمد. برخالف من که تا صدمه مي ديدم جيغم گوش فلک را کر مي کرد، جيکش 

ي مي کرد، نمي در نيامد! موهاي مشکي خوش فرمش را چنگ زدم، از پشت کشيدم و با زانو به ستون فقراتش کوبيدم. هر کار

توانست موهايش را از ميان انگشتانم خالص کند. من تالفي به مزاجم خوش آمده بود با داد گفتم: ـ انگل جامعه) يک ضربه به 

پشتش ( راست مي گي برو با هم قد خودت دعوا کن. دختر گير آوردي زورت بهش چربيده؟ از شدت حرص فراموش کرده بودم 

م شدم بازوي ماهيچه ايش که از تي شرت ورزشي بيرون افتاده بود را با تمام توان گاز گرفتم که به چه کسي زير دستانم است. خ

 خودش آمد، از جا بلند شد و با يک حرکت پا، فرش زمينم کرد.

انه نند خودش شداخل دو مشتم پر از موهايي بود که از سرش کنده بودم. عصبي بازويش را ماليد و نگاهش را به من انداخت. ما

 باال انداختم و گفتم:

 ـ زدي، خوردي!
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 دستش را از روي بازويش برداشت، به زخمش نگاه انداخت و با داد گفت:

 ـ بايد برم واکسن کزاز و هاري بزنم، وحشي خون دار...

 

ده ام را يدگويي ناگهان ياد چيزي افتاد که ادامه ي حرفش را خورد. بيخيال حرف هاي درشتش، تالش کردم تن کوفته و ضرب 

ا را کف دستش از روي زمين بلند کنم. موهايش را توي دستم گوله کردم و لنگ زنان به سمتش رفتم، دستش را بلند کردم و موه

 گذاشتم.

 بد کتک خورده بودم، اما با انتقامي که گرفتم دلم خنک شده بود. لبخند يک طرفه اي زده و گفتم:

 ردي.هاري داره اثر نمي کنه! واس دوست هاتم تعريف کن از دختر کتک خو ـ پولت دور نريز، واکسن روي کسي که خودش

 به سمت داخل خانه قدم برداشتم که کالفه گفت:

 ـ هي کجا؟ شيفت سه چي مي شه!؟

 

 دستم را در هوا تکان داده و گفتم:

 ـ شيفت سه رو معلمت هر وقت صالح دونست داير مي کنه؛ خوابم مياد، مي خوام بخوابم.

 هي من... رهام ـ

در اتاق را بستم و ادامه حرفش را نشنيدم. تنم دردمند تر از آن بود که بتوانم بخوابم. قرص آرام بخش خوردم و به قصد دوش 

گرفتن وارد حمام شدم؛ زيردوش که قرارگرفتم، سعي کردم جاي کبودي ها را بشمارم که شمارش از انگشتان دست هم بيشتر 

 بود.

 ***رهام***

غر و  -جديدي که استخدام کرده بودم، نيازي به حضور دائمم در کافه نبود. نيم ساعتي مي شد که تابان را با کلي غر با کارگر 

جيغ داد، راهي کافه کرده بودم و خود داخل اتاق درحال حاضر شدن بودم. ديشب طي تماسي که نويد با من داشت، متوجه خبر 

س به اداره مي رفتم تا با آن ماشيني که مثل سايه دنبالم بود، اين امر کمي سخت مي مهمي شده بودم و حاال بايد به صورت ناشنا

 شد.

تيشرت و شلوار ست سفيد و مشکي به تن کردم و موهايم را روي صورتم ژل زدم. عينک بزرگي به چشم زده و بعد از پوشيدن 

ده، با نردبام به پشت بام رفتم و به سختي خود را به از اتاق بيرون رفتم. با عجله از خاله مهلقا خدافظي کر Nikeکتاني هاي 

کوچه پشتي رساندم. ماشيني جلوي پايم ترمز کرد که بي درنگ سوارش شدم و دستور دادم حرکت کند. در دل نگران تابان بودم 

 و نمي توانستم افکارم را متمرکز کنم.

ماشين جلوي آپارتمانم توقف کرد و شاهين، نويد و ساميار هم سوار شدند. به محض ورودشان شاهين لب تابش را باز کرد و 

 گزارش داد:

ـ ديشب پنج تا تريلي از مرز رد شدن که بارنامشون مواد خوراکي بوده، اما طي بازرسي هايي که مامورين انجام دادن، متوجه 

ارد مي کنن! به دستور مرکز، مامورين به روي خودشون نميارن و اجازه ورود ميدن، اما رديابيشون شدند دوباره دارن دارو و

 کردن!

ال بيشتر وجود ماشين در سکوت فرو رفته بود و اين تنها صداي شاهين بود که به گوش مي رسيد. با توضيحاتي که داد، دو احتم

تحليل مي کردم،  وصاحب پرونده جديدم بود! در ذهنم شواهد امر را تجذيه  نداشت: يا حسام برگشته بود و يا که اين بارها براي

ن وانفسا ساميار آبا سوزش بازويم آن را به سمت خود کشيدم و مانع تماس دوباره دست ساميار به جاي دندان هاي تابان شدم. در 

 لبخند شيطاني زد و با هيجان گفت:

 ـ نويد اينجا رو!

 ويد، بلکه شاهين هم از صندلي جلو سرش را چرخاند تا مارک روي دست من را ببيند.با حرفي که زد نه تنها ن

 نويد شاکي گفت:
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 ـ ما تا صبح پلک روي هم نذاشتيم و اون وقت تو با خيال راحت داشتي دکتر بازي مي کردي؟

 شاهين به سرعت گفت:

 ـ آقا نويد اون وقت داشتي روي پرونده تحقيق مي کردي که نخوابيدي؟

 يد سرش را باال برد و گفت:نو

 ـ نوچ با ساميار فيلم مي ديديم!

 در حالي که شاهين و نويد باهم بحث مي کردند، ساميار متفکر به زخمم چشم دوخته بود و در آخر گفت:

 ـ عجب دندون هاي رديفي داشته! رهام داداچ آمارتون سه نفره که نشد؟

 ـ ها؟!

 ره برگرديد که!؟ساميار: نه يعني دو نفره نرفتيد سه نف

 

 مشت محکمي به بازويش زدم که با خنده گفت:

 ـ خيله خب، خيله خب چرا ناراحت ميشي؟ ديگه يدونه کم و زياد زدن نداره که! شايدم دوقلو باشن چهار نفره برگشتيد.

ين ها چه فکر هايي ساميار و نويد براي خودشان اراجيف مي بافتند و غش و ضعف مي رفتند. ما ديشب چه حرکتي مي زديم و ا

 که نمي کردند. با به ياد آوردن ضربه هايي که به تابان وارد کرده بودم، آن رگ اعصاب تعطيلم اود کرد؛ بلند و جدي گفتم:

 ـ مغز هاتون رو بايد اسکاچ بکشيد؛ مگه همه مثل شماها عالفم که از اين کار ها بکنم!؟

 نويد حرفم را تصديق کرد و گفت:

 يگه، گربه بوده! ـ راست مي گه د

 دوباره هردو از خنده منفجر شدند.

 ـ شاهين داشتي مي گفتي! االن امکان اين هست که بارها رو توقيف کنيم؟

 حرف ماموريت که وسط آمد، صداي خندهايشان بند آمد. ساکت به نظر کارشناسي شاهين گوش دادند.

 به پخش اين داروها بشن، خصارت زيادي به دنبال خواهد داشت.شاهين: هر طور شده بايد اين کار رو انجام بديم. اگه موفق 

 ساميار: تازه اگه اين بارها رو توقيف کنيم، از رفتار دلربا مشخص مي شه که اين محموله براي اون هاست، يا نه!

براي حفظ آبرو آستين درست مي گفتند، اما بايد منتظر تصميم مرکز مي مانديم. ماشين رو به روي اداره متوقف شد؛ پياده شدم و 

 تي شرتم را کمي پايين کشيدم که ساميار از پشت سرم گفت:

ـ رهام جونم خيلي نامردي، خيانت کار خب دلت گاز مي خواست، به خودم مي گفتي! تا من هستم چرا غريبه؟ مگه دندون هاي 

 من چش بود؟

 

سرهنگ رفتم تا از  جديت نگاهم را که ديد، ديگر ادامه نداد. در اداره شور عجيبي برپا بود و همه در حال تکاپو بودند. به سمت

ش پشت کامپيوتر تصميمات مطلع شوم، اما با ديدن او که لباس عمليات به تن داشت، نگفته از تصميمات آگاه شدم. شاهين که کار

هارت محضور خارجي در عمليات ها نداشت؛ به دستور سرهنگ پشت دستگاه ردياب نشست و با  نشستن و اطالعات بود، هرگز

ليات شروع به آناليز کردن موقعيتشان کرد. نقشه اين بود که تا رسيدن تريلي ها به مقصد صبر کنيم، سپس طي يک عم

 م به شواهد بيشتري پي ببريم.غافلگيرانه وارد عمل شويم و تا مي توانيم عاملين اين کار را هم دست گير و ه

 سرهنگ در حال صحبت با ساميار و نويد بود که من هم به آن ها پيوسته و گفتم:

 ـ دستور چيه، من بايد چيکار کنم؟

 سرهنگ نگاه مشتاقش را به من دوخت و گفت:
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 ـ سرگرد پارسا، شما همين جا پيش بچه هاي پشتيباني بمونيد!

 بي اما با صداي کنترل شده گفتم:يک لحظه خون به مغزم نرسيد، عص

 ـ بمونم؟ مثل اينکه يادتون رفته اين پرونده براي منه! اون وقت من توي اداره بشينم و فقط تماشاچي باشم؟

 ه باري به شانه ام زد و گفت:س -نويد و ساميار هردو با دلسوزي نظاره گرم  بودند. سرهنگ دو 

 ـ کاري که گفتم رو انجام بده.

قش رفت و اشاره زد آن دو به دنبالش بروند. عصبي بودم، دست هايم را مشت کرده و روي صندلي هاي انتظار به سمت اتا

داخل سالن نشستم. با فکري که به سرم زد، عصبانيتم فرو کش کرد و لبخند عريضي زدم. بيخيال تکاپوي بچه هاي عمليات وارد 

اق هاي پشت در، پاهايم را روي ميز گذاشته بودم و با دلربا چت مي کردم. اتاقم شدم و منتظر نشستم. مدت زيادي بي خبر از اتف

 بالخره وقتي سرو صداها خوابيد، متوجه شروع عمليات شدم.

 غريبه شده بودم و هيچ خبري از عمليات به من نمي داند! لبخند مرموزي زدم و وارد اتاق اشتراکي شاهين شدم.

د، تمام اطالعات نظير آدرس، زمان شروع عمليات و چگونه گي آن را شرح داد. ان خيال او که از حضورم در اداره راحت ش

 قدر سرشان شلوغ بود که متوجه خروجم از اداره نشدند.

???? 

يک ساعتي مي شد که با ماشين مخفي اداره جلوي در پشتي سوله دور افتاده اي منتظر بودم و به صداي شليک ها گوش مي 

وله، روانم را متشنج کرده بود؛ من بايد آن جا مي بودم تا بتوانم از آن دو خل و چل سر به هوا دادم. عدم حضورم داخل س

مراقبت کنم. از اينکه کسي بخواهد از در پشتي فرار کند نااميد شدم، سويچ را چرخاندم که همان لحظه در باز شد، فرد ميانسالي 

شروع به دويدن کرد. به سرعت از ماشين خارج شدم، کلتم را به  که صورتش مشخص نبود با چند باديگارد از آن خارج شد و

 سمتشان نشانه رفتم و بلند گفتم:

 ـ همون جا بابستيد!

گز  -کمي جلو تر از من متوقف شدند. همان لحظه صداي تک شليکي از بغل دستم آمد و سپس تکان سختي خوردم! پهلويم به گز 

، سعي کردم با کلتي که در دست دارم، هم فرد چيد. به سمت فرد شليک کننده چرخيدمافتاد و بعد درد و سوزش آشنايي در آن پي

 فراري هم شخصي که بهم شليک کرده بود را کنترل کنم.

درد امانم را بريده بود، اما کار هاي مهم تر از فکر کردن به دردم داشتم. با زماني که پسر جوان رو به رويم خريده بود، 

گ هايشان را به سمتم نشانه گرفتند و جلوي فرد فراري حصار ساختند که به راحتي سوار ماشين شد؛ در باديگارد ها هم تفن

دعا مي  -لحظه آخر توانستم فرم بيني و گونه اش را ببينم. تعدادشان زياد بود و با پهلوي زخمي کاري از دستم بر نمي آمد. دعا 

 گلوله هايشان آبکش مي شدم.کردم بچه ها هر چه سريع تر برسند، وگرنه از ضرب 

 در جنگ چشم در چشم با محافظ ها بودم که صداي ضعيف فردي از داخل سوله آمد که داد زد:

 ـ بياييد اينجا يه در هست! صداي شليک از اينجا بود.

 

تيک ماشين بيخيال من شدند که در محاصرشان بودم. همه به سمت ماشين دويدند، چند تير شليک کردم که آخرين تير به الس

خورد، اما باز هم مانع فرارشان نشد. من هم بايد هرچه سريع تر آن جا را ترک مي کردم، زيرا ممکن بود به خاطر سرپيچي از 

دستورات به حالت تعليق در بيايم. تفنگ را داخل لباسم جاساز کردم، با دست زخمم را چنگ زدم، سوار ماشين شدم و گاز را تا 

ين با صداي جيغ خفيفي از جايش کنده شد. در آخرين لحظه چندتا از بچه ها را ديدم که از در پشتي خارج ته فشار دادم که ماش

 شدند، اما با آن قيافه اي که براي خود ساخته بودم، موفق به شاناساييم نشدند.

اقت فرسايي طکنم. از درد پشت سر فراري ها با تمام سرعت مي راندم و سعي مي کردم راهي براي جلو زدن از ماشينشان پيدا 

ي پيچيد، به سرفه افتادم. بخش هاي سياه تي شرتم خيس به نظر مي رسيد و بخش هاي سفيدش از حجم بند وجودم م -که در بند 

 زياد خوني که در تار و پودش کشيده بود، سياه به نظر مي آمد.

 زي کنند.خوشبختي اينجا بود که به خاطر عدم شناسايي، نمي توانستند تير اندا
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رست فشردن هر چه بيشتر مي گذشت، افت فشار تاثيرش را مي گذاشت و قوايم تحليل مي رفت. دردم تا حدي بود که توانايي د

ز روي داشبرد اپدال گاز را هم نداشتم. تعليق مي شدم، بهتر از آن بود که سرنخ به اين مهمي را از دست بدهم! موبايلم را 

 با من تماس گرفته بود، زنگ زدم و به ثانيه نکشيد که نويد جواب داد: برداشتم و به آخرين نفر که

 ـ بوگو رهام!

الو گفتن هاي نگران نويد  -با صداي خش دار و تحليل رفته فقط توانستم آدرس و شماره پالک ماشين را بدهم. بي توجه به الو 

رم تا به آن ها برسم. لبم را بين دندان هايم مي فشردم گوشي را به سمت صندلي شاگرد پرت و سعي کردم از تمام جان مايه بگذا

و تا جايي که مي توانستم گاز مي دادم. بالخره طي تالش چند دقيقه اي که زيادي از حد جانکاه بود، کنار ماشين سانتافه مشکي 

شد، گويي پا روي زخم رسيدم. چندين بار با ماشين به ماشينم ضربه زدند که هر ضربه موجب تکان سخت تنم روي صندلي مي 

من مي گذاشتند و لگد مالش مي کردند. ديدم تار شده بود و ان قدر اين کار را تکرار کردند که کنترل فرمان از دستم خارج شد. 

 به ثانيه نکشيد که همه جا تاريک شد و صداي گوش خراشي در گوشم پيچيد...

 ***تابان***

پشت اپن نشسته بودم، دسته موهايي که از شالم بيرون افتاده بود را به دور انگشتم مي پيچيدم، ناخن بلند انگشت اشاره ام را در 

دهان گذاشته بودم و گاز مي زدم. ذهنم درگير حرف هاي بي سر و ته دلربا بود که با حرف هاي پريشب رهام مو نمي زد! اصال 

ل سير و سرکه مي جوشيد. من فقط دنبال يک کار ساده با مزاياي خوب بودم و حاال گير عجب احساس خوبي نداشتم، دلم مث

مخمسه ي بزرگي افتاده بودم. دلشوره طاقتم را طاق کرد و بي هوا از پشت صندلي بلند شدم که مصادف شد با برخورد شديدم با 

 گرفتم و زير لب گفتم: سياوش، کارگر جديدي که تازه استخدام شده بود. با عجله ازش فاصله

 ـ کوره!

 صدايم را شنيد و تک خنده بلندي زد.

بي اهميت از کنارش عبور و سعي کردم در آشپزخانه خود را مشغول کنم. ذهنم دقيقه اي بيکار نمي نشست و مدام براي خودش 

مامان مياد؟ ديگه چه جوري تو آسمان و ريسمان مي بافت. بعد يک عمر آبرو داري، حاال اگر گير بيوفتم چي؟ چه باليي سر 

چشم هاي بچه محل هام نگاه کنم؟  حتما يک کاسه اي زير نيم کاسه بود که دلربا اين طور گرم و صميمي بر خورد مي کرد! بايد 

 به پليس خبر بدم، هين نه اگه رهام بفهمه، يه باليي سر مامانم مياره! اگه به پليس نگم، هم دست خالف کار ها بشم چي!؟

 فه ليوان در دستم را روي کابينت کوبيدم، سرم را کمي جلو بردم و دو سه بار به کابينت بااليي زدم و گفتم:کال

 ـ واي خدايا چي کار کنم آخه؟ مغزم داره منفجر مي شه.

 سياوش که نمي دانم دوباره کي سر و کله اش پيدا شده بود، ليوان هات چاکلت را از روي کابينت برداشت و گفت:

 عت ششه؛ آقا رهام گفته ساعت شش شما رو خونه بفرستم!ـ سا

 هنگ کردم! به سرعت سرم را به سمتش چرخاندم؛ با چشمان گرد نگاهش کردم  و آرام گفتم:

 ـ مطمئني منظورش من بودم؟

 همان طور که ليوان را داخل سيني مي گذاشت تابه دست الهام بدهد، گفت:

و نمي شناختم آدرس داد: همون دختره که همش مثل جيرجيرک جيغ مي زنه! وهللا از اون ـ آره بابا، تازه چون اون موقع شما ر

 موقعي هم که من اينجا مشغول به کار شدم، هيچ کس جز شما جيغ نزده.

 عصبي پيش بند را از تنم در آوردم، روي زمين پرتش کردم و گفتم:

 ـ شب نشونت ميدم "آقا رهام "!

 ب نگاهم کردند و هماهنگ گفتند:الهام و سياوش هر دو با تعج

 ـ شب!؟

 لبخند مسخره اي زدم تا سوتي که داده بودم را جمع کنم و گفتم:

 ـ شب؟ کسي اينجا گفت شب؟!

 هردو سرشان را به نشانه مثبت باال پايين کردند، براي رد گم کني گفتم :



 

98iiaa.ir 

 رمان سرباز انتقام انجمن رمان فور

 ـ کي؟ يادم نمياد.

ه دو نفر شدم لو از مشتري بيرون زدم. کمي که پياده روي کردم، متوجبه سرعت کيفم را از چوب رختي برداشتم و از کافه مم 

م ناگهاني قصد که قدم به قدم دنبالم مي آمدند. در دل اجداد رهام را يک دور ديگر بردم ماه عسل و برگرداندم. طي يک تصمي

 کردم حال نوچه هايش که تعقيبم مي کردند را بگيرم.

ر تمامي رگال ها جالب اينجا بود که فقط اندازه ي کرايه برگشتم پول در جيب داشتم. يک دووارد مغازه لباس فروشي شدم، نکته 

 را از نظر گذراندم، دوتا از گران ترين ها را انتخاب کرده و پرو نکرده روي دخل گذاشتم، با غرور گفتم:

 ـ بسته بندي کنيد و از محافظ هام بخواييد حساب کنن، برام بيارنشون!

 ن فروشنده به پيش خوان برخورد کرد و با هول گفت:فک دختر جوا

 ـ کدوم محافظ؟

 برگشتم، با دست به دو نفري که به طور مشکوک جلوي درخت هاي پياده رو رژه مي رفتند، اشاره زدم و گفتم:

 ه!ـ اگرم زير بار نرفتن، بگيد تابان گفت يه کاري نکنين آب بشم توي زمين برم و رئيستون چپوقتون رو چاغ کن

 دختر فروشنده که هم از فروش خوبش راضي بود و هم از ماجراي پيش آمده ترسيده بود، گفت:

 ـ چشم شما خيالتون راحت باشه، تا اين ها رو با خودشون نبرن، اجازه عبور بهشون نميدم.

 ريلکس از مغازه خارج شدم، به آن ها اشاره زدم که داخل مغازه کارشان دارند، براي اينکه ضايع نباشند، داخل شدند.

لبخند شيطاني زدم، کمي که جلو تر رفتم، برگشتم تا از موقعيت آن ها مطلع شوم. نفري يک مشما در دست داشتند و همچنان 

نمکي زدم، انگشت شستم را به نشانه تاييد برايشان باال گرفتم و وارد مغازه ي لوازم عقب تر از من قدم بر مي داشتند. لبخند با

 آرايشي شدم.

 ـ سالم بهترين بابليستون رو برام بياريد.

از شيشه مغازه بيرون رو نظاره کردم، هر دو کالفه عقب تر از مغازه ايستاده بودند. چشمکي براي آن ها زدم و رو به فروشنده 

 ه با بابليس پر چونگي مي کرد، گفتم:که در رابط

 ـ از محافظ هام بخواييد حساب کنن و برام بيارنش.

مرد که تا چندي پيش به جاي نخ طناب مي داد، لبخندش به شکل واضحي جمع شد و فقط توانست سرش را تکان دهد. نمي دانم 

التماس و خشم در چشم هايشان فرياد مي زد. دلم  مغازه چندم بود، اما واردش شدم. شرور به محافظ هاي تخيليم نگاه کردم.

 سوخت و خريد نکرده از مغازه خارج شدم.

 تا توانسته بودم، خريد کرده بودم و دست بپا ها را پر...

عقب راه رفتم، به آن دو که ده متر عقب تر  -تند راه بروند، دلم هنوز خنک نشده بود. برگشتم و عقب  -ديگر نمي توانستند تند 

من راه مي آمدند، لبخند زدم و به پاساژ بزرگي اشاره زدم. يکي از آن ها دستش را تهديدوار به زير گلويش کشيد که يعني: از 

 پات رو اون جا بذاري زندت نمي ذارم. کمي ترسيدم و نقشه را عوض کردم.

 با انگشت به مشما هاي خريد در دستشان اشاره زدم و با داد گفتم:

 مرديد!ـ اگه بندازيدشون 

شروع به دويدن کردم.  وسپس دستم باال بردم و هر بار با باال آوردن يکي از انگشتانم تا سه شماردم، تمام توانم را به کار گرفتم 

يدن داشت. از سرعت هر از چندي بر مي گشتم تا فاصله ام با آن ها را تخمين بزنم. قيافه هايشان هنگام دويدن با آن همه مشما د

ن متوقف شد. آدر پياده رو بود، عقب مي کشيد تا عبور کنم. کمي جلوتر ايستگاه اتوبوس را ديدم که اتوبوس در زيادم هرکس 

يشه به بپاها تندتر دويدم و درست در لحظه آخر که اتوبوس مي خواست به حرکت در بيايد، خود را به داخلش پرت کردم و از ش

ويم نشسته زنان روي صندلي نشستم و براي بچه دماغويي که صندلي رو به رکه نرسيدند سوار شوند، زبان درازي کردم. نفس 

 بود، ادا در آوردم که به گريه افتاد.

???? 

 مامان: بسته کم بخور پاشو زنگ بزن ببين اين بچه کجا مونده؛ دلنگرانشم!
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 ه تا ريحان از سبزي خوردن جدا، در دهان پرم جا کردم و گفتم:س –دو 

 اره!ـ گالبي بم آفت ند

 دستم را بردم جلو کتلت ديگري بردارم که با دست روي دستم زد و گفت:

 ـ بستته ديگه، دارم بهت مي گم پاشو يه زنگ به اين پسر بزن!

 عصبي از سر سفره بلند شدم، در حالي که به سمت اتاق مي رفتم تا گوشي ام را پيدا کنم، گفتم:

رم؟  بابا اين زندگي کن، اصال من رو مي خواي چه کني؟ من به چه دردت مي خوـ فردا سو تغذيه گرفتم مردم برو با اين پسره 

 پسره نورمال نيست، يه چيزيش مي شه!

 بلند جوري که من از اتاق هم بشنوم، گفت:

 ـ اگه يه آدم درست و حسابي دور و اطرافت پيدا بشه، همينه تابان خانم.

 از حرف مامان چشم هايم  را توي کاسه چرخاندم و مسخره گفتم:همان طور که جيب مانتو ام را زير و رو مي کردم، 

 ـ آره مگه که نسل آدم ها منقرض بشه، يه همچين حرفي صدق پيدا کنه.

پس از يافتن گوشي اپل دکمه ايم) نوکيا ساده( دور خيز کرده و روي تختش پريدم. دستي به شکمم که عاجزانه در خواست غذا 

ستر را گرفتم. در حالي که گوشي زنگ مي خورد، به  تنم کش دادم و قاب عکسش که روي مي کرد، کشيدم و شماره ي م

 پاتختي خار چشمم شده بود واژگون کردم.

ناخنم را به دهان بردم تا تکه غذاي گير کرده البه الي دندان ها را در بياورم، بعد از بوق هاي مکرري که خورد، گوشي را رو 

 به روي صورتم گرفتم و گفتم:

 ـ خب ديگه جواب نميده؛ پس امشب تخت ماله منه!

 الو بله؟ سرباز انتقام به گوشم! -

 متعجب به گوشي نگاه کردم، آن را به گوشم چسباندم و گفتم:

 ـ ها؟

 ها چيه بيتربيت، بله! -

 صدا، صداي رهام نبود، اما آن چنان غريبه هم نمي نمود! کمي به ذهنم فشار آوردم و ناگهان گفتم:

 ـ ساميار توي؟!

 اين بار نوبت او بود که به ذهنش فشار بياورد. بعد از چند ثانيه گفت:

 آره عزيزم تو کدومي؟ -

 ـ تو کدومي چيه؟ گوشيه اون مستر پيش تو چي کار مي کنه؟

 صدايش خش به خود گرفت و گفت:

 نتقام"!ايو نکرده، نوشته بود" سرباز _ ببين ميشه خودت رو معرفي کني؟ شمارت رو اين مستري که گفتي به اسم اصليت س

 از روي حرص و با جيغ گفتم:

 ـ مي کشمت رهام!

 صداي خنده ي گرفته اي آمد و پشت بندش گفت:

 _ عه تو که مهتابي خودمي! چطوري تو؟

 !ـ خوب نيستم، رهام نيومده خونه، مامانم نگرانه. فقط بگو اين ننه مرده کجاست که خيال مامانم رو راحت کنم

 ويي با خود صحبت کرده باشد، گفت:گ
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 اي ناکس، به روي خودشم نمياره هر شب خونشون پالسه! -

 ـ چي؟ بالخره خوبه يا نه؟

 صدا ضعيف تر شد و گفت:

 _ از اين دنيا يکم خسته شده خوابيده، فکر نکنم امشب بتونه بياد؛ شما شامتون رو بخوريد و بخوابيد.

و تليت کرد، بعد رشد، بهش بگو اگه زندگيش رو دوست داره خونه نياد! مامانم اينجا مخ من  ـ شام که خورديم، فقط دوستت بيدار

 آقا با خيال راحت گرفته خوابيده؟

مغموم گوشي را قطع کردم. جواب ساميار با عقل جور در نمي آمد، دروغ چرا! بيش از مامان اين خود من بودم که دلم گواهي 

بودم. با صداي بلند ماجرا را براي مامان تعريف و به بهانه خستگي خود را در اتاقش حبس بد مي داد، اصال از صبح مضطرب 

 کردم. حتي تخت نرم و گرمش هم کمکي در بخواب رفتنم نکرد.

نمي توانستم خود را گول بزنم، دلم مي خواست وقتي با آن ميزان هيجان در حياط را باز کردم، نوچه هايش آمار فرارم و خرج 

که روي دستشان گذاشته بودم را به او داده باشند، رهام هم با چشم هاي خون بارش نگاهم کند و از عملي نشدن دستورش بااليي 

 کلي حرص بخورد.

انقدر از يک دنده به دنده ي ديگر شدم تا چشمانم گرم شد. صبح زود تر از عادت هميشه از خواب بلند شدم و بي حوصله لباس 

تم. يک لقمه نان و پنير درست کردم، جست زدم روي کابينت نشستم و بي اشتها فرو بردمش. همان طور پوشيدم، به آشپزخانه رف

 که لقمه ماسيده در دهانم را مي جويدم، به ياد حرف رهام افتادم:? مال تو خوش مزه تره?

 ) منظور به لقمه اي است که شب گذشته مي خورد(!

حش از افکارم خارج شود. با دوگاز پشت سر هم لقمه در دستم را داخل دهانم جا دستم را باالي سرم تکان دادم تا صداي واض

کردم، لباسم را تکاندم و از خانه خارج شدم. به محض اينکه در حياط را باز کردم، چشمم به جمال دو نوچه رهام روشن شد که 

 بجنبند در خانه را بستم و به آن تکيه زدم. پا به ديوار خانه رو به رويي زده و طلب کار تکيه داده بودند. تا به خودشان

 ـ خودشم نمياد، بالخره بايد يه نفر رو بفرسته که مخل آسايش ما بشه!

مطمئن بودم به محض خروجم از خانه از وسط به دو نيم مساوي تقسيمم مي کردند. کمي استرس گرفتم، حاال بعد از گذشت 

ساعت ها از کاري که ديروز با محافظ ها کردم، پشيمان شده بودم. نفس عميق کشيدم، انگشت اشاره ام را باال بردم و چندين بار 

 ن از خودش ضعف نشون نميده!?با خود تکرار کردم:?من تابانم، تابا

 کمي فکر کردم، ناگهان چشمم به نردبان افتاد که گوشه ي حياط افتاده بود. در دل به ريش آن دو ننه مرده خنديدم.

 ـ همون جا صبر کنيد تا من بيام...

بام همسايه رفتم و سعي کردم به سختي نردبان را به پشت بام تکيه دادم و به سه شماره از آن باال رفتم. دوال دوال به سمت پشت 

 بي هيچ صدايي خود را از تير چراغ پايين بکشم. دو پله مانده بود پايم به زمين برسد که چيز سفت و خيسي به پشتم خورد.

 پشت سرش صداي فاطي کماندو:? پيرزن همسايه? به گوشم رسيد که گفت:

 ـ بازم که توي چشم سفيدي! 

جدا کردم و با ضرب به پيشانيم زدم، باز هم گير اين پيرزن نفهم افتاده بودم. شک نداشتم چيز يکي از دستانم را از تنه ي تير 

 خيسي که به پشتم خورد، جاروي جوبي اش بود.

 به سرعت دو پله مانده را هم طي کردم، سيخ جلويش ايستادم و طلب کار گفتم:

 ـ حرف حسابت چيه؟ حاال چرا مي زني؟ مگه تير برق رو هم خريدي؟

ک حرکت يکمي در سکوت نظاره گرم شد، نه! مثل اينکه قانع شده بود که کار اشتباهي کرده است. به ثانيه نکشيد که طي 

اروي جناگهاني خم شد و جاروي پرت شده روي زمين را دوباره برداشت، ضربه محکمي به جلوي مانتو مشکي ام زد که رد 

 گلي رويش ماند.

 اد گفتم:چشم هايم را درشت کردم و با د

 ـ يه کاري نکن دوباره فرار کنم ها، به جاي زدن تو دليلت رو بگو، من هم دليلم رو از اين کارم بگم تا مشکلمون رو حل کنيم. 
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 با صداي خاصي گفت:

 ـ من يه چيزايي دست گيرم شده! تو از تير برق پايين مياي تا با شوهر من بريزيد روي هم آره؟ 

 ـ بله؟

 برآورد و در حيني که به باد کتک گرفته بودتم، گفت: از ته گلويش صدايي

ن چشم رنگي ـ بله؟ بله و زهر هالهل... عنچوچک حاال ديگه دوست دختر جديد شوهرم شدي؟ کثافت از همون روز اول هم به اي

 ها دل مي باخت. 

ه جلو دارش نبودم. کضرب شستي داشت چنان تمام هيکلم رو لجن برداشته بود. پيرزن با اين که براي خودش فسيلي شده بود، آن

 به هر جان کندني بود جارو را در هوا نگه داشتم و با لحن کالفه اي گفتم:

 ـ بابا روانيم کردي! ترشيده ام من مـ...

 نگذاشت حرفم را کامل کنم و بگويم:

 ـ ترشيده ام من مگه که به شوهر تو چشم داشته باشم؟

 تمام شده است زيرا آن را به زمين زد و کشيده وار به صورتم زد.فکر کنم خودش هم متوجه شد گل جارو 

 پيرزن: اي هوار، اي مردم بياييد شوهرم رو از چنگم در آوردن! خدايا به بچه هاي قدو نيم قدم رحم کن. 

 رفته باز تر مي شد، اول صبحي گير عجب زبون نفهمي افتاده بودم ها! -دهان پر از گل و اليم رفته 

 سوزش افتاده بود؛ در چندتا از خانه ها که باز شد، چاره اي جز فرار نديدم. صورتم به 

اگر همان جا مي ماندم، شوهر دزد که بودم، بچه دار هم مي شدم. از حرفي که در ادامه زد، نمي دانستم بخندم يا بيخيال همه 

 چيز پا به فرار بگذارم.

 وهرت روي هم ريختم!پيرزن: دختره سليته ا مده مي گه: من ترشيدام با ش

 زد که خونه دار و بچه دار از درو پنجره به بيرون ريخته بودن.چنان هوار ميساعت شش صبح آن

صورتم با دست پوشاندم و تا ته کوچه دويدم. در شيشه ي سوپر مارکت به سر و وضع لجني خود نگاه کردم، شبيه اين تکاور ها 

 شده بودم که صورت خودشان را سياه مي کردند! الحق که دوستان زحمت کش نون خشکي از من تميز تر بودند. 

يرم و در کافه به سرو  وضعم رسيدگي کنم. براي اولين ماشين دست تکان نه راه پس داشتم و نه را پيش، ترجيح دادم تاکسي بگ

 دادم و داد زدم: در بست!؟ 

تا صدايم به گوش راننده رسيد، از سر کوچه خودمان تا کوچه پشتي که من ايستاده بودم، ترمز و دستي را باهم کشيد؛ کم مانده 

 بود برايم دور پليسي هم بزند.

 ده و مسافر بغل دستي اش را برانداز کنم، سوار ماشين شدم و از شدت کالفگي در را کوبيدم.بدون اينکه قيافه رانن

بوي گند لجن ماشين را برداشته بود، اين را از راننده که سرش را از ماشين کرد بيرون تا نفس بگيرد، متوجه شدم. درگير پاک 

 ن به بيرون چشم دوختم با صداي ماليمي گفتم:کردن دست و صورتم بودم و در همان حال از شيشه هاي دودي ماشي

 ـ آقا بپيچيد دست راست.

 عکس العملي که از راننده نديدم، بار ديگر بلند تر گفتم:

 ـ آقا بايد اينجا رو بپيچيد!

 ه باري روي صندليش زده و گفتم:س -باز هم راننده فرمان را نچرخاند، دو 

 ـ گفتم سر خرت رو کج کن!

 ي صندلي شاگرد نشسته بود، سرش را به سمتم چرخاند و با لبخند مرموزي گفت:ناگهان شخصي که رو

 ـ مگه نمي خواستي توي اون پاساژ بزرگه خريد کني؟ مي خواييم به آرزوت برسونيمت!
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 با کيف کثيفم به صورتش کوبيدم و با جيغ گفتم:

 ـ برو ننت رو به آرزوش برسون کثـ... ـافت...

ه خود کچ اثري نداشت، شيشه هاي دودي کارشان را راحت تر کرده بود. از اين حرص مي خوردم جيغ و ضربات پياپي ام هي

 ديگران را به خاطر سر به هوايي مسخره مي کردم و حاال بدتر از بقيه گير افتاده بودم.

عاقالنه  م که شدههول کرده بودم و هيچ فکري به ذهنم نمي رسيد، سعي کردم به جاي اين همه جيغ و دادهاي بي اثر کمي ه

 رفتار کنم. 

ک خواستم" ميرال خود را کنار کشيدم، به در چسبيدم و گوشي دکمه اي ام را از جيبم خارج کردم. با يک متن کوتاه از ميرال کم

 توروخدا قهر رو بيخيال، دارن ميدزدنم برو به پليس خبر بده". 

 اگرد راننده خود را عقب کشيد و کنارم نشست.خواستم دکمه ارسال را بزنم که گوشي از دستم کشيده شد، ش

 خواست تو دهني نثارم کند که راننده با داد گفت:

 ـ يادت نرفته که رئيس چي گفت، بدون خط و خش بيارينش!

ترسيده بودم، جرعت پرس و جو نداشتم و اين بي خبري داشت خفه ام مي کرد. اگه رهام مي خواست من رو ببينه مثل آدم مي 

 ؟ ه چرا به زور متوصل شده بودگفت، ديگ

 با چشم هاي درشت شده از ترس به راننده که آدم منصف تري به نظر مي آمد گفتم:

 ريم؟ بابا سرو وضع من رو ببينيد، بذاريد برگردم خونه لباس هام رو عوض کنم، آدرس بديد من خودم ميام!ـ کجا داريم مي

 فرد بغل دستم گفت:

 ببين جوجو فکر کردي همه مثل خودت نفهمن!؟ـ ماهم که گوشامون دراز، 

 غب دادم و گفتم: -بادي به غب 

 ـ نفهم که تويي! حاال هم که مي بينم گوش هات همچي کوتاه و جمع و جور هم نيست. 

 مشتش را باال برد تا انتقام حرفم را بگيرد که راننده گفت:

 ـ مراد حواست رو جمع کن. سپس رو به من گفت:

 ـ اگه جلوي زبونت رو نگيري، ديگه نمي تونم سالمتيت رو تضمين کنم!

بيشتر به در چسبيدم، پاهايم از استرس سست شده و به رعشه افتاده بود، قلبم در گلويم مي زد و از شدت استرس زياد، حالت 

 تهوع گرفته بودم. 

 من از رهام خالي مي ترسيدم، حاال که اين ها دو نفر بودند.

 عميق گرفتم تا کمي به خود مسلط شوم و گفتم:يک نفس 

 ـ ببينيد آقايون فقط در همين حد بگيد که خسارت وارده به من تا چه حديه؟ قراره چه باليي سرم بياد؟

 عجب سوال مسخره اي پرسيده بودم! دست خودم نبود، هول که مي کردم، پرت و پال زياد مي گفتم.

 راننده با لحن مطمئني گفت:

 عميق بگير سکته نکني! فقط يه مالقات سادست، بعد بر مي گردي سر کارت.  ـ يه نفس

 برن؟ خو يه تک هم مي نداخت، من قرار عاشقانش رو قبول مي کردم.ـ تو دهات شما دختر رو ميدزدن، سر قرار مي

دمش... اما وز اول که ديکمي که خيالم از زنده ماندنم راحت شد، ذهنم شروع به تصور سازي رهام پشت يک ميز، درست مثل ر

گاز  بار قرار نبود من مثل خانم ها رو به رويش بنشينم، قصد داشتم اين بار بازوي ديگرش را مهر بزنم وبا اين تفاوت که اين

 بگيرم.
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دم و ا کرپقدر استرس را تحمل کرده بودم که نيازمند دست شويي شده بودم. ماشين در سکوت فرو رفته بود، کمي اين پا و آن آن

 در نهايت گفتم:

 ـ بايد برم دستشويي!

 ش.مراد که گويي کينه ي عميقي از من به دل گرفته بود، با يک حرکت شالم را از سرم کشيد و دور دهنم محکم بست

ور دهانم را در شوک حرکتش مانده بودم و با چشم هاي گشاد شده به صورت خشن، اما جذابش زل زدم. دستم را باال بردم تا د

 کنم که با جديت گفت: باز

 ـ بازش کني زبونت رو مي برم. 

موهايم به خاطر کشيده شدن ناگهاني شالم نا مرتب به روي سر و صورتم ريخته و چشمانم هنوز درشت بود. مي خواستم با 

 چشمانم مجذوبش کنم تا متقاعد شود واقعا نيازمند دستشويي هستم.

 زل نگاهش کردم که کالفه گفت: -قدر زل آن

 ـ کامي داداش اون لونگت رو بده.

 کامي بلند خنديد و در حالي که لونگ را با دست عقب آورد، گفت:

 ـ خوشم مياد بالخره يه نفر روي تو رو کم کرد.

لونگ را از دست کامي چنگ زد و محکم چشم هايم را بست. برايم خيلي زور داشت که با دستان باز، چشم و دهنم را بسته 

 ر به باز کردنشان نبودم. بودند، اما قاد

 از فشار مثانه ام با پايم روي کفي ماشين ضرب گرفتم و در خيالم رهام را به نوين ترين روش ها شکنجه مي کردم. 

ديگر طاقتم طاق شد، احساس مي کردم اگر تخليه نکنم منفجر مي شوم. نمي دانم چقدر بود که در ماشين به سر مي برديم، دستم 

 تند گفتم: -شالم را از دهنم باز کردم. روي صندلي باال و پايين پريدم و تند  را بلند کردم و

 ريزه!ريزه، داره ميـ داره مي

 کردم. تند چشم هام رو باز و به مراد خيره نگاه -تند 

 زدي، خونش در نمي آمد و کالفه گفت:کارد مي

 شخصي، بپاي اين جوجه شديم.ـ من نمي دونم همايون از ما چه کار اشتباهي ديد که از محافظ 

 از شدت وخيم بودن اوضاع لب هايم را روي هم فشار دادم و مضطرب گفتم:

 ـ واي نرسيديم؟ 

 مراد محکم بر پيشاني زد و گفت:

 ـ با چشم هات اون جوري نگاهم نکن. 

 کامي دوباره بلند خنديد و گفت:

 ـ داداش مواظب دلت باش نُسره! 

نم، فقط يک چيزي از حرف هايشان دست گيرم نمي شد، ديگر نه از ربوده شدنم مي ترسيدم و نه مي خواستم رهام را مجازات ک

 چيز مي خواستم که با داد اعالمش کردم:

 ـ دسـ... ـتشويي! 

 کامي که گويي از همان اول هم فرد خوش رويي بود و اخم و تختم اولش صحنه سازي بيش نبود، گفت:

 بجي تو راه لواسونيم، اينجا دستشويي پيدا نمي شه!ـ آ

 ت شدم و گفتم: چند ثانيه با التماس به کامي نگاه مي کردم و چند ثانيه به مراد. اشکم در شروف سرازير شدن بود، خم و راس
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 اي... خب مثل آدم نمي تونستيد بگيد بيا بريم مالقاتي داري؟و -ـ واي 

 د نگاه کردم و گفتم:که دستشوييم گرفت. دوباره مثل گربه ي شرک به مراقدر بهم استرس وارد کرديد آن

 ـ هوي هاپو! چقد ديگه مونده؟

 صداي سايش دندان هايش را شنيدم، سپس فکم را گرفت و سرم را به سمت پنجره برگرداند.

 ـ گردنم رو شکوندي يابو! اين دفعه دستت به من بخوره به رئيست مي گم بخورتت. 

 ادامه دادم: با نق_ نق

 ـ ببين به چه روزي افتادم، بايد با کسايي که دزديدنم در مورد دستشويي حرف بزنم.

 گوشيم در دستان مراد روشن و خاموش شد و صداي پلنگ صورتيش درآمد. 

 نگاه مشکوکي به گوشي ام کرد و گفت:

 ـ اين کيه؟ به کسي خبر دادي؟

 گذاشت و گفت: چاقويي از جيبش در آورد، ماهرانه روي گردنم

 ـ چي بش گفتي؟ 

 چشمم به اسم روي صفحه گوشي افتاد " مثال اقا رهام"

 سه تا ضربه به فرق سرش کوبيدم و گوشي را از دستش کش رفتم.  -احمق اسم رئيسش را هم نمي شناخت، عصبي دو 

زدم که صداي عصبي، اما بي جان مراد حاج و واج مانده بود، فکرش را هم نمي کرد که از من کتک بخورد. دکمه اتصال را 

 رهام در گوشم پيچيد:

 ـ پس کدوم گوري!؟

 دست مراد که مي آمد گوشي را از دستم بيرون بکشد پس زدم و گفتم:

 ـ ببخشيد ها، اين سواليه که بايد خودت جواب بدي! 

 رهام: تابان االن يه ساعت از تايم کاريت گذشته. خونه که نيستي! کافه ام که نيستي! پس کدوم قبرستوني رفتي؟

 يک بار ديگر روي دست مراد زدم، گوشي را از گوشم جدا کرده و گفتم:

 ذاري ببينم چي مي گه يا نه؟ ـ مي

 قدر خنديد که به هندل زدن افتاده بود.کامي آن

 و به کوچه علي چپ نزن، يعني تو نمي دوني من کجام؟ـ رهام خودت ر

 هوار زد: 

 ـ از کجا بايد بدونم؟ و بعد سرفه ي دردناکي کرد. 

 از صداي بلندش گوشم سوت ممتد کشيد، طلب کار گفتم:

 ـ سر من داد نزن ها، توي ماشينم با نوچه هات دارم ميام! 

 رهام ـ نوچه؟ آخ... ا...خخ. 

 خط آمد که عصبي گفت:صداي ساميار از پشت 

 ـ واس چي بلند مي شي؟ قصد جونت رو کردي؟

 رهام ـ ولم کن سامي، گفتم ولم کن... آخ بهم دست نزن! 
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 با لحن مضطربي گفت:

 ـ کدوم نوچه؟ هان کدوم؟ د لعنتي حـ... حرف بزن!

 مه جا مواظب هستن!هزني؟ با همون بپاهايي ام که گفتي ـ خو حاال چرا مي

 کشيده و تو دهني جانانه اي مهمان صورتم شد. گوشي از دستم

 در لحظه ي آخر صداي واژگون شدن چيز فلزي  را از پشت گوشي شنيدم و در نهايت صداي رهام که گفت:

 ـ وايي تابان! ساميار برو لباس هام...

 پ به مراد نگاه کردم. چ -براي اينکه سوزش صورتم کمتر شود، دستم را رويش قرار دادم و چپ 

وشي را با تمام توان به سمت جلو پرت کرد که به داشبورد ماشين برخورد کرده و چند تکه شد، سپس بي توجه به من رو به گ

 کامي گفت:

 ! جا بپيچ ماشين رو جلوي در پشتي بذاريم، شايد اوضاع اورژانسي بشهـ از همين

 به گوشي بيرون پرت شده و جاي خالي اش در دست مراد نگاه کردم. 

 تو... تو چه غلطي کردي؟ گوشي... گوشيه من رو پرت کردي؟ توي صورتم زدي؟!ـ 

 بي عصاب نگاه گذراي به من انداخت و دوباره چاقوي جيبي اش را به دست گرفت. با غيض نگاهش کردم و گفتم:

 رئيست رو بدي! ـ ببين تو در حدم نيستي که بخوام جواب کار زشتت رو بدم، اما وقتي رسيديم، اميدوارم بتوني جواب

لبخند يک طرفه اي زده و دست به سينه به پشتي صندلي تکيه دادم. کمي بعد رو به روي يک ويالي نقلي، اما شيک و مجلل 

ماشين متوقف شد. هر دو از ماشين پياده شدند و من همچنان دست به سينه به صندلي تکيه زده بودم. صداي دردمند رهام را در 

ي کردم. مراد به شيشه زد و به بيرون اشاره کرد که يعني پياده شوم، اما باز هم بي توجه کوچک ترين ذهنم تجذيه و تحليل م

 تکاني به خود ندادم.

ته دلم چقدر خالي شده بود، وقتي صداي "آخ" گفتنش را شنيده بودم. بهتر بود هر چه زودتر پياده و از سالمتيش مطمئن شوم. به 

 شکل ناگهاني در سمت خود را باز کردم که مصادف با اعتراض دردناک مراد شد:

 ـ آخ، دختر سليته!

 يفم را برداشتم، با لبخند خبيثي پياده شده و گفتم:تازه متوجه شدم که در ماشين را به شکمش کوبيده بودم. ک

 ـ خوبت شد!

خرامان به سمت کامي رفتم و سعي کردم به روي خود نياورم که چه سرو وضعي دارم. کامي با آرامش به سمت تک اتاق واقع 

ا حسي ما بين ترس و در پشت ويال راهنمايي ام کرد، ازم خواست داخل شوم و خودش به سمت ساختمان اصلي پا تند کرد. ب

ترديد در اتاق را باز و واردش شدم، از ديدن چيدمان و وسايل موجود در آن کف کردم! يک سوييت کامل با دکوراسيون عالي، 

 اما عجيب غريب؛ جايي مثل اتاق گيريم بود.

 :ناگهان يکي از در ها باز، دختري خوش قد و باال از آن خارج شد و به گرمي از من استقبال کرد

 ـ سالم، سولماز هستم! چه باليي به سرت اومده؟ اين چه سر و شکليه!؟ 

 خجالت زده به خود نگاه کردم و گفتم:

 ـ سالم، چيزه... نه يعني اگه فکر مي کني سوييتت رو کثيف مي کنم، برم بيرون!؟

 به ناگاه دستم را کشيد و با خنده گفت:

قلچماغ رو کم  شه! کجا بري؟ از ديروزه منتظرم اون دختري که روي اون دو تاـ به اين قيافه وحشي نمياد تا اين حد معذب با

 کرده ببينم.

 متعجب نگاهش کردم، در حالي که به سمت يکي از در هاي سوييت مي کشاندتم، ادامه داد:
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ه بودم، چرا ان افتادـ با اون چشم هات ذوبم کردي، تا تو يه دوش حسابي بگيري، من هم لباس هات رو آماده مي کنم. به سراحت 

 قدر همه چيز در هم گره خورده بود؟ مغزم قصد پيدا کردن جواب اين معما هاي بزرگ را نداشت.

 تا زبان به اعتراض باز کنم، خود را داخل حمام پيدا کردم. همچين بدم هم نيامد دلي از عذا در بياورم.

محکم و  ا به توان هزار مي رساند. اصال مگر مي شد صدايزير دوش صداي بي جان رهام در گوش اکو مي شد و دلشوره ام ر

مي افته و  استوار رهام شکسته باشد؟ اصال مگر مي شد اضطراب در صداي رهام هميشه خونسرد موج بزند!؟ نکنه اتفاقي داره

 من بي خبرم؟ نکنه...

 کالفه موهايم را چنگ زده و خم شدم. 

 فاقي داره دور و اطرافت مي افته؟ جيغ زدم:ـ چرا ان قدر خرفت شدي که نمي فهمي چه ات

 ـ د چرا لعنتي؟

 به ثانيه نکشيد که در حمام کوبيده شد و سولماز از پشت در گفت:

 ـ خوبي عزيزم؟

 با يک دست موهايم را به پشت سرم هدايت کردم و گيج گفتم:

 ـ آ... آره دارم بيرون ميام.

خشمگين شدم و پايم را به ديوار جلوي دوش کوبيدم. بعد از شامپو کردن از ضعف خودم که به سرعت جواب دروغ داده بودم، 

موهايم حوله اي که پشت در حمام آويزان بود را به خود پيچيده، درو باز کردم، سرم را از آن بيرون بردم تا از خلوت بودن اتاق 

 مد:مطمئن شوم. با شک پايم را از حمام به بيرون گذاشتم که صداي سولماز از اتاق آ

 ـ آفيت باشه عزيزم؛ بيا توي اتاق.

تنها چيزي که باعث مي شد با خونسردي به حرفشان گوش دهم، خيال حضور رهام در اين ويال بود. با قدم هاي بلند خود را به 

س هاي اتاق رساندم، اتاق که چه عرض کنم؟ بيشتر شبيه کمد لباس بود! در قفسه چوبي انواع و اقصام کفش چيده شده بود و لبا

شب کاور شده از قفسه ي ديگر آويزان بودند؛ همه آن ها را به خاطر باز بودن در قفسه هاي چوبي ديدم. دمحو تماشاي لباس 

 هاي قيمتي و زيبا بودم که سولماز چرخي زد و گفت:

 ـ چطوره؟

 گنگ چند قدم برداشتم، روي تک مبل راحتي اتاق نشستم و گفتم:

 ـ شبيه سوپر کمده لباسه!

 خنده نمکي کرد و گفت:

 ـ چه اسم باحالي از اين به بعد همين جوري صداش مي کنم.

 با يک کاور لباس به سمتم آمد و روي پاهايم قرارش داد. بعد از کمي  تامل اضافه کرد: 

 ـ زود اين ها رو بپوش که تا همين جاش هم خيلي دير کرديم.

 خرامان از اتاق خارج شد و در را پشت سرش بست.

رنگ تيره که  ت و مبهوت تصوير خود در آينه بودم. مانتوي کوتاه مشکي که پاينش فون بود، به تنم نشسته و شلوار جين بهما

 روي ران چپش کمي زدگي داشت اما پاره نبود و در نهايت کفش هاي پاشنه بلند و جلو باز مشکي...

اه رفتن از اين ري توانستم مثل آدميزاد راه بروم. تابه حال در حالت عادي من با کفش هاي کفي در راه رفتنم مانده بودم، نم

تم و با ذوق ارتفاع راهم تجربه نکرده بودم! چند تقه به در خورد و پشت سرش باز شد، سولماز به محض ديدنم در آغوش کشيد

 گفت:

 ـ تو همون مدلي هستي که نياز دارم!

و سکندري خوردم. سولماز بي تفاوت از حرکت ناشيانه ام به سمت قفسه  به محض اينکه از آغوشش رها شدم، پاهايم به هم پيچيد

شال و روسري رفت، بعد از انتخاب کردن يک شال ليمويي بلند که حاشيه هايش با نخ مشکي دست دوزي شده بود، به سمتم 
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اعالم کرد. سپس تيپي  برگشت و روي سرم انداختتش. عطر مسخ کننده ماليمي برايم زد و با يک رژ زرشکي پايان کارش را

نزديک به تيپ من زد، دستم را کشيد و پشت سر خود کشاند. نمي دانم چجوري پشت سرش مي آمدم، اما مطمئنن راه نمي رفتم. 

 آن قدر سکندري خورده بودم که رگ پام گرفته بود، در حيني که درگير راه رفتن بودم، پرسيدم:

 ـ االن کجا داريم ميريم؟

ا به داخل  رسيديم، قبل از باز کردن يک نگاه اجمالي به من کرد و بي هيچ حرفي در را باز کرد. من رپشت در چوبي ويال

ودش ساختمان هول داد و خودش به سمت سويت  بازگشت. شوکه اطراف را برانداز کردم که صداي رسايي من را به سمت خ

 جذب کرد.

 به خاانم بالخره اومدي؟ -ـ به 

با موهاي جو گندمي چشم دوختم. روي مبل لم داده بود و سيگار کوبايي مي کشيد. درست مثل همان  متعجب به مرد ميانسال

هايي که رهام مي کشيد، همان هايي که بوي دودش با بوي عطر تلخ و خنکش قاطي مي شد و هر کسي را مدهوش مي کرد. 

 د؟ چرا ان قدر قايم موشک بازي مي کرد؟گفتم رهام؟! مگر قرار نبود که با او مالقات داشته باشم؟ اصال کجا بو

 حرف در ذهنم را به زبان آوردم:

 ـ پس رهام کجاست؟

 عه! تو هم مي شناسيش؟ -

سرم را به نشانه مثبت باال و پايين کردم، در سالن که چندين دست مبل چيده شده بودند چشم چرخاندم تا دوباره رهام را در حال 

 سيگار کشيدن پيدا کنم.

 رو موش خورده؟ مرد: زبونت

 زبانم را تا آخرين حد از دهنم خارج کرده و بي حواس گفتم:

 ـ نخيرم همين جاست!

 قهقه بلندي زد و گفت:

 ـ مارمولک بيا جلو ببينمت!

 دست به کمر زده و گفتم:

 ـ جواب سوالم رو نگرفتم.

داخت. پايش را روي پاي ديگرش قرار داد کام آخر را هم گرفت و فيلترش را با خونسردي در جاسيگاري کيريستال روي ميز ان

 و گفت:

ـ مگه قرار بود اينجا باشه؟ صدات کردم بياي چون فکر کردم دختر باهوش و بانمکي هستي و همچنين رغيب خوبي براي يه 

 بازي هيجاني!

 شانه باال انداخته و گفتم:

 نيد.ـ هستم، ولي فکر نمي کنم اينجا کاري داشته باشم و همين االن برم گردو

 دستش را در هوا تکان داد و گفت:

 ـ چموش نباش د بيا جلو!

ستش ديده نمي پاسورها را از روي ميز برداشت و ماهرانه بر زد. ياد حرکات حرفه اي بابا افتادم که از سرعت زيادش حرکت د

 شد. همان طور که مضطرب سرجايم ايستاده بودم، حرکت آخرش را ديدم و داد زدم:

 ـ هي تک خشت رو جاسازي کردي!

 مات من پاسور ها را روي ميز گذاشت و گفت:
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شه که اگه بردي، مي ـ نه خوشم اومد مثل اينکه واقعا بارت ميشه. دلربا گفته بود! بيا جلو بازي کنيم، شرط بازي با همم اين با

 توني بري!

ت و هنوز گره ي ابروهايش به قلب نا آرامم اطمينان دهم که سالم اس اينجا نيامده بودم که بازي کنم، فقط آمده بودم رهام را ببينم و

 رد.کرا حفظ کرده. اصال حاال که حضورش را حس نمي کردم، قلبم تو خالي شده بود و عرق ترس از تيره پشتم شره مي 

 بار ديگر عصبي گفت:

 ـ د بيا ديگه بجنب!

م. اين که چندين بار در جايش نيم خيز شد که ترسيده، به سمتش راه افتاد دروغ چرا زانو هايم به لرزه افتاده بود. مرد تهديدوار

 پايم پيچ خورد، بماند.

به مبل لم داده بود و با نگاه کردن به راه رفتنم تفريح مي کرد. دلم مي خواست بيشتر از حد معمول جلو بروم و با همين ناخن 

يک شدم، کارت ها را از رويش برداشتم و با صدايي که از خشم مي شکسته ام چشم هايش را از کاسه در بياورم. به ميز نزد

 لرزيد گفتم:

 ـ تف به غيرت رهام که به خاطر اطمينان از مهارتم من رو باتو در انداخته!

گوشه هاي لبش را پايين داد و سرش را چندين بار چپ و راست کرد. عصبي بودم و خون به مغزم نمي رسيد، از دست رهام و 

هايش به ستوه آمده بودم. دلم زندگي ساده و يک نواخت خودم را مي خواست، شايد هم با ديدن اين مرد که بي شباهت به  اين کار

بابا نبود، دلم بابا را مي خواست. با خود هم لج کرده بود و مي خواستم سر زندگيم قمار کنم؛ يا مي بردم و از اين منجالب در مي 

 خالص مي شدم.آمدم، يا مي باختم و همين جا 

 کارت ها را در هوا تکان دادم، بر کف دست ديگرم کوبيدمشان و گفتم:

 ـ ببريم مي تونم از شر تو و رهام نوچه هاش راحت بشم يا ببازم؟

 بي تفاوت نگاهم کرد و گفت:

انه کشيد( اوم اين قيافه ـ هيچ کدوم! ببري مهارتت ثابت مي شه و فقط به عنوان هم تيمي مي موني، اما اگه ببازي) دستش را به چ

 حيف همين جور بي خاصيت بيافته، به عنوان مدل به کشور هاي همسايه مي فرستمت.

کارت ها از دستم به زمين ريختند، رهام در رابطه با مدل شدن چيزي نگفته بود. چرا؟ چرا؟ بايد بدونم چرا اين جوري شد؟ فقط 

پشت و پناهي ندارم؟ شيشه چشمم و قلبم با هم شکست. يک قطره اشک از چشمم چون گفتم به پول نياز دارم؟ يا به خاطر اينکه 

به روي کفش مخملم افتاد. لعنت به اين دل که هنوز نگران بود، هنوز منتظر بود رهام از پشت مبل بيرون بپرد و 

اين هم جزو تمرين بود خاله بگويد:?سوپرايز، شما در مقابل دوربين مخفي قرار داريد!?پس از يک خنده يک طرفه ادامه دهد:?

 ريزه! ?

 به چشم هاش زل زده و لب زدم:ـ پست فطرت!

خم شدم کارت هاي پخش شده روي زمين را جمع کردم، پشت ميز روي زمين نشستم و شروع به بر زدن کردم. باختم حتمي 

کارد ميوه خوري روي ميز را در قلبم  بود، اين را از طرز پاسور به دست گرفتن مرد فهميده بودم. به اين فکر مي کردم که اگر

فرو کنم راحت تر خالص مي شوم يا شيشه مشـ... را بشکنم و رگم را بزنم؟ شايد هم بهتر بود مدل مي شدم و مي رفتم، الاقل 

ديگر ريخت نحسش را نمي ديدم و داغ دلم تازه نمي شد. بازي را شروع کردم، در حالي که هيچ تالشي براي جرزني نکرده 

دم و هيچ کنترلي روي بازي نداشتم. در ذهن خود را، شايد هم رهام را تبرئه مي کردم. رهام هرچي که بود، نامرد و بي بو

 ناموس نبود.

 مگه ميشه کسي که خنديدن بيش از حدم با ساميار را هم بد مي دانست، نماز مي خواند...

نم بود، يا نفرين الش خوب نبود؟ خوب بود؟ استرسش براي تنها بوداين بار کارت روي زمين را نديده، کارتم را انداختم. يعني ح

 کردنم؟

 مرد که هواس پرتيم را ديد، عصبي کارت هايش را به سمتم پرت کرد و گفت:

ه بازي سرگرم يـ حتي اندازه ي يه نابلد هم روي بازي تمرکز نداري! من اين بازي رو نمي خوام، تو در حدي نيستي که بتوني 

 به اجرا بذاري!کننده رو 

 لبخند يک طرفه اي زدم و سعي کردم کارت هايي که از روي ميز به زمين افتاده بود را جمع کنم. 
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 "معادالت در ذهنت که به هم بريزد، زمان، مکان بي معني مي شود و فقط مي خواهي جواب را پيدا کني..."

 ر کشيد و گفت:کارت ها را روي ميز گذاشتم. ماگ روي ميزش را پرکرد، يک سره س

 ـ مطمئنم اين بازي تو نيست، رو کن المصب!

 به سرم اشاره زد و ادامه داد:

 ـ اون چيزي که تو مغزته بريز بيرون، نه اوني که تو قلبته! 

 همچنان ساکت نظاره گر بودم که فرياد زد:

 ـ پس چرا حرف نمي زني؟

 ـ مي خوام برم خونمون، ميشه؟

 از جعبه فلزي سيگاري در آورد، به آتش کشيدتش و گفت:

ـ وقتي داخل شدي، يه حس و حال ديگه داشتي و من اون دختر رو مي خوام، اين جوري برام جذابيتي نداري. برو، سه روز 

صبر منم  بهت وقت ميدم که بري و با همون روحيه برگردي! من حريف با تمرکز باال مي خوام، اميدوارم فراموش نکني چون

 حدي داره!

تند تکان دادم. دلم فقط هواي تازه مي خواست و حاال به هر شکلي که مي شد. به سرعت از پشت ميز بلند شدم که  -سرم را تند 

 گفت:

 ـ مراد رو صدا مي کنم تا برسونتت.

 ـ نه مراد رو صدا نکن، بهم يکم پول قرض بده؛ خودم مي خوام برم!

ه افتاد. بلند شد از جيب کتي که روي مبل انداخته بود، کيف پول تمام چرمي را خارج کرد. بعد از در باز هم از گستاخيم به خند

 آوردن يک عکس از آن کيف، در بغلم پرتش کرد و به شوخي گفت:

 ـ همش رو يه جا خرج نکني ها، رگ هاي قلبم مي گيره!

 لبخند شروري روي لبانم نشست که مرد ادامه داد:

 يروزت رو هم مي فرستم بچه ها برات بيارن.ـ خريد هاي د 

لخ کنان به سمت خروجي ويال حرکت کردم که محافظين آنجا در رفت و آمد بودند؛ طلبکار به سمت مراد رفتم و ازش  -لخ 

درخواست کردم هرچه سريع تر گوشي ام را بهم برگرداند. بدون حرف به سمت ماشين رفت، از سمت شاگرد خم شده، تکه هاي 

شي را جمع کرد و انها را سرهم کرد. بعداز اينکه گوشي را به حالت اولش بازگرداند به طرفم قدم برداشت و ان را به دستم گو

 داد. 

بدون تشکر يا حرف اضافه اي تنها با يک چشم غره از در حياط خارج شدم و در را پشت سرم بستم. هنوز چند قدمي نرفته بودم 

سالنه از  -فه کفش ها را از پام در آوردم و خم شدم به دست گرفتمشان، دوباره به راه افتادم. سالنه که پايم تا زانو خم شد! کال

پيچ کوچه مي پيچيدم که ماشين پرشياي نقره اي اش خار در چشمم شد؛ نمي خواستم قيافه اش را ببينم، دير آمده بود. سرم را 

ا سرعت کمي از کنارم عبور کرد. به محض رد شدنش از خوشحالي باال پايين انداختم تا پي کارش برود. همان طور هم شد و ب

 پرديم و فرود امدنم با فرو رفتن قلوه سنگ در کف پاي برهنه ام مصادف شد. 

ه حتما به خاطر مشغول ماالندن پايم بودم و ناسزا مي گفتم که احساس کردم ماشيني در حال دنده عقب گرفتن است. با فکر اينک

 شناسايي شدم، به سرعت به سمت ديوار پياده رو چرخيدم. ماشين درست پشت سرم متوقف شد. حرکت تابلوم

 رهام: هي خانم مي شه برگردي؟

باشم،  دستم را با حرص مشت کردم، خودش بود. چرا هنوز تن صدايش پر از استرس و بي جان بود؟ گويي صدايش را نشنيده

 ساختمان بود را با ناخن بکنم. جلو تر رفتم و سعي کردم لکه اي که روي نماي

 رهام: تابان با توام!

 انگار نه انگار که تابان من باشم، متعجب و به صورت نمايشي چپ و راستم را نگاه کردم.
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 رهام: د مي گم برگرد؛ از رنگ موهات تابلو خودتي!

د بعدا مي رفتم و ري ازش نمانده بود، بايصورتم کمي جلو بردم، روي لکه ها کردم و بار ديگر با لبه ي آستينم رويش کشيدم. اث

اختمان مي گرفتم. پيروزمند به ديوار لبخند زدم. صداي باز و بسته شدن در ماشين تک ساکنين س -پول تميز کردنش را از تک 

جلوي راهم درست  آمد، سرم را اين طرف و آن طرف چرخاندم تا موقعيتم را شناسايي کنم و پا به فرار بگذارم که دستم را خواند

له مي برم بازي گسبز شد. به سرعت سرم را پايين انداختم، به قدري که چانه ام به قسمت فوقاني سينه ام چسبيد. گويي گرگم و 

 مي کرديم؛ به چپ و راست مي رفتم تا مسيري براي خود باز کنم، اما به نتيجه مثبتي نمي رسيدم.

 رهام: برو توي ماشين! 

همين  وصورتش را ببينم و نه دوست داشتم حرفش را گوش کنم. چشمم به زخم عميق روي دستش بود همچنان نه دوست داشتم 

 کمي فقط کمي قلبم را مچاله مي کرد.

 رهام: من رو نگاه کن! 

از عمد کفش ها را روي زمين گذاشتم، بي هيچ عجله اي کف پاهايم را پاک کردم و داخل کفش کردمشان. اختالف قدمان کمتر 

 عتماد به نفس من دو برابر. با دست به بازويش زدم تا کنار برود و به سرد ترين لحن ممکن گفتم:شد و ا

 ـ آقا برو کنار مزاحم نشو.

 رهام: تابان با من بازي نکن؛ گمشو برو توي ماشين!

 از زور ناراحتي و شدت شوکي که حرف هاي مردک بهم وارد کرده بود، با صداي بلند گفتم:

ـ چيه تو که بلدي هر کاري که دلت مي خواد رو بدون اينکه حتي يه نظر از من بخواي انجام بدي! هان صداي آدم هاي ضعيف 

 و نگران رو واس من در نيار.

 کمي جلو تر رفتم، با نوک انگشت اشاره ام روي تخت سينه اش زدم و گفتم:

داري) باجيغ( پارتيش رو داري! خجالت نکش، بگو بيان سوارم ـ تو که بلدي پست فطرت، تو که قدرتش رو داري، پولش رو 

 کنن. حالم ازت بهم مي خوره... توي زندگيم آدم به اين پستي نديده بودم!

تمام حرف هايم را زده بودم، بي اينکه حتي نيم نگاهي به او انداخته باشم. به سختي از کنارش رد شدم و قدم اول را برداشتم که 

نوهايم زد، به حالت نشستن تا شد با يک حرکت بي نقص، اما فوق آهسته و با آخ غليظي که کشيد، روي يک لگد محکمي به زا

 طرف دوشش انداختتم، به طوري که از سر و دست تا کمرم روي تخت سينه اش و کمر به پايين از پشتش آويزان بود.

 در هوا دست و پا زدم و با جيغ گفتم:

 ـ ولم کن بي همه چيز.

طر تنش در بيني ام پيچيده بود و همين قلبم را تحريک مي کرد تا با سرعت و شدت بيشتري به امر حياتي اش برسد، اما بوي ع

قهر بودم و اين لجاجت و عصبانيتم را بيدار کرده بود. از دلم نمي آمد، اما دستم را مشت کردم و ضربه ي کنترل شده اي به 

شبيه اصوات ناله از دهانش خارج کرد.  چيزي تا سقوط کردنم نمانده بود که به نزديکي هاي پهلويش زدم. خم شد و چيزي 

 خودش مسلط شد و چند قدم مانده تا ماشين را هم طي کرد. به زحمت سوار ماشينم کرد و در را بست.

زنشم مي کرد و از بعد از ان مشت که با عکس العمل بدي مواجه شده بود، کوچک ترين تکان را هم نخوردم. وجدانم مدام سر

دلم مي خواست يکي از آن مشت محکم تر به خود بزنم تا سوزش قلبم کم تر شود. دروغ چرا! جايي در اعماق کشف نشده قلبم به 

خاطر حضورش درست در کنار دستم عروسي بر پا کرده بود. ثانيه اي بعد در ماشين را باز کرد و نشست، نشستن که نه، تقريبا 

 پرت کرد و سرش را به پشتي صندلي تکيه داد. بعد از چندين نفس بلند و نا منظم بي جان گفت:خودش را روي صندلي 

ن و کـ چيزيت که نشده؟ کجا بردنت؟ چي بهت گفتن؟ چرا سوار ماشين غريبه شدي، هان!؟ من بهت نگفتم حواست رو جمع 

اسخ گو باشي؛ وارد بشه، در قبالش بايد به من پ مواظب خود باش؟ قانون شماره شش بند قرار داد: اگرکوچيک ترين آسيبي بهت

 پس حرف بزن.

ستان نذولي و ـ حاال واس ما دست پيش گرفته عقب نيوفته، تا يه ساعت پيش که قرار بود اگه به دردت نخوردم، به سواحل عرب

 حومه پست بشم!

 و را گرفت و هوار زد:به سختي جان کندن خودش را به سمتم کشيد، با دستانش رويم را چرخاند، يقه مانت



 

98iiaa.ir 

 رمان سرباز انتقام انجمن رمان فور

 ـ کي؟ من!؟ به من نگاه کن!

 و عقبم کرد، اما همچنان نگاهش نمي کردم. دلم نازکشي مي خواست و دست خودم نبود. آري! دوست داشتم سه باري جلو -دو 

و پناه پيدا کنم.  که هي دليل و برهان بياورد که کار او نبوده؛ آري! دوست داشتم در آغوشش کشيده شوم و در اوج بي پناهي پشت

 مگر چه مي شد...؟ جز اينکه کمي، فقط کمي به آرامش مي رسيدم؟!

 ***فصل سوم***

 رهام: گفتم من رو نگاه کن!

فکم را گرفت و به سمت خودش چرخاند. چشمم که به صورتش افتاد، ديگر نتوانستم از او چشم بردارم. نگاه متعجب و خيره ام 

مانتوام سر خورد و باز هم بي حال به صندلي تکيه زد. اين بار نوبت من بود که پي يک نگاه او را که ديد، دستانش از روي يقه 

 به خود باشم. شوکه دست هايم را روي دهنم گذاشتم و گفتم:

 ـ چيـ... چي شده؟ ها؟ چه اتفاقي برات افتاده؟ واي! رهام دارم مي گم چي شده؟ چه باليي سر صورتت اومده؟

دست داده بودم. گونه ي سمت چپش زخم و خراش هاي پياپي برداشته و خوني که به تازگي رويش دلمه بسته  کنترل زبانم را از

بود، خبر تازه بودنشان را مي رساند؛ رنگ پوستش سفيدي گچ را رد کرده بود و به زردي مي زد. در نهايت اين شکستگي روي 

مشتم بود و نفس هاي بلند و نامنظم مي کشيد. جواب سوال هاي ريش مي کرد. دستش روي جاي  -ابرويش بود که دلم را ريش 

 پياپي ام را که نگرفتم، خسته از حجم مجهول هاي ذهنم، سرم را روي داشبرد گذاشتم و دستم را حصار صورتم کردم.

ون بکشم. در ـ رهام خواهش مي کنم، يه بار، فقط يه بار براي هميشه دستم رو بگير از اين برزخي که توش وايستادم، بير

 عرض اين مدت که توي زندگيم پا گذاشتي، همه چيز به هم ريخته! تو قول داده بودي...

 سرم را از روي داشبرد برداشتم، به نيم رخ رنگ و رو پريده اش چشم دوختم و ادامه دادم:

افته چي ان؟ چي ان که روحمم ازشون  ـ تو قول داده بودي که هيچ اتفاقي برام نمي افته! رهام پس اينايي که دور بر من اتفاق مي

خبر دار نيست؟ ان قدر نامردي که مستحق يه توضيح کوچولو هم نمي دونيم؟ ان قدر بي غيرت شدي که... که هم خونه ات رو 

 از جلوي در خونش ببرن؟

ش را کنترل مي دستي به موهاي آشفته اش کشيد، از شدت عصبانيت دست ديگرش را مشت کرده بود و با نفس هاي بلند خود

 کرد.

 رهام: فکر مي کني بتوني فقط يه ماه ديگه به من اعتماد کني و به اين وضعيت ادامه بدي؟ 

 سکوت بود که ميانمان حاکم شد و حکم به تامل داد.

ه رهام: ديگه چيزي ازم نپرس، اين ندونستن ها واست خوبه! فقط همين قدر که من روحم هم از ماجراي امروز خبر نداشت؛ ب

 شرفم قسم!

آنچنان مطمئن قسم خورد که مو به تنم سيخ شد. نگاهم نمي کرد، اما تاثير حرف هاي قرص و محکمش، مستقيم قلبم را هدف 

ذره آب مي کرد. سکوتم را که ديد، سرش را از گردن به سمتم چرخاند و از آن لبخند هاي يک قرن  -گرفته بود و يخش را ذره 

 ال چانه اش به چشم فخر مي فروخت.يکبارش زد، از آن ها که چ

 رهام: حله؟ 

 خواستم بگم:?نه تو دوباره داري حرف خودت را به کرسي مي نشاني? که ادامه داد:

 ـ لباس آدم حسابي ها رو که مي پوشي، يکم قيافه آدم به خودت مي گيري ها!

 لياقت نداشت که تا دو کالم حرف حساب مي زد، سريع بايد جبرانش مي کرد و حالم رو مي گرفت. جيغ زدم:

 ـ رهام اگه مالک آدم بودن تويي، همون بهتر که ريخت و قيافه آدم ها رو نداشته باشم.

 دوباره سرش را به پشتي صندلي چسباند، يک خنده مکش مرگ تابان تحويلم داد و گفت:

 خب جيغ نزن سرم رفت؛ خاله ريزه رانندگي هم بلده؟ ـ خيله
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ما مغزم در اعادت به مهربان صحبت کردنش را نداشتم و همين کمي تا حدود زيادي معذبم مي کرد. نبايد گولش را مي خوردم، 

دن ماشين حد دودر کرخوابيده بود و قلبم هم فرمان تخيل عاشقانه مي داد که حالم را بهم مي زد. رانندگي؟ آره اگه در  آرامش

 ب داده و با غرور گفتم:غ -محمد بود، بلد بودم. بادي به غب 

 ـ اين رو که ديگه همه بلدن!

ارش را متوجه شدم گويي هردو به ياد پريشب افتاديم که لبخند روي لب هايمان نمايان شد. به سختي از ماشين پياده شد که هدف ک

ب کشيده بودتش فاصله سوار شد در را بست. خواستم به صندلي تکيه دهم اما آنقدر عقو خود را روي صندلي راننده کشاندم؛ بال

 که روي صندلي دراز شدم و پام به کالج نرسيد! دوباره خنده کوتاه، اما صدا داري کرد و گفت:

 ـ کوتوله!

 از زور ضايع شدن مشتي به پهلويش زدم و گفتم:

 ـ خوش خنده شدي! کتک ها روت اثر کرده؟

چشمي ديدم که لبش را گاز گرفت و دست روي همان جايي که زدم گذاشت. بي توجه مشغول ميزان کردن صندلي شدم و در زير 

 حالي که آينه را تنظيم مي کردم، گفتم:

 ـ قد نيست که نردبون دزداست، يه نارگيل از اون باال بنداز!

 بعد از اتمام کارم دست هايم را به هم کوفتم و استارت زدم.

 ه نام خدا. اي پسره من هيچ خسارتي رو قبول نمي کنم ها!ـ ب

 تند حرف بزند و تعريف کند. -ازش صدايي در نيامد، دوست داشتم حاال که مهربان شده تند 

 ـ مي گم با اين وضع بري خونه که مامانم به عنوان مرده چالت مي کنه!

 صداش که از اول هم بدتر شده بود، در آمد:

 ه مي گم، برو! ساختمان پاسارگاد، پالک نوزده.ـ به اين آدرسي ک

کفش هاي پاشنه بلندم رانندگي را سخت مي کرد، از پا درشان آوردم، خم شدم برشان داشتم و در بغل رهام گذاشتم. کالج، دنده و 

بست و به من هم تذکر  درنهايت اين گاز بود که تا ته فشرده شد. ماشين آنچنان از زمين کنده شد که بالفاصله رهام کمر بندش را

داد تا ببندم. از جاده خلوت سو استفاده کرده بودم و با نهايت سرعت مي راندم. با وجود اينکه کمر بندش را بسته بود، به جلو و 

عقب پرت مي شد و براي خود روضه راه انداخته بود. هر از چندي آخ و اوخ مي کرد و اسمم را با درد صدا مي زد. مطمئن 

 ي اين آه و ناله ها به خاطر ماشينش بود، خسيس که شاخ و دم نداره! بودم همه

در مدت زمان کوتاهي به مقصد رسيديم. خواستم به رهام نگاه کنم با افتخار بگويم: نفس راحت بکش رسيديم، هم ما سالميم و هم 

 ماشين که به سرعت گفت:

 ـ به من نگاه نکن فهميدي!؟ نگاه نکن!

 مي شي؟ـ چرا خب؟ مگه تموم 

رهام: حرفم رو گوش بده! از ماشين پياده مي شي و مستقيم داخل ساختمون ميري، دو نفر منتظرت هستن؛ باهاشون برو و به 

 همه سواالشون جواب بده تا من بيام.

ا چشمم زنم، امحرف نفرات ديگر که به ميان آمد، شاکي شدم و به سمتش چرخيدم تا دهن باز کنم اول و آخرش را به هم پيوند ب

 روي لباسش خشک شد... ترسيده و دهنم قفل کرده بود، صداي رهام را از اعماق چاه مي شنيدم:

 ـ چيزي نيست، تابان دارم مي گم هيچي نيست!

 ـ من... من، نه! تو... وايي چي شده؟ تو که خوب بودي.

 رهام به سختي صاف نشست و با لحن محکمي گفت:

 ـ هيس! ببين االن هم خوبم چيزي نيست.
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باس را فرا چيزي نبود؟ تا چه حد حرفي که مي زد درست بود؟ تيشرت ارقواني اش دو رنگ شده بود و اين دو رنگي نيمي از ل

چشم دوخته  گرفته بود. بوي خون مشامم را پر کرده بود و وادارم مي کرد پشت سر هم عق بزنم. ناباور فقط به رنگي لباسش

 بودم. به سرعت تنگيه نفس هم بر تنفسم قلبه کرد.

ال خود را حرهام عصبي تيشرت را از تنش خارج کرد تا کمي آرام بگيرم، اما تا چشمم به زير پيراهني سفيدش افتاد، ديگر 

ا صداي بدي بنفهميدم و براي قدري اکسيژن دست روي گلويم گذاشتم از شدت خفگي به سرفه افتادم. ته مانده هواي داخل ششم 

و خود را به  از آن خارج مي شد. احساس مي کردم حجم داخل معده ام در حال باال آمدن است، به سختي دست گيره در را کشيدم

 بيرون از ماشين پرت کردم. 

ن تار شد وبي رمق کنار جوب افتادم و حجم معده خاليم را تخليه کردم که چيزي جز زرد آب نبود. افت فشار موجب سرگيجه 

 بزنه؟" چشم هام شده بود. در ذهنم فقط يک جمله باال و پايين مي پريد" چه باليي سرش اومده؟ کي جرعت کرده بهش دست

سقوط از بلنداي قامتم را احساس کردم و در پسش صداي خسته ي مرد مغرور اين روز هايم که نامم را به لحن جديدي فرياد زد. 

پلک هايم قرمزي خون را مي ديدم. جسم سردم از روي سختي زمين کنده شد و به سختي  با وجود چشم هاي بسته ام باز هم پشت

سينه اش چسبيد. بوي خون و عطر تنش در بيني ام پر شد، ضربانم خسته از تقال براي قدري اکسيژن کم شد و ديگر سياهي و 

 سياهي...

 *** رهام***

کردنش، زخم تازه بخيه شده ام سر باز کرده بود و خون ريزي شديدي  از شدت ضربه اي که به بخيه ام زده بود و طرز رانندگي

داشت؛ گير تنم کشيده و رمقي برايم نمانده بود. تمام فکر و ذهنم اين بود اگر کسي دنبالش کرده و من را ديده باشد چه؟ براي جلو 

ايم مي گزديم. سر به سمتش چرخاندم و تند لبم را ما بين دندان ه -گيري از خون ريزي با دست زخمم را مي فشردم و تند 

دوباره چشمم به گونه اش افتاد، کبودي روي آن که شباهت زيادي به جاي دست داشت، به قلبم نيشتر مي زد. دلم مي خواست 

 هوار بزنم:

 ـ فقط بگو کي؟ اسم ببر تا نفس کشيدن رو براش حروم کنم!  سپس اين عقلم بود که تلنگر مي زد:

 پيشت نشسته؟ از اين بيشتر ها حقشه! ـ حواست هست کي

اين تضاد ميان قلب و عقلم روزگارم را سياه کرده بود. قلبم مي خواست سر به تن مسبب اين کبودي هاي روي گونه اش نباشد و 

عقلم، قلبم را نهي مي کرد و به آن شخص دست مريزاد مي گفت. زردي شال که صورت مهتابي اش را قاب گرفته بود، دل هر 

يننده اي را آب مي کرد و فکر اينکه کسي اين خواستني را ديده باشد غيرتم را ملتهب... هنوز هم با وجود اينکه کنارم با ذوق ب

 رانندگي مي کرد، حس و حال ساعتي قبل را داشتم) مضطرب، نه! شايد هم عصبي(.

نش، ماشينم ارزشي نداشت. هرچه باشد امانت هه! حرف از خصارت به ماشين مي زد و خبر نداشت در قبال سالمتي و زنده بود

مهلقا بود. نه! هر چه باشد قرار بود من منتقم باشم، من دلم را با او خنک کنم. آره قرار بود آب خنک روي جگر سوخته ام باشد. 

 فقط من حق ديدن اشکش را داشتم! فقط من...

 نش موجب شد که شتاب زده، بگويم:بالخره بعد از نصف ساعتي درد به جان خريدن رسيديم. ترس از جا

 ـ به من نگاه نکن فهميدي؟ نگاه نکن!

 دلخور گفت:

 ـ چرا خب؟ مگه تموم ميشي؟

 بايد وقت مي خريدم تا بتوانم به ساميار خبر دهم، بيايد به اوضاعم رسيدگي کند.

به همه  تظرتن؛ باهاشون برو وـ به حرفم گوش بده! از ماشين پياده مي شي و مستقيم به سمت ساختمون ميري، دو نفر من

 سواالشون جواب بده تا من بيام.

 پته افتاد: -کنترل نگاهش از دستم خارج شد، شاکي به سمتم چرخيد، نظاره گره تيشرت غرق خونيم شد و به تته 

 ـ من... من، نه! تو... واي چي شده؟ تو که خوب بودي.

 ، گفتم:با لحن محکمي که نمي دانم از کجاي جسم زخمي ام مي آمدمي ترسيدم دوباره پس بيافتد، به سختي صاف نشستم و 

 ـ هيس، ببين االن هم خوبم؛ چيزيم نيست!
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د و به سختي جان کندن نفس مي کشيد. بي حواس از زير پيراهني سفيدم، دست تند عق مي ز -از لباسم چشم بر نمي داشت، تند 

د، خودم هم تعجب د، اما با ديدن لباس زير سفيدم که از خون سياه شده بوبردم و تيشرتم را از تن خارج کردم تا حالش جا بياي

رد و تا به خود ککردم! گويي تير آخر را به تابان زدند، درماشين را باز کرد و به بيرون پرت شد. محتواي معده اش را تخليه 

 .د زدم که توجه عموم جلب شدبجنبم روي زمين سقوط کرد؛ بند دلم پاره شد و هري ريخت. نامش را از ته دل فريا

نکردم! ترسيده  جان کندم تا خود را به تابان برسانم. تن سردش را در آغوش کشيدم و به ثانيه نکشيد که ديگر نبضش را احساس

 از خود جدايش کردم و چندين بار تکانش دادم.

 ـ د چت شد لعنتي؟ تيرش رو من خوردم، تو مي خواي بميري؟ دارم مي گم نفس بکش!

 سرماي تنش لرزه به جانم انداخته بود... .

پچ هاي دختر و پسر هاي جوان که دم از انتقام و جرم و  -چند خانم جلويم زانو زدند و به زور تابان را از من جدا کردند. پچ 

 اين حرف ها مي زدند، عصبي ام کرد. حرص و حسرت در وجودم را با دادي که سرشان کشيدم خالي کردم:

 ـ واس چي اينجا جمع شديد؟ هان؟! ديدن مشکالت مردم سرگرمي شده؟

با هياهويي که جلوي در شده بود، نويد و شاهين بي احتياطي کردند و بدون ترس از شناسايي شدن از ساختمان خارج شدند.  

کبود تابان را مي پاييد.  گويي صدا و ماشينم را شناخته بودند که به سمت جمعيت دويدند. همه وجودم چشم شده بود و صورت

 دست دراز کردم و بار ديگر جسم سردش که حاال در بغل خانم چادري بود را تکان سختي دادم، از زور ناراحتي تهديدش کردم:

 ـ تابان به خداي احد و واحد، اين بازي رو تموم نکني کشتمت!

سيد و جلويشان را گرفت. نويد با نگراني به من و تابان چند مرد حرفم را جدي گرفتند، خواستند بر سرم بريزند که شاهين سر ر

که به صورتش آب مي پاچيدند نگاه کرد. کت تکش را از تن خارج کرد، روي دوشم انداخت و با چشم جوياي ماجرا شد؟ خودش 

 ه بود.آدرس تقريبي وياليي که تابان را آن جا برده بودند، حدس زده و با هزار مکافات و قول و قرار به من گفت

بغض گلويم را مي فشرد و توان توضيح دادن نداشتم. براي جلوگيري از ريزش اشک حلقه زده در چشمم، سرم را به سمت ديگر 

 چرخاندم و ماشين سياهي که مدتي بود تعقيبم مي کرد را ديدم که از دور به سمت خانه ام مي آمد.

ان ايستاده بود رو کش رفتم و به سر گذاشتم. آخرين نگاه را هم به به سرعت از سر جام بلند شدم، کاله پسري که باالي سرم 

تابان که حاال صورتش خيس آب بود انداختم و قبل از اينکه شاهين و نويد به خود بجنبند سوار ماشين شدم، تمام توانم در فشار 

ديروز پي ببرند... اصال کافي بود تابان را با دادن پدال گاز به کار بردم. کافي بود من را با اين حال ببينند و به تمامي قضاياي 

 من ببينند تا همه اين ماجرا ها همين جا به پايان برسد.

 

موبايلم در جيب مي لرزيد و روي روانم خش مي انداخت. ماشين سياه تا ماشينم را شناخت، بي توجه به تجمع جلوي در خانه ام 

آسودگي کشيدم. زخمم مدام تير مي کشيد و رگ به رگ مي شد، همين نفسم را به مستقيم به دنبال خودم راه افتاد که نفسي از سر 

دعا مي کردم ساميار آنجا باشد و باز کار را نپيچانده باشد. از  -شماره انداخته بود. مسير کافه را در پيش گرفته بودم و دعا 

 م کم و کمتر مي شد.شدت دردي که در حين رانندگي به من مستولي مي شد، دلم ضعف مي رفت و سرعت

ناگهان به ياد چت هاي ديروزم با دلبرا افتادم...واي من که با او در کافه قرار مالقات داشتم! خودم با پاي خود در تله افتاده بودم، 

ي اگر متوقف مي شدم و با ماشين از کنارم عبور مي کردند؛ قيافه زخمي ام را مي ديدند. اگر مي رفتم، دلربا مطمئنن من را م

 ديد. به خاطر سرعت کمم ماشين پشت سري بوق بلند بااليي زد، از حرص سرم را بيرون بردم و گفتم:

 ـ مگه مي خواي سر ببري؟ اين همه راه گمشو از اون طرف برو.

 تيک عصبيم اود کرد، با انگشتانم روي فرمان ريتم گرفتم؛ باز هم فکرم باز نشد و چيزي به ذهنم نرسيد.

سرعتم را  در جيبم به لرزه در آمد و ما بين افکارم پارازيت ول کرد. ماشين را به الين کناري کشيدم وبار ديگر گوشي 

چه هاي اداره حدالمکان کم کردم. با نوک انگشتانم گوشي را ازجيبم خارج کردم. شماره غريب بود و با فکر اينکه شايد از ب

 تم و به سمت داشبرد پرتش کردم.باشند، دکمه اتصال را زدم، گوشي را روي اسپيکر گذاش

 ـ بله بفرماييد.

 

 مادر: الو رهامم خودتي؟ واي مادر مي دوني از کيه صدات رو نشنيدم؟
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ان را فشردم صداي مادر که به گوشم رسيد، گويي درد و زخمم را فراموش کردم. سيم هايم در هم اتصالي کرد، با يک دست فرم

 ا قطع کنم، اما فکري به ذهنم رسيد.و دست ديگرم را بلند کردم تا تماس ر

 مادر: رهام عزيزم بيا و يه سري به ما بزن، بخدا دارم دق...

 سرد، با فک منقبض و صداي تحليل رفته گفتم:

 ـ يه ربع ديگه اون جام!

 

 با خوشحالي گفت :

 ـ راست ميـ...

اينکه به زودي از اين رانندگي زجر آور  حوصله ي شنيدن صدايش را نداشتم، دست بردم و گوشي را خاموش کردم. با اميد

خالص مي شوم، باز هم پدال گاز را زير پا له کردم. آنقدر با سرعت راندم که فاصلم با ماشين سياه به مقدار قابل توجهي زياد 

نا آشنا به  شد. بعد از بيست دقيقه رانندگي ناقابل، وارد کوچه ي پهن و دلبازمون شدم. نگهبان جلوي در به محض ديدن ماشين

قصد اعتراض جلو امد، اما تا صورت آشنايم را ديد، درجا ايستاد. نمي دانست از خوشحالي سالم و احوال پرسي کند، يا از 

 شوک صورت و لباسم بدود و کمک خبر کند.

سرش با چشم هاي سري برايش تکان دادم و اشاره زدم در خانه را باز کند. تازه زبان باز کرده بود و سالم بلندي داد، پشت 

 نگران "چشم آقا" گفت و داخل اتاقکش رفت، ريموت در را زد.

خانه ما که نه، خانه آقاي پارسا که تنها وجه تشابهمان همين فاميلي و اخم ميان ابرو هايمان بود، شامل يک ويال چند صد هزار 

 هاي رز هلندي کاشته شده بود.متري بود که ساختمان اصلي درست در وسط حياط قرار داشت و دور تا دورش گل 

 

از پارکينگ به بعد، پياده رويي سنگ فرش شده از ميان انبوه گل ها مي گذشت و به ورودي خانه که ايوان سرپوشيده اي بود، 

مي رسيد. پشت خانه آبشار مصنوعي وسط حوضي بزرگ قرار داشت و تابستان ها داخلش اردک مي ريختند و زمستان ها 

بيد مجنون عظيم و پير آالچيق بزرگي به چشم مي خورد که با وسايل آنتيک چوبي تزئين شده بود. اگر روي ماهي. ميان دو 

صندلي هاي آالچيق مي نشستي، تاب فلزي سفيد هم به چشم مي خورد که پيچک هاي رونده به آن تکيه داده و دور تا دور ميله 

را صبح به صبح باز و فضا را عطراگين مي کردند. در ته حياط هم  هاي سفيدش را حصار سبز بسته بودند؛ غنچه هاي بنفششان

کلبه ي چوبي من قرار داشت که فکر مي کنم هنوز هم باغچه ي کوچکم در جلويش نما بخش کلبه و درخت گردويم همچنان 

 استوار و سايه بخش چوب هاي سقف کلبه باشد.

اما ازچيزي که مطمئن بودم، اين بود که کلبه ي عزيزم يک سالي مي شد تنها مانده بود و ساکني نداشت. ماشين را سرسري در 

پارکينگ تابستاني که سقف کاذبي در حياط بود، پارک کردم و بي رمق از آن خارج شدم. هواي مرطوب و عطر بهاري در 

پس از سال ها غربت به وطن باز گذشته بودم. ناخوداگاه رويا را ميان گل هاي رز  حياط تازه دلتنگي ام را به رخم کشيد، گويي

سرخ ديدم که با وقار تمام خم شده بود و گلي را مي بوييد. به سمتم چرخيد و با همان صداي خوش آهنگش که گوش هايم را 

 نوازش مي داد، گفت:

 اي عکس گرفتن مي شه؟ـ رهام ديدي وقتي آدم ها گل بو مي کنن، چه ژست قشنگي بر

 

 لبخند خيره کننده اي زد که من هم جوابش را با خنده ي صدا داري دادم و گفتم:

 ـ آره حاال تو يه بار ديگه اون گل رو بو کن تا من يه عکس شاهکار بندازم.

 

 در بان: آقا با کي حرف مي زني؟ حالتون خوبه؟

جه شدم رويايي که االن به چشمم آمد جزعي از خاطرات گذشته است! بياد تکان خفيفي خوردم و مشاعرم به کار افتاد. تازه متو

 آوردم آن عکس واقعا گرفته شده و روي پا تختي اتاقم در خانه ي مهلقا خود نمايي مي کند.



 

98iiaa.ir 

 رمان سرباز انتقام انجمن رمان فور

 ـ هوف چه روز هايي از اين حياط توي خاطراتم داره خاک مي خوره. روبه آقا ساالر کردم و ادامه دادم:

 بايد پانسمان زخمم رو عوض کنم ـ اره خوبم فقط

ني ام را ديد، به حضور مادر روي ايوان، نشان دهنده ي اين بود که ساالر خبر ورودم را به او داده است. از دور تا زير پيراه

 صورتش زد و به سمتم دويد. تا به من برسد، نفسي از هواي باغ گرفتم و روبه آقا ساالر گفتم:

 ـ مهمون که ندارن؟

 الر در حالي که با دستمال دست خوني ام را پاک مي کرد، گفت:اقا سا

 ـ چرا آقا، رمينا خانم با بقيه ي...

 جيغ مادر اجازه نداد متوجه بقيه ي مهمان ها شوم، اما حضور رمينا به تنهايي برايم زجر آور و طاقت فرسا بود.

 نيومدي آخر هم که اومدي، اينجوري؟ -ان قدر نيومدي  مادر_ چه باليي سرت اومده؟ اين چه لباسيه توي تنت؟ مادرت بميره،

 کالفه موهايم را که به پيشاني چسبيده بود، به پشت سر هدايت کردم و گفتم:

 جيغ مي کني! بعد من از اون انتظار آدم شدن دارم. -ـ توام که همش مثل تابان غر مي زني و جيغ 

 مادر بار ديگر به صورت زد و گفت:

 ديگه کيه؟ بازم دنبال دردسري!؟ـ تابان! تابان 

 

در ذهنم چندين بار نامش را مرور کردم و تازه بياد وخامت حالش افتادم... در حالي که در جيب شلوار به دنبال گوشي مي گشتم 

 گفتم:

 ـ وايي! تابان...

ين بچرخم که مادر دستم را باز هم دردم را پشت گوش انداختم، از گشتن در جيب ها که به نتيجه نرسيدم، خواستم به سمت ماش

 گرفت و به آقا ساالر گفت:

 ـ تا من رهام رو خونه مي برم، زنگ بزن دکتر بياد!

 ـ دکتر؟ دکتر براي چي؟ فقط بايد پانسمان زخمم رو عوض کنم!

اي حياط خاطره ج -تلو خوران راه مي رفتم، با نگاه کردن به جاي  -در حالي که دستم توسط مادر کشيده مي شد و به دنبالش تلو 

تازه مي کردم و دلتنگي ام را التيام مي دادم. با جيغ و داد هاي مکرر مامان، رمينا دختر ارشد آقاي پارسا) خواهرم( همراه 

شوهر و دخترش به ايوان آمدند و ناباور از حضورم، سر جايشان ميخ شدند. حق داشتند بعد از آن همه کش و مکش و دعوا 

ي غير منتظره بود، نه شايد هم بعد از فرارم از دست زورگويي هاي پدر، حق حضور در اين خانه را حضورم در اين خانه کم

 نداشتم.

 

 فرهاد، شوهر خواهرم وخامت حالم را که ديد، به سمتمان دويد و زير بغلم را گرفت.

 فرهاد: با خودت چيکار کردي؟

 چشم هايم را در کاسه چرخاندم و به خاطر حضورم در اين خانه خود را تف و لعنت کردم.

چکش را بگيرد چند قدم مانده به رمينا برسيم، سرش را به نشانه سالم تکان داد و همچنان سعي کرد با دست چشم هاي دختر کو

ه ايمان متوجه شدم. فتاده بود و اين را از مکس چند ثانيتا من را در اين حال نبيند. جلوي در رسيديم، نفس هاي همه به شماره ا

نتي را پايين حتما از برخورد آقاي پارسا با پسر يکي يک دانه خانه مي ترسيدند. مامان بي درنگ دست برد، دستگيره در سلط

سا شدم؛ روي مبل آقاي پار کشيد، دوباره دستم را گرفت و به داخل هدايتم کرد. چندين قدم به داخل برنداشته بوديم که متوجه ي

م را مي کشيد تمام استيل نشسته و از پشت عينک مطالعه اش به روزنامه ي در دستش خيره شده بود. عليرقم ميل فرهاد که دست

فتاده بود را اتا بي سر و صدا به اتاقم بروم، روبه روي آقاي پارسا ايستادم و جسورانه تعداد خط هايي که روي پيشاني اش 

 چقدر پير شده بود! شمردم؛
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ند، سرش را کموهايش که تنها از شقيقه ها سفيد بود، حاال کامال جوگندمي شده بود. تا احساس کرد که کسي خيره نگاهش مي 

 بلند کرد و چشم در چشم شديم. از شدت شوکي که بهش وارد شده بود، روزنامه از دستش افتاد و سر پا ايستاد.

ونم کند، اما فقط کردم و لحظات را شمردم تا همان فرياد معروفش را بزند و با لگد از خانه بير دستم را ميان دستان مادر مشت

 ابروانش را در هم گره زد و با سر اشاره کرد: از جلوي چشم هام دورش کنيد!

 

. خاطرات درست شان مي بردنم، ذهنم همان جا رو به روي پدر و آن روز هايم ايست کردک -همان طور که فرهاد و مادر کشان 

 مثل برق از جلوي چشمانم مي گذشت و گويي زندگي دکمه برگشت را زده بود.

 

??? 

 گذشته: –فلش بک 

 رويا: رهام توروخدا يه کاري بکن من نمي تونم بدون تو زندگي کنم!

 کالفه با سر انگشتانم روي پا ريتم گرفته و گفتم:

 شبختم!ـ يه جوري حرف مي زني انگار من بدون تو خيلي خو

 همان طور که دور و اطراف را مي پاييدم تا محافظينم که به دستور پدر استخدام شده بودند سر نرسند، ادامه دادم:

 ـ رويا برگرد برو خونه! من همش نگرانم همکار هام سوتي بدن، پيدامون کنن و يه باليي سرت بيارن.

 در حالي که روسري اش را روي سر تنظيم مي کرد، گفت:

 ار بيارن! من زندگي بدون تو رو مي خوام چيکار؟ـ بذ

 عصبي به سمتش چرخيدم که با خنده دستش را باال گرفت و گفت:

 ـ خيله خب، غلط کردم چرا مي زني؟ خاله چي؟ اون نمي تونه کاري بکنه از اين زنداني که بابات برات ساخته خالص بشي؟

 نفس عميقي کشيدم و سردرگم گفتم:

 کنه! ـ هيچ دخالتي نمي

حلقه ي ستي که لنگه اش در دست من بود را از ميان انگشت ظريفش بيرون کشيد و در دستش به بازي گرفت و با نااميدي 

 گفت:

 ـ زود تر يه کاري بکن، من ديگه صبر ندارم! تو حتي نمي ذاري من دستت رو بگيرم.

هرچه که بودم، دينم را با پوست و استخوان قبول کرده باز هم روي عقايدم پا گذاشته بود و مي خواست لگد مالم کند؛ اما من 

 بودم. با ته مايه هاي دلخوري گفتم:

 ـ خودت هم مي دوني که هر کاري وقتي داره و هر آدمي عقيده اي!

فته بود که هسرگرم صحبت بوديم، از همان صحبت هايي که هيچ کدام قصد پايانش را نداشتيم. از همان هايي که نزديک به يک 

نگذارنم؟! مگر  آن منع شده بودم و حاال داشتم رفع عقده مي کردم.  اصال مگر مي شد صبح به شب برسد و يک وعده را با او از

در راه انداخته مي شد صداي گريه هاي رويا را از پشت گوشي بشنوم و خودم را به او نرسانم؟! اما حاال با حکومت نظامي که پ

 تي يک دستور شدني شده بودند.بود، همه ي اين نشدني ها به راح

ر کت پدر مي دتهديدم کرده بود که نيست و نابودش مي کند و حتي التماس هاي من هم براي وصال با رويا بي نتيجه بود. مگر 

 رفت که عروسش از يک پدر فرو مايه و مسيحي باشد؟ من نمي دانم ديگر چه مي خواست، رويا که مسلمان شده بود!

 بالخره محافظ ها پيدايمان کردند. ترسيده از روي نيمکت پارک بلند شدم و به رويا گفتم:

 ـ رويا پاشو برو، بجنب...!
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تم را گرفتند همچنان عصبي روي نيمکت نشسته بود و سعي داشت نگراني درون چشمانش را پنهان کند. به ثانيه نکشيد که دو دس

 يا وضعيت آشفته را که ديد، جيغ زد:وکشان به سمت ماشين بردنم. ر -و کشان 

 ـ لعنتي تو که بلدي، بزنشون و خودت رو خالص کن!

ظ به راحتي خنده ي کجي روي لبم نقش بست، خبر نداشت چه تهديد ها و چه حرف ها که به جان نخريده بودم، وگرنه چند محاف

ودي به رويا خداحافظي را هم از پشت شيشه هاي د نمي توانستند رهام را با خودشان ببرند. به زور سوار ماشين شدم و نگاه

ا خودم دارند. تا انداختم که مات و مبهوت مانده بود. مي دانستم سر مي رسند و حاال خدا را شکر مي کردم که هر کاري دارند ب

دند و خودشان دم کرخود خانه اسکرت شدم؛ با زور بازوهاي باديگارد ها به سمت اتاق کار پدر برده شدم. به اجبار از در وار

 پشت سرم ايستادند.

 پدر به محض ديدنم عينک مطالعه اش را در آورد، روي ميز پرت و شروع به سخنراني کرد:

ـ تو آدم نمي شي، نه؟ مثل اينکه خيلي دلت مي خواد دختر رو به يه آقازاده ي خانم باز شوهر بدم! باباش هم که پول دوست، 

 ونتش.هرطور شده پاي سفره عقد مي نش

 عصبي دندان هايم را روي هم فشردم و گفتم:

ـ دختره اسم داره! مطمئن باش اين کار رو بکني، بي کار نمي شينم و چنان کاري باهات مي کنم که نسل هاي بعدمون هم انگشت 

 به دهن بمونن.

 ، کشيده ي محکمي توي صورتم زد و گفت:به سمتم هجوم آورد

 مي کشمت!ـ رهام بخواي دور و برش بپلکي 

 همان طور که خون گوشه ي لبم را با شست پاک مي کردم، گفتم:

 ـ پس اين لطف رو در حقم بکن و زود تر اين کار رو انجام بده، من بدون رويا نمي تونم ادامه بدم.

 کشيده ي ديگري در همان جاي قبلي خواباند و گفت:

 دي، نمي بيني بوي پول دندون هاي دختر رو تيز کرده!ـ چشم سفيد تو هنوز کلت بوي قرمه سبزي ميده! بدبخت کور ش

ـ آره بابا همه دنبال پول شمان، همه واس پول شما دندون تيز کردن. پس بيا و اسم من رو از توي شناسنامت خط بزن تا با 

 ازدواجم پول هات رو حدر ندم.

 با غيض برگشت، دوباره پشت ميز نشست و گفت:

 ر افکندگيت رو ببينم!ـ من پدرتم االغ، نمي خوام س

 اين بار من چند قدم به جلو برداشتم، دست هام رو روي ميز ستون بدنم کردم و با صداي بلند گفتم:

ـ د آخه اين چه جور پدريه که حاضره هر روز زجر کشيدن پسرش رو ببينه و بي تفاوت از کنارش رد بشه؟ اين چه دوست 

بزرگ شدم، عقل دارم، فکر دارم) هوار زدم( شعور دارم! فکر مي کنيد هنوز همون بچه داشتنيه؟ نه به من بگيد...! بابا من ديگه 

ي شش سالم که هر روز جلوي محل کارم سرويس مي فرستيد؟ شما آبرو براي من نذاشتيد، با اين کاراتون جلوي دوست و آشنا 

 سر افکندم کرديد، بعد مي گيد:? دوست ندارم سر افکندگيت رو ببينم?؟

 با دست به محافظين اشاره زد که از اتاق خارجم کنند.کالفه 

 اما حرف هاي من تمام نشده بود، دست هام رو از بين دستانشان بيرون کشيدم و ادامه دادم:

 ـ بابا من رو ببين! به نظرت چقدر ديگه دوم ميارم؟

 م:چند نفري زورشان بهم چربيد، به سمت در بردنم که باز هم از حرف زدن باز نايستاد

ون رمينا ـ به خداي احد و واحد همون طور که دارم حسرت ديدنش رو مي کشم، حسرت ديدنم رو به دل همتون مي ذارم! چه ا

 ديد!شفضول که همه چيز رو آورد و گذاشت کف دست شما، چه اون مامان که خفه خون گرفته و چه شما که کابوس هر شبم 

اد هايي که زده دگريه روي پله ها ايستاده بود و حرف هايم را مي شنيد. از شدت  ديگر از اتاق خارج شده بودم، حاال مادر با

 بودم، صدايم خش برداشته بود و با همان حال گفتم:
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 ـ آره مامان، خوب تماشام کن که اين آخرين باريه که من رو مييني!

در را از پشت قفل  اين که بهم برسند داخل شدم وبا يک حرکت قافل گيرانه دست هايم را آزاد کردم، به سمت کلبه دويدم، قبل از 

اور ککردم. به سرعت ساک ورزشي ام را از کنار تخت برداشتم و يک دست لباس راحتي داخلش ريختم. لباس کارم را هم 

 در دست وکردم، رويش گذاشتم و زيپش را بستم. با فکر اين که محافظين اجازه ي خروج نمي دهند، کلتم را بيرون کشيدم 

ه همه يد هاي پدر و گريه و التماس مادر هم به صداي محافظ ها اضافه شد. به ناگاه در را باز کردم ککم صداي تهد -گرفتم. کم 

رداشتند، اسلحه را شوکه به سمت من برگشتند، روي درگاه ايستاده بودم و نگاهشان مي کردم. اولين قدم را که محافظين به سمتم ب

 ام گذاشتم.مسلح کردم و روي شقيقه 

 ـ يا همين جا مي ميرم، يا مي ذاريد بدون تنش برم!

 پدر ترسيده به دستم که بي هيچ لرزشي اسلحه را گرفته بود نگاه کرد، عصبي و نگران گفت:

 ـ تو رو جادو کردن، کور شدي بيچاره؛ کورت کرده!

 دست آزادم را بلند کردم و گفتم:

 ـ کافيه، االن ديگه وقت نصيحت و مذاکره نيست؛ وقتي حتي نمي خواي حرف هاي من رو بشنوي...

 بين حرفم پريد و گفت:

 ـ خيله خب، حرف مي زنيم. برو ساکت رو بذار و به اتاق کارم بيا.

 با خنده عصبي سري تکان دادم و گفتم:

 کرديم و االن فقط بايد خداحافظي کنيم.ـ مي بيني شما هنوزم داري دستور ميدي! ما صحبت هامون رو 

 يکي از محافظ ها به قصد قافلگير کردنم حرکت کرد که بالفاصله چشم هايم را بستم و ماشه را کمي فشار دادم که پدر فرياد زد:

 دستي داره خودش رو به کشتن ميده، سر جات وايستا! -ـ د کوري مگه؟ دستي 

ودم، فقط مي خواستم به مرگ بگيرم که به تب راضي شوند. مادر آن قدر جيغ زد و از همان اول هم راضي به کشتن خودم نب

اشک ريخت که بي حال روي زمين افتاد؛ ديگر نماندم تا ببينم چه مي شود. با قدم هاي استوار مسير خروج را در پيش گرفتم، 

 صداي شکسته پدر را شنيدم که گفت:

 مي گردي. تو فقط فريب خوردي، عاشق نشدي! ـ اون روز رو مي بينم که با کمر شکسته بر

 حرفش لرز خفيفي در بدنم انداخت.

???? 

 هم اکنون: –زمان 

 ضربه اي به صورتم خورد و پشت سرش صداي مادر که گفت:

 ـ مادر بميره برات عزيز دلم، چه باليي به سرت اومده؟ آقاي دکتر حالش چطوره؟ 

وزنه چندين کيلويي به آن ها وصل کرده بودند که دوباره روي هم افتاد. صداي دکتر  به سختي الي پلک هايم را باز کردم، انگار

 خانوادگي به گوشم آشنا آمد:

و بايد  ـ خانم پارسا نگران نباشيد، چيزي نيست! از شدت درد و خوني که از دست داده، غش و ضعف کرده! بخيه ش تازست

 بيشتر از اين ها مراعاتش رو بکنيد.

 تن رمينا اوقاتم را تلخ کرد:صداي چشم گف

 ـ چشم دکتر شما فقط بگيد ما بايد چي کار کنيم؟ 

 صداي دخترش از بغل دستم روي تخت آمد که با شيرين زباني گفت:

 ـ مامان اين آقاهه چرا همش خوابيده؟
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رين باري نشناستم، آخدست کوچکش را به روي مژه هاي بلندم کشيد و از حس قلقلکي که بهش دست داد، ريز خنديد. حق داشت 

 که ديدتم، يک سال را به زور داشت. هه! من را "آقاهه" خطاب مي کرد.

دوباره سرم روي  شيطنت و نوع خنديدنش من را به ياد تابان انداخت. به يک باره از جام خيز گرفتم، اما درد امانم را بريد و

 متکا افتاد.

 خمت عفونت مي کنه ها!دکتر: چي کار مي کني؟ پسر همين جوري پيش بري، ز

 به سختي الي پلکم را باز کردم، نگاهي به اطراف انداختم و در آخر نگاهم را روي مادر ثابت نگهداشتم.

 ـ گـ... گوشي من رو از توي ماشين بياريد!

مادر به خدمت کار داخل اتاق اشاره زد، خودش با قربان صدقه باالي سرم ايستاد و بوسه اي سرشار از مهر مادري روي چشمم 

 کاشت.

مادر فداي چشم هات بشه، نگفتي بدون تو من بايد چيکار کنم؟ چرا نمي گي چي به سرت اومده؟ ساميار مي گفت بعد از اينکه  -

م بهت دادن، اين حال وخيمت به خاطر همونه؟ عروسم کجاست؟ ساميار که هيچي نمي گه، فقط بلده از اينجا رفتي يه پرونده مه

هفته اي يه بار اين جا بياد، اراجيف به هم ببافه و بره. خودت برام تعريف کن عزيز دلم؛ اگه بدوني... من و پدرت به همون خبر 

 ! هاي تک و توک و پراکنده ي ساميار دلمون خوش کرده بوديم

 اشک هايش را پاک کرد، به ياد شيطنت هاي ساميار خنديد و ادامه داد:

ـ آدم نمي دونه کدوم حرفش راسته و کدومش دروغ! يه بار مي گفت کارتن خواب شدي، يه بار مي گفت حامله اي و ديگه خيلي 

 مي خواست بهت لطف کنه، مي گفت: بهت تجـ... کردن و مي خواي به زور شوهر کني!

زادم با تعجب و پرسشگر نگاهم مي کرد، در دل گفتم:? دنبال جواب کدوم سوالت هستي؟ من خودم به خاطر حضور خواهر 

 ناگهانيم توي اين خونه گيجم!?

مگه من قسم نخورده بودم ديگه پام رو اينجا نمي ذارم؟ چشمم به در بود و منتظر خدمتکار بودم که گوشي ام را بياورد. سعي مي 

 اي مادر گوش نکنم، اما آخرين جمله اي که گفت کبابم را در آورد:کردم به حرف ه

ـ من که از خالت خبر ندارم، تو الاقل رويا رو مي آوردي! دلم براشون يه ذره شده. تو که رفتي آن قدر تنها شديم که انگار همه 

 باهامون قطع رابطه کردن!

 زهر خندي زده و گفتم:

 نزنيد. ـ رويا رفته! ان قدر در موردش حرف

حتي با وجود اينکه چشم هايم را درشت کرده بودم، قطره هاي اشک بي امان از گوشه ي چشمم پايين ريختند. مادر شوکه جلوي 

دهنش را گرفت، اما ناراحتي مامان مالکي براي آرامشم نشد، بلکه نيش خند روي صورت رمينا بود که حال دلم را طوفاني تر 

 زوم کرده ام و دندان مي سايم، بلند گفت: کرد. مادر که ديد روي رمينا

 ـ رمينا بيا دخترتم بردار برو يه سر به شوهرت بزن از کيه تنهاست.

رمينا اخم هايش را در هم کشيد، طلبکار جلو آمد، بچه را از روي تخت کش رفت و با گفتن:?خاليق هرچه اليق!?اتاق را ترک 

 کرد.

 را داخل اتاق انداخت و گوشي ام را کف دستم گذاشت. هنوز در بسته نشده بود که خدمتکار خودش

 خدمتکار: بفرماييد آقا، امر ديگه؟

. انتظار مامان سر تکان دادم که از اتاق خارج شد. دست کشيدم اشک هايي که از زور عصبانيت پايين ريخته بودند را پاک کردم

شم گذاشتم؛ نظاره ماره ي تابان را گرفتم و گوشي را کنار گوبراي به حرف آمدنم را بدون نتيجه گذاشتم، با دلشوره ي آشکاري ش

ا چيزي به گر مادر شدم که موهايم را نوازش مي کرد. بوق ها داشتند نفس هاي آخرشان را مي کشيدند که تماس وصل شد، ام

 وزي گفتم:جز سکوت به گوشم نرسيد! سکوتي آغشته به صداي نفس هايش. همين ضربانم را ريتميک کرد، با خنده مرم

 ـ هنوز زنده اي؟
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ودم نبود، انگار منتظر يک کلمه بود تا منفجر شود، صداي جيغ ممتدش مادر را به تعجب و من را به خنده وا داشت. دست خ

 جديدا عجيب در دلم شيرين مي زد! مامان دهن باز کرد، اما دستم را روي لبش گذاشتم که چيزي نگويد.

 ري؛ يه نفس بگير!ـ خيله خب، فهميدم چقدر نفس دا

 با اصرار هاي مکرر مامان که تمرکزم را از بين مي برد، گوشي را روي اسپيکر گذاشتم.

 تابان: تو چي؟

 متعجب گفتم:

 ـ من چي؟

 تابان: کي بيام حلوات رو بخورم؟

 اخم هاي مادر در هم تنيد، خواست حرفي بزند که با خنده ابرو باال انداختم.

 گفتم:با لحن جدي رو به تابان 

 ـ من تا حلواي تو رو نخورم که نمي ميرم؛ کجايي!؟

 

 تابان: زير پل هوايي!

 

 ـ ان قدر با نمکي فشار خون نگيري! دارم مي گم کجايي؟

 

 ـ به تو چه؟ وقتي من رو تو اون حال ول کردي و رفتي بايد نگرانم مي شدي!

 عصبي گفتم:

 ـ من نگرانت نيستم، دوباره امروز خودت رو توي آينه نديدي هوا برت داشت؟

انقدر طاق باز خوابيده بودم که احساس کمر درد شديد داشتم، خواستم چرخ بزنم که صداي ناله ام بلند شد. مامان به کمکم آمد و 

 به پهلو چرخاندم.

 دم ها حساب نمي شه، جواب اراجيفت رو نمي دم.تابان: اگه خدا بخواد داري مي ميري؟ فقط چون مرده جزو آ

 

 ـ ببين من وقت ندارم با تو الس بزنم، فقط يک کلمه پرسيدم کجايي؟ چرا ان قدر آسمون و ريسمون مي بافي؟

 

تابان: زندگي شخصي من به تو ربطي نداره، ولي جواب سوالت رو ميدم تا آرزو به دل نموني. به عشقم زنگ زدم بياد ببرتم 

 ؛ محمد جونم به يه آدم فضول سالم کن!خونه

 

 صداي سالم مردانه که در گوشم پيچيد، آمپر چسباندم و قبل از اينکه هوار بزنم تماس قطع شده بود.

 

 مادر: چشمم روشن پسر اين کيه؟ چت شده چرا صورتت کبود شد؟!

 

ده ام. به سرعت به نويد پيام دادم: ? تابان رو اين که چه شکلي شده بودم را نمي دانستم، اما شواهد موجود مي گفت ترسناک ش

چيکار کردي؟ ?و بدون چک کردن پيام هاي فراواني که از دلربا، نويد و ساميار دريافت کرده بودم، گوشي را روي پاتختي 
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م فروکش پرت کردم. جواب کار تابان را هم به شب و تمرين هاي معروفم موکول کردم، با فکر تنبيه هاي شديد بدني عصبانيت

کرد و تازه توانستم مادر را ببينم که پرسشگر سر تکان داد. مي دانستم تا ريز به ريز اين يک سال و خورده اي را برايش 

تعريف نکنم نمي گذارد پا از اين اتاق بيرون بگذارم. تابان که تمامي ذهنم را اشغال کرده بود، به کناري ترين گوشه ي ذهنم 

 تبعيدش کردم و گفتم:

 چي بايد بگم؟ـ 

 مادرـ همه چي رو! اين مدت کجا بودي؟

 ـ اولش که خونه ي بچه ها بودم تا تونستم خودم رو جمع و جور کنم يه خونه بخرم!

 با کنجکاوي گفت:

 ـ خونت کجاست؟

ترين جاي  احتمال مي دادم با جواب دادن به اين سوال آسايش از خانه ام رخت ببندد، آن هم خانه اي که در حال حاضر خطرناک

 شهر بود.

 ـ يه روز مي برمتون!

 اخالقم را مي دانست پس اصرار بي جا نکرد.

 مادر: هنوز قهري؟

 شاکي گفتم:

 ـ من حتي نمي دونم االن اينجا چيکار مي کنم! حتي نميدونم دليل اصليم براي حضورم توي اين زندون چيه؟

 با ناراحتي ابرو در هم کشيد و درحالي که با انگشت هاي دستش بازي مي کرد، گفت:

 ـ نگفتي، هنوز قهري؟

خودش مي دانست چطوري رامم کند. همين يک سال نيم هم زيادي سر سختي کردم تا توانستم در موضعم بمانم. کنارم روي 

 تخت نشست، دست به ته ريش دو سه روزه ام کشيد و گفت:

 نوز قهري!ـ پس ه

 کمي شرم کردم و گفتم:

 ـ يکم!

 مادر: نمي خواي تعريف کني؟

 چرا، چرا مي خواستم! دلم ديگر توان کشيدن اين همه بار را نداشت. بي مقدمه شروع به تعريف کردم:

ه مي کردم و شايدم با ـ يک هفته اي مي شد که از اينجا رفته بودم، اما بازم رويا رو نمي ديدم. نمي دونم شايد داشتم خودم رو تنبي

خودم قهر کرده بودم. بالخره گريه هاي پشت گوشي رويا دلم رو نرم کرد و به ديدنش رفتم. دلم خيلي پر بود، در مورد همه چيز 

کلي درد و دل کردم؛ از پرونده ي جديدي که دستم رسيده و عجيب فکرم رو مشغول کرده بود، از اينکه نياز به يه دختر نفوذي 

 تا شما و کدورتي که بينمون پيش اومده بود.داشتم، 

 در جواب اين همه درد و دل يه چيز گفت: بيا باهم پنهوني ازدواج کنيم!

 

مي خواستم نشوکه شده بودم! قصدم ازدواج بود، اما شرايطش رو نداشتم. زنده موندنم توي اين ماموريت دست خدا بود و من 

مي کنيم. بماند  م اگه اين پرونده به خير و خوشي تموم شد، روز بعدش با هم ازدواجرويا رو الکي پاي بند خودم کنم. شرط کرد

ه و با پافشاري که چقدر گله و شکايت و داد و بيداد کرد، آخرش هم با قهر رفت... اما به دو روز نکشيد که زنگ زد، بي مقدم

 گفت: مي خواد اون دختر نفوذي که الزمش داشتم، باشه! 

 ون بود که براي من شرط بذاره.اين بار نوبت ا
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 گفت: اگه موفق شد که بر مي گرده و با هم ازدواج مي کنيم، اگر هم موفق نشد، هيچ وقت بر نمي گرده. 

 .به هيچ وجه نمي خواستم قبول کنم، اما با فشاري هايي که از طرف اداره و سرهنگ بهم وارد مي شد، مجبور شدم

ود که صبح ها که به دست مي آوردم، خودم رو بيشتر به رويا نزديک مي ديدم. کارش اين ببا هم کار مي کرديم، با هر مدرکي 

 ريئسشون به باشگاه بدنسازي بره و از اون طريق متوجه بشه داروهاي غير مجاز رو کي و چه جوري جا به جا مي کنن، اصال

 .ون هم شب ها رو با هم مي گذرونديمکيه؟ به عبارت ديگه از اون طريق مي خواست نفوذ کنه. بعد از اتمام کارم

دست گير و  تا اينکه همه چيز به جاهاي خوب رسيد، مدارک تکميل شد؛ فرداش موعد دادگاه قرار بود حسام احضار، در ادامه

ه سرش قسم بمجازات بشه، آخه مثل اين خالف کارهاي فراري زندگي نمي کرد! خير سرش پيش همه آدم آبرو دار و اميني بود، 

 خوردن. مي

قرار گذاشتيم من به اداره برم و وقتي برگشتم، دوتايي آماده بشيم و به محضر بريم. رو ابر ها بودم و براي خودم رويا مي بافتم. 

وقتي از اداره به خونه برگشتم، هرچي گشتم، مدارکم نبودن! ولي کاش فقط مدارکم نبود. رويا هم گوشيش رو جواب نمي داد و 

ام يه ايميل با اين مضمون که رويا قسمت من نيست اومد، نوشته بود... نوشته بود، داره ميره! رويا رو هم مي نيست شده بود! بر

 خواد ببره و در نهايت ساعت پروازش رو زده بود.

 حالم از خودم به هم مي خورد؛ هر کاري کردم، نتونستم ممنوع الخروجش کنم. چون مدرکي تو دستم نداشتم!

م براي اينکه يه وقت قاضي رو نخريده باشن، مي خواستم مدارک رو روز دادگاه به دستشون برسونم که مثال منه خر، منه نفه

جاشون امن باشه. مطمئن بود نمي تونم کاري بکنم، براي همين از عمد ساعت پروازش رو برام ايميل کرده بود تا بسوزم. آخه 

سوزونده بودمش. از گرفتن بار هاي قاچاقش بگير تا دستگيري چندتا از  توي اين يک سالي که دنبال کار هاش بودم، خيلي جاها

افرادش که توي زندان خودکشي کردن و باز هم دستم به جايي بند نشده بود! اين که من فهميدم همه ي اين کار ها زير سر حسام 

 هستش رو رويا بهم گفت، اما هيچ مدرکي نداشت و اين براي منم جاي سوال بود!

 ي صحبتم صورتم از اشک خيس شده بود و با صداي شکسته ادامه دادم:آخر ها

 ـ بابا نفرينم کرد اين جوري شدم، نه!؟ 

 صداي گريه ي مادر بلند شد و گفت:

ـ هيچ وقت اين حرف رو نزن که فقط من ديدم بابات هرشب بعد از نمازش دعاگوت بود. فقط من ديدم بعد از رفتنت کمرش 

 کشيدي؟ شکست، بميرم مادر چي

 بعد از اين که ته توي ماجراي تابان را هم در آورد، کلي دلداريم داد و در نهايت رضايت داد تنهام بگذارد.

 

??? 

در حال لباس پوشيدن، جلوي تک آينه ي قدي اتاق ايستاده بودم. شلوار قد نود، کت تک به تنم نشسته بودند و ته ريش آنکادر شده 

صورتم را جذاب تر جلوه مي داد. همانطور که به آينه خيره شده بودم، ذهنم به دو روزي که مثل برق و باد گذشت، پرکشيد... 

رده بودم و عجب کتک مفصلي زده بودمش! هنوز هم که هنوزه وقتي به يادش مي افتادم، حسابي محمد را به چه راحتي گير آو

دلم خنک مي شد و جيگرم حال مي آيد. در تمام طول اين دو روز مدام با تابان دعوا و جربحث داشتيم. هرچقدر من از اين تنش 

 ابي مي ترساندم.لذت مي بردم، تابان به شدت ناراضي بود، رنج مي کشيد و سکوتش حس

 

ابل توجهي من از زير زبانش کشيده بودم که سه روز ديگر) يعني همين امروز( دوباره با همان شخص  مالقات دارد و به طور ق

ب به خوردم داده بودند؛ مکش يک رديا -. نويد و ساميار با کلي کش هم همزمان همراه با دلربا به مهماني کاري دعوت شده بودم

 از اينکه تابان به هوش بيايد، يکي هم به گردنآويز او وصل کرده بودند.آن روز قبل 

ايستاد، با کلي  با برخورد موي تابان به دستم، به خود آمدم. با موهاي جنگلي، صورتي قرمز از گريه جلوي من رو به روي آينه

ي را براي شخص ثالثي در پشت تلفن مر و گريه و زاري يک دستي مو شانه مي کرد. تازه متوجه شدم که اين غر ها غ -غر 

 زد:

 تابان: ميرال سر جدت ميرزا مقوا، پاشو بيا يه فکري به حال من بکن!
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 از توي آينه نگاه خصومت باري به من که با غرور يقه ي کتم را ميزان مي کردم انداخت و ادامه داد:

 چ، فقط زخم گوشه ي لبم بيشتر مي سوزه!ـ آره بابا هنوز کبوده، هرچي کرم پودر روش مي زنم، محو نمي شه هي

ودم نياوردم. ته دلم به خاطر اين که دست سنگينم را رويش بلند کرده بودم، مثل سگ پشيمان بود، اما يک درصد هم به روي خ

 دادم: چرخيدم جعبه فلزي سيگار و فندک نقره ام را از روي پا تختي بردارم، ولي همچنان با دقت به حرف هاش گوش مي

 آره يکم استرس دارم، اگه ببازم و به عرب ها حوالم کنه چي؟ ـ

 

جعبه فلزي سيگار از دستم افتاد، سيگارهاي دست پيچ شده ي کوبايي ام روي زمين پخش شد و هرکدام به يک طرف رفت. 

گيشان را به آتش عصبي به جعبه شکسته شده روي زمين چشم دوختم و به اين فکر کردم:?اگر باليي به سرش بيايد، چگونه زند

 بکشم که خدا را خوش بيايد؟?

 

نگاه تابان را روي تيره ي پشتم احساس کردم. گويي کمي اين پا و آن پا کرد و سپس صداي قدم هايش را شنيدم؛ به ثانيه نکشيد 

ان ببرم و به که هيکل ريزه اش جلوي چشمانم نقش بست. از صبح هر کاري مي کردم، نمي توانستم اين استرس آشکار را از مي

چيز هايي غير از مالقات تابان با آن پست فطرت ناشناس فکر کنم، هرچه مي کردم تهش به همين موضوع مي رسيد. بيشتر از 

 اين مي ترسيدم که سرم را توي آن مهماني کوفتي گرم کنند و باليي سرش بياورند.

 

 موهايش را پشت گوش فرستاد و طلبکار گفت:

 -مين و زمان داري خصارت مي زني؟ اون از جهاز مامانم که ناقصش کردي و اين هم از اين. نوچ ـ چته پس از صبح به ز

 نوچ لياقت نداري که مي دوني چقدر پولش بود؟!

 

خم شد و از روي زمين جعبه را برداشت، بيخيال حاضر شدن روي تختم نشست و سعي کرد جعبه را دوباره سر هم کند. عجيب 

باز کرده بود! بعد از باليي که سر محمد آورده بودم، حتي نگاهم نمي کرد و جدا از کتک هايي که ازم مي بود که بالخره زبان 

 خورد، هيچ ارتباطي با هم نداشتيم. مي دانستم محمد دوستش دارد و به بهانه ي تمرين محکم تر مي زدمش.

ست دادن عزيزانم. )هوف مگه اين سليته خانم عزيز همچنان مضطرب نگاهش مي کردم، فکر کنم فوبيا گرفته بودم! فوبياي از د

 بود؟(

 

 تابان: ها؟ چرا مثل ماست نگاهم مي کني؟ کمد رو بگرد ببين يه لباس به درد بخور پيدا مي کني امروز بپوشم؟ 

 همچنان داشت با فنر بين لوال هاي در جعبه ور مي رفت.

 تابان: باز که وايستادي د برو ديگه!

 

رداشتم و توي چرخيدم و درش را باز کردم. از ميان لباس ها بلند و گشادترينشان را تخمين زدم، همان را بگيج به سمت کمد 

 فتم:صورتش پرت کردم. بي توجه به حرص خوردنش، کيف پولم را از جيب شلوار جينم خارج کردم، داخل کتم گذاشتم و گ

 ـ ببينم چيز ديگه تنت کردي، خونت حالله!

 يک نگاه به مانتو مشکي و بلند انداخت، سپس نگاه عاقل اندرصفيه به من کرد و گفت: 

 ـ مگه مي خوام برم آبياري؟

 

 بيخيال بقيه ي صحبتش، نگاهي به ساعت بند چرمم انداختم و گفتم:
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 ـ من رفتم، ساميار رو گذاشتم که از دور مواظبت باشه تا دست از پا خطا نکني.

و تمرين هات که ديروز انجام دادي، امشب هر طور شده مي گيرم. شب دير ميام، شايد هم نيومدم، ولي ت جواب چهره نگاري هم

قبا زنگ زدي، رو انجام ميدي! در ضمن وقتي خواستي برگردي، دوباره بهم خبر ميدي. بفهمم دوباره به اون پسره ي کولي و يال

 کنه!به خاله مهلقا مي گم که توي اتاق بندازتت و درم قفل 

اق را ترک بلند شد به سمتم حمله کند که پايش به پاي ديگرش دهن کجي کرد و پخش زمين شد؛ لبخند کجي زدم و با غرور ات

 کردم. صداي جيغ و داد نامفهومش تا پشت در هم مي آمد...

ارم تابان را به من براي بار هزمهلقا که دوباره توي بستر بيماري افتاده بود تا من را ديد به سختي از جايش بلند شد با استرس 

 سپرد. از اين مجهوالت مي ترسيد، نه! بهتر بود بگويم از من و بازي هايم که رو نبودند مي ترسيد.

https://forum.98iia.com/topic/6195-اِنتقام-َســـرباز-رمان-نقد-و-معرفي-mhtaنودهشتيا/-انجمن-کاربر 

ان راحت کردم، به سرعت از خانه بيرون زدم و با ماشين شخصي که به تازگي از اداره بعد از اينکه خيالش را از زنده ماندن تاب

برداشته بودم به سمت محل قرار با دلربا رفتم. در طي يک تماس سه دقيقه اي براي هزارمين بار با ساميار اتمام حجت کردم که 

 من و دنبال من راه افتادن شود. شش دانگ حواسش را به تابان بدهد، يک امشب را بيخيال مراقبت کردن از

 

کنار خانه به سبک اروپايي دلربا متوقف شدم و با دو بوق حضورم را اعالم کردم که به سرعت از خانه خارج، باوقار سوار 

 ماشين مدل باالم شد و با کلي ذوق به سرو وضعم چشم دوخت، گفت:

 ـ آماده اي که؟

 بي اهميت جواب دادم:

 ـ ميبيني که!؟

 گوشه ي چشمي نازک کرد و با لب هاي آويزان گفت:دلربا 

 ـ منظورم به پوله!

 داشبرد ماشين را باز کردم؛ چشمانش از ديدن داشبرد مملو از دالر برق زد و با عشوه گفت:

 ـ عزيزم امشب بعد از بردنمون، از خودمون مي شي!

 

خارج  از شهر بود راندم. در آن مدت دلربا از ب بسم بي اشتياق سر تکان دادم، ماشين روشن کردم و به سمت محل مهماني که 

هللا تا م پايانش مي پرسيد و من بي توجه جواب مي دادم. اگر مي دانست ذهنم در گير چه چيز هاي مهم تر از رنگ چشم بچه 

 آيندمان هست، هرگز مزاحم اوقاتم نمي شد و ساکت مي نشست.

شديدي که ازم مي شد، حتي نتوانسته بودم کوچک ترين اطالعي از آن به جواب چهره نگاري آمده بود و به خاطر محافظت 

دست بياروم! بعد از اينکه آن شب با حال زارم محافظان را طي تعقيب و گريز گم کرده بودم، به شدت در کارشان دقت به خرج 

 مي دادند.

 

 دلربا: مي گم رهام! پس تابان خودش تکي مياد؟

 

 دم و سعي کردم کمي عادي تر از نگاهم بگويم:با چشم و دهن باز نگاهش کر

 ـ چطور!؟

 ابرو هاي مداد کشيدش رو به هم نزديک کرد و با لحن لوسي گفت:

 ـ خب عزيز دلم وسط حرف هام گوشي رو روم قطع مي کني همين ميشه ديگه! امشب بازيه!



 

98iiaa.ir 

 رمان سرباز انتقام انجمن رمان فور

 

ا به آن ويالي کذايي دير شده بود، دير گفته بود، وگرنه من از خدام بود که يک بهانه ي کوچک پيدا کنم و نگذارم تابان دوباره پ

رم دنده را بگذارد. براي جلو گيري از مشت محکمم به مقصد لب و دهانش، دستم را محکم به فرمون فشار دادم و با دست ديگ

 از ساعتي رانندگي که به زخمم فشار مي آورد، به مهماني رسيديم. عوض کردم تا آزاد نباشد. بعد

آينه صورتم  دلربا دوست گرمابه و گلستانش را رو به روي در ورودي ديد، با شوق از ماشين بيرون پريد و به سمتش رفت. در

اشين را پارک از اطمينانم، م را چک کردم که مبادا گريم پاک شده باشد و زخم هاي ريز و درشت روي صورتم نمايان شود. بعد

ستش حقيرانه نگاه کردم و بي ميل به دلربا پيوستم. دلربا با لحن فخر فروشانه اي من را به ساغر معرفي کرد، سپس به نامزد دو

 انداخت و گفت:

 ـ قبال ها خوش سليقه تر بودي!

مهماني اصلي از ساعت ده به بعد شروع مي شد و بالخره داخل ويال رفت و من هم پشت سرش راه افتادم. طبق گفته هاي دلربا، 

 به خواسته ي خودش بيش از اندازه زود رسيده بوديم.

خسته از وراجي هاي دلربا، آقامنشانه روي مبل تمام استيل نشستم و سعي کردم مهمان ها که رفتارشان نمايانگر بي گناه بودنشان 

مي رسيد، همين عوام بودند که به مهماني آمده بودند؛ دختر و پسر هاي بود را زير نظر بگيرم. تنها چيزي که به نظر مشکوک 

 کم سن و سال که با رقصيدن به شکل هاي عجيب و غريب تفريح مي کردند.

دلربا به خاطر حضور پر ابهت من جرعت قبول کردن پيشنهاد رقص کسي را نداشت، مغموم کنارم نشسته بود و مواظب بود که 

 ر نياورد.کسي من را از چنگش د

 ببخشيد؟! -

هجده ساله اي که با چشم هاي پرستاره نگاهم مي کرد،  -افکارم پاره شد، يک لنگه ابرويم را باال انداختم و طلبکار به دختر هفده 

 چشم دوختم و با لحني محکم، از آن هايي که تن تابان را مي لرزاند چه برسد به اين دختر بچه لوس و کم سن سال گفتم:

 وم!ـ مي شن

 دخترک با هول لباس چشمگير و کوتاهش را مرتب کرد و گفت:

 ـ من... من... يعني من از شما خيلي خوشم اومده!

تک خنده ي تمسخر آميزي زدم. نمي دانم قيافه ي برزخي دلربا را نمي ديد يا خودش را زيادي دست باال مي گرفت. ابرويم را 

 باال تر دادم و اين بار شمرده تر گفتم:

 ب!؟ االن بايد چي کار کنم؟ـ خ

 دخترک: مي شه بيشتر هم رو بشناسيم؟

 مانع بلند شدن دلربا شدم و خودم جوابش را دادم:

 ـ برو عمو، من اگه ازدواج کرده بودم، االن يه دختر هم سن و سال تو داشتم! برو که عصاب من زير درخت آلبالو گم شده.

 دختر با لب و لوچه ي آويزان گفت:

 اي قبول کني چرا دروغ به هم مي بافي!ـ نمي خو

 دلربا که همچنان دست من مانع بلند شدنش بود، با دندان غروچي گفت:

 ـ گمشو بچه تا ندادم بيرون بندازنت!

 دخترک نگاه بغض دارش را به من انداخت و کمي از ما فاصله گرفت، اما نگاه سنگينش همچنان اذيتم مي کرد.

ير و رو زو اشغال بودن گوشي ساميار داشت پيرم مي کرد. با قاشق محتواي داخل بشقابم را  ساعت ها از پشت هم مي گذشت

لوه رد و بدل مي کردم و خود را به نديدن مي زدم تا دلربا راحت تر با پسر چشم آبي که نصف هيکل من را هم نداشت، دل و ق

 کند.
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! با وقت بود و چيزي تا شروع شدن بازي نمانده بود از استرس زياد لرزش دست و تيک عصبي بر من قالب شد بود؛ دير

رد و انگشت روي دسته ي مبل ضرب گرفتم و کالفه خواستم بشقابم را روي ميز عسلي بذارم که صداي پيام گوشي هولم ک

 .ستادمموجب شد بشقابم با صداي بلندي روي ميز بيافتد! با سرعت پيام را چک کردم و از بهت متن درون آن، سر پا اي

 

 " رهام شرمنده! به جون خودت که عزيزمي چهار چشمي رديابيش مي کردم، ولي يهو گمش کردم!"

 

س هاي گمش  کرده؟ يعني چي؟ که چي؟ کشتمت ساميار! زندت نمي ذارم. هزار و يک فکر ريز و درشت آشوبم کرده بود. نف

 بلندم، دستم که مدام مشت مي شد، موجب شد همان دختر چند ساعت پيش با شتاب به سمتم بدود.

 عزيزم خوبي؟ چت شده؟ -

 با صداي خفه، اما ترسناکي گفتم:

 م گم و گور شو که دنبالم گوشتم واسه قربوني!ـ از جلو چش ها

بي توجه به نگاه شوکه ي دختر، مسير خروج را در پيش گرفتم. چيزي که ديدم آب خنکي روي آتش وجودم ريخت، اما آتش 

 بزرگ تري بر پا کرد...

ه دو مرد وارد سالن شد. هر هر تابان با لباس پوشيده، اما جلف که توجه همه را در همان ثانيه اول به خود جلب کرد، به همرا

کنان سر به سر يکي از آن ها مي گذاشت و با مرد ديگر غش و ضعف مي رفت. ان قدر نگاهش کردم که بالخره سنگيني نگاهم 

موجب شد چشمش در چشمان خون بارم بي افتد. رنگ از رخش پريد، اما به ثانيه نکشيد که بين دو مرد پناه گرفت و به سمت 

 که همچنان پشت ستون بزرگ با آن جوجه رنگي دل مي داد و قلوه مي گرفت.دلربا رفت 

 

آن چنان موزون و لوند راه مي رفت که صداي تمام پسر هاي اطراف درب درآمده بود. دلم از اين مي سوخت که من به خاطرش 

ر آن واحد هم به باد کتک بگيرمش و تا مرض سکته رفته بودم و او با بهترين حال ممکن وارد شده بود! دلم مي خواست بروم، د

حلقه اش با آن نوار مملو از  -هم آن لباس شب بلند و دانته ي مشکي را توي تنش جر بدهم. اصال کسي حق نداشت موهاي حلقه 

 نگين دور سرش که يک دور هم به دور گردنش پيچيده شده بود را ببيند.

 

ن يک دقيقه هم از آن دو مرد فاصله نمي گرفت. يک ربعي مي شد که با خودش هم مي دانست خونش برايم حالل شده، براي همي

ولع غذا مي لمباند و من هم با ولع در ذهنم به روش هاي مختلف زجر کشش مي کردم. احساس مي کردم تمام حجم خون داخل 

 قلبم مي خواهد از چشم هايم بيرون بزند. 

 ، به من اشاره زد که آماده باشم و چيزي تا شروع بازي نمانده!دلربا از کنار همان دوستش که جلوي در ايستاده بود

تابان به قصد شستن دست هايش به سمت دستشويي که واقف در حياط خلوت پشت ساختمان اصلي بود رفت. خودم را به نديدن 

ان پا تند کردم، از ميان معدود زدم، اما ثانيه اي بعد از جا بلند شدم، شال حرير دلربا که روي مبل بود را برداشتم و به سمت تاب

دختر و پسر هاي وسط سالن راه باز کردم و ميانبر زدم. رو به روي در دستشويي به ديوار سراميکي تکيه دادم و دست هايم را 

 روي سينه قفل کردم. هواي حياط حسابي خنک و صاف بود و همين ترقيبم مي کرد که مدام نفس هاي بلند بگيرم.

انداختم. ان  دستشويي باز شد، چشم هاي خون بارم را از حالل نصفه و نيمه ي ماه گرفتم و به صورت تابان به محض اينکه در

ي کالج مزين قدر شوکه شد که دوباره داخل دستشويي رفت! خواست در را پشت سرش ببند که پيشدستي کردم، پايم که با کفش ها

ه سمت بباز کردم. به راحتي يک پرنده ي کوچک گرفتمش، به زور  شده بود را الي در گذاشتم و با ضرب دست هايم در را

نار صورتش بيرون هولش دادم و به ديوار چسباندمش. چند ثانيه اي فقط نگاهش کردم، خيلي خودم را کنترل کردم که مشتم ک

 روي ديوار آجرنما دستشويي فرود آمد.

 بي اختيار چشم هايش بسته شد و جيغ خفه اي کشيد.

توي صورتش هوار  انمان شايد به ميلي متر رسيده بود. صورتم را تا جايي که به هم برخورد نداشته باشيم، جلو بردم وفاصله مي

 زدم:
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کدوم گوري بودي که ساميار گمت کرد، هان؟ اون دو  ـ شناگر ماهري هستي، نه؟ فقط حيف شدي، آب توي دست و بالت نيست!

 يه نفر کفافت رو نميده، با دو نفر...نفر کين؟ ديگه کارت به جايي رسيده که 

ي کردم مانقدر نفس کشيدن برام سخت شده بود که وسط صحبتم صدام قطع شد. سينم به شدت باال و پايين مي رفت و احساس 

 االن است که سکته را بزنم.

فته و ي بيني اش گراز بهت حال خرابم جرئت حرف زدن نداشت؛ دهنش را براي توجيح باز کرد که انگشت کشيد ام را جلو

 گفتم:

 ـ هيـ... ـس، هيس نشنوم صدات رو! نشنوم... !

ازش کمي فاصله گرفتم وکالفه دست در جيب کتم بردم، سيگار جديدي که خريده بودم را درآوردم و گوشه لبم گذاشتم، با فندک 

 المم باال مي آمد:روشنش کردم و تک کام عميقي ازش گرفتم. در حيني که صحبت مي کردم، دودش همراه با ک

 ـ بازي چي شد؟ بردي؟

چشم هاي به خون نشسته ام و دود سيگار منظره ي مخوفي ساخته بود که همچنان بي پناه به ديوار چسبيده و نگاهم مي کرد. 

و  کتک هاي اين دو روز زبانش را کوتاه که نه! کمي نوکش را زده بود. صداي زنگ گوشي ام که بلند شد، متوجه شدم دلرباست

 به دنبالم مي گردد.

 کام ديگرم را با جان و دل تر گرفتم و گفتم:

ـ جواب نميدي، نه؟ امشب جنازت رو مي ندازم تابان، حاال ديگه با مرد غريبه مي گي و مي خندي؟ موهات رو جمع کن، اين 

 شال رو هم روي سرت بنداز و  گمشو بريم!

 رد و با داد گفت:صداي من که آرام شد، تابان تازه خودش را پيدا ک

ـ اصال به تو چه، هان؟ تو رو سننه؟ زندگي شخصي من به تو چه ربطي داره!؟ دو روزه که دارم کتک مي خورم، مگه چيزي 

گفتم؟ آره خجالت نکش، امشب هم بزن! آدم بي کس و کار نهايتش بايد گوشه ي خيابون بيوفته و بميره! يه روز چنان انتقامي 

وا بمونه، يه کاري مي کنم که توي کثافت کاري هات غلط بخوري! با مرد غريبه حرف زدم؟ خـ... ازت مي گيرم که چشمت 

 ـوب کردم، باز هم  مي زنم...

ديگه طاقت نياوردم و با همان دستم که سيگار را گرفته بودم، چک محکمي توي دهنش زدم که خاکستر سيگار روي دستش 

طوري بشه، فقط مي خواستم به حرف زدنش ادامه ندهد.  اصال دست خودم نبود،  ريخت و پوستش را سوزاند. نمي خواستم اين

براي کس ديگر که مي خنديد، ديوانه مي شدم و کنترلم از دستم مي رفت. موفق شده بودم ساکتش کنم، اما به اين قيمت که دوباره 

 ، اما اين کار را نکند، اما قهر نکند.چشم هايش را ازم دزديد. دلم مي خواست او ده برابر بدتر از اين من را بزند

 گوشي ام که براي بار دوم به صدا درآمد را جواب دادم و دلربا را مطمئن کردم که تا چند دقيقه ي ديگر به او ملحق مي شوم.

نگاهم به تابان افتاد که مغرورانه وسط حياط خلوت ايستاده بود و دست به کمر ماه را تماشا مي کرد. نا خواسته ژست قشنگي 

 گرفته بود، چمباتمه روي زمين نشستم و با زاويه اي که ماه هم در عکس بيافتد ازش عکس گرفتم.

آسيب شديدي به او زده بودم. چند قدم ميانمان را پر کردم و بي چيزي به اسم عذرخواهي در خونم نبود، اما اين بار ناخواسته 

هوا موهاي حلقه حلقه شدش را در دست گرفتم. بي توجه به مقاومتي که مي کرد، نوار پر نگين دور سرش را باز کردم و تمام 

 دقتم را به کار گرفتم تا موهايش را ببافم.

 در همان حين سر حرف را باز کردم:

 ي سوزه؟ـ دستت خيلي م

 چيزي جز سکوت آيدم نشد! اين بار مسمم تر گفتم:

 ـ خودت يه کاري مي کني که عصبي بشم ها، آي خانوم فقط بچه هاي دو ساله قهر مي کنن ها!

 تابان: آره من دوساله ام، به من دست نزن!

 خنده روي لبم نقش زد، موهايش را از عمد کشيدم که دوباره لب به حرف زدن باز کرد:

 ي ولم کن، مگه از وحشيا فرار کردي؟ـ آي
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 بي توجه به آخ و اوخش سوال بي ربطي پرسيدم:

 ـ مگه بهت نگفته بودم چي بپوشي؟ 

 تابان: خب که چي؟

 کارم تمام شده بود، پايين موهايش را با همان نوار بستم و گفتم:

 ـ برگرد نگاهم کن تا بگم چي!

 اخت، گفت:وي آخرين دکمه ي پيراهنم ثابت کرد و يک لنگه ابروش باال اندبا قيافه ي برزخي به سمتم چرخيد، نگاهش را ر

ـ ببين داري زيادي حرف مي زني ها! اگه خيلي راست مي گي و خودت رو آدم غيرتي مي دوني؛ برو عشقت) دلربا( رو جمع 

 کن که همه رو به فيض نرسونه!

 نمي شم!(هه اين بار تيرت به سنگ خورد خاله ريزه، ديگه عصبي  -)هه 

در حالي که به رد انگشتانم به روي صورتش خيره شده بودم، شال حريري که روي شانه انداخته بودم را برداشتم، با دقت 

 خاصي روي سرش انداختم و با شرارت گفتم:

اي بي اهميتش ـ من به عشقم نگفتم که کار هاي خودم به خودم مربوطه و کار هاي تو هم به خودم مربوطه که بخوام پيگير کار ه

 بشم! قرار دادي من کيه!؟

ثانيه به ثانيه قيافه اش جمع تر مي شد، در نهايت کفشش را بلند کرد و پاشنه اش را روي پايم فرو کرد که از دردش دلم ضف 

 رفت، اما چيزي به زبان نياوردم. فقط به قيافه ي بچه گانه اش خنديدم.

 خره به چشم هايم نگاه کرد و گفت:به نشانه تهديد انگشت در هوا تکان داد، بال

 ـ قرار دادي تو عمته! دفعه ي آخرت باشه...

 وسط حرفش دويدم و گفتم:

 ـ عصبانيه من کيه!؟

 انگشتش پايين کشيد، دستش را مشت کرد و جيغ کشيد. مستقيم توي چشم هاي گرد شده اش نگاه کردم و با نهايت پرويي گفتم:

 من عشق کردي بستته، بريم که عشقم منتظرمه! ـ خب ديگه هرچي از بودن در کنار

 تابان: نچايي! بفرما راه باز جاده دراز مي توني بري پيش عشقت؛ من ديگه يه دقيقه هم اينجا نمي مونم.

نصف حرفش را در حالي که به سمت در ورودي مي کشيدمش زد. وارد سالن شديم، باز اين حجم زياد نگاه هاي خيره بود که 

 بان افتاد. از لجم نگاه چندش آوري به تابان کردم و در حالي که به زور با خود راه مي آوردمش، گفتم:روي من و تا

 ـ بس که زشت شدي، همه نگاهمون مي کنن.

 

دختره ي وزه  مي دونست کجا بزنه که بي برو برگشت جواب بگيره. با آرنج به پهلوم کوبيد که تا کمر دوال شدم و تا به خودم 

مسلط شوم، مثل ماهي از دستم  سر خورد و دوباره به آن دو مرد پناه برد. از همان جا برايم زبان درازي کرد و به سمت جايي 

غر کردن، به سمت ورودي بزرگي هدايتم کرد و با  -دلربا به طرف من آمد، بعد از کلي غر که دلربا اشاره زد، رفت. سپس 

 لوندي تمام کنار قدم زد. سوييچ ماشين را ازم گرفت و به خدمتکار داد تا دالر ها را بياورد.

 

کنار نشسته بودند و  رمايه گذاراندلربا و تابان رو به روي دو پسر جذاب که از قيافه هايشان داد مي زد دورگه بودند، نشستند. س

به جا روي بازي اين چهار نفر به صورت جدا گانه شرط مي بستند. عجب چيزي شده بود، در عرض يک ساعت پول کالني جا

 مي شد!

ي نيم ساعتي مي شد که کارت ها در دستشان مي چرخيد و من فقط از قيافه ي پر از شيطنت تابان بود که نتيجه بازي را دنبال م

کردم. اواسط بازي بود که همايون سر رسيد و با پول هنگفتي که روي تابان و دلربا شرط بست، تقريبا مي شد گفت که محاسبات 

 همه را به هم ريخت.
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ريرش که خود به سرش انداخته بودم، ور برود. حتند با شال  -دلربا به حرف تابان گوش نمي داد و همين باعث مي شد تند 

 ار که عصبي مي شد به جون موهايش يا هر چيزي که روي سر داشت، مي افتاد.عادت داشت هرب

چک روي دکمه آمار تک به تک افرادي که روي کاناپه ها نشسته بودند، با توجه به فيلم برداري نا محسوسي که با دوربين کو

ير شدنشان عمل بته در اين مهماني دستگلباسم مي کردم تا به االن درآورده شده بود. مدرک خوبي براي دست گيرشان مي شد، ال

 حساب نشده اي به شمار مي رفت.

 

که هيچ،  تمام حواسم روي حرکات همايون بود که از بازي راضي به نظر مي رسيد، تا اينکه، حرکت ناگهاني تابان نفس من

 نفس همايون را هم به شماره انداخت! کارت هاي توي دستش را زمين زد و با فرياد گفت:

 ن با يه مشت جر زن بازي نمي کنم!ـ م

 هم همهه اي سالن را فرا گرفت، به سرعت از جايم بلند، باالي سرش ايستادم و جوياي ماجرا شدم.

تابان: رهام ببين اين به اصطالح داور که پشت سر ما وايستاده، همش روي کارت هاي من آينه مي گيره و اين ها هم دست من 

 رو راحت مي خونن!

 حسادت از چشم هايش فوران مي کرد، گفت: دلربا که

 ـ کشمش هم دم داره، آقا رهام! توي نفهم براي چي دستت رو يه جوري جمع نمي کني که نتونن ببينن؟

تابان را با حرص از پشت صندلي بلند کردم، بي توجه به اعتراض هاي جمعيت، جلوي چشمان حيرت زده ي همايون تمام 

 جمع کردم و با دندان هاي کليد شده گفتم: دالرهايم را از گوشه ي ميز

 ـ من به اين شرط بندي ادامه نميدم، اين بازي برنامه ريزي شدست؛ با بچه طرف نيستيد که... !

همايون هم که پول هايش را از دست رفته مي ديد، به تبعيت از من بلند شد. پول هايش را از روي ميز جمع کرد، با نگاه افتخار 

رم شد و بي توجه به اعتراض ها به سرعت از سالن خارج شد. بايد ردش را مي زدم. با کالفگي تابان را از آميزي نظاره گ

 سالن به سمت بيرون بردم و با نگاه آخرم به دلربا، به او فهماندم که حرف درستي نزده است.

شن کردم و به فکر فرو رفتم. نه مي بالخره موفق شدم که همراه با تابان از آن مهماني مهم خارج شوم. عصبي سيگاري رو

توانستم تابان را در اين ساعت از شب و وضع خراب مدعوين تنها بگذارم و نه بي خيال تعقيب ماشينشان شوم؛ بايد از کارشان 

 سر در مي آوردم!

سيگارم گرفتم و به گوشه  سه قدم جلو تر از من ايستاده بود و همچنان ناسزا بار دلربا مي کرد. آخرين کام را هم از -تابان دو 

 اي پرتش کردم. با دو قدم بلند خود را به تابان رساندم و از پشت به سمت ماشينم هولش دادم.

 ـ بجنب ديرمه! 

لخ کنان پشت سرم راه افتاد. سوار ماشين شخصي اداره شدم و به محض اينکه تابان روي صندلي  -نگاه عصبي بهم انداخته و لخ 

ين را تا ته فشار دادم که با صداي وحشتناکي از زمين کنده شد. به فاصله چند ماشين از ماشين همايون قرار گرفت، گاز ماش

حرکت مي کردم. تابان مدام غر مي زد و زير بم ماشين جديد را برسي مي کرد. ماشينش وارد کوچه اي شد و من هم بعد از 

همه چيز خراب مي شد. تا جايي که مي شد، بايد بي صدا و مخفي کمي مکث وارد شدم. اگر متوجه مي شدند که تعقيبشان کردم، 

 عمل مي کردم!

 وف، نـ... ـون ُخشکيه، نَمکيه... !پ -تابان: پـ... ـوف 

را از دستش بگيرم  صداي تابان که پشت بلندگو ماشين اداره هوار مي کشيد، مو به تنم سيخ کرد. به ستمش خيز برداشتم تا بلندگو

 گرفت و از طرف ديگر کمربند مانعم شد. که آن را باالتر

 تابان: آهن آالت، آهن ضايعات خريداريم! بدو بيا وايستادما!

به سرعت نور کمربندم را باز کردم. بلندگو را همراه با دستش چنگ زدم و از جلوي دهنش دور کردم. قبل از اينکه صورت 

ابي دير شده بود و دو نفر از همدست هاي همايون داخل ماشين هايمان ديده شود، در تاريکي کوچه دنده عقب گرفتم، اما حس

پريدند و پشت سرمان آمدند. بي توجه به اين که چسب گاز استريل روي زخمم چسبيده بود و کش مي آوردش، با سرعت سرسام 

جلوي چشمم مي آوري مي راندم. طوري که تابان در صندلي فرو رفته بود، پشت سر هم جيغ مي زد و هفت جد و آبادم را 

 آورد.
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نارم نبود، دور مي بالخره دست از تعقيبم برداشتند، از اين حرکت ناگهانيشان شاخ هايم بيرون زده بود. مطمئنا اگر تابان در ک

 زدم تا سر از کارشان در بيارم، اما...

ر دستش مي کارد مي زدي خونم در نمي آمد. تعقيب بي سر و صدايم را توي بوق و کرنا جار زده بود! اين فضولي ها آخر کا

يغ ممتد، اشکش هم داد. به روي خود نياوردم که ديگر تعقيب نمي شويم و پدال گاز را با جان و دل تر فشار دادم که همراه با ج

 در آمد.

 ، واي بپا! مگه مي خواي به کشتمون بدي؟!تابان: تر... روخدا رهام

 حرصي دنده عوض کردم و با دندان هاي کليد شده گفتم:

 ـ دعا کن بميريم، وگرنه مي خوام تيکه تيکت کنم.

پياز فروشيه؟ اين همه تو توي بلندگو  -تابان: منم وايميستم و برو بر نيگات مي کنم. چرا نگفته بودي شغل سومت سيب زميني 

 يه بار هم من امتحان کردم! چي ميشه گدا؟! داد زدي،

 عصبي تر از قبل به آينه بغل نگاه گذرايي انداختم و گفتم:

 ـ تابان تو مي دوني چيکار کردي؟ حتي با مرگت هم نمي توني جبران کني!

و مشت هاي  عصبي کمربندش را باز کرد. گويي خشم بر ترسش قلبه کرده بود که به سمتم چرخيد، موهاي سرم را مي کشيد

 نامنظم و سنگينش را هرجا که مي آمد، فرود مي آورد. نفس زنان گفت:

 ـ هي من رو تهديد نکن ها، فک کردي کي هستي!؟ نون خشکي!

ديدم به صفر رسيده و به خاطر اينکه بازويش را به فرمون چسبانده بود، قادر به کنترل ماشين هم نبودم. با بدبختي ماشين را 

عد از ايست کامل با يک حرکت به سمت پنجره ي سمت خودش هول دادمش. دست هاي لرزانم را به کف سر کنار کشيدم و ب

 کشيده و گفتم:

ـ مي خواي بميري، آره؟ گند زدي به کارم، طلب کار هم هستي؟  مي دوني بايد چقدر ديگه صبر کنم تا دوباره همنچين موقعيتي 

 ان کرده.پيش بياد؟ مطمئنن تا االن از اونجا نقل مک

 لب بااليي اش را به دندان گرفت و محزون گفت:

ـ دفعه ي آخرت باشه که سر من داد مي زني ها! الل بودي بگي کسي نبايد متوجه ما بشه سرو صدا نکن!؟ همه کار رو مي 

و ان قدر هم  خواي با زور انجام بدي، اصال کي بهت گفت من رو هم با خودت ببري؟ همون جوري که اومده بودم، بر مي گشتم

 منت سرم نبود!

جديدا تابان زيادي دل نازک شده بود، يا من زيادي دل رحم؟ کالفه موهاي بهم ريخته ام را سرو سامان دادم و سيگار آتش زدم. 

در سکوت به قيافه ي بچه گانه اش که از شدت خشم سرخ شده بود و چشم هايش که از فشار عصبي پر و خالي مي شد، خيره 

 شدم...

??? 

بعد از راهي کردن تابان به کافه و ترتيب مراسم آشتي کنون با دلربا، از پشت بام به کوچه ي پشتي رفته بودم و پس از يک 

درگيري جزئي با پير زن صاحب خانه با تاکسي به اداره آمده بودم. حاال جلوي سيستم يکي از بچه هاي چهره نگاري نمي دانستم 

 م!از خوشحالي بخندم يا گريه کن

 

ا را هقيافه خودش بود، اصال مگر مي شد که شمايلش از مخيله ام خارج شود؟! حاال يک ريش تراشيده شده که اين حرف 

 نداشت. پس برگشته... اون بي همه چيزي که زندگي ام را به اين جهنم تبديل کرده بود، برگشته است!

 ديشب تابان افتادم که در پاسخ به سوالم گفت:مي دانستم اين دو پرونده يک ربط هايي باهم دارند. ياد حرف 

 هام شانس آوردم، حال مرده خوب نبود و بازي رو بردم!"ر -" 
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شناخته بود؟ نحاال همه ي مجهوالت ذهنم حل شده و تنها يک عالمت سوال بزرگ در ذهنم مانده بود! چطور تابان پدر خودش را 

 صحبت کرده بود، حسام نبود؟ مگر پدر تابان حسام نبود؟! مگر طبق عکس چهره نگاري شده، شخصي که با تابان 

 رحيمي: بله قربان؟ متوجه منظورتون نشدم!

 انگشت هايم را روي پا بازي دادم و گفتم:

 ـ چيزي نگفتم. 

ه قواي ترس و دلهوره ي عجيبي تمام وجودم را برداشته بود. حسام هيچ معلوم هست داري چه غلطي مي کني!؟ همان طور ک

ه از چشم ل رفته ام را ريکاوري مي کردم، اين شاهين بود که با شتاب وارد بخش چهره نگاري شد و با شوق و شعفي کتحلي

 هايش هويدا بود، گفت:

 ـ شناسه دالر هايي که دادي پي گيريشون کنم به حسام مربوط مي شه!

رسيده بود و حضور دالرهاي حسام روي ميز  جوري سرم را بلند کردم که صداي ناله استخوان گردنم بلند شد! مدرک از غيب

پوکر چه معني به جز هم دستي در پولشويي اين جور داستان ها داشت!؟ با اين سوتي هاي به جا مانده ازش، مي شد گفت که مي 

در دل خواهد قسم بخورد، با همايون و... هم دست است. از خوشحالي دستم را بلند کردم، روي ته ريش چند روزه ام کشيدم و 

 گفتم:? چاکرتم اوس کريم.?  قدرت تکلمم را از دست داده بودم و فقط مثل مسخ شده ها شاهين را نگاه مي کردم.

شاهين: چته پسر؟ هنوز خبر مهم مونده... وقتي چند وقت اداره نياي، نتيجه ش اين مي شه که خبر هاي دسته سوم و چهارمم 

 خوشحالت مي کنن!

 با فکر اينکه خبر دومش چيز خوبي نيست بادم خالي شد. درست مثل من روي ته ريشش دست کشيد، لب تر کرد و گفت:

 _ اوني که به خاطر دستگيريش تير خوردي، زبون باز کرده!

 باورش برايم سخت که نه... مثل قبول يک موجود ماورائي مي ماند!

???? 

 ***داناي کل***

خبر هاي نچندان جديد غرق شده بود، به فاصله ي چند اتاق آن طرف تر شنود ها به نفع حسام کار  در حالي که رهام در شعف

مي کردند. هيچ کس تصورش را هم نمي کرد که خر حسام تا اين حد برو داشته باشد! هيچ کس به مخيله اش هم خطور نمي کرد 

و تر است. مرتضوي طي تماس کوتاهي با رئيس اين روز که رهام هر کاري کند، باز هم اين حسام است که يک قدم از او جل

هايش خبر ناخوشايند را مخابره کرد، از خوشحالي دريافت مژدگاني هنگفت، بلند شد و با يک سيني چاي به سمت اتاق چهره 

 نگاري روانه شد.

رونش خبر نداشت که چه رهام بي توجه به چهره ي خندان مرتضوي، طعنه اي به او زد و از کنارش رد شد. هيچ کس از د

بلوايي برپا بود. به جستوجوي جواب سوالش مي شتافت و همه خيال مي کردند مي رود که خودش را براي يک عمليات فوق 

سري آماده کند. هه! چه خيال خامي، حاال که فکرش از بابت بازگشت حسام راحت شده بود، تنها چيزي که اين گونه مضطربش 

 ان بود و بس... !کرد " تابان" بود. تاب

تابان براي بار صدم اشک هايش که براي چکيدن مي رفتند را پاک کرد و به چهره ي ساميار که با وجود اينکه به سختي درد 

 مي کشيد، اما باز هم لبخند بر لب داشت نگاه انداخت.

قدر زشت و بي  راه ساميار... آخ، چهساميار: مگه اومدي... مرده شورخونه؟ اه، اه دماغت رو پاک کن! االن ميان مي گن:? هم

 کالسه!?

 شوخي بي مزه و بي جاي ساميار نه تنها حالش را بهتر نکرد، بلکه داغ دلش را تازه تر کرد.

 ـ تو... تو چرا نگفته بودي...؟ تو که صحيح و سالم بودي، پس اين درد کوفتي از کجا اومده؟ 

که طاقت يک قطره  حکم ساميار به ناگاه فرو ريخته بود و برخود لرزيد. سامياربه ياد چند ساعت پيش افتاد که قامت بلند و مست

 اشک دختر شيرين رو به رويش را نداشت، در سدد تغيير موضوع بحث بر آمد:

 ـ مي گم مي توني برام يه شيشه... پيدا کني؟
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 کرد و گفت: تابان چشم هاي رنگي اش که در حالت طبيعي به اندازه ي کافي درشت بود را درشت تر

 ـ براي چي؟

 ساميار ديگر طاقت ديدن صورتش را نياورد، نفس عميق و سرشار از دردي کشيد، چشم هايش را بست و گفت:

 ـ آخه آب غوره گرونه، توام که داري مفتکي مي گيري، جمع کنم و ببرم بفروشم!

ر روي جويا شود، يک قطره اشکش بي اختياهمان طور که تابان روي صورت ساميار خم شد تا علت بسته شدن چشم هايش را 

د، چشم هايش تا لب هاي تب دار ساميار افتاد. انگار برق سه فاز به او وصل کردند که به يک باره لرزه ي خفيفي در تنش افتا

ج وب حراآخرين حد باز و چشم در چشم تابان شد. ميخ صورتش شده بود، اگر مثل دختر هاي دور و برش بود که به راحتي چ

 به خودشان مي زدند، مطمئنن از فرصت استفاده مي کرد و...

همان لحظه در اتاق باز شد و به ديوار چسبيد. مادر پير ساميار که از آن پيرزن هاي خوش مشرب و کمي شم کارآگاهي داشت، 

خشيد و با عصا ضربه ي عصا زنان وارد اتاق شد. با ديدن تابان که تا کمر روي ساميار خم شده بود، به راه رفتنش سرعت ب

محکمي روي سر تابان زد. به محض بلند شدن سر تابان يکي هم نثار ساميار از همه جا بي خبر کرد. ساميار که حسابي شوکه 

 شده بود، دوباره با دست قلبش را چنگ زد و گفت:

 ـ آخ ننه! تو ننه سامياري، ننه کارگاه گجت نيستي که هميشه سر بزنگاه مي رسي!

دفعه ي آخرت باشه به من مي گي ننه ها، مگه من چند سالمه؟ دوباره چشم من رو دور ديدي و براي خودت حرم سراي  پيرزن:

 قاجاري درست کردي؟ چشم سفيد! يه لشکر هم که پشت در صف بستن.

 تابان همان طور که سرش را مي ماليد، متعجب غرق تماشا خنده ي از ته دل ساميار شد.

نه، خودت دفعه قبل گريه مي کردي که بچم داره ناکام از دنيا ميره! رفتم خانواده ي پر جمعيت تشکيل دادم ساميار: نه ديگه ن

 غصه نخوري.

انگار نه انگار که ساميار مريض بود و دوباره حمله ي قلبي بهش دست داده بود. نه خودش به روي خود مي آورد و نه مادر 

 قنج مي انداخت. پيرزن به صورت زد و گفت: پيرش که صورت سفيد و تپلش دل ساميار را

 ـ حاال توي اين گروني خرج مهريه اين ها رو از کجا بيارم؟

حاال تابان هم متوجه ي طنز کالمشان شده بود و با خنده هايش آن ها را همراهي مي کرد. تابان براي هوا خوري اتاق را ترک 

، دهنش باز ماند... دختر هاي متعددي با سر و وضع هاي متفاوت پشت کرد و از چيزي که پشت در اتاق مراقبت هاي ويژه ديد

در ايستاده بودند، براي ساميار اشک مي ريختند و با يکديگر بحث مي کردند که بالخره ساميار براي کدام يک از آن هاست. سر 

 تکان داد و در همان حال گوشي اش به لرزه درآمد.

**** 

 ـ بله؟ بله!؟ چرا حرف نمي زني؟

تک سلول هاي تنش احساس مي کرد. مي ترسيد اشتباه کرده باشد، اصال مي ترسيد  -حرف نمي زد، چون ترس را با تک 

دوباره آرامشي که به تازگي ميان جو صميمي خانواده ي دو نفره پيدا کرده بود را از دست بدهد. گوشي را از گوشش فاصله داد، 

تيکه ي پازل اين پرونده داشت جور مي شد و رهام  -وي فرمون زد. تيکه روي صندلي بغل پرت کرد و خم شد، سرش را ر

حاال ديگر هيچ رقبتي براي پيدا کردن تکه ي آخر اين پازل که آدرس حسام بود را نداشت. وحشت داشت، نه! شايد هم به ميزان 

 زيادي پشيمان بود.

د. سرش را ين را مي دانست و حسابي خودش را باخته بوتابان هرگز به خاطر شکنجه هاي ناحقي که شده بود، نمي بخشيدش. ا

 بلند کرد و به دنبال سيگار گشت، بعد از روشن کردنش، نگاه تمسخر آميزي به دود سيگارش انداخت و گفت:

 ـ هه! قرار بود فقط وقتي عصبي  هستم، باشي؛ حاال ديگه به جاي همه فقط تويي!

 گار را براي هميشه کنار بذارند: به خاطر من نکش!"" همه سيگاري ها منتظر يک جمله اند تا سي

دلربا که  يادش نمي آمد کي به خانه برگشته است و حاال توي ماشينش چه مي خواهد؟ گوشي اش به صدا درآمد، با ديدن اسم

د روي صفحه روشن و خاموش مي شد، دوباره اطالعات وارد بخش پردازشي مغزش شدند. به ياد آورد که امشب مي خواه

 آخرين پالن از اين پرونده ي مسخره را اجرا کند.
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 صدايش را صاف کرد و جواب داد:

 ـ بله؟ 

 دلربا: زنگ زدم بگم امشب اومدني گوشيت رو با خودت نيار، مي خوام هيچ کس مزاحم شب دو نفرمون نشه.

 ميل گفت: با انگشتان کشيده اش که سيگار را نگهداشته بود، چشم هاي خسته اش را مالش داد و بي

 ـ هرچي تو بخواي...

 دلربا که تحت فشار قرار گرفته بود، دوباره لب باز کرد و گفت:

 ـ به خاطر من به هيچ کس هم نگو!

رهام لبخند يک طرفه اي روي لبش نشست، اين دلربا چه دري وري هايي مي گفت. مي خواست چه بگويد؟ مثال مي خواست به 

 ا رو بيارم؟!  اصال مي توانست چيزي بگويد؟ اگر مي خواست هم، نمي توانست.تابان بگويد: دارم ميرم دخل دلرب

 ـ باشه نمي گم، قبل از تاريکي هوا اون جام؛ فعال تا اون موقع مواظب خود باش.

 دلربا با گريه تلفن را قطع کرد، به پدرش چشم دوخت و گفت:

 هايي که دادي باش، وگرنه... ـ راضي شدي؟ قول دادي يه مو هم از سرش کم نشه ها! مواظب قول

به رفتارش نمي آمد، اما عجيب دلبسته ي رهام مغرور شده بود و اينکه مي دانست زن باباش ) رويا( عشق ابدي رهام است، پاي 

بندش نمي کرد که تک پر رهام باشد و هر از چندي سرو گوشش مي جنبيد. به رويا که وزنش را روي پدر انداخته و کنارش 

د، با نفرت نگاه کرد و خانه لوکس_ آپارتمانيشان را ترک گفت. تمام طول مسير تا رسيدن به ماشينش را اشک ريخت نشسته بو

و براي سالمتي رهام دعا کرد. چاره اي نداشت، اگر با پدرش هم کاري نمي کرد، بايد جنازه اش را تحويل مي گرفت. اين 

ماند. اصال خودش هم هست تا بيش از اندازه اذيتش نکنند. در دل هزاران  جوري الاقل مطمئن بود هر کاري هم کنند، زنده مي

 بار افسوس مي خورد که کاش يک دختر معمولي بود و امشب رهام فقط براي او مي شد...

  

تا تاريکي هوا وقت زياد بود، رهام نمي خواست اين فرصت را از دست بدهد. دلش مي خواست بار ديگر حماقت اين روز هايش 

ا ببيند. دست خودش نبود، دلش گواهي بد مي داد؛ شايد ناقوس هاي پايان اين زندگي نکبت بار بود که به صدا در آمده بودند. ر

بس که هرچه مي دويد به هيچ جا نمي رسيد، خسته شده بود. گوشي به دست گرفت تا شماره اش را براي بار دوم بگيرد، اما 

خشک شد. چندين بار رويش زوم کرد و از زوم در آورد تا بالخره فکر هاش را يک چشمش روي عکسش که ديشب گرفته بود، 

 جا جمع کرد و تماس گرفت.

 تابان: بي کار نيستم پنج دقيقه يه بار گوشي رو بردارم و الو ' الو کنم ها، کارت رو بگو!

 به حرف زدن باز کرد. سيگار را از شيشه بيرون انداخت، با عزمي جزم شده استارت ماشين را زد و تازه لب

 ـ مي خوام ببينمت.

 تابان: عه نه بابا! مگه من موزه لوبرم که مي خواي بياي بازديد؟

 ـ اصال حوصله ي اراجيفت رو ندارم، دارم ميام جلوي در کافه.

 تابان: اونجا نيستم، بيا بيمارستان!

 ت و دوباره به خود آمد.اسم بيمارستان که به ميان آمد، قلبش چند ثانيه اي دست از کار برداش

 ـ اونجا براي چي؟

 تابان: ساميار...

کرد. ده دقيقه  اسم ساميار را که شنيد، خودش ادامه ي حرف تابان را حدس زد و با گفتن) يک ربع ديگه اون جام( تماس را قطع

ي بافتند، خنده بر اي مي شد از اتاق ساميار خارج شده بودند و هنوز هم به خاطر چرند و پرند هايي که ساميار و مادرش به هم م

ييدن عطر نندگي مي کرد و کالفه به دنبال سر رشته ي کالمش مي گشت. تابان که حسابي از بولب داشتند. رهام بي هدف را

 وجود رهام لذت مي برد، چشم بست و زير آواز زد:
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 ـ توي يک ديوار سنگي دوتا پنجره اسيرن 

 دوتا خسته دو تا تنها يکيشون تو يکيشون من

 ديوار از سنگ سياه سنگ سرد و سخت خارا

 دايي به لباي خسته ي مازده قفل بي ص

 نمي تونيم که بجنبيم زير سنگيني ديوار

 همه ي عشق منو تو قصه است قصه ي ديدار

 

 هميشه فاصله بوده بين دستاي منو تو

 با همين تلخي گذشته شب و روزاي منو تو

 راه دوري بين ما نيست اما باز اينم زياده

 تنها پيوند منو تو دست مهربون باده

 بمونيم زنده هستيم تا اسيريمما بايد اسير 

 واسه ما رهايي مرگه تا رها بشيم ميميريم

 

 کاشکي اين ديوار خرابشه منو تو باهم بميريم

 توي يک دنياي ديگه دستاي همو بگيريم

 شايد اونجا توي دلها درد بي زاري نباشه

 ميون پنجره هاشون ديگه ديواري نباشه

 رهام: نهار خوردي؟ 

 دش رو به قيافه منتظرش دوخت و گفت:تابان چشم هاي ريز ش

 ـ گل لگد نمي کردم، مثل قورباغه پريدي تو ساز و آوازم ها!

 رهام باخنده ي مسخره اي دست برد، مقنعه تابان را تا چانه اش پايين کشيد و گويي دلش تنگ شده باشد، گفت:

 ـ دوباره زبون در آوردي که!

 داند، با لجبازي گفت:در حالي که مقنعه اش به جاي اوليه برمي گر

 ـ تا کور شود هر آن کس که نتوان ديد.

 

 رهام که مي خواست از اين فرصت طاليي نهايت استفاده را ببرد، بي قيد خنديد و بلند گفت:

 ـ بشمار.

ه حسابي از اين کدقايقي بعد به پيشنهاد رهام وارد يک رستوران معمولي شدند و پشت صندلي هاي يک ميز دنج جا گرفتند. تابان 

در آخر نگاه  دعوت ناگهاني و شوکه و خوشحال شده بود، با لب هايي که محار خنده رويش محال بود، به اطراف نگاه انداخت و

 کار خودش راحت کرد و با يک جمله شروع بحث را به خود تابان واگذار کرد.متشکرش را به رهام دوخت. رهام 

 ـ االن هر سوالي که داري، مي توني از من بپرسي! 
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ان عمل مي قبول کردن رهام به اين مهرباني برايش غير ممکن بود. چه قدر خوب مي شد اگر هميشه تا اين حد منطقي و مهرب

داشت با يک نکه به دنبال اين آرامش مي گشت و حاال که به آن رسيده بود، هرگز دوست  کرد! انگار دل تابان خيلي وقت بود

رامش طلوع سوال احمقانه از ميان ببرتش. رهام که مي خنديد، همان رستوران کوچک برايش به وسعت دريا مي شد و دلش به آ

د. رهام اين دل تنگ مي شد، به عکسش پناه ببر مي رسيد. بايد اين خنده هاي چند سال يک بارش را قاب مي گرفت، تا هر وقت

جوري را چه قدر عميق دوست داشت، اصال اخمش را هم دوست داشت، غرورش را هم خريدار بود. اگر اين دعوا هاي 

 ميانشان مجال مي داد، زوج خوبي مي شدند...

ا به خودش واي دست ايجاد شده، تابان ررهام که از انتظار به حرف آمدنش خسته شد، با دست به روي ميز ريتم زد. صداي ن

 آورد؛ دستاش را به زير چانه جک زد و گفت:

 ـ هر سوالي که باشه؟!

 رهام با تامل به سقف خيره شد، نفس منقطعي کشيد و گفت:

 ـ حاال تو بپرس، خدا رو چه ديدي؟! شايد جواب دادم.

ختري به رهام شد. دست خودش نبود، دوست داشت گلدان تابان به قهر سرش را به سمت ديگر چرخاند و متوجه نگاه خيره د

روي ميز را توي سر دختر هيز خورد کند. اصال چه معني مي داد، حاال که بعد از يک مدت طوالني با هم بيرون در آمده 

 بودند، کس ديگري از او فيض ببرد؟ با عصبانيت به سمت رهام چرخيد، متوجه خنده ي روي لبش شد و با اخم گفت:

 اصال الزم نکرده تو بخندي، اخمو باش! من اون جوري هم مي تونم سوال هام رو بپرسم. ـ

رهام که از حسادت تابان حسابي لذت مي برد، به صندلي تکيه داد و همان طور که چشم هايش را روي صورت تابان تيز مي 

 کرد، يک لنگه ابرويش را باال انداخت و گفت:

 ـ اين جوري وايستم خوبه؟

 ن که صداي ذوق مرگ شدن دختر منفور چند ميز آن طرف تر را شنيد، به پيشاني زد و گفت:تابا

 ـ االن بدتر شد که! مگه مي گم ژست عکس بگير!؟ از اون اخم ها که ابرو هات توي هم گره مي خوره، از اون ها بکن!

 :رهام که شيطنتش حسابي گل کرده بود، با نمک تر از قبل لبخند مليحي زد و گفت

 مي ترسي ها! -

تابان که گويي روي ميخ نشسته بود، براي دختر مزاحم بيشتر از قبل اخم در هم کشيد و در دل گفت:?بي شعور خب از اين 

لبخند هاي دلبر توي خونه هم مي توني برام رو کني ها! جمعش کن تا دختره چشممون رو کور نکرده.? و بعد براي اينکه 

 مضحکي کرد و از بين دندون هايش گفت:طبيعي به نظر برسد، لبخند 

 ـ نه من عادت دارم، نيشت رو ببند!

 

رهام تا جايي که امکان داشت، اخم در هم کشيد و مثل گذشته به تلخي زهرمار نظاره گر تابان شد. چه قدر دلش براي اين 

يقتش روشن کرد. خودش هم دقيقا نمي تعصب تابان بي جنبگي مي کرد! رفتار خوب تابان، کور سوي اميدي در ته دل سياه از حق

دانست اين همه احساس را نسبت به او از کي پيدا کرده است؟ از اولين بار که توي کافه ديده بودتش و يا نه! از همان روز هايي 

که که بي صدا تعقيبش مي کرد و محو شيطنت هاي زير پوستي اش مي شد. چه باليي سر تابان سرزنده ي چندي قبل آورده بود 

حاال دلش براي خنده از ته دل او پر مي کشيد. اين فرصت را نبايد از دست مي داد، که اگر مي داد تا آخر عمرش را بايد با 

حسرت و عذاب زندگي مي کرد. شايد نفرين پدر دامانش را گرفته بود که بدبختي ولش نمي کرد. آه پدر عجيب کمر شکن از آب 

 در آمده بود.

ان بر توان بي نهايت ع بدون پايان را انتخاب کرديم، يا از همان اول شروع مان پايان نداشت که بداقبالي هايم" نمي دانم ما شرو

 است..."

 

ه است؛ حاال مي رهام که اخم در هم کشيد، دل تابان کمي رضايت داد. حاال مي فهميد که با همين اخم مزخرفش بوده که دل باخت

 رد. اصال چه معني مي داد که مرد بيش از حد لوده و شل باشد؟! فهميد که ابهتش را بيشتر دوست دا
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ي دادند، عشقشان چه حرف هايي که در دلشان مانده بود و هيچ کدام توان گفتنش را نداشتند. بايد بيشتر از اين به خود فرصت م

 معمولي نبود که بخواهند معمولي ابرازش کنند.

 ت:کمک مي کرد تا غذا ها را روي ميز بچيند، به رهام چشمکي زد و گفتابان در حالي که با روي گشاده به گارسن 

 ـ همه ي اخم هاي قبل از تو سوتفاهم بوده ها، تو فقط اخم کن!

ه، مگر به صداي خنده ي بلندشان تمام فضاي کوچک، اما دلباز رستوران را پر کرد. حاال ثبات شخصيتي نداشتند و يا هر چ

 مي با هم خوش مي گذراندند؟کجاي دنيا بر مي خورد اگر ک

تابان از شدت خنده به پشتي صندلي تکيه زد و سرش را عقب تر کشيد، بعد از رفتن گارسون بي توجه به آشوبي که از چهره ي 

رهام فرياد مي زد، شروع به خوردن کرد و کوچک ترين سوالي هم نپرسيد. زير نگاه سنگين رهام بشقابش را خالي کرد و 

 ي به شکمش کشيد، قدر شناسانه نگاهي به رهام کرد و گفت:صاف نشست. دست

 ـ خيله خب، اونجوري نگاهم نکن! من سير شدم، ديگه بريم.

 رهام نگاه عاقل اندر صفيهي نثارش کرد و گفت:

 ـ سوال...

 تابان پا برهنه بين حرفش دويد و با چشم هايي که سو_ سو ي غم مي زد، گفت:

ـ يه حسي بهم مي گه:?يه اتفاق هايي داره ميوفته که اصال خوشايند نيست.? الاقل توي همچين روزي دوست ندارم ازشون 

 خبردار بشم، فقط يه سوال...

 

رهام آب دهن قورت داد و پرسشي نگاهش کرد. تابان درحالي که از پشت ميز بلند مي شد، کيفش را از روي صندلي کناري 

 برداشت و گفت:

 از من متنفري؟  ـ

سپس ثابت ايستاد و اجزا صورت جذاب رهام را از نظر گذراند. جواب سوالش را که نگرفت، با خنده کيفش را به روي شانه 

 تنظيم کرد و گفت:

ـ تو حتي از پس يه سوال ساده هم بر نيومدي. فقط در همين حد بهت مي گم که برو دعا کن اون چيزي که داري از من پنهون 

ي رو يا من نفهمم، يا اصال چيزي که قراره بفهمم اون قدر ها هم دردناک نباشه؛ وگرنه شب و روزت رو بهم مي دوزم مي کن

رهام. اين رو از صميم قلب به خودم قول ميدم، به غرورم که تو زير کتک هات لهش کردي و به احساسم که هر روز ترک بر 

 مي داره.

 ادامه داد: خم شد، دست هايش را روي ميز گذاشت و

ـ تو هنوزم دلت به گفتن حقيقت نيست، چون نمي دوني با خودت چند چندي! من زود تر به خونه ميرم، حال مامان اين روز ها 

اصال خوب نيست. کاش مي شد صبح چشم هام رو باز کنم و ببينم تو يه کابوس ترسناک بودي که حاال توي واقعيت هيچ اثري 

 ازت نيست.

سرما در خودش جمع شد. رفتنش را نظاره کرد، بعد سرماي قلبش به تنش هم سرايت کرد و به خود لرزيد.  قلب رهام از شدت

 درست در لحظه ي آخر روي پا ايستاد و بي توجه به حضار داخل رستوران با صداي رسايي گفت:

ي هيچ وقت حتي گوشه اي از اين حسبودم؛ يعني مي خواستم که باشم... اما خداي باالي سرم شاهده که هيچ وقت ازت متنفر ن-

 که گفتي نسبت به تو توي دلم رخنه نکرد.

تابان  همه انگشت به دهن به کوه غرور روبه رويشان نگاه مي کردند که دستش رعشه داشت و نفسش به انتها رسيده بود.

ک تنه به ينت فرستاد؛ باز هم دستگيره در رستوران را شوکه رها کرد و به خاطر تند روي اش به خود و هفت جدو آبادش لع

ساس رهام به قاضي رفته و به روز خوبشان گند زده بود. ته دلش از اعتراف ظريف رهام عروسي برپا بود، همين قدر هم که اح

روج را در خاو تنفر نبود، برايش کافي بود. به سمتش چرخيد، به صورت مضطرب رهام لبخند ستاره باراني زد و دوباره راه 

 ت. حاال مي توانست با خاطر جمع تر و آرامش مضاعف به خانه برگردد.پيش گرف

 " آدم ها يک بار عاشق مي شوند:
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 اما نمي دانند عاشق اوني هستند که رفته...

 يا اوني که قراره بياد...!"

 

تابان دختر  اينکه چندي بعد رهام جسم يخ بسته اش را از روي صندلي کند و با گام هاي بلند از رستوران خارج شد. حتي فکر

 حسام نبود، خوشحالش مي کرد، اما خوشحالي توام با درد. درد آشناي از دست دادن. 

اين فکر ها در ذهنش حسابي پارادوکس ايجاد کرده بودند.  قبل از مالقات با دلربا مي خواست به شاهين خبر بدهد، اما گويي با 

خانه ي دلربا راه افتاد. دست و دلش به رفتن نبود، اما مگه کله شقي اش خود لج کرد که بي خبر حتي زودتر از موعد به سمت 

اجازه مي داد که زنگ خطر را بشنود. حتي به سر وضعش هم نرسيد، با همان شلوار اسلش و تيشرت ست اش راهي خانه دلربا 

ه بود و هر از چندي مجبور بود که شده بود. با همان کتوني هاي سفيد ساده، موهاي بلندي که ژل نخورده روي پيشاني اش ريخت

 با حرکت سر به کنار هدايتشان کند. حتي اين تيپ اسپرت شلخته هم چيزي از خوش جذابيتش کم نکرده بود. 

 

جلوي در خانه اي که دلربا در پيام آدرسش را داده بود، ايستاد و گوشي اش را به درخواست دلربا از جيب خارج کرد، روي 

توي داشبرد پرتش کرد. موهايش که يک طرفه روي صورتش ريخته بود را در آينه مرتب کرد. با ناخن  حالت پرواز گذاشت و

 زخم خشک شده گوشه چشمش را کند و وقتي ديد که ديگر ردي از زخم نمانده، لبخند جذابي به خود تحويل داد.

اره گره رفت و آمدها شد. جنب و جوش گويي اصال عجله اي براي ورود نداشت، سيگار آتش زد و از پشت پنجره دودي نظ

 -عوام به روح خسته اش انرژي تزريق مي کرد. حواسش را جمع پسر بچه اي کرده بود که از شدت اضافه وزن به سختي تاتي 

تاتي مي کرد و با ولع و کثيف کاري بستني شکالتي مي خورد. دل رهام برايش ضعف رفت، اما رهام به عنوان فرزند، يک 

خواست! يک دختر و بس، دختري با موهاي بلند و چشم هاي رنگي درست مثل تابان؛ اصال دلش فقط تابان را مي دختر مي 

 خواست!

وقتي سيگار به فيلتر رسيده را بين لب گذاشت، تازه متوجه شد که خيلي وقت است پسر بچه عبور کرده و او همچنان درگير 

ي شبيه آه کشيد و از ماشين خارج شد. پشت در بزرگ و آهني خانه ايستاد و دو بار تصور قيافه ي تابان بوده. نفس بلند باال، چيز

 پشت سر هم زنگ را به صدا در آورد. صداي بس آشنا، ولي در عين حال غريبه اي در آيفون پيچيد:

 رويا: به ببين کي اين جاست، زود اومدي شازده!

چه به سرش آمده بود که صداي چنين شخصي را به جا نمي آورد!  هر چي به مغزش فشار آورد صاحب صدا را به ياد نياورد.

از عجايب بود نه؟ آدم صداي شخصي که شبانه روزي با او صحبت کرده باشد را نمي شناسد؟ آن هم رهامي که به خاطر 

نمي آورد؟ مگر که صاحب اين صدا زندگي خودش، آينده اش، خانواده اش، همه و همه را با هم به آتش کشيده بود و حاال به جا 

 الزايمر گرفته باشد!

در با صداي تقي باز شد و رهام بي خبر از همه جا پا در حياط خانه گذاشت. بي توجه به محافظيني که دور تا دور ساختمان 

د اصلي ايستاده بودند، همچنان صورت تابان را در حين تهديد هاي بعد از نهار پردازش مي کرد و سعي داشت عکس العملش بع

از فهميدن ماجرا را حدس بزند. تا نزديکي هاي در ورودي آمده بود که چشمش به محافظين افتاد. يکه خورد و تا به خود بجنبد، 

بر سرش ريختند. تعدادشان زياد بود و تا يکي بزند، دو تا مي خورد. فکرش را هم نمي کرد تا اين حد ذهن مشغولي داشته باشد 

 کشان بردنش. -ا نبيند! الجرم تسليم شد و اندک راه مانده تا در ورودي را کشان که تعداد باالي محافظ ها ر

 

اد. مغز رهام قفل با چند تقه اي که به در نواختند، در به وسيله ي مرد چهار شانه اي باز شد و تنها به رهام اجازه ي ورود د

يد که صاحب کرده بود؛ توي بازي که خودش راه انداخته بود، داشت بازي مي خورد. تازه وقتي اين شوک به حد اعالي خود رس

 ديد. م استيل خانه اش لم داده بود و موهاي همان آشناي غريبه را نوازش مي کرد،خانه را در حالي که روي مبل تما

 ه! سالم رهام جان، جان جانان لنگه کفش گم کردي؟ب –حسام: به 

در راحت و قتمام حواسش يک جا را مي پاييد. فقط و فقط يک نفر، کسي که به خاطرش عذاب کشيده بود و عذاب داده بود. چه 

رد. دلش مي کتوي بغل حسام لم داده بود! رهام وقتي به خود آمد که رويا خودش را بيشتر در بغلم حسام جا  بي هيچ خجالتي

سردي  خواست هوار بزند، اما نزد. گريه؟ اصال حرفش را هم نزن! تمام اخم و نفرت يک ساله اش را در چشم ريخت و به

 نگاهش را از رويا گرفت، به حسام خيره شد و گفت:
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 مون ها دنبالت مي گشتم، توي زير زمين پيدات کردم.ـ تو آس

 حسام که خونسردي رهام متعجبش کرده بود، به رويا اشاره زد و گفت:

 ـ نگو که دلت براش تنگ نشده! من آدم اپن مايني هستم رهام جان، يه بغل ايرادي نداره.

 

 رهام دندان غروچي کرد، جلوي پاي حسام تف انداخت و گفت:

 ران آشغال هاي من رو جمع مي کنن، عادت به جمع کردن دوريز مردم رو ندارم!ـ اصوال ديگ

رويا و حسام هر دو با هم يکه خوردند. بايد به رهام حق داد، انتظار ديدن رويا توي اين اوضاع را نداشت. حاال که رويا را ديده 

د. مي مرد بهتر بود تا اينکه مي گفتند:? رهام بود، بيشتر از قبل مظلوميت تابان را حس مي کرد و دلش مي خواست که بمير

 خان تو يه بي گناه رو به نا حق اذيت کردي، به نا حق انتقام گرفتي!?

حسام که حسابي ضايع شده بود، از جا بلند شد و دستش را بلند کرد تا کشيده اي به رهام بزند، اما رهام دستش را در هوا گرفت 

 و گفت:

 دم بر مي داري!ـ داري بيشتر از گيليمت ق

 حسام: ببين االن تو شرايطي نيستي که واسم حد و مرض تعيين کني!

همان لحظه رويا جلو آمد، دست در هوا مانده حسام را در دست گرفت و به پايين کشيد. رهام نگاه حقيرانه اي نثار صورت 

 گرفته ي رويا کرد و گفت:

 حم اوقاتتون نمي شم! ـ فکر کنم آدرس رو اشتباه اومدم، بيشتر از اين مزا

 خواست مسير رفته را برگردد که حسام دستش را گرفت و گفت:

 ـ کجا؟ تازه رسيدي، باهات کار دارم.

 

بدون هماهنگي قبلي، رهام را هول داد که به خاطر ناگهاني بودن حرکتش به روي مبل افتاد. رهام به سمتش خيز گرفت، اما قبل 

 گرفتند و مانع حرکتش شدند. از بلند شدنش دو نفر دست هايش را

 دندان ساييد و با ياد آوري سال گذشته، رو به حسام گفت:

 ـ دوباره چي مي خواي؟

 حسام که از ديدن رهام کت بسته حسابي لذت مي برد، لبخند مرموزي زد و گفت:

ها توي دام بيوفته! مي خوام ـ خوشم مياد قضيه رو زود مي گيري، خودتم خوب مي دوني که حسام آدمي نيست که به اين راحتي 

 اين بار خودت پروندت رو بهم لو بدي.

 

 رهام پوزخند صدا داري زد و گفت:

 ـ به همين خيال باش. پاي تک تکتون رو مي کشم اونجايي که لياقتش رو داريد!

ز بيني اش پاره و حسام که از بسته بودن دست هاي رهام مطمئن بود، به خودش جرعت داد و مشت محکمي توي دهنش زد که لب

 اش خون جاري شد.

 

ني! تو که با حسام: مي خوام اون عکس چهره نگاري شده، شماره شناسه ي دالر ها رو برام بياري و آثارش رو از اداره پاک ک

و بهت دادم. من باشي، اون سرهنگ خنگ هيچ کاري نمي تونه بکنه. البته بايد بگم که من بزرگواري کردم و اين فرصت عالي ر

 براي من مثل خوردن يه عصرونه ي دل انگيزه.وگرنه از بين بردن تو و اون اسناد 
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 با وجود درد دهنش، لب هايش را کش داد و خنده صدا داري کرد، گفت:

که اگه اين کار  ـ زيادي خودت رو دسته باال گرفتي، شاه دوماد! مگه که جنازم رو بفرستي تا اين کارها رو برات بکنه! هرچند

 چيز رو لو داده و حتي... رو هم بکني، باز هم نوچت زير شکنجه همه

 با فکر اين که بهتر است ماموريتشان را لو ندهد، ساکت شد. حسام متفکر نگاهش کرد و القيد گفت:

 ـ کدوم نوچه؟ همون که يه ساعت پيش توي زندان کشته شد؟!

 به رهام نزديک تر شد و ادامه داد:

 داد؟  ـ خب حرکت بعديتون چيه؟ ديگه چه چيز هايي رو اون بي پدر لو

 رهام با فکر اين که محموله هاي بعدي آن ها هم به راحتي توقيف مي شود، بلند تر از قبل خنديد و گفت:

 ـ وقتي التماس مي کني تا بيشتر بفهمي، خوشم مياد!

 حسام مشتش را باال برد تا اين بار صاف توي دهنش بزند که در خانه باز و صداي جيغ دلربا مانعش شد.

 يکار مي کني؟ـ بابا داري چ

بابا؟ دختر اصلي حسام، دلربا بود؟! گفتن همين جمله براي فرو ريختن رهام کافي بود. چطور خودش زودتر نفهميده بود؟ اما از 

کجا و چه جوري بايد مي فهميد!؟ شستش را که بو نکرده بود. تابان... ناباور به صورت دلربا خيره شده بود و سر تکان مي داد. 

اشتباهي،  -ش کس ديگر بود و درست با همان شخص دل مي داد و قلوه مي گرفت، آن وقت سر آن دختر بي گناه سرباز انتقام

 عقده هايش را خالي مي کرد.

 دلربا جلو دويد و صورت در بهت مانده رهام را بين دستاش قرار داد، گفت:

 هيچ راه ديگه اي به ذهنم نرسيد! ـ توروخدا من رو ببخش، مي خواستن بکشنت تا از سر راهشون برت دارن؛ من

 با خشم صورتش را از بين دستان دلربا بيرون کشيد و فرياد زد:

 ـ به من دست نزن، از جلو چشم هام گمشو.

حسام: هوش چته رم کردي؟! از دختره برام بگو، حالش خوبه؟ هنوز زندست يا لت و پارش کردي؟ اسمش چي بود؟ آها يادم 

 اومد، تابان!

دت خشم دست هايش را از چنگ باديگار ها آزاد کرد و به سمتش حمله برد، اما دوباره گرفتنش و اين بار حسام رهام از ش

 دستور داد:

 ـ اين حيف نون رو محکم تر ببندينش!

عقب گرد کرد و با گرفتن دست رويا اون رو به خودش آورد. رويا فقط دلش براي رهام سوخته بود. حسرت؟ نه! رهام اصال 

حسرت خودن را نداشت، البته از نظر خودش. حسام بيشتر برايش خرج مي کرد، بيشتر به حال خود رهايش مي کرد. ارزش 

 فقط کمي پير بود و همين! در عوض در پول غرقش مي کرد.

 اين ولع سيري ناپذيرش داشت درمان مي شد.

 رولش را بازي کند.رهام را روي صندلي تک نفره اي بستند و کنارش ايستادند تا حسام بقيه ي 

 حسام: اخبار جديد رو به غير از تو و اون رفيق سگ پدرت کس ديگه اي هم مي دونه؟ کسي مي دونه من ايرانم؟

ده بود رهام تالشي براي جواب دادن نمي کرد، چون اصال روحش آن جا حضور نداشت؛ مهر تاييد بر حدس و گمان هايش خور

ايد مي مرد، ا اجازه مي داد بکشنش. حاال چه جوري مي خواست جواب تابان را بدهد؟ بو به اين فکر مي کرد که اي کاش دلرب

ن رويا تمام ولع چون مي دانست زندگي که تابان برايش در نظر گرفته، به مراتب سخت تر خواهد بود. جالب اينجا بود که با ديد

ال دست آن پير لي مگرنه اينکه به خاطر خود رهام آشغبودن با او را از دست داده بود! به قول خودش آشغال مردم شده بود، و

 .خرفت شده بود؟ هرچه که بود رهام حتي ذره اي هم فکرش را نمي کرد، فقط دنبال فهميدن حقيقت هاي بيشتري بود
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 با ضربه هاي پياپي که به صورتش خورد، تازه به خودش آمد و صداهاي اطرافش را شنيد. 

نيستي که محض  حسام: حاال ديگه الل موني گرفتي، آره؟ دارم بهت مي گم هدفت از قرار گذاشتن با دلربا چي بود؟ تو گربه اي

 رضاي خدا موش بگيري.

 دلربا: بابا! بابا بسته، داغون شد...

 لبخند کجي تحويل صورت برافروخته حسام داد و گفت:

 رفي براي زدن ندارم!رهام: بهتره زياد خودت رو اذيت نکني، من ح

 حسام که زرنگ تر از اين حرف ها بود، با خنده گفت:

 ـ اگه دختره... اسمش چي بود؟ اها! تابان رو اينجا مهموني بيارم چي؟ باز هم چيزي براي گفتن نداري؟!

 رهام که مي دانست اگر کوچک ترين حساسيتي نشان بدهد کار تابان تمام است، سرد و بي احساس گفت:

 ام فرقي نداره!ـ بر

 حسام: آخي، مي دونه چه قدر اشتباهي کتک خورده؟ اصال مي دونه تو کيي و چي کاره اي؟ 

 رهام که خودش به اندازه ي کافي آدم عصبي بود، حرف هاي حسام هم روش تاثير گذاشت و با داد گفت:

 ـ اين فضولي ها به تو نيومده.

يک مي کرد. بايد خودش توي رستوران همه چيز را به تابان مي گفت تا بهونه ي حسام خنديد، اين خنده ها عجيب رهام را هيستر

 دست اين الشخور نشود. حسام به دلربا اشاره زد که آرام تر آبغوره بگيرد و رو به رهام گفت:

، دلربا يه چاي دبش ـ من تراژدي دوست دارم، نظرت چيه دور هم يه قصه رمانتيک بشنويم؟ من، تو، تابان و رويا... تا تابان بياد

 برامون مي ذاره.

 از شدت خشم رگ گردنش گرفته بود؛ سرش رو با درد عقب برد تا فشار روي گردنش کم تر شود و گفت:

 رهام: از قصه هاي تکراري بدم مياد!

 حسام: نه اتفاقا اين يکي جديد و دسته اوله؛ تازه مي خواد از دل قصه گو بيرون بزنه!

 

 ي را از دست داده بود، با آخ و اوخ روي صندلي نشست و ادامه داد:حسام که نيروي جوان

ـ تابان رو ديدي و از زيباييش حيرت کردي، مگه نه!؟ جواب منفي نده که قبول نمي کنم. شبيه اون مهلقا ي نامرده! ولي اين بچه 

 شي؟ رويا که حسابي چسبيد!نگي ازش خوشم مياد. مي گم رهام مي توني تابان رو هم به من بفرو -با معرفته، بگي 

ديگر رهام امپر چسباند، نمي دانست چه جوري از روي صندلي بلند شود، فرياد مي زد و دست و پاش را به سختي تکان مي 

 داد.

رهام: آشغال کثيف، حق نداري اسم تابان و مهلقا رو توي دهن نجست بياري! خودم خشتکت رو بادبون کشتي مي کنم اگه يه بار 

 ده تر از دهنت حرف بزني!ديگه گن

تي؟ حق داري حسام: اوه، اوه واسه رويا از اين غيرتي بازي ها در نمي آوردي ها! دهنت سرويس به اين زودي دوباره دل باخ

 پسرم من هم تا مهلقا رو ديدم دلم لرزيد.

 د و ادامه داد:حسام ازجا بلند ش رهام ذهنش پر از سوال شده بود، اين پست فطرت مهلقا را از کجا مي شناخت؟ در همين فاصله

 ـ نوچ اين جوري نمي شه، بايد بگم تابان رو بيارن تا زودتر قصه ي شب رو شروع کنيم که شب داره مياد.

 رهام: تو با من مشکل داري، مرد باش و پاي يه بي گناه رو وسط نکش.



 

98iiaa.ir 

 رمان سرباز انتقام انجمن رمان فور

وچولو تنگ کباشه منم حق دارم دلم براي تابان  حسام: اون بي گناه خيلي وقته وسط گوده، خود تو پاش رو باز کردي! هرچي

، وگرنه تو ان بشه، ولي يه فرصت ديگه بهت ميدم تا بتوني به سوال هام جواب بدي. من مطمئنم يه کاسه اي زير نيم کاسه هست

 قدر حساب نشده عمل نمي کردي، برنامت براي ديدن دلربا چي بود؟

 

 رص گفت:حت. حسام دوباره نزديکش شد، اين بار مشت محکمي به شکمش زد و با القيد شانه باال انداخت و باز هم هيچ نگف

 ـ لعنتي، بريد تابان رو بياريد!

 رهام گويي روي صندلي داغ نشسته بود که آن گونه به جلز ولرز افتاد:

 ـ مگه ک از جونت سير شده باشي که اين کار رو بکنيـ...

هيچ کس به تهديد هاي پوچ و تو خالي رهام گوش نمي کرد. حسام و رويا از پله ها باال رفتند و در پيچش گم شدند. تنها دلربا بود 

که روي صندلي روبه روي رهام نشسته بود و با دلسوزي نگاهش مي کرد. رهام فکر کرد حاال که آوردن تابان حتمي شده است، 

ببيند، دوباره غش و ضف مي کند و از ديدش خارج مي شود، نمي خواست از جلوي چشمش  وقتي او را با اين صورت خوني

 دورش کنند. با لحن درمانده اي رو به دلربا گفت:

 ـ مي شه با يه دستمال صورت من رو پاک کني؟

 دلربا بشمار سه از جا بلند شد و سوالي گفت:

 ـ چطور؟ 

 چشم هايش را به آهستگي بست و گفت:

 اين کار رو برام بکن، همين! رهام: فقط

 

 رهام بود ديگر! زيادي از حد خواهش کردن را بلد نبود.

???? 

 ساعتي گذشته بود و هنوز هم از تابان خبري نبود. حسام کالفه اين طرف و آن طرف مي رفت و ناسزا بار نوچه هايش مي کرد.

دوباره احضار شده است. چموش بازي اش گل کرده بود. کاله  اين طرف ماجرا، تابان تا کامي و مراد را ديد، متوجه شده بود که

بوليزش را روي سرش کشيده و با همان لباس توي خونه اي و دمپايي هاي الانگشتي تمام کوچه را دويده بود، حاال در خرابه ته 

ورد، مراد ننه مرده هم ان کوچه دور يک ماشين اسگات مي چرخيد و مانع به دام افتادنش مي شد. کامي رفته بود ماشين را بيا

 قدر دنبالش دويد که کم مانده بود زبونش از دهنش به بيرون بيوفتد.

تابان يک سمت ماشين ايستاده بود و مراد سمت ديگر، تابان دست برد موهاي ژولي پولي اش که شلخته از کاله بيرون زده بود 

 بيرون آورد. با صداي جيغ جيغو اش گفت:را کمي سامان داد و در همان حال زبونش را تا ته براي مراد 

 ـ خيال کردي؟ تا تالفي اون دفعه که نذاشتي دستشويي برم رو در نيارم، ول کن نيستم! بابات رو در ميارم...

 

داي تابان با آن شلوار مشکي که مچش کش مي خورد، خرس هاي ريز نمابخش پارچه اش بود و لباس ست سفيدش که يک پان

ابي ودنمايي مي کرد و دمپايي هاي صورتي که پاهاي سفيد الک خوردش را به نمايش گذاشته بود، حسبزرگ روي شکمش خ

 تخس و خوردني به نظر مي رسيد و چشم هر عابري که رد مي شد را به خود جلب مي کرد.

ا فيها خالدون تزبانش را مراد که دنبال کردن را بي فايده ديد، بي توجه به تابان که هي سرش را به چپ و راست خم مي کرد و 

ي خواست را به در مي آورد، راه برگشت را در پيش گرفت که تابان هم براي اذيت کردنش دنبالش راه افتاد. مراد موقيتي که م

ت و به سبکي پر دست آورد، در يک حرکت قافل گيرانه برگشت و تا جان داشت دويد، تابان را ميان دستان تنومندش بهدام  انداخ

 يغ هايش به سمت ماشين که کامي تا همان نزديکي ها آورده بود بردش.ج -ولش گرفت، بي توجه به جيغ پشت ک
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 ارم ميوفتم!دتابان: االناست که رهام بياد، ميدمت جفت گوش هات رو از بيخ ببره. آخ، آيي دستم در اومد... واي توروخدا 

 

شين پرتش وران دور کودکي به سر مي برد. مراد با ضرب داخل مااين دختر فقط کمي قد کشيده بود، وگرنه مغزش در همان د

 کرد و خودش هم از سمت ديگر سوار شد. تا در ماشين بسته شد، کامي پا روي پدال گاز فشرد و تخته گاز راند.

ي از جون من مي چتابان: يه دقيقه وايستيد به مامانم بگم، نگران مي شه واسه قلبش ضرر داره! من نميام، من رو نبريد! اصال 

 دم مياد، ترسناکه!بخواييد؟ خدايا من رو نجات بده، اين بار ديگه من رو مي کشن... از همتون بدم مياد، از اون پير مافنگي ام 

تا خود خانه ي حسام يک ريز غر زد و از هر دري که آمد، حرف زد. مغز مراد ديگر اين درصد از وراجي را نمي کشيد. از 

که نتيجه اي نگرفت، هندزفري در گوش گذاشت و بيخيال عالم در سکوت به چشم هاي آبي فکر کرد؛ همان خفه کردن تابان 

هايي که خواب و خوراک را ازش گرفته بود. همان هايي که داخل آن صورت سفيد و مظلوم همانند ماه در شب تابان مي 

 درخشيدند.

 

بالخره خوابش برده بود، اما به محض اين که ماشين خاموش شد، چشم با ماشين وارد حياط شدند. تابان ان قدر هوار زده که 

هايش را چهارطاق باز کرد و دور و اطراف را از نظر گذراند. هيچ چيز آشنايي به چشمش نخورد! ترسيده بود، به در چسبيد و 

مي کرد که جيغ مي زند. حجم  علي رقم اصرار هاي مکرر کامي و مراد مبني بر پياده شدن، فقط سر تکان مي داد و تهديدشان

 زيادي از افرار مسلح را ديد که به سمت ماشين مي آيند، ترسيده از ماشين پياده شد؛ پشت هيکل تنومند مراد قايم شد و گفت:

 ـ نذار اين ها من رو بکشن! تيوخدا من لو نخوليد.

 مراد خنده ناخوداگاهش را جمع کرد و با چشم به تابان اطمينان داد که افرادش با او کاري ندارند.

لخ کنان با آن دمپايي هاي ال انگشتي اش راه مي رفت و از زيبايي وصف  -تابان طفلي زيادي از همه جا بي خبر بود، زيرا لخ 

زندگي اش عادت کرده بود و ديگر غريبي نمي کرد. حسابي غرق ناپذير حياط لذت مي برد. به اين اتفاقات عجيب و غريب 

تماشا بود و فکر مي کرد نهايت قرار است يک دست ديگر با آن پيزوري حکم بازي کند. به در ورودي رسيدند، به محض اينکه 

 در باز شد، تابان لي لي کنان تا وسط حال آمد.

 با صداي بلند و رسايي گفت:

 يي؟ من اومد...تابان: هي پير مرد کجا

آخرين کلمه از جمله اش مصادف شد با ديدن رهام به بند کشيده شده، دلربا مغموم، به اضافه پيرمرد و دختري که بارها در اتاق 

تند و شوکه پلک زد و نگاهش را بين حضار چرخاند. وقتي  -رهام عکسش را ديده  و حسابي بهش حسادت کرده بود. تند 

 اد رهام در آمد و با عصبانيت گفت:نگاهش به رهام رسيد، د

 ـ د آخه عقل کم گروگانت گرفتن، بعد تو با خوشحالي تمام وارد مي شي؟ اين چه لباساييه، مگه خونه خاله اومدي؟!

 پته افتاده بود؛ آب دهنش را قورت داد، به خودش مسلط شد و گفت: -تابان به تته 

 ه من چي مي پوشم؟ـ اين هم بازيه جديده که راه انداختي؟ به تو چ

حسام جلو تر آمد و تابان را دعوت به نشستن کرد، اما او به حرفش اهميتي نداد و به سمت رهام قدم برداشت. قصد داشت دست 

 هاش که سفت بسته شده بودند را باز کند.

 هم ببندم! ي بيا بشين اينجا که اگه بخواي چمشوش بازي در بياري مجبور مي شم دست و پاي تو روآ -حسام: آي 

 تابان دست به کمر زد و طلبکار گفت:

 واي! نگو ترسيدم. –ـ واي 

ز اتفاق هاي در ظاهر قوي نشان مي داد، وگرنه از همان لحظه که زخم هاي تازه روي صورت رهام را ديد، فرو پاچيده بود. ا

خيد، در خر درونش به سمت رهام چر ناگهاني خوشش نمي آمد و زندگي اش قافلگيري با چاشني بي خبري شده بود. به دستور

 فت:گحالي که در چشم هايش خيره شده بود، شروع به باز کردن گره سفت و پيچ در پيچ طناب دور دستش کرد و زير لب 

 ـ چه اتفاقي افتاده؟
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 حسام که نزديک تابان شده بود، دستش را از پشت گرفت، روي زمين پرتش کرد و گفت:

 ن بپرسي!ـ سوالي داري مي توني از م

 همان لحظه رهام که خون خونش را مي خورد، بلند داد کشيد:

 ـ هوش، اون جوري که اليق خودته باهاش رفتار نکن!

ر مي شد با اين حرف رهام، حسادت در وجود رويا و دلربا جوشيد و جوشيد تاجايي که مي خواست وجودشان را ذوب کند. مگ

ان خودشان عشق نشيند؟! از همه بدتر حال آن دو شکست خورده تقدير بود که با دستکه رهام از سر عالقه حرفي بزند و به دل ن

يانش افتاده بود رهام را خط زده  بودند، يکي به عمد و ديگري ندانسته و با اعمال پدرش. پدري که مثل سرطان به زندگي اطراف

 نده اش بود؟ره جان همه را مي دوشيد. در مي گفتيم يا همان حسام خالي برازذ -و ذره 

 او که به سختي دنبال اطالعات بود با جديت رو به رهام گفت:

حسام: ببين رهام يه بار ديگه ازت مي پرسم، من آدم بخشنده اي هستم. اگه حاضر به همکاري با ما بشي، اين خانوم کوچولو بر 

ي که به دست آوردي رو چند نفر ديگه ازش مي گرده سر خونه و زندگيش و تو هم يه کار آب و نون دار تر گيرت مياد. اطالعات

 مطلع هستن؟! چرا همايون و هم دست هاش رو توي اون مهموني دستگير نکردي؟ کسي مي دونه که من به ايران برگشتم؟!

تابان گنگ و رهام با بي تفاوت ترين شکل ممکن نظاره گر حسام بود. قيافه بانمکي به خود گرفت و جواب بي موردي به حسام 

 :داد

 رهام: من چيزي يادم نمياد!

حسام عصبي تر از قبل خاکستر سيگار نيم سوخته اش را تکاند و آن را با پشت دست رهام خاموش کرد. با حرکتي که زد، تابان 

درد پهلويش که به ميز برخورد کرده بود را فراموش، بلند شد و به سمت حسام دويد. ضربات پياپي و بي جانش را به او زد تا 

از سر رهام بردارد. دست خودش نبود، اشک مي ريخت؛ به قيافه رهام که درد مي کشيد و حتي جيکش هم در نمي آمد،  دست

 نگاه مي کرد. حسام بار ديگر با ضرب دست تابان را از خود دور کرد و گفت:

 ـ هنوز براي گريه کردن زوده! مراد! اين سرتق خانم رو هم روبه روي رهام ببند.

مش را بسته بود تا چشم آبي اش را در اين حجم از حقارت نبيند، با برده شدن نامش يکه خورد و به يک باره چشم مراد که چش

هايش را باز کرد. زير لب چشم گفت، يکي ديگر از صندلي هاي ميز نهار خوري را برداشت و درست روبه روي صندلي رهام 

رد، روي صندلي گذاشت و با طناب جديدي که کامي آورد، دست هايش روي زمين گذاشت. تابان شوکه را از روي زمين بلند ک

را بست، اما نه به محکمي دست هاي رهام. حتي دل ديدن صورتش را هم نداشت، کارش که تمام شد، بهانه اي آورد و اجازه 

سام سراغ داشت، مي خروج گرفت. از شدت دلشوره تمام محتويات معده اش را کنار جوب باال آورد. طبق سابقه اي که از ح

 دانست هيچ کدامشان چه تابان، چه رهام تا ساعاتي آينده زنده نمي مانند.

در همان لحظات داخل خانه، حسام سيگاري ديگر روشن کرد. تابان با ياد آوري چند ثانيه قبل و کاري که او با رهام کرد، تنش 

گز افتاده بود، اما سعي داشت زياد به رو  -د و سوزش به گز لرزيد. پوست شفاف دست رهام به سياهي مي گراييد و از شدت در

 نياورد تا تابان بيش از اين نترسد.

رويا که احساس مي کرد با حضور تابان در زندگي رهام به او خيانت شده است، با خوشحالي روي مبل راحتي کمي دور از همه 

 اشت بعد از اتمام کار حسام او را زير مشت و لگد بُکشد.نشسته بود و با لذت تابان دست بسته را تماشا مي کرد. قصد د

 حسام پک عميقي به سيگار زد رو به دلربا گفت:

 ـ کارت تموم شده مي توني برگردي خونت.

رسيد، اما خداي تبه نگهبان ها اشاره زد، با وجود خواهش و التماس دلربا مبني بر ماندن، از خانه بيرون انداختنش. رهام مي 

شغل پر  باالي سرش شاهد بود که ذره اي از اين ترس براي خودش نبود. شهادت آرزوي ديرينش بود؛ اصال براي همين چنين

لويش جميزه اي که  -رفته بود. دلشوره خودش را نداشت، تنها به عاقبت دختر ريزه  خطري را انتخاب کرده و تا آن جا پيش

اکرده پر نبسته بودند، فکر مي کرد. آري مي ترسيد، مي ترسيد جان سختي اش کار دستش بدهد و قبل از رفتن خودش، خدايي 

 نبش افتاد.ود لرزيد و قلبش براي او به جکشيدن تابان را ببيند. با خب بلندي که حسام گفت، به چشم ديد که تابان به خ

د من خودم رو حسام: تابان عمو جون يه بار هم اجازه ميدم تو سوال هاي من رو ازش بپرسي، شايد به نتيجه رسيدي و الزم نش

 خسته کنم.
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 :تابان چشمش را از دست مجروح رهام که روي دسته صندلي بسته شده بود گرفت، با نفرت به حسام دوخت و گفت

ونم که امکان نداره دـ شايد خيلي از مرحله پرت باشم و هيچي از اين ماجراهايي که داره اتفاق ميوفته ندونم، ولي در اين حد مي 

 تو داداش باباجون من باشي! ان قدر به من نگو عمو جون.

 حسام با صداي بلند خنديد و گفت:

 ـ خيلي از خود مطمئن حرف مي زني.

اي به جز به سمت رهام چرخيد، تابان فهميد چه قصدي دارد و چشم هايش را محکم بست. در سکوت صد با فيلتر سيگار روشنش

 خفيف پوست رهام گوش داد و توي دلش ضف افتاد. در نهايت طاقت نياورد، چشم هايش را باز کرد و با داد گفت:

ست بوديد و دستتون تو يه کاسه بود، پس االن ـ پس چه مرگته وحشي!؟ چي از جون ما مي خواي؟ تا ديروز که همتون باهم همد

 مرگت چيه!؟

 حسام نگاه معني داري به رهام که از درد چشم هايش را بسته بود انداخت و با تمسخر گفت:

 همکار؟! يادم نمياد خواسته باشم با يه پليس همکاري کنم! -

آب از سرش گذشته است و ديگر کاري از دستش بر  رهام با نا اميدي چشم گشود و صورت ريز تابانش را نگاه کرد. مي دانست

 نمي آيد.

 تابان گيج و گنگ گفت:

 ـ پليس؟

 حسام مبل تک نفره را کمي جلو تر کشيد، به سختي رويش نشست و گفت:

ـ آره عمو جون، سرگرد رهام پارسا مامور ويژه  اداره که يک ساله بي اجازه تو کار هاي من فضولي مي کنه  و من تا االن 

 حملش کردم.ت

 تابان دوباره با تعجب گفت:

 ـ پليس؟

 به رهام که سر به زير انداخته بود، نگاه کرد و با داد گفت:

ـ مي دوني چند وقته شب ها خوابم نمي بره؟ فقط براي اينکه فکر مي کردم همدست يه خالف کار شدم! مي دوني چقدر عذاب 

م و حتي از فرداي خودم هم مي ترسيدم. همش استرس داشتم، لعنتي مي وجدان داشتم؟ همش به از عاقبت کارمون فکر مي کرد

 دوني چي به سرم آوردي؟

در جواب اين همه گله و شکايت، رهام فقط در سکوت نگاهش مي کرد. اين جا جاي ضف نشان دادن و احساساتي شدن نبود، 

 نبايد عکس العمل نشان مي داد.

 دامه داد:حسام سر خوش از اتفاق هايي که افتاده، ا

 ـ اين ها که چيزي نيست، مي دوني اصال آقا پليسه واسه چي يهويي توي زندگيت سر و کلش پيدا شد!؟

 تابان به نشانه ي منفي سر تکان دادو سوالي به او نگاه کرد که گفت:

ش رو توي زور خود ـ اين آقا نه دلش براي تو سوخته بود و نه عاشق چشم و ابروت شده بود! چون فکر مي کرد دختر مني به

اي دو ماه و من هيچ زندگيت چپوند، مي خواست انتقام بگيره! آقا پليسه باس بهت بگم اشتباه زدي، مهلقا زن من بوده، ولي فقط بر

عاشق برادرم  بچه اي از تنها عشق زندگيم نداشتم. بعد دو ماه طالق گرفت و با برادرم احسان ازدواج کرد، زن من بود، ولي

 خيانت کار...شده بود، 

 دلش مي سوخت تابان نمي دانست با اين حجم از اطالعات جان کاه چه کند؟ فقط ناباور به رهام نگاه مي کرد و اشک مي ريخت.

ارد. دلش مي دکه اين اواخر قلبش براي رهام مي تپيد. از خودش دل سرد شد که فکر مي کرد جديدا رهام هم به او توجه خاصي 

پاک و  اي بي رحمانه حسام در مورد خانواده کوچک و عزيزش را نشنود. چه مي گفت در مورد مهلقاخواست بميرد و حرف ه

 عزيزش؟! مادرش پاک ترين موجود روي زمين بود! نبود؟! از شوک حتي نتوانست چيزي به زبان بياورد.
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 مده است.از همان اول اشتباه آاز طرف ديگر رهام هم از شنيدن حقيقت منقلب شده بود؛ تازه فهميده بود، اين مسير را 

 ه بار پشت سر هم دست زد و گفت:س -حسام بالخره از ياد و خاطره ي مهلقا دل کند، دو 

 ـ خب، خب، خب قصه ديگه بسته! ان قدر بزنيدش تا به حرف بياد حوصلم رو سر برد.

اي سالم ثانيه اي از حرف بيفکرانه ي حسام نگذشته بود که بر سر رهام ريختند و در عرض يک ربع ان قدر زدنش که يک ج

ود و از صدا ي کتک ها در تنش نماند. مدام خون باال مي آورد و با نگاه دردمندانه تابان را تماشا مي کرد، تاباني که چشم بسته ب

ت خفه اش از رهام بدش آمده بود، اما دلش طاقت کتک خوردنش را نداشت. احساس نفرت داشجيغ مي کشيد و التماس مي کرد. 

قتي صداها ومي کرد، اما حس ديگري با اين حس مقابله مي کرد که باعث مي شد براي نجات جان رهام اين گونه التماس کند. 

از آن رهام  دوخت، رهامي که ديگر هيچ نشانه ايخوابيد، جرعت کرد و الي يکي از چشم هايش را گشود. ناباور به رهام چشم 

 قبلي نداشت.

سرش روي شانه اش افتاده، زير چشم چپش کبودي محض بود تا حدي که باز نمي شد. لبش ورم کرده بود و روي گونه راستش 

از کثرت گريه به هق  پاره و تن غرق خونش را که ديد تنگيه نفس به آرامي دربرش گرفت. -رد چاقو مانده بود. لباس هاي پاره 

 هق افتاده بود و مثل بيد مي لرزيد. صداي آن پست فطرتي که رهام را به اين روز انداخته بود، از ته چاه مي شنيد که گفت: -

کم بايد از اين خانوم کوچولو  -ـ حاال ديگه به خيال خودت بين ما نفوذ مي کني، آره؟ ببين جوجه پليس، يا حرف مي زني يا کم 

 ي کني!خدافظ

لرز شديدي درتن تابان افتاده بود هيچ، گويي چشم هايش هم از فرط ديدن رهام در آن وضع خشک شده بود که پلک نمي زد و 

يک سره در چشم هاي نگران رهام خيره شده بود. قدرت شنيدن صدايش را هم نداشت، فقط دورا دور مي ديد که چيزي مثل 

يد هم قدري اکسيژن تنها خواسته اش در آن شرايط بود. قفسه سينه اش به طرز نامش را لب مي زند. هواي تازه، نه شا

 خس مي آمد. -وحشتناکي باال و پايين مي شد و از گلويش صداي خس 

رهام با ديدن اوضاع وخيم تابان درد خودش يادش رفت، جان تازه گرفت و با دست هاي بسته براي نجات جان تابان تقال کرد. 

 شه اي ايستاده بودند و با اشتياق اين صحنه را تماشا مي کردند.محافظين حسام گو

رهام: تابان به حرف من گوش کن، د مي گم نفس عميق بکش لعنتي! کثافت ها داره مي ميره، يه کاري بکنين. اون تنگيه نفس 

 هاي من رو باز کنيد...داره اگه بهش هوا نرسه مي ميره!) هوار زد( دست هاي من رو باز کنيد بي همه چيزا، گفتم دست 

راست مي گفتند جايي که شير نباشد شغال پادشاهي مي کند. نوچه هاي حسام چشم او را دور ديده بودند و حسابي براي خودشان 

 تفريح مي کردند. يکي از آن ها نگاهي به صورت کبود شده تابان اندخت و با خنده گفت:

 ـ اين حيف نون که نزده خودش داره جون ميده!

هام به سيم آخر زده بود و يه دقيقه هم دهنش بي کار نمي ماند. نکته قابل درک اين بود که اگر دستانش باز مي شد، هيچ کدام ر

از محافظ ها زنده نمي ماندند. همچنان تقال مي کرد که دست هايش را باز کند از خودش خبر نداشت که با اين حرکات کنترل 

ه خون ريزي افتاده اند و عفونت زخم کهنه اش هم بيرون ريخته است؛ اوضاع بلبشويي نشده زخم هاي سوختگي پشت دستش ب

 شده بود...

خيلي حال تابان خوب بود که محافظ ها براي حرف کشيدن از رهام ازش سواستفاده کردند. نايلن آوردند، روي سرش کشيدند و 

 بازجويي از رهام را از سر گرفتند:

وقت نداري به سوال هامون جواب بدي! چند نفر از مدارکي که پيدا کردين مطلع اند؟ گزارشون خيله خب، جوجه پليس خيلي  -

 رو دادي يا نه؟

را مي ديد، نيم  رهام که از جواب دادن باز مانده بود، ديگر اهميت نداد. نيمي از وجودش چشم شده بود و لرز خفيف دست تابان

يزانش هم ندش را مي شنيد. چاره اي نداشت، اگر لب باز مي کرد، ديگر عزديگرش گوش شده بود و صداي نفس هاي خسته و بل

لعنت مي فرستاد و تهديد مي کرد. يک لحظه احساس کرد که صداي نفس گوش خراش،  بلند به همه -به اين روز مي افتادند. بلند 

 اما اميد بخش و دلنشين تابان را نشنيد.

 هايش را بست و از ته دل هوار زد:بي توجه به سوال هاي پياپي محافظ ها چشم 

 ـ يا فاطمه ي زهرا خودت يه کمکي برسون نفسش رفت، نفسم داره ميره...
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نا آرامي مي کرد. درست چند ثانيه بعد در اوج نا اميدي رهام، در  بال مي زد و -انگار نفس رهام هم رفته بود که اينگونه بال 

د. به محض ديدن ششد. مراد با آن قد بلند و هيکل پر چهارشانه روي درگاه ظاهر ورودي به ديوار کوبيده و چند بار عقب و جلو 

 اوضاع به سمت تابان دويد، مشما را از روي سرش کشيد و فرياد زد:

 ـ اگه باليي سرش بياد که خونتون حالله!

ا از بين تناب رراد چشم آبي اش با برداشتن مشما رهام احساس کرد راه هاي تنفسي اش باز شدند و نفسي از سر آسودگي کشيد. م

نجره ي بلند هايي که خودش بسته بود، آزاد کرد. با نگراني در آغوش کشيدتش و به آهستگي روي زمين رهايش کرد. بلند شد پ

 سرتاسري حال را باز کرد، پارچ آب روي ميز را برداشت و دوباره باالي سر تابان باز گشت.

 مثال گروگانه ها!محافظ: داري چه غلطي مي کني؟ اين 

 مراد داد زد:

ـ خودت داري مي گي گروگانه خرفت اگه بميره که ديگه به هيچ دردي نمي خوره، در ضمن مي دوني اين کيه؟ احمق پشگل 

 مغز.

 محافظ ها که تمام مدت قصه تعريف کردن حسام بيرون بودند، هر سه نفرشان با ترس سر تکان دادند که مراد ادامه داد:

 در زاده آقاست، اگه يه مو از سرش کم بشه احسان قبل از آقا مي کشتتون!ـ اين برا

گوش هاي رهام تيز شد، پس اين ها احسان را مي شناختند، حتما دليل ناپديد شدنش را هم مي دانستند. مراد دستش را خيس کرد 

. نگاه کالفه اي به چشمان بسته اش و روي صورت تابان پاشيد. نفس هايش منظم شد، اما هوشياري کاملش را به دست نياورد

 کرد و گفت:

مراد: ببريدش پيش مهمون ويژه بندازيدش. تا کامي و حسام بر نگشتن، الزم نيست کاري بکنيد که داشتيد به همه چيز گند مي 

 زدين.

يش يک تنه حسام رفته بود به شرکايش سر بزند و کار هاي محموله ي جديدش را راست و ريست کند. بايد به همه کارها

 رسيدگي مي کرد تا گير نيوفتد. يکي از راز هاي موفقيتش همين نظم کاري اش بود.

 ***تابان***

با احساس کوفتگي عضالتم الي يکي از چشم هايم را باز کردم که نور شديد آن را زد. در جاي گرم و نرمي بودم، چيزي مثل 

 بغل يک آشنا. کمي که چشم هايم تکان خورد، صداي آشنايي به گوشم رسيد که با اشتياق گفت:

 ـ بالخره رضايت دادي بلند شي تنبل خانم؟

کردم تا صاحب صدا را بشناسم، به محض دريافتن اطالعات چشم هايم را چهارطاق باز کردم. آن  کمي ذهنم را باال و پايين

 چيزي را که مي ديدم، باور نداشتم! مغزم به چشم هام مي گفت:? اين دري وري ها چيه که به من حواله مي کني؟?

مئن شوم. از بغلش بيرون آمدم، روبه رويش نشستم و نمي دانستم بخندم، گريه کنم يا خود را نيشگون بگيرم تا از بيدار بودنم مط

با دقت نظاره اش کردم. مگر مي شد پدرم را نشناسم؟ هرچند که ريش هايش بلند و نامرتب شده باشد، هر چند که موهايش از 

ا مي توانستم در آنکادري در آمده باشد. نه خنديدم، نه گريه کردم؛ بلکه با جيغ بلندي دوباره خود را در بغلش رها کردم و ت

آغوشم فشردمش و فشرده شدم. اصال شرايطم را فراموش کرده بودم، رهام و اوضاع وخيمش را هم همين طور... فقط مي 

 خواستم در همان نقطه ي امن و آرامش بخش بمانم، هر چه قدر که تنگ و کوچک باشد.

 بي اختيار اشک هايم سرازير شد و گفتم:

ي کردم ديگه ما رو کجا بودي، اينجا چه خبره؟ ميدوني چه باليي به سرم اومده ...؟ بابا همش فکر م ـ بابايي الهي قربونت برم 

 نمي خواي، خونمون رو فروختن. حال مامان اصال خوب نيست.

 "حضورت اينجا، در کنارم درست مثل اين مانند که عابري به ناگاه در آغوش بکشتم و بگويد دوستت دارم...

 ي...همين قدر ناگهان

 همين قدر غير ممکن " 
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را تکرار مي  من به درد و دل هايم خاتمه نمي دادم و بابا با صبر و حوصله هميشگي اش ناز و نوازشم مي کرد. فقط يک جمله

 کرد" مي دونم عزيزم... مي دونم، به زودي همه چيز درست مي شه "

 د که حرف بزند.بعد از اينکه تمام دق و دلي هايم را خالي کردم، نوبت بابا بو

 بابا: عزيزم تو چرا پات به اينجا باز شد؟

 با حرفي که زد، به ياد رهام افتادم. دوباره دلم ضعف رفت و بي حواس گفتم:

 ـ واي بابا، رهام! اون اصال حالش خوب نيست! به قصد کشت کتکش زدن، ما بايد يه کاري بکنيم.

 خيسم را مي کاويد، گفت: با تاسف سر تکان داد و در حالي که داخل چشم هاي

 ـ هيچ کاري از دست ما بر نمياد.

 متعجب پرسيدم: 

 ـ نمي خواي بپرسي رهام کيه؟

 موهايم را به پشت گوشم فرستاد و با لبخند گفت:

ـ خودم مي دونم دخترم...) اخم هايش را در هم کشيد( به خاطر کار هاي بچه گانه همون و افکار احمقانه حسامه که من االن 

نجام و تو به اين روز افتادي! اون حسام عوضي من رو اينجا حبس کرد تا رهام متوجه نشه تو دختر من هستي! اون مي اي

دونست رهام ميره سر وقت خانوادش، نمي خواست باليي سر اون ها بياد و يا آتويي دست رهام بده. براي همين ما رو قرباني 

 اط برقرار کنم، ولي يه نگاه به دور و اطراف بندازي مي بيني که هيچ راهي نداشتم!کرده! من همه تالشم رو کردم تا با تو ارتب

من درست وسط اين بازيه مسخره بودم و از هيچ چيزش اطالع نداشتم، يا من زيادي احمق بودم و يا ماجرا زياد از حد پيچيده! 

توانست وساطتش را بکند. با التماس نگاهش  دلم شور مي زد، مي ترسيدم رهام زير شکنجه از دست برود. مطمئنن پدر مي

 کردم و در حالي که از بغض چونه مي زدم، گفتم:

 ـ بابا اگه دوباره رهام رو به باد کتک بگيرن چي؟ 

 پدر با نفرت به جاي نامعلومي نگاه کرد و گفت:

 ـ کم بال به سرمون آوردن که اين جوري سنگش رو به سينه مي زني؟ 

 ـ ولي بابا...

 احسان ابرو هاش رو در هم کشيد و در حيني که دست هايم را در دست مي گرفت، گفت:بابا 

ـ ديگه نمي خوام چيزي بشنوم، هرچي اون ها زودتر باهم کنار بيان، ما زودتر از اين مخمسه خالص مي شيم. بعدش قول ميدم 

 چ کدوم از اين عوضي ها دستشون بهمون نرسه! دست تو و مهلقا رو بگيرم و ان قدر از اينجا دورتون کنم که ديگه تا ابد هي

چمباتمه کنار ديوار نشستم، در ذهنم حرف هاي عمو حسامم موج مي زد و روم نمي شد که درباره ي خيـ*ـانت مادر از بابا 

نبود!  چيزي بپرسم. لحظه اي آرام و قرار نداشتم. گوش تيز کرده بودم تا شايد صداي رهام را بشنوم، اما هيچ جز سکوت محض

موضوع پيچيده تر از اين حرف ها بود که کامل ازش سر در بياورم. رهام چرا بايد تا اين حد حساب نشده عمل مي کرد؟ البته 

بايد بگويم تيمشان چرا حواسشان به رهام نبوده؟ چرا رديابي اش نکردند؟ چرا براي کمکش نمي آمدند؟ چرا با وجود اينکه آن ها 

ز هم رهام حاضر به لو دادنشان نمي شد تا از شر اين همه کتک و شکنجه راحت شود؟ چرا بابا مي براي کمکش نيامدند، با

خواست ما رو از رهام دور کند؟ من موافق بودم يا نه!؟ اگر بعد از شنيدن حرف هاي حسام ازش متنفر شدم، پس چرا وقتي بابا 

 گفت مي رويم دلم برايش تنگ شد؟ چرا؟ چـ... ـرا؟ چرا؟

د و هيچ حرفي ان قدر چرا در مغزم ريخته بود که متوجه نشدم کي هوا تاريک شد. خوب بود که بابا شوکه بودنم را درک مي کر

حقايق تلخ کنار بيايم. ساعت ها بود که يک گوشه نشسته بودم و هيستريک پاهايم  آرام با اين -نمي زد. شايد منتظر بود که آرام 

يين مي کردم، گاهي سفيد خالي از تابلوي روبه رويم خيره شده بودم و گاهي سوال هايم را باال و پارا تکان مي دادم. به ديوار 

نش براي زنده رهام و حسام که مسبب اين همه درد سر بودند را فحش مي دادم و لعنت مي کردم، گاهي هم به دور از اين همه ت

 ماندن رهام دعا مي خواندم.
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وش اتاق نمي دانم برق ها رفت يا بابا خاموششان کرد. صداي در آهني در فضاي سرد و خامناگهان اتاق تاريکي محض شد، 

ه در گوشم اکو کپيچيد و توجهم به آن سمت جلب شد. جسم بيجاني را داخل اتاق انداختند و دوباره اين صداي بسته شدن در بود 

 م.وشن اتاق شناختم، بي درنگ به سمتش دويدوار پيچيد. ثانيه اي تامل کردم و وقتي هيکل تنومندش را در سايه ر

د و از سرماي اتاق نمور به پاره شده بو -به آرامي زير لب ناله مي کرد، مدام و بي وقفه خدا را صدا مي زد. لباس تنش پاره 

 مان بود؟ختخود مي لرزيد. سر در نمي آوردم، چطور در تابستان اين اتاق تا اين حد سرد بود؟ مگر واقع در کدام قسمت سا

ه سرعت به بي اختيار دست روي بازويش گذاشتم که صداي ناله اش بلند تر شد. اشک هايم راه خروجشان را از سر گرفتند. ب

بابا دستم  سمت تک تخت توي اتاق که بابا سرد و منقبض رويش نشسته بود، دويدم. خواستم پتوي سربازي رويش را بردارم که

 را گرفت و گفت:

 ل خودش باشه! زياد زنده نمي مونه!ـ بذار توي حا

 دست بابا را از روي دستم کندم، با پشت دست اشک هايم را پاک کردم و آرام گفتم:

 ـ نمي خوام چيزي بشنوم، هيچي نگو بابا!

جاي  -ي بابا را با افکار بي رحمانه اش تنها گذاشتم و همراه با پتو به سمت رهام پا تند کردم. با وجود درد فراواني که در جا

 تنش پيچيده بود، به سختي بلندش کردم و به ديوار تکيه اش دادم. پتوي کوچک يک نفره را دور تا دورش پيچيدم و لب زدم:

 ـ خوبي؟ االن بهتري؟

در حال خودش نبود، توانايي نگهداشتن سرش راهم نداشت و مدام براي خودش مي رفت. ترسيده بودم و احساس مي کردم مي 

خيس است. پس با آب سرد شسته بودنش  -هم. برق موهايش موجب شد دستي به آن ها بکشم که متوجه شدم خيس خواهم جان بد

که ردي از خون روي صورتش نبود! گويي فهميد که متوجه خيس بودنش شده ام، لبخند بي جاني روي لبش نقش بست. حتما 

حال نروم. لرز شديدي داشت، وقتي لباس پاره تنش را  پيشنهاد خودش بود که سر و صورتش را بشورند که من با ديدنش از

 لمس کردم به خود لعنت فرستادم که همان اول متوجه خيس بودنش نشده بودم.

 آمپر چسباندم و بلند شدم. با مشت و لگد به جان در اتاق افتادم و صدايم را روي سرم انداختم:

کريد؟) چندين بار پشت سر هم به در زدم( کثافت هاي آشغال از سرما  ـ باز کنيد اين در لعنتي رو)لگد(، مي گم باز کنيد مگه

داره مي ميره. الاقل چراغ ها رو روشن کنيد!) جيغ زدم( سگ تو قبر اجدادتون تا سه مي شمورم اگه يه دست لباس برام آورديد 

 که آورديد، اگه نياريد تا صبح ان قدر جيغ مي زنم که همه توي خونه بريزن.

 در زدم که آخرش پدر با دلسوزي گفت:انقدر به 

 ـ خودت خسته نکن دخترم، صدات رو نمي شنون!

 به سمت بابا رفتم و با التماس گفتم:

 ـ بابا داره از سرما مي ميره يه کاري بکن. مي دونم که از دستت بر مياد تا دير نشده يه کاري بکن.

 رهام از درد و سرما. گريه امانم را بريده بود، من از شوک به خود مي لرزيدم و

 احسان: کاري از دستم بر نمياد عزيز دلم، اين هم تاوان کار هاش هست که داره پس ميده؛ انقدر خودت رو اذيت نکن.

انگار پدر از اينکه زجر کشيدن رهام را مي ديد، حسابي لذت مي برد. از اينکه يک مشت خودخواه دور و برم را گرفته بودند، 

م. دلم مي خواست اين وضع تمام شود تا خودم به تنهايي همه اين خودخواه ها را ترک کنم؛ تا ببينند خود دلم مي خواست بمير

پسندي چه طعمي دارد. عصبي دوباره به سمت در رفتم، ان قدر جيغ و داد کردم و به در زدم که خسته شده، روي زمين افتادم. 

 از ته دل جيغ مي کشيدم، با تمام توانم به در لگد زدم.نااميد بلند شدم، گوش هايم را گرفتم و همانطور که 

 به چند ثانيه نکشيد که در با صداي بدي باز شد و صدا آشناي مراد را در تاريکي اتاق شنيدم:

 ـ پس چته؟ چند ساعت قبلت رو يادت رفته؟

 صدام که از فرت جيغ زدن گرفته بود، صاف کردم و با تهديد گفتم:

يد بکشيدش يه دست لباس و قرص مسکن برام مياري، يا خودم رو همين جا خالص مي کنم! اگه مي خواستـ مراد يا همين االن 

 همون جا خالصش مي کرديد، چرا آوردينش اينجا؟
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 چند ثانيه بينمان سکوت شد و در نهايت مراد گفت:

 ـ جيغ و داد نکن، ببينم چيکار مي تونم بکنم! خواست در را ببندد که گفتم:

 ين چيز هايي که گفتم برگردي، شلوارت رو دور سرت پاپيون مي کنم!ـ بدون ا

تم را به صداي خنده ي ريزش آمد و در بسته شد. خيالم از بابت لباس راحت شد و دوباره باالي سر رهام برگشتم. پشت دس

مکاناتي براي اشت و من هيچ پيشاني اش زدم که در تب مي سوخت، اما باز هم مي لرزيد. کاش تبش به تنهايي بود، تب و لرز دا

 درمانش نداشتم! موهاي چسبيده روي پيشونيش رو کنار زدم و گفتم:

 ـ نگران نباش، گفتم برات دارو بيارن. چه باليي سرت آوردن که به اين روز افتادي؟

 با تن صداي پايين و خش داري گفت:

 ـ چيزي نيست... خو... بـ... ـم!

پشت سرش سرفه هاي پياپي و خشک بود که تا بند آمدن نفسش ادامه داشت. کنارش به ديوار تکيه زدم، سرش به شانه ام تکيه 

 دادم و گفتم:

 ـ آره اتفاقا از اين بندري رقصيدنت معلومه که چقدر خوبي!

م تا اتاق از اين سکوت مرگبار نجات احساس کردم که خنديد، نمي دانم شايد هم من توهم زده بودم. خواستم کمي حرف زده باش

 پيدا کند، براي همين گفتم:

ـ ببين هي اين قديمي ها مي گن:? در خونه کسي رو با مشت نزن، در خونه ي خودت رو با سنگ مي زنن? راست ميگن ها! 

مي کردم. بعد هي به من باز تو من رو مي زدي تنم جنبه داشت و نهايتش کبود مي شدم، ديگه مثل توي شل و وارفته تب و لرز ن

 بگو مثل مرغ مريض مي موني تا بهت دست مي زنم ولو مي شي!

احساس کردم شانه ام مي لرزد، سرم را به سمتش کج کردم که متوجه شدم توهم نزده ام و واقعا مي خندد. ابرو در هم کشيده و 

 عصبي گفتم:

تي؟ ما رو باش به کي اميدوار بوديم، با کي رفته بوديم سيزده ـ مرگ رو آب بخندي! اصال کي بهت اجازه داد به اين روز بيوف

بدر. مي گم رهام خاک بر سر پليست بکنن که مثل بچه سه ساله با يه شکالت گولت زدن و تا اينجا آوردنت. خير سرت آموزش 

 ديده بودي!

هر دري که مي رسيد حرف مي زدم. االن فکر نکني باهات حرف مي زنم خيلي ازت خوشم مياد ها، نه! نوشتم به حسابت. از 

نمي دانم شايد حرف زدنم از فشار عصبي بود و مي خواستم به نوعي خود را تخليه کنم. نفس گرفتم بگويم پس چرا يهو سرت ان 

 قدر روي شانه ام سنگيني مي کند که بابا با اعتراض گفت:

 ين کرد شبستري تعريف مي کني؟ ـ بسته ديگه دختر اون بچه از حال رفت. تو هنوز داري براش قصه حس

به يکباره به سمت رهام چرخيدم و متوجه شدم که به راستي از حال رفته است. قبل از اينکه دوباره جيغ و داد کنم بابا خودش را 

ي به من رساند و ازم خواست که آرام باشم. به سختي رهام را نصفه و نيمه بغل کرد و در حالي که پاهايش روي زمين کشيده م

شد، به سمت تخت کهنه بردش. با وجود سرماي اتاق لباس رهام را از تنش خارج و به گوشه اي پرت کرد. سپس پتو را کامل 

دورش پيچيد. از کارهاي ناگهاني بابا متعجب بودم که در باز شد، سيني بزرگي داخل گذاشتند و دوباره بسته شد. به سمت در قدم 

گذراندم. مقداري غذا، يک سرنگ پر که ماهيت مايع داخلش مشخص نبود و يک دست لباس برداشتم و داخل سيني را از نظر 

 تيره.

و غذا بخورم تا او  بابا به سمتم آمد، خم شد و سيني را برداشت. ازم خواست من در گوشه اي که کمي روشنايي افتاده بود، بنشينم

ي براي رهام ا چه چيزي پر کرده اند و مي ترسيدم خواب جديدبه رهام رسيدگي کند. برايم جاي سوال بود که داخل آن سرنگ ب

 ديده باشند.

 ـ بابا توي اين سرنگ چيه؟ 

 بابا: برو کاري که گفتم رو انجام بده ديگه. نمي خوام نگران ببينمت، هرچي که هست رو به راهش مي کنه!

 ـ من مي ترسم، معلوم نيست توش چيه؟ براش تزريق نکن!

 يره؟ بابا: پس بذارم بم
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ز اينکه لباس ها ابابا بود ديگر! مثال داشت کمک مي کرد، اما باز هم دلش به خوب شدن رهام نبود. دلم گواهي بد مي داد. بعد 

ه شکل ناشيانه اي را تنش کرد، من هم به سمتشان رفتم و بار ديگر نارضايتي ام را اعالم کردم. بابا بي توجه به حرف هاي من ب

 د و تمام محتوي داخل سرنگ را در دستش خالي کرد.رگ دستش را پيدا کر

 بابا: نگران نباش، مسکني چيزيه بيا بريم غذا بخوريم.

د. جر تخت درآم -دستم گرفت و به سمت سيني که وسط اتاق روي زمين بود، کشيد. هنوز دو قدم بر نداشته بوديم که صداي جر 

وش آمد، هرز تنش از سر گرفته شده بود و حالت مساعدي نداشت. به به سرعت دست بابا را پس زدم و به سمت تخت دويدم. ل

ت ديگر کشيد و به سختي کمي خم شد و باال آورد. بابا که ديد حال من از رهام بدتر است، به سمتم آمد. با ضرب من رو به سم

 گفت:

 ديک تخت ببينمت!ـ وقتي بهت ميگم برو غذات رو بخور، يعني برو! من حواسم بهش هست، ديگه نمي خوام نز

پته مي خواستم بهش بفهمانم اون کوفتي مسکن نبوده، اما نمي توانستم. ان قدر گوشه ديوار بي صدا اشک ريختم و سايه  -با تته 

 نامعلوم پدر را تماشا کردم که ديگر سايه روشن هاي اتاق را هم نديدم. همه جا تاريک شده بود.

???? 

ا که نمي دانم کي بسته شده بود، باز کردم. نور شديد اتاق چشم هايم را زد، اما من هر طور با صداي در فلزي اتاق چشم هايم ر

شده نيمه باز نگهشان داشتم. دو مرد غريبه وارد اتاق شدند، يک راست به سمت رهام رفتند و چند ضربه پيا پي به صورتش 

در حالي که پاهايش روي زمين کشيده مي شد، بردنش.  زدند. به محض اينکه چشم هايش را باز کرد، زير بازوانش را گرفتند.

 نگاه خمار و خسته اش که به من افتاد، قلبم ريتم گرفت.

متاسفانه دوباره صبح شده و استرس ها و تنش هاي من شروع شده بود. بعد از اينکه کامل خارج شدند، صاف روي زمين سرد 

ق چمباتمه نشسته بود و از خرناس کشيدنش معلوم بود که در خواب عميقي نشستم و به دنبال بابا چشم چرخاندم. گوشه ديگر اتا

است. خواستم به سمتش بروم کمي از نگراني هايم برايش صحبت کنم که دوباره در باز شد و اين بار مراد به سمت من آمد. به 

يح مي دادم تا اينکه در اين اتاق سه در آهستگي و جوري که پدر بيدار نشود به در اشاره زد تا خارج شوم. با رهام بودن را ترج

چهار سرد و نمور هر ثانيه به اينکه حاال چه مي شود، فکر کنم. براي همين بي هيچ ممانعتي به سمت در رفتم و از آن خارج 

 شدم. حاال مي فهميدم که آن سرما طاقت فرساي اتاق ناشي از اين بود که اتاق در زير زمين قرار داشت. 

باال ها را  -را جدا از هم به پايه هاي صندلي مي بستند که به سالن رسيديم. باز هم سر لعنتي اش که هميشه آن باال  پاهاي رهام 

دو مي زد. برعکس ديروز سالن خالي از صاحب خانه و  -نظاره مي کرد، روي شانه اش افتاده بود و چشم هاي قرمزش دو 

 با دلي آشوب گفتم: خانواده اش بود. به سرعت به سمت رهام رفتم و

 ـ خوبي؟ رهام توروخدا هرچي مي خوان بگو، بذار از اين اوضاع خالص شيم.

 نمي توانست چشم هايش را ثابت روي من تنظيم کند. با صداي کشدار و خمار گفت:

 ـ هرچي که شد... هرکاري که کردن، جيغ نزن... عکس العمل نشون نده! نذار آتو دستشون داشته باشم.

 اشک هايم بي اختيار روي صورتم روانه شد،  با دو دست جلوي دهنم را گرفتم تا صدايم در نيايد. با تن صداي محکم تري گفت:

 ـ چشم نشنيدم...!

ياد شب هايي افتادم که اين حرفش را به شوخي و خنده مي گرفتم و برايش زبان درازي مي کردم. انگار او هم به همين خاطره 

تند سرم به نشانه مثبت تکان دادم که از  -رد که مردمک چشمش لرزيد. بيشتر از اين منتظر نگهش نداشتم تندمشترک فکر مي ک

 پشت کشيده شدم و درد بدي در سر و تار به تار موهايم پيچيد.

 رهام با وجود درد و خستگي مفرط باز هم غيرتش قبول نکرد و با همان تن صداي پايين، اما پر جذبه اش گفت:

 ته وحـ... ـشي ديدي زورش بهت نمي رسه رم کردي؟ـ چ

 شان مرا به سمت صندلي ديگر مي برد، گفت:ک -شخص همان طور که کشان 

 ـ خفه... ديشب رو که يادت نرفته؟

در مقابل آن همه دردي که در سرم پيچيده بود، گويي پيريزم را از برق کشيدند که بي حس شده بودم. تمام خاطرات خوب و بدم 

باال و پايين مي کردم تا شايد چيزي پيدا کنم که به حال اوضاع خراب امروزم نسبتش بدهم. مي خواستم بدانم که چه گناهي را 

مرتکب شده ام که به اين روز افتادم. روي صندلي جاي گرفتم و برخالف ديروز محکم و بي رحمانه بسته شدم. به رهام که 
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، خيره شدم. به آرامي زير لب چيزي زمزمه مي کرد، شايد ذکر مي گفت که تا اين ديگر هيچ ترس و استرسي درش ديده نمي شد

 حد آرام شده بود. چقدر اين حال روحانيش که معموال بعد از هر نمازش به خود مي گرفت را دوست داشتم.

م که چرا لي غر مي زدتازه مي فهميدم چقدر حس خوبي بود که هر روز صبح با صداي هللا و اکبرش از خواب بلند مي شدم. ک

ادم که مي ان قدر بلند مي خواند و گوش هاي خدا را هم به درد مي آورد. خنده کجي روي لبم نشست، ياد چند وقت پيش افت

اش پرسيده بودم کخواستم بگويم:? آن دعاي خاص بعد از نماز صبحت را به من هم ياد بده? اما خجالت زبانم را بند آورده بود. 

 ويزي براي آرامش داشتم.و االن دست آ

نماز خوانده بود، صداي هللا و اکبر بلند و مقتدر رهام حس و حال ديگري داشت.  آرام در دلش -براي من که عمري مادرم آرام 

 چشمم به حسام افتاد که پيچ پله هاي خانه را پايين مي آمد. با ديدنش در دلم رخت شور خانه افتتاح شد.

 ايش را از نو بست و بي توجه زمزمه خود را ادامه داد.رهام با ديدن حسام چشم ه

 به! مي بينم که مسکن ديشب اثر کرده و دوباره شق و رق نشستي. –حسام: به 

گويي رهام نه چيزي مي ديد و نه چيزي مي شنيد که هيچ عکس العملي نشان نداد. از اين غرور بيش از اندازه اش که به من هم 

اد، خوشم مي آمد. انگار نه انگار اين رهام هماني است که ديشب از درد به خود مي پيچيد و ناي اعتماد به نفس کاذب مي د

 حرف زدن نداشت.

حسام: مي دوني بدبختي چيه؟ اينه که برادرزاده احمق من يکي مثل رويا نبود که بهش بگم سر بزنگاه مدارکت رو بدزده تا تو 

 اين همه درد سر نيوفتيم.

ز جديدي برداشته شد که رهام براي ثانيه اي متاثر و اندوهگين چشم هايش را باز کرد و ناباور به نقطه انگار پرده از را

نامعلومي چشم دوخت. دوباره نفس عميق گرفت، به خود مسلط شد و زمزه اش را از سر گرفت. روزه سکوت گرفته بود يا از 

 مي داشت؟!راه دور دخيل بسته بود که هيچ جوره از آن زمزمه دست بر ن

 حوصله ي حسام سر رفت، چند قدم سريع برداشت و با تهديد گفت:

 ـ بار من تا چند ساعت ديگه مي رسه. لب مرز کسي ازش خبر داره؟ اگه خبر دارن چه مسيري امن تره؟

خورده  رهام پشت سر هم لب مي زد و به هيچ کس اهميت نمي داد. حتي به من که مصرانه غرق تماشاي صورت مردانه و زخم

 اش بودم.

حسام دست بلند کرد تا مي تواست سوختگي پشت دست رهام را فشار داد، اما چيزي جز اينکه رهام ذکرش را کمي بلند تر گفت 

 آيدش نشد.

 ـ ال حول و ال قوت اال بلله العلي العظيم.

حسام نگاه پر نفوذي به من کرد و  مشخص بود که امروز جدي تر از آن حرف ها هستند که قبول کنند باز هم رهام حرفي نزند.

اين بار به سمت من آمد. چشم هايم را بستم، از ته دل خدايي که رهام برايش جان مي داد را صدا زدم. دست نوازش حسام را 

 روي سرم احساس کردم. کمي که پايين تر رسيد، موهايي که شلخته دورم ريخته بود را چنگ زد و با حرص روبه رهام گفت:

 حرفي براي گفتن نداري؟ ـ بازم

رفته ان قدر فشار دستش زياد مي شد که احساس مي کردم پوست سرم در حال جدا شدن است. دست خودم نبود و شروع  -رفته 

به جيغ و داد کردم. من رهام نبودم که با آن همه زخم باز هم قلدر بازي در بياورم. کشيده اول که در گوشم خواباند چشم هاي 

و برق از سرش پريد. تمام التماس وخواهشش را در چشمش ريخت، انگار مي خواست بگويد:?هيس ساکت باش!  رهام باز شد

 مگر من به تو نگفتم صدايت در نيايد؟ باز که حرفم را گوش نمي دهي! دست و پا چلفتي.?

 ه بار ضربات مشتش را در شکمم فرود آورد، داد زد:س -همان طور که دو 

ر من در ميونه! حاب رو بياريد؛ شده بکشيدش اين بايد امروز حرف بزنه! صحبت چندين ميليارد پوله، اعتباـ اون دستگاه بي صا

 اگه اين بار هم بارمون سالم نرسه، مشتري هاي دست به نقدم رو از دست ميدم.

ابهتش بکند و با داد  اخم هاي با از درد گريه مي کردم و چشم هاي گاليه مندم را به رهام دوخته بودم. انتظار داشتم باز هم از آن

رل شده مي زده. و هوار به بقيه بفهماند که کسي جز خودش حق ندارد دست روي تابان بلند کند. حاال مي فهميدم رهام چقدر کنت

 حاال که ضرب شست يک نامرد تر از خودش را مي چشيدم.

 درد سرم ان قدر طاقت فرسا شده بود که جيغ زدم:
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 رو نمي کشي تا راحت شم؟ـ اي خدا چرا من 

 ديگر رهام نگاهمم نمي کرد، چه برسد به دفاع. از زور خشم جيغ زدم:

تنفر... م حالم از همتون، مـ کثـ... ـافت تو من رو به اين روز انداختي! حاال خودتم يـ... ـه راه چاره پيدا کن! ازت متنفرم... آيي 

 آخ بهم مي خوره. چرا دست از سرم بر نمي داريد؟ آخـ... خ حيون موهام...

روي خودش  قالب بود. دلم از اين مي سوخت رهام بهطعم گس خون در دهنم پخش شده بود، اما باز هم طعم تلخ حقيقت بر آن 

 هم نمي آورد که روزي قول داده بود هيچ خطري من را تهديد نمي کند. گفته بود تا او هست از چيزي نترسم!

حسام ان قدر در گوشم زده بود که سوت ممتد مي کشيد. نصف سوال هايي که از رهام مي پرسيد را درست و حسابي نمي شنيدم. 

ي حسام دست از زدن من کشيد که دوتا از نوچه هايش هن وهن کنان چيزي مثل دستگاه جوشکاري را تا نزديکي هاي رهام وقت

 آوردند و روي زمين گذاشتند. نمي دانستم از دستگاه جديدي که مسلما براي شکنجه بود، وحشت کنم يا براي درد خودم گريه کنم.

ه گيره به گوش هاي رهام وصل کرد و دوباره سوال هاي تکراريش را پرسيد، به دستگاه را به برق زدند. حسام چيزي شبي

جواب که نرسيد، دستور داد دستگاه را روشن کنند.  به ثانيه نکشيد که تمام تن رهام را لرز وحشتناکي فراگرفت. از ترس جانش 

ک به نيم ساعت اين کار را تکرار مي کردند و درد خودم يادم رفت و با جيغ فقط مي خواستم که به اين وضع خاتمه دهند. نزدي

 تا رهام از حال مي رفت، سطل آب روي سرش خالي مي کردند و دوباره به هوش مي آوردنش.

انقدر گريه کرده و هوار زده بودم که نه اشک برايم مانده بود و نه نفس. ديگر از خوني که از بين پاهايم روانه بود هم نمي 

يم مهم نبود. فقط خدا را با جيغ صدا مي زدم و ازش کمک مي خواستم. اميد ديگري جز معجزه خدا ترسيدم، ديگر درد برا

 نداشتم.

اگر همين جوري پيش مي رفت، مي کشتنش. يک ساعت گذشت، نه خبري از کمک بود و نه عف در مجازات هاي جور واجور 

 رهام!

 گ ديشب آوردند. ديگر طاقت نياوردم و جيغ زدم:اين بار که از حال رفت، عالوه بر سطل آب سرنگي مشابه سرن

 ـ توروخدا، اين... اين چيه؟ چي از جونش مي خواييد؟ بگيد شايد من بتونم کاري بکنم! توروخدا، توش مسکنه مگه نه!؟

 حسام ديوانه وار خنديد و گفت:

 خوردم! بگو... ـ وقتي التماس مي کني خوشم مياد. انگار مهلقا داره التماسم مي کنه! بگو گ..و..ه

سطل آب را روي سر رهام خالي کردند. حسام در حالي که ته مانده خنده ي مسخره اش روي لبش بود، روي صندلي نشست تا 

 خستگي در کند. از زيردستش که سرنگ در دست داشت، پرسيد:

 ـ جنسش خوبه ديگه؟

 خنده مرموز و صداي نحس نوچه توي فضا خفقان آور پيچيد و گفت:

 آقا نابيه دو بار که بزنه، دفعه سوم که خمار شد به التماس ميوفته و واس يه ذره مواد هر کاري بگيد مي کنه!_ آره 

 

 رهام که به هوش آمده بود، تن خسته اش را تکون داد و بي رمق گفت:

 ـ مگه بميرم از بين دندون هاي من حرفي بيرون بزنه.

ت کباب مي شد، اما رهام با ته مانده جاني که داشت ممانعت مي کرد. دلم داش دست رهام را باز کردند که رگش را پيدا کنند،

شکي رده بودند. از حجم زياد مصيبتي که ديده بودم، دلم مي خواست ماه ها زار بزنم، اما ديگر اکدستي آلوده  -رهام را دستي 

تاباني وجود  ا جوري وانمود مي کرد که انگاربراي ريختن نداشتم. هر ازچندي نگاه نگرانش را روي خودم احساس مي کردم، ام

شگر به خون ندارد. انگار نمي ديد که تا چه حد مجروح شدم. نميديد که ترس مزخرفم از خون ريخته است و با چه جرعتي پرس

 جاري بين پاهايم نگاه مي کنم.

شم هايش زريق کرد. باز هم سياهي چدوباره دو نفري بر سرش ريختند و نگهش داشتند. شخص نا آشنا محتوي مرگ رهام را ت

 رفت و تنها سفيدي ماند؛ باز هم... باز هم همان حال خراب شب گذشته دامن گيرش شد.

*** 
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حوالي ظهر بود که حسام خسته از اينکه چيزي دست گيرش نشده است، از فشار عصبي  با چوب قطوري ضربه محکم و 

ي شانه ر شکافته و بيني اش بيرون ريخت. رهام بي حرکت شد و سرش روعصبي به سر رهام زد. همان آن خون بي امان از س

اگهاني، درد و بي نچپش افتاد. دستانش که از فشار درد مشت شده بود، باز شد و بي جان بودنش را هوار زد. با اين اتفاق کامال 

د که هرچه سطل نااميدي ام چند برابر شحالي خودم را به گوشه ترين نقطه مغزم هدايت کردم و از ته دل جيغ زدم. تازه وقتي 

 آب روي سرش خالي کردند، اثري نداشت!

 

زد. به خوني که  از ته دل با تمام توان اسمش را صدا زدم و در ادامه اش جيغ ممتد بود که از گلوي زخم برداشته ام بيرون مي

 مخلوط با آب خون آبه راه انداخته بود، چشم دوخته و به حرف آمدم:

هق صدايم را قطع و وصل مي  -رش کرديد؟ آخ نامردا همين رو مي خواستيد؟ زنگ بزنـ... زنگ بزنيد دکتر بياد! هق ـ چي کا

 کرد.

حسام خودش هم مانده بود که اين چه کاري است که کرده. ان قدر جيغ زدم که به سرفه افتادم. صورت سياه شده اش را که مي 

 مي افتاد. دلم با اسمش خود را تسکين مي داد: ديدم قلبم ايست مي کرد و دوباره به کار

 ـ رهـ... رهـ... ـام، رهام مسخره بازي در نيار...

 يکي از نوچه ها که اسمش سپهر بود، جلو رفت و نبض رهام را چک کرد. براي حسام شوکه سر تکان داد و گفت:

 ـ نبضش خيلي ضعيفه!

 حسام دست در موهايش کشيد و کالفه از اينکه چيزي دست گيرش نشده رو به احمد گفت:

 ـ بازش کنيد و همين جا توي حياط پشتي چالش کنيد تا گندش در نيومده!

 دستورش را که شنيدم به سراحت افتادم و گفتم:

ن... عزيز ترين کست! تو رو به هرکي... که ـ نه، نه... توروخدا! اون که هنوز زندست... زنده رو که چال نمي کنن! ترو جو

 مي پرستي اين کار رو نکن! خدايا پس کجايي چرا خودت نشون نميدي؟

 جديت در انجام دستور حسام را که ديدم، سرتکان دادم تا اشک هايم کامال فرو بريزند و با هق هق ادامه دادم:

 ـ بذاريد چند دقيقه باهاش حرف بزنم... تورو... خدا.

مصيبتي شده بود! دل بيننده اي نبود که به حال مرثيه خواني من نسوزد. مگر مي شد چشم کسي که تا همين چند ثانيه پيش عجب 

من را مي پاييد بسته باشد و من کار نکنم؟ مي گفتن که خاطرات لحظه آخر جلوي چشم آدم رژه مي رود. او داشت ميمرد، چرا 

بزرگي مسير چشم تا چانه ام را طي  کرد و به روي دست هاي بسته ام افتاد. حسام که من به خاطرات برگشته بودم؟ گلوله اشک 

 قيافه بق کرده ام را ديد، جواب داد:

 ـ خيله خب، ولي اگه صدات در بياد ميدم تو رو هم کنارش چال کنن! 

 

کور تناب را باز کرد. رهام را  درحالي که احمد رهام را از شر تناب ها خالص مي کرد، يک نفر هم سراغ من آمد و گره هاي

کشان به سمت حياط مي بردند که من هم آزاد شدم. به سرعت سرپا شدم که درد بدي در پهلويم پيچيد و با ضرب زمين  -کشان 

دال پشت سر تن بي جان رهام راه افتادم. جايي در اواسط حياط روي زمين ولش کردند و  -خوردم. توجهي نکردم و بلند شم دال 

 بيل و کلنگ به جان خاک افتادند. تا من باالي سر رهام رسيدم، احمد گفت:با 

 ـ تا ما قبرش رو مي کنيم، وقت داري حرف هات رو باهاش بزني.

د؛ نه! اصال باالي سرش روي خاک سرد باغچه نشستم. نمي دانستم لرز دستانم عصبي بود، يا سرماي خاک به تنم نفوذ کرده بو

 ود...شايد سرماي تن رهام ب

هق هاي بي امانم بند نمي آمد، سرم را روي تخت سينه اش گذاشتم. قلبش مي زد، اما کند و بي جان!  -همانطور که صداي هق 

گويي قلبش هم از تکرار مکررات خسته شده و قصد قربت کرده بود که بايستد. اما همين قدر که هنوز هم قلبش مي زد برايم 

تم و نگاه وحشت زده اي به صورت غرق خونش انداختم. با آستينم خون جمع شده پشت پلکش کافي بود. سر از سينه اش برداش

 را پاک کردم. سپس تالش کردم خون جاري از بيني اش را با وسواس تميز کنم و آهسته به حرف آمدم:
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ه اي. بميرم ار ببينن زندـ نمي خوا...ي يه چيزي بگي؟ خيـ... ـلي درد داري، نـ ...ـه؟ چشم هات... چشمات رو باز کن! بذ

 الهي...

 

ختي در دو سه باري تکانش دادم. وقتي عکس العملي ازش نديدم، تن سرد و مجروهش که يک جاي سالم در آن نبود را به س

 پچ کردم: -آغوش گرفتم. همان طور که بي تفاوت به گور کن ها نگاه مي کردم، نعنو وار خود را تکان دادم و در گوشش پچ 

ذارم به اين راحتي  ... نباشي ها! هرکي ام که ندونه، هرکي ام که نفهمه... من که مي دونم تو هنوز زنده اي! من که نميـ نگران

 ي ذاري؟!مخالص بشي. اول بايد تاوان کاري که با من کردي رو پس بدي. رهام! من که مي دونم تو من رو تنها نمي ذاري، 

 

خون نمي ترسم ها، در عوضش االن فهميدم تنهايي ترسناک تره. ) جيغ زدم( مگه الکيه چشم هات رو باز کن! ببين من ديگه از 

 بياي خودت رو توي قلب يکي جا کني و بعد چشم هات رو به اين راحتي ببندي؟

حس کردم در جاي ملتهب و متورمي دست گذاشته ام، کمي با دقت به جاي دستم که روي بازويش بود نگاه کردم و متوجه تورم 

 ديد و کندگي پوستش شدم. متاثر و پشيمان موهاي سرش که توي صورتش ريخته و خوني شده بود را کنار زدم و آهسته گفتم:ش

 ـ ببخشيد نمي دونستم به پوست تنت هم رحم نکردن؛ خيلي دردت اومد؟

گودال رو به رويم که عميق و  ديوانه شده بودم و همچنان نعنو وار در بغلم تابش مي دادم. هر آن از يک در حرف مي زدم و به

عميق تر مي شد، چشم دوخته بودم. با ديدن احمد که از گودال بيرون آمد و به سمت من قدم برداشت، ترسم به حد اعال رسيد. 

 مي خواستم تمام تالش خودم را کرده باشم، رهام را بيشتر به خود چسباندم و با تحکم گفتم:

 من رو بين يه مشت الشخور تنها بذاري؟ ـ رهام چه جوري غيرتت قبول مي کنه

احمد جلو و جلوتر آمد. قصد داشت رهام را از من جدا کند. هرچه سعي مي کرد، من ول کن نبوده و با سماجت به رهام چسبيده 

مي  بودم. آن ها نمي فهميدند که حتي وقتي رهام مي خوابيد هم همين قدر آرام نفس مي کشيد، اما من که مي فهميدم، من که

 دانستم!

سرسختي من را که ديدند سپهر از پشت ضربه محکمي به پهلوي درد ناکم زد، من را کشيد و از رهام جدا کرد. سرپا ايستاد، 

کمر من را با دستانش حصار بست و مانع از جلو رفتم شد. احمد در حالي که روي زمين مي کشيدش، به سمت گور بردش. 

رهام را به آرامي داخل کشيد. از شدت تقال کردن و صحنه هايي که مي ديدم، سست و بي خودش وارد قبر شد و جسم بي جان 

 جان شده و روي پاهاي خود بند نبودم.

 

ـ توروخدا، يکي کمک کنه... ! رهام خواهش مي کنم چشم هات رو باز کن. توروخدا اين کار رو نکنيد... الاقل تا وقتي نبض 

 داره صبر کنيد...!

رهامم بيدار شو بذار ببينن من دروغ نميگم. لعنتي روش خاک نريز رهامم زنده س! پاشو... پاشو رهام تو که اينجوري نبودي؛ 

ببين دارن چه باليي سر خانم ريزه ات ميارن رهام! اينا نامردن، منو اينجا تنها نذار؛ تو قول دادي محافظم باشي لعنتي وقتش 

 ذار رهام... خدايا! اين کارو نکن...نيست بزني زير قولت؛ تنهام ن
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