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 به نام خدا

 هرناَس
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 ... مهربانان تریِن مهربان اوست و

 

 فصل اول : 

 

 

 با روشن سبز رنگ .بود داده سفارش بهرام به را رنگ این خودش .بود رویش به رو یونیت به سحر نگاه

 نه رنگ، این حاال اما .داشتند نیاز بیماران بیشتر او، نظر به که چیزی .بخشید می آرامش سفید، های کناره

 به صندلی از را نگاهش ، دستشویی در شدن باز صدای .نبود هم داشتنی دوست بلکه کرد، نمی آراَمش تنها

  :ببیند را لبخندش او تا رفت پایین بهرام خیس صورت از کاغذی ی حوله .کشاند بهداشتی سرویس در

  خانوم؟ این رفتش ... دستشویی برم خوام می ساعته یک ...ببخشید -

 :داد تکان کشان سر آه سحر

 ...اوهوم -

  .کرد می روکش باید گرفت؟ وقت -
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 .فرستاد پایین اش شده خشک گلوی از زحمت به را دهانش بزاق .زد می قراری بی با هم باز سحر قلب

 .کرد پرت اتاق ی گوشه ی زباله سطل داخل را مچاله و خیس کاغذی ی حوله و بود او به پشتش بهرام

 :بود شده جمع لبخندش برگشت، هم باز او سمت به وقتی

  !خوبی؟ سحر؟ -

 شان خشکی از بود، زده اش جوگندمی موهای به که آبی .انداخت بهرام بلند پیشانی روی عمیقی خط نگرانی

 قهوه ای اش چشمان و برداشت قدم یک .بود کرده خم پیشانی روی را ابتدایی تار سه دو و بود کرده کم

 :شد تر تنگ

  نیست؟ خوب حالت سحر؟ -

 به لبخند را جواب ی برگه آزمایشگاه، منشی که صبح از .گشت نمی زبانش اما بزند، حرف باید دانست می

 با چشمانش، رنگ عسلی دایره .بود کرده فکر فقط بود، شده تاریک کامال هوا  که حاال تا بود، داده دستش

 او جلوی بزرگ، قدم دو با و شد تر عمیق بهرام اخم .چرخید می اش نشسته خون به سفیدی میان قراری بی

 :گذاشت سحر ی افتاده ی شانه روی را دستش و کرد خم را سرش .ایستاد

  !ترسونی می منو دختر؟ زنی نمی چرا حرف سحر؟ -

 بود، نتوانسته هم رژلب انگار که کشید اش ای قلوه های لب خشکی روی و آمد بیرون آهسته زبانش

  .کند نرمشان

  ...بهرام -

  ...بزن حرف ...عزیزم دلم جاِن  -
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 از دستش .آمد می اش برنزه پوست به الگوستش آبی شرت تی و روشن کتان شلوار .زد زانو جلویش بهرام

 :بگوید وار زمزمه تا کرد پیدا بیشتری اعتماد و آرامش جور این .گرفت را سحر دست و خورد سر او ی شانه

  ... من ... افتاده اتفاقی ... یه -

 :گفت قراری بی با بهرام و افتاد پایین آهسته سرش

  زنی؟ می حرف ...ترسونی می منو داری سحر؟ شده چی -

  ... ام حامله ...من ...اما ...طوری چه دونم نمی کن باور ...خب ...اوهوم -

 آهسته بهرام سر .رسید صورتش بهت به ، شد شل باره یک که بهرام بزرگ دست از اشکش از پر چشمان

 :خورد تکان

  !نبود ما قرار این ... یعنی ...من ها؟ سحر؟ کنی می شوخی من با ...داری -

 دستش آن از بیشتر شاید، تا بگیرد را بهرام انگشتان کرد سعی و انداخت پایین را سرش عمیقی آه با سحر

 :نکند رها را

  ...کردم می رعایت من خدا به ...کن باور ...دونم می -

 :شود تمام اش جمله نگذاشت بهرام ناگهانی شدن بلند

  ...گفتی تو ...بخور قرص گفتم بهت من ... تو گی؟ می چی -

 :کشید فریاد عصبانیت با و برگشت جلوتر قدم دو

  سحر؟ آره دادی بازی منو تو -
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 :شد بلند چرخان صندلی روی از نگرانی و ترس با سحر

  ... حرفیه چه این .. بهرام خدا به نه -

 رفت جلوتر .بلرزاند را سحر دل بود، صریح قدر آن که نگاهی .کرد می نگاهش بهت و ناباوری با هنوز بهرام

 :گرفت بهرام ی افتاده های دست از و

  ... من ... دادم ازمایش دوبار ...چیه جریان اصال دونم نمی خدا به .بودم مواظب قسم مادرم روح به -

  ...نبود ما قرار این ... سحر .... نه -

 : چسباند او به را خودش بیشتری عجز با سحر

  ...مادرم روح به ... خواستم نمی خدا به ...کردم غلط ...بهرام خدا به دونم می -

 و رفت پنجره کنار حرف بی .کشید بیرون او لرزان دست از را دستانش و کرد فوت بیرون  را نفسش بهرام

 لب میان را سیگار نخ یک که طور همان .برداشت را فندکش و سیگار پاکت پنجره، زیر رادیاتور روی از

 را سرش بهرام . رفت جلو بودند، کشیده چشمانش جلوی ای پرده که هایی اشک با سحر گذاشت، می هایش

 به خیره و گذاشت او ی سینه روی بار این را دستش سحر .کرد فوت بیرون را دود و گرفت پنجره سمت به

 :گفت صورتش

  ... دادم نشون بهت .خوردم می قرص ... من ... بهرام کن باور -

  ای؟ حامله طور چه خوردی می قرص اگر ! نکن خر منو -

 :نکرد نگاه او گریان صورت به هم باز و گرفت عمیق را پک دومین
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  ...بودم کرده اعتماد بهت من -

  ...بهرام -

 ی کاسه چشمانش .دادند نمی او به امان ها اشک .کشید سیگار حرص با هم باز و داد تکان را سرش بهرام

 هق هق است، گذاشته جا به خودش از که ای ملتمسانه و وار شلخته تصویر به اهمیت بی .بود شده خون

 :گفت کنان

  ...من ...کار چی خواستم می ...اخه ...خواستم نمی ... من -

  ... کنی اسیرت منو جور یه خوای می تو ... گفتی خودت ...بود چی فکرت دونم می -

 :نداد فرصتی هم باز بهرام اما شد باز تعجب با سحر دهان

 بی تونم نمی من .هستم که همینم من .گفتم بارم صد بهت من ...نیست راهش این ... سحر خوندی کور اما -

  .دونی می دلیلشو خودتم ...بشم هم خوام نمی ...بشم ام بچه و زن خیال

  ...بهرام -

 هق جلوی و چسباند بدنش به را خودش بیشتر سحر . فرستاد بیرون حرص همان با را سیگار دود بهرام

 :بگوید چیزی بتواند تا گرفت را هایش زدن

  ... من ...آخه .خوام نمی ... خدا به ....من ... بهرام -

 :افتاد راه اتاق در دست به سیگار خودش و برود عقب تا زد او ی شانه به دست عصبانی، و کالفه بهرام
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 اینم .. .بودی کرده پیله بد بازم بود وقت چند ...بازیته اینم ... اه ...خدا به ...!خواستم نمی خوام، نمی -

  ...جدیدش

 :گفت کرده اخم و برگشت آن یک

  ؟ آره بهم زنی می کلک داری گی؟ می راست اصال -

 .بود ریخته دورش وار شلخته اش بلوطی موهای و افتاده سرش از بود مطب مخصوص که نخی سفید شال

 نتوانسته وقت هیچ که دختری !بود مطبش ی کاره همه و منشی ، شیک و زیبا سحر همان که انگار نه انگار

 و کرده باد چشمان و رساند او به رو را خودش سست های قدم با .دارد نگه جلویش را دلش افسار بود

 :خورد گره او عصبانی نگاه به سرخش

  ...باشیم طور همین خواستم خودم ... من ...دونم می آخه که من ...خدا به ... که ندارم مرض بهرام ... نه -

  ...دی می بازی منو داری ها؟ گه؟ می چی این پس -

 کنار بهرام .گرفت هم از آن یک را دو هر نگاه مطب، کف سفید های سرامیک روی سیگار خاکستر افتادن

 آواره نگاه و ایسناده جایش سر سحر .گذاشت بلور سیگاری زیر داخل را سوخته نیمه سیگار و برگشت پنجره

 .نبود بهرام برای کمی اتفاق این .ریزد می بهم خبر شنیدن با بهرام قبل از دانست می .بود خاکستر به اش

 رعایت و قرص خوردن با است ممکن طور چه داشت سوال جای هم خودش برای .نبود او هم، مقصر اما

 اتفاق این که بودند کرده مطمئنش بود، خوانده اینترنت از عصر که چیزهایی اما .شود باردار هم باز کردن،

  !ست شدنی
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 و ایستاد سحر به رو .بازگشت قبلش سرجای به عمیقی آه با بهرام تا بودند سکوت در هر ای لحظه چند

 و بود شده عاشقش او که بود داشتنی دوست و مهربان ِِ بهرام نگاهش، نه .کشید باال دست با را او ی چانه

 ...بود خبری ناباوری و عصبانیت آن از نه 

 چون .کردی کوتاهی دلیلی هر به حاال ..خواستی نمی هم خودت واقعا ...اگر ... ست تازه ...خب خیلی -

  داری؟ قبول ...خودتی مسئولش

  !کرد می مهمی کار او باید !شناخت می را زدنش حرف طرز این اما چیست بهرام منظور دانست نمی

  سحر؟ آره -

  ...اوهوم -

  شدی؟ کی پریود فهمیدی؟ روزه چند االن ...قرصه بسته یه ...نیست هم چیزی خب؟ کن سقطش پس -

 بار هر مثل اما .بود کرده فکر مسئله این به هم خودش .کرد می مرور ذهنش در را اول ی جمله هنوز سحر

 :رفت تر باال قلبش ضربان ، قبل

  ... افتاده عقب روز چهار سه ...ست تازه -

 :شد کم بهرام پیشانی روی از اخمی

 دو و خوری می تو باشه؟ ...مطب یارم می فردا گیرم می قرص برات من ... پس خوبه باشه ....خب خیلی -

  فهمیدی؟ . شه می حل چی همه روزه سه

 :شد کشیده بهرام ی تیره و باریک های لب .کرد پایین و باال آهسته را سرش
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  ...برم قربونت -

 :برد تر پایین را سرش و کشید دست او خیس صورت روی دست با

  ...اما دادی سکته منو .. عزیزم -

  .بود خیره بهرام چشمان میان نشسته برق به مبهوت و گیج سحر و کرد پاک را او های اشک

 چه دونی می ...منی دل عزیز تو ... دارم اشنا من .نشد جورم این اگر ...نباش هیچی نگران ... نیست چیزی -

  .دارم دوستت قدر

 :شد حلقه سحر ظریف تن دور دستش یک

 از خدا به وگرنه ... زندگی به بیاد لعنت ...بودمت دیده زودتر سال چند کاش ..سحر میرم می برات خدا به -

  ...نازی این به خوشگلی، این به ...باشه من پیش تو مثل کسی بود هم خدام

 .داشت بدی احساس سحر لحظه آن اما بود عادی رفتارش .شد کشیده کمرش روی بهرام بزرگ دست

 باز را پزشکی سفید روپوش های دگمه دیگرش دست و نیامد کوتاه بهرام اما ، کرد جمع کمی را خودش

 :کرد

 کن باور .کردم می فکر بهت همش ... رفتی زود دیروزم ...که بود شده تنگ برات دلم قدر این ...عزیزم -

  ...کردم دعوا هم آالله با که قدر اون .اصال بودم شده سگ دیشب

  .کرد می باز گردنش دور از را شال حاال و بود مانده پایینی ی دگمه تنها



10 
 

 که کردم می فکر داشتم اتفاقا دیشب . بریزه بهم منو که باشه چیزی یه باید همیشه دونی؟ می منه شانس -

  ...بودی کنارم االن تو شد، می چی

  ... بخوای اگر تو -

 پیش ره می بشه ساله چهارده پسرم ... مونده دیگه سال دو بهت گفتم ... خوام می ...عزیزم خوام می -

  ...بگیرم ازش هم رو ویال و خونه سندای انگلیس، برادرم

 :گفت و آمد تر پایین بهرام سر .کوبید می محکم قلبش ضربان که جایی .بود اش سینه روی بهرام دست

 راحت که این برای آشغال اون و خواستم نمی هم رو بردیا کن باور ..ست بچه با بزرگم مشکل ...دونی می -

 می اصال ... گیره پا دست !مزخرفیه چیز نظرم به بچه اصال ...بغلم انداخت کنه، عملی شو نقشه بتونه تر

  ها؟ کار چی خوایم

 را سرش تا داد قلقلکش گرمش، های نفس و شده اصالح های ریش زبری و بوسید را او گوش و گردن کنار

 :داد ادامه بهرام .کند خم کمی

 رو دیپلمت کردم کمکت االن ببین ...خودت ی واسه مخصوصا کنه؟ می ایجاد مزاحمت قدر چه دونی می -

 اون االن تو ...سحر شی می کسی خودت واسه بعدش ...نمونده بهش چیزی ... دی می کنکور امسال گرفتی؟

  ها؟ من؟ پیش اومدی که هستی پیش سال دو سحر

 :خندید او قرمز های چشم به خیره و گذاشت هایش لب روی ای بوسه

  بریزه؟ بهم زایمان یه با نیست تو بدن این حیف ...جور این حتی ... خوشگلی جوری هر چرا تو .عزیزم -
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 دو هر نگاه .افتاد زمین روی و شد کنده شده، بسته ی دگمه آخرین و کرد روپوش داخل باره یک را دستش

 حرکت، یک با و خندید هم باز بهرام .خورد می چرخ سرامیک روی که بود گرد سفید ی دگمه به ترس با

 :آورد در را روپوش

  ...عزیزم بیا !کرد راحت رو ما -

 اما .زد می حرف بوسید، می را او که طور همان بهرام هنوز .بود کشیده دراز یونیت روی او بعد، ای لحظه

 تاسیس تازه دندانپزشکی مطب وارد کار برای که ای لحظه از ...جا ان جز گشت می جا همه خودش، فکر

 استخدام دید، را او که موقع همان بهرام و کردند می کار برایش دیگر دستیار دو او جز .بود آمده بهرام

 بود شده بهرام های نگاه متوجه اول بعد، ی هفته سه دو .بیاید بیرون بهرام شیک مطب از لبخند با او تا کرد،

 خاطر به تواند نمی بود گفته بهرام .دارد بچه و زن دانست می ...اش عاشقانه های زمزمه کم کم بعد و

 همیشه بهرام که طور آن شان زندگی اما، است کوچک پسرش هنوز و بدهد طالق را زنش مادی، مسائل

 آن دعوا با بار، هر و بود دیده را بهرام همسر آالله، باری دو .نداشت شک هم او البته !بود زهرمار گفت می

  !بود آمده جا

 برای کار همه خودش و بود کرده بیرون را قبلی دستیار دو هر خاطرش به !بود بهرام اول منشی او حاال

  !بود کافی مطب یک کارهای تمام دادن انجام برای او کوشی سخت .داد می انجام بهرام

 چشمان میان عشق، تب .شد بهرام هم سر پشت های بوسه و عاشقانه های زمزمه اسیر اتاق، همین اول، بار

 و وقت هیچ که نیازی عشق، همه این به داشت نیاز ...بود راضی .بسوزاند هم را او تن تا سوخت می بهرام

  !نداشت آن از قبل زمان هیچ
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 از قبل و رساند مترو ایستگاه تا را او همیشه مثل بهرام .آمدند بیرون مطب از بهرام، همراه بعد، ساعت نیم

 :گرفت سمتش به تومانی پنجاه تراول چند شود، پیاده ماشین از که آن

 کم یه خودت برای ...نداری صورت به رنگ .کنم خرید کم یه برات خواستم می ... شده دیرت گفتی ببین -

  باشه؟ بخر خودتم اما خرم می برات فردا خودم حاال ... بخور بخر اینا پسته باشه؟ کن خرید

 :کشید تر جلو را اش ای سرمه ی مقنعه و زد لبخندی سحر

  ...خودم دارم .خواد نمی مرسی -

 :چپاند او مشکی کوچک کیف داخل را ها پول بهرام

 خرید بریم باشه یادت راستی یاد می تابستون داره !دیگه داری !نداری گفتم من انگار !گی می یاد می بدم -

  ...روز یه کنیم

 دوست و کامل نظرش به که مردی تنها .بود مرد این عاشق او افتاد، می اتفاقی هر .شد تر بزرگ سحر لبخند

 :آورد جلو محبت با را سرش که خواند را ذهنش انگار بهرام .بود داشتنی

  باشه؟ .دارم دوستش من که هستی موجودی عزیزترین و تنها تو بدون، ...من عشق برو -

  ..باش فقط ... زیاده خیلی من برای طور همین هستی که همین ... بهرام دارم دوستت خیلی منم -

 :گفت کنان نوازش و گرفت دست میان محبت با را دستش بهرام

 می وجدان عذاب هی هستم االله پیش کشم نمی خودمم دیگه کن باور .ام تو برای من ...منی عزیز تو -

  !احمقو روانی ی زنیکه ...نزدم دستم بهش ساله یک کن باور ....اما .کنم می خیانت تو به دارم که گیرم
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 :گذاشت دستش پشت ای بوسه و برد باال را او دست بهرام . انداخت پایین را سرش آهسته سحر

 فردا باشه یادت ...نیست هم هیچی .خرم می قرص برات فردا .نباش نگران ...منی عشق .. منی عزیز -

  ! هفته دو تعطیله مطب بگی و مریضا به بزنی زنگ اومدی،

 :کرد نگاهش بهت با سحر

  چی؟ واسه تعطیله؟ -

 :زد چشمکی بهرام

 می که تو . بگذرونیم خوش کم یه خوام می ... بعدم ...کنی استراحت بعدش کم یه شما هم که این واسه -

 بگردیم؟ رو اطرافش و تهران روز چند حداقل ..مسافرت بیای من با تونی نمی و ده نمی اجازه برادرت گی

  خوبه؟ ...موندیم شده خراب مطب اون تو بس از مردیم

 بود، کرده مطب از امدن بیرون از قبل که مالیمی آرایش .نشست سحر عسلی چشمان میان خوشحالی برق

  .داد می نشان داشتنی دوست و زیباتر را سفیدش و گرد صورت هم باز

  بگردیم؟ بریم -

 دوست که خریدم شاسی ماشین یه بازم فروختم، رو ماشین این بودم، نگفته بهت تازه .دوتایی... دیگه اره -

  ! دوردور یه بریم گرفتی گواهینامه که حاال !داشتی

 :خندید خوشحالی با سحر

  خریدی؟ چی ... عالیه وای -
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  !شده نه ساعت .شه می دیرت که برو حاال !سورپرایزه اون دیگه -

 که بود شنیده بهرام از خوشی خبرهای قدر آن اما کشاند بیرون تاریک هوای به را سحر نگران نگاه زمان،

  !رسد می کی نبود مهم برایش اصال

 . بینمت می فردا پس ... باشه -

 :گذاشت هم روی را چشمانش بهرام

  ...خودت برای کنی خرید نره یادت ...بینمت می ...باش خودت مراقب برو -

  ...باشه -

 همچنان شود، مترو ایستگاه وارد او تا و داده پایین را شیشه بهرام .شد پیاده ماشین از و برداشت را کیفش

 صبح عصبی و ریخته بهم حال برعکس .کشید عمیقی نفس رسید، برقی پله روی که پایش .کرد می نگاهش

 مانع چیزی خواست نمی .داشت حق بهرام .بود خوب حاال بود، کرده امروز و دیشب که هایی گریه و

 را رویایش افتخار با تواند می او و رسد می پایان به انتظار روز، یک که این فکر از .باشد اش خوشبختی

 ذهن در بود، دیده را بهرام که اولی روز از که رویایی .شد می پولدار دندانپزشک یک همسر .کند واقعی

  ...بود گرفته پا اش ساله بیست

** 

 

 :بکشد پر لبخندش تا داد او دست به را قرص الومینیومی ی ورقه بهرام
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 یادت هم نویسم می برات بده رو برگه اون اصال !کن گوش خوب خوری می گم می که طوری این ببین -

  ...نره

 بهرام .گذاشت او جلوی پشت به و برداشت بود، نوشته را بیماران از یکی تماس شماره که ای برگه سحر

 :داد توضیح هم او به نوشت می که طور همان

 دهنته تو شه حل قرص کنی می صبر و زبونت زیر ذاری می یعنی ...خوری می زبونی زیر یکی اول ببین -

  ... هم با باید تاشو دو بعد ؟ خب

  : آورد تر پایین را سرش و گفت برگه از چشم

  ...تونی نمی اگر ای؟ متوجه ... کنی استفاده واژینال باید خب؟ شیاف مثل ببین -

  آخه؟ قرصو -

 و برد پایین را صدایش باز نبود، مطب کسی که این با .گذاشت بهرام های لب روی لبخندی سحر تعجب

 :گفت

  خب؟ کن استفاده گفتم که چیزی طبق ، نباش نگران تو !قرصو آره -

  .بشه تموم قرص تا نه تا کن تکرار جور همین دوباره بعد ساعت نیم بعد ... باشه -

 می فریاد هم چشمانش از که چیزی . بود کرده هراسانش و نگران کامال شنید می که جدیدی های حرف

 :زد

  !بهرام میرم می هم؟ با قرص؟ تا نه -
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 :خندید سرخوشانه او برعکس بهرام

 بعدا شد، خوب که حالت ، شدی که راحت !دادم پول بابتش قدر چه دونی می .ست شده تضمین بابا، نه -

  !خانم خوشگل ها برام کنی جبران باید

 :داد ادامه بود، شده تردیدش متوجه که بهرام .کرد نگاه رنگ ای نقره ی بسته به او، جای به سحر

  خب؟ شه می تموم چیز همه ... بذاری زبونی زیر که آخرو قرص -

  مطمئنی؟ نداره خطر -

 خوام نمی ... وقت اون مطب بریم شیم می مجبور نکنی کارو این اگر ببین . پرسیدم چیه؟ خطر ...بابا آره -

 تو پس .خریدم رو قرص این همین واسه ...خب بشی اذیت تو خوام نمی من ..یارن می سرت بالهایی چه بگم

  عشقم؟ باشه کن اعتماد بهرام به .نباش نگران هم

 :گفت سحر .برگرداند را بهرام سر مطب، آیفون زنگ صدای

  ...داشت وقت ... ربیعیه آقای -

 : ایستاد صاف اهی با بهرام

  ... نره یادت که کیفت تو بذار رو برگه اون و قرص .. باشه -

 :داد ادامه در، زدن با و رفت ایفون سمت به

 االن !اون آخه که نیست چیزی ... نداری هم خونریزی دیگه شنبه تا بدی انجامش اگر ست، پنجشنبه فردا -

  ...نباش نگران هم تو پس .کردم فکر خیلی دیشب . نیست بیشتر هفته هفت شش
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 .بود باال ی طبقه به آمدن حال در که انداخت آسانسوری و راهرو به نگاهی و کرد باز هم را مطب چوبی در

 :گفت و زد چشمکی رسید، سحر نگاه به چشمش که زمانی

  ... بزن زنگ مریضا ی بقیه به نره یادت .کنم می حماییت .هستم من .دور بریز رو ترست -

 تصمیم هم فکر همین با و بود بهرام به اعتمادش تمام !انداخت کیفش داخل را بسته ربیعی، آقای ورودبا 

 آخر کاری روز .ندارد برایش خطری دانست می حتما و بود پزشک خودش بهرام .بگذرد اهمیت بی گرفت

 ی فاصله او تا گذاشت مترو ایستگاه دوباره را او .شد تمام بهرام های صدقه قربان و ها بوسه با هفته

 گفت و زد زنگ امین که بود نرسیده آخر ایستگاه به هنوز .بگذراند طور این را مطب تا خانه کیلومتری

 جز جوابی گذاشت نمی ترس، و احترام اما نداشت را دیدنش ی حوصله اصال .است منتظرش مترو جلوی

 بود، کرده جدا خیابان از را مترو محوطه که هایی نرده کنار دقیقا آمد، بیرون که ایستگاه از .بدهد او به چشم

 او امین بین تیز چشمان که طور همان اما بود شده تاریک تازه هوا .بود ایستاده سفیدش آپاچی موتور با امین

 مشکی رکابی روی همیشه مثل امین .کرد کج سمت آن به را مسیرش هم او کرد، روشن را موتور و دید را

 :شود دیده تر بزرگ آلودش گوشت های لب تا زد لبخندی دیدنش، با . بود پوشیده پیراهنی رنگش

  !خانوما خانوم طوری چه -

 را موتور گاز، یک با امین شد، که سوار .برساند او پشت را خودش تا گرفت بازویش از و زد لبخندی سحر

 امین .داد می نوازش را صورتش بهاری، خنک باد .بگیرد پیراهنش از محکم ترس بااو تا آورد در حرکت به

 :بود داشته نگه را موتور فرمان دیگر دست با و گذاشته پایش روی را دستش یک
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 توی رو جا همون یام می صحبتا، این و هست مریض و رسم می دیر بگی و بزنم زنگ االن گفتم ؟ خبر چه -

  !کنم می خراب زپرتیش دکتر سر اون

 :بشنود بهتر را صدایش تا برد او ی شانه نزدیک را سرش سحر

  ؟ !دنبالم اومدی خبر؟ چه تو .داشتیم تر کم مریض اتفاقا امروز -

  خانوممون؟ آبجی دنبال بیایم داره اشکال !برم تو با گفتم ...جاها این داشتم کار -

  !داند می خوبی به را او منظور نیاورد خودش روی به کرد سعی و کشید آرامی آه سحر

  . نکنه درد دستت -

 :کرد مرتب را اش ریخته بهم موهای آزادش دست با و خندید بود، شنیده را آهش که امین

  !قرار سر ببرمت خوام می داره فرق شبا همه با امشب !ها کنی بد فکر مدیونی -

 :برد جلو بیشتر را سرش مبهوت، سحر

  چی؟ قرار قرار؟ سر -

  !عاشقونه قرار -

 بود، وقتی چند که امروز نه زد، می فریاد چشمانش از خوشی .کرد بیشتر را موتور سرعت و خندید بلند امین

  .کند می زندگی قبل از تر متفاوت کمی برادرش، بفهمد توانست می

  جدیه؟ واقعا ...داداش بودی نگفته !عاشقونه قرار !اوه -
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 های دایره همرنگ چشمان امین .زد می برق لبخندش ، موتور کثیف ی آینه در اما خندید نمی دیگر امین

 :گفت و کشید عمیقی آه .بود عاشقانه های خواستن از پر ،او چشمان عسلی

 .بزنی حرف باهاش و ببینیش بتونی که هستی بزرگ قده این تو کردم فکر یعنی ..اما ...سحر دونم نمی -

 اون از ..ها راحت خیالت ... سره تاج که ندارم بیشتر آبجی یه بهش گفتم ... حله ... بگه ابجیم اگر گفتم یعنی

  ... مون عوضی داداش اون زن مثل .گم می چی که گیری می . بیاره در بازی عوضی بخواد نیست هم دخترا

  ...خیال بی -

  .. سگ ...تاشون دو هر ... جهنم به شه گم بره ...خیال بی ... آره اما !شه نمی ساالد که خیار بی -

  !امین دیگه کن ول بابا -

 رد برای و بودند شده اصلی های خیابان از یکی وارد .داد تکان آهسته را سرش و کشید عمیقی آه امین

 ی ویژه خط وارد تا کرد رد ها ماشین میان از سختی به را موتور امین ها، خیابان غروب ترافیک کردن

 :گفت سحر .بشوند اتوبوس

 حال به وای ترسم می شم می سوارشون من .یان می سرعت با اتوبوسا .خدا به ری می وری این خطرناکه -

  .بشه رد جا این از بخواد که اونی

 حاال !بیست هم داداشت فرمون دست !دیگه موتوره .باش خاکی بابا !ها داشت فرق ژنت اولم از تو . اوه اوه -

  !طوریه؟ چه و کیه ازم پرسی نمی جاش به

 :کرد نچی هایش، لباس دیدن با که کند درس را اش مقنعه خواست . گرفت اش خنده سحر
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  ... جور این زشته .کردم می عوض لباس منم خونه رفتیم می خب .بابا تو دست از -

  :کرد توقف ، بود ایستاده ایستگاه در که اتوبوسی پشت امین

 خوشگلی تو بینه می ! نیست که خوشگل تو قد .دختر این گناهه بعدش !بابا نیست که عروسی !باش اینو -

  !کنه می حسودی خوام، نمی خوشگل شوهر خواهر من نه گه می یهو

 :زد امین پهلوی به ای ضربه سحر و جهید جا از او ی باره یک گاز با موتور

  .نیست بد . داغونه اوضاعم خیلی اخه !دیوونه -

  ... فهمی می ببینیش . بیچاره خاکیه .بابا نه -

  ... امین شدی دوست باهاش کجا از -

 :کشید بیرون لی شلوار تنگ جیب از زحمت به را کنت کوچک سیگار پاکت و داد تکان سر خنده با امین

 ..اومده خوشم ازت گفتم دیدمش یهو !کنیم بازی زید جور این خوره نمی ما کالس به !بابام چیه دوست -

  !بابا ست اهلل بسم اول تازه !گوشش تو زدیم دیگه ...یاد نمی بدش هی اونم دیدم

 و آورد در را سبزی قیمت ارزان فندک ، جیبش در پاکت گذاشتن با و داشت نگه هایش لب میان را سیگار

 : گفت ها ماشین شدن رد از نگران سحر سیگار، کردن روشن به کرد شروع

  .باش مراقب میدون به رسیدیم -

 میان از را موتور مهارت با و برداشت هایش لب میان از را سیگار انگشت دو با امین شد، روشن سیگار

 :کرد رد ها ماشین
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 ترسم می بیشتر یای، می ری می مترو این باتو  !رسونمت می سالم منی، کنار تا !جون دختر نباش نگرون -

  بود؟ راست کشته خودشو یکی گفتن روز اون !خدا به

  ...که بوده راست حتما ... نشنیدم ...دونم نمی -

 خوبه هم وقتی یه ...خدا به .خالص و کشه می خودشو آدم یهو ...دیگه اما آخرشه دیگه برسر، خاک آره -

 له قطار زیر ندازن می خودشونو رن می !بخور درست اما بخور، خوری می گوه داری ، انتر بگو خب اما ...ها

  ... از هاشونو تیکه باید میشن

  ...شد بد حالم بابا نگو خدا رو تو اه -

 :گرفت سیگار از عمیقی پک خنده با امین

  !نگم اراجیف من ما، عشق از که پرسی نمی تو -

 :گذاشت او ی شانه روی را اش چانه خنده با سحر

  چیه؟ اسمش راستی خوشگله؟ .کن تعریف ...خب -

  .شد تازه داغم ... وای ... اسمش .. سحر ...اوه -

 :گفت دود، فرستادن با زمان هم و گرفت سیگار از عمیقی کام هم باز

 دیوونه سحر، جون ...شد تموم !کات و گفت دوباره هی اونم ... بگو دوباره گفتم هی !ها کرد نابودم اسمش -

 جور یه المصب اونم اخه .یاد می خوشم هاش خنده از گفتم خودش به !ها بهش نگی البته ...شدم اسمش ی

  ... اه !سینه تو ُبره می آدم دل ، خنده می
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 :کرد زمزمه ، برادرش عاشق حال برای خوشحال سحر .رساند هایش لب به را سیگار باز

  ... بشه خیر که ایشاهلل -

  ...شه می حتما -

 یک امین .بگیرد نادیده را برادرش خوش حال نیامد، دلش اما بزند را ذهنش منطقی حرف خواست بار چند

 :گفت باره

  ! هستی -

  !دیگه هستم آره -

 :خندید بلند امین

  !هستی اسمشه ! دیوونه نه -

  هستی؟ -

  ... داره اسمی چه ...دختر ببینی می ...هستی ... آره -

  ....خانوم هستی این نداره ات تازه کار به ربط .... ببینم ... امین داره باکالسی اسم چه -

 :کرد پرت خیابان به بلندش ی خنده با را سیگار ته امین

 ایشاهلل .خوندی درستو بازم خوشحالم ...شدی حیف خدا به .دختر هوشی با قدر چه تو که برم قربونت اخ -

 بری دیگه ذاشتم نمی نبود، خوندنت درس همین اگر خدا به... بشی دکتر خانم خودت واسه بدی کنکور

  !دکتره این پیش
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 خانم هستی مورد در حاال که البته !زنی می تیپ بیشتر دیگه دونم می فقط من امین؟ چیه کارت این حاال -

  . باشه کار خاطر واسه تیپت دارم شک گفتی

 :بچسباند امین بزرگ تن به محکم را خودش او تا زد دور سرعت همان با را بزرگ میدان امین

  ...ترسم می ...امین یواش -

  !که بمیرم خوام نمی دارم آرزو هنوز خودم راحت، خیالت -

  بگی؟ کارت مورد در خوای نمی ...جون از دور -

 صفدر اون خاطر به نیست الزم دیگه ... تمیزه ... خوبیه کار منی؟ نگران همش چرا تو .دختر نیست هیچی -

  . کنم فرار مامورا ترس از .بزنم اتیش و آب به خودمو فروشی خرده و شرف، بی

  خوبه؟ کارش ... این یعنی -

 که زمان همان از .بیاورد زبان به را بود مشغول آن به پیش سالها از برادرش که کاری خواست نمی هنوزهم

 تنها .رفت تهران از همسرش همراه و کرد رها را دو آن بزرگترشان، برادر رضا، محمد و شد اعدام پدرشان

 از یکی در ، متری دو و اهپنج قدیمی ی خانه یک داشتند، ساله چهارده امین و ساله هشت سحر که چیزی

 ...فقیر و تنها ، آواره .بود نفر، دو آن خود شبیه ای محله در قطاری های ریل پشت دراز، و باریک ی کوچه

 اما !شود مرد باره یک امین تا شدن گو جواب نبود، ها آن از بهتر وضعشان که هایی همسایه از گرفتن صدقه

 بار اولین از و !پدرش؟ بد ی سابقه با هم آن داد، می کار امین مثل رنجوری و اندام الغر پسر به کسی چه

 را برنجش ی دانه آخرین تا هدافتا برق چشمان با دو هر و آمد خانه به کوبیده کباب پرس یک با امین که

  !چیست امین کار ، دانست می سحر خوردند،
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 جور این دارم حیفه گفت دید، منو یکی اوردم شانس .نداره هیچی درگیری .خدا به تمیزه خیلی ... خوبه -

 !هستی بابای به کرد معرفی منو اون !انتر یه خاطر واسه کنم می فروشی خرده

 را موتور بزرگی چنار درخت کنار بعد، ای لحظه و کشاند رو پیاده به را موتور زد، می حرف که طور همان

 :کردخاموش 

 

  ! بریم -

 :گفت و کشید اش مقنعه به دستی .آمد پایین موتور از رستوران، دیدن با و چرخید سحر چشم

 .کشم می خجالت .اومدم جور این من زشته -

 خوام می عمد از .کردم تعریفتو کلی من . خوبی هم خیلی که برو !خانم سحر نساختی اومدی !بابا ای -

  .دارم خواهری چه ببینه که ببرمت

 ها، کناره از که موهایی به و تر جذاب را صورت امین ریش، ته .زد امین بزرگ ی خنده به لبخندی سحر

 سوییچ .زد می برق نورانی ی ستاره دو مثل هم، تاریکی همان در چشمانش .آمد می بود، شده کوتاه کامال

 که میزی در دختری شدند، رستوران وارد وقتی .کرد راهنمایی جلو به را او دست با و برداشت را موتور

 ، قبال را او بهرام .آمد می رستورانی چنین که نبود بار اولین .شد بلند جا از بود، رستوران شیک سالن انتهای

 باید و بود کیفش در قرص .کشاند هم در را هایش اخم بهرام، یاد !جا این از تر شیک خیلی بود، برده جایی

 چند جنین و بهرام دیگر برد، جلو محبت با را دستش هستی که زمانی و کشید عمیقی نفس .خورد می فردا

 بهرام مطب در که شهری باال های دختر شبیه .بود جذابی و زیبا دختر هستی !کرد فراموش را اش ای هفته
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 قاب را صورتش طرف دور اش، دودی زیتونی ی کشیده سشوار موهای و بود بیضی صورتش .بود دیده زیاد

  .بود بازی نیمه سرخ گل شبیه آتشی، قرمز لب رژ با کوچکش های لب و کوچک بینی .بود گرفته

 یک سوییچ هستی وقتی مخصوصا .کرد برابر هزار را اش شادی امین خوشحالی چیزی، هر از بیشتر گرچه

 !بوسید را هستی دست او، جلوی که طوری .بود شده رویا امین، برای چیز همه دیگر .داد امین به را ماشین

 می راحت ناخواسته جنین این دست از .آورد یادش به هم باز را بهرام دید، می که ای عاشقانه های لحظه

 ، کرد می را ادعایش که مالی به توانست می هم بهرام و سالها این تمام مثل کرد می صبر کمی بعد شد

 تصور ...همیشه برای عاشقی خوش های لحظه و ماند می او ... بعد .شد می روشن هم پسرش تکلیف .برسد

 دانست می اصال .داشت خبر اش زندگی ماجرای از خوبی به بهرام .بود زندگی آخر برایش بهرام، کنار بودن

 برابر هزار برایش را بهرام ارزش بودن، عاشق هم باز و تلخ حقیقت فهمیدن همین و کند می زندگی کجا

 آرامش همان با تا کرد تر رنگ پر را ذهنش رویای ، خوب شب ...بدهد تن اش خواسته هر به تا بود کرده

  !نکند درنگ بهرام ی خواسته دادن انجام برای و برود خواب به

 

**  

 

 

 بود، گفته او به پیامک با تنها و بزند حرف او با توانست نمی بهرام .گذاشت زبان زیر درد با را قرص آخرین

  !جور؟ چه اما !کند تحمل و ست طبیعی حاالتش ی همه
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 به .بود آمده سراغش تهوع حالت هم باز .شد بلند جا از زحمت به و شد می بیشتر لحظه هر شکمش درد

 نخورده صبح از پنیر، و نان لقمه چند جز چیزی .کند کنترل را خودش نتوانست دیگر بار این و رفت حیاط

 جا همان .نبود تلخ صفرای جز چیزی دیگر حاال .بود آمده بیرون اش معده از قبل دفعات هم همان که بود

  .بود ماجرا قسمت بهترین این و آید نمی امین دانست می .زد تکیه انباری در به حیاط، ی گوشه

 می دستشویی به باید .چرخاند می دائم را هایش روده و شکمش داخل انداخته دست کسی کرد می حس

 ایرانت را حیاط دور تا دور جوری امین .بیفتد انباری آهنی در کنار باز تا رفت سیاهی چشمانش اما رفت

 پهن اش رفته رو و رنگ های موزائیک تن روی را اش اشعه توانست نمی هم آفتاب حتی که بود کشیده

 چشمان هم و بودند زیاد همیشه امین شغل به توجه با که سارقینی برای هم !بود راحت خیالشان اما .کند

  .بود شده جمع کشیدند، می سرک شان خانه به که نامحرمی

 

 زحمت به .آید می بیرون تنش از درد با و یکی یکی شکمش اعضای کرد می احساس .آمد نمی در نفسش

 که خونی دیدن اما .برساند حیاط ی گوشه دستشویی به را خودش تا ایستاد و گرفت انباری در قفل از باز

 خودش همراه هم را کم جسارت همان بود، مانده جا زرد های موزائیک تن روی بود، نشسته که جایی دقیقا

 با حتی بهرام، قول به که کوچکی خیلی جنین جای به است جانش کرد می حس .افتاد زمین روی باز !برد

 .بست چشم بود، زمین روی سرش که طور همان لحظه چند .شود می خارج بدنش از شد، نمی دیده چشم

 خوشی عطری و بهاری مطبوع نسیم بود، کشیده بام پشت و دوم طبقه تا را خودش که انگوری درخت سایه

 مادر که ای خانه بود، شان خانه !دیگری مشکل نه و دیگر داشت درد نه .گرفت جان جلویش باره یک

 که اندازی زیر روی بود نشسته اش ای پارچه عروسک .آمد می قرمه سبزی کردن سرخ بوی .داشت
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 . داشت دیگر پرت و خرت چند و شکسته سبد یک کنارش .بود دوخته کهنه های لباس از مادرش

 با او و زد صدایش همسایه دختر .کند خوبش مادرانه، محبت با خواست می او و بود شده مریض عروسکش

 ... خانه مادر، نیک، پیک .شد منفجر چیز همه باره یک و ...رفت بیرون خانه در از عروسک، برداشتن

** 

 با که داد هایی بچه هیاهوی به گوش و شد خیز نیم کمی .کرد باز هم از وحشت با را چشمانش ترقه صدای

 رسید انبار به خانه طوسی در از چشمش .داد می فحششان آقا، ممد و گذشتند می باریک ی کوچه از خنده

 پیش بهرام .نبود مادر مرگ و ذهنش ی کهنه ی خاطره از خبری دیگر !بود شده خشک که خونی بعد و

  .داد می امید آینده به را او و نشسته چشمانش

 امین رسیدن .شد می بلند سریع اما باید .بود شده هوش بی یا رفته خواب به جا آن مدت چه دانست نمی

 باالی از هم بازیگوشش های اشعه که بود رسیده جایی آفتاب .خواست نمی اصال را اوضاع این در هم آن

 شده خشک هم دامنش و زیر لباس روی خون .شست را حیاط و کرد باز را آب شلنگ .بودند رفته خانه

 می ضعفش به خون، های لخته دیدن .رفت خانه کوچک حمام به شد، راحت حیاط بابت که خیالش .بود

 و کمر درد آمد، بیرون که حمام از .کند پاک نجاستشان از را خودش زودتر چه هر خواست می اما انداخت

 عصرگاهی، خنک نسیم .خورد ایبوپرفن قرص یک هم باز بهرام، قبلی ی توصیه به و بود شده شروع شکمش

 نه و داشت پیامی نه .کرد کز خانه ی گوشه دست به موبایل و کشید خودش دور پتویی .انداخت لرزش به

 و بگوید دردهایش از تا نداشت را کسی کرد؟ شد می چه اما .آورد درد به را دلش تنهایی، و درد ...تماسی

 تا بود میانشان قرار این .بدهد هم پیام نباید دانست می .کند صحبت امروز تواند نمی بود، گفته هم بهرام
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 که ها جمعه و ها پنجشنبه جز به هفته روز هر .نداشتند کار این به هم نیازی وقت هیچ .کند شک آالله مبادا

  .بودند هم همراه بود، تعطیل مطب

 می بهتر را حالش خوابیدن کمی شاید .زد تکیه پشتی به را سرش و انداخت کنارش حوصله بی را موبایل

 غم و اخم کم کم تا کرد مرور بسته چشم طور همان را بود گذرانده سر از پیش ساعت چند که اتفاقاتی .کرد

 دوست را اسم این قدر چه .بود شدن مادر قدمی یک در او شد، نمی باورش .بنشیند جانش به باره یک

  .بود کشته را اش بچه خودش، دست با حاال ... اما شود؟ مادر روزی نبود، آرزویش مگر ...داشت

 را موبایلش بود؟ آمده دلش طور چه .ماند خیره سقف ی گرفته نم زرد ی لکه به اش زده وحشت چشمان

 کم بعد ... ای هفته هفت جنینی عکس .کرد باز بود کرده سرچ اینترنت در که ای صفحه آخرین و برداشت

 مهمان را اشک بود، خوانده که چیزهایی ...هشتم و سی ی هفته به رسید تا خواند را صفحات همه کم

 به اش گریه هق هق صدای داد اجازه و گذاشت شکمش روی آهسته را آزادش دست .کردند صورتش

 بود مادرش شکم در هنوز که خندانی جنین تصویر شست انگشت با .برسد هم خانه های دیوار آشنای گوش

 : کرد نوازش را

 هم بابایی ...شه می درست چیز همه ...بهت دم می قول ...اما .بود من تقصیر ... همش ...ببخشید ...عزیزم -

 یای می تو دوباره ... وقت اون و کنیم می زندگی هم با ... شه می درست ... بده خیلی زندگیش .نیست مقصر

  !من دل تو

 با و دانه دانه را هفته هر های عکس .نشست اش خورده ترک لب روی اخم، و اشک همه آن میان لبخند

 ...بود کنده جانش از رحمی بی با که بود کوچکی موجود گیر در فکرش تمام و کرد می نگاه مادرانه نوازشی

 بلند خواست و کرد خاموش را موبایل .انداخت شماره به باز را نفسش خانه، در پشت موتور توقف صدای
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 جا از دیوار کمک با هم باز تا شد زده خانه زنگ . نشست جایش سر اجبار به و رفت گیج سرش اما شود

 زمین روی باز جلوتر کمی و بست چشم !بود رفته گردبادی داخل چیز همه چشمانش جلوی ... اما شود، بلند

 .بود گنگ و مبهم چیز همه گرچه رسید گوشش به امین صدای بعد و خورد صدا دوباره در زنگ .نشست

 می .انداخت رنگ ای سرمه فرش صورتی و سفید روی و رنگ بی های گل و لباسش به نگاهی ناخودآگاه

 فرش اما کرد باز و بست محکم را هایش چشم .بود نگران باز اما است شده تر کم اش خونریزی دانست

  .بود تمیز

 را سردرد یا سرماخوردگی و بکشد دراز توانست می .گشت برمی سرجایش به حداقل و شد می بلند باید

 آن .کوبید می وار دیوانه قلبش .زد تکیه پشتی به و برداشت را پتو .کشید جلو آهسته را خودش ...کند بهانه

 امین صدای !چسبید را بلوز طرف دو محکم تنش، گلدار بلوز های دگمه شدن باز ترس از که عمیق قدر

 عمیقی اخم به امین، خندان صورت و شد باز پایین ی طبقه اتاق تک در سرانجام که این تا شد تر نزدیک

 :رسید

  تو؟ مریضی سحر؟ شده چت -

 هستی .داد تشخیص برادرش کنار را ای سایه که بزند حرفی خواست کشید باال اش چانه زیر تا را پتو سحر

 گفتند می چیزهایی .بودند کنارش دو هر .شد اتاق وارد سریع دیدنش با و بود آمده جلوتر امین، ی جمله با

 گفته او بروند، دکتر بود کرده اصرار امین بار هر فقط .نداشت خوبی حال اما بود، داده جوابی احتماال هم او و

  !تمام و است خوب بود،
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 وقت دیر تا هستی .باشد داشته مبهم تصویری شب، آن اتفاقات باقی از تا کرد اش آلوده خواب ضعف،

 گرم را چشمانش خواب کم کم فقط چه، و طور چه نیست یادش .بودند خورده شام بعد .بود مانده کنارشان

  !خوابید بند یک فردا صبح تا و کرد

 نمی مطب که این و جمعه روز یاداوری با و کرد ساعت به نگاهی .نبود امین شد، بیدار خواب از که صبح

 سریع گرم، و غلیظ مایع جریان بعد و کرد حس شکمش زیر که  دردی احساس اما غلتید تشکش در رود،

 ماهانه های دوره سر را شکمش و کمر های درد قبال .نداشت تعریفی دیروز از حالش .کرد بلند جا از را او

 چند را ضعفش رنگ، سیاه های لخته و غلیظ خون .بود تر متفاوت بسیار اوضاع بار، این اما بود کرده تجربه

 به هم باز !بودند وقتی چه تا اصال و رفتند کی دانست نمی ...هستی نه و بود امین از خبری نه .کرد می برابر

 از آهسته را موبایلش گوشی .کرد نمی حس خوردن برای اشتهایی اما داشت ضعف .برد پناه پتویش و تشک

 گشت می فرهادی دکتر اسم دنبال زده، ذوق ، آمد برایش آنی به پیام یک .کرد روشنش و آورد در شارژ

  !بود امین پیام اما،

  "بهت دم می جیگر سیخ چهار برمت می یام می غروب . برم باید من . بخور صبحونه شدی بیدار اگر سحر "

 آخر این .کرد نگاه پایین تا باال از بار چند را ها پیام کوتاه لیست هم باز اما نیست دیگری پیام دانست می

 چند های جنین های عکس به خیره هم باز اما چرا نفهمید !جور این نه اما بودند، عادی تنهایی های هفته

 دراز جا همان برسد، امین که غروب تا .کرد چشمانش مهمان را اشک ناراحتی، و درد ، باز و شد ای هفته

 به داد ترجیح .شود خارج خانه از خواست نمی وضع آن با اما ببرد بیرون را او که کرد اصرار امین .کشید

 شنبه صبح .شد تمام هم دوم سخت شب .بگیرد سنگر پتو زیر همچنان سرماخوردگی، و سردرد ی بهانه

 بود کرده باور هم امین که جوری .بود خورده سرما هایش زدن هق از صدایش و کرده ورم چشمانش هنوز
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 آخر ...نبود بهرام از خبری هیچ هم باز اما برداشت را موبایلش گوشی رفت، که امین .است خورده سرما او

 سبکی شام و شد پا سر اما داشت خونریزی و درد هنوز که این با .بود بهبود به رو اش جسمی حال شب،

 اما کرد می نگرانی ابراز ظاهر به .بود شده هستی و جدید کار سرگرم بدجور امین خوشبختانه .کرد آماده

  !خرید می را دیگری دختر ناز اول باید

 باز و شد تر نگران شب آخر .نشد خبری اما .فرستاد بهرام گوشی به پیامی و نیاورد طاقت دلش شنبه شب

 آواز صدای و آمده خانه به امین !کرد شک نگرفت، را رسیدنش پیام وقتی بار این و فرستاد پیامی هم

 شماره .بزند زنگ گرفت تصمیم و شد ها ظرف شستن خیال بی .آمد می دوم طبقه کوچک حمام از بلندش

 :شد پاره دلش بند رسید، گوشش کنار ، گوشی تا و گرفت را

  ...باشد می خاموش نظر مورد مشترک دستگاه -

 اتفاقی یعنی بود؟ کرده خاموش را گوشی چرا بود؟ کجا بهرام .کرد قطع را گوشی و نشد پیام اتمام منتظر

 واداشت لرزه به را دستانش قدر آن نگرانی، و ترس .کاوید می را ذهنش هم سر پشت سواالت بود؟ افتاده

 آشپزخانه های سرامیک روی و افتاد او دست از چینی بشقاب شد، اتاق وارد امین که ای لحظه همان که

 بعد و بود کوچکی اتاق اصل در قبال رساندکه آشپزخانه به را خودش شکستن صدای با امین !شد تکه هزار

  .باشند داشته آسایش کمی دیگر، های خانه مثل تا بود کشیده گاز و آب و داده انشحامی و سر او ها

 می من بذار شوری؟ می ظرف تا دو چی واسه ... سحر هنوز نداری جون تو ...بابا ای دختر؟ شد چی -

  !کنی می ناکار خودتو زنی می االن ..نباش پا و دست جلو ، برو بیا ... ور این بیا ...شستم
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 تکه احتیاط با و بود سرش روی رنگی آبی نازک ی حوله که امین به دورتر کمی او و کشید را دستش امین

  .بود بهرام به حواسش تمام گرچه . زد زل کرد، می جمع را شکسته ظرف های

 را تهران باهم بود قرار .شوند هماهنگ هفته این ی برنامه مورد در تا بگیرد تماس او با شنبه صبح بود قرار

 چشمانش میان اشک .بنشیند بلندش شاسی ماشین فرمان پشت او بدهد اجازه بهرام و بروند خرید .بگردند

 آشغال کوچک ی کیسه داخل را انداز خاک امین نگرفت؟ حتی او حال از خبری که بود کجا بهرام .شد پر

 :بود رویش به رو او آلود اشک صورت برگشت، وقتی و کرد خالی

 عصر واسه اونم بود بشقاب یه .. سرت فدای...نشد  که چیزی پس؟ کنی می گریه چرا دختر؟ تو چته !عه -

  ... نیومده جا حالت هنوز ... بخواب گوشه یه بگیر بنداز جاتو برو !بزرگا ننه

 گوشی نداشت، ایستادن سرپا قدرت واقعا .رفت بیرون اتاق از کشان سوت امین و افتاد پایین سحر سر

 پیام هیچ عضو بهرام .کشید دراز دیوار ی گوشه تشکش انداختن با و برداشت کابینت روی از را موبایلش

 اتاق به که امین .بدهد دستش آتو خواست نمی او و است حساس بدجور آالله گفت می .نبود رسانی

 از ساعتی سه دو که قدر ان بود بهرام درگیر فکرش تمام اما .بزند خواب به را خودش شد مجبور برگشت،

  ...برود خواب به توانست سرانجام که بود گذشته شب نیمه

 

** 
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 طوسی در به چشم شد، می تر کم سویشان روز هر انگار که چشمانی با و داد تکیه گنجشک زبان درخت به

 فرهادی، بهرام دکتر" .ببیند هم را سفید تابلوی تا رفت باالتر کمی هایش مردمک .دوخت ساختمان رنگ

  "دندانپزشک و جراح

 وقت سر دقیقا ها صبح که بود این کارش تمام، ی هفته دو .رقصاند چشمش جلوی را تابلو های نوشته اشک

 تا .بود نیم و ده ساعت .باشد تهران ی ریخته بهم و شلوغ های خیابان ِِ سرگردان بعد و .بیاید جا این قبلی،

 می آرایشی و گذاشت می میز روی بود آورده برایش بهرام که را گلی شاخه دو .بود کرده دم چای باید االن

 و ساده ساختند، می حرف اش خانواده سر پشت همیشه که ای محله و امین خاطر به ... بهرام دل باب کرد

  .کرد می زندگی داشت، دوست بهرام که جور هر جا، آن اما .بود امد و رفتدر  مقنعه با

 بزرگی گردوی گویی .کرد می درد گلویش پیش، ی هفته دو از .داد فرو درد با و آهسته را دهانش بزاق

 ساختمان .داشت اش سینه که دردی شبیه درست .بکشد هم نفس گذاشت نمی و بود نشسته نایش میان

 بیماری شاید تا بود منتظر !کرد نمی باز را در قفل دیگر او های کلید ... فقط .بود سرجایش دغدغه بی و آرام

 .نبود خبری هیچ اما .داشت قرار مطب که جایی .برود ساختمان این دوم ی طبقه به همراهش او و برسد

  !بود کرده کنسل را آینده قرارهای و زده زنگ بیماران همه به خودش

 انتظار فکرش، تنها و ...نیست بود کرده قبول .ببافد فرضیه بهرام، نبودن معمای برای نداشت حوصله دیگر

 غذا درست نه وقت چند این در .دارد نگه ساعدش با او تا افتاد و خورد سر اش شانه روی از کیف بند .بود

 اورد، باال هم را لقمه دو همان وقتی اما کرد تهدیدش دیشب امین .بود کرده زندگی حتی نه و بود خورده

 هایش چشم فقط اما داد می انجام ظاهر در که کاری !کرد نگاه را او خوابیدن و نشست ای گوشه اخم با فقط

  .کند ناامیدش زندگی تمام از تنهایی، تلخ حس تا داشت جدیدی های درگیری هم امین .بود بسته
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 .ایستاد مطب ساختمان جلوی پژویی لحظه همان .شد کشیده خیابان به بیهوده نگاهش و کشید عمیقی آه

 و شد خیابان راهی .دارد کار ساختمان آن با هست که هر دانست می انگار .زد برق فروغش بی های عسلی

 پیاده ماشین از که مردی دو به گذشتند، می سرعت با که بود هایی ماشین به چشمش یک که طور همان

 پا دوم مرد هنوز . کرد باز کلیدی با را ساختمان در بود، تر مسن که ها مرد از یکی .کرد می نگاه شدند،

 :نشست در میان کوچک های شیشه روی سحر دست که بود نگذاشته ساختمان داخل

  ...آقا ببخشید -

 بود، ایستاده جلویشان مشکی مانتوی و مقنعه با که رویی و رنگ بی دختر به تا برگشتند تعجب با مرد دو هر

 :گفت مسن مرد .کنند نگاه

  ؟ بله -

 :بیاید حرف به بتواند تا کشید اش شده خشک های لب روی زبان سحر

  دارین؟ کار چی جا این یعنی ... شما ببخشید -

 :کرد رنگ پر را مسن مرد پیشانی روی اخم همین و بود منطقی غیر سوالش

  ...اگر کارت دنبال برو ای؟ کاره چه شما -

  ...کنم می کار فرهادی دکتر مطب تو من ... من -

  :کرد اشاره در باالی تابلوی به دست با

  ...نیست یعنی ... اما -
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 :آمد جلوتر کوتاه قدم یک مسن، مرد

  !دونستی نمی براش کردی می کار طور چه ! خارج رفته فرهادی دکتر -

 :داد تکان را سرش ناباورانه .نبود پذیرا دیگر هم را قلبش کوچک حجم همان سحر ی سینه

  ... نه -

 :شوند خانه داخل کامال تا گرفت را جوان مرد بازوی دست با و داد تکان را سرش کشان اه مرد

   .جون دختر رفته جا این از -

 چه .شد می اکو ذهنش در مرد صدای .بیفتد هم روی درد با هایش چشم تا شد کوبیده بهم محکم خانه در

  چرا؟ اما کشور؟ از خارج بود؟ گذاشته تنهایش فرهاد طور

 زمین کیفش .ایستاد دیوار کنار نیفتد، رو پیاده وسط که آن برای و رفت گیج سرش اما کرد باز چشم دوباره

 بی اول های لحظه همان که را حقیقتی منطقش .بود گرفته را نازکش بند اش سبابه انگشت تنها و افتاده

 بود، کرده کز ای گوشه زخمی و رنجور که قلبی اما کرد می تکرار باز را بود زده سیلی صورتش به خبری

 :داد می امید او به هم باز ناامیدانه و بپذیرد خواست نمی

 ... آلمانه ... گفت ...بزنه سر خواهرش به رفته شاید ... یا ....آره ... بذاره رو پسرش ... رفته ... حتما ...حتما -

 ؟!فروخته رو مطب ... چرا ...اما ... گرده برمی ... رفته ... سازه نمی شوهرش با گفت می ... آره

  : زد پوزخندی عقلش

  ... کرده فرار ...داده بازیت ... احمق .. دیوونه -
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 همیشگی همراه هفته دو این در که هایی کلمه برد، گوشش روی را هایش دست ، زشت های کلمه شدن اکو

 پس بود؟ نکرده اقرار بار هر مگر .داشت دوستش بهرام .کند باور خواست نمی .کرد نمی باور اما بودند، شده

 .بود شده اشتباهی نخواهد؟ را او چرا برود؟ بخواهد چرا

 فرهاد ... گفته اون ... حتما ... فهمیده ...ست آالله کار ...خوابم هنوز ...شاید ...اصال .. آره ...گن می دروغ -

  ...داشت دوستم

 اخم صورت به ماتش و ترسیده چشمان و برد پایین ترس با را هایش دست خورد، اش شانه به که ای ضربه

 :خورد گره مسن مرد آلود

  کردی؟ طوری این چرا خوبی؟ دختر -

 :گفت آهسته واجش و هاج صورت به رو و برد نزدیک را سرش

  ؟ طلبکاری ازش -

 :گرفت دیوار از تکیه زحمت به سحر .بایستد صاف باز مرد تا خورد تکان سحر سر

  ... نفروخته رو جا این ...نگین دروغ ...اقا -

  .کن پیداش بگرد برو داری طلب ازش حاال ... داده پس دکتر .بوده اجاره جا این !دختر گی می هذیون چرا -

 :گرفت را اش طوسی کت پایین زود خیلی او های دست اما ، رفت قدم یک مرد

  ... چیزی آدرسی داری؟ ازش شماره ...داری دوست کی هر جون ...خدا رو تو -
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 کمکی آمد نمی بدش .کشید تاسف سر از آهی بود، گرفته قرار سحر بد ِِ حال تاثیر تحت کامال که مرد

 :نداشت دردسر ی دیگر،حوصله های آدم از خیلی مثل اما کند،

  .ندارم ای شماره که من نه -

 نگاه که بود خالصی تیر .شد می تر مات لحظه هر نگاهش و افتاد می سحر صورت روی دانه دانه ها اشک

 و کردند می حرکت پاهایش فقط رمق بی .افتاد راه کی و رفت مرد کی نفهمید .زد قلبش به مرد سرد

 همچون زشتی خاطرات تنها بود، نمانده یادش به خوشی ی خاطره هیچ انگار .بود شده خالی تو ذهنش

 که پدری ...پدر و مادر همیشگی دعوای و بچگی از خاطراتی .خورد می چرخ سرش در عظیمی گردباد

 های دست که زمانی خورد، می پدرش از کمربند با که هایی کتک از .داد می تریاک و حشیش بوی همیشه

 و بود پا خرده چند هر قاچاقچی پدر مثل دومی که برادری دو از .کشید می حفاظ مادرش تن دور کوچکش

 از بعد که انگار نه انگار .شود راحت بود دنبالش که زشتی اسم شر از تا زد پس را دو هر رحمی بی با اولی،

 تن روی دیگری سنگین غم تا رفت ...دارد کوچکی برادر و خواهر نیک، پیک انفجار اثر بر مادرشان مرگ

  .بنشیند سحر ی خورده زخم

 ... بهرام و ...کشید محله سیاه های آدم از که روحی و جسمی های اذیت شدن، مسخره و تحقیر نداری، فقرو

 به بهرام اول، بار .خورد می سیلی گوشش به هم سر پشت زشت، های اتفاق و بود کشیده ته رویایش حاال

 گوش کنار داشت، نیاز وقت هر بعدها .گرفت آسان را اش دختری و زد گولش شیرین های حرف با و زور

 حاال .گرفت می کام خود بعد و کند سیراب کمی را تشنه اوی تا کرد می خرجش عاشقانه ی کلمه چند او

 ، بهرام .است نزده حرف قدر چه و شده تحقیر قدر چه ...است کشیده درد بهرام کنار قدر چه فهمید می
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 به شد، می دفع بدنش از گاهی هم هنوز که خونی های لخته میان که هیوالیی .بود شده ترسناکی ی سایه

  .بود شده حک خوبی

 های نگاه .کرد روان صورتش روی را های اشک بود، کرده حس را بودنش پیش، ی هفته دو که جنینی یاد

  :کرد می تکرار دائم کسی .نبود مهم دیگر ها غریبه

  ... مامان ... تنهام من مامان ...ترسم می من ... مامان -

 به چشم که طور همان و گذاشت برقی های پله روی پا .شد می تر بزرگ لحظه هر اش سینه درون ی حفره

 کشیده ایستگاه رنگ سیاه کف روی سفیدش های کتانی .رفت پایین بود، دوخته ها پله روی موازی های خط

 واج و هاج لحظه چند .گذشتند می خروجی های گیت از سرعت به ها آدم و بود رسیده تازه قطار . شد می

 برایش شیرینی کودک و بود شده تر بلند حاال مغزش درون صدای .آورد در را مترو ،کارت بعد و کرد نگاه

 تا گذاشت دستگاه روی را کارت .کند حس هم را کوچکش های دست نرمی توانست می .زد می قهقهه

 می خانه به را او که راهی همان .رفت همیشگی مسیر سمت به وار، اتوماتیک .شود باز ای شیشه درهای

  ...خواست می مادر با ی خانه دلش ...خواست نمی را خانه این دلش اما .رساند

  ... ترسم می مامان ...نذار تنها منو ، مامان -

 صدا .شنید را قطار شدن نزدیک صدای لحظه همان و رفت پایین ها پله از .کوبید می سینه به محکم قلبش

 تونل سمت به آرام .کشید جیغ کودکی . رفت می باالتر شد، می ایستگاه نزدیک که قطاری سرعت همراه

  .دید روشن شفاف چشم دو تا کرد حرکت

  ... بده دستتو ...مامان -
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 از خالی و گیج نگاه و آمده بیرون مقنعه زیر از وار شلخته موهایش .بود شده خشک صورتش روی اشک

  .کرد می نگاه نورش دو و سیاه تونل به فقط رنگش،

  ...مامان ....شما پیش رسم می ...شه می تموم -

 و شد پر بدنش تمام در باره یک درد ... شد خالی پایش زیر آن یک بعد و .شد تر نزدیک و .بست چشم

 .کرد می پاره را گلویش که بغضی و سینه ی بسته حجم بی ... وزن بی ...شد سبک ...شد خالی باره یک بعد

 می قطار سمت به کنان فریاد که کرد می نگاه جمعیتی به تعجب و بهت از پر جایش به .نداشت اشک دیگر

  ...دویدند

 

** 

 

 saara225@تلگرام : آدرس 
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  : دوم فصل

 

 

 بهار ی میانه به تازه .رسید می نظر به فرسا طاقت و گرم بود، ابری و بارانی که پیش روز چند برعکس هوا

 و کنده خنکش ماشین از دل که زمانی حال این با .بود نداده نشان را خودش هنوز داغ، فصل و بودند رسیده

 کوچک روی پیاده در که زنی سه نگاه .سوزاند می را صورتش گرما رفت، می راه داغ های آسفالت روی

 جلوی شد باعث بودند، باقالی از کوهی کردن پاک مشغول و نشسته دوزشان دست های انداز زیر روی

 مشخص زیاد اش، زیتونی بلوند موهای تا بکشد جلوتر را شال کمی و دارد نگه دست با را بازش مانتوی

 این که بود امین دل خاطر به فقط امروز اما بود اش عالقه مورد که رنگی .بود پوشیده مشکی پا تا سر .نباشد

 بلند صدای با تا گذاشت در کنار زنگ تک روی را انگشتش رسید، که خانه جلوی .بود زده ساده تیپ جور

 زد زنگ دوباره .نبود کسی از خبری اما شد، پا آن و پا این کمی .بفرستد بیرون را اش زده گرما نفس زنگ،

 و کوچه انتهایی مسیر به عمد از و هاست زن نگاه مسیر هنوز دانست می !کوبید هم در به بار چند بار این و

 دو .کرد می اش کالفه برگردد، خالی دست هم باز که این .زد زل بچهپسر و دختر سه دو سواری دوچرخه

  !نبود امین دیگر امین، و گذاشت می سحر دلخراش خودکشی از هفته

 ظاهر امین صورت و شد باز در که بود نیاورده پایین هنوز و گذاشت زنگ روی طوالنی را انگشتش بار این

 .وارفت باره یک او، دیدن با اما داشت تهاجمی حالت امین .رفت عقب قدم یک و کشید هینی ترس از .شد
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 می نشان غمگین و مظلوم را او بود، ریخته اش پیشانی روی وار شلخته که موهایی و انبوه مشکی های ریش

 به چشمان میان آنی به غم .بود مرگش جوان خواهر و امین مشترک ی نقطه تنها اش، عسلی های چشم .داد

 :نشست هم او شب رنگ

  خوبی؟ ... امین -

 خش که صدایی با و کشید اش شده خشک های لب روی زبانی .بود شده شرایط ی متوجه تازه انگار امین

 :نالید بود، گرفته

  ... برو ... خوبم -

 تواند نمی امین، نازک دل دانست می .گرفت قرار در میان زودتر او دست ولی ببندد را در خواست می

 نگذاشته حیاط داخل به پا اما کرد باز را در و شد بیشتر او دست فشار کم کم .بیاورد او انگشتان به فشاری

 :داد هل را در هم باز امین که بود

  ...هستی گفتم برو -

 ...دی نمی جواب رم، می یام می زنم، می زنگ بهت هی روزه ده االن !رم نمی هم چرا دونی می ... رم نمی -

  ... اما شه می آروم ، باشه گفتم

  ... تو زندگی دنبال ... برو ...نیست زندگی ِِ خوش حالم برو !دختر نداره اگر و اما -

 مجبور همسایه، های زن نگاه و خورده لیز گردنش دور هم باز که شالی از کالفه و کشید عمیق نفس هستی

 :گفت بکشد، در الی از را دستش یک شد
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  شدی؟ بچه ...حرفا این چی یعنی ...امین خدا رو تو کن بس -

  ... ام بچه - 

  ...گیری می سخت ... نیستی-

  ...هستم -

 شال خیال بی .بزند پر را میانشان ی فاصله خواست می که هستی قلب مثل لرزید می کامال دیگر صدایش

 :داد هل را در هم باز و بیفتد گردنش دور تا شد حریرش

  ...دارم کارت... تو بیام خوام می -

  ...ندارم من -

  ...امین نکن لج ..دارم من -

 .بود کرده اش کالفه دلتنگی که خودش حال مثل .شد شل امین های دست که است عشق کار دانست می

 .رسید می اتاق به که رفت باریکی راهروی سمت به حرف بی امین . شد خانه وارد بار این و داد هل را در

 تا شد اتاق وارد امین سر پشت طور همان و آورد در را مانتویش و شال راحت خیال با و بست را در هستی

 مشروب بطری .بود کرده پر را اتاق تمام سیگار دود !بزند زل رو به رو ی صحنه به تعجب با در، دم همان

 و بود زمین روی تشکی و بالش .بود افتاده بودند، گرفته را سیگاری زیر جای که لیوانی سه دو کنار خالی

 دلش !زد می لبخند او به زمین روی سحر، های عکس تر، مهم و .بود خرده شیشه از پر اشپزخانه، در کنار

 سادگی و معصومیت متوجه اول دیدار همان از اما نداشت دختر این به نسبت آنچنانی احساس شاید .گرفت

  .بود شده اش
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 شلوار با را رنگش مشکی رکابی .نشست فرش روی بود، کرده اطراق جا همان اول از انگار که ای گوشه امین

 عرق بوی .بود آلود گل هایش پاچه و شده مرده چرک سیاه های خط از پر که بود پوشیده روشنی آبی جین

 هم را راهرو ای شیشه در بعد و کرد باز را خانه در اول !بود ناخوشایندی ترکیب الکل، و سیگار و امین تن

 با و نبود اتاق از بهتر هم آشپزخانه وضع .رسید بود، اشپزخانه در که خانه ی پنجره تنها نوبت .گذاشت باز

 امین جلوی عصبی و کالفه و آمد بیرون سریع بود، افتاده آشپزخانه ی گوشه که ای مرده سوسک دیدن

 :گفت و گذاشت امین زانوهای روی را هایش دست .نشست

  کنی؟ می گوش بزنم حرف باهات کلمه دو امین -

  ...باشم خودم تو بذار ... حوصله نه و دارم حال نه ...هستی بشنوم خوام نمی پرت و چرت -

 حد به خوش، زبان با برعکس .نبود ساز کار اصال لجبازی .بود شناخته خوب کم فرصت همین در را امین

 دیوار و او تن کم ی فاصله در را خودش .شود باز هایش اخم تا زد فکرلبخندی همین با .شد می رام ای بره

 :گذاشت امین دار تب ی سینه روی را سرش و داد جا

 ..هستم همدردت منم .ندارم خوبی حال منم خودم، جان به .کنم می درکت خدا به .دلم ِِ جون عزیزم، -

  ...شد حیف ... سحر

 کرد ترغیب را او سکوتش، و آرامش .گذاشت هم روی را هایش چشم و داد تکان غصه با را سرش امین

 :بدهد ادامه

 سحر برای یا شی می خوب طور این اگر بکنی؟ تونی می کاری خوردن غصه و نشستن با آخه جانم، امین -

  ...باشم همپات منم افته می خوبی اتفاق
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  ...هستی فهمی نمی -

  ... سخته ...فهمم می خدا به - 

 بینی کنار را اشک ی قطره تعجب با و بردارد اش سینه از سر هم او تا داد تکان را سرش هم باز امین

 :کرد پاک را قطره آهسته و برد باال را دستش .ببیند امین های ریش و شیده ک

  ... آخه بمیرم من ... عزیزم -

  !هستی شو خفه -

 عصبی صورت روی هراسانش های مردمک .کشاند عقب و ترساند را او سرش آمدن جلو و باره یک فریاد

 سر شد، می بلند که طور همان و افتاد پایین هایش شانه .شود کارش ی متوجه تازه امین تا و گشت می امین

 :کرد زمزمه زیر به

  ... نگو ...بمیرم نگو -

 :شد بلند هم او و کشید کوتاهی نفس هستی

  .نبود حواسم . ببخشید باشه، -

 شکم دور را هایش دست و ایستاد کرد، می جدا اتاق از را آشپزخانه کوچک فضای که کابینتی کنار او پشت

 :کرد حلقه او
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 که اول روزای ... اون ها؟ خورم می دردی چه به کنم، آرومت نتونم داری غم که االن من اگر ...جانم امین -

 نیست هم مهم ... نه یا هست یادت دونم نمی ...کردم رو تالشم تمام من بازم ....نبودی خودت حال تو اصال

  ...باشی داشته ارامش خواستم می ...کردم تو و سحر و خودم دل برای ...

 پلک ، زمان هم و داد تکیه امین پشت به را سرش .گشت امین ی سینه و شکم روی محبت با هایش دست

 :افتادند هم روی دو هر های

 ... شه می که طور هر ...اما طور چه دونم نمی .گذشته هفته دو حاال ...اما ...باشی تنها روز چند گفتم بعدش -

  ...بیای کنار قضیه این با باید

  ..سخته -

  ... دونم می -

  ... داره درد -

 ...فهمم می خدا به جان، امین دونم می -

  ... هستی نداشت سالم جای بدنش ... سوزم می دارم -

 :کند خالی را خودش امین ، بار این داد اجازه اما کرد باز را او چشم خورد، هایش شانه که محکمی تکان

 ... هستی دونی نمی ... آخ ...اومد دلش طور چه بود؟ خر قدر این ...آخه چرا ...ندیدیش تو ... دونی نمی -

 به بیاد لعنت ...باشه خوشحال که کردم براش کاری هر ... من ... آخه چرا ... کشم می دردی چه دونی نمی

  ...من
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 :کشاند امین کنار نگران را او ، دیوار با اش پیشانی برخورد صدای

  امین؟ -

 تحمل .لرزاند می را قلبش اشک، درشت های قطره دیدن اما .نبود امین پیشانی روی چیزی خوشبختانه

 این تا انداخت خودش ی شانه دور و کرد جدا کابینت از را امین دست .نداشت را مرد یک های گریه دیدن

 :باشد امین ی سینه و دست پناه در طور

  کنی؟ می جور این چرا ... امین نبودی مقصر تو .بشه فدات هستی -

 وگرنه .بود اورده سرش بالیی یه یکی مطمئنم من ...بود افسرده فهمی؟ می ...بود افسرده .بودم مقصر من -

...  

 :زد زل او های چشم به و برگشت

  نه؟ کنی می باور تو شنوی؟ می ...بود تر پاک گل برگ از سحر ، هستی -

 :برد باال و پایین را سرش آرام هستی

  ... که گفتم خودت به یادته .مطمئنم ...دونم می آره -

 یهو ...باشه ای برنامه اهل نبود، دختری سحر ...مطمئنم من ... بهش کرده درازی دست یکی ...چرا ... پس -

 آب داره دیدم خر ِِ من ... من ... شب اون از بعد ها؟ دیدیش؟ که تو .شد یهو خدا به ...هستی شد جور این

  ....هستی بود اورده سرش بالیی یه یکی ...نفهمیدم ... شه می



47 
 

 سحر ...بود آورده جوش به را امین خون که خطی آخرین !بود شده قانونی پزشکی گزارش متوجه قبال هستی

 کافی ی اندازه به .کند بزرگ را مسئله این امین بود نگذاشته هستی !بود شده زن پیش، وقت خیلی ،

 :بوسید را اش شانه و گذاشت امین ی سینه روی را دستش .بود تلخ سحر، خودکشی

  ...بودن دوست شاید ...حتما ...امین باش آروم -

 :شد کشیده هم در باز امین های اخم

 .بود بچه الف یه !پنج بود؟ سالش چند مرد مادرمون مگه .کردم بزرگش خودم ...شناسمش می من ! نه -

 می ... بردمش مدرسه من ...کردم عوض لباساشو ...بردمش حموم دادم، بهش غذا .کردم بزرگش خودم من

 به برسه کار تا نفهمیدم چشه، فهمیدم می باید که زمانی و کردم رو کار این ی همه خر ِِ من هستی؟ شنوی

 ِِ من ... عوضی خر ِِ من هستی؟ شنوی می ... بشه تیکه تیکه و مترو جلو بندازه خودشو بره که جا این

  ... ِِ آشغال

  ..امین بسه -

 به را پاکت خشونت، با خالی، پاکت دیدن با اما برداشت، را سیگارش پاکت .زد پسش عصبانیت با امین

 :کرد پرت در سمت

  ...آشغال ... زندگی این تو برینه سگ ... زندگی این ذات تو تف ای -

  ...امین -

 :زد فریاد و برگشت سمتش به خشونت همان با امین
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 ِِ من ...کن ول رو دیوونه من ...باش خوش برو گم؟ می چی فهمی می زندگیت سراغ برو ... هم تو کن ولم -

...  

 محکمی ی کشیده شود، کارش ی متوجه امین تا و رفت جلو نداشت، را حرف همه این تحمل دیگر هستی

 :زد گوشش کنار

  !ام کی من بیفته یادت تا زدم !کنم کار چی نگی بهم دیگه که زدم اینو -

 و گرفت تر باال را سرش .نیاورد کم اما .کرد می نگاهش منقبض فکی با و بود نشسته خون به امین چشمان

 :گفت

 مثل بشینم و برم بذارم تو پورت و هارت تا چهار با بود قرار اگر ...هستم فاخر داریوش ِِ دختر من -

 اگر !نخور منو مامانی ظاهر گول که گفتم بهت اول بار اینو !نبودم جا این االن خوردن، غصه دیگه دخترای

  فهمیدی؟ حاال تو !اراجیفتو این کن ول پس !بدتر گاوت، ِِ خود از شم می سگی یه بیفته، پاش

 .بود خوانده را ضعف چشمانش از راحتی به هستی اما بیاورد، کم خواست نمی .بود مانده مبهوت و مات امین

 او، کوتاه و امین بلند قد .باشد امین ی سینه روی دستش هم باز تا رفت جلوتر آهسته و زد رنگی کم لبخند

 :ببیند را امین صورت بتواند تا بکشد گردن کامال کرد، می مجبورش

 مامانای ِِ کار گیری می آبغوره داری و خونه تو نشستی که این .ست اشتباه راهت اما .کنم می درکت من -

 دوستش قدر چه دونم می . سخته برات دونم می .... شه نمی زنده کار این با سحر !تلویزیونیه سریاالی تو

 اگر ...موند می زنده اگر شاید .کرد بزرگی حماقت سحر .آدماست ما زندگی رسم اینم ...خب اما ...داشتی

  ...کنیم کمک بهش تونستیم می داشت، هم مشکلی
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 :بگذارد امین ی خورده ترک های لب روی ای بوسه تا ایستاد هایش پنجه روی .شد تر بزرگ لبخندش

 می باهم بعدش ...گرفتی مرده سگ بوی خودت، قول به که بگیر دوش یه برو ...باش خوبی پسر هم حاال -

 بیچاره دختر کنه می خوشحالش بیشتر اینا ...کن خیرات هم چیزی یه .. براش بخر گل یه ... سرخاکش ریم

  !زدن غمبرک عوض ... رو

 بار این اش بوسه .بود کرده حس خوبی به هستی را نرمش اما .بودند مانده خیره و مات امین، های چشم

 :گذاشت امین های ریش روی را هایش دست محبت با و نشست امین ی گونه روی

  کجاست؟ حمومتون !بیاد در طوری، وحشی وضع این از کمی اگر البته !یاد می بهت ریشم -

 خانه پاگرد کوچک حمام به را او حوله با که زمانی . داد گوش هم او های حرف به اما نزد، حرفی امین

 و کشید می سیگار تنها .بود امین ویژگی بهترین این . بود پاک امین .کرد جمع را اتاق کمی خودش فرستاد،

 نمی او و خورد می پدرش درد به شرایط این با امین .شود دیگری ی مسئله هیچ درگیر خواست نمی او

 کنارش را عشق توانست نمی دیگر مطمئنا و رفت می باید امین وگرنه بدهد پدرش دست ای بهانه خواست

 چشم .ماند خیره لبخندش و نگاه به غم با لحظه چند کرد، می جمع که را سحر های عکس .کند تجربه

 هنوز .باشد نمانده باقی دختر این از چیزی ها، عکس همین جز حاال که نبود کردنی باور .درخشید می هایش

 سه دو دیدن با و زد تا را بالش و تشک هستی .بود مانده پهن اتاق گوشه بود، سحر برای که بالشی و تشک

  .داد تکان تاسف روی از سری ریخته، بهم ی کهنه رختخواب دست
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 این .برد می اش خانه به را او زود خیلی باید و نداشت ماندن جا این برای ای بهانه هم امین نبود، که سحر

 خالی جای افتاد، می تعویق به هم باز اتفاق این اگر .شود آشنا امین با بیشتر پدرش بود نگذاشته اتفاق

  ... هم از شدن دور یعنی این و ماند می گود بیرون هم باز امین و کرد می پر دیگری کس را سروش

 زود، خیلی اما کشید هینی ترسیده در، چهارچوب در امین ی باره یک ایستادن با که بود فکر در قدر آن

 :نشست لبش روی لبخند

  !موهات به بزن شونه برو !حسابی امین شدی حاال خب -

 . بود انداخته اش ورزیده های شانه روی را حوله پیراهن، جای به و داشت تن به ورزشی راحتی شلوار امین

 بود ورزش عاشق امین، .کرد خودش جلب را هستی که بود چیزی اولین فرمش، روی هیکل با امین، ی قیافه

 کیسه !کند شرکت کالسی حتی که آن بی هم آن داشت، مهارت بوکس یعنی اش عالقه مورد ی رشته در و

 مرتب و تمیز همیشه امین، مخصوص اتاق دوم، ی طبقه اتاق در که بود شی تنها بوکس، رنگ قرمز ی

  !بود آویزان

 آب هنوز که موهایی سیاهی پشت دلگیرش های عسلی تا بود آمده هم چشمش روی تا بلندش موهای

 امین که زمانی و شد بلند او سر پشت .رفت ضعف داشتنش برای هستی دل .شوند پنهان چکید می ازشان

 خیره بهم حرکتی، هیچ بی جا همان لحظه چند !ایستاد او ای سینه به سینه برداشت، آشپزخانه از را کبریت

 روی را سرش .داد جا دستانش ظرافت میان را او بزرگ هیکل و کرد باز آرام را دستانش هستی .شدند

 :گفت چشمانش بستن با و گذاشت امین خیس ی سینه

  ...امین دارم دوستت قدر چه -
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  !شه می روی زیاده -

 :گذاشت او ی سینه روی ای بوسه هم باز و خندید ریز هستی

  ... نیستیم بچه -

 بچه اگه !منه واسه عذابش ... گردونیم برمی و چشمه لب منو بری می !نیستیم بچه که ترسم می همون از -

  ... کنه نمی راضیم ...جاست این بدبختیش !تموم و کردم می حالی ماچت، تا دو همین با !نبود حالیم که بودم

 این قدر چه .آرام و مطیع !بود شده او ِِ همیشگی امین .کند نگاه او های چشم به تا برداشت را سرش هستی

 از بیش نزدیکی برای مانعی دیگر ،چیزی تا رضایت پدرش هم نمانده بود که حاال .داشت دوست را او حالت

 آفتاب پوست روی آهسته را اش خورده الک بلند ناخن و زد کنار کمی را حوله دست با .نداشت وجود حد

 :داد حرکت او ی سوخته

 از خیالت اول باید گفتی خودت ... داشتی قبول خودتم ... داره حدودی و حد یه چی هر ...کنم می راضیت -

  ... نشده فراموشت که حرفامون ...بشی نزدیک بیشتر بخوای ... بعد و بشه جمع من بابت

 :کشید عقب را موهایش و برد باال را دستش . کشید عمیقی آه امین

  ازمایلر؟ بهش؟ گن می چی .گرفتم فراموشی مرضای این از -

  !الزایمر -

  ...شنفتم چی و گفتم چی نی یادم !همون آره -

  ...خوای می هنوزم داری؟ دوستم هنوزم امین؟ چی االن -
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 رفتن پای خودش نه اما بگریزد او های دست میان از تا کشید کنار را خودش و داد تکان سر کالفه امین

 :داد می اجازه هستی نه و داشت

 !بگم االن همین هست چی هر گفتی برم؟ نذاشتی نه، یا دارم دوستت من پرسیدی ازم که روزی یادته -

  !توست نوبت حاال

 :انداخت هم روی را اش کشیده خوابی بی چشمان امین

  ... ندارم هم خودمو حال که بینی می ...دختر شدی کلید وقتی بد -

  ...داری دوست خودت از بیشتر منو که گفتی تو نداری؟ منم ِِ حال -

 می را هستی گرم آغوش بدجور دلش و داد می نشان واکنش کم کم بدنش .بود شده قرار بی امین چشمان

  !هستی با فقط و فقط هم آن .بود کرده اش تجربه کوتاه قبال که آغوشی .خواست

  !استغفراهلل ور، اون برو !ها شیطونه سوم نفر باشن تنها نفر دو گن می ...دختر نکن -

 :زد حلقه او گردن دور بار این را دستانش و خندید بلند هستی

  !شیطونم خوِد من هم دوم !مستی هنوز !نیست درست استغفارت پس خوردی مشروب تو که این اوال -

 برق نگاهش بشکند، را او سد توانسته سرانجام که این از خوشحال هستی تا زد لبخندی هم امین بار این

 :بزند

 امین چرا گفتم خودم به بار صد ... دونی می ... زیاده خیلی که دارم دوستت جوری یه .امین دارم دوستت -

  ...دارم دوستت خیلی اما ... بوده جوابم دونم نمی فقط بارم هر و
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  آخه؟ داره چی امین واال نیس؟ مشکوک -

  ...کنی زندگی جور این و جا این نباید .امین گرفتی کم دست خودتو تو !جذابیت عالمه یه -

 میان سیگاری که طور همان .کرد رها هستی های دست میان از را خودش و کشید عمیقی آه ، کالفه امین

 :گفت گذاشت، می هایش لب

  ...کشیدم من بدبختی چه دونی می چه تو -

 :نشست اش پیشانی روی اخم باز شعله به خیره و کشید کبریت

  ... سحر و من -

 با سوزاند، را انگشتش که زمانی دقیقا تا گرفت سیگار زیر را سوخت می بیشتر لحظه هر که را ای شعله

 .برداشت هایش لب میان از را سیگار هستی که بود نداده بیرون را پک اولین دود هنوز .کند خاموشش تکانی

 بود، گذاشته نمایش به را سفیدش دستان که ای سرمه تاپ با هستی .انداخت سمتش به نگاهی نیم امین

 لب نعلبکی .کرد روشنش باز و برداشت دیگری نخ امین، .زد سیگار به عمیقی پک و نشست پشتی کنار

 هستی .نشست کنارش پشتی، به زدن تکیه با هم خودش و گذاشت هستی جلوی را رنگ طالیی ی پریده

 :گفت

  ... و مردن پدرت و مادر گفتی .. پرسیدم ازت بار هر ...امین نزدی حرف وقت هیچ -

 به زور به یا خوردی زندگی تو که هایی گوه تکرار هستی؟ داره اهمیتی چه مسخره چیزای دونستن -

  ؟ داره ای فایده چه کنه تکرار برات رو گوهیشون ی مزه که این جز دادن، خوردت
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 :تکاند سیگاری زیر درون را سیگار خاکستر هستی

  !حرفن خیلی اما گی، می بد که این با حرفات ...امین تو حیف -

 امین مات نگاه .دید می را امین صورت خوبی به جور این .گذاشت امین بزرگ ران روی وری یک را پاهایش

  :بود رو به رو رنگ استخوانی دیوار به

 پیداش باالشهر پارک یه تو !ساله پنج چهل چهل، مرد یه ... داشتم مشتری یه ...پیش سال سه دو یه -

 مشتریم بردم اصل جنس من بودن، انداخته زیاد بهش خالصه !بودها پولدارم !میخواست تریاک فقطم .کردم

 !اینا زندگی مورد در همین !گفت مزخرفاتی یه بهم !نشه بازی تابلو که بودیم نشسته طور همین بار یه ...شد

  !زنی می حرف خوب چه بهش گفتم منم

 :فرستاد بیرون سیگار دود با را اش سینه در مانده نفس و زد پوزخندی

  !ناخوش زیادی یا خوشن، زیادی یا کنن، می پرت و زرت خوب که آدمایی گفت -

 :افتاد راه او ساعد و بازو پوست روی انگشتانش باز و گذاشت نعلبکی در را اش نیمه سیگار هستی

 کاره چی بابام فهمید وقتی اون .بودم شده دوست یکی با ... یادمه بار یه .کشیدم منم ...کشیدی سختی -

  !نعلبکی این اندازه بود شده چشماش درست، ست

 :بزند لبخندی هم امین تا خندید
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 گفتم منم !داره ی چوبه باالی راست یه ... بگیرن اگر باباتو !بگیری ساده قدر این ممکنه طور چه گفت می -

 که نذاشتن چاقو گلوش زیر .کرده انتخاب خودش که راهی این !داره شعور داره، عقل بابام کنم؟ کار چی

  ... باشه کارا این تو خواسته خودش

 بود، آشغالی یه خودم بابای !ها برنخوره بهت حاال !تر کثیف ازش هستن قدر این !که کنه نمی کاری بابات -

  !تو بابای از تر عوضی

 :زد او بازوی ی شده منقبض ی ماهیچه به محکم را کوچکش مشت و خندید بلند هستی

  مامانتم؟ ... تصادف مثال ...مردن طور همین که کردم فکر ...من بود؟ کارا این تو مگه بابات !مسخره -

 :برسد بلندش های مژه باالی به پشتش پر ابروی تا نشست امین بلند پیشانی روی اخمی

  ... سحر ...مثل ...بود تر پاک هم ها فرشته از ... مامانم !بکش آب دهنتو مامانم مورد در -

 :گفت زیر به سر و کشید عمیقی آه هستی

  مامانت؟ کرد فوت چرا !پس حالت به خوش ... من مامان مثل اونم شاید گفتم ...خوام می معذرت -

 دوره انگار اما نبود، آسان گذشته از گفتن .انداخت نعلبکی داخل حرص با را سیگار ی سوخته فیلتر امین،

 :نبود تاثیر بی هستی های نوازش گرچه .کرد می ارامش بدبختی، روزهای کردن

 من ...رفت که شد خوب ...رفت ...بعدش ...موند بیمارستان روزی دو ...سوخت ...شد مفنجر نیک پیک -

  .بود شده سیاه سفیدش صورت .بود سوخته قدر چه دیدمش

  ... تلخ قدر چه ... متاسفم ...من خدای -
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 .. یا ...مرد می جا در کرد می تصادف مثال ... کاش گم می همیشه ... کاش ...نبود حقش ...مرد بد ... آره -

 جور همون ... روز دو ...بود کم کشیدنش عذاب طفلک ...مرد می آروم ... گرفت می مرضی یه دونم می چه

  ... مرد شدم خوشحال ... اما نامردیه ...کنه نتونست تحمل ...موند

 وقت هیچ را مادرش .نداشت فرزندی و مادر حس داشتن به نسبت احساسی .بود گرفته بغضش هستی

 در او نه و بود آمده دنبالش نه ...همین .رفته و کرده رها سالگی دو در را او دانست می تنها ، بود ندیده

  ... رفته ... رفته که کسی پدرش، قول به .بود کرده جو و پرس موردش

 رفت که مامان ...اما کرد می رعایت مامان خاطر واسه ...بود بابام ...سالم یازده من ...بود سالش پنج سحر -

 همون از ...خودش قول به باشه آدم خواست می زنش.گرفت زن !مثال بود بزرگم عوضی داداش ... وحید ...

 و خرید وقتی . داشت پول وقتی .... آشغالمون بابای اون و بودیم سحر و من ...کنار خودشو کشید ها موقع

 روزی اون حال به وای اما ...نداشت کاری ما به بزنه، خوب جنس بودکه جیبش ته چیزی و کرد می فروش

 گفت همین سر عوضیم داداش اون ...بریدن اعدام براش ...گرفتن رو بابا و ریختن ... بعدش سال سه ...که

 ... رفت جهنمی کدوم دونم نمی و کرد عوض فامیلشم ..باشه داشته رو پدرم فامیل حتی خواد نمی دیگه

  !دیگه کثافت یه توی بردش نشه، ما کثافت قاطی که خواست می زنش

  !دیگه نداری خبر ازش !داشتی هم برادر یه دونستم نمی -

 :بکشد تر کنار را خودش کمی هم او تا گرفت بغل را زانوهایش و شد جا به جا عصبی امین

  ... ِِ زن اون با ... اشغال انتر !بمیره بره -

  ...امین -
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  ! درازه گوشام من مثال کنه می فکر !هست -

 :داد تکیه جا همان به را سرش و گذاشت او ی شانه روی ای بوسه هستی

  ... گذشته چیز همه ...امین باش خیال بی ...رم می رژه اعصابت رو دارم که منم مقصرش اصال -

  ...نیست هم ای چاره اما !شه نمی ساالد که خیار بی -

 را دستش نداد، واکنشی امین وقتی .کشید سمتش به بیشتر را خودش و زد اش پرانی مزه به لبخندی هستی

 :کرد حلقه بدنش دور و کرد بلند

 همه به تو کنار میخوام... من ...توام پشت بیفته، اتفاقی هر ...خوامت می باشی طور هر ...امین دارم دوستت -

  ...برسم آرزوهام ی

  ؟!!آرزوهات زرنگی، -

 :شد محکم بدنش دور امین دست سرانجام و خندید هستی

 نکن فکر خب اما من، به حیفی خودم نظر به حاال ... ای مزه با ای دیوونه جور یه ...دختر خوامت می منم -

  !بیرونن هام مرده کشته االنم همین !ها ام کسی کم من

 :بگوید طور همان او تا گرفت آغوشش در تر محکم امین اما ببیند را صورتش خواست می هستی

  !باشه داشته تو مثل مردی نخواد که کیه !دونم می بله -
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 رسیده او که وقتی برعکس .بود شده تر تنگ چشمانش و رفته باال ابروی تای یک .برد پایین را سرش امین

 او ی سینه روی از هم را دیگرش دست خندید، که هستی .داشت را همیشگی برق هم باز هاش عسلی بود،

 :شود جا هستی ظریف تن ، هایش دست حصار در کامال تا کرد رد

 حس وقتی ... یعنی ...شد بزرگ که سحر ...بودم بازی دختر دنبال خیلی زمون یه !ها الکی الکی شدی عزیز -

  ... زندگی این به تف ...نخواستم ... شده بزرگ ... سحر کردم

 او، حال این از بیزار هستی و برگرداند را سرش غمگین و عصبی امین . انداخت فاصله میانشان سحر هم باز

 :بود کشیده هم در را هستی های اخم عصبانیت بار این اما باشد او به امین نگاه باز تا نشست صاف باره یک

  ... حالمون و حس به زنی می گند ...میاری در بازی بچه شه می چی هر هی !دیگه بسته امین -

 ... من ...نیست خودم دست ...هستی شه نمی -

 :بگوید چیزی نگذاشت آغوشش در هستی ی باره یک پریدن

 ...کنه بوسم میگشت، خالی جا دنبال که امینی همون ...باش امین من برای کم یه ... نگو هیچی !دیگه بسه -

  ... و کردی نمی صبر کردی می پیدا جا هر ؟ یادته

  ...امین -

  !بیاد بده بوسمو ... فقط !ها نگی هیچی -

 :برد عقب را او ی کشیده صورت دور ریخته زیتونی های طره آرام امین . امین صورت به بود زده زل

  ...نباشم امین همون ...ترسم می ... نیستم نرمال زیاد ...اما ... خدامه از من -
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 :گذاشت امین بینی روی ای بوسه هستی

  .هستم ... من ...بخوای چی هر ...االن ...کن آزاد فکرتو فقط ... هستی من امین همیشه تو -

 دلش جور بد .بست را چشمانش ، اش پیشانی به امین ریش و ها لب برخورد و انداخت پایین آرام را سرش

 اما بود شوخ کمی ...داشت را هایش آل ایده ی همه انگار که پسری برای .شد می تنگ امین برای روزها این

 که چیزی تنها .داشت هم مناسبی هیکل و رو و بر خوش .بود زرنگ و کاری .نداشت را بودن جلف و لودگی

 موافقت باند در امین بودن با پدرش !کرد می حل را دو هر او، که بود اجتماعی شان و پول نداشت، امین

  !رسید می امین دست به هم پول آن، از بعد و بود کرده

 کرده صبر چه هر جا این تا .کرد او ی خواسته تسلیم را خودش افتاد، راه بدنش روی که امین های دست

 برای .بود نداده را امین سوزان تن به شدن سیراب ی اجازه اما بود برده چشمه لب تا امین، قول به و بود

 این و خواست می را امین دربست باید یا .کرد پدرش دیشب که صحبتی با مخصوصا .بود کافی امین امتحان

 را امین باید هستی یا .شد می گوش به حلقه غالمی او، ی خواسته طبق هم امین تا شد می طرفه دو احساس

  .شد می تمام جا همین قصه تمام و کرد می فراموش

 امین به کمال و تمام را آرامش این او، و خواست می آرامش امین .کرد انتخاب را ماجرا اول قسمت هستی

  ... شود اش سپرده سر که سپرده دل فقط نه امین تا سپرد می

 

** 
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 یک هستی .کند مرتبشان کمی تا کرد فرو بلندش تقریبا موهای میان هم با را دستش دو هر انگشتان امین

 مانتو .برگشت او سمت به لبخند با رسید، پدرش اتاق در پشت که زمانی و کرد می حرکت او از جلوتر قدم

 جای تنها .بود داده شان ویالیی بزرگ ی خانه ورودی در جلوی جوانی خدمتکار دست به قبال را شالش و

 می زیبایی مروارید چون تنش، شومیز گیالسی قرمز های گل کنار که بودند هایش شانه سر بدنش، ی برهنه

 ماشین سوار کنارش که ای لحظه از . افزود می برابر هزاران زیبایی این به هم سرخش های لب .درخشیدند

 این برای حتی که درگیر قدر آن .باشد بدن این گرمای اسیر هم باز دیروز مثل خواست می دلش بود، شده

 چه ، وجب یک چه بود، گذشته سرش از آب خودش، قول به گرچه !نداشت هم استرسی باره، یک دیدار

  ... وجب هزار

 اما بود ناراضی .کشید کمی هم را او های لب ، لبخندش .برگشت او سمت به و زد در به ای ضربه هستی

 سابق، دلنشین ریش ته همان به را سیاهش انبوه های ریش او تا برد را بازی سرانجام که بود هستی این

 تیپ این و بود پوشیده جین شلوار با را رنگ ای سرمه کتان پیراهن !ُمرد می برایش هستی که حالتی !برساند

 دید، می بیرون را او کسی اگر که جوری .داد می نشان قبل از تر راه به سر را امین متفاوت، اما ساده

 و آرام پسری بماند، پنهان هم استیل ی ساده زنجیر تا بست می را پیراهنش باالیی ی دگمه اگر مخصوصا

  !رسید می نظر به ال ایده

 خالف بر .شود اتاق وارد و بردارد بلندی قدم امین تا شد وارد خودش اول و داد فشار را دستگیره هستی

 :بپرسد افتاده باال ابرویی با تا نبود، جا آن کسی انتظارش،

  ؟! که خالیه جعبه عه -

 :کرد اشاره رسید ،می اتاق بزرگ تراس به که سفیدی در به و خندید بلند هستی
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  ...بشین ... جاست اون بابا -

 امین ابرویش، و چشم ی اشاره اما .خنداند را او هم باز شد، جمع باره یک که هایی لب و امین متعجب نگاه

 سمت به را راهش هم هستی .بنشیند اتاق داخل بژ های کاناپه از یکی روی تا واداشت حرکت به هم را

 در تنها را مثالش او که ای کتابخانه مدیریتی، بزرگ میز .کاوید سریع را اتاق امین نگاه .کرد کج تراس

 .کرد صورتش مهمان باز را تعجب گوزن، و قوچ ی شده تاکسیدرمی سر چند و بود دیده خارجی های سریال

 هم، کتابخانه کنار و بودند شده نصب دیوار به رنگ ای نقره های پایه روی قدیمی سرپر تفنگ دو سرها، زیر

 امین .بود قدیمی ی اسلحه از پر هم آن داخل که داشت وجود بلوط ی شده خراطی چوب از زیبایی ی بوفه

 عقب به را سرش هستی، کفش های پاشنه صدای که ببیند را بوفه داخل بهتر بتواند تا کرد کج را سرش

 طوسی ریز ی چهارخانه کوتاه آستین پیراهن .بود ایستاده بلند قد مردی هستی، سر پشت .ایستاد و برگرداند

 شانه عقب به رو اش، خاکستری کوتاه موهای .داشت تن به تر تیره طیف چند با اما رنگ همان به شلواری با

 :شکست هستی را سکوت !کاوید می را او پای تا سر امین، مثل هم مرد چشمان .بود شده مرتب و خورده

  !فاخر داریوش ...هستن من پدر هم ایشون امین، ...هستن امین ایشون جان، پدر کنم، می معرفی-

  :داد هدیه هستی به را لبخندش و زد پلک آهسته فاخر

  ... پسر خوشبختم -

 :رفت سمتشان به هستی سر ی اشاره با امین

  !طور همین منم !شما قربون !سالم -
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 پدر انگشتان لطیف پوست او، دست خشونت برعکس .گرفت را فاخر دست عجوالنه و برد پیش را دستش

 احساس او پیش باز اما .بود تر کوتاه او از سانت چند ی اندازه به شاید قد فاخر .کرد متعجبش هستی

 !است برگشته حمام از لحظه همان انگار که بود تمیز و صاف قدری به صورتش پوست !داشت کوچکی

 که بازدمی با را دستش فاخر !نداشت او وقت هیچ که حسی .بود راحتی و آسایش یاداور او، برای که چیزی

 :کشید بیرون او دست از فرستاد، بیرون

  !امین بشین -

 فاخر !کرد باز او برای جا و نشست نفره دو مبل روی سرخوشانه که انداخت هستی سمت نگاهی نیم امین

 :گفت هم روی پایش انداختن با و نشست دقیقا امین روی روبه

 با باشی تونسته امیدوارم ... کنه کاری همچین بخواد دختر یه سخته .گم می تسلیت بهت خواهرتو مرگ -

  !بیای کنار جریان این

 و ناراحتی ، هم در انگشتانش فشار .چسباند بهم را اش مشکی پر ابروهای اخم و افتاد پایین امین سر

 :داد جواب زنان لبخند بود، مرد دو پی حواسش تمام که هستی .داد می نشان خوبی به را عصبانیت

  ...داشت رو خواهر یه همین امین بابا، دونی می ... سخته خیلی واقعا -

  ... بیای شدی بهتر وقت هر و بری بهتره ... مشکالتشی درگیر هنوزم اگر ... خب !اوهوم -

 :داد جواب سریع هستی .آمد باال اخم همان با امین سر

  !امین؟ نه مگه .خوبه چی همه که گفتم بابا، نه -
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 :انداخت بیرون اش شده چفت بهم های لب از سختی به را بازدمش امین

  ... آقا خوبم -

 بی ... باقیش دیگه ...دادی می انجام حاال تا باید تونستی می کاری اگر ...باشی خوب هم باید !پسر خوبه -

  ! خوده

 را نگاهش اما شود کج کمی تاگردنش داد تکان سری .داشت قبول را فاخر حرف هم خودش اما شد ناراحت

  !بشکافد هم را او بدن پوست نگاهش با خواست می انگار !نگرفت فاخر بین ریز های چشم از هم

 :بدهد جلوه خوشایند را فضا تا خندید هم باز هستی

  بزنید؟ حرف باهاش امین کار مورد در چیه نظرتون ... خب -

 یک و کرد باز را نقره زیبای ی جعبه .رفت مدیریت میز سمت به و شد بلند باره یک جا از فاخر، داریوش

 نگه لبش ی گوشه با را سیگار که طور همان بعد و انداخت میز روی آنی نگاه .برداشت برگ سیگار نخ

  .برگشت دو آن سمت به بود، داشته

  !نشدی؟ دستگیر حاال تا که تو ...امین کار ... خب -

 ! اصال !آقا نه -

  :شد کشیده فاخر های لب

 ...خوام می چی ازت ببین خوب کن گوش !افتادی می گیر هم نباید !خوبه -
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 !جوید آهسته را سیگار انتهای کردن، روشن بی هم باز و فرستاد دهانش دیگر کنج به را سیگار 

 خریده منو جون بار چند حاال تا کارخونه اون ...شده مخفی چای ی کارخونه کارای پشت من، کارهای تمام -

  ...برسه تهران برام مهم ی محموله یه جا اون از قراره هم حاال ...دارم نگهش طور چه مهمه خیلی من برای و

 :گفت داد، می تکانش آهسته که طور همان و برداشت را سیگار .داد تکان آه با سری و انداخت باال شانه

  !دنبالش بری تو خوام می !نیست ... حاال اما کرد، می کارو این برام یکی قبال -

 فاخر، !بود خبر بی ماجرا از هم او انگار اما انداخت، هستی به کوتاهی نگاه .بود رفته باال امین ابروی تای یک

 :آمد حرف به هستی و داشت نگه لبش میان را برگ سیگار هم باز

  ...امین که گفتید بهم شما بابا - 

 :گرفت آرام پنجره به رو و کرد فرو هم در کمرش پشت را انگشتانش .افتاد راه زنان لبخند فاخر

 هیچ به من دونی می !نه یا بربیاد کاری هر ی عهده از تونه می ببینم باید !کنه ثابت خودشو باید امین -

 می آشنا بیشتر باهم وقت، اون کرد، ثابت لیاقتشو اگر امین !کنم نمی محبت باشه، الیقش که اون بی کس

 ! شیم

 بلند مبل از بود، شنیده که پیشنهادی از راضی اما، امین .بود زده زل امین های چشم به ناراحتی با هستی

 :گفت و گرفت باال را سرش غرور با .شد

  برم؟ کجا باید فقط !دم می انجامش -

 برونی؟ سنگین ماشین تونی می ببینم !جاست اون کارخونه !الهیجان -
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 :رفت باال باز امین ابروی

  !دارم شما لطف به سبکشو همین من واال -

   !بفرستن برات راننده یه گم می ... خب خیلی -

 :کرد فوت بیرون آهسته را بازدمش بعد و چرخید امین پای تا سر روی نگاهش برگشت، فاخر

 تو کس هیچ !میونه در تو پای که شده ریزی برنامه جوری چیز همه بیفتی، اگر ...بیفتی گیر نباید نره، یادت -

 خر کله !بودنه زنده اول شرط ما، کار تو احتیاط کن، گوشت ی اویزه اینم ...بشناسه نباید و شناسه نمی رو

  !بشی راحت شرش از دادن قورت با که نیست حشیش گرم دو این ... میری می خودت بیاری، در بازی

  !نباشین نگران !دونم می -

 شده هستی به فاخر نگاه متوجه امین .گرفت پناه او دست میان ظریفش انگشتان و شد بلند مبل از هستی

  !بود رویش به رو مقتدر مرد به خیره همچنان و نکرد حرکتی هیچ گردنش دلیل، همین به .بود

  !نره یادت اینو !هستیه خاطر به جایی، این اگر !خوبه -

 در اما بود نشنیده وقت هیچ را فاخر اسم .بود شده زده وحشت کمی.داد قورت آهسته را دهانش بزاق امین

 انواع قاچاق بزرگ های محموله راحتی به که کسی !بود شده قدرتش و نفوذ ی متوجه وقت، چند همین

 کرده اعتراف هستی و داشت اروپا به انسان قاچاق از بزرگی باند .کرد می جا به جا را مخدر مواد مختلف

 خوانده شیمی بودند، ساخته صنعتی مخدر مواد ساخت به مختص که ازمایشگاهی به کمک خاطر به فقط بود

  !بود
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 و برگشت اتاق ی پنجره سمت به باز .بیاید کش هایش لب هم فاخر تا زد پدرش به گرمی لبخند هستی

 :گفت

  !باشی داشته هستی با تماسی هیچ نداری حق برسه، تهران انبار به محموله که زمانی تا -

  ؟!بابا -

  !کنی بدرقه حیاط تا رو امین تونی می !زدم رو حرفم -

 :آمد حرف به زودتر امین اما کند، اعتراض هم باز خواست می هستی

  !فهمیدم اقا، چشم -

 :نالید کنان غرولند هستی

  ... اولشه بار امین !دیگه باشم باهاش منم بابا -

  ...دم می ترجیح من باشه، قراری بی همه این به قرار اگر !کن گوش حرف نباشه، آخرش بار خوای می اگر -

 :بزند را پایانی تلخ حرف نگذاشت ، شده تسلیم هستی

  ! قبول !باشه !بابا نه -

  !گه می بهش رو چیز همه اون !کنه پیدا رو فرزان طوری چه بگو بهش !خوبه -

 :داد تکان سر و کشید آرامی آه هستی

  ندارین؟ ای دیگه کار !باشه -
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  !برگرد زود تو !نه امین با -

 :برگشت در سمت به بود، داشته نگه را امین بزرگ دست که طور همان و انداخت باال ای شانه هستی

  !فعال پس -

 که مرمر و چوبی مارپیچ های پله جلوی .آمد بیرون اتاق از او همراه و گفت خدانگهداری سریع امین

 :انداخت سرش پشت تاریک تقریبا راهروی به نگاهی امین رسیدند،

  !نخندی بگم چیز یه -

 :گذاشت پله اولین روی پا حوصله بی هستی

  ؟ چی -

  !دراکوالست قصرای این شبیه ... جا این -

 :زد خنده زیر و شد باز آنی به هستی اخم

  !بابامه؟ حتما !دراکوال -

 ی کله و شکار و عتیقه به خیلی بابات !گم می اینا خونه نظر از !من دهن ذاری می حرف چرا !بابا نه -

  !داره؟ عالقه حیوونا

 به کلی نگاه هستی .گذاشتند تبریز دستباف گرد فرش زیبای های رنگ روی پا و گذراند هم را پله آخرین

 :گفت و انداخت رویشان به رو بزرگ سالن
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 به بیشترم ...دنبالش ره می اش عالقه خاطر به واقعا کارو یه این البته .داره عالقه عتیقه به خیلی ... آره -

  .داره عالقه ژاپن و کره و چین مثل کشورهایی های عتیقه

 :کرد اشاره چوبی بزرگ ی بوفه و سالن ی انتها به دست با

  !چینه واسه !ست عتقیه یه خودش بوفه همون االن -

 :انداخت نگاهی چوبی کمد به افتاده باال ابروی با امین

  !ها ده می پول باالش هم خیلی -

 قدیمی ژاپنی نقاشی یه تولدش، پیش سال دو خودم من مثال !گیره می هدیه هم خیلی البته !شه عالقه -

  ...خوابشه اتاق تو و داره دوستش هم خیلی .خریدم

 مبلمان دست دو با .رسید می نظر به متر پنجاه و صد از بزرگتر سالن .انداخت خانه به دیگری کلی نگاه امین

 در را هایش اخم آرامش، و سکوت .بود ویال باغ به رو که ای پنجره کنار نفره دوازده خوری ناهار میز یک و

 :کرد فرو هم

  !نوکری خدمتکاری، !کنه نمی زندگی جا این کس هیچ انگار !تنهاست؟ جا این بابات ...گم می -

 :کرد باز را چوبی ورودی در و خندید هستی

 !اومدنی که رو شون یکی دیدی !بیان چشم جلو ندارن حق نباشه، الزم وقتی تا !نیستن پا و دست تو اما چرا -

 :داد جواب گذشت، می در از که طور همان امین

  !ها عجیبه بدجور جان بابا -
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 :گفت برگشت، سمتش به که امین .کرد جمع سینه روی را هایش دست و بست را خانه در هستی

  !فاخر آقای !همینه کنی صداش باید که جوری تنها !فاخر -

 !بخندد کند، حفظ را ژستش نتواند هستی اش، مزه با ی قیافه دیدن با تا رفت باال امین ابروی

  !کنی می همچین چرا تو قیافه !امین تو دست از -

  !کنی می صداش جوری همین هم خودت انگار گفتی همچین !جالبه خیلی -

  :کرد تر جمع را لبخندش هستی

 مقررات به خیلی !بدم بهش جواب باید مسئله همین سر مطمئنم !کردم صداش بابا االن منم نکن نگاه -

 خاطر به همش !نکن مقایسه بینی می کار تو بعدها که آدمی با دیدی، االن که رو آدمی این اصال ...پابنده

  !ببینه جوری این و جا این رو تو خواست بابا ، من اصرار

  .انداخت نبود، کوچکی سفید کاخ به شباهت بی که ساختمانی به امین نگاه

  ... بودم چیزا این صاحب اگر منم !داره حقم -

 پله، آخرین روی .رفتند پایین آهسته را ساختمان ورودی های پله دو هر و گرفت امین بازوی از هستی

 :آمد حرف به عمیقی نفس با هستی

 شغل اینم ...نفهمیدم مادرم از که هیچی !باشم ای خانواده همچین توی باید چرا گفتم می همش دونی می -

 بابا اما .جریان این با اومدن کنار بود سخت .خورد بر بهم خیلی . فهمیدم وقتی اما .فهمیدم نمی اوایل !پدرم

 بود ممکن ... بیام دنیا به آفریقا توی بود ممکن من .کردم درک کامال االن .... کنم قبول که کرد کاری ...
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 !بیام دنیا شمالی کره تو تونستم می یا .کردم می زندگی کوچیک شهرستان یه توی و بودن معلم مادرم و پدر

  !یام می کنار باهاش و کنم می قبولش پس .اومدم دنیا خانواده این توی و جا این اما

 شده جمع های عسلی به خیره و گرفته باال را سرش .بود ایستاده او به رو هایش، صحبت ی نیمه از هستی

 :شود کشیده امین های لب تا فشرد محکم را امین دست .بود امین آفتاب در

  !کنم زندگی کردم سعی و فهمیدم زود اینو منم البته !بود نکرده قانع منو قشنگ طور این کس هیچ حاال تا -

 می تو به چی همه من پدر امین باشه؟ بسازیم شرایطمون با هم بعد به این از پس بیا !کنی می خوبی کار -

 قدر چه ببینه که این واسه فقط خواسته، کارو این ازت اگر االن .کنه می حمایت ازت واقعی پدر یه مثل .ده

  .کنه حساب روت تونه می

 :گذاشت هم روی چشم کشان آه امین

  !داره حق !دونم می -

  کنی؟ می قبول -

  !دیگه کردم -

  ها؟ ...کنیم زندگی شرایط به توجه با و کنیم درک رو شرایطمون که اینه منظورم !نه -

  !کنیم می کارو همین -
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 دور دستش . بگیرد را خواستنش جلوی نتوانست دیگر که طوری .بود کرده زیباتر را هستی های لب لبخند،

 را بدنش تقالیی، هیچ بی که بود منتظر انگار هم هستی .کشید خودش سمت به را او و شد حلقه هستی کمر

 :سپرد او به

 که بیاد طوفان یه باید امین واسه !بترسه بادا این از نیست هم چناری سهله، که بید امین ...نباش نگران -

  ... برگردم و رم می ...نباش من نگران پس !بشه خم شاید تا کنه جا به جا رو زمین

  ...امین دارم دوستت -

 :بست را چشمانش امین و گفت آخ هستی .شد محکم ظریفش تن دور امین بازوهای

  .شه می تنگ برات دلم ...دختر دارم دوستت منم -

  ...برمیگردی زود -

 خواستنی و شیرین قدری به آغوشش، در هستی تن داشتن .بدهد دست از را ها لحظه این خواست نمی امین

 ورود، بدو همین در نباید !نبود ، جایش جا این اما .باشد داشته ادامه طور همین ابد تا داشت دوست که بود

 :گفت چشمانش به رو و برد عقب را هستی تن .داد می جلوه ضعیف را خودش

  !بده بهم رو کنه کمک من به قراره که یارو این آدرس فقط .گردم برمی زود آره -

 با .بود کافی جا همین تا و دارد نظرشان زیر ؛ پدرش دانست می .کرد می فکر او مثل درست هم هستی

 :گفت و کرد صاف را موهایش دست

  !باشی داشته شو خونه کلید اگر البته !راحته کردنش پیدا ... فرزان -
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 :گفت امین .بخندد او تا افتاد باال باز امین ابروی

  ؟!بیارم کجا از شو خونه کلید -

  ...بگیری مرتضی از باید رو کلیدش -

 : داد تکان را سرش گویان نچ امین

  !بگیرم احمد از سراغشو برم باید هم رو مرتضی حتما !آدمن لشکر یه که اینا !ها میکنی داری بازی هستی -

 :کوبید او بازوی به را مشتش ، خنده با هستی

 ری می !بودیم رفته هم با ما که رستورانیه همون صاحب مرتضی !بری کسی سراغ دیگه نیست الزم نه -

  ... بنده می گردن دستمال یه هم همیشه .طاسه سرش همیشه، شینه می صندوق پشت اونجا،

 :رفت فرو هم در امین های اخم

  !بود شبم اون !اومد یادم -

  !کنه نمی ای دیگه کار چشم جز !خوای می رو فرزان کلید گی می پیشش، ری می ...جاست اون همیشه -

 :کشید صورتش روی دست با امین

  ؟!کجاست اش خونه !گرفتم رو کلید برفرض ...خب -

  !رستوران باالی ی طبقه -

 :خندید هستی و انداخت باال ابرویی باز امین
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  !شی می مزه با خیلی تو، قیافه خدا رو تو نکن -

  !باال ندازم می ابرو همش من بخندی تو قراره اگر اما !دلقلک بگو -

 سینه میان ِِ غم گرچه .خندید می قاه قاه هستی و انداختن باال سرش دادن تکان با را ابروهایش کرد شروع

  .نکرد حک لبش روی لبخند یک جز خودش، ی

  ! اش خونه رم می و گیرم می کلیدو !حله پس خب -

 :گفت و کشید عمیقی نفس کرد، کنترل را خودش زحمت به هستی

 هیچ مراقبه خیلی بابا باباست، اعتماد مورد چون !کارشه دفتر اصل در جا اون !میاد اما نیست خونه !آره -

  ... فقط .داره خبر چیز همه از اون برسی تا باش مطمئن !نره لو جوره

 آهسته و او های چشم به شد خیره .کند پر را امین جان ، شیرینش و خنک عطر تا رفت جلوتر قدم یک

 :گفت

  ...باش مراقب خیلی ... فرزاندر مورد  ...امین -

 :پرسید و افتاد هم روی بار یک بلندش های مژه .رفت فرو هم در امین پشت پر ابروهای

  ؟!نظر چه از -

 :گفت و انداخت پایین را سرش هستی

  ...برمیاد کاری هر ازش ...خطرناکیه آدم ... فرزان -

  ؟!خب داره کار چی من به -
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 :رسید او صورت به باز نگرانش های چشم و گذاشت او ی سینه روی را دستش هستی

  !دارم دوستت من ... بفهمه مخصوصا !داره کار همه به که طوریه این اصولش !داشت خواهد کار -

 :آورد تر جلو را اش سینه و شد متورم آنی به گردنش رگ .شد تیره ناگهان امین های عسلی

 ... که کنم می شیرفهمش !کنه می غلط -

  .همین ...نشو پر دم زیاد باهاش ...بهش باشه حواست ... فقط !نگو بهش هیچی !امین نه -

 :گرفت او بازوی دو هر از خشونت کمی با و کرد نچی کالفه امین

 کنه، نگات چپ بخواد اگر ! که گیری می !چی همه یعنی ناموس ها، شهری جنوب ما مرام تو هستی، ببین -

  ...بابات و ست کاره چی ندارم هم کاری .کنم می سفره شیکمشو

  ...امین -

  !کردی؟ گوش -

 : داد تکان را سرش هستی

  !کن گوش هم تو !کردم گوش آره -

  ... سِر خرابم کله خیلی ... هستی شه نمی سرم چیزا این من -

 بخوام که دارم احترام خودم برای قدر اون من !نیست کنی می فکر تو که چیزی اون اصال !امین واستا -

 اول، نشی متوجه شاید .همین .نیست سالمی آدم کال فرزان ...منه پشت پدرم .کنم انتخاب خودم مو زندگی
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 دوست رو ... کاراش بعضی ...نشی خورش دم زیاد و بشه دستگیرت چیزایی یه فقط خواستم یعنی ... اما

  ... ندارم

  :کرد رها را هستی های بازو عصبی و کالفه امین

  ...ربطی چه اون کارای !نداری دوست رو کاراش بعضی چی یعنی !هستی گی می چی فهمم نمی -

  !تیمش تو بکشونه هم رو تو ... خوام نمی !دختره همش برش و دور !دیگه داره ربط -

 !بخنداند را هستی تا نبود دار خنده بار این اما رفت باال امین ابروی باز

  ... تو بابای دست زیر مگه تیمش؟ -

 و رنگ ای سرمه دامن و کت با میانسالی زن در، جلوی .برگرداند را دو هر سر خانه، در شدن باز صدای

 :بود ایستاده کرم ی ساده روسری

  .داره کار شما با تلفن خانم، ببخشید -

 :گفت و گذاشت او ساعد روی دست بعد .کرد نگاه ساختمان ی باال ی طبقه های پنجره به سرعت به هستی

  !همین نباش دمخورش زیاد نره، یادت فقط ...دنبالش برو -

 :دوید ها پله سمت به و زد لبخندی هستی .داد تکان سر امین

  ...زود خیلی بینمت می ...خداحافظ -

 بسته در بعد و شد ساختمان وارد زن از جلوتر هستی که زمانی .نکرد پیدا خداحافظی برای فرصتی حتی امین

 پشت ای سایه بود مطمئن که زد زل ای پنجره به و چرخید گردنش آهسته بعد .ماند جایش سر ، هم شد
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 چیز همه جا این !بودند خودش مثل هم افرادش حتما، و بود خطرناکی آدم فاخر !است ایستاده سرش

 فرمان پشت که زمانی ، فکر همین با و شد می مراقب بیشتر باید !بود متفاوت داد، می انجام قبال که باکاری

 نمی .داد ادامه بود، رفته هستی با قبال که رستورانی سمت به را راه نشست، رنگش ای نقره زانتیای ِِ

 کاری هر خاطرش، به و بود هستی اش زندگی ی همه حاضر، حال در .بدهد هدر هم را ثانیه یک خواست

  !کرد می

** 

 

 .کرد باز آهسته را آپارتمان چوبی در !آمد کش لبخندش قفل، کلیک صدای با و چرخاند تردید با را کلید

 می بهداشتی سرویس به احتماال که دری با باریک و کوتاه راهروی !بود روشن و تاریک رویش، به رو محیط

 جز اما کرد، ای سرفه تک امین !بزرگ تلویزیون یک و راحتی مبل دست یک با کوچکی سالن بعد و رسید

 منتظرش کس هیچ اما کشید سالن به سرکی .گذاشت راهرو داخل به پا مردد .نبود جوابگویش کسی سکوت

 فرزان !ببندد را در آرامش با شد باعث هستی، های حرف یاداوری ولی کند، کار چه باید دانست نمی !نبود

 جینش شلوار تنگ جیب داخل را کلید !بود انتظار کار بهترین پس دید، می را او باید جا همین بود کجا هر

 چیزی تلویزیون و ها مبل همان جز نبود، متر سی از بیشتر که کوچک سالن واقعا .رفت جلو و گذاشت

 ی قالیچه حتی !تمام و داشت قرار بلوری سیگاری زیر و تلویزیون کنترل ها، مبل وسط میز روی !نداشت

  .بنشیند ها مبل روی کفش همان با او تا بود نشده استفاده کف پوشش برای هم کوچکی

 را کنترل تا شد خم بعد و داد تکیه مبل به ای لحظه .دید نمی راهرو کوچک در همان جز دیگری در هیچ

 گذاشت گردنش پشت را دستش .بدهد انجام وقت گذراندن برای توانست می که بود کاری تنها این !بردارد
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 خاموش دستگاه یا اما زد را قرمز ی دگمه دوباره !نیفتاد اتفاقی هیچ اما گرفت تلویزیون سمت به را کنترل و

  .کرد نمی کار کنترل یا کال بود

 شو روشن !بیاره تشریفشو حضرت این تا تو بی کنم غلطی چه جا این من االن !ات نداشته ح رو تو تف !اه -

  !خاصیت بی ی گنده ِد

 شاید تا شد خیز نیم و کوبید رنگ یشمی مبل ی دسته به را کنترل .بود تاثیر بی اما زد، را دگمه هم باز

 و برگشت سرجایش !شد کلید چرخیدن آهسته صدای متوجه هم لحظه همان .کند تر کم را کوتاه ی فاصله

 مبل روی از آرام امین .داد تشخیص را مردی ی سایه و شد باز در !داد سر میز روی سریع خیلی را کنترل

 :کرد ای سرفه تک و شد بلند

  ! علیکم سالم -

 شرتی تی همرنگ داشت سیاه رنگ به داری لبه کاله .برگشت دادنش سالم از بعد و بود او به پشتش مرد

 بی مرد  .بدهد تشخیص را صورتش توانست نمی امین که بود پایین کاله ی لبه جوری .بود پوشیده که

 نمی هنوز سقف، های هالوژن کم نور اما بود شده سالن وارد کامال حاال . برداشت بلند قدم دو جواب،

 :برد پایین را سرش و گزید را اش باالیی لب امین .کنند واضح را صورتش تصویر توانستند

  هستین؟ فرزان آقا ...شما -

 دید می اشتباه شاید .ببرد باال را امین ابروی روشنش چشمان تا برد باال را کاله ی لبه رفت، باال مرد دست

 بی و داد قورت را دهانش بزاق .ترسید کمی !زد می سفیدی به حتی او نظر به چشمانش، ی عنبیه رنگ اما

 :خندید جهت
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  ...فاخر اقای ... منو !هستم امین من -

 هم اش پیشانی روی که داشت پرپشتی و دست یک مشکی موهای .برداشت سرش از کامال را کاله مرد

 :برگشت در سمت به داد، می هل عقب به را همه که طور همان و برد موها میان را انگشتانش .بود ریخته

  !میز روی بذار و کلید ...بیا صدا و سر بی من دنبال !ندارم رو شده خراب این ی حوصله -

 انگار !صریح اما گرفته .بود خاص چشمانش رنگ مثل صدایش تن .افتاد راه و گذاشت سرش را کاله باز

 آهنگی با معمولی، صدایی زیر، نه و بود بم نه !رسد می گوش به نایش انتهای از که حنجره از نه صدا

  !داشت خواهد نگه ذهنش در را آهنگ این همیشه بود مطمئن امین که جوری .دلنشین

 این نبود مطمئن هنوز .افتاد راه به و گذاشت میز روی .آورد در شلوارش جیب از زحمت به را کلید امین

 و ماهیچه رنگ، سیاه شرت تی آن زیر دانست می اما بود تر کوتاه کمی او از قدش !نه یا باشد فرزان مرد،

 بیرون خانه از که زمانی را اش شده خالکوبی ساعد ی کرده ورم های رگ حتی توانست می !است استخوان

 باز را در که آن از قبل و رفت پایین چابکی با مرد را پله سری دو !ببیند راهرو ِِ بیشتر کمی نور زیر آمدند،

 :گفت کند،

  !ندارم تو دوباره دیدن ی حوصله وگرنه !نکنی گمم که کن رعایت جوری تو فاصله !بیا  دنبالم -

 را جاهایی شد، مجبور امین که رفت می راه تند جوری .کرد ترک را خانه مرد بگوید، چشم خواست تا امین

 های قدم با امین و رفت خیابان سمت آن به مرد .رسیدند خیابان به و گذراند را رستوران کنار کوچه .بدود

 چیزی تنها .بود مشکی و بلند شاسی شد، سوار مرد که ماشینی !رساند اش پیشکشی ماشین به را خودش بلند
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 ابرویش مرد، ماشین قدرتمند های اگزوز صدای شنیدن با و کرد روشن را ماشین !شد اش متوجه امین که

 :رفت باال

  !این چیه المصب -

 دنبالش سرعت به هم امین .رفت باال را خیابان سریع خیلی و آمد در پارک از که بود ماشین به چشمش

 در !نبود آسان گشت، می هدف دنبال شده، رها کمان چله از تیری همچون که ماشینی به رسیدن اما .رفت

 نیم بعد سرانجام !رنگ سیاه ماشین هم و باشد اش رانندگی به حواسش هم توانست زحمت به شب، تاریکی

 مردد امین .شد زده جنوبی ساختمان یک پارکینگ در ریموت بعد و شد پهنی ی کوچه وارد ماشین ساعت،

 بسته پارکینگ درهای که زمانی و ایستاد کمی !نه یا شود وارد باید دانست نمی .بود کوچه در سرش پشت

 به و شد پیاده .کرد پارک آب جوی کنار را ماشین جلوتر کمی !بیابد پارکی جای تا کرد کوچه به نگاهی شد،

 ای آهسته سالم امین !بود خودش .شد باز در بود، ساختمان جلوی که زمانی دقیقا .رفت ساختمان سمت

 باال طبقه شش ، سکوت در تا شدند اسانسور سوار هم، همراه بعد .شد ساختمان وارد مرد ی اشاره با و گفت

 و شانه و بازو تمام بود مطمئن حاال که ساعدش روی های خالکوبی .پایید می را او چشمی زیر امین !بروند

 ... سرد عطری انگیز دل بوی و !بود آسانسور کف میخ که نگاهش است، گرفته بر در هم را گردنش

 که بود جلویشان در یک تنها .رفت بیرون مرد آسانسور، کشویی درهای شدن باز از بعد و رسید آسانسور

 آورد، در را هایش کفش مرد که زمانی و بست را در امین .شدند وارد دو هر مرد، توسط در شدن باز از بعد

 ترسیده سگ، پارس صدای و بزرگ ی سایه دیدن با باره یک که بیاورد در را هایش کفش خواست هم او

 چشمانی و قوی عضالتی با !صاحبش به شبیه دقیقا !بود صاحبش آغوش در ژرمن، بزرگ سگ !ایستاد صاف

 :نشاند جایش سر را او سگ، سر کردن نوازش با و شد خم مرد !بود چسبیده او به نگاهش !بین تیز
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  !َکنه می پاتو یهو گیره، نمی پاچه !نشو رد بغلش از -

 خجالت با را اش کهنه های کفش مرد، مارک های کتانی دیدن با و آورد در احتیاط با را هایش کفش امین

  .داد هلش دیوار کنار

  !خان گرگی جناب مخلص !معلومه اش قیافه از اصال !افتاد !آهان -

 خالی تقریبا قبلی، اپارتمان مثل هم جا این .شد هال از بزرگتری سالن وارد و گذاشت مرد پشت از فاصله با

 سفید ساده های پرده ... جلویش فانتزی فرش یک و تلویزیون .بود سالن وسط ال رنگ سفید مبلمان . بود

 ای ثانیه و بیاید کش لبخندش شهر، روشن های چراغ دیدن با او تا بود رفته کنار ها پنجره جلوی از رنگ

 با .نشست مبل روی و گرفت هایش زیبایی و شهر از چشم هم او مرد، کردن حرکت با !کند تماشا جا همان

 ی گوشه تازه و دید می در سه دو .انداخت خانه به تری دقیق نگاه باز و کرد مرتب کمی را موهایش دست

 خانه بزرگ ستون اما باشد اشپزخانه کرد می فکر که جایی از مرد .شد طبیعی گل گلدان چند متوجه سالن،

 و بود برداشته را کالهش .گذاشت سگ جلوی که بود دستش ظرفی .آمد بیرون بود، گرفته را جلویش

 آبی، .شد چشمانش روشن آبی رنگ متوجه ، برگشت که او سمت به .بود ریخته اش پیشانی روی موهایش

 ، بودند مشکی و پر ابروهایش !نداشت صورتش اجزای سایر با هماهنگی هیچ گرچه آرام، اقیانوس یک شبیه

 و حالت بی و نازک هایش لب .بود مانده استخوانش روی بزرگ شکستگی یک جای و عقابی اش بینی

  ...دار زاویه فکی با چهارگوش صورتی

 :گفت او صورت به خیره و کرد پرت را خودش مبل روی مرد

  امیر؟ بود؟ چی اسمت گفتی خب -
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  !امین نه -

 رو اینا !هیچی نه و قربان نه و خان دارم، آقا نه !خالی فرزان !هستم فرزان من !باحاله !خوبه !امین !اهان -

  !هستم ای سوخته پدر آدم کم یه !باشیم نداشته مشکلی هم با بعدا تا بشنوی خوب که گم می بهت دارم

 تر راحت مبل روی و زد لبخند .کرد تر راکم امین قبلی گارد داشت، که آرامی لحن و صدایش آهنگ

 :نشست

 !ام متوجه !خالی فرزان !بله آهان -

 :خندید بلند فرزان 

  !نبودی جا این االنم ، نبودی اگر البته !هستی ها سوخته پدر اون از کنم فکر هم تو -

 باال ای شانه جواب برای امین .بود خیره امین صورت حاالت به بینی ریز با و شده جمع کمی چشمانش

 :انداخت

  !شاید !دونم نمی -

  ؟!تو دیدی رو هستی کجا -

 :افتاد اش پیشانی روی عمیقی خط و نشست صاف امین

  !وار مسخره ...طوری همین !هستی؟ -

 :بخندد بود فرزان نوبت اینبار
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 سفارش پیتزا خوام می من خوردی؟ چیزی !میشیم آشنا حاال بیشتر هم با !اولشه تازه باشه !سوخته پدر -

  !بگیرم تا دو خوری می اگر بدم،

 :گفت اما بود، گرسنه

  ... که کنید کمکم شما اومدم من !ممنونم نه -

 :شد بلند مبل روی از فرزان

  !بهش وصله مغزم کال !کنم تونم نمی غلطی هیچ خالی معده با من -

 را سیم بی گوشی فرزان .افتاد صدا و سر به باره یک که بود فرزان پیشنهاد منتظر هم امین ی معده انگار

 :گفت من من با امین و برداشت

  !خورم می کم یه منم بگیر حاال گم می ..اممم -

 و گرفت ای شماره فرزان !شود پشیمان اش گفته از امین تا کرد نگاهش پوزخند و افتاده باال ابروی با فرزان

 مبل روی داشت، سگش به چشم که طور همان تماسش، کردن قطع با و داد را پیتزا سفارش زود خیلی

  !او به تر نزدیک بار این .نشست

  !کردی؟ کار چی حاال تا یعنی !بلدی؟ چی ببینم ... خب -

 :کرد فکر ای لحظه امین

  ... و ...کردم فروشی خرده .کردم می جا به جا جنس االغی یه واسه !نکردم خاصی کار ... خب -

  !کشی؟ نمی که خودت ! ای پاستوریزه پس -



83 
 

 :کرد اخم و نیامد خوشش اولش ی جمله از امین

  !نچ -

 :کشید بو فرزان

  !دی می کنت بوی -

  !کشم می فقط همینو -

 :رسید او های چشم به فرزان های چشم بار این

  !خوری می خوبم جنس !اومد خوشم -

 نقاشی تابلوی به او، صورت جای به حاال . داد تکیه مبل به و خندید موذیانه فرزان .رفت باال امین ابروی

 طالیی افقی خط و هم با برخورد در آبی، دو !آسمان و دریا از نقاشی .بود زده زل تلویزیون باالی دیوار، روی

 این دقت با اما حوصله بی کسی انگار !رنگ همان به های پنبه ابرهای و سفید آلود کف های موج ...سفید و

  !سفید و آبی های رنگ انواع !بود کرده خلق را صحنه

 تو، جای من روز یه !کنیم کار براش باقی و رئیسه نفر یه تنها جا این !گفتم بهت شو یکی !دارم قانون تا دو -

 دیگه رئیس شایدم !مردیم شاید ...افتادیم گیر شاید !نداریم خبر آینده از هم کدوم هیچ !من جای تو روز یه

  !نخواست رو ما

  !کرد می نگاهش تعجب با هنوز که برگشت امین سمت به آرامش با
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 خودشه مقصر بیفته، گیر اگر !بده انجام کارشو خودش داره وظیفه کسی هر !کنیم نمی کمک بهم !دو قانون -

 بهتره !نیست کس هیچ دست تو ما دستای چون !کنه غرق خودش با رو کسی تونه نمی هم بخواد اگر حتی و

 تو دستتو و کن جمع خوب حواستو !مسئولشی خودت بیفته اتفاقی هر وگرنه کنی، فرو گوشت تو اینو هم تو

  !نذار کس هیچ دست

  !شدم متوجه -

 :خندید فرزان

  !نخواه کمک من از دیگه پس !خوبه -

 :برد عقب را سرش زده بهت امین

  ...من به شما که گفت فاخر آقای یعنی ...اما -

  !کنه نمی کمک کسی به کس هیچ گفتم االن همین -

  کنم؟ کار چی االن باید من ... خب -

 :کشید عمیقی آه فرزان

  !همین خواسته ازت که کاری دنبال بری باید -

  ... رو محموله یه برم باید که گفت بهم !دونم نمی هیچی ... من .. شما پیش بیام که گفت خودش ... خب -

 :داد تاب هوا در را دستانش حوصله بی فرزان

  !تو گردن انداختش بره، دیگه یکی بود قرار !دونم می آره -
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 تحویل بار و اومدم فاخر طرف از بگم و جا اون برم پاشم کله یه جور همین ؟!کنم کار چی باید حاال خب -

  بگیرم؟

 با فرزان دست تا ایستاد دیدنش، با سگ .شد بلند مبل روی از بعد کرد، می نگاهش کالفه مدت تمام فرزان

 را او به کمک قصد فرزان که حاال باید دانست نمی .بود شده گیج امین .شود کشیده سرش روی محبت

 کار سراغ برگردد هم باز داد می ترجیح و بود شده پیشمان .بربیاید فاخر کار ی عهده از طور چه ندارد،

 از را فرزان آیفون، زنگ صدای !بود ماهر و خبره کار آن در حداقل ، تجربه همه این از بعد !خودش قبلی

 با را سرش مایوس، و فرستاد بیرون را اش کالفه نفس امین .بگیرد تحویل را ها پیتزا تا کرد دور سگ کنار

 .ببیند دوباره را هستی توانست نمی داد، نمی انجام را کار این اگر .بود هستی درگیر فکرش .گرفت دست دو

 روی پیتزا ی جعبه گذاشتن با !بود باند به او ورود البته و هستی و او ی رابطه ی ادامه برای فاخر شرط این

 :کرد جعبه به اشاره خنده با فرزان .برد پایین را دستش امین میز،

 !نشده سرد تا بخور -

 را او داشت، فرزان که اشتهایی .کرد خوردن به شروع معطلی بی و گذاشت پایش روی را جعبه هم خودش

 پیتزا ی تکه آخرین فرزان .کرد باز را هایش اخم پیتزا، خوب ی مزه و بو .کند باز را جعبه کرد، ترغیب هم

 :انداخت میز روی را جعبه خورد، که هم را

  !شدم سیر ... اخیش -

 :نشست صاف و برداشت را نوشابه قوطی اما بود، مانده او پیتزای از تکه دو هنوز

  !مرسی -
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 :زد او به لبخندی باز فرزان

  !باشی نفوذی کردم، می فکر نداشتم، آمارتو خودم اگر !یای می نظر به مثبت بچه خیلی -

 :گفت بعد و فرستاد بیرون آهسته را نفسش هم فرزان .خورد نوشابه کمی زنان، پوزخند امین

  ... نری پیشم از دلخور چون اینم !کنم می کوچولو کمک یه بهت بار این !مثبتی بچه چون !خب خیلی -

 :کشید دراز مبل روی و کرد امین ی حواله چشمکی

   ...خوای می راننده پس ...نیستی بلد هم رانندگی ... الهیجان بری باید که گفتی ... خب -

 نوشابه قوطی .داشت نیاز مرد این کمک به حاضر حال در اما برود، سوال زیر غرورش نداشت دوست امین

 :داد تکان سر و گذاشت میز روی ررا

  ...اوهوم -

 بهت جا اون . فرستاده فرزان منو گی می ... پیشش ری می صبح فردا ... یکی پیش کنم می معرفیت من -

 و انبار خودت ری می ...جا اون برسی غروب که بری جوری !الهیجان بری باید بعد !دن می راننده یه

 راه پلیس یه .اومدن برای وقته بهترین این ...افتین می راه صبح چهار سه ساعت بعد ...کنی می بارگیری

 مدارک !شی می رد راحت و شیفته تعویض موقع ، برسی هفت شش اگر که قزوین به نرسیده داره عوضی

  ؟!نیست مشکلی االن ... کامله هم تریلی

 :کرد می مرور را فرزان ی نقشه امین

  صبح؟ فردا برم باید کی پیش حاال ...ظاهرا ... نه -
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   !کنه می معرفی راننده بهت اون !نریمان پیش -

  نریمان؟ -

 برآمده های ماهیچه راحتی به امین جور این .گذاشت اش پیشانی روی را دستش و کشید عمیقی آه فرزان

 :دید می را بازویش ی

  !قمه جاده .دم می بهت آدرسشو !منه داداش ...آره -

  !بود پایش پیش راهی حداقل .بود شده تر ارام امین

  !بلدم .فهمیدم آره -

 :دارد نگهش باالتر تا کرد سرش ستون را دستش .چرخید پهلو به فرزان

  !گذرونیم می خوش حسابی بعدا بیا، و برو آدم مثل !اومده خوشم خیلی ازت !خدا به حالی با خیلی - 

 :داد جواب کرده، اخم .شد تکرار گوشش در هم باز هستی های حرف

  !کن استراحت هم شما دیگه وقته دیر !کنیم کم رو شرمون ما بدی داداشتو این آدرس شه می !اوهوم -

 :داد تکان را سرش بعد و انداخت او به دقیقی نگاه فرزان

  ...بگم آدرسو بیار، در .هست خودکار و کاغذ کشو تو -

 :چپاند شلوارش جیب میان و کرد تا را کاغذ آدرس، نوشتن بعد و داد انجام را بود گفته که کاری امین

  ..مرسی -
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  .بیاید تر باال دیدنش، خاطر به فرزان سر تا شد بلند مبل روی از

  ری؟ می داری -

  !پیتزا و کمک بابت مرسی !دیگه بله -

  !گذرونیم می خوش !بدهکارم بهت من مهمونی یه بیا، برو اما .نکردم تعارف بری، خوای می چون !فدات -

 :افتاد راه بود، دقیقش نگاه و سگ به چشمش رکه طو همان و زد ای عجوالنه لبخند امین

  ... اجازه با ...ممنونم -

  !سالمت به -

 با که بود سگ صورت به چشمش هنوز امین .ماند سقف به خیره و گذاشت مبل روی را سرش فرزان

 را خانه در آرامی خداحافظی با و پوشید سریع پشتشان کردن خم با را هایش کفش !بود زده زل او به ارامش

  !شد خارج سریع و کرد باز

** 

 

 آن از بعد شد، نمی باورش هنوز .گذشت انبار ورودی بزرگ آهنی در چهارچوب روی از تریلی های چرخ

 را تریلی مهارت با کرد، معرفی او به نریمان که ای راننده جواد، بود! شده تمام کار نگرانی، و استرس همه

 .کرد آزاد را اش شده حبس نفس خورد، تنش به جواد گرفتن ترمز با که تکانی .داشت نگه سوله در جلوی

  .است شده کرخت بدنش تمام کرد می احساس و کرد می درد سرش
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 :گفت و کرد باز را ماشین در جواد،

  !شما کار اینم -

 پلیس از گذشتن از تر سخت جواد، تن عرق بوی تحمل .گرفت هوا از عمیقی نفس و کرد باز را در هم امین

 نیست الزم دیگر که بود تر خوشحال قضیه این از شاید حاال و  بود کرده ترش عصبی که مشکلی !بود ها راه

 امین !سگش و لبخند با !شد ظاهر چشمش جلوی فرزان تعجب با .پرید پایین که ماشین از !باشد جواد همراه

 :رفت جلوتر افتاده، باال ابروی با

  !بار اینم !علیکم سالم -

 :زد بازویش به دستی فرزان

  !بودن راضی خیلی ازت هم ها بچه !خودتو رسوندی وقت سر !اومد خوشم ازت ول ای -

 پیاده ماشین از نفر دو و ایستاده تریلی پشت رنگی مشکی پژوی .برگشت عقب به امین سر اش، اشاره با

 :کرد نگاه فرزان به باز امین .شدند

  ؟!کردن می تعقیبم -

  !جا این پیکره و در بی هم زیادی نکن فکر !دادن می نگهبانی -

 :داد تکان را سرش زنان پوزخند امین

  کنم؟ کار چی حاال !عجب -

 :گفت و افتاد راه فرزان
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  !هستی؟ که اهلش بخوریم دبش صبحونه یه بریم هم با بیا -

 !است راه ساعتی دو برسد، خانه به تا دانست می و بخورد چیزی آمد، نمی بدش .بود گرسنه و خسته امین

 .بود کرده پارک خانه نزدیک عمومی پارکینگ در هم را ماشین و داشت قرار ساوه ی جاده در جایی انبار

 درش کردن باز مشغول و شده جمع تریلی دور که مردهایی به لحظه چند و برد موهایش الی را دستش

 :بود ایستاده قبل از جلوتر کمی لبخند با فرزان .کند نگاهش او تا کرد پارس فرزان سگ .کرد نگاه بودند،

  !خوای؟ می لفظی زیر ! د بیا -

 دیگر صبحانه یک اما بود یادش هستی های حرف .بردارد قدم عمیقی نفس با هم امین تا افتاد راه دوباره

  .ندهد کاری هر به تن که داشت اطمینان قدر آن خودش به !رساند نمی او به آسیبی

 این در روز، یک که بود آرزویش !داد بیشتری سرعت پاهایش به فرزان، رنگ مشکی ی پورشه دیدن

 :رفت تر عقب قدم یه ترس و بهت با امین و کرد باز سگ ورود برای را عقب در فرزان . بنشیند ماشین

  ... بهتره خونه برم من یعنی ...گم می !چیزه -

 :گذاشت نیمه را حرفش فرزان ی خنده

  !نداره کاریت بابا، بشین-

 و گرفت نفسی بدهد، نشان ترسو یا ضعیف را خودش خواست نمی !بود سگ درشت های چشم به امین نگاه

 باشد جلو به رو نگاهش داد ترجیح امین !کرد می نگاهش همچنان واکنشی، هیچ بی سگ .شد سوار احتیاط با

 موتور قدرتمند صدای شنیدن !آورد حرکت به را ماشین گاز، پدال روی پایش باره یک فشار با فرزان و

 !دید می فرزان جای را خودش و بود نشسته لبش روی لبخندی !برد امین یاد از را سگ اگزوز، و ماشین
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 با اگر !فرزان حتی کسی، هر جای رسیدن یعنی کاری هر !کند می او برای کاری هر پدرش بود گفته هستی

 بیشتری اعتماد فکرها، !تر عزیز و تر بزرگ هم فرزان از ، مطمئنا !فاخر داماد شد می کرد، می ازدواج هستی

 اعتنا بی هم سگ های نفس صدای به نسبت کرد سعی و نشست تر صاف که جوری .داد می روحش به

  !باشد

 تر راحت امین شدند، ماشین سوار دوباره که زمانی .خوردند پزی کله یک در فرزان، همراه را صبحانه

 :نشست

  !من مهمون دیگه ی دفعه !دستت قربون -

 :واداشت حرکت به را ماشین لبخند، با فرزان

  !اوکی -

 :گفت و کشید عمیقی نفس امین ، گذشت که کمی

  . بگیرم تاکسی بتونم که کن پیاده منو جایی یه گم می -

  داری؟ عجله -

  !کال نخوابیدم شب !دیگه ام خسته -

  !داره فوتبالم !گذره می خوش بیا حتما داریم، برنامه شب ها بچه با اما باشه !بابا ای -

 :رفت باال امین ابروی

  ایرانه؟ جدی؟ !عه -
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  !اوهوم -

 :گفت مکث کمی از بعد و خاراند را اش بینی کنار امین

  !دیگه وقت یه حاال ... بیام بتونم نکنم فکر -

 :کرد زمزمه آرامش با و گذاشت پنجره کنار را دستش فرزان

  !راحتی طور هر -

 :کشاند خیابان کنار را ماشین و زد راهنما

  !سالمت به -

 :انداخت خیابان به نگاهی و کرد باز را کمربند قفل متعجب، امین

  ؟!شه می پیدا اینا تاکسی جا این ...قربونت -

  !کن باز رو داشبورد در !خوای نمی تاکسی -

 :کرد بازش و انداخت داشبورد به نگاهی افتاده، باال ابروی با امین

  خب؟ -

  !مونی می جا این بعد، به این از !ست خونه این کلید -

 دسته به بعد و شد خیره روشنش آبی های چشم به لحظه چند امین .چرخید سمتش به آهسته فرزان سر

 :کرد نگاه کلید
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  بمونم؟ جا این -

  !فاخره آقا دستور ... آره -

 :کرد نگاه را بیرون پنجره از و برداشت را کلید دسته !برگشت امین های لب روی باره یک لبخند

  ایه؟ قهوه سنگش همین خونه؟ کدوم -

 بهت تا بمون منتظر !باالست سوییچ با مدارکش پارکینگه، تو هم سوناتا یه !پنج واحد هفت، پالک !آره - 

  !بزنم زنگ

 !کرد می فکر ها همین داشتن به داشت حاال همین !کند کنترل را هایش لب کشش توانست نمی دیگر امین

 :گفت و کرد باز را ماشین در

  ... مرسی !فرزان باشه اوکی -

 باال را خلوت خیابان و گذاشت گاز پدال روی را پایش فرزان بست، را در که همین و شد پیاده ماشین از

 :خندید تر راحت بود، تنها که حاال و شد کشیده خانه به امین نگاه .رفت

  حاال؟ چرا ...خدا برم قربونت آی -

 :گرفت ساختمان از چشم و کشید عمیقی آه .نشست اش پیشانی روی اخم و کرد جمع را لبخندش سحر، یاد

  ... اخه ... کردی نمی رو بازی دیوونه این کاش ... چرا لعنتی اخه -

 صورتش روی دستش عصبی .کوبید دیگرش دست کف را مشتش و فشرد مشتش میان را کلید دسته

 جای به .نبود سال سه دو از بیشتر ساختمان بنای عمر .برداشت قدم خانه و رو پیاده سمت به و شد کشیده
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 یک فقط پارکینگ در .رفت پایین اش سراشیبی از و زد را پارکینگ در ریموت ساختمان، در کردن باز

 فکر از هنوز .کشید ماشین براق و تمیز کاپوت روی دست و رفت جلوتر .بود پارک رنگ مشکی سوناتای

 و رفت همکف ی طبقه به پارکینگ از .نبود هایش اخم از خبری دیگر اما داشت، بدی حس نبودنش، و سحر

 اولین .رسید پنجم ی طبقه به پنج، ی دگمه زدن با و شد اسانسور سوار .دارد واحد یک طبقه هر شد متوجه

 را در که آن بی .شد خانه وارد و داد هل آهسته را چوبی در .کرد باز را در کرد، در قفل وارد که کلیدی

 شش خوری ناهار و راحتی مبل دست یک با سالن .بود بزرگ و مبله خانه .انداخت اطرافش به نگاهی ببندد

 ی ساده های پرده و آمد می ها مبل ای قهوه رنگ به که رنگی کرم فرش .بود شده پر ها، مبل ست ی نفره

 ضعیف صدای باره یک که بست را در عمیقی آه با .بودند کرده داشتنی دوست و شیک را خانه ای، قهوه

 و شد قطع آهنگ صدای .افتاد راه دید می سالن انتهای که دری سمت به ترسیده و متعجب !شنید را آهنگی

 اما گذاشت دستگیره روی آهسته را دستش !است اتاق از صدا و است شنیده درست کرد، مطمئنش همین

  !برود تر عقب قدم یک زده شوک او تا کرد باز را در دیگری کس او، از قبل

 :گفت و پرید پایین و باال جذب، ی ساده مشکی شلوار و کشی لیمویی تاپ با !بود رویش به رو هستی

  !سورپرایز -

 :پرید آغوشش در باره یک هستی و رفت باال لبخند با امین ابروی تای یک

  !موبایل این دست از بشه، کامل نشد البته -

 :شد حلقه هستی تن دور امین های دست

  !کنی؟ می چه جا این !تو هستی مارمولکی عجب -
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 خورده گره او گردن دور هایش دست هنوز که حالی در .ببیند را امین صورت تا برد عقب را سرش هستی

 :گفت بود،

  !من ی خونه اوردین تشریف شما !منه مجردی ی خونه جا این عزیزم -

 :پرسید کرده اخم امین

  ... که گفت فرزان یعنی ...اما ؟!مجردی ی خونه -

  !گیم نمی چیزو همه که اون به !اونو کن ولش -

 :برداشت او پشت از را دستش بود، شده گیج امین

  ... منو که دونست می کجا از اون یعنی ... پس -

 بابا و منه نام به خونه این !راحته و دنج خیلی جا این چون !تو به بده رو خونه این خواستم پدرم از من -

  باشیم؟ هم با ... نداری دوست ...جا این بیای هم تو خواستم منم ... خریده من، راحتی واسه

 :کشید اش شده خشک های لب روی زبان و داد تکان آهسته را سرش امین

 !نفهمیدم هنوز رو شما کار روال این !دیگه کردم هنگ کم یه اما .باشم تو کنار ....خدامه از ... چرا ... چرا -

  !افته می دوزاریم کم کم

 :بنشینند هم کنار نفره سه مبل روی تا گرفت دستش از خنده با هستی

 ...شد تموم خوب که هم حاال ...بدی انجام کارو اون خواست می الکی بابام دونم می من ...شد تموم دیگه -

  ... ازت بود راضی خیلی بابا ...آفرین
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 : زد هستی به لبخندی امین

  کرد؟ قبول منو یعنی حاال !که نکردم کاری ...فدات -

 :داد جا آغوشش در را خودش و خندید ریز هستی

 هر ... شم زندگی ... جونشم من دونی می !گه نمی چیزی حرفش رو بگه، هستی وقتی !بود کرده که قبول -

  . کنه می من خاطر به کاری

 :گفت و گذاشت اش شانه روی رها موهای روی بوسه شد، محکم بدنش دور امین دست

  !سوال یه فقط !منی ِِ جون بعد، به این از دیگه اما !اینه واسه عزیزی -

 :زد لبخندی و گرفت باال را سرش هستی

  بله؟ -

  ... واسه ؟!نیست عقدمقد کاِرتون تو شما گم می -

 :نشست مبل روی زانو چهار و برد عقب را خودش زنان قهقهه هستی

  ؟!خوای می چی واسه !خدایا وای -

 :گفت و خاراند جهت بی را سرش امین

 خاک کارای این !که نیست ام چهارساله دیگه ... بعدم !کنه نمی عیب که کاری محکم از کار ...خب -

  ... نیست بهتر !شه می ختم اینا و بچه به عاقبتش و آخر برسری
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 :بخندد امین تا کرد گشاد را هستی های چشم ، بهت

  !دیگه اتفاقه جان بابا خب -

 :انداخت را پاهایش و نشست سابق مثل هستی

 ....کار چی خوام می رو بچه !جمعه حواسم دونگ شش خودم من نباش، نگران -

 :گفت اخم با و انداخت او ی افتاده باال ابروی به کوتاهی نگاه

 ! ندارم ای رابطه هیچ قلم یه این با من !ها باشی فکرش تو نبینم -

 :کشید تر عقب را خودش ای خمیازه با و داد تکان سری امین

 بهش هم رو دیگه یکی بخوای که داره چی دنیا این اصال !متنفرم بدتر خودم من !دختر که فکرشم تو نگفتم -

  ... ست بهونه حاال ...گفتم منتها !کنی اضافه

 به را سرش .گرفت می کم دست را امین سادگی جهت بی .کرد باز هم را هستی های اخم امین، آرام لحن

 :گفت و داد تکیه او بازوی

 با اونم کنیم؟ فکر چیزا این به بازم نیست زود هنوز نظرت به کنیم؟ ازدواج رسمی بریم که این بهونه -

  .بده رضایت ما رسمی ازدواج به ها زودی این به حداقل بابا کنم نمی فکر من ...ما شرایط

 :کرد محکم او تن دور را دستانش و بست چشم امین

  ...رسید ذهنم به دیگه بود فکری ...دونم می ... آره - 

 :زد لبخند او، ی بسته های چشم دیدن با و گرفت باال را سرش هستی
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  ...بخوابی باید ای، خسته تو ... اتاق تو بریم پاشو -

 :گفت وار زمزمه بتازد، او بر تا بود هستی ی جمله همین منتظر خواب لشکر انگار

  ... خوبه ... جا همین ... نه -

 می پر او گوش در منظمش های نفس صدای و بود امین گرم آغوش میان که همین .نکرد مخالفتی هستی

 دست از را عشق این جوره، هیچ خواست نمی و بود شده امین اش زندگی تمام .بود خوشنود و راضی شد،

 به !بود ندیده برش و دور های مرد در زیاد که هایی آل ایده .بود اعتماد قابل و ساده و صاف امین .بدهد

  !فرزان مثل کردند، می خیانت و گفتند می دروغ راحتی

 به را امین بود خواسته و گرفته تماس او با که زمانی یاداوری با اما .کشاند اش چهره به را اخم اول فرزان یاد

 خورده فرزان از که بدی  بازی انتقاِم کرد می احساس !نشست لبش روی هم باز لبخند بیاورد، آپارتمانش

 این کسی مبادا تا داشت برمی قدم تر محتاط بار این و شد جانش مهمان آرامش !گیرد می امین با را بود

  .بگیرد او از را آرامش

 

** 

 

 خانه به دانست می گرچه .برداشت بلند های قدم با را خانه تا راه باقی و کرد پارک کوچه سر را ماشین 

 بود هستی انتخاب که نویی های لباس !بود رویارویی ی آماده .شد خواهد پیدا ها خیلی ی کله و سر نرسیده،

 برای به هم بیامرزی خدا سالمی، با همسایه زن .بود برده باالتر را نفسش به اعتماد همین و کرده تن به را
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 با در دو هنوز .بیاندازد خط اش پیشانی روی تر عمیق را ها اخم مرگش، جوان خواهر یاد تا فرستاد سحر

 :کرد صدایش سر پشت از کسی که داشت فاصله خانه

  !قرتی امین به به -

 :زد می بهم را حالش اش، برآمده شکم و قدکوتاه با صفدر .برگشت و گذاشت گردنش پشت را دستش امین

  داشتید؟ فرمایش !شیکم صفدر به به -

 :ببیند را امین ی تازه وضع و سر بهتر تا برداشت قدم یک و کرد تر تنگ را ریزش چشمان صفدر

  ؟!گردی می ها کجا !امین شدی بهترون ما از -

 ؟!ای داروغه مربوطه؟ تو به -

 :بکشاند هم در را امین های اخم حشیش بوی تا شد تر نزدیک دیگر قدم یک هم باز صفدر

  ...داری کسی خودت واسه که حاال نگو !که نرفته یادت !امین کردم بزرگت رو تو من -

 :افتاد راه و داد تکان هوا در را دستش حوصله بی امین

  !کردم بزرگ رو ِِآشغال توی ،ابله مِن باشه، بزرگی به اگر !مفنگی بیاد باد ور اون برو -

 کنارش تا کشید کوچه آسفالت روی را پاهایش صفدر .انداخت قفلش داخل را کلید و ایستاد حیاط در به رو

 :برسد

 که نیست گرم سه دو !خطرناکن چرخی، می باهاشون که اینا .... ببین .امین کارو این خودت با نکن -

  ... بار یهو اینا !بخوری خنک آب سال سه دو بری بگیرنت
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 :برگشت او سمت به حرص با امین و شد باز خانه در

  ... شدی آفتابی نترسیدی خوبه !برداشته رو کوچه گندت بوی !بیاد باد بذار ور اون برو -

 :کرد پاک را لبش کنار آویزان دهان آب دستش، ی مرده چرک دستمال با صفدر

  ... من ... آخه مهمی من برای تو -

 را او نام وجودش تمام با صفدر .کوبید محکم هم را در کند، کاری بخواهد صفدر تا و شد خانه وارد امین

 نمی خانه وسایل از زیادی چیز .شد خانه وارد و آورد در را هایش کفش خیال بی ، امین اما ، زد فریاد

 و زیبا ی خانه مقابل در دادند، می نم بوی که رختخوابی و کهنه لباس و شکسته ظرف تا چهار .خواست

  !نداشت ارزشی بود، مهمانش روز دو که تمیزی

 با شی تنها .کرد باز را بوکش کیسه اول .رفت دوم ی طبقه به بعد و کرد نگاه اتاق به انزجار با ای لحظه

 کهنه چوبی لباسی چوب روی هایش لباس . چرخید باال ی طبقه اتاق تک روی نگاهش .داشت که ارزشی

 همین بود، گذاشته خانه این به پا که دلیلی تنها .بزند ها آن به دست حتی نداشت دوست اما بودند آویزان

  .باشد داشته خواهرش تنها از توانست می که هایی یادگاری و ها عکس .بود سحر وسایل و بوکس کیسه

 طاقچه روی را همه و کرده جمع را ها عکس آخر روز هستی .رفت پایین ها پله از و برداشت را کیسه

 ی لنگه دو کمد در و گذاشت در کنار را کیسه بعد .ریخت ساک داخل و برداشت اول را ها آن .بود گذاشته

 همه های رنگ .کشید ساده ای سرمه مانتوی روی دست .بود اویزان سحر لباس تکه چند .کرد باز را چوبی

 را ورزشی ساک .داد تکان آهسته را سرش غم ؟!بود نکرده دقت طور چه !بود سرمه و مشکی ها، لباس ی

 خواست نمی . برداشت را سحر و خانه مدارک کمد، پایین ی طبقه از .نشست و برداشت کمد پایین از
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 سحر که ای جعبه .انداخت ساک داخل را شناسنامه آهی با و بست چشم . ببیند را شناسنامه آخر ی صفحه

 دوران های پرونده برق، و آب های فیش .بود منظم و مرتب جور همان هنوز بود، گذاشته داخلش را مدارک

 قدر چه و کند شرکت کنکور خواست می امسال .شد بلند آهش هم باز ... سحر دیپلم و او ی مدرسه کوتاه

 شدن بلند قصد .کرد رهایشان طور همان و خورد نمی درد به دیگر گرچه ...بالید می خواهرش به امین

  .شد کمد انتهای کفشی ی جعبه متوجه که داشت

 و خصوصی حریم وارد وقت هیچ .کرد کنجکاوش بود، خورده گره جعبه دور که ربانی و کشید جلو را جعبه

 به ال شاید بود، نرسیده هم مغزش به اصال ... بعدش نه و بود سحر که زمانی نه .بود نشده سحر ی دخترانه

 ، کرد باز جعبه دور از را ربان ... شناخته می را سحر کم قدر چه فهمید می تازه .بیابد چیزی وسایل، این الی

 جعبه ی گوشه شده مرتب پول زیادی مقدار !شد گرد چشمانش ، جعبه داخل دیدن با و برداشت را درش

 پول همه این سحر اما !باشند میلیون چهار سه باالی باید که شد متوجه کلی نگاه با و برداشت را ها پول !بود

 و .بود ها پول زیر رنگ، عسلی چرم زیبای جلد با قبل، سال دو به متعلق رسیدی سر ؟!بود آورده کجا از را

 .برداشت را سررسید و شد پشیمان ، اما کند باز را جعبه اول خواست می ... جواهر کوچک ی جعبه یک

 را دکتر ی چهره و رفت فرو هم در امین های اخم .بود شده حک فرهادی بهرام دکتر مهر سررسید، پایین

  .اورد یادش به

 نشست زمین روی تر راحت امین .بود فرخزاد فروغ از ای عاشقانه شعر صفحه، اولین و کرد باز را رسید سر

 می چشمش جلوی از یکی یکی ها صفحه .شناخت می را سحر زیبای خط .گرفت تر باال را سررسید و

 شده منقبض فک .شد می تر مچاله قلبش لحظه هر . کرد می رد صفه نیمه می خواندون را کلمات .گذشتند
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 نمی باورش .ندارد کشیدن نفس برای هوا دیگر خانه کرد، می حس .بود آورده درد به را هایش دندان اش

  .افتاد لرزه به کم کم هایش دست اما شد

 و مردی ی سواستفاده از فهمید می خوب او که هایی حرف و دلتنگی سحر، ی عاشقانه های نوشته جای به

 بود، نکرده خطور ذهنش به طور چه .دید می را فرهادی دکتر و سحر مغموم ی چهره است، سحر سادگی

  ؟!بود بلعیده درسته را سحر که ست ای تجربه با گرگ داشت، اعتماد او به جهت بی که میانسالی مرد

 الی از شده خشک های گلبرگ .زد ورق تر تند را ها صفحه .داد قورت زحمت به را دهانش ی نداشته بزاق

 سحر، انگار .نبودند زیبا دیگر ها نوشته .رسید آخر ی صفحه دو به تا .ریختند می ساک و پا روی ها صفحه

  ... نوشته فقط و داشته نگه جان بی را خودکار

 خاطر به ... کشتمش من ...مرد ... مون بچه ...بهرام ...کردم غلط ...برگردد خدا رو تو ...دارم دوستت بهرام -

 ... من ...تو بی ...کردم غلط ...کردم غلط .کردم غلط ...دارم دوستت ...بهرام ...دادی قول ... تو .برگردد ...تو

  ... بهرام ... میرم می

 رنگ جاهایی .بود اشک ی شده خشک های قطره از پر صفحه دو روی .بود افتاده شماره به امین های نفس

 می اش خفه بغض .نداشت را دفتر داشتن نگه تحمل دیگر امین لرزان انگشتان .بود کرده محو هم را خودکار

 بلند جا از و انداخت زمین را دفتر .بود ایستاده اش سینه میان حرکت بی که بود شده سنگی تکه قلبش .کرد

 کشیده موتورش روی که ای کهنه ی پارچه .رساند خانه کوچک حیاط به را خودش بلند های قدم با .شد

 ی پنجره زیر .بود چاهی های کبوتر ی فضله و خاک و گرد از پر اش، مشکی زین روی و افتاده بود،

 زحمت به .کرد می کامل برایش را زشت ی قصه رحمانه، بی ذهنش .نشست ها موزائیک روی آشپزخانه،

 تپش، هر با اما بود افتاده کار به هم قلبش کم کم .سپرد گرم هوای به را داغش بازدم و گرفت عمیقی دم
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 به چشم .کشید دراز ها موزائیک روی .شد می خالی باره یک بعد و  کرد می پر را اش سینه حجم تمام

  .رفتند می باالتر و زدند می چرخ سرش باالی که جلدی های کبوتر و داشت سرش باال آبی آسمان

 .گرفت می جان چشمش جلوی بود، زنده سحر که آخری ی هفته دو مخصوصا گذشته، های صحنه بازسازی

 .است زده کار این به دست علتی، چه برای و طور چه خواهرش کند، حالی او به خواست می مصرانه مغزش

 خودکشی و مترو از که زمانی .رفتند می هستی دیدن برای و نشسته او موتور ترک که روزی به بود، برگشته

  بود؟ داده نشان او به را راه خودش یعنی ...بود آورده میان به حرف

 به اکسیژن ای ذره حتی توانست نمی دیگر که بود گرفته جوری را گلویش !نبود دادنی قورت دیگر بغض

 ظریف تن با قطار برخورد لحظه .شد سحر جای آن یک و بست را چشمانش .بفرستد اش خالی های ریه

  .ترکید بغضش بار این و شد باز چشمانش ... باره یک رهایی و درد سحر،

  ... چرا ...خدایا ... چرا ... دیوونه -

 باز و کرد می آرامش درد، لذت .برود پیش فقراتش ستون تا درد تا کوبید ها موزائیک به محکم را مشتش

 و کشید صورتش روی دست .بودند شده روان صورتش روی ها اشک ! کرد را کار همین دیگر بار چند

 .ماند خیره در به امین ی ترسیده نگاه .خورد در به ای ضربه لحظه همان

  .دارم کارت پسر، کن باز درو این بیا امین ...امین -

 شچشمان جلوی .کشید زبانه باره یک آتش .ریخت قلبش خاکستر روی بنزین گالن یک انگار صفدر صدای

 کشید را قفل ی زبانه برد، یورش در سمت به .شد بلند زمین روی از سریع حرکت یک با و گرفت خون را

  :شد حلقه صفدر گردن دور انگشتانش و
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  !کنم می ات خفه جا همین وگرنه عوضی آشغال شو خفه -

 شش ی بچه پسر نفر، دو آن جز کوچه آدم تنها .شد می قرمزتر لحظه هر صفدر، زرد و  چروکیده صورت

 کوچه اسفالت روی را صفدر ِِ تن امین، جوان دست قدرت .دوید شان خانه به سریع که بود ای ساله

  :بود کوچه آشغال از پر جوی ی شکسته جدول کنار سرش که جوری انداخت

  ... حرومزاده ِِ کثافت دیگه نخور اضافی گوه شنیدی؟ -

 آن هم را صفدر .نداشت را اضافه درگیری ی حوصله .آمدند بیرون ها خانه از فریادش شنیدن با نفر چند

 در دیگر او .کشید خواهد عقب مدتی حداقل را خودش چشم، زهر همین با دانست می که شناخت می قدری

 همسایه های مرد از یکی .کند صفدر مثل کسی درگیر را خودش بخواهد که نداشت کاری خانه و محل این

 تا برد عقب صفدر گردن دور از را دستش امین .رسید کنارش مرده، چرک پیراهن زیر و کردی شلوار با

 .کوبید بهم محکم را در و شد خانه وارد سریع .بکشد درهم را هایش اخم صفدر های نفس خر خر صدای

 را اش سینه غم جعبه، دیدن .کرد خانه ی روانه را او دوباره ها، همسایه پچ پچ و صفدر های ناله صدای

 کشید، که را ساک زیپ .انداخت ساک داخل جور همان را جعبه و نشست کمد جلوی .کرد می تر سنگین

 هم روی محکم را هایش دندان .شد تر محکم ابروهایش ی گره .ماند سحر های لباس به خیره نگاهش باز

 :کرد زمزمه و فشرد

  ! کشمت می ... حیوون -

 در موقع همان و زد بهم را کمد در . ایستاد قدرت پر .کشاند پاهایش به را عظیمی نیروی کلمه، همین انگار 

 را نفسش ، عصبی باشد، فضولشان های همسایه از یکی یا صفدر هم باز که این فکر !آمد در صدا به خانه
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 صمیمی رضا، دیدن اما ، کرد باز را در و رفت در سمت به بلند های قدم با دست به ساک .فرستاد بیرون

 و صفدر بد حال دیدن با که رضا .فرستاد بیرون آرامش با را بازدمش داشت، محله این در که دوستی ترین

 :گفت بود، شده نگران ها، همسایه شدن جمع

 !جا؟ این شده چی !امین سالم -

 :بکشد هم در امین های اخم تا برد جلوتر را سرش رویشان، به رو ی همسایه آقا دمحم .امین جواب از قبل

 شر تو برای میره می .بیمارستان ببرش بیا !شدی که دارم ماشین !رو پیرمرد کردی داغونش زدی امین -

  !ها شه می

 :رفت عقب کمی ترس با و انداخت باال را آقا مدحم های شانه امین، ی کرده اخم ی چهره

  !بود گفتن من از !چه من به -

  !تو باشه خودت کار تو سرت -

 حیاط ی گوشه را ساک .بست هم را در رضا، ورود با .کشید و گرفت آهسته را رضا دست حرف، همین با

 کشیدن با و کرد اتاق به دیگری نگاه .برداشت جاکلیدی از را موتور سوییچ شد، خانه وارد دوباره و انداخت

 : گرفت موتور از را اش تکیه رضا .برگشت حیاط به هم باز آهی،

  جدیده؟ ؟!االن کنم سیو تو شماره این !پسر شدی پیدا کم امین؟ خوبی -

 :گذاشت رضا دست کف را سوییچ امین

  !نشه شر گوشیت تو کن سیو دیگه اسم به رو اسمم اصال !کس هیچ .نده اما کسی به ... جدیده خط آره -
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 :رسید امین صورت به سوییچ از رضا، ای قهوه های چشم

  چیه؟ این امین شده چی -

 دار، نگهش هم !امانت هم نداشتی ...بده بهم چیزی یه داشتی، وقت هر اگر ... باشه پات زیر !موتور سوییچ -

  ... ازش هم

  ...آخه -

 :شد خم ، ساک برداشتن برای و زد اش شانه به دستی بدهد، ادامه رضا نگذاشت امین

 رو همدیگر جا یه بیا زنم می زنگ شد فرصت حاال .نیست راه به رو حالم زیاد رضا، ندارم ای دیگه حرف -

  . ببینیم

 :بایستد اش بچگی دوران دوست ی سینه به سینه تا رفت سمتش به قدم یک رضا ایستاد، که صاف

  .... ِِ باند یه با گن می ...باش مراقب امین -

  ...خداحافظ ...ببر رو موتور .زنیم می حرف بعدا ...کم یه داغونم .ندارم شو حوصله االن !رضا خیال بی -

 ِِ زیر همچنان همسایه از نفر چند با صفدر .زد بیرون خانه از و کرد باز را حیاط در رضا، منتظر ِِ نگاه زیر

 راحت، ِِ خیال با او تا نگفت تر بلند را حرفش کس هیچ اما بودند ایستاده کوچه، گنجشک زبان درخت تنها

 شد روشن ماشین .نشست فرمان پشت خودش و انداخت سوناتا عقب صندلی روی را ساک .برسد سرکوچه

 کرد، تالش خیلی او نیامدن برای هستی برعکس .کرد نوازش را صورتش بود، خنک هنوز که کولر باد و

 احساس !بود تر خوشحال آمدن، این برای حاال !بیاید خانه این به حداقل دیگر بار یک داشت دوست خودش
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 سوخته قلب که راهی !بود پایش جلوی هم راهی اما، شده بیشتر وجدانش عذاب ماجرا، فهمیدن با کرد، می

  !انتقام .کرد می آرام را اش

 

** 

 

 

 خاکستر .گرفت پنجره از را چشمش بود، رسیده اش سبابه انگشت به سیگار فیلتر سوختن از که حرارتی

 چشم لحظه چند .رفت فرو هم در بیشتر هایش اخم .بود شده پخش جا همه و افتاده پارکت روی سیگار

 چرخیدن صدای .کشید عمیقی نفس سیگاری، زیر داخل قبلی های فیلتر کنار فیلتر انداختن با بعد و بست

 یک و شد خانه وارد بود، کرده ترکش پیش ساعت دو که دلخوری همان با هستی . برگرداند را سرش کلید،

  !رفت خواب اتاق به راست

 .بیاید پایین موضعش از هم ذره یک خواست نمی اما نداشت، را هستی ناراحتی تحمل .افتاد پایین امین سر

 تمام اما آمد، می مسخره هم هستی نظر به شاید .زد می فریاد را اش خواسته انگار بدنش های سلول تمام

 پشت سحر مغموم ی چهره تنها بیداری، در و خواب در بود، افتاده هم روی چشمانش بار هر هفته، یک این

  .داشت عجیبی خواهش چشمانش، رنگ خوش عسلی میان که سحری .بود گرفته جان هایش پلک

 نشسته رویش برعکس که خوری غذا میز صندلی روی از .برگرداند را او سر باز خواب، اتاق در شدن باز

  :زد لبخندی روزش، و حال برعکس .کرد می نگاهش عصبانیت با و ایستاده در جلوی هستی .شد بلند بود،
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  ؟!شدی آروم -

 :گفت و کرد آشپزخانه سمت به را رویش زنان پوزخند هستی

  !ای مسخره !ست مسخره -

  ! خیلی که من -

 تاپ گشاد، مانتوی زیر .بود تنش به مانندش عبا مانتوی هنوز هستی .رفت خواب اتاق سمت به آهسته امین

 کنار براق پرسینگ نگین امین، تا بود رفته باالتر کمی کوتاهش تاپ .بود پوشیده تیره خاکستری شلوار و

 !نبود او امین باز !دوخت او صورت به چشم و کرد جمع سینه روی را هایش دست هستی .ببیند هم را نافش

 و سر با نه اما آمد می امین صورت به خیلی هم جور همین گرچه .بود شده بلند هفته این در هایش ریش

 سوختن از ریز سوراخ دو و چای قطره دو جای داشت، تن به که سفیدی شرت تی !رو به رو مرتب نا وضع

  .داشت سیگار

  ... وضعشه جور چه این !امین کردی ام خسته !خودت به کن نگاه -

  ! که گفتم بهت ... داغونم -

 را امین رفتن و قهر با بود خواسته مدت این در طور هر .کرد پاره را دلش بند امین، ی گرفته خش صدای

 تنهایی تاب خودش نه و کند اذیتش او، نبودن که بود شرایطی در امین نه !بود نیفتاده اتفاقی هیچ بترساند،

  .بود برگشته خودش هم باز که طوری ...ببرد موضوع این از بویی هم پدرش خواست نمی !داشت

 تو .دونستم می چیزو همه اول از اصال من که گفتم بهت ...دونم می ... باشه ...داغونم !خدا به ای مسخره -

  !بود برف تو ات کله
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 :کرد تر عمیق را امین ابروهای ی گره ، اخم

  !بود برف تو ام کله احمق من ... آره -

 :شد اتاق وارد و داد تکان سر ، کشان اه هستی

 شه می زنده سحر ... یدیمفه اصال ...شد که شد حاال خب ...همش تو گیری می ماتم چرا ...فهمم نمی من -

...  

  ... رو زاده حروم اون کنم پیداش باید -

  :برگشت تخت کنار هستی

  کنی؟ ثابت تونی می اصال بگی؟ چی بهش بری ؟ کنی پیداش چی؟ که !زبونش ورد شده اینم -

 ! نوشته رو همه سحر -

 :بود ناامیدی و استیصال از پر صورتش حالت اما زد پوزخند هستی

  کنی؟ هاش نوشته با تونی می کار چی خب نوشته؟ رو  چی سحر ...امین خدا رو تو خیال بی -

 :داد ادامه و داد تاب هوا در را دستانش عصبانیت از

  !تو دی نمی گوش حرف اصال ...رفتی باز !ها شده خراب اون به برنگرد گفتم بهت !لعنتی !اه -

 جا اش پیشانی روی قبلی های اخم کنار که بود هایی خط تنها واکنشش و شنید می را هستی های حرف

 .بود کرده تعریف برایش را چیز همه که ای لحظه از .بود تکراری ، هستی های حرف .کردند می خوش
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 !بدهد انجام کاری باید که دانست می خودش اما بدهد، انجام تواند نمی کاری هیچ بود، گفته دائم هستی

  !دارد جدیدی مستاجر حاال و بوده اجاره گویا هم، آن که بود بهرام مطب اش، نشانی تنها

 می پلیس ِِ گیر حتما وگرنه !داد فیصله ، هستی کمک با را ملک صاحب و بنگاهی مستاجر، مرد با دعوایش

 و محبت حرف، با .بود کرده حبس جا این را او آن، از بعد هستی !شد می تمام جا همان چیز همه و افتاد

  !داشت پا یک امین مرغ همچنان اما بود داشته نگهش تنش، های خواهش کردن برطرف

 من سحرو؟ کنی فراموش کنم کار چی دور؟ بریزی رو مسخره فکر این تو کنم کار چی !شنوی؟ می امین -

  ...گرده می دنبالت پدرم رسیدم؟ کم بهت کردم؟ محبت کم بهت

 فرستاد بیرون را نفسش هستی .برگرداند را دو هر سر خوری، غذا میز روی امین، گوشی رفتن ویبره صدای 

 .افتاد راه است، خط پشت بود، داده را بهرام از شماره دادن قول که ملک صاحب شاید که این فکر با امین و

 :گفت وار زمزمه و رسید سرش پشت هستی .نشاند صندلی روی ناامید را او فرزان، اسم دیدن اما

  .داره کارت ...بده رو فرزان جواب -

 اجبار به تا داد دستش به و برداشت را گوشی هستی .کرد نگاهش کوتاه و شد کشیده باال امین های مردمک

 :کند وصل را تماس

 بله؟ -

 !بمونه یادت !امین دی نمی منو جواب آخره ِِ بار این -

  !نداشتم حال -
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  !شدی شیرفهم !ُمردی که زمانی ندی، منو جواب تونی می که وقتی تنها !نداشتی کردی غلط -

 :گفت فرزان و داد فشار هم روی را هایش دندان امین

 نفر دو ...انبار همون ببری و بگیری تحویل باید رو چیزی یه !گم می که آدرسی این به یای می  سه ساعت -

 .کن فرار خودت و گوشه یه بنداز رو ماشین کردی، شک اگر .ست ریخته بهم اوضاع کم یه .کنن می دنبالت

  گرفتی؟

  :داد بیرون بریده بریده را نفسش امین

  ... شه نمی -

  !بازم؟ گرفتی !بشی قایم پشتم که نیستم هستی من !آره بگو فقط -

 :گفت بلندتر و کرد زمزمه را لعنتی امین

  ...گرفتم -

 بعد به نه ... رستوران بیار شب رو اونا ده، می برگه سری یه بهت رامین انبار تو ... بده انجام خوب کارتو -

  ... جام اون

 دو هر با را سرش و انداخت میز روی را گوشی امین .کرد قطع را تماس و بزند حرفی امین نشد منتظر

 دیگری صندلی روی مانتویش، آوردن در با بود، شنیده را فرزان های حرف تمام که هستی .گرفت دست

 :نشست
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 بهت بابا جوری این !کنی کار شد قرار تو .نیست درست این اما .اوردم بهونه من دفعه اون ... گفتم بهت -

  ... بیفتی چشمش از نذار که بگم بهت بار چند .کنه می شک

 می شانه وار نوازش را امین ی نشده شانه موهای هستی، بلند انگشتان .افتاد می تر پایین لحظه هر امین سر

 :کرد

 ... هفته یه این توی .شده تر کم تو داشتن دوست انگار ...اما. دارم دوستت قدر چه که دونی می .عزیزم -

  ... مگه من

 اشک پر های چشم به ای لحظه و آمد تر باال سرش .بیفتد لرزه به هم امین قلب تا لرزاند را صدایش بغض

 عمیقی نفس با و کرد باز را دستانش . گرفت شکل امین های لب روی حالی بی لبخند .شد خیره هستی

 :گفت

  ! عشقم بغلم بیا -

 میز از امین اگر که جوری کرد، پرت امین آغوش به را خودش باره یک بود، لحظه همین منتظر انگار هستی

 :افتادند می زمین روی دو هر گرفت، نمی

  !تر آروم !چیزو همه خوای می عمیق خیلی -

 :گفت و بوسید را او گردن کنار هستی

 گول همه تا باشه ظریف ظاهرم خواسته همیشه بابا !نکن نگاه مامانیم ظاهر به که گفتم بار چند بهت ... آره -

  !موشم تو برای گرچه ... نیستم طوری این خودم ... اما !بخورن ظرافتشو همین ِِ
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 :زد حلقه امین گردن دور را هایش دست و نشست پایش روی هستی او، موهای بوسیدن با و خندید امین

 واقعا افتاد، نمی اتفاق اون و نبود خواهرت سحر اگر !کنم هم اعترافی یه حاال بذار .امین دارم دوستت خیلی -

  !زنی می پس منو همه این خاطرش به تو ببینم نداشتم تحمل

 حاال تا ...بشینم تونم نمی آروم ... درگیره فکرم که گفتم بهت .نکن فکر جور این .هستی نزدم َپست من -

  ...دو می که حاال اما دونستم نمی

 :کند سکوت ناچار به تا نشست هایش لب روی هستی انگشتان

 نمی کنی، هم پیداش اگر تو .کنی می دنبالش داری خودی بی .نداره عاقبت و آخر کار این ...امین خیال بی -

  ... مقصر خودتم خواهر دفعه، اون مثل نشو ناراحت .بعد ...کنی ثابت تونی

 و چسباند امین گرم تن به بیشتر را خودش .ندهد ادامه هم هستی تا کرد کج دیگر سمت به را سرش امین

 :گفت

 منو بازم خوام می ...شوخ ...داشتنی دوست .مهربون ...باشی من امین خوام می ...امین دارم دوستت -

  امین؟ ندارم گناه خندوندی؟ بار آخرین کی منو که هست یادت اصال ...بخندونی

 .شد حلقه هستی ظریف تن دور آهی با هایش دست .لرزاند را امین دل باز هستی، بغض پر و بچگانه لحن

 کرده محبت و صبوری مدت تمام هستی بود؟ هوادارش دختر، این مثل کسی چه ، وقت چند این در واقعا

 :گفت وار زمزمه و بوسید را اش گونه . باشد تفاوت بی خواست نمی !بود

 حداقل کنم پیداش خوام می !مه کله تو خوره مثل فکر این اما .داری هوامو مرسی .هستی دارم دوستت من -

  !حقمه این !کثافتو ِِ االغ بزنمش سیر دل یه
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 :گفت لبخند با و برد عقب را تنش کمی گذاشت، امین های لب روی را اش بوسه جواب هستی

 همون باشیم؟ تو و من لحظه چند این شه می کنی؟ فراموش چیزو همه منی، با که زمانی اون تونی می -

  بشی؟ سابق امین

  :چسباند او به را خودش بیشتری، ناز با هستی شد، کشیده که امین های لب

  ... وقت اون باشه، کنارت نازی و خوشگلی این به دختر یاد نمی حیفت -

 در جسمش اما بود، بهرام از ِِ گرفتن انتقام و سحر درگیر ذهنش هنوز .بود افتاده هیجان به امین قلب

 که کاذبی آرامش .بوسید را هایش لب و داشت نگه بازوهایش میان را هستی تحمل، بی ...شهوت اختیار

 ، زیبایش بدن و هستی تنها .کشید پر ذهنش از هم سحر دیگر کم کم .کرد می خالی هم را ذهنش انگار

 .بکشاند هایش ریه به را تنش خوش عطر و ببوسد .کند کشف را بدنش های سلول تمام که این .بود هدفش

 و کند دور گذشته از هم باز را امین طور، این شاید تا کرد می اش همراهی اتفاق، این از راضی هم هستی

  ... دارد نگه خودش کنار همیشه برای

 

** 

 

  :انداخت میز روی را سربازشکارت  بلندی، ی خنده با فرزان

  !باختی -
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 :کرد پرت را دستش های کارت عصبانیت با و افتاد هم روی مهشید خمار چشمان

 !کنی می تقلب همش !بابا برو -

 :کرد خم را خودش کمی و گذاشت میز روی را دستش دو هر آرنج فرزان

  ...گند این تو داری خودتو خود، بی گفتم بار هزار !نیستی بلد !مهشید زنی می مفت حرف -

 هم او تا گرفت مهشید از را فرزان نگاه بود، رستوران اصلی سالن پشت که اتاقی در جلوی امین ایستادن

 اش برهنه های شانه روی موهایش مشکی خرمن که دختری به کرد سعی امین !ببیند را امین و برگردد

 :نکند نگاه ، بود افتاده

  !بود باز در !شدم مزاحم شرمنده -

 :زد تکیه صندلی به باز فرزان

  دادی؟ انجام -

  کنم؟ کارش چی !اوهوم -

 :کرد اشاره اش کناری صندلی به ابرو و چشم با فرزان

  !بشین بیا -

 :رفت تر عقب قدم یک و کرد پا آن و پا این امین

  !بذارمش کجا !فرزان دارم کار -
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 تبدیل لبخند به امین های گرفتن چشم با بود، نشسته فرزان پیشانی روی اول ی جمله شنیدن با که اخمی

  .شد

  !دارم کارت !نکن عجله بشین، بیا -

 !آخه -

 :گفت و کرد مهشید به رو .شود شروع اش جمله نگذاشت فرزان

  !چشمام جلوی از گمشو برو پاشو -

 :زد بود، کرده جمعشان مرتب لحظه آن تا که هایی کارت روی دست با ناراحت و متعجب مهشید

  ... خرت بازم !شعور بی ی مسخره -

  !انتر نکردم لهت نزدم تا پاشو !ممنوعه اضافه زر -

 حرفی هیچ بی دختر !کرد می نگاه بود، ایستاده حرص با که دختر و فرزان به شده گشاد های چشم با امین

 اش، شانه تا نداد را او به حرکت مهلت و گذشت او جلوی از برداشت، صندلی پشت از را شالش و مانتو

  .بخورد او ی شانه و بازو به محکم

  !عوضی دیگه کنار برو -

 :کند دختر درگیر را خودش زیاد نگذاشت فرزان صدای اما رفت باال امین ابروی

  !بده من به حالی یه امشب بود قرار کردم، ردش تو خاطر به ...بشین بیا -
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 میز روی های کارت به و نشست فرزان کناری صندلی روی نداد، اهمیت فرزان مستقیم ی اشاره به امین

 :گفت و زد آتش را سیگارش فرزان، .شد خیره

  ؟!کردی دعوا چرا جا اون رفتی ؟!امین شدی خل تو چته ... خب -

 :کشید هم در را امین ابروهای افتاده، اتفاق ِِ یاد

  ... االغا اون !نیست کارم تو نامردی من -

  ...نبودی کفتارا اون مثل که اتفاقا خوشم خیلی ازت !ممنوعه یکی این !دونم می -

 :داد ادامه و انداخت میز روی را سیگارش پاکت

  !بکش -

 :آورد در را خودش سیگار و کرد جیبش داخل دست سیگار، پاکت برداشتن جای به امین

  ... داشتن راحت قدر این اونا طور چه ممنوعه اگر -

 :پرید حرفش میان باز فرزان

 می !برسه فاخر گوش به که نگو هستی به فقط !نگو که پختم براشون آشی یه !هست جا همه قانونی بی -

  !شه می دردسر که؟ فهمی

 تردید، این دیدن با فرزان .کرد نگاهش مردد داد، می بیرون ارامش با را سیگار دود که طور همان امین

 :گفت و تکاند سیگار های فیلتر از مملو سیگاری زیر داخل را سیگارش خاکستر
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 هنوز دونی نمی تو ... خب اما ... معاونشم مثال من .داره حق .کنه می توبیخ منم ... حساسه کم یه فاخر آقا -

 ... تو یارن می هم رو آدمی هر ...کنن می هم غلطی هر .باند این پیکره و در بی قدر چه

  !من مثل -

 :گفت امین ی خیره و رفت باال بهت با فرزان ابروی

 تو برن می و کنن می بلند خیابون تو از دختر که کنی می مقایسه هایی زاده حروم اون با خودتو تو ؟!تو -

  !احمقن مشت یه ؟!داره جنس ُتن دو حداقل که انباری

 :داد ادامه و زد دستش ی سوخته نیم سیگار به عمیقی پک فرزان .انداخت باال ای شانه امین

  !داره نمی نگهت لحظه یه بفهمه، اینم فاخر آقا !نیاری در بازی دیوونه هم تو جور این دیگه اما باشه یادت -

 به امین .بود کرده پر خاکستری دود را کوچک اتاق .داد بیرون دهانش از را سیگار دود کشان آه امین

 فکر فرزان که چیزی برخالف که بود آورده شانس .بود درگیر و ریخته بهم بدجور ذهنش .داد تکیه صندلی

 را سیگار .داشت نظرش زیر کامال که فرزان .بود رسانده پایان به را ماموریت این آرامش با کرد، می

 :کشید او سمت بیشتر را خودش و کرد خاموش

 و چرت نظرم به حرفا باقی !بزنم حرف خوشگذرونی و کار جز چیزی مورد در یاد نمی خوشم زیاد من -

  !پرتن

 :زد لب قبل از تر آرام فرزان .شد سیگار خاکستری دود محو هم باز و انداخت سمتش به نگاهی نیم امین

  !چته؟ -
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 شده کوچک هایش مردمک اتاق، روشنی تاریکی در .ماند خیره فرزان درخشان های چشم به امین نگاه

 .بود شده غرق فرزان ِِ  نگاه میان عمیقی جادوی گویی .کند غرق خود در را او درخشان، ابی رنگ تا بودند

 :گفت فرزان .کشید می گردابش میان هم را او که طوری

 ات دیوونه بدجور انگار ... که هست مرگت یه ...منتها ندارم هم دل و درد ی حوصله !کشم نمی نازتو -

  !شی می راحت دستش از حداقل اما ، زنی می گند !باال بیارش !کرده

 با و انداخت سیگاری زیر درون حرص با را سیگار فیلتر .بود سوخته هم باز انگشتش .شد تنگ امین چشمان

 صورتش به چشم سینه به دست و داد انجام آرامش با را کار همان فرزان .زد تکیه صندلی به عمیقی نفس

  :دوخت

 اما نیست خوبی لقب !کشم می بو شکاری سگ یه شکل گه می بهم فاخر اقا .دارم مزخرفی ششم حس یه -

  !کنم اشتباه نداره خور رد !کشم می بو مخصوصا رو آدما حسای !حقیقته ...

 :آمد حرف به افتاده، باال ابروی با امین

  !پس گیری فال -

  :خندید فرزان

  !رمالم کن فکر تو -

 :گفت و دوخت میز به چشم .آمد کوتاه فرزان تا ماندند خیره بهم دو هر لحظه چند

  ؟!درسته خواهرت به مربوطه -
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 :نگرفت میز از چشم او اما .داشت فرزان رخ نیم به چشم زده بهت امین

  !کشته خودشو چی واسه فهمیدی -

 :کرد باز هم از را هایش لب زحمت به امین

  گفت؟ بهت هستی ...هستی -

 :کشید چوبی میز روی را اش سبابه انگشت ناخن و خندید ریز فرزان

  !شنوم می هستی از چیزی من نه و گه می من به چیزی نه هستی ... نه ... هستی -

  ... کجا از -

  !رمالم که گفتم -

 به باز و خندید فرزان .شود فرزان چشمان روشن رنگ مجذوب دوباره تا بود برگشته او سمت به صورتش

 :زد تکیه صندلی

 انجام من کنه، فکر چی هر !من ذهن اونم !فاخرم اقا گوش و چشم من !نگیری کم دست منو ... نره یادت -

  !بینم می و شنوم می براش منم و دم می

 :کرد اخم نگران امین

  !گفتی؟ او به ... یعنی ؟!فاخر آقا -

 :خندید هم باز فرزان
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 ات دیوونه قدر این چی ...بزن حرف حاال .دارم نظر زیر چیزو همه بدونی، خواستم می !حد اون تا دیگه نه -

  ...هستی آرومی ی بچه تو کرده؟

 .داد قورت زحمت به را دهانش بزاق .کرد نگاه اش خورده گره درهم انگشتان به او صورت جای به امین

 در .بگذارد هم کنار را ها معما این های پازل توانست نمی اما .بود یادش به خوبی به هستی های هشدار

 باز اما کند، نمی کمک را او بود گفته که این با بار هر .بود ندیده بدی چیز فرزان از کوتاه، ی فاصله همان

  .نفهمد امین که نبود ای مسئله این و داشت را هوایش

 .بدی انجام بد کارتو تو شه باعث ای مسئله هیچ خوام نمی ... منتها ...خیال بی خب ... نداری دوست اگر -

 خیلی تونی می ...توست حیفه !امین بدم دستت از سادگی این به خوام نمی .کردم پیدا خوب نیروی یه تازه

  !یاد می دستت چیزا خیلی باال، خودتو بکشی .بشی موفق زود

 :نگرفت امین نگاه از چشم و برد جلوتر را سرش هم باز

 خیلی !نیستن اعتماد قابل ها زن ...نره یادت وقت هیچ .کنم می بهت دوستانه نصیحت یه ...پسر کن گوش -

 رو احساساتشون همیشه چون ...باش مراقب خیلی کار تو ...اما ان داشتنی دوست ... کنن می برات کارا

 می هم یهو شن، می نجاتت ی فرشته یهو که طور همون .بهشون کرد اعتماد شه نمی ... چربه می عقلشون

  !ما کار تو ... مخصوصا !عزرائیل شه

 ی احمقانه کار ...اما .شد می تکرار گوشش در هستی قبل های حرف .کرد می مزه را ها حرف تک تک امین

 برادرش زن از که بدی ی خاطره .گذاشت می ها آن کنار هم را هستی جهت بی های آشتی و قهر سحر،
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 در هم او امین نظر به که مادرش حتی ... میدانست مادرش مرگ از بعد بدبختی بانی و باعث را او و داشت

 :زد آتش دیگری سیگار ، عمیقی آه با فرزان .بود دخیل زشتشان سرنوشت

 باید خیلی برسی، چیزا این به تا ...ای تجربه بی و جوون خیلی ...پسر نداری سالی و سن تو .بود گفتن ما از -

  ...منتها ... دیوار تو بخوره سرت

 :داد ادامه دودش، فرستادن بیرون از بعد و گرفت سیگار زیر را فندک آتش

 ها خریت این از بخواد دلت تا بودم تو سال و سن هم خودم .ست فایده بی کردن نصیحت دونم می -

 ...حاال اما .بودم کرده اسیرشون خودمو جهت بی و خود بی و رفتم می دخترا دنبال .بودم شق کله .داشتم

 فاخر، آقا قول به اما داره فرق هم داشتن دوست .داره فرق بستن، دل !کنم اعتماد زنی هیچ به نباید فهمیدم

  !کشکه ما برای عشق

 در فرزان بود؟ چه احساسش واقعا .کرد می فکر هستی به .کشید هم در بیشتر را هایش اخم امین اما خندید

 را سکوتش سد نخواست که امین .کرد خاموشش سرانجام تا زد می عمیق های پک سیگارش به سکوت

 :شد بلند جا از او بشکند،

  .... دونم می خوندم، روضه گوشت دم خود بی -

 :گفت آهی کشیدن از بعد و گرفت باال را سرش امین

 می چون ...نبودم اینا دختر دوست دنبال وقت هیچ ...خودم من .باتوست حق دونم می .کردم گوش !نه -

 یه آخر سر بازی، دختر دنبال رفته که من امثال از کی هر بودم دیده چون .ندازن می سنگ کارم تو دونستم

  !گرفتنش نهایت !اورده خودش سر بالیی
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 :داد تکان سر کنان تایید فرزان

 این کس هیچ بودم، گفته بهت که این با ... اومده خوشم ازت خیلی .هستی عاقلی پسر ..فهمی می اینو خوبه -

 کمک رو باشه؛ چی به راجع نداره فرق !کنم می کمک بهت من بخوای، تو اگر ... کنه نمی کمک کسی به جا

  !کن حساب من

 صندلی روی از شدن بلند با و کشید هم در را هایش اخم .انداخت بهرام یاد باز را او فرزان، های حرف

 :گفت

  !داری زیاد آدم .بازه خیلی دستت تو دونم می من کنی؟ پیدا برام رو یکی تونی می بخوام اگر ...اگر -

  کاه؟ انبار تو سوزن !باشه کی تا ... خب -

  !دندونپزشکه دکتر طرف ...اما ... قدر چه تا دونم نمی -

 :کرد جمع را چشمانش و رفت باال فرزان ابروی تای یک

  ... دندونت خاطر به که نگو پزشک؟ دندون - 

  !شخصیه حساب یه ... نه -

 :زد تلخی لبخند فکر، کمی از بعد فرزان

  درسته؟ خواهرت جریان به داره ربط ...افتاد دوزاریم کنم فکر -

 گذاشت بازویش روی دست فرزان .گرفت فرزان صورت از چشم و فرستاد بیرون را حرصش پر نفس امین

 :گفت و
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 اشتباه ...فقط .کنم می پیدا برات باشه هم زمین زیر از !خودمه کار راست که این !پسر چته بگو اول از خب -

 !طرف مورد در کنی نمی که

  ... مطمئنم !اصال نه -

 برات . کنه می راحت کارو خیلی دکتره که این ... بده بهم داری ازش چی هر و آدرس و اسم ...خب خیلی -

  !کنم می پیداش موقع همین فردا تا

 :گفت و خندید ناباورانه . زد برق امین های چشم

  کنی؟ پیداش تونی می !؟ فردا تا کنی؟ می شوخی -

 :شد تر جمع باز درخشانش چشمان و نشست فرزان های لب روی بزرگی لبخند

  !منتظرتم جا همین نه، ساعت فردا .نباش نگران هیچ ...فردا آره -

  !مهمه قضیه این برام خیلی ...مرسی -

 :نشست امین صورت روی هایش نفس که جوری .آمد جلوتر فرزان

 از کسی فقط ... فهممت می خوب من چون باش داشته اعتماد بهم ...خودتم مثل چون ...پسر فهممت می -

 آب حتی .رسه می فاخر آقا گوش به بگی، هستی به چی هر . باهات ندارم تعارف ... نشه دار خبر موضوع

  . دستمونه کف دوتامون هر گوش بفهمه فاخر اقا اگر .بیفتم دردسر تو منم خوام نمی ...خوردنت

  ... راحت خیالت .ام متوجه -
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 نکنه شک هم هستی تا دارم کار گم می و گیرم می تماس باهات خودم بود، اوکی چیز همه اگر عصر فردا -

  اوکی؟ نده سوتی هم تو .

 :داد تکان را سرش مطمئن امین

  !شدم متوجه -

 :گذشت کنارش از چشمکی با و زد امین بازوی به آرام ای ضربه فرزان

  ... حتما بیا بهت زنم می زنگ ده می حال خیلی باشگاه، رم می زوج روزای من !پسر ساختی بدنی خوب -

 فرزان صورت هر در چون ، گفت وار زمزمه را چشم .شنید اتاق از خروج از بعد را هایش حرف نصف امین

 امین .بود فرزان خاص مرور و عبور محل و  داشت ربط کوچه به مستقیم رستوران پشت سالن .شنید نمی

 سگش .شد کنارش از فرزان ی پورشه گذشتن متوجه شد، می که ماشین سوار .شد خارج رستوران از هم

 .کشید عمیقی نفس امین .بود آورده بیرون پنجره از را سرش افتاده بیرون زبان با و نشسته جلو صندلی روی

 از فرزان که بود مطمئن !داشت اعتماد فرزان به حاال اما کرده فرار دستش از بهرام کرد می فکر امروز تا

 را هایش ریشه دائم انتقام، نهال .تپید می محکم و افتاده هیجان به قلبش .کند می پیدا را بهرام هم زمین زیر

 به را ماشین قبل، از تر مصمم .کرد می تر تشنه را هایش سلول عمیقی لذت .دواند می جانش در بیشتر

 پس !باشد آن سر پشت هستی اگر حتی .بزند بهم را اش نقشه اتفاقی هیچ خواست نمی .واداشت حرکت

  .برود پیش فرزان ی خواسته طبق و کند صبوری سکوت در گرفت تصمیم

 

** 
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 را پاکت مانده، نخ آخرین دیدن با و برداشت میز روی از را سیگارش پاکت عصبی .نبود امین دل توی دل

  :کرد پرت میز روی

  ... لعنتی -

 اتمام از بعد پیش ی هفته هستی که ای هدیه اولین .انداخت رنگش ای نقره سواچ مچی ساعت سمت نگاهی

 .شد بلند صندلی روی از کالفه .بود نشده خبری فرزان از هنوز و بود ده نزدیک !بود داده او به ماموریتش

 با چهارنفره میز همان جز .کرد می آور خفقان را فضایش همین و نداشت ای پنجره هیچ متری نه اتاق

 برگشت در سمت به امین .بود داده تکیه دیوار به قدیمی بزرگ مبل یک اش، لهستانی چوبی های صندلی

 .کند صبوری باید که کرد می تکرار دائم ذهنش در !بود رفته قبال و نداشت ای فایده هم رفتن بیرون گرچه

 انگشت با .نشست صندلی روی باز و گرفت اتاق خنک هوای از عمیقی نفسی .بود ماجرا حل راه بهترین این

  . شد باز باره یک اتاق در لحظه، همان و شود تر آرام شاید تا گرفت ضرب میز روی

  !سالم -

 یکی فرزان !بود آورده هم هوا خودش با فرزان انگار .راند بیرون اش سینه از ای آسوده نفس فرزان، صدای

  .نشست امین کنار و کشید بیرون را ها صندلی از

  !شده ده ساعت !قدر چه کردی دیر سالم -

 :گفت و زد تکیه صندلی به ای خنده تک با فرزان

  !بود کرده پیله بد یکی !کوچولو یه افتادم گیر -
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 :داد تکان تاسف روی از سری و شد تر بلند اش خنده بار این

  !خبرا؟ چه خب !باشم تو با دارم وقت کنه، جور و جمع خودشو تا حاال !شد راحت خیالم کردم ادبش -

 و برگشت او سمت به بیقراری با بود خودش خبر منتظر و نفهمیده فرزان های حرف از چیزی که امین

 :گفت

  !بدی خبر یه من به شما بود قرار !که ندارم خبری من -

 :پرسید اهسته .کرد راحت هم امین خیال که بود نشسته لبانش کج لبخندی .زد می برق فرزان چشمان

  کردی؟ پیداش -

  !که بود راحت خیلی !نکردی پیدا خودت طور چه که عجبم در !نکن شک من حرف رو وقت هیچ -

  !رفته ایران از -

 :زد پوزخندی فرزان

  ؟!سادگیه این به رفتن مگه ... دوم !زدی می اینترنت تو اول سرچ یه !پسر ای ساده خیلی -

  :کشید جلو را خودش امین

  ایرانه؟ ... یعنی -

  !خودمون گوش بغل همین !تهرانه -

  کنی؟ می شوخی -
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  !کردم که !کنم پیداش برات بود قرار ؟!من دارم شوخی تو با -

 هم در هایش اخم .بود چشمش جلوی سحر ی چهره .کوبید می اش سینه ی دیواره به محکم امین قلب

 :گفت و شد کشیده

  آدرسش؟ خب -

 .انداخت باال را ابروهایش و داد تحویلش لبخندی کرد، می دنبال یک به یک را هایش واکنش تمام که فرزان

 :پرسید حرکاتش از گیج امین

  !چی؟ یعنی -

  چیه؟ فکرت ببینم بگو اول که این یعنی -

  فکرم؟ -

  کرده؟ خودکشی خاطرش به خواهرت مطمئنی !کنی کارش چی خوای می ببینم خوام می !ات برنامه آره -

  : گرفت فرزان صورت از چشم امین

  ... آره -

  دونست؟ می خواهرت ... داره بچه و زن یارو چی؟ سر -

  !است بهرام او که گویی ، زد زل فرزان به نفرت با امین

  بود؟ داده گیر من بدبخت خواهر به و داشت بچه و زن ... زاده حروم -
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 : کرد جمع سینه روی را هایش دست نچی با فرزان

  !نیستی مطمئن خودتم انگار !گذشته خواهرت و اون بین چی دونم نمی که من -

  ... آشغال اون مطمئنم -

 روشن را سیگار آخرین و انداخت چنگ کالفه ...دیگری مرد جلوی هم آن .بود سخت افتاده اتفاق از گفتن

 :شد بلند صندلی روی از کشان آه فرزان پک، دو از بعد .کرد

 کثافتیه چه فهمید ازش شه می هم نگاه یه با !نیست شکی توش آشغاله، ی زاده حروم یه که این ... خب -

  ...اما ...

 :ایستاد در نزدیک دیوار ی گوشه و برداشت بلند قدم دو با را اتاق کم عرض

  کنی؟ کار چی خوای می -

  .دونم نمی -

  :کرد اخم فرزان

  !گشتی می دنبالش کنی می غلط دونی نمی اگر !شنیدم که حرفیه ترین مسخره این دونی؟ نمی -

 :زد زل فرزان به و داد بیرون اش سینه میان دود با را نفسش ها، کلمه این شنیدن از عصبانی امین

  !کشم می اونو منم ... کشت خواهرمو ...برسونمش کارش سزای به برم خوام می -

 :داد تکان تمسخر با را سرش و زد خنده زیر فرزان
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  ... پسر آقا بزرگه زیادی کم یه برات کشتن ؟!کندی مرغو ی کله حاال تا !باش اینو -

 صندلی که شد بلند خشونت با طوری و کرد پرت میز روی توجه بی را سیگار .بود شده کفری حسابی امین

  :افتاد سرش پشت از

  ... بده بهم هم رو سگ توله اون آدرس .کن مسخره خودتو -

 :گفت و داد تکیه دیوار به ...تر آرام بار این اما زد پوزخندی هم باز فرزان

 نمی گی می وقتی !هستی هم کردنی مسخره !شکنه می نیومده در که نشو شاخ من برای ... باش آروم -

  ... دونی

  ... که حسابه تسویه یه ... بهت که گفتم !دونم می -

 :شد جدا دیوار از و گفت نچی کالفه فرزان

 من !بگی دخترا به بری باید رو پرتا و چرت این !کنم حال باهات امین کنار بذار رو بازی بچه !بابا خیال بی -

  .بلدم خوب هم کارمو فهمی؟ می !َمردم

 :نشستند دیگر صندلی دو روی خودش همراه و گرفت را او ساعد

 خودت مثل منم ... رو ناموسش آدم کنم می درک !بدت حال این پای ذارم می رفتارتو این !ببینم بشین -

  ... مخه روی قدر چه چیزا این دونم می .بودم شهر پایین ی بچه

 اش پیشانی هایش اخم هنوز گرچه . کرد آرام را امین خشم ی شعله .بود اتش روی آب انگار ، فرزان حرف

 :داد ادامه زنان لبخند فرزان !نبود چشمانش عسلی شیرین رنگ از خبری و بود کرده چروک و چین از پر را
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 مثل بدم، آدرس بهت االن اگر و نداری ای نقشه هیچ دونستم می .طوره چه حالت دونم می و فهمت می -

  !شلوارت تو کنی می قایم چاقو یه نهایت و ش خونه دم ری می ها دیوونه

 :گذاشت او ساعد روی دست خنده با فرزان و رفت فرو هم در بیشتر امین ابروهای

 شاید ... سراغش بری فکر بی طور همین اگر ببین !کن فکر خوب .کنم می روشنت دارم !امین نباش بچه -

 زنده که خواهرتم !کنه نمی قبول حرفتو کس هیچ تو، اوضاع این با اونم ...بگیری انتقام ازش نتونی اصال

  ..کن فکر اینم به ...باختی چیزو همه بیفتی گیر !نیست

 :داد تکان سر امید نا امین

  ...خوام می فقط .نیست مهم برام -

 خریت، کله با خوای می بدی، انجام درست فکر، با تونی می که رو کاری یه چرا ...نباش خر !امین مهمه -

  کنی؟ خرابش

 :بدهد ادامه فرزان تا کرد نگاهش امین

 ماجرات قاطی خودمو خواستم نمی من ... جاش به .کنار بذار هم رو خریت کله ...باش آدم ...امین ببین -

 قدر این خودم کار همین !بازی دیوونه کارای این واسه کنه می درد سرم ونه مربوطه من به نه چون .کنم

  ...اما !ندارم امید بعدم ثانیه یک به که داره برام خطر

 :کرد امین بازوی ی زده بیرون ی ماهیچه ی حواله مشتی فکر، کمی از بعد
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 قول که شرطی به اما ...باشم باهات دارم دوست جوری یه ...یاد می خوشم ازت خیلی !تو داری مار مهر -

  !تره احساسی ها زن از و رسیده بلوغ سن به تازه که بچه پسر یه نه کنی رفتار مرد یه مثل و باشی آدم بدی،

 :زد لب میز به خیره و انداخت پایین را سرش .نکرد اخم بار این امین

  ...بکشه نفس خوام نمی -

  !کشه نمی نفس -

  :زد پلک لب، به لبخند فرزان .برد باال را امین سر گشت، می فرزان صدای میان که اعتمادی

 هم .نخوره بست بن به کارمون هم که جور یه اوکی؟ ... بکشیم حسابی و درست ی نقشه یه هم با بذار -

 !نشن خبردار هستی و فاخر ... هم و برسونیم کارش سزای به کفتارو اون و بشه خنک دلمون و بگیریم انتقام

  !مسئله این شه می شر دونی می خودت

 کردن پیدا با فرزان .داشت را نظر همین هم خودش و بود گرفته آرام .دید می منطقی را هایش حرف امین

 :کند کمکش هم باز تواند می راحتی به دانست می و بود کرده ثابت او به را خودش بهرام، آدرس

  ... دونم می -

  بکشیم؟ نقشه یه تا گیری می آروم پس -

  . بره در ترسم می آخه؟ کی اما -

 :خندید و گذاشت او پشت را دستش یک فرزان



133 
 

 بدتر االن !شتریه ام کینه !ام سگی طور چه من دونی نمی تو ... باشه من دست که چیزی !مگه الکیه !بابا نه -

 من به دیگه روز دو یه ... ببریم جلو آرامش با چیزو همه بذار ... اما !بگیرم حالشو دارم دوست خودم تو از

 و درست نقشه یه ... ارتباطه در کی با ... ره می کی میره، کجا .بیارم در شو زندگی آمار من بده، مهلت

 تو ...باهاشه هم هستی دونم می که داره مهمون یه فاخر ... پنجشنبه دیگه، شب دو ...بکشم براش هم حسابی

 یام می من و خونه بمون تو .ببینیم رو همدیگر که این برای فرصته بهترین پس ... نیستی بازیا این توی فعال

  ... کنه نمی شک هستی اصال طور این !باشه؟ پیشت

 :گفت سرش دادن تکان با و کرد فکر لحظه چند امین

  .فهمیدم ... باشه -

 دختر اون .کنه شک هستی نذار ...بودی جریان این قبل که طور همون ...امین بده نشون عادی خودتو -

  اوکی؟ زرنگیه

  !بود فرزان حسابش طرف که این مخصوصا .داد می قلقلک آگاه ناخود را غیریتش رگ هستی، اسم

  !اونو دونم می -

 :گفت رفت، می در سمت به که طور همان و شد بلند صندلی روی از فرزان

 فردا تونستی اگر .کنم می جور رو چیز همه خودم من ...بزن حرفی نه و بگیر تماس نه تو ... پنجشنبه پس -

  ...کنی نباید ای اشاره و حرف هیچ و باشی عادی نره یادت اما .کجاست دونه می هستی ... باشگاه بیا شب

  !حله ، گرفتم -
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 :برگشت سمتش به لبخند با و کرد باز را در فرزان

 بتونی باید .کن کار احساست روی کم یه .بدون خودتو قدر !حیفی خیلی . امین هستی بزی و تیز ی بچه -

  !خودتو کنی جمع

 کشید صورتش روی دست .فرستاد بیرون محکم را بازدمش امین .رفت و بگوید چیزی نشد او منتظر هم باز

 سینی با رستوران شاگرد .شد باز دفعه یک اتاق در گذشت، که کمی .زد زل میز به ای لحظه چند فکر در

 :پرسید تعجب با امین !چید میز روی را غذا او، بهت به توجه بی و شد وارد غذا

  !نخواستم غذا من -

  !گفتن فرزان اقا -

 قدر این طور چه و بود شده اش گرسنگی متوجه فرزان طور چه !کرد بیشتر را تعجبش اش، معده صدای

 او از که پسر به لبخند با .کرد تحریک را اشتهایش کباب جوجه بوی ؟!بودند کرده آماده برایش غذا سریع

 پیدا آرامش هم او و بود عالی غذا .برداشت را قاشق بعد و گفت تشکری نه، یا دارد احتیاج چیزی پرسید

 چون مطمئنی حامی که این از تر مهم و رسید می نظرش به موجه و منطقی فرزان، های حرف .بود کرده

 تا .کند رفتار فرزان ی خواسته طبق کرد، کمک که احساسی .کرد می بیشتری غرور احساس داشت، فرزان

 !باشد فرزان مثل کرد، سعی و رفت باشگاه به هستی های مخالفت وجود با شب، چهارشنبه حتی که حد آن

  !شجاع و عاقل منطقی، خونسرد،

 

** 
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 رژلب رنگ تا مالید بهم را هایش لب .کشید هایش لب روی دقت با اما سریع و برداشت را لب رژ هستی

 از و کرد مرتب شانه روی را اش کشیده سشوار موهای آینه، درون دختر از راضی .شود دست یک جا همه

 همیشه مثل او اما !بپوشد مهمانی لباس حتما بود کرده اصرار پدرش چرا دانست نمی .شد بلند صندلی روی

 تا بود زانویش باالی تا تنگش دامن و نداشت آستین اش مشکی لباس .بود داده حرف به گوش تنها مطیع،

 نگاهی سالن به باز نیمه در الی از و زد لبخند .بگذارد نمایش به را تراشش خوش و شده برنزه های ساق

 مخالفت موضوع .آمد برنمی هم او ی عهده از کاری خب اما !بود هم در هایش اخم همچنان امین .انداخت

 از کم هستی !بود امین نگاه طرز و رفتار مهم، موضوع !بود ماجرا کوچک قسمت یک امین، بودن برای پدرش

 گرفته یاد خوب او و ماند می او به گرسنه های گرگ چون که مردهایی های نگاه !بود نرفته ها مهمانی این

 چیز همه امین، بودن و !کند عملی را اش نقشه پدرش تا کند پرت بیشتر را حواسشان لوندی با طور چه بود،

  !زد می بهم را

 تلویزیون به خیره امین رفت، بیرون که اتاق از .برداشت را مشکی شال و کرد تن به بلندی مانتوی کشان آه

 برای و داد تکان افسوس با را سرش .شد کشیده شد می پخش که وحشی حیات مستند به او نگاه .بود مانده

  .نشست امین کنار دلجوری

  !رم نمی ناراحتی قدر این خدا به !دیگه نباش بچه امین؟ -

 او به را خودش و گرفت را امین دست .نیاورد خودش روی به اما شد ناراحت هستی .زد پوزخند امین

 :چسباند
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 هیچ به بابا .بلده آلمانی فقط طرفم و شده عتیقه این عاشق بابا آخه؟ کنم کار چی .گردم برمی زود بابا -

  ... و برم مجبورم . نداره اطمینان که کس

 :دوید حرفش میان کشان آه امین

 !خب برو پاشو !گفتی بهم اینو بار دو -

  ...باشی ناراحت خوام نمی -

  ... بعدا حاال برو !شم می که ناراحت -

 برجسته حجم و ظریف گردن لباس باز ی یقه .رسید هستی ی کرده آرایش صورت به تلویزیون از نگاهش

 نگاه تلویزیون به دوباره و داد قورت را دهانش بزاق اخم با امین .بود گذاشته نمایش به را هایش سینه ی

 :کرد

  !شماست رسم اینم دیگه .زنیم می حرف باهم -

 هایش، ریش دوباره زدن با که امین ی گونه روی سری سر ای بوسه بعد و شد کشیده ساعت به هستی نگاه

  :زد بود، شده خواستنی

  باشه؟ .گذرونیم می خوش کلی گردم برمی .دلم عزیز -

 :زد او ای کوفته بینی روی انگشت هستی و داد تکان سر امین

  !برم بده بوس !دیگه نکن قهر -

 :افتاد باال امین ابروی
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  !که شه می خراب بزنم دست جاتو هر !دقیقا کجات به بدم؟ بوس -

 داشت دوست داد، می نشان که چیزی برعکس .آمد کش کمی هایش لب هم امین .ایستاد خنده با هستی

 .بودند کرده اش کالفه که متضادی های حس !بود هم دلگیر رفتن این از قلبش ... اما برود زودتر هستی

 :گفت رفت می در سمت به که طور همان هستی

 نمونی گشنه باشه؟ بگیر چیز یه خودت واسه بزن زنگ .زود یام می ...عاقلی قدر این که عزیزم بشم فدات -

  !ها

 تایید سر با امین .شد هایش حرف موسیقی پارکت، روی هایش کفش بلند ی پاشنه برخورد منظم صدای

  .شود راحت هستی خیال تا کرد

  !شدی بیشعور باشگاه، رفتی دیشبم باشه؟ امین ها نری جایی -

 :شد بلند مبل روی از و خندید امین

  !بشم سرحال برسی، بعدش ...فقط بخوابم خوام می ...چرا دونم نمی ام خسته خیلی .راحت خیالت برو -

 نقشش که بود بلد خوب قدر آن اما نداشت، دوست را دروغ .ایستاد مبل کنار امین زد برق هستی چشمان

 .بود کرده راحت کامال هم را هستی خیال که جوری ، کند بازی عالی را

 .بوس !دیگه ساعت سه دو بینمت می بشم فدات ... عشقم باشه -

 زندگی ساختمان این در کس هیچ ها، آن جز !شد بسته در سرانجام و فرستاد ای بوسه برایش جا همان از

 ماشین بر سوار هستی بعد، ی دقیقه چند تا کشاند پنجره سمت به را امین آسانسور، حرکت صدای .کرد نمی
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 کرد خالی ی خانه به نگاهی . آمد بیرون امین ی سینه از عمیقی نفس .کند ترک را ساختمان قیمتش، گران

 این برای هایش نگرانی و اخیر اتفاقات به توجه با و آید می کی فرزان دانست نمی .شد ولو مبل روی باز و

  .شود هم همیشه از تر طوالنی انتظار این شاید بود مطمئن نشوند، متوجه فاخر یا هستی که

 روی سر، آخر و کرد چک ها بار را اش گوشی .نبود فرزان از خبری هنوز و گذراند سختی به را ساعت یک

 .کرد می فکر مسئله این به بیشتر بود، زده را برنامه و نقشه داشتن حرف فرزان که زمانی از .افتاد تخت

  .انداخت اش پیشانی روی رنگی پر اخم بار، هر مثل یادش کرد؟ می کار چه بهرام با باید واقعا

 جا از را او آیفون زنگ صدای که شمرد می را بود گذاشته جلویش گرفتن انتقام برای که هایی راه ذهنش

 سرعت به فرزان .زد را دگمه زده هیجان فرزان، دیدن با و رساند آیفون جلوی را خودش سرعت با .پراند

 چند .زد می چشمک که بود آسانسور ی دگمه به چشمش .کرد باز هم را آپارتمان در او و شد خانه وارد

 در .شود داخل کرد اشاره لبخند با و برداشت را دارش لبه کاله فرزان آسانسور، در شدن باز با بعد، ی ثانیه

 :گفت امین شد، بسته که خانه

  ...نیست ساختمون تو اما کسی !اومدی خوش -

 :کرد پرت نفره تک مبل روی را کالهش و فرستاد بیرون را عمیقش نفس فرزان

  !بیار خنک آب لیوان یه برو !جون بچه دونم می -

 به چشمی با اما !" بچه "داد می نسبت او به زیاد که صفتی با مخصوصا .نداشت دوست را فرزان دادن دستور

 فرزان جلوی و میز روی را دو هر .برگشت میوه بشقاب و آب لیوان یک با بعد کمی و رفت آشپزخانه

 مبل روی او، به رو هم خودش .بود انداخته هم روی را پاهایش و نشسته نفره سه ی کاناپه روی که گذاشت
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 لحظه و گرفت را نگاهش رد امین .بود مانده کناری دیوار روی تابلوی به فرزان نگاه . نشست ای نفره تک

 شن روشن ای قهوه روی خاری تنها که کویری و کوچک ابر لکه چند با آبی اسمانی .کرد نگاه تابلو به ای

 اصال لحظه آن تا امین گرچه .رسید می نظر به ملموس اندازه بی اما ساده، نقاشی تابلو .بود نشسته هایش

  !بود نشده اش متوجه

  !نداریم زیادی وقت ... خب -

 را آب ی خورده نیم لیوان فرزان .کرد خم جلو به را خودش مشتاق و گرفت تابلو از چشم فرزان صدای با

 :انداخت هم روی را پاهایش هم باز و گذاشت میز روی

 این توی استاده انگار .ست اجاره جا این بازم . دیگه محل یه توی کرده منتقل مطبشو .دارم دقیق آمارشو -

  !بود جا چهارمین کرد، می کار هم تو خواهر که مطبی اون ...کارا

 :شد خم جلو به هم او دید، که را امین های اخم

 خیلی جای خودشه واسه اش خونه .انگار ردیفه مالیشم اوضاع ...بانکه کارمند زنش ... پسر یه و داره زن-

 کاری کثافت کردن جمع واسه فقط ، مطبا کردن عوض جریان که گیریم می نتیجه پس !هست ام خوبی

 خیلی یکی که این مگر .کنه می پاک خودش از هست اینترنت تو تلفن شماره و آدرس جا هر و زرنگه !هاشه

 گیر که کنه کارشو طور چه و کجا دونه می زاده حروم .نداره مشکلی اما کارش تو .بزنه ردشو باشه زرنگ

  !نیفته

 :داد ادامه و خندید امین عصبانی ی چهره دیدن با

  ... اشغالی چه با شناختی می اول نگاه تو باید بودی زرنگ بچه اگر !تمومه کارش اما دفعه این -
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 :شد بلند مبل روی از کالفه امین

 !نیستم من و شناسی آدم زرنگی، تو باشه ؟!سرم تو نزنی قدر این شه می !خیال بی -

 :خندید بلند فرزان

 می ساکت باید االن پس شناسم، آدم من داری قبول اگر ! کنی عوض باید رفتارتو این !امین نباش بچه -

  !موندی

 کشان آه امین .بود کرده حفظ را رنگش کم لبخند هنوز فرزان .کرد می نگاهش و ایستاده مبل پشت امین

 :گرفت باال را هایش دست شده تسلیم و برگشت مبل روی باز

  ...بهم ریزم می !ضعیفه پیچیم سیم کم یه من !خب باشه -

  !هستی ای جربزه با ی بچه تو !کنم می قویش -

 :گفت و دوخت فرزان به چشم . شست امین ذهن از هم را قبلی های ناراحتی فرزان، تعریف

 !بزنیم رو حرفامون برنگشته هستی تا چیه؟ ات نقشه حاال ... خب -

  :برداشت میوه بشقاب از درشتی گیالس فرزان

 بهت من تا کنی صبر نقشه، انجام زمان مورد در باید که این اول ... خب !درست حرف شد این آفرین -

  .کنیم خراب چیزو همه و بزنیم آب به گدار بی نباید .بگم

 :داد ادامه کرد، می تف بشقاب داخل را اش هسته که طور همان و انداخت دهانش داخل را گیالس
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 گیر تا دیم می انجام نقشه و مراقبت با رو همه اما کنیم می کارا خیلی ما .نیست بازی بچه امین، ببین -

  !ده نمی نجاتت و کنه نمی کمک بهت بعدش کس هیچ باش مطمئن ... وگرنه ... نیفتیم

  طوره؟ چه ات نقشه حاال ... بخوای تو که طور هر باشه !دونم می -

 منشی تا دو مطبش تو ... تقریبا غروب تا صبح از ... مطب ره می جمعه و پنجشنبه جز به هفته، روز هر -

 جای یه گرده می عوضی ...خوبه خیلی اما مطب ساختمون ...میرن و یان می خودش با تقریبا که داره دختر

 و پارکینگ ریموت برات تونن می ها بچه راحت خیلی .قدیمیه و جنوبی هم جا این .کنه می پیدا آروم و پرت

  !بسازن رو درا کلید

  :رفت عقب کمی تعجب با امین

  خوره؟ می درد چه به پارکینگ ریموت چیه؟ اصلیت ی نقشه -

 :داد تکیه مبل به و برداشت دیگری گیالس فرزان

 !خوبه؟ !کشته خودشو انگار که کنیم کاری یه !بشه خنک خیلی دلت خوام می -

  !طور؟ چه -

  !کرد تف بشقاب داخل جا همان از را گیالس ی هسته هم باز فرزان

 تره خلوت انگار و داره منشی یه فقط ها چهارشنبه !کن گوش و بگیر دهن به زبون دقیقه دو یه خب -

 .داخل ری می و گیری می رو ریموت راحت خیال با پس .نداره ساختمون ای بسته مدار دوربین هیچ .سرش
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 اون . بلنده ساختمون یه پشتش اونم که پارکینگ ته باریکه یه فقط نداره، دید بیرون جنوبیه، ساختمون چون

  .طرفا اون زنه نمی پر پرنده غروب، هفت از بعد و اداریه هم جا

 خب؟ -

 سراغ دخترا این از زیاد منم !کنه می گم پاشو و دست یاد می کردن حال اسم تا بابا این !جمالت به خب -

 هم !مطب ری می میگم، من که ساعتی اون فقط تو !من با اش نقشه جای این !سراغش بفرستم که دارم

  !نکنه شک کس هیچ که رسونم می رو مطب کلیدای بهت هم و داری رو پارکینگ ریموت

 :رفت باال تعجب با امین ابروی

  !تنها؟ -

  :خندید بلند فرزان

 برت و دور چی هر !تری راحت تنها وقتا جور این توی نره یادت اینو !دیده آموزش ِِ ُگردان یه با نه -

  !کنی می کار تر تمیز باشه، تر خلوت

  :داد بیرون را عمیقش نفس امین

  ... خودکشی گفتی آخه ... بعدش ... سراغش رم می گی می که ساعتی اون یعنی -

 .زد عمیقی لبخند فرزان

  ...باشی مراقب باید پس .باختی تو چی همه بیفتی، گیر اگر !نیست بازی بچه چیزا جور این امین، ببین !بله -

 :کشید جلو مبل روی کمی را فرزان امین، آلود اخم نگاه
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 وانمود اینه کار بهترین کنی سقطش خوای می اگر ... اما !بزنیش بگیری فصل یه خواد می دلت دونم می -

 خواهرتو اون !دقیقا بود همین هم کرد خواهرت با که کاری !کنه نمی شک هم کس هیچ .کنی خودکشی به

 به اون هم و شه می خنک دلت هم ؟!دیگه بگیری انتقام خوای می هم تو !تو مثل !نبود قاتل اما کشت،

  !رسه می کارش سزای

 :داد ادامه فرزان .رسید می نظرش به منطقی فرزان حرف اما بود، نشده راضی امین

 !بشه دردسر برات بودنش زنده و بربیای اش عهده از درست نتونی ممکنه !نداری کشتن دل تو ضمن در -

 !هم هستی که فاخر فقط نه .بوده کسی انگار نه انگار اصال که کنار کشه می خودشو جوری بفهمه، فاخر اگر

 نمی تو !کرد شه می که کاریه بهترین این دیدم کردم، فکر چی هر .کنیم رو کارمون صدا و سر بی باید پس

  !کنی ای دیگه کار تونی

 :خندید هم باز حالش دیدن با فرزان !بود زده زل او صورت به و آمده باال آشکار خشم با امین های مردمک

 !بزنی؟ شاهرگشو و گلوش زیر بذاری تیزی تونی می روش؟ بکشی اسلحه تونی می گم؟ می دروغ چته؟ -

 !عالیه خیلی !سم خوردن مثال !بلدم کشتن ی شیوه بخواد دلتم تا !ترم موافق جریان این با خیلی من البته

  ...کنی جمع خونشو !شاهرگ زدن همون یا !کنی نگاه سیر تونی می تو و ده می جون روت جلوی

 عصبانی امین تا کرد پرت او سمت به و برداشت گیالسی .خنداند را او دادن، ادامه جای به امین، های اخم

 :بزند تکیه مبل به

   !میشی درست و کنی می عادت کم کم البته !برات زوده هنوز !پسر گفتم بهت دیدی -

  :داد ادامه شد می بلند جا از که طور همان
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 کس هیچ که باش صدا و سر بی فقط !تری راحت خودت بدی ترتیبشو و داری نگهش جا همون که این -

  !تمام و بیرون بیا بعدم . نکنه شک بهت

 :داد تکان را سرش و کشید صورتش روی دست امین

  ... کلکشو و افتاده دور جای یه بکشونمش جور یه مثال اگر میشه؟ صدا و سر بی جور این مطمئنی -

 از من !کنه می پیدات و زنه می ردتو !نیست احمق که پلیس !دردسره باعث چیزا این گفتم بهت .امین نه -

 کلکشو ... صدا و سر بی و باشی آروم بهتره هم تو !نکنن شک که عادی چیز یه گردن بندازم خوام می عمد

  !کن خالص خودتو و بکن

  :کرد خم را خودش کمی و ایستاد امین سر باالی

 من !بده باد به خودتو انتقام، نذار !افتی می دردسر تو بیشتر خودت کنی، صدا و سر بیشتر بخوای چی هر -

 گوشه یه بعدش رو ماشین تونی می !باشی نداشته مشکلی دیگه که کنم می جور هم دزدی ماشین یه برات

  !نکنه شک هم هستی حتی که کن کارتو درگیری بی و تمیز جور یه !خالص و بندازی

 و برداشت مبل روی از را کالهش زنان، لبخند فرزان .ببیند را او صورت تا بود گرفته باالتر را سرش امین

 :ایستاد صاف

  چهارشنبه؟ برای کنم ردیف من هستی، اوکی اگر .باشه طرف دو هر به حواست !نکن بازی دیوونه -

 :گفت بنابراین .کند فکری بخواهد که کرد نمی کار اما مغزش .گرفت می تصمیم باید امین

  !اوکی -
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 هر نره، یادت وگرنه . کنی جمع خوب حواستو باید !نداریم دادن، انجام نقشه برخالف کاری و بازی گیج -

  !خودت و مقصری خودت بیفته، اتفاقی

 :گفت و رفت در سمت فرزان .ایستاد کشان آه امین

  !کشه می بو خوب هستی !کن باز هم رو پنجره و در و بزن خودت ادکلن از کم یه !نشه شر برم من -

 :گفت و کشید تر پایین را کالهش ی لبه فرزان در، جلوی .کرد باز را در هم او داد، تکان سر که امین

 بچه از یکی میخوای یای، برنمی اش عهده از کنی می فکر بازم اگر !کنم می مرتب برات چیزو همه من -

  ... سراغش بفرستم هامو

  !بشه خنک دلم که برم خودم حداقل بذار نه -

 :کرد تایید خنده با فرزان

  !بسازیم خوب تیم یه تونیم می تو و من بره، پیش طور همین !شی می داری خوبی ی بچه !آفرین -

 را فرزان رفتن نتوانست اما . ایستاد پنجره کنار امین سوار آسانسور شد.  و کرد امین بازوی ی حواله مشتی

 می ساختمان وارد که هستی ماشین دیدن با تا ماند جا همان ساعت نیم !بود شده آب زمین در انگار !ببیند

 اما بود، نیامده خوشش فرزان ی نقشه از که این با .کند عمل فرزان خواسته طبق و بپرد جا از سریع شد،

  !بدهد دست از هستی فهمیدن با هم را همین خواست نمی

 

** 



146 
 

 

 او به مطب آدرس همراه را شده کامل ی نقشه فرزان بار این .دید رستوران در دوباره را فرزان شب دوشنبه

 ساختمان دیدن با امین .بگیرد یاد را راه و بزند آدرس آن به سری خانه، به رفتن از قبل شب، همان تا .داد

 اسم که بود نو و کهنه تابلوی چند ساختمان، ورودی در باالی .کشید هم در را هایش اخم طبقه، چهار قدیمی

 که گاهی .بگیرد را سحر انتقام حتما شد مصمم و کرد اخم بیشتر ، دیدنش با !بود بینشان هم فرهادی بهرام

 سحر به بدهد، انجام بود قرار که کاری به کردن فکر جای به کرد می سعی ،در بر می گرفت را جانش ترس

 برازنده هم بهرام برای مرگ این شاید !رفت کنارش از دردناک و ساده قدر چه که خواهرش به .کند فکر

  !بود

 مدت همین . کند می رفتار عاقالنه و منطقی قدر چه دانست می .بود کرده آرامش فرزان، های حرف

 شناخته حتی تا هم را هستی .بود کافی او به اطمینان برای گذشت، می فرزان با کار و آشنایی از که کوتاهی

 آدم فرزان گفت، می هستی که قدر آن حداقل .است ترسانده فرزان از را او جهت بی شد، مطمئن که بود

  .نبود بدی

 بد د!کر نگران هم را هستی اما کند، رفتار عادی بود، کرده سعی .نبود برایش خوبی شب شب، شنبه سه

 هم باز گذراند، را تاریک و خلوت های خیابان پیاده که کمی .زد بیرون خانه از هم سر آخر عصبی و اخالق

  !میکرد نگاهش و نشسته در روی به رو مبل روی هستی کرد، باز که را اپارتمان در . برگشت خانه به

 را بازدمش فکر، همین با و باشد آرام باید که کرد می تکرار دائم .بود کرده کم را هایش تنش از کمی سیگار

 جمع سرش باالی وار شلخته که موهایی و نیمه نصفه آرایش .نشست هستی کنار و داد خانه خنک هوای به
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 و تر کوچک هایش لب و کشیده هم در ابروهایش .داد می نشان همیشه از تر بداخالق را هستی بود، کرده

  :زد لب و گذاشت مبل روی سر امین .بود شده تر باریک

  ...شدم دیوونه ...دونم نمی ...ببخشید -

  !کردی دیوونه منم !بودی دیوونه -

 گرد چشمان با تا بماند وضعیت آن در زیاد نگذاشت هستی توسط بازویش کشیدن اما بست را هایش چشم

 !کند بلند را سرش شده،

 تو برایمن   کاری هر کنی؟ می جور این که داری کم چی چته؟ بگی شه می !امین ببینم کن نگاه منو -

  !هی کنی می پرانی لگد داری باشی خوش که این عوض فهمم نمی !ردمک

 :کشید هستی دست میان از را بازویش و نشست صاف گویان نچ امین

 بهش و نرفتم زد زنگ هم فرزان دیدی !ندارم حال گفتم بهت صبح از من !نداره حوصله وقتی یه آدم بابا -

  !تونم نمی گفتم

  !بابام دست کف ذاره می رو اینا صاف دونی می !تونی نمی کردی خود بی تو -

 :خاراند را سرش امین

  !جهنم به - 

  !امین؟ -

  : شد بلند مبل روی از کالفه امین
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  ...امشبو ندارم حوصله اصال ... جدت سر رو تو هستی کن ولم -

  ... کنی خوای نمی ول !دیگه دونم می من آره؟ سحر فکر تو رفتی باز گم؟ می چته ؟!امین چی یعنی -

 :داد جواب اخم با و برگشت .نداشت کار این برای شرایطی واقعا اما کند، کنترل را خودش خواست می امین

  ... بابا ای تونی؟ می !کن ول تو هستی -

 :افتاد راه دنبالش هستی و رفت آشپزخانه سمت به

  ..بزن حرف آدمیزاد مثل !کنی؟ می جور این یهو چرا !خب گم می چته !دیوونه ی مسخره !تونم نمی نه -

 یخچال، داخل بطری گذاشتن با بود، رسیده کنارش هستی .کشید سر و برداشت را معدنی آب بطری امین

 :گفت و کشید را دستش

  . نه یا رو گذشته کنی می ول امین؟ شنیدی -

  ؟! نه یا کنی می ول منو تو -

  ... که هستم خر قدر این من ...دونی می خودتم اینو !کنم نمی ولت نه -

 برگشته دهد نمی ادامه را بحث هم هستی که این فکر با و بود گرفته آرام تازه .نداشت حوصله دیگر امین

 گذشت کنارش از !نیاید کوتاه سادگی این به که بود لجباز و خودخواه حدی به هستی !بود محالی فکر اما بود،

  :شد هستی های دست اسیر بازویش اما

  ! ام تو با واستا -

  ؟!ذاری می !بمیرم بگیرم برم خوام می . هستی کن ولم -
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 ... رستوران حداقل بریم گفتم ...نیومدی .بگردم برم امروز خواستم می من زندگیه؟ وضعه چه این !نخیر -

  !ام خسته .. ام عصبی ، ندارم حال گفتی

  :برگشت سمتش به عصبانی هم او آورد، در که را ادایش

 !بازم برو !رستوران و گردش بری تنهایی خوب بلدی که تو !بازه راهت که بهت گفتم -

  :کرد عصبی را هستی امین، مستقیم ی اشاره

 رفتم دوستام با دوبار یه رفتم؟ گوری کدوم بعدش !یاری می در بازی امل جور این ازت یاد می بدم !اه -

  !ترکی؟ می داری

 و پوست داخل هایش ناخن که شد محکم حدی به انگشتانش و نیامد کوتاه هستی اما کشید را بازویش امین

  :رفت فرو امین یبازو ی ماهیچه

 .. نداری حق امین؟ فهمیدی ری می کردی غلط -

 راه خانه در سمت به و بیاندازد رنگی قرمز خط رویش هستی بلند ناخن تا کشید تر محکم را بازویش امین

  :افتاد

  !شدم تو خر نکن فکر ...بدی دستور من به تونی نمی تو !کنم می بخوام غلطی هر !بابا برو -

 خواست لحظه آخرین در هستی .شد اسانسور سوار و کرد باز را در فکر بی او اما کرد صدایش بلند هستی

 سوییچ .رفت پارکینگ به امین و شد بسته آسانسور کشویی های در .بود ای فایده بی تالش اما رابگیرد در

 نمی دیگر بار این اما کشید سیگار و زد قدم کمی . زد بیرون خانه از پیاده !بود برنداشته باز را ماشینش
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 اولین دیدن با و رفت خیابان به چهارراه نزدیک .رسید خاطرش به سریع فکری .برگردد خانه به خواست

  :داد تکان دست برایش تاکسی،

  !دربست -

 شهر باالی از !کند قبول خواست نمی داد، امین که آدرسی شنیدن از بعد اما زد ترمز روی سریع راننده مرد

 های اتفاق از پر جا، آن های خیابان برعکس نظرش به که جایی ! شهر ی نقطه ترین پایین رفت می باید

 بیشتر !بست راهم مرد دهان گذاشت، داشبورد روی امین که تراولی دیدن !بود شبانه های خشونت و ناگوار

  .بیفتد راه به کرد قانعش همین و بود کرایه برابر دو از

 !شد دور سرعت با و کرد پیاده رسید می شان کوچه به که بلندی خیابان سر را امین بعد، ی دقیقه بیست

 ی خانه که آرامی ی محله سکوت برعکس و بود شب نیم و ده ساعت .شد پیاده خیابان سر قصد از امین

 سالم با نبودند، کم که آشناهایی !بود صدا و سر از پر همچنان شلوغ، ی محله این داشت، قرار جا آن هستی

 و سکوت اما بپرسند امین جدید زندگی و کار از و دارند نگهش خواستند می زدن، کنایه و احوالپرسی و

 می پسر این دنبال نباید فعال !بود آشنا محل اهالی برای نشاند، می زبان روی تلخ امین که سرباالیی جواب

 نمی پر پرنده کوچه در خیابان، برعکس .بود آهن خط حریم کنار تقریبا و کوچه آخرین شان کوچه !رفتند

 کولرهای صدای حتی که بودجوری برداشته را کوچه تلویزیون صدای اقا مدحم ی خانه باز ی پنجره از .زد

 ی مسئله این اما نداشت هم را خانه کلید .ایستاد خانه در روی به رو .بود شده کم ، هم ها بام پشت روشن

 !کوبید آهنی در پایین به محکم برد، می باال را راستش پای طور همان و پرید جوی از !نبود او برای مهمی

 !برود عقب به سرعت به در بار این تا کوبید هم باز و کرد بلند را پایش دیگر بار امین .لرزید در چهارچوب
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 حیاط وارد !کند تولید دیگر صدای و بخورد سر پشت دیوار به در نگذاشت و برد پیش را دستش سریع امین

  !دید را او و آمد بیرون پنجره از آقا مدحم کچل سر بست، می را در که زمانی و شد

 همه خوبی به که بود کرده زندگی جا این قدر این !شد خانه وارد حیاط، تاریکی در و حوصله بی امین  

 وسط از بلندی سیم با که مصرفی کم المپ برق، کلید زدن با و کرد باز را اتاق در .شناخت می را  جایش

 خانه در که نایی بوی تا کشید عمیقی آه .گشت را خانه داخل امین نگاه .شد روشن بود، مانده آویزان سقف

 سوسک چند دیدن با و کند باز را پنجره تا رفت اشپزخانه سمت به .بکشد هم در را هایش اخم شده، پر

 کرد خاموش را المپ  !رفت عقب شیمانو پ  گویان نچ بودند، شده پر برشان و دور که هایی مورچه و مرده

  !برود باال ی طبقه به داد ترجیح و

 خنک را اتاق توقش تق صدای با تا کرد روشن را کولر و انداخت اتاق ی گوشه پتویی .بود بهتر جا آن وضع

 هنوز هستی !بود جا این بوکسش کیسه کاش .زد زل سقف رویترک  به و کشید دراز پتو روی امین .کند

 تمام االن بود، جا آن اگر .بود مانده خانه انباری در چنان هم و کند آویزان جایی را کیسه بود نداده اجازه

  !کرد می خالی با آن را خشمش

 رسید، که سحر به .افتاد نقش رویش جلوی زندگی های سال تمام بخواهد، خودش که آن بی و بست چشم

 شد، بلند !بود ربوده او از را خواب و بماند بسته هایش پلک هم باز نگذاشت فردا، فکر .شد بیشتر هایش اخم

 خواب به سرانجام صبح، نزدیک عاقبت تا شد گذشته خاطرات درگیر جهت بی و کشید سیگار زد، قدم

 به را هایش چشم ضایعات، خرید وانت صدای و سر و نکشید طول ساعت سه دو از بیشتر گرچه !رفت

  !افتاد امروز اتفاق یاد کم کم و کجاست شود متوجه تا زد پلک .گشود هم از سختی
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 !بود شده خشک کامال حاال و کرده عادت بود، خوابیده تخت مرغوب تشک روی که مدتی همین در بدنش

 بلند جا از آمد، می بیرون اش زده زنگ ی دریچه از که گرمایی و کولر تق تق صدای با و نشست زحمت به

 و سر از پر بازی و کوچه به نگاهی کوچک ی پنجره از .داد بدنش به قوسی و کش .کند خاموشش تا شد

 زن تا شد کوچه وارد فروخت می سبزی که دیگری وانت . انداخت بود، شده شروع تازه که ها بچه صدای

  !شود جور صبحشان امروز بساط و بیایند بیرون یکی یکی ها

 این قدر چه فهمید می تازه بود، کرده زندگی شهر باالی در وقتی چند که حاال .داد تکان سر کالفه امین

 آن در که چیزی با زمین تا آسمان شان، بدبختی و خوشبختی !است متفاوت رفتارشان و فرهنگ جنس مردم

 و آرایش لوازم مارک بهترین خریدن دنبال هستی، جنس از دخترهایی .کرد می فرق بود، دیده ها محله

 خوانند، می درس زحمت به هایشان خوشبخت محله، این دخترهای اما .بودند برند های مزون های حراجی

 می که بود این آرزویش .آورد درد به را دلش هم باز سحر یاد !شوند می دولت کارمند و روند می دانشگاه

 این اهل که کسی با عموما که .شود محله دخترهای همین از یکی شاید و بشود خوشبخت بدهد، کنکور تواند

  !کردند می ازدواج نبود محله

 می دستش کف را حقش باید .بود گرفته سحر از هم را کم خوشبختی همین بهرام .شد اخم از پر اش پیشانی

 صدا و سر بی و شد می پارکینگ وارد .دانست می را چیز همه .کرد مرور هم باز را فرزان ی نقشه .گذاشت

 داده انجام خوب را کارش بود داده اطمینان او به فرزان که بود دختری منتظر و تنها بهرام .رفت می باال

 بهرام تا کشاند می پنجره کنار را او جوری باید بعد و شود غافلگیر بهرام تا کرد می باز را در او .است

  !کند پرت پایین پنجره از را خودش
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 هم قالبی ای اسلحه .گرفت می تحویل را بود کرده آماده برایش فرزان که دزدی ماشین باید شش ساعت

 تهدید برای تنها اسلحه .بیاندازد اشغالی سطل در را آن حتما بود کرده تاکید فرزان که بود ماشین داخل

  ...بس و بود بهرام

 می و بود افتاده صدا و سر به اش معده .ریخت بهم هم را کمش اعصاب همان بلندگو، از وانتی مرد فریاد

 !بود پول پر همیشه هستی ی واسطه به پولش کیف خوشبختانه !نیست خانه در خوردن برای چیزی دانست

 .شد می نزدیک بیشتر قبل امین همان به طور این شاید .پوشید اش قدیمی های لباس از و گرفت دوش

  !بود سحر برادر اول که امینی

 سرکوچه رضا که موقع همان هستی .بگیرد را موتورش تا زد زنگ رضا به برود بیرون خانه از که این از قبل

 رضا .نشست رضا پشت و فرستاد جیبش داخل را گوشی جواب، بی امین اما .زد زنگ رسید، او موتور با

 :پرسید خندان او برعکس

  خوبی؟ !اومدی ورا این داداش عجب چه -

 :گفت و داد تکان سر امین

  !بزنیم ساندویچ یه رستم پیش بریم ...خوبم -

  :داد جواب خنده با و کرد روشن را موتور رضا

  !بریم !مغازه بودم اومده نخورده صبحونه منم اتفاقا به به -

 نشسته آبی و زرد پالستیکی های صندلی روی ساندویچی، کثیف و کوچک ی مغازه داخل بعد، ربع یک

 :گفت اخمش از پر ی قیافه دیدن با رضا و بود کالفه همچنان امین .بودند
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  شده؟ چت !امین ای ریخته بهم خیلی -

 :کشید عمیقی نفس امین

  !کردی؟ کار چی شو اجاره رحمتی؟ ی مغازه هنوز کنی؟ می کارا چی تو !هیچی -

 .حاال گذره می خب اما !ها نیست هم واقعا .نیست کاسبی گفت .زد حرف اومد بابام !دیگه گذره می -

  ... هم تو موتور پول خدا به فکرم تو .کرد کمک بابام که بذارم تومن پنج گفت رحمت خالصه

 :گرفت چرخید می مغازه یخچال روی که مگسی از چشم گویان نچ امین

 ! رضا بابا خیال بی -

 :خندید رضا

  !خان امین شه نمی ساالد که خیار بی -

 :گفت رضا .زد لبخند بار این امین

  طوره؟ چه بارت و کار تو !شد باز اخمات کم یه عجب چه -

 :پراند میزشان روی از را مگسی و انداخت باال ای شانه امین

  ... گذره می ... هیچی -

 ..نداری اینا سابقه که هنوز کاش ...گم می ...شناسمت می من ...امین ها خوره برمی بهت دونم می .. کاش - 

  ... اما سخته خدا به !بیرون زدی می
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 آرامشش رضا .کرد بلند برش و دور از مگس دادن فراری برای را دستش و داد قورت را دهانش بزاق امین

 :برد تر نزدیک را سرش دید، که را

  ... شرایط دونم می . نیستی بدی ی بچه ... تو .امین دارم دوستت خودت، جان به -

  !ندارم روضه شنیدن ی حوصله االن !رضا جدت سر کن ول -

  ...فقط نیست روضه -

 :گفت آرامش با و گذاشت او دست ساعد روی دست رضا . داد تکان سر کالفه امین

 کافی یه تعمیرات جای به اگر من ...گیریم می مغازه یه کنیم می جور خدا به .اصال بشیم شریک هم با بیا -

  ... خیلی مغزت تو .کنیم می کار هم با بیا !خواد می پول کم یه .روغنه تو نونمون کنم باز نت

  ... رضا خیال بی -

 الغری سال میان مرد که رستم .برد عقب را رضا میز، روی ساندویچ دو با پالستیکی قرمز سینی گذاشتن

  :شود کشیده پشتش کم های سبیل تا خندید بود،

  بدم؟ مشکی نوشابه !نداره گوجه که شماست واسه این امین آقا -

  :گفت رضا و داد تکان سر امین

  !بده ای شیشه لیموناد من برای -

  . چشم به ای -
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 همبرگر، شدن سرخ خوب بوی .برداشتند را هایشان ساندویچ رضا و امین و کرد باز را یخچال در مرد

 آمدند، بیرون که مغازه از .بخورند را ها ساندویچ هردو ، ولع با و سکوت در تا بود کرده شان گرسنه حسابی

 :گفت رضا به رو و اورد در را سیگارش پاکت امین

  !گردونم برمی بهت جوری یه عصر !خوام می عصر تا امروز رو موتور من رضا -

  :داد دست به را سوییچ رضا

  ...راحت خیالت زدم تازه بنزینم خودته، مال داداش -

  :برداشت هایش لب میان از را روشن سیگار و گرفت را سوییچ امین

  !برمت می مغازه دم تا بیا -

  :شد پیاده او ایستادند، رضا کامپیوتر تعمیرات کوچک ی مغازه جلوی که زمانی و شدند سوار دو هر

  !من مهمون دیگه ی دفعه !چسبید خیلی هم ساندویچه !جان امین مرسی - 

  : داد تکان سر امین

 یعنی !بشم آدم باش نداشته توقع ...اما ...بشیم شریک هم با بشه شاید !کنم می فکر پیشنهادت به !باشه -

  !بدون تو ننه بابا ..قدر ...کردی زندگی درست تو خوبه !بشم آدم بخوام یهو که نیستم جور اون دونی می

 بعد و شد خیره رو به رو به رضا، صورت جای به امین .بگوید چه باید دانست نمی و کرد می نگاهش رضا

 و سر با را خیابان شده، رها کمان از تیر همچون و بجهد جا از تا داد موتور به گاز خدانگهداری با باره یک
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 با دیشبش دعوای !کند را کار همین خواست می هم اول از اصال !دانست می را بعدی مقصد !برود باال صدا

  !داد می ادامه قبل طبق را اش نقشه وگرنه .بود کرده ریخته بهم را اوضاعش کمی هستی

 تنش مشکی پیراهن و خورد می سرش به مستقیم آفتاب !بود شلوغ رسید می زهرا بهشت به که اتوبانی

 اشعه از تر قوی ساعدش، ی سوخته افتاب پوست اما بود زده تا آرنج تا را استینش .سوزاند می را پشتش

 ای گوشه .بود نشده آماده کامال هنوز که بزرگی ی قطعه .رسید قطعه به سرانجام !بود خورشید سوزان های

 هستی با پیش ی هفته دو را قبر سنگ .بود کرده برابر چند را شلوغی همین و کردند می دفن را ای جنازه

 سحر عکس هستی .دید می سفید مرمر سنگ روی بزرگ را سحر اسم بود، بار اولین این و بود داده سفارش

 و آمده بیرون کمی موهایش !بود قرمز رنگش عکس در دانست می او که شالی با سحر .بود کرده انتخاب را

 خانه نزدیک رستورانی به را او و کرده غافلگیرش که زمانی !سحر پارسال تولد .داشت لب روی بزرگی لبخند

 قدر چه او و آمد می سحر سپید صورت به قرمزش رنگ .بود خریده محل از را شال این برایش .بود برده

  ... خواهرش زدگی ذوق از بود شده خوشحال

 این به بپذیرد بود سخت برایش هنوز .گذاشت سحر اسم کنار را پالسیده رز گل دسته .نشست سنگ باالی

  :کرد باز آهسته را گالب در و داد قورت را دهانش بزاق .است داده دست از را سحر سادگی

 ... سحر گفتی می من به باید ...مرد می باید آشغال اون ... آخه بکشی؟ خودتو تونستی روانی آخه طور چه -

  ... دیوونه

 و سوزاند می را دستش داغ، سنگ .شست را شده خشک های ِگل عمیق آهی با و کشید سنگ روی دست

 سنگ روی کرد، می فکر گذشته به سکوت در که طور همان و کرد پر پر را ها گل !بود جوشیده گالب، انگار
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 اسوده و کرد حلقه پاهایش دور را دستانش بعد و کرد پرت سنگ پایین را گل سبز های شاخه .ریخت سپید

 :گفت وار زمزمه و خندید اختیار بی .کرد دنبال را سحر اسم چشم با !نشست کناری قبر سنگ روی تر

  !سحر که نداریم رو کسی ؟!توش خوابه می کی یکی اون من، جای یکی !ست طبقه سه -

 .بچکد چشمش از او اختیار بی ای قطره مبادا داد فشار را فکش و کرد اخم .گلویش بیخ بود نشسته بغض

 :کند نگاه پوش سیاه مرد به زده شوک تا گرفت قرار صورتش جلوی خرمایی سینی

  .بفرمایید خدابیامرزه، - 

  : برداشت شده زده نارگیل پودر خرمای ای دانه

  !بیامرزه هم رو شما ی مرده خدا -

 .گذاشت سنگ کنار را خرما او و رفت مرد

 همیشه تو !کنم پخش نخریدم چیزی برات باری هیچ شعور بی من سحر؟ شه می اصال ات گشنه ...بیا -

  ...حقوقت با بار اولین یادته ... خریدی می گل .خریدی می مامان واسه

 :گفت آهی با و فرستاد پایین را گلویش ی شده زهرمار ی مزه .کرد تلخ را اوقاتش بهرام، یاد

 جا همون !خودت دل ور فرستمش می ...اما .کنه نمی دوا رو دردی تو برای دونم می ...سحر کشمش می -

  !لعنتی ... که بود زاده حروم نامرد این بگو و بچسب شو یقه ...برس حسابشو

 کرده داغی به عادت اما سوخت می پشتش .افتاد پیراهنش ی یقه میان و خورد سر اش شقیقه کنار از عرق

 شده تمام انگار مرده دفن کار .بگیرد جان نواختی یک سیاهی هایش پلک پشت تا بست را چشمانش .بود
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 داشت، قرار شمران پیچ در که برسانند آینه تاالر به راخودشان   ناهار برای  خواست می همه از مداح .بود

  :زد پوزخند امین

 تا چهار ... اما .بود دیده تاالر یه هستی !یعنی نیومد کسی ...بدیم برات نشد هم حسابی و درست ناهار یه -

  ...بود تو برای همون باز !دیگه دیدی خودت ...بودن همساده و در

 قطعه دور کمی .انداخت اطراف به نگاهی .شد جا به جا داغ سنگ روی و فرستاد بیرون حرص با را نفسش

 !لرزید تنش مثل دلش .ساختند می را اش دیواره سیمانی های بلوک که قبرهایی .شد می آماده جدیدی ی

 و رفت سیاهی چشمانش اما شد بلند جا از عصبی !بود ریخته تنش روی سردی آب سطل یکی باره یک انگار

  :کرد صدایش کوچکی دختر .نشست باز

  !شربت بفرمایید اقا -

 کارتن کوچکی پسر و رفت دختر .کشید سر و برداشت را مصرف بار یک های لیوان از یکی خواسته خدا از

  :گرفت جلویش را تاپ تی

  !بردارین هم اینا از آقا -

 ها عسلی میان که شیطنتی و چشمانش رنگ . بودند زده ته از را موهایش .کرد پسر صورت به نگاهی امین

 کم لبخند و برداشت تاپی تی !بود شده کوچک امین انگار !انداخت خودش های بچگی یاد را او درخشید می

  :زد رنگی

  ...بیامرزه خدا -
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 شده پر پر های گل کنار و انداخت لیوان داخل و برداشت سنگ روی از را خرما .بود شده بهتر حالش

 می آفتاب در موتور مشکی زین .رفت موتورش سمت به و شد بلند جا از تر آهسته بار این .گذاشت

 و گذاشت جک روی را موتور بیدی درخت ی سایه زیر تا برد راه را موتور شد؛ شدن سوار خیال بی .سوخت

 رو به رو میخ جهت بی و گذاشته زانو روی را دستهایش آرنج .نشست رو پیاده کنار جدول روی خودش

 قبر، های سنگ میان کوچک های درخت پناه در نفری چند .بود شده سبز سر رو، به رو ی قطعه !بود شده

 دوست گلی چه سحر .بگذارد سنگ باالی و بخرد بزرگ گلدان یک کرد، می فکر خودش با .بودند نشسته

  ؟!داشت دوست درختی چه سحر !کاشت می درخت باید شود، می خراب زود !نه گل داشت؟

 می خاطر به را سحر های واکنش و کرد می مرور ها درخت تمام ذهنش در .شد تر محکم هایش سگرمه

 خنده .کند تکرار ذهنش در توانست نمی را سحر صدای !نداشت یاد به چیزی انگار عجیبی طرز به اما .آورد

 !گشت می چشمش جلوی بود، شده حک قبر سنگ روی که تصویری همان فقط ... و خوردن غذا را، هایش

  ... رنگ بی صدا، بی اما

  :نشاند لبش روی رنگی کم لبخند بید، درخت رقصان های شاخه و رفت باال سرش

 نمی نه؟ دارن پارکا .گیرم می نهال یه رم می !خوبیه درخت هم خیلی !دیگه داری دوست !خوبه بید همین -

 فکر کسی وقت یه . سرت باالی بشه سایه ...سنگیا ... بزرگا گلدان اون از یکی !کنم می پیدا حاال .. دونم

  !کاری و کس بی نکنه،

  !اقا -
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 را دستش زن .دوخت چشم غذا مصرف بار یک ظرف به تعجب با و آمد پایین سرش زن، ظریف صدای با

  :کرد می نگاهش لبخند با و آورده بیرون ماشین از

  !نذریه آقا، بفرمایید -

 جوان زن کنار مسنی مرد .گرفت را ظرف و شد بلند .نداشت هم کردن رد روی اما کند قبول خواست نمی

  .کشید باال را پنجره ی شیشه زن و داد فشار گاز پدال روی را پایش مرد کرد، تشکری امین .بود نشسته

 مصرف یک قاشق و جایش سر برگشت .کرد تر کشیده را لبخندش قیمه، خوب بوی و کرد باز را ظرف

  :برداشت را داخلش

  !شکر خداتو !مونه نمی گشنه هیشکی جا این !ها زنده کام به ها، مرده نام به -

 طور همان بعد . بخورد را غذا نصفه جا همان تا بود کرده تحریک را اشتهایش قیمه، بوی اما نبود اش گرسنه

  :انداخت اطراف به نگاهی بست می را ظرف در که

  !پایین ببره اینو قربونت برسون هم دوغی ای نوشابه یه -

 و کرد روشن را موتور ، شلوارش پشت تکاندن با و گذاشت جدول روی را ظرف . گرفت اش خنده خودش

 اش، ساده مشکی رکابی روی و گرفت دوش برگشت، خانه به !نداشت دادن هدر برای وقتی زیاد .افتاد راه

 شش ساعت .پوشید هم را اش قدیمی های جین شلوار از یکی .کرد تن به سفید و آبی ی چهارخانه پیراهن

 اهمیت خواست نمی اما کرد می خانه وجودش در بیشتر لحظه هر نگرانی .رفت می ماشین دنبال باید غروب

 بود، شهر مرکز در تقریبا که کارواشی تا رضا همراه .رفت رضا دنبال قلبش، تند ضربات به توجه بی و بدهد

 را فرزان اسم که همین .شد کارواش وارد دوستش، به موتور ی دوباره سپردن با جا آن و رفتند موتور با
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 و نشست فرمان پشت !دادند دستش به را صفری تقریبا ای نقره شش و دویست یک سوییچ سریع آورد،

 کنار را ماشین ترس با رنگ، سیاه کلت دیدن با تا کرد باز را داشبورد در کارواش، از آمدن بیرون از بعد

  !بکشاند خیابان

 را خلوتی این ماشین، بزرگ های کارواش و تعمیرگاه وجود .بود آمد و رفت کم ، بزرگ خیابان خوشبختانه

 اولین این .برداشت را اسلحه و برد پیش را دستش آهسته کرد اطرافش به نگاهی .داد می نشان بیشتر هم

  !بود پلیسی های فیلم شبیه ماجرا، قسمت این نظرش به .کرد می لمس را اسلحه نزدیک از که بود بار

 ی گفته به !نگیرد یاد فعال است بهتر بود گفته و بود شده رد خنده با هم فرزان و نبود بلد را آن با کار

 زباله سطل یک داخل را آن کارش، اتمام از بعد و کرد می مراقبت باید  باز اما .بود هم قالبی اسلحه فرزان

  !دسترس از دور جایی .انداخت می 

 دلهره با دانست نمی و داشت فرصت ای خورده و ساعت یک هنوز .کرد مرور باز کشید که آهی با را نقشه

 بهم بیشتر را اعصابش .بود شده قفل محکم فرمان روی که انگشتانش سر لرزش دیدن !کند چه عجیبش ی

 تنها .کشید سیگار بسته یک خیابان، سر کیوسکی از .کرد حرکت و انداخت داشبورد در باز را اسلحه !ریخت

  !بود نیکوتین فعال کرد، می آرامش کمی شاید که چیزی

 از عمد از .کند متوقف را ماشین معدنی آب خریدن برای هم باز شد مجبور و دائم شد می خشک دهانش

 از پر های خیابان به چشم و خورد می اب کشید، می سیگار .داد ادامه را مسیر پایتخت شلوغ های خیابان

 فکر توانست نمی هم داشت را انجامش قصد که کاری به !کرد نمی کار هم مغزش دیگر !داشت ترافیک

  !بود شده خشک دهانش شبیه ذهنش انگار .کند
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 .گذشتند نمی .داشتند را دادنش عذاب قصد انگار هم ها ثانیه .بود داشبورد دیجیتال ساعت به چشمش یک

 می بیهوده باید که خواست می زمان ربع یک اما بود شده نزدیک .برسد پارکینگ به هشت ساعت بود قرار

 و داشت نگه کوچکی مارکت سوپر جلوی را ماشین !بود ممکن کار ترین عبث انجام کار، بهترین !گذراند

 از !خوردند نمی دردش به کدام هیچ که کرد اجناسی از پر را سوپرمارکت فلزی ی زده زنگ سبد داخل

 های لحظه برخالف جور، این و گذشت می زمان باید !چیپس و دار سبوس نان ی بسته تا کره و شیر

 او به فرزان که ریموتی لرزانش، های دست بود، گذشته هشت از دقیقه دو که طوری !گذشت زود گذشته،

 می نگاه قدیمی کشویی های در به تعجب با و بود داشته نگه تر دور کمی را ماشین .گرفت باال را بود داده

 نوشید، را بطری ته تا ماشین، دادن حرکت از قبل و آورد باال را معدنی آب بطری !شد می باز که کرد

  !چسبید می زبانش به دهانش سقف !بود تاثیر بی بازم گرچه

 حفظ هم را او انگار پارکینگ، تاریکی !کشید راحتی نفس شد، بسته درها بعد و شد پارکینگ وارد که ماشین

 و سر خالی، فضای در را ماشین گرفت تصمیم تا شد خیره پارکینگ دیوارهای و سقف به لحظه چند !کرد می

  !داد نمی هدر وقت داشت، برگشت قصد که زمانی جور این !کند ته

 نفس شد، که در به رو شش و دویست کاپوت .بود شده پارک رنگ سیاه اپیتمای یک تنها او، ماشین جز

 داشبورد !داد می هدر را وقت این از بیشتر نباید !بود دقیقه هفت و هشت ساعت !آمد نمی در دیگر او های

 خیالش برگشتن، زمان تا نیاورد در را ماشین سوییچ ها، کلید برداشتن با و برداشت را اسلحه کرد، باز را

  .باشد راحت

 پشت ساختمان و ساختمان این بین که بود بازی فضای متر یک از او، شدن پیاده از قبل پارکینگ، نور تنها

 .شدند روشن اسانسور و ها پله جلوی هم مصرف کم المپ دو رفت، قدم دو که آن از بعد .بود اش سری
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 کامال هم مارکش نوی های کتانی .افتاد راه صدا و سر بی .برود باال ها پله از آهسته بود، کرده تاکید فرزان

 پاگرد .برود باال قدیمی ساختمان تاریک های پله از را طبقه چهار زنان، نفس نفس تا کردند اش همراهی

 جلویش کوچک راهروی در زیر از نور !بود معلوم جا همان از آپارتمان چوبی در .کرد صبر لحظه چند آخر،

 هم باز اما !نیست ساختمان در کس هیچ که بود شده مطمئن تقریبا !دنجی جای چه .بود کرده روشن را

 با او تا شد روشن باره یک سقف چراغ رسید، که راهرو به .رفت باال آرامش با را آخر های پله .بود نگران

 ، عمیق بازدم و دم چند با را هایش نفس .داد فرو زحمت به را دهانش بزاق !بکشد عقب را خودش ترس

 را کلید سوراخ راحتی به که کرد می کمکش نور !گرفت محکم لرزانش انگشت دو میان را کلید و کرد منظم

 از کوچکی صدای !بدهد انجام را کار این آرامش با گذاشت نمی دستانش لرزش اما ببیند دستگیره روی

        که بود کرده تکرار را این دائم فرزان .کرد می تمام را کار زودتر باید .شد بلند دستگیره و کلید فلز برخورد

  !شد می تمام خودش ضد بر کرد، می معطل بیشتر قدر چه هر !بدهد انجام را کارش سریع و زود باید

 در الی از باره یک دندانپزشکی، مواد بوی همراه کولر، خنک باد !شد باز ارامش با در و چرخاند را کلید

 لحظه همان و کرد باز بیشتر را در کرده اخم !نبود کسی اما انداخت در الی از نگاهی امین .آوردند هجوم

 می جا همان از و بود اتاق یک رویش به رو .کرد باز بیشتر را در امین !آمد ها اتاق از یکی از تقی صدای

  !ببیند را جوگندمی موهای با مردی توانست

 کنار را ترس .جوشید اش سینه میان بزرگی نیروی !است خودش بود، مطمئن و بود دیده را بهرام بار چند

 جان تازه انگار امین !ماند خیره او به شوکه و برگشت هراس با بهرام سر !بست محکم عمد، از را در و زد

 اخم .بود افتاده جریان به شدت با بود، خشکیده هایش رگ در قبل لحظات همین که خونی !بود گرفته

 ی اسلحه به که بهرام ی ترسیده های چشم دیدن با و نشست اش پیشانی روی بیشتر لحظه هر هایش
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 مثل هم بهرام .برداشت بلند قدم دو و داد جلو را اش سینه !گرفت دوباره جان غرورش است، مانده او دست

 :رفت عقب قدم یک که بود شده هوشیار تازه او

  ...جا این ... کی ... چه ... تو ...تو -

 می هایش دست که بود خودش قبل، لحظات همین که انگار نه انگار .کرد بیشتر را او جسارت بهرام، ترس

  !زد می پوزخند بهرام صدای لرزیدن به حاال و لرزید

 ؟!میشه تنگ برات دلمون نگفتی !شدی پیدا کم !شما؟ حال !دکتر اق سالم -

 و سبز یونیت به و رفت تر عقب قدم یک .بود شناخته را امین خوبی به .داد قورت را دهانش بزاق بهرام

  :گرفت باالتر را اسلحه و ایستاد در چهارچوب میان امین . کرد برخورد سفید

  !ها؟ بهتره؟ کاسبیت و کار جا این بیغوله؟ این به رسیدی یهو پیک، و شیک مطب اون از جون؟ دکتر کجا -

  :گفت بلند امین که باشد فراری راه شاید تا بزند دور را یونیت خواست می بهرام

  !کنم می حرومت گلوله یه بخوری تکون قدم یک -

 واضح را سحر صدای لحظه هر اما است کرده پیدا نفس به اعتماد قدر این طور چه دانست نمی هم خودش

  .ماند می خیره او به جایی بار هر و .چرخید می خندید، می !بود جا همه تصویرش .شنید می تر

 نامردی !شد ناراحت دلمون نیومدی !بودیم دیده تدارک ناهار !کنم دعوتت خواستم می ...دکتر نبودی -

 خبردار آدم و عالم تمام که بود جور یه نه؟ داشتی که خبر !اومدی؟ می مراسمش واسه حداقل نباید نبود؟

  !بود خاص .. سحر آخه .. دونی می !بودن شده
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 امین .آورد باال را دستش ارام و بود امین ی اسلحه به چشمش .نداشت تکان جرات ، پریده رنگ بهرام

  :شد نزدیکش زنان پوزخند

 که نداریم کاری و کس !تموم !گرفتیم سوم یه فقط براش ...مراسمش اومدی می باید حداقل ؟!دکتر ها -

  !من و بود خودش !سحر نبود دار فامیل و دار ادم ، شما مثل !آخه

  ...دونم نمی ... من . .. یعنی ...کنی می اشتباه ... داری ... یعنی ... تو -

 حروم یه من بگو !کردم غلطو این بگو که باش مرد قدر اون حداقل !نزن بهم حالمو .دکتر نزن مفت زر -

 خوب خیلی چون !کنم حال !بزنم شیرجه خوردم که هایی گه توی خوام می که کثافت یه !ام عوضی ی زاده

  آره؟ !بودن

  :شود بلند بهرام فریاد تا کوبید اش شانه به محکم اسلحه با امین اما برود عقب خواست می بهرام

  چی؟ ی آماده دونی می ...ست آماده چی همه !ساختمون تو نیست کس هیچ !دکتر اقای شو خفه -

 از خوشحال امین . بود نشانده یونیت روی را او که بود حتی به ضربه . بود گرفته را اش شانه دست با بهرام

 این امین .شود بلند بهرام فریاد صدای هم باز تا کوبید شکمش زیر به محکم و برد باال را پایش وضعیت، این

  :خندید بلند بار

 چون هم تو .داشت دوستت خیلی سحر ...دونی می ... نچشیدی رو اصلی درد حاال ؟!داشت درد !من خدای -

  ... داره کارت !پیشش بفرستمت اومدم ...نیومدی خودت پای با

  :داد ادامه بهرام ی شده سرخ صورت به رو و برد نزدیک را سرش
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  !نه خوبه خیلی !جهنم ته داشته نگه جا برات !بگیره تو یقه خودش خواد می -

  ...من ... یعنی ...کردی اشتباه ...ببین ... نه ....من -

 :بمیرد دهانش در صدا تا کوبید بهرام شکم به آزادش دست با دیگری ی ضربه امین

  !گفتم شو خفه -

 نمی امین .بود بهرام موبایل .کشاند در کنار سفید میز سمت به را دو هر ی ترسیده نگاه موبایل زنگ صدای

 نقشه طبق تنها و باشد داشته سرعت باید که بود کرده تهدیدش بار چند فرزان .بدهد هدر را وقت خواست

  !کند پرت بیرون پنجره از را خودش که کرد می وادار را بهرام باید او !کند عمل

 . زد کنار را ساده سفید ی پرده !شد اتاق ی پنجره تنها نزدیک بود، بهرام به چشمش که طور همان

 می بلند یونیت روی از داشت بهرام .رفت می تاریکی به رو هوا کم کم و بود رویش به رو بلندی ساختمان

  :برد پنجره سمت به کشان کشان و گرفت بهرام دست از .برگشت سریع امین .شد

 !خوبیه لقب این !بود شجاعی ِِ احمق قدر چه گن می همه !مردن برای جالبیه ی ایده خودکشی دونی می -

  ...و یاال

 نگه محکم را او امین انگشت اما رفت عقب و کرد نگاه کرد می بازش او که ای پنجره به ترس با بهرام 

 .کند باز را پنجره ی لنگه دو توانست باالخره اما کند باز را پنجره راحتی به شد می مانع اسلحه .بود داشته

 :بود گذاشته سرش پشت را اسلحه امین .شد خفه گلویش در صدا اما بکشد فریاد کرد سعی بهرام

 کارتو آدم ی بچه مثل خودت بهتره پس !جور این چه جور اون چه !بمیری خوای می باالخره !دکتر ببین -

  ...بدی انجام
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  ...دم می پول بهت ....ببین ...دم می توضیح ... من .... نکن -

  .بکشد فریاد نتواند حتی تا کوبید بهرام ی شانه و پشت به را اسلحه عصبانیت با امین

 ترسوی یه دونم می !کنم می کمکت دم می هلت خودم برو ... جلوتر برو !موقوف اضافه زر ... باش خفه -

  !بود همین سحر با فرقت اصال .احمق ِِ شجاع یه نه احمقی

 از که هایی ماشین صدای و سر جز .انداخت اطراف به نگاهی هم باز .بایستد پنجره جلوی تا داد هل را بهرام

 شده الل بهرام .بود کرده پر را فضا تمام گشتند، برمی خانه به که پرستوهایی های جیغ شدند، می رد خیابان

 عقب صندوق توانست می .کند خم پایین سمت به را سرش که بود زیاد قدر آن امین دست فشار .بود

 سرش امین .بود زیاد امین دست فشار اما کرد می کاری باید .ببیند پارکینگ های موزائیک کنار را ماشینش

  :گفت و برد گوشش کنار را

  .بدم هلت خودم مجبورم وگرنه ...باشی شجاع بتونی که فرصتیه آخرین این .باش شجاع ...باش زود -

  : کرد جمع را زورش تمام بهرام

  ...کاری هر ...خدا رو تو -

  :برید را صدایش زد، گردنش پس به امین بار این که ای ضربه باز اما

 !برنیومد دستم از این از بیشتر اما .نبود حقت این ... بمیری عذاب با خواست می دلم ... خفه گفتم ! خفه -

  !گوشش تو بزن من عوض یکی دیدی، رو سحر ور، اون رفتی

  ...من ...نکن ...خدا رو تو ... نه -



169 
 

 و بود کوتاه پنجره قاب ارتفاع .کند حفظ را تعادلش تا زد می را زورش تمام هم بهرام و داد می هلش امین

 و زد زور باز امین دست .کند کاری توانست نمی حتی دیگر .آمد بند زبانش .بود شده خم بیرون کمرش تا

 خیس متوجه موقع همان و کشید باال و گرفت بهرام کمربند از امین .رفت باال بهرام رنگ سفید شرت تی

  :کرد پرت زمین را اسلحه ، وضعیت از عصبانی .شد کفشش و بهرام شلوار شدن

  ... کشمت می ... کشمت می ...آشغال عوضی ...مردی می گوهت و شاش توی باید که تو کثافتی یه -

 و متعجب !شود خالی هایش دست انگار یک و کند بلند را بهرام که داشت زور قدر آن دستش دو هر

 می اما بود شده تاریک هوا .رفت جلو ترس با آمد، که دزدگیر صدای .رفت تر عقب قدم یک ترسیده

  !ببیند پارکینگ کف روی را بهرام هیکل توانست

 دو .کرد پر را جانش ترس .بود شده ساختمان وارد که امینی همان بود شده باز ..برد عقب ترس با را سرش

 آن در اما .بود خیس بهرام ادرار از هایش کتانی .مالید شلوارش به محکم را هایش دست و رفت عقب قدم

 برداشت زمین روی از را اسلحه !رفت می سریع باید !بود همان نداشت، اهمیت برایش که چیزی تنها وضع

 جدا پارکینگ از را پله راه که ای شیشه در . رفت را اخر ی پله دو ترس با رسید که پارکینگ به .دوید و

 دقیقا بهرام !بیفتد بهرام به چشمش شد باعث پارکینگ، های برق شدن روشن و داد هل آهسته بود کرده

 .بود گرفته را سرش دور رنگ سیاه خون و بود شده جمع عادی غیر پایش یک .بود افتاده دمر ماشین، کنار

 های لخته میان هم را مغزش سفیدی و جمجمه های استخوان حتی توانست می کرد، می نگاه هم باز اگر

 که جانی بی های نفس با . نداشت را خشونت همه این تحمل داشت، حق فرزان .آمد بهم دلش .ببیند خون

 لرزانش انگشتان و کرد پرت صندلی روی را اسلحه .شد ماشین سوار آمد، می بیرون اش سینه از زحمت به

 انگار شد باز که در گرفت باال و برداشت را پارکینگ ریموت .شد روشن زود ماشین خوشبختانه .زد استارت
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 مشتش حرص با تا شد خاموش ماشین بار یک .نشست نمی گاز پدال روی پایش .بود شده آزاد قفس هم او

 گر نظاره در، باالی زن چشمک چراغ .کرد دقت بار این .چرخاند را سوییچ بعد و بکوبد فرمان روی را

 کرد، نگاه عقب به و داشت نگه را ماشین لحظه چند . شود بسته پارکینگ در تا زد را ریموت .شد رفتنش

 دو متوجه لحظه یک در بیاندازد، راه دوباره را ماشین خواست تا و برگشت کرد، شد بسته به شروع که در

 .نداشت انگار قدرتی هیچ .بود نشسته فرمان پشت سردرگم و گیج !شد دویدند می سمتش به که مردی

 در یکی ؟!بود افتاده اتفاقی چه اصال بدهد نشان واکنشی چه باید دانست نمی . بود افتاده کار از مغزش

 دانست نمی .شدند ملحق ها آن به هم دیگر نفر چند .کشید می فریاد یکی . کرد باز خشونت با را ماشین

 که مردهایی .ترسند می او از همه کرد می احساس .شنید می را صداها و سر .ست وقوع حال در اتفاقاتی چه

 در که مردی شد اکو کلمه همین مغزش در .کرد می کاری باید !بودند پیرتر خیلی حتی یا ، او سن هم شاید

 برگشت، سمتش به امین سر !زد می نفس نفس و ایستاده در کنار بلندی ی میله با بود کرده باز را ماشین

  :زد فریاد مرد

  !ها زنم می ... پایین بیا ... پایین بیا -

 راحت مرد شر از باید .داد قورت را دهانش بزاق !کرد می کاری باید .شد تکرار امین ذهن در دوباره صدا

 تا کشید محکم را در .آمد خودش  به !بود لگدش و مشت از استفاده بدنش، طبیعی واکنش اولین و شد می

 روی محکم را آهنی ی میله مرد جایش به و نرسید پایش اما !کرد پرت مرد پای سمت لگدی و شود بسته

 ترس با صندلی روی افتاده ی اسلحه دیدن با اما کرد، باز را دیگر سمت در دیگری مرد .کوبید ماشین در

 به را دستش .کند فرار خواست می !بود شده بهتر حالش .شد کشیده اسلحه سمت امین نگاه !رفت عقب
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 عصبی !اورد بند را نفسش درد .کرد برخورد بازویش و شانه به مرد ی میله زمان، هم و برد اسلحه سمت

  :کشید فریاد .گرفت مرد سمت به را ان ، دفاع برای و برداشت را اسلحه

  ... ور اون شو گم برو -

  :رفت عقب قدم یک ترسیده مرد

  ... کشتیش تو ... دیدمت من ... کنی فرار تونی نمی -

 سمت به را ماشین در بعد .ماند اش کشیده هم در های اخم و مرد به امین نگاه .بود شده شلوغ کوچه

 .نشکست شیشه خوشبختانه . زد ماشین ی پنجره به محکم را میله هم باز و نیامد کوتاه مرد .کشید خودش

 شیشه بار این .کوبید ماشین عقب ی شیشه به سنگ با دیگری مرد .بود روشن ماشین اما زد استارت امین

 .آید در حرکت به ناگهانی جهش یک با ماشین تا داد فشار گاز پدال روی را پایش توجه بی امین اما شکست

 اسلحه .شنید می را ماشین به سنگ و میله کوبیدن و فریاد صدای .نشد خاموش موتور که اورد شانش

 ماشین باره یک ایستادن اما رسید کوچه سر به .کرد می هدایت را فرمان دیگرش دست با و بود دستش

 می مردها فریاد صدای .شد پلیس مامور از پر برش و دور آن یک در !کشتاش  سینه در را نفس پلیس،

 بار این مغزش دستور اما .بود شده منگ هم باز .بود خیابان روشنایی تنها انگار قرمز گردان چراغ نور .آمد

 .انداخت بیرون را لرزانش پاهای و کرد باز را ماشین در .برداشت را اسلحه !کرد می فرار باید .رسید زودتر

 شی که بدود خواست می .شد سرپا راحت خیلی اما بردارد هم قدمی تواند نمی لرزش این با کرد گمان اول

 برخورد ماشین ی بدنه و در به سختی همان به بازویش و شانه !خورد گردنش به پشت از سنگینی و محکم

 انگشتانش روی محکم و داد پیچ کمرش پشت را دستش .بود گرفته قوی انگشتان با را گردنش یکی .کرد

  :کند رها را اسلحه تا کوبید
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  ... نداری راهی ...بندازش -

 سر که باری سه دو !برسد جا این به ماجرا بود نداده اجازه وقت هیچ !ندارد راهی بود کرده باور .انداخت

 .داشت دوستش صفدر خاطر همین به .بود کرده فرار خوبی به او بود، رسیده سر پلیس جنس جایی جابه

 ای اسلحه ، قوی و گرم انگشتان این فشار بار، این اما !بود آمده خوشش نیفتادن، گیر این از هم فاخر حتی

 پلیس های ماشین رسیدن با که قرمزی چراغ صداها، و سر این .کرد می حس گردنش کنار را اش لوله که

  .نداشت خوبی خبرهای شد، می بیشتر دائم

 و پول کیف مدارک، .گشت می را او دیگری پلیس .ببیند را داشته نگه را او که کسی ی چهره توانست نمی

 سرش سرانجام و زدند دستبند پشت از را دستش دو هر .آوردند بیرون شلوارش جیب از را خانه های کلید

 !بود  آدم از پر خیابان، کوچه، !نبود کردنی باور !ببیند بهتر را اطرافش توانست و شد برداشته ماشین روی از

 کوچه به حواسشان که طور همان رانندگی راهنمایی مامور دو .بود شده ترافیک خیابان ... بچه و پیر زن، مرد،

 !است چند ساعت بفهمد خواست می اما چرا دانست نمی .کنند حرکت دادند می اخطار ها راننده به بود، او و

 درد .برگرداند را سرش بود، داشته نگه او ساعد از همچنان که پلیسی سیم بی صدای .بود شده تاریک هوا

 !نداشت حق انگار اما بگوید آخ خواست می .پیچید گردنش در شدیدی

  !ناصری گروهبان !یارم می در پدرتو بخوری جم -

 کرد می فکر .دارد سمتی چه بزند، حدس توانست نمی ، بود پلیس لباس های شانه روی که هایی ستاره از

 که بودند چشمانش تنها .بود دوخته دهانش سقف  به کسی را زبانش !بود شده الل اما بگوید چیزی باید

 .کردند می نگاهش و دادند می نشانش تعجب، و انزجار و ترس با که هایی آدم روی .گشتند می آهسته

 و سبز الگانس عقب صندلی روی و کشاندند را او سابق، افسر همان با که گمانش به بود ناصری گروهبان
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 بود، نشده سوارش وقت هیچ که همین اما شود سوارش همیشه داشت دوست که ماشینی .کردند سوار سفید

 اش یقه از که کرد عصبانی حدی به را افسر همین و زد پوزخند اختیار بی .شد می محسوب بزرگش امتیاز

  :کشید باال و چسبید

  !نکن اضافه غلط -

 درهم اش مشکی پشت پر ابروهای .زد می جوگندمی به بلندش، تقریبا ریش .ماند خیره صورتش به امین

 گران های ادکلن بوی نفسش .بود زده زل او به خشم از پر و عصبی اش، شده تنگ چشمان و رفته فرو

 از افسر قدرت پر های پنجه و فرستاد پایین آهسته را دهانش بزاق !مالیم و گرم .داد می را فرزان قیمت

 مثل .بود افتاده وری یک .بنشیند صندلی روی راحت داد نمی اجازه دستانش .شد کنده پیراهنش ی یقه

 دید می که جایی تنها افسر، رفتن از بعد گرچه .بیند می برعکس را دنیا و افتاده الکش روی که پشتی الک

 نشست کنارش گروهبان .کشید می سرک پلیس خودروی داخل به ها ماشین از که بود نورهایی و در داخل

 دست درد به .کرد می درد بدجور بازوهایش .ببیند را جلویش توانست می حاال .کرد صاف را او دست با و

 گردنش !بود خورده چپش بازوی و شانه به که ای میله !افتاد هم دیگرش های درد یاد کرد، فکر که هایش

 صندلی به را سرش خواست می .است گرفته تندی ضربان سرش پشت کرد می حس !داشت درد قدر چه

  :کشید و گرفت پیراهنش ی یقه پشت از خشونت با گروهبان اما بزند تیکه جلو

  !سروان به گم می بخوری تکون .بشین درست -

 عسلی رنگ هم درست چشمانی با بود خودش سال و سن هم .انداخت جوان گروهبان سمت به نگاهی نیم

 سرش پشت به محکم تا کرد عصبانی را گروهبان ، اش خیره نگاه !او مقابل ی نقطه اما !خودش چشمان

 ماشین اطراف به را پلیس چند همین و زد نعره اختیار بی .داشت وحشتناکی درد که جایی همان دقیقا .بکوبد
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 .بخندد خواست می اما بود، گرفته اش گریه درد از .ترسیدند می او از .دادند فشار پایین به را سرش .کشاند

 .شد ماندگار ذهنش در کلمه چند تنها صداها، و سر همه آن میان از .خندید ریز ریز و سوخت چشمش

 از اشک ای قطره ... گرم ی اسلحه حمل ...کالنتری ... عمد قتل ویژه بازپرس ...قانونی پزشکی ِِ آمبوالنس

  :کرد می تکرار مغزش در کسی .نکند نگاه الگانس تمیز کف به تا بست چشم .خورد سر اش بینی ی کناره

  !خطه آخر جا، این -

 

** 

 saara225@تلگرام : آدرس 

 sarahashemi225 گرام:اینستا

 گونه کپی غیر مجاز می باشد و قابل پیگیری ست .هر : توجه 
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 فصل سوم : 

 

 

 کنار درخت به محکم عقبش صندوق و سپر که کرد می پارک را ماشین حواس بی طور این بود بار اولین

 صندلی روی از را کیفش .کشید جلو به رو را ماشین کمی و کرد خودش نثار لعنتی !کند برخورد خیابان

 بوده ماشینش تقصیر اتفاقات این تمام انگار که کوبید را در جوری .شد پیاده ماشین از و زد چنگ کناری

 که زمانی تا بلکه بار، دو و بار یک نه .زد وزنگ بست هم را ماشین در رسید، که ساختمان در جلوی !است

 شد باعث در، جک سفتی و داد هل را در !برنداشت آیفون کوچک ی دگمه روی از را دستش شود، باز در

 محکم را هایش اخم درد .شکست وحشتناکی درد با بلندش ناخن .شود کشیده ناخنش و برود در انگشتش

  :کوبید در به لگد با و کرد تر

  ... اه ... اشغال ... لعنتی -

 عجله همان با و شد آسانسور سوار .گرفت آرام کمی انگار در، محکم شدن کوبیدن صدای با اما داشت درد

 سینه به وار دیوانه قلبش .شوند تمام خواستند نمی و آمدند می کش ها لحظه .زد را اش دگمه خشونت، و

 در دیدن با و شد باز کابین در .ایستاد آسانسور سرانجام .خواست نمی رسیدن جز چیز هیچ و کوبید می اش

  !شد خانه وارد سریع آپارتمان، باز نیمه
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 جمع چشمانش میان را نفرتش تمام هستی .کرد می نگاهش و ایستاده رنگ سفید ال های مبل کنار فرزان

 : زد گوشش به محکمی سیلی فرزان، جلوی رسیدن با و برداشت بلند را هایش قدم .بود کرده

  !من کشمت می فهمی؟ می .بود تو سر زیر همش ، عوضی ِِ اشغال -

  :گرفت او از فقط را نگاهش حرفی هیچ بی که بود سیلی منتظر فرزان

  !بکش !بکشی منو تو قراره اگر -

 قبل از تر عصبانی هستی .رفت در سمت به هستی ی گرفته گر صورت جلوی از آرامش با و افتاد راه

  :کشید و گرفت ساعدش از و افتاد راه دنبالش

 

  ؟!ری می و پایین ندازی می سرتو خر مثل کجا واستا -

  :ایستاد هستی به رو هم باز آرامش همان با . بست را خانه در و کشید را دستش فرزان

  خوری؟ می چیزی یه !رم نمی گوری هیچ -

 بودم گفته بهت کردی؟ تو که بود حماقتی چه این یاری؟ می در بازی مسخره داری چرا !خورم می کوفت -

  !نباش من پر دم

  !خواستی تو که کردم رفتار طور همون !نبودم -

  ...هم رو ریختی احمق ی پسره اون با پس کردی غلط تو -

  :کرد کج را راهش آشپزخانه سمت به فرزان
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  !نداشتم باهاش کاری من -

 از دیگر یکی تا گرفت محکم و اش شده خالکوبی ِِ ساعد به انداخت چنگ هستی اشپزخانه، ورودی نزدیک

  :زد فریاد ناخنش درد به توجه بی . برگردد هم هایش ناخن

 عمد از .نداشت کاری ی عرضه اون دادی نمی یادش تو اگر !بدی باال سر جواب من به کنی می غلط تو -

  ... حقته که یارم می سرت بالیی حاال ...دونم می اوردی سرش رو بال این

  ... تند هستی واستا -

 تا کنم ات خفه خودم دستای با .کنم ات خفه فقط خوام می ....بشنوم نحستو صدای خوام نمی ... شو خفه -

  !احمق ِِ آشغال شنوی می ... بمیری

  :شود رها ساعدش که قدر آن نه اما کشید پس را دستش گویان نچ فرزان

  ... اوضاع بگم بهت بذار .نگو چرت ... هستی واستا -

  :گفت زنان فریاد و برد عقب را دستش عصبی هستی

 می ها؟ شد چی سروش دونی تومی . بذاره دستت کف حقتو تا گم می ...گم می بابام به ...کردی غلط تو -

  ... عوضی ِِ اشغال ... بیاره سرت رو بال همون گم

 : گرفت هستی دست دو هر ساعد از او بار این و رفت جلوتر فرزان

  ..بشین بگیر ..هستی باش آروم -
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 می افتاده گیر ...آشغال عوضی ...فرستادی عمد از رو بچه اون تو ...شرف بی خوام نمی ...کثافت خوام نمی -

  ... گرفتنش فهمی؟

  :زد فریاد هستی های جیغ از تر بلند و نکرد مراعات بار این فرزان

  ...گم می بشین بگیر !دیگه بسه -

  ...روانی ِِ آشغال ... کن ولم .خوام نمی -

 سبکی پر همچون را هستی ظریف بدن .کشاند ها مبل تا کشان کشان طور همان و کشید را دستش فرزان

  :نشست کنارش خودش و انداخت مبل روی

  !تونی؟ می .بزنم حرف بذار !بابا بگیر دهن به زبون دقیقه دو یه -

  :کشید خودش سمت به و گرفت بازوهایش از بار این فرزان که شود بلند خواست می هستی

 گوش حرفام به و بگیر آروم بار یه !نباش روانی !شه نمی حل هیچی بازی کولی این و بیداد و داد با هستی -

 ! کن

 روی دقت با فرزان های مردمک .شد کشیده هم در ابروهایش ی گره !بود تکراری ها جمله این هستی برای

 را نفسش فرزان .بود مشخص کامال اش ریخته بهم و آرایش بی صورت از بدش حال .چرخید می صورتش

  :زد لب و فرستاد بیرون آهسته

  ...ریخت سرمون تو شه می خاکی چه ببینم بذار ... باش اروم -
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 امین به تو اشغال آخه ...هستی کردن پیدا خاک دنبال هم همیشه ...بار هر مثل ... همیشه مثل ... زدی گند -

 ...کاشتی چی

  :گفت غصه با هستی و بست چشم .بود اشنا فرزان برای هستی ی رفته هم در های سگرمه 

  ... که ماری یه تو گفتم .باشه مواظبت گفتم احمقش خود به ...سراغش رفتی چرا دونم می گرچه -

  ... هستی نگو چرت -

  ... گی می تو چرت -

 را ساعدش فرزان که شود بلند دوباره خواست می و داد نجات فرزان های دست میان از را خودش هستی

 .بود واداشته هیجان به را قلبش هستی، تن گرمای .بیفتد او بدن سمت به هستی که محکم قدر آن .کشید

  : دارد دوست را دختر این اندازه این همچنان چرا دانست نمی و هستی صورت میان بود زده زل

  ...براش حل راه .دم می توضیح بهت ...هستی باش آروم -

 هستی .شد حلقه تنش دور ، اراده با و قوی فرزان های دست اما شود دور آغوشش از خواست می هستی

  :کرد بیشتر را هایش دست فشار آرامش در فرزان و زد جیغ

  !زنی؟ می آتیش و آب به خودتو جور این داری که مهمه برات قدر این -

  : زد فریاد هستی

  ... چون .کرد نمی خیانت چون .بود خودش چون .دارم دوستش ...مهمه برام ... آره -
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 ادامه تقال این قدر آن .کند تر آرام را هستی بدن تقالی کرد سعی و بست عصبانیت با را چشمانش فرزان

 می !را هستی اخالق شناخت می خوب .افتاد گریه به آغوشش در هستی سرانجام که شنید فحش و کرد پیدا

 های اشک .شود می آرام کم کم و خوردند می او بازوی و سینه به کوچکش های مشت حاال همین دانست

 آرام و بزند تکیه اش سینه به وامانده، و خسته هستی تا کرد پاک هایش زدن پس به توجه بی را هستی

 نمی را لبخندش هستی که این از اطمینان با و بکشد ریه به را هستی عطر تا کشید عمیقی نفس فرزان .بگیرد

  .شد کشیده لبهایش بیند،

 سگرمه دیدن با فرزان .کشید عقب را خودش باره یک هستی که این تا ماندند حال همان در لحظه چند

 شیرینی چند با بعد کمی و رفت آشپزخانه به حرف بی .شد بلند جا از و خندید اش، شده کشیده هم در های

 فرزان .بود کشیده آغوش در را زانوهایش ناراحتی با پیش دقایق برخالف هستی .برگشت قهوه فنجان دو و

 هستی سمت به را قهوه های فنجان از یکی و گذاشت رنگ سفید چهارگوش میز روی را شیرینی بشقاب

  :گرفت

  ... شیر بی ...کردم شیرینش کم یه -

 باز را انگشتانش ی گره عمیقی آه با فرزان .کرد نگاهش و کشید باال را هایش مردمک جواب، جای به هستی

  :داد دستش به را فنجان و کرد

 .شه نمی هیچی گرفتن بغل غم زانوی با -

  :داد جواب خشم با و گذاشت میز روی را فنجان هستی

  !داری تری مسخره های راه همیشه شما !پرفسور بله -
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 را ها لکه و برداشت میز روی از کاغذی دستمال .بود سفید میز روی قهوه، ای قهوه های لکه به فرزان چشم

  :کرد پاک

  ... بهتره کردنت بیداد و داد و تو گرفتن بغل غم زانوی از من، ی مسخره های راه من نظر به -

  :برگشت سمتش به کامال هستی

  .کرد جمعش نشه که زدی گندی یه ها؟ امین؟ نجات برای هست راهی چه !فرزان؟ گی می چی -

  .نداشت ایرادی و عیب هیچ من ی نقشه .نیست طور این -

  :کرد جمع سینه روی را هایش دست و داد تکیه هم باز مبل به زنان پوزخند هستی

 بوده، خالی درسته !دادی بهش اسلحه بوده، دزدی ماشین گی، می چرت چرا !نداشت ایرادی من ی نقشه -

  ؟!فهمی می بوده اسلحه اما

  :زد تکیه مبل پشتی به او مثل و برداشت را خودش ی قهوه فنجان فرزان

  !روز چند پدرت پیش برو ها، بازی کولی این عوض گفتم بهت !بود کاری محکم از اینا اما !دونم می آره -

  بشه؟ چی که کنم فرار -

  :گفت تلخی با و شد منصرف قهوه نوشیدن از فرزان

 باند به بذاریم نباید حاال ...شد اما ... میشد جور این نباید . افتاده گیر امین هستی، !میشه چی ببینم بمون -

  !نداری امنیت خودتم بفهمه اگر که دونی می تو اما دونه نمی فاخر آقا هنوز فهمی؟ می .برسن

  :گرفت او صورت از را نگاهش حوصله بی هستی
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  !جهنم به -

 هیچ خوام نمی فعال اما !کنه آب زیر سرمو بابات یا بشم اعدام نداره هم فرقی هیچ !همینو گم می منم -

  !بمیرم مدلی

 :داد ادامه و نوشید قهوه از ای جرعه آرامش با فرزان .برگشت سمتش به هستی سر

 این .کنه نمی حمایت ازت کس هیچ ، بیفتی گیر اگر دونی می !بمیری خوای نمی هم تو !نکن نگام جور اون -

  !قانونه

  !جهنم به بازم -

 دود اولین فرستادن بیرون از بعد و برداشت دیوار کنار گرد میز روی از را سیگار پاکت .شد بلند هستی

 اما گردد، می او بدن روی همیشگی ولع با فرزان های چشم دانست می .آورد در هم را مانتویش سیگار،

 و کرد باز هم را بود داشته نگه وار شلخته سرش پشت را موهایش که سری گل .نداشت مجادله ی حوصله

 کوچکی چوبی سیگاری زیر شد، بلند جا از فرزان .بنشیند ال مبلمان ست چرخان، مبل تک روی داد ترجیح

  :داد لم مبل روی او، نزدیک خودش و گذاشت جلویش را

  !نیست این دونی می خودتم اما !جهنم به بگو همش حاال-

  :تکاند سیگاری زیر داخل را سیگار کم خاکستر هستی

  !بیرون بیارمش امینو باید کنم؟ کار چی !نیست ... خب -

  :داد تکیه مبل به افتاده، باال ابروی تای یک با فرزان
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  !بدزدیمش فقط باید اوضاع، این با کنم فکر ...بیرون بیاریش -

  :کرد نازک چشمی پشت هستی

  !مسخره -

 داشته انگیزه ..بوده دزدی ماشینش بوده، باهاش اسلحه ...گرفتنش جرم ارتکاب حین !گم می جدی خب -

  !داره شاهد همه از تر مهم تازه...

 :گفت و داد بیرون دهانش و بینی از آهسته را سیگار دود .برگشت سمتش به شده ریز هستی های چشم

  دیده؟ کسی چی؟ یعنی شاهد؟ -

  :کرد پایین و باال را سرش فرزان

  !بود نقص و عیب بی من ی نقشه وگرنه ... بوده همین هم ها کارخرابی تمام !آره متاسفانه -

  :شد خم جلو به کمی زانو، روی آرنجش گذاشتن با و گذاشت سیگاری زیر داخل را سوخته نیم سیگار هستی

  دیده؟ کی ؟!چی یعنی -

 طرفا، اون تحقیق بودم فرستاده هامو بچه . رو یارو کرده، پرتش امین دیده پشتی ساختمون از از یکی انگار -

 !خودکشی به کنه وادارش و بره امین بود قرار وگرنه !لعنتی خرمگس یه ... پلیس زده زنگ همونم .فهمیدن

  ... کرد نمی شک هم کس هیچ

  :نشست فرزان کنار و شد بلند جا از بعد .کرد فکر او، صورت به خیره ای لحظه هستی

  !کنن ول امینو شاید ... بده شهادت نتونه اگر .. دیده که اونی ... یعنی ...فرزان ببینم -
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  :پرید باال فرزان ابروی

  ؟!بکشیش خوای می نتونه؟ -

  :انداخت باال ای شانه خیال بی هستی

  !خب پول با !طور هر -

  :رفت فرو فکر به کمی بار این فرزان

  ...جور اون کنم پیداش بگردم باید ...دونم نمی -

 خودش، اما کرده تهدید بود رفته امین که گیم می ... گیریم می وکیل براش بعدش ... خوبیه فکر این آره -

  ها؟ ... جلو بره دیم می بهش پنجاه .زدم حرف خوب وکیل یه با من ؟!ها کرده پرت خودشو

  :شد بلند جا از و کشید نفس .کرد می نگاهش شک با فرزان

 چه هر امین نره یادت !هستی کنه شک خودمون به پلیس که کنیم کاری نباید ...اما !نه یا شدنیه دونم نمی -

  !نیستم من بشه، ما افتادن خطر یا رفتن لو باعث بخواد اگر ...تره مهم باند و پدرت برات، باشه مهم قدر

  :ایستاد هستی

 شه می داره، قیمتی یه کسی هر . میشه حل باقیش دیگه .نفهمه بابا ..باشه حواست هم تو .هست حواسم -

  ها؟ .خرید شاهدو

 لبخند .بود خوشایند هم او برای هستی، های چشم میان آرامش و اشتیاق دیدن .داد تکان سر آهسته فرزان

  :گفت اطمینان با و زد عمیقی
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  باشه؟ .نده انجام فقط کاری هیچ تو .کنم پیداش اول بذار ! یاریم می سرش بالیی یه نهایت ...آره -

  :کرد بلند هم را فرزان ی خنده اخمش، دیدن .شد کشیده هم در هستی ابروهای

  ... سرتقی و لجباز خیلی -

 و بود کشیده پایین هستی سفید تاپ ی یقه .نباشد هستی تن و او میان ای فاصله تا برداشت کوتاهی قدم

 را خودش قلب تپیدن .گرفت رو عصبانی هستی .گشت می هستی سپید ی سینه روی اختیار بی او های چشم

 را آن بتواند که آن از قبل اما زد چنگ مبل روی از را مانتویش .کرد ترش عصبانی همین و کرده حس هم

  :شد اسیر فرزان های دست میان بازوهایش .بپوشد

  ... رو امشب -

  ...فرزان نگو هیچی -

  ... فقط کنم اذیتت خوام نمی -

  .ست ای بیهوده تالش دانست می خودش گرچه بگریزد هایش دست میان از کرد تقال هستی

 این بعد !زنی می بهم حالمو ...متنفرم ازت هنوزم اوال !خبریه خندیدم بهت حاال نکن فکر ...فرزان کن ولم -

  !بیرون بیار امینو و کن جمع تو کاری گند

 بی و گرم های لب به محکم را لبهایش بیاید، خودش به هستی تا و برد جلوتر را سرش زنان، لبخند فرزان

  :کشید عقب را خودش انزجار با هستی .چسباند هستی رژلب

  ..شعور بی ِِ احمق روانی -
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  :زد لب اش پیشانی اخم به خیره .داشت نگه هستی به رو طور همان را سرش فرزان

  !اعصاب بی ِِ وحشی ِِ کثافت یه ...شم می دیگه چیز یه تو بی !تو با اما ...هستم شون همه -

  :شود رها شاید تا کرد تقال هم باز هستی

  !کن ولم حاال ...هستی همیشه شون همه -

  ... بینیم می فیلم ...بخوریم چیز یه هم با !بمون رو امشب -

  !فرزان کن ولم ....نخیر دنبالتن؟ که هستم هایی هرزه همون از یکی منم !خودت با کردی فکر چی !دیوونه -

 می من که این برای نه ...مونی می من واسه بازم ، بشه چی هر .گفتم بهت اینو ... هستی دارم دوستت -

 ... هنوز خونم می چشمات از !منه با قلبت دونم می ... چون !خوام

  ...فرزان شو خفه -

  :گفت او، مقاومت به توجه بی و نشست هایش لب روی آرامش با فرزان های لب

  ...دارم دوستت هنوزم که من مثل ...داری دوستم هنوزم -

 .... خوام نمی ... عوضی آشغال گفتم کن ولن -

 قرمز مچش دور .بکشد عقب را خودش توانست او و کرد کم هم را انگشتانش فشار ایستاد، صاف که فرزان

  :زد فریاد و برداشت را شالش و مانتو عصبانی .کرد می درد و بود شده

  ...خوره می بهم ازت حالم !عوضی ِِ دیوونه روانی -
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 بعد و بست چشم لحظه چند .شد کوبیده بهم در وقتی .بود نظارگر را رفتنش خنده با و آرامش در فرزان

 قدر آن لبخند .ببیند هم را حرصش پر رفتن بود، کرده نگاه را آمدنش که طور همان تا ایستاد پنجره کنار

 این امین کرد، نمی هم را فکرش شاید !شد نمی باورش هم خودش که بود نشسته هایش لب روی عمیق

 وجود هستی برای امینی دیگر که این از اما ، بود نگران خودش موقعیت برای !بیفتد گیر سادگی به طور

 یک کردن ترک شبیه درست بگذارد، کنار را هستی بود کرده سعی ماه شش !بالید می خودش به نداشت،

 خواست می را موقعیتش هم .گرفت نمی پا وجودش در دختر این از گذشتن !بود نشده اما قوی، مخدر ماده

 و زد کنار کامال را پرده کرد، ترک را کوچه هستی ماشین که زمانی ... را زیبا و سرکش دختر این خود هم و

  :گفت آهسته

  ... گذرم نمی تو از سادگی این به من !هات بازی بچه پای ذارم می اینم ...هستی منی واسه تو -

 .دوخت تلویزیون باالی تابلوی به چشم و برگشت فرزان .نبود رنگ قرمز ماشین از اثری دیگر و افتاد پرده

  !کرد تر عمیق را لبخندش فضا، در جاری خوش عطر و کشید عمیقی نفس

 

** 

 

 به و داد بیرون بینی از را حرصش پر نفس .داشت نگه فروشی روزنامه کیوسک پشت را ماشین فرزان

  :کرد اشاره باریک ی طرفه یک خیابان

  هستی؟ آخه رسه می چی تو به دیدنش با !ش کوچه اینم !بیا -
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 در با و داد فشار را ماشین فندک فرزان .دید دقت با را کوچه او، عصبی رخ نیم کنار از و شد خم هستی

 هستی چسبید، سیگار کاغذ به که داغ فندک .کشید پایین را پنجره ی شیشه پاکت، از سیگار نخ یک آوردن

  :داد تکیه صندلی پشتی به هم

 ندونم یه با احمق، توی اما .کردم می دورش داشتم من و گفت من به ...دادی می نشون بهش راه نباید -

  !زدی گندی چه ببین کاری

  :کرد فوت او سمت به باز، ی پنجره جای به را سیگار دود فرزان

  !آورد در بازی خنگ چه من به !آوردی در پدرمو روز دو این توی !هستی نکن شروع باز -

 بی آرایشش .داد می نشان همیشگی زیبای و غرور پر هستی همان را او اش قیافه .کرد نگاهش تند هستی

 عمل بینی و ظریف ی چانه .داد می نشان بازتر را صورتش همین و کرده جمع باال از را موهایش .بود نقص

 از نشان رنگش، سرخ های لب کنار بود، کرده ترش بزرگ تیره تند ی سایه که هایی چشم با اش، کرده

 فرصت از بود کرده سعی .دید می را ها این ی همه فرزان !داشت کردن آرایش حین آرامشش و سلیقه

  !بود امین نجات درگیر هنوز هستی اما کند، استفاده

 تا باید . دیده که کن پیدا رو مردی آدرس بهت گفتم چیزا، این جای به !کنم نمی تمومش و کردم شروع -

  !تمومه بده شهادت و دادگاه بره اگر گفت؟ چی وکیل که شنیدی .کنیم پیداش نشده دیر

 خوبی به تا کرد کج کمی را گردنش هم هستی .کرد می نگاه اخم با را او و کشید می سیگار مدت تمام فرزان

  :دوخت رو به رو به را فرزان نگاه ، کارش این .ببیند را فرزان صورت
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 کنه، نمی تهدید رو باند حاال خطری هیچ !نبود ریسک من کار کنی، می فکر که چیزی اون برعکس هستی -

 دونگ شیش اگر ...امشب ترکیه میره داره فاخر اقا .کنه می نگرانم .... تو کارای این اما .بوده جمع حواسم من

  .نیست خوب همچینم شرایط که دونی می .خوریم می بد نباشه، حواسم

  !ترسو -

 و کرد پرت پنجره از را سیگار اخم با !برگرداند سریع را فرزان سر راند، زبان روی محکم هستی که ای کلمه

  :کشاند هستی سمت به را خودش

  !نیستم یکی این باشم، چی هر دونی می -

  !نزن گول خودتو !هیچ افته؟ می اتفاقی چه !بابام نباشه !یاری می بهونه داری !ترسیدی االن -

 کنه، هم ای اشاره بخواد امین اگر دونی می !نگفته و گفته چی امین بفهمیم بذار !هستی داره باد ات کله -

  داده؟ پلیس به رو سرنخ

 هیچ فرزان، بی دانست می هم او .بماند فرزان به رو بتواند تر راحت تا کرد باز را صندلی کمربند قفل هستی

 داده قول خودش به اما نداشت، دوست را بودن او کنار در که این با .بدهد انجام امین برای تواند نمی کاری

 .بیابد امین نجات برای حلی راه شاید تا کند رفتار سیاست با بود

 ربطی چه تازه !چیزیه دنبال نه و دونه می چیزی نه امین هم، دونم می !نیست حالیم اینا من فرزان ببین -

  ما؟ به احمق اون کشتن داره

  ... داشته اسلحه امین -



190 
 

  !دادی بهش احمق توی -

  :برد پنجره سمت را رویش گویان نچ فرزان

 تازه، !کنه پیدا جرات و دل که دستش دادم اونو !نتونه احمق این زدم نمی حدسشو هم درصد یه من بابا -

  خورد؟ می دردی چه به امین پس !بندازیم راهش باید گفت خودت جلوی فاخر اقا

  :کرد زمزمه تر آرام

 ...فقط که نبود تو بازی اسباب -

  ؟!کردنم بازی دنباِل هم تو کردی فکر -

  :گذشت آهی با اما بدهد هستی به جوابی آمد نمی بدش .برگشت فرزان

  ... شه نمی حل چیزی جوری این بذار، جیگر رو دندون کم یه فقط گم می بهت !نیستم کل کل دنبال -

  ...کنیم راضیش بتونیم شاید !کن پیدا رو شاهده اون گفتم بهت من -

  ...باشه داشته ای فایده کنم نمی فکر -

  چرا؟ -

  :داد تکان افسوس با را سرش و کشید آه هم باز فرزان

 ببینم بذار ...هستی جلو بریم سیاست با باید !نیست خبرا این از اما !هستن تو ی برده مردم کنی می فکر تو -

  !کنم تونم می کار چی
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  :داد تاب هوا در را دستانش کالفه هستی

 ری نمی چرا کردی پیداش اگر .گذره می کار از کار که دی می لفتش قدر اون !کنی نمی غلطی هیچ تو -

  سراغش؟

 از و اومدیم .نیست که الکی .کنیم استفاده ازش که چیه ضعفش نقطه .کنم می پیدا ازش چی ببینم بذار بابا -

  !خواست نمی پول که بود لجبازا اون

  !نخواد پول که نیست کس هیچ -

  :زد زل او ی کرده اخم صورت به باز و گذاشت فرمان روی را دستش زنان پوزخند فرزان

 تو فکرای با بینی می که چیزی !نشدی مردم قاطی هنوز ...نداری تقصیر ...هستی کنی می فکرایی چه -

  ...بذار جیگر رو دندون روز دو !خوان نمی پول که هستن ها خیلی ...متفاوته

 و کرد جا به جا را دنده داد، باال را پنجره ی شیشه فرزان .شد کشیده هم در بیشتر فقط هستی ابروهای

 بزرگی ریسک شده، دیده محدوده این در بار چند که این دانست می .شد خلوت خیابان وارد آنی به ماشین

 فرعی و دنج های خیابان از یکی در فاخر ویالیی و بزرگ ی خانه به تا .بود نیامده کوتاه هستی اما .ست

 به و کرده احتیاط بود، شنیده را امین دستگیری خبر که زمانی از .بود کرده سکوت هستی برسند، شهر شمال

 با حق اما نبود، افتاده اتفاق جریان در هنوز پدرش، ظاهری آرامش و فرزان ی گفته به .بود آورده پناه جا این

 !شد نمی آزاد وقت هیچ هم امین و شد می ساخته دو آن برای زیادی مشکالت فهمید، می اگر بود فرزان

  !کند اقدام خودش امین، کشتن برای پدرش بود ممکن حتی
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 بازی اسباب فرزان ی گفته به شاید .بدهد دست از را امین خواست نمی .لرزید می تنش فکرها، این با

  !داشت دوستش خیلی اما بود، جدیدش

 روی فرزان دست شدن، پیاده از قبل .کرد باز را کمربند قفل او و داشت نگه خانه جلوی را ماشین فرزان

  :نشست دستش ساعد

  ...تو نکن کاری ...بزنیم حرف هم با پیشت شب تا میام-

 او از چشم شود، خانه وارد تا فرزان .شد پیاده ماشین از حرف بی بعد و کرد نگاهش ای لحظه هستی

 شاید ... اما .کند آزاد خواست نمی را امین .گشت می اش سینه میان هم با توام هیجان، و نگرانی .برنداشت

 سرش خودش، های داشته و وکیل های حرف یاد با !بود راه همین ، هستی قلب به اش دوباره ورود راه تنها

 را دیگر وکیل یک بود، نگفته هستی به !بود صفر حاضر حال در امین آزادی امکان .داد تکان افسوس با را

  !بود خوبی ی ایده کردن گم رد برای که کار تازه ِِ جوان دختر یک !است فرستاده امین سراغ

 هستی کند، کامل را اطالعاتش زود خیلی خواست می .کرد حرکت ماشین باز و انداخت ساعتش به نگاهی

 .داشت قرار شهر وسط شلوغ خیابان یک ی طبقه پنج ساز نو ساختمان در زرینی نغمه دفتر !نبود اعتماد قابل

 ی طبقه دفتر .شد ساختمان وارد و گذاشت پارکینگ در جلوی را ماشین رانندگی، همه این از خسته فرزان

 دفتر تابلوی که واحدی در زنگ فرزان .بود گرفته فاصله ورودی در از کوتاه ی پله پنج با که داشت قرار اول

 مانتوی و ای سرمه ی مقنعه با .کرد باز برایش را در نغمه بعد، ی لحظه چند و زد را بود خورده باالیش

 با فرزان ابروی !داشت بود کرده مالقات کافه در را او که قبلی بار از متفاوتی تیپ رنگ، همان به اداری

  :نشاند باریکش و کوچک های لب روی شیرینی لبخند نغمه  و پرید باال دیدنش
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  .بفرمایید -

 ان در که منشی میز یک مشکی، راحتی مبل چند با کوچک سالن یک .بود متر پنجاه نهایت و کوچک دفتر

  :برگردد بلندش پاشنه کفش ی پاشنه صدای شنیدن با فرزان تا افتاد راه نغمه .بود خالی لحظه

  ... طرف این از -

 به ، لب به لبخند هم باز و کرد باز را در نغمه .داشت قرار رنگ ماهگونی چوبی در یک فرزان، سر پشت

 مبلمان همان ست مبل دو با .بود کوچک سالن مثل هم اتاق .گذشت جلویش از فرزان .کرد اشاره داخل

 دور متوجه فرزان !بود وکیل یک های کتاب از پر که ای کتابخانه و جور و جمع مدیریت میز یک ، سالن

 نغمه بعد کمی .نشست میز نزدیک مبل، دو از یکی روی و انداخت در سمت هم باز نگاهی .شد نغمه شدن

  :نشست دیگر مبل روی خودش و گذاشت فرزان جلوی را یکی .برگشت شربت لیوان دو با

  ...اومدین خوش -

 !کرد تر جمع را پایش و دست هم فرزان متفاوت، تیپ این دیدن با حاال !زد می حرف رسمی او با هم هنوز

  !کیست او دانست نمی هنوز دختر این

  !جاست؟ اون هنوز مگه کالنتری؟ رفتی که بودی داده پیام !ممنونم -

 سپیدش، و گرد صورت .بماند دور فرزان دید از اش مشکی و درشت های چشم ای لحظه تا زد پلک نغمه

 از تر جوان را او داشت، که مالیمی آرایش و بود کرده سر به سلیقه و دقت با که ای تیره ی مقنعه میان

  !سال سی نهایت !داد می نشان هم قبل ی دفعه
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 رسوندم پرونده متهم به کنید فکرشو که پیامی هر .کردم هم کاری هر متاسفانه ...سختی به البته ...رفتم بله -

  !ببینه منو نکرد قبول اصال اما

  :داد تکان تاسف روی از سری فرزان

  !اما کردی می تالش باید شما بازم ...لعنتی -

 ...زندان به شده منتقل امروز اما ...کالنتریه تو متهم وقتی گیرن می سخت کمی ...واقعا کردم تالش من -

  .کرد پیگیری شه می بهتر جا اون از . کجاست ش پرونده ببینم برم باید

  نیاوردی؟ دست به ای دیگه اطالعات هیچ -

  :نوشید را خنکش شربت از ای جرعه و  داد تکیه صندلی به نغمه

 داره؟ نسبتی چه شما با پسر این که بدین جواب من به صادقانه شما اول اما ...فهمیدم چیزایی یه ...خب -

 همه این با شده قتل به متهم که کسی اونم آدمی، هیچ برای االن کس هیچ !نکردم باور رو اینا دوست جریان

  !شه نمی من سوپر معتبر، مدرک

 به هم باز .نشاند هم او های لب روی را لبخند او، به اش کنده پوست و صاف نگاه و نغمه کالم صراحت

  .باشد حالش برای خوبی کمک آینده در توانست می دختر این .کرد اعتماد حسش

  !ای تجربه با و زرنگ خیلی کردن، معرفیت من به که جوری اون برعکس -

  :رفت باال نازکش و کشیده ابروی و خندید آهسته نغمه
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 توی !باشم زرنگ تونم می قدر اون نه و دارم وکالت تو خاصی ی تجربه هنوز نه اما !شما تعریف از مرسی -

 تونن می تر راحت هم و دن می بها بهشون بیشتر هم !ترن پیش همیشه مردها ما، صنف مخصوصا و جامعه

  !بیفتیم دردسر تو مبادا که باشه خودمون به حواسمون دانگ شش اول باید ...خانوما ما !کنن نفوذ

  !معلومه -

  :گفت و گذاشت میز روی را لیوان .کرد تر کشیده را او لبخند تیپش، به فرزان ی اشاره

 .داشته گرم سالح !گم می قتل نظر از . تکمیله انگار اش پرونده .اوردم دست به اطالعات سری یه من -

  . شده پیدا مقتول مطب و اسلحه روی انگشتش اثر .بوده سرقتی ماشین

  : پرسید و کشید جلو را خودش کرده اخم فرزان

  درسته؟ دیده اونو کسی انگار شده؟ دستگیر جور چه دقیقا فهمیدی -

 می شک .شه می متوجه اتفاقی بوده، پشتی ساختمان توی شرکتش که نفر یه ...همینه ماجرا اصل !درسته -

  ... ده می خبر پلیس به خودشم و کنه

  :کرد مبل ی دسته ی حواله را مشتش فرزان

  ...لعنتی -

  ...بدشانسی یه انگار و بوده اتفاقی -

  کرد؟ حساب دادگاه تو شهادتش روی شه می قدر چه کیه؟ آدم این دقیقا بفهمی تونستی -

  :انداخت باال ای شانه نغمه
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 حمل !ساخته جرم خودش برای طور همین من، کم اطالعات همین با البته پسر اون .فرزان آقای ببین -

 به ... هم قتل مورد در !بودن متهم با دوتاش هر چون !ان شده ثابت جرم تا دو سرقتی ماشین گرم، سالح

 از بازجویی تنها پرونده افسر .خوره می دادگاه درد به اصوال شاهد وجود .هست معتبر مدرک کافی ی اندازه

 باید بعد و شه می مطمئن اول ادعاهاشو صحت بازپرس بعدا .یاره می پرونده تو رو ادعاش و کنه می شاهد

 اطمینان شخص بودن متهم به خیلی انگار من نظر به شما، به گفتم اما .بده شهادت بازم و بیاد هم دادگاه تو

  !هست

  :گرفت باال را سرش بعد و شد خیره میز روی شربت لیوان به متفکرانه لحظه چند .کشید آه هم باز فرزان

 یه .دم می خوبی پول که گفتم بهت ...بشی پرونده این وارد که کنی تالش بازم باید !زرینی خانم ببین -

  !کنی ثابت خودتو شما خوام می اما .هست قضیه این پشت خبره خیلی  وکیل

  :نشست نغمه های لب روی شیرینی لبخند

 یا هست؟ وسط این نفعی چه !گیره نمی موش خدا رضای برای گربه که گفتم !نیست این همش نظرم به - 

 پسر اون کردن تبرئه دنبال شما کنم، می احساس من خواین؟ می چی من از بگین بهم درست ...که این

  !نیستید

 خوشحال بیشتر دختر این دیدن از گذشت، می که لحظه هر .نشست فرزان های لب کنج کم کم لبخندی

 با و زد تکیه صندلی به .کند استفاده خودش کارهای برای او از تواند می راحتی به کرد می احساس .شد می

  :گفت سینه، روی اش شده خالکوبی های ساعد کردن جمع

 کنم؟ اعتماد بهت تونم می -
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  !گردونم برمی بهتون رو چکتون منم و برین االن همین ندارین، اگر !اعتماده کار اصل -

  :شد تر عمیق فرزان لبخند

  !بود کرده نقدش حاال تا بود کسی هر -

  ؟ هستی چی دنبال شما .برم کار دنبال بعد و بشم مطمئن اول باید !نیستم آدمش من -

  ... که کردنش تبرئه برای نه البته !پسر اون دنبال -

  :شد خبیثانه لبخندش

 جریانش تو پلیس خوام نمی که داره اطالعات یه پسر اون ...اما !تو اون کنه گیر یاد، نمی هم بدم همچین -

  !نه یا زده حرفی اون و کردن بازجویی ازش آیا که دونم نمی اینو !بگیره قرار

 پایین و باال آهسته را سرش .بود آمده در اب از درست حدسش .شد می تر جدی لحظه هر نغمه صورت

  :گفت و کرد

  !شدم متوجه -

  !کنم ریسکی چنین تونم نمی خودم !بزنه حرف باهاش و دنبالش بره منه، اعتماد مورد که کسی خوام می -

  موردیه؟ چه در اطالعاتش -

  :گفت و شد بلند مبل روی از !ندارد جوابی سوالش که شد متوجه نغمه !کرد نگاهش تنها فرزان

 پلیسه؟ خطر درسته؟ افتین می خطر تو شما گفتنش با !بفهمم تا بگین بهم جوری یه حداقل باید -
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  :کرد چلیپا فرزان مثل را هایش دست و زد تکیه کارش میز به نغمه .برد پایین آهسته را سرش فقط فرزان

  !خالفین کار تو پس ... خب -

  :خندید بلند فرزان بار این

  !شین می خوبی بازجوی شما -

  :گفت گرفته گر های گونه و خنده با نغمه

 متهم که پرونده بازپرس به گم می .رم می دنبالش من ...شدم متوجه !شه نمی خب اما !اومد نمی بدم -

 اطالعاتی هر کنم می خواهش پس ...شناسمش می قبل از گفتم حتی ...ببینمش بده اجازه و کنه می لجبازی

  ...سراغش بار این برم پر دست جور یه .بده بهم داری، ازش که

  :شد بلند مبل روی از فرزان

  ذاره؟ می تاثیر پرونده روند روی نباشه، فعال شاهد اون اگر نظرت به ... فقط ...خوبه این باشه -

  :پرید باال نغمه ابروی

  چی؟ یعنی نباشه؟ -

  !نباشه مدت یه دلیلی، هر به حاال -

  :گفت و سپرد اتاق خنک هوای به آهسته را بازدمش !بود مشخص هم نغمه برای چشمکش معنی

 نمی اتفاقی هم نباشه شاهد باشه، کافی مدرک اگر که این اول گفتم !باشه خوب شرایط این توی نکنم فکر -

  !ندین انجام ای عاقالنه غیر کار نظرم به ..کنن شک بیشتر قاضی و بازپرس ممکنه نباشه، اگر اما !افته
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 او اش، سانتی هفت پاشنه های کفش با حتی نغمه، کوتاه قد .برداشت بلند قدم یک و داد تکان سری فرزان

 اول دیدار همان در فرزان نگاه برق از .کند نگاه را فرزان صورت تا بگیرد باال را سرش کامال کرد مجبور را

 چشمانش نفس به اعتماد پشت را ترس پس !رساند نخواهد آسیبی هیچ او به دانست می اما !بود ترسیده

  .برسد نظر به محکم کرد سعی و کرد پنهان

 !کنیم کار باهم اینا از بیشتر کنم فکر !کن نقد هم رو چک اون !هستم ازت جدیدی خبر منتظر من !باشه -

 به تا بود کافی اطالعات همین .شد خارج دفتر از بعد و ماند خیره نغمه براق ی تیره های چشم به ای لحظه

 بود کرده انتخاب هستی که وکیلی و دختر این دست به را پرونده این باقی باید .کند بیشتری اعتماد نغمه

 .بود راه در دیگری طالیی فرصت .کرد می معطوف هستی به را حواسش ی همه خودش و گذاشت می

 همه این .رساند می اش اصلی ی خواسته به را او ...فاخر ی دوباره اعتماد جلب و هستی به شدن نزدیک

  !بود کافی او برای بودن، دست زیر سال

 

** 

 

 حوله .آمد پایین تردمیل روی از و زد پس را دستش .کرد فرزان خندان صورت به نفرتی از پر نگاه هستی

  :نشست مبل روی زنان نفس نفس کرد، می پاک را صورتش و سر عرق که طور همان و برداشت را اش

  ...شمسی آهای ... شمسی !اصال داد راه تو کی !تو اومدی سرخود کردی خود بی -

  :شد ظاهر جلویش خانه مسن و قدیمی خدمتکار آنی به و میز روی کرد پرت را حوله
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  خانم؟ بله -

  !بیرون بندازه اینو بیاد حمید بگو برو -

 بی هستی دانست می و شناخت می خوب را او !چرخاند فرزان هیکل روی تعجب با را هایش چشم زن

 از را معدنی آب خالی بطری و حوله .کرد می رفتار مطیعانه باید او حال هر در اما ! است داده دستور جهت

 ها مبل جلوی میز روی را پایش زد دور را دستگاه فرزان .شد ناپدید نظر از چشمی با و برداشت میز روی

  :کرد خم را سرش کمی لبخند با و گذاشت

 یادش تو به طور چه دونم نمی !نکردم فراموش وقت هیچ که گفت چیز یه بهم فاخر آقا بار یه یادمه -

  !نداده

 .بود کرده خشک را تنش خانه، مطبوع هوای و شده منظم دوباره نفسش .آمد باال هستی ازخشونت پر نگاه

  :داد ادامه فرزان

 انجامش یا بپیچونه دستورتو تونه نمی باشی،کسی مطمئن که بده دستور یه دستت زیر به وقتی گفت بهم -

  !نده

  :ایستاد هستی

  !کیه رئیس دونی می !رئیسی نیست، بابام حاال نکن فکر .بیرون برو .نداره ربطی هیچ تو به -

  !دونی می هم تو اینو !فاخره آقا فقط رئیس -

  :شد کشیده هم در هستی های اخم
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  !کنم می خردش زنم می کنی، می درازتر گلیمت از پاتو داری فرزان -

 را بود شده جمع هستی سر باالی که ای دسته از شده جدا موی تارهای تا آمد باال آهسته فرزان دست

  :کشید عقب محکم را سرش هستی اما بفرستد گوش پشت

  !کنار بکش دستتو -

 و سینه به مشت داد و حیغ با هستی .کشید آغوشش در محکم فرزان بردارد، عقب به هم قدمی بخواهد تا

  :داشت نگه محکم را هستی ی چانه خیال، بی خودش و کوبید می او های دست

 از تر کلفت دمم که دونی می !شمسی نه و حمید نه !هستی کنه کمکت بخواد که نیست جا این کس هیچ -

  !نکن لج قدر این باهام .حرفاست این

  :نباخت را خودش اما کرد، یخ هستی

  ... که سراغت اومدم نکن فکر !نیستی هم پشه من برای !کردی غلط تو -

 هنوزم و منی دنبال دونم می هم حاال !کنم می باور رو بینم می که چیزی فقط . کنم نمی فکری هیچ من -

  ..داری دوستم

  ...کنی تونی نمی غلطی هیچ ... عوضی ِِ آشغال کورخوندی -

 چوبی بزرگ چهارگوش میز روی هم خودش .بیفتد مبل روی هم باز تا کرد رهایش آهسته و خندید فرزان

  :شد خم هستی سمت به و گذاشت زانو روی را هایش دست آرنج . نشست
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 مخشو خودت زرنگی اگر گفت خوام، می رو هستی گفتم، فاخر آقا به وقتی یادمه !کنم تونم می زیاد غلط -

  ...تو برای اومد، اگر !بزن

  :آورد جلو را سرش نفرت با هستی

  ... خوره می بهم ازت حالم -

 اما ، زیاده من برای دختر دونی می !نیست من کار هم ها گذشته قبر نبش !گم نمی خاطره !هستی واستا -

  ... بهونه یه دارم، دوستت که این

  :شد بلند جا از و زد اش سینه به محکم هستی

  !نیستی جمله این الیق تو -

  :بنشیند دوباره کرد وادارش و گرفت مچش از فرزان

  ... مسخره اتفاق یه با اما ...باشی حرفا این از صبورتر و تر خشن تر، جدی تو کردم می فکر همیشه -

 تنش بیاید، خودش به هستی تا و کشید را دستش فرزان .بود بیهوده اما .شود رها که کرد می تقال هستی

  :بود او های دست میان

  !بودم اورده خوبی خبرای برات -

  :نیامد بیرون آغوشش از اما نشست صاف .شد آرام ناگهان هستی

  امین؟ از خبری؟ چه -

  باشی؟ منتظرش تو هست مگه هم ای دیگه خبر -
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  بزنی؟ حرف باهاش تونستی .بزن حرف خب -

 تارهای و بود نشسته فرزان های لب روی هم باز لبخند .شد کشیده هستی تن روی آهسته فرزان انگشتان

  :زد می کنار اش گونه و گوش کنار از را مو ظریف

  ...کردم پیدا هم رو شاهده اون ...سراغش بفرستم تونستم وکیل یه اما ...زد حرف باهاش شه نمی -

  :نگذاشت فرزان اما بکشد عقب خواست می هستی

  !هستی کنیم معامله هم با بیا -

  :شد گشاد هستی های چشم

  !دم نمی تو به باجی هیچ من ...بیخود معامله؟ -

  .امین نجات برای کنم می رو ام سعی همه دارم من !نیست مساوی شرایط واقعا یعنی !کم خیلی -

  !زدی گند خودت -

 وارد تو که پسری !زد احمق ی پسره اون رو گند که دونی می خوب اما کنی فکر مدلی این تونی می تو -

  !کردی باند

  :افتاد تقال به و رفت فرو هم در باز هستی های اخم

  ... مناسب هم خیلی امین !گفتی کردی غلط -

 ...باشی من با سابق مثل رو روز یه خوام می !خوام نمی ازت زیادی چیز من ...هستی نده گیر خود بی -

  !همین
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 !شد تر محکم فرزان دست قفل اما برود بیرون فرزان آغوش از کرد تقال هستی

  .یاد می بدم ازت .ندارم دوست اینه اگر !خوام نمی -

 اجازه سابق مثل خوام می !نه یا برسه رختخوابم به نیست مهم برام ..باش من با !دختر نگو پرت و چرت -

  !بکشم تو نقاشی من تا بشینی ...بخوریم غذا باهم .کنم بغلت آروم بدی

 آرام صورت به رو اش شده گشاد های چشم و رفته باال ابرویش !کرد می نگاهش مبهوت و مات هستی

  :کرد نجوا و کشید عمیقی نفس فرزان .بود فرزان

 کاری هر بعد ... روز یه ...دی می بهم رو حال و حس این خیلی تو .باشم داشته آرامش بازم دارم دوست -

  ...امین برای هم و تو برای هم ...کنم می بخوای

  ...دی می بازیم ...گی می دروغ -

 این .گم می راست و رک رو باشم داده انجام که رو کاری !دادم بازیت نه و گفتم، دروغ نه وقت هیچ من -

  ...توست از من ی خواسته

  باشی؟ آرامش دنبال فقط تو !کنم نمی باور -

  :کرد تر بزرگ هم را او لبخند هستی، پوزخند

 هم خوشگلی دخترای قدر اون .دارم قدرت دارم، پول .دارم دونی می خودت !دارم رو دیگه چیزای ...آره -

  !نیستن هم سوسول تو مثل تازه .ببرم لذت باهاشون همخوابی از هست کنارم

 :گفت و گذاشت هستی ی خورده چین پیشانی روی ای بوسه .کرد تر بلند را اش خنده هستی های اخم
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 گند این منم نیست، فاخر آقا تا بذار ...کنه نمی کار فکرم ...چرا دونم نمی ...خواد می رو تو بدجور دلم -

  !ام دیوونه من کن حساب تو !کشم نمی ...تونم نمی ... شرایط این با االن !کنم جمع رو کاری

 جلو خوب را کارش فرزان .کرد می حکایت شدنش تسلیم از ، کردنش نگاه طرز این .خورد نمی تکان هستی

  :گفت و فشرد آغوشش به را هستی بدن .بود برده

  ... روز یه ...بخندم من ...بدی فحشم تو ... بدم فشارت جوری این کم یه بذار -

  !خونه گردم برمی شبم پیش؟ و ِِپس حرف بی فرزان؟ روز یه -

 .ببیند روشنش چشمان میان را خوشحالی برق هستی که خندید می جوری . کرد دورتر را هستی تن فرزان

  :زد می لبخند که بود ِِشیطان خود انگار جور این

  ...بخوای تو جور هر !باشه -

 آماده را چیز همه که اعتماد با قدر آن .رسد می اش خواسته به دانست می اما بود تردید از پر هستی نگاه

 که این با .رسید فرزان خانه به طوالنی انتظار یک از بعد هستی ظهر نزدیک فردا !بود کرده دیدار این ی

 روغن رنگ های لکه از پر و گشاد پیراهن دیدن با .بود آرام حداقل اما بود کرده پر را اش پیشانی اخم

 .شد خانه انتهایی اتاق وارد و داد سالم خنده با او برعکس فرزان .رفت فرو هم در بیشتر هایش اخم فرزان،

 قسمت این .نبود سخت کرد، می حس را رنگ بوی و بود دیده را فرزان پیراهن که او برای حدسش

 همان نگذاشت حوصلگی، بی اما گشت پذیرایی در کمی .بود ناشناخته و توجه جالب او برای فرزان شخصیت

 اما برداشت، زمین روی از را سرش دیدنش با فرزان بزرگ سگ .رفت اتاق به و بماند جا آن سرگردان طور
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 ای توله هنوز سگ بود، فرزان کنار که زمانی .نشست پا روی سگ سر باالی هستی !گرفت آرام زود خیلی

  :کرد زمزمه آهسته فرزان .کشید سگ های گوش و سر روی دستی .نبود بیش

  ..بکشم دیگه خواستم نمی ...بود نصفه ساله دو -

 بوم، روی خودش تصویر دیدن با تا رفت فرزان سر پشت و ایستاد .بود او به بوم پشت .آمد باال هستی نگاه

 می را تابلو که بود اول بار انگار .کاوید می را تابلو دقت با او مثل هم فرزان .شود گرد تعجب از هایش چشم

 :دید

  !بزنه بوق تصویر این جلوی بیاد مونالیزا باید نظرم به ...اما ...بیاد نظرت به مسخره شاید -

  :دوخت او با را اش زده بهت نگاه بار این هستی

  کنی؟ می مقایسه داوینچی با خودتو داری -

  :شد بلند کوتاه چوبی ی چهارپایه روی از خنده با فرزان

 وقتی یه .کشیدم زمانی رو صورتت اعضای از کدوم هر !کنم می مقایسه تابلو با را تابلو دارم !دیوونه نه -

 دقت !ناراحته چشمات اما ...خندی می داری !لباتو ببین ...خندیدی وقتی یه و ناراحت وقتی یه بودی، عصبی

  !کن

 را صورتش دور رها که موهایی رنگ، سرخ های لب براق، های مردمک به .گشت می تابلو روی هستی نگاه

 گرفته دلش .نشست فرزان جای و کشید عمیقی آه !پیش سال دو مثل .بودند طالیی و ای قهوه و گرفته قاب

 برای تنها رفت، می و آمد می اش زندگی در که مردی هر او، از قبل .داشت فرزان با خوبی روزهای .بود

 پی فرزان که بود واضح قدری به نگاهش ...فرزان اما ...پدرش ی خواسته یا و بس و بود موقت خوشگذرانی
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 حلقه او ی شانه دور را هایش دست و گذاشت کوچک میز روی را اش رنگی قلموی .ببرد ذهنش عمق به

  :کرد نجوا گوشش کنار و برد پایین را سرش .کرد

  ؟!نه دارم دوستت کنی می باور -

  :زد پوزخند هستی

 نه !گرگم خودم االن خوردم قدر اون که فهمیدی می کاش ...گه می ظاهرت که جوری اون نه حداقل !نه -

  ...گردی می چی دنبال دونم می !بزنی گولش سابق مثل تونی می که ای بره

  ...باش مطمئن اینو ...توست ترینش مهم و اولش -

 ...کنی می اشتباه خیلی فرزان ...اما ...هموار مسیر البته و دارم تو عالقه مورد بازی اسباب حکم برات من -

  ...بگیری رو پدرم جای تونی نمی بازم بیاری، دست به منو اگر حتی

 آهسته هستی .مالید می گردنش به را زبرش صورت و کرد می بو .بوسید می اش گونه و موها از فرزان

 های خواسته تسلیم برسد، این به اگر دانست می .بود کرده مستش فرزان عطر .گذاشت هم روی چشم

 این امین برای آیا که بود این فهمید نمی که موضوعی ..بود آمده باز اما بود مطمئن .شد خواهد فرزان

  !فرزان ِِ خود برای یا جاست

 !کنم خوام نمی .کنم نمی باور منم .نداری تقصیرم .کنی نمی باور دونم می ...دختر شدی عشق من برای تو -

  ...دونی می اینو .کنیم کاری هر تونیم می هم با تو و من .باشیم تیم یه توی سابق مثل بذار اما

  ...جام این امین خاطر به -
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  .دادم قول بهت .دم می انجام براش کاری هر من -

  :ببیند را فرزان های چشم بتواند تا برگشت آهسته هستی

 می .. داشتنیه دوست اما احمقه، .ست ساده امین .دارم دوست امینو من !فرزان گی می دروغ اینو  نظرم به -

  فهمی؟ می خوامش

  :زد غمگینی لبخند فرزان

  !داشتی دوستم تا بودم احمق قدر این منم کاش ... آره -

  :بایستد صاف هم فرزان تا شد بلند چهارپایه روی از کشان آه هستی

  ...نگو پرت و چرت -

  ...داری دوست منو تو باشم، چی هر من واقعا، آره -

  :خندید بلند صدای با فرزان و بود اش خیره هستی

  !نه بازی دیوونه ...اما .کنم می کاری هر من ...نباش امین نگران -

  :آمد جلو قدم یک هستی

 بی تونیم می وکیل کمک با بعدش . همونه فرار راه تنها من نظر به کردی؟ پیدا رو مرده اون آدرس -

  .کنیم ثابت شو گناهی

 بود، قرار و است زده حرف امین با بود گفته پیش ساعت نیم نغمه !ست فایده بی دانست می خوب فرزان

  !بود صفر امین آزادی امکان همچنان اما .ببیند را فرزان دفترش در فردا
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  .دم می انجام برات حتما کرد کاری شه می کنی می فکر اگر .دم می بهت و دارم آدرسشم ... باشه -

 می صبور باید .کند باورش که بود ها حرف میان اطمینانی .شناخت می را فرزان .کشید عمیقی نفس هستی

 دراز دست فرزان .کرد می کمکش زمان این در که کسی تنها .گرفت می پناه فرزان پشت هم باز و ماند

  :بیاید آغوشش در تا کشید جوری را هستی و کرد

  باشه؟ .کنم می برات کاری هر فردا .بمون من کنار امروز -

  !خوره می بهم جا اون از حالم برسه، خوابت اتاق تا خوام نمی ...شب تا - 

  :گذاشت اش پیشانی روی ای بوسه فرزان

 !کنم کامل مو نقاشی من تا مبل اون روی بشین هم حاال ...داری دوست طور هر ...باش خودت !رسه نمی -

  !هستی معجوِن

 پشت گاهی و کرد می نگاهش لبخند با فرزان .نشست ای سرمه تک مبل روی و رفت عقب کشان آه هستی

 نصب اش درخانه او را جفتش که تابلویی .گشت اتاق های دیوار روی هستی نگاه .شد می پنهان بزرگ بوم

 خاطرات میان ناخودآگاه و شد غمگین هم باز .زد می پوزخند او به کناری دیواری روی دقیقا بود، کرده

  !بود شده اش زندگی ی همه فرزان که روزهایی .شد غرق گذشته

 او را کار پایان نداد اجازه اما کرد کامل را اش نقاشی فرزان .گذشت فرزان کنار آرامی و کننده کسل روز

 مبادا تا کرد مقاومت خودش تن های وسوسه مقابل در او همچنان اما دیدند ای عاشقانه فیلم باهم .ببیند

 خالف بر حرفی نتواند که کند می مطیعش جوری این، از بعد فرزان دانست می !کند خطا پا از دست فرزان
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 که بگیرد مردی از اطالعاتی توانست برگشتن، از قبل اما .برگشت اش خانه به تنها شام، از بعد .بزند او میل

  !امین توسط فرهادی بهرام دکتر قتل .بود قتل ماجرای شاهد

 

** 

 

 تا حتی بار یک .بود کرده رنگ بی و سفید را انگشتانش آورد، می فرمان به که فشاری و ماشین کولر باد

 همین مثل جایی بود، این راه بهترین .کرد می ریسک نباید .برگشت پشیمان اما بود، رفته شرکت در جلوی

 دقیقا ساختمان، ورودی در جلوی شدن خالی با و بود داده کشیک ها ساعت .شد می منتظرش خیابان

 را مرد عکس .کوباند می اش سینه به مرز و حد بی را قلبش استرس، .بود کرده پارک را ماشین جلویش

 ساختمان از که هم نفری چند . بشناسد را او طور همین بتواند نبود مطمئن .بود داده نشان او به دیروز فرزان

 بابت از خیالش .بود کرده تردید لحظه آخرین در اما داشت عکس به شباهت نظرش به بودند شده خارج

  !بود قدیمی ساختمان خود در پارکینگ نداشتن بود، راحت که چیزی تنها

 روی از را مرد عکس .است کوچک در همین ساختمان، در از آمدن و رفتن راه تنها بود مطمئن وجود این با

 کمی مرد صورت اما بود شده گرفته رو به رو از عکس .گرفت فرمان جلوی و برداشت اش کناری صندلی

 بینی .داد می نشان تر جذاب و تر پر را صورتش ریش ته .کرد می نگاه دست دور جایی به انگار .بود کج

 مثل .بود تیره چشمانش رنگ .بود کوچک ای چانه با حالت خوش بیضی یک صورتش و کشیده اش

 و شد باز ساختمان در هم موقع همان . برگشت در سمت به و گرفت عکس از چشم هستی ... موهایش
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 هستی !بود خودش .کرد منطبق مرد با را بود دیده تازه که تصویری آنی به هستی ذهن .آمد بیرون مردی

 بردارد، خیابان چپ سمت به قدمی مرد که آن از قبل و کشید پایین را کناری ی پنجره ی شیشه سریع

  :کرد صدایش

  ! حسینی آقای -

 و ایستاد در کنار .کرد باز عجله با را ماشین در اجبار به .برسد مرد گوش به صدا نگذاشت صدایش لرزش

  :گفت بلند بار این

  !حسینی آقای -

 و کشید تر جلو اش کرده یخ های دست با را شالش هستی .بود مانده او به متعجبش نگاه .برگشت مرد

  :کند پنهان آن پشت را ترسش و نگرانی تا زد لبخندی

  !سالم -

 ابروهای اخم بعد و کرد مکث ای لحظه هستی صورت روی نگاهش .آمد او ماشین سمت به تردید با مرد

  :برد هم در را رنگش مشکی حالت خوش

  !نیاوردم جا به رو شما من ببخشید !سالم - 

  :کرد اشاره ماشین به و کشید لبش روی زبان هستی

  بزنم؟ حرف شما با دقیقه چند شه می -

  :رفت باال مرد ابروی بار این
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  موردی؟ چه در -

  !بفرمایید .گم می -

  :کشید سرکی خیابان پایین و باال به نگرانی و احتیاط با و گرفت او از را نگاهش مرد

  !خانوم بگین جا همین -

  :رفت او سمت به و کوبید را ماشین در هستی !کرد می نگاه را او ماشین عقب ِِسمِت در هایش چشم

  .کنم می صحبت شما با من بشینید .واقعا شه نمی ببخشید -

  .بدم گوش شما حرفای به داره دلیلی چه .شناسم نمی رو شما اصال من چی؟ یعنی !خانوم تونم نمی -

 ماشین سوار را مرد که بود این فکرش تنها . کند کار چه باید دانست نمی هستی !کرد نمی نگاه دیگر او به

 بگیرد باال کار خواست نمی گرچه !بود کرده سازی جا خودش صندلی کنار تهدید برای را اسلحه قبال .کند

 که نقص بی هیکلی با .بود سانت هشتاد و صد باالی قدش !دید می را مرد این نزدیک از که حاال مخصوصا

  :نشاند لب روی بیهوده ای خنده هستی !است ورزشکار کرد می مطمئن را هستی

 تو واقعا شه نمی جور این فقط .دم می توضیح شما به رو چیز همه من .نباشید نگران ...شیم می اشنا -

  !زشته !خیابون

  :شد کشیده خیابان ته و سر به استرس با هم باز ، جمله این با مرد نگاه

  بزنید؟ حرف خواین می اصال موضوعی چه در .شناسم نمی رو شما من -

  !شما خواهر مورد در -
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 حاال اما راند زبان به را جمله این فکری ی زمینه هیچ بی و باره یک هستی .شد عوض آنی به مرد نگاه رنگ

  !است خورده هدف به تیرش بود، شده مطمئن

  درسته؟ هستین حسینی حامی شما -

  :برد پایین و باال را سرش مرد

  .کنید گوش من حرفای به لحظه چند کنم می خواهش پس - 

  :داد ادامه هستی .کاوید را خیابان نگرانی با هم باز مرد نگاه

  کافه؟ یه بریم . دیگه جای یه بریم تونیم می -

  !بود او به رو مرد تیره های چشم حاال

 ؟!هستید من خواهر دوست شما !خانوم نخیر -

  :گفت و زد لبخندی .کند واگذار را بازی خواست نمی هستی

  !دیگه جای یه یا ماشین تو بریم !من برای نه و خوبه شما برای نه .گفتم بار چند ...جوری این شه نمی -

  .داد بیرون اش سینه از ای درمانده نفس مرد

 رو ماشین بعد، چهارراه به نرسیده .بشین چپ سمت خیابون وارد بعد انتها، برین رو خیابان همین بفرمایید -

  !رسم می من دارین، نگه

 خیابان باالی سمت به مرد حرکت متوجه !افتاد راه سرعت به و نشست لبش روی غرور از پر هستی لبخند

 سایه زیر را ماشین بزرگی بلوار کنار تا رفت پیش مرد ی خواسته طبق .کشاند خیابان به را ماشین و شد
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 مغرب در خورشید که جایی .بود عقب به چشمش اما نشد پیاده ماشین از .داشت نگه گنجشک زبان درخت

 !شد پارک او ماشین سر پشت رنگ مشکی بلند شاسی ماشین که نکشید طول زیاد .رفت می اش خانه به

 اجبار دوم، راه !آمد نمی کوتاه پول مقابل در راحتی به بود، ماشینی همچین صاحب که کسی !رفت وا هستی

 ناخواسته که دروغی با مخصوصا بود، شده پشیمان !کند عملی را اش نقشه تنها توانست نمی هستی که بود

 شر از تا دهد فشار گاز پدال روی را پایش لحظه همان خواست می !بود انداخته دردسر در را خودش و گفته

 پیاده ماشین از که مردی نه و گذاشت غرورش نه اما !بیاورد رو فرزان به باز و بیابد نجات جدید دردسر

 کنار آهنگینش اما بم صدای و بود جلو به رو و خشمگین نگاهش .شد او ماشین سوار دیگر سمت از مرد !شد

  :انداخت طنین هستی گوش

  چیه؟ موضوع حاال بگین شه می خب -

 .بود جذابی مرد اما نبود، اش چهره در خاصی زیبایی شاید .رسید می نظر به الی ایده مرد هستی، برای حامی

 ساعدش وسط تا دو با را پیراهن استین .آمد می تنش به کتان، دوخت خوش شلوار و رنگ تیره ابی پیراهن

 هستی های چشم ادکلنش .بزند بیرون رنگ ای قهوه چرمی بند ساعت و سوخته افتاب پوست تا بود رسانده

  !خنک و مالیم عطری .انداخت هم روی را

  :گفت قرار بی حامی

  هستید؟ خواهرم دوست شما !خانوم هستم شما با -

  !زد می حرف امین مورد در باید و بود گرفته را تصمیمش . نشست تر جدی و صاف .کرد باز چشم هستی

  !بزنم حرف شما با بتونم تا گفتم دروغ !نه -
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 تا انداخت چنگ بازویش به هستی .کرد باز را ماشین در بعد و ماند ای لحظه او به رو مرد اخم از پر صورت

  :برگردد زده بهت مرد نگاه

 ... لحظه چند !بزنم حرف شما با باید !کنم می خواهش -

  :کشید پس را دستش حامی

  چیه؟ کارا این !خانوم کن ول -

  .کنید گوش فقط لحظه چند !کنم می خواهش -

 بیرون حامی بینی و فشرده بهم های دندان میان از اش کالفه نفس .کرد رها را دستش ساعد هستی انگشتان

  :زد

  چیه؟ موضوع .بفرمایید خب -

  !هستید شاهدش شما انگار که قتلیه اون مورد در -

  :بگوید آهی با او تا شد هستی صورت ی خیره لحظه چند .برگشت آنی به حامی نگاه

 اتفاقی اگر و گناهه بی امین ...دین می شهادت اشتباه دارین اما .دیدین چی شما دونم نمی من آقا، ببینید -

  !مقصرین شما بیفته برایش

 با و برگشت بیشتر کمی شد قضیه متوجه تازه انگار حامی .بود زده زل حامی ی زده بهت صورت به هستی

  :گفت ناباوری

  .دیدم خودم !کنم نمی اشتباه ... من ...اتفاق ...اون -
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 کمی را خودش .شد تر آرام عمیقی آه با هستی .درخشیدند می تعجب و استرس از پر حامی های مردمک

  :باشد مالیم کرد سعی و کشید جلوتر

 عذاب که این برای . کرده خودکشی .پایین انداخته خودشو مرد اون !کنی می اشتباه !حسینی آقای ببین -

 خودشو دختری یه بود شده باعث اون .شده چه بود گفته بهش فقط امین کنی؟ می گوش .داشت وجدان

  ...بکشه

 از هستی . داد هل را باز ِِماشین در بعد و کشید عقب کم کم را خودش که حدی به ، شد بشتر حامی بهت

  :انداخت چنگ ساعدش به باز رفتنش، ترس

 که بدی شهادت بری باید شنوی؟ می ... میره می امین طور این .کنی می اشتباه خدا به .آقا کن گوش -

  ... کرده پرت خودشو .نکشته اونو امین

 .شد پیاده ماشین از گرفتارش استین به توجه بی و کشید پس را دستش . داد تکان را سرش ترسیده حامی

 سریع هم هستی و رفت می ماشینش سمت به حامی .کند مقاومت که نبود ای اندازه به هستی انگشتان زور

  :برسد او به ماشین در جلوی تا دوید و شد پیاده

  ...امین وقت اون ... کشته خودشو که بده شهادت برو آقا -

  :کشید عقب را دستش کالفه و عصبانی حامی

 مرد اون !گرفتم فیلم و دیدم رو چیز همه من اما داری، قاتل با نسبتی چه شما دونم نمی من ... خانوم برو -

  ....بدی فریب منو ها قصه این با تونی نمی .کشت اونو قاتل .شد کشته

 :گرفت قرار اش سینه جلوی هستی دست اما کند باز را ماشین در خواست می
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  ... اما پولداری دونم می .کنم برات تونم می کاری هر من ببین ... واستا -

 مرد همان بود شده .نبود خبری اولیه زدگی شوک آن از دیگر .شد کشیده هم در بیشتر حامی های اخم

 پس هم را هستی دست تا کشید را ماشین در .بود دیده هستی اول، برخورد در که بود شده اخمویی و جدی

  :بزند

  ... نشو مزاحم ...خانوم برو -

 حامی دست آستین از باز .بود صبوری و آرامش ، راه بهترین .برود دست از فرصت خواست نمی هستی

 ی پارچه شدن پاره صدای که کشید را پیراهنش آستین جوری و شد عصبانی کامال بار این او اما گرفت

 بلند جا از بخواهد تا هستی .شد یکی کشید، افتاد خیابان آسفالت روی که زمانی هستی که هینی با پیراهن

 عصبی پای که فشاری با لحظات آخرین در اما کرد هم باز را ماشین در هستی .شد ماشین سوار حامی .شود

 درد دستش و کمر !بیفتد زمین روی هستی هم باز تا آمد در حرکت به سریع آورد، گاز پدال به حامی

 بود خلوت بلوار .بود ریخته دورش وار شلخته اش زیتونی موهای و افتاده سرش از کامال شالش .بود گرفته

 خواست نمی .زد دور و ایستاد او ماشین جلوی موتوری و آمد دوان دوان سمتش به دیگر طرف از مردی اما

 و کمک برای مرد های زدن صدا و ظاهرش بسامان نا وضع به اهمیت بی و شد بلند سریع .کند توجه جلب

  .شد دور بود، رفته حامی که سرعتی همان به و نشست فرمان پشت سوار، موتور پسرک های مزاحمت

** 
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 همان باز جین، شلوار و مشکی کوتاه مانتوی و ساده طوسی شال با !کرد می نگاه نغمه به واج و هاج فرزان

 تر جذاب و تر تیره چشمانش جور، این و داشت آرایش .بود کرده مالقاتش اول بار که بود شده دختری

  :کرد مزه مزه زبان زیر را بود شنیده که حرفی !نبود نغمه ظاهر از فرزان تعجب گرچه .بودند شده

  مطمئنی؟ ... تو -

 منو ی مسخره داستان ظاهر به !بکشین عقب رو خودتون بهتره گفتم بهتون دلیل همین به !صد در صد بله -

 باشه عادی چیز همه و ندن نشون واکنش ظاهر در شاید که دونم می اینو !پلیسن اونا هم باز اما کردن، باور

  ...شه می شما ضرر به چی همه و کنه می تغییر داستان یهو ... باطن در اما

 ای نیمه سیگار به چشم .فرستاد بیرون را بود شده حبس اش سینه میان که نفسی و داد تکان سری فرزان

 :سوخت می آهسته سیگاری زیر در که دوخت

  ببینی؟ رو امین شرایط این با حاال تونستی -

 نمی من وگرنه .بشم من وکیلش که بپذیره باید .متاسفانه مهمه این .کنه نمی قبول خودشم ...ذارن نمی -

  !ایرانه جا این !بزنم حرف قاتلی با راحتی همین به تونم

 روی بیشتر تا کشید کنار کمی را اش میوه آب لیوان نغمه .فرستاد بیرون صدا پر را نفسش هم باز فرزان

  :داد ادامه آهسته .شود خم میز

 قتل به اعتراف خودش که بود این فهمیدم که چیزی !زده قتل جز حرفی دوستتون این که دارم شک من -

  ... صد در صد بگم تونم نمی و رسه می نظر به جور این البته .ست کنده پوست و صاف پرونده .کرده

  .داشتن می نگهش بازم زد، می حرفی اگر گه می .داره رو نظر همین هم مون دیگه وکیل -
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  .شده کامل حتما یا تقریبا پرونده روند یعنی زندان، شده که منتقل .دقیقا بله -

  :گفت انداخت می باال شانه که طور همان و رفت عقب هم نغمه .داد تکیه صندلی به حوصله بی فرزان

 .کافیه حداقل تالش این برای دادین که پولی . ترسم نمی هم دردسرش از .کنم تالش تونم می بازم من -

  !نیست مهم شخص اون خود براتون ... اگر مخصوصا ...باشین صبور کمی گم می بازم ...منتها

 بلند صندلی روی از .است شده غرق فکرهایش در دانست می اما بود شده اش خیره فرزان .زد پلک نغمه

  :گفت میز روی از کوچکش کیف برداشتن با و شد

  ..بدین خبر من به داشتید جدیدی تصمیم یا بود کاری اگر .متشکرم آبمیوه برای -

 ناپدید نغمه کافه مات های شیشه پشت از که زمانی .کرد بدرقه را نغمه نگاه، با و داد تکان سر تنها فرزان

 می که سرهمی پشت های بوق .گرفت را هستی ی شماره و آورد در را همراهش تلفن گوشی فرزان . شد

 صندلی روی از سریع .نبود عادی اصال اوضاع نظرش به . داشت دلشوره .کشید هم در را هایش اخم ، خورد

 هم باز شد که ماشین سوار .رفت بیرون و کرد حساب را نغمه ی آبمیوه و خودش ی قهوه پول .شد بلند

 هر و داد ادامه هستی ی خانه به را مسیر نگرانی با .بود  جواب بی همچنان اما گرفت را هستی ی شماره

 همراهش تلفن گوشی فاخر، ی خانه نزدیک که این تا !جواب از دریغ اما گرفت را شماره بار یک دقیقه چند

  :کشید خیابان ی گوشه را ماشین و کرد برقرار را تماس .رساند قلبش به را آرامش هستی، اسم . خورد زنگ

  ..تو کجایی -

  !کردی دخالت بازم !چه تو به -

  .آورد در را آهش ، هستی عصبانی لحن
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  ... نگرانت -

  !باشی من نگران خوام نمی ... فهمی می !شدی نگران کردی غلط تو -

  :کرد اخم فرزان

  خیابون؟ تو هستی؟ کجایی -

  نیست مربوط گفتم تو به -

  کجایی؟ ببینمت خوام می -

  ... ندارم تو حوصله من - 

  :گفت سریع پس کند قطع هستی را گوشی هاست  لحظه همین دانست می

  .ده می یکی بهم امروز اطالعات سری یه که گفتم بهت .امینه مورد در -

  :گفت تر آرام هستی گرفت، اش نقشه

  اطالعاتی؟ چه -

  ...ببینمت باید -

  ... دارم کار .ندارم حوصله .فرزان نیار در بازی -

  :گفت و چسباند گوش به را گوشی باز .بود اعتمادش قابل افراد از یکی اسم .آمد او خط پشت کسی

  .یام می منم ... الهیه ی خونه بیا ...اتفاقا مهمه .نیست بازی هستی -
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  .دارم کار تونم نمی -

  !جونت امین و کنی می ضرر خودت نیای اگر .نیست وقت ببین هستی -

 فرزان اما . شد قطع گوشی بعد و شنید را صدایش هم او که کوبید مشت ماشین فرمان به جوری هستی

 بود، گرفته تماس او با قبل ی لحظه چند که ای شماره گرفتن با !بیند می زودی به را هستی بود مطمئن

  :شود کوچه وارد تا آورد در حرکت به آهسته هم را ماشین

 رو خواسته که کاری هر ... خب خیلی ...خب ... گفتی؟ بهش چی ...خب ... ؟ ِکی ... خب ...خب ها؟ -

  ...آره ... نباشه کاریت تو ... نه ... .کن فراموش

  :انداخت کناری صندلی روی خشم با و کرد قطع را تلفن

  ! دی می باد به رو همه ! هستی بهت بیاد لعنت -

 به ورودش با و کرد پیدا بود گذاشته ماشین وسط کنسول در که هایی کلید میان از را پارکینگ ریموت

 او به توجه بی باغبان .گذاشت حیاط بزرگ های درخت ی سایه زیر جلوتر، کمی را ماشین بزرگ، حیاط

 هستی او و شد باز حیاط در بعد، ربع یک .بماند هستی منتظر جا همان داد ترجیح هم او .بود کارش مشغول

 کرده بزرگی احتیاطی بی هستی که بود شده مطمئن کامال حاال !دید فاخر های ماشین از یکی فرمان پشت را

  .شود قضیه این خیال بی جور همین شد نمی هم باز اما بود تقلبی ها ماشین این پالک که این با .است

 خورشید .آمد فرزان سمت به بلند های قدم با خودش و کرد رها حیاط وسط طور همین را ماشین هستی

  !بود کرده براقشان خشم که هستی های چشم مثل .زد می برق اسمان ی گوشه در ماه و کرده غروب کامال

  تو؟ خوای می من ِِ جون از چی -
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 به هستی تا و برد جلو دست .برد فرو هم در بیشتر را فرزان های اخم هستی، ی ریخته بهم وضع و سر

  :گرفت بازویش از بیاید، خودش

  بودی؟ کجا ای؟ ریخته بهم قدر این چرا -

  ...ای کاره هیچ تو فرزان؟ فهمی می نداره ربط تو به گفتم بار هزار -

 باد به بچه الف یه خاطر به رو مون همه خوای می کنی؟ می کار چی داری !هستی نه شرایط این توی -

  بدی؟

  :رفت باال صدایش و شد عصبانی او مثل هم هستی

 ای کاره هیچ تو !بهت گم می من که بخوری باید رو گهی همون تو فهمی؟ می ... نداره ربطی هیچ تو به -

  ...آشغ

 ی خیره مبهوت و مات .کرد اش خفه گذاشت، اش گونه روی فرزان سنگین دست ناگهان که ای کشیده

  :شد فرزان روشن های چشم میان سرکش خشم

 به ؟ چی خاطر به . برف زیر کردی سرتو کبک مثل و چی همه به زنی می گند داری !هستی فقط شو خفه -

 گهی چه نیست معلوم که چلفتی پا دست فروش مواد ی پسره یه ...شهری پایین نادون احمق یه خاطر

  ...دی می باد به رو مون همه داری احمق ...خورده

  گردن خالکوبی های خط و زده بیرون فرزان گردن های رگ .بود فرزان قوی انگشتان میان هنوز بازویش

 را هستی حتی که داشت عجیبی برق ها گربه های چشم همچون هایش چشم تاریکی در .بودند شده برجسته

 سکوت، همان در تا افتاد راه و کشید را دستش آهسته .کرد آرام کمی را فرزان سکوتش، .ترساند می هم
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 .شد باال ی طبقه نیم در خانه خواب های اتاق از یکی وارد .نبود غریبه فرزان برای جا این .شوند خانه وارد

  و داد هستی لرزان های دست به را اول نخ .زد اتش سیگاری در، بستن از بعد و نشاند تخت روی را هستی

 تا سرش و بود کرده خم را خودش هستی برگشت که زمانی .کرد دود پنجره کنار سکوت، در را دوم نخ

  !بود هستی دست هنوز اش سوخته فیلتر و اتاق پارکت روی سیگار خاکستر .بود افتاده پایین زانوهایش

 که شالی و مانتو .برد تخت باالی تا و کشید را دستش بعد .اورد در باریکش انگشتان میان از را فیلتر فرزان

 هایش اشک .بود اشک از خیس هستی صورت .خواباند تخت روی را او و آورد در را بود هستی گردن دور

 با بعد و کشید دراز کنارش .بود واقعی اما عجیب هستی، خواستن حقیقت .آورد می درد به هم را او قلب

  :داشت نگه آغوشش میان را هستی تن وجود تمام

 فقط ... اگر شده؟ چت ...بودی عاقل خیلی تو هستی ...اما ... بشه طور این خواستم نمی .خوام می معذرت -

 ...هست برت و دور موش خیلی نداری خبر تو ...بشه خبر با جریان از فاخر آقا که کردی می فکر درصد یه

  ....رسونن می خوب شیرینی خود خاطر به رو خبرا

 انگشتانش و گذاشت هستی پیشانی روی ای بوسه فرزان .ببیند را او صورت تا آمد باال آهسته هستی سر

  :زد کنار را هستی صورت به چسبیده موهای

 ...دارم دوستت که خودت جان به اصال ... خودم جان به ...کنی می فکر که اونیه از تر خراب اوضاع هستی -

 بازی اسباب دونستم می !اصال نبود عددی من برای .برسه جا این به احمق ی پسره این خواستم نمی من

 افتاده تازه که وقتا همون !بکنم کلکشو تونستم می تر راحت خیلی که خواستم می اگر اخه .توست جدید

  ...دنبالش بودی



224 
 

  :گفت آهی با و فشرد سینه به را سرش فرزان .خورد سر هستی ی گونه کنار از اشک ای قطره

 کسی بذار گفتم احمقشم خود به .بود جا به و درست چی همه .بود گند شانسش .کردم کمکش خدایی من -

  ...برنیاد اش عهده از کردم نمی فکر .بود بازی دیوونه ... اما بده انجام تو جای

  :نالید آعوشش در هستی

  ...دادی کشتنش به اما تو -

  ...هستی باش اروم -

  :گفت فرزان ناراحت و شرمنده های چشم به خیره و برد عقب را سرش هستی

  ...کنی کاری یه براش دادی قول تو -

  :کرد اخم هم باز فرزان

 ایرانه، جا این هستی؟ کنی کار چی خوای می گشتی؟ می آدم دنبال چی برای بودی؟ رفته کجا امروز تو -

 می !من و تو گردن افته می چیز همه بیفته، اتفاقی اگر .نیست فاخر آقا ...ما شرایط تو اونم !که نیست تگزاس

  ....کافیه دیگه نفر صد و تو و من اعدام برای ساوه، جاده انبار همین فهمی؟

 و کرد پاک هستی چشم زیر از را اشک قطره فرزان .داد تکان راست و چپ به ناباوری با را سرش هستی

  :گفت

  .کرد کاری هیچ شه نمی حداقل فعال کنی؟ می گوش ...همین ... خرابه اوضاع هستی -

  :شود خیز نیم هم فرزان تا نشست باره یک هستی
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  !دیدم رو پسره اون ...رفتم امروز ... من ... شه می چرا -

  :نشست او به رو داد می تکان تاسف از که سری با .زد می را ماجرا این حدس فرزان

  !زنبوره گله یه از نیش یه اضافه حرکت هر !زنبور ی لونه تو افتادیم ...هستی کردی بزرگی اشتباه -

 را او گرفت جلویش که دستی با فرزان که کند اصرار باز خواست می .فهمید نمی را فرزان های حرف هستی

  :کرد سکوت به وادار

 ما گند شانس .بیفته گیر امین شد باعث اون !بزرگه خطر یه خودش مرد اون که این اول !هستی کن گوش -

 آسانسور و بود رفته برق گویا ! پله راه ی پنجره اونم !زده می دید بیرونو ی پنجره از داشته موقع اون

 زنده توش بریم !زنبوره ی لونه این هستی سرگرده مرد، این عموی ...که جاست اون اصلی بدشانسی !نداشتن

  .... خودته میل باز حاال .یایم نمی در

  :داد تکان سر ناباورانه هستی

  ..گی می دروغ -

 پلیس سریع قدر این که همین اصال .داره واقعیت اما ...دختر دنبالشم من !بگم دروغ اگر خودت جان به - 

 گهیه شانس از همش اما ...بوده کرده ریزی برنامه چیزو همه قبل از یکی انگار .انداخت شک به منو اومده،

  ...خب اما ...کرد کارشو !بود احمق اون

 :گفت فرزان های چشم به خیره و کشید جلو را خودش .کند باور خواست نمی هنوز هستی

  ...کنی می تعریف سینمایی فیلم من به داری تو میشه؟ مگه فرزان -
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  :کشید آغوش در هم باز را او و کرد ای خنده فرزان

 بازم دارم، شک اونم به من که نگه چیزی امین اگر حتی .گرفتم لرزه سگ خودم من .بود همین واقعا کاش -

  ...هستی کنیم اساسی فکر یه باید ...خطریم تو

  .... اول امینو باید -

  :باشد خودش روی به رو تا کشید جوری را هستی دست کالفه فرزان

 از گفته چیزو همه . کرده اعتراف .شد تموم امین .کن باز چشماتو ...نباش احمق !هستی کن گوش -

 کنن، شک اگر .گردن می چی همه دنبال دارن !کردن پلمپ شو خونه .بهرام کشتن تا خواهرش خودکشی

  !هیچ دیگه

  :بیاورد خودش به را او تا داد تکان آهسته را ظریفش بازوهای فرزان .کرد می نگاهش زده بهت هنوز هستی

 .شه می بد کنن پیدات .. گردن می دنبالت ...دیدن اون با رو تو .بوده تو پیش اون .بده ما شرایط هستی - 

  .بریم نشده دیر تا باید هم ما و نیست ایران فاخر اقا .شه می بد مون همه برای

  :شد گرد هستی های چشم

  چی؟ یعنی ... شه نمی بریم؟ -

 امنه باشه فاخر آقا جا هر جامون !پدرت پیش بریم ایران از باید .کردم شو جا همه فکر من ...شه می چرا -

  !بیفته اسیاب از آبا تا
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 بفهمه اگر اومدیم؟ و کردیم ول چیزو همه یهو چی برای بدیم؟ چی رو پدرم جواب فرزان بریم؟ ایران از -

  ... امینو

  :کشید جلو سبک پری همچون را او بدن .شود تمام حرفش نگذاشت فرزان

 ها، برنامه این از قبل که یادته !کنیم جمعش دوتامون باید که شده گندکاری یه !کردم هم اونجاشو فکر -

  ... تو و من ازدواج مورد در همه به ...بود قرار

  :نگذاشت فرزان های دست اما کشید پس را خودش هستی

  ... زدیم بهم رو چی همه بار یه ببین !کن گوش هستی -

  ...خودتی فکر به فقط تو چیزو همه گفتی دروغ .فرزان خوام نمی -

  ...هستی کن گوش .... نه نه -

  .خوام نمی -

  :دارد نگه خودش به رو را هستی سر و کند زیاد را دستانش فشار هم باز تا کرد اش کالفه هستی تقالی

 خوایم می که بهونه این به و پدرت پیش ریم می ببین ... گی می تو که همون .. باشه !کن صبر دقیقه دو -

  ... باشیم هم با بازم

  ... نمی -

 و درست دلیل یه باید ...بزن بهم نخواستی بازم ... زدی بهم چیزو همه بار یه .باشه صوری !هستی واستا -  

 می بهش رو حقیقت خب که رفت لو اگر ...شده دیر االنم همین باشه رفته لو باند اگر ...براش بیاریم حسابی
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 بی چیز همه اگر .زنیم می حرف باهاش بعد ایران برگرده بذاریم بود، خوب چیز همه اگر اما ...زودتر گیم

  ... نداره نگرانی باشه، رفته پیش صدا و سر

 روی هستی سر تا گرفت آغوشش در مهربان .کرد شل را فرزان های دست همین و کرد می گوش هستی

  :باشد اش سینه

 وقت ...کنیم پاک پامونو رد باید فهمی؟ می ...منه و تو پای چی همه ...توام نگران خدا به جانم، هستی -

 ... بعدا اما .کرد شه نمی کاری هیچ دیگه بیفتیم گیر که موقع اون ...افتیم می وگرنه بزرگی دردسر تو .نداریم

  ...کنه می امین برای کاری هر و هست وکیلمون .داریم وقت خیلی

  :گفت بعد و کرد نگاهش گیج لحظه چند .کرد بلند را سرش هستی

  ....ازشون بخوایم جور این و بدزدیم رو پسره این بریم گم می ...خب -

  :داشت نگه آغوشش در باز و زد لبخندی فرزان

 .نیست خبرا این از نه !تمام و دن می رو امین !کنیم می تبادل گفتن هم اونا ! بینی می زیاد فیلم عزیزم -

  !رسیم می بهم دنیا اون زود خیلی و رسن می ما به تر راحت فقط

 و کرد حرکت آهسته هستی ظریف تن روی فرزان های دست .کشید عمیقی آه هستی اما خندید خودش

  :گفت گوشش کنار

 گریه خوام نمی .برسه آزاری تو به خوام نمی من .ماست گوش بیخ خطر االن ...من به بسپار .عزیزم - 

  .ماست رفتن کار بهترین االن ...کنی
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 کرد اخم هم فرزان خیسش نگاه دیدن با و آمد باال هستی سر

  ... نباید .سوزه می براش دلم ...واقعا بود بیگناه امین فرزان -

 می سعی داره و گرفتم مخفی وکیل یه من .کنیم کاری تونم نمی ما .نداره ای فایده گفتنش اما .دونم می -

 امین تا دیم می و برن می براش دیه بعد .عمد غیر قتل بشه تا بوده درگیری کنه می ثابت .کنه کاراشو کنه

  ...بیرون بیاد

 حتی !بود اعدام امین، حکم صورت هر در !شد می گفته ها قصه در تنها که بود شیرین رویایی هایش حرف

 تا گفت اطمینان با قدر آن و خندید اما !شد می اعدام حتما قاچاق و اسلحه حمل جرم به نباشد، هم قاتل اگر

  :گفت بعد و بوسید را هایش لب و گونه !کرد باور هم هستی

  ..زودتر بریم تا بشیم حاضر بریم پاشو حاال -

  :پرسید تعجب با هستی

  امروز؟ -

  !کنم می ردیف رو کارا همه من ... پاشو ! امروز -

 هنوز .آمد خودش به بوسید، را هایش لب دوباره که فرزان .ماند اش خیره مات و گیج لحظه چند هستی

 طور همان و رفت پایین تخت روی از ترسید می بود، دیده که مردی خشمگین نگاه از و داشت درد بدنش

 و گذاشت شلوارش جیب در را سیگارش پاکت فرزان .برگشت فرزان سمت به کرد می باز را اتاق در که

  :کرد خوش جا هستی پیشانی روی عمیقی اخم اما زد لبخند
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  !گیرم می انتقام ...بیفته گیر شد باعث که آشغالی اون و تو از ...بیاد امین سر بالیی اگر ...فرزان - 

  :برد باال را فرزان ابروی لحنش

  ...چرا من -

  ...باشی گفته دروغ بهم اگر حالت به وای -

 فرزان کرد، صدا که را شمسی .کرد ترک را اتاق بلند های قدم با هستی و فرستاد بیرون را نفسش فرزان

 از شدن رد . داشت برمی پیوسته و کوتاه را هایش قدم باید .کند تمرکز تا بست را هایش چشم لحظه چند

 و سر را کارهایش تا داشت زیادی فرصت بعد !بود نردبان این از رفتن باال برای قدم اولین جریان، این

 سوق رفتن به را او و کرد کار به شروع ذهنش . بود دوباره ی انگیزه از پر کرد، باز که چشم . بدهد انحامی

  !داد می رخ شب همان باید که اتفاقی به .داد می

 

** 
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  چهارم فصل

 

 حامی های لب روی بیشتر لحظه هر لبخند .نشست آتنا ی گرفته گر های گونه روی حامی های دست کف

 ی قطره آخرین حامی شست انگشت .نبارید آتنا چشمان ابربهاری از اشک ای قطره دیگر و نشست می

  :کرد پاک چشمش زیر از را اشک

  ها؟ ...کنی می گریه شم می دیوونه که گفتم بهت -

 او و افتاد هم روی آتنا اشک از خیس های پلک .بچسبد آتنا پیشانی به اش پیشانی تا برد جلوتر را سرش

  .شد تماشا محو

 قهر بزنی، داد چی هر باشه، راحت خیالت که روزی اون .نباشم من که کنی گریه تونی می روزی اون تو -

 هنوز وقتی اما !من آتی صفره گرفتنت بغل احتمال که روزی اون ...پیشت بیام تونم نمی بگیری، تماس کنی،

 حاال ... شه نمی نه ...یاد می دستم کار حساب کردنت، نازک چشم پشت یه با ...یام می دنبالت نکرده قهر

  !دلم ِِ جان نکن گریه

 عسلی در غرق کوتاه، ی فاصله آن در تا شد باز آتنا چشمان .گذشت آتنا خیس های پلک روی ای بوسه

  .شود آتنا عاشق و خوشرنگ های

  .توام عاشق من که ...دختر بخند –
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 آتنا، تن میان نشسته سرمای برعکس .شد حلقه تنش دور حامی، های دست بار این و دوباره بست چشم آتنا

 مواج، بلوطی شاه موهای میان انگشتانش و چسباند سینه به محکم را آتنا سر .بود عشق حرارت از گرم او

 .بود برگشته آتنا ِِ جان طوفانی ساحل به هم باز آرامش .گشت شادی با رسیده، دریا به ماهی همچون

 ِِ هیجان از پر و منظم صدای .زد می پرسه ذهنش های داالن میان زشتی، کابوس تلخ طعم هنوز گرچه

 .خورد گره آهسته حامی بزرگ تن دور که ظریفش های دست .بود خوابش الالیی حامی، قلب های تپش

 یادش تازه .برسد کنارش زود قدر این حامی کرد، نمی هم را فکرش .شد بیشتر هم حامی های دست فشار

 حامی آغوش در خوابش، نخی شلوار و ی شرتت و نکرده شانه موهای با !است نشسته را صورتش حتی افتاد

 کمی عقب تر کشید. حامی بوسه اش را این بار روی پیشانی او گذاشت و پرسید:  را خودش زده خجالت !بود

 حالت بهتر شد؟  -

 آتنا سرش را آهسته پایین و باال برد. حامی موهای کنار شقیقه و گونه ی او را پشت گوش فرستاد: 

 خوشحالم خوبی.  -

 ببخش... سر صبح کشوندمت این جا...  -

 حامی با لبخند چشمکی زد: 

 اشکال نداره، عوضش بعد از دو هفته فراری بودن، یه بغل درست و حسابی کردمت!  -

آتنا باز خودش را عقب کشید. اما خنده ی حامی نگذاشت ژستش را حفظ کند و او هم خندید، حامی کمی 

 خودش را خم کرد تا هم قد آتنا شود: 

 یادت باشه این روزا رو آتنا!  -
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 اهن او، گفت:آتنا خیره به دکمه های پیر

 یادم هست! اما... هرچیزی سر جاش! عروسی بگیریم ... هستم خدمتتون!  -

 حامی با بوسه ای روی موهای او، بلند خندید:

 اصال عاشق همین کاراتم! از اول هم همین طور منو دنبال خودتو کشوندی!  -

 نفس عمیقی کشید:خوشبختی، آتنا سر باال برد . با دیدن لبخند زیبایش، حامی غرق در لذت 

 عاشقتم! عاشق خودت و همین کارات!  -

 دیر می شه.  شرکتمی دونم! بریم حاال بهت یه صبحونه بدم! منم باید برم  -

آتنا به نرمی بدنش را از میان آغوش او جدا کرد و راه افتاد. دیدن این همه تمنای عاشقانه میان چشم های 

حامی، آرزویش بود. او هم مثل حامی ، محتاج رسیدن بود. محتاج آرامشی که در آغوش گرمشان خانه 

 که هایی حرف و اهشخو از پر نگاه این .خواست می را حامی تن گرمای بدنش، های سلول تمام .داشت

 را دیشب که کابوسی و گذشته تلخ ی تجربه از بعد هم آن ...اوست برای همیشه حامی کرد، می مطمئنش

   ...بود کرده زهرمار برایش

 

** 

 

 : گذاشت آتنا پیشانی روی داشت، خانه ی پنجره به که نگاهی با را بوسه آخرین حامی
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  . دنبالت یام می اینا شش همون غروب ... شده دیر خیلی .دارم دوستت -

  :شد کشیده آتنا لبخند

  . منتظرتم ...باشه -

  :ایستاد صاف بعد و بوسید را آتنا ی شده شانه موهای بار این حامی

  ...خداحافظ -

 به و گرفت دستش از کرد، می درک را حالش خوبی به که آتنا .نبود هم ای چاره اما نداشت رفتن برای دل

  :کشاند خانه در سمت

  !که شد ناهار دیگه !شده دیرم گی می هم همش کنی می خداحافظی داری ساعته نیم !پررو بچه دیگه برو -

 و آتنا آلود اخم صورت به تا برگرداند هم را سرش کرد می باز را خانه در که طور همان و خندید حامی

  :برسد لبخندش

  ...کنی می بیرونم چرا حاال باشه -

  :کشید عقب را خودش آتنا و گذاشت کوچه آسفالت روی را پایش

  !بشکنیم رو حلقه  خرید طلسم این دیگه بار این .ها نکنی دیر !درم جلوی آماده شش ساعت سالمت، به -

 باشه نگران نباش! اینم می خریم!  -

  :کند باز را درش دو پرادوی در و بگیرد باال را هایش دست لبخند با حامی تا زد کمر به دست آتنا
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  !راستی راستی دیگه خداحافظ -

 جوان دو شدن رد و او حرکت از بعد .بود او روی آتنا ی عاشقانه و مشتاق نگاه و لبخند شود، ماشین سوار تا

 ماشین تا گذاشت گاز پدال روی را پایش هم حامی .رابست خانه در و شد داخل سرعت به حامی، ی اشاره و

 دیر هم آن از بیش خواست نمی اما رسد می ظهر تا بود گفته و زده زنگ پژمان به که این با .کند حرکت

 صدای با ساختمان قدیمی آسانسور در .شد شرکت ساختمان وارد که بود، دوازده ساعت نزدیک .کند

 به بار چند خودش و باشد قدیمی جاهای عاشق که این نه .بزند لبخند او تا شد بسته همیشگی پمگرو

 قدیمی آسانسور این به دلش اما کنند، عوض نوساز ساختمانی با را شرکت جای بود داده پیشنهاد هم پژمان

 صلوات با بار هر و کردند می استفاده ها بفروش و بساز که بود استانداردی بی های آسانسور از تر قرص

 .داد هل را چوبی باز نیمه در و شد پیاده پنجم، ی طبقه در آسانسور ایستادن با !شد می پایین و باال باید

  :برد تر دور گوشش از کمی را تلفن گوشی و زد لبخند دیدنش با شرکت منشی تنها قاسمی، خانم

  !جان این سهرابی اقای مهندس، آقای سالم -

 تا رسد می کارش به که کرد راحت را او خیال سر با و کشید عمیقی آه حامی بود، پژمان اتاق به اش اشاره

  :زد او به لبخندی و آمد بیرون اتاقش از لحظه همان محمد سر .شود صحبتش مشغول قاسمی خانم

  ...بذارین پخش فردا برای حسابداری، فرستادم شو پرینت .شد اوکی فردا سفارشای !مهندس سالم -

 یقه .ایستاد بود، رو به رو دیوار اتاق آخرین و دومین که پژمان اتاق جلوی . داد تکان سر فقط هم او به حامی

 لبخند .کرد باز را در و شنید را پژمان ی بله صدای .زد در به کوتاهی ی ضربه و کرد صاف را پیراهنش ی

  :کشید هم را او های لب پژمان،
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  !سهرابی؟ آقای هستین خوب !سالم -

 و چاق هیکل .انداخت سهرابی پیر و آلود اخم صورت به نگاهی چشمی زیر حامی .داد پژمان تنها را جوابش

 مبل روی سکوت در حامی .بود افتاده چین همیشه مثل غبغبش و بود گرفته را بزرگ مبل تمام بزرگش،

 به هم تا ایستاد و کرد جدا مبل از زحمت به را بدنش سهرابی بود، نگرفته جا درست هنوز گرچه نشست،

 :گفت پژمان .شود بلند پژمان راه هم اجبار

  ... داشتیم سهرابی؟ آقای کجا -

 :گرفت پژمان سمت به را اش اشاره انگشت سهرابی

  !کنم نمی کار جماعت باز دغل و دروغگو با من !بزرگتری که زدم تو به رو حرفم من -

 :کشید تر جلو را خودش حامی

  ....واقعا که دادم توضیح بار چند من .نیست دروغ سهرابی آقای -

 :کرد اش حواله بابایی برو سهرابی

  !نیست بازی بچه کار، که پدرت اون به گفتم اولم از !ندارم کار جوجه تو با دیگه من -

 :کشید کوتاهی نفس حامی

  ...گوش من توضیح به اصال شما .نیست کسی هم بچه -

 :گفت و گرفت پژمان به رو را اش اشاره انگشت .کند تمام را اش جمله او نگذاشت سهرابی
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 این دیگه بار یه اگر .خودت خاطر واسه فقط اونم .گم می دارم آخره باره این !حسینی آقا جناب کن گوش -

 مرحوم با رو رفاقتم قید کال کنی، بچه این و خودت مچل منو چک یه خاطر واسه و بیاد پیش ای قضیه جور

  !لبنیاتی ی کارخونه من واسه و گاوداری شما واسه زیاده که چیزی .زنم می بهم بهادرخان و بابات

 :شود خیره حامی های چشم به تا برگشت صورتش

  !نیست خبری بازی بچه از حداقل -

 با حامی !نگذاشت دنبالش پژمان افتادن راه و در سمت به سهرابی رفتن اما بگوید چیزی کرد باز دهان حامی

 می رفتار جور این سهرابی بود، شده نامزد آتنا با که ماهی یک این درنبود !  اول بار این .افتاد مبل روی آهی

 :گفت و نشست نفره دو مبل روی او کنار پژمان .انداخت هم روی را او های چشم پژمان ی خنده !کرد

  !حامی کنه کارت چی بگم خدا -

 :بگوید خنده با پژمان تا کرد نگاه فقط و کرد باز چشم حامی

  !نداشتی دردسر همه این االن گرفتی می دخترشو بابا -

 :شد بلند جا از و کشید پوفی حامی

  ؟!برم من یا کارخونه به بزنی سر ری می !کرد پیدا و گرده می آتو دنبال این ...بیکاری گویا تو -

 :برگردد جایش سر شده، تسلیم هم حامی تا کشید و گرفت او دست از پژمان

 من زد حرفی یه تازه ؟!ریزی می بهم چرا گرده می آتو دنبال که دونی می اگر تو !نکن ترش بابا خیال بی -

  !گاوداری بخواد دلت تا !دارم قبول خیلی
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 باال بار دویست حاال تا شاید که چک یه سر حاال .کردیم کار باهاش مدت همه این .شه نمی که دونی می -

 افزایش اتحادیه یهو چه ما به .شد دیوونه قیمت کردن اضافه سر اصال !کنه می کار چی ببین شده پایین و

  کرد؟ اعالم قیمت

 :گذاشت او ی شانه روی دست پژمان

 می !چیزاست جور این دنبال اصال نه و بزنه حرف خاطر این واسه که نداره قدراون نه سهرابی بابا، خیال بی -

  !گیره می بهونه کجا از دونی

 :خندید پژمان حامی ی خیره های چشم دیدن با

  !جونش کتی سراغ بری کنی ول رو آتنا منتظره هنوز کنم فکر -

  !همین .ست دیوانه -

 :نگذاشت پژمان اما شود بلند دوباره خواست می

  !نکن خالی پشتمونو حداقل افتادیم دردسر توی ، تو خاطر به که ما دیگه -

 :گفت زده، بهت حامی

 طوری اوضاع تازه .داریم دوست دیگرو هم ساله سه آتنا و من دونی می که تو ؟!ام کاره چی من پژمان؟ -

  !رفتم نمی این ی دیوونه دختر این دنبال سال هزار من نبود، هم آتنا .خیال بی این اصال .شدیم نامزد که شد

 :خندید بلند پژمان

  !شاخیه خودش واسه !خوشگلی اون به دختر چشه؟ !ای دیوونه -
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 :شد بلند جا از غیظ با حامی

  !هم تو ای دیوونه -

 روی را کتش عصبانیت با .شد خودش اتاق وارد و رفت بیرون اتاقش از او که خندید می همچنان پژمان

 روی داد ترجیح بعد و زد قدم را اتاق متری سه عرض عصبی .کرد پرت اتاقش ی نفره تک مبل دو از یکی

 آتنا پیام .بیاورد بیرون شلوارش جیب از را آن کرد ترغیبش گوشی، پیام زنگ صدای .بنشیند اش صندلی

  .بنشیند او لب روی هم باز لبخند تا عاشقانه های کلمه از پر همیشه مثل .بود

 .کرد می پاک ذهنش از هم را مسموم فکرهای تمام آتنا، با اش عاشقانه و صبح یاد .شد خوب دوباره حالش

 :گفت و زد چشمکی پژمان .شد باز در که بود آتنا پیام برای جوابی نوشتن مشغول

  دیگه؟ هستی .کارخونه سر یه رم می من رئیس آقای -

 :ایستاد و گذاشت میز روی را گوشی حامی

  .رم می من بذار -

  من؟ با نداری که کاری .رفتی تو ش همه هفته این .رم می من نه -

  گردی؟ برمی .باش مواظب برو نه، -

  .افتادن عقب سفارشا .شده چی ببینم بود، خراب دستگاه یه .میشه چی ببینم دونم نمی -

 :داد تکان سر حامی

  . برو باشه ... آره -
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 ، پژمان نبودن .بنویسد آتنا برای را پیامش ی ادامه تا نشست حامی . بست را در خدانگهداری با پژمان

 کار ی سابقه پژمان اما بودند، مدیر دو هر حاضر، حال در که این با .کرد می برابر چندین را او مسئولیت

 معروف لبنیاتی بود، نیامده دنیا به او هنوز که زمانی .بودند پسرعمو ها، آن های پدر .داشت بیشتری

 از زود خیلی پژمان پدر فرخ، گرچه .رساندند بزرگ ی کارخانه بعد و کارگاه یک به کم کم را پدربزرگشان

 روی سن، اختالف این اما .بود تر بزرگ او از سال دوازده پژمان .بگیرد را پدرش جای پژمان تا رفت دنیا

 و کند بازنشسته را خودش گرفت تصمیم هم او پدر پیش، سال .بود نگذاشته تاثیری هیچ ها آن دوستی

 او دانش با تاامروز که کاری .باشند شان خانوادگی میراث مراقب تا سپرد پژمان و او دست به را امور اختیار

  .بود شده انجام خوبی به پژمان، درایت و

 .کرد می کار جدید بستنی چند روی که شد می ای هفته یک .نکرد حس اصال حامی را ساعت یک گذشتن

 بررسی مشغول .آوردند می دست به محصول این از همیشه مثل خوبی سود دانست می و بود تابستان فصل

 محمد یا قاسمی خانم که این خیال به .خورد در به ای ضربه که بود جدید محصول بندی بسته های طرح

 عینک، های شیشه پشت از تا برد باال هم را او سر سکوت، اما شد باز آهسته در . گفت آرام را بله است،

 :برداشت را عینکش و نشست هم او لب روی لبخند .ببیند را نیکی خندان صورت

  !طرفا این از !خانوم نیکی به به -

 :بست را در و شد وارد نیکی

  خوبی؟ !نباشی خسته -

  یای؟ می کالس از نباشی؟ خسته هم تو .آره-
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 :نشست دیگر مبل روی خودش و کرد پرت مبل روی را اش کوله ، نیکی

  !نیست انگار که اونم !برم بابا با بیام گفت مامان نبود، خونه کسی !اوهوم -

 :داد تکیه صندلی به حامی

  ؟ بزنم زنگ خوای می .نه یا یاد می دونم نمی .نیست نه -

  شد؟ کی عروسی باالخره کردی؟ می کار توچی .زنم می زنگ بهش خودم رم می -

 :شود تر بزرگ اش گونه روی چال تا شد کشیده حامی لبخند

  !دیگه ماه آخر -

  گرفتی؟ باغ -

  .باشه خودمونی گفتیم !دیگه آره -

 وار شلخته کشی با سرش پشت را اش مشکی فر موهای .کشید سرش از را رنگش ای سرمه ی مقنعه نیکی

 پر صورتش دور تا کرد باز فرش موهای دور از را کش و کرد پرت کوله و مبل روی را مقنعه .بود بسته

 .شود

  ...آخی .کردی خوبی کار -

 :گفت کرد، می نگاه موهایش کردن مرتب برای نیکی کالفگی به که طور همان و کشید کوتاهی نفس حامی

  !ببین اینو جا این بیا نیکی -
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 :برگرداند را تاپ لپ حامی ایستاد، که کنارش .شد بلند جا از و کرد رها را موهایش نیکی

 کدومش طرحا این از نظرت به !بندی بسته .گردیم می کاور دنبال براش !جدیده نونی بستنی یه این ببین -

  خوبه؟

 :برسد نظر به صورتی ی غنچه یک شکل تا کرد جمع را کوچکش ای قلوه های لب نیکی

  ...ای قهوه این شکالتیه اگر ...خب -

  !تکراریه خیلی اما هست، شکالتی -

 :داد تکان سر نیکی

  .اوهوم -

  اما داد می نشان گرد را صورتش پر، و برجسته های گونه .بود کرده برابر دو را سرش حجم موهایش

 .افزود می صورتش زیبایی به و کرده تعدیل را گردی این بود، ساخته که زیبایی ی زاویه با فکش استخوان

 :گذاشت حصیری های کناره با سفید های طرح از یکی روی انگشت نیکی

  !بزنید روش شکالت عکس !خوبه اینم -

  !کنه اوکی اینو طراح برای بفرستم پس.بود همین نظرم خودمم .آره -

 :ایستاد صاف آهی با نیکی

  !بدین تغییر رو نونش هی حاال !دیگه قدیمه های نونی شبیه اینم !بستنی همه این !ها بیکارین -

 :داد جواب خنده با حامی
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  !ماست سود همونم کنن امتحان خوان می همه رو جدید محصول !همینه ما کار -

 اما کند، جمع را موهایش خواست می و برداشت میز روی از را مویش کش .انداخت باال ای شانه نیکی

 کنار جیب از را گوشی و انداخت میز روی را کش .کند تمام را کارش نگذاشت ، گوشی پیام زنگ صدای

 به توجه بی .نماند دور هم حامی دید از که نشست لبش روی بزرگی لبخند پیام، دیدن با .برداشت اش کوله

 :پرسید کنجکاوانه حامی .شد نوشتن مشغول او

  میدی؟ خبر بابات به -

 نگاه گوشی به بعد و او به لحظه چند .بماند خیره او به تعجب با رنگش میشی های چشم تا آمد باال نیکی سر

 :گذاشت کوله جیب در و برد پایین آهسته را گوشی .کرد

  .نشم کارت مزاحم ... اتاقش برم ...زنم می زنگ بهش االن رم می .... نه ... چیز -

  ...برگردی بگیرم آژانس خوای می اگر ...نیستی مزاحم نه -

 :برداشت را اش کوله و مقنعه نیکی

  .هستن ام خاله ی خونه هم ها دوقلو و موزشگاهآ رفته مامان .نیست خونه کسی ...بپرسم ازش برم ... نه -

 به و انداختن باال شانه جز هم او .رفت بیرون اتاقش از دیگری حرف هیچ بی نیکی و داد تکان سر حامی

 پشت را دبیرستان سال آخرین امسال .بود پژمان بزرگ دختر نیکی .کند توانست نمی کاری رسیدن، کارش

. حامی به صندلی تکیه داد و نگاهش روی دیوارهای اتاق کار کوچکش گشت. چه روزهایی  گذشت می سر

را با پژمان گذرانده بود! با یادآوری آرزوهای بچگی اش، لبخندش عمق بیشتری گرفت. به هیچ کدام 
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یک نمایشگاه بزرگ  نرسیده بود. دوست داشت پلیس بشود. بعد ها خلبان و در دوره ای هم دوست داشت

 ماشین داشته باشد! اما ... حاال به عنوان تک پسر خانواده ، شغل پدرش را ادامه می داد! 

 

آهی از سینه اش جان گرفت. از زندگی اش راضی بود. شاید حاال در این لحظه ، همین آرامش زندگی ، 

برای جان و تنش ، کافی و به اندازه بود. دستی میان موهایش کشید، سر تکان داد و باز تمام حواسش را 

 معطوف کارش کرد تا زودتر به اتمام برسد. 

 

** 

 

 

نبود! نمی دانیال  ه کرد . یک ربع از رسیدنش گذشته و هنوز خبری از نیکی لحظه ای به پشت سر نگا

را ببیند . برای همین حتی گاهی به پیاده رو و پشت سرش دانیال  دانست از کدام سمت می تواند ماشین 

هم نگاه می کرد. کالفه از بوق تاکسی که جلوی پایش نیش ترمز گرفت، یک قدم عقب تر رفت. هم از گرما 

، دانیال بود و هم از انتظار! از طرفی ذهنش چند دقیقه ی بعد را برایش دائم تداعی می کرد! رسیدنبیزار 

... همه چیز آن قدر زیبا بود که دانیال نشستن در ماشین گران قمیتش، صدای بلند آهنگ، حرف های خوب 

آن جا کشانده بود.  عصبانیت و ترس را پشت سر بگذارد. اصال بودن همین حال خوب بود که نیکی را به

 قرار گذاشته بود! ن پدر و مادرش استفاده کرده و با دانیال فرصتی که باز از نبود
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که از دور برقی که روی کاپوت بزرگ ماشین شاسی بلند افتاده با دست شال سبز رنگش را مرتب می کرد 

ایستادن ماشین جلوی  بود را دید! گل لبخند روی صورتش درخشید. یک قدم جلوتر رفت تا هم زمان با

 عینک آفتابی اش را باالتر کشید:دانیال  پایش، بتواند در را باز کند. رو به او، لبخند بزرگی قرار داشت. 

 چه طوری خانوم!؟ ببخشید دیر شد.  -

 کشید و همان طور که در را می کوبید؛ گفت:در هم انگار نیکی منتظر همین جمله بود. اخمی 

 خدا! مردم این قدر منتظر شدم. چه قدر بهت بگم باید سر وقت بیای!؟ خیلی مسخره ای به  -

با خنده به سمت خیابان برگشت و همان طور که ماشین را هدایت می کرد، دستش را عقب برد و تا دانیال  

خیلی زود دسته ی بزرگی از گل های رز سفید، رو به نیکی باشد! نیکی هیجان زده، دستش را از قفل کمربند 

 داشت و دسته گل را گرفت:بر

 وای اینا رو!  -

عینک افتابی را روی بینی اش گذاشت. دستی روی موهای یک دست مشکی اش کشید که پشت دانیال  

 سرش بسته شده بود. 

قابل شما رو نداره عزیز دلم! می دونی چه قدر می خوامت. اینا همه شون برات کمه. با من باشه، هزار تا  -

 کار دیگه می خوام کنم.... خوبم می دونی بلدم! 

صورتش به سمت نیکی برگشت. چشمکی زد و لبخندی پر از شیطنت روی صورتش نقش خورد. نیکی 

 شش فشرد:خودش را جمع کرد و گل ها را در آغو
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. می دونی چه قدر برام عزیزی... توی این دوماهه... اصال باورم نمی شه این قدر دانیال منم دوستت دارم -

 نزدیک هم شدیم. 

 سری تکان داد و با زدن راهنما، ماشین را به خیابان فرعی دیگری کشاند:دانیال 

لی خوشحالم. همیشه می گفتم باید یه جور آره منم باورم نمی شه. چه قدر همه چی اتفاقی بود. اما من خی -

عشقم رو خدا سر راهم بذاره که گذاشت. البته یه عشق غرغرو دارم که نمی ذاره من همه ی عشقم رو بهش 

 بدم. 

دانیال  نیکی سرش را پایین انداخت و خیره ی گل های سفید درون آغوشش شد. بعد از لحظه ای سکوت، 

 ر نیکی هم بلند شود:دستش را روی دست او گذاشت تا س

نیکی من خیلی می خوامت. خیلی دوست دارم زودتر بیام برای خواستگاری... هنوزم به نظرت شرایط مهیا  -

 نیست؟ 

 نیکی لبخند کم رنگی زد: 

 تونه بپذیره من توی این سن بخوام ازدواج کنم!  پدرم ... خیلی حساسه ... اصال نمیگفتم بهت که ...  -

 ابروی پهن مشکی اش را باال انداخت: دانیال 

همچین می گی سن که... البته می دونم کمه برات. اما من چی، دل من چی نیکی؟ چه قدر با پیام و این  -

 دور دورا با تو باشم؟ از اولم گفتم من اهل زندگی ام، اهل خونه و زن و بچه! 
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ند در دلش آب می کرد. آن قدر که تمام آرزو ، هزاران کیلو قدانیال سر نیکی باز پایین افتاد. حرف های

های او را هم عوض کرده بود! حاال نیکی به جای آرزوی خانم مهندس شدن، آرزو داشت یک زن خانه دار 

یک بار تا جلوی درش او را برده بود. خانه ی ویالیی در یکی از بهترین خیابان دانیال  باشد! در خانه ای که 

 های تهران! 

کمربندش را باز کرد تا بتواند راحت تر بچرخد. سر نیکی با این دانیال  ن ایستاد،ار خیاباماشین که کن

عینکش را برداشته و مستقیم نگاهش می کرد. صورتش جذابیت خاصی نداشت. دانیال  چرخش ، باال آمد. 

د. نه زیاد اما موهای بلندش به او می آمد. گاهی مثل امروز ته ریش کمی داشت که برای او جذاب تر بو

لبخند زد و دانیال  ، به نیکی و ظرافت بدنش می آمد! دانیال الغر بود و نه خیلی چاق و عضالنی. به قول

 دست نیکی را با آهی میان هر دو دستش نگه داشت: 

عزیزم، عشقم، بیا دیگه کمی جدی باشیم. من از دوریت دلتنگم. می خوام راحت باهات باشم. من به تو -

احترام می ذارم. اصال بهت گفتم اعتقاد منم همینه. یکی از دالیلی که دنبالت بودم همین نجابتت بود. این 

یه دختر مثل تو می خواستم. که  قدر دختر ول دور و بر من زیاده که ... خودت می دونی ازشون متتفرم. من

عشق اول و آخرم باشه . از زندگی پیش مادر و پدرم و غرهاشون متنفرم. از این که دائم این دخترای جلف 

 رو نشونم بدن و بگن ازدواج کن. 

زیر چانه اش نشست و نگذاشت نگاهش را دانیال  نیکی می خواست باز به گل ها خیره شود اما انگشتان 

 بگیرد:

نیکی هر جور تو بخوای. هر چیزی که پدرت بخواد فراهم می کنم. بهت گفتم هر چی بخوای مهریه، هر  -

 اجازه ای بخوای من بهت می دم. هر ضمانتی که پدرت بخواد قبول می کنم. 
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 نیکی به زحمت لب هایش را باز کرد: 

 یه سال تا کنکور هست. باید امسالم درس بخونم.اخه...  -

ر خواستگاری و نامزدی بی سر و صدا که مدرسه نمی خواد! من می خوام کنارت باشم. ها نیکی بابا یه قرا -

 ؟ بیام با پدرت حرف بزنم؟ 

 با اشتیاق سرش را جلوتر برد و ادامه داد:دانیال  نیکی آه کشید. 

 باشه نیکی؟" تو اصال چی کار داری! بذار من با پدرت حرف بزنم.  -

 اخه... می ترسم...  -

 سالمه!  یه پسر بچه نیستم! من بیست و هشت از چی می ترسی؟ بسپار به من. من که -

 نیکی سرش را تکان داد و با ناراحتی لب زد:

 همین یکی! ده سال از من بزرگ تری!  -

 ای بابا!  -

دستش را رها کرد و با دلخوری به سمت پنجره برگشت. دل نیکی توان رنجیدن او را نداشت. دست دانیال  

 روی آستین بلند پیراهن مردانه اش گذاشت و گفت:

... منظور بدی نداشتم به خدا. می گم می ترسم اینا رو پدرم بزرگ کنه. گفتم بهت چه قدر روی دانیال  -

 من حساسه. اگر مادرم تصمیم گیرنده بود من می گفتم اوکی هر چی می خوای انجام بده اما بابام.... 

 برگشت:یک باره به سمتش دانیال  
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 می ذاری من باهاش حرف بزنم؟ -

 رنگ از صورت نیکی پرید:

 کی ؟  -

همین امروز و فردا؟ بذار خودم تکلیفمو باهاش روشن کنم. اصال نمی گم ما همدیگر رو دیدیم. راستشو می  -

تو رو توی سوپرمارکت دیدم. دقیقا اتفاقی که افتاد همون روز رو تعریف می کنم که هر  ،گم . می گم یه بار

 یه کیک! دو تامون دست گذاشتیم روی آخرین دونه ی 

 هم اخم هایش کامال باز شد:دانیال  نیکی که لبخند زد، 

 یادته؟! بعدش می گم تحقیق کردم و حاال می خوام داشته باشمش!  -

 چشمانش را تنگ تر کرد و با کج کردن سرش گفت:دانیال  شانه های نیکی افتاد. 

می ذاری؟" تو بخوای هر کاری می کنم. بازم صبر.... ببین تو طاقت یه ربع انتظار رو نداشتی... من دوماه  -

 صبر کردم. بذار برم حرف بزنم باهاش! 

 نیکی آه کشان به حرف آمد:

بابام... یه طوریه.. می دونی خیلی حساسه به این چیزا. بهت گفتم که ... بهترین بابای . اما دانیال  نمی دونم -

 دنیاست اما سر من... با هیچ کس شوخی نداره. 

 صورت نیکی را نوازش بدهد: ش،سرش را جلوتر کشید تا نفس هایدانیال  



250 
 

م. هر کاری برای به دست عزیزم چون شما یه پرنسسی... باباتم اینو می دونه. اما من راضیش می کن -

 اوردن تو انجام می دم نگران نباش. 

انگشتش جلو رفت و دسته مویی که کنار صورت نیکی تاب می خورد را آهسته دور کرد. کنار گونه و شقیقه 

 هایش را نوازش کرد و چشم بست:

 بودن با تو آخرین آرزوی من توی دنیاست. بعدش ... دیگه هیچی نمی خوام..  -

 لبخند زیبایی داشت. رنگ گرفتن گونه های نیکی، لبخند او را هم کشید:کرد، نیکی باز  چشم که

 همیشه بخند. اصال من تازه فهمیدم خدا منو آفریده تا کاری کنم تو همش بخندی.  -

تجسم همه ی آرزوهایش بود. همه چیز داشت. دانیال  نیکی فقط در ماشین نبود! روی ابرها سیر می کرد. 

ویاهای نیکی را نگفته می فهمید. انگار واقعا خدا او را سر راهش قرار داده بود تا او مثل سابق همه ی ر

 خوشبخت باشد. 

آن دانیال  بعد از یک ساعت، زمانی که از هم جدا شدند، او یک شاخه ی رز سفید از دسته گل برداشت تا 

ه نیکی بتواند خودش گل هایش را نگه تا روزی ک داشته باشد،را مثل باقی دست گل های دیگر به امانت 

داد. گرچه همین که ماشین از جلوی چشمش دور شد، تمام او  دارد. نیکی هم شماره ی همراه پدرش را به 

، قابل حدس بود! ترسید اما کاری از دستش برنمی دانیال بدنش به لرزه در آمد! واکنش پدرش در قبال 

باشد. دانیال  دوست داشت با خیال راحت و بی استرس، همراه  آمد. ته دلش برای این گفتن خوشحال بود.

 حتی زیر نگاه های مراقب پدرش! 
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بود. اما خبری نشد. آن قدر دلهره داشت که پدر و مادرش هم متوجه شدند. دانیال  تا شب منتظر تماس 

شده، کمی وقتی بی جهت قفل گوشی تلفن همراهش را باز و بسته می کردند. پژمان با چشم های تنگ 

 سرش را پایین تر برد تا بتواند از رو به رو صوررت او را به خوبی ببیند:

 نیکی خوبی؟  -

آن حد که نیکی نشنود! منتها جواب ندادن نیکی ، نگاه های مشکوک تری را بین زمزمه وار گفت اما نه 

فرستاد و این بار او صدا پژمان و همسرش رد و بدل کرد. نازنین، موهای تازه کوتاه شده اش را پشت گوش 

 زد:

 نیکی ؟ کجایی؟ -

صدایش بلند تر بود. پسران دوقلوی هشت ساله شان، مشغول تماشای یک مستند در مورد ماشین های 

مسابقه ای بودند. صدای تلویزیون را با صدای مادرشان کم تر کردند و هر دو نگاهی به پشت سر انداختند. 

سرمه ای رنگ نشسته بودند! نازنین ابرویی باال انداخت . پژمان صاف روی جایی که آن سه نفر روی مبلمان 

 مبل نشست و صدایش زد و این بار نیکی با هراس سر باال کرد:

 بله؟  -

 پژمان نگاهی نگران و سردرگم به او و نازنین انداخت:

 کجایی عزیزم؟ چند دقیقه است همین طور داری گوشی خاموشتو نگاه می کنی!  -

 گوشی را نگاه کرد و بعد کنارش گذاشت:نیکی 
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 نه ... همین طور تو فکر بودم ... چیزی نیست که!  -

 نسکافه اش، به مبل تکیه داد: نازنین با برداشتن فنجان

 چه فکری؟ مشکلی هست؟  -

زنگ بزند. دانیال نیکی چشم به نگرانی های میان چشم های پدرش داشت. بند دلش پاره شد. نمی خواست 

چه کاری کرده است... محبت چیزی نبود که او کم داشته باشد. از نظر مالی هم او می فهمید ژمان پاگر 

همیشه مورد حمایت بود. پدرش شرکت را به خوبی اداره کرده بود. مادرش هم مدرس کارکشته ی زبان 

ری که خیلی ها، انگلیسی و آلمانی بود. رفاه،، همراه همیشگی نیکی شده بود تا او به این سن برسد. دخت

آرزوی شرایطش را داشتند! چه دوستان مدرسه که همه با وجود امکانات مالی فراوان، از بی توجهی و 

مشکالت ریز و درشت پدر و مادرشان رنج می بردند، و چه مادر و پدر هایی که با دیدن چنین دختر با 

 متانت، درس خوان و حرف گوش کنی، حسرت می خوردند! 

یت شده بود. تا حاال هم خوب جواب زحمات خانواده اش را داده بود. خط قرمز ها همیشه نیکی خوب ترب

مشخص بود. آن ها به هم فوق العاده احترام می گذاشتند. مخصوصا پدرش را عاشقانه دوست داشت. پژمان 

او را به  به او چندین برابر پسرها محبت می کرد. همیشه هم گفته بود، دختر است و نمی خواهد این محبت

 سمت مردهای دیگر بکشاند. 

نگرانی میان چشم های پژمان چندین برابر شده بود. نیکی به زحمت بزاق دهانش را قورت داد، گوشی را 

 محکم میان دستش گرفت و از جا بلند شد:

 من.... برم دیگه بخوابم. شب بخیر...  -
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 پژمان خواست چیزی بگوید، اما دست نازنین روی پایش نشست: 

 صبح باید بری کالس.. شبت خوش..  برو عزیزم، فردا -

دانیال  نیکی به زحمت خودش را به اتاق رساند. می دانست این حالش را باید بعدا توضیح بدهد اما وقتی به 

 ، همه موضوع این حال او را هم می فهمیدند. دانیال  فکر کرد، خنده اش گرفت ! مسلما با تماس

نوشت و فرستاد. دانیال  روی تخت نشست. قرار نبود شبها بهم پیام بدهند. اما دلش طاقت نیاورد. پیامی به 

دانیال  نرسید! بعد نیم ساعت ، به گوشی او از او خواهش کرد به پدرش زنگ نزند. اما هیچ پیامی از جانب 

امشب تماس نمی گرفت تا او با  زنگ زد و وقتی پیام خاموش بودنش را شنید، نفس راحتی کشید! حداقل

همان لحظه، پژمان، با چشم های در آمده و صورتی کبود شده،  دا برسد! غافل از این کهخیال راحت به فر

 گوشی تلفن همراهش را میان دستش می فشرد و به صحبت های زنی گوش می کرد! 

 

** 

 

که دانیال  اش خوب نمی ماند.  نیکی به زحمت بزاق دهانش را قورت داد، گوشی میان دست عرق کرده

 متوجه ی سکوتش شد، ادامه داد: 

 چرا بهم اعتماد نمی کنی ؟ من تا حاال کاری کردم که ناراحتت کنم؟ یا به نظرت آدمِ  ...  -

 نیکی پلک روی هم گذاشت و به زحمت لب های خشک شده اش را باز کرد: 
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 ... این چه حرفیه ؟ دانیال نه -

 پس حرفمو گوش کن. اگر تو باشی، پدرت بیشتر راه می یاد. اتفاقی نمی افته که باهم حرف می زنیم فقط.  -

 من از حساسیت های پدرم خبر دارم. دانیال  آخه... یعنی من می ترسم منو ببینه عصبانی تر بشه.  -

 کالفه پوفی کشید:دانیال  

اما وقتی بهش گفتم کی هستم ، خیلی آروم شد. خب گفتم  کدوم حساسیت؟ حقیقتش جا خورد بهش وای -

... اونم از خداشه دخترش دست یکی باشه که حداقل از نظر مالی تامینه! تو بی جهت می ترسی از پدرت. 

 ببینم صبح دیدیش؟ حرفی زد؟ 

 نیکی نمی خواست بیشتر از این ضعف نشان بدهد. احساس می کرد از پدرش هیوالیی ساخته و این را اصال

 دوست نداشت. 

 اون جوری نیست که بخواد دعوا کنه!  نه -

منم همینو می گم... حرفمو گوش کن. از جانب تو هم خیالش راحت باشه، همه چیز حله. اصال اگر دعوا  -

 هم کنه اون جا بهتره. با هم هستیم. 

 باشه... گفتی ساعت چند بیام؟  -

من باهاش ساعت دو و نیم قرار گذاشتم. تو می خوای یه نیم ساعت بعد بیا که ما یه کم حرف بزنیم؟  -

 خوبه؟ 

 نیکی نفسش را آهسته بیرون فوت کرد:
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 آره ... پس من سه اون جام...  -

 خیلی هم خوب. منتظرتم. اصال هم نترس. تو هم اگر منو دوست داری باید مثل من شجاعت داشته باشی. - 

 من تا آخرش پات هستم. هر اتفاقی بیفته هم کوتاه نمی یام. اینو مطمئن باش 

برای بار هزارم، قلبش را آرام کرده بود. باید تا فردا صبر می کرد و فعال تمام فکرش دانیال حرف های 

 دیدن پدرش بود! صبح او را ندیده بود اما مگر می شد شب را بهانه کند؟! 

د. بیشتر در اتاقش بود. رفتار طبیعی مادرش، قلب و ذهن او را هم آرام تر می کرد. تا شب هزار بار فکر کر

پژمان دیرتر از همیشه آن شب به خانه آمد. زمانی که مادرش با کمک او میز شام را آماده می کرد. نیکی 

شانه ی دل توی دلش نبود. سریع در آشپزخانه پناه گرفت اما جز چند خط اخم و بی حوصلگی پدرش هیچ ن

 دیگری نداشت! 

آن قدرخوب بود که پدرش هم کوتاه بیاید. می دانست تمام  دانیالبود.  دانیالدلش قرص شده بود. حق با 

 می پذیرد. پس بی جهت نگران بود!  شرایط پدرش را 

زیز معقول و ع دانیالآن قدر حالش بهتر شد که بعد از شام، به فکر دیدار فردا افتاد. هم باید جوری جلوی 

 جلوه می کرد و هم نباید پدرش را  حساس می کرد و از طرفی نشان می داد بزرگ شده است! 

بهانه ی بیرون رفتن فردا را با کمک شهرزاد، دوست صمیمی اش حل کرد. نازنین مخالفتی نداشت و ساعت 

 نزدیک دو هم پژمان به بهانه ی سر زدن به کارخانه، بیرون رفت. 

کت نبود. اما آن قدر دل شوره داشت که دو و نیم از خانه بیرون رفت. خوش حال فاصله ی زیادی تا شر

 بود که مادرش سرگرم کارهای اموزشگاه ست و زیاد درگیر او نشده بود! 
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به تاکسی تلفنی سر خیابان رفت و از آن جا ماشین گرفت. یک ربع زود تر به شرکت رسید. تمام تنش می 

قلبش شبیه یک تکه یخ ، درون سینه ی ملتهبش دائم ذوب می شد و باز یخ می لرزید و به عرق افتاده بود. 

 بست! 

عقربه ها قصد جانش را کرده بودند. انگار هر دقیقه یک ثانیه بود! سرانجام پنج دقیقه به سه، دیگر تحمل 

زنگ  نکرد! از زیر درخت زبان گنجشک بزرگی که با شرکت چند قدم فاصله داشت، بیرون آمد. برای زدن

 هم کمی معطل کرد و بعد انگشت لرزانش روی دگمه ی زنگ نشست. به آنی نکشید که در باز شد. 

نفس حبس شده ی سینه ی نیکی خیالِ  بیرون آمدن نداشت. سرگیجه پیدا کرده بود! حتی نمی توانست 

بلند قلبش اجازه ی قدم بردارد! از در گرفت و به سختی پایش را بلند کرد و تا وارد ساختمان شود. ضربان 

هیچ فکری نمی داد. چیزی نمی شنید و نمی دید. تنها مسیر را طبق عادت قبل، پیش رفت تا خودش را 

 جلوی در شرکت یافت. 

در نیمه باز بود. آهسته هلش داد و نگاهی به سالن کوچک انداخت. کسی آن جا نبود. چراغ ها خاموش 

ی تمام جانش را پر کرد. عقلش نهیب می زد یک قدم به عقب بودند و سالن تقریبا تاریک بود. ترس عجیب

میان چهارچوب اتاقی که از آن خندان دانیال  بردارد، اما قبل از آن که بتواند تصمیمی بگیرد، چهره ی

 پدرش بود، نمایان شد! 

 سالم نیکی خانم. خوش اومدی. -

، شبیه ظاهرش تغییر حامی ن و صداینیکی فقط خیره اش بود. چیزی این جا عجیب به نظرش می رسید. لح

اشت تا دو قدم بلند برددانیال فاحشی کرده بود! تی شرت مشکی رنگ را هیچ وقت تن او ندیده بود! 
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یش دستی کرد و در را زودتر بست تا پشت دانیال پ عقب تر کشید اما  نزدیکش برسد. نیکی خودش را

 نیکی به در بسته بخورد. 

تا نفسش بیرون بیاید و حرفی بزند. اما قبل از این که بتواند کاری کند، دیدن زن دهانش را بازو بسته کرد 

غریبه ای میان چهارچوب، بهتش را چندین برابر کرد. زن موهای امبره شده اش را باالی سرش دم اسبی 

 بسته بود. صورتش ظریف و زیبا بود . لبخندی ، لب های خوش فرمش را باال کشید و گفت:

 نبینمت ...  .حمید! تو می تونی بری..مرسی  -

بود. دوباره لبخندی زد . اما این بار شبیه لبخند های پر کی با تعجب به پشت سرش نگاه کرد. دانیال نی

 محبتش نبود! سرش را پایین برد و رو به صورت بی رنگ او، گفت:

 خوش گذشت باهات کوچولو! امیدوارم باقی شم به تو خوش بگذره!  -

از کرد و جلوی چشمان مبهوت او، شرکت را ترک کرد. در که بسته شد، نیکی به خودش آمد. به در را ب

سمت زن برگشت اما با دیدن مرد قد بلند و چهارشانه ی پشت سرش، بیشتر خودش را به در چسباند! مرد 

 طاس بود. با چشمانی که در آن تاریکی می درخشید! 

 زن دو قدم جلو آمد : 

 م، بیا ... همون طور آروم و رام که توی این مدت بودی! وگرنه خیلی بد می بینی! مثل بچه ی آد -

 نیکی عقب تر رفت . دستش را به در کشید تا بتواند دستگیره را بیاید: 

 شما ... شما کی هستی؟  -
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کم اما قبل از آن که بتواند دستگیره را پیدا کند، سایه ای از پشت سرش در آمد و دستان ظریفش را مح

گرفت تا او جیغ بکشد. گرچه صدا کامل از دهانش بیرون نیامد! دست بزرگ مرد، روی دهان و بینی اش 

 بود تا نفس هم کم بیاید! زن جلو تر آمد و رو به صورتش گفت:

 بهت گفتم معرکه نگیر! هر چی کم تر دست و پا بزنی، کم تر درد می کشی!  -

را ناباورانه خواست تکان بدهد اما دست های مرد قوی تر بود.  لبخند زن قلبش را از ضربان انداخت. سرش

زن اشاره ای کرد و دست های مرد عقب رفت. جیغ خفه شده ی نیکی سریع به دهانش رسید اما قبل از آن 

 که باز کامل بیرون بیاید، سیلی محکمی از دستان زن خورد!

بزنی هم کسی صداتو نمی شنوه! اما حوصله  گفتم بهت خفه شو احمق روانی! گرچه این جا ساعت ها جیغ -

 ی کولی بازی هاتو ندارم! 

مردی که پشت سر زن بود، یک قدم جلوتر آمد و همان موقع از اتاق صدای افتادن چیزی آمد تا مرد 

 سریع به داخل برگردد. زن هم راه افتاد و گفت:

 بیارش اینو اگر خواست صدایی در بیاره هم خفه اش کن!  -

ی روی گونه اش می سوخت. گیج و سردرگم با فشاری که مرد به بدنش آورد راه افتاد. هیچ وقت جای سیل

ا باید چه فکرش را هم نمی کرد در چنین شرایطی گیر کند. اصال نمی دانست می تواند چه کاری کند و ی

د. مغزش کمی کاری انجام بدهد. پاهایش تا دم در اتاق کشیده شد. همان موقع هم صدای خفه مانندی شنی

صدای خفه بیشتر شد. انگار کسی جیغ می زد در حالی که  دانیال با پدرش قرار داشت! به کار افتاده بود. 

دست های قدرتمندی جلوی دهانش را گرفته بود! با هل دوباره ی مرد، نیکی وارد اتاق شد. اتاق کار پدرش 
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بود. زن و مرد طاس، جلوی مردی ایستاده بودند که در حال تقال بود! مرد روی صندلی مدیریتی نشسته بود 

یرون آورده و کنار دیوار گذاشته بودند. مرد باز هم هلش داد. پایش به مبل تک نفره که از پشت میز ب

 برخورد کرد آخی از دهانش در آمد و سرجا ماند. 

می دانست روی صندلی پدرش نیست! بهت نمی گذاشت فکر بیشتری کند. زمانی که مرد و زن از جلوی 

پسرعمو و  حامی خیره شد!  حامی ز حدقه در آمده یجب به چشم های امرد بسته شده کنار رفتند او با تع

 شریک پدرش! پسری که همیشه برای او مثل برادر بزرگ تر بود! 

دست هایش را از پشت بسته بودند به صندلی. پاهایش را هم از باالی کفش بهم بسته بودند. روی دهانش 

 ین افتاده بود. کی و قلمدان پدرش روی زمبزرگی بود! کنار میز گلدان سرامی هم چسب

هم با دیدن او، از تکاپو افتاده بود. هر دو با ترس و بهت بهم خیره بودند. زن، به میز تکیه داد  و با  حامی 

 خنده گفت:

خیلی خوبه نه؟ یه دیدار خانوادگی عالی! البته هنوز مهمون داریم، اما وقت هست تا اومدن اونا، باید تا اون  -

 عزیز!؟  حامیکنیم! ها موقع ما خودمون رو آماده 

با نفرت و خشم سرش را تکان داد . صدایش بی مفهوم از پشت چسب بزرگ نقره ای رنگ ، بیرون  حامی 

می آمد. نیکی توان ایستادن نداشت. سرگیجه و ضعف امانش را بریده بود. به زحمت نفس کشید و بی توجه 

از همه زودتر به  حامی صدای گرفته ی  به دست های قدرتمندی که مچش را می فشرد روی مبل افتاد.

 گوشش آمد. بعد زن با خنده گفت:

 خوبه آروم شد! ولش کن اینو!  - 
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این آدم ها را مرد مچش را رها کرد تا دستش با درد بیشتری کنارش بیفتد. نمی توانست ماجرا را بفهمد. 

 نمی شناخت. 

 ایستاده بود، گفت: حامی زن رو به مردی که حاال کنار 

 فرزان! او چسب رو بکن -

 بلند شود: حامی مرد بی ثانیه ای مکث دستور را انجام داد تا صدای فریاد 

 اشغال عوضی داری چی کار می کنی؟  -

 باشد: حامی زن از میز فاصله گرفت. جلوتر رفت و کمی خم شد تا صورتش رو به صورت 

 دارم انتقام می گیرم! عوضی و اشغال هم تویی! بهت یه بار گفتم یادت رفته!؟  -

 غرید: حامی 

 دیوونه ی روانی. انتقام چیه؟ من چی کاره ام؟ چرا داری...  -

 ایتساد و از موهایش گرفت و کشید: حامی مرد طاس با یک حرکت پشت 

 خفه ! زر اضافه با من طرفی!  -

 حتی یک خط روش بیفته!  خوام نکن فرزان! نمی -

با سر به مرد دیگر اشاره کرد و او هم قرصی را از جیبش در آورد. مرد هیکل بزرگی داشت. طوری که به 

را نگه داشت و بی توجه به مقاومتش، قرص را داخل دهانش انداخت.  حامیراحتی با یک دستش دهان 
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 تمام پیراهن چهارخانه ی قرمز و سرمه ای  ریخت. حامی فرزان بطری آب را برداشت و آب را درون دهان 

 را گرفت و زن با لبخندی گفت: حامی خیس شده بود. مرد جلوی دهان  حامی

وقتی بهت می گم کاری رو نکنی، باید نمی کردی! بهت گفتم من فراموش نمی کنم. و  من هستی فاخرم! و -

 تنها راهی که آرومم می کنه ، انتقامه! 

بگوید. به جای زن، به نیکی خیره بود. با سر به در اشاره کرد. نیکی متوجه  سعی داشت چیزی حامی 

منظورش شده بود اما پاهاش انگار با میخ به زمین کوبیده شده بودند. دو مرد و زن هم متوجه ی اشاره ی او 

 شدند و به نیکی و نگاه بهت زده اش نگاهی کردند! هستی با خنده ی بلندی گفت:

 اسم. بی خود خودتو خسته نکن! اینو من می شن -

 :  و گفت صاف ایستاد. فرزان، سیگاری اتش زد و به دست هستی داد. هستی آهسته از کنار مبل ها رد شد

خب ... چون من گرفتارم و خیلی خیلی منتظر چنین لحظه ای بودم، بیایین کم کم شروع کنیم. مهمونای  -

 زشته ما آماده نباشیم!  ندیگه هم می رس

ر نیکی برگشت و دود سیگار را به صورتش فوت کرد. نیکی به سرفه افتاده بود و از پشت دود، صورت کنا

 هستی را به زحمت می دید. هستی با دو انگشت چانه ی او را گرفت و سرش را باال آورد:

ه دختر کوچولوی دوست داشتنی. نمی دونی اصال دیدن تو همه ی نقشه های منو عوض کرد؟ نمی دونی چ -

قدر خوشحال شدم با دیدنت و اون فکری که تو ذهنم اومد؟ نمی دونی تو باعث شدی من چه آرامش خیالی 

بگیرم! تو ... برگ برنده ی عزیز من بودی و هستی. یادت نره منو. دوست دارم همیشه به یاد داشته باشی... 

 منم اصال فراموشت نمی کنم. 
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و خشونت عجیبی میان چشم های این زن می دید. برعکس حرف ها، تن نیکی را بیشتر لرزاند. سردی 

 ظرافت ظاهری اش، به راحتی دو شیطان بزرگ نشسته میان چشمانش مشخص بود. 

 ستد:یاوادار کرد صاف ب، هستی را حامی صدای فریاد

 دست بهش نزن!  -

 هستی بلند خندید و  دست روی شانه های افتاده ی نیکی گذاشت:

 حتما رئیس! هر چی شما بگی... خوبه؟  -

 گذاشت تا جایی که می شد به عقب هل داد: حامی ایستاد . دست روی پیشانی  حامی فرزان کنار 

بهت گفتم از اول اصال حوصله تو ندارم. به خاطِر کار احمقانه ی تو یک ساله که درگیر این حال مسخره  -

 ایم! یه کار نکن خودتو و جد و آبادت رو بفرستم به درک که برای من یکی این آسون ترین راه حل ممکنه! 

 فرزان!؟  -

از شکستن  حامی ستش را عقب برد تا گردن صدای هستی، خشم میان چشم های فرزان را بیشتر کرد. اما د

 در امان بماند. گرچه آن قدر مهره های گردنش درد می کرد که توان نگه داشتن نداشت. 

 سرش را که به زحمت باال آورد، هستی، شال ساده ی صورتی رنگ را از دور گردن نیکی برمی داشت:

 با عشق ... با زیبایی موافقم. خشونت نه! من کال با خشونت مخالفم. من با آرامش....  -

و نیکی هم زمان بزاق دهانشان را قورت دادند. هستی کنار نیکی روی مبل نشست و آهسته سر شانه  حامی 

 های مانتو را از روی شانه های نیکی پایین برد: 
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 تو چه قدر ملوس و خوشگلی... خیلی ازت خوشم اومد. خیلی زیاد.  -

مانتوی جلو بازِ  شیری رنگش، تی شرت صورتی پوشیده بود. هستی دست  نیکی هیچ واکنشی نداشت. زیر

 دور شانه های نحیف او انداخت و در آغوشش کشید:

 عزیز کوچولوی من. بهترین فکر من .  -

سیگار از دستش روی سرامیک افتاده و آخرین دود هایش از کنار مبل بلند می شد. نیکی الل شده بود. نمی 

چه کاری دارند؟ هیچ چیز درک نمی  حامی بر است . این دو مرد و زن چه کاره اند و با فهمید این جا چه خ

کرد. تمام ذهنش در این مدت، مواجه شدن با پدرش بود. تمرین کرده بود چه بگوید. چه بخواهد. واکنش 

 های پدرش را یکی یکی بررسی کرده بود. ... پدرش حاال کجا بود؟ 

 چشمانش را بهم فشار می داد.  حامی تش را برگرداند. ، صورحامی صدای ناله مانند

 ولش کن... عوضی ... من... من ...  -

 فرزان یک قدم برداشت اما هستی نگذاشت کاری انجام بدهد:

 ولش کن فرزان! داریم خوش می گذرونیم . اوقاتمون رو تلخ نکن!  -

 فرزان عصبی غرید:

 میشه زودتر تموم کنی؟ وقت نداریم!  -

 از جا بلند شد: سر تکان داد و هستی

 آره ... چرا که نه!  -
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نیکی هنوز گیج بود، که دستش توسط هستی کشیده شد تا بلند شود. گرچه نتواسنت و اگر دست های هستی 

 رفت .  حامی نبود، محکم زمین می خورد. او را کشاند تا مبل دو نفره و تقریبا پرتش کرد. بعد به سمت 

تکان داد. حالش عجیب بود. نمی دانست چه چیزی خورده است اما کامش تلخ بود  سرش را به شدت حامی

انگار چرتش گرفته بود. نیکی که روی مبل افتاد، و معده اش می جوشید. در سرش احساس سبکی داشت 

 فریاد زد:

م که می ولش کن بذار بره... منو بکش. از من می خوای انتقام بگیری. من رفتم شهادت دادم .. بهت گفت -

 رم. 

به سختی نفس هایش را منظم کرد. فکرش دیگر خوب کار نمی کرد اما تنها هدفش نجات نیکی بود. از فکر 

 این که بخواهند نیکی را جلوی چشمانش بکشند، دیوانه می شد. نیکی دختر بهترین دوستش بود. 

 ولش کن بذار بره این دختر. این ... توی ماجرا نبود. من..  -

در میان باال می آمد. حالت تهوع پیدا کرده بود. هستی جلویش آمد و دست روی پایش  نفسش یکی

 گذاشت تا بدنش خم شود:

آروم باش پسر خوب! قرار نیست کسی رو بکشم که! اصال من نمی خوام خونی ریخته بشه. من آدم خوبی  -

ونه. اما ... توی احمق، حرف توی ام! بار آخر تهدیدت کردم که نری. گفتم اگر شهادت ندی، امین زنده می م

کله ات نرفت. حاال.. امین اعدام شد. زن و بچه ی اون اشغال هم رضایت ندادن ... من هر کاری کردم که 

 گند کاری تو رو بپوشونم، اما ... تو به حرفم گوش نکردی... 

 من دیدم اون آدمو کشت... حاال هم با من طرفی... می فهمی؟  -
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رفم! می دونی از یک سال پیش دارم به این روز فکر می کنم. به این که چه طور تو رو بکشم آره... با تو ط -

تا آروم بگیرم. بعد نظرم عوض شد. من ملکه ی فکرهای جالبم! خواستم با یکی تالفی کنم. سراغ نامزدت 

 رفتم اما... 

زل زد به چشم های ترسیده برگشت لحظه ای به صورت رنگ پریده و مبهوت نیکی خیره شد و بعد دوباره 

 ! حامی و مردمک های گشاد شده ی

این دختر تمام نقشه های قبلی منو بهم ریخت. فکرهای تازه ای به ذهنم اومد. فکرایی که بتونم انتقام  -

بگیرم ازت... می دونی... می خواستم کاری که باهام کردی که باهات کنم! امین، عشق من بود. تو عشق منو 

  با کمی چیزای جالب و جذاب دیگه!.. و من... عشق تو رو از تو می گیرم! البته ازم گرفتی.

خیره ی نیکی بود که صورتش از اشک خیس شده بود. نیکی خودش هم نمی دانست چرا گریه کرده  حامی 

 د:نالی حامی است. فکرش چیزی نبود، اما تمام بدنش از ترس می لرزید. 

ولش کن اونو... تو رو خدا ولش کن. من داییم پلیسه شما رو می گیره... نکن ... اصال منو بکش... نیکی رو  -

 ولش کن بذار بره ... 

 ، به صندلی تکیه داد: حامی . پایش را بلند کرد و بین دو پایهستی صاف ایستاد

خوب! یه انسان وظیفه شناس! آره ... حق  پسر خوب! پسر نازنین! پسرِ  عاقل ... تو یه انسانی... یه انسان -

 داشتی... حاال می خوام کاری کنم که بازم به وظیفه های انسانیت عمل کنی! 

 ، گفت:حامی فرزان آه کشان، سیگاری آتش زد. کالفه از کنار میز گذاشت . هستی رو به مرد پشت سر

 خب ... همه چیز رو آماده کنیم.  -
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د، اما بند دل نیکی با دیدن خنده ی شیطانی مرد پاره شد. خودش را روی فقط رد شدن مرد را دی حامی 

او را چون پر کاهی به آغوش کشید. بی مبل عقب کشید. مرد اما بی هیچ تعللی جلو رفت. با یک دست 

 توجه به جیغ نیکی، تی شرت را از سرش بیرون کشید! 

 فریاد زد:  حامی نیکی روی مبل پرت شد و بدن برهنه اش را در آغوش کشید. 

 داری چی کار می کنی؟  -

 هستی کنار ایستاد و گفت:

 می خواد یه حالی با این دختر خوشگل کنه! ما هم تماشا می کنیم!  -

 تقال کرد طوری که صندلی را هم با خودش تکان می داد: حامی 

 ولش کن اشغال کثافت.... ولش کن عوضی ... می کشمت ...  -

ن نیکی نشسته بود و فقط صدای جیغ های خفه ی نیکی می آمد. او تقال می کرد دست مرد محکم روی دها

و مرد سعی داشت شلوار جین تنگ را هم از پای نیکی در بیاورد. برخورد مدام پاهای نیکی به بدن و 

 صورتش مرد را عصبانی کرد تا چند کشیده ی پشت سر هم به صورت نیکی بزند. 

 خفه شو هرزه ی لعنتی...  -

 فریاد کشید: حامی 

 دست بهش نزن حروم زاده ... عوضی ...  -
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 بیفتد.اما تالشی بی فایده بود! شلوار جین آبی رنگ، از پای نیکی بیرون آمد تا بدن برهنه اش را روی مبل 

 تمام بدنش می لرزید. یکی از دستانش را با ترس و خجالت جلویش گرفت:

 تو رو خدا... تو رو .... خدا.... دست ... نزن.  - 

دنبال لباس می گشت. مانتویش زمین بود، می خواست بردارد اما زودتر مرد متوجه شد و با پا عقب برد. 

 بعد تی شرت گشاد آبی رنگ را هم از سر خودش در آورد تا بدن پر مویش جیغ نیکی را بیشتر در بیاورد. 

اد زد. فحش می داد و با تمام قوایش بدنش را به حرکت در می آورد اما در توانش هم هم پایش فری حامی 

 نبود! 

 ، آن ها را محکم گرفت و کشید:حامی برد و با تکان سر حامی هستی دست میان موهای 

صحنه ی قشنگیه! فکرشو می کردی این ذره بچه این بدنو داشته باشه!؟ االن می تونی یه فیلم پورن عالی  -

 نی! اونم زنده! ببی

 با صدای که از فرط فریاد و خشم خش گرفته بود، گفت: حامی خندید و 

 خفه شو ... ولش کن... دست بهش بزنی تیکه تیکه تون می کنم.  -

 را بهم بزند!  حامی هستی سرش را پایین تر برد تا عطر شیرینش، حال 

 خب ... بیا یه معامله ی قشنگ کنیم!؟ یه معامله ی دوست داشتنی! یه معامله که به نفع همه باشه! خب؟  -

نه می توانست این طور او را برهنه ببیند و نه می خواست از او چشم بردارد. هستی  حامینیکی هق می زد. 

 زمزمه کند: امیح که نگاهش را دیده بود، سرش را باز هم پایین تر برد تا کنار گوش 
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این گنده طور دو راه داری پسر خوشگل! یا می شینی روی این صندلی و همراه من، و نگاه می کنی چه  -

کارشو می کنه و از صدای ضجه زدن های نیکی جونت لذت می بری! یا این که .... خودت می ری ترتیبشو 

 می دی! 

 را یک باره پر کرد. فریاد زد:  حامی خون تمام صورت 

 خفه شو زنیکه ی روانی ...  -

 هستی صاف ایستاد، شانه ای باال انداخت و گفت:

 باشه، این راه  اولو دوست داره!  -

 روی میز لم داد و گفت:

 داوود کارتو کن!  -

مرد قهقهه ای زد و شلوارش را در آورد. نیکی جیغ زنان سعی کرد از جا بلند شود ، اما دست های قدرتمند 

 مرد نگذاشت. 

 بود!  حامی شد، اسم  ز میان کلمه های نامفهوم شنیده میتمام بدنش به رعشه افتاده بود و تنها کلمه ای که ا

 ضی ... دست بهش نزن. نکن عو -

فریاد می زد. با صندلی می پرید، اما هیچ اتفاقی نمی افتاد! هیچ راهی نبود. هیچ کس کمکش نمی  حامی 

واند از این مهلکه ی مسخره و خطرناک نجات پیدا کند. مرد که کرد. هیچ فکری در ذهنش نبود تا بت
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شلوارش را  روی مبل پرت کرد، کنار نیکی نشسته و او را بی توجه به جیغ ها و التماس هایش در آغوش 

 کشید. نیکی دست و پا می زد و داوود کالفه، شروع کرد به زدن نیکی! 

شاید از پشت این شیشه ها، فریادش به خیابان می رسید.  هر چه قوا داشت جمع کرد تا فریاد بکشد. حامی 

 شاید کسی به کمکش می آمد. کسی دنبالش می گشت ... 

 دست بهش نزن. . نکن ... آشغال عوضی ... دستامو باز کن!  -

هستی دست تکان داد تا داوود با نچی نیکی را رها کند. دختر ترسیده از روی مبل افتاد. بدنش را روی زمین 

 را می برید.  حامی ید و پشت مبل تک نفره پناه برد. صدای هق هق گریه اش نفس کش

 نکن عوضی ... خواهش می کنم نکن. با زندگی اون چرا بازی می کنی!؟  -

 هستی لبخند زنان آهی کشید:

گه ببین فرصت نداریم! تا بیست ثانیه بهت مهلت می دم. بعد از این اتاق من می رم بیرون و هیچ کس دی -

 نمی تونه جلوی این غول بیابونی رو بگیره! نگاه کن چه آماده ست!؟ 

 ز کننده ی داوود گرفت. هستی گفت:صورتش را از چهره و بدن مشمئ حامی 

تو بعدش باید شاهد باشی. شنیدی که این همه داد و قال هم تاثیری نداره. مو الی درز کارای من نمی ره  -

کنم. پس خوب فکر کن! یا خودت ترتیب این دخترو بده یا من میرم بیرون  پسر جون! می دونم باید چی کار

 و شاهد عشق بازی این دو تا باش! 

 بسته بود. فرزان کنار در ورودی اتاق بی حوصله ایستاده بود:  حامی چشمکی زد . بغض راه نفس را برای 
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 هستی وقت نداریم!  -

 تا بیست می شمرم! یک، دو ، سه ...  -

سرش را ناباورانه تکان داد. داوود از مبل بلند شد و به دنبال نیکی رفت تا او باز هم جیغ کشان  حامی 

 خودش را روی سرامیک بکشد. شالش را پیدا کرده و با آن کمی از بدنش را پوشانده بود. 

 چهارده، پونزده ...  -

 بزاق دهانش را قورت داد و به زحمت لب های خشکیده اش را باز کرد:  حامی 

 دستامو باز کن...  -

 هستی لبخند مغرورانه ای زد: 

 خودت می خوای ؟  -

از خشم می لرزید. تمام صورتش کبود شده و رگ گردنش به شدتی متورم شده بود که می شد  حامی نگاه 

هم زمان با  حامی دست نیکی گرفت و او را روی مبل پرت کرد،  تپیدن بی امان شاهرگش را دید. داوود از

 جیغ نیکی فریاد زد: 

 دست بهش نزن آشغالِ  عوضی ....  -

، به صورتش حامی گرفت تا نفس های پر حرارت حامی هستی جلوتر رفت، صورتش را جلوی صورت 

 بخورد:

 باید انتخاب کنی!  -
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 خودم... می خوام!  -

نیکی قهقهه زد و فرزان با نچی به سمتشان یان دندان های کلید شده اش در می آمد. کلمات به زحمت از م

 راه افتاد. نیکی که صاف ایستاد، رو به داوود گفت:

 بیا کمک کن!  -

هر لحظه منتظر باز شدن دست هایش بود. وقتی طناب را از دور صندلی باز کردند، به آنی ایستاد،  حامی 

 اما دست های قدرتمند فرزان و داوود از دو بازویش گرفت! فشار نتیجه ای نداشت! فریاد زد: 

 دستامو باز کن!  -

خیره بود و هق می زد،  امیح دست به سینه، پشت مبلی که نیکی گوشه اش کز کرده و با ترس به  هستی

 ایستاد:

به دستات نیازی نداری! ما همه ی کارا رو برای راحتی تو می کنیم! این دختر که آماده ست، االن تو رو  -

 هم آماده می کنیم! 

به خودش بیاید، دست داوود روی کمربندش نشست. گیج و متعجب بود. فکر می کرد با قبول این  حامی تا 

یش باز می شود و راهی برای فرار می یابد اما نبود. کمربندش را داوود با خشونت باز پیشنهاد، دست ها

 بدنش را تکان داد :  حامی کرد. 

 ولم کن روانی... دستامو باز کن ... نمی خوام این طور ... زود باش دستامو ...  -
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رافروخته ی فرزان نگاه می کشیده ای که فرزان به گوشش زد، برق از سرش پراند. با دهان باز به صورت ب

 کرد! 

خفه باش! احمق ! تو هنوز نفهمیدی نمی تونی کاری کنی؟ دست من بودی هر دو تاتون رو همین جا می  -

 کشتم و خالص! 

 به هستی چشم غره ای رفت:

 بازی تو زود باش تموم کن! فرصتی نیست!  -

را پایین  حامیداوود با اشاره اش شلوار هستی از برخورد فرزان خوشش نیامد اما می دانست فرصت نیست! 

تقال کرد اما کشیده ی چند باره ی فرزان، سرش را به درد آورد. فرزان از پشت هلش داد تا  حامی کشید. 

 او جلوی مبل به زحمت خودش را کنترل کند: 

 زود باش، یا کارتو کن یا بذار این االغ کارشو کنه!  -

 حامی اوود جلو آمد. نها سرش با وحشت تکان می خورد. دچسبانده و تنیکی خودش را به گوشه ی مبل 

لحظه ای چشمانش را بست تا با صدای جیغ خفه ی نیکی ، بازشان کرد. نیکی دوباره در آغوش بزرگ داوود 

بود. دیدن دست های داوود که روی بدن نیکی حرکت می کرد، حالش را بهم زد. تمام معده اش می 

اری انجام می داد؟ بدنش ناخود آگاه واکنش نشان داده بود. فرزان از گردنش گرفت و او جوشید. باید چه ک

 را کمی هل داد: 

 زود باش اشغال ...  -
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نبود. بدن نیکی را می دید که با اشاره ی هستی از آغوش داوود در آمد و  حامی دیگر هیچ فکری در ذهن 

یس و بی رنگ و روی نیکی رسید. نیکی خودش را کنارش افتاد. سفید، نرم و زیبا! چشمش به صورت خ

پناه برد. هستی کنار  حامی خواست عقب بکشد اما پشت سرش ، داوود بود . برای فرار از دست داوود به 

 زمزمه کرد:  حامی گوش 

 کارتو شروع کن ...  -

، مثل مغزش خشک شده بود. داوود جلویش بود و حامی از بازوی نیکی گرفت و روی مبل خواباند. دهان

 دائم رفتار های مشمئز کننده ای انجام می داد. 

ذهنش دیگر هیچ جای فکری نداشت. کاری نمی توانست انجام بدهد. این قدر همه چیز عجیب و پیچیده 

نفر و بعد شده بود که این طور بهم بریزد. آن تلفن مشکوک، آمدنش به شرکت و مواجه شدن با این سه 

 رسیدن نیکی ! 

دست داوود روی شکم و سینه ی نیکی می گشت. از حرص پایش را بلند کرد و محکم به پشت پای داوود 

 زد . فرزان از گردنش گرفت و تا به خودش بیاید، او روی بدن ظریف و لرزان نیکی بود: 

 عوضی وقت هدر نده ، کارتو کن!  -

یخ بسته بود. کاش این لحظه او می  شی صورتش بود. نفس هایپر از اشک جلو چشم های نیکی سرخ و

مرد. کاش بین انتخاب هایش، این یکی را هم می توانست انتخاب کند. کاش می شد ، قبل از آن که دیر 

 شود، می مرد... 
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 : فصل پنجم

 

شب پره ی کوچک باز هم بی وقفه دور المپ چرخید. تازه سقوط کرده بود اما هنوز جان داشت! سه دور... 

هفت دور... پانزده دور... مطمئن نبود که حشره هم مثل انسان ها سرگیجه می گیرند! اما انگار همین اتفاق 

 ر دیگر خبری از پرواز دوباره نبود! برای شب پره افتاد، به المپ داغ خورد و باز هم سقوط کرد. اما این با

کنار علف هایی که از باغچه بیرون زده بود، جان داد تا آه سردی از دهان حامی بیرون بیاید. عبث ترین کار 

ممکن برای آن لحظه اش بود. این که درگیر چرخه ی عمر کوتاه موجودی مثل شب پره شود! فکرش 

جانش را دوست داشت به جای قسمت های عجیب و زشت زندگی، درگیر شب پره شود. حشره ای که 

 برای عشقش گذاشت! 

 چه از دستش برمی آمد جز فکر کردن به شب پره؟ هیچ! 

 هفته چه کاری از دستش بر آمده بود؟ هیچ! دو مگر این 

این هیچ، از تمام درهای بسته ی زندگی اش، سخت تر بود. دری که می دانست قفلی اصال ندارد که دنبال 

باید یا می پرید که حتما نیاز به دو بال بزرگ داشت! یا همان  کلیدش بگردد. دری که در اصل دیوار بود!

 جا ادامه می داد ... 
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روزه ی سکوت گرفته بود. در اتاقش نشسته و در را کلید  هفته ی پیشآه دوباره روی زبانش گشت. از 

قربان صدقه کرده بود. جواب هیچ کس حتی دایی و مادرش هم را هم نداده بود. نه تهدید اثر کرده بود و نه 

 ... 

تازه انگار به عمق بد ماجرا رسیده بود. خودش را غرق شده می دید آن هم نه در دریا، در مردابی که بوی 

 گند و کثافتش همه را دور کرده بود! 

ساعت سه نیمه شب، در سکوت خانه ، مثل تمام روزهای بچگی ، از پنجره ی اتاقش روی ایوان خانه پرید و 

پله ی آخر نشست و زل زد به شب پره و تک المپ حیاط که هر شب روشن ط آمد. روی از آن جا به حیا

 می ماند. 

مغزش کار نمی کرد، او هم تصمیم نداشت، از آن کار بکشد! این چند روز به اندازه ی یک عمر، فکر کرده 

متوجه  فته ی پیشهبود. نه غذا خورده بود درست و حسابی و نه توانسته بود چشم روی هم بگذارد. و تازه 

 ی اصل جریان شده بود. زمانی که پدرش گفت، باید شرکت را بفروشند! 

زل زده بود به صورت شکسته و پیر پدرش، مادرش با گریه رفته بود برای این مصیبت باز هم اشک بریزد 

 و پدرش سعی کرده بود محکم بماند. آهسته گفت: 

 این به نفع همه ست... باید...  -

نگاهش می کرد و دید چه طور پیرمرد بغض را قورت داد . آه کشید و رفت روی تک مبلی داشت خوب 

که جایگاه همیشگی اش بود، نشست. تسبیح شاه مقصود سبزرنگ، میان انگشتانش می گشت . حامی همان 
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ن عوضی ها را پیدا می کرد. اصال همه حس تمام شدن. اصال برفرض دایی ، آلحظه حس غرق شدن داشت. 

 باور می کردند قصه ی عجیبش را ، اصال آتنا می بخشید. اصال پژمان... اصال نیکی ... 

قلبش درد وحشتناکی گرفت. دست روی سینه اش گذاشت و چشم بست تا بیشتر در تاریکی فرو برود. 

صدای نیکی... دست روی گوش هایش  گرچه نتوانست برای چند ثانیه بیشتر تحمل کند. چهره ی نیکی،

 گذاشت و چشم باز کرد: 

 خدایا...  -

با این درد چه طور زندگی می کرد؟ با این کابوس وحشتناک؟ کالفه از کاش های میان ذهنش، از جا بلند 

شد. اول خواست به اتاقش برگردد اما تحمل فضای بسته را دیگر نداشت. کارش از یک گوشه نشستن و زل 

ته بود. دوباره به تکاپو افتاده بود. قلبش تند می زد و سرش چون دیگی در حال جوشیدن، می زدن گذش

 سوخت. 

د. خیلی در حیاط کوچک پشت خانه به راه افتاد. آن قدر حیاط بزرگ نبود که قدم های بلند او را تاب بیاور

ا لب ایوان، یا پله ها و یا درخت و پیچ امین الدوله و گلیسیرین می رسید و دوباره ت زود به دیوار انتهایی

 سیب پر از بار حیاط می رسید و مسیر را برمی گشت. 

مثل شب پره شده بود! بی وقفه، انگار فقط باید راه می رفت. تا یک دفعه افتاد! یک قدم مانده به درخت، 

جمع  روی گل های ناز نشست. سرش بدجور درد می کرد و دوران داشت. نفس نفس زنان خودش را کمی

کرد تا به گل ها آسیب نزند، اما بی فایده بود. خواست بلند شود که دست های کسی به کمکش آمد! 
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هما بود. خواهرش از بازویش گرفت و ترسیده و متعجب چشم باز کرد. رو به رویش چشم های نگران 

 کشید:

 آروم بلند شو حامی ...  -

وقع رسیده بود. ایستاد و با کشیدن هما روی پله ها بدنش برای هما سنگین بود. اما کمک دست هایش به م

 نشست. هما با دست خاک روی شلوار او را تکاند و تی شرتش را مرتب کرد. 

 چیزیت نشد حامی؟ خوبی ؟  -

همه در این یک هفته، از او فراری بودند! هما هم مثل همه! هیچ کس نمی خواست با او چشم در چشم شود. 

 زمزمه کرد:  حتی مادرش و حتی دایی!

 خوبم ... برو ...  -

 اما هما نرفت، روی پله ی باالتر نشست. آه کشید و به جای او به آسمان نگاه کرد: 

 ببین ماهو حامی... چه بزرگه. کامله ..... نزدیکه انگار... یادته اولین بار تلسکوپ خریدی که ماهو ببینیم ؟  -

 سرش ناخود آگاه باال رفت. هما حق داشت. ماه ، روشن و زیبا می تابید! هما باز هم آه کشید: 

 چه قدر زود بچگی ها گذشت.  -

لحظه ای ذهنش رفت به سال های قبل اما خیلی زود باز هم درگیر شد. نیکی هم هم پای ان ها بچه شده 

 بود! 

 شانه های افتاده ی او گذاشت و به آرامی گفت:رویش را به سمت مخالف برگرداند. هما، دست روی 
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تو ... همیشه منو حمایت کردی... مثل اسمت ... برای من یه حامی بزرگ بودی. همیشه ... چه بچگی و چه  -

االن منم جبران  ن ازت کوچیکترم. اما... اجازه بدهبعدها... حتی جلوی مامان و بابا هم هوادار من بودی... م

 حمایت کنم. کنم. بذار من از 

پوزخندی بی آن که حامی بخواهد روی لبانش نشست. هما بوسه ای روی موهای بهم ریخته ی او گذاشت و 

 گفت:

 با خودخوری کردن چیزی درست نمی شه حامی. تو .. مردی نیستی که بخوای با این چیزا از پا در بیای...  -

 و قفل سکوت از لبانش کنده شد !حرف برایش به قدری سنگین بود،که با اخم یک باره برگشت 

 چی داری می گی تو؟ می شه پاشی بری؟  -

 هما جدی صاف نشست:

 نه! می خوام بمونم. می خوام باهات حرف بزنم. می خوام باهام حرف بزنی.  -

 من با تو و نه با کسی حرفی ندارم ...  -

 هما خودش را جلو تر کشید و دست حامی را گرفت:

 هفته یه نگاه بنداز. انگار زلزله اومده. همه چیز بهم ریخته.  شه. خودت به این دو ی این طور نمیحام -

 حامی از روی پله بلند شد :

 انگار خودم نمی دونم... برو گفتم هما االن حوصله ی ...  -
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راه افتاد و هما به آنی پشت سرش رسید . از دستش کشید تا صورت عصبانی حامی جلویش باشد. گرچه 

خودش هم چیزی از حامی کمتر نداشت! چشمان زیبای تیره اش زیر نور کم المپ و ماه، از خشم و نگرانی 

 می لرزید. 

م. اصال ... مثل یه کابوسه... اما حامی این راهش نیست... همه مون شوک زده ایم. همه مون باور نمی کنی -

 ... بدبختی نیست! می فهمی واقعیه حامی! 

 عصبانیت باعث شد تن صدای حامی باالتر برود: 

 مگه من کورم؟ ها؟ فکر کردی خرم؟ می دونم چیه ...  -

 هیس خواهش می کنم.  -

دیوار انتهای خانه  . خودش را عقب کشید و بهحامی دست هما را که روی لب هایش نشسته بود؛ پس زد

پناه برد. هما نگاهی به خانه ی غرق در سکوت و تاریکی انداخت. بعد باز جلوی حامی ایستاد اما قبل از آن 

 که لب باز کند، حامی گفت:

 برو بگیر بخواب! اصال تو این جا چی کار می کنی؟ برو سر خونه زندگیت!  -

 گفت: هما وا رفت، سرش را کمی پایین انداخت و آه کشان

 زلزله خونه زندگی منو هم ... آواره کرده ...  -

قلب حامی سوخت. هما یک سال پیش با پیمان ازدواج کرده بود. برادر کوچک تر پژمان! سر هما باال آمد تا 

 چشم های پر از اشکش اخم های حامی را بیشتر در هم بکشاند:
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دیدم اول داری دنبالش می ری... گفتم ... گقتم همه چیز درست می شه. دایی بود... اما... وقتی ... دو شب  -

 پیش رفتم خونه ی ... 

 سرش پایین افتاد مثل شانه های حامی... هما هق زد: 

 تو هم نم .فهمیدم ... مصیبت خیلی بزرگ تر از این حرفاست... دلم طاقت نیاورد... اومدم باهات حرف بز -

 درو بستی رو به خودت... حرفای مامان و بابا رو که شنیدم... 

 یک قدم جلو تر رفت و دست های یخ بسته ی حامی را میان دست لرزانش نگه داشت:

حامی، من کنارتم... من ... خواهرتم... من ... می خوام کنارت باشم. حمایت کنم ازت. من... می دونم هر  -

 چی می گی راسته.

 رش را تکان داد و تصحیح کرد:س

 یعنی ... همه می دونن... اما...  -

 چشم های حامی می سوخت. لب هایش با بغض کمی برگشته بود تا دل هما بیشتر برای این حالش بسوزد

چه فایده داره هما؟ اصال... همه باور کنن. من... هیچی تغییر نمی کنه. همه چیز هست. نمی تونم زمان رو  -

 ... 

درگم و کالفه سر تکان داد و خواست دستانش را از میان دست های هما در بیاورد، اما او محکم تر سر

 گرفت:
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حامی تغییر نمی کنه. اینو بفهم. من اینو فهمیدم! تمام این هفته درگیر بودم که بگن تو بیگناهی ... می دونی  -

ناهیت می گردم! تو حتما بی گناهی... مهم حامی ... از خودم بدم اومد. دیدم بهت شک دارم که دنبال بی گ

 نیست قصه چه طوره... مهم اینه تو بی گناهی ... 

یک قطره اشک از چشم چپ حامی سقوط کرد تا بند دل خواهرش هم پاره شود. هق زد و با انگشت قطره را 

 از روی گونه ی حامی برداشت:

... آب شدی حامی... از بین داری می ری... ببین تو  نکن با خودت داداشم ... خودتو از بین نبر... این هفته -

ر نیستی . جان . من قبولت دارم. می دونم تو مقصموهات چند تا موی سفید در اومد؟ حامی من باورت دارم

هما، جان مامان و بابا، آروم باش. منطقی باش... االن دیگه مهم نیست چرا شده. االن باید دنبال حل ماجرا 

 باشی... 

 قطره ی دیگر را خود حامی با دست رها شده اش پاک کرد و با انزجار گفت:یک 

 حل ماجرا؟ کدوم حل هما؟ جلوی من یه دیواره ... چی کار می تونم کنم جز کوبیدن سرم به این دیوار...  -

سرش را با حرص تکان داد. هما دست دیگرش را هم رها کرد و این بار صورت داغ و کبود شده ی حامی 

 با دستانش قاب گرفت:را 

همه چیز بدتره ... گاهی آدم نمی تونه تنهایی از پس کارش بربیاد.... گوش کن حامی... با نشستن تو اتاقت  -

باید کمک بگیره می شنوی حامی؟ این اتفاق افتاده. به هر دلیل... به هر صورت... االن باید ببینی تو چه 

 اوضاعی هستی... باید بلند شی حامی... 
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بلند بشم؟ من غرق شدم هما. من مردم. من چه جور دیگه توی روی مادرم نگاه کنم ها؟ چه طور به  -

 چشم های تو دیگه زل بزنم هما؟ من مردم .. من نابود شدم هما... 

 هما سر تکان داد و سعی کرد محکم تر صورت او را نگه دارد:

 بمیری! تو زنده ای... نه غرق نشدی حامی ... بچه نباش... وقتی غرق می شی که  -

 می خوام بمیرم...  -

 تو غلط می کنی بمیری! دیگه نگو! تو حق نداری بمیری، مگر اون که وقتش برسه.  -

 حامی نالید:

 وقتشه هما... من بمیرم ... هم چیز ...  -

کشیده ای که هما محکم به صورتش زد، در جا خشکش کرد! اصال متوجه نشد کی دست هما از صورتش 

محکم روی گونه اش نشست. هما با اشکی که از چشمش چکید و عصبانیتی که صدایش را می  ا شده وجد

 لرزاند، رو به صورت او با صدای بلندتری گفت:

 خفه شو حامی! دیگه نمی خوام یه کلمه هم بشنوم!  -

صدای تق کوتاهی از خانه رسید. دری حیاط باز شد و حامی توانست قد کوتاه مادرش را تشخیص بدهد 

 روی ایوان لحظه ای ایستاد و بعد به خانه برگشت. 

تمام مدت هما به او زل زده بود. زمانی که در بسته شد، حامی هم به صورت غرق در اشک هما خیره ماند. 

 هما گذاشت و اشک ها را از روی صورتش پاک کرد. هما هق زد:  این بار او دستش را روی صورت
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تو رو خدا حامی... همه نگران توایم... همه دوستت داریم. این فکرا رو بریز دور. با مردن اگر چیزی حل  -

می شد، خیلی ها خودشون رو می کشتن! اصال خدا شانس دوباره زندگی می ده به ما تا ما بتونیم جبران 

 فهمی حامی؟ تو رو خدا از این حالت بیا بیرون. از این همه خود خوری... کنیم. می 

حامی سرش را با یأس تکان داد اما هما دست بردار نبود. از دیروز که آمده بود تصمیم داشت هر طور شده 

دست حامی را از روی صورت خیسش برداشت و با او حرف بزند و بیرون زدن حامی بهترین وقت شد. 

 ت:محکم گرف

حامی باید بشینی دو دوتا چهار تا کنی. باید فکر کنی چی کار می شه کرد . دایی هم می دونی پشت  -

ماست. داره می گرده ... حتما اون عوضی ها رو می گیره... حامی من تا حاال چند تا مراجعه کننده داشتم که 

اع تو رو داشتن. همه شون تو فکر بهشون تجاوز شده... می دونم داستان تو متفاوته اما... اونا هم اوض

خودکشی بودن اما واقعا خودکشی درست بود؟ اونا تقصیر ندارن. باید دوباره زندگی کنن. یه اتفاقیه که 

 افتاده..

 حرف زدن ازش آسونه...  -

نه اتفاقا خیلی هم سخته حامی... من روانشناسم! می دونم االن حالت چه طوریه. حق هم بهت می دم. اما  -

 گم این دیوار نیست حامی. اینم دره! کلیدش شاید سخت باشه اما...  می

 به خدا دیوار می بینم هما... خیلی هم بلنده...  -

 هما راضی از آرامش ولو کاذب حامی، لبخندی زد که به صورت پر اشکش نمی آمد:

 آره دیواره... حق داری ! خیلی هم بلنده!  -
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 داد:حامی لحظه متعجب شد . هما ادامه 

خودت نمی تونی بپری حامی... اما... اگر یکی برات قالب بگیره! یکی از باالی دیوار دستتو بگیره ... اگر  -

 کمک کنیم می تونی! 

 حامی همچنان با بهت و ناباوری خیره ی صورت او بود. هما بوسه ای به پشت دست حامی زد و گفت:

هری که خیلی دوستت داره، گوش کن. و هم ... از طرف فقط می خواستم همینو بهت بگم. هم از زبون خوا -

یه روانشناس. خودت همیشه بهم می گفتی من مثل خیلی از روانشناس کشکی ها نیستم! می گفتی بلدم. می 

 گفتی از اولم بلد بودم ذهن همه رو بخونم! به حرفای همه گوش کنم. یادته؟ 

 هم لبخند زد: زود. هما باه صورت او دوخته شده بچشم های معصومانه ی حامی ب

خواهش می کنم. گوش کن. من حالتو درک می کنم. اما با خودت رو حبس کردن، هیچ مشکلی حل نمی  -

شه. فقط جسم و روحت رو آزار می دی. کاری که نباید خودت کنی! تو هیچ کار بدی نکردی که مستحق 

. پاشو... من ، بابا، مامان، دایی و ... همه چنین عذابی باشی. پس بی خود خودتو رنج نده. مرد باش حامی..

 اونایی که فکر می کنی دوستت دارن، پشت سرت هستیم... 

پاهایش دیگر توان ایستادن نداشت. بی توجه کنار باغچه ای که پیچ ها در آن جا خانه داشتند ، نشست. هما 

 و جلوی او روی پا نشست:اول نگرانش شد اما دیدن چشم های خیره اش، او را آرام کرد. آهی کشید 

 دستتو بده به ما ...  -

 .. همه رو از دست دادم!احساس می کنم .... چیزی ندارم برای درست کردن... آتنا. -
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 هما باز هم آه کشید:

 بهم کمک می کنیم داداش... همه چیز درست میشه...  -

 هیچ چیز مثل روز اولش نمی شه اما!  - 

ر نیست مثل قبل بشه. تو باید دیدت رو تغییر بدی... باید درک کنی که تغییر این مهمه! آره هیچ چیز قرا -

 کرده . این خیلی خوبه. فکر باید کنیم که با این تغییر چی کار می شه کرد. 

 از جا بلند شد و دست حامی را هم گرفت:

 پاشو ... بریم استراحت کنیم کمی...  -

، نگذاشت از همراهی خواهرش کوتاهی کند. روی ایوان،  حامی قصد انجام دادن نداشت اما کشیدن دستش

 هما گفت:

 بریم آشپزخونه یه چیز درست کنم...  -

 اما حامی به سمت پنجره ی باز اتاقش رفت:

 نه ... می خوام... بخوابم...  -

ه بود. کرد او به راحتی بخوابد اما حرفی نزد. تا همین جا هم خیلی خوب حامی همراهی اش کرد هما باور نمی

زمانی که حامی از پنجره به داخل اتاق رفت و پنجره بسته شد. آهی روی زبان هما نشست. مطمئن نبود 

موفق شود اما... باید کاری می کرد. دو هفته برای همه کافی بود تا از شوک زدگی بیرون بیایند.گرچه هنوز 

 ش کنند! هم همه از یاداوری اتفاق افتاده شرم داشتند و نمی خواستند باور
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** 

 

 

حامی به زحمت سر باال کرد . تعریف دوباره ی ماجرا آن هم جلوی آدم های جدید، چیزی از شکنجه کردن 

کم نداشت. نگاهی به چشم های دایی اش انداخت و با نگرانی و غم نگاهش می کرد و بعد باز به میز شیشه 

 ای جلوی پایش زل زد: 

 من جز این دو بار هیچ وقت ندیده بودمش...  -

بازپرس امینی ، نفس کوتاهی کشید و به صندلی تکیه داد. جای سرگرد وارسته، دایی حامی نشسته بود. 

حامی قبال او را مالقات نکرده  و این اولین دیدارشان بود. بازپرس، دستی میان موهای کوتاه و جوگندمی اش 

 کشید و گفت:

اون قتل بودم. همه چیز هم به خودکشی شبیه بود. جز قاتلی که دستگیر شد! امین، همون  من بازپرس -

قاتل دکتر بهرام، توی هیچ بازجویی حرف نزد. پسر عجیبی بود. تنها جمله ای که ازش شنیدم، این بود که 

 باید دکتر رو می کشت. 

 سرگرد وارسته گفت:

 تحقیقات شما چی؟  -
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 داخت:بازپرس شانه ای باال ان

با سکوت امین خیلی چیزا الینحل موند. ما توی تحقیقات محلی متوجه شده بودیم که امین یه خرده فروش  -

 مواد بود. اما ... 

 دوباره خودش را جلو کشید و با قرار دادن آرنجش روی میز انگشتانش را در هم قفل کرد:

 خودشو انداخته بود زیر قطار مترو!  توی همون تحقیقات، متوجه خودکشی عجیب خواهرش شدیم. دختره -

 سرگرد وارسته انگار خبر داشت اما حامی با بهت سرش را باال اورد. بازپرس ادامه داد:

 خواهرش برای همین دکتر بهرام کار می کرده!  -

 سرگرد وارسته، سرش را آهسته باال و پایین کرد:

 یه انتقام مسخره!  -

 فاقی که االن افتاده، به خاطر انتقام نبوده!؟ مگه اتهمه چیز همینه محمد جان!  -

 حامی سرش را پایین برد و سرگرد وارسته گفت:

آره .. اما نمی فهمم بازم ربطشون به امین چی بوده؟ هیچ ردی ازشون نیست. اون موقع هم شما ردی پیدا  -

 نکردین؟ 

خب... با گزارش تهدید شما، ما بیشتر دنبال زندگی امین رفتیم. تنها اما اشاره هایی بود از دختری که چند  -

بار با امین دیده شد. اما دیگه هیچ نشونی ازش نبود. نه اسمی، و نه حتی تصویری! بعدم خب... تو زمینه ی 

 و ... همه چیز منطقی بود!  کار ما، پرونده تکمیل بود! ما شاهد داشتیم. قاتل حرفی نداشت
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 امین از دکتر انتقام خواهرشو گرفت. شاید .. یعنی مطمئنی اون خودکشی بوده نه قتل؟  -

 بازپرس با جدیت سرتکان داد: 

آره اون خودکشی بوده. پرونده شو گرفتم. حتی فیلم لحظه ی افتادنش رو هنوز داشتن. مدت زیادی  -

می ره سمت انتهای قطار و همون لحظه که قطار وارد ایستگاه می شه،  نگذشته بود ازش. دختره خیلی عادی

 دو قدم بلند برمی داره و ... 

 سرگرد وارسته خودش را از روی مبل کمی جلوتر کشید خیره به چشم های همکار میانسالش گفت:

 گزارش پزشکی قانونی چی؟ تجاوز توش نبوده؟  -

... ممکنه قبال بوده . شما خودت حتما بارها با چنین دخترایی مواجه نه ... چیزی از این بابت نبوده... اما -

شدی که ازشون سواستفاده می شه. دختره احتماال افسردگی پیدا م یکنه. یا شاید داشته. ببین من گذشته 

 ه که سر همین مرده. مادرشونم با شون رو در اوردم، خیلی اوضاع خوبی هم قبال نداشتن. پدرشون معتاد بود

وختگی فوت شده. کال چیزی که یادمه زندگی فوق العاده داغونی داشتن. می خوام بگم امکان خودکشی س

خیلی بیشتر از قتله. یه مورد دیگه هم اینه که زندگی دکتر بهرام رو هم بررسی کردم. یه پرونده ی اتهام به 

یه سری موردای مشکوک دیگه هم تجاوز داشته که البته تبرئه شده. هیچ مدرکی نتونسته شاکیش ارائه بده. 

 بوده که... حدس ما رو تبدیل به یقین کرده تو این زمینه! 

سرگرد وارسته با آهی به مبل تکیه داد. وضع حامی همچنان به همان صورت بود و به میز خیره مانده بود. 

رد کمک های می خواست کاری کند، تمام تالشش را هم کرده بود، اما... فعال هیچی نداشت. فکر می ک
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بازپرس امینی، دوست قدیمی اش که از شانس بازپرس پرونده ی قتل دکتر بهرام فرهادی بود، می تواند راه 

 گشایی باشد اما در آن لحظه هیچ نداشت. بازپرس که نگاه نگران دوستش را دیده بود، رو به حامی پرسید:

 ی، فامیلی، شغلی ؟ هیچ چیزی تو حرفاشون نگفتن که بشه به نکته ای رسید؟ اسم -

 حامی حواسش نبود تا سرگرد امینی به بازویش بزند اما با باال آمدن سر حامی، خودش جواب داد:

 اون جور که حامی تعریف کرده. بار قبل هم همه چیز رو گفت اما چیزی پیدا نکردیم. فقط... نه.  -

 با تردید نگاهی به چشم های مایوس حامی انداخت و بعد آرام گفت:

منتظرم حالِ  ... نیکی خوب بشه... ما هنوز نمی دونیم اون چه طور رسیده بود به شرکت. کی اونو کشونده  -

 اونجا... 

یخ کرد. حالت تهوع داشت. از جا یک باره بلند شد تا بازپرس و سرگرد با نگرانی نگاهش  حامی سینه ی 

 د:کنند. دست روی سرش گذاشت و به سمت در رفت. سرگرد صدایش کر

 کجا می ری حامی؟  -

لحظه ای با تردید دستش روی دستگیره ماند اما نمی توانست. ضربان قلبش باال رفته بود و تمام تنش می 

 لرزید: 

 من... می رم ... حیاط...  -

 سرگرد با آهی سر تکان داد:

 برو ... اما ... بیرون از کالنتری نرو.. کارت دارم .  -
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 ج شد. زمانی که سرگرد برگشت. بازپرس با افسوس از روی صندلی بلند شد:حامی بی معطلی از اتاق خار

باید رسمی تر برخورد کنی! این وظیفه ته. تو می دونی داری روزهای خوبی رو پشت سر می ذاری. اگر از  -

 دستشون بدی، هیچ وقت نمی رسی به اونا! 

 سرگرد امینی چشم بست و سرش را به مبل تکیه داد:

 ی عقبم... یکی باید حال خودمو درست کنه اول... االنم خیل -

بازپرس قصد رفتن داشت اما دیدن حال دوستش او را به سمت مبل کشاند. کنار سرگرد وارسته، روی مبل 

 دو نفره نشست و دست روی پای او گذاشت تا او هم سرش را بلند کند:

تو باید محکم تر از اینا باشی مرد! سن و سالی ازت گذشته. می دونم درگیر شدن خانواده سخته اما... اگر  -

 می خوای کاری کنی، باید پیداشون کنی. 

 همه ازم همین انتظار رو دارن. و من... هیچی هنوز ندارم!  -

 یعنی چی هیچی؟ توی اون ساختمون یه دوربین نبوده؟  -

 ت و سر تکان داد:سرگرد صاف نشس

از کار انداختن. با یه تیم حرفه ای طرفم اینو خوب فهمیدم. جوری صحنه سازی کردن که  موقتی همه رو -

 ! حامی منم گاهی شک می کنم به

 گیج کننده است اما ... مطمئنا باید راهی باشه تو پیداشون کنی.  -
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م بوده براشون که این طور نقشه کشیدن و انتقام می خوام ربطشون به امین رو بدونم. اون پسر این قدر مه -

 گرفتن! 

 بازپرس نفسش را بیرون فوت کرد:

 واال به عقل جن هم نمی رسه این طور انتقام گرفتن! چه طور آخه ...  -

پسر خواهرمه... و ... نیکی ... اونم برام خیلی عزیزه . گفتم که رفتت  حامی همین ... شوکه شدم. از طرفی...  -

 مد خانوادگی نزدیکی داشتیم... و آ

 دختره هنوز حرف نزده؟  -

 سرگرد با تاسف سر تکان داد:

حالش خیلی بده دختر بیچاره... حتی با قرص های خواب هم نمی تونه درست بخوابه و همش با کابوس  -

بیدار میشه. خیلی اذیت شده ... یه بارم انگار قصد خودکشی داشته که خانواده اش زود متوجه می شن. اونا 

ی این پرونده به عنوان متجاوزه! االن تو حامی هم حسابی درگیر شدن.. کال ... اوضاع خیلی بدیه... از طرفی 

من به زحمت تونستم قانع کنم اونم تو شرایط مجبور شده اما خب... دیگه نمی تونم. باید پرونده رو کامل 

 کنم. باید جواب بدم. 

 بازپرس امینی دست روی شانه ی او گذاشت: 

دونی نمی تونم خارج از من هر کمکی بخوای بهت می کنم. تا زنگ زدی هم اومدم این جا ... اما می  -

محدوده ی کاری ، عمل کنم. خودت می دونی اگر بخوای بهم بریزی، پرونده رو ازت می گیرن و اون موقع 
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همین ها رو هم نداری! خوشبختانه خانواده ی دختر شکایتی مطرح نکردن. به نظرم... اول سعی کن این 

 پرونده ی تجاوز رو یه جور حل و فصلش کنی. 

 ته با استیصال لب زد: سرگرد وارس

 آخه چه طور؟ دختره هم حرفی نمی زنه.  -

با زبون خوش فعال بهتره پرونده رو مختومه کنی. بعد برو سراغ پرونده ی اصلی ... منم مطمئنم پای امین  -

یه جای محکم گیر بود. یادمه برای آزادیش خیلی تالش کردن. یه وکیل هم یه مدت باهاش بود. اما ... 

و شواهدی بود به ضررش تموم شد. خانواده ی مقتول هم فقط قصاص خواستن. وکیلش حتی دنبال سکوتش 

 اثبات رابطه های متعدد دکتر بهرام بود. اما خب گفتم هیچ چیزی ثابت نشد. 

 سرگرد وارسته آهی کشان دست روی صورتش کشید:

ون خودشو می کشه، امین می ره دنبال چه زنجیره ی مسخره ای! دکتر بهرام به خواهر امین تجاوز کرده. ا -

 حامی اونو اتفاقی می بینه و گزارش می ده. امین اعدام می شه، بعد از یک سال ، می یان سراغ  حامی انتقام، 

 و این جور ... انتقام می گیرن! 

 پوزخندی از حرص زد. بازپرس امینی از جا بلند شد و گفت:

حوزه ی کار من نیست. اما... با توجه به مدارکی که از امین پیدا  اره مسخره ست. اما خب پیش اومده.. تو -

 کردیم، می تونه تو کار مواد مخدر باشه. 

 کارتی از جیبش در آورد و به سمت او گرفت:
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 یکی از دوستانم هست. شاید بتونه بهت کمک کنه.  سرگرد بهشتی -

 سرگرد وارسته در حالی که کارت را می گرفت، ایستاد: 

 اگر ربط داشته باشه پرونده می ره تو دایره ی مواد مخدر...  -

آره اما هنوز مرتبط با خودته ! من باهاش حرف می زنم، خیلی کمکت می کنه. اگر پرونده ای تو جریان  -

 باشه، برای اونم خوبه! 

 طمینان گفت:سرگرد وارسته تنها سر تکان داد. دوست دوران قدیم و حالش، دستی به شانه اش زد و با ا

من مطمئنم موفق میشی ... یه چیزم برادرانه بهت می گم. این پسر حالش زیاد رو به راه نیست. با این  -

 شرایطی هم که تو گفتی، بهتره بیشتر مواظب باشی... 

 سرگرد آهی کشید: 

 ممنونم ازت. حق با شماست. مرسی اومدی پیشم .  -

تنهایش گذاشت. سرگرد به پنجره ی کوچک یک متری کنار  بازپرس امینی با لبخندی خداحافظی کرد و

گوشه ای به دیوار تکیه داده و به رو به رویش زل زده  حامی میزش پناه برد. از آن جا حیاط مشخص بود. 

، که همه همین طور بودند. خانواده ی حامی بود. خودش می دانست حال چندان خوبی ندارد. نه فقط

اده ی پژمان. هنوز خیلی ها نمی دانستند چه اتفاق بدی افتاده. همه با هم صحبت خواهرش، خودش، و ... خانو

کرده بودند که هیچ حرفی به دیگران نزنند. اما او می دانست خیلی نمی شد این راز را سر به مهر نگه 

 داشت. آن هم با اوضاعی که خانواده ها داشتند! 
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سینه پیدا کرد و بیرون آمد. از پنجره فاصله گرفت، آه مهمان همیشگی زبانش بود. آهسته راهش را از 

 کالهش را از روی چوب لباسی برداشت و با سرعت از اتاق بیرون رفت. 

 

** 

 

محمد وارسته، نگاهی به خواهر و شوهرخواهرش انداخت. سری تکان داد و با دیدن چشم های خیس هما، 

 گفت:

 کی حرف بزنیم. هما جان، این موضوع کمی پیچیده ست. باید با نی -

 می دونم دایی، اما دو بار گفتین و رفتم ... اما بی فایده ست. دیدین تلفن بابا رو هم آقا پژمان جواب نداد.  -

 محمد آه کشید و کالفه بلند شد. مهناز، خواهرش با فکر این که می خواهد برود، سریع ایستاد: 

 از بین می ره آخه. کجا داداش؟ تو رو خدا یه کاری کن... بچه ام داره  -

 محمد عصبی دست هایش را در هوا تاب داد:

 کجا رو دارم برم؟ هیچ جا! بشین خواهر من!  -

 مهناز که نشست، او هم پوفی کشید: 

 دیگه مغزم کار نمی کنه.  -
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همه ی امیدمون به شماست داداش... دستت بازه می تونه اون آشغاالیی که این بال رو سر پسرم اوردن  -

 من ...  حامی کنی. باید همه بفهمن پسر من پاکه...  پیدا

محمد روی مبل نشست. هما دست مادرش را میان دست هایش نگه داشت و سعی کرد آرامش کند. محمد 

 زیر لب گفت:

 چرا پس نیومد؟ گوشی شو هم که می گی خاموش کرده ...  -

چند دقیقه ای تا پنج مانده بود. مهناز روی همه با نگرانی به ساعت دیواری ایستاده، گوشه اتاق زل زدند. 

 پایش زد و با ناله گفت:

جلوی چشمم باشه، عذاب کشیدنش رو می بینم، دیوونه می شم. از خونه که بیرون می ره، دلم هزار راه  -

 می ره و دیوونه می شم. خدایا این بال چی بود... 

وارد شد تا با دیدن  حامی صدای باز شدن در خانه، سکوت را حاکم مطلق خانه کرد. چند لحظه ی بعد، 

حال و روز او، همه بیشتر غمگین شوند. در این چند روز ریش هایش کامال بلند شده بود. موهای نا مرتب و 

ی بی نظم، عبوس و غمگین پیراهنی که شلخته وار از شلوار مشکی رنگش بیرون زده، او را تبدیل به مرد

کرده بود. سالمی زیر لب زمزمه کرد و یک راست به سمت اتاقش رفت. دستش به دستگیره نرسیده بود 

 که محمد صدایش کرد و ایستاد:

 ... حامی  -

 برنگشت و تنها آرام گفت:

 بله؟ -
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 محمد جلوتر رفت و هما ایستاد: 

 ...حامی باید باهات حرف بزنیم -

ی کشید. سرش را به در بسته تکیه داد و سکوت کرد. هما با چند قدم بلند خودش را کنارش آه بلند حامی 

 رساند:

 باید تو دست ما رو بگی...  حامی  -

 اجازه ندادهما ادامه بدهد و با ترس یک قدم عقب رفت: حامی برگشتن پر غضب 

نا ... این دایی ! سرگرد چی داری می گی واسه خودت؟ کدوم دست؟ کدوم راه؟ چه راهی مونده؟ ای -

مملکته! چی کار کرده؟ هیچی! می فهمی هیچی! وقتی دایی دستش نمی رسه، من به چی دستم می رسه؟ 

 کدوم گند رو االن جمع کنم؟ اوضاع خودمو ببین.... 

ه و خون هایی که کنار دست برد و موهایش را از روی پیشانی عقب برد تا همه با تعجب به پیشانی زخم شد

محکم  حامی ، زل بزنند. مهناز زودتر از همه جیغ کشید و به سمتش آمد. اما دست ش خشک شده بودگوش

 به طرفش گرفته شد:

 بشین جات مامان! همه تون ...  -

 بعد رو کرد به هما و ادامه داد:

می بینی؟ این وضع منه. می دونی چرا؟ چون گند زدم. حقمه... شرکتی که بابا براش عمر گذاشت، پر  -

کشید. همه رو دادم به باد. بدهی داره االن. با کلی ضرر تو کارخونه! دیدی اوضاع رو ؟ کارگرا هیچی نشده 
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. این قدر گریه کرده چشماش ندید جمع شدن بیان سراغم... اینم وضع خانواده ام! ببین... مامان رو ببین...

زخم روی پیشونی منو! اونی که اگر یه خط اضافه روی پیشونی من بود، می دید! بابا رو ببین. کمرش صاف 

نمی شه. نمی خنده، شوخی نمی کنه. این باباست؟ خودتو نگاه ... ببین خودتو هما... این جا چه غلطی می 

 کنی؟ زندگیت کو؟ پیمان کو؟ 

 ه هق زدن های مهناز و اشک هایی که روی گونه ی هما مسابقه گذاشته بودند، با عجز ادامه داد:بی توجه ب

 اینم از... آتنا ... رفت... هنوز بهم نرسیده بودیم ... هنوز ...  -

 سرش را با غم تکان داد: 

مه فهمیدن دیگه کی برام مونده؟ برعکس اونی که شما فکر می کنید، همه می دونن. همه می دونن. ه -

 ماجرا رو ... همه ... یه جوری .... یه جوری نگام می کننن... که... 

گرفتار دیگر نه توانی برای ادامه داشت و نه دوست داشت از آخرین نفراتی بگوید که در اصل اولین نفرات 

ست. هما از در این ماجرا بودند. به در بسته ی اتاقش تکیه داد. همان طور سر خورد و هم زمان با هما نش

 دستش گرفت و با محبت گفت:

آروم باش داداشم. آره همه ی اینا هست. من خودم همه رو می دونم. همه چیز خیلی بهم ریخته ست.  -

 . عزیزم. گوش می کنی؟ حامی اما... تو باید بلند شی داداشم.

 شتری گفت:ماتم زده رو به او بود. هما دست روی زانوی او گذاشت و با محبت بی حامی نگاه 

به خدا این جور هیچی حل نمی شه هیچی، بدتر میشه. ببین باید برای حل مشکالت شرکت، تالش کنی.  -

باید از بابا کمک بخوای. باید از کسایی که دوستت بودن و توی این کار قبال هم کمکت می کردن بیشتر 
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اون کارخونه و شرکت، هر چه  کمک بخوای. اون قدر بدبخت نشدیم که نتونیم این ضرر رو جبران کنیم.

 قدر کوچیک باشه، نون چند تا خانواده رو می ده ... خوب کاری کردی رفتی سراغش... باید بری اصال. 

 واکنشی نداشت، خودش را جلوتر کشید: حامی زمانی که 

بدتر . پژمان شرایط خوبی نداره. درکش کن. االنم بخواد شرکت این طور بشه، شرایط همه حامی گوش کن -

می دونیم. پس باید کاری کنی. آدم  ی ما هم می شه. تو باید االن بهتر باشی. تو می دونی مقصر نیستی. همه

فقط برای اشتباهش که جبران نمی کنه! گاهی باید همین طور هم جبران کنه! در مورد آتنا هم... می دونم 

این جا کنارت ان به تو می کرد، االن باید سخته چه قدر برات... اما... بپذیر که اگر دوستت داشت و اطمین

 غصه ی اونو بخوری... می دونی دوستش دارم اما...  می نشست و نمی ذاشت

سرش را پایین برد. جوری که موهایش روی دست هما افتاد و او تازه متوجه خون های خشک شده  حامی 

شد. آه کوتاهش را شکل یک نفس آهسته بیرون فرستاد. محمد که قبال روی مبل  حامی میان موهای 

 نشست: حامی نشسته بود، بلند شد و او هم کنار هما رو به 

هما حق می گه دایی... نگران نباش. من اونو از زیر سنگم شده پیدا می کنم. کارم اینه. شاید طول بکشه اما  -

می شه. با خیلی از همکارام صحبت کردم. تو هم باید بازم به من کمک کنی. با این حال و روز اما نمی شه 

، باید تو دست روی زانوت بذاری و بلند پسر. محکم باش خواهش می کنم. مرد باش... اگر اتفاقی هم افتاده

بشی! این حال روز برای آدمای ضعیفه. ما نمی تونیم اتفاق افتاده رو پاک کنیم. اما می تونیم کمکت کنیم 

 دوباره سر پا بشی.. از مردن بیشتر که نیست پسر! 

 کاش ... می مردم...  -
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ازپرس رو که دیدی . امروز وقتی پرونده ی . شجاع باش! مرد باش... بحامی مردن برای آدمای ترسوست -

امین رو برام اورد، یه چیز برام خیلی جالب بود! اون پسر شاید کار بدی کرده بود، اما شجاعانه پذیرفت! 

 شاید اگر تو نمی دیدی، همه چیز واقعا یه خودکشی بود! شنیدی که بازپرس تایید کرد اینو! 

 . کاش نبودم ...کاش نمی دیدم... کاش.. -

 اون مقصرم بود. اما تو ... . تو هم مثل او پسر باش! شجاعانه بپذیر... حامیول کن اینا رو  -

 حامی ناامیدانه سر تکان داد: 

 از همین لجم می گیره دایی... از همین می سوزم دایی...  -

محمد راحت تر کنار  هما بلند شد و با اشاره ی او، مهناز و بهادر هم هال خانه را ترک کردند. با رفتنشان، 

 نشست و به دیوار تکیه داد: حامی

مصیبته دایی. کتمان نمی کنم. خودمم هنگ کردم. خودمم نمی دونم باید چی کار کنم. اما ... خواهرت  -

راست می گه. االن وقت این کارا نیست! دو هفته گذشته حامی. باید دیگه االن بلند بشی. یه سری کارا رو 

 اری اما .. برای یه سری کارا باید خودت تالش کنی. باید دست ماها بسپ

 . محمد گفت:کرد هما با جعبه ی کمک های اولیه آمد و شروع به تمیز کردن جای زخم روی پیشانی  حامی

 کی زده؟  -

حامی کمی سرش را پایین برد تا هما با کشیدن چانه اش باال بکشد. با سکوتش ، محمد نگاهی به زخم  

 اسف آهی کشید:انداخت و با ت
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 فکر می کنی سرتو بکوبی به جایی کار درست می شه.  -

 کاش همه چی به همین راحتی بود.  - 

 حامی نمی خوام کم بیاری... می شنوی؟ باید قوی تر بمونی پسر. خیلی از این قوی تر!  -

بلند شد و دست حامی برای جواب تنها سری تکان داد. هما می خواست زخم را ببیند اما محمد نگذاشت،  

 حامی را هم گرفت:

 پاشو ببینم پسر، من پیرمرد جون ندارم دیگه تو رو بلند کنم!  -

 حامی به احترامش ایستاد و گفت:

 چی کار می کنی دایی!  -

 محمد در اتاقش را باز کرد و گفت: 

 بچه بودی من خیلی بردمت حموم شستمت! امروزم روش!  -

تا حامی مخالفتی کند، در اتاق را بست. هما به همراه مهناز و بهادر که تازه از اشپزخانه بیرون آمدند، در 

هال ماندند. صدای مخالفت های حامی و اصرار های محمد تا چند دقیقه ادامه داشت تا آخر سر، صدای آب 

 جلو رفت و از دست برادرش گرفت: و بیرون آمدن محمد با لبخند، آن ها را هم آرام کرد! مهناز با محبت

 مرسی داداش... خداکنه بهتر بشه.  -

 محمد روی مبل تک نفره نشست و گفت:



302 
 

می شه مهناز، فقط زیاد سر به سرش نذارین. به روش نیارین. شما هم بهادر خان، برو سراغ شرکت... به  -

 نظرم بهترین کار اینه . 

 بهادر دستی به ریش های جوگندی اش کشید : 

 می ترسم پژمان... یعنی ... با این شرایط این شراکت ...  -

 محمد نگذاشت بهار ادامه بدهد:

ببین آقا بهادر ، االن وقت این حرفا نیست. اگر برفرض بخواد شراکت تون بهم بخوره، بازم باید شرکت رو  -

 رو پا کنید. خیلی ضرر داده شرکت. خودت بهتر از همه می دونی. 

 یید سرش را تکان داد. مهناز از برادرش حمایت کرد و کنار همسرش نشست:بهادر برای تا

 آره داداش حق داره بهادر... تو باید بری شرکت. حامی تحمل این همه کارو نداره.  -

 اتفاقا باید حامی رو هم با خودت ببری. ببر و مشغولش کن. حداقل یه جای کارو بگیریم..  -

 تمال حوله ای خشک می کرد، روی مبل تک نفره کنار دایی اش نشست:هما که دست های خیسش را با دس

 مشکل اساسی نیکیه ...  -

 مهناز و بهادر با تاثر سر پایین انداختند. محمد آهی کشید و گفت:

 آره .. تو برو بازم باهاش حرف بزن هما...  -

 من نمی تونم دایی.... باید یه نفر بره که باهاش حرف بزنه!  -
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 ت: مهناز گف

 اما کی آخه؟ تو هم روانشناسی هم نیکی رو می شناسی و هم...  -

 هما سر تکان داد: 

 حرف بزنه!  نمی تونم... نیکی ... باید با حامینه مامان. من  -

 جب به صورت هما خیره بودند. مهناز ناباورانه لب زد:هر سه متع

 حامی؟ نه ... نمی شه اصال...  -

 م تنها کسی که می تونه االن با نیکی حرف بزنه و آرومش کنه حامیه! چرا نشه مامان؟ من مطمئن -

 نگاهی به محمد در فکر انداخت و ادامه داد:

باره سعی کرده خودکشی کنه. خیلی نگرانش هستن. روانپزشک داره و اون ... نیکی حال خوبی نداره. دو -

انگار تاکید کرده باید بستری بشه نیکی ... اما... با توجه به شرایط قبول نکردن. اونم یه مشت قرص داده که 

 همش نیکی رو خواب کرده. 

 محمد گفت:

می دونیم چه طور نیکی به اون جا رسیده. حتی نصفه گره ی این پرونده به دست نیکی باز می شه. هنوز ن -

پژمانم درست حرف نزده ، فقط اشاره کرده بود یکی بهش گفته حامی خیانت کرده بهش ... و اومده 

 شرکت....
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دایی خیلی چیزای بدی شنیدن و دیدن. حق دارن. همه شون. به خدا من حتی به آتنا حق می دم. مامان  -

دم اما ... اونم قبول نمی کنه . حاال نمی دونم باز بینشون چی گذشته که حامی بار باهاش حرف ز ددید که چن

 االن این طور گفت. اما ... در مورد نیکی من ... می گم بهتره حامی باهاش حرف بزنه. 

 مهناز با تردید خودش را کمی جلو کشید:

 ! آخه .. حامی هم قبول کنه... پژمان چی؟ جواب تلفن بابات رو هم نداده -

 واب هیچ کسو نمی ده... درکش کنید . خیلی شرایط خوبی نیست. مامان گفتم بهت ج -

 ببینه؟ حامی نیکی رو  می گم با این شرایط قبول می کنهخب همین دیگه .  -

 محمد دستی میان ریش های انبوهش کشید: 

حامی باید یکی دو روز تو حال خودش باشه. باید عادی باشیم. به شرکت برسه. بعدش می شه باهاش  -

حرف زد. من می شناسمش... اون قدر منطقی هست که آروم بشه. شما هم رعایت کنید. این قدر جلوش 

محکم نباشیم چه زانوی غم بغل نگیرین. مخصوصا شما خواهر من! به جای ابغوره گرفتن، محکم باش. اگر ما 

 توقعی از اون داریم؟ 

 هما برای محمد دست زد: 

 آفرین دایی. به نظر منم عزاداری کافیه! باید مشکل رو حل کنیم .  -

لبخند هر چند کم جان، روی لب هر سه نفر نشست تا هما بلندتر بخندد. حامی چند دقیقه ی بعد به 

م را کنارشان ماند اما همه سعی کردند مثل سابق رفتار جمعشان ملحق شد و محمد به اصرار هما و مهناز شا
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کنند. روالی که انگار حامی هم پذیرفته بود و فردا صبح بی هیچ حرفی همراه بهادر به شرکت رفت . دو روز 

بهادر جای پژمان را در سخت تا نیمه های شب در شرکت و کارخانه ماندند تا اوضاع کمی درست شود. 

این طور حداقل تا حدودی خیالش از بابت و کی دوست سابقش کمک خواست . رگرفت و حامی از یکا

 شرکت و کارش راحت شد. 

 

** 

 

حامی با چشم های بیرون زده، به هما خیره بود. چند لحظه در همان بهت ماند تا با سری که تکان می داد، 

 از روی تختش بلند شد. دست میان موهای خیسش کشید و گفت:

 نه هما... اصال... من... اصال نمی تونم.  -

را هم کمی خیس کرده بود. هما تی شرت آبی رنگش هما پشت سرش ایستاد، موهای خیس حامی پشت 

 همان طور که در شیشه ی پنجره به تصویر آشفته ی برادرش خیره بود، گفت:

 می دونم برات سخته حامی. برای نیکی هم سخته ...  -

 هما ... دیگه هیچی نگو. واقعا کشش ندارم. خواهش می کنم  -

 حامی قرار شد تو آروم باشی. قرار شد کمک کنیم بهم...  -

 حامی برگشت و با اخم و نگرانی که میان چشمانش پرسه می زد ، جواب داد:
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 این جور نمی شه هما. این راهش نیست. من ... من نمی خوام با ... نباید اصال بشه ..  -

و دستش را روی شیشه ی پنجره گذاشت. هما کنارش ایستاد. همان طور آرام و خونسرد کالفه برگشت 

 ادامه داد:

 باید بشه حامی. نیکی با کسی حرف نمی زنه. شاید تو ...  -

 چه طور آخه این طور فکر می کنی؟ من باعث تمام مشکالتشم .. اون وقت...  -

شکالتش نمی دونه. من اتفاقا برعکس فکر می کنم، او به نظرم این طور نیست. نیکی ... تو رو باعث م -

 خودشو باعث مشکالت تو می دونه! 

با جمله ی آخر هما، باز چشم های بهت زده ی حامی به او برگشت. هما لبخندی زد. دست روی ساعد 

 دست او گذاشت و گفت:

اقل اینه که شرایط شما باید نیکی حرف بزنه حامی. تو کسی هستی که می تونی با نیکی حرف بزنی. حد -

بهم ریخته ست و هم دیگر رو درک می کنید. متوجه ای؟ دایی محمد با حرف های نیکی حتما می تونه 

کمک کنه. نباید بذاریم بازم زمان از دست بره. تقریبا داره بیست روز می شه حامی. تو که نمی  بهت بیشتر

یکی، به اونم کمک کنه. اوضاعش اصال خوب نیست. خوای اونا دستگیر نشن؟ تازه ... شاید حرف زدنت با ن

 خیلی اینو بهت گفتم. خواهش می کنم گوش کن به  حرفم. 

حامی به جای او به تاریکی پشت پنجره زل زده بود. هما فشاری آهسته به ساعد  از میانه ی حرف هایش،

دست او داد و بعد بی هیچ حرفی تنهایش گذاشت. حرف هایش را زده بود. تنها راه حلی که در آن شرایط 

به نظرش درست بود، حرف زدن نیکی و حامی بود. به زحمت توانسته بود به واسطه ی همسرش پیمان، 
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ه ی نیکی را هم همراه خودش کند.گرچه تاثیر حرف های روانپزشک نیکی هم بود. او هم از این دیدار خانواد

 استقبال کرده بود. حاال باید حامی را آماده می کرد. 

امشب تا همین جا کافی بود و باید باقی را به فردا می سپرد. خودش غروب به خانه ی پدرش آمده بود . 

ماند اما ترجیح داد حامی به راحتی امشب را فکر کند. پس با خداحافظی از پدر و اول تصمیم داشت شب را ب

 مادرش خانه را ترک کرد. 

با رفتن هما، خانه غرق در سکوت شد. مهناز و بهادر بی حوصله تر آنی بودند که حتی تلویزیون را روشن 

هم خودش را با حساب و کتاب های  کنند. مهناز غرق در افکار خود، مشغول راز و نیاز با خدا شد و بهادر

 شرکت سرگرم کرد . کاری که در آن دو سه روز، روحیه اش را بهبود بخشیده بود. 

حامی همچنان به پنجره خیره بود. همان طور که به اتفاقات زشت آن روز و آشفتگی زندگی این چند وقت 

نست حدس بزند نیکی را چه طور فکر می کرد، چهره ی نیکی دائم جلوی صورتش بود. خودش هم نمی توا

 به آن جا کشیده اند، اما حتما سرنخ خوبی بود. 

توان رو به رو شدن با نیکی را نداشت. تمام تنش زیر باد کولر عرق کرده  !سرش را با شدت تکان داد. نه

کالفه  بود و می لرزید! به سمت تخت برگشت، رو تختی را کنار زد و دراز کشید. اما گرمای رو تختی بدتر

اش کرد! پسش زد و روی تخت نشست. نمی خواست به نیکی فکر کند. سرش را میان دستانش نگه داشت 

 و با یأس گفت:

 نه .. از من برنمی یاد... واقعا نمی تونم. خدایا این چه مصیبتی بود ...  -
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نمی داد. نه به  شاید بیشتر از رو به رو شدن با نیکی ، از پژمان هراس داشت! هیچ کس خبری از پژمان

ده بود و نه کسی را دیده بود. حتی هما گفته بود، برادرش را هم ندیده است! مطمئن بود هیچ اکسی جواب د

 وقت پژمان او را نخواهد بخشید.. 

غمگین شد و شانه هایش سقوط کرد. حتی اگر بی گناهی او ثابت می شد، حتی اگر آن زن  ،از این فکر

و اعدامش هم می کردند... چه به سود او داشت؟ چه اتفاقی برای نیکی می افتاد؟  عفریته را پیدا می کردند

 یا برای پژمان؟ 

فکرها مایوس ترش کردند اما باعث می شدند منطقی فکر کند. حق با هما بود. باید به فکر ترمیم روح و 

پیش آمد به خاطر او  جسم خودش باشد . خودش و کسانی که در این فاجعه آسیب دیدند. او مقصر نبود اما

 اتفاق افتاده بود. 

 نفس عمیقی کشید. صاف تر نشست و تصمیمش را با خودش تکرار کرد:

 پژمان و ... نیکی حرف بزنم. باید ... باید با  -

بلند شد، برق اتاق را خاموش کرد و سعی کرد ذهنش را به خستگی ها و آرامش موقتی شرکت و کارخانه 

 بسپارد تا خوابش ببرد، فردا باید بهتر از امروز تصمیم می گرفت و عملی اش می کرد! 

 

** 
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 سرگرد محمد وارسته، با دیدن همتای نظامی خود، لبخند بزرگی زد و کالهش را برداشت:

 م سرگرد! سال -

سرگرد بهشتی، از او کم سن و سال تر بود. بلند قد تر، با بدنی ورزیده و مناسب یک پلیس! میان ته ریشش 

کم و بیش موی سفید پیدا بود و موهای کنار شقیقه اش هم رو به سفیدی می رفت. دستش را پیش برد و با 

 احترام دست محمد را گرفت: 

 نید. یبفرمایید بش خیلی خوشحالم شما رو می بینم. -

به میز او بنشیند.  سرگرد بهشتی پشت میزش ایستاده بود. محمد هم ترجیح داد روی اولین صندلی چسبیده

سر جا نشستند، ضربه ای به در خورد. گروهبانی با سینی و دو لیوان چای وارد اتاق شد. با  زمانی که هر دو

قرار داد و با تشکر او، اتاق را ترک کرد. سرگرد بهشتی با  سالم کوتاهی به او، لیوان های چای را روی میز ها

 دم کوتاهی ، سر محمد را هم برگرداند:

 ببخشید پذیرایی باید بیشتر می شد، در جریان اومدنتون نبودم.  -

 این چه حرفیه. عادت کردیم به همین چای و بسکوئیت!  -

 محمد خندید تا سرگرد هم لبخندی بزند: 

 پس بفرمایید که سرد نشه.  -

ممنونم. دکتر برای معده ام قدغن کرده چای داغ، مجبورم بذارم کمی سرد بشه، شما بفرمایید اما... منم  -

 بهتره برم سر اصل مطلب، چون هم وقت شما رو میگیرم و هم خودم زمان ندارم. 
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ر برد تا بتواند دست هایش را روی میز سرگرد بهشتی انگار منتظر این لحظه بود. لیوان چای را کمی کنار ت

 بگذارد. 

خواهش می کنم من در خدمتم. بازپرس گفتن هر کمکی چه در حد رابطه ها و ضابطه ها ، چه در حد  -

 دوستانه ، برای شما انجام بدم. گفتن احتماال با یه باند مواد مخدر طرف هستین؟ 

 محمد سر تکان داد:

مطمئن نیستم، اما ... شما دیگه توی این حوزه فعالیت می کنید، می دونید  همین طور باشه. هنوزاحتماال  -

 غول های مخدر تو ایران وجود دارن. 

 سرگرد بهشتی، چشمانش را کمی تنگ کرد:

 یعنی میخواین بگین با همچین باندی طرفیم؟ اینم در نظر بگیرین که غول ها زیاد نیستن!  -

 منظورم از غول ، اون باندایی هستن که دستشون خیلی بازه! واال دیگه هیچ فکری به عقلم نمی رسه!  -

 سرگرد بهشتی به صندلی اش تکیه زد. دست هایش را روی سینه چلیپا کرد و گفت:

 جالب شد، می شه تعریف کنید برام؟  -

تفاقی از پنجره ی دفترش، متوجه یه قتل حتما... ماجرا از یک سال پیش شروع شد. خواهرزاده ی من، ا - 

. اون به من اطالع داد و خیلی زود اکیپ فرستادم و کننمیشه. قتلی که قرار بود یه خودکشی وانمود 

خوشبختانه قاتل رو سر همون خیابون گرفتیم. قاتل اسلحه داشت اما ازش استفاده نشده بود. مقتول رو به 

پرس امینی تو جریان اون پرونده کامل هستن. اما تا این قدر برای اطالع اجبار از پنجره پرت کرد پایین. باز



311 
 

شما بگم که قاتل انگار یه خرده پای مواد بود. اما توی پرونده شبهات زیادی در جریان بود. من دیگه بعدش 

که ، خواهر زاده ام گفت تهدیدش کردن  اون اتفاقِ کناره گیری کردم از پرونده تا این که چند روز بعد

 شهادت نده . 

 جالب داره میشه!  -

 محمد آه کشان به صندلی تکیه داد و پا روی پا انداخت:

بدبختی جالب نشد خیلی! من یه مدت مراقب گذاشتم تا در نهایت پرونده رسید به دادگاه و قاتل اعدام  -

 شد. هیچ خبری از هم از تهدید برای خواهر زاده ی من نبود. 

 ال رفت:ابروی سرگرد بهشتی با

 خب؟  -

 محمد چند لحظه چشم بست. باید باز هم کابوس هر روزه اش را مرور می کرد اما این بار با صدای بلند! 

ات دارن. روز پیش... یکی زنگ می زنه به خواهرزاده ام ... اونا یه شرکت و کارخانه ی لبنی بیست -

اشته، روز تعطیل رو برای صحبت انتخاب شریکه. طرف انگار قصد خرید د خواهرزاده ام با پسرعموی پدرش

می کنه. این طور اتفاقا زیاد نمی افته اما خب کارشون اون قدر وسعت نداشت. یه دفتر کوچیک دارن با سه 

 تا کارمند و خودشون! اونم وقتی می رسه شرکت، چند نفر داخل بودن، می گیرنش و می بندنش. 

 هیچ فیلم و دوربینی هم در کار نیست؟  -

 مد سر تکان داد:مح
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دوربین داشتن اما در اون فاصله زمانی هیچ فیلمی نیست! دوربین خیلی ساده بوده و از کار انداختنش هم  -

 این حجم از حرفه ای بودن، منو این جا کشوند و به شما حرف از غول زدم!  ساده! 

 ه از صندلی گرفت:یکسرگرد بهشتی ت

 خب هر سارقی هم می تونه این طور حرفه ای عمل کنه.  -

 محمد به نشانه ی نفی سر تکان داد:

 نه ... با این یه مورد من طرفم! سارق شاید بتونه این طور بره، اما... این همه نقشه نمی کشه!  -

 کار همون کسیه که تهدید کرده بوده قبل؟  -

رده بود. همون موقع ما چهره نگاری کردیم اما چیزی به قبال یک زن تهدیدش کبله. خودشون هستن.  -

 دست نیاوردیم. 

 محمد خم شد و پاکتی که در بدو ورودش روی صندلی کناری گذاشته بود، برداشت و به سمت او گرفت:

 این تصاویر... سه مرد هم این بار همراه اون زن بودن.  -

سرگرد بهشتی پاکت را گرفت و قبل از آن که سوال ذهنش را بپرسد نگاهی به صورت همکارش انداخت. 

 نگران و تاسف را میان چشمانش تشخیص داد اما مطمئن بود، ماجرا به قتل نرسیده است! 

 چی کار کردن؟  -

هشتی عکس های سوال سرگرد، نفس محمد را برای لحظه ای در سینه حبس کرد. همان طور که سرگرد ب

 چهره نگاری را از پاکت خارج می کرد، محمد هم نفسش را آزاد کرد:
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 بالیی سر خانواده اوردن که ... زندگی همه رو بهم ریختن...  -

 محمد از دیدن عکس ها منصرف شد و به جایش به او زل زد. محمد سر پایین برد و آهسته گفت:

اون جا اوردن. دختر خودش با پای خودش اومده و زوری در هنوز نمی دونم چه طور... دختر شریکش رو  -

 کار نبوده. 

 اخم های محمد در هم تنبیده شد مثل سرگرد بهشتی. آهسته تر ادامه داد:

یه جور وانمود کردن که انگار.. خواهر زاده ام به دختر ... تجاوز مجبورش کردن... با دختره... یعنی ...  -

 ن ... کرده... اما ... مجبورش کرد

 سرگرد بهشتی دستش را به سمت او گرفت تا محمد بیشترین عذاب نکشد: 

 االن... هر دو سالم هستن؟  -

اگر بشه اسمش رو سالمت گذاشت آره! زنده ان بیشتر! متاسفانه نیکی، دختری که گفتم، اصال حرف نمی  -

کمک به ما کنه ، اما خب فعال با زنه و از نظر روانی شرایط خیلی بدی رو داره. با حرفاش حتما می تونه 

 توجه به شرایط اونم، نمی تونم انتظار کمک داشته باشم. 

سرگرد بهشتی پاکت را باز کرد و برگه ها را بیرون آورد. یکی یکی و با دقت به عکس ها خیره شد. محمد 

رفت. بعد برگه  تمام مدت با نگرانی کارهایش را دنبال می کرد تا آخرین عکس هم زیر نگاه دقیق سرگرد

 ها را روی میز گذاشت:
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من باید بررسی بیشتری کنم. بازم نمی تونم بگم صد در صد یه باند مواد پشت این قضیه ست. اما ... با  -

 توجه به حرفا و اتفاقا ممکنه... ما چند تا پرونده ی بزرگ داریم. باید دقیق تر باشیم . 

 محمد لبخندی تشکر آمیز روی لب نشاند:

نونم. این جریان جز این که داره از کنترل من خارج میشه و خب لطمه به موقعیت کاریم زده، خانواده مم -

 ها رو هم درگیر کرده... 

درک می کنم. هر کاری بتونم ، بر حسب وظیفه ی کاری و انسانیم، برای شما انجام می دم. اسم یا  -

 مشخصاتی فقط نمی دونید؟ 

 ن دختر هستی باید باشه. اسم یکی از مردها داوود بود. چرا توی برگه هست. اسم او -

 سرگرد بهشتی برگه ها را گشت تا باز هم برگه ی گزارش را ببیند و با چشم سریع خواند:

 خیلی خوب. یه فرصت یکی دو روزه به من بدین، من با شما تماس می گیرم.  -

 جیبش بیرون کشید:سرگرد محمد وارسته، از روی صندلی بلند شد و کارتی را از 

 ممنونم. منتظر تماس شما هستم. هر اطالعاتی هم بود، هر ساعت از شبانه روز، در خدمتم.  -

 اد:برگه ها را روی میز گذاشت و ایست سرگرد بهشتی

 ممنونم. حتما به زودی تماس می گیرم و امیدوارم خبرهای امیدوار کننده ای برای شما داشته باشم.  -

 گرفت تا او دستش را با احترام بفشارد:کارت محمد را 

 به امید خدا. ممنونم بازم از محبت شما.  -
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گوشی تلفن همراهش همان لحظه زنگ خورد. از سرگرد خداحافظی کرد و همان طور که با بدرقه اش اتاق 

 را ترک می کرد، گوشی را جواب داد. 

ت دیگه ... باشه می بینمت. نه ... نگران نباش. بهترین بله هما جان؟ ... دارم می یام دایی... آره ... نیم ساع -

 خداحافظ.  راهه.

قرار بود همراه حامی و هما به خانه ی پژمان گوشی را قطع کرد، اما ضربان قلبش یک باره شدت گرفت. 

زه ی برود. در این مدت دو بار پژمان را دیده بود. اما در هر دو بار، پژمان حرفی نزده بود. مثل نیکی که رو

سکوت گرفته بود. دقیقا نمی دانست چه طور هما ، پژمان را راضی به این مالقات کرده بود، مهم هم نبود. 

 فعال تنها دلخوشی اش به این دیدار بود. 

شد، حامی  زمانی که ماشینش را جلوی در آپارتمانی که خانه ی پژمان آن جا قرار داشت پارک کرد و پیاده

 را که کمی جلوتر پارک شده بود، بیرون آمدند. حامی با تردید به او و بعد خانه یو هما هم از ماشین حام

 نگاه کرد: 

 سالم دایی...  -

 محمد جواب سالمش را داد و او هم به خانه نگاهی انداخت:

 بریم دیر شد.  -

یره شده بود. هما زودتر راه افتاد، بعد محمد دنبالش رفت و حامی سرجایش ایستاده و به پنجره های باال خ

تمام تنش عرق کرده بود، اما از سرما می لرزید. میان قلبش دائم پر و خالی می شد. جسارت رو به رو شدن 
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با نیکی را در خود نمی دید . هزار بار عدد اغراق آمیزی نبود! هزار بار منصرف شده بود. کم اورده بود و 

 حتی چانه اش با بغض لرزیده بود! 

 حامی؟  -

، چشمانش را پایین کشید. در باز شده و آن ها منتظرش بودند! بزاق دهانش را به زحمت قورت صدای هما

قوتی به پاهایش بخشید تا کفش هایش روی آسفالت کشیده شود. ثانیه ها هم  با تمام قدرت ذهنش،داد . 

ها صدای ضربان انگار کش می آمدند. در کوچه هیچ صدایی نبود یا او نمی شنید. در خانه که بسته شد، تن

قلبش بود. پشت سر محمد قدم برمی داشت. سعی می کرد تصاویر آن روز نحس را دور بریزد اما شکست 

می خورد. با تک تک جزئیاتی که حتی در این مدت به یادش نیامده بودند، تصاویر را می دید! اسید معده 

ویش باز شد تا او با دیدن یکی از پسرهای اش، مری اش را سوزاند و تا بیخ گلویش باال آمد. در آپارتمان جل

دوقلوی پژمان، به صورت متعجب و کمی ناراحت پسرک زل بزند. سرش از خجالت پایین افتاد. یعنی آن ها 

می دانستند چه اتفاقی برای خواهرشان افتاده؟ قلبش یک باره از سینه اش جدا شد و پیش پایش افتاد. 

 از داخل خانه برگشت و هما با تعجب دستش را گرفت: ناخودآگاه یک قدم عقب تر رفت. محمد

 چی شد حامی؟  -

 سرش را با غم به چپ و راست برد تا هما متوجه ی ترسش شود. هما فشاری به انگشتان یخ زده اش داد:

 همه چیز به تو بستگی داره. نه حامی، خواهش می کنم. االن وقتش نیست. باید.. با من بیای .  -

فرو داد.  بزاق تلخ مزه ی دهانش را و با نگرانی صدایش زد. منطقش به کار افتاده بود.محمد هم آهسته 

جلوتر رفت تا هما او را وارد خانه کند. در که توسط هما بسته شد، چشمش به نازنین مادر نیکی افتاد، باز 
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ی ساده اش هم خشکش زد. نازنین، زن بشاش و شیک پوش همیشگی نبود. بلوز گشادی را روی شلوار مشک

به تن کرده و موهایش را شکل یک گوجه ی بزرگ باالی سرش بسته بود. بی آرایش، صورتش خیلی پیرتر 

 از همیشه نشانش می داد. 

 محمد به سمت مبلمان ها راه افتاد. هما دست نازنین را گرفت و با صدای آهسته ای گفت:

 عزیزم. ببخشید بازم...  -

 به سمت حامی آمد: داد. هما دست او را رها کرد و نازنین تنها سری برای او تکان

 بیا حامی...  -

 اما پاهای حامی به پارکت روشن خانه چسبیده بود. هما کالفه پوفی کشید و راه افتاد: 

 بیا حامی.  -

از استین پیراهنش کشید تا حامی هم به حرکت بیاید. دیگر دست خودش نبود، ربات وار دنبال هما می 

اتاقی ایستادند. هما ضربه ای به در زد. زمانی که برگشت، نازنین با نگرانی دست روی دیوار  رفت. پشت در

راهرور گذاشته و آن ها را نگاه می کرد. هما، دست حامی را کشید تا جلوتر بیاید. بعد دستگیره را پایین برد. 

وی تخت با چشمان نیمه باز دراز اتاق نیمه تاریک بود. هما در را بیشتر باز کرد و یک قدم برداشت. نیکی ر

 کشیده بود. با همان حال و روزی که قبال او دیده بود! نفسش را به سختی بیرون فرستاد. لبخندی زد و گفت:

 خوبی نیکی؟  -
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تنها چشمان نیکی آهسته حرکت کرد و خیلی زود باز هم به دیوار رو به رو خیره ماند. هما به سمت حامی و 

حال حامی، روی پنجه ی پاهایش رگشت. اخم کرد و بیرون از اتاق آمد. عصبانی از نگاه وحشت زده اش ب

 اد تا بتواند صدای آهسته اش را به گوش حامی برساند:ایست

 حامی خواهش می کنم از این حالت بیا بیرون. یادت نرفته که برای چی این جایی؟  -

را قورت داد و زبان روی لب های خشک شده زمانی که صاف ایستاد، حامی چند بار پلک زد، بزاق دهانش 

 اش کشید:

 نه...  -

پس برو تو ... در نیمه باز باشه، من همین جا پشت درم. هر اتفاقی افتاد، صبوری کن. زیاد بهش نزدیک  -

 نشو دلسرد هم نشو، بذار باهات حرف بزنه. 

ش را به حرکت در بدنی اش، پاهای داد و با تمام قدرتحامی نگاهی به داخل تاریک اتاق انداخت. سر تکان 

یک قدم اورد تا میان چهارچوب برود. مردد برگشت. نگاه پر از اخم هما و ترسیده ی نازنین، او را برگرداند. 

دیگر برداشت، لحظه ای چشم روی هم گذاشت و بعد قدم دیگر تا زمانی که چشم باز می کند، چشم های 

مسخ شده نگاهش می کرد. حامی در را کمی بست . آرامش آن وحشت زده ی نیکی رو به او باشد. نیکی 

جرا را می الحظه ها همه را کمی آرام کرد. حامی به زحمت به صورت نیکی خیره بود و تازه عمق زشت م

دید. نیکی الغر و رنگ پریده روی تخت بود. انگار سال ها از آن نیکی جذاب و شیطان فاصله داشت. 

 ها یش میان جمع ها به گوشش می رسید.  دختری که همیشه صدای خنده
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حامی یک قدم دیگر برداشت تا به تک مبلی که هما قبال گفته بود برای نشستن آماده کرده بودند، برسد. 

نیکی با حیرت کارهایش را دنبال می کرد. حامی روی مبل نشست تا حالش جا بیاید. انگار سال ها در حالِ  

یرون فرستاد و باز هم لحظه ای چشم روی هم گذاشت. به جای نیکی زل زد راه رفتن بود! نفسش را آهسته ب

به انگشتان درهم قفل شده اش. با هما در باره ی حرفهایی که باید می زد، خیلی بحث کرده بودند، اما ... در 

آن لحظه ذهنش خالی بود. باید کلمه ای پیدا می کرد. اما انگار هیچ نبود! صدای خش خشی که از تخت 

ی کرد! جوری چشمانش گشاد شنید، سرش را باال آورد. نیکی صاف نشسته و با تعجب بیشتری نگاهش م

 که او را هم به وحشت می انداخت.  شده بود

 حامی بزاق دهانش را قورت داد: 

 نیکی ...  -

ین صدایش آن قدر آهسته بود که حتم داشت به گوش نیکی نرسیده است. اه کشید و دوباره صدایش زد. ا

بار واکنش نیکی پلک زدنی آرام بود. بعد آهسته به عقب برگشت و به بالش تکیه داد. حامی معنی حرکاتش 

 را نمی فهمید، اما آرامشش به او این اجازه را داد، راحت تر باشد . سر پایین انداخت و گفت:

که من...  تر از هر کسی می دونی... تو... بهمن... ازت معذرت می خوام... با این که... می دونی مقصر نبودم -

من مقصر نبودم. من نمی خواستم... بهت آزار برسونم. نمی خواستم نیکی... تو برای من... خیلی عزیز بودی و 

 ... هستی... خیلی نیکی . 

هیچ صدایی نبود. او هم جرات نگاه کردن نداشت. همان طور که به انگشتان درهم قفل شده اش نگاه می 

 داد:کرد، ادامه 



320 
 

ر نبودم اما... همه اش به خاطر من بود. نمی خواستم اما تو آسیب ببینی ... من ... هر منو ببخش... من مقص -

 کاری برای آرامش و ... امنیت تو می کنم... هر کاری... فقط ... 

نای سرش ناخودآگاه باال آمد می خواست ادامه ی حرفش را بگوید اما دهانش نیمه باز ماند. نیکی به په

خوب او صورت اشک می ریخت آن هم بی صدا. دست پاچه سر تکان داد. نمی دانست این حال روحی 

 ا هم سکوت بود. روی مبل خودش را جلو کشید و نیکی را صدا زد:یا بد. نگاهی به در کرد اما آن ج است

حرف تو باید یعنی  ،با تونم. من باید حرف بز تنیکی.. آروم باش... خواهش می کنم... من ... می خوام باها -

 بزنی... می شنوی؟

قطرات اشک بودند که همچنان جواب نگاه پر از سوال و نگرانی حامی شد. آهسته خودش را روی تخت 

کشاند. واکنش نیکی جمع شدن بی اراده ی بدنش بود اما نه به حدی که آن را سر جای سابق برگرداند. 

 روی لب کشید، گفت:بزاق دهانش را قورت داد و با زبانی که 

 نیکی ... منم به اندازه ی تو... درگیرم... میدونم برات سخت تره... می دونم...  -

با افسوس آهی کشید و خیره به گلیم فرش خوش رنگ و نگار زیر پایش شد. از تکرار کابوس زشت واهمه 

 داشت. اما چشم بست :

باید کمک کنیم ... من ... هر طور می شه ... یعنی هر کاری برات می کنم... زندگیم... خیلی بهم ریخت.  -

 خواهش می کنم. حرف بزن... حرفای تو، ممکنه خیلی کمک کنه تا ... 

 پلک گشود و باز خیره به صورت خیس نیکی شد. گرچه دیگر چشمه ی اشکش نمی جوشید:

 اید کمک کنی... باید اونا رو بگیریم. ما ... من و تو... تقصیری نداریم. نیکی باید حرف بزنی. ب -



321 
 

سکسکه و هق زدن یک باره ی نیکی او را ساکت کرد. حس کرد لب های نیکی تکان می خورد و همین 

 باعث شد خودش را کمی جلوتر بکشاند:

فهمی؟ باید بگیریمشون. داییم... می نیکی این دردا باید تموم بشن. اون آشغاال ازت سواستفاده کردن... می  -

 تونه. تو ... حرف بزن خواهش می کنم. 

باز دهان نیکی باز و بسته شد اما به جای حرف، هق زدن های پشت سر و سکسکه بود. کم کم به عق زدن 

و های های گریستن رسید. حامی با دستپاچگی از روی تخت بلند شد دنبال لیوان آبی می گشت اما ورود 

و نازنین، او را به عقب راند. کنار در ایستاد و لحظه ای به کمک های نازنین و هما به نیکی خیره شد. هما 

دلش به درد آمد. حق نیکی این وضعیت نبود. آهی از سینه اش باال آمد و برگشت تا چشم در چشم محمد 

شم های پسر های دوقلوی باشد. سرش را ناامیدانه تکان داد و جلوتر از او از راهرو گذشت . در هال چ

توجه به صدا زدن های  پژمان، شرم را بیشتر مهمانش کردند. ناامیدانه و عصبی به در خانه پناه برد و بی

 محمد، خانه را ترک کرد. چه طور از این دختر که این همه آسیب دیده بود، توقع کمک داشت. 

خانه تیکه داد اما پاهای بی توانش خم شدند تا با باز به دیوار بن بست رسیده بود. در کوچه، به دیوار کنار 

 هم بیچارگی روی اسفالت بنشیند. زندگی اش چه قدر مسخره به بن بست خورده بود. می دانست محمد

هیچ وقت به عنوان شاهد کاش هیچ ندارد. حاال هر بار که می رسید به یک سال پیش، مطمئن می شد که 

 خودش را معرفی نمی کرد! 

 

* 
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 با خوشحالی ادامه داد:هما 

 به خدا دارم راست می گم ! االن دایی محمد داره باهاش حرف می زنه.  -

حامی از پشت میزش بیرون آمد. هنوز حرف های هما را باور نکرده بود. اما حس غریب خوشحالی تمام 

 جانش را پر کرده بود: 

 کنه؟  یکمکی مخب آخه چی گفته؟  -

 نمی دونم هنوز داره دایی باهاش حرف می زنه.  -

 حامی چشم بست و زیر لب نالید:

 خدایا شکرت.. کاش ... یه دری باز بشه.  -

 حتما. گفتم خوشحال بشی. گفتم دیدنت تاثیر می ذاره روش.  -

 من نگران حالش بودم. خداروشکر خوبه.  -

تون بهتره . من فکر کنم... آقا پژمان هم ... این طور بهتر باید ببینیش بازم حامی... این طور برای هر دو تا -

 باشه... 

حامی خیره ی دیوار بود. چهره ی مغموم و چشم های پر از اشک و سرخ نیکی رو به او نقش خورده بود. با 

 سکوت او، هما ادامه داد:
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ه نیکی ، ساکتش نگه داشته حامی ... باید ... با پژمان هم حرف بزنی... اونم مثل نیکی تو شوکه. عشقش ب -

اما... دو بار تا حاال ... زنگ زدن اورژانس، قلبش گرفته... خیلی روزهای سختی رو می گذرونه. می دونی که 

 ... جونش به نیکی وصل بود. 

 حامی سر به زیر انداخته بود تا تصویر خیالی نیکی را هم نبیند:

 هیچ وقت با من حرف نمی زنه...  -

 تو مقصر نیستی...  -

اون ... مطمئنم که منو مقصر می دونه. همون موقع هم... بهم گفت بی خود خودمو تو هچل انداختم... گفت  -

 ممکنه دامن خودتو بگیره... حاال دقیقا همون شد... من ... زندگی اونو بیشتر به گند کشیدم ... 

 هما آهی کشید و گفت:

مان آروم تر از اون روزای اوله. حال نیکی هم خوب بشه .. اونم بهتر زیاد داری بزرگش می کنی.. پژ -

 میشه... 

 امیدوارم...  -

 چند ثانیه سکوت شد. حامی که فکر کرد حرف های هما تمام شده است، گفت:

 ممنونم بهم گفتی . بازم اگر خبری شد درجریان منو بذار.  -

حرف بزنی. هر دو تا تون باید حرف بزنید. پژمان باید برگرده حتما... فقط ... ببین یه جور می تونی با پژمان -

 سرکار. 
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 حامی با شرمندگی گفت:

 بابا ... می گه سهم پژمان رو با قیمت خوب...  -

نه ... نه حامی...اولن اون قدر پول ندارین. باید به یکی دیگه بفروشین . این همه زحمت ... نه این فکر  -

حل کردنه . با پژمان حرف بزن . تو باید باهاش رو به رو بشی. شما رفیق درست نیست. این راحت ترین 

 بودین. 

 االن نیستیم!  -

هستید .... مطمئن باش اگر حسی نداشت. پژمان تا حاال زنده ات نمی ذاشت! اون روز می دونست تو می  -

ر می کنم... انتظار داره تو یای... خودش رفت تا راحت باشیم... پژمان فقط یه کم حالش بده و تو شوکه و فک

 بری باهاش حرف بزنی....

 تلفنم رو جواب نمی ده.  -

 رو در رو حامی... باید رو در رو باهاش حرف بزنی. این درسته.  -

 حامی برگشت پشت میزش و روی صندلی افتاد:

 اما... یعنی چه طور؟ کجا؟  -

 کجا. من با پیمان حرف می زنم، بهت می گم بیرون از خونه...  -

 حامی تنها آه کشید و سرتکان داد:

 باشه.. منتظرم.  -
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 ممنونم ازت . مرسی حرفامو گوش می کنی. مطمئن باش به نفع خودته . فعال کاری نداری؟  -

 نه عزیزم. مواظب باش، خداحافظ...  -

که به شرکت انگهدار هما، تلفن همراهش را روی میز انداخت. تمام تالشش را می کرد هر بار دبا شنیدن خ

می آید، صحنه های زشت آن روز را فراموش کند. حتی مبل را از شرکت بیرون انداخته بود. صندلی 

  جدیدی خریده بود . ترکیب اتاق را بهم زد ، اما ... انگار تصاویرش روی در و دیوار شرکت نقش خورده بود.

صدای پیام گوشی تلفن همراهش، مسیر نگاهش را از دیوار گرفت. دیدن اسم آتنا قلبش را به هیجان 

واداشت. امید مثل هر بار که به آتنا فکر می کرد در قلبش شروع به جوانه زدن کرد. گوشی را برداشت و 

 پیام را خواند: 

 سالم نیم ساعت دیگه،کافه دریا هستم.  -

د! حق را به آتنا داده بود. اما انتظار این حجم از دلخوری را نداشت. او توضیح داده سردی تنها حس پیام بو

بود. نه تنها خودش، بلکه خانواده اش، منتها... آتنا باور نکرده بود. با التماس و واسطه کردن برادر آتنا، او را 

این فرصت را از خودش  راضی به این دیدار کرده بود. سریع از جا بلند شد . نمی خواست دیر برسد و

 بگیرد. 

کارها با حضور بهادر آن قدر خوب و دقیق پیش رفته بود که هیچ نگرانی بابت شرکت نداشت. به پدرش 

توضیح نداد کجا می رود و او هم نپرسید تا به سرعت شرکت را ترک کند. کافه دریا زیاد از شرکت دور 

ا با آتنا به کافه رفته بودند. حرف زده بودند و اصال همان نبود. انتخاب این محل را به فال نیک گرفت. باره
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جا او پیشنهاد ازدواج به آتنا داد. شاید تکرار خاطره های گذشته، اثری روی سردیو دلخوری آتنا هم می 

 گذاشت. 

برایش دو شاخه گل رز هفت رنگ خرید و سر زمان وارد کافه شد. اول نگاهش به میز همیشگی شان رسید 

بود. لبخند زد و می خواست به سمتش برود اما نگاه آتنا را از گوشه ی دیگر کافه حس کرد. کافی  که خالی

بود تنها کمی به چپ برگردد، آتنا سر میز دو نفره ی دیگری نشسته بود. نگاهش میان میز ها گشت. بعد 

می شد. همان طور که روی دوباره لبخند زد. دلیلی برای انتخاب میز نبود. نباید بی خود درگیر این مسائل 

 صندلی می نشست، سالم گفت و دو شاخه را به سمت آتنا گرفت:

 ...  هتقدیم ب -

آتنا آه کشان رویش را برگرداند. در سکوت به دیوار کنارشان نگاه می کرد. بی آرایش مالیم همیشگی، 

 صورتش خسته و غم زده بود. حامی گل ها را کنار دست او گذاشت :

 حداقل! نگاهم کن  -

 قبال نگاه کردم. نخواه دوباره کابوسم تکرار بشه.  -

 اخم پیشانی حامی را چین اندخت. خودش را جلوتر کشید و گفت:

 آتنا من برات توضیح دادم. چرا ...  -

 کف دست آتنا به سمتش گرفته شد: 

 خواهش می کنم. نخواستم بیای این جا دوباره حرف بزنیم.  -
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 گوش نکردی آتنا. من بهت توضیح دادم. بذار بازم .. تو حرفای منو درست  -

 آتنا سر تکان داد تا او به خودش بیاید، خم شد و از کنار پایش کیسه ی بزرگی را روی میز گذاشت:

یه هر چی تا حاال به هر مناسبتی برام خریدی... بین مون چیزی جز این نبود. این تموم هدیه هاست...  -

 .. با یه بخشیدم ... تموم می شه. صیغه ی یک ساله ست که .

 می خواست بلند شود که حامی محکم از مچ دستش گرفت:

 چی می گی آتنا؟ قرار شد یه وقت بذاریم با هم حرف بزنیم. گوش می دی دو دقیقه؟  -

صدای حامی کمی بلند شده بود. آتنا آه کشان روی صندلی اش نشست . خودش را جلو تر کشید و خیره به 

 حامی گفت: چشم های

من حرفامو زدم! تو هم بهتره اونا رو گوش کنی حامی. من نمی تونم با شرایط جدید کنار بیام . می فهمی؟  -

 من حالم ... حالم بد می شه... 

 از من؟ من بی گناه بودم. من نمی خواستم...  -

 م! می فهمی؟ آره تو بیگناه بودی، اما اون کارو کردی! من اون دخترو برهنه تو بغل تو دید -

 حامی سرش را عصبی تکان داد:

 خب تقصیر من چیه؟ تو باید باور کنی من بی گنا...  -

 آتنا دستش را محکم کشید و نگذاشت او جمله اش تمام شود:

 حامی نمی تونم. می شنوی؟ من نمی تونم. من همین طور بهش فکر می کنم ... حالم ...  -
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 حالت از من بهم می خوره؟  -

آره! می شنوی؟ آره ... حالم ازت بهم می خوره. نمی تونم و نمی خوام ببینمت... بهت قبال گفته بودم  -

 طاقت این یکی رو ندارم. 

 خواست بلند شود اما دستش باز اسیر دستان حامی شد:

م. آتنا این راهش نیست... درکم کن. کمکم کن. تو مگه دوستم نداری؟ مگه عاشقم نبودی؟ من همن آدم -

 من نخواستم کاری کنم. مجبورم کردن... 

 آتنا سرش را پایین برد تا نفسی که با حرص از بینی اش خارج می شد به صورت حامی کوبیده شود:

 اگر من بودم چی؟ اگر منو مجبور می کردی با کسی ... بخوابم ... چی؟ تو چی کار...  -

 من درک می کردم .. .  -

 محکم گشید تا بی توجه به دردش آن را از بنداسارت رها کند:آتنا پوزخند زنان، دستش را 

شاید اگر به منم می گفتی فقط، منم می گفتم درک میکنم! اما من دیدم حامی... من دیدم. نمی تونم ...  -

 نمی خوام ... من قبال از یه نارفیق خوردم... این دومین بار بود.. 

 من نامردی نکردم آتنا.  -

کابوسم تکرار بشه. نمی خوام دیگه نه ببینمت و نه باهات حرف بزنم. سیم کارتم رو بسه نمی خوام  -

فروختم . خواهش می کنم اون قدر مرد باش که مزاحم خانواده ام نشو. اونا... هیچی نمی دونن.... بذار ... همه 

 چی تقصیر من ... 
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 حامی رو به او ایستاد : 

 ی گم. من بهشون می گم ... همه چی رو خودم م -

 آتنا پوزخند زنان سرش را با تاسف تکان داد:

 کار خوبی کردی که این قدر افتخار می کنی بهش؟  --

 آتنا...  -

تموم شد حامی... قبال دوبار بهت گفتم و باور نکردی... دیگه چیزی هم نیست که گردنت باشه ... گردن  -

 برده بشه... خداحافظ... منم چیزی نیست. من ... نمی خوام دیگه اسمی ازت کنار من 

دست جلو بردتا دست آتنا را بگیرد اما او زودتر از بین میزها گذشته بود. حامی دنبالش راه افتاد تا در 

 خیابان بتواند دست او را بگیرد. آتنا عصبی برگشت و دستش را محکم کشید:

ی؟ نمی تونم . می شنوی؟ چی از جونم می خواولم کن حامی... دست بهم نزن... چرا درک نمی کنی؟  - 

 نمی تونم. حالم ازت بهم می خوره. می شنوی؟ حالم بهم می خوره. 

صدایش باال رفته بود. دو سه نفر چپ چپ نگاهشان می کردند. آتنا دستش را کشید و حامی همچنان هاج 

ز او دور می و واج تلخی و سردی دختری بود که هنوز عاشقش بود. اسمش را لب زد  اما آتنا دوان دوان ا

شد. آن قدر همان جاایستاد تا آتنا خیابان را پیچید. گیج و مات وسط پیاده رو مانده بود. این ماجرا تکراری 

 بود. دو بار قبل هم آتنا همین طور تکرار کرده بود. اما.. 
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 ضربه ای به شانه اش خورد. ترسیده برگشت و با دیدن پسر کافه چی که لبخندی تصنعی به لب داشت،

 چشمش به کیسه ی بزرگ افتاد:

 این جا موند..  -

دو شاخه گل در کیسه بود. بی آن که حرفی بزند، پسر کیسه را به دستش سپرد و به کافه رفت. حامی به 

زحمت بزاق خشکیده ی دهانش را قورت داد. نفس کشیدن در این حال، برایش هنوز هم جالب توجه بود! 

 ؟ چه طور این قدر جان سخت شده بود

دوباره به راهی که آتنا رفته بود و کیسه ی دستش نگاه کرد. نه واقعی بود! گرچه ... تا امروز هم بی جهت 

 دلخوش کرده بود. این جمله را بارها گفته بود. 

پاهایش تنها با تصمیم مغزش برای رفتن به ماشین حرکت کردند. سوار ماشین شد. کیسه را روی صندلی 

ن برق حلقه که از جعبه ی شیشه ای اش مشخص بود، ان را برداشت. حلقه های کناری گذاشت و با دید

ستی که برای روز عقد خریده بودند و هیچ وقت دستشان نکردند. انگشتر نامزدی و پالک زنجیری که برای 

ن تولد آتنا خریده بود هم آن جا بود. لباس ها، کیف و کفش ... حعبه را داخل کیسه انداخت و با آهی ماشی

را روشن کرد. مغزش فشار می آورد که واقعیت را بپذیرد اما قلبش، دائم به فکر راه چاره بود. گرچه آخر 

سر، این مغزش بود که قائله را خواباند! باید صبر می کرد. شاید ... یک ماه ، دو ماه ... شاید کمی بیشتر... اتنا 

ش می کرد و او را می بخشید. زمانی که همه چیز حل شود. تا دیر وقت همین طور وبرمی گشت. فرام

 خیابان ها را گشت و فکر کرد. پایان ماجرا باید به خوشی می رسید... این تمام فکرش بود. 

** 
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 محمد با ضربه ی در از روی صندلی بلند شد: 

 بفرمایید.  -

زمانی که از پشت میز کارش بیرون می آمد، در هم باز شد و سرگرد بهشتی با لبخندی که میان ریش های 

 کوتاهش پیدا بود، رو به او ایستاد: 

 سالم سرگرد، خوب هستید؟  -

 محمد قدم بلندی برداشت تا دست دراز شده ی سرگرد بهشتی را بگیرد: 

 . بله ، ممنونم. شما خوب هستی؟ بفرما بشین -

با تشکر سرگرد بهشتی، هر دو روی مبل های تک نفره، رو به هم و کنار میز سرگرد نشستند. محمد از 

شنیدن آمدن سرگرد بهشتی، همان قدر که متعجب شده بود، احساس خوشحالی و هیجان هم داشت! مطمئن 

پرونده اش کند! بود دلیلی او را به این جا کشانده است و امید داشت این دلیل، کمک بزرگی به حل 

 مخصوصا حاال که نیکی هم چند کلمه ای حرف زده بود! 

پرسی کردند. بعد از تنها شدن دوباره شان،  قبل از آن که منشی سرگرد برایشان چای بیاورد، تنها احوال

 محمد در شیشه ای ظرف شکالت را برداشت: 

 بفرمایید.  -

 ان چای را کنارتر کشید و با نفس کوتاهی گفت:سرگرد بهشتی لبخندی برای تشکر روی لب نشاند. فنج
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داشتم، می خواستم هم امروز با شما صحبت کنم، گفتم اگر  هم زیاد فرصت نداشتم. همین نزدیکی کاری -

 رو در رو بشه خیلی بهتره. 

 محمد سر تکان داد : 

 خبری شده؟ چیزی پیدا کردی؟ افتخار دادی جناب.  -

 سرگرد بهشتی به مبل تکیه داد: 

خب من نمی تونم همه اطالعات پرونده مون رو برای شما رو کنم. منتها... فکر کنم یکی از پرونده های ما،  -

 مربوط می شه به این جریان. 

 محمد مشتاق خودش را جلو کشید:

 خب؟ می شه پس پیداشون کرد!؟  -

 سرگرد بهشتی با خنده ای جواب داد:

بعید بود این حرف! شما که تو جریان هستید! نمی شه به همین راحتی نظری داد... منتها ... من تا  از شما -

حدودی بهتون توضیح می دم. خیلی وقته ما دنبال یه آدم بودیم. البته می دونستم نوچه ی کسیه و نگهش 

زرنگ بود. به این  خیلی ی شه روش کار می کنیم. اماداشته بودم که اینو بفهمم. تقریبا یک سال و نیم م

 سادگی دم به تله نمی داد. پوشش خوبی داشت که حتی نمی شد آتو ازش گرفت. 

 سرگرد بهشتی مکث کرد. نفسی گرفت و خیره به چشم های منتظر و هیجان زده ی محمد ادامه داد:
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تو باند به  تو عکسایی که بهم دادین، عکسش بود! همون که سرش طاسه! اسمش امیر محسنیه! اما ... -

فرزان معروفه! یه نخبه ی دیوونه ست. ما اول فکر کردیم خودش اون کله گنده ست، اما... دقیقا زمانی که 

قصد دستگیری شو داشتیم، متوجه شدیم کسی بزرگ تر از این هم هست ! ما به این افراد میگیم، پدر 

 خوانده! اما خب پدر اصلی هم وجود داره! 

 خب پس پیداش کردین!  -

درسته تقریبا! ما یه نفوذی توی باند داریم. اون اطالعات به ما می ده. من باهاش تازه صحبت کردم و ...  -

نشده! با این که از خیلی از جا به جایی ها و نقشه ها مطلع هست، اما این  ،افتاده ی کهمتاسفانه حرفی از اتفاق

 .. یه مورد رو هیچ اطالعی نداشت و .

 باز هم مکث کرد. محمد که می دانست حرفی گوشه ی ذهن سرگرد نشسته، پرسید:

 چه طور؟ یعنی کار اونا نیست؟  -

 سرگرد بهشتی نفس حبس شده در سینه اش را با تکان دادن سرش بیرون فرستاد:

قبه تا حاال هم خب ... حقیقتش برام خیلی سخت بود . ما این آدم رو زیر نظر داریم می دونیم چه قدر مرا -

هنوز چیز دندون گیری ازش پیدا نکردیم. اما وقتی عکس اون دختر رو باهاش دیدم... کمی به شک افتادم. 

 این تصویر شبیه دختریه که با فرزان دیده شده. البته در مورد اونم اطالعات خیلی کمی داریم. 

شید. در ضمن قبال اون دختر تهدیدش حامی با این که کمی بهم ریخته ست اما از نظر تایید مطمئن با -

 کرده بود. حامی می گفت رئیس اون بوده! مطمئنه که مردا به دستور اون بودن. 

 سرگرد بهشتی باز هم سر تکان داد:
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دقیقا همین منو به شک واداشت! اون دختر ... خیلی مشکوکه. نفوذی ما هم چیزی ازش نمی دونه و به  -

گرفته بودش. اما ... هیچ وقت هیچ چیزی ازش ندیدیم. یعنی توی کارای  عنوان معشوقه ی فرزان در نظر

باند هیچ تاثیری نداشت. منتها با این اتفاق و حرفایی که تو گزارش شما خوندم، خیلی مشکوک شدم. شاید 

 ... آدم باالیی ... همین دختر باشه! 

 محمد با ابروی باال افتاده به مبل تکیه داد:

 ون پسر چرا براشون مهم بوده؟ برام عجیبه که ا -

 کدوم پسر؟  -

 امین! همون که حامی شهادت داد براش.  -

 سرگرد بهشتی صدایش را با تک سرفه ای صاف تر کرد: 

درسته! ما داریم روش خیلی تحقیق می کنیم و ... مورد جالب بودن همین دختر کنار امینه! نمی دونم  -

فرزان و دختر چه رابطه ای در اصل دارن. حتی نفوذی ما هم نمی دونه. من معشوقه بودنش رو باور نکردم. 

ون دختر، توی هر دو تا پرونده دارم اما شدیدا روش تحقیق می کنم. فکر می کنم با پیدا کردن هویت اصلی ا

 به نکته های خوبی برسیم. 

 محمد لحظه ای فکر کرد و بعد گفت:

فرزان هم دختره براش با این توضیحات االن شما هم ... به نظر من  امین برای دختره خیلی مهم بوده!  -

 مهمه! این نظریه ی منه البته! 
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ا باید یه دلیل توجیهی مناسب براش پیدا کنیم. درسته این نزدیک ترین فکریه که می شه کرد! ام -

یک روز بعد از ماجرای  خوشبختانه همه ی پرونده زیر نظر ماست. همه چیز به جا و آماده. فرزان و دختر

تا دو هفته ی پیش ایران نبودن! اما دیروز نفوذی مون خبر داد که فرزان برگشته. یعنی دختر  اتفاق افتاده

یلی زود یه سری اطالعات تکمیلی از ترکیه هم قراره بهم برسه که با رد یابی از دختر خهم به زودی می یاد. 

 بهش رسیدم. فکر کنم بتونم یه جمع بندی کنم.

 محمد با کشیدن نفس راحتی لبخند زد:

 امیدوارم واقعا.  -

رنگن! خیلی زفقط از شما یه خواهش دارم. فعال به هیچ عنوان دیگه روی این پرونده کار نکنید. اونا  -

ناکن. اگر احساس ترس و تردید داشته باشن، هر کاری می کنن! نباید حواسشون جمعه. خیلی هم خطر

 حساس شون کنیم تا به وقت از لونه شون بیان بیرون و ما بگیریمشون. 

 حتما ، هر طور شما بخواین من همراهی تون می کنم. به بچه ها می گم دست از تحقیق بکشن.  -

 شت و گفت:اشتی کمی از مبل فاصله گرفت، فنجان چایش را بردسرگرد به

 نتیجه گیری. برای بهتره  ،گزارش بچه ها تون خیلی خوب بود. اما به نظرم از یک طرف باشه تحقیقات -

 حتما همین طوره .  -

خوشحال سرگرد بهشتی چایش را نوشید تا محمد هم فنجان چایش را بردارد. در دل برای این آگاهی خیلی 

 بود. همان لحظه یاد نیکی افتاد. جرعه از چای ولرم را نوشید و فنجان را روی میز گذاشت:
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راستی... یه مورد دیگه هم هست... شاید کمک تون کنه. البته هنوز کامل نیست اما ... به امید خدا کامل  -

 میشه! 

 ز گذاشت:ابروی راست سرگرد بهشتی باال رفت و فنجان تقریبا خالی را روی می

 جالب شد، خب منتظرم!؟  -

 خوشبختانه نیکی هم به حرف اومد.  -

 محمد وقتی کشیده شدن ابروی های سرگرد بهشتی را دید، با آه کوتاهی ادامه داد:

 همراه حامی بود... دختری که ...  -

 آها... متوجه شدم. خب... چی گفته؟  -

.. باهاش رابطه داشته. حاال .هنوز درست حرف نزده اما... انگار یه پسر اونو کشونده اونجا ... فکر کنم  -

 دقیقشو نمی دونم. 

پس این طور ... از قبل نقشه کشیده بودن... حامی رو اون جور گیر می ندازن، دختر رو هم طبق نقشه می  -

 یارن... 

 ه تماس دیگه! پدر دختر و نامزد حامی رو هم با ی -

 اونا هیچ چیزی ندیدن؟  -

نه ... وقتی رسیدن که هر دو تا ... تقریبا بی هوش بودن. به هر دو تا قرص های مخدر داده بودن ... تو  -

 حال خودشون نبودن... 
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 سرگرد بهشتی سرش را با افسوس تکان داد:

 عجب ... جالبه که اون قرص اصال توی کار خودشون نیست!  -

 دانیال گفته. تن رد پا بشه. حاال باید صبر کنیم تا نیکی بازم بیشتر بگه اما اسم پسر رو نخواس -

 سرگرد بهشتی نفسش را آهسته بیرون فرستاد: 

خوبه می گم بچه ها این اسم رو بگردن تو پرونده. فعال که اسم داوود ، فرزان و هستی همون طور که  -

 خواهر زاده ی شما گفته تو باند هست! 

 امیدوارم با این اطالعات گشایشی بشه. گرچه مطمئنم شما تو کار خودتون عالی هستید.  -

 انی لبخندی زد: دسرگرد بهشتی، با قدر

زندگی منو تحت شعاع قرار داده. رسیدم به  خیلی وقتهمحبت داری به من سرگرد وارسته . این پرونده  -

دمش! نمی خوام به این سادگی از دست بدم. به همین خاطر خیلی حواسم جمع هست. خیالتون بابت 

 پیگیری من راحت باشه. 

دارین، اما خب.. به قولی این موها رو تو  ! می دونم به خاطر احساسم بهم شکمطمئنم . چشم قول من قوله -

 آسیاب سفید نکردم! 

 لبخند سرگرد بهشتی با خنده ی بلند محمد ، کشیده تر شد:

جسارت نکردم، شما پیشکسوت ما هستی. فعال زیر نظرشون دارم. شاید کمی طوالنی بشه ، اما ... هدف تو  -

 دیده ! 
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 گه ای به دستم برسه به شما می دم. منتظر خبرای خوب شما هستم. منم هر خبر دی -

 سرگرد بهشتی از روی مبل بلند شد و دستش را به سمت محمد پیش کشید:

 ممنونم . حتما همین طور خواهد بود.  -

را ترک کرد. لبخند روی لب  رد. لحظاتی بعد سرگرد بهشتی اتاقمحمد هم ایستاد و دست او را به گرمی فش

د اما... او بهتر از هر کسی می دانست ، دستگیری مجرمین این حادثه، تنها محمد ماسید. باید خوشحال می ش

تسکین لحظه ای ست! هیچ اتفاقی بعد از این جریان نخواهد افتاد! اتفاق اصلی افتاده بود! یاداوری حال نیکی و 

یری روی حال حامی و خانواده هایشان، او را مطمئن می کرد، دستگیری و به سرانجام رسیدن این پرونده، تاث

 عزیزانش نخواهد داشت. 

آهی روی زبانش نشست. تنها خوبی این اتفاق، آرامش او بود! عذاب وجدان نگذاشته بود در این شب ها با 

ارامش بخوابد. خودش را مقصر این حادثه و ناراحتی می دانست  و حداقل جبران، دستگیری مسبب این حال 

 بود. 

رد و بعد از جا باز هم بلند شد. باید زودتر به معاونش دستور می داد حرف های سرگرد بهشتی را مرور ک

 دیگر روی پرونده تحقیقی صورت نگیرد. بهترین تیم پلیسی ، دنبالشان بودند و همین کافی بود! 

 

** 
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حامی با دیدن سوناتای پژمان ، بزاق دهانش را قورت داد. هما دست روی پایش گذاشت اما حتی توان 

گردنش را هم نداشت. مستقیم به آینه خیره بود! به جایی که سوناتا، با فاصله ی چند ماشین، حرکت دادن 

 پشت سر پرادوی او پارک کرد! 

 حامی!؟  -

نفس عمیقی کشید. هنوز رد درد و گیجی این حادثه تمام جان و روانش را به بازی می گرفت، اما به خودش 

نی که به او گفت نیکی چند کلمه ای توضیح داده است. آرام شده آمده بود! مخصوصا با دیدار نیکی! هما زما

 بود. 

 بریم؟ پیاده شدن!  -

از آینه به عقب نگاه کرد. مطمئن بود موهای پژمان سفید تر از قبل شده است. مخصوصا کنار شقیقه هایش. 

 گیج!  پژمان سرزنده و شوخ همیشه نبود. مردی بود با شانه های افتاده و نگاه های کوتاه و

هما در ماشین را باز کرد. تا او هم نفس مانده در سینه اش را بیرون بدهد و با ته جانی که برایش مانده بود، 

ندد، چشم در چشم پژمان شد! پژمان ، برگشت و قبل از آن که در را ببدر را باز کند. از ماشین که پیاده شد

نستند از کنار ردیف ماشین های پارک شده، هیکل و هم مثل او کنار در ماشین ایستاده بود. هر دو می توا

شانه های افتاده، غم میان مردمک ها، ردیف چین های روی پیشانی و سیبک قیافه ی هم را خوب ببینند. 

گلویی که دائم باال و پایین می شد. پیمان کنار برادرش ایستاد، چیزی گفت . اما نگاه پژمان هیچ تغییری 

 ه او نهیب زد: نکرد. هما از پشت سر ب

 برو حامی ... زود باش.  -
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حق با هما بود. باید می رفت. قدم هایش سست و لرزان بود اما نمی گذاشت جا بماند! هر چه نزدیک تر می 

شد، مالمت بیشتری میان چشمان پژمان پا می گرفت. سخت تر شد. انگار نه انگار در فضای باز هستند. 

وده اش را برای این دیدار در نظر گرفته بود، گرچه در واقع این طور نبود! گویی تهران یکی از آن روزهای آل

 هوای عصر آخر تابستان، خوب و مطبوع بود! 

ی در خودش نمی دید که قدم بعدی را هم بردارد! هما هم با در چند قدمی اش ایستاد، دیگر هیچ جسارت

دو قدم کوتاهش را با کشیدن کفش  فاصله ی یک قدم کوتاه پشت سرش بود. نوبت به پژمان رسید که

هایش روی تن آسفالت داغ طی کند. پیمان هم پایش جلو آمد. می توانست میان چشمان او هم ترس را 

ببیند. حامی بزاق دهانش را به زحمت پایین فرستاد. باید حرف می زد و جسارت چشم در چشم صحبت 

 خیره به زمین، گفت:کردن را در خود نمی دید. برای همین به جای صورت او، 

 من... یعنی ... من ... شرمنده ام... نمی دونم... باید چی بگم... اما...  -

متوجه تکان پژمان شد، سرش باال آمد و همان لحظه هم پیراهنش اسیر دست های پر قدرت اما لرزان 

 پژمان شد: 

 خوام ببینمت. شنیدی؟ هیچ وقت... هیچ طور ... جلوی چشمم نباش.  یمن -

پیمان سریع دست روی ساعد دست برادرش گذاشت . چشم های سرخ پژمان پر از سرزنش و خشم چند 

لحظه ای مات چشم های ترسیده و مبهوت او شد، بعد جوری دستانش را پس کشید که هم او را کمی عقب 

فتاد. و پر خشمش، به سمت خانه راه ا پرت کند و هم دست برادرش را پس بزند. بعد با قدم های بلند

پیمان بعد از دو قدم کنارش رسید، لحظه ای به او و هما نگاهی انداخت و بعد با آهی دنبال برادرش رفت. 



341 
 

جلوی او ایستاد . اما حواس حامی آن جا نبود! هما صدایش کرد و او چشم بست. صورت پژمان و تن هما 

نمی کرد، حس می کرد قابل صدایش، تنها داشته های ذهنش شده بود. بعد از این ماجرا، غروری حس 

احترام نیست. اما .. در آن لحظه، حس مرگ داشت! حس پوچی ... حس هیچ شدن... انگار هیچ وقت آدم 

 حتی نبوده است!

هما دستش را گرفت اما او با باز کردن چشمانش او را پس زد و با سرعت و قدرتی که نمی دانست چه طور 

 رفت ! به پاهایش داده است، سوار ماشین شد و

 

** 

 

 سرگرد بهشتی با لبخند سرش را از روی برگه بلند کرد: 

 درسته! چه کمک خوبی شد. این پسرم توی باند هست.  -

محمد نفس راحتی کشید. شاید هنوز تا پایان پرونده مانده بود، اما حرف زدن نیکی اوضاع را مساعد تر کرده 

برای نیکی نقشه کشیده بود و او را تا آن جا کشید.  بود. حاال هویت نفر بعدی هم فاش شده بود. کسی که

ضربه ای به در خورد. مرد جوانی با درجه ی سروانی وارد شد و به هر دو احترام گذاشت. سرگرد بهشتی 

 برگه ها را به سمت او گرفت و گفت:

 مصطفی جان اینا رو بذار روی پرونده ی اقای ایکس!  -



342 
 

 ال برد: مرد جوان لبخند زنان ابرویش را با

 اطالعاته؟  -

بله، جناب سرگرد زحمت کشیدن . یادته در مورد اون نقشه ی احمقانه بهت گفتم!؟ اینم ادامه شه! خوب  -

 خودشونو تو تله انداختن! 

 مرد جوان با نگاهی به محمد، سر تکان داد. سرگرد بهشتی ادامه داد:

ده ... به بچه ها بگو رفتیم تو مرحله ی عملیات! باید تو فکر باشیم. حاال که خیلی چیزا برامون روشن ش -

 منتظر دستور باشن تا من با سرهنگ هماهنگ کنم !

 مصطفی چشمی گفت و همراه برگه ها از اتاق خارج شد. با رفتنش محمد گفت:

 واقعا می خواین اقدام کنید؟  -

شده بود.  ریش هایش بلندتر سرگرد بهشتی لبخند کم رنگی زد. از چند روز پیش که محمد او را دیده بود،

 خستگی را می شد در نگاهش دید. اما همچنان پر انرژی بود! 

فکر کنم باید صبر می کردیم این اتفاق بیفته! ما رو خیلی جلو انداختن! با این نقشه ی احمقانه شون !حاال  -

 خیلی چیزا می دونم ازشون! 

 محمد مشتاق پرسید: 

 می تونم منم بدونم؟  -

 هشتی به صندلی اش تکیه داد و آهی کشید: سرگرد ب
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 واال درست نیست من بگم! چون هنوز تو مرحله ی اولیه هستیم.  -

 می  دونم ... درک می کنم . ببخشید نباید ...  -

 سرگرد نگذاشت محمد جمله اش را تمام کند: 

نه این طور نگین. اشکال نداره. شما امین هستید و از طرفی توی ماجرا بودین. فقط فعال بین خودمون بمونه  -

 و حتی به خانواده چیزی نگین. می دونید دیگه شرایط ما خیلی ویژه ست . 

 درک می کنم . این همه زحمت نمی خوام هدر بره!  -

 سرگرد سری تکان داد:

طالعات شما و صحبتی که دوباره با آقا حامی کردم، خیلی چیزا برام روشن شد. این درسته... خب ... با ا -

 که امین برای اون دختر مهم بود، کلید حل ماجرا شد! 

 پس واقعا مهم بوده!؟  -

واال دلیلشو درست نفهمیدم! یعنی هیچ دلیلی نتونستم براش پیدا کنم. امین یه مواد فروش خرده پا بود که  -

هستی آشنا شده بود... امین پسر خوش تیپ و زرنگی بوده! این طورم که فهمیدم هستی از همین شانسی با 

 سو استفاده کرده و اونو توی باند برده بود. 

 پس هستی همون دختره ست؟ همون آدم مهمه ست؟  -

 سرگرد بهشتی نفسش را آهسته بیرون فرستاد:



344 
 

ه ... اسمش فاخره ... این دختر از بچگی باهاش بزرگ همون نیست اما... اونم مهمه! کسی که آدم اصلی -

شده ... اما در اصل ... پدر و مادرش یکی از خدمتکارای فاخره... جالبه که ما چند بار تو پرونده های مختلف 

به این آدم رسیده بودیم اما توی این باند اصال! پشت تجارتش قایم شده ... عتیقه باز حرفه ای ! همه کاراشم 

ی! حتی دو تومن مالیات مونده نداره! یه جریمه ی رانندگی! نه ازدواج کرده، نه فامیلی داره! هیچ! هیچ قانون

اثری از هیچ کس و هیچ چیز ... اما ... با فهمیدن هویت هستی، هویت اونم فاش شد. قراره که دو روز دیگه 

 بیاد ایران! منتظرم برسه . 

 محمد هیجان زده سر جایش جا به جا شد:

 خیلی خوب شد. خداروشکر... بعد از تقریبا یک ماه ... این مسئله حل بشه.  -

برای ما چند سال طول کشید. می تونستم فرزان رو خیلی وقت پیش بگیرم. حتما هم چیزی پیدا می کردم  -

لی ، ازش که حداقل چند سالی زندانی باشه ، اما... خیلی می خواستم به این جا برسم. حاال مطمئنم پدر اص

 فاخره! داریوش فاخر! 

 یاد، فقط دعا می کنم همه چی به خوبی تموم بشه.  می دونم از من هیچ کمکی برنمی -

 سرگرد بهشتی خندید : 

ممنونم همین دعا خوبه! فعال باید صبور باشیم تا نقشه مون لو نره. نفوذی مون اون جاست و خب نمی  -

حم ندارن. اگر بخوام جنایتاشون رو براتون بگم ... یه پرونده ی قطور خوام جون اونم به خطر بیفته. اینا اصال ر

 دارن. 

 خدای من... البته از کاری که با خواهر زاده ام کردن مشخصه....  -
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. باید برای تک تک یدبله ... اینم یه جنایت کثیف دیگه! حتما اینو توی پرونده می یاریم .نگران نباش -

 کاراشون حساب پس بدن... 

 حمد آه کشان به صندلی تکیه داد:م

من نزدیک بیست و هفت ساله دارم کار می کنم. توی این مدت ... یه چیز رو خوب فهمیدم... برای قربانی  -

و خانواده اش، تنها یه تسکین موقته... تازه بعد از تموم شدن دادگاه ها و حاال رسیدن به جزا، می فهمن چه 

 ده رو برنمی گردونه... بیهوده ست. هیچ چیز اتفاق افتا

درسته ... می دونم از نظر روحی و همین طور خانوادگی و اعتبارشون، خیلی ضربه خوردن... اما... همه ی  -

 این ها قابل ترمیمه ... حال خواهر زاده تون بهتر از قبل بود، اما ... بازم خیلی مراقب باشید. 

 حتما... ممنون از محبتتون.  -

 گرد بهشتی هم از روی صندلی اش بلند شد:محمد ایستاد و سر

 نگران چیزی نباشید. من به شما خبر می دم...  -

 محمد دست سرگرد را به گرمی فشرد: 

 متشکرم  . منتظر خبرای خوب شما هستم.  -

بعد از خداحافظی از سرگرد بهشتی، زمانی که سوار ماشینش شد، آه عمیقی کشید. حرف های خودش دائم 

چند لحظه زیر سایه ای که درخت چنار روی شیشه ی جلوی پرشیای سفیدش در گوشش تکرار می شد. 

انداخته بود، نشست. فکر کرد. تصمیمات و پیشنهادات ذهنش را دوباره مرور کرد. اجازه داد عقلش مثل 
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همیشه برنده ی میدان باشد و نظر قطعی را بگوید. چند لحظه ای چشم بست. زمانی که چشم گشود، نفس 

سینه اش آزاد شد. سوییچ را چرخاند و با شنیدن صدای موتور ماشین، پنجره ها را پایین برد حبس شده در 

. هوای گرم تابستان از هوای مانده و دم کرده ی داخل ماشین صد برابر بهتر بود! عرق های روی پیشانی 

ش تصمیم نهایی را اش را با دستمالی گرفت و بعد دنده را جا زد. بعد از ساعت های کلنجار، سرانجام مغز

 گرفته بود! 

 

** 

 

چند دقیقه ای می شد که از آیفون به نازنین گفته بود، پایین منتظر پژمان است. به واسطه ی رابطه ی خوب 

 یابهادر با پژمان و پدرش ، او هم به عنوان عضو صمیمی خانواده، آشنایی زیادی با او داشت. تا آن اندازه 

 حت و عصبانی ست! بفهمد چه قدر پژمان نارا که

مردد بود دوباره زنگ بزند، یا همچنان منتظر بماند. نفس عمیقی کشید و باز هم صبوری کرد تا بعد از دو 

سه دقیقه ی دیگر، در خانه باز شد! پژمان با اخم های چسبیده روی پیشانی اش جلوی او بود. شکسته تر و 

 و دستش را پیش برد:  رنگی زد عصبانی تر از هر وقت دیگری! محمد لبخند کم

 سالم اقا پژمان!  -

 پژمان از عمد جای دیگری را نگاه کرد: 

 سالم، چیزی می خواین؟  -
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 محمد عقب نشینی نکرد: 

 مرد این طور سالم نمی ده! حرمت داره این دستی که جلوت اومده!  -

عقب برود اما پنجه ی لی زود پژمان با نفسی که بیرون داد، دست او را به سردی گرفت . می خواست خی

 مند محمد نگذاشت. قدرت

 بیا بریم تو ماشین ، دو کلوم باهات حرف حساب دارم!  -

پژمان با فشاری که به انگشتانش می آمد، شوک زده شده بود. محمد او را کشید تا همراه هم به سمت 

 ان جلویش ایستاد:ماشین او، در آن سوی کوچه بروند. زمانی که محمد در سمت جلو را باز کرد، پژم

 چی کار داری می کنی آقا محمد!؟ احترام شما رو نگه می دارم. اما ...  -

پس به همون احترام، برو سوار شو. با هم نون و نمک خوردیم... من جای بابات نباشم، برادر بزرگتر هستم.  -

 خودت اینو چند بار بهم گفتی! 

بخند دیگری زد و او را به سمت ماشین هدایت کرد. مردمک های پژمان روی صورت او می دوید. محمد ل

پژمان با ناراحتی نشست و او در را با خوشحالی بست! وقتی خودش روی صندلی راننده نشست، ماشین را 

روشن کرد تا باد خنک کولر جریان هوا را دلپذیر کند. بعد بدنش را کمی حرکت داد تا رو به نیم رخ پر 

 اخم پژمان باشد:

اهلش نیستی! اومدم این جا دو کلوم باهم حرف بزنیم. یه چیزایی  محاشیه نیستم. تو هم می دونمن اهل  -

 من به شما بگم و یه چیزایی شما به من. 
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 من چیزی برای گفتن ندارم.  -

 خب پس تو اول گوش کن!  -

 سر پژمان به سمتش برگشت. محمد لبخند زنان گفت:

ستی که بخوای ادا و اصول در بیاری! داریم مردونه حرف می زنیم. این بهتره! تو مردی! جوون و خام نی -

 االن یک ماه گذشته و ... باید تو هم آروم تر شده باشی.. 

انگار جمله نیشتر تیزی بود که به قلب پژمان خورد. صورتش از حرص و عصبانیت جمع شد و با صدای باال 

 رفته گفت:

آروم تر بشم؟ چون یک ماه گذشته؟ یک ماه چی گذشته؟ برای من چی گذشته؟ ها؟ شما انگار خوب  -

 نمی تونی ببینی ! 

 محمد صبورانه آه کشید:

 چرا می بینیم . می شنوم. من تو جریانم.  -

ی پس چه طور راحت می گین گذشته؟ برای من هیچی نگذشته. برای دخترم ، برای زن و بچه هام... هیچ -

 ... 

محمد متاثر شده بود. حق را به پژمان می داد. سکوت و نگاه پر از غمش، پژمان را عصبی تر کرد تا در را 

 باز کند اما قبل از هر اقدامی، محمد از مچش گرفت:

 صبر کن مرد! داریم حرف می زنیم.  -
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 حرفی نیست محمد اقا! بیخود وقتتو هدر نده...  -

 اش ... بذار بگم و بگو خودتم! حرف اتفاقا زیاده! مرد ب -

 گفتم من حرفی ندارم.  -

 دلت خیلی اتفاقا حرف داره! تا نگی هیچی درست نمی شه.  -

 پژمان با خشم به سمت او برگشت:

 بگم چی درست می شه ها؟  -

 پژمان آروم باش ... اومدم حرف بزنم. حداقل کمی به حرفام گوش کن. تا حاال مگه چیزی عوض شده؟  -

 ان پوزخند زنان سرش را تکان داد اما آرام تر شده بود جوری که محمد هم مچش را رها کرد:پژم

 با حرف زدن عوض می شه؟ آره؟ نه هیچی تغییر نمی کنه.  -

 یر داد. عوضش کرد. اتفاق افتاده.تغییر گذشته چون کار ما نیست! چیزی که گذشته رو نمی شه تغی -

محمد نفسی کشید و به جای او به خورشیدی که در انتهای کوچه رو به  پژمان فقط با تاسف سر تکان داد.

 خاموشی می رفت، چشم دوخت:

خیلی با خودم کلنجار رفتم که بیام این جا یا نه. یک ماهه... می خوام درست و مردونه باهات حرف بزنم.  -

.. عقلم قانعم کرد. چون باید اما .. همش گفتم نکنه احساسم دخیل باشه و همه چیز رو گند بزنم. اما حاال.

 باهات حرف می زدم! چون ... یکی باید باهات حرف می زد... باید تو با کسی حرف می زدی... 
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صدای نفس های پر حرص پژمان به گوشش می آمد. اما سعی کرد نشنیده بگیرد. دست روی دست مشت 

 شده ی او گذاشت و آهسته فشار داد:

ی قدیم بذار. می دونم برادر بزرگ تر یا دوستت نیستم. من ... درک می کنم پژمان ، منو جای همون آشنا -

 چه شرایط دشواری داری. هم تو و هم خانواده ات. 

 نمی تونی...  -

آره ... سخته... حق داری. اما... می تونم بفهمم. من ... مثل این مورد چندین مورد دیدم. می دونم دخترت  -

 تر عذاب کشیدی... عذاب کشیده و تو چه قدر بیش

نفس عمیقی کشید و باز هم به جای رگ های باد کرده ی گردن پژمان به شیشه ی جلو خیره ماند. اما 

 دستش را عقب نکشید. 

دختری بود که توسط برادرش بارها مورد تجاوز قرار گرفته بود. پدرش زمانی که متوجه قضیه شد که  -

چیزی از حال تو کمتر نبود. دختری بود که توسط  معلم دخترش شکایت کرده بود! حال اون پدر

خواستگارش دزدیده شد و تجاوز بهش شد. وقتی پدرش اومد برای بردن دختر، همین جا تو حیاط کالنتری 

جوری دختر رو زد که سرش به دیوار خورد و یک هفته تو کما بود. من دختری رو می شناسم که راننده ی 

ود بارها اما از ترس پدرش هیچ وقت چیزی نگفت و اخر سر جنازه شو سرویس مدرسه بهش تجاوز کرده ب

 ... 

 پژمان با حرص میان حرفش پرید:

 اینا رو برای چی به من می گی؟ من چی کار کنم؟ من مگه باعث این کارم؟ ها؟ منظورتون چیه ؟  -
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 لبخند محمد این بار تلخ بود. فشاری روی مشت پژمان وارد کرد و گفت:

 خواستم بگم دخترا... مقصر نبودن!  -

 پژمان پوزخند بلندی زد: 

 اما!  هدخترا مقصر نیستن! اونا ابله هستن! مقصر کس دیگه ای -

 محمد به آهستگی سر تکان داد:

مقصر نیستن، ابله هم نیستن! بستگی داره به ما که چه طور تربیتشون کرده باشیم! دخترت خودش رفته  -

 شرکت! 

 غضب گفت:پژمان با 

 بله خودش رفته، اما نه برای این که یکی بهش ...  -

 باقی حرفش را در مشت دست دیگرش ریخت و آن را محکم به پایش کوبید. محمد گفت:

 نه برای این نرفته بود. اما رفته بود! اگر نرفته بود اصال ...  -

اون مرتیکه ی عوضی رو  شما چی می خوای به من بگی؟ داری نصیحتم می کنی؟ یا می خوای کار -

 الپوشونی کنی! 

 محمد خونسرد شانه ای باال انداخت:

چرا چون بهش با زور تجاوز دارم از دید یه پلیس قضیه رو برای تو شرح می دم! دختر تو مقصر نیست!  -

 شده ... اما خودش اشتباه کرده و رفته! قصه حامی هم همینه !
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 اشین پیاده شود اما باز هم قدرت دست محمد بیشتر بود: پژمان دست او را پس زد و سعی کرد از م

 حرفامون تموم نشده!  -

من نمی خوام به اراجیف شما گوش کنم! می دونم از اول قصدتون چیه. همه تون همین طور فکر می کنید!  -

 باشه ... من که حرفی از شکایت نزدم. گفتم اصال دختر من ابله بود و باعث این جریان ... 

 ستا پژمان... وا -

 دستمو ول کن آقا محمد. احترامت رو نگه می دارم ولی اگر بخوای ادامه بدی، دیگه کور و کر می شم..  -

یه چند تا  دارم اشکال نداره، من حاضرم حرفا و فحشای تو رو هم بشنوم. حتی کتک بخورم. اما ... وظیفه -

 بگی...  چیزو بهت بگم... می خوام شما هم چند تا مسئله رو بهم

 حرفی نیست... چرا نمی فهمی؟ من نمی خوام گوش کنم.  -

دد. پژمان نرد شدن دو نفر و نگاهشان باعث شد محمد دست پژمان را رها کند و به جایش در ماشین را بب

متوجه قدرت محمد بود! همیشه بدن ورزیده و آماده ای داشت تا با این سن هم یک پلیس خوب و کار آمد 

 برای چند ثانیه بهم زل زدند. بعد محمد گفت: باشد. هر دو

دخترت مقصر نیست... تو مثل اون پدرا شاید کتکش نزدی ، نکشیش یا طردش نکنی، اما این رفتارت ...  -

هیچ فرقی با اون پدرا نداره! می دونم ناموست بود و چه قدر تلخه... آدم از فکرشم دیوونه می شه اما ... این 

... چیزی رو حل نمی کنه! من اول فکر می کردم فقط با ما این طور هستی اما... دو سه همه تلخی و عصبانیت

بار با پیمان و هما حرف زدم و فهمیدم... چرا با دخترت حرف نمیزنی؟ چرا درکش نمی کنی؟ مگه نمی گی 

 مقصر نیست؟ 
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 . ابله هست... اگر احمقانه رفتار نکرده بود. اگر با پسری روی هم نمی ریخت.. -

نمی خوام ادای مشاور خانواده ها رو در بیارم. بلدم نیستم. اما تا حد تجربه ی شخصیم . می تونم بگم این  -

مسئله نود درصدش تقصیر تو بوده! چرا دخترت موضوع به این مهمی رو پنهون کرده؟ تو شب قبلش به 

ت می کنه و مواظب دخترت گفته ی خودت یه تماس مشکوک داشتی، یکی بهت گفته، حامی داره بهت خیان

 باش! به حرف اون شخص گوش کردی، اما با دخترت حرف نزدی! زدی؟ 

 من باید مطمئن می شدم. باید می فهمیدم حامی واقعا...  -

 بهترین راه این نبود از خودش بپرسی؟ یا نیکی؟ پژمان تو مگه حامی رو نمی شناسی؟  -

 تاریک شده بود، زل زد. محمد ادامه داد:پژمان جای او به شیشه و هوایی که دیگر 

تو هم پس گول خوردی مثل دخترت ... مثل حامی! مقصر ماییم که به جای اعتماد به افرادی که می  -

 شناسیم، به حرف مشکوک یکی دیگه گوش کردیم. اونم یه ناشناس! 

ایش دل پژمان را کمی پژمان چشم از رو به رو هم گرفت و به پنجره خیره شد. محمد آرزو داشت، حرف ه

 نرم کند. دست روی مشت همچنان بسته ی او گذاشت و گفت:

نیومدم نصیحتت کنم پژمان. من چون خیلی دیدم .... وقتی خواستم بهت بگم حتی اگر نمی خوای دیگه  -

دوست خوبی برای حامی باشی، برای نیکی، پدری کن! باید به جای این که دنبال مقصر توی نیکی یا حامی 

اشی، مقصر اصلی ماجرا رو پیدا کنیم. من ... یعنی همکارای من به جاهای خیلی خوبی رسیدن. نیکی تو ب

مسبب های من مطمئنم خیلی زود حرفاش به نکته های خوبی اشاره کرد. با همونا هم به این جا رسیدیم. 

 می شن... اصلی این اتفاق دستگیر 



354 
 

 مسبب اصلی... حامیه... اگر ... اون حماقت رو نمی کرد... اگر در نمی افتاد...  -

حامی کار درست رو کرد. خودت هم می دونی... اون موقع بار عذاب وجدان مرگ یه انسان، حتی یک  -

می  ،آدم بد روی دوش حامی بود! اگر بر فرض االن مشخص می شد که حامی اون موقع شهادت دروغ داده

 شریک جرم! حاال که دارن دستگیر می شن، حامی رو هم دستگیر می کردن!  شد

 پژمان آهسته به سمت او برگشت. محمد نفسش را آهسته بیرون فرستاد:

آسیب بزنه. تو جریان رو می  تقضیه برای حامی دو سرش باخت بود. اما ... اون نمی خواست به دختر -

 دونی؟ 

 قصد آزارش را نداشت اما باید می گفت:دوباره سر پژمان برگشت... محمد 

 اونا می خواستن ... جلوی چشم حامی... حامی نتونست... نخواست دست مرد دیگه ای ...  -

 خواهش می کنم...  -

صدای پژمان پر بغض بود. محمد سکوت کرد تا بعد از لحظه ای، هق هق بلند پژمان، ماشین را پر کند. 

شبیه یک پسر بچه، سر روی شانه ی پهن او بگذارد. گریه ی تلخ پژمان،  محمد از شانه اش گرفت تا پژمان

بغض را مهمان گلوی او هم کرده بود. کم کم پژمان به خودش آمد. عقب رفت. محمد بسته ی دستمال را 

از روی داشبورد برداشت و روی پای او گذاشت تا او هم با شرم ، سریع صورتش را پاک کند. سرش پایین 

 مد با آهی گفت:بود که مح

پژمان این همون حرفی بود که گفتم تو باید بگی! باید این بغض رو بیرون کنی. باید گریه کنی تا آروم  -

بشی... تو پدری... نیکی به تو نیاز داره. به باورت... به این که حمایتش می کنی و اونو مقصر نمی دونی... هما 
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چیز شده. حال تو و مادرشو می بینه ... از این طرفم  می گفت... همش تو حرفاش می گه اون مقصر همه

حامی و .... درد خودشم یک طرف ... سختن اینا... پژمان خیلی سختن. واسه دختر نازپرورده ی تو سختن... 

دخترت تا حاال این قدر سختی ندیده. من خانواده تو می شناسم. می دونم چه طور تا حاال باهاش رفتار 

ماه گذشته و هیچی تغییر نکرده تو گذشته. قرار هم نیست تغییر کنه. فقط ... خواهش کردی... درسته یک 

می کنم تو اون پدرایی که من دیدم نباش. تو پدری باش که همه جوره حامیِ  بچه اش می مونه. کمک کن 

افسرده برات  به نیکی ... زندگی تو از نو شروع کن تا نیکی هم بتونه از اول شروع کنه . وگرنه ... یه دختر

 باقی می مونه. 

پژمان چند لحظه ای خیره اش بود. نگاهش هیچ شباهتی به نگاه اولش نداشت. سرگشته و غمگین بود. 

مردمک هایش بی هدف می چرخیدند و بعد روی جایی متمرکز می شدند. محمد هم در سکوت صبوری 

 با باز کردن در ماشین گفت:کرد تا این که پژمان، آه بلندی کشید. چشم بست و بعد هم زمان 

 ممنونم... سالم ... برسونید. خداحافظ...  -

محمد آهسته خداحافظی گفت و در ماشین بسته شد. پژمان در تاریکی کوچه، با قدم های سست و نامتعادل 

به سمت خانه رفت. در خانه همچنان باز بود. کمی مکث کرد. به عقب برگشت و لحظه ای او را نگاه کرد . 

د با همان حال وارد خانه شد. زمانی که برق های راه پله هم خاموش شدند، محمد هم دنده را جا به جا بع

 ه چیزی از غم دلش کم نشده بود..گرچکرد و ماشین به حرکت در آمد. احساس سبکی داشت. 
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د اما خبری از هما نگاه دیگری به ساعت انداخت. دو مرد و یک زن هم زمان از در ساختمان بیرون آمدن

آتنا نبود! نیم ساعتی بود همان جا نشسته بود و کمر و پشتش درد داشت. کالفه ماشین را خاموش کرد و از 

ماشین پیاده شد. نسیم دم کرده ی غروب، جای سرمای شیرین ماشین را گرفت. اما کش و قوسی که به 

د، چشمش به در ساختمان رسید. آتنا بدنش داد، حالش را سر جا آورد. زمانی که گردنش را حرکت می دا

تنها از در شرکت بیرون آمد! سریع در ماشین را بست و با قدم های بلند به سمت آتنا رفت که بر خالف 

 جهت او می رفت: 

 آتنا!  -

صدایش آتنا را سرجا میخکوب کرد. برگشت و نگاه متعجب و غم زده اش رنگ عصبانیت گرفت. خواست 

 برگردد اما هما به او رسیده بود: 

 واستا آتنا ... کارت دارم.  -

 خواهش می کنم دست از سرم بردارین...  -

 هما دستش را گرفت تا آتنا با نگاه محتاطی به اطراف کنار دیوار بایستد: 

هما جان ، من سه بار از شما خواهش کردم. چرا واقعا درک نمی کنی شرایط رو؟ من حرفامو چه طور  -

 بگم؟ 
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 هما نفسی گرفت و او هم کنار دیوار ایستاد: 

 آتنا ازت خواستم کمی بیشتر فکر کنی. یه فرصت...  -

 نمی شه عزیزم. من با خود حامی حرف زدم..  -

 دونی؟ نقشه بوده تا تو رو از حامی بگیرن. چون تو عشقش بودی!  آتنا همه اینا نقشه ست. می -

 آتنا با افسوس رو گرفت:

 خواهش می کنم...  -

آتنا تو بچه نیستی اینا رو ندونی. تقصیر حامی نبود. نباید به خاطر این اتفاق اونو مقصر بدونی. ممکن بود  -

 کم به این فکر کن آتنا... حامی کشته بشه سرش می فهمی؟ اما االن زنده ست. فقط یه 

آتنا برگشت، لحظه ای به چشم های هما زل زد و بعد با مردمک هایی که از بغض و اشک می لرزید، جواب 

 داد:

 کاش... مثل مرگ بود!  -

 هما وارفت، ناباور نام آتنا را به زبان راند تا او پر بغض بگوید:

نمی تونم. کاش... کاش ندیده بودم... کاش نمی رفتم... نمی تونم هما جان! همه رو خوب می دونم ... اما  -

 کاش ... من دیدم هما... نمی تونم. 

 هما از دست های سرد و لرزان آتنا گرفت : 
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ببین آتنا حق داری، می دونم ... اما می گم ... نبر یهو... فرصت بده به خودت و حامی... هر چه قدر باشه  -

 ... حامی اون قدر دوستت داره که برات صبر می کنه.اصال مهم نیست. بگو اصال چند سال

 نمیشه هما... موضوع زمان نیست.  -

چرا هست دختر... زمان خیلی چیزا رو عوض می کنه آتنا... تو بدبینی می دونم حقم داری، اما ... بذار  -

 حامی بهت ثابت کنه ... 

د لحظه ای سکوت کنند. بعد از دور شدن دو آتنا آه بلندی کشید. رد شدن دو نفر هم باعث شد هما و او چن

 نفر، آتنا زودتر به حرف آمد:

 هما نمی تونم. خودمو می شناسم. تو و خانواده ی شما، خیلی محترم هستید. حامی... حامی هم همین طور...  -

 پس چرا ...  -

 صبر کن... مشکل از منه ...  -

خب باشه، من کمکت می کنم. اصال من نه، من کلی استاد  خوب دارم. کمکت می کنن با خودت کنار  -

 بیای.. 

 آتنا پوزخندی زد و سر تکان داد. آهسته دستانش را از دست هما بیرون برد و گفت:

از چند سال ... هما داری آتش به جونم می زنی. برای منم گذشتن سخته. من تازه... اعتماد کرده بودم. بعد  -

 خواستم با حامی باشم... فکر نکنم بعد از اینم دیگه هیچ وقت به مردی اعتماد کنم. 

 تقصیر حامی نبود اما...  -
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 هما نالید و آتنا آه بلندی کشید:

ه... برای من سخته هضم این مسئله.... نمی دونم شاید برای تو یا . اتفاق افتاده... اشتباه اشتباههر چی .. -

 ای دیگه سخت نباشه. من ... قبال چوبشو خورده بودم. اینم قسمت من بود. آدم

نه این طور نگو آتنا. تو یه دختر تحصیل کرده هستی. خیلی عاقلی... این همه هم حامی رو دوست داری.  -

 نباید این طور قضاوت کنی. پس اون همه عشق چی می شه؟ عشق سختی داره، فداکاری داره. باید ... 

 بار دست های آتنا، انگشتان او را محکم نگه داشت تا سکوت کند:این 

صبر کن هما... همه ی اینا رو می دونم. اگر تو هم واقعا اعتقاد داری من عاقلم و ... حامی رو خیلی دوست  -

 دارم، دیگه سراغم نیا.... 

 آخه چرا آتنا!  -

برای این که خودمو می شناسم. همین طور با شک کنارش بودم. اون قدر عاقل هستم که بدونم زندگی رو  -

برای هر دوتامون کوفت می کنم. چون اون صحنه ی لعنتی از جلوی چشمام پاک نمی شه... می فهمی؟ 

مدتی اونو آزار بده ...  حامی رو دوست دارم... نمی خوام حداقل بعد از این آزار ببینه. شاید نبودن من چند

حتی برای خودمم همین طوره. به قول خودت زمان همه چیزو درست می کنه. زخم شاید از بین نره، اما 

جاش کم رنگ می شه... منتها... اگر باهم زندگی کنیم.... دائم جلوی چشمای هم هستیم. دائم نمک می زنیم 

 رو زخم هم... دائم ... 

غم میان چشمانش، چشم های آتنا را هم پر از اشک کرد. او را در آغوش گرفت و هما تنها نگاهش می کرد. 

 ادامه داد:
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تو خواهر من بودی... همیشه محبتت برای من قابل احترام بود. پس خواهش می کنم راحتم بذار.. بهم  -

... یه جوری اعتماد کن. با هر بار دیدنتون، عذاب من بیشتر میشه. به جاش کاری کن که حامی سختی نکشه

 باهاش حرف بزن که فراموش کنه. من ... من از عمد باهاش بد رفتار کردم... 

 آتنا هق زد و هما هم محکم در اغوشش گرفت:

 نکن این کارو با عشقتون عزیزم...  -

چاره ای نیست... بذار... همون خاطرات خوش کنار اون خاطره ی تلخ باشه. من می خواستم کنار حامی  -

 نم، نه ... تحمل! یه پایان تلخ... بهتر از تلخی بی پایانه .... زندگی ک

 آتنا ...  -

آهسته او را از خودش دور کرد. صورت هردو دختر پر از اشک بود. رهگذر هایی که گاهی از کنارشان  آتنا

شک می گذشتند با تعجب نگاهشان می کردند اما برای هیچ کدام مهم نبود. آتنا لبخندی زد و با دست ا

 هایش را پاک کرد:

برای تو .. خانواده ات... برای حامی.... آرزو لحظه های خیلی خوبی دارم... خواهش می کنم دیگه هیچ  - 

جوره مزاحم من نشین... خانواده ام در فشارن... من چیزی بروز ندادم... پس خواهش می کنم رعایت کنید. 

 ممنونم... 

 ه زمزمه کرد. بعد آه کشید و پشتش را به او کرد:هما نامش را آهست دست هما را گرفت و

 برای همیشه خداحافظ ... امیدوارم حتی اتفاقی هم هیچ کدوم از شما رو نبینم...  -
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هما کنار دیوار ایستاد و آتنا با قدم های بلند دور شد. کمی جلوتر ، سوار دویست و شش مشکی رنگش شد 

النه به طرف ماشینش رفت. ناامید و ناراحت کمی همان جا و با سرعت خیابان را گذراند. هما سالنه س

 ایستاد و به ماشین های در گذر خیره ماند. 

به حامی قول داده بود باز هم با آتنا حرف بزند و او راضی به صبوری و گذشت کند. اما... نمی شد. مرغ آتنا 

ی صبوری و تعامل همه چیز را حل همچنان یک پا داشت. حق را به او می داد اما می دانست می شود با کم

کرد. سری تکان داد و همان موقع متوجه روشن و خاموش شدن گوشی، روی صندلی کنار راننده شد. سریع 

 در ماشین را باز کرد و گوشی را جواب داد:

 بله؟ ... چی ؟ خدای من.... کی ؟ االن حالش چه طوره؟؟ وای ... وای ... من اومدم... تو رو خدا مراقب -

 باشین... من اومدم ... خدایا ... 

گوشی را با ناراحتی روی صندلی انداخت. آن قدر استرس داشت و هول کرده بود که نمی توانست ماشین را 

روشن کند. چند بار نفس کشید تا سرانجام توانست کاری که بارها انجام داده بود را به راحتی انجام بدهد! 

ارک در بیاورد، اشتباهی به جای دنده عقب، رو به جلو رفت! سپر ماشین زمانی که ماشین را می خواست از پ

خورد! چند لحظه ترسیده نگاه کرد! صدای دزدگیر ماشین در آمده بود اما  یمحکم به سپر ماشین جلوی

خبری از راننده اش نبود. این بار درست دنده عقب گرفت و با یک حرکت سریع ماشین را به خیابان کشاند. 

ی پراید مشکی رنگ و تاکسی اگر به موقع ترمز نمی گرفتند، حتما با ماشین او تصادف می کردند!  راننده

صدای بوق ها را از پشت سر می شنید اما تمام ذهنش پر از یک کلمه ی بزرگ بود. کلمه ای که او را 

 بدجور ترسانده بود: 

 خودکشی!  -
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دست های لرزانش نمی توانست فرمان را درست نگه دارد. با تصادف کردن چند بار فاصله ی کمی داشت! 

اما با خوش شانسی گذرانده بود! صدای مضطرب هما همچنان در گوشش بود. نمی توانست حرف هایی که 

 شنیده را باور کند. دائم تکرار می کرد: 

 شوخی کرده... یه چیزی گفته... حتما... می خواسته منو ببره اون جا...  -

با همین حرف ها تا این جا که وارد خیابان اصلی شده بود، خودش را نگه داشته بود! اما همین که وارد کوچه 

ست شد، دیدن ماشین های پلیس، اورژانس و آتش نشانی، نفسش را در سینه حبس کرد. ماشین را نمی توان

جلوتر ببرد و بی توجه وسط کوچه رها کرد. یکی از سربازهایی که از تجمع مردم جلوگیری کرده بود، با 

 دیدن او و ماشینی که وسط کوچه رها شده بود، فریاد زد:

 کجا آقا، اینو بردار...  -

می کرد! باالی اما گوشش بدهکار نبود! مثل خیلی از مردمی که چشمشان به باال بود، او هم باال را نگاه 

  پشت به کوچه نشسته بود!ساختمان شش طبقه، کنار جان پناه، دختری 
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نفسش بند آمد... موهای پریشانش در باد می رقصید. محکم به کسی خورد تا با نگرانی به آتش نشان اخمو 

ه باشد؟ نه زل بزند. نفسش دیگر باال نمی آمد. پس هما کجا بود؟ او را کشانده بود آنجا که شاهد این صحن

... دیگر توان شکست دیگری نداشت! صدای گریه ، سرش را برگرداند. جلوتر، نازنین بود که بی تابانه گریه 

 می کرد و از پلیسی کمک می خواست. 

کسی دستش را کشید و با دیدن دایی محمد، ناباورانه سر تکان داد. محمد او را کشان کشان به سمت در 

 برد: 

 دیر نشده زود باش...  زود باش حامی تا -

پاهایش نه به فرمان خودش، بلکه به دستور محمد می دویدند. از کنار در که می گذشت، نازنین و کمی 

تر، پژمان با صورتی خیس و ناامید نگاهش کردند. گیج بود. چیزی نمی فهمید. باید چه کار می  زدیکن

وز محمد نگفته بود، همه ی اعضای آن باند کرد؟ اصال چرا این طور همه چیز بهم ریخته بود؟ مگر امر

فردا همراه محمد برود!؟ پس چرا االن که بی گناهی او  ،دستگیر شدند؟ مگر قرار نبود برای شناسایی چهره

 ثابت شده بود؟ 

بود. صورت هما  ساختمانهما که از بازوهایش گرفت و تکان داد به خودش آمد! جلوی در خرپشته ی 

شنید تا این که محمد سیلی محکمی به  از و بسته می شد. اما او چیزی نمیبخیس از اشک و دهانش 

 گوشش زد! برق از سرش پرید . یک آن سر و صداها بلند شد. برگشت سمت محمد تا او با فریاد بگوید:

 برو باهاش حرف بزن... برو باهاش حرف بزن .. -

 هما نالید:
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.. تو رو خدا بهش یه چیزی بگو امید پیدا کنه. بگو وقت هست. گفته فقط به تو می خواد چیزی بگه ... برو . -

 بگو همه چیز حل شده... حامی ... 

زنی با پوشش چادر کنار هما بود که تا آن لحظه متوجه بودنش نشده بود. مثل دو مامور آتش نشان و 

در باز شد و او نیکی را نس که روی پله ها او را زیر نظر گرفته بودند! هما او را به سمت در هل داد. ااورژ

روی لبه ی سنگی جان پناه دید. نفسش به شمرده افتاده بود. جای نیکی او وحشت کرده بود. آیا  نشسته

 نیکی از بلندی نمی ترسید؟ 

 با دیدنش آهسته بلند شد. حامی از ترسید فریاد کشید:نیکی پشتش به بیرون و چشم به او داشت. 

 نه خواهش می کنم بلند نشو!  -

هم زمان صدای فریاد از کوچه هم بلند شد. نیکی برعکس او آرام بود. با چشمانی گود افتاده . مانتوی ساده 

ی سرمه ای رنگی پوشیده بود . مثل مانتوی مدرسه اش ... شلوار ساده ی جذب مشکی و موهایش همچنان 

 نیکی زودتر به حرف آمد:رها بود. حامی به زحمت بزاق دهانش را قورت داد. خواست چیزی بگوید اما 

 باالخره راحت شدم ... اون روز... که باهام حرف زدی... گفتی مقصر نیستی.... حق داری... من مقصر بودم...  -

 حامی سرش را محکم تکان داد:

 نه ... نه دیوونه نشو... کی گفته تو مقصری؟ نه من و نه تو.... گفتم ما مقصر نیستیم...  -

چرا من مقصرم... ببین گند زدم تو زندگی همه... پدرم، مادرم... تو ... می بینی ... دیگه هیچی نمونده ... من  -

.. به دایی محمد گفتم که مقصرم.... گفتم من شماره ی پدرم رو دادم. من آدرس شرکت رو دادم. من کلی 

 اطالعات دیگه هم بهش دادم. 
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 حامی آهسته یک قدم برداشت. 

نیکی .. تو مقصر نیستی ببین اونا یه باند بزرگ بودن. دایی محمد دستگیرشون کرده ... اعتراف کردن...  نه -

 اونا فقط از تو سو استفاده کردن که از من انتقام بگیرن. 

 من مقصرم حامی... دیگه نمی خوام اما باشم. خیلی فکر کردم. دنبال راه فرار بودم... راهی که بتونم ... اما... -

 نمی ذاشتن .... مراقبم بودن... 

 حامی به آرامی قدمی برداشت: 

نه نیکی تو مقصر نیستی. اینو بفهم. اگر مقصری باشه منم ... من خراب کردم زندگی تو... من باید تاوان  -

 بدم... 

نیکی لحظه ای تعادلش را نتوانست حفظ کند.  هم زمان با فریاد او ، نیکی هم جیغ زد و روی لبه نشست. 

 دست های حامی به لرزه افتاده بود، یک قدم دیگر برداشت: 

تو رو خدا نیکی ... به خدا اگر قرار بر مردن باشه، من باید زودتر برم. ... همین االن بار این عذاب وجدان  -

 ر می شه ... بزندگی مو می سوزونه. اگر تو بمیری... این بار هزار براداره 

 همه آروم می گیرن ... من با مردن  -

 اشک ها یک باره روی صورت نیکی مسابقه گذاشته بودند. حامی آهسته قدم دیگری برداشت:

.... می کشی... اون بار تو مقصر نه نیکی ... با مردنت، همه رو می کشی... پدرتو ... مادرتو... برادراتو... منو -

 نبودی... اگر هم بودی، خودت نخواستی. اما االن داری خودت می خوای... 
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 با قدم بعدی که بلندتر هم بود، فاصله ی چندانی با نیکی نداشت و همین او را نگران کرد تا سریع بایستد: 

 جلو نیا حامی ... نیا... من بمیرم... هم چی درست می شه...  -

دوباره تعادلش بهم خورد. حامی فریاد کشید و خودش را پرت کرد اما بدن سبک نیکی زودتر از او، به 

سمت پایین برگشت. خوشبختانه در این فاصله، نردبان آتش نشان در جای خوبی استقرار پیدا کرده بود. دو 

بدنش را به داخل آتش نشان به سرعت واکنش نشان دادند و خیلی زود دست های نیکی را گرفتند و 

محوطه ی باالی نردبان کشاندند. حامی زمانی که از آن باال نگاه به چشم های بی فروغ و از حال رفته ی 

 نیکی نگاه می کرد، با این که می دانست سالم است و تمام شده اما... نفسش دیگر در نمی آمد. 

رام شده، در حال گذر بود. اتفاقاتی که کم کم جلوی رویش سیاه می شد. فقط گذشته بود که همچون فیلمی آ

او را همین طور به عقب تر می برد. کسی چیزی به سرش کوبید. محکم ... چشم هایش بسته شد. سینه اش 

از درد بدی یک باره فشرد. انگار دست کسی میان ریه هایش فرو رفته و چنگ می زد. نفس دیگر نمی 

ی از خاطرات نبود. از صورت های آشنا، فقط نور سفید ... کشید. سیاهی هر لحظه به سفیدی می رفت. خبر

درد وحشتناک یک باره از تمام جانش پر کشید. سبک شد. به قدری سبک که دوست داشت تا ابد همان 

 طور بماند! 

 

** 
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بهترین نام، خال بود. انگار در دنیای جدیدی پا گذاشته بود. گرچه چیزی از قبل هم نمی دانست! هیچ ... 

 جدا شده، رها در باد...  ساقهو خالی! همچون پر افتاده از بال کبوتری... یا قاصدکی که تازه از  سبک

نمی دانست کیست. کجاست. از صمیم قلب هم برای ندانستن خوشحال بود. مغزش خالی از هر اتفاق و 

 صدایی بود. 

روی زنگی گذاشته و خیال صدایی زنگ ممتدی کم کم گوشش را اذیت کرد. انگار کسی کمی دور، دست 

 قطع شد. بیب... بیب ... بیب... نبرداشتن نداشت! کم کم از امتداد صدا کم شد. م

انگار تازه متولد شده بود! حس هایش را می شناخت. اول گوش هایش و به آنی بینی اش بود که به کار 

افتاد! بوی عجیبی بود. بویی شبیه عطری که شاید روزی می شناخت. کجا این بو را حس کرده بود؟ چرا 

 عطر تکراری بود؟ آن هم وقتی که نه می دانست کیست و نه کجاست؟ 

که زخمی بود. انگار گلویش را با کاردی زخم کرده بودند. بزاق  فهمید، مزه ی تلخ گلویش سومین حس را از

دهانش را باید قورت می داد. دستور او نبود، اما دلش می خواست این کار را انجام بدهد اما دهانش عجیب 

روی پوستشان بی حس بود. نوبت به سرانگشتانش رسید. اول باور نمی کرد انگشت هم داشته باشد. حسی 

باشد که آهسته روی تن ملحفه بکشد و نرمی اش را حس کند. انگشت اشاره و وسط، هم زمان حرکت 

 کوتاهی کردند و بعد انگشت کوچکش پرید! 

صدایی اضافه شد. برخورد ته کفش روی زمین صاف . عطر دیگری هم آمد. بوی تمیزی بیش از حد ... بوی 

ی دانست چه طور مغزش این همه پردازش را به سرعت انجام داد. مواد ضدعفونی کننده. خودش هم نم

 حاال بی اراده ی او به چشمانش دستور بازگشایی داد. باید می دید! 
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پلک هایش را با فشاری آرامی از هم گشود. نور چشمش را زد. برخورد نفس های کسی را روی صورتش 

 حس کرد. گرم بود. 

 د... اقای دکتر مردانی رو پیچ کن . حالتون خوبه؟ چشماتونو باز کنی -

اگر صدای نازک زنانه هم نمی گفت، او قصد داشت چشم باز کند. باید می دید. مغزش نیاز به دیدن داشت 

تا قوی تر باشد. نور چشمش را اذیت می کرد. اما از پشت پرده ی تار، متوجه اشیایی که انگار در حال 

 یقا باالی سرش بود، هر لحظه کامل تر شد. لرزش بودند، شد. تصویر صورت زن که دق

کمی بعد صورت های دیگری هم اضافه شد. پلک می زد و سعی می کرد نگاه کند اما چشمانش به راحتی 

 قصد همکاری نداشتند. مثل دستانش که جز همان حرکت ضعیف انگشتانش ، سنگین کنارش افتاده بودند. 

نش را کسی از دهانش خارج کرده بود. اما رغبتی هم برای زبایا گوشش که جز همهمه چیزی نمی شنید. 

 حرف زدن نمی دید. همه چیز درهم و برهم بود. 

پزشکان و پرستاران باالی سرش بودند. چیزی می گفتند، کاری می کردند و او بعد از چند بار پلک زدن، 

 احساس سردی عجیبی کرد. کسی کنار گوشش زمزمه کرد:

 بخواب ...  -

ویی منتظر همین دستور ساده بود . شبیه تلویزیونی که کسی دگمه ی قرمز رنگ باالی کنترلش و مغزش گ

 را محکم می فشارد، یک باره همه چیز در سکوت و سیاهی مطلق فرو رفت! 
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** 

 دکتر آه کوتاهی کشید و باز هم نگاهی به عکس ها انداخت:

ارگی رگی که داشت، من اصال دلخوش نبودم به این واقعا باید خدارو شکر کنید. آسیب زیاد نبوده . با پ -

 سادگی به هوش بیاد. 

 چشم از صفحه ی نورانی پشت سر گرفت و به صورت های خوشحال اما پر از غم خیره شد. 

تا فردا باید همچنان زیر نظر باشه. درسته این جا بیمارستان خصوصی هست اما هر جا قوانینی داره، بخش  -

 ممنوعه. آی سی یو، مالقات 

 مهناز اولین نفر به حرف آمد:

تو رو خدا آقای دکتر. من از دور ببینم. مادرشم. شما می دونی توی این سه روز چه به سر ما اومد؟ من  -

 چند بار مردم ... 

 اشک هایش دل پزشک را می سوزاند اما کارآزموده تر از آن بود که تسلیم احساساتش شود: 

بازم تحمل کن! اگر مادری باید االن تنها به فکر آرامش و بهتر شدن حالش سه روز رو تحمل کردی ،  -

. دیدن شما هیچ تاثیری روی سالمتی پسرتون نداره. به جاش دعا کن که ام آی آر فردا نتیجه ی باشید

 خوبی داشته باشه و خطر جراحی رو هم پشت سر بذاره... 

دل داری اش بدهد . محمد سری تکان داد و همان  مهناز هق زد تا هما دست دور شانه هایش بیندازد و

 طور که از دست بهادر می گرفت، گفت:
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 حق با آقای دکتره. همین خبر خیلی خوشحال کننده بود. باید صبوری کنیم.  -

 بهادر همراهش ایستاد تا هما هم مهناز را بلند کند. پزشک با قدردانی سری برای محمد تکان داد:

 اگر هر خبری بود مثل امروز فقط تماس می گیریم. خیالتون راحت.  - 

 مهناز پرسید:

 آقای دکتر فردا می تونم ببینمش.  -

به امید خدا. بذارین ببینیم حال عمومیش چه طوره. اگر خوب باشه، می بریمش تو قسمت عمومی آی سی  -

 یو، اون جا می تونید کوتاه مالقات داشته باشین . 

 هر چند غم انگیز روی صورت خسته و شکسته ی مهناز نشست :لبخند 

 خیر ببینی آقای دکتر، هر چی می خوای خدا بهت بده. جون شما و جون بچه ی من.  -

 پزشک همان طور که از روی صندلی اش بلند می شد، گفت:

 خواه. من کاره ای نیستم. عمر دست خداست. من فقط وظیفه مو انجام دادم. پسرتو از خودش ب -

بی توجه به بودن آن ها در اتاقش، آهسته از کنار محمد و بهادر گذشت و بیرون رفت تا به رفتن آن ها 

سرعت ببخشد. قبل از این که مهناز همراه هما وارد اسانسور شود، برگشت و نگاهی به انتهای بخش انداخت. 

 جایی که عالمت ورود ممنوع آی سی یو نوشته شده بود: 

 داغشو به دلم نذار که من تحمل ندارم. چه مو به خودت سپردم. خدایا، ب -

 هما با گریه دست او را فشرد و به سمت آسانسور هدایتش کرد:
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 بریم مامان. دعای خوب کن. حتما حالش خوب میشه. دیدی که دکتر گفت، خطر از بیخ گوشش گذشت.  -

 ترسیده ی مهناز خیره به هما شد: زمانی که درهای کشویی آسانسور بسته شد، چشم های ناباور و

 خدایا ... هنوز باورم نمی شه. چه طور ممکنه پسر من .... توی این سن ... سکته کنه؟! خدایا ...  -

 هما فشاری به شانه اش داد و محمد گفت:

 نگو بابا مهناز! اصال اسمشم نیارین. مخصوصا پیش خودش... چیزی نشده.  -

ها بیرون رفتند. اما حواس مهناز را پرت نکرد تا سوالش را برای بار چندم  در های آسانسور باز شد و آن

 بپرسد! 

 خدایا نکنه فلج بشه ... آخه...  -

 هما پوفی کشید و همان طور که دستمال کاغذی به دست او می داد، گفت:

نگران نباش حتما  تو رو خدا مامان! چند بار اینو گفتی! دکتر گفت باید به هوش بیاد تا ببینیم چی شده. -

 خوبه حالش... 

 محمد در ادامه ی صحبت های هما گفت:

 آره بابا ... این قدر نفوس بد نزن. حتما حالش بهتر میشه .  - 

 مهناز دست به سوی آسمان برد و بلند گفت: 

 الهی آمین. خدایا بشنو صدامو. هیچی دیگه ازت نمی خوام. پسرم رو سالم بهم برسون.  -
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ساختمان بیمارستان بیرون آمدند. باز هم برگشت و لحظه ای به باال نگاه کرد. مثل تمام این سه  زمانی که از

روز دل رفتن نداشت، اما چاره ای هم نبود. باز صبح برمیگشت و مثل امروز التماس می کرد تا شاید این بار 

 دل دکتر به رحم بیاید و او بتواند حامی اش را ببینند... 

 

** 

 

سکوت عجیبی بود! همراه با اشک هایی که میان چشم های مادر و پدرش می درخشید. می دانست حاال 

کیست، کجاست و تا حدودی چه شده است. امروز صبح ، تمام این ها را به یاد آورده بود. گرچه دلتنگی 

به اندازه ی چهار دقیقه  مادر و پدرش را درک نمی کرد! به نظرش اتفاقی نیفتاده بود! این چهار روز، برای او

و حتما  چند دقیقه ای می گذشت!سپری شده بود! از لحظه ای که نیکی افتاد و تا وقتی چشم باز کرده بود. 

باز هم مادرش بی خود شلوغ می کرد. گرچه نه می توانست با صورتش و نه با زبانش احساسش را بگوید! 

قفل شده بود! فقط نگاه می کرد. می بویید و سرانگشتانش ملحفه را آهسته نوازش می کرد. درک نمی کرد 

ت بیش از حد فکر کند. چرا حس هایش کم شده اند. فقط احساس خستگی و بی حسی داشت. دوست نداش

همه چیز را به یاد داشت اما نمی خواست در موردشان فکر کند. مغزش بی اراده ی او، همه را دور با این که 

 می انداخت تا او خال را تجربه کند. حس بی وزنی! 
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که عجیب برایش جالب و شیرین بود. لحظه ای منقطع بودند. چشم باز می کرد، چیزی می دید و حسی 

اره چشم می بست! می شنید، یک باره همه جا در سکوت فرو می رفت و فقط صدای بیب بیب دستگاه دوب

 باالی سرش می آمد و دوباره همه جا شلوغ می شد! 

هیچ پنجره و ساعتی در کار نبود تا او متوجه تغییر زمان شود. گیج و منگ لحظه ها را می گذراند. بی آن که 

وده و سه روز بعد را هم در بیخبری به سر برد. تاثیرات داروها اما کم کم بداند، سه روز کامل بیهوش ب

جواب دادند. بیشتر بیدار می ماند و این جور متوجه گذشتن زمان می شد. مادر و پدرش، هما و دایی محمد 

دند. تنها کسانی بودند که در آن سه روز، گاهی دیده بود. باقی صورت های ناآشنای پرستار ها و پزشکان بو

 از حرف های آن ها فهمید این همه مدت در آن جا بستری بوده است! کم کم همه چیز روشن تر می شد. 

تنفسش منظم بود.  دستگاه،یک هفته بعد از آمدنش به آی سی یو، با دستور پزشک به بخش منتقل شد. بی 

ش بلند شد و چند قدمی خوشبختانه ضربان قلبش منظم شده بود و می توانست غذای ساده بخورد. از جای

همراه پدرش قدم زده بود. به جز دست چپش که کمی بی حس بود، هیچ مشکل بزرگی نداشت. فقط ... 

 دوست نداشت حرف بزند! 

همه حرف ها را می شنید، محبت ها را می دید، اطرافیانی که به مالقاتش می آمدند و نگرانی خانواده اش 

وزی که به اتاق خصوصی اش در بخش منتقل شد. زمانی که پزشک را، اما در سکوت مانده بود. صبح ر

 برای ویزیت نهایی آن روز، وارد اتاق شد، لبخندی به او زد : 

خیلی خوشحالم مرد جوون حالت بهتر شد . می دونی تنها دلیلی که االن این جایی، مقاومت بدنته! بدنت  -

ند. اگر االن از من دلیل این سکته خفیف و شوک فوق العاده سالم بود! همه ی اعضای بدنت همکاری کرد

عصبی رو بپرسی می گم بهت، بدنت اون قدر فشار زیاد تحمل نکرده بود، این جور شد! خوشبختانه همه چیز 
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به حالت عادی برگشته. رگی که خونریزی داشت، نرمال شده. شاید ... تا یه مدت مجبور بشی پس زلزله 

 اما... های این اتفاق رو تحمل کنی، 

 دستی روی شانه ی او زد و ادامه داد:

من مطمئنم با ورزش، تغذیه ی درست و صد در صد آرامش، می تونی همه چیز رو مثل سابق بکنی! تو از  -

نظر زبانی مشکل نداری... درک می کنم ... شاید نمی خوای حرف بزنی... یا شاید اصال مغزت باهات 

 مسئله برات بزرگ بشه! همکاری نمی کنه. اما... نذار این 

حامی در سکوت تنها نگاهش کرده بود. دکتر نفس کوتاهی از بینی اش بیرون فرستاد. ضربه ی آرام دیگری 

 به شانه اش زد و همراه پرستار و پزشک همراهش از اتاق بیرون رفت. 

کجای این رد. واقعا دلش نمی خواست حرف بزند. به جایش دائم اتفاقات گذشته را در ذهنش تکرار می ک

 زندگی بود و چه کار باید می کرد! حتی زمانی که محمد به دیدنش آمد و با آرامش، گفت: 

خیلی اتفاقا افتاده حامی... اما ... االن فقط دارم به این فکر می کنم که ... تو و نیکی ... هر دو سالمت  -

ی... مطمئن باش تاوان کاری که با تو و هستید... که ... اون آشغاال رو دستگیر کردیم... همه شون رو حام

 نیکی کردن رو پس می دن. 

خیره شد. پدرش شب را کنارش مانده بود. خیلی او  از چشم های درخشان او گرفت و به دیوارحامی اما رو 

هم سعی کرد با هم حرف بزنند، اما .. حامی همچنان در سکوت مطلق بود! تنها آرامش آن ها تاکید پزشک 

 کوت حامی یک واکنش روانی به اتفاق ست که برایش افتاده است. بود که س
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عملکرد مغزش خوب بود. دیگر مشکلی نداشت. دستورها به وقت می رسید و او می توانست به راحتی همه 

چیز را با چشم هایش دنبال کند. انگشت های پایش را تکان بدهد و با دست راستش یک لیوان پر آب را 

ش، درد سوزن را حس کند! پزشک از روند بهبودی اش راضی بود. اما خودش حس می بگیرد و با دست چپ

 کرد همچنان داخل خال گیر کرده است! 

ش و محمد هیچ کدام تاثیری هما، گریه های مادرش و خواهش پدرسه روز دیگر گذشت. حرف زدن های 

را در خانه استراحت کند. برگشتنش به خانه  ی دوران نقاهتشنداشت! دکتر ترجیح داد حامی باقی روزها

آورد و  چیزی می خواست، آن را به زبان نمی هم تاثیری روی سکوتش نداشت. چیزی نمی گفت . حتی اگر

 سعی می کرد تا خودش به خواسته اش برسد یا در سکوت رهایش کند! 

نند. حامی باید خودش تصمیم حرف های دکتر و هما، باعث شد که مادر و پدرش هم فشاری به او وارد نک

 به صحبت می گرفت. زمانی که با خودش کنار بیاید. 

 

** 

 

 مهناز نگاه نگرانی به محمد انداخت و بعد رو به هما گفت:

 هر چه قدر بگی من خیلی نگرانشم ... اگر بدتر بشه چی؟  - 

 محمد سرش را باال انداخت:
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نه نمی شه! برای چی باید بشه اصال؟ حامی مشکلی نداره که! شنیدی دکترشم چی گفت. یه شوک عصبیه.  -

 این حرف نزدنش هم دست خودشه. هما حق داره ، با خودش کنار باید بیاد. 

 مهناز سری تکان داد و آهی کشید:

بچه شده ... هر چی می دم می  نمی دونم واال. سه روزه که اومده خونه، یه صدای آخ ازش نشنیدم! مثل -

 خوره، هر کاری می گم می کنه! 

 اینا خوبن دیگه مامان!  -

 مهناز با نگرانی دست هما را گرفت: 

 خب می گم خوبه! نکنه بازم فشار عصبی بهش بیاد. دکتر شنیدی که چی گفت!  -

 ی برای حامی باشه. نه این طور نمی شه. پژمان خودش خواسته حرف بزنه. برای چی باید فشار عصب -

 محمد هم حرف های هما را تایید کرد: 

 آره بابا خواهر من. چرا بیخود بزرگش می کنی. من خودم با پژمان حرف زده بودم. -

 آخه اون همه عصبانی بود. االن...  -

اراحته اما االن نیست مامان. خیلی آروم تر شده . اصال بعد از اون اتفاق خیلی خیلی بهتر شده. هنوز اونم ن -

 می گم خیلی خ... 

صدای زنگ آیفون، سر هر سه را به جای در خانه، به در اتاق حامی کشاند! محمد زودتر به خودش آمد و 

 ایستاد. مهناز گفت:
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 کاش بهادر زودتر برسه! نگرانم!  -

 زمانی که محمد در را باز کرد، هما از دست لرزان مهناز گرفت:

 نباش. بی خود هم بزرگش نکن. می رسه بابا االن. نگران  -

 مهناز نگاهی به در بسته کرد:

 خواب نباشه حامی؟  -

 محمد به هما اشاره ای کرد و او هم به سمت در رفت:

 من می رم پیشش! مامان برو چای بیار شما!  -

ان هم مهناز آهسته به صورتش زد و به سمت اشپزخانه راه افتاد. هم زمان با ورود هما به اتاق حامی، پژم

 وارد خانه شد. محمد با محبت دستش را گرفت و تعارفش کرد:

 خوش اومدی، بفرما.  -

پژمان شبیه همان پژمانی بود که روز خودکشی نیکی دیده بود! درمانده، غمگین و خسته! سری تکان داد و 

سر جا نگه آهسته به سمت مبلمان رفت. اما ورود مهناز با سینی چای که در دستانش می لرزید، او را 

 داشت! 

 سالم ، پژمان جان... خوش اومدی!  -

نگاه نگران و صدای لرزان مهناز، سر او را پایین برد. از دیدن این همه فاصله، وحشت می کرد. مثل مهناز و 

 عمو مهناز، مادر او هم بود؟  سایر آدم های خانواده ... چه طور باور می کرد، روزگاری، زن
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میز گذاشت. می توانست چای ریخته شده را داخل سینی ببیند، اما هیچ فکری  مهناز سینی چای را روی

 برای تمیز کردنش نداشت. محمد به پژمان باز هم تعارف کرد:

 بشین آقا پژمان.  -

 پژمان نگاه کوتاهی به مهناز انداخت و سرش را کمی پایین برد:

 من... اومدم ... حامی رو ببینم.  -

مد نگاه کرد. همان لحظه در اتاق باز شد و هما از اتاق حامی بیرون آمد. محمد لحظه ای به چشم های مح

سری تکان داد و راه را برایش باز کرد. هما در را نیمه باز رها کرد و با سالمی کنار مهناز ایستاد و از دست 

همسرش های سرد و لرزانش گرفت. برای او هم این خواسته ی یک باره ی پژمان کمی عجیب بود، حتی 

 هم از ماجرا خبر نداشت. 

پژمان نفسش را آهسته از بینی رها کرد. قدم برداشت و از کنار محمد رد شد. در یک قدمی در لحظه ای 

درنگ کرد. بزاق دهانش را قورت داد و وارد اتاق شد. در را که بست، هر سه نفر، نفس حبس شده شان را 

 بیرون دادند! مهناز دست هما را فشرد و گفت:

 هما کاش می موندی! حالش بدتر نشه...  -

 نه مامان چرا بشه؟  -

 مهناز چشمان پر از اشکش را به محمد دوخت: 

 آخه... می ترسم.. ناراحتی پیش بیاد. دعوا کنن چی میشه؟  -
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 محمد سعی کرد خونسردتر باشد، روی مبل نشست و آهسته گفت:

 خوبه پژمان رو می شناسیم. بشینید... این چه کاریه بابا. وحشی که نیست!  -

 هما دست او را هم کشید تا کنار هم روی مبل راحتی دو نفره بنشینند:

می شناسم اما... خودتون گفتید قبال خیلی عصبانیه و ... حتی پاشو شرکت نذاشته ... گفته وقتی سهمش رو  -

 بفروشن... 

 هما دست مهناز را آهسته فشرد:

یم که پژمان خیلی آروم شده . حاال که خودش خواسته حامی رو ببینه، یعنی به اینا فکر نکن مامان! گفت -

 حتما اونو بخشیده. 

 مهناز با گریه ابراز خوشحالی کرد: 

 وای خدایا... چی می شه همه چیز خوب بشه. دیگه بسمونه عذاب... به خدا خسته شدم.  -

 محمد با آهی فنجان چای را برداشت و هما گفت:

 . حتما میشه . باید مثبت باشیم. می شه مامان -

الهی شکر را بلند زمزمه کرد. رسیدن بهادر، قوت قلب دیگری برایشان مهناز دست به سمت آسمان برد و 

نفر استرس داشتند اما خیالشان هم راحت بود که  چهارهم شد. از اتاق حامی همچنان صدایی در نیامده بود. 

 حداقل اتفاق بدی نیفتاده است! 
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اعت بعد، سرانجام در اتاق باز شد. نگاه مهناز، بهادر ، هما و محمد یک باره به سمت در برگشت. میان نیم س

چهارچوب پژمان ایستاده بود. سرش خیلی زود پایین افتاد اما همه متوجه صورت بی رنگ و رو یش شدند. 

 و به سمت پژمان رفت: بهادر زودتر ایستاد. از آن جا حامی مشخص نبود. بهادر لبخندی روی لب نشاند

 خوش اومدی پژمان جان.  - 

 پژمان سر سری با او دست داد و بی اهمیت به تعارفش راهش را به سمت در خروجی کج کرد:

 با اجازه... ببخشید... خداحافظ...  -

هر چهار نفر مات سر جا ماندند. زمانی که در خانه بسته شد، هما به سمت اتاق حامی رفت. حرکتش باقی 

را هم به تکاپو واداشت، زمانی که پشت سر هما به اتاق رسیدند. حامی روی تخت نشسته و چشم به پنجره 

 ی اتاق داشت! هما یک قدم برداشت اما صدای حامی همه را در بهت فرو برد:

 تنهام... بذار...  -

 با خوشحالی و هیجان هما را کنار کشید: داد مهناز زودتر از همه واکنش نشان

 بون صدای گرفته ات بشم... قر -

اما گرفتن ساعدش توسط بهادر نگذاشت بیشتر از آن جلو برود. بهادر او را کشید تا همراه محمد و هما، اتاق 

 را ترک کند. مهناز با تعجب به چشم های بهادر خیره گفت:

 حرف زد بهادر!  -

 تنها باشه. خداروشکر... پس حالش خوبه... گفت می خواد تنها باشه. بذار پس  -
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 اما..  -

 هما دست روی بازوی او گذاشت و با مهربانی گفت:

 اما نداره مامان. بذار تنها باشه. خیالمون راحته که حالش خوبه.  -

مهناز برای جواب آهی کشید. خداحافظی محمد حواسشان را کمی پرت کرد . بعد از آن هم پیمان دنبال هما 

را گرفت. سینی غذای حامی را هم هما برایش برد و زمان رفتن به خانه  آمد و اماده کردن شام ، وقت مهناز

زوج میانسال را بیشتر به استرس می انداخت. نمی دانستند باید  ،اش، تاکید کرد مزاحم حامی نشوند. سکوت

برای این حال حامی خوشحال باشند یا ناراحت! حامی پسر سالم و خوبی بود. هیچ وقت باعث آزار آن ها 

مهناز و ه بود. مشکالت برایش کوچک بودند و قابل حل اما ... از طرفی حامی از مرگ برگشته بود! نشد

بهادر آن شب وانمود به خواب کردند، اما تا نزدیک اذان صبح، هر دو فقط پهلو به پهلو شدند. تنها کاری از 

 عهده شان برمی آمد... صبر و دعا بود! 

 

** 

 

از باالی دیوار باال آمد. هوا از لحظاتی قبل روشن شده بود و حاال تاللو مسی اولین رگه های نارنجی رنگ، 

 رنگ، زیبایی آبی درخشان آسمان را هزار برابر می کرد. 

حامی با آهی ، پرده را انداخت. خسته و خواب آلود بود. اما مثل هر بار که به تخت برمی گشت، خوب نمی 

کتر می گفت... لب هایش مثل روزهای قبل، بهم دوخته شده بود. خوابید. باید این مسئله را امروز به د
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دوست نداشت باز هم حرف بزند. گرچه کلمات، پراکنده در ذهنش چرخ می خورد. میان این کلمات، حرف 

 های سه روز قبل پژمان از همه پر رنگ تر بود! 

تپش قلب را از وقتی حادثه ی  ضربان تند قلبش، چشمانش را روی هم انداخت. این هم مشکل تازه ای نبود!

شوم زندگی اش اتفاق افتاده بود، حس می کرد. دستی روی صورتش کشید. زبری ته ریش، چشمانش را باز 

کرد و او را تا پای آینه ی میز آرایش پیش برد. سرش را به چپ و راست تکان داد. صورتش را نزدیک برد 

 اه کرد. نه .. مسلما حامی قبل نبود! و در نور کم بیرون پنجره، به صورتش دقیق تر نگ

همین جمله، تلنگر بزرگی به وجودش زد. درست بود! او دیگر حامی قبل نبود! مثل زمانی که بلوغ را حس 

کرد! او دیگر بچه نبود و نمی شد! این تمام چیزی بود که در هفده سالگی اش فهمید! شاید این هم بلوغ 

 دیگری بود! 

نشست. سعی کرد لب هایش را از هم باز کند. اول مثل این چند روز صدا عقب تر رفت و روی تخت 

 نداشت! اما بعد از چندین بار تالش، زمزمه ی خودش را شنید:

 من دیگه... حامی قبل نیستم!  -

 شنیدن صدای گرفته اش، او را ترغیب کرد تا ادامه بدهد:

 رد ... همون روز ... تو شرکت... حامی قبل ... ُم -

 ای کرد تا صدایش بلندتر شود:سرفه 

 من حامی ... جدیدم. باید... فکرم ... جدید باشه. باید... کار دیگه ای کنم...  -
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مایوسانه بود. اما به حرف هایش باور داشت. خودش را می شناخت. می دانست باید  شهمچنان تن صدای

ائل بربیاید. مثل زمانی که تصمیم اول با خودش صادق باشد. خودش را باور کند تا بتواند از عهده ی مس

 گرفت، مدیر شرکت پدرش باشد. سرش را آهسته باال و پایین برد. آهی کشید و گفت:

 باید حامی دیگه ای باشم...  -

انگار نیرو گرفته بود که از جا بلند شد. تی شرت آبی رنگ تنش را از سر بیرون کشید و یک راست وارد 

 حمام شد. 

پوست صورتش راه می رفت، او نگاهش به آینه بود. تکرار می کرد که باید عوض بشود. تیغ روی زمانی که 

ریخت. یا خونی  باید حامی قبل را در همین حمام جا می گذاشت. میان ته ریش هایی که درون روشویی می

ه که به خاطر لرزش دستش، زیر چانه اش راه افتاد. زیر دوش رفت و اجازه داد آب ولرم، آرامش را ب

جانش بدهد، بعد کم کم آب را سردتر کرد. چشمانش را بست و خواست با این شکنجه ی کوتاه، آرامش 

 بیاید. انگار پوست می انداخت. کمی درد باید چاشنی اش می شد. 

وقتی از حمام بیرون آمد. با حوله زیر پتوی روی تخت خزید. سردش نبود، اما دلش گرمای خوبی می 

 رشیدی که اولین اشعه اش به اتاق او هم رسیده بود! خواست. مثل گرمای خو

گرما و اب، صدای گنجشک هایی که در حیاط برنج های مانده ی شب پیش را می خوردند و شکر می 

گفتند، نور زیبای خورشید که پر از امید بود همه و همه، الالیی زیبایی شد تا چشمانش روی هم بیفتد و کم 

 و بیخوابش را فتح کرد! شمان خسته کم لشکر خواب، چ



384 
 

صدای روشن شدن موتور ماشین، از خواب بیدارش کرد. زیاد نخوابیده بود اما ذهنش آن قدر فعال بود که 

سریع از جا بلند شود. حوله را محکم دور تنش پیچید و در را باز کرد! مهناز که قصد ورود به آشپزخانه را 

 داشت با نگرانی به او زل زد، حامی گفت:

 مان به بابا بگو نره ... چند لحظه صبر کنه! ما -

این اولین باری  ای که در روز آمدن پژمان گفته بود، مهناز هاج و واج نگاهش می کرد! بعد از آن دو کلمه

تا گوشی بود که حامی این قدر با او صحبت می کرد! صدای بسته شدن در پارکینگ، او را به خودش آورد 

 بهادر زنگ زد و بعد از شنیدن صدایش گفت: تلفن را بردارد . به

 . نرو ... حامی کارت داره! .بهادر صبر کن. -

بهادر هم مثل او متعجب شد. با گفتن برمی گردد، تماس را قطع کرد. مهناز گوشی را سر جا گذاشت و با 

شلوار پوشیده و کت تردید به سمت اتاق حامی رفت اما نرسیده به اتاق، یک باره در باز شد! حامی پیراهن و 

 و کیفش را در دست داشت! رو به او ایستاد و گفت: 

 مامان دگمه ی اینو ببندد. نمی تونم!  -

مهناز جای صورت او، به مچ پیراهن خیره شد. به آنی دگمه را بست و کت را از دست حامی گرفت، کمکش 

 ! او را که دید، سر جا ایستاد: کرد، کت را هم بپوشد. همان موقع بهادر هم با نگرانی وارد خانه شد

 حامی؟ خوبی؟  -

 حامی سر تکان داد و راه افتاد: 
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 .. با شما شرکت! .بله .. خوبم... می خوام بیام  -

 مهناز گفت:

 وقت دکتر داری عزیزم.  -

 می دونم مامان... از همون جا با بابا می رم!  -

حامی که نزدیک در شد، بهادر جلوتر از او ه می کرد. مهناز با دهان باز کنار مبل های راحتی ایستاده و نگا

 بیرون رفت:

 خداحافظ خانوم! بیا پسر که دیر شد!  -

مهناز هاج و واج رفتنشان را نگاه کرد! ان قدر ناباور که به سمت پنجره ی رو به خیابان رفت. لحظه ای بعد 

 حامی و بهادر از خانه خارج شدند ، سوار ماشین شدند و رفتند! 

از کوچه ناپدید شد، مهناز دل از پنجره کند. نمی توانست باور کند. بدون فکر و دیدن ساعت، اشین که م

گوشی تلفن را برداشت و به هما زنگ زد، باید هر چه زودتر این خبر شوکه کننده را هم به او می داد... 

 گرچه نمی دانست بعد از آن خبرهای عجیب دیگری هم خواهد شنید! 

 

** 
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دستی روی برگه های طراحی روی میز کشید. پروژه ی بستنی جدید هیچ وقت افتتاح نشد! تابستان  حامی

تمام شده و پاییز چند روزی می شد از راه رسیده بود. گرچه همچنان هوا گرم و آفتابی بود. طراحی ها را با 

اتاقش ایستاد. چشمش  آهی به آخرین کشوی میزش منتقل کرد. بعد از جا بلند شد و کنار پنجره ی کوچک

منشا تمام کابوس هایش بود! اگر یک روز می خواست  که ه به رو به رو رسید. به ساختمانیناخودآگا

 داستانش را برای کسی تعریف کند، مطمئنا اول پوزخندی می زد. 

، مثل باقی استپنجره ی ساختمان با پرده ی دراپه پوشانده شده بود. نمی دانست پشت پنجره چه خبر

ساختمان ها! نگاهش چرخید اما ... هیچ نبود! ذهنش دنبال کاش ها می گشت... اما خودش اصال دوست 

 نداشت در تله اش گیر بیفتد! به اندازه ی کافی وقت برای فکر کردن به کاش ها و رویا بافتن داشت. 

صدای سالم خانم قاسمی را دفتر آن قدر سکوت داشت که با شنیدن صدای جزئی هم واکنش نشان بدهد. 

پژمان به او گفته  سه روز پیششنید! حتی تشخیص داد صدایش کمی هیجان زده ست. حدس سختی نبود! 

جای جدیدی در این مدت خریده است و همه کارها انجام شده به شرکت برمی گردد! گفته بود امروز بود، 

پول اولیه ی دفتر جدید، ماشینش را فروخته بود! دفتر قدیمی، باید فروخته می شد. پژمان برای تامین است. 

او هم تصمیم داشت همین امروز این کار را انجام دهد تا پول مورد نظر جور شود. بعدا این ضرر مالی هم 

 جبران می شد. 

قرار بود هر کدام، دو روز تمام در شرکت کار کنند تا مراحل جمع کردن وسایل انجام شود. گرچه هنوز 

 جز خودش و پژمان خبر نداشت. او تاثیری داشت؟  ،تصمیم کسی از این

و هم بله! پژمان تصمیم گرفته بود و او فقط باید اطاعت می کرد! اما در اصل تمام این  جوابش هم خیر بود

 ها به خاطر شرایطی بود که او خودش را مقصر می دانست! 
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درش را می شنید. صدای آهسته ی آه سردی از سینه اش پا گرفت. صدای همهمه بیشتر شد. صدای پ

پژمان ... محمد و خانم قاسمی. پژمان کارش را راحت کرده بود. برگشت سمت میزش و به عنوان اولین کار، 

تصمیم گرفت، فایل بزرگ پشت سرش را جمع کند! جایی که تمام پرونده های مهم، طراحی ها ، لیست های 

 خرید و فروش و ... قرار داشت. 

م کار مشخص بود! پژمان حسابداری خوانده بود و تمام حساب و کتاب های شرکت زیر دستش از اول تقسی

بود. چه کسی بهتر از او؟ هم دقیق بود و هم قابل اعتماد. او هم کارهای فنی کارخانه و طراحی ها و ویزیتور 

مین دلیل او را همه ها را زیر نظر داشت. کارش کمی پیچیده بود، اما دقت کار پژمان را نمی خواست. به ه

مدیر فنی شرکت و پژمان را مدیر اصلی و برنامه ریز می دانستند. هیچ شکایتی نداشت! پژمان از نوجوانی 

همراه پدرش کار کرده بود. خیلی زود پدرش هم فوت شد تا باز هم با وجود درس خواندن، از کار شرکت 

 خودش بود!  نگذرد. به قول خودش، حاال که این جا بود، همه از تالش

را روی میز خالی بیرون ریخت. نگاهشان می کرد و گاهی بعضی  ها که البته واقعا راست هم می گفت. پرونده

اوراق بالاستفاده را درون سطل زیر میز پرت می کرد. ضربه ای به در خورد. در سکوت صبر کرد تا در باز 

 ی میز انداخت و آهی کشید: شد و پدرش میان چهارچوب ایستاد. نگاهی به پرونده های رو

 پس تصمیم گرفتید...  -

 حامی خودش را مشغول کار کرد:

 این جا... قدیمی و کوچیکه!  -

 درسته! پس اگر با من کاری ندارین... من برگردم...  -
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 حامی لحظه ای نگاهش کرد:

 .. اگر میشه این چند روز ... کنار من بمونید... دست من... توانایی نداره... من . -

 بهادر شرمنده از این حال حامی، نگذاشت ادامه بدهد:

 باشه پسر ... من گفتم شاید ... یعنی حاال که خداروشکر پژمان هست... کارا ردیفه... اتفاقا بیکار بودم!  -

حامی لبخندی زد و اجازه داد بهادر جای او را بگیرد. از دستش همچنان به سختی کار می کشید. اما نه آن 

نیاز به کمک داشته باشد! دست راستش همه کارها را می توانست تنهایی هم انجام بدهد! منتها ...  قدر که

دوست نداشت غرور بهادر جریحه دار شود. خوب می دانست هم از این رفتن ناراحت است و هم ... پژمان 

ین طور. اما... باید به اتاقش برگشته است. رو به رو شدن هنوز برای بهادر سخت بود. برای پژمان هم هم

 کنار می آمدند و چه بهتر، بهادر کنار او و به عنوان کمک به پسر آسیب دیده اش، همچنان پر غرور بماند. 

تا بعدازظهر یکی دو بار پژمان را کوتاه مالقات کرد. یا چیزی پرسید یا به سوال او جواب داد. هر دو در 

ائم در رفت و آمد بود و کارتن خالی می آورد. کارها خوب سکوت کار خودشان را انجام می دادند. محمد د

پیش می رفت. پژمان گفته بود دو روز دیگر می توانند به دفتر جدید بروند. پیش پرداخت را داده و برای 

 باقی مبلغ از دسته چک شرکت استفاده کرده است. 

حامی و بهادر هم در سکوت گوش کردند. عصر، به بهانه ی دکتر، همراه بهادر از شرکت بیرون رفت. اما می 

 دانست پژمان تا آن جا را جمع نکند، به خانه نخواهد رفت. 

شب در سکوت گذشت. خانواده اش با خویشتن داری چیزی نپرسیدند و او هم همچنان سکوت اختیار کرد. 

 کلمه ی کوتاه و معمولی روی زبانش می نشست.  با فرق این که چند
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خودش به خوبی حس می کرد، چه طور آرام، وارد الکش شده است. الک ضخیمی که روحش را محکم در 

برگرفته بود. سکوت، تنها رمز ورود به این الک بود! سکوتی که هر لحظه از بودنش آرامش بیشتری کسب 

می کرد. آن قدر که مطمئن باشد، تنها راه رهایی، سکوت است... سکوتی که حتی ... سرنوشتت را عوض کند 

 ... 

 

** 

 

جای جدید، طبقه ی اول یک ساختمان شمالی بود. برعکس ساختمان قبل، پنجره ی های بزرگی داشت که 

! فاصله ی چندانی با جای قبلی رو به کوچه باز می شد. کوچه ی ده متری یک طرفه ای که دائم شلوغ بود

نداشت. بیشتر وسایل را پژمان تصمیم گرفته بود، عوض کند. حاال که او هم ماشینش را فروخته بود تمام 

 جاهای خالی مالی شرکت پر شده بود. 

خیال همه راحت بود. پژمان هم مثل او در آرامش نسبی بود. اتاق شان با فاصله ی یک در که سرویس 

د، کنار هم قرار داشت. پنجره ی اتاق او، به ساختمان کناری نزدیک تر بود. در باغچه ی حیاط، بهداشتی بو

درخت خرمالوی بزرگی قرار داشت که شاخه ی سنگین اش به پنجره ی او هم رسیده بود و شاید این تنها 

 ! لبخند بزنداتفاقی بود که او را آن قدر خوشحال کرد که 

بودند و این باعث خوشحالی اش بود! می توانست قصه ی رسیدن خرمالو ها را از خرمالوی نارنجی هنوز کال 

 همین پنجره هر روز تکرار کند! 
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اتاقش را هم پژمان انتخاب کرده بود. اول تعارف به او کرد اما در مقابل سکوت او، ترجیح داد اتاق کنار در 

 ورودی را انتخاب کند و این اتاق به او رسید. 

ر چیدن وسایل بودند. کمی اوضاع بهم ریخته بود. اما به واسطه ی کمک قبلی بهادر، خیلی زود دو روز درگی

روال شرکت به قبل برگشت. اولین جلسه با حضور یک عضور جدید برگزار شد! پژمان کمک حسابدار می 

ب اصلی خواست و یک پسر جوان را برای این کار انتخاب کرده بود. سهراب، کارمند بانکی بود که حسا

بعد از دو روز ، با این شرکت در آن جا افتتاح شده بود. قابل اعتماد بود و فقط بعدازظهرها قرار بود بیاید. 

 که هیچ چیز شبیه گذشته نبود، همه چیز مثل گذشته پیش می رفت! 

گرم  ههمعصر همان روز، هما و پیمان با دسته گل بزرگ و شیرینی، به شرکت آمدند. پیمان مثل هر بار، با 

برخورد کرد . بعد از احوال پرسی معمول، پیمان، همراه برادرش برای دیدن تاسیسات ساختمان به پارکینگ 

 رفتند. در همان فاصله، هما وارد اتاق او شد . با دیدن پنجره، لبخندی زد: 

 چه قدر اتاقت دلبازه حامی. این جا خیلی عالیه. خیلی کار خوبی کردین.  -

 شت میزش نشست:حامی با آهی پ

 آره ... خیلی خوبه.  -

 هما لحظه ای کنار پنجره ایستاد و بعد برگشت:

حامی فردا جمعه ست... به بابا و مامانم گفتم، فردا ظهر می ریم خونه باغ ... می دونی از کی نرفتیم؟ زنگ  -

 زدم عزیز آقا گفتم همه جا رو تمیز کنه. 

 نشاند. دستانش را روی میز گذاشت و کمی خم شد: حامی نگاهش می کرد. هما اخمی روی صورتش
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 یه کم هوا بخوریم باشه؟  -

حامی تنها آه کشید و چشمانش را روی هم انداخت. فکری برای مخالفت نداشت. دلیلی اصال نبود! کاری هم 

 نداشت! هما خوشحال از موافقتش، با هیجان گونه اش را بوسید:

خوشحالم می تونم ببوسمت... باهات حرف بزنم. نمی دونی ... نمی  خیلی خوشحالم بهتری حامی... خیلی - 

دونی چه قدر بده آدم بهترین عزیزانش رو از دست بده. حتی فکرشم ... توی اون لحظه هایی که بی هوش 

 بودی، فقط به خدا گفتم تو رو سالم بهمون برگردونه... تا دوباره ببینمت. حرف بزنم. خداروشکر... 

اب لبخند کم رنگی زد. پیمان و پژمان برگشته بودند و همین بهانه ای شد برای رفتن هما... حامی برای جو

شب مهناز با احتیاط خواسته ی هما را گفت و با موافقت او، آن قدر ذوق زده شده بود که دائم حرف می 

 زد! گرچه جوابش تنها لبخند های کوتاه و کم حامی بود! 

ود. خانه باغ، خانه ای در طالقان بود که از پدربزرگ مادری اش، ارث رسیده فردا روز خوبی برای او هم ب 

بود. آن ها ترجیح داده بودند باغ کوچک و خانه را همان طور حفظ کنند و به عنوان تفریح از آن استفاده 

 هالی آن جا بود . کند. عزیز آقا، سرایدار قدیمی و از ا

رنگ های زرد و نارنجی و آن قدر آرامش و زیبایی آن جا بود که قلب گرفته ی حامی را هم بهتر کند. 

 قرمز، هوایی که رو به سرما می رفت و بوی خوب چوب سوخته ، در ذهنش تکرار روزهای شیرینی بود. 

! فردا آخرین می شدگرچه افسوس خوردن به خاطر از دست دادن آن روزها، جزئی جدا ناپذیر از حالش 

 یک هفته ی پژمان تمام می شد!مهلت بود! 

 جمله را آهسته برای خودش تکرار کرد: 
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 آخرین مهلت!  -

کنار رودخانه ی باریک پشت باغ ایستاده و به حرکت منظم موج ها خیره بود. فردا آخرین مهلت بود و باید 

 به پژمان جواب می داد. 

با آهی، روی سنگ بزرگی نشست. انگشت های دست چپش را کمی حرکت داد و تا با دیدن توانایی دوباره 

شان، لبخند کم رنگی بزند. همه چیز خوب پیش می رفت. او هم مصر بود که دوباره توانایی هایش را پس 

 بگیرد! همین خواسته اصال انگیزه ی تالشش شده بود. و البته حرف های پژمان! 

نی روی پیشانی اش نشست. این چند روز فقط از عمد به چیزی فکر نکرده بود! از عمد از حرف های چی

پژمان فاکتور گرفته بود و فقط به قسمت شرکت توجه می کرد! از عمد گوش به فرمانش بود در سکوت و 

 اطاعت می کرد! اما فردا ؟ 

یراهنش پوشیده بود، اما سرما، به راحتی به شرت نازکی روی پیآهی دوباره روی لبش نشست. با این که سو

 پوستش رسیده بود. کمی جا به جا شد و همان موقع صدای هما از پشت سرش آمد:

 عه این جایی، بیا برات چای اوردم!  -

برگشت و نگاهی به لیوان دستِ  هما انداخت. بخار گرم چای و بوی خوبش، خواسته ی شیرینی برای لحظه 

 ود. های سرد آن موقع ب

 ممنونم. بده نسوزی.  -
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چای را گرفت و دست چپش را با احیتاط دور لیوان حلقه کرد. گرما، انرژی بیشتری به او می داد تا حلقه ی 

انگشتانش محکم تر شود و او اعتماد بیشتری برای خوب شدن کامل دستش داشته باشد. هما که تمام 

 اتفاقات را به دقت می دید، کنارش ایستاد: 

ا سرده، اما خیلی خیلی قشنگه. به نظر من هیچ فصلی به زیبایی پاییز نیست. با شکوهه از بس. زیباست هو -

 از بس.... 

 نگاه حامی به اطراف کشیده شد. هما ادامه داد:

 درسته بعدش زمستونه و من ازش متنفرم، اما ... بودن پاییز می ارزه!  -

 جوابش را با خنده ای داد و گفتبرگشت سمت او تا حامی هم لبخندی بزند. هما 

خیلی خوشحالم برات حامی. خیلی زیاد. االن این جایی... می دونم همه چیز هم بهتر از قبل میشه ... گاهی  -

 تی خرافات هم اعتقاد پیدا می کنی! امید پیدا می کنی که به همه چیز حتو بطن ناامیدی، یه جور 

چشمش به بخار چای بود. به حرف های او گوش می کرد اما خودش را جوری کنار حامی جا کرد . حامی 

تمام ذهنش حرف های پژمان بود. در آن لحظه ، هیچ فکر دیگری نمی توانست انجام بدهد. هما آهسته 

 گفت:

 حرف بزن حامی... تو .. خیلی وقته حرف نزدی!  -

 تامل کرد و بعد آهی کشید:هما چشمش به رودخانه بود. بی توجه به نگاه خیره ی او. حامی چند لحظه 

 دارم فکرامو می کنم. بعدش... حرف می زنم.  -
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 راجع به پژمانه؟ بعد از اون روزی که اومد خونه... نه تو حرفی زدی و نه پژمان...  -

 حامی لحظه ای چشم بست و بعد سر به زیر پرسید:

 هما... حالِ  ... نیکی خوبه؟  -

 هما را متعجب کرد. سوالش عجیب نبود. اما زبان بدنش ، 

 نیکی خوبه؟ خب... آره ... بد نیست... بهتر از قبله ...  -

منتظر شد تا حامی چیزی بگوید اما حامی همچنان در سکوت بود! رد نگاهش را تا بخار چای گرفت. بعد 

 دستش را آهسته روی دستی گذاشت که لیوان را محکم گرفته بود! 

 حامی؟ خوبی تو؟" سردته ؟  -

 سر تکان داد و چشم از چای گرفت:حامی 

 نه ... خوبم اتفاقا...  -

 نمی خوای چیزی بگی؟  -

 در چه موردی؟  -

در مورد خودت... پژمان! اون روز بهت چی گفت؟ چه طور یهو تصمیم گرفت بیاد شرکت و ... بعد این  -

 قدر سریع اون جا رو فروخت و یه جا خرید؟ اونم با ضرر! 

 ی گرم نوشید تا جانش هم گرم شود. بزاق دهانش را آهسته قورت داد و گفت:حامی جرعه ای از چا
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 تصمیم گرفته ... و من .... باید تصمیمش رو انجام می دادم!  -

 هما همچنان منتظر ادامه ی جواب بود اما با سکوت حامی، گفت:

ته ضرر بود اما... یه خب... به نظر من که جا به جایی شرکت خیلی بهتر شد. برای همه بهتر شد. درس -

 شروع تازه ست. 

چای بود! چند لحظه هما هم ساکت شد تا شاید او را به حرف بیاورد. اما تاثیری  هحامی باز هم خیره ب

نداشت. سرانجام خسته ، آهی کشید و ترجیح داد باز هم حامی را تنها بگذارد! همان طور که از روی سنگ 

 بلند می شد گفت:

 می شه، برگرد زودتر ...  االن ناهار حاضر -

 هما ...  -

 هما سرجایش ماند:

 بله؟  -

  یه تصمیم مهمی رو باید بگیرم!  -

 هما با بهت رو به او ایستاد: 

  چه تصمیمی؟ -

 برای زندگیم... -

 هما کنارش نشست و از ساعدش گرفت:
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 نمی فهمم حامی، یعنی چی .... چه تصمیمی ؟  -

 راجع به ... خودم ... پژمان...  -

 خب ؟ چه تصمیمی؟ منظورت به شرکته دوباره؟  -

 سمت خودش برگرداند: هحامی سر تکان داد. هما دست زیر چانه ی او برد و ب

  درست حرف می زنی؟ چه تصمیمی گرفتی راجع به شرکت؟حامی نمی فهمم،  -

شباهت زیادی با هم داشتند. حامی مایوسانه  ی کههر دو لحظه ای به چشم های هم نگاه کردند. چشم های

 سر تکان داد:

  دو راه بیشتر ندارم... اولیش... فروختن شرکت به اونه!  -

 حتما دومی هم خریدن شرکت؟ من ...  -

 حامی سر تکان داد:

 نه ... نیست!  -

 راه دیگه چیه؟ پس  -

 حامی چشم از او گرفت و به موج های رودخانه چشم دوخت:

 دواج ... با نیکی! از -
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** 

 

سردی و سکوت هر دو نفرشان، آن قدر بزرگ و پر رنگ بود که به همه سرایت کرد. حامی، غمگین و در 

دیگری از حامی نشنیده بود و رسیدن پیمان و امدنشان برای  ا، پریشان و بی قرار... هیچ پاسخفکر بود و هم

 صرف ناهار، حالش را بدتر هم کرده بود. 

بعدازظهر، خیلی زود بنای رفتن کردند و وقتی ماشین پیمان، پشت سر ماشین بهادر، وارد خیابان اصلی شد، 

 مهناز با نگاهی به آینه ی ماشین گفت:

 انگار هما هم اومد. ماشینو پس تو نبر، یه کم برو خرید کن، برای شام غذا درست کنم.  -

سکوت به چراغ های مغازه ها و ماشین ها زل زده بود.  بهادر با سر تایید کرد. حامی عقب نشسته و در

زودتر از همه هم او وارد خانه شد. اما هنوز دستش به دستگیره ی اتاقش نرسیده بود که بازویش اسیر 

 انگشتان خواهرش شد: 

 واستا حامی ...  - 

نگاهی به عقب انداخت حامی برگشت تا به چشم های نگران هما، مهناز و پیمان لحظه ای نگاه کند. هما هم 

 و سعی کرد، عادی تر باشد. بازوی او را رها کرد و گفت:

 یه دقیقه بیا حیاط ... کارت دارم.  -

 خودش زودتر راه افتاد و قبل از باز کردن در ایوانی که به حیاط می رسید، لبخند کم رنگی به پیمان زد:
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 پیمان؟ بشین پیمان جان االن می یام. مامان یه چای می دی به  -

در را باز کرد و منتظر به حامی زل زد تا او هم از جایش تکان بخورد و با آهی از جلوی او بگذرد. بستن در، 

هر دو را از زیر نگاه سنگین پیمان و مهناز نجات داد. هما در سکوت به سمت دیوار انتهای حیاط رفت تا 

 ایستاد، هما از ساعد دستش گرفت:حامی هم با لحظه ای تامل، حرکت کند. زمانی که رو به او 

 حامی چی کار می خوای کنی؟ برای چی این حرفو می زنی؟  -

استینش را کمی حامی به جای او به نرده های باالی دیوار زل زد. سکوتش هما را باز هم جلوتر کشاند. 

 کشید تا نگاه  حامی باز هم به چشم های نگران او باشد:

و می زنی؟ احساس دین داری؟ عذاب وجدان؟ حاال که پژمان برگشته ؟ می شنوی حامی؟ چرا این حرف -

 آره؟ می خوای زندگی تو فدا کنی؟ 

حامی لحظه ای چشم بست. حرف های پژمان در ذهنش تکرار می شد. می دانست نه هما و نه هیچ کس 

دیگری که پژمان را می شناخت، باور نمی کرد این خواسته ی پژمان است! مثل خود او که حتی بعد از یک 

 هفته هم نتوانسته باور کن! 

 حامی؟ می شنوی؟ چه طور...  -

 .. چرا این طور بهم ریختی؟ صبر کن هما! آروم باش. -

 هما کمی به عقب رفت: 

 آخه...  -
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این بار نوبت او بود که دست های سرد خواهرش را میان دست هایش نگه دارد. دست راستش محکم تر، و 

 دست چپش، به آرامی روی انگشتان هما نشست:

 دیگه پشتم باش.... گوش کن هما! اولین نفر به تو گفتم... پس خواهش می کنم... مثل هر بار  -

 هما سرش را با یاس تکان داد. حامی نفس کوتاهی کشید:

 ازت خواهش کردم...  -

 حامی نمی شه... نمی فهمم اصال... تو گفتی دو راه داری، یا باید شرکت رو به پژمان بفروشی یا ...  -

 حامی سرش را پایین و باال کرد. هما گفت:

کنه باهات. چرا آخه؟ چیزی گفته مگه؟ ظاهرا مشکلی نیست. من با خب ... االن پژمان داره کار می  -

نازنین جون هم حرف زدم، اونم می گفت پژمان چند روزه خیلی بهتره انگار... آروم شده. کنار اومده .... االن 

 .... این چه فکریه آخه!؟ 

 حامی باز هم آه کشید تا بتواند راحت حرف بزند:

 ... این طور ... زندگی کنم... می فهمی؟ این برام سخته ...  نمی تونم هما... نمی تونم -

 پس داری به خاطر عذاب وجدان با نیکی ازدواج می کنی؟ این دلیل میشه برای زندگی؟  -

 حامی با غم چشم بست. هما ادامه داد:

 این جاش غلطه ... من ... به نظرم اگر راهی نداری بفروش ... تموم بشه.  -
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چشم های حامی باز شد . مردمک هایش روی صورت او می گشت. انگار کم کم هما هم حرف ها را از نگاه 

 او می خواند که شانه هایش سقوط کرد. حامی لبخند تلخی زد: 

نمی شه هما... یه ... پیوندایی ... به راحتی به وجود نیومدن که به راحتی جداشون کنی! من یا باید قید  -

 نم . قید شرکت و زحمات پدر و خودم رو ... قید رویاها و آرزو هامو... حتی قید تو رو ! پژمان رو بز

 حامی!  -

 دست به سمت هما گرفت تا او به اجبار سکوت کند:

حقیقته هما! مگه این دو ماه همین کارو نکردیم؟ قید همه چیز رو باید بزنم! باید به همه بگیم چی شده ...  -

خیلی ها می دونن! توی فامیل مشترک ... هما ... اتفاق کمی نیست! پژمان و ... نیکی ... گرچه همین حاال هم 

 غریبه نیستن... 

  تو ... مقصر نیستی! -

تموم شد.... می فهمی. ماجرا تموم شد. وقتی دایی محمد خبر دستگیری شون رو داد، اولش فقط خوشحال  -

بودم اما اجازه نداشتم حتی از رو به رو ببینمش و حرفی شدم. وقتی دیدمش اون آشغال رو ، همه اش کینه 

بزنم! هیچی ... دادگاهی می شه و می دونم به سزای عملش می رسه...اما این یه سمت قصه ست... باقی و 

بیشترش، این طرفه! همین جا که هستم! هیچ چیز، حتی مرگ اونا، نمی تونه زمان رو به عقب برگردونه یا 

 ا پاک کنه! خاطره شو از ذهن م

 هما بغض کرده سر تکان داد:

 دلیل نمی شه بخوای همچین کاری کنی .... حامی ازدواج ... پس ... آتنا چی؟  -
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 اسم آتنا، تیر زهرآگینی بود که مستقیم قلبش را نشانه گرفت. ته چشمانش سوخت و نگاهش را از او دزدید:

دونم.... شاید  یمخواست... نمی تونست... نتنا نمی خودت مگه نگفتی چند بار باهاش حرف زدی؟ آ -

 زندگیشو می سوزونه ....  ،عشقش همین اندازه بود. می دونم بودن من

 حامی بازم دلیل نمی شه .. اخه ... تو برای یه دلیل مسخره داری پیشنهاد ازدواج می دی.  -

 حامی پوزخند زد: 

ب شدی! تو که تو ماجرا بودی. حال زندگی مون دلیل مسخره؟ هما تو چرا؟ تو که دو ماهه هم پای من آ -

رو نمی بینی؟ این زندگی الیق ماست؟ ها؟ دلیل من مسخره نیست. اتفاقا احساس می کنم، تنها چیزی که 

این وسط هست، دالیل قانع کننده ست! من ... به او دختر... چه خواسته و چه ناخواسته، اسیب زدم! به 

م زدم! به کار و اعتبارم زدم. حاال... از بی غیرتی و بی شعوری منه، به خاطر خانواده اش زدم.. به خانواده ا

 خودم، از همه ی عزیزانم بگذرم! 

 حامی...  -

 حامی این بار لبخندی زد. سرش را پایین تر برد و خیره به چشم های نمناک هما، زمزمه کرد:

این فتاده و باید یه زندگی جدید شروع کنم!؟ یادته بهم گفتی باید تغییر کنم؟ باید بپذیرم این اتفاق ا - 

 همون بایده! 

 ازداج با نیکی بهت ارامش نمی ده!  -
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می ده اتفاقا! این جور حداقل از بار عذاب وجدانم کم میشه و همین باعث آرامشم می شه. درکش سخت  -

 ، باعث آرامش تو... مامان، بابا، پژمان ... و نیکی ... فقط نیست. نه خودم

 مایوسانه سر تکان داد: هما

 نه حامی... اصال... به نظرم واقعا نیکی شرایط نداره... اون آسیب دیده می فهمی؟ از نظر روحی...  -

 حامی صاف ایستاد اما سرش را پایین تر برد تا به موزائیک های طوسی زل بزند:

. در موردش باهاش حرف بزنه. می فهمم... همون طور که خودت گفتی... هیچ کس مثل من ... نمی تونه .. -

درکش کنه... قبولش کنه... مگه نگفتی ... نیکی زندگی شو سوخته می بینه؟ مگه نگفتی خودشو یه بازنده می 

بینه؟ یه مقصر؟ مگه نگفتی روحش آسیب دیده و نمی تونه اعتماد کنه. گفتی شاید ... مجبور بشه سالها زیر 

ید... خوب بشه؟ مگه ... نگفتی چند بار قصد خودکشی داشته و اون نظر روانشناس و روانپزشک باشه ... شا

روز... تونسته تا باالی پشت بوم بره؟ مگه نمی گی از ترسش، چاقو ها رو قایم می کنن تو گاوصندوق؟ ها 

 هما؟ 

ی سرش با گفتن آخرین جمله ها باال رفته و حاال به قطره اشکی که از کنار چشم هما پایین می آمد، نگاه م

 کرد. 

هما کمکم کن ... کمک کن. حالم بهتر بشه. کمک کن ... بتونم با حالم، حالِ  همه رو خوب کنم. حالِ  شما  -

رو ... حال نیکی رو ... حال ... پژمان رو ... کمک کن ... بذار ... آرامش بگیرم. دیدن ارامش شما، برای منم 

برام مهم نیست دیگران چی می گن. چی فکر می کنن. من آرامشه.. امنیته. به جز اون... چیزی نمی خوام... 

 .... سعی می کنم، اون چیزی که باید رو ... به درستی انجام بدم. 
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 هما بینی اش را آهسته باال کشید. حامی لبخندی زد و هما گفت:

سخته حامی... زندگی .. با نیکی سخته ... حاال بگذریم از این که پژمان موافقت کنه یا نه! نیکی .... شرایط  -

 روحی حساسی پیدا کرده . 

 حامی چشم روی هم گذاشت و زود بازشان کرد:

ست ...  نگران نباش. تو هستی. کمکمون می کنی. هر دو تامون. منم سعی می کنم. این بهترین راه حل حاال -

 اینو مطمئنم! 

هما تنها نگاهش کرد. هنوز کامل نپذیرفته بود و حامی این را خوب از نگاه پریشانش می خواند. لبخندش 

 کشیده شد و گفت:

 قول بده کمکم می کنی؟ مثل همیشه؟  -

وی قطره اشک را که از کنار بینی هما برداشت. او هم سرش را برای تایید تکان داد . حامی بوسه ای ر

 پیشانی هما نشاند و زمزمه کرد:

 ازت ممنونم...  -

 

** 
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با شنیدن صدای بفرمایید پژمان، نفس حبس شده اش را رها کرد. دست روی دستگیره گذاشت و با کشیدن 

دم عمیقی ، دستگیره را هم به پایین فشار داد. پژمان کنار میز ایستاده و برگه ای را نگاه می کرد. با دیدن او، 

، لحظه ای دقیق تر به صورت پژمان خیره دندحامی قبل از آن که در را خوب بب را روی میز انداخت.برگه 

شد. او هم پژمان سابق نبود. پیر شده بود. روی پیشانی اش خط های عمیق اخم جان گرفته بودند و خط کنار 

 لبش، او را عبوس نشان می داد. 

 سالم ... بیا تو..  -

 قدم جلوتر رفت:حامی در را بست و دو 

 سالم... صبح بخیر...  -

هم به جای او، ترجیح بدهد به میز مدیریت جدید پژمان نگاه کند! اما باید  پژمان سکوت کرد تا حامی

حرفش را می زد. حرف های دلگرم کننده و حمایت هما، هر چند با تردید، برایش عالی بودند. اول به 

 هما، تردید را از جان او کم کرده بود!  انتخابش شک داشت اما انگار حرف زدن به

 خب... من ... امروز قرار بود... جواب بدم بهت...  -

 اشاره کرد:نشست و پژمان روی یکی از دو مبل تک نفره، که رو به روی هم و جلوی میزش قرار گرفته بود، 

 بشین حامی...  -

کم تعیین کننده دارد! دیگر خبری از آن حس بدی بود! احساس می کرد از این جا به بعد، پژمان برایش ح

 دوستی بی غل و غش نبود! با شانه های افتاده، روی مبل نشست . پژمان لب زد:
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 منتظرم؟  -

 اول به او اما خیلی زود به دست های درهم گره شده اش خیره شد و گفت:

 خب... من ... تصمیم گرفتم...  -

 دامه داد:نفسش را به سختی بیرون فرستاد و آهسته تر ا

 با نیکی ... ازدواج کنم.  -

پژمان که به مبل تکیه داد. او هم جرات گرفت و کوتاه باال را نگاه کرد. چشم پژمان به گلدان سرامیکی 

سفید روی میز جلویشان بود! تا او هم با خیال راحت به غمی که از چهره ی پژمان فریاد میزد، زل بزند. غم 

مان لحظه های سختی را می گذراند. مثل ... همان موقع که در اتاق با لکنت به جان او هم سرایت کرد. پژ

 خواسته اش را گفته بود. همراه بغضش، از نیکی حرف زده بود. از دختری که شبیه دخترش نبود! 

 خوب فکر کردی حامی؟ این ... شوخی بردار نیست... یعنی...  -

 م! نخوب فکر کردم. مطمئ -

 نگاه پژمان باال آمد. اما او هم نگاهش را نگرفت. انگار باید این جور حرفش را ثابت می کرد! 

. نمی ذارم. همه ی سهامت رو به روز و کمی .چرا این تصمیم رو گرفتی؟ اگر... می ترسی ضرر کنی، من . -

 باال تر می خرم... 

 فکرامو کردم ... پژمان. گفتم بهت...  -

 چشمان تنگ شده، نگاهش کرد. پژمان لحظه ای با
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 چرا؟  -

 شرکت نیست... جز این... هزار دلیل دیگه دارم.  -

 جز... دوست داشتن! درسته؟ به نظرت پدر آشغالی ام؟  -

 حامی جا خورد اما کم نیاورد:

اگر این جوره... من از تو اشغال تر باید باشم! اما برای من این طور نیست. به نظر من... تو ... مثل همیشه  -

یه پدری! دلت به درد اومده ... می دونم ... سخته این جایی... برای منم سخته... اما.. نمی خوام این عذاب 

 همیشگی باشه پژمان. 

 می خوای فداکاری کنی؟  -

 بخند سر تکان داد:حامی با ل

تو اتفاقا فداکاری کردی! من همیشه مدیون تو هستم که این فرصت دوباره رو به من دادی! مهم نیست  -

مقصر باشم یا نه. دیگه دنبال ثابت کردن خودم نیستم! دنبال توجیه نیستم. فقط... می خوام جبران کنم. برای 

 همه... برای خودم... برای تو.. برای... نیکی! 

 زمان چشم بست و نفسی کشید. حامی کمی به جلو خم شد و گفت:پ

من ... درک می کنم... چه قدر سخته .می دونم خیلی عذاب می کشی... می دونم غرورت رو پاش  -

گذاشتی. من .... می شناسمت ... پژمان... تو هم... منو می شناسی... همه حرفات درست بود. این انتخاب 

بود. این ازدواج برای همه ی ما خوبه. شاید همه چیز رو مثل سابق نکنه، اما ...  درست ترین انتخاب ممکن
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وارد دنیای جدیدی می شیم که ... تلخی قبل توش کم رنگه . حق با تو بود پژمان. من ازت همیشه ممنونم 

 این فرصت رو دادی تا بتونم جبران کنم. 

 پژمان بزاق دهانش را آهسته قورت داد و گفت:

... قول می دی براش مرد باشی؟ خیلی ...خیلی حالِ  نیکی بده... سخته ... هیچ کس و هیچ چیز حامی -

 آرامش رو بهش نداده... قول می دی ... بتونی؟ 

قول می دم پژمان. قول می دم. بهم گفتی احساس کردی نامردی کردم ، اما قلبا می دونی منم مقصر  -

آدم دیگری ... به نیکی نرسیده. االنم قبول کن نامرد نیستم. قول نیستم... بهم گفتی حداقل می دونی دست 

می دم و پاش هستم. هر جا و هر جور که خودت و نیکی بخوای... اگر... روزی هم نیکی نخواد... همون کاری 

رو می کنم که می خواد. می دونم اوضاع رو ... مطمئن باش همیشه با روانپزشکش و هما حرف می زنم. نمی 

برای همین نمی اتفاق ناخوشایند دیگه ای رخ بده. هر چه قدر هم من مقصر نباشم، باز هم مقصرم! ذارم 

 خوام دیگه هیچ جوره مقصر باشم!

پژمان که ایستاد و پشتش را به او کرد. نفس مانده در سینه ی او هم رهایی یافت. بلند شد، رو به پژمان و 

را در آغوش گرفت. سرش را روی شانه ی او گذاشت و زمزمه ها، او  نگاه پر اشکش ایستاد و بعد از مدت

 کرد:

 ببخش منو پژمان. یه عمر بهت بدهکارم... ممنونم بهم فرصت دادی. من حاضرم جونم رو بهت بدم...  -

می نفس راحتی بکشد. صاف ایستاد. پژمان چند ثانیه ی بعد، دست پژمان هم روی پشت او نشست، تا حا

 : و گفتدستش را عقب برد و ا
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 ممنونم ازت... من ... با خانواده ام حرف می زنم...  -

پژمان تنها سر تکان داد و حامی با بوسه ای روی شانه ی او، از اتاق خارج شد. زمانی که به اتاق خودش پناه 

رد برد تازه فهمید چه قدر بدنش گر گرفته است. پنجره را باز کرد . اسمان از صبح ابری و گرفته بود. باد س

پاییزی یک باره به بدنش هجوم برد تا خنکای دلپذیری از التهاب بدنش کم کند. چشم بست و نفس کشید. 

 نباید این طور هیجان زده می شد. اما چاره ای نبود. 

چندین بار نفس کشید تا سرانجام احساس آرامش کرد. بوی نم باران، چشمانش را گشود. تازه گریه ی 

خالکوبی می کرد. جلوی چشمش خرمالوی اسمان شروع شده بود و باران دانه دانه موزائیک های حیاط را 

 و زمزمه کرد:نرسیده ی زرد رنگی بود که محکم به شاخه چسبیده بود. حامی دم عمیقی از هوا گرفت 

زندگی همینه! یه روز بهار... یه روز تابستون، یه روز پاییزی و یه روزم زمستون.... بارون ... همیشه هست!  -

تو هر فصلی، بارونه! قشنگی خودشو داره. حاال هر طور... زندگی همینه... باید بارون باشی... تو هر فصلی 

 م! این خاصیت زندگی ماست. باید ... بارون شد و ... بارید.... بباری... نه مثل برف که فقط تو یه فصله و تما

 

 پایان 

 

 

  هفده مهر ماه هزار و سیصد و نود و نه 
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