خودكار رو توي دستم فشردم و روي كاغذ به حركت در اوردم:
روشنا خاكپور
يكبار ديگه كشيدم :
روشنا خاكپور
با حرص به برگه اَي كه هنوز سفيد بود نگاه كردم
خودكار و سمت دهنم بردم:
ها ها ها
برأي بار سوم روي كاغذ كشيدم
نه انگار قصد نداره بنويسه
با ناراحتي رو به منشئ كردم :
خانم ميشه لطف كنيد يك خودكار ديگه بديد؟
ابروي باال داد و به خودكار توي دستم نگاه كرد:
 چه إيرادي داره؟ نمينويسهدستش رو به سمتم دراز كرد
 ببينم؟خودكار و دستش دادم
 مگه دروغ دارم نمي نويسهخودكار و كمي روي برگه كشيد و دفتر و به سمتم برگردوند
 خانم اين به اين خوبي مينويسه!با تعجب به خودكار نگاه كردم و عذر خواهي كردم
نفس عميقي كشيدم و خودكار و دوباره روي برگه كشيدم
باز هم ننوشت
خودكار و روي برگه ام رها كردم و خودكاري از توي كيفم در اوردم
روي برگه كشيدم
اه اين يكي رو كه تازه خريده بودم
با حرص چشامو بستم و شروع به خط خطي كردن برگه كردم
بعد از چند ثانيه كه باز كردم حرص خوردنم چند برابر شد
خودكاري كه دستم بود نوشته بود و برگه خط خطي شده بود
عالوه بر اون خودكاري كه روي برگه رها كرده بودم رنگ پس داده بود

برگه رو بلند كردم
جوهر به ميز هم رسيده بود!
رو به منشئ كردم
 ببخشيد ميشه يك فرم ديگه بهم بديد؟منشئ گوشه چشمي نازك كرد
 خانم اين سومين فرمي هست كه داري ميگيريبا شرمندگي نگاهش كردم :
 اخه...اخه جوهري شده ...
به ميز اشاره كردم
با تعجب ِبه ميز نگاه كرد
 اين ميز نو بود ًوتازه امروز خريداري شده بودهول گفتم:
 أصال... اصال نگران نباشيد خودم تميزش ميكنم.از جام بلند شدم
 ابدارخونه كجاست؟به اتاق سوم  ،سمت رأست ورودي اشاره كرد
اونجاستخواستم رد بشم كه پام به ميز چند درخواست كننده ي ديگه كه داشتن فرم هاشونو پر ميكردن خورد و
بطري اب معدني كه درش باز بود روي ميز خالي شد
ي با صداي جيغ بلندي گفت :
دختر ً
 خانم چه خبرته ؟؟نگاه كن چه باليي سر برگه ام اوردي !با ترس گفتم :
 ب....ببخشيد.....پام خوردمرد روان نويسش رو روي ميز پرت كرد :
 خانم محترم اين چه وضعيهخم شدم :
 بذاريد....بذاريد خودم درستش ميكنممنشئ از روي صندلي بلند شد :
 نميخواد ممنون ميتونيد تشريف ببريد اخه هنوز نوبت ًم نشده ! خانم گند زدي به شركت بفرماييد تا زنگ نزدم حراست!دستي به مقنعه ام كشيدم
 -مشكلي نداره

بِه سمت در ورودي حركت كردم و بلند داد زدم :
 شركتتون ارزوني خودتونبا دو سوار أسانسور شدم
توي اينه به خودم نگاه كردم
چرا انقدر دست و پا چلفتي ؟موهام رو توي مقنعه ام كردم
 چميدونم واال عين بز همه چي رو خراب ميكنهبا صداي تلفنم به خودم اومدم
گوشي ام رو از توي جيبم در اوردم
بابام بود
 الو سالم بابا+سالم روشنا كجايي
 بخدا دنبال كار بودم+خب ؟
نفس عميق كشيدم:
 گفتن خبر ميديمصداي پوزخندش توي تلفن پيچيد:
+به تقويم هم نگاه كن
امروز بيست و هفتمه ...بادت نره دوروز مونده تا تموم شدن اسفند
ناخنم روي توي دهنم كردم
عادتم بود سر درگم كه ميشدم ناخن هامو ميجويدم
با استرس گفتم :
 ميدونم ميدونم باباصداي بوق قطعي تلفن توي گوشم پيچيد
با خنده گفتم :
البد تلفن قطع شدهمرد قد بلندي وأرد اسانسور شد و دكمه رو زد
 قصد نداشتيد دكمه رو بزنيدبا تعجب نگاهش كردم
تو اين چند دقيقه اَي كه داشتم با بابا حرف ميزدم حتي دكمه پاركينگ رو هم نزده بودم
بوي عطر مرد داشت خفه ام ميكرد
دماغم رو گرفتم
به پاركينگ كه رسيديم
پيف پيف كنان گفتم :

 دوش نگير ًم با عطرمون خيلي خوب ميشهبا لبخند مرموزي اومد كنارم :
 -بوي عطر بدي بهتر از اينه كه بوي عرق بدي

حس كردم تا في خالدونم سرخ شده
به مرد كه با لبخند سوار ماشينش ميشد نگاه كردم و خشك شده نظاره گر خارج شدن ماشينش از
پاركينگ شدم
هنوز توي بهت حرفي كه زده بود بودم
سوار ال نود مشكي رنگم شدم و با عصبانيت عطرم رو از توي داشبورد ماشين در اوردم
با جيغ جيغ شروع كردم به پخش كردن عطر توي هوا
نگهبان پاركينگ با تعجب و خنده بهم خيره شده بود
شيشه عطر خالي شده رو پرت كردم روي صندلي و مشت محكمي به فرمون زدم
پشيمون از مشت زدنم به دست قرمز شده ام خيره شدم
صداي تلفنم برأي بار دوم توي فضاي ماشين پيچيد
اسم إلينا روي صفحه روشن خاموش ميشد
با حرص دكمه جواب دادن رو زدم:
 چي ميگي ؟ چته بدبخت وحشيهيچي بگو چيه؟ با بچه ها ميخوايم بريم دور دور خواستم ببينم كجايي من ....شما كجاييد ما پارك ....ايم بيا اينجاباشه اَي گفتم و تلفن رو قطع كردم
_______________________________________
توي اينه به خودم نگاه كردم
مرتب بودم
گوشي ام رو برداشتم و توي جيبم گذاشتم
از ماشين پياده شدم
شماره ي إلينا رو گرفتم
الو إليناجانم عزيزم-كجا ميخوايد بريد

قرار بود بريم خيابون گردي ولي أمير ميگه يك چيز مشت أورده قراره بريم خونه اونانفس عميقي كشيدم:
خيلي خب من منتظر ميمونم ديگه نيام اين همه پله پايين ديگهشما بيايد باال
به ماشين تكيه دادم و اينترنتمو روشن كردم
بيست تا پيام داشتم
سه تاش إلينا بود
هفده تاش افسون بود
عكس هايي كه توي ساحل گرفته بوديم رو فرستاده بود
با شادي عكس هارو باز كردم
افسون مدل بود و صحبت كرده بود تا من هم چندتايی عكس باهاش بگيرم
دختر جذابي بود
اما قصد داشت عمل كنه
تراجنسي بود و دو آلت هم زن و هم مرد و داشت
با فكر كردن بهش لبخندي ناخوداگاهً روي لبم نقش گرفت
با صداي جيغ جيغ إلينا به سمت پله ها برگشتم
نفس نفس زنون گوش علي رو ميپيچوند و ميخنديد
علي با درد از شكم إلينا نيشگون ميگرفت
با خنده گفتم :باز شما دوتا بِه جون هم افتايد
علي تو يک حركت إلينا رو توي بغلش گرفت ؛
اروم باش ديوونه گوشم كنده شدهمه ي ما ميدونستيم اين دو تا همديگه رو دوست دارن اما خودشون به هم ديگه بروز نميدادن
علي پسر خيلي زيبايي بود
صداي قشنگي داشت و خواننده بود
إلينا طراح لباس بود و لباس هاي علي رو ساپورت ميكرد
با صداي ارش بِه خودم اومدم
يابو كجايي نيم ساعته خيره شدي به رو به روتسري تكون دادم:
هيچيارش پسر دراز و الغري بود
بچه ها بابا لنگ دراز صداش ميكردن
اسليو بود و پارتنر داشت اما گاهي ميسترسش رو ميپيچوند و شيطنت ميكرد
به مهدي نگاه كردم
پسر مهربوني بود ....چهره اَي ساده داشت اما شيطنت خاصي توي چشم هاش بود
رضا برادر بزرگ ترش بود و چهره أي هم شكل مهدي داشت
سحر نامزد رضا بود و هردو سوييچ بودن
تو اين سياره همه بي دي اس أمي بودند و ورود وانيالها برابر با إعدام شون بود

بعد از پيدا كردن سياره اَي كه عاليم حيات داشت افراد بي دي اس أمي به اين سرزمين نقل مكان كردند
و عصر جديدي اغازشد
هر ساله يك تست سراسري از اعضاي زميني ميگيرند و اعضاي بي دي اس امي جديد رو به اين سياره
منتقل ميكنند
با پس گردني محكمي كه از سحر خوردم به خودم اومدم
نازي با اخم گفت:
 يابو چرا هعي ميري تو فكربا خنده جواب دادم:
داشتم ِبه اين فكر ميكردم كه أمير چرا نيست ؟رضا دستي بِه موهاي پرپشتش كشيد:
خونه اش رو گند برداشته بود جلوتر رفت اونا رو جمع كنهسري تكون دادم:
خب پس كي بريممهدي سوييچ رو روي هوا تكون داد:
بريم بذار يكم اذيتش كنيمارش با خنده گفت :
 روالهإلينا چونه آش رو خاروند:
توي دو تا ماشين جا ميشيم ؟رضا نگاهي به كل جمع كرد و سرشماري كرد:
روشنا ،سحر،نازي ،من ،مهدی  ،ارش  ،علی  ،اليناهشت نَفَر
اره ديگه جا ميشيم
نازي رفت سمت مهدي:
خوبه پسمهدي دست نازي رو بوسيد :
جا نميشيم ما عاشقانه با اتوبوس ميريمبا خنده گفتم:
اوال جا ميشيددوما حاال چرا اتوبوس؟
نازي ابرو باال انداخت :
 ماجراها داره اين اتوبوسجلوتر از مهدي راه افتاد:
 پس دم خونه امير ميبينمتونمهدي چشمك زد و دنبالش راه افتاد

رضا با خنده داد زد:
 خداحافظ داداشخداحافظ زن داداش
نازي با شنيدن اين حرف جيغي از ذوق زد و خودش رو پرت كرد توي بغل مهدي
همه ي بچه ها با شادي به اون دوتا خيره شده بودن
اهی کشيدم و به کفش هام خيره شدم
دلم براش تنگ شده بود؟؟
شايد اگه بود االن دست تو دست هم بوديم
شايد اگه االن بود مجبور نبودم به شرط های بابام گوش بدم
شايد اگه االن بود با شنيدن اسم عشق بغض نميکردم
گاهی به خودم ميگم شايد تقصير من بود که االن نيست
شايد اگه گرايشم يک اسليو مطيع بود االن نميرفت شايد اگه بود اين من بودم که به شادی پوزخند ميزدم
با ناراحتی رو به بچه ها کردم:
 بريم بچه ها ؟سحر با عشق دست رضا رو گرفت:
 رضا جانمدوتايی با هم بريم؟رضا با لبخند به چهره ی ساده ی سحر خيره شد
بريم زندگيمرو به ما کرد:
تو يک ماشين جا ميشيد ؟
ارش خواست چيزی بگه که تلفنش زنگ زد
با ديدن اسم روی تلفن رنگش پريد
گوشي رو با استرس سمت گوشش برد:
س ......سالم سرورم.....م....من اومدم وسائل دانشگاهم رو بگيرم
ب...له چشم مي...ام  ...پيشتون
روز....روز خوش....
نفس عميقي كشيد و گوشي آش رو توي جيبش كذاشت
ايوال حل شدبا خنده گفتم:
 -خب پس سوار شو بريم ديگه

قدم اول و كه به سمت ماشين برداشت صداي بوقي بلند شد
با تعجب به پشت سرش نگاه كرد
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زانوش نشست و با ترس به ماشين خيره شد
ارش با ديدن ماشين روي
ً
زن قد بلند و سياه پوشي ازماشين پياده شد
با ترس نگاهش كردم
سروناز ميسترس ارش بود
با اقتدار به سمت ارش حركت كرد
به محض رسيدن سروناز ارش با ترس روي پاش خم شد و با گريه شروع با ناليدن كرد
غلط كردم بانوببخشيد
ديگه دروغ نميگم
سرونازخم شد و موهاي ارش رو گرفت
با لبخند مصنوعي گفت:
هيس بشين تو ماشين فعالرو به ما كرد:
 يك روز حتما سري بهتون ميزنمبا اخم سوار ماشينش شد و رفت
با ناراحتي گفتم:
 واييي حاال ارش چي ميشهعلي با بيخيالي گفت:
عادت كرده چيزيش نميشهبا خنده گفتم  :پس ما سه تا مونديم فقط
رضا و سحر بوقي زدن و از كنار ماشين ما رد شدن
إلينا گفت:
 ماهم قدم زنون ميايم ديگهلب ورچيدم
 يعني تنها برم؟علي دست إلينا رو گرفت
 همين يك روزهفعال

با بغض به رفتنشون خيره شدم
شايد اگه اون بود ...برأي بار هزارم تكرار كردم

سوار ماشين شدم و اهنگي رو پلي كردم
امشبم نيستي
ميرم تو خيابون
شايد بشن اروم
يكم زير بارون
امشبم نيستي
داغون داغونم
اهنگ مونو
تنهايي ميخونم
ديگه اينجا نيستي
همه جا تاريكه
بي تو بغض توي
چشمامه و
گريه نزديكه
ديگه اينجا نيستي
قطره اشكي كه از چشم هام سر خورده بود و پاك كردم
 :اروم زمزمه كردم
شهرمون بي روحه
ماشين و روشن كردم و حركت كردم
با صداي بلند اهنگ و ميخوندم
بي تو غصه و غم تو قلبم
قد يك كوهه
برگرد
بي تو نميشه اينجا سر كرد
خاطراتت حالم و بدتر كرد
دارم ميميرم بي تو
برگرد
گاز ميدادم داد ميزدم:
برگرد
هق هق ام توي اهنگ گم شده بود
پشت چراغ قرمز كه رسيدم
داد زدم
امشبم نيستي
سر بذارم رو شونت
دلم هواتو كرده
برگرد ب خونت
هق هق امونم رو بريده بود

توي اينه به خودم نگاه كردم
چته لعنتي
غرورت كجا رفته
ياد چند هفته پيش افتادم
توي شركت بابا مشغول كار بودم كه در باز شد
حسام بود
با شادي به سمتش دويدم
اما با ديدن نَفَر دومي كه از در وارد شد قلبم شروع به تپش ديوانه وار كرد
با شك ًو ترديد نگاهش كردم:
 حسام:شادي ابرو باال انداخت:
 اقا حسامبغض گلومو گرفت:
 يعني....يعني چي؟حسام دست شادي رو توي دستش گرفت:
 شادي پارتنر منسرم گيج ميرفت
 تو ....منمگه.....مگه ما پارتنر هم نبوديم ؟
مگه تو نامزد من نبودي ؟
شادي به حلقه ي توي دستش اشاره كرد:
 ديگه نيستيبه نفس نفس افتاده بودم
نفس كشيدن برام سخت شده بود
 يعني...:حسام با پوزخند از كنارم رد شد
 فقط وقت گيريبرو كنار ميخوام استعفا بدم برم
خشك شده چشم دوختم به جعبه شيريني دست شادي
خداروشكر بابا نبود وگرنه خون جفتشون ريخته ميشد
حتي اشكي هم از چشم هام نميومد
خشك شده بودم
انگار  ...انگار اكسيژني برأي نفس كشيدن تو هوا وجود نداشت
انگار ثانيه ها مسابقه گذاشته بودن

اي كاش اب ميشدم و اونجا نبودم
با صداي شيشه به خودم اومدم:
 خانمخانم خوشگله تروخدا يك فأل بخر
با بغض نگاهش كردم:
 بده عزيزمپول و دادم ًو پامو روي گاز گذاشتم
پنج دقيقه بعد دم در خونه أمير بودم
أشك هام رو پاك كردم
قوي باش ...قوي ....مهم نيست
تو سرپايي
نگاه كن :سالمي ...بلند زدم زير خنده
نگاه ميخندي
از ماشين پياده شدم؛
برو شادي تو بكن
زنگ واحدشون رو زدم
صداي اهنگ تا پايين ميومد
باز از اين دور همي هاي باحال گرفتن
با بي قيدي بدون اينكه به اسانسور توجه كنم شروع به دويدن توي راه پله كردم
پله ها رو دو تا دوتا َ
طي ميكردم
با شادي شروع به لگد زدن به در كردم
در كه باز شد با كله رفتم تو
داد زدم:
 سالاااااامنازي با اخم نگاهم كرد:
 باز گريه كرديدماغم رو باال كشيدم:
 خفه كن دو دقيقه اهنگ ورضا اهنگ و قطع كرد
 واسه چي گريه كردي خواهرمايشي گفتم:
پياز خورد كردم
با گفتن اين حرف همه زدن زير خنده
 -پياز تو ماشين؟

دستي به سرم كشيدم
برأي اينكه فضا رو ع َوض كنم شروع كردم به قردادن
 بيخيالبيايد برقصيم
كنترل و از دست رضا گرفتم:
 بيايد وسط هوهوأمير با چند تا بسته گل اومد
 حاجي بيايد پولدارانه رول كنيمرو تراول صدي
يك تراول از تو جيبم در اوردم
اقا من قسم خوردم نكشم
واسه شما
يك پك محكم از قليون كشيدم و حلقه دادم بيرون
 من مشروب ميخوامرضا با اخم گفت:
 شما غلط ميكنيقليونتو بكش
زبون در اوردم:
 نميخوااامسحربا اخم نگاه كرد:
 اين بكشه منم ميكشماخيزبرداشتم سمت سحر و با خنده موهاشو كشيدم:
 برو بابا سنت بِه اين حرف ها نميخورهنازي با خنده گفت:
 راستي علي و إلينا هنوز نرسيدن دارن قدم زنون عاشقانه ميانبه پنجره اشاره كرد
 تو اين تگرگ ؟ من كه داشتم مي اومدم هوا فقط ابري بود بدبختا االن گوشت كوبيده شدنبا خنده يك پك ديگه از قليون كشيدم:
 مهدي كو ؟نازي با جيغ گفت:
 -خبر مرگش رفته حموم

+واسه چي ؟
أمير با خنده گفت:
 روش شير ريختم مريضصداي تلفنم بلند شد
افسون بود
 آلو جانم افسون جانبا داد گفت:
 أراداين صدبار
با خنده گفتم:
 باشه اقا أراد....جانم؟ خواستم ازت حالليت بگيرم كله پوك باز چرا؟ كاراي عملم جور شده  ...به هيشكي نگفتم ...همه نمونه گيري ها تست هارو انجام دادمفردا عملمه
با ترس گفتم:
دروغ ميگيبا شادي گفت:
 نه راستهبا داد گفتم:
 احمق  %06احتمال مرگ هست تو به اون  %06چكار داري  ،من به عشق اون  %06ميرمبغض كردم:
 االن كجايي ؟ بيمارستان+كدوم بيمارستان
 بخاطر خودت نميخوام بگمگوشي رو روي گوشم فشردم:
 أراد بگوتروخدا
صداش گرفته شد:
 -گفتم نه

 أراد مرگ منبا بغض زمزمه كرد:
 كاش اين دل لعنتي ميذاشت زنگ نزنم ادرسو ميدي؟ روشنا اگه زنده موندم كه هيچي اگه مردم يادت باشه هميشه بخندي..بدون من عاشق خنده هات بودمهيچ وقت گريه نكن....
با بغض گفتم:
 زبونتو گاز بگير داداشيصداي پوزخندش توي تلفن پيچيد
 داداشيداداشي
:صداش اروم ت َر شد
داداشي
خواستم چيزي بگم كه تلفن قطع شد
دوباره بهش زنگ زدم:
 دستگاه مشترك مورد نظر خاموش مي باشدقطره اشكي از روي چشمم سر خورد
أراد
روي مبل نشستم
نازي با نگراني نگاهم كرد:
 روشناخونه غرق در سكوت بود
اشكم رو پاك كردم و بلند شدم:
 ببخشيد اگه روزتون خراب شدباشه يك روز ديگه ،من ميرم
رضا با ناراحتي گفت:
اخه........
به سمت كفش هام رفتم
 نه رضا جان االن اوضاع ًم خوب نيست باشه يك روز ديگهسحر با نگراني نگاهم كرد:
 مواظب خودت باش فقط دعا كنيددستي تكون دادم و از خونه خارج شدم
دلم شور اراد و ميزد
صداي توي سرم اكو ميشد

اگه بميره چي
اگه.....
اگه ناقص بشه چي....
ميتوني نبود مونس تنهايي هات رو تحمل كني
قلبم تند تند ميزد
خون توي بدنم يخ زده بود
سوار ماشينم شدم
چرا بهم نگفت؟
مگه ادعا نميكرد كه من از تموم راز هاش با خبرم؟
پس چرا بهم نگفت
چرا نگفت ميخواد عمل كنه
اونم انقدر بي خبر
أصال چرا گريه ميكرد
مگه نميگفت من هيچ وقت قرار نيست گريه كنم
ياد صداي بغض كرده اش افتادم
احساس كردم ديگه زنده نيستم
هميشه حس ميكردم پسره
غيرتي شدناش
تيپ هاش
حرف زدنش
حس ميكردم يك داداش دارم
يك داداش مهربون
اما...
اما هر وقت داداش صداش ميكردم
ناراحت ميشد
سرش رو پايين مي انداخت
كوتاهش ميكرد و با ناراحتي زمزمه ميكرد:
دستشو توي موهاي
ً
جانم ابنبات كوچولوي من
يادمه وقتي حرف از حسام ميزدم
صورتش قرمز ميشد
دست هاش و مشت ميكرد و با اخم به رو به رو خيره ميشد
هميشه فكر ميكردم سر غيرت برادرانه آش
اون يك داداش مهربون بود
حاضر نبودم با هيچي و هيچ كس عوض كنم
أشك هام اروم اروم راهشونو پيدا كردن

دو ساعت بعد
روي تخت چهار زانو نشسته بودم و با استرس به گوشي ام خيره شده بودم
حس ميكردم خون توي بدنم يخ زده و شمارش نفس هام بِه ثانيه افتاده
چرا اين شب لعنتي تموم نميشد
منتظر اس ام اس شاپرك بودم كه ساعت و مكان عمل اراد يا همون افسون رو بهم بگه
با روشن شدن صفحه ي گوشي ام حس كردم قلبم توي دهنم شروع به نبض گرفتن كرد
به پيامك نگاه كردم:
 سالم روشنا جاناينم از ادرس
........................
راستي عمل برأي ساعت دو صبح افتاده
به ساعت ديواري اتاقم نگاه كردم
شش بعد از ظهر بود
هنوز كلي وقت بود تا عمل اراد
مانتوم رو تنم كردم
خدايا خدايا
خودت نگهش دار
خودت ميدوني چقدر برام عزيزه
خدايا
ازت خواهش ميكنم
خودت ارادم رو نگه دار
شالم رو روي سرم انداختم
توي اينه به صورت بي روحم خيره شدم
لب هام هم رنگ صورت رنگ پريده ام شده بود
با حرص رژ لب كالباسي رو روي لبم محكم كشيدم
حركاتم دست خودم نبود
استرس
ترس
نگراني
بي كسي
بغض
همه ي أينا دست به دست هم داده بودن تا عصبانيتم رو سر وسائل اتاقم خالي كنم
حدود نيم ساعتي گذشته بود كه ِبه خودم اومدم
تمام اتاقم به هم ريخته بود

اينه ي اتاقم خورد شده بود
با تكه شيشه ها رو تختي ام رو بريده بودم و روي زمين پخش كرده بودم
وسائل ارايشي ام روي زمين پخش شده بود و با هم مخلوط شده بودن
به قدري فعاليت داشتم كه شروع به نفس نفس افتادم
به خاطر خشكي گلوم سرفه ام گرفته بود
بطري ابي كه مال ديروز بود رو از زير تخت بر داشتم و چند قلوپي ازش خوردم
كمي نفسم برگشت
به عكس دو نفرمون با اراد خيره شدم
االن حالش خوب بود ؟
ياد اس ام اس شاپرك افتادم
ادرس رو بهم داده بود
با عجله سوييچ و گوشي رو برداشتم و از خونه بيرون زدم
پام رو روي گاز فشار ميدادم و به هركي كه جلوي راهم رو ميگرفت بد و بيراه ميگفتم
يعد از بيست دقيقه اعصاب خوردي تموم جلوي بيمارستان بودم
ماشين رو پارك كردم و با عجله به سمت پذيرش دويدم
دويدن باعث شده بود نفسم بره
 س...سالم خان....مبا تعجب گفت:
 سالمبفرماييد؟
+ب...ببخشيد ....بيماري....به....اسم افسون زارع داريد ؟
 يك لحظه صبر كنيدبا لرزه شروع به ضرب زدن با سوييچ روي ميز شدم
 بلهطبقه ي دوم اتاق 73
با عجله تشكري كردم و پله ها رو دو تا يكي َ
طي كردم
افسون روي تخت دراز كشيده بود و بِه پنجره خيره شده بود
هنوز وارد اتاق نشده بودم كه اروم زمزمه كرد:
 ميدونستم ميايبا تعجب نگاهش كردم:
از كجا ميدونستي ؟به سمتم برگشت:
 نفساتعطرت
صداي پاهات
به سمتش رفتم

 مگه ميشه داداشي ام رو تنها بذارم ؟لبخندش تلخ شد
سرش رو پايين انداخت:
 نه ابنبات كوچولوروي تختش نشستم  ،دستشو گرفتم:
 داداشي مهربونمجانم ابنبات كوچولوي منخودم رو بهش نزديك كردم و سرم رو روي شونه اش گذاشتم:
 ميشه هميشه پيشم باشي ؟نفس عميقي كشيد:
اگه بعد از اين عمل زنده موندم قول ميدم تا تهش پشتت باشم:بغض كردم:
داداشيجانمبغضم رو قورت دادم:
 ميترسم داداشيسينه سپر كردو صاف نشست
 تا وقتي من هستم از هيچي نترسقطره اول اشكم ريخت
 از همين ميترسماز همين ميترسم كه يك روز
يك روز نباشي
دستشو توي موهاي بلندم برد:
 فكر نكن خانم كوچولوقطره دوم اشكم اومد:
 ميترسم ديگه نشونمصداتو نشنوم
بغلتو حس نكنم
داداشي از نبودنت ميترسم
دستاشو دورك حلقه كرد:
 هر قطره أشك از چشمات كه مياديك روز از عمر من كم ميشه
گريه نكن
گريه نكن اراد قربونت بره

با ترس نگاهش كردم:
 كاش فردا اين موقع پيش هم باشيملبخند تلخي زد
 اميدوارمپرستاري وأرد اتاق شد
خانم زارع بايد استراحت كنيد چند ساعت ديگه عمل داريداراد كمي سرجاش تكون خورد
 اخه روشنااز جام بلند شدم
به مبل اشاره كردم:
تخت خواب شو من اينجا ميخوابم تو با خيال راحت بخوابدستاشو باز كرد:
 غلط كردي جات اينجاستبا شوخي عشوه اومدم:
 نه حاج اقاشما نامحرمي
از جاش نيم خيز شد و دستمو گرفت
با يك كشيدن دستش توي اغوشش پرت شدم پرستار با خنده نگاهمون ميكرد
اراد يك پاش رو روي من انداخت و با بيخالي رو به پرستار كرد
 داريد ميريد بي زحمت المپ رو هم خاموش كنيداز پرويي اش خنده ام گرفته بود
پرستار نچ نچي كرد و از اتاق خارج شد
خواستم چيزي بگم كه سريع گفت:
هيچي نگوفردا قراره تيكه تيكه ام كنن بذار يك بار راحت بخوابم
با اخم مشتي به شكمش زدم:
 از خداتم باشه ميمون ايكبيريمحكم ت َر بغلم كرد:
راستيجانم به خانواده ات زنگ نميزنيبا بي قيدي گفتم:
امشب دورهمي أصال يادشون نيستپدرم عاشق مادرم بود

قبل از ازدواج با مادرم عالقه ي شديدي به پابليك و چند پارتنري داشت
اما بعد از ازدواجش احترام عجيبي به مادرم ميگذاشت
مادرم رفتار و كردارش كامال شبيه ميس هاي معروف كشور آيرون بود
سوييچ نبود اما معتقد بود آدم تنها بايد جلوي پارتنرش سكوت كنه
خونه ي اروم و بي دغدغه اَي داشتيم
تنهاي دعواي ما تو اين چند سال حسام بود
پدرم أصال از حسام خوشش نميومد از ارتباط من با حسام كامال ناراحت بود
اما من كه كامال شيفته ي حسام شده بودم
تو روي پدرم ايستادم
أز اونجايي كه پدرم أهل شرط بندي بود گفت:
روشنااگه اين حسام جان تو
يا همون آقاي كالهبردار از ديد من
فقط يك سال
يك سال با تو موند
يك عمر هم نميخوام  ...ازدواج هم نه
يك سال رسمي من تمام دارايي ام رو به نام تو ميكنم
اگه نه تو بايد به مدت يكسال از اين خونه بري و زندگي عادي دور از پدر رئيس پليس پايتخت داشته
باشي
من كه به حسام و عشق بينمون اميد داشتم و اعتقاد داشتم كه اين پدرمه كه مانع رسيدن ما دو تا به هم
هست
با ارامش و خونسردي  ،بدون فكر قراردادي رو امضا كردم
من پول و دارايي پدرم رو نميخواستم
فقط ميخواستم بهش ثابت كنم
عشق من و حسام پاكه
همه چي خوب پيش ميرفت تا دقيقا
ماه دوازدهم كه اون اتفاق افتاد
حاال هم پدرم گير داده كه بايد يك شغل پيدا كنم و قبل از شروع پاييز از اين خونه برم
ميدونستم خودش هم نگرانمه اما غرورش اجازه نميده كه بزنه زير حرفش
اما تمام نگراني من اين بود كه من نه تنها شغل مناسبي پيدا نكرده بودم بلكه قرار بود حتي ماشين زير پام
رو هم به پدرم واگذار كنم
با خودم فكر ميكردم كه صداي خر و پوف افسون بلند شد
با خنده نگاهش كردم
انگار نه انگار فردا عمل داره

با صداي شاپرك چشام و باز كردم
روشناروشنا پاشو
خميازه بلندي كشيدم
هااااااااااچي ميگي ؟
 مثال همراه افسون بوديبا گيجي گفتم:
 اره ديگهبا جيغ گفت:
 احمق االن شش صبحه خب باشه چكارش كنم؟صداي شاپرك تو سرم اكو شد
شش صبحه
شش صبحه
عمل ساعت دو بود
االن شش صبحه
چهار ساعت گذشته
تازه داشتم لود ميشم
بِه خودم كه اومدم صداي جيغم توي بيمارستان پيچيده بود
با عجله از روي تخت پايين پريدم
 افسون چي شد ؟؟؟؟شاپرك با اخم نگاهم كرد:
 شما جاش خوابيدي ما كه كاري نكرديمبا ت َرس بدون كفش از تو اتاق بيرون دويدم
پرستاري از توي راهرو رد ميشد
به سمتش دويدم:
 خانم..خانم
بيمار ما كجاست؟؟
با گيجي نگاهم كرد
به شاپرك كه با اخم بِه سمت ما ميومد نگاه كرد
 خانم ظاهرا اشتباه اورديد بيمارتونوبا چشم هاش به من اشاره كرد

 اينجا بيمارستانهتيمارستان نيست
با اخم زل زدم بهش:
 بهت ميگم أفسون كو ؟با دستش برو بابايي نصيبم كرد و از كنارمون رد شد
شاپرك بدون حرف اينه اَي به سمتم گرفت
به خودم نگاه كردم
خط چشم و ريمل هام بخاطر گريه ي ديشب ريخته بود
موهام به هم گره خورده بود و رژ لبم توي صورتم پخش شده بود
خواستم چيزي بگم كه پرستاري با دو به سمت ما اومد
 همراه آقاي زراعي شماييد؟بدون اينكه بِه فاميلي توجه كنم با ترس گفتم
 ب....لهبا ناراحتي گفت:
تسليت ميگم ما هركاري ميتونستيم براشون انجام داديم
با شنيدن اين حرف روي زانو هام فرود اومدم
دنيا دور سرم چرخيد
خدااااااا
با عجله از جام بلند شدم
 كجاست ؟اتاق عمل كجاست؟
شروع بِه جيغ زدن كردم
 تروخداااا بگوووافسون كوووو
به هق هق افتادم
اراد كجاست
مهربون من كجاست ؟ ده بگو لعنتي
يقه ي مانتوي شاپرك رو گرفتم و تكون دادم:
 تو بگوتو ازش بپرس
با داداش من چكار كرديد
تو بهش بگوووو
چند نفري با عجله به سمتم اومدن
با ديدن اونا شروع به دويدن كردم
به سمت راهرو رفتم

با ديدن تابلوي اتاق عمل به سمتش دويدم
بي توجه به چيزي در و باز كردم و وارد شدم
پارچه ي سبز اتاق عمل روي تن سر كسي كشيده بود
نكنه افسون من بود ؟
با قدم هاي لرزون ِبه سمتش رفتم
قلبم تند تند ميزد
دستام يخ زده بود
پزشكا با تعجب نگاهم ميكردن
برام اهميت نداشت كه چه فكري ميكنن
ميترسيدم
باألسر جنازه رسيدم
از كنار كشيدن پارچه ميترسيدم
ميترسيدم كه چهره ي افسون رو برأي بار اخر ببينم
بي روح
بي حركت
سفيد و يخ زده
با ترس دستم رو به سمت پارچه بردم
چشمام رو بستم و با يك حركت پارچه رو پايين اوردم
ألي چشم هام رو باز كردم
با ديدن چهره دنيا دور سرم چرخيد
احساس ميكردم
صدا ها لحظه به لحظه گنگ تو ميشن
لحظه به لحظه اتاق تاريك ت َر ميشد
سرم گيج ميرفت
پاهام ضعف كردن
با بيحالي روي زمين افتادم
چند نفري به سمتم دويدن
چيزي نفهيمدم تا دنيا پيش روم سياه شد
چشمام و بستم و از حال رفتم
صداها توي سرم ميپيچيد
+االن دو روزه بيهوشه دكترا ميگن شوك بهش وارد شده از طرفي ضربه اي كه هنگام افتادن به سرش
خورده امكان تو كما بردنش رو داره
صداي هق هق مادرم از بيرون اتاق ميومد ؛
خدايا....
خودت دخترمو نگه دار

صداهارو ميشنديم اما نمي تونستم عكس العملي نشون بدم
انگار پدرم كنارم ايستاده بود
دستم رو توي دستش گرفت
حاال بايد چكار كرد؟+ما هركاري از دستمون بر بياد انجام ميديم بستگي به كشش بدن بيمار داره
صداي اشنايي به گوشم رسيد
 مادرجان گريه نكن روشنا حالش خوب ميشهمن مطمئنم
صداي چرخي هر لحظه بهم نزديك ت َر ميشد
گيج بودم
صدا خيلي آشنا بود
انگار ميشناختمش
صداي مردي اومد:
 اقا اراده ما چطورهصداي آشنا باز به گوشم خورد:
 ممنون دكتر فقط يكم درد دارم+عاديه عمل سختي پيش رو داشتي
تا چند روز ديگه بايد رو ويلچر بشينم؟+تو االنم ميتوني بلند شي اما درد داري
 مس ّكن ميخورم+حدود دو يا سه روز ديگه سالم سالم ميشي اين موندنت تو بيمارستان فقط به خاطر دوره مواظبتته پسر
خوب
اراد نفس عميقي كشيد:
 ممنون :صداي دكتر دورتر شد
 +من مرخص ميشم
جناب خاكپور
چند لحظه ميتونم وقتتونو بگيرم
صداي قدم هاي پدرم رو بهتر از همه ميشناختم
محكم
با صالبت
انگار ميخواست با هر قدمش زمين و بشكافه
قدم هاي بلندي بر ميداشت
هميشه سعي ميكردم عين پدرم راه برم
انگار توي يك اتاق تاريك بودم
انگار تو اين دنيا نبودم

فقط صدا بود
همه جا تاريك بود
اراد دستم رو گرفت
خم شد و دستم رو بوسيد
عطرش همون بود
خيلي دوست داشتم ببينم بعد از عمل چجوري شده
صداش تنها صداي بود كه شنيده ميشد
 ميدوني دوست داشتم وقتي چشم باز ميكنم اولين كسي رو كه ميبينم تو باشي اما خبنبودي
فكر كردم خسته شدي و رفتي
از شاپرك پرسيدم :
وقتي گفت بي هوش شدي حس كردم قلبم ديگه نميزنه
حس كردم ديگه اكسيژني برأي نفس كشيدن تو هوا وجود نداره
ميدوني روشنا
گاهي حس ميكنم حتي سلول هامون وصل به همه
بعد از اينكه شنيدم اون پرستار احمق چجوري بهت تسليت گفته و تو به هم ريختي نميدوني چجوري
بيمارستان رو سرش خراب كردم
نميدوني چجوري داد ميزدم و تورو ازشون ميخواستم
نميدونم االن داري صدامو ميشنوي يا نه أما روشنا كوچولو
مهربون من
اگه ميشنوي بدون من
تمام دلخوشي ام تويي
ميشه بلند شي ؟
ميشه چشماتو باز كني و يكبار ديگه رو سر و كولم بپري؟
ميشه برام بچگي كني؟
از اينكه صداش رو ميشنيدم و نميتونستم عكس العملي نشون بودم عصبي بودم
حس ميكردم تو يك زندان تاريكم
با خودم مبارزه ميكردم
ميخواستم پيروز اين ميدون باشم
ميخوايم بغلش كنم و داد بزنم
ميخواستم ببينمش
لمسش كنم
ميخواستم و نميتونستم
نميتونستم اين حصار و بشكنم

نميتونستم و لحظه به لحظه بيشتر خورد ميشدم
ميشكستم
هيچ جاي بدنم حس نميشد
ميخواستم دستشو بگيرم
احتياج داشتم
به گرمي دست هاش احتياج داشتم
حس ميكردم توي جهنم دارم دست و پا ميزنم
هر لحظه تنم بيشتر از قبل گر ميگرفت
تپش قلبم رو كامال حس ميكردم
حس ميكردم روي تنم سطل ابي رو خالي كردن
لب هام خشك خشك شده بود
درست عين بيابون
اراد سراسيمه داد زد :
 پرستارررپرستارررر
دست هام ميلرزيد
حس ميكردم سيم برق قوي رو به من وصل كردن
ميلرزيدم
ميلرزيدم بدون اينكه خودم بخوام
بدون اينكه از خودم اراده اي داشته باشم
پاهام
دست هام
بدنم
ميلرزيد
روي تخت فرود مي اومد
صداي اراد بلند ت َر شد:
 يكي تو اين خراب شده نيست؟؟؟؟چند پرستار با عجله وارد اتاق شدن
دختر جووني داد زد
هاشميهاشمي دكتر و خبر كنه
تشنج كرده
دكتررر
چند نفري دست و پام رو گرفتن

ميلرزيدم
لحظه به لحظه بيشتر خيس عرق ميشدم
انگار كور بودم
كور بودم و نميديدم اراد چجوري گريه ميكرد
كور بودم و فقط صداي يا حسين گفتن مادرمو ميشنيدم
نفس كشيدن برام لحظه به لحظه سخت ت َر ميشد
انگار برأي پيدا كردن مولكول اكسيژن كوچكي با هواي اتاق دست به يقه شده بودم
صداي پرستار مي اومد
يك
دو
سه
 بزنو دستگاه شكي كه به بدنم ميخورد
باال مي اومدم و با شتاب روي تخت فرود مي اومدم
صداي سخت ت َر شدن هاي نفس هام
هيع هيع هيع
صداي دكتر جوني كه انگار تازه كار بود و كمي هراس داشت
 بزنبرأي بار دوم دستگاه شك روي سينه لختم فرود اومد
زن پرستاري كه قصد داشت اراد رو از اتاق بيرون كنه:
 -بفرماييد بيرون اقا

از زبان اراد
تمام تنم درد ميكرد
احساس ميكردم از كمر ِبه پايين توي اتيشم
از طرفي نگران روشنا بودم
صورت يخ زده اش جلوي چشمم اومد
نميدونستم چكار كنم
خودم رو مقصر ميدونستم
بخاطر من احمق اينجوري شده بود
از طرفي هم خوشحال بودم
براش مهم بودم
صورت عرق كرده اش جلوي چشمم اومد
دلم ميخواست هرچي زود ت َر از روي اين ويلچر لعنتي بلند شم
با خوشحالي بِه قفسه سينه ام دست كشيدم

ديگه اثري از اون سينه هاي مزاحم نبود
اندامم بيشتر بِه چشم مي اومد
اتاقم به خاطر خصوصي بودن بيمارستان كامال شبيه هتل بود و ميتونستم تو رفاه كامل همه كار هام رو
بكنم
چرخ ويلچر و حركت دادم و سمت اينه رفتم
به ته ريش هايي كه تازه داشتن در مي اومدن دست كشيدم
ديگه هويت جديدي داشتم
اراد زارع
دستي ِبه موهام كشيدم و به سمت عقب هدايتشون كردم
هورمون هاي بلندي قد رو حس ميكردم
انگار استخون هام داشتن كش مي اومدن
هر نيم ساعت يكبار درد شديدي توي پام حس ميكردم
صورتم زمخت ت َر شده بود و ديگه خبري از لطافت پوستم نبود (يكم زيادي پياز داغشو زياد كردم )
به چهره ي جديدم خيره شد
اخمي كردم كه باعث بين ابروم هام چين بي افته
با صداي در برگشتم
 بيا توپرستاري با شادي گفت:
+مژه بديد روشنا خانم بِه هوش اومد
با هول گفتم:
 چي ؟؟؟لبخند زد :
 +اول از همه هم شمارو صدا كرد
بدون فكر از روي ويلچرم بلند شدم
درد شديدي توي پاهام إيجاد شد
پرستار با ترس گفت :
 +چي شد آقاي زارع
ديوار و گرفتم:
 هي....هيچياز درد نفسم توي سينه ام حبس شده بود
به ديوار كنار اينه تكيه كردم
قدم اول رو برداشتم
درد بيشتر شد
بايد مبارزه ميكردم  ..بايد قوي ميبودم
أشك توي چشمام جمع شد

بايد سعي ميكردم گريه نكنم
من ديگه مرد شدم
نبايد گريه كنم
لبم رو از درد گاز محكمي گرفتم
قدم دوم رو برداشتم
هنوز درد رو توي ناحيه كمر به پايينم حس ميكردم
نفس نفس ميزدم و سعي ميكردم از شدت ضعف روي زمين نيافتم
پرستار از توي كمد اتاق دو تا عصا برداشت و به سمتم گرفت
+با اينا بريد
نيمچه لبخندي زدم و عصا رو گرفتم
راحت ت َر ميتونستم راه برم
درد داشت ولي نه به اندازه ي اول
ياد روشنا افتادم
االن منتظرم بود
با فكر به اون جون گرفتم
انگار به سلول هام شادي هديه كرد
درد و فراموش كردم و قدم هام رو تندت َر كردم
لذت ميبردم
از اينكه بجگم
برأي عشقم
برأي زندگيم
از جنگيدن لذت ميبردم
به در اتاقش رسيدم
نفس عميقي كشيدم
با شادي دست به موهام كشيدم و چشمام رو بستم
اروم دستگيره ي در و لمس كردم
#روشنا
قلبم تند تندميزد  ..ذوق داشتم از ديدنش
ديدنش چهره ي جديدش
نميتونستم بِه خودم دروغ بگم
اراد و بيشتر و از هرچيزي دوست داشتم
صداي عصا هر لحظه نزديك ت َر ميشد
نزديك در اتاقم كه شد چند لحظه اَي سكوت شد
با ذوق و استرس چشم هام رو بستم
به صداي باز شدن در

از گوشه چشم نگاهش كردم
خودم رو به خواب زده بودم
به سمتم اومد
روي صندلي نشست
اَي ارومي گفت
با شنيدن اَي گفتنش حس كردم قلبم فشرده شد
درد داشت؟
معلومه كه درد داشت
اروم دستمو گرفت و بوسيد:
روشنا جانبؤسه ي ديگه اي روي دستم زد
روشنا خانمخم شد و پيشوني ام رو بوسيد
 چقدر دلم واسه اين تكون خوردن پلك هات تنگ شده بودبا شنيدن اين حرف ناخوداگاهً لبخند زدم
با ذوق گفت:
 ديدي بيداريچشماتو باز كن
نميخواي قيافه ي جديدمنو ببيني ؟
اروم چشم هام رو باز كردم
با ديدن چهره اش ناخوداگاهً جيغ بلندي زدم و از جام بلند شدم

محكم خودمو پرت كردم توي بغلش
اخ بلندي گفت
با ترس گفتم:
 +واييي غلط كردم ارادي حالت خوبه
با درد لبخند زد:
 اره بابا وروجك ناراحت نشونوك بينيمو گرفت:
 توله سگ و نگاه چه خودشو مظلوم ميكنهاروم گونه اش رو بوسيدم:
+من فداي تو بشم داداش مهربونم
تا خواست چيزي بگه پدرم بدون اينكه در بزنه با اخم وارد شد
 اراداراد با لبخند به پدرم نگاه كرد
 -بله قربان

 بيا بيرونبا نگراني گفتم:
 نميتونه راه بره بابا چجوري بياد اخهبابا اخم كرد
 دخالت نكنسرم رو پايين انداختم
 چشماراد عصا هاش رو محكم گرفت و بلند شد
از اتاق بيرون رفت و در و بست
حس كنجكاوي ام نميذاشت سر جام بشينم
يكم سرگيجه داشتم
اروم و اهسته گوشم رو چسبوندم به در
بابا:
 كارت درست شده+چطور قربان
اين چند روز كه نبودي سراغ تو گرفتنصداي شاد اراد بلند ت َر شد :
+با اون معركه اَي كه من گرفتم
 نامي ميگفت خيلي جوياي حالت بودن فردا بايد باز بريآراد با ناراحتي گفت:
 +فردا ميخوام روشنا رو ببرم بيرون
 هيس پسر اين كار خيلي مهم تره+هرچي شما بگيد  ،بهتره روشنا رو تنها نداريم ناراحت ميشه
با شنيدن اين حرف خودم رو روي تخت پرت كردم
در باز شد و اراد داخل شد
:خميازه ي بلندي كشيدم روي تخت كنارم دراز كشيد
 خوابت ميادبا ناراحتي گفتم:
 خيليموهام رو بوس كرد:
 بخواب خانم كوچولوبخواب كه من بيدارم
چك أرومي توي صورتش زدم :
 غلط كردي بگير بخواب ببينمدستم رو بوس كرد
 دستت درد ميگيره ها خانم كوچولوخودم رو لوس كردم
 -اراااد

محكم بغلم كرد :
 پدر سوخته اينجوري ميگي اراد دلم قنج ميرهبا ناراحتي گفتم
 فردا بريم بيرونچهره اش متفكر شد
 أخه فردا نميشهصدامو نازك كردم
 چه كاري دقيقاپيشوني ام رو بوسيد
 بگير بخواب فضولي نكن پس فردا كامل در اختيارتمچشم هاش رو بست
از اين نزديكي ناراحت بودم
يكجور عذاب وجدان
اون پسر بود
اون ديگه يك پسر كامل بود
از جام بلند شدم
از پشت بغلم كرد
 نكن ارادبا تعجب نگاهم كرد
 چرا ؟كنترلمو به دست اوردم
 ميرم يكم قدم بزنماز روي تخت بلند شد
 وايسا بأهم بريمناخوداگاهً داد زدم
 خودم ميخوام برمدلخور نگاهم كرد
 باشه بروروسري مخصوص بيمارستان رو سرم كردم و از اتاق خارج شدم
بغض داشتم
كار بدي ميكردم
به خودم نهيب زدم
 معلومه كه نه اون موقع كه بغلش ميكردي و از سر و كولش باال ميرفتي دختر بوداالن پسره
بايد تو رفتارات تجديد نظر كني ولي من اگه كاري هم ميكنم بي قصده
روي نميكت توي حياط نشستم
ميدونم
ولي....

ولي .......؟
با صداي پسري از پشتم با تعجب هيني گفتم و دستم رو روي دهنم گذاشتم
با دقت نگاهش كردم
همون پسر توي اسانسور
روي نميكت كنارم نشست
ابرو باال انداختم
 اجازه نگيري يك وقتاخم كرد
 +لزومي نميبينم
ادامه داد
+عالوه بر بــوگندو بودنت ديوونه هم هستي
با خودت حرف ميزني
با اخم نگاهش كردم
 به شما ربطي ندارهبه نيمكت تكيه داد و پاي راستش رو روي پاي چپش انداخت
 +خب ميشنوم
با تعجب سر تكون دادم
چي و دقيقا ؟+هميني كه داشتي با خودت ميگفتي
عين خودش اخم كردم
 لزومي نميبينمسمت رأست لبش كمي باال رفت
+عجب
پيروز نگاهش كردم
 عالوه بر اون عطر هاي فيكي كه ميزني خيلي هم فضوليپوزخندش پر رنگ ت َر شد
+ديدم كسي رو نداري باهاش حرف بزني
اين افتخار و دادم كه با من هم صحبت شي
بي ترس توي چشم هاش زل زدم
 ب...ر...و.....ب....ا.....ب....ابخش بخش گفتم و توي چشم هاش خيره شدم
جاي بيشتري روي نيمكت گرفت
 +تو بايد ميرفتي تيمارستان اينجا چكار ميكني
باحرص از روي نيمكت بلند شدم
 -هرچقدر هم بد بــو

بي ادب
و ديوونه باشم
بهتر از توام كه هنوز شعور اينو نداري كه خلوت كسي رو به هم بزني
خواست چيزي بگه كه شروع به راه رفتن سمت سالن كردم
بلند شد و چند قدمي اومد
اما انگار پشيمون شد و نشست
بي توجه بهش از پله ها باال رفتم
اگه ميرفتم اتاق خودم بايد باز پيش اراد ميخواييدم
بخاطر همين رفتم توي اتاق اراد
روي تخت دراز كشيدم و سعي كردم به حرف هاي اون مرد بيشعور فكر نكنم
با صداي بابا چشم هام رو باز كردم
 روشنادست هام رو از هم باز كردم و خميازه ي بلندي كشيدم
 ب...لهپيشوني ام رو بوسيد
 پاشو بابا جان مرخص شدياز جام بلند شدم و برأي بار دوم خميازه ي بلندتري كشيدم
 باشهاز روي تخت بلند شدم
بابا لباس هام رو به سمتم گرفت
 بيا بابا جانتشكري كردم
 تا تو لباساتو بپوشي من برم تصويه كنم بيامباشه اَي گفتم
لباس مخصوص بيمارستان رو با تيشرت مشكي رنگي ِع َوض كردم
شلوار جينم رو پوشيدم و مچ پام رو كمي تا كردم
موهام رو از باال بستم
پالتوام رو پوشيدم و روسري ام رو مدل دار بستم
از توي كيفم كرم پودر و برداشتم وبه تمام صورتم ماليدم
كمي رژ كالباسي و يك خط چشم دخترونه هم زدم
توي اينه نگاه كردم
اخيش جون گرفتم
كفش هام رو پام كردم و بعد از برداشتن وسايلم از اتاق بيرون اومدم
سمت پذيرش رفتم

بابا؟
بله ؟
اراد كو ؟
كار داشت زودتر رفتأهاني گفتم و از بيمارستان خارج شديم
فكرم درگير اراد بود
كارش چي بود
چه ربطي ِبه بابا داشت
سوار ماشين شديم
بابا رو به راننده كرد
اول روشنا رو برسونيم خونه بعد ميريم اداره
فكري تو سرم جرقه زد
لبخند شيطاني زدم
 باشه پدر جانبا رسيدن به خونه از ماشين پياده شدم و به رفتن ماشين خيره شدم
از رفتن ماشين كه مطمئن شدم
شماره ي خصوصي اراد رو گرفتم
"دستگاه مشترك مورد نظر خاموش مي باشد "
گوشي ام رو توي كيفم پرت كردم
توف به اين شانس
با ناراحتي زنگ در خونه رو زدم
صداي مامان اومد
 اومدي مامان جان ؟مهمون داريم ها
خواستم چيزي بگم كه صداي پاي چند نَفَر اومد
ِبه ثانيه نكشيد كه وسط كوچه پهن شدم
نازي با جيغ جيغ تند تند بوسم كرد
+قربونت برم
خداروشكر كه سالمي
سحر بلندم كرد
 كشتيش بدبخت وإلينا دستمو كشيد
 ماله خودمه ها بده بچه موبا جيغ گفتم:
 واي دستم كنده شدإبراز عالقه هم بلد نيستيد

نازي با مهربوني نگاهم كرد
 شدي پوست استخون بيا بريم بيا بريمبا هم وارد خونه شديم
>>چند ساعت بعد <<
به ساعت روي ديوار نگاه كردم
ده شب بود
صداي پدر كه انگار داشت با تلفن صحبت ميكرد هر لحظه نزديك ت َر ميشد
اره كار ها خوب پيش ميرهاز فردا زارع بايد توي اون خونه مستقل بشه ديگه اومدنش سمت ما خطرناكه
تلفني باهاش در ارتباطيم
فردا قراره دعوتشون كنه خونه اش
در اتاق بسته شد
با عجله از اتاقم بيرون اومدم و پشت در اتاق كار بابا گوش وايسادم
 پس فردا ساعت هشت دم در كافه ويوناباشبا دو بِه سمت اتاقم اومدم
روي تخت نشستم و لپ تابم رو روشن كردم
توي جيمتل سرچ كردم
كافه ويونا
ادرس دقيقش اومد
با شادي و حس پيروزي ساعت رو روي هفت تنظيم كردم
حس دلشوره اَي داشتم
انگار يكي بهم ميگفت نرو
نكن
يكي بهم مبگفت كار اشتباهي ميكني
اما كنجكاوي به دلشوره ام غلبه كرد و چشمام رو بستم

با صداي زنگ تلفنم چشم هام رو باز كردم
دستام رو از هم باز كردم و خميازه ي كش داري كشيدم
با به ياد اوردن كاري كه قرار بود بكنم از جام بلند پريدم
بايد مخفيانه ميرفتم
مانتوكتان مشكي ام رو با شلوار بگي مشكي تنم كردم
كالهي روي سرم گذاشتم

گوشي ام رو برداشتم و از اتاق بيرون اومدم قدم اول من مصادف بود با باز شدن در و بيرون اومدن بابا
اب دهنم رو قورت دادم
 س..المدر حالي كه حوله رو روي سرش ميكشيد تا موهاشو خشك كنه گفت
عاقبتت بخير كجا اول صبحيبا ترس گفتم
 برم ورزش كنم چاق شدمبه شكم نداشته ام اشاره كردم
بابا با شك نگاهم كرد
 انگار داري ميري دزدي :با ترس سرم رو تكون داده ام
 نه مستر أرمان خان جانشما اين شم پليسي رو برأي اداره نگه داريد
به سمتم اومد و بغلم كرد
 دختر خل و چلمواظب خودت باش
با شادي گونه اش رو بوسيدم
 مستر أرمان خان جانخانومتون كجاست
چشمك زد
 -قول حليم بهش دادم دارم ميرم بگيرم

عاشق بابام بودم
عاشق شيطنت هاش
عاشق مهربوني هاش
عاشق مردونگي هاش
تنها مرد زن داري بود كه عاشقش بودم
بابا پيشوني ام رو بوسيد
 ميخواي برسونمتقد بلندي داشت
:به زور تا قفسه سينه اش ميرسيدم
 نه نه خودم ميرماز بابا خداحافظي كردم و سوار پرايد مشكي رنگ بابا كه برأي رد گم كني هاش بود سوار شدم

اهنگي رو پلي كردم پام رو روي گاز گذاشتم
طبق عادتم شروع كردم به خوندن
"هنوز تلخ لبخندم
بآهات مثل بچه لج كردم
خيلي وقته رد كردم
ناخوداگاهً ياد چهره ي اراد افتادم
يكم سخته برگردم
فقط ميخوام بگي بهم حرفشم نزن
من ميرم
نه حرفشم نزن
تويي سهم من فقط
آزم دور شدي بهم زنگ بزن هر شب
حتي اگه شدش قلبتم از سنگ "
قطره اشكي از چشمم پايين اومد
حالم بد بود
سخت بود دوري از اراد
سخت بود از كسي كه عين داداش تني ميديديش
چهره اش از جلوي چشمام كنار نمي رفت
خسته شدم از همه چي
چرا بايد از هرچي كه دوست دارم دل بكنم
چرا؟
چرا رفتار هاي اراد انقدر برام مهم شده بود
مگه قبال هم اينجوري نبود
چرا االن حساس بودم به اين نزديكي ها
با ديدن تابلو ي كافه أشك هام رو پاك كردم
و ماشين رو كمي جلوتر از كافه پارك كردم
يك ساندويچ اماده از دكه گرفتم و به در كافه خيره شدم
راس ساعت هشت اراد با يك پسر ديگه رسيدن
به تيپ اراد نگاه كردم
پليور مشكي كهنه اَي به تن داشت با شلوار جين رنگ و رو رفته اَي روي زانوهاش پارگي داشت
عينك دودي ام رو زدم و چند قدم جلوتر رفتم
انگار تو كافه چند نفري منتظرشون بودن
دو تا دختر و سه تا پسر
يكي از دختر ها قد بلندي داشت جوري كه از چندتا پسر كناري اش بلندتر بود
اون يكي دختر قدش متوسط بود و قيافه ي شيطوني داشت

پسر ها چهره هاي معمولي و جدي داشتن
اراد چيزي رو براشون تعريف ميكرد و يكي از اون ها چونه اش رو ميخاروند
ديوار شيشه اَي كافه جوري بود كه كامل توي كافه مشخص بود
به رو به روي كافه نگاه كردم
همون پسر مزاحم بود
ظاهرا اون هم داشت به اون چند نَفَر نگاه ميكرد و عكس ميگرفت
اروم از خيابون رد شدم
وقتي به پشتش رسيدم محكم با لگد زدم تو باسنش
 هوي هوي فضولي موقوفبا اخم برگشت
با ديدن چهره ي من اخم هاش صد برابر شد
 تو چرا عين جن ميموني همه جا هستيبا اخم گفتم
 برو بابا بهت ميگم فضولي نكندستشو روي دماغش گذاشت
 هيستمركزم رو به هم نريز
با تعجب گفتم
 داري چكار ميكني ؟ :صداش كلفت شد
 كوري نميبيني دارم عكس ميگيرمخواستم چيزي بگم كه لگد محكمي به پام زد
با داد گفتم
 ايييييدوربين رو انداخت روي زمين و جلوي دهنم رو گرفت
با ترس به دوربين شكسته شده خيره شدم
با اخم خم شد
 اين چه كاريه كرديبيشعور احمق
با جيغ گفتم
 تو حق نداري اينجوري با من حرف بزنياحمق هفت جد و ابادته
دستشو بلند كرد كه بزنه تو صورتم
اما دستي مچ دستش وگرفت
اراد بود

از شدت خشم صورتش سرخ شده بود
 تو غلط ميكني دست رو روشنا بلند ميكنيپسر با تعجب نگاهش ميكرد
قد اراد يك سر شونه از پسر كوتاه تو بود
دختر قد بلنده از كافه با تعجب بيرون اومد
اراد چي شدچرا يهو دويدي بيرون ؟
اراد با خشم يقه ي پسر و گرفت
 ازش عذر خواهي كنپسر دست اراد و از روي گردنش برداشت
با صداي خيلي اروم گفت
 معذرت ميخوامقلبم تند تند ميزد
با حس پيروزي به پسر نگاه كردم
دختر قد بلند از خيابون رد شد و به سمت ما اومد
 اراداراد چي شده
پسر با بهت گفت
 ميخواستم اين دختر كه دوربينم رو شكسته بزنمكه ظاهرا دوست پسرتون عصبي شدن
اراد با خشم گفت
-چيزي نيست ژينو تو بروداخل

ژينو ابرو باال داد
 دوست پسر چيهرو به اراد كرد
بيا منتظرتيمژينو كه رفت اراد رو به پسر كرد
دفعه أخرت باشه همچين غلطي ميكني برو ضايع نكن ديگهاراد نگاه خشمگيني به من كرد
 به حساب شما هم ميرسمفعال برهان
از خيابون رد شد
با تعجب گفتم

 فحش داد؟پسر با گيجي نگاهم كرد
 فعال برهان !ابرو باال داد
 اسممهبا شنيدن اين حرف پقي زدم زير خنده
 واييييييياسمش برهانه
اسم منم شكه خوشبختم از اشنايي تون
اخم غليظي كرد
 خودت رو مسخره كناسم خودت مگه چيه
در حالي كه ميخنديدم گفتم
 روشنابا شنيدن اين حرف يك ابروش باال رفت
 روشنا توييدستي به كالهم كشيدم
 خيلي معروفم نه؟دستي به سوييشرتً مشكي رنگش كشيد
 اره خيليالبته به ديوونگي
خواستم چيزي بگم كه پريد وسط حرفم
 ضايع اس نيم ساعته دم كافه وايساديمبيا قدم بزنيم
سر تكون دادم
 باشه بريمسمت راستم ايستاد
 من برهانم  ،برهان ناميابرو باال دادم
 پس نامي تويي اره چطور؟ياد حرف هاي بابا افتادم
نامي توي حرف هاش بود
با خنده گفت
 -به ديوونگي معروفي

راستي ؟به چشم هام خيره شد
 برهان كجاييه؟چونه اش رو خاروند
 من يك رگم عربه بخاطر همين اسمم عربيهاهانحاال يعني چي ؟
چشم هاش رو بست
يعني دليل قاطع
حجت
سر تكون دادم
 چرا حرفو ميپيچوني يك دفعه بگو اسمت حجته ديگهاخم كرد
 روشنا يعني چي ؟سر تكون دادم
 يعني يك جاي روشنروي نيمكتي كه توي خيابون بود نشست
 پس تو هم داري ميپيچوني حرفوچطور؟ أسمت مهتابيه ديگهبا تعجب نگاهش كردم
بعد از چند دقيقه كه متوجه شدم
جيغ بلندي زدم و گفتم
 حجت جان تو كار بزرگ ت َر ها دخالت نكنمردي كه داشت رد ميشد با تعجب نگاهمون كرد و سر تكون داد
دستم رو زير چونه ام گذاشتم
 ميگم حجتتوپيد بهم
 برهان:تو چشم هاش زل زدم
حج
ت
از الي دندونش هاش غريد
-برهان

حجت:با صداي بلندي داد زد
 دفعه أخرت باشه اينجوري صدام ميكنيدروغ چرا ازش ميترسيدم
مخصوصا با اين اخمي كه روي صورتش بود
اب دهنم قورت دادم
 باشهباشه چرا عصبي ميشي
انگار خودش هم فهميده بود زيادي عصبي شده
 حاال إشكالي ندارهبرأي اينكه جو ع َوض شه گفتم
 اينجا چكار ميكني ؟أصال چرا عكس ميگرفتي ؟
ابروهاشو باال داد
 محرمانه اسبا كنجكاوي نگاهش كردم
 پليسي ؟سر تكون داد
 اره دختر تيمسار أرمان خاكپوربا ذوق نگاهش كردم
 بابامو از كجا ميشناسيچهره اش مرموز شد
همينجوريپوزخند زد
 خب مافوقمهتلفنش زنگ زد
با ديدن شماره مضطرب نگاهم كرد
من....تلفنم رو جواب بدمبا تعجب نگاهش كردم
تقريبا صد قدمي آزم دور شد و شروع كردبه حرف زدن
يواشكي از جام بلند شدم و به سمتش رفتم
 خبر خوبي دارمبا دخترش آشنا شدم
چيييي

چكار كنم؟
نزديكش بشم ؟
دختره ديوونه اس
يهو برگشت و با من چشم تو چشم شد
 من بعدا بآهات تماس ميگيرمبأ شك نگاهش كردم
حالت چهره اش ِع َوض شد
مچ دستم رو گرفت و به سمت پارك رو به روي كافه كشوند
فشار دستش هر لحظه بيشتر ميشد
قدم هاي بلندي بر ميداشت بخاطر همين مجبور بودم برأي اينكه دستم كشيده نشه بدوم
قلبم تند تند خودشو بِه قفسه سينه ام ميزد
پارك خلوتي بود و اين استرس ام رو بيشتر ميكرد
به سمت درختي پرتم كرد
كمرم به درخت برخورد كرد
اخ بلندي گفتم و كمرم رو گرفتم
انگار از سرش دود خارج ميشد
با داد گفت:
به تو ياد ندادن به حرف هاي ديگران گوش ندي ؟ها؟
از ترس زبونم گرفته بود
با تو اماعتماد به نفسم برگشت
 توتو حق نداري با من اينجوري حرف بزني
عصبي ت َر جلو اومد
گلو ام رو گرفت و به درخت چسوند
 چي گفتي؟؟با ترس گفتم
 ميدم پدرت رو در بيارنچك اول سمت رأست صورتم فرود اومد
با ترس نگاهش كردم
سعي ميكردم كه بغضم جلوش نشكنه
دست و پا ميزدم كه از دستش نجات پيدا كنم
از ألي دندون غريد

 چه گوهي خورديبا جيغ گفتم
 هميني كه شنيدي پدرت رو در ميارم احمق فكر كردي كي هستي كه دست رو من بلند ميكنيبا هر كلمه اَي كه ميگفتم فشار دستش روي گردنم بيشتر ميشد
نفس كشيدن برام سخت شده بود
دست و پا ميزدم برأي يك مولكول اكسيژن أضافه
هم ازش متنفر بودم
هم ميترسيدم
فقط ميخواستم از دستش نجات پيدا كنم
گلو ام رو ول كرد
به سرفه افتادم
با اخم نگاه كرد
 دفعه آخ....نذاشتم حرفي بزنه و چك محكمي به صورتش زدم
با بهت دستشو روي صورتش گذاشت
در حال كه نفس نفس ميزدم داد زدم
اينو زدم واسه اينكه فكر نكني حاال كه زورت زياده هر گوهي دلت بخواد ميتوني بخوريبا تعجب نگاهم ميكرد
 زن حرمت داره بدبختزن ارزش داره
سري برأي تاسف تكون دادم و شروع به دويدن كردم
سوار ماشين شدم و به سرعت از اونجا دور شدم
سمت رأست صورتم قرمز شده بود و مي سوخت
گوشه ي لبم كمي پاره شده بود و خون ميومد
بِه سرم زد به بابا بگم تا حسابشو برسه
اما دلم راضي نشد
از عصبانيت سرخ شده بودم
صحنه اَي كه توي صورتم زد از جلوي چشم هام كنار نمي رفت
با جيغ مشت محكمي به فرمون زدم
لعنتي
لعنتي
ازت بدم مياد
ازت متنفرممممم
جيغ ميزدم و با مشت به فرمون ميكوبيدم

حس تنفرم هر لحظه بيشتر ميشد
دلم ميخواست برگردم و با ماشين زيرش كنم
از طرفي من بخاطر اراد اونجا بودم
بايد ميفهميدم خونه جديدش كجاست
بايد سر از كارش در مياوردم
سر دور برگردون دور زدم و كمي دور ت َر از كافه پارك كردم
با دقت به كافه خيره شدم
اثري از برهان نبود
دختري كه قدش از ژينو كوتاه ت َر بود از كافه بيرون اومد و با عجله تاكسي گرفت و رفت
چند دقيقه همه ازكافه بيرون اومدن
اراد از همه جلوتر خارج شد و سوار پرايد كثيفي شد
ژينو جلو نشست
و سه پسر عقب ماشين نشستن
ماشين كه شروع به حركت كرد
با فاصله ي كمي شروع به حركت كردم
ماشين توي محله ي متروكه اَي توقف كرد
سر كوچه پارك كردم كه ضايع نباشه
انگار محل پابليك بود
اسليوي لخت روي چوبي بسته شده بود و شالق ميخورد
دورش هم ادم هايي كه با لذت نگاه ميكردن و هركدوم پولي ميدادن كه يك كاري با اين اسليو بكنن
دلم برأي دختري كه به چوب بسته شده بود سوخت
حواسم پرت دختر شد و
اراد اينا رو گم كردم
با ترس توي جمعيت چشم گردوندم
جلوتر رفتم
با ديدن كسي كه جلوي روم ميديدم حيرت زده شدم
دستام يخ زد
اون
اينجا؟
دلم ميخواست خفه اش كنم
ازش انتقام بگيرم
با افتخار شالق و دستش گرفت و وارد زمين شد
جذاب بود

عين هميشه
پيرهن مشكي بدن نمايي كه پوشيده بود بيشتر عضالتش رو نشون ميداد
با شالق توي دستش بازي ميكرد و دور دختر ميچرخيد
همه ي دختر ها محوش شده بودند و با استرس نگاهش ميكردن
خب حق ميدادم
پوزخند عميقي كه روي لبش بود
ترسناك بود
جذاب بود
شالق رو باال أورد و با يك حركت ردي از خون روي بدن دختر باقي موند
پوزخندش عميق ت َر شد
ي از توي جمعيت به سمتش دويد و پاش رو گرفت
دختر ً
ارباب
ارباب تروخدا اجازه بديد زير سلطه شما باشم
خواهش ميكنم ازتون
با پوزخند نگاهش كرد
تو يك حركت پاش رو كنار كشيد و دخترك پرت شد
ازش متنفر بودم
از رفتارش
خودش
خاطراتش
دو نَفَر دختر و از روي زمين جمع كردن و بردن
انگار وقت نمايشش بود
برأي بار دوم دستش رو باال برد و رد ديگه اَي از خون روي بدن دختري كه به چوب بسته شده بود
إيجاد كرد
از ديدنش خسته شدم
چشم گردوندم تا اراد و پيدا كنم
با ديدن شادي كه روي صندلي نشسته بود حس تنفرم بيشتر شد
سرشرو بلند كرد و با هم چشم تو چشم شديم
پوزخندش زد و از جاش بلند شد
به سمتم اومد
نميخواستم ببينمش
نميخواستم باهاش حرف بزنم
با هر قدمش
لبخند تلخش عميق ت َر ميشد

سعي كردم به خودم مسلط باشم
عين خودش پوزخند زدم و به چشم هاش خيره شدم
 نميخواي بري؟+با تعجب نگاهش كردم كجا ؟
اون وسطابرو باال دادم
+من عين تو بي ابرو نيستم كه راحت باشه اين كار ها برام
پوزخندش عميق ت َر شد
دستاشو قالب كرد و گفت
ميدوني كهگفتم چون عاشق دل خسته ي شوهر مني
انگشتو باال أورد و حلقه رو نشون داد
شايد بتوني پري عين اون دختر وسط و التماسش كني
از ألي دندون غريدم
+اين كارا در خور شخصيت من نيست
به چشم از سر تا پاش رو گذروندم
واسه أمثال تو گذاشتن اين كار هارو
قدمي به سمتم برداشت
اين محدوده  ،محدوده ي منهكاري نكن بگم تا ميخوري بزننت ها
قدمي به سمتش برداشتم
+اين محدوده واسه توعه؟
كل كشور زير دست باباي من ميچرخه فراموش نكن
رنگش پريد
انگار كم أورد اما باز گفت
أو أوبابات نه
خودت چي داري ؟
با افتخار نگاهش كردم
+هرچي باشه عين تو يك پيشوني لكه دار ًويك پرونده كثيف ندارم
اخمش غليظ ت َر شد
ارزش حرف زدن هم نداري :پوزخند زدم
+هه كم اوردي سوت بزن
تا خواست چيزي بگه ادامه دادم

+االنم وقتم رو نگير
نه تورو
نه شوهرتو
خوشم نمياد ببينم
أصال حالم بهم ميخوره ميبينمتون
از كنارش رد شدم به سمت ماشين .اومدم
هنوز هم توي زمين نمايش اجرا ميكرد
چه خريتي كرده بودم كه باهاش بودم
كاش به حرف پدر گوش داده بودم
حسام
بزرگ ترين اشتباهيي بود كه توي زندگي ام كرده بودم
توي ماشين نشستم
نگران اراد بودم
بين اين همه جماعت خالفكار و دزد
قرار بود چكار كنه
نگرانش بودم
به تقه اَي كه به شيشه خورد به خودم اومدم
با ديدن برهان اخم كردم و به رو به رو خيره شدم
جلوي ماشين ايستاد
با دستش عالمت يك دقيقه رو نشون داد
دكمه باز شدن ماشين رو زدم
با شادي سوار ماشين شد
كادو اَي به سمتم گرفتم
اومدم از دلت در بيارماخم كردم
+آلزم نكرده آقاي نامي بفرماييد پايين
دست به سينه نشست
تا كادومو باز نكنيپياده نميشم
هم از دستش دلخور بودم
هم متعجب بودم
يك ادم غريبه اَي كه كال چند بار ديدمش
برأي اينكه از دلم در بياره برام كادو بگيره
كادو رو از دستش گرفتم

چشم هاش از ذوق درخشيد
عين بچه ها گفت
اميدوارم خوشت بيادبا كنجكاوي بازش كردم
گردنبندي با شكل قلب كه نصفش طال سفيد و نصفش طالي زرد كار شده بود
دوتا تيكه ي گردنبند از هم باز ميشدن
با ذوق نگاهش كردم
+اين
اين خيلي گرونه
يعني تو
تو أصال منو نميشناسي
چجوري؟
با ناراحتي نگاهم كرد
من ادم بدي نيستمدست خودم نبود
بايد وقتي عصبي ميشم خودمو كنترل كنم
وقتي ديدم اونجوري آزم دلخور شدي خواستم خوشحالت كنم
ببخشيد
هنوز توي بهت بودم
به گردنبند نگاه كردم
نگاهم كرد
خوشت اومد ؟سر تكون دادم
+اره خيلي قشنگه
 ميخواي برات ببندم؟با شادي گفتم
 +ميبندي ؟
 اره حتما برگردپشتمو بهش كردم
:شالم رو از سرم برداشت
برام جذابه :با تعجب سرم رو برگردوندم
+چي جذابه ؟
اينكه حجاب قانون نيست اما حفظش ميكنيچشمامو بستم

+خب هر كس يك خط قرمز هايي داره
با لذت نگاهم كرد
اين عاليهموهام رو از روي گردنم برداشت
بــو كرد
بايد يك اعترافي كنم+چي
اينكه هيچ وقت بوي بدي نداديگردنبند و برام بست
خواستم چيزي بگم كه با حسام چشم تو چشم شدم
پوزخند زد و به سمت ماشين اومد
با ترس بهش نگاه كردم
 :برهان با ديدنش رو به من كرد
اين كيه ؟حسام به شيشه نزديك شد و چند تقه اَي بهش زد
شيشه رو پايين دادم و با ترس نگاهش كردم
+س..سالم....حسام ...كاري..داشتي ؟
به برهان نگاه كرد و با لبخند گفت
نه چه كاري ديدم اينجايي برام جالب شد عزيز دردونه ي تيمسار خاكپور توي ًاين محله ي خالف چكار
ميكنه؟؟؟
به برهان نگاه كرد
 معرفي نميكني ؟با لبخند مصنوعي رو به برهان كردم
+برهان دوست عزيزم
برهان از ماشين پياده شد و به سمت حسام رفت
با استرس نگاهش كردم
با چشم نگاه دقيقي به حسام كرد
شما معرفي نميكني ؟با پوزخند دور تا دورش رو گذروند
 مالك كل اينجايي كه اومدي واسه تفريحچهره ي برهان ع َوض شد
دقت كردم
انگار فقط برأي من مهربون بود
هر وقت بِه جاي ديگه اَي نگاه ميكرد حالت چهره اش ع َوض ميشد

با چشم هاش برأي بار دوم حسام رو بر انداز كرد
+خب خب خب
پس بگو اشغالي اما بهت بگم ها االن ساعت نه شب نيست كه اين إشعال دوني رو به راه كردي
اينجايي كه تو ادعا ميكني مالكشي با كل ادم هايي كه توش ان رو ميتونم بخرم
چشمك زد
به أضافه ي مالكش
أصال چرا بخرم
مگه اشغال دوني رو هم ميخرن؟
بايد سوزوند هوم ؟
رو به من كرد
+روشنا به نظر تو بوي سوختني نمياد ؟
حس ميكنم اتيش نزده بوش در اومد
با خنده دماغم رو گرفتم
اوه اوه اره خيلي بو زيادهحسا ًم با اخم نگاه ميكرد
به برهان تنه اَي زد و از كنارمون رد شد
برهان داد زد
حداقل خداحافظي ميكرديبا خنده گفتم ؛
+واي واي واي عالي بود خيلي خوب حالشو گرفتي
سر تكون داد
حق نداشت باتو اينجوري حرف بزنهبا ذوق نگاهش كردم
برگشت سمتم
راستي :با تعجب نگاهش كردم
 بله ؟+از گردنبندت خوشت اومد ؟ دوستش داشتي ؟
با ذوق بِه گردنبندم دست زدم ؛
+اره اره خيلي خوبه
پس هـيچ وقت از گردنت در نيار باشه ؟به چشم هاش خيره شدم
با مهربوني نگاهم ميكرد
نتونستم بِه چشم هاي مهربونش نه بگم
 -باشه

انگشت كوچكش رو باال أورد
قولانگشتو باال اوردم
قول قول قول آشتی ؟ +خيلي اشتي
خنديد
ديوونه
دست ِبه شكمم كشيدم:
 ميگم نظرت چيه يك نهار مهمونم كني تا قشنگ از دلم در بياريلبخند مهربوني زد
عاليهأصال حواسم نبود برأي چي اونجا اومدم
كامال اراد رو فراموش كردم
كاش دنبالش ميگشتم
كاش با برهان صميمي نميشدم
سوار ماشين شد
 پس من رانندگي ميكنمسوار ماشين شدم
 باشه ببينم كجا ميخواي ببري آقاي شكموعين بچه نگاهم كرد
 چكار كنم خب گشنمه ادم كه با شكم خودش تعارف نداره داره ؟ تازه خوبه تو از من خواستي مهمونت كنم منكه حرفي راجع به ناهار نزدمبا شادي گفتم
 هميني كه هست أصال دلم خواستانگشت اشاره ام رو به نشونه ي تنفگ باال اوردم
 شما با اين قضيه مشكلي داري؟دستاشو با حالت نمايشي باال آورد
 نه چه مشكليبا خنده گفتم:
 حاال مواظب باش ِبه كشتنمون ندي االن ميريم تو بأقالي هااز توي جيبش فلشي در أورد و توي ضبط گذاشت
دلم ميخواد يك اهنگ خاص برأي اولين بار بأهم گوش بديم
چند اهنگي رو باال پايين كرد
🔔 Ring my bells

Enrique
داد زدم
 ايول من عاشق اين اهنگمبه چشم هام خيره شد
 اما برأي من يك اهنگ معمولي نيستبه دست هام كه روي پام بود نگاه كرد
 ميشه بگيرمشون؟با مهربوني نگاهش كردم
 حتمادستم رو توي دست گرمش قفل كردم
اهنگ شروع شد
چشمام رو بستم
صداي اهنگ رو بيشتر كرد
Ring my bell, ring my bells
Ring my bell, ring my bells
Ring my bell, ring my bells
Ring my bell, ring my bells
به اهنگ اشاره كرد و شروع كرد به خوندن
Sometimes you love it
Sometimes you don't
Sometimes you need it, then you don't, then you let go
به عالمت سكوت دست اشاره ام رو روي بيني ام گذاشتم و خودم شروع كردم به خوندن
Sometimes we rush it
Sometimes we fall
It doesn't matter, baby, we can take it real slow
دستم رو بوسيد
قلبم تند تند ميزد
 از چيه.نميدونستم اين استرس ًوشادي
I say you want, I say you need
I can tell by your face you love the way it turns me on
I say you want, I say you need
I will do what it takes and I would never do you wrong
با داد با همديگه تكرار كرديم

I say you want, I say you need
)(I can tell by the way you're looking at me, I turn you on
I say you want, I say you need
)(if you got what it takes we don't have to wait, let's get it on
!Get it on, ooh
بعد از خوردن ناهار به پيشنهاد برهان راهي زمين بازي شديم
ساعت از دوازده گذشته بود كه به خونه رسيدم
با ترس و لرزكليد رو توي قفل انداختم
با ديدن خونه ي خالي نفس عميقي كشيدم
خداروشكر امروز دور همي بــود بخاطر همين كسي متوجه نبود من نشده بود
از پله ها باال اومدم و در اتاقم رو باز كردم
با ديدن اراد جا خودم
هيني گفتم و دستم رو روي دهنم گذاشتم
چشماش هم رنگ خون شده بود
سعي كرد صداشو باال نبره
 ساعت رو ديدي؟با ترس و تعجب نگاهش كردم
 خب كه چيانگار مست بود
از كمد گرفت و بلند شد
لنگ ميزد
زد زير خنده
 نگرانت شده بودمخب حاال چرا ميخنديلنگ زنون شيشه مشروب رو از روي زمين برداشت
 :تا ته سر كشيد و دور دهنش رو پاك كرد
هيچيمهم نيست اومده بودم خداحافظي
خداحافظي برأي چي ؟ يك عمليات خيلي مهم دارم چند روزي نيستم حتي ممكنه لو برم و كنه بشمبا ترس نگاهش كردم
 ي....يعني چي؟زد زير خنده
 مهم نيستاز فردا ديگه من سرگرد نيستم ميشم يك خلفكار يك ادمكش

كسي كه بخاطر اينكه توي دل اون عوضيا جا بشه مجبور شد ادم بكشه
ميفهمي؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شروع كرد به داد زدن
 اونم يك بي گناه رورفتم سمتش
 اراد تروخدا برو استراحت كن تو حالت خوب نيست نميفهمي چي داري ميگيشيشه مشروب رو روي زمين پرت كرد
 من نميفهمماتفاقا خيلي هم خوب ميفهمم
ميدوني چرا؟
چون من احمق بخاطر اينكه به تو نزديك شم
بخاطر اينكه توي دل پدرت جا بشم اومدم تو اين شغل لعنتي
من احمق عاشقت بودم
بخاطر اينكه به تو برسم عملم رو جلو انداختم
حاال منو ببين
خوب به من نگاه كن
اين وضع منه
شدم يك ادمكش
يكي كه زد يك پسر  ٨١ساله رو كشت
برأي چي؟
چون بهش برأي انجام كاري پول داده بودند اما بعد از انجام اون كار به جاي اينكه
پولش رو بدن كشتنش
كشتنش كه نه
من كشتمش
ميفهمي روشنا ؟
من
اراد زارع
يك ادمكش
يك قاتل
كسي كه به عشق يك دختر پاش تو اين شغل باز شد
اما حاال بايد بشينم ببينم خانم ساعت دوازده شب مياد خونه
اونم با كي
همكارم
دستشو گرفتم:

 اراد باور كن اونجوري كه فكر ميكني نيستدستشو از دستم كشيد ؛
 هيچي نگوازساعت يازده صبح منتظرتم
هعي مياد مياد
منتظر بمون
االناس كه بياد
نيومدي
روشنا نيومدي
چشمم خشك شد
گفتم ميبرمش بيرون  ،ميگردونمش...
نيومدي
وقتي اونجا ادم كشتم نبودي
ميدوني كي بود؟
حسام بود
ميدوني چي گفت
گفت ديدتت
بِه من نه ها ..منو كه نميشناخت
داشت با عصبانيت به زنش تعريف ميكرد كه چي
تورو با دوست پسرت ديده
عصبي شدم
از جمعشون اومدم بيرون
فقط ماشين رو ديدم
راننده اش برهان بود
با خودم گفتم شايد فضولي كرده برهان بخاطر مأموريت داره ميبره خونه
اومدم خونه
ولي نبودي
اونجا بود كه به خودم گفتم اخه بدبخت
كي تورو ميخواد
كي توي ادمكش رو ميخواد
كي منو ميخواد
مني كه بخاطر عشق يك دختر خودمو به اب و اتيش زدم و اون
دستي به موهاش كشيد:
مهم نيست
خداحافظ

به سمتش دويدم ؛
 اراداز اتاق بيرون زد
هيچي نگوبه ديوار تكيه دادم  ،ادم كشته بود ؟
سرم رو به ديوار تكيه دادم
 خَر نشو روشنا مست بود نميفهميد چي مي گفتچشمامو بستم
دلم ميخواد بخوابم
_______________________________________
با صداي مامان بيدار شدم
 روشناروشنا ً
جان اينجا چرا خوابيدي ؟
كي اومدي خونه أصال چرا لباس در نياوردي ؟
خميازه اَي كشيدم و منگ گفتم
 خسته بودم نشسته خوابم بردگوشي ام رو سمتم گرفت
 خودشو كشت از بس زنگ زده كيه؟ أسم نزده خودمم دوست نداشتم تلفنتو جواب بدمگوشي رو از دستش گرفتم و بوس فرستادم
 الوصداي شاد برهان توي تلفن پيچيد
 سالم تنبل خانمبا تعجب گفتم
 برهان ؟ جان تلفن منو ازكجا اوردي؟؟؟صداي خنده اش توي تلفن پيچيد
 يك تك زنگ كه اين حرف هارو ندارهخنديدم
 ديوونه خواب بودي ؟ -از كجا فهميدي؟

 صدات اهان اره ...حاال كاري داشتي؟ي خاصي نداري؟ +
ميخواستم ببينم برنامه ً
چطور +بريم بيرون
نه برنامه ي خاصي ندارم خوبه من دم درم بيا پايينبا تعجب گفتم
 شوخي ميكني؟بلند شدم و به سمت پنجره رفتم
جنسيس مشكي رنگي چراغ ميداد
 :به شيشه اش نگاه كردم
برهان بود
+ديوونه
حاال كجاشو ديدي بيا پايينهول هولكي كاپشن مشكي رنگي همراه كاله سفيدي سرم گذاشتم
شلوار مشكي ام رو تنم كردم و دستكش هاي سفيدم رو دستم كردم
بوت هاي سفيد رنگم رو پام كردم
كمي خط چشم رو چشم هام كشيدم و بعد از برداشتن گوشي ام از اتاق بيرون اومدم
مامان در حال مجله خوندن بود
 مامان من دارم ميرم بيرون مواظب خودت باشخواست چيزي بگه كه از خونه خارج شدم
با خوشحالي به برهان نگاه كردم
عينك دودي كه زده بود مغرور ت َر نشونش ميداد
با ديدن من از ماشين پياده شد اومد سمتم و بغلم كرد
از كارش تعجب كردم
محكم خودش رو ِبه من فشرد
 :نفس عميقي كشيد
 دلم برات تنگ شده بودبا گيجي نگاهش كردم
مگه غير از اين بود كه منو چند بار ديده
چجوري بود كه وابسته شده بود

به چشم هام خيره شد
 خنگ و نگاهچرا اينجوري نگاهم ميكني
به خودم اومدم
 ديوونه اَيدستم رو گرفت و سوار ماشينم كرد
توي ماشين دستم رو فشرد
اهنگ
رو گذاشت Ferah zeydan
كمي كه گذشته بود دستم رو برأي بار دوم فشرد
به من ميگي ديونه؟ خب اره كسي رو كه كال چند بار ديدي چجوري دوست داري ؟با عشق به چشم هام خيره شد ؛
تا حاال خودت رو داشتي ؟با گيجي سر تكون دادم ؛
يعني چي ؟ تا حاال با خودت حرف زدي ؟ وقت گذروندي ؟نهچشماش رو بست
 خب تو هم اگه خودت رو داشتي اينجوري ديوونه ميشديتو نميدوني وقتي ادم به چشم هات خيره ميشه
وقتي عطر تنت رو بــو ميكنه
وقتي بآهات هم كالم ميشه
چجوري حالش ِع َوض ميشه
تو نميدوني داشتنت چه لذت بخشه
بوسيدنت
بغل كردنت
تو نميدوني و فكر ميكني من ديوونم
خم شد و پيشوني ام رو بوسيد
 تو نميدونينميدوني
نميدوني
با تعجب بهش خيره شدم
 اخه........يهويي؟

دستم رو محكم ت َر فشرد
 يهويي نداره من دوستت دارمميشه برأي من باشي ؟
با بهت به چشم هاش خيره شدم
 يكم زود نيست ؟ تصميم گيري خيلي زوده برهان ميدونمميدونم خيلي زود دارم اين حرف هارو ميزنم اما ميتونيم با هم آشنا بشيم
عالئق همديگه رو بشناسيم
خوبه روشنا ؟
اخه :محكم بغلم كرد
هيس هيچي نگو ببين برهان من  ....من أصال نميدونم داري چي ميگيگيج شدم
نميفهمم ...شوخيه ...جديه ...چيه
دستشو روي بيني اش گذاشت
هيسفقط چشماتو ببند
فكر كن يك خونه ي نقلي
با يك ني ني خوشگل داريم
پسرمون توي بغل توعه و من دارم با عشق بهتون نگاه ميكنم
اين منظره رو دوست داري ؟
ناخوداگاهً با فكر كردن به اين موضوع خنده روي لبم نشست
با ذوق گفت
 ديدي ؟ديدي تو هم دوست داشتي ؟
حاال قبوله
با خنده گفتم
 ديوونه اَيداد زد ؛
 اره ديوونه ي توووشايد اگه توي يك موقعيت ديگه بوديم اين پيشنهاد رو رد ميكردم
ولي يك حسي ته دلم ميگفت قبول كنم
برهان خوشتيپ بود و جذاب
باالخره منم بايد ثابت ميكردم دست و پا چلفتي نيستم

از طرفي هم بايد ميفهميدم از كي دستور داره كه به من نزديك شه
! برهان يك مرد أيده ال بود
حتي اگه بود هم من نميدونستم
مگه تو چندتا شناخت جزئي ادم چقدر ميتونه أشنا بشه كه راجع به طرف نظر بده
هرچي كه بود ميدونستم دارم وارد قضيه ي پيچيده و خطرناكي ميشدم
ماجرايي كه ِبه اراد و بابا هم ربط داشت اما اينكه برهان كجاي ماجرا بود رو هنوز نميدونستم
من دختر تيمسار خاكپورم
من بايد برأي پدرم كمك حال باشم
اما اينكه أيا از راه مناسبي وارد شدم رو هنوز نميدونستم
شايد از طرفي هم ميخواستم به اراد ثابت كنم كه رفت و امد من به هيچ كس ربطي نداره
برهان گزينه ي مناسبي بود
أصال ادم بده ي اين ماجرا قرار بود كي بشه
هيچ چيز رو نميدونستم اما حسي بهم ميگفت جواب همه ي اين سوال ها پيش برهانه و من بايد بهش
نزديك بشم
شايد يك كنجكاوي
شايد حس كمك به پدرم
اما هرچي كه بود پا به ماجراي ترسناكي گذاشته بودم
 روشنا  ...روشنا كجايي با توامبله ؟ +
 ميگم تو هم اندازه ي من عاشق من هستي ؟لبخند كم رنگي زدم
 نميدونم حس خوبي نسبت بهت دادمچشماشو بست و لبخند أرومي زد
 حاال كجا بريم ؟شونه باال انداختم
 تو عين خروس بي محل اومدي خونه ي ما من چي بگم اخهبشكن زد
 ميريم فوتبال فوتبال ؟؟ اره بچه ها فوتبال بازي ميكنن بريم ماهم بازي كنيمخوبه فوتبال دوست دارمماشين رو روشن كرد و حركت كرد
بيست دقيقه بعد دم سالن بزرگي ايستاد
سر و صدا از توي سالن مي اومد

دو تيم دختر پسر در حال كل كل بودن
برهان باز اون چهره ي جدي اش رو گرفته بود
با ديدن برهان بحث رو تموم كردن و به سمتش اومدن
 سالمبا اخم جواب داد
 امروز مهمون داريم نسرين به روشنا لباس بده قراره بازي كنهدختري با خوشرويي به سمتم اومد
 سالم عزيزمبه نشونه ي احترام لبخند كمرنگي زدم
به سمت رختكن رفتيم و لباس مشكي سفيد رنگي تنم كردم
لباس پسر ها سورمه اَي بود و لباس تيّم ما مشكي سفيد بود
با ذوق به لباس توي تنم نگاه كردم
موهامو دم اسبي بستم و از رختكن بيرون اومدم
با ديدن برهان خشك شدم
لباس سورمه اَي بي نهايت جذابش كرده بود
موهاش رو خيس كرده و به سمت باال هدايت كرده بود
با ديدنم چشمك زد
 قراره سوراختون كنيمبرو بابايي گفتم و به سمت بچه ها رفتم
باهاشون آشنا شدم كه برهان داد زد
 دخترا بايد بشينن خونه غذا درست كننبا اين حرف همه ي پسرا دست زدن
منكه عصبي شده بودم رو به دخترا كردم
 هرچقدر هم مرد باشي و مردونگي كني اين تويي كه مياي خواستگاري ما و ما بايد انتخابت كنيمدخترا با شادي تأييد كردن
برهان چشم غره اَي رفت و رو به پسر جووني كه ظاهرا داور بود كرد
 شروع كنيمنسرين به سمتم اومد
 ميخواي كاپيتان شي رو در روي برهان بازي كني ؟با شادي گفتم
 امكانش هست ؟لبخند مهربوني زد
اره چرا كه نه ميشه عزيزموسط زمين رو در روي برهان ايستادم
پسر رو به من كرد

 شيررو به برهان كرد
 خطسكه رو انداخت  ،خط بود
برهان لبخند پيروزمندي زد و رو به پسر كرد
 توپ رو ميخوامبا سوت داور بازي شروع شد
دخترا خوب بازي ميكرد
توپ رو به من پاس دادن
به سمت دروازه ي پسرا حركت كردم برهان به سمتم دويد جاي اينكه توپ رو بگيره من رو روي
دوشش انداخت و توپ زنون به سمت دروازه ي ما حركت كرد
دست و پا ميزدم و به شونه اش مشت ميزدم
 منو بذار پايين گوريلداوررررر
به چند تا پسر هايي كه دور .داور و گرفته بودن نگاه كردم
يكي از پسرا به برهان چشمك زد
برهان به پسري كه حواس دروازه بان رو پرت كرد بود اشاره كرد
به سمت دروازه ي خالي شوت كرد بعد أز گل شدن منو زمين گذاشت و داد زد
 گللللللبا تعجب نگاهش كردم
چشمكي زد و به سمت دروازه ي خودشون دويد
داد زدم
 دخترا بيايددور هم جمع شديم
نقشه رو گفتم  ،همه با شادي تأييد كردن
توپ رو وسط گذاشتيم
بازي شروع شد
موهام رو باز كردم و چشمامو خط كردم
با پاي راستم قدمي برداشتم و قري به سر و گردنم دادم
به نسرين نگاه كردم به پسري چشمك ميزد
بقيه ي دختر ها بوس ميفرستادن و سعي ميكردن حواس پسرا رو پرت كنن
زبونم رو دور لبم كشيدم و به برهان خيره شدم
حالت چشم هاش ع َوض شد
با ناز در حالي كه توپ رو همراهي ميكردم قدم برميداشتم
به سمتم برهان رفتم
انگشت اشاره ام رو روي لب هاش كشيدم
ُ
شل شد

روي سينه اش كشيدم
چشم هاش رو بست
ي كه دروازه بان رو به سمتي برده بود نگاه كردم
با شيطنت به دختر ً
به اشاره به نيايش كه حواس داور و پرت ميكرد از برهان رد شدم و شوت محكمي به دروازه زدم
با رفتن توپ توي دروازه داد زدم
 گل گلدخترا با شادي باال پايين پريدن
برهان با تعجب نگاه ميكرد
چشمكي زدم و به سمت دروازه مون دويدم
پسرا توي بهت بودن
بچه هارو بغل كردم
 ايول ايولبازي يك يك مساوي تموم شد
در حالي كه با شالم خودم رو باد ميزدم گفتم
 واي مردم چقدر دويديمنيايش جورابش رو در اورد
 خيلي خوب بود بازم بيالبخند زدم
 حتمابرهان از دم در گفت:
 روشنابريم ؟با ناراحتي گفتم:
پيش بچه هامباز ميبينيشون بيا بريمبا همه خداحافظي كردم و شماره ام رو به نيايش دادم كه توي گروه اد كنه منو
بچه هاي خونگرمي بودن
سوار ماشين كه شديم برهان با نگراني پرسيد
روشنا بله چي شده ؟ +گردنبندت كو ؟
دستي به گردنم كشيدم
يادم رفت بندازمش اخه برأي بازي در اوردمش
داد زد
 -برأي چي

با ترس گفتم
 خب  ...خب گفتم پاره ميشهكيفم رو از روي صندلي برداشت
 بيا بيا بنداز گردنت أصال هم در نياربا تعجب نگاهش كردم ؛
 برأي چي ؟دستي به صورتش كشيد
 خب نشون دهنده ي عشقت نسبت به منه عزيزمهيچ وقت در نيار باشه ؟
گردنبندم رو گردنم انداختم
 باشهدو هفته بعد
تقريبا دو هفته اَي بود كه از اراد خبر نداشتم
دلم براش شور ميزد
نفس عميقي كشيدم و در اتاق بابا رو زدم
با صداي مهربونش گفت
 جانمبا استرس گفتم
 بابا منم ميشه بيام تو ؟در و باز كرد و منو در اغوش گرفت
 چي شده روشنا خانم ياد باباش افتادهروي پنجه ايستادم و بوسيدمش
 اين چه حرفيه باباي مهربونمروي مبل نشست
منو نشوند روي پاش
 جانم بابابا نگراني گفتم
 راستش بابا االن تقريبا دو هفته اس كه از اراد خبري نيست نگرانش شدملبخند مهربوني زد
هيچي نيست بابا نميتونه چند ماهي بياد اينورااخهسرم رو بوسيد
 مهربون كوچولو نگرانش نباش اون كارش رو بلدهنفس راحتي كشيدم:
 -خداروشكر

دستم رو گرفت
 بابا جان االن چند وقتيه كه تمام لحظه هات رو با نامي ميگذرونيبه تته پته افتادم
 چيز  ...مااا ...دوستيم  ...يعنيلبخندش عميق ت َر شد
 باشه بابا جان چرا رنگت پريدهبابا؟ جان بابا كي ميشه از اين شغل بيايد بيرون خودم هم تو فكرش هستم وقتشه دست أهو رو بگيرم و از اين حاشيه ها ببرمش دوستت دارم باباييبا صداي تق تق در بابا جواب داد
 بلهمامان وارد شد
 خوب دل و قلوه رد و بدل ميشه اينجا هابابا بلند شد و مامان رو بغل كرد
اهوي من :ترجيح دادم خلوتشونو از بين نبرم بلند شدم
 من برم كلي كار دارمبابا سر تكون داد
 مواظب خودت باش بابا جانتقريبا حاضر بودم
مانتو ام رو تنم كردم و بعد از چك كردن خودم توي اينه از خونه بيرون زدم
برهان دم در بود
چراغ داد
 سالم عشقمبا مهربوني نگاهم كرد
 سالم خانم خوشگلهگونه اش رو بوسيدم
 خوبي تو ؟سرش رو كج كرد
دلم برات تنگ شد االن رفع شده:با حلقه ي توي دستم شروع به بازي كرد
-راستش روشنا

من ميخوام برم جنوب ميخواستم ببينم تو هم مياي با هم يك سفر بريم ؟
ناخوداگاهً دلشوره ي شديدي گرفتم
نميدونم بايد به بابا بگمدست توي موهاش كرد
اميدوارم كه بياي خيلي دوست دارم باشيبه ساعت نگاه كردم
من كه خيلي گشنمه بريم رستورانماشين رو روشن كرد
 باشه مهربون خانمدستش رو روي پام گذاشت
با برهان كه بودم حس گنگي داشتم
انگار يك نوع ترس كه توي ارامشم قايم شده بود
عين
عين يك بادوم
وقتي بازميكني نميدوني تلخه يا شيرين
ولي وقتي ميذاريش توي دهنت طعم تلخش حالت رو به هم ميزنه
روز به روز به برهان وابسته ت َر ميشدم و اين نگرانم ميكرد
برهان با تموم مهربوني هاش برام عزيز بود
دلتنگش ميشدم
بيتابش ميشدم
به نيم رخ صورتش نگاه كردم
چشم هاي مغرورش ميدرخشيد
فقط با من مهربون بود
فقط به من لبخند ميزد
انگار توي دنياش فقط من بودم
اما ازش ميترسيدم
نگران بودم
دلشوره داشتم
چهره ي اراد جلوي چشمم اومد
لبخندش
ازم دور شد
رفت
رفت
رفت
از زبان اراد

با صداي ژينواز خواب بيدار شدم
 اراد  ...اراد پاشواز روي تخت بلند شدم و با اخم دستي توي موهام كردم
صدبار گفتم منو اينجوري بيدار نكنناخوداگاهً ياد روشنا افتادم
مي افتاد روم و با جيغ جيغ بيدارم ميكرد
ژينو كش موهاشو محكم كرد
 ببخشيد حاال پاشو بيا هوشنگ كارت دارهنگاهش كردم
 توبرو خودم ميامبرو بابايي گفت و از اتاق خارج شد
توي اينه نگاه كردم
ريش هام كامل در اومده بود و ديگه اثري از چهره ي دخترونه ام نبود
اخرين باري كه با تيمسار تماس گرفته بودم قرار بود كه تا دو ماه ديگه عمليات انجام بشه و من از
اينجاي كوفتي خالص بشم
دلم برأي روشنا تنگ شده بود
چهره ي اون پسر هجده ساله از پيش روم نميرفت
دكمه هاي پيرهن مشكي رنگم رو بستم و بعد از شستن دست و صورتم از اتاق خارج شدم
صدف روي مبل نشسته بود و گريه ميكرد
به سمتش رفتم
 چته :با ديدن من أشك هاش رو پاك كرد
هيچي مهم نيستسر تكون دادم و از كنارش رد شدم ؛
هرجور مايليأز پله ها پايين رفتم
خونه ي دو طبقه ي متروكه اي بود
هوشنگ روي صندلي نشسته بودو .دختري رو مجبور ميكرد زمين رو ليس بزنه
چشم از دختر گرفتم
سالم با من كاري داشتين ؟دست توي موهاي شرابي اش كرد
 امروز يك سر بايد بري پيش ناصرجنس هاي جنوب گردن توعه
پوزخند زدم
 -باشه مشكلي نداره

بيا لذت ببراز اين دختر هاچهره ي مظلوم روشنا جلوي روم تصوير گرفت
دست و پام ُ
شل شد
 نه كار دارم خوش بگذرهبا غم از پله ها باال اومدم
اسمش رو زمزمه كردم
روشنا
روشنا
روي تختم نشستم و به اينه خيره شدم
برهان
برهان نامي
حس خوبي نسبت بهش نداشتم
شايد حسادت بود اما رفتارش مرموز بود
زيادي خشك بود
شايد هم از وقتي با روشنا ديده بودمش حساس شده بودم
هرچي كه بود مهم اينه كه نسبت بهش حس خوبي ندارم
جليقه ي مشكي رنگي روي پيرهنم پوشيدم
استين هام رو تا زدم و دستي به دستبند چرمي كه روشنا برام خريده بود كشيدم
از اتاق خارج شدم
نگاه خيره ي صدف عصبي ام ميكرد
داد زدم
 چيه چرا زل زدي ِبه منرنگش پريد
ب ...بخدا هيچي ...منكه چيزي نگفتمبا حرص از پله ها پايين اومدم و داد زدم
دارم ميرم پيش ناصرژينو از اتاق بيرون پريد
+منم ميام
 تو كجا مياي +هوشنگ گفته
با حرص پوفي كشيدم
عجب گيري كرديم
سوييچ  ٦٠٢دزدي شده رو از روي اپن برداشتم و از خونه بيرون زدم

دو ساعتي گذشته بود كه به خونه ي بيرون از شهر ناصر رسيدم
ژينو در حالي كه با صدا ادامس ميجويد زنگ رو زد
چند دقيقه بعد پسر الغر و درازي در و باز كرد
بلهژينو خودشو جلو انداخت
از طرف هوشنگ خان اومديمبي حرف كنار رفت
وارد حياط شدم
خيلي متروكه و كثيف بود
درخت هاي خشكيده و استخر كثيف خيلي توي چشم بود
به سمت ورودي سالن راه افتاديم
مردي ميانسال از خونه بيرون اومد
 سالم من اراد هستمسر تكون داد
من بايد جايي برمسفر رو جلو انداختن فردا ساعت هفت صبح اسكله باشبا شك نگاهش كردم
چرا انقدر زود ؟ +هوشنگ خان خودشون در جريان ان
با ترديد سر تكون دادم
 ليست رو برأي هوشنگ خان فرستادم مرخصيژينو نگاه چشمي به به ناصر انداخت و از خونه خارج شد
با حرص گفت
 اين همه مارو كشوندن اينجا خب تلفني ميگفت ديگهچونه خاروندم
پسر قد بلندبه چهره ي من خيره شده بود
انگار ميشناختمش
چهره اش چقدر آشنا بود
به ناصر نگاه كرد
با سرچيزي رو تأييد كرد
نگران بودم
نكنه منو شناخته بودن
از زبان روشنا

رو به بابا كردم
بابا ميخواستم يك خواهشي بكنم
در حالي كه پرونده اَي رو نگاه ميكرد گفت
بگو بابابابا ميخوايم با بچه ها بريم سفربه چشم هام نگاه كرد
 با كي ؟ نازي و بچه ها ديگهكي؟فردااخم كرد
گذاشتي گذاشتي االن ميگيلب ورچيدم
 بخدا يهويي شد بچه ها برنامه ريختن به منم گفتن جنوب واسه چي تفريحي ديگه همينجورينه بابا تروخدا هر وقت زنگ زدي جواب ميدم بذار برم ديگه مگه من بچه ننه ام بذار ديگه :چونه اش رو خاروند و متفكر به فرش خيره شد
با چي ميريد ؟
 كشتي ساعت چند ؟هفت صبح بايد اونجا باشيمباشك نگاهم كرد
 ربطي به اراد نداره كهبا تعجب نگاهش كردم
 چه ربطي به اراد داره بابا جان باشه خوش بگذرهبه سمتش رفتم و گونه اش رو بوسيدم
 من قربون باباي مهربونم برم اخه برو برو كم زبون بريز نخواستم جلو دوستات برات بد بشه +فداي باباي مهربونم بشم
من برم وسايلمو جمع كنم
با دو به اتاقم رفتم و شماره ي برهان رو گرفتم
-الو برهان

با صداي مهربوني جوابم رو داد
 جانم زندگيم بابا قبول كردبا ذوق داد زد
رأست ميگي عشق من ؟اره اره +خيلي خوب شد
بعداز نيم ساعت حرف زدن با برهان تلفن رو قطع كردم و وسايلم رو جمع كردم
به گردنبندم نگاه كردم
روي تخت دراز كشيدم و با فكر كردن بِه برهان
به اينده
به اولين سفر دونفره مون
لبخند زنون به اغوش خواب رفتم
با صداي ساعت زنگ گوشي ام از خواب پاشدم
ساعت شش و نيم بود
وقت خيلي كمي داشتم
در طول پنج دقيقه لباس هام رو پوشيدم و بعد از برداشتن وسايلم و نوشتن نامه اَي برأي مامان بابام از
خونه بيرون زدم
شهر ما يكي از اسكله هاي بزرگ كشور و داشت
بعد از گرفتن تاكسي به تلفن برهان زنگ زدم
الو سالم برهانم
سالم عزيزم صبح بخير+عشقم من تو راهم
من رسيدم اسكله تقريبا همه هم رسيدنبا ذوق گفتم
منم كم مونده برسمباشه پس ميبينمت فعالفعالپنج دقيقه اَي گذشته بود كه به اسكله رسيديم
برهان با ديدنم بِه سمتم اومد
با ديدنش از ماشين پياده شدم و به سمتش دويدم
 -سالم عشقكم

محكم بغلم كرد و سرم رو بوسيد
 دلم برات تنگ شده بودگونه ام رو بوسيد ،ذوق داشتم اولين بار بود كه به چشم مستر نگاهش ميكردم
چمدونم رو از توي ماشين در اورد
در حالي كه دستم رو فشار ميداد گفت
بخاطر راحتي ات كشتي اجاره كردم اختصاصيبا عشق بهش خيره شدم
ميدونستم عاشق پابليكه برأي همين بدون اينكه حرفي بزنم روي زمين چهار دست و پا شدم
با تعجب نگاهم كرد
چكار ميكني ؟سرم رو پايين انداختم
خواستم خوشحالتون كنمبا لذت نگاهم كرد
بريم
پشت سرش شروع به راه رفتن كردم
به كنوني هاش خيره شده بودم
مردم عادي رفتار ميكردن
باالخره سياره ي اس أمي بود ديگه
با رسيدن به كشتي سفيدي ايستاد
وايسا االن ميامبا چمدون سوار كشتي شد
چند دقيقه اَي گذشته بود كه با قالده اَي مشكي رنگ به سمتم اومد
با ذوق به قالده نگاه كردم
كنارم نشست و قالده رو دور گردنم بست
چونه ام رو گرفت
 بهت ميادبريم زنجير قالده رو وصل كرد و كشيد
با سختي سوار كشتي شدم
اتاق كوچكي رو نشون داد
اونجا استراحت ميكنيبي حرف سر تكون دادم
به سمت اتاقك بزرگ كشتي رفت
اينجا هم ماله منه ميتوني بريده دقيقه ديگه ميبينمت

وارد اتاق شدم
يك تخت بود و يك اينه ي شكسته
پنجره ي كوچكي وجودداشت كه فقط روشنايي كمي رو منتقل ميكرد
اتاق فقط يك چراغ كوچك داشت چمدونم رو گوشه اَي گذاشتم و دستي بِه رو تختي كشيدم
تميز بود
دستما ًل كاغذي برداشتم و اينه شكسته رو تا جايي كه ميشد تميز كردم
استرس داشتم

از زبان برهان
روي مبل نشستم و به زمين خيره شدم
چرا اينجوري شده بودم
مگه من به غير از كارم عشق ديگه اَي داشتم
مگه قرار نبود فقط يك نقش بازي كردن ساده باشه
پس چرا ناراحتي اش اذيتم ميكنه
چرا دوري اش ازارم ميده
مگه اون دختر دشمن من نيست
مگه من نبايد ِبه كارم إيمان داشته باشم
چرا االن اينجوري شدم
چرا عطش تنش رو دارم
دستي توي موهام كردم
با صداي در سرم رو بلند كردم
با ديدنش محو چهره ي سأده اش شدم
سعي كردم خونسرد جلوه كنم
چهار دست و پا به سمتم اومد
يك هفته ي اول رو برأي اشنايي گذاشته بوديم
و راجع به عاليقمون صحبت كرده بوديم
از جام بلند شدم يك ست دم و گوش رو از توي كيفم برداشتم
سرش پايين بود
از مشت كردن دستش ميشد فهميد استرس داره
هميشه وقتي نگران بود تند تند نفس ميكشيد
با كرواتم چشم هاش رو اروم بستم
خودش رو جمع كرد
ترسيده بود
دستي روي شلوارش كشيدم
خم شدم تو گوشش
ميدونستم روي گوش و گردنش حساسه

اروم نفس كشيدم
به من اعتماد داري ؟اروم زمزمه كرد
ب ...بلهبيشتر نفس كشيدم
از دون دون شدن پوست بدنش ميشد فهميد وضعيت خوبي نداره
 +خودتو به من ميسپاري
ب...بلهدستي توي موهاي بلندش كشيدم
اروم شلوارش رو پايين كشيدم
كمي تكون خورد
روي باسنش دست كشيدم
نفس هاش سنگين شده بود روي تاپش انگشت كشيدم
تاپش رو كمي باال دادم تا كمر باريكش بيشتر به چشم بياد
سبزه بودن پوستش جذاب ترش كرده بود
 :اروم زمزمه كردم
دستاتو بده باالروي زانو هاش نشست و دست هاش رو باال داد
تاپش رو اروم از تنش در اوردم
با شورت و لباس زير نشسته بود
از گونه هاي قرمزش خوشم ميومد
روي مبل نشستم
لذت ميبردم از اينكه كسي جلو ام زانو زده
با صداي بمي گفتم
روي شكمت دراز بكشكمي اروم كار ميكرد
صدام رو بلندتر كردم
زودسريع روي زمين دراز كشيد
ميخواستم خسته اش كنم
داد زدم بلند شوبا ترس بلند شد
سوتينتو باز كن

اخههيس هرچي ميگم گوش بدهسوتينش رو باز كرد
اندامش دخترونه بود
لذت ميبردم از خجالت كشيدنش
اين نشون دهنده ي دختر بودنش بود
اينكه فقط ماله منه
ناخوداگاه لبخند زدم و به مبل تكيه دادم
با جديت گفتم
دراز بكشدوباره دراز كشيد
از استرسش حس قدرت ميكردم
بلند شوبلند شد
 +شورتتو در بيار
ميشه در نيارم؟نهتروخدا فقط همين يك شورتاز طرفي از شرم و حياش خوشم ميومد ازطرفي هم عصبي شده بودم
باشه بيا اينجابه سختي به سمتم اومد
كرواتم رو از روي چشم هاش برداشتم
به چشم هاش خيره شدم
معصوم بود
دوست داشتني بود
دوستش داشتم
ميدوني تنبيه داري؟با ترس نگاهم كرد
چرا ؟چون به حرفم گوش نداديسرش رو پايين انداخت
تا همينجا هم خيلي از خط قرمز هام جلو ت َر رفتم
چونه اش رو گرفتم
دركت ميكنم كوچولوانگشت شصتم رو روي لبش كشيدم
-چه حسي داري

چيزي نگفت
انگشتم رو توي دهنش كردم
اروم مك زد
با چشم هاي معصومش بِه انگشتم خيره شده بود
من روشنا رو همينجوري دوست داشتم
با همين نگاه دوست داشتني اش
انگشت شصتم رو توي دهنش چرخوندم
اروم دست توي موهاش كردم و چنگ أرومي زدم
روي پاهام خوابوندمش
دستم رو روي باسنش كشيدم
دست هاش رو روي زمين گذاشت
انگشت اشاره ام رو عين قلم روي باسنش كشيدم
كمي تكون خورد
چيهاروم زمزمه كرد
 قلقلكم مياد سرورملبخند شيطاني زدم و انگشتام رو روي باسنش حركت دادم
ريز خنديد
دستم رو باال بردم و ضربه ي أرومي به باسنش زدم
ساكت شد
به مرور ضربه هام قوي ت َر ميشد
هر پنج تا استراحت ميدادم و باسنش رو ميماليدم
بلند و جدي گفتم
ده تاي اخر رو بشمارچشم أرومي گفت كه باعث شد دلم برأي بوسيدنش ضعف بره
ضربه ي اول رو محكم زدم
ناله اش سكوت اتاق رو به هم زد
صداي برخورد دستم با پوست باسنش حالم رو ع َوض ميكرد
رابطه هاي زيادي داشتم اما اين يكي فَرق داشت
روشنا فرق داشت
رابطه مون عشق داشت
بغلش كردم و روي تخت گذاشتمش
نگاهم كرد
با لبخند گفتم
چيه چي شده ؟با شادي گفت
-محو سرورم شدم مگه از نظر شما مشكلي داره ؟

سر تكون داد
نه نه أصال به هيچ وجهسر تكون دادم بله بله
خم شدم روي صورتش  ...با عشق به لب هام زل زد
نزديكم شد
چشم هاش رو بست
اروم لب هام رو لب هاش گذاشتم و بؤسه ي أرومي به لب هاش زدم
شيرين بود
طعمش رو دوست داشتم
از طعم لب هاش سير نشده بودم
روش خيمه زدم
چشم هام رو بستم و اروم و طوالني لب هاش رو بوسيدم
نفس نفس ميزد
حال خودمم بهتر از اون نبود
كنترلمو از دست دادم و لب پاييني اش رو ألي دندون هام گرفتم
ايي أرومي گفت
دست هام رو توي موهاش كردم و يك دور  ،دور دستم پيچيدم
از موهاش كشيدم و جابه جاش كردم
روي تخت دراز كشيدم و روشنا رو روي خودم نشوندم
از لب هام دل نميكند
بي تاب لب هاش رو گاز ميگرفتم ميبوسيدم
جفتمون به نفس نفس افتاده بوديم
دل از لب هاش كندم
سرم رو به گوش راستش نزديك كردم
دوست دارمبا صداي گرفته ای زمزمه كرد
-عاشقتونم سرورم

از زبان اراد
با كالفگي به تلفن خيره شدم  ...ژينوگفته بود نمياد و قرار بود با ناصر هم مسير بِشم
يكجورايي نگران بودم
از طرفي هم ميترسيدم از اين سفر
حس هام هيچ وقت بهم دروغ نميگفتن
انگار قرار بود يك اتفاقي بي افته
توي اينه به خودم نگاه كردم تيشرت بنفشي كه روشنا بهم هديه داده بود رو پوشيده بودم

كشتي خيلي خوبي بود
اتاقش كامال عين اتاق هاي هتل طراحي شده بود
با دقت به اتاق خيره شدم
بعد از چك كردن اتاق با خيال راحت شماره ي مركز رو گرفتم
الو
هوشمند خيلي دوستانه جواب داد
سالم اراد جان چه خبر ؟هيچ ماجرا ع َوض شده +يعني چي
 با ناصر ميرمبا شنيدن صداي پا با عجله تلفن رو پرت كردم زير تخت
ناصر و چند نَفَر با لگد در و باز كردن
با تعجب و ترس نگاهشون كردم
ناصر با تفنگي به من اشاره كردو با پوزخند گفت
-بازي تموم شده سرگرد اراد زارع

داناي كل
 :هوشمند با شنيدن صداي يكي از أفراد باند با ترس به مركز اصلي ارتباط برقرار كرد
توجه كنيد
سرگرد زارع دچار دردسر شدن
سريعا شنود فعال بشه
يكي از سرباز ها با تيمسار خاكپور تماس گرفت
تيمسار سرگرد زارع لو رفتنتيمسار خاكپور باشنيدن اين حرف داد زد
يعني چيسرباز كه از ترس لكنت گرفته بود زمزمه كرد
 ن ...نميدونمصداي بوق تلفن توي گوشي پيچيد
تيمسار رو به اسمون كرد
خدايا خودت جوون مردم و حفظ كنتلفن رو برداشت و با معاونش تماس گرفت و بدون توجه به عمليات به تمام نيرو ها اماده باش داد
_______________________________________

از زبان روشنا
دلشوره ي عجيبي داشتم

حس ميكردم قراره اتفاق بدي بي افته
از طرفي باسنم هم ميسوخت و اذيتم ميكرد
به برهان كه دايم كالفه با تلفن صحبت ميكرد نگاه كردم
داد زد
فرار نكنهبهتون ميگم فرار نكنه ميفهمي يا نه ؟
رئيس رئيس نكن شنود لعنتي رو در بيار
يعني چي نميدوني كجاست
باشه باشه
پس اون دختره ي احمق چكار كرد
يعني چي كارش رو خوب بلده اگه بلد بود تا االن خبر مرگش ميرسيد
با تعجب نگاهش كردم
يعني چي
صداي تلفن ديگه اَي از توي جيبش اومد
يواشكي پشت صندلي وايسادم تا بشنوم چي ميگه
 سالم هوشمند چي شدهروي نرده ي كشتي نشست و با تعجب ساختگي داد زد
 چي ؟اراد لو رفته ؟
با شنيدن اين حرف دنيا دورسرم چرخيد
حركات برهان خيلي مشكوك بود
با شك به ادامه ي حرفش گوش دادم
امكان نداره
اونا از هويت جديد افسون خبر نداشتن
خب  ...خب االن چي ميشه ؟
شنودش رو فعال كرديد ؟
چشم هاش رو ريز كرد و مرموز گفت ؛
كجاست ؟
توي دندونش ؟
لبخند شيطاني روي لبش نمايان شد
واال منو كه ميدوني اومدم به مادر مريضم سر بزنم ولي خودم رو فردا پس فردا ميرسونم از وضعيت
اراد حتما با خبرم كن نگرانشم
بعد از قطع تلفن گوشي رو از توي جيبش در اورد
 الو احمق شنود رو پيدا كردي؟توي دندونشه ؟

چجوري در بيارم نداره با انبردستي چيزي دندونش رو در بيار
با شنيدن اين حرف ناخوداگاهً بلند شدم و داد زدم
 چكار داري ميكنيبا فهميدن وضعيتم هيني گفتم و دستم رو روي دهنم گذاشتم ولي ديگه كار از كار گذشته بود و برهان منو
ديده بود

داناي كل
ژينو در حالي كه چاقو رو توي دستش ميچرخوند رو به صدف كرد
صدفصدف روي جدول رو به روي خونه تيمسار نشست و گفت
مياي تو ؟ديوونه شدي واسه چي من بيام خودت ميري من نميام
ژينو ابرو باال انداخت
فقط يك ترسوندن ساده اسصدف با اخم ژينو روي نگاه كرد
نه -
ژينو كنار صدف نشست و دستش رو روي پاي صدف گذاشت
 مگه تو نميخواي پول مادر مريضت رو جور كنيصدف سرش رو پايين انداخت
رئيس قول داده پول عمل رو بده وگرنه من و چه به اين كار هادختر معتمد بازار و چه به اين كارا از وقتي بابام مرد عمو هام عين كفتار ريختن سرش و تمام ارث رو
باال كشيدن
من موندم و اين مادر مريضم
به هر دري ميزنم پول عمل رو جور كنم
اگه رئيس بده
ژينو دستش رو به نرمي فشار داد
خب بايد اعتمادش رو جلب كنيصدف با سادگي تمام گفت
يعني چجوريژينو با لبخند ساختگي گفت
خب  ...خب ميتوني تو هم با من بياي اون وقت من به رئيس ميگمصدف با شادي گفت
واقعا ؟اره چرا كه نهبچگونه سرش رو خم كرد
 -فقط يك ترسوندن ساده اس ديگه ؟

ژينو لبخند مرموزي زد
اره عزيزمفقط يك ترسوندن سأده

از زبان اراد
دست و پام به صندلي فلزي زنجير شده بود
با داد گفتم
 يكي بياد اينجاااكمكككك
يكي كمك كنه
در باز شد و ناصر داخل شد
با اخم به صورتش زل زد
سالم ترنس بدبختبا شنيدن اين حرف ازش متنفر شدم
با داد گفتم
خفه شو دهنمو ببند تو حق نداري با من اينجوري حرف بزنيلب هاشو غنچه كرد و با حالت چندشي گفت
 نوچ نوچ كوچولو تو اينجا نميگي كي قراره چيكار كنه كي حق داره كي ندارهتوي صورتم خم شد
من ميگم فهميدياگه دست و پام باز بود قطعا تا االن كشته بودمش
توي صورتش تف كردم
با شك نگاهم كرد
بعد از چند لحظه سيلي محكمي به صورتم زد
سيلي انقدر محكم بود كه حس كردم مهره هاي گردنم از جا در اومدن
با تخسي توي چشم هاش زل زدم و باز تف كردم
عصبي شد و مشت محكمي به دهنم زد
طعم بد خون توي دهنم حالم رو خراب كرد
سيل عظيمي از خون جاري شد
دادي از درد زدم
پوزخند زد
خون دهنم بند نمي اومد
تموم پيرهنم پر از خون شده بود
ناصر داد زد
-علي ،حميد بيايد تو

چند لحظه اَي گذشته بود كه دو تا غول بيابوني وارد شدن
يكي شون انبردستي از توي جيبش در اورد و به دست ناصر داد
ناصر رو به من كرد
حاال باز بيينم رو من تف ميكني
بهشون اشاره كرد
به سمتم اومدن و دهنم رو باز كردن
با هر سختي بود سعي ميكردم خودم رو از دستشون نجات بدم
فك ام رو نميتونستم ببندم
ناصر به سمتم اومد و انبر دست رو جلوي چشمم گرفت
از استرس انگشت هام يخ زده بود
با پوزخند ضربه ي محكمي به گونه ام زد
 ميگي شنود تو كدوم دندونته يا شروع كنم تك تك دندون هاتو بكشمبا استرس نگاهش كردم
گونه ام از درد ذوق ذوق ميكرد
چشمام رو بستم
 :صداي توي گوشم پيچيد
مثل اينكه نميخواي راه بياي خيلي هم عالي
انبر دست و به سمت يكي از دندون هاي نيشم برد
با ترس نگاهش كردم
حالم داشت بهم ميخورد
خون پريده بود توي گلوم
سرم گيج ميرفت
دست و پا ميزدم و سعي ميكردم نجات پيدا كنم

از زبان روشنا
با ترس يك قدم به عقب اومدم
برهان به خودش اومد و به سمتم اومد
داد زدم
سمت من نياتو داري اراد و لو ميدي
تو اراد و لو دادي
دست روي بيني اش گذاشت

هيس كولي بازي در نيارخواست قدم ديگه اَي بِه سمت ام برداشت
از استرس تمام بدنم نبض گرفته بود
به سمت نرده ي كشتي دويدم
 برو عقببرو عقب
بياي جلو خودمو پرت ميكنم تو اب
اخم كرد
گوه ميخوري بيا اينوربا داد و ترس گفتم
برو عقبدستاش رو باال اورد
باشه باشه تو بيا اينورداد زدم
تو كي هستيباد شديد باعث ميشد موهام توي هوا پخش بشه
ادامه دادم
با اراد چكار داريچهره ي مظلومين به خودش گرفت
منمن يك سرگرد ساده ام
با عصبانيت گفتم
دروغ نگو خودم شنيدم حرف هاتوبه سمتم اومد
حواسم به برهان رفت كه پام ليز خورد
لحظه ي اخر نرده رو چنگ زدم اما نتونستم بگيرم و توي اب پرت شدم
شنا بلد نبودم و با ترس دست و پا ميزدم
هيچي نميديدم
شوري دريا باعث شده بود چشم هام بسوزه و نتونم باز كنم
دهنم رو باز كردم كه كمك بخوام اما اب پريد گلوم
برأي يك لحظه باال اومدم و با برهان چشم تو چشم شدم
چرا نميومد كمكم
چرا وايساده بود نگاه ميكرد ؟
_______________________________________

از زبان اراد
با كشيدن اولين دندونم درد تمام بدنم رو فرا گرفت
از ته دل داد زدم
خدااااا
خون توي دهنم پر شده بود
از درد بِه خودم ميپچيدم
ناصر با لذت خون رو روي موهام ماليد
چه لذت بخشه يك ترنس رو اذيت كني
چشم هام سياهي ميرفت
صدام در نميومد
به سمت يكي ديگه از دندون هام رفت
با ترس در حالي كه تقريبا زمزمه ميكردم گفتم
د...ندون...عقل سمت چپمناصر خواست چيزي بگه كه دنيا دور سرم چرخيد
سياه و سياه ت َر شد و در اخر صداي هاي گنگ و خاموشي

از زبان برهان
از طرفي داشتم ميمردم وقتي روشنا داشت جون ميداد و من تماشا ميكردم
از طرفي هم اگه كشته نميشد لو ميرفتم
حسي بهم ميگفت
خب به جهنم
حتي اگه لو هم بري روشنا مهم تره
ديگه به چيزي فكر نكردم و توي دريا شيرجه زدم
از دريا كه بيرون اوردمش تمام بدنش يخ زده بود
سفيد بود و نفس هاش اروم شده بود
روي كف كشتي خوابوندمش و با داد گفتم
روشناروشنا تروخدا بلند شو
سرم رو نزديك بيني اش كردم
نفس هاش كم شده بود
دستش رو توي دستم گرفتم
سفيد سفيد شده بود

ياد فيلم سينمائي ها افتادم
روي قفسه سينه اش فشار ميدادن
عين فيلم ها دست هام رو روي قفسه سينه اش گذاشتم و اروم فشار دادم
بعد از چند بار فشار روشنا بِه هوش اومد و تموم اب خورده شده رو باال اورد

از زبان روشنا
پتو رو دور خودم پيچيدم و به برهان نگاه كردم
با شك شروع كرد
اين حرف هارو نبايد زدولي من جاسوس نيستم
من به وارد اين باند كه شدم برأي جاسوسي بهم يك وظيفه دادن
كه برم به عنوان خبرچين توي نيروي پليس ها
در أصل من جاسوس پليس هام ولي در نقش خالفكار جاسوس
با گيجي نگاهش كردم
 پس چرا داشتي آمار اراد رو ميداديتوي تلفنم شنود بود مجبور بودم
با نگراني نگاهش كردم
اراد چي ميشهبا نگراني گفت
 نميدونم منم ازش خبري ندارمبادي وزيد كه باعث شد لرز بگيرم
برهان به سمتم اومد و بغلم كرد
با هركي هم كه بد باشم ترو فراموش نميكنمخوشحال از پشتيبان داشتن سرم رو روي شونه اش گذاشتم و چشم هام رو بستم
خدايا من چقدر خوشبختم
سرم رو بوسيد
 بخواببخواب كه تا چند ساعت ديگه بي تكيه گاه ميشي
بخواب كه قراره تنها بشي
با تعجب گفتم چي ؟
هل گفت
هيچي هيچيبا شك نگاهش كردم
انگار قرار بود اتفاقي بي افته
دلشوره داشتم اما اين دلشوره ي ناگهاني حالم رو بد ميكرد

برهان سرم رو بوسيد و گفت
-بخواب پرنسس كوچولو

داناي كل
صدف برأي ژينو قالب گرفت و از ديوار باال رفتن
امار خونه رو داشتن و ميدونستن تا شب أهو بر نميگرده
وارد خونه شدن
تيمسار توي اتاق خواب بود
صدف با استرس به ژينو نگاه كرد
ژينو تروخدا خوابه بيا بريم
كه با اخم ژينو ساكت شد
سكوت خونه واقعا ترسناك بود
با ترس باآلي سر مستر أرمان ايستاد
چاقو رو توي دستش چرخوند
و به قلب مستر أرمان هدايت كرد
صدف از ترس چشم هاش رو گرفته بود
و اروم گريه ميكرد
چاقو باال رفت و بعد از چند ثانيه توي قلب مستر أرمان فروداومد
لحظه ي اخر چشم هاي مستر أرمان باز شد و
با ترس قاتلش رو به عنوان اخرين فرد زندگيش مالقات كرد
پوزخند جنون آور ژينو لحظه اَي از روي لبش كنار نميرفت

صدف با ديدن اين صحنه جيغ بلندي زد و از ترس روي صندلي افتاد
ژينو با لبخند شيطاني گفت
خونش رو ببين صدفبه چشم هاي نيمه باز مستر أرمان اشاره كرد
ببين
ما تونستيم بكشيمش
هق هق صدف لحظه اَي قطع نميشد
ژينو به سمت پنجره ي اتاق رفت و بازش كرد
نفس عميقي كشيد و گفت
نفس يكي رو قطع كردن خيلي لذت دارهرو به صدف كرد
نه
صدف با ترس به سمت جسد مستر أرمان رفت
با دست لرزون چشم هاي نيمه باز مستر أرمان رو برأي هميشه بست

انگار تازه به خودش اومد
به سمت ژينو حمله كرد
چه غلطي كرديگردن ژينو رو توي دست هاش گرفت
قرار بود فقط بترسونيمشقرار نبود بكشيمش
ژينو سيلي اَي به صورت صدف زد ؛
 به خودت بياما
گنده ي اس ام رو كشتيم
ببين ما چقدر قوي هستيم
داد زد
 ببين  ،صدف ببين خونش رو ببينتازه اس
 :به سمت مستر أرمان رفت و خونش رو بــو كرد
گرمهببين صدف  ،ببين هنوز بند نيومده
يهو با صداي بلند زير خنده زد
اون روز روشنا رو ديديچه مغرور بود
چون پشت داشت
چيزي كه ما نداشتيم
اما االن
دشمن هاي باباش عين گرگ مي افتن به جونش
چه عيبي داره ما هم همدست شادي بشيم و حالش رو در بياريم
تا چند ساعت ديگه هم كه اراد خانشون كشته ميشه
چه حالي ميده روشنا خانم ختم پدر مادر عزيزش رو با هم بگيره اونم در حالي كه جسد اراد هم موقع ي
مراسم مياد
رو به صدف كرد
چقدر عاشقانه ميشهبلند ت َر قهقه زد
عين رمان ها نه ؟گريه اش با خنده اش قاطي شد
داد زد ؛
اما ماما بدبخت بيچاره ها حتي زندگيمون هم عين رمان ها نميشه
أشك هاش روپاك كرد

مگه نه صدفصدف ببين  ،ببين چقدر خوبه
چقدر خوبه كه حس قدرت بكني
توي اتاق چرخي زد
نون نداشتيم بخوريم اينا رو ببين
خونه شون رو ببين صدف
انگار قصره
مگه نه
صدف با درد نگاهش كرد
خفه شو ژينوخفه شووو تو ادم كشتي
با مشت بِه سينه اش زد
من  ...من احمق شريكمبا هق هق داد زد
من احمق عقلمو دادم دست توبراي بار دوم بِه سمت ژينو حمله كرد
شونه اش رو گرفت و به سمت ديوار هل داد
ژينو به عصبانيت موهاي صدف رو دور دستش پيچوند و به سمت جسد مستر أرمان برد
اين حقيقتهببين تو ادم كشي ميفهمي
تو به من كمك كردي يكي رو بكشيم
صدف نا باور بِه قفسه سينه ي شكافته ي مسترأرمان نگاه كرد
ژينو موهاي صدف رو ول كرد و به سمت پنجره رفت و به حياط خيره شد
صدفصدف به سمتش دويد
توي يك لحظه ژينو جا خالي داد و صدف از پنجره به بيرون پرت شد
ژينو با ترس از پنجره بيرون رو نگاه كرد
صدف غرق خون كف زمين افتاده بود

از زبان اراد
چشم هام رو كه باز كردم روي تخت افتاده بودم
نگهباني كه باال سرم بود خوابيده بود
به سختي از جام پاشدم و از پنجره ي اتاقك بيرون رو ديدم
هنوز توي اسكله بوديم
فكري توي سرم جرقه زد
خودم رو روي زمين انداختم و شروع به لرزيدن كردم

نگهبان با ت َرس نگاهم كرد
يا حسين تشنج كردهدستم رو گرفت
 اقا  ...اقا...خودم رو ميلرزوندم و چشم هام رو نيمه باز نگه داشتم
به سمت در دويد و در و باز كرد
قبل از اينكه از در بيرون بره به سمتش رفتم و با ارنج تو گيجگاهش زدم
برأي چند لحظه منگ ِبه در و ديوار خيره شد
و روي زمين بي هوش افتاد
خون زيادي ازم رفته بود برأي همين ضعف داشتم
بعد از چك كردن كشتي از اتاق خارج شدم
با دو به سمت پله ها رفتم و به سختي پايين اومدم
با ديدن اولين تاكسي دست تكون دادم و سوار شدم
مرد با ديدن سر و وضعم با تعجب نگاهش ميكرد
سر تكون دادم
اقا برو بيمارستاناز توي اينه نگاهم كرد
حالتون خوبه اقا؟دندونم هنوز خونريزي داشت
دستم رو روي دهنم گذاشتم
 نه خواهش ميكنم تلفنتون رو بهم بديدتلفنش رو گرفتم و با مركز تماس گرفتم
هوشمند جواب داد
 الو هوشمند منم زارعبا خوشحالي گفت
 كجايي اراد حالت خوبهبا بد اخالقي گفتم به تيمسار خبر بديد لو رفتم
فرار كردم دارم ميرم بيمارستان
هوشمند با نگراني گفت
 هرچي با خونه ي تيمسار تماس ميگيرم كسي جواب نميدهدستم رو روي دهنم گذاشتم
نا خوداگاه نگران شدم
 سريع يك گشت بفرستيد دم در خونهچشم -ادرس بده اراد كجايي

بعد از دادن ادرس تلفن رو به راننده دادم
سرم گيج ميرفت و حالم بد بود
دستمالي توي دهنم گذاشتم و چشم هام رو بستم
نگران بودم
نكنه باليي سر تيمسار و خانواده اش اومده
نكنه روشنا
سرم رو به شيشه كوبيدم
 -نه نه هيچي نشده

از زبان اراد
بعد از معاينه و كار هاي دندونم ارامبخشي بهم تزريق كردن و چشم هام رو روي هم گذاشتم
سه ساعتي گذشته بود كه با صداي گريه يك نَفَر چشم هام رو باز كردم
هوشمند بود
با تعجب نگاهش كردم
دهنم رو نميتونستم باز كنم
با سختي زمزمه كردم
 چي شده هوشمندبه سمتم اومد و من رو در اغوش گرفت
 بدبخت شديم ارادبيچاره شديم اراد
نگران ت َر از هميشه گفتم
 د بگو لعنتيچي شده
أشك هاش رو پاك كرد
 يك گشت فرستادم دم در خونه ي تيمسارزنگ زدن كسي در و باز نكرد
وارد شدن ديدن يك جنازه ي دختر كف حياط افتاده
با شنيدن اين حرف سرم رو به ديوار كوبوندم
يا حسين
چهره ي روشنا جلوي چشمم اومد
زمزمه كردم
 -روشنا

سر تكون
نه خداروشكر اون نبودتمام نگراني هام برطرف شد
نفس راحتي كشيدم
خداروشكراخم كردم
خب بعدش چيبا أشك نگاهم كرد
خونه رو گشتنجسد ...جسد تيمسار رو پيدا كردن
شوكه زل زدم بهش
 ت ...تيمسار ؟؟؟گريه اش شديد ت َر شد
چاقو توي قلبش فرو رفته بود
دستم رو روي پيشوني ام كوبيدم
يا حسين
خدايا  ...خدايا
ادامه داد
 أهو خانم خونه اس و حالش چندان خوب نيست انگار نقشه ي قتل اون رو هم كشيده بودن اما موفقنشدن
اما  ...اما خبري از روشنا نيست
دهنم خشك شده بود
دنيا دور سرم ميچرخيد
صداي خنده هاي روشنا توي گوشم تكرار ميشد
روشنا
روشنا
صداي تلفن هوشمند اومد
جواب داد
صداهارو ميشنيدم اما تمام فكرم درگير روشنا بود و نميتونستم گوش بدم
خونه ي تيمسار ؟؟يا علي
روي صندلي افتاد

اتيش زدنهمه  ...همه ي كسايي كه اونجا بودن كشته شدن

از زبان روشنا
با صداي تلفن چشم هام رو باز كردم
من كي خوابم برده بود ؟
جواب دادم
بله ؟
صداي نگران زني توي تلفن پيچيد
روشنا خانمبا تعجب گفتم
بلهبغض صداش خيلي زياد بود
خداروشكر كه سالميدشوكه شدم
يعني چي خداروشكر سالمماالن كجاييدعصبي شدم
ميشه بگيد شما كي هستيد ِبه شما چه ربطي داره ؟زمزمه كرد
ستوان شايسته هستمداد زدم
خب كه چي أصال وصل كن بِه پدرم ببينم اونجا چه خبرهنفس عميقي كشيد
صداي نميومد انگار نميخواست حرف بزنه
داد زدم
الووووو
با بغض گفت
خانم خاكپور اينجا اتفاق هاي خوبي نيافتاده اگه ميشه ادرستونو بگيد ما يك گشت بفرستيم اما پدرم....دستور پدرتونهدلم اروم گرفت
ناخوداگاه دلم برأي پدرم تنگ شد

كجاييد االنبا گيجي زمزمه كردم
نميدونم تو يك كشتي با برهانچي  ...سرگرد نامي ؟خواستم جواب بدم كه دستي از پشت تلفنم رو گرفت
با ترس نگاهش كردم
برهان بود
چي شدهاروم ت َر شد
نبايد بفهمن من پيش تو ام
تعجب كردم
چرا؟روي صندلي نشست و اب پرتغالي برداشت
بخاطر ماموريته عزيزم
 :سر تكون دادم
اهان
تلفن باز زنگ زد
برهان نگاهم كرد و بِه أرومي گفت
بگو با دوستاتي و خودتو بهشون ميرسونيبا شك نگاهش كردم
از كجا ميدونست كه اون زن بهم چي گفته
أصال از كجا ميدونست من به بابا گفتم با دوستام ميرم
همه اين سوال ها توي سرم تكرار ميشد تا اينكه
برهان بهم نشر زد
جواب بده ديگهتلفن رو طبق گفته ي برهان جواب دادم
و وسايلم رو برداشتم تا
به مركز برم
دلم شور ميزد و خبر يك اتفاق بد و ميداد
اما از طرفي شكي كه نسبت به برهان داشتم لحظه اَي ارومم نميذاشت

از زبان اراد
به سختي از توي ماشين پياده شدم و به خاكستر خونه ي تيمسار نگاه كردم

هيچي ازش نمونده بود
أهو خانم
تيمسار
صدف
و خيلي هاي ديگه تو يك روز كشته شدن
شايد...
شايد اگه منم نميتونستم فرار كنم االن مرده بودم
االن ديگه خيالم راحت بود
روشنا زنده بود اما ميترسيدم چجوري ميخواد با اين واقعيت كنار بياد
روي كاپوت ماشين نشستم و سرم رو بين دوتا دستم گرفتم
خدايا خودت كمك كن
مردن تيمسار يعني فلج شدن كشور آيرون
با صداي ماشين سرم رو بلند كردم
پرايد زرد رنگي بود
مشخص بود تاكسيه
روشنا با تعجب از ماشين پياده شد و به دور و اطرافش نگاه كرد
جسدي از توي خونه مياوردن
سست به سمتش رفت
جنازه ي سوخته شده ي مادرش بود

داناي كل
چند دقيقه اَي بود كه به جنازه ي مادرش خيره شده بود و حتي پلك نميزد
اراد با سستي و سختي به سمتش رفت و دستش رو روي شونه ي روشنا گذاشت
عزيزم....
انگار به خودش اومد
روي زمين افتاد و شروع كرد به قاه قاه خنديدن
دستش رو روي شكمش گذاشته بود و ميخنديد
وايييييي
مردم
نگاه كنيد
اين مامانه منه
نگاه كنيد مامان من مرده

روي زمين دراز كشيدو قلت زد
مامان من مردههههه
خونمون ....واييي اينجا خونه ماس
سوخته
همه اش سوخته
از شدت خنده از چشم هاش اشك ميومد و صورتش سرخ سرخ شده بود
ميخنديد و روي زمين قلت ميزد
اراد به سمتش رفت و يا تعجب نگاهش كرد
روشنا

بلند بلند ميخنديد :نگاه كن  ..نگاه كن اراد
خونه مون رو روي سرمون خراب كردن
واييييي
اراد اراد ميگن بابام هم كشتن
 :بلند ت َر خنديد
اره ؟ اره ؟ بابامم كشتن ؟
اراد با ناراحتي به زمين چشم دوخت
روشنا بلند شد و يقه ي اراد رو گرفت
بگو لعنتي
بگو بهم
بابام هم كشتن ؟
بابام هم رفت
با شنيدن كلمه ي اروم اره از دهن اراد روي زمين افتاد
رو به اسمون كرد
خدايا
خدايا اين حقه ؟
خدايا دمتگرم
تو يك روز
داد ميزد و با مشت به سينه اش ميكوبيد
خدايا تروخدا
پاي اراد رو گرفت
اراد تروخدا
تروخدا بگو كه دروغه
بگو همه اش خوابه

اراد خم شد و روشنا رو توي اغوشش گرفت
روشنا تروخدا اروم باش

از زبان اراد
ميمردم وقتي روشنا رو توي اون وضعيت ميديدم
دلم ميخواست سرم رو بكوبم توي ديوار
من هم دلم ميخواست همه ي اينا خواب باشه
اما نبود
واقعيت بود
يك واقعيت تلخ
نه ديگه تيمساري وجود داشت
نه خونه اَي
نه أهو خانمي كه هر جمعه يك مهموني گرم بگيره
ديگه هيچي نبود
من بودم و يك پرونده ناتموم
من موندم و روشنا
اروم توي گوشش زمزمه كردم
هيس اروم باش دختر خوباروم باش
از توي بغلم در اومد
سست قدم بر ميداشت
انگار ميخواست بي افته
با تعجب و دلسوزي نگاهش ميكردن
هق هق و نفس هاي پي در پي اش حالم رو بد ت َر ميكرد
يهو روي زمين افتاد
به سمتش رفتم
بيهوش بود
قلبم درد گرفت
تنها كلمه كه از دهنم در ميومد
امبوالنس بود
و
بس

داناي كل
حدود دو ماه از ان روي شوم ميگذشت

پنجره را گشود
بادي كه به صورتش ميوزيد حالش را بهتر ميكرد
موهاي بلندش رقصان به اغوش باد
سپر شده بود
به منظره ي رو به رويش نگاه ميكرد
ياد ان روز شؤم افتاد
اتش
مرگ
مرگ
مرگ
دستانش را روي گوش هايش گذاشت و با تمام توان جيغ زد
باز ان حس و حال به سراغش أمده بود
خود را بِه در و ديوار ميكوبيد
و
تمام وسائل را ميشكوند
در اتاق باز شد و چهار پرستار خانم به سمتش دويدن
دست و پاهايش را گرفتند
و أرام بخشي به أو تزريق كردند
چشمانش أرام أرام بسته شد

از زبان اراد
دسته گل رو توي دستم جابه جا كردم و زنگ خونه رو فشار دادم
خدمتكاري در و باز كرد
با اخم نگاهش كردم
اومدم روشنا رو ببينمانگار اونم از اين اومدن هاي پي در پي من خسته شده بود
نفس عميقي كشيد و لبخند مصنوعي زد
بفرماييداتفاقا االن بهش ارامبخش زدن
لبخندم خشك شد
روز به روز ضعيف تو ميشد و من نميتونستم كاري بكنم
ازماموريت انصراف دادم و به تيمسار خسرواني سپرديم قضيه رو

نفس أرومي كشيدم و وارد خونه ي برهان شدم
ناراحت بودم
دلگير از روشنايي كه نميخواست منو .ببينه
دلگير از كسي كه تمام زندگي ام رو باهاش گذرونده بودم اما
حتي حاضر نشده بود توي خونه ي من زندگي كنه
دلگير از خودم
از اينكه نتونستم كسي بشم كه روشنا دوستش داشته باشه
از اينكه نتونسته بودم جوري رفتار كنم كه بهم تكيه كنه
برهان از باغ بيرون اومد
پيرهن طوسي رنگي تنش بود و به احترام پدر مادر روشنا ريش گذاشته بود
 :با لبخند گفت
سالم اراد جان
لبخند زوركي زدم
سالمبه شونه ام دست زد
خوبي داداش
كلمه ي داداش تو سرم اكو شد
يكي كه عاشقش بودم و ميپرستيدم بهم ميگفت داداش
از طرفي هم كسي كه ازش بدم ميومد و حس خوبي نسبت بهش نداشتم هم كلمه ي داداش از دهنش خارج
ميشد
لبخندم رو با زور بيشتر كردم
خوبم تو خوبيسر تكون داد
با حال و وضعيت روشنا أصال
اولش خوشحال بودم از اينكه قراره باهام زندگي كنه
اما حال روشنا
با ناراحتي سرش رو تكون داد
داره از بين ميره -
ميخنده
گريه ميكنه
 :ادامه داد
داد ميزنه
فحش ميده
پوفي كردم و به با ناراحتي به چشم هاش خيره شدم

حاضر شده ببينتت
پايين پيرهنش رو مرتب كرد
اره
رفتيم توي باغ داشتيم حرف ميزديم
يهو نشست روي زمين هر هر خنديد
با كالفگي نگاهش كردم
خبادامه داد
هيچي ديگه انقدر خنديد اشك از چشم هاش اومد
دست كه بهش زدم جيغ زد
بلند شد و
دويد
رفت و توي اتاقش خودش رو مخفي كرد
در ويال رو باز كرد
با سر درگمي گفتم
پزشكا چي ميگن :دستش رو پشتم گذاشت و به داخل هدايتم كرد
ميگن يك شوك ميتونه حالش رو خوب كنه
 :پله هارو دونه دونه باال اومدم
يعني چي
به در اتاق روشنا رسيديم
خودم هم نميدونم يعني يك كار غير منتظرهدستگيره در و فشار دادم
ميشه تنها برم توكمي فكر كرد
باشه برو
به چهره ي مظلوم روشنا نگاه كردم
چقدر ضعيف و زرد شده بود
لب هاش خشكي زده بود
انگار بيست ساله لب به اب نزده
خيالم راحت بود ارامبخش زدن و بيدار نميشه
دستش رو گرفتم و بؤسه ي أرومي بهش
زدم باورم نميشد
اين روشنا همون روشناي خودمونه

چرا سرنوشت اينجوريه
كي فكرش رو ميكرد عاقبت تيمسار و خانواده اش اينجوري بشه
كي فكر ميكرد مستر أرمان معروف يك روز كشته بشه
صداي خنده هاي روشنا توي باغ خونه شون
تاپ شلوارك سفيدي كه ميپوشيد
وقتي موهاش رو باز ميكرد
ادم دلش ميخواست بميره
دلش ميخواست موهاش رو بگيره و بــو كنه
بــو كنه
بــو كنه
تا وقتي كه ديگه نفسي براش نمونه
هيچ وقت به خودم اجازه ندادم باهاش خيال بافي كنم
هيچ وقت بخاطر روشنا كس ديگه اَي رو توي زندگي ام راه نداده بودم
بؤسه ي ديگه اَي روي دستش زدم
زندگي من توي روشنا خالصه ميشد
و حاال
تمام
زندگي من روي تخت افتاده
نيم ساعتي پيش روشنا بودم تا اينكه با زنگ زدن هوشمند از اتاق بيرون اومدم
تيمسار خسرواني كارم داشت
اما برام جاي تعجب داشت كه أصال منو احضار كرده
چون من توي تيم اون نبودم
با برهان خداحافظي كردم و از خونه بيرون اومدم
ده دقيقه بعد جلوي اداره بودم
لباسم رو مرتب كردم و بعد از پرسيدن اتاق تيمسار به سمتش حركت كردم
مثل هميشه وعادت هام سه تقه به در زدم
بعد از اجازه ي داخل شدن
پام رو روي زمين كوبيدم و به سمتش رفتم
صدام رو صاف كردم
روزتون بخير تيمسار
با من كاري داشتيد
با جديت به صندلي اشاره كرد
روي صندلي نشستم
محكم گفت
-چرا از اين پرونده انصراف دادي

مؤدب گفتم
خب تيم ما شكست خورده بود
از طرفي سرپرست تيم
برأي من داستان نگو وسط حرفم پريد
با تيم موافقت شده اما سوال من اينه
تو چرا بايد انصراف بدي زارع
سرم رو پايين انداختم
خبخب تيمسار من شناسايي شدم
 :ابرو باال داد
نگو كه از مرگ ت َرسيدي
من از مرگ نترسيده بودم
من از تنها شدن روشنا ترسيده بودم
با شنيدن حرف تيمسار خسرواني دنيا روي سرم خراب شد
اين يك دستوره حرف هم نباشه
با كالفگي گفتم
اخهصداش رو باال برد
تيم امنيت به تو نياز دارن بعد تو انصراف ميديمگه الكيه
االن هم بيرون
با بيچارگي گفتم
 اخه تيمسار  ....با دست در و نشون دادبرو تا نگفتم بندازنت بازداشتگاه
بعد از پاكوبي با ناراحتي بيرون اومدم
توي ماشين نشستم و به خيابون خيره شدم
مأموريت لعنتي
مشت محكمي بِه فرمون كوبيدم
اه اه اه
عزيزامو سرت از دست دادم
زندگيمو
لعنتي لعنتي لعنتي
از شدت عصبانيت قرمز شده بودم

دلم ميخواست يك چاقو بردارم همه رو بكشم
سرم رو روي فرمون گذاشتم
خدايا
خدايا خدايا هرچي قسمت باشه همون ميشه
اما
داد زدم
خدايا روشنا رو ازم نگير
من فقط همين يك نَفَر و توي زندگيم دارم
برأي اولين بار پيش خودم اعتراف كردم
خدايا
خودت هم ميدوني عشقم بهش پاكه
خدايا
نذار تنها باشه
اگه اگه من برم
ميشكنه
خدايااااا
يك ماه بعد
از زبان روشنا
با كالفگي موهام رو توي شالم كردم و لب هاي خشكيده ام رو تكون دادم
درست ميفرماييد جناب خسروانيخودكار رو توي دستش تكون داد
ببين روشنا جانميدونم وضعيتت خوب نيست و چند ماهي كال زير نظر پزشك بودّي ولي اين مأموريت
در حالي كه سعي ميكردم عين قديم جنون روي منطق ام غلبه نكنه اروم و حرصي گفتم
من تمام خانواده ام رو سر اين پرونده ي كوفتي از دست دادم بعد شما ..با فشار دست برهان روي پام ساكت شدم
با اخم بهم اشاره كرد كه هيچي نگم
نسبت ِبه يك ماه پيش بهتر بودم
گاهي به سرم ميزد اما با قرص و هزار كوفت ديگه از تون كما ي روحي بيرون اومده بودم
تيمسار حواب داد
-ما بِه اون مدارك نياز داريم

كمي بِه سمت جلو خم شدم
خب كه چياينا به من چه ربطي داره
 بايد كمكمون كنياز توي كالنتري بيرون اومدم
در حالي كه بطري اب معدني رو روي سر و صورتم خالي ميكردم به برهان اشاره كردم
 :به سمتم اومد و گوشم رو گرفت
وقتي بهت ميگم ساكت باش چرا
چرا حرف ميزني
اب رو با شيطنت روي پيرهن طوسي رنگش ريختم و
از كنارش فاصله گرفتم
توي ماشين نشستم
كامل خيس شده بود
در حالي كه اخم كرد بود سوار ماشين شد
زير لب زمزمه ميكرد وايسا
وايسا بريم خونه
بهت نشون ميدم اب ريختن روي مسترت يعني چي شاهدخت
به پنجره زل زده بودم
اروم دستم رو فشرد
خودت رو اينجوري مظلوم .نكن روشنا خانم
اروم زمزمه كردم
بابام هميشه شاهدخت صدام ميكرداه أرومي كشيد
اروم باش عزيزمياد چهره ي سوخته ي بابام تو اتيش افتادم
حتي فرصت نداده بودند جسد و رو از خونه خارج كنيم بعد اتيش بزنن
مامانم زنده زنده جزقاله شده بود و بابام
جسدش سوخته بود
اه كشيدم
اراد رو چقدر اذيت كرده بودم
اونم برأي خودش ميگشت
بعد از عمل از خانواده اش ترد شده بود
و برهان هم زياد خوشش نميومد با اراد بگرديم
ميگفت بد نگاهت ميكنه

دستم رو توي دستش گرفت
با عشق نگاهش كردم
اروم زمزمه كرد
روشنا -
بي هوا و با لذت گفتم
جانم عشقمبا لبخند به لب هام زل زد
چقدر دوستم داري ؟سرم رو پايين انداختم
ميدوني برهان منمن خيلي دوستت دارم اما ميترسم
خيلي ميترسم
دستم رو فشرد
چرا ميترسي؟؟من هركي رو كه دوست دارم از دست ميدمميترسم تورو هم از دست بدم
سرش رو بهم نزديك كرد و بؤسه ي أرومي روي وموهام زد
اروم باشمن هميشه پيشتم
تا هر وقت كه خودت بخواي اما
سرم رو خم كردم
اما ...نفس عميقي كشيد
خيلي چيز ها رو نميدوني
شايد
شايد اگه بشنوي ازم متنفر بشي
چشم هام رو بستم
االن فقط ميخوام توي چشم هات غرق بِشم
دستم رو ول كرد و ماشين رو روشن كرد
فعال بريم يك ناهار بخوريم تا بعدش دوتايي غرق بشيم
خنده ي مستانه اَي كردم و اروم گونه اش رو بوسيدم

روي تخت دراز كشيدم و به سقف خيره شدم
دلم براي اراد تنگ شده بود
بايد بهش زنگ ميزدم ؟
ياد خنده هاش افتادم
ناخوداگاه روي لبم خنده نشست
با شادي به سمت تلفن رفتم و شماره اش رو گرفتم
بعد از سه بوق صداي خسته اش توي تلفن پيچيد
بله ؟به ذوق گفتم
سالاااااااااام
بعد از چند ثانيه با شادي گفت
سالم روشنا خوبي
با خنده گفتم
اره إرادي جونم تو خوبي
مگه ميشه تو خوب باشي و من بد باشم كوچولوچي شد ياد ما كردي؟ناخوداگاه خجالت كشيدم
ببخشيد يكم حالم بد بود اين چند روزهنفس عميقي كشيد
بيخيال االن مهمهكجايي حاال
خونه برهان ديگه-
ميتوني امروز بياي بيرون ؟كمي فكر كردم
ميتونستم ؟
قطعا نه چون برهان گفته بود خيلي ها دنبال كشتن من هستن
 :اما نخواستم دلشو بشكنم
اره بخاطر تو هميشه ميتونم
با ذوق گفت
نيم ساعت ديگه اونجامخواستم چيزي بگم كه تلفن قطع شد

سريع از جام بلند شدم
مانتو ي سفيدي تنم كردم
شلوار سفيد پارچه اَي هم پوشيدم
روسري طرح داري رو روي سرم انداختم
موهام رو كمي روي صورتم كج كردم و كفش هاي پاشنه بلند مشكي رنگي پا كردم
توي اينه ي اتاق نگاه كردم
چه خانومانه تيپ زده بودم
عطر و به مچ هام زدم و كيف دستي مشكي رنگي رو دستم گرفتم
اروم و اهسته از اتاق بيرون اومدم
صداي برهان از توي اتاق خواب ميومد
اره اره دارم بهت ميگممن ديگه نميخوام باشم
من عاشق شدم
ناخوداگاهً به سمت در رفتم
يعني من و ميگفت ؟
صداش اروم ت َر شد
با ويبره ي موبايلم به خودم اومدم
برهان نبايد ميفهميد رفتم بيرون
سريع ازپله ها پايين اومدم
بدون اينكه كسي ببينتم از خونه خارج شدم
اراد سر كوچه منتظرم بود
سوار جنسيس مشكي رنگش شدم
سالاااام
لبخند دندون نمايي زد و در حالي كه سبد گل رو به سمت من گرفت
بفرماييد واسه شماس
با شادي به گل هاي رز قرمز نگاه كردم
چندتاست ؟
با مهربوني گفت
هفتاد تا :جيغ بلندي زدم

واييي اراد هفتاد تا شاخه گل گرفتي ؟
خم شد و دستم رو بوسيد
براي پرنسس خانم اين چيز ها خيلي هم كمهبه سمتش خم شدم و بؤسه ي أرومي به گونه اش زدم
چرا انقدر خوبي توچشم هاش رو بست و ماشين رو روشن كرد
ميدونستم باالخره زنگ ميزنيمنتظر بودم
كلي سوپرايز داريم خانم خانم ها
خواستم چيز ي بگم كه عين ددي ها شونه ام روگرفت و به صندلي تكيه داد
كمربندم رو بست و گفت
هيس فعال هيچي نگو تا برسيمبا لبخند چشمي گفتم و اهنگي گذاشتم
ديوونه ام كردي
اه
بي تو نميتونم عزيزم
پيشت ميمونم هميشه
ميگي ميدونم نگي ام
 :با مهربوني زمزمه كرد
هيشكي اندازه من دلش نميخوادت
اخم نكن كه بهت نميادش
فرشته اَي أخه
با جيغ گفتم
علي شبا به عشقت ميخوابه
گاز داد
صبح ها به عشقت بيداره
چون فرشته اَي اخه
تا اخر مسير اهنگ گوش كرديم و رقصيديم
به بام شهر رسيديم
با ذوق از ماشين پياده شدم
وايييي بام شهر -

عاشق اينجام
اراد در حالي كه گيتارش رو از توي ماشين در مياورد گفت
ميدونم
روي سكوي هميشگي مون نشستم
اراد كيك به دست به سمت اومد
گيتار و پايين سكو گذاشت و كيك رو بِه سمتم گرفت
بيا عزيزم -
كيك و گذاشتم رو سكو و به سمت ماشين دويدم ؛
گل هام كو گل هارو از توي ماشين برداشتم و كنار اراد نشستم
:گيتارش رو دستش گرفت
چي بخونم برات
با ذوق خيره شدم بهش
مازيار فالحي
با لبخند گفت
سليقه ات هم عين خودمه هاخب بخون ديگه عهههه
كدوم اهنگشو بخونم ؟
همون كه ميگه ليالي من درياي من -
كمي فكر كرد
بابا خوش سليقهحاال چرا اون
چشم هام رو بستم ؛
خب
خب بهم ارامش ميده
اراد خم شد و سرم رو بوسيد
تمام جانم فداي تو مهربون ترين عالم
روشنا بخش تمام زندگي ام
با ذوق گفتم
مهربون ترين داداش دنياچهره اش گرفته شد

سرش رو پايين انداخت
با تعجب و كنجكاوي نگاهش كردم
خوبي؟
:سرش رو بلند كرد
اره اره دارم فكر ميكنم شعر يادم بياد
پاي راستم رو روي پاي چپم انداختم
اهان اهانچشم هاش رو بست و با بغض شروع به خوندن كرد
کنار سيب و رازقی
نشسته عطر عاشقی
من از تبار خستگی
بی خبر از دلبستگی
عاااشقم
 :به ياد برهان شروع به زمزمه كردم
ابر شدم صدا شدی
شاه شدم گدا شدی
شعر شدم قلم شدی
عشق شدم تو غم شدی
ياد لبخند هاي مهربونش افتادم
بلندتر خوندم
ليالی من دريای من
آسوده در رويای من
اين لحظه در هوای تو
گم شده در صدای تو
ديگه صداهامون يكي شده بود
عين هميشه وقتي باهم ميخوندم رو دست خيلي ها ميزديم

من عاشقم مجنون تو
گم گشته در بارون تو
مجنون ليلی بی خبر
در کوچه های در به در
مست و پريشون و خراب
هر آرزو نقشه بر آب
شايد که روزی عاقبت آروم بگيرد در دلت
چهره ي برهان لحظه اَي از جلوي چشم هام كنار نمي رفت
کنار هر ستاره ای
نشسته ابر پاره ای
من از تبار سادگی
بی خبر از دلداگی
عاااشقم
 :با احساس چشم هام رو بستم
ماه شدم ابر شدی
اشک شدم صبر شدی
برف شدم آب شدی
قصه شدم خواب شدی
ليالی من دريای من
آسوده در رويای من
اين لحظه در هوای تو
گم شده در صدای تو
من عاشقم مجنون تو
گم گشته در بارون تو
مجنون ليلی بی خبر
در کوچه های در به در
مست و پريشون و خراب
هر آرزو نقشه بر آب
اهنگ قطع شد
دوتايي با هم زمزمه كرديم
شايد که روزی عاقبت آروم بگيرد در دلت
براي لحظه اَي جفت چشم هاي خيسمون به هم خيره شد
اون هم عين من گريه كرده برد

با ترس بِه چشم هاي قرمز برهان نگاه كردم
نفس هاش سنگين شده بود
با فك منقبض شده زمزمه كرد
كجا بودي؟؟با استرس گفتم
خببا ...با دوستام يكم رفتيم بيرون
سيلي أولي كه خوردم باعث شد تعادلم رو از دست بدم و روي زمين بي افتم
رگ گردنش از شدت خشم برجسته شده بود
شالم از روي سرم افتاده بود و باعث شده بود موهام پريشون دورم بريزه
موهام رو دور دستش پيچوند و داد زد
ساعت و ديدي ؟؟ با ترس ِبه ساعت ديواري بزرگ توي ويال خيره شدم00:00
بود
 :از ترس اب دهنم رو قورت دادم
ب..ببخشيد
سيلي دومي كه سمت رأست صورتم خورد باعث شد اشكم سرازير بشه
 :از موهام گرفت و بلندم كرد
با
كي
بيرون
بودي
توي صورتم خم شد
اونم بدون اينكه بِه من بگي
صداش لحظه به لحظه بلند ت َر ميشد
ميدوني چند ساعته دارم دنبالت ميگردم؟؟ به سمت مبل هل ام داد
روي صورتم خم شد و غريد
دروغ ميگي
گوشي اش رو از توي جيبش در اورد و گفت

اين كيه
با ترس به عكسي كه از منو اراد گرفته بودن خيره شدم
زمزمه كردم
ب ...بخدا من
تو چيم.....من +
مگه قرار نبود نري بيرون ؟مگه قرار نبود دور أراد و كسايي كه يك ربطي به گذشته دارن رو خط بكشي
داد زد
مگه قرار نبود هرگهي ميخوري به من بگي
من بايد از اين و اون بشنوم كه كجايي
من؟
من احمق بايد عين سگ دونه به دونه خيابون هارو بگردم
سيلي سوم سنگين ت َر و دردناك ت َر از دو سيلي قبلي روي صورتم جا خوش كرد
لب هام از شدت گريه ميلرزيدن
زمزمه كردم
بب ...ببخشيد
پوزخند زد
ببخشيد ؟ اين همه نگراني و ترس فقط با يك ببخشيد درست ميشه
انگشت اشاره اش رو جلوي صورتم حركت داد
به خودم قول داده بودم كه به جز زماني كه قراره تنبيه بشي و تو رول بي دي اس اميم دست روت بلند
نكنم
اما
اما امروز ثابت كردي كه أزادي براي تو معنايي نداره
از اين به بعد براي نفس كشيدنت هم از من اجازه ميگيري
فهميدي
با بعض سر تكون دادم با جديت گفت
نشنيدم چشم گفتنتو
اروم زمزمه كردم
چشم

 -ميتوني بري

با پاهاي لرزون از پله ها باال اومدم
و
خودم رو به اتاقم رسوندم
در اتاق و قفل كردم و خودم رو روي تخت پرت كردم
هق هق امونم نميداد
با گريه سرم رو توي بالشت فشار دادم و زمزمه كردم
چرا
چرا بايد با من اين رفتار و داشته باشه
مگه مگه چكارش كردم
لبخند مهربون اراد از حلوي چشمم گذشت
ياد نيم ساعت پيش افتادم
روشنابا شيطنت گفتم
جانم
برهان كه اذيتت نميكنه -
با لبخند گفتم
نه برهان خيلي خوبه خيلي
لبخند غمگيني زد و گفت
ميتوني هميشه رو من حساب كني
در خونه ي من هميشه به روت بأزه
خم شدم و بوس أرومي روي گونه اش گذاشتم
قربون داداش گلم برم اخه
چشم هاش غمگين شد و اروم زمزمه كرد
داره ديرت ميشه بهتره كه بري
سبد گل و هديه هام رو برداشتم و از ماشين پياده شدم
دستم رو روي چشم هام گذاشتم و زمزمه كردم
من عاشق برهانم
يا
يا اراد رو دوست دارم
اروم ت َر گفتم
خب معلومه كه عاشق برهاني

حسي كه به اراد داري درست عين يك برادره
اما حس اون چي
حس اونم به تو عين يك خواهره؟
با گيجي جواب خودم رو دادم
نميدونم نميدونم
با زاري چشم هام رو بستم
بهش فكر نكن فكر نكن بخواب
با همون لباس هاي بيرون به اغوش گرم خواب رفتم
__________
با صداي زنگ گوشي ام چشم هام رو از هم باز كردم
شماره ناشناس بود
با گيجي جواب دادم
بله
صداي نيومد
خميازه كش داري كشيدم
الوووو
باز صداي نيومد
 :اروم با خنده گفتم
اراد تويي ؟
باز هم صداي نيومد مشكوك با گوشي ام نگاه كردم
الووو
با عصبانيت گوشي رو قطع كردم و از روي تخت بلند شدم
همين كم بود كه خطم مزاحم هم پيدا كنه
جلوي اينه ايستادم
دو طرف صورتم بخاطر سيلي هاي ديشب برهان كبود و خون مرده شده بود
لبخند تلخي زدم و موهام رو با كش جمع كردم
لباس هام رو با يك تاپ و شلوارك ِع َوض كردم
گوشه لبم كمي پاره شده بود
بغض كردم
درسته حق با برهان بود نگرانم بود اما

حق نداشت منو بزنه
چونه ام بخاطر بي كسي ام لرزيد
بابا كه بود هيشكي جرعت نداشت از كنارم رد بشه
اما حاال
اه بلند و سردي كشيدم و به سمت دستشويي رفتم
شير اب و باز كردم
مشتي اب به صورتم پاچيدم
قطره هاي ابي كه از صورتم چكيده ميشد با قطره هاي اشكم تركيب شده بودن و مسير خودشون رو ادامه
ميدادن
با صداي در به خودم اومدم
با صداي سردي گفتم
بفرماييد
درسا خدمتكار شخصي ام به داخل اومد
سالم صبح بخير خانم
با غم گفتم
سالم
ادامه داد
اقا دستور دادن براي صبحونه خودتون رو برسونيد
سر تكون دادم و باشه ي أرومي گفتم
شير اب و بستم
و از دستشويي بيرون اومدم
با قدم هاي اروم از اتاق بيرون اومدم
از باآلي پله برهان رو ديدم
خيلي اروم پشت ميز نهارخوري نشسته بود و چايي اش رو به هم ميزد
از پله ها پايين اومدم و سالم أرومي كردم
تنها به تكون دادن سرش اكتفا كرد
با ناراحتي گفتم
اجازه هست بشينم ؟
به صندلي كنار دستش اشاره كرد
ازش ميترسيدم
ترس باعث شده بود دست هام بلرزه
صندلي رو عقب كشيدم و نشستم

جرعت نگاه كردن توي چشم هاش رو نداشتم
ليوان چايي اش رو برداشت و جرعه اَي ازش رو نوشيد
با صداي اروم و سردي گفت
بخور
نفسم حبس شد
انگار دست هام بسته شد
نميتونستم تكونشون بدم
با ترس به ليواني كه به سمتم گرفته بود نگاه كردم
سرم و تا جايي كه ميشد پايين گرفته بودم كه چشم هاش رو نبيبنم
با صداي سردي گفت
با تو ام
مغزم فرمان ميداد كه ليوان رو از دستش بگيرم اما بخاطر ترس دست و پام ُ
شل شده بود و نميتونستم
تكونش بدم
با برخورد دست راستش به شونه ام انگار جريان برق شديدي بهم وصل كردن
لرزيدم و سرم و با شتاب باال اوردم
بخاطر اين شتابم گردنم صدا داد و تيري كشيد
چشم هاي وحشي اَش سرد ترين حالت ممكن و داشت
 :با بغض و ناراحتي گفتم
ب..ببخشيد
با چشم هاش به ليوان اشاره كرد
با دست هاي لرزون ليوان و از دستش گرفتم
شدت لرزش دست هام به قدري بود كه چند قطره اَي چايي روي ميز ريخت
تو اين چند مدت ثابت كرده بود كه عصبانيتش خيلي بدتر از تصورات ذهن منه
بخاطر همين بود كه از طوفاني شدنش ميترسيدم
سردي نگاهش جوري بود كه تموم بدنم يخ زده بود
انگار با يك لباس نازك توي قطب ام
بعد از خوردن چايي اش زمزمه كرد
ديشب كل شهر و بخاطرت بهم ريختم

همه جا رو گشتم بعد تو
نفس عميقي كشيد
شرمنده بودم حق بهش ميدادم
بايد بهش اطالع ميدادم
دست هاي سردم و توي دستش گرفت
زير چشمي نگاهش كردم
دستم رو فشرد
ديگه بدون اطالع من جايي نرو توي خطري اينو درك كن
با ترس سرم و پايين ت َر انداختم
با صداي محكم اما ارومش گفت
فهميدي؟
 :زمزمه كردم
ب...بله
+خوبه
لقمه ي كوچكي توي دهنش گذاشت و از جاش بلند شد
خواستم بلند شم كه با دست اشاره كرد سرجام بمونم
كرواتش رو سفت كرد و كيفش رو از روي مبل برداشت
با صداي بلندي گفت
خودت رو تا عصر سرگرم كن ميام دنبالت بريم بيرون
با صداي أرومي گفتم
چشم
مواظب خودتون باشيد
توهم همينطورصداي در نشون دهنده ب رفتنش بود
نفس حبس شده ام رو رها كردم
به جاي خالي اش نگاه كردم
ليوان چايي اش رو برداشتم و ناخوداگاه جاي لَبْش كه بخاطر بخاطر روي ليوان مونده بود رو بوسيدم
درسا در حالي كه موهام رو شونه ميكرد اروم گفت
خانم

با مهربوني گفتم
بله
با خجالت گفت
ميشه با اقا صحبت كنيد چند روزي بهم مرخصي بدن؟
ابرو هام با تعجب باال رفت
چرا
با صورت سرخ و بامزه گفت
...اخه
اخه ميخوام برم ساري
اخه ميدونيد
سهراب هم قراره از اقا مرخصي بگيرن
+اون چرا
:لپ هاش بيشتر سرخ شد و با چشم هايي كه از ذوق ميدرخشيد زمزمه كرد
باالخره خانواده ام موافقت كردن كه سهراب براي خواستگاري با خانواده اش بياد
 :با شادي گفتم
اره عزيزم مباركه
چرا كه نه صحبت ميكنم
سهراب راننده ي خونه بود
همديگه رو دوست داشتن اين و ميشد از نگاه هاي عاشقانه شون فهميد اما خانواده درسا راضي نميشدن
با درسا مشغول حرف زدن شديم كه حواسم پرت شد و ديگه به گذشت زمان دقت نكردم

برهان
به علي نگاه كردم
ببين برو بهش بگو من ديگه نميخوام ادامه بدم
علي با شك گفت
برهان تو رئيس مائي يعني چي نميخوام ادامه بدم
تو بري كل باند ميره رو هوا
بي تفاوت شونه باال انداختم ؛
برام مهم نيست من االن فقط ميخوام به زندگي ام ادامه بدم
علي با ترس گفت

حواست به خودت هست
تا چند روز ديگه هويت تو شناسايي ميشه اون وقت دستگير ميشي
كمي شك ِبه دلم افتاد
علي ادامه داد
به روشنا هم فكر كن
بايد چكار كنه اون وقت
دست هام و مشت كردم
 :علي ادامه داد
حتي اگه بتوني از آيرون هم فرار كني
رئيس پيدات ميكنه
اونوقت  ....نذاشتم حرفش و ادامه بده
علي برو به همون اقاي رئيس بگو برهان نميخواد ادامه بده ميل خودشه ادامه ميده يا نه
علي سري تكون داد و از اتاق خارج شد
نيم ساعتي گذشته بود كه علي در حالي كه تلفنش رو توي جيبش ميذاشت وارد اتاق شد
 :با اخم گفتم
خب چي شد
 :علي با شرمندگي زمزمه كرد
رئيس گفت بهت بگم به نظرت اگه روشنا بفهمه نقشه قتل خانواده اش باتو بوده
يا مثال تو ميخواستي اراد و بكشي چكار ميكنه
خودشو ميكشه يا تركت ميكنه
كنترلم و از دست دادم و به سمتش حمله كردم
يقه اش رو گرفتم و به ديوار كوبوندمش
:از الي دندون هام غريدم
خفه شو

روشنا
روسري مشكي رنگم رو با يك گره خيلي ُ
شل روي سرم انداختم
رژ مات كالباسي رنگم رو تجديد كردم و دستبندي دور مچ ظريفم بستم
 :با صداي برهان از اتاق بيرون اومدم

روشنا
روشنا بيا ديگه
با شادي گفتم
اومدم سرورم
از پله ها پايين اومدم و با ناز دستم و توي دستش گذاشتم
با نيمچه لبخند جذابي دستش رو دور كمرم حلقه كرد و در گوشم گفت
خيلي خوب شدي
با ذوق گفتم:
شما هميشه جذابيد سرورم
دو باره تو گوشم زمزمه كرد
شالت رو كمي محكم ت َر كني كه گردنت معلوم نشه بهتر هم ميشي
خواستم دستم رو به سرم نزديك كنم كه رو به روم ايستاد
قدم تا ارنجش هم نمريسيد
با اخم كوچكي كه خيلي جذابش كرده بود گره روسري ام رو كمي محكم كرد و موهام رو داخل روسري
ام كرد
با مهربوني نوك بيني ام رو كشيد و گفت
حاال خوب شد بريم
با بهت به برهان خيره بودم
اروم زمزمه كرد
من مامور مخفي كشور عمرون ام
اومده بودم براي نفوذ كه با باندي كه اراد وارد شده بود آشنا شدم
يكي از همكار هامون بودن ولي اراد موي دماغ بود
داشت ميفهميد من مامور مخفي ام
بايد كلك اش رو ميكندم
 ...من
سرش رو پايين انداخت
من ميخواستم اراد و بكشم ولي خب فرار كرد
ناخوداگاه دست هام مشت شد
ادامه داد
اما روشنا باور كن من توي قتل پدر و مادرت هيچ نقشي نداشتم
اصال يهويي شد
اما بهت قول ميدم كه كمكت كنم انتقام بگيريم

من از اون باند و كشورم بخاطر تو گذشتم
صدا تو سرم اكو ميشد
روشنا من
من دوست دارم
بمون باهام
با چشم هاي خيس از اشك نگاهش كردم
يعني چي
برهان دستمو گرفت
همونطور ك اراد و پدرت سرباز كشور خودشون بودن منم سرباز كشور خودم بودم
بهم حق بده
اونا هم ميخواستن به اداره ما نفوذ كنند
سرم و پايين انداختم
بايد بهش حق ميدادم
كسي كه هميشه پشتم بود
كسي كه حتي تو قتل پدر و مادرم شريك نبود
من دوستش داشتم
برهان دستم و به سمت لبش برد و بوسه ي أرومي زد
روشنا بگو كنارم ميموني
با بيحالي گفتم
ميمونم
با شوق گفت
روشنا بأمن ازدواج ميكني
با شنيدن اين حرف تمام صورتم از خجالت قرمز شد
سرم رو پايين انداختم
هنوز تو شك حرف هاش بودم
باشنيدن صداي ناراحت برهان به خودم اومدم
يعني نه
با شوق و تعجب گفتم
ديوونه شدي معلومه كه اره
با ديدن حلقه ي توي دست برهان نزديك بود از شوق جيغ بزنم

با صداي ارايشگر كمي تكون خوردم
خب عروس خانم ديگه چشم هاتو باز كن كارمون تموم شده
بعد از كشيدن نفس عميقي اروم چشم هامو باز كردم
با ديدن چهره ام لبخندي زدم و از ارايشگر تشكر كردم
تغيير زيادي نكرده بودم اين خواسته خودم بود
موهام كمي حالت دار دورم ريخته بود و ارايش خيلي كم رنگي روي صورتم
نقش گرفته بود
چرخي رو به روي اينه زدم و شنلم رو روي سرم انداختم
دختر بچه اَي كه از فأميل هاي برهان بود از پله ها باال اومد و با ذوق گفت
خاله خاله عمو برهان اومده
نفس عميقي كشيدم
و
دسته گلم رو توي دستم گرفتم
:با صداي فيلمبردار شروع به حركت كردم
اروم به سمت اقا دوماد برو
سرم پايين بود
با ديدن كفش هاي مردونه قلبم شروع به تپش كرد
اروم سرم رو بلند كردم
با ديدن برهان نفسم توي سينه ام حبس شد
حال اون هم چندان بهتر از من نبود جفتمون مسخ هم شده بوديم
:صداي فيلمبردار براي بار چندم توي سرم اكو شد
عروس خانم با شمام
بي توجه به حرفش با اون كفش هاي پاشنه بلند به سمت برهان دويدم و خودم رو توي اغوشش رها
كردم
دست هاش رو دورم قفل كرد و لب هاش رو روي لب هام گذاشت
حواسم به فيلمبردار نبود و بوسه هاي كوتاه اما پشت هم روي لب هاي برهان ميكاشتم
بعد از چند دقيقه از اغوش برهان بيرون اومدم
:با شيطنت نگاهم كرد
خوش مزه بودي كوچولو

پيشوني ام رو بوسيدو گفت به زندگي من خوش اومدي
با صداي فيلمبردار به خودمون اومديم
عالي بود
فيلم عالي ميشه
بعد از درك موقعيتم با خجالت سرم و پايين انداختم و دستم رو دور بازوي برهان قفل كردم
با ديدن ماشين عروسي كه با رز هاي قرمز تزيين شده بود با ذوق گونه ي برهان و بوسيدم
توجه ام به پاكت سفيدي كه يك رز مشكي خشك شده بهش چسبيده شده بود جلب شد
به توجه به برهان به سمت پاكت رفتم
قطره هاي خيس روي پاكت نگرانم ميكرد
انگار كسي موقع نوشتن اين نامه گريه ميكرده
با نگراني پاكت و باز كردم
چند تا عكس و نامه بود
عكس هاي بچگي تا بزرگي ام با اراد بود
نگاهي به نامه انداخته
سالم روشنايي زندگي من
سالم همه كس من
اين اخرين باري كه ميتونم بگم روشناي من
امروز ميشي روشناي برهان
ميشي همه كس اون
وقتي به دنيا اومدي دستتو تو دستم گذاشتن گفتن از اين به بعد دو تا خواهر ميشيد
اونا نميدونستن من قرار نيست هيچ وقت خواهر بزرگ ت َر تو بشم اما مثل يك هم خون بآهات بودم
هم خوني كه با هر زمين خوردن تو زمين ميخورد
با اينكه خودش ناراحت بود ولي اشك هاي تو پاك ميكرد
روشنا نميدوني چقدر بيش خودم داشتن تورو تصور ميكردم
امروز كه داري اين نامه رو ميخوني منم از ايران ميرم
اخه ميدوني طاقت ديدن تو تو بغل يك مرد ديگه رو ندارم
ميرم كه نبينم نداشنتو
ميرم كه نبيني دردمو

روشنا ميدوني
خوشبختي ات ارزوي منه
الال الال بخواب دنيا خسيسه
واسه كم ت َر كسي خوب مينويسه
يكي لب هاش هميشه غرق خنده اس
يكي چشم هاش تو خوابم خيسه خيسه
متوجه خيس شدن صورتم نشدم أما با اولين قطره أشكي كه روي نامه ي اراد افتاد به خودم اومدم
اصال متوجه برهان نشده بودم
:دستم وتوي دستش گرفت و گفت
قسمت اينه
دوستم داري روشنا ؟
 :با اينكه تو شوك نامه اراد بودم اما گفتم
اره كه دارم
 :دستم رو بوسيد و نامه رو توي جوب پرت كرد
اينده رو با اراد ميسازيم
بشين بريم برش گردونيم
با شادي نگاهش كردم و بي نوجه به فيلمبردار سوار ماشين شديم
 :به هم نگاه كرديم و باهم داد زديم
پيش به سوي فرودگاه
..پايان

