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 مطلق.نوشته م |زیرمان دهل

 
telegram.me/caffetakroman 

 .   رو زدم و طبق هر صبح به ناله هاشون گوش دادمکری زرد رنگ اسپي دکمه ی حالی ببا
  فدات قربانت.  ؟ لنگم به روح مامانی تومن واسم بفرستهی یتونی میسالم، ابج -

 : ي بعديصدا
 !   نره هاااادتی وقت هی شهی بگم امروز دانشگاهت شروع مخواستمیم. سالم اردالنم ...  یآبج -

 . ستادمی وانهی اي زدم و رفتم رو به روپوزخند
 .   نگاه کردمنهی ابه

 .  ی فرزند حامد صالحنی و اخر تک دختر.  بودمی صالحی ماهمن
 .  رفتننی حادثه از بهی ي اومدم هر دوتاشون توای من بدنیوقت

  زننی نمی زنگچی به من هشونیرگتر از خودم دارم که جز مسائل مال تا برادر بزچهار
 .   قبول شدمادی نه بدم مادی که ازش نه خوشم مي موندن، حاال دانشگاه تهران رشته اي از سه سال پشت کنکوربعد

 .  رونی از خونه زدم بلمی اروم لباسام رو تنم کردم و بعد از برداشتن وسااروم
 .   بودمي ای ادم دست و پا چلفتی بچگاز

 .  شمی دست پاچه مرمی تو جمع شلوغ می شلوغ نبودم، وقتي تو جمع هاادی چون زاصوال
 .   شدمبای زي و وارد دانشکده هنر هادمی دانشگاه تهران رسبه
از چند نفر  کالس و پرس و جوو ي شماره دنی و بعد از دي ساعت مونده به شروع کالس رفتم سمت ساختمون مرکزمین

 . رفتم سمت کالس
 .  دمیدی نمي اگهی نفر کس د5 به جز ی رو باز کردم ولدر

   ؟نیببخش:  دمیاروم پرس  .  شک کردم اول
 ...   نگاه کردنبهم

 !!!  ندمیسوت!  حضرت نوح ای يوا
   ؟نجای کالسه ایعکاس -

 !   گرد شدچشاشون
 !  دادمی باز  هل شدن سوتيوا

  کالس ؟نجاستی ای عکاسنهیمنظورم ا:  و گفتم دمی گزلبمو
 .   گرد شدشتری بچشاشون

 :   از پشت سرم اومدی کلفتي گفتم که صداي اي لب واریز
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   محترمه ؟؟؟؟؟گهی دشیفرما!  هیقیاونم موس!  خانوم شنی مسی تدرزی چهی فقط نجایا -
 .  رفتم پ عقب دمی کشیغی که پشتم بود جی غولدنی لحظه برگشتم و با دکی

 ! ن..یشش..خخخ..ببب...  تته ..سس..ررر..ههه دد..لل..بب..ب:  حالم بهتر شد با لکنت گفتم نکهی از ابعد
 . رونی و به حالت دو زدم بی کنارش به سختاز

 .   زدم تو سر خودمدونهی محکم
 !   تو سرم کننخاك

 !!!!! ؟ي دادیباز تو سوت!  ي دادی که سوتباز
 .   گوشه نشستمهی مونده به کالس وارد کالس شدم و قهی دقپنج

 .  نمی و اون هرکوله رو باز ببرونی باز برم بدمیترسی می گذشت ولی اول به خوشساعت
 : از دم گوشم منو از جا پروندیکی ي کالس نشسته بودم که صداي توينجوریهم
 .هِلووووو -

  !its me بابا نترس: بز شد  روم سي پسره جلوهی ي اکدفعهی با حرص بستم که چشامو
 !  بود نه ؟یتو هم اشتباه نکنم اسمت ماه! من مهردادم :  و گفت دی بهش رفتم که خندي غره اچشم
 خوشبختم هم سن.  کنکور دادم ری ديمنم بخاطر سرباز!  میما دوتا همسن: و گفت   اروم تکون دادم که دستشو اورد جلوسرمو

 ! 
 .  رونی بدمی هم کشعی توو دستش گذاشتم و سرعیو سر اروم تکون دادم و دستمسرمو
  ؟می بخوريزی چهی کافه می با ما بريایم:  گفت اروم
 ..   خدا رو شکر دختر بودشونیکی به دوتا دوستش اشاره کرد که بعد

 .  می رفترونی قبول کردم و به سمت باروم
 هم ي هی تا از بق4 بود که ما نی اشی و جالبستنی ني بدي بچه هادمی حرفاشون فهمي و تومی نشستنی گوشه رپ زمهی

 .  می هامون بزرگتر بودیکالس
 .   بودي رو داشتن و مونا هم مثل من پشت کنکوري و رضا دو سسال سربازمهرداد
 .   زود باهاشون گرم گرفتمتشونیمی صمبخاطر

 کااااش!!!!  نداشتم داری دیابونی بعدش دوباره با اون غول بچوقتی کاش هی دردسر درست نکردم ولادی رو شکر اون روز زخدا
 ! 
  االن کافه س ؟نجایا:  تعجب رو به مهرداد گفتم با

 !   گشنمهیعنی دارم یی دستشوگهیم!  کلماتش جا به جاس نیباو ا:  که رضا گفت دیخند
 .  می خنده که هر سه تامون با تعجب بهش نگاه کردری بلنذ زد زمونا

 !  نداشت کهینده ش تموم خالمصب
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 !  اروم باش:  گفت مهرداد
  کجا بودم ؟! عجب :  شد که رضا اروم گفت نی خنده ش ته نشقهی از پنج دقبعد
  . 1 ی عکاسمی بردی بابا، کجاش که بانیپاش:  شدم و گفتم بلند

 .  ه نشستم من تو کافنیشما بر.  ندارم 1 ی ساعت عکاسنیاقا من ا:  بلند شد و گفت عی سرمهرداد
 .   که به چمنا اشاره کردمی سه تامون بهش نگاه کردهر

 .   بودي امروزي الغر و صورتش مدل پسراکلی بود با قد متوسط و هي پسرمهرداد
 .   داشت که رو هپا بود کاليزی فر ريموها...  قدش بلند بود و الغر ی ولرضا
 .   نوع فرش درشت بودی منم فر بود ولي موهاالبته

 !  وقتهی تو کافه يدست گل به اب ند:  کردن برداشتم و گفتم زی از انالدست
 !  نوپ بابا حواسم جمعه -

 ! خدا کنه:  با خنده گفت مونا
 .  ي سمت کالس بعدمی راه افتادمونی تاسه
 .  نجاسی ا78بچه ها کالس :  که رضا گفت می که صبح رفته بودم توش گذشتی در کالساز

 .   رو محکم تو دستم چلوندممی کولي دادم و بند ها دهنمو محکم قورتاب
 .   منو به زور هل داد تو کالسمونا
 !   بچه هانیاروم باش:  با تعجب بهمون نگاه کرد و گفت رضا
 هم کی گرافي بچه هامی بودی شلوغ بود چون عالوه بر ماها که عکاسیلیکالس خ.  می دوتامون بهش چشم غره رفتهر

 .  بودن
 .   که پشت بند ما استاد اومدمیوسط نشست ي هافیرد
 !  اوه

 !!!   هانی که استاد کاونیا
 به زور یعنی.  چه عموها و چه عمه هام همه تو کار هنر بودن امرزمی خدابي چه بابایعنی ی صالحي خانواده تشی راستخب

 .   ما ساز مخالف زده باشني که تو خانواده یی کساشنی مدایپ
 .   دانشگاه بودهنی همي تووتری خودش استاد کامپدی بزرگم سعبرادر
 .   بودهی نقاشی اون ولکردهی مسی دانشگاه تدرنی همي هم تووشی داریدوم
 دانشگاه عالمه س و حاال ي فلسفه هنر توي دکتراي و اردالن هم دانشجوکنهی مشی تدریقی سپهر دانشگاه هنر موسیسوم

 بعد از دو شی کنکور هنر دادم سال پیاضی بود و کنار ریاضی رمی اصليهر چند رشته !  خونمی می دارم عکاسيمنه ته تغار
 !   قبول شدم51 ي هنر رو با رتبه نیسال تا هم
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 بار کنکور هنر رتبه م هی با ی ولاوردمی مجاز هم نمي رتبه ی دو سال حتنی اي رو تومی اصلي که کنکور رشته شدی نمباورم
  ! 51شد 

 !   هنر تو خون ماسایرن به قول پاصال
 .  کنهی و منو صدا مکنهی داره به من نگاه مانی کاودمی تو فکر بودم که نفهمنقدریا

 !! الو:  بلند شدم و گفتم خی سمثل
 ! دی کالس ترکهوی

 .   دندون هام گرفتم و مثل لبو سرخ شدمری زلبمو
 .   ساله بود که با خانوادن مون، خانواده شون رابطه داشتن30 پسر هی انیکاو

 !   دانشگاه گذاشتنی هم پا به ای صالحنی که اخرمیدیبالخره د:  خنده گفت با
 در هنر ی اما خانواده شون به شدت دستنی نشناشادی شما زدی رو شای صالحیخانوم ماه... خب بچه ها :  گفت هی به بقرو

 .  دارن
 .  نمی اشاره کرد بش منبه
 !!! الو اخه ؟:  نشستم که رضا سرشو سمتم خم کرد و اروم گفت نهی طمانی کمبا
 :  حرص نگاهش کردم که رفت عقبپر
 .   خوردمزیچ -

 :  شروع کردانیکاو
 واقعا دست پر یقی موسي هم در رشته شونی بودن و همسر ای استاد بنده در مبحث عکاسیاستاد حامد صالح... بله  -

 ...   ودهی بچه ها رسي بوده به همه ی خانواده ارثنی که هنر در ایی داشتن و از اونجایقدرت
  ؟خهیاستاد درسمون تار:  از پسرا رفت باال و بدون اجازه گفت یکی دست

 .   و شدشهی می عصبانیلی وسطش خي بره تو جو و بپرانی که اگه کاودونستمیم.  رفت رو هوا کالس
 !  ی االن حذفش کننی همیتونی ميدوست ندار:  پر حرص گفت ی ولاروم

 .   دانشگاه درس بدهنی اي که توکردمی فکر نمی استاده ولدونستمیم.  دادمی اخر کالس داشتم به مضخرفاتش گوش متا
 .  کارت دارمستای وایصالح:  از اتمام کالس رو به من گفت بعد
  ؟اهی سی ماهيچطور: و گفت  که اخر کالس اومد سمتم ستادمیوا

 ! دسته گل به اب ندم ؟یحتما اردالن بهت سفارش کرده مواظب باش:  گفتم کالفه
 رو جمع کن کالس االن ماله بچه لتیاالن هم برو وسا.  اومد بهم بگو شی برات پی خواستم بگم مشکلیول! شک نکن  -
 ! هیقی موسيها
 .  ختی اصال دلم ریقی که گفت موسنیهم
 .  کردمی داشتم خودکار هامو جمع می شلخته بودم هیلی کهه خیی و از اونجالمی جت رفتم سمت وسانیع
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 .   شدهرهی کالس زده و بهم خي شو به در بسته هی تکیابونی همون غول بدمی که جمع کردم برگشتم که دلمویوسا
 ... رفتمیم  ..داشتم :  پر استرس گفتم و اروم

 .  دونمیم:   فوق العاده ش گفتي صدابا
 :   در اشاره کردمبه
 ...در -
  ؟ي که نداریمشکل.  مونهی من بخوام بسته میتا وقت -

 .   داشتکمی شیکمی ی چهارشونه بود ولکلشیقدش بلند و ه.  سوخته داشت ي حاالت قهوه اهیچشماش .  شدم رهی خبهش
   بوددهی پوشی راست مشککی شرتی سوهی شلوار بگ و هی
 . مثل خود من.  بود رسی از گوش هاش پر پیکی
 .  انداخته بودغی از ابرو هاش هم تیکی

 !  چه شاخ.  پاتر بود ي زخم مدل هرهی هم شیشونی پيرو
  خنشی نبهم

 
 !  ی ها هستی از صالحدمیشن:  زد و گفت يد
 .  بروایحاال هم ب.  بشناسن دیشا...  يبه داداشت بگو خرسند:  نگفتم که گفت یچیه
 .  از کالسرونی در بسته رفت کنار که منم با شتاب زدم بي جلواز

 !!!!  هیلی خنمی کابوس نبشب
 .   قبول نکردممتی بچه ها اصرار کردن برسونی سه که کالس هام تموم شد برگشتم سمت خونه و هر چساعت

 .   من پالسهي طبق معمول اردالن خونه دمی انداختم و وارد شدم ددی که کلنیهم
   ؟يچطور مطور.  خودم اهی سیبه سالم ماه:  شدم که گفت رهی خبهش

 .   عوض کنمدی قفل درو بانیا!  ی من پالسيباز که تو خونه :  حرص گفتم با
 .   حرفونینزن ا -
 منم بعد از عوض کردن لباس هام نمی و نشست پشت اپن و به من اشاره کرد که کنارش بشختی واسه خودش ریی چاهی

 .  ششیو نشستم پقبول کردم 
  روز اول چطور بود ؟... خب  -
   ؟دهی محمد دانشگاه تهران دررس مينگفته بود... بد نبود  -

 :  تکون دادسرشو
 .  دو ساله تازه.. هومم  -
 ! شجره ناممون رو شرح داد!  شدی مخی استاد تاردیبا -

 !ي و خرسندانیکاو... م باهاش بودن  هگهی کار گذاشت دو نفر دنی پا تو ایوقت بابابزرگ:  و گفت دیخند
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  ؟؟؟؟يخرسند:  گفتم عی چشمام گرد شد و سري که گفت خرسندنیهم
 ! ی ها هم کالسي از خرسندیکینگو که با :  نگاه کرد و گفت بهم

 !  هیقی موسي بچه یول! نههههه هم کالس که نه  -
 .  باشههانشونی کای وانیفکر کنم ک.  زدمیاوهوم حدس م -
 !   قلدرهیلیخ:  اخم گفتم با

 : ختی شد و موهامو بهم ربلند
 ! شکشی ش پهیبق!  نده یفقط سوت -
 : دی و لباس هاشو پوشدی شدم که خندرهی اخم بهش خبا
  ؟يفردا هم کالس دار -

 . شمی پادی ماینه فردا پرن:  نه تکون دادم و گفتم ي به نشونه سرمو
 ادی چرا  خوشم نمدونمینم!  بچرخ ای پرننیکمتر هم با ا!  یخوب شد گفت:  و گفت اخم کرد.  لحظه دستش از کار افتاد کی

 .  ازش
 !  انمیبله در جر:  هامو دادم باال و گفتم ابرو

 .   اخر سرممیاوردیما که سر در ن!  اصن ودنی جن و بسم اهللا نی دوتا عنیا
 ي هاي گروه زده شده بود به اسم ورودهی نشده یچی کردم و هنوز هوی سمی بچه ها رو تو گوشي از رفتن اردالن شماره بعد
94 .  

 !!! کارنی بیلیملت خ:  لب گفتم ریز
 .   داشتم از مهرانامی پهی

 .   کرده بودی کردم، سالم و احوال پرسبازش
 .  از خندهدمی ترکدمی رو که دعکس

 .   تا بنا گوش باز بودششی تاپ نشسته بود و ني عکس گذاشته بود روهی
   دو ساله بودي بچه هانیع

 .  فرستادی داشت واسه من جک مومدهی نهنوز
 .  اروم باش:  نوشتم براش

  ؟ینیبینم... اروومم :  نوشت برام
 . کنمیچرا دارم نگاه م -
  کافه ؟می فردا با بچه ها بريایم -
 .  دوستممشینه پ -
 .  دوستتم ببار خب -
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  ؟ي نداريکار!  شهی می چنمیبب -
 .  شورمی مسابمی لباس مرمیشبا مثل کزت تو سرما تو حوض م.  کار دارم نقدریچرا ا -
   ؟شهی کجا مقای حوض دقنی انمیبب...  تی وتیو -
 کدوم حوض ؟؟! ؟ حوض -
 !  ي شدوونهید -
 . انهی کاوراتهیتاث -

  . بودم مضخرفاتش ری درگی ربعهی هیو   سه تا شکلک خنده گذاشتمواسش
 .   تخته ش کم بودهی

 ..   مبل دراز کش شده بودمي روشب
 .  کردمی می زندگي سال بود که مجردپنج

 .   خانوادهي ارتباط برقرار کردن با اعضاي مخصوصا تومی بودیفی ضعي خانواده
 . زدی وقتا اردالن بهم سر می به کارم نداشتن فقط بعضي هام کاربرادر
 .  دست نخورده تو بانک بودهیاردیلی مکی ارث هی که از پدر مادر برام مونده بود يزی چتنها
 :   بلند شدوشی داري و صداکری خونه زنگ خورد و اونقدر جواب ندادم که رفت رو اسپیگوش

 . برشو بده بهم خعایسر.  ؟؟ موندم بخدا ندارم ي دو تومن بدهی يدار...  روز اول دانشگاهتو گمی مکی تبریسالم اباج -
 .   رو تا ته بلند کردمشدی پخش مکری که از اسپی اهنگ راکي زدم و صدايپوزخند

 .  خورهی بهم می صالحنیری شي از خانواده حالم
 . می شاپ رو باهم هماهنگ کردی و مهرداد مکان کافای با پرنفردا
   چون کالس داشت اون روزادی بتونستی نممونا
   شاپ شدمی ساعت وارد کافکی از بعد

 !!! دادی نشون مزوی رضا همه چيموها!  به گشتن نبود ازین
 .  من شدني محو دندوناییهوی دمی سمتشون و سالم کردم که درفتم
  ؟ي کردرسی اروم گفت لب باالتو پرضا

 !  بله...  زهیچ.. بر -
 !  دادمی می داشتم سوتبازم

 !  یکنی کار ميمتالهد:  زد و گفت ی سوتمهرداد
 !  ستمی نکیهارمون:  زدم و گفتم يلبخند

 ! چه شاخ -
 !  ی مث ما شي شاخ شدری بگادی:  گفت ی شاخشنی پوزهی با رضا
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 .شاخ شده واسه ما.  باومینی بمینیش:  زد پشت کله ش گفت مهردادم
   ؟نیدوست دختر دوست پسر:  نشستم و گفتم نهی به سدست

  ؟؟!؟! گفتم ی چيوا
 جان؟:  اومدم درستش کنم مهرداد با تعجب گفت تا

  باهم ؟نی بود دوستنیمنظورم ا:  خنده و من سرخ شده اروم گفتم ری بلند زد زرضا
 ! یدر ضمن تو هم دوستمون!  بود دختر ی عاليوا:  بعد از اتمام خنده ش گفت رضا
 ! یستیدوستمون ن! بله :  نگاش کردم که گفت سی فپوکر

 ! نه جدا -
 ! میاو پسر عموب -
  ؟سی نیکی شونیلیپس چرا فام.  شدم رهی تعجب بهشوون خبا

 ! میداداش:  گفت مهرداد
 !! دستم انداختن!  ایب
 منو دست انداز ؟:  اخم گفتم با

  ؟می همهی شبینیبینم.  باهم مییباو پسر دا:  و گفت دی خندمهرداد
 ! نمیبیواال شباهت نم -
 ! عجب -

 .   اومد و کنار ما قرار گرفت و بعد از سفارش با بچه ها اشناش کردمای لحظه هم پرنهمون
 .  هنر داشتمی مبانیو فردا ظهر کالس عموم  مهرداد گذشت   وای پرني هاطنتی با وجود شي که اون روزخالصه

 دیشا.  رفتمیراه م داشتم ی دستام بود و عقب عقبکي داغ هم توي قهوه وانی لهی و زدمی راهرو داشتم با مهرداد حرف ميتو
 .   بکنمتونمی که مهی کارنی بهتری ولنینکن باور

 !  ایخوری میکیاالن به !  یتو رو خدا ماه:  اروم گفت مهرداد
 ! کارمو خوب بلدم نترس:  کردم و گفتم ینچ

 وانی لی نفر چنگ زدم ولهی بند کنم که دستمو به بلوز زی چهی کرد و برگشتم تا دستمو به ری گزی چهی لحظه پام به همون
 .   شدکهی و صد تنیقهوه ام افتاد زم

 . رفتن عقبی دو قدمیکی همه اومد و احساس کردم که همه ي واي و انی هيصدا
 زدم و دستمو ول کردم که یغی شده جرهی بهم خي اون غول تشن با خونسرددمی که دنی اروم سرمو اوردم باال و هماروم

 صورتم صاف شد و متوجه شدم که ي رونی زمي با افتادنم رونکمیع.  و اخم کردم شهی شهیم تو  و دستنیصاف افتادم رو زم
 .   دفتر کتاباشي روختهیکل قهوه ام ر

 .   من نشستي  هاشو خم کرد و رو به روزانو
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 .   خونسرد بودهنوزم
 شالمو با دستش پاره يگوشه .  رونی بدی رو کششهی محکم شی تاملو ی حرفچی سمت خودش و بدون هدی محکم کشدستمو

 .  کرد و دور دستم بست
.  ی صالحيری رنگ قرمز بگکه ي طورکنمی مکهی تکهی شال تنیشک نکن مثل هم:  که من بشنوم گفت ي فقط طوراروم

 !  افتهیچشمم به جمالت ن  ومینیفقط برو دعا کن که باز همو نب
 .   و کاغذ هاشو برداشتدی گفت و چرخنویا

 . نییمتر رفت باال و دو متر اومد پا  گفت و دوینی بکشن زد که مهرداد هيرداد به حالت مسخره ا به مهرو
 .   شد و اومد سمتم و کمک کرد بلند شدمداشی گوشه پهی از مونا

 .   که مهرداد و مونا هم اسممو صدا زنان دنبالم راه افتادناطی سمت حدمی بعد از بلند شدنم دوعی سرخ شده بود و سزصورتم
 !  ستای وایصالح:  بلند داد زدم دمی رو که دی پشت صالحاز
 .   برنگشتی ولستادی صدام وابا

 .   برخوردبهم
 .   برگرد و نگاش کنزنهی باهات حرف میکی یوقت:  و گفتم دمی کشقینفس عم.  ندم ی کردم که سوتموی سعتمام
 .   برگشت و نگام کرددیجوی که ادامس می در حالنسردخو
 .  ی صالحي اقانمتی بعد ببي دفعه کنمیاتفاقا دعا م:  خشم گفتم با

 !   دعا کنهاهیگربه س:  باد کرد و گفت ادامسشو
 !   حاالمینیبیم -
   منونیبب -

  ؟هی بزرگ چی صالحي ته تغارياسم نوه :  شدم که گفت رهی خبهش
  به تو چه ؟:  حرص گفتم پر
 ..  نمیبگو بب! مضخرف .   چاپ کننهی بعد واست بدم اعالمي دفعه خوامیم -

 ! یماه!  ییمضخرف تو:  تر گفتم اروم
 ! وی مویم. منم گربه م :  زد و گفت ي خندشین

 ! هی اسمم ماهيجد -
 ! هانمیمنم ک:  خودشو جمع و جور کرد و گفت کمی

   ؟ادی می کينشر بعد:  و گفتم دمیخند
 !  نخورمت کپور -
 !  می هم زل زدي خشم تو چشمابا

 .   رو صدا زدهانی از پسرا کیکی که مهرداد منو و میدی هم خط و نشون کشواسه
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 . می و به سمت کالس هامون روونه شدمی هم دور شداز
 
 
 ازش حساب ي تا سال اخریاز سال اول!  افتیش در ن دختر ؟ باهاي شدوونهید:  کالس مهرداد کنارم نشست و گفت يتو
 !!!  هی چجور ادمزنهی زار مافشیاصن از ق.  برنیم

 !  بهت بدمیی صفاهی شگاهی ببرمت اراایتو رو خدا ب!  دختر الیخی رو بنایحاال ا:  گفتم و مونا از اونورم گفت یی بابابرو
 !   کردن رو دوست داشتمدیالبته خر. برعکس من دادی متی ش اهمافهی و قپی به تیلی بودم مونا خدهی دو روز فهمنی اتو

 .   همون لحظه اومد و درس رو شروع کرداستاد
 .   رو دارمی کالس دوتا صالحنیجالبه که تو ا:  نگاه کرد و گفت ستی به لکمی

 ؟!! هنوز پاس نکرده یعنی ؟ نجاسی اسپهر
 .   محمد بود که پاشددمیب دبا تعج من بلند شدم و.  می خواست بلند شازمون

 .   نسبتا خنگ مني عموپسر
  ؟گهی ددیلیفام:  که استاد به محمد گفت می نشستو می تکون دادي هم سريبرا

 . دختر عمومه. اره :  با من و من گفت محمد
 .  سه سال از من بزرگتر بودیکی دو سال از من بزرگتر و اون شونیکیداشتم که   دوتا پسر عمومن

 .   داشتکی کوچي ساله هم داشتم که دوتا بچه 35 دختر عمه هی
 .  کردمی فکر مهانی با کمی و به قرار بعددمیکشیم ی دفترم نقاشي دو ساعت کالسو داشتم توکل
 .   و فالندی خرمی داد برشنهادی من و مونا وقفه بود که مونا پي تا کالس بعدی دو ساعتهی از کالس بعد

 !  بودمدی خرعاشق
 .   فقط تو دستمون بوددی خري بسته یی ده تاهی

 میسپهر منتظرت  خونه من وایگفت شب ب.  محمد بود دمیبازش کردم د.  واسم اس اومد دمی دهوی گرفتم که دی لباس جدیکل
 . 

 .   از هم جدا شده بودن و سپهر و محمد رو به حال خودشون رها کرده بودنبود ی سالشی و زن عموم شعموم
 .  انداختمبمی جي تو  روی گوشو ی اوکنوشتم براش

  ؟ي ندارنیماش...  ی ماهنمیبب -
 !  کابوس مننی ؟ ترسناك ترنیماش

 .  نه:  ترس گفتم با
  ؟ي دوس پسر دارنمی ببی راستنا،ی و ايری که با اتوبوس مدمیاخه د.  گمیم -

 . زنهی که خودش بهم مدمی می جلوش سوتنقدریا! نه بابا :  و گفتم دمیخند
  ؟یتو چ:  که گفتم دی خنداونم
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 .   دوستمیکیمن دو ساله با :  سرخ شد و گفت صورتش
  ؟نمشی ببيعکسشو دار.  زمی عزیییاخ -

 .   پسره رو نشون دادهی گشت و عکس شی گوشي توکمی تکون داد و  سرشو
 .  گنی بهم منویهمهمه : گفت   ودیکه خند بهش گفتم.  از پسره خوشگل تر بود خودش

 . شدی کالس شروع مگهی ساعت دکی سمت دانشگاه چون می راه افتادمیدی هم چرخگهی دکمی نکهی از ابعد
*** 
 .   دختر عموي شديپس توهم اخر سر هنر:  محمد نشستم که گفت کنار

 .  می بشي که هنرمی کنه ؟ هممون مجبورکاری چیگیم:  من گفت ي خوردم که سپهر جامویی از چاکمی
 ! ی گل گفتيآ:  اورد که گفتم وهیم

 .  ي در افتادي خرسندهانی که با کدمیشن:  برداشت که گفت بی سهی محمد
  ؟هیدر افتادن چ. نه بابا  -
حاال .  میافتادی باهاش در مدی بوده که باي خرسندهی و انی کاوهی دانشگاه میهر سال هر کدوم از ماها رفت  ..به هر حال  -

 .  ترسهی بهت افتاده که تا خود حراست ازش مي اي خرسندهی وجود نداره اما  گهی دیانی بدت کاوایشانس خوب 
  . نمی ازش بگو ببکمی -
بعد عرضم به .  هیقی موسي ارشد رشته یسال اول کارشناس...  بزرگه ي پسر خرسندنی تک پسر اخرهانی کنیخب بب -

 .   ارازل اوباشهیلیخ.  شهی نمدمخورش ی کسادیز.  سالش باشه 24 ای 25 دیفک کنم با... حضورت که 
  شده ؟یدستت چ:  تکون دادم که سپهر گفت سرمو

 .   زدن بهشهیرفتم درمونگاه دووتا بخ  . رفته توش کستهی امروز خورده شیچیه -
 . دمی دستم دندون هام بهم سابي از تودی رو بد کششهی چقدر شنکهی اياداوری با
 . وونهی دی رواني پسره 
 !  ي کنم جناب خرسندکاری باهات چدونمیم

 .   بودمي خرسندنی که رفتم دانشگاه در به در دنبال اي بعدروز
 !   شروع شده بوديتازه باز...  کردمیم داشی پدیبا
 .  گشتمی کاراگاه ها داشتم وجب به وجب راهرو ها رو منی انیع
   ؟ستشیپس چرا ن...  بابا يا

 .  ادی نماطی گفت معموال تو حیکی و مشیدی گفتن امروز ددمی دو سه نفر پرساز
 .  ستی نچکسی راهرو هم که هنیا

 . بود  مخوفیلی خي بعديراهرو
 .   جا به جا کردم و به ته راهرو نگاه کردممینی بي رو رونکمیع
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 .  ومدی پچ پچ مي صداي سرهی
   دهنمو قورت دادم، نکنه جن باشه ؟؟؟؟اب
 راهرو بود که فقط توش ي کالس توي سرهی...  پامو گذاشتم تو راهرو   بودمی که ادم فضولیی تکون دادم و از اونجاموسر

 .    شده بوددهی چیصندل
  .you can't sit with us  نوشته بودیسی به انگلی مشککی در کالس با ماژيرو

 !!! جلل الخالق!  شاخ چقدر
 »  منطقه ممنوعه« هم نوشته بود ي در کالس بعديرو
 . پر صدا قورت دادم  و اب دهنموسادمیوا  سر جامخی جمله سنی ابا

 !   چرا اومدمدونمینم!!!!  جنه نجای اگفتم
 . ي بردی شم باهیبق...  ي اومدنجای تا ایماه

  دمیخودم د ی سر تو دو سانتهیو سرمو که برگردوندم   زدی نگاه به سر راهرو انداختم که نور مهیی
 .  نزنغی فقط جدارمیدستمو برم.  ها که فضول نبودن یصالح: دهنم و گفت   بزنم دستشو گذاشت روغی خواستم جتا

 .  دیمنو کش گرفت و کوله امو  با ترس تکون دادم که دستشو برداشت وسرمو
 .   حرف بزنمتونستمی بودم که اصال نمدهی ترساونقدر

 .   راهرو ته نداشتنیا
 . هانی کنجاستی ای کنیبب: و گفت  در رو باز کرد و منو انداخت داخل.  در بود هی به اخر راهرو که دیرس

  ؟هانیک... گفت ...  نیا
 .  گارد گرفتمی خروس جنگنی ها بلند شدم و عي مودنیع

 . جوهیاره آدامس م استاد نشسته و طبق معمول دزی مي روهانی که کدمی نگاه انداختم و بعدش برگشتم دهی به پسره اول
  .  ورانیاز ا!!! کپور ! به :  پوزخند گفت با

 :   اومدپسره هی کلفت يصدا
 ! ی چیعنی نجای اومدنش به ایدونیخودت م!  هانیخفه شو ک -
  شده ؟یچ..  گنی می چنایا
 : شد  و ترسناكي جدهانیک
  ؟ی خانوم صالحنجای اي اومدی چ يبرا -
 !  دوستت منو اوردنیا!  ومدمیمن ن -

از ...  یعنی راهرو بشه نی وارد ا ی هر کدوننیو م.  راهرو واس ماس نی که ادوننی دانشکده منیکل ا:  از پشتم گفت پسره
 !  ماس

  جاااااان ؟ -
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 :  بلند شد و اروم به سمت من اومدهانیک
 ! زندانبانش... من   ویتو زندان!  زندانه نجایا!  زی محروم از همه چیعنیاز ما شدن !  کار دستت داد تیفضول...  نیا -
  ؟؟نییگ...یی میچچ..چ -
 دی که بعد از پنج سال با متاسفم واسه خودم.  از مل شدن یکی یعنی راهرو نی راهرو و وارد شدن به انیا! تپق نزن کپور  -
 .   مضخرف رو وارد گروهم کنميتو

   پوالد ؟هینظرت چ:  کرد و رو به پسر گفت ي قروچه ادندون
 نبود حل نی راهرو دوربنی کنم ؟ اگه تو اکاری چیگیم.  با دخترا ندارم ی خوبي ونهی میدونیم:  بهم بد نگاه کرد و گفت پسره

 ...  بود
 ! میکنی مشوتیخب دستکار:  پسره گفت یکی اون

 .  شهی می جالبيباز! نههه:  رو به من گفت هانیک
 بود که دانشکده گل و بلبل نشونی اونقدر رقابت بخوردنی بهم مي و خرسندی صالحهیهر سال که :  به ما سه نفر گفت رو
 .  بود
 :  به من ابروشو داد باالرو
 !  دانشکدهنی بشه ایچ.   متحد بشن   نوه ها باهمنیفکر کن که اخر -
 : دمی رو جا به جا کردم و خندنکمیع
 .   درس بخونمنجایمن اومدم ا!  که منم ارازل اوباش بشم ستیقرار ن! اشتباه شده  -
 .  واری به ددمی چسب عقب عقب رفتم و.  به سمت من اومد ي جدهانیک
 می باشنجای امیما هم دوست ندار...  کپور   منونیبب:  گفت ی وحشتناک  لحنهی حصار درست کرد و با هی دوتا دستاش واسم با

ارزش اول قانون ...  گروه نیتو ا....  نجایا!  راحت تره یلی سالمون خ5وض کردن قانون اما مطمئنا عوض کردن تو از ع
!  ي که توام مثل من رشتت رو دوس نداردونمی خودمم میول! نترس .  هیدو رقم یمنم مثل تو رتبه ام تک رقم.  هیکنیش

 ...  دن و مراتبش به باال چهاررچوب مضخرف درس خونهی ي تو  مثل احمقا برونکهی اای...  اتحاد ایپس 
 ! ی بهش فکر کني وقت دارقهیپنج دق:  فاصله گرفت و گفت ازم
  ؟رسهی به من میچ:  شک گفتم با
 !! يبری می که بعدا بهش پيزیچ -

 .   نبودم  چهارچوبنیمن اهل ا.  گفتی مراست
  ؟کنم کاری چدیبا. باشه، قبوله :  گفتم اروم

 !   جرات به اسم صدا زدن رو ندارهچکسیمارو ه... بعدم  . ی قانون بشکندیبا -
.  منفرد ریام...  ه ری هم امیکی نیا.  هیپدرش استاد رستم!  یپوالد رستم...  پوالده نیا:  از پسرا اشاره کرد و گفت یکی به

 .  استادننجایخانواده ش کال ا
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 .   من خب نه من با اونا خوب بودم نه اونا بای دست دادم ولبهشون
   ؟هیلقب هاشون چ:  دمی ادامسشو باد کرد که پرسهانیک

   ؟می جدا لقب داريفکر کرد! مضخرف :  با اخم گفت پوالد
  .  نگاه کردمری رفتم و به امي چشم غره ابهش
 هرچند توو خونته...  یزنی مجیاالن فعال گ.  شمارت رو بزن ایب!  کردم کپور یشوخ:  گفت هانی هاشو انداخت باال که کشونه

 ! 
  کپوري اومدخوش ما پیبه اک --:  صداش اومد رونی و تا خواستم برن بکردم وی سشیگوش ي توي حرص شماره ام روبا
 
 . کنممممیدرسسسستش م . نه ما از تو ادیهر چند که نه فعال تو از ما خوشت م! 
 . گفتم و با سرعت از اونجا دور شدمي ایاغی لب ریز

 .  کردمی قانون شکني اول کارنیهم
 !!؟؟؟!!!!! ؟کردی صلح مي خرسندهی با ی صالحهی یک
  هانیک

 بعد از پنج سال يخوای ؟ مي کردی چه غلطیدونیخودتم م:  گفت تی دختره با شتاب خارج شد پوالد با عصباننکهی از ابعد
   عام و خاصمون کنن ؟يهمه مسخره 

 اد،ی پس فردا اون مهردادشون ماد،ی دختره فردا بنیا...  نیبیب:  باد کردم و خونسرد بهش نگاه کردم که خشن گفت ادامسمو
 .   گفتمی کنیبیب!  هی ش اون رضا جنگلگهی دي هفته اد،ی مغهیپس اون فرداش اون دختر ج

 !  ننشکی رو ميشتری بي چوباشتری بي گفتن دستامیاز قد:  زدم بهش و گفتم يپوزخند
 !  پپه س.. دختره مثبته بابا :  و گفت دی خندریام
 .  کنمیدرستش م:  چشماش زل زدم و گفتم يتو

 یول...  وقتا تنگش ی هم بعضانی کاوهی حاال ،يخرسند vs یتا بوده، قرارداد بوده که صالح:  باد کردم و گفتم ادامسمو
 !   بشهیآخ که چ.. فکر کن که بشه !  بشه يخرسند feat یقرارداد نبوده تو مراممون که صالح

 .   تکون دادني انداختن و سری نگاههی به من ری و امپوالد
.  و همه و همه و متنفرم کی و هارموني دنگ و تئورنگیاز د. حوصله کالسا رو ندارم :  گفتم ندویی پادمی پرزی مي رواز

 .خدافظ
 .  رونی زدم ب کردن که از کالس و راهروی ها باهام خداحافظبچه
 . شدنی من رد هم نمهی مترمی گذاشتم همه از نی اصلي راهروي که توپامو

 .  شلوارم کردمبی جي تودستامو
 .  امی به چشم بنای اي خاص تر از همه شدیباعث م...  و همه و همه نجای اي استاد هانی از شاخ تریکی بودن، پسر يخرسند

 .   کردم و کالهمو سرم کردم روش نشستم و روشنش کردمدای چهار تا کوچه اونور تر موتورمو پسه
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 .  داشته باشمداریهر چند اصال دوست نداشتم با اون ها د.  نای بابا اي مجبور بودم برم خونه امروز
 .  کردی نقره  حالمو بد مي غذا خورسی سروی طال کوب شده، حتلی خونه، اون وسااون
 .  دمی پرسی داشتم و از اوضاع کار و کاسبیکیر و برزو سالم عل سر به مغازه زدم و با نادهی راهم سر

 .   هم اونجا بودم و بعد راه افتادم سمت دارآبادی دو ساعتهی
  دمی از جنوبه جنوبه تهران به شماله شماله تهران رسمی دو ساعت و نبای از تقربعد
 .   باز کردم و داخل باغ شدمموتی رو با ردر

 .   شدمي عمارت بزرگ خرسندی پارك کردم و بعد از در آوردن کالهم راهياردیلی ميا هنی کنار ماشموتورمو
 :  خانوم در رو باز کردبهی رو زدم و طدر
  ؟نی کردریچقدر د.  کیسالم آقا کوچ -

 .  بهش ندادم و رفتم داخلیجواب
 .   پسر پسر عمومشدی خودم بود که مي که وجد زده شد باربد کوچولوی ورود من تنها کسبا

 ! ی سالم عمو کهيوا:  داد زد بلند
 ! مودب باش باربد:  عموم بلند داد زد زن

  اوضاع ؟: و اروم دم گوشش گفتم   به همشون رفتم و با اکراه سالم کردم و باربدو محکم بغل کردم ي غره اچشم
 . من که سبز سبزم، خانواده قرمز -

 .  تن که همه بهم چشم غره رفدمی خندبلند
 !  ممنوعهزای چیلی خانواده خنی اتو
 

 .   خونه شدمی کسل کننده راهی از اون مهمونبعد
 .   زنگ زدمی که گوشختمی قهوه واسه خودم روانی لهی خونه يتو

 .  بودپوالد
 ! هیقی بهمن ارشد موسي ورودانیحافظ کاو!  يداداش بدبخت شد:  گفت عی که سربرداشتم

 .  میکنی کپور چپه ش منیبا ا!  هم خوبه یلیخ! خوبه : و گفتم  از قهوه امو خوردم کمی
 .   پپه و گاگولهیلیخ!  ی همی دنبالش بودریما امروز با ام!  داداش ینیتو خواب بب -

.   هم دوست دارم مالقاتش کنم انی جناب کاونیا...  کنمی درستش میول!  تو رگشه یخون صالح:  زدم و گفتم يلبخند
  بهمن نه ؟ي ورودیگفت
 ! اره -
 خبر ممبر ؟.  یاوک -
 يفدات با. امن و امان  -
 . يبا -
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 .   اهنگ راك گذاشتم و تا اخر بلند کردمهی
 !  روی رو دوست داشتم اما نه سنتیقیموس

 .  کپور رو داشتمي اومد که شماره ادمی
 .  برداشتم و رفتم تو تلگراممموی گوشعیسر

    بودوی کپور ساسمش
 .   از خوش بوديکس هنر عهی عکسش

 !!ختیری اشنا هست ؟ اه بشی اصال با ارانیا
*** 
  سر کالس ؟يریاالن م:  اس ام اس دادم هی بهش
 :  کرد و شروع به نوشتن کردی نگاهبهم

 . اره -
 ! ؟ی در بزنيخواینکنه م -
 :  تعجب بهم نگاه کرد و نوشتبا
  کنم ؟کاریپس چ -
    با لگد برو تو -

 .   شدمرهی بهش خی و چهارچشمبموی گذاشتم تو جلوی موبابعدم
 .   زودتر از اون رفته بود تو کالسانی شده بود و کاوری کالسش دامروز
 .  نی زمدی از پاهاشو کوبیکی به من رفت و ي غره اچشم

 .  در رو با صدا باز کرد و رفت داخلي اکدفعهی مشت کرد و دستشو
 .   شده بودهری باز بهش خی با تعجب و دهنانیکاو
 .   کردمبمی و دستامو تو جنیی سرمو انداختم پای چنی عمنم

 درسا خوبه ؟!  یسالم ممل:  به کالس کردم و گفتم پشتمو
 .  کردی هنوزم با تعجب به مادوتا نگاه مانی کاومحمد

 .   دست به کپور گفتم بره ته کالسبا
 .  زیو پامو انداختم رو م  بغلش نشستم ی ته کالس نشست و منم درست صندلرفت
   من مگه با شما کالس دارم ؟ي خرسنديآقا:  بلند گفت ي با حرص و صداانیکاو
 ! دینه ندار -
  ؟دیکنی مکاری چنجایپس ا -

  و سالم سر کالستون ؟حیبده دوس دخترمو اوردم صح:  باد کردم و گفتم ادامسمو
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 .   و کپور نگاه انداختن همه با دهن باز به مندمی دي اکدفعهی
  شده ؟يزی ؟ چزمیجانم عز: متر بازش بهم نگاه کرد که گفتم   با دهن سهکپور

 .  يدارم برات همشهر:  لب گفت ری بست و زدهنشو
 !  مضخرف:  لب با خنده گفتم ری زمنم
 .  دیکنیم ترم درس من رو حذف نی ایخانوم صالح!  دوتاتون رونی بدیبر:  بلند گفت ي با صداانیکاو

 !   استادیمرس:  بگه بهش نگاه کردم که با حرص گفت يزی کپور خواست چتا
 . رونی بمی دوتامون رفتهر

 :   منفجر شدهوی و دی کشي کالس کپور نفس بلندرونیب
 ...   اخهی چیعنی... هان .  .مگه اصال من ..  رفت ؟ مگه من ي االن ابرویدونی ؟ مي بود که تو کردکاری چنیا -

     که محکم دستمو گذاشتم رو دهنشگفتی می معنی داشت کلمات بنجوریهم
 .   شدم تا قدم بهش برسهخم

 هوم ؟!  حرفم به نفع خودت بود کپور نی اما اخورهیحالم ازت بهم م!  کنمی منی فقط من تعنجایا:  بهش گفتم خونسرد
 ! یشک مادیاخم اصال بهت نم:  کرد که دستمو برداشتم و اروم گفتم اخم

 ! ادیازت بدم م -
 !  کَنت باوري گاد آي مايوا!  ییییییچه تفاهم -

!  يندار...  نچ نچ اطیحق کافه و ح:  بهم رفت و رراه افتاد تا بره که بازوشو گرفتم و چرخوندمش و گفتم ي غره اچشم
 ! زی دهليگردی و تموم شد صاف برمی رفت،یکالس نرفت

  ؟زیدهل:  تعجب گفت با
 .  راهرومون. پاتوقمون  -
 . اها اون خرابه -

     شركافتیراه ب! مخت خرابه :  کردم و اروم گفتم ادیدستمو دور بازوش ز  فشار
 ! عمت شرکه -
 .  ستی توش نیشک -
 . یی لولوخرخره هاهیشب -
 !   از نظرتیمرس -

  به من ؟ي دادری شده که گیحاال چ!!! ! ای به کارم نداشتيسه هفته بود کار:  و گفت دی دستم کشي از تودستشو
 .    آموزش شروع شدهگید -
 .  تی آموزشستمیگند بزنن تو س -
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  و بهم پر حرص نگاه کردواری به ددی زدم که چسبیی جلو روش بشکن پر صداکدفعهی نگفتم که روشو برگردوند و من يزیچ
 . 

 .   راهمو ادامه دادمي من با خونسرداما
 !   مضخرف بودمنیا من دوست پسر ا اه فکر کن واقعاه

 .  ستی قشنگ نشمیشوخ
 
 .   کالس رو باز کردم و وارد شدمدر
 .   تو گوششه و چشاشو بستهي و هندزفرزی پوالد ته کالس پاشو انداخته رو مدمید

 .  ومدی منجای اهنگش تا ايصدا
  ها ؟؟؟:  گفت جی کپور اشاره کردم که گبه
 ..   چشاشو باز کنهاری سرش بیی بالهیبرو ! مشنگ  -
 هااااا ؟؟؟؟:  تر از قبل داد زد جیگ
 .  اری سر پوالد بیی بالهی! احمق !  جیگ -

 .   مشنگهگهی دیلی خدمی نگام کرد که فهمجی گکامال
 .  دمی کشرشی از زرو ی پاهاشو انداختم و صندل  ودمی و کششی سمت پوالد و هندزفررفتم
 .   گوشش گذاشت  رو توشی عادت کرده بود صاف پاشد و دوباره هندزفرگهی که دپوالد
 . پروندی مي لگدهیبه خر گفته بودم :  نگام کرد که گفتم سیف  پوکرکپور

 .  دور برندارااااگمی بهت نميزی چنیبب:  کوبوند و گفت نی پاشو رو زمتی عصبانبا
 کالس ها نکهیبعد از ا!  نباش خوب چکسیبا ه... درس دوم امروز   . دمی فقط من دستور منجایا!  ی بگيزی چيحقم ندار -
  ؟یگی میچ  و توپرسنی رو ممونی دوستانی تو راهرو، همه ازت جريری تموم بشه، تو ممشونیتا
  ؟گمیم یمن چ:  گفت جیگ

 هوم ؟؟!  نداره ی ربطچی به شما هیگیم:  نگاش کردم و گفتم کالفه
 )یماه(

 .   آدم به من نگاه کردنلی سهی راهرو رفتم که ي که کالس تموم شد تویمی از تابعد
 .  سادی وازی که کال همه چي انگارسادمی جام واسر

 .  به سمت من اومد که اب دهنمو قورت دادمی عصبانی کاومحمد
  ؟؟؟؟گهیم ی چي خرسندنی ؟ حضور تو، کنار اگهی م ی چي خرسندنی ؟ ای چه خبره ماهقایدق -

 .   اومدادمیها ؟؟؟ اها اها !  ؟گفتمی می چدیبا االن
   که ؟ به تو: گفتم   صاف کردم و با اعتماد به نفسنمویس

 !  دادمیبازم سوت...  ؟؟؟؟؟؟؟؟ اخه که
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 :   از اون ور راهرو اومدهانی کيفوت کرد که صدا  محمد با حرص نفسشو ی خنده ولری نفر زدن زچند
 .  می برای ؟ بیماه -
 .   بهم دست دادی حسهی اسممو صدا زد ی چرا وقتدونمینم

 . سایاالن رفتم وا:  شد گفتم ي شدم و بعد که حالم عادسرخ
 !!  ؟؟؟؟؟؟؟؟ خداارفتممممم

 .  دمی که فقط من دشیشونی محکم زد به پدونهی هانیک
 اون خکوبی م،ی بشهانی کوبخکی میتونیهمونقدر که م! مواظب حافظ باش :  اروم گفت ی از جلو روم رفت کنار ولانیکاو

 .  یشیهم م
 .   بودی منظورش چدمینفهم

 .   همه بلند شدي خنده ي که صدانی شدم که حواسم نبود و با مخ افتادم رو زمحرفش ری درگاونقدر
 .   نکردم که بلند بشمی گرفت و سعبغضم

 .  دیخندی محمد هم میحت
 .   خنده ها رفته رفته کم شدي صدایی قدم هاي صدابا

 .  حرکت بلند کرد منو به بغلش فشار دادهی بغلمو گرفت و تو ری زیدست
 !  نبودهانیک

 :  در اومدی جذابي مردونه يصدا
  ؟بای زيدانشکده هنرها...  بود مثال نیا -

 :  دم گوشم اومدهانی کيخوشبو و صدا  از اون آغوش گرم ودی کشرونی منو بیدست
  ؟یجنابعال -

 :  بود گفتهانیجذاب و صد در صد بهتر از ک  خوشگل ویلی که خپسره
 !  ی دختره هم صالحنی و ای باشي خرسنددی باتو
  موت  تار هی يفدا..  خب به هر حال یول!  عمته نیا
  ؟هیبق..  خب :  تررکوند و گفت شهی ادامسشو مثل همهانیک
 .  انیحافظ کاو.  انمیمنم کاو -

 !  ؟؟؟؟ به بهنهیا.  برنگشت گهی خورد به کف راهرو و ددهنم
 ، االن فرش قرمز پهن کنم ؟ خب:  گفت هانی پچ پچ بچه ها بلند شد که کيصدا

 .  به موقعش:  و گفت دی خندحافظ
 .   رفتی انتظار مشتری بی صالحهیاز !  ي ای دست پاچلفتیلیخ:  من نگاه کرد و گفت به
 !  دی تمام حس خوبم نسبت بهش پر حرفشنی با اکهیمرت!  اه
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 .  ي بعدي هاداری ددیبه ام.  اولمون خوب نبود دارید:  به دوتاممون گفت رو
 ! زرشک:  کرد و بلند گفت بشی و دستاشو تو جدی خندهانیک
 .   خندهرهی حرفش زدم زنی ابا

 .  به ما دوتا نگاه کردی عصبحافظ
 . می دور شدتی دستمو گرفت و از جمعهانیک

 :  کردبشی جي تو  دستمو انداخت و دستاشومی دور شدکمی که نیهم
 .  تیکردم با حرکت اخر  حالولی ایول.  اومد سراغت انهی سمتت اون کاوامیتا ب.  و بلندت کنم امیکپور نشد ب -
 . میدست پرورده ا:  انداختم رو دوشم و گفتم موی کولفیک
 !  يزی چهی شد نیا. هومم  -

 .   شدم دهی اتوبوس که از پشت کشستگاهی رفتم سمت اچوندمیپ  نصفشو هانی که به لطف کیین کالس ها از تموم شدبعد
 .   شدمدهی کش  بازمهی کنمی تا بببرگشتم

 .   رضاهدمی بگم ديزی و برگشتم تا چ رونی بدمی خودمو از دست طرف کشی بدبختبا
 .عههه رضاااا -
  ؟؟؟گهیم ی چهانهی کنیا! مرض  -

 : چپ ی زدم کوچه علخودمو
 .   منم خوبمیخوب -
 !!! ییییماه -

  تو تلگرام بهت بگم ؟ي ایاوک.  مسخره س يادیاخه موضوعش ز:  محکم فوت کردم و گفتم نفسمو
 .   خورد  زنگمی اومد جواب بده گوشتا
 .  صبر بنما:  به رضا گفتم رو
 .  کردی مییخودنما ي اسم همشهرمی گوشيرو
 :  گفتمیغفرالله و استدمیکش یپوف
 بله ؟ -
  تو راه کافه تا در دانشگاه ؟نه ی االن تو راه خونتون باشدی بایکنیفک نم -
   ؟ هان ؟يدی گوش مي ؟ اصن از کجا داری کننی تو تعدی بانمیا -
  ؟يفردا کالس دار.  کپور يدی جدت رو به باد مي نظرت نداشته باشم که کل آبروریاگه من ز! چشم مهندس  گوش نه -
 !  نه -
  به تو چه ؟ی بگيبلد...  نمیب! هووم خووبه  -
 ! چه ؟ به تو -
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 !   بلند بگو به تو چهگفت یچ  خونه اهنگ حامد پهالن بزار هر يریم. من صدم و تو صفر ! اشتب نکن کپور  -
  ؟يمسخرم کرد:  بهت گفتم با

 .   فرهنگی بشعوری بکهیمرت.  نداد و قطع کرد یجواب
   چقدر حرف پشتته ؟ یدونیم.  نای از ارونیبکش ب.  دمی خوب نشن پی اکنی من بخدا از ایماه:  گفت یتحمل ی با برضا
 !  تونمینم... اخه !  بگم به تو چه ؟االن
   مجبور بودم ؟واقعا

 !  نه
 .  خودمم بود کرم از!!!  داشتم دوست

 .   ؟ مسخره سی مثبت باشي بخواشهی همهی کارچه
با تعجب اسممو زمزمه کرد که کوله مو جا به جا !  که نداره یبه تو ربط.  الیخیرضا ب:  رو جا به جا کردم و گفتم نکمیع

 .  دانشکده دستمو گرفتي بچه هاي چشم همه يجلو  بهم ودی چسبیکی دمیکردم و تا خواستم برم د
  ؟؟؟انیحافظ کاو.  نگاه کردم بهش
 .  ادی نمادتی هم تی بچگي همبازگهی؟ د کوچولو ی ماهيچطور:  و گفت دیخند
 : دمیغر
 .   همه ادمنیزشته جلو ا! حافظ دستمو ول کن  -
  مگه برات مهمه ؟! عه  -

 : دمی تر غرمحکم
 ! حافظظظظظ -
 .  اهی سی نبود ماهادمیمنم تو رو !  اااای نبود ناراحت نشادتی بود ؟ اشکال نداره اگه ادتی اصال منو یلیخدا وک -
 !   به ما ندارهي کاری کسدونمیمن که م!   وول نخورنقدریبابا ا:  که گفت کردمی داشتم تقال می ژاپني هامهی اننی انیع
 !  رسمی م حافظ بعدا حسابتو -
 .   شدری شاهی سیماه! به به  -

 .  دمیترسی منیاصال از ماش.  نبودم نیاصال اهل ماش.  مدل باالش نی به ماشمیدیرس
 .  شمیمن سوار نم:  حافظ گفتم به

 .   نکنتمونیاذ.  بابا نیبش:  و گفت   دیخند
 .  امی که با تو بخوامیاوال که کال کار دارم و کال نم.  حافظ نمیشینم -

 .    از جاش کنده شدي بدي با صدانی روشن کرد و ماشنوی باال انداخت و ماشي کرد و شونه ای بهم نگاهيجد
 !  کنهری و حافظ بخهانیک عاقبت منو با خدا
 
 .   عادت کرده بودمبی رفتن ها عجادهی پنیبه ا.  رفتم ادهی خونه پتا



              زیرمان دهل                                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 24 

  باشه اصال ؟نی ماشدیچرا با...  کردمی نمدرك
 .   معمول اردالن خونه بودطبق
  اردالن ؟:  دمی خوردم اروم پرسيزی چهی لباس هامو عوض کردم و نکهی از ابعد

 :   به سمتم چرخوندسرشو
 جان ؟ -
 !   خافظ اومدهينگفته بود...  تو گمیم -

 :   کردتعجب
  مگه برگشته ؟ -

 :  تکون دادمسرمو
 .   هم نداشتیالبته خب اون موقع که رفت سوئد سن!  کرده بود رییچقدر تغ.  دمشیاره امروز د -
  خوشگل شده حاال ؟!  به من نگفت يزیمحمد چ!  بهیعج -

 : کون دادم تسرمو
 !   اخالقش عوض شدهی مردونه تر شده ولافشیق -
   شده ؟يمگه چجور -
 .   زنگ خوردمی اومدم جواب بدم گوشتا
 .   برداشتملموی سمت اتاقم رفتم و موبابه
  الو ؟ -
   اصن ؟ي افتاد ؟؟؟ زنده ای اتفاقنی همچیاصن ک!!!  ؟ امکان نداره هانی ؟ تو و کگنی می بچه ها چیماه -

 براتون ی اتفاقخوامی نمدی دور و بر من نچرخگهیمهرداد، د.  ستی سواال مهم ننیا:  و گفتم کردم ی پوفیعصب.  بود مهرداد
 .   افتهیب

 .   گذاشتمستمیتو بلک ل  بگه قطع کردم و شمارشويزی اومد چتا
 .   تنها شدمشهی اردالن رفت و من مثل همشب

 .  لپ تاپمو روشن کردم اهنگ واسه خودم گذاشتم وهی
 . ي دو ساعت وب گردکی شد نزدکمی نی کردم و اي وب گردکمی

 .   افتادمهانی حرف کادی گذاشتم و ي تاپو کنارلپ
 !   به تو چهگفتمی لب مری زیه

 .  دمی سه نصف شب بود که خوابساعت
*** 

   ؟نیستی ؟ نری ؟ امهانیک -
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 .  دمیخوابی مگرفتمیم! بهتر .  نبود چکسی کالس هيتو
 .   و سکته کردمدمی ابولهل رو دي برگشتم مجسمه تا
 .  ش از جن بو داده هم بدتر بودافهیق

   ؟يچته سر اورد:  کرد بهم و گفت یاخ
 !!  می تو ؟ اه ترسوندایمن  -

 :  کردینچ
   ؟نجای ایدوستاتو که راه ننداخت. به درك  -
 !  ی نگران بشستی نازی نیجنابعال -
  ؟ شده یچ -

 .   باعث شد دو متر برم هواومدی که از پشت مهانی کيصدا
   ؟نیکنی نگام مي ؟ چرا اونجورهیچ:  دوتاشون با تعجب نگام مردن که گفتم هر

 .   ادمونی بترسوندیفقط بلد:  نگام کردن که اروم گفتم ي اونجورشتریب
 .   هم بهشون اضافه شدریام
 .   نبودي بديبچه .  ومدی بدم نمری اماز
 .   انداخت تو دهنش و اومد سمت منی ادامسهانیک

 :  شد تا قدش بهم برسهخم
   رسوندت ؟روزیحافظ خان د -

 :   بهش رفتمي غره اچشم
 !  نه -
   خونه ؟ی رفتیپس با ک!  بابا يا -
  چه ؟ به تو. با عمم  -
 !   چه کپوریلیبه من خ!  ی من بگری که به غی کننیگفتم تمر! نچ  -
 :  کردمیشیچ
 .   سالش بود رفت سوئد12 ی ولمی باهم بزرگ شدیما از بچگ.  باو یچیه -
   ؟نایخب به من چه ا -
 !!!   بشر خونسرد بودنی ایلیخ.  تعجب نگاش کردم با
 .   به سمتم پرت کرد تا نگاش کنمي قندریام
 :  سمتش برگشتمبه
 هوم ؟ -
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 ! ؟هیبرنامه ت چ -
   ؟ی چيبرنامه ؟ برنامه :  تعجب و بلند گفتم با
 .  دم گوشم ادامس ترکوند که با اخم بهش نگاه کردمهانیک
 !  با اوستات!  يامروز با من کالس دار:  و گفت دی خندریام

 : دمیخند
 !  یینچا -
 !  یکنی می چنمیب.  سپردمش دست خودت ریام:  زد و گفت ي لبخندمچهی نهانیک
 !  بسم اهللا ! خوده خدا ای
 .  ای تو کافه ترمی راه افتادری امبا

 .   انداختنی نگاههی همه بهمون میسادی در کافه که وادم
سفارش هاتو ...  يدی بعدا میگی پولشم م،يدی سفارش مزیچ ی دم صندوق، کليریم:  کرد و اروم گفت بشی دستاشو تو جریام

 .  يری ميای تو سطل اشغال و ميندازی همشون رو میکه گرفت
   ؟؟؟؟؟یضیمر:  تعجب گفتم با

 .  نهی هاشو انداخت باال و رفت که بششونه
 .  رونی با حرص دادم بنفسمو

 .  دمی کشقی نفس عمهی مشت کردم و ددستامو
 .  خواستمی و دو تا قهوه می شکالتکی سه تا کییمن چهارتا چا. سالم :  صندوق و گفتم ي پارفتم
 :   اضافه کردمعی تکون داد که سرسرب

 .  دمیسفارشم رو گرفتم پولشو م -
 .  شهی اماده مگهی ربع دهی هی:  تکون داد و گفت سرشو

 نی ازش تشکر کردم و به سمت دورتري سفارش هامو گرفتم با لبخند کش دارینی که سنی و همسادمی اونجا وای ربعکی
 .   همه بود رفتمدرسیسطل زباله که تو د

 .   کردم که دلم مالش رفتینی ساتی نگاه به محتوهی
 .  ری ازت نگذره امخدا
 .  رو برگردوندم تو سطل زبالهینی سي همه
 .  دنی بلند کشینی ههمه

 .   کردی به روم حافظ نشسته بود که با تعجب بهم نگاهرو
 .   رو گذاشتم رو در سطل زباله و دستامو بهم زدمینیس

 .  شد لبخند زد و بلند ری که امری سمت امرفتم
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 !  ي پول ما رو هم ندادیچی که هيخانوم نخورد:  گفت تی که صندوق دار با عصبانمی رفتی به سمت در خروجباهم
 ! هانیمدل ک.....  کردم نگاهش

 .  دادمی پول هم مخوردمیاگه م -
 .  رونی و رفتم بدمی راهمو کشبعدم

 !  ای شر باشيخوب بلد!  کالینه بار -
 : دمیخند

   ؟يدست کم گرفته بود -
 .   کردبشی و دستاشو تو جدیخند

 !!!  ادی خوشم منکارای من از اچقدر
 ) هانیک(

 :   پوالد نگاه کردمبه
   ؟هیخبر!  بشریزنیمشکوك م -

 !  جرعتشم ندارهیکس! نه باو :  و گفت دیخند
 :  کردمینچ
 .  ی سال بزنپنج نی تو ای مخ هم نتونستهی! خب خاك تو سرت کنن -
 !  ينه که تو زد -
 !  ادی بدیدختره خودش با! ستمیمخ زدن ن من تو کار -
 .   وارد شدن ری کالس باز شد و کپور و امدر
 : دی خندریام
 !   کارش درستهیلی خیحاج -

   بهش ؟یگفت ی چیگفت پول چ:  گفت جانی برگشت به کپور با هبعد
 !  دادمیگفتم که اگه خورده بودم پولم م:  اروم گفت کپور

   که ؟يتپق نزد:  بگه خونسرد به کپور گفتم يزی تا اومد چریام
 .   نه تکون دادی به معنسرشو
 .   کردم و ادامسمو باد کردم و پر سر و صدا ترکوندمشنیی چندبار باال پاسرمو

 .  فتی براه:  و رو به کپور گفتم نیی اومدم پازی مي رواز
  کجا ؟ -
 .   بابا کارت دارمایب  -

 .  رونی حدقه گردوند و جلوتر از من از کالس زد بي توچشماشو
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   چهار ؟ایدو :  در گوشم گفت ری امرونی اومدم برم بتا
 !  برو کثافت منحرف:  خنده زدم پس کلش و گفتم با

 .  رونی و منم زدم بدیخند
 .   دادههی تکواریور تر به د اونکمی دمی کردم که دی رو طراهرو

   ؟ي بريخوایکجا م:  شو برداشت و گفت هی تکدی منو دتا
 ...  ایب! حرف نباشه  -

 .  بردمشی ساعت بود که راه ممی نحدود
 .  میدی نق و نوقش شروع شده بود که به موتورم رسگهید
 : دی لحظه بدنش لرزهی
   ؟هی..ین چ..يا..ا -
 !  گی ؟ موتوره ديکور -
   ؟هیه ک..اس..و -
 !  عمم -
 .   نگفت که سوار موتور شدم و کالهمو سرم گذاشتمیچیه
 .  نهیشی نمدمی دسادمی منتظر واقهی دقپنج هی

 .   و ترك جلو نشوندمش و خودم پشتش  حرکت بلندش کردمهی شدم و با ادهی و پدمی کشیپوف
 .   نگران نبودم بابتشادی داشتم زي درازي که دستایی اونجااز

 !   چرادونمینم.  دیلرزی مبدنش
 .   از جا کندمش و به سمت پاتوقم راه افتادمي بدي رو با صداموتور

 .  گفتی نمیچی سفت به موتور زده بود و هدستاشو
 .   کنمتشی خواستم اذکمی

 .   بنفش زد و برگشت و کمرمو محکم گرفت و رفت بغلمغی جهی موتور رو دادم باال که يجلو
 !!! وصل کرده باشن  بهم برقي لحظه انگارکی
 .   نشده بودکی حد بهم نزدنی تا اي دخترچی حاال هتا
 .  میبود  پاتوقيکای نزدگهید
 دیلرزی می چنیم ع که تو بغلی نقشزی به موجود ربی موتور رو نگه داشتم و با همون حس عجعی سرمیدی پاتوق که رسبه

 .  کردمینگاه م
 :   به خودم اومدم و به شونه اش دست زدمقهی از ده دقبعد
 .  میدیکپور ؟ رس -
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 .   خودشو از بغلم جدا کردقهی از دو دقبعد
 .   بودختهی صورتش ري روملشی شده بود و ری اشکچشماش

 .  ترسمیم:  گفت ي خش داري صدابا
 .   چونه ش و صورتش رو اوردم باالریدستمو بردم ز...  ری انداخت زسرشو

 :   چشماش نگاه کردميتو
  از من ؟ -

 .   نگاهم کردیطوالن
 ..  دیلرزی چشماش ممردمک

 :  تکون خوردلباش
 !  نه -

   ؟یچ از :  برداشتم و گفتم چونش ری زاز دستمو
 !  مترسیم...  متنفرم اد،یبدم م... سرعت ! موتور !  نیاز ماش -

 .  خوامیمعذرت م:  شدم و اروم گفتم رهی خی طوالنبهش
 .   و تند بهم نگاه کردعیسر
 !؟!؟!!!!؟!! گفتم ؟ گفتم معذرت ؟یچ
   ؟یگفت.. گیچ..چ -
 .   نگفتميزیچ -
 !  ی گفتی چهینه چرا  -
 : شیشونی تشتک محکم زدم به پدونهی و شصتم   انگشت اشارهبا
 !  ی شو بابا توهمادهیپ -
 !   عمتهیتوهم -
 .  ستی درش نیشک -
   کجاست ؟گهی دنجایا:  تازه متوجه شده باشه گفت ي انداخت و انگارابونی به بر بی نگاههی

 ...  ایب.  نجامیمن عاشق ا! اون اتاق پاتوق منه :  سنگ بزرگ اشاره کردم و گفتم هی پشت وسکی کبه
 !  یسی نینبخدا خورد:  نگام کرد که گفتم ی و دو دلدی تردبا
 .   سمتم راه افتادبه

 .   رو روشن کردميواری دی شدم و مهتابوسکی کداخل
 .  ختمی ریی چاوانی که صبح اورده بودم رو برداشتم و دوتا لیی چافالسک

 .  نیبش:  به کپور گفتم رو
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 : نی نشست رو زماروم
   ؟یکنی می زندگنجایا -

 :   زدمپوزخند
 : دیاروم خند.  تهران دارم ی خونه هم جنوب شرقهی...  خب ی ولنجامی وقتا اشتریب -
 !  محاله..   نجای و ايخرسند -

 :  شدمیعصب
   ؟یکنی فکر منطوریچرا ا -

 :  حفظ کنمموی کردم خونسردی نگاه کرد، سعبهم
 !   روحی بخی يد ماي خانواده هی... البته حقم داشتم .  اون خانواده فرق داشتم ي با تک تک اعضاادمه،ی یاز وقت -
 !  ی روحیتو خودتم ب -

 :  زدمي اهی صدم ثان250 لبخند
 !   اونا کرده بودنموی نصف زندگبای که تقررونی بدمی کشیاما وقت...  رونی بدمیمن خودمو ازشون کش!  اونا ينه به اندازه  -
 .  یگی می چفهممیم -
 :  و قند رو برداشتم و بردم جلوش گذاشتم و خودم هم نشستميچا
  مادرر پدرت چطورن کپور ؟ -

 :   تو فکررفت
 . بچه بودم فوت کردن -
 !  دونستمینم -
 !  معلومه -
 :   کردمکی تعجب ابروهامو بهم نزدبا
   ؟یکنی می کدوم داداشت زندگشیپ -
 .  تنهام:  لبش و اروم گفت کی برد نزدشویی چاوانیل

 !  منم:  زمزمه کردم ناخوداگاه
 ... می دومون بهم نگاه کردهر
 !  نکرده بودم  حاال بهش توجهتا

 !!!! ي نافذي چشاچه
 

 !  ؟ترسنی بچه ها ازت منقدری چرا ایراست:  کرد و گفت ي اسرفه
 ...   باال انداختمي اشونه

  ؟ستی واست مهم نیعنی:  دی پرسي کنجکاوبا
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 !  من واسه اونا مهم باشه ؟ی براشون مهم باشه که زندگدی من چرا بایزندگ -
 .  گراننی دی زندگي عاشق داستان هاایلیخ:  تکون داد و اروم گفت يسر

 ...   لب گفتمری زیهووم
   ؟ي ایپا چلفت چرا دست و -
 :   اخم نگام کردبا
   گفته ؟یک -

 .  دمی ؟ خودم دگفتی می کسدیمگه با:  زدم و گفتم يپوزخند
 !  ستمین -
   کرد ؟؟؟؟؟ی قهوه رو من خالووانی لهیعمم بود  -

 .   از دهنش خارج نشدي کلمه اچیه... کرد   شد و دهن بازسرخ
 .  ری و سرشو انداخت زدی کشیپوف
 ...   کپوريهو -
 .   عمتهيهو -
 !  ستی تووش نیشک -
 ...  خبه حاال -
   ؟ی دوست داشتیچ!  يندار ی به عکاسيتو که عالقه ا...  گمیم -
 .   محضیاضیر...  یاضیر -

 .   خندهرهی و بلند زدم زرمی خنده امو بگي جلونتونستم
 .  دمیخندی داشتم مقهی پنج دقتا

 . کنهی مات به من نگاه مدمی جمع کردم که د  کم خنده موکم
   بودمدهینخند  ي حاال جلو دخترتا
 ! عجب -
 .  دوباره نشست  بلند شد وهوی خودش اومد و به
   ؟می برشهیم!  گیخوش گذشت د:  شدم که گفت رهی تعجب به کارش خبا
  با موتور ؟:  گفتم طنتی شبا

 ! نه:  گفت بلند
 ...  يزی چیی متروستگاهیا:  اروم تر گفت کمی

 .   اروم برمدمیم  من قولایب:  و گفتم   شدمبلند
 .   رو بهم دادی اوکي نزاري افهی و با قدیکش یپوف
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 .  دادی چشماشو از ترس بهم فشار می سرعتم حلزون بود ولنکهی با اری مسکل
   ؟يکالس دار:  کردم و گفتم ادشی ناصر خسرو پابونی خسر
 ...  روز خوش. باش :  کرد که گفتم ینوچ
 :   برام تکون داديسر
 .  روز خوش -
 ...   موتور رو روشن کردمعی شدم و سرهری ش خافهی لحظه به قکی
 .   داشتي ای معمولي افهیق
 .   ساده بودیلیدر کل خ...  ی فر و حالت دار مشکي موها،ی سوخته، گندمي قهوه اي چشما،ینکیع
 . ادی و منتظر اتوبوسه که بسادهی قسمت زنونه و واي تودمی اتوبوس رد شدم که دستگاهی اي رو به رواز

 .   ماه تونستم تحملش کنمکی از شتری بمی پنج ساله زندگنی اي که توهی دخترنیاول...  بگم که دی بادیشا
 نیبی موجودات عجدخترا
 زننی مغی جفقط

 !  ترسنیم
 !نچسبن

 !!!  حالم بد شد اصال...  اه
 ...   کپوریول
   نبودغیج

   نبودلوس
 ...  ترسهی میول

 !!!   که ازش متنفرمهیزیچ..  ترس
 .  میکردیمرور م  باهم نقش هامون رومیداشت:  گفت هوی مشت شده م کرد و ي به دستای نگاههی کپور
   ؟یچه نقش:  با شک گفت پوالد
 وخت هی میکردیم ی اوکمیداشت!  گی دمیپسر  گفته بود که ماباهم دوست دختر دوستهانیاخه ک:  زد و گفت ي لبخندکپور
 .  می ندیسوت

 .  و اومدن تو ادن تکون دي و پوالد سر ریام
 .  ادی کپور از پشت اشاره زدم دنبال من ببه

 .  رونی بمی از کالس زدعیسر
 .   و دستامو به کمرم زدمدمیکش ی راهرو پوفرونیب

   اونا بفهمن ؟یچرا نخواست:  من انداخت و گفت ي به سرتا پای نگاهکپور
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 ...  ستیمهم ن!  الیخیب -
 :   نگام کردیی پر روبا
 !  يکردیاگه مهم نبود دستاتو مشت نم -
 :   شدمرهی اخم بهش خبا
  به تو چه ؟!  نمیب -
 :  اومدانی نحس کاوي بگه صدايزیتا اومد چ  وسادیپاش بلند شد و پشت به راهرو وا  نوكيرو
 !!!  ستی که جاش ننجایاخه ا -

 ..   با تعجب به من اول نگاه کرد و برگشتکپور
  .  افتاد تو بغلمی نداشت تپشهی سمت خودم اما چون تعادل مثل همدمین دور شه از بازو گرفتمش و کش اومد بره و از متا

:  گفتم ان،ی دست گرفتمش تو بغلم و رو به حافظ کاوهی هاش کار دستم نده محکم با ي احمق بازنی از اشتری بنکهی ايبرا
 .   جاش باشهدی بانجایاتفاقا، ا

 .  مع شده بودن جانی ها پشت حافظ کاوبچه
 .   باد کردم و صدا دار ترکوندمآدامسمو
 .  رونی بدمی زدم و کپور رو از بغلم کشتی رو به جمعيپوزخند

 .   شدمرهی سرخ و متعجبش خي افهی قبه
 :   که بشنوهيطور  لبری زدم و زي محولبخند

 .  وونهیاحمق د -
 که همه فکر کردن دارم ي سرش گذاشتم، طوري ترش کردم و سرمو روکی صورتش خم شدم و با دستم به خودم نزديتو

 .  کنمیبوسش م
 .  شدی باز نمشتری بنی چشماش از اگید

 .  يبِدر اون چشماتو تا بدبختم نکرد:  دمی با همون لبخند غرباز
 منو نگه داشت و انی که حافظ کاوشدمی داشتم رد متی جمعنی و از بدمی به خودش گرفت که دستشو کشي حالت عادکمی

  . دستتو ازش بکش: گفت 
   ؟یعه ؟ بار خاطر چ -

 !  صاحب داره:  گفت ي باال وو جدداد ابروهاشو
 !  ؟يدی نديکور بود!  یزک -
 !  تو نه -
   پ ؟؟؟یمن نَ ک! ززرشکک  -

 :   زديپورخند
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 !  من -
 !!  یینچا:  گفتم ي جدیلیشونه ش گذاشتم و خ  و دستمو رودمیخند
 .   و به سمت کافه راه افتادمدمی کشتی که دستشو با عصبانکردی به هر دوتامون با تعجب داشت نگاه مکپور

 ) یماه(
 ! هان ؟.. من ... حافظ !  بودم جیگ جیگ

 .   شدمدهی تا خود کافه چجوره کشدمی نفهماصن
 !  ؟هیچ: با تعجب گفتم  شد که رهی بهم خ،ی صندلهی نشست رو ی هم تلپهانی پرت شدم و کی صندلهی يرو
 !  منتظرم -
  هان ؟ -
 !!!  منتظررررم!  بشر چونمیپی که مچونینپ!  نیبیب -
   ؟؟؟یبابا خب منتظر چ -
 !  انیحافظ کاو -
 !  یچیه. اهاااان  -
 !!!  شر نگو!  نیبیب -
   بگم ؟یاخه چ!  گمی نه به قول تو شر مچونمیپیمن نه م! عههه مودب باش  -
   ؟هی حرف حافظ چنینظرت در مورد ا -

مگه مرض :  از لپم گرفت و ادامسشو باد کرد، با تعجب دستمو رو لپم گذاشتم و گفتم هوی شگونی نهی گاز گرفتم که لبمو
   ؟يدار
 ...  نکن! اره دارمت  -
 !  مضخرف -
 !  بناااال -
 .   اصنگمینم!  شووریب -
 .   و پشتم بهش بودی گرفت که پرت شدم رو صندلفموی اومدم بلند شدم کتا
 !  بگو...  کنمی تکرار نمگید -

 : کشتمی مزنهی االن مهی روان نیبابا ا!  دهنمو صدا دار قورت دادم اب
 میدی فهمی خوردن و وقتمیدی ما نفهمی هم وقتمونینیری شمی که بزرگ تر شدکمی ی حتم،ی به نام هم بودیاز بچگ -

 ...  نیهم!  رفت سوئد نی واسه همم،ی که خودمون دوتا فسقش کنمی گرفتمیتصم
 .   ول کردفموی رو اعصابم بود تکون داد و کشهی که همي با اون حس خونسردسرشو

 :   باد کرد و ترکوند بعد ابرو هاشوو باال انداختادامسشو
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   حاال ؟يخوریم ی رفت، چادمیعه  -
 .  جدا گشنم بود!  بده رتی خدا خيوا
 .   قهوههی و  کی کهی:  باز گفتم شی نبا

 .   تکون داد و از جاش بلند شد و رفت سمت صندوقيسر
 !   با نبات دستشهیی که دوتا چادمی دبرگشتنه

 .   مني نبات گذاشت جلوهی و یی و چازی سفارشو اورد سر مدمی تعجب بهش نگاه کردم که دبا
 .  رونی بزدی داشت از حدقه مگهی دچشمام
 :   شدمرهی خبهش

   ؟گی دهی چنیا -
   ؟يکور -
 !  ییمگه من گفتم چا -
 ! یی چا  من گفتمیول! نه  -

 .  خورمیممنون نم: اخم کردم و گفتم !!!  هااااا هی زورگوعجب
 .   رو داغ داغ رفت باالیی چاهوی دمی تر، دبیخودش و از اون عج  از جلو روم برداشت و گذاشت جلوموی چادمی دهوی

 !   بزنمغی بود جکینزد
بزار شر شه نامزد ...  دمیشا!  نشه   برو سر کالس شرگمیبه عنوان اوستات بهت م:  نگاش کردم که بلند شد و گفت ناباور

 .  جونت بسوزه
 :   دستشو تکون دادي سه قدم رفت جلو و بعد برگشت و با حالت مسخره ادو
 !  اهی سیاودافظ ماه -

 !  مضخرف:  لب زمزمه کردم ری شدم و با اخم زنهی به سدست
 !   مضخرفی گفتی چدمیفهم:  داد زد هوی
 !   بودی اگه من شانس داشتم اسمم شانس علای اخه چرا مننننن ؟؟؟؟؟؟ به قول پرنایخدا!!!  شدمی مي داشتم کفرگهید

 دوشم جا به جا کردم و راه افتادم سمت ي روفمویک.  شدیکافه کم کم داشت شلوغ م.  و اروم از جام پاشدم دمی کشیپوف
 .  کالس

 .  کردی متمی بچه ها به من و حافظ داشت اذي کالس نگاه هاسر
 !!!   خانوادهمیتنظ!  ی سر چه کالساونم

 ي پخش و پالمو جمع کنم حافظ بااللی تمام از جام پاشدم و تا اومدم وسای کالس تموم شد، با خستگي چجوردونمینم
 !  يریگیخبر نم:  و گفت ستادیسرم وا

   ؟رمی بگدیبا:  گفتم ي جدیلی به فشار دادم و خمینی با انگشتم به ته بنکمویع
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 !  يچموش شد:  زد يپوزخند
 ! ادیبودم، حاال هم برو باال باد ب -
 !  خدا خدا خدا!!!!! باال ؟!!!  ي واااايا

 !   بهت گفتمی نره چادتی..  ای سیماه:  داد باال و گفت ابروهاشو
 !!  ای سی دم بتکون ماهی حاال ه،یاخرش مال من:  بهش نگاه کردم که تو روم خم شد و گفت یسوال

 !   بوديجد...  نبود یشوخ!  شوك بهش نگاه کردم که راهشو گرفت و رفت با
 .  دمی رو باهاش چدی خري و برنامه ای کالس نداشتم پس زنگ زدم به پرنفردا

 .   باز مونده بودي مترمی نهیدهنش .  کردم فی تعرویش همه چ برادی مرکز خريتو
 !  ببند گاله رو:  و گفتم دمیخند

   ؟؟؟؟هانیتو و ک...  اخه یول...  ندارم که حافظ اون حرفو زده هاااا يکار...  نیبب:  تعجب گفت با
 .کنهی م موونهیانصافا داره د:  اوردم و گفتم رونی م رو از دهنم بوهی ابمین

 .  شدمیمن جات بودم اصن دوست نم...  اااایمشنگ -
 !  خواستمی مخواستمی نمنکهی انیدر ع...  ی حسهی...  یدونیم -
 : دمی سرمو باال کشکمی که کنهی داره نگام مجی گيایموجی انی انی عدمید
 !!  یشی لوازم اراایعه پرن -
 .  رونی پکر اومد ب بعدنی و دو میشی رفت سمت لوازم ارادی مرغ دونی عدمی دهوی
 !  شد ؟یچ:  تعجب گفتم با
 !  نداشت -
 .   حناشی پمیریاشکال نداره، م -
 تتو داره یگفت!  ی شهشی شبی کني کارهی دیبا...  روهم نیختی که ريتو و خرسند!!!  منو نیبب:  بشکن زد و گفت دمی دهوی
  ؟
 :   فکر کردمکمی
 !   اژدهاسهی گردنش، ي رودونهیاره،  -
 !  ی بزندیتوام با -

 !  می حنا بودي خونه ي ساعت بعد تومی و ندی بهش نگاه کردم که دستمو کشپوکر
 :   به حنا کردمرو
 ؟؟! زدم دوباره اومدم پاك کردم شی من سه سال پادتهی!  وونسی دختره دنیبابا ا -

 يدیخب طرح ها رو د!  درد هم نداره زنمی مکی هی الدونهی ایب!  ی جدا ماهادی بهت میلی خیاره ول:  گفت دوی خندزی رحنا
  ؟؟!!
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 !  ال اهللا اال هللا...  بعد دهی مشت طرح جک و جونور کشهی
 .   نگاه کنمموی تو گوشسایوا:  توهم و گفتم دمی کشاخمامو

ا ترقوه  که دو سر داشت و تنهی قفسه سي مرد بود روهی.  من گرفت ي رو جلوی عکسهی ای پرنارمی در بموی اومدم گوشتا
 .  ومدیم

 !   بودی خفنزی اومد، چخوشم
 !   که چقددددر درد داشتنهی انتخاب کردم و چشمتون روز بد نبهمونو

 .   بودمی راضی اشکم در اومده بود ولنکهی از تموم شدنش با ابعد
 .   با اون تتو اون دختر بد وجودم رشد کرده بودانگار

! ومد؟ی گوشت زدم اخت هم در ني رورسی تا پ14 واست ادتهی:  دی پرسهوی که حنا کردمی مي لبم بازي باالرسی زبونم با پبا
 .   من زدمتمی لب باالنیا

 !  ؟یزنیم!  ی لبمم بزننیی و پامینی بخوامیم:  لبم اومد و گفتم ي رويلبخند
 !!!   حدنی در اگینه د:  با تعجب نگام کرد و گفت ایدرن

 .  م درد داشت که اونا هنهی روز بعد نبچشتون
 !  ي خرسندهانی دختر بده بشم، مورد مقبول دوست دختر کخوامی مگهید:  گفتم ای به پرنیبرگشتن

 !  خدا خودش کمک کنه -
 .   زدمي لبخندبهش
*** 
 .   نبود کالهانی از کي که خبرشدی هفته مکی حدود

 ...  نای نه تلگرام و ادمشیدی تو دانشکده منه
 سمت انی بدی دستشون اومده بود نباگهی دانشکده همه درفتمی مبمی غربی عجي هام و مانتو هانگیرسی که با پي اون روزاز

 !  من
 .  هانهی کدمی به باال نگاه کردم دی و وقتدی رو قاپمی گوشی بود که دستمی تو گوشسرم
 .   مني جلوی و خودشو انداخت صندلاومد

 :  د و ادامسشو باد کرد کرشی بلوز گشاد و طبق معمول مشکبی جي تودستشو
 !!!   کپوری نکنری دم موتور من، دگی ساعت دمین -
 .  کنهی موتورش رو پارك مشهی که همیی ساعت بعد رفتم جامین
 .   داره صداشو خفه کنهی سعهانی و ککنهی مهی و داره گرسادهی دختره رو به روش واهی دمی تعجب دبا

 ...   منم کردمي تو کردي کم داشتم ؟ هر کاریمگه من چ...  اخه چرا یبیب:  گهی می به شدت رو مخي با صدادختره
 .  حاال هم برو من کار دارم!  شادناز ری سراغ اشتباهتو نگگهید... اشتباهت من بودم :  دی صداشو برهانیک
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 .  دی اسمش شادنازه با عجز سرشو برگردوند که منو ددمی که حاال فهمدختره
 .   سمت مناادی شادناز مدمیبا تعجب د! گمشو :  گفت هانی گفت که کيزی لب چری چشماش پر تنفر شد و زهوی
 .   شدنی پخش زملمی وساي دانشگاه و همه رونی بي محکم بهم زد که پرت شدم سمت نرده هاي تنه هی دمی دهوی

 گرفته بود که ي منو طورهانیک!  پشت پاهامو گرفت یکی دمی دست منو بلند کرد و دهی هوی که گشتمی منکمی عدنبال
 !  صورتم به سمت کمرش بود و پاهام سمت صورتش

 !!  ؟هانیک:  تعجب گفتم با
 ! جانم ؟ -

 .   شدممسخ
 !  لرزوند...  ی به شدت سرد بود ولجانمش

 .   خودش گذاشتي و جلونیی پادی کشمنو
 .   نگاه کردمبهش
 .  خوردی نور مکردمی به صورتش نگاه میوقت که می تفاوت قد داشتاونقدر

 .  یمرس:  لب گفتم ریز
 .   شلوغابونی و برد سمت خدی رو انداخت رو شونه ش و دست منو کشفمی رو بهم داد و کنکمیع
 !  ؟میاری در بي شلوغ بازکمی يدوست دار -
 !  فقط دستمو سفت بچسب:  سکوت بهش نگاه کردم که گفت تو
 .   در حال حرکتنی اون همه ماشنی شدم بدهی کشهوی
 .   به خنده افتاده بودمجانیی و منم از شدت هدیکشی مغی جهانیک

 .  میدیدوی در حال حرکت مي هانی ماشنی و بمیدی پری پارك شده مي هانی ماشيرو
 .  میدیچی پمیزدی که به شدت نفس نفس می نصر خسرو در حالي از کوچه هایکی يتو
 ! رهیگی افتم خندم می ملت مي هاافهی قادی خنده، ری که حالم جا اومد بلند زدم زکمی
 .   بخندشهیهم:  زد و گفت ي لبخندهانیک

  هان ؟:  قطع شد و با تعجب گفتم خندم
 . شهی لبت معلوم مرسی پيخندیم -
 یسکس:  خم شد تو صورتم و گفت هوی

 
 ]20:24 08,03,16[, مطلق.م |...  زیدهل

 !  کپور یشیم
 .  نشستمنی بار بلند شدم و دوباره رو زمهی به شدت قرمز شد و از شدت دستپاچه هوی صورتم

 !  خواستمی حرکتو منیهم:  و گفت دی خندبلند
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 !  ؟ي کاررم،یمن م:  و گفت دی خنددوباره
 .   نه تکون دادم که دستشو تکون داد و رفتي تند تند به نشونه سرمو

 .  پام ترمز زدي جلونی ماشهی که رونی از جام پاشدم و رفتم بقهی از دو دقبعد
 . نتتی مامان دستور داده ببرمت که بباه،ی سیبپر باال ماه:  و گفت نیی رو داد پاشی دودي شهیش

 :   چپ به حافظ نگاه کردمچپ
 .  امیمن با اتوبوس م! یمرس -

 :   رفت توهماخماش
 !  به درك -

 ! بود که اختراعش کردن ؟ی چنی ماشنیااخه .  گرفت و رفت گازشو
 .   اتوبوس و سوار اتوبوس شدمستگاهی غرغر رفتم سمت ابا
 .   گرفتنی عشق مهمونیلی بود هم خری گیلی خانوم هم خنی نازننیا

:  نازکش گفت ي برداشت و با صداي عقده اشوری خونشون، زنگ در رو زدم که اون نسناس بدمی رسمی ساعت و نکی از بعد
 .   تو عشقمای ؟ بی جون خودتی ماهيوا
 !   شدهرهی تاب خونه نشسته و به من خي حافظ رودمی که وارد شدم دنی رو باز کرد و همدر
 !  اهی سی ماهي کردرید -
 .   بودکیتراف -

  ؟!چرا اقاتون نرسوندت :  داد باال و گفت ابروشو
 :  کردماخم

 !!! به تو چه ؟ -
  فت و تو صورتم زل زد رو گرشونم

 !  یاخرش تو دامه من!  بتازونه، بگو بتازونه خوادیاون هر چقدر م -
 !!!   بدهي اگهی دي جاتویبرو بابا خدا روز -

 :   شدم دم گوشم زمزمه کردخم
 ...  دهیخدا هم م!  کنارمه قای من دقي روز،یهان -

 .   و رفتم داخلدمی رامو کشعیسر... شد مورمورم
 !  کای همون مونای بود هی شدم قشنگ و بعد از اون نوبت راضیجون از بس بوسم کرد، تف نینازن
 .  میکردی مثال همو بوس ممی اکراه داشتبا
 .   اردالن هم هستدمی عمو و محمد دست دادم و دبا

 .   خدا رو شکر خوب بودلباسم
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 .   نشست کنارشکای مه موننمی و کنار اردالن خواستم بشرونی رو در اوردم و رفتم بمانتوم
 .   کنار حافظهی خالي تنها جادمی و ددمی کشیپوف
 .   اشاره کردی خالي نگام کرد و به جایطونی شبا
 .  نی من کنار مامان بشي جاایب:  و گفتدتمی که محمد از پشت کشنمی خواستم برم بشی بدبختبا
 .   حال کردمممممميآ

 .  افتادی ني اگهی حافظ اتفاق خاص دي جز سوزوندن لحظه به لحظه به
 :   بودهانی اس ام اس از کد،ی لرزمیگوش

 
Some girls are bad enough to be good one day .  

Nice pirecing babe, kiss on cheak !  
 .   از دخترا اونقدر بد هستن که خوب باشنیبعض

 !   بوس رو گونهه،ی خوبنگیرسیپ
 
 .  دی به دادم رسی که دستشدمی موند تو گلوم و داشتم خفه ممیی اس ام اس چادنی دبا

 !   بدنم که نبض داشت ضرب داشتي جاهمه
 ،  هام سرخ سرخ بودگونه

  ؟يبهتر -
 .  یی رفتم دستشوعی حافظ نگاه گردم و سرمو تکون دادم و سربه
   اومدگهی اس ام اس دهی که کردمی سرخم نگاه مي افهی داشتم به قیی دستشوي نهی ايتو
   بود، بازش کردمهانی طرف کاز

Binam mano, kojaei ?  
   زدمبراش

Khone kaviyan ha, mehmonie  
  زد

Adres bede biam onja, ye kari drm bahat  
 .   تو اتاق محمدشدی که می سومي پنجره ي جلوای اس داد بگهی دنی ممیبا تعجب ادرس رو دادم ن 
 .  کنهی رو موتور نشسته و به من نگاه مدمی تعجب رقتم که دبا

 !  ؟یکنی مکاری چنجایا:  رو باز کردم و با تعجب گفتم پنجره
 !   تنگ شده بودامی سی دلم واسه ماه،یچیه:  پر قدرت گفت ی ولاروم
 .  هام سرخ شد و چشمام گردگونه
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 ؟! يشام خورد:  کرد و گفت ی ارومي خنده
 .  اره -
 ...  ایب -
  ؟!!کجا  -

 .  نجای اایب:  کرد و دستاشو باز کرد و گفت نگام
 ...   شدمرهی تعجب بهش خبا

 !!!   بوديجد
   شدمرهی خبهش
 .   که حافظ بهم بد نگاه کردرونی رفتم بي هوا خورهی يبا تعجب از کناره پنجره رفتم و به بهونه .  دستاشو باز کرد دوباره

 .  رونیتم ب گلومو با صدا قورت دادم و رفاب
 .  و رفتم پشت ساختموندمیچی دور سرم پشالمو

 .  کردی مي رو کندکاريزی چهی زشی موتورش نشسته بود و داشت با کارد تيرو
 .   شدرهی صداش زدم، سرشو اورد باال و بهم خاروم

 .  می شده بودرهی ساعت بهم خمی تو من و اون بود که فقط نی چدونمینم
 !   بومب بومبزد،ی دهنم مي تا توقلبم

 .  نیی که دستش بود رو انداخت پای چوبکهی موتور بلند شد و تي رواز
 .   به سمتم اومد و با دو قدم خودشو به من رسوندزشی کارد تبا

 !  ی درست نفس بکشم، لعنتتونستمی نمی شده بودم، حتمسخ
 .   سمت چپ صورتم حس کردمي قسمت پهن کارد رو رويسرد

 . دی صورتم خط کشي که حس کردم، رویت سمت گوشم و بعد سوزش کم چاقو رفي زهیت
 .   چونم، خون فواره زدری با دست زد زدونهی
 زخم صورتم ي شد، لباشو رورهی اون دستمو گرفت و به سمتم خی تعجب دستمو بردم باال تا به صورتم دست بزنم ولبا

 !!!  گذاشت، سوختم
 .   شدرهی همون فاصله بهم خي برداشت و تولبشو
 اگه به عشقش هانیک!  اهی سی باشه ماهادتی -:  شدم که زمزمه کرد رهی سرخ از خونش بودم، به چشماش خي لبامات

 !!!  کنهی ولش نمچوقتی هم بزنه، هبیآس
 داغش نشست، ي لباينا خوداگاه دستم به سمت لباش که خون قرمزشون کرده بود رفت، رو...  چشماش شده بودم مسخ

 .   گفت که متوجه ش نشدميزیبخند باز شد و اروم چلبش به ل
   ؟یچچ..چ:  تپه تپه گفتم با
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 :  دی لبم کشي روی و بعد با همون دوتا انگشت خوندی زخمم کشي و دوتا انگشتشو رودیخند
 !  یهانی کي نشون کرده یعنی زخم، نیا -

 .   خوب نبود امشبحالش
 "کجا" دی تا بره که از دهنم پربرگشت

 :   برنگشتی ولسادیوا
 .  ستمی خوب ن،یولم کن ماه -
 !  من ولت کنم ؟ي بعد انتظار دارستمی خوب نیگیم -

 :   شدرهی مثل بچه ها خبهم
 !  بابام، مرد -

 .   شدمرهی بهش خمات
 !  ؟کردی نمهی مرد گرنی بهش رسوندم، چرا اخودمو

 .   من، متاسفمهان،یک -
 .   نبودمخواستی که میچون اون! منم متاسفم  -
 ؟! اخه ي ؟ چطوریک -

 :   تکون دادسرشو
 !!!   به من نگفت، پدرم هفت روزه مردهچکسی هدونم،ینم -
 .  چقدر درد داشت!  از لبم خارج شد يوا
 .   خوداگاه خودمو بلند کردم و سفت بغلش کردمنا
 .  دستاش دورم حلقه شددمی دهوی
 !  هانی کچارهیب

 *** 
 ) هانیک(
 .  ینی حسياقاسالم  -
   پسرم ؟ي خان گل، چطورهانیبه اقا ک -
 .  ممنون -
 .   غم اخرت باشهشاهللایا. واقعا ناراحت کننده بود .  پسرم تی تسلیراست -
 ...   راستشدیزنگ زده بود... ممنون  -
 !   پدرتههیاره پسرم، در مورد ارث -
 !   بابا منو از ارث محروم کرده بودیول -
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 :  دیخند
 ی ها و هرچنی و زمالی وخوامیم...  ینی زنگ زد به من که حسای اخرنیا!  فراتر از برادراش بود امرزتی خدا بيبابا! نه بابا  -

 ...   مادرت هم که.  هانی به کي که هستو بدیو هرچ
 .   بودمانی جردر

 .   کرده بود خوب داشت و منم فراموشی زندگهی جدا شده بود و االن شی از پدرم سالها پمادرم
 .   رو قطع کردمی تکون دادم و با گفتن خدافظ گوشسرمو
 .   بود و نبود بابام بودیهر چ...  ی بودم ولدهی بابامو ندياونقدر

 .   بستمو باز نکردمي پسران چشمانکهی کالس باز شد و با فکر ادر
 :   اومدي دخترونه اي صداقهی از دو دقبعد
 .   گل گاو زبون دم کردم، بخور خوبه براتای بهانیک -

 .   صورتم بوديصورتش جلو...  باز کردم چشمامو
 .   گرده بودیچی صورتش رو باند پزخم
 :  دی کردم که ترساخم

   ؟يگاو گل دوست ندار -
 .  دی خندشی ام گرفت خودشم از سوتخنده
 !  ؟یکنی مکاریچ:  صورتش رو محکم کندم که گفت ي بردم و چسب رودست

 !!!  یکنی پنهون نمی زخم رو از کسنی اچوقت،ی هچوقتیه:  اخم گفتم با
 .  دمی همون اخم از جام پاشدم و دوباره زخم سر باز کرده ش رو بوسبا

 .  کردی مجادی فوق العاده اي مزه هی.  دادی و شاتوت می توت فرنگي هم مزه ی طمع خون بودم، صورت ماهعاشق
 .  رونی کالس زدم ب برداشتم و ازوانویل

 ...   شدمرهی خوانی و با لبخند به لدمی خون لبم کشي رودستمو
 !  ی ماهچارهیب

 
 !   که پسرشمی باهام، منشهی نمی برخورد خوبدونستمیدوست نداشتم برم چون م...  مراسم گرفته بودن واسه بابا هی بعد سال

 ی سرد و بيخانواده ...  از جعبه جدا نشد ي دستمال کاغذچی هخت،یری اشک نمچکسی هکرد،ی نمهی گرچکسی خونه هيتو
 !   نداشتیتی مرگ برادرشون هم اهمی که حتیروح
 !   شدفیح:  و گفت دی کشی اهعمه
 ...  نیهم

 .  ومدی سالن مي از گوشه انوی و پالونی ويصدا
 ! ما عزا گرفتنمون هم با هنره!  رفته بود ادمی اره،
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 گهی دي فرزند خرسندنی پولدار ترهان،ی اقا ککی تبرای بگم تی بهت تسلدونمینم:  گفت هی زدم که زن عموم با کنايپوزخند
 !  ستین

 .   که قراره بهش برسهیبه کس!!!  اما به من نه ن،ی بگکیتبر:  زدم و گفتم يپوزخند
 !  ؟رسهیمگه به تو نم:  به گردنش داد و گفت ي قرعمه

 ...  دی و نرسدیرس: د کردم و پر سر و صدا ترکوندم و گفتم  بامویی نعناادامس
 سرتون تو کار خودتون باشه، کبکا:  کردم و گفتم ی نگاههی نگام کردن که شونه هامو انداختم باال، به همشون ی پرسشهمه
 !!! 

 که چشمشون به مال نی ادب، پولدارایب:  و گفتم دمی ادب رو به کار بردن که خندی لفظ بشونی اخم کردن و نصفهمشون
 !   نفره که مردههی
 .  رونی جام پاشدم و از محفلشون زدم باز

 .   روشن کردميگاری و ساطی حرفتم
 !  که چقدر خطرناکم...  بفهمه ستی قرار نیکس...  بد داستان بودم شهی هممن

 ..   زنگ خوردتلفنم
 .   بودپوالد

 ! بله پوالد ؟ -
 !  ترکوننمونی مم،ی نترکونگیتا سه روز د!  ؟ی کنکاری چيخوایم!  دیرس... محموله ها  -

 :   کردمزی دادم و چشمامو ررونی به بگارموی سدود
 !  ؟ی جدال باشهی يپوالد، شده تو -
 !  یگی شر ميزده به سرت دار! نگو مومن * ك -
 !  شهی میکی اون ي فداونشیکی ی کن، ولی گفت دوتاشو باهم قاطریام.  موندم می دوتا زندگنیب... گوش کن  -
 هفت یراست...  دنی واسشون دالر ها پول من،ی سر بهشون بزن، اجناس نابهی پادگان ایشب ب!  ستی حالت خوب نهانیک -
 !   هم اماده س، همون که خود سپه ساالر دستورشو دادنرتیت

 .   که قطع کردمدی خندبلند
 .   پله ها نشستمي روکالفه
 !!!   که شادناز نبودیماه!  اشتباه یلیخ...  ام اشتباه بود نقشه
 !   شهری درگدینبا...  بد شه دی نبایماه

 سال هر کس شی شنی ايتو...  کار بودم نی سال تو اشی بودم، شای که سپه ساالر مافی بهم خورد، منشی از سال پی چهمه
 !   رضایادناز، مونا و حت شر،ی گروه شد، پوالد، امنیبا من رفت و امد کرد وارد ا

 ...  ی ماهیول
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 ...   مناهی سیماه
 .   پوالد و شادناز و بارماننکننی متشی که اذیی کسانیاول...  گروه شه نی وارد ااگه

 .   زنگ خوردمی زدم که گوششی اتگاری سکالفه
 .   افتاد روشی ماهعکس

  چرا اخه تو ؟؟؟؟! چرا تو ؟:  لب زمزمه کردم ریز
 .   رو خاموش کردممی تماس زدم و گوشرد

 .  می کنشیابی ردمی شده بود و ما نتونسته بوددای پبیواسمون رق.  بودختهی گروه بهم رتیوضع
 !   کالفهیلی خطر بود، کالفه بودم، خي لحظه امون توهر
 .   که نتونستمکردمی مدی کارا بایلی سال خهی نی ايتو

 !   از قلبمکهی تهی از اه،ی سی جدا شم، از ماهمثال
   کنم ؟ی قربوندی رو، بای هجوم اورد به مغزم، ماهسردرد

 ...   کار بودانی در جرریام
 .   زنگ زدمری به امعی روشن کردم و سرمویگوش

 ....  برداشت
 !  خط ؟ای ری شر،یام -

   ؟یماه!  ریش:  درنگ گفت بدون
 ...  اره -
 !   نباشه، زن سپه ساالرهی هر چاد،ی نمشی پی با تو باشه مشکلیتا وقت -
 ...  ترسمیاز اون نم -
 !؟یترسیمگه م -
 !  شهیتفکراتش نسبت به من عوض م -
 ..   اشگید -

 ..   کردمقطع
 .   رو گرفتمی ماهشماره

 ،  فراموشش نکنچوقتی هچوقتی هچوقتی هگم،ی بهت مزی چهی:  که برداشت گفتم نیهم
   ؟یچ -
 !  مراقبتم -
   هاشهی متیزی چهی هانیک!  ؟نیهم -
 .  گی ديهفته ... خداحافظ، تا  -
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  "! تی خدمت نه، حاکمژه،یادرس، گروگان، و " اس ام اس به بارمان دادم هی قطع کردم و ادی اومد صداش در بتا
 " جون بخواه ساالرم":  زد نی از دو مبعد
   رو خاموش کردمی و گوشدمی کشیاه
  کردم زی زدم و چشمامو رشی اتيگاریس
 !  شدی مينجوری ادینبا...  دیشا
 
 ) یماه(

 . دیکشی مری رو باز کردم، سرم تچشمام
 !  نجامیحاال من ا...  و می از پشت دستمال گذاشت جلوب ببنیکی دانشگاه بودم، کی اومد، من نزدادمی زی چهمه

 !  نی همش،ی ارازی تخت و به مهی اتاق بود با هی نگاه به دور و اطراف انداختم، هی
 !   شده بودمدهی دزدمن،

 .  چرا دستام بسته نبود!  ؟شدی رفتار نمدی کار مشکل داشت، چرا با من اون شکل که باي جاهی...  یول
 !!   شدداری هم که بمونی پي آيبه به و:  و گفت دی خندي نخوددی پسر اومد تو، تا منو دهی باز شد و در
   ؟؟؟؟ی پي آيو
 !  ؟ی هستیتو ک -

 ! به تو چه ؟:  سمت در که برگشت و اروم گفت رفتی مداشت
 !   گشاد شد، در بسته شدچشمام

   االن کجاست ؟؟؟؟؟یعنی هان،یک
 .   جمع کردمکممی شي چشمام نشست و پاهامو توي تواشک

 .   فاصلهنی اکردی ام موونهی گذروندم، دهانیکه با ک. یی تک تک لحظه هاادی
   ؟؟؟؟ییکجا...  خورهیلم ازت بهم محا:  داد زدم قهی از چند دقبعد
 !   سالمهنیبیب:  قاشق از برنج و خورشت خورد و گفت هی غذا اورد و ینی سهی نبود، شب همون پسره ي خبرچی شب هتا
 یستی بخدا گروگان نه؟یچ:  که پسره هل کرد و گفت ختمیری اشک مي هاي هانجوری و همهی گرریزدم ز "نیبیب" گفتن با

 !   مسافرتيفکر کن اومد.. فک !!!! 
   ؟؟؟هانی کبدون

 !  ستی از بدنم نکهی تهی لختم، ستی نهانی کی وقتکنمی ماحساس
   ؟دیخوای میاز جون من چ:  گفتم هی گربا

 !  سپه ساالر دستورشو داد!  دونمیمنم نم:  شو انداخت باال و گفت شونه
  ؟! گی دهیسپه ساالر ک -
 ...  یلی خنکهیمثه ا!  شینیبیم ادیساالرمون، م -
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 :   اومد که انگار واسم اشنا بودی کلفتيصدا
 !  نیی پاای زر نزن بنقدری انیراد -

 !   خانوم محترممینیبیحاال باز همو م:  و رو به من گفت دی خندنهی اسمش راددمی که فهمپسره
 !  من کجام ؟؟دهی فهمهانی االن کیعنی به بشقابا نگاه کردم، لی می رو بست و من بدر

 *** 
 .  گذشتی اون اتاق مي هفته از اقامت من توکی

 .  دمیدی رو منی بودن، فقط راددهی کشلهی مشهی بود و پشت شکی تاراتاقا
 و کردنی خفه ش معی که سرومدی مگی اتاق دهی از لمی زنگ موباي اشناي وقتا هم صدای نتونسته بودم بفهمم، بعضیچیه

 .  دمی اون صدا رو هم نشنی روز حتهیبعد از 
 اعتراض کردم که ی و منو به سمت در هل داد، هر چدی پارچه کشهی صورتم ي اومد سمتم و رونی راددمی سر ظهر دکدفعهی

 !   نگفتیچی هیکنی مکاری چيدار
  ،سادمی راه رفتن واقهی از دو دقبعد

 که با دمیدی رو مي ال استاري خم کرد، فقط کفشاری پس کلمو گرفت و کلمو به زی شد اما دستدهی صورتم کشي از روپارچه
 :   اشناي صداهی و ومدنیشتاب به سمت من م

 !  بکش دستو!  ؟يخوری میچه گوه -
 .   صدا بودم که تعادلم رو از دست دادمنی کلم برداشت شد و اونقدر مات اي از روفشار

 !  هانیک
 !!!! ریرضا، ام دوتا مرد نگاه کردم، به

 !!!!  مونا...  نی اون سمت، رادبرگشتم
 شدم، رفتم باالتر، رهی بود خمی داده بود، به صاحب کفشا که تو دو قدمهی تکنهی هم که واسم اشنا بود به شومي اگهی ددختر

 !   من بودهانیبغض کردم، ک...  اژدهاش، باالتر یخالکوب...  باالتر ،ی بلوز گل گشاد مشکهی...  باالتر ،ی مشکیشلوار کتون
 !   بغض دهن باز کردم و دوباره دهنمو بستمبا

 !  پوست استخون شدهن،ی نکنتشیخوبه به بارمان گفتم اذ:  گفت نی منو بلند کرد و خطاب به رادی که دستری انداختم زسرمو
 .   بهم زد بعد با غم لبخندشو جمع کردي لبخندمونا

  شماها رو هم گرفتن ؟؟؟؟؟:  گفتم ی اشکي با چشماهانیو به ک ربرگشتم
 :   خراب کرداموی از پشت اومد، دني پسري اومد لب باز کنه صداهانی اومد و تا کي خنده اي و توك صداتک

 !  نیسپه ساالر، محموله ها رو نگاه نکرد -
  " سپه ساالر دستورشو داد " اکو شد نی راديصدا

 !  دروغه:  شدم، لب زدم رهی خهانی گوشام گذاشتم و به کي صدا تکو شد که دستمو رونی ااونقدر
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 ..   دستاشو مشت کردن،یی انداخت پاسرشو
 .   افتاد کنار بدنمدستام

 ! چرا ؟... بگو ... فقط :  لب مات زمزمه کردم ریز
 ...  تادم تو بغلش بدم اما با پاش زد پشت پام که افی به سمتم اورد که خواستم جا خالدستشو

   چرا ؟؟ واقعا ؟؟ی بدونيخوایم -
 ...   بودنیی نگفتم، سرم پایچیه
 !   باشهادتی حرفم یول....  بچه ها هم اشنان، اره نیا!  یی تو سپه بانو،يچون تو زن سپه ساالر -

 :  کردی و مور مورم مخوردی گوشم خم شد، نفس هاش به پوست گردنم مدم
 ...  يز به من اعتماد داراگه هنو! مراقبتم  -
 .   محکم زدم تو گوشش که همه ناباور نگام کردندونهی

 .   از مچ گرفتتش و به سمت مبل پرتش کردهانی سمتم و تا اومد دستشو ببره باال کدی پسره دواون
 !!!  ي من خوش اومدی زندگزیبه دهل...  ی ولدونم،یم:  به من گفت رو

 .  دی و پلکم پردی از چشمام چکاشک
 !  ؟رونی برم بيچجور:  با بغض گفتم هانی نگاه بغض الود کردم و رو به کهی باز شد و به همه مشتام
  دی کرد، کاردش رو در اورد و چونمو محکم گرفت و به سمت خودش کشبشی جي زد و دستاشو توي محولبخند

 ...   صورتم سوختي جايجا
 .  زد، محکم تریمی همون زخم قدری تا زخم زسه

 .   رو به سمت صورت خودش برد و سه تا زخم واسه خودش زدکارد
 دهی چونم که خون به اون ور صورتم پاچری ززد
 

 .  شد
 !!!  ي و بری راحت راهت رو بکشیتونی هات پاك شدن، میهر وقت نشون:  زد و گفت ي محولبخند

 .   خودمیببرش سمت اتاق بغل:  رو به مونا گفت بعد
 !  دیدونی که خودتون هم مهیزی دختر، سزاش چنی به ای احتررامیهر ب!  دختر، سپه بانوتونه نیا:  گفت هی به بقرو

 ...   تکون دادني سرهمه
 .   بودمختهی هفته رو همشو دور رکی ي غذاهارفت،ی ضعف مپاهام

 .   رسوندمهانی لباس کي به زور به گوشه دستمو
 ...   شدي جورهی و نگام کرد، چشماش برگشت

  چته؟:  به بدن لرزونم انداخت و اروم گفت ینگاه
 !   بزار روشنش کنمه،یکی تاري توتی زندگزی دهلی باشه، ولونی هذدیشا:  و گفتم دمیخند



              زیرمان دهل                                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 49 

 !!!   شدکی تارزی چشمام دهلي جلوی تا شد و چشمام بسته، زندگپاهام
 )هانیک(

 .   پرت شد به سمتمفشی نازك و ضعجسم
 !!!   بودخی کمرشو چنگ زدم، چقدر محکم
 ...   بودشی و سرش اتخی بدنش

 !!!   بشهتیزی چزارمینم!!  بهش نگاه کردم، نه ی نگرانبا
 !!!  ییییییاکبر!  ياکبرررررر: داد زدم ..  دمیشنی پچ پچ بچه ها رو ميصدا
 .  نگاه کرددمیلرزی و به من که از خشم مدی پا کوبهی سالن و ي تودی دوي اکبرسها

 !   شدهينجوری چرا انیبب.  بعد باال سرشم قهیدو دق...  باال يبریسپه بانو رو م -
 .   و به سمت اسانسور بردنرونی بدنی از بغلم کشی تکون داد و با مونا، ماهيسر

 .   مشت تو صورتش زدمهی رسوندم و نی تکون دادم و بعد با دو قدم خودمو به رادکمی دستامو يانگشتا
 .   کوبوندمش و دوتا مشت محکم نوش جون شکمش کردمواری گرفتمش و به دقهی بعد بارمان بود که از نفر
 ضعف سپه ي عهی شده ماقوی دخترك رنی همه سال، انینگو که بعد از ا:  برم شادناز با پوزخند گفت ری خواستم به سمت امتا

 !!!  ساالرمون
 !  بزار بسوزه! سوخت ؟:  شدم و گفتم رهی پوزخند بهش خبا

 :   شده بود پاك کردی لبشو که خوني گوشه نیراد
 ...  شهیشما هم!!!  هی اون، صالحیول -

 !  ستین:  زدم داد
 !!!  ستی که کوسه نشیلی ؟ فامهی کست،یاگه ن:  ولو شد و با پوزخند گفت نی زمي کرد و روي سرفه ابارمان
 .   صورتش گذاشتم و خم شدميروم رو از پاهامو ایکی صاف کردم و با دو قدم خودمو به سمت بارمان رسوندم، بلوزمو

 .   به گوشم خوردفشی ضعي ناله يصدا
 !!!!  هیخرسند...  شیلیفام...   ِ یاسمش ماه....  نیبیب -
 !  ؟هیجد:  و گفت دی خندریام

 خودم دو ی جواب بدم ؟ وقتیچ.  صورت بارمان برداشتم و به سمت پله ها رفتم و سوالشو بدون پاسخ گذاشتم ي از روپامو
  به شکم ؟؟؟؟

 .   داده بودمی ماهي که دستور اماده شدنش رو برای به اتاقدمیرس
 ...   داخلرفتم

 .   بودنختهی رشیشونی پي بودن و رودهی بود، از شدت عرق موهاش به هم چسبی سر ماهي روسی دستمال خهی
 .   سرم وصل بودهی دستش به
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 :   بهم کردی نگاهمونا
   ؟يدوسش دار -
 .   جا خوردمشی سوال ناگهانزا

 !  نه:  گفتم ي و با خونسرداوردمی خودم ني روبه
 !  ی ماهچارهیب:  انداخت و گفت ی به ماهی نگاهی ناراحتبا
 .  شهی ضعف کرده، خوب مکمی:  و دم در بود که گفت رونی سها از اتاق زدن ببا
 ...  رونی اتاق رفت باز

 !   کردم، دوسش نداشتمدشی رنگ پري به چهره ینگاه
 .  تخت انداختمي نشستم و پاهامو روی صندليرو
 !   من و توستانی آنچه م،ینشود فاش کس:  لب زمزمه کردم ریز

 ...   شدمرهی ناله اومد، چشمامو باز کردم و بهش خيصدا...  زدم و چشمامو بستم ی جونمهی نلبخند
 ...  هانیک:  دینال
  جونم ؟:  لب گفتم ریز

 !!!!   نداشتممممشدوس
 .  دمتیخواب د:  گفت ی جونمهی باز کرد و با لبخند نچشمشو

 .   چشماشو بست و به خواب رفتدوباره
 

   سر بزن به خوابمي کردوقت
 !   اگه من بخوابمالبته

 
   کردمشی نگاه به سرم خالهی

 .   سوزن رو از دستش خارج کردماطی رو بستم و با احتچهیدر
 !  من دوسش نداشتم...  نه دم،ی صورتش کشي زخماي رویدست
 .   شددازی ظهر بود که از خواب بيکاینزد
 !  ي شدداریچه عجب ب:  گفتم ي خونسردبا

 .  شدمی نمداری بیکاشک:  زد يپوزخند
 .  دمی محیتوض:  کردم و اروم گفتم يزی راخم

 .   سکوت بهم نگاه کردتو
 باند نیا!  ی در حد چییقانونا!  هیما کارمون قانون شکن! نه ...  ناینه در اون حد خطرناك مثل مواد و ا!  هیای باند مافهی نیا -

 بچه ر،ی به جز ام،ینیبی منجای که ایی بچه هانیا...  هیاما بق.  من و پوالد شکل گرفت ي با همکارشی سال پشیحدود ش
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 که فقط قانون بشکنن و صادرات و واردات نجای امی کار بودن، با پوالد جمعشون کردي هابچه ای ی پرورشگاهای ي فراريها
 گروه نیهر کس که با من بگرده، وارد ا...  خودت یفهمیم...  معتاد و هرزه و اشونی سرهی نکهیجا ا!  بکنن یرقانونی غيها
 .   من سپه ساالرمنجا،یو ا!!!  همسر سپه ساالر ینی.. .بانو  سپه!  ي گروه شدنی وارد ای خاصگاهی جاهیبا ... اما تو ...  شهیم

 :   بهم انداخت و لباشو با زبونش تر کردی رمقی بنگاه
  خطرناکه ؟ -
 !   سه سال حبسههی فوقش رنیگی که نمرنینه در اون حد، ما رو اگه بخوان بگ -
  چرا من ؟ -

 ...   نگاه کردمبهش
   ؟؟؟ی چگی ؟ فوقش رشتت، فوقش برادرات، دی باشنجای اگه ايدی از دست مویزیچ -

 :  زدي محولبخند
   ؟یتو هست -

 .   شدمرهی خبهش
   ؟يرینم. همه خوبن ... همه جا خوبه ...  خوبه یتو باش -

 .   کرده بودمسکوت
 ...  می قبلینه خانواده مهمه، نه رشتم، نه زندگ:  بغض گفت با

 :  ختی اشک ري اقطره
 !  ادی نگهی دترسمی نصف راهو با من اومد، مم،ی زندگ نفر هست توهی یول -
 .   جام بلند شدم و تو سکوت به سمت در رفتماز
 من و توست، تا اشارات نظر نامه رسان من و انی انچه مینشود فاش کس:  که بشنوه گفتم ي طوری رو باز کردم و اروم ولدر

 !   که زبان من و توستستیپاسخم گو به نگاه...  گوش کن م،ی گویگوش کن با لب خاموش سخن م. توست 
 .   حرف اتاق رو ترك کردم و در رو بستمیب

 ...   کردم و راه افتادمبی جي و دستمو تودمی کشیقی عمنفس
 ! شودی تو به سر نمی همگان به سر شود، بیب:  و گفتم دمی لب خندریز
 

  ستمی بچه ها باعث شد که از حرکت واي صدای سالن اصلکینزد
 .  زدمیم) سوت زد(  دختره خوشگله هااا، ناموسن اگه سپه بانو نبود مخشو سه:  نیراد

 !  دختره هم به تو پا داد!!!  عقل نیریبرو بابا ش:  شادناز
   نه ؟يسوزی ميدار:  رضا

 !  بسوزم ؟دی بایواسه چ:  شادناز
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 ي هم سپه بانو شدن، اما اتاق کنارایلی خی اومدن تا سپه بانو بشن، حتایلی خدیشا!  سپه بانووو  سپه بانو، اتااااق،یماه:  رضا
 !   اتاق سپه ساالر رو صاحب نشدن

 ی صالحهی با ي خرسندهیامکان نداره !!!!  ههههیصالح...  دختره نیا! اسکال رو باش !  ؟؟؟؟ هه ياالن با من بود:  شادناز
  ؟! به تو گفته یمونا چ!  داشته ي نقشه اهی هانیبعدم، حتما ک! جفت بشه 

 ؟ انهی ي که دوسش داردمی اوومد ازش پرسهانی بعد که ککنه،ی زمزمه منوی دختره بنده خدا اسم انی ای هدمیبابا من د:  مونا
  گفت نه
 :   زدی بشکنشادناز

   ؟؟؟؟يدی ؟؟؟ ديدید -
 !  دهی جواب می رد گم کنای ده،ی جواب نمای نهایک...  نیبیب:  بارمان

 :   بشکن زدنیراد
   ؟؟؟؟يدی ؟؟؟؟ ديدید -

 .  یشناسی رو بهتر مهانیک تو!  تو بگو ری که هممون رو سرکار گذاشته باشه، امکنمیحال م:  پوالد
 .   خودشون دوتاسنی هست بی هر چدونم،ی نميزیمنم مثل شما چ!  بگم وی همه چسی قرار نشناسمش،ی میوقت:  ریام

 .   وارد سالن شدمهی محکمم رو در اوردم و بعد از دو ثاني قدم هايصدا
 :   کردمنی نگاه به رادهی
  پوالد مهرداد چه خبر ؟ -

 .  فرستهی بار رو ميگفت امشب عکس ها:  بارمان
 ! مهرداد چه خبر ؟! پوالد  -

 .   جا سکوت شدهمه
 :   شدرهی با اخم بهم خبارمان

   ؟میستیما ادم ن -
 .   و سرمو تکون دادم  کردمینچ
 !؟!نگو به خاطره اون دختره س !!  هانیک -

 اورده بود رفتی که بارمان با هزار زحمت از جی اسبي به مجسمه ی لبخند محو دستهی در اوردم و با بمی جي از تودستمو
 .  دمیکش
 :   نگاه خونسرد به بارمان کردمهی بهش زدم و یتق
  کدوم دختره ؟ -

 :  کوله کرد  و دهنشو کج ولب
 .  سپه بانو -
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 !  اها، اون -
 شی سال رابطه اوردکی که بعد از ياون دختر...  نکن المصب ی منو عصبنقدریا...  هانی منو کنیبب:  داد زد تی با عصبانهوی

 !!!   باشه و بشه اونین کج دههی تونهیقطعا نم!!!! ي داد  اون اتاق، بهش لقب زنت روي گروه، تونی ايتو
 :  دمی سمت و دوتا انگشتامو بهم مالبرگشتم

   ؟رسهی به تو میچ -
 نداره که يزی چهانیجوش نزن، ک: پوالد اروم بلند شد و رو به بارمان گفت .   سرخ شده بود تی شدم، از عصبانرهی خبهش

 .  بگه
   .. یماه: مه کرد  بزنه مونا زمزی داد زد و تا اومد حرفهی و دی ترکبارمان

 .    پر از عرق از جاش بلند شده بودیبدن  زده بود و با تن وواری به دهی دستاشو تکی و به پشت نگاه کردم، ماهبرگشتم
 .   چاقو بودهی بود و دستش ی خونصورتش

 ....  را..چ... هان ...یک.. چرا :  زد و اروم گفت ی نفسنفس
 .   کردم که نوکش قرمز بودیی به چاقونگاه

   کردم زی رچشماموو
 ...   شدمرهی خی با نگرانبهش

 !  ؟میبکش..... که .....  که يرد..و او..من -
 .  ختی چشماش اشک ريتو

 !  ایعوض
 .   متر عقب تر رفتنهی داد زدم که همه بلند

 !  هی بودم که کاره شادناز عوضمطمئن
 !   زخمهیشکاف و ... سش توجه ام رو به رون پاش جذب کرد  لباي رفتم که خون روی سمت ماهبه

 .   رفتمرونی به کار شدم و بلندش کردم و با دو به سمت بدست
 :  دمی بارمان رو شنيصدا

   بود ؟؟؟یکار کدوم احمق -
 .   کمشهاحمق

 .   اماده کنننوی به سه چهار نفر دستور دادم که ماشعیسر
 .   کردمی گشاد مونا رو تن بدن ماهلباس

 . کنهی مهی داره گردمید
 .   ببوسمشخواستی شده بود که دلم می و خواستن  مظلومافشی قاونقدر

 ...  کشمشیم..  نکن هیباشه، گر:  پاك کردم و گفتم اشکاشو
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 :   قطع کردهی با گرحرفمو
 !  خودم کردم - 

   ؟ی چینی...  از کار افتاد دستام
 :   ش شدت گرفتهیگر
 !    چرادونمینم...  شدم مونی چرا پشدونمی نمیول...  رمی کنم که بميزیخون ر خواستم اونقدر -

  مگه من چقدر بدم ؟:  گفتم مات
گوه ...  کردم  غلط...  هانیغلط کردم ک:  محکم دپر گردنم حلقه کرد و دم گوشم زار زد   تو بغلم و دستاشودی سفت پرهوی

 !!!   ولم نکنهانیک...  هانیک.  دی کششهیتو نم  اصن ؟ نفس بدونتونمی تو مگه م نمن بدو... خوردم گوه خوردم 
 .  رونی بایحاال هم برو تو اتاقت تا اخر شب ن. باشه :  و اروم گفتم رونی بدمشی بغلم کشي تواز
 :   نگام کردشی درشت اشکي چشمابا
  ؟یاز دستم ناراحت -

  سکوت
 ...  ينجوری نکن اهانیک -

 سکوت
 ...   نکنتمی اذهانیک -

 .   نشست و بلند بلند زار زدنی زمي ش شدت گرفت و روهیگر
   ؟یفهمی چرا نمهانیک -

   اروم باش بزار اروم باشمکمی؟؟ ! یفهمیتو چرا نم:  داد زدم بلند
 :  تر شد  ش ارومهیگر يصدا

 هم به ی خودکشی حتنجایا...  ی باشي قودیبا!  ي دارادی دارم دشمن زادی دشمن ز،ي اومدی وليومدی مدینبا...  منونیبیب -
 ....   هستمی تا وقتخوامیازت م!  يریمی بخوامم میمونیبخوام زنده م! دستور منه 

   سمتش و رو به روش زانو زدمبرگشتم
 ! یزنده بمون -
 
    گرفتم و بلندش کردم  کتفشوریز

 اتاقت امی م9 راس ساعت اد،ی در نمکتمی تو اتاقت جی از در پشتيری ميبا محمد:  تو چشماش نگاه کردم و گفتم صاف
 ؟! شد رفهمیش. باهات حرف دارم 

 .  با بغض و ترس تکون دادسرشو
 صورتش فوت کردم و زمزمه ي تا چونش رو مس کردم و تویشونی صورتش چرخوندم و با کف دست از پي چشم توکمی

 !   نکنهی گرچوقتیه: کردم 
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 .   خوردی بلند من تکوني از صدای که ماهي بلند داد زدم محمدبعد
 .   دادی روم ظاهر شد و سالم نظامي جلويمحمد

  برو.  مجهز بره اتاق   هم بگوي اتاقش به اکبری از در پشتيبریبانو رو محفوظ م:  تکون دادم و اروم گفتم يسر
دست مشت شده اش رو برداشت و   چروکم کرد ورهنی به من و پی نگاهی شد که ماهی و منتظر ماهدی دوباره پا کوبيمحمد

 ...  پشت به من کرد و رفت
 . دادی زدن پاش قلبم رو فشار ملنگ

   روشن کردم و به سمت سالن رفتمگاری سهی و دمی نفس کشکمی
 .  مینبود چکدوممونیبخدا ه:  پاشد و گفت عی من سردنی با دنیراد
 .  زخم شده بود...  دونمیم...  مدونیم:  تکون دادم و گفتم يسر
 !   بشهی و رضا، سالن خالنی رادو ریجز ام:  نشستم و دستور دادم ی صندليرو

 .   و شادناز با اخم نگام کردن و رفتنبارمان
 .  مونا هم که نبودن  وپوالد

 .   از در خارج نشهیی رو بستم که محافظت رو زدم تا صدادر
 .   کردمی اشتباهکی... من  : خاموش کردم و گفتم گارمویس

 :   شدمرهی خبهشون
!  باندا خطرناکه ي هی توش و رقابت ما با بقيادما...  ی ولستی باند خطرناك ننیدرسته ا  . شدی مي بازنی وارد ای ماهدینبا -

 ...  ستمی نیمن عاشق ماه
 :   شدمرهی تک تکشون خي چشمايتو
 که خواستم لقب بانو رو بهش بدم تا یو ماه...  زنی خانواده عزکی باند واسم مثل ي که اعضانیدونیم... برام مهمه  -
 !  بازم دشمن هست... اما .  در امان باشه شتررریب

 :   شدرهی بهم خرضا
   ؟هی ما چي فهیوظ -

 !   جز مراقبتيزیچ:  زدم و گفتم يپوزخند
   ؟ی چیعنی:  ریام

   ؟می بکنمیتونیم  کاریمگه ما به جز مراقبت چ:  نیراد
 !   بشه کفتارری شر،ی بشه شیماه...  به مراقبت نداشته باشه ازی نی تا ماهنیکن يکار -
   ؟می اموزش بدیعنی:  ریام
 !   شده گرگ،ی ماهنمی ببخوادی دو هفته دلم منی ايتو.  برم ماکو با پوالد و بارمان دیبا.  ستمی من دو هفتع نن،یافر -

  باغ وحشه مگه ؟: گفت   ودی خندنیراد
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 .   ندادمی جوابی ولدمی خندبهش
 .   شد9 ساعت

 .   و در اتاق رو باز کردمی رفتم سمت اتاق ماهاروم
 .   در برگشت سمت مني نشسته بود و با صدایی نانویصندل يرو
 :   دادمهی رو بستم و بهش تکدر
   ؟يبهتر -

  .  باز و بسته کردپلکاشو
هم .  کشنی من و تو دارن نقشه مي واسه نابودایلی در، خنیپشت ا!  می هستیکی... من و تو .  ی باشفی ضعخوادیدلم نم -

ازت !  ی دست به کار بشدیتو با...  ستمی که من نییموقع ها... قدرت تو،  قدرت منه ! منه  ضعف تو، ضعف! من، هم تو 
بخور تا .  عتهی قانون، قانون طبنجایا!  ی گرگ باشدیبا ... ي رو، کنار بزاريورد تا االن درر اي هر چقدر احمق بازخوام،یم

   ؟یفهمیم!  یخورده نش
 .  می سکوت بهم زل زديتو

 :   پر از اب شدشی مشکيچشما
   ؟ي شدکی نزدنقدری ا،یک -
 .  دونمینم -
 !    باشمی خوبي همپادمی قول م،ی ولدونمینم... منم  -
 
 ) یماه(
 ...  گردمی برمی برم ولدیگفت با...  رفت هانیک
 .   تختم نشستمي حوصله روی صبحه باز
   چشمام گود رفته بودری نگاه کردم، موهام وز شده بود و زنهی اي خودم توبه

 .   جون گرفته بودمکمی امروز تازه
 .   بودن نگاه کردمدهی که واسم خریی لباس هابه
 .  هام زدم به موي شونه اهی و دمی سه ربع پوشنی بلوز استهی شلوار و هی

 .   شدمرهی خشی ارازی مبه
 .   بودزی سر و کش و تل پ همه چي رهی گ،ي مختلف، ادکلن و عطر و اسپريتا ماسک مو و انواع سر ها...  بود زی چهمه

 .   اتاق شاهانه داخل اتاق بودسی سروهی
 .   بودن، تک تک برداشتمشون و به گوشم زدمنی همشون نگزی مي روي هاگوشواره

 .   سوراخ بودهی ناح12 از گوشم
   لبمم زدمرسیپ
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 .   بستمشونرهی گهی شونه کردم و با موهامو
 :  رضا اومدي به در خورد و صداي اتقه
   تو ؟امی بتونمیبانو ؟ م -

 .  ایب:  گفتم ي گرفته اي سرم انداختم و با صداي رویشال
 .  وارد شدننی باز شد و رضا و راددر

   ؟يصبحونه خورد:  اروم گفت رضا
 .  یخب اوک:  بود اشاره کردم که گفت ی عسلي که روي صبحونه اینی سبه
 .  شهی هاتون شروع منی چون از فردا تمرمی صحبت باهاتون بکني سرکی میبانو اومد:  گفت نیراد

 ...  یکی االن هانیتو و ک...  یدونیم.  ی بشهی وارد قضيقراره جد:  نگاهش کردم که رضا گفت گنگ
 :   قطع کردمحرفشو

 .   گفتههانی کدونم،یم -
 :  تکون داديسر
 ...  خب ضعف تو!  زی عزهانی از کیمرس -
  دونمیم.  هانهیضعف ک -
 ...  قدرت تو..  یمنته.  زی عزهانی از کیمرس! بله  -
 .  دونمی منمیا..  هانهیقدرت ک -

   ؟ي نداريکار.  رمی من ممونهی منیراد.  اومدم یچیخب من اصن واسه ه:  گفت کالفه
 .   رو برداشت و رفتینی گفتم که رضا سی ارومي نه
 .   شده بودم، خنده ش جمع شدرهی بهش خي و جدنهی من که دست به سدنی و با ددی خندنیراد
 ..  خب -
 .  نی بپرسنی داریمن اومدم تا شما هر سوال...  یعنی زهیاها چ -
   ؟هی ماله کلشی اتاق، وسانیا -
 !  گیبانو ماله شماس د -
   ش کرده ؟هی تهی که کنهیمنظورم ا -

 خرت و پرت و لباس دخترونه ي سرهی نجا،ی اومدی سپه ساالر هر موقع که مش،ی سال پکیحدود :  و گفت دی خنداروم
 اتاق نی نفر وارد اکیتا قبل از شما فقط .  دیفهمی مگفتی ؟ مهی واسه کمیگفتی بهش می و وقتگرفتیهر روز م. دستش بود 

 !!!   رو نداشتنای کمد و انی تخت و انی ای حتنجای بود، انجای اون نفر که ایو حت! شد که روز بعدش پخ پخ شد 
   دوست داشت ؟ویکس...  هانیک -
 .   ساکت شدهوی
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 !   ندارهي ای معنچیعشق واسه سپه ساالر ه:  گفت هی از چند ثانبعد
 .   سکوت شدموننیب

 :  دی پرساروم
    ؟يدوسش دار -

 .  نهی تا قطره اشک مزاحم رو نبری انداختم زسرمو
 هانی بود و کهانی سال، شب و روزش کهی نیتو ا! مگه من از سنگم ؟:  گفتم ي لرزون و گرفته اي باز کردم و با صدادهنمو

  حق ندارم دوستش داشته باشم ؟)  ام اوج گرفتهیگر... (
 !  شهیدرست م:  به سمتم گرفت و اروم گفت ی شدم که دستمالرهی خبهش

 !  ی حساب کنیتونیرو من م:  سر جاش و اروم گفت نشست
 که از خنده کردی مفی تعري و طورکردی مفی بامزه تعري داشت واسم خاطره هانیاون روز تا شبش راد.  بهش زدم يلبخند

 .  يکردیغش م
 عاشق رنگ هانیک.  می بوددهی خرهانی که با کي ای مشکشرتی با ساپورت و سودمیلند پوش بنی استرهنی پهی بعد روز

 !  بودیمشک
 . رونی رنگمم رو هم انداختم و رفتم بی چروك مشکشال
 .   دنبالمایب:  بهم کرد و گفت ی نگاهنیراد

 .   دنبالش راه افتادماروم
 .   یتی گرافي بود با نقش و نگار هاکی تاري راهروهی
   کجاست ؟هانی االن کیعنی.  گلوم برامده شد بیس...  افتادمزی دهلادی

 .  دیچی راهرو پي رو باز کرد که نور با شدت توي درنیراد
 .   جا به جا کردم و از در خارج شدمی رو کمنکمیع
 .  بزرگ هم وسطش H  عالمتهی بزرگ بود و نی زمهی
 .  ود اون طرف بي و کاغذی چوبي ادمک هاي سرهی

:  گفتم هی بلند زدم و دستامو بردم باال و با حالت گرغی جهی و دمی چشمام دي که چرخوندم، سوراخ تفنگ رو جلوی کمسرمو
 !!!  ممیمن تسل

 ریصبحت بخ!  یچه گناهکار خوب:  که با خنده گفت دمی رو دریچشمامو که باز کردم ام.  خنده بلند شد ي صداهی از دو ثانبعد
 . 

 .  ری رفت و من موندم و امنی گفتم که راديری بخصبح
 بانده، بلده از خودش مراقبت نی که تو ای که بالخره هرکیدونیم!  تمیراندازی تیمن از امروز مرب:  رو چرخوند و گفت تفنگش

 ....   منونیبب..  ی حمله کندیبا!  ستی بدم که فقط مراقبت الزم نادی تا بهت نجامیحاال من ا! اال تو . کنه 
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 .   گلوله مهمونش کردهی ی وحشتناکي شد و نشونه گرفت و با صدارهی خي دور دست و ادمک کاغذبه
 .   خالدون سوراخ شده بودهای بودم که تا فرهی سمت من که مات و وحشت زده هنوز به قلب ادمکه خبرگشت

  ؟؟؟ییکجا...  یماه -
 ...  یگفتیم!  یچی هیچیها ؟ ه:  تکون دادم و گفتم سرمو

 !  خالصه که قراره خوش بگذره! اره  -
 ی من فقط رولت روسی بود اشاره کرد و اسم و کاربرد همشون رو گفت ولنی زمي که رویی دورتر که به اسلحه هاکمی میرفت

 .  موندادمی رو ریو هفت ت
 ..   بار اسماشون رو بگوهیخب،  -
 .   خواستمییاهنما رهی موندم و ازش دمی که رسی سمت چپ شروع کردم و به دوماز
 !   هستکمیکوچ... اولش ك داره  -
 !  کتلت... اها اها  -
 .   اومدی خنده و خنده ش هم بند نمری بلند زد زهوی

   ؟هیکتلت چ... کلت :  کردم که با خنده گفت اخم
 :   اشاره کردگی دیکی رفتم که به ي غره اچشم

 .  شهیاونم با ك شروع م -
 .... شنکفیک:  فکر کردم بعد داد زدم یکمی

   ؟؟؟هیچ:  شدم و بهش گفتم ی خنده که شاکرهی زد زباز
 !!!  ي ای تو عاليوا...  دختر جون نکفیکالنش -

 .   نخندمکردمی می سعی خنده ام گرفته بود ولخودمم
 ..  شهیاقا، صبحانه داره سرو م:  اومد سمتمون و گفت ی سوال ازم بپرسه که کسهی خواست

 .   االنمیایباشه، م:  سرشو تکون داد و گفت ریام
 .  بفرما صبحونه:  من نگاه کرد و گفت به

   تو سالنمیرفت    
   و مونا و رضا نشسته بودنشادناز

 .   زدم هر چند محوي مونا نشستم و بهش لبخنديرو به رو 
 .   بودنزی هم سر مگهی نفر دچند

 .  کنمی مشونیمعرفبانو، :  قبل از نشستن گفت ریام
 :   رضا اشاره کردبه
  رضا، مسئول نرم افزار و هک -
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 :   مونا اشاره کردبه
  مونا، مسئول تدارکات -
 :   شادناز اشاره کردبه
  ی منشیی جوراهیشادناز،  -

 .   اشاره کرد و سمت هاشون رو گفتگهی به چند نفر دبعد
 .   دمش هستی ولستی نهانی کد،ی ترسدیالن بااز ا:  گفتم که شادناز با پوزخند گفت یخوشبختم

 .  میحوصله غرغر هاتو ندار! خفه شو شادناز :  زد پشتش و گفت ری با هفت تریام
 .   کردي دندون قروچه اشادناز
   خوردزی به منگاهم

 ...   ویی قهوه، چاک،ی ک،ي بندرسی کره، خامه، املت، انواع مربا، سوسر،ی مرغ، نون، پنتخم
 .  دی سر رسنی و شروع به خوردن کردم که راددمی بشقاب کشي خودم توي واسه ری نون و پنکمی

 !   معضالتي مسئول فراهم اورنیراد:  سالم کرد که شادناز با حرص گفت بلند
 . .   بودنیمنظورش ا! من مشاورم :  و رو به من گفت دی خندنی رادی ولدمی رو نفهممنظورش

 :   چنگالش رو انداخت تو بشقاب و از جاش پاشدشادناز
   تر ؟ي تو سرنیشغل از ا -
 .   از سالن خارج شدنی تنه به رادهی با

 !   سر جنگ داشتيبا همه انگار...  بود ي طورهی شادناز
 .   بخورمیی هواهی تا رونی سر رفتم بهی نی از صبحونه با رادبعد
 .   زنگ خوردمی که گوشزدی داشت حرف منجوری همنیراد
  "هانیک" بود تعجب کردم می گوشي که روی اسمدنی ژاکتم در اوردمش و از دبی از تو جی حوصلگی ببا

  نی هول کردم که پام به سنگ خورد و محکم افتادم زماونقدر
   رو باال گرفتم که نشکنهیگوش
  ها ؟:  سبز رو لمس کردم و با هن هن گفتم ي سرمو اوردم باال و دکمه عیسر

 :   اومدی ارومي خنده
   ؟ي به آب دادیباز چه دسته گل -
 :   نشستم، لپام سرخ شده بودنی زميرو
 !   کنیچیباور ه -

 :  دی لرزامی دند،یخند
   ؟ی دختر لپ گليچطور.  کنمی میچیباشه، ه -
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 :   داغم گذاشتمي لپاي رودستامو
 !  خوبم...  یعنینه ! ها خوبم ! خوبم ؟ -

 .   جهنم شدد،ی خنددوباره
   ؟گذرهیچه خبرا ؟ خوش م -

 :   صدامي شدم، غم نشست تويجد
 !  نه -

 !  ستمیبگم که خوب ن!  بگم که برگرد ،یستی بگم تو ندادی اجازه نمغرورم
 چرا ؟ -

 :   بهانه جور کردمهی عیسر
 ...  اخه از -

 :   قطع کردحرفمو
 !   برم، فعالدی بایشونیماه پ -

 !  رفت...  بوق يصدا... رد قطع ک...  موندم
    پرت کردمي ورهی رو به ی و گوشدمی کوبنی زمي حرص پاهامو روبا

 .   بغل گرفتم و سرمو روشون گذاشتمي توزانوهامو
 .  کردی متمیغرورم اذ!  کردی متمی گلوم اذبیس
 .   سال کم نبود باهاش بودنکی

 .  بودبد
 .  بودخالف
 .  نبودخوب

 . .  خوردی من نمبه
   واقعا چرا ؟خب
 :   شونم نشستي رویدست

   بود ؟هانیک -
 .   تکون دادمسرمو

   گفت ؟يزیچ -
   گفتمینچ
 ... دارهی بشهی شبا همزنه،یشب بهت زنگ م. سرش شلوغه  -

   اوردم باالسرمو
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 ی فکر کردم کاره قاچاقنجا،ی امنو اورده بودن...  نبود يعاد.  دمی واقعا ازش ترسدمشی بار که دنیاول:  کنارم و گفت نشست
باعث !  منه لی دلهانیک...  ساده ام کال کمیمن .  هانهی هم کلشی اما دوستش دارم و دلستیدرسته بازم کارم خوب ن! هیزیچ

 جالبه م،یدونی داره که ماها نمي هنوزم اسرارهاانیک...  خودش ی ولمی قدرتمند بشمه باعث شد هینی. شد قدرتمند بشم 
 .  یدونی هست که نمزای چیلیخ..   تا االن وارد اتاقش نشده چکسسسی هیبدون
 :   نگاه کردبهم

 !  برو جلو...  ییتو استثنا -
 .   شدشب
 .   برنج رفتم تو اتاقمکمی از خوردن بعد
 .  ساعت رو نگاه کردم..   تخت نشستم يرو

   دوازده بودساعت
 !  ی غرور لعنتنیا..  یا زنگ بزنم ولدستمو بردم ت...  افتاد زی مي به تلفن رونگاهم
 .  اومدنی ماشي  صدادمی و دراز کشدمی کشدستمو

   گرفتمیبی عجاسترس
 .  رونی برفتم
   نبودنچکدومی ها هبچه
 .   سالنی و رفتم سمت در بزرگ و اصلنیی ها رو اومدم پاپله
 ...  نکهیمگر ا...  شهی خاموش نمای از ساعت دوازده به بعد روشن ینی ماشچیه

 .   باز کردمی و بزرگ رو به سختنی تکون دادم و در سنگسرمو
 .   رعد و برقيصدا...  زدی ميدی شدبارون
 .   انداختنی زمي رو روی کسي هی رعد و برق ساییروشنا

 :  روحمو اروم کرد... برق رو خاموش کرد ... صداش رعد رو برد .  ترس نگاهش کردم با
 ...  یماه -

 . . . تواومد
 .   سر و وضعش دلم رفتدنی داز

 .   بودی و صورتش خونسر
 .   تفنگ بوددستش
 .  ومدی صدام نی باز کردم ولدهنمو
 .   و از پشت موهامو گرفت و منو پرت کرد تو بغل خودشدی صورتم کشي روشیبا دست خون...  جلو رفتم

 ...    شدی زده اشکام راهرتی حهمونجور
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 !   بوداری که اغوشش همان اغوش ییگفتم بروم به وطن، جا...  اوردمی ؟ دووم ني کردکاریچ:  بم گفت ي همون صدابا
 :   بالخره در اومدصدام

 !  ي اومدرید -
 !!!  اره! شب ؟ -
   ؟ينجوریچرا ا -
 ...  بخاطر تو -
  من ؟ -
   ؟يدیگل هامو د! تو  -
 .  اشکامو پاك کردم...  اومدم رونی بغلش باز

   بودی ها خوناسی..  بود اسی گل  دستههی دستش
 !   که سوختمرمی از دستش بگخواستم

 .   من سقوط کردیمرد من، زندگ...  تعجب بهش نگاه کردم که سقوط کرد با
 .   شونم افتادي روسرش
 .   گونه ام سر خوردي از رواشکام
 ....   شده بودیزخم!  رو بردم باال و به خونش نگاه کردم می خونيدستا

 .  دمی پري بلندغیواب با ج خاز
   سمت تلفندمی دوعیسر

 .   خوردمي صد باری سهی لمی عجله داشتم که به وسااونقدر
 .   رو گرفتمهانی کي لرزون شماره ي بلند و دستاي هی گربا

 .  ومدی هقم بند نمهق
   شده ؟ی چدنیپرسی می من وارد اتاق شده بودن و هي از صدانی و مونا و رضا و رادریام

 :   از چهار بوق برداشتبعد
  الو ؟ -

 !   بلندیلیخ...  هی گرری زدم زبلند
 .  زدمی نشسته بودم و از ته دل زار منی زميرو

 . ادی م بند بهی گرشدی هم باعث نمی از پشت گوشهانی کي نعره يصدا
 :   سمت تلفندی دوعی سرریام
 ...  ستی نيزینه چ -
- ... 
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 ...   حالش خوبهی ولدونمیبخدا نم!  داد نزن هانیک -
- ...  
   ؟؟؟ي اوونهی دنجا؟؟؟ی ايای بیپاش -
- ....  
 !  باشه!  بهت زنمیزنگ م...زن... باشه باشه !  بت داد نزن گمیم -

 .   من نشست و تلفن رو دستش گرفتيجلو. . رو قطع نکرد تلفن
   شده ؟ی چ،یماه:  گفت اروم

 !  وود.بوو..دهه ..ورررر..ر خ..یتت... تتب داشت ..تت... د..ببو..ده ..اور..گگل .گ... خون ..خو...  هانیک..یک:  سکسکه گفتم با
 .   شدي اشکام جاردوباره

 !  دهیخواب بد د:  اروم پشت تلفن گفت ریام
 .   رو داد دستمی بهش گفت که گوشی چهانی کدونمینم
 .   ری امویبده گوش!  شتی پي زودامیم...  یشونیتحمل کن ماه پ!  ستی ننجای اي خطرچیباشه ؟ ه.. من سالمم  -

 .   بهم اب بده گفتم برهخواستی و به مونا که با زور مری رو دادم دست امیگوش
 .   همه رفتنقهی از دو دقبعد

 !  داستان بگو... واسم :  گفتم هانی رو دستم گرفتم و به کیگوش
   ؟يمگه بچه ا -
   ؟یشعر چ -
 ...  ستی صدام خوب نی خوندم ولیقیموس -
 .  پس حرف بزن بام -

 ..    کردسکوت
 ! هان؟یک -
  بله ؟ -

 !   جانمگفتی مقبال
 .  مواظب خودت باش...  یچیه -

   زودتر از من قطع کرداون
 ؟ چرا ؟؟؟؟! هانی کینی شده ؟؟؟ چرا تو ایچ....  شد ي جاراشکام

 
 ) هانیک(

 .   گذاشتم کنار لبمو روشنش کردميگاری انداختم و سزی مي روپامو
 .   شدمرهی خزی مي رولی موبابه



              زیرمان دهل                                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 65 

 ...  لی به ساعت، به موبال،ی ساعت، به موبابه
 .   زنگ خوردل،ی اومدم دست ببرم سمت موباتا
 !   زنگ زدهی افتاده که کسیحتما اتفاق.  تعجب بهش نگاه کردم با

 .  یگوش برداشتم عی انداختم و سرپاهامو
 :   برداشتمعی به شماره هم نگاه نکردم و سریحت
  الو ؟ -
 !   مردهی کسي انگارزدی زار ميطور.  تو گوشم دیچی پی ماهي هی گري صداکهوی
   شده ؟؟؟یچ -

  هیگر
   ؟؟؟؟؟ چت شده ؟؟؟؟؟؟؟یماه -

 :   کوبوندمواری رو برداشتم و به دزی مي رووانیل!  شدم یعصب
   شدههههههههههههه ؟؟؟؟؟؟؟یبهت گفتم چ -

 ...   بودریام!  ی تو گوشدیچی پی نفس کسيصدا
   شده ؟؟؟؟؟يزی چریام -
  ستی نيزینه چ -
   ؟؟؟؟؟؟ستی نيزی چیگی انگار ننه باباش مرده بعد مزنهی زار ميد المصب دختره نشسته داره طور -
 ...  حالش خوبهی ولدونمیبخدا نم!  داد نزن هانیک -
 .  کنمی می اونجا به همتون حالامی مافتمیمن امشب راه م.   خوبهیگی که ميخورد..  گیلیتو خ -
   ؟؟؟؟ي اوونهی ؟؟؟؟؟ دنجای ايای بیپاش -
 .  زنهیاالن زنگ زده به من سه ساعته داره زار م.  یکثافت تو قرار بود مراقبش باش.  اصن وونمیاره من د -
  زن.. باشه باشه !  بت داد نزن گمیم -
  داد بزنم اصنخوامیم -
   بهتزنمیزنگ م -
 .   بهشویبده گوش -
 .  باشه -

 .   شدهی ماهکی نزدی گوشدمی هق هق که اومد فهميصدا
 .  رفتی تهش ملتری تا فگاری و هر سشدی روشن مگاری و هر لحظه سکردی مفی تعرداشت

 .  دهیخواب بد د:  اروم گفت ریام
 .   بهش کارش دارمویبده گوش -
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   جا به جا شدیشگو
 : شناختمی رو هم ممی ماهدنیکش.  نفسیحت
 .    ری امویبده گوش!  شتی پي زودامیم. .. یشونیتحمل کن ماه پ!  ستی ننجای اي خطرچیباشه ؟ ه... من سالمم  -
 .  رونی از اتاقش بنی و برنی گفتم تنهاش بزارری امبه

 .   اومد، ناخوداگاه چشام بسته شدی از پشت گوشصداش
 !  داستان بگو... واسم  -
 .   تا خوابش ببرهکردمی داستان مضخرف رو سرهم مي سرهی افتادم که یی شباادی

 :   شدي جدلحنم
   ؟يمگه بچه ا -
  ؟؟یشعر چ -
 ...  ستی صدام خوب نی خوندم ولیقیموس -
 .  پس حرف بزن بام -
   ؟؟؟یشونیروع کنم ماه پاز کدومش ش!  حرف بود یلیخ
 !  از خودم... ناراحت بودم ...  دلم گرفته بود یلیخ
   ؟؟هانیک -

 :   خودم رو هم لرزوندی سردم حتيصدا
  بله ؟ -

 :  دی لرزصداش
 !  مواظب خودت باش...  یچیه -

 .   انداختمزی مي رو قطع کردم و روی گوشعیسر
 .   و گذاشتم لب دهنمرونی بدمی جعبه کشي رو اط تومی کمل آبگاری سنیاخر

 .  زی مي زدم و دوباره پامو انداختم روششیات
 :   بارمان اومديصدا

   تو ؟امیب -
 :  گرفته و دو رگه شده بودصدام

 .  ایب -
 .   باز شد و بارمان اومد تودر
 .   برهدی نبایی جاگهیزنگ زد که بگه د.  نجای ارسهیمهرداد فردا با بارا م -
 !  نه -
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 :   کوتاه من مشکوکش کردوابج
   شده ؟يزیچ -
 .   رو بهم بدهمیگوش... آره  -

 .   رو به دستم داد و منتظر نگام کردمیگوش
 !  رونیگمشو ب -

 .  رونی کرد و با غرغر رفت بیاخم
 .   کردمی عاشقش بود رو پلی که ماهی رو روشن کردم و ناخوداگاه اهنگمیگوش

   ؟؟؟؟نوی بگم ای شد ؟؟؟ به کازمی نی ناز شد ؟ از کی بهش نگفتم کپور ؟؟؟  از کگهی دی کاز
 
  ی همه سرگردوننی اونیم

  یشونی من گرفته ماه پدل
   تابم کنی باز دوباره بایب

   تو رنگ چشات خوابم کنمنو
   قصه اخرش مرگ منهنگو
  زنهی مشی چشمات منو اتداره

 
 

 .  خوندمی رو تا ته بلند کردم و همراهش بلند بلند میقی موسيصدا
 

  رمی منگو
  رمیمی که منگو
 

 ،...   بودخواستی مدلم
 
   گل بهارم، دشت الله زارميا

   مزارمی داغدارم، سنگ بقلب
   موندگارم، روز ناگوارمدرد

   شمارم، زهر روزگارمی بزخم
 
 ....  ای...  مادرم ای...  مثل پدرم بشه دی که نبایماه!  شه که از دستش بدم کمی اونقدر نزدخواستمینم

 ....  دی بایماه
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 !  یلعنت
 

  خندمی خنده هات شدم، مشکل
   از صدتا غزل بهتر شدچشات
 !   پرپر شدی هات غنچه ولخنده

 
 !!!!!!  خوامینم!  نمی دردشو ببامخوینم!  شو بشنوم هی گري صداخوامینم...  خوامی وقت نکنه بهش صدمه بزنم ؟ نمهی

 .   دستم جاخووش کرده بودي هاش رولتری بود و کوه فدهی ته کشگاریس...  سوخت دستم
   کنم ؟؟؟؟کاری چدی بامن
 ....  خدا

 ... !  خوامشیم
 !  دمی هم نرسي اجهی به نتی که حتدهیهه، چه فا.  تا صبح چشم روهم نذاشتم شب

 !  اره...  رفتمی مدی بادیشا
 .   دادمنی ماشهی دستور ي به اروندعیسر
 رو طی زنگ زدم تا بلی راه به شمسي شدم و تونی پوالد و بارمان بفهمن سوار ماشنکهیگذاشتم و بدون ا  و لوازمم روفیک

 .   کنهیاوک
 .   و حاضر بودی حزی فرودگاه همه چدمی رسیوقت

 !  دیچرخی دست من مری زرانی اهی
 .   فرست کالس نشستمي شدم و تومایوارد هواپ کرد و  قبولاروی نای و ای و بعد از دادن نشونتی رفتم تو گعیسر
 .   دم پادگاندمی شب بود رسيکاینزد
 .   روشن شدی چراغ اتاقدمید.  شدم دای پنی ماشاز

 .   کنار رفتي اپرده
 .   انداختاطی فروغش رو به حی نگاه ب فی بدن نحهی شده، با کهی تکهی تي خسته، با موهايدختر
 .   رو روشن کردم که خورد تو چشمشنی ماشچراغ

 .   شدرهی کردم که با تعجب بهم خخاموش
   لبم رفت باال، هوا چرا گزم شد ؟ي گوشه

 .  پرده افتاد، چراغ خاموش شد.  دی دوعیسر
 .  کردی نگاه مرهیبه من خ د و نشسته بونیماش ي رنگ توی ابی چادر گل گلهی بعد با قهی دو دقسر
 !  یینچا:  و با همون لحن خونسرد گفتم دمیکش یپوف
 .   گفتنچ
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   ؟یشونیچه خبرا ماه پ -
   ؟يچرا اومد -

   زدم که اخم کردشیشونی تشتک به پهیو   زدميپوزخند
 :   شدمرهی تو صورتش خي جدیلیخ
 .  یی ببرمت جاخوامیم! مضخرف  -
 .  نگفت یچیه

 !  می بودزی دهلي ربع توکی از بعد
 ...   که همه رفتنییجا!  من بود زی دهلنجایا

   ؟هی چشی جالبیدونیم!  نداره ي روزنه اچیه!  کهی چهار ساعت روز تارستیب!  داالنه هی نجایا -
   ؟هیچ -
 !   شوادهیپ -
 :   لباسمو چنگ زد و با ترس گفتمی که جلوتر رفتکمی
 !!  کجاس ؟نجای ؟؟؟؟ اهانیک -
 !  تی اون دوتا چشم مشکزنهی قزل اال؟ نگران مهیچ -

 :  ستادی اصاف
 !   اصالستمینه من نگران ن!  ؟ینگران -
  نگو دروغ -

   فرو رفت تو بغلمدوباره
 ...  ستمیبا تو باشم نگران ن-
 !  بازم دروغ نگو -
 :   نگام کردی ناراحتکمی تعجب و با
   ؟؟؟یکنی مينجوریچرا ا -
 !  پسر بده منم... دو !  می واسه نگرانلی دلنیمن خودم بزرگ تر...  کی -
   بلغور کردميزی چهیعههههه خبه حاال من  -
 !  سه -
 ! هاع ؟ -
 ...  متاسفم!  که عشقو کشت میمن پسر -

 .  می شدزی جلو و وارد دهلبردمش
   شدی نورانزیدهل
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 !!!  بنگ... بنگ  -
 !  هانی کنجای از امی نه ؟ بري شدوونهیباز د:  بست و اروم گفت چشماشو

 !  بببن منو قزل اال -
   کردنگاهم

 !!!  ي رفتن نداررونیحق ب....  من ی زندگزی تو دهلي افتادیوقت -
 چوقتی هگهیچراغاش د... اگه واردش شد !  راهروش پا نزاره ی کاشنی اولي روی ك کسکهی تاری تا وقتمن، ی زندگزیدهل

 !!!!!  شهیخاموش نم
 :  شیشونی و اروم زدم رو پستادمیرو به روش وا.  کرد ی تعجب بهم نگاه مبا
 !   تو فکری ؟ رفتهیچ -
 .. هانیک -

 :   کردم که ادامه دادنگاش
 ...   بپرسمخوامی که ميزی چنیاول! بپرسم دی هست، که بازای چیلیخ -

   ؟هیچ:  باعث شد بگم سکوتش
   ؟ی چیعنیسپهه بانو  -

 ...   خانومیعنی....  تاج سر عمارتیعنی...  همسر یعنیسپه بانو ...  کردم سکوت
 .  ومدی با نقشه ام جور در نمکردمی فکر می هر جواببه
 و يخوای که میاونم اون شکل!  بدون جواب نذار سوالمو کنمیخواهش م:  با عجز گفت چونمشی خواستم دهن باز کنم و بپتا
 !   ذهنت هستيتو

  کل عمارتي بانویعنی کل سپاه، ي بانویعنی همسر من، یعنی همسر سپه ساالر، یعنیسپه بانو : م و اروم گفتم  بستچشمامو
 ! 

  همسر ؟: زمزمه کرد ..  دیچرخی صورتم مي گردونش فقط تويچشما
 .   قدم رفت عقبهی

 !   نبوديحالتش عاد...  شدم نگران
  چرا من سپه بانو ام ؟..چرا  -

 .   واسش نداشتمی جوابچی که هدی پرسیوالس!!!!!!  یلعنت
 !  من خواستم:  جمله گفتم هی دهن باز کردم و تنها قهی دقستی از درست ببعد

 تو شم،ی من نابود ميتو بخوا!  شهی نابود مای دني نه ؟؟؟ تو بخواي تو بخوایهر چ:  گفت ي بغض داري زد و با صداپوزخند
 ...  ي و بازم اگه بخواکننی مکهی تکهی منو تيتو بخوا!  شمی من زنده ميبخوا

 .  ارهی داره به خودش فشار منجوری همدمی اش گرفته بود و دهیگر
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 .   لبش گذاشتم و دهنم رو به لبم چسبوندمي قدم بلند خودمو بهش رسوندم و دستمو روهی با
 .   گشاد شدسشی و خی مشکيچشما

 ...   ساکت شدیهمه چ!  نور زد زیدهل
 *** 

 .   و در اتاقش رو باز کردمی رفتم سمت اتاق ماه بعدروز
 .   بودی باز هم موهاش مشکی زده بود ولشی مشکي موهاي رودی بود و نور خورشدهی خواباروم

 .   تختش کنارش نشستم و بهش نگاه کردميرو...  سمتش رفتم به
 .  لگد هم نثارم کردهی و دی دوباره رو صورتش و چرخدی صورتش زدم کنار که غرغر کرد و پتو رو کشي از روکمی رو پتو
 که چشماش بسته بود اول ی که برگشت و در حالدمی تعجب بهش نگاه کردم و با حرص رفتم و پتو رو کامل از روش کشبا
 .  مونا ولم کن:  شکمم زد بعد هم با غرغر گفت ي لگد توهی

 .  رسمیهم حساب مونا رو باهم مهم حساب تو رو :  که دلمو گرفته بودم گفتم ی حالدر
سپه ... خب بابا :  زد که با اخم من مواجه شد بعد گفت یی من لبخند دندون نمادنی از چشماشو باز کرد و با ددونهی هوی

 !   سوسولنقدریساالرم ا
 .  زدی مغی رو تخت و شروع کردم به قلقلک دادنش که خنده ش گرفته بود و از خنده جافتادم

 .  کردنی همه بچه ها با تعجب نگاهمون ممیدی و دمیربع برگشت هی از بعد
 !  عجب:  گفت یطونی لبخند شهی با نیراد

 .   بهشون کردم که همشون پا به فرار گذاشتناخمش
 !!!  عجب:  هم نگام کرد و گفت یماه

 .   تخت لم داده بودي لباس خواب کوتاه روهی نگاه بهش کردم که با هی تخت پاشدم و  ي رواز
 !  یچقدر الغر مردن:  آدامسمو باد کردم و گفتم  سادمی تختش واي کردم و رو به رومی شلوار راحتبی جي تودستامو

 تخت رو ي باالي تخت بلند شد و دوباره نشست و پرده ي از روجیپاش انداختم که گ  نگاه به سر وهی نگام کرد که جیگ
 سمتش و گرفتمش تو بغلم دمی دوعیسر.  نی تخت کنده شد و افتاد رو زمي باالي که تخته چهی تا دور خودش پدیکش

 .  نیزم  تخت افتاد روي باالي گهی دي کنار که نصفه دمشیکش و
 !   شدمرهی شده خری تعجب و مات به تخت خورد و خاکشبا

 !!  عجب:  با تعجب دستشو که پرده توش بود رو اورد باال و من به جاش گفتم یماه
 رو درستش نجای اانی بگمیاالن به بچه ها م!  لباس مناسب بپوش هی عیسر:  گفتم تی و با جدرونی بدمشی بغلم کشي تواز

 .  کنن
 .   بودن مواقع توششتری که بچه ها بی و رفتم سمت سالنرونی تکون داد که رفتم بسرشو

 .  دمی رو باز کردم که فقط شادناز رو ددر
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 !  دیکشی شدم، داشت ناخن هاشو سوهان مرهی اخم بهش خبا
 .  ومدی به سمت و گروه بدم مشی توجهی همه بنی ااز

 .  ی و رفتم سمت سالن اصلرونی سر و صدا رفتم ببدون
 .   رو درست کننزی و رضا رو فرستادم تو اتاق تا همه چنی رادعیسر
 !  ی مهمونبرمشی لباس خوب تن بانو کن، مهیامروز :  به مونا کردم و گفتم رو
 !  دونستنی بود و همه مينجورینگو که برگشتت هم:  نگام کرد و گفت یطونی شبا
 :   ظرف برداشتم و ادامسمو انداختم تو بشقابي کشمش از تودونهی
 !  ستیطرز فکرتون واسم مهم ن -
 ...  نزار...  هانی کیول!  ستی مهم نمیدونیم -
 :   حرفشو قطع کردمي جدیلیخ
از : اروم گفت !  خوامی که من میهر چ...  گمی که من میهر چ!  مونا ی کنحتی رو نصيزی که به من چیستی نیتو کس -

 !!!  هانیدست تو ک
 .  رونی از سالن رفت باروم

 .   شدمرهی خزی مي روي به روزنامه هاکالفه
 *** 

   ؟؟؟هی سورمه اای بهتره نیچطوره ؟ ا:  کردم و اروم گفتم نی و رادریم به ارو
 :  دی خندنیراد
 !   بهترههی مشکنی همگمیمن م!  ادیچه کت شلوار بهت م -
 .   هم موافقت کردریام

 .  دمی نمره هشت زده بودم کشای که امروز یی به موهایدست
 .   عطر تلخ هم به خودم زدمهی گوشم انداختم و ي رو تومی مشکي هانگیرسیپ

 !   هم حاضرهی ماههان،یک:  زده شد و مونا اروم گفت نی اتاق راددر
 .  دی دلم استرس افتاد و رنگم پري توهوی

  .  همش واسه قرارداده هانایا:  و گفت دی بلند خندنیراد
 .   مضخرفکهیمرت:  رو پرت کردم تو صورتش و اروم گفتم ی سمتش و کرواتبرگشتم

 !  خوش بگذره:  زد و گفت شی اتيگاری سریام
 .   و رفتم سمت اتاق مونارونی بهش زدم و از اتاق رفتم بیچشمک
 .   در بزنم در رو باز کردمنکهی ابدون

 .  لباسش باز مونده بود  پی پشتش به من بود و زیماه
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 .  ی بلند و دنباله دار مشکنی لباس بدون پف استهی
 .   احساس بد دارمهیاه !  به من ؟ي دادهی چنای سوتنیمونا ا يوا:  برگشت گفت بدون

 :   شدمطونیش
 !!!  شهی ميعاد! نگران نباش  -
 .   ماتم زددنشی ترس برگشت سمتم که از دبا

 !  چقدر خوشگل شده بود...  سرخش ي شده ش، لباشی و ارادهی کشي چشماش،ی مشکي بافته شده يموها
 !  و بکنپشتت:  تکون دادم و گفتم يسر
 .   زد که دوباره حرفمو تکرار کردمجی گکمی اول
 .   برگشت به پشتاروم
   لباسش رو درست کردمي لباسش رو بستم وو دنباله پی پشتش و اروم زرفتم

 .   به خودمون نگاه کردمنهی اي تواز
 .   زخم هاش نشستي رفت سمت صورتش و رودستم

 .   مچاله شددلم
   ؟یپوشونینم:  گوشش گفتم دم

 :   دستمي گذاشت رودستشو
 !  چوقتیه -

 !   باشهيدسک طور!  از خودمونری خوشگل بگي عکس قدهی ایب:  رو اوردم و گفتم می زدم و گوشيلبخند
 که می رفترونی و باهم از در اتاق بدی رو داد بهم و مانتو و شالش رو پوشی گوشمی سه چهار تا ژست گرفتنکهی و بعد از ادیخند
 !  یماه:  افتادم و گفتم يزی چادی اخر يه لحظ
 .   گوشاشي بودم رو در اوردم و انداختم تودهی که واسش خري کرد که جفت گوشواره انگام

   زدلبخند
 !   زدملبخند
 !!!! خندمیشکل خنده هات شدم، م:  دستم گرفتم و اروم گفتم ي موهاشو توي اطره

 
 ) یماه(

 .  گرفتی تا ته وجودم نبض مکردم،ی بهش نگاه میوقت
 .   گل کرده بودمی حس کنجکاونشی ماشيتو
 .  کردمی داشبووردشو باز میه
 .  میرسی االن منی بچه ادم سر جات بشنی عقهیدو دق:  که اخر سر گفت رفتمی ور می به صندلیه
   ؟ي منو اوردیحاال واسه چ -
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 !!  یی سپه بانوگهید!  یبهشون گفتم تو زنم -
 !  وارد بهشت شدمییهوی يانگار

 !   از روم برداشته نشهچوقتی اسم هنیکاش ا.  بهم دست دادي حس  فوق العاده اهی
 :   نگاه به کفشام کردمهی
  لباسم خوبه ؟ -
  ستادی انیماش.  گهی نميزی چدمید
 .   رو به رو نگاه کردمبه
 .  دمی چشمم ديرو جلو  فوق العاده بزرگيالی وهی

 .  نی نگهبان بزرگ اومدن دو طرف ماشدوتا
  . B99230  بهشون بکنه گفتی نگاهنکهی و بدون انییداد پا  رو شهی شهانیک
 .  داد و در باز شد  که تو دستش بود رو فشاري از نگهبان ها دکمه ایکی
 .   رو داد باال و پاشو گذاشت رو گازشهی شهانیک

 .  میعمارت بود رو به رو قهی دقکی تند رفت که سر اونقدر
 !   نشوادهیپ:  که گفت دمی کشیپوف    

 .  دستت کن:  انداخت تو دامن لباسم و گفت يزی چهی تعجب بهش نگاه کردم که با
 .   پاش نرفته نگاه کردمشتری که معلوم بود پونزده هزار تومن بي تعجب به حلقه ابا
 ! زود باش:  دی بگم غريزی اومدم چتا

 .  می شدادهی پنی حلقه رو دستم کردم و از ماشی حرفچی هبدون
 .  می دور دستش حلقه کردم و باهم وارد ساختمون شددستمو

 .   زده بودندی سفاهی پوش بودن و همه ست سکی شهمه
 :   پله ها داد زدي طال از باالي پوش با عصاکی مرد شهی.  بود ی پلي فرانسوي ملوکی موزهی
 !  هانیاقا ک...  زمونیبه سپه ساالر عز...  امونی مافنی به جوون ترنیمد بگخوش ا...  زی عزيمهمان ها -

 .   اول پاشدن و دست زدنهمه
 .  ستی نيزیچ:  لب گفت ری که زهانی به کدمی و سفت چسبدمی گلوله اومد که ترسکی شلي صداهوی

 .   بودی افتضاحی مهمونچه
 که معلوم بود از همه هفت خط تره ی ااونکدفعهی که کردنی ميمردا داشتن باهم پوکر باز  ومی پوکر نشسته بودزی مهی دور

 .   می دست هفت بزنهی نیای لطفا بون،یاقا: گفت 
هر .  بازش کن يزی چی سنجاقهیبا !  دره نی باال، در سبز رنگ سوميبرو طبقه :  از جاش پاشد و دم گوشم گفت هانیک
 .. .  هک شدن نترسنایدورب. ز کن  جاساي کرددای کاغذ پیچ
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 .   کني من بازیحوصله ت هم سر رفت با گوش:  بلند گفت کمی بعد
 .   دل بکننتوننیسپه ساالر از خانومشون نم:  و گفت دی مرده خندهی

 .   زدميلبخند
 .  دادمی انجام می کارمو به خوبدی بای گرفته بودتم ولاسترس

 .  سردرد کردم!  دراز بکشم کمیبرم باال :  از زنا گفتم یکی جام پاشدم و دستمو به سررم گرفتم و اروم به از
 .   کرد باالمیی هم با لبخند راهنمازنه
 .   کردمدای مطمئن شدم در سبز رو پ  راهروی که از خلوتنیهم

 .  نقدر باهاش ور رفتم که باز شد باز کردم و داخل قفل کردم و اوی موم رو به بدبختي از سنجاقایکی
 .   داخل اتاق و چراغ رو روشن کردمرفتم

   بوددهی نفر خوابهی تخت يرو 
 !   کردمسکته
  پاشنه بلندم رو در اوردمي و کفشادمی کشقی نفس عمدوتا
   توالت سه تا ورق بودزی ميرو
 .   رو برداشتم و تا کردم گذاشتم تو لباسماونا
   تخت بودری هم زگهی ددوتا
 .   نکردمدای پگهی گشتم دی چهر
 .  رونی کفشامو برداشتم و در و باز کردم و رفتم بعیسر

   داشتمجی مسهی.  رو روشن کردم می و گوشدمی کشی راحتنفس
 
  هانیک
 !  عیسر..  ی در صورت30 اتاق ایب

 
   که گفته بودی سمت اتاقدمیدو
 : دهیکش رو تخت دراز دمی اتاق رو باز کردم که ددر
 !  می مهموننجایشب ا -
   ؟یچ:  تعجب گفتم با

 ! سینیج!  می باهم بخوابدیبا:  باد کرد ادامسشو
 !!! شده بود دوتا توپ فوتبالچشمام

 هان ؟ -
 :   و کتش رو در اورددی کشیپوف
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   زرنگهیلیفکر کرده خ!!!  کثافت يساالر.  می مهموننجایدو روز ا -
   که نگاهش به من افتاددادی فحش مي داشت به ساالرينجوریهم
  ؟؟؟یکنی منو نگاه مي مجسمه دارنی عهیچ:  تعجب ادامسشو باد کرد و گفت با
   ؟؟؟میبخواب -
 .  ادیبرگه ها رو رد کن ب!  ؟فهی ضعتییرای گنقدری که اي ایمگه تو تنبل سه انگشت:  دی بهم کرد و غری نگاه چپهی

 !!  ها ؟برگه
 !!!!  يواااااا

   ؟؟؟؟ارمی گورخر در بنی اي جلويچجور!  کردم تو بدنم ي رو جاسازنهمشو
  من من کردم که نگام کردکمی
 !  اونور؟ی روتو بکنشهینم -
   شده ؟یمگه چ -

   من هم لباسمو عوض کنم هم برگه ها رو بدم ؟ي برگردشهیحاال م. گذاشتمشون تو لباسم :  گفتم ي و به ناچاردمی کشیپوف
   قدم رفتم عقبهی و دمی قدم جلو گذاشت که ترسهی و نیی تخت اومد پاي جاش نشست و از رويتو

 .   قدم بلند خودشو به من رسوند و بازومو محکم گرفتهی عقب که با رفتمی منجوری جلو و منم همومدی منجوریهم
   صورتم چرخوندي توچشماشو

  .  حرکت منو برگردوندهی و با کممی گذاشت رو شدستشو
 ؟یکن..یار م..کیچ..چ:  من من گفتم با

  سییییس:  گوشم اروم گفت دم
   پشت گردنمي نشست رودستش

 .  نیی پادی دستش گرفت و کشي لباسمو توپیز
  زی ميبرگه ها رو هم بزار رو.  واست لباس گذاشته یمانل. رونی برمیمن م:  گوشم اروم گفت دم

 .  رونی کرد و بعدم رفت بي از موهامو گرفت دستشو باهاش بازي اطره
 .   رو رو پهلوم گذاشتمیکی و اون یشونی پي دستمو روهی رون،ی نفس حبس شدمو دادم برونی که رفت بنیهم

 .  زدی مشکی گنجنی عقلبم
 .   عوض کردمی سه ربع و شلوار ورزشنی لباس استهی با لباسمو

 .   بوددهیچی اتاق پي توهانی عطر کيبو
  برهی خوابم نمگی دادی که اگه بدونستمی خوابم ببره چون مهانی کردم قبل از ورود کی و سعدمی سمت تخت دراز کشهی

 :   اومدهانی کي پشت بندش صدا  که چشامو روهم گذاشتم در اتاق باز شد ونیهمم
 .   کن و پد گذاشته  پاكری واست شی مانلایب -
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  ؟يدیخواب:  با تعجب گفت هوی بعد
  امیاالن م. نه :  گفتم اروم

   شدي جورهی افشی قدی که صورتمو دنی که همپاشدم
  ههه؟؟؟؟یچ -
 !!!!!   نخوابشی با اراچوقتمیه!  نکن شی اراچوقتی هگهید -
   نگاه کردمنهی صورت خودم تو ابه

   صورتم کف کردمدنی از دخودم
   خدا حق داشتبنده

 .  خالص کردم ها رهی پاك کردم و موهامو از شر گصورتمو
 .   تکون دادمشکمی بردم تو موهام و دستمو

  دمی سمت تخت خواب سمت خودم خواببرگشتم
  بردی ساعت خوابم نمکی تا
  ؟یماه -
  هوم ؟ -
  کپور ؟ -
 هان؟ -
  قزل اال ؟ -
   ؟عیچ -
  ؟یشونیماه پ -

  جانم ؟: اروم گفتم . دی لرزدلم
   ؟برهیتوام مثل من خوابت نم -
   ؟برهیتو چرا خوابت نم. نه  -
  برهی شبا خوابم نمچوقتیمن ه -
 عههه وااااا چرا اخه؟ -

 !  کستی کرد که اصال کمرم شی نگاهبهم
 !!!!  چقدر هوا خوبه! بله  -
 .  حرف نزننقدری بخواب اریبگ -
 !!! یگیچقدر زور م!   برهیخو خوابم نم -
   ؟برهینکنه من کنارتم خوابت نم -
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 .  رمممینخ:  چرخ به پهلو و رو بهش زدم و گفتم هی
   سوختدلم

 !  واقعا شبا خواب نداره؟یعنی
   بکنم ؟ي کارهی شهیم:  گفتم ي ای لحن گوگولهی با
  کاریچ -

 .   بکنم که خوابت ببرهي کارهی خوامیم.   نکنی اعتراضچیه:  خودمو انداختم تو بغلش و اروم دم گوشش گفتم رفتم
 .. چیه:  پوزخند گفت با

 :   قطع کردمحرفشو
 کردی عمل منیمثل مورف...  خوندی مياری اهنگ بختهی واسم ومدی پرستارم مبرد،ی خوابم نمیهر موقع تو بچگ..  شششیه -
.. 
 

  ناز دارم مه شوگارمگل
 ]  ام ، ماه شب تارمنیگل نازن[ 
  تنگهتی که دلُم سوی بویب

 ] گ شده است تنتی که دلم براای بایب[ 
  سنگهی دلت چی تا کِندونم

 ] دلت همچون سنگ استی تا چه زماندانمینم[
  با گل گندمي إوبهار

 ] گندم آمديبهار با شکوفه کردن گل ها[
 با درد دل مندم.  تِهنامو
 ]تنها مانده ام)  از تويدور(من با درد دل [

  با دلِ پر دردمي کردولم
 ]  پر از دردی با دلي کرده امیرها[ 

  ز حرفا مردمي دنهی خدلم
 ] مردم خون شدهيدلم از حرف ها[

 ؟ییای چه پ نی سامی که با بهار إی بيگُد
 ] ؟یی آی پس چرا نممی آی همزمان با فصل بهار ميگفته بود[

 یی بفای که تو بکنمی باور اهی دحاال
 ]  برده امی تو پیی وفای به بگریحاال د[ 
  گلِ ناز دارمنوی رهدم مکُن وام چرِتی وز
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 ] امنی گل نازني نکن انی رفته ام با من چنادتیاز [
  شُوگارمی مه رهدِه ز ئهی تو دی که بویب
 ] مهتاب استی بمی که بدون تو ، شب هاایب[
 

   ارومش اومدي نفسايصدا
  شدیچقدر تو خواب معصوم م.  بود دهی بچه خوابهی نیع
 .   محکم دستمو گرفتهکای بچه کوچنی عدمی و تا خواستم برم سر جام درونی بغلش اومدم باز

 !!! شبت خوش، پسر بد من: ش کردم و اروم گفتم 8 نمره ي زدم و دستمو تو موهايلبخند
 .   اواز پرنده ها چشمامو باز کردمي با صداصبح

   کش و قوس دادمکمی و دستامو دمی کشي اازهیخم
  ود نبهانیک

   شدهداری زودتر از من بحتما
 .   مبل سه دست لباس بوديرو

 .   و شالمو هم سرم کردمدمی از لباسا رو پوشیکی به سر و صورتم زدم و ی ابهی و یی پاشدم رفتم دستشواول
 .   خدمتکار رو به رو شدمی که با کلرونی اتاق زدم باز
 .  دادنی بهم جوابن نمچکدومی که هدمیپرسی ازشون سوال میه

 .   افتاد رومیی غول اساي هی ساهی هوی که دمی کشیپوف
 :   کلفت اومدي صداهی بعد
  بانو ؟؟؟دی داشتيکار -
 .   افتادمی صداش داشتم پس مدنی شناز

   حرفشو تکرار کرد که با بدن لرزون برگشتمدوباره
   افتادمی غول تشن قشنگ داشتم پس مهی دنی دبا
 :   دهنشو بستي زن ساالري صدا اومد دهنشو باز بکنهتا
 .   خوشگلمریصبحت بخ. به به بانو جان  -
 . سر پستتي بریتونیآرام م:  گفت یابونی به اون غول برو

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟آرامممممممممممم
   االن اسمش آرامه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟نیا

 .  نیی پامیرفت) يزن ساالر( یلی و با ل  دهنمو با صدا قورت دادماب
 .   نشستمهانی کردم و کنار ککی سالم علي سرد با ساالریلی صبحونه خزی مسر

  خوردی که حال ادم بهم مکردی به ادم نگاه مي جورهی خرفت هوس باز ری پيساالر
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  ختمی ریی استکان چاهی هانی خودمو کي بهش رفتم و واسه ي غره اچشم
 !  سپه ساالر ؟میدی که ما نفهمنی ازدواج کردیک:  دی پرسیرکی با زیلی لهوی
 .  می بفهمه ماها مراسم ازدواج گرفتیکی هیکاف...  می هستیما ها ماف!  ي نره خانوم ساالرادتونی:  خونسرد گفت هانیک

 بخواد به خانواده ش ي ساالرنکهی از اغی درمی ساله ازدواج کردشیماهم ش:  با حسرت گفت یلی تکون داد که لي سريساالر
 !  اطالع بده

 !   واس من و توهیچه حسرت بزرگ:  گفت زونی اوي رو به من با لب و لوچه بعد
 .   ندارم باهاشی واسه همون مشکل خاصادی بدم میمن خودم از عروس:  گفتم رمی حالشو بگنکهی اواسه

   و شروع به کوفت کردن صبحونه ش کردکمی دی خواببادش
 !  ي روادهی از صبحونه با اقاشون رفتن پبعد
 .   مبل انداختمي کردم و خودمو رویشی چرونیکه رفتن ب نیهم
  خوندی بهش داده بود رو مي برگه که ساالري سرهی هم بغل من نشسته بود و داشت هانیک

  حوصله ت سر رفته ؟:  انداخت و گفت یرچشمی نگاه زبهم
 ...   و رضانی رادای...  میدیخندی ممیگفتیاونجا باز مونا بود م!  ی نگیبگ -

 :   قطع کردحرفمو
   ؟دنیخندی منیگفتی و رضا منیبا راد -

 .   کال بامزه نیلیاخه خ!  اره ی نگی بگیییا:  پر از اخمش گفتم ي افهی توجه به قبدون
 !   اصالدی نگام به اخماش افتاد که حرف تو دهنم ماسهوی
 !   و رضااانیراد!!!  ااایاونم ک!  ستنیاصال هم بامزه ن -

  ه بود م گرفتخنده
   خوب بود ؟شبید:  شدم و اروم گفتم کی بهش نزدکمی

 :   گوشت تلخ شددوباره
 .  اصال حالم بهم خورد. تازه اب دهنتم که به راهه ...  یکنیچقدر خروپف م -
 !!!  یی پررویلیخ:  تعجب بهش نگاه کردم و اروم گفتم با

  ستی صدات بدك نیول:  لبش رفت باال و اروم گفت ي گوشه
 .    ته دلم غنج رفتفشی تعراز
  هم خدمه و کوفت و زهرمار دارهیلیخ...  بزرگهیلیخونه مال خودشونه ؟ خ:  به دور و اطرافم انداختم و اروم گفتم ی نگاههی
 . 
 ! ينگو که دوست ندار:  قهوه شو گرفت دستشو اروم گفت وانیل

  برام جذاب باشه احه ؟ بچه هم دارن ؟دیچرا با -
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 زاهدان یکی گرگان یکی...  نجای ایکی.  کرده اری هم چهار تا زنو کامل اختي ساالرنیا...  نازاس یلی لدونمیکه م ییتا جا -
 .   کردهیی غلطاهی ي بوده و دختر داشته حتما ساالرای که تو مافیهر ک.  هم بانه س یکی
 منو چوقتیه:  گفت ي جدیاروم ول.  سکوت شد که برگشت و بهم نگاه کرد قهی دو دقيبرا...  خودمو جمع و جور کردم کمی

 !!!  هرز نرفتمنقدریهنوز ا!  نکن سهیبا اون سگ خانه زاد مقا
 !   فکر نکردميمن اونجور... نه :  تکون دادم و گفتم کمی سرمو

ه دستش بود رو گذاشت کنار و کامل به  کییدوباره سکوت شد که کالفه برگه ها...  از قهوه ش رو خورد کمی زد و يپوزخند
 :  دیسمت من چرخ

 ... اهی سی منو ماهنیبب -
 باندا هستن نی اي مشت ادم توهی:  گفت ی ناخوداگاه جذب حرفاش بششدی که باعث می خاصتی نگاه کردم که با جدبهش

 باند گذاشتم و شدم نی ايکه پامو تو یاز اون اول!  برسن هی نسبت به بقي باال تري تا به جاهازننی ميکه دست به هر کار
 که یهر ک!  سواستفاده نکردم ی از کسچوقتیه...  ازمندهی هم به من نرش ساالی تا به االن که حتکی کوچي ای بچه مافهی

 ...  با منه به خواست خودشه
 ! خنده م گرفته بود...  دی شدم که حرف تو دهنش ماسرهی خبهش

 اشغال باشم تونمی مگهی روز دهی...  روز بانوام هی...  نمی روز بدبخت ترهی ؟ یمن چ...  داره ی سِمتهی...  دور و ورته یهر ک -
 ...  روزهی... 

 !  نباشمگهی دتونمی روز مهی...  دهنم گرفتم يدستمو جلو...  بغض دار شد صدام
 :  به موهاش زد که دوباره شروع کردمی چنگکالفه

 از بچه یلیدرسته مثل خ! دوست دختر دوست پسر ...  می سال باهم بودکیما ...  کنهی مجی گ منوزیاخه چرا ؟ هنوز همه چ -
 عمارت هی تو دمی سال چشم باز کردم دکیبعد از ..  شناختنی ما منی رابطه رو بهی نی همه ایول...  می جلف نبودگهی ديها
 واسم تونهی سپه بانو چقدر منی خودمم بدونم ای حتنکهیبدون ا...  سپه بانو گنیبه من م...   سپه ساالرگنیبه تو م...  م گهید

  غصه کجاس ؟نیته ا...  دونمیواقعا نم.... واقعا .  باشه دی مفایمضر 
 یسی چشمم و خي گودری زدیدستشو کش...  از چشمام یکی يبا انگشت اشاره ش زد رو...  چشمام زل زد يتو...  جلو اومد

 .  کرددور چشممو پاك
 .  اری و فندکم رو در بگاری شلوارم سبیاز تو ج!  که من باشم ییتهش هر کجا:  چپ کرد و اروم گفت ی کمسرشو

 .  رو برداشتمشیی طاليپوی رو با فندك زشی کمل ابگاری خم شدم و سکمی باال و دمی کشدماغمو
 ...   بزار گوشه لبمگاری سهی:  تر شد و اروم گفت کی نزدبهم
 که صبحم بشه ي طوری لبش اروم ولي گوشه گاریدستاشو شکل کاسه کرد و با همون س...  که خواسته بود رو کردم يکار

 .   بزنششیات: شوم تار گفت 
 ! بومب، بومب، بومب...  زدیقلبم م..  دیلرزیدستام م...  لبش گرفتم ي رو جلوفندك
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 گارشی سي تازه روشن شده لتریت و کف دستمو چسبوند به ف خواستم تا برم عقب دستمو محکم گرفدی پک رو که کشنیاول
 . 
 .   چشمام خمار شدکمی سوزشش از

 :  رو فوت کرد تو صورتمگاری زد و دود سيلبخند
 ....  ی شستیتهش ممکنه ن...  یتهش ممکنه ملکه ش...  ی پاره شکهیتهش ممکنه ت!  يتهش ممکنه بسوز -

 يگوشه .  صورتش گذاشتم ي دارم رو رولتریدست داغ و ف...  صورتش ي دست سوخته شده م رفت سمت زخم روناخوداگاه
   ؟یتو هست: اروم زمزمه کردم ...  دیپلکش پر

  اره -
 .  ستی مهم نگهیتهش د -

  ؟هی چهییاسم اون الال:  زد و اروم گفت ي محولبخند
 :  مبل نشستم و لباسمو صاف کردمي برداشتم و چهار زانو رودستمو

 ي داد که صداي دی سهی بعد که داداش بزرگم اخراجش کرد بهم خوند،ی بچه بودم که پرستارم اونو واسم میلیخب من خ -
 بزرگ شدم و رفتم دنبالش کمیبعدا که .  دادمی اونو گوش مشستمیخودش روش ضبط شده بود منم هر روز و هر ساعت م

 ارامش یلی خوده پرستارم خي و گرنه صداستی نشی دی سگهی دکه فیح.  به اسم گل ناز داروم هیاری اهنگ بختهی دمید
 .  بخش بود

 ...  ستیمهم صدا ن:  تکون داد و گفت يسر
  بگه که تمام نقاط نبض دار بدنم شروع به تپش کرده ؟خوادی میچ...  کرد و من منتظر نشستم سکوت

  ؟گمی می چیفهمیم.  دهی که به ادم مهیاون حس... خب ...  که هیاون حس... مهم اون ... مهم  -
 ...   بازی تر داشتم ولییای روزی چهی انتظار دیشا....  ختی کرك و پرم رکمی
  ؟يخوای نميزیتو چ.  بزنم ی گشتهی رمیم... من گشنه م شد !  یراست. اره .. اوهوم  -

 . ردم و از اون مبل و از اون ادم دور شدم نه تکون داد و من به سرعت فرار کي به نشونه يسر
 ) هانیک(

   زانو هام گذاشتمي مبل انداختم و دوتا ارنجامو روي رو  برگه ها روی قدم هاش دور شد با کالفگي صدانکهی از ابعد
 .  دمی کشی محکم  دوتا دستام گرفتم و کالفه پوفي توسرمو
   باهاش ؟رمی درگنقدری؟ چرا ا! بود ؟می زندگيکجا

 :   از تو گوشم اومدنی رادي انداختم که صداي نگاه سرسرهی نی و رو به دورب  جام بلند شدماز
 واسه برگشتش حداقل تا سه روز که می کار کردي دبل هکه طورياتاق ساالر!  روز هک شده س 40 تا نای دوربيهمه  -

 ..  نای از دوربنیا. م هک برگشت بدون حافظه س اتاقتون ه. کار کنه کارکردشم با برگشت بدون حافظه س  نتونه
 .  کردم صوف  صاف و ی بهش وصل بود رو کمینی ذره بکی کوچنی دوربهی لباسم که ي قهی...  اطی راه افتادم سمت حاروم
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 .  دادی محشوی توضدیدی هر جا رو که منیراد
 .   بره سر کارشتونهی ندارم مپورتی به ريازی نگهی دیعنی زدم که ی از اتمام کارش سوتبعد

 .   و بعد رفتم تو سالن  قدم زدماطی حي تویکمی
 که به نظرش فوق العاده بودن رو ی ارزشی بيمعمول دوست داشت تا من نظرامو در مورد کاالها    اومده بود و طبقيساالر
  . بگم

 .   که احساس کردم کالفه سمیزدی حرف ممی و داشتمی کتابخونه نشسته بوديتو
   شده ؟يزیچ:  بهش کردم و گفتم ی نگاههمچین

 !   کالفه م کردهيزی چهی - : کرد   رو روشنشیی برگ کوباگاریس
 !   نبودميمنتظر من ادم ...  نگفتم یچیه
 چکسی که هي گروه تازه کارنی ایول...  یول!  ترسونهی منو نمی قدرتچیه!  کارم نی که چند ساله تو ایدونیم خودت -
 !   سران رو متحد کنم تا سرنگونشون کنمي همه خوامیم!  کننی م   دارن کالفه میلی خنی کدونهینم

 !  گرفته بود  مخنده
 :   از رك بودنامان

 مسئله نی با ايدوس دار!  یکی ي همه همه براي برایکی...  ی استفاده کنتی از قانون مليخوایتو م!  يتو ترس ندار! نه  -
 !  ی ابر قدرت بشهیتو و اونوقت   ي سلطه ری ها برن زی مافيهمه 

 :   کردمبمی جي جام پاشدم و با پوزخند دستامو تواز
 که یکس!  تا بچه 3 تا زن و 4 ساله با 60 مرد هی... به خودت نگاه کن !  دهی رسانیدوره ت به پا... زور نزن !  يساالر -

 راه هی که واسه سپــــه ساالر شدن یکس...  زن هی ساله با 26 پسر هی! نگاه کن  منو!!  همه راه رفتهنیواسه ساالر شدن ا
 !   نرفتهشتریب

 !  میری سلطه نمری زی ول میسِمت دار!  سرکش و یاغی...  می هستیماها ماف:  و اروم گفتم ي لحن جدهی که با کرد زی رچشماشو
 .   زاهدان باشهیمتی قيای اشتونهی موادت م نی بهتریراست:  راه گفتم ي دور شدم و وسطازی ماز
 .  کردمی و اروم طول راهرو رو طرونی کتابخونه زدم باز
 !  لحظه موندمهی دمی که ديزیکردم و از چ  اتاق رو بازدر

 .   بودسادهی لخت پشت به من وایماه
   نگفتمیچی شدم و هرهیپشتش خ  ي اژدهای خالکوببه
 .  امی ميزود.  کشهی طول مکمی من که گفتم  خانوم  بابا ربابيا -
   کردمبمی جي تو و دستمو  مو به چهارچوب در دادم مهیتک
 !   شدمرهی لبخند محو بهش خهی با

 !  شیخالکوب
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 !   من بودیخالکوب
 .  شد  من خشکدنی برگشت و با ددی لباسشو پوشنکهی از ابعد
  بستشی بگه که دوباره ميزی چهی تا کردی دهنشو باز میه
  مو بهش رسوندمخود  دوتا قدمبا

   گردنم بود رو در اوردم و گرفتمش تو دستمزونی اوشهی که همیکی کوچکارد
   کمرشي کمرش و نوك کارد رو فشار دادم به گودي غهی بردم رو تدستمو

   گاز گرفتلبشو
   گردنشي شدم و سرمو گذاشتم تو گودخم
  دادی شامپو بچه ميبو
 !   چال کمر نهی ول  بودمدهیچال لپ د -
 .  کشمی مغی کنار ج ينر: گفت   گوشم   حرص دمبا
 .  میدیترس!  يواهاها -

 . رهی خنده م بگشدی باعث مشی عصبي نفسايصدا
 .  میریبعد از ناهار جمع و جور کن م:  ازش جدا کردم و گفتم خودمو

  هنوز دو روز نشده ها -
  مهم کارم بود که تموم شد!  ستیمهم ن -

 .  مونا برداشته بود...  می داداشم زنگ زده بود به گوششبید: ون داد و اروم گفت  تکيسر
   کردسکوت

 ..   شدی طوالنسکوتش
  خب ؟ -
 .  مونا هم دست به سرش کرده بود -
 !   بودنیاز اولم هم -
 تو اون نمی بشدی بعد من باانی مرنی راحت منای و اریچطور رضا و مونا و ام!  نمیبب:  تخت نشست و گفت ي تعجب روبا

 !!!  ؟رمی بگادی 3عمارت کار با ژ
 :   زدمي محولبخند

 کنهی ملکشو ول نمچوقتی مالک، ههی!  مالک کل اون عمارت یعنیسپه بانو !  داره یی هاتیسپه بانو بودن محدود!  نیبیب -
 !! 

 .  می برمیافت ی بعدش راه بمی ناهارو بخورمیپاشو بر:  باال انداخت که گفتم ي اشونه
 .  رونی پرت کردم تو صورتش و زودتر از اون از اتاق رفتم بشالشو



              زیرمان دهل                                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 85 

 .   ما رو ببرهادی گپ زدن به مهرداد گفتم تا بکمی   از ناهار وبعد
 .  دی د  مهردادوی بود وقتیدنی دی ماهي افهیق

 ...خانوم صال! به :  که مهرداد گفت می نشستنی ماشيتو
   بانو ؟نیخوب!  يخانوم خرسند!  يخرسند:  قطع کردم که دهنشو دوباره باز کرد ي نگاه بدطورهی با حرفشو

  . کردی بسته به مهرداد نگاه ممهی چشم نهی باز و مهی داشت با دهن نیماه
 .   م گرفته بودخنده

 :   رو به من کرد و با انگشت به مهرداد اشاره کردی ربع سکوت ماهکی از بعد
 ! ؟؟؟؟؟! پپه هم اره نیا -

  من سری ؟؟؟؟ ناسالمتهیپپه چ:  خنده که مهرداد با اخم گفت ری زدم زبلند
 
 !   دواماااپیت
   باالتر ؟هانی از کیعنی:  گفت ی تعجب ماهبا

 نیا!  سپه بد که منم شهیبعدش م.  هنو می درجه ارتش بد که خب ندارنی باالترنیبب! نه :  انداختم تو دهنمو گفتم یادامس
 !  هی انتظامروی مثل نای مافي هايدرجه بند!  باال یی جوراهی پمیسرت
 .   تکون دادي سریماه
   ؟ي اومدیبه مونا گفت:  به مهرداد گفتم رو

 :  دیخند
 .   کنمزشیخواستم سورپرا! نه  -
 !!!!  جفت عشقا!  کمپتون رو عوض کردم یراست:  حرص گفتم با
 نههههههههه:  بلند گفت ی ماههوی

 .  زد رو ترمزمهرداد
   ؟؟؟؟؟ییتو با مونا:  با تعجب گفت ی ماههوی که ی برگشتم سمت ماهدمی ترسمنم

 بزرگوار ؟ يزاری نمانی در جرنویچرا ا!  نچسبت نرم من بسی افهیاخه قربون اون ق:  و رو به من گفت دیکش ی پوفمهراد
 !  سازهی از منو تو می اسفالتهی تا اخر راه ادی که بوش منطوریا

 :   کر و الله با دستاش گفتی که انگار ماهي و طوری برگشت سمت ماهبعد
عدد سه رو با دستاش !!! (سه ساله ) انگشت سوم دست چپشو برد باال.... (زن دارم ) به خودش اشاره کرد(من ...  نیبب -

به خودش اشاره (من .. بعدم !  نفهمه ی کههه کسمی گرفتمی من و مونا تصمیعنی... ما ! است ..نا..اسم زن من، مو) نشون داد
 !  عه بابا! نات پپه ) کرد
 .حاااج اقااااا! اهللا اهللا برس به داد ما :  گفت ی و با درموندگنی روشو کرد سمت سقف ماشبعد
   بودمینی که تونستم نشون بدم ترکوندن ادامس دارچی تنها واکنشی از خنده ولمردمی دست کاراش داشتم ماز
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 .   زوم موندیباره برگشت تا ادامه بده که چشمش رو صورت ماه دومهرداد
 :   شد و برگشت سمت مني جدنگاهش

 !  گمی مکیتبر -
 . برو خونه کار دارم:  گفتم تی جدبا

   مهرداد ؟یگی مکی تبرویچ:  گفت یجی با گیماه
 .  کار دست خودش دادهنجا،ی ایکی..  یچیه:  زد و گفت ي پوزخندمهرداد

 .  افتاد رو منی که ماهچوندی با حرص پين رو طور فرموبعد
   باز شدموهاش
   رخنه کرد تومعطرش

  می چنگ زد به لباس مشکدشی لحظه سرد شد، دست سفهی هوا
   افتاد رو پاهامسرش

   شد حول مردمک چشماملهی تچشماش
   بلند شدنی ضبط ماشيصدا

   رفت سمت گلوش و دوباره خوابوندمش رو پاهاماری اختی بلند شد که دستم بخواست
  آوام رو باز کردی اشرف زاده دهن بيصدا
 :  زدملب
 

  ی چه نباشی چه باشست،ی بزرگاندوه
 دمیشنینم...  ومدی داد مهرداد ميصدا! حالم خوب نبود ...  ومدیبارون م.  شدم ادهی پعی سرنی عمارت از ماشمیدی که رسنیهم

 .  حالم افتضاح بود...  نمی اون چشما رو ببخواستمینم...  برگردم خواستمینم!  دمیشنی؟ چرا م
اروم دهن باز .  ستادمیوا....  کردی نگام می اشکيبا چشما...  دمیدم در مونا رو د...  زدمی تنه مدمیرسی سر راهم می هر کبه

  کرد
  اومده ؟ -
   ؟یک:  گفتم جیگ
 !!!  مهرداد -

   ؟؟؟ی بودم واسه ماهیمن چ... شوهرش ! شوهرشه ...  ستادهی چرا وادمی فهمتازه
 بغل مهرداد جا يتو... برگشتم ...  دیدو... چترش از دستش افتاد ...  دی کشغیمونا ج . "مونا" مهرداد اومد که صدا زد يصدا

سرش ...  نشسته بود سی خنی زمي که رويبه دختر...  شدم رهیبه پشت مهرداد خ.  کردی مهیخودش کرده بود و بلند بلند گر
آه ... لبشو گاز گرفت ...  دیدستشو به صورتش کش...  کردی محو به مونا و مهرداد نگاه مبخند لهیبا .  داده بود هی تکنیبه ماش

 !  دیکش
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 !  سپه ساالرش بودم... سپه بانو بود ...  دادمی جون مداشتم
  ؟ چرا ؟؟؟ مگه کم گذاشتم ؟؟؟ حتما کم گذاشتمخورهیچرا داره م!  حسرت بخوره دی نباچوقتیه...  آه بکشه دی نباچوقتیه

 ... 
 ! ترسهیم....  و برق زد رعد
پس چرا ...  رعد و برق ي از صدازدیاون که سکته م!  دیترسی مشهی شده ؟؟؟؟؟ اون که همشیزینکنه چ... پا نشد ...  دیلرز

   سمت من ؟؟؟؟ چرا ؟ چرا ؟؟؟؟عی سرادیب...  نوری اادی بشهی ؟ چرا پا نمنینشسته رو زم
 .  ستنی رومون ني جلویی مهرداد و موناگهی ددمی شده بودم که نفهمدنشی محو داونقدر

 .  زنی غم بری گونی گوناهی سي لهی اون دوتا تيانگار تو...  به من افتاد نگاهش
 ...  نرفتم...  یول...  داشتن تا برن جلو یبی عجي نوك پام جاذبه يانگشتا

 .  لعنت به من!!!!  یلعنت! رفتم تو ...  برگشتم
 .   برهنه راه افتاده بود سمت ساختموني پشت پنجره بهش نگاه کردم که با پاهااز

 بغل هم فرو رفته ي تونهی که کنار شومی عاشقي به جفت قناریحت...  هم نگاه نکردم چکسی رفتم سمت اتاقم و به هعیسر
 .  بودن

  ؟ی عشق بارونیلیخ!  دختر ي شدسیخ:  گفتی می که به ماهدمی متعجب شادناز رو شني اتاق صدايو تاز
 :   تنمو لرزوندی ماهي گرفته يصدا

   ؟رسهی بهت میچ...  یشی مسیعشق ؟ فقط خ -
  ؟ي تب ندارنمی ؟ ببیگی می چوونهیوا د -
 !   امشبنیهم...  کشمشیم!  قطع شه دیبا.... تب ؟؟؟ نه  -

   ؟؟؟کشهی مویچ...  دمیترس...  در اتاقش اومد يصدا!!! خفه شو ....  یلعنت...  دی لرزدلم
 !!!  یلعنت.. اه ....  یول...  یول... اصال برم در اتاقشو بشکونم ...  نمی برم ببخواستمیم

 .   نداشتدهیفا...  دمی تو موهام کردم و موهامو سفت کشی دستیعصب
 ی چه غلطهانیک"...  ری بلند اميصدا...  در اتاق يصدا...  نی رو زدم رو زمنتریدستگاه پر...  نی رو زمختمی کارمو رزیم
  " ؟یکنیم

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ووووی کییی ؟ لعنتویک ... "کشمشیم"...  پاره کردم کهیبالشتو ت...  کوندمیپنجره رو ش...  دمی بلند کشي نعره
  .... " قطع شهدیبا"...  ؟ یچ ... " امشبنیهم"...  شکسته کردم ي نهی آي به خودم تویکالفه نگاه " امشبنیهم"

 يرو...  ی رو روشن کردم و رفتم سمت اتاق ماهستمی سعیسر...  ها افتادم نی دوربادی هوی...  نشستم نی زمي رویعصب
 .  رفتیتختش نشسته بود با لپ تاپش ور م

 از یکیامشب :  گفتم دادی داشت قورتم متی که از عصبانریم و به امدر اتاق رو باز کرد.  زدم و رفتم سمت در اتاق يپوزخند
 !  ارمی از عزا در بی دلخوامیم ... 32 رو بردار ببر اتاق ایاون سوگول
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 .   شدرهی بهم خرونی بزدی که داشت از حدقه میی با چشماریام
 !  هانیک.... تو اصال !!!!  یکنی کارو نمنیتو ا:  گفت قهی از سه دقبعد
 !   که گفتمنیهم -

 !  به فکر اون دخترم باش:  که برگشت و اروم گفت رفتی مداشت
  ! " قطع شهدیبا"...  باشم خواستمینم! نبودم ! بودم ؟؟؟ نه ...  بودم
*** 

 )ناشناس(
 !   تا به االنی سالگ3از ... از چشماش ...  عکس بزرگ هی...  شدم رهی عکسش خبه

  االن کجاس ؟یعنی...  زنهیصداش هنوز تو گوشم موج م...  به لبخند باز شد لبم
   با ارزش باشه ؟نقدری نفر اهی شهیمگه م:  گفتم ي به احمدرو

 !  بگم قربان ؟ حتما شدهیچ:  گفت ي درمونده اي باال گرفت و دستاشو پشتش جمع کرد و با صداسرشو
   همه عکس چشم، صاحبش کجاس ؟نیا...  ی قربان، جسارت نباشه ولدیببخش:  شد که با همون صداش گفت سکوت
 ...   عکسنیصاحب ا!  بوسهی دستتون رو مای دندیشما اراده کن... آخه :  نگاهش کردم که ادامه داد خونسرد
 :   قطع کردمحرفشو

 !  ندگار شه موکنمی مي کاریول...  به زور دیشا! زودِ زودِ زود ...  ادی مي عکس به زودنیصاحب ا -
! سرخ سرخ ...  مو تو صورتش بود یکل!  بود اهیس...  اومد دادنش دستم ای بدنیوقت:  سکوت شد که اروم گفتم نمونی بدوباره

 کردمی مدای نجات پشدم،ی موهاش غرق میاهی سيتو...  شدیبزرگ تر که م.  غرق شدم شیاهی سيچشماشو باز که کرد، تو
 !   دست اونو ببوسهایکل دن...  نجای اوردمش ای وقتخوامیم.  شدمی نابود م چشماشیاهی تر تو سنیی پایول

 .  رونی گفت و با دست من از اتاق رفت بی بله قربانياحمد
 :   تو گوشمدیچی پصداش

  ؟ی موهامو ببافيبلد -
 
   با خودت ؟يکش دار. بله که بلدم + 
 !  نه -
 .  میکنی گل رز درستش مي ساقه نیبا ا! اشکال نداره + 
  ؟یی من کجااهی سیماه...  شدم رهیبه تصوراتم خ!  زدی ها نقش مشمی اون ابري که الیدست...  شدم رهی دستم خبه
 
 ) یماه(

 .  دمی شب رو نخوابتمام
 ...   شده بودمیروان!!!!  ی حال لعنتنی ا،ی دل لعنتنیا
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   دوش حموم نشسته بودمری ساعت بود که با لباس زکی
 !  ی ندونی زندگي رو توگاهتی جانهی حس انیبدتر...  شدمیم کالفه داشتم
 ...   حموم چرخوندمي نگاهم رو توکالفه
   بودشده نی سنگبدنم

   اب رو بستمریپاشدم و ش  جاماز
 .   دست لباس تازه برداشتم تنم کردمهی و رونی و رفتم بدمی تن پوشمو پوشي اوردم و حوله در سموی خلباساس

   پنجره رو بستم اروم رفتم...  بود سرد
 !  کنم  تموموی همه چخوامیاصال م!  کنمی بهش فکرم نمگهید!  به کارش ندارم ي کارگهید...  تخت ي انداختم روخودمو

   ؟ی تمومش کنيخوای ؟ اصال شروع شده بوده که حاال می تموم کنيخوای رو میچیه!  یچی بوده مگه بدبخت ؟ هیچ
 ..  لبخند بزنه و بلندم کنه وهی بندازه روم بهم اره،یکتشو درب...  ادیانتطاار داشتم ب...  افتادم روزی دادی  

   م گرفتخنده
   خندهری ها بلند زدم زوونهی دنیع

   که اشک تو چشمام جمع شددمی خنداونقدر
 !  حالم افتضاح بود...  هی گرری زدم زاروم
 .  رونی و اروم از اتاق رفتم ب  سرميرو ل انداختم شاهیو   ساعت از جام پاشدممی از نبعد

 .  دمی شني بدي که صداشدمی راهرو رد مي از توداشتم
 !   هام سرخ شد از خجالتگونه
 !!!   به سرمخاك

 .  و رفتم سمت راهرو رفتم  از کنار اتاق رد شدمعیسر
  گرفت نه م رو از پشت شویکی که اطی سمت حرفتمیاروم داشتم م...  تو راهرو نبود یکس

   شدمرهی خری و با ترس به امبرگشتم
 : زدی نفس منفس

 !  يریم راه... تند   ..چقدر  -
 . کارت دارههانیک:  حالش سر جاش اومد دستشو برداشت و گفت کمی نکهی از ابعد
   ؟کاریچ -

 :  کرد  خنده ارومهی نگاه کرد و بهم
 . برو اتاقش اونجاست!  داره ؟کاری که با تو چگهی به ما مينکنه فکر کرد -

   کنه ری بخ خدا اخر عاقبت منو:  لب گفتم ری زدم و زيپوزخند
   اومده ؟شی پی مشکلنتونیب:  دی کرد و پرسزی تعجب نگام کرد بعد چشماشو ربا
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 :   گلومو گرفتبغض
   بشه ؟يزی بود که چيزیچ مگه -
 .  نگام کردرهی تعجب خبا
 !  اطیتم تو ح چشماش رد شدم و رفي جلواز

 .  من برمنکهی نه اادی بدیکارم داره با!  کارم داره هانی به من چه که کاصال
 . ستادی که تاپ واخوندمی نشسته بودم و داشتم واسه خودم اهنگ ماطی حي خورده چکی تاب پي رومنجوریه

 :   بدنم رو لرزوندي چهارگوشه هانی کيصدا
 !  بخون -

   کردمسکوت
   ؟یخونیچرا نم -
   ؟کنهی مجبورم میچرا بخونم ؟ ک -
 ! گهیسپه ساالر م -

 :   زدم که تاپ به حرکت در اومدپوزخند
 !  رمی بمدی باری بمی رفته بود تو بگادمی -
 !  شهی بگم همون ممن یچ  نره هرادتی! اره  -
 !   جناب سپه ساالرمونهی مادمیچششششششم حتمااا،  -

  سادی محکم واتاپ
 :   گوشم در اومدیکی از نزد پر حرصشيصدا

 !  نندازکهیبه من ت -
 کهی مثل شما تی باشم بخوام به جنابیمن ک!!! خاك عالم :  لبمو گاز گرفتم و با پوزخند گفتم و نیی پادمی تاپ پري رواز

 !  بندازم
   مشت شد و صورتش قرمزدستاش

  یی جامی بردیلباساتو بپوش با:  دیغر
   اجباره ؟نمیا -

 .  رونی بای لباس بپوش بعیبرو تو سر! اره :  زد داد
  و رفتم داخل  بهش انداختمی حرص نگاهبا

  رونی و رفتم بدمی دم دستم اومد پوشی چهر
   از عمارترونی رفت ب  و تخت گاز گرفت ومی شدنشی حرف سوار ماشبدون

   پارك کرد زی دهليکاینزد
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   شدمادهیپ  نی روشن کرد که کالفه از ماشگاری سهی یعصب
   دادمهی تکنی و به ماشنی ماشي جلورفتم
  ومدی مي سرد بود و سوز بدهوا
   که تا تو استخون هامم رخنه کرده بوديسوز
  کالفه م:  و اروم گفت سادی بعد اروم اومد کنارم واقهی دقچند

  من بکنم ؟؟؟؟! ؟! بخونم ییواست الال) پوزخند زدم( ؟ ی چ خب که -
   ؟ی چ پس تو:  بغض دار گفتم ي دو رگه ي و با صداسادمی رو به روش وارفتم

   پوش که پشتش به ما بود افتاد اهی مرد سهیچشمم به   نگام کرد کهدردمند
  کرد کیبکنه مرد برگشت و با تفنگش به سسمت ما شل  و تا اومد دهن بازدی کشیقی نفس عمهانیک
   برخورد کردهانی کننده س به کهوشی بدونستمی مگهی که دری تهی برگشت و هانی که کدمی کشغیج
   افتادنی زمي روهانیک
   نداشتی تمومغامیج
   منو از پشت گرفتیکی

  دمی نفهمیچی هگهی دهی ثانمی دهنم و بعد از ني دستمال گرفته شد جلوهی که دمیکشی مغی و جزدمی ملگد
 *** 

 ) ناشناس(
  چرخوندمی دستم مي رو تومییچا وانیبودم و ل  نشستهنهی شومکی نزدیی نانوی صندليرو

   به ساعت انداختمی رمقی بنگاه
  ادی بدیبا...  گی دادی بدیبا
  اوردنشون! قربان -  زدمی موانی لي وارهی انگشتام به دبا
  رونی رفتم بی حال افتضاحهی گذاشتم و با نهی شومي کناره ي رو رویی چاوانی جام بلند شدم و لاز

  رونی و از عمارت زدم بدمیپوش  رومیبارون
   صف شده بودنهمه
   که اون اخر باغ بود بدجور ضربان قلبمو برده بود باالي اینی المبورگنیماش

  داشتمی قدم برمنی به سمت ماشقراری حال بهی با
  دیچیپیگوشم م  خوندش تویی الاليصدا

 
 »  نازدارومگل«

  خوندم  لبریغض زچشمام جمع شده بود، با ب  توباشک
 »  شوگاروممه«
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  دمیکش یقی عمنفس
  مونده بود  قدمدو
 . سادیزمان وا...  سادمیوا
  دیبایبارون با شدت م. 

  رو در اوردم و با دستم همیبارون
 
  مرخص کردم  رومه

   شدسکوت
  دمی رسنی در ماشبه

  خوابش کرده بودن...  بود خواب
   بودختهی صورتش ري روشی صاف مشکي افتاده بود و موهاشالش

   لرزونم موهاش رو کنار زدمي دستابا
  چشمام اشک جمع شده بوديتو

  شوق داشتنش...  شوق بود اشک
   زدمهی به سرش تکسرمو

   صورتش افتادي به زخماچشمم
  ختی زخماش ري رواشکام

 .   ازشرمیگی بهت زدو مکه یی تمام زخمایتالف:  لب با حرص و نفرت گفتم ریز
  دمی چشمش کشي روشتموانگ
 !  بانوم اومده بود به کلبه م...  دادمی لفتش مگهی ددینبا

   حرکت بلندش کردم و بردمش سمت عمارتهی رو انداختم روش و با میبارون
 .   خدمه دستور دادم در اتاقو باز کننبه
   لباس ها و تخت و کمد و وسائل مختلفنی با بهتري متر30 اتاق هی

   شدمرهی تخت گذاشتمش و بهش خيرو
 :   گل نسا اومدي مونده بودم که صدارهی چقدر بهش خدونمینم
 !   بزار راحت بخوابهرونی بایحافظ جان مادر، ب -
 !!!  چقدر بزرگ شده! هی دانشیبب:  به گل نسا گفتم ینیری لبخند شبا

 .   الغرترهشهیاز هم...  هیمام صورتش زخمت!  شده گل نسا فیچقدر ضع -:  شد ختهی غم عالم به دلم رهوی بعد
 !   حافظ، عاشقش باش حافظیکنیتو درستش م -:  شونه م نشست ي گل نسا رودست

 :   نگاه کردممی ماهبه
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 !   اگه نمونمستمی نایارتش بد ماف!  اگه عاشقش نمونم ستمی نانی حافظ کاومونم،ی م عاشقشم! ساله عاشقشم گل نسا  15 -
 !   از اینکه دایه از اتاق رفت منم از لب تختش پاشدم و پرده هاي یاسی رنگ اتاقش رو کمی کنار زدم هنوز بارون میباریدبعد
  بیا تو: اروم گفتم .  اتاق زده شد در

 !  چه بانمکه اقا:  اروم اومد تو اتاق و با دیدن ماهی سیاه من اروم گفت سمیه
 :   زدم و دستامو توي جیبم کردملبخندي

بعدم به نسرین و نسترن بگو که بیان و اندازه ي ! لباساش رو عوض کن و مطمئن شو که هیچ شنودي بهش وصل نباشه  -
 .  لباساش رو بگیرن سریع و بدن به من

  اقا جسارته ولی خیلی نخوابیده ؟ خدایی نکرده چیزیشون نشده باشه ؟:  کنجکاوي پرسید با
   اشاره اي به دست کبودش کردبعد

 !  خودم ندیدم ؟؟؟؟چطور
 ...   قلبم شدت گرفتضربان
   سمیه رو کنار زدم و لبه ي تخت نشستمسریع

  نکنه شکسته باشه ؟...  باد کرده بود دستش
   تیر کشیدقلبم

 .   روي پیشونیش گذاشتم، تب داشت یکمدستمو
   مچیم خیره شدم از انگشتامو روي نبضش گذاشتم و به ساعتدوتا

 .  حالم افتضاح بود...  نبودم خوب
 .   به ساعت مچی و گوشواره هاش افتادنگاهم

 :   توي گوشش در اوردم و ساعت مچیش رو هم در اوردم و دادم سمیهاز
 .   رو هم احضارشون کن1بچه هاي تدارکات بی ... ببر ببین توش شنودي چیزي نباشه  -

 .   چشمی گفت و رفت بیرونسریع
ماهی ....  ساعت از خواب بیدار میشن 5 ساعته بود ولی معموال همه بعد از 24داروي بیهوشی ...  نگرانی بهش خیره شدم با

 !   ساعته که خوابه8کوچولوي من 
قربان چیکار میتونیم :  روانی میشدم تا اینکه خسروي و دوتا پسر اومدن تو اتاق و بعد از سالم نظامی خسروي گفت داشتم

  بکنیم ؟
 .  چکاپش کن! به من نگاه نکن :  اخم گفتم با

   هاي هر سه شون رفت باال و به ماهی نگاه کردنابرو
   کمی تعلل کرد و بعد رفت سمت تختخسروي

   هم با یه سطل یخ و اب و دستمال اومد تو اتاقدایه
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 !!!  حتما تو راه یه اتفاقی افتاده.  دیوونه میشدم داشتم
 !  ضعفتو نشون نده پسرم: م کرد و اروم گفت  نگاهی بهدایه

 ...  من... دایه اگه چیزیش بشه من !!! سر قولم خوب واینستادم ! دایه مراقب خوبی نبودم :  عجز گفتم با
 .   توي چشمام جمع شده بوداشک
   عمیقی کشیدم و برگشتم سمت تخت و از چیزي که دیدم دود از سر و صورتم زد بیروننفس
 :  دم کشینعره

  چه غلطی میکنی ؟؟؟؟؟؟؟ -
   سه تاشون از تخت دور شدنهر

 !!!  هیچکس حق نداشت موهاشو ببینه.  ماهیم افتاده بود شال
 !  قربان خودتون گفتین چکاپ:  با تپه تپه گفت خسروي

  یا همین االن میري احضاریه رو میگیري و سیانور میندازي باال یا از همین لوستر دارت میزنم:  غریدم بلندتر
دستشون از جا در رفته، نفسشون خوب باال نمیاد ما احتمال حساسیت . حال خانوم خیلی بده :  از اون جوونا اروم گفت یکی

 .   به دارو رو میدیم
  شه ي چندین ساله م حرفاش داشت تبر میزد به ریهمه

 .  سریع... برین هداوندو بیارین :  اي که روشون کشیده بودم از دستم افتاد و با صداي دو رگه گفتم اسلحه
  اقا هداوند بارداره نمیتونه:  اروم گفت دایه

 :   نعره زدم که لیوان اب شکست و صداي کالغ هاي بیرون بلند شدطوري
  گفتمممممممم سرررررریـــع -

   دو ثانیه همه از اتاق فرار کردن رفتم سمت ماهیم و بهش با نگرانی خیره شدمطی
بازشون کن و بگو که همه ي این ... خواهش میکنم چشماتو باز کن :  که کبود نبود رو گرفتم تو دستم و اروم گفتم دستی

  احتماال دروغه
   جوابی که شنیدم صداي شرشر بارون بودتنها

   توي اتاق باال سر ماهی بود نیم ساعت بعدهداوند
   طول اتاقو متر میکردمعصبی

  سرم رفت! حافظ بس کن  -
 !  هستی خفه شو و به کارت برس -

  زنت بود که به توام یه سرم باید وصل میکردم! خوبه حاال نسبتی باهات نداره :  خندید و گفت اروم
  داري چیکار میکنی باهاش ؟:  نگرانی وایسادم و گفتم با
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... به داروي بیهوش کننده ي شما هم واکنش نشون داده ! حافظ، این دختر بدنش تضعیف شده س :  و جدي گفت برگشت
نمیخواستم اینقدر صریح ! اگه با دارو و سرم به دادش نرسم تا شب مرده ... تنگی نفس و باال رفتن حرارت بدن نشونه هاشه 

 !  بگم ولی مجبورم کردي
 !  مهم بود ؟ به موال که نبود... هستی دید ... اشک میریختم ... دم  از پا می افتاداشتم

  میفهمی ؟! باید درست بشه .. باید نجاتش بدي :  سمت هستی رفتم و گفتم به
فقط به خسروي بگو بیاد بهش بگم چیا رو بیاره . نترس درستش میکنم .  تا امپوله 6دواش یه سرم و :  زد و گفت لبخندي
 .  تو اتاق

   و گیج سري تکون دادم و تا خواستم برم صداي ناله شنیدمیعسر
   بدنم چشم و گوش شدتمام

 :   سیاهش رو باز کرد و با دیدن من لبخند زدچشماي
  ؟!امیرحافظ  -

   اوایی بود که میخواستم واسه همیشه اسم اصلیمو صدا بزنهتنها
  ؟جان دلم ؟ جان وجودم ؟؟؟:  بند وجودم صدا شد که گفتم بند

 !  میترسم... نزار بهم سوزن بزنن : پشتشو ماساژ دادم که با بغض گفت .  کرد که دویدم به سمتش سرفه
   میترسه ولی چاره اي نبودمیدونستن

  واي واي چه دختر لوسی داریم ما:  خندید و گفت هستی
  به من نگاه کن باشه ؟ حافظ قول میده دردت نیاد:  ماهی رو قاب گرفتم با صداي بغض دار گفتم صورت

  به سمت سوزن آنژیوکت که رفت سرشو توي سینم گرفتم و تند تند روي موهاشو بوس میکردنگاهش
 
 !   که سوزن توي رگش رفتن همانا و لرزش بدنش و بدنم همانام

درست کرد و رفت بیرون سرشو از توي سینم کشیدم بیرون و با چشماي اشکیم بهش خیره  از اینکه هستی سرمش رو بعد
 .  شدم

  چرا تو اینجایی ؟ توام از بچه هاي گروهی ؟:  بی حالی گفت با
  اذیتت کردن ؟:  بغض گفتم با
  درد کشیدم:  بغض گفت با

 .   بستم و اشک ریختمچشمامو
تو مراقبمی ؟ بهت اعتماد دارم حافظ، کیهان هم ... همیشه تو خطر بودم ... و نداشتم حافظ من جایگاه داشتم :  گریه گفت با

 . تو قولت باید قول باشه... بهم قول داد مراقبم باشه ولی بهش اعتماد نداشتم 
!  دیگه هیچکس اذیتت نمیکنه... قول میدم با بند بند وجودم اروم جونم :  هق هق دستمو روي صورتش کشیدم و گفتم با

 . من پیشتم.. حاال بخواب اروم . حافظ قول میده بهت عزیزم 
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 .   بست و اروم دوباره به خواب رفتچشماشو
   با و گچ و اتل و کلی امپول اومده بودهستی

   بیرون کرد تا راحت کاراشو انجام بدهمنو
 .   که تموم شد از اتاق اومد بیرون و من داخل شدمکاراش

  چشماش باز بود 
 :  اروم گفت... بود  دنیام

  کیهان کو ؟ اینجا شبیه عمارت نیست -
 :   ارومی زدملبخند

  بخواب ماهی سیاه، وقت واسه توضیح همه چیز هست -
 :   پوزخند نگاهشو به دست گچ گرفتش دوختبا
  حتی این ؟ -

 :   رنگ غم گرفتنگاهم
 .  بخواب.. بخواب نفس . بفهمم چی شده میکشمشون  -
 
 ) کیهان(

 !  حرف نمیزدم اصال. هیچی نگفتم ... مین پاکت 12... مین سیگار 67
   رو به راه نبودحالم

   سیستم خیره شده بودم دو ساعتبه
   تخت مرتب شده ي خالیشبه

   ارایش دست نخورده شمیز
   پرده ش هم صاف بودحتی

یکیشون اومد اذیتش کنه که با پایی که ... چشام هنوز بسته نشده بود که بیهوشش کردن ..  جیغش توي گوشم پیچید صداي
 !!!!  هنوز سر نشده بود زدم به پاش ولی عوضی براي جبران دستشو شیکوند

   م تیر کشید که تا قلبم رخود کردمعده
   باز شددر
 !  گمشو:  صداي دو رگه گفتم با

 :  د بود پوالصداي
صبح نئشتو از کجا پیدا کردیم اومدي خونه عین روانیا کل حونه رو بهم ریختی بارمانو فرستادس انفرادي، چراشو نمیدونیم  -
حتی . هیچی که دستگیرت و دستگیرمون نشد اومدي خودتو زندانی کردي اینجا !!! شادنازو بردي پاسگاه، چراشو نمیدونیم ! 

  جاس ؟نزاشتی بپرسیم پس ماهی ک
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 :  غریدم
 !!!  سپه بانوووووو -

  ؟!!!کجااااس ؟؟!! ؟!خب کو :  داد زد بلند
 !  نزدم...  نعره
 !!  نزدم...  داد

 !  دزدیدنش:  دردناکم رو روي هم گذاشتم و با همون صداي گرفته گفتم چشماي
   خوردجا

  دیدم همه شون اونجانبرگشتم
 !  شادناز و بارمانحتی

 :   زدم و بهشون خیره شدمپوزخند
 ...  بوي عطرش نپیچیده...  ساعته یکی از صندلی هاي میز ناهارخوري خالیه 24! میبینین ؟؟؟؟ نیست! نیست  -

 :   توي گلوم نشستبغض
 ....  فرداتر هاااااا صبحححح هااااااا... فرداها صبح ... یکی از پرده ها فردا صبح ! یکی از تختاي این خونه امشب خالیه  -

   میزدمنعره
 !   نهگریه

 !  کنار نمیره -
   و مونا گریه میکردنرادین

 !  داداش ما پیداش میکنیم:  اروم گفت مهرداد
  شما نه -

  برگشتم
   سیستم خیره شدمبه

   اشکم سرازیر شداروم
 ...   روشن میکردم و اشکام پشت سرهم میومدنسیگار

 !!!!  من پیداش میکنم -
 ) حافظ(
   موهاي مشکیش بازي میکردمبا

   میتونه از من بگیرتش ؟کی
 !  دستم:  با درد باز شد و نالید چشماش

  خیلی درد میکنه ؟! جونم ؟؟:  چشماي نگران گفتم با
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 !  لوس شدم:  ي ارومی کرد و گفت خنده
 :  خندیدم

 !  حافظ نازتو میخره. اي جانم  -
   سمتمبرگشت

   جدیت بهم نگاه کردبا
 !  مشکی... مشکی ... مشکی ...  کهکشان بود چشماش

  تو با کیهان نیستی نه ؟ -
 ...   انداختم پایینسرمو
   باالاوردم

   دوتا عالمت سوال گنده بودچشماش
 !  دشمنیم... ما باهم ... اون سپهبد . من ارتش بد مافیام ! نه :  گفتم اروم

   از چشماش بدون زدن پلک لرزیداشک
   تو جاشنشست

   حرکاتش نگاه میکردمهب
   شدسرد

   سرماش یخ زدماز
   که سرم داشت رو اورد جلوي دندونش و سیم و بند و بساطش رو با دندونش کشیددستی
   با اب سرم پاچید رو صورتشخون

   بهت به کاراش نگاه میکردمبا
   و رفت سمت درپاشد

  دوید که احساس کردم همراه نسیم رفتطوري
   سراغشدویدم
   سالن نبودتوي

  رفت باغ اقا:  نگرانی به همه جا چشم دوختم که سمیه با نگرانی گفت با
   تو باغدویدم
 !  به شدت...  میومد بارون

   رو ایوون نگاه کردماز
 .  دویدم.... داشتم میرسیدم...دویدم ... نقطه ي کور داشت کور تر میشد دویدم یه

   گرفتمشالشو
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   شد رو زمینپرت
  م خوردزمین

  چته ؟؟؟؟ هااااان ؟؟؟؟:  تو بارون گرفتم و با داد گفتم صورتشو
   بودسکوت
 سکوت
   اومد باالسرش

  سکوت
   سرد بودچشماش

  سکوت
   باز شدلباش
 !  این که محمده! میریم میبینم عه ... سه ماه دیگه هم بازم میدزدنم ... البد :  گفت اروم

  باید خالی میشد...  نگفتم هیچی
 ...  رفتم کمی اونور تر...  پاشدم اروم

   بهش نگاه کردمبرگشتم
  هاش میلرزید و گاهی صداش در میومدشونه

   تموم شدطاقتم
... میشکستم ... میشکستم !  سمتش و از پشت بغلش کردم نعره میزد و کیهان رو صدا میکرد و خدا شاهده میشکستم رفتم

 . میشکستم ... "کیهان بیاااااا"جیغ میکشید ... تممممم میشکس ... "کیهانم کجایی ؟؟؟"... داد میزد 
 ...   اسمون نعره زد!  نعره ي بعدیش منم نعره زدم با
 

   عقلُ از سرم پروندچشات
 ...   میکردم خوب شدمفکر

 
   بند اومده بود ولی من و اون همچنان میباریدیمبارون

   باز میشد و جز صداي گریه چیزي بیرون نمیومددهنش
 !!  پاشو! پاشو سرده زمین دستتم شیکسته حالت چندان جالب نیست :  از جام پاشدم و بهش اروم گفتم کالفه

   چشماي مشکی غوطه ور توي ابش بهم زل زدبا
  نمیاد ؟:  گفت اروم

   تعجب بهش خیره شدم که یهو احساس کردم دراکوال شدبا
   شد کاسه ي خونچشماش
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   توي تار و پود گوشت تنم رخنه کرد سمتم هجوم اورد و ناخناشبه
 !!!!  میفهمی ؟؟؟ مــــتـــنــفـــــرممممممممممم.... ازت متنــفــرمممممم :  جیغ گفت با

 .  اروم شد، مظلوم شد...  ته کشید جیغاش
 !   سال صبر نکردم که با یه کلمه بشکنم12من !  مرد شکستن نبودم من

   بغلش کردماروم
   شد هیکل درشتم گمتوي

   خیسشو بوسیدمموهاي
   به روي دستش افتاد که سوزن انژیوکت توش مونده بود و خونریزي داشتنگاهم
   کردم و تا ساختمون بردمشبغلش

   اتاقش بردم و به سمیه گفتم همراهم با لباس ها بیادتا
   لباس تنش کردسمیه

   نمیگفتهیچی
   خشک میکردموهاشو
   نمیگفتهیچی

  ست دستشو بریدم تا سوزن رو در بیارم اشک ریخت وقتی کمی پوفقط
 !   ریختماشک

 !!!!!!   لعنتیکیهان
  کرده بود با ماهی قرمز من ؟ روي تخت نشسته بودم و به اون که سرگردون به بیرون از اتاق نگاه میکرد چشم دوختمچیکار

 : 
  باید زندانی باشم ؟ -
 !  راحت باش... هیچکس حق چپ نگاه کردن به تو رو نداره پس ... اینجا شهر منه ! ابدا  -
  سِمت هم میدي بهم ؟ -
 :   لبخند به موهاش نگاه کردمبا
  هر چی تو بخواي -

 برگشت
 :  غمگین شد و صداش بغض دارنگاهش

  هر چی ؟؟؟ -
  براي امروز بس بود هر چی از این بشر کیهان شنیدم. روي چی تاکید کردم ! هر چی :  بهش زدم و گفتم چشمک

 . اومد جلوم ایستاداروم
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   بردم باال و بهش خیره شدمسرمو
 .   بچه ها بغض کرده بودمثل

 .  بزار حس کنم هنوز بچم... بغلم کن ... برام شعر بخون ! موهامو بباف مثل وقتی دبستانی بودیم  -
   ریخته شداشکاش
  شکشو با دستم پاك کردم بهش زدم و البخندي

 .  سالم بود که عاشقش شدم 14
   پایین تخت و براش شعر خوندم و مو بافتمنشوندمش

 .   نقش میزد تو موج موهاشدستم
 :   لبخند دم گوشش فوت کردم که گردنشو کج کرد و خندیدبا
 !!!  خیلی بیشووري -

  هنوز یادته مگه ؟:  باهمون لبخند گفت برگشت
 :   دوتا انگشتم طره ي موش که افتاده بود تو صورتش رو زدم کنار و اروم گفتمبا
 !  خیلی چیزا یادمه. اره  -

 :   شدمغمگین
اب هیچ حوضی، مثل اون حوضی نبود که تو توش ... تو خیلی از حوضا اب تنی کردم .. هه ... خیلی جاها رفتم ماهی  -

... چشمامو باز کردم ! توي حوض تو بیافتم ... ر اینکه یه بار دیگه، عمداااا، سهوااافقط بخاط... خیلی کارا کردم ! میرقصیدي 
... لعن و نفرین هزار تا ادم پشت سرمه .... شدم جانی ... شدم قاتل ... عند مافیا ...  بد شدم ارتش! دیدم تو این گوه دونیم 

 !!!  مواد، قاچاق اشیا، انسان، اصال هر چی تو بگی
 :  ریشون مشکیش زل زدم چشماي پتو
  نرو، باشه ؟.  سال بدون قرص بخوابونم 12تازه میتونم این بدن رو بعد ... حاال که اومدي ... ساله که دنبال ارامشم  12 -

  ریختاشک
 .  مهم اینه که من خوابم میاد... مهم نیست جوابش :  پایین انداخت که خندیدم و گفتم سرشو

 ...  و تا دم در رفتم ولی باز چیزي نبود که میخواستم خندید و من بلند شدم اروم
  امیرحافظ ؟:  دم در دعا میکردم و خدا رو صدا میزدم که اروم گفت تا

 :  برگشتم
  جان ؟ -
 !   ساله باشیم11 و 5یه امروز باید من و تو ! تنها نخواب :  لبخند ارومی که تو چشماش میدرخشید گفت با

  خندیدم
   این شهر بارونی، بالخره افتاب شدتوي
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 ) کیهان(
   عکس توي گوشیم خیره بودمبه
   توي اینهاز

 اون
   لباس مشکیبا
 ..    یه لبخند از ته دل و منبا

   کوتاهموهاي
   محولبخند

 !   شب احساس نکردم که سپه ساالرماون
 ..   شب فهمیدم من کیهانماون

 .  ون و بذله گو ساله شاد و خوشحال شیط10 بچه ي همون
   که هنوز مادر پدرش جدا نشده بودنهمونی
 ...   که مادرش هنوزهمونی

 .   کشیدمپوفی
 .   شنود ها هم خبري نبوداز

   سیاهم تو کدوم حوض گیر افتاده ؟ماهی
 .   جیر در اتاق اومدجیر

 !  چقدر تاریکه -
  مهرداد برو بیرون حوصله ندارم:  با صداي گرفته گفتم اروم

 :  ندیدخ
  بابا داداش باماهم ؟ بیا مرامی یه نگاه بهمون بکن بابا دلمون باز شه -
 :   فندکم بازي میکردمبا
 !  چاه وا کن بزن بازشه -

 :  خندید
  استاد منم بدزدن دپ میشی اهنگاي مجید خراطها گوش بدي ؟! ماشااله هزار ماشاهللا گوله خیارن با نمک اضافی  -
 !!  نه واسه تو رگ میزنم -
  جیگرش دراد هر کی جیگر داداشمو خدشه دار کرده! هی به مامانم گفتم اینقدر منو جیگر نزا ! ال اله اال اهللا  -

 :  جدي شد.  صندلی کناریم نشست
  هیچ خبري نیست ؟ -
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   به نشونه ي نه تکون دادمسرمو
   سکوت شدیکم
  به ساالري هم شک کردي ؟:  گفت اروم

   به نشونه ي اره تکون دادمسرمو
 میري سراغش ؟ -
 . مخصوصا ساالري رو. همه شون رو زیر نظر میگیرم ... میخوام مهمونی بگیرم به مناسبت مافی جدید ! نه  -
  نقشت چیه ؟:  اخم گفت با
...  اینا هم میشه یه کاري کرد با گریم و. همتون میشید خدمتکار به جز تو که همه میشناسنت ... کلی مافی ... یه مهمونی  -

 !  تمومه. به هر مافی یه شنود .. سر هر مافی یه خدمتکار 
  رادینو چی ؟ -
  . IT اتاق -
 !  فکر خوبیه... اوهوم  -

  دوسش داري ؟:  و اروم گفت خندید
 .  صداي شرشر بارون میومد... سکوت شد .  سرد نگاه کردم بهش
  ردم و شروع کردم باهاش خوندن و روي صندلی نانویم تکون میخوردم اهنگ ماه پیشونی رو پلی کاروم

   بهم خیره بودهمچنان
   بودممرد
 !  مرد
 ...   بغض داشتمولی

جلو پسرخالتم میخواي ! هیچکس جز من و تو از رابطه ي فامیلیمون خبر نداره پسرخاله :  اروم پوفی کشید و گفت مهرداد
  غد بازي در بیاري ؟

 !   زیادتر کردم اهنگوصداي
.. کاش یه بار دیگ لمسش کنم ... اگه نبودم هیچوقت اخرین دیدارمون با جنگ و دعوا نبود !!!!!  ؟ اره من بیشورم بیشورم

 !  کاش
   اتاق بسته شددر

 .   داشتم ولی اشک نهبغض
! اون قدرت منه ... دیگ سپه بد مافیا نیستم ! احساس میکردم بدون ماهی دیگ سپه ساالر نیستم ...  میکردم هیچم احساس

کیهان بیا شام : از پشت در مونا گفت . تاج پادشاهیم بود و االن احساس میکنم هیچی ندارم . احساس میکردم قدرت ندارم 
 .  بیا دیگ اذیتش نکن. ین  رادااذیت نکن بچه ها خیلی ناراحتن مخصوص.. 
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 .   جام بلند شدم و لباسام رو یکم تکوندم و رفت بیرون اروماز
 .   نگاهی بهم انداخت و اروم رفت سمت سالنمونا

  چرا نیستی ؟...  به اتاق بغلم افتاد نگاهم
 .   میز هیچکس حرف نمیزدسر
 ...  حاجی دیشب رضا:  سر مهرداد با خنده گفت اخر
 !  مهرداد خفه شووو: بهش توپید  با اخم رضا
  چیشده ؟.. نه عه بگو مهرداد :  خندید امیر

  قیافه رضا رو:  بلند خندید رادین
  به عمت بخندا:  رضا

  صندلی بغلم خالی بود..  نگاه نمیکردم بهشون
 .   خنده ي بچه ها بلند شده بودصداي

 .  اونم اگه بود صداش میپیچید:  گفتم اروم
  ید خوابصداشون

   شنیدنشاید
   نشنیدنشاید

    تا خواست اعتراضی بکنه امیر نشوندشبارمان
 !  میدونم... برمیگرده :  لب گفتم زیر

 .  خدا کنه نقشه م بگیره... امروز اگه نقشم بگیره به زودي ماهی کوچولو هم میره تو همون اتاق بغلی ...  روزش رسید بالخره
  . خوب بود...  تیپم نگاه کردم به

 .   هامو انداختم و دکمه سر استینمم زدمگوشواره
 ..   در اتاق رفتم بیروناز

 .   که اون یکی ساختمون بود ظاهر شدم4 سالن توي
  فقط میز مافی جدید خالی بود..  اومده بودن همه
   هاي پوکر داشت راه اندازي میشدمیز
 .  حاضر به عمل: و صداي همشون تو گوشم پیچید  ها با ماسک و گریم هاي مختلف سر هر میز وایساده بودن بچه

 .   مثال به مهمونا زدم و بعد از حال احوال با مافی هایی که کار شنود گذاریشون تموم شده بود سر میز قمار نشستملبخندي
   بازي صداي در بلند شدوسطاي
   شدسکوت

  این اینجا چیکار میکرررد ؟؟؟؟؟...  اروم سرامون رو اوردیم باال همه
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 ...  حافظ هستم:  زد و بلند گفت لبخندي
 !  منم سعدیم:  که مست کرده بود خندید و گفت شیروانی

  ارتش بد مافی:  خودشو اطرافیانش بلند خندیدن که حافظ جدي شد و بلندتر گفت دوباره
   درجه شو نشون دادبعد
 !   میگفتتراس

   بد بودارتش
   خیره شدبهم

  از کی اینقدر ضعیف شدم ؟... با چشماش داشت تا اعماقمو سوراخ میکرد ! هیچی نمیگفتم ...  نمیگفت هیچی
 ..   بخاطر نبودشهشاید

 :   امیر پیچیدصداي
صد در صد ماهی .  کن ساالري و وجدانی هم دعوت.. کیهان سه نکن تعارفش کن بیاد سر میزتون قمار بازي کنین  -

  دستشه
 :   لب غریدمزیر
 !  نه تنها ماهی، همه چیز دستشه -

 :   بلند کردم و خونسرد شدمسرمو
 !  بیا تو حافظ، محفل طلب یه دست پوکر رو میزنه -

   و پالتوش رو به خدمتکار داد و اروم اومد توخندید
 .   رو به رومنشست

معتاد کردم، آدم کشتم، ... توي دو سال :  سوال میکردن که بلند خندید و گفت  و وجدانی هی در مورد معامالتساالري
 ...  ولی! همتون انگشتید زیر مچم ... ارتش بد مافی منم ! قاچاق کردم، ثروتمند شدم 

 ...   گذاشتن پول بودوقت
 :  کلتشو در اورد گذاشت رو میز صداها تو گوشم پیچیدتفنگ

  این االن چیکار کرد؟:  رضا
 !  عوضی.. ك:  امیر

 !  همین االن باید بکشیش کیهان:  شادناز
   همه جز بارمان پیچید تو گوشمصداي
 :   سیگاري اتیش زدحافظ

 !  دشمن تا ابد و یک روز! تو خون ما مافیا، قمار روي کلت یعنی هیچوقت با اون یکی مافی دوست نباش و معامله نکن  -
 !  شیاد کثافت..  بارمان ثابت موند  رونگاهم
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 !  بیا رو چیزي که ازم دزدیدي قمار کنیم:  زدم و اروم گفتم پوزخندي
   شدجدي

   شدخشمگین
یا کلتتو بزار یا همینجا از درجه ي سپه ... روش هیچ قماري نمیاد . یه تار موشم به کل این میز نمیدم ! اون با ارزش ترینه  -

 !  بدي استعفا بده
 .   و کلتمو یهو انداختم رو میزخندیدن

 . هر چی سهم من باشه رو ازت میگیرم:  تهدید ولی خونسرد گفتم با
 !  حاال میبینیم -
 !  میبینیم... اره  -
 
 ) ماهی(

 .  دایه نگاه کردم که دم شومینه داشت شال گردن میبافتبه
  واسه کی میبافی دایه؟ -

 :   زدلبخند
 .  دوست داره شال گردن... افم براش هر ساله میب! حافظ  -

 .   تکون دادم و به ماهواره خیره شدمسري
 .  ولی خب اینجا مثل خونه کیهان نیست...  این چند روزه با بیشتر ادماي مهم اینجا اشنا شدم توي

 !   شهر زیر دست حافظهیه
  احساس میکردم دارم افسرده میشم.  ازم گرفته بودن گوشیمو

 چه دردي خوردم که همینجور دارم مثل توپ پاس داده میشم ولی جز یه گوشه نشستن و خونه نشین شدن به  زندگیم بهتو
 .  درد هیچکس نمیخورم

واسه امجام معامله اومدن بهشون گفتم اقا نیستن گفتن فوریه یکی ... خانوم .. خانوم :  اومد تو اتاق و رو به من گفت سمیه
 !  شما باید برین. نه و اینا باید این محموله ها رو امضا ک

 .   از خدا یه چی دیگه خواسته بودمکاش
    تردید پاشدم از جام و راه افتادم حاال چی باید بگم اصال؟با

   به اون اتاقی که باید برمبردنم
   یه مشت مرد نشستم و به برگه ي رو به روم نگاه کردمجلوي

   اسلحه بودمال
  عباسی ؟: ردم و رو به عباسی گفتم  بهشون کردم و بعد اخم کنگاهی

   بله خانوم ؟ -
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  بارشون چک شده ؟ -
 .  نه خانوم -
جنس تیر خشاب و ماشه کامل .  تا هفت تیر 65 تا کلت و 34 تا کالش باشه با 12همین االن بفرست چک کنن ببین  -

 !  چک بشه
   کوبیدپا
 .   سر و روشون عرق میریختاز

 .   زدمپوزخندي
 !   منم میخوره یه مافیا باشمبه

 :  از نیم ساعت سکوت عباسی اومد داخلبعد
  چک کردیم خانوم -
  خب ؟ -
 .  اماري که دادین نبود به عالوه اینو پیدا کردیم -

   یه بمب نشون داد که معلوم بود خنثی ش کردنبهم
  ! قرارداد فسخ به عالوه ي ضررش... خیلی خوبین شماها :  و گفتم خندیدم

   یه نگاهی انداختن و یه مشت پول انداخت رو میزبهم
.  هزار دالر ضرر داره 120اون سبز دالر خوشگال چیه دارم تو جیباي کتتون میبینم ؟ فسخ هر قرار داظ ! نه نه نه نشد  - 

  زود تند سریع
   از یه ربع پوال رو میز و اتاق خالی بودبعد

 .   کشیدم که یکی از پشت بغلم کردپوفی
 :   ولی صداي حافظ به گوشم خوردترسیدم

 .  بهم شانس بده -
  چی ؟ -
 .  بغلم کن، همین -
 :   بغلش بیرون اومدم و گیج بهش نگاه کردم که خندیداز
  دوسش داري ؟ -

   بودمست
 :  رو صدا زدمعباسی

 
  اقا رو ببر اتاقش -

  خوام نه کمک عباسی رونه اتاق می:  تا خواست بیاد جلو هفت تیرشو کشید و گفت عباسی
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 :   تو چشمام خیره شدصاف
 ...  تو اتیش میزنی به هر تن و بدنی... تو  -

 :   گذاشت پایینتفنگشو
 .  تو یه چی داري که منو کیهانو داغون کردي -

 :   بهم خیره شددوباره
 ! چی داري ؟ -

 به بدبختی گذشت چون خوابم نمیبرد، چون میدونستم حافظ کیهانو دیده، چون کنجکاو بودم از حال کیهان بدونم، کلی شب
 ...  دلتنگ بودم، حتی دلتنگ بوي آدامس هاي دارچینیش. چون و چرا باعث شده بود شب تا صبح نخوابم 

 .   اون کور سوي نور پوشیدم و اومدم بیرون گرگ و میش بود که از جام بلند شدم و هر چی دم دستم بود باهوا
 .   رو نوك پا از عمارت زدم بیروناروم

 .   دیدن باغ و بوي نم خاك و سنگ هاي خیس لذت بردماز
 !   به دیوار ها کشیده شد، درست مثل دیوار هاي پادگان بود، کلی نگهبان، سگ، محافظنگام
 !  باغ بزرگی داشت با آالچیق هاي فراون و کلبه هاي کوچیک چوبی...  قدم زدم کلی
 !  شاید هواي تازه کمک حالم باشه... بهتره برم و سعی کنم بخوابم .  به خورشید کردم نگاه

   راه برگشت حافظ رو دیدم با یه سگ شکاري گنده که حتی دندون هاشم برام تیز شده بودتو
 !  ماهی، بشین: ریدم رو هوا که حافظ قالده ش رو گرفت و گفت  صداش یه متر پاز

   لحظه از ترس رو زمین خیش نشستمهمون
 .   تعجب نگاهی به سگه کردم که دیدم اونم نشستهبا

  ماهی دندوناتو ببر تو زشته:  هم با تعجب گفت حافظ
 ...  آخه...  دندون ؟؟؟ من که جااان؟؟؟

  م باالمو با لب پایینم کشیدلب
   این سگه داره ادا منو در میاره ؟؟؟؟وا

   یهو بلند بلند خندید که هم من هم سگه با تعجب بهش خیره شدیمحافظ
  خاك به سرم کل شلوارم خیس شده بود.  خنده اومد سمت من و دستمو گرفت و بلندم کرد با

 !  اسمش ماهی... اشنا میکنم، ماهی این سگمه :  ش که ته کشید گفت خنده
 :   تعجب اول نگاش کردم بعد با چندشبا
  اسم منو گذاشتی رو این غول بیابونی ؟؟؟؟ -

 :   انداخت دور شونه م و خندیددستشو
  خودت تو بچگی بهم گوشزد کردي هر چی حیوون گرفتم اسمشو مثل تو بزارم -
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 :   کردم و زیر لب غریدمچیشی
 !!!  اسمشو عوض کن! من گوه خوردم با تو  -

  خب مثال چی بزاریم ؟:  گفت  گوشمدم
 :   چندش به سگه نگاه کردمبا
 !!!  هرکول خوبه ؟ با این قیافش -
 !  نه اون اسم سگ نگهبان دره -

 :   نگاهش کردم و بعد یکم فکر کردمپوکر
 مرده شورتو ببرن ؟ -
 !  اینم اسم موش تو انباریه -
   برابر پوکر نگاهش کردمدو
  خاك تو سرت کنن ؟ -
 !  اینو به گربه ي فلج توي سطل اشغالی دم در میگیم -
  گور به گور شی ؟ -
 ! اینو دایه واسه دوتا گربه که شبا باهم جیغ و داد میکنن گذاشته -
  اي خاك تو سر خودت و این عمارتت کنن که همه جور حیوون و جونوري توش پیدا میشه ؟؟؟؟؟ -
 تا کفتر چاهی، یه یا کریم، با سه تا توله سگ هنوز اسم 3ه نمیکنیم و گرنه این اسم هم چون تو دهن نمیچرخه استفاد -

 !  مگر اینکه تقسیمشون کنیم! ندارن
 !  نچایی:  نگاش کردم و گفتم پوکر

 جان ؟؟ -
  من گشنمه بعدشم خوابم میاد -

 :   تو صورتک خیره شدیکم
  از چشات معلومه، بریم صبحونه بدم بهت -

  هرکولو بست و اومد سمت من که دم در بودم.  اون هرکول مضخرفش راه افتادم  پشت سر اون واروم
   رفتیم اشپزخونه، نادیت خانوم مسئول آشپزخونه بود، همیشه غر میزد ولی ذاتا مهربون بودباهم

  نادیا خانوم صبحونه چی داریم ؟:  رو بهش کرد و گفت حافظ
 :   کردشروع

نکنه منو میخواي ! معلومه که منم میخوابیدم اردم پردمم به راه بود ...  هی بشور بپز بیار ببر  صبح4از ساعت !!! آقا رو ! هه -
  ؟

 :   خندیدحافظ
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  از کجا فهمیدي ؟! اره شیطون بال  -
 !  از صداي شیکم بی صاحابت -
   کلکلشون میخندیدمبه

   دوباره گفت منو چیه ؟حافظ
   چیشی کردنادیا

  نون و پنیر و گردو -
   و نون و پنیرگردو
   و نون و گردوپنیر
   و گردو و پنیرنون
   و گردو و نونپنیر

   و پنیر و نونگردو
 .   بلند زدم زیر خندهبلند

  همون دو پرس نون و پنیر و گردو لطفا:  خندید و گفت حافظم
   ووشی کرد و رفتنادیا

 !  خیلی خوبه:  ته مونده هاي خنده گفتم با
آره، از قدیمی هاي این شهره، شوهرش تو یه عملیات کشته میشه از اون به بعد خودش و بچه ي خواهرش سمیه :  زد لبخند

 .  اینجا کارکن زیاد داره. اینجا کار میکنن 
 نزدیکن بهت؟ -
 !  هیچکدوم جز دایه -
 ! یادش بخیر، چقدر بچه بودیم اذیتش میکردیم -
 همینو یادته؟ -
 .  اها بود نه مندایه همش پیش شم -

  کجا؟:  اروم تکون داد بعد از صبحونه خواستم برم بخوابم که دستمو گرفت و با یه نگاه نگران گفت سرشو
  چش بود ؟...  نگاش کردم گیج

 .  برم بخوابم -
 .   ول کرد و آهانی گفتدستمو

 !!!  ولی حافظ نه، کیهان...  تختم دراز کشیدم و به حافظ فکر کردم رو
 ) نکیها(

 !   حافظ کاویان رو پیدا کرده بودم، دامغانجاي
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   دستم مهرداد و پشت هم مونا خوابیده بودکنار
  فکر کنم یک ساعت دیگ مونده، یکم اروم تر برو شبه بارونیه خطر داره:  اروم گفت مهرداد
 :   دور فرمون مشت کردمدستامو

 !!!!  ی که اون ممکنه از تو عاشق تر باشهچه حسی داره؟ وقتی یکی مونا رو ازت بدزده و تو بدون -
  مونا بیدار شده بود...  بهم نگاه کرد مهرداد
 :   دو رگه شدصدام

  اخه منه احمق واسش چیکار کردم که عاشقم بشه مثال ؟ -
 !!!  هیچی هیچی هیچیییی:  مشت کردم و با عصبانیت میزدم رو فرمون و نعره میکشیدم دستامو

 !!!!  کیهان -
بد بد بد ! ولی واسه اون بد بودم !!!! من که ادم بدي نبودم ... نبودم ... بهش قول دادم مراقبشم ... من فقط اذیتش کردم  -

 !  من دوسش دارم... من !!!! 
 : قطره اشک مزاحم پرت شد روي گونم. انگار بارونم بند اومد ...  شد سکوت

 ! میخوامش... من میخوامش  -
 ..   حالمشدیآروم نم.  برم بگردم کمیبه مهرداد و مونا گفتم که اونا برن تو و من .  ادامه داشت الی ومیبرس که ی تا وقتسکوت

اون طرف ...  سادمی پل واهی کینزد.  ابونای و راه افتادم تو خبمی رو گذاشتم تو جگارمی سي رو خاموش کردم و جعبه نیماش
 .  رفتنی پسر داشتن باهم راه مهی دختر و هیهم 

 .  کردمی متشی که تو دانشگاه اذیی روزاادی...  امی سی ماهادی
 ادی..  زدی که از ته دل واسم میی دستام رفت و خنده هاری الغرش زي دهی کشيدستا...  نشوندمش انوی که پشت پي روزادی

 پر ی مشکي اون بدن الغر و موهادنی دگهی بار دکیواسه ..  واسش زدی که تولدش بود و من فقط دعوت بودم؛ دلم ميروز
 یکی واسه اون زدیبلند بلند حرف م..  دیرسی بلند از اونور پل به گوشم مند زن بلکی يصدا.. حالت تهوع داشتم .  شیکالغ
 کهوی شدم که رهی رفتم جلوتر و بهش خکمی... آشنا بود . نگاه به دختر ساکت کردم .  دادی که ساکت بهش گوش ميدختر

 .  شناختمشیم... من ...  شناختمیمن اونو م..  ی مشکي لهیدو جفت ت. زوم شد چشاش روم 
 !  ؟هانیک:  باز شد دهنش
  جان دلم ؟:  تو چشمام جمع شد اشک
   ؟؟؟؟؟؟هانیک:  ختی راشک
 جان ؟:  ختمی نراشک
  ؟؟؟؟نمیبی خواب نم؟؟؟؟ یینجایا:  هق کرد هق
 آزاد شده از مدرسه ي ساله 7 ي بچه هیمثل .. دیدو..  افتاد نی زمي که دستشو پس زد و زن رودی دستشو کششی کنارزن
 .   بوددهی چسبی کنده شده بود و به ماهيدلم انگار...  زدیبارون م... تو بغلم گم شده بود . محکم بغلش کردم .  تو بغلم دیدو



              زیرمان دهل                                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 112 

 .   روسشی خی مشکيشاچ... صورتش رو ...  سشی خي موهاي داشتم بوس کنم رودوست
 !  می برنیایب.  نگم یچی جان بچم هدمی به آقا حافظ قول ممی برنیایخانوم اگه االن ب:  اروم گفت زن

  ؟هانیک:  نگام کرد اروم
 و فکر کن ي بردیبا.  گرگ از نوع سپه ساالر هی..  ی گرگهیبه حافظ نشون بده .  ی گوسفند باشخوامینم:  گوشش گفتم دم

هر وقت فکر .  حواست بهش باشه دی مانتوت گذاشتم که بابی تو جی چهی..  ياری سر از کار حافظ در بدیبا...  تهیمامور
 .  برمتی شهر خراب شده منی و من از ایزنی زنگ ممن  با اون بهي بدست اوردی اطالعات کافيکرد

 .   نگاه کردمبهش
   ؟گهی دهی من قويسپه بانو:  تکون داد که گفتم سرشو

 .  و تار شدرهی دوباره تامیدن... دستاش از دستام جدا شد .  سرشو تکون داد بارهدو
 
   من دور دور شده بوداز

   توي بینیم جا مونده بودعطرش
   اروم راه افتادم سمت خونهاروم
   خونه که شدم از چیزي که دیدم دهنم باز موندوارد

  طرات شمال رو با صداي زنونه میخوند یه چادر زنونه کشیده بود رو خودش و اهنگ خامهرداد
   نگاهش افتاظ به من شعر تو دهنش ماسیدیهو
   شال هم قلنبه کرده بود گذاشته بو تو پیرهنش که با دیدن من یکیشون از لباسش افتاد پایین، عجیب خنده م گرفته بوددوتا

 .  جان کیهان دابسمش بود -
   شدم و ادامسمو باد کردم، تو جیب ماهی هم ادامسمو گذاشتمجدي

 .  خوش باشین -
  خوبی ؟:  اروم گفت مونا

 !  دیدمش -
   چشاشون شد کاسهدوتاشون

  خب، چرا نیاوردیش ؟:  با تعجب گفت مهرداد
 :   از تو جیبم اوردم بیرون و مشغول تراش کاري چوباي شومینه شدمکاردمو

 !  چون رفت ماموریت خونه ي حافظ -
 :   با چشاي ریز نگام کردمونا

  این هوش و درایت رو نداشتی، واقعا به کیهان بودنت شک میکردم -
 :  هنوز تو شک بودمهرداد

 ...  اخه... حاجی ... بابا  -
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 .  مهرداد جان، بیخیال زیاد به خودت فشار نیار عزیزم -
  ه ت چیه ؟برنام:  رو به من گفت مهرداد

  گیگاهرته، خودش حواسش هست چیکار کنه1000بهش یه بسته ادامس دادم، تو بسته ش شنوده  -
  تنها بود ؟ -
 !  حافظ هم حتما یه چیزي داشته که ارتش بد شده -

  راستی امروز تولد رادینه، بهش زنگ بزن تولدشو تبریک بگو:  سري تکون داد و گفت مهرداد
   اتاقم رفتم روي تخت نشستم و گوشیمو در اوردم و به رادین زنگ زدم تکون دادم و سمتسري

 :   از سه بوق برداشتبعد
  جونم ساالر ؟ -
  چطوري ؟ خوبی ؟ -
  مرسی، پیداش کردین بانو رو ؟ -
 ...  شنیدم تولدته. نه هنوز، پیداش میکنم  -

 :   مثل همون روزي که تو بهزیستی دیدمشخندید،
 ...  با اجازتون دیگ -
 ...  کادو محفوظه -

 :   قطع کردحرفمو
 !   ماهی رو پیدا کنین، بهترین کادوعه برام -

  مگه چقدر واست ارزش داره ؟یماه:  تر گفتم ي جدکمی.  شده بودم یعصبان... آخه ...  نی راددیچرا با...  شد میحسود
  نی درك کننوی ادیشما با.  دوستمو از دست بدم نی بهترخوامینم.  دوستم شده بود نیاون بهتر... سپه ساالر  -
 میعکس ماه...  شدم رهی خی گوشيبه صفحه .  رو قطع کردم ی گوشحتیبعد از چندتا نص...  فروکش کرد تمی از عصبانکمی

 .   کم کمشمی موونهیآخ که دارم د...  اهشی سيبا چشما..  اهشی سيبا موها... بود 
 ساله خواب شب نداشته رو به 7 که یآدم!  یی وفای بیلیخ...  خوندی میی تو جام زدم، انگار رو به روم بود و برام الالیغلط

   نامرد ؟يری و ميدیخواب شب عادت م
 
   تو سردرد و جنونیب
   تو بارون و خزونیب
   بمونگهی بار دهی برگرد سمت من، ایب

 
 ي به همه يتو گند زد...  تو یول...  بودم يمن واقعا قو...  خوب بود زیودم، همه چمن خوب ب...  چشمام حلقه زد ي تواشک

 !  يتو نبود... تو ... تو ...  نبود یی نبود، سپه بانواهی سد،یخندی من نبود، نمی تو زندگي دخترچی هم،ی زندگي هاشهیر
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  تو دستام سرده سردهیب
  کردههی تو چشمام گریب
   تو رنگم زرده زردهیب تو قلبم پره درده، یب

 
 ! هی اومد، حتما ماهي جاسازی از گوشییصدا

 ؟ يداری ؟ بهانیک:  گفت ی نازکي داشتم که صدابرش
 جان ؟..ج. آره ..آ:  گفتم عیسر...  نی رو برداشتم که پرت شدم رو زمی زدم و گوشیجست

 ! یلعنت  ؟دادی می ضربان قلب باال رفته ؟ نشون از چنی اای بود ؟ ی چی لکنت لعنتنیا
  ؟يکردی مکاریچ:  دی خندآروم

  بردیخوابم نم...  بودم دهیدراز کش -
 ؟ يآدامستم بهم داد! منم :  کرد زمزمه

 !!!  دوراشیاون بسته ش شنود داره ننداز! مضخرف -
   مضخرف گفتنات هم تنگ شده بودنیدلم واسه ا:  دیخند

  ؟گهی حواست به خودت هست د،ی منو ماهنیبیب -
  باهات حرف بزنم ؟يحوصله دار... آره بابا  -

 واسم حرف زد نجوری ساعت همهی گفتم که نشست و تا ی اروميآره .  رو بدم که صداشو ساعت ها بشنوم ای تمام دنحاضرم
   به نفع من آقا حافظچی هکی که حافظ ساخته بود گفت که ی بهم از ارتشیال به الشم حواسش نبود کل.. 

 ي اصن نخوابن ؟ معتاد صداای عاشق بشن ؟ چون شبا خوب بخوابن ؟ دیچرا ادما با... د، خوابم کرد  ارومم کرصداش
  دونمینم...  دونمیعشقشون بشن ؟ نم

 
 ) حافظ(

 .   اینه ي دستشویی به خودم خیره شدمتوي
 !  ولی داشتم...  کم نداشتم چیزي

 !   با این قیافه، با سِمت، با این جمال و جبروت، با درجه هایی که روي شونم حک شده بود، نور نداشتم تو زندگیممن
   بردم زیر شیر ابسرمو

من مواظب کسی ! من باهوش نیستم! دوست داشتم داد بزنم من قوي نیستم... من قدرت نداشتم ...  داشتم زار بزنم دوست
من کیهان !!!! من سپه ساالرش نیستم ... مه فقط از هفت تیر کشیدنام میترسن، من کیهان نیستم ه! من وحشتناکم! نیستم
 !!!!  من کیییهااان نیییستمممم!!!! نیستم 

 !   جمله رو بلند بلند توي روي اینه، تو روي خودم طوري میگفتم که همه ي رگاي گردنم زده بود بیروناین
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   رو شیکوندمآینه
  یر اب گرفتم خونیم رو زدست

  سوختم
 !   بسوز حافظ، تو تو زندگی اون دختر هیچی نیستیاره
تو به بچه ي بدبخت پرورشگاهی هستی که یه خانواده ي ! تو اصال ریشه ي کاویان نیستی !!!  اول بچگی هم نبودي از

ناراخت "خودت که بهت گفت کاویان نامی تو رو به فرزندي گرفتن، بعد که بزرگ شدي یه دختر مو مشکی رو دیدي دور ور 
  "نباش منم مامان بابام مردن

  لعنتییییی...  لعنتی د
   هنوز به یه جمله دل خوش کردییی ؟؟؟تو
   همون یه جمله تا االن دلت رو قرص نگه داشتی ؟؟؟؟با

 !   چی اخه ؟ اون منو دوست داشتبعدا
 !!!!!  کیهاااااان... کیهان ... کیهان ... ن ولی خارج رفتن من، عضو مافیا شدنم، دانشگاه رفتن او...  ولی

 !  من که کیهان نبودم! من قوي نبودم ...  کردم گریه
 :   سمیه از تو اتاق اومدصداي

  ناهار حاضره! آقا -
 .  اومدم:  رو کشیدم باال و با صداي دو رگه اي گفتم بینیم

   اب زدم و به خوناي خشک شده روي شیر اب خیره شدمصورتمو
 !  اون دل، هیچوقت سندش مال تو نمیشه!  حافظهحقت
   میز تنهاي تنها بودمسر

   همیشه نادیا غر میزدمثل
   خالی بودسالن
   صداي شومینه میومدفقط

   رو صدا زدمسمیه
 :   ثانیه رسیدایکی

  بله اقا ؟ -
  ماهی ؟ -
 !  گفتن چیزي نمیخورن! تو اتاقشونن  -

   تکون دادمسري
   از غذامو خوردم و بلند شدم و رفتم سمت اتاقشیکم
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  براي چی در بزنم اخه ؟... نه بزار در بزنم  ! در نزنم ...  بزنم در
   سر دستم بی اراده فرود اومد رو دراخر

 :   گرفته ش پیچیدصداي
 ! ؟!بابا چندبار بگم ناهار نمیخوام  -
 :   رو باز کردم و تو چهارچوب در وایسادمدر
  اي ببرمت خرید ؟میخو -

   نگاه کردبهم
   قرمز بودچشماش

  ببرم خونه -
 :  سعی کردم مهربون باشم...  شکست دلم

  کدوم خونه ؟ -
 :   بی رحمی داد زدبا
 !!!  عمارتی که کیهان توش نفس میکشه! خونه ي کیهان  -

   کردبغض
 : جلورفتم

 !  تو گفتی اذیتت کردن -
  نه سوهان روحکیهان همیشه اروم جون بود،  -
  تو گفتی جایگاه نداشتی -
 !  من سپه بانو بودم -

  شاید نمیخواست بفهمه ولی بزار بفهمه...  بود دوسش دارم نفهمیده
 ***** 

 ) ماهی(
 :   دهن باز کردحافظ

 !  دوست دارم ماهی -
   خیره شدمبهش

 ... باورم نمیشد!  باید چی بگم نمیدونستم
  به قرآن مجید باور نکردي -

   نگاهش کردمغمزده
   کنم ؟باور
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   جلو که خودمو جمع تر کردماومد
   مشت کرد و با عصبانیت کوبوندش به دیواردستشو
   شده بودمافسرده
 !   شده بوددیوونه

  میزدداد
! من قاتل شدم ... ماهی !  میسازممم  ساله با خاطره هام دارم رویا12 سال کم نیست ؟؟؟؟ 12...  ساله عاشقتم 12به قرآن  -

  من ارتش بد مافیا شدممممم!!!!! من قاچاقچی شدم، به خاطر تو ... !!!! بخاطر تو 
 :   جیغ حرفشو قطع کردمبا
مگه من گفتم بیاي برینی به وضعیت زندگیییم ؟؟؟؟؟ مگه من خواستم آدم کش شی ؟؟؟ ! مگه من ازت خواستم ؟ گووووه  -

  حالم ازت بهم میخوره! عوضی !!!! افی ؟یا درجه دار م
 :  بغض دار و اروم تر شدصدام

... من به همون بوي آدامس دارچینیش معتاد بودم ... !!! من عاشقش بودم ! من که تو همون خونه داشتم زندگیمو میکردم  -
خواستم، درجه پول قمار تفنگ من که عمارت ن...  سال پیش ازش به ارث رسیدم بهم راضی بودم 1من که به تار مویی که 

خوب نگام کن امیرحافظ !!!!  ساله باشمممم؟؟؟ نگااااممم کنننن21 میخوره همب... نگام کن ... مواد نخوووواااسسستممم 
بعد از اون حادثه خانوادمم از دست ! سال پیش طی حادثه اي دلم رو از دست دادم! همبازي بچگیت !! این منم ! کاویاااان 

 ...  سپه بانوي سپه ساالر!!!! لی شدم سپه بانو دادمممم و
   میریختماشک

 !   بهت به دیوار خیره بود، نه منبا
  بذار من برممم... من میخوام برمم ... توي این پنج ماه طی هیچ اتفاقی دلم رو به تو نمیدم ... ولم کن بذار برم  -
   باز شددر

 :   نگرانسمیه،
 !  آقا، سپه ساالر اینجاست -

   روحی که از تنم زد بیرون و دوید به سمت مردي که توي سالن روي صندلی نشسته بوددیدمش،
  دویدم

   پشت موهام کشیده شد که جیغ زدم و عین کولیا بهش چنگ انداختماز
  مگه من چی کم گذاشتم ؟؟؟؟ هااان ؟؟:  داد گفت با
قل کیهان من ادم کش نیست، دختر قاچاق نمیکنه، جووناي حدا:  حالی که از درد به خودم میپیچیدم با بدجنسی گفتم در

  مردمو بدبخت نمیکنه
   شل شددستاش
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 !   میشد؟!  به این راحتیا تسلیم نمیشد حافظ
  اون چیکار کرد که به دلت نشست ؟:  و با چشم هاي بغض دارش گفت اروم
  پرت كمنو
 
  گارد اتاق خانومو بزار:  رو تخت و به سمیه گفت رد

  ماهی، جیکت در بیاد، جنازه ي کیهانم نمیبینی:  چشمی گفت و رو به من حافظ گفت سمیه
   راست میگهمیدونستم

 !   هر چقدرم قوي باشهکیهان
 !   قلمرو پادشاهیه حافظ کاویانهاینجا
 صدا ی و بینی بشنجای درده که معشوقت فقط ده قدم با تو فاصله داشته باشه و تو ایلیخ!  خواستی اون لحظه مرگ مدلم
 ی کنهیگر

  ؟ی بوش رو حس نکنشهی مگه ماصال
   مشامم رو گرفته بودشی عطر تلخ گوچيبو

 کردی ممی روانداشت
 :  شد و دهن باز کردرهی بهم خی با ناراحتهیسم
  ؟نی دوسش داریلیخ-

 .   شدي جارلی سنی عاشکام
 یلیخ-

کل .  شماس ي وونهی که ددونمی مکنمی واسش کار میاز وقت.  دوستون داره یلی اقا حافظم خیول:  انداخت و گفت ری زسرشو
 خوشحال بابت یعنی...  نجای انیای که شما ممی خوشحال بودیلیما خ!  خانوم ستی سال کم ن12...  شماس ياتاقش پر عکسا

 شیی خدای خوبه ولیلی حالشون خنی گذاشتنجای شما پاتون رو ای اما از وقتتن نداشی حال جالبادیحال اقا اخه قبل شما ز
  دستتون کبود شدهیراست.  افته ی می اتفاقي دونستمیامروز م

 :  باالدمی رو کشمینیب
  ؟هیسم.  کنه ریخدا اخر عاقبت منو بخ..  ك کبود نمیا..  ك شکسته شیکی س،یمهم ن-
 بله خانوم ؟ -
  گنی می چنی اب بده ببی سرگوشهیبرو ..  دمی قول مهانمی جون کرونی نرم بدمیقول م -
 .. خانوم اخه -

 :   قطع کردمحرفشو
 !  قسم خوردمهانمویجون ک-
 ... هانمیک
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 ..... هانمیک
 !  داشت گفتنش و چه خوب تر داشتنشی حس خوبچه
 رونی تکون داد و اروم رفت بيسر
  بودمیی تخت پرت شدم و منتظر صدايرو

 :   حافظ بلند شديصدا
 ! میماباهم شرط تفنگ کرد...  ي خرسندي اقانیبب-

  پر ابهتشيدلم مالش رفت از صدا.  وجودم رو لرزوند هانی کيصدا
  از هم ندزدنيزی که دو طرف چنکی شرط تفنگ انیو اول-
 میمن ندزد -
  مال توعه ؟ی گارد محافظ گذاشتهی ك دم در اتاقش االن يپس اون دختر -

 دمی پوزخندشو هم شنيصدا
 دمی حافظ شن اسممو از زبونهوی

 ششی برم پخواستی مازم
 ی بشهی که مثل همهانی کدنی با ددمی که به پله ها رسنی اون دوتا شرك رد شدم و همنی و از مابرونی در اتاق اومدم باز

  دی دست و پام لرزدیجویتفاوت ادامسشو م
   نگاه کردبهم

  هزار سوال...  دمی تفاوتش هزار حس دی عمق نگاه بيتو
 ؟ ي کرده بودکاریحافظ تو با من چ..  زدیپام لنگ م..  دستم کبوده دونستمیم..  صورتم کبوده دونستمیم

   پاش بودی آل استار مشکي و کفشای و شلوار کتون مشکی بلوز گشاد مشکهی...  شدم رهی خهانی کبه
 ... شهی هممثل

 خوردمشی قشنگ مداشتم
   کوتاهش رشد کرده بودي هاش رو هم انداخته بود و موهاگوشواره
  داشتانی توش جریینمای سلمی فهیانگار ...  بشم رهی سااااعت ها بهش خنمی همون پله ها بشي داشتم رودوست
  بلند صدام کرد که به خودم اومدمکدفعهی حافظ

   شدمرهی خششونی برم پکردی حافظ که با اخم اشاره مبه
  م با فاصله کنارش و نشستششی لنگ و لرزون رفتم پي و با پااروم

   شدسکوت
   ساعت سکوت شدمی ندیشا

 : دی ازم پرسحافظ
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  ؟هانی قلمرو کي توای ی قلمرو من باشي و توی کنی من زندگشی پي دوست داریماه-
 !  باشمهانی قلمرو کيمن االن ازاد بودم که تو...  ی بود ولتی مامورهی نیا..  شدم رهی خهانی کبه
   زديزی بهم کرد و چشمک ری نگاههانیک

  بلند شد و رفتهانی ککدفعهی باز کردم که دهن
 !  عاقل بودهانیک...  من ازش ممنون بودم ی ولدی بلند بلند خندحافظ
 !  نخواست جوابتو بشنوههانمی که کي شدی بدبختاههی سهیچه ماه:  با پوزخند گفت حافظ
 :  با خشم نگاه کردبهم

 ؟ يدیخوب فهم.  نازتو بکشم ستی منم قرار نگهید-
 دیبا...  بمونم دی کارش بهم فهموند که بانی با اهانیک.  لبام جا خشک کرده بود ي لبخند محو روهی...  نگفتم یچیه

   انجام بدمتمویمامور
 !  بودمهانی کاههی سیمن ماه.  سپه ساالر بودم ي سپه بانومن
 

 .   و بهش نگاه کردمرونی اورد بالی حافظ از کنار گوشم منو از فکر و خيصدا
  دلم لرزید، کیهان هم نبود... ترسیدم ...  نگام میکرد بد

  حتی اگه کیهان دوستت هم داشته باشه، نمیتونه دیگه نجاتت بده:  با تاره ي موم بازي کرد و با لحن بدي گفت حافظ
 !  حافظ هم میتونست یه روانی باشه..  میلرزید دستام

  م و سریع دویدم تو اتاقم و در رو پشت خودم بستم جام بلند شداز
 .   قهقه ي زشت حافظ روي مخم بودصداي
    گوشی اي که کیهان داده بود رو در اوردم و تا خواست بهش بگم بیاد ببرتم یهو دستم لرزیدسریع

 هم به ی خودکشی حتنجایا...  ی باشي قودیبا!  ي دارادی دارم دشمن زادی دشمن ز،ي اومدی وليومدی مدینبا...  منونیبیب"-
  "! یزنده بمون....   هستم ی تا وقتخوامیازت م!  يریمی بخوامم میمونیبخوام زنده م! دستور منه 

  رو دوباره جاساز کردمگوشی
  هه

خنده م گرفته !!! به این زودي نشون دادي که سپه بانو نیستی ؟ که اصن هیچی نیستی !  خانوم به این زودي جا زدي ؟ماهی
  بود
 !   وضعیتی داشتمچه

 :   از گوشی اومدصدایی
  کپور ؟ -

 .   زد براي کپور گفتنشدلم
  جان ؟ -
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  خوبی ؟ -
  تو خوبی ؟. خوبم  -
  ناراحتی از من ؟.. اوهوم  -
 .  نه نیستم -
 !  حواسم بهت هست ماهی کوچولو.. من مواظبتم  -

  دلم مالش رفته بود! انگار یادم رفته بود که کجام و اون کجاست ...  خندید دلم
  ماهی ؟ -
  جان ؟ -
  چرا جوابمو نمیدي.. ترسیدم یه لحظه  -

   سوالش نشده بودممتوجه
  پرسیدم که اگه مشکل داري بگو که بیام ببرمت -
  درست میشه همه چیز... باید صبر کرد یکم کیهان  -
 !  خدافظ... اره ... امم  -
  خدافظ -

 !  اینو میفهمیدم...  تغییر کرده بود کیهان
   تخت دراز کشیدم و به صداي سکوت گوش دادم ولی در اصل توي خاطراتم سیر میکردمروي
  چندتا لباس شب دستش بود.. مد تو اتاق  اوسمیه
 !  خانوم، اقا گفتن یکی از اینا رو واسه شب بپوشین که اقا گفت شب باید برین جایی:  گفت بهم

ارایشگر و :  اول رفت توهم ولی به امید ماموریت اخمام از بین رفت و به زنی که همراه سمیه بود اشاره کردم که گفت اخمام
  اپیالسیون کارمونه

 !  خدا خیرش بده...  اخ گفت اپیالسیون اخ
 !   طول موم انداختن داشتم از درد به خودم میپیچیدمتمام

   ساعت کارش طول کشیددو
   شروع به کار روي صورتم کرد و به سمیه گفت ناخناي کشیده م رو رنگ طوسی بزنهبعد

چرا من حافظ ؟ چرا االن ...  داشت نظاره میکرد ما رو  طول این مدت نگام به مردي بود که توي چهارچوب در با لبخندتمام
 ! ؟

من خود ... دوستش نداشتم !  فرق کرده بودم یلیخ.  نبودم نهیی اي من تونیا...  ساعت کار صورتم تموم شد کی از بعد
   رو دوست داشتممیواقع
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!  باز تر یکی از یکیلباس ها . د نگاه کردم  دست نگه داشته بوي دل کندم و به اون که لباس ها رو تونهی از اهی سمي صدابا
  داره ؟رتی حد غنیعشق حافظ تا هم.. هه 
  دمی کارامو انجام مستمیچالق ن.  رونی بنیهمتون بر:  گفتم هی و بقهی به سمرو
   ! شده ؟ی چشی دو سال پي هیاون دختر دست و پاچلفت... هه ...  دنی ترسمی لحن جداز

  یه مانتوي مشکی ساده با یه مقنعه و شلوار ساده برداشتم و پوشیدم.  کمد رو نگاه کردم داخل
   تو دستشویی اتاق و تو روشویی کل صورتم رو شستم و موهامو اب کشیدمرفتم

   بیرون و کفش هاي نوه ي ال استارمو پوشیدم و تو اینه به خودم نگاه کردماومدم
 .  یییی لوازم اریش از روش پاك شده بود مشکی خیس و صورتی که کلیموهاي

 !  تو زرنگ نیستی حافظ، تو یه احمق:  زدم و زیر لب گفتم پوزخندي
   اتاق رفتم بیرون و اروم از پله ها پایین رفتماز

 .   پشت به من داشت با استینش ور میرفتحافظ
   گچ گرفتم رو باز کرده بودن و اتل بسته بودندست

  با صداي پام حافظ برگشت، لبخندش رو از نیم رخش دیدم 
  حتما فکر کرده که االن یه حوري یا یه داف میبینه..  هه
 .   دیدن من توي اون لباسا ابروهاش رفت باال و با تعجب بهم نگاه کردبا

  برو تو اتاقت:  غره اي بهش رفتم که یهو اخم کرد ولی اروم گفت چشم
  منو ببري مهمونی ؟ شکل واقعیم رو نشون بدي ؟ هوم ؟چیه ؟ عارت میشه  -

  خفه شو گمشو تو اتاقت:  غرید
   خندیدمبلند
   ي خدمتکاراش داشتن از باال با ترس ما رو نگاه میکردنهمه
ري تو مجبوري منو بب... تو هیچی نیستی ... تو زرنگ نیستی ! مضخرف :  از اینکه خنده م قطع شد بلند و با خشم گفتم بعد

  به اون مهمونی چون شبایی که تو دائم الخمر بودي من زیر قرار داد هات رو امضا میکردم بدبخت
 :   شدخشمگین

  تو به چه حقی با من بد حرف میزنی ؟؟؟ -
  نخند:  ي ارومی کردم که داد زد خنده
 :  خندیدمبلندتر

  نخنــــد -
   میزدم و نعره میزد تا نخندمقهقه

  ش و دستم رفت سمت جیب مانتوم رفت سمت کمردستش
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 !   سپه بانو بودممن
   تیرشو کشید و من کلتموهفت
   هاش رفت باال و صداي جیغ پیچیدابرو

  چرا ؟:  تعجب و من و مم زمزمه کرد با
 :   پوزیشن کلت قرار گرفتم و با بغض دهن باز کردمتوي

   ؟ چرا این زندگی باید ماله من باشهه ؟؟؟دقیقا چراااا؟ چرا من حافظ!!! باریکال ! آفرین به سوالت  -
 :   عمیقی کشیدمنفس

 !  این بازي هیچوقت نباید به همین راحتی تموم شه چون چاشنیش از بین میره حافظ! بیا االن تمومش نکنیم  -
 .   افتاد و خودشم گیج روي مبل پرت شدتفنگش

 !   بازي حاال هاااا ادامه دارهاین
 
 )  قبلمی سال و نکی(
 ) یماه(

  بودمستادهی واعصری ولابونی معروف خی روزنامه فروشوسکی سرما دم کيتو
 .   تا بخارش بلند شه و به صورتم بخورهکردمی فوت ممیی بار مصرف چاهی وانی ليتو 

 .   تر انداختمنیی پای و سرم رو کمدمی کشمینی بي گردنم رو تا روشال
  دیچیپی گوشم مي توی قربانرضای عليصدا

 
   که من عاشق شدمیوقت
   به نامم سجده کردطانیش

   تر شد و آدم به آدم سجده کردینی زمآدم
 
  صدا قطع شدي انگارکدفعهی

  شناختمی نگاه کردم که صاحبش رو خوب می بود به جفت کفشنیی که سرم پاهمونطور
 !  کهيای زودتر میگفت -
 !  قول ندادم بهت که -

   نفس همشو رفت باالکی رو گرفت و مییکه چابهش نگاه کردم .  م گرفت خنده
   خودت باشيفکر معده ..  من به درك ییچا -
 . می افت بریراه ب! مضخرف ...  ی من باشي مونده تو نگران معده نیهم -
  ؟یبا چ -
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   کنمت ؟ با موتورمی آرتی سوار بينکنه انتظار دار -
  زونهی کرده بود ترسم رو بری سعی کلنکهی با ایحت...  و سرعت تو وجودم بود نی ترس از ماشهنوزم

سوار شد و کالهش رو . موتورش رو اونجا پارك کرده بود .  دیچی رو پنمای بعد از سيکوچه .  دهنم رو با صدا قورت دادم آب
   به من دادي اگهیگذاشت و کاله د

 سفت بچس خودتو:  از دستش گرفتم و پشتش نشستم که گفت دی تردی کمبا
  دمی رو چسبشی بافتنیپشت لباس مشک محکم
   استارتش رو اروم بزنه تا عادت کنم بهشدی بادونستی مشهیهم.  اروم رفت کمی اولش

.  کارگر ساختمونه نگو مکان اقاس هی ماله کنهی ندونه فکر میهر ک.  نگه داشت ابونی تو بر بکشی کوچوسکی همون کدم
  شییییچ
   شدم که بازوم رو گرفت و کشوند سمت خودشادهی موتورش پاز
  منو کپور ؟نیبیب -
  ؟ي بهم بديخوای ميریباز چه گ -
  یخوش ندارم پالتو بپوش -

 :  چپ نگاهش کردمچپ
 !   بپوشم ؟ مناسب اب و هوا هم هستینیکی بيخوایم -

 : دی خندچشاش
  کالیبار!  يبلبل زبون هم شد -
  بپوشم برات قربان ؟یخب پالتو نپوشم چ.  رهیصدقه سر ام -

 : دیخند
  ؟يدوباره لوس شد -
  گفته ؟؟؟؟ینه ک -
 .   مثل اونا رو بپوشرمیگی می چهیخودم واست  -

  ستادیزمان وا...  کردم ناخود اگاه تو چال لپش که خنده ش قطع شد دستمو
  ستادی وازمان
 !   بوددهی من خندهانیک...  ستادی وازمان

که ... که از دست رفتم ... که دلم رفت براش .  بود که عاشقش شدم زی که بعدا شد دهلابونی بنی سرما، تو همنی تو همدیشا
 !   متعلق به خودم نبودگهیروحم د

 ...  دمی سرما بود که خنده شو دنی تو همدیشا
 ...   سرما بود کهنی تو همدیشا
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 ...   اتفاقا افتادیلیخ
 !   عاشقش شدممن
 

   که من عاشق شدمیوقت
 !   به نامم سجده کردطانیش
 
 ) سال قبلکی(
 )هانیک(

 .   بهم داده بود حرکت کردمی که ماهی و درمونده به سمت آدرسخسته
   کوفت و زهرمارانی بچه ها رو دورا دور انجام بدم و دانشگاه هم برم و اي خسته بودم مخصوصا که مجبور بودم کارایلیخ
   شب منو کشونده بود کافه گودو10 داشت که ساعت کاری دختر چنی ادونمینم

 .  م گرفته بودخنده
  نداختی خونه مامان بزرگا مادی جالب بود منو نکهی کافه با ارونی بطرح
   که کاله کاسکتم دستم بودی تو در حالرفتم

   روش بودي هم جلویی چاوانی لهی دستش گرفته بود و ی که کتابدمی رو دی سر چرخوندم و ماهکمی
   دوس ندارهیی از چاشتری رو بیدنی نوشچی بودم هدهیفهم
   خلوت خلوت بودکافه

   کپورکیسام عل -
 :  زدي و بهم نگاه کرد و لبخند دستپاچه ادی جاش پراز
 !  ي کردرید. سالم  -
 ...  گهی دگهید -

   گشنمه م بودی دادم چون مثل چری  و پنپسی چهی نشستم و سفارش زی مپشت
  ؟يمگه شام نخورد:  و گفت دیخند

 !   نهنجای ايبه هوا -
 ...  اشکال نداره -
  شده ؟يزی ؟ چيخب حاال چرا دعوتم کرد -
   اتفاق افتادههیاره  -

 لحظه چشماشو با هی نی دارچي رو باد کردم که حس کردم با بومینی بروز ندادم و به جاش ادامس دارچی شدم ولنگران
  دی کشقیارامش بست و نفس عم

  شده کپور ؟یچ -
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 !   اومدهای بدنیکی -
  ؟يعه چشمت روشن دوباره عمه شد -
 .  دمی نشنی گفت وليزی لب چریز
  نه عمه نشدم -
  ؟یزنی کر و الل ها با من حرف منی شده ؟ چرا عیپس چ -
  امروز چندمه ؟ -
   ؟یخب که چ. اسفند  26 -
 !  يگری ممری الزايتو واقعا دار -
  زی آورد و گذاشت رو مشی صندلنیی بزرگ رو دوال شد و از پاي  جعبههی

  اهی سي کادو شده با کاغذ کادوي جعبه
 !  ي خرسندهانیتولدت مبارك ک.  اومد ای که رو به رومه بدنی ادمنیامروز ا -

 .  چشماش برق زد...  دیخند
  دمی روم ندي رو جلوی بزرگ شکالتکی کهی ای بود که دوس داشتم ی که کادوم همون کاله کاسکتدمی نفهمگهید

 ...  دیخندی می ش وقتچهره
 !  شی مشکيچشما
 !  شینشون...  صورتشي روزخم

 ...  ستادی واایدن
  ستادی واایدن
 !   افتادی اتفاقهی داخل کافه، ي سوز و سرما و گرمانیانگار تو هم...  ستادی واایدن
 

 :  دوباره به همون عالم برگردوندی ولرونی بدی عالم هپروت کشي منو از توی قربانرضای عليصدا
 

  سمی خي و گونه هامن
  تی شانه هادی امبه
   فسون ماه ماندبه

   سرد انتظارتشب
  ردی از تو جان بگهوس

  ؟ي من چه بودمی که گوبه
  از تو دل ربودم ؟مگر
 !  ي من از منم ربودکه
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   نگاه پر زمهرتبه
   دهم به بارانقسمت

   چشمت و قبله گاهمن
  انی هزار چشم گردو
 

   به زمزمه باز شددهنم
 
 ...  خواهمتیم

 !  بمان
 ...  متیجویم

 !  مرو
 
 :  دستم نشست و زمزمه کردي دستش رویوقت...  کستینفس ش..  ستادی واشتری بایدن
 

 ..   امسرگشته
 ..   بادچو

 ...  خواهمتیم
 ! بمان

 )حافظ(
  زدی کس حرف نمچیه...  بود و سکوت سکوت
   نبودي ازمزمه
  کردنی سکوت تماشا مي بالکن ها توي و مردم دور تا دور توکردمی مي بازی تاالر وحدت من و ماهي توانگار
   احمق بودمچقدر
 !  قلمرو من بزاره ؟ي پاشو توی اگه ماهشهی تموم می و همه چشهی درست می احمقانه فکر کردم که همه چنقدری چرا اواقعا

   مبل بلند شدميو و منگ از رجیگ
 :   لب هاش بهم دوخته شده بود زمزمه کردمي که انگاری دهنبا
 . میری نمیمهمون -
 .   بودنسادهیبه همه که اونجا وا...  باال نگاه کردم به

 :   زدمپوزخند
 !   سرکارتوننی برنیتونیم -
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  من از اولشم تنها بودم. من باکمم نبود ... همه رفتن ...  رفتن همه
 :  پوزخندش ترسوندميصدا

 چی که باز هم هي دست به کارها زدچی هيچرا که برا... تو بدبختر ... هم من بدبختم هم تو ...  انی کاورحافظی امياقا -
هرچند ...  ي تو اون ها رو نجات دادنکهیو همشون با باور ا...  همه کارگرد و خدم و حشم نی مشت پوچ، اهی نشد جز بتینص

   ؟دوننیم...  ی همسراشون مادر ها و پدراشون و خواهر برادراشونوناتل شوهراشون زن هاش تو قدوننیکه نم
 !  کردی مي ايداشت بد باز...  ی کنم وليمن قرار بود باز...  مشت شد دستم

 : کردی به ناخن هاش نگاه می پا گذاشته بود و با بدجنسيپا رو...  مبل نشسته بود يرو
...  گذشتم ي هی احمق و دست و پاچلفتيفکر نکن همون بچه ! نه ...  گذاشت و رفت هانیکفکر نکن من بدبختم چون  -

 !   سپه ساالرميمن سپه بانو! نه 
 .  چقدر درد داشت حرفاش...  سنگدل شده بود چقدر

 نی همي هاش پر بود از عکساواری که سر تا سر دیاتاق...  هام ییاتاق تنها...  راه افتادم به سمت اتاقم ی حرفچی هیب
 !   صنمنی از ايوا...  صنم نیاز ا...  بت نیاز هم!  یسنگدل دوست داشتن

   چهار تا قرص خوردم و لباس هام رو کندمسه
   رخت رفتميتو...  کم رخوت بدنم رو گرفت کم
 
  خوابونمی بدنُ دارم با قرص منیا

 !   کورمنجای من اای یدونی نمتو
 

 .   هفته جاها عوض شده بودکی نیتو ا...  هفته گذشته بود کی...  شب بود 8 ساعت
  شدی روز به روز سرزنده تر می رنجور تر شده بودم و ماهمن

 .   جز سوختن و ساختن ندارهی عشق سرانجامنی ادونهی شدم که عاشق نوه ش شده و می پدربزرگکردمی ماحساس
 !   گذاشتزی مي رو رویتوارد شد و پاک...  دم در اومد ياحمد

 !   همراه هم نبودهی خانوم بي رفتن هارونی بیظاهرا تمام...  می هفته براتون گزارش گرفتنی همی رو طنایا -
 .   حرفش اخمام توهم رفتنی ااز

 کمتر نطوری و ضربان قلبم همشدی مشتریلرزش دستم ب...  شدی مشتری تک تک عکسا اخمام بدنیاز د...  رو باز کردم پاکت
 !  شدیم
 .... !!! هانی کنیا!  هانیک

   رفتمرونی و بلند شدم و بزی مي رو انداخت روعکسا
 .   نشسته و منتظر و نگرانههی دادمی تو هال رفتم دیعصب

 :  دمی نعره کشتی عصبانبا
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 کجاااااست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -
   با ترس از جاشون بلند شدن و بهم نگاه کردنهی و دای و هستای و نادهیسم

 .   دوباره جمع شدنهمه
 .  کردمی فکر نمیچی رو خون گرفته بود و به هچشمام

  دمیشنی نمی جوابی ولخوردی ها تکون ملب
ون وارد  برق زنيبا چشما...  روشن يبا مانتو...  بلند بافته شده ی مشکيموها..  گل به دست يشاخه ..  که با لب خندون تا

  شد
 ...  افتادی به من عصبانچشمش

 !  دیبرق چشماش پر...  جلو بازش رو بست يمانتو... موهاش رو تو داد ...  گلش افتاد يشاخه ...  ش خشک شد خنده
 .  سالم کردآروم

 
 )یماه(

 !  دهیحتما فهم!  دهی فهمدیشا...  دمیفهمیاز نفس نفس زدن هاش م...  بود یعصبان
 ...  من...  نیبب:   باز کردمدهن

   شد رومدهی که تفنگ کشدی نکشهی صدم ثانبه
  ختیری که پشت سرهم میی کلفت و اشک هاي سرخ، صدايچشما

 . شدی وا نمي اگهی دزی که جز به نعره به چدهنش
 ...  دیکشی منعره

 :   در اومدصداش
 !!!  برو تا نکشتمت -

   زدنهی به شوميری به جلو برداشتم که تیقدم
   و دوباره بهم نگاه کرددی کشيداد
   ؟؟؟ هاااان ؟؟؟؟ي بریخواستیکجا م -
  نیاونو بزار زم:  گفتم هی گربا
  چرااااااااااااا ؟؟؟؟ -
   خواستم دهن باز کنم سربازش جلو اومد که به پاش تیر زدتا

 !   تاشم مونده4:  زمزمه کرد اروم
 ...   شده بودوحشتناك

 :   اومد کنارمدایه
 ! ت شدههه ؟؟؟؟ کی فرار کرده ؟؟؟؟؟ رفته تو شهر قدم زدهچ -
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 !   بلند، وحشتناكخندید،
 ...   بدنی لرزون رفتم جلوبا
   جایی که سر هفت تیرش خورد به پیشونیمتا
 .  یا بنداز، یا بزن:  اشک گفتم با

 :   ریختاشک
هیچکس !!  کی بود وقتی میدویدي هیچکس نفهمید دستت توي دست! هیچکس نفهمید تو توي شهر تنها نبودي  -

 !  اگه عاشقت نبودم االن اینجا نبودي... نفهمید اگه دنبالت نبودم 
   میکرد و گریه میکردمگریه
   زدزانو

   تیرش افتادهفت
 !  شاید عاشقم شد:  به زمین گفت خیره
 :  نگاه کردبهم

 !  شاید بعد یک عمر، عزیز دلم شد -
  پاشد
   بهم خیره بودهنوز

 ...  شاید قصه برگشت! شاید عشقو فهمید تو این ناامیدي  -
   عقبرفت

 :   لرزیدصداش
 !خدا رو چه دیدي ؟ -

  نه دوباره نه...  شد کالفه
 :  ظرفا رو میشکوند و بلند بلند داد میزد...  پسر بچه ها زار میزد عین

  چرا از عالقم به تو کم نمیشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -
 :   هامو گرفته بود و داد میزدشونه

  من از اول بازي بازنده بودمممم -
 .  دستاش پشت مانتوم رو محکم و بی قرار چنگ میزد.. عین گنجیشک بی پناه بود ...  بلند شدم و بغلش کردم محکم
   تو گودي گردنم بود و ناله هاش تو گوشمسرش
 . گریه میکردم...  میکرد گریه

 ...   دلم واسش سوخته بوددیشا! ده بودم  چرا بغلش کردونمینم
 :   پسم زد و با نفرت تو روم نگاه کردخودش



              زیرمان دهل                                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 131 

 .   خانوم سپه ساالری نشدم که برام دل بسوزونزیاونقدر ترحم برانگ -
 به ي فکرهی جونش خوش بگذرونه تا هانی کشیپ...  نیرزمی زي تو انفرادنشیبریم:  دوتا سرباز اشاره کرد و اروم گفت به
 !  لشون بکنمحا

 :   نگام کردي و با سردبرگشت
مثل !  جدا ي هايالبته انفراد...  ي تو انفرادشتی پادی مشهی مری خانتم دستگهانی کگهی ساعت دمیخوشحال باش چون تا ن -
 !   فاصلهای دنهی با دی هم باشکی نزدنکهی ارتونی تقدنکهیا

 !  فحش ندادم..  نزدم غیج...  ختمیاشک نر.. تقال نکردم ...  هام گرفته شد بازو
 .   سوالیکل... هزاران سوال ...  سوال داشتم یول
 !  حافظ کار خودشو کرده بود.  اونم دوتا گردن کلفت گرفته بودن يبازو...  دمی رو دهانی کدمی دم در که رسبه
 .  می هم نگاه کردبه

 !  نترسنجامیمن ا:  زد لب
   و رو سر من همدنی سرش کاله کشيرو...  زدم غیدادم جفحش ... تقال کردم ...  کردم هیگر

 !   ادامسش هنوز با من بودنی دارچي بویول...  می شدجدا
 
   خاك و ابيبو
   نم کولريبو
 !   اتاق کولرش روشن بودی ولومدی بارون مرونیب

  نه ؟...  گهی بود دمجازات
   راه برمتونستممیم...  باز بود دستام

 ..   نه پاخواستمی دست منه
 ...   صداهی
 ..   اشناي بوهی
  ومدی بارون مرونیب

 .  سرده:  کردم زمزمه
 .   لم دادمکی و نمور و تاراهی اتاق سي گوشه

  نه ؟...  گهی بودم دریاس
 ..   ممکنه فکر کننيزی به هر چشنی که مکاری بادما
 !  زدی زنگ هم نمی حتگهید...  معرفت من یداداش ب...  برا اردالن تنگ شده بود دلم

 !  ومدنیبهم نم... چقدر دور از ذهن !  ازدواج کرد ای با پرنگفتی محافظ
 .   حالشون خوب شدهدهیپوالم دستشون رس...  داداشمم خوبن ي هی بقگفتیم
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 !   پوالد و شادناز و بارمانیحت...  مونا مهرداد ریرضا، ام...  تنگ شد نی رادي برادلم
 !  سرده! نه ... ترس ؟ ...  خوردی بهم مدندونام

 ...  کردمی که تو خودم مچاله شدم بودم زمزمه می لرزون در حالي لب با صداریز
 

   هنوز مثل بارونهبودنت
   و خنک و ناز و ارومهتازه

 
 !  سردشه...  نی دارچيبو...  ومدی سوت ميصدا

 
  واری دنی االن از پشت ایحت
   ساختم تا دوستت نداشته باشمکه
 
 !  سرده... بارون ..  نیدارچ...  وتس
 

  رونهی و متل بهار باتل
  خونهی تو باغش میمرغاب

 
 !  سرده.. بارون ..  نیدارچ.. سوت ..  ریت... تفنگ ... قهقه ... سوت ...  ری تيصدا

 
   من سردهباغ

   گالشي همه
   دونه دونهپژمرده

 
 !  سردمه...  ری تغی سوت خنده جنیبارون دارچ...  بارون نی خنده سوت دارچغی جریت.. خنده .. سوت ..  غیج..  ریت..  ریت

 
 ..  بارونهبارون
 ...   بارونهبارون

 
  هق زدم...  دمی کشغیج
 

 !   تنگه پرتغال مندلم
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 .. .  سبز قلب زار منگلپر
   توي ببخش از برامنو
 !  ارمی مي که بخوای چهر
 

 ! غیج.. شر شر بارون ... سوت ...  سوت
 

  دلنی و متل نازناتل
   خوب و مهربونهیزندگ
  نی و بوش همعطر
 !   و بزرگمونهکی کوچهی و شادغم
 

 ..  شدی انگار تنگ تر مکی تاراتاق
 !   سردهیلیخ... سرده ...  سرده

   زمزمه رو زدمنیاخر...  کردمی مهیگر
 

   هنوز مثل بارونهبودنت
   پاك و رونهمای قدمثل

 
  دی نشنی کسیول...  زدم داد
 
  ی رحمی بواری دنی پشت ااز

  نمونهی بکه
  نیری از سر شنی و واچنیآچ

   مون هنوز ناتمومهقصه
 

   کردمزمزمه
 
   سرنوشتمونه ؟یچ...  که دونهی می به بعد کنجای ااز
 

 ...   بودبارون
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 !  بارون بارونه..  بارونه بارون
 

 ...  ور خفهسرد نم! خفه نمور سرد .. تنگ بود ..  بود سرد
 ...  ومدی مری تي صداهنوز
 !  بارونه...  غیج...  غیج ... " شوهرموشیکشت" دیکشی مغی جیزن...  غی جيصدا
 ...   کردمهیگر...  دمیخند
 می و وراج قدی ؟ مگه قرار نبود داستانم شاد باشه ؟؟ مگه من همون دختر خنگ و دست و پاچلفتنجامی کجام ؟ چرا امن

بزار برگردم عقب ...  باشم نجایمن قرار نبود ا..  ؟ ی چي ؟؟؟؟ خرسندستمی ؟؟؟؟ نستمی نی صالحیاصال مگه من ماه... نبودم 
 ...  تموم اون راهرو ها...  بود می تو زندگکه یی هازیبه دهل... به همون راهرو ... 
 

 ...  ومدی داشت و بارون مي فلزي لهی مي صورت عمود خورد که بهواری دي روي چهیچشمام به تنها در...  خاموش شد کولر
 !  سرده:  کردم زمزمه
 :  صداش...  نیدارچ...  سوت

   ؟ي شدیچرا روان..  نجامیگفتم من ا... ببر صداتو قزل اال ! مضخرف ...  شیچ -
 

 !  مثل بارونه...  هنوز بودنت
 
 )هانیک(
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هانیک -

 ...  خوندی رو مي که شعري بغض داريصدا...  کرد می روانبغضش
 !  اره خودمم -
   ؟میجدا نبود..ج... مگه ...م -
 سلول هی تونل بکنم برم هی با دستم يخوایبده حاال ؟ م...  به نفع من و تو چی هکی...  زده جی گای رفته ادشیآق ارتش بد  -
  ؟گهید

 :  توش خنده بودصداش
 !  من و تو ...من و ...  به نفع چی هکی... نه  -

 !   کرده بودیحافظ بد قاط..  دیچی زن دوباره پغی جيصدا
  کپور ؟ -
  جانم ؟ -

 !   از حدادیجانمش به دلم نشسته بود ز..  صداش کردم دوباره
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   ؟یشونیماه پ -
  جون ؟ -
   ؟زدمی اگه لبخند مدیدینم
   ؟یترسیم -
 .  سرده..  یول! نه ...  یحاال که تو هست -
   ؟بارهی بارون مشهی همنجایا -
 .  دوسش ندارم...  رهیدلگ..  بارون گرفت یلی خمی ماه و نکی نیا -
  ادی قدم داره ميصدا... ساکت شو  -
   باز شددر

 .   شدمرهیبا پوزخند بهش خ...  یعصبان...  بود حافظ
 !   نبودی، ول سخت باشهدی جدال با تو باکردمی فکر مشهیهم!  ای سپه ساالر ماف،ي خرسندهانیک -

  سکوت
!  موننیفقط دو نفر زنده م..  گهی ساعت دکیاز !  همه عمارت، باغ، خدم و حشم همههههه به به بمب بنده نیا..  یدونیم -

 !  تو... من و 
   کردم، نگاهش کردمتعجب

...  مثل من و تو ادم کش بشه دینبا...  هانی لجن فرو بره کنی اي بمونه و تودینبا!  کشمشی میول..  رو دوست دارم یماه -
 !   بکشمشخوامیم...  دوسش دارم که نقدریا...  قسم ی عليبه وال...  نقدرررریا!!  بندمشی حاال که شد مشدی پاش باز مدینبا

  ی ماهي هی گريصدا
   منبغض

 ...   حافظدرد
 !   بودي اي تراژدچه
 ..  ی کنی باهاش خداحافظي ساعت وقت دارکیفقط  -

   کردسکوت
 !  اهی سي کوچولویخداحافظت ماه:  گفت هی گربا

  دیچی پ ی ماهي هی گري و صدارفت
 ...  هانی کترسمیم..  من هانیک!  ؟ي بريخوایتو که بدون من نم..  نرو هانی ؟؟؟ کگفتی می چنیا..يا..  هانیک -
 .  بهم اعتماد کن.. اروم باش  -

 .  ومدی هق هقش مي صدای شد ولساکت
   به قرارگاهرسونمی من خودمو مرونی بنی رو دادم و گفتم اونو بکشی به مهرداد تکست زدم و ادرس سلول ماهابمی ردبا
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   زدي اباشه
 .  اروم بودزی چهمه
 .  می بودخبریکاش ماهم مثل اونا ب...  خوندنی اواز مشکایگنج

   نه ؟رنیمی مایلیخ -
 .  اره -

    سکوت شددوباره
  دی لرزنی زمی به آنیول

 ..  دی کشغی جیماه
 ..   اومدصدا

 ..  کستهی شظروف
 .  زدمی و داد مزدی مداد
   ؟؟؟ییکجا -
 .. نجامیا -
 ! نمتیبینم -
 ! منم -
 ... نمتی نبگهید.. اگه  -

 :   زدنعره
 !   اصالخوامی بشنوم نمخوامینم -
 .   از هممیی نشون بدن، جداخوانی می هیول -

 :  کردبغض
 .   از هممییحاال جدا -

 ! :   که مردمی ام گرفت، منهیگر
   قلبم ؟ییبگو کجا -

 :  دی کوبمشت
   منی بایتو اونور دن+ 
 !   من تنهامنورمیاا -

 .  دیچیپی نامنظممون مي نفس هايصدا
  ؟يشنویصدامو م -
  اره -
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 .   جهنم، بهشتو بهت بدمنی تو اخوامیم!  ي برخوامینم -
 ... سکوت

 ...  نفس
 ...  بغض

 :  بم شده گفتم و حرفشو قطع کردمي صدابا
 ...  رونی بي برمی زندگزی از دهلیتونیم -

 !  بودندهیرس..  مهرداد اومد يصدا
 !  نه -
 !   نکنتیخر -
 !  کنمی مته،یاگه بودن با تو خر -
 !   توای تهش، مونمی من مای -
   مگه ؟ میمن و تو دار -
 :   زدمهودادی
 !!  تو رو خدا برو...  نجایبروو از ا... برو ...  اصال خوامینم..  خوامینم!  يریمیم...   نکن المصبتیخر -

 :  داد زدبلندتر
 .  به درك -

  سکوت
 نفس
  بغض

 .  هیگر
 ...   . برو! دوستت دارم  -
 ..   باز شد  سلولدر
 
 ) حافظ(
 ..  کردمی نگاه مدور از

 ...  سوختی مشی اتي که تویعمارت
   که تا االن خاکستز شذه بودنیی هابدن

   مهربونم که االن ذوب شده بودي هی دابه
  دنیکشی مغی که االن داشتن جای و نادهی سمبه
 ...  سوختی نه ماهش مي که با بچه ی هستبه
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 .  روم مثل باغ و عمارت رو به...  سوختی مدلم
   نبودنمهم چکدومیه

   .    گرفتشی سلول ها اتیوقت...  ختی راشکم
 *** 

  حافظ ؟ -
   ؟ای سیجانم ماه -
   ؟یترسی مشتری بیاز چ -
 !  ییاز تنها.. اممم خب  -
 !   بهش وابستم بره، مثل مامان بابامیلی که خیکی ترسمی منی من از ايوا -

 **** 
 ..  شدی مشتری ها بشعله
   و بغضاشک

 ...  سوختن... درد ..  درد
 :  و اه زمزمه کردم  لب با اشکریز
 !   سگهی دیکی خودش عاشق دیعشق شا -
   و کنارم نگاه کردمنی زمبه
 :  زمزمه کرد.  بود يو صورتش دود سر..  که مبهوت نگاه مرکد به اسفالت یهانیک
 !  ستین -
 !  ستی که ني دختريبرا...  به بعد، جدال من و تو نی بشه از ایچه جدال:  درد گفتم با
   گلوش بغض دار شدبکیس

   شدبلند
 :  سادیروم وا  بهرو
  هنوزم اون دختر ماله منه -
 :   زدمي درد لبخند محوبا
  ستی نگهیاخه د -
   نگفت و رفتيزیچ

 . !  . یماه..  یماه...  یاز ماه...  یماه از...  عمارت نی شهر، از انیاز ا..  رفتمی مدی بامنم
 .   گاز محکم فشار دادمي شدم و پامو رونی و سوار ماشدمی کشیقی عمنفس
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مگه چند سالش بود !  کشتمش یمن عوض... من قاتل بودم !  سال عشق، کشتمش 12 که بخاطر ی اونادیبه ..  کردمی مهیگر
 !   من کشتمشی کرده بود ؟ ولی؟ مگه چقدر زندگ

 .   کردمهی گوشه پارك کرذم و زار زار به حال خودم گرهی
 .  دمی رسشابوری ن نزار بهی ساعت با حالکی از بعد

   و سر خم کردندنی برام صف کشمی بعدي های که داخل شدم، قرباننی و همگاهی پارفتم
 !!!  یلعنت... ! به ...  یبه ماه...  شیدوازده سال پ..  شیبه دوازده سال پ...  به عقب گشتمی برمدی بادیشا

   کرددای به گلو راه پبغض
  دی به چشام دواشک
 !   نبودبای زيزی چگهید...  تموم شده بود ی چهمه

 !   نبودگهید...  خواستی چشماش رو میاهیدلم س...  دادی اون رو مي بوای دننی اي جايجا
 
 ) هانیک(
 .  سوخته بوددیشا..  کردی متمی چپم اذيپا
 .  سوختی چپم مي فقط پایول...  نبودم گهی ددیشا...  ردمیمی مدیشا..  شدمی فلج مدیشا 
 .  فقط کاش باشه...  کجا برم دونستمیم

 !  تموم نشده بود..  بود که ي اي بازبد
   افتاده بودنی زمي روی پرکالغی مشکي با مويدختر..  جلوتر ی کمرفتم

 .  دادی شده بود و مونا کالفه دختر رو تکون ماهی سمهرداد
   گفت که دختر پاشديزی لب چریز...  دی منو دمهرداد
 معلوم يدی اون سفونی ميدی سفي صورتش باعث شده بود خط هاي که ردشون روونشی گريچشما... دود  از اهی سصورت

  شه
 ! خفه شدم...  دیرس...  دیدو...  دیدو...  نور بود ی سرعتش ولدی باد نرسبه
 ...  زدی مزار

 .  گهی می چدی فهمشدی که اصن نمگفتی لب مری زییزای چهی
 !  دمیفهمی ؟ نمگفتی داشت میچ.  م گرفته بود خنده

 !   بودی زندگي بویول...  بود ي بديبو...  دود بود يبو. به خودم فشارش دادم ...  دورش حلقه کردم دستمو
 .  یزندگ...  ژنیاکس...  نفس

بغل  و ما تو سوختی پشتمون ميخونه .  دونستمیم.. دوسم داشت ...  دونستیم.. دوسش داشتم ...  موهاش بوسه زدم يرو
 . هم
 .  می بودنی تامون تو ماش4 قهی دقستی از ببعد



              زیرمان دهل                                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 140 

   ؟الی ومیبر:  اروم به من که کنارش بودم گفت مهرداد
   ؟نیچمدونا رو آورد -

   جمعشون کردماطی احتيآره من برا:  از پشت گفت مونا
 .  شدی شرش کم معای سردی نفر بود که باهی یول...  شدی هنوز شرش کم نشده بود و نمحافظ

 .   براش دارمیی خواباهی...  نیرزمی بگو بارمان رو بندازن فعال زریزنگ بزن به رضا و ام...  ی اصلگاهی پامیریم -
 .  خطرناك شده بودم..  بهم انداختن ی نگاههی و مهرداد مونا

   شدم لبخند بهش زدمرهی مونا خوابش برده بود خي پاي که رویاهی سی به ماهبرگشتم
 !   کار دست خودش دادهیکی نجایتم اگف:  مهرداد

 ...  خفه شو مهرداد -
 همه زی دهلشی سال بعد اوردهی ی دانشگاه اومد ولزی دهلي ؟ از همون موقع که توي دوسش نداری بگيخوای مهیچ -

 !   حرفاستنی دختر واست خاص تر از انی ادنیفهم
 !  مثل من... تنهاست  -
 !   پسرخالهگهی دچونی و منو بپایتوام ب.. اره اره  -
   به شوهرت بگو هااای چهیمونا !  مهرداد یزنی حرف مي داریلیخ -

 دارشی و بای خواب اروم کرده توام بهی همه مدت نی بعد از اچارهی بنیا...  توام گهیبسه د:  مهرداد و گفت ي زد به بازومونا
 !  کن

 ..  گفتی مراست
 دادی ش همش نشون مدهی پري و رنگ و رودی سفيدستا...  رونی زده بود ب که از دستییرگا...  گود افتاده ش يچشما

   در کار نبودهیخواب
 !   نداشتمچوقتیه... خواب ...  ام نبود منم کم نداشتم ادهیز

 ...  ی اصلگاهی پامیدی وقفه رسی ساعت ب6 5 از بعد
 .   هنوز خواب بودیماه
   دستام بلندش کردمي خودم رواروم
   و مهرداد زودتر رفته بودن و در رو باز گذاشته بودمونا

 .   ساده تر باشهکردنی فکر مدیشا..  لحظه مات و مبهوت شدن کی ما دوتا دنی سالن از دي تو و بچه ها توبردمش
 ...  سوختی چپم هنوز ميپا

 ..   خوب نبودیماه
 .  می گرفته بودشیآت

  خوبه ؟:  لرزون گفت ي با صدانیراد
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 ..  کار نکرده داشتمهی
   صورت خوشگل و پر زرق و برقش کردمي حواله ی جلو مشتادی تا خواست بدنمیبا د..  اتاقشو باز کردم در
 سر چهاراه دینبودم که تو االن با... ك...د اخه اگه من ك! ؟... اره جا...  هان ؟ اره دیکنیکه واسه دشمن من کار م:  دمیغر

 !  سگ کثافتیکنی حافظ پارسشو مي برايخوری من مي که غذايگوه خورد!  حروم زاده یفروختی خام مي دیها س
 !  ی عصبیلیخ...  بودم یعصب...  دیخند

 :  دی نالی سختبه
   ؟يدیپس، فهم -
 من که دلم فیح...  من فیح.  دمکری رو داشتم تا االن بزرگش می که چه اوران گوتاندمیارههه ارهههههههه منه خر فهم -

 !  به حالت سوخت کفتار
 !  حافظن...حاف... واسه ... واسه... نجایا..نیا...  هم گهید..گید...نفر...دو!  ستمین.. .من ...فقط ...فق -

 ری کوندازمی جنازت رو مزنمی دارت مکنمی کل شهر لختت ميجلو...  که کدومان یننال:  صورتش و گفتم ي گذاشتم روپامو
 پس زنمی که بلوف نمیدونی مشمی بار از روت رد م200 خودم اطی تانک پشت حری تنتو زندازمی مای شه نیخوراك کفتار و شاه

 !  ویبنال همه چ
   نفسش باال اومده بودکمی
 ادما نی ترتو قالب بدبخت...  گروهت ي تویواسه جاسوس... حافظ من و شادناز و پوالد رو ...  بود که شیسال پ.. چند  -

شادناز با حس انتقام بخاطر ...  کنه امی ت قهیپوالد مجبور شد بر عل...  درمان مادر پوالد يبه ازا...  دیپوالد رو خر... فرستاد و 
حافظ گفت ..  ی دست مافری باشم نه زیمن دوست داشتم ماف...  به حافظ داشتم نه تو ي اعالقه نه... کنار زدنش و من 

 گهی گفت دروزی دی ولمیکردی رو مشیتا االن جاسوس. بعد منم که سپه ساالر شدم ...  برسم که بکشمت یی به جاتونمیم
 اگه بفهمه ي وایول.  احمقه یلیخ...  خوادی رو میه اون فقط مادونمیمن م!  مرده ی ماهکنهیفکر م.. .فکر ...  ستی نيازین

 !  هانی کي رو نجات دادیماه
   صورتش خاموش کردمي رو توگارمی سته
 !  دونمیم!!!  کنم کارتونی چدونمیم!  شرفیب!  ومدهین... به تو ...  شیخور.. گوه :  دمی و غرکمشی لگد زدم به شبا
   رو بستم و به سمت باال رفتمدر
 !!   تماشاگر هم داشتمونیباز! چه خوب ! همه بودن .  سادمی سالن وايتو

  دمی ادامسمو جوي خم کردم و با خونسردی رو کمسرم
 !!! کثافت الش خور... به پوالد نگاه کردم ...  کنار هم دنیخندی ها مبچه

   گلوله حروم پاش کردمهی و دمی کمرم کشي رو از تورمی تهفت
  "  ؟یکنی مکاریچ " پسرا ي در اومد صداغی جيصدا

   ؟؟؟ي شدوونهی ؟؟؟ دهانی کیکنی مکاریچ:  شد و بعد به من داد زد رهی و درد به پاش خرتی با حپوالد
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   اون کردمي حروم پارمی تهی رو به شادناز و برگشتم
   شد بودرهی به دوتاشون خرتی نگاه کردم که با حیبه ماه..  کنمی دارم مکاری من چگفتنی و مزدنی داد مهمه

!!! دم گوش مننننننننن !!! ااااااال  همه سااانی کم گذاشتم واستون ؟؟؟؟؟؟؟؟ ایمگه من چ! اشغاالاااااااا :  نعره زدم کدفعهی
   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟نیکردی منو واسه حافظ می و جاسوسنیسادیوا... کنااااار منننننن 

 ...   اومددنی کشنی هيصدا
 ...  میکردی رو نمشی جاسوسگهیما د!  میاشتباه کرد...  هانیک:  گفت هی با گرشادناز

 ... !  کنن به سقف خودم با رگبار بکشمت جزونتی از موهات اودمی رو میکیبه من باشه تو !!!  يتو گوه اضافه خورد -
 :   شدمرهی پوالد خبه
... توووو ...  توو نکهی از اکشمیدارم درد م!!!!!!! رفاقت کم گذاشتم واست ؟؟؟ پول ؟؟؟ سمت ؟؟؟ مواد ؟؟؟ هاااان ؟؟؟ معتااااد  -

 !   که بود و نبودی به هر چيگند زد
  پاشون رو درست کنهنی هم بفرستیکی...  بازداشتگاه نیدوتاشون رو بنداز:  انداختم و رو به سربازا کردم ي رو گوشه اتفنگ

 . 
 !  باهاتون حاال حاال ها کار دارم احمقا:  به دوتاشون کردم رو
 !  مثل من تو شوك بودن..  کردنیبچه ها هنوز داشتن نگاه م...  مبل افتادم يرو...  نداشتم سادنی واي ناگهی رفتن دیوقت
 !  به همشون...  بهشون اعتماد داشتم من
 ...   به سمتم اومدیماه

 !   سوختمیشونیپ
 ...   بزنمتیشونی پي روی کرد که االن حکمجادی ایتی که توم مسئولی گفتيزیبهم چ:  به سرم چسبوند و زمزمه کرد سرشو

 :  دستم رو گرفت و شاهرگم رو بوسه زدمچ
 ! یتو محکم... آروم شو  -
 

 ِ کوچولو رو اهی سیماه... قلمرو من ...  نداشتش چوقتی داشت که حافظ هيزیقلمرو من چ... قدرتم برگشته بود ...  بودم
 !  داشت

 
 ) یماه(

   بودکالفه
  ادی مشی پی نبود که چالشمی خنی و عکردیادامس باد م..  شدی خونسرد مدیبا..  شدی اروم مدیبا...  دونستمیم
 ...   نبودیول

 یهمه عمارت رو بعدش خال...  رونیاخر شب بود که زد ب..  نکرد ی مگه ؟ تا شب اوضاع فرقمی سابق بودي ادماکدوممون
  کردن
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   ترسناك شده بود عمارتيادیز
   نبودهانیک

   نبودمونا
 .   بودننی زمری نفر ز3تا پسرا نبودن و  4

 !  ي اي نترس تو قویباشه باشه ماه...  داشت مامور
   بگذرونمیی عمارت رو تنهانی شب اهی تونمی تو سرم که نمخاك

   ؟؟؟؟؟ادی سرم نییبال
   ؟هی چه حرفنینه عه ا!  ادی بخب

  درشو باز کردم  وهانی رفتم تو اتاق کیواشکی
   بوداهی سزشیچ همه.  دوست داشتم اتاقشو

 .   بستمی و چشامو کمدمی تختش دراز کشيرو
  ادی مری جری جي که احساس کردم صداخوندمیخودم اهنگ م  لب واسهریز

 ..   از تختهحتما
  افتادنی زمي روي دست چاقو روي که توي مردي هی که با نورش اتاق روشن شد و سادیچی رعد و برق پي موقع صداهمون

 . 
   گود شدچشمام

 .   ترس زبونم بند اومده بوداز
   اروم چرخوندمییییلی خسرمو

   مردهی
  ی صورت خونبا
  یخون ي چاقوبا
 .   بکشمغی تا جومدی صدام در نمیحت.  شده بود رهی بهم خیهی لبخند کربا
   تخت بلند شدم که با دوتا گام خودشو رسوند بهمي رواز

 :  دی رو سفت گرفت و غرگلوم
   دوتا لشگر رو به جون هم بندازه ؟ هااان ؟تونهی م  دختر عن مثل توهیچطور  -

 ! ؟!؟!؟!؟!؟؟؟؟! بارمان
 !!!   نداشتامکان

 :  دیخند
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کشتن چهارتا سرباز با صدا خفه کن .  ؟؟؟؟ اونقدر عشقت خر و نفهم شده که دستور نداد تا منو بگردن يدی ؟؟؟ ترسهههیچ -
   جان ؟؟؟؟؟ رعد زدیهست ماه!  که ستی نيزیکه چ
  دی خندبلند

   ؟يندار قبول!  کرد  بهتري کاراشهیباهات م!  يخوری به درد کشتن هم نمی ولي نداريزیچ -
  ختمیری اشک منجوری ترس هماز

  شدمی خفه مداشتم
   تختي کرد روپرتم

   در اوردعی لباسشو سردی کشری شدت پرت شدنم کمرم تاز
  دی کشری بکنه پشتم تخواستی که مي فکر کاراز

 .   کرد و خون تو بدنم منجمد شدخی دستام
   کجاست ؟هانیک

 .   لباسمری بزنم لباشو چسبوند رو لبام و دستشو برد زغی بهم تا اومدم جدیچسب
 .   زدمادی رو فرهانی و کدمی کشی محکمغی جدی که لبش به گردنم رسنیهم
   به صورتم زد و لباسمو جر دادی محکمیلیس

  شدی و من حالم بد مدیبوسی رو مبدنم
  دادمی عمال جون مداشتم

   بکنمتونستمی نميکار
 !   من تالش و از اون کتک و بدتر شدن کاراشاز

   جر دادشلوارمو
 !!!!   ؟ خدااااااااستی نچکسی هیعنی...  دمیکشی مغی و جکردمی مهی بلند گربلند

 
 ) هانیک(

  دمیکشی بود که ميگاری سنیچندم
   از دست رفته بودامارش

   اب شده بودمسیخ
  زدمی قدم ماطی حيتو

  دیچی رعد و برق پيصدا
   اوني الی کسيصدا

  دمی بارون روشن کنم که اسممو شني توموی بعدگاری ساومدم
  . " کمکهانیک" داد زد یکس
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 !!!!  یماه...  اومد غی جي صدای توهم باشه ولدی کردم شافکر
  دمی پرت کردم و دوگارویس

   به عمارتدمی خوردم تا رسزی لنی زمي چهار بار روسه
  ی اتاق ؟ اخ لعنتکدوم
   هق هقيصدا
 !!!!  من ؟اتاق

  دمیدو
   در اتاقو باز کردمعیسر
  ستادی قلب ادمی که ديزی چاز

  یماه
  لخت

 !  بارمان
   چشمام رو گرفت و به سمت بارمان حمله ور شدمي جلوخون
  زدمی ش منهی به سر و س گلوله حروم جفت پاهاش کردم و با مشت و لگددوتا

   افتاد وسط اتاقهوشیب
 .  دمیترسیم...  برگردم دمیترسیم

 .    و جون کندن برگشتمی بدبختبه
   داشت تن و بدنشو بکنهی و سعختیری و اشک مدیلرزی میماه

   تنش بودراشی لباس زهنوز
   رو شکرخدا
   شروع شدغاشی که بغلش کردم جنی همی ولدمیچی رو برداشتم و دورش پیی رفتم سمتش و پتوعیسر

   دست بهم نزنکنمی خواهش مگفتی می ولم کن عوضگفتیم
  کردی مالتماس
  شدی مي داشت جاراشکام
 ییچه بال..  ی عوضکهیمرت.  دمیبوسی صورت و موهاشو مي جاي و من جازدیپا م  گرفته بودمش تو بغلم و اون دست ومحکم
 !   اگه نکنمستمی نهانیک..  کنمی ماهی ؟ روزگارتو سي من اورداهی سیسر ماه

   با عجله وارد اتاق شدمونا
 .  خواستمیمن هنوز زنده شو م. دکتر خبر کرد تا بارمان رو ببرن   رو گرفت وهی قضعی سری بود ولهنگ

 !   نبودیشروع خوب...  اتفاق نیا! خوب نبود ...  افتاد تو بغل من هوشی بیماه
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  روز از اون ماجرا گذشته بود 4 3
   هر روز تو حموم بودیماه
  شدی از پسرا نمچکدومی هکی و به جز نزددیدی شب کابوس مهر

 .   بد بودحالش
 .   خواب نداشتشبا
   بلند شدغشی جيصدا

 .   تو اتاقش و بلندش کردمعیرفتم سر...  دهی کابوس ددوباره
 .   زدیلی بهم سهی با گردی منو دتا
 :   محکم زدی جون نداشت ولستاشد
  از نبود تو!  ییاز تنها!  ؟ از رعد و برقترسمی میدونستی ؟ مگه نمیچرا ؟ چرا تنهام گذاشت -
 و دوباره شروع کنه لبامو رهی بگیتا خواست نفس!  شه ی خالدی اون بادونستمی من می ولگفتی مي نامفهمويزای چهی هی گربا

  پر قدرت گذاشتم رو لباش
 :   گوشش کردمکی تو همون حالت نگه داشتمشون و بعد برداشتم و سرمو نزدقهی دقده
 ..   االنی ولياخه اون موقع زن من نبود...  خوامی معذرت مدونمیمراقب نبودم م -

 -:   شدم و زمزمه کردمرهی دور شدم و به صورتش که مات بود خازش
 

 .   از افردا من، زن من شهنهی براش و صدمه بب من کم بزارمنجای ای قانون گذاشتم که هر زنهی من
 :   گرد شدچشاش

 !   جبران شهی تا همه چی زن من شدی تو با،یماه -
  وقت بودیلیخ!!!  خدا ي نداشتم ای قانوننیمن همچ...  گرد تر شد چشاش

 !!!!   زن من شهی ماهخواستمیم 
 !!!!  خر خر خر.  کنم ؟ خر نفهم انی موضوع رو بنی حتما ادی بگم باتونمی نمچون

 :   زدلب
 !  باشه -
 
 ) یماه(

 !   هم بشم اضافه شدهانی زن کنکهیا...  کم داشتم کابوس
 !!!   ممکنهزی چنی نظرم مسخره تربه
   هفته از اون موضوع گذشته بودکی...  نداشتم ی و بهش حس خوبدادی بهم حال نمزی چچیه

 ...   بودفردا
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 !  شدمیمن عروس م...  فردا ی زود ولای رگذشتی د بگمتونمی نمیحت
 ...   تور که دوسش نداشتمهی..  که دوسش نداشتم دی لباس سفهی

 ..  توش نبودي خبرچی که هیعمارت
 ..   باشهی که فردا عروسکردی تعجب مدیدی و جو ثابت رو مومدی به داخل مرونی از بی کساگه

 !  هانیبا ک!  من یعروس
 ! کنهی نمهی گرشیعروس قبل از عروس...  تونستمی نمیول...  خواستی مهی گردلم

 .   همه روز انجام دادمنی که تو طول ايکار..  بودم به سقف رهی خدوباره
 .  نمی رو ببی کسخواستمی نمرون،ی برم بخواستمی نمی م بود ولگشنه

   اتاقم باز شد و من از ترس چشمامو بستم و خودمو به خواب زدمدر
   تو اتاقدیچی پنیدارچ يبو
 !  پاشو خودتو به خواب نزن... مضخرف  -

   و چشمامو باز کردمدمی بهش به پهلو خوابپشت
   به من نشون بده باشه حاال باسن مبارکتو:  لب گفت ری زیشیچ
  سادمی پاشدم و رو بهش وا  کالفه شده بودمگهید

   شده بودجذاب
   بوددهی نپوشیمشک
 ... ی ولرهنشیدوست داشتم دست بکشم رو پ!  ومدی میلیخ کرم رنگش بهش بلوز
 :   کردنگام

  غذا هم نخور!!!  ي گوشت داریلینه که خ -
   غذا بودینی سهی پشتش

   ؟يدوس دار -
 :   شدی سوالافشیق
  ؟یچ -
  ؟يدوس دار! ازدواجو ! منو !  اومده رو شی پتی وضعنیا -

  ناهارتو کامل بخور:  کرد و بعدش گفت سکوت
 !!!   جواب منو بدههانیک:  گفتم تی لباسشو گرفتم و با عصباني که گوشه رفتی مداشت

 !  میمگه مهمه ؟ محکوم -
   شل شد از لباسش افتاددستم
 !  بهش فکر نکن:  گفت آرومتر
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  بعد بهش فکر نکنم ؟؟؟؟!!!  شمی فکر نکنم ؟؟؟ دارم زن مبهش
 که مثال شده بود سالن عقد رفتم یتا اتاق بزرگ..  و بهش فکر کردم دمیلباس عروس پوش!  من بهش فکر کردم یول گذشت

 !  بهش فکر کردم...  پول بهش داده بودن ی عاقد اوردن که فقط کلکی. و بهش فکر کردم 
 .   نفسم بند اومدتشیاز جذاب.  بهش نگاه کردم یرچشمیز...  هم نشست هانیک

   سفره برداشتم و بازش کردمي رو از توقران
  دیلرزی مدستام
 .  میکردی امضا می و ما هخوندی معاقد
    اخري جمله

  " ؟لمیبنده وک"
  دمیلرزیم...  هم بود بارمان

 :   بارماني پوزخند، صدايصدا
 !  یلیمعلومه که وک...  بساطو نی انیجمع کن -

 ي محکم خوابوند تو گوشش که بارمان افتاد وسط سفره دونهیجاش پاشد و  از هانی بگه کيزی سمتم و تا خواست چاومد
 .  عقد

   شکستنهییآ
   براق سفره پرت شدي هاوهیم

   تلخ شدعسل
   گرفتبغضم

 :   با خشم نشست و لباسشو درست کردهانیک
   حاج اقانیفرمودیم -
 .  دونمی ؟ نمری هفت تای سکه بود هیمهر...  تعجب تکرار کرد با

 .   گفتم بلههی دهنم باز شد و با گرفقط
 .   هم گفت بلههانیک
  دی نقل نپاشچکسیه
   دست نزدچکسیه
  دی کل نکشچکسیه

 ...   نبودعسل
 ..   بود و نبودحلقه
   از رفتن حاج اقا بلند شدم و تور رو محکم از سرم کندمبعد
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 !  کجا عروس خانوم ؟ جشن مونده:  دی خندشادناز
  رفتم سمتش و با پشت دست زدم تو دهنش محکم ي قدمابا
 !  خفه شو:  لرزون از خشم گفتم ي صدابا
   دستم صورتم رو مالوندم و بعد بهشون نگاه کردم که اثار خط چشم و رژ لب روشون مونده بودبا

 :  هانی کردم و برگشتم سمت کبغض
 ... یییلیخ -
  دمی کشقی نفس عمهی

 !  عاشقتم: بلند گفت  باز کردم تا سرش داد بزنم که دهن
 ... !   شدمالل

 !   الل شدای کل دنیعنی
 !   نزدغی جچکسیه
 ..   دست نزدچکسیه
 ..  اوردی گالب ند،ی گل نچچکسیه
 !   نفر عاشق شدکی یول
 
   من بودي عمارت بزرگتر خونه هی

   اون عمارتپشت
   پر از گلاطی حهی با
   بزرگي اتاقابا
   روشني رنگابا
   نشستمي تخت با لباس ساده ايرو

  افتادی مهم مي اتفاقاایلی خي براامشب
  دی لحظه لرزکی باز شد و با باز شدنش بدنم در

   رفتنیی پای کمتخت
   ؟کندی حرف زدن جون مي هم داشت مثل من برااون

 !   باشمی شوهر خوبستمیبلد ن..  من بلد نیبب...     کمیمن ... من ...  من یماه -
   و نگاش کردمبرگشتم

   مظلوم شده بود که ناخوداگاه از پشت بغلش کردماونقدر
 :  ختیری دستم مي رواشکاش

 .  پدرم... مادرام ...  نفر 3 ونیم.. من کش اومدم ...  ینکرد ماه  بغلمينجوری ای کسیاز بچگ -
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 .  ختمیری و من اشک مگفتی ماون
  شهیده حساب م حروم زاگفتیم...  هوس بوده ي زاده گفتیم
  نکنه  حاضر شد اون حروم زاده باشه اما با پدرش ازدواجشی مادر اصلگفتیم
  گفتی خودش مي براشی نامادري از مادری وقتدیلرزی من مهانیک
 زدمی و من هق مکردی مهی صدا گریب

   منو تو بغل خودشدیکش
   پاك کرداشکامو

   پلکم سوختپشت
   سوختمینی بي غهیت

   به سرم چسبوندسرشو
 !  رمی بگادی دمی شوهر باشم اما قول مستمیبلد ن:  اروم زمزمه کرد د،ی لبم کشي رودستشو

  شنی ها همشون صبح مشب
   شدی امشب طوالنیول

   مرد شدامشب
   شدمزن

   با عشق صبح شدامشب
   نگاه کردمهانی شدم به کداری از زور درد بهانی تو بغل کصبح
  وم بود تو خواب معصچقدر

   که از دردش صدام در اومددی کشری دلم تریز
 :   زمزمه کردي خش داري باال و اروم با صدادی قبافم ابروهاش پردنی اروم چشماشو باز کرد و برگشت سمت که با دهانیک
   ؟يدرد دار -
 ... یحوب م -
   دلم حرفم قطع شدي نشستن دستش روبا

  دادی میحس خوب  دستش بهميگرما
 :   فشار داد و دم گوشم زمزمه کردشتری با اون دستش به خودش بمنو
  ؟يبهتر شد.  يبعد از چند سال دوباره خوابو بهم برگردوند -
 .  بهترم! اره ..ا -
 .   بکنمتونمی معمل ی وقتا نتونم بگم ولی بعضدیشا:  و اروم گفت دی موهامو بوسيرو

  دی بوس لپمو
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  ند شد و رفت تو حمام داخل اتاق ماساژ داد و بعدش بلی کمکمرمو
 .  کنمیمن خشکت م بزار:  گفتم   و  که بلند شدمرونی با حوله اومد بقهیچند دق  ازبعد

 .  خانوم کوچولو استراحت کن:  زد لبخند
 : روش جلو سادمیوا
 .  خوبم -

   رو تن و بدنشدمی برداشتم و کشي احوله
    موهاشو گرفتم و لباساشو تنش کردمنم

  رونی دوش گرفتم و اومدم بهی و خودمم بعدش رفتم دمی سشوار کشاشوموه
  ی شلوارك لهی با دمیپوش  بود رو  معلومنمی تاپ دکلته که روشن بود و سوتهی

 .  خوب بزارم  ناهارهی تا نیی کردم و رفتم پاشی اراکمی  رو پام کردم و موهامو بافتم پابندم
  زی مي روي به نونازنهی داره ناخنک مهانی کدمید

 :  دمیخند
  ارمیاالن صبحونه م -

 .  می بزنمرویو با من کمک کرد تا چندتا ن گرفت  خنده شخودشم
 :  نی رادي وحشت زده يبعدش صدا...  زدی تند تند در می صبحونه بود که کسسر
 .  نییبدو...  ینیی عمارت پانیایب...  یماه...  هانیک -
 !  خوب بپوشون خودتو: م پرت کرد و گفت  چادر سمتهی عای سرهانیک

   کردمپشی رو سرم کردم و خر تا خر کچادر
   که بچه ها به صف شده بودندمی پنجره دي و از توینیی به عمارت پامیرفت
 .  شدممی قاهانی سفت پشت کدمی که ديزیاز چ...  میبهم زد  و اون صف رواطی تو حمیدیدو

   بودحافظ
 !  انی کاورحافظیام

 ****** 
 ) هانیک(
  دیباری خون مچشماش از

  کردی نگاه می اگه به ماهختمیری م  ؟ خونشوداشت حق
 ...  ریاون هفت ت -
  نجای اادی بی تاشم ماله توه، بگو ماهشیش -
   خندهیم
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   تاش واسه من ؟شیش...  تا ادمه شی شنجایا!  ياری بدست بيخوای رو که مییزای چیتونیهنوزم نم -
 سه ي چهار قدم فاصله ت با من رو تونی تا ازنمی مختلفت مي پنج جاي تا رو توشی شنیا!  ي خرسندهانیشک نکن ک -

 !  يایسوت با دو ب
 !  ي کردشرفتیپ! نیآفر -
 ...  نجای اادی بیبگو ماه -

   تر کردملبامو
 ...  بگم -

   نگاهم کردمنتظر
   ؟ادی بیک -

 .. .  جملم تموم نشدهدی فهمانگار
  دمیخند

 زنم ؟ -
 .   کردی به من و ماهی افتاد، با بهت نگاهنی زمي رورشی تهفت
 ...   از پشتم در اومد بازومو سفت گرفتیماه

  زدی هامون برق محلقه
 :   کردزمزمه

   ؟یکنی مکاری چتی با زندگيدار!  خطرناکه یلیاون خ..  ؟يکرد کاریچ...  یماه -
من .... من ... من !  جمله تون نی از اادیبدم م...  ادیبدم م!  دیهمتون خفه ش... شو  خفه:  داد زد هی جلو اوومد و با گریماه

 !   دوسش دارمیلیمن خ! اره .... من عاشقشم ! دوسش دارم 
 ...   من بودم که با بهت نگاهش کردمنیا

 ، نم نمک دور شدحافظ
  شد محو 

   بودنی زمي هنوز رورشی تهفت
   مه بودنجای اشهی همصبحا

   گم شدمه ي با کمر شکسته تويمرد
 با من نیای هم بریخودت و رضا و ام.  شه داشی پنجاهایکن هر لحظه ممکنه ا  رو دو برابریتی امنریتداب:  به مهرداد گفتم رو
    نی زمری زمیبر

   و اروم شونه هاش رو گرفتمی رو به ماهبرگشتم
   برام ؟یکنی خوشمزه درست مزی چهی  ناهار:  کوتاه زدم و اروم گفتم ي موهاش بوسه به
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 .  تکون داد  و سرشودیخند
  نیی کردم و رفتم داخل عمارت و پله ها رو رفتم پادای پنانی رفت داخل خونه اطمی رو نظاره کردم و وقترفتنش

  .  تو جاشون جا به جا شدنکمی من دنی رو باز کردم که سه تاشون با ددر
 حواسم به دی مطمئن باشی ولنی تو گزوه من باشزارمی من دوباره منی بدونخوامیفقط م!  ندارم ی حرفچی هدنی به شنيازین -

 .  دنیم  رودتونی جدفی و مهرداد شرح وظاریام.  هست یهمه چ
   . زی برانوری بارمان سي غذايمخصوصا تو:  گفتم ریو روبه ام در رو بستم  ورونی اتاق رفتم باز

   عمارت شدمي نقطه نی باالتريکنارشون رد شدم و وارد اتاق کارم تو  اروم تکون داد که ازسرشو
   پر از عکس نگاه کردمواری دبه

   افرادام بودي عکساهمشون
 !!!!   ارتش سپه ساالريعکسا

 .   کندمشواری دي سمت عکس بارمان رفتم و اروم از روبه
 !  بنگ

 **** 
 ) یماه(

   رو شکر وضعش خوب بود خداغذام
   اماده بشهي گذاشتم که زودیماکارون

   شدمرهی اتاق و به صورتم خي تورفتم
   ابروم رو برداشتم و زخم کهنم رو تازه کردمغیت

 .  ختی و لباسام رزی مي شد و روي جارخونش
  کردمی متی زخم احساس امننی ابا
   عمارت باز شددر
  رو گذاشتم تو جاش  ابرومغی و تدمی دستمال رو زخم کشکمی عایسر

 :   اومدصداش
  ؟یی کجایماه -

 :  نیی پارفتم
  جان ؟ -

  اخم کرد..  بم افتاد نگاش
  شده بودي صورتم جاري روخون

  نجای اایب -
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   اومد سمتماروم
 .   چرخوندصورتمو

 !  خط انداخته روش ؟یک -
 ..   کردمبغض

  زدداد
   ؟؟؟یییک -

 .  ختمی اشک ری باز شد ولدهنم
 ..   منو تو بغلشدیکش

 .  دمیلرزیم
 !   فدات شم ؟یک -
 !  خودم...  چکسیه:  اومدم و گفتم رونی بغلش باز
  شدرهی تعجب بهم خبا
  چرا ؟ -
 !!!  رفتی منی داشت از بمیچون نشون -

 !!!!   مرد، شوهر منهنیسفت بغلم کرد، سه روزه که ا.  خودمو انداختم تو بغلش دوباره
   نه ؟رونی بمی باهم بريایشب م:  گوشم گفت دم
 !   موهام سوختي و رودی فهمی خفه گفتم ولي ااره

 !   حدس بزنم کجاستونستمی نمی که حتیی سمت جاروندی داشت ممی بودنشی ماشيتو...  بود شب
   شده بودي سکوت ازار دهنده انی ماشيتو

   ؟يدار نيزی چیاهنگ:  گفتم اروم
   زدي محولبخند

  نی ژستش پشت ماشي رفت واسه دلم
   پنجرهي دست روهی دست رو فرمون هی

  تو واسم بخون:  گفت اروم
 !!!  باشه حتماااا -
   من بخونم ؟يخوایم -

  دی سمتم و خندبرگشت
  دمیخنده ش خند  ازمنم
   لپشي روچال
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 :   کردم توشدستمو
   ندارم ؟نایچرا من از ا -
   ؟یپرسیاز من م -
   ؟میدیچرا نرس... خبه حاال  -
 !  يدینفهم..   ی رو پارك کردم ولنی ساعته ماشکی -

  دی بلند بلند خندبعد
   خنده ش دلم ضعف رفتاز
   شدمادهی پنی ماشاز
   دشت بودهی
   ؟نیهم -

   کردتی کرد و چونمو با دستش گرفت و سرمو به سمت باال هداینچ
   بودیباور نکردن! پر از ستاره بود ...  زدی برق ماسمون

   همه ستارهنی اری زمیدی خوابباهم
   گفتشدی نمیچیه

 :  شکستمسکوتو
   ؟ینیبی اون باال رو مياون ستاره  -
 !   برقهچراغ ریاون که ت -
 .  اون سمت!  وونهینه د -
   ؟یخب که چ.  دمشیهااا د+ 
 .   ؟ نگاه کردي بهش نداری ؟ حس خاصنیهم -

   کردمنگاه
 .  خوردمشیاگه کپور بود م...  دونمینم-
 !  مضخرف -

  دیخند
   هاشچال
  دلم

 !  ضعف
   ؟يرینم -
   که برم ؟يخوایم -
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 ! » نه« تکون دادم سرمو
  دیخند

 !  ضعف
 :   شديجد
  چرا من ؟ -
  سوالت مسخره س -
 ...   دارم، نه کار، نه خانوادهی درست حسابي   دارم، نه خونهي اندهینه خب چرا ؟ من که نه آ -
 !  يسرمو برد.  گهیاه بسه د -

   کردنگاه
 .  دوست دارم -

 .  دمیخند
 !  ضعف

 :   خش دار شدصداش
 !   هااي ووقت نرهی -
 .  رمینم -
  رمیمی من ميبخدا بر -
 !  وونهیعهه د -
   تو کجا برم ؟ی ؟ بي شدوونهید!  رمی نمگمیم - ؟ ي بریپاش...  ي رسوخ کردمی زندگي هی النی ترقی تو عمياومد+ 

  دیخند
  چشماش

 !  اشک و بارون..  شدم سیخ..  شد سیخ
 !!! ؟؟؟يهمشهر -
 ! کپور ؟ -

  دمیخند
  دیخند

 !  ضعف
 :   گرفت و گذاشت رو قلبشدستمو

 !  ی هستي خرسندیماه.. تو ..  من یماه..  یزن من.. تو !  ي که برزارمی نمي هم بريبخوا -
 !  شهی خود ادم نمي جا خونه چیه...  بغلش فرو رفتم يتو
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   ؟هانیک -
  جان ؟ -
  ندمونی بابت اترسمی مکمی... من  -

 :   با جوابش شوکه م کردهوی جوابش بودم که منتظر
 .  می بردی من و تو باگفتیمهرداد م..  ی ماهترسمیمنم م -
  فرار ؟ -
 !  مهم تره... ارامش خودم ...  تو یول! من سپه ساالرم   ..سخته بخوام فرار کنم ..  دونمینم -

 :   شدم و بهش نگاه کردمبلند
 . هانی کی رو ترك کنيزی چخوامینم!  اونجا ارومه یهر جا تو باش -
 .  القهییفصل فصل ..  گاهی پایکی اون میریم!  بانه میری ممیدار! هممون ..  ما یول -

   و منو اندخت رو خودش و چرخ زددی بهش زدم که دستمو کشدلبخن
   لبامي گذاشت رولباشو

  بردمی موهاش مي الدستمو
 :   کردزمزمه

 !   دارمدوستت یلیخ -
 :  شی قهوه ايچشما  کردم تونگاه

 .  منم دوستت دارم -
 !  نشده باشهرهی نبود که به ما خای دننی تو ايستاره ا...  شدت گرفت بارون

 ) حافظ(
  سوختی دستم به شدت مي الگاریس

   پاکت تموم شده بودسه
   یکاوال  عطر روبرتويبو..  پاشنه دار ي کفش هايصدا

   زده بودي حس کنم چه خنده اتونستمیم
   لباش زده بودي رویظی رژ غلچه

   قرمزي کاشته شده يناخنا
   شکست خوردممن
   هم شکست خورداون
   اتاق شدوارد

  پر کرد  عطرش فضا رويبو
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 !  یمی قداریدوست و .. به به  -
   ؟ي کردکاریچ:  گفتم ي خش داري صدابا
 !  با زن و بچه هاشون دووور شدن... چهارتا داداش  -
  شوهرت ؟ -
 :   شدمرهی اتاق بهش خي نهی اي تواز
  شوهرت ؟! جواب بده بهم  -

 :   زدی رو اعصابلبخند
 شده داشت ي بود خواهرش زن خرسنددهی شننکهیالبته قبلش از ا..  زمی بارون شد عزری هم درست جلوم تیاردالن صالح -

 .  من کمکش کردم...  دادیجون م
   ؟ایپرن -
   ؟ایجان پرن -

 :  بود ختهی صورتم ري بلوند شده ش رويموها
 !  من دوسش داشتم -
 باش من دنبال ی دنبال ماهی بهم گفتیاز وقت..  حافظ شماردمی م روهانیمن هر قدم ک...  رو دوست داشتم هانیمنم ک -
 !  نشد حافظ...  دمی رو د هانی کدیاردالن بهونه بود شا..  بودم هانیک

   شدصاف
   کردبغض

 !  یرسی نمشتری بی عاشق باششتریهر وقت ب... حافظ  -
  گاری پشت سگاریس

  روشن
  سوخت

  هیی تهش جدایفکر نکن برام اسونه ول -
   پرت کردمی ماهي عکساوازی روشن رو به سمت دمهی نگاریس

   سوختعکسا
 :   کردمزمزمه

 !   قانونههی نیا -
  بمب
   افتادنی زمي روای پرني جنازه

 ...  یخودکش
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 ...   رو برداشتمتفنگ
   ؟موندمی زنده می چيبرا

 ...  دمیجنگی مکردم،ی می زندگچی هي براداشتم
   دهنم گذاشتمي تفنگ رو الي لوله

   که هنوز نسوخته بود نگاه کردمی عکس ماهنی به اخرقبلش
   ؟کردمی می خوشبختيارزو

   ؟کردمی مکاریچ
   ماشه رفتي روانگشت

  ختمی ریاشک
   عکسا سوختي همه
 ..   عکسهی همون جز

   کنمداشی بود که تونسته بودم پی عکسنی عکس که اولهی
  ای خون پرنيبو
  داشتی مشتری خون بدی بادی اتاق سفنیا

  زی رو انداختم رو متفنگ
   کنمی خودکشتونستمی نمیحت

 .   عمارت رفتمي رو برداشتم و به سمت باالیگوش
 
  و رد کردهسی پشت چشماته که مغناطيزی چهی

  برگردهمی تقونی به ادی قبل تو بايشبا
 

   بود و بادبارون
   بودسرد
   سردسرد

 
  رفتارم کنار قلب خوش نامتی معمولچه
 خوامتی باور بکن خانوم هنوزم سخت میول
  

  دمی و چرخسادمی پشت بوم واي لبه يرو
   زدمشی رو اتگاری سنیاخر
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 :   کردمزمزمه
  خوامتیهنوزم سخت م -

   تکون خوردتلفن
   کردمنگاش

 »  ؟هیدستور چ.  قرباندی ها رسمحمول«
 !  نبودی حافظگهید..  نبود يدستور
   رها کردمخودمو

  گاری سمثل
  بود  سمت قشنگنی ابرها چقدر از ادنید

 !   خون و باد و بارونيبو...  یگرم..  ضربه
 
   ؟يهمشهر -
  کپور ؟ -
   کجاس ؟نجایا -

   سوختلب
   زدبرق
   شدروشن ی زندگي تويزیدهل

   زدملبخند
 !  دهیتهد.  رونی بي من بر ی زندگزی از دهلیتونی نمچوقتیکپور ه -
  دونمی مدونمیم -

   سوختلب
 !   از نور سوختزیدهل
 
 ــانیپـــا#
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