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  عشق و الزانيا

  سامان: نويسنده

com.blogspot.saman-story://http  

 

 

  .قرار دادن اين فايل در سايت شما بدون تغيير و با ذكر منبع از نظر نويسنده بالمانع است

  يشودخواندن اين داستان به افراد زير شانزده سال توصيه نم

  

.  

 .لطفاً در صورت تمايل به خواندن اين داستان ابتدا داستان سگ خانه زاد را از آدرس زير دانلود كنيد و بخوانيد

sykxvpnrqf/shared/net.box.www://http  

  .همچنين ميتوانيد لينك را در وبالگ هم پيدا كنيد
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  .فكر نميكرد آن سرباز الغر زپرتي بهش شليك كند. هم پاهايش درد ميكرد و هم جاي خراش گلوله. كه چه دردي داشتآخ 

به . تف كرد روي زخمش ولي زخمش سوخت. كشيد گوشه ديواري و خون را كه از پارگي لباسش بيرون ميزد با آستين ديگرش پاك كرد

معلوم نبود بعد كه ... اما چه ميكرد؟ ميماند آنجا كه تحويل خانواده اش بدهندش؟ بدتر از آن. خود لعنت فرستاد كه از كالنتري گريخته است

  ...تحويلش ميدادند چه باليي بر سرش ميخواست بيايد

 مثل همه بالهاي گذشته؟

 و او باز دستش را مشت كرده .او دستش را مشت كرده بود اما زن به زور آنرا گشوده بود. زني دستش را كشيده بود و كف دستش را ديده بود

  .بود

  ...همان بهتر كه فرار كردم

  ...آخ كه چه گرسنه ام

  

  .او را سوال پيچ كرده بودند

  .فهمهيده بود كه آنجا جايش نيست

  .بايد ميرفت

  .و رفته بود

  

د تا در حياط خانه شير آب را در تاريكي كنار ديوار خزيد و چشمهايش را جمع كر. جرات كرد و دست برد ودر نرده اي يك خانه را گشود

   حامد اومدي بابا؟ كيه؟: چراغي روشن شد و او خواست كه از حياط بيرون بدود اما صدايي گفت. بيابد

  ...آب ميخوام... من :را جمع كرد و گفتخودش 

  ...ب خنك بيارمصبر كن برات آ...  بغل باغچه س شير آب:فتمردي كه از پشت ميله هاي پنجره نگاهش ميكرد گ

  . ميخوام دستمو بشورم...نه: گفت

به سرعت به سمت باغچه رفت و شير . و رويش را برگرداند و بازويش را با دست گرفت كه مرد بازوي زخمي اش را در نور تازه مهمان نبيند

  . كرد و بر بازويش كه ميسوخت ريختدستش را زير فواره آب پر. دب را باز كرآ

 

 

مال . قرآن نبود. نگاه كرد. به او نگاه كرد كه عبايش را به دورش انداخته و مشغول خواندن چيزيست. ش گذاشتسوسن ظرف ميوه را كنار پدر

مال ساعتها وقتش را براي به . سوسن لرزيد و حس كرد كه حاالست كه جني از در وارد شود. رد ميخواندكتاب وِ. هيچوقت قرآن نميخواند
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نهال : پرسيد. ميوه را مقابلش كشيد.  با لحني كشدار وردش را خاتمه داد و كتابش را بستمال. دست آوردن يكي از آنها صرف ميكرد

  كجاست؟

  ...تماشاي علي آهنگي ميرم گفت... از صبح رفته بيرون... نوزنيومده ه: سوسن پاسخ داد

  ؟ كي بهش اجازه داد؟كي گفت بره: ال داد كشيد كهم

  .سوسن سرش را انداخت پايين

  تو گفتي بره؟: اهش كردمال با تشر نگ

  !خودش رفت! نه به ارواح خاك ننه م -

  كي پول داد بهش؟ -

  !پولم بهش ندي ميزنه!  علي آهنگي كه پول نميخواد!به خدا كه من ندادم آقا -

. ر جمباندپرتقال را با پوست از وسط به دو نيم كرد و س. مال حرف ديگري نزد. سوسن لبش را گزيد و زير لب از قسم دروغش استغفار كرد

  چرا هنوز نيومده؟! شبه: ناگاه برآشفت. زير لب غر ميزد

به او هيچ . كنار در اتاق ايستاده بود و نگاهش كرده بود. صبح ديده بود كه نهال دارد كيفش را پر از لباس ميكند. سوسن سر به زير انداخت

  . خداحافظه بود و گفته بودرا بوسيد فقط او .به او نگفته بود كه ميرود تماشاي علي آهنگينهال . نگفته بود

  نهال كجاست؟! شهناز: فرياد كشيد كه. مال بلند شد و پيژامه اش را روي شكم گنده اش باال كشيد و عبا را روي شانه مرتب كرد

هر گوري ! گور شدهدختره گور به : شهناز كه سفره زير بغل داشت و سيني ظرفها را به اتاق ديوار گچي و زرد ميبرد با صداي زيرش جيغ زد

  !گشنش كه بشه مياد! باشه مياد

  .مال سر جايش نشست

  !زودي مياد! آقا واسش طلسم بنويس: مينا خودش را پشت سر مادرش به اتاق رساند

  .شهناز چشمهاي سرمه كشيده اش را براي سوسن نازك كرد و وسط اتاق نشست تا سفره پهن كند

 . كشيد مقابل سفرهمال خودش را از روي تشكچه نخ كش شده اش

 

  

يك .  يعني اگر زوزه سگها را هم نميشنيد ايده آل بود. اما نگاه كه ميكرد ميديد كه جاي بدي نيست.نميدانست چطور به آنجا رسيده است

 خوب همه  در نور كمسو. فندك را سوسن به او داده بود.وارد شد و فندك زد. اتاقك خرابه وسط باغ كه راحت ميتوانست در آن مخفي شود

در نور مهتاب چوبهايي را جمع كرد و به اتاقك . جا را تشخيص نميداد، اما همينقدر كه ميديد حيواني آنجا نيست برايش يك دنيا مي ارزيد

 به سختي آتشش روشن شد، وقتي كه . سوسن يواشكي او را به سينما برده بود. ديده بود كه مردم آنطور آتش روشن ميكننددر فيلمي. برد

هرچه . چشمانش كه به نور عادت كردند چاقو را از جيب بيرون كشيد و رشته موهايش را در مشت گرفت. از فندكش داشت ته ميكشيدگ
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و بعد مانتو و روسري مدرسه را كه سوسن به تنش . يدموهايش را با ساييدن چاقو بر آنها بر. بدبختي آن روز كشيده بود به خاطر همانها بود

 .ش انداخت در آت،كرده بود

  

  

  نميگه آتيش سوزي ميشه؟! اين كيه؟ آتيش روشن كرده خوابيده -

  !پسره:  دختري ديگر گفت. دست چپش را محكم مشت كرد.از صداي آن دختر از جا جست و كنار ديوار نشست

  نميبيني موهاش اينجا ريخته؟! دختره! نه جيگر جون: و ديگري كه

  چند سالته؟... چه خوشگلم هست... به به. ..ببينمت: دختر اولي مقابلش نيم خيز شد

  .نهال پاسخ نداد

  .ياد گرفته بود تا وقتي كه حرفي نميزند در امان است

  چي شده؟: دختر اولي دست به سمت بازوي او برد

  .نهال بازويش را عقب كشيد كه آرنجش به ديوار پشت سرش خورد

مواظبش نباشي ! بي كله:  و نگاه تندش را در چشمان او خيره كردي او كوبيدهمان دختر با دو انگشت اشاره و مياني اش محكم به پيشان

  حاليته؟! ميميري! چرك ميكنه

 و اما دختري زشت. همانطور كه غروب گريخته بود. ميخواست راهي پيدا كند و بگريزد. نهال سر به زير انداخت و زير چشمي در را پاييد

  .بود و چاق و بلند قد مقابل در ايستاده سياه

  گشنت نيست فينقيلي؟: دختر اول كه هنوز مقابلش نيم خيز بود ساندويچ نصفه اي از كيف دوشي اش كشيد بيرون

  .نهال سعي كرد مقاومت كند

  .اما لحظه اي بعد با دو دست ساندويچ را قاپيد و گاز بزرگي از آن زد

  ...نور رو از بيرون باغ ميبينناون آتيشم كم كن ... درو ببند هيوال بيا تو بشين: دختر سردسته گفت

  .نهال به هيوال نگاه كرد

  .از مقابل در كنار كشيده بود و حاال در را ميبست. هيوال اطاعت ميكرد

  آب ميخوري؟ بگم برات بيارن؟: سردسته گفت. نهال ساندويچ را با چند گاز بزرگ پايين داد و با سر آستين دور دهانش را پاك كرد

  .بانيدنهال سر به اطراف جم

  !نميترسي؟ اينجا تنهايي؟ نترسيدي جن بياد ببرتت؟ اينجا جن داره ها: دختر سردسته باز پرسيد

  .نهال پوزخندي زد و سرش را برگرداند

  اينجا چه كار ميكني؟... معلومه نترسي... خوب: گفت.  ديواري نشسته بود و سيگار بدبويي ميكشيدكنار. سردسته به او لبخندي زد
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  .ش را به چشمان او دوختنهال چشمان

  . هيوالستمعصوماينم . تارا دودر. اسم من تاراست: سردسته با صبر ادامه داد

  .به دختر چاق اشاره كرد

  .به اينم ميگيم سارا ريزه -

  .به دختر زيبا و كوتاه قدي اشاره كرد

  .يه ماري فرانسه و شادي تيغي هم هستن كه امشب سر كارن: بعد رو به نهال ادامه داد

اينجا . دوست ندارم اينو بهت بگم، ولي تا يه ساعت ديگه بايد از اينجا بري بيرون. شاخ شدي واسمون فينقيلي: كام عميقي از سيگارش گرفت

  .مال آدم بزرگاس

  .اين عادتش را فقط ديگران متوجه ميشدند. نهال به تندي سرش را به چپ و راست چرخاند

  الل كه نيستي؟. ولي معلومه فرار كردي.  و ترسيده بودي ميگفتم فرار نكردياگه زخمي نبودي: تارا دقيق نگاهش كرد

  .نهال سر به اطراف جمباند

چند . بگو اسمت چيه. ارزون در نيومده. اقالً حرمت نون و نمكي كه خوردي رو نگه دار: تارا نگاهش را از او گرفت و به سيگارش دوخت كه

  .سالته

  .لنها.  سالمهزدهسي: هال خفه گفتن

  چرا در رفتي؟! گه خوردي كه فرار كردي: تارا تند نگاهش كرد

  !بلكه اون بتونه ازت حرف بكشه. يه كاري ميكنم بيفتي گير شهال قرمز: تارا ادامه داد. نهال سر به زير انداخت

  ز شهال قرمز ميترسي؟كوجا به اين زودي؟ از جن نميترسي، ا: تارا خنديد كه. اما هيوال مچش را گرفت. نهال به تندي بلند شد

  . را خالصي دهدنهال تالش ميكرد دست مشت شده اش 

! فعالً باش تا ببينم چي ميشه! خيلي خوب! انقد مهربونه كه ما جرات نداريم بريم طرفش! شهال مهربونه! نترس فينقيلي: تارا مدام ميخنديد

 !حال بگير بتمرگ سرو صدا راه ننداز

  

 

نهال موهاي نامرتبش را گذاشت پشت گوشش و در . گفت اگر برنگردي دستگير ميشوي. و و نيمه شب برگردگفت كه بر. تارا بيرونش كرد

به انتهاي راه كه رسيد . همه باغ تاريك بود، فقط در دوردست ميتوانست نور چراغ خانه هاي كنار باغ را ببيند. راهي گلي از اتاقك دور شد

سرش را به . متوجه شد درش بسته است.  در نبش كوچه اي بود،زه اي تك بين چند خانه جايي كه شبيه مغا.جايي نظرش را جلب كرد

ديد كه . دو دستش را دو طرف صورتش گذاشت و و صورتش را چسپاند به شيشه در. تندي به چپ و راست حركت داد و به سمت آن رفت

صداي زوزه سگي همان نزديكي .  آنها را از پشت بسته بودپيرمرد موهاي سفيد بلندي داشت كه. پيرمردي زير نور چراغي چيزي ميخواند
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اما پيرمرد زود به او رسيد و . پيرمرد چشمانش را تنگ كرد و نهال بنا به دويدن گذاشت.  را تكان داد و پيرمرد به سمتش نگاه چرخانيدنهال

  !نترس! صبر كن: شانه هايش را گرفت

  .نهال به تندي سر تكان داد

  حالت خوبه؟ اينجا چه كار ميكني؟: و زد و موهاي پريشان او را از صورتش كنار زدپيرمرد مقابلش زان

  .نهال پاسخي نداد

  گم شدي؟: پيرمرد باز پرسيد

  !بريم زخمتو ببند! بيا: او را كشيد به سمت مغازه اش. و به دست چپ خود كه از خون خيس شده بود نگاه كرد

  !من كاري باهات ندارم! نترسبيا : پيرمرد گفت. نهال پا بر زمين ميفشرد

 .نهال با ترديد به دنبالش به راه افتاد

  

 

خاكسترش را البالي پارچه اي زخيم كه قفلي در . مال از جعبه اي كه تارهاي موي نهال را در آن نگه ميداشت چند تا بيرون كشيد و آتش زد

خودش به . ، ريخت و آن را ميان تشكچه نهال قرار داد بر پوست و طلسمي نوشته شدهآن گذاشته بود به همراه پوست مارمولك خشكيده اي

  .گفته بود كه طلسم برش ميگرداند. شهناز گفته بود كه تشكچه او را پهن كند

  .او بدون نهال هيچ بود

  .سالها برايش زحمت كشيده بود

 .نهال بايد برميگشت

  

 

  اسم تو چيه؟. تنهام. اسم من خطيبيه -

  .پاسخ نداد.  كه با دستمال و ماده نارنجي رنگي بر روي زخمش ميكشيد و آنرا ميسوزاندنهال به دست او نگاه كرد

  .نميتوني مخفي كني. اين وقت شب بيرون چه كار ميكني؟ شبيه پسرا لباس پوشيدي اما چهره ت نشون ميده كه دختري: خطيبي ادامه داد

اون كامالً شبيه ! شبيه دختر بارمان نيستي: خنديد. وي آن چسپ بزنددستمال را به كناري گذاشت و دستمال ديگري بر زخم گذاشت تا ر

  !شك نميكني كه پسره. پسراس

  چرا؟ چرا سرتو تكون ميدي؟: خطيبي نگاه دقيق و سريعي به او انداخت. نهال سرش را به تندي تكان داد

  .من تكون نميدم. همه ميگن: نهال به چشمان او دقيق شد
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غال را بر قليان تازه چاق شده ذنور چراغ را زياد كرد و به آشپزخانه رفت و .  سمت يك صندلي هدايتش كردخطيبي دستش را گرفت و به

  چيزي خوردي؟ گرسنه ت نيست؟: آن را قل قل كنان آورد. اش گذاشت

  .نه: نهال سر به اطراف جمباند

  چرا فرار كردي؟! فرار كردي؟ خيلي كوچيكي: خطيبي قليانش را چاق ميكرد

  .بي پاسخي او را مينگريستنهال 

  .تو بايد برگردي خونه. اما تو خيلي بچه اي. خيليا فرار ميكنن: خطيبي دود سنگيني را بيرون داد

  .سرش را به تندي تكان داد. نهال بي اختيار از جا جست

  .من هيچكسو مجبور نكردم. من مجبورت نميكنم. نترس: خطيبي گفت

  كسي رو امشب نديدي؟: عينك ريزش را بر بيني جابه جا كرد

و طفره . همه صندليهاي آن رستوران كوچك به همان شكل بودند.  نشست روي صندلي قديمي و زيبانهال بي پاسخ سر جاي قبلي خود

  .بهتر از زوزه سگهاي بيرون بود ، تنهارفتن از پاسخ دادن به آن پيرمرد

  معصوم؟يا تارا رو نديدي؟ : خطيبي ادامه داد

اما اگه بري هم تارا . بهتره نري پيششون. اونا به روش خودشون زندگي ميكنن. پس ديدي: خطيبي دقيق نگاهش كرد. كردمينهال نگاهش 

  .تو خيلي بچه اي. نميذاره باليي سرت بياد

  ...شهال: نهال جرات كرد و گفت

  !داشتني و دوست اون مار پدرسوخته خوش خط و خالشهال رو ميشناسي؟ : خطيبي خنده اي بلند سر داد

  .نه: نهال گفت

اگه بگي چي شده من ميتونم بهت بگم كه اون برت ميگردونه يا نگهت . احتماالً اون بتونه برت گردونه خونه: خطيبي جرعه اي چاي نوشيد

  .ميداره

ود آنها را بيرون بريزد هر وقت خواسته ب.  اما هرگز آنها را بيرون نميريختندچشمانش پر از اشك ميشد. نهال به تندي سر به اطراف جمباند

  .دهانش را ميبست تا او فريادي نكشد. مال كتكش زده بود و چشمانش را با چسپ چسپانيده بود

  .نهال از گريستن ميترسيد

  . سرش به تندي به چپ و راست حركت كرد. دست چپش را مشت كردلرز بر وجودش افتاد و

 چي به سرت آوردن؟: خطيبي صورت او را در دست گرفت
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در نشسته بود و شهناز را در اتاق ديگر  ساله كنار نهسوسن . مال پشت در اتاق نشسته بود و تسبيح ميچرخاند و به تندي زمزمه ميكرد

شهناز را دركنجي از حياط نشانده  و يك پسر كوچك  دختردوفريادهاي فروز خانه را برداشته بود و . ميپاييد كه به چشمانش سرمه ميكشيد

  نميزاد خفه خون بگيره؟: شهناز فرياد كشيد. ها جرات نميداد وارد شوندبود و به آن

اين تخم حروم اگه : شهناز داد و قال كرد كه.  به در اتاقي كه فروز در آن درد ميكشيد فوت ميكرد را بخور چراغمال تند و تند ورد ميخواند و

  !ولي تا اون موقع جون به لبمون ميكنه! از الي پاي اين زنيكه دربياد ما هم به يه نون و نوايي ميرسيم

  .مال تند و تند ورد خواند

  .سوسن در چارچوب در نشست

  .فروز فريادهاي دردناكي ميكشيد

  !خوب حقمه! هفت ماه كلفتيشو كردم: شهناز سرخاب به گونه هاي برجسته الغرش ميماليد

  .ريادو باز ف. و باز فرياد . فروز جيغي كشيد و فريادي بي پايان و كشدار

  .سوسن شنيد كه او آرام گرفت

  !برو تو! مال زاييد: شهناز دوديد

طفل نورسيده را از ميان خونابه ميان پاهاي فروز برداشت و پياله را به حلق او . مال به تندي پياله كنارش را برداشت و به داخل اتاق دويد

  .ريخت

  .بر پشت نهال زد

  .يش رفتنهال به گريه افتاد و محتواي پياله به گلو

  !بساطتو جمع كن گورتو گم كن: شهناز در چارچوب ايستاد

 . بي حال بودفروز

  

 

  خوابت نمياد؟ -

 .نه -

 نميگي اسمت چيه؟ -

 .نهال -

 بابات انتخاب كرده يا مامانت؟. چه اسم قشنگي -

 . نهال اسم مامانش بود.سوسن -

 سوسن كيه؟ -
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 .دختر زن اول آقامه. خواهرم -

 تو دختر زن دومشي؟ -

 . ميگه مامانم زن خراب بود.مال بابام نبود. شهناز ميگه حروم بودم.  دختر زن صيغه ايمسوسن ميگه. نه -

  حاال چرا فرار كردي نهال؟: خطيبي سر به زير انداخت

  .نهال به تندي سر به اطراف جمبانيد

صبحا . واسه دخترا صبحونه بذارممن ميرم . تو برو تو خونه رو تخت من بخواب. عيب نداره، نگو. باشه: خطيبي دست نوازش بر سرش كشيد

  .برو بخواب.  من به جاش صبحونه ميدمشون. دم درو ميشورن و ميزا رو دستمال ميكشنميان اينجا، جارو ميكشن و تميز ميكنن،

  .خوابم نمياد -

 ميخواي تا خود صبح بيدار باشي؟. دم صبحه -

 .آره -

 .يه غازم هست. تو حياط پشت دارمدو تا جوجه  و يه خروس و  تا مرغ ميخواي به مرغا دونه بدي؟ من دو. باشه -

 .ميرم -

 

 

  !يه چيزي بريز تو حلقش خفه ش كن سوسن: مال چپقش را ميكشيد

  ...چشم آقا: سوسن به تندي برخاست

مال ! هزنيكه جند : كاموا را از دست دخترش جمع ميكرد. ، آنرا با يك دست پس زدني زدود و با كالفگي از وز وز مگسياشهناز عرق از پيش

بگو حاال يه نفر پيدا شده از نكبت نجاتت بده حق نداره !  كه بچه شو داره ميدهاگه تو نبودي چه كار ميخواست كنه؟ حاال گريه زاريم ميكرد

زار ولي خوب حاال با كاري كه تو باهاش ميكني ميشه دو !  ماه جونم به لبم رسيداين شيش! ي كه چه بد ويار بود مالحق خودشو بگيره؟ ديد

  !فقط خدا كنه بشه! ده شاهي در آورد

  !حتماً ميشه. كتاب كه گفته بود بايد حروم باشه: مال با تامل گفت

  

پودري را . چشمان روشنش را به دخترك دوخت و قطره اشكي برايش ريخت. سوسن كنار دخترك نشسته بود و به حرفهاي آنها گوش ميداد

 ...فرار كن... نهال: پيشاني او را بوسيد. ه او بايد تنفس ميكردپودري ك. كه  كنار بالش او بود تماشا كرد
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مرغها به سمتش دويدند و دوره اش . ظرف را در مشت دست چپش گرفته بود و با دست راست براي پرنده هاي خطيبي دانه و ارزن ميريخت

ود و صداي شستن قوري را از آشپزخانه كوچك گرماي آفتاب را حس ميكرد كه كم كم بر باغ و خانه هاي اطرافش آغوش ميگش. كردند

  برو تو لونه ببين تخم گذاشتن؟! تشت آبشونم از شير آب پر كن: خطيبي بلند صدايش كرد. خطيبي شنيد

دو تخم مرغ از جاي آنها برداشت و به .  چوبي مرغها گذاشت– پا به درون النه سيمي . تشت كوچك را از شير آب پر كردنهال لبخندي زد و

  ...تخم گذاشتن. آره: پزخانه رفتآش

  !دخترا هم اآلن ميان. اينا رو ميذارم واسه صبحونه: خطيبي قوري را گذاشت سر كتري و دو تخم مرغ ديگر از يخچال بيرون آورد

  ! چه خبرهبذار ببينم دنيا: نهال روي صندلي حصيري كنار در آشپزخانه نشست و خطيبي را تماشا كرد كه راديوي كوچكي را روشن ميكند

   فرار كردن؟اونا: نهال جرات كرد و پرسيد

: گفت. اين عادتي بود كه داشت، فرقي نميكرد كه دستهايش خيس بودند يا خشك.  پاك كردشخطيبي نگاهش كرد و دستش را با پيشبند

  .تارا سه ساله كه فرار كرده. آره

  چرا؟ -

  .مثل تو. همه اونا ميخوان اين يه راز باشه: خطيبي خنديد

اونا هم هيچوقت .  هيچوقت از اونا نپرس. ميخواد راز بمونه باشه داشتهفقط وقتي كسي يه مشكل بزرگ: ه سمت نهال رفت و مقابلش ايستادب

  .ازت نميپرسن

  .تارا گفت منو ميبره پيش شهال... منم فرار كردم: نهال به چشمان او نگاه ميكرد

اگه اون نتونه، شهال هم . اون ميخواسته دهنتو باز كنه. نه: رفت تا پوستشان بكند مي باغچه اشپروردهي هافرنگيخطيبي به سمت گوجه 

  .نميتونه

  شهال كيه؟: نهال در صندلي اش جابجا شد

  .دختراي فراري رو سر و سامون ميده. خاله شهال. خاله -

  برشون ميگردونه؟: نهال كمي فكر كرد

  .شهال خودش اينو تشخيص ميده. بهترهبراي بعضيا پيش شهال موندن . بعضيا رو ميشه برگردوند -

 چه طوري؟ -

 !تو كه هيچوقت اونو نميبيني! ولش كن! چقدر درباره شهال سوال ميكني -

  من كجا برم؟: گفت. نهال سر به زير انداخت

تو خيلي . واداحتماالً اون نخ... خوب... اگه تو بري پيش تارا. نميدونم: مكثي كرد و پاسخ داد. خطيبي به آرامي برگشت و نگاهش كرد

  ...و اگه... كوچيكي

  ...جواب مردمو چي بدم... نميشه اينجا بموني... نميشه... نه: رو برگرداند و سر به اطراف جمباند
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  .و مشغول رنده كردن گوجه فرنگيها شد

 .نهال به تندي سر تكان داد

  

 

بعد از چند لحظه . چه مال در دست داشت نگاه كرد و بغض كردنهال با چشمان درشت تيره اش به آن. مال دختر بچه سه سال را مقابلش نشاند

  ...باز شهناز ميخواست آن را به دهانش بريزد و. بغضش تبديل به گريه شد

  .بسم الهو كه گفتم شروع كن. بيا شهناز: مال گفت

ود، اما شهناز با تشر او را به جاي خود خود را عقب ميكشيد و برميگشت تا بر. نهال خوب آن را حس ميكرد، در اتاق گرم. باد سردي ميوزيد

شهناز با كتك و فشار گردنش او را در جاي خود . مال بسم اله را گفت و با ورد او مايع زرد رنگ غليظ بدبو به حلقش ميرفت. برميگرداند

 آنچه را كه نهال از آن وحشت داشت مال چيزي بلند خواند و شهناز. مينشاند و به همان آرامي كه مال خواسته بود مايع را به دهانش ميريخت

  . آنرا پاره كرد،، مشت دست چپ او را گشود و با حركت چاقو بر كف آن صورتش سيلي زد و بر سرش فرياد كشيددر. برداشت

  .دستش را محكم فشرد و گذاشت خون آن بر نوشته اي بريزد

 . اين كاري بود كه هر هفته با او ميكردند

  

 

  را ديشب نيومدي فينقيلي؟خطيبي اين اينجاست؟ چ -

  ...سگ بيرون بود: نهال گفت. تارا تقريباً دعوايش كرد

  م بخوابي؟ هاونوقت ميخواستي تنهايي تو اون اتاق: براي كار آماده ميشد. تارا خنديد و روسري اش را پشت گردن گره زد

  !مال گفت!  حيوون از آتيش ميترسه.واسه همين آتيش روشن كردم: نهال هوشمندانه نگاهش كرد

  !كار كردي؟ اينجا بدون كار كردن صبحونه نميدن: به سمتش رفت و گفت. تارا به او لبخند زد

  !ديشبم تا صبح خوش گذرونديم! صبح مرغا رو آب و دون داده، تخم مرغ آورده! بله: خطيبي كه سطل آب را به دست هيوال ميداد گفت

  !تارا تو هم كاهو و هويج خورد كن! ير رنده شده نداريمپن! سارا پنير رنده كن: بعد رو به سارا كرد كه

اينجا خيلي كوچيكه، ولي يه بازار اين پايين هست كه : خطيبي ميگفت. نهال پشت ميزي نشست. همه به سر كار رفتند و نهال را رها كردند

  !بايد غذا بار بذاريم ساعت ده !دم ظهر سرمون خيلي شلوغ ميشه. مغازه داراش ميان از اينجا غذا ميگيرن ميبرن

  ميتوني؟. بهت ياد ميدم ساالد بچيني تو ظرف: خطيبي ادامه داد. نهال نگاهش ميكرد

  !آره: نهال خنده اي كرد

  باهاش چه كار كنيم؟: دم گوش او زمزمه كرد. خطيبي جواب خنده اش را داد و به سمت تارا رفت كه كاهو ميشست
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  .تارا مستاصل سر به اطراف جمباند

  ديدي سرشو چه جوري تكون ميده؟... خيلي ميترسه... ميترسه:  ادامه دادخطيبي

  .ديشب ميلرزيد، ولي گريه نميكرد: خطيبي ميگفت.  نقش بستنهالتارا نگاهش كرد و در ذهنش كور سويي از سر جمباندن 

  ...ون بيرونمميدوني كه من چرا ا... خطيبي ميدوني كه اون بيرون چه خبره: تارا چشم به كاهوهايش گرداند

  ...ميدونم چرا نرفتي پيش شهال... ميدونم:  ميكردپرخطيبي كمكش كاهو ها را پر

  ...من نفهميدم كه آدم خوبي ام يا آدم بدي:  كه پشت عينك ريزش متفكر بودنگاه كردبه او تارا گوشه چشمي 

  .يش شهالولي اونم نميتونه بره پ. بيشتر خوبي تا بد: خطيبي كاهويي را در آبكش انداخت

  .نه ميتونه اون بيرون بمونه. نه پيش شهال، نه پيش كسي مثل اون: كردمي نگاه  مقابلش ديوار حصير كشيدهدر جاي نامعلومي تارا به

  ...فكر كردم بهتره تحويلش بدم: خطيبي با مكثي گفت

بدتر ! اون بچه س! كجا ميره؟ تو زندان خراب ميشهاگه ندونسته كاري رو مثل كار من كرده باشه چي؟ ميدوني : تارا به تندي او را نگريست

ولي اون خالفكار نيست، ! اگه خالف بود دلم براش نميسوخت! تو نميدوني اونجا چي ازش ميسازن!  تو نميدوني تو اون زندانا چه خبره!ميشه

  ...اگه كاري هم كرده ندونسته بوده

  ...تاين از اوناش نيس... نه: نگاه به جريان شير آب دوخت كه

  پس چه كارش كنيم؟ -

  .اهي پرحرف و بي كالم نگاهش ميكردتارا با نگ

 ...تا بگه چشه... يه مدت كوتاه نگهش  ميدارم: خطيبي مكث كرد

 

 

اشكهاي خود را پاك كرد و در مقابل آغوش باز نهال كه او را دعوت ميكرد تا باز بغلش كند . سوسن او را روي زمين سرد گذاشت و بوسيدش

! هيج جا نريا:  چادرش را به دورش پيچيد و مقابلش نشست سوسن. را با پارچه اي بسته بودند تا خونريزي نكنددست چپ او .كردمقاومت 

  !پيشي رو ببين! هيچ جا نري! همينجا بمون! خوب؟ همينجا بمون

  .جهنمي كه ميرفت بهتر از آن خانه بوداما نهال هر . اشك ميريخت و هق هق ميزد. نهال كه به پشت برگشت سوسن به سرعت از او دور شد

و او فقط دعا . مال و شهناز به جانش افتادند.  كتك خورد كه در را باز گذاشته است و نهال بي هوا از در خارج شده است هنگام، سوسنشب

  .ميكرد كه كسي نهال را يافته باشد و او شب در خيابان نمانده باشد

  .شت طلسم در تشكچه او گذاهمان شب ،مال

 .سوسن بر جاي نشست و با دو دست بر سر خود كوبيد.  نهال را به در خانه تحويل دادكسيظهر روز بعد 
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  !بيا ببين چه جالبه! اين غذا رو وقتي رفته بودم فرانسه ياد گرفتم! بيا! بيا نهال -

  اين چيه؟: پرسيد. ثل كاغذ را در تابه اي ميچيندنهال به آشپزخانه رفت و ديد كه خطيبي چيزهاي باريكي م

  !الزانياي من خيلي طرفدار داره! خيلي هم خوشمزه س! الزانيا: جوابش را داديكي را مقابل چشمان او گرفت و خطيبي 

  ...نيا... الزا: نهال سعي كرد تلفظ كند

  ! بقيه شو بهت ياد بدمبعد بيا تا. برو يه شيشه آب خنك بذار واسه اون دوتا خانم:  كرد آشپزخانهخطيبي نگاهي سريع به بيرون

  اينا چيه؟: نهال دستور را اجرا كرد و به جاي خود بازگشت

  !پختنشو بهت ياد ميدم. اينا رو ميريزيم البه الش -

  . به او لبخندي زد، با لبان بستهنهال سپاسگذار

  .همون كه سارا رنده كرد. برو يه ظرف پنير رنده شده تو يخچاله بيار: خطيبي گفت

 خطيبي ظرف بزرگ را .ظرف را يافت و آنرا مقابل خطيبي گرفت.  به سمت يخچال رفت و با چشمانش درون آنرا كاويد.ت كردنهال باز اطاع

  اين چيه؟: ست گرفته بود از دستش گرفت اما چيزي شوكه اش كرد دكه او با دو

  اون چي بود نهال؟: اشت ظرف را به كناري گذ خطيبي.نهال سريع دستهايش را مشت كرده بود اما خطيبي ديده بود

  ...هيچي: نهال دستهايش را پشت سر مخفي كرد

  !چي بود؟ بذار ببينم: خطيبي اصرار كرد كه كف دست او را ببيند

  اينا چين؟: و دستش را از پشتش بيرون كشيد

  ...چيزي نيست. بريده: اختنهال سر به زير اند. خطيبي با انزجار به كف دسته پاره پاره اش كه گوشت اضافه آورده بود نگاه ميكرد

  ...نيم ساعت ديگه ميان ببرن... يادت بدم اينا رو بچين... بيا: دستش را رها كرد و گفت. خطيبي با تاثر و بي حرف نگريستش

  .به او ياد داد كه چگونه الزانيا را در ظرف بچيند

  . كردخاموشراديو را به تندي . خودش پشت ميز كوچكش نشست و سيگاري آتش زد تا او كارش تمام شود

 .ديگر اخبار مهم نبود

  

 

  !سوسن نذار بره تو كوچه: شهناز فرياد كشيد

  .سوسن جارو را كف حياط انداخت و به دنبال سر نهال دويد

  .اما دير بود

  .ساله ديده بود كه مادر و پدري دست كودكشان را گرفته اند و ميخندندپنج نهال 
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  .ه بودپدر عبا نداشت و مادر سرمه نكشيد

   آنها كجاست؟فكر كرد كه پس سوسنِ

 . دستش را كشيد، مردد،سوسن خودشان

  

 

  بلدي پول بشماري كه؟. بگو ميشه دوهزار تومن... برو: خطيبي به زن و مرد اشاره كرد

  .نهال نگاهش كرد و سر به اطراف جمباند

بعد به نهال . ويه كرد و سفارشي از مشتري جديد گرفتدو مشتري تسبا با خوشرويي . خطيبي با تعجب نگريستش و به سمت دخلش رفت

  بلد نيستي پول بشماري؟ اين چند تومنه؟: بازگشت

  .و يك دويست توماني مقابلش گرفت

  ...نميدونم: نهال سر به زير انداخت

  !ببين! نميدوني؟ خوب روشو بخون، يه صفر ازش كم كن: خطيبي مقابلش نشست تا همقدش شد

  ...بلد نيستم: نهال همچنان سر به زير داشت. وي اسكناس به او نشان دادو عدد دو هزار را ر

  .و دويد به آشپزخانه و گوشه اي با تني لرزان و چشمي پر اشك در حالي كه سر ميجمباند كز كرد

  نهال؟: او نيز ميلرزيد. مقابلش ايستاد. خطيبي سيگاري از جيب آتش زد و به سمتش رفت

  .اندنهال باز به تندي سر جمب

  !بيا سفارششونو آماده كنيم! مشتريها منتظرن! ببين... بيا... عيب نداره... نهال: خطيبي زانو زد

 .نهال دست به دست او داد و با تن لرزان برخاست

  

 

  االغ نميگي همه مون مريض ميشيم؟ نگفتم نرو طرف اونا؟: تارا كتكش ميزد

  !من چه ميدونستم: كشيد و گفتماري فرانسه خودش را از زير دست و پاي او كنار 

صد دفعه بهت نگفتم مست نكن؟ نگفتم؟ هر كوفتي بخواي بهت ميدم، پيش كسي ! بايد همون موقع مي اومدي: تارا به سمتش هجوم برد

  !هستي مست نكن

  !خوب خودشم نميخواسته! ول كن! ولش كن تارا: هيوال دست او را گرفت و كشيدش كنار

  !توام انقدر نكش: با صدا نشست كنار ديوار و سيگار سارا را از دستش بيرون كشيد.  را كنج ديوار ول كردمتارا كمي عقب كشيد و مري

  .و خودش كامي گرفت
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  ...اون قبولمون ميكنه... ميدوني... شايد بهتره بريم پيش شهال... فكر كردم... من:  دستش را ميماليدمريم

   تموم شده؟وجدانت كجا رفته؟ يا شايد: تارا به او پريد

  ...اينجوري... اينجوري بيشتر در خطريم... تارا: شادي كه تا آن لحظه ساكت بود گفت

  !هر كي ميخواد بره، من نميام! اينجوري اقالً فقط خودمون در خطريم: تارا فرياد كشيد

  .و سرش را ميان دستهايش گرفت

  .ست ميگهتارا در.  نميرمممن: هيوال گفت. شادي و مريم به هم نگاه كردند

  ... ولي...سانتشم خوبه، چون مشترياش آدم حسابينر پو...جاي گرم و نرم بهمون ميده... مشترياش مطمئنن: سارا گفت

، اما از جرم خودفروشي باليي سرمون نيادشايد به ... اونم ميشه همدست ما... ولي اگه مارو بشناسن: هيوال به سمتش رفت و كنارش نشست

  ...اينجوري فقط خودمونيم... نميتونن بگذرنو خيانت قتل و دزدي 

 شما همش ده ...اما جرم ما سه تا خيلي سنگينه... شما ميتونين برين.. شادي... مريم: تارا سر به ديوار تكيه داد و دود سيگار را باال فرستاد

   ...شما نه...  ما محكوم به اعداميمسال حبس دارين، ولي

  .فكر كنين ما وجود نداريم. از ما پيشش حرفي نزنين: تارا گفت. ي خارج ميشدندشادي تيغي و ماري فرانسه بي حرف

  .حالم از اين كار به هم ميخوره: سارا زد زير گريه

  آجر باال ميندازي؟ گل لگد ميكني؟: تارا نگاهش كرد و خنديد

  !آره:  جدي به سمت او برگشتبا چهره اي سارا

 !ا بياي بيروناگه زنده از الي كارگر: تارا پوزخند زد

  

 

  نميگي دستت چي شده؟... نهال -

 ...نه -

 ...هيچي از كف دستت نمونده... اين خيلي بده... حداقل بگو كي كرده -

  مدرسه رفتي؟: ليوان شرابش را از يخچال برداشت و مقابل نهال نشست. خطيبي برخاست و تلوزيون روشن كرد. نهال سر به زير انداخت

  .نهال سر به اطراف جمباند

  بهم بگو چه طوري كمكت كنم؟... من ميخوام كمكت كنم نهال. ببخشيد كه انقدر ازت سوال ميكنم: خطيبي سر به زير انداخت و گفت

 بهم الزانيا:  به خطيبي نگاه كرد، در زير سايه موهاي سياه نامرتبش، چشمان تيره اش در چهره مهتابي اشنهال سر بلند كرد و با آرامشِ

 نميدونم اينجا ...  از مينا دزديد...سوسن بهم پول داد... كي با اتبوس اومدم؟ من يواشكجاستاينجا ... خوندن نوشتن ياد بده...  ياد بدهپختن

 ...كجاست
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 الو؟ بفرماييد؟ -

  .خطيبي چشمان خواب آلوده اش را ميماليد

 !سالم خطيبي -

 بارمان تويي؟ چيزي شده؟... سالم -

 شراب داري؟... نه خطيبي -

 ب؟اين وقت ش -

 .الزم دارم -

  چي شده؟... ساعت دو نصفه شبه پسر: خطيبي نگاهي به ساعتش انداخت

  داري؟... الزم دارم -

 تنهايي؟ -

 ...خيلي... آره -

  !باز دلت واسه دخترت تنگ شده؟ اسمش چي بود؟ من مرتب اسم اين دخترو فراموش ميكنم: خطيبي خنديد

  حاال داري يا نه؟... فلور -

 ...با هم ميخوريم... ابيا اينج... پاشو... دارم -

 ...من پنج دقيقه ديگه اونجام -

صداي . از مقابل اتاقي كه نهال در آن خواب بود گذشت و چراغي ديواري روشن كرد. خطيبي بلند شد و لباسي روي لباس خوابش پوشيد

  عمو؟: نهال آمد

  !جانم؟ بخواب: برگشت و گفت. لبخند زد... "عمو": خطيبي مكث كرد

  چي شده عمو؟: ايستاده بودنهال مقابل در 

دخترش تابستونا ميره مسافرت پيش . يكي از دوستام تنهاست. چيزي نشده: خطيبي حس كرد كه نهال نامي يافته تا او را به آن صدا بزند

  . مياد اينجا كه تنها نباشه اونحاال. خاله ش

  بيام؟منم : خواست از پله ها پايين برود كه نهال خود را به چارچوب در چسپاند

  ميترسي؟: خطيبي مكثي كرد و به او نزديك شد

  ... نه -

 پس چرا ميخواي بياي؟ -
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 ...ميترسم -

 !پس چرا ميگي نه؟ از چي ميترسي؟ هيچي تو تاريكي نيست -

 ...تو تنهايي هست -

  ...نهال: خطيبي مقابلش زانو زد

  ...دمپايي بپوش. بيا. باشه: صداي زنگ او را به خود آورد

مقابل در فلزي .  دمپايي هاي بزرگ را به پا كرد و به دنبال خطيبي دويدموكت قهوه اي كه گلهاي ريز داشت گذشت، از روي نهال به تندي

  حتي با ژانت احساس تنهايي ميكني؟: خطيبي چراغ مقابل در را روشن كرد.  مردي به همراه سگ بزرگي ايستاده بود،خانه

  ...سگهاون فقط يه : مرد گفت. و او را به داخل دعوت كرد

  خطيبي اين كيه؟:  و ادامه دادرو به نهال كرد

  !كاري نداره! اين اهليه! نترس: و به نهال كه از ترس سگ دور ميشد نزديك شد

  ...دختر برادرم: خطيبي در را بست و چفت را انداخت

  ...برادر نداري  خواهر وگفته بوديتو كه : مرد نگاهش كرد

من . منم برادر ندارم و دختر برادر دارم. تو زن نداري و دختر داري.  من هيچوقت درباره دخترت نپرسيدم...بارمان: خطيبي رويش را برگرداند

  .نپرسيدم، تو هم نپرس

  ...متاسفم: بارمان سر به زير انداخت

 .اونجا همه چيز هست. پرده ها رو ميكشم. بيا بريم تو مغازه: اما خطيبي ميگفت.  از پله ها كشيد باالو با سگش

  

  

  كجاست اين گور به گور شده؟ كجاست سوسن؟: شهناز خانه را به هم ميريخت

سپيد به چنهال سريع . مردي با نان بربري ميگذشت. دستش را مشت ميكرد. مضطرب چسپيد به ديوار. نهال به سر كوچه خاكي رسيده بود

  چيه؟: گفت. مرد ايستاد. ديوار و جيغ زد

  .نهال جيغي كوتاه زد

  چيه عمو؟: شستمرد مقابلش ن

  گم شدي كوچولو؟ : مرد گفت. مثل لبخند سوسن بود. نهال به لبخندش نگاه كرد

  .نهال نميدانست يعني چه

   چرا ميلرزي؟چيه؟: مرد گفت

  .دستش را مشت كرد. نهال به تندي سر تكان داد
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  ! بيا پيش عمو...نترس... بيا عمو: مرد دستش را دراز كرد

  مريضي؟: مرد به او لبخندي زد. گرم استدست او حس كرد نهال مرد كه دستش را گرفت . نهال دست راستش را دراز كرد

  .نهال نگاهش كرد

  خونتون كجاست؟: مرد گفت

  !ببرش آقا:  و به فريادي خفه ميگفتسوسن به سمتش ميدويد

  ؟ توله سگاينجايي؟ من چقدر حرص تو رو بخورم: شهناز پي اش

  .سوسن چسپيد به ديوار

  !جيگرمو خون كرده! ممنون آقا:  را از دست مرد بيرون كشيدنهالشهناز دست 

  ...عمو:  گفت زير لبي.برگشت و به مرد نگاه كرد. نهال هفت ساله ميلرزيد. شهناز او را ميكشيد

 . شگفت زده بر جا ماند و سوسن را تماشا كرد كه شكست خورده مينگريستش"عمو"

  

 

كي اين يه ... من دارم ميميرم خطيبي: گفت. ند شراب را تماشا ميكرد، خسته،و چشمان بارمانمهستي در نور شمع هاي خطيبي ميخواند 

  هفته هم تموم ميشه كه برگرده؟

وقتي .  ساله تو رو ميشناسم و تو داري سال به سال بدتر ميشيچهارتو چرا انقدر بهش وابسته اي؟ من : خطيبي با كف دست پيشاني را ماليد

  .ه اينورا پيدات نميشه، همه ش با اونيهم كه اون مياد ديگ

  .وقتي اون هست من هيچي نميخوام: بارمان لبخند تلخي زد

  اونم همينقدر بهت وابسته س؟:  گفت.خطيبي نفسي عميق كشيد

  .اون چيزهاي ديگه اي هم تو دنيا داره. نه به اندازه من... نه. نميدونم: بارمان به صندلي تكيه داد

   شه؟منظورت خاله -

 .خاله ش اونو ميخواد. من بلد نيستم.  اون بلده نياز ديگرانو نياز خودش بدونه.نه -

  ...بارها اينو توضيح دادي، من نميفهمم: خطيبي خنديد

  .از يه جهنم گذشتم تا فهميدم. منم تا سالها اينو نميفهميدم:  و با بي حوصلگي سر برگرداندبارمان جرعه اي نوشيد

 بگذرونم وفكر كنم منم بايد يه جهنم: گفت.  روي قاليچه گوشه آشپزخانه نشسته بود، كه بي صدا و سر به زيرخطيبي نگاهي به نهال انداخت

  .تا بفهمم

  .ازت ممنونم كه تحملم ميكني... خطيبي: گفت.  بي رمقش او را نگاه كرد وبارمان با چشمان تيره

  !يرمرد پرحرفو كه همه ش از سياست حرف ميزنه تحمل كرديتو هم اين پ. همه آدما همديگه رو تحمل ميكنن: خطيبي لبخندي زد
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به سالمتي پيرمرد پرحرف كه تابستونا خط به خط روزنامه ها رو برام تعريف ! تو روزنامه مني:  به سمت او تكان داد رابارمان خنديد و ليوانش

  !ميكنه

  !حاال ببينم نهال ميتونه يا نه! ر كنههيچكس نتونسته جاي دوتا گوش تو رو برام پ: گفت. خطيبي خنديد و نوشيدند

  اسمش نهاله؟: بارمان آرنج بر ميز گذاشت و پرسيد

  ...نهال. دوست داشتنيه. آره -

  ...صدام كن: خطيبي التماس ميكرد. نهال به او نگاه كرد

  !بگو عمو! بگو: خطيبي باز گفت. نهال لبخند زد

  ...عمو: نهال چشم به زير انداخت و گفت

  !به سالمتي نهال: را باال گرفت و فرياد كشيدخطيبي ليوانش 

 اي كاش پامو از گليمم درازتر نكرده ... اي كاش اونم به من گفته بود عمو...فلور هم اولش فقط دوست داشتني بود: بارمان زير لب گفت

  ...اي كاش... بودم

 .جرعه اي شراب نوشيد و سر عقب برد تا با همه وجود آن جرعه را درك كند

  

  

  ....براش بهتره كه پيش خطيبي بمونه: را ساندويچش را گاز ميزدتا

  .منم فكر كنم بهتره. آره: هيوال دستانش را روي آتش گرفت، گرچه شب گرم بود

  تو چقدر پول داري؟: تارا با سر به او اشاره كرد

  واسه چي؟... همينا: هيوال هرچه پول داشت بيرون ريخت

  .سرد ميشه. با پتو. لباس بخريمبايد : تارا به ساندويچش بازگشت

  ...نبايد وسائلو ميذاشتيم تو اون ساختمون: سارا گفت

  ...بذار ببينم ميشه سپرد به خطيبي... حاال كه شده: تارا گفت

  .ميشه. دست دو ميخريم: سپس پولهاي خود را بيرون ريخت

  ...داشتم فكر ميكردم... من... بچه ها: سارا دست در موهايش برد

  به چي؟:  تارا همزمان پرسيدندمعصوم و

  شهال قرمز؟: و تارا كه

  ...من از اين كار حالم به هم ميخوره... به كار.. به... نه: سارا سر به اطراف جمباند

  !اصل و نصب كه ندي آخرش همين كاره! هرجا بري ازت اصل و نصب ميخوان! خر شدي؟ ميگيرنمون: معصوم فرياد كشيد
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بچسپ به همين كارت كه شرافت داره ! ه التماس كني بهت كار ميدن، ولي ازت اضافه كاري بي جير و مواجبم ميخواناگ! آره: تارا پوزخند زد

 !با خودت رو راست باش!  مرد باش!به دروغ گفتن به خودت

  

 

 

   سختت نيست؟!وقتي پياز زرد شد بايد آروم و مرتب هم بزني تا نسوزه... ببين... مواظب باش نسوزه نهال جون: خطيبي گفت

  !مواظبم! نه عمو: نهال نگاهش كرد

منويي . خطيبي دستهاي خشكش را با پيش بندش پاك كرد و به سالن كوچكش رفت چرا كه صداي دنگ دنگ آويز مقابل در را شنيده بود

 ساعت تازه دهه، غذا آماده پسرم: گفت.  خوش قيافه اي كه همان لحظه وارد شده بود دادتيره پوسترا از روي ميز خود برداشت و به پسر 

  ...بخوايچيز ديگه اي نيست، ولي اگه 

  ميشه اينجا بشينم؟. عيبي نداره: پسر حرفش را بريد

  ...راحت باش. باشه: خطيبي نگاهي به سراپاي مرتب او انداخت و سوئيچ ماشيني را ديد كه روي ميز بود

  ؟عيبي نداره: سر سيگاري بيرون آوردپ

  !منم ميكشم! نه: خطيبي لبخندي زد

  !بيشتر نريزي شور ميشه... همينقدر بسه... ببين! حاال وقت نمكه: به سمت نهال رفت و گفت. و براي خودش يكي روشن كرد

  منتظر كسي هستي پسرم؟: رو به پسر گفت.  و تلوزيون را روشن كردگذاشت الي پنجره را باز .به سالن برگشت

  .جاي دنج و خلوتيه. ا ميگذشتم از اينج...تنهام... نه: پسر سر جمباند

  گرسنه ت كه نيست؟ صبحونه خوردي؟: خطيبي گفت

  ...البته... بله -

 . نداره منرستورانِ-كافهاين رسم مهمونداريه، ربطي به . يه چايي ميريزم با هم بخوريم -

! نگران نباش اگه خراب شد!  بشهيادت كه هست؟ رب رو هم ميذاري خوب سرخ. نهال جون اول ادويه و زرد چوبه: به نهال برگشت و گفت

  !اگه بخواي ياد بگيري عيبي نداره خراب كني

  !مواظبم: نهال گفت

  !وضع مملكت خرابه: به احترام او كمي بلند شد و خطيبي با اشاره دست او را نشاند.  خطيبي را نگاه كرد كه با سيني كوچكي مي آمد،پسر

اگه جنگ شروع نشده بود، اينا ! اين جنگ بي پدر مردمو خونه خراب كرد! پدر مردمو در مياره! تورم: پسر ديد كه او به تلوزيون نگاه ميكند

  !هم رفته بودن
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 ديگه بر  ماهچندپدرم هم تا ... تازه برگشتم... زياد خبر ندارم... من چندسالي ايران نبودم: پسر خنديد. و به يك آخوند در تلوزيون اشاره كرد

  ...ميگرده

  كجا بودي؟ : پسر اشاره كرد و خود چايش را فوتي كردخطيبي به ليوان 

  ...آلمان -

  چرا برگشتي؟....آدم خيلي خوشبختي هستي... خوبه -

  .بهم نگفته چه كاري.  كه داره برميگردهپدرم كاري داره!  اونقدر خوشبخت نيستم...نه: پسر لبخندي زد

  مادرت چي؟ اينجاست؟ -

  !ي بابام بودممن پسر زن صيغه ا: پسر با خنده ديگري گفت

  بيام؟! نسوزي نهال: گفت. ديد كه نهال گوشتها را به ماهيتابه ميريزد. خطيبي تند نگاهش كرد و سپس نگاه به آشپزخانه چرخاند

  !نه عمو -

  !دوست داره پختن الزانيا ياد بگيره... من عموشم: خطيبي رو به پسر گفت

  عيبي نداره كه تا ظهر اينجا بشينم؟! ميدممن ظهر الزانيا سفارش ! خوبه: پسر با لبخندي دقيق گفت

  چند سالته پسرم؟راستي ! اصالً:  به اطراف جمباندخطيبي سر

 بتونم اميدوارم! اكثر دوستاي من جوون هستن: خنديد و ادامه داد.  ساله است و دوو خطيبي گفت كه شصت.  پاسخ داد كه بيست و يكپسر

 !براي تو هم دوست خوبي باشم

  

 

  .اشك ميريخت و دعا ميكرد. سوسن چشمانش را بست و سر بر مهر گذاشت.  خانه را ترك ميكردند، ماليگرِِمشتريهاي د

  .دعا ميكرد و دعا ميكرد

  .قلبش باز به تپش افتاد وقتي باز بوي موي سوخته را در خانه شنيد

  .مال باز داشت موي نهال را آتش ميزد

 .خدا را التماس ميكردود،  و همچنان كه در سجده بخواندتند زير لب دعا 

  

 

 

  !نهال؟ نهال -

 چيه عمو؟ -

 !بيا! كجايي؟ ترسيدم -
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 و او را نگاه كرد كه مثل هر روز صبح اصالح حوله را روي سر انداخت.  ديد كه خطيبي به سمتش ميرود، بيرون آمده بودنهال كه از حمام

 سينه در جيب  كوچكهال پيش او بود پاپيون زده و شاخه اي رز، و ديد كه مثل هر روز صبحي كه ن استكرده و موهايش را از پشت بسته

  . عطر زده است صبح و باز ديد كه مثل هر روزكتش قرار داده؛

  .خدا كنه اندازه ت باشه: خطيبي بسته اي به دست او داد

  مال منه؟: گفت. نهال بسته را گرفت و باز كرد

  !ساعت ده شد، بدو! آلن مشتريا ميان واسه قهوه و بستنيبيا كه ا! بيا تو مغازه، دخترا هم اومدن! بپوش! آره -

كيفش را در .  اما از شر آن پيراهن آستين پاره خالص شده بود،گرچه كمي برايش گشاد بودند. نهال با شادي لباسهاي جديدش را بر تن كرد

 .شه بود و او را سوال جواب كرده بود و برده بود پليسي وارد اتبوس شد، كنار آن پل. دستگير شده بودهمان وقت كهكالنتري گرفته بودند، 

  .رفت ميگذاشت و به سالنمي  و موهاي نامرتبش را پشت گوشش دمپايي هاي جديدش را به پا ميكرددر خنكاي صبح آن روز، حاال 

سختت كه .  جارو بزننهال جون برو حياطو يه: خطيبي همچنان كه ميزي را جابجا ميكرد گفت. دخترها مثل هر صبح مشغول كار بودند

  نيست؟ ميتوني؟

  . جارو ميكردمخونمونو. نه: در حياط ميرفتنهال به سمت 

  .يه آبم بپاش كه حياط تازه بشه. يه جاروي دسته بلند كنار لونه مرغاست: خطيبي ادامه داد

  .چشم -

  . وچكشان، آنجا را براي سرما آماده كندخطيبي فكر كرد كه كم كم بايد روي خانه مرغها پالستيك بكشد و با سرويس كردن رادياتور ك

  .انگار حرف گوش كنه: گذاشت كه او دور شود و گفت.  خارج شد، از در حياط كه در آشپزخانه باز ميشد،نهالتارا ديد كه 

  .دست پختشم خوبه! آره: خطيبي خنديد

  مگه آشپزي ميكنه؟: تارا گلدان گلي را هرس ميكرد

  ! آب جوش اومد، چايي دم كنجون سارا: خطيبي رو به سارا ميگفت

تا به ...  عجيب خوشمزه شد.خوشمزه شدخيلي خيلي يك كم موادش له شد و الزانيا وا رفت، ولي . ديروز الزانيا ميپخت! آره: و رو به تارا كه

  !حال چنين چيزي نخورده بودم

   ناراحت نيستي كه اينجاست؟!خوبه: تارا برگهاي خشكيده را كه الي روزنامه اي ريخته بود به سمت سطل آشغال ميبرد

  ...ولي دو دلم... ناراحت كه نيستم... نميدونم: خطيبي كه داشت اطراف را از نظر ميگذراند گفت

  دو دل؟: تارا در ظرفشويي قيچي را ميشست

  .ميترسم دردسر بشه. هيچي ازش نميدونم. من هنوز نميدونم اون چرا فرار كرده. آره -

 ...اون هيچي نميگه. ..ممكنه... دردسر؟ آره -

  كف دستشو ديدي؟: خطيبي به آرامي گفت
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  ...نه -

جاي چاقوي ... انگار يكي ميخواسته شكنجه ش كنه... زياد... جاي چاقو... بارها... انگار بريدنش. معلوم نيست چه كارش كردن -

 ...هميشه دستشو مشت ميكنه... كف دست چپش پره... قديمي و جديد

  نكنه خودش اين كارو كرده؟: نگاهش ميكردتارا خيره و ناباورانه 

بهش نمياد اين كارو كرده ... دم مريض اين كارو با خودش ميكنهآفقط يه ... معلومه كه بارها اين كار شده... نه: خطيبي سر به اطراف جمباند

  ...باشه

  ...ل بشمارهحتي بلد نيست پو... مدرسه نرفته... انگار از گريه كردن ميترسه تارا: خطيبي ادامه داد

  چي ميگي؟: تارا به او نزديك شد

... اون مثل يه آدمه كه تو يه جزيره متروك بزرگ شده:  يك صندلي نشست و با اشاره دست به تارا فهماند كه مقابلش بنشينديخطيبي رو

  ...ارهبراي اينكه منظورشو بفهمونه خيلي فكر ميكنه تا يه كلمه رو به ياد بيگاهي . لغتهاي زيادي بلد نيست

  چي ميگي خطيبي؟: تارا سيگاري روشن كرد

  ...شايد بفهمه چه مرگشه... ميخوام به بارمان بگم باهاش حرف بزنه... ميخوام: خطيبي سر به زير انداخت

  كه مثل پسرا لباس ميپوشه؟اون دختره ؟ پدر اون دختر خوشگله: تارا به تندي گفت

  ...ميدوني كه اون. آره: خطيبي سر تكان داد

  .با دختراي شهال حرف ميزدهاون . ميدونم: به صندلي تكيه دادبي حوصله ارا ت

  ...ولي... دخترا رو خوب ميشناسه: خطيبي تاييد كرد

  ولي چي؟ -

 .بايد بفهمم چي به سر نهالم اومده. مهم نيست كه اون چه فكري در مورد من بكنه... هيچي -

  نهالت؟: تارا به او لبخند زد

 ...عمو... به من ميگه عمو:  با لبخندي دادخطيبي پاسخ لبخندش را

  

 

 

  از فردا درس شروع كنيم؟... نهال: پرسيد. خطيبي ظرفها را ميشست. ره شدنهال پشت ميز خطيبي نشست و به تلوزيون خي

  مدرسه؟: نهال به تندي برگشت

  .دممن بهت ياد مي. مدرسه كه نميتوني بري: خطيبي مكث كرد و بعد بشقاب را در سبد گذاشت

  نهال؟: دستش را با پيش بند خشك كرد و روي يك صندلي كنار ميز خود نشست. ظرفها را نيمه شسته رها كرد
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  بله؟ -

 چرا نرفتي مدرسه؟ -

  بهم نميگي؟ نكنه مدرسه دوست نداشتي؟: خطيبي به آرامي گفت. نهال سكوت كرد

دلم ميخواد . به من اعتماد نميكني؟ من به كسي نميگم:  ادامه داد.خودش ميدانست كه اينطور نيست اما حتي اين هم نهال را به حرف نياورد

  چرا نرفتي مدرسه؟. بهم بگو... دوستت باشم

  .مال نذاشت. سوسن ميخواست منو ببره مدرسه. مال نذاشت: گفت. نهال نگاه به زير افكند

 چرا نذاشت بري؟ چون دختر زن صيغه ايش بودي؟ -

 .نه -

 پس چرا نذاشت؟ -

 .گفت خالي ميشم -

 چي؟ -

  خالي ميشي؟ از چي؟ از چي خالي ميشي؟: خطيبي پر از سوال او را نگاه كرد

  مگه تو ظرفي كه خالي بشي؟: خطيبي باز پرسيد. نهال بي جواب، با چشمان تيره درشتش نگاهش ميكرد

  .بايد پر باشم. من واسطه م. آره:  گفتنهال با ترديد

  چي ميگي؟ واسطه چيه؟: خطيبي سر به اطراف جمباند

  نميدوني؟:  تنگ كرد را، متعجب،نهال چشمان درشتش

  .نه -

 !واسطه! من واسطه م -

 واسطه چيه؟ -

 !واسطه: نهال اصرار ميكرد

  .من نميدونم. واسطه چيه نهال؟ بهم بگو: خطيبي با خنده اي عصبي گفت

  ...وقتي تاثير گذاشتم. من تاثير ميذارم. پرم كرده. من واسطه م -

گفت اگه نوشتن ياد . گفت اگه برم مدرسه خالي ميشم. از اينجا خالي ميكنه:  كف دست چپش را گشود،يمقابل چشمان پر حيرت خطيب و

  .بگيرم خالي ميشم

  نوشتن؟ خالي ميشي؟: خطيبي با بهت ميگفت

  .ميخوام خالي بشم. نوشتن يادم بده: نهال به تندي دستش را مشت كرد

 .و به تندي سر جمباند
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  ...همم چي ميگه تارانميف: خطيبي زمزمه ميكرد

  ...نميدونم يعني چي... واسطه؟ نميدونم: تارا خود را به او نزديك كرد

  ... انگار... نميدونم... انگار: خطيبي نگاهي به آشپزخانه انداخت و به زمزمه اي ديگر گفت

 .مثل جادوگريه: شانه باال انداخت

  

 

  .صبح كه رفتي دستشويي بيا پيش من. امشب ميخوري -

چي . سوسن: پرسيد. سوسن را ديد كه كنار پنجره بلند نشسته و حياط تاريك را تماشا ميكند. ظرف فلزي را از مال گرفت و به اتاق رفتنهال 

  توشه؟

  .موي سگ مرده، خاك قبر دو ساله، چشم گوساله، و سيب: سوسن آهي كشيد

  واسه چيه؟: نهال نشست وسط اتاق

  . بميره و اون با كسي كه دوستش داره ازدواج كنهواسه اينكه شوهر زنه: سوسن نگاهش كرد

  .اون دفعه كه نخوردم فهميد: گفت. نهال به ظرف خيره شد

  .نميدونم چه جوري ميفهمه. اينبارم اگه نخوري ميفهمه: سوسن باز به حياط نگاه كرد

. داشت عق ميزد اما خودش را نگه داشت. يدبدون جويدن بلع. نهال چشمانش را بست و با انزجار محتواي ظرف را با دست به دهان گذاشت

  ...بايد بري... يك كم كه بزرگتر شدي... نهال: سوسن برخاست و عصبي كنارش نشست

  

وقتي . بريز تو غذاي شوهرت: گفت.  مال كف دستش را با چاقو شكافت و خون سرخ او را در شيشه اي ريخت و به دست زن داد،صبح روز بعد

  . اگه برنگردي به روز سياه ميشونمت. بدهكار كرد برگرد و پولمو

 .زن سه هفته بعد به مال پول داد

  

 

  .امروزم از همون الزانيا ميخوام: پسر گفت

  .نميدونم چه كارش ميكنه انقدر خوشمزه ميشه. به نهال ميگم برات بپزه. باشه: خطيبي گفت

  ...آخه من هنوز پرم:  لب گفتزير. نهال سر از پنجره آشپزخانه بيرون كشيد و آن دو را نگاه كرد
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يكي از دخترها رو به .  كه براي مشتريها منو ببردن كار را به تازگي ياد گرفته بود؛آ. نهال منو را برايشان برد. دو دختر و يك پسر وارد شدند

  آقا خطيبي نوه ته؟: خطيبي گفت

  !اومده امسال پيش من! ، اين نوه برادرمهوژننرنوه هاي من كه ! نه: خطيبي همچنان كه كنار پسر غريبه نشسته بود گفت

  ميمونه پيشتون؟: دختر ديگر پرسيد

. ش واسه ماموريت رفتن خارج از كشورزن برادرم با پسر: خطيبي دست و پايش را جمع كرد و چيزي را كه قبالً ساخته بود تحويل آنها داد

  !فقط منو داشتن كه اينو بذارن پيشش

  .از آنها سفارش بگيردنهال هنوز ايستاده بود تا 

  .چقدر اين كار را دوست داشت

  .خيلي  بهتر از خوردن تركيب بال سوسك و جلبك خشك بود

  نميگي بره واسه من الزانيا بپزه؟: پسر غريبه گفت

  .كنهدوست دارم ياد بگيره با مشتريا چه جوري برخورد . بهش سفارش بده. اسمش نهاله. صداش كن بياد: خطيبي به نهال نگاه كرد

  فكر كرد كه آيا اين هرگز دردي را از نهال درمان ميكند؟

  نهال؟: پسر با خنده رو به نهال گفت

  .بفرماييد: نهال به سمتش رفت

  از اون الزانياي خوشمزه واسه ناهار من ميپزي؟: به چشمان تيره نگاه كرد و به آنها گفت. پسر به خطيبي نگاه كرد و خنديد

  .چشم -

  ال؟نه: دختر صدايش كرد

  .بفرماييد: نهال به سمتش دويد

  .دو تا آب پرتقال با يه هويج بستني -

 !هويج بستني بلد نيست: خطيبي برخاست و رو به دوست جوانش گفت

  

 

  باغ جن داره؟ -

 كي اينو بهت گفته؟ -

 ...تارا -

 !ميخواسته بترسونتت كه بري خونتون! نه -

 !من از جن نميترسم -
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 !جن كه وجود نداره -

 .ز واسطه ميترسهاما ا. وجود داره -

 .چي ميگي نهال؟ اينا همه ش خرافاته -

 .ولي من ميبينمشون. سوسنم ميگفت خرافاته. خرافات نيست -

 !چي ميگي نهال؟ خياالتي نباش -

اينا رو كي بهت ! اينا همه ش الكيه: روي مبل روبروي نهال نشست و ادامه داد. خطيبي دمپاييهايش را كنار در اتاق جفت كرد و در را بست

  فته؟گ

  .ولي وقتي خون من كار كرد فهميد خرافات نيست. سوسنم ميگفت خرافاته. ميدونم. كسي نگفته -

 !اينا رو از سرت بيرون كن! مطمئنم كه جن وجود نداره -

 !خرافات نيست! نه عمو -

 با  ميخوام گفت واسه همينمال! منم بهش گفتم جن ازم ميترسه! ولي جن از من ترسيد! مال ميخواست با من جن بگيره: نهال اصرار ميكرد

  !تو جن بگيرم

  نهال چي ميگي؟ مال؟ مال چه كار ميكرد؟ جادوگر بود؟: خطيبي تلوزيون پر حرف را خاموش كرد و به او خيره شد

  .طلسم و معجون ميداد به مردم: نهال به مبل تكيه داد

  !نهطلسم چيه؟ معجون چيه؟ اين چيزا كار نميك! بابا اينا الكيه: خطيبي خنديد

  ... يا... من ميخوردم، يا! ببين! اگه از من رد بشه كار ميكنه: نهال باز اصرار ميكرد

 بچه كه بودم كار نميكرد چون ! كار ميكرد،من ميخوردم، وقتي از من رد ميشد و خون من ميريخت تو طلسم و معجون: خوردحرفش را 

  !ولي دو سه سال بود كار ميكرد! خوب پر نشده بودم

  !اين چيزا خرافاته! اتفاقي بوده! نهال: او را در بغل گرفت.  تكان داد و كنارش نشستخطيبي سر

  فكر كردي چرا غذام خوشمزه ميشه؟! نيست: بغض كرده بود. نهال خود را پس كشيد

 من بايد باور كنم؟: با ترس عقب كشيد و او را خيره شدخطيبي 

  

 

  !قول ميدم! آقا قول ميدم حواسم بهش باشه -

 !سالم برش ميگردوني! حواست بهش باشه! ه ميدمت به اصغر كله ايشيزيش باگه چ -

 !قول ميدم! آقا قول ميدم -

  !ميخوام ببرمت بيرون! آقا گذاشت: گفت. ه ساله را به اتاقشان كشيددسوسن دويد و نهال 
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  بيرون؟: نهال بر خود لرزيد

  !نترس! آره -

  بيرون چي داره؟: نهال تند سر جمباند

... نهال: مقابلش نشست  و گفت.  نگاه كرد، فقط يك بار به سر كوچه شان دويده بود از وقتي خود را شناخته بود كه،به اوسوسن با تاسف 

  !تو بايد بري بيرون... نترس

  . گذاشت"بيرون"پس روسري را سر كرد و با پاي لرزان قدم به . اما به سوسن اعتماد داشت.  ميترسيد"بيرون"نهال از 

با همه وجودش ميلرزيد و بغض . نهال به تندي سر به اطراف ميجمبانيد.  ميكشيد و او را از ميان دنيايي عجيب عبور ميدادسوسن دستش را

:  كه رسيد ايستاد اصليبه سر خيابان. وسن تند قدم برميداشت س.طرف ميدويدند، فرار ميكردند و جيغ ميكشيدندهمه  جنها از .كرده بود

  نهال ميترسي؟

  !اين جا رو كه ميريم خوب ياد بگير! خوب ياد بگير! نگاه كن! يه روز بايد بري! تو بايد بري: سوسن مقابلش نشست. ندادنهال جواب 

  كجا؟: نهال به سختي سخن ميگفت. جنها جيغ ميشكيدند و به هر سو ميدويدند

  !بيا -

  ...اينجا خيابونه... ببين: و دستش را كشيد

كنارش . سوسن وحشت كرد.  بناي جيغ زدن گذاشت همراه همه جنهارد ميشدند بر زمين نشست ونهال با ديدن ماشينها كه به تندي 

  چي شده؟: زني به آنها نزديك شد. نشست و سعي كرد او را آرام كند

  !ديوونه س... خواهرم: سوسن من و من كنان گفت

  !مواظبش باش: مردي با تعجب گفت

سوسن وامانده .  مثل سنگ سفت شده بود و مثل سرب سنگين. چپ و راست حركت ميدادبه تندي سرش را به. نهال يك بند جيغ ميكشيد

  !نهال! نهال: فرياد كشيد. بود

  !نهال! من اينجام! نترس! من اينجام: فرياد ميكشيد. به صورتش ميزد

باز . آن بوي گند عصبي اش ميكرداصغر زردنبوي كله پاچه فروش با فكر . ه بودند سوسن را به وحشت واميداشتندمردمي كه دوره شان كرد

  !نهال: فرياد زد

  .و او را به آغوش كشيد

 سوسن به آرامي در . را نبينند"وحشت" و قايم شدند تا ديگر  جنها به كوچه، پس كوچه ها رفتند.نهال كه در آغوش او جا گرفت، آرام شد

  وهر بده به اصغر؟ميخواي منو ش! وگرنه مال منو شوهر ميده به اصغر! ساكت باش: گوشش گفت

  !اين راهو ياد بگير! ياد بگير! آروم باش و ياد بگير: سوسن ادامه داد. نهال با چشمان گردش به او نگاه كرد

  .ميري تو خيابونش. اين در زردو كه ديدي ميري طرفش... ببين: گفت.  كم كم متفرق شدند و سوسن دست او را گرفت و بلندش كردمرد
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ميري توش و ميگي ميخوام ! به اينا ميگن اتبوس! اينجاست: در آخر گفت. رس را با نشانه ها در ذهن او حك ميكرددست او را ميكشيد و آد

  ! خونه عمو،برم تهران

  

! اينجاست: و در انتها ميگفت.  سال تمام هر هفته او را از همان راه برد و در زرد و چراغ قرمز و كبابي و پارك و پل را نشانش دادسوسن سه

  ! خونه عمو،ميري توش و ميگي ميخوام برم تهران! اينا ميگن اتبوسبه 

  

  .يك روز هم شهناز را راضي كرد تا او را به تنهايي بفرستد تا سبزي بخرد

 . بيرون گذاشت"؟خانه"نهال به تنهايي قدم از 

  

  

  نهال؟ -

  .بفرماييد: گفت. به سمت پسر تيره پوست رفتنهال 

  بعد از چهار مرتبه هنوز ميگي بفرماييد؟ نميدوني من چي ميخوام؟: پرسيد خنديد وبا چشمان مثل شبش پسر 

  .الزانيا:  گفت پاسخنهال

  .آره:  سيگارش را تكانيدسترپسر خاك

  بلدي؟. بعدش بيا بشينيم با هم اسم فاميل بازي كنيم: نهال خواست به سمت آشپزخانه برود كه پسر گفت

  !نه: خطيبي به تندي به سمتشان رفت

  !اون بلد نيست شاهين: ادامه داد.  و نه ميتواند خوب بنويسد،نست كه نهال هنوز نه بلد استميدا

  ! اين تنها بازي ايه كه من بلدم!خوب يادش ميديم: اصرار كردشاهين 

  .تازه خوب شده و داره ياد ميگيره. سالها مريض بوده. اون درست سواد نداره: خطيبي مجبور به اعتراف شد

  ...رنگش پريده س... از چهره ش معلومه... معذرت ميخوام: گفتشاهين متاسف 

  ...آره -

  اهل حال كه هستي هان؟: خطيبي گفت. نهال پي الزانيا رفت و آندو را تنها گذاشت. خطيبي اين را گفت و مقابل دوست جوانش نشست

  .شاهين كنجكاوي كندكه فقط نميخواست 

  مريضيش چي بوده؟: خانه ميرفت انداخت و پرسيد كه به آشپز، نگاه ديگري به نهال،شاهين اما

  چطور مگه؟: پرسيد. خطيبي تاملي كرد

  فكر كرد كه آيا شاهين كف دست او را ديده است؟
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  ...زجر كشيدهخيلي  انگار .ن چشماش عجيب. خيلي الغر و رنگ پريده س...انگار خيلي سخت بوده: شاهين پاسخ داد

به آشپزخانه رفت و ديد كه نهال به آرامي . هنوز مي انديشيد.  آورد و روي ميز قرار داد بيرونيوانخطيبي بي حرفي برخاست و از سبد دو ل

. خواهش ميكنم ديگه نپرس. سرطان خون: گفت. موهايش را بوسيد و بطري شراب را براي خودش و شاهين برد. ظرفي را از آب پر ميكند

  .فراموشش كن و هيچوقتم به روش نيار

  .چهره فتوژنيكي داره: رد و گفتشاهين نگاهش ك

  . عاشقش ميشه،پدرم اگر ببينتش: ادامه داد. كامي ديگر از سيگارش گرفت و بالفاصله خاكسترش را به زير سيگاري ريخت

  مگه پدرت عكاسه؟: خطيبي شراب به ليوانش ريخت و خنديد

 .يه روزي عكاس بزرگي بود...آره: شاهين پاسخ داد

  

 

  ...را اومدي اينجا؟ بيا توچ... نهال: تارا گفت

  .عمو گفت موهامو مرتب كن: گفت. نهال وارد شد و كنار ديوار ايستاد

  چرا خودش كوتاه نكرد؟: تارا با خنده اي به او نزديك شد. و يك قيچي به سمتش دراز كرد

  .گفت بلد نيستم: نهال پاسخ داد

  ...برگرد... ايساو... خيلي خوب... ولي آخه اينجا... بيا: تارا دستش را كشيد

  خطيبي بهت داد؟. لباسات بهت مياد: سپس موهاي قيچي شده را از روي لباسش تكانيد و گفت. و با قيچي نامرتبي هاي موهاي او را گرفت

  .نهال با سر تاييد كرد

  از من ميترسي؟... نهال: گفت. تارا او را به سمت كارتنهايي كه روي زمين پهن بودند برد و نشاند

  .از هيوال ميترسم: اسخ دادنهال پ

  !خيلي هم دوستت داره! تازه! اون كه ترس نداره: تارا قهقهه زد

  . انديشيد كه لبخندش بسيار زيباستا تار. لبخند زد با لبان بستهنهال

 نميخواي بگي چرا فرار كردي؟... نميخواي. تنهاييم. اآلن فقط من وتو اينجاييم... ببين: تارا ادامه داد

  

 

 

  ...بشين يه چاي برات بريزم... بشين:  به بارمان گفتخطيبي

  نهال رفته؟: مان نشست و به اطراف نگاهي انداختربا

  .خطيبي پاسخي نداد
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  ...اآلن فلور مياد، بايد ناهار بخوريم... خطيبي من بايد زود برم: بارمان گفت

نميتوني يه روز از وقتتو . بذار يه بارم من بيام. ين همه تو اومديا:  گفت خيره در چشمان اوخطيبي با دو ليوان كوچك چاي مقابلش ايستاد و

  بذاري واسه يه دختر ديگه؟ يه دختر كه بيش از فلور حاال نياز به كمك داره؟

  فكر كردي من احمقم؟... تو كمكاتو به فلور كردي: مقابلش نشست و به چشمان بي پاسخ او خيره شد

  .لفن به خونه بزنم؟ فلور دوست نداره وقتي مياد من بي خبر رفته باشمميشه يه ت: بارمان سر به زير انداخت

نشست و . بارمان برخاست و پشت تلفن چيزهايي به مستخدمش گفت و مقابل خطيبي بازگشت.  به تلفن اشاره كردبي حوصلهخطيبي 

   خوب؟:سيگاري آتش زد

 راز داري؟ -

  .نم فهميدي كه هستمفكر ك: بارمان با چشمان تيره اش نگاه تندي به او كرد

و بدون كه من در مورد دخترت . بهم بگو كه رازمو نگه ميداري. ولي ازت ميترسم... نميدونم. هر لحظه ممكنه بياد: خطيبي به در نگاه كرد

  .و نميخوام نهال دست شهال بيفته. احمق نيستم

  هال فراريه نه؟ن.  دستش نميدم روولي من هيچ دختري. اون خالمه: بارمان عصبي سر تكان داد

كه با ديدن غريبه ها كز ميكنن و از سگ ... هزار تا از اين دخترا ديدم. همون شب اول فهميدم: بارمان ادامه داد. خطيبي سكوت كرد

همه . اون نگاهشون كه درشت و حريص همه چيزو ميبينه، ولي هيچ برقي توش نيست. نگاهشون داد ميزنه كه ديگه خونه اي ندارن. ميترسن

  . اكثرشون موهاي نامرتب دارن چون خواستن شبيه پسرا باشن. ون رنگ پريده نش

اون هر چقدرم سعي كني اون خونا هيچوقت از روي . اكثرشون زخمي ان و لباسشون خون آلوده: آرنج بر ميز گذاشت و پيرمرد را خيره شد

  .لباسا پاك نميشن

  .حتي شده خفيف. وهاي همه شون ميلرزهزان. استثناء نداره... ميدوني: سر به اطراف جمبانيد

  فلور فراري بوده؟: خطيبي هورتي چاي را نوشيد

زخمي شد، . پاهاش نميلرزيد.  نداشت،حس نداشتن خونه. از سگ نميترسيد. فلور با ديدن غريبه ها كز نميكرد: بارمان با گوشه لب لبخند زد

  .چوقت فرار نكردفلور من هي. زخمي شد تا ديگران زخمي نشن. اما نه از ضعف

  دوستش داري؟: خطيبي لبخندي زد

  .بارمان سر تكان داد

من يه . اما بفهم چه بالهايي سرش آوردن. ميدونم چرا فرار كرده. بفهم چرا فرار كرده. بفهم. نهال رو هم دوست داشته باش: خطيبي گفت

  .قطره از درياي بالهايي رو كه سرش اومده نميدونم

  خجالت ميكشه بگه؟:  كند پرسيدبارمان بي اينكه نگاهش

  !وحشت همه چيزيه كه اون دخترو گرفته! وحشت داره! اي كاش خجالت ميكشيد: خطيبي به تندي گفت
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به هيچ عنوان نبايد . حسادت ميكنه. فلور نبايد بفهمه: به چشمان رفيق پيرش خيره شد و گفت. بارمان مكث كرد و سيگارش را خاموش كرد

 .بفهمه

  

  

 

  نهال؟ نهال خواب ديدي؟: الي سرش شتافتخطيبي با

  ...اونجا... اون: نهال ميلرزيد، اما اشك نميريخت

  .و به جايي اشاره ميكرد

  !هيچي نيست:  را نگاه كرد"اونجا"خطيبي 

 ...اومده...  جن...ميترسم... اومده: نهال خود را در آغوش خطيبي فشرد

  

 

 

  !انگار همه چهره تو يه نقاش كشيده، ولي چشماتو يه نقاش ديگه... فسانه سمث ا... اين چشمات: شاهين خيره به نهال گفت

! پدر عاشق چهره هاي رنگ پريده س... ميدوني!  پريده شحتي رنگِ... حتي: شاهين رو به خطيبي گفت. نهال لبخند زد و سر به زير انداخت

  !اين چهره ها توي عكس مثل نقاشي ميفتن! هميشه از اونا انتخاب ميكنه

  ميخواي دختر منو مدل كني؟: خطيبي خنديد و آب پاي گلدان ريخت

  چرا كه نه؟: شاهين پاسخ داد

  ميذاري ازت عكس بگيرم؟: و رو به نهال

  ميخواي ازش عكس بگيري؟ جايي چاپ ميشه؟: خطيبي با تامل به سمتش رفت. نهال نگاهي به خطيبي كرد

  ....پدر عكاس بود، ولي ديگه! هفقط يه كار ذوقي! نه: شاهين سر به اطراف جمباند

  حاال نيست؟: خطيبي پرسيد. حرفش را قطع كرد

  .ميخوام نهالو ببينه تا بازم يادش بياد كه كي بوده. خيلي ساله كه عكس نگرفته... نه: شاهين جواب داد

  !دوربينتو بيار! باشه: خطيبي از او دور شد تا به گلي ديگر آب دهد

! بگو كه مياريش خونه من تا ازش عكس بندازم! آقا خطيبي! اما نور و فضاي اينجا مناسب نيست... يشهيعني م... نميشه: شاهين گفت

  مياريش؟

 !نهال هم يه آب و هوايي عوض ميكنه... ميريم... باشه: خطيبي انديشيد
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  شاهين ميخواد چه كار كنه؟: نهال حرف نون را تقليد نوشتن ميكرد و ميگفت

  !ميخواد ازت عكس بگيره: را تراشيد و مقابلش گذاشتخطيبي مداد قرمز او 

  عكس؟ -

 !آره ديگه -

 عكس چيه؟ -

  نهال؟ تو نميدوني عكس چيه؟: آواري بر سر خطيبي خراب شد

  .نه: نهال با خونسردي گفت

  !به اين ميگن عكس:  روزنامه اي مقابلش گذاشت و تصويري نشانش داد، عصبي،خطيبي

  ...مث فيلمه .ديده بودماينه؟ : نهال لبخند زد

  مگه نميدونستي؟! آره: خطيبي ناباورانه گفت

  !نه: نهال باز با خونسردي گفت

  با تو چه كار كردن نهال؟ چرا نميگي؟: خطيبي روزنامه را روي ميز كوبيد

  .نهال نگاهش كرد

  چرا؟ چرا فرار كردي؟: خطيبي فرياد زد

  .ار اتبوس شو بگو ميخوام برم تهران خونه عموگفت برو سو. سوسن گفت فرار كن: نهال يك حرف نون ديگر نوشت

  خوب چرا؟: خطيبي با بي حوصلگي پرسيد

  .نميدونم -

 نميدوني؟ -

  تو نميدوني؟ اينجوري تيكه پاره ت كردن و تو نميدوني؟: كف دست او را گرفت و گشود. خطيبي فرياد كشيد

  .نهال به تندي دستش را مشت كرد

   دستتو مشت ميكني؟ چرا؟ اگه نميدوني چرا مشت ميكني؟چرا: خطيبي به فرياد كشيدن ادامه داد

  !گفته نگو واسطه اي! گفته دستتو مشت كن. سوسن گفته: نهال با اضطراب گفت

واسطه چيه؟ ! همونطور كه تو خيلي از حرفاي منو نميفهمي! من نميفهمم تو چي ميگي! نهال: خطيبي هنوز عصبي بود. نهال بغض كرده بود

  چي؟چيه؟ واسطه يعني 

  .نهال به تندي از جا برخاست
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  .سر به اطراف جمباند و به تندي لرزيد

  .خطيبي وحشت زده از جا پريد

  .نهال به سمت ديوار دويد و با بغض سرش را به آن كوبيد

  .و كوبيد و كوبيد

  .جيغ كوتاهي زد و باز كوبيد

 .خطيبي با وحشت به او حمله كرد

  

  

  !بارمان كجايي؟ به دادم برس -

  چي شده؟:  وارد شد و قالده سگش را باز كردبارمان

  !شانس آوردم مشتري نداشتم !بيا تو! بيا! مجبور شدم زندانيش كنم -

  .اينجاست: به تندي چفت در را انداخت و او را به باالي پله ها هدايت كرد

  .كان ميدهدنشسته، بغض كرده، ميلرزد و به تندي سر ت. فه هايي بسته شده استحبارمان ديد كه نهال با مل

  .به سمتش رفت

  نهال؟: چقدر خوب اين دخترها را ميشناخت

  نهال؟ چي شده؟: باز نام او را تكرار كرد. انگار چشمان نهال نميديدش

  . اما حركت سريع سر او اجازه نداد،مقابلش نشست و خواست موهاي او را نوازش كند

  . حال بسته بوده، پنج دقيقه ديگه هم تحمل ميكنهاين كه تا به! چي شد؟ بهم بگو: به سمت خطيبي رو برگرداند

  .همه را گفت. از زخمهاي كف دست او تا عصبانيت خود و گريه نكردن او و واسطه. خطيبي همه چيز را گفت

ودش را باز مقابل او نشست و به چشمان ورم كرده او خيره شد و به بغضي كه وج. بارمان ديد كه نهال هيچيك از حرفهاي آندو را نميشنود

  .برو بيرون... خطيبي: به آرامي گفت. ميخورد

  !مجبوري بهم اجازه بدي! نميخوام اينجا باشي كه ببينه ازش دفاع نميكني! برو بيرون: بارمان تشر زد. خطيبي گامي به سمتش برداشت

  چه كار ميخواي بكني؟: خطيبي فرياد كشيد

بايد اين ! هرچي هم شنيدي به روت نيار! برو بيرون و درو ببند!  فلور، و اون پليساگه پشيمون شدي، اون تو، اون: بارمان مقابلش ايستاد

  !اتفاق بيفته

خطيبي پشت در . ديد كه نهال خطيبي هنوز ميلرزد. مردد بود، اما برخاست و در را قفل كرد. ديد كه خطيبي با شك خارج شد و در را بست

  !باليي سرش نياري! بارمان: گفتمي
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  !بهت قول ميدم! فلورمو گذاشتم وسط: ديفرياد كشبارمان عصبي 

مطمئن بود كه به جايي نميرسد، چون خانه آنقدر بزرگ بود كه به . ابتدا دهان او را باز كرد كه او شروع به جيغ زدن كرد. مقابل نهال نشست

  .دست بر دهان او گذاشت و نهال دستش را گاز گرفت. جايي نرسد

  .دنهال مثل يك سگ وحشي شده بو

  .ندسگ وحشي شده بودچشمان يك  چشمانش مثل

  .اين را يك روز فلور به او گفته بود

از ...  سگاي وحشي شده چشمايچشمات مثل:  گفته بودبه بارمان. ت بود فلور مست مس.وقتي كه بارمان خشمگين بود و نميتوانست بگريد

  !اونا كه تو خيابونن

  .هال زدچشمانش را بر هم گذاشت و سيلي اي در گوش ن

  .نهال به جيغ زدن ادامه داد

  .خطيبي فرياد ميكشيد

بارمان با بازوان قوي اش او . به تندي عقب رفت و لرزيد  بودنشسته  همچنان كهنهال. بارمان دست و پاي دختر مهتابي مو سياه زيبا را گشود

  .باز سيلي اي به گوشش زد و نهال يك نفس جيغ كشيد. را در بر گرفت

  .مين پرت كرداو را روي ز

  .نميخواست آن كار را كند

  .خودش اشك ميريخت

  !گريه كن: فرياد كشيد

  .نهال لرزيد و به تندي سر جمباند

و نهال تنها بغض ميكرد، . بارمان فرياد ميزد كه گريه كن. خطيبي فرياد ميكشيد و به در ميكوبيد. بارمان كمربند كشيد و به جان او افتاد

  .جيغ ميكشيد و ميلرزيد

  !اشك بريز: با اشك و انزجار فرياد كشيد.  آورد كه خون را از زير لباس به او هديه دادد ضربه بي وقفه بر تن لطيف او فروبارمان دو

 . ساله نهال تركيدانو بغض هزار

  

 

مرد . ودند نگاه ميكردنهال گوشه اتاق نشسته بود و با چشمان درشتش به زن و مردي كه روبروي ميز پايه كوتاه مال روي زمين نشسته ب

  . ميگن كار شما رد خور نداره...مال: گفت

  !حرف نداره. بله: مال سر جمباند و با غرور گفت
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  !اگه نه اين طالقم ميده! مال يه كاري كن: زن نزديك بود بزند زير گريه

اگه مال هم نتونه ديگه چاره اي ! باز كنههيچكس نتونسته قفلتو ! اگه اينبارم نشه معلوم ميشه دعاييت كردن: مرد به تندي به زنش گفت

  !من آبرو دارم! ندارم

  .زن زد زير گريه

 چطور گريه ،نميفهميد كه مردمي كه به آنجا مي آيند. نهال ميديد كه زن زيبا چطور پشت چادر مشكي اش اشك ميريزد و التماس ميكند

  . سوسن چگونه گريه ميكند كهنميفهميد. ميكنند

  .ن را فراموش كرده بودسالها بود كه گريست

  داري؟.  ميگيرمپونصد تومن: مال دود چپقش را از دهان خارج كرد و به مرد گفت

  !؟ مال خيلي زيادهپونصد تومن: مرد فرياد زد

  .چون همشهري هستي ارزون ميگيرم. خيلي گرونتره: گفت. مال به نهال نگاه كرد كه دست و پايش را جمع كرده و گوشه اي نشسته بود

  .اگه نشد پول نده: مال ادامه داد.  سر به زير انداختمرد

  .نهال نفس عميقي كشيد

  اينبار ميخواست چه كند؟مال 

  .مرد پاسخ نداد

 اينم قبول كن كه هر كاري گفتم بي چون و . يه هفته به زنت دست نزن.بايد اينو آماده كنم. هفته ديگه بيا. برو: مال كتابي را مقابلش گشود

  . اينو كه مينويسم درست كن و هر روز سه قاشق بخور.چرا انجام بدي

  .چيزي نوشت و به دست مرد داد

  .مرد و زن اتاق را ترك كردند

. هيچ كاري هم قبول نكن. بعد ميگم چه كار كني. اين هفته نميذاري اين چيزا رو بخوره: زدمال چيزهايي روي كاغذ نوشت و شهناز را صدا 

  . هفته نبايد هيچ كاري بكنهكي

 در حياط مينشست و بوته هاي خشك را تماشا ؛ پاره شدن كف دستش و خوردن آشغالها آرامشي به دور از،نهال يك هفته در آرامش بود

  . سبزي خريدنيا حتي براي نان ،مال اجازه نميداد خارج شود. به صداي كوچه گوش ميداد. ميكرد

  .مرد و زن هفته بعد آمدند

  .مال نهال را صدا كرد

  .هر كاري با زنت ميكني، با اين بكن: د گفتبه مر

  !مال؟ چي ميگي؟ اين بچه س: مرد چشمان متعجبش را به مال دوخت

  !اونم هيچي نميگه! مگه بچه نميخواي؟ به من گوش كن: مال بي تفاوت گفت
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  .زن با تاسف به نهال نگاه كرد. و به زن اشاره كرد و از اتاق خارج شدند

اما . مرد به سمت در جهيد و مال را صدا كرد. نميدانست مرد چرا آنطور با ترس و دودلي نگاهش ميكند. شسته بودنهال همچنان گوشه اتاق ن

  .گفت آنقدر مشتري دارم كه تو هيچ هستي! مال فرياد كشيد كه اگر نميخواهي برو

  نميترسي؟: لرزان گفت. به سمت نهال رفت. مرد باز در را بست

  از چي؟: نهال نگاهش كرد

  آماده نميشي؟... چرا: د به اطرافش نگاه كردمر

  چه كار كنم؟: نهال هنوز نگاهش ميكرد

  ... لباساتو در بيار... خوب: مرد نشست

  .نهال اطاعت كرد

  چند سالته؟: مرد چشمانش را به زير انداخت

  .سوسن ميگه. زده سالمهدوا: نهال گفت

  زده؟دوا: مرد زير لب گفت

  ن بچه بدي؟تو ميتوني به م: و ادامه داد

  .ميشه! من واسطه ام: نهال گفت

  .اما هنوز نميدانست بايد چه كند

  .نميخواست چشمان معصوم و زيبايش را ببيند. مرد او را به پشت روي زمين خواباند

  .نهال فريادي از درد كشيد

  .اما تحمل كرد

  

  .او واسطه بود

  .او واسطه به دنيا آمده بود

  . ميكرده استش، مال تربيتش بوده در شكم مادر از وقتي نهالسوسن گفته بود كه

  .اين سرنوشت او بوده است

  .اما سوسن ميگفت كه نيست

  . تو بايد سرنوشت ديگري برگزيني كهميگفتبه او 

  . توستان دست در همه سرنوشت تو،گفت كهبه او مي
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  .نهال فريادي ديگر كشيد

رش را تمام كرد و نهال را در حالي كه ميلرزيد روي زمين رها كرد و به تندي مرد حس كرد همه تنش منجمد شده است، اما هر طور بود كا

  .اتاق را ترك گفت

  

  .نهال يك هفته در حيرتي نورسيده به سر برد

  .ند آنقدر جويد كه همه انگشتانش خون افتاد.سوسن بيشتر از قبل ناخن جويد

روز . خون تنش را در ظرفي ريخت و در آنرا بست. روي شكمش انداخت را روي زمين خواباند و با چاقو خراش عميقي نهاليك روز مال 

وقتي فهميدي . نصفشو ميخوره، نصفشو قبل از اينكه بهش دست بزني ميماله الي پاش. اينو ميدي به زنت:  شيشه را به دست مرد دادبعدش

  .حامله س پولو بيار

 . از مرد گرفتپانصد هزار تومان ماه بعد مال چهار

  

 

  !نهال منو ببخش:  مقابلش نشستبارمان

... گريه كن:  بارمان سر به زير انداخت و با لبخند گفت. كه ميخواست نوازشش كند پس زد رانهال ضجه اي بلند زد و به تندي دست او

  ... هرچي ميتوني گريه كن

خوابش برده بود . فلور حتماً منو ميكشه: تگف. ليوان شرابي را كه او برايش ريخته بود مقابل خود كشيد. برخاست و روبروي خطيبي نشست

  . اما امروز خوابيد.داره بخوابهنظهراي جمعه دوست . من اومدم

  !عين زنت ازش حساب ميبريا: به او خنديدسرد خطيبي 

. ودمو گم كردموقتي نيستش انگار خ. اون خود منه. از زن و مادر و خواهر و دوست برام گذشته... اون همه چيزمه: بارمان لبخندي تلخ زد

  .دوستش دارم. ازش حساب نميبرم. وقتي ناراحت ميشه انگار من ناراحت شدم

  ...خطيبي ميگه الزانياي خوشمزه اي درست ميكني: گفت. نيم نگاهي به نهال كرد كه هنوز سر روي ميزي گذاشته بود و آرام اشك ميريخت

  .نهال بلندتر گريست

  .تا هر وقت دلت خواست. حاالم گريه كن... وري گريه ميكردينهال تو بايد يه ج: بارمان ادامه داد

خيلي بده كه . نهال همه آدما بايد گريه كنن: گفت. بارمان نميتوانست او را نگاه كند. خيره شد نهال سر بلند كرد و با چشمان متورمش به او

  .آدم تا وقتي گريه نكنه خودش نيست. آدم نتونه گريه كنه

  .ز سر بر ميز گذاشتنهال بدون گريستن با
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وقتي گريه . تصميمايي كه ميتونه آينده شو عوض كنه. آدم اون لحظه اي كه گريه ميكنه، تصميماي وحشتناكي ميگيره: بارمان ادامه داد

  .وقتي گريه ميكني راحت تر ميتوني حرف بزني. ميكني ديگه به خودت دروغ نميگي

  ...خطيبي: او گفتبارمان به . خطيبي آرام سر به زير انداخته بود

  !نه بارمان: زمزمه كنان سرزنشش كردخطيبي . د و به نهال اشاره كرداو كه سر بلند كرد بارمان ليوان را نشانش دا

  .با يه ذره كه الكلي نميشه. كمكش ميكنه: بارمان بلند شد

  ...برو... برو... ژانت: بارمان گفت. سگش به او كه بلند شده بود نزديك شد

. بدمزه س.... اينو بخور: دست بر سر او گذاشت و گفت. ژانت با اشاره او عقب رفت و بارمان كنار نهال نشست.  نهال از او ميترسدميدانست كه

  ...اما بخور

تو هم . يه روز يه دختر هشت ساله تونست بخوره... بخور: بارمان لبخند تلخي زد و گفت. نهال سر بلند كرد و به چشمان تيره او نگاه كرد

  .ميتوني

خيلي خوب . نهال ليوان را نگاه كرد و آنرا يك نفس سر كشيد. بارمان ميرفت تا يك تلفن بزند.  از مايع سرخ را از او گرفت پرنيمهنهال ليوان 

  ."زندگي" بود، پر از "دنيا" مزه شاد داشت، پر از  اين معجون، يك ته.از جسد عنكبوت و ادرار گربه خيلي بهتر بود. بود

  .بازم ميخوام: ليوان را به سمت او گرفتنهال  ، كه باز كنارش نشستبارمان

  .همين كافيه: بارمان ليوان را از دستش گرفت و نوازشش كرد

  !بازم ميخوام: نهال فرياد كشيد

خوشحال : كرد پر  نيمهليوان را. بارمان به سمت بطري رفت كه روي ميز خطيبي بود. خطيبي با نگراني نگاهش كرد. بارمان بزرگ خنديد

 .داره خودش ميشه. باش

  

 

  چه كار ميكني عوضي؟ -

 !با اين فقط يك كم توهم ميزني! يه كوچولوئه... هيچي -

 !خودت هر غلطي خواستي بكن اما رفيقاي من نه! كامران اين چيزا رو نميدي دست اين دخترا -

 !بابا اين كه چيزي نيست -

حاال تو عوضي ميخواي بدي !  تو اون خراب شده كلي كتك خوردم كه گير اين چيزا نيفتن:تارا يقه پسر ريزنقش را گرفت و از جا بلندش كرد

  دستشون؟

  !باشه! خيلي خوب مامان بزرگ: كامران به آرامي خود را رهانيد

  .و يقه اش را مرتب كرد



   ����ن–�
	 و �زا��� 

  
  

                                                                                                                                                   http://story-saman.blogspot.com/ 

40 

  ! نرهپورسانت ما يادت. امشب سه نفر ميان...  بار ميزنمواسه خودم: نشست كناري و مشغول ادامه كارش شد

  تا حاال يادم رفته؟: تارا بي حوصله گفت

 .راش بنداز. دفعه اولشه.  يكيشون خيلي بي دست و پاست.گفتم كه يه چيزي گفته باشم... نه: كامران كامي عميق گرفت

  

  

  ....انبارم... آ... م... بار... آ... ب: سعي ميكرد بخواند. نهال مقابل درخت ايستاد و زير باران به تنه آن خيره شد

  .يادش آمد كه اسم آن مرد بارمان بوده است.  به سختي روي آن كنده شده بود"ن" تنه درخت كه حرف دست كشيد بر

  .چشمانش را بست. زير درخت نشست و دستش را باز كرد تا قطرات باران بر كف آنها بيفتد

  .حس كرد كه خالي تر از هميشه است

  .خالي

  .خالي

  .خالي

  .آزاد

  .يدنفسي عميق كش

  پس اين دنياست؟

  .ميفهميد كه چرا سوسن او را مجبور كرده برود

  .نفسي ديگر

  .همه سرش پر از عطر باران بود

  .قطره اشكي باز از كنار چشمش غلتيد

  .چه گريستن راحت است

  .چه زندگي سهل است

  . تا ببارم،آسمان ببار

  

  .اين درخت مال منه: مدرسه مقابلش ايستاده بوددختري با لباس .  را گشود او چشمان،صداي خش خش كفشي روي برگها

  .نهال بي حرفي نگاهش كرد

  .اينجا مال منه. برو يه جاي ديگه بشين: دختر ادامه داد

  .نهال برخاست و بي حرفي درختش را عوض كرد
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  .زير درخت جديد كه نشست چاقويش را از جيب بيرون كشيد

  .ميدانست چرا آن دختر درخت را صاحب شده است

  . را كند"سوسن" روي درخت خود نام بر

  .تراشيد را به سختي "ن"حرف 

  . بود"خالي تر"او از هميشه 

 .او يك درخت داشت

  

 

 

  نهال؟ دوست داري بريم شاهين ازت عكس بندازه؟ -

  .بهش زنگ ميزنم كه بريم. آدرس و شماره تلفنشو داده: خطيبي ادامه داد. نهال سر بلند كرد و خطيبي را خيره شد

اآلن كه گريه كردي خوشحال . بارمان چون دوستت داشت اون كارو كرد: خطيبي كالفه ميشد. ال بي حرفي سرش را پايين انداختنه

  نيستي؟

  .ميخوام الزانيا بپزم: نهال فقط گفت

  !ميبريم واسه شاهين: خطيبي با شادي نگاهش كرد

 گرمي را كه به تازگي برايش تهيه كرده بود به تنش كرد و به او گفت لباس. خطيبي كمي ديگر موهاي او را مرتب كرد و به حمام فرستادش

  .كه سوار پيكان استيشنش شوند

  

  !من اينجا خيلي تنهام! آقا خطيبي چه كار خوبي كردي: شاهين در را به رويشان گشود و گفت

  ! من هميشه منتظر دوستام هستمچرا نمياي اونجا؟: خطيبي نهال را به داخل فرستاد و گفت

  ...برق ميزنه... چشماش تغيير كرده! چقدر خوشگل شده: گفت. شاهين پشت سر آنها در را بست و به نهال خيره شد

  ...قبالً نبود. حاال انگار يه كسي تو چشماشه: ادامه داد. مقابلش نشست و موهاي او را از صورتش كنار زد

  .داره جون ميگيره. تاثر داروهاس: خطيبي با كالفگي موهايش را باز كرد و باز بست

  واقعĤً مشخصه شاهين؟ انقدر مشخصه؟: مكثي كرد و ادامه داد

اگه زير دست پدر من عكاسي ياد گرفته باشي اينو : ، پاسخ دادشاهين بلند شد و در حالي كه به آشپزخانه آن خانه نيمه خالي ميرفت

با اينكه اونقدر مغرور ... منتظر بود... ن باري كه پدرمو تو چشماش ديدمآخري... پدر به من ياد داد كه آدما رو توي چشماشون ببينم. ميفهمي

  ....بود كه دم نزنه
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  پدرت منتظر چي بود؟. اينو نهال درست كرده: خطيبي پشت سرش به آشپزخانه رفت و ظرف را در يخچال گذاشت

 ....هنوزم نميدونم: شاهين پس از مكثي طوالني گفت

  

 

  ! ارا؟ تو ناجور نيستيچرا؟ چرا اون كارو كردي ت -

اون به همه دخترايي كه ! خياطي فقط بهانه بود! مرتيكه جاكش فكر ميكرد هركس كه نياز داره اين كاره س: تارا دود سيگارش را بيرون داد

داشت و از اشكاي اون زني كه بچه كوچيك ... از خودم ميتونستم بگذرم. هي مقاومت كردم. هي تحمل كردم! ميرفتن اونجا نظر داشت

  ...از اونا نتونستم بگذرم... خنده هاي عصبي اون دخترشوهرش مرده بود، از 

 به نظر تو كمتر از اين حقش بود؟: مكثي كرد و به هيوال كه سوال كرده بود و حاال نگاهش ميكرد خيره شد

  

 

شيشه عطر را كنار گوشش . هايش را درست كردمقابلش ايستاد و مو.  را به تن كرده بود نگاه كرداوشاهين به نهال كه لباسهاي منتخب 

پدر ميگه عطر حس درونتو عوض ميكنه و وقتي حس درونت : گفت. حتي مقابل چشمان خطيبي. نتوانست سر او را نبوسد. گرفت و پاشيد

  ...زيبا بشه اون زيبايي به جسمت منتقل ميشه

  ...پدر بزرگي داري: خطيبي متفكر گفت

  .گتر از اونچه فكر كنيبزر: برگشتشاهين به تندي 

  ...دوستش داري: خطيبي لبخندي زد

 كه بارون خورده يخوام شيشهم...  بايستاين دركنار ...  نهالبيا... با اينكه سر هم پنج سال كنارش زندگي كردم... عاشقشم: شاهين آهي كشيد

  ...تو عكس باشه

  . به سمت در سراسر شيشه كشيدو دست نهال را

  .گر اطراف را ميجستنهال با چشمان كاوش

اينو ...  از تنت فاصله بدهيك كم دستاتو...  شيشه بچسپوني به و كف دستاتو از پشتدريه بدي جلوي تك... ميتوني: اهين عقب رفت و گفتش

وقتي به لنز چشماي تو جزء معدود چشماييه كه ... مستقيم به اينجا نگاه كن... چند بار بيا جلو، برو عقب، و اين كارو بكن... تمرين كن

  ... فشار بدهدستاتو به شيشه... حاال عقب... رنگاهتو از اينجا بر ندا... بيا جلو... همينطوري... آره...  قشنگ ميفتهخيره ميشهدوربين 

  

  .نهال ايستاد

  .اما نتوانست به لنز خيره شود
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  .نگاهش چرخيد

  . آنجا بود"جن"باز 

  .گوشه ديوار ايستاده بودجن 

  .لب داشت و به نهال خيره بودلبخند كريهي به 

  .هر لحظه كه نهال خالي تر ميشد، جن پر رنگ تر مي آمد

  . سرد چسپيدشيشهپر وحشت و رنگ پريده به نهال 

  .سرما را كه كف دستانش حس كرد جن ناپديد شد

  

  .در يك لحظه بي هوا عكس را انداختشاهين 

 ... براتون عكسو ميارمبه زودي: گفت

  

 

... چشماش... انگار مال يه دنياي ديگه س... عجب چهره غريبي داري... تو بي نظيري: در دل گفت. قابل چشمانش گرفتشاهين عكس را م

  ...چهره ت فقط واسه همين طراحي شده... تو آفريده شدي تا يه مدل باشي... ببين چطور تو صورت مهتابيش خودشو نشون ميده

  به كدومش ميشه دل بست؟ به چهره طراحي شده ت يا به اين الزانيا؟...  مدل آشپز:كمي  الزانياي سرد به دهان گذاشت و خنديد

 .باز خنديد

  

 

 

  باور ميكني؟ انقدر زود؟! نهال همه رو ياد گرفتي -

  .ميتونم اينا رو بخونم:  مقابلش كشيد رانهال روزنامه اي

  !معلومه كه ميتوني: خطيبي دست بر دستش گذاشت و آرام گفت

  ...نهال: گاري روشن كردعقب نشست و سي

  .نهال نگاهش كرد

  نميخواي حرف بزني؟ نميخواي بگي؟... نهال: خطيبي به در بسته مغازه اش خيره شد

  چي بگم؟: نهال سر به زير انداخت

  باهات چه كار كردن؟ نميخواي بگي؟... نهال: خطيبي كامي گرفت و نگاهش كرد

  .ودمخوب من واسطه ب: نهال شانه باال انداخت و گفت
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من، تارا، شاهين، همه ! نهال هنوز نفهميدي؟ هنوزم نفهميدي كه اين عادي نيست؟ هيچكس نميدونه واسطه چيه:  گفت و آرامخطيبي كالفه

  !اونا نميدونن چي به سر تو اومده! اونا نميدونن واسطه چيه! هر كسي كه تو توي خيابون ميبيني! مردمي كه هميشه ميان اينجا

  .بغض از جهل هميشه اش. بغض كرده بود. ف جمباندنهال سر به اطرا

 بري  كهتو مثل همه حق داشتي! يه دختر مثل همه دختراي دنيا! يه دختر معمولي! تو يه آدم معمولي هستي! نهال: ادامه دادخطيبي 

به من ! گريه كنياشتي تو ميتونستي مثل همه دخترا عكس بگيري، ميتونستي لباساي قشنگ تنت كني و مثل همه دخترا حق د! مدرسه

  چرا؟ چرا اين كارا رو نميكردي؟ تو همه ساالي عمرتو كجا بودي؟! بگو

  .پيش مال -

  مال كيه نهال؟ اسمش چيه؟ -

 ...تو خونش بودم. دعانويسه. اسمش مالست -

 نهال خونه ش كجاست؟ تو از كجا اومدي؟ اسم شهرت چيه؟ -

 .نميدونم -

  .كامي عميق گرفت و باز به چشمان تيره و درشت او كه حاال پر از اشك بود خيره ماند. داشتنهال به او خيره شد و خطيبي نگاه از او برن

  از بارمان بدت مياد؟: خطيبي كمي به او نزديك شد

  .نهال سرش را به عالمت نفي تكان داد

  .دشم يه دختر دارهخو. دختر كوچولوها رو دوست داره. دلت ميخواد باهاش حرف بزني نهال؟ اون خيلي مهربونه: خطيبي گفت

  همون كه قدش بلنده؟: نهال سريع نگاهش كرد

  تو از كجا ميدوني؟ ديديش؟: خطيبي جا خورد

  .يه درخت كه اسم بارمانو روش نوشته. دخترش يه درخت توي باغ داره. آره: نهال پاسخ داد

  . يه درخت كه اسم سوسنو روش نوشتم.منم يه درخت دارم:  زدآرامشپر ي لبخند

  ...اين خيلي خوبه: با نگاهش او را برانداز كردخطيبي 

 نا چه كار كنم؟با جِ... عمو: نهال اشكهايش را پاك ميكرد

  

 

. حسودي ميكنه... ميدوني. گفتم تا نيستش بيام. فلور با حامد بيرونه: بارمان كنار در آشپزخانه ايستاد.  آنجا بودنداولين مشتريهاي ظهر

  . نهال چيزي بگهميترسم به. نميخوام حساس بشه

  .اينجاست... بيا. كار خوبي كردي: خطيبي دست بر شانه او نهاد
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نهال سر برگرداند و بعد . صدايش زد.  آنجا مشغول جدا كردن سيب زميني استلو او را به انبار پشت آشپزخانه هدايت كرد و ديد كه نها

  . با هم آشتي كنيماومدم كه: بارمان با لبخندي به سمتش رفت.  راست ايستاد.بلند شد

بيا يك ... بيا: گفت. نهال درست نميدانست با آن چه كند، به هر حال دستش را گرفت و بارمان آنرا فشرد. و دستش را به سمت او دراز كرد

  دلت ميخواد؟. يه جاي خلوت. كمي بريم با هم صحبت كنيم

  كجا؟: نهال به خطيبي نگاه كرد

   خوبه؟...مثالً تو نشيمن خونه: خطيبي گفت

  .يه بطري هم به من بده خطيبي. عاليه: بارمان تاييد كرد

اين . مثل هيپنوتيزمه. ضرر هم نداره. بهترين روشه: بارمان چشمكي زد. خطيبي يك بطري به دستش داد و با نگاهي نصيحتگر نگاهش كرد

  .كارو خوب بلدم

 .دست نهال را گرفت و او را به طبقه باال برد

  

  

يزد و فلور عاشقتر از هميشه، عاشقترين عاشق چشمان آبي غريبه در غروب پاييز، با حامد در كافه اي مقابل محل كار پدر او باران به نرمي م

آرزوي من گيتار ... حامد: گفت. باز آن را بو كشيد كه عطرش در عطر سيگارش مي آميخت.  خوشبو اي قهوه،نشسته بود و قهوه مينوشيد

  .درس خوندن هم نيست. آرزوم زيبا بودن و ازدواج كردن هم نيست. ستنقاش شدن هم ني. زدن نيست

  پس چيه؟: حامد سيگار را از دستش گرفت، كامي زد، و باز به دستش داد

 . وقتي همه منو بد ميبينن،خوب بودن: فلور به آكواريوم كوچك كافه خيره شد

  

 

 وقتي مينوشي . مخصوصاً كه باروني هم باشه.هواي تازه خوبه: گفت.  گشودمقابل پنجره رفت و كمي آنرا.  را روي مبل نشاند، نهالبارمان

  ميدونستي؟. گرمت ميشه

  دوست داري؟: ادامه داد. و برگشت و او را كه بي حركت بود نگاه كرد

  !پس ميخوريم: بارمان تاييدگر  گفت.  به او لبخندي زد با لبان بستهنهال. و به بطري كه روي ميز بود اشاره كرد

. و براي يه چيزي دعا كنيم... بايد بزنيمشون به هم... قبل از اينكه بخوري: گفت.  پر به دستش داد نيمهقابلش نشست و استكاني كوچك وم

  دعا بلدي؟

  .مال نميذاشت. ميخواست بهم ياد بده. سوسن بلد بود: نهال انديشيد

  . اين يعني اينكه نهال سالمت باشه.به سالمتي نهال: اينجوري. من يادت ميدم. خوب: بارمان بحث نكرد
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  .نهال خنديد و استكانش را به استكان او زد

  رفتي؟گاز كجا ياد : بارمان لبخند زد. نوشيد. نگاهش كرد و نفسش را در سينه حبس كرد

  .چيزاي بدمزه و مفيد رو بايد اينجوري خورد: نهال استكانش را به سمت او دراز كرد

  .كمش مفيده... و از كجا ميدوني كه اين مفيده؟ زيادش ضرر دارهمفيد؟ ت: بارمان برايش ريخت

  .اما به مردم كمك ميكنن. مثل طلسما كه تلخ و كثيفن.  مفيدنبدمزهچيزاي : نهال باز نفس حبس كرد و يك نفس نوشيد

  طلسم؟ هيچ فكر كردي كه اونا مفيد نيستن؟:  صندلي فرو رفت و او را نگريستيبارمان  در پشت

  .مال ميگفت مفيدن: نه باال انداختنهال شا

  !ببين با تو چه كار كردن! اونا ضرر ميزنن! مال اشتباه ميكرده:  فرياد كشيدبي اختياربارمان 

  .بازم بهم بده: نهال بي حوصله استكان را به سمت او گرفت

  .اين كاري بود كه يه روز با فلور كردم. همطمئنم خطيبي ديگه نميخواد منو ببين: به دستش داد. بارمان نگاهش كرد و سيگاري آتش زد

  !مال ميگفت اين آدمو خالي ميكنه:  از دستش گرفتسيگار رانهال با شگفتي 

  .بخور و بكش. بخور:  باز برايش ريختيكي هم براي خودش آتش زد و. بحث نكردبارمان 

  حالت خوبه؟: به او دقيق ميشد كه مينوشيد

  ... حاال كه جنا نيستن آره:مت مثبت تكان دادنهال سري به عال

  ميدوني ممكن بود چه باليي سرت بيارن؟ چرا فرار كردي؟ يعني خيابون انقدر بهتر بود؟:  خم شدش به سمت او"تِاخراف" بي توجه به بارمان

  .نميدونم -

 چرا؟ چرا فرار كردي؟ -

 .بيرون خيلي بهتر از خونه مالست.  راست ميگفت.سوسن گفت -

 .هم بگوسوسن بهت چي گفت؟ دقيق ب -

 .گفت بايد برم دنبال خوشبختيم -

 كجا؟ -

 .گفت مال آخرش ميكشتت. گفت برو اينجا نباش. گفت برو -

 چرا؟ ديگه چي ميگفت؟ -

 .اما برنگرد. تو خيابون بخواب. ميگفت غذا بدزد. ميگفت پيش هيچ كس نمون. ميگفت فرار كن -

  چرا سوسن نيومد؟: بارمان كامي از سيگار فراموش شده اش گرفت

  . ميترسيد كه مال جادوش كنه.ميترسيد:  خودش براي خودش ميريختنهال

  . حتي نوشيدن را، چيز را به نهايت ميرساننددخترها همه: چيزي را از سالها پيش آموخته بود. بارمان به استكان او نگاه كرد كه خالي شد
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  ؟، اون باهات چه كار ميكنهاگه برگردي پيش مال: پرسيد

  .نهال سكوت كرد

  مال باهات چه كار ميكرد؟ چه كار ميكرد كه با سوسن نميكرد؟: ن به چشمان او خيره شدبارما

  .نهال باز ساكت ماند

  كار واسطه چيه؟: طور ديگري سوال ميكرد. بارمان انديشيد

نگه ميداره و روش واسطه طلسمو .  بشه تاثير پذير ميشهههر طلسمي كه وارد واسط. واسطه يه ظرف پره: كاملترين پاسخ ممكن را ميشنيد

مثالً از عشق يا از تنفر يه آدم كه طلسمو . طلسمها همينطوري هم ممكنه عمل كنن چون ممكنه تاثيرشونو از محيط بگيرن. عمل ميكنه

هرچي طلسماي . بعد اون طلسما با واسطه يكي ميشن. واسطه اونا رو موثر ميكنه. اما اگر پيش واسطه باشن حتماً عمل ميكنن. خواسته

مثالً تولد با . اما بعضياشون با هم تداخل دارن. چون طلسما مجموعه اي از نيروها هستن. يشتري به وجود واسطه وارد بشه اون قويتر ميشهب

اونوقت يه مدت نبايد طلسمي بگيره، بايد در آسايش باشه تا . به خاطر همين واسطه بايد از اون نيرو پاك بشه. مرگ يا با نفرت تداخل داره

 وقتي طلسما وارد واسطه ميشن و جزء اون ميشن، واسطه ميتونه با خون .برعكس همه جادوها.  اين يه كار برعكسه. نيروها ازش دور بشناون

  .خودش هر كاري ميخواد بكنه

  .و كف دستش را به سمت بارمان باز كرد

  .ت زده ديد كه نوار ضبط شده اي را گوش ميكند شگف،بارمان

  . آموزه هاي مال را تحويلش ميدادنهال در مستي اش عين

  .بازم بگو. بگو: بارمان باز پر كرد و به دستش داد

  !به چي فكر ميكني؟ بهم بگو: بارمان سعي كرد محكم تر باشد. بي حرف او را نگاه ميكرد. نهال نوشيد

  ... چي خاليتر ميشم جن پر رنگ تر ميشههر.. .دارم كم كم خالي ميشم -

  . اين منو خالي ميكنه:استكان را نگاه ميكرد

  قلبتو بزرگ ميكنه؟: بارمان لبخندي زد

  .ولي اين خاليش ميكنه. قلبم بزرگه: نهال بي رمق نگاهش كرد

  ... وقتي خالي ميشم جن ميخواد منو بكشه...ولي جن.. .ديگه نميشنوم. حاال صداي عمو رو نميشنوم: لحنش مستانه بود

 ... اما از جنا ميترسم...ديگه نميشنوم با مشتريا چي ميگه. اما حاال مبهمه. از اينجا.  ميشنيدم رو صداي عمو:سعي كرد كامي از سيگار بگيرد

  ...صداي جن ها رو ميشنوم... اما حاال صداي عمو رو نميشنوم. وقتي خالي نبودم جن از من ميترسيد... حاال فقط صداي جن رو ميشنوم

.  نهال را باور نكند خرافيِله زياد نشيمن تا رستوران مي انديشيد و سعي داشت مهمالتبه فاص. بارمان مجبور شد كمي براي خود بريزد

داره گريه يكيشون .  رو ميبينم هاولي اون بچه. حاال نميبينمش.  نميشنوم ديگهصداي تارا رو هم: نهال پر حرف ميشد. ميگفت كه مستيست

  . من درد كشيدم.  مادرش نيستاون حق پدر و. همون بچه كه خون من به وجود آوردش. ميكنه
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.  رو ميبينه"چيزا"واسطه . من واسطه م. من مثل شما نيستم. رو ميبينمها من تا ابد اون بچه : نهال باز كامي گرفت و باز براي خود ريخت

من . رو يه جور ديگه ميبينهاما واسطه دنيا . سوسن ميگفت دنيا بزرگه.  رو نميبينني واسطه دنيا انگارآدما. واسطه از اين دنيا خبر نداره

سوسن كجاست؟ اينجا كجاست؟ چرا انقدر پنجره روشن . بعضي وقتا نيستم. من بعضي وقتا يه آدمم. بعضي وقتا نيستم. بعضي وقتا يه دخترم

 ...ام عكس بگيرم چرا شاهين نيست؟ من ميخو... نميذاره من صداي عمو رو بشنوم؟ ميكنه چرا انقدر سر و صدا... جن داره مياد نزديكشده؟

  ...جن داره جيغ ميكشه... گوشام... سرم

  .سرش را ميان دستانش گرفت و با همه قدرت گوشهايش را فشرد

  نهال؟: بارمان كه تا آن لحظه خيره او را نگاه ميكرد سعي كرد او را به خود بياورد

  ميري بخوابي؟. برو بخواب. نهال: دست او را گرفت و ديد كه دختر به چشمان او نگاه ميكند

به شاهين بگو : سرش را بي اختيار به اطراف ميجمباند.  بلند شد تا بارمان سيگار نيم سوخته اش را از دستش گرفت و پر تنشنهال با كرختي

  ...سهجن از سرما ميتر.. .شيشه يخ كرده بود. ميخوام بچسپم به شيشه. ميخوام اون لباساي قشنگو تنم كنم. من ميخوام عكس بگيرم. بريم

 جن از بوي خوب .منو خالي ميكنه. من بوي خوب رو دوست دارم. تاريك و داغ نبود. شيشه سرد بود: بارمان او را به سمت تختي ميبرد

  .عكس بگيريمپيشش بريم . به شاهين بگو.  شاهين كه موهامو بوسيد من خالي ميشدم...ميترسه

 .او سالمت به خواب ميرودكه  تا مطمئن شد ششنيدبارمان آنقدر نگاهش كرد و آنقدر باالي سرش نشست و 

  

  

اه پر از وحشت به سمتي ديگر خيره بودند و دستان ظريف با ولع شيشه را چسپيده ي چشمان س.شاهين عكس ديگري را مقابل خود گذاشت

 ...اين عكسو بزرگ ميكنم:  عقب رفت و او را تماشا كرد.بودند

  

 

  ...ايد برممنم ب. فكر كنم فلور ديگه برگرده -

 چي شد؟ چي فهميدي؟ -

. اون كم كم خودشو بيرون ميريزه. كار ميبره. چيز زيادي نفهميدم: بارمان آنرا به سمت خود كشيد. خطيبي يك فنجان قهوه مقابل او گذاشت

ميگفت خالي . مگير؟ ميگفت بريم پيش شاهين عكس ب شاهين كيه...خرافاتيه.. .امشب ميگفت دارم خالي ميشم. كلي حرف زد. بذار بريزه

  .ميشم

  .دلم ميخواد باهات حرف بزنه.  خوشحالم. يه دوسته:به او لبخندي زد. خطيبي دستش را با پيش بندش پاك كرد و مقابلش نشست

   .فقط اثر شراب بود: بارمان لبخندي تلخ زد

   تو خيابون چيز بهتري منتظرش بود؟فكر ميكني تو خونه مال، يا اونجا،. ديگه برام مهم نيست. هرچي: خطيبي به او نگاه كرد
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  .هرچقدر ميخواد. بذار عكس بگيره.... اما: بارمان سر به اطراف جمباند

  باهاش چه كار كنم؟ تا كي ميتونم نگهش دارم؟: خطيبي سيگاري آتش زد

  . و تا به حال اتفاقي نيفتاده.اما نگهش داشتم. منم يه روز در مورد فلور همين فكرو كردم: بارمان نميتوانست به چشمان او نگاه كند

  ...مي افته... اما اتفاقي مي افته: خطيبي زمزمه كرد

و بدتر از همه اينكه حس ميكنم فلور خودش . من از اون روز ميترسم. باالخره يه روز يه اتفاقي مي افته. ميدونم: بارمان سر به زير داشت

  .ه دنبال اتفاقشخودش مير. نهال هم خواهد گشت. دنبال اين اتفاق ميگرده

  چه اتفاقي؟: خطيبي وحشت كرد

  ...از كسي كه زندگي رو براش اينجوري ساخته... شايد انتقام... نميدونم: بارمان سر به اطراف جمباند

 !برو! برو! ميخواد منو بكشه! بگو بره: صداي جيغ نهال آندو را باالي پله ها كشيد

  

  

  .سردمه تارا -

 .اينو بپوش. بيا -

بايد يه كاري . آب مياد تو: عطسه اي كرد. سارا آنرا گرفت و دور خودش پيچيد. دست دو خود را از تن در آورد و به سارا دادتارا كاپشن 

  .بكنيم

  .برف كه بياد بدترم ميشه. بايد سر كنيم: تارا به درزهاي در نگاه كرد و سر جمباند

  چه كار كنيم؟. ..آتيش روشن نميمونه... پاهام يخ كرده: سارا خود را جمع كرد

  .مثل پارسال.  بخريمنفتبايد يك كم : تارا انديشيد

  ...منم. بچه ها نترسين: معصوم از پشت در گفت. صداي پايي آمد

  ...امشبم ميان. ميان: وارد شد و كيسه اي ميان خودشان گذاشت

  پس كي گشت ميزنن؟! بنازم به امنيتي كه اينا درست ميكنن: تارا پوزخندي زد

هفته اي دوبار باج، مي . ولي با اين گشتيا كنار اومديم... خرج داره. اينجا اقالً جامون امنه: گفت. خ خنديد و سر به اطراف جمباندمعصوم تل

  .زنننمي ارزه به اينكه دارمون ... ارزه

  ...من سنگسار دارم... دار؟ سنگسار: سارا بغض كرد و خنديد

  ...يادم نيار سارا: تارا سر به ديوار چسپاند
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چرا؟ بهشون بگم؟ به همون عوضيايي كه امشب ميان اينجا؟ بگم كه شوهر منم لنگه همونا بود؟ : سارا بغض فروخورده اش را بيرون ريخت

بگم واسه اينكه تالفي كنم رفتم اون كارو كردم؟ بگم يكي از خودشون منو لو داد؟ بگم كه اين زن واسه همين كاري كه امشب دارن باهاش 

  م به سنگسار شدنه؟ميكنن محكو

  !خفه شو سارا: تارا نميخواست اشك بريزد

اين آدما اگه ميخواستن بفهمن، همون وقتي ! خفه شو كارتو بكن:  كيسه را مقابلش كشيد و يك سيب نشسته را بيرون آورد،سر از ديوار كند

  !كه دادگاهيت كردن ميفهميدن

بذار فكر كنن . اونا نبايد بفهمن ما كي هستيم. برات گرون تموم ميشه. ا رو به اونا بزنينذار اين حرف. گريه كن سارا: معصوم خود را جلو كشيد

 !لي نخريده از خونه در رفتنيم كه چون باباشون براشون قاقالياز همون دخترايي هست

  

  

  چرا كم مياي شاهين؟ -

  هميشه من بايد بيام؟: شاهين به او لبخندي تحويل داد

  چرا كه نه؟ اگه من بيام رستورانو كي بچرخونه؟: رد و كنارش نشستخطيبي تلوزيون را روشن ك

  شب چي؟ مگه ساعت يازده تعطيل نميشه؟: شاهين سيگاري به او تعارف كرد

  !تعطيل ميشه، اما ديره: خطيبي سيگار را آتش زد

  !من بيدارم: شاهين شانه انداخت باال

  !هالهاين مال ن: را از كنار صندلي اش به او داداي و بسته 

  !مثل نقاشي ميمونه! اينو ببين: خطيبي كاغذها را از روي قاب كنار زد و شگفت زده گفت

اما به تصوير نهال دست !  اضافي رو حذف كنمو بعضي لكه هايزمينه رو مجبور شدم تغيير بدم ! ديتش كردمفقط يك كم اِ: شاهين خنديد

  !نزدم

  !باورم نميشه: خطيبي سر به اطراف جمباند

نگاش  ! دربه در چنين چهره هايي هستني مدميشد؟ همه استوديوها معروف اروپا زندگي ميكرد چقدردر  اگه نهال نميدوني:  گفتشاهين

  !كن

لباي متناسب، . پشت پلكي كه جاي آرايش داره! مردمك چشم بزرگ، و سفيدي كامل چشم! چشماش برق ميزنه: و به چشمان او اشاره كرد

چونه ش متناسب با . هر حالتي كه دست بزني ميگيره. حالتش عاليه. ضخامت موهاش كافيه... دقت كن... موهاشو. يبا فاصله متناسب از بين

. استخوناي كشيده. كه هر لباسي به خوبي توي تنش ميشينه. اون اندام مانكناي نوجوانو داره. در نهايت... گردنش به اندازه كافي بلنده. لباشه

  .اون دقيقاً يه مانكنه... دامشو با خط كش اندازه گرفتممن حتي نسبت ان. عضالت كم
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  ....از نظر پدر و مادرش اشكالي نداره... اگه: شاهين ادامه داد. خطيبي بي حرف او را نگاه ميكرد

  .اشكال داره. چرا:  و حرف او را بريدخطيبي سر جمباند

  فكر كرد كه آيا اين اتفاق نهال خواهد بود؟

  .نميتوانست باشد

  !گرفتهشاهين جان لطف كرده عكستو بزرگ كرده و قاب ! بيا: عف نهال را صدا زدبي ش

  چه طوري؟: با شگفتي آنرا نگاه ميكرد. نهال كنار او ايستاد و تصوير خود را از دست عمويش گرفت

  چي؟ چي چطوري؟: شاهين خنديد

  سه نهارمون الزانيا درست كني؟نميخواي وا: او را به آشپزخانه ميفرستاد. خطيبي نميخواست او چيزي بگويد

  !خوب همين يه غذا رو بلده: او رفت و خطيبي خنده اي كرد

  چرا؟. اون فوق العاده س:  به پنجره نگاه ميكرد كه باران تندي بر آن ميزد، اماشاهين

تري ندارد از فرصتش استفاده ميخواست حاال كه يك هم پيمانه دارد و مش. از يخچال بطري اي بيرون آورد. خطيبي ميخواست خونسرد باشد

  !شايد همين فوق العاده ش كرده. اون فقط يه بچه معموليه كه مدت زيادي مريض بوده: كند

  . اينجامگه اينكه به زور بكشمش. وقتي دخترش برميگرده، ديگه نمياد: فنجاني براي شاهين ريخت

  كي؟: شاهين سيگارش را روشن كرد

اما وقتي .  دخترش نيست كه وقتي،تابستونا مياد پيشم. اون يه دختر داره.  روبروئه باغهمسايه كوچه. ميكي از دوستا: خطيبي مقابلش نشست

  .چون دخترش فقط غذاي خونگي ميخوره.  نمياد اينجا،دخترش برميگرده

  ؟خودش تنهايي نمياد: جانش را به فنجان او زدشاهين فن

  .عاشق  اونه. رش باشه اونم همونجاستهر جا دخت. نه! متي شاهين هنرمندبه سال: خطيبي گفت

. بازم بيارينش. بيارينش: خطيبي موفق نشده بود ذهن او را منحرف كند. شاهين جرعه جرعه نوشيد و نگاهش را به نگاه خطيبي برگرداند

  ...ونه پدريش بوده اين خ. لباساي زنونه دارهبيشترپدر توي اين خونه . ميرم لباساي مختلف براش ميگيرم. ميخوام ازش عكس بگيرم

  !به من نگو كه اونم عكاس بوده: خطيبي خنديد

 شايدم ،براي هر عكسي كه ميخواد بندازه يك ساعت تمام. بايد عكاسي كردن اونو ببينين... وسائل مال پدره! نبوده! نه: شاهين جوابش داد

همه عكسا باهاتون حرف . ت شما تو هر تصوير يه داستان ميبينين اونوق.ا رو جدا ميكنهبعد بهترين. هزار بار عكس ميندازه. بيشتر وقت ميذاره

  !همه قصه شو ميشنوين! شما همه وجود اون كسي رو كه پدر ازش عكس ميگيره ميفهمين! حس ميكنين همونجايين! ميزنن

  !چون آدم توي عكسا خالي ميشه: نهال با يك ليوان چاي كه براي خود ريخته بود نزديك شد

  خالي ميشي؟ با عكس گرفتن؟... نهال؟ تو: ي گفتخطيب. نهال كنار آندو نشست. شاهين پرسشگر نگريستش.  او نگاه كردخطيبي با شگفتي

  خالي ميشه؟: رمانده شدشاهين د
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  م ميخواي عكس بگيري مگه نه؟زهنونهال؟ ! صبر كن: قطع كردخطيبي به تندي حرفش را 

  .خيال ميكرد كه اين فقط ديوانگي مستي بوده است

  !ارمان تو چه ميكنيب

  !به تو ايمان دارم

  .نهال سرش را براي تاييد تكان داد

 !هر چقدر بخواي عكس ميگيري:  را در آغوش كشيد و غرق بوسه اش كرد، نهالخطيبي از جا پريد و مقابل چشمان شگفت زده شاهين

  

 

  . مال دود در خانه ميگرداند

يادم نيست . يه عكسم ازش نداريم: شهناز با شكم باال آمده اش آمد تو. ند زير لب دعا ميگفتسوسن كنار در آشپزخانه ايستاده بود و تند و ت

  !تا عكس نديم كه تو روزنامه نميزنن! ازش عكس گرفته باشيم

 ياد گرفت !ياد گرفت! واسه همين روزا بود ديگه! فكر ميكني واسه چي نميذاشتم از خونه بره بيرون! نبايد عكس بگيره زن: مال فرياد كشيد

  !كه يه جاي ديگه هم هست

  ! اون حتي شناسنامه نداره كه بتونين ثابت كنين بچه شماستآخرش كه چي؟: سوسن جرات كرد و گفت

گفتم تو حاال ميخواي بكشيش، من ! به مادرشم گفتم! از همون اول! تو چي ميگي؟ آخرشو همه مون ميدونستيم: مال به سمتش خيز برداشت

  !ميتونست قبول نكنه! قبول كرد! يكشمشهيجده سال ديگه م

  !بذار بره! ولش كن! گناه داره مال: سوسن سر به زير انداخت

  كار خودت بود؟ كار تو بود نه؟ كجا رفته؟! چه حاضر جواب شدي: مال بي هيچ فكري سيلي اي در صورت او زد كه برق را از سر سوسن پراند

  .سوسن اشك ريخت

 ه؟ كجاست؟ اگه نباشه شكم تو لجنو چه جوري سير كنم؟ چند وقت ديگه مردم ميفهمن دعاهام ديگه كار نميكنه،كجا رفت: مال فرياد بر آورد

  كجاست؟!  نونمون قطع ميشه بدم،"خبر"ديگه نميتونم از هيچ چيزي بهشون 

طولي نكشيد تا او را .  به حياط ميرفتبه دنبالش دويد كه فرار ميكرد و. در برابر سكوت سوسن ايستاد و لنگه دمپاييش را از پا بيرون كشيد

  .به دست آورد

  .سوسن ميتوانست بوي گند اصغر كله اي زردنبو را با آن شكم گنده اش حس كند

  .ميتوانست ابروهاي پر و اخمالود زن اجاق كور و چاق او را ببيند

  . برو به سالمت!نهالم

  .من اصغر را تحمل خواهم كرد



   ����ن–�
	 و �زا��� 

  
  

                                                                                                                                                   http://story-saman.blogspot.com/ 

53 

  .، در دل گفته بود و رفته بود نهال او را بوسيده بودول وقت، وقتياين چيزي بود كه آن روز صبح ا

 . چاق كردشهناز پشت ميز كوتاه مال نشست و چپق او را براي خود

  

 

  شاهين مياد؟: ظرف را روي ميز گذاشت

چي؟ : نهال را ديد زد، از باالي پلكش خطيبي سر از روزنامه هر روز صبحش بلند كرد و عينك گرد و ريزش را روي بيني پايين آورد

  ...نميدونم

  .مياد؟ اينو پختم: آنرا مقابل عمويش گذاشت. نهال باز ظرف را برداشت و به سمت او رفت

  تو كي اينو پختي؟! نهال: خطيبي عينك را برداشت و آنرا در جيب پيراهنش گذاشت، كنار دستمالش

  .شاهين الزانيا ميخواد. الزانيا. اآلن: نهال به ظرف نگاه كرد

  مگه الزانيا داشتيم؟! اصالً حواسم نبود داري چه كار ميكني: خطيبي ريز خنديد

  .شايد نياد. نميدونم بياد يا نه: خطيبي نگاهي به در انداخت كه. نهال سرش را به عالمت مثبت تكان داد

  نياد؟ چرا؟:  و نگران پرسيدنهال به تندي

  !قرار نيست كه هر روز بياد! اشته باشهخوب شايد كار د: خطيبي لبخندي زد و دستش را گرفت

  !مياد كه بريم عكس بگيرم! مياد: اما نهال اصرار كرد

  نهال تو ميخواي عكس بگيري؟: خطيبي دقيق او را نگاه ميكرد

  .ميخوام عكس بگيرم: نهال مطمئن پاسخ داد

  ...ه شاهين زنگ بزنم ببينم خونه هست يا نهبذار ب... ما ميريم اونجا... خوب: خطيبي موهاي او را از جلوي چشمانش كنار ميزد

همچنان كه با انديشه اي نفهم به نهال نگاه ميكرد و سعي ميكرد بفهمد در وجود او چه ميگذرد، صحبتش . و بلند شد و به سمت تلفن رفت

  ...غذاي بازارو كه فرستادم ميريم.  ميريميكساعت : را تمام كرد و به او گفت

  .انه دويدنهال به سمت پله هاي خ

 .خطيبي ظرف او را در يخچال گذاشت

  

  

سارا و تارا او را بوسيدند و .  يك شمع روي يكي از سه كيك كارخانه اي كه روي روزنامه ها بودند؛معصوم شمع روي كيك ها را فوت كرد

  !لي گرونهچرا اين كارو كردي؟ اين خي! سارا! سارا: معصوم فرياد كشيد. كادوهاي خود را به تندي باز كردند

  !ولي آخريش بود، شانس آوردم! نه زياد: سارا خنديد
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هر وقت از جلوي اون مغازه رد ميشدم اين منو ! واي: گفت.  را برداشت و مقابل خود گرفت رنگعصوم با شادي بوليز بافتني نارنجيم

  !ميخكوب ميكرد

  !ديگه شبا يه پتو كمتر داري! م هست هگرم: تارا خنديد كه

  !يعني نبايد هيچي روت بندازي! با اين ميشه دوتا پتو كمتر: افتني را مقابلش گرفتو جورابهاي ب

  ميخواي برم دم در بخوابم؟: معصوم او را بوسيد

  !دم در زيادم با اينجا فرقي نداره: سارا سيگاري آتش زد و كيك خود را برداشت

  . از كيكش زدخنديد و گازي كوچك

 ! امشب كار تعطيل!يه جشن هم با اونا داريم. طيبي ميريم پيش خ آخر وقتشب: تارا گفت

  

 

  .بگير: نهال چسپيد به ديوار و گفت

  .خيره به لنز درخشان ماند، كه در چشمانش ستاره مينشاند

   نهال؟از چي خالي ميشي:  دكمه را با ترديد فشار داد و سر بلند كرد".خالي ميشم": به ياد آورد. شاهين از بين دوربين او را نگاه ميكرد

  .ولش كن شاهين. از درد يه عمر بيماري. از درد: خطيبي كه روي يك صندلي نشسته بود و با ليواني چاي بازي ميكرد گفت

  ...نهال. معذرت ميخوام: شاهين او را نگاه كرد و سر به زير انداخت

  ...صبر كن... نه... بيا اينجا بشين. بيا: دست او را گرفت.  رفت نهالبه سمت

دلت ميخواد چه ... تو: او را تماشا ميكرد. به چشمان يكدستش و سايه اي كه از موهايش بر زيبايي آنها مي افتاد.  و او را نگاه كردايستاد

  جوري عكس بگيري؟

  .تو بگو: لبخند زدبا لبان بسته نهال 

  .بهم بگوميخواي كجا باشي؟ دلت ميخواد كجا باشي؟ . خودت بگو. تو بگو: شاهين سر به اطراف جمباند

  .كجا؟ همينجا: نهال انديشيد

دلت ميخواد كجا . بگو. اين چيزيه كه پدرم ميگه... من فكر كنم ميفهمم چي ميگي: شاهين مستاصل سر به اطراف تكان داد و مقابلش نشست

  كجا؟ دلت ميخواد كجا باشي؟... وت، پيش پدر و مادرت، كنار دريا، توي جنگل، توي جادهمباشي؟ تو خونه ع

  ...سوسن... من: كه به سمت پنجره يخ زده. سرش را به آرامي چرخاند، نه به سمت عمويش. ال كمي از او فاصله گرفتنه

  سوسن؟ ميخواي پيش سوسن باشي؟: شاهين با پيروزي برخاست

  !نه: نهال بي اختيار و به بلندي فرياد كشيد
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من مثل اون دختر يه ... كنار درخت سوسن باشم... دلم ميخواد: ترل ميكردنكاما نهال خود را . به سمتش رفت. فريادش خطيبي را از جا پراند

  .ميخوام كنار درختش باشم. يه درخت كه مال سوسنه. درخت دارم

  درخت؟ درخت سوسن؟ اون فرق داره؟: شاهين گامي به مقابل برداشت

  .فرق داره: نهال به تندي پاسخ داد

   هستي، به چي فكر ميكني؟وقتي اونجا: شاهين به سمت دوربينش ميرفت

  .سوسن بيچاره س. كه سوسنو دوست دارم: نهال باز نگاه از او گرفت

  ميتوني؟ . به سوسن فكر كن. به همون فكر كن: گفت. شاهين نگاهي به خطيبي انداخت كه باز بر جاي خود نشسته بود و سوالش را فرو خورد

  اآلن شبه يا روزه؟... نهال: دوربين را رها كرد و به سمت نهال رفتباز . مكث كرد

  ...داره دعا ميكنه... داره گريه ميكنه. يخ زده.  كنار پنجره... توي اتاق...سوسن اونجاست... شبه؟ شبه: نهال بر خود لرزيد

  ميبينيش؟ بوي اون اتاقو حس ميكني؟: شاهين دست بر شانه هاي او گذاشت

  ...بايد درستش كنم... من... من... تمن سردم نيس. ميبينم. حس ميكنم: نهال بي نگاه گفت

  چي رو درست كني؟: شاهين با دستان سرد صورت او را گرفت

  !شاهين: خطيبي فرياد كشيد

  .دست خودم نبود. معذرت ميخوام آقا خطيبي: صداي او هر دوي آنها را به خود آورد

  ؟ميدوني چيه. يه چيزي توي عكسا هست. گوش كن. نهال: به تندي به نهال برگشت

  !آدمو خالي ميكنه: نهال پاسخ داد

! انگار هزار تا دهن داري و هزار تا زبون مختلف بلدي! ميدوني چرا؟ وقتي عكس ميگيري با همه وجودت با ديگران حرف ميزني: شاهين گفت

  !ا اينجابي! از سوسن بگو! بيا عكس بگير و هر چي ميخواي بگي رو با همه وجودت بگو! بيا! اونوقت همه حرفاتو ميفهمن

  .او را مقابل دوربين كشيد

  . كه با ولع نگاهش ميكرد رد شد و گوشهايش را بر جيغهاي درون سرش بست"جن"نهال با احتياط از كنار 

  .خطيبي سيگاري روشن ميكرد و با شگفتي آندو را مينگريست

 .ميترسيد كه باور كند

  

 

  .شاهين ميفهميد اون چي ميگه. عجيبه بارمان -

  .انگار ميفهمه نهال چي ميگه. شاهين حرفاي عجيبي ميزنه: خطيبي ادامه داد. او را نگاه نميكرد.  از سيگار گرفتبارمان كامي

  چرا كه نه؟: بارمان كامي ديگر گرفت
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  چي رو چرا كه نه؟: خطيبي سر بلند كرد و نگاهش كرد

  چرا نميذاري اون بهش نزديك بشه؟: بارمان خاكستر را تكانيد

نهال ! فرار كرده بارمان! اون ميگه جن ميبينم! اراجيف كردن تو سرش! نهال رو خرافاتي كردنميدوني داري چي ميگي؟ : دخطيبي سر جمبان

  .كار من جرمه. من بهش پناه دادمميفهمي؟ . شكنجه شده و فرار كرده

 مشروب؟ تو ميدوني چي ميگي؟ نوشيدن تو چي:  و ليوان را مقابل چشمان او باال گرفتبارمان جرعه اي از شراب دست ساز خطيبي نوشيد

  . تو با اون پسره مشروب خوردي. كه مشتريتهمخصوصاً همراه غريبه اي .هم جرمه

سرو وضعش خوبه، به نظر مياد . من نميدونم اون چه كاره س. نميتوني منو مجبور كني كه بهش اعتماد كنم: خطيبي بي حوصله نگاهش كرد

 هيچكس ولي... من يك كم باهاش آلماني صحبت كردم و ديدم انگار اون از من مسلط تره... خوب. ان بودهميگه خارج از اير. د باشهثروتمن

! چرا؟ چرا اونورو ول كردن ميخوان برگردن؟ مگه اينجا چي داره؟ نه بارمان. از پدرش حرف ميزنه و ميگه اونم قراره برگرده. دورو برش نيست

خيلي . هيچ وسيله اي ندارهتقريباً ش ه خونتوي ... شه خون... م چند درصد حرفاش درستهنميدون. من به اين پسره اعتماد ندارم

  .اما به خاطر نهال رفتم. حتي چند بار تصميم گرفتم ديگه نرم...مشكوكه

رو به  مه دردسرانهال با بيرون زدنش راه ه. خطيبي: گفت.  ميباردنرميبارمان ليوانش را برداشت و به سمت پنجره رفت و ديد كه باران به 

  .بهش فرصت بده. شايد شاهين بفهمه. من و تو هيچي از حرفاش نميفهميم. خودش باز كرده

   بگم جن ميبينه؟چي بگم؟ بگم اين دختر فرار كرده؟: خطيبي دستمال از جيب بيرون كشيد و پيشاني اش را با آن پاك كرد

  .حاليش ميكنم. ش قرار بذاريه روز باها. من براش توضيح ميدم: بارمان به سمتش برگشت

اآلن فلور از . من ميرم: بارمان ليوان را روي ميز گذاشت و به سگش اشاره كرد كه بلند شود.  كردبراندازخطيبي با چشمان بي رمق او را 

  . ميادنقاشيكالس 

 .دوستش دارم! مازش نميترس: خطيبي خنديد و خواست چيزي بگويد كه بارمان با اشاره دست او را به سكوت دعوت كرد

  

 

 و در را المپ را خاموش كرد. گرمايي به آن نفوذ ميكند خارج شدكه نهال رادياتور كوچك اتاق پرنده ها را روشن كرد و وقتي مطمئن شد 

.  شدكف دستان خود را باز كرد و به نگاه كردن آنها مشغول. دستش را با بخاري كه از دهانش خارج ميشد گرم كرد و سپس ايستاد. بست

  نهال چه كار ميكني دخمري؟: صداي عمويش او را به خود آورد

  !سردم شد عمو: گفت. به سمت در آشپزخانه دويد و آنجا يك ليوان شير داغ گرفت. نهال خنديد و دست در جيب كرد

ليوان را به .  سردش نميشده استميدانست كه خطيبي نميداند كه او قبالً. نهال سر به زير افكند. خطيبي با دست موهاي او را به هم ريخت

زير چشمي نگاهي به مشتريهاي نورسيده انداخت و منو را از روي كابينت برداشت و به سمت آنها . لبهاي خود نزديك كرد و شير را فوت كرد

  .بفرماييد: رفت
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  !همه جا تعطيله! چقدر خوب شد كه باز بودين:  كنارش مينشاند،زن كودكش را روي يك صندلي

اما اگر در بزنين . ساعت يازده درو ميبندم! اينجا هميشه به روي مشتريا بازه خانم:  و خشكش را با پيشبند پاك كرد دستان تميزخطيبي

  !هستم

  .ختممراسم  براي قزوينداشتيم ميرفتيم . ما مسافريم. فكر نكنم ديگه مزاحمتون بشيم: مرد كه منو را نگاه ميكرد لبخند زد

  .تسليت ميگم: اختخطيبي سر به زير اند

: آويز مقابل در دنگ دنگ صدا كرد. دستگيره در چرخيد و كسي وارد شد. نهال روي يك صندلي نشست و باز مشغول فوت كردن شير شد

  بيداري صاحبخونه؟

  !بيا تو! پسر گل خودم! به: خطيبي سر از شستن ظرفها برداشت

  !بستن در فقط يه تشريفاته! اينجا هميشه بازه: توضيح دادخطيبي . شاهين وارد شد و با تعجب به مشتريها نگاه كرد

  . امشب سردم شد!دارم كامالً خالي ميشم. شاهين: به آرامي گفت. جا گرفت  اونهال دويد و مقابل.  نشست جاييشاهين لبخندي زد و

   قبالً سردت نميشد؟مگه: شاهين پرسشگرانه نگاهش كرد و به زمزمه اي كه در صداي تلوزيون به گوش خطيبي نرسد گفت

 اما پر بودن خيلي ، جن ميادتو ميتوني بازم ازم عكس بگيري؟ تا وقتي كه ديگه هيچي توم نباشه؟: ادامه داد. نهال سر به اطراف جمباند

  ...سنگينه... بدتره

   توي تو هست نهال؟چيجن چيه؟ : صدايش را آرامتر كرد. از خودش شرمش ميشد، اما نميتوانست تاب بياورد. شاهين پاسخي نداد

  .بخور. ولرم شد: ليوان شيرش را مقابل شاهين گذاشت. نهال باز سر به اطراف جمباند

  ...شماها اونو ندارين. نميدونم چيه: بعد به آشپزخانه نگاه كرد

  !همه آدما يه چيزي تو خودشون دارن! داريم: شاهين ليوان را كنار زد و به تندي دست او را گرفت

خطيبي . كشيد وقتي ديد كه خطيبي از آشپزخانه بيرون آمده و مشغول گرفتن سفارش شام از مشتريهاي بي وقتش استخودش را عقب 

  .سپس به سمت آشپزخانه روان شد. ايستاد و مدتي آندو را نگاه كرد

  يه سيگار به من ميدي؟... يه: نهال رو به شاهين گفت

  سيگار؟ مگه تو سيگار ميكشي؟: شاهين نگاهش كرد

  . خاليم ميكنه.يه بار دوست عمو بهم داد: هال پاسخ دادن

  . اون يكي ميزپشت. بيا بريم پشت اون ديوار: شاهين سيگاري در آورد و روشن كرد

  ...يه دقيقه بيا اينجا! شاهين: بلند كه شدند صداي خطيبي او را به خود كشيد

  ...اون خودش... آقا خطيبيببخشيد : شپزخانه ميرفت داشت توجيه مي آوردآشاهين همچنان كه به سمت 

  ...جلوي چشم نباشين بهتره... بهتره برين توي نشيمن:  دادراه پله خانه را كه در انباري بود به او نشانخطيبي دست بر شانه او گذاشت و 

  ...اون خودش دوست داره صحبت كنه: شاهين سر به زير انداخت
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فكر ميكنم تو ... كمكش كن. بهش بگو اجازه داره همه چيزو بگه. منو ببخش شاهين: ر داد فشا كه بلندتر بودخطيبي دستش را بر شانه او

 ...تنها كسي هستي كه ميتوني كمكش كني

  

 

به اين فكر نميكرد كه بايد آنها . در جيبهاي سوراخ كاپشن دست دو فشار دادرا  بر خود لرزيد و دستانش در سرما. تارا كنار درخت تكيه داد

ميدانست كه او هر كجا باشد . از الي در نگاه كرده بود و ديده بود كه يكي از ماشينها در خانه نيست.  مهم نبود تا وقتي كه آنجا بود.را بدوزد

. تارا بيشتر پشت درخت انتهاي كوچه كشيد. بايد خودش باشد. از انتهاي كوچه دو نور وارد شدند. انتظار كشيد و انتظار. شب را باز ميگردد

.  راننده باز شد و دختر نوجواني بلند قامت و زيبا پياده شد ديگردر سمت. اما مثل هميشه دو بوق نزد.  مقابل در پاركينگ ايستاديلاتومب

  ...باور كن... فلور... فلورم: گفت. خودش بود. راننده پياده شد پي اش

  ميخواي من باهات نيام؟! تو همش با اونايي:  مكث كرددختر

  !اينو بفهم! من بدون تو هيچ جا نميرم: ه آغوش كشيدبارمان او را ب

  .همين براي امشبم كافيست: يك لحظه چهره او را ديده بود. تارا سر به پشت تنه درخت كشيد. يدانچرختارا سر به سمت 

  ... ببخشمنو... ميدونم بد مستي ميكنم... فلور: بارمان به آرامي لب بر لبان دخترش نهاد و بوسه اي كوچك از آن گرفت

  مگه من سلطان قلبت نيستم؟: فلور به آرامي دست به موهاي او كشيد

  .نگذاشت او پاسخي دهد و به خانه رفت كه سرايدار درش را باز كرده بود

  سلطان قلب؟ مگر تو دخترش نيستي؟: كرده بوداخم . تارا به درخت چسپيد و سيگارش را آتش زد

  .همين كه ميتوانم او را ببينم به همه چيز مي ارزد: فيلتر را زير پا لگد كرد و با خود گفت. را كشيدكنار درخت تكيه زد و تا انتهاي سيگار 

 .اين هم از عشق بازي امشب ما

  

 

  !عموت خيلي خوش سليقه س: شاهين نگاهي به اطراف انداخت و نشست

  !بايد بگم بياد خونه ما رو هم درست كنه: لبخندي زد و ادامه داد

  ميديش به من؟: ن دراز كرديدستش را به سمت شاه. نشستلبه اش   بر يك وريل تك نفره مقابل او نگاه كرد ونهال به مب

  .بيا. آره: فراموش كرده بود. شاهين نگاهي به سيگار انداخت

گفت من . فت منو ببخشبهم گ. گفت ميتوني همه چيزو به من بگي... عموت: گفت. سيگار را به دستش داد و او را نگاه كرد كه كامي ميگيرد

  .ميتونم كمكت كنم

  .همين. ميخوام خالي بشم. فقط ميخوام خالي بشم. من به كمك احتياجي ندارم: نهال شانه باال انداخت
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  من ميتونم؟ ميتونم با عكس گرفتن خاليت كنم؟: شاهين پا روي پا انداخت

  .ميتوني: ه سخن ميگفت پاسخ داد داد و به آرامي با لبان نيمه بسته، همچنان كه هميشنهال سر تكان

  ... سيگارش را در ظرف مقابلش تكاند خاكسترناشيانه

  نهال؟ -

  .نهال سر به سمتش بلند كرد

  داشتي؟... تو سرطان نداشتي چي توي وجودت هست؟ -

 سرطان چيه؟ -

 .يه مريضيه -

 عمو بهت گفته؟ -

  چرا نرفتي مدرسه؟تو. بچه هايي كه سرطان دارن مدرسه هم ميرن. ولي تو سرطان نداشتي. آره -

 عمو گفته بهت بگم؟ -

 .اگه خواستي برو ازش بپرس. خودش گفت. آره -

 .مال بابامه. مال نذاشت برم مدرسه -

 بابات؟ بابات نذاشت بري مدرسه؟ -

 ميگفت مادر .ميگفت مال مادرتو صيغه كرد تا تو رو ازش بگيره. زنش ميگفت حروم بودم. من دختر زن صيغه ايش بودم. بابام كه نه -

 .من زن خراب بوده

 چرا؟ اگه بابات نبوده واسه چي تو رو ميخواسته؟ -

 .ميخواسته منو واسطه كنه. منو الزم داشته -

 واسطه؟ -

  پس تو اآلن اينجا چه كار ميكني؟ واسطه چيه؟... يعني: شاهين با بهت نگاهش ميكرد

  مادر خودت كجاست؟واسطه چيه؟ مال اآلن كجاست؟ : شاهين بي وقفه سوال ميكرد. نهال نگاهش ميكرد

تو هم نميدوني واسطه چيه؟ هيچكس : كامي ديگر گرفت بر لبه مبل نشسته بود  صاف شانه باال انداخت و همانطور كه بي تفاوتنهال

  . نميدونه واسطه چيه

  ...بهم بگو: دست او را گرفت. شاهين جلو كشد

  چي؟ چي بگم؟: دست خود را در دست او فشرد. نهال به دستش خيره شد

  واسطه چيه؟: شاهين كمي نزديكتر شد
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يه ظرفه كه . واسطه يه ظرفه: به صداي جيغ درون سرش گوش نميداد. نهال سعي ميكرد فكرش را جمع كند و كلمات را درست به كار ببرد

  ...تقاونو. وقتي از طلسم پر ميشه نبايد چيز ديگه اي توش باشه و نبايد كارايي بكنه كه خالي بشه. از طلسم پر ميشه

  چي ميگي؟ طلسم چيه؟:  و كالمش را بريدشاهين با نفهمي سر جمباند

وقتي من پر شدم ! من ظرفش بودم!  طلسم مينوشت، معجون ميداد به مردم دعا و!جادو ميكردمال ! جادو! طلسم: نهال مصرانه توضيح ميداد

  !چون حرومزاده بودم ميتونستم! تونستم هر كاري رو با خون خودم بكنم

  چي ميگي؟ با خون خودت؟ چه طوري آخه؟: نميتوانست آن مهمالت را باور كند.  بلند شد و ايستادشاهين

  ...اينجوري: نهال به چشمان او خيره شد و كف دست خود را برايش گشود

 لحظه اي او را به در. ست همه آن دردها را حس كندنميتوا. رو برگرداند. ابرو در هم كشيد. شاهين نزديك شد و به كف دست او نگاه كرد

بي .  ايستاد،به تندي از انبار پشت آشپزخانه گذشت و مقابل خطيبي كه ظرفها را در قفسه ها ميگذاشت. بغل زد و از پله ها پايين كشيد

  ...نميذارم!  با اين چه كار كرده؟ من ميبرمشبرادر زاده ت: ر و پر از خشم فرياد كشيداختيا

نهال فرار . اون نسبتي با من نداره:  به كناري نهاد و به آرامي رو به شاهين گفت،بشقاب را در قفسه نگذاشته. خطيبي به چشمان او خيره ماند

 .كرده شاهين

  

  

  !بيدار شو! نهال! نهال -

  چي ميگي؟: چشمانش را به سختي روبه خواهر ناتني اش گشود. نهال در جايش غلتيد

  ! بيارپا شو تا كسي خونه نيست چيزايي رو كه خوردي باال -

  ...م تار ميبين...چشمام: نهال در جايش نشست

  !يخ كردي! اگه باال نياري مريضت ميكنه! اون چيزايي كه بهت داده سميه: سوسن به پيشاني او دست گذاشت

  .ميفهمه: نهال بي حركت بود

  .اگه فهميد بگو دست خودم نبود: گفت. سوسن عقب كشيد و چهار زانو مقابلش نشست

  .بازم بهم ميده بخورم: طراف جمباندنهال سر به ا

 .واسطه به همين راحتيا نميميره. من طاقت ميارم: بي حوصله در جايش دراز كشيد

  

 

نهال : خطيبي پرده هاي جلوي در و پنجره ها را كشيد. سيگارش در دستش ميلرزيد. شاهين مقابلش نشسته بود و به او خيره مانده بود

  . من ميرم مشروب بيارم.همن كسي اينجا بيدارهبهتره نف. چراغا رو خاموش كن
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باز مقابل او . به او لبخندي زدبا لبان بسته . رو به شاهين داشت كه همچنان بهت زده نگاهش ميكرد. نهال از جايش بلند شد و اطاعت كرد

  .اما من گفتم. سوسن گفت به كسي نگم. عجيبه؟ من نميدونستم كسي نميدونه: نشست و گفت

  .داشتي منفجر ميشدي مگه نه؟ گاهي آدم نميتونه يه چيزايي رو توي خودش نگه داره: دست سردش دست او را در دست گرفتشاهين با 

  .ولي خيلي برام زياد بود. نميدونم: گفت. نهال سر به زير انداخت

  پس من چي؟: نهال نگاهي كرد و گفت. خطيبي با بطري و دو ليوان كنارشان نشست

  .و براي خودت ليوان بياربر: خطيبي انديشيد

 .بفهم مال و زنش كجا هستن. بذار حرف بزنه. بفهم باهاش چه كار كردن: خطيبي به زمزمه به دوست جوانش گفت. نهال بلند شد

  

 

.  كند فكر"او"تارا زير كسي كه در آن سرما نوازشش ميكرد و سر و صداي چندش آوري به راه انداخته بود، چشمانش را بست و سعي كرد به 

  چه ميشد اگر يك بار، و فقط يك بار ميتوانست با او سخن بگويد؟

تو چي؟ ! هنوزم عين دختراي دبيرستاني فكر ميكني؟ دختراي دبيرستاني پاك و معصومن!  سالتهنهتو بيست و : به عشق كودكانه خود خنديد

  !دم كثيف و آدمكشآيه 

  . ميماند تا تنها يك نظر ببينتشبه خود لعنت ميفرستاد كه هر شب كنار خانه اش منتظر

 !اين كارها مال بچه هاي معصوم است، نه من

  

 

. اما بوي پرنده ها آزردش. گرماي آنجا صورتش را نوازش كرد. نهال كالهش را بر سر گذاشت، ظرف ارزن را برداشت و به قفس پرنده ها رفت

  عمو كي جوجه ميدن؟: پرسيد. از قفس خارج شد و عمويش را ديد كه برگهاي حياط را جارو ميكند

  !بهار: گفتپاسخ خطيبي 

   ... خدا كنه جن جوجه ها رو نبره: و به قفس نگاه كردنهال كنارش ايستاد

  وقتي جوجه دادن يكيشونو ميدي به من؟: باز رو به خطيبي گفت

  !آخه تو داري بهشون ميرسي! همين اآلنم همشون مال توان: خطيبي يك وري نگاهش كرد

  .شاهين گفت امروز مياد. من ميرم الزانيا درست كنم: گفت. خند گرمي زدنهال لب

  .خطيبي دست از كارش كشيد و او را ديد كه دوان به آشپزخانه بازگشت

  .فقط اميدوار بود
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  نهال.ي وارد شدكس. آنرا روي ميز گذاشت و با چشماني سوزان مشغول رنده كردن پياز شد. نهال ماهيتابه بزرگ را از قفسه زير گاز برداشت

  خطيبي؟: بارمان به اطراف نگاهي انداخت. سرك كشيد و ديد عالوه بر دو مشتري جوان كه مشغول صحبت بودند، بارمان آنجاست

  .سالم بارمان -

ش را باال  حتي حاال كه از پياز اشك آلود بودند و ميديد كه او دماغ،ميتوانست برق چشمانش را ببيند. بارمان به سمتش برگشت و لبخند زد

  خطيبي نيست؟: ميكشد

  !صداش ميكنم: نهال به سمت حياط رفت

  چيزي ميخوري؟. گفت برگا رو بريزم تو كيسه ميام: نهال به سمتش دويد. بارمان روي يك صندلي نشست

  .چاي گرم... آره... نهال؟ خوب: بارمان شگفت زده نگاهش كرد

  انقدر بزرگ؟: ان خنديدبارم. نهال برگشت و با يك ليوان بزرگ به سمتش رفت

  .سوسنم بزرگ ميخورد. بزرگ خوبه: نهال ليوان را مقابلش گذاشت

  !بشين: بارمان اشاره اش كرد

  !الزانيا! بايد برم غذا درست كنم! نه: نهال به تندي گفت

  . و به آشپزخانه دويد

آيا از اين ...  كه بايد بفهمم رااويي... جز او را... م؟ همه را ميفهممچرا من انقدر در مقابل فلور وامانده ا: بارمان در مسير نگاهش او را دنبال كرد

روست كه اينچنين در دنياي من خانه كرده؟ چون اينطور براي من كشف نشده باقي مانده؟ و آيا روزي كه او را كشف كنم برايم چون ديگر 

  در زندگي امكشف نشده و عزيزكه او  ميخواهم .زندگي من استاو همه زيبايي . نميخواهم او را كشف كنم. دخترها خواهد بود؟ نميخواهم

  .باقي بماند

  بارمان نرفتي نمايشگاه؟: خطيبي دنياي او را شكست

  . نرفتم.منم باهاش موندم. دير رفت مدرسه. فلور مريض بود: در صندلي جابجا شدبارمان 

  !تو ورشكست ميشي: خطيبي خنديد و سيگاري آتش خورده به دستش داد

  .هيچي مهمتر از فلور نيست. در ضمن... كارا ميگذره. اتفاقي نمي افته. مجتبي نمايشگاهه: ارمان آنرا از دستش گرفتب

  !تو نابغه اي بارمان: خطيبي عينكش را با دستمال پاك كرد و باز به چشم زد

  .ميدونم: بارمان درمانده سر جمباند

  .فقط فكر ميكنيم كه ميفهميم. چيزايي كه ما نميفهميم. ين ميفهمه اون چي ميگهشاه. با شاهين راحت حرف ميزنه: خطيبي ادامه داد

با خود . با جادو غذا ميپخت ،و مهتابيبارمان به نهال نگاه كرد كه در آشپزخانه اينطرف و آنطرف ميرفت و مثل يك پري كوچك الغر اندام 

 ه؟ميشه يه روز هم يه شاهين پيدا بشه كه فلور منو بفهم: انديشيد
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  . به توافق رسيديم شهناز خانمبلكهصحبت كنيم حاال بگو بياد : گفت. زن اصغر كله اي چادرش را جلوي صورتش كشيد

كسي ! من چند ساله دارم بهت ميگم مال! سوسن خانمو كسي نميگيره: لبخندش را زننده ميكردنددندانهايش . اصغر خنده اي كرد

  !به نفعشه زن من بشه! نميگيرتش

  !سوسن يه چايي بيار: شهناز گفت. نهال نگاه ميكرد. كنار آشپزخانه كز كرده بودسوسن 

  .سوسن از جا پريد

  !صبر كن: نهال مقابلش ايستاد. به سمت استكانها ميرفت

  چيه؟: پرسيدسوسن به زمزمه 

  چه كار ميكني؟: باز سوال كردسوسن . نهال چاقويي از كنار ظرفشويي برداشت

. خون خود را در قوري ميريخت. ايجاد كردتا كنار انگشت كوچك از انگشت اشاره  ،نزديك انگشتانش  دست،بر كفنهال خنديد و خراشي 

  !اآلن دعواشون ميشه! من يه طلسم دعوا دارم:  گفت و اميدوارنهال به زمزمه. سوسن بهت زده نگاهش ميكرد

  نيومدي؟: شهناز داد ميزد.  و او را در بغل كشيدسوسن سر به اطراف تكان داد

به چشمان تيره اش خيره شد و . وقتي برگشت او را در بغل گرفت و بوسيد. نهال به تندي دستش را شست و سوسن استكانهاي چاي را برد

  .زيبايي آنها را بوسيد

  .هيچ دعوايي نشد

 .اصغر و زنش گفتند كه باز خواهند گشت

  

 

  .هيچكس دنبالش نيست. نگران نباش. ببرش شاهين -

 مطمئني آقا خطيبي؟از كجا  -

 ...ميدوني! هيچ آگهي اي براش ندادن! مو به مو! من هر روز دارم سه تا روزنامه ميخونم -

  !نهال اصالً نميدونست عكس گرفتن چيه! من فكر نميكنم مال حتي از اون يه عكسم داشته باشه: صدايش را آرامتر كرد

  !دمو خالي ميكنه مال نميذاشته اون عكس بگيرهاما چون عكس گرفتن آ. بهم نخند: شاهين لبخندي لرزان زد

  .خطيبي خنديد

  !ور كه نذاشته اون بره مدرسه همونط!اين واقعيته! بهم نخند: شاهين معترضانه گفت

  !فاكتوراشم بيار من بهت پول لباساشو ميدم! برين تا هوا تاريك نشده! بلند شو: خطيبي دست بر شانه اش زد

  !به نهال نميرسه! لباسا ميره توي آرشيو! اصالً حرفشم نزنين: گذاشتشاهين انگشت مقابل بيني اش 
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  بريم؟: نهال از در انباري آشپزخانه خارج شد و به سمتش رفت. و نهال را صدا زد

  !يادم رفت برات يه روسري بخرم! كالهتم بكش رو موهات! مراقب باش:  به سرش كشيدخطيبي دست

  !و من امشب نميخرم: شاهين چشمكي زد

تو ماشين بمونين و فقط براي خريد ! گشت گذاشتن! مراقب باشين:  حتي حاال كه آنها جلوي در بودند،خطيبي دست از توصيه برنميداشت

  !نگيرنتون! كردن پياده بشين

  !اگه هم بگيرن، پدر من انقدر آدم داره كه بي سر و صدا درمون بيارن. نگران نباش آقا خطيبي: شاهين مكثي كرد

  ...يه جن كنارته... بيا اينور: ش را كشيدنهال دست

  .جنها در سرش داد و قال گذاشتند

  .شاهين به خطيبي نگاه كرد

 .خارج شدند و خطيبي را با دنيايي سوال تنها گذاشتند

  

 

 آخرِ ازه رسيده شبِبرگشت و به در نگاه كرد كه باز بود و ديد كه برفي نم نمك و درخشان در تاريكي ت. نهال بسته ها را روي زمين گذاشت

ديد كه شاهين از سه پله باال مي .  حياط خانه يك طبقه تشخيص دهدميتوانست اليه نازك يخ را روي زمينِ. بر زمين سرد مينشيند ،پاييز

  ...برو كنار بخاري گرم بشي: كاپشن خود را به چوب لباسي كنار در آويزان ميكرد. آيد و ديد كه پشت سرش در خانه را بست

  چرا زيادش نميكني؟: شاهين به سويش رفت. گرچه حرارتش كم بود اما دستانش را گرم ميكرد. ل به سمت بخاري رفتنها

  .و خم شد و شعله را زياد كرد

  شاهين؟: گفت. نهال نگاهش را از او برنداشت تا او راست ايستاد

  جانم؟: شاهين مثل او دستانش را روي بخاري گرفته بود

  .شاهين تو خيلي خوشگلي: يره شده بودنهال به چشمان او خ

  .خيره به او ماند  همشاهين

  .به او كه نميدانست نبايد اينچنين رك و بي پروا احساسش را بيان كند

  خيلي خوب؟. تو نبايد به پسرا اينو بگي. نهال: چشم به زير افكند

  .چرا؟ مگه حرف بديه؟ تو خوشگلي: نهال هنوز نگاهش را برنميداشت

تو برو ... نهال: پاكت سيگارش را برداشت. ندي گوشه لبش نشاند و به سمت كاپشنش كه لحظاتي پيش از تن درآورده بود رفتشاهين لبخ

  .ميخوام وقتي مياد عكسات حاضر باشه. پدرم به زودي مياد. بعدم با لباساي جديدت عكس ميندازي. اونوقت موهاتو درست ميكنيم. حموم

  ...آدمو. من از سيگار خوشم مياد. به منم بده: كنار كشيدنهال دستش را از روي بخاري 
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سعي . ولي سعي كن نكشي.  منم به همين خاطر ميكشم.آدمو خالي ميكنه: سيگار خودش را به سمت او گرفت. شاهين حرفش را قطع كرد

  .ولي بدترين راهه. سيگار راحت ترين راهه. كن يه جور ديگه خالي بشي

  .اون منو كتك زد. ولي هنوز از دستش ناراحتم. چرا نگم؟ ميخواستم به بارمان هم بگم: رفت و لبه مبلي نشستنهال بي خيال سيگار را گ

  ميخواستي بهش بگي خوشگله؟ به كسي كه كتكت زده؟ اون كيه؟: شاهين بي فكر پرسيد

  .گفت بايد گريه كني. دوست عمو: نهال شانه باال انداخت

  چرا؟ چرا ميخواست گريه كني؟: چهره او خيره شدشاهين در پشتي مبل فرو رفت و به 

  ...وقتي گريه ميكنم خالي ميشم. قبالً گريه نميكردم: نهال با صورتي شكفته نگاهش كرد

  قبالً گريه نميكردم؟:  و انديشيدتكان داد اطراف شاهين سر به

يا برو حموم يا برو . زود باش: از همانجا ميگفت. وشيدبه آشپزخانه رفت و براي خود ريخت و ن. او را تنها در وسط خانه درندشت رها كرد

  . صابون بشورباصورتتم . موهاتو خيس كن

 بارمان كيه؟ چرا كتكش زده؟: صداي در حمام را كه شنيد گوشي تلفن را برداشت و شماره خطيبي را گرفت

  

  

  ! شايد از سارا گرفتي...برات قرص گرفتم. بيا -

سارا كنارش . سرفه اي كرد و پتو را بيشتر به خود پيچيد.  قاپيد و با آب مانده در بطري آنرا پايين فرستادتارا قرص مسكن را از دست معصوم

  ...بدتر ميشي. تو نبايد اينجا بموني... تارا: نشست

  كجا برم؟: تارا بي حوصله و تب دار گفت

  ...همين يه امشبو. رو تو مغازه خطيبيب. يه شب كه هزار شب نميشه:  برگشتتارا و باز به معصوم به سارا نگاهي كرد

  ...سردمه... مگه اونجا هتله؟ اون حلبي رو بكش اينجا: تارا پوزخند زد و چشمانش را بست

  ...ولي: گفت. فتتش ميرآسارا به معصوم نگاه كرد كه به سمت حلبي پر از 

  !گفتم نه: تارا با تحكمي بيمارگونه فرياد كشيد

ما بايد بتونيم ! تارا چرا نميفهمي؟ ما از نظر همه مجرميم! تو خودتو به كشتن ميدي: به حلبي داد و فرياد زد آخرين هل را  با پايشمعصوم

  !مثل مجرما زندگي كنيم

  نميكنيم؟: تارا با تني پر درد خود را باال كشيد و بطري كثيف آب را به ميان اتاقك پرت كرد

  نميكنيم؟: و ته مانده غذا را

  نميكنيم؟:  راو لباس دست دوي خود

  نميكنيم؟: و چاقوي ضامن دارش را
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  نميكنيم؟: باالي آرنج باال زدتا آستين خود را 

  و لرزتتب! چه كار كردي؟ ديوونه اين چرك كرده:  ماند، كه همان لحظه رونمايي ميشد، روي آرنج اوكننده منزجر  مبهوت به زخم،معصوم

  با كي درگير شدي؟! به خاطر همينه

روم !  چه كار كنم؟ تهديدم كرد!هر هفته بيا پول خوبي بهت ميدمبا يه آشغالي كه گير داده بود : د را ميان دستانش گرفتتارا صورت خو

  !مجبور شدم! چاقو كشيد

   چيه؟ :سر بلند كرد و به آندو كه با حيرت نگاهش ميكردند چشم دوخت

  تو قبول نكردي؟: سارا آرام پرسيد

  آدم خر نديدين؟ چيه؟ : رياد ميزدف. تارا سر ميان دستهايش گرفت

  آدم عاشق نديدين؟ : سر بلند كرد و تب دار آن دو را نگريست

  !نميتونم! نميتونم! زير هر بي غيرتي ميخوابم اون جلوي چشمامه! بريدم! نميتونم: ش بلند تر ميشدفرياد

  !من ديگه نيستم! هر كاري! ميرم دزدي: بي پروا بغض فروخورده اش را بيرون ريخت

   كيو ميگي؟كي؟: لبخندش به گريه آلوده بود. سارا كنارش نشست و موهاي او را عقب داد

  .فرصت حرف زدن نداشت. كردميتارا نگاهش 

 ! رئيسيمتو هنوز: معصوم مقابلش نشست

  

 

  !چقدر با اين حوله با نمك شدي. اينارو بپوش. بيا: مقابلش ايستاد و لباسهايي را به دستش دادشاهين 

: شاهين به تندي عقب كشيد. به تندي لباسها را گرفت و حوله را از تن خود باز كرد. چشمان تيره و براق خود را به او دوخت و خنديدنهال 

  نهال؟

  .فكر كردم لباس تنت نيست. اي بابا: اما ديد كه او همه لباسهايش را به تن دارد

  .و به او خنديد

شاهين نفس راحتي كشيد و به آشپزخانه رفت تا شام را براي خودشان گرم . شت سر خود قفل كرددر را پ.  نهال لبخندي زد و به اتاقي رفت

  .فكر كرد كه بعد از گرفتن عكس چيزي بخورند. كند

  !تو نبايد بوليز خودتو زيرش بپوشي! اين بوليز كوتاهه! نهال: شاهين به وضع لباسهاي او نظر كرد و خنديد كه مقابلش بازگشت، نهال

  

  . لرزيدنهال

  .به تندي سر جمباند
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  .عقب كشيد

  .سرش پر از قيل و قال بود

  .تنش متشنج شد

  .گوشهايش را چسپيد

 .بي مهابا اشك ريخت

  

 

بي اعتنا به . هنوز چراغهاي مغازه روشن بودند.  را ميشناسدآن پيرمردميدانست كه بارمان . به مغازه پيرمرد نگاهي كرد. فلور مقابل باغ ايستاد

و بعد از .  حس نميكرد"برف"ديگر آنرا .  ميشدي بي رمقبرف سرد و پنبه اي كم كم تبديل به باران. هنوز افكارش پريشان بودند. آن گذشت

 را با خيالش گذشتهبه جايي ميرفت كه سالهاي .  از ميان باغ گذشت.خالي شده سر بيرون كشيدلحظاتي مهتاب را ديد كه از پس ابرهاي 

 حروف كلمه ،در نور مهتاب. دست بر تنه درخت كشيد.  ايستاد و ته سيگارش را زير كفش گل آلودش لگد كرد"درختش"مقابل . گذرانده بود

  .حرف نون را به سختي تراشيده بود. كه چهار سال قبل آنجا كنده بود تشخيص داداي را 

 حشيش داري؟: صدايي او را به خود آورد

  

 

  !من مجبورت نميكنم نهال -

  ... نميخوام كسي ببينتش...نميتونم نگاهش كنم... نميتونم: نهال به آرامي گفت. از صورتش پاك كرد و دستش را بوسيداشكهاي او را 

  ؟چي رو نميتوني نگاه كني: تي حرف ميزدبه سخ. تلوزيون پرحرف را خاموش كرد و مقابلش نشست. دستش را كشيد و او را نشاندشاهين 

شايد ...  شايد.ميخوام بهت بگم. ميخوام بگم: خم شد و آنرا با ترديد برداشت.  روي ميز روبرويش انداختنليوانگاهي به . نهال هق هق ميكرد

  ...شايد ديگه جيغ نكشن... جنا برن

  !بگو نهال! بگو: شاهين به پشتي مبلش تكيه داد

  .ونمنميت: بوي الكل همه سرش را پر كرد.  گلويش سوخت.نهال نفسش را حبس كرد و جرعه اي نوشيد

فقط ميدانست كه آنها . نميدانست آن دو چشم چه ديده اند. نميفهميد پشت آن دو چشم زيبا چه ميگذرد. شاهين بي حرف نگاهش ميكرد

. نه تنها او، كه ميليونها و شايد ميلياردها انسان ديگر. چيزهايي را نظاره گر بوده اند كه او در همه عمرش حتي از وجود آنها خبر نداشته است

  .هالش در دنيايي ديگر زيسته بودن

  .بطري را از روي ميز قاپيد

  در جهنم او چه گذشته بود؟



   ����ن–�
	 و �زا��� 

  
  

                                                                                                                                                   http://story-saman.blogspot.com/ 

68 

  

اما ميدانست كه همين . ميدانست كه او سيگار را واقعاً نميكشد و بي مصرف دود ميكند. نگاهش ميكرد كه سيگار براي خودش روشن ميكرد

 كه شايد "خود"همان . پس خودش را ميبيند. او انگشتانش را ميبيند. تي دهدحس گرفتن سيگار ميان دو انگشت ميتواند او را با خود آش

  ".بوسه بر سيگار بوسه بر خود است". هرگز نديده بود

  .حرف بزن. نهال: زيرلبي گفت

  .درخت دارهبه خاطر همين . اونم مثل منه. اون دختر:  گفت.صورت مهتابي اش مثل هميشه رنگي نداشت. اخم كرده بود. نهال نگاهش ميكرد

  كي؟: شاهين با نفهمي سر جمباند

من . من اونو توي چشماش ديدم. مثل تو. توي چشماش ديدم. دختر بارمان: بطري را از دستش گرفت. نهال بلند شد و به سمتش رفت

  .اونم يه درخت داره. فهميدمش

  . دارههركس يه حرفي داره كه نميتونه بزنه، يه درخت: نفسي گرفت و نوشيد. كنارش نشست

  تو هم يه درخت داري؟: با چشمان اخم كشيده اش به شاهين نگاه كرد

  ...ندارم. نه: شاهين مبهوت بود

كسي . اونوقت اون درخت ميشه مثل خونه ت.  كندرست يه درخت براي خودت ... فكر كردم داري:سر كج كرد و به چشمان او خيره شد

  . درختش بشينمدختر بارمان نذاشت من كنار. نميتونه واردش بشه

شاهين حس كرد اين اولين بار است كه او . كامي از سيگار گرفت. نهال بس نميكرد. شاهين بطري را از دست او كه بي فكر مينوشيد گرفت

او را به خود كشيد و بوسه اي بر . با ترديد دست دور كمرش انداختشاهين . چه لرزيد و چشمانش را بست. به معناي واقعي سيگار ميكشد

 .موهاي برهم ريخته اش زد

  

 

  .نصفه شب ميام... نميتونم اينجا بمونم... من ميرم بيرون -

 . خود بستپشت سر سارا و معصوم شود از اتاقك خارج شد و در را  پاسخ  بي اينكه منتظرتارا

  

 

  .خيلي خوبه. وقتي منو ميبوسي من خالي ميشم -

. دست پس كشيد و بلند شد. نميخواست آنطور آنجا باشد. نميخواست آنطور باشد. نهال سر عقب برد و شاهين او را بيشتر به خود كشيد

  .بلند شو:  ايستاد نهالمقابل

  .دست به سمتش دراز كرد
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  .بيا ميخوام ازت عكس بگيرم. بيا: شاهين او را نگه ميداشت. نهال دستش را گرفت و خود را باال كشيد

  ...بشين اينجا: او را به اتاق برد

  ...عاشق اين موهاشم: ميتوانست به خود بگويد. دستي در آنها كشيد. شفته و شانه نكرده اش را از صورت عقب دادآانو زد و موهاي مقابلش ز

. بوليزتو در بيار. نهال: گفت. نهال بي مقاومت بود. جرات كرد و پيراهن كوتاه را از تن او بيرون آورد. ابروهاي در هم ريخته او را صاف كرد

  .و بپوشفقط اين

  نميخواي؟: شاهين كنار گردنش را نوازش ميكرد. بغض كرد. نهال با چشمان مست و تيره اش نگاهش كرد

 .ميخوام. ميخوام: سرش به تندي ميجمبيد. لبه صندلي را گرفت تا تلو تلو نخورد. نهال به سختي بلند شد

  

 

  !وايسا ببينم -

  چيه؟ چيه؟: با دست يقه خود را آزاد كرد. د آمد و او را شناختپسر بعد از چند ثانيه به خو. تارا يقه اش را گرفت

  چيه عين سگ پاچه ميگيري؟: خود را عقب كشيد و تارا را با عصبانيت نگاه كرد

  باهاش چه كار كردي پيمان؟ چه كار كردي؟: تارا باز به او نزديك شد

  چي ميگي؟ با كي؟: پيمان به چشمان بيمار او دقيق شد

  !كشيكتو كشيدم! با اون: در خانه اي كه چند لحظه پيش دختر واردش شده بود اشاره كردتارا با سر به 

  !به خدا خودش خواست! چي ميگي؟ خودش خواست: پيمان نگاه به زير انداخت

  هر كاري بخواد بايد باهاش بكني؟ اونم اين وقت شب؟: تارا به خفگي فرياد كشيد

  !بيچاره شدم تا راضي شد برگرده! نه فرار كنه ميخواست از خو!تارا: پيمان مستاصل ماند

  چي؟ فرار كنه؟ از چي؟: تارا اخمهايش را درهم كشيد

  !گفت با عموم دعوام شده! نميدونم: پيمان كاپشنش را مرتب كرد و زيپش را باال كشيد

  عموش؟ اون عموشه؟ -

  كي؟ مگه تو ميشناسيشون؟: پيمان شانه باال انداخت

  .يك كم ميشناسمشون. آره. برو: تارا رو برگرداند

  پيمان؟: اما تارا باز صدايش كرد. پيمان راه افتاد تا برود

   ميخواي تا برام ازشون آمار بياري؟يچ: تارا ادامه داد. پيمان ايستاد و به او برگشت

  چي ميگي؟ چه آماري؟: پيمان نزديكش شد

  .همين. ميخوام بفهمم اين دختره كيه.  نيستموضوع اون چيزي كه تو فكر ميكني! گوش كن: تارا به خانه نگاه كرد
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  ...در ضمن. چهارده سالشه. اسمش فلوره... خوب: پيمان شانه باال انداخت

  .باكره هم نيست: به چشمان تارا خيره شد

  !نيست؟ چي ميگي؟ اون بچه س: تارا اطرافش را نگاه كرد

  .من نميتونم به دوستم خيانت كنم. قراره باهام تماس بگيره. ميخوام باهاش دوست بشم. هيچي نميخوام: پيمان به او نزديكتر شد

 .و راهش را به سمت سر خيابان پيش گرفت

  

 

  !توي همين عكس! چه اتفاقي داره مي افتاده؟ اون اينجا ميمونه نهال! بگو! بگو -

  .نهال به ستاره درون لنز خيره شد

  .خيره شد و خيره شد و عقب رفت

  .صداي جيغش را ميشنيد. پر رنگ و پر رنگتر. چشمهاي جن را در لنز ميديد

  !فكر كن تا خالي بشي! اگه ازش بترسي هميشه باهات ميمونه! ازش نترس! بهش فكر كن... بگو: شاهين بي صبر بود

  .گوشه چشم نهال درخشيد و اشكي بر گونه رنگ پريده اش غلتيد

  .خسته بود

  !به همه لحظه هاش! به همه چيزش! فكر كن! بذار بياد! الآره نه: شاهين فالش زد و باز دوربين را آماده كرد

شاهين بر .  نگاه ميكرد، كه تنها خودش ميدانست چه در خود داردبه نقطه اي نامعلوم.  به تندي،سر جمباند. لرزيد. نشست و كز كردنهال 

  !ميتوني بگي؟ بلند بگو! بهش فكر كن! نهال: نيمرخ صورت زيبايش فالش زد

  .با منه. اون اينجاست. نميتونم: ت و ريختنهال اشك ريخ

  .هرچقدر خواستي بخور. برو براي خودت مشروب بريز: شاهين دوربين را رها نميكرد

اگه : دستش بر دستگيره مانده بود. برخاست و به در چسپيدو لرزان  با كرختي  نهال. شاهين فالش زد.نهال به آرامي به دوربين نگاه كرد

  .بخورم ميگم

سر بلند كرد و قامت در را .  چهره اش را پوشانده بودموهاي آشفته. چرخاند و فالش زدشاهين دوربين را به سمتش . در چسپاندسر به 

  !بعد همه چي ميتونه تموم بشه... تو فقط از در برو بيرون... اگه از در بري بيرون: شاهين باز فالش زد. نگريست

دوربين را از سه پايه كند و به دنبال او رفت كه حاال با ليواني پر از . شاهين باز فالش زد. باز كردنهال سر به زير انداخت و به تندي در را 

 او را ديد كه نفس حبس كرد، چشم بست، اخم در هم ".اگر پدر اينجا بود همين كار را ميكرد": سحر سرخ رنگ روي زمين نشسته بود

 و با لرزشي پر از درك طعم داغ. ذاشتآهي كشيد و ليوان را مقابل خود گ. فالش زدشاهين . كشيد و محتواي ليوان را يك نفس سر كشيد

 از .نفس حبس كرد. شاهين فالش زد. با دست ديگر ليوان را پس زد. حس شيرين، همچنان كه چشمانش بسته بود بطري را از ميز قاپيد
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دامن كوتاه زرشكي رنگ و بوليز بافتني راه راه و سياه آشفته كه با بر آن چهره رنگ پريده و موهاي . شاهين فالش زد.  نوشيد و نوشيدبطري

نميخواست به او . شاهين باز فالش زد و باز و باز. مست شود تا رها شود.  مستانه ميخواست كه مست شود چنينپوتين آنجا نشسته بود و

 همچنان كه نشسته بود . سرش تكان خورد.تلو تلو خورد نهال نشسته ".مردن بهتر از چنين با نگفته ها زندگي كردن": بگويد كه بس كند

  .سيگار: سر به جلو خم كرد

نهال چشم بست و با . شاهين به آرامي سيگاري روشن كرد و به دستش داد.  مجنون بود!سيگار! سيگار: نهال فرياد كشيد. شاهين فلش زد

 مهتابي كه پشت شاهين فلش زد بر چهره. ي حقيقيكام. ي عميقكام.  كامي گرفت و از بيرون خم شده به سمتي،در دوراناز درون سري 

: نهال چشم بسته تلو تلو خورد. شاهين فلش زد. و كامي ديگر گرفت و اشك ريخت. نهال كامي ديگر گرفت و خنديد. دود سيگار محو ميشد

  !ايناهاش! ايناهاش! اينجاست

  !اينجاست! اينجاست:  بي وقفه ميگفتكام ميگرفت و چنگ ميزد و. با پنجه دست بر لباسش چنگ ميزد

  .شاهين نتوانست فلش بزند

  .اين را هيچ دوربيني نتواند ثبت كند

  .دوربين را به كناري انداخت و مقابل او نشست

  كجا بود؟

 چه بود؟

  

 

  !برقص! اآلن ميان! برقص: سوسن گفت

  .نميتونم: نهال به راديو خيره ماند

  !برقص! برقص نهال: ن زدسوسن اصرار كرد و خودش را به رقصيد

  !برقص!  خيال كن من عروس شدم!برقص! برقص:  را باال برد اودستان.  را كشيد و او را روي گل وسط قالي كشيد نهالدست

ميتوانست . چشمانش را بست. "ميرقصيد"راديو سرودي ميخواند و او . لرزانش لبخندي زد و دستانش را باال نگه داشتبسته نهال با لبهاي 

صداي سوسن را . اما ميدانست كه هست.  نميدانست كجاست".جايي ديگر":  ميگفت درباره اشكه سوسنرا آنجايي .  را ببيند"جانآ"

انگار سرود در . نهال پا جاي پاي ديگر گذاشت. او را چرخاند. دستهاي او دستش را فشرد! برقص! به كسي نگو كه ميرقصي! برقص: ميشنيد

 باز پا جاي پاي . دست سوسن را فشرد.باز چرخيد. نهال باز چرخيد.  چيزي را در تن او ميكوبيد، اي در سرودچيز كوبنده. تنش ميتپيد

. باز چرخيد. پا جاي پاي ديگر گذاشت.  ايستاد.باز چرخيد. باز بست. چشمانش را گشود. دي باز رقص. برگشت.باز چرخيد .ديگرش گذاشت

  .ديچرخيد و رقص. خنديد و چرخيد. خنديد. شنيد كه سوسن ميخندد.  باز رقصيد.برگشت

  . فقط خنده اش بود و رقصش،حاال در دنيا
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  .برقص

 .برقص

  

 

  ...برقص... برقص -

نهال لبخندي . استخواب خانه دراز كشيده  روي تنها تخت، زير نور مهتاب نيمه شب،شاهين باالي سرش نشسته بود و او را ميديد كه برهنه

  ...همه شو گفتم... گفتم:  گشودزد و الي چشمان نمناكش را 

مي انديشيد كه هرگز . از جا برخاست و با ژاكتي تن برهنه خود را پوشاند. شاهين خم شد و بوسه اي بر پيشاني او زد. باز چشمانش را بست

 درمانده در يخچال را باز خسته و. من با او چه كردم؟ او به من اعتماد كرد و من به او خيانت. نخواهد توانست در چشمان خطيبي نگاه كند

گوشي تلفن را . ديگر به زمان نينديشيد. ديگر نميخواست به آن فكر كند.  و باز و باز،نفسي عميق كشيد. كرد و بطري آب را يك نفس نوشيد

همه .  كه كشيدههمه دردايي.  همه چيزو.همه چيزو به من گفت. نگران نباش آقا خطيبي: برداشت و دكمه تكرار شماره گيري را فشار داد

  .فقط همينقدر بگم كه اون چيزاي خيلي بدي رو تجربه كرده.  متاسفم.تجاوزايي كه بهش شده

  .بي آنكه منتظر شنيدن پاسخي باشد گوشي را گذاشت

  .اي كاش خطيبي بيايد و او را ببرد

  .اي كاش مرا كتك بزند

 ...بيا ما هم برقصيم... جنا دارن ميرقصن: نهال مي آمدصداي 

  

 

  !به ارواح خاك بابام ميكشمت! به خدا ميكشمت كامران -

  !اون عوضي ارزششو نداره! خودتو كنترل كن! تارا: ميتوانست حرارت تن او را حس كند.  عقب كشيد بهمعصوم او را

مرد اسم خودتو گذاشتي آخه تو اسم خودتو گذاشتي مرد؟ تو نا! ببين چي به روز اين آورده! نداره؟ چون نداره ميكشمش: تارا فرياد ميكشيد

  مرد؟

  !خفه شو تارا: معصوم تن نحيف او را كه روز به روز هم تحليل ميرفت به گوشه اي پرت كرد

  كجا پيداش كردي؟: روشن ميكردرو به كامران كرد كه با خونسردي كنار درختي سيگار 

م بكنه ميتونه يبهش گفتيم تا هر وقت هر كاري ميگ! بچه شماله! خودش آويزون شد: كامران با چشمان سياه و موهاي ژوليده نگاهش كرد

  !منم مجبور شدم! نكرد! خونه ما بمونه

  مگه من مرده بودم؟ هان؟ مگه من مرده بودم؟ چرا اين بدبخت؟: تارا خود را باال كشيد
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  ! تو خيلي وقته كه مردي تارا:كامران پاسخ ميداد. و به دختري كه با صورتي زخمي و تني پر از درد گوشه اي كز كرده بود اشاره كرد

! ديگه دور و بر ما پيدات نشه: فرياد كشيد. تارا با چشماني تب آلود و پر خشم نگاهش كرد تا دور شد. و راهش را به سمت بيرون باغ گرفت

  !ديگه نبينمت كامران! مشترياي عوضيتم مال خودت

  !از گشنگي ميميرين: كامران به همان بلندي پاسخش داد

حس كرد . شمانش از تب ميسوختچ.  كه معصوم دختر را بلند كرده است و او را به سمت اتاقكشان ميبردميفهميد.  به زير انداختتارا سر

پشت سر خود در اتاقك را بست و پالستيك را . از پشت سرخي چشمانش راه را تشخيص داد و پي رفيقش روان شد. ست كه كور شودحاال

  ميدوني چي ميگي؟ اگه اون مشتري نياره ما چه كار كنيم؟: معصوم مستاصل ميگفت. سرما وارد نشودپشت آن انداخت تا بيش از آن 

معصوم بطري آب را از گوشه اي برداشت و روسري خود . كناري نشست و آخرين سيگارش را از جيب بيرون كشيد و آتش زد. تارا پاسخ نداد

سالماشو خودشون برميدارن زخمياشو ميندازن : عصبي خنديد.  صورت دختر كشيدآب روي آن ريخت و بر خونهاي روي. را از سر باز كرد

  اسمت چيه؟ چند سالته؟! عوضيا! دور

  ...بيست سالمه... نازي: دختر بغض كرده بود

  چرا خونه رو ول كردي؟ كه اين بال سرت بياد؟! همچين بچه هم نيستي: معصوم سوتي كشيد

  .خواستم اينجوري بشهنمي: دختر روسري او را از دستش گرفت

 "مرگ"اينجا ! فكر كردي چه خبره؟ حلوا پخش ميكنن؟ نه جونم:  و بي رمق و سرزنشگر مسخره اش كردتارا دود را غليظ بيرون فرستاد

  .زنده زنده ميكشنت. پخش ميكنن

 . تماشا كرد،دختر او را كه دور چشمانش هاله اي سرخ نشسته بود

  

 

طوري اونا رو برام . همه اون حوادثو يادش مياره. زخماي روي شكمش خيلي اذيتش ميكنه: يبي نگاه كندشاهين نميتوانست به چشمان خط

اي كاش . نميتونين بفهمين چي كشيده. همه وجود منو سوزوند. تعريف ميكرد كه انگار همون لحظه اونجاست و داره اونا رو تجربه ميكنه

بي . نميتونستم ازش فيلم بگيرم. اشك ميريخت. درد ميكشيد. فرياد ميكشيد. ش ميلرزيدهمه وجود. ميتونستم ازش فيلم بگيرم تا ببينين

  ...فقط تو قبيله هاي بدوي آفريقا ممكنه چنين كاري رو با يه دختر بكنن. باورم نميشد. حس شده بودم

نميخوام يكي از اون آدماي ... يبيآقا خط: شاهين ادامه داد.  گرفته بود،خطيبي سرش را ميان دستهايش كه به ميز تكيه داده بود

هر . ميخوام همين حاال بگم كه اگه خواستين منو كتك بزنين. سياستمداري باشم كه منتظر ميشه تا شما حالتون بهتر بشه بعد بهتون بگه

  . حتي اگه خواستين منو بكشين. بكنينكاري دلتون خواست
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من . نه بيشتر. همين.  نوازشش كردم و بوسيدمش.فقط يك كم. عشقبازي كردممن با اون : گريستخطيبي سر بلند كرد و پرسشگر او را ن

هر كاري كه . و خيالتون راحت باشه كه همه كاري ميتونم بكنم. هر كاري بكنمبراش اضرم ح. ميتونم بگم عاشقش شدم. اونو دوست دارم

  .شما اراده كنين يا اون اراده كنه

  تو چه كار كردي؟:  مكث و طوالني اي كرد كه شاهين را ميكشت.خطيبي نميتوانست نگاهش را از او بگيرد

توقع زياديه كه وقتي تو چشمام .  كه بتونم خودمو جلوي چشماش و مالحت و زيباييش كنترل كنم...توقع زياديه: شاهين سر به زير انداخت

ر؟ چند شب تصوير چشماشو نگاه كنم و بهش فكر چند بار؟ چقد. خيره ميشه و بهم ميگه شاهين تو خيلي خوشگلي خودمو بزنم به اون راه

  .بذار يه كاري براش بكنيم. بسه آقا خطيبي. براش بسه. اما به اندازه هزار سال زجر كشيده. نكنم؟ ميدونم كه خيلي بچه س

  چه كاري؟ چه كارش كنم شاهين؟ به كي بگم؟: خطيبي به پاكت سيگار وامانده روي ميز نگاه كرد

ميتونم بسپرمش به يه . ميتونم از كشور خارجش كنم. من ميتونم هر كاري براش بكنم: را از مقابل چشمان او برداشتشاهين پاكت سيگار 

  .اون ميتونه هر كاري بكنه. بايد منتظر بشم تا پدرم برگرده. مشاور خوب تا اين خرافات از سرش بره بيرون

  مگه پدر تو كيه؟: خطيبي سر به اطراف جمباند

  . من به شما اعتماد ميكنم. شما به من اعتماد كردين:  فندك خيره ماندشاهين به آتش

 .ستمافيايه پدر من : فندك را خاموش كرد و دستش را روي ميز گذاشت

  

 

. خرعمو يه قابلمه بزرگتر ب: آنرا كف آشپزخانه گذاشت و گفت. نهال دستگيره بزرگ را با دو دست گرفت و ماهيتابه را از روي گاز پايين آورد

  . برنج درست كنيقابلمهاونجوري ديگه نميخواد دو تا 

ديد كه آفتاب بي جان ظهر پاييز ميخواهد خود را به زور . خطيبي او را نگاه كرد كه از كنار پنجره گذشت تا به كابينت برسد و قاشقي بردارد

از جا .  ميچيد بازارده را روي برنجها در ظرفهاي مشتريان چرخاند كه مرغهاي سرخ شل باز نگاهش را به نها.به آشپزخانه و رستوران بيندازد

  ...بذار منم هويج بچينم: پا نشست- سر،بلند شد و كنارش روي زمين

  !ميخوام تزئينشون كنم! خراب ميكني عمو:  او را كنار زدنهال با مچِ دست، دستِ

ببين اين : به سالن رفت و به كس نامعلومي گفت.  شد اي عصبيشروع كرد و كم كم خنده اش تبديل به قهقههرا  خنده آرامي خطيبي

  !ببين تو رو خدا! فسقلي به من ميگه خراب ميكني

  .و ديد كه مشتريهايش به او ميخندند

ه  و روزنامكنار بيايد با هر آنچه به جز اخبار تلوزيون و راديو. ميخواست كنار بيايد. دست برد و اشكي را كه از گوشه چشمش سرازير بود زدود

. خيره. خيره.  مقابلش نشست و به تصاوير متحرك آن خيره ماند.ر ميكندر زِكسي زِبه تلوزيون نگاه كرد و ديد كه .  در اطرافش رخ ميدادها

  .خيره
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  آقا خطيبي؟ آقا خطيبي؟ -

  ؟"عمو"حساب ما چقدر شد : پرسيدمرد .  حركت داده بود نگاه كردسر تكان داد و به مرد كه دست مقابل چشمانش

  چي داشتي؟: او لبخندي زد و پشت ميزش رفتخطيبي به عبارت 

  . نوشابه سه تا.ساالد دو تا.  يه الزانيا.دو تا قورمه سبزي: مرد شمرد

  .ديگه سفارش نگير. عمو قورمه سبزي تموم شد: نهال از آشپزخانه سر كشيد

  .آخرين ظرف را كه از قورمه سبزي پر كرده بود بست و روي بقيه گذاشت

  !نهال جون چرا انقدر كار ميكني؟ بذار منم يه كاري بكنم: ي حساب مرد و خانواده اش را كرد و كنار در آشپزخانه ايستادخطيب

  .سبزي هم معصوم و تارا پاك ميكنن. فقط ظرفا مونده كه سارا گفته ميام ميشورم. كارا تموم شد: نهال بلند شد

  ...منم كمكش ميكنم! اون طفلك تنهايي ميخواد بشوره؟ نه: كردخطيبي به كوه ظرفي كه كنار آشپزخانه بود نگاه 

  . خيال به راه افتاد و ظرفها را به ظرفشويي ريختيب

 .بيابد تا در آن گم شودرا ميخواست جايي 

  

 

اين دليليه  شايد هم.  باعث ميشه كه تو اونو كشف كنيسكس. سكس چيزيه كه باعث ميشه يه دختر خودشو به تو تسليم كنه: بارمان گفت

 .كه من نميتونم فلور رو كشف كنم

  

 

  .سوسن نميديد

  .سوسن چيزي نميشنيد

  .به سختي قدم از قدم برميداشت

  .فقط رنگهايي را ميديد كه مقابل چشمانش به تاري حركت ميكردند

  . دنيايش را سياه كرده بود، چشمانش مقابلِتور سفيدِ

  .ان وا ميداشتكوبش دست زدن متوالي مهمانها سرش را به دور

  .كسي آن وسط شلنگ تخته مي انداخت و قهقهه ميزد

  ."برقصد"د كه واما نهال آنجا نب

  .بوي عطرهاي ارزان قيمت مهمانها دل و روده اش را به هم ميپيچاند

  .سكه هاي طاليي كوچك و نقلهاي سفت بر سرش ريختند و مغز او را سوراخ كردند
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  .زنها كل زدند

 .او به حجله ميرفت

  

  

  !عطرمو ببين! ببين لباسمو! شاهين -

  عطر توي عكس نمي افته؟: و پشت دست خود را بوييد

با احتياط با كفشهاي پاشنه دارش .  بود پيدا از زير آن و همه اندام بي لباسشه پوشيدي تا زير زانوانششاهين او را نگاه كرد كه پيراهن حرير

  ...اينو ببين... اياخد:  رفت او بي اختيار به سمت شاهين .راه ميرفت

  .تو خيلي قشنگي نهال: به چشمانش خيره شد. دست برد و پشت گردنش را نوازش كرد

  .لباسا قشنگن: گفت. نهال با لبهاي بسته لبخندي زد

  . قشنگي"تو": شاهين به نرمي گفت

آدماي زيادي توي دنيا دنبال دخترايي مثل تو  هيچ ميدوني تو تا حاال كجا بودي؟: دست پشت كمر و زانوانش برد و او را از زمين بلند كرد

  ميگردن؟

  چرا؟: نهال با نفهمي پرسيد

  .هر لحظه ت. همه حركاتت. همه چيزت. تو خيلي خوبي: شاهين او را مقابل دوربين گذاشت

  .نهال شانه باال انداخت و مقابل دوربين دست به كمر ايستاد و سر كج كرد

   نگفتم؟ اين ژستو از كجا ياد گرفتي؟:شاهين سر از پشت دوربين باال كشيد

 ! اينجوري ميكنه"خر خودتي"عمو وقتي ميخواد بهم بگه : نهال شانه باال انداخت و با خنده گفت

  

 

  !آقا خطيبي باز كن تو رو خدا! آقا خطيبي -

هيكل خطيبي  ،دويدهروي خانه به بيرون در نوري كه از را. نهال از پي اش دويد.  مقابل در رساند،خطيبي نفهميد چگونه خود را پايين پله ها

  چي شده؟: معصوم را تشخيص داد كه كسي را بر پشت گرفته و همراه سارا و دختري ديگر آنجا ايستاده است

  !داره ميميره! داره ميميره: سارا پيراهن او را گرفت و التماس كرد

  !بياين تو: دو ماشين به تندي گذشتند. ميكرد كه آنجا را به خيابان اصلي متصل  انداختخطيبي نگاه به كوچه كوتاه

  .و راه را براي آنها گشود

  .نيمه جان را بر پشت خود به داخل كشيد تاراي ،سه دختر وارد شدند و معصوم
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  اين چش شده؟: خطيبي چراغ روشن كرد. خطيبي راهنماييشان كرد و معصوم او را بر كاناپه اي در اتاق نشيمن خواباند

  .زخمش چرك كرده تب كرده. تب كرده:  كردمعصوم كمر راست

  چه زخمي؟: خطيبي نگاه روي آن سه چرخاند.  ديگر بي حرف و مضطرب به گوشه اي ايستاده بودسارا اشك ميريخت و دخترِ

  .اين: معصوم كنار تارا نشست و آستين او را به سختي باال زد

  .زخمه: اما نهال نگاه ميكرد. و خيلي زياد بوداين براي آدم نازپرورده اي مثل ا. خطيبي نتوانست نگاه كند

  .معصوم با سر تاييد كرد

  .بايد ببرينش دكتر: خطيبي رو گرداند

  .نميشه: هر سه با هم گفتند

: گامي به جلو برداشت.  بر چشم زد از گوشه اي برداشت وعينكش را .آنها را باز كرد و باز بست. خطيبي دستي بر موهاي بسته اش كشيد

  .گه ناجور بشه بايد دستو قطع كننشنيدم ا

  ...اگر اين كارو نكنن ميميره: خطيبي ادامه داد. معصوم با ناباوري پيرمرد را نگاه كرد. دختر غريبه مضطرب تر شد. سارا بلند گريست

  ر؟ دكتر نداري؟ حتي يه نفيعني تو يه دوستِ! تو رو خدا آقا خطيبي: و معصوم به التماس. سارا فرياد كشيد كه نه

  !فكر ميكني اون بتونه چه كار كنه؟ اينجا؟ حتي مطمئن نيستم بياد: خطيبي به راهرو رفت تا گوشي تلفن را كه بر ديوار آويزان بود بردارد

 !ميخوام با بارمان صحبت كنم... سالم دخترم: شماره اي را گرفت

  

  

  .ي توي خونه تخطيبي درست نيست اين دخترا رو اينجوري راه بد: بارمان به زمزمه گفت

  ميخواستي بذارم بميره؟: خطيبي سرزنشگر و زير چشمي نگاهش كرد

  .اونجا شايد بتونم براش يه كاري بكنم. بايد ببريمش مطب من. وضعش خيلي بده: دكتر منتظري گفت

  يعني ميخواين دستشو قطع كنين؟: سارا تقريباً ضجه زد

  .و بهتره شما سه نفر هم نياين. چاره اي نيست. ده بايد بردارمحداقل بخشي رو كه چرك كر: دكتر سر به زير انداخت

  .من باهات ميام دكتر: خطيبي خود را جلو انداخت. جمله آخر را در حالي كه به چشمان آنها نگاه ميكرد گفت

  هيچ دارويي بهش نميدين؟: دكتر دستهايش را به او نشان داد و  خطيبي او را به دستشويي راهنمايي كرد

  .خود دارو خورده كه اصالً نميدونم به دارويي جواب بده يا نهانقدر سر: ار سر به اطراف جمباندبا حالتي تاسف بدكتر 

  .من ميرم خونه:  پشت سرشان سبز شد با چشمان مريضشبارمان را ديد كه. خطيبي در آينه به چهره او خيره شد

  .هيچكس جز دخترت برات مهم نيستتوي اين دنيا . برو: خطيبي پوزخندي زد و به سمت او برگشت

  .اگر بخواي ميمونم: مان او برگرداندبارمان چشمانش را از چش
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  .مثل اينكه سرما هم خوردي.. .من مجبورت نميكنم: خطيبي مقابل او كه بلندقدتر بود ايستاد

 هر دو داليل خودمونو ،من و تو. يزنمميدوني چرا اين حرفو م. اگر بخواي كنارت ميمونم. اجبار نيست: بارمان دست بر چارچوب گذاشت

  .داريم

 . به سمت تلفن خانه رفت،بي اينكه بخواهد حرفي ديگر از او بشنود

  

 

. همه چيز.  همه دنيا خاكستري بود. خاكستري را بيرون فرستاددودِ ، بسته خاكستريِ صبح بر صورتش افتاده بود و او مقابل پنجرهخاكستريِ

  .بي تو همه چيز خاكستري خواهد بود: پنجرهمانها، آن مطب و انعكاس چهره اش در آن خيابان، ماشينها، ساخت

چه باليي ميخواد سر اينا بياد؟ چه سرنوشتي در :  ايستاد بارمانخطيبي با انزجار كنار. حركت نميكردبعد از آن بي حسي قوي تارا 

  انتظارشونه؟

اونا هيچ آينده اي . بارها به اين فكر كردم: پيرمرد ميگفت. پاسخ نداد. ودخطيبي هم خاكستري ب. گشت و نگاهش كردبارمان سردرگم بر

  .ندارن

  .هيچكس آينده اي نداره خطيبي:  خاكستري گرداندبارمان نگاه به خيابانِ

كه ست مهم ني. اما من ميذارم نهال بره دنبال آينده ش: خطيبي دست روي سكوي مقابل پنجره كه گلهاي مصنوعي زينتش داده بود فشرد

  .اون ميره دنبال چيزي كه براش ساخته شده. كي اونو ميبره

  چه آينده اي؟ من و تو چه آينده اي ميتونيم براي اونا بسازيم؟: بارمان با چشمان كم خوابش او را نگاه كرد

نميدونم تا كي .  زندگي كنهنميدونم تا كي ميتونه با كينه هاش. من حتي نميدونم اون چي ميخواد: پشت به ديوار كنار پنجره تكيه داد

  .ميتونه به من اعتماد كنه

  ...اينو ميدوني؟ اون ميره. اون ميره خطيبي.  براي هميشه از دست بدمش كههمين دو شب پيش نزديك بود: در جا نشست

همه چيز همين . تهيچ آينده اي نيس: عصبي پرت و پال ميگفت. سرفه ميكرد. چشمانش را به پيرمرد دوخت كه با نفهمي نگاهش ميكرد

 اعتماد به كسي كه بتونه. اون دنبال اعتماده. اصالً بودن يا نبودن من مهم نيست. اون ميتونه بي من زندگي كنه. اون ميخواد بره. حاالست

  مي؟اينو ميفه. اون يه روزي ميره. بازم ميره. دو شب پيش رفت. به خاطر همينم ميره. اون به من اعتماد نداره.  حرف بزنهباهاش

شون اونا همه:  بر تخت بود اشاره كردبه تارا كه. خواست چيزي بگويد كه بارمان امانش نداد. خطيبي صندلي را جلو كشيد و كنارش نشست

ه گذشت"بايد برگردن تا . اونا بايد به دنياي خودشون برگردن. يه دنيا غير از دنياي من و تو. ناونا همه شون متعلق به يه دنياي ديگه. ميرن

  ...اونا به دنياي شيك و مجلل من و تو تعلق ندارن.  بسازن از نو"شونو

 . با بستن دهان خفه كرد،خطيبي كالمش را كه آماده كرده بود
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اآلن سرد ! بخور ديگه: خودش مقابل شاهين نشست. روي آن خالي كردرا نهال به تندي ظرف را روي ميز گذاشت و سس گوجه فرنگي 

  !ت موندمخيلي منتظر! ميشه

  مرغ؟:  را سوزاندششاهين تكه اي برداشت كه دست

  .ما بايد به هم قول بديم. تازه ياد گرفتم. اوهوم: نهال سر تكان داد

  چه قولي؟: شاهين تكه اش را در دست داشت و منتظر بود سرد شود

  .ار بخوريممن هفته اي سه روز الزانيا درست ميكنم تا تو بياي اينجا و با هم ناه: نهال پاسخ داد

  آخه چرا؟: شاهين تكه اش را در بشقاب گذاشت

  .منم دوست دارم بپزم.  الزانيا دوست داريچون تو:  فشار دادنهال دست دراز كرد و نوك بيني او را

  !اما الزانيا پختن سخته: نده گفتشاهين با خ

  .من دوست دارم: نهال سر به اطراف جمباند

  !باالخره يه روز خسته ميشي... باشه: شاهين باز تكه اش را برداشت

  !خوبيش اينه كه منم به نوايي ميرسم: خطيبي با بطري شراب عالي اش كنار آنها نشست و تكه اي از ظرف برداشت

 .خنديدند و خطيبي ليوانهاي خودشان را نيمه پر كرد

  

 

  حالت خوبه تارا؟ -

  ... زحمت دادممن خيلي به شما... ممنونم: تارا نگاه بي رمقش را به نهال دوخت

عمو گفت : قرص را از كنار تخت برداشتبسته ليوان آب را به دستش داد و . نهال با لبهاي بسته لبخندي زد و دست بر پيشاني او گذاشت

  .بگم اينو بخوريبهت 

  .و قرصي به دستش داد

  ...زه بازوم ميسو...چه اتفاقي افتاد؟ من هيچي نفهميدم: تارا آنرا با جرعه اي پايين فرستاد

  !يادته بهم گفتي اگه مواظبش نباشم چرك ميكنه؟ زخم تو هم چرك كرد: نهال كنارش نشست و خنديد

تشنه ... انگار توي آتيش بودم... فقط يادمه چشمام ميسوخت... بعدش تب كردم... آره ميدونم چرك كرد: تارا نگاه به زير انداخت و لبخندي زد

  ...عدشم انگار بيهوش شدم ب...خيلي تشنه م بود... م بود نهال

  .دكتر گفت بايد برش دارم...  زخمت خيلي بد بود...حالت خيلي بد بود تارا. رنگت قرمز شده بود: نهال نگاهش كرد
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... اگه تو و عموت نبودين... گفت شايد يه سال... گفت خيلي طول ميكشه تا جاش خوب بشه. آره بهم گفت: تارا به ليوان در دستش نگاه كرد

  ...وم نيست چه باليي سرم مي اومدمعل

  ...دكتر هم به من ياد داد پانسمانتو عوض كنم... ديدي كه... حاال كه تبت قطع شده: نهال با لبان بسته لبخند زد

  !خودم اين كارو ميكنم! نه: تارا به تندي گفت

  !دلم ميخواد يه روزي دكتر بشم! من بدم نمياد: نهال به آرامي دستش را فشرد

  چرا نهال؟ چرا تو؟: دست از دست او بيرون كشيد و صورتش را نوازش كردتارا 

  چرا فرار كردي؟ چرا هيچي نميگي؟: موهايش را از صورتش كنار زد

مجبورم . خيلي پيچيده س... مال منو اذيت ميكرد... من: همچنان كه بر لبه تخت نشسته بود پاهايش را جمع كرد. نهال چشم به زير انداخت

  ...وقتي حالت خوب شد برات تعريف ميكنم... يح بدمخيلي توض

  ...مطمئن باش من به كسي نميگم... بگو... اآلن حالم خوبه: تارا باز گونه اش را نوازش كرد

 !فكر شهال رو هم نميكنم: خنديد و ادامه داد

  

 

  !اينجوري عكس ميگيرم... وقتي دكتر بشم... ببين شاهين -

چه دكتر ! اوف: شاهين سر باال كشيد.  جدي به لنز دوربين خيره شد با نگاهيسفيدش، دست به كمر زد وبا سارافن سورمه اي و پيراهن 

  به من وقت ميدي خانم دكتر؟كي ! خوشگلي

من نميخواستم ! ه من كلك زديتو ب: نهال به فرياد كه. ش زدشاهين فال.  رفتهنه پايين انداخت و از خنده ريسنهال دستانش را از سي

  ! عكس بگيرماينجوري

  !كاريشم نميشه كرد! حاال كه افتاد: شاهين شانه باال اندخت

  ...شاهين: نهال كنارش ايستاد. مقابل دوربينش ايستاد تا باز آن را تنظيم كند

  !افتندكترا توي عكس خوب نمي... ت ميگيراس: نهال ادامه داد. شاهين از گوشه چشم نگاهش كرد

  . بايست اونجا يه دكتر واقعيلحاال برو مث! م حرفيه كه عكس ميزنهمه! اين مهم نيست: شاهين خنديد

. اين تصوير دختريه كه دوست داره دكتر بشه: سر بلند كرد. شاهين فالش زد و باز و باز. نهال به آرامي سر جايش برگشت و باز ژست گرفت

  .هيچ مهم نيست چه شكلي بيفته. همين

من با عكس . با اين لباس نميشه خوب رقصيد : سفيد و پيراهن آستين بلندش ايستادشلواريا جوراب نهال سارافنش را از تن بيرون كشيد و ب

  ...وقتي ميرقصم.  ازم عكس بگير.ميخوام برقصم و حرف بزنم. دكتر نميتونم حرف بزنم

  .و دستانش را باال برد و پا مقابل پاي ديگرش گذاشت
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  . را ميشنيد"آنها"موسيقي 

  .جن آنجا بود

  . خيره شد، كريه نگاهش ميكرد پر رنگ و كه را"آن"، يا  را"او" باال كشيد و زير چشمي "آهنگشان" با ود راتن خ

 .شاهين با بهت فالش زد

  

 

  .خوب حاال وقت چسپه -

فتم پانسمانشو خودم ياد گر. نهال من ديگه بايد برم: تارا به دست پانسمان خورده خود نگاه كرد و گذاشت تا نهال بر آن پانسمان چسپ بزند

  .عوض كنم

  .اگه بري مريضتر ميشي. منم نميذارم. عمو نميذاره: نهال آخرين چسپ را بر پانسمان گذاشت

  .اگه نرم ممكنه يه باليي سرشون بياد. نهال بايد برم. معصوم و سارا دارن چه كار ميكننمن نميدونم : تارا سر جمباند

  .بدون من معلوم نيست چه باليي سرشون بياد. هزار تا خطر اون بيرون هست: مه دادتارا ادا. نهال بي پاسخ وسائل را جمع ميكرد

  تارا مگه تو براشون چه كار ميكني؟: نهال پرسشگر نگاهش كرد

  ...هيچي: تارا انديشيد

  پس چرا ميخواي بري؟: نهال پرسيد

بدون من . اونا منو رئيس خودشون ميدونن. نا بزرگترممن از او: فقط پاسخ داد.  درست نميدانست خودش هم.تارا به چشمان او نگاه كرد

  .من بهشون ميگم چه كار كنن. نميتونن تصميم بگيرن

  مثل سوسن كه به من گفت چه كار كنم؟: نهال لبخندش زد

  . هميشه يه بزرگتر الزمه...درسته: تارا دقيق شد

   چه كار ميكنن؟يعني بدون تو: نهال كه لوازم را در كشو گذاشته بود باز مقابلش نشست

  .يا با آدمايي دوست بشن كه براشون خطرناك باشه. ولي ميترسم يه جايي برن كه براشون خوب نباشه... نميدونم: تارا دستش را گرفت

  تو آدماي خطرناكو ميشناسي؟: نهال كمي انديشيد

  .من براشون مثل يه مادرم. ز اونا تجربه دارممن بيشتر ا. آره: اما جواب داد. تشناخحقيقتاً او هم نمي. واقعاً نه. تارا مكث كرد

  تارا؟ مادر چه طوريه؟: نهال سر كج كرد

  .درست مثل سوسن. مادر مثل سوسنه نهال: تارا لبخندي تلخ به چشمانش زد

  يعني اآلن كه سوسن نيست من ممكنه با آدماي خطرناك دوست بشم؟: نهال باز انديشيد

  . خدا تو رو خيلي دوست داره:به سختي فكرش را جمع كرد. فقط حس ميكرد. تارا داشت الل ميشد
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 .چون سوسن برام دعا كرده: نهال گشوده لبخند زد

  

 

به آسمان غروب نگاه كرد و . شنيد كه پرنده اي پر گشود و از درخت پريد. شاهين مقابل درخت ايستاد و دست بر تنه باران خورده آن كشيد

چاقويي را كه .  بر آن ننشيني،به او گفت كه اين درخت زين پس متعلق به من است. ور و دورتر شدپرنده را با چشمانش تعقيب كرد تا د

  . سالها پيش پدرش به او هديه كرده بود از جيب بيرون آورد

  . "سيف اله"بر تنه درخت نتراشيد 

 "نهال": تراشيد

  

 

  .انگار اون واقعاً يه چيزي ميبينه... ببين آقا خطيبي -

  ...عجب عكس قشنگي: فهوم مشتريها، خطيبي تن جلو كشيد و عكس را از دست او گرفتدر همهمه نام

  ! نگاه ميكنه"چيزي"آقا خطيبي انگار واقعاً داره به يه : شاهين به اصرار به چشمان نهال در تصوير اشاره كرد

   حرفاشو باور ميكني؟توشاهين : خطيبي عكس را به او برگرداند

سرشو خم ميكنه . گاهي حركات عجيبي ميكنه... كم كم دارم ازش ميترسم... نميدونم: قابل چشمان خود گرفتشاهين عكس را برداشت و م

وقتي بهش ميگم چرا اين كارا رو ميكني ميگه ... سرشو تند حركت ميده. كنار گردنشو ميماله... خيلي عصبي ميشه. و به گردنش فشار ميده

  ...من كاري نكردم

نهال ... نه... شاهين تو فكر ميكني. از شب اولي كه ديدمش متوجه شدم. منم ديدم كه اين كارا رو ميكنه: آوردخطيبي صدايش را پايين 

  ...اينا خياالته... حاال ميگه من از جن ميترسم...  اوال ميگفت جن از من ميترسه...همين. عصبيه... ديوونه نيست

  !ماً بايد بره پيش روانپزشكحت: شاهين دل از تصوير كند و آن را ميان كتابش گذاشت

به بارمان ميگم يه نفر رو : به شاهين برگشت.  باز نشست، پري كوچكش به سمت او رفت كهخطيبي با ورود مشتري اي بلند شد و وقتي ديد

 .اون آدماي زيادي رو ميشناسه. معرفي كنه

  

 

  نميخواين اين كارو تموم كنين؟ تا كي ميتونين اينجوري زندگي كنين؟ -

  !ميگي چه كار كنيم؟ بايد يه جوري خرجمونو در بياريم: ا دود كردسار

  ...يه بار باال آوردم... چه جوري تحمل ميكنين؟ من داشتم ديوونه ميشدم: نازي با انزجار گفت
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 اصالً تو !كشيدي مث ما يه سال تموم آوارگي و گرسنگي ن!اصالً معلومه چي ميگي؟ تو تازه فرار كردي، شكمت سيره: معصوم تند نگاهش كرد

  واسه چي زدي بيرون؟

  .هر كي بايد دنگشو بده. به هر حال اين قانون ماست: معصوم ادامه داد.  در جواب اين سوال سكوت كرد،نازي مثل هميشه

  .كرايه ميدم كه اينجا بخوابم. فقط نميخوام شبا در به در بشم. دنگ خودمو ميارم. جور ميكنم: نازي به چشمان او زل زد

ما از زندان . هست؟ ما سه تا دار و سنگسار داريم. وضعت از ما سه تا بدتر كه نيست. تو بايد بگي چرا زدي بيرون: ا خاك سيگار را تكانيدسار

  .نه از خونه. فرار كرديم

 عرضه نداشتم فرار اگه ميرفتم زندان. من زودتر زدم بيرون:  حلبي سيگارش را آتش زدگخود را جلو كشيد و با آتش كم رن. نازي مكث كرد

  .سرم ميرفت باالي دار. كنم

  كي بود؟: معصوم خود را جابجا كرد

 ماهمو گذاشتم دو بچه .يه لحظه ديوونه شدم. جنون داشت. شكاك بود. زور ميگفت. شوهرم: نازي به ديوار تكيه زد و اولين كامش را گرفت

 .جلوي پرورشگاه

  

 

  معلومه كجايي پسر؟  -

 .فلور هم مريض شد. ز بدتر شدمروز به رو. مريض بودم -

 سگت كجاست؟... همونقدر كه خواستي. شرابت آماده س -

 .پيش خالمه -

  ترسيدي سرما بخوره؟: خطيبي خنديد و مقابلش نشست

  .فكر كنم كم كم بايد ردش كنم: بارمان شانه هايش را باال انداخت و تلخ خنديد

  ...وبيديوونه شدي؟ سگ به اون خ: خطيبي قليانش را چاق ميكرد

  .فلور دوست نداره اون توي خونه باشه: بارمان نگاهش را برگرداند

  .خيال ميكني كه اون از سگت بدش مياد. تو حساس شدي:  ابروانش را باال برد، و فيلسوفانهخطيبي دود خوشبوي قليانش را بيرون داد

دكتر گفت اين نسخه اين ... به هر حال: بل خطيبي گذاشتبارمان كه نشسته دست در جيب كاپشنش داشت آنرا بيرون آورد و كاغذي را مقا

  .گفت آخر هفته هم بيارش مطب. براش بگير. هفته تاراست

  .ممنون كه آورديش: خطيبي عينك ريزش را به چشم زد و سعي كرد نسخه را بخواند

  .چرا فرار كرده... ببينم كيه. بدم نمياد باهاش صحبت كنم: مان شانه باال انداختربا

  ميخواي براش چه كار كني؟... بعدش... اون هيچوقت بهت نميگه. فكرشم نكن: بي مكث كرد و سپس گفتخطي
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  .شايد بشه برش گردوند: بارمان نگاه برگرداند

  .به حال خودش بذارش. فقط ولش كن. نميشه: خطيبي به بلندي گفت

اينجوري آواره نباشه كه اين بالها . اقالً بذار بره پيش شهال: زندبه سمت آشپزخانه رفت و بارمان شنيد كه او چيزهاي شيشه اي را به هم مي

  .سرش بياد

اما به صالح خاله تو نيست كه اون بره . ميشناسههم فكر ميكني خاله تو رو نميشناسه؟ خوب : خطيبي با دو نيم ليوان چاي مقابل او نشست

  .نه اون، و نه دوستاش. پيشش

  .همين.  ميخواي كنجكاو بشم؟ من فقط دلم براش سوخت معما طرح ميكني؟داري برام: بارمان سيگار روشن كرد

 .نه جلسه مشاوره روانشناسي يا بازجويي. ولي فقط عيادت باشه.  اگه ميخواي ببينيش برو باال:گفتخطيبي ني قليانش را برداشت و 

  

 

  اگه يه روز منو پيدا كنن چي؟... شاهين -

  .چون اگه اينجوري بود تا حاال آقا خطيبي يه چيزي تو روزنامه ها ديده بود. سي دنبالت نيستمن مطمئنم كه ك: شاهين به بغل فشردش

  .من ديگه نميتونم اونجوري زندگي كنم... بازم همونجوري ميشه... ولي اگه پيدام كنن: نهال كمي او را از خود جدا كرد

ميبرمت و اونا ديگه نميتونن !  قبول كردي آقا خطيب! من از ايران ميبرمتوقتي پدرم بياد... پيدات نميكنن: شاهين بوسه اي بر پيشاني اش زد

   !پدرم يه شناسنامه جديد برات درست ميكنه. تو يه دختر ديگه ميشي! پيدات كنن

گفت هيچوقت نميتونم برم . وقتي ميخواست منو ببره مدرسه فهميد. سوسن گفت من شناسنامه ندارم: نهال دست دور كمر او انداخت

  .درسهم

 ميري اصالً. تو ميري به كالساي آشپزي. ميريم. همه چيز تموم شده:  او دراز كشيده بود تنگ در آغوش كشيدشكنارشاهين همچنان كه 

تو ... تو رو معرفي ميكنه. پدرم غولهاي مد اروپا رو ميشناسه... ميري به استوديوهاي مد دختراي نوجوان... رقص باله ياد ميگيري. مدرسه رقص

  ...ه ستاره ميشيي

  .نهال حرفهايش را نميفهميد

 .بر گونه شاهين بوسه زد

  

 

  ...اون شب بهمون كمك كرد... دوستم ميخواد ببينتت... تارا -

دستش را كه عقب ميبرد جاي زخمش . برخاست و موهايش را پشت سرش جمع كرد.  را بست و به كناري گذاشت"بابا گوريو"تارا 

  ...باشه... خوب: ميسوخت
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  .بيا تو بارمان: طيبي رو به در گفتخ

  بارمان؟: تارا عقب كشيد

  .خيالت راحت. موضوع شهال نيست: خطيبي به آرامي گفت

 پيش ، براي شهال كار ميكرد همهنوزبارمان بارها به اين انديشيده بود كه اگر . شهال مهم نبود. تارا چشمانش را بست و نفسي عميق كشيد

: دست سردش دست او را فشرد. اين افسانه اي متعلق به دور دست بود.  اما تمام شده بود؛ر بودن با بارمان فقط براي يكبا،شهال ميرفت

  ...اگه شما نبودي. ممنونم كه اومدي

  .هميشه همينطوره. يه نفر ديگه بود... خوب: بارمان اطراف اتاق را برانداز كرد و جايي براي نشستن يافت

  روب چطورين؟با مش: خطيبي دست به سينه بود

  .از شراب من كش نري: بارمان نگاهش كرد

اما . دوست داشت تا ابد به چشمان او كه به چشمانش زل زده بودند نگاه كند. تارا كنار تخت نشست. خطيبي خنديد و اتاق را ترك كرد

  .آدمايي مثل شما كم پيدا ميشن: نتوانست و نگاهش را به زير انداخت

  .اونم به خاطر خانواده مه نه به خاطر خودم. حتي دكترم رو. يزو خصوصي دارمچتمايز من اينه كه همه وجه : رمان خنديد و گفتاب

 به هر حال تو همه مسائل خصوصي .اون دكتر دوست پدرم بود و دكتر خانوادگي ماست: بارمان پاسخ داد. تارا با نفهمي نگاهش كرد و خنديد

  ...اونا قسم خوردن.  پزشكا تنها آدمايي هستن كه آدم ميتونه بهشون اعتماد كنه.دا ميكنمچون خيلي جاها بهش نياز پي. زندگي من هست

. خيليا وقتي سند ازدواج رو امضاء ميكنن قسم ميخورن و بعد بهش خيانت ميكنن. خيليا قسم ميخورن: تارا لبخند زد و شانه باال انداخت

  ...ميدونين كه

  ت بچه هاي حرومزاده ن؟منظور: بارمان به تندي او را نگاه كرد

  ...اصالً منظورم اين نبود: تارا گيج سر جمباند

  !ودكاي عمو. بياين: پايش بست و روي فرش اتاق نشست با پاشنه خطيبي در اتاق را

  !من بايد زود برم:  اول كنارش نشست،بارمان

  !رت كه هنوز مدرسه سدخت! يه امروزو بس كن! بس كن بارمان:  ليوان او ميريخت گفت درخطيبي همچنان كه

نبايد زياد . تقصير من بود كه اون مريض شد. نزديك يك هفته س نرفته مدرسه. خونه ست. مريضه: بارمان گفت. تارا خيره به او نگاه كرد

  !تنهاش بذارم

  عمو؟ پدر؟ دختر؟ سلطان قلب؟: تارا كنارشان نشست و همه احتمالهاي ممكن را در ذهن تحليل كرد

  .به من نگو كه اصالً از خونه نميري بيرون: را به ليوان او زدخطيبي ليوانش 

  چطور مگه؟... پيشش ميمونم... درسته... خوب: بارمان جرعه اي نوشيد و خيره به او نگاه كرد

 !برو دكتر! اين عشق آخر تو رو ميكشه: خطيبي به تارا نگاهي كرد و باز نگاهش را به بارمان چرخاند
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  .راحت تر از آنچه كه فكر ميكرد بود

مانده مغازه دار هنوز در انبارش به دنبال كفش سايز پاي او ميگشت و از دخلش غافل . ش چپاند و مغازه را ترك كردهاينازي پولها را در جيب

چند ايستگاه بعد پياده . ه كجا ميرفتمهم نبود اتبوس ب.  خود را به ايستگاه اتبوس رساند و سوار همان اتبوسي كه ايستاده بود شد نازي.بود

 .شد و مقصد خود را در پيش گرفت

  

 

  شبا ميترسي؟ -

 .اصالً نميترسم. نميترسم. نه -

 پس چرا فرياد ميزني؟ -

 .انگار ميخواد منو بكشه. آخه جن با چاقو مياد -

 پس چرا من نميبينمش؟ -

 .نميدونم -

  تي؟خالي شدي نهال؟ اآلن راح: خطيبي دستهاي او را در دست گرفت

 ،شممي انگار هر چي خاليتر .فايده نداره.  خالي نميشمفكر كنم هيچوقت خاليِ: ش را در دستان او نگه داشت و سر به زير انداختياهنهال دست

  .جن ها به من نزديكتر ميشن

  مگه نگفتي جن از تو ميترسه؟: خطيبي به چشمان او نگاه كرد

  .حاال ديگه نميترسه. قبالً ميترسيد -

 زش ميترسي؟حاال تو ا -

  شما اون صداها رو نميشنوين؟. صداها ترسناكن. ميترسم: نفس عميقي كشيد. نهال دل دل كرد

  .خطيبي سر جمباند

  .خيلي زشته. زشته. ازش بدم مياد. جلوم مي ايسته و گريه ميكنه. يكيشون رو هم ميبينم. صداي اون بچه ها رو هم ميشنوم -

 ؟نيديگه اونا رو نبيچه كار بايد بكنم تا  -

 .حتي حاال صداشونو ميشنوم. اونا همه جا هستن -
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كار خوبي كردي : معصوم گفت. به معصوم نگاه كرد كه با اندام بزرگش جابجا ميشد و روبرويش مينشست. تارا كنار ديوار اتاقك نشست

  .بايد برگردي و استراحت كني. ولي زياد نمون. اومدي

  تا كي؟: تارا شانه باال انداخت

  .تا وقتي كه خوب بشي:  جلوي سينه اش حلقه كردتهايش را دور زانوانِمعصوم دس

  ...دلم ميخواد با يكي حرف بزنم... معصوم... مهم نيست: تارا سرش را به اطراف تكان داد

  .معصوم گردنش را كج كرد و منتظر، چشم به او دوخت

  .ميخوام بهت بگم كه اون كيه: تارا نفس عميقي كشيد

  . مطمئن باش مثل قلبم تو سينه نگهش ميدارم:معصوم لبخند زد

  .بارمان: تارا يك كلمه گفت

  همون بارمان؟: معصوم چشمان متعجبش را روي او متمركز كرد

  مگه چند تا بارمان ميشناسيم؟: لبخند زدتارا سرد 

  ...اون كجا... جا تو ك!چرا اون؟ تو هيچ وقت دستت به اون نميرسه... چه طوري؟ يعني: معصوم مستاصل و نفهم خنديد

  ولي چه كار كنم؟... ميدونم: نميخواست بغضش فرو بريزد. تارا سيگار آتش زد و نفس را درون سينه حبس كرد

  .م زندگي كنيمهوتارا ما نميتونيم با تَ: سر جمباند و گفت. معصوم خم شد و سيگاري از پاكت سيگار ارزان قيمت او بيرون كشيد

  .هيچ چيز مشتركي بين تو و اون نيست. تو نميتوني حتي باهاش صحبت كني: معصوم ادامه داد. اهش ميكردتارا بي كالم و بي روح نگ

  ميديد كه آسمان تاريكِ،از پشت پالستيكي كه روي جايي كه قبالً پنجره بود كشيده بودند. به ديوار تكيه زد. تارا سر جمباند و خنديد

  .يه چيز مشترك هست: با تامل دود را بيرون فرستاد. مع كرد و كامي زد تنش را درون كاپشن دست دويش ج.تاريك است

  آخه چي؟: معصوم با تمسخر خنديد و دستانش را رو به او گشود

  .خواهش ميكنم بفهم اون دختر كيه... معصوم: گفت. تارا نگاهش را دور تا دور اتاقك خالي اشان چرخاند

  ا؟كدوم دختر تار: معصوم سر به ديوار تكيه داد

 .فلور: تارا به چشمان او نگاه ميكرد

  

 

اين بود كه . نميتونستم تو يه كشور غريب بدون اون زندگي كنم.  رفت من از عالم و آدم بريدم از دنياوقتي زنم ...ميدوني شاهين -

همين آسمون برام يه . داشتماقالً اين كوچه ها رو . من اينجا اقالً خاطره هامو داشتم. براي بچه ها بهتر بود همونجا بمونن. برگشتم
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اون آدمي نيست كه نشون ... حتي شهال. همه كسايي كه اينجا ميبيني، سالهاي سال دوستا و مشتريهاي من بودن. دنيا مي ارزيد

  ...اما من. دست كسي رو گرفتن.  اما ميبيني؟ همه اونا يه كسي رو دارن...ميده

  .همه تو رو دوست دارنچي ميگي آقا خطيبي؟ اونا : شاهين رو به او كرد

  ...اگه نهالم بخواد بره. اما اين فرق داره. ميدونم: خطيبي موهايش را باز كرد

  ...اگه شما نخواين: شاهين سر جمباند

  .بي رحم باش و ببرش. حتي اگه پشت سرت التماست كردم. ببرش: خطيبي تند به او برگشت

  .مافيايي باش و ببرش: سرد لبخند زد

  .ميترسم بين مهمونا احساس غريبي بكنه. حاال برو پيشش: هش را از او گرفتمكثي كرد و نگا

 روشن چشم ايِ در آن اتاق بزرگ كه با رنگهاي بژ و قهوه درشت و براقش را ديد كهچشمانِ. شاهين برخاست و دست نهال را در دست گرفت

  ...لبيا برقصيم نها: گفت. مهمانهاي خطيبي را از نظر ميگذراند را مينواخت

دست دور كمر او حلقه . شاهين دستهاي او را روي شانه هايش گذاشت.  آنها را به خود كشيد كه ميرقصيدنديي و آرامش مهمانها اتاق كمِنورِ

  .سرتو بذار رو سينه من. اسم اين رقص هست تانگو:  بوسه زدندبه موهايش كه تا باالي گردنش ميرسيد. به چهره مهتابي اش نگاه كرد. كرد

  .تو رو از پختن الزانيا بيشتر دوست دارم: گفت. هال به آرامي سر به سينه او گذاشتن

  .اصالً الزانيا رو به خاطر تو دوست دارم. منم تو رو بيشتر از الزانيا دوست دارم: به آرامي در گوشش نجوا كرد. شاهين خنديد

دست شاهين صورتش را . عطر تاريكي و موسيقي را ميپرستيد. ردچشمانش را بست و موسيقي را گوش سپ. نهال خنده آرامي كرد و رقصيد

 اعتراف ميكرد كه ؛خود جرعه اي نوشيد.  ليواني شراب به دستش داد، نور نوازشگرو را به كنار پرده حرير كشيد و زيرشاهين ا. نوازش ميكرد

  .بوسه اي بر لبان مليحش زدآرامي باز صورت نهالش را نوازش كرد و به . بهترين شرابيست كه به عمرش نوشيده

  . مردي را همراه سگي و دختري خوش اندام به داخل دعوت كرد،خطيبي

  .شاهين در تاريكي و مستي اش چهره آنها را تشخيص نداد

  .چيزي گرم در وجودش او را به لذت ميبرد

  

 

  ...اون كه تو ماشينه... اونه... ببين معصوم -

 .تاريكه. من نميبينمش -

  .اونا هم اونجا بودن. من نخواستم اونجا بمونم. امشب خطيبي مهموني داشت:  گفت.تارا آهي كشيد

  !وقتي خطيبي ميگه دخترشه حتماً هست. من چه جوري ميتونم بفهمم اون كيه؟ اصالً منظورتو نميفهمم: معصوم شانه باال انداخت
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يه شب فرار كرده . دختره به پيمان گفته اون عموشه. قبول كنمنميتونم :  دنبال خود كشاند بهتارا راه به سمت باغ پيش گرفت و معصوم را

  .گفته با عموم دعوام شده. با پيمان بوده. بود

 بارمانفقط . يه مرد ديگه هست كه مستخدمه. غير از اون دوتا هيچكس تو اون خونه نيست: نگاه كردكه جلوتر ميرفت ايستاد و به معصوم 

  .ميتونه عموش باشه

  .سارا و نازي تنها هستن. زود باش بايد برگرديم خونه:  ايستاده بود باز به راه افتادي لحظه امعصوم كه

گفت عشق به دخترت تو . خطيبي بهش گفت اين عشق تو رو ميكشه: ميخواست همه ذهنش را كف دست معصوم بگذارد. تارا پي اش رفت

  .رو ميكشه

  .نميفهمم تو چرا ميخواي اينو بدوني.  اين موضوع هستمن نميدونم چه چيز عجيبي تو: معصوم سر به اطراف جمباند

  .من فكر كنم اون دختره هم فراريه: تارا قدمهايش را تندتر كرد تا به او برسد

اون دختر از سالها . ما سه ساله اونا رو ميبينيم... بعدشم. تارا تو از اين موضوع چي ميخواي؟ من نميفهمم: معصوم كند شد و او را نگاه كرد

  به ما چه ربطي داره؟! حاال هر آدم لعنتي اي كه هست.  با بارمان زندگي ميكردهپيش

همه سرماي آن شب را به . چشمانش را بست و نفسي عميق كشيد. به آسمان نگاه كرد كه ابر بود. مستاصل به دور خود چرخيد. تارا ايستاد

  .معصوم منو بفهمفلور بهش گفت مگه من سلطان قلبت نيستم؟ : گفت. ريه هايش فرستاد

حسوديت ميشه؟ تو چي ميخواي؟ تو خيال ميكني بارمان با اون ظاهر و ثروتش واسه خودش : بي احساس گفت. معصوم خيره نگاهش كرد

  .كسي رو نداره؟ حاال اون دختر نه، يه كس ديگه

  .فرقش اينه كه اون عاشق فلوره: تارا تكاني خورد و دست در جيب كرد

  .مريضشه. عاشقش نيست: رداشت و خنديدقدمي به سمت دوستش ب

  چه فرقي به حال تو ميكنه؟. حاال گيريم اون عاشق يه دختر بچه باشه: معصوم شانه باال انداخت

  ...ميخوام بفهمم كه اجازه دارم بهش نزديك بشم يا نه: تارا عصبي سر تكان داد و با دستان لرزان سيگاري آتش زد

 .به زمزمه نامش را بر زبان راند و در آغوش كشيدش.  را به سمت خود بلند كردمعصوم به او نزديك شد و صورت او

  

 

  ...يك كم برام عجيبه... صبح جمعه. با دوستش رفته بيرون... خوب: مان شانه باال انداختبار

  چرا عجيبه؟: خطيبي در مغازه را بست و مقابلش نشست

  .اون هيچوقت به جز حامد با كس ديگه اي بيرون نميرفت:  ميرفتبارمان به نهال نگاه كرد كه با سيني چاي به سمتشان

  .شايد دوست پسر پيدا كرده: خطيبي نگاهش را از روي روزنامه چند روز پيش بلند كرد

  .شايد. نميدونم:  در آورد"پوف"بارمان با دهان صداي 
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  . با كي ميگردهنميخواي بفهمي كيه؟ تو بايد بدوني اون: خطيبي زير چشمي پاييدش و لبخندي زد

  .فقط فنجان چاي را مقابل خود كشيد. بارمان پاسخش نداد

  بارمان؟:  صدايش زد و نصفه نيمه سر باال آوردخطيبي

  .بايد مراقبش باشي. تو مسئولشي: خطيبي گفت. بارمان نگاه به او بلند كرد

  .بارمان جرعه اي چاي نوشيد

  چرا جواب نميدي؟: خطيبي دست بر نميداشت

اون دقيقاً ميدونه كه من چه كار ميكنم و دقيقاً ميدونه خودش بايد چه . اون بهتر از من ميدونه: با ناراحتي فنجان را روي ميز گذاشتبارمان 

  .لطفاً بيا اين بحثو تموم كنيم .كار كنه

آخه بازار . مار يه چيزي رو گم كردانگ. ظهراي جمعه دلم ميگيره. ميدوني: خطيبي ابروهايش را باال برد و بي هدف به روزنامه اش خيره شد

  .كسي نيست كه براش سفارش بفرستم. تعطيله

  .آهان: بارمان بي انگيزه گفت

  .تعريف كن... خوب: خطيبي وانمود ميكرد كه خطوطي را ميخواند

  .ي براي هم نيستيممن و تو وقتي احساس تنهايي نميكنيم هم صحبت خوب. ميدوني خطيبي:  به صندلي تكيه داد و گفت. صاف شدبارمان

  !درست ميگي! درست ميگي پسر: تاييد ميكرد. بلندتر خنديد. خطيبي سر بلند كرد و خنديد

با . آقا خطيبي: تارا از در وارد شد. فنجان چاي خود را برداشت و به صداي آويز مقابل در سر چرخاند. نهال با لبخندي بر لب همراهش شد

  .اجازه ت من رفع زحمت كنم

  .اگه سرما بخوري ميميري. حاال حق نداري بري: بارمان به او خيره نگاه كرد. بارمان بر جا ايستادبا ديدن 

  كي بهت گفته بري؟: خطيبي تقريباً بر سرش فرياد كشيد

  .آقا خطيبي نميتونم اينجا بمونم: تارا نگاه خيره اش را از نگاه خيره بارمان دزديد

  . بمونيك كم ديگه... تارا: نهال به سمتش رفت

  .بمون تا دستت كامالً خوب بشه. اگه ايندفعه چيزيت بشه برات كاري نميكنم: بارمان سر كج كرد

  .ميخوام برات چايي بريزم: سر جايي كه خود تا لحظه اي پيش نشسته بود نشاندش. نهال دستش را گرفت و او را به سمت ميز برد

بارمان نگاه از .  تصاوير روزنامه هزار بار خوانده اش ميچرخيد به بارمان زل زده بودتارا در جا نشسته بود و به دور از چشم خطيبي كه بر

  .تارا شانه باال انداخت و سر گرداند. با اشاره چشمانش از او پرسيد. باز به صندلي تكيه داد و سر كج كرد. چشمان خيره او نميگرفت

  .نهال فنجان چاي مقابل او گذاشت

  .فلور حتماً براي ناهار برميگرده. بيمن ميرم خطي: بارمان گفت

  ...اون فقط يه دختر بچه س... از اين كاراش متنفرم: با نگاهي زير چشمي تعقيبش كرد تا رفتخطيبي . بي خداحافظي ترك كرد
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  ! نصف سن تو رو هم ندارهاون. خجالت بكش! سرسي و دو سالته پتو :  و سر تكان دادآهي كشيد

  .دستم درد ميكنه. ميري برام قرص بياري؟ كنار تختمه... نهال: فتگ. تارا به نهال نگاه كرد

  آقا خطيبي اون دختر كيه؟: تارا خود را به پيرمرد نزديك كرد. برخاست و خارج شدبي حرف  نهال

. اره و دختر دارههمونطور كه من برادر ندارم و دختر برادر دارم، اونم زن ند... ميدوني تارا: خطيبي راست نشست و عينك از چشم برداشت

  .اون دخترو ازش بگيري هيچي ازش نميمونه. فقط ميدونم كه همه چيز بارمان اون دختره. نميدونم كيه

  يعني عاشق اون دختر بچه س؟: گفت. نميخواست بغض داشته باشد. تارا سيگاري از پاكت سيگار او برداشت

  ...نيه به نظر من بي مع:تاملي كرد و سر به اطراف تكان دادخطيبي 

  چيزي ميخوري؟. انگار برف نميذاره واسه ما مشتري بياد... نخير: نگاهي به اطراف انداخت

  .ودكا: تارا سرد خنديد

  بازم نهال؟: خطيبي نگاهي دقيق به او انداخت. چهره اش مضطرب بود. نهال با بسته قرص وارد شد. خطيبي برخاست و به آشپزخانه رفت

  جن؟: تارا نگاهش كرد. از آشپزخانه خارج شد و بسته قرص را مقابل تارا گذاشت. داشت سر تكان دادنهال كه عرق سرد بر پيشاني 

  .حالت بهتر ميشه. مسكنه. بخور: قرصي از بسته اش بيرون كشيد و مقابل او گذاشت

تا ته فنجانش را نوشيد به تندي نهال . تخطيبي با يك قوطي و دو ليوان كنار آنها نشس. نهال به قرص نگاه كرد و آنرا با چاي ولرم پايين داد

  .حاال نه نهال: خطيبي نگاهش كرد. و آنرا كنار ليوانها گذاشت

  .حالم بده: نهال بي احساس گفت

خطيبي نميتونم اينجوري : تارا به سيگار نيمه اش نگاه كرد. خطيبي به اندازه دو جرعه برايش ريخت و بعد ليوانهاي خودشان را نيمه پر كرد

  .ميخوام آدم حسابي بشم. ه بدمادام

  .ديگه از تو گذشته تارا: خطيبي نفس گرفت و نوشيد

  .نازي دزدي ميكنه. هميشه يه راهي هست: گفت. تارا نگاه از سيگارش كه دود ميكرد برنميداشت

  .همون دختر جديده:  كرد و پاسخ دادينيم نگاهبه نگاه پرسشگر خطيبي 

  .تو كه نميخواي اين كارو بكني: ستخطيبي موهايش را باز كرد و باز ب

  . من هميشه نون كار خوردم.آدمش نيستم: تارا شانه باال انداخت

  . خوبه: خطيبي تاييدگر سر تكان داد

  ميفهمي؟. ولي ديگه نميتونم اون كارو بكنم: تارا موهايش را از صورت كنار زد و كامي گرفت

از خودم مطمئن . نه. اينا رو بهت نميگم كه برام يه كاري بكني:  گفت و مقابلش كشيدخطيبي مستاصل سر جمباند و ديد كه تارا ليوانش را

  .اين فقط درد دله. بهم اعتماد نكني خطيبي.  يه نامردي ببينم بازم همون كارو ميكنم بازماگه. نيستم

  . كه تا به حال ديدم مردتريتو از همه مردايي. ميتوني تا هر وقت خواستي اينجا بموني: خطيبي سر تكان داد و باز نوشيد
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روزي كه كشيدمشون بيرون خيال كردم . نميتونم اون دخترا رو ول كنم به امان خدا: نفس عميقي گرفت و گفت. تارا ليوانش را سر كشيد

 .نفهميدم دارم به چه جهنمي ميبرمشون. دارم بهشون زندگي ميدم

  

 

  پدرت كي مياد؟: پرسيد. به اطراف حركتي داد ،تاريكدست شاهين را گرفت و خود را زير آسمان نيمه 

  .جديداً باهام تماس نگرفته. فكر كنم يك ماه ديگه:  دستش را گرفت،شاهين با هر دو دست

  وقتي بياد ما بايد بريم؟: نهال به حركت موزونش به چپ و راست ادامه داد

  .تو نميتوني اينجا بموني. بايد بريم. آره: پاسخ داد. شاهين به جايي نامشخص در مقابلش نگاه كرد

  چرا؟: نهال بي مكث پرسيد

  .اينجا زندگي كردن براي يه دختر تنها سخته. نميتوني: شاهين برايش گفت

  مگه عمو پيشم نيست؟: نهال باز پرسيد

  .ممكنه بره زنداناون ... اگه پليس بفهمه. نهال تو نميتوني هميشه پيشش بموني: شاهين شانه هايش را باال انداخت و با نگراني گفت

  .من نميخوام عمو بره زندان: گفت. نهال حركتش را بس كرد

هيچوقت . تو هيچوقت نميتوني با كسي ازدواج كني. اين به خاطر خودتم هست نهال: شاهين نگاهش را از مقابلش گرفت و به نهال دوخت

تو به تنهايي هيچ حقي . اونا تو رو يه آدم نميدونن. ه باشياينجا هميشه بايد يه مرد كنارت داشت. نميتوني يه زندگي عادي داشته باشي

  .نداري

  اونا كين؟ چه حقي؟: نهال با چشمان آرامش و با نفهمي ميپرسيد

بخاري نشاند و از كتري روي قاليچه كنار نهال را . در را پشت سرش بست. شاهين دستش را كشيد و با كالفگي او را از حياط به خانه برد

اونا هميشه از تو . همه مردم. اونا همه آدمايين كه توي اين كشور زندگي ميكنن... نهال: گفت. اي خودشان چاي گرمي ريختروي بخاري بر

  .اين درست نيست. يه مرد كه باالي سرت باشه. يه سرپرست ميخوان

 .لبخند شانه باال انداخت و چاي را فوت كردبا . چشمانش را به شاهين دوخت. ليوان نيمه پر چايش را برداشت. نهال با لبان بسته لبخند زد

  

 

  .يه خواهشي دارم... دكتر: سر بلند كرد و به دكتر گفت. برگشت. شتااما قدم به جلو برند. دل دل كرد. خطيبي در درگاه ماند

كه مثل ... يه روانپزشك: ك شدخطيبي كمي نزدي. تارا نگاهي به آندو انداخت و خارج شد. دكتر از پشت ميزش سر بلند كرد و به او نگاه كرد

  .بارمان كسي رو نميشناخت... خودت مطمئن باشه

  براي تارا؟: دكتر لبخندي زد
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  ...ميدونين كه.  ساله چهاردهسيزده. يه دختر مثل اون: خطيبي سر جمباند

كاري كه يه وقتي بارمان . يذاريخطيبي داري همه زندگيتو واسه اونا م: به زمزمه گفت. دكتر از پشت ميزش برخاست و مقابل او ايستاد

  .داشت ديوونه ميشد. ميكرد

  .موضوعش جديه. انگار بچه خودمه. اين دختر برام فرق داره. اينطور نيست: خطيبي سر جمباند

  كي ميتوني بياريش؟: سر به زير انداخت. انديشيد. دكتر دست بر شانه او گذاشت

  .تر بهترهر چه زود: گفت. خطيبي سپاسگذار به او نگاه كرد

  .امشب ساعت ده اينجا باش: دكتر برگشت و روپوشش را از تن در آورد

  اينجا؟: خطيبي گامي به سمتش رفت

 .من ميتونم يه پرونده براش بفرستم. اما فعالً شيرازه. يه نفر هست: منتظري برگشت و پاسخ داد

  

 

  هر كسي تو چشم من خيره بشه"

  غم تنهاييمو باور ميكنه

  روزآرزومه كه يه 

  چشماي من

  تو رو با من آشناتر بكنه

   تو يه روزي مال من بشياگه

  ميرسم به قله آرزوهام

  به خدا اگه تو مال من بشي

  "ديگه من از خدا هيچي نميخوام

  

  اينو از كجا آوردي؟: سارا با شعف نگاهش ميكرد

  !از اونجا كه بقيه چيزا رو ميارم: نازي با خنده سر كج كرد

  .گيرمون ميندازي نازي:  سر جمباندمعصوم با نا اميدي

  .به جون بچه م شما رو درگير نميكنم: نازي دست راستش را بلند كرد

  اسمش چيه؟: باز به او برگشت و پرسيد.  سارا انداختهمعصوم نگاهي ب

  .آريا: نازي سعي ميكرد بي تفاوت باشد
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  .اسم قشنگيه: سارا سر تكان داد

  .كردمخودم انتخاب : گفت. نازي آهي كشيد

  فكر ميكني اآلن اون طرفا چه اتفاقي افتاده؟... نازي:  نو رسيده نگاهي انداخت و پرسيدمعصوم به ضبط دزديِ

  .بايد بچه رو با خودم مياوردم. احمق شدم. نميدونم: پاسخ داد. نازي هنوز سر به زير داشت

  ر تو بوده نه؟حتماً فهميدن كا... منظورم اينه كه... ميدوني... نه: معصوم سر جمباند

  !ديوونه شدي؟ معلومه كه فهميدن: نازي پوزخندي زد

  !اگه فرار نميكردي شايد نميفهميدن: سارا گفت

: در صداي بي جان موسيقي صدايش به سختي شنيده ميشد. نازي سعي داشت چشمانش را كه كم كم اشك در آنها جمع ميشد پنهان كند

  .ميكردماگه ازم ميپرسيدن من اعتراف ... ميفهميدن

 .هيچوقت نزد زير چيزي. كرد  اعترافهمونطور كه تارا: معصوم سر به اطراف جمباند

  

 

  مطمئنين كه من مزاحم نيستم؟: شاهين باز به در نگاه كرد

  .بهش نزديكتري. تو بيشتر از من ميتوني كمك كني: خطيبي دست به شانه اش گذاشت

  .عمو من حالم خوبه: نهال ميگفت. له ها باال رفتند از پ، باز شد ورودي مطب دكتر كه توسط ايفوندر

  .فقط يه مهمونيه نهال: خطيبي دستي بر سرش كشيد

به او لبخندي با چشمان . ديد كه شاهين مقابلش مينشيند. به اطراف نگاهي كرد و كاپشنش را از تن بيرون آورد. نهال بر لبه مبل نشست

و آيا چه خواهد پيش . دبا خود فكر كرد كه چند سال ديگر ميتواند صبر كن. نگاه از او برنداشتاما شاهين . خيره زد و باز نگاهش را برداشت

  .دآي

  .خيلي اينجا قشنگه: نهال گفت

  واقعاً قشنگه نهال؟: پرسيد. منتظري كنارشان نشست

  .اوهوم: نهال با لبخند مليحش و چشمان درشت و خيره اش به او نگاه كرد

  چه رنگي رو دوست داري؟. نهال: دكتر تكيه داد و پرسيد

  .آسمون... رنگِ: نهال انديشيد و سر تكان داد

  آبي؟: دكتر ميگفت

  !آسمون! نه! نه: و نهال به اصرار

  تو ميتوني جنا رو ببيني؟: سپس به نهال برگشت. دكتر به گوشه اي نگاهي انداخت و از كارش اطمينان حاصل كرد
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  .اوهوم: لبخندش بر لبانش خشكيد

  حاال چي؟ حاال ميبينيشون؟. منم دوست دارم ببينم. خوش به حالت: سعي كرد خونسرد باشد. ز تكيه گاهش جدا شددكتر ا

  .نهال به اطرافش نگاهي انداخت و سر به عالمت منفي تكان داد

  كي ها ميبينيشون؟: دكتر باز پرسيد

  .وقتي تنها ميشم: نهال انديشيد

  تي تاريكه؟وق: دكتر سعي ميكرد چيزي بيرون بياورد

  .وقتي تنها ميشم. نه: نهال باز تاكيد كرد

  مگه نه؟. يه بار كه پيش عمو و شاهين هم بودي ديدي. ولي عمو گفت هميشه ميبيني -

 .وقتي شاهين با دوربينه. حرف ميزنهوقتي عمو داره با مشتري . وقتي كسي نيست. وقتي تنها ميشم -

  . دكتر شگفت زده نگاهش كرد

  . "شمتنها مي": فكر كرد

  . حس ميشد"عميق"چه 

شنيده بود مقابل دوربين از زبان نهال را كه هر آنچه . شاهين عكسها را به دكتر داد.  را به اتاق معاينه برد تا سرش را گرم كند، نهالخطيبي

  . نهال را"طلسمهاي"همه .  ضبط كردن بود توضيح داددر حالكه از ساعتي پيش 

 ...عجب روز عجيبي بود امروز:  گفت.ا خاموش كرددكتر فيلم را چك كرد و دوربين ر

  

 

  خطيبي ديوونه شدي؟ ميخواي اون بچه رو با يه غريبه بفرستي خارج از كشور؟ عقلتو از دست دادي؟آقا  -

ا در خطيبي چند ظرف ر. انداختتارا با عصبانيت ته سيگارش را در زير سيگاري فشرد و سفره صبحانه را بي نظم تا كرد و به گوشه ميز 

  .فكر همه چيزشو كردم. من عاقلتر از اونم كه بي فكر اين كارو بكنم: ظرفشويي گذاشت و به او برگشت

  اگه باليي سرش بياره چي؟! چه فكري؟ نهال هر شب پيش اون پسره س: تارا فرياد ميكشيد

  !براش بسه.  اومده سرش،هر باليي كه بايد سرش بياد: به چشمانش زل زد. خطيبي كنارش نشست و دستش را گرفت

  چي؟: تارا اخمهايش را در هم كشيد

  .خطيبي به نشانه تاييد سر تكان داد

  !بايد اون مرتيكه رو كه بهش ميگن مال پيدا كنيم! خطيبي بايد يه كاري بكنيمآقا ... باورم نميشه -

  .نهال هيچي نميدونه: خطيبي بي حوصله مشغول مرتب كردن سفره روي ميز شد

  ميخواي چه كار كني؟... چند سال ديگه. خودتو بذار به جاي نهال: ت به تارا چرخاندمكثي كرد و صور
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  .پليس ميتونه مال رو پيدا كنه: تارا انديشيد

  . گيريم كه مال رو پيدا كردن و مجازات شد. منظور من نهاله. نه: خطيبي به تندي سرش را به اطراف تكان داد و حرف او را خط زد

  . من نهالهمنظور: اصرار ميكرد

  نهال؟:  كند خيره اش بود"نگاه"تارا بي اينكه به او 

  اون بايد چه كار كنه؟. نهال: خطيبي تاييد كرد

  ...فكر كنم... من: تارا آرنجش را كنار ميز گذاشت

  .منتظري اصرار داره كه اون بيماره. اونم با بيماري اي كه داره.. .آينده نامعلوم. پرورشگاه: خطيبي تند گفت

  !شاهين دوستش داره! اينو درك كن: ز كنار تارا نشستبا

  ...پسرا رو كه ميشناسي: تارا با تمسخر سر به اطراف جمباند

  .بايد بفهمم كجاست. خودم تا مقصد باهاش ميرم: خطيبي نگاه به زير افكند

  مقصد كجاست؟: تارا بي رمق نگاهش كرد

  .ميگه پدرم گفته قراره يه زندگي جديد رو شروع كنيم. دونهخود شاهين هنوز نمي: پاسخ دادخطيبي سر بلند كرد و 

يل معلومي پدرش به دال. همه بچگيشو با پرستاراي رنگارنگ گذرونده. درست مثل نهال. شاهين خيلي تنهاست: مكثي كرد و سپس ادامه داد

  .هر شش ماه پرستار اونو عوض ميكرده

  به داليل معلوم؟: تارا چشمانش را ريز كرد

  .به داليل معلوم: با گوشه لب لبخند زدخطيبي 

 . سفره را به آشپزخانه برد برخاست وبي توضيح ديگري

  

 

شاهين موهايش را با حوله .  كنار پنجره بزرگ اتاق شاهين نشسته بود و اولين برف درشت آن سال را تماشا ميكرد، بر يك صندلينهال

  . بريمبايد. آماده شو... خوب: خشك ميكرد و به سمتش ميرفت

  پدرت منو ميشناسه؟: نهال سرش را به سمت او چرخاند

  ...بهش چيزي نگفتم... نه: شاهين شانه باال انداخت

  ميشه من نيام؟: نهال شانه هايش را باال برد و دستانش را ميان دو پا گذاشت

  چرا؟:  صافش كشيدموهاي حوله بردادن ركت ح  تكراري دست از،شاهين

  ...نميدونم: ختنهال نگاه به زير اندا

  خجالت ميكشي نهال؟: شاهين مقابل پايش نشست
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  خجالت ميكشي؟ توي رستوران به مشتريها منو ميدي ولي اينجا خجالت ميكشي؟: وقتي او جوابي نداد با دست صورتش را بلند كرد

  .نهال با لبان بسته به او لبخند زد

  . برداردنميتوانست نگاهش را.  به اتاق رفت اوشاهين نگاهش كرد تا

  با اين حرير لرزان در باد چه ميخواستند بكنند؟،آن جنهاي لعنتي

  

 

  !اينجوري همه مونو به كشتن ميدي! فقط خرج خودتو در بيار! الزم نيست اجاره بدي! بس كن نازي: معصوم با كالفگي نصيحتش ميكرد

  .منگ او را نگاه كرد. نازي هنوز رنگ بر چهره نداشت

  !اگه بگيرنت جرمت فقط دزدي نيست! بس كن! عكست بين پليسا پخش ميشه! باالخره ميشناسنت: امه ميدادسارا، معصوم را اد

  ! ميدونن"اينو"اونا ! تو كشتيش!  ميفهمي؟ حاال اون آدم هر چقدر ديوونه بوده،تو آدم كشتي: معصوم با فرياد تاييدش كرد

  ...من بچه مو ميخوام. ..بچه م: نازي به دستان يخ زده و رنگ پريده اش خيره شد

نميدانست كه بايد با آن زن . گرچه سرفه كرد اما كامي عميق به ريه هايش داد. معصوم كالفه سر تكان داد و سيگار سارا را از دستش گرفت

بچه "است و فقط ميدانست كه نازي آنج. نميدانست كجاي كار ايراد دارد. نميدانست چه چيز درست است. درمانده همدردي كند يا بكوبدش

:  به گل و الي درون اتاقك نظر كرد و گفت. اين يكي را هيچ نميفهميد.ش كه به درك فرستاده بود رابچه همان مردي.  را ميخواهد"اش

  ميخواي تو اين كثافتا بزرگش كني؟

  .نبايد تو چشم باشي. دزدي رو بذار كنار: معصوم ماليم ميشد. نازي گنگ و منگ به او نگاه كرد

  .بايد يه كار ديگه بكني: معصوم ادامه داد. ي تغيير حالت بودنازي ب

  .يه كاري پيدا كنمميتونم : نازي من و من كرد

  . يه نفر معرفيت نكرده كهنه تا وقتي. هيچكس بهت كار نميده: سارا پوزخند زد

 . بازم ببينتت، كار همه مون تمومه،دخل ديدهاگه اون كه امروز تو رو موقع خالي كردن . يه مدت نبايد جايي بري: معصوم كام دقيقي گرفت

  

 

  .من از اون دخترايي نيستم كه الكي زدن بيرون... اميدوارم يه روزي بتونم براتون جبران كنم -

  .موظفم حتي يه قاتل رو از مرگ نجات بدم. مهم نيست كه مريضم كي باشه .اين وظيفه منه: دكتر به تارا نگاه كرد

  ي يه قاتل رو؟حت: تارا تند نگاهش كرد

  ...البته نه از پاي چوبه دار: دكتر با تامل ابرو باال انداخت

  !خيالم راحت شد... خوب: تارا عصبي خنديد
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كي تو اين سرما : پوزخند زد.  پخش بستني سر و كله ميزند كه بيش از آن نياز نداردديد كه خطيبي هنوز با پسرِ. و باز نيشش را بست

  بستني ميخوره؟

  ...من... خوب: شيد و گفت انديدكتر

بلند شد و به آشپزخانه .  و برق چشمان سياه و گيرايش به او خنديد،ش را به نمايش ميگذاشتمرتبتارا با دهانش كه هنگام خنده دندانهاي 

. فته بودگردكتر با انگشتان يك دست روي ميز ضرب موزوني . پسر پخش بستني دفتر دستكش را جمع كرد و رستوران را ترك گفت. رفت

  ...من نميفهمم چرا از خونه... قشنگي هستيخوب و تو دختر خيلي ... ميدوني تارا: به بلندي گفت

  ... فرار نكردم"خونه"من از : تارا از الي در آشپزخانه سر بيرون كشيد

  .اينجوري فكر كن. اون جا و كسي رو نداره: پيشبند پاك ميكردبا خطيبي دستانش را 

  ...ولي تارا از اون دختراي خيابوني نيست... به من ارتباطي نداره: دكتر گفت. مقابل دكتر نشست

  .خواستم باشمنمي هيچوقت : تارا باز سر بيرون كشيد

  .به انبار رفت تا از فريزر بزرگ بستني بردارد

  ...پس چرا: دكتر صدايش را آرام كرد

برات . زياد در موردش كنجكاوي نكن. كه همين حاال مرده حساب ميشه اون يه آدمه به من ميگفتي ديوونه ميشم؟: خطيبي حرفش را بريد

  .دردسر درست ميشه

  شبا كجا ميخوابه؟: دكتر كراواتش را مرتب كرد

  بهت بدهكارم دكتر؟: دادرا با سوالي  پاسخ  نگاهش كرد وخطيبي

  .من قاتلم. من به شما اعتماد دارم. نبارمان ميگفت دكترا قسم خورد. از زندان فرار كردم: تارا از در آشپزخانه بيرون زد

  عجيبه؟: ليوان بستني را مقابل او گذاشت

  !ولي حاال هيچي تو اين دنيا عجيب نيست. اگه ماجراي جمعه برام پيش نيومده بود عجيب بود.... هومممم: دكتر به چشمان او زل زده بود

  ؟ماجراي جمعه: خطيبي با قليانش قل قل كرد

  ولي تو از اون قاتالي زنجيره اي كه نيستي، هستي؟... من قسم خوردم: خند زددكتر با بي توجهي لب

  !معلومه كه نيستم: تارا با دست بستني را به او تعارف كرد. روي سوالش به تارا بود

  .مشخصه كه بي گناهي. كارتو توجيه نميكني: دكتر نگاهش كرد

  .مراقب خودت باش. حيفي تارا. به هر حال تو دختر خوب و قشنگي هستي: يكرددكتر به او نگاه نم. نگريستتارا با چشمان حيران او را 

  .تارا پوزخندي زد

 .بازم بايد نهال رو ببينم. پشت تلفن همه پرونده رو براش خوندم: دكتر همچنان با محتويات ليوان بازي ميكرد
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 ...ممنون كه اومدي فرودگاه -

 .فقط ميخواستم زودتر ببينمت -

  .يه دختر داريهم نگفتي كه ب -

 . برات توضيح ميدميك كم استراحت كرديوقتي . ماجراش طوالني بود پدر... خوب -

باز چشمانش را تنگ كرد و بيشتر به آن چهره دقيق شد كه با نگاهي آرام خيابان را نگاه ميكرد و ميديد . سيف اله از آينه به نهال نگاه كرد

  .م قشنگي دارياس: گفت. كه خيابان به تندي از كنارش ميگذرد

  .نهال به درون آينه لبخند زد

  .هميشه دلم ميخواست يه دختر داشته باشم: اما باز گفت. سيف اله مكث كرد

  !پدر تالشي نكردي: شاهين خنديد

  !تالش؟ خيلي تالش كردم: سيف اله قهقهه اي زد

ميتوني يه ... پدر: گفت.  نهال بر او گشوده شده بود شب كه رازاز همان. ماده كرده بودسوالش را از آن شب آ. اما آرام شد. شاهين به او خنديد

   رو برام پيدا كني؟"مال" دعا نويس به اسمِ

  ميخواي برات دعا بنويسه؟: سيف اله خنديد

  .ميخوام براش دعا بنويسم: شاهين پوزخند زد

  .راش در اولويت دوم قرار دارهممكنه سيف اله نتونه كسي رو پيدا كنه؟ اما اين بمگه : گفت. سيف اله نيشش را بست

  چرا برگشتيم؟... پدر: شاهين انديشيد

  .به زودي ميفهمي: سيف اله زير چشمي نگاهش كرد و پشت چراغ قرمز ترمز كرد

  .چرا من بايد حتماً مي اومدم؟ اگر مادرمو نميشناختم ميگفتم ميخواين منو با مادرم سورپريز كنين: شاهين بي صبر ميپرسيد

  .ظرف همين يكي دو روز. به زودي ميفهمي: ر لبي تكرار كردسيف اله زي

 .هيچوقت نبوده... سيف اله آدم نامردي نيست... ميدوني شاهين:  فشرد گفت گازوقتي باز پايش را بر پدال. در سكوت پشت چراغ ماند

  

 

  !معصوم ميگفت لو رفته! نازي ممكنه همه مونو گير بندازه. آقا خطيبي من حتماً بايد برم -

  تو چه كار ميتوني بكني؟: خطيبي با كالفگي در چوبي و سنگين اتاق را بست و به راهرو قدم گذاشت

  !من باعث شدم اونا اآلن تو اين كثافت باشن! آقا خطيبي من اين بال رو سرشون آوردم: تارا پرت و پال ميگفت
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كار تو تموم !  اونا بايد از پس خودشون بر بيانحاال!  تموم شد!ناحساس مسئوليت هان؟ تو اونا رو كشيدي بيرو: خطيبي بر سرش فرياد كشيد

  !تو دوباره بهشون زندگي دادي! شده

  !اين از مردن بدتره! خطيبي اونا هر روز زير يه نفر ميخوابن! اين از مردن بدتره: رفتسرش را ميان دستانش گتارا 

  حتمĤً خيال داري جور اونا رو هم بكشي نه؟: ش موهايش را باز كردك. خطيبي با ليوان شراب آخر شبش بر كاناپه مقابل او پهن شد

فرياد . موهاي سياه حالت دارش بر چهره اش پخش بود و روي گونه هايش را كه باز رنگ سرخ بر آنها دويده بود، ميپوشاند. تارا سر بلند كرد

  !گفتم ميخوام آدم حسابي بشم! من ديگه اين كارو نميكنم: كشيد

  !آدم حسابي؟ از تو گذشت تارا: ند زدخطيبي پوزخ

  !تو رو خدا اينو نگو! تو رو خدا اينو نگو آقا خطيبي: ند و بر صورت گردش افتادند بي خجالت از چشمان تارا بيرون ريخت،قطرات اشك

ان خود را به دست موهاي او را بوسه اي زد و ليو. خطيبي برخاست و كنارش نشست. سر ميان دستانش گرفت و هاي هاي گريستن سر داد

ديگه نميدونم عدالت چيه و بي عدالتي . از وقتي با تو آشنا شدم ديگه فرق بين آدم خوب و بد رو تشخيص نميدم. من نميفهمم تارا: او داد

ل قناصم فيلم  فقط ميدونم وقتي با اين سن و سالم و هيك...حتي ميتونم به يه مافيايي اعتماد كنمحاال  .به همه قوانين خدا شك كردم. چيه

  .ستون ميكنه ميرم سراغ شهال و به دختراي دور و برم كه اين كارو براي امرار معاش انتخاب نكردن، نگاه نميكنمياد هندِ

  ...باالخره كاري پيدا نميشه كه من بكنم... نه... باالخره: گفت. به خطيبي نگاه كرد و جرعه اي نوشيد. تارا نفسش را باال كشيد و سر بلند كرد

  .باالخره عاشق ميشي.  نهافرقي نداره كه كسي رو كشته باشي ي... ميدوني آقا خطيبي: گفت. د و سر عقب دادزبه پشتي مبل تكيه 

  عاشق؟:  بست،خطيبي موهايش را با كش كه دور مچ انداخته بود

، يا بعضي كارا عث ميشه بعضي كارا رو نكنياما با. بهش نرسيشايد هيچوقت . عشق زندگي رو عوض ميكنه... ميدوني: تارا آرام نگاهش كرد

  .حداقل اينش خوبه. رو بكني

تارا براي خود .  در شب ايستاد،پرده هاي سنگين را كنار زد و به تماشاي دانه هاي نقره اي برف. خطيبي بلند شد و مقابل پنجره ايستاد

  نهال امشبم نمياد نه؟: گفت. سيگار روشن كرده بود

هم پدر شاهين . تا حاال نشده كه شبي كنار شاهين باشه و نصفه شب از خواب بپره يا جن ببينه... ميدوني: د گفتخطيبي بي آنكه برگرد

  ... شاهين خواست اونجا باشه. امروز اومده

  ...فكر كنم بدون شراب مونده... داره مياد اينجا... هبارمان: به بيرون پنجره دقيق شد

  .شرابشو ميگيره و ميره. هيچوقت نميمونه: ي آن برداشتبه ميز برگشت و كليد خانه را از رو

  .و به سمت راهرو و پله ها رفت

  . كمر خم كرد و به ليوانش خيره شدتارا

 .با حسرت پوزخند زد
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  پس تو جن ميبيني؟ -

  .نهال با سر تاييد كرد

  ...عجيب نيست... خوب: سيف اله شانه باال انداخت

  ش مگه نه؟اينجا ديدي:  دادت نهالعكسي به دس

باز با سر تاييد .  سرد چسپيده بود و با انزجار به جنش نگاه ميكرددر شيشه ايخودش بود كه به . نهال تصوير خودش را از دست او گرفت

   بود نه؟شيشه سرد. مشخصه: سيف اله گفت. كرد

  .سرد بود: نهال كه

  .جن نمياد طرف سرما... ونيميد. بهش پناه بردي.  رو دوست داريتو سرماي شيشه: گفتسيف اله باز 

  شما از كجا ميدونين؟ -

  .نهال توي عكس داره اينو به من ميگه: سيف اله لبخند زد

  .بذار كف دستتو ببينم: مكثي كرد و سيگار برگ محبوبش را آتش زد

  !برابر اين يه قديسهمافيا؟ در : سيف اله پوزخند زد. نهال كف دستش را به سمت او گشود

  اگه مال رو ببيني چه كار ميكني؟. به من بگو دختر: ا سيگارش را چاق كندكامي عميق گرفت ت

  ميترسي؟: سيف اله نگاهش كرد. دست بر آن گذاشت و فشرد. باز گوشش پر از فرياد شد. نهال بي اختيار سر به سمتي خم كرد

به . مال يه آدم ضعيفه. نبايد بترسي: ستش را گرفتسيف اله به تندي د.  تاييد كرد،اشك در آنها ميدويدسوزش  كه كم كم ،نهال با چشمانش

  .خاطر همين از تو استفاده ميكرده

  .در سر نهال هلهله اي برپا بود

  ! مردهمال! ميفهمي؟ مال ديگه وجود نداره! تو نميترسي: سيف اله دست از فرياد كشيدن بر نميداشت

بگو مال . بگو من نميترسم: اله بي حركت گفتسيف. ي به عقب برداشتند شد و گامبل. نهال دستانش را بر گوشش ميفشرد و اشك ميريخت

  .مرده

  .ندلبهاي نهال لرزيد

  مرده مگه نه؟: سيف اله دست برنميداشت

مال : سيف اله فرياد كشيد. هنوز دست بر گوش ميفشرد و چشمانش را محكمتر ميبست. نهال چشمانش را بست و به تندي با سر تاييد كرد

  مرده نهال؟

  .ال باز با سر تاييد كردنه

  .سيف اله برخاست
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 كه ،اونقدر محاله": يه بار توي يه كتاب خوندم: گفت.  كنار در ايستاده بودحس،به در نزديك شد و زير چشمي به شاهين نگاه كرد كه بي 

   .و به همين خاطر محاله كه نباشه.  اما محاله...."اسكيزوفرني"... ".اشهنبمحاله 

 به سختي ،ندمقابلش نشست و دستهاي او را كه با ولع گوشهايش را ميفشرد. برگشت و به سمت نهال رفت. اما باز ايستاد. از در خارج شد

  !اونا ميدونن كه تو بايد چه كار كني! بذار بهت بگن چه كار كني! به حرفاشون گوش كن! گوش كن: با تاكيد گفت. كنار كشيد

 ! حرفاشون گوش كنبه! گوشاتو نگير: سيلي اي در گوش او زد

  

 

  بارمان؟:  بارمان بر جا ايستاد چهرهخطيبي در را بست، اما با ديدن

بارمان؟ : باز چشمانش را به خطيبي دوخت.  محبوبش برود"گوشه" قالده ژانت را گشود و با چشم تعقيبش كرد تا او به ،بارمان سرد خنديد

  چت شده پسر؟

  شراب داري؟: بارمان فقط گفت

  ... روز پيشدو... معلومه: همي سر جمباندخطيبي با نف

  .همه رو رفتم باال: بارمان با لحني شكسته ميگفت

  همه رو؟: خطيبي متعجب نگاهش كرد

  !؟ميخوام ببينم ميتونم يك كم بخندم. بس كن. نصفش كار فلور بود: بارمان انديشيد و به سمت نشيمن خطيبي رفت

  .وقتي ناراحتي با شراب هم گريه ميكني: ت و دست بر شانه اش گذاشتخطيبي مثل يك پدر عاقل به سمتش گام برداش

چند روزه كه . چشماي من چشماتو خوب ميشناسه. ميبينم كه خيلي هم گريه كردي: صورت او را كه نگاهش نميكرد به سمت خود برگرداند

  موهاتو شونه نزدي؟

   چند روزه كه چيزي نخوردي؟:خطيبي بازويش را گرفت.  را پس زد و خواست برود اوبارمان دست

  ميخواي بدوني؟: بارمان نفسش را در سينه حبس كرد

  . از جمعه:بارمان پاسخ داد. خطيبي با نگاه بي كالمش تاييد كرد

بارمان .  آنجا بر مبل راحتي قديمي نشسته بود و ليواني در دست داشت خم شده،، خطيبي فراريِدخترِ. و بي حرف ديگري به نشيمن او رفت

اين باغ اگر براي اين . ميتوني بيرونم كني: به بلندي گفت.  ليوان او را از دستش گرفت و مقابلش نشست،بي سالم. امش را از ياد برده بودن

چه ميدونه كه توي .  چي ميگذرهي باغشچه ميدونه تو. صاحبش در به در و آواره دنياست. اين باغ بزرگه. دخترا جا داره، براي منم جا داره

 درختاي سيبي كه يه روز با خبر نداره كه زير.  ساله كه نمياد باغش ساختن چه بالهايي سر يه دختر بچه هشتبااليه هايي كه به زور خون

  .براي همه آدماي دنيا توش يه جايي پيدا ميشه. اين باغ اندازه همه دنيا بزرگه خطيبي.  و سرنگ ريخته سوخته چقدر زرورقكاشتهعشق 

  ...دخترت. بهتره بخوابي. بدجور مستي:  در درگاه ظاهر شد تيره رنگش يكي از بطريهاي شيشه اياالد الويه و ظرف سخطيبي با
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اندازه يه دريا ازش !  الكالي منو خورده و خودشو با چاقو تيكه تيكه كردهنصفدخترم؟ دخترم؟ دخترم : بارمان با فرياد حرفش را قطع كرد

  ...اون تنش... اون تنش!  سهمه تن قشنگش تيكه تيكه! خون رفته

  ...اون تنش... واي: سر به پشتي مبل چسپاند و چشمانش را بست

  

يك : در دل خنديد.  ميسوخت"دختر بچه چهارده ساله" كه آنسان در عشق يك ،مرد مست و ديوانه را. تارا زير چشمي مرد مست را ميپاييد

  چه كار كرده؟ ميخواسته خودشو بكشه؟: نفهميد كه خطيبي ناباورانه كنارش نشسته است. دختر بچه

 يه ! ميخواسته شروع كنه!بكشه؟ اون ميخواسته يه زندگي جديدو شروع كنه: بارمان به تندي راست نشست و محتواي ليوان را سر كشيد

  ! توش معني نداره"بارمان"زندگي رو كه 

  ...زش ميترسمكم كم دارم ا: زير گوش خطيبي گفت. تارا با كشيدن نفس عميقي صاف نشست

  !بارمان دختراي نوجوان از اين ديوونه بازيا ميكنن: رو به بارمان گفت.  انداخت و به او دلداري دادشخطيبي دست دور كمر

توي اين دو روز نشستم روبروش، هي از اين لعنتي : كشيدبيرون خود را به جلو خم كرد و بطري خطيبي را از دستش . بارمان مستانه خنديد

اما مگه من سير . بازم نگاش كردم. هي نگاش كردم.  من هي خوردم.پرت و پال ميگفت. هر يك ساعت بيدار ميشد. هي نگاش كردمخوردم و 

  ميشم؟ مگه اون خواب لعنتيش تموم ميشه؟

  مگه تموم ميشه؟ مگه من سير ميشم؟:  نوشيد و باز به پشتي مبل چسپيد"قلپ قلپ"

  .من يه سيگار بهت بدهكارم. اسم تو رو يادم رفته: اي ارزان قيمت تارا را از روي ميز برداشتدوباره از پشتي كند و يكي از سيگاره

  .من بيشتر از اين بهت بدهكارم: تارا عصبي ميشد

  .من يه سيگار بهت بدهكارم: بارمان نفهم بود

  !بس كن بارمان: تارا عصبي فرياد كشيد

  !بچه ها بس كنين: ميخواست آن قائله را ختم كند. خطيبي مستاصل بود.  به تندي نگاهش كرد،بارمان با چشمان تيره و تيزش

  !پدر منو اعدام كردن! من بچه تو نيستم: بارمان با عصبانيت گفت

  ميخواي بريم دكتر؟. تو حالت بده. آروم باش بارمان: خطيبي سر به زير انداخت

  !نميخوام كسي رو ببينم! برو بيرون خطيبي: بارمان فرياد ميكشيد

اين جنون را باور . تارا اما، خيره و عصبي بارمان را برانداز ميكرد. به تارا اشاره كرد.  با فهم يك آدم شصت و دو ساله از جا برخاست،خطيبي

از  قبل، او را  از چند جرعه لحظاتِصراحتلحظه اي .  چنين نخواهم كرد"او"انديشيد كه من هرگز براي .  را باور نداشت"اينجا"تا . نداشت

  .ميخوام باهات شراب بخورم: بطري را به آرامي از دست او گرفت. جا بلند كرد و كنار معشوقش نشاند
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 بطري را در ،ديد كه بارمان بي مقاومت.  باشد"آدم حسابي"به دختري نگاه ميكرد كه تا دقايقي قبل ميگفت كه ميخواهد . خطيبي منگ بود

تا جايي كه گرم . چند جرعه نوشيد. ي نگاه كرد و ديد كه آنها برگشتند و اتاق را ترك كردندتارا به چشمان دقيق خطيب. دست او رها كرد

  .شود

  . كردبارماندست در موهاي آشفته 

  .ديد كه صورتش به سمتش چرخيد

  . آبله بر خود داشتگوديبه چشمان تيره او نگاه كرد و دست بر گونه اش كشيد كه در قسمتي 

  .چشمانش را به زير انداخت

  .اجازه نداشت كه آن كار را بكند

  .دختري در ميان بود

  ".معشوقم، معشوقي دارد"

  . كنارش نشسته استبي جانديد كه او مثل يك مجسمه 

  نميخواستي بخندي؟: فقط گفت

  .و بر كنار لبش بوسه اي زد

  .انگار طوفاني، دنيايش را درنورديد

  .بارمان به پشتي تكيه داد

  .تارا از جا برخاست

  .ن نگاهش نكردبارما

  .نخواست كه نرود

 .تارا از اتاق بيرون رفت

  

 

 ند،معصوم در درگاه اتاقشان ظاهر شد و با ديدن سمانه كه چشمانش بي حواس بود. سمانه پشت در ايستاد و به بلندي معصوم را صدا كرد

  اينجا چه كار داري؟: چهارقد جلوي در را گرفت

  .يه دختر پيدا كرديم: زد و گفتسمانه موهايش را از جلوي صورتش كنار 

  به ما چه ربطي داره؟: گفت. معصوم مدتي بي كالم به او نگاه كرد

  .يه كاري بكن. يه سره گريه زاري ميكنه:  پاسخ داد. دماغش را باال كشيد.سمانه سعي ميكرد هوش و حواسش را جمع كند

  چشه؟: گفت. ه استفهميده بود كه تير آنها به خطا رفت. معصوم دست به سينه ايستاد
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  .نون خور اضافي ميشه. به درد ما نميخوره. جغله س. چه ميدونم: سمانه شانه هايش را باال انداخت و گفت

  البد دواييم نيست هان؟. شينكِنميتونين ازش بِ. آهان فهميدم: معصوم دو دستش را باز كرد و دو طرف در گذاشت

  .عين كوليا گريه ميكنه. تا سرمونو زير آب نكرده ميخوايم از شرش خالص بشيم. رهگفتم به دردمون نميخو: سمانه داشت عصبي ميشد

از همان فاصله بوي  نكبت سمانه نگاه كرد كه سياهي آرايش چشمانش، بر سرخي آرايش اغراق آميز گونه هايش ريخته بود و معصوم به ظاهرِ

  .بيا بريم: فقط گفت.  را از او ميشنيدترياك

 برف به نازي بعد از ده يا پانزده دقيقه پياده روي در گل و شلِ. به او اشاره كرد كه همراهش برودمعصوم . زي نزديك شددر را كه بست، نا

. با هم به آن خانه خرابه باالي باغ رفتند و معصوم دختري را از آنها تحويل گرفت. "دخترهاي ديگر"به آن . دنبالش، به طرف ديگر باغ رسيد

  .ميمونهعين خوكدوني . توهيچوقت به سرت نزنه بري اون : به نازي گفت.  فقط منتظر ماندنخواست وارد شود و

  اسمت چيه؟ چند سالته؟: معصوم بي اعتنا گفت.  دويد و به سمت آنها رفتاز در بيروننازي دختر را تماشا كرد كه 

ميخوام برگردم ... تو رو خدا... ميخوام برگردم خونه...  كردمغلط... شونزده سالمه. اسمم بهاركه: دختر با قدمهاي تند به دنبال او روان شد

  ...ميترسم... غلط كردم... خونه

  !خوب برگرد: معصوم در جا ايستاد

  !بابام قيمه قيمه م ميكنه... ميترسم... پول ندارم... دوره: دختر پشت سرش دويد. و باز به راه افتاد

 مشتري سارا رفته بود و سارا در تنهايي سيگار دود ميكرد و به كاستي كه از كم شدن وارد اتاقك خودشان كه شدند،. معصوم حرفي نزد

  .دادند ميچرخيد، گوش مي ضبط كُباتريِ

  .پول نداره. ميخواد برگرده: به سارا گفت.  را راه داد و در را پشت سر خود بستدختر تازه واردمعصوم 

. برسونش معصوم: گفت.  از جيب بيرون آورد و جلوي بهارك پرت كرد، شده بودسارا نگاهش كرد و مشتي پول را كه لحظاتي قبل كاسب

  .مطمئن شو كه برميگرده

  !ميترسم! جيغ زدم نذاشتم كاري بكنن... ا من هيچ كاري نكردمولي به خد... شنمميكُ: بهارك ميگفت. معصوم هنوز در كنار در ايستاده بود

بابات از زندگي سقطت كنه، بهتر از : ر دست گرفت و با دستي ديگر سيلي اي در گوشش زد صورت او را د،با فشار. معصوم به سمتش رفت

 .اينه كه اينجا روزي هزار دفعه بميري

  

 

  جنا چي ميگن؟... بهم بگو... نهال -

لوم دوخت و نهال دو دستش را بين دو زانويش گذاشت و بي اينكه از لبه مبل راحتي در مطب منتظري تكاني بخورد چشم به جايي نامع

  .يكيشون بهم چاقوي شهنازو ميده. جيغ ميكشن. نميفهمم: گفت
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چاقوي شهناز؟ شهناز : باز چشمانش را به نهال چرخاند و پرسيد. منتظري به خطيبي نگاه كرد و ديد كه او با نگراني سر به اطراف جمباند

  كيه؟

  .ا ضبط كند آن رشتا دوربين. با زبان خودش. منتظري ميخواست كه او خود بگويد

 تا جايي كه منتظري ،مكث كرد و چهره اش هر لحظه بي رنگ تر شد. نهال شانه هايش را باال برد و دستانش را بيشتر بين دو زانويش فشرد

  نهال تو حالت خوبه؟: پرسيد. حس كرد يك مرده مقابلش نشسته است

شهناز چاقوي :  گفت اما بي حواس. صحت احوالش را تاييد كردبه تندي با سر.  به تندي چشمان لرزان و عصبي اش را به او دوختنهال

  .باهاش كف دست منو ميبره. كوچيك داره

  !تموم شده نهال:  به حرف او دويد،خطيبي بي توجه

ه فقط ميدانست كه كسي نبايد وارد آن لحظ. نميفهميد چه ميگذرد.  او را دعوت به سكوت كرد، دستش كه بلند شد سريعِمنتظري با حركتِ

حالم به ... گردنم خواب ميره... خون مياد... ميسوزه... درد داره... كف دستمو ميبره: نهال به تندي سر جمباند. سكوت كرد و منتظر شد. شود

  ...رديگه نب... بسه... نه... حالم بده... هم ميخوره

سوسن ... كنار پنجره نشسته... سوسن اونجاست: تبا لحني كه به سختي شنيده ميشد ميگف. سرش را ميان دستانش گرفته بود و ميلرزيد

منو كتك ... مال كتكش ميزنه... سوسن ميگه هر چي خوردي باال بيار... واسطه سردش نميشه... من سردم نيست... سرده... هدستمو بست

داره بهم چاقوي شهنازو ... جن... نببي... سوسن از اصغر كله اي بدش مياد... مال هميشه سوسنو كتك ميزنه... سوسنو كتك ميزنه... نميزنه

پدر و مادرش ... من ميخواستم زشت بشه... بچه زشته... بچه اينجاست...  من نميخوام...ميخواد شكممو ببره... ميخواد كف دستمو ببره... ميده

همش گريه ... چه نميتونه حرف بزنهب... دهنش گنده س... بچه زشته... سياهه... چشماش بزرگه...  شبيه قورباغه س...بچه زشته... نميخوانش

  ...زشته... زشته... بچه شبيه جنه... داره مياد... ميكنه

من ! باشه! بسه! جيغ نزن! بسه: نهال فرياد ميشكيد. خطيبي سيگار خاموش را بين دو انگشت ميفشرد. منتظري بي حس و حال خيره اش بود

  !جيغ نزن! بهت گوش ميكنم

  !نترس! تو اينجايي! همه چيز تمومه! خيلي خوب! نهال: منتظري خود را روي زمين مقابل پاهايش كشيد. ردو با دستانش گوشهايش را فش

مجبور شد تا ليوان آب سردي به صورتش . منتظري به تندي تكانش داد. و دستانش را از گوشش كنار كشيد، اما نهال باز آنها را چسپيد

 ...همه چيز تموم شده نهال: مستاصل ميگفت. منتظري حيران مقابلش ايستاد. دنهال نفس تند و عميقي گرفت و آرام ش. بپاشد

  

 

من . ن نيست و نازيآقا خطيبي سارا صبح ميگفت معصوم: تارا دستمالهاي شسته شده را بر يك چوب لباسي در آشپزخانه آويزان كرد و گفت

  .تنهاست. بايد برم پيشش

  .داروها تو رو ضعيف كرده. من نميتونم بذارم بري. به اون بگو بياد اينجا: د كرد و گفتخطيبي سر از روزنامه اي كه نميخواندش بلن
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  .تقريباً منو زنداني كردي خطيبي:  آشپزخانه گذاشت بي درِتارا دست بر چارچوبِ

  ...برو... زنداني؟ خيلي خوب:  بي فكر، پرخاشگر ميشد،خطيبي

... ببين: بود، نگاه كردمانده وص او نشست و به راديويش كه انگار سالها بود خاموش  كنار ميز مخص،معصوم بي حوصله آمد و روي صندلي

  !اما اينجا كه هتل نيست. منظورم اين نيست

  .يكيش نهاله. اينجا اقالً دو سه تا ستاره پيدا ميشه. اتاقك شما يه ستاره هم نداره: خطيبي سر به روزنامه برگردانده بود

من جلوي . خطيبي برات دردسر درست ميشه: فقط ميگفت. نميفهميد كه بايد به او چه بگويد. في نداشتحر. تارا لبخند كمرنگي زد

  ...اما اگه يك نفر منو اتفاقي ببينه و بشناسه چي... مشتريات آفتابي نميشم

  .وخوب آفتابي نش: خطيبي بي انديشه جواب ميداد

  آخه تا كي؟: تارا با لجبازي گفت

  !كه خوب بشيتا وقتي : و خطيبي كه

  .اتفاقي نمي افته. مثل قبل زندگي ميكنيم. من ميرم: تارا بلند شد و محكم گفت

  .حق نداري بري. بهت نمياد: ه سردي و با تمسخر گفتبخطيبي 

  .خودتم ميدوني كه مفتي اينجا نيستي. تو به جاش برام كار ميكني: نگاهش را از روزنامه رها كرد

  .تنهاست... رااما سا: تارا باز بر جا نشست

  .ميتوني يه مدت مهمون بياري: خطيبي روزنامه اش را بست

  ...نميدونم چه كار كنم خطيبي: گفت. تارا نگاهش را بر روزنامه او گذاشت

و خطيبي آنرا آزاد كرد . روزنامه را از زير دستش كشيد. اما حاال، تارا هيچيك از حرفهاي او را نميشنيد. خطيبي شروع به حرف زدن كرد

:  ستوني را در صفحه روزنامه كه تا شده بود به او نشان دادتكالم نشنيده او را بريد و با انگش. تارا آنها را نميشنيد. ادامه حرفهايش را گرفت

  ...نگاه كن... نگاه كن

 و باالي نام "گمشده"زير كلمه تصوير دختر جواني كه . به ستون نگاه كرد. خطيبي حرفش را نيمه رها كرد و بعد از لحظاتي آنرا از ياد برد

  ...فكر ميكني: گفت.  او گرفتروزنامه را از. ه بود چاپ شد"حميديسوسن "

  ...مطمئنم. فكر نميكنم: تارا بلند شد

 . تمرين ميكرد"روخواني كتاب"روزنامه را از دست او بيرون كشيد و به طبقه باال دويد، جايي كه شاهين با نهال 

  

 

  چي شده؟. اين سوسنه. آره: گفت. جايش نشسته بود روزنامه را از دست تارا گرفت و آنرا نگاه كردنهال همچنان كه سر 
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: به نهال پاسخ داد. اما جز يك شماره تماس چيزي آنجا نبود. تارا باز روزنامه را پس گرفت و آنرا مرور كرد تا به آدرس انتهاي آن ستون برسد

  .سوسن فرار كرده نهال

  .چه كار خوبي كرده:  لبخند زدته با لبان بسنهال

  .شاهين به پشتي كاناپه تكيه زد و نگاهش را به خطيبي كه در درگاه ايستاده بود دوخت

  .هيچكس چيزي نگفت

  .كسي تو رستوران نيست. من ميرم پايين: گفتميفقط خطيبي 

  . رفتندو به سمت پله هايي كه به انبار ميرسيد

  .خوبه اقالً يه شماره داريم: به شاهين گفت. وال برداشت و مقابل شاهين نشستتارا دست از مرور آن ستون پر از س

به .  بسته سيگار و بطري اي در دست داشت،بازگشتكه وقتي . شاهين برخاست و به سمت يخچالي رفت كه در انتهاي راهرو چشمك ميزد

  !كتاب بخون تا تارا ببينه چقدر خوب شدي... بخون... نهال: نهال گفت

  . شروع كرد و سطوري را بي تپق خواندنهال

ميخواي كاري كني كه بازم به زندگي : نهال كه ساكت شد، شاهين به تارا نگاه كرد و پرسيد. شاهين ذره ذره نوشيد و سيگارش را آتش كرد

  قبل برگرده؟

  .من دنبال چيز ديگه اي هستم! فكرشم نميكنم: تارا سر جمباند و با تمسخر گفت

 .كه من هم هستمشاهين انديشيد 

  

 

  ...باهاش حرف بزن: گفتبه نهال سيف اله با همان حالت عصبي چند روز اخيرش 

 دوباره كادر را بزرگ كرد و  سيف اله. اما نهال به جايي مقابلش خيره ماند، زوم كردنهالبر چهره . و كنار تك پسرش پشت دوربين ايستاد

  ؟ ازش ميترسي؟ميلرزيچرا : گفت

  .يد كردنهال با سر تاي

  .اسمشو بپرس: گفتسيف اله 

  .نهال به تندي با سر نفي كرد

  .تا شروع نكني و باهاش حرف نزني ازت عكس نميگيرم: گفت. سيف اله پوزخندي زد

رو نميخواد با چاقو دستت . اون هيچ آسيبي بهت نميزنه: گفت. سيف اله از درون لنز نگاهش را نگران خواند. نهال برگشت و به او نگاه كرد

  .اينو مطمئنم. ببره

  .بهش سالم كن: گفت. و تمام چهره نهال را در يك كادر گذاشت
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  .سالم: بريده گفت. نهال آب دهانش را قورت داد

  .سرش پر از فرياد شد

  .همه جنهاي دنيا جواب سالمش را ميدادند

  .هر دو گوشش را با دستهايش چسپيد

 . عكس متوالي انداخته بودششسيف اله 

  

 

فكر ميكردم كه اون : خطيبي كوزه قليانش را چرخاند .تارا سعي ميكرد يك شال گردن ببافد. سارا خيار گاز ميزد. ون چيزي ميخواندتلوزيو

 اون حتي در !تارا. اون فقط خيلي توداره. اما شايد اشتباه ميكردم. فكر ميكردم تا پاي منافعش در بين نباشه كاري نميكنه. آدم خودخواهيه

  . من پرسيدمورد تو از

  جدي؟ چي ميپرسيد؟: گفت. تارا كه داشت كاموا را به دور انگشت اشاره دست راستش ميپيچيد، سعي كرد باز نايستد

  .ميگفت شايد بشه برش گردوند: گفت. خطيبي چفت و بست قليانش را محكم كرد تا دود از درزها در نرود و او بتواند خوب قليان را چاق كند

  ...ميدوني كه. من نميخوام همه دنيا بفهمن كه چه كار كردم... ببين خطيبي: نه باال انداخت و خنديدتارا با ناراحتي شا

  !اما تو به منتظري گفتي: بي آنكه دودش را بيرون بفرستد گفت. خطيبي قل قل طوالني كرد

  !اون يه دكتره! اون فرق داره: تارا تقريباً داد ميزد

  .اول يه آدمه: گفت. رون ميدادخطيبي دود سفيد رنگ و خوشبويي بي

وقتي تارا بهمون گفت كه همه چي رو به تو گفته ما ميخواستيم بزنيم به . ولي آدم با آدم فرق داره. تو هم آدمي: سارا ته خيار را ميمكيد

  .ولي كم كم شناختيمت. چاك

  . دارينبه والدين فهيم نياز. شما مثل بچه هاي كوچيكي هستين كه دزدي كردن: خطيبي خنديد

  .من با همه عقلم اون كارو كردم: تارا نگاهش را از ميل و كاموا گرفت

  من با يه قاتل زنجيره اي دوستم؟: خطيبي مسخره ميشد

 ديگه به اينجور رفيقا !چه چيزا كه آدم تو اين دنيا نميبينه: خطيبي گفت. تارا با اخم شانه باال انداخت و به بافتن شال گردن كشباف ادامه داد

  !عادت كردم

  .بياين يه جشن داشته باشيم. زنگ بزن به بارمان: تارا بافتني اش را كنار مبل كوبيد

  ؟به افتخارِ: خطيبي ني اش را كنار صورتش نگه داشت

  .مگه نميخواست منو برگردونه؟ بگو بياد منو قانع كنه: تارا به سمت پنجره رفت و كنارش ايستاد

  . ني اش را به دهان بردخطيبي به لجبازي او خنديد و باز
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  .سارا خيار ديگري برداشت

 .تلوزيوون زر زر ميكرد

  

 

  .شراب عالي اي داري. شاهين راست ميگفت: سيف اله به خطيبي نگاه كرد و ليوانش را به سمت او دراز كرد

  .ياد سيف الهمن نميدونم چي به سرش م: گفت. خطيبي ليوان به سمت او برد و با لبخند و تكان دادن سر تشكر كرد

  .اين براش يه قانونه. سيف اله هيچ چيز رو از دست نميده. اتفاق بدي نمي افته: گفت. سيف اله سر كج كرد و خيره به او شد

  .اما شما حتي از من مطمئن ترين. نميدونم چرا دارم به تو و شاهين اعتماد ميكنم: خطيبي نوشيد و گفت

  .اون مريضه. به عالوه. نهال هنوز لياقت داره. ن، هر آدمي تا زماني كه لياقت داره زندگي ميكنهتوي قانون م: سيف اله بعد از او نوشيد

  .اما خودش باور نميكرد. هدكتر ميگفت عالئم اسكيزوفرني: خطيبي به ليوان در دستش نگاه ميكرد

  ". محاله كه نباشهاونقدر محاله كه": سيف اله باز براي خودش ريخت و سيگار برگش را به خطيبي تعارف كرد

  چي؟: خطيبي كه سيگاري برداشته بود با لبخند و سوال پرسيد

  ...وقتي تدريسش تو دانشگاه.  ماه ديگه خودش مياد تا ببينتش سهدو. براش دارو نوشته: خطيبي ادامه داد. سيف اله خنديد

  .هيچ دارويي به خوردش نده: سيف اله حرفش را بريد

بايد . اين بيماري قابل درمان نيست. اينو كسي بهت ميگه كه با اين بيماري جنگيده: يف اله پاسخ ميدادس. خطيبي پرسشگر نگاهش كرد

  .نهال بايد ياد بگيره كه باهاش زندگي كنه. باهاش زندگي كرد

  ...دكتر مطمئن نيست... اما: خطيبي مستاصل بود

  .تو اين چشما نگاه كن: به درون چشمان خود اشاره كرد شبا دو انگشت يك دست. سيف اله يك نفس نوشيد و به سمت او خم شد

  .خطيبي همان كار را كرد

  ؟ناين چشما بيمار: سيف اله ادامه داد

 ساله كه هيچ بيست و پنج: گفت. پرش ميكرد. سيف اله دستش را پايين آورد و ليوان او را از دستش گرفت. خطيبي سر به اطراف جمباند

اين بيماري همونطور كه ميتونه تو رو به كشتن .  ميگم هيچ دارويي، منظورم حتي يه قرص سرماخوردگيهوقتي بهت. دارويي مصرف نكردم

اون داروهاي . دارو خودتو از تو دورتر ميكنه. دارو فقط ضعيفترت ميكنه. بده، همونطور ميتونه تو رو به يه هيوالي شكست ناپذير تبديل كنه

 كسي كه وهم اسكيزوفرني رو ديد، حتي با .است و به جز گوشت و تير و تخته هيچي توش نيستلعنتي فقط ميخوان بهت بگن كه دنيا زيب

  !مثل من و تو!  زنده ساسكيزوفرني. دور موندن ازش نميتونه فراموشش كنه

  ... تو ميگي خودتم يعني:خطيبي سر به اطراف جمباند

  . ساختم"هنر" كردم و ازش "رامش"من .  من اونو برده خودم كردم. اون نتونست منو برده خودش بكنه!تموم شد: سيف اله فرياد كشيد
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  مافيا؟:  در ميان بود"نهالش"نميخواست آنرا بگويد اما پاي . خطيبي الل بود

 .نهال ميتونه هر شغل ديگه اي رو انتخاب كنه. هنم اون شغل: و سيف اله صدايش را پايين آورد

  

 

  .بيا باال: باز كردخم شد و در ماشين را . بارمان ترمز كرد

  تا آخر خيابون ميري؟: گفت. تارا نگاهش كرد و سوار شد

  .ميرسونمت. ميرم خونه: بارمان شانه باال انداخت

  .بهم يه سيگار بدهكار بودي: يكي از سيگارهاي بارمان را از روي دشبور برداشت و گفت. تارا چيزي نگفت

  جدي؟: بارمان زيرچشمي نگاهش كرد

  .داشتم ميترسيدم. اونشب غوغا كردي: ندي لرزان زد عصبي لبخ،تارا

  .فقط مست بودم: بارمان بي تفاوت گفت

  .به خاطر دخترت. داشتي خودتو ميكشتي: تارا نگاهش كرد

  .دوستش دارم... خوب: بارمان شانه باال انداخت و كمي سرعت كم كرد

  .يا اونو ميكشي يا خودتو. مشخصه: تارا با لبان لرزانش گفت

  .يعني همه همينو ميگن. خطيبي ميگه ديوونه شدم: گفت. ن بي هدف از آينه به پشت نگاه ميكردبارما

  .نذار دور و بر باغ بگرده... مراقبش باش: تارا با سيگار خاموش بازي ميكرد

  .دليلتو ميدونم: بارمان بي تفاوت گفت

  .شانس آوردي گير كامران يا اون يكي دخترا نيفتاد! اونم با يه پسر! اونشب تا ساعت دو  توي باغ بود... ميدوني؟ نميدوني: تارا عصبي ميشد

  .پسر بدي نيست. پسره رو ديدم. ممنون كه مراقبش بودي: بارمان سعي ميكرد عكس العملي نداشته باشد

  .فقط شانس آوردي: تارا ميگفت

  ...نه زياد: بارمان مرتب و مرتب سرعت كم ميكرد

  ه؟چطور مگ: تارا تند نگاهش كرد

  .همين منو بيچاره كرده. اون ندونسته دست به هيچ كاري نميزنه. فلور دقيقاً ميدونه چه كار ميكنه:  فشرد گازبارمان پايش را بر پدال

  .اون هنوز بچه س. به هر حال مراقبش باش: باز گفت. تارا پوزخند زد

  .بارمان سر به اطراف جمباند

  

  .انگار كسي نيست. بيا تو: تارا ميگفت. پارو ميكردخطيبي با پارويي آب برفهاي مقابل در را 
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  .بايد برم خونه: بارمان پاسخ داد

 .و بي حرف ديگري دنده عقب گرفت

  

 

  ؟ن؟ كي برميگردنمعلومه كدوم گوري: تارا خودش را در مبل جمع كرد

  .نز عصر بايد بياامرو: به پاك كردن سبزي برگشت. سارا كامي از سيگارش گرفت و آنرا كنار زيرسيگاري گذاشت

  !ناگه بيا... امروز عصر: تارا خنديد

  كجا رفته؟. معصوم امروز مياد مطمئنم: يك ساقه برداشت و گفت. نهال يك وري مقابل سارا نشست و زانوهايش را زيرش گذاشت

  !كاش اقالً گز بياره! اصفهان: تارا بلند و با تمسخر گفت

   چي؟ون؟ اگه بگيرنشنچرا گفتي بر! از اون ديوونه تر تو!  دختره ديوونه:سيگار سارا را برداشت و كام گرفتخم شد، 

  !اتفاقي نمي افته: سارا به آرامي گفت. رو به سارا داشت

  !نمي افته؟ دختر عكس ما توي همه پليس راه ها هست: تارا تشر زد

  ا رو ميگردن؟تارا مگه اونا توي همه اتبوس: سارا عصبي ميشد

  ! اميدوارم كه نگردن:تارا نفس عميقي كشيد

من گفتم ميرم . اتبوس منو گشتن: نهال چشمان درشت و خيره اش را روي ساقه سبزي متمركز كرده بود و برگهاي آنرا دانه دانه ميچيد

  .ولي پليس منو برد. خونه عمو

  !اينم از قوت قلب ما: تارا با دستش كه سيگار داشت به او اشاره كرد

  .و رو گرداند

  !ن از پس خودش بر مياااون: ني ميگفتسارا با نگرا

مگه ما وكيل وصي همه فرارياييم؟ اصالً كي گفته ما بايد مراقب ! ن به كشتن ميدنو؟ خودشوبر ميان: ا باال برد و فرياد كشيدتارا دستهايش ر

  آدماي خر باشيم؟ اگه همه بخوان حماقت كنن ما بايد تاوان پس بديم؟

  !دو روز ولتون كردم: تارا در ادامه فريادهايش ميگفت. ا چشمان ميشي اش به او خيره مانده بودسارا دست از كار كشيده بود و ب

  . يك برگ سبزي در يك دست، و يك ساقه در دست ديگر خيره اش بود بانهال

  اگه تو اونجا بودي چه كار ميكردي؟: پرسيدسارا 

  !اقالً بيشتر فكر ميكردم: چاي مقابلش چپاندكامي از ته سيگار زد و آنرا در فنجان . تارا نفس عميقي كشيد

 .به سارا نگاه نكرد
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  اومدي؟: نهال به سمتش دويد. شاهين در شلوغي بي هنگام رستوران به گوشه اي خزيد

  ...معلومه كه اومدم: شاهين دستش را گرفت و او را بر صندلي كنار خود نشاند

  .و به ميز چوبي زير دستش نگاه دوخت

  شاهين چي شده؟: يكردنهال نگاهش م

  . با هم قدم بزنيم وبرو به آقا خطيبي بگو تا بريم: شاهين با تاخير لبخندي زد و نگاهش را به او دوخت

  چي شد؟: پرسيدشاهين . د و شاهين را نگاه كردصندلي را به داخل ميز هل داد و باز ايستا. نهال با ترديد برخاست

  ناراحتي؟چرا : نهال به آرامي شانه باال انداخت

  ...چيزي نيست: شاهين بازويش را ميفشرد

  ...شاهين نهال ميگه حالت خوب نيست: نهال تركش كرد و لحظه اي بعد شاهين حس كرد اندام خطيبي باالي سرش است

  ...گفت بايد تنها باشم... تقريباً از خونه بيرونم كرد... پدرم: شاهين با لبخندي ساختگي گفت

  چرا؟ مگه چي شده؟: روي ميز گذاشت و كنارش نشستخطيبي حوله خشك كن را 

  ...ميگفت بهم خيانت كردن... ميگفت همه چيز خراب شد... نميدونم: نگاهش كرد و آتشش زد. شاهين سيگاري از جيب بيرون كشيد

  چي ميگي؟ چي شده؟: خطيبي عينكش را بر چشم زد

  ...گفت با چند نفر جلسه داره. ت امشب برم هتلگف... هيچوقت بهم نميگه:  نااميد، شانه باال انداخت،شاهين

  ...تو ميتوني اينجا بموني... خوب: خطيبي با دست حوله روي ميز را فشرد

 ...با اون ديگه تنها نيستم... خوب... اومدم كه نهال رو ببينم... به خاطر اين نيومدم اينجا: شاهين خنديد

  

 

  ...سرده: نهال گفت

  نهال؟... خيلي... آره: ، فشردشي آن در جيب خود گذاشت و در گرمات داشت كه در دسشاهين دست او را

كم كم بهش عادت ... پدر من آدم عجيبيه: شاهين ادامه داد. نهال سر بلند كرد و همچنان كه در خيابان آب و برف قدم ميزدند نگاهش كرد

  ...اينو مطمئنم. اون هرچي كه باشه بد نيست... ميكني

   چرا به تو نگفت چي شده؟پس: نهال ميپرسيد

به خاطر ... به هيچكس چيزي نميگه... به من كه نه. هيچوقت به من چيزي نميگه. اون هميشه اينجوريه: شاهين زيرچشمي نگاهش كرد

  .اصالً يه دوست درست و حسابي هم نداره. همينم زن نداره

  !من و عمو دوستشيم: نهال با لبان بسته لبخند مليحي زد
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  .اون هيچكس رو دوست خودش نميدونه. مثل همه...  هستين"آشنا"شما فقط با اون : باندشاهين سر جم

  پس تو چي؟ دخترش چي؟: نهال انديشيد

  !دختر؟ اون كه دختر نداره: شاهين خنديد

  !ولي اون گفت دلم ميخواست دختر داشته باشم: نهال اصرار كرد

  !ر دارهاين به اين معني نيست كه دخت: شاهين به او شك ميكرد

  !يه جوري به من نگاه ميكرد انگار منتظره من بگم كه دخترشم. من فكر كنم يه دونه داره... ولي: نهال سر جمباند

  ...تو دخترشي... آره: شاهين دست از جيب بيرون آورد و سر او را به آغوش خود كشيد

  !اينجا رو ببين: آنرا كنار تنه درختي گرفت. ايستاد و فندكش را روشن كرد

  .نهال در نور آتش نام خود را ديد كه بر درختي تراشيده شده است

 .خود را در آغوش شاهين پناه داد

  

 

  ...ما اينكاره نيستيم! نه حاجي: تارا صورتش را آب زد و از در آشپزخانه خارج شد 

. بدم مياد كسي بهم بگه حاجي. من بگو سيف الهبه : سيف اله كه در تك كاناپه خانه اش فرو رفته بود و سيگار دود ميكرد لبخندي زد و گفت

  .من چيزي نميخوام

تنها كه بشه دلش ... آدمه ديگه... هر چيزي: تارا شانه باال انداخت و به سمت لباسهايي كه كنار بخاري بر يك صندلي پهن شده بودند رفت

  !ميخواد

  . عكس بندازممن ميخوام ازت: سيف اله ميگفت. لباسها را زير و رو كرد و برگرداند

  !تو دردسر مي افتي! دور اين يكي رو خط بكش! اين يكي رو اصالً نيستم: تارا به سمت او برگشت

  ...من... من فقط به خاطر خطيبي اومدم خونتو مرتب كنم... ببين: تارا گامي به عقب برداشت. سيف اله برخاست و به سمتش رفت

  من كردي دختر؟تو چه فكري در مورد : سيف اله مقابلش ايستاد

ببين داداش سيف : نگاه از او برگرفت و از كنارش گذشت. يك جوري آن چشمها را ميشناخت. تارا ابرو باال برد و به چشمان سياه او خيره شد

  مگه از نهال عكس نميگيري هان؟! اله يا هرچي

كنار چارچوب . هاي سالهاي متماديِ خالي بودنش را بزدايدسيف اله به دنبالش به اتاق خواب ميرفت و ميديد كه او كمد را باز ميكند تا خاك

  ...هر كسي عكس مخصوص خودشو داره... هر آدمي يه قصه اي داره... دختر: در ايستاد و به او نگاه كرد

  .قصه من شنيدني نيست:  كارتنهاي خالي را بيرون ميريخت يك دستيتارا
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فهميدم كسايي كه قصه شونو نميگن، از ...  و هشت سال زندگيم يه چيزي رو فهميدمتو همه چهل: سيف اله باز بي توجه به او نزديك شد

  .همه شنيدني ترن

  !هيچ مردي شريف نيست:  سال زندگيم يه چيزي رو فهميدمنهمنم تو بيست و : تارا تند نگاهش كرد

 تا عطسه اش را خفه فشردستين بيني اش را آ پشت تارا با.  نوشيد،سيف اله با گوشه لب به او لبخند زد و از ليوانش كه در دست چپ داشت

اما ميدونم ريختت به . من نميدونم چقدر پول داري. تو مردي هستي كه راحت هر زني رو جذب ميكني... ميدوني داداش سيف اله: گفت. كند

  . ميمونهشبمث اسم . دهاسم خطيبي رو كه ببري رات مي. بهش بگو خطيبي فرستادتت. من ميتونم يه آدرس بهت بدم. درد بخوره

  ...خوب: سيف اله باز جرعه اي مزه مزه كرد

بعدم پولشونو ميگيرن . حتي عكس ميگيرن. هر كاري بخواي ميكنن. اونا ازت نميپرسن چي ميخواي: تارا شانه باال انداخت و به كارش برگشت

  .ميدوني كه چي ميگم. ي، بايد سر كيسه رو شل كنه مي افتهخال با حساب كتابتفقط وقتي . و به سالمت

  .اما من فقط يه دخترو ميخوام كه ازش عكس بندازم. ميدونم: سيف اله به آرامي گفت

  ؟دوست داري سرم بره باالي دار. من نيستم: از سيف اله گذشت و گفت. تارا سطل خالي را از گوشه اتاق برداشت و به سمت در رفت

  

خنده دار بود؟ بهم نمياد خالف باشم؟ : برگشت و به خنده پر شادي او خيره ماند. يخكوب شدرفت كه با قهقهه سيف اله مميبه سمت پله ها 

  تحت تعقيب باشم؟

  !ازت خوشم مياد...  چيه دخترميدوني... برو... خيلي خوب: سيف اله باز دست بر چارچوب گذاشت و با ليوان به حياط خلوت اشاره كرد

  .و باز به خنده مسخره اش ادامه داد

  

 !اعصاب مصاب نداره يارو: شير آب را باز كرد و سر جمباند. را نشست و شلنگ آب را در سطل گذاشتتا

  

 

انقدر صاف كه مثل يه خط ... اينجا بايد صاف باشه... خوبه:  را لمس كرد اواال كشيد و با سرانگشت كنار ساعدسيف اله دستهاي نهال را ب

 انقدر صاف و كشيده كه نور پشت سرتو يه ... تنت بايد صاف باشه"... خط تنش زندگي ميكنه روي،ميرقصهكه كسي " ...ببين نهال... بشه

  ...مرتبه قطع كنه و نه ذره ذره

حاال ! عاليه: سيف اله عقب كشيد.  و دستهايش را به شانه عمود كردتنش را كشيد.  روي ديوار نگاه كردمتمركزنهال از كنار چشم به نور 

  !افته و صورتت پر نوريندازم، پشت سرت تاريك ميت عكس موقتي از نيمرخ

  !بذار اين لبخندت بمونه! تكون نخور: سيف اله از درون لنز خيره اش ماند. نهال با چشمان بسته، به نرمي با لبان بسته لبخند زد
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  .نهال بي حركت ماند

  .ديگر جنهاي اطراف مهم نبودند

  .س بگيرد ميخواهد از من عك"پدر"به آنها گفته بود كه 

  .پس آنها گوشه گوشه اتاق ايستاده بودند و با هم پچ پچ ميكردند

  

  ...شماره تمومش كنتو ده ... آروم آروم... دت دادمحاال اون حركتي كه يا: به آرامي گفت. سيف اله بارها فالش زد

 و خم شد و دست راست را از كنار كمرش به نرمي به سمت راست خم... سه... دو... يك. نهال به آرامي در ذهنش شروع به شمارش كرد

حاال . پدر به آرامي برايش ترانه اي خوانده بود و او را به عمق رقص برده بود.  يادش داده بود"پدر"همانجور كه . آرام. آرام. پايين و پايين آورد

  . ميخنديد، بسته و لبخندشبا هر تكانش يك انفجار نور در چشمانِ

 !ن فوق العاده س شاهيناي: كرد، صداي پدر را شنيد كه گفت مكث هنگامي كه كامالً خم شده

  

 

  !بريز! بريز خطيبي -

  !بريز:  ميز كوبيدررفت و باز ليوان را ببارمان بي مكث باال . خطيبي برايش ريخت

  چه مرگته؟! بسه: خطيبي فرياد كشيد

  !كدوم زندگي؟ كدوم مرگ؟ بريز خوش باشيم!  بابااي: بارمان گفت. خطيبي با وحشت نگاهش كرد. بارمان خنده اي بلند سر داد

  !پرش كن: بارمان نگاه هوشمندانه اي به ته ليوانش انداخت. خطيبي با ترديد كمي برايش ريخت

  ...آروم باش... كم كم: خطيبي نگاهش كرد و اطاعت نكرد

  امشب كه مياي مهموني هان؟... ميدوني...  بهتره...يواش يواش... كم كم... آره: بارمان ليوان را بلند كرد و نگاهي به آن انداخت

  ...فكر نكنم: خطيبي از بطري نوشيد

  !بيا! خطيبي من تنهام! اي بابا: بارمان ليوان خالي را باز بر ميز كوبيد

  .نهال تنها ميمونه. نميشه: خطيبي با حسابگري براي او ريخت

  !اصالً بيارش! بفرستش پيش اون پسره: بارمان يك نفس و بي توجه باال رفت

  .انگار حرف باباش وحي منزله. پدرش خواسته. پسره رفته سفر: خطيبي بطري را برداشت و به آشپزخانه اش رفت

  !بريز... آره ديگه... البدآدم خفنيه ... آره ديگه... البد هست... هست ديگه: بارمان دو بار ليوان را بر ميز زد

  .د بارمانتموم ش: خطيبي با سيگاري مقابل او نشست

  ...بريز... خالي نبند... اي بابا: بارمان سر جمباند
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  ... بيا بكش: خطيبي سيگار را به دستش داد

  چه مرگته؟ چرا نميري سر كار؟: بارمان كه اولين كام مستانه اش را گرفت خطيبي آرنج بر ميز گذاشت

  كار؟ چيه؟: بارمان بي نظم دودش را بيرون داد

  !نمايشگاه... كار: ندخطيبي سر به اطراف جمبا

  !خوش باش! بسه ديگه مگه نيست؟ حال كن! بسه: بارمان زد زير خنده

  ...ميخوام برم دنبال دوست دخترم: برخاست و تلوتلو خوران كنار صندلي ايستاد

   بشيني؟با اين حالت ميخواي پشت فرمون! غلط ميكني: خطيبي به تندي برخاست و او را نگه داشت. به سختي صندلي را چسپيد

  ...ببرمش مهموني ديگه... بايد برم... بايد برم... پشت فرمون كه نه: بارمان باز بر صندلي نشست

  !ساعت نه صبحه! حاال كو تا شب: خطيبي مقابلش نشست

  صبحه؟ من صبحونه خوردم؟: بارمان نگاهش كرد

  ... نميدونم: آن دلقك به خنده اش مي انداخت. خطيبي شانه باال انداخت

  !برام صبحونه بيار: مان فرياد ميكشيدبار

  !دوستت دارم! خيلي مسخره اي بارمان: خطيبي خنده كنان برخاست

  

  .تارا از كنار در آشپزخانه به او خنديد و فنجاني گذاشت تا برايش چاي بريزد

  خيالت راحت شد؟: خطيبي كنارش ايستاد

  .نهنوز خواب. آره: تارا نيم نگاهش كرد

  حاال فهميدي كه بدون تو هم ميتونن؟: اري به او انداختخطيبي نگاه معني د

  ...دلم شور ميزنه: تارا لحظه اي به بارمان نگاه كرد كه اراجيف ميگفت

  .اآلن يكي مياد فكر ميكنه اينجا تگزاسه. مستو ميبرم باالخوش من اين پسره : خطيبي ظرف كره را روي كابينت گذاشت

  . تارا خنديد

 ...همينجا خوبه: بارمان مقاومت ميكرد

  

 

 ميخواهد با آن چاقوي "آن" يا "او"ميدانست كه . دستهايش را از زير پتو بيرون نمي آورد. بلند شد و در جايش نشست. چشمانش را گشود

 نهال سرش را. با چشمان كريه نگاهش ميكرد.  در گوشش جيغ ميكشيد و چيزي ميگفت"آن" يا "او". كوچك تيز كف دستش را پاره كند

. شنود، اما آنطور نشدنبه خود ميگفت كه شايد نصف صداي جيغ را . يك گوش كمتر، بهتر. به سمتي خم كرد و يك گوشش را بر شانه فشرد
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. اولين بار بود كه آن را ميفهميد. سر بلند كرد. صداي جيغ جن در سر او بود، نه در جايي بيرون از سرش تا او با گرفتن گوشهايش آنرا نشنود

گفته بود كه .  بترسي"آنها" گفته بود كه نبايد از "پدر". ميتپيد و صداي تپش قلب خود را به وضوح در صداي جيغ جن ميشنيدقلبش 

اما ديگر ميدانست كه گرفتن گوشها بي فايده . تپش قلبش تندتر ميشد و نهال حس ميكرد كه حاال كر ميشود. ترسيده استخودش هم ن

 آنها از جلوي چشمانش ،با بستن چشمها. اين را همان شب فهميده بود. ا گرفتن گوشهايش صدا قطع نميشدب.  در سرش بودند"آنها". است

 مثل قلبش كه در . زندگي ميكردند" نهالوندر" ، جاييآنها. اين را همان وقت فهميده بود.  ميكردند"زندگي"آنها پشت پلكهايش . نميرفتند

  .او ميتپيد

  . اين را ميفهميد،حاال نهال

  .  نيست"آنها"گريزي از 

  .به هيچ جا

  .  خيره ماند"آن" يا "او"به 

  .چشمانش را نبست

  .گوشهايش را نگرفت

  .قلبش داشت از سينه بيرون ميپريد

  چي ميگي؟ چي ميخواي بهم بگي؟: به سختي سخن ميگفت

  .به زمزمه گفت تا عمويش صدايش را نشنود

  .دقيق نگاه كرد. جن خفه شد و به او نگاه كرد

  .داشت سعي ميكرد كه به او چيزي بگويد

 .نهال ديگر صداي جن را نميشنيد

  

 

  !به ارواح خاك بابام ميكشمت! اگه بخواي به اين كارات ادامه بدي ميكشمت -

! پس چه غلطي بكنم؟ خرجمو چه جوري در بيارم؟ من نميتونم: نازي ميدان گرفت. شه او را از قرباني اش دور نگه داشتيمعصوم مثل هم

  !اصالً ميرم! تارا نميتونم

با كف دست شانه او . اي معصوم رهانيد و پشت سر او دويدهتارا خود را از بازو. و به تندي به سمت در رفت و در چشم به هم زدني بيرون زد

  كجا ميري احمق؟ ميخواي خودتو به كشتن بدي؟: را گرفت

  برم، نميذاري بمونم، پس چه كار كنم؟پس چه كار كنم؟ نميذاري : نازي با تكاني خود را آزاد كرد

  كي بهت گفته بايد بري؟:  نگاهش كردبا اخمشتارا كمي عقب كشيد و 
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  خوب اگه نتونم خرجمو در بيارم چه كار كنم؟ نون خور اضافي ميخواي نكنه؟: نازي به اطراف نگاه كرد و عصبي خنديد

اما اينجا باالي پست و مقام پول . من سردسته م... ميدوني:  دوخت"م اتاقي اشه"اما باز سر بلند كرد و نگاه به . تارا سر به زير انداخت

  .نميدن

  منظورت چيه؟: نازي شانه باال انداخت

  .ولي هنوزم اينجام. منم ديگه تو اين كار نيستم... خوب: تارا به در اتاقكشان نگاه كرد

  پس ميخواي چه كار كني؟: نازي سرزنشگر نگاهش كرد

  .نميدونم. بيا تو:  و رو گرداندپشت سرش را خاراند. اسخ به چشمان او نگاه كردتارا مدتي بي پ

 .و به سمت اتاقك رفت

  

 

  .شاهين سه روز ديگه مياد. تارا -

  .جدي؟ خوبه: تارا موهاي كوتاه او را با كش كوچكي از پشت بست

  .عمو ميگفت ميخواي كار پيدا كني... تارا -

 .راست ميگه -

 چه كار ميخواي بكني؟ -

 .نوزم نميدونمه -

 ؟تمنم باهات بيام سر كار -

 .مطمئن نيستم كار پيدا كنم -

 .اون همه كاري ميتونه بكنه. به پدر شاهين ميگم برات كار پيدا كنه -

  كيه؟"پدر شاهين"مگه  -

 .گفت به حرفش گوش كن. عمو گفت همه كاري ميتونه بكنه. نميدونم -

 نهال؟. چيزي بهش نگو -

 هوم؟ -

 اسم شهرتونو نميدونستي؟ -

 .هن -

 .با اون شماره تلفني كه توي روزنامه بود تماس گرفتم. من فهميدم تو كجا زندگي ميكردي -

 همون روزنامه كه عكس سوسن توش بود؟ -
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 تو واسه سوسن نگراني؟. آره -

 .نگرانش نيستم. نه -

  .سكوت

  ؟ پليس بوداون شماره تلفن -

 .به اسم اصغر. يه آقايي بود... نه -

 .همون اصغر كله پاچه فروشه -

 ؟يشناسيشتو م -

 .آره -

 شوهر سوسن بود نه؟... بايدم بشناسي -

  چي؟: نهال برخاست و مقابلش ايستاد

  !گفت من شوهرشم: تارا نگاهش كرد

  .نهال در جا نشست

 .اشكهايش به آرامي و بي صدا بر گونه غلتيدند

  

 

 داشت "آن" يا "او"انگار . باز دقيق شد.  بلعيددهانش رانداشته به سختي آب . دهانش خشك بود. ماند دقيق "آن" يا "او"نهال خم شد و به 

  چرا نميري؟ چي ميخواي؟: نهال لبهاي خشكش را گشود كه. همانجا، كنار سيب زميني ها ايستاده بود و خيره اش شده بود. چيزي ميگفت

  . همانجور نگاهش كرد"آن" يا "او"

  .برو خونت. چي ميخواي؟ برو: نهال حس كرد يخ كرده است

خيلي ! بسه: فرياد كشيد. گرچه ميدانست بي فايده است. بي اختيار گوشهايش را چسپيد. نهال قهقهه اش را ميشنيد.  خنديد"آن" يا "او"

  !خوب

  . چانه و اصرار خفه شد چك وبي ،جن

  خونت كجاست؟: نهال چشمانش را جمع كرد و با زمزمه گفت

  .جن بي كالم، بي زمزمه، بي فرياد، بي خنده نگاهش كرد

  حرفاي منو ميفهمي؟: ل كمي بلندتر زمزمه كردنها

  نهال چرا نمياي؟ با كي حرف ميزني؟:  جن را محو كرد،صداي خطيبي

  .اآلن ميام: ميدانست كه باز رنگش پريده است. نهال به سمت عمويش برگشت
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  . به آشپزخانه برگشت.به سمت آنجا كه تا لحظاتي پيش جن ايستاده بود رفت و سبدش را پر از سيب زميني هاي كوچك كرد

  بازم ديدي؟... نهال جون: گفت. خطيبي كنارش ايستاد. بي كالم كنار ظرفشويي ايستاد و مشغول شستن سيب زمينيهاي خاك گرفته شد

  .نهال سرش را به عالمت مثبت تكان داد

  .ر كنم بايد قرصاتو بخوريفك:  را كه حاال كمي بسته ميشدند نوازشي كرد اوموهاي. خطيبي نفسي عميق گرفت و بيرون داد

  مگه نگفتي پدر شاهين گفته كه نخورم؟: نهال بي اينكه نگاهش كند گفت

  ...فكر نكنم فايده اي داشته باشه: خطيبي نااميد سر تكان داد

  .عمو ديگه ازش نميترسم: نهال رويش را به صورت او چرخاند

  جدي ميگي؟: خطيبي داشت فرياد ميكشيد

  ...انگار ميخواد يه چيزي بهم بگه: گفت.  لبخند كمرنگي زدنهال با لبان بسته اش

  .وجود ندارن. اينا ساخته ذهن توئن... دكتر ميگفت... نهال: خطيبي نااميدتر شد

بذار ببينم چي ... عمو: سپس با ترديد هدفش را بيان كرد. مدتي به خطيبي خيره ماند. نهال بي اينكه شير آب را ببندد دست از كارش كشيد

 ...خواد بگهمي

  

 

 

  .بيا تو: سيف اله از مقابل در كنار رفت

 . مينگريست، قد كشيده بود بي نظيربا شگفتي دخترش را كه

  

 

  عمو آماده ميشه؟ خوشمزه ميشه؟: پرسيدبه تندي ظرف را در فر گذاشت و 

  !معلومه: خطيبي خنديد

  اومدي؟ ديشب چرا نيومدي؟: گفت.  كوچك رفتتارا از در وارد شد و خطيبي به دنگ دنگِ آويز مقابل در به سالن

  ...نميشد ديگه. نميشد: تارا روي يك صندلي نشست و كاپشنش را از تن در آورد

  .بگو دلم تنگ شده بود: خطيبي كنارش نشست و به صورت او نگاه كرد

  .آره: فقط گفت. ستنگفت كه همه شب قبل را پشت در بزرگترين خانه باغ به صبح رسانده ا. تارا لبخند كمرنگي زد

از بارمان چه خبر؟ حالش خوب : پرسيدليانش را از روي آتش بردارد و  تا ذغالهاي قفتنگاهش خطيبي را دنبال ميكرد كه به آشپزخانه مير

  شد؟
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ميشه هر وقت با اين دختره دعواش ميشه پا . ازش بي خبرم: بي خيال به سالن برميگشت و در كوزه كوچك قليان قل قل ميكردخطيبي 

  .نميدونم چرا. وقتي دختره يه كاري ميكنه و حرفش ميشه ازش فرار ميكنه... اشتباه ميكنه... ميدوني. مياد اينجا

يعني چي؟ : تارا پرسيد. نهال با يك ليوان چاي كنارشان نشست. تارا به ني قليان نگاه كرد و آن را از دست خطيبي كه تعارفش ميكرد گرفت

  يعني چي كه حرفش ميشه؟

نه زندگيش، نه كار كردنش، نه مشروب خوردنش، نه سگ . هيچ چيزش به آدميزاد نرفته. كاراش عجيب غريبه! چه ميدونم: خطيبي پاسخ داد

  !نگه داشنتش، نه بچه تربيت كردنش

  ...گفتي اون دخترش نيست: تارا نيم نگاهي به چشمان براق او انداخت و ني را به خطيبي برگرداند. نهال خنديد

  .هر كي كه هست همه چيز بارمانه. نميدونم كيه: بي كامي گرفتخطي

  ...من اينو نميفهمم: تارا سر به اطراف جمباند

  واسه ما چاي نمياري؟: خطيبي رو به نهال كرد

را اون شهال ميدوني چ. همين نفهميدن داره ديوونه ش ميكنه. بارمان هم اينو نميفهمه: خطيبي به سمت تارا خم شد. نهال به آشپزخانه رفت

  رو گذاشت كنار؟

  .حتماً به خاطر  فلور: تارا ني را از دست او گرفت

  .به خاطر اون... اسمشو ميدوني؟ آره: خطيبي نگاهش كرد

  چرا ازش نميپرسي كه اون كيه؟...  خطيبيآقا: تارا نفهم گفت. نهال با سيني به جاي خود بازگشت

  .اگه ميخواست بگه تا حاال گفته بود: پاسخش را دادنهال به آرامي . خطيبي سكوت كرد

  .خودش بهم گفت. شاهين هم هيچوقت به هيچكس نميگه من كيم: او ادامه داد. هر دو به نهال نگاه كردند

  .تارا و خطيبي چشم در چشم هم دوختند

  

ل دستش را ميكشيد و او را به نشستن نها. منگ پشت در ايستاد و نهال را ديد كه به سمتش دويد. شاهين آويز مقابل در را به صدا در آورد

  .دعوت ميكرد

 .شاهين هنوز منگ بود

  

 

  گفتي ميخواد باهات حرف بزنه؟: منتظري پرسيد

  .نهال با سر تاييد كرد

  ...از كجا ميدوني كه ميخواد باهات حرف بزنه؟ مگه نگفته بودي ميخواد با چاقو: منتظري باز پرسيد
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  !خواد بهم چاقو بدهمي. نه نميبره: نهال حرفش را بريد

  !نهال نبايد ازش چاقو بگيري: منتظري با تامل گفت

  قرصاتو خوردي؟: منتظري مضطرب ميشد. نهال بي حرف به دكتر نگاه كرد

  ...يه نفر كه خودش اين بيماري رو تجربه كرده گفته نخوره: خطيبي سر به زير انداخته بود و كنار دخترش نشسته بود

  .من اآلن ميام. يه چيزي بخورين: تنها گفت. كردمنتظري به خطيبي نگاه 

  .ديگه نميترسم... عمو من كه سردرد ندارم: نهال يك بيسكوييت برداشت و در چايش فرو برد. به دفترش رفت و آنها را تنها گذاشت

منتظري در .  به دهان بردنهال بيسكوييت خيس را.  خيره ماند،به چشمان او كه نگاهش را از چشمانش برنميداشت. خطيبي پاسخش نداد

 ...خطرناكه. بايد بخوري. با دكتر صحبت كردم: درگاه اتاقش ايستاد

  

 

  بارمان؟ بارمان؟ -

تارا كنار در ايستاد و بارمان شيشه را پايين . تارا بود. تشخيصش داد. بارمان ترمز كرد و از آينه به دختري كه پي ماشين ميدويد نگاه كرد

  حالت خوبه؟: دتارا نفس نفس ميز. كشيد

  تو خوبي؟. خيلي خوبم. آره: بارمان او را برانداز كرد

  ...آخرين باري كه ديدمت... معلومه: تارا نفس عميقي كشيد و سر به زير انداخت

  ...بيا باال: بارمان با سر به سمت ديگرش اشاره كرد

  ا چه كار ميكني؟اينج: بارمان پا بر پدال فشرد. تارا ماشين را دور زد و سمت ديگر او نشست

  ...يعني راستش... ميچرخيدم... خوب: تارا نيم نگاهي به چهره اش انداخت

  راستش چي؟ دنبال مشتري ميگشتي؟: بارمان خنديد

  !اينكاره نيستم! نه: تارا عصباني شد

  ...معذرت ميخوام: بارمان خودش را جمع كرد

  .اين تنها كاريه كه دارم.  و براشون غذا بذارمنده خدايي رو تميز كنمميرفتم خونه يه ب: تارا در صندلي گرم ماشين لم داد و گفت

  .خوشحالم... خوب:  شدترمز كردنبارمان پشت چراغ زرد دل دل كرد و مجبور به 

  .بيكار ميشم. بعدش نميدونم چه كار كنم. موقته: تارا آهي كشيد

  .ات يه كاري بكنمبذار ببينم ميتونم بر: بارمان نگاهش را از چراغ قرمز برنميداشت

  .اگرم صدات كردم ميخواستم حالتو بپرسم. اينو نگفتم كه برام يه كاري بكني. مسخره نشو: تارا پوزخند زد

  .به هر حال من برات سعي ميكنم: انتظار بارمان پايان يافت و پا بر پدال گاز فشرد
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  اين اراجيف چيه گوش ميكني؟. ناصالً فكرشم نك: تارا سر به اطراف جمباند و ضبط ماشين او را خفه كرد

  چرا برات كاري نكنم؟... بيتِال: بارمان از گوشه چشم نگاهش كرد

  .شرايط زندگي من خاصه. من قبول نميكنم. الكي سعي نكن: تارا خود را باال كشيد و صاف نشست

  .و اوليش نيستيت... به هر حال: ه خيابان روبرويش چشم داشت گفتببارمان شانه باال انداخت و همچنان كه 

  حال دخترت خوبه؟! گفتم نه. بحث نكن: تارا بي حوصله ميگفت

  !عاليه: بارمان پيروزمندانه لبخند زد

  اون دخترت نيست نه؟: تارا دل دل كرد

  خطيبي چيزي بهت گفته؟... خوب: بارمان نيشش را بست

  .بهت نمياد دخترت باشه. مشخصه... نه: تارا سر جمباند

  راضي ميشي؟... اينجوري حساب كن كه دختر يه دوست خوبه كه مجبور شده پيش من بمونه: سپس گفت. انديشيد. بارمان مكث كرد

  .بارمان تو مجبور نيستي توضيح بدي. قرار نيست راضي بشم: تارا خنديد

  پس چرا ميپرسي؟: بارمان با مسخرگي پرسيد

  .با كارات عذابش نده. بهت  گفتمقبالً هم . مراقبش باش. فقط ميخواستم بدونم: تارا جوابش داد

  . ميشمهاينوري ميري؟ من پياد: تارا گفت. بي هدف به كوچه اي پيچيد. بارمان به تندي نگاهش كرد

  وقت داري؟... ميخوام باهات حرف بزنم: بارمان داخل كوچه در سراشيبي اي توقف كرد

  چي شده؟... هنوز دارم: تارا به ساعت مچي بارمان نگاه كرد

  تو چي ميدوني؟: ن سيگاري از داشبورد برداشت و به تارا تعارف كردبارما

  چي بايد بدونم؟: تارا آتش زد

  فلور چيزي بهت گفته؟: بارمان بي اينكه به او نگاهي كند پرسيد

  ...به ارواح خاك بابام اگه تا حاال يك كلمه باهاش حرف زده باشم: دوست نداشت نگاهش را بردارد.  نگاهش كرد،تارا اما

  پس چرا ميگي با كارام عذابش ندم؟: بارمان بي حوصله پرسيد

  ...فلور تو رو دوست داره. دارم ميبينم كه اين كارو ميكني: تارا آرنج بر كنار پنجره گذاشت

از  پيمان بگويدبه او نميتوانست .  كشيكش را كشيده استهانميتوانست به او بگويد كه همه شب. نبايد اين را ميگفت. خودش را جمع كرد

آخه تو چي ميدوني؟ از كجا : بارمان به او پريد.  تارا نبايد چيزي بداند. "اگر من با او بخوابم عمويش ناراحت نخواهد شد" گفته كه زبان فلور

  !من به جاي باباشم! ميدوني كه اون منو دوست داره؟ اون هنوز يه بچه س

  .فقط  حس ميكنم:  و زمزمه كردتارا بي اينكه تكاني بخورد به دود سيگارش چشم دوخت

  !حس كردن كافي نيست: بارمان فرياد كشيد
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اون فقط . ولي از دهنش نشنيدم كه دوستم داشته باشه! وقتي اومد همه چيز منو زير و رو كرد: بارمان به فريادش ادامه داد. تارا سكوت كرد

  !اون حتي به سگ من حسادت ميكنه! احمقانه حسادت ميكنه! حسوده

! من نميفهمم اون چي ميخواد! نميفهمه تارا! اون نميفهمه كه خودش همه چيزيه كه من توي اين دنيا دارم: بارمان ادامه داد.  پوزخند زدتارا

  اينو ميفهمي؟. من نميتونم حلش كنم! من نميفهممش

  دوستش داري؟: نميخواست صدايش لرزان باشد. تارا عصبي خنديد و زيرچشمي او را پاييد

  !معلومه كه دوستش دارم: باز فرياد كشيدبارمان 

  اين چه جور دوست داشتنيه؟: تارا كام عميقي گرفت و خيره به او ماند

بايد يه جوري ! يعني چي كه چه جور دوست داشتنيه؟ مگه قراره چه جوري باشه؟ دخترا همه شون مثل همديگه ن: بارمان بي فكر پاسخ داد

  !عجيبي ميخواد تارافلور از من چيزاي ! بهشون نشون داد

  چي ميخواد؟: ديگر شيشه ماشين را باال نداد. تارا باز كامي گرفت و خاكستر سيگارش را از الي شيشه بيرون ريخت

  چي ميخواد؟: تارا تكرار كرد. بارمان سكوت كرد

  .نميخوام بگم: بارمان خود را تكاني داد و نگاه به كوچه كنارش دوخت

  .يزنمحدس م: تارا كام كوچكي گرفت

  .خواهش ميكنم فكرشم نكن: بارمان عصبي ميشد

  .فكرشو ميكنم: تارا شانه باال انداخت

  چيزي هست كه تو رو عذاب ميده؟ در مورد فلور؟: پرسيد. تارا انديشيد. بارمان سكوت كرد

  .خيلي چيزا هست: بارمان سر به صندلي پشتش تكيه داد

  نميخواي بگي؟: تارا سعي كرد آرام باشد

  تا كي؟:  با ترديد دست بر ابروانش كشيد.تارا دست به صورت او برد.  سر به اطراف جمبانيدبارمان

  ...نميدونم... تارا: گفت. بارمان نفس عميقي كشيد

   كه ممكنه زندگي اونو نابود كنه؟كاري كردي: تارا بغضش را فرو داد

  ...او نبايد... نه.  باكره بگذردبچهتواند از يك دختربارمان نميتوانست چنين بي اراده باشد كه ن. ترديدش را بيان ميكرد

  ...هر باليي رو كه سرش آوردن... هميشه ميخواستم هر چيزي رو كه ديده فراموش كنه... هيچوقت: بارمان به آرامي گفت

  چه باليي سرش آوردن؟: تارا نفسش را جمع كرد

   آوردن بارمان؟ كي؟چه باليي سرش: تارا تقريباً فرياد ميكشيد. بارمان سكوت كرد

  خونه منو بلدي؟... دير ميشه: گفت. بارمان از صندلي كند و به دختر كنارش نگاه كرد

  ...آره... خوب: تارا مكثي كرد
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 .ساعت هشت منتظرتم. فردا صبح مدرسه س: بارمان پاسخ داد

  

 

  .همه چيز مزخرف بود. مزخرف بود

  .اما هنوز هم  مزخرف بود. ندپاهايش يخ زد.  نشست"درختش"روي گل و الي كنار 

او حقيقتاً . با چشمانش به آن پرنده خيره ماند.  پر نميزند، آنقدر كند ميرفت كه حس ميكرد آن پرنده اي كه در آسمان است زماندر ذهنش

  چرا دنيا آنطور مي ايستاد؟. پر نميزد

ف روي درخت با حركتي كند و نفس گير بر كف دستانش افتاد قطره آبي از بر. دستهايش را روي پاهايش گذاشت و كف آنها را از هم گشود

نهال .  دست خراش خورده و منزجر كننده اشبر كفِ.  دستش محو شدبر كفِ. درد كشيد از خالي شدن. درد كشيد از آب شدن. و درد كشيد

بود تا بر كف ده بود و انگار سالها در راه  آنطور براي افتادن عذابش داله كند، چهدست چپش را مشت كرد تا قطره را . سردي آن را چشيد

  .دستش بغلتد

  .آنرا له كرد

  .ش را نگريستسر بلند كرد و مقابل

  .ذرات هوا را ميديد

  .بيدندنآنها به رقصي آرام در موسيقي ذهن او ميج

  .ميديد كه با هر نفسش ذرات هوا فرياد كشان به ريه هايش ميروند و باز له شده، بيرون ميريزند

  . هنوز در آسمان معلق بودپرنده

  .نترس. بگيرش:  در ذهنش گفت"آن" يا "او"

  . ميزيد"درون نهال" در "آن" يا "او" . هرگز نبوده است.دروغ نيست

  .در گوشهايش

  .پشت پلك چشمانش

 . در وجود نهال"يك جايي"... جايي

  

 

  اسمت چي بود؟: پرسيد. سيف اله سيگار دود ميكرد و دختر را نگاه ميكرد

  .ده بار پرسيدي. تارا: ارا سر برگرداند و گفتت

  .بعضي چيزا رو زود فراموش ميكنم: سيف اله كامي گرفت
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  چيزاي بي اهميت رو؟: تارا پوزخند زد

  .در مورد انسانها، اسمشون مهم نيست: سيف اله پا روي پا انداخت

  .ورد من، همين اسممه كه مهمهدر م:  ظرفها را در كابينتي كه تازه تميز كرده بود ميچيد يك دستي،تارا

  ...هِي: سيف اله نگاهش كرد

  اسبتو صدا ميزني؟: تارا نگاهش نكرد

  .از خطيبي گرفتم. بيا شراب بخور. بيا استراحت كن: سيف اله بي توجه گفت

  .اسم من تاراست: به سمتش چرخيد. تارا بلند شد و قد راست كرد

  .يعني ستاره: سيف اله لبخندي بر لب داشت

  .چند تا صندلي بخر: روي ميز نشست. تارا به سمتش رفت و آنرا از دستش گرفت. يواني به سمت او گرفتو ل

  .انقدر برف و بارون خوردن كه پوسيدن. توي حياط مونده بودن: سيف اله شانه باال انداخت

  .آدما هم زير برف و بارون ميمونن ميپوسن: تارا جرعه اي نوشيد و سيگاري آتش كرد

.  ميشنحكمثل اسمايي كه روي تنه درختا .  اين خاطراتن كه زير برف و بارون ميپوسن در حقيقت،:ه دقيق به چشمان او نگاه كردسيف ال

  .يك روزي ميپوسن. اونا ابدي نيستن

 "رختصاحب د"چون . يك اسم كه بر روي تنه يك درخت جا خوش كرده بود و هنوز تازه بود.  نقش بست"يك اسم"در ذهن تارا تنها 

  .نميگذاشت آن بپوسد

  .تارا هم هرگز نگذاشته بود

  .  بارمان بود،"يك اسم"

   ميشن چي ميدوني؟حكتو از اسمايي كه روي تنه درختا : پرسيد

اما فقط چندتاشون .  هستن كه روي تنه درختا حك ميشنفقط ميدونم كه اسماي زيادي... براي دخترم: سيف اله ليوانش را به ليوان او زد

  . زنده ميموننهميشه

  چرا؟: تارا زيرچشمي نگاهش كرد

  .نويسهببستگي داره كه چه كسي اونا رو : سيف اله نوشيد

چرا . تو چي ميخواي بگي؟ تو پنجاه سالته: چقدر آن چشمها را ميشناخت. ديگر نميتوانست به چشمانش نگاه نكند. تارا به سمتش چرخيد

  اينطوري حرف ميزني؟

.  گوشه ميز مقابل رويش نشسته بود، مقابلش نگاه كرد كه با شلوار جين كهنه و پاره و پيراهن مردانه"مجرم"ختر به د. سيف اله مكثي كرد

 معني حك كردهچون اون اسم، براي كسي كه اونو . فقط اينجاست كه در مورد يه آدم، اسمش مهم ميشه: چشم در چشمان او نگاه داشت
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فقط اينجاست كه اسم يه آدم ميتونه يه كاري . ن شاخ و برگ ميگير،و هدفهايي همراه اون درخت. اون اسم به اون درخت معني ميده. داره

  .اينجاست كه مهم ميشه. بكنه

  .روي يك درخت حك نكردههيچكس اسم منو : تارا پوزخند زد

  .پيدا كنه رو "حك شدن" ارزش ،كاري كن كه اسمت: سيف اله به چشمان او خيره ماند و ليوانش را به سوي او گرفت

  .وبراي ت: ليوانش را به ليوان او زد

 .تارا بي آنكه نگاه از او بردارد نوشيد

  

 

  حالت خوبه؟: شاهين باالي سرش نشسته بود

  . با لبان بسته،نهال لبخندي زد

  داروهاتو خوردي؟: شاهين ادامه داد

  .پدرت گفت نخور: نهال به آرامي گفت

  .ممكنه طاقت نياري: با ترديد گفت. شاهين مكث كرد و موهايش را نوازش كرد

  .اگه پدرت طاقت آورده منم ميتونم: نهال چشمان بي رمقش را به او دوخت

  .پدرم هم نميخواد زجر كشيدن تو رو ببينه. داري اذيت ميشي: شاهين بوسه اي بر گونه اش زد

  .من زياد زجر كشيدم: نهال لرزان خنديد

  .ما فردا يه مهمون داريم. نهال: گفت. شاهين سر به زير انداخت

  شما؟: نهال از گوشه چشم نگاهش كرد

  .من يه خواهر دارم: گفت. شاهين با سر تاييد كرد

  .من ميدونستم: نهال باز لبخند زد

  .فردا بايد ببينمش. هيچوقت نميدونستم. من نميدونستم: شاهين به صورت او نگاه كرد

  .بايد ببينيش: نهال به آرامي با سر تاييد كرد

  .چشمانش را بست

  ...دوباره نه... نه نهال: ميخواست فرياد بكشد. شاهين به تندي به قرصهاي روي ميز حمله كرد

شاهين گونه . نهال به سستي نوشيد و باز بر بالش آرام گرفت. ليوان را به لبانش نزديك كرد. سر او را بلند كرد و قرصي را در دهان او گذاشت

  ...م بازم اينجوري بشينميخوا... نه: اش را بوسيد

  .قشنگه. همه چيز مي ايسته. فقط همه چيز مي ايسته: نهال هذيان وار ميگفت
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 .شاهين بي اختيار به آغوشش كشيد

  

 

  .آقا بارمان منتظرتون بودن. اتاق اول سمت چپ راهرو -

بارمان چگونه به من :  خانه نفس گير استفكر كرد كه آن. تارا دست در جيب كاپشن خيسش كرد و به آدرسي كه مرد به او داده بود رفت

   به قصرش راهم داده است؟واعتماد كرده 

  .بيا تو تارا: صدايش گفت. در زد

مرد گفته بود كه اگر ميخواهد كفشهايش را از پا . كفشهاي گل آلوده اش را در پا ميكشيد و كف خانه را كثافت ميزد. تارا به آرامي وارد شد

: پشت در ايستاد.  پي اش كشيده بود"شلپ شلپ" پس آنها را ،فشهايش احساس امنيت بيشتري ميكندا با وجود كنميدانست چر. در نياورد

  اتاق خواب؟

  .بشين. همه زندگي من توي همين اتاق خالصه ميشه: بارمان بي حوصله گفت

تو : بارمان به كفشهاي او نگاهي انداخت. ا نشستتارا همانج. لرزانش نشسته بود و به مبل تك نفره مقابلش اشاره ميكرد- مقابل شومينه شعله

  فكر كردي من از تو چي ميخوام؟

  چي؟: تارا مستاصل خنديد

  .پاهات درد ميگيره. درشون بيار: بارمان با ابروانش به كفشهاي او اشاره كرد

  خوب؟: پرسيد. تارا خم شد و آن كفشهاي پارچه اي خيس و سنگين را از پا كند

  .بپرس: يه دادبارمان به پشتي تك

  من؟ -

 .من جوابتو ميدم. بپرس. آره -

 چي بايد بپرسم؟ -

  .بپرس تا من جواب بدم. خودم جرات بيانشو ندارم: بارمان بي حوصله گفت

  بارمان؟ به من گفتي بيام اينجا كه اينو بگي؟ من چي بايد بپرسم؟: تارا دستهايش را در هم چفت كرده بود

  .از فلور بپرس: بارمان كالفه ميشد

. محترم تنهامون بذار: بارمان نگاهش كرد تا او سيني را روي ميز گذاشت. زني ميانسال وارد شد و فنجانهايي آورد كه از آنها بخار برميخاست

  .برنگرد

  .از فلور بپرس: بارمان باز اصرار كرد.  اتاق را ترك كرد گفتنزن با يك چشم
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چي بايد بپرسم؟ من فقط گفتم اذيتش : گفت. پس لباسهاي خيسش را از تن بيرون آورد. بايد گرم ميشد ولي نميشد. تارا شانه باال انداخت

  .نكن

  .من نميخوام اذيتش كنم: بارمان فنجان داغ را برداشت و به آرامي گفت

هاش بازي داري با. نميفهمي؟ همينقدر كه من اآلن اينجام، تو داري اونو اذيت ميكني: همه توانش را جمع كرد. تارا نفس عميقي كشيد

  .ميكني

  .روز به روز بدتر ميشه. هميشه بوده. اون حسوده تارا: بارمان سعي كرد جرعه اي از فنجان بنوشد

  من بايد چه كار كنم؟: به تارا التماس ميكرد

  فلور كيه؟: سيگار ارزان قيمت نم كشيده اش را. پيش از آن سيگار روشن كرد. تارا به پشتي تكيه داد

. يه روزي يه آدم خطرناك به مادرش تعرض ميكنه و فلور به وجود مياد. فلور حرومزاده س: يده را سر جايش برگرداندبارمان فنجان ننوش

  .پدرخونده معتادش بهش تجاوز ميكنه و اونو براي ترياكش ميفروشه

فلور . رش اونو سپرد به من و خودش رفتماد. پدر خونده شو گرفتن. فلور فقط هشت سالش بود: به چشمان تارا نگاه كرد و با ترديد ادامه داد

  .پيش من موند تا اونجور كه لياقت داره زندگي كنه

بي رمق كامي از سيگار گرفت و گذاشت خاكستر، همانجا، . تارا وقتي سيگارش را به ياد آورد كه خاكسترِ داغِ آن بر انگشتانش ريخت

  . بگذار بسوزد؛دانانگشتانش را بسوز

   زودتر تو رو نديدم؟چرا من: بارمان خم شد

  .تارا، منگ، پاسخ نداد

  تو به من كمك ميكني؟: بارمان سر بلند كرد و به او نگاه كرد

  .از من ميخواد فقط مال اون باشم. عاشقمه. از اين عشق ميترسم. عاشقشم: بارمان ادامه داد. تارا به سختي سر جمباند

تارا . نوشيد و باز نوشيد. يك نفس نوشيد. عمداً آن بطري ها را آنجا ميگذاشت. رداشتبطري داغي را از كنار شومينه ب. به پشتي اش تكيه زد

  .از من ميخواد كه باهاش بخوابم: بارمان كالفه گفت. روي زمين نشست و بطري را از دست او گرفت

  ...تو قبول نكردي:  به اطراف جمباندسر. تارا نفسي گرفت و نوشيد

  .من اين كارو كردم:  به سقف دوختچشم. بارمان به پشتي تكيه داد

  .تارا دم نزد

  ...من اين كارو كردم... تارا: خم شد و دست دختر مقابل رويش را گرفت. بارمان از آغوش صندلي كنده شد

  

بغض خودش . حس كرد همه آن احساس گناه، مال خودش است. تارا بي حس و سردرگم، دست برد تا قطره اشك روي گونه او را پاك كند

  چرا ناراحتي؟: ا ميفهميدر
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 ...عشق من به اون اينجوري نبود... من اونو اينجوري نميخواستم.. .اون بچه س. هيچوقت نميخواستم اينطور بشه: بارمان چشم به زير انداخت

  ...سهميشه يه بچه. اون واسه من فقط يه بچه س

  .فقط بچه ها اينو ميفهمن. هبه خاطر همينه كه عشقو ميفهم: تارا به نرمي بر لبان او دست كشيد

  .نميخوام تكرارش كنم: بارمان رو گرداند

  .اون توي اين دنيا فقط تو رو داره. تكرارش كن: تارا با ترديد گفت

  ...با يه دختري دوسته كه... اون: بارمان سر به اطراف جمباند و بطري نيمه پر را از دست او گرفت

  .ار بار با هم ديدمشونهمون دختر چشم آبي؟ هز: تارا سرد خنديد

ميخواي كه پناه . وقتي يه عمر به آدما پناه ميدي، به پناه دادن عادت ميكني... ميدوني: تارا به آرامي گفت. بارمان با سر تاييد كرد و نوشيد

  ...وزاما يه ر. با پناه دادن همه عشق آدما رو حس ميكني. پناه دادن به تو احساس قدرت ميده.  هميشه پناه ميدي،بدي

  .سكوت

  يه روز چي؟: بارمان از سكوت او به جان آمد

  ."به كسي پناه ببري"نياز داري كه : تارا بي آنكه به مرد مقابلش نگاه كند زمزمه كرد

 .ميگردهاون به دنبال پناه . تو به فلور پناه ندادي: او ادامه داد. بارمان بي هيچ كالمي به او خيره شد كه چشمانش در دنياي ديگري ميكاويد

  ...خودت هم به دنبال پناه اون ميگردي

  .من هر كاري كه ميتونستم براي اون كردم: بارمان نفهم بود

  .اين فرق ميكنه. اما بهش پناه ندادي... هر كاري: تارا زمزمه كرد

رد دنياش نشدي كه اون احساس امنيت  واياونقدر. تو وارد دنياي اون نشدي: تارا ادامه داد. نميتوانست بپذيرد. بارمان سر به اطراف جمباند

ميخواسته . "مال اوني" اون سالها ميخواسته اينو بپذيره كه تو . انقدر وارد دنياش نشدي كه فلور حس كنه تو هم جزء دنياش هستي.كنه

  .اما تو پسش زدي. اينجور تو رو صاحب بشه

  .هيچوقت اين كارو نكردم: بارمان زمزمه گونه ميگفت

:  آنرا بر لبانش گذاشت، و زانوانش را ميان بازوانش گرفته بودهمچنان كه مقابل پاي او نشسته بود. روشن كردديگر  سيگاري تارا دست برد و

  ...اون فكر ميكنه كه ميتونه با خوابيدن با تو، تو رو صاحب بشه.. .از چيزي كه نميخواستي بپذيري. تو اونو پس ميزدي كه از خودت فرار كني

  ...دخترا همين حس رو دارنهمه : مكث كرد

  .تو اونو ترسوندي. تو مثل يه آدم بزرگ با اون حرف زدي. تو اشتباه كردي: تارا كامي گرفت. بارمان با چشمان بي رمق به تارا نگاه كرد

 سعي كردم با سياست با ...تو اين چيزا رو از كجا ميدوني تارا؟ من هميشه: پايين كشيد و كنار او نشست. بارمان سيگار او را از دستش گرفت

  .و هميشه باختم. اون حرف بزنم

  .چيزي براي باختن نبود. مهم نبود. تارا سر گرداند و به او نگريست
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  .همه اين سالها، هر شب پشت يه ديوار منتظرت بودم: با همه چيز وداع ميكرد

  .بارمان زانوانش را در بغل جمع كرد و سر بر آنها گذاشت

... قسم ميخورم. هر كاري بتونم برات انجام ميدم. دا كنيميتوني منو توي باغ يا پيش خطيبي پي:  لباسهايش را برداشتتارا از جا برخاست و

  . تو و اون، فقط همديگه رو دارين. صادق باشبا اون و با خودت. اذيتش نكن

  .طاقت آنجا ماندن نداشت

  .، تنها"او"با 

  .نرو: بارمان را شنيد

  :اما بايد ميرفت

 ".وقم، معشوقي داردمعش"

  

 

. داشت در همه جسم و روح او فرياد ميكشيد. ميخواست همه تن او را بدرد و خود را نشان دهد.  داشت از زير پوستش بيرون ميزد"چيزي"

ست و ميفهميد اما ميدان.  چيزي ميگفت كه در گوش او نامفهوم بود مال.صداي مال از جايي مي آمد.  او را بدرد كهميخواست. فريادهايي خفه

 "چيز"آن . درد ميكشيد. "پاسخي داد" گلوي او را پاره كرد تا "چيز" و آن "پرسيد"مال .  با همه وجود آن سخنان را مينوشد"چيز"كه آن 

صورتش، تنش، دستانش و . بوي آن همه سرش را پر كرده بود.  را ميشنيد"چيز"بوي منزجر كننده آن . همه تنش را چنگ مي انداخت

همه .  درد، درد،درد. ميخواست كه از چشمانش بيرون بجهد. نشانش ميدادرا او را به همه جا ميكوبيد و آتش . ش را از درون ميخراشيدپاهاي

با پنجه .  با همه توان، به زمين ميكوبدش"چيز"ميد كه آن ميفه.  پر از آتش، پر از درد، پر از فرياد، پر از بوي تعفن، بود"درد"چيز پر از 

  . او را ميخراشد تا از تنش راهي به بيرون بگشايدهايش 

  ."پاسخ ميداد" در بند شده در تن نهال "ديوِِ" و آن "ميپرسيد"مال 

  

نهال  . به نهال نگاه ميكرد كه با لرزش تند تنش هوشيار شد و خون جاري از بيني اش را با دست پاك كرد. سوسن كز كرده بود گوشه اتاق

  شده سوسن؟چم . درد دارم: ميلرزيد

  .سوسن هق هق ميگريست

  

 را زير پوست تن خود حس "چيز"هنوز جاي پنجه هاي آن . آن درد در همه تنش بود.  از خواب بيدار شد،از صداي گريه سوسن در ذهنش

  .دست برد و بازويش را فشرد. ميكرد
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فته بود؟ آيا ميتوان چنين دردي را فراموش كرد كه من اين كدامين نقطه كور زندگي من بود؟ تا به حال كجا بودي؟ پس اين درد به كجا ر"

  "فراموش كردم؟

  

  . كرده است"زندگي"مثل روز برايش روشن بود كه آن لحظات را 

  .دست برد و بيني اش را پاك كرد

 . تشخيص داد"خون" را  خود روي انگشتان مايع سرخ رنگِ،زير نور كم سوي چراغ خواب

  

 

  .همين. داروها فقط ضعيفت ميكنه: ش را عقب دادسيف اله كنارش نشست و موهاي

  . اگه اون بخواد، من بهت دارو ميدم.خطيبي حق پدري به گردنت داره... به هر حال: شانه باال انداخت و باز برخاست

  پدر نگران چيزي هستي؟: شاهين تماشايش ميكرد. بي صبر در اتاق قدم ميزد. به سيگار پناه برد

  .چيزي نيست. ..نه: سيف اله ايستاد

  نهال؟ حالت خوبه؟: سيف اله به نهال نگاه كرد كه جايي نامعلوم را نگاه ميكرد. زنگ خانه به صدا در آمد و شاهين به حياط رفت

  .من خوبم. آره: نهال هوشيار شد و به او چشم گرداند

  نهال؟ چيزي هست كه ميخواي بگي؟: سيف اله با چند گام مقابل او ايستاد

  .اون ميخواد چاقوي شهنازو به من بده... جن:  كه شاهين از آن خارج شده بود نگاه ميكردنهال به دري

  .ازش بگير: سيف اله مقابلش زانو زد

  .نهال با هراس او را نگاه كرد

  . نترسد كهاين مرد همان بود كه به او ياد داده بود

  . حرف بزند"او" يا "آن"بايستد و با 

  .گفته بود با نهال سخن "او" يا "آن"و 

  . اطمينان داشت"پدر"نهال به 

  

  .فلور. اين دختر منه: سيف اله برخاست

  تو؟: بي اختيار گفت. نهال بلند شد و به جايي كه سيف اله اشاره اش كرده بود چرخيد

  .من تو رو يه جايي ديدم: فلور با چشمان خيره نگاهش كرد

  .تو دختر بارمان نبودي: نهال لبخندي زد. ل پدرش گام برميداردنهال ميديد كه او مث. سر باال گرفت و به او نزديك شد
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  تو بارمانو از كجا ميشناسي؟: فلور در جا ايستاد

  مگه چند تا بارمان ميتونه توي اين شهر باشه؟... من چقدر احمق بودم... خدايا: شاهين بي اختيار بر يك صندلي نشست

  چيزي شده شاهين؟: رسيدپسيف اله كه تا آن لحظه بي حرف مانده بود فقط 

  ...دوست خطيبيه... بارمان: شاهين سر به اطراف جمبانيد

  تو اونو ميشناسي؟.  ميگيرهمشروب همون كه بارمان ازش ...خطيبي: فلور گامي به جلو برداشت

  .اون همون پيرمرديه كه گفتم نهالو پيدا كرده: شاهين خنديد و او را نگاه كرد

  .ره سمسخ: فلور كنار شاهين نشست

  تو همه اون مدت اونجا بودي؟ جلوي چشماي من؟: اما سيف اله قهقهه زد

  .اين شهر خيلي كوچيكه سيف اله: فلور شانه باال انداخت

پدر وقتي كه زمانش . هيچكدوم نبايد بفهمن كه فلور خواهر منه...  بارمان ياخطيبي... نهال: در بغلش گرفت. شاهين نهال را به خود خواند

  .ش همه چيزو به بارمان ميگهبرسه خود

  .بارمان خيلي تو رو دوست داره: رو به فلور گفت. نهال با اطمينان او را نگاه كرد

  .ميخوام ببينم پدرم چه طوري از تو عكس ميگيره نهال: فقط گفت. سيف اله خنديد و فلور رو گرداند

  .پدر تو خيلي خوبه فلور: گفت. نهال به سمتش رفت و مقابلش ايستاد

  .من خودم يه درخت دارم. اون درخت مال تو:  نهال سر كج كرد.فلور نگاهش كرد و با چشمان درشت و وحشي اش به او خنديد

  .يه لحظه بيا تو اتاق. پدر: شاهين به زمزمه در گوشش گفت. سيف اله نگاهشان ميكرد

  .و او را با خود برد

  .ميدونستم كه اون درخت توئهمن ن. تو منو كنار درختت ديدي: نهال مقابل فلور نشست

  .مهم نيست: فلور صافتر نشست و سر تكان داد

  شاهين بهت گفته كه ميخواد منو با خودش ببره؟: نهال همچنان كه بر لبه مبل نشسته بود دست ميان پاهايش گذاشت

  .فقط گفت كه فرار كردي و نميتوني برگردي خونه. اما چيز زيادي نگفت: فلور با سر تاييد كرد

  تو مريضي مگه نه؟: فلور ادامه داد. نهال شانه باال انداخت و به او خنديد

  تو با ما نمياي؟: پرسيد. نهال به آرامي با سر تاييد كرد

  . نميدونم. بيامقرار نبود كه: فلور به پشتي تكيه داد

  .به خطيبي و بارمان چيزي نگو: به تندي به او نگاه كرد

تو خيلي : براي خود آتش زد. فلور خم شد و از ميز كنارش پاكت سيگار پدرش را برداشت. مينان دادنهال با لبخند چشمانش به او اط

  .من از دختراي زشت متنفرم. خوبه. خوشگلي
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   منم بكشم؟... ممنونم:نهال به انگشتان او نگاه كرد

  .بيا بشين اينجا با هم بكشيم: فلور نگاهي دقيق به او انداخت

  .سيگار را بين لبان او گذاشت. ا اندام مثل حريرش كنارش نشستبه نهال نگاه كرد كه ب

  فلور؟: شاهين در چارچوب در ايستاد و با خنده گفت

 .اون دوست دختر توئه. ميدونم: فلور خود كامي گرفت و بي حوصله گفت

  

 

  .نميدونم كجا ميره. گفته شب ديروقت مياد -

  .بذار ازم بيزار بشه. ميدونم كه جاي بدي نميره. بذار براي خودش يكي رو پيدا كنه. بذار بره. برام مهم نيست: سعي كرد بي تفاوت باشد

  ديوونه شدي بارمان؟: تارا دسته هاي صندلي را در دست فشرد

  .بارمان ساعتي قبل پي اش رفته بود و به اصرار او را با خود به خانه اش برده بود

. اون متعلق به زندگي من نيست. بذار هر كي پي زندگي خودش باشه. دارم عاقل ميشمحس ميكنم تازه ... نه: بارمان خنده اي عصبي كرد

  ...ميدوني. منم متعلق به زندگي اون نيستم

  .به فلور هيچ نيازي ندارم. من دوست دختر دارم: چشمانش را به تارا دوخت

  مان خدا؟احمق شدي؟ اين چه حرفيه ميزني؟ ميخواي ولش كني به ا: تارا عصباني فرياد كشيد

  !ديگه بزرگ شده. آره: كنارش نشست و سيگار را از دستش گرفت. بارمان به سمت او رفت

  !اون بچه س: تارا بي اختيار صدايش را بلندتر كرد

  .نيست: بارمان كام عميقي گرفت

  ! اون به تو نياز داره!كور شدي! تو عقلتو از دست دادي! هست: تارا فرياد ميكشيد

  .نياز نداره. نيست: بارمان مستانه گفت

. بارمان باز دست به كمرش برد و او را به خود كشيد. تارا خود را پس كشيد. ته سيگار را در ليوان كنار پايش انداخت و دست به كمر تارا برد

  .من بايد برم بارمان: تارا با دست او را پس ميزد

  .بذار راهشو پيدا كنه. ير نمي افتهگ. حاال گيرم كه يه خالفي هم كرد: ميگفت. بارمان انگار كر بود

  .گوش كن. بارمان: به خود ميگفت كه او دارد ديوانه ميشود. تارا با بي ميلي ميخواست كه خود را آزاد كند. به تارا حمله ميكرد

  ت نگفتي؟مگه نگفتي دوست دختر داري؟ مگه خود: تارا كالفه ميشد. سر در گردن و موهاي تارا ميبرد .اما بارمان گوش نميكرد

  خوب كه چي؟: بارمان نفهم بود

 .برخاست و بي هيچ حرفي او را تنها گذاشت. تارا تنها لحظه اي خود را بيرون كشيد
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  .اين معركه س: اعتراف ميكرد. فلور به ديوار تكيه زده بود

  !نگفتم؟ فلور اون براي عكس گرفتن ساخته شده: شاهين دست بر شانه او گذاشت

فلور نتوانست بشمارد . دستهايش را به آرامي پايين آورد و به لنز نگاه كرد.  تنش به نرمي بچرخدابريشمخيد و گذاشت كه نهال به نرمي چر

 .كه سيف اله چند بار فالش زده است

  

 

.  نبوده استاين هيچوقت صداي نهال. اين صداي نهال نبود. سوسن، نهال را ميديد كه با چشماني پس رفته و تني مرتعش چيزهايي ميگويد

  .نهال رنج ميكشيد و پاسخ ميگفت.  از درون نهال آنها را پاسخ ميگفت"چيزي"مال با فرياد سوالهاي روي كاغذ را ميپرسيد و . ميترسيد

 .سوسن خدا را شكر ميگفت كه او چيزي به خاطر نخواهد آورد

  

 

  .دوست نهاله. بيا تو: سيف اله به نگاه او در راهرو پاسخ گفت. نكشد را فرياد "فلور"همه توانش را جمع كرد تا نام . تارا فريادش را خورد

  ...باشه... خوب: تارا به آرامي گام به مقابل برداشت

  .ميدانست كه چنين نيست

  ...هي: از سواالت ذهنش گذشت و بازوي سيف اله را كه جلويش گام برميداشت گرفت

  ؟زنياسبتو صدا مي: نگاهش كرد. سيف اله مكث كرد

بايد باهات تنها :  در اين باره چيزي بگويدنبايد. در چشمان فلور: حاال ميفهميد كه آن چشمها را كجا ديده است. را در چشمانش خيره ماندتا

  .صحبت كنم

  .من اآلن ميام. برو توي اتاق: به آرامي گفت. سيف اله لحظاتي نگاهش كرد

  .كنار ديوار ايستاد و منتظر ماند. و در را روي خود بستتارا به اتاقي كه سيف اله اشاره اش كرده بود وارد شد 

  ." ببازدخود را به او"همان روز عصر نزديك بود كه 

  .نبايد

  فلور اينجا بود؟

  همه آن مدت كه بارمان بدمستي و ديوانگي ميكرده، او اينجا بوده است؟

  ؟"دوستش"پيش 

  ؟"آدم خطرناكي كه به مادرش تعرض كرده بود"يا نزد و 
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  . كه او چشمان تند و تيز پدرش را دارددرميافتدم نفهمي هر آ

  .كه او قامت راست و قدمهاي استوار پدرش را به ارث برده است

  .و غرور پدرش را

  .ذهن تارا قفل ميشد

  

  چرا نميشيني؟ چيزي شده؟: سيف اله به اتاق بازگشت و بطري آشناي شراب خطيبي را روي ميز گذاشت

  .نميدونم از كجا شروع كنم: ت و كنارش نشستتارا نگاه به زير انداخ

  چي رو؟: سيف اله لحظاتي نگاهش كرد

  چه كار ميكني؟: سيف اله بي حركت ماند. تارا چشمانش را بست و دست به كمربند او برد

  .نميبيني؟ تا هر وقت كه بخواي مال توام: تارا به او نگاه نميكرد

  ؟چي داري ميگي دختر:  داشتشارش بازسيف اله دست بر دست او گذاشت و از ك

  ...يه كاري كن بتونم به كاري كه قبالً ميكردم برگردم.. .كمكم كن: تارا بي اختيار رو گرداند

  .آرومت ميكنه. بيا: گفت. روزگاري شده بود كه از بدمستي بيزارش كرده بود. آنرا به تارا دراز كرد. اما ننوشيد. سيف اله بطري اش را برداشت

  مگر ديوانگي چه عيبي دارد؟ مگر نه اينست كه راحت تر زندگي ميكني؟. ميخواهم مثل بارمان باشم: را از دستش قاپيد و نوشيدتارا بطري 

  چيزي شده؟... بگو. حاال تنهاييم. بچه ها رفتن بيرون: سيف اله گوش سپرد و گفت

نميفهميد سيف اله . ت بي پاسخ نوشيده است و كشيده استنميدانست چه مد. لحظات با بوي مرگ ميگذشتند.  طاقتش را از كف ميدادتارا

  اين دختره اينجا چه كار ميكنه؟:  دست به يقه او برد،بي اختيارلحظه اي،  .چقدر صبور بوده است

  كيو ميگي؟: سيف اله پس كشيد

  !فلور: تارا منزجر فرياد كشيد

  .سيف اله بهت زده ماند

  تو از كجا ميشناسيش؟: رياد كشيداز همانجا ف. برخاست و مبهوت به هال رفت

  !از كجا؟ من بايد اينو از تو بپرسم: با دست دردناكش به در تكيه داد.  در چارچوب در ايستاد تلوتلو خورانتارا

  .دوست نهاله. گفتم كه: سيف اله كه سيگارش را آتش زده بود به سمت او چرخيد

من سه سال تمام هرشب اين دختر و اون كسي ! دونم كه نهال با اون دوست نيستمن مي! من احمق نيستم: تارا باز نوشيد و به سمتش رفت

  !رو كه ادعا ميكرد اين دخترشه پاييدم

چه مرگته؟ چي ميخواي؟ : چشمان بهت زده او را به ديوار چسپاند. مقابل دختر ايستاد و با دست گلوي او را فشرد. آن رگ سيف اله باال ميزد

  تو كي هستي؟
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  .دتارا خفه بو

  تو كي هستي؟: سيف اله بيشتر انگشتانش را بر گردن او فشرد

در لحظه اي كه تارا باورش . چشمان وحشت زده اش را به مرد مقابلش دوخته بود و دم نميزد. تارا با دست آزادش مچ دست او را گرفت

  .خطرناك نيستي. خوب: نداشت، سيف اله گلويش را رها كرد

  .برگشت و به اتاق رفت

  .اباور به دنبالش روان شدتارا ن

  .چگونه است "يك آدم مصمم براي كشتن"او ميفهميد كه 

  .خودش يكبار، همان بود

  .اين كاره اي: تارا مقابلش ايستاد. سيف اله را نگاه كرد كه بر لبه تخت، با زانوان باز نشست

  .سيف اله پوزخند زد

  .اين كاره اي: تارا تكرار ميكرد

  تو كي هستي؟ چي از جون فلور ميخواي؟: به او دوختسيف اله چشمان تندش را 

  .از بارمان نگيرش: تارا مقابلش نشست

  چي؟: سيف اله باز به بهت برگشت

  .از بارمان نگيرش: تارا از بطري نوشيد

  .بيا: دست به كمربند او برد

. باور كن ميميره. بارمان ميميره. ميميره:  شدروي اندامش نشست و مشغول برهنه كردن او.  كشيدبستربطري را كناري گذاشت و مرد را به 

  .همه زندگي بارمان به تو بستگي داره. تو ميتوني هيچوقت به فلور نگي كه پدرشي. تو ميتوني منو بي خيال بارمان كني

  ...باهاش اين كارو نكن... خواهش ميكنم. همه زندگيش: روي سيف اله دراز كشيد و مشغول عشق بازي با او شد

  تو چه مرگته؟ چي ميگي؟! حرف بزن: ه در لحظه اي او را از روي خود پس زد و رويش قرار گرفتسيف ال

  .روي تنش نشست و سيلي اي در گوشش زد

 .نداشكهاي تارا بيرون ريخت

  

 

تلوزيوني . نآقا خطيبي يه سروصدايي روشن ك: كسي گفت. اش ميگشت و بي منظور ديوارها را از نظر ميگذراندگاه كافهخطيبي در خفه

  .روشن كن



   ����ن–�
	 و �زا��� 

  
  

                                                                                                                                                   http://story-saman.blogspot.com/ 

139 

در دورتر . دست برد و دكمه را فشرد. دستانش را با پيشبندش پاك كرد و به سمت تلوزيون رفت كه سالها پيش در تاقچه اي چپانده بودش

. فتكالفه، در جيبهايش به دنبال آتش گشت و چيزي نيا. اش نشست و سيگاري از جيب بيرون كشيدبر روي يكي از صندليهاي چوبي تيره

  كور شدي خطيبي؟:  بر لبانش گرفتخواست از جا بلند شود كه كسي آتشي مقابل سيگارِ

  تو كي اومدي اينجا؟: نگاه به باال چرخاند

  .اونجا نشسته بودم. شايد نيم ساعتي هست: بارمان كنارش نشست

   ميخواي؟چي: خطيبي نيم نگاهي به او انداخت و دومين كامش را گرفت. و به پشت ديوار اشاره كرد

  تا حاال چي ميخواستم؟: بارمان چشمان خسته اش را روي او بلند كرد

  .مشروب: خطيبي خواست بلند شود

  .كسي رو ميخواستم كه از خودم فرار كنم. جايي رو ميخواستم كه از خودم فرار كنم: بارمان دستش را چسپيد و به جايش برش گرداند

  خودت فرار كني؟چرا ميخواي از : خطيبي كالفه كنارش ماند

  .چون از خودم بدم مياد: بارمان پوزخند زد

  .حوصله تو يكي رو ندارم. همين حاال خودم به اندازه كافي بدبختي دارم: خطيبي سيگارش را به دست او داد

  تو چه مرگته؟: بارمان بي تفاوت بود

  . ميرهنهال به زودي: خطيبي نگاهش را به تابلوي نقاشي روي ديوار دوخت و آهي كشيد

  .بهت كه گفتم: بارمان شانه باال انداخت

  .داره ميره دنبال اتفاقش: خطيبي چشمانش را روي شانه او كه خم بود گذاشت

  .بهت كه گفتم: بارمان باز تكرار كرد

  .بارمان اون مريضه: خطيبي نشنيده، ادامه داد

  .عادت ميكنه. ريضنهمه يه جوري م: بارمان كام عميقي گرفت كه انگار نميخواست تمامش كند

  !انگار نميفهمي: خطيبي عصبي و كالفه نگاهش كرد

همونطور كه من . تو نميتوني هميشه نگهش داري. تو نميفهمي: بارمان آخرين كام را از ته سيگار گرفت و آنرا در ظرف روبرويش فشرد

  !نميتونم فلور رو هميشه نگه دارم

  فلور؟ كجاست؟: خطيبي دقيق ميشد

  .خندي بر گوشه لبش شانه باال انداختبارمان با لب

  بارمان كجاست؟: خطيبي دست بر بازوي گذاشت

. نميدونم با كي ميره.  بيرونه"دوستاش"خطيبي تا دير وقت با : بارمان با چشمان تيره اش نگاه بي رمقي به او انداخت و با لبان خاموش گفت

  .كجا ميره
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  چرا نميدوني؟ چرا ازش نميپرسي؟! بارمان: خطيبي كم كم آرامشش را از كف ميداد

  .مرتب اينو تكرار ميكنه. ميگه تو با دوست دخترت باش. نميگه: بارمان شانه باال انداخت

  .درست ميگه: مكثي كرد

  !بارمان اشتباه ميكنه:  كشيد كه رستوران را ساكت كردي بر سرش فريادخطيبي

چيزي از من ميخواد . كم آوردم. من نميتونم كنترلش كنم:  كار خود را از سر بگيرند اطراف را پاييد تا همه دوباره،بارمان با پوزخندي بر لب

  .كه من نميتونم انجامش بدم

  .چي ميخواد؟ تو ميتوني همه كاري براش انجام بدي: خطيبي سعي ميكرد لحن سازشگري داشته باشد

  .ميخواد متعلق به اون باشم. اينو بفهم. ماز من ميخواد كه فقط متعلق به اون باش: حوصله نداشت. بارمان نگاهش كرد

  مگه نيستي؟: خطيبي سر جمباند

  ...نميتونم بهش دست بزنم.. .اون بچه س. نميتونم. بايد بهش ثابت كنم: بارمان نگاهش را پايين انداخت

 چي ميگي؟... بارمان: خطيبي فقط زير لبي گفت

  

 

  .در همه عمرش آنقدر اشك نريخته بود. بگيردتارا دست بر صورت خود گذاشته بود و سعي ميكرد نفس 

من نيومدم كه : طول و عرض اتاق را ميپيمود و هذيان ميگفت. سيف اله دكمه هاي پيراهنش را باز گذاشته بود و ديوانه وار در اتاق ميچرخيد

من ! ميترسم! اونو با خودم ببرممن ميترسم ! من نيومدم كه ببرمش!  فقط ميخواستم مطمئن بشم كه اون خوب زندگي ميكنه!اونو ببرم

  !ميترسم! زندگي ندارم! زندگي ندارم

  !بارمان چيزي ميدونه؟ چيزي ميدونه؟ بارمان نبايد بفهمه پدر فلور كيه: با گامي بلند به سمتش رفت. ايستاد و به دختر روي تخت نگاه كرد

  .اما ميدونه تو كي هستي. يهيچ نميدونه كه تو برگشت. ميدونه: تارا به زمزمه در صداي خفه اش گفت

اونم زياد مايل نيست كه . من نميخوام فلور رو با خودم ببرم: گفت. بر لبه تخت نشست و سرش را در دستانش گرفت. سيف اله فرياد كشيد

  .بياد

  ...ميخواد با بارمان بمونه: به تارا نگاه كرد

  .اما عاشق بارمانه. خودش اينو نميفهمه. اون بارمانو دوست داره: تتارا چشمانش را گشود و از گوشه چشم به چشمان سيف اله چشم دوخ

  .بارمان همه كسي بوده كه فلور تو همه اين سالها داشته: سر به سمت پنجره چرخاند

  مادرش؟: سيف اله كنار تارا دراز كشيد

  .به خاطر مادرش. ر خودشاما نه به خاط. بارمان ميگفت كه اون همه تعطيالتشو پيش مادرشه: تارا فكرش را جمع كرد

  به خاطر مادرش؟: سيف اله انديشيد
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  .به خاطر مادرش: تارا تاييد كرد

  تو ميخوري؟: نيم خيز شد و نوشيد. سيف اله آهي كشيد و بطري را كه كمتر از نيمه پر بود از كنارش برداشت

  .حالم خوب نيست: تارا سر به اطراف تكان داد

  از من ميخواي كه باهات بخوابم؟ تو چه فكري در مورد من كردي؟:  كشيدسيف اله باز نوشيد و كنارش دراز

  .ميخوام بارمانو از سرم بيرون بندازم. ميخوام عادت كنم. ميخوام عادت كنم: تارا عصبي خنده اي كرد

  با خوابيدن با من؟: سيف اله سيگاري آتش ميكرد

  .فقط همين. تو دم دست بودي: تارا مكثي كرد

  تو كي هستي؟: به سقف خيره ماند. گرفت و دود را در تاريك روشني اتاق بيرون فرستادسيف اله كامي 

  .بازم ميپرسي؟ من تارا هستم: تارا پشتش را به او كرد

  كي هستي؟. اسمت مهم نيست: سيف اله او را روشن ميكرد

  .از زندان زدم بيرون. آدم كشتم: تارا آهي كشيد

  .مثل سيف اله. ايتو آواره: ميگرفتديگر العملي كامي سيف اله بي عكس

  ...كسي رو داري... اي؟ تو زندگي داريتو آواره: تارا باز به سمتش چرخيد

  .توي سرنوشت آدمه. اين توي ذات آدمه. آوارگي ربطي به جا و مكان داشتن نداره: سيف اله همچنان كه به سقف خيره بود نفي كرد

  ...جب ميكنمازت تع: تارا نگاه از نيمرخ او نميگرفت

  چرا؟: سيف اله گوشه چشمي به او انداخت

  ! تو همچين آدمي نيستيچرا با مادر فلور اون كارو كردي؟: تارا حرفش را سبك سنگين ميكرد

  ...هيچكس، هيچوقت نميتونه اينو بفهمه: گرفتنيمه اش سيف اله كامي از سيگار 

  پس تو ميخواي كه به زندگيت برگردي؟ بدون بارمان؟: زدبه سمت دختر كنارش چرخيد و موهاي او را از صورتش كنار 

خودم . اون خواست كه بره. كاري كه من يه روز كردم: چشمانش بي توجه بودند. سيف اله ادامه داد.  تاييدگر او را نگاه كرد،ارا با چشمانشت

  .آواره تر از قبل... تنها. هواپيما كردمش و برگشتمسوار . خودم چمدوناشو به بار تحويل دادم. خودم رسوندمش فرودگاه. براش بليت گرفتم

  كي؟: تارا پرسوال پرسيد

  . خودم فرستادمش كه بره... كسي كه دوستش داشتم... افلور: سيف اله سر جمباند

فرقي . شقهاين وظيفه ع: سيف اله بي احساس گفت. نتوانست به چشمان او نگاه نكند. تارا نتوانست با پشت دست گونه او را نوازش نكند

  .باالخره عاشق ميشي. آدمكش باشي يا نباشي. جاسوس باشي يا نباشي. نميكنه كه مافيا باشي يا نباشي

  .فلور رو از بارمان نگير. سيف اله: تارا نگاه به زير انداخت

  .رو فعالً نميتونم ببرمبچه ها . سه روز ديگه از مرز خارج ميشم.. .من هيچوقت نميخوام كه اين كارو بكنم: سيف اله سر تكان داد
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  !بچه ها؟ نميتوني ببري؟ تو به خطيبي قول دادي: تارا نيم خيز شد

  .به موقع. عجله همه چيزو خراب ميكنه. به موقع: سيف اله باز به پشت دراز كشيد

  چند نفرو تا به حال كشتي؟: فقط گفت. تارا روي صورت او خم شد

  . از دستم در رفتهحسابش:  و زمزمه كردسيف اله چشمانش را بست

  اين شغل توئه؟: تارا نفسي عميق كشيد

 و طوري دنيا رو بچرخونه كه همه به اندازه  اليق زندگي نيستن از روي زمين برداره كهكار مافيا اينه كه آدمايي رو: سيف اله تاييد كرد

آدمايي كه طبق قانون .  بچرخه و اليقاي باشعوردنيا بايد به دست آدم.  حذف ميكنهآدماي احمق رو. كارش فقط همينه.  بگيرنلياقتشون

  .جنگل زندگي ميكنن

  قانون جنگل؟: تارا تكرار كرد

  .قانون جنگل: سيف اله چشمانش را گشود و به چشمان او دوخت

 ...ازت خوشم مياد دختر: تارا فقط زمزمه اي را شنيد. او را به زير خود كشيد

  

 

  .اونجاست. اوناهاش فلور: نهال با گوشه چشم جايي را نشانش داد.  خيره ماندفلور تنگ ديوار نشست و به دختر مقابلش

نهال نشست . باز كامي گرفت. چيزي براي ديدن و گفتن نبود. چيزي نگفت.  نشانش داده بود نگاه كرد نهالفلور كامي گرفت و به سمتي كه

  ناراحتي؟: و زانوانش را در بغل جمع كرد

  . نفي كرد،رش سفلور با تكان دادن آرامِ

  .من ناراحتم: نهال سر كج كرد

  نهال؟: فلور با چشمان بي احساس او را نگاه كرد

  .نهال بي كالم جوابش داد

  .من هيچوقت پدر نداشتم: فلور سيگارش را به او دراز كرد

  .منم هيچوقت نداشتم: نهال سيگار او را از دستش گرفت

  .سخت ميشه... ولي وقتي ميبينيش و اونوقت ميره. شاهين بهم گفته: ن را نميخواستهيچوقت اي. فلور دوست نداشت صدايش لرزان باشد

  اون برات مثل پدر نيست؟. تو بارمانو داري: نهال به آرامي كام گرفت و سيگار را به او برگرداند

دوست نداشت صداي لرزان . ير ميشداش سرازبر گونه. لوي قطره اشكش را بگيردنتوانست ج. فلور در حالي كه كامي ميگرفت با سر نفي كرد

  ...بارمان ناراحت شد وقتي فهميد: خودش را بشنود

  .ازش نميترسيدم. ژانت سگ خوبي بود: نهال سر بر زانوانش گذاشت



   ����ن–�
	 و �زا��� 

  
  

                                                                                                                                                   http://story-saman.blogspot.com/ 

143 

  .اونو بيشتر از من دوست داشت: فلور با ولع كام گرفت و عصبي دود را بيرون داد

  ...نميدونم: نهال بي آنكه سر بلند كند گفت

  ...كف دستتو ببينم... بذار: به سمت او خزيدفلور 

از ! خيلي بده... اين: به تندي سيگارش را خاموش كرد و ديگري را روشن كردفلور . نهال سر بلند كرد و كف دست چپش را به سمت او گشود

  !زخماي منم بدتره

  .ي تن منمال جن رو كرده تو... فلور: نهال دستش را جمع كرد و باز دور زانوانش حلقه كرد

  !اين چيزا مال قصه هاست! جن وجود نداره: فلور تقريباً فرياد كشيد

  .بارمان چنين واقع بين بارش آورده بود

  ...اسمش هر چيزي كه هست... يا هرچيزي... جن... نميدونم: نهال سر به اطراف جمباند

توي اين عكسا ! نهال:  را برداشت و مقابل نهال بر زمين ريختآنها. فلور برخاست و به سمت دسته عكسهايي كه بر ميزي تلنبار شده بود رفت

  هيچ چيز ديگه اي نيست؟ ميبيني؟! فقط خودتي

  .اون فهميد. پدر ديد: نهال يكي را برداشت و منگ گفت

  اآلن سرت درد نميكنه؟ حالت خوبه؟: فلور كنارش نشست و موهاي او را از صورتش عقب داد

  .نهال با سر تاييد كرد

  . بوسه اي بر پيشاني او زد،ي آنكه خود بفهمد چرافلور ب

  ".ند كه آندو را به هم نزديك ميكردندچيزهايي بود"

  !بايد داروتو بخوري! هر وقت حس كردي همه چيز ايستاده به من بگو... نهال: صورت او را به سمت خود چرخاند

  !گفت دارو فقط ضعيفترت ميكنه. پدر گفت نخور: نهال سر كج كرد

  .گفت خودش هم اين بيماري رو داشته:  چشم به زير انداخت و كامي از سيگارش گرفتفلور

  .من ديگه از اونا نميترسم... فلور: نهال نفس عميقي كشيد

  ...نبايد بترسي: فلور باز موهايش را نوازش كرد

  .نبايد بترسي: به چشمان او خيره شد و باز گفت

  اونوقت چه جوريه؟... يا سيگار ميكشي... ب ميخوريوقتي مشرو: سيگار را مقابل لبان او گرفت

  ...انگار يه كس ديگه اي تو سر من فكر ميكنه... فلور... اما... اونا ديگه نيستن... اونوقت: نهال كام گرفت

  ...مثل هموني كه توي خواب ديدم. انگار يه نفر ديگه به جام حرف ميزنه: دراز كشيد و سر بر پاي فلور گذاشت

  مال باهات چه كار كرده؟... اين خيلي بده: آرامي دست برد و پيراهن او را تا زير نافش باال دادفلور به 

  .اما اين كار دعا نيست. ميگفت دعا. نميدونم: نهال با دست مچ او را به سمت خود كشيد تا كامي بگيرد
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  . اسمش اينه. ساين شكنجه . اين تجاوزه. اين دعا نيست: فلور به نرمي موهايش را نوازش ميكرد

  .من تصورش كردم و بچه همون شد. من خواستم. اما بچه اونا زشت شد: نهال خنديد

. اما سوسن گفت كه مال ميخواد منو بكشه. خيلي. من خيلي قوي ميشدم: نهال ادامه داد.  نفهم به چهره او كه بر ران پايش بود نگاه كرد،فلور

  .گفت كه من بايد برم

  ...لنها: فلور كامي گرفت

  تا حاال فكر كردي كه مال رو بكشي؟... نهال: فلور با ترديد پرسيد. نهال با چشمانش از او جويا شد

  .نهال بي پاسخ ماند

  .اون بايد بميره. من تصميم گرفتم اونو بكشم. فكر كردي؟ يه نفر خيلي منو عذاب داده بود: فلور باز تكرار كرد

  .هن: نهال باز مچ او را به سمت خودش كشيد

  .فقط نه

 .كامي گرفت و چشمانش را بست تا فلور موهايش را نوازش كند

  

 

  !به ارواح خاك بابام ميكشمت! ميكشمت فلور -

  .آن دختر را كه آنطور وحشي حمله ميكرد نميشناخت. فلور عقب كشيد

  تارا چي شده؟ چه كار ميكني؟: شاهين پي تارا دويد

: يقه تارا را گرفت. خودش را جمع كرد و برخاست.  تا جايي كه فلور بهت زده بر زمين افتاد،يدتارا به فلور حمله كرد و مچ دست او را كش

  هان؟ چي ميخواي؟

  .صدايش بلند و وحشي بود

  .تارا را به عقب كوبيد

  .نهال با لباسهاي نيمه به تن شده اش از اتاق بيرون دويد و باالي پله ها ايستاد

  چه غلطي كردي؟ چه كار كردي؟ معلومه كجايي؟!  داره ميميره!بارمان داره ميميره: تارا برخاست

  .درد داشت. با دست پشت سرش را ماليد

  نگفتم؟ نگفتم اون سگ واسش مهمتره؟: فلور با مسخرگي كنار ديواري نشست

  ه؟بياين ببينم چه مرگتون شد! روم باشينآ: شاهين بازوهاي او را از پشت گرفت. تارا بي اختيار به او حمله برد

تيكه تيكه ش ! اونم از اون سگ بدبخت! دو هفته س ساعت يازده شب زودتر نميره خونه: به فلور اشاره كرد. تارا خود را رهانيد و عقب رفت

  فلور چه كار كردي؟ چه طوري دلت اومد؟ چه كار كردي؟! كرده
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  . را آنجا ببيند"هچشمان سيف ال"نميخواست . تارا نگاهش را گرفت. فلور چشمان تندش را به او دوخت

  نيست؟! اون براش مهمتره: فلور فرياد ميزد

  !ميخوام با دونه دونه شون اون كارو بكنم!  همه چيز!همه اون دخترا براش مهمترن! مهمتره: بلند شد و عصبي به راه رفتن پرداخت

  !تا وقتي من هستم اون مال منه! بارمان فقط مال منه: به سمت تارا برگشت و فرياد كشيد

  .ميدونم: حرفي براي گفتن نداشت. تارا كنار او ايستاد. شاهين را نديد كه نهال را به اتاق ميبرد. تارا ناباور به سمتش رفت

  !از وقتي ژانتو كشتم ديگه چشم ديدن منو نداره! اون منو نميخواد! تو هيچي نميدوني! دلم براش تنگ شده: فلور به فرياد كشيدنش ادامه داد

  ! اما اينطور كه فكر ميكني نيست.ميدونم فلور: نزديكتر شدتارا به او 

هيچكس از هيچي ! چي ميدوني؟ اصالً تو كي هستي؟ تو از هيچي خبر نداري: فلور به سمت او گام تندي برداشت و مقابل صورت او ايستاد

  !خبر نداره

فكر ميكني اين دنيا ! رف و فكر ميكني هيچكس نميبينتتعين كبك سرتو كردي تو ب: تارا برگشت و فرياد او را با فرياد خودش خفه كرد

  !كساي ديگه اي هم هستن! نيست! نيست فلور! شامل تو و اونه

! اون سعي كرده خودشو بكشه! فلور بارمان داره ديوونه ميشه: ديد كه فلور رويش را گردانده تا اشكهايش را پنهان سازد. به سمت او برگشت

  ! نميفهمي؟ يه هفته س لب به غذا نزدهچرا! فلور اون داره ميميره

 !برگرد و اين كارو باهاش نكن!  نكشش!به خاطر توي جهنمي! نه به خاطر يه سگ! داره ميميره: فريادش را بلندتر كرد

  

 

بارمان نميخواد با من : دفلور به پايين پاهايش زل ز. شاهين آندو را مقابل بزرگترين خانه پايين باغ پياده كرد و باز پايش را بر پدال گاز فشرد

  .وقتي ميرم خونه، ميره توي اتاقش و درو روي خودش قفل ميكنه. حرف بزنه

  .از تو ميترسه: تارا گامي به سمتش برداشت

  ...پس همه چيزو بهت گفت؟ به من قول داده بود: فلور پوزخندي زد

  .بارمان از همه جا رونده شده بود. كنيداري همه جوره باهاش بازي مي. گذاشتيش توي منگنه: تارا حرفش را بريد

  !چرا بهت گفته؟ اون بهم قول داده بود: فلور به تندي نگاهش كرد

  !خيلي نفهمي: تارا نگاهش كرد

من تو زندگي ! بارمان ميخواد ازدواج كنه! بارمان دوست دختر داره! من همه چيزو خوب ميفهمم! من نفهم نيستم: فلور صدايش را باال برد

  !اماضافيبارمان 

فلور چي از جونش ميخواي؟ !  بهت ميگم نفهمي به خاطر همينه: تارا قد راست كرد و مقابل او كه تقريباً همقدش و كمي كوتاهتر بود ايستاد

  تو چه انتظاري از اون داري؟
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  .اون مال منه:  بي فكر گفت گستاخ وفلور

   !؟ اونم يه آدمه"تو"ميفهمي چي ميگي؟ مال : تارا پوزخند زد

  البد انتظار داري با تو ازدواج كنه هان؟: رو برگرداند

هرچي تا حاال برات كرده بس نيست؟ خجالت نميكشي؟ چي از : تارا به سرزنشهايش ادامه داد. فلور خواست چيزي بگويد و حرفش را خورد

  نيست؟بس ! اما همه زندگيشو گذاشته واسه تو! جونش ميخواي؟ اون ميتونست هزار تا بال سرت بياره

  !ميتونست نذاره: فلور فرياد كشيد

  فكر كردي چرا؟ فكر كردي كه چرا همه زندگيشو گذاشته واسه تو؟. وقتي بهت ميگم نفهمي نبايد بهت بر بخوره: تارا باز رو به او گرداند

فقط به خاطر تو زندگي ! طر تو زندگي ميكنهفلور اون مرد به خا: لبهايش را باز كرد تا چيزي بگويد اما تارا آنها را بست. فلور به او خيره ماند

  تو اينو ميفهمي؟! ميكنه

  !نفهم نيستم: فلور تشر زد

  تو ميدوني تابستونا چي ميكشه؟ هيچوقت ديدي؟: تارا باز ميگفت

رو باهاش اگه ديده بودي اين كا! نديدي ديگه! نديديش: ميتوانست بفهمد كه تارا بغض كرده است. فلور چشمانش را به چشمان او دوخت

  ! انقدر مغرور و احمقي كه هيچي رو نميبيني!تو هيچوقت نميفهمي! تو كه نديدي! نميكردي

  ميدوني اسم اين چيه؟: صورتش را مقابل صورت فلور گرفت و فرياد كشيد

  !دهبارمان توي عشق تو مون! يه عشق احمقانه! اسم اين عشقه: فلور چشمانش را بست، اما ميشنيد كه تارا اشك ميريزد

! من هيچي واسه باختن ندارم! فلور آب از سر من گذشته... به خدا اگه بفهمم دوباره كاري كردي: يقه اش را گرفت و به سمت خانه كشيدش

  !فلور اونوقت من ميدونم باهات چه كار كنم

فلور به ارواح خاك بابام ازت ! ميزنم آتيشت زنده زنده! تيكه تيكه ت ميكنم! به خدا نميكشمت! نميكشمت: او را مقابل در خانه پرت كرد

  !نميگذرم

برو ! برو بغلش كن! برو تو!  برو تو!فلور من ميدونم با تو: ديوانه تر ميشد. دست برد و دخترك باريك اندام و زيبا را از روي زمين بلند كرد

  ...برو بگو! بهش بگو دوستش داري

  !چرا عين احمقا وايسادي؟ برو! بودبرو بهش بگو دلت واسش تنگ شده : بي مهابا اشك ميريخت

  .دستش را يكسره بر زنگ خانه فشرد

 .دست برد و زنگ را از دست او رهانيد.  او را تماشا كردشوكهفلور گيج و 

  

 

  نهال چيزي شده؟ -
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  ...حالش خوبه. نه: شاهين دستهايش را با دستمال كاغذي خشك ميكرد. خطيبي بشقابي مقابل او گذاشت

  نهال؟: دقيق شدخطيبي به دخترك 

  ...اونا ميدونن تو بايد چه كار بكني: صداي سيف اله در گوشش بود. نهال سر بلند كرد و او را نگريست

  . به سختي لبخندي بر لبان بسته اش نشاند

  قرصاتو خوردي؟: خطيبي كنارش نشست

  .نهال با سر تاييد كرد

  ...ز رفتن پدرم ناراحتهفكر كنم ا... آقا خطيبي: شاهين كمي نوشابه براي خود ريخت

  راست ميگه؟: خطيبي رو به نهال كرد

  ...به حرفاشون گوش كن: سيف اله هنوز هم ميگفت. نهال باز لبخندي لرزان زد و با سر نفي كرد

  ...نبينم ناراحتي... ناراحت نباشي... دختر خودم... دخترم: خطيبي دست بر موهاي او گذاشت

  ...فكر ميكنم... يستم عموناراحت ن: نهال به سختي سخن گفت

  ...كار خوبي كردين شامو اومدين اينجا. حاال غذا بخور... فكر كردن خوبه... خوبه: خطيبي موهاي او را مرتب كرد

  .من گرسنه م نيست... عمو: نهال آنرا باال پايين كرد و كنار بشقاب گذاشت. و قاشقي به دست نهال داد

  .به چشمان خطيبي نگاه ميكرد

  چرا؟ چيزي خوردين؟: دست بر گونه او كشيدخطيبي 

  ...چيزي نخورده... نه آقا خطيبي: نهال شانه باال انداخت و شاهين كه

  .وامانده به نهال نگريست

  ...من... من گرسنه م نيست... شاهين: نهال نگاهش را به او گرداند

  ... من ميرم توي حياط: رو به در حياط چرخاند

آنرا روشن كرد و به تنهايي به حياط . نهال سيگاري از جيب كاپشن شاهين بيرون كشيد. د و شانه باال انداختشاهين به خطيبي نگاهي كر

  حالش كه خوبه؟: خطيبي در نوشابه شاهين ودكا ريخت. رفت

  ...قرصاشم مرتب خورده... از ديروز كه حمله نداشته: شاهين كتلت را با قاشقش تكه كرد

اما وضع پدرم خيلي خراب . مدارك نهال آماده س... شش ماه ديگهسه تا ... آقا خطيبي: شاهين ادامه داد. م كردخطيبي با سر رضايتش را اعال

  ...گفت بايد يه جاي ثابت براي ما دست و پا كنه. بود

  اين شغل ارثي هم هست؟: خطيبي ودكايش را بي نوشابه ميخورد

  .من هم پدرمو نميشناسم. دونه كه من پسرشمهيچكس نمي: شاهين قاشق نخورده را به بشقاب برگرداند

  .هيچوقت منو وارد بازياش نكرد: شاهين توضيح داد. خطيبي ابرو باال برد
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  ...چرا؟ چرا اين كارو:  بر ميز گذاشت را آرنج هر دوخطيبي

  .پدر من فلسفه هاي عجيبي داره: شاهين حرفش را بريد

 .من قبولشون دارم: به چشمان خطيبي خيره شد

  

 

 

  .فلور دستگيره در اتاق را چرخاند

  .قفل نيست

  .وارد شد و در را پشت سر بست

  اومدي؟: بارمان به تندي نگاهش كرد

  .فلور به سمتش رفت و بر مبل تك نفره مقابل او نشست

  .بارمان مثل هميشه نگفت كه نكش. سيگاري برداشت و آتش زد

  . فقط به او خيره ماند

  ...مستي: رفتفلور نفس عميقي كشيد و كامي گ

 بازوان خوش ،بودند و مقابل او دراز شده بودند را كه حاال لخت خورده اشپاهاي خوش تراش اما زخم . سراپايش را. بارمان تند نگاهش ميكرد

  . چشمانش راو...  لبهايش را:اش ميساخت را كه ديوانهو در آخر آنچه. تركيب و گردن كشيده اش را

  .از بطري در دستش باز نوشيد

  از جون من چي ميخواي؟: نگاه از چشمان او برنداشت

تو به :  اما اشكهاي تارا مقابل چشمانش را گرفت".تو مال مني":  كرده بود بر زبان آوردشفلور خواست تا آنچه را كه عمري در ذهنش تكرار

  تارا چي گفتي؟

  .بسه. خسته م كردي فلور: بارمان سر تكان داد

  .يخواستي خودتو بكشيتارا گفت م: فلور كام گرفت

  تو نميخواي ازدواج كني؟: فلور باز ميگفت. بارمان كالفه سر پايين انداخت

  كي بهت اينو گفته؟! خفه شو: بارمان ديوانه ميشد

  !انقدر عذابم نده! خفه شو فلور: پس رفت و در مبل كشيد

 ميخواي منو اذيت كني؟ اگه نميخواي منو اذيت كني چرا با اونا پس چرا همه ش با اون دخترايي؟: فلور نگاه به زير انداخت و باز كامي گرفت

  ميخوابي اما با من نميخوابي؟ چرا با اونا ميرقصي اما با من نه؟
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فلور :  همه چيز تمام شود براي هميشهتا.  هميشه خالص شود برايميخواست آن گردن زيبا را بگيرد و بفشارد تا. بارمان خود را جلو كشيد

   چرا نميفهمي؟!ن نميتونم با تو بخوابمم! تو بچه اي

بغضش را فرو . نگاهش كرد و نوشيد. بطري او را از دستش گرفت. حركت موزوني به چپ و راست كرد و به سمتش رفت. فلور از جا بلند شد

 نه در مقابل بازوان قوي و ، نه در مقابل عطر تنش، نه در مقابل چشمانش، نه در مقابل او،نميتوانست آن غرور لعنتي اش را بچسپد. خورد

  .دلم برات تنگ شده: غرورش را پس زد و در آغوشش نشست.  اينجا غرورش مثل كوه كاهي در باد فرو ميريخت؛امنش

  ...من بچه نيستم... تو نميفهمي... بارمان: فلور در گوشش زمزمه كرد.  و بعد به آغوش فشردش، به نرمي،بارمان به آغوش گرفتش

  ...من هيچوقت عروسك بازي نكردم... من نميفهمم بچگي يعني چي... من هيچوقت بچه نبودم... بارمان:  آوردصدايش را پايين

  .بارمان بازوانش را به اطراف او فشرد

  .الل بود

  ...نيستم... من بچه نيستم... بارمان: فلور دست در موهاي خرمايي او ميكرد

  ...ميدونم: عطر آن موها روز به روز بيشتر ميشد. را بو كشيدها آن. ا داشتندموهايش عطر موهاي فلور ر. بارمان سرش را بوسيد

  ...من هيچ پسري رو دوست ندارم... بارمان: فلور خود را به آغوش او ميفشرد

  ...نگو: نوشيد و دست بر لبان او گذاشت. ميفهميد كه دارد باز اراده اش را از كف ميدهد. بارمان بطري را از دست او گرفت

  ...به جز تو: لور دست او را پايين كشيدف

  

آنجور كه . فلور بطري اش را قاپيد و نوشيد. نميتوانست هوا را بيرون دهد. همه هواي دنيا براي ريه هايش كم بود. بارمان نفس عميقي كشيد

پيراهن او را از تن . عقب كشيد. ند پس بز كه مجبور استه بودتا جايي كه حس كرد. تا جايي كه توانسته بود. يك نفس. روزي نوشيده بود

من هميشه تو رو ... من هيچوقت بچه نبودم... من بچه نيستم... من دوستت دارم... من بچه نيستم... به من نگو نه... بارمان: بيرون مي آورد

  اگه تو منو رد ميكني پس كي منو ميخواد؟ كي به جز تو ميتونه منو بخواد؟... دوست داشتم

گفتم تو گذاشتي من ... بهش گفتم... بارمان پدرم رفت...  من كيو ميتونم به جز تو بخوام؟ پدرمو؟ پدرم رفت:هنه او گذاشتسر بر سينه بر

  ...گفتم كه تو سلطان قلبم شدي... من به پدرم گفتم... مثل يه پرنسس زندگي كنم

... پدرم اينو فهميد... بارمان من بچه نيستم: ستانه گوش ميدادبارمان سر عقب كشيده بود و ناباور و م. دستانش كمر بارمان را نوازش ميكرد

من به چيزايي كه مد ميشه نياز ... من به مهموني نياز ندارم... چرا تو نميفهمي؟ بارمان من به درس خوندن نياز ندارم... همه اينو ميفهمن

من به تو نياز دارم تا بتونم ... من نياز دارم كه مثل فرشته م بشم... من نياز دارم كه گذشتمو درست كنم... بارمان من به تو نياز دارم... ندارم

  ...من بچه نيستم... من بچه نيستم... زندگي كنم

  

  .بارمان دست به موهاي او برد و آنها را در چنگ گرفت
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  ...من بچه نيستم: فلور فقط ميگفت

  .اما دخترش لبهاي او را بلعيد. همان كه هميشه بود.  زدبوسه اي بر آنها. بارمان دست برد و لبهاي او را به خود بلند كرد

  

  .بارمان باز اراده از كف داد

  ...من بچه نيستم: فلور هنوز ميگفت

  .  او را برهنه ميكند"باز"بارمان ميفهميد كه 

 

  . نميتوانست فرار كند

  . ندديگر پاهايش طاقت نداشت

  . ديگر نميكشيد

   .ديگر خسته بود

  .  دويده بودكم آورده بود بسكه

  . دويده بود و از خود و از او گريخته بود

  .ديگر طاقتش تاق شده بود

  تا به كي ميخواهي به خود دروغ بگويي بارمان؟

   گناه توست و يا گناه او؟،اين تفاوت سن

  كه را ميخواهي كه بسوزاني؟

  چه را ميخواهي كه نفي كني؟

  

  هميشهمن...  نبوديهچتو هيچوقت براي من ب... من هميشه عاشق تو بودم...  عاشقتممن... تو بچه نيستي: ميخواست به همه دنيا بگويد

  ... بودمعاشقت

  .از ازل

 .تا ابد

  

 

 

  حالت خوبه نهال؟:  كنارش نشست، پلهشاهين لبِ
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 شاهين را از  نوشابهاندست برد و ليو. ه چه در خود دارد نگاه كرد و با سر تاييد كردكنهال به مقابلش، به جايي كه فقط خودش ميدانست 

  ...خوبم... من خوبم: دستش گرفت

  .دكتر خودش گفت. حالت خوب ميشه. يشه نهالهمه چيز درست م: ور كمر او انداختشاهين دست د

  .خوبِ خوب. من خوبم: به مقابلش نگاه ميكرد. نهال باز نوشيد

  . ديگه درد نميكنه.سرم هم درد نميكنه: سرش را به اطراف تكان داد

  .عمو نگرانته. نمياي تو؟ هوا سرده: هين او را به آغوش فشردشا

  .من سردم نيست: نهال پاسخ داد

  .هيچكس با من نبود... هميشه تنها بودم... من هميشه كنارت ميمونم... نهال: شاهين موهاي او را نوازش ميكرد

  .سوسن با من بود: نهال زيرلبي ميگفت

  دن؟فكر ميكني پيداش كر: شاهين آهي كشيد

  .نهال شانه باال انداخت

  .پدر ميتونه پيداش كنه. يه روزي برات پيداش ميكنم: شاهين ادامه داد

  .من پيداش ميكنم. پدر پيداش نميكنه: نهال سر به اطراف جمباند

  چه طوري؟: شاهين صورت او را به خود چرخاند

من . من ميدونم جن چي ميخواد:  زد و نگاهش را به زير انداختلبخند. با چشمان تيره و نجيبش به چشمان شاهين نگاه كرد. نهال نوشيد

  .ديگه ازش نميترسم. با من حرف ميزنه. ميدونم چي ميگه

  چي ميگه؟: شاهين موهاي او را از صورتش كنار زد و وحشتزده نگريستش

  .ديگه توي سرم جيغ نميكشه. ديگه نميترسم: نهال نگاهش را به او بلند كرد

 .من ازش نميترسم. اون اينجاست: اهين جدا كرد و بر لبه پله در خودش جمع شدخود را از آغوش ش

  

 

شه ديگه سگ باآدمم اگه آواره ن. سگ كه آواره نباشه كه سگ نيست... سگ آواره ش خوبه... آدم آواره ش خوبه... آره بچه جون -

يه وقتي واسه خودم . منو اينجوري نيگا نكن. تم تو ساندويچي سر كوچه كه سوسيس بخورمسيه وقتي بچه بودم، مينش... نميشه

 آره بچه ... شلوار هر كس و ناكسي رو بكشم پايين،مجبور نبودم واسه پول تو جيبي... يه وقتي پول تو جيبي ميگرفتم. كسي بودم

، آدم چه هدشايد يكيشون باباي توي پدرسگ بو. بعد سگا اونجا جمع ميشدن. مينشستم تو ساندويچي كه سوسيس بخورم... جون

. فكر ميكردم منتظرن كه يه زهرماري بندازي جلوشون تا كوفت كنن. ميدونه؟ اونوقتا فكر ميكردم كه سگا چرا اونجا جمع ميشن

حاال كه خودم اينجام، ميفهمم . عقب ميكشيدن و بهم زل ميزدن.  هيچكدوم نگاهش نميكردن،ولي وقتي ته ساندويچمو مينداختم
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اين مهر آوارگي ... خيال نكن كه يه روزي آوارگيت تموم ميشه... ميدوني.  آواره بودن كههفقط واسه اين بود. چرا اونجا جمع ميشدن

آوارگي تو . نه با جا و مكان داشتن پاك ميشه، نه با شكم سير بودن. هيچ رقمه پاك نميشه. رو پيشوني من و تو و سيف اله خورده

انگار اگه اينو ازمون بگيرن ديگه . اصالً انگار با اين آوارگي گره خورديم من و تو. جون به جونمون كني آواره ايم. سرنوشت ماست

  .من و تو زنده نيستيم

 ...سيف اله كه همينجوري بود... آره رفيق: تارا شانه باال انداخت و به چشمان سگ ولگرد مقابلش زل زد

  

 

  داروهاتو ميخوري نهال؟ -

  .اوهوم: نهال با سر تاييد كرد

. موهاي سياهش دور گردنش پخش بود و سايه آنها بر صورتش مي افتاد.  نشسته بود و دستانش را بين دو زانو گذاشته بود صندليلبهبر 

  ...پتو بيار جلوچدست : دكتر دستگاه فشار خون را به سمتش آورد

  تو مطمئني حالت خوبه؟: به آرامي دستگاه را باز ميكرد. فشارش را گرفت

  يا شش ماه ديگه خوب ميشه؟... تا سه... دكتر:  خطيبي به سمت ميز منتظري رفت.ييد كردنهال باز با سر تا

  .هميشه بايد تحت نظر باشه... خوب؟ نه كامل: منتظري نگاهش كرد

  .خوبم. من حالم خوبه: نهال باز دستانش را بين زانوانش برد

  ... اما نهال...اين خيلي مهمه كه خودت حس ميكني خوبي: منتظري به او لبخند زد

 ... چيزاي خوبي رو نشون نميدنعكساي سرت...  آزمايشات هيچ خوب نيست...نهال حالت زياد خوب نيست: چشمانش را به پرونده او انداخت

  ...خيلي پايينه... دماي بدنت... فشارت

  !من حالم خوبه: نهال اصرار كرد

  !اونوقت بهتر ميشي...  هم خوب بشهبگير كه اينا... من برات دارو مينويسم: منتظري از او گذشت

  .نهال با لبان بسته به خطيبي لبخندي زد و چشمانش را به زير انداخت

  .خطيبي موهايش را به هم ريخت

  .اينا رو بفرست براي دكتر. يه پرواز ساعت يك ربع به ده امشب هست:  ميدادخطيبيمنتظري عكسها و آزمايشهاي نهال را به دست 

 .تحت نظر باشهمرتب : اصرار كرد

  

 

  !بابا ما نون خودمونم به زور درمياريم: معصوم كنارش نشست
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  !نگران نباش! اون دنگشو ميده: تارا خنديد و به سگ كه كنار آتش جا خوش ميكرد نگاه كرد

  !بشوريمش! چقدر كثافته: معصوم به دنبالش خنده اي كرد

  سيگار داري؟: نگاه ميكردبه معصوم . تارا خنديد و در جيبش به دنبال سيگاري گشت

  پس تو برش گردوندي؟: معصوم همچنان كه برايش آتش ميزد پرسيد

  .ميدوني كه فقط به تو گفتم... نميخوام سارا و نازي چيزي بدونن: تارا تاييد كرد

  ... پس اون دختره... من بهت قول  دادم: معصوم سيگار را به سمتش گرفته بود

  ...باورم نميشه:  سيگار روشن كردسر به زير انداخت و براي خودش

  ...معصوم... من همه چيز باورم ميشه... باورت بشه: تارا پوزخندي زد

  ... فقط هشت سال: ق شدبه او دقي

  .معصوم سر به اطراف تكان داد

  .ميخوام برم سراغ اين يارو:  دست دويش روزنامه اي بيرون كشيدپسرانهتارا از جيب بغل كاپشن 

كه بگي چي؟ ما : آنرا به تارا پس ميداد.  آدرسي يادداشت شده بود"گمشده" كه كنار ستون را گرفت و نگاهي به آن انداختمعصوم روزنامه 

  ...هيچ كدوم نميتونيم واسش شهادت بديم... ميدوني... خودت اين كاره اي... شهادت ميخوان... هيچ رقمه نميتونيم اينو ثابت كنيم

  ...ديگه نميتونه بره... خر شدي؟ اينجوري نهالم گير مي افته: و به جيب برگرداندتارا باز روزنامه را تا كرد 

  ...فعالً ميخوام برم ببينم برام چه جوري دعا مينويسه: تارا پاسخش گفت. معصوم با سوال نگاهش ميكرد

  

قول داده .  شيشه سس مايونز مي انداختته سيگار را به. در سكوت سيگارش را كشيد. معصوم نفسي عميق كشيد و به ديوار پشتش تكيه داد

. معصوم از جا بلند شد و از جايي كه روزي پنجره بود به باغ غروب زمستان نگاه كرد. سگ زوزه اي كشيد.  را تميز نگه دارند"خانه"بودند كه 

  .نازي گدايي ميكنه: فقط گفت. دست در جيب كرد

 ...خودشو گير ميندازه: تارا سر به اطراف جمبانيد

  

 

  !ببين! عمو اينم ميشه مو: يك برگ جعفري از ظرف برداشت. نهال، خنديد و خنديد

مرغ رو هم زير ظرف قايم ! دهنشم سيب زميني! چشماش هويجه: و ساقه سبز را به جاي موهاي عروسكش در ظرف غذاي بازار گذاشت

  !كردم

  . خطيبي به بازي او ميخنديد

  به كجا خواهي رفت نهالم؟
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  !يكي ديگه درست كنيم! يكي ديگه:  در ظرف را بستنهال به تندي

  !يمه ساين يكي ق! ديگه مرغ تموم شد: خطيبي ظرف را مقابلش گذاشت

  !ببين! باهاش رو برنج نقاشي ميكنم: نهال خنديد

  .خنديد و خنديد

  .ديخطيبي نگاهش كرد كه ميخند

   ميدوني كدوما رو بايد بخوري؟...راستي. فكر كنم اآلن برسه. ن رو آماده كن بعدم بيا غذاي شاهي.برو داروهاتو بخور: او را به خانه ميفرستاد

به . با گامهاي آرام به اتاق رفت و در را پشت سر خود بست. باالي پله ها ايستاد و به پشت سر خود نگاه كرد. نهال تاييد كرد و به خانه دويد

دانه دانه . شوي كنار تخت را گشود و ظرف داروهايش را از آن بيرون كشيددر ك. سمت تختي رفت كه تارا روي آن بهبودي حاصل كرده بود

  .قرصها را بيرون آورد و كنار هم چيد

  .كردپر ليوان آب را از بطري 

  .به قرصها خيره شد و آب درون ليوان را يك نفس نوشيد

  . و به دستشويي رفتگرفتقرصها را در مشت 

  .باز كردآنها را دور ريخت و سيفون را روي آنها 

 .ميخوام ببينمشون: با لبان بسته لبخندي زد

  

 

  ديوونه شدي؟ ميخواي بديش دست يه آدم مافيايي؟: بارمان مستاصل بود

  ! اين تنها راهيه كه اون ميتونه آزاد زندگي كنهتو به جاي من بودي چه كار ميكردي؟: خطيبي شانه باال انداخت و كنارش نشست

  . نگهش ميداشتم:بارمان نفسي گرفت و نوشيد

  تا كي؟ مگه من چقدر ديگه زنده م؟: خطيبي زيرچشمي پاييدش

  .همونكاري كه من واسه فلور كردم. واسش هويت جعلي درست كن. انقدري زنده ميموني كه اون به يه جايي برسه: بارمان بي حوصله گفت

  .قبالً اين پيشنهادو نداده بودي: خطيبي سرد خنديد

  خطيبي از من چه انتظاري داشتي؟: بارمان تند نگاهش كرد

  .ميتونستي كمكم كني: برخاست و به سمت پنجره اتاق رفت. خطيبي شانه باال انداخت

  .اون آدم خطرناكه خطيبي: بارمان سيگار آتش ميكرد

  .اون پدر فلور توئه: با تمام صورتش لبخند ميزد. خطيبي برگشت

  .فلور احمق منو بگو كه رفته پي اش. حاال يادش افتاده يه بچه هم اينجا داره. تهكه چي؟ يه عمري ولش كرده و رف: بارمان عصبي شد
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  .تو هيچ كاري نميتوني بكني. بارمان اون پدرشه: خطيبي كنارش نشست و براي خود ريخت

  ...اون نميتونه ثابت: بارمان فرياد ميكشيد

  !ميدوني كه همه كاري ميتونه بكنه: سخر نگاهش ميكردخطيبي با تم. عصبي كام گرفت و ليوانش را برداشت. فريادش را خورد

  .فلور ميگفت ميخوام پيش تو بمونم: بارمان به تندي سر به اطراف جمباند

  بارمان تو خيال ميكني پدرش راضي بشه؟: خطيبي نگاه عاقل اندر سفيهي به او انداخت

  !ر نكنانقدر اينو تكرا! پدرش، پدرش: بارمان باز شروع به فرياد كشيدن كرد

  تو داري حسادت ميكني؟! بارمان: خطيبي با لبخند دست بر شانه او گذاشت

  چرا اينو نميفهمي؟! سيف اله آدم كشه! حسادت؟ خطيبي اون آدم خطرناكه: بارمان با خشم دست او را پس زد

  !من كه چيز بدي تو اون آدم نديدم: خطيبي شانه باال انداخت و نوشيد

  ! بايد ميكشتت تا باور كني؟ مادر فلور چيزايي برات تعريف ميكنه كه مو به تنت سيخ ميشه!خطيبي: ا به او دوختبارمان نگاه پر تمسخرش ر

  .بچه شو نميخوره. حتي يه گرگ هم پدر خوبيه: خطيبي باز شانه باال انداخت

  .اما بچشو يه گرگ بار مياره:  برخاست و به سمت پنجره رفت بازبارمان نگاهش كرد كه

  .اون بايد ياد بگيره كه مثل يه گرگ زندگي كنه. بچه ش گرگ به دنيا اومده: تند به او برگشتخطيبي 

  منظورت چيه؟: بارمان دست بر دسته مبل گرفت و بلند شد

  تو چه مرگته؟. من در مورد گرگها صحبت كردم: خطيبي ابروانش را در هم كشيد

  .خودش گفت نميخواد بره. رماگه بره منم مي. نميخوام فلور بره: بارمان باز نشست

 .خودش گفت نميخواد بره: سيگار ديگري آتش زد

  

 

 

  ميتوني؟. بايد همين باشه نازي -

  !از دخل قفل شده ستر چرا كه نه؟ يه دسته كليد كه راحت : نازي با خنده گفت

  يزي بگم؟حاال واسه چي ميخواي؟ چرا نبايد به بچه ها چ: به معصوم نگاه ميكرد كه به سمت خانه ميرفت

  .يه چيزي تو اون خونه هست كه الزمش دارم: معصوم نگاهش كرد و به خانه اشاره كرد

  .خوب آدرسشو بده همونو برات بلند ميكنم: نازي همچنان كه پي اش ميرفت گفت

  .اونم ميخوام.  ميذارتشحتي نميدونم كجا. زن يارو يه چاقوي ريز داره. تو كليدو برام بلند كن: به نازي گفت. انديشيد. معصوم ايستاد

  چي؟ يه چاقو؟ چه شكليه؟ چه رنگيه؟: نازي گيج نگاهش كرد
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. يعني نميتونه تو آشپزخونه يا همچين جاهايي بذاره. يه جورايي بايد مقدس باشه... فقط ميدونم كه... نميدونم: معصوم باز راهش را گرفت

  ميفهمي؟

  نه؟. مثالً  كنار يه كتاب مقدس باشه... ميتونه. ..مقدس... چاقوي ريز: نازي با صداي بلند انديشيد

  ...نميدونم: معصوم شانه باال انداخت

  تو اينجا هم چادر گداييتو در نمياري؟: معصوم سراپاي او را نگاه كرد. مقابل در ايستادند

  !جيب بري اينجوري راحت تره... ميدوني: نازي به او چشمكي زد

 . شكمش را جلو داد

  

 

 

  !صبر كنين: ن را به دنبال آندو ميكشيدشاهين دوربي

  !من اينجوري نميتونم ازتون عكس بگيرم: شاهين آرزو كرد كه سيم بلندتري داشت. نهال به دنبال فلور ميدويد و فلور با خنده ميگريخت

  !عكس نگير: فلور فرياد ميكشيد

  ! ميدونم باهات چه كار كنممنو لخت ميكني؟: نهال فرياد كشيد. فلور باز ميگريخت. نهال به او ميرسيد

  !من دوست دارم دخترا رو لخت كنم: ميگفت. قهقهه ميزد. فلور ايستاد

  .كابل هنوز مي آمد. شاهين ميخنديد

. ميخنديدند. فلور صورت او را در دست چسپيد. نهال شانه او را گاز گرفت. فلور خود را جمع كرد و مقاومت كرد. نهال او را كنار ديوار يقه كرد

فلور با خنده به چشمان نهال نگاه ميكرد كه . كابل فالش كشيده ميشد.  كند همانجا ايستادتنظيمشهين با دوربيني كه ميخواست شا

  گفتي اين دوست دختر توئه؟: پرسيد.  به برادرش نگاه كرد كه با دوربين و چراغش سر و كله ميزد.نديدند و ميدرخشيدميخند

  .شاهين سر بلند كرد

  . را بر لبهاي نهال ميفشردفلور لبهايش

 بر يك دختر نيمه برهنه و دختر ديگر كه لباسهاي ،شاهين منتظر تنظيم دوربين نشد و درست پيش از آنكه كابل از پريز برق جدا شده باشد

  .پسرانه بر تن داشت فالش زد

  

 چرا؟: فلور به چشمان نهال خيره ماند

  

 

  .ن بكنينمال به ما گفتن شما هر كاري بخواين ميتوني -
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  .درست گفتن... خوب: مال سر نيمه تاسش را بلند كرد

  . بشينه رو زميننميتونه. حامله س. اين خواهرمه: گفت. معصوم خود را مقابل ميز پايه كوتاه او جابجا كرد

  .خوب نشينه: مال او را برانداز كرد. نازي همچنان كه سر پا ايستاده بود به مال نگاه كرد

  .اتاق به قدم زدن پرداختنازي برگشت و دور 

  .شما يه دختر دارين كه همه كاري ميتونه بكنه... ميگفتن: معصوم ميخواست تا جايي كه ميتواند مخ او را بجود

  !كي اينو گفته؟ همچين چيزي نيست: مال صدايش را باال برد

  !يه زني كه بچه دار شد گفت... مال: معصوم خودش را جمع كرد

  ...آهان:  باال بردمال ابروان كم پشتش را

  بچه دار نميشي؟: تن چيزهايي بر كاغذ مقابلش شدش مشغول نو،قلمش را برداشت و عصبي

  .معصوم تاييد كرد

  شوهرت كجاست؟: مال نگاه به او بلند كرد

  !اون كه نميدونه اومدم: معصوم ميخواست مضطرب به نظر برسد

  .من برات طلسم مينويسم! ر من احتياج ندارينپس اينجوري؟ پس به دخت: مال نيشش را به خنده باز كرد

  مال؟ حتمنيه؟: ميخواست نگاه مال را به خود بكشد. معصوم خود را جلو كشيد

  !حتمنيه! آره! آره: مال حواسش را به او معطوف كرد

  !مال؟ اگه بچه م نشه طالقم ميده ها: معصوم باز نگاه او را به خود كشيد

  !ولي اگه بچه ت بشه و پول نياري به خاك سياه ميشونمت! اگه نشد پول نده! دونممي: مال ميخواست او را خفه كند

  با اينا درست ميكنين مال؟: معصوم باز عقب كشيد و به دفتر دستك او اشاره كرد

  .اجنه كارتو درست ميكنن. ديگه به اين چه كار داري؟ نه با اينا نيست: مال كتابش را از جلوي چشم او جمع كرد

  مال حاال مايه ش چقدره؟: گفت. اجنه: ر دل خنديدمعصوم د

  .دويست هزار تومن: مال انديشيد

  مادر شوهرم نميگه چي شدن؟! مال دويست تومن؟ همه طالهامو بايد بفروشم: معصوم ميخواست كه چانه بزند

  .رسيمپاشو برو به كارمون ب. انگار مشتري نيستي... نه: مال به او نگاه كرد و به پشتي اش تكيه زد

  !كه بتونم دو تا تيكه شو نيگه دارم! اقالً صد و  پنجاه! مال اقالً بگو صد و پنجاه: معصوم اصرار ميكرد

  !وقتي بچه ت بشه انقدر حواسشون ميره به بچه ت كه طالهاتو يادشون ميره: مال چپقش را برداشت

  !لكين كه خدا ميدونهانقدر پو! همچين نيست! مال خيلي فضولن: معصوم اداي بغض كردن در آورد

  !آبجي نميخواي بريم؟ من ديگه نميتونم: نازي به او نزديك شد



   ����ن–�
	 و �زا��� 

  
  

                                                                                                                                                   http://story-saman.blogspot.com/ 

158 

  !از خواهرم قرض ميكنم. باشه بنويس: به مال گفت. معصوم به او نگاه كرد و چشمك و لبخندي تحويل گرفت

  !دو روز ديگه بيا طلسمتو بگير: مال گفت

  

  .ي را مقابل چشمان او گرفتنازي به ديوار تكيه زد و كليد خانه و چاقوي كوچك

  فكر ميكني همينه؟: معصوم چاقو را از دست او گرفت

  چرا بايد يه چاقو رو بين كاغذاي دعا و كلي چيز بوگندو بذارن؟... همينه؟ مطمئنم: نازي از ديوار كند

 .معصوم چاقو را بو كشيد و با انزجار سر عقب برد

  

 

  .شاهين گفت تو هم مياي... عمو -

 ...ي شايد برگشتمول... ميام -

 چرا برگردي؟ -

 .من اين آدما رو دوست دارم. چون همه چيز من اينجاست -

 منو دوست نداري؟ -

  !بهت قول ميدم كه تند تند بهت سر بزنم.. .تو رو از همه چيز و همه كس بيشتر دوست دارم: خطيبي برگشت و نگاهش كرد

  پس چرا با من نميموني؟: نهال همچنان به او خيره بود

  ...وقتي كه پير شدي ميفهمي... سخته... نهال: ي آهي كشيدخطيب

 . برگرداند،نهال سر به كتابي كه از فلور قرض كرده بود

  

 

  .بيا باال -

 ...دارم قدم ميزنم -

  .كارت دارم. بيا باال: بارمان اصرار كرد

  .من اينوري نميرم: تارا مقابل در سمت ديگر او ايستاد و گفت

  .بيا كارت دارم... رممنم نمي: بارمان انديشيد

  كجا ميري؟: پرسيد. تارا سوار شد و ديد كه او دور ميزند

  .خونه: بارمان پاسخش داد
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  .تارا چيزي نگفت

  

  كاري داري؟: در نشيمن او نشست

  آقا رحمت تنهامون ميذاري؟: بارمان نگاهش را به رحمت دوخت كه با گلهاي گلخانه ور ميرفت

  تو سيف اله رو ديدي؟: بارمان به تارا برگشت. را ترك كرد گفت و آنجا "بله آقا"رحمت يك 

  چه طور مگه؟. آره: تارا چشمانش را بست

  اون چه جوريه؟ چه جور آدميه؟: بارمان مي خواست همه چيز را بداند

  .ردداشت خفه م ميك. م هستايفكر ميكرد كاره. داشت منو به درك ميفرستاد: تارا پاكت سيگارش را از جيب بيرون كشيد

   آدم ناجوريه؟؟تارا: بارمان با دقت به او زل زد

  !ناجور؟ معركه س: تارا با خنده سيگارش آتش زد

  باالخره چي؟ ميشه بهش اعتماد كرد؟: بارمان با كالفگي بلند شد

 سيف دخترا مراقبت كنهتونه از اون ب كه اگه يه نفر باشه. گفتم اون معركه س. سر من داد نكش: تارا كامي گرفت و صدايش را پايين آورد

  .الهه

  ...مادر فلورم. من نميفهمم شما زنا چي ميگين: بارمان پشت به او ايستاده بود

  .من نميفهمم: حرفش را خورد

  ميخواد فلورو با خودش ببره تارا؟ چي گفت؟: تارا ميفهميد كه او عصبي است. برگشت و باز مقابل او نشست

  .ئن باش كه اونو نميبرهتو نگران اين هستي؟ مطم: تارا خنديد

  نميخواد ببره؟ مطمئني؟: بارمان هوايي را كه روزها بود در سينه جمع كرده بود بيرون فرستاد

  .نميبره: تارا به چشمان او خيره شد و به آرامي گفت

  .من هميشه بهت مديونم. تو كار بزرگي براي من كردي: بارمان سر به زير اندخت

  .ن كارو به خاطر تو نكردماو. خفه شو: تارا لرزان گفت

  .بايد يه جوري واست جبران كنم: بارمان سر به او بلند كرد

  .گفتم خفه شو: تارا رو گرداند

 ،فقط يارو پليس مليسي. دستمونم كج نيست. اگه كسي كارگري چيزي خواست ما هستيم... دم عيده: مكثي كرد و باز رويش را به او گرداند

  .چيزي نباشه

  .مريض ميشي. اين آت آشغاال رو نكش: آنرا از دستش گرفت. برخاست و كنارش نشست. گار در دست او نگاه كردبارمان به سي

  . كردي واسمن كارويمن نميفهمم تو چرا ا: خودش كامي گرفت
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  .تعجب ميكنم: تارا به نيمرخ او نگاه كرد

  .بهم بگو: بارمان نگاهش كرد و سيگار او را به دستش داد

  .اين از همه برمياد.  فقط همينقدر بگم كه فرقي نميكنه كه آدم كشته باشي يا نه.گفتني نيست: تارا كام گرفت

  چرا لباساتو در نمياري؟: بارمان نگاهش كرد

  .باهاس برم... تو عادت داري به همه دخترا همينو بگي؟ نه جونم: گونه هايش گل انداختند. تارا با چشمان تيره اش به او خنديد

  .ولي باهاس بريم. مخلصيم: تارا پاسخش را با بوسه اي بر لبانش داد. خنده گونه او را بوسيدبارمان با 

  .مخلصيم: به بارمان نگاه ميكرد. برخاست و روسري را از پشت گردن به سرش كشيد

 .برگشت و بغضش را فرو داد

  

 

  !يه روزي از خوردن اين الزانيا خسته ميشي: خطيبي سفره خودشان را ميچيد

  !واسه چاق شدن هم شده ميخورم: اهين نگاهش كردش

  .بارمان همه چيزو بهم گفت. يه خورده هم به خواهرت بده: خطيبي لبخندي زد و مكثي كرد

  .قرار نبود چيزي تو زندگي فلور تكون بخوره. قرار نبود بارمان چيزي بفهمه. متاسفم آقا خطيبي: شاهين سر به زير انداخت

  ...اهين؟ مگه ميشه؟ پدر تو اومد و به فلور گفت كه من پدرتمش: خطيبي مقابلش نشست

  ...اصالً. فلور همه چيزو ميدونست. فلور پدرو پيدا كرد. اينجور نبود. نه آقا خطيبي: شاهين سر به اطراف جمبانيد

  !قرار بوده فلور با مادرش زندگي كنه. قرار نبوده فلور پيش بارمان باشه. اصالً قرار نبوده اينجوري باشه: با ليواني مقابلش بازي ميكرد

ولي اون نامردا به . پدر صاف رفته بوده جايي كه فلور قرار بوده باشه: به صورت خطيبي نگاه كرد و دست از بازي عصبي اش با ليوان كشيد

  ...در نهايت فلور پدرو پيدا ميكنه. پدرم خيانت كرده بودن

  ...وچيكهاين شهر خيلي ك: خطيبي سر به اطراف جمبانيد

   آقا خطيبي؟...انقدر همه چيز جلوي چشمته كه نميبينيش... انقدر كوچيكه كه همه توش گم ميشن:  خنديددشاهين سر

  .خطيبي سر به او بلند كرد

  نهال با من مياد؟: شاهين گفت

  .خطيبي با لبخندي به او اطمينان داد

  ي؟نهال قرصاتو خورد: خطيبي ميپرسيد. نهال به آندو نزديك ميشد

  .نهال با سر تاييد كرد
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  .ميخوام ببينمشون: باز انديشيد

  .نميتوان از آنها گريخت. انديشيد كه آنها خود من هستند

  .نميخواهم در توهم زندگي كنم

 . به او گفته بود كه نبايد در توهم زندگي كند"پدر"

  

 

  يموني؟ چرا نمياي خونه؟تارا كجا م: معصوم پرسيد. تارا به كناري نشست.  را بست"خانه"معصوم در 

  .نميخوام مزاحمتون بشم: تارا نگاهش كرد

  ...ديوونه شدي؟ تو نباشي: معصوم كنارش نشست

  .شما خودتون از پس خودتون بر مياين: تارا حرفش را قطع كرد

  شبا كجا ميخوابي؟: معصوم آهي كشيد

  .همين دور و بر: تارا خنديد

  اون يارو سگه كجاست؟. ياشبا ب. ديوونه ميگيرنت: معصوم تكيه داد

  .يه وقتا ميبينمش: تارا شانه باال انداخت

  از بارمان چه خبر؟ حالش خوبه؟: معصوم به چهره او نگاه كرد

  .خوشحالم كه ميبينم خوبه... خوبه: تارا سر به زير انداخت

  .تو خيلي مردي: نميتوانست او را باور كند. معصوم باز آه كشيد

  .تارا پوزخند زد

ميخوام يه رازي رو ... من... تارا: ده و خشك شده اي را از روي جعبه برداشت و آتش زديسيگار نم كش. كمي كنار ديوار پايين كشيدمعصوم 

  .بهت بگم

  .ميدوني كه پيشم ميمونه: ديد كه معصوم يكي ديگر برميدارد. تارا سيگار نكشيده او را از دستش گرفت

  ...اعدام نداشتم... من... راتا: دل دل كرد. معصوم نفس عميقي كشيد

  چي؟ پس اونجا چه كار ميكردي؟ تو اون بند؟: تن كج كرد و به او چرخيد. تارا خود را باال كشيد

  .شكنجه بود. مسخره س: معصوم خنديد

  چي؟: تارا چشمانش را تنگ كرد

  .من هيچ حكمي نداشتم. رم تا حرف بزنمببِ. رمبميخواستن بِ. شكنجه: معصوم تكرار كرد

  چي؟ يعني دروغ بود؟ كه گفتي يارو رو تو خيابون كشتي؟: تارا ناباور بود
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منو فرستادن . گرسنگي باز نكرد. انفرادي باز نكرد. شكنجه دهنمو باز نكرد. من هيچ حكمي نداشتم. همه ش دروغ بود: معصوم پوزخند زد

  ...اما. ز بشهبلكه دهنم با. اونجا پيش يه مشت آدم كه همه چي براشون تموم شده بود

  ...من هيچي نميدونستم: شانه باال اندخت

  معصوم؟ چي بايد ميدونستي؟:  بودناباورتارا هنوز 

فقط واسشون اطالعات جمع . نميدونستم كي هستن. من با يه باند دزدي همكاري ميكردم. نميدونم: معصوم سيگارش را عصبي تكانيد

  ...همين.  رو تحويل يه رابط ميدادم و پولمو ميگرفتم اطالعاتبعدم اون. زنونه با روشهاي ،دهن بعضيا رو باز ميكردم. ميكردم

  خوب؟: تارا سر به ديوار تكيه داد

  .من از اون موضوع هيچي نميدونستم. موضوع دزدي و خارج كردن عتيقه بود: معصوم ادامه داد

  ...معصوم: تارا نفس عميقي كشيد

ميپرسن كه تو ميگن و يا انقدر از مرگ آدمايي كه . جهنممنو آوردن به اون .  نشه همونجا ميمونمگفتن تا وقتي دهنم باز: معصوم باز ميگفت

  ...ديگه چيزي براي باختن ندارن...  همديگه رو شكنجه ميكنن،بميري، يا براي تفريح

  ...زنا تو اين مورد خيلي وحشتناكن.. ميدوني: رو به تارا كرد

من يك سال ... تا تو اومدي... اگه نه، هيچي ازم نميمونه. همون هفته اول فهميدم كه بايد مثل اونا باشم: تمعصوم ميگف. تارا با سر تاييد كرد

  ...تموم اونجا بودم تا تو اومدي

  كسي بهت شك نكرد؟: تارا آخرين كامش را گرفت

  ...ميدوني كه. هيچكس به اندازه من نمونده بود كه بخواد شك كنه: معصوم خنديد

  ...من بي گناه بودم: كيدخنده اش خش

  ...نميدونم چي بگم: تارا مستاصل نگاهش كرد

  ...تو اين مدتي كه با هم اينجا بوديم، يه چيزي رو فهميدم: معصوم چشمان جدي اش را به او دوخت

  .فهميدم يه چيزايي هست كه ارزش داره به خاطرش سرت بره باالي دار: تارا با نگاهش پرسيد و معصوم پاسخش گفت

  .بهم فرصتشو بده. اين تنها چيزيه كه ميتونه بيماري نهالو درمان كنه... تارا:  را مقابل چشمان تارا گرفت"نهال"اقوي كوچك چ

  .ميخوام يكي از شما بشم: مكثي كرد

 . ناباور خيره اش ماند،تارا

  

 

  .حاال از بابت فلور مطمئنه. توئه اين كارو نميكنه اين كارو بكنه، حاال كه پيش ه كه ميخواست هماگه. پدر اصراري نداره كه اونو ببره -

  .قرار نبود اينجوري باشه بارمان: شاهين ادامه ميداد. بارمان بي كالم به او خيره مانده بود
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  .ميخوام يه چيزي رو بدوني شاهين... ميدونم: بارمان خم شد و براي او از مشروب شوهر خاله اش ريخت

  چي؟: شاهين پرسيد

  .من از پدر تو ميترسم: ب دادو بارمان جوا

  .اون ترسناك نيست: شاهين مكث كرد و در صندلي اش جابجا شد

  .اون راحت آدم ميكشه. هست: بارمان اصرار كرد

  . نميكشه"آدم"اون : شاهين به او خيره شد

  ازش طرفداري ميكني؟: بارمان پوزخند زد

فلور يادگار ... گفتم كه. اونو به داليلي كه برات توضيح دادم خيلي دوست دارهو . پدر فلور هم هست. اون پدرمه: شاهين شانه باال انداخت

  .نميتونه بهش آسيبي برسونه. دوران سختي و عشق اونه

  .من از اين نميترسم... شاهين: بارمان به پشتي تكيه داد

  پس چي؟ -

 ...فلور. من از نحوه تربيت كردن اون ميترسم... شاهين -

 ميفهمي چي ... بايد جسد سگ منو ميديدي.الههاون دختر سيف...  از فلور ميترسممن: و باز به پشتي اش تكيه زد. به جلو خم شد. مكث كرد

  ميگم؟

  .حتي اگه تا آخر عمرت مراقبش باشي. هيچ جوري نميتوني اينو ازش جدا كني. ميفهمم: شاهين لبخندي بر لبانش نشاند

  .ن به فكر ناصرهمن ميدونم كه او: بارمان صدايش را پايين آورد

به خاطر همه . اون به خاطر نهال هم درد ميكشه. اين براش فقط يه شروعه: به چشمان بارمان زل زده بود. شاهين مكثي كرد و تكاني خورد

  ...بارمان. كسايي كه مثل خودش و مثل نهال هستن

  .نيتو نميتوني اينو ازش جدا ك: شاهين ادامه داد. بارمان سر به زير انداخته بود

  !اينجوري فلور از دست ميره... نبايد بذارم... من نميتونم: بارمان باز به پشتي اش تكيه داد

  . اينجوري فلوره،فلور: شاهين با تحكم گفت

  !من كه گفتم از شما ميترسم! شاهين بهت نمياد اينجوري حرف بزني: بارمان صدايش را باال برد

  .تو هيچ جوري نميتوني اينو ازش بگيري. اما فلور بازم همينه. من هم ميرم.  رفتسيف اله: شاهين شانه باال انداخت و خنديد

اگر اين كارو نكنه تا آخر . اون حق داره انتقامشو بگيره: شاهين سكوتشان را شكست. در سكوت سنگينشان بارمان انديشه ميكرد. سكوت كرد

   .بذار كنار يه آدم مطمئن اين كارو بكنه. جودش داره و يه پادزهر ميخوادمساله زهريه كه اون تو و. مساله ناصر نيست. عمرش عذاب ميكشه

  .بايد قانعش كنم. من بايد باهاش صحبت كنم. من اينو قبول نميكنم: بارمان بي رمق و نفهم به او نگاه كرد

  .همين. قانعش كن كه پدرم اين كارو براش بكنه: شاهين شانه باال انداخت
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  بازم حرف خودتو ميزني؟: يدبارمان خشمگين فرياد كش

  .ما حرف همو نميفهميم: شاهين نگاهش كرد

  .مگه اينكه خودش بخواد. بهت اطمينان ميدم كه پدر اونو نميبره. نهال منتظرمه. من ميرم: برخاست

  .پدرم اينو خواست. نهال در مقابل فلور... به خطيبي هم گفتم... بارمان: به در نزديك شد

 .ي بگويد نگاهش كرد تا از در خانه خارج شدبارمان بي اينكه چيز

  

 باز مرد. كسي پاسخي نميدهد. ميكوبد ذله ميشود و در خانه آنها را مرد. هيچكس نيست كه به فريادش برسد.  ونگ ميزندهمسايه نوزاد

  چه بر سر آنها آمده است؟. هيچكس پاسخ نميگويد. ميكوبد و باز ميكوبد

اما . آيدخيلي وقت است كه مي. بهار مي آيدبوي . از كنار ديوارهاي آجري ميگذرد.  كوچه باريك و گلي ميرساند خود را به سر، با دمپايي،مرد

  . تلفن عمومي سر كوچه و اداره پليس؛ به آن نمي انديشدمرد

  

يك پسر نوجوان بيهوش دو دختر و . امدادگران با آمبوالنس منتظر هستند. دن، دو جسد از خانه مال خارج ميشودم دمهاي صبحدر اين 

  .، اما هنوز زندهدهستن

  !البد يكي بوده كه پول داده بوده و دعاش نگرفته بوده! مال و شهنازو كشتن: همسايه ها در گوشه و كنار كوچه باريك پچ پچ ميكنند

  !يه دختر! مشمن ديده بود! يه بچه ديگه هم بايد باشه: يكي از همسايه ها جلو ميكشد.  شهناز هنوز ونگ ميزندنوزادِ

  . نفهم نگاهش ميكنند،همسايه هاي ديگر

  .من تو صف نون ديده بودمش: همسايه ديگر ميگويد

  پس كجاست؟... اشتباه ميكني... نه: ديگر همسايه ها ميگويند

 !ه هستتا بچه توي شناسنامهمين پنج : پليس مردم را متفرق ميكند.  ميدهندبازرسجستجوگران مداركي به دست .  ميگذرددقايقي

 حتماً بچه اقوامشون  كه شما ديدين همياون دختر. هنوزم هيچ خبري ازش نيست. در جريانيم. ، اما از خونه فرار كردهيكيشون ازدواج كرده

  !بوده

 .دست چپش راكف : به او نشان ميدهدچاقو خورده  را در جسد زن  قابل توجه اشاره ميكند و چيزيبازرسيك نفر به 

  

  !ما هم تعطيليم! روز عيد تعطيله: ت و پيش مهمانانش نشستخطيبي در را بس

  !ما هم تعطيليم آقا خطيبي: نازي خنديد

  !يه مشت خالفكار! ببين تو رو خدا سر سالي با كيا دم خوري: تارا قليان خطيبي را چاق ميكرد

  !جا رو ترجيح ميدمولي من اين! بچه ها دعوتم كردن: خطيبي قليان را از دستش گرفت و كنار سبزه اش گذاشت



   ����ن–�
	 و �زا��� 

  
  

                                                                                                                                                   http://story-saman.blogspot.com/ 

165 

  . دل بكنم"نهالم"مي انديشيد كه بايد از 

  !ديگه بچه هات زياد شدن آقا خطيبي: معصوم ني را از دست او گرفت

  !قربون تو برم كه انقدر خوبي: تارا بوسه اي بر گونه اش زد. خطيبي خنديد

  !اقالً برق داري! هضبطت بهتر از ضبط ما كار ميكن: سارا ترانه اي روشن كرد. خطيبي باز خنديد

شما هر سال ...  مثل همه سالهاي قبل...نميدونم بايد تو سال جديد چه آرزويي براتون بكنم... نميدونم چي بگم... بچه ها: خطيبي نگاهش كرد

  .من هيچوقت نتونستم كاري براتون بكنم. شما دخترا هيچوقت منو تنها نگذاشتين. كنارم بودين

ما دير يا زود گير مي افتيم و سرمون ! همينقدر كه هوامونو داري بسه! قرار نيست كاري بكني: د و سرزنشگر گفتتارا به صندلي اش تكيه دا

  !ميره باالي دار

هيچوقت اونا رو به خونه . من همه اونا رو بيرون كردم. شما با همه اون دخترا فرق داشتين... نه: خطيبي باز ني را از دست معصوم پس گرفت

  .شما هيچكدوم از اينا نبودين. اون يكي معتاد بود. اون يكي دست كج بود. يكيشون دنبال مشتري ميگشت. م راه ندادم

  !فقط قاتل بوديم: قهقهه زد. نازي خنديد

  !يه دفعه ميزنه به سرش... آدمه ديگه: خطيبي قل قلي كرد و به آرامي گفت

  !من نزد به سرم: تارا معترض شد

  !منم نزد به سرم: خنديدمعصوم جلو كشيد و به تارا 

به سكه .  تارا نگاهش را از او گرفت و به ماهيهاي تنگ دوخت كه تند و تند شنا ميكردند.تارا نگاهش كرد و معصوم چشمكي تحويلش داد

  .شمعها و قرآن روي ميز،  دوختآينه به . سنجد، سمنو، سير، سبزه، سيب،ماق س،دوخت

  .هيچكدام را نميديد

  . باالي سر قربانيانش، يكي از خودشان ميشدمعصوم را ميديد كه

 . داشت"حكم"يكي ميشد كه حاال 

  

... اممن خالي... اين اولين عيد منه: چاقوي كوچكي در دست داشت كه خون بر آن خشكيده بود. نهال كف دستانش را به سمت شاهين گشود

   ...خاليِ خالي

  .عيدت مبارك: رفت گ خود مشت كرد و آنها را در دست را اوشاهين دستان

  ...عيدت مبارك شاهين: نهال چشمانش را بست

...  اينو نفهميدنت اونا هيچوق... من ميتونستم برقصم...من ميتونستم تو رو دوست داشته باشم... من الزانيا پختم... من آدم بودم: زمزمه ميكرد

  "...اي ديگه مثل همه دختر،يه دختر...  يه دختر معمولي... بودم معمولي من يه آدم"

  ...لحنش كند و نامفهوم ميشد
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  نهال؟: دست به گونه اش گذاشت. شاهين حس كرد همه سرماي دنيا به دست او هجوم ميبرد

  نهال؟: نتوانست فرياد نكشد

له جون چي خا: ميتوانست صداي فرياد شهال را از گوشي آويزان بشنود. فلور، شهال را پشت تلفن رها كرد. بارمان از جايي به سويش دويد

  شد؟

با . نگ افتاد كه بر سطح آب معلق بودنگاهش به ماهي قرمز تُ. فلور چشم چرخاند. بارمان حيران نشسته بود. فلور در چارچوب در ماند

  بيتنِ.  حيران و ديوانه؛بي رنگ و مرده وسط اتاق نشسته بود. سرد شده بود. شاهين الل شده بود.  را چسپيد دردستهاي بي حس چارچوب

  .نميتوانست آنرا ببوسد.  نهال را در آغوش گرفته بودجان 

  . در سر فلور جيغ كشيد يا چيزيكسي

  .  تنگ به جايي رفتنهال، با ماهيِ

  . كه فقط خودش ميدانست كجاست و چه در خود دارد،يك جايي

 .ه بود ايستاد براي هميشه برايش،دنيا

  

  ي بروني؟مطمئني ميتون:  دادنازيشاهين سوئيچ را به دست 

  !معلومه:  آنرا گرفتنازي

  .در ماشين، سر كوچه گلي و باريك منتظرشان ميماند

  .ده دقيقه ديگه روشنش كن: شاهين زمزمه كرد

  . سر اطاعت كرد تكان بانازي

  مطمئني اين راه خوبيه؟: تارا به معصوم نگاه كرد

  .اين تنها چيزيه كه خالصش ميكنه: معصوم در گوشش زمزمه كرد

  .تاييدش كردشاهين 

  .تو نيا فلور: تارا به فلور نگاه كرد كه كنار ماشين پا به پا ميكرد

  .ميام: فلور محكم مقابلش ايستاد

  .همه چيز تموم ميشه. ببيني كه مال ميميره. بايد با چشماي خودت ببيني: به آرامي رو به نهال گفت. شاهين تحسينگر نگاهش كرد

  .نهال با لبان بسته اش لبخندش زد

  نميترسي؟: فلور دست بر شانه او گذاشت

  .بهتون ميگم خونه چه جوريه و هر كسي كجا ميخوابه... نه: نهال سر به اطراف جمباند

  .بريم. خوبه: شاهين به كوچه نگاه كرد
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  .پدر ميخواد كه تو اينو ياد بگيري: هنوز وارد كوچه نشده بودند كه شاهين دست بر شانه فلور گذاشت و نگهش داشت

  .چشمانش در تاريكي درخشيدند. ور با چشمان تيره و وحشي اش به او خنديدفل

  

  !بايد زودتر بريم: تارا زمزمه كرد. نهال كنار جسم بي جان شهناز نشست

  .صبر كن: نهال با لبان بسته اش خنديد

  . ميتوانست بشمارد. و بريد و بريد. كف دست شهناز را گشود.  همان را كه كابوس شبها و روزهايش بود؛چاقويش را از جيب بيرون كشيد

  . بريد

  .بريد

  .با هر شكاف، چيزي از سنگيني تن نهال كم ميشد

  ...بايد بريم... نهال: شاهين باالي سرش ايستاد

 .هيچوقت. هيچوقت نميشورمش: نهال چاقو را به او نشان داد

  

اله هميشه آن نور ميدرخشيد و سيف. هميشه همينطور بود.  ميكشيد او را به خود،نوري در دور. تشنه بود. در جاده پر از برف قدم ميزد

هميشه . كسي را در راه ديد. اين نور، عمري بود كه او را به خود ميخواند. اما باز هم به نور نميرسيد. سردش ميشد. هيچوقت به آن نميرسيد

  .رسه، تو هم ميرسيوقتي وقتش ب. هنوز وقتش نرسيده. ادامه بده. برو: او ميگفت. او را ميديد

  ."ادامه بده"صداي او را ميشنيد كه ميگفت . و سيف اله ادامه ميداد

  .هميشه ادامه ميداد. و او ادامه ميداد

  . نورآن روزنه  بهرسيدن به اميد ،هميشه رفته بود. اما سيف اله خسته نشده بود. نفس گير بود. همه راه سربااليي بود

  

  . آمد و او را از خلسه اي كه گاه و بيگاه به آن مي افتاد بيرون كشيدنگ تلفن مثل پتك بر سرش فرودز

  . مي آيدروز بعدكسي خبر داد كه پسرش 

  .بي فلور

  .نهالبي 

  . نهالتصوير پر از ،و با كاغذهاي خشك

 ...آواره. تو هم مثل من آواره اي... شاهين: سيف اله گوشي تلفن را گذاشت و سيگاري آتش زد

  ...آواره تر از قبلم مي آيي،  هباز

  .مقابل پنجره آپارتمانش ايستاد و به خيابان خيره ماند
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  .تارا:  انديشيد"آدم"تنها به يك 

  . مانده سيف الهاسمت خوب به ياد

 . را پيدا كرد"حك شدن"كاري كردي كه اسمت ارزش 

  

  :  شناسايي شد پيدا شده در آبراهجسد

  .حميديسوسن : نام

  .بيست و سه سال: سن

  . قطع شاهرگ دستاز طريقخودكشي : مرگنوع 

  :عالئم مشخصه

  . ايجاد شده توسط متوفي بر كف دست چپ متعددخراشهاي -

  .شاهرگهاي هر دو دست چپ و راست شكافته شده اند -

  .ازدواج اجباري: در و نامادري براي قتل پ احتماليانگيزه

 .پرونده در دست بررسي است

 

  :غذاهاي گرم

  )شنبه دو–شنبه (قورمه سبزي 

  )يكشنبه(كشك و بادمجان 

  ) پنجشنبه–سه شنبه (قيمه 

  )چهارشنبه(كتلت 

  ماكاروني

  مرغ

  ماهي

 . حذف شد--  الزانيا

  

  

  .پايان


