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

 خواندن اين داستان به افراد زير شانزده سال توصيه نميشود
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درجه حرارت . گرچه شيشه ها را بخار ميپوشاند اما سرماي هوا كشنده به نظر ميرسيد.  باال كشيدشيشه ماشين را

. كوچه تاريك بود. سر بر پشتي صندلي گذاشت و چشمانش را بست. بخاري را باالتر برد و كمي موزيك را بلند كرد

و بعد صداي خودش كه در راهرو فرياد باز صداي جيغ آن دختر در گوشش پيچيد . ندچشمان باز هم به دردي نميخورد

  ميفهمي؟؟! ترسيده! سهيل: ميكشيد

  .همينها او را آن وقت شب در سرماي اول زمستان زير برف درشت بيرون كشيده بود

  سيگار نميخري؟؟! سيگار بخر! آقا −

  . او را بيشتر به خود آورد،و بعد صداي چند تقه نا موزون به شيشه

  چي شد؟ حالت خوبه؟.. .چي.. .نميخوام.. .ه پسر جونن: شيشه را كمي پايين كشيد

  اوصورت. همانجا به داخل ماشين كشيداو را از . تن سرد و بي حال پسر بچه روي در افتاده بود. به سختي در را باز كرد

اخت و  پسر بچه را روي صندلي كنار خود اند بارمان.كبود شده بود و سياهي گرسنگي زير چشمانش را تزيين داده بود

  .ماشين را روشن كرد و به راه افتاد. پالتوي خود را روي او كشيد

  

  .او اصال زيبا نبود

 چشمان سياه و درشت كه مژه ، بيني پهن، لبهاي بزرگ،صورت بيضي و سياه. به چهره خود در آينه مخدوش نگاه كرد

ر باال موهاي زبرو كوتاهي كه بيشتر  پيشاني بلند و د، ابروهاي هشتي كم پشتند،هاي كمي آنها را احاطه ميكرد

  .خاكستري تيره بود تا سياه

  .او نميدانست اين چهره از كجا آمده است

  .و اصال زيبا نبود

به ياد دستهاي سفيد و گوشتالود دخترهاي كالس مي افتاد و اين همان دليلي بود كه او . دستان زبر و الغرش را شست

  .حتي موقع نوشتن ديكته. اه الستيكي اش مخفي ميكردهميشه دستهاي خود را زير دستكشهاي سي
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او هيچوقت . تصور اينكه كمي چاق تر باشد برايش غير ممكن بود. شانه هايش را كمي باال آورد و آنها را از هم باز كرد

ه اما وقتي زير مانتوي مدرس. خودش را بيشتر از كمي پوست و استخوان نديده بود و بي شك از اين خجالت ميكشيد

  .و اين او را راضي ميكرد. اش كمي لباس ميپوشيد در مجموع چاقتر به نظر ميرسيد

صداي مادرش كه . در پشت سرش صداي گوشخراش جير داد و مثل هميشه كامل چفت نشد. از دستشويي خارج شد

: ش را پوشيد و گفتلباسهاي. داشت با دو برادر شيرخوار دو قلويش سر و كله ميزد از پشت پرده آشپزخانه شنيده ميشد

  ...گفتن اگه اينبار مادرت نياد خودمون ميايم خونتون... ننه

  ... اآلن بيست بيار كه نگن ننه تو بيار... ميام يه روز فلور جانم... بگو ننه م مريضه: مادرش گوشه پرده را كنار زد

  جوري مشق بنويسم؟چه . شبام خيلي خسته م. دفتر ندارم. مشق نمينويسم. بيست ميارم... ننه: گفت

. اگر فلور نبود او چه ميكرد؟ فلور سرش را پايين انداخت و برگشت تا برود... مادرش نگاه عميق و پر مهري به او انداخت

  .ندميدانست كه اشكهاي مادرش در راه بود. نميخواست ببيند

  ...ميتونم كار كنمنميشه نرم مدرسه؟ اونوقت بيشتر ... ننه: نكه از در خارج شود مكثي كردآقبل از 

  ...اگه من رفته بودم مدرسه... فلور: و مادرش جواب هميشگي را داد

  .صبر نكرد تا ادامه اش را بشنود

  

بچه داشت . فرصت نداشت لباسهاي او را بيرون بياورد. بارمان پسرك را در وان حمام انداخت و شير آب گرم را باز كرد

  ! گرم كن بيارشير! الهه: فرياد كشيد. از سرما ميمرد

  !آقا بارمان شير نداريم: الهه دم در ايستاده بود

  !يخ كرده! يه چيز گرم بيار بريزم تو حلقش!!! يه چيزي بيار: برگشت و با عصبانيت فرياد زدبارمان 

م كنار وان نشست و با دست آب گر. بارمان آنجا ايستاد تا آب گرم اطراف تن بچه را پوشاند. الهه به سرعت خارج شد

انگار ميخواست . حالت خوبه؟ كودك دستش را زير آب باز كرد. ضربه اي به گونه اش زد. روي صورت و گردن او ريخت

به . رام شده بودآكمي .  چراغ باالي وان را روشن كند تابارمان فرصت كرد. همه آن آب گرم را در مشتش جا دهد
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  .او اصال زيبا نبود. صورت كودك نظري انداخت

الهه وارد اتاق شد و از پايين سه پله . يك شد و به آرامي مشغول بيرون آوردن لباسهاي خيس و سنگين او شدبه او نزد

  ...گفتم شايد قهوه نخوره آقا. آقا بارمان از شير خشك ژانت براش آوردم: پهن كه حمام را از اتاق جدا ميكرد گفت

  ...خداي من... نه. اي گرم هم درست كنبرو يه غذ... خوبه: بارمان از كنار شانه به او نگاه كرد

بي ... و حاال كه شلوار او را بيرون آورده بود ميديد كه او لباس زير به تن ندارد. نگاهش را روي تن كودك برگردانده بود

  صدامو ميشنوي؟: شلوار را روي پاي او كشيد و كنار نشست. شك او يك دختر بود

  . تكان دادبچه با بي حالي سرش را به عالمت مثبت 

  حالت خوبه؟ −

  ...خوبه... گرمه: با صدايي كه به سختي شنيده ميشد گفت. بچه لبخندي زد

  اسمت چيه؟: بارمان لبخندي زد

  ...امير −

بيا . برو توي اين! بيا: به سمت او رفت. برخاست و حوله اي از كشو بيرون آورد. بارمان باز لبخندي زد و چيزي نگفت

  !منتظرتم. من ميرم! شير داغ هم هست. كنار شومينه اونجا گرمتره

با شنيدن صداي پاي او برگشت و ديد كه بچه خود را در حوله پيچيده و . كنار شومينه ايستاد و سيگاري روشن كرد

  !لباسامو خيس كردي: بچه گفت. انگار در آن گم شده است

  ! خشك ميشه! عيب نداره: بارمان خنديد

  !بيا! خوربيا شير ب: پك عميقي به سيگار زد

  .و ليوان را به سمت او دراز كرد

كودك با احتياط از كنار فرش كوچك گذشت انگار نميخواست آب كثيفي كه از تنش ميچكيد روي آن فرش بريزد و 

  !عيبي نداره! بشين رو صندلي دختر كوچولو: بارمان گفت. ليوان را گرفت و شروع به نوشيدن كرد. بسيار مراقب آن بود

هنگامي كه تا . كه دست از نوشيدن بكشد به بارمان نگاه كرد و بعد عقب عقب رفت و روي صندلي نشستدختر بي اين
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  !تو از كجا فهميدي دخترم؟ من شكل پسرا بودم: آخرين جرعه يكنفس نوشيد گفت

منم ... دببخشي: بارمان روبروي او نشست و بطري برندي را از ميز كنار خود برداشت و بعد از گرفتن كامي ديگر گفت

... ببخشيد. بعد هم خيلي خجالت كشيدم... لباساتو كه درآوردم ديدم دختري... ديدي كه... فكر كردم پسري اين بود كه

  حاال اسمت چيه؟

  .تو جون منو نجات دادي. فلور: فلور دست از نگاه بي وقفه اش به بارمان كشيد و ليوان را روي ميز كنارش گذاشت

  .آغاز كردو باز نگاه بي وقفه را 

  ...آقا غذا −

  ...اآلن ميايم. بذارش رو ميز پايين:بارمان به الهه گفت

  چند سالته؟ اين وقت شب تو خيابون چكار ميكردي؟: و دقيق او نگاه كردمتصل باز برگشت و به نگاه 

  غذا بخورم؟ −

  ...نميگي چند سالته و اين وقت... حتما! آره −

  . ميكردمكار. داشتم سيگار ميفروختم. من هشت سالمه −

  اين كودك كي بي خيال اين نگاه ميشد؟. بارمان مكثي كرد

  !تنهايي شام از گلوم پايين نميرفت. خوب شد كه تو اينجايي. هنوز واسه شام دير نشده. بيا بريم شام بخوريم −

  .و برخاست و به سمت ميز راه افتاد

  !من با اين حوله نميتونم شام بخورم −

هر كدوم . لباس اندازه تو ندارم اما يكي از بوليزاي منو بپوش. مت چپت يه كشو هستس: بارمان مكث كرد اما برنگشت

  .همه جاتو ميپوشونه. از رنگا رو كه دوست داري

در صندلي روبروي . يك پوليور قرمز به تن كرده بود. فلور به آرامي به او نزديك شد. و به سمت ميز رفت و نشست

  اينا چيه؟: گرفت و به سرعت تكه اي نان در دهان گذاشتبارمان كه تنها صندلي خالي بود جا 

هم سوپ هم پيراشكي هم پاستا هم . اينا خيلي چيزاس: بارمان جواب داد.  به غذاهاي روي ميز دوختبي روحيو نگاه 
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  دوست داري؟. ژله

  زنت پخته؟. نميدونم: فلور بي اينكه نگاهش را بردارد گفت

. من زن ندارم. نه: ظرفي پر از سوپ جلوي او گذاشت.  نگاهش را عوض كندبارمان ديگر منتظر نبود كه او سمت

  .مستخدمم اينارو پخته

  مستخدم يعني نوكر؟ −

  .مستخدم من زنه. ولي نوكر ميشه مستخدم مرد. همونه. آره −

  .به خاطر همين بلده آشپزي كنه −

  !شايد −

.  است سوي ظرف سوپ مقابلش تغيير كردهمتوجه شد كه سمت نگاه فلور به. بارمان لبخندي زد و مشغول خوردن شد

  فلور خونه ت كجاست؟: گفت

  .نزديك همونجايي كه مردم −

  !تو نمردي فلور: بارمان به سختي جلوي قهقهه و بيرون ريختن غذا از دهانش را گرفت

  ...اونجا كه. منظورم همون بود −

  !بيهوش شدي −

  .آره −

  كارت سيگار فروختنه آره؟ −

فردا هم كه جمعه س . ناصر فردا مياد كه پول بگيره. ردا ظهر بايد همه رو بفروشممن تا ف. ولي كم ميخرن. آره −

من قراره ... نميدونم چي ميشه... حاالم كه نفروختم. مجبور بودم امشب بيشتر كار كنم.  واسه همين صبح خلوته،تعطيله

  بميرم؟

  گرسنه ت نيست؟!  خيالت راحت!نميميري فلور: را كه داشت با قاشق بازي ميكرد گرفت بارمان مچ دست او

  .شير خوردم سير شدم... زياد نه... نه آقا −
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. من تو خيابون شيشه رو كشيدم پايين كه همه سيگاراتو بخرم ولي تو افتادي. نگران نباش فلور. سعي كن بخوري −

 ميكشيدم و سيگاراي سيگاراي بزرگ از همونا كه اآلن داشتم. من زياد سيگار ميكشم... ميدوني. منم سيگارا رو برداشتم

  ...تو بخور من ببينم كيه... كوچيك از همونا كه تو ميفروختي

مگه دختره ... آره... سهيل تويي؟؟ نه بابا من حالم خوبه... الو: تلفن زنگ زده بود و بارمان بلند شد تا آنرا جواب دهد

دفعه بعد يادت باشه رك تر ... آره...  من اصالوقتي اينجوري شد...چرا؟ ... يعني نفهميده بود؟ ! ... نميدونست؟ نه بابا

انگار يه ... نه... نه تو هم نيا... نميتونم سهيل... نه نه... امشب؟ ... ديگه نميخوام شاهد اين صحنه ها باشم... توجيه بشن

... م برسونبه خاله سال... ميبينمت... باشه... رفتم دكتر مسكن زدم و اآلن خرابم... كم سرما خوردم ميخوام بخوابم

  .خدافظ

  سرما خوردي؟ −

  .ميخواست بياد اينجا الكي گفتم سرما خوردم كه نياد. اين پسر خاله م بود. نه فلور جون −

  من از اون قرمزا بخورم؟ −

  .من دوست ندارم. همه شو بخور. اسمش ژله س. الزم نيست اجازه بگيري −

  !الهه: بارمان به سمت در رفت

  .زمه كرد و پس از بستن در به سمت ميز غذا برگشتالهه كه آمد چيزي در گوش او زم

خونه من به اونجايي كه . تا صبح لباسات خشك بشه صبح برت ميگردونم. امشب اينجا بخواب. لباسات خيسه! فلور -

  .مردي نزديكه

  .و لبخندي زد

  خونه ت كجاست؟ -

  بلدي باغو؟. توي باغ -

  .باغن بزرگنخونه هايي كه تو . به خونه ما هم نزديكه. آره -

  .بارمان به ياد قصه قديمي كاخ و كوخ افتاد و ميدانست خانه فلور در محله فقيرنشيني درست نزديك خانه اوست
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  .خونه م بزرگه. آره فلور -

  .اما بارمان تازه شروع كرده بود. فلور ديگر چيزي نميخورد

  امشب بموني كسي نگران نميشه؟ -

  . بعضي وقتا نميرم خونه... نه -

  .من بهت ميدم. به من بگو پول سيگارا چقدر شده. راستي فلور -

ناصر كيه؟ چرا بهش ... فلور: ادامه داد.  آن بچه و لحن محكم او بود كه بارمان را جذب ميكردوقفهچيزي در نگاه بي 

  پول ميدي؟

 بقيه شو ميدم به اون كه هر بسته كه بفروشم من ده تومن ورميدارم. من ميفروشم. اون سيگار ميده. ناصر پسر عمومه -

  . بازم سيگار بده بفروشم

  ده تومن؟ -

  ده تومن كم نيست فلور؟: قاشق را كنار بشقابش گذاشت. اشتهاي بارمان كور شده بود

ماندانا شوهر كرده و شوهرش نميذاره . مامان ميترسه برن كار كنن. فرانك و ميترا هم كوچيكن. بابا مريضه. خوبه. نه -

  .ميگن يكيو كشته.  اميرم داداشمه كه زندانه.بياد پيشمون

بارمان فهميد كه اين بچه حتي هنگام صحبت طوالنيش نگاه خود را تغيير نميدهد و بي هيجان و تنها با حركت لبانش 

  .حرف ميزند

  ...من كه ندارم. خوش بحالت! فلور چقدر خواهر برادر داري -

كاش فلور زير سلطه كسي بود و ستون كسي نبود و بارمان .  بودآرزو كرد كاش طور ديگري. و در دل تاسف ميخورد

  ......به جبران همه ي. ميتوانست مانند يك قهرمان او را نجات دهد

اسمشون اميرمهدي و . دوقلوان. قبل از اينكه امسال برم مدرسه به دنيا اومدن. من دو تا داداش ديگه هم دارم −

  !اميرعليه

  !اميرچقدر : بارمان لبخند تلخي زد
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  .بزرگه هم اميرپاشاست. آره −

  !سه تا امير −

  .و باز لبخندي زد

  .گم شده. يه اميرحسين هم بود -

اگه بياري . من ميخرم. هروقت سيگار داشتي بيار. اينجا رو بهت ياد ميدم. من زياد سيگار ميكشم. ببين... فلور... آهان -

  .الزم نيست به ناصر بگي. واسه خودت. پول سرويسم بهت ميدم

  پول سرويس چيه؟ -

پول . يعني پول اينكه زحمت ميكشي و تا اينجا مياي و من ديگه الزم نيست برم بيرون سيگار بخرم و خسته بشم -

  .به ناصرهم چيزي نگو. بردار براي خودت و خانواده ت. اضافيه

  .باشه: فلور بي آنكه نگاهش را بردارد گفت

. برو حموم و با شامپو خودتو بشور. بيا فلور: از جا بلند شد. روح او ميترسدبارمان حس كرد كم كم از نگاه يكسره و بي 

تو رو تخت من . من ميگم الهه اينجارو جمع كنه و لباساتو ببره واسه فردا خشك كنه. وقتي تميزي راحت تر ميخوابي

  .بخواب

  اسمت چيه آقا؟ -

  .بارمان -

  .باشه بارمان: فلور بدون حركت اضافي از جا بلند شد

  .و باالخره نگاهش را از او گرفت و به سمت پله هاي پهن حمام متمركز كرد

  

  فلور مشقات كو؟؟ چرا مشق نمينويسي؟ كو مشقات؟: معلم فلور را در بين دستانش گرفته بود و فرياد ميكشيد

از اول كه . ينويسمخانم امروز يه دفتر مشق ميخرم و همه رو م: فلور بي اينكه تغييري در چهره حاصل كند پاسخ داد

  .قول ميدم. همه رو. ننوشتم



   سامان-  سگ خانه زاد

 

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

10 

معلم او را شديدتر . انگار تكانهاي معلم مثل گلوله هايي كه از كنار گوشش رد ميشدند نميتوانستند او را از پاي درآورند

  !از اول سال همينو ميگي فلور: تكان ميداد و به سختي جلوي اشكهاي خود را ميگرفت

 يك معلم  كهميدانست. دكمه هاي مانتو را باز ميكرد. مقنعه را در آورد. و فلور حركتي نميكردلباسهاي او را در ميĤورد 

اصال بذار ببينم تو آدمي؟ تو چي هستي بچه؟ از اول سال همينو : فرياد كشيد. نبايد چنين عكس العملهايي داشته باشد

  ات كو؟را ديكته بيست ميشي؟ مشقتو چ! هيچوقت مشق ننوشتي حتي يكبار! ميگي

 اما او همچنان ساكت و آرام ،حاال فقط يك پيراهن آستين كوتاه و شلوار به تن فلور بود. او را به شدت تكان ميداد

دلم برات ! آخه دلم برات ميسوزه حيوون: معلم ضربه هاي متوالي به صورت او زد و خود اشكش سرازير شد. ايستاده بود

  !هسگ تول! حيوون! تو باهوشي احمق! ميسوزه

  .خورد داد و فلور بي هيچ حركتي سيلي و به سيلي ها ادامه

خانم : مدير كه چادري دور خود پيچيده بود به كالس دويد. بيرون دويده بودندبه شاگردان كالس با وحشت و گريه 

  چكار ميكني؟! بسه! خانم سوداگري! سوداگري

چرا ! خانم حسيني اين باهوشه! راش ميسوزه عذرادلم ب: ضجه ميزد. معلم برخاست و خود را در آغوش مدير انداخت

  اينجوريه؟ 

  !دلم براش ميسوزه: و باز ضجه زد كه

  . را از معلم گرفت و به شاگردان وحشت زده پشت سرش دوختيكسره اشفلور نگاه 

  

  ... كنم بدينيه پاك... يه مداد قرمز و يه مداد سياه هم بدين... دو تا بدين... نه... آقا يه دفتر صد برگ بدين -

. مرد تقاضاي او را برآورده ساخت و اسكناسي ديگر همراه چند سكه روبرويش گذاشت.  مرد گذاشتمقابلرا و اسكناسي 

برگشت .  امروز ميتوانست قول خود را كه از اول سال به معلم ميداد عملي كند؛جابجا كردفلور وسايل را داخل كيفش 

آقا با بقيه پولم : بلغزد شايد براي اولين بار در زندگينگاه او  يزي باعث شده بود كهچ. ش لغزيداما ناگهان نگاه. كه برود

  ميشه دو تا از اون پستونكا خريد؟
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  !كيك نميخواي؟ يه كيك هم ميشه ها. آره دخترم -

  .نه سيرم -

  .شايد پستانكها كمي گريه برادرانش را آرام ميكرد و مادرش نفسي راحت ميكشيد

گرچه هوا سرد بود و برف تا زير زانويش ميرسيد اما انگار ديگر . كشيد و نگاهش را به سمت مقابل دوختاز مغازه بيرون 

بچه هاي مدرسه از كنارش ميگذشتند و تعدادي . گرماي امنيت و اطمينان خاطر بود و او نميدانست. آن را حس نميكرد

قدم هايش را . داشت آنها را و نگاه هاي هراسانشان را نميديد اما از آنجا كه او هميشه نگاه به مقابل ،به او نگاه ميكردند

سيگارش را بيرون آورد . سپس به درون باغ متروك خزيد و گوشه اي روي برفها ايستاد. كند كرد تا اطرافش خلوت شود

  .با دقت تا انتهاي آن را كشيد و دوباره به راه افتاد. و آن را روشن كرد

  .منم. ننه نترس -

س را كنار كفشهاي پشت خوابيده پدرش روي يك گوني كه به جاي پادري پهن شده بود پشت در گذاشت كفشهاي خي

به بقيه دستفروشا . ده تومنم كه ميدم واسه اينه كه عمومه! نمي ارزه واسم! نه زن عمو: صداي ناصر مي آمد. و وارد شد

  !همه ش پنج تومن ميدم

  !!اين پتو رو بكش رو سرم... فلور -

: در دل او را فقط به يك نام ميشناخت. او كي از پا در ميĤيدكه فلور نميدانست . عتادش بود كه باز تقاضايي ميكردپدر م

  "!بي غيرت"

  !ده تومن خوبه. امروزم ميفروشم. سيگارا رو بذار برو! ناصر: جلوي آشپزخانه ايستاد و نگاهش را به ناصر دوخت

  !دختر عموي خوشگل من! به به: ناصر با پوزخند به سمت او آمد

  ...بهش گفتي كه ممنكه دختر عموي من نبا! راستي زن عمو مليحه: به سمت زن عمويش برگشت و ادامه داد

  ! اين بچه س! شرم كن! ناصر: مليحه به سمت او خيز برداشت

  ميگم فلور يه كم شبيه سيف اله نيست؟... نه خوب من ميگم ممكنه: ناصر به سمت فلور برگشت

  .ون مليحه را ميخورد خ،خون



   سامان-  سگ خانه زاد

 

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

12 

  ! سالش بود خيلي مث فلور بود كهيادمه هشت! چقدر پسر سيف اله شبيه فلور بود: ناصر با همان پوزخند ادامه داد

  عجيب نيست زن عمو؟:  مليحه برگشتو به سمت

  چي ميخواي ناصر؟: سر پايين انداخت و گفت. مليحه از خشم سرخ شده بود

  ! من مهربونتر باشميگم يه كم با! هيچي زن عمو -

  !من پسر همسن تو دارم! خجالت بكش: مليحه به او نزديك شد و به آرامي گفت

يه چيزي ! ياد امير جون افتادم! آخ آره چه بد: ناصر برگشت و در حالي كه سعي ميكرد خود را غمگين نشان دهد گفت

از اين به بعد هر بسته هشت . يشتر حقوق بدموضع قاچاق سيگار خراب شده بايد به قاچاقچيام ب... يادم افتاد زن عمو

  !سيگاراي اين هفته هم دم دره. تومن

  .و به سرعت از خانه خارج شد

. من كار ميكنم. عيب نداره ننه: فلور در مسير نگاهش به مادرش نزديك شد. مليحه در جا نشست و به رفتن او نگاه كرد

  .من كاراي ديگه هم ميكنم ننه

  !اين كارا رو نكني! نه ننه! نه فلور: د و او را در آغوش فشردمليحه به او نزديك ش

سيگار ميبرم دم خونه . حمالي ميكنم ننه. و نميگم راون كاري كه بابام باهام كرد: فلور كمي او را از خود جدا كرد

  .پولدارا

:  را به دست مادرش دادفلور كيفش را باز كرد و پستانكها. مليحه جلوي او نشست و به چشمان سرد او نگاهي انداخت

  ...ننه

  جون ننه؟ -

  ...نذار. نذار بابا با فرانك و ميترا اون كارو بكنه -

  ... نميذارم مرد من -

  پول اينا رو از كجا آوردي؟:  را ميلرزاند مليحهبغض صداي

  .دفترم خريدم. كاركردم -
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  .ني ميشه دو تا نونيع. يه كيك ميشه. بيا ننه: بقيه پول را از داخل جيب جلوي مادرش ريخت

: هشت سال پيش سيف اله بي آنكه خود بداند چيزي بيش از ترياك شوهرش را به او داده بود. مليحه پولها را جمع كرد

 بي اغراق يك كپي از و مليحه ميدانست كه فلور. و تنها مرد زندگي اش را. يگانه اش را. همه اميد زندگي اش را. فلور را

  . و چه باطنش، چه ظاهرش؛سيف اله بود

بلد . ننه ميترا رو بفرست نون بخره: فلور پاهاي بي جورابش را جلوي والور گرم كرد و بعد دستانش را روي آن گرفت

از اول كتاب تا . بعد بايد بيام مشق بنويسم ننه. زياد طول نميكشه. من ميرم سيگار ميفروشم. بدون منم ميتونه. شده

  .ديگه نميخواد بياي مدرسه. م قول دادم ننهبه معلم. اينجا كه امروز خونديم

فلور توانست خود را راضي كند و . صداي گريه اميرها آرام شده بود و جاي خود را به صداي مك زدن پستانك داده بود

 دست  با  كه در آن باقي مانده بود راچند عدد لوبيا و لقمه ناني. در قابلمه اي را كه كنار والور بود برداشت.لبخندي بزند

نميتوانست . داشت حساب ميكرد. در دهان گذاشت و از كيفش كه كنارش افتاده بود كتاب فارسي اش را بيرون آورد

. بوي خوبي داشت. دفتر را بو كشيد. پس همانجا دفتر و مداد نو را بيرون آورد. خيلي بدهكار بود. امروز سر كار برود

مداد را با . بيشتر بوي مادرش را ميداد. رختخواب كثيف و متعفن پدرشبه جز . دفتر نو يك جايي به جز خانه آنها بود

  .مشغول نوشتن شد و نگاه از دفتر و كتابش برنداشت. دست راست از دست چپش بيرون كشيد و درس اول را باز كرد

  

اب دست ساز در حالي كه با دست ديگر جرعه اي شر.  سر ژانت كشيدرسهيل پايش را روي پاي ديگر انداخت و دستي ب

من كه چيز ! ببين.  سالته26تو ! بس كن بارمان: سپس گفت. به حلقش سرازير ميكرد به حرفهاي بارمان گوش سپرد

  ! تازه اين نوني بوده كه مادرت واست گذاشته ولي تو ورش نميداري! زيادي ازت نميخوام

وقتي اون دخترا اونجوري زير دستم . ختهولي برام س. ميدونم سهيل: گفت. ميدانست. بارمان سرش را پايين انداخت

  ...حتي با زن خودمم نميتونم بكنم... احساس ميكنم ديگه اينكارو... ميلرزن

ميدونم ... آره: دور چشمانش را كمي چروك انداخت و گفت. سهيل كمي به سمت جلو و به طرف بارمان متمايل شد

  ... گه هم ميگم بارماناينو هزار بار گفتم يه بار دي... اما ببين... چي ميگي
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  .كمي مكث كرد و كمي فندق را كه در دهانش بود جويد

چون . ولي خواهش ميكنم بازم بگو. ميدونم چي ميخواي بگي: بارمان سر بلند كرد و به پسر خاله ناتني خود نگريست

  .راست ميگي

ز داريم چون تو اقال دلت براشون ميسوزه و ما بهت نيا. آقا بارمان. بارمان: سهيل به كاناپه تكيه داد و لبخندي بزرگ زد

ما نميخوايم اونا رو دفعه اول بفرستيم زير دست يه . تو ميتوني كاري كني كه اونا متنفر نشن. ميفهمي اونا ميترسن

  ...و بازم تاكيد ميكنم. تو خوب اونا رو رام ميكني. مشت عقده اي و قحطي زده

  ... از هميشه اينو ميفهمم بهترحس ميكنم امروز... بگو. نتاكيد ك... آره: بارمان حرفش را قطع كرد

. بارمان بازم تاكيد ميكنم كه اين براي اونا شغله: سهيل ادامه داد. و نگاهش را به سمت فرش سمت چپش برگرداند

  .و ما وظيفه داريم اونا رو سالم نگه داريم. بهش نياز دارن

  . اين بيگاري نيست كهاينبار بهشون تاكيد كن. چيزي بهت بگم سهيلبذار من يه : بارمان باز حرف سهيل را قطع كرد

. ما بهشون حقوق ميديم! بيگاري؟ چرا اين كلمه به ذهنت رسيده؟ معلومه كه نيست: سهيل باز به سمت او خم شد

  .بدينبه تعداد داشته باشين و حق همه رو . خاله ناهيد هميشه ميگفت اونا رو مثل كارمنداتون نگاه كنين. كافي

  . خوشحالم كه تو بهش عمل ميكني: بارمان لبخند تلخي زد

  نميخواي سرمايه گذاري كني؟ هنوز فقط نمايشگاه ماشين؟... يعني... تو هنوزم: سهيل به تكيه گاه خود بازگشت

  . نميخوامحتي واسه كاري كه براي تو و خاله شهال ميكنم پولي. ميبيني كه... آره: بارمان به پسر خاله خود نگاه كرد

اين دخترا رو خراب ... مامان ميگه تو ذاتت روانشناسه... آره: سهيل كمي ديگر شراب ريخت و گفت. و سر تكان داد

اصال نميدوني ! ولي باور كن جراتشو ندارم... شايد فكر كني من از ترس زنم اين كارو نميكنم... باور كن بارمان... نميكني

  ...تهتو اون اتاقا چي منتظر... اونجا

و شايد اگر اين استعداد ذاتي روانشناسي را نداشت هرگز در كار معامالت ماشين . بارمان به اين ذات خود ايمان داشت

او هرگز . يك نفر بود كه استعدادش را زير سوال برده بود. اما دو روز قبل حقيقتي برايش برمال شده بود. موفق نبود

حتي اين را .  فلور باهوش هست يا نه كهاو حتي نميدانست. رك عبور كندنميتوانست از نگاه سرد و يكسره آن دخت
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آيا اين حماقت بود؟ اگر باهوش . "از اون قرمزا"او به ژله گفته بود . رف زده بودفلور مثل يك احمق با او ح. نفهميده بود

ر مورد آن چيزهاي قرمز به كار  داده بود دش تحويل كه بارمان پيش از شروع شامبود سعي ميكرد يكي از آن اسمهايي را

؟ يا آنقدر باهوش بود كه بارمان را با يك !يا آنكه آنقدر احمق بود كه حتي يكي از آن ها را هم به خاطر نداشت. ببرد

مشت دروغ فريب دهد؟ آيا او دروغ گفته بود؟ در مورد آن همه امير؟ چهار امير در يك خانواده؟ و خود را هم امير 

 آيا امير تنها اسم ذهن او بود؟ آيا او باهوش بود يا احمق بود؟ اگر باهوش بود چرا سعي نكرده بود با !معرفي كرده بود

آيا ! خوبه: از او پرسيد او گفته بود) فقط ده تومن(چيزهاي ديگر بارمان را فريب دهد؟ حتي وقتي بارمان در مورد 

د؟ انقدر احمق بود؟ و بدترين چيزي كه در مورد اين نميفهميد كه كافي نيست؟ آيا نميفهميد كه دارد بردگي ميكن

انگار همه كلمات .  با تامل و شمرده،آرام. دختر هشت ساله وجود داشت نگاه خيره اش نبود بلكه لحن حرف زدنش بود

  .بارمانفلور شده بود مساله الينحل اين چند روز . را تحويلت ميدادها  قورت ميداد و كامال هضم شده آن،را يكبار ميجويد

حتي پول را در كشوي ميز كنار در . با هر سيگاري كه روشن ميكرد به ياد فلور مي افتاد. بي صبرانه منتظرش بود

حتي به ژانت هم نام فلور را . گذاشته بود و هم به الهه و هم به رحمت باغبان و خانواده اش در مورد فلور سپرده بود

منتظر .  ژانت طبق تربيتش به فلور غريبه حمله كند كه ميترسيد"!دوست! ورفل": آموزش داده بود و مرتب به او ميگفت

  .نقدر منتظر نبودآ عمرش  همهانگار در. منتظر فلور. بود

   كجايي پسر؟ زياد زدي؟ گرفتت؟حالت خوبه بارمان؟ −

گفتم سيگاراشو ... شهسيگار فرو... بچه س... به يه دختر سپردم برام سيگار بياره... داشتم فكر ميكردم... نه... آهان −

  ...يه كم نگران شدم... نيومده... ميخرم

  ...نداري؟ من دارم... خوب خودت بخر −

  !نگران خودشم... نه: بارمان مكثي كرد و به در ورودي خانه نگاه كرد

  عاشق شدي؟؟: سهيل سيگاري آتش زد و به دست بارمان داد

  .و در ادامه خنديد

  !هشت سالشه! خيلي! كوچيكه! نه بابا: ي پاسخ دادبارمان سيگار را گرفت و با لبخند
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خوب مگه آدم عاشق بچه ها  : سهيل سيگاري هم براي خودش آتش كرد و زير سيگاري را بين خودشان گذاشت

  .فقط منتظريم زهره درسش تموم بشه! نميشه؟ من كه ديوونه بچه م

  .بيشتر از يه بچه س: فكر كرد. بارمان چيزي نگفت

  داداش حله؟ -

  چي؟ -

  .حاضر شده بياد. كامال توجيهه. مامان بيشتر واسش توضيح داده. امروز باز دختره رو رو ميفرستم -

  .فقط همين. او خود را مثل يك دكتر ميديد. بارمان چيزي نگفت

رو دختره . كارت كه تموم شد. شب بيا اونجا. من ميرم دنبال زهره: سهيل ته سيگارش را خاموش كرد و از جا بلند شد

  .ميگه نميخوام هرز بشه. مامان اصرار داره. هم بيار

اگر يكي از اين دخترها . حمايت. جلب اطمينان: اين چيزي بود كه خودش به خاله اش گفته بود. بارمان ميفهميد

پس بايد آنها را نگه داري و بداني . مريض ميشد يعني مشتريهاي آنها مريض ميشدند و اين يعني از دست دادن مشتري

  .آنها چه ميكنند

  .حالش از ارث مادر به هم ميخورد

تو ميدوني فلور كجاست سگ خونه زاد : گفت.  بارمان جلوي ژانت زانو زد و دستي به گوشهاي او كشيد،سهيل كه رفت

  من؟

  

دستمال و ليوان هم . درسش خوب بود و هميشه ناخنهايش را ميگرفت. شفق را به دفتر مدير مدرسه خواسته بودند

به آرامي اجازه گرفت و به دنبال ... شايد چون مبصر بود. اما وسط زنگ علوم ناگهان او را به دفتر صدا كرده بودند. شتدا

  !بدي نكرديم ما كار. اجازه خانم: ناظم راه افتاد

تو چون . ميدونم خرسندي: جواب داد. ناظم خط كش چوبي را زير بغل زد و دست روي شانه كوچك شفق گذاشت

  .ميخواد كمكش كني. وبي هستي خانم حسيني كارت دارهدختر خ



   سامان-  سگ خانه زاد

 

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

17 

  ما بايد گچ ببريم؟! اجازه خانم -

  .مودب باش. برو تو دفتر. گچ هم بهت ميده. آره -

  .چشم. اجازه خانم -

.  اندام كوچكش را روي صندلي روبروي ميز مدير كشيد، بنشيند كهشفق وارد شد و پس از اينكه مدير به او گفت

  . سفت بود و براي شفق نازپرورده مثل نيمكتهاي چوبي آزار دهنده بودصندلي چوبي و

  .ما نشستيم. اجازه خانم -

  خوبي شفق؟ -

  .مرسي. بله. اجازه خانم -

  .بين من و تو. اين يه رازه. اگه بهم كمك كني نبايد به دوستات چيزي بگي. ميخوام بهم كمك كني... شفق -

  .ولي ما به كسي نگفتيم. دوستامونم چند تا راز به ما گفتن. يمما راز نگه دار. چشم. اجازه خانم -

حاال ... چون همه تو رو دوست دارن و ميگن تو دختر باهوشي هستي. به خاطر همين بهت گفتم بياي اينجا. آفرين -

  تو فلور وهابانو ميشناسي؟... گوش كن

  .تو كالس ميز آخر ميشينه. بله. اجازه خانم -

  هاش حرف زدي؟تا حاال با. آره -

  .ما هميشه اسمشو تو خوبها مينويسيم .وهابان با كسي حرف نميزنه. نه. اجازه خانم -

  فلور با كسي حرف نميزنه يا كسي با فلور حرف نميزنه؟... ببينم شفق -

  ...اجازه خانم -

  مگر فرقي ميكرد؟. نميفهميد. و انگشتش در هوا ماند

  فلور حرف ميزنه فلور جواب ميده؟وقتي يكي با ... شفق منظورم اينه كه -

ليال عليپور . ليال عليپور خيلي ازش سوال رياضي ميپرسه. اجازه خانم. هميشه جواب درست ميده. بله. اجازه خانم -

  .درس فلور خيلي خوبه ولي خانم سوداگري نميدونه. اجازه خانم. رياضيش بده
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  .ولي فلور مشق نمينويسه. دونه درس فلور خوبهخانم سوداگري مي. شفق: مدير به دختر روبرويش نگاه كرد

  .تو يه دفتر نو. از اول كتاب تا اونجايي كه خونديم. امروز همه مشقاشو نوشته. چرا. اجازه خانم -

  همه مشقاشو؟: مدير از جا پريد

 فلور دفتر مشق ولي ما بعد از اينكه از سر صف اومديم ديديم. خانم سوداگري هنوز مشقارو نديده. بله. اجازه خانم -

 خانم ،گفت ديگه نترسين. فلور از ما اجازه گرفت اومد به بچه ها گفت همه مشقامو نوشتم. اجازه خانم. گذاشت رو ميز

  .منو نميزنه

ميتوني بري با فلور حرف بزني و ... گوش كن. شفق: گفت. انگار تنش ميلرزيد. مدير بغضي در گلوي خود احساس ميكرد

  باهاش دوست بشي؟

  .نميدونيم فلور با ما دوست بشه يا نه. اجازه خانم -

برو بهش بگو ميخواي باهاش . شفق: گفت. مدير حاال با ذهنيتي كه از فلور وهابان داشت ميدانست كه او دوست ميشود

  .فكر كنم دوست بشه. دوست بشي

  .چشم. اجازه خانم -

  .به كسي نگو چي بهت گفتم -

  .چشم. اجازه خانم -

  .برو -

فلور زنگ ... خرسندي: قبل از اينكه از در خارج شود مدير او را صدا زد. جازه ديگري گرفت و از صندلي پايين آمدشفق ا

  تفريح خوراكي چي ميخوره؟

  .هيچي. اجازه خانم -

چكار ميخواي واسش بكني؟ اگه بخواي كمك كني دويست تا ... عذرا: ناظم رفتن شفق را تماشا كرد و به حسيني گفت

ولي تقريبا دويست . اينجا دو دسته بچه داريم كه يه دسته شون خيلي پولدارن. بچه ها تو اين مدرسه داريماز اين 

  .تاشون وضعشون اينه
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  .حتي اگه شده از جيبم بذارم بهش كمك ميكنم. ولي انگار فلور يه فرقي با بقيه شون داره: حسيني گفت

  

نكه با او بازي آ يا ،وش كردهخود فكر ميكرد شايد او محل خانه را فرامبا. بارمان ديگر از برگشتن فلور نااميد شده بود

هرچه بود فكر ميكرد اگر امروز هم نيايد به همان ميدان كه او را آنجا پيدا كرده بود برود و منتظر آمدنش . كرده بود

.  ثانيه به چيزي فكر نكنداي كاش ميشد فقط چند. در گرماي مبل لم داده بود و سعي ميكرد به چيزي فكر نكند. بماند

كف ها را با پاركت قهوه اي پوشانده بود و ديوارها را با رنگها و كاغذهاي . سال گذشته همه آن خانه را تغيير داده بود

همه چوبها . همه پرده هاي كرم را دور ريخته بودند و جايشان را با پرده هاي زرشكي و سورمه اي پوشانده بودند. تيره

به رحمت . باز بارمان در هوشياري محض خود به سر ميبرد. اما باز فايده نداشت. وكش همه مبلها تيره بودتيره بود و ر

به الهه . پول اضافه داده بود تا دو بچه اش را صبح تا غروب به مهدكودك بفرستد و صدايشان از حياط به گوش نرسد

ميز . اما باز ذهنش پر از فرياد بود. هاي بي صدا بپوشدگفته بود به جاي آن دمپايي ها كه تق تق صدا ميكردند راحتي 

در مورد پختن چيزي به الهه نگفته بود . غذا پر از خوراكي هاي گوناگون ميشد و او فقط كمي ساالد و سوپ ميخورد

اما حتي با خوردن سوپ و ساالد هم حس ميكرد چيزي در معده . ندچون غذاهاي باقيمانده به خانواده رحمت ميرسيد

 يك ماده سگ دابرمن بالغ كه سه سال ند،انگار تنها چيز آرام اطرافش همان چشمهاي ژانت بود. اش سنگيني ميكند

چيزي كه در اين سگ احترام را بر مي انگيخت خويشتن داري . كادوي روز تولدش. پيش عمويش برايش فرستاده بود

. گهباني بود و طبق غريضه گردش را دوست داشتاو يك سگ تربيت شده براي ن. اش در مقابل تربيتش و ذاتش بود

آخرين باري كه به كسي حمله كرده بود قبل از زماني بود كه به . ولي حاال با صبر كنار تاريكي بارمان زندگي ميكرد

اين را بارمان از حالت تهاجمي كه ژانت در مقابل . اما فراموش نميكرد كه گاهي بايد محتاط بود. بارمان سپرده شود

  . يبه ها ميگرفت ميفهميدغر

موزيك بيتلز كه اين هم از مادرش به او به . بارمان با پايش ضرب موزيك را گرفته بود و سعي ميكرد به آن گوش كند

  .ارث رسيده بود

  .آقا بارمان اون دختر بچه اومده -
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  فلور؟ كو؟: چشمانش را باز كرد

  پولشو بدم بگم بره؟. آقا تو حياطه -

  !بيارش تو خونه! نه: از جا بلند شد

  .پس خويشتن داري كرد. نميخواست الهه از انتظارش خبردار شود

  .شايد فلور بترسه. قبلش ژانتو بذار تو اتاقش -

زنگ در خانه رحمت كه نيم طبقه پايين در بخشي از خانه او بود به صدا درمي آمد .  نميشنيدصداي زنگ خانه رابارمان 

  . نداشت صداي گوشخراش زنگها را بشنوددوست. و رحمت در را باز ميكرد

سرش را پايين نينداخت همچنان كه همه بچه ها در مقابل بزرگترها پايين مي . لحظه اي بعد فلور مقابل او ايستاد

  ميخري؟. سيگار: درعوض كيسه اي به سمت او دراز كرد. اندازند

  چرا ديروز نيومدي؟. تظرت بودممن. معلومه: گفت. بارمان حس كرد لبخندي زير پوست كنار لبش نشست

  .و با دست كاناپه را نشان فلور داد تا او بنشيند

از اول كتاب فارسي تا اونجا كه خونده بوديم بايد . منم خيلي مشق داشتم. حساب كردم ديدم سيگار داري. ببخشيد -

  .كه ديروز خونده بوديماز اول تا اونجايي . همه تمريناي رياضيم بايد تو دفتر رياضي حل ميكردم. مينوشتم

  جريمه شده بودي؟: بارمان نگاه دقيقي به او انداخت

  .ديروز دفتر خريدم. ولي دفتر نداشتم مشق بنويسم. نه: فلور پاسخ داد

دست راست فلور را كه از دستكش بيرون آمده بود و انگشت . داشت ميديد. نميخواست بشنود. بارمان ديگر چيزي نگفت

  .كبود بودميانيش كه متورم و 

  چقدر طول كشيد؟: پرسيد

  .تا شب -

  .بخور گرم بشي: و را كه الهه آورده بود به دست او دادئبارمان ليوان شيركاكا

  چند تا از آن دخترها كه او ميشناخت اينطور مشق نوشته بودند؟ يا چند تا از آن بچه ها كه او هر روز ميديد؟
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  .ميخوام برم. پولشو بده -

  فلور؟چرا انقدر زود  -

  .ميترسم ناصر بياد. ننه م خونه س -

  مگه ناصر خطرناكه؟ -

  .هروقت ناصر مياد من مواظب ننه مم. بايد برم مواظبش باشم. ميترسم ننه مو اذيت كنه -

او چند لحظه فكر نكرده . فكر نميكرد. بعد از لحظه اي فهميد چرا. بي دليل. بارمان به اطراف خانه مجلل خود نگاه كرد

اما بعد از . انگار نامش را هم فراموش كرده بود.  از زندگي اش به خاطر بياورد راه اطراف نگاه كرده بود شايد چيزيب. بود

 همه افكار هزاران سال زندگي نگذرانده اش به ذهنش هجوم ،آن چند لحظه كه ذهنش قفل شد و بي اراده فكر نكرد

  .ندآورد

  فلور چرا؟ مگه ناصر چكار ميكنه؟ -

  . من ميدونم كهاونا نميدونن.  ننه مو اذيت ميكنه. ناصر ميدونه. من دختر سيف اله ام. ه ي بابام نيستممن بچ -

  تو از كجا ميدوني؟: بارمان پشتش را به مبل فشار داد

  .ميگه من شبيه پسر سيف الهم. از حرفاي ناصر. من ميفهمم -

  سيف اله كيه؟ -

  .نميدونم -

  . ولي نه اينطور،او دوست داشت بفهمد هوش فلور تا چه اندازه است .يكتر شده بودتاريكي خانه بارمان برايش تار

  .با ماشين ميبرمت. من توي كوچه شما يه كاري دارم. يه كم بمون. فلور -

  من برم حموم؟. حموم خونه ت گرمه. باشه -

  ريه؟مرد و گ:  جلوي خودش را گرفتبه سختي. نه به فلور كه به خودش. بارمان لبخندي زد

  !ولي اول لباساتو دربيار كه خيس نشه! آره برو -

  .بارمان شامپو هم بزنم؟ بوي خوبي ميده: فلور در جا بلند شد و بي اينكه سمت نگاهش را از بارمان تغيير دهد گفت
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  .هرچقدر دوست داري. بزن: بارمان بلند نشد و به جايش بيشتر در مبلش فرو رفت

به نظر ميرسيد نقشه خانه را . پس او باهوش بود.  سمت اتاق بزرگ شخصي بارمان رفتفلور مثل يك سرباز برگشت و به

  .در ذهن دارد

سلطان قلبم تو هستي تو هستي دروازه ": و به آواز ناشيانه فلور. بارمان كمي نشست و به صداي شر شر آب گوش سپرد

  "...هاي دلم را شكستي پيمان ياري به قلبم تو بستي

  .عري بود كه فلور ميدانستشايد اين تنها ش

اگر او دروغگو : بارمان انديشيد. او دروغ نميگفت. او نميتوانست دروغ بگويد. بارمان به ليوان دست نخورده فلور نگاه كرد

چنين انساني دروغ . چشم به چيزي نداشت و حتي تعارف هم نميكرد. دله نبود. و اصال نبود. باشد دله هم هست

. او درخواست كرده بود. ه نميخواست درخواست نميكرد و آنچه را كه ميخواست درخواست ميكرداو آنچه را ك. نميگفت

او : بارمان يك پله جلو رفته بود. و بيشتر از ده تومان نخواسته بود. دا حمام و شامپويي كه بوي خوب ميد،از اون قرمزا

در جيب كرد و خواست اسكناسي ديگر روي آن دست . از جا بلند شد و پولها را از كشو بيرون آورد. دروغ نميگويد

به سمت ميز نشيمن برگشت و . اگه بخواد ميگه:  با خود انديشيد.آنرا خالي بيرون آورد. اما دستش در جيب ماند. بگذارد

 اينارو بده آقا. الهه: كيسه را به دست الهه كه براي جمع كردن ظرفها آمده بود داد. جاي سيگارها را با پول عوض كرد

  .بگو از حقوقش كم نميشه. رحمت

  .چشم آقا بارمان -

با باز . ژانت روي فرش حصيري اش نشسته بود و تلوزيون تماشا ميكرد. در را باز كرد. بارمان به سمت اتاق ژانت رفت

 را و قالده اش! دوست! دوست! فلور! ژانت: بارمان زانو زد. شدن در به سمت صاحبش دويد و سرش را كنارران او گذاشت

كنار در اتاق بزرگش ايستاد و به سمت راستش كه به . همچنان كه به سمت اتاقش ميرفت دو بار ديگر تاكيد كرد. كشيد

  فلور از سگ نميترسي؟: گفت. حدس ميزد فلور پرده حمام را نكشيده باشد. حمام ختم ميشد نگاه نكرد

  .من خجالت نميكشم. بيا تو. نه: فلور آوازش را قطع كرد

. بيا به من يه حوله بده: ادامه داد. ب را بست و همچنان كه آب از تنش ميچكيد پا روي سنگهاي كنار وان گذاشتشير آ
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  .يه وقت سرما بخورم

با . در حقيقت خجالت ميكشيد به فلور دروغ بگويد. خنده دار بود اگر به فلور بگويد خجالت ميكشد. بارمان لبخندي زد

همانجا با تن تيره و عريان و . اشتباه نكرده بود فلور پرده را نكشيده بود.  همانجا بنشيندژانت وارد شد و به او امر كرد

حوله را از كمد بيرون آورد و به . كوچكش ايستاده بود و بارمان ديد كه پرده را نميكشد همچنان كه لباس زير نميپوشد

  ! چقدر موهاي تو زبره. كنمبذار خشكت ... بيا: اما بعد آنرا از دستش گرفت و گفت. دست او داد

. ميدونم. آره:  ايستاد تا او را خشك كند و گفت،فلور همچنان كه با نگاه منحصر به فردش به بارمان نگاه ميكرد

  .هميشه ميچينمشون. سخته. هيچوقت شونه نميكنم

  خودت؟ -

  .آره بلدم -

دوست داشت اين .  از جاي ديگر داشت نگاه كردبارمان لحظه اي مكث كرد و به موهاي او كه در هرجا اندازه اي متفاوت

من بهش ميگم . اسمش ژانته. اين سگ منه: اما به خشك كردن ادامه داد و گفت. حيوان كوچك را در آغوش بكشد

  .سگ خونه زاد

  خونه زاد يعني چي؟ -

  .ن به دنيا نيومدهولي ژانت تو خونه م. خونه زاد يعني يه كسي كه تو خونه آدم به دنيا مياد و بهش وفاداره -

  پس چرا بهش ميگي خونه زاد؟ -

  اون مردو ديدي؟ كه درو روت باز كرد؟. چون با وفاست: بارمان گوشهاي او را خشك ميكرد

  .اسمش رحمته. آره -

  .هم خودش هم بچه هاش. هم تو خونه من به دنيا اومده هم باوفاست. واقعا خونه زاده. اونم خونه زاده -

فكر كرد اين بچه چطور مدت طوالني به يكجا نگاه ميكند و پلك نميزند؟ هنوز داشت به او نگاه . شدكار بارمان تمام 

  .ميكرد

  چه طوري مال تو شده؟ ژانت -
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  .عموم بهم كادو داده -

  مگه سگ جورابه؟ -

  !مثل همونه: بارمان حوله را دور او انداخت و به سمت پايين پله ها هدايتش كرد

  .وگرنه ميرفت.  چون باهاش مهربوني پيشت مونده. سگ مثل آدمه! نه -

  !شايد: بارمان مكثي كرد

  .چون باهاش مهربوني. به خاطر همين خونه زاد شده: فلور شلوارش را از روي صندلي برداشت و پوشيد

  م؟تو از كجا ميدوني باهاش مهربون: گفت. بارمان دست به سينه ايستاد و با لبخند به لباس پوشيدن او نگاه كرد

  .ولي تو فهميدي كه سگا آدمن. سگا بوليز ندارن. چون بوليز تنش كردي: فلور بوليز كهنه بافتني اش را پوشيد

فلسفه ساده كودكان را . نداين فلسفه ها بيش از حد براي او سنگين بود. بارمان دستهايش را باز كرد و به سمت او رفت

  .فلور بيا موهاتو شونه كن: گفت.نميفهميد

  .سخته: ي مقاومت ظاهري گفتفلور ب

  .اين شامپو كه زدي ميذاره راحت شونه كني. نه -

  .بيا امتحان كن:  و برس را به دست او داد

. پس از مدتي آرام نشست. ژانت به سمت فلور رفته بود و او را در حالي كه سعي ميكرد موهايش را شانه بزند بو ميكشيد

من . برش دار و بيا تو حياط. پولت رو ميز همونجاييه كه نشسته بوديم.  افتيمموهاتو كه شونه زدي راه مي: بارمان گفت

  .ميرم ماشينو گرم كنم

  .باشه بارمان -

  .يك سالي ميشد كه موهايش را شانه نزده بود. و به سختي برس را از موهايش بيرون كشيد

  

  .من حوصله م سر ميره. يا فلورولي فردا هم ب. برو: پس از ده دقيقه بارمان روبروي خانه فلور ترمز كرد

  .باشه -
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  .بارمان: گفت. در ماشين را باز كرد بي اينكه نگاهش را از بارمان بگيرد

  چيه؟ -

  تو ميخواي با من كاري بكني؟ -

  .نه: بارمان بي اينكه فكر كند گفت

  .خدافظ -

 اي كه داده بود فكر "نه"از پاسخ بارمان پس . و صورت بارمان را در مقابل صداي كوبيده شدن در ماشين باقي گذاشت

  چه كاري؟: كرد

  

  .سالم وهابان -

  .سالم مبصر -

 در راهرو و كالس  را آنها اجازه داشتند زنگ تفريح،وقتي هوا سرد بود. شفق كنار او روي پله راهروي مدرسه نشست

  .ت بودبعضيها براي خريدن خوراكي از بوفه به حياط ميرفتند و زمستانها بوفه خلو. بمانند

  وهابان پفك ميخوري؟ -

  .بوي بد ميده. من پفك نميخورم. نه -

  .باشه -

  .بد بود؟ نميدانست. شفق يكي از آن بد بوها را در دهان گذاشت و به بويش فكر كرد

  وهابان با من دوست صميمي ميشي؟ -

  .آره -

 با وهابان دوست صميمي باشد و به او آنروز صبح دوباره خانم حسيني به او گفته بود. شفق ديگر نميدانست چه بگويد

هيچكس از وهابان بدش نمي . او وهابان را دوست داشت. اما بايد چيزي ميگفت. نگويد كه مدير اين را خواسته است

. آزاده وكيلي ميگفت شايد او پسر باشد. اين بود كه ميترسيدند با او حرف بزنند. آمد و همه ميگفتند كه او قوي است
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يدانستند كه وهابان سر صف خط كش ناظم را نميخورد و مرجان نوايي ميگفت ناظم از او ميترسد و به او همه بچه ها م

 به شكلي ، فلور هميشه به خط زير پايش بود و درست روي آن مي ايستاد نگاهاما حقيقت اين بود كه. خط كش نميزند

آخر صف مي ايستاد تا كسي تعادلش را برهم  هميشه  بلند قد بود و.كه شكاف بين دو پايش وسط خط قرار ميگرفت

.  و ناظم با لبخندي از كنارش ميگذشت؛ روي خط زير پايش،نگاهش به زير بود. نزند و او را از جايش منحرف نكند

به نيمرخ او . حاال وهابان دوست صميمي او بود. شفق فكر ميكرد كه يك دختر بايد به دوست صميمي اش چيزي بگويد

  .وهابان تو خوشگلي: به او گفت. بان از نيمرخ زيبا بودوها. نگاه كرد

  .خيلي خوشگلي. مبصر تو هم خوشگلي -

  .مرسي: گفت. ندگونه هاي سفيد شفق سرخ شد

  وهابان نمياي قايم موشك بازي كني؟: گفت. پفك ديگري در دهان گذاشت

  .من قايم نميشم -

  !خوب چشم بذار -

  .من روزا چشمامو نميبندم -

او . ولي اين تنها بازي زمستاني بود. در حقيقت او هم از قايم باشك خوشش نمي آمد. بي فايده استكه رد شفق فكر ك

وهابان ميخوام به خانم بگم از : گفت.  ولي حاال كه زمستان بود نميشد در حياط بازي كرد،دوست داشت آليسا بازي كند

  .زداني كه مبصر كالس خانم صدريه يه معاون دارهي. ميري؟ تو ميشي معاون من. اين به بعد تو بري گچ بياري

و بي شك ديگر نگاهش را از او . فلور براي اولين بار از زماني كه شفق كنار او نشسته بود برگشت و او را نگاه كرد

  .من معاونت ميشم. آره ميرم: گفت. برنداشت

تو : دوباره گفت. فلور به او لبخند زد. ده بوددور دهانش نارنجي بود و با آن چشمهاي آبي با نمك ش. شفق به او خنديد

اگه پفك : شفق گفت. مبصر براي او خوشگل بود. اين چيزي بود كه از ته دلش بيرون مي آمد. خيلي خوشگلي مبصر

  .دوست نداري نون پنير بيار بخور

  .من نون پنير ندارم -
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  !خوب از خونتون بيار -

  .تو خونمون نون پنير نداريم -

  .وييت بخرخوب بيسك -

  .پول ندارم -

  .خوب از مامانت پول بگير -

  .ولي وقتي رفتم خونه ناهار ميخورم. من زنگ تفريح خوراكي نميخورم. با پولش نون ميخره. مامانم كم پول داره -

زنگ تفريح كه خوراكي ميخورم سير . من كه نميتونم. ميتوني ناهار بخوري. خوش بحالت: گفت. شفق آهي كشيد

  .ميگه ناهار بخور. مانم دعوا ميكنهما. ميشم

  .اونوقت ظهر ناهار ميخوري. خوب تو هم خوراكي نخور: فلور دوستانه گفت

  .برين تو كالس. اآلن خانم مياد! بچه ها برين تو كالس: مبصر كالس بلند شد. زنگ به صدا درآمد

فلور به او ! معاون تو بيا كنار من وايسا: شفق گفت. فلور به سرعت سر جايش در نيمكت آخر جا گرفت. و كنار در ايستاد

همه . چه صورتهاي سرخي داشتند. وقتي بچه ها با سرو صدا در جاي خود نشستند فلور به آنها نگاه كرد. نزديك شد

فلور دروغ را نميفهميد اما طعنه را . هيچكس تا آنروز نگفته بود جز ناصر. "تو خوشگلي"شفق به او گفته بود . زيبا بودند

  .وب ميفهميدخ

  وهابان چرا اينجاست؟. خرسندي: گفت. معلم كه وارد شد نگاهي به مبصر و معاونش انداخت

! اجازه خانم! معاون از دفتر گچ مياره. ما وهابانو كرديم معاون! اجازه خانم: شفق با صورتي كه از لبخند باز شده بود گفت

  !هليال يزداني به ما گفت معاون ميتونه از دفتر گچ بيار

او بهترين انتخاب . شفق خوب از پس وظيفه اي كه به او سپرده شده بود بر مي آمد. سوداگري احساس آسودگي كرد

  !برو گچ بيار! وهابان! خيلي خوبه: گفت. حسيني براي اين كار بود

من اآلن . گه داربچه ها رو ساكت ن: سوداگري به شفق گفت. فلور دستش را به نشانه اجازه باال برد و از كالس خارج شد

  !فلور! فلور: و به دنبال فلور بيرون دويد. ميام
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! منو ببخش كه زدم تو صورتت! فلور: با زمزمه گفت. معلم به سمت او دويد و او را در بغل گرفت. فلور ايستاد و برگشت

  ميبخشي؟

  .شما معلم من هستين! اجازه خانم: فلور بي هيچ تغيير حالتي گفت

  .و گونه او را بوسيد! من تو رو دوست دارم فلور. ولي نبايد ميزدمت: ي شانه هاي او فشار دادمعلم دستهايش را رو

  .آخه دفتر نداشتم. مشق ننوشتم. من كار بدي كردم! اجازه خانم -

الزم نيست از ! هروقت دفتر داشتي مشق بنويس! از اين به بعد اشكال نداره! فلور عيبي نداره: پشت معلم خم شده بود

  .منم نميگم. ولي به كسي نگو مشق نمينويسي. مشق همون روزو بنويس.  بنويسياول

از اين به بعد هر روز مشق . ولي من كار ميكنم و دفتر ميخرم. من ميدونم كه شما ميدونين من فقيرم. اجازه خانم -

  .مينويسم

بي هيچ اجازه ديگري برگشت تا برود و گچ فلور . شوكي ديگر به او وارد شده بود. معلم دستهايش را از بازوان او برداشت

  .بياورد

  

 يآنروز صبح حتي دلش نيامده بود با خودكار قرمز روي دفتر فلور خط. هنوز مبهوت بود. سوداگري روي صندلي نشست

با همه ي آن خط . اين دفتر زيبا بود. تنها يك ستاره طاليي پايين مشق چسپانده بود و يك مهر آفرين زده بود. بكشد

  . بسيار بد؛بد

  !ميگه كار ميكنم دفتر ميخرم! عذرا ميگه كار ميكنم -

  ني؟ فكر نميكني دروغ ميگه؟ از اين حرفاي گنده كه بچه ها ميزنن؟طمئم -

  !شايد حرفاي باباشو ميزنه: ادامه داد. اين را ناظم ميگفت

  ولي اگه راست بگه چي؟ عذرا با شفق حرف زدي؟! نميدونم -

  !كوچيكتر از اونه كه بخواد كلك بزنه. من بعيد ميدونم فلور دروغ بگهولي ... هنوز نه -

  باباش چه كاره س؟ -
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  .ننوشته چه كاري. تو پرونده نوشته كار آزاد -

  يعني يه دفتر واسش نميخرن؟ چند تا خواهر برادر داره؟ -

  .چهار تا برادر. سه تا خواهر. هفت تا -

  ...شايد واقعا فقيرن -

  .وگرنه ميرفتم نگاه ميكردم. مادرش بلد نبود آدرسو بگه.  تو پرونده ش نيستآدرس خونه شون -

هركاري ميكني ثوابش مال ! به خاطر ثوابش بايد يه كاري واسه اين بچه بكنيم. عذرا به شفق بگو خونه شو ياد بگيره -

  !اجرت با امام حسين! خودته

 همانجا ،كنار فلور نشسته بود.  راهرو به دنبال شفق گشتدر. حسيني يا حسين گفت و با توكل به جدش از جا بلند شد

  !بيا دفتر! خرسندي! مبصر خانم سوداگري: حسيني داد زد. كه زنگ تفريح قبل نشسته بودند

  .كارت دارم. اين زنگ خودت بيا گچ ببر: حسيني به او گفت. شفق به سوي دفتر دويد

  

  !بيار باال!  بقيه ش تو ماشينه!آقا رحمت: گفت. بارمان وسايل را روي زمين ريخت

اگه محترم خانم دلش واسه بچه ها تنگ ميشه نميخواد ! راستي: اما قبل از آنكه رحمت از در خارج شود صدايش زد

  !بفرستيشون مهد كودك

من ! بچه ها خيلي چيزا تو مهدكودك ياد گرفتن! آقا شما خيلي بزرگوارين: خم شد و گفت. رحمت به سمت او آمد

  !اگه شما صالح ندونين نميذارم برن! ارم برن اما محترم طاقت ندارهدوست د

ببين خودتون چه توافقي . به خاطر محترم خانم ميگم! پول مهدكودكو بهت ميدم! منظورم اين نيست! نه آقا رحمت -

  !هرچي صالح ميدونين! بچه هاي خودتونن! ميكنين

  !آقا غالم شما هستن -

يك پسر بايد با نوكر خانه زاد خانه اجداديش كه ده سالي از او بزرگتر بود كه نميدانست . بارمان برگشت و چيزي نگفت

  !وسايل مهم نيست خودت چيزيت نشه! مواظب باش رو برفا ليز نخوري: فقط گفت. پس ادامه نداد. تعارف كند يا نه



   سامان-  سگ خانه زاد

 

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

30 

  الهه كجايي؟ اتاقو درست كردي؟: خودش را روي مبل انداخت و فرياد زد

  .مرتبه. محترم همه گردو خاكشو گرفته! بله آقا: مت او آمدالهه به س

  .برو اون عروسكا رو بچين تو كمدش -

  !قشنگ ميشه: به بسته هاي روي زمين اشاره كرد و لبخندي زد

. آقا رحمت ميگفت از وقتي ناهيد خانم عمرشونو دادن به شما اين اتاقا بي استفاده س. آقا فقط شيراي حمامش خرابه -

  . اتاقا خرابهشير همهنم فكر ك

  .ميگم بيان درست كنن. عيب نداره: بارمان سيگار كاپتان بلكش را روشن كرد

. مادرش جوان رفته بود. حتي اگر استفاده نميشد. مادرش را به ياد آورد كه هميشه اصرار داشت همه جا مرتب باشد

اما نتوانست مرگ شوهرش . ت باورش سخت بودشايد با وجود شخصيتي كه ناهيد داش. وقتي او تنها بيست سال داشت

نه پدر و نه مادرش به مال . و همه اموال پدر رفته بود گرچه او ثروتمند نبود.  اعدام شوهر كمونيستش را؛را تاب بياورد

نداده اندوزي نمي انديشيدند و به آن اعتقادي نداشتند و بارمان ميدانست كه اگر ارث پدري ناهيد نبود او حاال اينجا لم 

و حاال تنها خويشاوندش در آن .  و بارمان تنها وارث مانده بود، خانه پدري او،ين خانه خانه ي موروثي ناهيد بودا. بود

همكار و شريك او كه عشقي برتر از .  بلكه تنها مثل خواهر ناهيد بود، بود كه او هم خواهر مادرش نبودمملكت شهال

  .عشق دو خواهر بين آندو بود

. لم داد و ژانت را نگريست كه جلوي پله هاي نشيمن براي الهه كه داشت عروسكها را برميداشت دم ميجمبانددر مبل 

آيا فلور دچار آن حس ميشد؟ دوهوا؟ آيا اصال . انگار او هم فهميده بود قرار است فردي جديد گاهي از آنجا عبور كند

اين فلور .  اين كار را براي فلور نميكند كهميدانست. شدظرفيت اينرا داشت؟ ولي بارمان ميخواست با خودش صادق با

نميخواست فلور يكي از آن دخترهايي باشد كه زير .  محتاج جبران، محتاج بود بود كه بلكه بارمان،نبود كه محتاج بود

فاصله را حفظ او بلد بود . فلور ميفهميد. دوست نداشت آن پاهاي استوار زير پاهاي نااستوار كسي بلرزند. تنش ميلرزند

بارمان اين را در او ديده بود وقتي كه راسخ و مصمم در ماشينش را به . كند و همه چيز را آن طور كه واقعا بود ميفهميد

 كه ستون و تكيه گاه ،ت كه خانواده اي منتظر اوستفلور باور داش. ه بود و به سمت خانه خودش دويدههم كوبيد
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تو ميخواي "... يد؟ و حتي بيشتر از اين؟ تا جايي كه از بارمان آن سوال را پرسيده بودآيا او انقدر ميفهم. خانواده ايست

 او چه ميدانست؟ آيا از اين سوال هماني را ميفهميد كه بعد از كوبيده شدن در بارمان فهميده بود؟ "كاري با من بكني؟

  و اگر ميفهميد آيا اعتمادي برايش مانده بود كه آنروز هم برگردد؟

او . بارمان به خود لعنت ميفرستاد. لباسهاي راحت. لباسهاي گرم. همه كفشها. همه لباسها. عروسكها باال آورده شدهمه 

چه فكري ميكرد؟ مگر فلور چقدر ميخواست بماند كه آنهمه لباس برايش خريده بود؟ مثل يك مادر به تنهايي در پاساژ 

آنهمه شامپو؟ براي يكسال ! ور در تن فلور زيبا ميديد معامله كرده بودراه افتاده بود و هر لباس قرمز رنگي را كه در تص

شايد سهيل !  درست مثل يك مادر شده بود بارمانآنهمه عروسك؟ فلور بلد بود با عروسكها بازي كند؟! فلور كافي بود

و عاشق خودش شده ا. دود را به هوا فرستاد. شدميعاشق چه چيز؟ از خودش متنفر . راست گفته و او عاشق شده بود

اينكار پاهاي استوار فلور را ميلرزاند و مسير . چقدر از بارماني كه فلور را به آن اتاق رنگارنگ ميبرد متنفر بود. بود

دو .  نظر انداخت"���ش"به اطراف . بارمان اين را نميخواست. نگاهش را از عروسكي به عروسك ديگر منحرف ميكرد

 پاگردي كه شايد به اندازه ، نه اتاق كه چند تاي آنها يك سوييت كامل بودند،ه بزرگ آشپزخان، دو نهارخوري،نشيمن

 تابلوهاي رنگ و روغن در قابهاي ، لوسترهاي نقره و طال با سنگهاي آويز گرانقيمت آويزان از سقف،همه خانه فلور بود

 و ندمبلهاي قديمي و قيمتي پهن شده بود فرشهاي ابريشم كه بين ، پرده هايي كه به اندازه وزنشان قيمتي بودند،برنز

 ظرفهاي چيده شده در بوفه هاي تيره رنگ و بزرگ و ، ظرفها،كار هر روز محترم صاف كردن آنها روي پاركتها بود

 گلخانه ميان سرسرا كه با تخصص رحمت در نگهداري گياهان گرمسيري نگهداري ميشد و ، بارهاي شراب،قيمتي

 آكواريوم به اندازه يك ديوار كه كتابخانه را از يك نشيمن جدا ميكرد با ،ميان آنطوطي هاي هندي سخنگو در 

 و كم ارزشترين مجسمه خانه تاكسيدرمي ،ماهيهايي كه هر كدام به اندازه همه دارايي فلور و خانواده اش قيمت داشتند

رند؟ ميفهميد كه يكي از آن تابلوها يا فلور همه آنها را چگونه ميديد؟ اصال ميفهميد آنها چقدر ارزش دا. يك ببر بود

  حتي يكي از آن سنگها كه به لوسترها آويزان است ميتواند همه زندگي او را دگرگون سازد؟

اي كاش فلور . افسوس كه او نميفهميد. ته سيگار را با تمام توان در زيرسيگاري فشار داد. بارمان سر بر پشتي مبل نهاد

  ...نميدزديد... شايد هم ميفهميد اما... ميد و ميدزديداي كاش فلور ميفه... ميفهميد
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  خونتون كدوم طرفيه؟! وهابان -

  .زنگ خورده بود و بچه ها با سرو صدا وسايلشان را جمع ميكردند

  .مهچهاردهسر . خونمون نزديكه. من از باغ فاتح ميرم پايين مبصر -

   تا سر كوچكتون باهات بيام؟ميشه. دورتر از خونه شماست. ما خونمون تو باغ پايينه -

  .مهچهاردهخونه ما سر . آره مبصر -

  .بريم. باشه -

در كوچه باغي كه از بين قسمت باالي باغ ميگذشت سرازير شدند و در همهمه بچه ها آرام روان . و كيفش را برداشت

  كيك نميخوري؟: شفق گفت. شدند

  .من كيك نميخورم. نه -

به : پرسيد.  به روبرو بود نگاه كرد و سعي كرد بفهمد او به چه چيز با دقت نگاه ميكندشفق مسير مستقيم نگاه او را كه

  چي نگاه ميكني؟

  .به راه -

  ميترسي گم بشي؟ -

  .من نميترسم. من گم نميشم. نه -

  پس چرا به راه نگاه ميكني؟ -

  .تو هم به راه نگاه كن. بايد از همين راه برم. چون راهه -

  ؟چه فايده اي داره -

  .ولي اگه به راه نگاه نكني حواست پرت ميشه. نميدونم -

  تخته هم راهه؟. من وقتي برميگردم ميبينمت. تو توي كالسم فقط به تخته نگاه ميكني -

  .تخته درسه. نه -
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  !چرا نمياي جلو بشيني؟ انقد كيف داره برگردي -

  .بهتره. از ته كالس خانمو هرجا ميره ميبينم. نه -

   نگاه ميكني؟تو به خانمم -

  .آره -

  چرا؟ -

  .چون درسه -

  تو خيلي درس ميخوني مگه نه؟ -

  مگه تو درس ميخوني؟. نميدونم -

  مگه تو علوم نميخوني؟! تو خونه بايد درس بخوني! آره -

  .نه -

  پس چرا بيست ميشي؟ -

  .نميدونم -

  چي شد؟: ور ايستاد و به او نگاه كردفل. شفق از راهش منحرف شد و به سمت بوته اي كه برف رويش يخ زده بود دويد

  !ولي حاال نميشه! چون تو دوستمي! اگه بهار بود من برات گل ميچيدم! اين بوته گل سرخ داره! ببين -

  تو از كجا ميدوني بوته گل سرخ داره؟ -

  !ولي اآلن خشكه! تو بهار! قبال ديده بودم گل داده بود -

  خوب چرا رفتي اونجا؟ -

  !نميدونم -

  مامانت نمياد دنبالت؟: گفت. با قدمهاي سريع خود را به او رساند.  را گرفت دوباره به راه افتاد و شفق پشت سرشفلور

  !نه -

  !ولي من امروز منتظرش نموندم! چرا؟ مامان من با ماشينش مياد دنبالم -
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  !برگرد مدرسه! چرا؟ كار بدي كردي -

  !نميشه! نه -

  !بيا با هم برگرديم! چرا -

مامانم ناراحت ! من دلم ميخواد با تو بيام: ه سمت او برگشت و همچنان كه عقب عقب به راهش ادامه ميداد گفتشفق ب

  !بهش بگم هيچي نميگه! نميشه

  .باشه -

  تو چرا مامانت نمياد دنبالت؟ -

  .مامانم بايد مواظبشون باشه. من دوتا داداش كوچولو دارم -

  !خونمون اون باالس. اين در خونمونه:  را نشان داد و گفتفلور در. به روبروي خانه فلور رسيدند

  چرا خونتون اين جوريه؟: نگاه كردشفق با تعجب 

شفق : زني از داخل ماشين داد زد.  زبان بياوردر را بانديشه اشين پشت سرش و ترمز آن نگذاشت اما صداي بوق ماش

  !شتمكلي دنبالت گ! مامان چرا راه افتادي؟ مردم از نگراني! جون

خدافظ ! اسمش فلور وهابانه! مامان من دوست جديد پيدا كردم:  در سمت ديگر راننده دويد و آنرا باز كردطرفشفق به 

  !وهابان

  .مادر با ترديد نگاهي به سراپاي فقيرانه فلور انداخت و گاز داد

  

يگار كشيدن به كوچه باغ برنگشته به خاطر س. فلور آخرين كام را از سيگارش گرفت و ته سيگار را بين برفها انداخت

 به تن كرد ندبعد از آنكه جلوي آينه موهايش را شانه زده بود لباسهاي پسرانه اش را كه از برادرش به او رسيده بود. بود

وقتي مبصر . بعد از كشيدن سيگار برفها را از روي بوته كنار زد. و مستقيم پاي اين بوته كه برف روي آن يخ زده بود آمد

 فلور بوته را برانداز كرده بود و گل سرخ يخ زده را در ميانيترين قسمت آن بوته انبوه تشخيص ، سمت بوته رفته بودبه

دستش را كه برد تا آنرا بچيند چند جاي دستكش الستيكي اش به خارها گير كرد و سوراخهايي در آن ايجاد  .داده بود
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 و گل به همان شكلي كه را قرار داشتند،وز سبز بودند اطراف ساقه حتي چند برگ كه هن. لبخند زد. گل را چيد. ندشد

اليه اي يخ شفاف اطراف گلبرگها و ساقه و برگها را پوشانده بود كه اگر ميخواست آنها را بزدايد .  يخ زده بود،شكفته بود

به راه گذاشت و از قدم . گل سرخ سرخ بود. پس همانطور آن را در دست گرفت و مقابلش نگه داشت. گل خراب ميشد

، به يچيد و پس از طي كردن آن مسير همم را تا انتها پيمود و به سمت راست پچهاردهكوچه . مقابل خانه شان گذشت

به .  جلوي در ايستاد و با دستي كه گل در آن نبود زنگ زد.قسمتي از باغ كه در خانه بارمان به آن باز ميشد وارد شد

تو فكر ميكني : به آرامي از پله ها باال رفت و گفت. ارمان را روي بالكن بزرگش منتظر ديدب. آيفون جواب داد و وارد شد

  دوست مني؟

  !معلومه -

  .دوستا به هم گل ميدن. پس اين گلو بگير -

سرخ و تازه و زيبا . پر از شگفتي بود.  انگار از سياره ديگري آمده بود اين گل.بارمان با شگفتي گل يخزده را گرفت

  اينو از كجا آوردي؟: با تعجب پرسيد.  در يك اليه نازك و يكدست يخمحصور

  .بوته ها گل سرخ ميدن. از يه بوته چيدم -

ولي اآلن : ميخواست همقد فلور باشد. بارمان روبروي او نشست و نترسيد سر زانوهاي شلوار بوسش روي زمين بسايد

  !زمستونه

  .ار گل ميدنبوته ها  تو به. اين گل توي بهار در اومده -

. نميدانست چطور به او بفهماند كه اين چيز نادريست. بارمان براي اولين بار او را در آغوش كشيد و در آغوش فشرد

 اين را حدس زده "بابا مريضه"همان وقتي كه فلور گفته بود . بوي ترياك ميداد. لحظه اي درنگ كرد و او را بو كشيد

: و او را به داخل هدايت كرد! گرمه. بيا بريم تو: او را از خود جدا كرد و گفت. تندهميشه به بچه ها همين را ميگف. بود

اينو بذار : گل را به دست الهه كه در راهرو ايستاده بود داد و آرام گفت! ديگه ميشناستت.  ژانت هم باالست...برو بشين

  !مواظبش باش. ميخوام همينجوري بمونه. تو جايخي

  ناهار خوردي؟: گفت. زيك را كم كرد و نشستصداي مو. پيش فلور رفت
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  .يه كم بود نخوردم. نه -

  كدوم مدرسه ميري فلور؟. منم نخوردم. خوب اآلن با هم ميخوريم -

  .باالي باغه. طباطبايي -

  درست خوبه؟. ميدونم كدومو ميگي. آره -

  .نميدونم -

  معدلت چند ميشه؟ -

  .بيست -

  !خوب درست خوبه ديگه: بارمان خنديد

  .فلور لبخند زد

  چه جوري معدلت بيست ميشه؟. تو كه گفتي مشق ننوشته بودي: بارمان لحظه اي شك كرد

  .همه امتحانامو بيست شدم -

  انظباطتم كه حتما بيسته نه؟! آفرين -

  .اگه تو صف تكون نخوري دستمال ليوان داشته باشي و ناخنتم كوتاه باشه انظباط بيست ميشي. آره -

  طوني ميكني؟تو مدرسه شي -

  .درس ياد ميگيرم. نه -

دفعه بعد كه اومدي كارنامتو :  گفت"درس ياد ميگيرم؟"به همين سادگي؟ .  او راست ميگويد يا نه كهبارمان نميدانست

  مياري منم ببينم؟

  .باشه -

  به مادرت گفتي مياي اينجا؟ -

  .گفتم ميرم خونه ي دوستم. آره -

  نميپرسه دوستت كيه؟ -
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  .مشقامو كه نوشتم اومدم. ندارهكاري . نه -

  مگه ساعت چند تعطيل شدين؟! ساعت تازه يكه! چقدر زود: بارمان به ساعت گوچي خود نگاه كرد

  .ساعت دوازده -

  همه مشقاتو نوشتي؟: بارمان سيگارش را روشن كرد و به پشتي مبل تكيه داد

  .تمريناي رياضي هم نوشتم. آره -

  ...آفرين: بارمان زير لب گفت

  !حتما كارنامتو بياريا: و ادامه داد

  .امروز خانم بهم ستاره و مهر آفرين داد. باشه -

  !يه كادو. ناهار كه خوردي ميخوام يه چيزي بهت بدم: گفت. بارمان هم جواب او را با لبخندي داد. و لبخند زد

  سگ؟ -

  !ه از من ميگيرياز اين به بعد هر بار بيست بشي يه جايز. چون درست خوبه! جايزه ته! نه -

 ممكن است فلور بيستي هم در كارنامه  كهحتي به فكرش خطور نكرده بود. بارمان به اين فكر نكرده بود... چه ساده بود

  .داشته باشد

  چرا؟ -

  چرا چي؟: بارمان دود را بيرون فرستاد و خاك سيگارش را در زير سيگاري ريخت

  چرا بهم جايزه ميدي؟ -

هربار تو منو خوشحال كني يه . هربار بيست ميبينم خوشحال ميشم. چون من بيست دوست دارم: بارمان كمي فكر كرد

  .جايزه ميگيري

  . باشه -

اما اينبار با يك حوله قرمز هم اندازه فلور به . پس از نهار بارمان نگذاشت فلور تقاضا كند و خود او را به حمام فرستاد

  !اندازه بيستاي كارنامت! زه بازم هستتا! اين جايزه ته! ايناهاش: استقبالش آمد
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اگر فلور غلو كرده باشد چه؟ اگر بيست در كار نباشد؟ آنوقت فلور چقدر .  خود لعنت فرستادرلحظه اي مكث كرد و ب

فلور : شرمنده ميشد؟ زود نبود؟ اما لبخند فلور كه كمي نگاه يكسره اش را موج داد آتشي از دلگرمي در او روشن كرد

  !ار خنديديامروز سه ب

  .فلور باز لبخند زد

  !بپوش! اندازته! لباس! چند تا از جايزه هات اينجاست! بيا -

  .اينا قشنگن -

  !مال توان -

  .مرسي بارمان -

بارمان را ، ود را با بدن برهنه اش باال كشيدخ. كاري كه بارمان را در جا ميخكوب كرد. و در آن لحظه كار عجيبي كرد

بسته اي را . بارمان چند لحظه اي او را تماشا كرد و سپس برگشت و به سمت ميز رفت.  را بوسيدپايين كشيد و گونه او

 را ميخواند او با دقت از بين چيزهايي كه آن روز صبح براي فلور "سلطان قلبها"زماني كه فلور در وان آواز . برداشت

اينم يه ! اينا دفتر و مداد و اين چيزاس: ير هم بودتدارك ديده بود انتخاب كرده بود و ميان آنها اين بسته لوازم تحر

  !جايزه ديگه س

  .ميبرم. بذار همونجا. مرسي -

در آن پيراهن آستين ركابي قرمز و شلوارك سورمه اي بيشتر به .  بلندش را شانه زد–اينبار فلور راحت تر موهاي كوتاه 

از . براي سومين بار آن روز او را شگفت زده كردبارمان روي تخت نشست و در همان لحظه فلور . دخترها ميمانست

بارمان .  آنرا بين لبهاي بزرگ و گوشتالودش گذاشت و آتش زد،بسته سيگار روي ميز عسلي سيگاري بيرون كشيد

  !فلور نه: نميتوانست حركت كند

  چي؟ -

  !سيگار نكش -

  چرا؟ -
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 دروغ "فلور كوچيكي؟"د و چرا فلور ميفروخت؟  چرا خودش ميكشي"بده؟"بارمان چه جوابي ميتوانست به او بدهد؟ 

  .و خودش را دراز به دراز روي تخت انداخت! يكي هم واسه من بيار: چه ميگفت؟ گفت. بود

  .واست روشن ميكنم -

از گوشه چشم ژانت را ديد كه . ساعد را بر پيشاني گذاشت و چشمانش را بست. لبخند تلخي گوشه لبان بارمان نشست

او آنجا چكار ميكرد؟ نمايشگاه را سپرده بود به ! مواظبم باش ژانت: در دل گفت. دا كشيده و دم تكان ميدكنار تخت دراز

 با شلوار بوس عزيزش دراز كشيده بود و منتظر بود يك دختر هشت ساله كه ،كارمندانش و خودش آنجا روي تخت

اس زير به تن نميكرد برايش سيگار روشن كند؟ لباس باز آستين ركابي و شلوارك خيلي كوتاهي پوشيده بود و هرگز لب

دست به زير تختش برد و صداي برخورد . ديشب يك بطري اين زير بود. او را چه ميشد؟ چرا نمينوشيد تا خالص شود

همانطور كه دراز كشيده .  صداي فندك زدن متوالي فلور  كه سعي ميكرد سيگار روشن كند را پوشاند،بطري با پاركتها

اگر فلور را مست ميكرد بهتر نبود؟ سيگار را از دست فلور . وم بطري ويسكي را كه داغ داغ شده بود سر كشيدبود يك س

او چه . اگر فلور مست ميشد شايد راست ميگفت. دوباره آرنج بر پيشاني گذاشت. فلور كنار تخت نشسته بود. گرفت

كام عميقي از . را باز كرد و بطري را تا آخر سر كشيدچه بود؟ الي چشمانش ... ميكرد؟ او واقعا چه بود؟ كه بود نه

بارمان آرزو . فلور به جايي خيره بود و با دقت و مهارت سيگار ميكشيد .سيگار گرفت و از الي چشم به فلور نگريست

كر سعي ميكرد ف. فكر ميكرد... هر چيزي... يك چيزي... چيزي. كاش ميتوانست در مورد چيزي با او حرف بزندكه كرد 

حاال ميخواست فكر . ولي حاال اين را نميخواست. داشت موفق ميشد فكر نكند. داشت به آرزويش نزديك ميشد. كند

من شدم : فلور سكوت را شكست. درست وقتي الزمش داري رخت برميبندد و ميرود. تف به اين فكر. كند و نميتوانست

  .امروز گچ واسه كالس بردم. معاون مبصر

به زور . چه موضوع خوبي براي فرار از نگراني در مورد شلوار بوس گرانقيمتش. چه موضوع خوبي. بخند زدبارمان به زور ل

  ديگه چه كار كردي؟! آفرين: گفت

  .امروز خانوم منو بوسيد -

  ديگه چكار كردي؟. حتما خيلي دوستت داره... آفرين: و باز بارمان با زحمت گفت
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  .امروز با مبصرمون دوست صميمي شدم -

تا كجا بايد ادامه ميداد؟ او . ولي بيهوده ديد. باز خواست بپرسد ديگر چه كرده است. بارمان باز خواست بگويد آفرين

  فلور راست ميگي كه اسم همه داداشات امير داره؟: پس ترديدش را بيان كرد. نميخواست باخبر بشود. ميخواست بداند

  .آره -

بابات كار : ويسكي داغ او را در بر گرفته بود. ايد ميگفت؟ لحنش تغيير كرده بودبارمان چه ب. انقدر سريع. انقدر صريح 

  نميكنه؟

  .ترياك ميكشه. نه مريضه -

  ميدوني ترياك چيه؟ -

  .من فقط سيگار ميكشم. ولي من ازش بدم مياد. آره -

روزي چندتا : مي انداختدنيا به شكل زيبايي دور سرش ميچرخيد و انگار وزني روي سرش . بارمان در تخت جابجا شد

  ميكشي؟

  .بعضي روزام نميكشم. يه دونه -

  .بارمان نفس راحتي كشيد

و كمي عقب رفت و براي او جا . فلور هروقت خسته شدي ميتوني كنار من دراز بكشي: حس كرد ميخواهد اين را بگويد

بارمان تو ميخواي كاري : تكرار مي كردباز خط كور ذهن بارمان را . فلور سيگارش را خاموش كرد و دراز كشيد. باز كرد

  با من بكني؟

  چرا اين را ميپرسيد؟ آن هم از او؟ از او كه ديگر به تنفر از اين كار رسيده بود؟ چرا ميپرسيد؟. بارمان سست شده بود

  فلور چي ميگي؟ منظورت چيه؟ -

  . استحس كرد شوك دوباره اي كه به او وارد شده لحنش را محكم تر از قبل كرده

  .ميخوام بدونم -

  چي رو؟ -
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  .تو كتاب فارسيمون بود. تو تصميم گرفتي با من كاري بكني؟ من ميدونم تصميم چيه -

  ...منظورت چه كاريه؟ من نميفهمم: بارمان تاق باز خوابيد و دوباره ساعد بر پيشاني گذاشت

 ،دست كوچك فلور پايين شكمش. فتاد اگر تنش آنطور سنگين نبود از تخت پرت ميشد و روي ژانت مي ا؛باز هم شوك

  .اين كارو ميگم: بين دو پايش را لمس ميكرد

  چرا؟ چرا او انقدر صريح بود؟

  !من اصال نميخوام... نه فلور: فقط زير لب گفت. بارمان حتي نميتوانست آن دست كوچك لعنتي را پس بزند

  .خيالم راحت شد. خوبه:  خود دستش را كنار كشيد و گفت،فلور

  فلور ميتوني بلند شي؟: بارمان افكار پراكنده را از ذهن راند و بغض را فرو داد.  اي به سكوت گذشتلحظه

  .آره -

  .پس برو يكي از اون بطريا كه تو يخچال شيشه اي كنار وان حمامه برام بيار -

  .باشه -

. ن آن را گرفت دوباره دراز كشيدلحظه اي بعد بطري سرد را روي سينه بارمان گذاشت و وقتي بارما.و به آرامي برخاست

  .اين چيه كه ميخوري؟ بوي خوبي ميده: فلور پرسيد. بارمان جرعه اي فرو داد

  .فقط. آدم بزرگا ميخورن. به اين ميگن مشروب -

  .و باز سكوت

  .تو هم بوي خوبي ميدي -

  .يكي بهت ميدم. بوي عطره -

  .و باز سكوت

  فلور تا حاال كسي باهات كاري كرده؟ -

   چرا نپرسد؟:گر حريمش شكسته بوددي

  .آره -
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  ".چه همه اميدش بر باد ميرفت". بارمان بغضي ديگرش را با جرعه اي ديگر فرو داد

  .پاشو يه سيگار برام روشن كن -

فلور پيش از آنكه آن را به دست بارمان بدهد يكبار ديگر بويش كشيده . يك كاپتان بلك. سيگاري ديگر در دستش بود

  .بود

   باهات كاري كرده؟كي -

  .اول بابام بود -

  .اشكش سرازير شد. بارمان ديگر سعي نكرد

  .گريه كردي؟ بوي اشك اومد -

  ديگه؟. دود رفته تو چشمم. نه -

  .چند بارم طلبكاراي بابام -

ينكه او نه به خاطر ا. ميخواست پنجه اش را زير گلوي او بفشارد. بارمان ميخواست بلند شود و او را به ديوار بكوبد

ميخواست بفهمد آن كثافتها چه بر سرش . ميخواست از او حرف بكشد. ميخواست بفهمد. گذاشته بود با او كاري بكنند

  .چه خودش هم يكي از آنها بود. آورده اند؟ ميخواست بپرسد آن وقت مادرش كجا بوده؟ پدر كه هيچ

  ي فلور؟كِ -

  .بابام كرد. اونوقتا. نميرفتم مدرسه -

  ا چي؟طلبكار -

  .خيلي بود. نميدونم -

 چه آن كور سوي اميد به بودن خدايش  امروز ظهر اينجا روي ،او حتي خدايي نداشت. بارمان نميدانست كه را صدا بزند

پس به كه بايد .  كنار يك دختر هشت ساله مرده بود، زير جرعه هاي شراب، در آن اتاق تاريك پر از دود،تخت مجللش

  .لبريز شده بود... نه. قدر جا داشت؟ ظرفش داشت پر ميشدميگفت؟ مگر بارمان چ

من هيچ كاري با تو ... نه فلور: بوسه اي بر گونه او زد و گفت. به بغل چرخيد و توله سگ كوچكش را در آغوش كشد
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  ...هر روز. فقط بيا پيشم... من دوستت دارم... نميكنم

  !بي ميديتو خيلي بوي خو:  توله سگش سينه او را عميق بو كشيد

  

  .بله. اجازه خانم -

  كجاست؟ -

خونشون . اجازه خانم. ولي پنجره نداره. يه بالكن داره كه توش يه دره. درشون كوچيكه. مچهاردهسر . اجازه خانم -

  .كثيفه

  وهابان اينا فقيرن؟. اجازه خانم: شفق با صداي زيرش ادامه داد. حسيني گوشي تلفن را برداشت و شماره اي گرفت

هنوز . سالم آقا مراد: پشت گوشي گفت.  به او نشان داد و به او فهماند لحظه اي صبر كند1ني با انگشت اشاره يك حسي

 يه در كوچيك داره با يه بالكن كه ،مهچهاردهشفق ميگه خونشون سر ... واسه همون دختره زنگ زدم... نرفتين سر كار؟

... فقط دفترم ببرين... نه... ظهر زود بياين خونه. باشه... بتونين برين؟فكر ميكنين ... يه در توشه ولي ميگه پنجره نداره

  ...خدا به همراتون

ممكنه فلور اينا فقير باشن ولي تو نبايد به ... خرسندي جان: گوشي تلفن را روي دستگاه گذاشت و رو به شفق گفت

  .اينم يه رازه بين من و تو. كسي بگي

  

بلند شو برو خونت به ! زشته به موال! آخه ناصر شرم داشته باش: يش ميكشيد گفتمليحه كه پارچه اي روي دوقلوها

  !از بچه هام شرم كن! مادر پدرت برس

زانو . من راه نميتونم برم ناصر: ادامه داد. و با سر به دو دختر چهار و شش ساله كه كنار ديوار كز كرده بودند اشاره كرد

  !نذار ذلت زن عموتو ببيني. ندارم

واسه خودت و بچه هات . زن عمو من كه واسه خودم نميگم: ر استكان چاي را با هورتي به گلويش فرستاد و گفتناص

  !اكبر و مرتضي هم راضين! ميگم
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اين خونه : همچنان كه آنرا چرق چرق ميجويد ادامه داد. استكان را با صدا در نعلبكي گذاشت و قندي در دهان انداخت

اكبرم كه ! آقا داداش ميگه اگه زن عمو راه بياد مشكلي نيست! ما داريم ضرر ميكنيم! ته باالكه اآلن نشستين قيمتش رف

  !حرفش حرف مرتضاست

  !مرتضي ديگه چرا؟ اون كه خودش زن و ناموس داره: مليحه با گوشه روسري اشكش را پاك كرد

  زن عمو يعني ما از سيف الهم كمتريم؟ −

  ...روز چشم تو چشم سيف اله هر ! اين فرق داره! آخه ناصر −

از بيرون . مليحه حرفش را ناتمام رها كرد و چشم به در دوخت. زنگ خانه به صدا در آمد و ميترا به سمت در دويد

اجازه هست ! يااله: صداي صحبت مردي با ميترا به گوش ميرسيد و پس از لختي صداي مردانه از پشت در گفت

  صاحبخونه؟

  !بفرماييد تو: ند آب آورده برخاستن او را مشكل ميكردزانوهاي. مليحه به سختي برخاست

مرد كه ظاهري فربه و ريش جوگندمي انبوهي داشت و پيراهن سپيدي بر تن كرده بود وارد شد و كنار در ورودي 

بفرماييد كنار چراغ گرم بشين حاج : مليحه گفت. ميترا پشت سر او دويد و در جاي قبلي خود جا خوش كرد. نشست

  !آقا

نه خواهر : مرد پاسخ داد.  به پشتي كوچك تكيه سپرد، كنار ديوار نمدار،صر كمي خود را كنار كشيد و روي ملحفهنا

  .عرض كوچيكي داشتم. زياد مزاحم نميشم. همينجا خوبه

  امري بود؟! بفرماييد حاجي: مليحه كه باز نشسته بود خود را به سمت مرد كشيد و استكان چاي مقابلش گذاشت

جسارتي نباشه ما وظيفه داريم . خدمتگذار مسجد اين پايين هم هستم.  من معتمد محل پايين باغ هستمخواهر -

گفتم . تحقيق ميكنيم در باب معيشت همسايگان كه به شما رسيديم خواهر. درخصوص حال همسايگان باخبر باشيم

بدونين تشريف بيارين مسجد و اطالع  عرض كنم هروقت احتياج به چيزي داشتين مارو برادر خود ،خدمت برسم خواهر

  . ما هركاري از دستمون بر بياد مضايقه نميكنيم،بدين

  !اينا مستحق نيستن. حاج آقا ببين: به جايش ناصر پاسخ ميداد. مليحه سر به زير انداخت
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 كي مياد؟ مليحه صداي: صداي پدر خانواده از اتاق در بسته اي به گوش رسيد. مراد نگاهي به اطراف خانه انداخت

  !غريبه س

  !ناصر اينجاست. شما بخواب. حكمت آقا مهمونن -

بفرماييد به تحقيقتون تو . شما نگران نباش. من و داداشام به اينا ميرسيم. من برادر زاده شوهرشم: ناصر ادامه داد

  .همسايه ها ادامه بدين

  .اي مردمه خواهراينا هداي: مراد اعتنايي نكرد. طعنه از لحن نكبت بارش بيرون ميريخت

  ...بازم ميگم! ناقابله. اآلن جنگه و بيش از اين فعال از دست ما خارجه. زياد نيست: و بسته اي بين خودشان گذاشت

سپس كنار در . برخاست و بسته را روي زانوهاي مرد كه دو زانو نشسته بود گذاشت. اما ناصر نگذاشت او باز بگويد

  .مستحقا منتظرتونن. بفرماين. ميگيرناينا صدقه ن! حاجي: ايستاد و گفت

پس همانطور كه سر به زير آمده بود سر . خواست نگاهي به ناصر كند اما حس كرد نگاهش پرخشم است. مراد بلند شد

  ...دست حق به همراهتون برادر: گفت. به زير ترك كرد

  

  سلطان قلبم تو هستي تو هستي دروازه هاي دلم را شكستي -

خداي نداشته اش را . هايي كه زير هم چيده شده بود نگاه كرد و در انتها به عبارت شاگرد ممتاز رسيدبارمان به نمره 

پيمان ياري به ": همچنان كه آواز را ادامه ميداد به سمت اتاقش رفت. شكر كرد و كاغذ را تاكرد و روي ميز گذاشت

  "يار ديگر نبندم دلم راقلبم تو بستي با من پيوستي اكنون اگر از تو دورم به هر جا بر 

  .من اينجاها رو بلد نيستم: فلور از داخل وان فرياد كشيد

! من يادت ميدم: ديگر آن شلوار بوس خوشگل را نپوشيده بود. بارمان دويد و كنار وان كه خيس بود روي زمين نشست

   اينو ميخوني؟چرا: پرسيد. با خنده كمي آب به صورت فلور پاشيد و فلور هم جوابش را همانطور داد

  .واسه سلطان قلبم -

  مگه تو سلطان قلب داري؟! اووووو: سعي كرد متعجب به نظر برسد. بارمان چشمانش را گشاد كرد و لبخندي بزرگ زد
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  .ولي شايد يه روز بياد تو قلبم. نه -

  كي؟ -

  .سلطان قلبم -

  !پس هنوز نداري؟. آهان -

  ببينم مگه يه سلطان تو قلب جا ميشه؟ -

  .كسي كه مياد تو قلب سلطان ميشه. سلطان نمياد تو قلب فلور: چطور بايد جواب ميداد؟ گفت. ان كمي انديشيدبارم

انگار خاك را از خود . آب را با دست از سرو صورتش ميتكاند. فلور برخاست و كاري كرد كه به نظر بارمان خنده دار بود

  .قلب بايد خيلي بزرگ باشه كه كسي توش جا بشه. كسي تو قلب جا نميشه. به هرحال: جواب داد. ميتكاند

چون . هربار كه ميخونمش قلبم بزرگ ميشه. اما من اينو ميخونم: ادامه داد. و قدم به بيرون وان جلوي بارمان گذاشت

  .اينجوري شايد يه روز انقدر بزرگ بشه كه يكي توش جا بشه. قويتر ميزنه ميفهمم بزرگ شده

  !همه همينجورين. مطمئن باش يه روز يكي توش جا ميشه:  خيس بود در آغوش گرفتبارمان او را همچنان كه

  .باشه -

انگار جوابش . آيا او باهوش بود؟ يا احمق بود؟ اين سوال بارمان را ديوانه ميكرد. چه زود پذيرفت. بارمان نگاهي به او كرد

  خشكم نميكني؟: د آوردصداي فلور او را به خو. را در جزيره اي كشف نشده دفن كرده بودند

  !وايسا! چرا! آهان آره: بارمان تكاني خورد

  تو فهميدي كه ما فقيريم؟: فلور همچنان كه حوله قرمزش به سر و صورتش كشيده ميشد گفت

  اگر او باهوش بود و ميفهميد چه؟. نميخواست او را به اصطالح بپيچاند. بارمان مكثي كرد

  .فهميدم. خوب آره -

  .ز لباسام و خونمون معلومها. ميدونستم -

  خجالت ميكشي؟. آره معلومه: بارمان سعي كرد خود را بي تفاوت نشان دهد

  از چي؟ -
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 چه آنطور ،اين چه سوالي بود كه ميپرسيد؟ معلوم بود كه خجالت نميكشد. به خود لعنت فرستاد. بارمان باز مكث كرد

  !از اينكه لختي: له را به تن فلور ميكشيددوباره حو. محكم و استوار زندگي ميكرد و دروغ نميگفت

  !پرنده هام لباس ندارن! سگ و گربه ها هم لختن! نه بابا -

  . ولي سعي كن هميشه لباس بپوشي! خيلي خوبه -

  .باشه -

او . باز فلور چه زود قبول ميكرد. بارمان كه حاال پشت به فلور كرده بود تا برود و لباسهايش را بياورد باز ايستاد

به . "باشه": از مادر كه متولد شده بود و چشم باز كرده بود گفته بود. نوشتش را هم به همين سادگي پذيرفته بودسر

وقتي روبروي . اما باز لباس زير در كار نبود. بارمان رفت ولباسها را آورد و يك به يك به تن فلور كرد. همين سادگي

 دستش روي دستگيره مانده بود و از خنده ،ه بود دستگيره را بچرخاندفروشگاه لباس زير دخترانه ايستاده بود و خواست

مردي كه هر ماه يا هر .  به خودش ميخنديد.  طوري كه رهگذران برگشته بودند و به او نگاه كرده بودند،ريسه رفته بود

ساله لباس زير  حاال خجالت ميكشيد براي يك دختر بچه هشت ،دو ماه يكبار دختر جديدي را زير پاهايش ميگرفت

! ورود آقايان ممنوعه! آقا: فروشنده زن كه مقنعه اي را محكم دور سرش پيچانده بود به سمت در دويد و گفت. بخرد

گفته .  عقب كشيده بود و ديده بود رهگذران با نگاههايي نه چندان جالب به او نگاه ميكنند بارمانتابلو رو نميبينين؟

زن فروشنده لبخندي زده بود و ! هشت سالشه... مادرش مسافرته... ه دخترم بخرممن ميخواستم واس.. ببخشيد: بود

 براي آن مرد كه از ظاهرش مشخص بود بود  باالش هم و قيمتشتبرگشته بود تا يكي از آن ها را كه تور هم رويش دا

اماني كه احتماال صورتي هم خجالت ميكشيد آن خوشگلهاي م. اما بارمان فلنگ را بسته بود. بسيار ثروتمند است بياورد

. وقتي داشت شلوارك فلور را به پايش ميكرد دوباره به ياد آن افتاد و لبخند زد! بودند را در دستهاي ضخيم خود بگيرد

. او دهاتي بود شايد سليقه اش براي بچه هاي خودش خوب باشد... محترم نه. شايد الهه را بفرستد... باالخره بايد ميشد

  !مروز ميخوام يه چيزي بهت بدما! فلور: گفت

  امروز چيه؟! اووووووو -

  اداي منو درآوردي؟: بارمان خنديد
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  .تعجب كردم. نه من ادا درنميارم -

ديگر حالش از اينكه به هوش او فكر ! چه به جا به او طعنه ميزد. بارمان بادي به غبغب انداخت و با خنده به او نگريست

. يه كاپشن قرمز و گرم كه دستكش هم داره. كاپشن: گفت. كارنامه را مالك قرار دهدتصميم گرفت . كند به هم ميخورد

  . هر وقت دستكشاشو نخواستي با دكمه به آستينش وصل ميشه

  .چقدر سخت: فلور مكثي كرد

  .بيا ببينش. اصال الزم نيست دكمه ها رو باز كني. نه راحته -

  .فلور رفت و كاپشن پيچيده اش را به تن كرد

  وب اين چه فايده اي داره؟خ -

  !گرمت ميكنه -

چه فرقي ! اونم گرمه: فلور بي اينكه نگاهش را برگرداند با سر به كت قهوه اي خود كه گوشه اي افتاده بود اشاره كرد

  داره؟

  !رهاين قشنگت: چه فرقي داره؟ گفت. اونم گرمه. فلور راست ميگفت. چقدر بارمان احمق بود. بارمان سر به زير انداخت

  !گناه داره. من دوستش دارم. ولي حاال كهنه شده. اونم يه روز قشنگ بوده: فلور گفت

  چي گناه داره؟: بارمان گفت

  !ناراحت ميشه! اون كته -

 كه اينطور عجيب عشق ميورزيدند را ،چقدر اين چشمهاي سياه درشت با آن نگاه خيره. بارمان با دهان باز لبخند زد

بعد هم .  جلوي او زانو زده بود صورتش را به سمت خود كشيد و نوك دماغش را بوسيدهمچنان كه. دوست داشت

هر كاري دوست داري . هئاون مال تو. به هر حال: گفت. اما نه آنطور كه لبهاي دختران ديگر را ميبوسيد. لبهاي فلور را

  . باهاش بكن

  .ميدمش به ميترا و فرانك -

  !!!خيلي خوبه -
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  . ناهار پيتزا داريمپيتزا دوست داري؟ -

  پيتزا چيه؟ -

  

خانم مدير چيزي شده؟ زود :باباي مدرسه در را باز كرد. هنوز آسمان كامال روشن نشده بود كه حسيني در مدرسه را زد

  !اومدين

  !كار زياد داشتم زود اومدم. چيزي نيست مش كاظم -

  !بفرماييد خانم مدير -

اب به چشمان عذرا و مراد نيامده بود و سحر كه به قصد روزه برخاسته حقيقت اين بود كه تا صبح خو. و كنار رفت

مراد ميگفت بايد كساني را بفرستد براي . بودند و نماز را به جا آورده بودند رو در رو و  آرام با هم گفتگو كرده بودند

 معتاد به چه نه ي آن مرد و در خا بودهچه كسي برادرزاده شوهر معرفي كرده بود تحقيق و بداند آن پسر كه خود را

 چرا ديوارها زرد و نمناك ،مراد ميگفت اگر او راست ميگويد و آنها مستحق نيستند. كرده استقصد سلطه جويي مي

بودند و آن دو طفل از چه رو آنطور درهم كز كرده بودند تا سردشان نشود؟ به عذرا دلداري ميداد كه نگران نباشد و 

 پيشاني شوهرش را بوسيده ،عذرا يا علي گفته بود. بسپارد تا او هرچه خدا صالح ميداند بكند) ع(ميگقت آنها را به علي 

حاال باز پشت ميز پرونده فلور را ورق ميزد و حتي يك . و بعد به اوست) ع(بود و گفته بود اميدش اول به خدا و علي 

ر در پرونده ذكر شده بود كه فلور مشق هفت با.  به جز مشقها، هميشه بيست،هميشه آرام. مورد انظباطي نميديد

دستنوشته معلم تازه كاري كه كالس اول را تدريس .  سال قبل بودربوط بهبار م دو. ..در اسناد سال قبل نيز. نمينويسد

 آيا بعد از آن فلور مشق نوشته بود؟ ارفع بي هيچ. و نه بيشتر. يكبار ماه آبان و يك بار ماه آذر.  اما فقط دوبار،ميكرد

ن زمان كه خون از در و ديوار كشور ميباريد و همه به آدر . بي هيچ حرفي. دليلي در پايان سال استعفا داده و رفته بود

آيا او از فلور هم . دنبال شغلي و نون و آبي بودند ارفع رها كرده بود و به كميته پيوسته بود تا دوره بيفتد و كمك كند

عذرا از جا بلند شد و به سمت . ه بود و برگشته بود و باز به مدرسه برنميگشتچيزي ميدانست؟ چند بار به جبهه رفت

كلمه مجرد .  آنرا ورق زد و مشخصات ارفع را يافت" كالس اول–معلمها ":  بيرون كشيد راپرونده اي. بايگاني ها رفت
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 بي اينكه به زمان بينديشد آيا حاال ازدواج كرده بود؟ گوشي تلفن را برداشت و. جلوي وضعيت تاهل به چشم ميخورد

  !بفرماييد: صداي خواب آلود مردي از پشت تلفن گفت. شماره را گرفت

  .با خانم منا ارفع كار دارم. حسيني هستم. سالم آقا -

  ...گوشي: مرد بي حوصله گفت

  . اول وقت بودفقط. زياد هم زود نبود. شش و سي دقيقه: به ساعت نگاه كرد. عذرا از لحن بي حال او متوجه زمان شد

  !سالم خانم حسيني: صداي سر حال تر منا ارفع گفت

  بي موقع مزاحم شدم؟! سالم خانم ارفع -

  !همه بيدار بودن. فقط اون خواب بود... اين پدرم بود! نه -

  .ارفع جان من زياد مزاحم نميشم فقط سوالي داشتم -

  بفرماييد -

  .پارسال توي كالست بود. ارفع جان شما فلور رو يادت هست؟ فلور وهابان -

  .فقط سكوت روي خط تلفن بود. سكوت

  منا جان قطع شد؟ الو؟ -

  ...الو... نه: ارفع به آرامي گفت

  ...چشماش سياه بود... يادته؟ همون دختر كه سبزه بود -

  ...تا قيامتم چهرشو يادم نميره... نميخواد مشخصاتشو بگين... نه -

  فقط دوبار مشق ننوشت؟... دوبار نوشتي مشق ننوشتهتو پرونده ش ... خوب پس يادته -

  ...من معلم خوبي نبودم... منو ببخشيد خانم حسيني: گفت. ارفع مكثي كرد

  ...تو يكي از بهترين معلماي مدرسه! چرا ارفع جان -

  ...من بايد به شما ميگفتم... من نبودم خانم حسيني... نه -

  ...چي رو ارفع جان -
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  ... نمينوشتفلور هيچوقت مشق -

  ...چي؟ پس اون بيستا الكي: اين مانند پتكي بر سر حسيني فرود آمد

  !ولي همه رو درست مينوشت. خطش بد بود. اون واقعا بيست ميشد! نه: ارفع حرفش را قطع كرد

  خوب چرا نگفتي؟. چون هنوزم بيست ميشه. باور ميكنم: حسيني به آرامي گفت

كسي نبايد . يه جا كه فقط خودمون دو نفر باشيم. من بايد شما رو ببينم. نيخانم حسي: تفسپس گ. ارفع مكث كرد

  .بشنوه

چه رازي بود كه ارفع را با آن حال به استعفايش فراخوانده بود؟ او هميشه ميخواست . حسيني بي ترديد قبول كرد

. چهار در منزل شما خانم حسينيقرار ما عصر ساعت ... در اين روزگار جنگ كه همه به دنبال لقمه ناني بودند. بداند

  .او عصر دانشگاه است... نه. حتي زهرا دخترت. كسي هم نباشد

  

زني كه داخل آن نشسته بود و موهاي مش شده . كاديالك سفيد رنگ به آرامي پشت سر دو دختر مدرسه اي ميراند

 از آن ماشينهاي كميته را از آيينه  روسري اش را كمي جلو كشيد چرا كه يكي،خود را با كليپسي باالي سر بسته بود

اره روسري را عقب داد و دوباره حواسش را به دخترش و دختر بوقتي ماشين رد شد او دو. ك ميشودبغل ميديد كه نزدي

نميدانست آن دختر كثيف و وحشي چه در گوش عروسك زيباي . ديگر كه به گفته شفق دوستش بود متوجه كرد

شايد آن سگ . شفقش مثل هميشه خوراكي نميخورد. وحشتناك بود. ميزش ميخواندموطاليي و چشم آبي و تر و ت

ممكن بود آن حيوان به . به هرحال اينجا نبايد وارد عمل ميشد. سياه پولهاي شفق دوست داشتني اش را دزديده باشد

حتي اگر . با او دوست نباشدبايد ميگذاشت او از شفق جدا شود و بعد به نازنين دردانه اش ميگفت ديگر . آنها حمله كند

به دنبال آنها رفت و . الزم بود مدرسه شفق را عوض ميكرد و اگر وضع همينطور بود معلم سرخانه برايش ميگرفت

او چه ! به همين سادگي نبود... اما نه. اينجا آن دختر به خانه اش ميرفت. خدارا شكر. م رسيدندچهاردهباالخره سر 

و نه گونه ! او داشت آن توله سگ سياه را ميبوسيد! عروسك آمريكاييش كثيف ميشدندميديد؟ لبهاي سرخ و كوچك 

! داشت آن نكبتهاي بزرگ و بوگندو را ميبوسيد! داشت لبهاي او را ميبوسيد! اي كاش گونه اش را ميبوسيد! اش را
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ستش دست تكان ميداد شفق همچنان كه براي دو. از ماشين بيرون رفته بود و دست شفق را ميكشيد. طاقت نياورد

  !من خيلي ناهار ميخوام! بريم ناهار بخوريم! خيلي گشنمه! مامان گشنمه: گفت

  مگه زنگ تفريح خوراكي نخوردي؟: خرسندي كه همانطور او را به دنبال خود ميكشيد با فرياد پرسيد

 فلور گفت اگه خوراكي !نه مامان: شفق دستش را از دست مادر جدا كرد و جلوي او عقب عقب به سمت ماشين رفت

  !گشنمه! راس ميگه! نخورم ميتونم عين يه سگ ناهار بخورم

  پوالت كو؟ دادي به فلور؟! عين سگ؟: خرسندي او را در صندلي نشاند و در را به هم زد

  !ميخوام نگهشون دارم واسه روز مبادا! همه ش اينجاس! ايناها! نه مامان -

  روز مبادا؟ كي بهت گفته نگه داري واسه روز مبادا؟: ه دخترش نگاه كردخرسندي در جاي خود نشست و با تعجب ب

  !گشنمه! بريم ديگه! فلور ميگه مامان -

ما پولدارا روز مبادا نداريم شفق فهميدي؟ بايد همه پوالتو : خرسندي با عصبانيت ماشين را روشن كرد و فرياد كشيد

  !خرج كني

  .و گاز داد

هزار و :  به معلم سرخانه خود چشم دوخت و گفت، در كالس درسي در منزل خودشان.شفق از فردا به مدرسه نيامد

  ... بيست ويك

  ...معلم درسه: چشم از معلم برنميداشت

  

خود و شوهرش هفته اي سه روز را روزه ميگرفتند و امروز هم روزه .  عذرا چاي را دم كرد و ميوه ها را چيد هنگام،عصر

به مهمانخانه رفت تا مطمئن شود زيراندازها . ف چيد و براي افطارشان در يخچال گذاشتخرماها را هم در ظر. بودند

پس از آن . صاف جلوي پشتيها قرار دارند ولي متوجه گرد بر قاب عكس امام خميني شد و با يك دستمال آن را زدود

ز بعد از نماز غروب و عشا او هر رو.  گرچه خاكي بر آن نبود، كشيد"حسين"هم دستمالي بر قاب عكس پسر شهيدش 

عكس را بوسيد و .  با فرزند رفته اش گفتگو ميكرد راعكس را برميداشت و با يك دستمال در دست ديگرش ساعتي
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خواست تا گوشي تلفن را بردارد و . چهار و سي دقيقه و او هنوز نيامده بود. درجا گذاشت و به ساعت نگاهي انداخت

همچنان كه انتظار داشت ارفع آنجا بود با . به سمت در حياط دويد و آنرا گشود. آمدتماس بگيرد اما زنگ به صدا در 

  ...بفرماييد. خوش اومدي دخترم: يك دسته گل

آقا مراد شب . چادرتو دربيار دخترم: حسيني گفت. ارفع بر زيرانداز گلدار نشست و كمي به پشتي تكيه داد اما لم نداد

  . ديروقت ميان

  .رام شهيدتونه خانم حسينيبه احت: ارفع گفت

  .حسيني پيشاني او را بوسيد و سيني چاي و قندان را مقابل او گذاشت

  !من بي طاقتم كه از اين دختر بشنوم. خوب بگو دختر گلم -

  !بگين فرشته... دختر كه نه خانم حسيني -

  ...بگو... فرشته... آره: حسيني آرام گفت. و نگاهش را به گلهاي قالي دوخت

  كجا شروع كنم خانم حسيني؟از  -

  مگه چقدر هست كه بگي؟ ... از هرجا كه صالح ميدوني -

خدا مارو بيامرزه كه انقدر ... خدا مارو ببخشه... رنج دارم... خيلي درد تو سينه دارم... خيلي... خيلي هست خانم -

  ...ناشكريم

  ! اشكاتو پاك كن دخترمبيا! چي شده؟ اشكت در اومد: حسيني خم شد و دست بر زانوي او گذاشت

فلور مشق ... خانم حسيني: ادامه داد. ارفع يك دستمال از جعبه بيرون كشيد. و دستمال را به سمت او دراز كرد

اولين بار كه . هرچي ميديد تو ذهنش حك ميشد. هميشه اون نگاهش به تخته بود... هيچوقت نمينوشت... نمينوشت

  ...ديكته گفتم

  ... ايناهاش... ببينين: يك قاب بيرون آورد. تش را به سمت كيفش بردحرفش را قطع كرد و دس

ظاهرا قسمتي از يك . يك تكه مقواي قهوه اي كثيف قاب شده بود. حسيني قاب را گرفت و به سمت خود برگرداند

  .ستاره و دو مهر آفرين پنج ،و در انتها بيست... بابا آب داد... بابا... آب:  با دستخط كودكانه اي بر آن،جعبه شيريني بود
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  چرا قابش كردي؟: حسيني آن را بوسيد

  ...ميگن ساختگيه... خيليا باورش نميكنن... امروز آوردم شما ببينين... زده بوديم ورودي دفتر كميته -

  ...من بدتر از اينم ازش ديدم... بگو... خوب -

اولين بار ازش پرسيدم چرا دفتر نداري؟ ميدونين ... از فلور خجالت ميكشيدم چيزي به شما بگم... من به شما نميگفتم -

ايستاده ... همه شنيدن... بلند گفت... حتي آروم نميگفت... نميرسه دفتر بخريم. چي گفت؟ گفت بايد با پوال نون بخريم

روز ميديدم هر اما هر ... خجالت كشيدم به خدا... هيچي بهش نگفتم... بدون پلك زدن... به من نگاه ميكرد... محكم... بود

 ولي داشتم ،من معلمم... فلور فرق داشت... باور كنين خانم حسيني... معلمي كه شاگردش مشق نمينويسه اطالع ميده

. دعواشون كردم... تا اينكه يه روز ديدم چند تا از بچه ها مشق ننوشتن... ميديدم كه اون به مشق نوشتن احتياجي نداره

درمونده ... نميدونستم چه كار كنم. ان مشق نمينويسه دعواش نميكنين؟ عصباني شدم ميگفتن چرا وهاب،گريه ميكردن

  يادتونه همون روزو؟... از كالس بيرونش كردم... رفتم فلور رو دعوا كردم... ترسيدم... بودم

  ! گفت تنبيهش كنم. خودش اومد دفتر گفت من مشق ننوشتم... آره خوب يادمه: حسيني پاسخ داد

  ...سرد شد... چاييتو بخور: خنديدو در ادامه 

هفته بعد هم دعواش كردم ... يه بارم هفته بعد... يه بار اون موقع تو پرونده ش نوشتم: ارفع جرعه اي نوشيد و ادامه داد

ميگفت بابام مريضه دوا . اما ديدم بي فايده س... گفتم بذار به پدر و مادرش فشار بياره شايد يه دفتر مشق واسش بگيرن

  ...خوادمي

  ...باباش معتاده: حسيني آهي كشيد

عصرا با لباساي پسرونه كه واسش بزرگ كه فلورو چند بار ديده بودم ... اون موقع نميدونستم... بعد فهميدم... ميدونم -

من هميشه عصرا پدرمو كه پاهاش تو جبهه قطع ... يه پالستيك سياهم تو دستش بود... هم بودن تو كوچه ها ميگرده

... چند بار فلورو ديدم ولي اون فقط سالم ميكرد و به سرعت دور ميشد... بود با صندلي چرخدار ميبردم هواخوريشده 

ميدوني ... ولي قبول نكرد. يه روز تو راه مدرسه تنها گيرش آوردم و خواستم يه دفترو كه واسش خريده بودم بهش بدم

  به من چي گفت؟
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  چي؟ چي گفت؟ -

اگرم دوست ! من همينجوريم درس ياد ميگيرم! من دفتر نميخوام! برو واسش دوا بخر! ناه دارهگ! گفت بابات مريضه -

  !ولي بابات گناه داره! عيب نداره... داري هر روز تنبيهم كن

  چرا اينو نميفهمي؟! داري بچهآخه تو گناه : ضجه زد... بابات گناه داره: ارفع هق هق ميكرد و مرتب تكرار ميكرد

نميدونستم چه كار . منو شرمنده كرد: ارفع آرام شد و ادامه داد . و ليواني آب براي او آوردپزخانه دويدحسيني به آش

... از يه طرف خودش از يه طرف اون بچه ها كه نميخواستن مشق بنويسن... برام شده بود كابوس خانم حسيني... كنم

  ...و نميكنهطوري كه هيچكس اين كار... اما فلور خودش اين وضعو تموم كرد

  چه كار كرد ارفع؟ -

فلور اجازه . بهش گفتم مشقات كو؟ گفت وهابانم مشق نمينويسه... يه روز يه دختري به اسم مهتاب مشق ننوشته بود -

سرشو باال گرفته ... روبروي كالس... بعد برگشت... رفت اونجا... گفت برم پاي تخته يه چيزي بگم؟ بهش گفتم برو. گرفت

اما شما كه دفتر دارين بايد مشق ... پول ندارم دفتر بخرم... من فقيرم... خانومو اذيت نكنين... بچه هاگفت ... بود

  !بعد از پيشتون ميرن... حت ميشنمداداتون نارا... وگرنه دفتراتون ناراحت ميشن... بنويسين

ارفع .  از نعمت را بيان ميكرداين فرشته به زيباترين شكل قدرداني. هر دو در حالي كه اشك ميريختند ميخنديدند

من ! حتي بچه هايي كه درسشونم خوب نبود اقال مشق مينوشتن! از اون روز همه مشق مينوشتن! خانم حسيني: گفت

تا اينكه يه روز كه پدرمو برده بودم بيرون باز ديدمش ... هرجا نگاه ميكردم فلور بود و بس... شب و روز تو فكر فلور بودم

تا من بتونم با فلور حرف ... ازش خواستم برگرده خونه... به پدرم موضوعو گفته بودم... ك دستش بودكه همون پالستي

. من فرار نميكنم. نه: فلور ازم فرار ميكني؟ گفت: بهش گفتم... يستادنمي ااون فرار نميكرد اما .  فلوررفتم دنبال... بزنم

  .ينم بهش بفروشمپرسيدم پس چرا صبر نميكني؟ گفت راه ميرم تا يكيو بب

  بفروشه؟ چي؟: حسيني گفت

عصرا كه بچه ها پاي بخاري گرم نشستن و به . سيگار ميفروشه. سيگار: ارفع آخرين جرعه چاي سردش را هم نوشيد

  .سختي مشق مينويسن تا دو تا كلمه تو اون مغزشون بره اين بچه سيگار ميفروشه
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كوچيكتر از اونه كه بخواد كلك ! شايد حرفاي باباشو ميزنه... تر ميخرمكار ميكنم دف": به ياد آورد. حسيني الل شده بود

  "...بزنه

شب رفتم ... اون روز همه سيگاراشو خريدم و ريختم تو سطل آشغال... اين يكيو نميتونستم تحمل كنم: ارفع ادامه داد

  ...يه پسر جوون درو باز كرد... در زدم... تعقيبش كرده بودم... در خونه ش

  ...رناص -

  شما از كجا ميدونين؟ -

  ...منم برات ميگم... بگو -

ناصر ميگفت الزم . گفت ناصر بذار بياد باال. مادرش از باال شنيده بود. گفتم اومدم ببينمش. بهش گفتم من معلم فلورم -

اون . از مهمونم بهتره. ناصر اون معلممه: محكم گفت.  اما از پله ها پايين نيومد،فلور اومد دم در. فلور بياد دم در. نيست

  .اگه نذاري بياد تو من تو رو بيرون ميكنم. بايد بياد تو

خالصه من رفتم ! هيچوقت نفهميدم چرا! باور كن! انگار ناصر ازش ميترسيد: ارفع گفت. حسيني خنديد. ارفع خنديد

اگه بشه اسم چهار تا ... واقعا هيچي... يچيه... باور كنين... هيچي ندارن... بايد خونه اونا رو ميديدين... خانم حسيني... تو

مادرش دست منو ... نشستم كنارش. مادرش حامله بود... مالفه نازك و يه چراغو بذارين چيز ميشه گفت يه چيزي دارن

من بهش ميگفتم من هيچ كاري واسه فلور نكردم ولي اون باور ... ميبوسيد و ميگفت خيلي حق به گردن فلور دارم

انگار مادرش همه ... تا مثل پدرش نشه... ميگفت فلورو باسواد كنم تا مثل اون نشه... هم التماس ميكردب... نميكرد

اما ناصر داد ... گفتم نبايد فلورو بفرستين سيگار فروشي... اشكاشو پاك ميكردم...  سواد ميديدي داشتنخوشبختي رو تو

فلور ... عين كلمه شو به زبون آورد اون نانجيب... گفت زن خراببه من ... خانم حسيني... ميگفت به تو ربطي نداره... زد

من هميشه ميام ... من فردا ميام مدرسه... شما برين خونتون... به من گفت خانوم شما خودتونو ناراحت نكنين... اومد

 بيام مدرسه ناصرو اما صبح كه از در اومدم بيرون تا... اون شب برگشتم... اشكال نداره... مدرسه و هميشه بيست ميشم

... اما جلوي دهنمو گرفتن... ميخواستم جيغ بزنم... اونا منو گرفتن... با دو سه تا پسر همسن خودش نزديك در ديدم

گفت بي آبروت ... گفت نميكشمت... خانم حسيني... ناصر گفت اگه يه بار ديگه تو زندگي فلور دخالت كنم بيچارم ميكنه
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  ...ميكنم

من سه تا ... فقط خودم نيستم كه خانم حسيني: ادامه داد.  حسيني گذاشت و هق هق را آغاز كردارفع سر بر زانوي

  ...تو رو خدا منو ببخشين... منو ببخشين... خانم حسيني... مرد خونمونم پدرمه... خواهر ديگه هم دارم

  ...بلند شو... بلند شو! تو كه مقصر نيستي دخترم: او را بلند كرد. حسيني سر او را ميبوسيد

  

به دود سيگار كه به سقف ميرسيد نگاه  .سر به ديوار گذاشته بود و سقف را نگاه ميكرد. فلور به ديوار تكيه داده بود

صداي مادرش كه به آرامي با ناصر گفتگو ميكرد را ميشنيد و . يكي از همان سيگارهاي خوشبوي بارمان بود. ميكرد

آقا داداشو چجوري راضي ميكني؟ اين خونه ! زن عمو من هيچي: ش آرام باشدصداي ناصر را كه سعي نميكرد گفتگوي

  ميدوني چقدر كرايه ش ميكنن؟! ما داريم ضرر ميكنيم! خيلي داره گرون ميشه

  !شيرش خشك ميشه. گريه ش ننداز ناصر: برخاست و به آشپزخانه دويد. فلور صداي گريه ي بي مهاباي مادر را شنيد

  .ين چيزا شيرش خشك نميشهبا ا. نگران نباش -

  .پاشو بريم تو اتاق كارت دارم: سيگار نصفه اش را در ظرفشويي انداخت

  چكارش داري فلور؟ -

  ...چيزي نميشه... اميرا رو شير بده... نگران نباش ننه -

  چكار ميخواي بكني؟... فلور ننه -

  !پاشو ناصر... من قوي ام ننه... گفتم نگران نباش -

فلور در اتاق را بست و يك پشتي پشت آن . اين فسقلي چه ميگفت؟ به دنبالش رفت. بر لب داشتناصر پوزخندي 

صداي ناله مادرش را ميشنيد كه به آرامي و با گريه يك الاليي محلي براي فلور چكارم داري؟ : ناصر پرسيد. گذاشت

  .هشيرش تلخ ميش. بچه شير ميده. با ننه م كاري نداشته باش: طفالنش ميخواند

  .با اين گريه ها شيرش تلخ نميشه... نترس -

  .بعد شيرشو كه خوردم تلخ بود. من ديدم يه بار يه طلبكار بابام كرد. ولي اگه باهاش كاري بكني شيرش تلخ ميشه -
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  يادته؟: ناصر به او نگاه ميكرد

  . من فهميدم.منم تو اتاق بودم. ننه م فك ميكرد من نميفهمم. آره -

شيرش . فقط دست از سر ننه م بردار. اشكال نداره. هر كاري ميخواي با من بكن. بيا: از پا بيرون آوردسپس شلوارش را 

  .تلخ ميشه داداشام نميتونن بخورن

او را روي زمين ! ده ايـنـنميدونستم توام عين ننت ج: به آرامي گفت. ناصر كمربندش را باز كرد و به سمت او رفت

: در ذهن مرور ميكرد. چون نميخواست ببيند. اين وقتي بود كه فلور چشمانش را ميبست. انداخت و پاهايش را باز كرد

چيزي به ... يك. و در ذهن شمرد. تا ده كه بشمرم تموم ميشه. درد داره. داغ ميشه. همون اولش. يه كم درد داره. يه كم

... چهار. مد آن چيز سفت خيس شده استبه نظر مي آ... سه. عقب رفت. باز نميشد... دو. سختي سنگ بين پاهايش بود

انگار درد . جلو آمد... هفت. يكبار عقب رفت... شيش. ندبودشده گونه ها و گوشهايش داغ . كمي باز شد... پنج. فشار

بين . تمام شد... ده. چهار بار سريع عقب رفت و جلو آمد... نه. سريعتر عقب رفت و سريعتر جلو آمد... هشت. كمتر بود

  .خيس بودپاهايش 

  

  فلورم خوبي؟ -

  .يه كم خسته شدمامروز . آره بارمان -

امروز دير : بارمان روي تخت نشست و موهاي زبر فلور را كه صاف خوابيده بود و چشمانش را بسته بود نوازش كرد

  دوست داري بارمان منتظر بمونه؟. اومدي

  .امروز مواظب ننه م بودم. ببخشيد بارمان -

شايد ميخواست بهشتش كامل . نميدانست چرا وقتي كنار فلور بود دوست داشت گرم باشد. وشيدبارمان جرعه اي ن

  تو چكار ميتوني واسه ننه ت بكني؟... آخه كوچولو: بيني او را بوسيد. شود

  !بي غيرت. كر كنم همين روزا بميرهف. شوهرش نميتونه مواظبش باشه. من مواظبشم -

ناصر ديگه امروز و فردا . بارمان: فلور گفت. غروب بود و برف نرمي ميباريد.  نگفتبارمان سر به زير انداخت و چيزي
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  ميشه امشب پيشت بمونم؟. فردا هم جمعه س. نمياد

  !معلومه: بارمان دو بازويش را اطراف فلور گذاشت

  ...سلطان قلبم تو هستي تو هستي: فلور به آرامي زمزمه كرد

  منم؟: بارمان آوازش را قطع كرد

  ...هن -

  قلبت هنوز بزرگ نشده؟ -

  .خيلي زحمت كشيده بودم تا بزرگش كنم... امروز يه كم كوچيك شد... نه -

  .سيگاري برداشت و روشن كرد. بطري را بوييد و جرعه اي نوشيد. مكث كرد. بارمان بلند شد

  .م به من بده هيكي -

  كو؟. ديروزم يكي ازم گرفتي. فلور زياد ميكشي -

  .كشيدم -

  همينو با هم بكشيم خوب؟: ن كامي از سيگار گرفتبارما

  .باشه. پس بده دست من -

  .بارمان سيگار را به دست او داد و جرعه اي ديگر نوشيد

  فلور چرا قلبت كوچيك شد؟ -

  .كاش منم ميخوردم. خوشمزه س. تو چقد مشروب ميخوري. هروقت يه كاري باهام ميكنن قلبم يه كم كوچيك ميشه -

 و "باهاش كاري كردن؟": نصف بطري را سر كشيد. دوباره فكر لعنتي اش رفته بود به ناكجا آباد.  نميگفتبارمان چيزي

  باهات كاري كردن؟: دوباره نصف باقيمانده را

  .آره -

نوشيد و . با صدا در بطري را باز كرد. قهقهه ميزد. .. كه نه،ميخنديد. ديوانه شده بود. به سمت بطري ديگر. خيز برداشت

حتي دنيا دور سرش . تندي اش را نميفهميد. شيريني اش را نميفهميد. تلخي اش را نميفهميد. مثل آب. وشيدن
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بين دو پاي . آنجا بود.  فقط فلور سر جايش نبود. بود همه چيز سر جايش بود، كامال خوب،دنيا ثابت بود. نميچرخيد

 اين را براي  مرتباز ديروز! فلور دروغگو بود. توهم بود. بوداينها همه خياالت ... نه. اندام ظريفش. اندام كوچكش. كثيف

دوباره كنار تخت بارمان . فلور آنجا بود و با دقت از سيگار كام ميگرفت! خود تكرار كرده بود كه فلور دارد دروغ ميگويد

  !دماغتو بگير: يقه فلور را گرفت و او را بلند كرد. نشست

  چرا؟ -

  !بلند شو! يااله! فقط قورت بده! هرچي اومد تو دهنت مزه نكن!  بو نكشو محكم بگير! دماغتو بگير -

  .باشه -

! فقط بخور: بارمان بطري را سريع به دهان او برد و آنرا در دهانش چپاند. فلور با دست بي سيگارش دماغش را گرفت

  !بو نكش! بخور! هرچي ميتوني

با دستش . ديگر نفس نداشت. و باز نوشيد. كه بارمان گفته بودهمانطور .  تا جايي كه ميتوانست،فلور نوشيد و نوشيد

  .ممكنه حالت تهوع بگيري. آروم نفس بكش: بارمان صورت او را در دست گرفت. بطري را عقب زد

  اين چيه؟. بارمان -

  !تا ده بشمار... مگه دلت نميخواست بخوري؟ خودتو نگه دار! مشروب: بارمان فرياد كشيد

  ...هميشه تا ده تموم ميشه. مرمتا ده ميش. آره -

  چي ميگي؟ خوبي؟ -

  ...آره -

چشات مث چشاي سگاي وحشي : فلور گفت. چشمانش مثل چشمان گرگها بود. بارمان وحشيانه نوشيد. و لبخندي زد

  .ازاونا كه تو خيابونن. شده

  حالت خوبه؟ ميتوني بازم بخوري؟: پرسيدبارمان . كم كم لحنش تغيير ميكرد

  .خواممي. آره -

فلور باز بيني اش را گرفت و . اين يك سيگار مشترك استكه بارمان فراموش كرده بود . و كامي از سيگارش گرفت
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  خوبي؟: بارمان عصبي فرياد كشيد. تا جايي كه بطري را پس زد. نوشيدو نوشيد و باز نوشيد

  ...آره -

  ...بيا سيگارو بنداز اينجا. از تخت بيا پايين -

: فلور حواسش را جمع كرد و آنرا گرفت. ه به زيرسيگاري رفت و بارمان سيگاري ديگر به دست فلور دادسيگار تمام شد

  اينا جايزه س؟

  !مث يه سگ! قوي باش! چشاتو نبند! بكش! سيگار بكش! زود باش!  پاشو وپنج بار بشين! حاال بشين! وايسا! آره -

تلو ... سه .دنيا جور ديگري بود... كامي ديگر... دو... را بيرون دادكامي گرفت و دود ... يك! مث يه سگ: فلور تكرار كرد

  !پنج بار... تونستم: خود را در آغوش بارمان انداخت... پنج... كامي گرفت... چهار. خوردميتلو 

 باز !بدبختانه تو هميشه ميتوني! تو هميشه ميتوني: از جا بلندش كرد و بر تختش انداخت. بارمان بازوان او را فشرد

چشمان فلور را ميديد كه نيمه باز است و لبخندي كه . خود را بر فلور انداخت. نوشيد و بطري را به ميان اتاق پرت كرد

  ! تو عجب بوي خوبي ميدي: بر لبش بود

  كي باهات يه كاري كرد؟: بارمان يقه او را گرفت

  !ناصر -

  .و خنديد

  !مث يه سگ! من هيچوقت گريه نميكنم! گريه نكن: فلور اشكهايش را پاك كرد. اشك بارمان سرازير شد

  باهات چكار كرد؟ ناصر باهات چكار كرد؟ -

  ...اين كارو... اينو: به ميان پاهاي بارمان رساند. فلور به سختي دستش را تكان داد

ه دستش مي هرچه را كه ب. پرت ميكرد. فلور راست ميگفت. ديگر مطمئن بود. بارمان از جا پريد. به سختي حرف ميزد

آقا بارمان : الهه از پشت در گفت. در صدا كرد. ژانت زوزه اي كشيد و به گوشه باالي اتاق پناه برد. آمد پرت ميكرد

  اتفاقي افتاده؟

  !صداتو نشنوم! تا صدات نكردم نيا! برو! گم شو -
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. بارمان برگشت.  بوداز كشيده بر تخت درفلور بي تفاوت.  بشكند كهفقط ميخواست. نميدانست چه را. و باز پرت ميكرد

  !پاهاتو باز كن فلور! ببينم: به سمت او هجوم برد و شلوار آبي رنگش را بيرون كشيد

... درد ميكنه... دست نزني: فلور به آرامي گفت. بارمان سر به ميان پاهاي او برد. فلور بي هيچ مقاومتي اطاعت كرد

ود كه اين كثافتها رحم نميكردند؟ به كه ميگفت؟ بين پاهاي فلور را آخر مگر او چقدر ب. بارمان هق هق را آغاز كرد

: بارمان اشكهايش را با ران هاي او پاك كرد. فلور لبخند زد و از زير چشم به او نگاه كرد. بوسيد و چند بار بوسيد

  كمكت كنم؟... شلوارتو بپوش

  ...داره اندازه يه سلطان ميشه.. .داره بزرگ ميشه... فكر كنم قلبمه. من سنگينم... پام كن. آره -

بارمان . ژانت به او نزديك شد. بارمان سيگار را از دست او گرفت و ميان اتاق روي زمين نشست. و چشمانش را بست

  ناراحت شدي خونه زاد من؟... منو ببخش ژانت: گفت

  ...منم ميتونم خونه زاد باشم: زمزمه فلور آمد كه

من ... مث يه سگ... از روي بو... حتي اگه بري آمريكا ميتونم پيدات كنم... ا اينجا ميادبوت ت:  عميق بو كشيدشتوله سگ

چه داره بزرگ ... قلبمو ببين... خوب؟... تو هم گريه نكن بارمان... مث يه سگ... گريه نميكنم... عين يه سگ... قوي ام

  ...يه سگه.. من قلبم... ميشه

  .زمزمه هايش نامفهوم شدند

  

.  دور از همه بدبختيهايي كه مردم ممكن بود داشته باشند،دور از همه چيز! چه هفته خوبي! تت خوبي داشچه تعطيال

يك . آن توله سگ را بيرون انداخته بود و يك هفته نفس كشيده بود.  چه رنگارنگ در انتظارش بودند،چه ميمانيهايي

نه خيره . تاريكي اي كه هيچ چيز در خود نداشت. ود كرده ب"زندگي"هفته باز به تاريكي اش بازگشته بود و در آن 

 آنرا بزرگ  كهتاريكي اي كه قلبش كوچك بود و هيچ نميخواست. نگاهش ميكرد و نه ميان پاهايش كبود و متورم بود

گفته بود .  برنگردد كه گفته بود به اوفلور را به خانه فرستاده بود و. تاريكي اي كه آسوده و به دور از همه چيز بود.  كند

سهيل برايش دختري فرستاده بود كه حاال .  شايد هم هرگز نرود،كسي چه ميدانست. خودش به دنبالش ميرودكه 
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رحمت به صندلي او كه . بوداش  منتظر چهره ديگر زندگي ،منتظر او كه نه.  ديگر منتظرش بوديساعتي بود در اتاق

يه ... من واسه خودتون ميگم... آقا جسارت نباشه:  و آرام گفتسر به زير افكند. جلوي شومينه تاب ميخورد نزديك شد

شما رو به ... واسه معدتون ضرر داره... فقط مشروب ميخورين... شما يه هفته س فقط سيگار ميكشين... كم غذا بخورين

  ...جون بچه هام قسم ميدم آقا

مگه جون بچه هات چيز ... اينجوري قسم ندهرحمت چرا اينو ميگي؟ : بارمان كه تا آن لحظه ساكت بود ناگهان برگشت

  ...من كم كم خوب ميشم... برو مواظب بچه هات باش... برو... ميدوني كه نميتونم چيزي بخورم... مفته

  ...آقا ما نگرانيم -

وگرنه هرچي ! ديگه م منو به جون بچه هات قسم نده... خوب ميشم... نگران نباش آقا رحمت: بارمان لبخند تلخي زد

  ...يدي از چشم خودت ديديد

  .يك ارباب بايد نوكرش را اينطور تهديد كند هرچند نوكر ده سالي از او بزرگتر باشد

  ...آقا غالم شما هستن -

امشب ... به جاي اينكه نگران من باشي برو به فكر جشن امشب باش: بارمان ادامه داد. و خم شد و اداي احترامي كرد

  .ياد تو خونه ببينه چيزي به هم ريخته ستولد مادرمه نميخوام وقتي م

  ...تدارك همه چيزو ديديم... آقا همه چيز مرتبه: رحمت لبخندي زد

او . ميگفت مادرش آن شب به خانه برميگردد و در جشن با اوست. بارمان هرسال روز تولد مادرش را جشن ميگرفت

 ، مثل هرسال،چه جشني ميگرفت آن شب.  متنفر بوداز اين كار. هرگز سالگرد فوت مادرش را به كسي يادآوري نميكرد

چرا انقدر دست دست كرده بود؟ در اين . بايد زود او را ميفرستاد تا برود. به ياد دختر منتظر افتاد. شايد هم بهتر

اما . هم اسم خودش. يكساعت چه كسي در ذهن او به جاي او فكر كرده بود؟ يكنفر آمده بود كه اسمش بارمان بود

آن يكي بارمان . يك دختر كوچك كه اصال هم زيبا نبود. ي را ميشناخت به نام فلور كه او اصال نميشناختدختر

حتي . به دزديدن او فكر ميكرد مثل افسانه ها. دوستش داد و او ميفهميد كه آن يكي بارمان دارد عاشق فلور ميشود

فكر كرده بود پليس را به سراغ .  پر و بال خود ميگيرد فكر كرده بود خانواده اش را زير،كمي منطقي هم فكر كرده بود
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نام خانوادگي هر دو بارمان در ليست سياه بود حتي به . اما اين يكي بارمان مخالفت كرده بود. پسري به نام ناصر بفرستد

 آنوقت اگر پليس ردش را ميگرفت چه؟. آن بارمان گفت ممكن است زير نامش را با ماژيك قرمز هم خط كشيده باشند

همه اموالش را مصادره ميكردند، آنوقت بايد مينشست كنار فلور و سيگار ميفروخت؛ شايد هم مجبور ميشد فلور را براي 

دختري در اتاق ديگر منتظر است تا او . فلور را فراموش كن و از اينجا برو! اي بارمان خوش قلب!  نه...لقمه ناني بفروشد

  ! و منتظرم استا! برو! را براي كارش آموزش دهم

انگار فلور در نگاهش نشسته . با نگاهي غريب او را نگاه ميكرد. منتظرش بود. دختري آنجا بود. بلند شد و به اتاق رفت

نبايد خجالت ... نبايد بترسي: بارمان به تلخي گفت... اسمم پرينازه... نه: اسمت فلوره؟ دختر جواب داد: از او پرسيد. بود

... تو نبايد بترسي... خوب به حرفام گوش كن: او را روي بستر خواباندبارمان .  انداخت به اوم نگاهي با شر دختر...بكشي

كمي عصباني به نظر .  او را بيرون آوردهايلباسبارمان  "...باشه... خوب": آروم باش خوب؟ دختر سعي كرد آرام باشد

چقدر او تغيير ... حاال ديگه حرف نزن. هيچ وقت به من نگو باشه ".نگو باشه": گفت. او اينجا بايد آرام باشد... نه. ميرسيد

و روي دختر دراز ... حاال اولش يه كم درد داره: آن بارمان مهربان با اين دخترها كجا رفته بود؟ نميدانست. كرده بود

:  تا بگويد؛ برهنه با تن خيس و؛منتظر بود فلور آنجا بايستد. منتظر بود.  به سمت در:اما سرش را برگرداند. كشيد

. نيايدكه  گفته بود  بارمانخود. اما فلور آنجا نمي آمد. تا از روي اين دختر كنار برود.  تا او بلند شود"خشكم نميكني؟"

بعد . مگر كس ديگري جز آن دو در اين دنيا بود؟ كارش كه تمام شد از روي دخترك كنار كشيد و روي صندلي نشست

حرفهايي كه سالها بود به دختراني كه از كنارش ميگذشتند . حرفهاي تكراري. و حرف زدسيگاري آتش زد . شروع كرد

تا آنها را از آن اتاق تاريك و ترسناكي كه ممكن بود در آن حبس شوند . تا آنها را به خود بياورد. تا به آنها بفهماند. ميزد

 آن دنيا كه همان دو نفر در آن زندگي ميكردند از. اتاق شكنجه وجدان. اتاقي كه خودش در آن حبس بود. بيرون بكشد

و از آن حيواني كه نامش ناصر .  خودش و از آن دختري كه نامش فلور بود، ازاز آن دنيا. و از همه ساكنينش متنفر بود

 برو تو: ميشناخت؟ به دختري كه گفته بود نامش پريناز است گفت. كس ديگري را نميشناخت تا از او متنفر باشد. بود

  .و در آن اتاق را به رويش بست. من نيم ساعت ديگه برميگردم. حالت بهتر ميشه. آب گرم بشين

آقا همه : او ميگفت. و الهه نزديك شد. آقا كيك رو آوردن: رحمت به او ميگفت. از راهرو كه گذشت رحمت را دوباره ديد



   سامان-  سگ خانه زاد

 

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

65 

كه به دنبال هم ميدويدند و ژانت را پشت دو كودك رحمت . واسه كمك. كارگراي شهال خانم هم رسيدن. چيز مرتبه

بذار : يكي از بارمانها ميگفت!برين پايين بازي كنين! برين بيرون: رحمت ميگفت. سر خود داشتند از مقابلش گذشتند

آقا اون : محترم ميگفت. آقا بارمان شما خيلي بزرگوارين: رحمت به آن بارمان ميگفت. تو مهموني هم باشن. باشن

يكي ديگر از بارمانها سر محترم كه عاشق دختر بود و ! دلم واسش تنگه. شب مياد؟ دلم ميخواد ببينمشدختره هم ام

يكي ديگر از بارمانها . يكي ديگر از بارمانها بلند ميشد! فلور ديگه نمياد اينجا! نه: خود هرگز يكي نداشت فرياد ميكشيد

يكي ديگر كه با همه غريبه تر بود به اتاق پريناز . ر ميدادديگري دستو. يكي ديگرشان فرياد ميكشيد. سريع قدم ميزد

يكي . آن يكي بارمان كه دلقك شلوار بوس پوشي بود و ساعت رولكس هم ميبست به مهمانها خوشامد ميگفت. رفته بود

ازش كرد و آن يكي بارمان موهاي دختري را نو. ديگرشان با دختر يكي از دوستان تانگو ميرقصيد و لبهاي او را ميبوسيد

يك بارمان به ضبط هجوم برد و نواري كه .  نه مثل موهاي فلور زبر، وبه يكي ديگر از بارمانها گفت موهايش نرم است

يك بارمان ديگر اشك ريخت و مهمانها او را به تعجب .  سلطان قلبها ميخواند را بيرون كشيد و با فرياد پاره كردترانه

حاال فقط يك بارمان بود . م برودچهارده ژانت را كشيد و او را در پاترول انداخت تا سر بارماني ديگر قالده. نظاره كردند

  .خانه اي كه پنجره نداشت. كه پايش را بر پدال گاز ميفشرد و يخها را زير تاير خرد ميكرد تا روبروي آن خانه برسد

  

 كناري نشست و برف را ميان پاهايش ،يدشلوارش را پايين كش .فلور مشتي برف يخ زده از نرده روي بالكن برداشت

باز هم قلبش كوچك شده بود اما آن شب .  مثل يك سگ؛ اشكي نريزد كهسعي كرد. سعي كرد آهي نكشد. گذاشت

. خوبم. آره ننه: فلور جانم حالت خوبه؟ فلور جواب داد: زمزمه كرد. مادرش به كنار در ايوان خزيد. كوچكتر از هميشه

  ! من از بوشم ميفهمم اومده: و با لبخند ادامه داد. گفته هروقت بياد سه تا بوق ميزنه. ارمانميام اينجا منتظر ب

و .  او و خانواده اش،شايد چند روز راحت ميماندند. دندصداي در پايين را شنيد و ديد كه ناصر و برادرانش خارج ش

به جايي كه بارمان . هش را به كوچه برگرداندنگا. مادرش رفته بود. خيالش راحت بود. اميرهايش شير تلخ نميخوردند

حاال شبها هم نبايد چشمانش را . تا صبح چشم باز نگه ميداشت. شبها همينجا ميماند.  مي آمد سمت از آن،اگر مي آمد

 اين را از آخرين باري كه كنارش بود به ياد مي. اگر بارمان مي آمد و او نميفهميد چه؟ بارمان بوي اشك ميداد. ميبست
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با بوي اشكي كه از . بوي مادرش را ميداد. بارمان ميگفت دود به چشمم رفته اما فلور بوي اشك گريه را ميشناخت. آورد

بارمان يكبار به او . فكر ميكرد شايد قلب بارمان كوچك شده و از اين روست كه او گريه ميكند. دود مي آمد فرق داشت

مثل هر چيز ديگري كه . فلور هم پذيرفته بود. چراكه  نميگفت اما به فلور. گفته بود قلبش خيلي كوچك شده

اين ثروتمندا دنبال فقيرا . نمياد. سرما ميخوري ننه. فلور جانم بيا تو: گفت. مادرش باز به كنار در خزيد. ميپذيرفت

باهات كاري ميكنه؟ ... ننه: مادرش كمي نزديكتر شد. خودش گفت. چرا مياد: گفت. فلور نگاه از خيابان برنداشت! نميان

  . دوستمه. خيالت راحت باشه. هيچ كاري نميكنه. نه ننه: گفت. فلور باز نگاهش را برنداشت

  . اوناهاش. اومد ننه: بعد مثل يك سرباز ايستاد

كنار او در ماشين . خودش را راضي كرد و دويد. نكه صداي سه بوق به گوش برسد فلور در راه پله ها بودآپيش از 

بارمان از او . انگار نگاههاي فلور به او هم سرايت كرده بود. بارمان او را خيره مينگريست. ماشينت گرمه: تگف. نشست

. بارمان سرش را پايين انداخت. خيلي. آره: قلبت كوچيكه؟ فلور همچنان كه او را نگاه ميكرد پاسخ داد. فلور: پرسيد

  . ماشين را خاموش كرد

  نميري خونتون؟ : فلور پرسيد

  .مهمونيه. خونمون شلوغه... نه: جواب دادبارمان 

  چرا نرفتي مهموني؟ -

  .دلم برات تنگ شد: بارمان مكثي كرد

  .باشه -

يه . من خيلي خسته م. فلور: گفت. چقدر دلش براي شنيدن اين كلمه از اين دهان تنگ بود. بارمان نفس عميقي كشيد

  .هفته س نخوابيدم

  .منم يه هفته س نخوابيدم -

  دلت ميخواد بخوابي؟ -

  .آره -
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  .من تو ماشين پتو دارم. بيا بريم اين پشت بخوابيم -

  .اونجا بزرگه. بيا بريم خونه ما -

  .مث خونه ميمونه. اينجا فقط من و توايم. بعدشم. يه وقت ننه ت ناراحت بشه. نه -

  .باشه -

  از اينجا برم پشت؟: و دست از نگاه خيره اش كشيد

  .مثل ساندويچ ميشيم. ولي خوبه. تنگه. مياممنم از در . آره -

  . و خنديد و فلور هم جوابش را با لبخندي داد

فلور كي قلبت : آرام در گوشش زمزمه ميكرد.  فلورش را در بغل كشيد، بين شيشه هاي بخار گرفته،در گرماي زير پتو

  بزرگ ميشه؟

  .خيلي مونده. نميدونم -

: بارمان گفت. فلور اين را ميفهميد. باز بارمان بوي اشك گريه ميداد. كثافتها را ميدادبوي تن آن . او را بو ميكشيدبارمان 

  .سلطان قلبم اومده توش. اندازه يه قصر. من قلبم خيلي بزرگ شده فلور

  سلطان قلبت كيه؟ -

  .تويي -

  ...دروازه هاي دلم را شكستي... سلطان قلبم تو هستي تو هستي: فلور زمزمه كرد

  

پس آنها جشن گرفتند . رحمت به آنها ميگفت اگر آقا بارمان نيست ناهيد خانم هست. ت حال آقايش بد بودهالهه ميگف

  .و كيك را بريدند

  

. الهه به سرعت ميز كوچك اتاق آقايش را تدارك ديد. اآلن ميايم. ميزو بچين: به الهه گفت. بارمان فلور را خشك ميكرد

! آقا فداتون بشم! باالخره امروز يه چيزي ميخورن! خدارو شكر:  خوشحالي گفترحمت كه در گلخانه بود بي مهابا با
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  ! نباشم كه ناراحتي شما رو ببينم

ما هر چي داريم از شما : محترم كه داشت كف خانه را جارو ميكشيد و بقاياي مهماني شب قبل را ميزدود ادامه داد

  !هميشه واسه اين جشنا دعاتون ميكنن! ندعاي ناهيد خانم بوده شما دوباره خوب شدي! داريم آقا

  چي ميگن؟: فلور كه صداي آنها را نامفهوم ميشنيد گفت

  !آخه خيلي باوفاان! دارن تعارف ميكنن! اونا خونه زادن! گفتم كه: بارمان با خنده گفت

من قلبم . بارمان: تگف. فلور نشست و به ميز نگاه كرد. لباسهاي راحتي فلور را به تنش كرد و او را به ميز غذا برد

  .غذا توش جا نميشه. كوچيكه

  .ميره تو معده! غذا كه تو قلب نميره فلور: جواب داد. بارمان ظرف غذاي او را جلويش گذاشت

گفت چون . گفت معده ش خراب شدهدكتر . بردمش دكتر. ننه م از دهنش خون مي اومد بيرون. راست ميگي -

  خون نمياد بيرون؟چرا . منم معده م كوچيك شده. كوچيكه

  .سوپ كه بخوري معده ت بزرگ ميشه. سوپ بخور! نبايد بياد! نه فلور: بارمان زير چانه او را نوازش كرد

  .بخور. حاال بهانه نيار: ادامه داد. و دست او را بوسيد

: پرسيد.  بودبعد از يك هفته غذا نخوردن بلعيدن برايش سخت شده. لقمه اي غذا در دهان گذاشت و به سختي فرو داد

  بيست شدي فلور؟

  .آره دو تا -

  خانمت بوست كرد؟ -

  .جايزه گرفتم. آره -

  چي؟ -

  .چهارتا دفتر -

  بهشون گفتي دفتر داري؟ -

  .دفترارو دادم به ننم كه نگه داره واسه فرانك و ميترا. آره -
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  .كار خوبي كردي فلور -

  فلور كتاب قصه ميخوني؟ -

  .ي روزنامه خوندمول. من كتاب قصه ندارم. نه -

  روزنامه داري؟ -

  .آره پيدا ميكنم -

  تو روزنامه چي نوشته بود؟ -

  .بارمان هيچوقت روزنامه نميخواند

  .درباره جنگ نوشته بود -

  چي نوشته بود؟ بهم ميگي؟ -

  .نوشته بود ميخواد تموم بشه -

  راست ميگي؟ ديگه چي نوشته بود؟: بارمان تعجب ميكرد

  .بعد قاتلو اعدام كردن. و كشتننوشته بود يه مرد -

  از صدام هم نوشته بود؟ ميشناسيش؟ -

  .تو جنگ. صدام همونه كه پاي باباي خانوم ارفعو بريده. آره -

  صدام خودش پاي باباي خانم ارفعو بريده بود؟ -

  .ولي من باورم نميشه. خانوم حسيني ميگفت صدام بريده -

  چرا؟ -

  .تو جبهه نيست. صدام تو خونشونه. چون عكس صدام تو روزنامه بود -

  به خانم حسيني اينو گفتي؟: گفت. بارمان كمي نوشيد و به او خنديد

  .آخه ناراحت ميشه. نه -

  چرا؟ -
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  .ولي من ميدونم صدام نبوده. آخه ميگه صدام پسرشو شهيد كرده -

  پس كي بوده فلور؟ -

  . نيروهاي صدام بودن -

  ميدوني نيرو چيه؟ -

  .عكسشون تو روزنامه بود. واسه همين شده نيرو. صدام بهشون تفنگ داده. آدمنچند تا . آره -

  !پس باالخره تقصير صدام بوده... خوب -

  .شايد صدام خبر نداره پسر خانوم حسيني شهيد شده. نميدونم -

 آنجا بود به اين اگر ناهيد. بارمان قاشقش را در ظرف گذاشت و نگاهي به فلور كه مستقيم به ظرفش نگاه ميكرد انداخت

  بچه چه ميگفت؟

  .بارمان -

  جونم؟ -

  يعني كشتنش؟. شفق ديگه نمياد مدرسه -

  !حتما رفته يه مدرسه ديگه. شايد از اينجا رفتن! نه: بارمان ميخنديد

  .شايد -

  چرا او نگفته بود باشه؟

  !شك ميكرد

  !فلور شك ميكرد

  قلبش داشت بزرگ ميشد؟

  .ميشدشايد هم بزرگ بود و داشت كوچك 

  .بارمان نميدانست

  .من دوست دارم برم جبهه -



   سامان-  سگ خانه زاد

 

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

71 

  چرا؟! نه!  ئه-

  .آخه اونجا تفنگ بهت ميدن -

  تفنگ ميخواي چكار؟ -

  .ميخوام بكشمشون -

  كيو؟ -

  .نميدونم -

  قول ميدي؟! فلور تو نبايد بكشي: مچ او را گرفت. بارمان وحشت كرده بود

  .باشه: فكر كرد. فلور صريح جواب نداد

انقدر تغيير كرده است؟ چرا سريع نگفت باشه؟ چرا مكث كرد؟ چه چيز او را به فكر واداشت؟ ناصر بود؟ حتما چرا او 

  چه چيز ديگر ميتوانست باشد؟. بود

  

خانم حسيني . آن روز خانم حسيني به مدرسه نيامده بود و او نميدانست چرا. فلور با قدمهايي آرام از مدرسه بازميگشت

زنگ . لباسهايي براي خواهر و برادرانش داده بود.  و اخيرا هر روز با او حرف ميزد و او را ميبوسيدهر روز مدرسه بود

فلور به . آن روز خانم حسيني در مدرسه نبود. اما فلور آنرا براي خواهرانش نگه ميداشت. تفريح به او خوراكي ميداد

فكر كرد . م گفته بود خانم حسيني حالش خوب استاما ناظ. ناظم گفته بود ممكن است خانم حسيني مريض شده باشد

 ،عني يك آدم كه هيچ وقت برنميگردداو نميدانست يك شهيد ي. شايد پسر خانم حسيني برگشته و او خوشحال است

نميخواست وقتي به دنبال يك گل سرخ ديگر ميگردد . باز ايستاد و منتظر شد اطرافش خلوت شود. مثل يك آدم مرده

كوچه باغ كه خلوت شد در آن خزيد و به دقت مشغول . شايد گلش را هم ميديدند و آنرا ميچيدند. ندكسي او را ببي

. يك سنگ. اما زير برفهاي آب شده چيزي ديد. او هيچ گلي پيدا نكرد. برفها داشتند آب ميشدند. گشتن در بوته شد

 آنرا با برف تميز ،سنگ را برداشت. شتبزرگ بود و قرمز و خطهاي سفيد و آبي بر خود دا. يك سنگ كه قشنگ بود

 ناصر را ديد كه در طرف ،به سر كوچه باغ كه رسيد.  در كيفش انداخت و سپس به سمت خانه ادامه مسير داد،كرد
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  !فرار كن! فرار كن فلور: ناصر با فريادي بلند به او گفت. ديگر خيابان در جهت مخالف او ميدود

  .نممن فرار نميك: فلور به آرامي گفت

. يكي از آن ماشينهاي پليس را ديد كه آژير كشان به دنبال ناصر ميرود و به او تيراندازي ميكند. در جايش ايستاده بود

فلور پشت درختي . وقتي به در خانه شان نگاه كرد ديد دو پليس زير بغل پدرش را گرفته اند و او را به ماشيني ميبرند

مثل همان قاتل كه . شايد اعدامش كنند. شايد او را بكشند. يرت را ميبردندداشتند بي غ. در همان نزديكي ايستاد

منطقش ميگفت درد . مگر بي غيرت هر روز مادرش را نميكشت؟ فلور گفت كاش اعدامش كنند. عكسش در روزنامه بود

كه مادرش با يكي از ديد . اگر غير از اين بود براي تنبيه اعدام نميكردند بلكه ميكشتند. اعدام بيشتر از كشتن است

و در آخر . بعد فرانك و ميترا آمدند و يك پليس ديگر كه آن يكي امير را مي آورد. اميرها در بغلش سوار ماشين شد

اگر ميفهميدند او سيگار قاچاق . نميدانست بايد جلو برود يا نه.  خانم حسيني را:كسي را ديد كه از صبح نديده بود

. خدا خيرت بده خانم: اما صداي مادرش را شنيد. يكرد؟ داشت قايم ميشد؟ دوست نداشتميفروشد چه؟ او داشت فرار م

فلورم كه اومد خودم ميارمش ! حتما ميگيرنش! نگران نباش مليحه خانم: و خانم حسيني كه. بيچارمون كرده. بگيرينش

  .پيشتون

او ميدانست ماشينهاي پليس به . يرفتداشت پيش مادرش م. به خودش گفت فرار كه نميكند. اما فلور به خانه نرفت

  .كيفش را روي شانه انداخت و مصمم به راه افتاد. خودش ميخواست به آنجا برود. كجا ميروند

  !برو بازي كن! برو! نيا تو: جلوي در پاسگاه كه رسيد و خواست وارد شود نگهبان جلويش را گرفت

در يك ساختمان كنار در محوطه، فرانك . ل پاسگاه را ميديداز الي نرده ها داخ. برگشت و در كنار نرده ها قدم زد

  !برو به ننه بگو بياد اينجا! فرانك! فرانك: او را به بلندي صدا زد. پاسگاه شلوغ بود. نشسته بود

  فلور جانم با خانم حسيني اومدي؟: فرانك به داخل دويد و لختي بعد مادرش به سنگيني به سوي او گام برداشت

  .اومدم. ودم بلد بودمخ. نه ننه -

  ننه اآلن زنداني شدي؟: فلور پرسيد. مادرش لبخند زد و با دو دست از الي نرده ها صورت او را نوازش كرد

  !ما كه كاري نكرديم! نه ننه -
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  .فلور كاري كرده بود. فكر كرد اگر از حال و روز فلور خبردار ميشدند چه ميشد

  پس چرا پليس بردت؟ -

  . ننهميخوان كمك كنن -

ميتوانست از فلور بگذرد؟ او سالها قبل از يكي . لحظه اي درنگ كرد. همچنان صورت فلور را بين دستانش گرفته بود

پس ميتوانست او را به سوي سرنوشتي ديگر بفرستد همچنانكه . حاال فلور اينجا بود و كسي خبر نداشت. گذشته بود

هيچكس او را اين . چنان كه در مورد ديگري كسي نفهميده بود و شايد كسي نميفهميد هم،ديگري را فرستاده بود

  .با تنها مرد زندگي اش. با يگانه اش.  حرف ميزندشپشت نميديد كه دارد با فلور

  !فرار كن! فلور جانم -

  .من فرار نميكنم ننه -

  !برو قايم شو! نه -

  .من قايم نميشم ننه -

  فلور ميتوني اينو واسه خودت بنويسي؟ : به فلور گفت. ش بيرون آوردچطور بايد به او ميفهماند؟ كاغذي از الي لباس

  .آره بلدم ننه -

  .دفتر مشقش را در آورد و در آخر آن آدرس را رونويسي كرد

  اين چيه ننه؟ -

اكبر و مرتضي اذيتم . نميشه اينجا بمونم. فلور جانم من با بچه ها ميرم پيش خالت. آدرس دهمونه. اين آدرس خالته -

  .يكننم

  .منم ميام ننه -

  .تو بايد اينجا بموني بري مدرسه. تو ده ما مدرسه نيست. نه فلور جانم -

  .فلور مستقيم به او نگاه ميكرد

  .تو برو پيش آقات. من ميرم فلور جانم -
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  .مادرش بارمان را به اين نام ميخواند

  !نري پيش خانم حسيني ننه! فلور. بهش بگو بذارتت يه مدرسه ديگه -

  .باشه -

  .مادرش اشك ميريخت و با كف دو دست صورت او از بين نرده ها نوازش ميكرد

واسه روز . اين پوالرو ببر. ننه بيا: مشتي پول كف دست مادرش گذاشت. فلور دست از نگاهش كشيد و كيفش را باز كرد

  .مبادا

  كاري باهات نميكنه؟... فلور جانم: مادرش باز صدايش كرد.  و مستقيم به راه افتاد،مثل يك سرباز. فلور برگشت

  .من سلطان قلبش شدم. نه ننه: پاسخ داد. فلور بي اينكه برگردد ايستاد

او بايد . فلورش قدم به راه كشيد و رفت.  را خوب ميفهميد"نه"او فقط . مادرش نميدانست چه بايد از اين بفهمد

شايد . اجازه داشت چون بي شوهر بود. وانست به ده برگردداو حاال ميت. بايد از فلور ميگذشت به خاطر فلور. برميگشت

. بعد اميرهايش بزرگ ميشدند. بسيار شرافتمندانه بود. در ده دخترانش به چوپاني ميرفتند يا سر زميني كار ميكردند

فلور كه داشت بدون  .بدون فلور كه اين روزها را به او ميداد. روزهاي طاليي بي فلور. ندروزهاي طاليي در انتظارش بود

  ".فلور از لحظه اي كه متولد شده بود داشت همه چيز را عوض ميكرد". همه چيز را عوض ميكرد

  

 به اتاقش ، كه نه، پس آن صدا را به خانه اش، صداي زنگ را بشنود كه ميخواست حاال ديگر.بارمان صداي زنگ را شنيد

  فلور تويي؟: گوشي را برداشت. راه داده بود

  .سگ خونه زاد. من فلورم -

  !ميخواد جاي ژانتو بگيره! اي شيطون: در دل گفت. بارمان خنديد و در را باز كرد

چرا با لباس مدرسه آمده بود؟ . با لباس مدرسه. آغوشش را باز كرد و فلور را در آن گرفت. در ايوان به انتظارش ايستاد

  توله سگ من خوبه؟: فتگ. آن هم ديرتر از هر روز؟ چيزي نپرسيد و تنها او را بوسيد

  .من سگ خونه زاد شدم -
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  !!اوووووووووو -

  نرفتي خونه فلور؟: گفت. او را به داخل هدايت كرد و لباسهايش را بيرون مي آورد. و سعي كرد تعجب كند

  .نشد. نه -

  چرا؟ كجا بودي؟ -

  .رفتم پيش پليسا -

  چرا؟: بارمان همانطور مانتوي او را دردست نگه داشت

  .ابا و ننه مو بردنآخه ب -

  پليس بردشون؟ كجا؟: گفت. خودش هم كنارش نشست. دستش را كشيد و او را نشاند. بارمان به او نگاه ميكرد

  .داشت فرار ميكرد. ميخواستن بكشنش. به ناصر تير ميزدن. ننم ميخواد بره ده. نميدونم -

پس آن همه فالكت پايان ميافت؟ اما اگر . د يا بگريدنميدانست بخند.  ذهن بارمان قفل ميشد،همچنانكه اينها را ميگفت

  تو هم ميخواي بري ده؟: فلور را از او ميگرفتند چه؟ بي درنگ پرسيد

  .ننم گفت بيام پيش تو -

انگار هيچوقت چيزهايي كه ميديد را . با آن نگاه سرد كه شبيه نگاه احمقها بود. و مستقيم در چشمان او نگاه كرد

  .اما بارمان ميدانست كه او بهتر از همه ميفهمد. نميديد و نميفهميد

  .ننم گفت بيام پيش تو -

  .باز تكرار كرده بود

  . ننم گفت بيام پيش تو!بارمان -

  چرا گفت بياي پيش من؟... فهميدم... آره... آره: موهاي او را ميبوسيد. فشرد و فشرد. او را در آغوش فشردبارمان 

  .مون برو مدرسهگفت ب. گفت تو ده مدرسه نيست -

  !حتما! تو بايد بري مدرسه! راست ميگه! آره فلور: بارمان هنوز او را ميبوسيد

مادر فلور چه هديه اي به او ميداد؟ و چه وظيفه اي در قبال اين هديه؟ او بايد با فلور چگونه ميبود؟ چگونه؟ روزها به 
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  فلور براي او چه بود؟. اين فكر كرده بود

  .مدرسه ديگهگفت منو بذار يه  -

اما باالخره . او كوتاه پاسخ ميداد و بارمان بايد ميپرسيد تا بفهمد. و بعد در پاسخ سوالهاي بارمان ماجرا را به او گفت

و بارمان ميفهميد . پس او نبايد دوباره فلور را ميديد. كسي كه باعث اين ماجرا شده بود مدير مدرسه فلور بود. فهميد

 همه تجاوزهايي كه به روح و :و بعد ميفهميدند. آنها حتما ناصر را ميگرفتند. او را مخفي كندچرا مادر فلور ميخواهد 

  .جسم فلور شده بود را ميفهميدند

  . در آن اتاق راه ميرود، آنجا،بارمان ديد كه خدايي

  

، هرگز نيفتاده. رار نيست كه بيفتدهيچ اتفاقي در اين زندگي ق! آيا چيز ديگري هم بود؟ نه. زندگي داشت ميگذشت

. او حتي سعي نميكرد هويتي جديد براي خودش دست و پا كند.  پدرش را اعدام كردند و مادرش رفت كهحتي وقتي

 خزيده در گوشه اي از تاريكي ،همين بارمان است.  همين خواهد بودنيزميدانست كه با هويت ديگر . چرا كه ميدانست

 و حتي اگر با هويت جديد هم در آينه مينگريست باز خود را ، او همين بود.فرقي نميكرد چه باشد يا كجا باشد. دنيا

او خوب ميدانست كه چندين عاشق سينه چاك دارد و نگاههاي تعقيب كننده دخترها در خيابان از . همين ميديد

 آنقدر ،يك شده بوداما او به فلور نزد.  اما ميدانست كه هرگز نخواهد توانست به آنها نزديك شود،نظرش پنهان نميماند

را رد كند حتي اگر او آنقدر جزء زندگي اش شده بود كه ديگر نميتوانست   و،نزديك كه فلور جزء زندگي اش شده بود

  . ديگر او را نميخواست

  . چيستش فلور براي كهدود ميكرد و مينوشيد و نميدانست

  .روزها به اين فكر كرده بود

 نميتوانست ، كه نه،چه بود براي او عزيز بود و حاال آنجا بود و ديگر نميخواستفلور هر. اما خواست كه ديگر نينديشد

 چه او هم شده بود ،بيراه نگفته بود فلور.  مثل ژانت، براي ماندن نداشتي و جاي ديگر، مثل ژانت،او حاال آنجا بود. برود

  .خانه زاد
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.  انگار افكار به ذهنش مي آمدند اما افكاري ديگرحاال. حداقل براي چند روز. نميخواست بينديشد كه فردا چه ميشود

ديگر آن دخترها نبودند كه با آن نگاههاي شرمگين و هراسان به او مينگريستند و لحظه اي بعد زير تنش گرم ميشدند 

 حاال فقط يكي بود كه بارمان . ديگر دخترهايي نبودند كه او ميترسيد جيغ بكشند. او برود كهو ديگر نميخواستند

  .اما در همين يكي بود كه درمانده بود.  و ميدانست كه جيغ نميكشد؛ نه گرم، نه هراسان، نه خجل است كهيدانستم

  من با تو چه كنم فلور؟

ديد كه يك پدر با فرزند خود بزرگ ميشود و ديد . اما درمانده دريافت كه عاجز است. انديشيد به حس پدرانه. انديشيد

. بزرگتر از يك نوزاد. اما فلور بزرگتر از آن بود. پدر بودن با بزرگ شدن كودك بزرگ ميشود عالقه و قابليت كه آن حسِ

اي كاش آن شب آنطور فلور را مست . بارمان به خود لعنت فرستاد. او خيلي بزرگ شده بود. حتي بزرگتر از يك كودك

اهاي او را نديده بود و اي كاش به آن اي كاش كبودي بين پ.  استنكرده بود و نخواسته بود بفهمد چه بر او گذشته

اما مگر فلور از پدر چه . شايد آن وقت ميتوانست برايش پدري كند. اي كاش اصال نميدانست. دست نكشيده بود

.  يك پدر چگونه است كهشايد او واقعا نميدانست. او سيف اله را پدر خود ميدانست... ميدانست؟ يك موجود وحشي؟ نه

پدر؟ پدر يك . بارمان لبخندي زد.  و او نميدانست بودو شايد سلطان قلبش. هنش يك پادشاه بودشايد سيف اله در ذ

او نميخواست فلور پدر . او حتي لياقت داشتن همسر را نداشت. او اصال جنتلمن نبود. دختر هشت ساله؟ خنده دار بود

دو پدر در ذهن فلور وجود داشت كه . واستفقط نميخ. صدايش كند و اينكه ديگران چه مي انديشيدند برايش مهم نبود

 نه از پدر ، نه از خودش،ميترسيد. ميترسيد. اصال نميدانست... بارمان ميدانست در مورد يكي چه حسي دارد و ديگري را

نميخواست . او فلور را همينطور ميخواست. بلكه از رفتاري كه فلور ممكن بود با پدرش داشته باشد.  نه از ديگران،بودن

نميخواست فلور رازي داشته باشد . لور برايش فرزند باشد و شرم كند از اينكه افكار و احساساتش را با او درميان بگذاردف

، همينطور، مثل يك رود  همينطور كه هست،او فلور را همين طور ميخواست. ..نه. و او نداند فقط چون پدرش است

  . و روانپربار

  فلور تو براي من چه هستي؟

  .ستنميدان
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  ...من نميتوانم به او دست بزنم... اگر بزرگ شود. فلور حتي نميتوانست معشوقش باشد

  .اين چيزي بود كه بارمان را ميخورد و از فكرش فرار ميكرد

  .ميترسيد به آن بينديشد

  .ه نابودي بكشندميترسيد آن افكار او را و فلور را در زماني زودتر از موعد مقرر به كاري وادار كنند و آنها را به ورط

  .پس فراموش كرد

اندازه همه . قشنگه: فلور گفت.  بيرون مي آمد ديد– همان كه روزها پيش برايش تدارك ديده بود –فلور را كه از اتاقش 

  .خونمونه

  ميفهمي؟. تو ديگه به اونجا برنميگردي. اون خونه ديگه خونه ي تو نيست... فلور: گفت. بارمان انديشيد

  .آره: دپاسخ دافلور 

  گفتي آدرس خالتو گرفتي؟: پرسيدبارمان 

  .آره -

  .بهم بده -

  .باشه -

  .فلور روي كاناپه روبروي او نشست و نگاهش را به او دوخت

  ميدوني؟. فلور فردا شنبه س: رو به او گفت. بارمان سيگاري ديگر روشن كرد

  .من روزا رو با تاريخاش حساب ميكنم. آره -

  .تو بايد بري مدرسه -

  .باشه -

  ...اما نبايد بري... منظورم اينه كه بايد بري: بارمان لبخندي زد

  .بعد پليس منو ميبره. چون اون وقت خانم حسيني منو ميبينه. ميدونم -

  .بارمان باز به او لبخند زد
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  .تو بايد بري مدرسه ولي يه جاي ديگه. پس بايد يه فكري بكنيم. درست فهميدي -

  چه جوري؟ رام ميدن؟... ديگهميرم يه مدرسه . آره -

  ...بايد ثبت نامت كنيم... رات نميدن... منم دارم به همين فكر ميكنم: بارمان به جلو خم شد

  .باشه -

  ...آخه نميشه -

  چرا؟ -

مادرت ... يه چيز ديگه هم هست... تازه... بعد اونا ميفهمن... بايد پرونده هاتو از مدرسه تون بگيريم... چون وسط ساله -

اين ... اون وقت پليس دنبالته... به اونا چي گفته؟ گفته فلور كجاست؟ شايد گفته تو گم شدي يا گفته تو فرار كردي

  ...خيلي خطرناكه فلور

بارمان ميدانست كه مادر فلور اصال در شرايطي نبوده كه به اين مسايل فكر كند و فكر كرد شايد اصال اين چيزها را 

  .من برات معلم ميگيرم كه بياد اينجا و بهت درس بده... تو فعال نرو مدرسه... لورف: ادامه داد... نميداند

  معلم نميفهمه؟ -

  ...اون چيزي نميدونه... نه -

  ...اونم نميفهمه من فرار كردم... نميگم اسمم فلوره -

  ...نميف... نميخواد... نه -

چيزي ! هويت جعلي!  او چه بيراه به آن مي انديشيدچه راه حل ساده بود و. به هوش او آفرين گفت. بارمان مكث كرد

خيلي . اما براي فلور فرق ميكرد. كه او سالها از آن فرار كرده بود و به آن فكر نكرده بود چون فكر ميكرد فرقي نميكند

ايدم دو ش... يه هفته... فلور فعال يه كم استراحت كن: به او گفت. ميتوانست زندگي او را دگرگون سازد. فرق ميكرد

  .تا من يه معلم خوب برات پيدا كنم... هفته

  .باشه -

  ...ميخوايم با هم بريم بيرون. اآلنم بايد آماده بشي -
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  كجا؟ -

  حاال مياي تو بغلم كه بريم آماده بشي؟... يه كاري ميكنيم كه خوش بگذره... نميدونم -

  .فلور بي هيچ حركت اضافي بلند شد و به آغوش او رفت

  

او فقط .  گرم بود گرمِ،آنجا زير آن كرسي. اما ميدانست كه نميشود. ي دوقلوهايش را كشيد تا سردشان نشودمليحه رو

توي شهر فرق ميكنه نرگس :  گفتسبه نرگ. عادت داشت كه گاه و بيگاه اين كار را در مورد فرزندانش انجام دهد

  ... بعد اگه همو خواستن سر سفره عقد ميشينن...آشنا ميشن... ميگن نامزدن... همه شوهرشونو ميبينن... جانم

خدارو ... اينجا بخت بايد يار دختر باشه... مليحه جان اينم شانسه: گفت. نرگس ظرفهاي آبگوشت را داخل هم ميگذاشت

  ... شكر كه بخت يار من و بچه هام بود

  .و به دختر و پسر كوچكش نگاه كرد

  !من دخترامو ميفرستم چوپاني! انممن نميخوام سربارت باشم نرگس ج: مليحه گفت

بچه هاتم كه بيكار نباشن و بيمار نشن با ! تو سربار نيستي مليحه تو رحمتي! خدا نكنه: نرگس دست بر زانوي او گذاشت

... تو هم كمك من قالي بباف كه حوصله ت سر نره... كار ياد ميگيرن واسه فرداشون... شاهرخ و شادي برن سر زمين

وقتي قالي تموم ميشه انگار بچه ت ... اما نقش قالي كه ميزني و آواز ميخوني شادي...  آدم بيمار ميشه،اينجوري بيكار

  !سخت ميشه كه بخواي دل بكني و بدي به غريبه... بزرگ كردي

  .عادت دارم... من بچه م دادم غريبه: گفت. خنده اي از سر درد. مليحه به او خنديد

به دختراتم قالي زدن ياد ... اون فلور كه من ميشناسم مياد سراغت... ايشااله ميبينيش: ادپاسخ د. نرگس سر به زير افكند

  ...ميدم خواهرم

  .مليحه ظرفها را جمع كرد كه به حياط ببرد و بشويد

  

ميتوانست به ديگري بگويد يا حتي يك . بارمان فلور را روي صندلي نشانده بود و سعي ميكرد موهايش را مرتب كند
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دوست داشت . اما ميخواست خودش اين كار را انجام دهد. گر به خانه بياورد و يا با الهه او را به آرايشگاه بفرستدآرايش

موهاي جلوي . وقتي كارش تمام شد به چهره او نگريست. موهاي او را حتي االمكان آنطور كه خود ميخواهد كوتاه كند

او بارها در خيالش فلور را اينطور تصور .  را بسيار زيبا ساخته استصورتش را كه خيلي كوتاه كرده بود ديد كه چهره او

ولي ... فلور ببخشيد: آينه را به دستش داد. ميخواست آن پيشاني بلند را همه ببينند و خودش از همه بيشتر. كرده بود

  !ميشدنبايد يه اندازه ... آخه بعضي جاها همينقدر كوتاه بودن... مجبور بودم انقدر كوتاهشون كنم

  ...خوشگل شدم -

  .فلور به تصوير خود در آينه نگاه كرد

  ...فقط ديگران نميديدن... تو خوشگل بودي -

  چرا؟ -

  !چون احمق بودن: بارمان لبخندي زد و يكبار قيچي را به هم زد

  برم حموم؟: گفت. فلور آينه را به دست او داد

  .منم به الهه ميگم اينارو جمع كنه... برو -

با آنكه كاپشن دخترانه . لحظه اي به او نگريست.  از حمام بيرون آمد بارمان خشكش كرد و لباس به تنش كردفلور كه

 به شدت ، با قد بلندش و حالت مصمم چهره اشبه تن داشت و دامن كوتاه با جورابهاي ضخيم و پوتينهاي دخترانه

 ،او يك رژ گرفتالهه را صدا كرد و از . بي فايده بود. كاله بافتني او را به سرش گذاشت. ه نظر ميرسيدشبيه پسرها ب

. فلور چيزي نميگفت و ميگذاشت بارمان آن چيز رنگي خوشبو را به لبش بمالد. تنها آرايش مناسب براي يك دختر بچه

توانست عجيب تنها لغتي بود كه بارمان . عجيب شده بود. اما زيبا شده بود. بي فايده بود. بارمان نگاهي به او انداخت

  !فلور چقدر عجيب شدي: پيدا كند

  رنگم كردي؟ -

  !عجيب شدي! بيا خودتو تو آينه ببين! به اين كار ميگن آرايش! نه -

  !لپمو بوس كن ببين چي ميشه... بيا: بارمان گفت.  داد پسفلور خودش را نگاه كرد و آينه را به او
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  .نديدفلور او را بوسيد و به جاي لبهاي خود بر گونه بارمان خ

نميخواست رژهاي آنها بر .  ساعتي در حمام شانه هايش را با ليف ميشست،بارمان هميشه بعد از رفتن دخترهاي غريبه

  .تنش بماند

  .منم ژانتو ميارم. برو تو ماشين: فلور را به راه انداخت

  .بارمان: فلور برگشت و به او گفت

  ...جونم -

  من اآلن ثروتمندم؟ -

به چطور زندگي . اين ربطي به پول داشتن نداره... تو هميشه ثروتمند بودي فلور: ا دست گرفتبارمان صورت او را ب

  .كردن ربط داره

  .من نميفهمم -

  !يه روز كه بزرگ شدي ميفهمي: بارمان دو طرف لپ او را فشار داد

  ...صورتتون... آقا بارمان: از در كه بيرون آمدند الهه گفت

  !مردام دوست دارن آرايش كنن! دلم ميخواد بمونه: ارمان گفتب. و به گونه خود اشاره كرد

  ...يه بوسه ي پاك... من جاي يه بوسه دارم:  با خود انديشيد بارمان.و الهه را با نگاهي حيرت زده در جا گذاشت

  

ر نگردد و  به دنبال فلو كهمادرش گفته بود. دو هفته بود كه فلور به مدرسه نمي آمد. خانم حسيني دربه در ميگشت

 اما او ميخنديد و ، با فلور چه كرده است كهبا عصبانيت از او پرسيده بود.  هرچه اصرار كرده بود بي فايده بودحسيني

از مادر بازجويي كرده بودند اما او را بي گناه يافته بودند . ميگفت فلور خوشبخت است و به آنچه لياقت دارد رسيده است

ميگفت فقط ميداند كه خوشبخت . دروغ هم نميگفت. ه بود كه نميداند فلور كجاستو اشك ريخته بود و قسم خورد

ميگفت فلور به جاي بدي نميرود و خير و صالح و خود و همه اطرافيانش را .  استاست و همه فالكتهايش پايان يافته

انواده ممكن است بر سر يك او ميدانست چه باليي در بيرون خ. اما اين چيزها عذرا حسيني را راضي نميكرد. ميشناسد
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. عكس فلور را در اختيار پليس قرار داده بود. دختر بيايد و غافل از بالهايي بود كه در خانواده بر سر آن دختر آمده بود

امكان نداشت . اما آن دختر الغر با چشمان گود افتاده كجا و فلور كه حاال رنگ خوشبختي به چهره اش آمده بود كجا

مگر ممكن بود .  همراه پدرش و سگ بزرگش كه در خيابان راه ميرفت بشناسد،در آن لباسهاي زيباكسي دختري را 

آنها را مثل يك عروسك . يك دختر گمشده انقدر خوشبخت باشد؟ به دخترهاي گمشده تجاوز ميكنند و آنها را ميكشند

  .عجيب و قيمتي درست نميكنند

آن دختر ... چقدر شبيه فلور بود: د به خيابان آمده بود با خود گفتعذرا حسيني كه حاال با دخترش زهرا براي خري

 به پدر جنتلمنش چيزي گفته و بعد مسيرشان را عوض ،كوچك كه انگار از سياره اي ديگر آمده بود به او نگاه كرده بود

  .كرده بودند

  .حتي سگشان به او نگاه كرده بود

  يعني فلور بود؟: باز انديشيد

  .ممكن نبود

  

  بارمان تا كي ميخواي نگهش داري؟ اينو ديدي؟: يل زمزمه كردسه

  ...ميدوني كه من روزنامه نميخونم: بارمان روزنامه را بلند كرد و گفت

  .و عكس فلور را كه در ستون گمشده چاپ شده بود ديد

  .روزنامه را روي ميز انداخت و خنديد

  چرا ميخندي؟: سهيل نگاه عاقل اندر سفيهي به او انداخت

  !مديرشه... عذرا حسيني... كسي كه اين آگهي رو داده ميشناسي؟ نميشناسي -

  خوب؟ -

  ...فاصلمون يه متر بود... حتي باهاش چشم تو چشم شد... سه شب پيش فلورو با من تو خيابون ديد -

  ؟خوب -



   سامان-  سگ خانه زاد

 

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

84 

  ...نشناختش... هيچي -

تا كي ... خطرناكه... اما من هنوز عقيده دارم... هخيلي عوض شد... راس ميگي... خوب آره: سهيل به صندلي اش تكيه داد

  ...تا آخر كه نميتوني قايمش كني... ميخواي قايمش كني؟ اون باالخره ميخواد بره مدرسه

  .ميخوام بذارمش مدرسه... آره -

چه جوري؟ ميري چي ميگي؟ ميگي من يه مرد سخاوتمندم كه دلم واسه اين سوخته و تو رو خدا تو مدرسه ثبت  -

  نامش كنين؟

  ...اي كاش حقيقتو... البته اي كاش اين كارو ميكردي: سهيل كه كمي به جلو خم شده بود باز به صندلي تكيه داد

  .نميتونستم حقيقتو بگم. نه سهيل -

  چرا؟ -

  .نميدادنش به من -

  پس تو دلت واسه خودت ميسوزه؟ ميخواي قربانيش كني؟ -

سهيل كمي شراب براي هر . اما چيزهايي هم بود كه سهيل نميدانست. فتسهيل راست ميگشايد . بارمان آهي كشيد

  .يه كم فكر كن. اين كارو نكن پسر خاله: گفت. دويشان ريخت

اما فلور با .  به زهره كه عروسكهاي فلور را آورده بود و سعي ميكرد با او بازي كند؛بارمان به پايين نشيمن نگاه كرد

  .عروسكها را تكان ميدادند نگاه ميكردنگاهي يكسره به دستهاي او كه 

  ...تو يه چيزايي رو نميدوني سهيل -

  چي رو؟ -

  ...و... حتي چند بار واسه پسر عموش مواد مخدر فروخته...  مثال فلور سيگار قاچاق ميفروخته... مثال -

  ...نميتوانست ادامه دهد

  ديگه چي؟ -

  ...نبايد اين را ميگفت... نه
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  .فقط همين قدر بدون كه جايي بهتر از دارالتاديب در انتظار فلور نبود... زاي ديگهخيلي چي... ولش كن -

  ...شايد اصال نميدونسته سيگارا قاچاقن يا مواد مخدره... اون بچه س... نه -

  ...اما... به كارايي كه ميكرده آگاهي داشته... اون همه چيزو ميفهمه. خوب ميدونسته سهيل  -

  يعني ميگي خالفكاره؟... نع ميكنيداري كم كم منو قا -

  .من ميفهمم چرا اين كارا رو ميكرده. فقط همين. وليت ميكردهئاون احساس مس... نه -

  . نميخواسته داداشاش شير تلخ بخورن: تلخ خنديد

  .و جرعه اي نوشيد

  شير تلخ؟ -

ميدوني فقط تو اين دو هفته چقدر .. .باهوشتر از اونچه فكرشو بكني... باهوشه... حيف بود. اون باهوشه... ولش كن -

   دو هفته چكار ميكنيم؟ي تو،و تو من! انگليسي ياد گرفته؟ ميدوني پيانو زدن ياد گرفته؟ فقط دو هفته سهيل

... تو مشروب ميخوري و تو نمايشگاهت ماشين ميچيني رو ماشين: خنديد و گفت. سهيل برگشت و به فلور نگاه كرد

  ! دنبال دختر فراري و دختر بدبخت ميگردمنم واسه مامامنم تو خيابون

  او در همه دو هفته هاي عمرش چه كرده بود؟. بارمان اين حقيقت را مزه كرد

  حاال ميخواي چكار كني؟: سهيل او را به خود آورد

  .خيلي بهش فكر كردم... يه خواهشي ازت بكنم... امشب خواستم ببينمت كه -

  چي؟ -

  ...خودم بعدش ميام پيشش. نيميخوام تو با خاله حرف بز -

  !من اين بچه رو نميبرم! نه احمق -

  !منظورم اين نبود: بارمان نزديك بود يك سيلي در گوش او بزند

  .سهيل آرام گرفت

اونوقتا ! يادته؟ خودت گفتي نفهمه كه بهم گفتي... نميخوام خودم به خاله بگم چون اون نميدونه من ميدونم... ببين -
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  !بچه بوديم

  !ي ميخواي بگي؟ يادم نيستچ -

  .خودت گفتي چند نفرو فرستاده رفتن... جور كنهبه خاله بگو واسش هويت جعلي  -

او عموي بارمان را با يك هويت . اين بود كه مخفي كرده بود. اما مادر او اينكاره نبود.  فكر طاليي:سهيل كمي مكث كرد

شهال در جواني عاشق عموي بارمان بود و . او كشته شودكه  چون نميخواست ،جعلي از كشور بيرون فرستاده بود

بارمان اين را ميدانست اما به روي سهيل نزد چون سهيل به او نگفته بود مادرش چه .  او كشته شود كهنميخواست

. ه بود چرا كه همزماني قضايا اين نتيجه را داد،اما بارمان فهميده بود. "كساني را"فقط گفته بود . كسي را رد كرده است

  ميخواي پدرش باشي؟: سهيل پرسيد

  ... نه -

  ...ميدوني كه... پدرشو ميخوان... وقت ازدواج كردن... وقت مدرسه رفتن -

  به اسم خودم بگيرم؟: گفت. سهيل كمي تامل كرد. او چه احمق بود. بارمان به اين فكر نكرده بود

  !چيزيم بهش نگيا! زهره ناراحت ميشه... نه ديوونه -

  چي؟پس  -

  ...نميدونم -

  اگه خواهرم بشه چي؟ -

  .بارمان مكث كرد

  .نه -

  چرا؟ -

  .فقط همين. نه -

نميخواست داليلش را . فقط نميخواست. نميخواست شهال مادر فلور باشد. او نميخواست سهيل برادر بزرگ فلور باشد

 آنها را اما. ميخواست فلور وارث شهال باشد؛ ناز اينكه تنفرش را از كار آنها براي خود يادآوري كند متنفر بود. بشمارد
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  .دوست داشت

  پس چي؟ -

  ...نميدونم -

  .اي كاش فلور هم يك سگ بود و ميتوانست به سادگي صاحب آن باشد. به ژانت نگاه كرد

رحمت را ديد كه در گلخانه به گلها ميرسيد و به .  بارمان مي انديشيد،در سكوت. سهيل باز براي خودشان ريخت

  !آقا رحمت: ا غذا ميدادطوطيه

  !؟رحمت: او نگاه كردسهيل با تعجب به 

  .آقا رحمت بيا بشين ميخوام باهات حرف بزنم -

  ...من نميخورم... آقا ممنون: بارمان كمي براي او ريخت. رحمت لباسهايش را تكاند و كنار آنها نشست

  .يريختاما هميشه براي او گيالسي م. بارمان ميدانست كه او هرگز نمينوشد

  تو فلورو دوست داري؟... آقا رحمت -

  !عين بچه م! بله آقا -

بارمان نگاه او را از ديد گذراند و باز رو . سهيل دست خود را بر پيشاني گذاشت و با نگاه معني داري به بارمان نگريست

  .فلور احتياج به يه شناسنامه داره: به رحمت گفت

  كاري از من بر مياد آقا بارمان؟ -

  ن ميتونم از نام خانوادگي تو استفاده كنم؟ كه بتوني بگي عموش هستي و بتوني ثبت نامش كني مدرسه؟م -

  !اسمشو مينويسم مدرسه! به روي چشم! ما چيزي نيستيم! فاميلي ما كه قابل اجازه گرفتن نيست! بله آقا -

  !"فلور اميري"ه بگو به خال: به سهيل گفت.  مسخره بود؛ نه از شادي،قهقهه ميزد. ن خنديدبارما

  

 فلور حاال دارد كارتوني  كه چون ميدانست،از اين يكي نپرسيد كه اسمش فلور هست يا نيست. به آن دختر نگاه ميكرد

روي صندلي نشسته بود و با .  كيست كه اين فلور نيست و ديگر مهم نبود...نه. را كه بارمان صبح به او داده بود ميبيند
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صال چرا او اين كار را ميكرد؟ به خاطر چه و به خاطر كه بود كه اين كار را ميكرد؟ او ميتوانست ا. خود كلنجار ميرفت

. او آرام بود. به دختر مقابلش نگاه ميكرد. همه آن شيشه ها را كه به حياط خانه خاله اش باز ميشد بشكند و بگريزد

دختر . ت به سمت دري كه به حياط باز ميشد برودخواس. بلند شد.  او بايد كه ميگريخت...آري. كمتر اينطور بودند

  داري ميري؟: گفت

  ...من -

  مگه قرار نيست تمومش كني؟ -

 در ، در اتاق نشيمن،جا ميرفت؟ سرنوشت فلورش آنجا بودچرا؟ چرا حاال كه ميخواست برود آنها نميگذاشتند؟ اما به ك

مگه تو : كه اين دختر نميگذاشت برود؟ به او گفتبه همين خاطر بود . دست خاله اش كه داشت با تلفن حرف ميزد

  فلورو ميشناسي؟ 

  ! تا حاال همچين اسمي نشنيدم... نه: دختر كمي فكر كرد

  پس چرا نميذاري برم؟: بارمان باز پرسيد

  چي ميگي؟ منظورت چيه؟ -

  .فهميد كه باز زياد نوشيده است. بارمان كمي فكر كرد و به خود آمد

  نميخواي؟... لباساتو دربيار. كم مستمانگار يه ... هيچي -

  ...من تا حاال اين كارو نكردم... ولي... آره -

  ...اگه خوب نبود همه آدماي دنيا دوست نداشتن اين كارو بكنن... خوبه... نگران نباش -

  . به ياد فلور افتاد

  .او دوست نداشت

  درد داره؟ -

  ...فقط... يه كم اولش درد داره... نه -

  .ودي هاي فلور افتادبه ياد كب
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  ...شايد -

  چي؟ -

  .او كه جثه فلور را نداشت.  اما صرفنظر كرد،شايد كمي كبودي به وجود بيايدكه ميخواست به او بگويد 

  شايد ميترسي هان؟... هيچي -

  ...يه كم -

  ...نميدوني چه مزه اي داره. مثل خوردن يه غذاي جديده -

  ني؟ ميشه چراغو خاموش ك. آره راست ميگي -

  ...ولي فقط همين يه بار. آره -

  

بيا ميوه بخور ... بيا: خاله اش كه بر روي صندلي مخصوصش در نشيمن نشسته بود به او گفت. از اتاق بيرون آمده بود

  !تقويت بشي

  چي ميگي خاله؟ خيال ميكني من اونجا يه رودخونه راه ميندازم؟: بارمان خنديد و دست او را پس زد

  !بشين ببينم:  گفت شهالخاله

  .بارمان نشست

  نكنه اين دخترا همه چيزو نميبينن؟ -

  !اما در مقياس كوچيك... اونا همه چيزو با من ميبينن. چرا خاله جون -

  .و باز خنديد و خاله اش هم خنديد

  فلور خوبه؟ -

  ...آره خاله -

  !خيلي خوشگله.  ولي خيلي ازش خوشم اومده...من يه بار ديدمش بارمان -

  ون خوشگله؟اله به نظر تو اخ -
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  .اگه هر روز دختراي بزك دوزك كرده با موهاي افشون طاليي ببيني فلور به نظرت خيلي خوشگل مياد -

  "...عجيب": به خاله اش گفت. عجيب... خوشگل نه. و اين دقيقا همان دليلي بود كه فلور به نظر بارمان هم خوشگل بود

به هر حال او دختر بود و بايد شبيه دخترها به نظر . خودش را شبيه دخترها نكنداما هرگز نميخواست به فلور بگويد 

  .ميرسيد

  پس رحمت ميشه عموش هان؟ -

  .فقط واسه اينكه بتونه خودشو عمو معرفي كنه... نه خاله شهال -

كار ... ه درد خورديه وقت ب... ولي يه شناسنامه باطل شده پدر هم براش جور ميكنم كه مثال باباش مرده... ميفهمم -

 ...منم در مورد سهيل شانس آوردم... اصال نميدوني يه بچه چي از آب در مياد... خوبي كردي كه پدرش نشدي بارمان

 ميشدي و بعد فلور اون چيزي نميشد كه تو  فلور اگه پدر...بزرگ كردن اون وقتي پدر باالي سرش نبود، سخت بود

  !وجدان ميگرفتيميخواستي هم عصباني ميشدي هم عذاب 

  ...ولي دليل اينكه من پدرش نشدم اين چيزا نبود... نميدونم خاله -

  پس چرا نشدي؟ به خاطر همسر آينده ت؟ -

  ! سالمه26خاله من ... جالب نيست كه هيجده سالت بوده باشه و پدر شده باشي... خوب... نه -

 هميشه همه جا همه فكر كنن كه پسري هان؟ اما ميخواي! اي شيطون: خاله اش با انگشت به گونه او زد و خنديد

  !خالت ميدونه تو از همه مرداي دنيا مردتري

... منظورم اين نبود... ناراحت نشو خاله: خاله اش پا روي پا انداخت. چهره بارمان در هم رفت و سيگارش را روشن كرد

ست كه همه اون دخترا رو با لب خندون از اتاق كار هر مردي ني... ولي واقعيت اينه كه! البته اگه شوخيشو بخواي چرا

  ميفهمي كه؟... بياره بيرون

  ...آره.. آره خاله -

  .تنهاش نذار... يا برو فلورو بيار اينجا يا برو خونه پيشش. پاشو خودتو جمع و جور كن -

  ...آره خاله حتما -
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  ...خيلي. دلم براش تنگ شده: و زمزمه كرد

  اسم باباش چي باشه؟ -

  ...سيف اله: ن انديشيدبارما

  

... فلورم: بارمان او را بغل كرد و گفت. من از بوي گچ خوشم مياد: به بارمان گفت.  به مدرسه نرود كهفلور دوست نداشت

  .ولي امسال ديگه نميشه بري... يه گچ و تخته واست ميارم

  .اگه نرم مدرسه رفوزه ميشم -

  .يه مدرسه ديگه. سال ديگه بازم ميري مدرسه. ه ميدهمعلمت ازت امتحان ميگيره و نمر. نه فلورم -

  چرا امسال نميرم؟ -

  .امسال ديگه ثبت نامت نميكنن -

بارمان مداركي را مبني بر اينكه فلور دو سال اول . نزديك بهار بود و بيش از نيمي از سال گذشته بود. حقيقت بود

او اين كار را منطقي ترين راه يافته بود چون . ريافت كرد د ها همراه شناسنامه،مدرسه اش را در شهري ديگر گذرانده

مطمئن بود اگر آنها به دانش آموزي كه نزديك آخر سال ثبت نام ميكند بربخورند حتما در مورد او تحقيق ميكنند و 

  .پي به جعلي بودن مدارك مدرسه اش ميبرند

  .من ياد ميگيرم. پس بگو معلمم زود بهم درس بده -

  ... خسته ميشي...نه فلور -

  .من قوي ام -

  .با صبر و حوصله... آروم درس بخون... نه فلور -

ميدانست كه اين كارها فرصت .  سالگي ليسانس ميگيرند14او دوست نداشت فلور يكي از آن نوابغي باشد كه در 

  .بايد يه عكس جديد بگيري.. .فلور: به او گفت. تا حاال هم به اندازه كافي كودكي اش رفته بود. كودكي را از او ميگيرند

  مگه نه؟. واسه مدرسه. باشه -
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  .واسه مادرته. اما اين فرق ميكنه. واسه اونم ميگيري -

  مگه ميخواد بياد؟ -

هوا . ميخوام عكس تو رو هم بدم. يه ماشين بهش ميدم كه يه چيزايي واسشون ببره. من ميخوام رحمتو بفرستم. نه -

  .كه گرم شد خودتم ميبرم

  .شهبا -

  .پس همينجا بشين من دوربين بيارم -

  .باشه -

... دو... يك... اينجا رو نگاه كن: به او گفت. بارمان دوربين را از كمد بيرون آورد. و روي صندلي بارمان در اتاقش نشست

  ...سه

  .و عكس را انداخت

  چرا وقتي ميخوان عكس بگيرن ميشمرن؟: فلور پرسيد

  .تا آماده بشي -

  . از يك هم آماده بودمولي من قبل -

  ...من هميشه آمادم: كمي فكر كردو ادامه داد

دو روز پيش آنها را . به لگوهاي فلور كه هنوز كنار اتاق خودش بود نگاه كرد. بارمان خنديد و دوربين را كناري گذاشت

  لگو دوست نداشتي؟: پرسيد. به او داده بود

  .چرا دوستشون دارم -

  ميكني؟پس چرا باهاشون بازي ن -

  .سپس لگوها را برداشت و خواست از كيسه خارجشان كند

  !نه بازش نكن -

چي شد : وحشتزده پرسيد. حالتي كه بارمان تا آنروز در او نديده بود. با هراس و با شتاب. فلور به سمت او دويده بود
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  فلور؟ چي شد؟

  مگه نميبيني؟! خرابشون نكن! نه -

  چي رو؟ -

  !ه سر جاشوننهم! اينا درست روي همن -

  چي ميگي فلور؟: نميفهميد. بارمان به كيسه اي كه لگو ها در هم چپيده بودند در دستش نگاه كرد

اينا خيلي زحمت كشيدن تا جاي . مگه نميبيني؟ اگه درشون بياري از جاشون خارج ميشن! اينا سر جاشونن! بارمان -

  !خودشونو تو كيسه پيدا كردن

  چي ميگي فلور؟ -

فلور چه ميگفت؟ او نميفهميد كه بايد با اين لگوها بازي كند؟ بايد آنها را روي زمين پخش كند؟ . فت زده بودبارمان شگ

او نميدانست . او ياد گرفته بود طور ديگر عشق بورزد. بايد آنها را در هم فرو كند؟ تا شكلي جديد بسازد؟ او را بيگناه ديد

بارمان دست او را گرفت و روي قالي . يرفته بود و به آنها عشق ورزيده بودبا لگو چطور بازي كند پس آن را همانطور پذ

  !ميخوام يه چيزي بهت نشون بدم... بيا... نترس فلورم: گفت. نشاندش

  چي؟ -

  ...من بايد اينو باز كنم... فلور -

  ...نه -

  ...چون يه جاي بهتري واسشون هست. اونا ناراحت نميشن... به من اطمينان كن -

  .شهبا -

پس بارمان بسته را باز كرد و محتواي آن را بر روي بخشي از فرش كه نور آتش بر آن ميتابيد . او اطمينان كرده بود

  ...ببين: گفت. ريخت

  .فلور داشت نگاه ميكرد. الزم نبود بگويد

  ...با هم شكل درست ميكنن... بعد... ميرن توي هم... اين جوري... اينا -
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  .گو ساخته بود مقابل صورت فلور گرفتو هرمي را كه با سه ل

پس آنها جايي به جز . او ميديد كه چطور لگوها در هم ميروند و شكلي جديد خلق ميكنند. فلور با شگفتي آنها را گرفت

تكه اي ديگر برداشت و روي قاعده هرم گذاشت و با دو تكه ديگر توانست هرم بارمان را ... داخل كيسه تنگ هم داشتند

  .اينجوري بهتره. راست ميگي بارمان: گفت. ندبزرگتر ك

  .و مشغول بازي اش شد

  تو ميدوني مادرت چه رنگايي دوست داره؟... فلور: بارمان به او گفت

  ...نه -

  خواهرات عروسك دوست دارن؟ -

  ...نميدونم -

  . نداشتعروسك هم.  او حق انتخاب رنگ نداشت،در زندگي پيشين. بارمان ميدانست كه او دروغ نميگويد

  

آنها . ديگر كار هر روز ميترا و فرانك بازي با دوقلوها نبود. هرچيزي را برمي داشتند. دوقلوها چهاردست و پا راه ميرفتند

آنها ياد ميگرفتند قالي ببافند و نخهاي رنگارنگ را در هزار توي قالي گره بزنند و چه خوب . كارهاي ديگري هم داشتند

.  اتاقها به كجا رفته اند كهديگر از آن اتاقهاي سرد و خاكستري خبري نبود و آنها نميدانستند. اين كار را مي آموختند

 مادر دست آنها را كشيده بود و سوار اتوبوس كرده بود و بعد به اين ،فقط يك روز. آنها نميدانستند فلور چه شده است

 گرم و سير ميخوابيدند و ميخواستند هرآنچه از آنها. بهشتي كه فرشتگاني مهمان نواز داشت. بهشت وارد شده بودند

 ديگر از درد جانكاه استخوانها خبري نبود ،ديگر از گريه خبري نبود. دستشان بر مي آيد براي اين فرشتگان انجام دهند

قدم  اما براي بازي و ساختن آدم برفي به آن وجود داشت،اينجا هم سرما . گيز خبري نبودو ديگر از آن سرماي نفرت ان

 آنها داشتند آخرين رجهاي قالي را ميزدند تا در اتاقي كه ،و حاال كه ديگر آدم برفيها آب شده بودند. ميگذاشتي

ميترا .  و صورتهاي زيبايشان براي عيد بشكفد مثل غنچه ها،تا نو شوند براي عيد نوروز. ميگفتند اتاق آنهاست پهن كنند

 آنها .خاله اش باردار بود.  و آنها را چيد تا به خاله اش بدهدنديده بودچند گل وحشي يافت كه اين سو و آن سو روي
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مادرشان گفته بود بايد هر كاري ميتوانند براي خاله . منتظر بودند تا با نزديك شدن بهار فرشته جديد را مالقات كنند

هم دوقلو بياورد چون او هم مادرشان گفته بود شايد او . نرگس انجام دهند چون او حاال خوشحالترين بيمار دنياست

و فرانك و ميترا كه حاال در بهشت زندگي ميكردند كارهاي خاله . وقتي دوقلوها را در شكم داشت همينطور بود

فرانك بلد بود هر روز آن سنگ تخت را در تنور بگذارد و بعد . عزيزشان را بي اينكه كسي به آنها بگويد انجام مي دادند

مادرش ميگفت اين كار بچه ها را گرم ميكند و به بازي وا . چد و بر پهلوي خاله اش قرار دهدآن را در پارچه اي بپي

 راضي به اين كارها نيست اما  كهنرگس ميگفت.  هاي خاله اش را ميشستحفهو ميترا هر دو روز يكبار مل. شانميدارد

بچه هاي خواهرش هم كوچك . دگي كندمليحه ميدانست كه قسمت اين بوده كه او حاال آنجا باشد و به خواهرش رسي

 هم كه زمستانها در سفر شوهر خواهرش.  و به تنهايي از پس كارهاي او برنمي آمدند،خترش تقريبا هم سن دو د،بودند

اين وانت از پدرش به او رسيده بود و اسماعيل عقيده داشت كه نبايد آن را بفروشد و . بود و با وانت مسافركشي ميكرد

پس مردم ده خود و چند ده مجاور را به شهر ميبرد يا از آنجا . دمانبيهوده در خانه ب ا را خوش نمي آيدخدميگفت كه 

 چه مردم ده در حال استراحت بودند و چه كاري بهتر از سر زدن به ،زمستانها بازار اين ديد و بازديدها گرم بود. مي آورد

  .اقوام و رسيدگي به حال آنها

  .بفرما تو: گفت. كسي در زده بود. پخت كه صداي در را شنيدمليحه نان در تنور مي

  شما مادر فلور هستين؟:  پرسيد مرد. نميشناخت را او مليحهمردي كه. مردي در را باز كرد و وارد شد

: پرسيد. مليحه از روي ايوان كه با تيرهاي چوبي علم شده بود و با آجرهاي بزرگ و كاهگل فرش شده بود به او نگريست

  ا كي هستين؟شم

  . دوست فلور خانم. نوكر خونه ي آقا بارمان. من رحمت هستم: رحمت گفت

رحمت كاله . ببخشيد من نميتونم بيام پايين. بفرماييد باال: مليحه به سختي تا كنار پله هاي شيب دار آمد و گفت

 كه بر روي وسيله هاي شراف وانتاز الي در بچه هايي را ديد كه اط. بافتني اش را از سر برداشت و در خانه را بست

مليحه او را به . از پله ها باال رفت و روبروي مليحه ايستاد. پشتش چادر كشيده بود حلقه زده اند و با هم پچ پچ ميكنند

استكاني چاي مقابل مهمانش .  دعوت كرد و از گنجه ظرفي از كلوچه هاي خانگي آورد كه هنوز گرم بودندياتاق
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  ور جانم حالش خوبه؟فل: پرسيد. گذاشت

حال . از وقتي به خونه ما اومدن بركت آوردن. خيلي حالشون خوبه. بله مليحه خانم: رحمت لبخندي زد و پاسخ داد

ديگه اجازه ميدن پرده ها رو . هر روز عصرا با فلور خانم به گردش ميرن. خوب غذا ميخوره. آقامون هزار بار بهتر شده

  .كنار بزنيم مليحه خانم

 ،از وقتي عمرشونو دادن به شما. مادر آقا بارمانو ميگم. انگار وجود ناهيد خانمو به آقا بارمان دادن: كشيد و ادامه دادآهي 

آقا بارمان به همه چيز . همه اتاقا مرتبن. ولي حاال با وجود فلور خانم بازم خونه مثل همون روزا شده. آقامون مريض شد

وقتي براشون خريد ! حتي با فلور خانم برف بازي كردن! فلور خانمو ناراحت كنهميگن هيچ چيزي نبايد . اهميت ميدن

  ...ميكنن انگار دارن واسه بچه خودشون خريد ميكنن

  فلور جانم مدرسه ميره؟: دوباره استكان او را پر كرد و گفت. اشك شادي. مليحه اشك ميريخت

  !بهتر از اون! نه خانم: رحمت گفت

  رسه نميره آقا رحمت؟مد: مليحه كمي اخم كرد

چون سال داره تموم ميشه تو هيچ مدرسه اي نميشد ثبت نامشون ...  مدرسه امسال نرفتنفلور خانم... مليحه خانم -

  !واسشون معلم گرفتن تا تو خونه بهشون درس بده خانم! اما آقامون نذاشتن از درسا عقب بمونن. كرد

  س ياد ميده؟مگه معلم تو خونه هم در: مليحه با ترديد گفت

  !فلور خانم يه معلم دارن فقط واسه خودشون. از مدرسه هم بهتره! بله خانم -

  .مليحه با آسودگي لبخندي زد

خدا عمرشون ! هزار تا معلم اومد و رفت تا آقامون اين خانم معلمو قبول كرد... خانم شما نميدونين: رحمت ادامه داد

من نميدونم چرا .  داريمونداريم و نداريم از همين آقا بارمان و  خانوادشمن و خونوادمو هفت جدمون كه هرچي ... بده

 من بچه هامو بذارم ن كه شد و بانيباعث... من كه افتخارمه نوكري اين آقاي بزرگوارو بكنم... ميگن پولدارا بدن

  !حاال پسرام خيلي چيزا بلدن. مهدكودك

  ...چون منتظرين.  دستتونآقا گفتن اول اينو بدم: رحمت پاكتي از جيب درآورد
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... ببين بچه م چه قشنگ شده: مادر عكس كودكش را بوسيد. و پاكتي را كه عكس فلور در آن بود به دست مليحه داد

  ... گونه هاشم گوشت آورده انگار... انگار سرخابش زدن... ببين چه رنگش سرخ شده... خدا عمر بده به آقات

ما ... ما كه كاري نكرديم... نه مليحه خانم: دستش را پس كشيد و گفترحمت . خم شد و دست رحمت را بوسيد

فلور خانم خودشون خوبن كه همه ! آقا عاشق فلور خانمن... آقامونم همينطور... خوشحاليم فلور خانم پيش ما هستن

 مثل مادر فلور طوطيامون! مثل فرشته ن. خودشون خوبن... به جان بچه هام راست ميگم مليحه خانم. خوبشونو ميخوان

حاال انگار اگه يه روز فلور خانم به برگاشون ...  گالي گلخونه هم جون گرفتن،از وقتي اومدن به خونه ما... خانمو ميخوان

  !دست نكشن ميميرن

با خودش رو راست بود و . ش را خوب ميشناخت و ميدانست چطور عشق ميورزدكاو دختر. مليحه تعجب نميكرد

ميدانست كه هيچ دستي مثل دستهاي فلور با آن دقت و تامل و عشق . ي فلور را حس ميكندميدانست كه جاي خال

فلور برايش . با خودش صادق بود...  اما،او همه فرزندانش را دوست داشت. دتوام با منطق نميتواند اشكهايش را پاك كن

  .چيز ديگري بود

  .آقامون گفتن شما خوندن بلد نيستين...  مليحه خانم:به مليحه گفت. رحمت از جيب ديگرش پاكتي ديگر بيرون آورد

  ...فلور خانم گفتن ميان بهتون ياد ميدن: ادامه دادو با لبخند رو به مليحه 

  .آقامون گفتن اين نامه رو براتون بخونيم: و ادامه داد

  ...صبر كن آقا رحمت: حرفش را بريدمليحه 

  ...اومده رو ايوون... سرده رو ايوون... ا مهدي رو ببر تو اتاقبي... مادر... ميترا: به سمت در خزيد و صدا زد

 اتاقي كه همراه خواهرش و دختر خاله اش در آن ،ميترا دويد و برادرش را از ايوان بهارخواب برداشت و به اتاق ديگر برد

  .قالي ميبافت و به قصه هاي خاله اش گوش ميداد

  .بخون ببينم آقامون چي نوشتن. خوب آقا رحمت: مليحه الي در را بست و به جاي خود بازگشت

  ...محترم. زنمه. فلورخانم خيلي تعريفشونو واسه من و محترم كردن... بچه هاتون قشنگن: رحمت لبخند زد

  :و سر نامه را گشود
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  .مليحه خانم سالم"

نار من نشسته و بازي حاال اينجا ك. فلور كه خيلي خوب است. اميدوارم حال شما و فرزندان و اقوامتان خوب باشد

و من ميگويم كه از دور . مثل عكس. به شما هم سالم ميرساند و ميگويد اي كاش ميشد بوس را با نامه فرستاد. ميكند

  .خودش ميگويد اميرها و خواهرهايش را هم از طرف او ببوسيد. شما را ميبوسد

  .مادر گرانقدر. مليحه خانم

دست شما .  داديد و من ميخواهم با تمام توانم در نگهداري امانت شما بكوشمشما بزرگترين هديه زندگي من را به من

تابستان كه . را ميبوسم كه من را قابل دانستيد و يك فرشته كه در تمام دنيا مانند او يافت نميشود را به من سپرديد

خود من حتي لحظه . و هستيدميدانم دلتنگ ا. هوا گرمتر شد و درسهاي فلور هم تمام شد او را پيش شما خواهم آورد

. او با آرامش زيباي خود طوفان زشت و تاريك من را از ميان برد و آرامش به من داد. اي طاقت دوري او را ندارم

نور آفتاب با وجود . از وقتي فلور اينجاست جرات ميكنم و پرده ها را كنار ميزنم. مليحه خانم. آرامشي كه روشن است

  .لور براي من چيزي نيست جز يك نور كور كننده و كشنده و بدون ف،فلور زيباست

همچنان كه فلور پيش من امانت است شما هم وسايل را و . خواهش ميكنم. آنچه را كه رحمت به شما ميدهد بپذيريد

تهيه رحمت به شما كمك خواهد كرد تا منزلي . شما حتي در ده هم احتياج به سرپناه داريد. مبلغ ناچيز را امانت بدانيد

من نميتوانم ببينم كه فلور . خواهران و برادران فلور بايد مثل او شاد باشند. كنيد و لوازم آسايش را در آنجا بگذاريد

  .حتي لحظه اي نگران شما و آنها باشد

امكان آوردن دكتر به ده شما نبود اما فلور عالمت بيماريهاي شما را به من گفت و من با مشورت دكتر خانوادمان 

دكتر خانواده ما زمستان در . داري دارو برايتان فرستاده ام و رحمت به شما ميگويد چطور از آنها استفاده كنيدمق

  .دانشگاه درس ميدهد اما تابستان او را مي آورم كه شما را معاينه كند

  .خواهش ميكنم بپذيريد

  .اين در مقابل دنيايي كه فلور براي من ساخته است چيزي نيست

   احترامبا تشكر و
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  "بارمان

بگو ... ببوسش... دلم تنگ فلورمه آقا رحمت: گفت. مليحه باز اشك ميريخت. رحمت نامه را بست و به دست مليحه داد

  ...من هرچي دارم از بركت اونه

  ... اماز حرامزاده: و در دل گفت

  

  .اينم ياد گرفتم: فلور رو به معلم خود گفت

  باشه؟... ا نبايد درسا رو جلو جلو بخونيشم... فلور جون: معلم رو به او گفت

  .آخه حوصلم سر ميره: بي حوصله پاسخ دادفلور 

  ...چرا؟ خوب بازي كن: پرسيدمعلم خنديد و 

. فلور كه دست زير چانه اش زده بود و لحظه اي نگاه از كتاب رياضي اش بر نميداشت يك صفحه را ورق زد و فكر كرد

  ...اينام بازيه... خوب: گفت

اما من ... راست ميگي... آفرين دخترم: او را تحسين ميكرد. م چانه او را گرفت و رويش را به سمت خود برگرداندمعل

وقتي ... تازه... وقتي اينا رو بهت درس بدم يه چيزايي هم بهت ميگم كه تو كتاب ننوشته... ميخوام يه چيزي بهت بگم

  مگه نه؟... دوتايي بازي كنيم كيفش بيشتره

  . به چشمان معلم نگاه ميكردند، و ميدرخشيدندا چشمان سياهش كه حاال مثل قبل بي رمق نبودفلور ب

  ...مث مسابقه... اونوقت منم ميتونم از تو سوال كنم و باهات بازي كنم... راست ميگي -

  !ميتونيم به هم امتيازم بديم! خيلي كيف داره! آره: معلم گونه شاگردش را بوسيد

  .ان بعد از رد كردن يازده معلم او را پذيرفته بودهمين بود كه بارم

  .همه به ذات روانشناس او ايمان داشتند

تازه به خانه برگشته بود و در اتاق نشيمن پايين خانه كه حاال ديگر تاريك نبود و بلكه با نور خورشيد روشن ميشد 

از پنجره به حياط بزرگش نگريست و . ر بخورندمنتظر بود كالس فلور تمام شود تا با هم نها. نشسته بود و پيپ ميكشيد
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چطور همه اين سالها اين زيباييها را نديده بود خود . به زمستاني كه آخرين تالشهايش را براي ماندن ميكرد خنديد

محكم . تا آنكه يك روز فلور آمد و به او شجاعت را نشان داد. انگار وحشت آن دخترها به او تزريق ميشد. نميدانست

 و آنطور با آن نگاه ؛و از لباس ژنده اش خجالت نكشيد. "من فقيرم" و محكم گفت كه "سيگار ميخري؟"اد و گفت ايست

.  و انگار براي جواب مثبت هم پاسخي دندانشكن داشت"تو ميخواي كاري با من بكني؟" پرسيد وقفه اشبي 

به بارمان آموخت كه . ياز ديگران خالصه ميشدنياز فلور در ن.  او بي نياز بود".شير مادرش تلخ شودكه نميخواست "

ه ميكوشيد چ. و بارمان ديگر وحشت نداشت. در نياز آن دخترها كه زير تنش ميلرزيدند. نيازش را در نياز ديگران ببيند

ي  پس چه كسي؟ چه كس،اگر او نه. ديگر از اين كار متنفر نبود. ند لحظه بي نيازي را بياموزدچبه آن دخترها در همان 

كه نياز آنها را ... ميتوانست در آن اتاقها نياز خود را نبيند و فقط نياز آن دختران نوجوان را ببيند؟ نه نياز جنسي آنها را

 نميخواستند شير شانچند نفر از آنها تكيه گاه خانواده شان بودند و چند نفر... چه كسي ميدانست... براي لقمه اي نان

 شهال ميدانست كه بعضي از . يرفتشهال كسي را به راحتي نميپذ. يدانست جز شهالهيچكس نمو شود؟ مادرشان تلخ 

و بارمان ميدانست كه او آن چيزي نيست كه . دختران فراري بايد به خانه برگردند و به هر طريقي آنها را برميگرداند

 ثابت :ابت كرده بودا زهره ث سهيل با ازدواج كردن ب،و همچنين سهيل را. به همين خاطر دوستش داشت. نشان ميدهد

  . اين را ثابت كرد، و وقتي عاشق زهره شد"اين فقط يك شغل است براي آنها"كرده بود كه 

  .بارمان كالسم تموم شد -

  خسته شدي؟: گفت. بارمان از جا بلند شد و به سمت او رفت

  ...نه -

  .بيا بريم ناهار بخوريم... ميدونستم -

  .باشه -

  .اتاقت مهربونه. تو اتاق تو غذا بخوريم: گفته بود. فلور دوست داشت. ق بارمان صرف ميكردندآنها غذا را در اتا

سعي ميكرد همه چيز . بارمان ميدانست اين حس به اولين باري كه با هم در آن اتاق غذا خورده بودند برميگردد

  .همانطور بماند
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سال ديگه ميري مدرسه و ميتوني اونجا با بچه ... ر ميرهميدونم حوصله ت س... فلور: مقابل هم كه نشستند بارمان گفت

  ...ها بازي كني

  .باشه -

  عصري بريم پارك؟ بازي كنيم؟ -

  ؟ بارمان...آره -

  .جونم -

  .من همه درسارو بلدم -

  .ولي بازم بايد بخونيشون. منم كه ميرفتم مدرسه خيلي از درسا رو بلد بودم. ميدونم -

  چرا؟ -

  .ز آب كردبارمان ليواني پر ا

. چيزاي مهمتري هم هست. آدم درس ميخونه ولي نه فقط به خاطر اينكه ياد بگيره چي تو كتاب نوشته... ببين فلور -

  .هرچي بيشتر درس بخوني قويتر ميشي. مثل تمرين كردن ميمونه

  قويتر؟ -

  !خيلي قوي... آره -

  .و هيكلش را باد كرد و فلور را به خنده انداخت

  ... ن قوي نميشاما بازوهات -

  .مثل دانشمندا... اونوقت فكراي بزرگ ميكني... فكرت قوي ميشه: با انگشت به سرش اشاره كرد

  .من نميخوام دانشمند بشم -

  جدي؟ دوست داري چه كاره بشي فلور؟ -

  .مث خانم حسيني. من دوست دارم مدير بشم -

  اري؟ خانم حسيني رو دوست دتو... فلور: بارمان لحظه اي مكث كرد
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  .اون به ننم كمك كرده. آره -

  .حس ميكرد يكي بدهكار است. فلور چقدر خوب ميفهميد. لبخندي بر لبان بارمان نشست

  .منو ببخش فلور -

  چرا؟ -

  .من فكر ميكردم از خانم حسيني بدت مياد -

  چرا بدم مياد؟. نه -

  .باعث شد نتوني بري مدرسه... آخه: بارمان من من كرد

اون كه نميدونست : گفت.  كه مثل هميشه كم پر شده بود به دهان گذاشت و با دقت جويد و فرو داد راافلور قاشقي غذ

  .فكر ميكرد تو ميخواي با من كاري بكني. اگه ميگفتم هم باور نميكرد. من ميتونم بيام پيش تو

كشد و به او بگويد ديگر آن دوست داشت فرياد ب. خيلي ميدانست. او خيلي ميفهميد. بارمان سرش را به زير انداخت

فقط ميدانست . خودش هم نميدانست. هيچكس نميدانست فلور براي او چيست. اما حقيقت بود. جمله را تكرار نكند

حتما ناصر تا بحال حرف زده بود و همه به دنبال . اما ديگران نميدانستند. نميخواهد با اين موجود عجيب كاري بكند

  .مطمئنا همينطور بود.  او در خطري بزرگ استفلور بودند با اين تصور كه

  بعد ميريم بيرون خوب؟. نهار كه خورديم استراحت ميكنيم... فلورم -

  .باشه -

  .فقط ميخواست بحث را عوض كرده باشد

  

هميشه آنرا با . بارمان روي نيمكتي نشسته بود و با سنگ قرمزي كه خطهاي آبي و سفيد بر خود داشت بازي ميكرد

پارك شلوغ نبود و تنها چند بچه كه . بودبه فلور نگاه كرد كه آرام و بي سر و صدا در صف سرسره ايستاده . شتخود دا

بارمان فلور . از خانواده ها خبري نبود چرا كه هوا هنوز سرد بود. خود به تنهايي به پارك مي آمدند در آن بازي ميكردند

  . فلور روي تاب ايستاد و مشغول تاب خوردن شد.  بارمان در دل خنديد:او قبال نميدويد. را ديد كه به سمت تاب دويد
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  ! فلور مي افتيا: بارمان با صداي بلند گفت

  ! اگه حواسمو پرت نكني نمي افتم: فلور پاسخ داد

 چطوري با اينهمه تمركز كردن از بازي لذت ميبره؟؟: در دل گفت. بارمان خنديد. و به زير پايش دقيق شد و تاب خورد

  !من كه نميتونم

او نميگذاشت ژانت وارد . فلور كه به سمت او آمد بارمان دستش را گرفت و زنجير ژانت را كشيد تا به پياده روي بروند

  .بارمان من نگرانم: به آرامي قدم ميزدند كه فلور گفت. بچه ها از او ميترسندكه  ميدانست ،محوطه بازي بچه ها شود

  نگران چي هستي عزيزم؟ -

  ...اگه دوباره خانم حسيني منو ببينه -

  .خودت كه ديدي. اگرم ببينه نميشناسه. نميبينه: بارمان نمي خواست به آن فكر كند

  .فلور چيزي نگفت

  ...رداربهر كدومو دوست داشتي ... بيا كتابا رو ببين... بيا فلور: بارمان او را به سمت مغازه اي برد

 به سمت رديفهاي چيده شده كتاب دويد و نگاهش را بر  وفلور به داخل. ظر بماند جلوي مغازه منت كهبه ژانت امر كرد

  .چه عكساي قشنگي دارن: گفت. آنها دوخت

  ...ببين... اينجا كتابايي هست كه تو ميتوني بخوني... بيا: بارمان دست او را كشيد و به سمتي ديگر برد

  حاال من كدومو بردارم؟: گفت. ادفلور از پي اش روان شد و جلوي رديفي از كتابها ايست

  ...من هيچ كدومو نخوندم. نميدونم: به كتابها نگاهي انداخت و گفت. بارمان دست در جيب كرد

 هيوالي تصويري از يك : جلد سفتي داشت و تصوير جالبي بر آن بود".اي تي" :سپس يكي را برداشت و ورق زد

. از طرفي آن كتاب خيلي براي فلور قطور بود.  ماجراهاي پسرانه كنددوست نداشت يك دختر را درگير اين. ..نه. فضايي

  چه حيوونيه؟. اين چه قشنگه: خواست كتاب را در جاي خود بگذارد كه فلور آنرا از دستش كشيد

  .فكر كنم آدم فضاييه... خوب نيست فلور -

  چي؟ -
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  !وغندر. از ستاره ها. ميگن آدمايي هستن كه از آسمون ميان. آدم فضايي -

  .من همينو ميخوام. مثل فرشته ها كه از آسمون ميان. قشنگه. نه -

  .ولي دروغه! شايد هيوالس. اين كه فرشته نيست فلور -

  .بارمان نميدانست چه در آن كتاب نوشته اند

  مگه نه؟ . خوب همه اين كتابا دروغن -

  !نميتوني بخوني! اين خيلي طوالنيه ها! فلور -

  !م بخونممن خوب ميتون! چرا -

 را نا اميد ميكرد؟ حتما چيز بدي نبود كه هاچرا بايد آن. ندبارمان به چشمان درخشان او نگاه كرد كه برقي از اميد داشت

تا هروقت بخواي ... ببين چيز ديگه اي هم دوست داري... همينو... باشه عسلكم: گفت. در رديف كتابهاي بچه ها بود

  ...منتظر ميشم

. بارمان مثل يك پدر مهربان در كناري منتظر ماند تا دخترش انتخاب كند. ستش داد و رفت تا بگرددفلور كتاب را به د

درميان قفسه ها ميگشت تا شايد بتواند خود . پس از چندي ديد كه طاقت و تمركز فلور را ندارد و خود هم به راه افتاد

چه ميتوانست باشد؟ آنرا ورق زد . "مسايل دختران" :يك كتاب بيرون كشيد. را راضي به خريد كتابي براي خواندن كند

احمقانه بود كه بخواهد فكر كند فلور هم . او نميتوانست فلور را با اين اراجيف بزرگ كند.  اراجيف:و چند سطري خواند

ه هم من دو تا كتاب ديگ... بارمان: فلور به سمت او مي آمد. مثل همه آن دخترهايي است كه به اين كتاب نيازمندند

  !ببين. ميخوام

  ."شناخت حشرات" ،"پستانداران ماقبل تاريخ": بارمان خواند. و آنها را به دستش داد

  .تصاوير جالبي روي جلد آنها بود

  تو حيوونا رو دوست داري؟: پرسيدبارمان خم شد و 

  !خيلي! آره -

  ديگه چي؟:  اي در او كشف ميكردچه خوب بود كه عالقه. دست به سر فلور كشيد و موهاي كوتاهش را به هم ريخت
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  .وقتي تموم شد يه كتاب ديگه ميگيرم. اول اينا رو بخونم. هيچي -

  . آفرين به اين دختر با شعور: بارمان در دل گفت

 شايد براي .نميدانست چرا ميخرد. به ياد خودش مي افتاد كه هميشه كتابها را ميخريد و حتي آنها را ورق نميزد

  ...زرگ خانهپركردن كتابخانه ب

  .منم اآلن ميام. برو پيش ژانت: گونه فلور را نوازش كرد و گفت

  تو كتاب نميخواي؟ -

! اين حشراتم بهم ياد بده. اين كتابا رو كه خوندي براي من تعريفشون كن... فلور: گفت. بارمان به اطراف نگاهي انداخت

  !من حال كتاب خوندن ندارم

  !اي تنبل: دوبار به آرامي با انگشت روي آن زد و گفت.  به گونه بارمان رسيد تا انگشتشدستش را باال بردفلور 

  .و بيرون دويد

  ...قبال نميدويد: زمزمه كرد. بارمان دست بر جاي ضربه هاي او گذاشت

  

. رحمت هفته اي در ده مانده بود و پس از سر و سامان دادن كارهاي مليحه و بچه هايش سه هفته پيش برگشته بود

گفته بود اينجا خانه هاي خالي مال مهمانهاست و در ده .  آنها پولي بابت خانه بپردازند كهداي ده نگذاشته بودكدخ

اصرار كرده بود مليحه و بچه هايش در خانه يكي از اهالي ده كه فوت شده بود و بچه هايش در . خريد خانه معنا ندارد

.  خالي بماند كه خانه را بفروشند و خدا را هم خوش نمي آيدميگفت بچه ها دوست ندارند. شهر بودند مستقر شوند

 چرا كه او هم ،رحمت خنديده بود و گفته بود ميداند. كدخدا گفت آنچه در ده مهم است زمين كشاورزي است و دام

كه از محترم از پول پس انداز خودش مبلغي داده بود و رحمت را قسم داده بود . زني از اقوامشان در دهي گرفته بود

گفته بود كه اين شكر خوشبختي .  از بچه ها هركدام براي يكي،چهار بزغاله ماده. همين پول براي بچه ها بزغاله بخرد

  مليحهپس رحمت از يكي از اهالي ده قطعه زمين كشاورزي را براي مليحه خريده بود كه. هايش است با رحمت

  . مداران پيش خريد كرده بود و پول را به كدخدا سپرده بود و چهار بزغاله ماده از دا،ميتوانست اجاره اش دهد
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وقتي ديده بود كه خانه پله هاي بسيار .  فرش دستباف خود و دخترانش را جارو ميزد،مليحه حاال نشسته بر كف اتاق

ا به دخترانش داد دو اتاق باال ر. او همينجا ميماند. آشپزخانه پايين بود و دو اتاق هم در دو طرف آن. ندارد شاد شده بود

رحمت به او سفارش كرد كه . تا در يكي دار قالي اشان را برپا كنند و در ديگري به بازي و كارهاي شخصي بپردازند

شماره تلفني به مليحه داد و به .  به بارمان اطالع دهد تاهرگاه وارثان خواستند خانه را بفروشند به اسماعيل بگويد

حاال راحت تر . مليحه برخاست و جارو را به كناري گذاشت. د از شهر با آنها تماس بگيرد اسماعيل ميتوان كهمليحه گفت

 ،بوي ده. رد و خوشبختي را بو كشيدبه دوقلوهايش كه بزرگ و دلنشين شده بودند نگاه ك. نشست و برخاست ميكرد

زخانه ميجوشيد و بوي بهار در  بوي غذايي كامل كه بر اجاق سنگي آشپ، بوي چاي تازه دم،بوي فرش تازه بافته شده

دست برد و روسري بزرگ گلدار زيبايش را بر سر .  آنها در بهار نفس ميكشيدند، ظهرهدو روز بعد در همين هنگام. راه

  .در ده درها هميشه باز است. شاهرخ به داخل خانه دويد. مرتب كرد

  !دهگلين بانو اوم! بدو بيا! گلين بانو رو بردن سر ننم! ه مليحلخا -

.  به معناي تولد: گلين بانو به معناي شادي و پايكوپي بود نامِ،در ده آنها. مليحه چرخي زد و به سمت او برگشت

حتي دو قلوهايش را . درد جزيي پاهايش را حس نميكرد. كفشهايش را درپا كشيد و به دنبال پسر خواهرش دويد

برو خونه ما مواظب بچه هام ! مينا:  اي را كه در كوچه ديد صدا زداولين بچه. در ميان راه به ياد آورد. فراموش كرده بود

  ! نرگس داره بارشو ميذاره زمين! باش

  . مينا به سمت خانه او دويد

به ياد آورد چه تنها و بي كس . جلوي در خانه خواهرش كه رسيد جمعيت را ديد كه در كوچه و حياط منتظرندمليحه 

. هيچكس به فرياد او و دردانه اش نرسيده بود. هيچكس نبود. ..تنها.  مخصوصا فلور را.بچه هايش را به دنيا آورده بود

 بوسيده بود و شيرش ، او را به زمين گذاشته بود و بعد او را با آب سرد شسته بود،ظهري سرد كه هيچكس در كپر نبود

ميخواهي چه ! بچه من كه هست: ه بودو مليحه غريد... اين بچه من نيست: شب كه حكمت آمده بود گفته بود. داده بود

  كني؟ 

  .و حكمت هيچ نكرده بود تا شش سال بعد
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  !دو تا! يه پسر! يه دختر: ميترا روي ايوان آمد و فرياد زد

  !دوتا! ميدونستم: با صدايي رسا گفت. مليحه از پله ها باال كشيد

  .م شسته شده بودنداو ابتدا خواهرش را در آغوش كشيد و بعد دوقلوهاي او را كه با آب گر

  

  !ميتونيم عيد بريم پيش مادرت! هوا خوبه! فلور: بارمان گفت

من ميخوام سلطان : گفت. ش به آغوش فشرد در آغوش باال برد وبارمان او را. فلور برگشت و خود را در بغل او انداخت

  !قلبمو ببرم تعطيالت

  !ان بايد حكومت كنهسلط! ولي سلطان نميره تعطيالت: فلور به چهره او نگاه كرد

! فرقي نداره كجا باشه! اين سلطان تو تعطيالتم حكومت ميكنه: بارمان كه ايستاده او را در بغل داشت چرخي زد و گفت

  !هميشه تو قصر قلب من حكومت ميكنه

  كتاباتو خوندي عسلكم؟: پرسيد. و بوسه اي بر بيني او زد

  .اين هيوال نيست. تو اشتباه كردي. ببين! آره بارمان: فلور خود را پايين انداخت و گفت

  .اين فرشته س: ادامه داد. و تصوير اي تي را مقابل صورت او گرفت ميز عسلي قاپيد  رويكتاب را از

  پس چرا انقد زشته؟ هان؟: بارمان صورتش را در هم كرد و گفت

شايد . ما نيست ما خيال ميكنيم زشتهفقط چون شكل ... زشت نيست. نه: فلور كتاب را به صورت او نزديكتر كرد و گفت

  .به نظر اونم ما زشت باشيم

  ...راست ميگي... آره: گفت. بارمان اندكي انديشيد

  .ما كه نميدونيم تو دل اون چي ميگذره: فلور ادامه داد

  !باورشون نكنيا! واقعي نيستن... اين قصه ها همه شون خيالين... ولي فلور: گفت. بارمان مقابل او زانو زد

  ...ولي... مث پري كوچولوي دريايي! ميدونم. باشه -

  .و به فكر فرو رفت
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  ولي چي؟ -

فقط تو كارتون ! پس دروغ نيست! مهربونم بود! خوشگل بود! باهوش بود! ولي پري كوچولوي دريايي مث شفق بود -

  !اسمش پري كوچولوي دريايي بود

تو راست ... آره فلور: گفت. اما نامشان را نميدانست. ا ميفهميداو تمثيلها ر. بارمان دست او را گرفت و در دست فشرد

  .همه اينا راستن... ميگي

  .ولي يه شكل ديگه هستن. راستن. آره -

  !تو هميشه راست ميگي كوچولو... تو كارتونا يه جور ديگه. تو دنياي ما يه جور ديگه هستن. آره -

  

چگونه بايد ذات يك فرشته را كشيد؟ به فرشته اش . شت فكر ميكرددا. فلور مدادهاي رنگي اش را كنار هم چيده بود

مداد قرمزش را برداشت و سمت . بر صفحه كاغذ نشسته بوداش نگاه كرد كه با چشمهاي آبي رنگ و لباسي صورتي 

از و بعد مدادهاي قرمز و نارنجي اش قلب فرشته را پر . يك قلب به اندازه يك سلطان. چپ فرشته اش يك قلب كشيد

اين فرشته . فقط خودش آن را ميديد و فرشته اش. آنجا آتشي بود كه در قلب فرشته اش مدفون بود. آتش كرده بودند

  . برود"اي تي" به جنگ  كهقرار بود

  

تفاوت فلور بود كه او را عذاب .  تنها گم شدن فلور و خطراتي كه متوجه اش بودند نبود،آنچه حسيني را عذاب ميداد

.  شايد او آنقدر دچار توهمات نميشد كه وقت و بي وقت نامش را بر سر زبان بياورد، بود به جاي فلورس ديگرهرك. ميداد

مراد يا حسين گفت و ليوان آبي را كه .  بايد فلور را فراموش كند چه نميتواند برايش كاري انجام دهد كهناظم ميگفت

اگر ايمان داري بايد . بهت گفتم بسپارش به موال!  عذرا خانم:به عذرا گفت. همان لحظه خالي شده بود در سيني گذاشت

  ...بسپارش به موال... انقدر خودخوري نكن خانم. اعتماد كني به موال

  ...اي كاش از اون دختر ميپرسيدم. ايكاش اون شب بيشتر دقت ميكردم. آقا مراد از خودم عصبانيم: عذرا گفت

خودت ! دختراي زيادي يه همچين چهره اي ندارن... ن فلور بوده عذرا خانممن مطمئنم كه او: مراد حرفش را قطع كرد
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  .خودت مادري ميدوني اگه مادرش مطمئن نبود نميذاشت دخترش بره. گفتي مادرش گفته جاش خوبه

ون فلور گيرم كه ا... حاال آقا مراد: آن را به زبان آورد. چيزهاي ديگري هم بود كه او را عذاب ميداد. عذرا كمي فكر كرد

اون مرد كي بود حاج آقا؟ يعني فلور به اين راحتي داره باهاش زندگي ميكنه؟ پس درس و مشقش چي . بوده باشه

  ميشه؟ اون مرد از فلور چي ميخواد؟

يه زن و شوهر ... شايد: سعي كرد چيزهايي را كه عقلش بر زبان مي آورد به همسر نااميدش نگويد... مراد مكث كرد

  ...چه دار نميشنثروتمندن كه ب

  .عذرا قانع نميشد

  

  !آبجيام كه نميرسن با اينهمه عروسك بازي كنن! بارمان -

  !از اون قوري و فنجونام بدين: بارمان به فروشنده گفت

باور كن من دارم اينا رو به خاطر ! من دوست دارم بچه ها اسباب بازيهاي زيادي داشته باشن! فلور: سپس رو به فلور كرد

  !انقدر ميخرم تا خودم سير بشم! خرمخودم مي

  ! به جز تو،آخه خودم هيچوقت عروسك نداشتم: و به او خنديد و ادامه داد

  !تو كه گفتي من سلطان قلبتم: مثل وقتي كه بارمان سعي ميكرد اخم كند. فلور سعي كرد كمي اخم كند

  !سلطان قلب به خوشگلي يه عروسك: بارمان دست بر شانه او گذاشت

چند پسر نوجوان . به جايش برگشت و نگاهش را به ژانت كه در ماشين پارك شده منتظر بود دوخت. چيزي نگفتفلور 

بارمان . فلور به آرامي به سمت در خروجي رفت. جلوي شيشه ماشين ايستاده بودند و ژانت را به هم نشان ميدادند

  !فلور كجا ميري؟ بيا ببين اين خوبه؟: پرسيد

  ...اآلن ميام -

  چي شده؟: پرسيد. ز مغازه خارج شد و به جمع پسرها پيوستا

  !صاحبش همينجوري ولش كرده رفته! اين يه سگ خيلي گرونه! ببين: يكي از آنها گفت
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  !ولش نكرده... نه -

  نكنه تو صاحبشي جقله؟: پسر با پوزخندي گفت

  .تو انگار خيلي پولداري... نهممك... آره: گفت. در همان حال نيشش را بست. و برگشت و به فلور نگاه كرد

  . يه روز كه بزرگ شدي ميفهمي. اين ربطي به پولدار بودن نداره: فلور گفت

  !دس به سينه! مث پولدارام واستادي! از اون لباسايي كه پوشيدي معلومه پولداري! چرا فسقلي -

  م چطورين؟مگه لباسا: گفت. به نظرش خيلي معمولي بودند. فلور به لباسهاي خود نگاه كرد

اين انگار تا حاال بچه گداها رو با اون لباساي ! اآلن باباش مياد دخلمونو مياره !بياين بريم بابا: پسر رو به دوستانش گفت

  !شماها يه مشت دزدين! پول خفه شون كرده! زوار در رفته شون نديده

  .و به سمت پايين خيابان رفتند

اغ قوه را در يكي از آنها يك چر. يب بيرون مي آوردند و به هم نشان ميدادندفلور به آنها نگاه ميكرد كه چيزهايي از ج

: بارمان اسباب بازيها را در صندوق گذاشت و پرسيد.  و فلور آنقدر آنها را نگاه كرد تا دور شدند،چشم يك عابر انداخت

  به چي نگاه ميكني عشقكم؟

  .به ما گفتن دزد. رفتن. به اون پسرا -

  چرا؟: بعد كه به خود آمد درها را باز كرد و در ماشين نشست. بارمان جا خورد

  !شايد فكر كردن ما ژانتو دزديديم. نميدونم  -

  

بارمان من بيام : گفت. تنها نور اتاق نوري بود كه از المپ چهل وات كنار وان حمام ميتابيد. فلور كنار در اتاق ايستاد

  پيشت؟

  الهه رفت؟... بيا... آره عزيزم:  كنار زدبارمان كمي در تخت جابجا شد و پتو را

  .اآلن رفت. آره -

  بهم سيگار ميدي؟. بارمان: گفت. فلور كنارش جا گرفت
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  !مريض ميشيا! تو نبايد سيگار بكشي! نه فلور -

  .مريض نميشم. قول ميدم. نه -

پس يكي .  به آن دست ميابد ميدانست كه اگر خودش آن لعنتي را به دست فلور ندهد فلور در غيابش،بارمان ميدانست

  دلت واسه مادرت تنگ شده؟: پرسيد. از ميز كنار تخت برداشت و پس از آنكه روشن كرد به دستش داد

  .نه -

  مگه ميشه؟ -

  .نميدونم -

  پس چرا ميخواي بري پيشش؟ -

  .آخه دلش برام تنگ شده -

   مگه نه؟،پس دوسش داري فلور: رسيدپ.  عوض شود كهسلطان قلبش هرگز نميخواست. بارمان به پشت دراز كشيد

فقط ميدانست فلور وقتي حرف زيادي براي گفتن دارد سكوت  .بارمان معني سكوتهاي او را نميدانست. فلور سكوت كرد

  !بهم بگو فلور: برگشت و او را در آغوش كشيد. ميكند

  چي رو؟ -

  دوسش داري؟ -

  حسوديت ميشه؟ -

  آخه چرا؟! نه: بارمان او را بوسيد و بو كشيد

  .فكر كردم حسوديت ميشه -

  اين حس از كجا در او پيدا شده بود؟

  فلور تو به كي حسوديت ميشه؟ -

  .به اون دختره -

  كدوم دختره فلور؟: بارمان روي او خزيد و بازوهاي خود را اطرافش گذاشت
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  .كه لباس سفيد داشت. همون كه تو خونه خاله شهال اومده بود مهموني -

   به چي حسوديت شده؟  توآخه: ا كنار گونه او گذاشتبارمان سرش ر

 رقصيده و شرابي با هم نوشيده و كمي گفتگو ،دختر يكي از دوستان شهال بود كه ،به ياد آورد كه فقط كمي با آن دختر

  . كرده بودند

  .تو نبايد حسودي كني! حسودي كار بديه فلور: به فلور گفت

  ."باشه"نگفت . فلور چيزي نگفت

  باشه؟. فردا ظهر كه ناهار خورديم ميريم. بيا بخوابيم: ن ادامه دادبارما

  .باشه -

همان خدايي كه در دو ماه اخير در آن .  مواظبش باشداز خدايش خواست كهبارمان . ي بارمان زدو بوسه اي به لبها

  .خانه ميچرخيد

  

رفي دوست واست شب هنگام برسند و از طبارمان نميخ. پس از آن مسافرت طوالني دوازده ساعته فلور در خواب بود

پس در شهري نزديك به ده مادر فلور شب را در مسافرخانه اي گذرانده بودند و صبح . د در شب رانندگي كن كهنداشت

به بارمان گفت كه .  پس از آنكه ديدار با مادر تازه كرد باز خوابيد،اما فلور. پس از چهار ساعت راندن به ده رسيده بودند

 ظهر بود و آفتاب كم جان اول بهار بر تك برگهاي درختان و چمنها و بوته .دارد اينهمه در ماشين باشد دوست ناصال

نور بر گذر جويباري كه از كنار .  و آنها سر بر ميكشيدند تا آفتاب را بنوشند،هاي كوتاه كنار كوچه هاي گلي ده ميتابيد

دخترها بر لب جوي استكانها را ميشستند . ني اش چشم را مينواختخانه ها ميگذشت شكسته بود و رنگهاي رنگين كما

پسرها از پي هم ميدويدند و چندتايي با . و صداي تق تق به هم خوردن استكانها در ميان قصه هاي آنها گم ميشد

د سگها گوش بارمان كه بر پشتي تكيه زده بود و به صداي ده و زنگوله هاي بزها و پارس شا. بزهايشان به دشت ميرفتند

  ... چيزي كه سالها به دنبالش بودم اينجاست... سكوت... عجب سكوتي: ميداد فكر كرد

زحمت نكش : بارمان گفت. سبدي از ميوه با خود داشت كه مقابل او گذاشت. مليحه داخل شد و روبرويش نشست
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  !پات ناراحته... مليحه خانم

  !شبا راحت ميخوابم... رص ميخورم درد ندارماز وقتي ق... به لطف شما خيلي بهترم... نه آقا -

  !تابستون مياد! دكتر گفت تا ندونه دقيقا مريضيتون چيه بهتون داروي ديگه اي نميده!  ولي اينا فقط مسكنه...آره -

  !من راضي به زحمت نيستم!ممنون آقا -

  ! و هوايي عوض كنهدلش ميخواد يه آب!  بياد كهدكتر منتظري هم از خداشه! زحمت نيست مليحه خانم -

  !ميگه ممكنه پوكي استخوان باشه. بهم گفته بهتون سفارش كنم شير زياد بخورين:  ادامه داد؛و خنديد

  !آقا ما حاال اينجا هر روز شير ميخوريم -

  !ولي انگار خيلي بهتر از شهره... قبال نميدونستم! تو ده همه چي هست. آره ميدونم -

فرانك و ميترا ... ولي مدرسه نداره: گفت. كه به سمت باغ پشت خانه باز ميشد گشودمليحه برخاست و پنجره اي را 

دو سه ساعت پياده راهه .  آخه مردم ده پسرا رو ميفرستن مدرسه شهر،شايد دوقلوها بتونن برن... نميتونن برن مدرسه

فقط زمستون ... ديپلم ميگيرنو وزي بعضيام كه باباشون مالدارن ميرن شبانه ر... ولي پسرا ميرن تا كالس سوم ميخونن

  .كه برف مياد نميشه رفت

  جوري ميرن؟ هر روز؟ه سه ساعت راه؟؟ چ: بارمان در دل گفت

  ...فلور من با همه فرق داره آقا... آخه فلور من مرده... ولي من ميخوام فلور بره مدرسه آقا: گفت. مليحه باز نشست

فلور . نميدونم چرا انقدر فرق داره... فرق داره... آره: گفت. ست بازي ميكردداشت با پرتقالي در د. بارمان لبخندي زد

  ...شبيه هيچكس نيست

  ...هشبيه سيف اله... چرا: مليحه سر به زير انداخت و گفت

دلم ميخواد فلور ! مليحه خانم: پس گفت. نميخواست دراين باره صحبتي كند. بارمان بي اراده نگاه تندي به مليحه كرد

  ميدوني اآلن فلور ياد گرفته پيانو بزنه؟ ميدوني انگليسي ياد گرفته؟! دانشگاهبره 

  پيانو چيه آقا؟: مليحه پرسيد

  !باهاش آهنگ ميزنن... يه ساز -
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  هنوز اون شعرو ميخونه؟ سلطان قلبم تو هستي؟: گفت. مليحه خنديد

  اينو كي يادش داده؟! آره: بارمان پرتقال را در ظرفش گذاشت

  !از همكالساش! تو مدرسه ياد گرفته! منميدون -

  !يادش دادم! آهنگشم با پيانو ميزنه! آره ـ

  !ممنون كه آوردينش!  فلور اومده...آقا: بين مادرش و بارمان نشست و گفت. فرانك در را باز كرد و وارد شد

فقط صبر كن بيدار !  آوردهفلور اومده يه عالمه چيزاي خوبم واسه تو و خواهرت: بارمان دستي بر سر او كشيد و گفت

  !بشه

 سگتونم لب چشمه س با بچه ...آقا!  پسراي كدخدا و مشدي قربون مواظب ماشينتونن كه بچه ها خرابش نكنن...آقا -

  !ها دوست شده

مواظب ژانتم باشين حتما خيلي داره ...  اگه ماشين خراب شد عيب نداره.برو به پسرا بگو نميخواد نگران باشن! فرانك -

  !هش خوش ميگذرهب

چه ظلمي بود در حق ...  از خانه بيرون نميبرد ايژانت بيچاره اش را يك هفتهكه و به ياد آورد كه گاهي پيش مي آمد 

  ...بدتر از زنداني كردن يك پرنده... يك سگ دابرمن

  !يااله! مليحه خانم -

  ! كدخدابفرما: مليحه گفت. كدخدا وارد حياط شده بود و منتظر اجازه مليحه بود

پس برخاست و با پير دهكده دست روبوسي .  جلوي كدخداي ده از جا بلند شود كهبارمان ميدانست ادب حكم ميكند

بارمان از اين فكر . چهره دلنشيني داشت. پيرمرد بوي سيگار زر ميداد و ريشهاي سپيدش از دود زرد شده بود. كرد

  !را زحمت كشيدين؟ من مي اومدم ديدنتونشما چ: به او گفت. لبخند زد و بعد از كدخدا نشست

خدا خيرتون ! آقا شما هم واليتي ما رو بهمون برگردوندين... وظيفه من بود بيام دستبوس اين مرد سخاوتمند! نه آقا -

 سالش چهاردهمليحه . ولي گوش نميكرد!  نبايد دختر به غريبه داد،من به باباي مليحه ميگفتم حكمت غريبه س! بده

ولي آقا باور كنين همين ده خودمون .  اونجا بهتره،باباش ميگفت حكمت ميبرتش شهر. وهر كرد به حكمت ش كهبود
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  !واسه ما بهتره

  !باور كنين واسه همه بهتره! آره كدخدا ميدونم -

چند ساله  !طبيبمون مش قربونه و قابله مون گلين بانو. هنوز مدرسه و درمونگاه نداريم. آقا ما اينجا مشكل زياد داريم -

همين چشمه س كه از بركتش زنده ايم و .  آب لوله كشي هم نداريم، نوشتن ياد ميدن و پسرا به دخترا خوندنكه

  .ولي شكر خدا كه دل خوش داريم و منت كسي سرمون نيست. زمينامون سبزه و دامامون زنده

  !خدارو شكر: بارمان سعي كرد تقليد كند

من به مليحه ! شكر خدا كه اينطور شده! آقا رحمت ميگفت به زندگيتون بركت داده! آقا شما مواظب فلورمون باشين ـ

  !  مليحه هم كه رضاش به خوشبختي فلوره.گفتم تا هر وقت خواستين پيش شما بمونه

  ...قبال مثل مرده ها بودم. من به وجود فلور زنده م. خيالتون راحت باشه. كدخدا من هيچي واسه فلور كم نميذارم -

. حه به حياط رفت تا دوقلوهايش كه در حوضچه اي از آب باران شب قبل به هم آب ميپاشيدند را به اتاق بياوردملي

خودش هم ديگر قانع شده بود كه گم . پسري كه به همه ميگفت گم شده است. دلش هواي اميرحسينش را كرده بود

  .اي كاش بارمان او را برده بود نه كس ديگر. شده است

  

  !تو چقد قشنگ شديفلور  -

داداشامم خيلي ! م خيلي خوشگل شدينه ه تو و فرانك و نن...ميترا: فلور خواهرش را بغل كرد و گفت. اينرا ميترا گفت

  ! شيطوننرچقد! ناز شدن

  فلور تو هنوز ميري مدرسه؟! همه ش همديگه رو ميزنن! آره فلور: ميترا گفت

  .رمسال ديگه مي. امسال نرفتم. نه ديگه ميترا -

  .ولي ننه گفته تو ده مدرسه نيست.  ميرم مدرسهم سال ديگهفلور من -

  .ميدانست. فلور چيزي نگفت

  !مث تو. مشقم بايد بنويسيم. پسر كدخدا به دخترا درس ميده! ولي فلور -
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  منو ميبري پيش پسر كدخدا؟. ميترا: گفت. خوشحال بود. فلور لبخندي زد

  !بيا! آره فلور -

اينجا چه بوي : فلور ميگفت. از كوچه هاي گلي ده گذشتند.  كشيد و او را از رختخوابش جدا كردو دست خواهرش را

  !خوبي مياد

  !خاله ملك سيما پخته! بوي قورمه سبزيه -

شايد هيچكس .  بشنود، خواهرش نميتواند بوهايي را كه او ميشنود كهميدانست.  منظورش بوي قورمه سبزي نبود،فلور

بيا ! فرهاد: با صداي بلند گفت. ده رسيده بودند و ميترا او را در امتداد جاده به سمت تك دكاني بردلب جا. نميتوانست

  !فلور اومده

فلور تويي؟ بيا : نزديك كه شدند گفت. پسر جواني از مغازه بيرون آمده بود و آنها را كه به سمتش ميرفتند تماشا ميكرد

  !بيا بشين چايي گرم برات بريزم! تو

اينجا چي ميفروشين؟ الستيك : پرسيد. وي يك صندوق كه تشك نرم و كوچكي رويش انداخته بودند نشستفلور ر

  ماشين؟

  آقاتم اومده؟! خوبي؟ خوش اومدي!  هم ماشين تعمير ميكنيم،هم ميفروشيم! آره -

  ؟فرهاد. اومديمبا هم . آره: گفت. مادرش هم بارمان را به همين نام ميخواند. فلور ميدانست چه كسي را ميگويد

  !بيا چايي بخور. بگو -

  فرهاد تو به دخترا درس ميدي؟: گفت. داغ بود. فلور ليوان فلزي چاي را از دست فرهاد گرفت

به آقام گفتم بذاره از !  آخه دوست دارم معلم بشم،خودم ميخواستم! امسال نوبت منه! هرسال قراره يكي درس بده! آره -

  !ماين به بعد هميشه من درس بد

  فرهاد ميشه به ننه منم درس بدي؟ -

  !بچه ها درس ياد ميگيرن! فلور آخه ننه تو كه بچه نيست: گفت. تعجب ميكرد. فرهاد او را نگاه كرد

  بهش درس بده خوب؟. هميشه آرزو داره سواد داشته باشه. ننه منم ميتونه ياد بگيره. نه فرهاد: فلور اصرار كرد
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  !بهش بگو امسال با ميترا بياد مدرسه! باشه فلور جان: خنديد و گفت. فرهاد دستي به موهاي او كشيد

  مگه مدرسه دارين؟ -

! ميترا بلده.  ساختيمشتازه.  ولي امسال يه جا ساختيم كه مدرسه باشه، بودك نفرقبال كالسا هر هفته تو خونه ي! هآر -

  !بهش بگو نشونت بده

  ميترا دفتر داري؟: فلور پرسيد. شميبرد "مدرسه"ميترا دست او را گرفته بود و به سمت 

  

چي بود همش تو اون خونه درندشت ! خوبه واسش: به سهيل گفت. شهال پا روي پا انداخت و سيگاري روشن كرد

  ! تا حاال مرده بود اين بچه،اديم سروقتشتباور كن اگه اين دخترا رو نميفرس! چپيده بود بيرون نميرفت؟

آخه تو كه پسر ! جون خودم همين دخترا اينجوريش كردن! مامان: م كرد و گفتسهيل كمي صداي تلوزيون را ك

  !نيستي بفهمي

  مگه واستون فرقي هم ميكنه؟! شما پسرا؟! نه بابا -

  مامان چي ميگي تو؟ مگه ميشه فرقي نكنه هان؟! اي بابا -

 كه من بين اونهمه ديوونه زهره شدم حتما يه فرقي ميكنه: و بعد آرام زمزمه كرد تا زهره كه در آشپزخانه بود نشنود

  !ديگه

ميدوني چقدر خاطرخواه داشته؟ من كه زنم تو خوشگليش ! معلومه! اي شيطون: مادرش خنديد و به همان آرامي گفت

  !موندم واله

 يه چيز يه جوري انگار با يه نفر! نميدونم... انگار... يه جوريه! منظورم اين نيست! نه مامان: سهيل بي حوصله پاسخ داد

  !يه جور ديگه س... نميدونم! ديگه هم هست كه با بقيه نيست

چون اون چيزو بهتر از . همينه كه زنا نميتونن با هر كسي باشن... سهيل: گفت. ميدانست. چهره شهال درهم رفته بود

  .سنشولي مردا فقط وقتي ميبيننش ميشنا! زنا اون چيزو هميشه ميشناسن حتي وقتي نديدنش! مردا ميفهمن

. اين كار ميتونه نابودشون كنه... من از اين دخترامون ميترسم... واسه همينه كه: شهال ادامه داد. سهيل چيزي نميگفت
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  ميفهمي؟

  ...آره مامان: سهيل به آرامي گفت

... مسهيل يه بار بارمان ازم پرسيد چرا اين كارو ول نميكن: شهال ادامه داد. و به تماشاي شوي ويديوي اش مشغول شد

  ميدوني من بهش چي گفتم؟

  چي گفتي؟ -

اكثرشون ... بذار يه آدمي باال سرشون باشه كه دلش بسوزه... گفتم اين دخترا باالخره مجبور ميشن اين كارو بكنن -

هرچي ... ميگفت ميشه واسه اونايي كه اين كارو نكردن يه كاري پيدا كرد... قانع نميشد... حتي چندبار اين كارو كردن

  ولي ميدوني چي شد سهيل؟...  ميگفتم قانع نميشدبهش

  چي شد؟ -

  ...از وقتي فلور اومده -

  ؟خوب -

  ...اون ميگه راست ميگفتي -

  ...مامان: سهيل به مادرش نگاه كرد

  جون؟ -

  ...اون ميگفت به دخترا بگيم بيگاري نميكنن... وقتي فلور اومد -

پس . ال دوست نداشت كاري كند كه پوست لطيفش خراب شودشه. دقيقه اي گذشت. شهال فقط به او نگاه ميكرد

ما اين كارو نكنيم كي ميخواد جواب فالن چيز سيخ آقايونو بده ! بعدشم سهيل جون: برخاست تا پيش عروسش برود

  هان؟

  .كند فكر سعي ميكرد. سهيل باز به صفحه تلوزيون خيره شد

  

  .بارمان ننم ثروتمند شده -
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  ي؟خوشحال... آره فلور -

  .ننم زياد پول نداره. اين ربطي به پولدار بودن نداره. ميفهمم. ننم هيچوقت ثروتمند نبود. آره -

به چي ربط داره فلور؟ : پرسيد رويش خم شد و ،بارمان مثل هميشه كه دوست داشت از ذهن او چيزي بيرون بكشد

  ميدوني؟

  ...ميشهبه چطور زندگي كردن مربوط : بارمان پاسخ داد. فلور فكر كرد

  .نه -

انعكاس نور مهتاب آنها . بارمان كمي مكث كرد و به چشمهاي او كه مستقيم در تاريكي به او خيره شده بودند نگاه كرد

  پس به چي ربط داره؟: پرسيد. را از تاريكي جدا ميكرد

  . فكر كني خوشبختي ربط داره كهبه اين -

اين باعث ميشه كه ... راست ميگي. آره: گفت.  با تمام وجودش،سپس او را در آغوش كشيد. بارمان لحظه اي انديشيد

  ! من بهت باختم فلور! خوشبختي ثروته.تعيين كني چطور زندگي كني

  .پس بايد ببازي. تو مگه برده من نيستي؟ من سلطانم: گفت. فلور لبخند زد و او را از خود جدا كرد

  !من غالمتم!  راست ميگي!برده؟ آره: بارمان باز او را بغل كرد و بلند خنديد

تو هم منو ... فلور: هواي خالص و پاك را عميق به سينه كشيد و گفت. از رويش كنار كشيد و در جاي خود دراز شد

  ! نرفته بوديم مسافرت كهما خيلي وقت بود... خوشحال كردي هم ژانتو

  .من كه نياوردمت. خودت اومدي -

  .دي نمي اومدماگه تو نبو. تو باعث شدي بيايم... چرا -

  ؟بارمان. راست ميگي. آره: پشت كردفلور به او 

  جونم؟ -

  .من به پسر كدخدا گفتم به ننم درس بده -

  كتاب دارن؟... راستي... كار خوبي كردي -
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  .ر ميدارنبكتاباي پسرا رو كه رفتن مدرسه . آره -

  .اينا آدماي بافرهنگين -

  بافرهنگ چيه؟ -

  ميفهمي؟... ميفهمن سواد داشتن خوبه... عاقلن... باشعورن... يعني -

  .آره -

باالخره بايد آنها را از ذهن فلور . از مدتها پيش فكرش مشغول چيزهايي بود. بارمان نميدانست زمان مناسبي هست يا نه

 او از اينكه روزي مردي بخواهد او را لمس كند و. از آينده فلور ميترسيد. ميترسيد. بيرون مي آورد و ترميم ميكرد

حتي نميدانست چطور . بفهمد كه او چقدر ميداند. ميخواست بفهمد. چيزي در ذهن داشته باشد كه حقيقت نيست

اصال نميدانست او اولين بار را .  نميدانستبارمانفلور چقدر ميدانست؟ . نميدانست از كجاي قصه آغاز كند. شروع كند

 بيرون ندآن دردهاي لعنتي را كه در قلب كوچكش بود. يگفتاي كاش خودش لب باز ميكرد و م. چقدر به ياد مي آورد

ميدانست .  قلب او تاريك است كهبارمان ميدانست. تا قلبش روشن شود. ميريخت تا قلبش بتواند قد بكشد و بزرگ شود

 و تا نوري واردش نميشد ،آن لكه هاي زشت به شيشه هاي بلوري قلب كوچكش چسپيده و نميگذارد نور واردش شود

  .لطاني نميتوانست وارد شودس

  .منم سيگار ميخوام -

  فلور با هم بكشيم خوب؟: بارمان كه سيگاري روشن كرده بود و دقايقي ميگذشت كه در افكار خود غرق بود گفت

  .باشه -

  بارمان كي ميريم خونه؟: گفت.  و سيگار را از دست بارمان گرفت

  به همين زودي ميخواي برگردي؟ -

  .نه -

  پس چي؟ -

  .نميدونم -
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  مگه دوست نداري پيش مادرت باشي؟ -

  ؟بارمان -

  .بگو عزيزم -

  من بچه ننم هستم؟ -

  چي خيال كردي؟! معلومه: بارمان به سمت او چرخيد و موهايش را نوازش كرد

  .پس چرا بچه حكمت نيستم؟ نميفهمم -

  ي؟به من اعتماد دار.... فلور: چه بايد ميگفت؟ گفت. بارمان پلكهايش را بست

  .آره -

  .يه روز بهت ميگم. يه روز ميفهمي. بچه مادرت و سيف اله با هم. پس بهت قول ميدم كه تو بچه ننت هستي -

  قول ميدي بگي؟ -

  .حتما. آره -

  .باشه -

  .برو پيش خواهرات بخواب. برو ديگه عزيزم: سيگار را از دست فلور گرفت. بارمان نفس راحتي كشيد

  .بممن ميخوام پيش تو بخوا -

  ! برو پيش خواهرات،حاال كه پيش خانوادتي... وقتي رفتيم خونه. باشه: بارمان كمي مكث كرد

  .ننم ميدونه تو باهام كاري نميكني -

شايد دوست ... برو پيش فرانك و ميترا! ميدونم عزيزم: بارمان سعي كرد خونسرد باشد. باز هم اين جمله را ميگفت. ..واي

  .همونطوري كه تو دوست داري پيش من بخوابي.. .داشته باشن پيشت بخوابن

  .باشه -

  ژانت پيش تو ميمونه مگه نه؟: پرسيدقبل از اينكه خارج شود . بارمان را بوسيد و از او جدا شد

  ...عادت نداره بيرون بخوابه... آره -



   سامان-  سگ خانه زاد

 

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

122 

  .باشه: فلور جلوي در لحظه اي درنگ كرد و گفت

  .و بعد خارج شد

  

  !راحته! نشونه بگير بزن! بيا: ور داد و گفتمحسن سنگ را به دست فل

مدت زيادي به شيشه هايي كه دورتر بر تنه افتاده درختي كنار هم . فلور سنگ را گرفت و به سمت شيشه ها برگشت

  !بزن! نترس: مهرداد گفت.  نگاه كرد،رديف شده بودند

  .من نميترسم -

اآلن اون شيشه : گفت.  آرامي از دستش به شيشه ها و بر عكسبه. حاال سمت نگاهش را تغيير ميداد. سنگ را باال برد

  !آبيه رو ميزنم

! آفرين: محسن گفت. خرد شده بود. ديگر اصال وجود نداشت. شيشه آبي رنگ ديگر در جاي خود نبود. و پرتاب كرد

  ! خيلي نشونه گيريت خوبه ها

اگه آقام بذاره تفنگ شكاريشو ميارم : ادامه داد. ددست در موهاي فلور كشي. دوازده سال داشت و از فلور بلندتر بود

  !خيلي نشونه گيريت خوبه. تيراندازي بهت ياد ميدم

  .باشه -

  !بياين! ميني بوس جبهه داره رد ميشه! بچه ها: فرياد ميكشيددويد و ميمهرداد كه كمي دور شده بود به سمت آنها 

  ! تكون بديمتسد! بدويم دنبالش! بيا: محسن دست فلور را كشيد و گفت

ال يك ميني به اي همراه ديگر پسرهاي ده به دنپس از لحظ. اما بعد با لبخندي از پي آنها دويد. فلور ابتدا ايستاده بود

. ميگفتند پيروز شويد. ميگفتند زود برگرديد. براي سربازها فرياد ميكشيدند. بوس قرمز رنگ ميدويد و دست تكان ميداد

اما فلور . پسرها كم كم از نفس افتادند و يكي يكي ايستادند. خيلي از دهكده دور شده بودند. دميگفتند عراقيها را بكشي

محسن كه خم شده بود و دست بر زانو نفس نفس . بايد چيزي به سربازها ميگفت كه بقيه نگفته بودند. هنوز ميدويد

  !ديگه رفتن! فلور بيا:  فرياد كشيد،ميزد
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! شايد خبر نداره! صدامو نكشين: بعد به سمت ميني بوس فرياد كشيد. ن نگاهي انداختبرگشت و به محس. فلور ايستاد

  !فقير ميشن!  نكشين روعراقيايي هم كه بچه دارن

 و به پسر بچه اي كه ندسرهايي از پنجره هاي ميني بوس بيرون آمد. ميني بوس ترمز كرد. همهمه بچه ها خاموش شد

سربازها به داخل خزيدند و به راننده . ند كوتاه با كفش كتاني به تن داشت نگاه كردبوليز آستين كوتاه دخترانه و دامن

  !لباس دخترونه پوشيده.  شايد ديوونه س.يه پسره! برو حاجي: گفتند

  

  ...فلور صبح زود با بچه ها رفت بازي... بفرماين آقا -

  !ميترا كه تو حياط بودنولي فرانك و : گفت. بارمان كمي نان برداشت تا پنير روي آن بگذارد

  !گفتن ميرن دشت! صبح اومدن دنبال فلور! با پسراي مش قربون رفت! آره -

  چند سالشونه مليحه خانم؟: پرسيد. نان از دست بارمان افتاد

  ...محسن دوازده سالشه مهردادم ده سالشه -

  دوازده؟ -

  .بارمان از جا برخاست

  آقا صبحونه نميخورين؟ -

  ! اگه نخوره واسش ضرر داره،بايد صبحونه بخوره! ر مليحه خانمميرم دنبال فلو -

از اهالي آدرس جايي را كه بچه ها بازي ميكردند پرسيد و وقتي از بخش مسكوني دهكده دور . و به سرعت خارج شد

. لي ميكردبايد هرچه زودتر به فلور حا. به خود لعنت ميفرستاد. قلبش در سينه آرام نميگرفت. شد شروع به دويدن كرد

به محلي كه به او آدرس داده بودند . آخر چه ميتوانست بگويد؟ بايد وحشتي بر ديگر وحشتهايش بيفزايد؟ نميدانست

فرياد كشيد و نامش را صدا . انگار براي ليوان ذهنش هيچ نيمه پري وجود نداشت. انگار مرده بود. هيچكس نبود. رسيد

هراسان و نامش را . با او چه كرده بودند؟ او كجا بود؟ باز ميدويد.  نيامدحتي صداي ناله اي. هيچكس جواب نداد. زد

. و باز هم فرياد... فلور... فلور. هرگز.  از او دور شود كهفرياد ميزد و ميگفت اگر باز ببينتش نخواهد گذاشت. فرياد ميزد
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انگار يك دختر ... ميكردند؟ و همه پسر؟ نهاينهمه بچه آنجا چه . با ديدن جمعيتي از بچه ها كه از دور مي آمدند ايستاد

در حين راه رفتن اطرافش حلقه . يك دختر كه از همه جلوتر مي آمد و همه مشغول گفتگو با او بودند. درميان آنها بود

به سمتش دويد . فلورش بود. او را از دامن قرمز رنگش شناخت. ميزدند و انگار ميخواستند به سواالتشان پاسخ داده شود

  فلور كجا بودي؟:  جلوي او روي گلها زانو زدو

  فلور مگه عراقيام بچه دارن؟: پرسيدپسري . فلور با انگشتش عرق را از پيشاني او زدود

  .فظي كنيمحارفته بوديم با سربازا خدا: پاسخ بارمان را داد. فلور پاسخش را نداد

  !همه جارو دنبالت گشتم! نگرانت شدم -

  ژانتو نياوردي؟: پرسيد. دفلور به اطراف نگاهي كر

  ...نه: جواب داد. بارمان كمي مكث كرد

  .فلور او را در آغوش كشيد و بوسيد

  

اين لذتبخش ترين . مهمانهايش لحظه اي پيش رفته بودند و دخترهايش قالي ميبافتند. مليحه ظرفها در هم گذاشت

اما فلور در . كه مقابل چشمانشان قد ميكشد و باال ميرود چرا كه نتيجه رنگارنگ كار خود را ميديدند ،بازي براي آنها بود

 اگر فلور  كهبارمان فكر كرده بود. كتابي را كه بارمان پيش از سفر برايش تهيه كرده بود. گوشه اي كتاب ميخواند

 در آن اتاق اما حاال كه. حداقل اين دخترانه تر بود.  را هم ميتواند بخواند"هايدي" را بخواند حتما "اي تي"توانسته 

حتي فراموش كرده . نشسته بود و در صداي راديو كه اذان ميگفت چاي مينوشيد وسيگار دود ميكرد در فكر ديگري بود

 اما بعد از اين مدت ،در هفته گذشته زياد نگران ژانت ميشد. بود ژانت كه از صبح با پسرها بيرون رفته دير كرده است

ا كه پسرها به خوبي مراقب حيوانات بودند و مهمتر از همه مراقب بودند كه بي  بيهوده نگران است چر كهفهميده بود

به اينكه از كجا بايد آغاز ميكرد و اينكه . بارمان حاال به چيز ديگري مي انديشيد. اجازه صاحبانشان جفت گيري نكنند

هميشه يك راه براي . از جايي وارد ميشدبايد . سعي ميكرد در ذهن مرور كند و روزنه اي بيابد. اصال بايد آغاز كرد يا نه

. او بايد ميدانست. تك تك لحظه ها را مرور ميكرد و ميخواست به بهانه اي سرصحبت را با مليحه باز كند. ورود هست
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. اين موجود عجيب و يكتا را دوست داشت. به خاطر اينكه او را دوست داشت. نه به خاطر اينكه به فلور لطفي كرده باشد

  ...حوصلشون سر رفته ها... نميري با داداشات بازي كني؟ باالان... فلورم: به فلور گفت. ر خودش بايد ميفهميدبه خاط

  ...اآلن ميرم... باشه -

برو ! هفته ديگه ميريم اونوقت ديگه داداشاتو نميبينيا: گفت.  خم شد و به او نزديك شديشدر جابارمان كمي 

  خوب؟... پيششون

  !صفحه شو تا نكنيا.  نگه دارپس كتابمو. باشه -

  !قول ميدم! باشه -

.  از اتاق خارج شد و از پله ها باال رفت اوبارمان كتاب را همانطور كه باز بود در كناري گذاشت و به فلور نگاه كرد تا

  تابستونم ميارينش؟... آقا: پرسيدرفها را در لگن گذاشته بود مليحه كه ظ

  !ولي ميذارم فلور اينجا بمونه. يتونم بمونمخودم كه نم... آره مليحه خانم -

  !آقا خدا خيرتون بده -

  !اين چه حرفيه مليحه خانم؟ فلور بچته -

  ...ببخشيد من باز پامو دراز كردم آقا: گفت. مليحه در گوشه اي نشست و پايش را دراز كرد

  ...راحت باش -

  .سيگارش را خاموش كرد

  مليحه خانم؟ -

  بله آقا؟ -

  فلور شبيه سيف الهه؟... گفتين. ..يادتونه -

  ...خيلي شبيه سيف الهه... آره آقا -

  سيف اله كيه مليحه خانم؟ داييشه؟ -

بگذار هر چه .  در دهانش گذاشته باشد را دروغي،ميخواست كه اگر مليحه قصد گفتن نميداشت. بايد اين را ميگفت
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  .خواهد پيش آيد

   ...اي آقا -

  .در ادامه آهي كشيد

  يحه خانم؟ پات درد ميكنه؟چيه مل -

  .باز دروغي برايش آماده ميكرد

  ...نشد...  من همون روز اول ميخواستم به شما بگم... فلور دايي نداره...نه آقا -

  چي رو مليحه خانم؟ -

  ...فلور داره با شما زندگي ميكنه... آخه. يه چيزي كه شما بايد بدونين -

اما مجبور . او چيزهاي ديگري بايد ميدانست. جزييات مهم نبود.  فكر نكرده بوداما به اينجا. بارمان دوست داشت بشنود

وقتي گفتن مليحه تمام ميشد او . روزنه ديگري نبود و فكر اينجا را نكرده بود. شده بود سر صحبت را از اينجا باز كند

  بايد چه عكس العملي داشته باشد؟

  ...به من بگو... فلورههرچي فكر ميكني صالح ... مليحه خانم... خوب -

  شما به حالل حروم اعتقاد داري؟... آقا -

  ...اعتقاد ندارم... يخورممن مشروب م... نه: پاسخ داد. ميتوانست فرار كند

... فلور من حرومزادس... من بايد بهتون بگم آقا... به هر حال: مليحه ادامه داد.  اما نكرده بود، فرار كرده كهفكر ميكرد

  ...هبچه سيف اله

ز ابه جايش پايش را در. سعي كرد سيگاري روشن نكند تا مليحه فكر نكند او عصبي شده. بارمان لحظاتي درنگ كرد

مهم اينه كه باباش ... اين كه اشكال نداره مليحه خانم: پاسخ مناسبي يافت. بايد به او نشان ميداد كه مهم نيست. كرد

  ...مثل فلور...  حتما سيف اله آدم خوبي بوده،هاگه ميگين فلور شبيه سيف اله... چطوري بوده

  ...من از فلورم ميترسم... سيف اله آدم خوبي نبود... به خاطر همين من به شما ميگم آقا: گفت. مليحه لبخند تلخي زد

  !مگه سيف اله چطوري بوده؟ ديگه آدم كش نبود كه... بگو مليحه خانم -
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  . و خنديد

  .ا دادمليحه با نگاه نگراني پاسخش ر

  

حتي آب . آن جهنم حتي يك نام نداشت. در چه جهنم دره اي زندگي ميكردند؟ او حتي راه بازگشت را بلد نبود

صبح تا شب در كنج آن كپر كز ميكرد و با بچه هايش در انتظار .  و سنگين بود و تلخآب شور. نوشيدني يافت نميشد

ي آنها چه فرقي ميكرد؟ مگر زندگي بدتر از آن هم ميشد؟ كه در برا. كاش آن دو بچه را هم داده بود. شوهرش ميماند

 شاميرحسينكه ميدانست ! يك اتاق داغ بنشيني و اجازه نداشته باشي بيرون را نگاه كني و آب شور و سنگين بنوشي؟

ي زبان او حت.  ميان برجهاي بلند و آوازهاي غربي زندگي ميكند،حاال در گوشه ديگري از جهان. حاال خوشبخت است

 ولي او ،از اين كلمه حالت تهوع ميگرفت. "فروخت"سال گذشته او را كه يكساله بود . مادري اش را نخواهد آموخت

و چه احمق بود و چه ارزان فروخته .  تا بتواند دو طفل ديگرش را از گرسنگي نجات دهد"فروخته بود"واقعا بچه اش را 

. ك ديده بودند التماس كرده بود در پار همراه داشتند و اميرحسين را كه دوربين بهبه آن زن و مرد موطاليي. بود

 كودك را كنارش گذاشته بود و گدايي ميكرد كه آن دو خارجي كودكش را كه بازي ميكرد ديده بودند و او را مليحه

. ارند دعوا ميكنند فقط از حالت چهره شان فهميده بود كه د مليحه. دعوا كرده بودندمليحهبعد با . نوازش كرده بودند

 چرا با بچه ات اينطور ميكني؟  كهبعد كسي كه انگار دوست آنها بود نزديك شده بود و به مليحه گفته بود آنها ميگويند

خارجيها . دوست آنرا ترجمه كرده بود. كاري نميتوانم بكنم. شوهرم بيمار است. مليحه گفته بود بچه هايم گرسنه اند

مليحه كه انگار مجنون شده بود گفته بود اگر آنها پولي بدهند تا او . ها چنان بچه اي داشتند اي كاش آن كهگفته بودند

.  بهتر، يك نان خوار كمتر كهفرياد كشيده بود. حتي عصباني شده بود. بتواند خوراكي بخرد ميتوانند بچه را ببرند

 دسته پولي به او داده بودند و اميرش را برده بعد. ساعتي با دوستشان گفتگو كرده بودند. خارجيها عصباني شده بودند

 ، ندارد همحكمت بر سرش فرياد كشيده بود كه عرضه نگهداري از يك بچه يكساله را. او تنها به خانه برگشته بود. بودند

  .سير خوابيدندرا  آن شب  ديگرشاما بچه هاي

 اي كاش امير پاشاي ده ساله و  كهاز آرزو كرداما ب. و حاال در اين جهنم باز از به ياد آوري آن حالت تهوع گرفت
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اما .  بلكه از آن جهنم بيرون بزند، حتي خودش را، همه چيز را،اي كاش ميفروخت.  را هم داده بودمانداناي هشت ساله

  . بيرون كشيد به چه برسد به جاده اي كه بشود از آن راه،آن جهنم حتي يك نام هم نداشت

كساني را ميديد كه لباسهاي .  كنار ديوار ميخزيد و از روزنه اي بيرون را تماشا ميكردبه. گاهي گفتگوهايي ميشنيد

آنجا مينشستند و ساعتها با آن مرد سيه چرده بلند قامت كه . خوبي به تن داشتند و به زباني ديگر سخن ميگفتند

آنها چيزهايي . بت ميكردندچشمانش از سياهي ميدرخشيد و هميشه عرقگير بدون آستين و شلوار جين ميپوشيد صح

فقط ميدانست درباره همان لعنتي . ميگفتند كه مليحه هيچوقت نميفهميد و مرد هم به همان زبان جوابشان را ميداد

يكبار .  كشيده بودبيابان به بهانه كار كردن به آن همان كه زندگي اش را سياه كرده بود و حكمت را. صحبت ميكنند

مرد بر يك صندلي كنار . از كپر خارج شد و به مرد بلند قامت نزديك شد. نگران بوديحه مل. حكمت هفته اي برنگشت

  آقا حكمت برميگرده؟... آقا: با ترس پرسيد. كاميوني نشسته بود و تفنگي را تميز ميكرد

  !بدم مياد كسي بهم بگه آقا. به من بگو سيف اله. رفته ماموريت. اگه شانس بياره برميگرده: مرد گفت

  كي برميگرديم؟... حكمت گفت زود برميگرديم شهر... سيف اله... آق -

چند ! تو گلوي حكمت گير ميكني! تو خوشگلي: گفت. اما مكث كرد. مرد از جا جهيد و با عصبانيت به سمت او برگشت

  سالته؟

  ...فكر كنم بيست و پنج سالمه... نميدونم: مليحه سر به زير انداخت

ديگه اون دهن ! كار ما شوخي نداره! اينجا سوال بي سوال! گوش كن خوشگله: وي او گذاشتسيف اله  تفنگ را زير گل

  حله؟. بعدشم به من ربطي نداره.  ميفهمي؟ شوهرت اگه برنگشت شما رو ميفرستيم شهر،كوچولوتو ببند و خفه شو

  !بله سيف اله -

  !برو تو لونه ت -

روي  با طناب  بسته بودند  دستهايش راسيف اله مردي را كه. يادصداي فر. نيمه هاي شب فرداي آنروز صداهايي شنيد

بچه هاي مليحه پشتش كز . جمعيتي از مردان در سكوت در پي او بودند. ميكشيد و به سمت روزنه كپر مي آوردزمين 

ميكشيد و او را فرياد . مرد كت بسته را بر زمين انداخت. سيف اله كمي دورتر از كپر ايستاد. مليحه نگاه ميكرد. كردند
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سيف اله دست به كمر برد و هفت تيرش را بيرون . به پهلوهاي او لگد ميزد و مرد فرياد ميكشيد. به باد كتك گرفته بود

با هر ... گلوله اي ديگر و ديگري. جمعيت همچنان ساكت بودند و تماشا ميكردند. گلوله اي در مغز او خالي كرد. كشيد

سيف اله پنج گلوله نثار سر مرد كت بسته كرد . ياد خفه اي از گلوي مليحه بيرون ميريخت فر،گلوله كه نثار مرد ميشد

هر كي نميتونه جلوي دهن : رو به جمعيت فرياد زد. و با دست خون مرد بي جان را با حركتي بر پيشاني خود كشيد

  !شيرفهم شد؟ خون!  ما خونه باكار! كثيفشو بگيره همين اآلن بياد جلو

. بر زمين نشست و امير را كه ميخواست از روزنه بيرون را نگاه كند به پايين كشيد.  از سينه بيرون نمي آمدنفس مليحه

مردي كه كشته شد كه بود؟ . آنها را زير پرو بالش گرفت. نميخواست بچه هايش اشكهايش را ببينند. بغضش را فرو داد

  .حكمت بود؟ در آن تاريكي تشخيص نداده بود

مليحه را در آغوش .  بازگشتحكمت هفته بعد. پس حكمت هنوز زنده بود. ن روز آنها را بيرون نكردنداما فرداي آ

جشني كه براي او . به جشن رفت. اما براي جشن شب خسته نبود.  گفت كه خسته ام، بچه هايش را نبوسيد،نگرفت

. در باز شد. اه ميكرد كه غذايي ميخوردندمليحه باز در اتاق نشسته بود و به بچه هايش نگ. شامل مصرف آن لعنتي بود

  ميدوني خرج شوهرت زده باال؟: سيف اله با صداي رسايش گفت. قامت سيف اله را در چارچوب در تشخيص داد

يكي بايد : سيف اله ادامه داد. هنوز بوي خون را از پيشاني سيف اله ميشنيد. پاسخي نداد. ميترسيد. مليحه نميدانست

  ! خرجشو بده

حاليت شد؟ ! بچه هاتو بفرست بيرون: فرياد كشيد. بوي الكل در فضا پيچيد.  را به ديوار كنارش كوبيد و خرد كردبطري

  .و اسلحه اش را از كمر بيرون كشيد و رو به مليحه گرفت

  

. ل افتاده بود اما نه به دليلي كه بارمان در آن چند دقيقه به آن حا،فلور هم اينطور بود.  پلك نزد همبارمان حتي يكبار

  چي شد؟... بعد... خب: به سختي لب گشود و گفت

  ... تو سرماي خشك زمستون. فلور من تو همون كپر به دنيا اومد... هيچي آقا -

  مگه قرار نبود برگردين شهر؟ -
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... كشيد ولي از اون طرف همه رو مي،داشت واسش كار ميكرد... ولي حكمت نميتونست قرضاي سيف الهو بده... چرا آقا -

  ...خرج من و بچه هامم بود آقا

  فلورو تنها به دنيا آوردي؟... يعني... خوب -

ولي سر فلور خيلي درد ... سه تا بچه آورده بودم ميدونستم چطوره. به ماندانا گفتم با امير برن بيرون... آره آقا -

... ميدونست بچه سيف الهه...  بچش نيستحكمت ميدونست اين... هرچي باشه بچم بود آقا... ميترسيدم بميره... كشيدم

هميشه با ... گفت الستو بكش بيرون... ببخشيد... به حكمت گفت... فلور كه به دنيا اومد فرداش سيف اله اومد اونجا

گفت ... اولين بار بود كه ديدم خنديد... سيف اله رفت فلورو بغل كرد... حكمت رفت بيرون... فحش حرف ميزد آقا

  ...فلوراسمشو بذار 

  اون گفت اسمشو بذاري فلور؟ -

به عشق اون زنه هيچوقت ازدواج نكرده ... حكمت گفت سيف اله عاشق يه زني بوده كه اسمش فلور بوده... آره آقا -

  ...وقتي خيلي مست ميشده داد ميزده فلور... بود

فقط يه : گفت.  مليحه به فريادش رسيد اما خود،نزديك بود از دهان بارمان بيرون بيايد كه مگر سيف اله پسري نداشته

  ...تو خونه سيف اله كه ميگفتن قصره... پسره تهرون زندگي ميكرد... بار با يه زني صيغه كرد كه ازش يه پسر داشت

  .بايد بيشتر مراقب ميبود. چانه گرم مليحه به فريادش رسيد. بارمان نفس راحتي كشيد

حس ميكردم وجود فلور داره به زندگيمون بركت ...  به بعد با ما مهربونتر شدسيف اله از اون... آقا: مليحه ادامه داد

ولي . به حكمت گفت قرضتو بهت بخشيدم. سيف اله به برادر حكمت كه باهاش كار ميكرد گفت ما رو ببره شهر... ميده

برادر شوهرم ما رو برد شهر ...  به حكمت گفت اگه خودشو يا ما رو ببينه ميكشتمون...آقا... بهش گفت هيچوقت برنگرده

  ...همون خونه كه شما بلدش بودين... گفت سيف اله بهم پول داده كه بشينين اينجا... نشوند تو خونه خودش

نميتوانست چيزي ديگر .  حرفهاي مليحه تمام شده است كهبه نظر ميرسيد. بارمان سيگاري آتش زد. و بعد سكوت كرد

 پس بقيه اش هم حقيقت ه،اگر هر آنچه فلور در اين باره گفته بود راست بود. دجرات نداشت بشنو. ميترسيد. بپرسد

... مليحه خانم... خوب: به مليحه گفت. كمي انديشيد. همچنان كه خود بارمان با چشمهاي خودش ديده بود. ه استداشت
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  !شايد به شما رفته... ولي فلور كه بد نيست

شما هم اگه راه ... سيف الهم ميشناسم... من بچمو ميشناسم... نه آقا:  گفت.ظرفها را ميبرد كه بشويد. مليحه برخاست

سيف اله از همه مردا بي رحم تر ... باور كنين آقا...  ميفهميدين من چي ميگم،رفتن و حرف زدن سيف الهو ميديدين

  ...از همه مردا هم مهربونتر بود... بود

  

. ه شهال چند بار زنگ زده است و بهتر است بارمان با او تماس بگيردرحمت به آنها گفت ك. شب به خانه رسيده بودند

 افتخار بدهد و آهنگ سلطان قلبها  كه بوسيد و از او خواست فلور راشهال  هزار بار. ساعتي بعد آنها در خانه شهال بودند

 ،هنگام بازگشت.  گرفتوقتي فلور كارش را تمام كرد عيدي خود را كه يك سگ عروسكي بزرگ بود از شهال. را بنوازد

بارمان فكر كرد كه دو هفته اي چه آسوده . چراكه شهال به بارمان گفت كه خيلي منتظرش بوده و بارمان ميدانست 

اما ديد و . از روز بعد كارها مثل سابق آغاز شده بود. آسوده تر از زماني كه در قصرش بوده است. زندگي كرده است

فلور ميگفت . ت دو هفته اي بارمان به تعويق افتاده بود نيز به امور روزانه افزوده شده بودبازديدهاي عيد كه به علت غيب

به خاطر ناهيد اين كارها را . اما چاره اي نداشت. كه ديد و بازديدها را دوست ندارد و بارمان نيز با او هم عقيده بود

ال و پسرش ادامه ميدهد اما وقتي كمي فكر ميكرد  به خاطر ناهيد رابطه اش را با شه كهحتي گاهي حس ميكرد. ميكرد

از وقتي خودش را شناخته بود شهال و پسرش را اطرافشان ديده بود و حاال .  خودش هم آنها را دوست دارد كهميديد

دو جزء الينفك زندگي بارمان شده بودند و بارمان   اين،به هر حال. انگار نميخواست عضوي از بدن خود را دور بيندازد

  . هيچ دوست نداشت با حرفهايش خاله بامزه و چاق خود را برنجاند

. آنروز عصر باز به كتابفروشي رفتند و بارمان اينبار توانست براي خودش هم يك كتاب در مورد تعميرات اتومبيل بخرد

بيشتر يك .  مثل خواندن يك ديكشنري،در حقيقت خواندن آن كتاب كار احمقانه اي بود. مطمئن نبود آنرا بخواند

فلور با كتاب شكار شهاب . ممكن بود يك وقتي به درد بخورد. كتاب مرجع بود و بارمان به همين دليل آنرا برداشت

  فلور ميدوني شهاب چيه؟ : گفت. بارمان با تعجب به آن نگاه كرد. برگشت

  .تو تلوزيون گفت. يه سنگ كه از آسمون مي افته. آره -
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  !فلورم اين كتاب سختيه: اما گفت. ين را ميداندبارمان خوشحال بود كه او ا

  .خوب يادش ميگيرم -

  ...اين... مثل... كتاباي ديگه هم هست... ببين... خيلي خوب: بارمان مكثي كرد

من كه : گفت. فلور قيافه گرفت و لبخندي زد.  را به سمت او دراز كرد"قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب"و كتاب 

  !بچه خوبي نيستم

  بيا هر دوتاشو ببريم خوب؟! خوب معلومه كه هستي: رمان خنديد و گفتبا

  .باشه -

  . فلور از اين يكي بيشتر خوشش مي آيد و ديگر به سراغ آن كتابهاي فضايي نخواهد رفت كهبارمان مطمئن بود

ه او گفت كه هوا گرمتر ب. از كتابفروشي كه بيرون مي آمدند بارمان به او گفت كه كم كم بايد لباسهاي ديگري تهيه كند

بارمان ميديد كه حاال دامنهاي سه ماه پيش كم كم به زير باسن فلور . خواهد شد و از طرفي قد او بلندتر شده است

 بلندتر از چيزي بسيارفلور . ردم به آن عادت نداشتنددر حقيقت م. ميرسند و اين در كوچه و خيابان منظره جالبي نبود

 بايد  فكر كرد كه.ت سيف اله بلند قامت بوده استيبود و بارمان به ياد آورد كه مليحه ميگفبود كه بايد در آن سن م

  . منتظر قد كشيدن فلور باشد

در ميان مغازه . نميتوانست او را به پاساژ ببرد. بارمان در ماشين را به روي ژانت قفل كرد و به او اشاره كرد همانجا بماند

.  بيايد و  آنچه را كه او دوست دارد ببيندخواست كهبارمان را صدا زد و .  ويترين رفتها ميگشتند كه فلور به سمت يك

. بارمان به جايي كه او نشان ميداد نگاه كرد و با ناباوري يك تفنگ اسباب بازي را ديد كه كامال شبيه حقيقي آن بود

  !تفنگ چيز خوبي نيست! فلور: گفت

  !واقعي هم نيست! باهاش ميشه نشونه زد! محسن يكي مثل همين داشت! اما بارمان -

  !فلورم آخه تو كه نميتوني باهاش نشونه بزني -

من بلدم با تفنگ : گفت. دستهايش را به كمر زد و با لبخندي استهزا آميز به بارمان نگريست. فلور كمي عقب رفت

  !شكاري هدف بزنم
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  از كي تا حاال؟! خوش تيپ! بابا: گفت. بارمان خنديد

! من با تير كمون سه تا گنجشك زدم! با محسن رفتيم شكار كرديم: فلور گفت. ت موهاي زبرش را به هم ريختو با دس

  !بعد كبابشون كرديم خورديم! گفت شكارن. اول دلم سوخت ولي محسن گفت عيب نداره

  تو چكار كردي فلور؟ شكار كردي؟: با حيرت گفت. خنده بر لبان بارمان خشكيد

  !داشتن پرواز ميكردن. يشك زدمسه تا گنج! آره -

  بعد خوردين؟ پراشونم كندين؟: بارمان همانطور حيرتزده پرسيد

  !مرغ كه ميخوريمم يه نفر پراشو كنده! خوب همه گوشتايي كه تو غذاهاس همينجورين! آره بارمان -

  بگيري؟ تو واقعا ميتوني نشونه : دست بر شانه هايش گذاشت و پرسيد. بارمان كمي به او نزديك شد

  !بيا بريم با اين بهت نشون بدم. به هدف ميزنم. آره -

فلور ... اما. شايد روزي هدف گيري به دردش ميخورد. بارمان بدش نمي آمد ببيند. و به تفنگ اسباب بازي اشاره كرد

د؟ داشت يك او چه ميكر. اين مثل برق از ذهن بارمان گذشت و تا مغز استخوانش را سوزاند.  بود"آدم كش"دختر يك 

نهاي كوچكي كه از ئسكها نخواسته بود؟ يا از آن پنگوچرا اين دختر از آن عرو! نه.  ميخريد بچهبراي يك دختررا تفنگ 

يه چيز به درد نخور ميدي به من كه ! آقا: به صاحب مغازه گفت. سرسره سر ميخوردند؟ فلور تفنگ را به دست گرفت

  بزنم؟

. اين اصطالحي بود كه خودش به كار برد. "كاشت"ر آن را در آن سوي فروشگاه مرد يك پاك كن به او داد و فلو

بارمان كنار پاك كن ايستاده . بعد از آن فاصله گرفته بود و با يك هدف گيري آنرا زده بود. "كجا بكارمش"پرسيده بود 

نكند آن لكه . حرف بزندحس ميكرد بايد با او كمي . چيزي نگفت. بود و با چشمان خودش ديد كه تيرش خطا نرفت

  هاي قلبش به عقلش سرايت كنند؟ 

  . ميترسيد

  . فلور دختر سيف اله بود

  . سيف الهي كه شبيه مافياييها بود
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  .ميترسيد

  

ناصر در انتظار محاكمه بود و به دنبال اكبر .  و او روز به روز تحليل ميرفتنددرمانها روي حكمت تاثيري نداشت

 برادرش به عروس . سخن ميگفت،برادرش كه ميگفت شوهرش هم دستگير شدهپسر ا زن حكمت به سختي ب. ميگشتند

 حكمت به او گفت كه همين روزها خواهد مرد و . به همراه جريمه نقدي،او ميگفت كه براي مرتضي يك سال بريده اند

كه حكمت گفت . ي از آنها ندارد به او گفت هيچ اطالع، مولود،برادرشپسر اما زن . ميخواهد باز هم خانواده اش را ببيند

 نميداند فلور  كهاما مولود سر جمباند و گفت. ميگفت بايد چيزي به فلور بگويد. فقط ديدن فلور برايش مهم است

. او از خانواده اش نگهداري خواهد كرد. حكمت خنديد و گفت فلور هميشه گليم خود را از آب بيرون ميكشد. كجاست

  .از او تنفر داشت.  اما انگار سنگش فلور را محكمتر كرده بود، روزي خواسته بود فلور را بشكندحكمت. از فلور متنفر بود

  

بارمان خوشحال بود كه فلور بي اينكه الزم باشد چيزي به او بگويند تفنگش را در كشو گذاشته بود و مدتها بود آنرا 

فلور را تماشا ميكرد . د را فوت كرد تا كمي خنك شودجلوي در اتاق فلور ايستاد و فنجان چاي خو. بيرون نياورده بود

به او .  خود را آماده ميكرد،كه براي مهماني آن شب كه به مناسبت تمام شدن درس زهره در خانه سهيل برپا ميشد

  !فلور انقدر آرايش نكن: گفت

  !آخه خوشگل ميشم -

  !انقد آرايش كنيتو هنوز يه دختر كوچولويي نبايد ! تو همينجوريم خوشگلي عزيزم -

  .من ديگه نه سالم شده -

  !هميشه واسه من كوچولويي! خب بازم كوچولويي: بارمان خنديد

  پس چرا اون دخترا كه ميان مهموني آرايش ميكنن؟ -

 باور كن اگه آرايش نكنن خيلي !فلور: بارمان فنجانش را روي ميزي گذاشت و خود روي يك صندلي نشست

  !خوشگلترن



   سامان-  سگ خانه زاد

 

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

135 

  يعني اگه يه دختر آرايش نكنه خوشگلتره؟: بعد گفت. كردفلور كمي مكث 

  !خوب معلومه -

  .ولي بارمان... من ميرم حموم. باشه: فلور به سمت بارمان رفت

  جونم؟ -

  .فقط رژ لب. من رژ لب بزنم؟ بوي خوبي ميده -

  !باشه حتما -

از .  مي آيد و او را بسيار زيبا ميكند اين رژلب كه خودش برايش خريده بود خيلي به رنگ پوستشفكر كرد كهبارمان 

فلور از زير دوش بيرون آمد و .  نبايد زياد سخت ميگرفت. طرفي براي يك دختر كوچك اشكالي نداشت كمي رژ بزند

  .همه رو شستم! ببين: گفت

  !ميخورمت: بارمان به سويش دويد و او را كه هنوز لخت بود در بغل گرفت

  ؟بارمان! آدمخور -

  جونم؟ -

  .خودت گفتي دختر بدون آرايش بهتره -

  .هنوزم سر حرفم هستم! آره -

  .بيا لباس تن من كن. باشه -

  !اول بذار خشك بشي -

  بارمان امسال ميرم مدرسه؟ -

  .وقتي برگشتي با آقا رحمت ميرين مدرسه اسم مينويسي. هفته ديگه ميري پيش مادرت. آره حتما -

 راحت شكمي خيال. چيز بدي نبود. ت كوتاهي بود كه ياد گرفته بود دعا كندمد. و در دل دعا كرد مشكلي پيش نيايد

  .ميشد

  بارمان كالس سوم چي ياد ميدن؟ -



   سامان-  سگ خانه زاد

 

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

136 

  .ولي فكر كنم جدول ضرب دارين. من يادم نيست -

  چيه؟ -

  !ياد ميگيري. عجله نكن. ضربه -

  خانم محمودي ديگه نمياد؟. من عجله نميكنم -

  .ديگه ميري مدرسه. نه عزيزم -

  .باشه -

. كمي دير رسيده بودند. شب هنگام بارمان دست عروسك كوچكش را گرفته بود و از حياط جلوي خانه سهيل ميگذشت

.  اما بارمان مجبور شده بود پيش از رفتن به خانه پسر خاله اش سري به نمايشگاه بزند،فلور زود آماده شده بود

اما . تي آنجا معطل شده بودند و فلور در ميان نمايشگاه گشته بودساع. مشتريهايي بودند كه خودش بايد حضور ميداشت

به بارمان گفته بود خيلي هوا . حاال انگار كمي خسته بود چون روي مبلي در خانه سهيل لم داده بود و تكان نميخورد

فلور نگاه . سخن ميگفتمهمانها از خود پذيرايي ميكردند و بارمان با برخي از آنها . گرم است و او گرما را دوست ندارد

بارمان به سمت دختري . فكر كرد بايد مواظب بارمان باشد چه او هم مراقبش بود. يكسره اش را از بارمان برنميداشت

اين دختر يكي از همكالسيهاي زهره بود و ماه پيش پدرش يك خودرو از بارمان . رفت و با او خوش و بش كرد

  ينه جون از ماشين راضي هستين؟تهم: از او پرسيد. خريداري كرده بود

بيا با ! بارمان بيا:  اما دست كوچكي دست بارمان را كشيد و با لحن محكمي گفت،تهمينه لب باز كرد كه جواب بدهد

  !هم برقصيم

فلور بارمان .  اما دلچسپ است،فكر كرد كه او زيبا نيست. تهمينه لبخند زد و عشق كوچك بارمان را در دل تحسين كرد

سلطان قلبش را در آغوش باال برد و به . بارمان مينوشيد و ميخنديد و ميرقصيد. سمتي ديگر كشيد و او را رقصاندرا به 

  ...تو هستي... سلطان قلبم تو هستي: زمزمه كرد. فلور لبخند تلخي بر لب داشت. لبهاي كوچكش بوسه زد

  منم؟: در جا ايستاد و پرسيد. بارمان لحظه اي نرقصيد

  .نه:  اطراف جمباندفلور سر به
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  .كالس سوم الف! فلور اميري: ناظم اعالم ميكرد

مدتي صبر كرد تا كالسبندي تمام .  ايستاده بودند رفت و در كناري منتظر شد"كالس سوم الفي ها"فلور به سمتي كه 

ا ميكرد و مي انديشيد آنهايي را كه سالي بايد آنها را ميديد تماش. تماشا ميكرد. شد و در اين مدت با كسي حرفي نزد

زني كه ظاهر عبوسي داشت آنجا ايستاده بود و وقتي كالس سوم الف كامل شد به . كداميك را بيشتر بايد نگاه كندكه 

 ،هركسي زرنگتر بود جلوتر و سر ميز مينشست. بچه ها با سر و صدا در نيمكتها جا گرفتند. آنها گفت به دنبالش بروند

با .  چه قدش آنقدر بلند بود كه جلوي ديد بچه ها را ميگرفت،را به رديف آخر خواهند فرستاداما فلور ميدانست كه او 

 يكي ،آخرين دخترها كه وارد شدند. قدمهايي آرام به سمت نيمكت آخر در سمت راست كالس رفت و روي آن نشست

  من اينجا بشينم؟ : پرسيداز آنها به سمتش رفت و 

 اما دختر گفت كه دست چپ است و اينطوري دستهايشان به هم ميخورد پس فلور ،فلور خود را به ته نيمكت كشيد

تا به آن روز هيچكس در مدرسه نخواسته بود كنارش بنشيند و اين دختر . بيرون آمد و به او اجازه داد اول بنشيند

اولين دختري كه خواست ": كنار آن نوشت. به اين انديشيد و دخترك را در گوشه اي از ذهن خود ثبت كرد. اولين بود

.  را جابجا نكردراست معلم دخترها را در نيمكتها جابجا كرد اما دو دختر ميز آخر سمت ".كنارم در كالس بنشيند

  اسمت چيه؟:  پرسيد از او بود نشستهدختري كه در كنار فلور.  همانجا بمانند كهبرايشان مناسب بود

   .من اسمم فلوره: فلور نگاهش را به او دوخت

  .اسم منم روژينه -

نوبت به فلور . معلم خود را رفيعي معرفي كرد و از بچه ها خواست خود را معرفي كنند و معدل سال قبلشان را بگويند

  اميري قبال توي اين مدرسه بودي؟: پرسيدكه رسيد معلم 

و خدا را شكر . ما از اصفهان اومديم. نه: پاسخ داد.  اما مجبور بود، دوست ندارد دروغ بگويد كهفلور به بارمان گفته بود

اما چيزي پرسيد كه فلور را غافلگير . كرد كه معلم آنقدر عبوس بود كه چيز ديگري در مورد اينكه قبال چه كرده نپرسد

  پدرت چه كارس فلور؟ : كرد
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گرفت اولين چيزي كه فلور كمي مكث كرد اما تصميم . اين را بعد از اينكه از نزديك نگاهي به فلور انداخته بود پرسيد

  .نمايشگاه ماشين داره: به ذهنش را رسيده را بگويد

  معدلت چند شده؟: معلم نگاهي ديگر به او انداخت و گفت

  .بيست -

  .بشين. آفرين -

  !بيا بريم تو صف دكه:  چون به محض خوردن زنگ تفريح به او گفت،به نظر مي آمد روژين او را دوست خود دانسته

  .من چيزي نميخورم. نه: نكه نگاه از در كالس كه بچه ها از ميانش ميگذشتند بگيرد گفتاما فلور بي اي

  !واسه همين انقد الغري ديگه: روژين به او گفت

  .من خوراكيا رو دوست ندارم. نه -

فلور در گوشه حياط نشست و مشغول . روژين چيز ديگري نگفت و دويد تا خود را جزء اولين نفرات به دكه برساند

.  جدول ضرب را از مهرداد ياد گرفته بود و حاال آن را در ذهن مرور ميكرد،تابستان كه به ده رفته بود. شمردن شد

همچنان كه مشغول مرور آن بود به بچه ها نگاه ميكرد كه كم كم با هم دوست ميشوند و در دسته هايي به گوشه و 

عده اي كه به نظر ميرسيد از قبل . ايشان مشغول ميشدندچندي هم همچنان تنها به خوردن خوراكي ه. كنار ميروند

فلور . يكديگر را ميشناختند بازي ميكرد و بچه هاي كالس اول گوشه حياط ايستاده بودند و تعدادي گريه ميكردند

 رهسپار ،جدول ضربش را در شمارش شش ده تا رها كرد و به سمت دختر بسيار كوچكي كه كنار درخت ايستاده بود

. كالس اولي؟ دختر سري به عالمت جواب مثبت تكان داد: به او نزديك شد و گفت. ختري كه چشمان آبي داشت د؛شد

  اسمت چيه؟! خسته ميشي. بيا اينجا بشين! بيا: فلور گفت

  . و به لبه جدول باغچه اشاره كرد

  .فاطمه: دختر پاسخش را داد

  ناراحتي؟ ميخواي گريه كني؟ -

مدرسه ! گريه نكن فاطمه: گفت. فلور با لبخندي او را در بغل گرفت. داشت بيرون ريختدختر بغضي را كه در گلو 
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  !گريه نكن. من دوستت دارم! خيلي چيزا ياد ميگيري! خيلي خوبه

به او سفارش . فلور احساس كرد ميترا كنار اوست. اما بعد آرام شد. دخترك سر در آغوش او نهاد و كمي ديگر گريست

. هميشه مشقاتو بنويس. فاطمه خوب درس بخون: فلور به دختري كه در بغلش بود گفت.  بخواندكرده بود خوب درس

  باشه؟

  .باشه: دختر به آرامي گفت

  كالست كدومه؟. من ميبرمت كالس... بيا: به فاطمه گفت. زنگ به صدا در آمد

بيا بريم از خانم . ميدوني؟ عيب ندارهن: فلور خم شد و از او پرسيد. باز بغض كرده بود. دختر كمي اطراف را نگاه كرد

  .هر وقت يه چيزي رو نميدونستي از اين خانم بپرس. ناظم بپرسيم

  .و به ناظم اشاره كرد

  .كالسشو گم كرده. اين اسمش فاطمه س. اجازه خانم -

  اسمت چيه؟: قبل از آنكه برود از فلور پرسيد. ناظم دست فاطمه را گرفت

  .فلور اميري -

  .به رنگ چشمان شفق بود. ميشد فلور به چشمان آبي فاطمه انديشيدناظم كه دور 

  

  !خيلي خوب بود: دختر او را در بغلش كشيد و گفت. بارمان اشكهاي دختر را پاك كرد

  .اما شايد هميشه خوب نباشه -

كه نامش پريناز بوده هفته پيش شهال به او گفته بود دختري . بارمان از اين دست اتفاقها متنفر بود و از آنها ميترسيد

.  اين اتفاق بيفتد كهبارمان ميترسيد و به شهال ميگفت هرگز نگذارد. اصرار دارد او را ببيند و گفت كه اجازه نخواهد داد

 اين دختر مقاومت ناپذير است و مرتب اصرار  كهشهال هم به او اطمينان داده بود اما دوباره شب قبل به او گفته بود

. ميترسيد به تنهايي به جايي برود كه نميداند كجاست.  او را خواهد ديد اما با حضور فلور كهته بودبارمان گف. ميكند

  .  و چه كسي بهتر از فلور،ترجيح ميداد يك پشتيبان با خود داشته باشد
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  تو قبال اين كارو كرده بودي؟: از روي دخترش كنار كشيد و گفت

  !نه به خدا -

  .آخه خيلي راحت بود. ولي باشه. من به خدا اعتقاد ندارم -

.  فيزيك اين دختر را سهل الوسول طراحي كرده است،و فكر كرد شايد همان خدايي كه دختر به آن قسم خورده بود

اين : يادت نره چي بهت گفتم. اما فقط حرفاي منو يادت نره. من فكر نميكنم تو به مشكلي بر بخوري. حاال برو: ادامه داد

  .نبايد خيلي بهش فكر كنيتو . فقط يه شغله

زود باش : بارمان قبل از اينكه خارج شود تاكيد كرد. دختر به آرامي بلند شد و با اطوار مشغول پوشيدن لباسهايش شد

  دوست داري كتك بخوري؟. اآلن زنم مياد. برو

 دختر بچه اي را مرد، آن وقتي از پله ها سرازير شد تا خانه را ترك كند ديد كه. دختر به سرعت لباسهايش را ميپوشيد

  .با دلهره خانه را ترك كرد. كه تازه از مدرسه آمده بود ميبوسد و فهميد كه آن دخترش است

فلور مثل هميشه وقايع آن روز مدرسه را براي بارمان . بارمان فلور را به اتاقش برد و لباسهايش را يك به يك بيرون آورد

فلور مثل هر روز . ان را شنيد كه ميگفت چرا كاله بافتني اش را به سر نميگذاردتعريف كرد و در آخر باز سرزنشهاي بارم

مثل هر روز نهار را به . هر چقدر هم ميخواهد سرد باشد مهم نيست. گفت كه دوست ندارد روي مقنعه كاله بپوشد

.  آخر زندگي او را ميزدندانگار تكاليف مدرسه حرف اول و. تعويق انداخت و بعد از دوش گرفتن تكاليفش را انجام داد

فلور خود چيزي نميگفت و فقط .  فلور از چه رو چنين عشقي به درس خواندن دارد كهبارمان هيچوقت نميفهميد

هيچكدام از آن اسباب بازيها يا كتابها يا گردشهاي شبانه و مهمانيهاي پر سر و صدا نتوانسته . ميگفت دوستشان دارد

بارمان هنوز پس از گذشت يك سالي كه فلور با او زندگي ميكرد . لي وارد كنندبودند در درس خواندن فلور خل

 مستحكم قدم بر ،نميتوانست دست از فكر كردن مداوم به سلطان قلبش بكشد و ميديد كه او هنوز خيره نگاه ميكند

 هر روز يك ،ميخواند زير دوش آواز سلطان قلبها را ، هنگام انجام تكاليفش مثل يك ماشين سرد و خشك است،ميدارد

 شب هنگام سر در سينه بارمان فرو ميبرد و  هم با تمام وجود لبهاي بارمان را ميبوسد و واي كه هنوز،سيگار ميكشدنخ 

  .تو بوي خوبي ميدي: ميگويد
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  ...و بي شك

  .هنوز دستي بر سر ژانت نكشيده است

  

وي كاغذ ميريخت و فلور به فرشته چشم آبي اش خون آخرين قرباني ر. فلور مدادهاي رنگي اش را كنار هم ميچيد

 يك ،در شبي كه روي كاغذ گسترده شده بود. او همان لباس صورتي را پوشيده بود و همان بالها را داشت. زدميلبخند 

آخرين قرباني .  با همان تفنگ اسباب بازي كه فلور در كشو حفظش ميكرد،به يك قرباني هايش را بر زمين زده بود

  .ري بود كه آخر يكي از شبهاي تابستان سال پيش در كوچه باغ سعي كرده بودهمان پس

  .با او كاري كندكه سعي كرده بود 

  .اما چيزي كم بود

  .هنوز دست فرشته اش به ناصر نرسيده بود

  

 قوي  او كه و بارمان ميديد،او ديگر داشت قد ميكشيد. خيره شدبارمان غذايشان را سفارش داد و به عروسك كوچكش 

  .  همانطور كه خودش ميخواست،ميشود

  .دوست دارم تو اتاق تو غذا بخوريم. دوست ندارمرو من غذاي رستوران . بارمان: فلور گفت

  !تو هم كه نهار نخوردي. ولي نميتونيم بريم خونه دوباره برگرديم. ميدونم عزيزم -

  .بارمان... باشه -

  .بگو عشقكم -

  براي ژانت غذا نميگيري؟ -

  .مردم بدشون مياد. نميشه بياريمش رستوران. و ماشين براش گذاشتمت -

  ؟بارمان: فلور لبخند زد

  جونم؟ -
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  نميشه ژانتو بدي به عموت؟ -

  چرا؟ دوسش نداري؟ -

  تو دوسش داري؟: فلور كمي انديشيد

  !ميخورتش!  هوم...اگه يه شب دزد بياد! به درد بخورم هست! خيلي مهربونه! آره: بارمان در صندلي اش عقب رفت

  !نميذارم بهت نزديك بشه! مث يه گنجيشك. اگه دزد بياد خودم ميكشمش:  گفت، بي احساس،اما فلور. و خنديد

حاضر بود همه زندگي اش را بدهد تا آن دست . بارمان آنرا گرفت و بوسيد. و مشت گره كرده اش را به بارمان نشان داد

  باشه؟. تو فقط پيش من بمون! من مراقبتم! فلورم: گفت. هرگز خشونتي را لمس نكند

  .باشه -

. چيزي قابل توجه آنجا نبود. مسير نگاه فلور را گرفت و به در رستوران رسيد. بارمان به آرامي مشغول خوردن ساالد شد

  به چي نگاه ميكني فلورم؟: پرسيد

  .به در -

  چرا؟ -

  .روزا بازش ميكنن. شبا قفلش ميكنن. چون دره -

  خوب؟ -

  با كه قفله ناراحته؟ش -

  چرا فكر ميكني ناراحته؟: سپس گفت. بارمان غذايي را كه در دهان داشت فرو داد و مدتي به او نگريست

  !آخه ديگه نميتونه باز و بسته بشه -

  !مهدر كه نميفه! نه فلور: گفت. ديگر به چنين افكار او عادت كرده بود اما هرگز آنها را نفهميده بود. بارمان لبخند زد

  .مث بچه ها. چرا ميفهمه -

  !حس نداره! نميفهمه! نه عزيزم: بارمان صورت او را نوازش ميكرد

  . اما او فهميده بود. به ياد مي آورد كه مادرش ميگفت بچه ها نميفهمند. فلور ديگر چيزي نگفت
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  .بارمان روژين پاك كنمو دزديده: به بارمان گفت

  مطمئني؟: بارمان به او نگاه ميكرد

  .خودم ديدم از تو كيفم برداشت. آره -

  چرا چيزي بهش نگفتي؟ -

  .آخه پاك كنمو دوست داشت -

  چرا خودت بهش ندادي؟ -

  .اگه ميگفت ميدادم. آخه نگفت ميخواد -

  باشه؟. فكر كن خودت بهش دادي. حاال ديگه چيزي بهش نگو: گفت. بارمان دستي به سرش كشيد

  .خه بايد يه پاك كن ديگه بخرمآ. ولي بهت گفتم كه بدوني. باشه -

با اينكه هنوز غذاي اصلي اشان را نياورده . بارمان ديگر دست از خوردن كشيده بود. و مشغول نوشيدن آب ميوه اش شد

 درگير آنچنان مساله اي خواهد شد كه غذا خوردن را فراموش ، او ميدانست كه آن شب مثل شبهاي مشابهش،بودند

  . ميكند

   يه دونه پاك كنو داشتي؟تو همون: پرسيد

  !آخه فقط يه دونه الزم داشتم. آره -

  !اگه اينجا بودي ميپرستيديش! اين ذاتش همينجوريه: اما در دل به مادرش گفت. بارمان چيزي به زبان نياورد

  باشه؟. هر وقت هر چي خواستي واسه خودت بخر. عزيزم الزم نيست بهم بگي: رو به فلور گفت

  .باشه -

  امتحانات كي شروع ميشه؟: اين بود كه گفت.  فلور براي خريد كردن چيزي به او نميگويد كهئن بودديگر مطم

  .حاال خيلي مونده -

  دلت تنگ شده؟. آخه ميخوام بفرستمت پيش مادرت. آره -

  .بارمان من نميرم: گفت. مستقيم به چشمهاي او نگاه ميكرد. چيزي نميخورد. فلور به او نگاه ميكرد
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  خه؟چرا آ -

  .عيد ديدني هم نريم. من ميخوام عيد پيش تو باشم -

  . تنهايي...بريم مسافرت: فلور ادامه داد. نميفهميد. بارمان چيزي نگفت

  كجا؟ -

  .تنهايي. دو نفري. تو اتاق تو -

نديشيد  ا بارمان و، را تسخير ميكردشفلور داشت همه وجود. بارمان از گارسون كه غذاها را روي ميز ميچيد تشكر كرد

  .كه انگار خودش هم همه وجود فلور را تسخير كرده

  . ميز همانطور دست نخورده ترك خواهد شد كهميدانست. به غذاها نگاه ميكرد

  .باشه عزيز دلم: گفت

خيلي : گفت. حس كرد اين نگاه تا عمق وجود او را سوراخ ميكند و ميخواند. با دو دست جلوي چشمان فلور را گرفت

  .لوردوستت دارم ف

  

بچه هاي .  به صورتش مشت ميزد،روي او نشسته بود و با تمام توان كه در بازو داشت. سر پسر بچه را به زمين ميكوبيد

پروين ميدويد تا از مدرسه كسي را .  دخترها گريه ميكردند و پسرها فرياد ميكشيدند؛زيادي دور آنها جمع شده بودند

! ولش كن! فلور: ميگفت.  بزرگتري به سمت آنها ميدويد و فرياد ميكشيدپسر. جا كه ميتوانستكبياورد يا از هر 

  !ميكشيش

 تمركز  كتك خوردهز با چشماني خشمگين روي صورت پسرخود را به فلور رساند كه هنوپسري كه فرياد كشيده بود، 

مي بود كه قبال در مسير يك پسر پنج. به سختي فلور را از قرباني اش جدا كرد. كرده بود و او را بي وقفه كتك ميزد

فلور را به كناري كشيد و او را به سمت . دريافته بودند كه همسايه اند. مدرسه فلور را ميديد و با او دوست شده بود

  . كيفش كه در گلها افتاده بود پرت كرد

  !دهگريه شو درآور! اين فكر ميكنه قويه؟ داشت سپيده رو اذيت ميكرد! بذار بكشمش: فلور فرياد كشيد
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: به صورتش سيلي زد. مقنعه او را از سرش كشيد. از روي زمين بلند شد و به سمت سپيده رفت كه هنوز گريه ميكرد

  !برو بزنش! انقد گريه نكن! گريه نكن

  !به تو ربطي نداره! بيا بريم خونه! فلور ولش كن: پسر پنجمي باز پا درمياني كرد

 اما حاال كه خشمش با كتك زدن پسر مزاحم فروكش كرده بود به ،كردفلور هنوز مقاومت مي. و دست فلور را كشيد

پسر .  نيمه هوشيار بود و پسرها اطرافش جمع شده بودند كتك خوردهپسر مزاحمِ. دنبال پسر پنجمي به راه افتاد

  !ولشون كن! دعوا نكن! فلور ممكن بود بميره ها: پنجمي گفت

 سعي كرده  مزاحم آن پسر كهخودش ديده بود. و هر كاري ممكن است بكندفلور فكر كرد اگر جلوي آن پسر را نگيرد ا

اما ديگر ميدانست كه آن پسر بچه كه شاگرد مدرسه ابتدايي مدرسه همسايه . سپيده را بغل كند و سپيده ترسيده بود

  .حداقل در حضور فلور.  ديگر جرات نزديك شدن به دخترها را نخواهد داشت،بود

  فلور مشقاتو نوشتي مياي بريم تو باغ كشف كنيم؟: انه را بزند پسر پنجمي پرسيدپيش از آنكه زنگ خ

  . بارمان ساعت چهار ميره بيا دنبالم. آره ميام: فلور گفت

شايد بتونيم . نقشه سفينه رو هم بيار. قطب نما هم بيار! حامد: دباز پسر پنجمي را صدا كر. ان را زدزنگ خانه ش

  .بسازيمش

  !برو دكتر! ورتت خيلي داره خون ميادفلور ص. باشه -

  .باشه -

  . خداحافظي كرد و به سمت خانه اش دويدحامد

  

فقط ميخواست . هيچ چيز برايش مهم نبود.  منتظر بود،پريناز در همان اتاق كه اولين بار بارمان را مالقات كرده بود

 بارمان به او گفته بود بايد منتظر باشد و آقايش  مستخدم...نميدانست. شايد هم به او بگويد. يكبار ديگر او را ببيند

در حقيقت بارمان تصميم گرفته بود ديرتر به خانه بيايد تا از آمدن فلور مطمئن باشد و در حضور او با . خواهد آمد

  . پريناز روبرو شود
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  .پريناز انتظار بارمان را ميكشيد

نميخواست الهه او را با آن سر و وضع گل آلود و دستهاي .  رفت به آرامي از پله ها باال،فلور كه وارد سرسراي خانه شد

 به سمتي از صورتش كه حس ميكرد ميسوزد كشيد ،آن دستش را كه زياد خون آلود نبود. خوني و صورت زخمي ببيند

 با جايي كه پسر مزاحم. درست روي گونه سمت چپش بود .خون ريزي بند نمي آمد. تا كمي خون جاري از آن را بزدايد

 اما نه بيشتر از آن دردهايي كه ،و همان لحظه فلور درد زيادي كشيده بود. سنگي كه در مشت داشت رويش كشيده بود

 اما ،به باالي پله ها كه رسيد خواست به سمت اتاق خود برود تا حمامي كند و ظاهرش را مرتب سازد. به ياد مي آورد

 الهه عطري. بوي عطر الهه نبود. بوي جديدي در خانه مي آمد. كشيدمكث كرد و بو . چيزي او در جاي خود نگه داشت

ميدانست كه الهه در .  دوستش نداشت و قبل از آنكه از پله ها باال بيايد آنرا از آشپزخانه شنيده بودفلور ميزد كه را

چيزي كه فلور دوست  ؛ بوي يك عطر زنانه:اما اين بو جديد بود.  چه صداي پاهايش را هم شنيده بود،آشپزخانه است

از راهرو .  جايي كه منبع بو را در آنجا تشخيص داده بود،به سمت چپ پيچيد. نداشت آن موقع به مشامش برسد

   .... ميدانست؛ همانجا بود؛پشت در ايستاد. الاستفاده ميرسيدبه يكي از اتاقهاي ب. گذشت

 بوي ؛ اش را به كس ديگري هم ميداد؟ نه آيا او تنهايبارمان به او دروغ گفته بود؟ آيا او سلطان قلب بارمان نبود؟

دختري آنجا روي تخت . در را باز كرد.  يك دختر:فقط يك نفر آنجا بود.  و بوي سيگارش را نيز،بارمان را اينجا نميشنيد

جب به دختر با تع. فلور لحظه اي در چارچوب در درنگ كرد. دختري با لباس باز صورتي. نشسته بود و چاي مينوشيد

  تو كي هستي؟: فلور پرسيد. سراپاي او نگاه ميكرد

  .من؟ اسمم پرينازه -

  با بارمان كار داري؟ -

  تو كي هستي؟! آره -

  .و با نگراني به گونه زخمي اش. دختر هنوز با تعجب به فلور نگاه ميكرد

  .سگ خونه زاد. من فلورم -

  !خيلي بده! خوبه؟ صورتت پاره شدهحالت : پرسيد. پريناز حس كرد چيزي در اين بچه غلط است
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  .من حالم خوبه: فلور خود را عقب كشيد. به سمت فلور رفت و سعي كرد او را لمس كند

  با بارمان چكار داري؟. تو خوشگلي: فلور پس از نگاهي طوالني به پريناز گفت. سكوتي بين آنها برقرار شد

  ...نميدونم... ن: گفت. پريناز لبخندي زد

  سلطان قلبشي؟. تو خوشگلي: ادامه داد. ا باال برد و صورت دختر را لمس كردفلور دستش ر

  ... نه: به عبارت دلچسپ فلور لبخند ميزد. پريناز باز لبخند زد

  . اي كاش بود كهو در دل آرزو كرد

 به آرامي و .دستش را پشت گردن پريناز انداخت و سرش را به پايين كشيد. فلور باز با انگشت صورت او را نوازش كرد

  .من دوستت دارم. تو خوشگلي: با تامل لبهاي پريناز را بوسيد و گفت

. داشت آرزو ميكرد. چشمانش را بسته بود. اندامش همانطور خم شده مانده بود. پريناز دست بر چارچوب در گذاشت

 در آن بوسه احساس كرده چه عشق عميقي را. آرزو ميكرد آن لبهاي زيبا و كتك خورده يكبار ديگر لبانش را ببوسند

  .بود

  فلور؟ تو اينجا چكار ميكني؟ -

  فلورم چي شده؟: با ديدن ظاهر او جا خورده بود. بارمان بود كه فلور را صدا ميكرد

  !اآلن ميام. برو تو اتاق: و رو به پريناز گفت

  اين كيه؟: فلور پرسيد. پريناز به اتاق رفت و بارمان در را به رويش به هم كوبيد

فلور چي . اومده كارم داره. اين دوست خاله شهالس: رمان كه با گوشه آستينش زخم فلور را به آرامي پاك ميكرد گفتبا

  شده؟

  .من دعوا كردم -

  چرا؟ با كي؟ -

  .زدمش. داشت سپيده رو اذيت ميكرد. با يه پسر -

  !بيا زخمتو بشور! تو نبايد دعوا كني! فلور نه -
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ميديد كه صورت فلور نياز به مداواي . رتش را ميشست با دكتر منتظري تماس گرفتبارمان در حالي كه فلور صو

معشوقه اش را به دست الهه سپرد و به اتاقي . پارگي عميقي به وجود آمده بود. اميدوار بود بخيه نخورد. بيشتري دارد

  .يابرو يه روز ديگه ب: در چارچوب در ايستاد و گفت. كه پريناز در آن منتظر بود رفت

  فلور كه ميگفتي اينه؟... آقا بارمان... من -

  من؟ من گفتم؟ -

  ي؟كِ: بارمان وارد شد و در را بست

  پريناز فلورش را از كجا ميشناخت؟. ه بودمانداز خطري كه ممكن بود تهديدش كند غافل 

  ...از من پرسيدي اسمت فلوره... همون دفعه اول. آره -

  م؟من پرسيد: بارمان به در تكيه داد

برو يه روز ديگه . يادم نيست: يادش نمي آمد چه وقت اولين بار پريناز را مالقات كرده. كمي انديشيد اما بعد به خود آمد

  .بيا

هميشه از چنين چيزهايي . بارمان چيزي نميگفت. دستش را گرفت و او را به سمت تخت برد. پريناز به سمت او رفت

  .ه بيابرو يه روز ديگ: دوباره گفت. ميترسيد

  .گفت دوستم داره. فلور به من گفت خوشگلم: او را روي تخت نشاند و گفت. پريناز نرفت

  فلور گفت؟: بارمان لبخند زد

  .دوست داشت بشنود

: كمي عقب كشيد و گفت. لب بر لبهاي بارمان گذاشت و به آرامي مشغول عشقبازي با آنها شد. اما پريناز ديگر نگفت

  ...منم تو رو دوست دارم

  .خيليا منو دوست دارن: بارمان با بي حوصلگي گفت

  ...ديگه نميخوام اين كارو بكنم. برام يه كاري پيدا كن: گفت. پريناز او را در آغوش كشيد و سر بر شانه اش گذاشت

  ! اينچنين عاشقانه؟،اين دختر آنجا چه ميكرد؟ در آغوش او. بارمان وحشت كرده بود
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  .ميترسيد

  .ديگه هم نيا. برو. ببينم چي ميشه: گفت. او را جدا كرد

  كيه؟... فلور: همچنان كه گرم او را در آغوش گرفته بود گفت. پريناز او را روي تخت دراز كرد

  .تو نميتوني عاشقم باشي. من بچه دارم. دخترمه: بارمان كمي مكث كرد

بهش بگو خيلي دوسش ! شق فلور شدمولي من عا! من عادت دارم با كسايي باشم كه بچه دارن: گفت. پريناز ميخنديد

  !دارم

 چراكه ميدانست فلور با يكي دو جمله مخاطبش را شيفته خود ،نميخواست بداند چه گذشته. بارمان نميدانست چه كند

  ...پريناز خواهش ميكنم برو: گفت. ميكند

به خاطر اينكه ... ن مال تواي: گفت. دست به كمر او برد. ميترسيد ديگر معشوقش را نبيند. پريناز نميخواست برود

  .هيچكس مثل تو نبود. دوستت دارم

  . بارمان ميدانست

  .و اتفاقي كه از آن وحشت داشت افتاد

  

  . ديگه برنگرد... سعي ميكنم يه كاري برات پيدا كنم:بارمان گفت. پس از ساعتي پريناز اتاق را ترك ميكرد

  ...باشه: پريناز سر به زير انداخت

  ...پريناز: ق را ترك كند بارمان بار ديگر او را صدا كردقبل از آنكه اتا

  . پريناز ايستاد

  » .هيچوقت هم نذار كسي صاحب تو بشه... هيچوقت صاحب كسي نشو« :بارمان ادامه داد

  

بارمان جان هفت تا بخيه :  گفت منتظريدكتر. بارمان بطري ويسكي اش را روي ميز گذاشت و به صورت فلور دقيق شد

 !خورد
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انديشيد كه پس . هنوز ترانه سلطان قلبها.  دراز كشيده بود و صداي فلور را ميشنيد كه آواز ميخواندشروي تختبارمان 

ميدانست كه . نميخواست خودش سلطان قلب او باشد. او كي ميخواهد سلطان قلبش را پيدا كند؟ چشمانش را بست

.  سال كه نبودشش-در همه اين پنج. سلطان قلب فلور نباشداما اي كاش .  همه وجودش را،را صاحب شده استفلور او 

فلور نوجوانش بايد در كوچه . و انديشيد كه هنوز براي فلور زود است كه سلطان قلبي داشته باشد. اي كاش هرگز نباشد

اگر . ا او نبودام.  گروه هاي جديد، لباسهاي جديد، به دنبال موزيكهاي جديد،و خيابان به دنبال بازيهاي نوجوانان باشد

شهال عقيده داشت كه فلور .  يا شهال وهم كسي او را به سمت موزيكهاي جديد و مدلهاي جديد هل ميداد يا زهره بود

 ساله بلند چهاردهدختر .  فلور بود هماناما فلور او هنوز .بايد آخرين مدها را بپوشد و جديدترين موزيكها را شنيده باشد

وش بارمان ميخوابيد و هنوز شبي يك سيگار ميكشيد و هنوز زير دوش آواز سلطان قلبها را قامتي كه هنوز شبها در آغ

و بارمان حس ميكرد پير .  چه زود گذشت:بارمان مي انديشيد.  او سال بعد وارد دبيرستان خواهد شد:با فرياد ميخواند

و . كه نگاهها را به دنبال خود ميكشيداو هنوز همان مرد جذابي بود .  اينطورها هم نبود،به خود خنديد. شده است

  .ميدانست كه  تك موهاي سفيد اطراف گوشش هزاران بار بر جذابيتش افزوده است

بارمان به سينه هاي او نگاه كرد كه هنوز . فلور از حمام بيرون آمد و بي اينكه چيزي بپوشد به بارمان نزديك شد

  كه در اين مورد صحبت كرده بود و دكتر به او گفته بود منتظريربا دكت.  چرا كهبرجسته نبودند و از خود ميپرسيد

فلور با چشمان خود كه حاال براي يك دختر بسيار وحشي . پس سعي ميكرد نگراني را از خود دور كند. هنوز وقت هست

  .پاشو خشكم كن: گفت. و زيبا به حساب مي آمدند به بارمان خيره شد

براي بارمان . تا هر وقت كه او اراده كند:  و به خود پاسخ داد؟يتا كِ:  با خود فكر كرد.و برخاستبارمان به او لبخند زد 

سالها پيش به .  نزديك نميشددخترهايي كه خاله اش داشت،بارمان ديگر حتي به . چه فرقي ميكرد؟ انگار سير شده بود

اين كار در شبي فلور را به او .  خود ميترسد دست از سر او بردارد و به او گفته بود كه از آينده كهخاله اش گفته بود

اگر فلور او را با يكي از آن دخترها ميديد چه ميشد؟ . داده بود و حاال بارمان نميخواست اين كار فلور را از او بگيرد

ته هزينه اش را هم پرداخ. ازش و فقط براي رفع ني،هرچند كه دو سه باري خود از خاله اش آنها را درخواست كرده بود
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ند آن دختران با نميخواست بدا.  چه كسي كار سابقش را انجام ميدهد كههرگز نپرسيد.  مثل يك مشتري معمولي،بود

  . حالت تهوع ميگرفت؛چه كسي بوده اند

  به چي فكر ميكني بارمان؟: فلور گفت

  .امروز كار زياد بود. يه كم خسته م... هان؟ هيچي عزيز دلم -

  .شيدفلور دست نوازشي بر سرش ك

  .اآلن ميخوابي خوب ميشي -

  !تو عين پسرايي فلور... ميدونم -

  !فكر كنم تو مدرسه فقط من بالغ نشدم بارمان. آره: فلور با لبخندي پاسخش را داد و گفت. و خنديد

  ...اما هيچكدومشون مثل من نيستن: اما فلور گفت. بارمان باز خنديد

  !اصال مهم نيست... مهم نيست فلورم... ميدونم: گفت. دبوسه اي باالي ناف فلور ز. بارمان ميدانست

  .ولي من همه چيزو از كتابايي كه بهم دادي ياد گرفتم. چيزايي كه غلطه. اما بچه ها چيزاي چرت ميگن: فلور ادامه داد

  !شايد حرفتو نفهمن. ولي تو چيزي بهشون نگو... ميدونم عزيزم:  كردتنش او را به بارمان لباس

  . باشه.ميدونم -

با عشقي كه تنها خودش ميشناخت و ميدانست كه هرگز كسي نخواهد دانست او چگونه به . بارمان باز شكم او را بوسيد

 ، نه عشق به دوست، نه عشق به معشوقه، نه عشق به فرزند:عشقي كه فقط خودش ميشناخت. فلورش عشق ميورزد

 درشت و ،چشمان سياهي كه به او ميخنديدند. ه او نگاه كردسر بلند كرد و به چهر. نامي براي آن نداشت. هيچ كدام

 ، آنها بر روي گونه چپهاي وحشي مثل همه آن دعواهايي كه در همه سالهاي گذشته كرده بود و يادگاري،وحشي

 و باالي زانويش كه هنوز جاي چندين بريدگي برخود داشت و حتي بخيه زدن ؛پيشاني و دست راستش مانده بودند

اما فلورش بي مهابا لباسهاي كوتاهش را بدون جوراب بلند . ه بود از بيرون زدن گوشتهاي اضافه جلوگيري كندنتوانست

 و بارمان هزاران بار ندو لبهايش كه در دنياي بارمان بي همتا بود.  همچنان كه گفته بود من فقيرم،بي مهابا. ميپوشيد

و آن موهاي زبر و مشكي كه كمي به رنگ . ختران بسياري را بوسيده بود اما نه آنطور كه د،تا آن روز آنها را بوسيده بود
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ا فلور زيب.  اما نه مثل روزي كه بارمان اولين بار فلور را مالقات كرده بود،طوسي متمايل بودند و حاال كوتاه شده بودند

و بارمان هرگز در چهره . اخته بود و اين چيزي بود كه دنياي بارمان را تا به آن روز س، عجيب و منحصر به فرد بود،نبود

  . فلور به دنبال زيبايي نگشته بود و حتي به آن فكر نكرده بود

  .ميگفتند كه او زيباستديگران 

از ميز كنار تخت سيگاري برداشت و روشن . فلور دستي به موهاي بارمان كشيد و خودش را روي تخت بارمان انداخت

بارمان .  عدد در روز تجاوز نميكندسه چه ميديد تعداد سيگارهاي او از ،دي نميگرفتسالها بود كه بارمان به او ايرا. كرد

  .مثل هميشه دستش را زير سر او گذاشت. موزيكش را روشن كرد و كنار او دراز كشيد

  ...بوي خوبي ميدي: سلطان قلبش سر كنار گردن او گذاشت و گفت

  

: دختري ديگر به او نزديك شد و گفت. را روي كارت كتابخانه نوشتفلور كتاب را به دست دختر متقاضي داد و نام او 

  كتاب تمرين رياضي دوم كجاست؟! اميري

  .مواظب شيشه هاي آزمايشگاه باش... اونجا: اشاره كرد. فلور نگاهش را به سمت قفسه اي در سمت راستش برگرداند

دختري كه همكالسي اش . اد شيميايي را دوست داشتكتابخانه و آزمايشگاه علوم در يك مكان بودند و فلور بوي آن مو

  ... فلور منو عضو كن: گفت.  يك اسكناس و يك عكس مقابل او گذاشت،بود

 اما پول خرد براي دادن بقيه پول همكالسي اش ،اسكناس را برداشت و در كشو گذاشت. فلور كارتي براي او صادر كرد

: دختر سرك كشيد و گفت. ش را بيرون آورد تا بقيه پول او را بدهدو كيف پول... صبر كن: گفت.  ميز نبوديدر كشو

  اينا كين فلور؟! واي

فلور به عكس مادر و خواهران و برادرانش كه .  بود اشاره كرد جا داده شدهو به عكسي كه بريده شده در كيف پول فلور

  !خالمه و بچه هاش: گفت. ري نداشتدر مدرسه او خواهر و براد. لبخندي زد.  سال گذشته بود نگاه كردمتعلق به

  .دوست نداشت عكس آنها را از خود جدا كند. قبال اين را تمرين كرده بود

  !دهاتي ان؟: دختر پرسيد
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  !دهاتي ان. آره: فلور با لبخند گفت

گاهي يك شورلت . دختر با تعجب نگاهي به فلور ثروتمند و منحصر به فرد انداخت كه سرآمد دختران مدرسه بود

او چگونه ميتوانست يك خاله . يي رنگ كه يك سگ ترسناك هم در آن بود به دنبالش مي آمد و او را به خانه ميبردطال

  دهاتي داشته باشد؟

فلور اجازه داشت ده دقيقه ديرتر سر كالس برود تا در اين فرصت . زنگ خورد و دختران كم كم كتابخانه را ترك كردند

دير مدرسه استعدادهاي منحصر به فرد فلور اميري را در مديريت كشف كرده بود و م. امور كتابخانه را سامان دهد

برنامه هاي خاص به او واگذار  ميتواند بسياري امور را از امور كتابخانه و آزمايشگاه گرفته تا امور مديريت  كهدريافته بود

تر را تمام كرد و كتابهايي را كه امانت فلور كار نوشتن دف.  و ميدانست كه او هرگز از درسهايش عقب نميماند؛كند

تعدادي از كتابهاي جديد را هم با ساختن شناسنامه و قراردهي در . گيرندگان پس آورده بودند در جاي خود گذاشت

به بارمان گفته بود شايد بچه هايي بخواهند آنها را . بعضي از آن كتابها را خودش آورده بود. جاي مناسب سامان داد

  .اما پول نداشته باشند آنها را بخرند ،بخوانند

فلور بدون انحراف از مسيرش در جايش كه رديف آخر . معلم رياضي با لبخندي از او استقبال كرد. به كالسش وارد شد

يكي از دخترها كه تمرين جلسه قبل را پاي . او نميخواست هنگام نشست و برخاستش شلنگ تخته بيندازد. بود نشست

امروز براي كسايي كه امتحانشونو خوب ... بچه ها: گفت. معلم دفتر را باز كرد. د اجازه گرفت و نشستتخته حل كرده بو

كسايي كه نمرشون باالي . هر كدوم از بچه هاي كالس بايد به بچه هايي كه ضعيفن كمك كنه. ندادن يه معلم ميذارم

  !الهفده شده و داوطلبن تو درس به بچه هاي ضعيف كمك كنن دستاشون با

سحر كارگر هم يكي از آنها بود كه بعد . تعدادي ديگر به او نگاه كردند و دستانشان را باال بردند. فلور دستش را بلند كرد

  .فلور به عنوان دوست روي او حساب ميكرد. از فلور دستش را باال برده بود

 فلور "مريم نمازي":  شامل يك نفر بود اما گروه فلور فقط،گروه هركس چهار نفر را شامل ميشد. معلم گروهبندي كرد

در كالس .  سوم دبيرستان باشد اما هنوز آنجا بود در كالسمريم نمازي كسي بود كه همه ميدانستند بايد. چيزي نگفت

  .سوم راهنمايي
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نه رفته اما تصميم گرفت به كتابخا. زنگ تفريح دوم كه زده شد فلور آزاد بود چرا كه كتابخانه در ساعت دوم تعطيل بود

. كليد را كه در قفل چرخاند نام خود را از بلند گوي مدرسه شنيد كه به دفتر احضار ميشد. و كارها را سر و سامان دهد

  .پس باز در را قفل كرد و به سمت دفتر مدرسه رفت

 مورد نمازي فلور جون ميخواستم در: گفت. به او تعارف كرد و او نشست. معلم رياضي اش خواسته بود با او صحبت كند

  .باهات صحبت كنم

  .بفرمايد. بله -

  .يه خواهشي دارم. آخه نمازي خيلي ضعيفه. من نخواستم چهار نفر بذارم تو گروهت -

  .بله -

  ميشه بري خونه ش تو درسا كمك كني؟ -

  چرا؟ -

  ...فكر نكنم تو مدرسه كافي باشه. خيلي ضعيفه -

  .باشه -

  ميتوني بري؟ -

  .ميتونم. بله -

  نظر خانوادت اشكال نداره؟از  -

  .خوشحال ميشن. نه -

  !اگه همه مثل تو بودن هيچ مشكلي نبود دخترم. ممنون كه وقت ميذاري -

  .فلور لبخند زد و استكان چاي را كه آبدارچي به او تعارف ميكرد برداشت

  

آن روز . دگرد تا به خانه برخيابان عصر پاييز شلوغ بود و فلور به تنهايي مسير را به سمت جنوب خيابان پيش گرفت

سر يك خيابان  فرعي توقف كرد تا به دوستش حامد .  امتحان ميان ترم زبانش را داده بود و به خانه برميگشت،عصر
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 و سفينه ، گنجها، طال، معدنها،حامد كه از سالها پيش او را ميشناخت و بارها در باغ به اكتشاف آدم فضاييها. سري بزند

بارها . بارها در آن باغ آدمهايي را كه از آنها متنفر بودند شكنجه كرده بودند و كشته بودند. ته بودندهاي فضايي پرداخ

گاهي . مافياييها جنگيده بودند و هربار پيروز شده بودندفضاييها يا نبردهاي خونين به راه انداخته بودند و در آن با 

 گاهي ناخدا و .حتي رابين هود شده بودند نجات او ميشتافت؛ يكيشان به زندان مي افتاد و ديگري با طناب بلندي به

 چند بار هم كشتي اشان در دريا غرق شده بود و آنها به ملوان يك كشتي شده بودند و با دزدان دريايي جنگيده بودند،

 .شده بودنداما فلور با كشتن دايناسور مخالف بود پس با او دوست . جزاير متروكي كه دايناسور داشت رسيده بودند

نشمرده بودند كه چند بار در مثلث برمودا گير افتاده بودند و در آن با تمدنهاي ديگر در زمانهاي ديگر مواجه شده 

 حتي يك نقشه سفينه فضايي را با دقت از روي كتابي كشيده بودند و آنرا در يك بطري دربسته حفظ ميكردند تا .بودند

  . به فضا بروند تا قوي شوند مثل فضاييها.  به فضا بروندروزي كه پولدار شدند آنرا بسازند و

و  تصويري  و لوازم صوتي فروشحامد عصرها به فروشگاه پدرش ميرفت و كنار او مي ايستاد تا كار او را كه مربوط به

آنچنان كه رسمش بود با حامد دست . فلور وارد فروشگاه شد و به سمت اتاقي در انتهاي آن رفت. بود بياموزدتعمير آنها 

گفت . حامد گفت كه باالخره به آرزويش رسيده است و پدرش برايش يك گيتار خريده است. داد و از احوال او جويا شد

ر گفت كه نواختن ساز را دوست ندارد و سالهاست كه پيانو هم فلو. شايد بتواند در آينده به آمريكا برود و خواننده شود

  . به زودي نواختن گيتار را خواهد آموخت كهحامد گفت.  كسي برايش ساز بنوازد كهاما دوست دارد. نمينوازد

ت  بوي باران غروب پاييز را دوس،.دوست نداشت سوار تاكسي شود. فلور از او خداحافظي كرد و به سمت خانه راهي شد

به آرامي گام برميداشت و روي صداي برگهايي كه زير پايش له ميشدند تمركز . داشت و ميخواست آنرا نفس بكشد

اما چيزي او را مجبور كرد باز به . به ميدان كه رسيد كمي معطل شد تا از خيابان گذشت.  اما نگاه به جلو داشت،ميكرد

  ...سمتي كه آمده بود برگردد

به دنبال او ميرفت كه لحظه اي . حاال نه بوي باران را ميشنيد و نه گوش به صداي برگها ميسپرد. د به دنبال او روان ش

به .  قلبش بزرگ ميشود كهبا او چشم در چشم شده بود و نگاه آبي اش به قلب او نشسته بود و فلور باز ديده بود

فلور . وستش ميرفت و با او ميگفت و ميخنديددخترك با د. دنبالش ميرفت شايد فرصتي باشد تا باز چشمانش را ببيند
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فلور صداي او را .  ايستادند مشهور منطقهدختر و دوستش كنار شيريني فروشي. همه راهي را كه آمده بود بازميگشت

  !هوا سرده كيف ميده! وايسا من بستني بخرم: شنيد كه به دوستش ميگفت

آنرا به سمت او . پيش از او يك بستني خريد. و پاي دستگاه رساندفلور به داخل شيريني فروشي دويد و خود را پيش از ا

  با من دوست ميشي؟: دراز كرد و گفت

دستش را گرفت و . اما فلور به او فرصت نداد.  كه تعارفش ميكرد انداخت ايدختر نگاه بي اعتمادي به او و به بستني

: به او گفت. چرخاند و به چشمهاي آبي او خيره شدبا دست صورت او را رو به خود . بستني قيفي را در دستش گذاشت

  ...تو خوشگلي

  

  مگه غذا خوردنش نگاه كردن داره؟: گفت. بارمان نشسته بود و غذا خوردن ژانت را تماشا ميكرد كه فلور به سمتش رفت

  ...داشتم فكر ميكردم فلور! نه: بارمان پاسخ داد

  به چي فكر ميكني؟ -

  ...اله شهال چي بگيريمفكر ميكردم واسه تولد خ -

  .باشه -

  جايي ميخواي بري فلورم؟... آماده شدي -

  منو ميبري؟. آره -

حاال كجا اين افتخارو داره كه سلطان قلب من بهش قدم بذاره؟ بايد خبر بدم فرش ! من دربست در خدمتتم! آره -

  !جلوي پاهات پهن كنن

درسش ضعيفه بايد . بايد برم خونه مريم نمازي: گفت. اسخش را دادفلور با بوسه اي پ. و با خنده فلور را در آغوش كشيد

  .كمكش كنم

  !بگو اون بياد اينجا! خوب چرا تو بري عسلكم؟ ممكنه خسته بشي -

  .معلم گفت من برم. نميدونم -
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  .اشكالي نداره. هر كاري كه فكر ميكني درسته همون كارو بكن -

  .باشه -

پس از لحظاتي فلور آماده بود كه بارمان او . ن را از كنار تلوزيون اتاق نشيمن برداشتبارمان از جا بلند شد و كليد ماشي

  !خوش تيپ شدي: بارمان نگاهي به سراپايش انداخت و گفت. را برساند

  !دوست دخترت نميشم: گفت. فلور چشمكي به او زد

  .داشتاو اين شوخي را دوست . بارمان مثل هميشه كه اين را از فلور ميشنيد خنديد

ميخواي بيام دنبالت؟ كوچه آسفالت ... اينجاست: بارمان گفت. آنها به آدرسي كه فلور در دفترچه اي نوشته بود رسيدند

  !گلي ميشي!  بارونم مياد،نيست

  .خودم ميام. اشكال نداره -

را از كوچه تنگ و گل به زحمت آن ماشين پهن . بارمان دو بار بوق زد و دنده عقب گرفت. بارمان را بوسيد و پياده شد

 پس همانجا سر كوچه منتظر ،نميدانست فرستادن فلور عزيزش به چنين جايي درست هست يا نه. آلود بيرون كشيد

اين معلمش چه فكري كرده؟ چرا فلورو فرستاده تو اين : فكر كرد. مهم نبود چقدر طول بكشد. شد تا فلورش برگردد

  آشغالدوني؟

  .ار شده در سمتي از كوچه نگاه كردو به زباله هاي بر هم تلنب

  .سيگاري آتش زد

  

فلور فكر كرد از خانه اي كه در . خانه هم نوساز بود. آن حياط را به تازگي موزاييك كرده بودند. فلور وارد حياط شده بود

 در جايي ،اما مريم نمازي جلوي در خانه منتظرش نبود بلكه كنار خانه. كودكي در آن زندگي ميكرده خيلي بهتر است

 چرا انقدر ؛به سمتش رفت و لحظه اي شرمنده شدفلور . كه رديف پله ها آنها را به زيرزمين ميبرد انتظارش را ميكشيد

او بايد ميفهميد كه مريم به اندازه او و حتي . احمق بود؟ نبايد همانطور كه بارمان گفته بود انقدر خوش تيپ ميشد

دوست .  را در مورد كساني كه ميشناخت به كار ببرد"فقر"ت نداشت اصطالح دوس. خيلي كمتر از او ثروتمند نيست
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  .نداشت آن كلمه را در ذهن خود بشنود

خانه اي كه شامل يك اتاق بزرگ با يك پستو بود و در راهروي آن سينك . مريم او را به خانه شان راهنمايي كرد

زني آنجا در اتاق بود كه فلور حدس زد مادر .  كجاستفلور نفهميد دستشويي و حمام. ظرفشويي و يخچال قرار داشت

لباس رنگارنگ بلندي به تن داشت وگردنبندي . زن آرايش غليضي كرده بود و موهاي رنگ شده اي داشت. مريم است

  .دن طال باشند نميتوانست؛ يا نهنددر گردن و النگوهاي بسياري در دست داشت كه فلور نفهميد طال هست

فلور سعي ميكرد به مريم چيزي بياموزد اما .  جايي كه ميتوانستند درس بخوانند،ستو راهنمايي كردمريم او را به پ

چندين بار تاكيد كرد كه حواست باشد و مريم لحظه اي تمركز ميكرد اما باز به .  ذهن مريم آنجا نيست كهمتوجه شد

ي به مريم بياموزد آنجا را ترك كرد و قراري  توانسته مطلب كهدر نهايت وقتي فلور مطمئن شد. دنيايي ديگر ميرفت

حداقل دو ساعت او را منتظر گذاشته بود از اين رو بارمان . بيرون كه زد بارمان را منتظر ديد. براي وسط هفته گذاشت

  .او را جريمه كرد كه شام را در خارج از خانه صرف كنند

  

  !مثل اونشب حالت بد ميشه ها! بارمان انقدر مشروب نخور -

  امروز چه كارا كردي عسلم؟... تعريف كن ببينم! معدم ديگه خراب شده... آره ميدونم فلور -

  ...حامدم ديدم... امتحان داشتيم... هيچي -

  راستي حامد خوبه؟ -

 اما فهميده بود كه اين دوستي ضرري براي ،بارمان به ياد مي آورد كه مدت زيادي نگران رفاقت فلور و حامد بوده است

 يك دوستي خانوادگي خوب را براي هر دو ،توانسته بود به حامد نزاكتي اعتماد كند و اين اعتماد. ا نخواهد داشتآنه

 اما ؛ براي آقاي نزاكتي فاش ساخته بود تا جايي كه بارمان راز نسبت واقعي خود و فلور را،بودطرف به ارمغان آورده 

 آقاي نزاكتي بهش ميگه واسه كنكور بخون ولي حامد همش ميگه !آره: فلور پاسخ داد. جزئيات را متذكر نشده بود

  !صداشم خوبه... راست ميگه ديگه! ميخوام برم آمريكا خواننده بشم

 اي كاش هنگام. حامد الغر و رنگ پريده را تصور ميكرد كه ميخواند و دختران زيبايي اطرافش ميرقصند. بارمان خنديد
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  . آبي و زرد را نپوشد كنسرتهايش آن بوليز راه راه اجراي

  .كمي نوشيد

  .حالش بده. راستي بارمان معلم عربيمون تصادف كرده -

  !حتما. برين مالقاتش -

  ...خانم ملكي ميگه حالش كه بهتر شد ميريم! فعال حالش خيلي بده -

  ...خوبه -

  .كمي ديگر نوشيد

  آدرس اون كالس نقاشي رو گرفتي؟... راستي فلور -

  .هانا گفت بهت ميگه چه چيزايي واسه نقاشي بخري. سه زاداسمش آقاي ملك. فردا ميرم... آره -

  !فلورم ميخواي بعد از امتحانات برو -

  .و كمي ديگر نوشيد

  !عقب نميمونم! من درسامو بلدم! نه بارمان -

القه اي كه به  بعد از ع، در وجود فلور پيدا كرده بودنقاشي كردن دومين عالقه اي بود كه بارمان. بارمان ميدانست

پيشنهاد كرده بود كه فلور نقاشي را نزد استادي بياموزد و بهترين استاد را .  يافته بوداوحيوانات و شناخت آنها در وجود 

كمي ديگر نوشيد و سيگاري را كه فلور برايش . فلور به كارگاه او ميرفت تا نقاشي كردن بياموزد. به او معرفي كرده بودند

  اسمش چي بود؟... اون دختره كه ميري خونشون بهش درس ياد ميدي: پرسيد. ست او گرفتآتش زده بود از د

  .مريم نمازي -

  ياد ميگيره؟... آره -

  ...ولي حواسش پرته... بد نيست... آره -

اين . اما به بارمان نگفت در طي سه باري كه به خانه آنها رفته چيز غريبي را در فضاي خانه شان احساس كرده است

فلور با احساسات ماورايي بيگانه بود و نميدانست بايد حس . لين باري بود كه چنين چيزهايي را احساس ميكرداو
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اما چيزي كه . او حواس پنج گانه اش را بهتر ميشناخت و به خوبي ميتوانست به آنها اعتماد كند. جديدش را چه بنامد

شبيه سنگي ... چيزي... چيزي بود. پس آن را نميفهميد. وددر خانه مريم نمازي بود مربوط به حواس پنج گانه اش نب

دوست نداشت با خود بگويد همان حسي است كه وقتي ناصر به او دست ميزد آن را . سنگين كه بر سرش ميگذاشتند

  .چيزي كه بعضي وقتها در شرايطي خاص رخ  ميدهد. حتما اين يك چيزي است... نه. داشت

بگو بره ... ژانتو بفرست بره اتاقش ديگه: ر سرش را بر گردن او نهاد و به آرامي گفتفلو. بارمان كنارش دراز كشيد

  ...من خوابم مياد... بخوابه

  ...خودش ميره فلور -

  ...وقتي باشه من نميتونم بخوابم... نميره: گفت. فلور چرخيد و به ژانت كه به راحتي كنار شومينه لم داده بود نگريست

  !برو! خواب! ژانت... باشه: فتگ. بارمان نيم خيز شد

بارمان دوباره در . ژانت كمي او را نگريست و با حركت ديگر دست بارمان اتاق را ترك كرد. و با دست به در اشاره كرد

  ...فلور بوس بده بعدم بخواب: به فلور گفت. جاي خود دراز كشيد

 مثل هر ،سرش سنگين بود. و را تنگ در آغوش گرفتبارمان ا. مثل هميشه لبهايش را. فلور گذاشت بارمان او را ببوسد

ارمان ب. تا كي ميخواست كنار او بخوابد؟ او هميشه يك كودك نخواهد ماند. بارمان ميترسيد. فلور قد كشيده بود. شب

 يك شب آنجا  فلورميدانست كه اگر.  به اين هم آغوشي هر شب عادت كرده بودي اما گوي،بسيار به اين انديشيده بود

  ...واي به آن شب... باشدن

  .بارمان به خود دروغ نميگفت

  .فلور نميخواست آنجا باشد

  . او آنجا باشد كهبارمان ميخواست

  ...بوي خوبي ميدي: بار ديگر لبهاي سلطان قلبش را بوسيد و شنيد كه او گفت

  

 نميفهمند كه او يك دختر ؛هند فهميدآنها نخوا. فلور مانتو و روسري اش را درآورده بود و زير باران تند قدم برميداشت
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. دوست نداشت آن روسري و مانتوي مزخرف خيس شوند و به تنش بچسپند. است پس كاري به كارش نخواهند داشت

مدلي كه به آن ميگفتند . مدل موهايش هم مدلي بود كه حتي پسرها هم اين روزها موهايشان را به آن مي آراستند

سرها هم ميپوشيدند و كفشهاي كتاني كه آن را نيز پسرها ميپوشيدند و يك پيراهن شلوار پاچه گشاد كه پ. "رپ"

 كاپشنش ، مانتو و روسري اش را داخل كيفش گذاشت،در تاريكي آن كوچه. مطمئن بود. پس كسي نميفهميد. پسرانه

هرچند هوا تاريك . دوست داشتسرد بود اما آن را . باران را دوست داشت. را روي لباسها پوشيد و به آرامي به راه افتاد

پس تصميم گرفت به فروشگاه دانش كه يك لوازم تحرير فروشي بود . بود اما او اجازه داشت تا ساعت نه بيرون بماند

قبل از آن سري به فروشگاه . رفته و لوازمي را كه ساعتي پيش براي نقاشي كردن به او پيشنهاد كرده بودند تهيه كند

پيرمرد عبوسي كارش را راه انداخت و . پس خيابان را رد كرد و وارد مغازه دانش شد. د آنجا نبودپدر حامد زد اما حام

به جاي آنكه مسير . فلور آنها را هم در كيف برزنتي اش گذاشت. مدادها و مدادرنگي هاي گرانقيمتي را به او فروخت

اين . انگار چيزي در او گم شده بود. چه كندنميدانست ميخواهد . جنوب را به پيش گيرد به سمت باالي خيابان رفت

فكر ميكرد چقدر بايد قد .  قد ميكشد كه دارد دكتر منتظري ميگفت؛پاهايش درد ميكردند. حس را دوست نداشت

هنوز در بهترين . و وزنش تعريفي نداشت.  سال داشت با قد صد و شصت و شش سانتي متريچهاردهاو فقط . بكشد

اما امشب نه درد پاهايش اذيتش ميكرد و نه ديگر در بين بچه هاي مدرسه بود كه به قول خودش . حالت پنجاه كيلو بود

باران تند به همان سرعتي كه آغاز . فلور اين را به خوبي ميفهميد. حسي غريب. حس ديگري بود. بين آنها بوق باشد

سمت بلند . ش را كه به سرش چسپيده بودندشده بود پايان يافت و لباسهاي او را چسپيده بر تن به جا گذاشت و موهاي

به نظر اندازه اش . كمي به آن شئي نگاه كرد. موهايش را از جلوي چشم راستش كنار زد و جلوي ويتريني توقف كرد

با آن چيزي كه مثل قالده . وارد مغازه شد و وقتي خارج شد حس ميكرد حاال بيشتر شبيه يك سگ خانه زاد است. بود

از دكه مقابل يك پاساژ سيگار . اما خودش ميدانست كه وفادارتر است. بود هيچ تفاوتي با ژانت نداشتبه دور گردنش 

پنجشنبه ". خيابان باز داشت شلوغ ميشد و مردم كم كم از پناهگاه هايشان بيرون مي آمدند. آن شب بارمان را خريد

و امشب هم يك پنجشنبه . بارمان هميشه ميگفت اين چيزي بود كه ".شب ها در اين خيابان نميتواني سوزن بيندازي

شايد حامد آمده باشد و آنها بتوانند با هم قهوه اي . فلور از خيابان گذشت تا باز سري به فروشگاه نزاكتي بزند. شب بود
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 همان كافه كه به ، دوست داشتمنطقه كافه آن جديدتريناو نوشيدن قهوه ترك خوشبو را همراه حامد در . بنوشند

  .گي در مكاني كمي باالتر از فروشگاه نزاكتي افتتاح شده بودتاز

  .اما باز نگاه مستقيمش چرخيد

. شهمان دختري نبود كه هفته پيش ديده بود... نه. باز هم آن چشمهاي لعنتي چشمهايش را به دنبال خود ميبردند

چقدر . ميدانست كه فكرش كار نمكند. نگ نكرددر. و فلور ميدانست كه از او بزرگتر است. بسيار زيبا بود. اين زيباتر بود

يوان مثل يك ح.  فكر نميكرد، فقط ميدانستاو.  اما ميدانست كه فرصت ندارد به سراغش برود،حاال به حامد نياز داشت

 چرا نميدانست.  بارها با بارمان نوشيده بود اما اينطور نبود،مستي نبود.  اما نميدانست چرا،اين را هم ميدانست. شده بود

يه ... من دخترم... نترس: به او گفت.  دست آن دختر چشم آبي را در دست داشت،وقتي باز خودش را ديد. اينطور است

  ...دقيقه بيا

چكارم داري؟ : دختر با خنده پرسيد. فلور از او بلندتر بود. دختر به دوستان خود نگاهي كرد و همراه فلور به كوچه رفت

  كجا ميري؟

  .تو خوشگلي: او را به ديوار تكيه داد و گفت. ك ايستادفلور جايي تاري

 آن آدمها در آن فيلمها چه لذتي از چنين  كههميشه فكر كرده بود. لبهايش بر لبهاي او بود. نگذاشت او حرفي بزند

  . تو خوشگلي: لبهاي دخترش را ميمكيد و ميگفت. حاال ميفهميد. بوسيدني ميبرند

  !پسري! تو دروغ ميگي:  او را پس زد و گفت،ه بودپس از چندي دختر به خود آمد

چيزي به بارمان . نميدانست چه كرده است. لباسهايش را از كيفش بيرون آورد و آنها را پوشيد. فلور كمي عقب رفت

  .نگفت

  !بارمان من باالخره بالغ شدم: شب كه به حمام رفت بارمان را صدا زد و گفت

  

 ، خونريزي كم بود، درد نبود،تا آن روز تجربه اش را داشت نبودشبيه هيچ چيز كه . بودفلور هفته مرگباري را گذرانده 

سيگار ميكشيد و به دختر بودنش لعنت . از اين متنفر بود. فقط همين را به بارمان ميگفت. اما ذهنش پرت بود
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ه او ميگفت كه از خودش متنفر فقط ب. پا به پاي بارمان نوشيده بود و به سرزنشهاي او توجهي نكرده بود. ميفرستاد

اما بارمان همچنان نگران . دكتر منتظري بارمان را به صبر دعوت ميكرد و به او ميگفت كه اين حالتها گذراست. است

الهه . اما آخر هفته چيزي او را غافلگير كرد.  عصرها را با فلور گذرانده بود و نميگذاشت او تنها بماند،طول هفته در. بود

فلور هنوز از كالس نقاشي اش نيامده . پس با كسي كه آن سوي خط بود صحبت كرد. ت كه تلفن او را ميخواهدبه او گف

پس بارمان خود را به كارگاه او رساند و .  مالقات كنند، تنها،بود اما استاد نقاشي او از بارمان ميخواست كه همان ساعت

  استاد اينو فلور كشيده؟ :پرسيد. چيزي را از او گرفت كه در ابتدا باورش نكرد

  .آره -

  .باورش سخت بود. بارمان به طرحي كه در دست داشت نگاه كرد

  ...فلور مشكلي داره؟ چرا اينو كشيده؟ ببينين: استاد ادامه داد

  ...همه رنگا قرمزه: و چند طرح ديگر به دستش داد

  ...اما... قرمز دوست داره: بارمان گفت

 رنگ شده ميان درختيك  بسته شده به ،او مردي را كشيده بود. اده شده بود نگريستبه طرحي كه ابتدا به دستش د

 و بارمان به راحتي تشخيص ميداد كه آلت  مرد بسته شده بودند چشمها و دهان بستهدرختان سياه و سفيد بي شمار،

  .مرد انگار خون گريه ميكرد. آن مرد بريده شده و خون از محل بريدگي جاريست

  ...مريض شده... فلور چند روزه حالش بده استاد: گفت. نده تلخي كردخبارمان 

  !ظاهرش خوبه -

  ...ميدونين كه... همون مشكل خانماس... آره -

  ...من فكر كردم بايد بدوني... خوب... آهان ـ

  ...ممنون كه خبرم كردين -

  .و بي حرف ديگري آنجا را ترك كرد
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  .كاري كه تا به آن روز نكرده بود. داشت با او حرف ميزدبارمان آن دختر را سوار كرده بود و 

  ميتونيم يه جايي قرار بذاريم؟: به او گفت

  چرا؟ ميخواي با من دوست بشي؟: دختر نگاهي به بارمان انداخت و گفت

 به هزار ...تازه طالق گرفتم... منم تنهام: دختر خنديد و ادامه داد. نميدانست. بارمان از گوشه چشم به او نگاه كرد

  .بدم نمياد با يكي دوست باشم... بدبختي

  .يه دختر دارم. من زنم مرده: گفت. بارمان باز به او نگاه كرد

  كي؟... خدا بيامرزتش... خوب -

وحشي گري هاي هفته اخير فلور بهتر . فهميد كه بازي سرگرم كننده اي را انتخاب نكرده است. بارمان كمي فكر كرد

نميخوام ... دخترم خونه نيست... فردا صبح بيا خونه من... ببين... مون موقع كه دخترم به دنيا اومده: پاسخ داد. ندبود

  .ببينه من با كسي دوستم

نميدانست بايد درباره نقاشي با فلور صحبت . پس از آنكه نسرين يعني همان زن از ماشينش پياده شد سيگاري آتش زد

آيا ... پيشنهاد به نسرين... و اين كاري كه ساعتي پيش كرده بود.  نميتوانست،اگر هم ميخواست.  نميتوانست؛كند يا نه

. بايد بتواند با كسي درباره حاالت زنانگي در دوره عادت ماهانه صحبت كندكه به خاطر فلور بود؟ به خودش گفته بود 

.  منطبق نبود،ك با آنچه فلور بود اما هيچي،دكتر منتظري چيزهايي به او ميگفت. ايكاش بتواند چيزي بفهمد. ترمز كرد

روز به روز بهتر شده بود اما آيا اين حالت تا كي ادامه ميافت؟ تا . فلور انساني ديگر شده بود.  عصبي بود فلورجز آنكه

 ميخواست اينطور متزلزل شود كه حتي گريه كند؟ ،آخر عمرش گريبانگيرش خواهد بود؟ فلورش كه آنطور محكم بود

قرصهايي را كه دكتر تجويز . خودش ميگفت كه از خودش متنفر است.  بود؟ خودش ميگفت نميداندچرا گريه كرده

  . اما تاثيرشان كوتاه مدت بود،ميكرد مصرف ميكرد

   ميكرد؟ اشچرا آن مرد را بر صفحه كاغذ به درخت بسته بود و اينچنين بي رحمانه شكنجه

  چرا فراموش نميكرد؟

  ه بارمان با آنها خوابيده بود ميخواستند با بارمان چنين كنند؟چند تا از آن دختران غريبه ك
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  .از شهال متنفر ميشد كه چنين كاري را به او واگذار كرده بود

و فقط ميدانست كه . نميخواست. ميترسيد كه آنها از راز فلور چيزي بفهمند.  كند فلورنميخواست شهال را درگير

  .ايد ميفهميداما يك زن ب. نميخواهد شهال چيزي بداند

  .كسي بايد به او كمك ميكرد

  چه چيز ميتوانست باز فلور را به بارمان برگرداند؟

  !به كي بگم؟... اي خدا: ياد كشيدفر

  

در اوج كارش تلفن زنگ زد و او پس از زنگهاي فراوان به آن .  فلور مثل هميشه در كتابخانه بود،زنگ تفريح را كه زدند

پس قبل از كالس در دفتر حاضر .  كه از او ميخواست قبل از كالسش به دفتر مدرسه برودمدير مدرسه بود. جواب داد

فلور پيشرفت : كرمي گفت. بنشيند و فلور همان كار را كردكه مي نام داشت از او خواست رَمدير مدرسه كه كَ. شد

  ...نمازي چطوره؟ نمره هاش كه تعريفي نداره

  ...نم اصال دقت ندارهخا: سپس پاسخ داد. فلور كمي مكث كرد

  فلور جان مشكلي تو خانوادش داره؟ -

يا درباره . چه بايد ميگفت؟ خنده دار بود اگر ميخواست درباره حس غريبش با مديرش صحبت كند. فلور باز مكث كرد

  . يا در اين باره كه مطمئن نبود خانه نمازي دستشويي داشته باشد،آن زيورآالت طال نماي مادر مريم

  ...نميدونم: پاسخ داد به چشمان مدير نگاه كرد و فقطپس 

اگه چيزي هست ... ببين عزيزم:  گفت،مدير كه از مكث طوالني مدت فلور حدس زده بود ممكن است مشكلي باشد

  ...نمازي با كسي دوست نيست... ببين فلور... شايد ما بتونيم كمكش كنيم... بهمون بگو

  .وستي نداشته استفلور خواست بگويد كه او هم زماني د

  ...با كسي هم حرفي نميزنه -

  .و فلور خواست بگويد كه او هم زماني با كسي حرفي نميزده است
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  ...به نظر مياد مستحق هم باشن -

  .و باز فلور به ياد آورد كه او هم زماني بوده است

  . است"فقير"به او ميگفتند كه 

  .من چيزي نديدم: پاسخ داد

  پفك ميخوري؟: كه به او ميخندند و ميگويندچشمان آبي شفق را ديد 

اما فهميده بود كه او حاال شفق . دور دهانش نارنجي نبود. دست به دور دهان خود كشيد و بعد به دستش نگاه كرد

  . براي مريم نمازي استيك شفق. است

  .شايد يك ناجي براي او

  . براي فلور،همچنان كه شفق بود

  .انديشيد

  اينچنين به فكر فرو ميرفت؟مريم نمازي از چه رو 

  

منظور ... نسرين من: گفت. بارمان آشغال سيگارش را در زيرسيگاري تكانيد و با بي حوصلگي نسرين را به كناري زد

  ...خواهش ميكنم منو درك كن... ديگه اي داشتم كه خواستم بياي اينجا

  نميخواي با من دوست بشي؟: گفت. ه به اواما كمي چسپيد. نسرين موهايش را به كناري زد و كنار بارمان نشست

  .بارمان چيزي نگفت

  ...ميخوام كمكم كني... نسرين: رو به نسرين گفت. كامي از سيگار گرفت و باز انديشيد

  ؟مكيچه ك -

 زيبا نبود اما ؛صورت گرد و ظريف با چشمان ريز اما براق.  و صورتي دلنشين،خنده دلنشيني داشت. نسرين خنديد

  چكار كنم؟:   نسرين پرسيد. نظر ميرسيدمهربان به

... مثال ... چي ميشه... غير از درد و خونريزي و اين چيزا... منظورم اينه كه... نه... بهم در مورد عادت ماهانه زنا بگو −
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  چرا گريه ميكنن؟ چه فكرايي ميكنن؟ چرا زود عصباني ميشن؟

  . ميكشيد و خيره به نقطه اي نامعلوم اين سوالها را ميپرسيدنسرين با تعجب به او نگاه ميكرد كه اينطور سرد سيگار 

  

مريم كه مشغول گلدوزي روي قاب دستمالهاي . مرتضي از پله هاي زيرزمين پايين رفت و بدون در زدن وارد شد

تاجي جلوي پاي مرتضي بلند شده بود و خديجه را به .  به سرعت بساطش را جمع كرد و به پستو رفت،جهازش بود

  ...يه چايي بيار: مرتضي در گوشه اي پهن شد و گفت. تو ميفرستاد تا به دست و پاي مرتضي نپيچدپس

  رفتي مالقاتش؟: تاجي كه گوشتهاي تنش به خاطر چاقي زياد ميلرزيدند چايي را جلوي مرتضي گذاشت و پرسيد

ه نميخواد بفرستيش مدرسه خرج اضافه ديگ.  آخراي تابستون آزاد ميشه. هر چي از سيف اله ميدونسته رو كرده...آره -

  .بذاري رو دوشم

  .و به پستو اشاره كرد

فنجان چاي اش را برداشت و با صدا فوت . مرتضي او را از خود راند. تاجي خود را جلو كشيد و به سينه مرتضي چسپيد

اگه مولود بفهمه ميدوني كه !  منيالم تا كام حرف نميزني كه صيغه. طبقه باال رو دادم اجاره:  ادامه داد.كرد تا سرد شود

ديگه نه از . تو از اينجا ميكنم بيرونا كتكش ميزنم خفش ميكنم اما تو و اون دختر،به من كه چيزي نميشه! چي ميشه

  فهميدي؟!  نه دختر دست خوردتو كسي ميگيره،خونه و خرجي خبريه

: مريم با ترس ميگفت. درگاه كز كرده استمرتضي برگشت و ديد كه مريم كنار . هقه اي از كنار پستو شنيده شد

  ...ناصر كرد... خودش كرد

  .فنجان چاي بين دو ابروي مريم شكست

  

كافه خلوت بود و تنها . حامد ته فنجان فلور را ميخواند و فلور كه دود سيگارش را حلقه ميكرد به اراجيف او گوش ميداد

 به مشتريهاي دائمش اعتماد داشت كه .پيپ ميكشيد آخر پاييز  ظهرِ سرِ نم نمكِ زير برفِ، آنصاحب كافه جلوي درِ

  .آنها را با دخلش تنها رها كرده بود
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  !انگشت بزن: حامد گفت

! يكي رو ميكشي: حامد چشمانش را گشاد كرد و گفت. فلور با خنده انگشتش را ته فنجان كشيد و بعد آن را ليسيد

  !يكي رو كه ازش متنفري

 قهوه برگرداند و ردِ در نعلبكي پر از د،پس فنجان را به جايش.  ميدانست كه اراجيف ميگويدحامد. سكوتي برقرار شد

  . مستقيم به چشمان حامد خيره شد. اما فلور سيگارش را خاموش كرد. سيگاري از پاكت سيگار فلور بيرون كشيد

  تو از كجا ميدوني؟: پرسيد

آتش  سيگارش را  ناشيانهش فراوان فندك كم گاز را آتش زد وحامد پس از تال. صاحب كافه به پشت پيشخوان برگشت

   .كرد

  چيو؟: پرسيد

  ...كه من از كسي متنفرم -

  . دودش را بيرون فرستادبا سرفه ايحامد 

  بارمان چيزي بهت گفته؟ -

  !ببين! عالمتش تو فنجون بود! چي ميگي فلور؟ من چيزي نميدونم: حامد با خنده پاسخ داد

داري : حامد لبخندي زد. اما فلور دست روي دست او گذاشت. ا از جايش بردارد تا به فلور نشان دهدو خواست فنجان ر

 آدما رو كه ازشون متنفر بوديم ميكشتيم؟ يادت ةهم  بازي كه ميكرديميادت نيست! بابا الكي گفتم! اذيت ميكني فلور

  نيست من هميشه معلمامو ميكشتم؟

به خوبي به ياد مي آورد بازيهايشان . فلور سرش را پايين انداخته بود. ور بيرون كشيدو به نرمي مچ دستش را از دست فل

 و درختان كاج كه دو ، پر بار و درختان چنار و توتِباغي كه فصلي سبز بود و پر از علف هرز و درختان سيب. را در باغ

لهاي خاك پناه بگيري و آتش روشن بين تَ كه ميشد ،سمت كوچه باغ را ميپوشاندند و فصلي ديگر سپيد بود پر از برف

 باغ بر سرت  چنارِ درختانِ و فلور آن فصل باغ را دوست ميداشت كه در آن برگهاي زرد و نارنجي و سرخِ؛كني

آنها شاهد او بودند هر زمان كه . فلور كالغهاي باغ را ميشناخت. ميريختند و كالغها ميان درختان كاج آواز سر ميدادند
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 و شاهد بودند كه آن پسر ، سيگارهايش به باغ ميرفت و سيگاري ميكشيد و پولهاي اندكش را ميشمردروختنِاو پس از ف

و همچنين شاهد بودند كه او شبح آن پسر .  كه از ميان باغ ميگذشت با او كاري كنديميخواست در شبي در كوچه باغ

  .او را تكه تكه كرده بود در باغ به درختي بسته بود و ،را كه از ذهنش بيرون كشيده بود

  . همان كاري كه ميخواست با ناصر بكند

  . او ده سال داشت:و آن را بوسيده بود. نه آن نام بارمان را تراشيده بودتكنار همان درختي كه بر 

  

  تو ميدوني؟. بارمان به بابات گفته كه من كي ام: ده ساله اي كه در كافه مقابل حامد نشسته بود گفتچهارفلور 

  .وقتي بابام داشت به مامانم ميگفت شنيدم. ميدونم: و همچنان زير لب گفت. امد نگاه به زير داشتح

  .اشكال نداره -

بارمان چي گفته؟ : پرسيد. و دستش را كه همانطور پس از رها كردن مچ حامد كنار فنجان مانده بود مقابل خود كشيد

  تو ميدوني؟

از . ميترسيد. ديگر به او نگاه نميكرد. حامد سر به زير انداخت.  در هم كشيدفلور اخمهايش را. حامد ساكت مانده بود

  . ميترسيد،چشمهاي وحشي اش كه اخم ميكردند

  ناصرو ميشناسي؟: فلور فرياد كشيد

  !نه:  خنده اي مصنوعي كرد،حامد پس از مكثي

گار فراموش شده در دستش دود طور سيمقابلش زانو زد و صندلي حامد را كه همان. فلور برخاست و كنار صندلي او رفت

  !دروغگو: سپس يك سيلي بود كه در گوش حامد نشست. مدتي به او خيره ماند.  به سمت خود چرخاندشدمي

  .فلور پول قهوه اش را بر پيشخوان كوبيد و بي اعتنا به نگاه متعجب صاحب كافه آنجا ترك گفت

  

  سحر ميتونم بيام تو؟ -

  !فلور تويي؟ بيا تو: اهروي خانه بودسحر كارگر بر پله هاي ر
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.  كوچك و با نمكي كه آنجا بازي ميكرد لبخند زد و به آرامي گونه اش را بوسيدهبه بچ. رامي از پله ها باال رفتفلور به آ

واي فلور چه خوب شد : سحر گفت. به خواهر سحر سالمي كرد و به دنبال سحر به اتاقش رفت. خواهرزاده سحر بود

  جغرافي خوندي؟... د دفعه زنگ زدم خونتون نبوديچن! اومدي

  ...نه -

  ...خوب شد اومدي... ميخواستم بگم بياي با هم بخونيم -

  فردا امتحان داريم؟... آهان -

  !فردا شنبه سا! آره ديگه: سحر با تعجب به او نگاهي كرد

  ...بخونيم... باشه... راست ميگي... آهان -

تو مگه اينجا هم خاله !  بهت بگم شب زود بري بايد بري خونه ي خاله شهال،ي اينجاعموت گفت اگه اومد... راستي -

  داري؟

  ...يه دونه... آره -

  . بارمان است،ميدانست منظور سحر از عمو

  !من فكر كردم فقط همون خالتو كه تو دهه داري... آخي -

  ...دوتا دارم... نه -

فكر كرده بود پيش سحر بيايد تا .  جايي پيدا كند تا كمي آرامش يابدخواسته بود. خودش ميفهميد. فلور بي حوصله بود

شايد زياد هم بد .  درست كنند و حاال نااميدانه ميديد كه بايد همراه سحر جغرافي بخواند رابا هم روزنامه ديواري اشان

آنكه حامد . كز كندفقط ميخواست روي چيز ديگري جز حامد و افكار او تمر. اين هم فكرش را دور ميكرد. نباشد

بارمان با او چه كرده بود؟ نامش چه بود؟ .  و مادرش، پدرش، حامد ميدانست؛ميدانست كه ناصر با او چه كرده است

  خيانت؟ دروغ؟

  .كتاب جغرافي را از كتابخانه سحر برميداشت و سحر ميرفت تا براي خودشان ميوه بياورد
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باز قطع . ساعت نه و نيم بود و فلور هنوز نيامده بود.  ساعت نگاه ميكردباز به. بارمان شماره خانه حامد را ميگرفت

 كنار ميز تلفن نشسته بود و ،ژانت كه بوليز جديدش را براي مهماني به تن كرده بود. شغال بوداِ. ميكرد و باز ميگرفت

  حامد فلور اونجاست؟: به حامد گفت. باالخره بارمان بوق آزاد را شنيد.  ميپاييد،انگشتان بارمان را كه شماره ميگرفتند

  ...قهر كرد رفت... عمو با من دعوا كرد... بعد... تا ساعت سه و نيم با هم بوديم... نه عمو: حامد از آن سوي خط گفت

  كجا رفت؟: بارمان نميتوانست باور كند

  مگه نيومده؟... نميدونم -

  !فلور هيچوقت باهات دعوا نميكرد! ميكردفلور كه هيچوقت با تو قهر ن... حامد... مگه... نه حامد -

  !داشتيم قهوه ميخورديم! رفته بوديم اونجا! آقا ولي هم تعجب كرده بود! نميدونم چي شد عمو -

  داد ميزد؟... حامد فلور عصباني شده بود؟ يعني: بعد پرسيد. بارمان كمي مكث كرد

  !و گوش منزد ت! چشماش قرمز شده بود! خيلي عصباني شده بود! آره عمو -

سالم : شماره سحر را ميگرفت. اما دقيقه اي نگذشت كه باز آن را برداشت. بارمان بي هيچ حرفي گوشي تلفن را گذاشت

  فلور اونجاست؟... من عموي فلورم... سحر خانم

  ! نه آقاي اميري -

  .سحر به اشتباه او را آقاي اميري ميخواند

  مگه هنوز نيومده؟ ! ا من گفتم خداحافظي كرد و رفتت... ساعت هفت يادش آوردم بايد زود بياد -

  .بارمان باز بي هيچ حرفي گوشي را گذاشت

  

بايد به بارمان . نميتوانست به خانه برگردد.  و هوا ميرفت تا سردتر شودندكوچه ها خلوت شده بود. بي هدف پرسه ميزد

گونه به صورت مهربانش سيلي ميزد و چطور چه ميگفت؟ چگونه بر سرش فرياد ميكشيد؟ چگونه او را كتك ميزد؟ چ

 پاك ميكرد؟ مهربان؟ بارمان مهربان بود؟ او ند، اشكهاي او را كه از چشمان قهوه اي تيره اش بيرون ميريخت از آن،بعد

  . بارمان به فلور دروغ گفته بود. فلور را له كرده بود. هيچ چيز از فلور نمانده بود. راز فلور را برمال كرده بود
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  . لور باز كينه اي ميساختف

كينه از آن بازوهاي قوي و گرمي كه پوست تيره داشتند و عطر خوبي داشتند و فلور هر شب مطمئن سر بر آنها نهاده 

  . از لبخندي كه از عمق چشمان بارمان بيرون ميريخت. از لبهايي كه هربار سريع لبهايش را ميبوسيدند. بود

  . از همه متنفر بود

  ن را هم ميبست؟ بايد بارما

  بر همان درختي كه نام بارمان را بر آن حك كرده بود؟ 

  آن درخت ميشد مقبره بارمان؟ 

از اين پس شبها بر كدام سينه مطمئن بايد سر نهاد؟ كدام آغوش را بايد بوييد و به چه كس بايد گفت كه تنش عطر  

  ."دهخواب آسو"عطر . "آرامش خاطر"عطر . "اطمينان"خوبي دارد؟ عطر 

  .چه بدبختي ژانت كه بارمان دوستت داردتو 

  . خيانت ميكند،بارمان به آنكه ميگويد دوستش ميدارد

  .او دوست دارد تا بتواند خيانت كند

حرف .  تشخيص ميداد، سال قبل آنجا كنده بودچهاردر نور مهتاب حروف كلمه اي را كه .  كشيدشدست بر تنه درخت

  .  را به سختي تراشيده بود"نون"

  حشيش داري؟: صدايي او را به خود آورد

. و كنار درخت نشست. ندارم: پاسخ داد. برگشت و اندام پسري را در تاريكي تشخيص داد كه همراه توله سگي مي آمد

  !من فكر كردم كامراني! اي بابا: پسر به او نزديك شد و گفت

  !من فلورم. نه -

  .شتهجده يا نوزده سال دا. پسر به او نزديكتر شد

  از خونه فرار كردي؟! فكر كردم پسري! تو دختري -

  .نميدونم -
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  .كامران خوشش مياد ولي من ازشون بدم مياد. يكي دو ساعت ديگه پيداشون ميشه. اينجا دختر فراري زياد مياد -

  از چي خوشش مياد؟ -

  تو با كسي خوابيدي؟. كه باهاشون بخوابه -

  .ليهابا خي. او خوابيده بود. فلور مكث كرد

  .آره: گفت. نفس نميكشيد

  سيگارم نداري؟: پسر بي اعتنا گفت

  .چرا -

در نور فندك مژه هاي بلند . برايش آتش كردپسر خم شد تا فلور . نفس عميقي كشيد و سيگاري از جعبه اش به او داد

  .پسر پوستي روشن داشت. پسر را كه بر صورتش سايه مي انداخت ميديد

  كي فرار كردي؟ -

  .شايد برگردم. شايد نكنم. ونم فرار كنم يا نهنميد -

  .تا انتقام بگيرم: و فكر كرد

  بشينم پيشت؟ تكيه بدم؟: پسر گفت

  .آره -

. عجيبه كامران نيومده: پسر گفت. پسر با زاويه اي از تن فلور به درخت تكيه داد و فلور سيگاري براي خود آتش كرد

  .شايد باز گرفتنش

  چرا؟ -

  .مواد ميفروشه -

  . ترياك فروخته بود:خودش روزي اين كار را كرده بود. فلور ميدانست

  .نكش -

  .راستي من اسمم پيمانه. پدرم بفهمه تيكه تيكم ميكنه.  يكي دوبارشايد ماهي. زياد نميكشم -
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  .باشه -

  .فلور كامي از سيگارش گرفت

  تو چند سالته؟. من هيجده سالمه -

  .چهارده -

  با چند نفر خوابيدي؟: كامل فلور را برانداز ميكرد. كردپيمان به سمت راستش نگاه 

  .نميدونم -

  .دارم فكر ميكنم. پيمان برو: گفت. داشت حوصله اش از اين گفتگو سر ميرفت

  ! ساله اين حرفا رو نميفهمهچهاردهدختر !  سالت بيشترهچهارده! دروغ نگو -

  .فلور چيزي نگفت

  با من ميخوابي؟ -

  ! ميكشمت: گفت. او ميخواست با او كاري كند؟ از جا بلند شد. او برگشتفلور به تندي به سمت 

! ببين! نه: به آرامي خود را جمع كرد و گفت. ممكن بود خطرناك باشد. او را نميشناخت. پيمان احساس خطر كرده بود

ميتونيم با هم دوست ... هگفتم حاال كه اينجاييم و تنهاييم خوش بگذره ديگ... هيچي... اگه تو نخواي باشه... من ميگم

  !ولي تو نخواي من ميرم! بشيم

همان . يك عطر فرانسوي گرانقيمت استكه او بوي عطر فلور را شناخته بود و ميدانست . خودش را جمع و جور ميكرد

  پيمانو. اما ممكن بود خطرناك باشد. فلور نميتوانست يكي از آن دخترهاي بي سرو پا باشد. كه خواهرش هم داشت

  . كفش اسپرت گرانقيمتي به پا دارد اوحاال حتي در نور مهتاب ميتوانست تشخيص دهد كه

  .اين درخت مال منه: گفت. فلور باز كنارش نشست

  جدي؟ -

  ...ايناها...  سال پيشچهار-سه. من اسم عمومو روش كندم... آره -

  ...ببين فلور .جدي؟ اينو تو كندي؟ ديده بودمش  -
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  چيه؟ -

  ...اينجا خطرناكه... ينجا نمونا... ببين -

  .باشه: فلور بي حوصله گفت. پيمان سيگارش را روي خاكها خاموش ميكرد

  !خيلي كله خرابه!  اگه به جاي من اآلن كامران اينجا بود تا حاال همه كاري باهات كرده بودا!ببين -

   با كسي ميخوابي خوبه؟مگه وقتي... پيمان: پرسيد. فلور سر به عقب كشيد و به تنه درخت تكيه داد

  ...مگه نگفتي خودتم! مسخره ت گرفته؟ معلومه: پيمان خنديد

  .ولي اصال كيف نداشت... چرا -

  ...اي بابا -

  .پوزخندي زد. بارمان نگران بود. دوازده و سي دقيقه. فلور به ساعتش نگاه كرد

  ؟پيمان -

  جونم؟ -

  .شايد حاال خوب باشه. من ميخوام باهات بخوابم -

 چهاردهميگفت . شايد او سر به سرش ميگذاشت. يمان زير چشمي به او نگاهي كرد و اندام پسرانه اش را برانداز كردپ

و از بين زيپ باز كاپشن .  ساله مينمودچهارده به خوبي نگاه ميكرد بلند قدتر از يك دختر  پيمانسال دارد ولي حاال كه

. چه پوليور پشمي اش به تنش چسپيده بودند. اال باشند وجود نداشتنداو تشخيص ميداد كه برجستگيهايي كه بايد آن ب

  ...اتاق من راحته درش تو راهرو باز... يه ساعت ديگه كه خوابشون برد بريم خونمون... اآلن مامان بابام بيدارن: گفت

  .همينجا... نه پيمان -

  !لي ميشهاكي و گِبعدم همه جامون خ! چي؟ ديوونه اينجا سرده: پيمان به سمت او چرخيد

  .اشكال نداره -

به خود ميگفت او . از سويي اطمينان نداشت. نميتوانست مقاومت كند در برابر وسوسه اش. پيمان نميدانست چه كند

 سال دارد چهارده دختر است و ادعا ميكرد كهكسي كه . به خود ميگفت او نميتواند مرا تحريك كند. هيچ چيز ندارد
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  .لباسمو دربيار: گفت. يگاري ديگر آتش كردكنارش نشسته بود و س

به او كه  .ميدانست چه كساني هستند. صداي خنده كساني را از سوي ديگر باغ تشخيص ميداد. پيمان روي زمين خزيد

  تو مطمئني پسر نيستي؟: پرسيد. خنديد. هنوز شك داشت. ميگفت دختر است نزديك شد و دست به كمرش برد

  .آره: فلور گفت

. سردش بود. اندام تيره فلور ميلرزيد. و حاال شك نداشت كه او دختر است. نچه را كه فلور گفته بود انجام دادپيمان آ

حاال اشك . روي خاك كنار درختي كه بر آن نام بارمان را حك كرده بود دراز كشيده بود و سيگار دود ميكرد و ميلرزيد

توله سگش . پيمان خود را روي او كشيده بود. ندشك ميريختتن تيره اش ميلرزيد و چشمان تيره اش ا. هم ميريخت

  ! بي خيال شو... سرده فلور:  را در بازوانش گرفت و گفتفلورپيمان .  كرده بود و تماشا ميكردگوشه اي كز

نميخوام . ..نميخوام بارمانو ببينم... يه كاري كن بميرم... ميخوام بميرم پيمان... نه: گفت. فلور او را تنگ در آغوش گرفت

  ... ژانتو ببينم

و چه خوب او را تحريك . حاال مطمئن بود كه او يك دختر است. پيمان آنچه را كه بين پاهايش بود به تن فلور ميكشيد

! فلور تو خيلي خوبي: گفت. سر بر گردن فلور گذاشت. حتي در اين سرما حرارت بين پاهاي او تمامي نداشت. ميكرد

  !ازت خوشم مياد

  منو بيشتر دوست داري يا سگتو؟: وز اشك ميريختفلور هن

  !تو رو! معلومه ديوونه: پيمان لبهايش را كنار گوش او گذاشت و گفت

  !شروع كن! زود باش -

  !من شروع كردم -

  !چكار ميكني احمق؟ مگه نميدوني؟ بكنش اين تو -

  ! اين كارو نكردماينجوري... من تا حاال اينجوري: فلور چه ميگفت؟ گفت. پيمان يخ كرده بود

  !ميخوام بميرم! ميخوام از اين زمين بلند نشم! حاال بكن: فلور فرياد كشيد
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جواب مادرشو چي ! چكار كنم مهندس؟ به كي بگم؟ حتي نميتونم به پليس خبر بدم: بارمان ودكاي ديگري باز كرد

  بدم؟

  چرا دنبالش نرفتي؟! آخه پسر:  پرسيدباز از حامد. نزاكتي ديوانه وار طول و عرض اتاق نشيمن را قدم ميزد

حتي مجبور شده بود اعتراف كند كه گفتگوهاي والدينش . هزار بار جواب اين سوال را داده بود. حامد سر به زير انداخت

  ...تقصير يه آشغاليه به اسم ناصر... تقصير منه. تقصير اون نيست مهندس: بارمان پادرمياني كرد. را شنيده است

  ه؟ناصر؟ كي -

حامد گفته بود كه فلور از . پري كه همسرش بود سر بلند كرد و منتظر پاسخ شد. نزاكتي از راه رفتن دست كشيده بود

اگه ميخواستم به كسي بگم كه حاال انقدر از دست : گفت. قهقهه زد. بارمان خنديد. كسي به نام ناصر صحبت كرده است

  !اين توله سگم عصباني نبودم

  .ي اش را سر كشيدو ديوانه وار قوط

. از سر شب بهت ميگم بذار من برم دنبالش نميذاري: گفت. نزاكتي دست به جيب برد و سوئيچ ماشينش را بيرون كشيد

شده تك تك دراي اين شهرو بزنم پيداش !  تو همينجا بمون،من ميرم! من ديگه نميتونم اينجا وايسم. ميگي برميگرده

  !ميكنم

  اگه از اين شهر رفته باشه چي؟ : گفت. يعقل ميشدبارمان مست و ال. و خارج شد

  اگه رفته باشه دنبال ناصر چي؟: ديوانه ميشد

  !برگرد فلورم: فرياد ميكشيد

  !حالش خيلي بده! آقا رحمت يه كم آب بيار بزن به صورتش: پري به رحمت گفت

  . برگرد فلورم

  .  نور خورشيد كور كننده استبدون تو

  ا در بازوانم بگيرم؟من شبهايم تن آرام كه ر

  من به كه تكيه كنم؟
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  من به كه تكيه كنم؟

  .من براي تكيه به خود بسيار سنگينم

  .من نميتوانم خودم را تحمل كنم

  .من بايد به تو تكيه كنم

  تو نباشي من به كه تكيه كنم؟

  

  .اما او نمرد

  .اما نمرد. دو بار گذاشت تا پيمان با او كاري بكند

  . مرگ را پيش رو ميديد،كوچكتر بودنميدانست چرا وقتي 

  .آنطور كه پيمان ميگفت خوب نبود

  .اما او نمرد

  .همينجا ميخوابم:  نشستدر فلور تنگِ

  !تو كوچه خطرناكه!  قول دادي! ببين فلور: پيمان عصباني ميشد

  !اگه برم تو ميكشمش -

منم امشب دعوام ميشه چون اآلن ساعت دو شده مثال ! با عموشون دعواشون ميشه... بابا همه با پدر مادرشون و حاال -

  !همه چي درست ميشه! برو تو! هنوز نرفتم خونه

  !اگه برم تو ميكشمش -

  !ولي اينجا نمون!  برو بكشش!باشه -

فرصت نكرد از پيمان خداحافظي كند چرا كه صداي قدمهاي سريعي . فلور به آرامي بلند شد و كليد را در قفل چرخاند

بارمان به سمتش دويده . در را بست و در جايش ماند.  پله هاي ايوان سرازير شدند و به سمتش دويدندرا شنيد كه از

. بارمان دو دستش را نزديك برد.  را از تنش ميشنيدالكلفلور بوي عطرش و بوي . لحظه اي مقابلش مكث كرد. بود
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فلور خود را . مقابلش زانو زد و سراپايش را بوسد. دور كمرش حلقه كرد. اما نكرد. خواست بر گردن فلور بگذارد و بفشارد

  .امشب ميكشمت: پس ميكشيد

  !تو اشتباه ميكني... نه فلور -

  !تو به من خيانت كردي. ميكشمت -

  !اونا هيچي از ناصر نميدونن! نه فلور -

  !يكنم فلورخواهش م! كاري نكني كه بفهمن! فلور هيچي نميدونن: صورت سرد فلور را در دستهايش گرفته بود

با آنكه تنها يك تي شرت به تن داشت .  هنوز گيج بود،با آنكه مدتي زير آب سرد نشسته بود. فلور را به آغوشش فشرد

! به كسي نگو ناصر چكار كرده! فلور نگو... فكر كردم نمياي... فكر كردم هيچوقت نمياي فلور: ميگفت .هنوز گرمش بود

  !خواهش ميكنم! به هيچكس نگو

  !تو گفتي: بي احساس بودفلور 

فقط گفتم يه بار ترياك فروختي ! فقط گفتم مادرت تو رو سپرده دستم! من به هيچكس هيچي نگفتم! من نگفتم -

! من هيچي نگفتم!  مادرتم تو رو سپرده دستم،فقط گفتم حكمت معتاد بوده و از اعتياد مرده. واسه همين دنبالتن

  !تو چيزي نگي! هيچي نميدونن فلور

گفته بود نه .  دروغ نميگويي، وقتي مستي كهبارمان به او گفته بود. طرابش را حس ميكردضا. لور كمي به او نزديك شدف

فلور خنديده بود و گفته بود پس . گفته بود آنقدر بزرگ ميشوي كه نميخواهي دروغ بگويي. اينكه نتواني دروغ بگويي

  . دروغ بگويي كهفته بود كه تو بزرگي پس نميخواهيو بارمان گ. چون  دروغ نميگويم! من هميشه مستم

بايد زودتر بهت ... من اشتباه كردم: بارمان ادامه داد. و دروغ نميگفت. پس بزرگ بود. حاال ميديد كه بارمان مست است

  !ممكن بود تو همه چيزو به حامد بگي! ميگفتم

  !نذار بفهمن! هيچي نگو! فلورنبايد بگي ... اگه ميگفتي... واي: و فلور را در بغل خود فشرد

  !فلور خانم برگشت: صداي محترم از بالكن شنيده ميشد

 به حياط سرد رسيده بود و منتظر ،از زير آب سرد. بارمان ميلرزيد. فلور اشكهاي بارمان را بوسيد و او را از جا بلند كرد
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نميخواست بارمان بداند كه چند . ته است آنشب چه بر ذهن و جسمش گذش كهفلور نميتوانست به او بگويد. نشسته بود

تو برو ... خاكي شدم... من ميخوام برم دوش بگيرم: به بارمان گفت.  استساعتي در ذهن فلور كنار ناصر قرار گرفته

  ...منم ميام پيشت... بخواب

به اطراف . بش خواباند بي تفاوت از استقبالها و سوالها گذشت و بارمان خسته اش را در تخت خوا،به خانه كه وارد شدند

  ژانت كو؟: اتاق برده اش نگاه كرد و پرسيد

گفتم ... جشن تولد خاله بود... بهشون نگفتم گم شدي. حوصلشو نداشتم. به سهيل گفتم ببرتش مهموني خاله شهال -

  ... نميشه بريم،مريضي

  . بخواب كنارم كهو ادامه حرفهايش انگار ميگفت

  .بارمان ژانت را نميخواست

  . به پهناي صورتش،ر لبخند زدفلو

.  اتاق در را قفل كردبي تفاوت به آدمهاي بيرونِ. پشت پلكهايش از حرارت ميسوخت. فلور ميفهميد كه بارمان تب دارد

. بزدايد از تنش ، شده بودشبه بارمان يك مسكن قوي خوراند و دوشي گرفت تا عطر كاري كه دو بار آن شب مرتكب

كنار بارمان نشست و سيگاري . ز يخچال شيشه اي كنار وان بطري اي باز كرد و كمي نوشيدموهايش را شانه زد و ا

  .پيشت ميمونم. فردا نميرم مدرسه: گفت. كشيد

  ...پيشم بخواب... پيشم بمون... نرو-

ن سر بر اينبار بارما. حرارت تنش فلور را ميسوزاند. كنار بارمان. فلور سيگارش را نصفه خاموش كرد و زير پتو خزيد

  ...بهت خيانت نميكنم... من بهت دروغ نميگم... تركم نكن فلور: ميگفت. گردن او نهاده بود

. نميتوانست به فلور بگويد كه ديگر نبايد برهنه كنارش بخوابد. افكارش در لرزش بودند. دست بر اندام برهنه او ميكشيد

تركم ... بهت احتياج دارم فلور: هنوز ميگفت. ميكشيددست بر باال تنه فلور ميكشيد كه خالي بود و دست بر شكمش 

  ... نميدونم... فلور... تو همه چيز مني فلور... ينكن

  تو براي من چي هستي فلور؟: دست به تن او ميكشيد
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  ... مياددكتر... بيا اينو بخور... يشهبارمان حالت بهتر م -

 و حاال فلور سوپي را كه محترم براي بارمان آماده كرده بود ،بودآفتاب بي رمق پاييز بر صبح شنبه در حياط خانه افتاده 

يادت نيست منم كه سرما خورده ... اگه نخوري حالت بدتر ميشه: قاشق را نزديك دهان او برد و گفت. به او ميخوراند

  بودم به زور ميخوردم؟

  ...يشم خوابيديديشب پ... حاال توام مريض ميشي :گفت. بارمان با چشم بسته به او لبخند زد

  !آخ جون چند روز نميرم مدرسه: فلور خنديد

  .او هيچوقت از نرفتن به مدرسه خوشحال نميشد. بارمان ميدانست كه شوخي ميكند

  زنگ زدي به مدرسه؟ -

  ...آره -

  .به رحمت ميگم بياد غيبتتو موجه كنه -

  ...اوندفعه كه مريض بودم با حاال.  مدرسهمن تا حاال فقط دو دفعه نرفتم. خانم كرمي ميگه نميخواد. نميخواد -

  چرا ميگه نميخواد؟: بارمان به سختي سوپش را فرو ميداد

  ...نميدونم: فلور شانه هايش را باال انداخت

تلفن زنگ زده بود و فلور كاسه را روي ميز كنار تخت گذاشت و .  به هر حال رحمت را خواهد فرستاد كهبارمان فكر كرد

  ... الو:گوشي را برداشت

  بهتر شدي خاله؟... سالم فلور جون -

  .خاله شهال بود

  ...آره خوبم -

  بارمان نيست؟ -

  ...هست ولي -
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  .االن نميتونه حرف بزنه: ادامه داد. به بارمان نگاه كرد كه روي تخت بود

  ...خاله بهش بگو بياد ژانتو ببره -

  .ژانت ميخواست برگردد. فلور مكثي كرد

  ...نه خاله نميگم -

  چرا خاله جون؟ -

  ...آخه -

  .دوست نداشت بهانه تراشي كند

  .ولي مجبور بود

  .ژانت را نميخواست

  .ميخواست با بارمان تنها بماند

  .اآلن نگهش دارين. آخه سرما ميخوره -

خاله جون كي مواظبته؟ الهه از ... بگو هر وقت خواست بياد ببرتش... باشه: گفت. فكر خوبي بود. شهال مكثي كرد

  رخصي نيومد؟م

  ...بارمانم هست... من مواظب خودم هستم... نه خاله -

  خاله ميخواي بيام پيشت؟ -

  ...سرما ميخوري... نه خاله -

باز پيش بارمان . از خاله اش خداحافظي كرد و گوشي را گذاشت. نميخواست آنها بفهمند كه بارمان دروغ گفته است

  من عصر برم؟... بارمان: گفت. برگشت

   فلورم؟كجا -

  ...آخه بهش قول دادم. خونه مريم نمازي -

  ...فقط مواظب خودت باش... محترم و رحمتم هستن... من بهتر ميشم... آره عسلكم برو -
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: فلورگفت. بارمان پس از مكثي آن را گرفت و بلعيد. فلور باز ظرف بارمان را برداشت و قاشق پر را به سمت دهانش برد

  .دكتر پشت تلفن بهم گفت. اعت يازدهس. بازم بايد قرص بخوري

  آمپول بهت ميزنه؟: پرسيد. و مسكني به او داد

  تو چرا انقدر از آمپول ميترسي؟: گفت. بارمان قرصش را خورد و به حرف فلور خنديد

  ...يه جوريه! سوراخ ميكنه. بدم مياد. نميترسم -

  .و هردو خنديدند

  .بارمان نميفهميد

  ...فلورم -

  ... ديگه داره تموم مشه...بيا بخور -

  اون چي بود كه كشيده بودي؟: بارمان قاشق پر ديگري را خالي كرد

  بارمان كدام را ديده بود؟ فرشته چشم آبي اش را؟. فلور مكث كرد

  چي؟ -

- كه بسته شده بود به درخت... ردههمون م.  

 روي زانوي خود گذاشت و سرش را پايين بارمان چشمانش را باز نگاه داشته بود و فلور را نگاه ميكرد كه ظرف را

  .انداخت

  كجا ديدي؟ -

  .ملكزاده بهم نشون داد -

زنگ زد گفت بيا ببين فلور چه نقاشياي : نميخواست اعتماد فلور به ملكزاده سست شود. به دروغي متوصل ميشد

  ...قشنگي ميكشه

  !يات فوق العاده س فلورواقعا نقاش: و در ادامه حقيقتي را كه به آن ايمان داشت بيان ميكرد

  .نميدونم: گفت. فلور سر بلند كرد و با دست موهايش را عقب زد
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  ناصر بود؟: بارمان با دست تب دارش دست فلور را گرفت

  .فكر كنم: فلور باز سر به زير انداخت

  هنوزم قلبت كوچيكه فلورم؟: پرسيد. قلب بارمان فشرده ميشد

  !روز به روز بزرگتر ميشه بارمان: عد لبخندي زداما ب. فلور به تندي به او نگاه كرد

  . قلبش كوچكتر نشده بود،نميدانست چرا شب قبل

  ...خواهش ميكنم... فلور ناصرو فراموش كن: انگار داشت به فلور التماس ميكرد. بارمان چشمهايش را بست

  .زنگ خانه به صدا درآمد

  .دكتر منتظري بود

  

حامد . زير چشمي نگاهي به او انداخت.  ديد كه از پشت آيفون با مادرش حرف ميزد حامد را،فلور كه در خانه را بست

  . پايان يابد با مادرشبه سمت او رفت و منتظر شد تا گفتگويش. متوجه اش شده بود

  ؟حامد -

  !سالم فلور-

  .و دستش را به سمت او دراز كرد

  .ا من شوخي نكنولي ديگه در اين مورد ب. معذرت ميخوام: فلور دست او را فشرد

  م مياي بريم؟ هتو. من ميرم خريد واسه مامان! قول ميدم! باشه -

  .ميرم فلكه. من دارم ميرم خونه همكالسيم -

  !خوب پس تا خيابون اصلي با هم بريم -

اغ به او گفت كه به ب. حامد در راه باز از آرزوهايش براي خواننده شدن ميگفت و فلور سعي داشت او را راهنمايي كند

 و گفت كه پدرش يك استاد گيتار خوب برايش استخدام كرده ، فكر خوبي است كهحامد ميگفت. برود و تمرين كند

زنگ خانه . لي شده بودندكفشهايش باز گِ. در فلكه فلور را رها كرد و فلور پس از طي مسيري به خانه مريم رسيد. است
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ديگه الزم ... فلور:  ديد ميرفتبه زيرزمينكه ي را كنار راه پله اي مريم نماز. را به صدا درآورد و در با صدايي باز شد

  ...نيست بهم درس بدي

  ...چرا؟ خانم جمشيدي گفته: فلور كمي خود را عقب كشيد

  ...من ديگه نميام مدرسه... نميخواد... نه فلور -

  !چرا مريم؟ بيا مدرسه: فلور در جا خشكش زده بود

  !كنممن ميخوام شوهر ... نه فلور -

  شوهر؟ -

  ...نميشه بياي تو... برو -

  !مريم گفتي فلور؟ فلور دوستته؟ فلور وهابان؟ بگو بياد تو ببينم: صداي مردي از پايين پله ها شنيده شد

  ...بيا تو فلور! فلور اميري! نه: مريم برگشت و به سمت خانه شان گفت

  .به جاي فلور كه نگاه كرد خالي بود

  . ميدويد تا به خانه برگردد،آمده بودفلور تمام مسير را كه 

  

  . در آخر نفسي عميق كشيد. مقابل خانه مكث كرد و نفس نفس هايش را زد

  . فرار كرده بود

  .او فرار كرده بود

ديوانه وار . حتي ترسيده بود تاكسي بگيرد. تمام مسير را دويده بود. ايكاش چيزي در چهره اش نباشد كه بارمان بفهمد

  او را ميشناخت؟ امافلورد؟ كسي آنجا بود كه هويت واقعي پس اين همان حس غريب خانه مريم نمازي بو. دويده بود

وارد حياط شد و صورتش را در دستشويي گوشه . كه بود؟ بايد ميفهميد؟ نميدانست. كه بود؟ چه آن صدا آشنا بود

  . شيرها يخ زده بودند و او به سختي يكي را باز كرده بود. حياط شست

به بارمان . آنها را دراز كرد. سرد بودند و سنگين شده بودند. پاهايش به سنگيني سرب بودند. همانجا كنار ديوار نشست
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ميگفت . چه ميگفت؟ آيا بايد به او ميگفت؟ او نگران نميشد؟ بارمان به او گفته بود كه تا به حال همه فراموشت كرده اند

مردي در خانه مريم نمازي بود كه هنوز نامش را . اما او اشتباه ميكرد. مي آوردحتي خانم حسيني نام تو را به ياد نكه 

هر شب آن را در ذهن . فلور صداي ناصر را به خاطر مي آورد... ناصر بود؟ نبود. فلور صدايش را شنيده بود. به ياد داشت

طعنه هايش اميرپاشا را به ياد مادرش هربار در . مرور ميكرد و لحن و گفتارش را كه با طعنه هايش مادرش را مي آزرد

اما اميرپاشا هنوز در زندان . و هربار مادرش ميگريست. مي آورد و هر لحظه به او يادآوري ميكرد كه اعدامش ميكنند

  .فلور نفسي عميق كشيد. ناصر هم در زندان بود. بود

  .باشد ناصر در زندان  ممكن است كهبه ياد آورد

  پس او كه بود؟ 

   را ميشناخت؟"لور وهابانف"او كه 

  .نميدانست

اگر بارمان چشمان درهم رفته اش را ميديد . بايد فكرش را جايي ديگر ميبرد. برخاست تا به خيابان برود و قدمي بزند

  .  اتفاقي افتاده است كهميفهميد

  . يا نگرانش كندو فلور نمي توانست به بارمان دروغ بگويد

دست در جيب كرده بود و سر ميان كاپشنش برده . همان خيابان هميشگي اش. ز سپردباز خود را به خيابان غروب پايي

دست به گردن برد تا . ديشب كه ژانت رفته بود قالده اش را به گردن انداخته بود و حاال كمي گردنش ميخاريد. بود

شايد بارمان او را به عنوان . ميخواست آن گردنبند قالده مانند از اين به بعد در گردنش باشد. كمي آن را جابجا كند

  .سگش بپذيرد

  تويي؟ -

  كي؟ من؟ -

 ،لحظه اي باز دلش خالي شده بود كه كسي او را شناخته. دو چشم آبي به او لبخند ميزدند. فلور به سمت صدا برگشت

به او  ، لبهايش را در كوچه اي بوسيده بود،اما حاال ميديد كه چشمان آبي آن دختر كه در شب ورود به بلوغش
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  .ميخندند

  اون شب چكار كردي؟! تو انگار حالت خوب نيستا: دختر گفت

  .دوستانش خنديدند

دخترهايي كه مانتوهاي كوتاه گشاد پوشيده .  دوست نداشت هيچجمع همراه آن دختر را. فلور كمي خود را عقب كشيد

  .ند كيفهاي بزرگ انداخته بودند و آرايش زنانه بر صورت پرموي خود داشت،بودند

  با من دوست ميشي؟: گفت. نگاهي به دخترش انداخت

  . فلور حس ميكرد قلبش بزرگ ميشود

  !بابا تو كه دختري: دختر خنديد  و گفت

  .بيا با هم دوست بشيم. آره -

  !همه رو برق ميگيره ما رو چراغ نفتي! بچه ها شما برين من ببينم اين چي ميگه: به دوستانش گفت. دختر باز ميخنديد

  . تانش خنديدند و آندو را در كنار پياده رو تنها گذاشتنددوس

  !من اسمم فلوره: گفت. فلور به او نزديك شد

  يعني چي؟... چه اسم قشنگي: دختر گفت

  .بارمان ميگه يعني گل -

  بارمان كيه؟ دوست پسرت؟ -

  ...من سگشم. صاحبمه... نه: فلور مكثي كرد. با هم قدم ميزدند

  !مثكه خيلي عاشقشي! تو يه پا ديوونه ايابابا : دختر ميخنديد

  عاشق كي؟ -

  !هپگاهمنم اسمم ! دوست پسرت ديگه -

   من؟پگاه: فلور به او نگاه كرد و لبخندي زد

  تو كدوم مدرسه اي؟... صدر ميرم مدرسه... من دومم -
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  ...م ميگيرمواسه تو ه. مياي بريم كافه؟ من ميخوام قهوه بخورم... راهنماييم. من دبيرستان نيستم -

  ...من تا حاال نرفتم... باشه -

  . سراپاي فلور را با نگاهي پر ترديد مينگريستپگاه

  

فلور حامد مياد؟ ضبط خراب شده ميخوام بدم : آقا ولي گفت. در جاي هميشگي كه فلور با حامد مينشست جا گرفتند

  !مهندس درست كنه

  .سر راه ميدم مغازه من ميبرم .بذارش -

  .حاال با هم دوست شديم... خوب ديگه:  گفتپگاه.  روبرويش نشسته بود چشم دوختش كه پگاهبه

  ... منپگاه -

  

درد سينه هات ! كم كم شبيه دخترا ميشي! چيزي نيست! نه  فلور: دكتر جايي را كه فلور نشان داد معاينه كرد و گفت

  !واسه همينه

  !پس ديگه كسي اونجوري نگام نميكنه: گفت. فلور لبخند زد

  !نداشتم واسش بيارم... فردا اينارو واسش بگير: دكتر نسخه بارمان را به دست فلور داد

  !يادت نره ديزي رو باختيا: كتش را برداشت و به بارمان گفت

  !هروقت شامپاين منو آوردي منم ديزي رو بهت ميدم: بارمان خنديد و گفت

  تنهايشان گذاشته بازي ميكرده اند،كه آن دو از زماني كه فلور فلور از بساط بازي تخته كه وسط اتاق پهن بود ميدانست 

دكتر را تا دم در بدرقه كرد و . و ميدانست كه هيچ كدام هرگز بدهي اشان را به ديگري نميدهد و فقط كل كل ميكنند

رم خيلي محت: در اتاق را بست و گفت. صداي بچه هاي رحمت و محترم را از آشپزخانه ميشنيد. نزد صاحبش بازگشت

   نميشه؟،بذاريم ديگه اون به جاي الهه آشپزي كنه... مث دستپخت ننمه... خوب غذا ميپزه

از اين دوره هاي سفره آرايي ... ولي واسه مهمونا بذار الهه درست كنه... واسه خودمون باشه: بارمان كمي فكر كرد و گفت
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  !رفته مهمونا خوششون مياد

  .و هر دو خنديدند

  د؟دوستت خوب بو -

  هان؟ -

  ...ولي من زياد پيشش نبودم... آره: گفت. فلور نگاهش را از بارمان برگرفت

  چرا؟ -

  ...با يكي از دوستام رفتم پيش آقا ولي... منم... آخه گفت ديگه نميام مدرسه -

  چرا نمياد مدرسه؟ -

  ...واد شوهر كنهميخ: پاسخ داد.  پرسيده بود"يكي از دوستانم"فلور آرزو كرد ايكاش بارمان درباره 

  !چه زود: در حالي كه سيگارش را روشن ميكرد گفت. بارمان جا خورد

  ...خيلي رد شده...  مريم نمازي سه سال از من بزرگتره!بارمان.... نه -

  برام مياري؟... من دوست دارم يه كم ودكا بخورم... خيلي خوب... آهان -

  .ك قوطي برايش آورد و به دستش داداز يخچال كوچك بارمان ي. فلور نفس راحتي ميكشيد

  

از صبح درد . داشت كتابي جديد ميخواند. زنگ تفريح دوم بود و فقط خودش در كتابخانه بود. باز تلفنش زنگ زد

باز . وقتي حرف ميزند گلويش درد ميگيردكه حس كرد . گوشي را برداشت. خفيفي در گلو و گوشهايش حس ميكرد

. ند او را تنها بگذارنددپس به دفتر رفت و منتظر شد تا كساني كه با مدير حرف ميز. ندمدير ميخواست با او صحبت ك

  ...امروزم نيومده... فلور از مريم خبر نداري؟ ديروز نيومد مدرسه: مدير گفت

  ...ديروز گفت... خانم كرمي مريم ديگه نميخواد بياد مدرسه: فلور نگاهش را به موزاييكهاي كف اتاق دوخت

  چرا؟: رسيدكرمي پ

  ...نميدونم: فلورتمام توانش را جمع كرد و به سختي گفت
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  .دوست داشت مريم نمازي براي هميشه در زندگي اش بميرد.  صحبتي كند،ديدوست نداشت درباره آنچه از آن ميترس

  

  .اما او نمرد

  .مريم نمازي هيچوقت در زندگي فلور نمرد

 مريم نمازي كمين كرده است و  خانه در كوچه آسفالت نشده، گوشه اي باز فلور به خود آمد و ديد در،آن روز عصر

به شدت . اما هيچكس نه آمده بود و نه رفته بود. منتظر عبور كسي از آن خانه كه بشناستش. منتظر عبور كسيست

 شده  ميديد كه خون از حلقش خارجكف دستش را به دهان كشيده بود و آن را نگاه ميكردسرفه ميكرد و حاال كه 

. اما نميتوانست و فلور ميدانست كه او نميتواند چنين كند. بارمان تهديدش ميكرد كه در خانه زنداني اش ميكند. است

اما بي .  در تنگ تورفتگي يك در مينشست و منتظر ميماند،صبح ها به مدرسه ميرفت و پس از آن ساعتها در آن كوچه

سرش گيج ميرفت و حس ميكرد . ه اشتباه نام حقيقي اش را شنيده استفكر ميكرد شايد خياالتي شده و ب. فايده بود

به ! تو يه پا ديونه اي: به خود ميگفت. از جا برخواست. حرارت تنش ديواري را كه به آن تكيه داده بود ذوب خواهد كرد

. اقش زنداني ميكرد بارمان او را در ات كهشايد بهتر بود. حس ميكرد دارد ميميرد. سختي خود را سرپا نگه ميداشت

بارمان تو چرا انقدر مهرباني كه كتكم نميزني؟ بايد مرا ميزدي  و در جاي خود مينشاندي تا دست از خودسري هايم 

 و فقط درصدي از آنچه ژانت را دوست داري مرا دوست ،اگر كمي! شايد هم دوستم نداري كه چنين نميكني! بردارم

  !اما نداشتي! اشتيميداشتي مرا به زور در خانه نگه ميد

وانت از .  باز به جاي خود بازگشت،فلور كه به سختي چند قدم از تورفتگي درگاه دور شده بود. وانتي در كوچه پيچيد

 وانت به انتهاي كوچه . به صدا درمي آورد بودفلور وانمود كرده بود زنگ خانه اي را كه مقابلش ايستاده. مقابلش گذشت

  .مردي از آن پياده شد و مقابل در خانه ايستاد تا در جيب به دنبال كليد بگردد. ايستادرسيد و مقابل خانه مريم 

 را تشخيص مرتضيري بيماري اش چهره كثيف دِاما حتي از پشت كِ. تب چشمانش را ميسوزاند. چشمان فلور تار ميديد

  .ميداد

   را فراموش كند؟برادرزاده هاي حكمتچگونه ميتوانست 
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   شده؟فلور خانم چي -

هيچي : گفت. محترم او را كشان كشان از پله ها باال برد تا به بستر گرم برساند. فلور خود را در آغوش محترم انداخت

  !هم نپوشيدين كه تو اين سرما

  ...لباسامو درآوردم... گرممه: فلور گفت

  . لباسهايش را جايي گم كرده است كه به او ميگفت، كسي كه شايد خودش بودته ذهنش

محترم چيزي گرم و بدمزه به او . حمت به سرعت بچه هايش را به خانه برد و برگشت تا شماره دكتر و بارمان را بگيردر

فلور صداي بارمان را ميشنيد كه بر سرش فرياد . پيشاني تب دارش را با دستمال خيس خنكي پاك كردو خوراند 

  .ه خواب سنگيني فرو رفت را كه به او تزريق شد مزه كرد و ب سرنگدرد دو. ميكشيد

  بارمان چرا گذاشتي بره مدرسه؟: دكتر ميگفت

  !دكتر چه كارش كنم؟ تو خونه نميمونه -

  !من پيشتون ميمونم ميترسم حالش بد بشه! بابا اين حالش خيلي بده -

 از تو گرفته فكر نميكنم: دكتر گفت. بارمان به الهه كه به تازگي از مرخصي برگشته بود دستور نوشيدني و شام داد

  ...اآلن همه جا تعطيله فردا بايد ببريمش از ريه هاش عكس بگيريم... بيماريش با مال تو فرق ميكنه... باشه

  ...پيشش كه هستي سيگار نكشي: دكتر ادامه داد. بارمان چيزي نگفت و موزيك را روشن كرد

از يه طرفم ميترسم ...  نميتونم چيزي بهش بگماز يه طرف... دكتر نميدونم باهاش چكار كنم: گفت. بارمان مكثي كرد

  ...اتفاقي واسش بيفته

  ...بايد بيشتر از اينا مراقبش باشي... تو مسئولشي بارمان -

  نميخواي برش گردوني پيش مادرش؟: نوشيدني را كه الهه تعارف كرد برداشت و ادامه داد

  ...واد برگردهمادرش نميخ... ولي فقط ابتداييه... تو دهشون مدرسه ساختن -

  ...يه مادر چقدر ميتونه طاقت بياره... من در عجبم بارمان -
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 و حتي اين را كه ،او تنها كسي بود كه بسيار از فلور ميدانست. ر گوشه لب دوستش را نظاره كردبارمان با لبخندي ب

و باز بارمان . ز بزرگ فلور نميدانستاما باز چيزي از را. بودو اينكه او سختيهاي فقر مطلق را چشيده  بود؛فلور حرامزاده 

  . حتي او كه دكتري بود،فكر ميكرد كه كسي نبايد بداند

شربتي به او خورانيد و . دكتر به اتاقش شتافت و كمي او را دلداري داد و آرام كرد. صداي ناله فلور از اتاق شنيده شد

  ! مرتضيبارمان مرتضي كيه؟ فلور مرتب ميگه: پرسيد. پس از دقايقي بازگشت

  ...شايد هذيون ميگه... نميدونم: پاسخ داد. ديوارهاي خانه عظيم بر تن بارمان فشرده ميشدند

  

آنها مال . هر دو را ميشناخت. مريم كاپشن سبز رنگ پسرانه را كنار خود گذاشت و كيف مدرسه را مقابل خود كشيد

 مرتضي آمده بود و او را همراه  كه وقتي،يوار پيدا كرده بودآنها را همراه مانتو و مقنعه مدرسه كنار د. فلور اميري بودند

پس از ساعتي .  ميدانست كه مرتضي ميخواهد با مادرش تنها باشد؛خواهر كوچكش فرستاده بود تا از مغازه ماست بخرند

ن وسائل آشنا  در راه بازگشت به خانه آ،كه خود را معطل كرده بود و مجبور شده بود با مغازه دار بگو بخندي هم كند

فلور آنجا چه . حاال در كنج همان ديوار مشغول وارسي آنها بود.  و به سمت آنها رفته بودندتوجهش را جلب كرده بود

 بايد آنها را به دست صاحبش برساند؟ فكر كرد كه آنها  مريمميكرده است و چرا وسائلش را جا گذاشته است؟ چگونه باز

اما آيا مسئولين مدرسه او را سوال پيچ نخواهند كرد؟ دلش . ند و صبح به مدرسه ببردرا در انباري كنار حياط پنهان ك

 از اينكه به فلور هم.  شوهر كردن عجب كار كثيفي است كهفكر كرد. نميخواست آنها بدانند كه او ميخواهد شوهر كند

  .ميگويد اما حسي به او ميگفت كه فلور به كسي ن، گفته بود پشيمان بودقضيه ازدواجش را

  .ظهر خواهد رفت و بعد از تعطيلي مدرسه وسائل را به دست خود فلور خواهد داد

كمي .  صفحه اي در بين آن تا شده بود.يك دفتر را باز كرد؛ دفتري كه بي حواس در جيب جلوي كيف چپانده شده بود

 توي خونه يكي ... من فرشتة: خواندبي را دستخط عصآن صفحه را باز كرد و. كنار ديوار كشيد تا باران تند بر دفتر نريزد

   مريم و مادرش رو هم اذيت ميكنن؟تو فكر ميكني  ناصر بود؟.يكي كه منو ميشناخت .مريم نمازي بود

  .گريه خواهر كوچكش او را به خود آورد و به ياد آورد كه بايد به خانه برگردد. رنگ از چهره مريم پريد
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  . به بغل زد و بلند شداو را كه حاال روي زمين نشسته بود

  

  .انگار داشتم ميمردم... واي بارمان چقدر خوب كه حالم خوب شده -

  !چرا بميري؟ تو قويتر از اين حرفايي! تو نميميري عشقكم -

شايد اين ثلث ... يه هفته س نرفتم مدرسه: گفت. فلور خود را به آغوش بارمان چسپاند و به آرامي رقصش را ادامه داد

  !تجديد بشم

  !ديگه مهمونا ميان... عزيزم كم كم بايد آماده بشي: گفت. بارمان خنديد

  !چرا ما هميشه مهموني داريم؟ يا ميريم مهموني يا مهمون مياد خونمون -

  !ميخوايم خوش بگذرونيم! مهموني بهانه س! خوب عزيزم اگه آدما رو نبينيم حوصلمون سر ميره -

به جاي همه ! من حاضرم به جاي همه مهمونا باهات مشروب بخورم و برقصم! ذره من با تو بهم خوش ميگ!ولي بارمان -

  ! تخته بازي ميكنم به جاي همه باهات حرف ميزنم،باهات ورق بازي ميكنم

چه بايد ميگفت؟ چطور ميتوانست به او بباوراند كه اگر هيچكدام از آن كارها را . بارمان محكم او را در آغوشش كشيد

... خوب ما هم مهموني ميديم... فلور همه مهموني ميدن: گفت.  وجودش براي تمام لحظه هاي او كافيست تنها،هم نكند

  !اونوقت وقتي مهمونا ميرن خيلي بيشتر خوش ميگذره

  .زهره و سهيل زودتر ميان چون قراره امشب يه خبري به همه بدن!  كناتو عوضبرو لباس: سپس او را از خود جدا كرد

  چه خبري؟  -

  !بايد منتظر بمونيم... نميدونم: پاسخ داداما . ارمان ميدانستب

دو . متوجه شد كه ژانت به سمت بارمان رفت و بارمان برايش خم شد. فلور عقب كشيد و به اتاقش رفت تا آماده شود

امن كوتاه  صورتي رنگ و دشو بيرون ريخت و با بي حوصلگي تاپفلور لباسها را از ك. روزي بود كه ژانت برگشته بود

بارمان به او ميگفت كه دخترها بدون آرايش . به سمت آينه رفت و يك رژ لب برداشت. كتان سفيد خود را پوشيد

يك بار .  اما او هيچوقت نميفهميد كه چرا باز بارمان با آن دخترهاي آرايش كرده آنقدر خوش است،خوشگلتر هستند
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فلور عصباني شده بود و . خواسته بود به اتاق برود اما زهره نگذاشته بود .ديده بود كه بارمان يكي را به اتاقش برده بود

به جايش . اما چيزي به روي زهره نياورده بود.  چرا كه آن دختر دوستش بود،ميدانست كه زهره مراقب آن دختر است

د و گفته بود كه خودش فقط به بارمان خنديده بو. آنقدر نوشيده بود كه مست شده بود و بارمان را عصباني كرده بود

  .مقصر است

پس با تامل بسته ها را باز كرد و مشغول . ش نگاه ميكرد و با خود ميگفت كه بارمان دروغ ميگويدحاال باز به لوازم آرايش

  . آرايش كردن صورت خود شد

  چرا بارمان ميگفت كه او بدون آرايش زيباست؟

  .او خودش را با آرايش دوست ميداشت

  . داري دروغ ميگويي،انگار وقتي روي زخمي را ميپوشاني. وست نداشت زخمش را بپوشانداما هنوز هم د

. آنجا جعبه اي بود كه درش را قفل كرده بود. مقابلش را باز كردماهوگاني وسائل را به جاي خود برگرداند و در كشوي 

 تفنگ اسباب بازي ،از داخل جعبه. ودبه سراغ كشوي ديگر رفت و كليدي را بيرون آورد و با آن كليد در جعبه را گش

اما حاال ميدانست كه . با آن ناصر را بكشدميتواند وقتي كوچكتر بود فكر كرده بود كه . اش را بيرون آورد و به آن خنديد

 كه نقشه سفينه در آن لوله شده بود را هم بطري اي. د سفينه شان را بسازدهمانطور كه نميتوانست با حام. نميتواند

هماني را كه به خاطرش در جعبه را گشوده . از زير همه آنها يك كاغذ را بيرون آورد. ن آورد و به كناري گذاشتبيرو

ولي نبايد . من ردشونو ميگيرم! فرشته پيداشون ميكنيم: به تصوير روي كاغذ كه فرشته اي با چشمان آبي بود گفت. بود

  !برو سراغشون... ت ميگم كجانمن به... بعد تو رو ميفرستم. بفهمن پيداشون كرديم

.  آمدند زودتر زهره و سهيل،همانطور كه بارمان گفته بود. چشمان آبي فرشته را بوسيد و تصوير را به جايش برگرداند

چقدر : الهه گفت. از در كه خارج شد با نگاه متعجب الهه و بعد لبخندش مواجه شد. صدايشان را از سرسرا ميشنيد

  !م شدين فلور خانخوشگل

توانست پيشدستي .  خاله اش بسيار هيجان زده است كهساعتي بعد اكثر مهمانها به آنجا آمده بودند و فلور متوجه شد

سپس دست بارمان را گرفت و او . كند و پيش از آنكه دختري پيكش را به پيك بارمان بزند و بنوشد او اين كار را بكند
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  ل شدم نه؟بارمان خوشگ: به او گفت. را به گوشه اي برد

  !تو هميشه خوشگلي! تو خيلي خوشگلي فلور: لبخندي زد و گفت. بارمان كمي او را نگريست

  .پس بيا با هم مست كنيم و برقصيم: فلور خود را به سينه او چسپاند و گفت

  ...ايد مست بشيعسلكم تو نب... نميشه... نه عزيزم: گفت. كمي انديشيد . او را به سينه اش فشار داد. بارمان تامل ميكرد

  .چه اين خودش بود كه اولين بار فلور را وادار به نوشيدن كرده بود.  اما نگفت به او بگويد كه حتي نبايد بنوشد،خواست

  مگه تو برده من نيستي؟ من مگه سلطان قلبت نيستم؟: فلور به آرامي در گوش او گفت

  ...چرا هستي -

  ...فقط پيش من باش... پس با من برقص -

وقتي خانه . سهيل ايستاده بود و ديگران را به سكوت دعوت ميكرد. مان دستش را كشيد و باز او را پيش مهمانها بردبار

  ! كوچولو تو راه داريم كه تا شش ماه ديگه ميرسهمسافرمن و زهره جون يه : كمي آرام گرفت سهيل گفت

مادر حامد به زهره .  نوشيده شدندمتي نوزاد در راه شراب به سالگيالسهايبا اين خبر صداي شادي و هلهله بلند شد و 

 حامد توانست در فرصتي اولين ترانه اي را كه ياد .ميگفت كه براي معاينه و مشاوره نزد او برود چرا كه او يك ماما بود

 فلور خانم يه :الهه به فلور نزديك شد و گفت . به افتخار مسافر كوچولو اجرا كند،گرفته بود با گيتار بنوازد و بخواند

  ...با فلوركار دارم... ميگه اسمم پيمانه... آقايي دم دره

پيمان را . چطور به خود جرات داده بود به آنجا بيايد؟ از بارمان جدا شد وبه حياط رفت. فلور پيمان را به خاطر داشت

  چرا اومدي؟: كه به حياط آمده بود به كوچه كشيد و گفت

  !بد شد واست؟ آخه اصالً زنگ نزدي... بخشيدب: پاسخ دادطراب ضپيمان با ا

بعداً بهت ... حاال برو. بد نشد ولي اآلن مهمونيه نميتونم بمونم... مريض بودم: گفت. فلور كامال او را فراموش كرده بود

  !زنگ ميزنم

ان در جمع دختراني ميديد كه باز بارم. فلور فكر كرد كه بايد به سرعت نزد بارمان برگردد و اشتباه هم فكر نكرده بود

 ممكن .بايد عجله ميكرد. لباسهايش را پوشيد. يك بطري را از روي بار قاپيد و به اتاقش رفت. مشغول خوش مستيست
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  !وايسا اومدم! وايسا پيمان:  ميدويد كه پيمان را از دور ديد بي برگشاندر كوچه پر از درختان. به پيمان برسدبود نتواند 

فلور دستش را كشيد و او را كنار . ي كه به سمتش مي آمد و بسيار زيبا هم بود نگريستپيمان برگشت و به دختر

  ميخوري؟: در بطري را باز كرد و گفت. ديواري نشاند

  

  كجا بودي فلور؟: پرسيد. فلور كه كنار بارمان خزيد بارمان چشمانش را گشود

  .من بيرون بودم: فلور با لحن سستش گفت

عقربه هاي ساعت كنار .  را از تن فلور حس ميكرد و ميفهميد كه او مست استالكلبوي . ته بودبارمان بي حوصله و خس

  چرا رفتي بيرون؟. هنوز كامل خوب نشدي. دير اومدي: گفت.  و نيم نيمه شب را نشان ميدادندسهحمام ساعت 

  .دوستم اومد دنبالم: فلور فكرش را جمع ميكرد

  .من نگرانت ميشم. بايد زود بياي. حق نداري شب بموني بيرونديگه : بارمان با بي حوصلگي ميگفت

  .نگران نبودي. تو دروغ ميگي. تو كه منو نميخواستي: فلور عصباني ميشد

اي  سعي كرد ناراحتي اش را بروز ندهد تا ميهماني اش را بر،آن شب وقتي فلور نيامد. بارمان افكارش را جمع ميكرد

. قبال هم با آن دختر بود.  يكي از دختران خاله اش تلفن كرد و خواست پيشش باشدهبه جايش ب. مهمانانش خراب نكند

 پسري به دنبال فلور آمده و فلور رفته  كه الهه به بارمان گفته بود. همان قبلي را ميخواهمكه به خاله اش گفته بود 

د كه اگر فلور برود او هيچ كاري نميتواند انگار به راحتي ميتوانست بپذير. اما پذيرفته بود. بارمان برآشفته بود. است

نميدانست .  دم نزد. اما هرچه با خود كلنجار رفت نتوانست به او دست بزند.نزديك شدتر  آن دخهپس نوشيد و ب. بكند

پس باز . او پذيرفت كه فلور روزي خواهد رفت. پذيرفت. كه ناراحت است. دم نزد كه نگران است.  باز فلور رفته استچرا

حاال باز وجود .  تا آنكه به خواب رفت. اما نتوانست؛ و باز و باز،با خود كلنجار رفت تا آن دختر را لمس كندشيد و باز نو

  .با خود گفت كه او ميرود.  بودنش را بپذيرددوبارهاما نميتوانست . فلور را كنار خود حس ميكرد

  .من نگران بودم فلور -

  .منو يادت نبود. تو با اون دخترا بودي. دروغ ميگي -



   سامان-  سگ خانه زاد

 

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

197 

  !مشروب خوردي؟ مستي: گفت. بارمان تاق باز دراز شد و نفسي عميق كشيد

  .با پيمان خوردم. آره -

  دوست پسرته؟ -

  .نميدونم -

  اگه نيست پس چيه؟: بارمان به سمتش چرخيد

  .نميدونم -

  .شيديگه نبايد با اون پسره با. ديگه حق نداري شب بري بيرون. فلور منو عصباني نكن -

  .ولي تو هم ديگه با اون دخترا حرف نزن. باشه -

  او از كجا فهميده بود؟

  با كي؟ تو از كجا ميدوني؟ -

  ...همش با اونا حرف ميزدي...  خاله طاهر زادهتراي آقاي فالحت و خواهربا دخ -

زني؟ ميخواي با همش داري با همونا حرف مي: فلور او را در آغوش گرفت و قطره اشكي از گوشه چشمش سرازير شد

  يكيشون ازدواج كني؟

من ! نه فلور:  بوي آشنايي از تنش ميشنيد يك بار ديگر؟چه ميگويي؟ باز گريه كردي؟.بارمان باز نفس عميقي كشيد

  !هيچوقت ازدواج نميكنم

  ...زود ميام. ..بارمان بذار من برم حموم: انگار چيزي را به ياد مي آورد. فلور آشكارا خود را از آغوش او بيرون كشيد

  .ازدواج نكن: به تندي گونه بارمان را بوسيد

سيگاري آتش زد و همچنان . بارمان از زير چشم او را پاييد كه برهنه ميشد و زير دوش ميخزيد. و به سمت وان رفت

 و به درميك فلور به رويايي ميمانست كه در مستي بارمان زندگي ، زير نور قرمز چراغ. سلطانش را به تماشا كردن نشست

  بود با دودستش دوش آب را گرفته،بارمان او را نظاره ميكرد كه زير بخار. همان سرعت كه آمده بود، ميخواست كه برود

فلور چرا با من چنين ميكني؟ من به كدام منطق مستانه براي قانع كردن تو چنگ بزنم؟ . ديو انگار به چيزي مي انديش
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خوابم به خاطر عشق ب با كسي  بايددوستت دارم و كدام مستي به تو ميباوراند كه اگركدام منطق به تو ميفهماند كه من 

به توست؟ تو كه با اندام برهنه مقابل من به بازي ميپردازي و من هنوز نفهميده ام براي من چه هستي و بايد با تو چه 

اومت شمان وحشي و اندام عجيبت مقكدام مرد ناداني ميتواند در مقابل پوست تنت كه مثل نقاشيهاست و آن چ. كنم

 ديگر باقي مانده تا تو ديگر مرا از خود بيخود كني و واي به آن شب يا به آن روز كه يكند كه من ميكنم؟ فقط چند

  .من نتوانم بر هوسم غلبه كنم

  .فلور پيش من نخواب -

  .فلور برگشت و از يخچال بطري اي باز كرد و نوشيد

  .تبرو تو اتاق. نخور فلور -

  .بارمان پشتش را به او كرد و سعي كرد افكار پريشانش را از ذهن دور كند

  .من از پيمان بدم مياد. من ميخوام پيشت بمونم -

  .فلور همچنان برهنه بر كاناپه نشست

  .من حالم خوب نيست... پيشم نيا. همونجا بخواب -

  .گفتم نيا اينجا: رفت تا سيگاري بردارد. فلور طوالني نوشيد

  .سيگار بردارم -

  چند تا كشيدي امروز؟ -

  .اين سوميه -

  تو چه از او ميسازي؟. اي بارمان احمق

  . برو تو اتاقت بخواب!سيگار نكش!  مشروب نخور.بيا مثل همه دختراي ديگه باش. فلور نكن -

  !نميتونم! من مثل دختراي ديگه نيستم: فلور وحشيانه خنديد

  !به خاطر يه چيزي كه گذشته نذار همه زندگيت خراب بشه! تيهس: بارمان به تندي به سمتش چرخيد

  ...تو نميتوني بفهمي... نه بارمان نيستم -
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پيمان ميگفت كه همه دخترها . بسيار در ذهنش جنگيد تا به بارمان نگويد كه با پيمان خوابيده و هيچ لذتي نبرده است

  نميفهمي؟... گفتم پيشم نخواب: ما بارمان باز گفتا. به سمت بارمان رفت.  نداشت دوستاما فلور. دوست دارند

  ...خسته م بارمان: فلور بي رمق به او مينگريست

  .برو تو اتاقت -

  چرا؟ -

  ! پيش من بخوابي نبايدآخه چرا نميفهمي فلور؟ تو ديگه: بارمان از جا جهيد و بر تخت نشست

  .بگويد چيزي بود كه مدتها ميخواست به او  اين همان.نفس عميقي كشيد

  چرا؟: بر لبه تخت نشست و پرسيد. ولي انگار فلور احمق تر از آن بود كه بفهمد

  !چون ديگه بزرگ شدي -

  چطور به او حالي ميكرد؟

: فلور گفت. مثل آن دخترهايي شده بود كه بارمان از آنها متنفر بود. فلور مستانه ميخنديد و سيگارش را دود ميكرد

  !من ديگه نميترسم! سميترسي؟ ميترسي مگه نه؟ نتر

شايد ديگه اينجوري با اون !  بخواب،اگه ميخواي با من بخوابي: هنوز ميخنديد. از جا بلند شد و روبروي بارمان ايستاد

   حرف نزني هان؟ادختر

 خوابانده بود و حاال ش سيلي محكمي در گوش مقابل فلور ايستاده بود ووقتي به خود آمد. بارمان چيزي نميفهميد

  .  نگاه ميكرداو به چهره پر اشك مبهوت

  چه كردي بارمان؟ 

ميخواستم با يه نفر امشب ...  من...فلور: آرام در گوشش گفت. او را در آغوش كشيد و به آرامي لبهايش را بوسيد

  ... نميخوام بين من و تو...بايد اين كارو بكنم....  اين كارو بكنم مجبورماما...  اما نميتونم...بخوابم

بارمان او را در بستر خوابانيد و به آب سرد حمام . همه مستي اش در يك لحظه از سرش پريده بود. اشك ميريختفلور 

  .پناه برد
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 اينطور آرام هميشه مدرسه او را.  زندگي از سر گرفته ميشود كهفلور پس از هفته سخت و پر ماجرايش حس كرد

و خوبي درسها آن بود كه . جايي كه ميتواني از زندگي بگريزي و ذهنت را مشغول اراجيفي به نام درس كني. ميكرد

 و بدي آنها اين بود كه ارد كني تا همه آن را مشغول سازد؛تمامي نداشتند و هميشه چيزي بود كه بخواهي به ذهنت و

تنها چيزي كه فلور را به مبارزه ميطلبيد . با آنها بجنگدتا رصت نميدادند به سرعت ياد گرفته ميشدند و به فلور ف

  سختته فلور؟: معلم باالي سرش ايستاد و گفت. گلدوزي روي پارچه بود كه حاال بر آن تمركز كرده بود

  ...آره: به وضوح الغرتر شده بود. فلور لبخندي زد

  .تموم ميشه... آخريشه -

  چرا ما مثل پسرا تفنگا رو ياد نميگيريم؟: كشيدفلور لحظه اي دست از كار 

  !خوب الزمت نميشه: معلم خنديد

  . فلور فكر كرد كه الزم ميشود

 نيمكتهاي مياني  ازيكي از دخترها از يكي. و دخترها هنگام كار با هم گفتگو ميكردندهمهمه كالس را برداشته بود 

  ! نمازي اومد بود دم در مدرسه كارت داشتن هفتهاو! يري يادم رفت بهت بگمام: خود را به فلور رساند

  نمازي؟:  پس انگشتش را به سرعت به دهان برد،فلور سوزن را در دست خود كرد

  چرا ديگه نمياد مدرسه؟! نگفت چكار داره... آره -

  ...نميدونم: فلور كمي مكث كرد

  ...لورميگفت ميخوام اينا رو بدم به ف... اومده بود يه كيسه م دنبالش بود -

  !خوب ازش ميگرفتي -

 گم كرده و اگر هم به ياد مي او لباسهايش را نزديك خانه  كهبه ياد نمي آورد. فلور نميدانست مريم برايش چه دارد

  . مريم آنها را يافته باشد كهآورد حدس نميزد
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  !گفت حاال يه روز ديگه ميام... گفتم مريض شدي! گفت خودم ميخوام بهش بدم. نداد -

پس همچنان به گلدوزي . نميدانست كه بايد بخواهد مريم را ببيند يا نه.  چيزي براي گفتن يا انديشيدن نداشتفلور

  .بيهوده خود ادامه داد

  

فكر كرده بود چيزهايي كه نسرين ميگويد نميتوانند در مورد فلور . بارمان نميخواست نسرين را دوست دختر خود بداند

. لور يك دختر استثنايي بود كه با هيچيك از معيارهاي يك دختر عادي جور در نمي آمد ف،در ذهن بارمان. صدق كنند

  .از اينكه اينجوري ميشه بدش مياد... بدش مياد: به نسرين گفت

  .چيز خوبي نيست ولي خوبيش اينه كه  آدم ميفهمه حامله نيست. آره بعضيا بدشون مياد: نسرين گفت

  .ميگه نميتونم خوب فكر كنم... ولي بدش مياد ديگه... انيا ندارهآخه اون اصالً از اين نگر... نه-

  ...راست ميگه خوب: نسرين انديشيد

  به خاطر دردشه؟ -

  ...نميدونم چرا آدم اينطوري ميشه... نه -

  پس تو چه از خودت ميداني؟. لعنت به تو

  چه كار كنم؟ ايندفعه چه كار كنم كه ناراحت نباشه؟ -

  ...نميدونم: باال انداختنسرين شانه هايش را 

  مادرش ميتونه كمك كنه؟ -

  مگه نگفتي زنت مرده؟ -

  ميتونست كمك كنه؟... مثالً اگه داشت... نه: باز حرف نسنجيده اي زده بود. بارمان به پشتي مبل تكيه داد

  ...نميدونم -

  !هر چي ميدوني بهم بگو: بارمان نفس عميقي از سر عصبانيت كشيد

  ...هركسي يه جوريه ديگه...  به خود طرف خيلي بستگي دارهآخه... نميدونم -
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  ...بهتره تو رو اينجا نبينه... اآلن از مدرسه مياد: گفت. بارمان برخاست و بوليزش را به تن كرد

  ...هنوز كه ساعت يازده هه -

  ...فه ها رو هم عوض كننبايد بگم مال... من بايد پنجره رو باز بذارم تا بوي عطرت بره... بايد بري ديگه... آخه -

  چرا؟ -

  ...يه آژانس برات ميگيرم برو... اون ميفهمه -

  ميخواي واسش نامادري بياري؟: گفت. نسرين بلند شد و لباسش را به تن كرد

  ...هيچوقت: بارمان برگشت و به او نگاه كرد

  ...خيلي دوستش داري كه حاضري از خودت بگذري -

  .فكر كنيخيلي بيشتر از  اون چيزي كه  -

  . يا حتي عاشقي معشوقه اش راتواند فرزندش را دوست داشته باشد،و انديشيد بيش از آنچه يك پدر مي

  

  .بيا فقط من و تو باشيم... پگاه خوب به دوستات بگو برن ديگه: فلور كنار پارك ايستاده بود و به آرامي به پگاه ميگفت

  !چرا آخه؟ اينا خيلي با حالن -

  !ازشون خوشم نمياد... من: گفت. تري كه در نظرش بيش از حد جلف بودند نگاه كردخفلور به دو د

  !ببين اينا دوستاي قديمي منن: پگاه نگاه معني داري به او كرد

  ه با اينا ميگردي؟ف تو نيست به اين خوبي و خوشگلي كحي... آخه پگاه: فلور دستش را گرفت

خيلي باهاشون ! اينا دوستاي صميمي منن: گفت. ي وحشي او را مينگريستپگاه به چشمان فلور نگاه كرد كه با التماس

  ! ازشون خوشت مياد،تو يه بار بيا با هم تا باال بريم! حال ميكنم

 من و تو هم با ،به شرطي كه اون دوتا با هم راه برن: گفت. فلور به دو دختري كه منتظرشان ايستاده بودند باز نگاه كرد

  !هم

  !بيا بريم! خوب ديگه: يدپگاه دستش را كش
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 اهميتي هم  ونميدانست اين چيست. "حالي به حولي" و "صفا سيتي" با دختر زيبايش همقدم شد تا به گفته او بروند

   . كه دستش را بگيرد و گرمايش را كنار خود حس كند؛كنار پگاه باشدكه فقط برايش مهم بود . نميداد

   . با هم شروع شدمكافات او و همراهانش

هاي  اين يكي از همان داليلي بود كه فلور با لباس. دلبري ميكردند ولي پسران جوان فلور را ميديدندپگاه و دوستانش

: كمي كه راه رفتند فلور گفت.  به خاطر بودن با پگاه مانتو و روسري به تن كرده بود، اماآنروز. پسرانه به خيابان ميرفت

  يابون راه بريم؟چرا تو خ... بيا بريم خونه ما... پگاه

  منم عصر ميام خوبه؟... تو برو:  رو به او گفت، و خنده سر ميدادپگاه كه با فلور قدم ميزد اما با دوستانش سخن ميگفت

  . فلور در جاي خود ايستاد

  .پگاه رفت و او را در خيابان پيش از ظهر جمعه رها كرد

  

صداي اذان از راديوي كوچك در خانه طنين انداخته بود و بوي . مرتضي سر به ديوار تكيه داده بود و قليان دود ميكرد

تاجي خديجه را . آفتاب ظهر جمعه بر فرش الكي رنگ و بوي سيب زميني سرخ شده و برنج تازه دم فضا را انباشته بود

  ...مريم سفره رو بيار پهن كن: خود را به كناري كشيد و گفت. از پستانش را گرفت و در جاي خود خوابانيد

  .مريم آخرين بار قاشق را در ماهيتابه سيب زميني گرداند و زير ماهيتابه را خاموش كرد

  ! وبال گردنم باشين دارمهمين خديج بسمه كه تا عمر... برو آزمايش بده... من مراقب بودم: مرتضي گفت

  ...اگه چيزي هم باشه سقطش ميكنم به خدا...  من كه چيزي نگفتممرتضيآقا  -

  ! بگو بجمبه هالك شديم از گرسنگيمبه مري...  بسه ديگهخيلي خوب -

 نميدانست.  حرف نزده بودتقيم با مرتضيتا به آن روز مس. مريم دست دست ميكرد. دقايقي بعد آنها بر سر سفره بودند

با هم و با كلمه  كلمه ها را چيده بود باز جايشان را ر هزار با. چطور سوال هزار بار مرور شده در ذهنش را از او بپرسدكه

هم خورده را  و چند بار خيسي باران ندوسائل فلور در انباري گوشه حياط خاك ميخورد. هايي ديگر عوض كرده بود

 تا آخر هفته پيدايش مرتضياما .  نشسته بود تا از او بشنودمنتظر مرتضي. ه سراغ فلور نرفته بود آن هفته ديگر ب.ندبود
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... مرتضيآقا : ان آبش را روي زمين گذاشت مريم با لحني نه چندان كنترل شده گفت ليومرتضيآخر وقتي . نشده بود

  مگه شما فاميل دارين كه اسمش فلور باشه؟

  چطور؟... آره:  به تندي سر بلند كرد و به او زل زدمرتضي

  ...گفتم. ..شما هم فاميليتون وهابانه ديگه... آخه اون روز كه دوستم اومد گفتين فلور وهابان... هيچي -

  !ولي تو كه گفتي دوستت اميريه... آره -

  ...همينجوري خواستم بدونم... آره ديگه -

  ببينم اين دوستت كيه؟ كس و كارش كيه؟ -

مريم به وضوع صداي ضربان قلب خود را .  عقب كشيد و با ناخنهايش مشغول پاك كردن دندانهايش شدمرتضي

  ...خيلي پولدارن... هيچي... فلور... مرتضيآقا  :گفت. ته استميشنيد و ميدانست كه صورت سپيدش برافروخ

  ننه باباش كين؟ -

  ...با يه ماشين قشنگ مياد دنبالش... با... ولي فكر كنم باباش خيلي پولداره... نميدونم -

  چه شكليه؟ بي ريخته؟ -

  ! ميگنهمه... فلور خيلي خوشگله... نه:  نگاهي اندازدمرتضيمريم توانست سر بلند و به 

گند زد به زندگي ما و ... من يه دختر عموي حرومزاده داشتم اسمش فلور بود:  ليواني آب ريخت در جلو آمد ومرتضي

حقا !  لجن حروم زادة...ناصرم تا حاال واسه اون داره آب خنك ميخوره... مارو اون انداخت زندون... خودش گم و گور شد

  !كه دختر سيف اله بود

  همون سيف اله؟... مرتضينگفته بودي آقا : لب باز كردحظه ساكت بود تاجي كه تا آن ل

  !جنازش ميكنم ميندازمش جلوي سگاي ولگرد... اگه دستم به اين فلور برسه... آره همون -

  ؟ستنميدونين كجا :تاجي باز پرسيد

دونم عموي بدبختم از كجا اين نمي... نميدونم مادرش مال كدوم ده بود... فكر كنم با مادرش رفته دهشون... نميدونم -

  !زن خرابو گرفت
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عكس !  فلور دهاتيههتون ميشه؟ خال باور هابچه: آمد كه مانا مهاجر گفته بودمي يادش . مريم با غذايش بازي ميكرد

  ! تو كيف پولش بودخاله ش

  .و بچه ها با هم خنديده بودند

  

آن هم رختخواب . ده بود و مستقيم به رختخواب رفته بودفلور آم. بارمان آن روز ظهر به تنهايي نهارش را صرف كرد

به آرامي وارد اتاق او شد و كنار تختش . بايد راهي باشد. ميدانست كه نزديك است. بارمان باز نگران بود. اتاق خودش

  فلورم خوابي؟: گفت. دست او را گرفت و بوسه اي آرام بر آن زد. نشست

  ...نه بارمان -

   بارمان؟ غذا نميخوري؟پس چرا نمياي پيش -

  ...نه سيرم -

  ...بيا بريم با هم برقصيم... خوب بيا پيشم -

  ...نه بارمان -

  ...به من نگاه كن... چرا نه؟ برگرد -

  .فلور به سمت او برگشت و چشمان بي رمقش را به او دوخت

  خسته اي؟... همينجوري كه دراز كشيدي.. خوب برام تعريف كن: بارمان گفت

  ...منميدون -

  آخه تو نباشي من چه كار كنم؟ چرا اينطوري شدي؟ -

  چرا من پسر نيستم؟... بارمان: فلورمكثي كرد

  !؟  تو وقتي دختري انقدر خوب و قشنگيعسلكمچرا ميخواي پسر باشي : بارمان باز دستش را بوسيد

  !پس چرا كسي دوستم نداره؟ همه پسرا رو دوست دارن -

چه ميگفت؟ كسي به او حرفي زده بود؟ بارمان در ذهنش ميگشت و ميديد هر آنكس .  كردبارمان لحظه اي او را نظاره
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  چه شده بود؟.  فلور را دوست دارد،كه او ميشناسد

  !كي فلورم؟ مگه كسي چيزي بهت گفته؟ فلور همه تو رو دوست دارن -

  !شته باشندخترا ميخوان دوست پسر دا! دخترا با من دوست نميشن... دخترا... نه بارمان -

  مگه خودت نداري؟: بارمان خنده تلخي كرد

  ...نه -

  ...از پيمان چه خبر؟ يه روز دعوتش كن منم باهاش آشنا بشم -

  ...ولي من نميخوام دوست پسر داشته باشم... باشه -

  ...ولي پيمانو حتماً دعوت كن... خوبه عزيزم -

  ...باشه -

چرا ميگي !  تو كه اينهمه دوستاي دختر داري...ببين فلور: گفت.  نوازش كندبارمان كمي جابجا شد تا بتواند موهاي او را

واسه همين ... اين طبيعيه... پسرا هم با دخترا...  دخترا با پسرا دوست ميشن...دخترا باهات دوست نميشن؟ بعدشم

دما هم مثل دايناسورا اگه اينجوري نباشه كه نسل آ... بعدش بچه دار ميشن... بعدش دوست دارن با هم ازدواج كنن

  !منقرض ميشه

پس : فلور گفت. به ياد آورد كه زماني خنده هاي او را ميشمرد.. بارمان خنديدنش را دوست داشت. فلور خنديد

  !دوست نداشتن دوست پسر داشته باشن! دايناسورا هم مثل من بودن

به پيمان يادت نره : او چه ميگفت؟ باز گفت. يداما لحظه اي بعد به تلخي حرف فلور انديش. بارمان ابتدا همراهش خنديد

  !بگي

  .پيمان ميتوانست فلورش را نجات دهد؟ كاش پسر سالمي باشد

  ...كه دخترا با پسرا دوست ميشن... ولي اين طبيعي نيست بارمان: فلور در جايش چرخيد

  !اينجوري طبيعيه! به من اعتماد كن: بارمان سرش را نوازش كرد و موهايش را بوسيد

  ...دوستم بعد از ظهر مياد پيشم... بارمان -
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  سحر؟ -

  ...اسمش پگاهه... اين دوستمو جديد پيدا كردم... نه -

  !چشماش آبيه: گفت. به سمت بارمان چرخيد و به او لبخند زد

  !بايد يه كاري كني كه به دوستت خوش بگذره! بلند شو! پس حتماً خيلي خوشگله: بارمان گفت

  

كفشهاي راحتي ساقدار بود به تن كرد و بهترين اسش را كه يك نيمتنه و يك دامن بسيار كوتاه همراه با فلور بهترين لب

بهترين موسيقي اش را كه . بهترين عطرش را زد و بهترين ساعتش را به دست كرد. ديآرايش را بر صورت خود كش

يكي از طوطي . ا در گلدان اتاقش بگذاردهمان سلطان قلبهايش بود پخش كرد و سعي كرد زيباترين گلهاي گلخانه ر

به بارمان سپرد كه نگذارد ژانت در .  برد تا براي پگاهش شيرين سخني كند و او را بخنداندشهاي زيبايش را به اتاق

او . بارمان پذيرفت و در اعماق ذهن خود كنكاش ميكرد كه چه ممكن است بر سر عزيزترينش آمده باشد. خانه بگردد

فكر كرد كه شايد .  پيش از رختخوابش كنده نميشد از چه رو اينچنين به بهترين شكل دنيا را مي آرايدكه تا ساعتي

. نسرين گفته بود كه اينطور هم ميشود. لحظه اي رومي و لحظه اي زنگي.  باشدهاين هم تقصير همان عادت هر ماه

حتي اطاعت كرد كه وقتي پگاه . اعتش كردفقط اط. چيزي به فلور نگفت و چيزي از او نپرسيد. پس شايد شده بود

نتيجه گرفت كه آنجا اضافيست پس همراه ژانت به خانه نزاكتي رفت تا عصر جمعه را با بازي . آنجاست به اتاقش نرود

  .تخته با او بگذراند

  .فلور زير چشمي به ژانت كه همراه او ميرفت نگاهي كرد و پوزخند زد

 نور بي رمقي از البالي پرده هاي تيره به اتاق .ه نشست و سيگاري آتش كرددر گرماي شومينه نشيمن پايين خان

اما انتظار فلور بي پايان بود و مي انديشيد كه شايد ديگر شب . ميرسيد و ميگذاشت كه تو بفهمي هنوز هوا تاريك نيست

 نگاهي كرد و آن را به بطري ويسكي مقابلش كه از شب پيش باقي مانده بود .شده اما پگاهش هنوز نيامده است

اما فلور ويسكي داغ را دوست داشت چون . بارمان ميگفت كه او نبايد مست باشد. ويسكي داغ را دوست داشت. برداشت

 همراه .پس همچنان كه بارمان به او آموخته بود بو نكشيد و آنرا تا آنجا كه ميتوانست سر كشيد. زود مستش ميكرد
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  ...تو هستي تو هستيسلطان قلبم : موزيك زمزمه ميكرد

خواست بفهمد آن بازي كه بارمان ميكند چيست پس جرعه اي در دهانش نگاه داشت و با آن بازي . باز جرعه اي نوشيد

لحظاتي را . فكر كرد كه تلخ و لعنتي است. باز آن را تكرار كرد. بخار ميشد و تمام سرش را در بر ميگرفت. خنديد. كرد

  . ازي با ويسكي اش و با سيگارهايش گذرانيد تا باالخره انتظارش به سر رسيد با بكه برايش ساعتها گذشت

  !خيلي منتظرت بودم... خيلي دير اومدي: گفت. او را به اتاق خود برد. پگاه آنجا مقابلش بود

  تو حالت خوبه؟!  مياممن كه گفتم عصري! فلور تازه ساعت چهار و نيمه -

  !بمآره خيلي  خو: فلور به او لبخند زد

  !چشمات قرمزه -

  .بشين واست آبميوه بيارم... عيب نداره... آره -

 محترم براي پذيرايي  كهالهه نبود و خواسته بود. به سختي حواسش را جمع كرد تا توانست ليواني نوشيدني آماده كند

: پگاه در ميانه راه آنرا گرفت. ليوان را به دست گرفته بود و آنرا آرام به دهان پگاه نزديك كرد. از مهمانش به آنجا نيايد

  ؟نخونه نيستپدر و مادرت ! خونتون خيلي بزرگه

  .تنهام. نه -

  اينجا اتاق خودته؟ -

  .آره -

  ! چه عروسكايي داري!خيلي بزرگه -

  ... داري همش مال توشوناگه دوست: فلور لبخندي زد

  ...اين چه حرفيه... مرسي... نه بابا -

  ...ميخوام بكشم... فلور من تا حاال سيگار نكشيدم: پگاه نگاهش كرد. بيرون كشيدفلور از كشويش سيگاري ديگر 

  ...بيا -

  ولي تو چرا انقد خوشگلي؟... ميگن اگه سيگار بكشي زشت ميشي: و سيگاري را كه روشن كرده بود به دست او داد
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  من خوشگلم؟: فلور به آرامي سر بلند كرد و به او نگاه كرد

  !از و سميه هم ميگفتنمهن! آره معلومه -

اونام ازت خوششون نمياد آخه تو خيلي ! خوشحال شدن رفتي! صبح بازارشونو كساد كرده بودي: خنديد و ادامه داد

  !خوشگلي

  چرا لباساتو درنمياري؟: گفت. فلور به او نزديك شد

  .لحنش سست تر از آن بود كه ديگر بخواهد تعارف به نظر برسد

  ....راست ميگي -

تو به : گفت.  بردارد كه فلور دستش را گرفت و سيگارش را از جاسيگاريباز خواست ليوانش را. هايش را درآوردلباس و

  ...من گفتي خوشگلم

  !چشمات خيلي قشنگه... خيلي... آره -

من چشماتو خيلي : چشمان او را تماشا ميكرد. فلور لبخند زد و با دست موهاي خرمايي پگاه را از صورتش كنار زد

  ...لباتو خيلي دوست دارم... وست دارم پگاهد

  !عين پسرا حرف ميزني: پگاه خنديد

مگه حتماً ...  دارمتمن دخترم اما بازم دوست... چه فرقي ميكنه: فلور به نوازشش ادامه داد اما لبخندش محو شده بود

  بايد پسر باشم؟

  ...فرق ميكنه ديگه... پسرا يه جور ديگنخوب : گفت. سپرده بودتن پگاه حركتي نميكرد و به نوازش آرام او 

پگاه سعي ميكرد خود را . دست به زير پيراهنش برده بود و برجستگيهاي تنش را لمس ميكرد. فلور او را به بغلش كشيد

  تو پسري؟! فلور چكار ميكني؟ ديوونه اين كارا رو پسرا ميكنن: از بازوان او بيرون كشد

  ...خواهش ميكنم... بذار لباساتو دربيارم... من دخترم... ببين... نه: گفت.  خود گذاشتفلور دست او را گرفت و بين پاهاي

چرا نميخواست فلور به او . او چه ميگفت؟ پگاه مي انديشيد.  مينگريست،تماسش ميكردل او را كه چنين ا،پگاه بهت زده

فلور پيراهن او را . يكي كه دختر بود ميترسيدخنده دار بود كه از پسرها نترسيده بود اما از اين . دست بزند؟ ميترسيد
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سلطان قلبها هنوز به سان زمزمه اي از اتاق نشيمن پايين . بيرون آورده بود و حاال ميخواست لباس زيرش را درآورد

پگاه . فلور به تن او دست ميكشيد.  اين كاستي پر از اين آهنگ است كه پگاه دريافته بود وخانه به گوش ميرسيد

  !حاال مثالً ميخواي چه كار كني؟ كاري كه نميتوني بكني:  گفت.خنديد

؟ چگونه با او عشق بازي كند؟ اشكي از كندحاال بايد چه . سر بر گردن او گذاشته بود و بويش ميكشيد. فلور مكث كرد

  !برو هر وقت مرد شدي بيا: پگاه او را پس زد و با خنده گفت. گوشه چشمش بر شانه پگاه فرو ريخت

  !عين الت بازياي پسراس! ت خيلي خوشم ميادهاولي از زخماي صورتت و پا:  ادامه داد.ا خنده لباسهايش را پوشيدو ب

خودت هر وقت : گفت. بي مهابا و بي صدا اشك ميريخت. فلور بر تخت نشست و سرش را ميان دو دستش گرفت

  ...ميخوام مشروب بخورم... من ميرم تو اتاق بارمان... خواستي برو

  .بي حرف ديگري آنجا را ترك ميكرد. پگاه كه مشغول بازي با طوطي شده بود برگشت و با تعجب او را نگريست

  

  !فلور؟ فلور چه كار ميكني؟ -

فلور :  بازوها و پاهايش ميچكيد صورت،خون از. بارمان به سمتش دويد و او را كه غرق خون بود به سمت خود چرخانيد

  چه كار ميكني؟

 فلور  كهفكر كرد.  آن سوي اتاق پراكنده اند و جاري بود و بارمان بطريهايش را ميديد كه اين سوان فلوراشك از چشم

: فرياد ميكشيد. چاقو را از دست او بيرون كشيد و سيلي اي در گوشش نواخت. به اندازه همه زندگي من نوشيده است

  !چه كار ميكني؟ ميخواي خودتو بكشي؟ ديوونه

  !زخمام زياد باشه قشنگتره! ميخوام عين پسرا بشم... نه: چاقو را از او بازپس گيردفلور سعي ميكرد 

  !چي ميگي فلور؟ داري خودتو ميكشي -

  !ببين! نه -

بارمان باز چاقو را گرفت و باز يك سيلي در گوشش . باز زخمي به پيشاني خود زد  دست بارمان بيرون كشيد و ازچاقو را

فلور به من چي ميگن؟ : فرياد ميكشيد.  گرفت و به زير آب كشيد تا خونها را از سراپايش بشويداو را با دو دست. خواباند



   سامان-  سگ خانه زاد

 

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

211 

  چكار ميكني با خودت؟ من جواب مادرتو چي بدم؟

كه بارمان همچنان كه او را نگه داشته بود نام رحمت و محترم را فرياد ميكشيد و اميدوار بود . فلور وحشيانه ميخنديد

بارمان ميگفت كه دكتر را به آنجا . پس از دقايقي رحمت رسيده بود. وند تا به كمكش بشتابندصدايش را بشنآنها 

 پايان نداشت و اين بيش فلورخونريزي . فلور را خم كرده و سر او فرياد ميكشيد تا آنچه را خورده بود پس دهد. بخواهد

را با زيباييت و با روحت چنين ميكني؟ چرا با من  چرا با خود چنين كردي فلور؟ چ.از همه چيز بارمان را نگران ميكرد

  چنين ميكني؟

توانست فلور را وادار كند تا محتويات معده اش را بيرون بريزد و سپس زخمهايش را با آب سرد ميشست به اميد آنكه 

آن . ايد ميرفتنب. رده بودبه خود لعنت ميفرستاد كه او را تنها در خانه رها ك. اما نميشد. كمي خونريزي اش كم شود

ميخواهد كه فلور ميگفت .  بود كه به آنجا آمده بود و چرا فلور به اين روز افتاده بود؟ بارمان نميفهميددختر جه كسي

  .با ساختن زخم بر بدن خود؟ نميفهميد. مثل پسرها باشد

 زخمهايش ميگذاشت و آنها را  او را بر تخت نشاند و پارچه هايي را كه محترم آورده بود بر،اميد از كم شدن خونريزينا

فلور انگار .  باالي ران راستش را همچنين و، را ببندد تا خون به پايين نرسد اومجبور شد باالي بازوي چپ. فشار ميداد

بارمان اخم كرده بود و سعي ميكرد اشكي .  چهره در هم ميكشيد،خود آمده باشد و دردي حس كرده باشدكه تازه به 

  . پگاه ميگفت كه از زخمام خوشش مياد...بارمان:  فلور گفت.در حضور او نريزد

  چون اون گفته تو بايد با خودت اينجوري كني؟! نزخمات هيچ خوب نيست! اين پگاه كيه؟ بيخود كرده-

  .چاره اي ندارم: فلور لبخندي تلخ زد

اون اگه !  باهاش رفاقت كنياگه انقدر حرفاش روت تاثير ميذاره ديگه حق نداري! ديگه حق نداري ببينيش! داري -

  !انقدر اراجيف نميگفت! دوستت بود باهات اينجوري نميكرد

  ! پگاه خوشگله!بارمان -

  چي به تو ميرسه؟! خوب باشه: بارمان بي اختيار سيلي ديگري بر گوشش زد

 را از  ابتدا دست اوبارمان با ترديد. ريستفلور دست بر جاي سيلي بارمان گذاشت و با چشماني بي رمق و تار او را نگ
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نميگي همه ... دكتر اآلن مياد. شايد بهتر بشي... دراز بكش: گفت. روي گونه اش كنار كشيد و سپس گونه اش را بوسد

  ميگن كه من باهات اينجوري كردم؟

  .ببخشيد بارمان -

  ...ميبخشمت: بارمان او را روي تخت ميخواباند

اگه ... زخماش عميقه... مسئوليت سنگينيه بارمان: ميگفت.  را بخيه ميزد فلوردكتر منتظري با دستهايي لرزان زخمهاي

  ...خدا كنه چيزي نشه...  بيمارستانم نميتونيم ببريمش سين جيمت ميكنن...خونريزي كنه هيچ كاري نميتونيم بكنيم

چرا صورتشو؟ : گفت.  بخوابد كهيكها و مسكنها را به او خورانيد و دستور دادتودكتر آنتي بي. ت خدا كندبارمان در دل گف

  چرا صورتشو چاقو زده؟ آخه حيف اون قيافه نيست؟ چي شد بارمان؟

گفت كه نميداند بين فلور و آن دختر چه .  برايش تعريف كرد راماجرا. شبارمان دست او را گرفت و به بيرون از اتاق برد

چي ميگي : پرسيدهنگامي كه تنها شدند . ددكتر از محترم خواهش كرد كه مدتي باالي سر فلور بمان. گذشته است

  ...بارمان؟ يعني چون پگاه بهش گفته زخماش قشنگه

  مگه چقدر ميتونه براش مهم باشه؟... من نميفهمم... آره -

دكتر عميق به . لحظه اي سكوت بين آنها برقرار شد. دكتر به پشتي اش تكيه داد تا ليوان آب در دستش را بنوشد

  فلور يه دختر عاديه؟... به نظر تو... بارمان: پرسيد. بارمان مينگريست

: پاسخ داد.  عصبي به جلو و عقب حركت ميكرد.انگشتانش را در هم گره كرده بود و آنها را تماشا ميكرد. بارمان خم شد

  ...فكر نكنم... نه... نميدونم

  ! فلورت عاشق شده...بارمان -

  چي؟: بارمان به تندي سر بلند كرد

  ...حاال به هر دليلي! عاشق اون دختره. هعاشق شد -

  !منم اين به نظرم رسيد ولي نميتونه باشه! همچين چيزي نيست! نه: تقريباً فرياد ميكشيد. بارمان به تندي بلند شد

  چرا؟ -
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  !اون با يه پسري هم دوسته -

  واسه اون پسره هم اين كارا رو ميكنه؟: دكتر به آرامي گفت

من از ": صداي فلور در سرش ميپيچيد. دروغ بود. نميخواست بپذيرد.  و سر به زير انداختبارمان دست در جيبش كرد

  ".طبيعي نيست كه دخترا ميخوان با پسرا دوست باشن. ..من عادي نيستم. ..پيمان خوشم نمياد

  .مستاصل بود

  چرا زودتر نفهميده بود؟

  . اما نپذيرفته بودفهميده بود،: با خود صادق بود

  كنم دكتر؟چه كار  -

  ...نميدونم چرا اينطوري ميشه: فقط گفت. دكتر پاسخي نداشت

به خود ميگفت اگر به او . دست دست ميكرد. به تندي مقابلش نشست و سيگاري آتش زد. بارمان به سمت او چرخيد

  نگويم پس به كه بگويم؟ چه كسي به كمك من بشتابد؟

  ...من ميدونم چرا -

  چرا؟ -

  ...از مردا... تنفر -

  آخه چرا بارمان؟ -

  ...به فلور تجاوز كردن: گفت. بارمان سر بلند كرد و مردي را كه از كودكي زخمهايش را مرهم نهاده بود نگريست

  

  !همه حرومزاده ها همينجوري صاحبشونو اذيت ميكنن نه؟ من خونه زاد نيستم!  من حرومزادم!بارمان -

منو ناراحت ميكني ! ديگه اين حرفا رو نزن! ر؟ تو حالت خوب نيستچي ميگي فلو: بارمان به آرامي دستش را فشرد

  !عزيزم

  !من نميتونم خونه زادت باشم... چرا -
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ديگه رنگ ! خيلي خون ازت رفته! عزيز دلم بلند شو غذا بخور: گفت. بارمان دست بر چشمهاي او كه بسته بودند كشيد

  !به صورتت نمونده

ديگه ... ديگه نميخوام خونه زادت باشم...  باشم كه هستم ايرم همون حرومزادهمن ميخوام ب! گرسنم نيست بارمان -

  ...من اذيتت كنمكه پگاه باعث شد ... من پگاهو ميكشم... نميخوام سگت باشم

  !بس كن فلور -

ميدانست كه فلور با آن لحن بي رمقش در خواب و بيداري ناشي از خونريزي اش سخن . بارمان داشت عصباني ميشد

  . بايد سعي ميكرد به او چيزي بخوراند. يگويدم

  ...يه كم آب پرتقال بخور حالت بهتر ميشه... بيا... سرتو بلند كن... فلور -

فلور كه انگار كم كم .  او را كمي سر حال بياورد كهبه سختي كمي از محتويات ليوان را به گلوي او ريخت و اميدوار بود

 .بارمان ميدانست كه خون زيادي از او رفته است.  كمي ديگر بنوشد تاضي شدهوشياري اش را به دست مي آورد را

. اما حاال كه بارمان نگاه ميكرد انگار اوضاع بهتر بود.  ملحفه ها پر از خون بوده اند باز هم صبح كهمحترم گفته بود

 بارمان من از دوشنبه امتحانام شروع :گفت. ند باز بود اوحاال چشمان بي رمق. توانست او را بنشاند تا غذايي به او بدهد

  امروز چند شنبه س؟... بايد برم مدرسه... ميشه

 هر امتحاني رو ندادي ثلث بعد نگفت. رحمت رفت مدرسه و گفت مريضي. نگران نباش...  فلورمامروز سه شنبه س -

  ...ميدي

  ...نميدونم بازم بتونم بلند شم يا نه... ولي بايد برم مدرسه -

  !چرا كه نه؟ تو قوي هستي... عسلكمميتوني  -

  ...فلور ديگه نگو من حرومزادم: به او التماس ميكرد. دست فلور را بوسيد

  ...هستم ديگه: فلور لبخند تلخي زد

  ...اصالً اين چيزا مهم نيست... فلور اين حرفا چيه؟ اين حرفا رو آدما از خودشون درآوردن -

  ...ن ميدونمم... سيف اله آدم خوبي نبوده بارمان -
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  او چه ميدانست؟. بارمان نميتوانست نفس بكشد

  مگه تو ميشناسيش؟ از كجا ميدوني؟ -

  ...كه تو خونه مريم نمازي داشتم... مث يه حسي... حس ميكنم... انگار ميفهمم... ولي... نميدونم: فلور غذايش را فرو داد

  چه حسي؟ -

  ...نميدونم -

  . اما بعد آن را ديده بود،و واقعاً از حسي كه كرده بود چيزي نميدانست. ندفلور نميخواست در اين باره صحبت ك

  ...فلورم اگه چيزي هست به من بگو -

  ...چيزي نسيت بارمان -

  ...تو دروغ نميگي فلور: بارمان صورت او را به سمت خود بلند كرد

  ...نه -

   .نميخواست بارمان را نگران كند

  ...فلور ديگه به پگاه فكر نكن:  بردبارمان كمي ديگر غذا به سمت او

  ...پگاه منو دوست نداره. ديگه دوستش ندارم -

  ميخواي به پيمان زنگ بزني كه بياد پيشت؟: گفت. بارمان به او لبخند زد

  .فلور مكثي كرد و سپس سرش را به عالمت تاييد تكان داد

  .نوري از اميد در دل بارمان تابيدن گرفت

  

مهناز به او گفت كه اگر آرايش نكند هميشه دخترها دنبالش راه مي . باور نميكردند. اه خنديدندمهناز و سميه به پگ

ولي من خوشم مي اومد : باالخره گفت. نميدانست چطور آنرا بيان كند. اما پگاه حس عجيبي داشت.  نه پسرها وافتند

  ...يه جور خوبي بود... كه اونجوري بهم دست ميزد
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صداي گريه دو خواهرش فضاي خانه را پر ميكرد ولي او همواره سعي . اشت حالش را به هم ميزدبوي نم ديوارها د

و بهانه اي   و اميد ميدادآنكه به او گرما ميدادمادرش، . نه از سرما گريه ميكرد و نه از گرسنگي.  گريه نكند كهميكرد

ميفهميد كه مادرش .  آنجا نبود مادرششده بود بازصبح كه او بيدار . رفته بود. باز تنهايش گذاشته بودبراي زيستن، 

مادرش او را محكم . كنار مادرش ميخزيد و سعي ميكرد در تاريكي اشكهاي او را بيابد تا پاكشان كند. شبها گريه ميكند

  ...ننه چي شده؟ گريه نكن: فلور ميپرسيد. بغل ميكرد

  ...اگه كار نكنم ديگه پول نداريم... امروز بيرونم كردن.. .ديگه نميتونم كار كنم... فلور جانم پاهامم درد ميكنه -

  ...گريه نكن... اشكال نداره ننه -

  ...فلور تو چي ميفهمي -

  ....من پيشت ميمونم... اشكال نداره ننه -

مادرش شبها بوي مواد شوينده را هم از لباسهاي .  شايد بتواند خانه اي بيابد تا نظافتش كند،حاال باز مادرش رفته بود

  .آن بوها را دوست ميداشت. ميشنيد

  .اما حاال باز هم او بود و باز هم بوي تهوع آور نم خانه و باز گريه خواهرانش

 هم بوي حكمتدوست .  رحمت در اتاق با دوستش دود را به راه انداخته انددوبارهكنار ديوار نشسته بود و ميفهميد كه 

اما حاال با خنده صدايش . حكمت حتي يكبار هم او را نبوسيده بود. ت ندارد را دوسحكمتنميدانست چرا . او را ميداد

اما به او گفت كه .  آب ميخواستيشايد حكمت باز چيزي مثل ليوان. به آرامي در اتاق را باز كرد و وارد شد. ميكرد

فلور مكث . او باز ميكردآغوشش را براي . چهره زرد و الغر حكمت به او ميخنديد. فلور به او نزديك شد. پيشش برود

! بيا لباساتو درآر... بيا فلور: حكمت از خنديدن باز ماند و به او گفت. انگار پدرش نبود. نميتوانست به آغوش او برود. كرد

  ... چه شكليهفلور عمو ميخواد ببينه 

  .سردم ميشه: گفت. ذهن كوچك فلور اين را نميفهميد

  ! سردت نميشهبعدش مياي تو بغل من: حكمت باز خنديد

او را روي پاهاي خود . لحظه اي بعد برهنه بود و حكمت خم شده بود تا او را به خود بكشد. فلور با ترديد اطاعت كرد
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. چه از گريه بيزار بود. فلور درد ميكشيد اما نميخواست بگريد. دراز كرده بود و با انگشتانش كاري بين دو پاي او ميكرد

هر كاري سيف اله با زن من كرد منم با دختر ! عموش حاال ببين: صداي حكمت را ميشنيد. وداز گريه خواهرانش بيزار ب

  كي ميگه سيف اله خوش تيپه؟ كي ميگه؟! ببين چه دختر زشتي داره! سيف اله ميكنم

  .دوست حكمت خنده نكبت باري ميكرد

حكمت فلور را رها . ست به ضجه زدنصداي فرياد مادرش را شنيد كه چيزي را به سمت حكمت پرتاب كرد و در جا نش

  ...گريه نكن ننه:  كشيد و در آغوشش گرفت اودست بر سر. كرد و فلور به سمت مادرش دويد

  

تكانش ميداد و . سعي ميكرد او را از خواب عميقي كه به آن افتاده بود بيدار كند. بارمان خود را باالي سر او رسانده بود

  !داري خواب ميبيني! شوفلور پا: اسمش را فرياد ميكشيد

بازم ننه م داشت گريه ... بارمان: گفت.  به آغوش خود كشيد رابارمان.  به خود آمد و را گشود خيسشفلور چشمان

  ...ميكرد

  . را ميبوسيدش اشكهاي او را ميبوييد وبارمان

  

كه دعا ميكرد . از هم كتك ميخوردميدانست كه ب. مريم كنار كوچه ايستاده بود و منتظر بود تا امتحان آن روز تمام شود

اين وقتي . مرتضي گاهي ظهرها بين كارش براي صرف نهار به آنجا ميرفت. وقتي به خانه برميگردد مرتضي آنجا نباشد

چهار روز اول هفته مرتضي زود به خانه آمده بود و مريم نتوانسته بود خانه را . بود كه مولود برايش غذايي نميفرستاد

باز به برنامه امتحان كه يك ماه پيش در اختيارش گذاشته بودند .  بتواند فلور را ببيند كه امروز اميدوار بوداما. ترك كند

اميدوار بود برنامه تغييري نكرده .  دارند بايد بيرون بياينددينينگاه كرد و ديد كه حاال بچه هاي سال سومي كه امتحان 

 يك نفر كه مريم. رسه بيرون مي آمدنداو نميشناختشان كم كم از مدپس از انتظار طوالني اش چند دختر كه . باشد

 به سمت سحر كارگر كه نزديكترين و شايد تنها دوست فلور بود رفت و پس از آنكه او  مريم. بيرون آمدشميشناخت

  ...سالم سحر: گفت. صدايش زد. كمي از مدرسه دور شد به او نزديك شد
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  خواي بياي مدرسه؟تو كجايي؟ ديگه نمي! سالم مريم -

  فلور امتحانش تموم نشده بود؟... ببين... من كه قبول نميشم واسه چي بيام... نه -

  .معلوم نيست كي بياد. بازم مريض شده!  فلور اصالً نيومده!مريم -

  سحر به من ميگي خونشون كجاست؟ -

  

مي ساده به نظر ميرسيد و بارمان ميديد كه ك. ظاهرش زياد بد نبود. بارمان اميدوار بود كه پيمان قابل اعتماد باشد

پس از صحبت كوتاهي كه با او كرد و از كار و زندگي اش پرسيد ترجيح داد با فلور . سعي ميكند اداي مردها را درآورد

فلور كه زخمهايش بهتر به نظر ميرسيدند و رنگي به چهره آورده بود با فاصله اي از پيمان روي كاناپه . تنهايش بگذارد

  !من ديگه بايد برم سربازي... فلور: پيمان گفت. اتاق بارمان نشسته بود

  ببين اونجا اسلحه هم بهتون ميدن نه؟: گفت. فلور به او نگاه كرد و لبخندي زد

  ...تير اندازي هم ياد ميدن... آره -

  ه هميشه مال خودت باشه؟ كيه دونه به خودت نميدن؟: پرسيد. فلور پاهايش را روي كاناپه جمع كرد و در بغلش گرفت

  !گلوله هام مشقيه! نه بابا: پيمان خنديد

چرا باهاش دعوا ... فلور عموت خيلي آدم خوبيه: پيمان كمي به او نزديك شد. فلور به او نگريست و باز به او لبخند زد

  كرده بودي؟

  ...خيلي خوبه... آره... نميدونم -

  زنش كجاست؟...  من فكر كرده بودم پيره.ولي پير نيست -

  .زن نميگيره. زن نداره: فلور نگاهش را به مقابلش دوخته بود

  فلور تو ميخواستي خودكشي كني؟ -

  .نه -

  پس چرا اينطوري كردي؟ -
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  .ميخواستم مثل پسرا بشم -

و وقتي بوليز شلوار ميپوشي با من م! بابا تو همينجوري شبيه پسرايي: پيمان دستش را پشت گردن او انداخت و خنديد

  !نميزني

  !سينه هام درد ميكنه. لي ديگه دارم شبيه دخترا ميشمو -

انگار ... راست ميگي: به آن دست كشيد و گفت. پيمان با احتياط  به در نگاه كرد و بعد باالي لباس فلور را به كناري زد

  ...يه كم تپل شده

  .و خنديد

  ...م بخوابيم؟ بارمان نمياد توميخواي اآلن با ه: سيگاري روشن كرد و گفت. اما فلور نخنديد

  ...مطمئني؟ آخه بدنت هنوز زخمه -

  ...درد نداره ديگه خوب شده... بيا... اشكال نداره -

  ...من از عموت خجالت ميكشم... بذار يه وقت ديگه... نه فلور -

  ...اون بدش نمياد -

  ...تو رو خدا... بذاريم يه وقت ديگه... ممن اينجا نميتون... نه فلور: پيمان او را بوسيد و بعد خود را پس كشيد

  ...بارمان ميخواست ببينتت كه ديد... همين... برو ديگه... خوب پس: گفت. فلور ثابت نشست

  .هرچي تو بگي... باشه -

فلور . زود ميري:  در راهرو ايستاده بود كه بارمان به سمتش رفت و گفت،پشت در اتاق. و برخاست و اتاق را ترك كرد

  ؟خوبه

  .حالش خوبه. آره آقا بارمان -

  ...پيمان -

  ؟بله -

  .ميخواستم ازت تشكر كنم. فلور گفت كه اونشب تو مجبورش كردي برگرده -
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  !دخترا نبايد از خونه فرار كنن! من كه كاري نكردم. خواهش ميكنم -

  .ممنون كه برش گردوندي... و دارمولي من تو اين دنيا فقط فلور ر... فلور فرار نميكنه: بارمان لبخندي زد و جواب داد

  .پيمان سرش را پايين انداخت

  پدرت چه كارس؟... برام تعريف كن ببينم. بمون ناهارو با هم بخوريم. نميخواد به اين زودي بري... بيا -

  . زبان درس ميده آقا بارمانماآلن... مهندس كشتي بوده بازنشست شده -

  ...سلطان قلبم تو هستي تو هستي: مزمه ميكردفلور ته سيگارش را ميكشيد و با خود ز

  

مادرش گوشه اي نشسته بود و سعي . مرتضي مريم را زير مشت و لگدش گرفته بود و به او و مادرش ناسزا ميگفت

  !قول ميده ديگه تكرار نكنه! آقا مرتضي بسشه: ميكرد چيزي نگويد اما پس از چندي طاقتش تاق شد

  .مريم فكر كرد كه قول نميدهد

ايندفعه به خاطر تاجي ازت گذشتم ولي اگه يه دف ديگه تكرار بشه تيكه : مرتضي كمي عقب كشيد و با فرياد گفت

  !بزرگت گوشته

مريم تن دردناكش را به پستو كشيد و از آنجا اسباب كشي . برگشت و به جاي خود نشست و به پشتي اش تكيه داد

ظهر ميخواست .  دعا ميكرد كه در انباري را باز نكنند.اشا كردن نشستمستاجرهاي جديد مرتضي را به طبقه باال به تم

فلور . آنها چيزهايي بودند كه او را به فلور متصل ميكردند. وسائل فلور را در آشغالهاي كوچه بيندازد اما دلش نيامده بود

 كرده بود؟ از ناصر ميترسيد؟ از ناصر چه ميدانست؟ همان چيزهايي كه مريم از ناصر ميدانست؟ چرا آن روز فلور فرار

  .مگر ميتواند غير از اين باشد؟ نبود

  . همان فلور مرتضي بود اميري،فلور

  .مريم شك نداشت

تصوير فلور يك دختر . آن روزي كه همه بچه ها عكسهاي كودكي اشان را به كالس آورده بودند را خوب به ياد داشت

در . سياهي ميدرخشيدند و حتي لبهاي بزرگش به خنده باز نبودندبچه زشت و سياه و الغر بود كه فقط چشمانش از 
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آن عكس را كه با دوربين خوبي هم گرفته شده بود . اتاق مجللي نشسته بود و لباس راحتي زيبا و تميزي به تن داشت

  . به ياد مي آورد

  .مرتضي ميگفت كه او زشت بوده است

وقتي باز چشمانش را باز كرد متوجه شد كه جاي ضربه ها . تاه شودمريم كمي خوابيد تا انتظارش براي رفتن مرتضي كو

به اتاق رفت و ديد كه مادرش خديجه را بر پاهايش .  اما از جا بلند شد،كه بر كف اتاق كشيده ميشوند دردناك هستند

ن كني؟ ميخواي بي خرج و مخارجمو: تاجي نگاه غضب آلودي به او كرد و گفت. تكان ميدهد و سيگار دود ميكند

! خوشت مياد مادرت هر شب زير يكي بخوابه؟ سه ساله سامون گرفتيم حاال تو بيا با اين كارات همه چي رو گند بزن

  كجا ميري باز؟

  .يه ساعته ميام. مرتضي كه ديگه امروز نمياد. زود ميام: گفت. مريم باز داشت چادرش را به سر ميكرد

حاالم دارم . خديجه رو آوردم كه مرتضي عقدم كنه، نكرد!  يه خورده بفهم بيا، بيا دست از اين كارات بردار!مريم -

  ! بذار راحت زندگيمونو بكنيم،تو بيا همه چي رو خراب نكن. بدبختي اين دوميه رو ميكشم ببينم چي ميشه

  !مرتضي كه ديگه نمياد. زود ميام مامان -

تاجي . ه انبار رفت و چيزي را برداشت و خانه را ترك كردتاجي باز فهميد كه او ب. مريم به سرعت زيرزمين را ترك كرد

  .ند فلور بودمتعلق به . لباسها را ميشناخت. كيسه اي از لباسها و كيف مدرسه است،ميدانست كه آن چيز

  

ببين اين عشق من چه كار كرده با : گفت. بارمان دستش را دور كمر فلور حلقه كرده بود و به آرامي با او ميرقصيد

  نميگي من دوست پسرت نميشم؟! ت و قيافشريخ

  !اگه بدوني چند نفر تو خيابون دنبالمن! اگه تو نشي خيليا ميشن: فلور خنديد

الهه . بارها مخفيانه او را در كوچه و خيابان زير نظر گرفته بود. اما خيالش از بابت او راحت بود.  ميدانست؛بارمان خنديد

  . دارم كار يه دختر خانم اومده ميگه با فلور:به اتاق نشيمن رفت و به آنها گفت

  ...خوب بگو بياد تو: بارمان گفت
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  . فقط سحر خونمونو بلده!شايد سحره: فلور از او جدا شد و گفت

  .شايد پگاهه: بارمان با خود فكر كرد

  .و تعجب كرد كه فلور چه زود پگاه را فراموش كرده است

 كه از دور او را ديد كه زير برف ريزدانه اول زمستان از پله هاي حياطشان باال فلور به استقبال آن دختر رفت اما هنگامي

 فلور حتي نتوانست به او سالم ،وقتي دختر به او رسيد و با چشمان پر رازش به او خيره شد.  الل شد كه انگار،دممي آ

  كارم داري؟: فقط پرسيد. كند

  ...من... فلور -

  .و كيسه اي به سمتش دراز كرد

  ! سرد شده!فلور بياين تو: رمان به آنها رسيده بود و ميگفتبا

  .اين مريم نمازيه: به بارمان گفت. فلور جلودار شد و به داخل رفت

... برين تو اتاق فلور: گفت. بارمان با لبخند گرمي از دختر بي رمق كه انگار دنيايي حرف در سينه داشت استقبال كرد

  ! سرده،الهه واسش چايي ببر

من لباساتو توي كوچمون ! فلور: مريم نمازي گوشه يك مبل تك نفره نشست و گفت.  بي ميل او را به اتاق خود بردفلور

  ...پيدا كردم

. گم شده بودن...  نفهميدم درشون آوردم،مريض بودم... آره: گفت. فلور كه هنوز ننشسته بود كيسه را از دست او گرفت

  .مرسي

  فلور تو كوچمون چكار داشتي؟ -

  .كار داشتم ديگه -

  ...فلور -

  .مريم با تشكري آن را برداشت و منتظر شد كه باز تنها شوند. الهه يك فنجان چاي براي او آورده بود

  چيه؟ -
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   فاميليت وهابانه؟...فلور -

  .هيچوقت نبود. وهابان كه بود؟ او دختر حكمت نبود.  نبود:فلور فكر كرد

  .نه -

  ناصرو ميشناسي؟ -

  .كردفلور سكوت 

  تو ميدوني مگه نه؟... فلور كمكم كن: مريم بغضي در گلويش داشت

  چي رو؟ -

  .من قراره زن ناصر بشم -

  .بوي گند تن ناصر را به ياد داشت. داغي را روي چشمان و صورتش حس ميكرد. فلور حس كرد كه سرش داغ ميشود

  !مادرم ميگه اگه زن اون نشم هيچكس نميگيرتم -

  . مريم چه ميگويد كهميفهميدخوب .  انداختفلور سرش را پايين

  !من ميدونم تو دختر عموي ناصري! فلور كمكم كن -

  كي گفته؟! نيستم! نه:  خنديد عصبيفلور

: ترجيح ميداد التماسش كند. مريم خجالت ميكشيد به او بگويد كه دفترش را خوانده و در كارش كنجكاوي كرده است

  چه كار كنم؟... تو رو خدا فلور

  !به پليس بگو: گفت. لور سنگي را زير گلوي خود حس ميكردف

  !نميتونم! نميشه -

  . نميتواند او ميدانست كهفلور ميدانست؛

  .من نميتونم كاري واست بكنم... نميدونم مريم -

يغه مرتضي مادرمو ص! من ميدونم تو همون فلوري... يه كاري بكن... فلور تو رو خدا: مريم خود را به پاي او انداخت

تو حرومزاده نيستي اگه حرومزاده بودي انقدر خوب ! ولي من ميدونم دروغ ميگه!  ميگفت تو حرومزاده اي مرتضي!كرده
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  !نبودي

 فاميليم. من اينجا با عموم زندگي ميكنم... ببين. من نميتونم واست كاري بكنم... پاشو برو خونتون... ربطي نداره مريم -

  ...م اميريهه

  ...فلور... حاضرم همه كاري بكنم ولي زن ناصر نشم... من ديگه نميخوام برم خونه، فلور: گفت. مريم بلند شد

  . و بجنگبمون. اين كارو نكن -

  ...فلور... نميتونم -

  ... به هيچكس نميگم كه ميشناسمت...هيچي نميگم... من بهشون نميگم... نترس: لبخند ميزد و دست فلور را گرفته بود

برو ... تو ميتوني بجنگي. برو بجنگ مريم: گفت. مجبور بود. چه بارسنگيني را بر دوش ميكشيد. دفلور شرمنده بو

  .خونتون

  .مريم آنجا را ترك كرد

 به ، دروغ بگويد كهمجبور شده بود. فلور بر جا نشست و سعي كرد سنگ مدفون شده در اعماق سينه اش را آب نكند

  .مسئوليتش و وظيفه اش و التماسهاي مريم شانه خالي كند  باراما نميخواست از زير. خاطر بارمان

  

  !يه بار رسوندمش! خونشون همينه! ببين: دست حامد را گرفت و خانه را به او نشان داد

   رنگ واسه چي خريدي؟ اسپريخوب حاال ميخواي چه كار كني؟: حامد گفت

.  محو نميشدند در صورتشا چشمان درشتش هرگز وقتي ميخنديد زيبا ميشدند و ام،گونه هاي الغرش. فلور لبخند زد

  !ميخوام ديواراشونو نقاشي كنم: گفت

  ؟اگه يكي ببينه! بابا بي خيال فلور -

  !تا صبحم خشك ميشه! اآلن شبه! نميبينه -

  . هميشه جرات داشت، فلور اما،حامد هميشه در بازيهايشان جرات داشت. حامد شيطنتهاي فلور را ميپرستيد

  !ببين: ار خانه كه رسيدند فلور گفتبه كنار ديو
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فلور نقاشي اش را با . حامد به طرح يكدست و زيبا لبخند زد. و با رنگ قرمز قلب بزرگي كشيد و آن را كامل رنگ كرد

اگه : سپس زير قلب نوشت.  كامل كرد مينوشترنگ آبي كه نام خود و پگاه را با حروف انگليسي دو طرف قلب قرمز

  !يكشمتايندفعه ببينمت م

  !اين كه باعث ميشه ديگه نياد پيشت: گفت. حامد ميخنديد

  ! نياد پيشم ديگهپگاهخوب بارمانم ميخواد  -

  !خوب ديگه زود اينا رو جمع كن بريم -

  !تو چقدر ترسويي! هاَ -

  !غون شدهفلور خيلي قيافت درب و دا: حامد گفت.  كيفش برگرداند و به دنبال سر حامد راهي شدهفلور اسپري ها را ب

  !ديگه هيشكي نميگيرتم! اشكال نداره: فلور ميخنديد

  !بيا بريم پيش آقا ولي. تو انقدر خوشگلي كه همينجوري همه دوستت دارن: حامد گفت. خنديدند

  ...من امتحان دارم... بريم خونه... نه بابا -

  !قهوه بگيريمبيا بريم فال ! بيا بريم ديگه! تو كه همه درساتو بلدي: حامد دستش را گرفت

  ...باشه: فلور كمي انديشيد

  ! ببين من فال قهوه بلد نيستم همينجوري ميگم! ولي ديگه حرفامو باور نكنيا: حامد با تهديد گفت

  !خدا بهم وحي ميكنه: و با خنده ادامه داد

اسيسش بود و در آن حاال آن كافه شلوغتر از روزهاي اول ت. پس از طي مسيري ده دقيقه اي به پاتوقشان رسيده بودند

ت و روزنامه ميخواند س اما آنها توانستد بر ميزي كه خود آقا ولي مينش؛سرما جايي براي نشستن نبودآن ساعت و در 

 چرا كه ميخواست آنرا غليظ و به قول خودش ،فلور گفت كه خودش قهوه شان را آماده ميكند. كنار او بنشينند

 حامد فنجان آقا ولي را ميخواند و آقا ولي به او ميخنديد اما ،سيگار در كافه غليظ در دودِ.  درست كند"خوراك فال"

پس از راه انداختن دو . بعد خواست كه خودش فنجان قهوه فلور را بخواند و به حامد گفت كه مال او را هم خواهد خواند

  : پيرمرد مقابل آندو نشست و فنجان فلور را خواند،مشتري
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  !بذار نخونم... فلور اين فالت چقدر بده... ولي... خوب شدييه مريضي سخت داشتي كه 

  !بگو! الكيه همش! نه آقا ولي -

  . نداينرا حامد گفت و به چشمان زيباي فلور نگاه كرد كه پشت دود سيگارش مخفي بود

ولي دختره ... افتادهازدواج واسش ... يه دختر افتاده تو فالت... آهان... يه زخم بزرگ داري كه حاال حاالها خوب نميشه -

  ...تو ميخواي دستشو بگيري... دستشو واسه تو دراز كرده... روش به توئه

  .فلور شگفت زده گوش ميداد

  ... موهاش بلنده... پشتش به توئه. م هسته هيه دختر دي -

  !پگاهه ديگه: حامد خنديد

  !ولي پول زياديه... از يه غريبه س...  خيلي زود...كمتر از يه سال ديگه... يه ثروت بزرگ بهت ميرسه... فلور -

  !من نوكرتم! من خيلي دوستت دارم! فلور -

  .حامد ميخنديد

  ...نفرت اومده... تو انگار ازش متنفري.. يه نفره... آهان.. ببين... به زودي... يه مسافرت واست افتاده -

  چي ميشه؟: فلور همچنان كه مستقيم او را مينگريست گفت

بيا ...  مثل زندان. گيره، نميتونه جايي بره...يه جاييه.. ولي انگار اين كه ازش بدت مياد... جوري هستشهمين... هيچي -

  ...انگشت بزن

  !بابا فالشم عين خودش جناييه: حامد ميخنديد و ميگفت

  !همون كه ازش متنفري... همونه... مرگ افتاده فلور: فلور تلخ خنديد و انگشتش را به ته فنجان كشيد

اما ميدانست كه فال قهوه چيزي جز اراجيف .  ساله بگويدچهاردهنميخواست اين را به يك دختر . ا ولي سر بلند كردآق

  !تو ميكشيش: نيست

  !بابا اينا همش الكيه: گفت. خنديد. فلور سعي كرد اداي حامد را درآورد

در نور چراغهاي . ر ورودي آن تكيه دادآقا ولي كه شروع به خواندن فال حامد كرد فلور از كافه خارج شد و كنار د
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مريم نمازي بود كه در گوشه پياده رو با مردي خوش و بش .  چهره او را تشخيص داد،خيابان و چراغهاي ماشينها

  .ميكرد

  

: به او گفت. ديگر چيزي از او نميپرسيد و تنها او را ميخواست تا نيازش را پاسخ گويد. بارمان از روي نسرين كنار كشيد

  ...تو بايد يه كاري ياد بگيري... نسرين

  مثالً چه كاري؟ -

  خوشت مياد؟... خياطي خوبه ديگه... مثالً -

  ...خرج ياد گرفتنش زياده... بعدشم پول ميخواد... سخته بابا -

  ...به شرطي كه قول بدي خوب ياد بگيري بعدشم بري سر كار...  ميدم قرضمن پولشو بهت -

  ...خيلي دوستت دارم... ي ممنونموا: نسرين او را بوسيد

  ...خواهش ميكنم...  باشه:دبارمان او را از خود كر

  بارمان آخه تو چرا ديگه نميخواي زن بگيري؟: ين باز او را به بغل گرفترنس

  ...ولي نسرين... وقتي فلورو دارم هيچي نميخوام نسرين... فلور بسه... نميخوام... نميدونم -

  جونم؟ -

  .اگه خواستگار خوب واست پيدا شد قبول كن... نپرهرز ... تو -

  ...فعالً كسي نيست... حتماً... باشه -

  اآلن با كس ديگه اي هم هستي؟ -

  ...فقط با توام... نه بارمان -

  دروغ كه نميگي؟ -

  !نه واله -

  ...واسه من مهم نيست... ببين من به خاطر خودت ميگم -
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بايد . نميخواست ديگر به فلور دروغ بگويد. گر به الهه نگفت كه ملحفه ها را عوض كند اما دي،لحظاتي بعد باز او تنها بود

 از دردانه اش كه آخرين امتحانش را داده بود و حاال يك استراحت يك هفته .فلور ميفهميد كه او نياز دارد. به او ميگفت

ميميري از ! يا تو اتاق ببين من چي خريدمبارمان ب: فلور دست او را كشيد و گفت.  در پيش داشت استقبال كرد رااي

  !خنده

  چي؟ -

فلور بسته اي را از كيف مدرسه اش بيرون كشيد و آنرا تكاند تا محتوياتش بيرون . و به دنبال او به اتاقش راهي شد

. ودنديده بيبارمان با شگفتي ميديد كه او لباس زير جديدي گرفته است براي بستن سينه هايش كه فقط كمي رو. بيفتد

 ناقص بود كه جلويش را تاپبيشتر شبيه يك . بارمان خنديد و آن را برداشت.  ميگفت كه فقط تپل شده اند همبارمان

ديشب خاله : فلور گفت. مطمئناً هيچ برجستگي اي در آن جا نميشد. برداشته باشي و بندهايي به آن وصل كرده باشي

  !شهال بهم گفت اگه نپوشم ميشم عين پيرزنا

  !پيرزنا دلشونم بخوان عين وقتي بشن كه تو پيرزن ميشي: بارمان گفت. دو خنديدندهر 

موهات داره . عين تو نيستم كه. ميدونم. من كه هيچوقت پير نميشم: فلور مقنعه اش و مانتويش را بيرون آورد و گفت

  !سفيد ميشه

  !وقتي موهاشون سفيد ميشه خوشگل ميشنمردا تازه ! چي خيال كردي! به: بارمان قيافه حق به جانبي گرفت و گفت

  !حاال ديگه دوست دخترت نميشم: گفت. فلور لباس جديدش را از بارمان گرفت، برهنه شد و آن را پوشيد

  !هار بخوريما بريم ن دوش كه گرفتيحاالم كه ديگه درس نداري! دنبالت راه مي افتم بازم  من:بارمان او را بوسيد و گفت

  

  فلور بيا يه جشن دو نفري بگيريم موافقي؟: مان گفت بارشانبعد از نهار

  تو جشن دو نفريمون چه كار كنيم؟ مشروب بخوريم؟: فلور به او لبخند زد و گفت

يه ذره هم كه ميذارم بخوري واسه اينه كه . ميتوني يه كم بخوري ولي نبايد زياد بخوري... فلور تو نبايد مست بشي -

  !معتقدم واسه سالمتي مفيده
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  !مفيده كه تو داري از معده درد ميميري! همين ديگه: ر باز خنديد و گفتفلو

  !گفتم يه ذره -

  ...همين يه بار... من خيلي دوست دارم... همين يه بارم مست بشم بارمان -

ل بارمان او را به بغ. دستانش را دور كمر بارمان حلقه كرده بود و سرش را به سينه اش چسپانده بود و خواهشش ميكرد

  ...به شرطي كه دو تا قول بهم بدي: گرفت و گفت

  ...صد تا قول بهت ميدم -

  .اينكه وقتي من نيستم مشروب نخوري. يك... نه همون دو تا -

  يه كم هم نخورم؟: فلور كمي انديشيد

  ...هيچي نخور... نه -

  . از پاي بنشيند كهد تا مستي كامل دوست ندار،بارمان ميدانست كه هر آدمي لب به آن معجزه لعنتي بزند

  ...سعي ميكنم... من... باشه -

  .خيلي سعي كن... خوبه -

  دوميش چيه؟ از اين سخت تره؟ -

  ...آره -

  ...قول بده ناراحت نشي... ميخوام يه رازي بهت بگم: بارمان او را به سينه چسپاند تا چشم در چشم او نشود

  .فلور سكوت كرده بود

  قول نميدي؟ -

  .ممكنه ناراحت بشم. چيهآخه نميدونم  -

  ...بايد با هم حرف بزنيم عزيزم. من مجبورم بهت بگم... فلور ناراحت نشو -

  ...شايد ناراحت بشم... بارمان -

  ...من مجبورم فلور: بارمان محكم او را در آغوشش فشرد
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  ميخواي زن بگيري؟ -

  ...نه... نه: بارمان او را بلند كرد و روي كاناپه نشست

  پس چي؟ -

  ...وقتي مست شدي بهت ميگم: ب از ميز كنارش براي او ريخت و به دست او دادمشروبارمان كمي 

  ...ولي من بهت قول ندادم -

  ...عاقله... آدم يه جورايي وقتي مسته... من مستيتو دوست دارم -

  ...يادت نيست با چاقو... ولي من ديوونه ميشم: فلور گيالس را از او گرفت

فارغ ... تو اون كاري رو كردي كه عقلت بهت گفته بود: عشق ديوانه وار او را تحسين كرده بود.  بغل فشردبارمان او را به

  مگه نه؟... واسه به دست آوردن پگاه... از همه چيز دنيا

  .آره -

  ...خوشمزه س: فلور جرعه اي نوشيد

  ... درست كردهنادر... ديشب خاله شهال داد -

   بشه؟نادر ميخواد زن خاله شهال: فلور باز نوشيد

  تو از كجا فهميدي؟: بارمان شگفت زده شد

  ! شكمش گنده س! با نمكهنادر ...معلومه بابا: فلور لبخندي زد و باز نوشيد

بارمان . با شناي مداوم موفق به اين كار شده بود. شكم نداشته باشدكه اضافه هميشه سعي ميكرد . بارمان به او خنديد

سيگاري آتش زد و . فلور از آغوش بارمان بيرون رفت و كنارش نشست. ت و با فلورش نوشيدبراي خود هم كمي ريخ

  حاال ميگي؟: گفت

  ... بازم بخور: بارمان باز برايش ريخت

 مست  كه بارمان بي التماس او گذاشته بود،روزآن فقط يك بار ديگر مثل . فلور به او نگاه كرد و گيالسش را گرفت

  .شود
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  ...حاال بگو: به دست صاحبش داد و گفتگيالس خالي را 

  ...اينو باز كن: بارمان دست به گردنبند شبيه قالده او برد و گفت

  چرا؟ همينو ميخواستي بگي؟ -

  ...ازت ميترسم وقتي اينو ميندازي... يه جوريه فلور... ولي اين... نه -

  پس چرا از ژانت نميترسي؟ -

  .تو با ژانت فرق داري -

  ...بگو. فرق ندارم. نه: شدفلور ديوانه مي

نفس عميقي كشيد و حرفهايي را كه تمرين كرده بود به زبان . مستي او را به عصبانيت بكشدكه بارمان نميخواست 

تا حاالم چند بار اين ... مجبورم باهاشون بخوابم... به زنا نياز دارم... من مردم... خوب... من به خاطر اينكه... فلور: آورد

  ...كارو كردم

  خوب؟: بي اينكه در ليوان بريزد آنرا نوشيد. فلور خم شد و بطري را برداشت

  ...اين مثل غذا خوردنه... ميدوني كه... كه فكر نكني من ميخوام باهاشون ازدواج كنم... ميخواستم بهت بگم -

  ...باشه -

  ...ي عاقليتو خيل... ممنون فلور: بارمان او را به آغوش فشرد و بطري اش را گرفت و نوشيد

  . من با پيمان خوابيدمبارمان: فلور گفت

  .باور نداشت. بارمان به مقابل خود خيره ماند

  ...تا حاال هفت بار باهاش خوابيدم -

  .نميخواست كار آنها به اينجا كشيده باشد. بارمان بطري را مقابلش روي زمين گذاشت و سرش را ميان دستانش گرفت

  من از مردا بترسم؟بارمان تو نگران بودي كه  -

  از كجا ميدونستي؟... تو: بارمان حس كرد نميتواند حرف بزند

كه ميگفتي نبايد از مردا . من از حرفات فهميده بودم: حس آسودگي داشت. فلور باز نوشيد و باز سيگاري روشن كرد
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  ...من نميترسم... كه بدوني... گفتم بهت بگم. كه ميگفتي خوبه. بترسم

  ... زود بود هنوز... عسلكم: گفت. فلور بيش از آنچه او تصور ميكرد ميفهميد. ه آغوشش فشردبارمان او را ب

  ...نميدونم -

شايد . در وجود خود حس نكرده بود ،فلور به ياد مي آورد كه آن لذت رويايي را كه همه دختران از آن سخن در ميدادند

  .واقعاً زود بود

  بارمان چرا؟ وقتي زوده كيف نداره؟ -

  مگه كيف نداشت؟... زود بود ديگه... ولي خوب... چرا: بارمان نفس عميقي كشيد

  ...بودن بد... چرا: نميخواست بارمان را باز نگران كند. انديشه اش مستانه و عقالني بود. فلور انديشيد

  .نميدانست بايد خوشحال باشد يا ناراحت. بارمان او را بوسيد

  ن داري؟شوتدوس... با اون زنا كه هستي -

  چطور مگه؟... يه كم... خوب -

  ...فايده نداره... كيف نداره... آخه پيمان ميگفت اگه يكي رو دوست نداشته باشي -

  پس پيمان دوستت داره؟: گفت. بارمان لبخند زد

  .بهم گفت بيا با هم ازدواج كنيم... آره -

  خوب تو چي گفتي؟: بارمان خنديد

  ...گفتم نه -

  .من ميخوام پيش تو بمونم: فلور ميخواست بگويد.  لبهاي او را بوسيد و نگذاشت بقيه حرفش را بزندبارمان با خنده اي

  .اما نگفت

  

فكر ميكرد كه . اما حاال ديگر مريم كجا بود؟ نميدانست. كارش خيلي راحت تر ميشد. اي كاش ميتوانست از مريم بپرسد

آن شب ديروقت مريم . شب بيرون از خانه ميماند ديگر برنميگرددپيمان ميگفت دختري كه يك . او به خانه بر نميگردد
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سومين سيگارش را . اينجا ايستاده ام براي چه؟ فلور با خود انديشيد.  پس احتماالً شب به خانه برنگشته بود،بيرون بود

ه پوشيده بود لباسهاي پسران. جاي خوبي براي مخفي شدن داشت در تورفتگي يك در. روشن كرد و باز منتظر هيچ شد

دو روز بود كه از تعطيلي اش استفاده ميكرد و از صبح آنجا .  مرتضي حتي اگر ببينتش حدسي نميزند كهو ميدانست

يك روز يك . فكر كرد كه حتي اگر مرتضي بيايد نميتواند او را تعقيب كند تا جايش را ياد بگيرد. كشيك ميكشيد

سيگار نيمه . فايده اي نداشت. اما مرتضي نيامده بود. شيك كشيده بودتاكسي را اجير كرده بود و با او سر كوچه ك

مجبور بود شريكي در جرمش براي خود دست و .  ناسزايي زير لب به ناصر گفت وكشيده اش را زير پايش خاموش كرد

: ر تلفن انداختبه باجه اي كه سر كوچه ديده بود وارد شد و سكه اي د. به تنهايي از پس اين كار برنمي آمد. پا كند

   هست؟ حامد... سالم

  خوبي؟! سالم فلور -

  يادته گفته بودي يه وقتايي بابات ميذاره ماشين ببري بيرون؟!  حامد...مرسي -

  جايي ميخواي بري؟... آره -

  اآلن ميذاره؟ -

  .بذار بپرسم... گوشي -

  ...همغازميخواد بره ... ميگه ساعت سه بيارش:  رفت و لحظه اي بعد برگشتحامد

  !همونم خوبه -

  بيام دنبالت؟ -

  ...گوشي... يه آدرس... نه -

افراد داخل آن را نديده بود اما . فلور از باجه تلفن به خارج سرك كشيد و وانتي را كه از كنارش گذشت برانداز كرد

  ! خودشه:ماشين را شناخته بود

  !زود بيا.  يه آدرس ميدمحامد -
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حاال ديگه ميري با رفيقاي من؟ ميخواي :  گرفته بود و سراپاي او را غرق خون ميكردمرتضي مريم را زير مشت و لگدش

  حيثيتم بره؟

  مگه تو حيثيت داري؟ مگه ناصر حيثيت داره؟: مريم ضجه ميزيد

زنگ زدن بهم ميگن آقا مرتضي بيا بساط به : مرتضي فرياد ميكشيد. مادرش به پاي مرتضي ميپيچيد تا رهايش كند

 حيف نوني !دختر سليته ته كه داشتي خودتو واسش ميكشتي كه دزدينش "خانم" ميبينم م،رفت! م هسته خانم! راهه

   رفتي شدي پنج زاري؟! كه من بهت دادم مريم

  .  مريم بيشتر كتك ميخورد،با التماسهاي بيشتر او. تاجي هرچه التماس ميكرد بي فايده بود

  !نميشم! من زن ناصر نميشم -

بايد با ننت و توله سگش شبا تو خيابون ! از اينجا بيرونتون ميكنم بدبخت! گه ميخوري: بر پهلوي او زدمرتضي باز لگدي 

ميدوني من چند تا از اين سگ توله ! كور خونده! اون مادر جندت خيال كرد خديجه رو پس بندازه منو بر زده! بخوابين

  !ها دارم؟ برين خدا رو شكركنين شب گشنه نميخوابين بدبختا

  !زن ناصر ميشه! ميشه! ديگه نميكنه! بسشه! آقا مرتضي جون مادرت -

  

  فلور واسه چي برم دنبالش؟ -

  !من ميخوام بدونم كجا ميره... برو -

  !گواهينامه ندارم! فلور من زياد نميتونم تو خيابوناي اصلي برما -

  پليس كجا بود؟! اآلن ساعت يك ظهره -

پس از طي مسيري طوالني به دنبال .  به هرحال حاضر بود براي فلور هر كاري كند. انديشيد كه شايد راست بگويدحامد

پيش از آن با پدرش آن مسير را .  حدس ميزد كه آن مرد به كجا سر داردحامد.  به خارج شهر رسيدند،وانت آبي رنگ

  !ديدي گفتم؟ رفت ميدون تره بار... فلور ايناها: براي خريد ميوه طي كرده بود

  !شايد ميخواد ميوه بخره! خوب شايد اينجا كار نكنه:  و ادامه دادمز كرد ترحامد
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  !فكركنم كارش همينه... نه -

با ! اونوقتا هندونه و سبزي ميفروخت... آره: فلور در اعماق ذهنش و در خاطرات كودكي اش به كنكاش پرداخته بود

  !همين وانته

  ي؟كِ -

  ... ديرت نشه... بريم... هيچي -

  . ميدانست سوال جواب از فلور بي فايده است. ه عقب گرفت دندحامد

  ...وايسا... نه -

  چي شد؟ -

  تو ميدوني اينجا تا ساعت چند بازه؟ -

  ...ولي بابام ميدونه... نه -

  ازش ميپرسي؟: فلور به او نگاه كرد

  

  !بارمان! بارمان! بارمان -

. ان به ياد نمي آورد كه هرگز او را چنين شاد ديده باشدبارم. فلور كاغذي در دست داشت و به اتاق بارمان ميدويد

  چي شده فلور؟ چي شده؟: نامه اي بود كه ميترا برايش نوشته بود. كاغذي را كه در دست او بود شناخت

  !رفته پيش ننم!  امير پاشا آزاد شده!بارمان: فلور او را در بغل گرفت

  چي نوشته ميترا؟! فلور تبريك ميگم -

  !ناهاشاي! ببين -

نوشته ميگفت كه . از آنچه در نامه خواند قلبش به درد آمده بود. بارمان خط كودكانه اما زيباي ميترا را دوست داشت

ميخواستند كه ما ديگر امير . خانواده عمو به ما دروغ گفته بودند كه امير را اعدام ميكنند و ما نميتوانيم مالقاتش كنيم

 مستقيم به تنها جايي كه ميشناخته يعني ،ده بود و نتوانسته بود خانواده اش را بيابدحاال كه امير آزد ش. را نبينيم
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پسر عموها ميخواستند كه آن خانواده مردي نداشته باشد تا بتوانند به راحتي . ميفهميد چرا. زادگاه مادرش رفته است

  .ل شده بودندچه كوته فكر بودند و به چه راهي متوس. پوزخندي زد. مار كنندرا استثآنها 

حاال ... خوب ديگه فلور:  گفت.بارمان سيگاري آتش زد و كنارش جا گرفت. فلور دستخط خواهرش را بوسيد و نشست

  !مرداي كوچولو كه داشت، حاال يه بزرگم داره. مادرت يه مرد بزرگ پيشش داره

  ...دن ميرفتن پيش ننمبارمان كاش اميرحسين و ماندانا هم پيدا ميش: گفت. فلور خنديد و به او چسپيد

  راستي چه بر سر آن دو آمده بود؟. ذهن بارمان درخشيد

  فلور مگه نگفتي ماندانا شوهر كرده؟ -

  ...شوهر كرده... آره -

  به كي؟ كجاست؟... خوب -

  .نميدونيم -

  مگه ميشه؟ -

 فكر ،اهاش دعوا ميكرد بعد همش ب. اسمش اصغر شاهي بود.اون وقتا يه مردي بود كه واسه حكمت ترياك مي آورد -

. ننم گفت ماندانا زنش شده تا اون ديگه با حكمت دعوا نكنه. بعد يه روز ماندانا رو برد. كنم حكمت بهش پول نميداد

  .ولي واسه حكمت ترياك مي آورد. بعدم ديگه نذاشت ماندانا بياد خونمون

  گفتي اميرحسينم گم شده؟: بارمان مي انديشيد

  !لي من فكر ميكنم مادر هيچوقت بچشو گم نميكنهو. ننم ميگه گم شده -

  ...بچه ممكنه گم بشه... چرا فلور -

  ...نميدونم -

  .فلور فهميده بود اين هم يك حس غريب است كه او نسبت به گم شدن اميرحسين دارد

خونه دارين يكي از هر مجله و روزنامه اي كه تو ... ميشه... زهره جون: بارمان برخاست و شماره خانه سهيل را گرفت

  !ميخوام واسه يه كاري آگهي بدم! شماره تلفناشو ميخوام... نه... واسه من بياري؟
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چيزي بهش ... ببين... فلور... پگاه: به او گفت. فلور ديوانگي كرده بود. او كه گناهي نداشت.  كرديبارمان به پگاه نگاه

  ...ديگه بهش نگو زخماش قشنگه... نگو

  ...چشم -

انديشيد كه . نميدانست آن مرد خوش تيپ كيست.  تعجب مردي را كه دم در به استقبالش رفته بود نگاه ميكردپگاه با

فكر ... برو تو اتاقش... داره دوش ميگيره... تو اتاقشه: بارمان ادامه داد.  كلي عشوه ميريختند،اگر مهناز و سميه آنجا بودند

  !نكنم خجالت بكشه

  بارمان؟: فلور گفت. در اتاق باز شد و كسي وارد شد. اين كار را دوست داشت. ود ميكردفلور در وان حمام سيگار د

  ...منم... نه فلور -

بلند شد و تنش را به دوش . صدايش را شناخته بود و كم كم بويش را هم تشخيص ميداد. فلور تا گردن در آب فرو رفت

  ...چرا اومدي؟ برو: فلور گفت. بودپگاه همانطور جلوي در . آب سپرد و سپس از حمام خارج شد

  چرا رو ديوارمون نوشته بودي؟ -

  ...بارمان نميخواد من ببينمت. برو. ميام پاكش ميكنم -

  صورتت چي شده؟ چي شدي؟ -

  .بارمان گفته نبايد ببينمت. برو. زخمه: فلور پاسخ داد. به اندام فلور كه هنوز برهنه بود و جاي زخمهايش نگاه ميكرد

  داره؟هم  سگ  كه قدش بلنده وآقاييهمون  -

  كجا ديديش؟. آره -

  .خودش گفت بيام تو. دم در بود -

  اجازه داد؟: فلور بر تختش نشست

  .آره -

  !بارمان -
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  چيه عسلم؟:  بارمان بي آنكه وارد اتاق شود از پشت در گفت.فلور نام او را فرياد كشيد

  تو گفتي پگاه بياد تو؟ -

  ...نبايد...  باشهولي فلور يادت... آره -

  .ميدونم -

  پس ميتونم بمونم؟: پگاه گفت

  .آره -

  صورتت چي شده؟ دعوا كردي؟... فلور: گفت. پگاه لباسهايش را درآورد و كنار او نشست

  مگه تو نگفتي زخمامو دوست داري؟... نه -

  ...آره خوب -

  .لور نگويد زخمهايش را دوست دارد به ف، از او خواسته بود كهيادش آمد كه آن مردي كه نامش بارمان بود

  .و تو منو دوست داشته باشي تا زخمام زياد بشن.  با چاقو خودمو زخمي كردم من-

  !فلور -

فلور جدي ميگي؟ اينهمه به : دست دور كمر برهنه او انداخت. پگاه با چشمان آبي شگفت زده اش او را مينگريست

  خودت چاقو زدي؟ به خاطر حرف من؟

  .آره -

  !تو يه پا ديوونه اي دختر: ر شانه او گذاشت و بوسيدشسر ب

  .بغل وان آبه. برو برام سيگار بيار: گفت. فلور لبخند تلخي زد

وقتي برگشت از كيف دستي خود بسته اي بيرون . پگاه باز شانه او را بوسيد و برخاست تا درخواستش را پاسخ گويد

  .واسه اينكه منو ببخشي.. .اين مال تو... بيا: آورد و آن را به فلور داد

  چي؟ -

  ...من نميفهميدم تو چي ميگي... منو ببخش -
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  .فلور بسته كوچك كادو را گرفت و سيگارش را هم آتش زد

  . نميفهميدم ديگه،نميدونم... فكر ميكردم... م داريتوقتي بهم ميگفتي دوس... من -

  .باشه -

  ...ببين... فهميدم كه... ميدم كهفه... بيشتر كه فكر كردم... وقتي من... ولي فلور -

اين يه ... ولي...  پسرا باشي بافقط بايد... من فكر ميكردم... اين خيلي خوبه: با لبخند گفت. دستش را بر اندام فلور كشيد

  ...جوريه

  ...پگاه من دوستت دارم: گفت. فلور به او لبخند گرمي زد

  ... تنت خيلي قشنگه...لبات... چشمات... تو... فلور منم دوستت دارم -

  ...لباساتو در بيار: فلور دستش را به زير لباس او برد و گفت

  بارمان نمياد تو؟... آخه -

  ...وقتي دوستام اينجان نمياد تو... نه -

... همه لباساتو دربيار... مث من: گفت. فلور با اشتياق او را مينگريست. پگاه دست به دكمه هايش برد و آنها را گشود

  !م ببينمتميخوا

  همه رو؟: گفت. پگاه با شرم و كنجكاوي او را نگاه كرد

  ...نگاهشون كنم... ميخوام چشماتو ببينم... ميخوام لمست كنم پگاه... بيا پيشم دراز بكش... بعد بيا... آره -

بر تختش دراز اين دختر از جان او چه ميخواست؟ فلور را ديد كه برهنه . پگاه حس كرد كه فلور به او التماس ميكند

. به اندام فلور نگاه كرد و به پوست تيره و صافش كه انگار صيقلش زده بودند. كشيد و كنارش را براي او خالي گذاشت

به خود ميگفت كه او يك دختر . باز به چشمهايش نگاه كرد و باور نميكرد كه چشمهاي او را و اندامش را دوست دارد

بذار ... برگرد... پگاه: اما فلور خود را به او ميچسپاند. و با فاصله اي از او ماندكنارش خزيد . اما دوستش داشت. است

  ...چشماتو ببينم

يك . پگاه باور نداشت. و باز و دوباره. فلور هم اين كار را كرد. جرات كرد و دست به تنش كشيد. پگاه به سمت او چرخيد
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  . كه فلور دست به ميان پاهاي او ميبردباور نميكرد. بار ديگر لبهايشان در هم گره خورده بود

  .فلور را دوست داشت

  . اجازه تن دادن نداشت، فلور ميتوانست با او عشق بازي كند كهاو بيش از آنچه

  .و اعتراف ميكرد كه فلور را بيش از همه دوست پسرهايش دوست دارد

  

. پگاه آن را به او هديه كرده بود. داشتآن را دوست . فلور خرس پشمالوي كوچك را مقابلش گذاشت و به آن خنديد

  به نظرت رازمو بهش بگم؟. ش داري؟ پگاه دوستم داره فرشتهتدوس: ا مقابل صورت خرس گرفت و گفترتصوير فرشته 

فلور . فقط اخم كرده بود اما لبخندي بر لب داشت. فلور ميدانست كه جواب نميدهد. فرشته مثل هميشه جوابي نداد

 در كشو ميزش گذاشت و تصوير فرشته را هم در جعبه خودش قرار شانكه تازه به پايان رسانده بوددفتر تكاليفش را 

آن را بوييد و . عطرش را از مقابلش برداشت و كمي بر مچ دستش پاشيد.  همانجا بماند عروسكياما گذاشت خرس. داد

آينه كوچك به تصوير خود در . وست داردبه بارمان ميگفت كه عطرها را بيش از هر چيز در دنيا د. به صورتش كشيد

كه  همچنان ،زخم روي پيشاني اش بهتر ميشد اما ميدانست كه هرگز بهبود پيدا نخواهد كردجاي . مقابلش نگاه كرد

بارمان به ... آره ميام... خوبي حامد: گوشي را برداشت. تلفن اتاقش زنگ ميزد. ديگر زخمهايش كامل ترميم نشده بودند

  .ناهار كه خوردم ميام... هار نخوردهخاطر من نا

  الهه پخته؟! چه بوهاي خوبي مياد... امممممم: مقابل بارمان روي صندلي مقابل ميز كوچك اتاق او خزيد و گفت

  !قيافش كه اينطور ميگه: بارمان نگاهي كرد و گفت

  .با هم خنديدند

الهه عادت داشت هرچند وقت يكبار غذايي . ريختفلور از غذايي كه مقابلش بود اما نامش را نميدانست در ظرف خود 

، چرا برايش مهم نبود. جديد و عجيب بپزد و بارمان ميگفت كه او آشپزخانه آنها را به آزمايشگاه خود تبديل كرده است

  امروز هستي؟... فلور: پرسيد بارمان .ند آزمايشات الهه تا آن زمان با شكست مواجه نشده بودكه

  .خستم ميخوام استراحت كنم... زود ميام... گفت كارم داره. ن حامد زنگ زد گفت يه دقيقه برم پيششولي اآل... آره  -
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  .من ميخوام امروز با يه نفر آشنا بشي... فلور: بارمان بعد از مكثي گفت

  با كي؟  -

... ر بدي نيستدخت... دوست ندارم چيزي رو ازت پنهان كنم... چند وقتيه باهاش دوستم... با همون دختري كه  -

  ...دوست دارم ببينيش

  ميخواي باهاش ازدواج كني؟: فلور به آرامي غذايش را فرو داد

  !اگه ميخواستم اين كارو بكنم كه بهش نميگفتم تو دخترمي! ديوونه: بارمان خنديد

  بهش گفتي من دخترتم؟: فلور تعجب ميكرد

  !من به خيليا اينو ميگم  -

  !ت كوچيكترممن فقط يه كم از: فلور خنديد

  !هيجده سال آزگار: بارمان هم با خنده اي جوابش را داد

  !اما هر كي منو ميبينه فكر ميكنه من دبيرستانيم  -

  !ببينيم چي ميشه! تا حاال كه همه باور كردن! هر كي هم منو ميبينه خيال ميكنه چهل سالمه -

  ژانت چي؟ ژانت ديدتش؟: سپس پرسيد. فلور كمي سكوت كرد

  چطور مگه؟... همون دفعه اول... آره:  كمي آب نوشيدبارمان

بيا ... فلور: حامد گفت. پدر و مادر او در خانه نبودند. پس از صرف غذايش مستقيم به خانه حامد رفت. فلور چيزي نگفت

  قول ميدي از دستم عصباني نشي؟... بريم تو اتاق يه چيزي نشونت بدم

  چي؟ چرا؟ -

  ! خوب فقط كنجكاو شده بودم... توبدون اجازه... من -

  چي ميگي؟ -

  !بيا -

 شايد دويست قطعه عكس يا ،فلور باور نميكرد. يك جعبه كفش كه پر از عكس بود. حامد او را مقابل جعبه اي نشاند
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  به مرتضي، و مريم و مادر: بودندآنهاعكسها متعلق به .  اما اين چيزي نبود كه فلور را شگفت زده كرد؛بيشتر آنجا بود

 دو سه تصوير مبهم از او نشسته در اتاق خانه نكبت ؛مريم و زن عمويي كه تصوير كم رنگي از او در ذهن فلور مانده بود

  .شانبارشان و تصاويري ديگر از كساني كه فلور نميشناخت

   كردي؟ اينا رو از كجا آوردي؟تو چكار: با شگفتي و عصبانيت پرسيد

  ...خودم گرفتم فلور -

  چرا؟ چرا تو كار من دخالت كردي؟: اش را فرو داد و تنها عصبانيت بر چهره اش ماندفلور شگفتي 

 اما حاال حامد دوست ،هر دو كف اتاق او روي زمين و مقابل يكديگر نشسته بودند. حامد به كف اتاقش نگاه ميكرد

تو چكار ميكني؟ اين يارو ! فلور:  چشمان درشت و وحشي را كه عصبانيت تيره ترشان كرده بود نگاه كندننداشت آ

  كيه؟

  .با عصبانيت نفسش را بيرون داد و رويش را برگرداند. فلور چيزي نگفت

  !نرو دنبالش! فلور كيه؟ آدم جالبي نيست -

  ميفهمي؟! منم به خاطر همين دارم ميرم دنبالش: فلور تقريباً فرياد ميكشيد

  چند روز طول كشيد؟: پرسيد. ا از دست دهدعاقلتر از آن بود كه آنها ر. فلور جعبه را مقابلش كشيد

  ...كلي هم از مامان بابام حرف شنيدم... با تاكسي... با ماشين... پياده... هر روز رفتم دنبالش... يه هفته تقريباً -

و بي شك . اما هنوز نميتوانست او را به خاطر دخالت در كار خود ببخشد. فلور جايي در عمق وجودش از او متشكر بود

  .ميتوانست رازش را با او بگويدن

  .هرگز

 بايد برنامه ريزي ...ميخواستم همين روزا برم سراغش: گفت. فلور يك به يك عكسها را برميداشت و نگاه ميكرد

  !من ديگه كاري باهاش ندارم... كه تو ازش عكس گرفتي...  ولي اين خونه...ميكردم

  .د نشان دادو تصويري را كه عكس خانه مريم در آن بود به حام

  اين خونه كيه؟ -
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  ...خونه همكالسيم -

  !ببين... اين مرده اينجا چكار داره؟ تقريباً هر روز ميرفت اونجا -

  اين دختره كيه؟! اينو نگاه كن: عكسها را روي زمين ريخت و از ميان آن ها آنچه را منظورش بود يافت

 خود را بر اندامي انداخته و او را با ،ميديد كه جلو در آن خانهر مرتضي را يتصو. مريم با شگفتي تصوير را از حامد گرفت

  . آن اندام را ميشناختفلور.  بودشالقي به باد كتك گرفته

  .مريم بود

  !كيه فلور؟ اقالً اسمشو بهم بگو اين يارو-

 اما نگفته بود كه ؛بودهمان كه يكبار فلور نامش را برده بود و بعد ديوانه شده . حامد اميدوار بود كه نامش ناصر نباشد

  .ناصر كيست

  ...مرتضي  -

  .حامد بي اختيار نفس راحتي كشيد

  بهم نميگي چرا ميري دنبالش؟ -

  خونشو ياد گرفتي؟... فقط بايد حواسم بهش باشه... نه -

  ...آره -

نه اوني نيست كه اين خو... اگه زودتر بهم گفته بودي الزم نبود انقدر عكس بگيري: فلور لبخندي بر گوشه لبش نشاند

  !حتي اين آدمم اون نيست... من دنبالشم

  پس دنبال چي هستي؟: سوال ميكردحامد مستاصل . و عكسي را كه در دستش مانده بود به حامد نشان داد

  تو ميخواي به من كمك كني حامد؟: پرسيدكمي انديشيد و سپس . فلور سكوت كرد

  !معلومه -

  !اما ممكنه پايان خوبي نداشته باشه: ردفلور به چشمان او مستقيم نگاه ميك

  يادت رفته؟! ما هميشه تو جنگا ميبرديم: حامد پوزخندي زد
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  .هواقعي. ولي اين بازي نيست: ي بودفلور جد

  .هستم: لبخند بر لبان حامد خشكيد

  .به يه شرط -

  چي؟ -

 يكي توجهش را جلب كرده باشد آن را بعد بي اينكه. فلور بي اختيار دستش را به سمت عكسها برد و آنها را بر هم زد

  .هيچوقت نپرسي موضوع چيه... كه فقط اطاعت كني: بيرون كشيد

 كه لباسهاي گرانقيمتي بر تن داشت و سيگار برگ  با موهاي مشكيمردي بلند قامت و سيه چرده: عكس را نگاه كرد

  .ميكشيد

  .مرتضي حرف ميزدآنجا كنار مرتضي در ميدان ميوه و تره بار ايستاده بود و با 

  .فلور جايي در عمق وجودش او را ميشناخت

  .صدايي كه او تا بحال نشنيده بود به او ميگفت كه آن عكس را تا كند و در جيبش بگذارد

  .براي خودش نگهش دارد

  

  !اصالً خوشگل نيست: فلور خود را بر تخت بارمان انداخت

  !خوشگل نيستبه نظر منم اصالً ... ميدونم: بارمان لبخند ميزد

... مهم اينه كه دردسرساز نيست: بارمان ادامه داد. حقيقت را ميگويدكه او فلور عميق او را نگاه ميكرد تا مطمئن شود 

 من حوصله دختراي كنه . تا وقتي ازدواج نكرده بياد پيشم كهاونم قبول كرده... مثالً من بهش گفتم نميخوام ازدواج كنم

  !رو ندارم

  مگه نه؟! ه عين منكن: فلور خنديد

  ! روفقط همين يكي! خيلي!  كنه رو دوست دارممن اين: لش كشيد و قلقلكش دادبارمان او را  محكم در بغ

  !شي ميذاريم ما داريم نمايشگاه نقا!بارمان: گفت. فلور خنديد و به زور خود را از بغل او جدا كرد
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  !پيكاسو! وووواووو -

  ...فتي بهش فكر كنكه گ... بارمان من تصميمو گرفتم -

  در مورد دبيرستان؟ -

  .من ميرم هنرستان. آره -

  .باشه عزيزم -

  .بارمان نميخواست او را با وعده دكتر شدن بفريبد. فلور در نقاشي كشيدن شگفت انگيز بود. و پيشاني اش را بوسد

  !هنرستان جاي بچه تنبالسميگن ! ديگه درسم نميخونم! آخيش: فلور كش و قوسي به خود داد و  با شوخ طبعي گفت

  !واسه عمه شون ميگن -

اگه راست ميگن يكي از : گفت. نميخواست آنطور در مورد فلور هنرمندش صحبت شود. بارمان واقعاً عصباني شده بود

  !اون تابلوها بكشن

  !من شوخي كردم! خوب حاال ناراحت نشو: فلور به نرمي او را بوسيد

  .فلور ميدانست كه آنها ساعتي با هم تنها بوده اند. بوي آن دختر را ميداد. لش در بياوردفلور او را در بغل گرفت تا از د

  .خود را پس كشيد

  

فلور . گفت كه اگر دير شد فلور خودش نهارش را بخورد. بارمان تلفن زد و گفت كه بايد ماشينش را به تعميرگاه ببرد

اندام . ا ژانت را به اتاقش بيندازد و در را به رويش قفل كندفرصتي يافت ت. فكر كرد كه به هر حال منتظرش ميماند

. مقابل جعبه عكسها نشسته بود و آن ها را يك به يك نگاه ميكرد. سياه و قهوه اي ژانت چيزي اضافي در آن خانه بود

 هاي او بودند، تصاوير بسياري از مرتضي، زن عمويش كه نامش را به خاطر نمي آورد و دخترها و پسرهايي كه انگار بچه

اين اصطالح را از پيمان ياد گرفته بود – كه در تره بار پرسه ميزدند "آش والش"مرتضي را در حال گپ زدن با زن هاي 

 تصاويري از مريم بخت برگشته با خواهر كوچكش، از مادر مريم، -و او گفته بود كه كامران آن دخترها را چنين ميخواند

و باز به عكسي . آرزو ميكرد يكي از آنها ناصر باشد.  ميكرد كه ميشناختنميشناخت و آرزو كه فلور آنها را از مرداني
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اما . اين مرد كه در دو روز مختلف هم صحبت مرتضي شده بود اصالً در حد و اندازه و اشل او نبود. ديگر از آن مرد رسيد

خصوصي با مرتضي كرده باشد كه حامد را به به نظر مي آمد كه به آنجا آمده و ظاهراً بايد گفتگوي هاي طوالني و 

پس همچنان كه تصوير آن مرد را در گوشه اي . فكر كرد كه در مورد او از حامد بپرسد. فراست واداشته تا ثبتش كند

  چرا از اين مرد عكس گرفتي؟: جدا از بقيه ميگذاشت با حامد تماس گرفت

بعد نزديك نيم ... منتظر مرتضي شده بود. ولي ميوه نخريد... ه بوديه بار قبلشم اومد... مشكوك بود... نميدونم فلور -

! حتي مرتضي رو كتك زد، فيلمام تموم شد نتونستم عكس بگيرم... آخرش يارو عصباني شد... ساعت با هم حرف زدن

...  بهش بگهيه جوري باهاش حرف ميزد انگار مرتضي يه چيزي رو ازش قايم ميكنه و نميخواد... بعدش بازم دوبار اومد

  ! بشنومجاي خوب پيدا نكردم كه قايم بشم و

  ...مهم نيست -

اما نميدانست چرا، . خدر برميگردد شايد موضوعشان به مواد مكهفكر كرد . خداحافظي كرد و گوشي را گذاشت

 بود اما ديوانگي. حتي دلش نميخواست آنجا كنار مرتضي باشد. نميدانست چرا دوست ندارد آن مرد بين ديگران باشد

انگار فرشته اش براي اولين بار از داخل جعبه .  تصويرها را برداشت و تصوير مرد را از بقيه عكس جدا كرد:ن كار را كردآ

، زير همه  كنار او،پس آنها را در جعبه فرشته.  آن غريبه را به من بسپارهاي عكس كهبه او ميگفت. با او حرف ميزد

 . مخفي كردوسائلش

  

  .جدا برو، منم ميام. ممكنه بهمون گير بدن. نبايد اينجا مي اومدي دنبالم: فت گپيمانبه 

  .بريم با هم ناهار بخوريم  -

  .من با بارمان ناهار ميخورم. نميتونم  -

  .سربازيميرم  دارم  ماه ديگهمن... فلور: بعد دوباره به او نزديك شد. پيمان از او فاصله گرفت تا از مدرسه اش دور شدند

  .بازم برميگردي. باشه  -

  ...فلور... آره  -
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  چيه؟  -

  .تو با كسي دوست نشو  -

  چرا؟  -

  .تا وقتي ميام با كسي دوست نشو... ميخوام دوست پسرت بمونم... من  -

  .حاال برو. نميشم  -

  .پيمان را بر جا گذاشت

  .  شدپس منتظر. يك ربع بايد صبر ميكرد تا پگاه تعطيل شود. جلوي دبيرستان ايستاد

  

  !مهناز و سميه بهم ميگن همجنس باز... فلور: پگاه گفت

 بگو عصر  خونتون زنگ بزنبهبعد . تو بيا خونه ما. ولشون كن: فلور سرش را باال گرفته بود و مقابلش را نگاه ميكرد

  باشه؟. ميري خريد

  . بگيرم ميخوام از بابامم پول.بايد اول برم خونه...  مامانم اينجوري نميذاره!فلور  -

  .ولي زود بيا. باشه  -

. پگاه لحظه اي بر جا او را نگريست و لحظه اي شك كرد كه او همان فلور چند روز پيش باشد. سر خيابان از او جدا شد

فلور به او گفته بود كه دوست ندارد او با پسري .  اما نميدانست چه چيز استحس ميكرد چيزي در او تغيير كرده

. به او گفته بود نبايد با مهناز و سميه آنطور در خيابانها راه بيفتد و او قبول كرده بود. پذيرفته بوددوست باشد و او هم 

فلور لباسهاي . گفته بود هر وقت خواست بيرون برود خودش او را خواهد برد و پگاه از آن پس هربار با او بيرون رفته بود

با خود فكر ميكرد كه جاي زخمهاي روي صورتش جرات هر پسري . پسرانه ميپوشيد و پگاه اين كار او را دوست داشت

 فلور همه دنياي ،روزهادر آن . با خود خنديده بود اما آن را به فلور نگفته بود. رد ميب،را كه بخواهد به آنها چپ نگاه كند

  .از اين مساله ميترسيدپگاه همه شبها و روزهايش و . او شده بود

  .ه خواهد شدنميدانست عاقبت كار آنها چ
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  ميتوانستند؟. دو دختر نميتوانستند عاشق هم باشند

  .او به فلور تكيه كرده بود، به فلوري كه دو سال هم از او كوچكتر بود و حتي به اندازه او نشانه هاي زنانگي نداشت

نوعي گرما، يا . داما چيزي در او بود، در فلور، كه هر بار پگاه در كنارش قرار ميگرفت احساس امنيت و آرامش ميكر

چيزي كه پگاه خوب آن را احساس . چيزي مثل حصاري امن، كه از اندام او متصاعد ميشد و پگاه را در بر ميگرفت

  .ميكرد

  

جمعيتي كه اكثر آن را جوانان و نوجوانان تشكيل . پنجشنبه شب ديگري بود و باز خيابان بي پروا از جمعيت آغشته

  .به رنگ چشمات... بهت خيلي مياد: ابل پگاه زانو زد و آخرين دكمه كت پشمي را بستفلور در اتاق پرو مق. ميدادند

كاله بافتني كه بارمان هميشه اصرار ميكرد فلور بر سر بگذارد باعث به هم ريختگي آنها شده . پگاه موهاي او را بوسيد

  پس همينو بگيرم؟: پگاه گفت. هنه بودفلور به محض دور شدن از خانه آن را از سر برداشته بود و حاال سرش بر. بود

  .به نظر من بگير. آره  -

  .از بچگي با هم دوستيم. اسمش حامده... بيا بريم پيش يكي از دوستاي من: وقتي از مغازه خارج شدند فلور به او گفت

  كجاست؟  -

  .بيا. فكر كنم پيش باباش باشه  -

 شانبال كرد و به جايي كه حامد آنجا مشغول تمرين گيتار بود هدايتنزاكتي از آنها استق. او را به فروشگاه نزاكتي برد

  !ولي همش نشسته اون پشت داره ساز ميزنه! اين پسر مثالً مياد اينجا كه كار ياد بگيره: با خنده ميگفت. كرد

  تو كجايي؟ كجا رفتي؟: تقريباً فرياد ميكشيد. حامد با ديدن او از جا پريد

 !ده دفعه زنگ زدم نبودي: بردد وقتي كه حامد دست فلور را ميكشيد و او را به گوشه اي ميپگاه خود را كمي عقب كشي

  ! واسه همينم اومدم اينجا بست نشستم، گفتم حتماً مياي اينجا،الهه گفت بيروني

  چي شده؟  -

  !امروز باز رفته بود سراغ مرتضي... اون مرده... فلور  -
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  تو رفتي اونجا؟  -

رف كرد با  پس همانجا نشست و يك نيم فنجان چاي را وقتي عموتقي به او تعا،پگاه نميشنيد. دندبه زمزمه حرف ميز

پگاه فقط . فلور حامد را وادار ميكرد كه با دوستش آشنا شود.  طول نكشيدزيادي زمزمه آندو مدت .لبخند برداشت

  .بيا بعداً با هم حرف بزنيم... اون خبر نداره: شنيد كه فلور ميگويد

نميخوام وقتي با پگاه هستم به چيزاي كثيفي : فلور فرياد كشيد.  باز اصرار داشت كه چيزي را به او بفهماند،امامد حا

  !ميفهمي؟ بعداً! مثل اون فكر كنم

پگاه اصرار كرد كه حامد گيتار بزند و حامد قطعه والسي را به . حامد تسليم شد و از همان دور از پگاه عذر خواهي كرد

  .من دوست دارم وقتي گيتار ميزني. خيلي خوب گيتار ياد گرفتي: فلور گفت. واختزيبايي ن

دست دست ميكرد و در دل دعا ميكرد زودتر از شر . حامد با لبخند كمرنگ و پر تشويشي سازش را به كناري گذاشت

 در خانه او ميماند  شب را آن پگاه كه فلور به او گفت،اما در كمال نااميدي اش. آن دختر چشم آبي و زيبا خالص شوند

پيرمرد كوتاه قد و الغر و خميده اي كه بسيار دلنيشين بود و .  آقا تقي به آنها نزديك شد.و قرار است در اتاق او بخوابند

به جز آنكه در فروشگاه نزاكتي نقش آبدارچي را بر عهده داشت اتاقي در خانه آنها كرايه كرده بود و زندگي اش را 

 آقا !آقا حامد:  آقا تقي گفت.اكتي او را دوست ميداشت و ميگفت كه نميخواهد او هيچ احساس تنهايي كندنز. ميگذراند

  !ولي زنگ زده سراغتونو ميگيره

  ...ما؟ يه دقيقه گوشي: حامد گوشي بيسيم تلفن را گرفت

  !ه داره شلوغ ميشهآقا ولي ميگه مياين كافه؟ براتون ميز نگه دارم؟ ميگ! بچه ها: حامد رو به دو دختر گفت

با خود فكر .  در ميان دود دستهاي پگاه را بگيرد، در نور كمرنگ كافه كهدوست داشت. فلور با لبخندي جواب مثبت داد

چرا كه نه؟ مگر او برنگزيده بود كه هنرمند نقاشي باشد؟ پس بايد براي . كرد كه كار شاعرانه ايست اما آنرا دوست داشت

  .اين را بارمان به او گفته بود. اخت و از آنها الهام ميگرفت ميس"زيبا"خود لحظاتي 

. ولي كافه را مرتب كنند  حامد فهميد كه آن شب هم بايد بمانند و كمك آقا،وقتي دور ميز كنار پيشخوان جا گرفتند

اما باز . يخواهد آنها را براي همين كار م،وقتي با خود صادقانه فكر ميكرد ميديد كه آقا ولي در شبهاي شلوغ پنجشنبه
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هفته اي يك شب ميشويم كارگر "فلور گفته بود . آنها خودشان هم اين كار را دوست داشتند. به اين فكرش خنديد

آقا ولي من : گفت.  را پشت در ديد اخمهايش در هم رفت"به يك كارگر ساده نيازمنديم" و آن شب كه آگهي "!كافه

  !خودم هر پنجشنبه ميام كمكت

  !من كه باالخره بايد يه كمك حال بيارم!  فلور جوننظر لطفته  -

  !بارمان نميذاره من دست به سياه سفيد بزنم! آخه من دوست دارم  -

  قهوه؟: آقا ولي باز خنديد

  !قهوه با فال! آره: ذهن حامد جرقه اي زد

  !فال نه: اخمهاي فلور در هم رفت

  !من ميخوام فال بگيرم فلور... فال... چرا: حامد جرات كرد و نگاه برنده اي به او كرد

 آنجا او نگذارد  كهقا ولي سپردهميدانست كه بارمان به آ. ي آتش زد فلور سيگار،وقتي آقا ولي رفت تا قهوه آماده كند

  .من ديگه نميخوام فال قهوه بگيرم: به حامد گفت. اما اهميتي نميداد. زياد سيگار بكشد

  .تو بايد يه چيزايي رو بدوني: كرد تند حرف بزندحامد آنقدر مستاصل بود كه باز جرات مي

. وقتي پگاه آنجا بود هيچ چيز اهميت نداشت. فلور با بي حوصلگي دود را بيرون فرستاد و دست پگاه را در زير ميز فشرد

ي آقا ولي به پگاه گفت كه دوستان خوب.  و از هر دري صحبت شدندقهوه ها نوشيده شد. نميخواست هيچ چيز را بداند

 رياضيات مشكلي داشت از فلور بپرسد چرا كه  درس گفت كه اگر در، اودر كمال شگفتيِ. پيدا كرده و قدرشان را بداند

پگاه با شگفتي قهرمانش را نگاه كرد و . او به پسر آقا ولي كه در كالس دوم دبيرستان تحصيل ميكرده كمك كرده است

  ه تو نميخوري؟فلور تو قهو: حامد به آرامي گفت. او را بوسيد

  .من نميخوام فال بگيرم -

  . ديگر از فال گرفتن هراس داشت،چيزي در عمق وجودش

سپس بي اينكه تشريفات فالگيري را اجرا كند يا . حامد فنجان او را برداشت و محتواي آن را تلخ و يك نفس سر كشيد

 سبزه كه چشماي سياه و موهاي سياه داره و شورلت يه مرد قد بلند:  آنرا خواند ودر نگاه ك آنرا، برگرداندحتي فنجان را
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  !مرتب داره به مردي كه ميوه فروشه ميگه بگو فلور كجاست! نوك مدادي سوار ميشه دنبالت ميگرده

  .وبعد نگاه پرتشويشش را به فلور كه مقابلش بود دوخت

  از كي تا حاال فال قهوه انقدر جزئيات ميگه؟: آقا ولي بلند خنديد

انگار . تصوير مقابل او زنده شد. فلور دست او را رها كرد.  و بعد همه دستش يخ كرد،د كه سر انگشتان فلورپگاه حس كر

  .همان تصويري كه كنار فرشته اش مخفي كرده بود. او را ميديدفلور تصوير مرد همانجا بود و 

  راستي چه چيز باعث شده بود كه آن را براي خود مخفي كند؟

نميخوام امشب ! من كه بهت گفتم: او را به ديوار چسپاند.  بيرون كافه كشيد بهد را گرفت و او راحمله كرد و دست حام

  !بدونم

  !تو نميفهمي: حامد خود را از سينه ديوار جدا كرد

 بار در تمام دوستي اشان با هم دوبه ياد مي آورد . مشتي بر شانه او زد. فلور باز هولش داد و به سينه ديوار چسپاندش

 در باغ كنار هم آتش روشن  كه روزي و ديگري را؛ يك بار در همان كافه.هم خود خواسته بود يكي كهوا كرده بودند دع

  فلور من و تو چرا دعوامون نميشه؟: حامد گفته بود. ميكردند تا سيب زميني كباب كنند

  !چون ما دوستيم: فلور گفته بود

  ! يه بار با هم دعوا كنيم بياخوب -

  !قبوله -

 به سيب ،مقابل هم گارد گرفته بودند و بعد از كشتي كوچكي كه هركس سعي كرده بود طرف مقابل را برنده كند

شبمو ! گفتم نميخوام بدونم: شان بود دعوايدومين پس آنطور كه فلور حاال حساب ميكرد اين. زمينيها برگشته بودند

  !خراب نكن

  ! چه كار كردين" منفلور"ميگفت با ! اون يه سره اسمتو فرياد ميزد! اون دنبالته -

ما يه عمر وقت ! بسه: فكرش تا انتهاييترين بخش اعصاب سرش قفل شده بود. گرفتفلور او را رها كرد و گوشهايش را 

  !  پگاهو دارم"امشب"اما من فقط ! داريم به اين فكر كنيم
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  !چه شب زيبا و الهام بخشي برايم ساختي حامد

  

  ...بارمان -

  ...من تنها نميمونم...  دوستت عزيزمبرو پيش -

  با ژانت ميموني؟ -

  ...من گفتم نسرين بياد... خوب... نه: دي مينوشمشروببه بارمان نگاه ميكرد كه مقابل ژانت نشسته و 

را كرده بود؟ نميتواني يك شب بي حضور كسي كنارت به خواب روي؟ چرا چرا اين كار . نت ميفرستادبارمان به خود لع

  . فلور آنجا بود،اما آنشب. همچنانكه هميشه تابستانها اين كار را ميكرد. ستميتوان

  حسودي ميكني بارمان؟ -

  .راست ميگفت

  ...يه وقتايي... من كه بهت گفتم... نه... نه عزيزم: بارمان خنديد. فلور هنوز بر چارچوب در ايستاده بود

  .آدم نياز داره -

  وب ببرم؟من مشر: فلور حرفش را كامل كرده بود

  پدر مادر دوستت اگه بفهمن چي؟... نه فلور -

  .مطمئنم. نميگه -

  .ولي كم بخور -

آن شب وحشت انگيز را به ياد مي آورد كه به زور الكل را جرعه جرعه . نميدانست چرا در اين باره جرات نه گفتن ندارد

  ؟ هان؟كاري با پگاه نميكني... تو كه... فلور: گفت. به گلوي فلور ريخته بود

  ...منم نياز دارم: فلور با يك بطري مقابلش ايستاد. از جوابي كه ممكن بود بشنود ميترسيد

 بگويد كه تو بايد به پسرها نياز . بايد به او چه بگويد كهو نميدانست. نميدانست چهره فلور عادي بوده يا اخم كرده بود

  داشته باشي؟
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  .فلور همين هست كه هست

  .تاو چنين عاشق شده اس

  . كه عشق را نميفهمياي دنيالعنت بر تو 

  

  !شام خيلي خوشمزه بود... مرسي: پگاه ميگفت. فلور كنار پگاه نشست

  . محترم پختهامشب: فلور لبخند زد

  محترم كيه؟ -

  .خونه زاده. اونم مستخدمه -

  جدي؟ -

  تو ميدوني خونه زاد چيه؟ -

  !آره -

  !ببين. سگ خونه زاد. منم خونه زادم -

  .ده اش را به او نشان دادو قال

  !اين گردنبنده -

  !اين قالدمه -

  سگ خونه زاد ديگه چيه؟! چه حرفايي ميزنيا: پگاه خنديد

  .من سگ بارمانم. منم -

  فلور.شايد به خاطر آنكه كمي نوشيده بود. ميدانست كه باز عقل از سرش پريده است. پگاه با شگفتي او را نگاه ميكرد

. و پگاه شگفت زده شده بود كه عمويش اجازه ميدهد او بنوشد. ه آن چيست و با آدمها چه ميكندبه پگاه گفته بود ك

  ...پگاه يه چيزي: فلور گفت

محتوياتش را بيرون . از كشويي ديگر كليدي آورد و آن را باز كرد. برخاست و از كشوي ميزش جعبه اي بيرون كشيد
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.  او هم آنجا بود عروسكيخرس. چند برگ كاغذ.  اسباب بازي است پگاه با خود گفت كه حتماً،يك تفنگ. مي آورد

اين : پگاه آن را برداشت. تصوير بريده شده مانكني از يك مجله. يك لنگه گوشواره كه به نظر قديمي مي آمد. لبخند زد

  !چه خوشگله

  .ش دارمتدوس. دادش به من. از بورداهاي قديمي.  پيداش كردمخاله شهالاز مجله هاي  -

پگاه با خود فكر .  مشخصات خودش را داشت اما قدبلندتر و بسيار زيباتر بود درون تصويرخترد .پگاه به تصوير نگاه كرد

كه چشمان آبي و موهاي خرمايي بود دختر بلند قامتي او  !او يك مانكن است! كرد كه چه انتظارهايي از خودم دارم

.  و صندلهاي سفيد با لژهاي بلندرتي با گلهاي درشت سفيد،به رنگ صوختي به تن داشت دختر پيراهن لَ. داشت

 بر پاي ديگر انداخته بود و مقابل پرده اي كه تصوير ساحل بر  رايك پايش. النگوهاي رنگارنگ و درشتي به دست داشت

ثابت  انگار حقيقتاً كنار ساحل نشسته و با آنكه موهايش در جا . بر روي يك صندلي حصيري نشسته بود،خود داشت

به عاشقانِ نامرئيِ لب ساحل  را ش نگاه تحقير آميز.بودند ميتوانستي حس كني كه نسيمي آنها را به رقص واميدارد

   .مق چشمان آبي اش حس ميكرديعدر  ،نقاشي شده

  . لبخند ميزداوبه 

  

  اين شبيه منه؟ -

  !تو زني! چي ميگي فلور؟ اين مرده: پگاه پاسخ داد. فلور تصوير بريده شده از مردي را مقابل صورت او ميگرفت

  !نگاش كن... نه -

مث : پگاه عكس را بررسي ميكرد. خودش بي مكث نوشيد و بالفاصله سيگاري آتش زد. به زور عكس را به دست او داد

  ...سبزه س! خودت قدش بلنده

  !شايد شبيه توئه... نميدونم! موهاشم كه عين تو مشكيه! نميدونم رنگ خودت! قهوه اي! يعني سياه: خنديد

  يعني بهش مياد باباي من باشه؟: فلور با نفسي صدا دار دودش را بيرون فرستاد

  چي ميگي فلور؟ -
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  !بيا دراز بكش... تو حالت خوب نيست:  او را كه مست تر ميشد نگاه ميكرد،پگاه متعجب

  !لباساتو دربيار. اينا رو جمع كن -

  عموت نمياد تو؟: پگاه باز با شك پرسيد

  !ديگه منو فراموش ميكنه! اآلن دوست دخترش مياد پيشش! نه: ور تقريباً فرياد كشيدفل

 برجستگيهاي سينه تشنگيروي او خوابيده بود و با . لحظه اي بعد ديگر كنار پگاه نبود. فلور خود را روي تختش انداخت

  . مزه كنددوست داشت صداي نفسهاي تند او را. دست به ميان پاهايش ميبرد. اش را ميمكيد

  

 ند نفس نفسهايپشت در اتاق فلور نشسته بود و به صداي بل. بارمان يك ماشين گرفت و نسرين را به خانه اش برگرداند

  . بطري را باز كردسر. پگاه گوش ميكرد

  اي دنياي ديوانه تو از عشق چه ميداني؟

  

  !اومد! بيا اينجا فلور: حامد به زمزمه اي رسا گفت

از اينجا كه نميتونم : فلور گفت. اميدوار بودند كسي از آن طرف عبور نكند. ي پرتقال كنارش خزيدفلور پشت جعبه ها

  ...صداشو بشنوم

  .حاال ميبيني... چرا ميتوني -

بي اينكه .  به سمتش گام برميدارد"عزرائيلش"  برميگشت  و ميديد كه بازطرف اومرتضي به . مرد از ماشينش پياده شد

 زنتو و توله  واگه اونجا نباشه من ميدونم با تو.  ميام خونتفردا ظهر: مرد فقط گفت. چيزي گفت ،مرد چيزي بپرسد

  !سگات

او با لحني كه به وضوح شنيده ميشد سخن ميگفت و وقتي شروع به صحبت كرد سر و صداي . حامد راست ميگفت

  . او چه خواهد گفت كهانگار همه ميخواستند بدانند. اطرافش فروكش كرد

حامد به آرامي خود و فلور را از پشت جعبه ها بيرون . د بي سخن ديگري باز سوار ماشينش شد و آنجا را ترك كردمر
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  !فلور دنبال تو ميگرده! ديدي؟ يارو مشكوكه:  پيش از آنكه كسي آنها را آنطور به گوش ببيند، به فلور گفت،كشيد

همان لحظه كه عكسش را ديده .  آن مرد را ميشناخت، اوچيزي در عمق وجود. فلور نميتوانست لبانش را حركت دهد

د گوش ميداد گام برداشتن او را ديده بود و حاال به قدمهاي خو. نيازي به هيچ چيز ديگر نبود. بود اين اتفاق افتاده بود

ر ديگه حامد شايد دنبال يه فلو: گفت. نميخواست حامد از رازش چيزي بداند. نميخواست. ندكه همان صدا را داشت

  ...ميگرده

  مگه چند تا فلور تو دنيا هست كه مرتضي بشناستش؟: حامد با بي تفاوتي گفت

  .فلور پاسخي نداد

  فلور به من نميگي موضوع چيه؟: همچنان كه به سمت جاده راه گرفته بودند تا ماشيني بگيرند حامد ادامه داد

  .نه -

  .اين نه را محكم تر از آنچه در نظر داشت گفته بود

  .من فردا ظهر باهات ميام: حامد هنوز بي تفاوت بود

  كجا؟ -

  .خونه مرتضي -

  .هرگز نخواسته بود اين بخش از زندگي اش را ببيند. فلور سرش را پايين انداخت

  .اين به يادش مي آورد

  .به يادش مي آورد كه او يك حرامزاده است

  .من نميرم -

  .ولي حاال ترسيدي. ون مرديچون من ميدونم تو دنبال ا. تو نري من ميرم -

موهاي فلور . حامد دستش را براي يك ماشين بلند كرد اما آن ماشين با سرعت از مقابلشان گذشت. كنار جاده ايستادند

  .نميخوام برم دنبالش. من دنبال اون نيستم: گفت. سرش را بلند كرد. ندبه صورتش پاشيد

  .لحنش سست و نامطمئن ميشد
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عكسشو برداشتي و . همون روز كه عكسا رو بهت نشون دادم فهميدم. هستي: دست تكان ميدادحامد براي يك پيكان 

  ! بعدم گذاشتي تو جيبت!يه مدت طوالني بهش خيره شدي

  . اما نايستاد،يك پژو هم رد شد

  .من كاري با اون ندارم. اتفاقي بوده -

  . واسه مرتضي چاقو كشيد.چاقو كشه. يارو خطرناكه: حامد دستش را براي دوردست تكان ميداد

  به خاطر من؟: بي اختيار پرسيدفلور 

  .ميام دنبالت. فردا زنگ آخر از مدرسه فرار كن -

  .من از مدرسه فرار نميكنم... نميشه... نه -

  .ناگهان به ياد آورد

يشگاه براي عصر بايد به نمايشگاه نقاشي ميرفت و كمك ميكرد تا نما.  نميتوانست در مدرسه باشد، فردا آخرِاو زنگِ

  .آماده ي افتتاح باشد

 چيزي كه نوادار به دانست.  ميكردشچيزي در ته وجودش او را قلقلك ميداد و وادار. ندانگار حوادث به هم گره ميخورد

  فهميدي اسمش چيه؟: پرسيد. نبايد ميدانست

  ".سيف اله":  پاسخش را داد بي تفاوت،حامد در يك كلمه،

  .مهم نبوده استهيچوقت نمايشگاه نقاشي 

  .هيچوقت

  

  عزيزم خسته اي؟: بارمان پرسيد.  مثل بارمان،فلور دستش را روي پيشاني گذاشته بود

  .آره بارمان -

اينجوري خيلي خسته . عصرا با حامد نرو بيرون. يه مدت نرو كالس نقاشي و زبان... يه كم بمون خونه استراحت كن -

  .ميشي
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  .ديگه خيلي مريض شدي. روب نخورانقدر مش. من خوبم .نه بارمان -

  ... بعد دوباره مريض ميشم،همش خوب ميشم. خوب ميشم -

  . ذهنش را به موسيقي سپرد لبخند زد وبارمان

  بارمان تو منو دوست داري؟ هنوزم؟ -

  .من به جز تو هيچي تو اين دنيا ندارم. معلومه عشقم -

  .فلور فكر كرد كه ژانت را  دارد

  اشي؟تو ميخواي پدرم ب -

  ...نميتونم... نه عزيزم: بارمان لبخندي زد

  چرا؟ -

  .با خودش ميجنگيد كه دليلش را نداند. چيزي براي گفتن نداشت. بارمان سكوت كرد

  سيف اله بياد و منو ببره چي؟... يه روزي... اگه -

  !اون ديگه تو رو يادش نيست! اسم اونو نيار فلور: بارمان فرياد ميكشيد

ميدانست . نميتوانست به زور لبخند بزند و به دروغ بگويد كه او نميتواند تو را بيايد. اما صادق بود. ار نبودبارمان بي اختي

  .كه در مافياي سيف اله چيزي غير ممكن نخواهد بود

  اگه بياد چي؟: فلور به سمتش برگشت

  ...اون تو رو نميخواد.. .اون نمياد فلور... من... اين حرفو نزن: بارمان سرش را به پشتي مبل تكيه داد

  . به دست آن حكمت لجن نميسپردت، فكر كرد كه اگر ميخواستتو

  ...بيا اينجا پيشم -

فلور سر به گردنش گذاشت . بارمان خود را روي همانجا كشيد. فلور با كف دست به جاي خالي كنارش روي تخت زد

  ...پس تو بشو پدرم: گفت

  ...من... نميتونم فلور -
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   من دخترتم؟ كهه نسرين گفتيپس چرا ب -

  .نميخوام چيزي از نسبت ما بدونه. نميخوام اون فكر ديگه اي بكنه -

حتي آدم ... حاضر باشه برام بجنگه...  يه پدري كه...من هيچوقت يه پدر نداشتم. من يه پدر ميخوام. تو پدرم باش -

  ...بكشه

  ...من از يه پدر بيشتر تو رو دوست دارمچي ميگي فلور؟ : بارمان از گوشه چشم او را نظاره ميكرد

  "مگر تو از سيف اله چه ميداني؟"

  من واسه تو چي هستم؟ -

چرا؟ .  اكنون فلور از او پرسيده بود، روز و شب از خودش ميپرسيد بود كه سالها راسوالي. دنيا بر سر بارمان خراب ميشد

   چرا سعي نكرده بود جواب را پيدا كند؟بد؟ جواب صحيح را بيا كه نخواسته بودآنوقت تا به  بارمانچرا

  تو؟ -

حاال . او را كه حاال ديگر برايش بوي كودكان را نداشت. ميخواست او را ببويد. به سمتش برگشت و در آغوشش كشيد

 اما ،نميخواست پيش خود اعتراف كند.  ميدانست كه روشنايي دنيايش هزاران برابر است،وقتي او را به آغوش ميكشيد

  .و چه زود داشت چيزي ميشد. ر كوچك داشت برايش چيزي ميشدفلو

  ...نميخوام جوابتو بدم... فلور -

منو ... منو ميبوسي... منو بغل ميكني... تو... حتي نميخواي صاحبم باشي... برادرم نميشي... چرا؟ تو پدرم نميشي -

  ...احت ميگينوازش ميكني، چيزايي كه همه مردا به زنا راحت نميگن رو تو به من ر

  ...بس كن فلور -

  .چقدر از اين لحظه ميترسيد

  ...شبيه هيچي نيست... من نميدونم اين چيه فلور: بارمان سر كنار گوش او برد

  .ميترسيد

  ...تو سلطان قلب مني فلور -
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  .شودديگر  شبيه چيزي  فلور برايش كهميترسيد

  

  .عموت صبح باهام صحبت كرد... وني زنگ تفريح دوم بريفلور جون امروز ميت: خانم كرمي مقابل دفتر او را ديد

  .فلور باز پيش از ترك خانه به رحمت ياد آوري كرده بود

  .ممنون -

 عربي وارد كالس شد و شروع به گفتن تسليت به  درسمعلم جديد. فلور به سمت كالسش رفت و سر جايش نشست

  .بچه ها و معرفي خودش كرد

  .د، مرده بودمعلم قبلي كه تصادف كرده بو

   اما آيا واقعاً مرگ كافيست؟ مرگ چگونه است؟ او ميخواست ناصر را بكشد؛ كهفلور با خود فكر كرد

خودشيرينا : گفتمييكي از دخترها . زنگ تفريح دوم كه خورد فلور به آرامي وسائلش را جمع كرد و كالس را ترك گفت

  !خودشو بگيرهفقط بلده ! دختره لوس ننر! هر وقت ميخوان ميرن خونه

  . ليست سياهش بيهوده شلوغ شود كهدوست نداشت. توجهي نكرد. فلور برگشت و نگاهي به بهاره انداخت

... لب ديوارا رو سيم خاردار زدن عين زندان... به بدبختي در رفتم: از در مدرسه كه خارج شد حامد به سمتش دويد

  ...ببين

  .دستهايش را به فلور نشان داد كه زخمي بودند

   فرار ميكني؟ كهاولين باره -

  ...بعد زود برگشته بوديم... همينجوري... دوبار قبالً با بچه ها در رفته بوديم: حامد پس از مكثي گفت

  .بردار بپيچ دور دستات كه زخمي نشنايندفعه با خودت دو تا دستمال : فلور لبخندي زد

  ...همين... لم ديدم تو يه في:فلور جواب داد. حامد با شگفتي او را نگريست

بايد يه كم پياده .  ماشين تا دم خونش نميره.از پايين نزديكتره... تاكسي سوار بشيم... بيا از اينطرف: حامد به او خنديد

  .بريم
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سيف اله چه كسي را ميخواست ببيند؟ آيا آنها ميتوانستند بفهمند؟ يا فقط مثل احمقها . فلور طعم هيجان را ميچشيد

  ...اونجا خيلي ناجوره... فلور:  حامد گفتيك ميكشيدند؟جلوي خانه كش

  چرا؟: فلور پرسيد. سوار يك تاكسي شدند

. فقط كنار يه خرابه كوچيك ميتونيم قايم بشيم. كه اصالً درخت و هيچي هم نداره...  يه كوچه بن بستهخونش آخر -

  .هفقط توش پر آشغال... اونجا هم بازه

  .خوب بود. فلور خنديد

  .گندبوهاي 

  ما چكار ميكنيم؟... حامد: پرسيد. از مرتضي بيش از آن انتظار نميرفت

  ...داريم ميريم دنبال همون چيزي كه تو ميخواي و من نميدونم چيه -

  .من يه چيز ديگه ميخواستم. من اينو نميخوام: فلور به زمزمه گفت

  . پدرش باشد كهبه ياد آورد كه بارمان نميخواست

  .ش باشدبرادركه نميخواست 

  . صاحبش باشد كهنميخواست

بارمان داشت به فلور نياز .  و فهميد و لمسش كرد خود را به او نزديك كرد، اتفاقي در او افتاده كهديشب حس كرده بود

  كهميدانست. فلور نميخواست برود. خود را پس كشيده بود و به فلور گفته بود كه كمي به اتاقش برود. پيدا ميكرد

  . اما برايش مهم نبود، است چه بخواهدبارمان ممكن

  .ميخواست براي بارمان چيزي باشد

  .اما بارمان نخواسته بود

  .او را با فرياد بيرون كرده بود

  

  ...كثافت: فلور جلوي بيني خود را گرفت و گفت. پشت آشغالها پنهان شدند
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  !از من بو ميفهميتو صد برابر بهتر . حتماً تو صد برابر من اذيت ميشي: گفت. حامد خنديد

  !تا كي اينجا وايسيم؟ شايد اآلن هم تو خونه باشن: پرسيد. فلور همچنان اخم كرده بود

  .شايد يه فلور ديگه باشه... ولي مرتضي قراره امروز يه نفرو بياره كه سيف اله ببينتش... نميدونم -

  .با ترديد اين را گفت

  .فلور ميدانست كه اينطور نيست

  ...تو خونه باشناآلن ... شايد -

  ...باالخره كه در ميان -

حامد ما اينجوري تو :  نبايد اين را بخواهد؛نه. او اين را نميخواست.  آنجا باشند كهنميخواست. فلور باز سماجت ميكرد

  ...اين آشغاال هيچي نميفهميم

  ...اگه اتفاقي نيفتاد ميريم... ميريم... بعد... چند ساعت صبر ميكنيم -

  ؟ تو اين زباله ها؟چند ساعت -

  ...اين اقالً بوش خوبه... بيا: حامد دست به كيف خود برد

  چيه؟ -

. نوشيدني گياهيه. داييم از هلند آورده: پاسخ دادحامد . بوي نوشيدني بيني اش را نواخت. فلور در قوطي را باز كرد

  .گفتم بيارم كه خستگيمون در بره

  . و فقط جلوي بيني اش نگه داشترا ننوشيدآن گرچه .فلور از او متشكر بود

  كه بسيار كثيف هم بودند و در دورتر بسيار كوچكبه جز دو سه بچه.  طوالني را مرگ برداشته بودكوچه بن بستِ

 فلور گفت كه ترجيح ميدهد كمي كتابهاي درسي اش را . هيچ اثري از حيات نبود، بازي ميكردندنزديك سر كوچه

آرزو كرد كه يكي از كتابهاي كتابخانه را آورده . كتاب حرفه و فن چيزي در كيفش نيافتاما جز كتاب عربي و . بخواند

  .بود

  !برو! بچه برو كنار -
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. صدايي مثل صداي ميوه فروشان دوره گرد كه از بلندگوي روي وانت در كوچه ها داد ميزدند بچه ها را دور ميكرد

  .خودش بود. سرك كشيدند

  . چرا بلندگو را از روي وانت بر نميدارد كه او و فلور نميدانستشدانت ميوه نميفرو ديگر با و كهبه نظر ميرسيد

  .به ديوار مقابلشان چسپيدند تا مرتضي وقتي از مقابل خرابه عبور ميكند متوجه كمين آنها نشود

  .تنهاست: حامد گفت

  ...اون خيلي عوضيه. ميدونستم -

  ...امروز كشته ميشه: با لبخند گفت

  ...بچسپ... ن ديگهيه ماشي -

  .دوباره به ديوار چسپيدند

  . موضع گيري جنگي اش خوب بود هم حتي در كودكي،حامد

  .و هميشه فرمانده بود

  اينا كين؟ -

  ...پشت مرتضي پارك كرد... ببين... نميدونم -

  ... كوچه رو ديداينجوري نميشه زياد ته... م اونوربيا بري -

  . ميتوانستند پشت ديوار مخفي شوند و نگاه كنندحاال. خانه مرتضي قرار گرفتندبه ديوار مقابل كشيدند و پشت به 

  ...يه مرد وزن... سيف اله واسه اينا مياد. همينه... ببين -

  "...اصغر شاهي": به سختي دمي گرفت و بازدمي كرد. فلور نميتوانست نفس بكشد

  

  از كجا پيداش كردي خاله؟: پرسيد خاله اش ازبارمان 

  !از تو خيابون... معلومه خاله:  مكيد، انگشت كوچكش را كه سس ساندويچ به آن چسپيده بودشهال

  ...مظلومه... چادر سرشه... خاله آخه اين -
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  ".ميشناسمش": و حرفش را خورد كه

ا خترك او ربارمان از ته دلش دعا ميكرد كه د.  هال آن آپارتمان كز كرده بود و بارمان را خيره نگاه ميكرددختر در كنجِ

  . او را ميشناخت كه انگار؛كودكيهاي فلور نگاه ميكرداما دخترك مثل . نشناخته باشد

  اسمت چيه؟: شهال پرسيد

  .مريم: بارمان در دل گفت

  .مريم -

  چرا فرار كردي؟ ميدوني چه باليي سرت ميارن؟ -

  ...من قبالً اين كارو كردم... ميدونم -

  ...من نميخوام... نرم خونه... من فقط يه جايي ميخوام كه: به زير انداخت و گفتسر . به آرامي و لرزان سخن ميگفت

  چي؟ -

  .مريم سكوت كرد

  گفتي قبالً اين كارو كردي؟ -

  ...زياد... آره -

  .اون چادرتم وردار... بيا غذاتو بخور: شهال گفت. شرم از نگاه به زير افكنده اش ميريخت و موكت را ميسوزاند

  . و ساندويچش را گرفتمريم نزديك شد

  پس چرا نگفتي كه من اين بيچاره رو از كارش نكشم اينجا؟ -

.  به او زنگ زده بود و گفته بود كه طرفم يك مسافرت سه ماهه به كشور فرانسه دارد و حاال به تو نياز دارمخاله بارمان

  . بود، پسر نادرداريوش.  را شناخته بود"طرف"

  .ببخشيد خانم -

  . خالهبه من بگو -

  .چشم -
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 ،اوندفعه ردت كردم... اين دومين دفعه س كه ميارنت... فكراتو بكن... يه هفته بمون... اينجا يه اتاق بهت ميدم مريم -

  از مريضي و گشنگيشه خيابونوبدبخت مي افتي گ. ولي ميبينم اگه باز ردت كنم سر از جاهاي ناجور درمياري

  ...كن ديگهفكراتو ب... تو... فكر كن... ميميري

  .و باز انگشتش را ليس زد و كمي نوشابه سر كشيد

  .بارمان به چشمان مريم نگاه كرد

  .مريم به او التماس ميكرد

  چرا؟: بارمان با نگاهش ميپرسيد

  

  .دختره رو بيار. همينجا خوبه -

  .سينه زد و منتظر شددست به .  حفظ ميكرد سرماحصير او را از گزند سوز. سيف اله به نرده هاي ايوان تكيه داد

ونتو ياد ميترسيدي خ! اصغر شاهي: سيف اله پوزخندي زد. دختري با گامهاي آرام همراه شوهرش به او نزديك شد

  ! روز و شبتو ضايع كنم؟ بدبخت من اآلنم هر گوري باشي پيدات ميكنم،بگيرم

  ...ما خاكتيم سيف اله... شما آقايين: اصغر شاهي سرش را پايين انداخت

  .به تندي تكيه از نرده ها گرفتف اله سي

  چرا نخواستي تو خونت منو ببيني؟! گه خوردي با فالن ننت روش -

  ...شرمندم... سيف اله من -

  .بيا دختر. حاال شرمنده ترم ميشي -

  .دست دختر را كشيد

  .ماندانا جيغي كوتاه زد

  .اصغر شاهي واكنشي نشان نداد

   حاليته بي غيرت؟!ميخوام باهاش خلوت كنم: يدسيف اله رو به اصغر شاهي فرياد كش
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  .اصغر شاهي سر به زير انداخت

  .به اتاق رفت و او را به زمين انداخت. سيف اله دست ماندانا را كشيد و از راهرو گذشت

  .در را نبست

  !درآر اون لكنديا رو -

  .ماندانا با صورتي ترسيده و پر سوال نگاهش ميكرد

  ! ميگم لباساتو درآر-

  ...نه -

  ...چرا -

سپس او را روي زمين انداخت و .  آنقدر پاره كرد تا ماندانا برهنه ماند؛به او حمله كرد و لباسهايش را در تن پاره كرد

  .كنارش ايستاد

  منو كه يادته هان؟ -

  .بله -

  .سيف اله قهقهه اي زد

 زده هان؟  ت غلط زيادي كرده و غيبش ننهولي حاال ميبينم كه! مگه ميشه يادت بره؟ من دو سال كابوستون بودم -

  مادرت كجاست؟

  ...به خدا نميدونم... نميدونم: بغض ماندانا تركيد

من فلورمو ! من با ننه ي ايكبيريت كاري ندارم! ببين خوشگل: سيف اله خم شد و صورت او را به سمت خود بلند كرد

  ...من فقط فلورو ميخوام! ميخوام ميشنوي؟ فلور

  !به خدا نميدونم!  نميدونم كجا رفتنمربه جون ماد -

 كنار چارچوب نشسته و منتظر ،ميديد كه اصغر شاهي پشت در اتاق. هق هق ميكرد برهنه خود را جمع ميكرد و ،ماندانا

آنروز صبح كه اصغر شاهي به او گفته .  مردي كه مقابلش بود قويتر از آن بود كه بتواند در مقابلش مقاومتي كند.است
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  . زن بزرگش جيغ و داد كرده بود كه او را به تفريح ميبري و ما را نميبري، شودبود آماده

  .حاال طعم تفريحش را به خوبي ميچشيد

  .تو ميگي فلور كجاست منم ميذارم بري... يه معامله ميكنيم: گفت. سيف اله دست به كمربندش برد و آن را باز كرد

  ...به جون مادرم نميدونم... نميدونم -

  .ا اشك ميريختماندان

سيف اله پارچي از آب سرد بر تن برهنه اش ريخت و با كه  تبديل شدند وقتي  و التماساشكهايش به فرياد و ضجه

  .كمربند به باد تازيانه اش گرفت

  

  .اصغر شاهي اندام بي حس ماندانا را كشان كشان به سمت ماشينش برد

  . تا خانه تعقيبش كردماشينج از كوچه بن بست يك  و منزجر بود كه متوجه نشد پس از خرودرماندهآنقدر 

  

هانا . خاله شهال آنجا بود. ميدانست حاال وقتيست كه بايد دروغ بگويد. فلور خسته و درمانده خود را به نمايشگاه رساند

  !كجايي؟ من خيلي نگرانت شدم:  به فلور گفت شهال.ميگفت كه خاله اش از ساعتها پيش آنجا بوده است

  .نميخواستم دير بشه... خاله يه كار فوري پيش اومد: پاسخ داد. رمانده بودفلور د

آخه چي شد عزيزم؟ : به جايش بارمان او را سوال پيچ ميكرد. شهال آنقدر هيجان زده بود كه ديگر او را سوال پيچ نكرد

  مشكلي پيش اومد؟

  .به كمك فلور احتياج داشتيميه كاري واسش پيش اومد ... يكي از دوستاي من:  به كمكش شتافتحامد

  .فلور سر به زير افكند

  .ببخشيد بارمان: چقدر از دروغ گفتن منزجر بود

  .بارمان پيشاني اش را بوسيد
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استاد كارهاي او را در بخشي جدا از كارهاي بقيه قرار داده بود و ميگفت كه . مجبور بود در قسمتي مجزا از بقيه بايستد

وها كپي هايي از طرح هاي اصلي بارمان ميديد كه همه تابل. يد در جاي ديگري باشند پس با،آنها متفاوت هستند

. ند و بر بوم نقاشي نشسته بودند كه از ذهن او به قلم ها تراوش كرده بودندي بودهاي اما تابلوهاي فلور چيزهستند،

  .همين بود كه آنها را مستثني ميكرد

  

ديدي فلور؟ ديدي همه اومده بودن فقط تابلوهاي تو رو : ان با هيجان ميگفت بارم،در ماشين كه به سمت خانه ميراندند

  !نگاه ميكردن

  ...فقط همين... ولي مال منو بيشتر! بارمان به بقيه تابلوها هم نگاه كردن -

  .بارمان به او نگاه كرد و لبخندي زد

  چه خبر؟ فاميليش چي بود؟... مريم... از دوستت... راستي فلور -

  ؟چطور؟ نمازي:  اختيار نگاه سريعي به او انداختفلور بي

  ...فكر كنم امروز ديدمش. هيچي... آره -

  كجا؟ -

  ...بيرون -

  .من ازش خبر ندارم. آهان -

  .فلور نگاهش را به جاده مقابلشان دوخت

  ؟نباهاش خوب...  مادرش وچه طوري بود؟ پدر -

  ...باهاش خوبه. نميدونم... رشمماد... پدر نداشت: فلور سعي ميكرد لحنش مرتعش نباشد

  گفتي ديگه نمياد مدرسه؟ -

  .ميخواد شوهر كنه. نه -

  خودش ميخواست؟: بارمان مكثي كرد
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  بارمان چه فهميده بود؟. نميدانست بارمان چه از جانش ميخواهد. فلور داشت از اين سوال و جوابها به ستوه مي آمد

  .نميدونم -

  .بارمان چيزي ديگر نگفت

  

  ني تو خوشگلترين دختر دنيايي؟ميدو -

تو از . نميدونم چه جوري بگم. تو خوشگل نيستي... ولي فلور: گفت. پگاه با نگاهي دقيق به چهره اش مينگريست

  !خوشگل بهتري

  .هر دو خنديدند و فلور بوسه اي سريع بر لبهاي او زد

  ... دير ميشهفيزيككالس ... فلور بايد برم -

  .گه بلد بودم بهت ياد ميدادما.  بلد نيستممن فيزيك-

  ... نيفتيفيزيكدعا كن هيچوقت گير ... واي: پگاه كه داشت لباسهايش را ميپوشيد گفت

   دارن؟فيزيكتو هنرستان  -

  مگه تو ميخواي بري هنرستان؟... نميدونم: پگاه كمي انديشيد

  .من نقاشم. آره -

  . بابام ميگه بايد برم دانشگاه...فلور من نميتونم دانشگاه قبول بشم... خوش به حالت -

  .من شايد رفتم دانشگاه. نميدونم: فلور بر تخت دراز كشيده بود و او را تماشا ميكرد

  .من ديگه ميرم -

باز به سرسرا برگشت و الهه را ديد كه مشغول گردگيري يك گوشي . همديگر را بوسيدند و فلور تا دم در بدرقه اش كرد

  اون روزنامه هايي كه بارمان گرفته بود رو يادته؟... الهه: پرسيد. بودتلفن 

  .گذاشتم تو كشوي ميز كنار آكواريم. بله فلور خانم -

خبري از . ابتدا لبهايش را به آكواريم چسپاند و از پشت شيشه ماهيها و مرجانهايش را بوسيد. فلور به آن ميز نزديك شد
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  .نش مخفي شده است شايد باز در صدف حلزو كهفكر كرد. خرچنگ كوچكش نبود

. بارمان همه صفحات اضافه را دور ريخته بود. الزم نبود زياد بگردد. كشو را بيرون كشيد و دسته اي روزنامه بيرون آورد

  .آنها را به اتاق خود برد و شماره حامد را كه گفته بود منتظرش بماند گرفت

  .پيداشون كردم. حامد بريم -

  

... حامد نميدونم ماندانا ميتونه بخونه يا نه: فلور گفت. د كپي از روزنامه ها بگيرندبه سمت يك عكاسي ميرفتند تا چن

  ...ولي ننم ميگفت درسش خوب نبود... چند سال رفت مدرسه

  ...بهش بگي پيداش كردي؟ چرا ميخواي تو چرا؟ چرا نميري... من نميفهمم... فلور -

  .بيادشوهرش نميذاره ... نميشه: فلور حرف او را قطع كرد

  يعني ميگي بايد فرار كنه؟: حامد او را زير چشمي پاييد

  .آره -

  ...اگه شوهرش بفهمه... فلور... ولي -

  !نميفهمه: فلور خشمگين بود

  دنبال ماندانا ميگشتي مگه نه؟: حامد حرفش را خورد

  .نه -

  .خشمگينتر ميشد

  .بهت گفتم نپرس حامد -

  ...خيلي خوب... باشه -

  

.  آن روزنامه ها تهيه كردند و به سمت خانه اي كه ديروز پيدا كرده بودند به راه افتادندمورد نظرون چندين كپي از ست

  چرا اينهمه زياد كپي گرفتي؟: حامد پرسيد
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  ...خودم ميام ميندازم... اينجا نزديك كالس زبانه... بايد چند بار بيام بندازم تو حياطشون... ممكنه پيدا نكنه -

  پيدا كرد چي؟شوهرش ... اگه -

  .ميگفت من نبايد به يه بي سواد شوهر كنم. ميگفت ماندانا به يه بي سواد شوهر كرد. ننم ميگفت. بي سواده -

هيچوقت زن بي ... عين من... آدم بي سواد هيچي نميفهمه فلور جانم: نوازش مادرش را بر سرش به ياد آورد كه ميگفت

  ...وحتي اگه مجبورت كردن زنش نش... سواد نشو

  .جلوي در آبي رنگ و لكه دار خانه ايستادند

  .فلور لحظاتي به اولين كپي نگاه كرد و بعد آن را از زير در به داخل فرستاد

  . دويدند و از خانه دور شدندنه چندان زيادبعد با سرعت 

  

  .فلور طرح اوليه چهره را بر بوم ريخت

  اين كيه فلور؟: استاد پرسيد

  ".پدرم": خ دادپاسفلور لبخندي زد و 

  

خسته شدم ... اصالً نمياد اونجا... اوني كه من دنبالشم... حامد: به حامد گفت. فلور به زمزمه پشت تلفن صحبت ميكرد

  ...انقدر توي آشغاال منتظر موندم

  ...چه شكليه فلور؟ بگو من ميرم -

  ...حامد. اآلن نميدونم چه شكليه ولي اگه ببينمش ميشناسمش -

  چيه؟ -

  . مطمئنم.اگه نباشه حتماً ميره پيش مرتضي... واسه همين نمياد... ن فكر كنم هنوز توي زندانهم -

  !خوب از كجا ميخواي بفهمي كي آزاد ميشه؟ شايد يه سال طول بكشه آزاد بشه -

  ...بهت خبر ميدم... من يه جوري ميفهمم: گفت. فلور اين ايده را چشيد
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  نداري؟فعالً كاري ... خبرم كن... باشه -

  ...حامد -

  چيه؟ -

  .خيلي ازت متشكرم -

  

  گيتار خريدي؟! بارمان: دهانش از تعجب باز ماند. به اتاق بارمان رفت

  !ولي مال خودم نيست... آره -

  مال كيه پس؟ -

  !مال خاله شهال -

  چي؟ -

  خاله شهال؟: فلور تقريباً قهقهه ميزد

تازه ! به من گفت برام يه گيتار بخر! ه گيتار ياد بگيره ديگهمگه خاله جون من دل نداره؟ خوب دلش خواست! آره -

  ! ميتونه بخونه،صداشم كه خيلي خوبه

  !اونا رو كه با گيتار نميخونن! ميخونهرو ولي خاله كه همش آهنگاي هايده و مهستي  -

  !اگه خاله منه ميخونه: گفت. بارمان گيتار را به كناري گذاشت

  ... مان بيا با هم برقصيمربا:  و گفتدستش را گرفتفلور 

  ...باشه -

ولي ... من فردا صبح يه جايي كار دارم... فلورم: بارمان گفت. او را از جا بلند كرد و بدون موسيقي مشغول رقصيدن شدند

  .تا ظهر ميام

  ...باشه -

يدوار بود فردا ظهر هم ام. خوشحال شد.  ميداد نه كس ديگر رااو بوي بارمان. فلور سر به سينه او گذاشت و بويش كشيد
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  نميخواي يه سر بري خونه مريم يه خبري ازش بگيري؟... نميخواي... فلور: بارمان پرسيد. نطور باشدا هم،كه برميگردد

  ...فردا صبح ميرم... باشه: اگر بارمان هم نميگفت او بايد فردا به آنجا ميرفت. فلور سعي كرد واكنشي نشان ندهد

  . فلور فكر كرد كه اين راضي اش كرده است.بارمان چيز ديگري نگفت

  ...مشروب نميخوري... چه عجب -

  !يه شبم كه ميخوام نخورم تو نذار -

  !اگه بخوري منم ميخوام: فلور به تهديد گفت. بارمان از او جدا شد و يك بطري براي خود باز كرد

  !نميدم دستت! از دست خودم ميخوري -

  !ه قدر كمچ: به اندازه دو جرعه برايش ريخت

  !همين بسه -

  .فلور قيافه ش را كج كرد و سر كشيد

  آخه دختر اندازه تو مشروب ميخوره؟ -

  !ننم همسن من كه بود بچه داشت ها!  سالمپونزدهمن ماه ديگه ميشه  -

  !تو هنوز بچه اي! اآلن ديگه فرق كرده عزيزم: بارمان نشسته بود

  ! كه هستم درازتر بشمديگه هم نميخوام از ايني. بزرگ شدم. نخير -

  !من ميخوام بفرستمت كالس بسكتبال -

  !نه -

  !من نميخوام انقدر دراز بشم: فلور اين را به فرياد گفت

  .به ياد قد بلند سيف اله افتاد و ترسيد

  !خوش تيپ ميشي... خوبه... يه كم ديگه فلور -

  !من همينجوريم دارم دراز ميشم! نه -

  ... اينجا ببينمبيا -
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اذيت ! فلور نخور ديگه: به او نزديك شد و از غفلتش استفاده كرد تا بطري را از دستش بقاپد و تا ميتواند سر بكشدفلور 

  !ميكنيا

  !بايد يه كاري كني چاق بشي. ولي خيلي الغري: مچ الغر دست فلور را گرفت و به اندام باريكش نگاه كرد

  !خودت گفتي آدم اينجوري چاق ميشه! م مشروب بخورمبايد بذاري با غذا: فلور با لبخند موزيانه اي گفت

اندازه جوجه غذا ! تو بايد بيشتر غذا بخوري... اينجوري نه... نخير: بارمان سعي كرد جدي باشد و به حرفش نخندد

  !هر وعده دوبار. از اين به بعد بايد شش وعده غذا بخوري! ميخوري

  يعني دوبار صبحونه بخورم؟ -

  .آره: جواب داد بارمان .كنار بارمان نشست

  !برات ضرر داره. سيگار نكش:  و به او فرمان دادفلور يك نخ سيگار را از دست بارمان گرفت

  .خودش آن را روشن كرد

  !بدش به من فلور -

  !اگه راست ميگي بگيرش! نه -

مان با خوش مستي به دنبالش ميخنديد و بار. فلور سعي ميكرد بگريزد. بارمان بطري را به كناري نهاد و با او در افتاد

بارمان . فلور سيگار را آزاد نميكرد. وقتي او را به چنگ آورد روي زمين انداختش و مچ دستش را محكم گرفت. ميدويد

وقتي مردي : بارمان رويش دراز كشيد و گلويش را فشار داد. اما فلور سرسخت بود. مچش را فشرد و او را قلقلك داد

  ! كنيمجبور ميشي سيگارو ول

  !ولش نميكنم مرتيكه مست: فلور ميخنديد

  اينو از كجا ياد گرفتي؟: بارمان جا خورد و قهقهه زد

  !مرتيكه مست! از خودم درآوردم -

 آزاد ، اما سيگاري را كه حاال هيچكس نميكشيدش،فلور پاسخش را با بوسه اي داد. بارمان بوسه اي بر گونه اش زد

  !بدش به من خوشگلم: بارمان گفت. بار لبهايش را و باز فلور پاسخش را دادبارمان باز بوسيدش و اين. نكرد
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پس كنار . ميدانست كه نبايد خود را بسپارد.  چيزي در او بيدار ميشود كهفلور هنوز ميخنديد و بارمان حس ميكرد

  ...بكش... باشه: كشيد و با جديت گفت

  چي شد؟:  گرفت و خاكسترش را بر زمين ريخترفلور كامي از سيگا. روي زمين دراز كشيد و كنار فلور

  .سرم گيج رفت... هيچي -

  .فلور رويش خم شد و او را بوسيد

  ...حالم بده... فلور برو كنار -

  ...داري اذيت ميشه... تو... بارمان: گفت. فلور از لحظه اي كوتاه تماس فهميد كه باز او وا داده است

  چطور؟ -

  ...بيا بخور: ا به دستش دادفلور از جا جهيد و بطري اش ر

  .حالم بده... نه -

  ...اگه نخوري من همشو ميخورم: فلور بي مكث سر كشيد

  !زود باش... بخور: فلور كنارش نشست. بارمان نيم خيز شد و بطري نحس را از دستش گرفت

  چرا؟ -

  .ميخوام خوابت بگيره بخوابي -

  .فكر بدي نبود

  .بارمان نوشيد

  . آوردفلور تي شرتش را در

  ...بيا بريم بخواب: فلور گفت.  نگاه كرد،بارمان به اندامش كه روز به روز زيباتر ميشد

  .دستش را گرفت و او را به تخت خوابش سپرد

  ...لباساتو در نيار... نه فلور -

  ...لباساتو دربيار: فلور بي اعتنا كنارش جا گرفت
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فلور اين :  اما انگار خود را گول ميزد،يدانست كه رودست خواهد خوردبارمان م .فلور به آرامي لباسهاي او را درمي آورد

  .كار را نخواهد كرد

  . اما اشتباه ميكرد

  

  .او آنجا بود و گرمي بين پاهاي فلور او را به فراي ذهنش ميبرد

  .فلور لبخند ميزد و او را ميبوسيد

  .فلور لذت ميبرد

  .دارندفلور ميفهميد كه چرا پيمان ميگفت دخترها دوست 

  . يك دختر معمولي است كهحس كردفلور 

  

  . دوست داشتفلور

  .او را دوست داشت

  .بارمان را دوست داشت

  .ميخواست براي بارمان چيزي باشد

  

  .براي بارمان چيزي ميشد

  

 او را  اما؛از فلور متنفر بود.  خود لعنت ميفرستادرب. اندام فلور هنوز كنارش بود. منگ و از خود بيخود از جا جهيد

 ،بايد به آپارتمان خاله اش ميرفت. به ذهنش فشار آورد... به ياد آورد كه بايد به جايي برود.  پيشاني بلندش را،بوسيد

  .پيش از آنكه مريم براي هميشه سرنوشت خود را تغيير دهد
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 سرما تا مغز .نفسش يخ خواهد بستكه حس كرد .  پشت گرماي آن پناه گرفت كاپشنش را باال كشيد وفلور يقه

چه بايد به او ميگفت؟ سوال در مورد ناصر يعني همه هويت .  خود را براي ديدن مريم آماده كرد.استخوانش نفوذ ميكرد

  "ناصر كجاست؟. مريم من ميخوام كمت كنم":  ميخواست به همين دو جمله بسنده كند؛واقعي اش را فاش ساختن

  .به داخل كوچه گلي پيچيد و ،دست در جيبهايش كرد به دنبال گرمايي كم سو

  .اما قدمي ديگر جلو نگذاشت

 و تازه هم ساختش به حساب مي آمداز همانجا ميديد كه ساختمان يك و نيم طبقه اي كه تا چندي پيش خانه مريم 

  . اكنون به ويرانه اي تبديل شده است،به پايان رسيده بود

  ماني چنين كند؟يا كدام نفريني ميتوانست با ساختو  زمين لرزهكدام 

  . پاسخش همانجا بود

  .تعدادي كارگر كه با تيشه به جان ساختمان افتاده بودند

  

  ي؟هستتو اولين مشتري : مريم به بارمان گفت

  .خيلي عجله داري: انداختبارمان نگاه معني داري به او 

  .ولي يادم نيست كجا.  جايي ديدمتمن قبالً يه: مريم فقط گفت

  حاال بگو چرا از خونه فرار كردي؟... شايد تو خيابون: تبارمان مقابلش نشس

  بيشتر از اين دليل ميخواي؟... بهم تجاوز ميكردن. كتكم ميزدن.  شوهرم بدن به زورميخواستن -

ميتوني ثابت : گفت.  فرق داشت، چندي پيش ميشناخت بارمانبا مريمي كهآن دختر . مريم به نظرش گستاخ مي آمد

  كني؟

  ثابت كنم؟ -

  اين كبوديها بسه؟... بيا: مريم پيراهنش را باال كشيد
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  .لباستو بكش پايين. آره: بارمان سرش را به زير انداخت

  .خونه بهتر از اينجاست. اگه هنوز راهي هست كه برگردي برگرد... من فقط اومدم اينجا كه بهت بگم -

تي شايد بتونم يه چيزي پس انداز كنم و با بدبختيم ح. اقالً كتك نميخورم. اينجوري اقالً يه چيزي گيرم مياد. نيست -

  ...بسازم

  ...ببين مريم -

مريم : به او گفت. آن خانه لخت براي تمركز جاي خوبي بود. افكارش را جمع ميكرد. بارمان پايش را روي پايش انداخت

. ونه خودت بهتر از اينجاستهر چي باشه، خ! اگه هنوزم راهي هست كه برگردي، برگرد .ميخوام بگم به فكر خودت باش

  ... اما...مشترياش آدم حسابين...  نميذاره كسي اذيتت كنه،خاله من آدم خوبيه... درسته

  تو رو فرستاده كه اينا رو بهم بگي؟: مريم پوزخندي زد

اري ميخوام بهت بگم د! من هرچي ميگم به خاطر خودته! گوش كن! من با پاي خودم اومدم! نه: بارمان از جا جهيد

خاله منو  يميخوام بگم سعي نكن! كاري نكني كه پشيمون بشي! راهي رو انتخاب ميكني كه هيچ برگشتي توش نيست

هيچ كاريت نميكنه ... بزني چون فقط خودت ضربه ميخوري، اگه بفهمه بدون اجازش جايي رفتي يا كاري كرديدور 

 ...آخرش مرگه... بدري و بي خانماني يه دختر جوون نيستتو اين شهر كثافتم هيچي بدتر از در... ولي ديگه نميبينتت

  ميفهمي؟!  ديگه تمومه،وقتي با خاله من قاطي شدي! اگه ميخواي بري، همين االن برو

حتي نميتونم مشترياي درست و سالم واسه خودم پيدا ... من جايي ندارم برم. ميدونم: مريم به آرامي مقابلش نشست

  ...يه جورايي شانس آوردم كه شوهر مادرم پيدام كرد... ير يه مشت آدم معتاد و مريضدفعه آخر افتادم گ... كنم

  . ولي يارو عقدش نميكنه،يه بچه هم ازش داره. مادرم صيغه شده:  جواب ميداد، بارمانبه نگاه پرسوالِ

... ولي ميخوام بگم... ممنم حتي اگه بخوام با يكي از دختراش باشم بهش پول ميد.  شهال خاله واقعي من نيست!مريم -

  ...حتي... اون به داليلي كه من نميدونم نگران شماهاست... حرفاشو گوش كن

حتي شايد برات شوهر :  اما حرفش را فرو خورد،لحظه اي داشت بند را به آب ميداد كه ماجراي زهره را برايش بگويد

  . مطمئن باش.دختراشو دست آدم ناجور نميده... پيدا كرد
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  .كه اومديممنون  -

  .مواظب خودت باش: بارمان لبخندي زد و برخاست كه آنجا را ترك كند

  ...ببين:  مريم نگهش داشت تا برود،وقتي برگشت

  چيه؟ -

  .به خالت دروغ گفتم... من -

  چي رو؟: بارمان باز رو به او كرد

ميخواستم ولي ... ه جز اون اين كارو نكردميعني ب... تا بحال... فقط بهم تجاوز كردن... من: مريم به زير پايش نگاه ميكرد

  ...نشد

  خوب؟: بارمان دست به سينه ايستاد

  .ميخوام ترسم بريزه... اآلن... ميتوني -

  ميترسي؟ -

  ...يه كم -

  .نميتوانست. بارمان باز برجا نشست

  .من نميتونم. ترس نداره -

  .اما او به فلور رحم نكرده بود. سته و به او درس ميدهدفلور را تصور ميكرد كه نش.  نميتوانم"تو"و در دل گفت در مورد 

  ...نذار -

  .احساس گناه بيشتري كنم...

  چي؟ -

  ...نميتونم... نه -

  ...خواهش ميكنم -

  .من زياد حالم خوب نيست: بارمان به پشتي تكيه داد
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به . نه با ترس. وب شروع كنمميخوام خ. از تو خوشم اومده... من. حالت خوب ميشه: مريم به چشمان او نگاه نميكرد

  ...لطفتو كامل كن... اين كارو بكن... خاطر من

  

هنوز صداي نفس نفسهاي پرحرارت فلور در گوشش بود و لحظه اي نميتوانست لبها و . بارمان چشمانش را بست

بارمان را كور مستقيم به چشمان او نگاه ميكردند و برق آنها چشمان كه  چشمانش را :چشمانش را از خاطر دور كند

 اندامش را به ياد مي آورد كه در دستان خود ؛ند و گاز ميگرفتند و لبهايش را كه چه با ولع لبهايش را ميمكيد،ميكرد

ا خوش كرده  بر كف دستانش ج او هنوز حس لمس اندام؛هنوز عطر تنش را بر بازوان خود داشتميفشردش و واي كه 

  . بر بازوانش بودبهاي فلور سينه اش حس ميكرد و هنوز جاي ل را روي قفسهبود، هنوز نفسهاي داغ او

  .نتوانسته بود آنها را بشويد

  .و آنچه بيش از همه او را له كرده بود چشمان شفاف و زيبايش بود

  ".اي كاش به چهره اش نگاه نميكردم"

  

  ...منم ميام... برو توي اتاق: به مريم گفت

  

  .فلور به او رحم نكرده بود

  . به او ترحم كندنميخواست

  

  چه از جانم ميخواهي؟

  ...رهايم كن

  

  فلور؟ -
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  اومدي؟: فلور لبخندي گشوده به او زد

  .به الهه بگو غذا بياره، گرسنمه. آره: پاسخ دادبارمان بي احساس 

  ...الهه نهار: كنار در ايستاد و گفت.  دستهايش را شست و به سمت آشپزخانه رفت؛فلور طوطيهايش را رها كرد

  .چشم فلور خانم -

  

   شده؟چي: ن نميتوانست تاب آوردبارما. مقابل بارمان نشست و با نگاهي يكسره به صورتش خيره شد

  .نگات ميكنم. هيچي -

  .بسه ديگه. خيلي خوب: بارمان دو آرنجش را روي زانوها گذاشت

  ناراحتي؟ -

  از چي؟: بارمان ميخواست فرياد بكشد

  .از ديشب -

  .هيچوقت نميخواست كمي شرم كند.  پروا بوداو هنوز صريح و بي

  .ميخواي ناراحت نباشم؟ اين اتفاق نبايد مي افتاد. آره -

  چرا؟ -

چه ": فكر كرد. ميتوانست خيره و غضب آلود به فلور نگاه كند. بارمان به تندي به مبل تكيه داد و دست به سينه نشست

  ".زيباست

  ...لور؟ من كي ام؟ من نميتونمچرا بايد مي افتاد؟ تو چه فكري ميكني ف -

  چي رو نميتوني؟ -

  .من نميتونم با تو اينجوري باشم -

  .ولي من دوستت دارم -

  .ولي اين فرق داره. منم دوستت دارم: بارمان باز خم شد
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  مگه من سلطان قلبت نيستم؟  -

من نميدونم چي فلور، . گه هستيتو براي من يه چيز دي. هستي ولي اگه بخواد اينجوري ادامه پيدا كنه ديگه نيستي -

  ...از اينكه بخوام باهات اونجوري... اما از اين برام باالتر بودي

  .بقيه حرفش را خورد

  .من هر كاري بخوام باهات ميكنم. تو برده مني: فلور سيگاري آتش زد

  .اين خيلي جديه. اين فرق داره. بچه نباش فلور -

  ...فرقش اينه كه. با توامحاال .  پيمان بودممن قبالً با. هيچي نميشه. بچه نيستم -

 بيشتر دنياي تو رو ، سال ازت بزرگترهچهار  فقط...حداقل پيمان! كه چي؟ تو بايد با يكي بگردي كه به سنت بخوره -

  !يني نداره دِ هيچحداقل پيمان به مادرت! ميفهمه

  . جمله آخر را به فرياد گفت

  .ونه تو رو دوست دارم هيچي نميگهاگه بد. ننم ناراحت نميشه: فلور گفت

  چي ميتونه بگه؟ به تو چي بگه دختر گستاخ؟: بارمان درمانده و عصبي گفت

  .خونه مريم نمازي رو خراب كردن: ش را با تامل بيرون فرستاد سيگارتش و دود خيره نگريسفلور

  .بارمان چيزي نگفت

  .خونشونو تازه ساخته بودن ولي يكي رفته خرابش كرده -

  .رمان باز سكوت ميكردبا

  !شانس بيارن نكشنشون: فلور پوزخندي زد

  .بارمان به تندي به او نگاه كرد

  

  .او دختر سيف اله بود"

  .سيف الهي كه شبيه مافياييها بود

  . بود و خودسرو بسيار گستاخ
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  "...و وحشي

  

  .همينو ميبرم خاله -

  ! هم حرفه ايبيا شهپرو ببر، هم خوشگله... اين تازه كاره سيفي جون -

  !من همينو ميخوام. نه خاله -

  ميميرن كه تو باشن، امثالهمه اينا هالك اينن كه يه بار با: شهال به مرد خوش پوش و خوش اندام مقابلش نگاه كرد

 تو هيچي نميدونه، ولي  آدمايي مثليه بار بوي دالرهات به دماغشون بخوره، اونوقت تو دست گذاشتي رو اين؟ اين از

   ميدوني حاضرن چه كارايي برات بكنن؟! مزه دالر چشيدناونا

  .من همينو ميخوام. ست خالهيمهم ن -

شهال دست از تبليغ .  فانتزي داشت اصرار كرد رنگسيف اله با لبخندي به زن چاق و با نمك كه موهاي كوتاه قرمز

بفهمم اذيتش .  اذيتش نكني.باشولي هواشو داشته ... هرجوري دوست داري... باشه جيگر جون: جنسهايش برداشت

  !كردي با من طرفيا

موهاي بورش را اطرافش .  خوب به نظر برسد كهسعي كرده بود. مريم خودش را جمع و جور كرد و از جا بلند شد

 صاف  بود كه اما سعي كرده، نميتواند اندام الغر و تكيده و كتك خورده اش را كاري كند كهريخته بود و ميدانست

  .ندن پاي راستش را روي پاي چپ بيندازد تا كبوديهاي روي رانش توي ذوق نزبنشيند و

  

  ؟چرا پاهات كبوده. تخيالت راح. اذيتت نميكنم: مرد گفت.  خوانده بودش نشست"سيفي"در بي ام و مردي كه خاله 

  .ماشين را روشن كرد و به راه افتاد

  .خيلي كتك ميخوردم. فرار كردمواسه همين . كتكم زده بودن: مريم به آرامي صحبت ميكرد

  ي كردي؟درستمطمئني كه كار : سيف اله از آينه به او لبخندي زد

  .ميگفت فرار نكن. يكي از دوستام ميگفت وايسا بجنگ -
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  اسمش چيه؟. دلم ميخواد اين دوستتو ببينم. كارش مردونه س: سيف اله اخمهايش را در هم كشيد

  .سحر: به او قول داده بود. ميترسيد او را بشناسند. فلور ببرد نامي از  كه جايي،مريم جرات نداشت

  !ناز شستش. خيلي مرده :اما گفت. سيف اله مكثي كرد

  

 فكر به فلور به او آرامش ميداد و . به فلور مي انديشيد.مريم به جاده كه به تندي از كنارش ميگذشت نگاه ميكرد

  .نميدانست چرا

  اسمت چي بود؟. ببين -

  .مريم -

 و بعد يه ميخوام يه كم به خودم برگردم.  دارممن يه كم احتياج به آرامش فكر.  تو قراره دو هفته پيشم بموني!مريم -

  .كارايي بكنم

  . به او ربطي نداشت؛مريم نپرسيد چه كارهايي

  .هر چي شما بگين -

تموم .  ميكنم كه از زندگي سير بشه كاري.منو به خودم آورده. يه نامردي بهم نارو زد. مدت زياديه به خودم نرسيدم -

  .تموم شد... شد همه اون پواليي كه مفت مفت ميلمبوند و به من دروغ ميگفت

  .سيف اله تا خانه حرف ديگري نزد

خانه يك طبقه ساده .  همه دالرهايي كه شهال از آن دم زده بود دروغ است كهبه خانه اش كه وارد شدند مريم فكر كرد

 اما اثاثيه كمي داشت كه ،درخت قرار داشت و گرچه كوچك نبود و شهر كه بعد از حياطي بي داراي در قسمت پايين 

  . لختي اش را بپوشاند

  .شاهين. اين پسرمه -

  .كارم داشتي زنگ بزن. تو ويالي مصطفي ميمونيم... من ديگه ميرم: به پدرش گفت. پسر جواني به آنها سالم كرد

  .از او خداحافظي كردسيف اله دستي به شانه اش زد و 
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  .ميره شمال. بهش گفتم ميخوام تنها باشم: سيف اله توضيح داد

  .اونجا فعالً مال توئه. تو اتاق پايين هرچي ممكنه الزم داشته باشي هست: اما سيف اله ميگفت. مريم منتظر بود

سيف اله حتي .  نشيمن برگشتلباسهايش را درآورد و به. مريم برگشت و به اتاقي كه سيف اله نشانش داده بود رفت

برو تو آشپزخونه هر چي : به او گفت. فقط ليواني نوشيدني براي خود آماده كرده بود. كفشهايش را از پا در نياورده بود

  .وقتي برگشتي بهت ميگم چكار كني. بعد برو حمام. خواستي بخور

 بسيار به نظر مريم ، و برعكس،دش آور نبود حتي چن؛به عنوان اولين كار جدي اش مرد بدي نبود. مريم اطاعت كرد

اما انگار براي اولين دو هفته اش . مريم پيه خوابيدن با هر كثافتي را به تنش ماليده بود به جز ناصر. جذاب آمده بود

  .شانس آورده بود

. و آرايش كنموهاتو درست كن . اينارو بپوش: لباسهايي به دستش داد. از حمام كه خارج شد سيف اله به سمتش رفت

  .بعد بيا تو اتاق آخر دست چپ

حتي در ويترين . بسيار زيبا بودند.  بود به دقت برانداز كرد شدهمريم به اتاقش رفت و لباسهاي زيبايي را كه به او سپرده

 و دامني كه تا باالي زانويش ميرسيد. كه زياد شلوغ نبود به تن كردرا لباس زير توري اش . ها نظيرش را نديده بود

. خت كه جلوي آن فقط يك دكمه براي بستن در ميانه اش داشتپيراهني از پارچه لَ. پشتش بلندتر از جلوي آن بود

در نهايت صندلهاي پاشنه بلند را هم پوشيد و بعد از آراستن موها و آرايش . فكر ميكرد كه آن مرد خوش سليقه است

وقتي عطر ميزني چون حس . بيا:  اي به گردن او نزديك كردسيف اله شيشه. صورتش به اتاقي كه مرد گفته بود رفت

 روحتو پاك ...ن و گونه هات رنگ بگيرنباعث ميشه چشمات بدرخش. خوبي داري توي عكس هم خوب مي افتي

 عطر باعث ميشه ... به چهره ت هم زيبايي ميده، اون حس وقتي حس درونت زيباست... حس پاكي بهت ميده...ميكنه

  . و همين باعث زيبايي اندام و چهرت ميشهنرون از اين دنياي لجن پرواز كنافكارت بيكه 

  . حرفي عطر را استقبال كردمريم بدون

  .بي نظير بود

  . ميگفته استتحس كرد كه مرد راس
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  .تاثيرش را در تك تك سلولهايش حس ميكرد

  ...بشين روي اين صندلي... بيا: مرد به او گفت

  .مريم اطاعت كرد

  .يداما نميفهم

تصور كن كنار ساحل نشستي و داري به پرواز مرغاي دريايي نگاه ميكني و اونا . به روبروت و باال نگاه كن. لم بده -

  .شگفت زدت ميكنن

  ...شما نميخواستين... مگه: گفت. مريم با حيرت نگاهش كرد

 ميخوام به خودم.  برسم خودمميخوام به. گفتم كه:  لبخند زددست بر شانه اش گذاشت و.  نزديك شدسيف اله به او

... زود باش...  ساله هيچ عكسي نگرفتمبيستنزديك ... از مدلها و مانكنها عكس ميگرفتم... من عكاس بودم... برگردم

يكيشون !  نگاه كنصداشونو ميشنوي؟...  دنبال هم ميكنن!مرغاي دريايي رو ميبيني؟ ببين دارن سر به سر هم ميذارن

  !حاال داره باز اوج ميگيره تا برسه به آسمون!  گرفت! آب كه ماهي بگيرهداره شيرجه ميزنه تو

  . اشاره ميكرد دنبال كرد و باز به سقف را كه به سقف و به دنبال آن به زمينسيف الهمريم انگشت اشاره 

  

  .ميديد

  .عطرش بوي دريا ميداد

  . دريايي را ميديدانساحل را ميديد و مرغ

  . دريايي را نظاره كندانپرواز مرغبه آسمان آبي خيره شد تا 

  .صداي امواج را ميشنيد

  . مرغان را ميشنيدصداي بال

  .صداي فريادشان را ميشنيد

  .به بازي اشان لبخند زد
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  .سيف اله دوربينش را آماده ميكرد

  

 را نخواندكه او رزو ميكرد  ماندانا آن را پيدا كند و باز آ كه آرزو ميكرد. فلور كپي ديگري از روزنامه را به زير در هل داد

اما فلور فكر ميكرد كه او . مادرش ميگفت ماندانا فقط سه سال به مدرسه رفت و درسش هم خوب نبود. خوب بداند

 داخل حياط را تا آسمان  بلندِبعد عقب عقب رفت و سر بلند كرد تا كاجِ. لحظه اي پشت در ايستاد. حتماً ميتواند بخواند

 او ميتوانست ،حتي در زمستان كه شامه ات يخ بسته بود. آنها بوي خوبي داشتند.  دوست داشتكاجها را. تعقيب كند

ماندانا هيچ چيز .  اما ميدانست كه نميتواند، خواهرش چگونه زندگي ميگذراند كهدوست داشت بداند. بويشان را بشنود

  .بگذار او خودش مرا بيايد: فلور نميخواست بي گدار به آب بزند. از آنچه بر او گذشته بود نميدانست

از پشت سرش صداي باز شدن در را .  با قدمهايي سريع از آنجا دور ميشد، آن خانهبا شنيدن صداي پايي در حياط

  .زني از خانه خارج شده بود اما ماندانا نبود. جرات كرد و برگشت تا ببيند. شنيد

  .به راه خود ادامه داد

  ! پگاه چكار ميكني؟ تعريف كن ببينمجديداً با! خانم خوشگله! به به -

اما انگار آن دو نميخواستند . به آنها چيزي نگفت. پيش از آنكه به سر خيابان برسد مهناز و سميه را تشخيص داده بود

دختر . در نهايت مجبور شد بايستد و تنها به چشمان آن يكي كه نامش مهناز بود زل زد. دست از دوره كردنش بردارند

حتماً يه چيزي داره كه پگاه انقد ! عين پسراس! من فكر كنم اين دو جنسيه! ببين تو رو خدا:  كرد و گفتخنده جلفي

  !بهش آويزوونه ديگه

يه بار ! گندشم دارم! از همونا كه باباتم داره. دارم: فلور به او نزديك شد و يقه اش را گرفت تا او را به خود نزديك كرد

  !ش ميدم و ميكنمش تو حلقتكه تنها گيرت آوردم بهت نشون

خودش هم . ه سمت فروشگاه نزاكتي ادامه دهدبرگشت تا به راه خود ب. مهناز را با لبخندي شگفت زده بر لب رها كرد

فقط لحظه اي آن صحنه را در ذهن تصور كرده بود و حاال به سختي در . نميدانست آن حرفها را از كجا آورده است
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  .ومت ميكردمقابل وسوسه قهقهه زدنش مقا

  

  .حامد كمي آب برايش ريخت تا ديگر نخندد

  چي شده فلور؟: با لبخند پرسيد

  !باهاش دعوام شد بعد چيزاي خنده داري بهش گفتم. به يكي يه چيز خنده دار گفتم... هيچي -

  چي؟ -

  ...ولش كن -

  .ليوانش را روي ميز مقابلشان گذاشت

  .خونشونو خراب كردن. ولي حاال ديگه خونه مريم اونجا نيست... ستمريم ميدونست كجا... حامد اون يارو نمياد -

  چرا؟ -

ولي مطمئنم يه وقتي . مجبورم هميشه اونجا منتظر بمونم. نميدونم اون كي مياد... اگه نتونم مريمو پيدا كنم. نميدونم -

  .مياد

  از كجا مطمئني؟ -

  ...مشترياش مرتضي رو ميشناسن... و آب ميكنهمرتضي جنساش. اون واسه كار و پول به مرتضي احتياج داره -

  چي ميگي؟ مگه چكارس؟ -

... فرقي نميكنه چي... هم مواد هم هر چيز قاچاق ديگه... مواد فروشن:  گفت. به پشتي اي تكيه دادفلور با بي حوصلگي

  .حتي آب خوردنم قاچاق ميكنن

  تو اين چيزا رو از كجا ميدوني فلور؟: حامد با سوءذن ميپرسيد

  .فلور با نگاهي برنده نگاهش كرد و حامد به ياد آورد كه نبايد بپرسد

  يعني تو هر روز ميخواي بري اونجا؟ -

اصالً نميدونم تا اآلن زنده ... من خونه پدر و مادرشو بلد نيستم... هر روزي ممكنه بياد... اگه بخواد بياد... نميدونم -
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  ...هستن يا نه

  ...حتماً فردا يا پس فرداش هم مياد... يه روزي بياداگه اين يارو ... ولي فلور -

  خوب؟ -

  .تو هر روز مجبور نيستي بري اونجا -

فكر كنم هنوز ... شايدم كمتر... هر دو سه روز در ميون ميرم... مثالً امروز نرفتم. خودمم به اين فكر كرده بودم. ميدونم -

  ...زندانه

 همين تعقيب كوچك  كهفكر ميكرد. اما چيزي نگفت. ضع پيدا كنند نااميد بود را با اين و"طرف"حامد از اينكه بتوانند 

   ...اگه موضوعو بهم ميگفتي شايد ميتونستم بيشتر كمكت كنم: با احتياط ميگفت. فلور را راضي ميكند

  ...چرا نميري بهش بگي... حتي موضوع خواهرتو بهم نميگي: اما حامد ادامه داد.  تند نگاهش كردزفلور با

  .نميشه -

  .حامد ديگر چيزي نگفت

  

  ... تو خونه هستني خودم و خاله مواسه همين همه خدمتكارا... ما شب مهمون داريم: بارمان يه نسرين گفت

  به چه مناسبتي؟... چه خوب -

  .ما دوره اي مهموني ميديم و مهموني ميريم. همينجوري -

  ...ادا در مياريم كه با هم فاميليم... كه فقط خودشونو دارن.. .يه مشت آدم بدبخت و تنها و بي كس وكار: پوزخند زد

  ...ولي تو كه فلورو: نسرين لحظه اي سكوت كرد

  .من فلورو دارم. آره -

  ...اگه نداشتم چه كار ميكردم: از جا برخاست و نفسي عميق كشيد

  عصباني هستي؟ -

  ...مجبورم كرد... اون خواست... ير اون بودتقص... نميدونم چطوري باهاش كنار بيام. كار بدي كرده. آره -
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  چي ميگي؟ چه كار كرده مگه؟ -

شايد من مقصر ...  من خودمو قانع ميكنم: ميكردبرف روبيبارمان به سمت پنجره رفت و رحمت را ديد كه حياط را 

   كالستو مرتب ميري؟. نپرس...شايد يه چيز ديگه... شايد كس ديگه... بودم

  ...ميخوام واسه فلور هم يه لباس بدوزم... آره: زدنسرين به او لبخند 

  .به هر حال امتحان كن... فكر نكنم بذاره: بارمان بي حوصله بود

  ...اون از من خوشش نمياد نه؟ فكر ميكنه ميخوام جاي مادرشو -

  ...بدتر از اون: بارمان حرفش را قطع كرد

  .فكر كرد كه فلور فكر ميكند نسرين رقيب عشقي اش است

  چي؟ -

اون سالهاست كه ... مخصوصاً زنا رو... من كس ديگه اي رو دوست دارمكه نميتونه ببينه . فلور خيلي منو دوست داره -

نميخواستم حساس بشه ولي اون انگار بدتر . من اينو ميفهميدم ولي به روم نمي آوردم... نسبت به اين موضوع حساسه

  ...اون حتي... شده

  .سخره بود اگر ميخواست اين را به نسرين بگويدم. بارمان حرفش را خورد

  چي؟: نسرين با اصرار پرسيد

  .حتي به ژانت حسودي ميكنه :بارمان آهي كشيد

  جدي؟: نسرين خنديد

  .نميدونم چرا اينطوري شد... به همه كس... به همه چي. آره -

  ...وقتي از يه پسر ديگه خوشش بياد... خوب ميشه... خوب تو پدرشي -

  .نميشه. ..نه -

  نسرين تو تا حاال از هيچ دختري خوشت اومده؟: سيدرپ.  اينطور بود كاشبارمان آرزو ميكرد كه

  .نسرين ابروهايش را باال برد و با نگاهي پرسشگر نگريستش
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  يعني انقدر خوشت بياد كه فكر كني عاشقش شدي؟ -

  نكنه فلور اينطور شده؟: نسرين گفت

  ز كجا ميدوني؟ا :بارمان با لبخندي تلخ پرسيد

  ...من به دخترا هيچ حسي ندارم... نه... آخه تو فقط در مورد كارايي كه فلور ميكنه با من حرف ميزني -

  ...ميتونستم بفهممش... ايكاش -

  ...شايد بتونه باهاش حرف بزنه... بارمان يه مادر براش پيدا كن -

  ...مادر داره: بارمان به چيز ديگري اهميت نميداد

  

  !ببينن من چه دوست دختر خوشگلي دارم... ميخوام همه ببيننت... گلم بيا بريم پيش مهموناخوش -

  .پگاه خنديد و او را در بغل گرفت

وقتي منو نگا ميكني من ... توش بارون بيادمث يه آسمونه كه منتظره تا ... تو چشمات: فلور به چشمان او نگاه ميكرد

من ديگه بي ... اگه تو يه روز نباشي... هيچوقت تركم نكن پگاه...  بارمانو نميخوامحتي ديگه... ديگه هيچي نميخوام پگاه

متنفر تر از ... اگه تو نباشي من فقط ميتونم متنفر باشم پگاه. ديگه نميتونم كسي رو دوست داشته باشم... حس ميشم

  ...چيزي كه تا حاال بودم

  چي ميگي فلور؟ تو از كي متنفري؟ -

  ...گرچه... حتي به بارمان... تو نبايد به كسي بگي... من ميخوام بكشمش... پگاه اين راز منه... ش ناصرهاز يكي كه اسم -

  ...گرچه بارمان ميدونه: از پگاه جدا شد و دستش را گرفت تا به سرسرا ببرتش

  .پگاه با ذهني پر از سوال به دنبالش راهي شد

  !ميس امريكا! خوش تيپ من! گر طالي مناوخ اوخ جي: خاله شهال روي پله ها گيرشان آورد

  !چرا امشب با بارمان نيستي خاله؟ نبينم پسر منو اذيت كني بري با يكي ديگه: او را چندين بار بوسد

  ...اين خالمه: فلور گفت. كشيد لبخندي زد و به او سالم كردميو در حالي كه گونه پگاه را 
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  !تي من پيشش نيستم خوشحالهبارمان وق. نترس خاله: سپس رو به خاله اش كرد

  ...من ميرم مشروب بيارم... بشين اينجا: گفت. دست پگاه را كشيد و او را به گوشه دنجي در انتهاي سالن برد

  ...من نميخورم فلور: پگاه به آرامي گفت

  ... صبح تا هر وقت بخوايم ميخوابيم...  تعطيله،چرا؟ فردا كه بيست و دو بهمنه -

  ...مامانم اينا هم خوششون نمياد... تا حاال نخوردم... سمآخه ميتر... نه -

  ...حاال صبر كن... نميفهمن -

بارمان با نسرين بود و او را به مهمانان .  از چشم بارمان كش برودرتوانست يك بطري نصفه را با دو ليوان از روي بار دو

  . معرفي ميكرد"يكي از دوستانش"

  .فلور حالت تهوع ميگرفت

  . است و كوتاه قد و بد لباس دوست دختر بارمانزشت و الغربه همه بگويد كه آن دختر ميخواست 

  .انتقامش را از بارمان كه حاال ژانت هم به پر و پايش ميپيچيد بگيرد. ميخواست حق بارمان را كف دستش بگذارد

  

من دفعه اول يه مرتبه خوردم ... قلپ قلپ بخور... وقتي ميخوري نبايد نفس بكشي... بيا: روي راحتي كنار پگاه نشست

  ...بارمان به زور بهم داد... حالم بشهنزديك بود 

 ...بعد ميفهمي مستي يعني چي... اگه بعدش سيگار بكشي ميگيرتت: بي اينكه به پگاه نگاه كند ليوان را به دستش داد

  ...بدون سيگار مزه نداره

صدايشان را ميتوانست بشنود .  اي با نادر خلوت كرده استخاله اش را ميديد كه در گوشه. خودش يك نفس سر كشيد

  .كه دارند در مورد اعالم تصميمشان به ازدواج صحبت ميكنند

  .فكر كرد كه نادر مرد خوشبختيست

  ...ولي يه جوريه... فلور بد مزه س -

  ...انگار همه چيرو خواب ميبيني... انگار تو بيداري خوابي... آره -
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   بكشي؟چرا ميخواي ناصرو -

  .نپرس -

  فلور تو چرا منو دوست داري؟: پگاه براي نوشيدن بي پروا شده بود

  ...مث فرشته ها... آبيه. چشمات -

  تو مگه فرشته ها رو ديدي؟: پگاه به كندي سيگاري روشن كرد

  ...ق بوداسمش شف... يكيشونو ديدم... آره:  در نور كم به رقص مشغول شده بودندصداي موزيك بلند شد و ديگران 

  بال هم داشت؟: پگاه به سستي خنديد

  ...بالهاشو فقط من ديدم:  به او خيره شد و گفت در تاريكيفلور

  منم بال دارم؟: پگاه باز خنديد

  ...تو نور داري... نه اما -

  من؟ نور دارم؟ -

  .نور داري. آره -

كه . مث دريا ميمونه. وقتي كنارتم. ه هم دارييه چيز ديگ. تو نور داري: ميكرد شلور صورت زيباش معشوقه اش را نوازف

  ...من توش گم ميشم

مثل دوتا بال بزرگ قوي كه وقتي كنارتم منو توش . تو هم يه چيزي داري: پگاه دست برد و لبهايش را نوازش كرد

  ...مث پرنده ها كه مراقب بچه هاشونن. ميگيري

  .فلور گونه اش را بوسيد

  ...بيا بازم برات بريزم -

  

بارمان آن دو را ديد كه بلند شدند و در آغوش . ور در درياي پگاه گم بود و نگاههاي دقيق و بي رمق بارمان را نميديدفل

فقط آنقدر اراده داشتند كه لبهايشان را هم فرو ببرند . اما مستي اشان اراده شان را ميگرفت. هم سعي ميكردند برقصند
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شهال .  كنجكاو آن دو را ميپاييد،نسرين كنارش. ارمان سر به زير انداختب. و در گوشه اي تاريك يكديگر را ببوسند

 كنار زني كه بافتني اش را ميبافت نشسته بود و درباره  در نشيمن باالخاله طاهر. چيزي به نادر ميگفت و ميخنديد

 اتاقي يك راحتي در سهيل به آرامي زهره را روي. بارمان غر ميزد كه چه دختر زشتي را براي ازدواج برگزيده است

 آقاي سياوش را در ،او پدر. درباره هم نوازي صحبت ميكردحامد با پسري از آشنايان . مينشاند تا كمي آسايش يابد

 و فلور هنوز پگاه را ميبوسيد و اندامش را لمس ، مشاوره پزشكي ميدادمادر او. خريد ويدئو راهنمايي ميكردخصوص 

  فلور؟: به سمت فلور رفت.  نميشنيد راكه روبرويش ايستاده بود و سخن ميگفتين بارمان ديگر حرفهاي نسر. ردميك

  .ولم كن بارمان -

  ...فلور بيا كارت دارم -

  ...من مستم -

  ...بيا. اشكال نداره -

  .من دوستت ندارم -

  .بيا كارت دارم. اشكال نداره -

  چي ميگي؟: فلور نگاه از پگاه برداشت

  .بيا با هم برقصيم: دستش را به سمتش دراز كرد. بخند بزندبارمان نميتوانست به او ل

  !من پگاهو دارم! برو با نسرين برقص: فلور دستش را از دور كمر پگاه برداشت و با كف دست به كف دست بارمان زد

  . حس ميكرد شرمنده است،پگاه حتي در مستي اش

  

در جايش نشست و پتو را روي پگاه . ارش به خواب رفته است كن درپگاه را ديد كه برهنه و آرام. فلور به خواب نميرفت

  ...سردت نشه عشقكم: كشيد

  .به آرامي گونه اش را بوسيد

سه و ده : به ساعت نگاهي انداخت. خانه در سكوت سنگين نيمه شب بود. دوش سردي گرفت تا ذهنش را آزاد سازد
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او آن شب . ان به اتاق برده بود و با پگاه خلوت كرده بودكمي شام براي خودش. نميدانست مهمانها كي رفته اند. دقيقه

  . نه مثل هميشه؛با بارمان و مهمانها شام نخورده بود

مقابل تلوزيونش نشست و .  اذيت نكند او را كركره اي بين خودش و پگاه را كشيد تا صداپتويي به دورش پيچيد و درِ

نميخواست پگاهش صداي آن . رده بود و به تلوزيون نزديك شده بودصدا را تا جاي ممكن كم ك. دكمه ويدئو را فشار داد

  .فريادهاي دلخراش را بشنود

  

  .ميتوني تو يه اتاق ديگه بخوابي؟ من ميخوام فلورو بيارم پيش خودم... نسرين: بارمان به نسرين گفت

در اتاق فلور را بي اجازه و به يكباره نميدانست وقتي براي اولين بار . در آن را بست. نسرين را به اتاقي ديگر هدايت كرد

  . عشق بازي دو دختر:فكر كرد كه هر چه باشد زيباست. باز ميكند با چه صحنه اي مواجه ميشود

  . خود لعنت فرستادرب

  

  فلور اين چيه كه نگاه ميكني؟:  را باز كرد اما نتوانست حركت ديگري كند فلوردر اتاق

  .گاه خوابهآروم حرف بزن پ. ميبيني كه. فيلم -

  اينو از كجا آوردي؟! سالخيه! اين قصابيه! اين فيلم نيست -

  .از همونجا كه هميشه فيلم ميگيرم -

اما نميتوانست به صفحه تلوزيون كه پشت آن مردي را قصابي . بارمان توانست به او نزديك شود و كنارش بنشيند

  .فلور بيا بريم تو اتاق من: سعي كرد نگاه فلور را به خود جلب كند. ميكردند نگاه كند

  .پگاه تنها ميمونه -

  ...كارت دارم... بيا. خوابه -

  .ميخوام فيلم ببينم -

اين فقط ! اين فيلم نيست فلور: بي وقفه ميبوسيدش و اشك ميريخت. بارمان كمي خم شد و فلور را به آغوشش كشيد
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  چي شده آخه؟... من گوش ميكرديتو به حرف ... تو نبايد اين چيزا رو ببيني... يه آشغاله عزيزم

 بارمان ريموت تلوزيون را .فلور طعم شور اشكهايش را ميچشيد. چيزي بگويداو لبهايش را بر لبان فلور فشرد و نگذاشت 

  .فلور را از پتو بيرون كشيد و در بغلش گرفت تا به اتاقش ببرد. گرفت و قصاب خانه را تعطيل كرد

  

من بعضي وقتا ... من يه مردم... از دست من ناراحت نباش... فلورم: گفت.  زانو زد و مقابلشاو را روي مبل گذاشت

تقصير من بود ... بعدش پشيمون ميشم... يعني اگه مجبورم كني من نميتونم مقاومت كنم... نميتونم خودمو كنترل كنم

  ...من نبايد ميذاشتم اون اتفاق بيفته... عزيزم

  .تو منو دوست نداري. من نميدونم: فلور بي احساس به او نگاه كرد

همه دنيا و فراي دنيا دوستت دارم اندازه ... به اندازه همه دنيا... دارم فلور: بارمان سر به سينه او گذاشت و بويش كشيد

 من و تو نبايد با هم... اما نميشه فلور... حتي اآلن كه دو ساعت با نسرين بودم باز دارم واسه تو له له ميزنم... فلور

من تو رو كثيف ... من دل ندارم بهت دست بزنم... تو واسه من خيلي معصومي... تو خيلي كوچيكي... اينطوري باشيم

  ...ميكنم

ميخواست روي صحنه هايي كه بر صفحه تلوزيون ديده بود تمركز داشته باشد و به آنها مي . فلور چيزي نميگفت

... نميدوني چقدر سخته كه كنارت نميخوابم: بلند كرد و در تخت خواباندبارمان او را از جا . انديشيد و تحليلشان ميكرد

  .بهت التماس ميكنم... بذار بازم كنارت باشم

  .از نفسهاي داغش ميفهميد. بارمان لبهاي او را ميبوسيد و باز فلور ميفهميد كه او را ميخواهد

  فكر كرد كه چرا بارمان از او ميگريزد؟

  چون او كوچك بود؟

  

  .كوچك نبودفلور 

  . بزرگتر ميديد،خودش را از هر كه ميشناخت
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  .دست به كمربند بارمان برد

  

  . سال زير آفتاب كوير زندگي كردمپونزده... من از آفتاب متنفرم: سيف اله پرده ها را كشيد

  چرا؟:  سيف اله به آن خشونتي كه ظاهرش نشان ميداد نبود؛مريم جرات كرد بپرسد

  .لباساتو در بيار. كار ميكردم: تسيف اله روي تخت نشس

  . اولين بار بود كه در مقابل سيف اله برهنه ميشد اينگرچه بعد از چهار روز. خجالت نميكشيد. مريم اطاعت كرد

  ...بيا جلو -

  .سيف اله بدن او را لمس ميكرد و پس از دقايقي روي تخت خواباندش. مريم به او نزديك شد

  اذيت نميشي؟... طول ميكشه... يه كمفقط : گفت. روي او دراز كشيد

به ياد مي آورد .  به ياد فلور: اله او را به ياد كسي مي انداختسياهي چشمهاي سيف. مريم به چشمان سياه او نگاه كرد

مرتضي زياد . اما مريم باور نداشت كه فلور حرامزاده است.  حرامزاده سيف اله بوده استكه مرتضي گفته بود نام پدر فلورِ

  .روغ ميگفتد

  چرا اذيت بشم؟ -

  .دست خودم نيست. هميشه زياد طول ميكشه... من -

  .اشكالي نداره: مريم گفت

  ...تو خيلي بچه اي. من ادامه نميدم... عيبي نداره... اگه فكر ميكني اذيت ميشي بگو -

  ...اشكال نداره:  داشت ديوانه اش ميكرد اوعطر تن. مريم بي اختيار او را در آغوش كشيد

همچنانكه او براي . دوست داشت براي آن مرد كه در اين چهار روز صحنه هاي زيبايي برايش ساخته بود لذت بيافريند

 در ،همه جا. براي اولين بار در طول زندگي اش زيسته بود. مريم در آن روزها به راستي زيسته بود. مريم آفريده بود

كه فقط نامش را شنيده بود اما توانسته بود آنرا تصور –خيابانهاي برلن ساحل دريا، در جنگلها، در رستوراني در گوشه 

 و وقتي عكسهاي خود را ديده بود ايمان آورده بود كه در آن ؛ در تختي منتظر عاشقش و هزاران جاي ديگر-كند
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  . "زيسته است"لحظات در آن مكانها 

  

  !لعنتي! لعنتي:  سيف اله را از مريم جدا كرد،زنگ تلفن

اله با عصبانيتي كه مريم در آن مدت نديده بود فرياد كشيد و با مشتش چراغ كنار تخت را به سويي ديگر پرتاب سيف 

  اآلن چه وقت زنگ زدنه تخم سگ؟: كرد

  .تلفن را جواب داده بود

چي گفتي؟ غلط كردي؟ اگه تا هفته ديگه واسم پيداش نكني جنازه خودت و زن و بچه تو دور اين شهر كثافت  -

  ! يگردونمم

  ...كمي مكث همراه خودخوري

 مومن فلور!  زندگي ميكنهمملكتهر فلوري كه تو اين ! همه رو پيدا ميكني! پول مفت بهت نميدم! به من ربطي نداره -

  !فلورو براي من بيار! اگه پيداش نكني صورتتو كنده كاري تا بشي شبيه فلور! ميخوام

  

  .مريم سرد بود

  .شمش را به او دوخت و اخمهاي در هم كشيده اش را نشانش داد مريم به ياد آوردنگاه پر خوقتي سيف اله 

  .لحظه اي را به ياد آورد كه فلور اخم كرده بود و سعي ميكرد راه حل مساله رياضي را برايش توضيح دهد

  .آن روز فلور را عصباني كرده بود

  .و حاال سيف اله عصباني بود

  .دفلور را در چشمان سيف اله ميدي

  

من ... حامد تو برو:  گفت.ديگر برايش عادي بود كه در ميان آن آشغالها بايستد.  به ديوار آجري و خيس تكيه دادفلور

  ...تا يه ساعت ديگه هم ميمونم بعد ميرم خونه... ميمونم
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تو تاريكي ... نيفكر ميك... ميمونم... نه فلور :ميتوانست نيمرخ او را تا هميشه تماشا كند. حامد كنارش تكيه داد

  بشناسيش؟

  .حتماً. آره -

نميدانست فلور چگونه هنوز . حامد آنقدر خسته بود كه جرات كند و روي زمين كثيف خرابه پر از آشغال بنشيند

كي ميتونه باشه؟ فلور از ناصر ... ناصره ديگه:  ميداد؟ با خود فكر ميكرد راچه انگيزه اي به او چنين تواني. سرپاست

  ... معلوم نيست چه باليي سرش آورده...متنفره

  .روي دليل فلور ميبستبر  ذهنش را .جرات نداشت فكر ديگري كند

  فلور از ماندانا خبري نشد؟: پرسيد

  .نه:  كنارش نشست سرپا،،فلور

  .تو ميتوني يه جوري به ماندانا نزديك بشي... ببين -

  .توانسته بود فلور را قانع كند تا با ماندانا حرف بزند

  .منم نميتونم برم در بزنم... از خونه نمياد بيرون. نميشه -

  ...من كه ميتونم -

  ...ميخواي بگي چه كارش داري؟ اصغر شاهي ميكشتش. نميشه -

  ...راست ميگي: حامد نفسي عميق كشيد

  ...ميتونستي امشب بري گردش. من پنجشنبه شبتو خراب كردم -

  ... ندارهبدون تو مزه... نه فلور: حامد زمزمه كرد

  ... ميتونستي بري پيش آقا ولي -

اگه امشب بياد و ما نبينيمش يه روز ديگه هم ... ساعت هفت و نيمه... ديگه نمياد... بريم... بيا با هم بريم... نه فلور -

  .حتماً مياد

  .بلند شد از جا. حرفهاي حامد فلور را دلگرم ميكرد
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  ....ندارهاآلن با يه ساعت ديگه فرقي ... راست ميگي -

  ...متنفرم... من از اينجا كه در ميام بوي آشغال ميگيرم: از كوچه خارج ميشدند

  ...فكر همه جا رو كردي: حامد خنديد. عطرش را از كيفش بيرون آورد

  ...آره -

 ...پسر خوبيه. اسمش فرازه: آقا ولي ميگفت. به كافه شان كه رسيدند باز مجبور شدند پشت ميز آقا ولي بنشينند

  ...از شنبه مياد اينجا... شيرازيه... دانشجوئه

  !گفتم هروقت خواستين ميرين پشت پيشخون... همون ديروز درباره شما دوتا بهش گفتم: يك شكالت به فلور ميداد

  رشته ش چيه؟: فلور شكالتش را ميجويد

  .فلسفه: آقا ولي ليواني را با دستمال پاك ميكرد

  !اووووووو: و همزمان گفتندحامد و فلور به هم نگاه كردند 

  . درست كند"خوراك فال"آقا ولي رفت تا سفارشي آماده كند و براي خودشان قهوه اي 

  خسته شدي؟: فلور با لبخندي سپاسگذار به حامد گفت

  ...مثل بازي ميمونه... خوبه... نه -

  ...بازي نيست حامداين ولي  -

فلور يادت نيست؟ بچه هم كه بوديم بازيامون همينقدر برامون . مونهولي مثل ه. ميدونم: حامد به چشمان او نگاه كرد

  ...جدي بود

  ...آره: فلور به تصوير خود در شيشه ميز نگاه كرد

  .ندموهايش و چهره اش آشفته بود

  . در كودكيهايش از بازي برميگشت كهمثل وقتي

  .به تصوير خود لبخند زد
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  ميري سيگار بگيري؟حامد  -

  .آره -

 همراه پسري ،مهناز بود.  فلور چهره آشنايي را ديد كه وارد كافه شد، خارج شد اووقتي. د شد و بيرون رفتحامد بلن

پشت ميزي كه چند لحظه پيش خالي شده بود در همان . چاق كه فلور فكر كرد حماقت از همه وجودش ميبارد

  حامد كو؟: آقا ولي سه فنجان قهوه روي ميز چيد. نزديكي جاي گرفتند

  ...رفت سيگار بگيره -

  حيف قيافه ت نيست؟! فلور جون سيگار نكش -

  .فقط دوست دارم تو دستم باشه... الكي دود ميكنم... هيچي نميشه -

وقتي از : وقتي برگشت كنار فلور نشست و گفت. منو را به مشتريهاي نو رسيده داد. آقا ولي اميدوار بود همينطور باشد

پيرمردا كه بمونن تو خونه زن و بچشونو . رو زدم كه بيكار نباشم و چهارتا آدم ببينمشركت نفت بازنشست شدم اينجا 

  !ذله ميكنن

  .هر دو خنديدند

  !ديگه كم آوردم! اما نميدونستم انقدر ميگيره و شلوغ ميشه -

واي : حامد وارد شد و مستقيم به سمت بخاري رفت. باز برخاست و به سمت مشتريهاي جديد رفت تا سفارش بگيرد

  !چه يه دفعه سرد شد! فلور

  ...يخ كردي: وقتي كنار فلور نشست فلور پشت دستش را بر گونه او گذاشت

  ...ميخوام يه چيزي بهت بگم... فلور: آنرا به سمت لبهايش برد و بوسيدش. حامد دستش را بر دست او گذاشت

  چي؟ -

  !ناجورهچقدر دختره ... هنوز انتخاب نكردن: آقا ولي باز كنارشان نشست

  ...ميشناسمش: فلور دستش را از دست حامد بيرون كشيد

  



   سامان-  سگ خانه زاد

 

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

302 

  

  ميري؟: حامد جلوي در خانه فلور مقابلش ايستاد

  ...بارمان حتماً تا حاال شام نخورده... آره ديگه -

ر ه چشمان فلوبنور ماه كه به سختي از ميان شاخه ها .  درختان كوچه ايستاده بودند زير طاقِ.حامد به او نزديك شد

 فلور "نه بگذرانم؟وتا فردا چگ". حامد ديد كه لحظه خداحافظي ديگري رسيده است. ميرسيد آنها را روشن ميكرد

  ...من... فلور تو خيلي خوشگلي: اما حامد دستش را گرفت و گونه اش را بوسيد. دستش را دراز كرد تا به او دست دهد

  .سرش را به زير انداخت

  چي؟: فلور خنديد

  ... دارممن دوستت -

  !خوب منم دوستت دارم: شانه اش را باال انداخت. فلور خودش را به نفهمي ميزد

  .من عاشقت شدم: حامد سرش را به اطراف جمباند

  .خداحافظ. برو خونه: فلور به آرامي لبهاي او را بوسيد

  . به سمت خانه اش رفت خودو

  

  فلور جون چرا از نيمرخ كشيديش؟: ملكزاده پرسيد

من پدرمو فقط از نيمرخ : فلور گفت.  نگريست،ر پدر فلور كه هر لحظه زير ضربه هاي قلم موي او زنده تر ميشدبه تصوي

  .ديدم

  پدرت فوت كرده؟ -

  .فلور جوابي نداد و اخمهايش را در هم كشيد

  .اينطوري خيالش راحت تر ميبود.  بود"ردهم"ايكاش او 

 اگر غير از اين بود چرا فلور با عمويش چه سوالي كرده بود؟. دش آورده استملكزاده شرمنده شد كه پدر مرده او را به يا
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  زندگي ميكرد؟

  فلور جون تموم كه شد با خودت ميبريش نه؟ -

  ...نه -

  چرا؟ -

  ...پيش بقيه تابلوهام. همينجا بمونه -

  !چقدرم شبيه خودته! چرا عزيزم؟ اين پدرته: ملكزاده دست بر شانه او گذاشت

  .به بارمان نشونش نده. همينجا بمونه. نه: ي زدفلور لبخند

  "!چه صحبتهاي تلخي ميكني ملكزاده"

با مواد جديد غير از . ميخوايم از جلسه ديگه رو سبكاي ديگه كار كنيم. ديگه وقتشه كه كاراي جديدو شروع كني فلور -

  ...رنگ روغن و چيزايي كه تو مغازه هاس آشنات ميكنم

  .حث را از پدر فلور عوض كندچه خوب موفق شده بود ب

  مثالً چي؟ -

  ...حنا... مثالً پوست گردوي تازه -

  

اي كاش سيف اله باز به . ميدانست كه يك ساعت ديگر آنجا تعطيل ميشود. فلور خود را به محل كار مرتضي رسانده بود

اما تصوير تو برايم كافي . تمام كردم تصوير تو راكشيدن امروز . ميخواهم ببينمت. بيا. ميخواهم باز ببينمت": آنجا بيايد

  ".نخواهد بود

  ".ميخواهم وجودت را ببينم كه نفس ميكشي"

  

تلخي ... لباسات چه كهنه س... ببين... تو فقيري... مث يه دختري كه منتظر كمكه... تكيه بده... بشين گوشه اين ديوار -

... منتظري كه يكي با نيت پاك بهت كمك كنه... ديشبو ميبيني؟ ميبيني شهر چه وحشيه؟ تو توي اين كوچه قايم ش
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  ...گرسنه باشي... بايد خسته باشي

  ...واسه همين نذاشتم از صبح چيزي بخوري: سيف اله به او لبخند زد و گونه اش را نوازش كرد

  .مريم لبخند كمرنگي زد

تو طعم تجاوز ... دين روزه چيزي نخورديتصور كن كه چن... نچشمات بايد گرسنه باش... خوبه... حاال پاهاتو دراز كن -

با ترس از سگاي ولگرد، با ... سرتو به ديوار تكيه بده... اين سيگارم بگير... بيا... اينجا حتي بهت تجاوز شده... رو چشيدي

انگار ميخواي همه كسايي كه بعد از اين به تصويرت نگاه ميكنن التماستو ... التماس و گرسنه به دوربين نگاه كن

  ...  تو به همه آدماي دنيا احتياج داري داري مريم...انگار از همه دنيا كمك ميخواي... بفهمن

  

  !يه تولدي برات بگم كه عين توپ بتركه. ! خودمفلورِ -

  . قهر و ديوانگي فقط خودش را به زير ميكشاند؛بارمان ميتوانست او را اينچنين كنترل كند

  !ال دو هفته موندهحا: فلور با خنده لبهايش را بوسيد

  !از اآلن سفارش دادم كه كارت چاپ كنن و كيك هم سفارش دادم -

  !تو يه پا ديوونه اي: فلور موهاي او را به هم ريخت

  ! كار داره خانميه خانمي به اسم مريم دم در با فلور! آقا بارمان: الهه در زد

  !بگو بياد تو: فلور از جا جهيد

  ه؟مريم كي: بارمان حركت نميكرد

  !خوب شد اومد! من كه مريم ديگه اي نميشناسم! مريم نمازي ديگه -

  !ديگه چه كارش داري؟ ديگه كه نمياد مدرسه... فلور ول كن -

  !من كارش دارم -

  ...نياد اينجا من بوليز تنم نيست... برو بيرون... پس ببرش تو اتاقت: بارمان گفت

  .بارمان نميخواست مريم ببينتش
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  ور آمده بود؟چرا به سراغ فل

  

  مريم شوهر كردي؟: اما در راهروي ورودي بر جا ماند. فلور از در بيرون زد

  ...نه فلور -

طوري ميخواست به فلور بفهماند كه نميخواهد او آنجا باشد و فلور اين را بيش از . به الهه نگاه ميكرد كه آنجا بودمريم 

  ...بيا بريم تو اتاق من: او ميخواست

  !چه لباساي خوبي پوشيدي! تو چه خوشگل شدي مريم:  بنشيند كهو تعارف كرد به ا،در اتاق

  .تو رو خدا خودتو نزن به اون راه... فلور من بايد يه چيزي بهت بگم... مهم نيست -

  .اما بگو ناصر كجاست. فلور وهابان هم نيستم. من با اونايي كه ميگي فاميل نيستم: گفت. فلور سيگاري روشن كرد

  ! هستي"فلور صدرايي"تو .  نيستي"فلور وهابان"تو . م فلورميدون -

  چي؟ -

! سيف اله! و داره دنبالت ميگردهكشورهمه . اين فاميلي پدرته: مريم پاسخ داد. فلور با چشمان دقيقش او را برانداز ميكرد

  !اسم برادرتم شاهينه

 چي ميگي؟ تو از كجا ميدوني مريم؟: يختداشت براي شنيدن خبري اشك مير. فلور داشت كنترلش را از دست ميداد

  تو چي ميدوني؟

اون نميدونه كه من تو . حتي خونشو بلدم. من به يه دليلي دو هفته پيش سيف اله بودم! من همه چيزو ميدونم فلور -

اور من ب! مرتب تهديدش ميكرد كه اگه تو رو پيدا نكنه ميكشتش. ولي او چند بار با يه نفر حرف ميزد! رو ميشناسم

! ولي اون وقتي با مرد پشت تلفن حرف ميزد عوض ميشد... خيلي خوبه... نميكنم كه اون آدم بكشه چون خيلي مهربونه

به !  پيدا كنن و ببرن پيششايران هست تو  سالهچهارده اون گفته هر چي فلور! خطرناك ميشد! عين قاتال حرف ميزد

  ...خاطرش به اون يارو كه تلفن ميزد پول هم داده

اما ميدانست چشمانش دو كاسه خون . جلوي سرازير شدن اشكهايش را گرفته بود. فلور كام عميقي از سيگارش گرفت
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  .شده اند

  ناصر كجاست؟... ولش كن -

  ...ناصر سيف اله رو فروخته... فلور -

  او چه ميگفت؟. فلور بي حرفي به مريم خيره شد

من ! من ميدونم تو انداختيش زندان! حكم خودش رو سبك كنهفروخته تا ناصر سيف اله رو ... سيف اله بايد فرار كنه -

  !ولي سيف اله نميدونه!  سيف اله رو لو داده، آخر تابستون خودش آزاد ميشه ناصرولي! همه چيزو ميدونم

  چرا بهش نگفتي؟: فلور فرياد كشيد

ميترسيدم بهش بگم كه تو رو ... وش ميكردممن بعضي وقتا يواشكي به حرفاش گ... نميتونستم: مريم سر به زير انداخت

  ...اون داشت با يه نفر صحبت ميكرد كه... ميشناسم

  كه چي؟: فلور از سكوتش به ستوه آمد

  ...ميگفت نميتونه خيانتشو ببخشه... كه مرتضي رو بكشه -

  چه خيانتي؟ -

  .نميدونم -

  .فلور اشكهايش را رها كرد

  و چرا خراب كردن؟خونتون... ولي... من اومدم دنبالت -

  .خونه مرتضي بود.  خونمونو خراب كردنسيف اله داد.  از خونه فرار كردممن -

  .به من بگو خونش كجاست: فلور با درماندگي او را نگاه ميكرد

  

  .چقدر نقش بازي كردن برايش سخت بود

  گريه كردي فلور؟: به فلور گفت. بارمان جرات نكرده بود از اتاق بيرون رود

  .ناراحت شدم... به زور شوهرش دادن ديگه... مريم.. .من -



   سامان-  سگ خانه زاد

 

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

307 

   يا فلور داشت دروغ ميگفت؟؟مريم چه دروغي به او گفته بود. قلب بارمان فشرده شد

  مريم چه كارت داشت؟ -

  .ميترسيد مريم با فلورش كاري داشته باشد

  .دلش تنگ شده بود. هيچي -

  ".بايد انقدر طاقت داشته باشم كه در مستي هم دروغ بگويم". يدفلور بي اجازه بارمان بطري اش را برداشت و سر كش

  .شايد مريم حقيقتش را به فلور گفته و فلور اينچنين برآشفته است. بارمان چيزي نگفت

  بارمان برم پيش حامد؟: فلور باز نوشيد و سرش را به پشتي تكيه داد

  چرا ميپرسي؟... برو عزيزم -

  ...بيا... انبارم... نميرم بارمان... نه -

  كجا؟ -

  ...بيا با من بخواب: دفلور بلند شده بود و دست او را ميكشي

  !واسه همه زندگيم بسه! دو بار بسه... گفتم اين نبايد تكرار بشه... نه فلور -

بطري هزار . فلور بطري شيشه اي را با ضربه به زمين زدتو چرا به هيچ صراطي مستقيم نيستي؟ . بارمان درمانده بود

تو منو ! من بهت احتياج دارم: فرياد ميكشيد. سيلي اي به گوش بارمان زد. بي پروا برهنه بر آنها راه ميرفت. تكه شد

تو از دوستام به من ! تو از پدر به من نزديكتري! نخواي من پيش كي برم؟ من پدر دارم؟ من كيو دارم؟ من تو رو دارم

  تو منو رد ميكني؟! نزديكتري

يد و از چنين پرستيدني  او را ميپرست. جاري ميشدند نگاه ميكرد او به رده هاي خون كه زير پاهايبارمان با وحشت

 كه اي كاش ميشد".  به ابديت وجود و زندگي اش ببخشد تا ديگر با خود چنين نكند كه او را ميخواست؛وحشت داشت

  ".از اين دنيا بيرونت بكشم

  !باشه! تو زخمي كرديپاها:  را بغل زد و روي تخت خواباندشفلور

  .نميدانست عصباني هست يا نه
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  .ميدانست كه اينبار اگر مريم را ببيند خفه اش خواهد كرد

  .فلور را برهنه ميكرد

  .و خودش را

  

  !من پدر ندارم: فلور ديوانه وار ميگفت

  

  ميتوني راه بري؟: بارمان كنارش روي صندلي نشست

  .خوبم. آره -

  چي شده بود؟ هنوزم نميخواي بگي؟!  در اومد؟ تو آخرش خودتو ميكشيميدوني چقدر شيشه از پات -

  .ميرم كالس نقاشي. حوصلم سر رفت. امروز ديگه ميخوام برم بيرون. نه -

  ...فلور دو روزه چيزي نخوردي...  اآلنم ديگه وقت ناهاره.ولي امروز كه كالس نداري -

  ...ون يه چيزي خوردمشايدم بير.. .آقاي ملكزاده هر وقت برم راهم ميده -

  . كه ملكزاده هميشه از او استقبال ميكندبارمان ميدانست

  .با مريم كاري نداشته باشديگه هم . ولي مراقب خودت باش. باشه برو -

  .مطمئن باش. ديگه كاري باهاش ندارم- 

  .از خود منزجر كرده بوديد فلور را مريم به فلور گفته كه چه كرده و شا. بارمان فكر كرد كه حدسش درست بوده است

  

كه  اما برف سنگيني كه ميباريد و باعث ميشد ،نديش ميسوختهاهنوز زخمهاي كف پا. فلور هنوز با احتياط راه ميرفت

! دختر خوب من: ملكزاده به استقبالش شتافت. در آتليه را باز كرد.  ميكاست را كمي از دردهايش،پاهايش يخ بزنند

  !خوش اومدي

  . تابلوي پدرمو ببرماستاد اومدم -
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  !حتماً! حتماً دخترم: ملكزاده رفت تا تابلو را برايش بياورد

  

اين سمت شهر را بلد نبود و ترجيح داده بود ماشيني كرايه كند تا به . فلور از تاكسي دربستي كه گرفته بود پياده شد

.  هاي موازي بودند داخل را نگريستاز الي ديوارها كه شامل تخته. پالك شانزده: پشت در ايستاد. آنجا برسانتش

زنگ را به صدا در .  رنگ كه او تا آن زمان نديده بودشآبي به همراه يك بي ام و ،ماشين سيف اله آنجا بود. خودش بود

مطمئن شد پالستيكي كه رويش كشيده همه جايش را پوشانده .  تا خيس نشودتابلو را با دو دست باال گرفته بود. آورد

زنگ آيفون نداشت و او بايد منتظر ميماند تا كسي . باز زنگ زد.  لحظه به لحظه شديدتر ميشد خرابش نكندتا برفي كه

  . مثل همان شبي كه كنار ماشين بارمان بيهوش شده بود. سرما كشنده بود. پا به پا ميكرد. در را بگشايد

  .در باز شد

  .سيف اله آنجا بود

  .من فلورم:  او نگاه كردمدتي به چشمان. فلور به سمت او برگشت

  

  .بيا تو: سيف اله از مقابل در كنار رفت

  . قد كشيده بود مينگريست بي نظيربا شگفتي دخترش را كه

  .بي حرفي نوشيدني گرمي به دستش داد. او را به خانه برد و كنار بخاري نشاندش

  .اين مال توئه: فلور نقاشي را لخت كرد

  .زنده بود خيره شدسيف اله به تصوير خود كه انگار 

  .مبهوت بود

  چرا گذاشتي من با حكمت بمونم؟: فلور كمي از شكالت داغش نوشيد

  .سيف اله مقابلش زانو زد و مشغول در آوردن لباسهاي خيسش شد

  .الل شده بود
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  چرا منو پيش خودت نگه نداشتي؟ ميدوني با من چه كار كردن؟ -

  ...نميدونم: سيف اله درمانده سرش را به اطراف جمبانيد

   چه كار كردن؟  سر من با خواهر برادرام،ميدوني با مادرم -

  ...نميدونم: سيف اله باز سر به اطراف جمباند و بند كفشهاي او را باز كرد

  .زود. تو بايد فرار كني. حاال نميخوام بازم از دست بدمت -

  چرا؟: سيف اله سر بلند كرد و با بغض او را نگريست

  .دم كشتي من ميدونمتو آ. دنبالتن -

  تو از كجا ميدوني؟: سيف اله مستاصل سوال ميكرد

  .ناصر فروختت. من تو رو ميشناسم. تو پدر مني -

.  سيف اله كه سيگار برگ دود ميكرد و مينوشيد قصه تلخي ها و شيريني هاي زندگي اش را برايش گفتفلور در سكوتِ

  .سيف اله گوش ميداد

  .من نميدونم چرا. يتو منو به اين دنيا آورد -

انگار اون شب ساخته شده بود كه من يه فلور ديگه كه اميد ... فلور... منم نميدونم: سيف اله سرش را به ديوار تكيه داد

هيچ وقت نفهميدم چرا اون ...  اون شب اولين و آخرين باري بود كه من اون كارو كردم.زندگيم بشه براي خودم بسازم

خشم از همه اون كثافتايي كه دورم ... خشم بود... داغي تابستون و نياز بود فلور... مستي بود... ي بود ديوونگ...اتفاق افتاد

كه يه لحظه ... نياز به يه آغوش... نياز داشتم... بودن و به هيچ چيز به جز درد تنشون و پول كثافتشون فكر نميكردن

 نيازم به صورت يه زن بود توي تاريكي و غبار اون ...ند لحظه ايمنو ببره به لذت يه عشق چ... منو جدا كنه... منو بكَنه

  ... كه باز يه تصوير براي يه عكسبرداري بهم بده،كوير

منو ببخش ...  دختري كه من تو همه زندگيم ديدم قشنگترين... فلورقشنگيتو خيلي : به سمتش برگشت و نگاهش كرد

  ...فلور

  .ميبخشمت:  لبخند زد"پدرش"فلور به 
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  . بودن و پدرشونمرتضي و ناصر. اوني كه بهت خيانت كرد من نبودم. انقدر كه فكر ميكني بي خيال نبودم -

  .نوبت سيف اله بود تا حرف بزند. فلور چيزي نگفت و از جيب كاپشنش پاكت سيگارش را درآورد

... ر ماه پول زيادي دادمبهشون ه... من به مرتضي و پدرش گفتم كه بذارن خانواده حكمت تو خونشون زندگي كنن -

اما من وسط اون كوير لعنتي گير كرده بودم و به اون كثافتا . گفتم به محض اينكه تو عقلت رسيد موضوع رو بهت بگن

اما . هيچكس به خواب نميديد كه بخواد همچين كاري با من بكنه. همه عين سگ از من ميترسيدن. اعتماد كرده بودم

ولي . بهشون گفته بودم كه وقتي بيام ميبرمت پيش خودم. تو قرار بود تو ناز و نعمت باشي. اون احمقا اين كارو كردن

ديدم همه اون پوال رو كه مال تو بوده صرف عياشي و . ديدم حتي ازت بي خبرن. حاال كه اومدم ديدم كه تو نيستي

  ...سرمايه سازيشون كردن

  .م تجاوز كردناونا به. بارمان نميذاشت اونا ازم خبر داشته باشن -

تقاصشو زن و بچه هاشون پس . انقدر اينو تكرار نكن:  چشمانش را بست وبه ديوار تكيه داد سرش را تكيه سيف اله

  !مطمئن باش. ميدن

  !زن و بچه هاشون كه گناهي ندارن: فلور گفت

  مگه تو گناهي داشتي؟: سيف اله فرياد كشيد

  !تو انتقام ميگرفتناونا با آزار من از : فلور خندي اي عصبي كرد

فكر . اون ناصر لجنو من آدم كردم. عين سگ زير دست من كتك ميخوردن: سر به زير انداخت. سيف اله آهي كشيد

  ...ميگفت عين يه پرنسس زندگي ميكني. مي اومد از تو واسه من تعريف ميكرد. كردم آدمه

! عين يه پرنسس تو خيابون بهم تجاوز ميكردن! عين يه پرنسس نصفه شب سيگار ميفروختم! آره: فلور پوزخندي زد

  !عين يه پرنسس از سرما كبود ميشدم و گرسنگي ميكشيدم

  .ميخواست نفرتش باال بگيرد. سيف اله ميخواست او بگويد. فلور بي مهابا سيگار ميكشيد و اشك ميريخت

وقتي بچه !  مشق و ديكته مينوشتموقتي رو مقواي شيريني كه از تو آشغاال پيدا ميكردم! من مثل يه پرنسس بودم -

ميبيني سيف اله؟ طلبكاراي حكمت كه ! هاي مدرسه با انگشت نشونم ميدادن و ميگفتن اين فلور وهابانه كه پول نداره
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! اما دم نميزدم! همه تنم درد ميكشيد!  من قرضشونو ميدادم كه مادرم زير دست و پاشون اشك نريزه،مي اومدن

نميخواستم ! ميخواستم خيال كنه كه من مردم! ميخواستم خيال كنه كه من قوي ام! و ببينمنميخواستم اشكاي مادرم

 من افتخار ميكردم كه دختر حكمت ، حتي وقتي ناصر طعنه ميزد كه من حرومزادم!سيف اله! فكر كنه كه تنهاست

  .نيستم

من هميشه ": به آرامي گفت. ردبه صورت پدرش كه كنارش نشسته بود نگاه ك. اشكهايش را پاك كردبا كف دستش، 

  ".افتخار كردم كه دختر توام

همون وقتي كه مريم گفت يكي : گفت. دخترش كه يك مرد بود. سيف اله برگشت و به صورت زيباي دخترش نگاه كرد

  ... اما نميدونم چرا گفت اسم دوستم سحره...از دوستام گفته وايسا بجنگ، من فهميدم كه اون دختر منه

  .را به بغل او كشيدفلور خود 

سيف اله ... حتي بهتر... فقط بارمان گذاشت من مثل يه پرنسس زندگي كنم.. .من حاال يه پدر دارم...شايد ترسيده بود -

من پگاهو دوست ... اون ميگه كه نميشه...  ولي نبايد بذارم بشه...انگار داره ميشه سلطان قلبم... من عاشق بارمان شدم

اما ... از هيچي... نميترسم... وقتي با بارمان هستم... بارمان به من آسايش ميده... بارمان امنه... من نيستاما پگاه ا... دارم

  ...تو رو ميكنم سلطان قلبم... چون من حاال يه پدر دارم... ديگه مهم نيست

ه مشت نامرد اعتماد ولي پدرت احمق بود و به ي.  داشتي پدرتو هميشه: سيف اله در اشكهايش خنديد و او را بوسيد

من احمق اون لحظه حتي به هويت جعلي فكر .  يا حتي پيش پسرش،چون نميتونست تو رو پيش خودش نگه داره. كرد

  ...انقدر هول بودم كه فقط ميخواستم مادرتو از اون كوير بفرستم بيرون تا بتونه خوب به تو برسه... نكردم

  .ولي حاال برگشتي: كشيد و آنرا بوسيدفلور سر به گردن او گذاشت و دستش را باال 

  تو ميدوني من آدم كشم؟ ازم بدت مياد؟ -

  .نه -

 يكي از كاراي اين .يه گوشه اي از اين دنياست. كار من كار درستي نيست ولي كاره. من آدماي بي گناهو نميكشم -

. منو تربيت كرد. ه منو كشف كرديه پدر خواند. من اين كاره نبودم ولي نميدونم چي شد كه اين كاره شدم .دنياست
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اما انگار هميشه ذهنم براي ... من عكاس بودم... ماموريتايي كه همه حس هنريمو كشت... مرگبار... دوره هاي سخت

ميگن اگه بخوام بازنشسته بشم بايد . ولي اونا نميذارن... حاال خواستم كه بازنشست بشم... خالف بهتر عمل ميكرد

هيچوقت به اين چيزا فكر ... بهتره ندوني...  دنيا هستيم؟ نميدونيقاچاقما اينجا يكي از قلباي تپنده ميدوني كه ... بميرم

  .من هيچكسو نديدم كه با چند نظر ديدن بتونه آدمي رو انقدر شبيه خودش نقاشي كنه... نكن

  ...همونطور كه من زماني بودم... تو يه هنرمندي فلورم: به تابلويش اشاره كرد

انگار اين آقا بارمان هيچ محدوديتي : سيف اله خنديد. فلور ليوان مشروبش را از دستش گرفت.  محكم به بغل گرفتاو را

  !واسه فلور من قائل نيست

  ...اون پدرم نيست... كاري نداره... نه: فلور لبخند زد

  ...دم ترتيبشو دادنيعني دا... من ترتيب مرتضي رو دادم... اما فلور... كه نخواسته باشه... خوشحالم -

  .فلور پوزخندي زد

  ...ميدم تو زندان كارشو تموم كنن... اما انگار ناصر خيلي اذيتت كرده -

  !نه: فلور به تندي برگشت

  چرا نه عزيزم؟ -

  !ناصرو بذار واسه من -

پول ميدم كه ! منم ديگه سالهاست خودمو كشيدم كنار... ؟ تو نبايدفلورچي ميگي : سيف اله كمي خود را عقب كشيد

  ...اين كارو واسم بكنن

  ...ميخوام همه دردامو بكشه... ميخوام هر دردي رو كه من كشيدم اون بكشه... مرگ واسش كمه: فلور جرعه اي نوشيد

  ...تو خيلي قشنگي... بذار ازت عكس بگيرم... بيا فلور: به خوبي او را ميفهميد. سيف اله موهاي دخترش را نوازش كرد

  ...من يه آب بزنم به صورتم ميام... برو تو اتاق آخر سمت چپ: سيف اله گفت. شدفلور بلند 

  . مكن بود عكسبرداري كند ديدمسيف اله وقتي برگشت زيباترين تصويري را كه 

ميخوام لخت عكس . همه ميگن بدن من قشنگه: گفت. فلور برهنه بر زمين دراز كشيده بود و منتظر عكاسش بود
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  ...بگيرم

  ...قصه زخماتو برام نگفتي:  به سمت دوربينش رفتسيف اله

  

  !خانم! خانم -

  خانم شما خوندن بلدين؟: حامد به دو به او نزديك شد. بچه در بغلش نقي زد. ماندانا برگشت

  چطور؟... آره -

انا حرف ر شاهي او را ميديد كه با مانداصغاگر . حق داشت. حامد ميدانست كه فلور دعواي مفصلي با او خواهد كرد

  .ميزند؟ به تندي كاغذ را به دست ماندانا داد و با سرعت دويد و از او دور شد

  

  تو فكري عزيزم؟:  بارمان به فلور نگاه كرد،در ماشين. ميرفتندنادر  آنها به خانه  ومراسم عقد در محضر پايان يافت

  ...جالبه كه خاله شهال شوهر كرده... هيچي -

  ...س تنهايي نميكنهحاال ديگه احسا... آره -

چرا احساس تنهايي كند؟ ديشب باز با ژانت در اتاقش . فلور فكر كرد كه بارمان احساس تنهايي ميكند؟ با ژانت؟ نه

و از فلور خواهش . با ماليمت گفته بود كه نميخواهد اتفاقي بيفتد. خوابيده بود و به فلور گفته بود به اتاق خود برود

چرا احساس .  نسرين حرف ميزند تلفن با بارمان با كه براي صبحانه پايين رفته بود ديده بودو صبح كه فلور. كرده بود

  تنهايي كند؟

 كهنميدانست . هنوز برادرش را نديده بود. نه تا وقتي كه سيف اله آنجا بود. خودش هم حاال احساس تنهايي نميكرد

به فلور گفته بود كه نميتواني . سيف اله خواسته بود. ه بودميتواند با شاهين كنار بيايد؟ و هنوز چيزي به بارمان نگفت

گفته بود كه او انسان . و بارمان نبايد بداند كه تو پدر مجرمي داري. پس با بارمان بمان. روي من حسابي كني

  .سيف اله گفته بود كه بارمان انسان شريفيست. شريفيست

  .فلور بارمان را دوست داشت
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  .ت ميداشتسالها بود كه او را دوس

و اولين شبي كه با خوابيده بود فهميده بود تنها بارمانست كه ميتواند به او لذت همخوابگي را دهد و نه كس ديگري از 

  .مردان

  

  ميبيني چه لباس خوشگلي پوشيده؟! خاله من فكر كرده دختر هيجده ساله س: بارمان به او لبخند ميزد

خيلي هم خوشگل ! آره: ده ژانت بود گرفته بود و از بين مهمانها رد ميشدفلور دست بارمان را كه در دست ديگرش قال

  !ببينش! شده

عروسي من؟ : كردكر فلور ف.  خاله فلور را بوسيد و عروسي او را آرزو كرد.بارمان به خاله اش نزديك شد و او را بوسيد

  من عروسي كنم؟ پس پگاه چي؟

  .تلفن او را خواستبارمان حتي زنجير ژانت را باز نكرده بود كه 

  !ما بايد زود برگرديم خونه! فلور: پس از گفتگويي كوتاه با تلفن به سمت فلور دويد

  چرا خاله؟: شهال شنيد

  !ولي زود ميايم! فعالً ميريم! م خالهيدزود برميگر -

  چي شده؟: فلور پرسيد. بارمان ژانت را سوار ماشين كرد. فلور پر از سوال به دنبال او ميرفت

  !فقط بيا! اصالً! اصالً نپرس: مان با لبخند ميگفتبار

اين اولين بار بود كه چيزهايي را از بازمان مخفي كرده بود و . قلب فلور در سينه ميتپيد. بارمان تا خانه چيزي نگفت

  .چقدر از خودش متنفر شده بود. ميدانست كه دروغگوي خوبي نيست. حاال از آنها ميترسيد

  !برو ببين كي تو خونه س! برو تو فلور: را باز كردبارمان در خانه شان 

  .حدسش آسان بود. فلور نفس راحتي كشيد

  .ماندانا آنجا بود
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  ...يه پسري اينو به من داد... نميدونم: گفت. ماندانا سعي ميكرد بچه هايش را آرام نگه دارد

  " !حتماً تو را ميكشم حامد": خودشان را ميشناختفلور كپي هاي 

  ...عمداً از روش كپي كرده... شايد يكي شما رو ميشناخته اينو عمداً داده به دستتون... كپيه:  گفتبارمان

  مگه شما خانواده منو ميشناسين كه آگهي دادين؟... حاال -

  .ماندانا من فلورم: فلور گفت. الهه چاي تعارف ميكرد. بارمان به فلور نگاهي كرد و لبخندي زد

. حتي نميتوانست بلند شود.  اش را روي مبل گذاشتهكودك شش ماه.  الهه را پاسخ دهدماندانا نتوانست تعارف

  .ند هنوز جاي شالقهاي سيف اله بر تنش بود: بايد شاد باشد يا نه كهنميدانست

  نميخواي بغلم كني؟: فلور خودش بلند شد

تو ... فلور تو هميشه با ما فرق داشتي:  گفت.نتوانست او را نبوسد. خواهرش را در آغوش گرفت. ماندانا با ترديد بلند شد

  اينجا چكار ميكني؟

  ...ماندانا تو بايد برگردي پيش ننه. من اينجا زندگي ميكنم -

  ...اصغر منو از بابا خريد... اصغر نميذاره... نميشه فلور: ماندانا او را از خود جدا كرد و گفت

  .بابات مرد -

  .ماندانا در جا نشست

با داداشاي دو . با فرانك و ميترا. با خانوادش. توي ده زندگي ميكنه.  ننه حالش خوبه،از وقتي مرده. ردبهتر شد كه م -

  .امير پاشا هم برگشته. تو اونا رو نديدي. قلوم

من ميرم خونه ... فلور: گفت. بارمان حس كرد كه بايد آن دو را تنها بگذارد. به بارمان نگاه كرد. ماندانا چيزي نميگفت

  ...اگه خواستين يه آژانس بگيرين بياين. رناد

بچه چهار ساله اش هم ديگر آرام گرفته بود و به تماشاي طوطي . وقتي تنها شدند ماندانا بلند شد و كودكش را بغل كرد

 دستش را بر شيشه هاي گلخانه ميكشيد كه .رحمت به او نزديك ميشد تا او را به داخل گلخانه ببرد. ها مشغول بود

   .او را به داخل هدايت كردرحمت 
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  اين آقا كي بود؟... فلور: ماندانا گفت

  .بارمان -

  .بيا بريم يه جايي كه كسي حرفامونو نشنوه: ماندانا به رحمت نگاهي كرد

  تو ازدواج كردي؟ با اون؟: ماندانا روي كاناپه نشست. فلور او را به اتاقش برد

  !نه: فلور خنديد

   ننه فروختت؟پس چي؟: گفتماندانا با خشم 

ننه منو بهش سپرده اونم ! همين! من با بارمان زندگي ميكنم كه برم مدرسه! چي ميگي ماندانا؟ نه: فلور عصباني ميشد

  !خيلي! مراقبمه

  .ماندانا كمي انديشيد و حرفهايش را مزه كرد

  ؟حكمت دوستشون داشت! دوقلوها كه گفتي! بگو ببينم -

همينو ! عين من حرومزاده نيستن! من نميذاشتم كسي به ننم دست بزنه! آره: كرد و سيگاري روشن فلور پوزخندي زد

  ميخواستي بدوني؟

  .جمله آخرش را تقريباً فرياد كشيد

انگار .  اما به خاطر خودش بود. ساله اش تند رفته بودچهاردهدر اولين برخوردش با خواهر . ماندانا سر به زير انداخت

  . فكر كرده بود ميدانستاكه ماندانفلور بيش از آنچه 

  فلور پس تو ميدوني؟ -

  !من همه چيزو ميدونم! آره -

  .ماندانا سعي ميكرد كودكش را بخواباند

خطرناكتر از اون ! اون آدم خيلي خطرناكيه! اون كسي كه واقعاً پدرته دنبالته. تو هنوز يه چيزي رو نميدوني. نه فلور -

همه آيندت خراب ميشه ! همه آدماشو بسيج كرده كه تو رو پيدا كنن! فلوراون عزرائيل زنده س ! چيزي كه فكر كني

  !ميخواد تو رو بكنه عين خودش! اگه پيدات كنه
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  تو از كجا ميدوني دنبالمه؟ -

  . به خانه مرتضي رفته بود"كسي"همانروز كه سيف اله براي ديدن . فلور حدس ميزد

ميگفت همتون به من خيانت كردين ولي ! نميدوني با من چكار كرد! نذار تنمو بهت نشون بدم! از من بازجويي كرد -

ميگفت ! اصغر ميگفت چند روزه مرتضي نيست! مرتضي رو سر به نيست كرده! خودتم ميدوني كه من ازت خبر نداشتم

 !فلور من وحشي گرياشو ديدم! معلوم نيست چكار ميكنه!  ديگه جسدشم پيدا نميكنن،وقتي سيف اله كسي رو ميكشه

وقت و بي وقت ! فرياداشو يادم نميره!  وسط اون كوير با مادرمون چكار كرد كههيچوقت يادم نميره... وقتي بچه بودم

ولي وقتي تو به دنيا اومدي يه ! م حروم ميكرد هنصفه شبا غوغايي به پا ميكرد كه خوابو به ماراي بيابون! فرياد ميكشيد

من هيچ جا ! اين زندگي كه من اآلن دارم واسم بهشته! غر تكون نميخورمفلور من از پيش اص! نرم شد! آدم ديگه شد

  !نميرم

  ...ميخواد ببينتت... ولي ننه دوستت داره: فلور كمي سكوت كرد

  !اونم اذيت ميكنه! اگه سيف اله بفهمه من ننه رو پيدا كردم تا اونجا ميره دنبالش -

  .خيالت راحت باشه. اتفاقي نمي افته: فلور لبخند زد

يه كاري ! تو هم زندگيتو بكن! نميخوام بازم سيف الهو ببينم... من هيچ جا نميرم فلور: ماندانا اخمهايش را در هم كشيد

  !اسمتو عوض كن تا پيدات نكنه! كن

  ...اقالً برو ننه رو ببين... اتفاقي نمي افته: فلور باز گفت

اما تو ... انقدر با احتياط اومدم و مراقب بودم كسي دنبالم نباشه... من تا همينجام كه اومدم واسه تو خطرناكه... نميشه -

  !هيچ وقت نميفهمي كجا دنبالتن! آدماي سيف الهو ببينيهيچوقت نميتوني 

  گفتي كتكت زده؟: پرسيد. فلور پدر قدرتمندش را ميپرستيد

  .آخرش خودش خسته شد و دست كشيد. لختم كرد و تا جون داشتم منو زد! آره -

  !ببينم: خمهايش را در هم كشيدفلور ا

خدا كنه ! تو دقيقاً چهره اونو داري: به چهره او خيره ماند. ماندانا كمي لباسش را باال كشيد تا خطر را به فلور نشان دهد
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  !ذات اونو نداشته باشي

  فكر ميكني داشته باشم؟:  ضربه هاي كمربند سيف اله نگاه ميكردفلور به جاي جايِ

  ...خدا كنه نداشته باشي... نميدونم: ي گونه خواهر زيبايش را نوازش كردماندانا به آرام

  ...فكر كنم دارم: و فلور انديشيد

  

  !خوشگل ميشي... اينو بپوش... بيا: به پگاه گفت

  !فلور چه نازه: پگاه به لباس صورتي اي كه فلور هديه اش ميكرد نگاه كرد

  ...مال توئه -

  .الهه سالم و احوالپرسي ميكردصداي نسرين را ميشنيد كه با 

  !فلور چرا اين كارو كردي؟ من خجالت ميكشم -

  !من دوست دارم دوست دخترم لباس صورتي بپوشه: فلور خنديد

  .ميدانست كه حاال نسرين با بارمان تنهاست

  .او هم با پگاه تنها بود

  .تا نقاشي اش كندپگاهش را كه لباس صورتي به تن ميكرد تماشا ميكرد و در ذهن ثبتش ميكرد 

  

  ...اين شاهينه... بيا فلور -

  !پدر نگفته بودي خواهرم انقدر خوشگله: گفت.  اما شاهين او را در بغل گرفت و بوسيد،فلور انتظار نداشت

  !ميخواستم سورپريز بشه! عكستو بهش نشون ندادم: گفت. سيف اله خنديد

  ! تو هم خوشگلي: فلور با انگشت به گونه شاهين زد

  !بچه ها بياين با هم جشن بگيريم -

  ... فلور: دست فلور را گرفت و مقابل خود نشاندششاهين. سيف اله به آشپزخانه رفت تا نوشيدني بياورد
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  چيه؟ -

  ...كار خوبي كردي اومدي -

  ...من خوشحالم كه تو برادرمي -

  ا ماندانا رو كتك زدي؟چر: فلور بي مقدمه پرسيد. سيف اله كنار فلور نشست و او را در بغلش گرفت

  پس اون نامرد از تو خبر داشت؟: سيف اله لحظه اي مكث كرد

تو نگفتي منو ... بعد يه كاري كردم پيدام كنه... ماندانا رو خونه مرتضي ديدم... من تعقيبت ميكردم... گفتم كه... نه -

  پيدا كردي؟

  !ي كمتر فكر دور زدن من مي افتناينجور! بذار مث سگاي احمق دنبال دمشون بدون: سيف اله خنديد

  ...ميترسه. ماندانا برنميگرده پيش ننه م -

  .پس همون بهتر كه كتك خورد: سيف اله كمي نوشيد

  .فلور به اين گفته انديشيد

  چطور ميتوانست درباره خواهرش اينطور قضاوت كند؟

  . به سيف اله حق ميداد،اما بيشتر كه فكر ميكرد

  وست پسرم داري؟فلور تو د: شاهين پرسيد

  !اسمش پگاهه! من دوست دختر دارم: فلور خنديد

  خودشو به خاطر اون خانم زده تيكه پاره كرده نميبيني؟! بله: سيف اله باز براي خودش ريخت

  .باور نميكرد. شاهين از خنده ريسه رفته بود

  

با پاسپورت جعلي از كشور ...  مدت زياديحداقل يه... من بايد برم... بچه ها: اما سيف اله به شادي اشان پايان ميداد

  ...خارج ميشم

  .شاهين و فلور به پدرشان نگاه كردند
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 اون خيلي ...زيادي... ناصر خيلي دهنشو باز كرده... ولي فعالً وقت نيست...  ترتيبي ميدم و شما رو هم با خودم ميبرم-

  ...ميدونسته

  .بچه ها حرفي نميزدند

همون كه به اسم صادقي ... چهار تا چمدون پول تو صندوق امانت بانكه... شاهين: دسيف اله رو به پسر بزرگش كر

  ...فلور... مراقب همديگه باشين...  دوتاش مال فلور،دوتاش مال توئه... گرفتيم

 .شايد فكر كني تو به شاهين نياز پيدا ميكني: موهايش را نوازش ميكرد و او را تماشا ميكرد. نگاهش به سمت فلور بود

فقط ... اما شاهين... تو توي اين دنيا مادرت و بارمانو داري.  شاهين خيلي بيشتر به تو نياز داره كهاما ميخوام بهت بگم

  ...و رو داره كه بهش تكيه كنهت

  .فلور به برادرش كه بي لبخند او را مينگريست نگاه كرد

  ...در مورد ناصر. مراقبش باش فلور -

  .رو كمك شاهين حساب كن:  كه ميگفتكردفلور باز به سيف اله نگاه 

  

  چرا پكري فلور؟ -

  .حامد كمي آب نوشيد

  .  ندارم در مورد ماندانا باهات جر و بحث كنمحال هم... هيچي -

  .قبالً به اندازه كافي با هم بحث كرده بودند. حامد چيزي نگفت

   احساس تنهايي كني؟، بره،چوقت نبودهحامد تا حاال شده وقتي يه كسي كه هي: پرسيد. فلور سيگاري روشن كرد

  چي؟: حامد چشمهايش را جمع كرد

  .آقا ولي دو فنجان مقابل آنها گذاشت

  .نميتوني بفهمي. ولش كن. هيچي -

چه به :  قلبش به تپيدن افتاده بود.فلور بلند شد كه به استقبال مهمان سرزده اش برود. در كافه باز شد و پگاه وارد شد
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  !موقع آمدي

  .دستش را گرفت و او را به طبقه باال برد.  وارد شد پشت سر پگاهپسري

  .پگاه به فلور نگاه نميكرد

  .فلور در جا نشست

  

  !يه وقت مامانم بشنوه! فلور يواش: حامد گفت. فلور تقريباً به حامد حمله كرد

  !نميشنوه! صداي تلوزيون بلنده -

 دارم ت من فقط دوست...من تا حاال... فلور: حامد ميگفت. را ميكردفلور برهنه شده بود و حاال با حامد هم همان كار 

  ...نميخوام به اين زودي

  !احمق: فلور سيلي اي در گوشش زد

  . به تندي لباسهايش را پوشيد و به خانه رفت

  .بارمان حتماً منتظرش بود. سر ظهر جمعه بود

  

  .حاال صدايش را ميشنيد. وي نسرين را شنيده بودب. گوش به در چسپاند.  را نچرخانددستگيره در اتاق بارمان

چرا تا به آن روز مثل احمقها به انتظار اسلحه گرمي نشسته بود؟ كه ميخواست از عالم غيب برسد؟ او . به آشپزخانه رفت

 خواست از پله ها پايين رود اما چيزي چندشش را. به او اطمينان ميداد. لمس دسته چاقوي آشپزخانه را دوست داشت

  ".ديگر نميخواهم اندام زشتت را ببينم كه دور بارمان من ميچرخي": برمي انگيخت

آنطور كه بارمان .  فلور به در و ديوار اتاق دقيق شد.ژانت مقابل تلوزيونش آرميده بود. جلوي در اتاق ژانت ايستاده بود

پس تو فقط برايش يك . ي يك حيوانمجلل برا. او اتاق مجللي داشت.  نبود"فقط يك حيوان"گفته بود ژانت برايش 

 دهانش را ، قالده اشبه ژانت نزديك شد و با بند چرميِ.  به چاقويي كه در دست داشت نگاه كرد. نيستي"حيوان"

  .دست و پاهاي او را ميبست. فلور به مهرباني اش پوزخند ميزد. ژانت با چشماني مهربان نگاهش ميكرد. بست
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  .و بعد بريد

  .گلويش را

  .يشدستها

  .پاهايش

  .توانست شكم لجنش را پاره كند

  .به خوبي

  .خون او برايش عطر خوبي داشت

  

  ".عطر طغيان"

  

  . بيرون كشيدش كه هنوز ميتپيد وقتي سگ خانه زاد بارمانقلب

  

. ي بارمان بودنسرين آنجا زير پاها.  بارمان را به ميان اتاق انداختدر را باز كرد و قلب خانه زادِ. ق بارمان ايستادامقابل ات

  ... زدن در بدونفلور چرا: بارمان به آرامي برگشت

  . در دهانش خشكيدكالم

  .قلب تپنده اي وسط اتاق بود و فلور سراپا غرق خون

  !ميفهمي؟ تو مال مني! تو مال مني! به اون بگو بره: فلور فرياد كشيد

  .چاقو را به نسرين كه فرياد ميكشيد نشان داد

  

  ".بوداو دختر سيف اله "

  . اين مثل برق از ذهن بارمان گذشت و تا مغز استخوانش را سوزاند

  "!من از فلورم ميترسم": ميگفت. مليحه آنجا در آن اتاق نشسته بود
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  .سيف اله با اولين پرواز امروز صبح ايران را ترك كرد

 بود كه هميشه  آلمانييه مانكن.. .پدر عاشق اين دختر بود... ببين فلور: گفت.  فلور گرفت چشمانشاهين عكسي مقابل

 ولي هميشه ...اين فلور ديوونه ش كرده بود... پدر عاشق چشماي آبيش بود... اسمش فلور بود... پدر ازش عكس ميگرفت

تا اين آخرا هم ... ش دارهت پدر هنوزم دوس... اين عشق بوده از اومده، به خاطر ديوونگير باليي سر پدر ه...سر دووندش

  ...هيچكس نميتونه براش جاي اونو پر كنه... دكه شبا اسمشو داد ميزميشنيدم 

  .فلور عكس را گرفت و با شگفتي نگاهش كرد

  

به رنگ صورتي با ختي به تن داشت دختر پيراهن لَ. او دختر بلند قامتي بود كه چشمان آبي و موهاي خرمايي داشت

يك پايش را بر پاي . وهاي رنگارنگ و درشتي به دست داشتالنگ.  و صندلهاي سفيد با لژهاي بلندگلهاي درشت سفيد،

انگار حقيقتاً . ديگر انداخته بود و مقابل پرده اي كه تصوير ساحل بر خود داشت بر روي يك صندلي حصيري نشسته بود

نگاه . دكنار ساحل نشسته و با آنكه موهايش در جا ثابت بودند ميتوانستي حس كني كه نسيمي آنها را به رقص واميدار

  .  در عمق چشمان آبي اش حس ميكردي،تحقير آميزش را به عاشقانِ نامرئيِ لب ساحل نقاشي شده

  .به او لبخند ميزد

  .نامش فلور بود

  پايان
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