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 ... زیر دست مرد ریشو... صدای خش خش ورق ها رو می شنوم 

خواب  یه مگسی که وقت شکل... هی حرف میزنه ... میزنه رضا کنار دستم نشسته و حرف 

  ! همینقدر کالفه م می کنه... ازت دور نمیشه 

دستایی ...  دستامچسبیده و اشکام از نوک بینیم سر می خورن تا م چونه م به قفسه ی سینه 

تقریبا پوستشون رو کندم و ناخن هام رو اونقدر ... که روی زانوهام به هم گره خوردن و من 

  جویدم که به ته رسیدن

!  

 .... گریه کرده دیشب تا صبح....مامانم میاد  صدای فین فین

  : رضا باز میگه

  ! جز ساشا بزنی زیر قول و قرارمون برا هیشکی بد نمیشه قرآنپاییز به ـ 

نفرت رو احتماال نه ولی صد در صد از چشمام ... جا می خوره . نگاش میکنم . سر بلند میکنم 

  ! خونده

 ...  که االن قراره بیارنای  خودش اروم و قرار نداره و می ترسه از زندانی

  . تو نگاهم همه چیز رو خونده که بی قرار و به هم ریخته سر جاش درست میشینه

  . رو خفه میکنم و سمت در برمی گردم هق هقم

  .. دری که یکی چند ضربه بهش میزنه و دستگیره رو پایین هل میده

.. التماس .. گریه ... سر و صدا ... هیاهو از بیرون توی اتاق نفوذ میکنه ... در باز میشه 

  ! دعوا

  !خوشی باشه... جز بحث و دعوا قرار نیست شادی باشه ... دادگاهه 

 ....چرا اینجام ؟من 

 :گه رنگ و رو رفته ش داخل میاد و میسرباز صفر با لباس سبز از 

 ! حاج اقا زندانی ساشا رضایی رو آوردم _

همه ی تنم چشم میشه برای قورت دادنه قد و باالی کسی که از در داخل میاد و ... دلم میگیره 

  ... قد داره.. .چیزی حدود دو برابر سربازی که کنارش ایستاده هیکل داره 
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  ...قرمز شده... چشمام از فرط گریه ی زیاد پف کرده ... دلم ضعف میره براش 

 ... ؟برای من فقط ... یه قرن گذشته  این یه هفته برام قد... میبینمش حتی تار 

کسی که یه دنیا رو درو  شکل... نه ... هادی که کوه کنده فر شکل... خسته س هم ساشا ،  نه 

  ! کرده

 ... همینقدر اشفته و به هم ریخته

 .... لباس راه راهه آبی تو تنش زشته... منو ندیده اصال ... نگاش به من نیست 

متری و من یادمه چی شد  ۲۱خودم نیست که صدای گریه م میپیچه توی این اتاق تقریبا  ت دس

  ؟

  ... قبل از من متالشی شد! یادمه ساشا قبل از من ُمرد 

  !صدای من همیشه هوشیارش کرده و هوشیارش میکنه...تند و تیز ... میکنه  ساشا سر بلند

  .... ابروی شکسته ش درهم میشه... با دیدنم اخم میکنه 

 :میزنه شفته لب آچشم درشت کرده و 

 ..هان؟؟؟....تو اینجا چیکار میکنی ؟؟؟  _

  ! هی خونده... خونده انگار نه انگار تا ده دقیقه ی پیش تو گوشم ... رضا ساکت شده 

 :  قاضی سر بلند میکنه و میگه

  ... انتظار داری شاکی نباشه اینجا ؟... چه خبرته اقا ؟   _

و  همونایی که بهم گفته دست... به چشمام ... زل زده به من ... ساشا حتی نگاه ازم برنمیداره 

 ... کنهرامش تزریق میآبزرگ بهش  پاش رو شل میکنه و انگاری وسط یه جنگ

کاش برگردیم .... کاش همه چیز درست بشه .... مجبورم .... نه به خدا ! م من بی چشم و رو ا  

 ! به قبل تر ها ، اونقدر قبل که برای رسیدنمون به همدیگه دست بجنبونیم  ! 

 :   صداش رو بلند میکنه

  ... ؟؟؟فرح .... وردیش که چی بشه ؟؟؟ آبرداشتی .. ا حالشو نمیبینی تو؟ رضـ 

من توی بیچاره ترین حالت ممکنم و ساشا اصال شنید قاضی چی ... هیچکس جوابشو نمیده 

  شنید گفت من شاکیه پرونده م ؟؟؟... گفت؟ 

لی این دادگاه ثال نمیبینه االن متهم به قتله وم... جز منم کسی رو نمیبینه .... گوشاش کر شده 
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  ! فقط من... فقط منو میبینه   ..ی ام و اینجا دادگاهه من شاک... بابت متجاوز بودنشه ، نه قتل 

توی خودم جمع ... هق هق کردنم شونه هام رو تکون میده   ... همین بیشتر به همم میریزه

  .... میشممچاله ...  میشم

سمت   ....ه ایگاه که ساشا عصبی دستش رو میکشسرباز دستش رو میکشه تا ببرتش توی ج

 :  من میاد

 ؟؟؟  نشد... تموم شد .. هان؟؟؟ .. میکنی چرا ؟؟؟  گریه _

تموم ....  اما جز گریه هیچ غلطی نمیتونم بکنم... این جوابیه که تو دلم بهش میدم اما ...  !  نه

بدبختی ها و مشکالتی که دوره مون ! در واقع از امروز به بعد شروع میشه ... نشده ف هیچی 

  ! کردن 

 : قاضی تشر میزنه

  ... سرباز چیکار میکنی اونجا ؟... چه خبرته ؟ ... بفرما تو جایگاه  اقا _

یه ... سرباز رو داره به جونه ساشایی می ندازه که االن شکله گرگه ... مزخرف میگه مرتیکه 

هیچکس ! ه تونه جلوش رو بگیریه آلفایی که کسی نمی   ..گرگی که یکی به گله ش حمله کرده 

اسناد و مدارک چقدر می ! میاد ف نه می خواد بدونه واقعیت چیه ، قاضی نه دلش به رحم 

 ! تونن اشتباه کنن 

همون پسر نو جوونه ...   ساشا هم نیست قاضی از سرباز نوجوونی اینو می خواد که نصف

 ! استخونیه ضعیف و الغر که باید مراقب ببر توی زندون مونده باشه 

  : م لب میزن

 ! م خوب... ن خو م... من ... برو .. .ب  _

  : ساشا رو به قاضی میگه

بنداز تو هلفدونی این ... مگه نمی گی من متهمم ؟ ... د آخه مرتیکه مگه جرم نکردم ؟  _

  ... ؟؟؟ اومده در پا از نمیبینی  ...مسخره بازیا چیه ؟ 

!  ... آخره خطه ، نمی دونه باید سکوت کنه ؟...   عصبی و پر ادعا... طلبکاره و دعوا داره 

 ! حتی می ترسم قاضی هم باهاش لج کنه 

  :ه قاضی تشر میزن

اگه انقدر به هم ریختی چرا بهش تجاوز کردی ... برا اینه که یه بی وجدان بهش تجاوز کرده  _
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 ....  ؟

...   اد زمین دهن باز کنهمن دلم می خو... ماتش میبره ... جا می خوره ... ساشا ساکت میشه 

ولی هیچی !    حیف نشه... دلم می خواد همین حاال قیامت بشه و جز من کسی تموم نشه 

 !   نمیشه و من یخ میکنم و ساشا له میشه

با همون نگاه پر از  سمت من برمی گردهناباوره ، جا خورده  ، شاید فکر میکنه اشتباه شنیده ، 

سوال و مردمکی که به من زل زده ، منتظره من حرف بزنم ، منتظره من بگم چرا دری وری 

 ....  میگی ؟

 : قاضی میگه

خانوم پاییز عابدی ایشون اون روز توی باغ لواسون به شما تجاوز کرد و شما رو مورد آزار  _

 ...   و اذیت قرار داد ؟؟؟

حت به ! به منه دست و پا گم کرده ی عین خر تو گل مونده ... نگاهش هنوزم به منه ساشا 

دو یا سه قدمی من ... هنوز همین جاست ... تو جایگاهش نرفته  ... قاضی نگاه نمیکنه 

  .... دن که رمق ندارن پاهام برای سرپا شمنه نشسته ای ... ایستاده 

خودم گفته !  م دوسم داشته باشه و منو بچه نبینهسال پیش خودم ازش خواسته بود ۳منی که 

حتی وقتی بهم گفته ! بودم بهش اونقدر دوسش دارم که دق می کنم جز من به کسی نگاه کنه 

  ... اینطور عاشق شدن ! بود زوده برای اینطور دل دادن 

  : قاضی باز تکرار میکنه

  ... یرخانوم وقت دادگاه رو نگ _

  ! سر به سرش نذار: برمیگرده و میگه ساشا تند سمتش 

اونم وقتی اونقدر عصبیه و اونقدر جا خورده س که نمی تونه نگاه بهت !  گهتهدید وار اینو می

 ! هنوزم نگرانه منه ... اما هنوزم از من دفاع میکنه ... زده ش رو قایم کنه 

و سرم رو پایین می  چطور میتونه به خاطر من با قاضی بحث کنه منی که نگاه ازش میگیرم

  :ندازم منی که لب میزنم

  ... آ... آ  _

اما برای من خیلی حرفه اونقدر که از درون متالشی میشم وقتی لب ... یه کلمه ی سه حرفیه 

 :میزنم 

  ! آره ـ 
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... ریش رو له کنه انتطار دارم صندلی ها رو دمر کنه و حتی سرباز کنا... ار دارم داد بزنه ظانت

اصال به تنهایی قادره تا همه ... همین شخصیت رو داره ... ساشا همینه ....   من د سراغبعد بیا

  .... ره به هم بزنه اما گوشم از سکوت پ چیز رو

از صدای همون برگه های لعنتی و صدای زنی که التماس گونه پشت در اتاق نمیدونم به کی اما 

  ! بگیره رضایت تا  در تالشه

اصال صدای مورچه ای که احتماال گوشه ی اتاق ... کردنه مامان از زور گریه صدای فین فین 

  .... داره دونه جا به جا میکنه

هیچی نمیگه ، نه داد می زنه ، نه به هم میریزه همه جا ! ....  اصدای همه چیز جز صدای ساش

 ! رو 

رد م و ساشا و رو به نمی بینه من مُ ... خیلی خونسرد برخورد میکنه ... قاضی کوتاه نمیاد 

 : داره تو عادی ترین حالته ممکن می پرسه.. مرگه ؟ 

  دفاعی داری از خودت اقای رضایی ؟ _

از گوشه ی ناخن شستم خون بیرون میزنه رد باریکه ای که راه ... سرم رو بلند نمیکنم 

  ...شهسکوت ساشا طوالنی می ... می ک نم... می ک نم ... میگیره و من دست برنمیدارم 

 : اونقدر که قاضی میگه

 ...اقای رضا... سکوته شما یعنی قبوله اتفاقی که افتاده  _

 ! قبول میکنم: بین گفته های قاضی تند و بی مکث اما محکم میگه 

صدای ترق توروق   ... به سرعت نور... ته دلم خالی میشه و سر بلند میکنم ... جا می خورم 

  ... گردنم رو می شنوم

  ! نتیجه به طرفین ابالغ میشه... ختم جلسه : لب میزنه قاضی 

... حتی از اون روز ...  حتی نمی پرسه ، از هیچی ... تموم شد ؟ ... همین ؟ ختم جلسه ؟ 

نمی دونم خوشحال باشم ... پس ساشا چی ؟ ! انگار فقط اومده تا هرچی ما میگیم نوشته بشه 

 ! گردن گرفته با نه 

 قاضی پرونده رو می بنده و منشیش داره تند و تند تایپ... گریه میکنه مامان فرح با صدا 

  ...کنه صورت جلسه می... میکنه 

 : منشیش صدا بلند میکنه... قاضی سرش پایینه و داره می نویسه 
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  ...۲۲وقته ساعته  _

وسط توی می خوان برن جلسه ی دادگاهه بعدی و قاضی حواسش نیست چه زندگی هایی این 

  !ساشا متجاوزه ؟.... می خواد کند و کاو کنه  ن... شده همین نیم ساعت متالشی 

پیچیده دور هر دو مچ دستش  نگاهم رو از دستبند... می لرزن زانوهام  ... یشم از جام بلند م

  : میگم... میگیرم 

 ... ساشا ... سا  _

ناسب پیدا نمیکنم تا از حالی که دارم حرف اصال یه کلمه ی م... داغونم ... دستپاچه م ...هولم 

نباید اینطوری باشم ، باید به روی خودم ....   بد  بدتر از... نم حالم بده فقط می دو... بزنم 

 ! بشم همون آدم بی چشم و رویی که یاذش رفته عشق بازیشو با ساشا ... نیارم 

به  ...  رده که پای اونا گود افتادهبه چشمای سرخ شده و ورم ک... به من ... ساشا بهم زل زده 

  ...  ناسای آشفته م و دستایی که می لرزموها و لب

هنوزم ...    می خوام مسلط باشم اما هنوزم می لرزه... اونا رو جلوی تنم به هم گره زدم 

 .... مشخصه 

دستبند داره همون دستایی که چون ... دستاش رو روی دستام می ذاره ... بی هوا جلو میاد 

  ... نمی تونه زیاد مانور بده

 ! نلرز: لب میزنه 

 

آب دهنم رو قورت ... اونقدر که چهره م از گریه در هم میشه ... خومون می سوزه  دلم به حال

 : می خوام بی رحم باشم و لب میزنم .... میدم 

  ! یه روز پشیمون میشی از اینکه زنده موندم   _

باید حرف بزنه اما دستاش رو از روی دستام برمی ... گه چرا میگی من ؟ باید ب... باید بپرسه 

اونطوری که بند دستبندش پشت گردنم بیفته و ... بلند می کنه و از سرم رد می کنه  ...  داره

تا پیشونیش رو بچسبونه به پیشونیم و ... تا هم قد شه باهام ... خم میشه   .... منو جلو بکشه

  ... لب میزنه

  ....من بشنوم و من... اهسته ... وم آر

 ! بعد زندگی کن ... به کسی نگو ، من بدونم و خودت   _

میگه شر  .... میزنه کنایه بهم شراره  شیرین میگه من عقل تو سرم نیست که دلم با ساشاس و
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خر جماعت دل بستن نداره ، همین که یکی با دیدن ظاهرش بترسه ، همین که تا اسمش بیاد تن 

ساشا ولی تا حاال منو ... اون موقع زنشی ! بلرزه ، وای به حال روزی که با تو دعواش بشه 

 ... ساشا اصال ... تلخی نکرده ! نزده 

می ...میشه عاشقش نبود ؟ ...  نصفه میشه ... فکرم تو ذهنم آسفته میشه ... گریه م میگیره 

  تونم ؟

  ! خم تر میشه تا نرم بوسیدنه لبام... مات برده به چشماش نگاه میکنم 

هنوزم بند دستبندش پشت گردنمه ... جلوی قاضی و مامان با رضا ... تو اتاق دادگاه ... همینجا 

 ....   منو جلو نگه داشته و با اون

  ... ، زنگ بزن حراست ِسیفی ... ببرش بیرون ...  ؟  چه خبره اینجا: قاضی بلند میگه 

دستاش رو از پشت  ... حس میکنم زل زده به من... سکوتی که ازش بعیده ... ساشا ساکته 

  ! که الل شهمی داره و ساشایی که من میشناسم باید االن جوری به قاضی بتوپه  برگردنم 

اونقد خسته که ... خسته س ...  بی حرف به من زل زده مونده... بحث نمیکنه ... نمی توپه 

می خواد گردن بگیره این تجاوز رو ، تا اسم کسی جز ... حس میکنم همین نیم ساعت یر شده 

  .... خودش روی من نمونه 

  : صدای رضا میاد... عقب ... بازوم رو کسی میکشه 

 ....  ا اینوربی _

اشکهایی که رد ... لبام نم داره هنوزم  ...  بی حرف... سنگین ... ساشا خودش بیرون میره 

زخم خوده انگاری ... می سوزه ...  بوسه رو می شوره شکله نمکیه که روی زخم می پاشن

  ... پره از بیچرگی  !پره از حسرت .. بوی عشق نمیده ... 

من یه الوده به دسته یه حیوونم که ساشا رو کشته و منو  ... تنم... خودم ... من لبام کثیفه 

ساشا چی ؟ .... من حالم از خودم به هم می خوره ... نِجسم ...  جوری زخمی کرده که پا نشم

 ! تکون نخورم 

  ! ببر بیرون زن و بچه ت رو... بیرون اقا : قاضی می توپه بهمون 

 ... باشه  خوش  روزتون...  یقاض یاقا ممنون...  چشم...  چشمـ رضا 

سر و صدا و جمعیت زیاده ...   بیرون از اتاق... مچ دستم رو میگیره و منو بیرون می کشه 

  ... فحش... دلگیری ... دعوا ... 

چطور می ... زنده م ؟ ... دارم نفس میکشم ... من دارم راه میرم ... اونا می گذریم  از بین
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  ! تنم می لرزه ... اعدام نشه ! حبس میشه ... زندان ؟ ... ساشا بردن ؟ ... تونم زنده باشم ؟

 : گه می شنوم مامان میکه  تو محوطه میریم ...  بیرون از ساختمون 

  ...باشه رضا ؟؟؟... گفتی کاریش نداری  _

 ...   خونه حرف میزنیم ـ رضا 

موهای جو  ... ا عقب برمیگردهرض... دو سه قدم جلو تر سر جام می مونم و جلوتر نمیرم 

بینی  ! گندمیش زیر نور آفتاب برق میزنن و کم پشت بودنه موهاش رو بیشتر نشون میدن

اندازه ی سن .. جذابه ! عقابی و استخونی که قوز کوچیکی ذاره و به صورت استخونیش میاد 

 ! و سالش 

اصال مامان خیلی وقت پیشا بهم گقته رضا جذاب و خوش تیپ بوده ، طوری که مامان عاشقش 

 ! میشه ، خیلی قبل تر از بابام 

 :  نگرانه همه چیز اونطوری که می خواد پیش نره و میگم... پره از اضطراب حاال رضا 

  ! ه زیر قرارمون بزنی برای همه بدهـ اگ

به ... منو دنبال خودش میکشه دستم رو میکشه و ... با اخم ... با نفرت ... تهدیدش میکنم 

 : راهش ادامه میده

 ...   شمغز خر نخوردم با ساشا درگیر . ..من پای حرفم هستم  _

  حاال که همه چیزش رو ازش گرفتم چی می خوام دیگه ؟_

  ... باز میکنهبیرون میریم و خودش در عقب سانتافه ی سفیدش رو 

 ! هامون کچلم کرد انقدر زنگ زد... سوار شو  _

اسمش تنم رو می لرزونه و فکر بهش چهار ... هامون ؟؟؟ ... بی رمق و خسته سوار میشم 

 !  ستون بدنم رو از ریشه خراب میکنه با تیشه

  ؟ !از پا درت بیاره ... شده تا حاال از یکی متنفر باشی و این نفرت پیرت کنه ؟ 

همون ترازویی ... جلوی ورودی  به اون نماد... هم به ساختمونه من نگا... اونا سوار میشن 

 ....   هانداز... یکسان ! ... اش برابرن که کفه ه

....     ساشا از اولشم هیچ چیز به نفعش نبود... نگاهم به اوناس و قطره اشکم سر می خوره 

 ...  ون دیشب توی دلم چال کردم این عالقه رومن هم... بیشتر از همه دل بستنش به من 

 ! همون دیشب که با خودم کنار اومدم امروز بیام و بگم متجواز اون روزی ساشا بوده 
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یکی گره  ده نفست به نفسش  .. بیشتر از عشق... عالقه نیست چیزی بیشتر از عالقه س 

  ! با دندونم باز نشه... بخوره ؟ یه گره ی کور 

 : مامان با همون صدای خش دارش میگه ... پلکام رومی بندم 

 ... ـ وقتش نیست رضا  

 :  صدای رضا بازم رژه میره تو مغزم مخصوصا وقتی که به مامان میگه

با این بی ابرویی کی جز هامون پا پیش میذاره ... هنوزم می خوای نذاری عروسی کنن ؟؟؟  _

  آخه ؟

 : پر بغض لب میزنه ... هیچ جوره  ...مامان گریه ش بند نمیاد 

... اونا نشون کرده ی هم بودن ... دلت میاد به ساشا فکر نکنی ؟  ! تو می دونی که نمیشهـ 

 می شنوی رضا ؟ 

 ... نشنیدی چی شده امروز ؟ : رضت کفری میگه 

پاییز کور شده ... همه می دونیم ... تو می دونی کار ساشا نیست : مامان مطمئن جواب میده 

 ! خام شده ... خر شده .... نمی دونم تو کله ش چی می گذره ... 

منم گریه م بند نمیاد و دلم می خواد برگردم به چند .... هیچکس نمیدونه ... مامان نمی دونه 

  ... ماه پیش

  !  و صدای ساشا تو مغزم می پیچهدلم می خواد 

 

**** 

  چند ماه قبل

 

گردنم درد میگیره انقدر باال رو نگاه میکنم و دری وری میگم به ... نمی دونم ... پیتزا ؟ 

  ... باالی پیشخوان زده برای انتخاب... صاحاب فست فودی که منو رو روی دیوار اون باال 

پیامک از شماره ای هستش که ساشام سیو شده ، میم  ...گوشیم توی دستم ویبره می خوره 

   ! خوندنی بد ریتمه اما ته دلم یه طوری میشه وقتی گنده بک ماله منه ... مالکیت زدم انتهاش

  خودت درست میکنی؟: نوشته  
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دستاش توی جیبای کتش ... لم داده ... روی صندلیش ننشسته  . پوفی میکشم و عقب برمیگردم

  !نگام میکنهموندن و داره 

اخم   ... شاکی شونه باال می ندازم که زل زده بهم لبخند میزنه... از همین جا بهم پیامک داده 

  ... باز سمت پیشخوان برمیگردم تا انتخاب کنم... میکنم 

تا وقتی که چشمم به ... اولش فکر میکنم ساشاس ... سر بلند میکنم ... کسی کنارم می ایسته 

  ... وره که برای سفارش غذا کنارم ایستادندو تا پسری می خ

از جاش  ! نیم قدم به راست برمی دارم که فضای خالی بین من و اون پسر رو ساشا پر می کنه

 ! اگه نمی اومد که ساشا نبود... ابرو باال می میندازم و لبخند دارم ... بلند شده و کنارم ایستاده 

و وا رفته زل میزنم به نوشته های روی دیواری که  نگاه میکنم... یه برگه رو سمتم میگیره 

  ! ِمنو... حاال روی برگه ی دستم کپی شده 

  چرا از اول ندادیش ؟: اخم کرده سر بلند میکنم و میگم 

 : لبخند کجی گوشه ی لبشه و جواب میده

 ! خنگ کوچولو... انتخاب کن  _

ایی رو که می خوایم نشونش می منو رو سمت دخترک پشت پیشخوان میگیرم و با انگشت چیز

 : دم

  ! دو تا هم نوشابه... با این ... این ... اینو  _

 : میگم... به بغل دستم نگاه میکنم و سرمو باال میگیرم 

  ... تو چی می خوری ؟ _

ما بقیه انگشتاش ... ساشا سر انگشت شست دستش رو توی جیب شلوار جینش فرو برده 

  ! هر کوفته شکم پر کنی: ایستاده و میگه یه وری کنارم  ... بیرونن

  ! یه پیتزا خانواده با سیب زمینی: ر داره برمیگردم ظباز سمت دختری که مارو زیر ن

چه ... حق می دم بهش ... حق داره  ! دختر چشاش گشاد میشه اما زود خودشو جمع میکنه

 ... دو نفریم همه ش... خبره آخه ؟ 

یه ... صدای زنگ تلفن ساشا میاد ...   نفره ۲۱ساشا خودش تنهایی ... البته نباید تعجب کنه 

  ... دستش رو سمت جیب کتش می بره و دست دیگه ش رو روی کمرم می ذاره

 بادیگارد لشک کنارم شلوغ جاهای که عادتشه  ...مالیم هلم میده جلو و خودش پشت سرم میاد 
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  ! بیاد راه

 ... چی میگه مگه ؟ ...الو  _

 : ابروهاش در هم میشن و اخم آلود میگه

  ! ده مین دیگه اونجام... خب ...  ؟  کجایی االن _

  .. چی میگی ؟... ینی چی ؟: وا رفته سمتش برمیگردم و میگم 

 تند و تند در حالی که سمت خروجی میریم میگم... مچ دستم رو میگیره و دنبال خودش میکشه 

: 

  ... غذامون... ساشا با توام .. .ساشا  _

  ... بازم میایم... بعدا : سمت پارکینگ میره و میگه 

 ...   ساشا تو قول دادی: دلگیر میگم 

سمت همون کاوازاکی مشکی قرمز که چون به قد و قامت ساشا می .. سمت پارکینگ میریم 

روی دسته های  از داره برمی رو رنگش تیره ی شیشه  کاله کاسکت با... خورد گرفته بود 

  ... موتور و روی سرم میذاره

  ... میایم بازم: ر منی که اخم کرده و دلگیر بهش زل زدم تا بهم توصیح بده و میده سروی 

  ! پولشو داده بودیم: بچه گانه میگم 

  ! سگ خورد: میگه ... کاله رو چفت سرم میکنه و زیر چونه م سگکش رو میبنده 

  ... ساشا _

  ... سر به سرم نذار.... شین میگم ب _

با دستاش بازوهام رو میگیره و ... وقتی بی حرکت بودن منو میبینه خودش دست به کار میشه 

  : منو می شونه ترک موتور و میگه... عینه آب خوردن بلندم میکنه 

  ! سفت بچسب _

 و تهش راه می افته دو یا سه بار گاز رو پر می کنه... خودش سوار میشه و استارت میزنه 

  ... همونقدر سریع... ه گلوله ی رها شده از تفنگ یشکل ... عین برق ... عین باد  ...

یکی اونو عصبی کرده و اون لعنتی می دونه خودش با کی ! ... عصبیه ... دلم شور میزنه 

ساشا : محکم میگیرمش و با همین کاله کاسکت بلند داد میزنم که به گوشش برسه  طرفه ؟
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 ... چی شده؟.... یواش 

از فرعی ها میره  ... باز چی شده؟... نگران میشم ... اینو می فهمم ... عصبیه ... جواب نمیده 

میدونم می خواد زودتر برسه به ... تهران رو عین کفه دستش بلده ... کوچه پس کوچه ... 

 ! جایی که باید بره

 

 

یه طرفه س  .. ی نسبتا پهنی که انتهاش بسته س از خیابون میپیچه و موتور میره سمت کوچه

سیاه رنگش  کت و شلوار کتان اسپرتش به ماشینبا ..  هامون رو می بینم و می شناسمش   ..

 ...تکیه داده و با شنیدن صدای موتور سمت ما برمیگرده

اینجا  تو: رو به من میگه   ... ساشا روی ترمز میزنه و هامون تکیه ش رو از ماشین میگیره

 ... ؟ خودت با اوردیش چرا  (رو به ساشا ... )چیکار میکنی اخه؟ 

همون   ! اونقدر عصبیه که تیکه همیشه ش رو اجرا میکنه... پایین میام و ساشاهم پایین میاد 

دستش رو روی موهای تقریبا چند  ... که دست بلند می کنه و از کف سرش میاره تا پیشونیش

  ! سانتی و کوتاهش میکشه

 : لب میزنه  ..نگاهی که میدونم قراره به خوشی ختم نشه  ... نگاش به ساختمونه

 ... حرف حسابش چیه ؟ _

 .. پسرشه...  نیست خودش...   شلوغش نکن... ببین : هامون نگاه از من میگیره و میگه 

  .. بپیچون گوششو فقط... کله ش باد داره ... نمیشناسه تورو 

هامون میگیره و نگاهش هنوز به ساختمون چند طبقه ی رو به رویی با ساشا کالهش رو سمت 

 : لب میزنه... نمای شیشه ای مونده 

یاد میگیره با شیر در افتادن حماقته ، ! بادش رو خالی میکنیم و گوشش رو می بُریم  _

  ! شجاعت نیست

از بازو چنگ سمت ساختمون می خواد بره که تند جلو میرم و کتش رو ... استرس میگیرم 

  ... ساشا وایسا... ساشا : میزنم 

  ... صبر میکنی تا بیام.... دست و پا گیر نباش  _

  ... سالم بیا: تند میگم 
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  !چون تو گفتی سالم میام: وسطه این اخم و این جدیت لبخند میزنه بهم و میگه 

ساختمون ایستاده با دیدن یکی با کت و شلوار ابی کاربنی که بیرون ... سمت ساختمون میره 

  : ساشا میگه

  .. حرف میز... ساشا خان  _

 حرفه بیشتر ، گوه خوریه با جماعته کفتار: ساشا بی تعارف لب میزنه و صداش رو می شنوم 

!  

 : تند عقب برمیگردم و رو به هامون میگم.... از کنارش رد میشه وداخل ساختمون میره 

  ... خدا میدونه چند نفرن...بمونه ؟ تنها .. تو چرا نمیری ؟  _

... تو بگو صد نفر : لب میزنه ... هامون پوفی میکشه و باز خونسرد به ماشین تکیه میده 

 ساشا مگه یه نفره ؟؟؟

...   ترسیده باز سمت ساختمون برمیگردم که این بار صدای ملودی گوشی هامون پخش میشه

  : میشنوم سرم پشت از رو صداش

 هه... از اینورا ؟ ... از صبح که ما پاره شدیم انقد زنگ زدیم برنداشتی ... آق یاسر ... به  _

نکردی به خوده ساشا بزنگی ؟  *چیه خا... خبر داری چه خبره تو دفترت ؟؟؟ .. فرصت ؟  ...

 .. مرتیکه مگه تو نگفتی تا سر برج ؟.. 

 

پسرت دخلی  ... ه فروش نرفتهبه جهنم ک.... د اخه تو گوه خوردی که جنس فروش نرفته  _

 ! نداره با قضیه گوه می خوره میگه به من برو با بزرگترت بیا

می فهمم مالک این ساختمون بهش زنگ زده و دارم به حرفاش ... سمت هامون برمیگردم 

  ... گوش میدم که صدای شکستن شیشه میاد و ریختن خورده شیشه روی اسفالت کف خیابون

خودمم بدم نمیاد پناه بگیرم  ... هامون تند جلو میاد و منو میکشه پشت سرش... خیابون خلوته 

به مردی که با صورت خونی آویزونه و میبینم ساشا رو که یقه ش رو ... و نگاهم به باالس 

  ... گرفته و سرش رو بیرون از پنجره نگه داشته

  ! چیزی میگهصداش رو نمیشنوم چون داره تو گوشه اون مرده تقریبا نیمه جون 

گاهی اونقدری ترسناک میشه که می ترسم حتی باهاش حرف بزنم و بهش ... ترس برم میداره 

 ! نگاه کنم

لب   ..هامون تک خنده ای میکنه و گوشی هنوزم بیخه گوششه و نگاهش به همون طبقه س 
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 : میزنه

  ؟ برج سر میگی باز  ...ریخته پسرت بیریخت شده ها ... میگم یاسر  _

  ! حله: مون با صدا می خنده و میگه ها

هامون عقب  ... مونده باال به هنوز م ترسیده و خورده جا نگاه من  ...گوشی رو پایین میاره 

  : میگه... سمته من ... برمیگرده 

  .. باهاش اومدی که چی ؟... برو تو ماشین ـ 

  .. میمیره ؟... می : نگاهم رو از اون طبقه نمیگیرم و میگم 

 : لب میزنه... بازوم رو میگیره و وادارم میکنه نگاهش کنم 

 ... یه الشخور کمتر _

نیومد ... میشمرم  ۵با خودم میگم تا ... منتظرم بیرون بیاد ... من ولی نگاهم به ساختمونه 

  ... خودم میرم داخل

برو تو ... پاییز رنگت پریده : هامون باز میگه ... مکث میکنم و جونم داره در میاد ... یک 

  ... ماشین

  ! نیومد: پر بغض میگم 

  : با همون آبی های چشاش زل میزنه به سیاهی چشمام و میگه... اخم مالیمی میکنه 

  ... داری سکته میکنی _

اون ... یکی کله م رو فرو کرده زیر آب ... من نیم قدم عقب میرم ... دست روی بازوم میذاره 

  ... مدلی دارم خفه میشم

 ! بیرون میاد... وقتی که ساشا بیرون میزنه ... باز به ساختمون نگاه میکنم تا وقتی که 

میاد سمتم و با اومدنش قطره اشکم سر می خوره ... یقه ی کت چرمش رو بین پنجه ش گرفته 

  ... روی گونه هام

... داره  اینکه با پای خودش بیرون میاد بدون زخمی چیزی خب خوشحالی.. این که سالمه 

 ! اصال از خوشحالی گریه کردن داره

  : نگاهش به هامونه و میگه... بهمون میرسه و حواسش بهم نیست 

به خوده توله ش گفتم که به بابای نره خرش حالی کنه که حرفی که زده میشه از دهن زده  _
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  ... که کن هماهنگ  زنگ بزن باهاش... خب ؟ .... میشه 

  ! ساشا ، پاییز: می پره هامون بین گفته هاش 

  : تند میگه... با دیدنم اخم میکنه و جلو میاد ... ساشا سمت من برمیگرده 

 ...م میزون... من خوبم  _

با پشت دست اشک های روی گونه هام رو پاک ... بینیم رو باال میکشم و دست بلند میکنم 

  .قفسه ی سینه ش  منو هم جلو میکشه تا تکیه ی سرم به... میکنم که جلو میاد 

  ! گذاشته سرم پشت رو ش دیگه دست و  هنوزم یه دستش گیره یقه ی کتش مونده

حکمه یه ستون که ... مالیم سرم رو فشار میده سمت همون سینه ای که برام حکمه تکیه گاهه 

  ! می تونم ما بقی عمرم رو پاش قمار کنم

 : لب میزنه

 ! وقتی تو هستی زوده برا ُمرد ن بچه _

  ! دستام رو تکیه میدم به تنش و دور می کنم خودم رو از این مماس بودنه تنم با تنش

  ... ولی من ُمرد م تا بیای: سر بلند کرده و دلگیر میگم 

  ... کتش رو میده دست هامونی که داره ما رو نگاه میکنه و داره می شنوه این مکالمه رو

اما دستاش رو بند میکنه به موهام و شالم رو مرتب موهام مرتبه ... دستاش رو بلند میکنه 

  ... میکنه

  : همزمان لب میزنه

  ! برا ما بقی عمرم با عمرت برنامه دارم... بیخود کردی  _

 ! کوبیدن تند برای رو قلبم بزنه هندل  ...دلم رو گرم کنه ... خوب بلده نیشم رو شل کنه 

  ... لوس: زیر لبی میگم 

 ... بد که بگذره ، بخندی حله... همینه .. آهان : تهش میگه ... ی افته خودشم به خنده م

 ... بینم ؟ب رو گرفتن  قلوه  و  باس تا کی بشینم این دل دادن: هامون لب میزنه 

  ! یکی رو برا خودت پیدا کن و توام از اینا بهش بگو... حسودی نکن : میخندم بهش و میگم 
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 : لبخند مالیمی میزنه و میگه

 ! بیشتر دوست دارم یکی باشه که از نبودنم بمیره  _

  : ساشا سمت موتورش میره و میگه

می خواستی بمیری براش تا ... وگرنه نمی خواستی بمیره ... پ  تو پیش مرگ می خوای  _

 !  زندگی کنه

.. .میمیره تا من زندگی کنم ؟ .. خودش چی ؟ ... دلم میره براش .... لبخند میزنم به جمله ش 

  .... منو  می شناسه... خودش میدونه بی ساشا زندگی کردن ممکن نیست .. نه 

ساشایی که داره کاله به دست سمت ... سمت هامونی که پر تفکر و خیره به ساشا نگاه میکنه 

 : من میاد برمیگردم و اروم زمزمه میکنم

  ! سینگل به گور نمیشی... از اینا یاد بگیر  _

نگاهش به چشمام مونده و تهش کش میاد تا ... ی میزنم که سمتم برمیگرده لبخند دندون نمای

  .. داشته باشم ؟ دوست رو کسی نمیاد بهم:  میگه و  لبخند پر فکری میزنه... لبام 

  ... ابروهام رو باال میندازم که بی هوا کاله کاسکتی از باال میاد و روی سرم قرار میگیره

  : گهصدای ساشا رو میشنوم که می

 ... بپر بریم االن جای غذا می خورمت _

  ! مهمونیه منم بیام ـ  هامون 

  : میگه... ساشا سوار به موتور گاز میده و صدای وووو گاز دادنش تو کوچه میپیچه 

  ! دیر بیای پاییز سهمت رو خورده _

 : میگم...  سرش پشت  هامون می خنده و من دستم رو تکیه میدم به تن ساشا و سوار میشم

  ! مسابقه بذاریم _

 ... لوکیشن بدین  ... برو بچه... کاوازاکی با شاسی من ؟؟؟ : هامون میگه 

! سرعت رو دوست داره ... عین باد  ... گازش رو میگیره و میره ساشا سری تکون میده و 

مز پشت چراغ قرمز میرسیم و روی تر! منم دوست دارم ، به شرطی که راننده ساشا باشه 

  ... میزنه

  .... نگاه من میره سمت ماشین بنز سیاه رنگی که گل زده شده و داماد تنها داخلش نشسته
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  : لبخند روی لبام میشینه و میگم

  ! داماد تنهاست... ساشا اونو نگاه  _

  عروس کو پس؟: سمت ماشین برمیگرده و میگه 

  ... آرایشگاهه حتما _

  ! توی این ماشینای کوتاه جات نمیشه... باید شاسی بگیریم ما : ساشا ساکت میشه که میگم 

  : حس میکنم می خنده و میگه

  ! قد و باالی آقاتون رعناس _

  ... قربونش برم _

 : می شنوم که بلند میگه... چراغ سبز میشه و راه می افته 

  ... تو فقط خونش رو تو شیشه نکن... نمی خواد قربونش بری  _

  .. من ؟؟؟ _

  : محل نمیده به سوالم و میگه

  ! کم بشه حتی قد یه سانت می فهم... سانت گرفتم موهاتو  _

پوفی ... فوق فعال ... شاخکاش فعاله ... از کجا فهیده تو فکرشم ؟  که کوتاه کنم موهامو ؟ 

  ... عععع ساشا: میکشم و میگم 

به واسطه ی قد و باالی . ..جلوی فست فودی نگه میداره که نمی دونم کجاست ولی شلوغه 

  ... ساشا و موتوری که زیر پاشه تماشاچی زیاد داریم

قبول که از من جذاب تره و خوشگل تره ولی این مدلی بودنمون هم ... خوشم نمیاد اینطور بشه 

 ! زشته اصال

 

ساشا کالهش رو در میاره و دستی از کف سرش ... همین که بهمون زل میزنن و مارو می پان 

 : پیشونیش میکشه و میگهتا 

بفهمم اون مارمولک زیر پات نشسته میگه کوتاه کنی حاله تو و اونو ... زهره مار و ساشا  _

 ! با هم میگیرم
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  : سمتش میگیرم و میگم... پایین میام از موتور و کاله رو درمیارم از سرم 

  ! تنوعه _

  : به صورت شدنش با من و میگهخم میشه سمتم تا صورت ... نچی میکنه و سمتم برمی گرده 

انگشتام بره الی موهات و جز پرزه چند سانتی چیزی لمس نکنه تنوع نیست هیچ ، ضد  _

 !حاله

عادت داره  ... ساکت میشم که پایین میاد و کاله ها رو آویزون میکنه روی دسته های موتور

  ... راه که میره انگشتاش رو پنجه کنه بین انگشتام

... این عادت ها قشنگه  ! نجور وقتا دو قدم جلوتر بره و من راه برم پشت سرشعادت داره ای

  ... شکله رهبری که داره منو هدایت میکنه

از یه جای شلوغ که عینه کوه ... مثل همین چند ساعت پیش که برعکس پشت سرم راه رفته 

  ... پشتم باشه و امن باشه دور و برم

  ؟ نمیکنی بلند چرا اصال...  سانته چند خودتم  وهایم: دنبالش راه می افتم و میگم 

سرش تو گوشیه ...  وارد کافه میشیم و با دست دیگه ش گوشیش رو گرفته و سرش تو گوشیه

  می خوای بلند کنم ؟: اما جواب منو میده 

  .. ببافم برات... اره  _

 گوشیش رو سمتم میگیرهمن نیشم بازه و ساشا لبخند به لب ... صبر میکنه و عقب برمیگرده 

: 

  ! لوکیشن بفرست واسه هامون...بگیر اینو  _

پیامی ... گوشی دستمه و یه پیام میاد  ! گوش میکنم و این بار ساشا خودش میره سفارش بده

  : که نیمی از اون باالی صفحه نشون داده میشه

  ! دلم برات تنگ شده ... خوبی ؟ ... سالم  _

اخم مالیمی روی صورتم میشینه و اسم  ! بی هستن و لبخند دارهه ایموجی که چشماش قلی

  ! فرستنده ش اذیتم میکنه

مگه ساشا  ! فرستنده ای که تو گوشم خونده ساشا شرخره و آدم عاقل دل به شرخر نمیبنده

  دلتنگی حرف میزنه ؟ چطوری جوابش رو داده که اینقدر صمیمی از 

 ای پوشه میکنم باز و هستش هاش اس ام اس برای  کهشاکی و تند میرم سمت پاکت نامه ای 
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  !  (ُهما) نوشته التین به که

 ... پیام برای ساشا اومده که هیچکدوم جواب نداشته ۱۱یا  ۲۱باالی ... جا می خورم 

  ... فرستادی براش ؟_

 حتی نمیدونم ساشا... هنوز وسط سالن ایستادم ... بی حواس سر بلند میکنم و نگاش میکنم 

  ! خبر ندارم و بی حواس تر به ساشا زل میزنم... کی رفته و کی برگشته 

اونقدر جا ...اخم مالیمی میکنه و جلو میاد گوشی رو از دستم میگیره و من نمی خوام بهش بدم 

  ... خوردم که وقت نکردم ببینم دیگه چیا بهش گفته

 ... ساشا صفحه ی گوشیش رو نگاه میکنه و میبینم که اخم می کنه

با هم چشم غره تماس رو وصل میکنه و .. با همون اخم ... صدای زنگ گوشیش رو می شنوم 

  ... بیخ گوشش می ذاره

همون که سود نریخته بود هفته ی پیش ... سر خیابون عزتی ... نه تازه رسیدیم ... الو  _

  ! بجنب... خب ... اومدیم 

 برم میزی اون سمت  با دست اشاره میکنه... گوشی رو قطع میکنه اما اخماش رو باز نمیکنه 

  ... ننشسته پاش کسی و خالیه که

دلگیر و ...اخم کرده  ... بی حرف راه می افتم و جا گیر که میشم ساشا رو به روم میشینه

  : دووم نمیارم و میگم... من بغض کرده و گرفته طاقت نمیارم ... مچگیر بهم زل میزنه 

 ! االن من باید دلخور باشم ... تو دلخوری ؟؟؟  _

 ... بابته ؟ : ابرو باال می ندازه 

 ... من ... من : تند میگم 

تو فقط بیجا کردی سرک کشیدی تو : عصبی با تالشی که می کنه صداش باال نره لب میزنه 

  ! گوشی من

  ! دلم برات تنگ شده میگه : میگم ... چشمام رو اشک پر میکنه ولی پایین نمیاد 

  ! ، دلت غلط کرد با تو یام می گفتتو _

  ! بده بهش میگم: بچه گانه و مسخره دست دراز میکنم سمتش و میگم 

ولی  ! فکر می کنم االن به هم ریخته تر میشه و قرار نیست بی شر باشه... فکر میکنم نمیده 
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  ... دست دراز میکنه و گوشیش رو پرت میکنه سمتم

یه صدای بلند که ادمای دو سه تا میزی که بهمون ... میده صدای بدی ... جلوی من روی میز 

 ... نزدیک ترن سمتمون برمیگردن

  ! بنویس: با چشماش اشاره میکنه 

 ... جایی نذاشته برای بحث برای دلگیری... دستم رو عقب میکشم و هیچی نمیگم 

چیزی که  ...چیزی تایپ میکنه  .... خودش خم میشه و گوشی رو از روی میز برمی داره

  ! نمیبینم اما از کنجکاوی رو به مرگم

  ... همینطوری کز کرده و گرفته روی صندلیم نشسته م که این بار گوشی رو هل میده سمتم

 : میبینم که گفته... با صفحه ی باز مونده ش 

 . .. به نفعته جلو چشمم نباشی _

میزنم به قهوه ای میزی که زل .. نفس عمیقی میکشم و نگاه از صفحه ی گوشی میگیرم 

 : بینمونه و می شنوم که میگه

  !  کویین بخواد به جاش شک کنه ، الشخور داوطلب میشه _

  ... الشخور غلط کرد: اخم کرده سر بلند میکنم و میگم 

غلط کرده پس کویین بشینه سرجاش خون مارو .. ! آهان همینه : تک خنده ای میکنه و میگه 

  ! تو شیشه نکنه

  ... ۲۱۱شماره : ته دلم دلخورم و پیجر صدا میزنه ... جوابشو نمیدم ... اکت میشینم س

با چشم و با اخم ... سفارش ما آماده شده . ساشا برگه ی دستش رو بلند میکنه واز جابلند میشه

  ! با اون ته مونده ی دلخوریم نگاش میکنم که خم میشه ...

خم میشه  ... مایی که با فاصله و بی فاصله از ما نشستنبین اد... وسط رستوران ... همین جا 

 ! شاید فرق سرم... از سمت دیگه ی میز تا رسیدن لباش جایی باالی سرم 

قرص میشه که  دلم ته اما  ...اما ... خجالت میکشم ... خم میشه و نرم می بوسه باالی سرمو 

الشخور ها نمی تونن جای ملکه رو بگیرن به شرطی که پادشاه ساشا باشه و لبخند ریزی روی 

  ... لبام جا خوش می کنه

  ... میره تا پیشخوان... ساشا بیخیال و بی حرف ازم دور میشه 
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بلند و  به قد. سنگینی نگاه ها برای من می مونه و من از پشت به قد و باالش نگاه میکنم 

 ! موهای نسبتا کوتاهش با تیپ اسپرتی که نمی تونی بی مکث نگاه ازش بگیری

 

* 

  ... مامان االن جدی هستی؟ _

وقتی داره بسته بندی لوازم برقی رو مرتب میکنه و با ... برق خوشی ... اش برق میزنن مچش

  .. سلیقه کادو میکنه

 : یگهم و دیگه های کارتن کنار یذارهم رو ساز ساندویچ  لبخند به لب کارتن مستطیلی

 درست کن اپاییز وقتی اومدم خونه تون با این ساندویچ سازه برام غذ.. شوخی دارم من اخه؟  _

!  

خانوم خانوما با اون نمیشه : مامان از غذا های مدرن خوشش نمیاد و میگم ... خنده م میگیره 

  ! قرمه سبزی پخت

 می خوام جهازت کامل باشه... هرچی تو بگی می خرم برات : مامان ریز ریز می خنده و میگه 

.  

 ! کنم شوهر بخوام من که وقتی تا کو حاال...  اووو:   پوفی میکشم و میگم

 برعکس خوش تر و بهتر میگه.... این ساز مخالف زدنم باعث نمیشه لبخند از روی لباش بره 

: 

  ... به درد نمی خوری... نیستی تو زن زندگی ... باید بگم ساشا منصرف شه  _

... ده و شیک درست شده س شبه های کادو دور تا دور اتاق پر از جع... یکنم مپر خنده نگاش 

  .. هرچی ببینه و دوست داشته باشه.... مامان خیلی وقته داره ریزه ریزه جهاز می خره برام 

 : نم و میگمال به الی جعبه های چیده شده روی یکی از صندلی ها می شی

  ... ساشا خیلی هم دلش بخواد _

 ... ـ چی رو ؟ 

مامان تند و تیز سمت خروجی میره و قد و قامت بلند ... جا می خورم و سمت در برمیگردم 

 ... باالی ساشا بین چهار چوب در ظاهر میشه
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 ! مامان ـ سالم عزیز دلم 

 ! سالم : لب میزنه ... ساشا خوشرو و لبخند به لب خم میشه و روی سر مامان رو می بوسه 

  ! بگو دلت می خواد: میگم ... تند از جام بلند میشم و نزدیکش میرم 

  ... اذیت نکن پسرمو: مامان خندون دستش رو دور ساعد ساشا حلقه می کنه و میگه 

  ... باز رفتی خرید که:  ساشا نگاهی به اتاق می ندازه و میگه

  . برا پاییز نخرم برا کی بخرم ؟.. همین یه دختر رو دارم : مامان میگه 

داری میبینی که همه چیز ... باال بی وسیله س ؟ ... مادر من : ساشا نچی میکنه و جواب میده 

  ... هست

 ! ید بوی عروس بدهخونه با... نو میکنیم ... همه رو عوض میکنیم : مامان بیخیال لب میزنه 

 : ساشا لبخند کجی می زنه و میگه

  ! دخترت بسه برا من... زحمت ننداز خودتو  _

 : مامان از ساشا جدا میشه و داره از اتاق بیرون میره که میگه

  ... ضرر... ضرره مادر ... از من گفتن بود  _

  ... مامااان: چشام گرد میشن و اعتراض میکنم 

ته خنده توی چهره ش موج  ... برم که ساشا بازوم رو میگیره و نمی ذارهمی خوام دنبالش 

 ... تو کجا: میزنه و میگه 

 ... دیدی چی گفت؟ _

طبق چیزی که بین ما ! ... طبق روال ... طبق عادت ... بازوم هنوزم دستشه که خم میشه 

  .. معلومه... مرسومه 

  ! ضررممن دنبال : باالی سرم رو می بوسه و میگه 

 نیشی که شل شده از این بوسه روی لبام می ماسه و جاش رو اخم روی پیشونیم میگیره

 : ساشا خندون بیرون میره که لوس میگم !

 ! پررو... خیلی هم دلت بخواد  _

  ... من ضررم ساشا خان ؟: پله ها رو پایین میره و میگم  ... دنبالش از اتاق بیرون میرم
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غذا ... شب نیستم : ل آخرین پله رو رد میکنه و رو به مامان میگه ساشا خونسرد و بیخیا

 ... نبری باال

... نگرانی خونه می کنه تو دلم  ! قراره شب نباشه ... بحث پیش اومده یادم میره ... نیست ؟ 

  ... تند تر پایین میرم و دنبالش راه می افتم

  ... وایسا دو دقه: میگم 

  ! جان: ده صبر میکنه و عقب برمیگر

  ... شب کجایی ؟: نگرانی که ساشا اونو میبینه و میپرسم ... نگرانم ... بهش میرسم 

  !آمار دادن داشتیم ؟: ابروهاش رو باال می ندازه و میگه 

  نداشتیم ؟ _

  ... آره ساشا ؟... میری دنبال حساب ؟ : اخم ریزی میکنه و میگم 

  ! نه: مختصر و محکم میگه 

جز  ...به هرکسی جز من ! ... ابرویی که شکسته بهت ترس القا میکنه ... نمیشن  اخماش باز

  ... منی که حساب و کتاب بوسیدن اون شکستگی از دستم در رفته

 ... گرفته به رفتنش نگاه میکنم

... بهم گفته بود قبال که از این به بعد باید عادت کنم ... هربار که میره و میاد همین طوری ام 

 ! ل نکنمسوا

من همیشه برام سواله که کی می تونه به بُریدنه نفسش دم به دقه عادت کنه و من نفسم می 

  ... سالم ببینمش...تا باز ببینمش ... بُره تا باز بیاد 

  ... محل نداده بهت آقا گرگه ؟... چی شده ؟  _

 : شیرینی که با پوزخند بهم زل میزنه و میگه.. .سمت شیرین برمی گردم 

اینی که ... ببین کی بهت گفتم تهش تو می مونی و حوضت ... رفته دنبال حساب کتاب دیگه  _

  ... من دیدم شوهر بشو نیست

 : گرفته نگاش میکنم و میگم

  ... اینطوری بهش نگو _

 همون ابروهایی که تازه کاشته تا تراکم بیشتری داشته باشن کمونی بشن... ابرو باال می ندازه 
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های ریخته روی پیشونیش رو درست میکنه تا کمی از به هم ریختگی در بیان و  چتری ...

 : میگه

  .... از من گفتن بود _

  ...گفتی به پاییز هامون میاد دنبالش ؟... فرح جون : صدا بلند میکنه

 : قبل از اینکه مامان از آشپزخونه سرک بکشه میگم

 هامون چرا ؟ _

  ... باشه؟... درست و حسابی تیپ می زنی ... ا عجق وجق تیپ نمیزنی... ببین  _

  ... پاییز جان اماده شو: مامان سرکی میکشه و میگه 

شیرین از کنارم میگذره و لبه های مانتوی جلو بازش رو باز تر میکنه تا بتونه دست توی جیب 

  !  ساشا از این ژست موقع راه رفتنه شیرین متنفره... شلوار جینش ببره 

مالقه ی نارنجی رنگی که مشخصه خورشت رو ... مالقه هنوز دستشه ... رون میاد مامان بی

 : هم زده و بی تفاوت به قطره ای که روی سرامیک چکه میکنه میگه

  ... ساشا هم نیست ، حسابی به خودت برس... باشه ؟... یه لباس شیک تنت کن مامان جان  _

! رفته ... امروز ساشا نیست ... ید دلخور شمادم میاره بایچشمکی انتهای جمله ش میزنه و 

 ! مناسبتش رو ... تاریخ امروز رو ؟ ... یادش رفته یعنی ؟ 

همه چیز  ... در اتاقم رو باز میکنم و داخل میرم... غمگین ... گرفته م ... از پله ها باال میرم 

ارایشی که پخشه روی میز از اتو موی افتاده پایینه تخت گرفته تا لوازم ... به هم ریخته س 

  ... ارایشی

ساشا هیچ وقت نمیاد تو اتاقم ،  ... شال های رنگی رنگی و مانتوهای درهم برهمم که بماند

نه که خودش ... برعکس طبقه ی باال که برق می زنه از تمیزی ... خوشش نمیاد از شلوغی 

 ! نه رو  ولی یکی رو میاره تا براش تمیز کنه خو.... تمیز کنه ها ، نه 

از خرداد ماهی که دورش دایره  ۲۱تا روز ... رم و میرم تا تقویم روی دیوار ذاز بین اونا میگ

  ... قرمز خودکار با  کشیدم

می خواستم امشب بریم بیرون و گند زده به برنامه ... ساشا گذاشته رفته  وتولدمه ... تا امروز 

  ... هام

اونقدر دلخور که دوش ... این بار دلخور میشم ازش ... هامون امسالم جلوتره از ساشا ؟ 
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  ... میگیرم و مو اتو میکنم و یه وری توی صورتم می ریزم

مانتو جین جلو باز و شلوار نسبتا کوتاه جینی که زیر صندل های مشکیم وقتی ناخن هام رو 

ساشا  خصوصا وقتی پوست تنم از برفم سفید تر باشه و... الک مشکی زدم خوشگل تر میشه 

  ... وقتای بیکاری ساق پام رو لمس میکنه

بغض دارم وقتی رژ ! مثل تلوزیون دیدن و حتی رانندگی وقتی صندلی جلو نشسته و من عقب

  ! یه ارایش ملیح و دخترونه... مژه هامو   میزنم و ریمل میکشم 

صال باید یادبگیره  ا  !بشه... اگه ببینه یا بفهمه دعوامون میشه شدیدا ... قهر میکنه باهام 

... باید می بود ... خودش که نباشه قرار نیست همه چیز به روالی پیش بره که خودش می خواد

اصال خودش ! ... هرچی بود مهم نبود ... هرچی .... حتی کادو میگرفت ... برام جشن میگرفت 

 ! که باشه بسه 

  ... میگم دارم مزخرف... کیف دستی کوچیکمو بر می دارم و بیرون میرم 

تولده ... اصال چه کاری مهم تر از من ... همه ی اینا واسه اینه که امسال یادش رفته تولدم رو 

   من ؟

 مامانم داره تو یخچال دنبال چیزی میگرده و میگه... میرم تا آشپزخونه و روی صندلی میشینم 

:  

  ... ژله ی توت فرنگی خوبه ؟؟؟ _

 : لب میزنه... ش گرد میشن عقب برمیگرده و با دیدنم چشما

  ... چیکار کردی با خودت دختر ؟... هزار هللا و اکبر  _

  ... هامون کی میاد؟: میگم ... حتی ذوقم نمیکنم ... لبخند نمیزنم 

  ... بیچاره تو ماشین منتظرته... گفت صد بار بهت زنگ زده که ... وا  _

از جام بلند ... تماس بی پاسخ از هامون  ۱ ... دست میبرم توی کیف و گوشیم رو بیرون میارم

 : میشم که میگه

  ... ساشا حتما کار پیش اومده براش... خوش بگذرون مامان جان  _

از ... فهمیده این نا میزون بودنم یه سرش نه ، کال به ساشا ربط داره... فهمیده دلخورم 

با دیدنم از جاش بلند میشه و در  جمال آقا ...   .از باغ بزرگ خونه ... ساختمون بیرون میزنم 

 : همزمان میگه... فلزی خونه رو باز میکنه برای بیرون رفتنم 
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  ... به فرح بانو گفتی صدقه بذاره دخترم ؟ _

هامون عینک آفتابیشو برنداشته و زل زده به  ... لبخند کجی میزنم و بیرون میزنم از خونه

 ... گوشی دستش

هامون همیشه می خواد این روز رو  ... سورمه ای رنگش که من عاشقشم تکیه به ماشین بنز

  ! هرچی که هست باب میل من باشه

 : جلو میرم و صندل های بی پاشنه م صدایی نمیدن که بفهمه اومدم و میگم

  ... خیلی معطل شدی ؟ _

با دیدنم با دهن  هامون سر بلند میکنه و می خواد چیزی بگه که... زمان زیادیه ! ... دقیقه  ۱۵

  ... باز ابروهاش رو باال می ندازه

 : لبخند کجی میزنه و میگه

  ... ارزش داشت! ...تو بگو تا شب  _

می خوام هامون نفهمه و در شاگرد رو باز .... می خوام سعی کنم لبخند بزنم اما بغض میکنم 

 : میکنه

  ! بفرما مادمازل _

ادکلنش تو ماشین پیچیده و امروز موهاش رو باال زده از کنارش میگذرم و سوار میشم بوی 

  ... جنتلمنه واقعیه یه هامون...   !مرتب همونطوری که هزار بار بهش گفتم بهش میاد ... 

دیدی دوستت دارم تو دهنه هرکسی که بهت  ...برام تازگی نداره ..   من ولی بغضم پاک نمیشه 

  ... ؟ متفاوته تو برا ش مزه  میگه

... اینجا ... حاال مثاله االنه ...مگه میشه دوستت دارم گفتنه همه با هم برای تو یکسان باشه ؟ 

بی تفاوتم  .. سرایدار بهم مزه نمیده جمال خوشگل شدنم از دهن هامون از دهن مامانم از دهن 

 : هامون پشت فرمون میشینه و میگه... بی حس ... 

  ! سالگیت ۱۲ساعت مونده تا  ۵هنوز ... خب خب  _

 ... ؟ یادته هم رو ساعتش:  میگم  از پنجره بیرون رو نگاه میکنم و... استارت میزنه 

تا ... هی میگه گشنه ش بوده و وقته ناهار تو اومدی ... خاله فرح هی میگه ... یاد که نه  _

  ... شب چیزی نخورده
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 ! ت یادش بمونهفک کنم گرسنگی بیشتر باعث شده ساع: می خنده 

 : لبخند میزنم و میگم

  ... هر سال این موقع زحمت می افتی _

   ... مشخصه بزرگ شدیا... چه حرفا  _

  ... سورپرایز داریم باز ؟ _

  .. تا فک کنی سورپرایز چی باشه؟ _

به فک محکم و صورت برق انداخته شده ش با ... چشامو ریز میکنم و زل میزنم به نیمرخش 

به بینی که یه ذره قوز داره و عینک روی اون جا خشک ... نیمه بلندی که باال زده موهای 

 ! کرده

  .... داری کنجکاوم میکنی: میگم 

 : میگه... می خنده 

مثال اوردن خواننده ی محبوبت توی سالنی که ماهه پیش گفته بودی دوستت توش نامزد  _

 ای که رضا میگه زوده برات ؟یا مثال کادوی ویژه ... کرده و خوش به حالش 

 : چشمام گرد میشن و صدام باال میره

  ... نگو که تو این کارا رو کردی... لعنتی نگو .... هااااامون  _

خط لبخند دور لبش روی صورت نیمه استخونیش ترکیب جالبی میشه و شیرین .... می خنده 

و لبخندش با هم قاطی میشن و  نظر داده که هامون می تونه مانکن به حساب بیاد وقتی جدیت

  .... خاص و جذاب! یه ترکیبه خاص میشه 

هامون بی مقدمه فرمون ... از هیجان.... جیغ کوتاهی میکشم و دستام رو جلوی دهنم می ذارم 

  .... رو می چرخونه و کنار خیابون پارک میکنه

کامال سمت من ... راننده تکیه میده به در سمت ... پر لبخند ... من هنوزم بهش نگاه میکنم 

  ... رو به روی من... برگشته 

همه ی نگاهش به منه و این من تو زندگی هامون جایگاهش کجاست که این همه سنگ تموم 

  .. می ذاره براش ؟

 : با خنده میگم
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  ... دیوونه چیکار میکنی ؟ _

پشت  ... بهم نگاه میکنههنوزم می خنده و با ذوق ! هامون یه لحظه هم یادش نمیره لبخند بزنه 

 رو هاش مردمک خیرگی تونم می همینطوریشم که  همون شیشه های تیره رنگ عینک آفتابی

  .... کنم لمس ، کنم حس پشت اون از

 : میگه

  ! همین که یه دقه یادت رفته ساشا نیست... دارم ذوق کردنت رو میبینم  _

کی نمی دونه جای خالی ... نمی دونه اصال ؟ کی ... خنده روی لبام می ماسه .... جا می خورم 

 ساشا امروز از همه ی روزا پُرت ره ؟

 : لبخند نیمه ای میزنم و میگم... فهمیده ... میدونه 

  ... کار داشته حتما _

لب ... دست به سینه میشه و نفس عمیقی میکشه ... ذوق زده س ... هامون ولی خوشحاله 

 : میزنه

  ... از قبلیه عطری که زدی قشنگ تر _

هنم میره کنار اینکه مگه اون چقدر دقت کرده که عوض ذمی خواد حرف رو عوض کنه و من 

 کردن عطرم رو هم فهمیده؟

من از فکرم برای چند  .... خنده روی لبام پهن میشه و هامون باز استارت میزنه و راه می افته

د میشه که نکنه ساشا منو قِد هامون ر... همینقدر ناچیز ... همین قدر کوتاه ... صدم ثانیه 

  ... دوست نداشته باشه

  فقط ؟؟؟... قِد هامونی که می دونم براش یه دوستم فقط 

من باور نمیکنم هامون منو ... ما آدم ها زمانی چیزی رو باور میکنیم که خودمون می خوایم 

  ! بیشتر از یه دوست ، دوست داشته باشه

من نمی خوام باور کنم و هامون رو همینطوری که هست دوست ... البته که نه ... باور؟؟؟ 

 قیقه یه بار پشت فرمون سمتم برمی گرده و با لبخند نگاهم میکنهدهمینطوری که چند ...   دارم

... 

  ... سمت پنجره برمیگردم و با خودم میگم

... ینطوره دقیقا هم... کاش برای ساشا لقمه میگرفتم ، اون غذای بیرون رو دوست نداره
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 ... همینقدر دیوانه وار دل بستم و مگه میشه یکی دیگه رو بخوام ؟ ... همینقدر عاشقم 

 !دل آدم مگه چقدر جا داره ؟

 

* 

 

خواننده ی مطرحی که یکی از  ... پسر جوونی با ظرافت گیتار میزنه و یه دختر داره پیانو میزنه

  ... خونه می آرومی  متنی رو بهمورد عالقه هام تو زمینه ی پاپ هستش داره یه 

موفق هم  .... توی این رقص نور و تاریکی سالنی که می خواد فضا رو رومانتیک تر نشون بده

 ! رومانتیک تر ، قشنگ تر ... شده 

اهنگ که تموم .... خود به خود نیم تنه م رو به راست و چپ تکون میدم و لب خونی می کنم

  ... میشه چراغا روشن میشن

 : هامون لبخند به لب بهم زل زده و مامان بیخ گوشم میگه

  ... به این میگن دوست _

کاری ندارم که ... منو ساشا و هامون بزرگ شدیم ! مامانم همین فکرو میکنه ... دوست ؟ 

 ! باباهامون با رضا شریک بودن و این رفاقت ریشه ی چند ساله داره  

 : یوان نوشیدنی قرمز رنگش رو بلند میکنه و میگهعمو صابر ل... خودمم خنده م میگیره 

 .... به سالمتی دخترمون _

میگه دخترمون و یادمه آخرین تولدم وقتی که ... میگه دخترمون و دلم پر میکشه برای بابام 

   ! خودش بود بابام بیخ گوشم گفته بود تو قشنگ ترین دختر روی زمینی

  ... دو تا از بهترینام اینجا خالیه لبخند میزنم و به روی خودم نمیارم جای

  ! بزرگ شدی دختر: بابا رضا کنار عمو صابر ایستاده و میگه 

 : خاله شکوفه با اون هیکل تپلش خنده ی با مزه ای می کنه و میگه

  ... دیگه وقتشه آستین باال بزنیما _

  : عمو صابر بحث رو عوض میکنه و میگه... فکر همه سمت ساشا میره 
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  ... از خیلی وقت پیش برای امروز برنامه ریخته... ر هامون رو بدون قد _

  ... دستش درد نکنه ـ فرح 

 : صدای ترق ترق پاشنه های کفش شیرین میاد وقتی بهمون نزدیک میشه و میگه

  .... بدو بیا شمعا رو فوت کن... تو اینجا چیکار میکنی ؟  _

اخم مالیمی میکنم و هنوز یادم نرفته پیام ... منه هما کنارش ایستاده و دوربین گوشیش سمته 

  ... دادنش به ساشا رو

ولی کی ... اصال هرکی که بخواد شکل من باشه برای ساشا نفرت انگیزه .… ! من ازش متنفرم

 ! مثل من این همه ساشا رو می خواد و دوسش داره ؟

با خودم  فکر میکنم چطور می تونه این همه بی چشم و  نگاه خیره م روی هما طوالنی میشه و

  ... شیرین دست به کار میشه ! رو باشه ؟

رد شدن از کنار هامون  میکنه از روی صندلی و وقتبلندم .. .جلو میاد و مچ دستم رو میگیره 

  ! میزبانی... توام بیا : میگه 

طبقه ای که صورتی و سفید دکور از جلوی اون رد میشیم تا کیک چند .... هامون می خنده 

  ....  شده

اون ژست آقا ... شیرین داره با فندک شمع ها رو روشن میکنه و من سمت هامون بر میگردم 

  ... منشانه ی خودشو داره که بهش لبخند میزنم

خیره ی صورتی که احتماال زردی نور شمع اونو گرفته و این آرایش ملیح  .... خیره میشه بهم

  ! نه با لبخند قدر دانی که روی اون جا خشک کرده توجهش رو جلب کنهو دخترو

  : شیرین با ارنج به پهلوم میزنه و میگه

  ... نخورش پسره مردم رو _

مثال نگاه  ... ساده از کنار نگاه های بقیه می گذرم.. .می خندم و ساده از کنار حرفش میگذرم 

 ! رضایت بخش سر بابا رضاعمو صابری که لبخند کج داره یا تکون های 

پلکام رو می بندم و ته دلم ارزو میکنم ! نا پدریمه آخه ... می خوام عادت کنم بهش بگم بابا 

 ... نمی دونم...   ! خوش باشه... این جمع همیشه شاد باشه 

شاید اصال این  ... شاید اشتباهی شده و شاید خدا قهرش گرفته... نمی دونم این لحظه چی شده 

 ... دزک کردنه دور از چشم ساشا بوده و دلی که می دونم می شکنه از این شکلی دیدنم بزک
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شایدم اخرین لحظه ای بود که  ... خندیدیم...  بودیم شاد همه که  به نظرم شد آخرین لحظه ای

  ! خندیدم... من شاد بودم 

صدای شاد موزیکی صدای دست زدنا می پیچه و با  ... چشم باز میکنم و فوت میکنم شمعارو

  ... دستم رو میگیره و میکشه وسط... که پخش میشه و هامونی که جلو میاد 

 

* 

  ... نگا پاهامو _

  ! اون همه بپر بپر انتظار نداشتی که هیچی نشه: لبخندم کش میاد و میگم 

  ... چی شد پس ؟: مامان غر میزنه 

میذاره و محل نمیده به این پا برهنه شیرین لنگه کفشی رو که دراورده کنار پاش روی زمین 

  : بودنش و میگه

  ... مدیر سالنم فِسه فرح جون! خوردیم و ریختیم وقته حساب دادنه دیگه  _

 و شوهرش زودتر رفتن خونه شراره  همه دور یه میزیم و ... من پشت به ورودی نشستم 

 و موندیم االن تا  !صبحه  ۱مامان رو به روم نشسته و ساعت ... حتی خانواده ی هامون  ...

  ... رقصیدیم  و نشستیم

نه ... نه زنگی ... من زل زدم به صفحه ی خاموش گوشیم روی میز ، خبری ازش نیست 

  : میگه مامان که  ...پیامی 

  ! خدایا خودت به خیر کن _

 ... میبینم که به پشت سرم زل زده... سر بلند میکنم و نگاش میکنم 

با اون تیشرت گشادی که تن زده ... وقتی ساشا رو میبینم ... جا می خورم ... عقب برمیگردم 

  ! و شلوار شیش جیبی که پاش کرده

ش رو از کف سرش کثی میکنه و دستبا دیدنم م... تو این سالن ... اینجا ... صبح  ۱ساعت 

  ... میکشه تا پیشونیش

 خودش میگه دست خودش نیست و عادته.. .    کالفه س این کارو میکنه .... وقتایی که عصبیه 

  ... شیرین آب دهنش رو قورت میده و ابرو باال می ندازه.... عادته و جلو میاد  !
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 : من هنوزم سرجام نشسته م و مامان فرح از جاش بلند میشه و میگه

  ... چه وقته اومدنه پسرم ؟ _

این  ...  از این اومدنش..  ساشا کنار صندلیم می ایسته و من هنوزم بی پلک بهش زل زدم

 : جا خوردم و ساشا لب میزنهاومدنش موقع 

  ... به هم ریختم برنامه ها رو ؟... چیه فرح خاتون؟  _

 : مامان هول می خنده و میگه

  ... این حرفا چیه ؟ _

  ...کیک بیا ـ  شیرین 

نمی ذاره ... ام بلندم میکنه از سرج.. .ساشا بین گفته ش خم میشه و مچ دستم رو میگیره 

: فرح دو قدمی دنبالمون میاد و میگه  ... شیرین حرفش تموم بشه و سمت خروجی راه می افته

  ... ساشا مامان جان... کجا میری ساشا ؟ 

  ... االن بابا اینا میان با هم ـ شیرین 

به خود خود  ... مات برده و جا خورده... بی بحث ... من بی حرفم ... از در بیرون میزنیم 

دست دیگه م رو بلند میکنم تا موهای بیرون مونده از شالم رو زیر شالم هل بدم و هنوزم کنار 

  ... نیومدم با این همه یهویی اومدنش

 ... اونم با لباس خونه ای که مشخصه سر و کله ش بی هوا پیدا شده

  ... یواش... ساشا .. .سا : لب میزنم 

حاال  .. منو میکشه جلو که سکندری می خورم رو به ماشین.. .شایدم نمی شنوه .. گوش نمیده 

  .. تو فاصله ی دو سه قدمیم... تکیه دادم به بدنه ی ماشین و ساشا سمت من ایستاده 

الک و مچ پاهای  ... ظاهرم رو... دیگه مچ دستم توی دستش نیست و سرتا پا رصد میکنه منو 

  ... دهاب دهنش رو قورت می... بیرون مونده م رو 

صبح  ۱... تو خیابونیم ... دستاش رو تکیه میده به دو طرف کمرش و می خواد صداش باال نره

  ... پرنده هم پر نمیزنه

  ... کال ساشا خیلی مراقبه که صداش برای من باال نره

 نمیبینه ؟... دلخورم منم ... اصال بغض کردم ... من خود به خود همین االنشم بغض میکنم 
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  : میزنه از ال به الی دندونای به هم چفت شده ش و میگهلب  ...

 ... بتازونم ؟؟؟... گفتی سر خر ندارم که نره خر بازی دراره برام  _

  ... گوش: دهن باز میکنم و میگم 

 : انگشت اشاره ش رو جلوی بینیش میذاره و لب میزنه

  ! نفستم اذیتم میکنهاین لحظه صدای ... االن ... نشنوم ... هیسسس ... هیسسس  _

 هیچی نمیگم و هق هق گریه م بلند میشه... نگاش میکنم ... قطره های اشکم سر می خوره 

  ... و بلند میکنه و قالب میکنه پشت گردنشرجفت دستاش  ...

 : لب میزنه ... تفاوت دارن اینا! خیییلی عصبیه ...  ت عصبی نیس

  ... وروبدنه ت... یه جماعت امشب دید زدن تو رو 

  ... چی میگی: گریه م شدید میشه و میگم

اون دست بلند نکرده روی من تا حاال  ... تند جلو میاد و من شونه هام تکون می خورن از ترس

 ... و می ترسم ازش

 اما لگد میزنه با همه ی خشمش به الستیک ماشین.. اما ... این با خشم و یهویی جلو اومدنش 

...  

وقتی داره سیگارش رو دود ..  جلوی ورودی تاالر ... پشت سر ساشا  ... میبینممن هامون رو 

  ... میکنه و جلو نمیاد

خودش ... برادرن ... اونا دوست نیستن  ... هیچوقت درگیر نشده... اون درگیر نمیشه با ساشا 

  ... می دونه االن وقت جلو اومدن نیست

رضا از قبل گفته بود ساشا ... شیرینم ... نمیاد  االنی که مامان فرح هم از ساختمون بیرون

  ! دور بمونم ازش.. مریضه   ... سالم نیست

یه بار میکوبه   چه جمله ای ؟؟... دارم دنبال چی میگردم ؟ ... اون فقط ... اون ... اون سالمه 

  ... تهش ول میکنه و دور میشه از ماشین... سه بار ... دوبار .. به الستیک 

  ... گریه نکن: ام میکنه و میگه باز نگ

 : عربده میکشه ... م سینه ی قفسه  ...من شونه هام از زور هق هق می پرن 

  ! با توام _
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 : دستش روی صورتش میکشه و لب میزنه... دست بلند میکنم و جلوی دهنم می ذارم

 ! نمی خوام بهت آسیب بزنم... دور بمون ازم یه مدت  _

اشکی نگاهش میکنم که دست بلند میکنه و سر تا پام رو نشون میده با پر بغض با چشمای  

 : دستش و میگه

  ! این ریختی... ستادن تو باشی رفعکسشو فقط باورم نشد دختری که برام  _

... چطور می تونه ؟ ... کی جز هما ؟ ... کی ؟ ... عکس منو ؟ ... عکس فرستادن براش ؟ 

 .... وا  بگیرم  باهاش ؟ دع... به هم ریخته .. شاکی ام 

وا میرم از رفتنش ... میره ؟  .... پشت فرمون میشینه و میره .... تهش ماشین رو دور میزنه

  ... ساشا آدمه همینطوری رها کردنه چیزی که به هم ریخته اونو نیست... دور شدنش ... 

  ..میلش نبودم اون دنیا رو به هم می ریزه وقتی چیزی باب میلش نباشه و من امشب باب 

 تا کاری نکنه و من چیکار کردم ؟... گذاشته رفته تا بد نشه 

... دختری که براش فرستادن ؟ ... به جاده ای نگاه میکنم که اثری از ماشین ساشا توش نیست

  ... من... چیکار کردم ؟  ... دلم داره منفجر میشه... باورش نشده 

  ... پاییز _

 : تا یه قدمیم و میگه... جلو میاد  ...سمت هامون برمیگردم 

  ... تو کار اشتباهی نکردی... گریه کردن چیزی رو درست نمیکنه  _

  ... می دونستم.. می ... من می دونستم دلخور میشه ... من  _

این اولین باره و من پسش نمیزنم  ... هامون بغلم میگیره... گریه اجازه نمیده بقیه ش رو بگم 

 پ ... ساشا چی ؟... این نموندن ... درگیره این رفتن شده ... تنم ... فکرم ... ذهنم ... 

 

* 

 

  ... من اگه جاش بودم می کشتمت _

  : اخم کرده سمت شراره برمیگردم و میگم
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  مایو تنم بود مگه ؟ _

  ... نی بیدار نشده ؟ئتو مطم: کنم و رو به مامان میگم پشت چشمی براش نازک می

 : ه و میگهمامان اخم کرد

اون موقع که بابای خدا بیامرزت با بابای خدابیامرزش ریختن روی هم که ناف تو رو به اسم  _

  ... من ته دلم میگفتم صورت خوشی نداره... ساشا ببرن 

  ... عععع مامان _

 : در نهایت خونسردی میگه... و سر بلند میکنه  دست برمیداره از کالفی که داره میچینه

من که گفتم .... هرکی ندونه ما که میدونیم اسمش که میاد تنه ادم می لرزه ... مامان کوفت  _

  ... دیشب مرده تحویلت میگیرم

به انتهای ... و سر بلند میکنم  غمیرم تا توی با.. نم از ساختمون از جا بلند میشم و بیرون میز

ای ورود و خروج اونم این راه راه پله ای که به طبقه ی دوم ختم میشه و فقط یه راه داره بر

  ... پله س زل میزنم

خبری ازش  ... به غلط کردن افتادم.... یا سگ پا سوخته ... از صبح شکل مرغ پر کنده م 

  ... نیست

اصال مقصر ... باید دعوا کنم ... من باید شاکی باشم ... دل به دریا میزنم و از پله ها باال میرم 

  ...گذاشت رفت که چی بشه؟ ... م بوددیروز روز تولد... خودشه 

مثل همیشه بی هوا یه سره و پشت سر هم تا وقتی که به پله ها میرسم و ... غر میزنم با خودم

  ... میکنم در خونه رو باز

صداش میزنم قبل از رد  می خوام ... بی در زدن میرم ... بلند ...  دهن باز میکنم صداش بزنم

  ! بی حرف... بی صوت ... بی صدا ... دهنم بازمیمونه ولی ...  ونهاز راهروی باریک خ نشد

خشکم ...چشمام گرد میشن  ... بادکنک های باد شده.. خونه پره از گل های رز پرپر شده 

  ... ریسه های رنگی... رد میشم از راهرو ...  میزنه 

واقعیت یه چیز ... شاکی ... حق دار ... حق طلب ... به قصد دعوا اومدم !!! چقدر بادکنک 

  ... دیگه س

  ... ساشا: صدا میزنم 

 مگه آدم نیست ؟... چه مدلی ؟ ... این مدلی نیست ... قهره ؟ ... جواب نمیده .. خوابه ؟ 
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  .. بی پیراهن با همون شلوار دیشبی... دمر خوابیده  ... میرم تا اتاق خواب...

  ! موندن فشرده شدن و بیرون زدنماهیچه هایی که چون دستاش زیر بالش زیر سرش 

خالکوبی های روی بازوهاش یه مار کبری با زبونی که بیرون آورده و انگار ... پر پیچ و تاب 

  ...  سه بُعدی... بهت نگاه میکنه 

 : تهش صدای خواب آلودی که میگه 

 ... برو بیرون _

  ... تولدمه: لب میزنم ... گوش نمیدم 

  ... به درک: بی تعارف میگه 

  ...به درک ؟؟؟؟: گرفته میگم 

 ! قبل قاطی پاطی کردن سیم پیچام بزن به چاک... یه کله رانندگی کردم دیشب  _

  ! امروز روز منه: میگم ... صدام خش برمیداره 

تند از جاش بلند میشه  ... از کجا بدونم این تدارکات رو ؟... معلومه که نه ... نه .. پرروام ؟؟؟ 

  : تخت دو نفره ش میشینه و میگهوسط ... 

  ... بردار برو... کادوت روی میزه  _

  برا کادو اومدم ؟: دلگیر و دلخور میگم 

  ... منتها من برا کادو رفته بودم... تو نه  _

تا جعبه ی کادویی کوچیک روی میز ...  سالن پذیرایی م تا رمی... از اتاق بیرون میزنم  عصبی

اونقدر مهم نبوده که جام بذاره و تهش به ... ارزش نداشته که بذاره بره  حس میکنم اونقدر ...

 ... اینجا ختم بشه

هر کوفتی که هست ارزشش رو ... الماسه ؟ ... طالس ؟ .... میرم و عصبی جعبه رو برمیدارم

  ... نداشته بره

... خون میگیرم خفه ... ساکت میشم  ... اما... درش رو باز میکنم و می خوام شاکی شم اما 

  ... حق با تو نیست لعنتی... حق با من نیست 

تصویر مرد سیبیلویی که دستاش دور  ... کمتر از یه ثانیه پر میشن... چشمام به سرعت نور 

  ... جلوی چشمام تار میشه ،  تن بچه ای که موهاش رو خرگوشی بسته حلقه س
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 جا نداره تحمل کنه این حجم روقطره های اشکم سر می خورن چون کاسه ی چشمم دیگه 

  ... می افته روی عکس و پخش میشه ...

... صدای پا میاد  ... با کف دستم روش میکشم و تا عکس خراب نشه... من هول میشم 

  ... بیدار شده... ساشاس 

صبر  ... بی حسه حق به جانبی سمتش می دوم... بی غرور ... بی معطلی ... عقب برمیگردم 

  ... منتطر میمونه تا رسیدنم بهش ...میکنه 

پوست قفسه ... تا محکم بهش برخورد کردنم و فرو رفتن صورتم جایی ال به الی پوست تنش 

 ! ی سینه ش

  صدای گریه م بلنده... یه کم مونده به هم برسن اما نمیرسن ... دستام رو دورش حلقه میکنم 

میبره تا بوسه ی مالیمش رو باالی سرم طول میکشه تا دستش دور تنم حلقه بشه و زمان  ...

  ... حس کنم

من اشتباه ... من ... فکر کردم برات مهم نیست ... کردم یادت رفته  رفک...  ـفک: لب میزنم 

   ! لج کردم... کردم 

  : حلقه ی دستش دور تنم تنگتر میشه و میگه

همون عکاسی که عکس گرفته بود ... فرح آدرسش رو داشت ... ما خام دوربین رو نداشتیم  _

طول کشیده بود تا از انباری پیدا کنه فیلمای دوربین برای ... تازه دیروز جاشو پیدا کردم ... 

خصوصا که خودش فوت شده بود و ... پوستمون کنده شد تا پیداش کردیم ... اون سال رو 

  !ه کار شده بود تا کمک کنه پسرش دست ب

  ! خیییلی... خیلی دوستت دارم : بینیم رو باال میکشم و میگم 

 : لب میزنه.. دورم میکنه از خودش ... دستاش رو باز میکنه و بازوم رو میگیره 

  ... کنار برو  ...گریه کردی طاقت نیاوردم وگرنه آش همون آشه و کاسه همون کاسه  _

  ! میکنم تا شب باهام قهر بمونیبه خدا گریه  _

  ... تهدید بود ؟: ابروهاش رو باال می ندازه و لب میزنه 

  ! دوسم داشته باش خب: تند میگم اینو می دونم که ! خیلی بدش میاد ... از تهدید بدش میاد 

... از خوشحالی .. اصال اون گریه ی چند دقیقه ی پیش از ذوق بود...  گریه انگاری یادم رفته 

 یه می ده به چهار چوب در اتاقشکزده و تهش دست به سینه میشه و ت با اخم مالیمی بهم زل
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  : می دونم اما میگم... داره با نگاه بهم میگه خیلی پرروام و خودم می دونم  ...

  ! چه پسسسری _

خنده  تک ... به بازوهای براومده ش... با چشم به سر سینه های بیرون زده ش اشاره می کنم 

  ! تجاوز نکنی بهمون: ای میکنه و میگه 

  ... خندیدیا: میخندم و میگم 

 ... بی ناموسی چیزی ام ؟... یادم رفته دیشبت رو ؟ ... به قبر عمه م خندیدم  _

 : تکیه ش رو از چهار چوب در میگیره و سمت آشپزخونه میره که میگم

  ... بگم غلط کردم راضی میشی ؟ _

 : با همون تعلل سمتم برمیگرده و لب میزنه... مکث میکنه 

  ... وقتی نباشم این همه ساده وا میدی ؟ _

اصال اونجا لباسم ... باه بود فقط صندل ها و الک زدنم اشت... به خدا کاری نکردم : تند میگم 

 ... نکردم حتی ضعو

جیک تو  هامون با  ...بی هماهنگی رفتنت چی ؟ ... مو اتو کردنت و ارایش کردنت چی ؟  _

ت میکردی به ودقیقه که شمع ها رو ف ۱۵و  ۲۱می خوای بگم ساعت ... جیک شدنت چی ؟ 

 ... کی نگاه میکردی ؟

 : لب میزنه... همای لعنتی ... هما ؟؟؟ ...از کجا خبر داره ؟ ... وا میرم 

ه باد رو بو اون کره خر شک داشتم دودمانه خودت و خودم تو و هامون  یه خورده اگه به _

ِگ بی صاحابه منو قلقلک نده... میدادم   ! ر 

 : لبخندم کش میاد و میگم

  ... چش _

 : سمت آشپزخونه میره و میگم

  ... صبحونه چی داریم ؟ _

  ... من باس به تو صبحونه بدم یا تو ؟... کوفت : سمت یخچال میره و میگه 

  ! تو _
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  : میگهچندتا تخم مرغ بیرون میاره از جا تخم مرغی و 

  ! تو رو بستن به خیکه منه مادر مرده... بابامو بابات دیدن بچه م هنوز  _

  ! دورت بگردم من: نیشم شل میشه و میگم 

 .. اون روغن رو بیار... چرت نگو : سمت گاز میره و می گه 

نیمرو ...  میز می چینم... روغن ... نمک ... هرچی بخواد بهش میدم ...     تند و تیز بلند میشم 

  ... چای می ذاره... درست میکنه 

لوسی که خودش و مامان فرح ... با لوس بودنم ... ساشا با بچگی کردنه من کنار اومده 

عکسی که وقت جا به جایی از خونه مون به خونه ... حواسم کنار اون عکسه  ! باعثش شدن

سالم بود همه ش  ۶... م داشتم ی عمو رضا یهو ناپدید شده بود و تنها عکسی بود که از بابا

..  

 بابا هیچوقت نبود که بشه باهاش عکس گرفت و وقتی هم که بود بهترین بابای دنیا بود

 ...هیچوقت نفهمیدم اون عکس چی شده بود و حاال ساشا با زحمت تونسته بود گیرش بیاره  ...

لویی رنگی که هامون دیشب آلبا ۱۱۶بیشتر از سوئیچ ... برام این کادو بیشتر از الماس بود 

  ! بهم کادو داده بود

بیشتر از الماس و اینا وقتی که هیچ عکسی از بابا هنوزم جایی نیست و می دونم عمو رضا 

  ... نمیذاره

ساشا درده دله منو میدونه که دل به دلم داده ... میدونم و چون شوهره مامانمه سکوت میکنم 

ز مازندران رانندگی کرده تا بهم برسه و ا رو دیشب ی ههم  تا عکس رو پیدا کنه و می فهمم

 !  چقدر دلخور میشم از خودم... چقدر شرمنده میشم 

* 

صدای قاشق چنگاال بینمون سکوت رو میشکنه و من آخرین عکس رو سند میکنم برای ساشا 

 : توی واتساپ که باز تایپ میکنه

  ! نه _

 ... پس چی بپوشم من ؟: می نویسم ... کفری میشم ... اخم میکنم 

کار داره ولی تهدید کرده برای تولد ... هنوز برنگشته خونه ... می خونه ولی جواب نمیده 

  ! دختر شراره باید مراقب خودمو کارام باشم

 : عمو رضا ظرف ساالد رو سمتم هل میده و میگه... پوفی میکشم و قفل گوشی رو میزنم 
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 ی برنج ؟ تو چرا بند کردی به اون یه دونه _

 : چیزی نمیگم که باز میگه  ..گیر دادم به همون ... راست میگه  

  ... ترم جدید دانشگاهت رو برداشتی ؟ _

  ! باشه _

  : عمو رضا لب میزنه

  ... صابر می خواد پا پیش بذاره _

صد در ... من حواسم نیست و دارم فکر میکنم اون بندی زرشکیه خیلی قشنگه اگه ساشا بذاره 

  .... د نمی ذارهص

 بابت چی ؟: مامان فرح ولی کنجکاو میگه 

 : عمو رضا با مکث طوالنی میگه

  .. جز هامون تنها پسرش برا کی پا پیش بذاره ؟ _

 این بار اتوماتیک وار و تند سر بلند میکنم و چشم می دوزم به دهن عمو رضا که شیرین میگه

: 

  ... واسه کی می خوان برن خواستگاری ؟ _

  ... ما جز تو و پاییز دخترمون کیه ؟ _

 ؟؟؟  حاال چی بپوشم: شیطون میگم ... نیشم شل میشه و سمت شیرین برمیگردم 

  ... چه خبره بابا ؟: برخالف تصورم شیرین اخم میکنه و میگه 

 ... کی گفت برای شیرین ؟: رضا سمت من برمیگرده و میگه 

  .... دیگه کسی نمی مونه که: متعجب میگم 

  ... تو چی هستی پس ؟ _

  از من خواستگاری کردی ؟: با خنده ی ناباوری میگم ... جا می خورم 

 : مامان با خنده قاشقش رو پر میکنه و میگه

  ! شوخی کرده باهات حتما.... ولمون کن تو رو خدا رضا  _
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  ... چیش عجیبه خواستگار بیاد برای پاییز ؟: رضا اخم کرده میگه 

 : قاشقش رو ول میکنه توی بشقاب و میگه مامان

  ... از طبقه ی باالیی بپرس... چه می دونم واال  _

 : من پر خنده میگم... به تمسخر میگه 

  هامون اخه؟؟؟... عمو صابر از طرف خودش حرف زده بابا  _

ت طبق اون زمان بابای خدابیامرز... مگه عقد کردین شما ها ؟ ... من نمی فهمم واقعا  _رضا 

 ... ساشا مگه حق داره توعه ؟.... رسم و رسوم که بدو تولد ناف می برن ناف بریده 

 

 

 : مامان فرح سمت رضا برمیگرده و میگه

رت چرا ظبه ن... شا و پاییز با همدیگه ن میدونه سا.... صابرم حق داره دختره من نیست  _

  ... اصرار داره ؟

  ... ؟ببخشید پروفسور میشه شما بگی _ رضا 

 : با همون جدیت میگه... مامان ولی کوتاه نمیاد ... مامان رو مسخره میکنه 

  ...می خوای بگی نمی دونی ؟... به خاطر مال و اموالیه که به اسم پاییزه  _

 ! خودش کم مال نداره: رضا پوفی میکشه و میگه 

 ! قِد پاییز نداره: مامان بی مکث میگه 

می .... دوس قدیمیم حرف زده ... من حوصله ی بحث ندارم باهات فرح : رضا اخم کرده میگه 

 ... خوای بگم نه ؟

نمی خوای حرف : من خونسرد قاشقم رو پر میکنم و مامان حرصی سمتم برمیگرده و میگه 

  ... بزنی ؟

 : خونسرد می خندم و میگم

ره به حرف هامون مگه قرا... یه چیزی برای خودش گفته ... تو چرا حرص می خوری ؟  _

 ... اون گوش بده ؟
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پر از ... لقمم رو می جوم و میبینم عمو رضا زیر بار ابروهای گره خورده ش به من زل زده 

 ! هامون هیچوقت این کارو نمیکنه... من نمیتونم فکراشو بخونم و برامم مهم نیست  ... فکر

دم که تولد دختر شراره حداقل و فکر میکنم با خو خیالم اونقدر راحته که این بحث از یادم میره 

  ... کت و شلوار بپوشم

وقتایی که اینطوری سردرگمم میکنه تا کاسه ی ... دلم می خواد اینطور وقتا ساشا رو خفه کنم 

 ! چه کنم چه کنم دستم بگیرم

 

* 

 

میز رو جمع میکنم و مثله هر شب دلم شور ... از جام بلند میشم و بشقابا رو خالی میکنم 

  ... مثله اون شب که چاقو کشا ریخته بودن سرش ... میزنه

قدر ناو... امشبم دیر میگذره ! یا شبی که رفته بود تا محموله ی گیر کرده ی هامون رو رد کنه

منو سایه ی زرد رنگه زشتی که توی حیاط ...دیر که همه میرن بخوابن و من میمونم و من 

  ... افتاده بابت نور چراغ های پایه بلند

دقیقا رو به روی در فلزی و بزرگه  ... روی تاب دو نفره ی سفیدی که وسطه باغه میشینم

 چشمم س گوشه اون که بزرگی موتور اونا بینه و پارکه ماشین تایی چند  خونه ای که کنارش

 ... میگیره رو

  ... ! همون مشکی قرمزه

میشه و میبینم ساشا رو که از ماشین باد مالیمی میاد و خیلی نمیگذره که در اتوماتیک وار باز 

  .. هامون میره و من از جام بلند میشم ... سیاه رنگ و شاسی بلنده هامون پیاده میشه

همین که سر و صورتش زخمی نیست ... همین که راه میره بی لنگ زدن ... خوبه ... سالمه 

  ! نی خوبهیعخونی نیست 

 ... لبینفس عمیقی میکشم و خداروشکر میکنم زیر 

جلو میاد و سر بلند میکنه .... سرش پایینه وقته داخل اومدن و با ریموت در باغ رو می بنده 

  ...  که با دیدنم سرجاش می مونه

تا تکیه دادنشون به دو ... اخم میکنه و دستاش رو از لبه های کت چرم سیاه رنگش رد میکنه 

  ! بی حرف زل میزنه به من... طرف کمرش 
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 ... خوبه ، نه ؟؟؟... اومدم قدم بزنم ... هوا خوبه : ژکوندی میزنم و میگم  لبخند

  .. اینو در حالی میگم که خودم رو بغل کردم و نوک بینیم احتماال قرمزه

 تابه روی بریم اصال:  میگم و میاد جلو قدم به قدم  ...ولی سرده ! آذر ماه ... پاییزه تازه 

  ... ؟ بریم...  بشینیم

قد بلند تر از من ... از من بلند تره  ... یه قدمیم میرسه و سر بلند کردم برای بهتر دیدنشبه 

  ! از هرکسی که می شناسم... فقط نه 

 کتش آوردن در مشغول  بی مقدمه و بی هوا! متر بودن  ۱سانت کم داره برای  ۲۵همه ش 

 رو هاش لبه...  هام شونه روی میندازه و میکنه بلند رو کت تهش...   !بی حرف  ... میشه

  ... به هم چفت میکنه م چونه  زیر و  داشته نگه

  : فقط نگاش میکنم تا اینکه سر بلند میکنه و میگه

 ... نگفتم منتظرم نمون؟... هوا اونقدر خوبه که کم مونده یخ بزنی  _

  ... می رفتم می خوابیدم تا فردا صبح ؟: نیشم شل میشه و میگم 

  ... په چی ؟ _

شب که می اومدی خیالم راحت میشد ، باز ... حاال اگه تو خونه ی تو بودم : بی حیا لب میزنم 

  !  میشد رفت خوابید

 ... باالخره لباش چاک می خورن و لبخند میگیرن به خودشون

  ! داری کرم می ریزی لیلی _

  ... بد میگم مجنون ؟: بینیم رو باال میکشم و میگم ... می خندم 

 . من که مجنون نیستم: ریزی میکنه اخم 

  ! لیلی با مجنون بود شیرین با فرهاد: ابرو باال می ندازم و لب میزنم 

  .. یه پله باالتر چی میشه ؟ _

 رومئو ؟... نداریم که : گیج و گنگ میگم 

  ! خنگ... ساشا : لب میزنه ... دست بلند میکنه و ضربه ای به نوک بینیم میزنه 

 من غش؟؟؟: میان و میگم لبام کش 
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تهش  ... دستاش رو روی شونه هام می ذاره و منو می چرخونه سمت داخل خونه... میخنده 

  ... خم تر شده تا نزدیکترم باشه! دستاش رو دور تنم حلقه میکنه 

  : قدم قدم منو سمت ساختمون میبره و بیخ گوشم زمزمه میکنه

  ! در بره یه همچین حصاری الزمه تا ادم خستگیش _

  ینی خسته میمونی ؟... من دستام حصار نمیشه دور تنت ... قبول نیست : اخم میکنم و میگم 

 : میشنوم که میگه... حس میکنم لبخند میزنه 

  ... مرز میذارن ؟ دشاه ها دور کشورشون یه چیزی شکلدیدی پا... نه از اون حصارا  _

هنوزم پشت سرم ایستاده و بغلم ... از میکنه در ساختمون رو خودش ب... به ورودی میرسیم 

  .. ساختمون به رسیدنمون تا باهام میاد راه هنوزم  ...گرفته 

 ... سالن توی تاریکی فرو رفته ... در ساختمون رو میبنده...    داخل میریم و ازم دور میشه 

رو میذاره  سمت ساشایی که داره چفت در داخل ساختمون... ما بیداریم ... خوابن همه 

  ... خب: برمیگردم و میگم 

 : لب میزنه... مشخص نیست ... تیره ... صورتش توی تاریکی مونده ... سمتم برمیگرده 

مه _ رز    ! خب من همون پادشاهی ام که ت نِت برام شکله کشورمه ، م 

... رم برعکسه اون من غرقه نو... نور زرد رنگه اون بیرون از الی پنجره تابیده تو صورتم 

 : میگم.... میخندم 

  ! بدجنس _

برو بخواب تا از خط قرمزام رد : میگه ... جلو میاد و کتش رو از روی شونه هام برمی داره 

 ! نشدم

لوس و تو دماقی با همون حیای نداشته ای که وقتی پای ساشا وسط باشه پودر میشه ، نیست 

 : عاجز و کالفه میگم..میشه 

   ! رد شو دیگه لعنتی _

خنده ای که بهم مزه میده و دوست دارم تا ابد توی همین تاریکی ... صدای خندیدنش بلند میشه 

  ...  بمونم و کاش می موندم

تاریکی که با بختمون گره می خوره ! روشنیه خیلی از روز ها برامون تاریک تر از هر تاریکیه
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 ! یا قراره چی بشه ! چقدر آینده ترسناک میشه وقتی نمی دونی چی میشه .... 

 

* 

ال به الی صدای بوق های ماشین و ... این پا و اون پا میشم و صدای بوق ازاد تو گوشمه 

  .. مکالمه ی عابرهایی که رد میشن

با خودم میگم اگه برداره باهاش دعوا میکنم و ال به الی همین فکر ... کالفه میشم وعصبی 

 : تلفن رو جواب میده

  ! جان _

  ... بار زنگ زدم ۳: اخم کرده میگم 

 : یکی پشت تلفن بهش میگه

  ... من با اقا رضام حرف زدم _

  : ساشا تخس جوابشو میده

  .. کجایی شما ؟( منو مخاطب قرار میده... )وسط حرفم نپر  _

ناز ... عادت نداره قربون صدقه بره ... عادت نداره وقتی سرکاره پشت تلفن اسمم رو بگه 

  ... بخره

  ... که خرید میرم هانیه با بودم گفته  :میگم 

 ... خب: مختصر مفید میگه 

من حواسم نبود کارت عابرم تو کیفه اون موند وقتی خریدا رو . باباش زنگش زد ، زودرفت  _

  ! حساب کرد

 : نچی میکنه که میگم

  ... االن تو خیابون موندم... غر نزن ـ  

 ! برو کافه ای چیزی... میام دنبالت وایسا .. برو پیاده رو  _

  ! خب_

  ... گفتم دمه دست و پا نباش ، میام االن...گوش کردی چی گفتم؟  _
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  ! باشه _

 . لوکیشن بفرست _

باید عادت کرده باشم ولی نکردم و ... اینطور وقتا دلخور میشم ازش ... گوشی رو قطع میکنه 

  . دلخورم

دست و پا همین کنار خیابون نموندن و بوق نزدنه ماشیناییه که منظورش از .. .منتظر میمونم 

 ... بخوان منو سوار کنن

طول میکشه تا صدای  ... ر میشمظله ی جلوی یه مجتمع میشینم و منتعقب میرم وروی تک پ

  ... بوق ممتد یه ماشین توجهم رو جلب کنه و سر بلند کنم

ماشین سیاه رنگی که هامون راننده شه لبخندم محو با لبخند چشم می چرخونم و با دیدن همون 

 ! میشه

  ...خود به خود یاد بحث دیشبی با رضا می افتم و با خودم میگم فرصت خوبیه اگه بهش بگم 

 ... نکشه پیش رو بحث این دیگه تا بزنه حرف پدرش با تا بگم

و از داخل در ماشین  هامون خم میشه .. از جام بلند میشم و پاکت های خرید رو هم برمیدارم

 ... رو باز میکنه و هل میده بیرون تا من راحت تر سوار شم

 ... تو رو فرستاد ؟... سالم : میگم ... ت ها رو جلوی پام کف ماشین میذارم کجاگیر میشم و پا

 ناراحتی من اومدم؟... کمربندت رو ببند : در ماشین رو میبندم که میگه 

  ... ، بعد منکال اول کارشو دوست داره  _

  : چراغ میزنه و راه که می افته میگه... هامون استارت میزنه 

  ! ساشا خاصه... کمتر کسی از بزن بزن خوشش میاد  _

فتح هللا ... اون کی بود ؟ اگه می خواست که می رفت با ... اون نمی خواد قاطیه قاچاق بشه  _

  ... ته ساشا بره براش کار کنهجر داده خودشو انقد گف...  که عمو را متنفره ازش 

  ! کن ساشا می رفت با رقیب ما کار میکرد رفک ـ  هامون 

 : لبخندم عمق میگیره و میگم

  ! تا من هستم نمیره _

 : عوضش من میگم... هامون نیم نگاهی بهم میندازه و چیزی نمیگه 
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  .. می خری برام ؟... دلم قهوه می خواد  _

  ! دلت جون بخوادم میخریم براش :لبخندش کش میاد و میگه 

که از کجا شروع کنم به حرف زدن که از ... دارم مقدمه چینی می کنم با خودم ... می خندم 

 ! باباش عصبی نشه

ما ..  که وقتی میگم بابات منو برا تو خواستگاری کرد در حالی که ساشا هست ناراحت نشه 

  ! یه دوست ساده... دوستیم 

 : می داره و میگه جلوی یه کافه نگه

  خوبه یا بریم همون همیشگی ؟ _

 ! نه ، خوبه: زودتر از اون پیاده میشم و همزمان میگم 

... بزنم و داخل میرم ذهنم درگیر حرفاییه که می خوام بهش ... جاش برام مهم نیست 

  . ای نیمه تاریک کافه خلوتهضخداروشکر ف

 زودتر میره سمت پیشخوان و سفارش میدهروی یکی از میز های خالی میشینم و هامون 

  ... کمی زمان میبره تا بیاد روی صندلی رو به روم بشینه...

  ! قهوه و کیک شکالتی دیگه: لبخند کجی داره و میگه 

  ... از خودم بهتر منو میشناسی: نیشم شل میشه و میگم 

  ... از ساشا چی ؟: بی هوا و بی ربط می پرسه 

  ! اون یه پله پایین تر از خدا منو می شناسه: م میخندم و جواب مید

 وری بهش تکیه میده و یه ... ابرو باال می ندازه و تهش لم میده به صندلی که روی اون نشسته

  : میگه ! با خودم فکر میکنم چقدر اون دو تا شبیه به هم شدن 

  ... عجب _

 : چشام رو ریز میکنم و میگم... یز نیم تنه م رو جلو میکشم و آرنج هام رو می ذارم روی م

  ؟ خوبه  عمو صابر _

  ! رسونه می سالم:  میگه و میکشه عمیقی نفس

  ... هامون _
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  .. جانم _

  ... بفرمایید سفارشتون _

  ... میره و میچینه میز روی رو سینی روی وسایل  مردی که روپوش مخصوص تنشه

سفید و چینی که روی اون دو تا برش کیک  هامون تکیه ش رو از صندلی میگیره و بشقاب

 :هست سمت من هل میده

 ! بخور تا قهوه سرد نشده _

  !  قول بده چیزی که میگم باعث کدورت نشه: من ولی نگاه ازش نمیگیرم و میگم 

یش باعث میشه با دقت تر به حرفام گوش کنه و گوش واخم ریزی میکنه و این بار کنجکا

 ! میکنه

 ! بابات به اقا رضا گفته منو برای تو خواستگاری میکنه: لب میزنم 

یا هر واکنشی داشته باشه جز این واکنشی که ... حداقل جا بخوره ... انتظار دارم عصبی بشه 

  ... االن داره

  : همین که با لبخند کج بهم زل زده و میگم

  ... حواست هست؟... هامون  _

 چای خوری محتوای داخل فنجونش رو هم می زنهزبونش رو بین لباش میکشه و با قاشق 

 : در نهایت خونسردی و تهش جواب میده ...

 .. کنی برای یکی با قد و قواره ی من یه نفر دیگه تصمیم میگیره ؟ رچی باعث شده فک _

من ... این حالت ها رو به همه چیز ربط میدم به جز رضایت خودش ... به روی خودم نمیارم 

  ! باور کنم هنوزم نمی خوام

... منم همینو میگم : میگم ... چنگال رو برمی دارم و تکه کیکی رو به دندونه هاش میگیرم 

  ...همین که بی حرف به تو داره تصمیم میگی

  ! من بهش گفتم: بین گفته م میگه 

نگاهم رو از پیش دستی رو به روم برمی دارم و زل میزنم به چشمای آبی ... خشکم میزنه 

  ... یه ابی تیره رنگی که داره منو زیر نظر میگیره... رنگش 

 صدای افتادن چنگالی که تو دستم بود روی پیش دستیم ، شکل صدای زنگ خطر می مونه
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   ! زنگ خطر بابت همین جمله ای که از هامون شنیدم ...

له شک ... لبخندش عمق میگیره و خودش رو جلو میکشه... دهنم باز مونده و بهش زل زدم 

  ...  نزدیک تر میشه بهم.. ارنج هاش رو تکیه میده به میز ... من 

 ! یه میز دایره ای کوچیک که قطرش به زور به نیم متر میرسه

 : لبخند بی حواسی می زنم و میگم

  ... داری شوخی میکنی ؟... دا  _

هامون ... حواسم جمع نمیشه ... افکارم جمع و جور نمیشه ... پلک میزنم پشت سر هم 

  ... لبخندش پا برجاست

 : جواب میده

  ! انقدر دوستت دارم که ساشا به گرد پام نرسه _

یکی یقه م رو گرفته و سره زیر برف مونده م رو ... سرم داغ میشه ... زم سوت میکشه غم

  ... بیرون کشیده

  ! ارهحاال تو صورت یخ زدم آتیش روشن کرده که مغزم گیج و گنگه و انگاری ترک برمی د

اون یه نفر نمیتونه عادی برخورد کنه ... یکی رو از یخه افکارش بکشی سمته آتیشه افکارت 

  ... و نمی تونم عادی برخورد کنم

 وبی که روش نشستم بلند میشهچ صندلی افتادن  صدای که تند اونقدر  ...تند ... تند بلند میشم 

 ی ارنج هاش رو از روی میز برنمیداره هامون حتی تکیه... چند نفری سمتمون برمیگردن ...

...  

 : فقط با نگاهش ریز به ریز حرکاتمو زیر نظر میگیره و آهسته لب میزنه

  ! راه فرار نداری _

فحش  ... اخمام به هم گره می خورن... از این کافه یا از برنامه ای که برام چیده ؟ .. از کجا ؟ 

  ... میشم بلند  کافه از  زدن بیرون قصد به  با عجله... دعوا کنم ؟ .. بدم؟ 

اونقدر سریع که وقته رد شدن از کنار صندلی افتاده و دمر شده ی روی زمین پام به پایه ش 

  ... گیر می کنه و سکندری می خورم

هامون شکل برق ، شکل باد از جا بلند میشه و زیر بازوم رو میگیره تا مانع زمین خوردنم 
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  ... ت هلش میدمبشه که منم به همون سرع

 ! امادگی نداشته و نیم قدم عقب میره... با همه ی توانم 

 : براق میشم تو صورتش و داد میزنم

  ! به من دست نزن_

جلوی دو تا پسری که اونورتر رو به روی هم . این جمله رو جلوی بقیه میگم ... اخم میکنه 

  ... نشستن و دختر پسری که سمت راستمون به ما زل زدن

کیفم رو چنگ میزنم  ... لوی پیش خدمتی که جلو اومده تا این آشفتگی رو سر و سامون بدهج

 ... از روی میز و بیرون میزنم از کافه

من روی اجاق نیستم  . جزغاله میشه. شکل یه غذایی که ته نمیگیره . داغ میشم ... گرمم شده 

اصال ... میکنم چطوری به ساشا بگم ؟  ردارم فک... کوره ای پر از مذاب ... توی کوره م ... 

  اونقدر عرضه دارم که بهش بگم ؟

بگم به صابر بگه و اگه ... باید به رضا بگم ... حتی هنوزم نمی خوام باور کنم  .... اگه بفهمه

  . نگه خودم میگم

 ساشاقبل از تموم شدنه درسه من و خونه گرفتنه  ... زودتر... اصال به ساشا میگم ازدواج کنیم 

.  

  ! حتی نمی خواد من کمکش کنم... خونه ای که خیلی وقته داره بهش فکر میکنه 

  ... ! من که نه ، ارث و میراث به جا مونده از بابام

شرکتی که احتماال ساشا اون جا مونده ... اونقدر احمق و بی فکر شدم که مقصدم شرکت میشه 

  . نم و تاکسی میگیرمدست بلند میک...  اونجا جلسه داشت اصال ... 

 ... میدونم پول ندارم و با خودم میگم وقتی رسیدم بهشون میگم بیان حساب کنن

ولی خودم به ... چندتا نفس عمیق میکشم و میگم با خودم حتما شوخی کرده تو جدی نگیر 

  ! خودم جواب میدم احمق

که جز خدا ما می دونیم  ریلوازم کامپیوتیه شرکت ... تاکسی رو به روی شرکت نگه می داره 

  ... پشت این چهره ی بی مشکل چه چیزی خوابیده ؟

  ... برمیگردم... میشه منتظر بمونین ؟ : نیم تنه م رو جلو میکشم و میگم 

 به ... خوره می پارکینگ ورودی به نگاهم همزمان  .مرد سری تکون میده که پیاده میشم 
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 ن میاد و من ساشا رو پشت فرمون می بینموسرعت بیر اماشین شاسی بلند مشکی رنگی که ب

...  

منو نمیبینه و از کنارم  ... داره حرف میزنه... با عینک آفتابی که زده و گوشی که دستشه 

... امروز از اون روزاس که حالم میزون نیست ... دلم می خواد بزنم زیر گریه ... میگذره 

  ... خوش نیست

نگاه از  ... خودش هامون رو فرستاده بود دنبالم... نیست  سشاساشا سرش شلوغه و حو

سرم پایینه ... خیابونی که حاال خالی از ساشا و ماشینش شده میگیرم و سمت ساختمون میرم 

  ... و حواسم نیست

حواسم نیست و سینه به سینه ی  ... برای صابر... تو دلم دارم برای رضا خط و نشون میکشم 

  ... کسی می خورم

  ... حواست کجاست دختر ؟ _

می  ...با چشمای میشی رنگش بهم زل زده و لبخند کجی روی لباش کاشته ... سر بلند میکنم 

خوام محلش ندم و از کنارش بگذرم که خودش رو به راست میکشه و دوباره جلوی راهم سد 

 ! میشه

 ... بودی حاال.. کجا؟؟؟  _

دیدی ساشا نیست داره خودتو خالی میکنی ... چیه ؟ : پوزخند میزنم و زبون دراز جواب میدم 

  ... ؟

کمی خم تر ... زبونش رو بین لباش میکشه و کمی جلو میاد ... لبخند از روی لباش محو میشه 

 : با صدایی که تا آخرین حد پایین آورده میگه... 

  ! خودمو خالی کنم که تو باس بی لباس شی _

توجه به جایی که هستیم کیفم رو بلند میکنم و می کوبم تو سینه اونقدر که بی ... عصبی میشم 

  ... ش

 : دو سه قدمی به عقب تلو می خوره و دستاش رو تسلیم وار باال می بره... می خنده 

 .. چیه ؟؟؟ رم کردی معشوقه ی ساشا ؟... هاا؟  _

 م ریخته کم بشه و نمیشهمی خوام کمی از این التهابی که به هم... دندونام رو به هم فشار میدم 

...  
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  !  خیلی اشغالی یونس: کفری میگم 

لشت رو جمع کن تا خالی : کناری میره و با دست ورودی شرکت رو نشونم میده ... می خنده 

  ... نکردم خودمو

ترسی  هب... من که هی رنگ به رنگ میشه  به رنگه... خودش به جمله ی مسخره ش میخنده 

ه و عجله ای که خرج میکنم برای داخل رفتن و دور شدن از یونسی که که تو چهره م معلوم

  ! هامون رو میگم... انگاری مثه پسر عموش از جونش سیر شده 

 هنوزم قلبم تند و تند می کوبه... به قدمام سرعت میدم برای سوار آسانسور شدن و باال رفتن 

  ... با احترام بلند میشه تاوقتی که به طبقه ی ریاست میرسم و منشی با دیدنم ...

  خوبی ؟... سالم پاییز جان  _

  ... بابا رضا هست؟: با لبخندی که شبیه لبخند نیست و میگم .. سری تکون میدم 

خودشم میفهمه موقع خوبی برای چاق  ... حتی همت نمیکنم جواب احوال پرسیش رو بدم

 : تا بگهطول میکشه . سالمتی نیست و گوشی روی میز رو برمی داره 

  ... اگر مشکلی... ببخشید دوباره تماس گرفتم ، پاییز جان اومدن  _

با دست به در اتاق  . صحبتش نیمه میمونه و تهش با گفتنه چشم گوشی رو روی میز می ذاره

  ... در نمیزنم وبی هوا در اتاق رو باز میکنم... ه سمتش میرم کاشاره میکنه 

ه روییش برمی داره و ته سیگاره دستش مونده رو توی زیر رضا متعجب سر از پرونده ی رو ب

  ... سیگاری می ندازه

تک سرفه ای میکنم و رضا بی اهمیت به ... بوی سیگار اتاق رو گرفته و هوا رو کدر کرده 

 : حالم میگه

 .. فرح یادت نداده در بزنی ؟ _

   ... هامون چی میگه ؟: منم بی اهمیت به جمله ش میگم 

. با اخم بهش زل زدم که نفس عمیقی میکشه ... بی آرامش ... با دعوا ... حرف میزنم تهاجمی 

به صندلی چرخدار ریاستش پشت میز تکیه میده و صدای جیر مانند صندلی چرمش به گوشم 

 : میگه... میرسه 

  ... من باید بدونم وقتی نیستم هامون چی میگه ؟ _

 ... صابر کجاس؟ _
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  ... انگاری فرح هیچی یادت نداده.. نچ : یگه نفس عمیقی میکشه و م

 جریانه این  بگو بهشون...  بسه دادی شیرین و شراره یاده  هرچی تو: زبون دراز میگم 

  ... زودتر هرچی...  بشه جمع خواستگاری و ازدواج

 : انتظار دارم از حرفام و کنایه هام عصبی بشه اما لبخند مالیمی میزنه و میگه

  ! شده دخترمتازه پهن  _

بابای ... همین که خیلی وقته ازم خواسته بهش بگم بابا ... دخترم گفتنش حالم رو بد میکنه 

 ! نه بابا رضا... تنها 

 : به هم ریخته میگم... اخم میکنم 

  .... میدونی با ساشا ازدواج میکنم _

  تو اگه بخوای خودتو تو چاه بندازی من نباید جلوتو بگیرم ؟ ـ  رضا 

 : لب میزنه.... سر در نمیارم چی میگه 

می خوای کمپانی که ساختم دود ... شراکت با بابات و بابای ساشا ما رو به هم وصل کرده  _

 .. بشه ؟

  ... ساشا داره برات کار میکنه _

  به نظرت ساشا کسیه که برای کسی کار کنه ؟... برای من ؟ : پوزخند میزنه 

 : خودش اینو می فهمه و میگه... بزنه حرف ... منتظرم ادامه بده 

همین قدر نزدیک ... ولی هنوز رها نشده ... ساشا شکله یه نارنجکه که ضامنش در اومده  _

  ... من ریسک نمیکنم... خارج از کنترل ... به انفجار 

 : این بار من پوزخند میزنم

  ... ازدواج من با هامون چی درست میشه؟ با _

 : لب میزنه... توی اون لذت بیداد میکنه ... میزنه لبخند مالیمی 

  ! بی ساشا... بی نقص درست میشه  _

  ... ساشا کوتاه میاد ؟؟؟ _

 روشن رو فندک ش دیگه دست با  ...رضا سیگار دیگه ش رو از توی پاکت بیرون میاره 
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 : میزنه لب...  میشه طالیی سیگار سر و میکنه

  ... هرکسی یه نقطه ضعفی داره _

طوری که می فهمم من اون نقطه ضعفی هستم که داره ازش حرف ... سر تا پام رو نگاه میکنه 

  .... میزنه

از اون اتفاقا که داره بهت میگه همه ی این مدت خوب ... امروز زیادی اتفاقای مختلف افتاده 

 ... خوابیدی و وقتشه بیدارشی

  ... بی ساشا زندگی نمی کنم: تهش لب میزنم 

  ... خیلی از کاراست که نمی خوایم انجام بدیم ولی مجبوریم ـ  رضا 

  : زل زده به چشمای قهوه ای تیره ش لب میزنم

  ... نگهش داشتی تا اموال باباش رو داشته باشی... تو از اول از ساشا خوشت نمی اومد  _

 : شونه باال می ندازه و با خنده میگه

  .... داشته باشهخودش نخواست اموال باباش رو  _

  ... چون شماها کثافتین: پر حرص میگم 

 ! شکل پدرت: ناراحت نمیشه عوضش زهر میریزه به کامم ... می خنده 

اونقدری شخصیتش توی زندگیم جایگاه نداره که به خاطرش به ... نه از رضا .... دلگیر میشم 

  ... هم بریزم

دلگیر میشم چون  ... میزنم بیرون دفترش از  ...   شکله پدرم ... دلگیر میشم چون راست میگه 

وقتی اونا فوت شدن کارا افتاد  ...نفره  ۱یه باند ... عین بابای ساشا ... بابام با اونا کار میکرد 

  ... دست اون دوتای دیگه

منو  ... با ما زندگی کنه... ساشا هم اومد خونه ی ما ... رضا شوهره مادرم شد و بابای من 

  ... اونم پخش عمده.. توزیع مواد ... رشون رو دوست نداریم ساشا کا

 .. ساشا حتی اموال پدرش رو هم نخواست

بابام بُت من بود و سواله برام همیشه که وقتی بچه ی خودش رو انقدر دوست داشت فکر نکرد 

 .. بقیه هم بچه هاشون رو دوست دارن ؟؟؟

عالم خیال بیرونم میاره و گوشی رو بیرون میارم از .. پشت سر هم ... گوشیم زنگ می خوره 



 
 کوثر شاهینی فر: به قلم  "پاییز یخ زده"رمان 

 

1001ROMAN.IR 57 

 

 رمان سایت هزار و یک

  ... از کیفم

همون که عید پارسال منو روی کولش ... با تصویرش ... اسم ساشا خاموش روشن میشه 

 ... انداخته بود و از رود خونه رد میکرد

 ...خندیده بودم .... گوشش رو گاز گرفته بودم .. پاهام کنار پهلوهاش بودن و خم شده بودم 

 ... اونم خندیده بود

من نمی ذارم به اون چیزی که می ... در اتاق رضا رو ... عقب رو نگاه میکنم ... دلم میگیره 

  ... خواد برسه

 . گوشی تو دستم قطع میشه و برای بار دوم زنگ می خوره

ه به هم... بی محل به منشی ... تماس رو وصل میکنم و سوار اسانسور میشم ! ... بازم ساشا  

  ... چیز

  ... تو کجایی که هامون میگه پیدات نکرده ؟: تا کنار گوشم می ذارم صداشو میشنوم 

  ... پیدام نکرده ؟

.... ادم خوبی نیست ... هامون سالم نیست ... درها بسته میشن و من دکمه ی همکف رو میزنم 

 : باز میگه... اب دهنم رو قورت میدم 

  ... پاییز... می شنوی ؟  _

  ...  تاکسی گرفتم _

  ...نگفتم میا _

  ... کجایی ؟... بغض داره صدات : مکثی میکنه و تهش میگه 

  : دلگیر و اشفته غر میزنم

  ... هامونو می فرستی ؟.. گفتی میای ... نباید باشم؟  _

  ... نگفتم بمونی ؟ _

 ... پول تاکسی رو هم ندارم! ... اومدم شرکت نیستی  _

  ! گریه نداره... بمون میام ... م دارم برمیگرد _

بشه از مشکالتمون براش ... ساشا اون کسی نیست که بشه باهاش حرف زد ... ساکت میشم 

راه می افتم سمت ... صدای بوق اشغال میاد و آسانسور توی همکف توقف میکنه   ... بگم
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  ... بیرون تا تاکسی

  ... کجا برم خانوم ؟: می پرسه  سوار که میشم... میرم و در ماشین رو باز میکنم 

  .. چند لحظه صبر کنید _

دور از ذهنه که به ساشا .. محاله ... آفتاب میزنه چشامو ... چیزی نمیگه ... صبر میکنه 

  ... برای بچه مون... من اسمم انتخاب کردم ... نرسم 

گوشیم باز  ... کرده ؟اصال کی پاییز رو کنار ساشا تصور ن... حتی مدل تختی که قراره بخریم 

  : میگه برمی دارم و ... زنگ می خوره 

  ... جلو ساختمونم... کجایی ؟  _

یه دستش توی جینیه که ... به همون عینک افتابیش ... به ساشا ... بیرون رو نگاه میکنم 

  ... دنباله منه... نگاه می چرخونه ... تنشه 

) صدای هامون تو مغزم اکو میشه  ... دارهاون با همه فرق داره چون منو متفاوت دوست 

 ..(ساشا هم به گرد پاش نرسه 

  ... گوشت با منه ؟... الو پاییز  _

گوشی رو پایین میاره و تو ... دست تکون میدم تا وقتی توجهش جلب میشه... پیاده میشم 

  ... با عجله جلو میاد... جیبش میذاره 

نمی دونم چون من دوسش دارم خاصه یا واقعا .. .حتی راه رفتنش ... همه چیزش .. خاصه 

 ! خاصه

وقتی تاکسی میره تازه سمت من برمیگرده و ... خم میشه سمت راننده و پولشو حساب میکنه 

 : میگه

  ... نمی خواستیم بخوریم... گریه داشت ؟ پولشو می دادیم  _

  ... چرا نیومدی دنبالم ؟: کالفه میگم 

دلم ... اصال شاید دلم ... اصال ... اصال اگه گم میشدم چی ؟ : میگم  باز... فقط نگاهم میکنه 

  ! می خواست بیینمت

  ... باس برم پد بخرم ؟: لبخند کجی می زنه و میگه 

  ! هنوز یه هفته مونده: اخم الود میگم 
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  ... په چته رگباری داری میری برا خودت ؟ _

  ... بیا عروسی کنیم _

آب دهنم رو  ... گند زدی... گند زدی پاییز .... ندازه و بهم زل میزنه ابرو هاش رو باال می 

 ... ؟ بعد تا االن داره فرقی چه:  میگم  ...قورت میدم 

جلو میاد و پنجه ش رو توی پنجه م قفل میکنه و راه می افته رو به جلو ... لبخند کجی میزنه 

 : میگه.. 

  ! هنوز کارا جفت و جور نشده _

  ... اومدیم و چاپ خونه راه نیفتاد: میکشم و میگم نفس عمیقی 

  ... می افته _

  ... چرا با رضا کار نمیکنی ؟: لب میزنم 

  : سمتم برمیگرده و میگه... سرجاش صبر میکنه 

  ... راهه صد ساله رو یه شبه رفتن به چه قیمتی ؟ _

  ... بریم سر خونه زندگیمون: غمگین لب میزنم 

 : لباش میکشه و میگهزبونش رو بین 

  ... به قیمته نون تو خونه مردم کردن ؟ _

  ... تو میری دعوا با دشمناشون.. فرقش چیه ؟  _

  ... حله ؟... عینه بابام ... عینه رضا ... عینه اینا... فرقش اینه اونا هم آدم نیستن  _

  ... عروسی کنیم... طول میکشه جمع و جور بشیم : لب میزنم 

  ... !اِنق د بی تابی ؟: کجی میزنه لبخند 

 : لبخند داره روی لباش و لب میزنم... به مزاح ... به شوخی میگه 

  .... دوستت دارم _

کاش ساشا ... خوشش میاد و نمی دونه چی تو دل م مونده ... پهن تر... لبخندش باز تر میشه 

  ... رو می کشت اون هامون... کسی بود که میشد بهش گفت و نترسید از عاقبتش 
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* 

  ... بهتری؟ _

مخصوصا وقتی که موهاش رو شرابی خوش ... خوشگل شده ... سمت شراره برمی گردم 

  ... رنگی کرده که به پوست سفیدش میاد

  ... سرم درد می کنه: میگم ... کمی چهره م درهم میشه

ره نگاه میکنم و با غیض به دختر جوونی که داره سشوار رو دور سر یکی از خانوما میگی

  ... نمی خواد خاموشش کنه ؟: میگم 

  : شراره می خنده

  ... االنا منصور میاد... پاشو بریم خونه ... دیوونه  _

  ... قرص سر درد داری ؟... ساشا گفته میاد : لب میزنم 

 ... زودتر باید برم سالن   پس من منتظر نمیمونم... نه  _

آرایش ! صورتی پاستیلی... مانتوی نخی ... لباسام رو تن میزنم ... سری تکون میدم که میره 

  .. دارم برمی صندلی روی از رو دستیم کیف...   مات و دخترونه

... همون عکس  ... شماره ی ساشا رو میگیرم... بیرون میزنم از سالن و توی راهرو میشینم 

  ! جان: لبخند محوی میزنم که جواب میده 

  ... نمی خوای بیای ؟: لب میزنم ... وستم لذت می دوه زیر پ

  .. بگم هامون بیاد؟ _

خودت : لب میزنم ... ماها با هم بزرگ شدیم ... اندازه ی خودش ... اون به هامون اعتماد داره 

  ... بیا

  ... جوجه بهونه میگیره ؟ _

  ... وگرنه که تاکسی هست... خوشگل شدم می دزدن منو ها  _

  ... خدایی نکرده بال به دور که نیومدی توی خیابون :بی شوخی میگه 

  ... تو راه پله نشستم _
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  ... میرسم زود... نشین روی زمین سرد ... سرده  _

  ... خسته میشم تا بیای _

  ... بیا بیرون _

 من همه ی دنیام خالصه میشه توی همین... گوشی رو قطع میکنم و از پله ها پایین میرم 

کی فکر  ... زندگی داره سیر مالیم خودش رو طی میکنه.. این مراقبت .. .توجه  توی همین ...

 ... میکرد این یعنی آرامش قبل از طوفان ؟

... جلو میرم و خم میشم ... شاسی بلندش رو میبینم که از خم کوچه میگذره تا رسیدنش به من 

  ... تا شیشه

 شین روی پوست صورتم رو حس میکنمفضای ما گرم از شیشه رو پایین میده و حجوم باد 

 :   میگه ...

  ! چی ساخته ازت _

  ... زمینه ش خوب بوده... بی ادب : نیشم شل میشه 

... دم کت و شلوار سیاه رنگش رو ییکنم و میشینم ، با چشمام قورت مدر ماشین رو باز م

  ر و بی نقصشبه واسطه ی اندام تو پُ ... کراوات مشکی و پیراهن تمیز و اتو شده ش رو 

 .... خییییلی...  میاد بهش خیلی

  : سمتش برمی گردم و میگم

  ... کراوات رو کی برات بست ؟ _

  ... فرح _

  ... بذار موهات بلندشه _

  ! خب _

  .... همین ته مونده ی موهاش براش بسه... می دونم نمی ذاره بلند بشن ... الکی میگه خب 

  نمی خوای بگی چطور شدم ؟ _

متعجب ... پارک میکنه ... تهش میپیچه توی یه کوچه ... میبینم نگاهش اطراف رو دور میزنه 

  : میگم

  .. اینجا چرا نگه داشتی ؟... وا  _
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  ... شیشه تیره س که تیره س ، احتیاط شرط عقله: سمتم برمیگرده و لب میزنه 

دستش رو پشت سرم می  ... سر در نمیارم چی میگه که بی هوا نیمه تنه ش رو جلو میکشه

  ... ذاره و منو سمت خودش میکشه

 البه الی انگشتام... دست بلند میکنم و پیراهنش رو مچاله میکنم ... لباش قفل میشه روی لبام 

 همه که  تازه میفهمم.... رو به ساشا ... روی صندلی یه وری نشسته م ... جام خوب نیست  ...

 ... بوده خلوت جای یه دنبال مدت ی

خارج از ... بی درنگ ... قلبم تند تند میزنه ... می بوسه ... می بوسه ... ساشا کوتاه نمیاد 

  ... دور بشه... عقب بره ... به نفس نفس می افتم و با دست هلش میدم  ... حالت طبیعی

سمت ... دستش از پشت سرم برداشته نمیشه... خودش دور نمیشه .. لباش جدا میشن فقط 

 : صورتش به سمت چپ صورتم وصله و جایی نزدیک به گوشم لب میزنهراست 

  ... انگار باید زودتر از زود عروسی کنیم _

  بی تاب شدی ؟: خجالت زده میگم 

لب ... عشق میریزه ... یه اتصال که ازش حس میریزه ... هنوزم بهم متصله ... نرم میخنده 

 : میزنه

 ! من همه ی عمر بی تابتم _

همون قسمت کمی که از .. فقط کمی سر خم میکنم تا رسیدن لبام به گردنش ... من کمی  این بار

  ! خشن نه... لطیف  ... یقه ی بسته شده ش به خاطر کراوات بیرون مونده و نرم می بوسمش

 ... بریم خونه: لب میزنه  ... رگ های برجسته ی گردنش رو حس میکنم! ... ساشا مانند ، نه 

  ... من قصد ادامه تحصیل دارم: مرض دارم که گردنش رو فوت میکنم و میگم ... میخندم 

من اما هنوزم خم  ... دور میشه و درست سرجاش میشینه... ازم فاصله میگیره ... می خنده 

  ... درست رو بخون... خعله خب : خم مونده به صندلی راننده و ساشا میگه ... مونده م 

 ... یه خط مونده فقط:  لبام رو جمع میکنم و میگم

عین برق و باد لبام رو میبوسه ... سمت من برمیگرده و جلو میاد ... صدای خنده ش می پیچه 

 ... امشب با فرح حرف میزنم: استارت میزنه و میگه ... و باز سر جاش میشینه 

  ... من باید فکرامو بکنم: لبخندم عمق میگیره و میگم 
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  ... دور لبات رو هم تمیز کن... کمربندتم ببند ...  درست بشین: با خنده میگه 

  مامان معطل نمیکنه... امشب حرف میزنه با مامان ... خوشحال میشم ... گوش میکنم 

 هامون رو یادم میره... به اینده امیدوار میشم ... خودش بیشتر از من ساشا رو دوست داره  .

...  

  ! احمق میشم...  بچه میشم ... تهدیدای رضا رو یادم میره

 

* 

... محو  ... ریز... یه نمه ارایش کرده ... با چتری های با مزه ش ... موهاشو خرگوشی بسته 

  ! عکسش زودتر از خودش رسیده تو سالن! ... لباس عروس سفید و پف پفی بامزه ش 

  ! شکل خاله ش... ناز داره حتی راه رفتنش: با خنده رو به شیرین میگم 

چرا ریملم خوب : خودش رو توی اینه ی جیبی که دستش گرفته میبینه و میگه  با وسواس

  ... نمیشینه روی مژه هام

سمت ساشا که  ... پوفی میکشم و خسته م از غرغرهای ریز و درشتش و سمت سالن برمیگردم

 زل زده به سرامیک ...دستاش توی جیباشن و سرش رو پایین انداخته ... کنار هامون ایستاده 

 .. داره گوش میده به حرفای هامون... های کف سالن 

جمع و جور تر میشم و سعی میکنم نگاهم رو منحرف ... هامونی که نگاه خیره ش اذیتم میکنه 

  ... کنم

... از بحث با آدمایی که دوسشون داره ... دست نخورده از کینه ... ساشا ذهنش پاک و تمیزه 

 .. اینو می دونم... .بعد از من هامون رو دوست داره 

یونس میاد و روی صندلی میز بغلیم   ... از همین بیشتر حرصم میگیره... هامونم می دونه 

 : نگام نمیکنه و لب میزنه... میشینه 

  ... چه خوشگل شدی _

ساشایی که یه لحظه سر بلند میکنه و  .. می ترسه نگام کنه... از ساشا می ترسه نزدیکم بیاد 

  ... یونس قفل میکنهنگاهش رو به 

اینو ... از ساشا کینه داره... نه ... نه که یونس دوسم داشته باشه ها ! قبال دعواشون شده آخه 

حس میکنم که عمدی نزدیکم میاد تا ساشا رو به هم بریزه و به هم میریزه که ساشا اخم کرده 
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  ... به من زل میزنه

رضا که گاهی ازش حرصش میگیره میگه ... نس محل نمیدم به یو... من اما لبخند میزنم بهش 

  ... عمو صابر عموشه و به فرزندی قبولش کرده... بی مادر ... بی پدر بزرگ شده 

صدای جیغ و ... کثافتکاری هایی که میکنه تمومی نداره و گاهی به نظرم آدم ترسناکی میاد

  ... دست میاد و سمت ورودی سالن نگاه میکنم

کوچولویی که توی کالسکه ی دکور شده ی سیندرال داخل میاد و شراره و سنگ تموم  شاینیبه 

 .. برای این تولد... گذاشته برای این مهمونی 

با دیدنم دستی  ... با لبخند به ذوق بچه گونه ش نگاه میکنم... از جام بلند میشم و دست میزنم 

با خاله ی واقعیش نمی ذاره و منو حتی  برام تکون میده و به نظرم تنها کسیه که فرقی بین من

  ... از شیرینم بیشتر دوست داره

  ... عععع نکن این کارو

 : میزنه لب  ...اینطوری میگم ولی نیشم بازه و ته دلم یه چیزایی شکل عشق موج میزنه 

 ! خنگ... یه دنیا حساب میشه برام ... تو باشی و خودش  _

منم با سر انگشت براش بوس می فرستم .... صدای ساشا رو می شنوم که میگه:  

 _درست هدف گرفتی دیگه ...  

بی حواس سمتش برمیگردم... بهم چسبیده ... لبخند کجی داره و میگم : چی رو ؟ ...  

 _بوسه ت نخوره به یکی دیگه قاطی کنم !  

خنده م میگیره و با ارنج مالیم بهش ضربه میزنم:  

 _کوفت ...  

 _من برای بچه مون از این مسخره بازی ها نمی خواما ...  

نگاش میکنم : چطوری می خوای پس ؟ ! 

 _می خوام به دنیای خودم محدودش کنم ...  

 _دنیا رو دعوت کنی؟ ...  

می خنده .. خم میشه و باالی سرم رو می بوسه ... جلوی همه ... وسط سالن ... لب میزنم : 
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  ... آقا ساشا... اقا ساشا  _

  ... دم در کارتون دارن: پسرک جوون لب میزنه ... عقب برمیگرده ساشا 

  ... یه گوشه بشین تا بیام... نیام وسط جمعت کنما : ساشا سری تکون میده و میگه 

 : لب میزنم... می خواد بره که گوشه ی کتش رو میگیرم و باز سمتم برمیگرده 

 ... زود نیای منو می دزدنا _

  ! یشه صاحابشیتو ماله بد بیخه ر _

  .. قهرم اصن: میخندم و میگم 

 ! میرم میام یادم بنداز آشتی کنیم  _

لبخند به لب نگاهش میکنم و با چشم ... انتهای جمله ش چشمکی میزنه و از سالن بیرون میره

  ... رفتنش رو می بینم

 ...دارم فکر میکنم منم برای بچه مون تا این حد مجلل نمی خوا

 .. پاییز: نمی ذاره فکرم کامل بشه صدای مامان 

... خوشگل شده ... توی این کت و دامن سورمه ای رنگش شیک شده ... سمتش برمیگردم 

 .... جانم: میگم 

  ... یادش رفته به ساشا بگه... هامون میگه سوئیچ شاسی رو از رضا بگیری  _

تند و  ...کجا میره بازم ؟ ...  با ماشین می خواد بره ساشا ؟... نچی میکنم و سمت رضا میرم 

 ... تند قدم برمی دارم تا ساشا رو زودتر ببینم

 : رو به رضا که کنار عمو صابر ایستاده میگم

  ... اقا رضا _

خیلی وقته باید بهش بگم بابا و این بار خودمم از ... شاکی نگاهم میکنه ... سمتم برمیگرده 

  ... خودم شاکی میشم

 : میگیرم که رضا دست توی جیبش میکنه و سوئیچ رو میده بهملب پایینم رو گاز 

  .. هامون گفت میای ازم میگیری... بفرما  _

ازسالن بیرون میزنم و گوشیم زنگ می  ... سری تکون میدم و بی حرف دور میشم ازشون
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  ! از پله ها پایین میرم... خوره 

ماشین های مختلفی که کنار هم ... ت تا پارکینگ ، فضای نیمه روشنی که آدمی توی اون نیس

 .. الو:  میدم جواب و ساشاس ی شماره....   پارک شدن

صدای بادی که تو گوشی میپیچه و بلند حرف میزنه تا صداش به من ... انگاری که تو راهه  

 : برسه

  .. صدامو داری پاییز ؟... الو ... نگردی دنبالم ... من رفتم بیرون  _

  ... صداتو دارم من.. .ساشا ... برات سوئیچ آوردم : م و میگم صدامو بلند میکن

  .. چی آوردی ؟ _

  ... سوئیچ... سوئیچ ماشینتو  _

  ... سوئیچ برا چمه ؟ _

صاحب یه ماشینه ... چیزی نیست ... یکی داره نزدیک میشه ... صدای پا میاد ... ساکت میشم 

 ... که پارک کرده و می خواد باال بره

  ..سوئیچ نخواسته ... اب دهنم رو قورت میدم و نیم قدم عقب میرم ... اینطوری به خودم میگم 

  ... کی منو کشونده اینجا ؟... هامون نیستش 

  ... پاییز..  الو ... پاییز  _

 .... برای فرار دیره: نیم قدم بعدی رو هم عقب میرم و کسی که میگه 

این که میگن یه نفر زهره ش ترکیده و من این ترکیدگی رو ... یه چیزی ته دلم تکون میخوره 

  ... حس میکنم

  ... ساشا: لب میزنم .. ترسیده ... صدام گرفته س 

یه سوئیشرت  ... یه سایه از بین ماشین ها بیرون میاد... جون ندارم بلند تر بگم ... اروم میگم 

بلند که به واسطه ی مشکی پوش بودنش قد ... پاییزه تنشه که کالهش رو روی سرش انداخته 

  ... بلند تر به نظر میرسه

  : صورتش مشخص نیست و لب میزنه

 ! به تله خوش اومدی _

مرد دست ... صدای زمین خوردنش میپیچه   ..زمین می خوره ... گوشی از دستم سر می خوره 
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  ... بلند میکنه و کاله سوئیشرتش رو برمی داره و نور توی صورتش پخش میشه

موش : لبخند کجی میزنه و میگه  ... ! دوست یونس... اب دهنم رو قورت میدم ... میشناسمش 

  ... کوچولو

به ... محکم  ... یقه م از پشت کشیده میشه... برگردم ... دور میزنم و می خوام تند بیرون برم 

  ... کمر زمین می خورم و چهار ستون بدنم درد میکنه

پایین رو نگاه  و ایستاده کنار  سجاد... پیچه و چهره م از درد درهم میشه صدای آخ گفتنم می 

 : لب میزنه... منه زمین خورده رو ... منو نگاه میکنه ... میکنه 

  !! بذار ببنییم بی ساشا چند چندی.... آخر دنیاس  _

خودش  همون ماکسی بلند یقه ایستاده ای که ساشا... خم میشه و یقه ی لباسم رو میگیره 

 ... هم شیک... انتخاب کرده تا هم پوشیده باشه 

جای  ... درد میکنن... حس میکنم رگ های شقیقه م ورم میکنن ... روی زمینه ... منو میکشه 

  ... دست و پا زدن دستام رو گیر میدم به یقه ای که چفت گردنم شده

صدای سرفه کردنم ... ین صدای کشیده شدنم روی زم... به سرفه می افتم ... بیخ حنجره م 

 .... صدای قدم قدم مالیمی که سجاد برمی داره...

به صفحه ی  .. داره منو با خودش میبره و من چشمام به اون گوشی روی زمین افتاده س

 ... ال سی دی که ترک برداشته... روشنش 

سجاد  ... شکل امنیتی که با حضورش برام ساخته... وقتی ساشا نیست همه چیز خراب میشه 

  .. منو بلند میکنه و پشت ماشین می ندازه

نتونستم و نمی تونم  ... صندلی عقب یه ماشینه نمی دونم چه مدلی و من سرفه هام اذیتم میکنه

  ... راحت نفس بکشم

 لباسم کثیف شده  ...متری منو روی زمین کشیده و حاال شینیون موهام خراب شده  ۲۱دست کم 

...  

  ... سته شدن درو میشنوم و تهش استارت زدنشصدای باز و ب

جون میکنم تا جا به جا شم ... وقت از پا افتادن ... وقت بی حال بودن نیست ...   . راه می افته 

  ... تا بشینم سرجام... 

فیلم نامه ی مزخرفی که قراره تا چند دقیقه  با  یه فیلم کوتاه... همه چیز رو یه شوخی میبینم 
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   ! م بشهی دیگه تمو

احمقم که دستگیره رو میگیرم و می خوام درو ..بی فکرم .. می رم سمت در ...اما ترسیده م 

  .. پاییز خنگ ! قفلش کرده... میکشم دستگیره رو ولی باز نمیشه ... باز کنم 

 ! عین بچه ی ادم بشین: سجاد لب میزنه 

  کجا می بری منو ؟؟؟: پرخاش میکنم 

  ! جهنم: خونسرد جواب میده 

  ... تکونش میدم... خودم رو میکشم برای گرفتنه فرمون ... از بین صندلی ها جلو میرم 

  ... ! میدی االن* پاییز به گ... بتمرگ * ... پاییز ج... پاییز  ــ سجاد 

سجاد با .... صدای بوق ماشینایی که از کنارمون رد میشن ... ماشین دور می خوره تو خیابون 

  .... م می کوبهارنج تو دهن

...   صدای جیغ الستیک ها ... شوریش رو حس میکنم... خون می پاشه ... سر میشه صورتم 

  ... ها راننده فحش صدای

اصال بخوامم نمی تونم از سجاد التماس کنم ولم ... زبونم الله ... از درد ... چشمام بسته س 

  . کنه

 : لب میزنم... رو میکشه  بازوم... صدای باز شدن در ماشین رو می شنوم 

  !؟!سجاد آشغال چی می خوای از جونم ؟؟... ولم کن کثافت  _

  ... چشمام سیاهی میره... نمی دونم  ؟  با چی... ، جلوی تنم دستام رو گیر میده و می بنده 

 ! حسش میکنم ! طنابه 

عزا  ...عروسیه ؟ پتیاره خانوم فک کردی همیشه خونه ی تو ... برا من جفتک بنداز حاال  _

  سلیطه؟؟؟؟  می شنوی ... عزایی که ساشا تا آخر عمرش سیاه بپوشه... می خوام به پا کنم 

 و پرتم میکنه تو ماشین با چسب پهن و ِکِرم رنگی دهنم رو می پوشونه ... بینیم حس نداره 

ی هم بد بشه به که خیل... که چیزی نمیشه ... روی همون صندلی کذایی و ته دلم امید دارم  ...

  ! مرگم ختم میشه

چشمام داره بسته میشه  ... هش فکر کنمبع به مرگ راضی ام تا به چیزی که دوست ندارم راج

... بینیم کیپه  و  سدهنم بسته  ... نفس کشیدن برام سخته... دست و پا زدم ... خسته م ... 

  ...فهمیدم ... می دونم اینو ... خونه ! ... خیسه 
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 ... ! اوکی... نه گوشی باهاش نیست ... حله ... دارم میبرمش باغ : میشنوم صداشو 

  ... بمیر بابا... عین سگ پاچه میگیره ... ینی چی کاریش نداشته باش ؟ : صداشو باال میبره 

از همین جایی که دراز کشیدم و ... می بینمرو  من فقط صندلی جلو ... صدای کوبیده شدن 

 ... ! های کنار خیابون توی صورتم گاهی گذر نور چراغ

  ... چشمام خواب آلود میشن... سرم گیج میره 

 

* 

  .... این چه شکلیه که در آوردی براش ؟* د آخه مادر.... جوابه اونو من چی بدم ؟؟؟؟؟؟  _

... هنوز روی همون صندلی ام ... نور مهتابی ... نور چشمام رو می زنه ... تنم کوفته س 

 : میگه که سجادی و میکنه توبیخ رو سجاد که صدایی  ...شناسم صدا رو می 

... اونم گوه خورده چیزی بگه ... نزدیک بود چپ کنم وسط اتوبان ... ول کن تو رو قران  _

االن من باید جواب ... صد تا سوراخ موش قایم شد و بازی درآورد تا ساشا بهش شک نکنه 

  ... پس بدم ؟؟؟

  .. چشمم رو می زنه و دوباره میبندمش رنو.. چشمام رو باز میکنم 

  ... پاییز با توام.. ؟ !؟!پاییز ُمردی ؟... هوی ... پاییز  _

می ... گریه م میگیره  ... پای یونس که وسطه یعنی باید نا امید شم؟؟؟... دوباره پلک میزنم 

  ... خوام خودمو عقب بکشم که به صورتم فشار میاد

  ! بی شک شکسته... بینیم شکسته   ..پیشونیم تیر میکشه 

تو  ... منو بیرونم میکشه و روی زمین می ندازه... سجاد خم میشه و لباسم رو چنگ میزنه 

  ... ماشین رو آورده توی سالن... سالن ورزشی هستیم که برام آشناس 

  ! منو دزدیدن و آوردن تو باغ خودم... اومدیم باغ خودم 

دارم اسم هامون  ... کی کلید داره پس ؟... یونس کلید نداره ...ممکنه این مسخره ترین حالت 

  ... ریز ریز اشک می ریزم و یونس می خنده... رو پس میزنم توی ذهنم 

  روی پاهاش رو به روم می شینه و چسبه چسبیده به دهنم رو با یه حرکت میکشه ، دردم میاد

  : میگه  ...
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 ! نیمیک جیک جیک...   چیه جوجه ؟ _

الستیک  به که منی...  میکنه نگاه من به...  پایینه سرش  سجاد اخم کرده سرپا ایستاده و

  ... همون ماشینه لعنتی تکیه دادم و زمین نشسته م

 : لب میزنه

  ... کنم ولش نکرده التماس هنوزه که هنوز  ...انگار نه انگار پاییزه پنجول کشه  _

خیره به چشمایی که حاال زیرش سیاه شده و ریمالش ریخته یونس لبخند کجی داره و با مکث 

 : لب میزنه... 

 ! شاید می دونه التماسم کنه تاثیری نداره _

این بار ال به الی مردمک چشمام می تونه ترس رو ببینه چون ... ساکت بهش نگاه می کنم 

  ... خودمم ترس رو حس میکنم

ش نیست و اومده جایی ال به الی گوشم می تپه اونقدر ترسیدم که انگاری نبض شقیقه م سرجا

  ... نبض میزنه... 

یونس لبخندش کش میاد و با سر انگشتاش تیکه موی افتاده روی ... صداشو می شنوم 

 : پیشونیم رو کنار میزنه و میگه

  به نظرت جیغ بکشه کسی می شنوه؟ _

بیلیارد و دستاش رو به لبه میره تا نزدیکی میز مستطیلی ... عقب میره ... سجاد می خنده 

  ... هاش تکیه میده و خودش رو عقب میکشه

 : میگه  میشینه و خیره به من

 .. بیشتر میخوام بدونم به نظرت ساشا االن چیکار میکنه ؟ _

  : یونس تند بلند میشه و با هیجان میگه

عربده میکشید  ... با اون صداش... یونس ندیدی چطور بال بال میزد ... از در اومد تو  _

  ... هزار بار... نه یه بار نه صد بار ... میگفت پاییز 

میدونم من خودم االن که ساشا کم از مرغ سر ... دلم ریش میشه ... سجاد لبخند کجی میزنه

 : یونس به رو...   لب میزنم ! کنده نداره

  ! میکشه تو رو _
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صدای کر کره مانند  ... همه می دونیم ...خودشم می دونه ... یونس با مکث به من خیره میشه 

 ... تا اینجایی که هستیم...در ورودی باغ ... در میاد 

وقت  ... زبونمم کوتاه میشه... چشمام پر میشه از اشک .. چند نفرن ؟؟؟ ... ته دلم میریزه 

  ... دونم می بعید  ...گوش میکنن ؟ ... التماسه ؟ 

صدای ... قید همه چیز رو زده... از ساشا رو زده  یونس اونقدری دلش پر هست که قید ترس

  ! اینجا دو تا در داره... دستگیره ی سالن میاد 

 یه در فلزی بزرگ برای وقتایی که تابستونه چون ساشا عادت نداره زیر سقف تمرین کنه

  ... برای همین سجاد تونسته ماشین بیاره ...

این یعنی کسی که داره دستگیره رو ... رهیه در از توی ساختمون که هرکسی ازش خبر ندا

  .... پایین میکشه و درو هل میده آشناس

  ... جز... هرکسی جز .. صابر ؟ .. رضا ؟ 

قرار نبود رو به روم قد  ... قرار نبود هامون جلوم باشه... گریه کردن یادم میره ... ماتم میبره 

  ... علم کنه و اینقدر خونسرد باشه

انتظار اینطوری ... چهره ی ترسیده م رو ... دستای بسته م رو داشته باشه  ارانگاری که انتظ

 ! یونس رو و  نشستنم رو به روی سجاد

لباس ... لباس امشبی تنشه ... به صورتم ... زل میزنه به من ... قدم به قدم ... جلو میاد 

  ... مهمونی امشب یعنی مستقیم اومده اینجا

 : برمیگردهاخم کرده سمت یونس 

  ... گفتم اینطوری تحویلش بدی ؟ _

 : سجاد خودش رو از لبه ی میز پایین میکشه و میگه

 ... داشت دردسر میشد... دست و پا میزد  _

 : هامون با همون آرامش میره تا نزدیکی سجاد و لب میزنه

 بعد کی به تو گفته بود دست روش بلند کنی ؟ _

  ... نیم قدم رو عقب برمی دارهنیم قدم جلو میره و سجاد همون 

 ...نمی خواستم ای ـ  سجاد
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... شونه هام می پرن  ... هامون بی هوا دست بلند میکنه و مستقیم تو صورت سجاد می زنه

  ! من رد خون بین انگشتاش رو میبینم... سجاد به پشت روی میز بیلیارد می افته و داد میزنه 

 : هامون رو میگیره و میگهرو به روی  ... یونس پا تند میکنه 

  ؟؟؟ بره در بذاره  ...خواسته فرار کنه  _

حالت  ... دلم ریش میشه... هامون ... هامون اینجاست ... هامون خواسته منو تحویل بدن 

 ! دود میشه... تهوع میگیرم و اگه یه ذره امید داشتم برای رفتن پودر میشه 

  : میکنه هامون تخت سینه ی یونس میزنه و صدا بلند

 ... گفتم یه تار از تار به تاره موش که کم بشه آتیش میزنم خودتو خودشو _

  : یونس پوفی میکشه و سمت سجاد برمیگرده

 .. سجاد داداش _

 دو سه قدم مونده بهم برسه که خودمو عقب میکشم... سمت من ...هامون عقب برمیگرده 

  ... هعقب نمیرم چون الستیک پشت سرم محکم ایستاد ...

 : لب میزنه... هامون این عقب رفتنم رو میبینه که مکث میکنه 

 ... نترس _

 چونه م می لرزه... هامون یکی شکل ساشاس ... من ولی ترسم بیشتر شده از دیدنش 

  ! حقیقته اینکه این اتفاق نقشه ی هامون بوده ترسناک تر از ، از امروز به بعده...

  : چونه م می لرزه و لب میزنم

  ! می ترسم ازت.. می  _

هامون اشفته نفس عمیقی میکشه و رو به سجادی که ناله میکنه و یونسی که داره صورتش 

 : رو وارسی میکنه میگه

  ... لشتون رو ببرید بیرون _

  ... شکسته بینیش المصب_ یونس 

   .. به جهنم که شکسته... برین بیرون : هامون عصبی لب میزنه 

 : لب میزنه... و زیر بغل سجاد رو میگیره  یونس نچی میکنه
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  ... چته کولی بازی درمیاری... سجاد داداش میریم دکتر االن  _

در سالن رو میبندن و من میمونم و هامونی که هنوز رو به روم ... حرف میزنن و بیرون میرن 

 ! ایستاده و با رفتنه اونا روی پاهاش می شینه

  ... نشهنذاشتی اینطوری : لب میزنه 

 ... ساشا کو ؟: لب میزنم 

  : بی اهمیت حرف خودشو میزنه

  ... دوست نداشتم این طوری ببینمت _

  ! دنبالم میگرده االن: منم ساز خودمو میزنم 

بابات  ...دنباله تو بگرده که چی ؟ ... گوه خورده بی ناموس : تند بلند میشه و عربده میکشه 

  ... می فهمی ؟؟؟... التی غلط کرد گفت تو ناف بُِر اون 

ما با هم ... نفرتی که عجیبه ... من نفرتش رو ال به الی حرفاش می فهمم... بهت زده مونده م 

  ! هامون: لب میزنم ... بزرگ شدیم 

  : صداش میزنم تا به خودش بیاد و لب میزنه

  !انقد سخته بفهمی دوستت دارم ؟ _

می دونم از امروز به بعد دیگه چیزی شکل ... میره سخت پایین ... اب دهنم رو قورت میدم 

 : من زمزمه وار و نا باور میگم... عالقه مون ... دوستیمون ... گذشته نمیشه

 !  ولی من دوستت ندارم _

سرخ بودنش رو  .... از اون ظاهر شیک و جنتلمنانه ای که ساخته بیرون میاد... عصبی میشه 

وقتی عصبی کتش رو در میاره و ... بزرگتر ... بیشتر میشه  بغضم... حس میکنم ... می فهمم 

  ... پرتش میکنه روی زمین

 : وقتی داره کراواتش رو درمیاره و میگه

  ! من شکل ساشا نیستم که برا داشتنت دست دست کنم _

 ... این جمله ش نمی تونه بی معنی باشه...   یه عرق ترس ... یه عرق سرد ... عرق میکنم 

  چیکار می خوای بکنی ؟... چی : یزنم لب م

جفت دستاشو بلند میکنه و  ... لبخند کجی میزنه و کراوات باز شده ش رو زمین پرت میکنه
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 : میگه... توی موهاش میکشه ، پریشونای به هم ریخته رو عقب هل میده 

نتونه یکی رو گیر انقد بچه و بی دست و پا نیست که ... یعنی قراره بیاد ... فردا ساشا میاد  _

   ... میفهمه و میاد ... ! بیاره تا با دوربینا چک کنه و نفهمه صاحاب پالک یونسه

زل میزنه تو ... تا نزدیکی من و خم میشه و دستاش رو به زانوهاش تکیه میده ... جلو میاد 

  : صورتم و میگه

به یه بی پدر مادره العبالی تو  من!... جز تو ... تا حاال یه بارم یکی دیگه رو جای زنم ندیدم  _

  .... رو نمی بازم پاییز

می خوام عقب تر ... پاهام اما جون ندارن و زانوهام رو بغل میکنم ... دستام هنوزم بسته ن 

  ... اونقدر که این خیرگی هامون اذیتم میکنه... ترسیدم  ... الستیکه لعنتی...برم 

توی باغی که یونس و سجاد اونجان ... کجا ؟ ... کنم بی هوا پاهام رو میکشم و می خوام فرار 

  ... ؟

منطق این وسط ... من فقط می خوام برم ... توی سالنی که هر طرف برم هامون گیرم می ندازه 

  ... جایی نداره

... دلم نمی خواد و از جام بلند میشم  ! دلم نمی خوام فک کنم امشب قراره اتفاقی بیفته که نباید

  ... همون در کوچیکی که به باغ ختم میشه... در خروجی ... در میدوم تا 

  ... قفله لعنتی... در قفله ... می خوام فرار کنم ... دستگیره رو با آرنج باال پایین میکنم 

میرم تا در  ...من اما کوتاه نمیام ... اصال در قفله که هامون خونسرد سرپا شده و نگام میکنه 

خودمو بهش میکوبم و صدای آهنش .... ماشین رو ازش آوردیم داخل  فلزی و بزرگ سالن که

  .... صدای برخورد تنم با تنه ی فلزیش... پخش میشه 

  ... قران رو تو...  ؟ نیست کسی  ...یونس تو رو خدا ... باز کنین  _

به  یعنی هیچوقت فکرشم نمیکردم... یعنی انتهای بیچارگی ... از هامون به یونس پناه بردن 

   ... اینجا برسم

به ...     به این به در و دیوار آویزون شدنم   ..هامون تموم مدت بی حرف و ساکت بهم زل زده 

  ... این جیغ و داد کردنم

دستام به هم گره ... تکیه به همون در فلزی ... تهش خسته و درمونده سمتش برمیگردم 

 : خورده جلوی تنم موندن و میگم
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  ! رم نداشته باشتو رو خدا کا _

اصال هیچ چیز رو .. خودم رو به راه نیستم... صدام رو به راه نیست .... بهش التماس میکنم 

که قفسه ی سینه ش ... بی پر  ... شکل یه پرنده ی بی بالم... به راه نیست و هامون جلو میاد 

 اما اینارو نمی بینه نفس نفس میزنه و عقاب ... پایین میاد... از شدت کوبش قلبش باال میره 

...  

 ! فقط... گشنگی خودش رو حس می کنه 

نمی خواد بغلم   ....جلو میاد تا یه قدمیم و اول دستام رو باز میکنه و بعد دستش رو بلند میکنه 

 ۵ولی اونقدر نزدیک میاد که صورتم با قفسه ی سینه ش همه ش ... حسش میکنم ... کنه 

  ...اما مماس نیست ... سانت شایدم کمتر فاصله داره 

کاری ... لم نگرفته غهمین که ب... دلش به رحم اومده  شاید.   نفس کشیدنش رو حس میکنم 

 ... اما... ته دلم ، دلم می خواد همینطور باشه ! نکرده 

  ِخش صدای وقتی... لباسم به میکنه گیر وقتی و میکنه رد تنم طرف دو از رو دستاش  اما 

  .... شنوم می رو زیپم رفتنه پایین ِخش

با جفت دستام به قفسه ی سینه ش می کوبم تا دور ... حالت تهوع میگیرم و با همه ی توانم 

 ... فاصله بگیره... بشه 

وقتی این تقال کردنم رو میبینه دو طرف لباسم رو از پشت میگیره و با همه ی توانش از هم 

  ... فاصله میده

... کمرم یخ میکنه ... برای امشب برام خریده رو می شنوم  صدای جر خوردن لباسی که ساشا

  ... سردم می شه

فقط  ...  من احمق نیستم ...  شکل شوک... بی حرکت می مونم ... رون های برهنه م ... کمرم 

اندازه ی یه دوست همیشگی که همه کار ... فقط هامون رو اندازه ی خودم دوست داشتم ... 

  ... برام کرده

با ... یه لرز خفیف ... می لرزم  ! بعد اون دوست داره رشته رشته ی زندگی منو پنبه میکنه

 لبه های لباسم رو ول میکنه و میره عقب قدم نیم که م خیره هامونی به  چشمای باز مونده

 ... نیمه ی جلوی تنمم برهنه میشه...  لباس می افته  ...

زندگیم ... تنم  ...خودم ... همه چیز یخه ... اما یخه ... اما ... نه سیبری ام .... نه زمستونه 

دستام رو  ... حس میکنم داره می بینه این رسوا شدن رو... شکل ساشا تو مغزم رژه میره ... 

  ... بلند میکنم و روی قفسه ی سینه م می ذارم
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اره در هامون خودش د... حنجره م خشکه .. صدام خشکه ... کجا رو می پوشونه مگه ؟؟؟ 

  ... حالی نگام میکنه که اخماش در همه و رگ های گردنش بیرون زدن

  ... ب..ـ ب: لب میزنم 

من  ... چقدر سخته گفتنش! ... یه کلمه ی سه حرفی که برام خیلی حرفه ... میخوام بگم برو 

  ! اونم وقتی مرگ از رگ گردنم بهم نزدیک تره... بی هدف ... دارم ذره ذره جون میدم 

می  ! سنگین شده... االن حتی نفس کشیدنم سخت شده ... وام فرار کنم و توانم نمی رسه می خ

  !  بی هوا... بی ارامش تر ... هامون اما بی طاقت تر ... کنار برم ... خوام دور شم 

من مشت می ... می بوسه  ... جفت دستاشو بلند میکنه و سرم رو محکم سمت خودش میکشه

  .... من دست و پا میزنم...  یزنم لگد م... کوبم 

  ! رو کنار بچهـ ب)) 

  ... وول نخور انقد ععع: لب میزنم ... تو گوشم ... صدای خنده م می پیچه 

بازوم رو میگیره و فاصله میده از تنش ...    گوشم رو بیشتر نزدیک میکنم به قفسه ی سینه ش 

  ... قلب نیست که: 

 ..کلیه س ؟؟ :  پشت چشمی نازک میکنم و میگم

اون ال به .. تویی : زل میزنه به چشمایی که خودش میگه دنیاشه و میگه ... به مسخره میگم  

 ((! ال داری می تپی

تو دهنش خفه ... صدای گریه کردنم تو دهنم ... انگاری دیگه توان نداشته باشم گریه میکنم 

  ... محل نمیده... میشه 

... یه تشنه ای که خیلی ساله سیرآب نشده ... حاال چشمه دیده  شبیه یه گمشده توی بیابونه که

 ! همینقدر بی طاقت

ال به الی دیوارای این سالن ... صدای گریه کردنم پیچیده ..  ولم که میکنه زمین می خورم 

زخم می ... من ذره ذره می میرم  ! نمی شنوه و خم میشه... نکبتی و هامون ولی نمی شنوه 

  ... کشمدرد می... شم 

  ... دور از کارشون.. دور از اینا ... ساشا گفته بود با هم میریم از اینجا 

روی خاطره ... حس میکنم هر دقیقه ای که می گذره یه مشت خاک می ریزم روی ساشا 

  ... حسرت شده... هامون و آرزو های ارزو مونده 
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... بدنم ... گردنم ... تنم می سوزه  ! هر لحظه ده هزار بار... نه یک بار ..  من امشب میمیرم 

  .... خودم رو میکشم روی سرامیک های کف سالن

صورتم هنوزم خونیه .... میسوزه  ... اونقدر جیغ میزنم که زخم میشه حنجره م... جیغ میزنم 

  ... لباسم پاره س... ارایشم ریخته ... از بینیم خون اومده ... 

... میگذره ... زمان میگذره  ... هیچوقتم نمیشم! خودم سابق نیستم خودم دیگه اون ... خودم 

 ! بی عجله... کند ... آهسته 

 

* 

بی ... با خودش می کشه  ... دونه ی ریزی که اونقدر ریزه نفهمی چی هست اصال رو گرفته

مورچه ی ریزی که از جلوی چشمام رد میشه و من شقیقه م از راست بی ... خبر از همه جا 

  ... هحس

ته قهامون خیلی و... شایدم بی نفس! ... بی پلک ... یه وری و مچاله افتادم روی سرامیک ها 

 دکمه های پیراهنش رو هنوز نبسته... که روی زمین نشسته و تکیه داده به پایه ی میز بیلیارد 

...  

اال  ،  خونی که ح... ساعد دستاش زخمه ، ردهای باریک قرمز شده که خون اومده از اون 

کاش می ... جیغ زدم ... هل دادم ... چنگ زدم ... شکل گردنش ... خشک شده روی دستاش 

 ...از بین ببرمش ... تونستم نفسش رو ببرم 

 ولی هامون برش نمی داره... نمی دونم ... برای چندمین بار ؟؟؟؟ ... صدای تلفنش میاد 

  : و ترسیده میگهصدای یونسی که هول شده ... صدای در زدن میاد  ...

  ... هامون المصب باز کن ساشا زنگ زده... هامون  _

بی حالت قطره اشکم از گوشه ی چشمم سر می خوره و تهش ..  .اسم ساشا به همم میریزه 

 غمگین... گرفته ... بی رمق ... سر پا میشه ... هامون بلند میشه ... سهم سرامیک ها میشه

...  

 ولی خودشم برنده نشده... جنگی که راه انداخته ما باختیم ولی توی ... خودشم شاد نیست 

  ! فقط... روی تنه منی که یه جسمم ... جلو میاد و کتش رو می ندازه روی تنم  !

  : می شنوم صداشو.... بیرون میزنه از سالن ... بی حس ... بی روح 

  ... والسالم... بگو اینجایی .. چته ُرِخت رفته ؟؟؟  _
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میشنوی ! ... به قران بیاد و دیر بگی به پلیس باید چالم کنین ... موقع زنگ بزنی پلیسا به  _

  ... با توام.. هامون ؟ 

 ... زنگ بزنن به پلیس ؟؟؟... صداش دور تر میشه 

  ... با عقل جور در نمیاد... که تجاوز بیفته گردن ساشا؟ .... پلیس چرا ؟ 

سر ... و از جام بلند میشم  نیستم... و توی دردسر بندازم من اون کسی نیستم که بخوام ساشا ر

  ...سرامیک های قرمز شده انگاری دارن بهم می خندن ... یشینم مجام 

من دارم دیوونه ... من ... نه ... مسخره س؟؟؟ ... صدای قهقهه شون رو توی سرم می شنوم 

  ... میشم

این جای بوسیده شدن ... این بدن کبود رو ... و این توی خون بودن... ساشا میاد اینا رو میبینه 

 ...خودم رو عقب میکشم تا تکیه دادنم به دیوار پشت سری ... رو 

می خوام آب بشم ... می خوام در برم ... کجا با این شکل ؟ ... فرار کردن   ...نای رفتن ندارم 

  ... اما نمیشه...می خوام اما ... منو اینطوری نبینه ... محو بشم ... 

 بوی هامون... بوی کثافت ... بوی تعفن میده ... توی خودم مچاله موندم و کت هامون بغلمه 

  ... در سالن باز میشه ... نتی که خودم براش خریدمجِ همون لِ  !

 ... لرزیدنم رو میبینه... یونس سرکی میکشه و با دیدنم جا می خوره 

و سینی غذایی که دستشه رو همونجا جلوی در ترحم چشماش رو پر میکنن ... حالم رو میبینه 

  ... روی زمین می ذاره

حالم شاید خیلی ترحم برانگیزه که یونس ... یونس ؟؟؟ ...انگاری که خجالت نذاره جلوتر بیاد 

  ... دل می سوزونه و دلش نمیاد جلو تر بیاد

 :   لب میزنه... میخواد بیرون بره که باز برمیگرده 

 بگو کاریت نداشتم... ها؟؟ ... اون نره غول اومد بهش بگو ... خب ؟ ... دم من بهت دستم نز _

!  

حتی در ... میره بیرون  .... با چشمایی که ازشون نفرت می باره... ساکت بهش نگاه میکنم 

  ... سکوت محضی همه جا رو گرفته..  بازه ... سالن رو نمی بنده 

  می خونن...که بهش تکیه دادم می گذره صدای گنجشک های اون بیرون از در فلزی 

  ... هنوزم می لرزم.. .شونه هام می پرن ... صدای کوبیده شدن میاد  ...
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  ... یوووونسسسسس: صدای عربده ی کسی 

  ... اما بهم می رسه... صداش ضعیفه اما ... تا اینجا  غاز پشت در با

با کف دستام روی ... تنم درد می کنه  همه جای... تند تکون می خورم ... پلک میزنم طوالنی 

پاک نمیشه ... نمی ره  ... همون سرامیکایی که روی اونا خون ریخته... سرامیک ها می کشم 

  ... خشک شده... لعنتی 

ولی صدای گریه م بلند میشه و با دستای کثیفم ... ولی ... نمی شنوم چه خبره ... دلمه بسته 

  ! منو نبینه... م نکنه پیدا... جلوی دهنم رو میگیرم 

 : صداش این بار نزدیک تر میاد... این شکلی نبینه 

  ... ها ؟؟؟... کجا بردیش حرومزاده ؟؟؟ ... پاااااییز  _

به ... تو سالن تمرینه ... تو سالنه لعنتی ... ول کن ... دستم ساشا : یونسی که با پت پت میگه 

  ... ؟؟ ساشا به حضرت عباس منمی شنوی ساشا ؟... قران من کاریش نداشتم 

مچاله ... با نگاهش می گرده و من توی خودم جمع میشم ... ساشا از چهار چوب داخل میاد 

  ... میشم تا نگاهش به من می خوره

دستی ... رفتنش رو یرو به سفید... رنگ پریدنش رو ... من رنگ عوض شدنش رو می بینم 

  ... ول میشه...     پشت سرش شل میشه که مچ دست یونس رو گرفته و پیچ داده 

خشک  ... ! عضله های صورتش درهم میشن با این قورت دادن... آب دهنش رو قورت میده 

  .. کاش یکی از بین ببره منو ...خودم رو می خوام پاک کنم ... شده دهنش ؟ 

  ... خورهپاش رو میکشه روی زمین و هنوز دو قدم نرفته که سکندری می ... جلو نیاد 

... ولی  ... کمرش نشکسته واقعا... شنیدی میگن یکی کمرش می شکنه ؟ .... زمین می خوره 

 ...  ولی زخم دلش اونقدر عمیقه که شکل شکستنه کمره

اون سفیدی ... دستش رو به سرامیک ها تکیه میده تا بیشتر زمین نخوره ... شکل تا خوردن 

  ... پوستش... شکلش ... کبود میشه 

  : من جون میکنم تا بگم....  من ولی 

  ... نگام نکن... نگام ...  ـ ن _

  ... ند ؟وکجا رو میشه پوش... با دست تنم رو می پوشونم 

میشه و  گریه م بلند... همین کالفه م میکنه ...هیچ جارو ... سرشونه هام ، بازوهام ، پاهام؟؟؟ 



 
 کوثر شاهینی فر: به قلم  "پاییز یخ زده"رمان 

 

1001ROMAN.IR 81 

 

 رمان سایت هزار و یک

  ... نــــنگااام نک: جیغ میزنم 

منتظره پلیس .... اونقدر رنگ پریده که نیم قدم عقب میره و ترسیده ... ریده س یونس رنگ پ

همون ... به سرامیکا می دوزه ... ساشا با چشمای سرخ شده ش نگاه از من میگیره  ! بیاد

  .... رنگ گرفته های بد ریخت

  ... من... من ...  ـ م...  ـم ـ یونس 

یونس اونقدر ترسیده که از این تند بلند شدن بی حس میشه ... تند ... ساشا عین باد بلند میشه 

 ... و زمین میشینه

زل ... سمت ساشا نگه داشته ... یه دستش رو تکیه داده به کف سالن و دست دیگه ش رو باال 

  : زده بهش و میگه

  ... من...  ـم... آروم ... آروم باش ... آ  _

صدای تند و تند نفس کشیدنش با صدای ... یشه قدم به قدم نزدیکش م... .ساشا سمتش میره 

  ... یونس خودش رو عقب میکشه  ..گریه ی من و التماس یونس قاطی شده 

  ... اونقدر ترسیده که نمی تونه سرپا شه و روی زمین خودشو عقب میکشه

  ... نبو... ـمن نب... به خدا من  _

یونس برام آورده بطری اب شیشه ای رو ساشا از کنار سینی که خود .... زبونش بند اومده 

 .... برمی داره

یقه  ... اما ساشا تیزتره ... به ساشا پشت میکنه ... فرار کنه می خواد ... یونس تند بلند میشه 

 .... اونو می کوبه به دیوار کنار ورودی... ش رو از پشت چنگ میزنه 

قه ی یونس گیره و با دست دیگه صدای کوبیدن سرش به دیوار میپیچه و ساشا یه دستش به ی

... بی فکر توی سر خودش می کوبه ... بی مکث .... ون بطری شیشه ای رو محکم ا ... ش

  ! من چشمام رو می بندم و گریه م بند نمیاد

تا ... ن راه میگیره از سر ساشا خو ... پخش میشن... پرت میشن ... شیشه ها می شکنن 

  ... از وحشت... از ترس ... شماش از کاسه بیرون زدن چ... یونس الل میشه  !پیشونیش

انتهای تیز بطری رو فرو  .... یه نعره شکل غرش... یه نعره از ته دل ... ساشا نعره میزنه 

  ... شکمش و خون می پاشه یمیکنه تو

... از بین لب هاش رد میشه ... یه جیغ بلند و می بینم که خون از دهن یونس ... جیغ میزنم 
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 .... ! میریزه روی دست ساشایی که هنوزم به انتهای شیشه گیره

رنگ و روم ... می بینم که کشتش ... کشتش .... صدای دندون قروچه ی ساشا رو می شنوم 

  ! تباه شدیم... دوتایی ... تباه میشیم ... 

به  تکیه... یونس زمین می خوره  .... ول میکنه یقه ی یونس رو.... ول میکنه شیشه رو 

   ... همون دیوار

دستش  .. می لرزه... دستش رو مشت میکنه ... گردنش بیرون زدن ... ساشا رگ های دستش 

  ... همون دست خونی شده ش... می لرزه 

وحشت ... تند و تند ... قلبم تند میکوبه ... یونس چشماش بسته ن و پای همون دیوار نشسته

  ! رگ گردنم... میگیره گردنم درد .... ترسیده م ... کرده م 

همون ابروی شکسته که بیشتر ... با همون چهره ی ترسناک .... ساشا سمت من برمی گرده 

  ... به ترست می ندازه

برای اینده ی نابود شده ی اون و ... دلم داره می ترکه برای جفتمون ... من ولی نمی ترسم 

  ! زندگی نابود شده ی خودم

  ... برو از اینجا... برو ... ـ ب: میگم ... گریه م بند نمیاد 

ساشا هیچی  ... باورش سخته برام... یونس رو ؟؟؟ ... کشتش ؟ .... ورم اینه فرار کنه ظمن

  ... تا من... جلو میاد ... کت تنش رو در میاره ... هیچی ... نمیگه 

دلش نمی خواد .. ..چند باری همین مسافت کوتاه رو مکث میکنه ! ... بی رمقن پاهاش هنوزم 

  ... ببینه

اخم  ... کت رو روی شونه هام می ندازه... رو به روم ... تا بهم میرسه و روی پاهاش میشینه 

 ... ابروهاش گره خوردن و من.... داره 

نه پاکش میکنه ... نه جلوش رو میگیره .. من میبینم اشکی رو که از گوشه ی چشمش میریزه 

  ... آلودگی در میاد نه حتی چهره ش از اخم... 

رو به ... نزدیکمه ... دور نشده ... هق هق گریه م بلنده ... از عصبی بودن ... از خشک بودن 

  ... گردنی که می دونم کبوده.... نگاه زوم شده ش به گردنم مونده  ... روم

از چشمام  ... رگ گردنش اونقدر ورم کرده و حجیم شده که می بینمش و ترس برم می داره

 ...  کج و کوله به چشمم میاد تصویرش..  اشک پرن 

دستام رو بلند میکنم ... اصال ساشا االنشم مرده   ! ..میمیره ... حس میکنم االن متالشی میشه 
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من کف هر کدوم از دستام رو روی ... کت از روی شونه هام می افته و من .... بی هوا ... 

  ... یکی از چشماش می ذارم

  ... منو نبین: لب میزنم ... پره از شکستن ... از گریه صدام پره 

 .... تو رو خدا نگام نکن: زار میزنم 

 دستاش رو بلند میکنه و با هرکدوم مچ یه دستم رو میگیره و من حس میکنم گریه گردنش رو

رگ های بیرون .... چشمای لوچ شده از گریه کردنش رو ... حس میکنم خیسی کف دستمو  ...

  ... شقیقه ش رو زده ی

شکله اینه که بهم بگه توام نگاه نکن گریه کردنم ... دستام رو محکم نگه میداره روی چشماش 

 ! التماس وار بهم بگه! .... رو 

نه گریه کردنش رو نه ... هیچکس ندیدش ... نبود ... ساشا وقت خاکسپاری باباش رفته بود 

 ... شکسته شدنش رو

همین ... پیر شده... خورد شده ! ... االن دارم میبینمش نشکسته ... امروز من دارم می بینمش 

  ! چند دقیقه

 همون پر پرواز شادمهر که خودم براش انتخاب کردم... صدای زنگ گوشیش رو می شناسم 

  ... صداش پخش میشه و ال به الی گریه با صدای بلنده منو و آشفته حالی اون گم میشه !

روی دستاش ... از جا بلند میشه و خم میشه  ... بی مکث بلند میشهدستام رو برمی داره و 

  ... بلندم میکنه

  : من اما میگم... حرف نمیزنه ... بی حرف 

   ... نمیام باهات... بذارم زمین ... منو بذار زمین  _

کت اینطوری که ... اینطوری که لباسم پاره س  ... اینطوری برم... واقعا نمی خوام باهاش برم 

 ... خودش رو انداخته روی شونه هام

... از همه بیشتر از ساشا ... من خجالت میکشم .... م م رو ال به الی سینه ش قایم میکنسر

  ... دوست داشتم می مردم و ساشا منو نمی دید

  ! اصال هرکسی که می اومد برام مهم نبود به شرطی که ساشا نباشه

همه جا ... صبح  ۲۲شایدم ...  ۲۱شاید ... صبحه ... روزه . ...باد خنکی تنم رو لمس میکنه 

  ... خبری از سجاد نیست... آرومه 
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  ... یونس مرده ؟

خم میشه ... اونقدر میره تا وقتی در ماشین رو باز کنه و منو روی صندلی شاگرد بخوابونه

  ... لبه ی کت کنار میره... صندلی ماشین رو می خوابونه ... روی تنم 

... من چشمام رو محکم می بندم تا نگاهش رو نبینم ... عصبیه هنوزم ... شا سرخه هنوزم سا

  ... همین که تن و بدن کبودم رو نگاه میکنه و تهش لبه ی کت رو روی تنم میکشه

اشکام تموم  ... روی این صندلی مچاله میشم... می پوشونه و من پشت به راننده توی خودم 

صدای استارت ! صدای درو میشنوم ، باز شدن و بسته شدنش ... نمیشن حتی کم ... نمیشن 

  ... ماشین

 می فهمم اینو... مشقی ... یه آرامش نمایشی ... صداش آرومه  ... پشت به ساشا موندم هنوز

...  

 ! اون منو بهتر از خودم می شناسه... من ساشا رو بهتر از اون 

  ... که گوشیش باز زنگ می خورهشاید دوساعت ... شاید یه ساعت . ..نمیدونم چقدر تو راهیم 

  : اونو می ذاره روی بلندگو و میگه

 ! پیداش کردم _

 : صدای ترسیده ش رو که میگه... صدای فین فین مادرم رو می شنوم 

  ... ساشا مادر جواب بده... مگه نه ؟؟؟ ... تو آدم نکشتی  _

 : اقت نمیارهمامان ط... ساشا هیچی نمیگه 

  ... تو کشتیش... میگن یونس مرده  .... ردن دنبالت میگ... مامورا اومدن  _

  ! به پلیسا بگو خونه باغم فرح: ساشا با مکث میگه 

 : مامان التماس میکنه... صدای گریه ی من بلنده ...صدای گریه ی مادرم بلنده 

  ...خوبه حالش ؟؟؟ ... تا ببینمش ... ای ساشا من میمیرم تا بی.. چیکار کرده دخترم رو ؟؟؟  _

  ... ساشا بزن حرف

تهش  ! به همم میریزه... صدای خس خس نفس کشیدنش اذیتم میکنه ... ساشا مکث میکنه 

 : خسته و به هم ریخته لب میزنه

  !  زنده س _
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قطع ساشا  ! کاش میگفت جونش رو گرفتن و من میمردم... کاش میگفت مرده ... نمیگه خوبم 

 : میکنه و لب میزنه

   ! بسه _

خجالت از سلول به سلول .... نمی خوام باهاش حرف بزنم ... دستم رو جلوی دهنم نگه میدارم 

  ! تنم باال میره و خفه م میکنه

یه نفر دیگه ... هامون رو ... میکشه ... چی بگم ؟ ... بگم اشتباه کرده ؟ ... بگم یونس نبود ؟ 

 ... از روزای بعد از امروز ... از همه چیز ... می ترسم ... چی ؟  عذاب وجدانش... رو 

مرگ مگه ... من چی پس ؟... ویل میده حت... لو میده خودشو ... نه باغم خودش میگه بگو خو

  ! همین که ساشا نباشه و این شکلی باشم خوده مرگه... چه شکلیه ؟ 

زبونم ! خدا نکنه  ... اعدامه تهش ؟؟؟... ن پلیسا میان اال.... طول میکشه تا ماشین نگه داره 

  ... با همین حاله بد... رو گاز میگیرم تو دهنم 

می دونه خودش نمی  ... روی دستاش بلندم میکنه. ساشا پیاده میشه و بازم خودش میاد سمتم 

 تونم راه برم ؟

فک  ... نمیکنه دیگهنگام ... تکیه گاه میشه ... پناه میشه ... میدونه که خودش محرک میشه 

  ! داشته قرمزی سفیده جای اولش از انگاری که چشمایی  !محکم شده ش رو میبینم 

همینقدر .. شایدم یکی از این رگهای ورم کرده پاره شده باشه  ... یه سرخی محض ، شکل خون

  ... و ترسناک  قرمز

اگه نتونه خونه بگیره منو همون خونه باغ قدیمی که گفته بود . منو برده خونه باغه باباش 

  ... میاره اینجا

منو ! ... مستقیم میره تا حموم  . همین چیزا دل آدم رو خون میکنه... حاال چطوری اومدیم ؟ 

  ... توی جونم... روی سکوی سرامیکیش می ذاره و لرز میشینه توی تنم 

مثال  ... کار خودشو میکنه... اونم نگام نمیکنه ... سرم رو پایین نگه داشتم تا منو نبینه و اون 

مثال پراکنده کردن لباسام و درآوردِن سری دوش و گرفتنش سمت ... بازکردن دوش با آب گرم 

  ... با شامپو... با صابون ... بی مکث ... میشوره ... اب گرمی که بهم پاشیده میشه  ... من

 چسبه می تنش به و میشه خیس که لباسی  ...همون لباسای اون جشن شوم ... لباس تنشه 

  ... ساشا ولی اخم کرده کار خودشو میکنه...

فقط نشسته و گاهی شونه هاش ... من شکل یه بچه م ، بچه ای که حتی بلد نیست تکون بخوره 
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  ... از هق هق می پرن

 : لب میزنه

  ! همه چیز خوبه... هیچی نشده  _

همین که دستاش می لرزن و  ... ! تهمین که هیچ چیز خوب نیس... میدونی چیش بده ؟؟؟ 

  ! اونقدر سری دوش رو محکم گرفته که پوست دستش رو به سفیدی میره

هیچی : ضجه میزنم ... .زار میزنم  ... من اما اگه زار نزنم سنگ کوپ میکنم ، دق مرگ میشم

  ... تـــخووووب نیس

 : یه نعره از ته دلش که میگه... ساشا نعره میزنه 

  ... وخفه شووو _

این حجم از بدبختی اونم یه ... یه صدای ضعیف و مغزم سوت میکشه ... گوشام کیپ میشن 

  از پا درمون آورده که میره تا آینه ی قدی چسبیده به دیوار... شبه از پا درآورده ما دو تا رو 

   ... اینه تو کوبه می رو دوش سری... 

 : هربار که میکوبه داد میزنه ... افته اونقدر که خون راه می... ده بار ... یه بار 

  ... خفه شو... خفه شو  _

دوشی که ... متالشی میشن ... صدای شیشه هایی که روی سرامیک های کف پخش میشن 

   ... شکسته فلزش خم خورده

از همون کف سری که عادتشه .. دوشی که زمین می ندازه و دستاش رو روی سرش میکشه 

رد خونی که از دستش راه افتاده هاله ی قرمز می ندازه این مسیر رو  میکشه تا صورتش و ..

  ... صورتش رو! 

اونقدر تند که در حموم با صدای بدی به دیوار می خوره و طول نمیکشه ... تند بیرون میزنه 

  ... که برمیگرده

 ! لباسای خودمه که از آخرین بار اینجا جا گذاشته بودم... توی دستاش لباس داره 

 

میکشه یقه ش  ... تهش یقه ی تنگ یقه اسکی رو از سرم پایین میاره... لباسامو ... تنم میکنه 

  ... رو تا جایی که گردنم پیدا نیست
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 : صدایی از بلند گو که میگه... صدای کوبیدن به در میاد 

صحبت تکرار میکنم ، پلیس ... هرچه سریعتر خودتون رو تحویل بدین .. شما محاصره شدید  _

  ... میکنه

اون  ... ترسیده بهش نگاه میکنم... حتی پریده تر ... رنگ و روم نیست میشه ، شکل ِمیِت؟؟؟ 

  ! اما درگیر شال سره من کردنه

  ... روی موهای خیسی که هنوزم قطره های آب ازش چکه میکنه

  ... ساشا... فرار کن ... ساشا با توام .. ساشا  _

 : بی ربط میگه

  .. هیچی نشده... خونه  میری _

  ... ساشا ارواح خاکه بابات... ساشا می برنت  _

 : لبه ی شالم رو رد میکنه و میندازه روی شونه ی دیگه م و میگه

  ! سرما بخوری این بار نیستم... موهاتو خشک کن  _

گوشم زنگ  هزار بار تو... ؟؟؟ .نیستم... یا تا همیشه ؟؟؟ .. این بار ؟ ! نیستش ... وا میرم 

 ... می خوره

... قاتل ؟؟؟  .. ساشا قاتل حساب میشه ؟؟؟... صدای دویدن چند نفر ... صدای شکستن در میاد 

  ... دستام رو بلند میکنم و لباس خیسش رو تو مشتم مچاله میکنم

منه روی ... در حموم باز میشه  .... تو چشمام التماس ریخته برای نرفتنش و زبونم بی حسه

  ... ونده با لباسه تن زده شدهسکو م

 ! یه جین مشکی و بافت یقه اسکی کرم رنگ و شال

  .. یکیشون اسلحه رو سمت ساشا گرفته... پلیسایی که داخل میان 

  ... با توام... دستاتو بذار رو سرت  _

 منو نگاه ... چشماش هنوزم نم دارن..  . به منه رو به روش نشسته ... ساشا به من زل زده 

تصویر چهره م رو ، چشمای مشکیم ... حس میکنم داره تصویرم رو ذخیره میکنه ... نمیکنه 

  ... لبای کوچیک و ابروهای پر پشتم. و بینی استخونیم 

  ! من زیبا نیستم خیلی ، خاص نیستم
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افسری که جلو میاد و پشت سر ... متفاوت از بقیه ... همین که ساشا دوسم داره خاصم میکنه 

 افسره دیگه ، از قد و باالی ساشا حساب برده که اسلحه رو پایین نمیاره... قرار میگیره  ساشا

...   

ظه به حیدری هستین و از این لح شما مضنون به قتل اقای یونس رضایی  آقای ساشا ـ  مرد 

  ...  بعد بازداشتین

... بیرون میرن  ...تا وقتی ازم رو برمیگردونه و می برنش  ... لباسش هنوزم توی مشتمه

  ... دیدی یهو نفست رو انگار یکی میبُره ؟

  ... من توی همین چند ساعت دست کم هزار بار مردم و زنده شدم

دستام بی حس روی پاهام فرود میان و این میشه شروعه زندگی که نخواستیم و قرار نبود 

 ! اینطوری بشه

... من ... من مقصرم  ! تسلیم شد... عوا نه د... ساشا نه مقاومت کرد ، نه فرار ، نه پرخاش 

  ... کجا رو ؟؟؟... من اشتباه کردم 

زن چادر به سری داخل میاد که ستاره های درجه ش رو استین مانتوی سبز گلیش خود نمایی 

  ... میکنن

  ... خانوم... خانوم  _

م راه بیام و من اما ولم میکنه تا خود... بلندم میکنه از سرجام.. .بازوم رو میگیره و میکشه 

 .. تاب می خورن... چشمام دو دو میزنن 

... مبل ها انگاری جا به جا میشن و عسلی انگاری روی هواس و من .. بیرون میایم از حموم 

  ... من پلک هام رو می بندم

  ... پاهام سست میشن و زمین می خورم

بی تاب ...  آشفته و مریض  ! از پا در میامتا اینجا که از پا در بیام و ... طاقتم تا همین جا بوده 

 ! بی جون... و خسته 

  ... خسته م میکنه... سر و صدایی که حوصله م رو سر میبره 

 

* 

صدای نفس نفس ... یه حرکت اروم و آهسته ... دستی که روی تنم لمس مانند حرکت میکنه 
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  ... پوست گردنم رو چاقو میزنهمیاد تا بیخ گوشم و حجم هوایی که ... زدنی که تمومی نداره 

کسی تکونم  ... چرا دور نمیرم ؟؟؟... بی حس .. لمسم انگار ... سرم رو تکون میدم تا دور شه 

 : میده

  ... پاییز مامان جان... پاییز  _

دست ... نه ... کتک نخوردما  ... تند سرجام می شینم و تموم تنم درد میکنه... هلم میده اینجا 

  ! ُمرد م و زنده شدم... حرص خوردم .. .و پا زدم 

.. زل میزنم بهش  ... که ورم کرده... مامان رو میبینم که چشماش به قدری باریدن که سرخه 

 ... خسته س... به اینکه انگاری صد سال گذشته که انقدر تکیده س ... به صورتش 

  ها ؟؟... ه که گریه ندار... باشه ؟؟ ... تموم شد ... پاییز هیچی نیست مادر  _

  ... اب دهنم رو قورت میدم و سرم انگاری می خواد منفجر بشه

  ... ساشا کو مامان ؟؟؟... ساشا : لب میزنم 

نمی شناسیش ... باشی اونم خوبه  تو خوب... خوبه مامان جان : یگه مامان مکثی میکنه و م

  ؟

  ...حالت خوبه ؟: میگه رضا داخل میاد و با دیدنم  ... در اتاق بی هوا باز میشه

نگاه اشک آلودم رو میبینه و .. باور کنم حالم رو می پرسه؟؟ ... باور کنم با هامون نیست ؟ 

 : میگه

 ! ـ بهتری انگار 

یا معنی بهتر رو نمیدونه یا نمی خواد به روی خودش بیاره که من نه بهترم ، نه .... بهتر ؟ 

 ! جسمم ... حالم ... خودم ... من بدم ! خوب 

 ! ... کجا بهتره ؟... بهتره ؟ : با صدای گرفته ای میگه .... مامان بینیش رو باال میکشه 

اون خبر ... اون دست داشته ؟ ... خیره م بهش من فقط ... پر از فکره .... رضا مکثی میکنه 

 .... چرا ته دلم باورم نمیشه که بی خبر باشه ؟ ... داره ؟ 

 : عجله داره و هول شده میگه ... آخرش دووم نمیاره 

  ... فرح تو بیرون باش _

 ... من غریبه م رضا ؟... کجا برم بیرون ؟  ـ  فرح 
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  ... ش دارمبرو بیرون کار: رضا صدا بلند میکنه 

 ...هرچی هست با... دخترمه  ـ  مامان 

  ... د میگم برو بیرون: رضا داد میزنه 

: سمتم نگاهی می ندازه و میگم  ... شونه های مامانم می پره از ترس و من دستش رو میگیرم

  ... برو بیرون

سرم ! برم می خوام زودتر مامان بره و بفهمم چه خبره دور و ... می خوام حرفاشو بشنوم  

با چشمایی که اشک .... نگاهم میکنه  یضمامان نارا... چهره م درهم میشه تیر میکشه و 

 ! تو رو خدا : لب میزنم .... دارن 

به رضا نگاه ... از جا بلند میشه  ! خودش می فهمه یه خبرایی هست که اون ا زش بی خبره 

  ! اخم کرده از در اتاق بیرون میره یه نگاهه طوالنی و تهش  ... میکنه 

اصال اون قدر ... اینو می فهمم ... پر از استرس  ... می مونیم منو رضایی که روی مبل میشینه

  ... ه ی لبه نشیمن مبل نشسته و تکیه ندادهلب! استرس  داره که حتی تکیه نمیده 

  : سر بلند کرده برای دیدنم و میگه

 ... ؟نگفتم ... گفتم زنش شو  _

 ... چشمام رو ریز میکنم

توی .... سوئیچ رو گرفتن ... نشه بود ... همه شون ؟ صابرم ؟ ... می دونست ... میدونه  

 ! مغزم سوت میکشه ! ... همه با هم ؟... سالن 

دوست ندارم این چهره رو ... می خوام حرف بزنه و دوست ندارم باور کنم خبر داره.... ساکتم 

که ... ای که اخم کرده و مرموز بهم زل زده و شبیه کسی نیست که ناراحته چهره ... ببینم 

  ! ناراحت باشه

 : خودش به حرف میاد... از وضعیت ساشا ... از حاله من 

چون شیشه ای که اثر انگشتش روی اون بوده ... یعنی قاتل نشده ... ساشا مضنون به قتله  _

فقط سرایدار باغ بغل که ساشا رو میشناخته ... خالیه چون فیلم دوربین ها ... تو صحنه نیست 

 ! مشخصات اونو داده

خسته س که   یه لبخند ریز روی چهره ای که انقدر به هم ریخته... یه انگیزه ... یه نور امید 

  ... ! شبیه منه سه روز پیش... شبیه من نیست 

شکل به عقب ! ر به نظر میرسم شبیه احمقا به نظ! می خواد کمک کنه ... اشتباه کردی پاییز 
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 .... افتاده ی کودن که حتی فکر نمیکنه 

   آزادش می کنن ؟.. آ : میگم 

 ... عشق بیداد میکنه و دل باختگی... شیفتگی موج می زنه توی چهره م ... رضا زل زده بهم 

 ! فعال قاتل نیست: لب میزنه 

بعدا قراره قاتل ... فعال ؟  ... گیجم... سر در نمیارم ... همون لبخند ریز روی لبام می ماسه 

 ! باشه ؟

  ... ! شیشه هم... فیلم دست منه  _

سکوت ممتدی که به انتهاش امیدوار نیستم و رضا نا ... ترحیحم سکوته . ساکت گوش میکنم 

  : امید ترم میکنه وقتی میگه

  ... تو برنامه نیست تحویل پلیس بدمش اگه _

می خواد واکنشم رو ... جمله ش رو قورت میده ... اونو به پلیس بده ؟ یعنی ممکنه ... اگه ؟  

 ... خیره نگاه کردنم رو میبینه... ببینه 

  ... اگه اوضاع اونطوری که می خوام پیش بره _

  !چی میخوای ؟: تند و بی مکث میپرسم 

  بخند کجیاین اشتیاق برای ادامه ی بحث و ل... اشک های جمع شده توی چشمام رو میبینه 

  ... رسیده خواسته می که چیزی به که کسی شکل...  میزنه

  ! شر ساشا کم بشه و تو با هامون ازدواج کنی _

  ... کاری کن بیاد بیرون... من باهاش ازدواج نمیکنم : تند میگم 

بیشتر از آدمام سر ... مشکل اینه که ساشا بیشتر از من ... مشکل ازدواج نیست پاییز  _

م کنه چی؟؟؟   ... زبوناس ، اگه ر 

خالف و اینا ... اصال تو فکرش نیست که بخواد تو این کار بیفته ... اصال ... نمیکنه به خدا  _

  ... رو دوست نداره به خدا

دارم جون میکنم تا رضا بفهمه ... دارم زور میزنم ... با پشت دست اشکام رو پاک میکنم 

  ... اشتباه میکنه

 : نمیفهمه و میگهرضا 
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  ! کنترل اسبی که افسار نداره غیر ممکنه دختر _

  ... قول میدم... میره از اینجا : زار میزنم 

همینو می خوای ؟؟؟؟ تو میدونی یونس جز صابر ... می خوای اعدامش کنن؟؟؟ : اخم میکنه 

! ... اییز که اونو پیشه خودش آورده و قیمش شده کسی رو نداره ، هامون رضایت نمیده پ

 ! هرکار تو بخوای می کنم

  ! یه عوضی که می دونه چی بگه و چیکار کنه..  اون یه عوضیه ... عوضی 

اون فقط قاتل بودن یا نبودن ساشا رو گردن من انداخته و من هیچوقت قبول .. دست من ؟؟؟ 

 !   نمیکنم ساشا قاتل بشه

  ...نهقبول نمیکنم و این حیوونه تو جلده آدم اینو می دو

ماهی چاق و چله ای که براش ... میدونه که داره ماهی هاش رو از این گنداب جدا میکنه 

  ! دندون تیز کرده

یه بیچاره ی از همه جا مونده که دستش ... این جا و اونجا نداره ... من از همه جا مونده م 

 : جایی بند نیست و رضا باز به حرف میاد

تل بشه و زندان بیفته یا با من توافق کنی و فقط تجاوز رو بندازی انتخاب با توعه که ساشا قا _

  ... گردنش

پرتم میکنه ته ... ا بدتر داره هلم میده ضمن هنوز سرپا نشدم و ر... هنوز  سرم تیر میکشه

  ... چاهی که خودش می دونه بوی مرگ میده

  ... نمیاد بیرون لعنتی... باز می افته زندان ... با  _

وقتی .... رضایت میدی  توام شاکی نیستی و... به تو تجاوز کرده ... اعدام نیست تهش  _

فقط جنبه ی عمومی جرم ثابت  ! رضایت بدی عقد اجباری بین تو و متجازت صورت نمیگیره 

  ... میشه و ساشا یه مدت اون تو می مونه

  ... وقتی آزاد بشه _

ینه باز بیرون میاد و تو باید بترسی که می فهمه حرفم ا... خودش می فهمه منظورم چیه 

  ... پوزخند میزنه

 اون سرپا نمیشه پاییز... نه تویی رو داره که می دونیم همه دنیاشی نه مال و اموالی داره  _

...  
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  : بینیم رو باال میکشم و میگه

 حرفت چیه ؟  _

چند روز دیگه مدارک بدم نمی تونم ... پلیس داره روی پرونده کار میکنه ... وقت فکر نداری ـ 

 ! و تو وقت نداری فکر کنی

من اصال قبل از هرچیزی رامه حرفایی هستم که ... اون می دونه من رام شدم ... دروغ میگه 

  ... من ساشا رو قبل از خودم دوست دارم... می زنه و می شنوم 

ونه من جون خودمو زندان که نم... با خودم میگم تموم که بشه ... دوسش دارم و ساکت میشم 

  ... منه با هامون برام یه ترکیب زشته... میگیرم 

  ! یه ترکیب زشت از شبی که توی سالن بودیم

  ؟!؟!چیکار کنم ؟... چی : لب میزنم 

جلو میاد و رو به روم لبه ی ! ... یه منحنی از ذوق روی لباش ... رضا لبخندش عمق میگیره 

  ... تخت میشینه

 ! پشیمون نمیشی ، قول میدم: میگه زل میزنه بهم و 

نگاهم توی ذوقش میزنه اما به روی خودش نمیاره و ... له ... داغون ... من ولی گرفته م 

 : میگه

کارگر سالن بهت گفت ساشا گفته ... اون شب ساشا زودتر رفت بیرون ... خوب گوش کن  _

دزدید همراه با دو نفر  رو تو اون که بدی ساشا به رو کلید رفتی تو...  بیاری رو  کلید ماشین

  ...کارگر سالن هماهنگه که بگه ساشا گفته کلید رو ببری   که یکیشون یونس بود... دیگه 

یکی شیشه رو ... روز بعد اون دو تا دعواشون میشه ... اون شب ساشا به تو تعرض میکنه 

ساشا که ... به پلیس تو شکم یونس میزنه و از سر وصدای اونا کارگر باغ بغل زنگ میزنه 

تو فرصتی که حواسش نیس با  ..میبینه یونس مرده تو رو بغل میکنه و سعی میکنه فرار کنه 

بهش آدرس میدی که تو خونه باغی و مادرت به پلیس ... گوشیش جواب تلفن مادرت رو میدی 

  ! زنگ میزنه

ی ازش شاکی نیستی که ساشا قاتل نیست و توام چون دوسش دار... اونا ساشا رو میگیرن 

 خب ؟... شکایت کنی 

  : بینیم رو باال میکشم و میگم

  .... اگه بزنی زیرش... اگه  _
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برای چی باید ... بهش برسم ... دنبال نیست شدنه ساشا ... من دنبال ارثه باباتم : تند میگه 

  ... بزنم زیر همه چیز ؟؟؟؟

 نگاه چشمام تو...   می خواد و دنبال چیهاونقدر وقیح که خودش داره میگه چی ... وقیحه 

 : میزنم لب...  میگه و میکنه

  ... ها؟؟؟... چرا رضا ؟ ... بهت می دادم .. من همه ش رو بهت ... من  _

  ! من راه کثیفه خودم رو میرم... صدقه نمی خوام دختر  _

  ! ازت متنفرم _

 ... بشهقرار نیست چیزی عوض ... از اول بودی : پوزخند میزنه 

... برای اون چهره ی خسته ... دلمم قد دنیا تنگه ... قد دریا ... خیسه خیس ... صورتم خیسه 

  ... چهره ای که آخرین بار بی پلک زدن بهم خیره بود

ته دلم دعا  ...میبینه ریز به ریز رو ... باالتر از همه و همه جا ... میگن خدا اون باال نشسته 

مرد نا حقی ! ساشای من مرد نا حقی کردن نبود ... ه شکسته رو ببینه میکنم تیکه های دلی ک

تقاصی ... خودت جوری طی کن که تقاص بدن  ... رضا و هامون بد کردن خدا... کردن نیست 

  ... که سرپا نشن

 ! تا یکی دو ساعت دیگه مامور میاد: وقتی میگه ... تو این فکرام وقتی رضا از جا بلند میشه 

...  

 ! مراقب خودت باش عروس خانوم: ی میگه وقت

هنوزم ... از این روزا ... یه ریز شاکی گالیه میکنه از رضا ... میره بیرون و مامان میاد تو 

  ... ریز ریز اشکاش رو پاک میکنه

  ... یا چی؟... یا ... دار بزنم خودمو؟ .. دارم فکر میکنم کدوم مرگ دردش کمتره ؟ 

دراز میکشم و بالش زیر ... هنوزم ترس میریزه تو دلم و من دراز میکشم به پهلو رو تخت 

ولی تموم نمیشه این اشک هایی که داره ... نم برمی داره ... خیس میشه ... سرم خیس میشه 

  ...میگه چقدر سخته زندگی کردن تو هوایی که هوای ساشا نیست 

بپرسه هم هیچی ... نه از اون شب نه اتفاقاش  ... نپرسیدههیچی ... مامان روم ملحفه می ندازه 

  ... بگم نقشه ی شوهرت بوده؟ ...بگم هامون بوده ؟؟؟ ... نمیگم 

صدای زنگ  چرا باید تو آتیشی بکشمش که خودم دارم زنده زنده میسوزم و هنوز نمردم ؟

خواب نپرم و من  گوشیش میاد و صدای اشک آلود مادرم که می خواد آروم حرف بزنه تا از
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  ... خواب نیستم

 بچه م نصف شده از سه روز پیش... تنش کبوده هامون ... یه ریز گریه میکنه ... خوب ؟؟؟  _

...  

  مامان داره برای کی درد ودل میکنه ؟...   ! حتی اسمش... اسم هامون برام نفرت انگیزه 

شده این  ! ختی شده سنگ صبورجای دردناک قضیه همین جاست که عامل بدب... هامون ؟؟؟؟ 

 : هامونی که نمی دونم پشت خط چی میگه که مامان قربون صدقه ش میره

 .. جز تو وساشا کی رو دارم مگه ازش چیزی بخوام ؟؟؟... خداحفظت کنه مادر _

  : مامانم لب میزنه... برای زندگیمون ... برای خودم ... دلم برای مادرم می سوزه 

  .. خدا حفطت کنه برای من... زیزم چیزی نمی خوام ع _

  ... فکم درد میکنه... به لرزه انداخته ... اینو در حالی میگه که بغض صداش رو خش انداخته 

  ! تالش میکنم صدای گریه م بلند نشه و من خیلی وقته روم نمیشه کسی نگام کنه

شب چی شده و  حس میکنم همه می دونن اون... حس میکنم همه با تاسف بهم زل میزنن 

  ... طاقتم تا همینجاست و زار میزنم

  ! مامان هول میشه و گوشی از دستش می افته... بلند بلند 

  ... این حاله بد رو... هامون این ضجه ها رو می شنوه ... تماس رو قطع نکرده 

  پاییز دردت به جونم چی شد مادر ؟؟... پاییز  _

گردنم ... مثل لبام ... ی خواد تیکه هایی از بدنم رو دور بندازم دلم م.. جیغ میزنم و زار میزنم 

  .. یادم نمیارم و گوشام رو جیغای خودم پر میکنه ... مثله... مثله ... 

  ! آخرین صدایی که می شنوم صدای خودمه ... در اتاق تند باز میشه و دو تا پرستار داخل میان

 

* 

  ... نمی ذارم رضا... من بچه م بیهوشه  _

  ! می خواد کسی نشنوه... پایین آورده صداشو ... ا رو می شنوم ضصدای ر

 ... دارم میگم مامورا اومدن باید پاییز رو ببینن... فرح داری اون روی سگ منو باال میاری  _
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  ... دارو با دکترا...  خواب تو میزنه جیغ  ! شده دیوونه م بچه رضا ـ مامان 

 گریه ش می گه... خودش می گه ... اینو صداش می گه ... شکسته شده ... مامانم پیر شده 

 ... من پلک می زنم و سر جام می شینم...

سرم چند کیلویی وزن داره  ... گریه نمی کنم اما چشمام اونقدر ورم کرده که به سختی بازه

 !  بیشتر از بدنم که تحملش سخته...

ش شبیه شوهر ررفتا! محلش نمیده ... ا نزدیکیم اد ترضا با دیدنم از کنار مامان می گذره و می

  ... نیست

  ... حتی نمیگه متاسفه و توی چشماش و صورتش تاسف رو نمیبینم... حالمو نمی پرسه 

   ....آهسته لب میزنه تا مامان نشنوه  میاد تا نزدیکیم و

طناب دار ساشا رو  کم و زیاد بگی... هرچی توافق کردیم رو بگو بهشون ... مامورا اومدن  _

  حله پاییز ؟؟؟! خودت بافتی 

رضا بی محل به من میره تا ورودی و در اتاق رو باز ... پرم از اضطراب ... فقط نگاش میکنم 

  ... میکنه

... طول میکشه تا دو نفر داخل بیان  ! موهام اشفته س تالشی هم برای درست کردنش نمیکنم

هم سنه ساشا ؟ ... پشت سرش یه پسر جوون ... گندمی یه مرد میانسال با ریش و موهای جو

 ... شاید...

 : مرد میاد تا پای تخت و مامان لب میزنه

  ... اگه حالت خوب نیست نمی خو _

 : رضا بین گفته ش می پره و تشر وار لب میزنه

  !!! فرح _

نسال که روی مرد میا ... اما نگاه گرفته ش رو از روی من برنمیداره... مامان ساکت میشه 

 : اتیکت یونیفرمی که تنشه میفهمم اسمش مجیده تیموریه لب میزنه

  ... مادرت درست می _

 ! کار ساشا بود... کا : بین گفته ش می پرم و میگم 

... دو سه قدمی دورتر از اونا ایستاده .. رضا با رضایت نگاهم میکنه ... مامان ماتش میبره 



 
 کوثر شاهینی فر: به قلم  "پاییز یخ زده"رمان 

 

1001ROMAN.IR 96 

 

 رمان سایت هزار و یک

  ! با اخم... جدی ... ی کنه تیموری نگاهم م... پشت سرشون 

  ! ادامه بده _

 بعد... یهو یکی دستمال گذاشت جلوی دهنم ... یه دفعه ... من سوئیچ رو بردم پایین .. من  _

..  

  ... رفتی پارکینگ ؟ _

  ... دوربین های پارکینگ رو از کار انداخته بودن...آره اقا  ـ رضا 

ماشین یونس ... همون دوربینا منو پیدا کرده بود  ساشا از... ا برمیگردم ضبهت زده سمت ر

  ! رضا بعدا پاکش کرده... رو دیده بود 

 مهره های یه بازی که رضا اونطور که دلش خواسته ما رو حرکت داده... ما شکل مهره بودیم 

  : تیموری بی اهمیت به رضا لب میزنه ...

  ! بگو دخترم _

کاش ... پیر تر  ... پیر میشم...  دلم آب میشه ... یگه ها اصال دخترم که م... باید بگم بهش ؟ 

  ...یادمه سر خم کردنه رضا جلوی بابامو و لب میزنم ... بابا بود 

 ... که سالن ورزشی داره ... همون جا که ... بردن توی خونه باغمون ... بردن ... منو  _

  ... چند نفر بودن ؟... بردن ؟  _

  ! یکی دیگه... ساشا و یونس و ... نفر  ۳... نه  ... ۱ _

 نمیشناختیش ؟ _

  ... نمی شناختمش! ... نه  _

! من شبیه جسمی هستم که روح توی اون به زور جا شده ! ... قطره اشکم سر می خوره 

  ... خم شده... شکسته

  ... وقتی حواسش نبود زنگ زدم به مامان... وقتی : بینیم رو باال میکشم و میگم 

ساشا خودش گفته بود به ... باورش نمیشه ... تموم مدت مات برده منو نگاه میکنه مامان 

  ... می دونه یه چیزی هست... حالمو دیده ... ولی بین گفته هام نمیاد ... مامان 

  ... کی یونس رو کشت ؟: تیموری باز میگه 
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  : لب میزنم... آب دهنم رو قورت میدم 

ساشا منو .. ... اونم یونس رو کشت و  ساشا ... اونی که اونجا بود دعواش شد ... با اون  _

  ... برد

از کجا می دونستی تو رو کجا .. قبل از رفتنت به مادرت زنگ زدی ؟ : تیموری با اخم میگه 

  .. می بره ؟؟؟

به یونس گفته ... به : لب میزنم ... مونده م ... چی بگم ؟؟ ... زل میزنم بهش ... ساکت میشم 

  ... بود

 .. مگه یونس رو نکشته بود تا اون موقع ؟ _

  ... نه.. نه  _

  ... یونس رو کی کشته ؟؟؟ _

  ! ساشا نبود: با پشت دست اشکام رو پاک میکنم و میگم ... بازم سوال میکنه از من 

 .. ساشا چیکار کرد پس ؟ _

... چونه م میلرزه  ... دلم میگیره... بندازم گردن ساشا باید ... باید بگم تجاوز ... ساکت میشم 

  ... بگم تجاوز ؟ ...لبام رو باز میکنم حرف بزنم .. اشکام تند تند پایین میاد 

وقتی رضا داره کلمه ... وقتی تیموری هست و اون پسر جوونی که دست به جیب بهم زل زده 

 به کلمه ی گفته هام رو قورت میده ؟؟؟

  ... ت.. ت : قورت میدم و میگم  آب دهنم رو

  ... برای امروز کافیه: تیموری از جاش بلند میشه و میگه 

  ... اون کسی رو.. اون ... ساشا قاتل نیست : سمت خروجی اتاق و میگم ... سمت در میره 

 ...با اخم  ... تیموری سمتم نگاه میکنه... وادارم می کنه ساکت شم ... رضا بازوم رو میگیره 

چشمایی که به اون زل .. از چشمام ... من اما التماس می باره از ظاهرم ... با تردید ! ... دقیق 

  ... زدن و بیرون میره از اتاق

 : رضا ولم میکنه و میگه

کی رو دیدی واسه مردنه متجاوزش زار بزنه بگه اون .. حالیته ؟؟ ... تو می خوای شر بشی  _

  .... ها؟؟؟.... قاتل نیست 
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 : لب میزنه... مامان محل نمیده به رضا و میاد تا رو به روم 

معصومش که ساشا با تو این  ۲۱من رگ گردنم رو گرو می ذارم و قسم می خورم خدا رو به  _

 .... چی تو سره تو و این شیطان می گذره ؟؟؟... چه خبره ؟ ! کارو نکرده پاییز 

 اونو سمت خودش میکشه و میگه...  میگیره ا بازوش رو ضبا دست به رضا اشاره میکنه و ر

: 

  ... دیگه چی فرح خانوم ؟ _

 : میگه... مامان نگاه از من نمیگیره و چشماش رو نم برداشته 

  ... چیکار داری میکنی تو ؟؟؟... چشمام شاید خطا ببینه اما ساشا خطا نمیره پاییز _

 چی بگم ؟؟؟ ...بغض کرده به اون خیره م و الل میشم ... الل میشم 

با خودش اونو میبره و من می مونم و این اتاقی که برام ... رضا اونو میکشه بیرون از اتاق 

  ... بدتر از زندونه

میگن اگه خودت  ... دارم فکر میکنم اونی که خودش رو از از ارتفاع انداخته چقدر درد کشیده ؟

دارم فکر میکنم درد  ... چیز دیگهرو دار بزنی ستون فقراتت کش میاد و می شکنه و هزار تا 

  ... خودکشی از درد قلبی که االن گرفتم بیشتره ؟

دلم میگیره و  ... اون تویی که از من بی خبره.. دارم فکر میکنم ساشا چی میکشه اون تو ؟ 

  ... نگاهش اینو میگفت  ..تیموری گول نخورده بود ... از اضطراب ... پرم از استرس 

  ... ! ممن حس کرده بود

 

* 

پرستاری که روی مقنعه ی سفید رنگش یه لکه ی زرد رنگ هست و ... کفشام رو پام میزنه 

  ! به همون لکه ی زرد رنگ... من شکل کسی که جنون داره بهش زل زدم 

  ! حاال اشکال نداره اگه مادرت نیست... خوب شد : میگه ! ... از جا بلند میشه و لبخند میزنه 

پای چشمام گود رفتن و رنگم پریده ... شبیه یکی ام که صد ساله مرده ... کنم فقط نگاش می 

  ... س

... می دونم بابت ساشا دلگیره و آب دهنم رو قورت میدم ... گفته دلخوره ازم ... مامان نیومده 



 
 کوثر شاهینی فر: به قلم  "پاییز یخ زده"رمان 

 

1001ROMAN.IR 99 

 

 رمان سایت هزار و یک

  ! جواب لبخند پرستار رو با لبخند نمی دم

 ... تخسم و به هم ریخته

اونقدر بد که حس میکنم نگاه ادما ... گفته بودم حالم بده ... ببینم شیرین و شراره رو نخواستم 

 ... پر از غیض! ... به من چندشه 

دستم رو خودش بلند  ! پرستار وقتی بی حس بودنم رو میبینه دست برنمی داره از لبخند زدن

  : می کنه تا توی استین مانتوم فرو کنم و همزمان میگه

سه شبه اون بیرون . اخمو نباش دختر ... ه خاطرت رو می خوادا یه اقایی اومده دنبالت ک _

  ! تو هنوز جوونی...حیفه گل دختر ... لبخند بزن ... به خودت برس ... داره بال بال می زنه 

کی می خوایم بفهمیم یکی که از  نمی فهمه ؟.. حوصله ندارم ... پشت سر هم ... حرف میزنه 

  !له نمیشه دوباره ساختش ؟درون متالشی شده با چهارتا جم

  کی اومده دنبالم ؟... حوصله ندارم ... فقط جون ندارم ... بی چشم و رو نیستم فقط 

... داره جون میده ...  دلم داره پر میکشه ...این بال بال زدن .. این مشخصات شکل ساشاس 

  ! بی خبری از پا درم میاره

... رسیدن به در اتاق و سرک میکشه بیرون  پرستار کمک می کنه سرپا شم و خودش میره تا

  : صداشو می شنوم

  ... بیمارتون اماده س... آقا  _

من موندم توی اتاق و زمان می بره کسی که پرستار صداش کرده داخل ... خودش بیرون میره 

  ... میاد تا چهار چوب در... زمان میبره و در اتاق رو هل میده  . بیاد

! نگام میکنه ... راست راست جلوم ایستاده  ! وقتی می بینمش... یین دلم هری می ریزه پا

  ... نگاهی که. نگاهی که می تونم نگرانی رو توش ببینم 

... تو رو قران ... تو رو خدا هامون )) صدای خودم تو گوشم می پیچه ... نیم قدم عقب میرم 

 (( هاموووون.... هامون به من دست نزن ... نکن هامون 

  ... صدای نفس نفس زدنش...صداش تو مغزمه ... میکشم  جیغ

کنترلش ... چونه م می لرزه ... یه چیزی بیشتر ... شکل میت ؟ ... رنگ و روم ناپدید میشه 

  . دست خودم نیست

عقب  ... اونم وقتی که با چشمای درشت مونده از ترس بهش زل زدم... نیم قدم عقب میرم 
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 : تسلیم وار بلند میکنه و کف هر دو دستش رو سمتم میگیرهمیرم و هامون دستاش رو 

  ... آروم باش  ..آ .... پاییز ... پاییز  _

صدای قلبی که می خواد بیرون ... صدای به هم کوبیده شدن دندونام به همدیگه رو میشنوم 

 ... بزنه از جاش

وای پاییز .. پاییز ... من تنت رو می پرستم ) صدای هامون که جایی البه الی مغزم می پیچه 

  ... (بی قرارم میکنی لعنتی 

  ... صدای زار زدنم... صدای گریه م بلند میشه 

  : صدای هامون که با بیچارگی میگه

  ... هامونم...  ببین منو...  نگا منو پاییز  ...گوه خوردم  _

یه دیوونه که . من دیوونه شدم  ... می خواد جلو بیاد که جیغ میزنم... سکندری می خورم 

گنجایشش .. اعتمادم رو ؟ ساشارو ؟ .. آبروم رو ؟ .. غصه ی چی رو بخورم ؟ . تعادل نداره 

  !رو ندارم

 نم اشک توی چشمای هامون رو میبینم . میزنم تا وقتی پرستار ها داخل میان غپشت سر هم جی

! 

اونا می فهمه اگه یه ه تا پرستار از کنارش می گذرن و سمت من میان و یکی از سوقتی دو 

  ... جای کار می لنگه این لنگ زدن بابت همین مرد رو به روییه که بیرونش میکنه

  . هامون که بیرون میره دیگه جیغ نمیزنم اما گریه میکنم

گوشه  .از این همه بی حرکت بودن . بهم ارام بخش میزنن و من خسته م از این همه خوابیدن 

  ... رضا داخل میاد و میشه باز  و حتی نمی خوام پاشم که دری اتاق روی زمین نشسته م 

 ... اینو می فهمم.. عصبیه 

 :  بهم میرسه و میگه

... این بازی ها چیه ؟؟؟ ... مسخره ش رو دراوردی لعنتی ... مسخره ش رو دراوردی پاییز  _

  ... هان ؟

دلم می خواد نفسش رو ببرم و  ...دلم می خواد حنجره ش رو پاره کنم . صداش کم کم باال میره 

  : صدای هامون رو می شنوم که عصبی میگه
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  ! سرش داد نزن لعنتی _

رو به روی منه کنج دیوار کز کرده ایستاده و کمی خم شده برای نزدیک ... رضا محلش نمیده 

 : لب میزنه... شدنش به من 

داره و می خوادت این یابو  دوستت... همه فهمیدن خودت نفهمیدی ؟؟ ... دوستت داره احمق  _

 ! بازیا برا چیه

 ... رضا.. رضا  _

 : لب میزنم... بینیم رو باال میکشم ... خودش داخل نمیاد ... صدای هامونه 

 ! حالم ازت به هم می خوره _

یه ارسال  خرجش ... انگاری دلت نمی خواد ساشا بیاد بیرون .. چیه ؟ : رضا عصبی میگه 

  ! تحویل تیموری بدم فیلم که توی کالنتری

وحشی میشم که دمپایی پالستیکی که پرستار از پام دراورده و هنوز روی ... عصبی میشم 

 ... زمینه رو دست میگیرم و سمتش پرت میکنم

  ... آشغاااالی تویه  ...کثافته عوضی  _

ه و در اتاق تند باز میش  ... رضا دستش رو جلوی صورتش میگیره و دمپایی زمین می خوره

  ... هامون میاد تو

هامون تند عقب هلش میده و صدا ... دعوا کردن ... به قصد زدن .. رضا می خواد سمتم بیاد 

  : بلند میکنه

  ... چیکار میکنی تو ؟؟؟ هااان؟؟؟ دست روش بلند کنی دودمانت رو اتیش میزنم _

  : عصبی از کنار تن هامون منو نگاه میکنه و میگه... رضا سرخ شده 

 خوام می نباشه که ساشا  ...هار شدی که اینطوری واق واق میکنی ! .. اره ؟؟... هار شدی  _

  !میکنی غلطی چه ببینم

وقتی سمت در میره و با سرعت از اتاق بیرون ... ته دلم خالی میشه وقتی هامون رو هل میده 

میره باعث این بیچارگی ها یادم ... من انگاری یادم میره هامون کیه و چیکار کرده  ... میزنه

  ... هامونه

  ... هامون نذارش... نذارش : با گریه لب میزنم 
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 ... کنج همون دیوار لعنتی... من روی زمین ... هامون سرپاس 

 هامونی که موهای نیمه بلندش حاال آشفته روی پیشونیش ریخته بابت کلنجار رفتنش با رضا

  .. نگاه میکنهزیر بار چشمای غم گرفته ش به من  ...

  ... نذار... نذار بره لعنتی : بهم زل میزنه و جیغ میکشم  ... ه اینطور التماس کردنمب

  به خاطر اون التماس میکنی ؟؟؟؟: هامون خیره بهم لب میزنه 

زل میزنم بهش و چکه میکنه اشکم ... بی صدا هق میزنم از گریه ... این بار من نگاش میکنم 

 : لب میزنم... تا سرامیک کف اتاق از روی گونه هام 

  ... ! بابتش هرکاری میکنم _

  ... منی که برات کابوسم! باید زنه من شی تا زنده بمونه  _

به خاطر التماس از هامون از دیوار فاصله گرفتم و حاال عقب میرم تا تکیه ی دوباره م به دیوار 

  ... و خم شدنه پاهام و بغل گرفتنه زانوهام

 : ریز گریه میکنم و میگم... و بین دستام قایم میکنم صورتم ر

 ! میکنم زندگی کابوسم با...   با _

تا وقتی  ...شایدم بیشتر ... دقیقه  ۲۱ شاید... میبره زمان...  بینمش نمی  ...چشمام بسته س 

 ... کوبیدنش ... نه! در اتاق رو بستنش ... دور شدنش .. صدای پاهاش بیاد 

فکرم پیشه خودم انتهاش ... به ازدواج با هامون اگه ساشا زنده بیاد بیرون من راضی میشم 

  ... مرگه

! ...   با خودم میگم وقتی ساشا دیگه اون تو نباشه اون موقع مهلت زندگی منم تموم میشه

 !دیدنش حتی...  سخته برام هامون تحمل چون میگم اینطوری

 

 

* 

 

 (  زمان حال) 

  ... اما باز چشم باز نمیکنم... افتاب پشت پلکم اذیتم میکنه  نور... پلک هام بسته س 
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 : مامان هنوزم داره با رضا کلنجار میره

  ... دخترمو زور نکن رضا _

شکل همون ناپدری که این فالکت برنامه ی اون نبوده ، نقشه ... رضا با وقاحت حرف میزنه 

  ... ی اون نبوده

 کی می خوادش یکی رو که دست خورده س ؟... ها ؟؟؟ ..  کی میاد بگیره پاییز رو ؟؟؟: میگه 

...  

  ... اینطوری نگو رضا: مامان با گریه لب میزنه 

 بی رنگه..   همه چیز رنگ پوچی داره... جیغ نمیزنم و فحش نمیدم ... من اما پرخاش نمیکنم 

  ! رفتن بین از رنگه...  رنگی

... تا بریم دادگاه و ساشا تجاوز رو گردن بگیره ... یه ماهی گذشته تا نوبت دادگاه ساشا بیاد 

شکل یه ادمه سال خورده ی بی روح که منتظره مرگه و فقط می ... تو این یه ماه پیر شدم 

  ! خواد خیالش راحت بشه که ساشا طوریش نمیشه

 ذارهاما ترس نمی ذاره آروم باشه وقتی دیروز تیموری توی کالنتری گفته برام قرار مالقات می 

!  

دلم می خواد ببینمش اما نه وقتی می دونم تیموری شک کرده و می خواد بفهمه چه خبره ، 

  ! وقتی که از عمد قرار مالقات گذاشته

  : رضا میگه 

  باشه ؟؟... من بهشون میگم برای آخر هفته بیان برای خواستگاری  _

  ... پاییز مامان جان... پاییز : صدای مامان فرح میاد که میگه 

اش تر مونده و مدلم داره می ترکه برای مامانم که خیلی وقته چش... من ولی جواب نمیدم 

 ! خشک نشده و هنوزم یونس رو نفرین می کنه و قربون صدقه ی هامون میره

خیلی وقته  ! دوست ندارم چشم باز کنم.. من هنوزم دوست ندارم بلند شم ... ماشین ترمز میزنه 

  ! باهام حرف نمیزنه کسی کارم نداره و

  ! خیلی وقته منو رها می کنن به حال خودم و چقدر هامون این روزا شبیه قهرماناس

  مامان جان پیاده نمیشی ؟_

چشم ... من اشکام هنوزم بند نمیاد  ! صدای مامان شاید تنها صداییه که شنیدنش اذیتم نمیکنه
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  : بسته سری به عالمت نه تکون میدم و رضا میگه

  ... سر به سرش نذار فرح... ولش کن  _

اما ... اما  ... من تاریکی رو دوست دارم.   صدای زنگ تلفنش میاد . می فهمم که پیاده میشه 

  ! بیشتر دلم می خواد برای هیچوقت رضارو نبینم

  : اما صداش میاد که میگه

... خواین گردن نگیره ؟  ای آقا می... بله دادگاه تموم شد ... بله ... جانم جناب سرگرد ؟  _

  ! معلومه گردن میگیره کثافت کاریشو

  . چونه م می لرزه از بغض و از جایی که نشسته م بهش نگاه میکنم

 جوونه...  خوشتیپه  !نه زو سه قدم میره و با سرگرد حرف میپیاده شده و داره چپ به راست د

  ! جوونه سنش از بیشتر خیلی... 

  . عاشقه شریک بابام. قبل از بابا عاشق رضا بوده مامان قبال بهم گفته 

سمت منی که چشم باز ... انسان نیست که تند سمت ماشین برمیگرده ... رضا انسان نیست 

 !   کرده نگاش میکنم تا بفهمم سرگرد بهش چی میگه

 : با اخم و غضب بهم زل زده و میگه

و میبینه حالش بد میشه یه موقع من اون! ... شما که می دونین شرایط روحی خوبی نداره  _

دلیل نمیشه ... خب هرچی می خواسته اعتراف کنه کرده قربان ... بله ... بله ... نگران دخترمم 

 .. ! اونا رو رو در روی همدیگه قرار بدین

  ...می خواد ما رو رو در رو کنه و من نه تابش رو دارم نه توانش رو ... ته دلم خالی میشه 

  ... جون میدم زیر بار این ندیدن و خبر نداشتنما دارم ا

عصبی پیشونیش رو با دست دیگه ش مالش میده و مامان دل نگران نگاهش ... رضا کفریه 

  ... میکنه

  ... رضا چی میگه ؟؟؟... رضا  _

  : رضا به مامانم محل نمیده و عوضش میگه

  ... خدانگهدار! ... اونجاییم  ۵ساعت ... چشم ... چشم ... چه ساعتی ؟ ... بله  _

بازوم رو تو ... گوشی رو که قطع میکنه تند سمت ماشین میاد و در سمت منو باز می کنه 
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  ! چنگش میگیره و وادارم میکنه تکیه م رو از صندلی بگیرم

مامان بازوش رو میگیره تا با خشونت باهام حرف نزنه و اونو عقب میکشه اما رضا تکون 

صورتم کلمه ها رو  تو نشنوه مامان که طوری...  آهسته  !براق میشه تو صورتم نمی خوره و 

  : با خشم حجی میکنه

از االن میگمت که فردا گند نزنی به ! رشته کنی پنبه هام رو مرد نیستم گردن ساشا رو نزنم  _

  ! هرچی ساختم

 گیرم از دیدنه صورتشاونقدری از نفرت پرم که حالت تهوع می.... رنگ و روم به هم میریزه 

  ... حتی نگاهش! ... ز اجزای صورتش ا  ...

  ! محکم ولم میکنه و تنم چند سانتی عقب میره

 مامان با رفتنه رضا خودشو داخل ماشین میگیره و با صورتی که از اشک سرخ و خیسه میگه

: 

  ! پاییز جان... پاییز  _

  ... ن زور گفتنشیبه ا... به این راه رفتن محکمش  ...به رفتن رضا خیره م 

همین که همه حرفاش رو بذاره وقتی ساشا نیست بهم بگه چون ... روزای خوشی تموم شده 

  ! ساشا هوامو داشته

  ... همین که بهم نگه باال چشمت ابروعه چون اموال بابامو بخواد

  رسیدنهبه این به عرش ... منم شکل ساشا به این چرخش ایمان دارم ... زمین می چرخه 

 ... رفته  م زل زده م به راهی کههنوز و  ها فرش روی

  .. صدای بینی باال کشیدنش.. صدای فین فین مامانم میاد 

از کاری که باهام ... اما نمی تونم بگم بهش از رضا ! حس میکنم دست کم صد سالی پیر شده 

 یگه صالح منو می خوادکه رضا اگه چیزی م ... می ذارم تو خیال خودش خوش باشه... کرده 

..  

می ذارم خوش باشه و به مامان که سعی داره لباس چروک شده م رو با دستاش بتکونه تا 

  .. صاف بشه نگاه میکنم

 : میگم...  میلرزه م چونه و بشه خالی دیگه نیست قرار  ..چشمام خالی نمیشه 

  ! ببخشید _
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  ... میده تا چشمای بارونیمدست نگه میداره از وول خوردن و نگاهش رو سوق 

  : لب میزنه

چطور دلت اومد از دوست داشتنش سو استفاده کنی    .ساشا ... با من نه ... بد کردی پاییز  _

  بگی کاره اون بوده ؟ ها پاییز ؟؟

 : لب میزنم! بغض دار تر ... شکسته تر ... صدام خش دار تر میشه 

  ... دیگه دوسم نداره ؟؟؟ _

این  ... این خواهش رو... ؟ !مگه میشه این شیفتگی رو نفهمه ... نگام میکنه مامان فقط 

  ! ساشا میدونه بیخود کاری نمیکنی... ملتمس نگاه کردنم رو که منتظرم بگه این چه حرفیه ؟ 

... سرده  .. فقط نگاهم میکنه و تهش یقه ی بارونی که خودش صبح تنم کرده رو باال میکشه

حال و هوام امروز هوا یخه و دارم فکر میکنم فردا ساشا رو که دیدم چی  قد... خیلی سرده 

  ... بگم ؟؟؟

 

*  

با دو ... یه اتاق با در و دیوار و کف و سقفه توسی رنگ که یه میز فلزی وسطشه ! ... سرده 

  ! تا صندلی اینور اونور میز

  ! تر میکنهمحیط رو یخ و یخ زده ... انگاری فلز به این سرما دامن می زنه 

سرم پایینه و کمرم قوز ... دستام رو روی پاهام به هم گره زدم تا لرزششون رو ساشا نبینه 

  ... کرده

  ... اصال به پاییز نمیاد... به لباسای مارکم نمیاد ... این نشستن شبیه نشستنه همیشه م نیست 

صدای قدم زدنی رو پشت در  این که موهام رو ساده بستم و شالم رو ساده تر سرم انداختم و هر

  ! میشنوم انگاری برای چند ثانیه جریان خون توی رگ هام قطع میشه

 با حسرت... ساله شایدم بیشترم که عشق نوجوونیش رو قراره ببینه  ۶۱شبیه یه پیرزن 

 ...  بیشتر از له شدن و کتک خوردن... حسرت درد داره  !

صدای تیموری تو   ... م رو با دست دیگه م می کنملبم رو گاز میگیرم و از اضطراب پوست دست

 (  ...من گفتم خودت خواستی اونو ببینی ! عادی برخورد میکنی و میذاری حرف بزنه ) مغزمه 

تیموری فهمیده ساشا متجاوز نیست ، فهمیده که خواسته ! از اضطراب حتی گریه م بند اومده 
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رو به رو شدن با متجاوزش رو نداره خندیده رو در رو بشیم و وقتی رضا گفت دخترم توانایی 

  !  بود و جواب داده بوده ولی تواناییه بوسیده شدن رو داره

 من نگران ساشام... تیموری دنباله قاتله و من ! از کجا بوسه رو شنیده ؟ همونجا توی دادگاه 

  ! تند سر بلند کردنم و دیدنش... صدای پایین کشیدن دستگیره و باز شدنش !

دلم نمی خواد گریه کنم و گریه  ... هبانی که خونسرد کنار میره و ساشایی که از در داخل میادنگ

  ... تار ببینمش... دوست ندارم اشکا نذارن ببینمش ... خودمو نگه می دارم ! ... نمیکنم 

هر چند لباس توی تنش زشته و ته ... می خوام ذخیره کنم این تصویر رو ... صاف و شفاف 

  ! اونو بزرگ تر نشون میشهریشش 

ه قدم از قدم ک ... و خورده ای ساله حساب میشه که با دیدنم تب کنه ۲۱۱اونم همون پیر مرد 

 ... این آشفتگیم رو... بر نداره و ذخیره کنه این ظاهرم رو 

 در بسته میشه... سرباز از کنارش رد میشه و بیرون میره ... هنوزم جلوی در ایستاده 

  ... اخم کرده جلو میادساشا  ...

تا دستای دستبند زده شده ی جلوی  ... جلو میاد تا نزدیکیم و من نگاهم پایین سر می خوره

 : میگه خشن که نداره دوست رو نگاه  اون این... تنش 

 ! منو نگا _

 اخم داره... نگاهم رو به زور از دستبندی که دستاش رو حبس کرده میگیرم ... سربلند میکنم 

...  

  ! برو از اینجا: لب میزنه 

نگاهم دو دو  ... بلند میشم و رو به روش قد علم میکنم... گرفته ... هول شده ... با مکث 

تا سمت دیگه ی دیواری که کال آینه س و قطعا چند نفری از ... میزنه تا دوربین گوشه ی اتاق 

  ... اونور دارن مارو میبینن

باید ... دست بلند میکنه و زیر چونه م میذاره ... تصویر ساشا .. .اما توی اینه تصویره منه 

شیفته ! این کاریه که یه نفر با متجاوزش میکنه ... فرار کنی ... باید دور شی ... بترسی پاییز 

  ! تیموری داره میبینه... نباش 

  ! وم بشهسرم رو عقب میکشم تا این لمس چونه م تم ... تو دلم... اینا رو به خودم میگم 

من می خوام نجاتش بدم که با پت پت ... من ... نیم قدم عقب میرم ... ساشا بهم زل میزنه 

  : میگم... با ترس ... حرف میزنم 
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  ! به من دست نزن... به  _

نیم قدم جلو  ... اخم کردنش رو! ... من جا خوردنش رو به وضوح میبینم ! ... جا می خوره 

  ... این درسته... آره ... رو عقب میرم  میاد و من اون نیم قدم

 : لب میزنه... نا باور ... پوزخند صدا داری میزنه 

 ...خودتم باورت شد! ؟؟!این مسخره بازیا چیه  _

 : با پرخاش میگم..  نمی ذارم جمله ش تموم شه 

  !  تو ازدواجم رو به هم زدی.. تو  _

 که ای نقطه...  رو ساشا میاره تنگ هب که ای نقطه روی  !من دست میذارم روی ضعفش 

 ... ی ارامششانتها ، ساشا خط انتهای میشه

 هر دو دستش رو روی سرش میکشه... اب دهنش رو قورت میده ... دستاش رو بلند میکنه 

... 

حرکت سیبک گلوش رو حس میکنم ، اخم کرده لبخند کجی میزنه و ... از فرق سر تا پیشونیش 

  : میگه

 !می بافی به هم ؟داری چی  _

   ! دوستت نداشتم... دو : لب میزنم ... االن عصبی میشه ... عصبی میشه 

نگاه ترسیده م رو سمت آینه هل میدم که ساشا صدا بلند ... عوضی میشم ... بی رحم میشم 

  : میکنه

  ! به من نگاه کن _

ره ت رو می جوم از خرخ... فک نکن دستم بسته س پاییز : لب میزنه ...  سمتش برمیگردم 

  ! دوست نداشتن حرف بزنی

 می خوای باز بزنی ؟؟؟... می ... چیه ؟؟؟  _

وقتشه رها ! خشک شده آخه... ساشا زبونش رو بین لباش میکشه ... پاییزه لعنتی ... باز ؟؟ 

 : وقتشه نشونه بگیرم و صاف توی قلبش بزنم و میزنم... کنم تیر رو 

  ... دارم ازدواج میکنم.. دا  _

  ! میپیچه توی این اتاقی که برام شکل سرد خونه س... صدای پوزخندش این بار بلند تره 
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  ! زر نزن پاییز _

 ... ! به جونه سایه م: چشمام رو اشک پر میکنه و میگم 

گفته بودم شکل سایه ... خودم بهش گفته بودم ...سایه خودشه ... دلم می خواد بترکم  ...سایه 

   ! باشی خودم  شکل سایه ،... باشی باید دنبالم 

کی باور میکرد با ساشا دشمنم وقتی اسمش قسم راستمه و ... اگه می گفتم ساشا بد نمیشد ؟ 

  ! وقتی ساشا می دونه به جونه خودش قسم بخورم ینی راسته

با  ... میاد تا به من برسه و میرسه.. من هنوزم حواسم به آینه س اما ساشا تند قدم برمیداره

  ... محکم... دستاش یقه م رو میگیره و تکونم میده 

داره از بین دندوناش غرش ... عصبیه ...نه ... نه که بخواد کسی نشنوه ... ریز ... لب میزنه 

 : لب میزنه... میکنه 

وگرنه تا تهش پات وایسادم ... نفس بریدم که نذارم اون که لمست کرده خاطرت رو اذیت کنه  _

  ! رو به گند بکشی گور کندی واسه منزندگیت ... 

 : قطره اشکم سر می خوره و لب میزنم

  ! می خوام خوشبخت شم.. می  _

  : لب میزنه... این بار عصبی عقب هلم میده و به دیوار پشت سرم می خورم 

  !؟!تو حالیته چارچوبه تنت دنیامه و داری قلقلک میدی این حسو که چی ؟ _

 ... از دوست داشتن... از عالقه حرف نزنه ... ی دهنش می ذارم دست بلند میکنم و جلو

  : صدامو بلند میکنم

من ازت می ... من ... اصال اونا با تو مشکل داشتن منو کشتن ... اصال ... تو منو کشتی 

  .. هنوزم می ترسم... ترسیدم 

  ... هیچکس اونجا نیست! ... کمک : جیغ میزنم 

من اشک میریزم و خون گریه میکنه دلم اما ... صدامو پایین میارم .. .ناباور بهم زل میزنه 

 : میگم

منم ... تو برو دنبال زندگیت .. تو ... بهشون نگفتم تو کشتیش تا از عذاب وجدان نمیرم  _

  ! نمی خوام ببینمت دیگه... دنبال زندگیم 
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 : باز میگم... میبینمش ... پلکش می پره 

  ! مردنت خیالم رو راحت میکنه... گردن بگیر ساشا ...  میتونی بگی تو کشتیش _

تا انگیزه !  می گم گردن بگیره تا به لج بیفته با منو گردن نگیره .... بد میگم ... عوضی میشم 

 :نعره میزنه ... عربده میکشه .... بدم بهش برای زندگی کردن 

  ... خفه شوووو... خفه شو  ـ 

 : ساشا ولی صداشو پایین نمیاره... تا مامور تند داخل میان  چند.. در اتاق تند باز میشه

  ... خفه شو کثافت.. خفه شووو _

اون  ! منو نمیزنه... هرکدومشون یه دستش رو میگیرن و تموم مدت ساشا بهم دست نمیزنه 

چیزی که ساشا تو گوشم   ..من معبود زمینی ام ! یه پله پایین تر از خدا ... منو می پرسته 

  . ندهخو

من میام پاییز ... من برمیگردم پاییز : اونو میکشن برای بیرون بردن و ساشا عربده میکشه 

  ؟!؟!می شنوی ؟... خراب میشم رو زندگیت ... 

گردن ... زندگی کن ... بیرون بیا ... آره ... وقتی بهش خیره م ... ته دلم حرف میزنم باهاش 

اون نمی تونه نگه کاره خودش ... ساشا رو می شناسم من ... قتل رو گردن نگیر ... نگیر 

 ! نمی تونه کاری که کرده رو گردن نگیره  ... نبوده 

گریه م بند  ... می برنش و تیموری داخل میاد... نفری  ۱یا  ۳... به زور بیرون می برنش 

  ... نمیاد و تیموری خونسرده

ر خود نگهداری و اشک سرخ شدم دستاش رو توی جیب هاش فرو برده و به منی که از زو

 : نگاه میکنه و لب میزنه

  ! داری ازش محافظت میکنی _

  : تیموری لبخند کجی میزنه و میگه... فقط نگاش میکنم 

 ! بازی رو خوب بلدی دختر جون _

اونقدر خوب ... رضا خوب همه چیز رو درست کرده ... اون فهمیده و مدرک نداره ...فهمیده 

  ! توی خاطره... زیر خاک ... همه چیز که دفن میشه 

یه کابوس اضافه تر بین همه ی کابوس هایی که تا حاال ... نگاه ناباور ساشا برام شکل کابوسه 

  ! دیدم
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 : تیموری چشاشو ریز میکنه و لب میزنه

 !  حتی بهت دست نزد _

 من حالم خوب نیست... من   ..خودش قبول کرده ... خو : آب دهنم رو قورت میدم و لب میزنم 

! 

 

 

* 

  باشه مامان ؟... تو فقط بیا تو ... خب ؟ ... چایی ریختم  _

حتی ... همون شیشه ای کریستال ... نگاهم خیره س به نمک پاشه روی میز وسط آشپزخونه 

  ... من حس حرف زدنم ندارم... سر تکون نمیدم 

 : می شنومصدای شراره رو ... صدای پا میاد و کسی کنارم می ایسته 

  ... من خودم میارمش... زشته اومدن و شما اینجایی ... شما برو داخل  _

مامان بی میل و بی حرف از کنارم می گذره تا رفتن به سالن و شراره دستش رو بین کتفم می 

 : ذاره

  ... اگه بدونی هامون چقد شیک کرده به خاطرت... خواهری ... پاییز   _

می خوام ...از صبح با خودم امشب رو دوره کردم ... اینا اذیتم می کنه ؟ !؟ هامون ؟!خواهری ؟

  ... هامون تا آخر عمرش عذاب بکشه

  !میکشه ؟

  : بعید می دونم اما سر بلند میکنم و رو به شراره ای که با ارایش شیکش کنارم ایستاده میگم

  !برم لباس عوض کنم...  ـب _

من از صبح هرکسی از عوض کردن لباسام   ..راضیه لبخند پیروزی روی لباش می شینن و 

 ! برای امشب حرف زده گوش ندادم

  ! خودم میام: میگم ... شراره کمک میکنه سرپا شم و خودش حتی تا پشت در اتاقم میاد 

 ! هامون اب شد بچه... بدو : با رضایت سری تکون میده و میگه 
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ه به این مدلی بودنم عادت کردن و شراره از خیلی وقته هم... بی حالت ... فقط نگاش میکنم 

  ... کنارم می گذره و پایین میره

اما باز سه بار  ... زندان محدودیت داره.. ساشا چند بار زنگ زده بود ؟ ... من میرم تا اتاقم 

کلید رو ... ساشا اما بچه نیست ... مامان دست به سرش کرده بود... از صبح ... زنگ زده بود 

 ! می چرخونم ، یه بار نهتوی قفل 

از با  قفل میکنم درو برای اینکه نیاد و می دونم حرف از منه ، از ازدواجم و .... سه بار 

  !  و دعای خیر برای خوشبختیم مزندگی کردن نهامو

صدای خنده های خودم برام .... ! لبه ی اون میشینم...  به جای کمد راهم رو کج میکنم تا تخت 

  ! ر نبود به این جا برسیمغریبه س ، قرا

من برای بچه هام اسم انتخاب کرده بودم ، من برای بقیه ی روزای زندگیم با ساشا برنامه 

  ! ریخته بودم

نمی خوام باور کنم و به تیغی که روی عسلی گذاشته ... نمی خوام باور کنم همه چیز تموم شده 

 ! شده زل میزنم

سخته  ...ترس ته دلم می لرزه ، می خوام بگم راحت نیست یعنی به تیغی که خودم گذاشتم ، از 

  ! اونقدر سخت که وقتی دست بلند میکنم انگاری که انگشتام روی ویبره باشه... 

  ... تیغ رو میگیرم و حس میکنم سری فلزش به همم میریزه... همونقدر لرزیده و ترسیده 

  ...رو تا چند روز زخم کرده بود صدای جیغ هایی که حنجره م ... صدای ساشا پاک نمیشه 

 ... پایینی داماده همون زدنه نفس نفس صدای

قراره چند بار ... شیگیم و من متنفرم ازش یدامادی که قراره به جای ساشا بشه همراهه هم

  دیگه صدای پر از شهوتش رو ، پر از هوسش رو بیخ گوشم بشنوم؟؟؟؟

دیدنه هر روزه ی هامون بعد از امشب فکر لبه ی تیزش رو روی رگم می ذارم و وقتی به 

 ! میکنم تیغ رو می کشم

 اونقدر می سوزه که چهره م درهم میشه و دلم نمی خواد گریه کنم... مچ دستم می سوزه 

  ... حتی دیگه به دستم نگاه نمی کنم و به پشت روی تخت می افتم !

یه بافت اسکاتلندی البه الی  موهام رو شیرین درست کرده ، همون موقع که روی مبل نشستم ،

  !  موهای باز مونده و پریشون مونده م

سقف اتاقم خراب شده انگاری ، مامان فرح امشب ... فرق بافت ها رو با هم نمی فهمم 

فکرم همه جا پر میگیره ، همه جا پر می زنه و دستم خیس میشه و زیر ... ؟ !؟!خوشحاله 
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  ... باسنم روی تخت خیسی رو حس میکنم

ساشا گفته بود دنیام رو رنگ ... رنگ خون ! میفهمم که االن ملحفه ی سفید روی تخت قرمزه 

  ...هر رنگ جیغی که از شادی میاد ... سرخابی ... قرمز ... می زنه ، نارنجی 

خیره م به سقف و نگاهم گاهی تار میشه و اشک از شقیقه م راه می گیره تا ال به الی موهام 

 ! همون بافت اسکاتلندیال به الی ... 

 زشته...  شدا دیر پاییز:  میگه که صدایی  ...کم ... گاهی یواش ... صدای شراره رو میشنوم 

 !؟!؟ میشنوی پاییز...  پاییز... 

تهش صدای  ...بعد تند و تند ... اول با مالیمت و بعد ... صدای دستگیره ای که باال پایین میشه 

 : همین باالی پله بلند میگه... نگران شراره که از همین جا 

 ! در اتاق پاییز قفله جواب نمیده... هامون ... بابا ... درقفله  _

چقدر سر و ... لعنتی ... صدای هامونی که نگرانی اونو به خش انداخته ... صدای تند دویدن 

  ! صداس

  ! پاییز مرگ من باز کن... پاییز باز کن ... پاییز  ـ  هامون 

خودش  ! است بود با همه ی بی جونیم بلند میشدم و بازش میکردم تا مرگش رو ببینمقسم اگه ر

  ! احتماال نه... نه ... می دونه چقدر نفرت دارم ازش ؟ 

اونقدر سرد که چشمام رو روی هم می ذارم و ... سرده ... در کوبیده میشه و من یخ میکنم 

  ! نمی فهمم چی میشه و چی می گذره

 

*  

  ... هامون...  ؟ هامون شنوی می....   !ای بری خونه ؟نمی خو _

  ! دست از سرم بردار هما: صدای خسته و مردونه ای که لب میزنه 

دختر نیست  ... دختره دست خورده س... سر عقل بیا : باز صدای هما رو میشنوم ... ؟؟   هما

  ... اصال برای همین خودشو کشته و تو باز داری... 

 ،  نذار سنگینی این اتفاق رو سرت خراب شه... خفه شو هما : هامون که میگه صدای کفری 

 !؟ باشه

این میشه غمگین ترین اتفاق ! ... من زنده م ... صدای پاشنه های کفشی که دور میشه و من 
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  ... اشک ریختن داره... من زنده م و این زنده موندن گریه کردن داره ... ممکن 

صدای مردونه ی شکسته ای که نزدیکیم لب ... و میشنوم صداشو چشم بسته پلک میزنم 

 :  میزنه

  ! پاییز... پا  _

من  ...یه صدای بم و مردونه ای که می لرزه و من ... رگه هایی از بغض ... صداش خش داره 

 ! دیوار بیمارستان رو میبینم... چشمام بازه حاال ... سرم رو کج می کنم 

 خوام نمی! ...  ببینمش ندارم دوست بفهمه خوام می...   رده کشیدنپنجره ای که پشتش رو پ

  : میگه اما فهمیده...  ببینمش

  !انقدر سخته دوسم داشته باشی ؟ _

نمیسوزه و دوست ... اما دلم براش نمی سوزه ! هامون عاشقه ، یه عشق بد ، یه آدم بد 

  ! داشتنش سخت ترین کاریه که می تونم بکنم

نمی ذاره با این همه درده ! از این که نمی ذاره این روزا تموم بشه ... شاکی ام از خدا هم 

  ! تلنبار شده خاک بشم ، دفن بشم ، بمیرم

.. چطور به دستت میاوردم اگه حرومزاده بازی در نمیاوردم پاییز ؟ : هامون باز به حرف میاد 

 !؟!چیکار میکردم لعنتی ؟.. ها؟ 

صدای  ...صدای باز شدن در اتاق میاد ... قط به همون پنجره خیره م ف... حتی گریه م نمیاد  

  ... تخت رو دور میزنه... قدم های اروم کسی که جلو تر میاد 

باند پیچیده شده دور مچم رو ... سرم رو چک میکنه ... یه دکتر اخم کرده که بهم نگاه نمیکنه 

  : نگاه میکنه و میگه

 ؟!؟!اره می دونی قتل با قتل فرق ند _

 خودش حالش خو: هامون میگه  ؟!!که قاتل خودمم ؟... می خواد چی بگه ؟ .. بهش زل میزنم 

...  

تاوانه بی فکری شما رو باید کسی دیگه بده : دکتر اما اخم کرده به هامون نگاه میکنه و میگه 

 !؟

  ... کی گفته بیا... چی داری میگی ؟ : شاکی میگه ... هامون از جا بلند میشه 

  : دکتر شاکی تر ، عصبی تر جواب میده
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 ! به هیچکس دیگه رحم نمیکنه... آدمی که به بچه ی خودش رحم نکنه  _

  !چی میگی ؟: شکل هامون که می گه ... نمیفهمم چی میگه ... می خوام خودم رو باال بکشم 

  ... کیه میدمزن سمت منی بر می گرده که از درد مچ دستم چهره م لوچ شده و به تاج تخت ت

  : نگام میکنه و میگه

اینکه خودت رو بکشی مختاری ، ولی اینکه بخوای جای بچه ت تصمیم بگیری که بمونه یا  _

  ! تو انسانی ، پس شکل یه انسان رفتار کن! ... مختار نیستی ! نمونه ، نه 

... عینه جون کندن ... آهسته ... لب میزنم ! ... ؟!بچه ی من ؟... ؟ !!بچه م؟... ماتم میبره 

  ... !؟!بچه ... ب : لب میزنم ... عینه جون دادن 

میکنه و البه  دتاش رو بلنهامونه رنگ پریده که دس... برای اولین بار سمت هامون برمیگردم 

  ... الی موهاش میکشه

  .. تو آرو.. تو ... ببین : سمتم برمیگرده و میگه 

باید فوران کنم و با گریه ... یه آتش فشانم که باید  شکل! ... من ولی نمی تونم اروم باشم 

  : میگم

  .... !؟!هامون من ؟.... ؟!؟!من ؟... میگه بچه دارم  _

  ... اشتباه شده... وایسا تو : هامون نفس عمیقی میکشه 

 ! به واکنشه ما نگاه میکنه... دکتر گیج و گنگ به ما 

  ... تو... هامون تو ... به زندگیم ... گند زدی به من : من ولی پر بغض میگم 

  : هامون تند و تند شروع میکنه حرف زدن

  ... من یه گوهی خوردم که پاش هستم... من پاش ایستادم ... عقد میکنیم  _

 میکشم تو صورتم تا اشکام پاک بشن... همون دسته تیغ کشیده ، بریده رو .. دست بلند میکنم 

می شنوی ؟؟؟ ... من ازت متنفرم .. من : میگم ... م و میرسم نمی خوام ضعیف به نظر برس ...

  چیکار کردی باهام لعنتی ؟؟؟... ازت متنفرم ... 

  .. دکتر جلو میاد و سعی میکنه دستم رو پایین بیاره

من  ! خواستم بکشمش... دکتر راست میگه ... من قاتلم ! من االن یه نفر نیستم ... من بی تابم 

  ... شکله اون عوضی نیستم... من شکل هامون نیستم ... ستم من نمی دون... 
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  ... اروم باش... خانوم  ـ  دکتر 

  ... هامون نمی خوام ببینمت... نزدیکم نیا لعنتی ... نیا : هامون یه قدم جلو میاد که میگم 

  ... پاییز... پاییز باشه ... خیله خب : لب میزنه ... هامون دو قدم عقب میره 

  ! فعال برو بیرون... برو بیرون :   کالفه سمت هامون برمیگرده دکتر

دکتر لبه ی تخت رو به من میشینه و مالیم دستم رو ... هامون عصبی بیرون میزنه از اتاق 

  ! نگه داشته

 : اما حرصی تر لب میزنم... با نبودنه هامون از التهابه من کم میشه 

بگو ... بهش بگو نیاد   !من عوضی نیستم ... نیستم  من قاتل... من ... بهم تجاوز کرده  _

  ! نباشه

گرفته میشه از این پیش داوریه ... مگین میشه غدکتر ... ه میزنم و خواهش میکنم من ضج

  : احمقانه و میگه

عین ... بچه زنده س ... زنده س گلم ... من معذرت می خوام ... من ... متاسفم عزیزم  _

  ! خودت حالش خوبه

  : میگم... با همین حاله بد ... با همون چشمای سرخ ... گاش میکنم ن

  ! من حالم خوب نیست... من  _

 

* 

  ... مامان... ما  _

الهی عذاب خدا رو ... الهی روحش تو ارامش نباشه ... باباش اون یونسه از خدا بی خبره _

 ! تحمل کنه

  ... دستش مونده منو می ترسونه سرمی که توی! ... با مشت به قفسه ی سینه ش میزنه 

به قفسه ی سینه م  دم چونه... من روی صندلی کنارش نشسته م و سرم رو پایین می ندازم 

  ! چسبیده و رو ندارم سر بلند کنم

از دیروز که اینو شنیده  ! دعواش میکنه و سعی میکنه آرومش کنه... رضا سمت مامان میره 

  ... رستانفشار جا به جا شده و اومده بیما
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... از جام بلند میشم و بیرون میزنم از اتاق ... ازش خجالت میکشم ... من نمی تونم صبر کنم 

  ... داخل نیومده... هامون تکیه به دیوار رو به روی در مونده 

خسته ... می ترسه بالیی سر خودم بیارم  ! نزدیک نیومده... این دو روز همیشه بوده اما دور 

  ! دن باهاش ، از فحش دادن بهشم از دعوا کر

 ۷بچه ی  ...خسته م و فقط نگاه پر از نفرتم رو بهش می دوزم و دستم رو به دیوار تکیه میدم 

  ! بزرگ میشه... هفته ای که داره رشد می کنه 

دلم بچه ... یه مدته ُمرده ... ساله که یه مدته تحصیل رو ول کرده  ۱۱یه مادر ... من یه مادرم 

  !خواد و این بار به ُمردن فکر نمیکنمرو می 

  ... دلم نمیاد از کشتنش حرف بزنم...من قاتل نیستم 

  ! پاییز: کنار همین دیوار راه میرم و هنوز لباس بیمارستان تنمه که صدام میزنه 

ولی جون  ...ولی ... دعوا کنم ؟ ... بزنم ؟ ... دارم فکر میکنم فحش بدم ؟ ... صبر می کنم 

  .. رو به روم... حتی سمتش برگردم که دورم میزنه ندارم 

  ... نُکِشش! پای جفتتون ایستادم : لب میزنه 

  ! نگاه کردنت حالمو بد میکنه: من اما لب میزنم 

 ... م نکننگا  _

اون چهره ی جذابه چند وقت پیش حاال پیش چشمم یه منفوره حال به هم زن ... بهش زل میزنم 

  ! انگیزه به تمام معنایه نفرت ... میاد 

نزدیکت ... محرم باشیم ... عقد نکنیم ...  میشه پاییز ؟... باشید ... فقط باش : لب میزنه 

  ... جدا باشیم... اصال یه طبقه ی جدا می ذارمت ... نمیشم 

هرچی بخوای به ... هوم؟؟؟ ... رضا رو دیگه نمیبینی : لب میزنه ... آب دهنم رو قورت میدم 

  ! ی ریزمپات م

  می خوای چه بالیی سرم بیاری دیگه ؟.. می  _

به رضام  ...با صابر حرف میزنم ... هیچوقت ... به مرگه خودت بهت نزدیک نمیشم : تند میگه 

منتظر می مونم تا ... صبر میکنم ... اگه خطا رفتم بذار برو ... صیغه می خونیم ... میگم 

پاییز قسمه جونه ... بهت نزدیک نمیشم  نخوای خودت وقتی تا  من...  من  ...خودت بخوای 

  ! تو آخرین قسمه برام
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شاید نذاره بچه ... مامان دق میکنه ازدواج نکنم ... ؟ !چند بار تکرار میکنه نزدیکم نمیشه 

  !تن بدم ؟... دنیا بیاد 

دوسم  ... جونه منو..  هامون قسم خورده ...  هروقت بخوام میرم ... عقد نیست ... صیغه س 

   .... شک دارم! ... داره ؟

 : فهمیده که لب میزنه ... نگاه شک دارم رو می بینه و می فهمه که دو دل شدم 

 ! از این به بعد نزدیکت نمیام ... ـ دست درازی اگه کردم فقط واسه داشتنت بود 

! تا قبل از اون روز هیچوقت بهم بد نگفته ، هیچوقت بهم دست نزده ... بینیم رو باال میکشم 

 ! تا وقتی که خودم بخوام ... می خواد باورم بشه از این به بعدم کاریم نداره 

 

* 

 

 (  سال بعد ۳ )

 

  ! باید اینطوری بکشی... ببین  _

... غذ سفید نگاه میکنه و باز کار خودشو میکنه با دقت به کا... مداد زرد رو از دستم می قاپه 

  ! هیچ کدوم رو مرتب رنگ نمیزنه

مخصوصا وقتی سرش رو توی دفتر خم میکنه و اون موهای بلند ... لبخند میزنم بهش 

 ...آویزون میشن ... خرگوشی بسته شده ش تاب می خورن و از روی شونه ش رد میشن 

 (نقاشی میکشم تو بگو قشنگه ! ) گشنگه  تو بگو... نگاشی می ِچش م : میگه 

  ! خیلی هم قشنگه: لبخند میزنم و میگم  

جلو میرم تا نرده های طالیی رنگ ایستاده و پایین ... از جام بلند میشم ... راضی لبخند میزنه 

  ... رو نگاه میکنم

به مادرش ... مادر هامون اخم داره و هامون داره با ماشین حسابش چیزی رو حساب میکنه 

 : از همین جا صدای مادرش رو می شنوم..  محل نمیده 

  .... ببین دو ساعته من اومدم نیومده پایین... این زن ، زن بشو نیست  _
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به اون ... اومدی پسرتو ببینی : هامون برگه های دستش مونده رو ورق میزنه و لب میزنه 

  ! چیکار داری

  ! غفرهللا انگار خداست براتاست: مادرش با تشر و دلخوری میگه 

  ؟!حله ... خداست برام : هامون سر بلند میکنه و لب میزنه 

  ... دعوت بودین! ... خواستگاری هما هم نیومد  _

  ! باشه بخواد که باباشه نه...  شه ننه نه...  ندیده صالح  :هامون حاضر جوابی میکنه 

  ... نمی خواین دست به کار شین ؟... چی؟ بچه : مادرش نمی خواد کوتاه بیاد و باز میگه 

  ! یکی بسه: هامون بازم نگاش نمیکنه و میگه 

خودش رو جلوتر میکشه تا مثال یواش تر باهاش حرف بزنه ... مادرش زبون به دهن نمیگیره 

  : و میگه

 .... می خوای بچه ی یکی دیگه رو _

رو از روی چشماش برمی داره و عصبی عینک قاب مشکیش ... هامون تند سر بلند میکنه 

  : روی میز پرت میکنه

 ... اومدی سر بزنی یا زندگیم رو خراب کنی ؟.... ای بابا ... ای بابااا  _

رم تا کنار  می و گردونم برمی رو ازشون  ...نه کاراشون ... نه حرفاشون ... برام مهم نیست 

منو یاد همه ی قشنگ ... لبخند میزنم  هربار که می بینمش انگاری روحم تازه میشه که...  لنا

 ! هایی می ندازه که خدا می تونه آفریده باشه 

 عین اون چتری های خوشگلش که صورتش رو گرد تر کرده... عین لپای تپل و سفید رنگش 

!  

بی هامون قبول ... اون از منه ... نفس کشیدنش رو ! ... فقط بزرگ شدنش رو ببینم بسه 

  ! لی وقته پیش تا حاال گفته هر چی من بگممیکنم و هامون خی

کی جز ... یکی از پله ها باال میاد ... طول میکشه تا صدای پا بیاد ... باز با لنا مشغول میشم 

  .. !هامون ؟

میاد تا کنارمون و من کفش های برق انداخته ش رو ... سر بلند نمیکنم برای نگاه کردنش 

  : میگهکنارمون ایستاده و ... میبینم 

  ... !؟!؟ میکشی چی...   لنا _
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ولی من ... هربار جلوی من سعی می کنه بهم بگه لنا رو قبول کرده ....  با لنا حرف میزنه 

خیلی وقته پیش گفته ... اون دوست نداشتنه دخترش رو .... اون سردی رو ... حسش میکنم 

نفرتم از هامون بیتر می افتم و  بود لنا رو دوست نداره چون من با هربار دیدنش یاد اون شب

 ! اون خودش می دونه ... میه 

 کشیدنت نفس برای دلیل بهترین تونه می یکی های خنده کنی حس شده حاال تا...  خنده می  لنا 

  !!؟ باشه

گشنگ ( میگه)مامی میجه ...از اینا : لنا با ذوق برگه ش رو بلند میکنه و سمت هامون میگیره 

 (رنگ کردی قشنگ )رنگ کلدی 

  : لبخند داره و میگه... هامون روی پاهاش میشینه 

  !  مامی درست میگه _

  ... ! پاشو بریم خونه مامان فرح... پاشو عزیزم : لنا سرش رو پایین میندازه و هامون میگه 

رو به لنایی که انگار  هامون ولی منو نگاه نمیکنه و... این بار منم به هامون نگاه میکنم 

 : هامون رو نشنیده میگه صدای

 ! برین خونه ی مادرت خیالم راحت تره... تنها خونه نباشین ... امشب حمل داریم  _

دلشوره ی  ! امنه نا جا همه  ...همیشه وقتی قراره بار بزنن ... حرف سری تکون میدم  بی 

لنایی که هنوز سوای  ...این کثافت کاری ها هم پیرم میکنه سوای جای خالی یکی توی زندگیم 

  ! به هامون نمیگه بابا

  ! هامون بی روحه... انگار لنا رو دوست داره چون از منه ! برای هامونم مشکلی نداره 

 

* 

 ؟!فرح لیست مهمونارو نوشتی ؟ _

مامان لیوان آب پرتقالی که برای لنا درست کرده رو رو به روم روی میز می ذاره و من روی 

  ... نشسته می بوسمسر لنا رو که روی پام 

 !چند بار بگم نوشتم ؟... ای اقا تو که پدر منو دراوردی : مامان شاکی سمت رضا برمیگرده 

 : رضا خندون دستاش رو به هم می کوبه و میگه

  ! می فهمی شوهرت چه کرده... وقتی زندگیمون از این رو به اون رو شد  _
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 وستت بپرسی لباسامون آماده س؟زنگ زدی به د: مامان سمت شیرین می ره و میگه 

 ... زل زده به رو میزی روی میز و داره ناخن هاش رو می جوه... شیرین حواسش نیست 

شاکی به مامان نگاه میکنه که مامان ... مامان زیر دستش می زنه و شیرین از جا می پره 

  ! نخور اون یه م ن چرک رو:میگه 

 ! بازاره زرگر هاس... خونه نیست که : شیرین کالفه بلند میشه 

 رضا که و برمیگرده رضا سمت شاکی مامان  ...حسش میکنم ... شیرین رو به راه نیست 

 ... بی شوهری مغزش رو پاشونده خانومم... ولش کن :میگه 

خیر باشه رضا : همزمان میگه ... مامانم سمت سینک میره و آب میوه گیری رو آب میکشه 

  ! با دمت گردو میشکنی...

رضا جواب ...لیوان رو می خواد نگه داره که من براش نگه می دارم تا بخوره ... لنا خم میشه 

  ... میده

... نا خالصی نداره فرح ... بعد از چند سال تونستم با یه تولید کننده ی خوب قرار مدار بذارم ـ 

که ... جنساشون من کل دار و ندارم رو قمار کردم پای ... جنسام دو برابر قیمت فروش میرن 

  ! امشب که معامله جوش بخوره و جنسا بره انبار سر تا پات رو طال میگیرم... بگیرم 

از ته دلم دعا میکنم  ! اون از این کار و کاسبی خوشش نمیاد... مامان فرح سری تکون میده 

  ! رضا تیرش به سنگ بخوره و به خاک سیاه بشینه

 !؟ شدی کشری صابر با باز  :مامان فرح میگه 

... باشه  سلیطه هرچقدر زنش  ... مخانو نخور رو ش غصه تو  ...معلومه که شریکم  _

  ! شوهرش از اوناس که رفاقت باهاش سیبیلت رو چرب میکنه

اونقدر خوشحاله که به این پوزخند محل نمیده و ... پوزخندی میزنم و رضا سمت من برمیگرده 

 !!تو چی می خوای بگیرم برات ؟... آقاجون لنااااا عزیزه : رو به لنا میگه 

 (لواشک ! ) یه هواشکه بزرگ : لنا نخودی می خنده و لب می زنه 

  ! ای به چشم نوه ی خوشگلم: رضا از ته دلش می خنده و میگه 

سال پیش تا  ۳من از همون ... نه دل به دلش میدم ... نه محلش میدم ... نه نگاهش میکنم 

جز روزی که ازش در رابطه با ساشا پرسیده بودم و گفته بود زندان ... م حاال باهاش حرف نزد

وقتی من شاکی نبودم فقط از لحاظ عمومی جرم مقصر شناخته ... براش چند ماه حبس بریده 

  ! شده
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با فرح ... دنیای من خالصه میشد با لنا  ... گفته بود دیگه سراغ ساشا رو نگیرم و نگرفته بودم

  ! همین... 

 : رضا با همون چهره ی با نشاطش از آشپزخونه بیرون میره و مامان سمت من برمی گرده

  ... نمی خوای اخماتو باز کنی ؟ _

برای مهمونی اخر : مامان میگه .... باز خم میشم و روی سر لنا رو می بوسم ... چیزی نمیگم 

 !؟!عاشقه چیه تو شده  نمیفهمم هامون... زشته اینطوری ... هفته ی بابات برو ارایشگاه 

  ! اون بابای من نیست: لب میزنم 

 !از همه ی حرفام همینو شنیدی ؟ _

داره شکلک های عجق وجق در میاره و ... حواسم به دست لنا مونده ... به مامان نگاه نمیکنم 

  ! اگه نمی خواد ، بذاره بره: میگم 

حواست  ... دونی که اینطوری میگیقدر نمی .... قدر نمیدونی : مامان نچی میکنه و میگه 

  ! محل سگ نمیده بهشون! .... هست چند نفر میمیرن براش ؟

از چیزی خبر نداره که اینطوری ... بهش زل میزنم ... توی سکوت ... این بار سر بلند میکنم

  ! توقع داره اندازه م باشه! ... میبره و می دوزه و توقع داره من تنم کنم 

 !؟!میشه؟! ... زندگی خودم بسوزم بذار تو : میگم 

این بار   ... به حال خودم... خیلی وقته رهام کرده ... اصرار نمیکنه .... ساکت بهم زل میزنه 

 !؟!رفتی پیشه دکترت ؟: سوال میکنه 

 ! میگه تو نمی خوای خوب شی: لبخند کجی میزنم و میگم 

... صدای آیفون میاد ... ه و ناله خسته م از گری... مامان بازم اشک چشماش رو پر میکنه 

بیرون میزنم از هوای آشپزخونه ... صدای جیغ جیغوی دختره شراره و من لنا رو بغل میگیرم 

 ! که بوی ترحم میده

 

*  

 

 ... شاینی بذار زمین بچه رو: شراره کالفه میگه 
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که با زحمت لنا حواسم به شاینی مونده ... فنجون قهوه م رو بلند میکنم و مزه مزه ش میکنم 

  ... بذار بازی کنن: رو بغل گرفته و میگم 

  : لب میزنه.... شراره پوفی میکشه و سمتم برمیگرده 

  ... ! گفت هرچی تو بگی... من به هامون گفتم ... برای آخر هفته منصور میگه بریم کیش  _

  ... بهتون خوش بگذره: تند و بی فکر لب میزنم 

... پوسید تو اون خونه ! ... ؟!شوهر بیچاره ت چه گناهی کرده آخه ؟ اون: شراره اخم میکنه 

  ... چرا هی خودتو میکشی ؟

اما صدای اون نفس نفسه آغشته به ... شاید باورش سخت باشه ... آب دهنم رو قورت میدم 

  ... هوس هنوز بیخ گوشمه و پلک میزنم

ببخشید ... پاییز : هول میشه و میگه  شراره... سرم تیر میکشه و دستم رو به سرم تکیه میدم 

  !؟!؛ پاییز خوبی ؟  خواهری 

من پرم از ! ... من از شنیدن اسم هامون عقم میگیره ... پلک هام بسته س و سر تکون میدم 

 ؟!؟!نفرت و حاال هامون گناه نکرده ؟

  ! شاینی سرما نخوره... لباس گرم بردار ... ل : لب میزنم 

 که غمگین لبخند یه...  میزنم لبخند! ...   من تکیه میدم به مبل... و من  شراره بهم زل میزنه

 ! میکنه خنثی اونو چشمام غمه

شراره دیگه چیزی نمیگه و مامان یکی از ... اینو همه فهمیدن ... شراره اینو می فهمه 

  !برای مهمونی اینو بپوشه خوبه ؟: پیراهنای رضا رو دست گرفته و میگه 

  ؟!کو تا آخر هفته ؟... فرح جون : شراره شاکی میگه ... برمیگردیم  هر دو سمتش

می گه چون می خواد دار و دسته ی فتح ... واال بابات انقدر گفت و گفت که من استرس گرفتم _

دعوت نامه ها رو هم از همون ... هللا خان اینا رو هم بگه بیاد باید جشنه باشکوهی باشه 

  ! دیروز پخش کرده

  ! اینو که دیگه میای: رو به من میگه  شراره

بچه م هامون برا تو خونه که زن ... باید بیاد ... میاد : می خوام حرف بزنم که مامان تند میگه 

  ! خودم میرم دنبالش و میارمش! نگرفته 

 باید حتما اینطوری باهاش حرف زد که گوش بده... دمت گرم فرح جون : شراره خندون میگه 
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!  

  ... آرایشگاه و این چیزا نمی رمااا: میزنم به این بحثشون و میگم لبخند 

اینطوری بیا شکل بچه مدرسه .. اره : مامان فرح شاکی پیراهن رو روی مبل می ندازه و میگه 

  ... ای ها بشی

 شد ۲۱ساعت ! ... ؟!چرا دیر کردن اینا ؟: سر بلند میکنه و به ساعته روی دیوار نگاه میکنه 

! 

کوشین : موقع صدای گوشیش بلند میشه و مامان تماس رو وصل میکنه و در جا میگه همین 

  ... ساعت رو... شماها اقا رضا ؟ 

کجا ! ... ؟!کی ؟... خدا مرگم بده : دل نگران و دل آشوبه میگه ... حرفش نیمه می مونه 

  !؟!بردنش ؟

منی که به شاینی نگاه ... منم این وسط تنها کسی که خونسرده ! شراره هول از جا بلند میشه 

بحث اونا ! شونه بگه خونه  جای و نگه ش  رو خ تا بده یاد لنا به میکنه سعی داره  ،  میکنم

  ... برام جذاب تره

 ... هامون رو بردن بیمارستان: حتی وقتی که مامان تلفن رو قطع میکنه و رو بهم میگه 

  ... مامان بیشتر... تره شراره نگران ... من اما پرم از بی تفاوتی 

 ! تا خورده کتکش زدن... میگم چند نفر ریختن سر هامون ! ... ؟!شنیدی ؟: مامان باز میگه 

  ! زنده س : لب میزنم... خونسردم 

شراره به ... مامان جا می خوره  ... این زنده گفتنم بدتر از هر جمله ی نفرت انگیزه دیگه س

 ... ؟؟  کدوم بیمارستان: جا لباسی و میگه  میره تا... هول و وال افتاده 

از هر حسی   ...من خالی ام ... من هنوزم پا رو پا انداخته زل زدم به فنجون خالی توی دستم 

 ... هر حسی که بهم بگه باید نگران شوهرم باشم... 

خوای جلو می  ... توام میای با ما: بازوم رو میگیره و از جا بلندم میکنه ... مامان جلو میاد 

  ... االن همه اونجان.. خانواده ش سر افکنده بشه ؟؟؟ 

 : مانتوی روی آویز رو میاره و سمتم میگیره... شراره باهاش هم دستی میکنه 

 میشه ؟؟؟... جلو مردم حداقل خود داری کن ... خب ؟ ... پاییز قربونت برم ابرومون رو نبر  _

...  



 
 کوثر شاهینی فر: به قلم  "پاییز یخ زده"رمان 

 

1001ROMAN.IR 125 

 

 رمان سایت هزار و یک

  : میگم.. مقاومت ایستادم خودش مانتو رو تنم میکنه و من بی 

  ... بگم نمیام گوش میکنین ؟؟؟ _

تو خونه بمونی ترسناک تره : شراره دکمه های مانتوم رو می بنده و مامان شالم رو دستم میده 

 ! دل نگران میشم نیای... معلوم نیست کدوم اوباش ریخته سره هامون ... 

ی خواد من باهاش برم و برای این رفتن به م! انگار داره با بچه حرف میزنه ... الکی میگه 

  ! همه چیز چنگ میزنه

 و بغلمه لنا...  میشیم شراره ماشین سوار...  میزنم بیرون خونه از دنبالشون  خنده م میگیره و

 ! کنارم شاینی

! ... نکنه بدبخت بشیم فرح ... خوش خوشانشون بود که ... نگفتن چرا ؟ : شراره می پرسه 

 ! همه چیزشون رو ریختن وسط برای امشببابا گفت 

  ! باد آورده رو باد می بره: مامان از اضطراب سکوت کرده و من لب میزنم 

چند سال  ... این جمله رو من نگفتم.. کسی چیزی نمیگه و از پنجره بیرون رو نگاه میکنم 

که میگفت پوله بی  ساشایی..  ؟ ساشا جز بود عزیز کی! ...  گفته بهم کرده عزیز یه  پیش

  ! زحمت موندنی نیست

حتی اگه از گشنگی بمیرم ... دعا میکنم دارو ندارشون رو برده باشن ... انگاری ورق برگشته 

فالکت حقمونه وقتی از فالکت  ... ماها حقمونه... یا اونقدر بدبخت بشم که نتونم سر پا شم ... 

  ! بقیه پول در میاریم

  ! اتاقش بیرون نیومده امروز اصالشیرین از : مامان میگه 

از وقتی که حسابداره بابا اینا ... معلوم نیست کجا سرش گرمه ؟ : شراره نفس عمیقی میکشه

 ! شده نمیشه فهمید کجا میره و چی کار میکنه

  .. همین موقع ماشین رو جلوی بیمارستان پارک میکنه و پیاده میشیم

... لبخند سر ذوقی رو لبام می شینه ... برای گرفتنش دست لنا رو نگه داشتم و کمی خم شدم 

گاهی سکندری می خوره و من میگیرمش ... لنا راه می ره و کنجکاو اطراف رو نگاه میکنه 

  ... تا زمین نخوره

ما هم دنبالش  ! شراره از ایستگاه پرستاری سوال میکنه و بعد از گرفتن آدرس راه می افته

  ! به واسطه ی لنایی که داره راه می ره... ر من کمی آهسته ت... میریم 

 بچه م رو پاره پاره کردن... بچه م فرح : با گریه حرف میزنه ... صدای مادرش رو می شنوم 
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!  

 ؟!؟!چه خبر بوده امشب ؟... گوشام تیز میشه 

 !زبون به دهن بگیر زن: صدای صابر که عصبی میگه 

 !؟!بابا کو ؟... حالش چطوره ؟  ـ  شراره 

  ! بیچاره شدیم... بدبخت شدیم ... رفت پیگیر کارا بشه : صدای صابر که جواب میده 

... اون خبر داره ... برای صابر این بی تفاوتی عادیه ! ... بهشون میرسیم و نگاهشون میکنم 

خبر دارن که هامون چه بالیی سرمون ... فقط ما چند نفر ... منو هامون ... رضا خبر داره 

مادر هامون عصبی سمتم برمیگرده و  ... که این طور بی تفاوت بودنم براش مهم نیستاورده 

  : میگه

بچه م رو بردن جای چاقوهاش رو وصله کنن و تو ... تو عاطفه داری ؟؟؟ ... تو ادمی ؟  _

 !راست راست داری منو نگاه میکنی ؟

  ... بهم بگن دوست ندارم جلو لنا اینطوری... خم میشم و لنا رو بغل میگیرم 

!! شبیه یه مهمونم که اومده مهمونی غریبه ها ... از کنارشون میگذرم و روی صندلی میشینم 

زنی که باید نگران باشه برای حال ! ... شکله زنی که احتماال شوهرش رو بردن جراحی نیستم 

 : همین مادرش رو آتیش میزنه و گریه سر میده... و احوال شوهرش 

نه زن درست و حسابی داشته نه ... بچه م زندگی نکرده ... بشه من میمیرم  هامونم طوریش _

  ... زندگی خوبی

من ولی ..  پشت سر هم شماره میگیره ... سرش تو گوشی ... صابر حواسش اینجاها نیست 

 اروم باش تو ...عزیزه من : مامان از در دوستی داخل میاد و میگه ... محل نمیدم به مادرش 

...  

ببین دخترت رو ... ببین : مادرش شکل اسفند روی آتیشه که تند می پره و جبهه میگیره  اما

 !   ککش هم نمیگزه هامون افتاده رو تخت بیمارستان... 

دارم فکر میکنم اگه بدونه پسرش با دختره فرح چیکار کرده بازم نفس عمیقی میکشم و 

 ... زبونش برای مامانم درازه ؟ 

توی بی تفاوت ترین ... ه دستپاچه و خجالت زده با اون برخورد می کنه ؟ باز مامان این هم

  ... صابری که آشفتگی از چهره ش می باره... حالت ممکن به صابر نگاه میکنم 

که یه دم آروم نیست و چپ به راست و راست به چپ راه می ره اما سرش رو از گوشی دستش 
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  ... خبری از رضا نیست... بیرون نمیاره 

چند دقیقه ای می ... اتفاقایی که قطعا خبر خوشی توی اون نیست ... امشب خیلی اتفاقا افتاده 

می رسونن و من هنوز  پرستار به رو خودشون عجله با همه...  میاد بیرون پرستاری  گذره

: اما میشنوم پرستار میگه  ...بلند نمیشم ... روی نیمکت پالستیکی توی سالن نشسته م 

  ... عمقی نبود... که اونم بخیه زدیم  ...خطر جدی فقط ضربه ی چاقو بود ... بردیمش بخش 

مامانش از خوشی گریه میکنه و تازه صدای هما رو می شنویم که از انتهای سالن با عجله 

  ... دلداریش میده... بغلش میگیره ... تا مادرش ! ... خودش رو می رسونه 

  ! می تونین برین دیدنش... تا نیم ساعت یه ساعت دیگه به هوش میان : پرستار میگه 

از ... حواسم بهش هست ... لنا خودش رو پایین میکشه ... باز همه روی نیمکت ها میشینیم 

  .. اینور به اونور

از  .... درگیرم  بعد از اینکه می فهمن هامون به هوش اومده همه به اتاق اون میرن و من با لنا

  ... نگاهم پایینه... جام بلند میشم و دنبالش تا انتهای سالن پیش میرم 

 پاییزه... به اون کتونی های خوشگل صورتی سفیدش زیر جین سفید رنگش با پلیور گلبهیش 

 ! با عجله از خم راهرو میگذره و میبینم که به کسی می خوره !

ه با کفش های واکس زده و برق انداخته با نوک های میبینم پای مردون... زمین می خوره 

  ! بلندش

 ... طوری که خراب نشه... خط اتوی شلواری که انگار بهش وصل شده 

 ؟!!خوبی مامانی؟: کاری میکنم روی زمین بایسته و میگم ... خم میشم و لنا رو بلند میکنم 

رو ببینه و منم نشسته سر بلند  اونقدر بلند که می خواد چهره ی مرد... لنا سر بلند میکنه 

  ! میکنم

 من شکل ! شبیه یه تشنه که دلش اب می خواد و سراب می بینه! حس میکنم اشتباه میبینم 

 ؟!؟!ادمی ام که دلم کسی رو می خواد و حاال همه رو اون شکلی میبینم 

 !؟؟!شکله ساشا 

به همون مرد رو به رویی نگاهم ... سکوت مطلق گوشام رو پر میکنن ! زمان متوقف میشه 

به دستی که از لبه ی کت چرم بلندش که تا زانو اومده رد شده و توی جیب شلوارش ... مونده 

 رگ های برجسته و ماهیچه های سبزه رنگش... به اون یکی دستش که مشت شده ! فرو رفته 

!  
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گار جا به جا به پیراهن مشکیش و دو تا دکمه ی باز باالییش و تهش به فک منقبضی که ان

فقط اونقدر که ساده شونه ... نه خیلی ... میشه و همون ابروی شکسته و این بار موهای بلند 

... خط اصالح شیک کنار شقیقه ش و ته ریشی که ازش یه جنتلمن ساخته ... بزنه و باال بره 

 ... یه جنتلمن واقعی

اون اخم های سلطنت .. ی اون چشمای خشک و یخ... شبیه اون ساشایی نیست که می شناسم 

  ... با اون چند مرد کت و شلواری کنارش... شکل نگاه پادشاه به زیر دستاش  ! طلب

همون طعنه زده به ! ... همون پاییزه عاشق پیشه ... من همون آدمم ... من دست خودم نیست 

 . مجنون که چشمام پر میشن

بعد از سه ..  اومده ...    نمی ذارم رسوام کنن . ..روی گونه هام ... اما نمی ذارم پایین چکه کنن 

  ... !؟!این شکلی ؟!... ؟!سال ؟

سه تا مرد کت و ... شاید خواب دیدم .....  میره ... شکل یه خواب ... از کنارم می گذره 

  ... رد میشن از کنارم... شلواری مشکی پوش دنبالش راه می افتن 

  ! مانی دستم: لنا لب میزنه 

مانی دستم : حواسم نیست و لنا با دستش مانتوم رو میگیره و تکون میده ... اسم نیست من حو

 (خون! ) شون میاد االن 

مردمک چشمام پایین رو نگاه میکنه تا دستش رو ببینم و همین موقع ... سمتش برمیگردم 

 ! وسهبرای من ل ...! دستی که فقط خاکی شده و دخترم لوسه... اشک چکه میکنه روی دستش 

تاوقتی که میرن به اتاق هامون و من جلوی در می ... لنا رو بغل میگیرم و میرم دنبالشون 

  ... ایستم

از این ... صابری که ماتش برده از این جالل ... ادمای توی اتاق دست کمی از من ندارن 

  ... جبروت

  ... از این نگاه اخم آلود

 ساشای منه ؟: و لب میزنه  مامان فرح لبخند به لب بلند میشه از جاش

این مرد رو به رویی اصال شبیه ساشا ... با خودم میگم نه ساشای تو نیست ... من میگم نه 

  ...نیست که بی محل به مامان دست دیگه ش رو هم داخل جیبش فرو می بره 

ی من نگاهم رو تو اتاق م ... حرف زدن یادش رفته... صابر اونقدر ماتش برده که پلک زدن 

با اون پای چشم کبود شده ... نگاه خیره ی هما و نگاهه هامونه روی تخت مونده .... چرخونم 
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  ... ! چسب زده شده... و پلک زخم خورده 

 : ساشا هامون رو نشونه میگیره و لب میزنه

  ! رکب خوردی _

المتی که اومدم چاق س: ساشا باز به حرف میاد ! ... هیچکس ... هیچی .... کسی چیزی نمیگه 

  ! حسش کن... بوی تهدید میده 

 : باز میگه... بی حرف ... هامون فقط بهش زل زده ... هنوزم نگاه خیره ش به هامونه 

  !  نامردی بود نفهمی از کجا خوردی _

کمی سرش رو به چپ مایل می کنه و با ... تهش سر بلند میکنه و رو به صابر نگاه میکنه 

تهش دستش رو بیرون میاره و سر انگشت شستش رو ... برانداز میکنه تحقیر سر تا پای اونو 

  ! سرپا نمیشه حاالها حاال بگو نسناس اون به:   گوشه ی لبش میکشه و میگه

تا منی ... ساشا بهشون پشت می کنه تا جلوی در ...  همه می فهمیم ... منظورش ... رضاس 

  ... که جلوی در ایستادم

بی محل با دستش مالیم ... اخم کرده و بی تفاوت ... خوام نگاهم کنه اما  دلم می... منو ببین 

  ! کناری هلم میده و از کنارم می گذره

خوشبینم که نفرت ! ... پر از بی حسی ... یخ ... این نگاه سرد ... شکله جون دادن می مونه 

  ! نمی بینم

سنگینی ... سر بلند میکنم ... من . ..من دست و پام رو گم کردم ... از کجا معلوم پاییز ؟؟؟ 

  ... نگاه هامون اذیتم میکنه

 محلش  این نگاهش پر از مفهومه و من... خیره خیره ... ال به الی این حال بد به من زل زده 

  ... نمیدم

  ! کنار میرم از جلوی چهار چوب تا روی نیمکت رو به روی اتاق

... سمت انتهای سالن ... سرم رو برمی گردونم ! ... یشه بازی تازه شروع م! ... این یه جنگه 

  ... ! برگشته

 ! ساشا برگشته
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* 

 

  ... انقد... انقد بود ... بی خانواده ی حرومزاده  _

مار بود ... اوردمش زیر بال و پر خودم : با دستش فضای کوتاهتری از خودش رو نشون میده 

  ... مار... فرح 

عسلی های دمر شده و  ... رضا خونه رو روی سرش گذاشته.... زده مامان فقط به من زل 

 راه دیگ: میگه ... شیرین زل زده به باباش ... گلدون شکسته نشون از عصبانیت رضا میده 

...  

 : صدای هوار هواره بلندش توی سالن می پیچه که به شیرین می توپه... رضا فوران میکنه 

ساشای بی پدر مادر خونه خرابم ... چه بالیی سرمون اومده ؟ میفهمی .... ؟ !؟!راه دیگه ؟ _

من دار و ندارم رو گذاشتم پای ...  پاس نشه بیچاره میشیم ... چک دادم دست مردم ... کرده 

  ! این جنسا که هامونه بی عرضه دو دستی تقدیمش کنه به ساشا و آدماش

وقتی ... کمین کردن تو جاده ... دی؟؟؟ نشنی... هامون گفت تعدادشون زیاد بوده : شیرین میگه 

  ! بارا قاچاقی اومده اینور اینام رسیدن به انبار دوره شون کردن

حاال میفهمم فتح هللا چطور این مدت ... مثل سگ بو کشیده ... بو کشیده : رضا گر می گیره 

... سوخته تف به ذاتت بیاد پدر ... ساشا رو داشته ... همه ی خریدارارو کشیده سمت خودش 

 ! ببین چطور با ابروی من بازی کرده

  ... االن سکته میکنی: فرح لب میزنه 

گفته بودم ساشا بیرون میاد ... یه نگاه سنگین ... من نگاهش میکنم ... رضا نفس نفس میزنه 

  ! قرار نیست خوش باشه ... یه قصه که پایانش خوشایند نیست... این شروعه قصه س ... 

  : قفسه ی سینه ش از عصبانیت باال پایین میشه و لب میزنه... میزنه رضا بهم زل 

 ! مصیبتی _

 نه... نه که دلم قرص باشه بالیی سرم نمیاره ... یه نگاه اروم ... من با ارامش نگاهش میکنم 

!  

 از  ...همین کافیه ! ارامش دارم چون رضا آرامش نداره ... رضا نه اعتبار داره نه اعتماد 

  ! برگشته ساشا...  میکنم تکرار خودم با االن به تا دیشب همون

 باید....باید می کشتمش : ترسناکه که رضا رو به من باز میگه ... اسم ساشا خودش ترسناکه 
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!!!! 

زندگیش رو خراب ... اون شوهر داره ... این حرفا به پاییز ربطی نداره : مامان شاکی میگه 

  ! نکن

  ! با کبک مو نمیزنی: ص میزنه و لب میزنه رضا پوزخندی پر از حر

از ... گوشی رضا زنگ می خوره ... ! ، ترسیده فیلم باز یاد هندستون کنه  مامان دلخور میشه

 :همزمان داد و بیداد راه می ندازه  ...جا بلند میشه و سمت پله ها میره 

مگه بارم ... م که چی ؟؟؟ به جهن..  مگه من روی گنج خوابیدم پوله مفت بدم دست شما ؟؟؟  ـ 

  ...سالم دستم رسیده ؟؟؟ 

  ! هامون شوهرته... به تو ربط نداره : با نگاه دنبالش میکنم و مامان لب میزنه 

  ! پاییز خودش میدونه اگه شماها بذارین: شیرین لبخند کجی میزنه و میگه 

ساشا منو : برمیگردم و میگم باز سمت مامان ... اونم به من زل زده ... به شیرین نگاه میکنم 

  !نمی خواد ، چرا باورت نمیشه ؟

 ! اون ساشای قبل نیست... اون ... اون خطرناکه ... نه برای دوست داشتن : مامان لب میزنه 

از اون نگاه سرد و یخی که ... بعید نیست .. مثال انتقام گرفتن ؟؟ ... نه برای دوست داشتن؟؟؟ 

 ! ن زل نزد بعید نیستچند دقیقه ی ممتد هم به م

نمیری ... هامون امروز مرخص میشه : تو فکر میرم و صدای شیرین منو به خودم میاره 

  ... بیمارستان ؟

  ! فضای بیمارستان براش خوب نیست: جواب میدم 

  می خوای نری؟؟؟: مامان روی گونه ش میکوبه 

 ... بیا بریممامان جان ... لنا : از جام بلند میشم و صدا بلند میکنم 

  ... ما هم داریم میریم برای مرخص شدن... بمون : میرم تا اویز لباس ها و مامان دنبالم میاد 

  ... شما برین: نمی ذارم جمله ش تموم بشه و میگم 

... میدون باز کن مادر شوهرت گند بزنه به زندگیت ... خدا منو مرگ بده : مامان حرصی میگه 

 باشه؟

  ... کت لنا رو تنش میکنم و بیرون میزنم از خونه ...محلش نمیدم 
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سوار ماشین میشم و راننده ... حتی سمتش برنمی گردم ... به صدا زدنای مامان گوش نمیدم 

بیشتر شبیه .. اسمش راننده س ... همون راننده ای که هامون برام گذاشته ... راه می افته 

  ! محافظه ، شبیه کسی که مراقبه

این زندگی شکل یه زندگی عادی با شوهرم نیست ! ... ؟!مه یا می ترسه فرار کنم ؟هامون نگران

  ! من حبس شدم... شبیه بردگیه ... 

ولی ... ولی ... ماه به خاطر خاطر جمعی من تمدید میشه  ۶باشه که هر  غهشاید اسمش به صی

  ... ازادی نیست

 ! تمدید بشهماه اینده مهلت صیغه مون تموم میشه و باید بریم تا 

یه ... از کیفم بیرون میارمش ... از پنجره به بیرون نگاه میکنم که گوشیم زنگ می خوره 

 ! شماره ی سیو نشده

اونقدر از نفرت پرم که دوست ندارم حتی ... سیوش نکردم ... شماره ی هامونه ... اما آشنا 

حواسم به ... وصل میکنم  با تعلل تماس رو... با مکث ... اسمش روی صفحه ی موبایلم بیاد 

گوشی بیخ ... اینه ی بغل ... راننده هست که هر چند ثانیه یک بار اینه جلو رو نگاه میکنه 

  ... نا خودآگاه... گوشمه و عقب برمی گردم 

شیشه های تیره که راننده ش مشخص نیست و صدای ... یه ماشین شاسی بلند سفید دنبالمونه 

  ! ییزپا: هامون میاد بیخ گوشم 

تا اون موقع درو قفل ... تا شب میرسم خونه : حرف میاد  به خودش باز  ...جوابشو نمی دم 

  باشه؟؟؟... بگو کامران تو باغ بمونه ... کن 

... فهمیده که زنگ زده ... صاف سرجام میشینم خودش فهمیده بیمارستان نمیرم برای ترخیص 

  ؟!از چی می ترسی : جواب میدم 

  ! از دست دادنت: ه بی مکث میگ

دست ازادم رو روی کمرش ... از جاش بلند شده و به شیشه چسبیده ... نگاهم به لنا مونده 

  !مگه به دست آوردی ؟: گذاشتم که نیفته و لب میزنم 

 می من بری خطا....  منه؟؟؟؟ با گوشت! ...  بازم نمی ساشا به  :این بار عصبی لب میزنه 

  ... و دونم

زندگی ساشا رو با خودم خراب نمیکنم ... نمی ذارم بیشتر حرف بزنه ... طع میکنم گوشی رو ق

اما ... حق داره اما  !حق داره خوشبخت بشه ... اون حق داره زندگی کنه ... که برم پیشش ... 

 ! من خوشبین نیستم
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اطرم امروز از صبح همه چیز پر رنگ تر از قبل به خ! ... اینکه این حق رو به خودش بده 

همون چشمای مشتاق و اون نرمی لب ها که روی لبام جا خوش میکرد و اونقدر ادامه ... میاد 

 !  می داد تا به گز گز بیفتن

ل شی ... دوست دارم درسته قورتت بدم )) صدای زمخت و ب م و مردونه ی ساشا بیخ گوشم  ح 

 ! ((با من 

... همون روزا که گفتن لنا داره رشد میکنه از ... من خیلی وقته گریه نکردم ... بغضم میگیره 

چرا پاک ... ولی حاال ... ولی  ... نکردم زندگی خودم برای موقع همون از...  میاد دنیا داره  لنا

  ... نمیشه این عشقی که جز خودمو خودم کسی نمی خوادش ؟؟؟

  ! اونم منو... به قصد آزار ... کیه که نفهمه ساشا به قصد انتقام اومده ؟ 

اما اگه آرومش میکنه اشکالی نداره ... اما ... شاید کودن و خنگ باشم ... شاید احمق باشم 

شغال هایی که ... نگرانه این در افتادن با شغال های عوضی ام ... من تا حد مرگ نگرانشم !

  ... نگران هامون و رضا! ... رحم ندارن 

* 

 (صورتیه ! ) صولتیه  _

  ! خوشحاله که لباس نو صورتی رنگی که دوست داره تن زده... بچه س ! ... لبخند میزنم 

نقشه کشیده بود امشب شاهی کنه برای فتح ... حواسش نیست کارد بزنی خون رضا در نمیاد 

  ! میان و اومدن امشب همه اما و چیز همه شده برآب نقش...  مجلس های کلفت  هللا و گردن

صدای  ! نیست و من اتاق باالیی این ساختمون کنار دخترم نشستممامان پر از استرس یه جا بند 

موزیک الیت و مالیمی که از پایین میاد و در ظاهر همه چیز شکل یه مهمونی پر از جنتلمن و 

  ! لیدی هستش که فقط ِکالس و قیافه ازش می باره

حاال  که شده عجم کثافته مشت یه...  ؟  هستیم چی...   انگاری که نمی دونیم کی هستیم ؟

 ! باتالق شدیم و معلوم نیست چه تعداد قراره توی تصمیمایی که امشب گرفته میشه غرق بشن

کت و شلوار سیاه رنگ و پیراهن ! ... در اتاق باز میشه و هامون بین چهار چوب می ایسته 

  ! سفیدی که تن زده

امشب همه هستن ...  ولی اومده...پای چشمش هنوزم کبوده و دستش هنوزم توی گچ مونده 

  ! باید... اصال هامون باید باشه ... 

  می خوای خودتو حبس کنی ؟: لب میزنه 
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 ...(لباسمو... )ببین هباسمو : لنا میره تا رو به روی هامون و میگه 

میگه ... رو به من ... سرد تر سر بلند میکنه ... هامون نیم نگاهی بهش می ندازه و بعد یخ تر 

  ! کنارم باش... همیشه نیست امشب مثل : 

ی بین ما به خودی خود یخ هست و من از دیشب تا به امروز اضطراب ضاف..  محلش نمیدم 

  ! مالقات با ساشا پیرم کرده

 لباسبا   ...با آرامش ... جلو میرم ... اینکه هامون میگه مثل هرشب نیست راست میگه 

ماکسی و بلند سیاه رنگ و یقه ی ایستاده ش با دنباله ی بلندش و آستین های سه ربعی که 

  ! توی تنم نشسته و ظریف تر و کوچیک تر نشونم میده

لباست خیلی قشنگه : ر به هامون نگاه میکنه بغل میگیرم و میگم ظلنا رو که دقیق و منت

  ! مامانی

  ... فی و بی حرفیش با دخترشبه این کم حر... کنایه می زنم بیشتر 

 ! نخواسته اومده ، انتظار نداشته باش بخوامش: هامون پوزخند میزنه و لب میزنه 

هامون بی اهمیت به همه چی بهم پشت می کنه و از در ... بغضم میگیره و چونه م می لرزه 

 ! بیرون میزنه

نگاش ... میکشه  دست گرم و کوچیکه لنا روی گونه م میشینه و صورتم رو سمت خودش

  ! تاره... واضح نیست ... میکنم 

 : با انگشت اشاره ش زیپ طالیی و موربی که دکور لباسش شده رو نشونم میده

  ! بگیرش _

ولی من یادمه و روی دلم می مونه ... احتماال حتی رفتار چند دقیقه ی پیشه هامون یادش نیاد 

  ! ش رو قبول کنتا به هامون بگم ولی تو باعثش شدی و مسئولیت

دستش رو میگیرم و هر دو سمت سالن پایین ... بینیم رو باال میکشم و لنا رو زمین می ذارم 

ع با شم... ای ساتن سفید دکور شدن میز های گرد و چیده شده که با پارچه ه... راه می افتیم 

  ! پایه بلند وان هایلی...  روی میز گلبرگ های پراکنده ی  های ایستاده ی قطور و سفید و

فکر نمیکرده که اخم کرده یه ... فکر نمیکرده اینطور بشه ... سنگ تموم گذاشته بوده رضا 

از پله ها پایین میام اما نگاه خیره ی  دارم...     گوشه سالن ایستاده و خیره به یه نقطه مونده 

  ! رو دنبال میکنم تا سمتی که ساشا ایستاده رضا

 ،  شلوار ... مشکی... یه کت تا نیمه های رونه پاش تنشه ! ... اخم با همون قد و ابهت و 
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  ! سیاه...  مشکی همه...  بسته که ساعتی ی دسته حتی... ،کفش پیراهن

 فرق باز کرده و چقدر زیباست... دختری که کنارش ایستاده و موهاش رو شالقی صاف کرده 

 ...به سرامیک های برق انداخته ... داره براش حرف میزنه و ساشا به زمین نگاه میکنه  !

پر ... حسرت با دیدنش  از میشه پر دلم...   !تونسته بیاد مهمونی چون از طرف فتح هللا اومده 

من ... ساشا حوصله نداره ... میشم از حسادت به دختری که دست برنمی داره از پر چونگی 

  ، دختر نمی فهمه ؟میفهمم 

به من  .. سالن رو از زیر نظرش می گذرونه و به... ساشا سری تکون میده و سر بلند میکنه 

  ! مونده پله روی به رو هنوز منه به  ...می رسه 

دیدی یکی فکش رو محکم کنه و استخون فکش کمی پایین تر از شقیقه ش ... مکث میکنه 

  ! خوردن فکش رو میبینممن تکون ... تکون بخوره ؟؟؟ 

 ... کسی از جلوی من رد میشه و خط نگاهم رو می بُره

تش رو خم میشه و دس... برمیگردم سمت هامونی که شبیه یه پدر مهربون لبخند میزنه به لنا 

  ! ایسته سمت دیگه ی لنا... میگیره 

... شاید اونو دوست داره  ...لنا بهش لبخند میزنه ! ... پُره از نقش ... هامون پُره از تظاُهر 

  .... نمی دونم ... شایدم اون خونی که توی رگهاش جریان داره بهش ربط داره

  ... پاییز چقدر دیر اومدی پایین _

منصور با دیدنم لبخند ... سمت شراره ای برمیگردم که دستش رو دور ارنج منصور حلقه کرده 

  .. خوبی ؟: میزنه 

  ! اصال خوب نیستم... خوب نیستم ...  اما نه... سری تکون میدم 

  ... عشق عمو چطوره ؟؟؟: منصور رو به لنا لب میزنه 

دست لنا رو میگیره و رو به ... لنا نیشش شل میشه و شاینی تند خودش رو بهمون میرسونه 

 لقول قو... میایم ... می ریم اتاق بازی .. باش ؟؟ ... تو رو خدا .. ببرمش خاله ؟؟ : من میگه 

!  

انگاری که ... نگاه خیره ی ساشا رو حس میکنم ... اما تمرکز ندارم  ...سعی میکنم لبخند بزنم 

  ! منو ببره باال و وزن کنه و تهش پایینم بذاره

همه ی هوش و حواسم رو ! .... داره آب میوه ش رو مزه میکنه و از باالی لیوان بهم زل زده 

  ! دارم طبیعی به نظر برسه سر تکون میدم برده و بی حواس و با لبخندی که سعی
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آروم اروم قد برمی دارن و منصور همراه  ...شاینی آخ جونی میگه و لنا رو با خودش میبره 

فرق ... دیدیش ؟ : شراره کنارم میرسه و بیخ گوشم لب میزنه ... هامون دور میشن ازمون 

 ؟!ساشا ِکی کت و شلوار می پوشید اخه ... کرده 

 بند کرده به بازوی ساشا... دختره ی لعنتی ! می خوام بغضم رو کسی نبینه ... میدم  سر تکون

! 

اصال عشق بی ... خودخواهم ، دلخورم ... کاش .. کاش ... کاش سقف خراب بشه روی سرش 

  ! پاییزه احمق... دلخوری میشه مگه ؟ 

دست سمتی رو بهش  مردی سمت ساشا میره و با... شراره دست بر نمی داره از حرف زدن 

مرد دیگه ی سرپا مونده که مشتاقن ساشا به  ۱یا  ۳نزدیک ... نزدیک بقیه ... نشون میده 

  ... جمع اونا ملحق بشه

سارا روی مبل چیده شده ی قرمز رنگ گوشه ی سالن میشینه و پا روی پا می ندازه ، چاک 

برق می زنن زیر نور ... میدنبلند لباسش رون های برنزه شده و کرم زده شده ش رو نشون 

  ! لوستر های بزرگ توی سالن 

  ! تموم مدت لبخند ملیحی داره و چقدر زیباییش به نظرم شکل دیوِ 

همه ی نگاه دختر رو . ول حرف زدنن و مشروب های رنگا رنگی داره سرو میشه غهمه مش

   ... ساشا پر کرده ، نگاهی همراه با لذت و افتخار

مرد حرف  ... دختر کمی جمع میشه... می خوره سمت دختره روی مبل میره  مرد مستی که تلو

 فقط در آخر خم میشه و دستی به رون برهنه ی دختر میکشه... میزنه و من نمیفهمم چی میگه 

! 

 اب لیوان کشمکش این از  دختر تند از جا بلند میشه و سیلی محکمی به گوش مرد مست میزنه

  ... ! و دختر چهره ش رو لوچ میکنه ی لباسش میریزهرو ش میوه

حاال ! طوری که مرد تلو تلو می خوره اون خودش حالت طبیعی نداره ... اما به اون سیلی زده 

  ... بدتر به هم میریزه

با پوزخند  که هایی مرد و میکشن هیع که هایی زن...  کنن می نگاه و ایستادن اطراف  چند نفر

خودش رو به مرد مستی ... میفهمه و تند از بین مردا میگذره ... ساشا میفهمه ... نگاه میکنن 

سمت خودش برمیگردونه و ... یقه ش رو میگیره  و میرسونه بشه نزدیک دختر به میخواد  که

  ! این بار کف سالن می افته مرد  بی هوا با دست دیگه ش مشتی به صورت مرد میزنه و 

  ! زن های اون نزدیکی جیغی میکشن و مرد ها این بار دخالت میکنن
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 ... مالیم دورش میکنن از مرده زمین افتاده

از ... میشه  دور اما دختر و میکنه نگاه دختر به شاکی  این بار ساشا اخم کرده و جدی تا حدی

بین جمعیت تماشاچی میگذره و مرد میانسال با اخم و ناراحتی دستی روی بازوی ساشا می 

  ... ؟؟ جوون کاریه چه این:  میگه  ذاره و

اخم کرده میگه ! ... ساشا نیم تنه ش رو عقب میکشه تا این اتصال رو قطع کنه و قطع میکنه 

 !؟ شکل بُز باید این بی ناموسی رو می دیدم: 

زن هایی که پشت چشم نازک می ! ... همه ی ادمای حاضر توی سالن رو به بُز تشبیه میکنه 

بین جماعت کفتار ،  : بهشون برخورده که یه نفرشون میگه... کنن و مرد هایی که اخم میکنن 

  ! وسط اینجا باید ناموست رو بدی پسر

ساشا در نهایت ! همونی چه خبره اونا خودشون میدونن اینجا و این م... وقیح حرف میزنه 

کفتار : انگشت شستش رو گوشه ی لبش میکشه و میگه .. خونسردی سمت گوینده برمیگرده 

  ! منتها بی ناموسی تو ک ِت شیر نمیره... آره 

اون فرق ..  همینه ! جا می خورن ... همه رنگ به رنگ میشن ... مرد رنگ به رنگ می شه 

هامون اخماش جوری درهم رفته که باز ... دلم خنک میشه ... نه با اینا فرق میک... داره با اینا 

  ... ساشا از بین بقیه می گذره و نگاه شیفته ی زن ها رو روی شونه هاش میکشه... نشن 

میتونی بهش ... لباسش خراب شده فرح جون : دختری که از آشپزخونه بیرون میاد و میگه 

  کمک کنی؟

  ! میارم براش: من میگم ... ناراضیه، از ساشا دلگیره ... مامان اخم میکنه 

  !  دوست همون دختری که دوسش ندارم.. دوست اونه ... دختر با ناز سری تکون میده 

میرم تا اتاقم و یکی از لباسای مهمونیم رو که از قبل توی کمد مونده بیرون میکشم و بیرون 

  . میرم

 ... خورمجا می ... هامون جلوم قد علم میکنه 

  ... داری دل می سوزونی برای دختره ؟ _

شاکی توضیح ... کنارش رد بشم که راهم رو سد می کنه  نفس عمیقی میکشم و می خوام از 

  ! ما میزبانیم: میدم 

  ! کمد لباس نیستیم: لب میزنه 

  ! زشته_



 
 کوثر شاهینی فر: به قلم  "پاییز یخ زده"رمان 

 

1001ROMAN.IR 138 

 

 رمان سایت هزار و یک

 !حالیته ؟... بابای بی ناموسش بی همه چیزمون کرد : هامون تند میگه 

  !چی میگی ؟: همم چی میگه و میگم نمیف

  ! می گم خوش ندارم روی خوش نشون بدی به دختر فتح هللا ونامزده ساشا _

میفهمه این .. ! ، اصال عمدا گفته نامزد ساشا که حساب کار دستم بیاد  جا خوردنم رو میبینه 

 : میفهمه و چشاشو ریز میکنه ... بغضی که می خوام قورت بدم رو 

بچسبه به یه ... خر گازش نگرفته ول کنه سارای پدر دار و اموالش رو ... انداخته تورو دور ـ 

  !چنبره زده و یه بار ِله کرده غرورش رو شخیانتکاره هیچی ندار که رضا روی اموال

کاسه ی چشمم لبریز ... این لعنتی های وقت نشناس که پر میشن ... عصبی میشم و چشمام 

هامون نه  ... لباس زمین می افته... مشت به سینه ی هامون می کوبم  میشه از اشک و من با

  ... صبر میکنه تا خالی شم... نه عقب میره   ..مقاومت میکنه 

بذاره داد ... بذاره بشکنم ... گفته وقتایی که به هم میریزم ... اینو روان پزشکم بهش گفته 

  ... بذاره خالی شم... بزنم 

مشت های بی جونم رو به قفسه ی سینه ش می کوبم و شاکی ام ... نمیشکنم ... من داد نمیزنم 

لعنت بهت ... یه عوضی ... تو یه کثافتی ... کثافت : اشکام سر می خورن و لب میزنم ... 

  ... لعنت... هامون 

... هیشکی اندازه ی من دوستت نداره : میگه ... مچ دستامو میگیره و زل میزنه به چشمام 

  !  فهماینو ب

با ! ... ساشا جواب مشت رو با مشت نمیده : کوتاه نمیاد و لب میزنه .... منم بهش زل میزنم 

نمی ... خری ؟ ... اومده از بین ببره تو رو ... می شناسیش ... می شناسیمش ... خون میده 

 فهمی ؟؟؟

 انگلیسی اهنگ  صدام خش بر داشته از حرصی که ته دلم دارم دفنش میکنم تا زبونه نزنه و به

  ... نکنه وارد خدشه  میشه پخش که الیتی

  ! اون مثه تو حیوون نیست: لب میزنم ... توی چشماش ... بُراق میشم توی صورتش 

حتی فشار دستاش رو مچ های دستام زیاد ... پوستش سرخ میشه ... هامون حرص می خوره 

اون   :حرصی تر و عصبی تر تو همین فاصله ی نزدیکه صورتم با صورتش می غره ... میشه 

  ! ، اومده نفست رو ببُره بزنه نیومده بهت زخم 

وادارم  ... میکنه تو سینه مو لباس رو پرت ... خم میشه ... مچ دستامو محکم ول میکنه 
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 ! بیا همه مون نابود بشیم... ؟ !هوم ؟... بسه : میکنه به گرفتنش و میگه 

  ! ببر براش: میگه ... بازوم رو میگیره و هلم میده سمت راه پله 

ولی بدم نمیاد ازش ... نمیفهمم تو سرش چی می گذره ...نمی فهمم پشت جمله ش چی خوابیده 

بینیم رو باال میکشم و پای  ...از پله ها پایین میرم ... نمیاد برم و نبینمش  بدم... دور بشم 

 .... چشمام رو پاک میکنم

میرم وهنوز به چهار چوب نرسیدم که صدای ... میرم سمت آشپزخونه ای که دختر اونجاست 

  .. من سعی کردم لبا... من ... ببخشید : پر از بغض دختر رو میشنوم 

  ! هیسسسس ...هیسسس  _

پر و پاچه ت رو می ندازی ناخنک ... بابات باس جمعت کنه : این بار میگه ... صدای ساشاس 

  ... بزنن

  ... ساشا: دختری که پر بغض میگه 

  .. می تونی ؟؟؟... سارا الل شو : ساشا باز بین گفته ش لب میزنه 

 ... میکشم باال رو بینیم چندم نمیدونم بار برای و میکشم عمیقی نفس..  ؟؟  سارا

..  از چهارچوب در داخل میرم و دختر روی یکی از صندلی ها نشسته و آرایشش به هم ریخته 

گوشه های ... ساشا داره پک میزنه به سیگاری که بین انگشتاش نگه داشته ... ساشا ولی 

 ! تا نوکه پام به سر...  . چشمش لوچ می خورن و بین دودی که راه انداخته به من زل میزنه 

بیا اینو ... بیا : رو به دختر لباس رو میگیرم و میگم ... دست و پام رو گم میکنم خود به خود 

  ... تنت

وراجی های اون ... تنت نکن : ساشا ته سیگارش رو زمین پرت میکنه رو به سارا میگه 

  ... ! میریم... مملکته بیرون مونده که تموم شد 

... تهش از کنارم رد میشه ... منو نگاه میکنه ... م سمت من برمیگرده وقتی داره میگه میری

  ... برای بیرون رفتن

من رو به سارا ایستادم و اون رو به خروجی ... وقتی می خواد از کنارم رد بشه صبر میکنه 

 ! می ریم: لب میزنه ... ایستاده 

میکشه و  باال رو بینیش  سارا...  میره بیرون  ...چی داره میگه ؟ .. نمیفهمم منظورش چیه ؟ 

  ... دستماله مچاله شده بین انگشتاش رو روی گونه هاش میکشه
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  ! احتیاجی ندارم... ممنون : رو به من میگه 

بی حرف   ... لباس رو روی صندلی آشپزخونه میذارم... حتی اصرار نمیکنم ... حرفی نمیزنم 

الی درو باز میکنم و لنا رو میبینم که ال به الی ...  بیرون میزنم و مستقیم میرم تا اتاق بچه ها

  ! اون همه توپ های ریزریز داره به شاینی که باال پایین میپره نگاه میکنه

 دخترم هست... اما لنا هست ... لبخند محوی میزنم و با خودم میگم من ساشا رو از دست دادم 

! 

خندیدنه لنا با اون پوست بی لک و صورت بین در با چهار چوبش ایستادم و دلم ضعف میره از 

  ... ! تپلش

  ... پاییز... پاییز  _

همزمان رو به شراره ... شیرین اخم کرده دنبال شراره راه می افته ... سمت شراره برمی گردم 

 شراره کری ؟.. پاییز رو چیکار دارن ؟ : می پرسه 

من گنگ نگاهشون میکنم .... به روم تا رو ... میرسه تا من ... شراره به شیرین محل نمیده 

  ... چه خبره ؟؟؟... 

  ! بابا گفت بری اتاق جلسه: شراره میگه 

سمت خودش ... شیرین حاال کنارمون رسیده و بازوی شراره رو میگیره ... جا می خورم 

  ... چرا باید بره اتاق جلسه ؟؟؟: میکشونه 

  ! ته باید دختر کوچیکه رضا هم باشهگف... ساشا خواسته : شراره پوفی میکشه و میگه 

  !من ؟: شیرین تند میگه 

  ! پاییز: شراره میگه 

  .. من االن باید برم اونجا که چی بشه ؟؟؟: من لب باز میکنم 

مامان پر  ... از کنار شراره عقب رو نگاه میکنم... صدای تند قدم های کسی رو می شنویم 

بردار لنا رو برین ... ؟؟؟  خب...  نرو:  میده هل کناری مالیم رو شراره و میرسه  ترس به ما

  ! خونه ی خودتون

من دست کمی از ... که عرق روی صورتش نشسته و من ... اونقدر ترسیده که رنگش پریده 

  ... از چی می ترسی ؟ چی قراره بشه ؟؟؟: مامان ندارم اما میگم 

می دونستم اومده زندگیت رو ... نستم می دو: مامان استرس وار دستی روی پیشونیش میکشه 
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 ! نابود کنه

همه شون دونه دونه اومدن ... همین موقع رضا میاد ... راستش خودم رو هم ترس برداشته 

  ... بدون اینکه حرفی بزنه... دنبالم و رضا از بین اونا میگذره و مچ دستم رو میگیره 

همون دستی که ... ت رضا می ذاره می خواد منو دنبال خودش ببره که مامان دست روی دس

 : مچ دستم رو گرفته

 !؟!ها رضا ؟! ؟!کجا می بری دخترمو ؟ _

  !؟!راست میگه ، کجا می بریش ؟: شیرین می پره بین گفته های مامان ... رضا کالفه س 

 ... به خدا بی علت نمیگه پاییز بره اونجا ـ  شراره 

خفه .. خب ؟؟؟ ... خفه شید : دختراش میگه رضا عصبی دست مامان رو هل میده و رو به 

  نمی بینین چقدر چشم روی ما زوم شده؟... شید 

  ... کولی بازی در میارم رضا... همین جا ابروتو می برم : مامان با چشمای اشکی میگه 

دستم رو می خوام از دستش بیرون بکشم ، دست دیگه م رو می ذارم رو دست ... اخم میکنم 

  ! نمیام بهشتم تو با من...  دستمو کن ول:  میگم...   یدم عقبرضا و هلش م

مجبوری ! تو تا خود آتیشم دنبالم میای ... ما معامله کردیم : شاکی لب میزنه ... رضا اخم داره 

 ! که بیای

مامان این بار با  ...  ؟!بطری رو چی ؟... فیلم رو هنوز داره ... تهدیدم میکنه . دستم شل میشه 

رضا اما با همون اخم و نگاهه پر از تهدیدش بهم ... خشونت دست رضا رو هل میده تا ولم کنه 

  ! رضا هست.. هامون هست  ...طوریم نمیشه : رو به مامان میگم ... زل زده 

! این همه یهویی کوتاه اومدنم عجیبه ... شکل شیرین ... شکل شراره  ... مامان جا می خوره

صبر  یهویی سالن بین  ...این بار که منو میکشه دنبالش میرم ... رضا پوزخند میزنه ... 

... یه لبخند ظاهری ... رضا لبخند میزنه ... راست میگه که همه نگاهمون میکنن ... میکنه 

هر تصمیمی که ... اتاق گرفته شد  تو که تصمیمی هر:  میگه  ...آهسته ... آروم ..  لب میزنه 

  ... نه نمیگی... موافقش باشم من 

  ! تهدیدم نکن... دیر شده واسه فیلم رو تحویل دادن : لب میزنم 

شاید من به  ... قاتل همون قاتله... دیر نشده : زل میزنه و میگه ... زل میزنه توی چشمام 

رده اگه گنده این باِر بُ  ...خاطر دیر نشون دادن فیلم بشم شریکه جرم که دارم دست دست میکنم 

 ! بعد من می دونم و ساشا ... درست نشه من هیچی ندارم که به خاطرش بترسم
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من جیگرت رو هدف میگیرم ... با پای خودت بیا : باز میگه ... جا خورده بهش زل میزنم 

  ! پاییز

ساشا رو ؟؟؟  ... جیگرم رو ؟؟؟... اون لعنتی هنوزم لبخند داره ... چشمام رو اشک پر میکنه 

به خاطر من قاتل ... هدف گرفته که دارم کباب میشم اگه بخواد قاتل باشه ... هدف گرفته ... 

 .... از خودت به هم نمیزنه ؟؟؟ حالتو ،  بودن عوضی همه این:  میزنم لب  ...شده 

راه می افته سمت اتاق جلسه ای که همه شون توی اون لعنتی ... رضا محل نمیده به جمله م 

 اصال تمیز نیست... بازار کاری که دارن تمیز نیست ... و تصمیم میگیرن  دور هم جمع میشن

!  

کت و ... همه ی مردها اینجان ...   .ن وارد میشم ق رو باز میکنه و اول خودش بعد مدر اتا

دوست ندارم ... رضا هنوزم مچ دستم رو نگه داشته و داره جلو میبره ... و شیک  یشلوار

همونجا : نگاهشون رو دوست ندارم و صدای ساشا رو می شنوم ..  شم معذب می... جلوتر برم 

  ! بمون

سمت ساشایی که بر خالف بقیه که دور تا دور میز بلند باالی توی ... سمت صدا برمی گردم 

  ! ساشا سرپا مونده... اتاق نشسته ن 

رو توی  سیگار به انتها رسیده ش رو روی جا سیگاری روی میز له میکنه و دست دیگه ش

  ...اما از باال ... یه وری ایستاده و با اخم نگاه میکنه ... جیب شلوارش گذاشته 

صدای بسته شدنش چند باری تو گوشم ... رضا مچ دستم رو ول میکنه و در اتاق رو می بنده 

 ... زنگ می خوره و عقب میرم تا تکیه دادنم به در

  ! نداشتیمتو منطقه دزدی : مرد میانسالی لب میزنه 

  ! از حاال داریم: ساشا خونسرد و محکم جواب می ده 

  !می خوای دزدی کنی ؟: صابر میگه ... مرد جا می خوره 

  ! می خوام معامله کنم: به من زل زده و میگه ... ساشا نگاش نمیکنه 

 فتح هللا دزد استخدام کرده ؟: رضا تند میگه 

خواستین که باشم  ازم...  باشم اینجا نخواستم من  :گه رو به بقیه می... ساشا پوزخندی میزنه 

  ! بستم بارمو من...  شه کنسل مذاکره نمیاد بدم  ! ...

  ! کسی با فتح هللا کار نمیکنه: یکیشون میگه 

همونی که رژه میره روی اعصاب مرد ... ساشا همون پوزخند اعصاب خورد کنش رو میزنه 
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  ؟!؟!قراره از این به بعد فتح هللا خان با تو کار کنه مگه : های حاضر تو اتاق و میگه 

رضا محرمانه کار میکنه ... ریش همه انگاری زیر قیچی ساشا گیر کرده ... مرد جا می خوره 

رضا ! ... همینم اونا رو ترسونده ... این ینی کارشو بلده ... از جای جنسا ساشا خبر داشته ... 

  ؟!چی می خوای : تند میگه 

به رضا نگاه نمیکنه و لب ... از جیبش سیگاری دیگه بیرون میاره و بین لباش می ذاره  ساشا

  ! دخترتو: میزنه 

اصال گفته ... منو می خواد ... ماتم می بره ... من جا می خورم ... همهمه بلند میشه و من 

  !بیام که منو بخواد

ه توی اتاق خونسرد ترین ادم... دستاش رو بلند میکنه و صدای تیک تیک فندکش بلند میشه 

میشن وقتی پک عمیقی به سیگارش می زنه و فندک رو توی  چچشماش لو! ... خودشه 

  ... جیبش هل میده

  ! هامونی که لم داده روی یکی از صندلی ها و زل زده به ساشا... نگاهم سمت هامونه 

حاال پوزخند به لب به حرف . ..مردی که چند دقیقه ی پیش به ساشا گفته کفتارا ناموس میدن 

  ! گفتی فقط کفتارا ناموس میدن: میاد 

... آره : لب میزنه ... ساشا با سر انگشتش سیگار رو نگه می داره و فوت میکنه دودش رو 

ن... شیرا ناموس میگیرن    ! ... می د ر 

سمت ...  رضا جا خورده... برای از پا دراوردن ... داره میگه منو برای دریدن می خواد 

  ... هامون برمیگرده

 ... یکی اون یکی رو بزنه... دعوا شه ... انتظار دارم هامون بلند شه 

 ؟!ِکی بارو پس میدی ؟... ببریش : هامون ولی پوزخند به لب میگه 

... من  ...از هامون ترسیده که همون اول بگه بیا دخترم ماله تو ... راضیه ... رضا می خنده 

توی سالن لبخند رضایت می  های مرد ی همه...  ولی...  میکنم نگاه هامون هب باور  من نا

خیره خیره ! ... زنن و ساشا بعد از این جمله ی هامون اولین جایی رو که نگاه میکنه ، منم 

  .... آب دهنم رو قورت میدم... به منه رنگ پریده ... زل میزنه به من .... 

 ... ساشا دل می کنه از نگاه کردن به من! ... ؟!من چی ؟پس ... اونا دارن به صلح میرسن 

سیگاری که هنوز حتی نصف نشده رو می ذاره توی همون جا سیگاری کوفتی که تا حاال نیمه 

امشب یا فردا شب هروقت  ... امشب ببرم: لب میزنه ... به هامون نگاه نمیکنه ... پر شده 

 ! عشقت کشید بیا تحویل بگیر
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  !همه چیز رو به راه شد... حله دیگه : لبخند میگه یکی شون با 

! هامون دندوناشو روی هم می سابه که فکش تکون می خوره ... رضا هم راضی لبخند میزنه 

دهن ... چونه م می لرزه  ... مات برده م... این وسط ناباورم ... رو اشک پر کرده  من چشمام

  ... من... من ...  ـم: باز میکنم 

 فقط ساشا منو می بینه... هامون به ساشا زل زده و ساشا به من ...مو نمی شنوه کسی صوا

  ... باور کنم داره نقشه هاش رو باال پایین میکنه تو سرش ؟ !

... با خنده  ...تک به تک همه بلند میشن ... می خواد آزارم بده ؟ ... می خواد ... باور کنم که 

... این شکلی ... انگاری براشون عادیه که معامله کنن ...  عجیبه برام... راضی از این توافق 

  ... با این شرایط

 ! هامون هنوز روی صندلیش نشسته... رضا اونا رو بدرقه میکنه 

لب ... همون صندلی چرخداره چرم لعنتی که هامون اونو می چرخونه و سمت من برمیگرده 

  ! نمی ذارم زنم اونجا بمونه: میزنه 

االن جزو  : سمت من نگاه میکنه و لب میزنه.... ساشا پوزخند صدا داری میزنه .. ! .؟؟!زنش 

  ... اینجا موندنت از چیه ؟؟؟... نی های می ایدار

هامونی که با نگاهش داره بهم میگه ساشا همونیه که اون گفته ... دست برمی دارم از هامون 

  ... ! همون عوضی ای که قراره زندگیم رو خراب کنه.... 

ینی لنا اذیت میشه جای .. ینی ... ما ... سخته ما رو تحمل کنی ..  ـ س: رو به ساشا میگم 

  ... میگم.. می ... ساشا  ...دیگه باشه 

  ! نه اون بچه... سر تو معامله کردم : ساشا اخم میکنه و میگه 

زبونم نمی چرخه حتی  ...  کجا برم ؟! ... بی لنا ؟؟...بهت زده ... ناباورم ... دلمم هری میریزه 

  ... خیره خیره... نگاش میکنم ... حرف بزنم 

جلو میاد و از کنارم ... به وضوح میبینم لبخندش رو ... لبخند داره ... هامون از جا بلند میشه 

  ! هیوال رو قشنگ ببین: میگه ... که می خواد رد بشه 

ساشایی که این بار بی اهمیت یکی از .. ؟؟ منو با ساشا ؟.. جام می ذاره ؟؟؟ ... بیرون میره 

  ... ! صندلی ها رو عقب میکشه و روی اون میشینه

یه فکر بلند و عمیق که لب ... تو فکره ... اخم کرده و جدی خیره س به میزه رو به روش 

  ! انگاری قبل از اینکه خراب شم تو زندگیت ، خرابه س: میزنه 
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که من دارم پیر میشم و هامون  مطلقه ی ویرونه یه  زندگی می کنیماینجایی که ما .. خرابه ؟؟ 

  ... پیر تر

 ... هامون داره از پله های گوشه ی سالن باال میره... ترسیده و تند از اتاق بیرون میزنم 

ی ها با ضها با خوشحالی نگاهم میکنن و بع بعضی... بی اهمیت به بقیه ... بی مکث  ...میدوم 

از پله ها باال میرم و هامون میشنوه صدای این ... لنا که نباشه می میرم ... لنا نه بی ... ترحم 

  ! می شنوه و خونسرد میره تا اخرین پله و راه یکی از اتاقا رو میره.. دویدن رو 

 می خودم سمت و  تهش دستش روی دستگیره میرسه و من کتش رو چنگ میزنم از بازو

توی کثافت منو ... تو یه عوضی ای ... تو : میزنه که میگم برمیگرده و بهم زل  ... کشمش

  !؟!؟!پیشکش کردی ؟

لب میزنه ... نفس عمیقی میکشه و مچ دستی رو که به کتش از بازو چنگ زده مونده میگیره 

  ... ازش ترسیدی  :

لنا رو جا نمی : میگم ... صدام رو بغض جوری برداشته که حس میکنم دارم ترک می خورم 

  ... ذارم

  ! ترسیدی از ساشا: باز میگه 

بند دلم رو هر کی از یه طرف میکشه و ... دلم آشوبه .. صدام خش و دلم ... چشمام اشک داره 

  ! نذار منو ببره: کم مونده تا پاره بشه و میگم ... پاره میشه 

زنه کسی دست  ساشا به... فک نکن بی رگم ... برو و چهره ی واقعیش رو ببین : لب میزنه 

  ! وقتی میبینیش تب نکن ... بوده قبال که نیست ساشایی اون بفهمی خوام می فقط...   نمیزنه

بگم بده : من میمیرم برای اون لعنتی که اومده برای عذاب دادنم ، عوضش میگم ... ؟ !!تب ؟

  ... راضی میشی ؟ ها؟؟

قفل ... نزدیکت که بشم : لب میزنه  یه بیچاره ی وسط برزخ گیر کرده که هامون... بیچاره م 

  .. نمیکنی؟؟؟

داره به بیماریم اشاره ... داره به انقباض ماهیچه هام اشاره میکنه وقتی که نزدیکم میشه 

تا همون سه ... من تا مرگ رفته بودم  ... من... به زور ... یه بار فقط بغلم کرده بود ... میکنه 

  ...ی توی اون باشگاهه لعنت... سال پیش 

 .. خودش اینو میدونه... انزجاره ... نفرت نیست ... نمی تونم خوب شم 

تیشه میزنه به ریشه ی این دوست داشتن و ... خوِد ساشا ... چون دوسش داری هنوز پاییز  _

تو زنه منی ... زمین و زمان رو برای پس گرفتنت به هم می دوزم ... اون موقع که زده شدی 
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  ! زت فرو کناینو تو مغ! ... 

  !  باید بریم... خانوم : صدای مردی که میگه ... صدای پا میاد 

... صدای پا از پشت سرم میاد تا نزدیکم ... کتش از بین انگشتام ول میشه ... دستم شل میشه 

: تا وقتی آرنجم رو بگیره و هامون اخم کرده با دستش دست مرد رو هل میده و لب میزنه 

  ! خودش میاد

خودم رو عقب میکشم تا ولم ... هامون بازوم رو میگیره و می بره تا اتاق  ... چیزی نمیگه مرد

محل به جایی  یهامون ب... مدیم توی اتاق شیرین او... میره سمت کمد ... کنه و ولم می کنه 

میاد سمتم ... با یه شال ... که هست در کمدش رو باز میکنه و مانتوی جلو بازی رو برمیداره 

  ! مراقب لنا هستم: همزمان میگه  و

  ! نخواسته رو لنا هیچوقت اون!   اون هیچوقت لنا رو دوست نداشته... دروغ میگه 

اینکه چطوری شال روسرم می کنم ... دلم پر میشه از دلشوره ... بهم گفته دوسش نداره 

از پله ها ... رد میشم  فقط از اتاق که بیرون میام از کنار مرد... مانتوم رو تن میزنم نمیدونم 

داره تیکه موزی که دستش ... نگاهم به لنا می خوره که دست شاینی رو گرفته ... پایین میرم 

دنبال ساشا میگردم ... دلم پر میگیره برای دخترم و نمی رم نزدیکش ... مونده رو گاز میزنه 

رم می... کجا رفته ؟؟؟ ... نیستش  ...نیست ... زیرو رو میکنم سالن و آدماشو ... با چشم ... 

سمت حیاط نه  ...حتی زیر راه پله و راه می افتم سمت حیاط ... تا نزدیکی بار ... تا اشپزخونه 

 ...  سمت باغ خونه.. 

محل نمیدم به مامانی که داره با پرخاش با رضا حرف میزنه و میدونم حرف زدنش به جایی 

  ! نمیرسه

ساشا ... میزنم  بیرون...     جونم رو می خوان بگیرن ازم آخه... هم ترسیده م ... هم کالفه م 

صدای سارا ! ... دست به جیب داره و زل زده به باغی سرما دار درخت هایش رو می خشکونه 

می خواستی اذیت ! ... ؟!ها ؟.. اون دختر و چرا می خوای ؟؟؟ : که کنارش ایستاده و میگه 

  ! اشا با توامس!!!... کنی بچه ش رو می گرفتی 

  ! حتی حیوونا به توله ها رحم میکنن: ساشا جواب میده 

 ساشا سمت  میدوم... به دختری که انقدر می تونه عوضی باشه ... محل نمیدم به حرفاشون 

...  

  ... ساشاااا... ساشا : همینجایی که بهش نرسیدم صدا میزنم .. از همینجا 

من دارم اشک میریزم و صورتم یخ می کنه از ... برمیگرده سارا هم عقب ... سمتم برمی گرده 
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  ... ساشا التماست میکنم... تورو خدا ساشا : میگم ... باد پاییزی 

 میشنوی ساشا ؟... نکن  با من  این کارو : میگم ... بهش میرسم و پیراهنش رو چنگ میزنم  

...  

می خواد منو دور کنه از ساشا ... یاد جلو م... واری که کنار ساشا ایستاده بود پسر کت و شل

با این حال زارم زل زده و مردمک چشماش چرخ می خوره ... ساشایی که با اخم به من ... 

  ! توی کاسه برای دیدن تک به تک اجزای صورتم

  .. باشه ؟؟؟... بذار دخترمو بیارم : میگم 

بهش : هیکلی و چهارشونه پسر نزدیک میشه و ساشا تند سر بلند میکنه رو به همون مرد 

  ! دست نزن

اینا شکل دوست داشتن نیست ... مسخره س .. دوست داشتن ؟؟؟ ...مرد همون جا صبر میکنه 

که کسی صرفا منو لمس نکنه و من ... اینکه هامون به مرد تشر بزنه و ساشا به این پسر ... 

  ! چشمام پر باشن از اشک هایی که اونا باعثشن

 شکلیه ؟؟دوست داشتن چه 

این که  ... هرشکلی که باشه نباید رنگ و بوی آزار بده و رنگ و بوی آزار میده این برخورد

اینکه ساشا بی اهمیت مچ ... من دارم متالشی میشم و فرو میریزم برای از دست دادن دخترم 

ی مامان هنوز تو... دستم رو میگیره و منو دنبال خودش می کشه و محل نمیده به زار زدنم 

بحث میکنه با رضا و ساشا منو میبره نا کنار ماشین سیاه رنگی .... خونه داره دعوا میگیره 

 : داره دنبالمون میاد و یه بند غر میزنه ... محل نمیده سارا  که پارکه به 

  ... ساشا با توام... ساشا ... جاش بذار ... دوست نداره بیاد 

منو روی صندلی شاگرد تقریبا پرت ... ز میکنه ساشا محلش نمیده و در جلوی ماشین رو با

  ... خانوم رو برسون... قباد : میکنه و همزمان میگه 

  ... ساشا با توام.... ساشا ! .... ؟!؟!قباد منو ببره ؟؟! ... ؟!چی ؟: سارا جیغ مانند میگه 

... ساختمونه من حواسم به ... ماشین رو دور میزنه و میشینه کنارم ... ساشا اما محل نمیده 

دست لنا رو تو دستش ... به دری که باز میشه و مامان با چهره ی بر افروخته ش بیرون میاد 

  ... دخترکم داره با نگاه کنجکاوش اطراف رو میبینه... اومدن دنباله من   ...نگه داشته 

دست  ساشا سوار شده و من... در ماشین باز میشه و ماشین تکونی می خوره از این نشستن 

می خوام دور شم از فضایی که ... می خوام برم بغلش کنم ... میبرم برای باز کردن در ماشین 

  ... لنا رو نمی خواد
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دست میبرم برای باز کردن در ماشین و صدای تیک قفل شدن درا شکل ناقوس مرگ می مونه 

  ...راه می افته  ...ماشین رو روی دنده می ذاره و گاز میده  ... سمت ساشا برمی گردم... 

  ... بذار دخترمو بیارم...  ـ ب: پر بغض میگم 

مامان دست لنا رو ول میکنه و .... عقب رو نگاه میکنم ... از در باغی که باز مونده رد میشه 

 .... جفتشون  دیدن از  دیر میشه تا بخواد به من برسه و من جیگرم کباب میشه... می دوه 

  ... درست بشین _

... مریضم  ... قرصامو نیاوردم... دستامم ..  چونه م می لرزه ... سمتش برمی گردم  من اما

  ! دخترمو اونجا جا نذار: لب میزنم ... بغض دارم 

  ... پیک نیک قرار نیست بیای: لب میزنه ... یه پوزخند مسخره ... پوزخند میزنه 

  ! ساشا دخترمو برام بیار _

من دارم خواهش نه ، التماس ... من ... نمی کنم و دستور نمیدم  امر... سلطه گر حرف نمیزنم 

کمرم خورد شده زیر این خواهش ... صدام شکسته س ... اونم وقتی صدام می لرزه ! میکنم 

 : میگه.. ساشا ولی محل نمیده ... 

  ! خوب بزرگ میشه... اذیت شدنه مادرشو نبینه  _

هرچی : من اما بغض کرده میگم ! .... بده و اذیتم کنه  میگه که قراره آزارم... داره بهم میگه 

  ! تو بگی

من : نگاه میخ شده ش به جاده رو برنمی داره و لب میزنه ... عصبی ... این بار می خنده 

  ! میگم لحظه لحظه ی عذاب کشیدنت رو بذار ببینم

شاید ! ... ؟!نشم ؟..  دلگیر میشم ازش ؟.. من چی ؟؟؟ ... اون از نفرت پره ... دلم ریش میشه 

  ... ولی... حق داشته باشه ولی 

ساشا محل نمیده ... صدای ریز ریز گریه کردنم تو ماشین پیچیده ... آب دهنم رو قورت میدم 

انگاری که ! ... مثال بر نمیگرده بهم بگه چشمات که می بارن زندگیم از ریخت می افته ... 

  ! همه چی قاطی میشه.. خودت فک کن چی میشه ؟ ! ... روی بوم نقاشیم آب ریخته باشن 

این ساشا اون ساشا ... اینجا ... االن ... من توی دلم قند ها رو دونه دونه می سابیدم و امشب 

 . نیست که با همون اخم بی توجه به گریه زاریه من به رانندگیش ادامه میده

میگم مویرگاش  ... خونه جا گذاشتمانگاری همه ی قلبم رو با مویرگاش همون توی ... بی تابم 

  ...  چون دست و پاهامم حس نداره و انگاری خون توی اونا جریان نداره
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می ترسم و رو به روی در فلزی نگه ... ساشا حاله بدم رو ندیده ... می ترسم باز حالم بد بشه 

   ... می داره و با ریموت در رو باز میکنه

 ...یه باغ ترسناک ... اریک که حتی چراغاش روشن نیستن یه باغ ت... ماشین راه می افته 

یه خونه ی ویالیی با شیروونی های مشکی چند ... ماشین رو جلوی ساختمون نگه میداره 

شیکه ... طبقه که یه طبقه ش شیشه ی کامله و یه طبقه ش با پنجره های دایره ای درست شده 

خودش پیاده میشه و بی محل به من  ... ولی برای من شکل زندون می مونه... قشنگه ... 

  ... در ماشین رو باز میکنم و دنبالش میرم.. تند دست می جنبونم ... سمت ساختمون میره 

تا در شیک و چوبی سیاه رنگش ... اون از دو سه تا پله ی جلوی خونه باال میره تا ساختمون 

خونه توی نور فرو میره ... ید رو میزنه از در میگذره و کل... میدوم و از پله ها باال میرم ... 

  ... و من با همون کفشا و حال بد خودمو بهش میرسونم و کتش رو چنگ می زنم

ساشا تو رو قران گوش ...ساشا ... : مکث که میکنه دور میزنم و رو به روش قرار میگیرم 

 ... کن

.. هر : تند میگم ... م ؟ نی فرصت داده حرف بزنعی... با همون اخمای حک شده بهم زل میزنه 

  ...تورو خد.... لنا رو اونجا نذار ... هرکار بگی می کنم 

اونقدر که شاله ِوِل ... محکم ... تکونم میده ... دست بلند میکنه و محکم بازوم رو میگیره 

... چیه ؟؟ : روی سرم سر می خوره تا شونه هام و خیره به چشمای به نم نشسته م میگه 

  ؟!گذاشتیم اونجا  جونت رو جا

زندگیم رو : صدام اونقدر خش داره که برای خودمم عجیبه و لب میزنم ... بینیم رو باال میکشم 

 ! جا گذاشتیم اونجا

ولی خم میشه  ... ولی... اصال ساشا بر خالف ظاهرش دل رحمه ... بایددد ... باید دلش بسوزه 

می خوام ببینم زندگیت رو که : لب میزنه  تا چند سانتی به چهره م و... کمی تا صورتم ... 

  !بگیرن چی می مونه ازت ؟؟

زندگیم رو گرفتن ازم ... میشی یکی مثل من : ناباور بهش زل میزنم که پوزخند کجی میزنه 

  ! بردن جونمُ  ،  آخه

شل میشه تا افتادنش که ... همون دستی که گوشه ی کتش رو مچاله کرده ... دستم شل میشه 

  ! آوار میشم تو زندگیت: میزنه و لب میزنه نیشخند 

... تو چشماش چیزی جز سرما نمیبینم ... همه ی وجودم ... خودم ... دلم می خواد بترکه 

  ! کنه ِسر رو استخونم مغز تا و کنم حس  سرمایی که قراره

صدای کفش های پاشنه بلندی رو می شنوم که روی سنگفرش های حیاط دارن راه میان و 
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رو  سارا  تا وقتی که در ساختمون بی هوا باز میشه و من ... یک و نزدیک تر میشن نزد

که به بازوی من بنده نگاه میکنه و  یه اخم غلیظ که متعجب اول به دستی... اخم داره ... میبینم 

  ... بعد به چهره های ما

م ول میکنه تا برای با خودم میگم ساشا ه... رو عقب می کشم تا بازوم رو ول کنه م نیم تنه 

  ! سارا سوتفاهم نشه

عشق ... یه بار یخ ، یه بار تب ! ... اصال همین فکر که سارا براش عزیزتره ذوبم می کنه 

  ... تعادل نداره

نگفتم قباد ببره تورو ... یورتمه اومدی این خراب شده که چی ؟ : ساشا اخم میکنه و میگه 

  ... برسونه ؟

  ... چیه ؟ مزاحمتون شدم ؟ :سارا بغض کرده میگه 

بیشتر شبیه اره دادن و ... دل و قلوه دادن نبود ... مزاحم ؟ ... صداش خش داره ، لرز داره 

  ... خیر پیش ، بیشتر مزاحم نشو... آره : ساشا اما میگه ... تیشه گرفتن بود 

خوام بگم  دست دیگه م رو روی دستش که به بازوم وصل شده می ذارم و می... جا میخورم 

 : ولم کنه که سارا میگه

  ... به بابا میگم که _

نمی دونه که ... نمیدونه ساشا کرور کرور غروره جمع شده س که ساشا شده ؟ ... بد گفت 

  ... که اینطوری حرف میزنه... حرف میزنه 

ه اما سارا هم ترسید... خیلی عصبیه ... عصبیه ... میره سمتش ... ساشا بازوم رو ول می کنه 

  ... غرور اجازه نمیده عقب بره و من دستام رو روی قفسه ی سینه ی ساشا می ذارم

 ... نفهمید چی گفت... باشه ؟؟؟ ...غلط کرد : می گم ... همون ماهیچه های ورم کرده و درشت 

  : صدا بلند می کنه و سرم پشت  ساشا اخم کرده و شاکی زل میزنه به سارا ی

ساعت نمیشد که حاال  ۱۱بای بی همه چیزت اگه سود نداشتم که یه ساعتم د آخه واسه اون با _

نگفتم به تو هیچ ربطی نداره با کی  ... آدم نمیشی ؟... کتک می خوای تو ؟ ! ... شده چند سال 

  ام و چی ام ؟

هرچند که ... من هنوزم رو در روی ساشام و می ترسم دور شم ... سارا چونه ش می لرزه 

  ... اومدن در خجالتش از و رسیدن  تقالیی نمی کنه برای به ساراساشا خودش 

  !اینو چرا اوردی ؟... اینو... ما نامزدیم ... ما : سارا این بار به گریه می افته و لب میزنه 
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 : انگاری که از یه اشیا حرف میزنه و ساشا لب میزنه... اینو گفتنش با تحقیره 

  ؟؟ منو کنی می جیم سین تو...   وایسی حرف میزنممن خودم با خودم با رو در  _

  کجا؟: سارا بی حرف و با همون بغضش میره تا خروجی که ساشا تند میگه 

من دستام رو از روی سینه ی ساشایی که حاال قصد حمله نداره برمی ... سارا عقب برمی گرده 

نیست که هر وقت دلت خواست  کاروانسرا... کلیدارو بذار  ... کلیدا: دارم و ساشا لب میزنه 

  !  بیای و بری

  .  حرف بیرون میره بی و میندازه مبل روی رو کلید ، میاد جلو دلخوری و غیض از پر  سارا

یکی باس بیاد ضامنه خودت شه و بعد می پری وسط : لب میزنه ... ساشا اخم داره ، شاکیه 

 !عزیزه ؟ میونجیگری میکنی ؟ چی باعث شده فک کنی عین قبل خاطرت

  ! هنوزم صورتم خیسه بابت اشک هایی که با التماس کردنم ریختم... آب دهنم رو قورت میدم 

  ... ساشا با مکث نگاه از من میگیره و سمت پله ها میره

کجا ... کجا برم ؟ ... بی هیچ توضیحی ... بی تفاوت به منی که هاج و واج وسط سالن ایستادم 

همون کاناپه ی سه نفره ی نارنجی رنگ و دلم لنا رو می ..  . ه میشم روی مبل مچال... باشم ؟ 

یه ! تا وقتی سپیده میزنه اشک میریزم  !بچه م دق میکنه ... هامون محلش نمیده ... خواد 

  ... ! نه لنا رو برام میاره نه آروم میشم... اشک ریختنه مداوم و بی ثمر 

 

* 

ن در کابینت و بوی نیمروی داغ و تازه درست شده صدای باز و بسته شد... صدای پا میاد 

  ! کمرم درد گرفته... وول می خورم .... مشامم رو پر میکنه 

پر میشم از حسرت برای ! ... اینکه یه پتو روی تنم جا خوش کرده دلم رو گرم میکنه جای تنم 

  ... اون حسی که ساشا می خواد به روی خودش نیاره

از روی کانتر آشپزخونه که خم شده و دستاش رو به لبه ی گاز ... مش میبین... سرجام میشینم 

  ... بوی سوختگی...دود بلند میشه ... تکیه داده 

سوختگی رو می ... به توی تابه زل زده  اون ... از جام بلند میشم و با عجله میرم تا آشپزخونه

 ! فقط فکرش اینجا نیست ، خودش اینجا نیست ... نه که محل نده ... بینه ، اما محل نمیده 

... به خودش میاد  . کنارش میرسم و تند زیر تابه رو خاموش میکنم... حس نکرده بو رو 

: میگم ... کز کرده زل میزنه تکیه ش رو از گاز میگیره و به نیمروی حاال سیاه شده و کز 
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  حواست کجاست ؟

دیشب منو برای اذیت کردن .... دیشب منو از دخترم جدا کرده ... صمیمی ام ، شکل یه دوست 

  ! و آزار دادن اینجا آورده

فقط هنوز وقتی با اون چشمای درشتی که جذبه و ابهت ازش ...نه فقط ... من یادم رفته ؟ 

  ! دلم هری میریزه و بیشتر از قبل عاشقش میشم. ..میباره بهم زل میزنه 

جمع و جور کن ... خانومی کردن نیاوردمت  برا:  هتهش لب میزن... بی حالت ... کنه نگام می

  ! این کثافت کاری رو

چشمام ورم کرده از گریه ی ... نه برای ساشا .. چموش هستم ، تخسم هستم ... گوش میکنم 

  !چی می خوری ؟: لب میزنم ... خراب شده دیشبی و آرایشم صد در صد 

... عقب میره و یه صندلی رو از پشت میز ناهار خوری بیرون میکشه و رو به گاز می ذاره 

زل میزنه بهم و ... یه وری ... لم میده ... طبق عادت همیشگی ... نمی شینه ... رو به من 

  ! شدی بانو کد:   پوزخند میزنه

قبال خودش صبحونه درست می کرده من می ... نگاش میکنم ...  چشمام رو اشک پر میکنه

  ... کنایه میزنه به کار نا بلد بودنه سابقم... خوردم 

  ! تو که رفتی بزرگ شدم: بینیم رو باال میکشم و میگم 

 که میشنوم  ...همه چیز ، تمیز و مرتب و برق انداخته شده س ... سمت سینک بر می گردم 

  ! نگیر غوره آب:  میگه

  ! ولی زنده نذار منو بی لنا... بُُکش: برمی گردم و میگم  شتند سمت

  ... بهت آسون گرفتم که انقد زر زر میکنی: از جا بلند میشه و میگه ... اخم میکنه 

 .. هوم ؟ .... راضی میشی ؟  !غلط کردم بگم : میگم 

تو غلط نکردی ، : صدا بلند میکنه  تند تر میاد سمتم و... تند و با خشم بلند میشه از سرجاش 

   ... تو گوه باال اوردی

تا نیم قدم مونده به من و تو ... اونم جلو میاد ... ترسیده عقب میرم تا خوردنه کمرم به سینک 

  ! عذاب دیدنت رو به چشم می خوام ببینم: صورتم لب میزنه 

لند قدم برمی داره تا بیرون رفتنش و تند و ب... ساشا کالفه ازم دور میشه ... صدای آیفون میاد 

  ! من دلم می خواد بترکم و محو بشم.  .من 

فک کرده همون ساشای یابوی چند سال : و رو به من میگه  ساشا دکمه ی آیفون رو میزنه
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  ! پیشم که انگاری مهمونی می دم به تو که مادرتم بیاد دنبالت

می خوام  ... خونه ورودی تا خونه اشپز از میزنم بیرون  ..مامان اومده ؟ ... جا می خورم 

کی گفت می تونی بری بیرون : لب میزنه ... درو باز کنم که بازوم رو میگیره و عقب میکشه 

  !از این دخمه ؟

  !مامان اومده: این ویالی چند هزار متری و میگم ... منظورش اینجاست 

نمیکنه و هر دو رو به روی ورودی  بازوم رو ول... تا کنار خودش ... منو میکشه عقب 

آخرین باریه که دخترش  این که کرد تفهیمش میشه حضوری...  بهتر:  میزنه لب...   ایستادیم

  ! رو میبینه

اشفتگی و ... مامان با دیدن ما جا می خوره ! نا باور بهش زل میزنم که در خونه تند بار میشه 

  ! پاییز:  نگرانی از سر و صورتش می باره و لب میزنه

  ! هیچی نشده... هی ... به خدا خوبم ... خوبم : تند میگم 

 هش بگم یه شب اگه اینجا موندم ساشا باال بوده و من روی مبلبمی خوام ... منظورم دیشبه 

دلهره م از ... ساشا با زنه شوهر دار خطا نمیره : مامان نفس عمیقی میکشه و میگه  !

  ! پاشیدنه زندگیته

اون شغالی که دست به سینه .. با کی ؟ ... زندگی ؟ : پوزخند صداداری میزنه و میگه ساشا 

  ؟!بود و زنشو بردم 

یالی میدونم این بی خ حتی از چهار چوب در رد نشده تا داخل خونه بیاد و ... مامان بغض کرده 

هاش که سرد شده که مثال اونقدر سرد بودم با... اون ربط میده  هامون رو به بی تفاوتی من به

 !که دیگه منو نمی خواد ... 

 : میگه

  ! تودلت نمیاد اذیتش کنی ، خوشحالیه پاییز قانونیه که خودت گذاشتی... ول کن پاییزو 

به چهره ای که وقتی مامان میگه دلش نمیاد با من بد باشه ... این بار من به ساشا نگاه میکنم 

 فرح  می خوام قانون شکنی کنم: لب میزنه ... ر برزخی میشه و فشار دستش روی بازوم بیشت

...  

 از بشه ثابت حداقل یکی تو به باس  :مامان جا خورده بهش زل میزنه و ساشا ادامه میده 

  ! ه حناق شده روحس این ک ند م ریشه

ساشا با ابرو های به هم ... با خشونت بازوم رو ول میکنه و دو سه قدم سکندری میکنم 

هرچیزی ... هرچی که داره ... مادرشو میگیرم ... بچه ش رو گرفتم : از اخم میگه دوخته شده 
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  ! همین قدر تباه شدم که چون سیاهم ، روزگارشو سیاه میکنم! ... که اگه نباشه نفسش بگیره 

قدم از قدم : می خواد بیاد داخل و ساشا تند میگه ... سمت خونه ... مامان می خواد قدم برداره 

ر ، خوش ندارم بد بگم بهت ، این آخرین بارت باشه میای و میری ، بار دیگه نه در به بر ندا

 ! روت باز میشه ، نه من این همه خونسردم

  ! خونشو بریز با آبروش بازی نکن... حقشه : میگه ... شکله من ... مامان بغض می کنه 

  آبرو داره دخترت ؟: ساشا پوزخند میزنه و لب میزنه 

چلونه ی انگاری که یکی اونو گرفته تو مشتش و می چلونه و م... یه طوری می شه ته دلم 

  ! اونقدر که جونم در بیاد و از درد نفسم بره

عین ... باورم میشه و ماتم میبره ... باورم میشه دوسم نداره دیگه .... این شکلی حالم بده 

 ! مامان که رنگش می پره

 ! شناسمتی نم  :می کنه و میگه که گوشه ی چشمش رو با دست پاک 

  ! تحملش برات راحت تره... بهتر : ساشا خونسرد بهش زل میزنه و میگه 

عقب تا مبلی که بشه ... منی که پاهام جون ندارن و عقب میرم ... مامان به من نگاه می کنه 

  ! روی اون وا رفت و وا میرم

  ! ی کنمازت شکایت م: مامان بینیش رو باال میکشه و میگه 

به : در خونه رو تا آخر باز می کنه و با دست راه خروج رو نشون میده ... ساشا جلو میره 

  ! فعه ی بعد با مامور بیای رات میدمد ...  سالمت

ولی نمی خوام باور کنم ... ولی ... اینو تو دلم بهش میگم ، جرات ندارم بلند بگم  ...عوضی 

هیچکس اندازه ی اون زجر نکشیده ... مامان بی حرف بیرون میره از خونه ! ... عوضی شده 

همینقدر که آشفته نمی دونه چی بگه و به مسخره .... همینقدر که دستش جایی بند نیست ... 

توی این جنگ کثیف همه ! همین که پلیس میاره  ...اد ساشا رو تهدید کنه ترین شیوه می خو

  ! همه... پامون گیره 

بیرون  بذاری ساختمون از پاتو نداری حق   :مامان که بیرون میره ساشا سمت من برمی گرده 

  ... اصال خودم گفتم که قطعش کنن کار نکنه... گوشه ی سالن کار نمیکنه  یهگوش... 

  ! میدونستی منو بهت میدن: ته ش میگم بین گف

اون یکی ام شکر ... یکی  جز...  داشتم ، خواستم هرچی من  :ساشا مغرور و تخس لب میزنه 

  ! مونده ی کسی به ما نرسید... 
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حبس شدن و دور شدن قد ... هزار بار ... منظورش همونه و من میشکنم ... به تجاوزم میگه 

 ... نریخته حرفایی که بهم زده به همم

ساشا   !!!نمی دونه که چیشده و جریان چیه .. اون نمی دونه پاییز .. اون ... دلم نشکسته 

 میزنه بیرون خونه از  آروم نا و آشفته که  این همه بد اخالق بودن آرومش نمیکنه... عصبیه 

توی همین خونه که حاال منم ... میکنه  حبسم!  میشنوم قفل توی رو کلید چرخیدن صدای و

 نمیده هامون...   لنا باید االن آب میوه ش رو بخوره...بهش میگم زندون ... بهش میگم دخمه 

  .. دوسش نداره... لنا رو قبول نداره ... سرده   ..اون بی اهمیته  ... نخواد که نه...  بهش

* 

مادرا می فهمن چی میگم   ..روزش چندین روزه  برای من هر.. یه هفته ؟ ... چند روز میگذره 

... نه زنگ زدم ! ... دخترمه  ... مهم نیست که نتیجه ی تجاوزه! ... سالشه  ۱دخترم فقط ... 

فقط ... ساشا خط و نشون کشیده تا جلوی چشمش نباشم . نه بیرون رفتم و نه صداشو شنیدم 

  ! همین..  و نداره یه زندانی ام که حق ارتباط با خارج از اینجا ر

بی خبری از لنا ذوبم میکنه و شاید خودش می دونه بهترین راه رو برای عذاب دادنم انتخاب 

  ! کرده

 ... خونه نیستم... نیا خونه  _

ارو پایین می ندازه میگیرم و سمت اون باد که مونده درخت  نگاهم رو از برگ های زرد روی

ضعف نمی کنه بی صبحونه ! ... از هر روز بیرون رفته امروز دیرتر ... راهپله برمی گردم 

  میره ؟؟؟

 کلیدارو...  میزنی زر داری پژمان   :پشت خطی انگار اعصابش رو خورد کرده که باز میگه 

هر خرابه ای که دلت می خواد ... تو و سارا زیاد سوار شدین پایین نمیاین ... ازت  میگیرم بذار

 ! پژمان سایه ت از اینجا رد شه من می دونم و تو... ببرش 

بی محل به منه ایستاده پای این پنجره سمت خروجی ساختمون میره و تهش شکل کسی که 

سیمش رو  ... میشه خم...  ن گذاشتهچیزی یادش اومده سمت عسلی میره که تلفن رو روی او

تالش ... داره وصلش میکنه ؟... وصل میکنه و کلید کوچیکش رو بهش میزنه تا وصل شه 

  : تالش میکنم و بی فایده س ، بی فایده س که میگه... میکنم نبینه اشتیاقم رو 

  ... میزنگی بهماگه اومد ... یه بی پدری کلید اینجا رو داره ... دلت رو صابون نزن  _

موبایلش ماله ... : از توی جیب کتش کارت ویزیتی رو بیرون میاره و روی عسلی می ذاره 

  .. زنگ بزن... منه 
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  ... ساشا: ساشا سمت خروجی میره که تند میگم 

  ... یه بار فقط... یه بار ... تو رو خدا ... زنگ بزنم به لنا ؟ : سمتم برمیگرده 

ازجازه ... ، جواب نمیده ، یعنی زنگ بزنم ؟  کنه و از در بیرون می ره بی حرف بهم پشت می

 ! داده ، بی حرف اجازه داده 

نمی فهمم چطوری شماره ... من سمت تلفن پرواز میکنم  ... مثل همیشه قفل میکنه درو...  

:  بار سوم صدای شیرین تو گوشی می پیچه... میگیرم که یکی دوبارش رو اشتباه زنگ میزنم 

 !؟!بله 

 .... پاییزم... سالم ... شیرین : تند و پر ذوق میگم 

 .. در رفتی از دستش ؟: تهش با صدای خشک و کمی سرد جواب میده ... مکث میکنه 

محل  ... نیستم خواهرش میاد  انگاری تازه یادش... سرد و یخی ... گاهی این طوری میشه 

  ... اونجاست ؟؟لنا ... لنا : نمیدم به حالش و میگم 

  .. به خدا پاییزه... پاییزه ...  فرح ... فرح جون : شیرین صدا بلند میکنه 

  ...پاییز خودتی ؟ ... پاییز : پشت خط  نمیکشه که صدای مامان رو می شنومبه ثانیه 

  .... خودمم قربونت برم... خودمم مامان : نیشم شل میشه و میگم 

 .. کنه ؟ اذیتت می... زدت ؟ ـ مامان 

مامان لنا کو  ...بهم دستم نزده ... کاری به کارم نداره ... نه به خدا : میگم ... گریه م میگیره 

  ! تو رو خدا بگو دست هامون نیست.. ها؟ .. ؟ 

 ...اون بیچاره چه می فهمه از بچه داری ؟ ... گذاشته پیشه من بچه رو : مامان تند میگه 

  ... هامونم ... رضا گفته یه کار میکنه برگردی... حالش خوبه ...مراقبشم مادر 

 می ذاری صدای لنا رو بشنوم ؟: تند بین گفته ش میگم 

راستش اگه غم دوری لنا ... دوست ندارم از رضا بگه ... دوست ندارم از هامون حرف بزنه 

شرطی که  به ...  !نبود اینجا بودن از خدام بود وقتی دیگه نه رضا رو میدیدم نه هامون رو 

  ... ولی هستم! ... سوهان روح ساشا نباشم 

   ... نگاهش پره از دلخوری

  ... مامانه... بگو الو ... لنا : صدای مامان رو می شنوم 
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خوبی ... الو لنا : با دوتا دستام گوشی رو بیخ گوشم نگه می دارم و میگم ... گریه م میگیره 

  ... دورت بگردم ؟

  ... مام... مامان  _

  ! مامانه: صدایی که رو به مامان ریز می خنده ... صدای ریز خندیدنش رو می شنوم 

من چه : اشکام تند و تند راه می گیرن که صدا میشنوم ... دلم پر میکشه برای حرف زدنش 

  ! میدونم ؟ رشید گفت آورده اینجا

پژمان به قران بابات می : صدای مرد دیگه ای که جواب میده ... صدای یه مرِد ... وا میرم 

 :نگفت به تو نیای اینجا ؟؟؟! ... خواد ساشا خونه مارو بریزه 

تند گوشی رو از برق می کشم و تند تر از پله ها باال میرم ... ترس برم می داره ... می ترسم 

جیره ... گوه خورده مرتیکه  : صدای چرخیدن کلید همزمان میشه با صدای پژمانی که میگه... 

  ! نه اینکه با سارا دعوا بگیره! باس دختره رو تیکه پاره کرده باشه تا حاال ... ه بابامه خور

 ! میکنم وصل رو تلفن و  تند میرم توی یکی از اتاقا

کارت ویزیت مچاله شده توی دستم رو باز ... این مکالمه یعنی قرار نیست اتفاقای خوبی بیفته 

  ... میگیرم میکنم و بعد از وصل تلفن شماره ش رو

... اونا دنبال دختر تیکه پاره شده ای هستن که من باشم و ... نگاه ترسیده م به در خروجیه 

  ! ساشا تا حاال بهم بد نگفته

  ... کسی نیست ؟... الو  _

 میگه بلند که پژمانی صدای...  میشنوم رو گوشی توی از بوق صدای  ...صداش از پایین میاد 

  ... کوچولو موش بیرون بیا: 

گوشی رو برمی داره و شکل ... اصال چون داد میزنه صداشو می شنوم ... داد میزنه تا بشنوم 

 ! بله: کسی که ندونه پشت خط کیه میگه 

هنوز اتفاق ... دستام می لرزن و تپش قلب می گیرم ... صدام از ترس و بغض خش داره 

  ... شممن ولی ده دور میمیرم و زنده می... خاصی نیفتاده

صدای خنده ی یونس اذیتم می کنه ، چهره ی هامونی که ترس می ندازه تو جونم ، اون رگ 

سا : گریه م میگیره و صداش تو گوشم زنگ می خوره و لب میزنم ... های برجسته از هوسش 

  ! ساشا... 

ش اونقدر ضعیف که ساشا یاد... پر شده از گریه و بغض  ... ضعیفه... صدام محکم نیست 
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 ...  جان: یادش میره االن باید بهم بتوپه و لب میزنه  ... میره کینه هاش رو

قدرتش رو داره همه ی حس های خوابیده تو تنم رو ... اون می تونه ... پلک میزنم طوالنی 

  ... او ..او .. یکی : فقط اون این همه قدرتمنده و پر گریه میگم ... بیدار کنه 

 بی وقفه... دستام می لرزن ... رم جون میدم و گوشی از دستم می افته دا... زبونم بند اومده 

...  

 (  لعنتی دارم میمیرم برای پاره کردنت... ت نِت ... هوش از سرم رفته پاییز ـ  هامون)

... صدای بلند بلند گریه کردنم ... دستام رو روی گوشام می ذارم و صدای ضجه زدنم می پیچه 

که در اتاق باز بشه و من گوشه ترین گوشه ... صدا بگردن و پیدام کنن طول میکشه تا دنبال 

  ... ترسیده و با گریه نگاهشون میکنم... رو انتخاب کردم برای مچاله شدنم 

 باال  پسر جوون با دیدنم جا می خوره و ترسیده از این حال و هوای بدم دستاش رو تسلیم وار

  ... ؟؟؟؟ چته...  ؟؟؟ چیه:  بره می

  ... ! به قرآن جوری حالش رو گرفته طرف دیوونه شده: پسر کناریش میگه 

  ... به خدا کاریت نداریم... الو: پژمان هول شده میگه 

پژمان کره خر ... یا قمر بنی هاشم : صدای گاز دادن یه ماشین میاد و پسر کنارش میگه 

  ... به قران ساشاس... ساشاس 

حتی بهم  ! با مکثی طوالنی بیرون میره و در اتاق رو می بندهپژمان ... زودتر بیرون میره 

  ! من گریه نمیکنم ، زار می زنم  ...من می لرزم ... دستم نمی زنن 

  ... سا... به قرآن بهش دستم نزدم : پژمان میگه ... در اتاق تند باز میشه 

بینمش که از چهار می ... ساشا رو میبینم که مشتش رو توی صورت پژمان حواله میکنه 

چند بار تکرار میکنم : به خودم میگم ... چوب رد میشه و صدای زد و خوردشون رو می شنوم 

یه لحظه هم به دلم بد راه نمیدم که ساشا هم دشمنه و ... بسه ... ساشا هست ... هیسسس ...

  ... اگه لمسم کنه چی ؟

: که همراه پژمان اومده بود صدا میزنه  پسری... تب میکنم اگه باز شیفته نگاهم کنه ... هیچی 

  ... ساشا...ساشا بسه داداش 

بین چهار چوب در اتاق به منه  ساشا بی حرف فقط می زنه تا وقتی که خسته شه و می بینم که

 !   وز کز کرده مونده زل میزنههن

دوستش بلند پژمان رو می بینم که به کمک ... انگاری هنوزم باورش نمیشه که دست بهم نزدن 
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ساشا ... تو این بال رو سرش آوردی : می بینم که از کنار ساشا که رد میشه میگه ... میشه 

  .... چیکار کردی لعنتی

 باس جر بده دهنت رو الل شی؟؟... بسه پژمان ... هیس : دوستش هی میگه 

  ! شکنجه ش نده المصب... بُُکِشش : پژمان حتی وقتی دور میشه صدا بلند میکنه 

و ... فکر میکنه ساشا باعثش شده  فکر میکنه کار .... این تشنج ... این حال ... باعث این ج 

از اون مذکری ... غریزه و منطق حکم میکنه از اونم بترسم ... ساشاس و ساشا تند جلو میاد 

  ... اما من نمی ترسم! که می تونه جر بده لباسامو تو تنم و تهش به لذتش برسه 

از ال به ... بازوهام رو میگیره و منو باال میکشه ... و یه قدم مونده به من خم میشه جلو میاد 

  ها ؟؟؟؟...چیکارت کرد ؟؟؟ : دندونای با حرص به هم سابیده ش لب میزنه  یال

اون ... یادش اومده اون روز لعنتی رو ... اونم یادش اومده ... عرق نشسته رو پیشونیش 

  ... رواون تجاوز ... دعوا رو 

ول میکنه منو با شتاب باز سمت در می خواد قدم برداره که این بار تند و محکم کتش رو 

  ... میگیرم

  ...کاریم نداش...  کا : چونه م می لرزه و میگم 

  ! انتهای جمله رو دیگه رمق نداشتم بگم و بشنوه( ت) اون 

  ! بسه... ریه نکن گ... بسه : دستاش رو بین موهاش فرو می بره و کالفه میگه 

من مچاله شدم و روحم انگاری با هر بار حمله تو .... اصال شبیه گریه نیست ... گریه نیستا 

  ! جسمم جا نمیشه

کشتم اون بی : عربده میزنه ... اینکه چونه م می لرزه و اینکه بی تابم دست خودم نیست 

 ! به همم نریز المصب... بسه ... ناموسو 

اما ... چونه م رو ... دستام رو جلوی دهنم می ذارم تا لرزشش رو نبینه ... وار تکیه میدم به دی

یه دستش رو کنار سرم به دیوار تکیه میده و دست دیگه ش ... دستم رو می بینه و جلو میاد 

شکل کسی که بخواد بکوبه تو دهن کسی مشتش رو نگه می داره و میگه ... رو مشت می کنه 

  ... نباید به هم بریزه منو اشکات .. شو پاییزساکت ... ساکت شو : 

... قراره از دیدن اشکام خوشحال شه و حاال کبود میشه از خشم ... با خودش سر جنگ داره 

یه  ... محکم... قرارش با خودش این نبوده و حرصی مشتش رو می کوبه به دیوار پشت سرم 

صدای بوم بوم کوبیدنش میاد و ساشا اونقدر عصبیه که خون ... ؟  بار  ۱... دو بار ؟ ... بار نه 
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  ! اومدن دستش رو نمیبینه و من می بینم

هلش می دم و تکون نمی خوره ... می خوام هلش بدم عقب که اون دست دیگه به دیوار نرسه 

  ... تو یه کثافتی... بدم میاد ازت : می غره   ...

تند و  ... زخم میشه... دستش میشکنه ... بدش میاد ؟ ... رش منم مخاطبش خودشه ، اما منظو

بی فکر دست بلند می کنم و روی دیوار می ذارم ، دقیقا جایی که دستش فرود میاد و اون تند 

  ! مشت بعدی رو میزنه

تیزی استخونش کف دست باز شده م روی دیوار رو میگیره و قرچ صدا دادنش رو خودم حس 

دست برمی داره و عصبی دور ... دادن استخون دستم و در هم شدن چهره م  صدا...می کنم 

  ... میشه ازم

انگشت اشاره ش رو تهدید وار رو به روم تکون میده و با صدایی که هنوز نه پایین اومده و نه 

تو یه کثافت متحرکی که با دیدنت کف و خون ... دیدنت حالمو به هم میزنه : میگه  ... آروم شده

 ... ! وای به حالت ببینمت پاییز...  ! طی می کنم و ترکشش خودت رو میگیره قا

بیرون میره از اتاق و من سر می خورم تکیه به همون دیوار تا نشستنم و عرق سردی پیشونیم 

دردی که مغز استخونم رو هدف قرار میده و من حتی نمی تونم انگستام ... رو میگیره از درد 

  ! ی به حال بستنه دستموا... رو تکون بدم 

! ... شاید ُمردم ... خدا رو چه دیدی ؟ ... اما جیکم در نمیاد ... خودم حسش کردم ... شکسته 

 .. هذیون میگم... چرند میگم ... دیوونه م 

شاید خدا رحمی کنه و من اولیش باشم اما سگ جون تر از ... کی با شکستن دست میمیره ؟  

  ... همه ی این بی رحمیم رو از یادم می برهیاد لنا ... این حرفام 

  ! گریه میکنم اول به حاله ساشا و بعد خودم... کج میشم و سر می ذارم لبه ی تخت 

 

* 

انگار نه  ...کابینت ها ... آشپزخونه  یپا برهنه میرم سمت دیگه ... کنم کشو ها رو خالی می 

اال دارم شکل یه گرگ گرسنه می گردم انگار من اونی بودم که سر ظهری خواستم بمیرم که ح

که این جونی که داره از ... که آرومم کنه  کوفتی ُمس ِکن یه...   جای غذا ، دنبال داروا م.... 

  ... گریه مم بند نمیاد... درد باال میاد نگه داره 

 گفته جلو چشمش! ... صدام در بیاد ساشا منو میکشه  ...بد ورم کرده ... دستم ورم کرده 

  ! شکل همه... شکل بقیه ... خیلی حساب میبرم ازش ... برم ازش  می حساب  ...نباشم 
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... گردم  برمی عقب تند و گشتن از دارم برمی دست ترسیده  !یهویی اطرافم رو نور میگیره 

رکابی ورزشی سورمه ای که تو تنش گشاده رو تن زده و با گرمکن مشکی ... ساشا اخم داره 

  ! با ارم پوما

موهای ژولیده و چشمای پف کرده از ... همون تیپه ل شی که قبال می زده ... گرمکنشم گشاده 

 ! خوابی که من نذاشتم کامل بشه

تب کرده بودم  ...به منه تاب به تنی که بند تابم از شونه سر خورده تا بازوم ... بهم زل میزنه 

  ! ونی نمونده بود برای تن کردنلباس دراورده بودم با جون کندن و دیگه ج... از ترس 

  !چته ؟: بینیم رو باال میکشم و لب میزنه 

:  میگم  ...هر دو رو سمتش میگیرم ... هق میزنم و دست راستم رو تو دست چپم نگه داشتم 

  ! میکنه درد...  د

مثل چند و خورده ... شاید به تب و تاب بیفته ... شاید دعوا نکنه ... خیلی لوس ... لوس میگم 

با دیدن دست ورم کردم  ...جلو میاد ... ای سال پیش وقتی از تاب افتاده بودم و سرم شکست 

  ...چیکار کردی با خودت ؟ : اخماش درهم تر میشه و میگه 

لباسام ... تند سمت جا رختی میره ... خوام اینو بگم و نمیگم  می! ... تو کردی .... من نکردم 

به اینجا و شبا برهنه خوابیدنم و صبح دوباره  اومدنم دو روز بعد از ... رو خیلی وقته شستم 

  ! لباس نیاورم با خودم آخه... تن کردنم 

اوله : یگه تینام رو رد میکنه و مسرمی داره و تند سمتم میاد یواش آمانتو و شالی رو ب

  ... زمستون و این دو بندیه مسخره چیه ؟

از ... از کاراش این نگرانی می باره ... نگرانه ! ... باید اینو بگم و نمیگم ! ... لباس ندارم 

... میشه اما زل زده میمونم  درهم درد از م چهره گاهی...  بهش میزنم زل  ...سر و صورتش 

شالم رو که روی سرم می ذاره خم میشه و   ! متنفر باشه اون اصال شبیه کسی نیست که از من

  : میگه... روی دستاش بلندم میکنه 

  ! باربر جناب عالی هم شدم _

... اما هوا برم داشته از این هول بودنش ... غر می زنه تا من هوا برم نداره ... دروغ میگه 

 ... ساشا نمیبینه ؟..  پاهام سالمه 

باد می خوره به صورتم و حس میکنم زندگی هنوزم جریان داره ... ساختمون میزنیم بیرون از 

   ! وقتی بیرون میام از این ویالی کوفتی و صورتم لمس می کنه این وزش باد رو

  ! سرده: یقه ش رو با دست دیگه م میگیرم که مکثی میکنه و میگم 
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 توام...  اره:   لب میزنه.. .میده  یه پوزخند به تمسخر و باز راهش رو ادامه... پوزخند میزنه 

  ! نگرانمی

سوار  ...منو توی ماشین می ذاره وخودش دور میزنه ... بغض کرده الل میشم ... دلم میگیره 

اما اروم ... میبینمش که تو فکره ... با ریموت در باغ رو میزنه و دنده عقب میره ... میشه 

  ! خوبم:  زنم می لب  ...نگاهم میکنه  هر از چند گاهی سمتم برمی گرده و... نیست 

.. آره ؟ .... من حالتو پرسیدم ؟؟؟؟ ... به درک که خوبی ... : عصبی  ...بلند ... تشر می زنه 

 باس مثه بقیه با بسم هللا حرف بزنی باهام! ... باس سگ لرز بزنی وقتی باهام حرف میزنی 

...  

تکیه به همون ... بود و هیچ وقت خالی نشده  اصال از اولش پر... چشمام رو اشک پر میکنه 

  ! اما من خوبم... ا : لب میزنم ... رو به راننده ی عصبیش ... صندلی 

  ها؟؟؟؟! ... نگفتم وقتی داغم نزدیکم نیا : عصبی می کوبه روی فرمون رو میگه 

گینی این روی دلش سن... این که با دستش کوبیده تو دستم ... غصه ی ظهر رو می خوره 

برعکسه داد و هواره اون  ... میکنه و چقدر خوبه که حرف دلش رو می خونم و لب میزنم آروم

  ! دیدنم با میشی سرد گفتی:   بغض کرده... 

 و بود دستت خر افسار که بود وقتی ماله اون...  گفتم خوردم گوه من  :صداشو باال میبره 

  ! خودت برا کردی می شاهی

وول نخور وا : می خوام بشینم و از لم دادن بیرون بیام که عصبی تر میگه ... تکون می خورم 

  ! میره استخونت

اما یاد جمله ی اون روزش می افتم که گفته من دست .... ال به الی این بغض لبخند میزنم 

لبخندم کوفتم میشه و کز میکنم روی همین صندلی خیره به ! ... من پس مونده م ... خورده م 

نِش خیلی تابلوعهاون شک  ! ستگی ابروش که رو نیمرخ سمت م 

قبل از اینکه اون ماشین رو دور بزنه درو ... کز میکنم و طول میکشه تا به بیمارستان برسیم 

  ! می تونم راه بیام: خم میشه تا بلندم کنه که خودمو عقب میکشم و میگم ... باز میکنم 

  ... پیاده شو... به جهنم : و میگه  دعوا داره که تند دور میشه... دعوا داره 

دنبال نوبت  ... خودش دنبال کارا میره... بغض تازه پا گرفته رو قورت میدم و پیاده میشم 

همون ... تیپش مورد داره آخه ... همه چپ چپ نگاه می کنن ... گرفتن و تو صف موندن 

ضله های پیچ در پیچ و جای اون ع ... های ال انگشتی پاش رکابی و اون شلوار راحتی و صندل

  ! چاقو روی بازوش
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 ...از اون گردن کلفتی که رگ هاش بیرون موندن ... اصال ساشا شرارت از ظاهرش می باره 

خود به خود به آدم القا میکنه که باید ازش ترسید و همه با ترس ریزی که دارن باهاش حرف 

  ... میزنن

  .... ! کولی بازی در نیاری... نداره  درد: میگه ... تهش میاد و کنارم میشینه 

  ! به درک که کجاییم... دردت گرفت جیغ بزن : باز سمتم نگاه میکنه و میگه ... هیچی نمیگم 

 از من متنفره یا... نمی دونه چی می خواد ؟ ... خودش نمی دونه چی میگه ... زل میزنم بهش 

....  

  !  بفرمایید داخل...نوبت شماست  _

در اتاق رو باز میکنه و منتظر میشه من اول برم و ... دتر بلند میشه و منم دنبالش ساشا زو

دکتر عینک قاب مشکیش رو از روی میز برمی داره و ما رو ... خودش دنبالم میاد ... میرم 

  ! وقت بخیر: ساشا میگه ... نگاه میکنه 

  ؟! چیه مشکل  ...بخیر  وقت شما هم... سالم : تر هیبت ساشا رو نگاه میکنه و میگه کد

 ... دستش رو معاینه کنین: ساشا منو نشون میده 

  ! شکسته: قبل از دکتر لب میزنم 

  چطور مگه ؟: دکتر ابرویی باال می ندازه و میگه 

  ! صداشو شنیدم _

  ... چه اتفاقی افتاد؟ _

  ... افتا: اب دهنم رو قورت میدم و میگم 

  ... تو کارتو بکن... با کله خریش زده نا کارش کرده گیریم یکی : ساشا تند میگه 

 با کردی چه...  نداره قواره و قد تو سومه یک حتی  :دکتر نفس عمیقی میکشه و میگه 

  ؟!؟ خانومت

  ! حق داشت... من بد گفتم ... من ... من مقصرم : ساشا می خواد جواب بده که من تند میگم 

  ! بهم یه مسکن بدین... بهم : و میگم  جلو میرم... ساشا بهم زل میزنه 

میکنه  نگاه رو دستم...  میشه  چیزی نمیگه و مشغول... دکتر چپ چپ ساشا رو نگاه میکنه 

... خالی کن خودتو ؟  نگفتم  :ساشا داره منو می بینه و میگه ... و من لبم رو گاز می گیرم 
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  ! گاز نگیر اون بی صاحابو

  ... ندا... درد : میگم 

... نمی مونه  .... ساشا تند از اتاق بیرون میزنه... جیغی میکشم وقتی دکتر با دستم ور میره 

  ! همین طاقت نداشتن و نموندن وقتی درد میکشم.... قبال هم همین بود 

م ... نمی تونم بخوامش ... من نمی تونم دوسش داشته باشم  من مالک یه ت ِن آلوده م ... من ک م 

نامزد ... اون سارا رو داره ... دلم به حال جفتمون می سوزه  ... ! اک نمیشهکه هیچ وقت پ

  ! شوهر دارم... من هامون رو دارم  ...من ... داره 

 ... ! من یه زن مطلقه میشم تقریبا چند روز آینده  ! صیغه تموم میشه  چند روز آینده یادم میاد 

ساشا نمیاد  ... میشه تو سالن بیمارستان صدای جیغ جیغ کردنم پخش... لعنت به تو هامون 

 ... مگه میشه ؟... دوسم نداره ؟ ... دلش رو نداره ... توی اتاق 

 

* 

 

خوابم  ... پلک هام سنگینن! ... صبح گذشته  ۳ساعت از ... ماشین تکون تکون می خوره 

ک های حنجره م می سوزه از اون همه جیغ کشیدن و صدای ساشا باعث میشه پل... میگیره 

  ! نخواب شکمه خالی: نیمه بازم رو باز کنم 

حتی اون پژمانی که ... از نظر همه اون یه دیوه ... چشمام رو باز میکنم و نگاش میکنم 

از نظر من اما اون شکل ! ... بد رو به ساشا ربط داده بود  اون حال امروز اومده بود خونه و

  ! اش برای من شیرینهیه الهه ی قلدر می مونه که با همه ی تلخی ه

  !به چی زل زدی ؟... : آدم ها تفاوت نگرانی رو با بی تفاوتی می فهن 

  ! به تو: جواب میدم 

ناموست رو تو شیشه باس زنده نگه دارم تو رو تا خونه اون شوهره بی : پوزخند کجی میزنه 

 ! از این خبرا نیست بچه... نچ ... سابقم  آدمه نگرانم یا همون  فک نکن! کنم 

ولی این رفتارا با ... دوست ندارم باور کنم دوسم نداره ... حرف میزنه و من نگاش میکنم 

که من باید سالم بمونم تا ساشا به وسیله ی من ، هامون رو از  ... جمله ای که گفته قابله درکه

  !پا در بیاره 

اون هنوزم با همون ... پلکام سنگین میشن  ! ت دوستت ندارههیچ وق... دوستت نداره پاییز 
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  .... پلکام رو می بندم  ... ! با همون اخما..  . رکابی مونده 

نمی فهمم مالکش کیه و وول می خورم و ... صدای صحبته ... کم  ... سر و صدای ریزی میاد

ی از اتاق های طبقه ی باالیی تخت یک... روی تخت موندم ... از درد دستم از خواب بیدار میشم 

از روی تخت بلند  ... بعد از چند روز خوابیدن روی مبل های پایینی... که دکور ساده ای داره 

حاال صدا ها ... میشم و با موهای ژولیده و صورت خواب آلود میرم تا در اتاق و بازش میکنم 

 : یه صدای خشک و مردونه که میگه... واضح تره 

  ! ما بهش نیاز داریم... یش نباید بُکش _

 : صدای آشنایی که می دونم مالکش پژمانه

  ... ببین چه بالیی.... به قران دختره نمی تونست عادی باشه ... میُکشه  _

  ؟!اون یکی دستتم بندازم گردنت : صدای ساشا که میگه 

  ! ساشا: مرد تشر میزنه 

یگه بیاد خونه م جر وا جرش میکنم فتح هللا به پسرت حالی کن بار د: ساشا از کوره در میره 

  ! خان

  !کجاست االن ؟: فتح هللا بی اهمیت به بحث پیش اومده 

رضا با اون داماده تخمه سگش دیگه قفلی ... که هست  بودنشه گروگان مهم...  هرجا:   ساشا

  ... نمیزنه به بازارت

  ... آوردی ؟ چه بالیی سرش... داری منو می ترسونی : فتح هللا میگه 

کنار مبلی که  سرپا پژمان  ...تا دیدن زدنه سالن ... من جلو رفتم تا نرده های طبقه ی دوم 

  ! صورت زخم و زیلی و کبود... باباش نشسته ایستاده 

از من حرف میزنه که بی هوا سرجاش وول می ...  باباش از پژمان و زدنش حرف نمیزنه 

  ! به منه کنار نرده ها ایستاده... خوره و نگاهش به باال می مونه 

  ! زنده س _

ساشا ... متعجب به من نگاه می کنه و فتح هللا خان و ساشا مسیر نگاهش رو دنبال می کنن 

  ! اخم میکنه و فتح هللا بهم زل میزنه

 ... خوبی تو ؟: پژمان میگه 

اینجا چیکار : میگه  ساشا اخم کرده... حواسم نیست و دست گچ گرفته م رو بغلم نگه داشتم 
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  ...می کنی تو ؟؟؛

 !دستش رو شکستی ؟: فتح هللا لب میزنه 

  ! اعصاب نداره میزنه نفسش رو می بُره ها... ببریمش خونه خودمون : پژمان تند میگه 

 ! ببند دهنت رو پژمان: فتح هللا میگه ... تهدید وار ... ساشا با غضب بهش زل میزنه 

: اما صدای فتح هللا رو میشنوم که این بار با خنده و رضایت میگه ... خودم رو عقب می کشم 

گفته بودم که پشت این دخترو آوردن به خونه ت هزار تا دلیل  سارا به ... امیدوار ترم کردی 

  !  فقط زنده نگهش دار... هر بالیی سرش آوردی بیار! ... خوابیده که اون نمی فهمه 

احمق ترن وقتی فکر می کنن ... احمقن که فکر می کنن من برای هامون و رضا مهمم اونا 

  ! ساشا به عمد و از روی کینه با من این کارو کرده

از پنجره  ...بیرون برف میاد .... خسته و مریضم ! ... بی حوصله و کالفه روی زمین میشینم 

دوست دارم بیرون برم و این یخزدگی رو ... ی قدی توی سالن این طبقه میشه باریدنش رو دید 

  ! لمس کنم

  ! رفتن... صدای بسته شدن در میاد 

تا مکث کردن و قطع ... نگاهم رو از پنجره نمیگیرم ... صدای پایی که میاد تا طبقه ی دوم 

من ... اخم کرده زل میزنه به دست باند شده م .... سمت راهپله برمی گردم ... شدنه صدای پا 

  ! برف میاد: یه لبخند گرم و میگم ! ... بخند میزنم اما ل

 ! شکسته جا سه از ، نخور وول  :لب میزنه 

  !بریم بیرون ؟ _

اخماش باز   ...قبل از این که من بخوام ! یادمه همیشه می گفت بپوش بریم ... از دهنم می پره 

  !خونه ی خاله س ؟: یه خط اخم دائمی و تهش میگه ... نمیشن 

از این لوس بازیا نداریم ، خوب شو قبل از اینکه با : میگه ! کوفتم میشه.... ندم محو میشه لبخ

  ! همین علیل بودنت آزارت بدم

به : باز میگه ... اب دهنم رو قورت میدم ، اصال همه ش ساشا مقصره که این همه لوس شدم 

 ! بگو جون کندی زیر دست و پام... بگو زدمت  سارا 

دو : بغضم رو می خوام قورت بدم و میگم ! نقطه ی مرکزیش ، تیر میکشه ... بم جایی وسط قل

  !دوسش داری ؟... 
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  ! تنش مرِز منه... خیلی : پوزخند میزنه ، یه پوزخند صدادار لب میزنه 

از خود راضی ام ؟ اصال مگه عشق بی خودخواهی .... یکی جای من اومده ! می شکنم 

بگه تا از  چی دونه می خودش ساشا...  گرفته هدف رو قلبم ساشا ولی  ...میشه؟منو نزده 

  ! میگی دروغ:  میگم  !ریشه بسوزم 

  ! با چشمات ببین! پیداش میشه  امروز اخر تا:   میگه... پوزخندش رو هنوز داره 

 زل بهم و ندازه می پاش پارو...  میشینه سالن توی مبل  با همون لبخند کجش میره و روی

  ... ! میزنه

ساشا حتی اگه  ... برمیگرده سمت تو ؟... دروغ باشه چی ؟ ... کاش دروغ باشه ... کاش نیاد 

  !رش زن یکی دیگه م ظکه حاال به نبمیره دیگه منو نمی خواد ، منی 

بهم .... زیاد ... چقدر طول میکشه ؟  ...ساشا بهم زل زده ... من هنوزم روی زمین نشسته م 

 انگاری جفتمون منتطریم صدای زنگ بیاد و میاد... من حتی صبحونه نخوردم ... نگاه میکنه 

!  

همه ش یه ساعت بعد از گزارشی که باباش از کتک خوردن ! ؟!؟ سارا ... ساشا پوزخند میزنه 

 !من بهش داده ؟

آیفون رو  ... از آیفون همین طبقه دکمه ی باز شدن درو میزنه... ساشا از جا بلند میشه 

با ... میاد تا کنارم ، خم میشه و بازوم رو میگیره ... میاد سمت من ... می ذاره  سرجاش

اینم فال گوش ... فال گوشی که بلدی : تا کنار نرده ها و میگه ... خشونت از جا بلندم میکنه 

  ! وایسا

می خوام بازوم رو از دستش بیرون بکشم که حلقه ی دستش دور بازوم بیشتر میشه و با 

! مطمعنی  پات جا از انگاری:  غره می صورتم تو  ...خشونت منو سمت خودش میکشه همون 

  ! از ریشه ک ند ِمت پاییز... 

 ! عزیزم... ساشا  _

شکل کسی ام که توقعش رو نداره ، حتی ! ... چشمام رو اشک پر میکنه ! ...  سارا صدای 

  ! وقتی که توی زندان اونطوری رهاش کردم

از پله ها پایین ... ولم میکنه ... هیچوقتم پیدا نمیکنم ! آمادگیش رو نداشتم و ندارم اما اصال 

  ... ! میره

 !بی خبر ؟: صدا می زنه ... با همون صالبت ... خونسرد ... اروم 

 اومدم معذرت خواهی: به منه کنار نرده ها مونده نیست و میگه ... حواسش به پله هاس  سارا 
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!  

ساشا جوابشو نمیده تا وقتی که به انتهای پله ! ... ستش مونده رو باال میگیره دسته گلی که د

سمت اون برگرده و  سارا طوری که ... به عمد دورش می زنه ... ها میرسه و سمتش میره 

 ! ساشا رو به من ایستاده باشه

ل بیرون رو پشت گوشش که از شا سارا دستش رو بلند میکنه و تار موی بیرون مونده از شال 

  ! چسبید! ... گل از گل : افتاده می ذاره و میگه 

صدایی که ... میاد  ساراصدای ریز خندیدن ... چشمام رو اشک پر می کنه ... چونه م می لرزه 

  ... چه استقباله گر: میگه 

 ... یه دستش توی جیبشه! ... ساشا بی طاقت دست پشت سرش می ذاره و خودش خم میشه 

که روی پنجه هاش ایستاده و صداش توی دهن ساشا  سارایی ...  سارا سر یه دستش پشت 

  ! خفه میشه

  ! میکنن نگاه  اون چشمایی که منو از همون پایین.. چشماش 

اشتیاق عجیبی به خودمو انداختن از ... باید بیفتم ... زیر پاهام خالی میشن ... پاهام می لرزن 

 ! دارمهمین جا به وسط سالن طبقه ی پایین 

رو  سارا همین جا ، جلوی چشم ساشایی که سرش رو خم کرده و دله جدایی لباش از لب های 

  ! نداره

خودمو مجبور به نگه داشتن می کنم و ... هیچ لذتی نمی بینم ... با اخم ... بی پلک بهم زل زده 

و فاصله میگیرم  لنا تنها طنابی میشه که منو برای زندگی و زنده بودن به این دنیا وصل میکنه

  ... از نرده ها

دستاش رو دور گردن ساشا حلقه میکنه و ساشا حتی برای لحظه ای چشم  سارا وقتی که 

  !  نمیبنده ، اندازه ی پلک زدن

من یه عوضی ام که دلم داره می ترکه از این  ! میرم تا اتاقی که می تونه اشکهام رو ببینه

  ! معاشقه

وضی بازی های یکی که عوضی تر از خودشه رو پس می ده و یه عوضی که داره تاوان ع

 ! هامون تا ابد تو ذهنم یه کثافته باال اومده س که حالم رو بد می کنه

 

* 
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سرم درد میکنه ، طوری که انگاری توی اون یه کارخونه با همه ی وسایلش خر خر میکنن و 

  ! گوشم کیپ میشه از این درِد بد

می اومد تا این باال و من هزار تا پوزیشن  سارادای خنده های اصال از همون دیروز که ص

عشق بازی تو سرم رسم میکردم و خون دل می خوردم حالم خوب نیست و ضعف و بی حالی 

 ! هم بهش دامن می زنه

صبح صدای بسته شدن در خونه رو شنیدم و ! ... ساعت میشه  ۱۱تقریبا  .... هیچی نخوردم

  .... می دونم تو این ویالی نکبتی تنهام و چقدر افسرده و بی حوصله م از این حبس

یادمه ساشا بعد از اون روز ... رد میشم از پله ها ... از جام بلند میشم و بیرون میزنم از اتاق 

شه ی همون سالن دیدم و شاید دلش به رحم اومده که بعدش اونو گو... تلفن رو برد بیرون 

  ! برش نداشته

 ! شاید صدای لنا تسکین بشه و بشوره نمکی که ساشا ریخته روی زخم دلم

کسی بر ... بوق می خوره ... روی صندلی کنار عسلی میشینم و شماره ی خونه رو میگیرم 

  ... الو: هیجان شیرین رو میشنوم برای بار دوم میگیرم و این بار صدای پر ... نمی داره 

  ... الو شیرین: دلم شور می افته و میگم ... نفس نفس میزنه 

حالش خوبه ، چیزیش : ح میده ضیفهمه کی ام و توضیح نخواسته ، تومی ... می شناسه منو 

  ! بپرسی رو حالش زدی زنگ میدونم ، نباش نگران...   نبود اصال

  !شیرین چی میگی ؟: تند میپرسم   ..! کی حالش بده؟... کی ؟ 

  !مگه برای لنا زنگ نزدی ؟: مکث میکنه و تهش لب میزنه ..  جا می خوره 

گوشی دستمه و عین مرغ سر کنده ای که دستش رو ... دلم هری می ریزه و تند بلند میشم 

تا جایی که  فقط ...جایی بسته باشن و فقط تو محدوده ی خودش بال بال بزنه ، بال بال میزنم 

 ! سیم تلفن یاری کنه

  ... با توام... لنا چشه ؟ ... لنا؟_

 ..ـ گفتن مسموم شده فق... بیمارستانه  _

  ... شیرین... کدوم بیمارستان ؟ : میگم ... گریه م می گیره 

نمی دونم ! اشتمش سر جاش یا نه ذن رو ول میکنم، نمی دونم اصال گآدرس بهم میده و تلف

بی حواس میرم تا در خروجی و ... ور تن میزنم و شالم رو چطور سر می کنم مانتو رو چط

شاید منتظر معجزه م که قفلش باز بشه و ... یه بار نه ، ده بار ... دستگیره رو پایین میکشم 
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  !چقدر دلگیر میشم از ساشا

لدونه تهش نگاهم به شیشه ی قدی که رو به حیاطه میره ، ترس از ساشا رو کنار میزنم و گ

چاقوش رو فرو کرده تو دستی که حس میکنم یکی ... بزرگ کنار همون پنجره رو برمی دارم 

 ! ته و اونو می چرخونهسشک

بی فکر به ... نمیدم  محل...   !همونقدر ریشه م رو نشونه میره و از درد چهره م درهم میشه 

  ! ساشا و بعدش گلدون رو پرت می کنم و شیشه می شکنه

... مهیبی زمین می خوره و من این زمین خوردنش رو میبینم و شیرین الکی میگه با صدای 

چقدر ما ... من مریض ترم ... من ... لنا مریضه ! ... حتما می خواد اتفاق رو کم نشون بده 

  ...  بیچاره ایم

ی زنم بیرون م! ... بی هیچ ...بی کیف ... بی پول ... می دوم تا در باغ ... رد میشم از شیشه 

  ... ! حبس نکرده! ... زور نکرده ... از ویال و ساشا خیلی هم منو اجبار نکرده 

پیرمرد جا خورده از این حال و ظاهر ... دست بلند میکنم برای اولین تاکسی و سوار میشم 

  ! اشفته و من تند اسم بیمارستان رو میگم و راه می افته

دیگه م دستی رو که شکسته میگیرم شاید دردش  با دست... چطور حساب کنم ؟ ... هول شدم 

  ... ! کمتر بشه اما کمتر نمیشه

آب دهنم رو قورت میدم و دارم برای .... اگه ... اگه حالش بد باشه ؟ ... اگه طوریش بشه ؟ 

  ! برای اینکه این بار طوری خودمو بکشم که نجات پیدا نکنم...  بعدش برنامه میچینم 

خانوم کرایه رو االن : میگه ... یوونه م و از اینه ی جلو بهم زل میزنه راننده فکر میکنه د

 ؟!میدی یا وقتی رسیدین 

میتونم گوشیتون رو قرض بگیرم : می خواد مطمعن بشه که کرایه ای هم در کاره و من میگم 

  ؟!

 ! باید به همسرم زنگ بزنم... با : بی جواب نگاهم میکنه که توضیح میدم ... دودله 

شماره   ...این بار گوشی ساده ی نوکیاش رو سمتم میگیره و تقریبا از دستش اونو می قاپم 

  دومین بوق برمی داره و  ... حفظم از  همون شماره ای که با همه ی سیو نبودنش... میگیرم 

 ! بله:  میده جواب جدی و خشک

  ! با تاکسی اومدم... با : بینیم رو باال میکشم و میگم 

اون براش این همه یخ بودن عادیه و عوضش صداش پر میشه از ... نه هیچی ... م نه سال
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 !؟ خودتی  پاییز... پاییز : نگرانی 

  ... کوفتم ندارم... ازم کرایه می خواد : کالفه میشم و صدا بلند میکنم 

بیشتر من حرف میزنم باهاش ... خیله خب ، گریه نداره : جواب میده ... با گریه اینارو میگم 

  ! برو خونه میام... حساب می کنم باهاش 

  !؟ بده خیلی حالش  !لنا مریضه ؟... لنا _

  ! حالش خوبه  : میگه مکث با  ...  نمی دونه ؟؟؟... جا می خوره 

اون ... لعنت بهت عوضی ... لعنت بهت هامون .... تو اصال ... تو خبر نداشتی ... تو  _

  ! دخترته

هر دقه با دیدنش اون شبه .... عامل نفرته توعه : ی صدا بلند میکنه هامون این بار عصب

  ... ! کوفتی میاد جلو چشمت و میمیری و زنده میشی

به ... چشمام نای باریدن ندارن دیگه ... از حرص ! ... نا باور گوشی رو توی دستم فشار میدم 

  .... درک که راننده منو از همون آینه ی لعنتی زیر نظر داره

  ! حالم ازت به هم می خوره: میگم 

 ! با شما کار داره: گیج و بی حواس ازم میگیره و میگم ... گوشی رو سمت راننده میگیرم 

باد به کله م ... دو هفته و خورده ای میشه که بیرون نیومدم ... خودم سمت پنجره برمی گردم 

  ... ! سردمه  ! ...نتوی نازک تنمه افتابی که با سوز سرما قاطی شده و من یه ما! ... نخورده 

)( ... بیمارستان... بله ... شماره کارت می فرستم براتون ... بله : صدای راننده رو میشنوم 

 ! خواهش میکنم

هامون با اون کت ! .. میرسیم و من پیاده میشم ! طول میکشه تا برسیم و ترافیک بیداد میکنه 

سرک میکشه هر تاکسی که اونجا نگه می ... بیمارستان جلوی ... پشمی سیاه رنگش ایستاده 

با عجله جلو میاد و قبل از من خم میشه سمت ... نگاهش ... تهش به من میرسه ... داره 

من اما بی محل میرم سمت ورودی بیمارستان که بازوم کشیده میشه ... شیشه ی شاگرد ماشین 

 : عقب برمیگردم... 

محل نمیده به ... ا غیض دستم رو میکشم بیرون از دستش صورت به صورت با هامون که ب

  !؟!فرار کردی ؟: این حالت چندش وار صورتم و میگه 

  !؟!نمیبینی ؟ _
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  ! زنده ت نمی ذاره _

  ! همینو می خواستی _

  ! خواستم بفهمی این ساشا اونی نیست که تب میکردی برات می مرد _

  راحتی االن؟..  فهمیدم  _

تا حاال هیچ وقت پای تند جواب ... عصبیه ... کالفه س ... اخم داره ... اشاره میکنه به دستم 

بی محل به این بد ... االنم همینه ... دادن وبد جواب دادنم باهام دعوا نکرده ، عصبی نشده 

  !اون شکسته ؟: حرف زدنم میگه 

 ! وقتی لنا رو نبینم بند نمیان ال به الی اشکایی که هنوز بند نیومدن و تا..  به تمسخر میخندم 

...  

 !خوشحالی ؟! ... آره : بینیم رو باال میکشم و میگم 

دستم رو میکشم و این بار ولم ... بهش پشت میکنم و سمت ساختمون میرم که باز مانعم میشه 

  !  برت میگردونم: نمیکنه 

... رم زشت ترینن ظبه نبه چشمای رنگی که ... فانیش زل میزنم به چشمای به هم ریخته و طو

  !  جهنم با جهنم فرق نداره: لب میزنم 

  ! مزاحمت ایجاد نکن اقا: اقایی کنارمون میرسه و میگه 

من خودم زمینه ی به هم ریختنش رو ایجاد کردم که حاال کفری دستم ... هامون عصبیه خودش 

یله ی این فشار عصبی انگاری زمینه ی تخ! ... رو ول میکنه و یقه ی اون مرد رو میگیره 

زنمه ... ها؟ ... ؟!؟!تو رو سننه حاجی ؟: براش فراهم شده که تو صورت مرد می غره 

  !اختیارش رو دارم به توی بی ناموس چه ربطی داره ؟

 ! اصال مهم نیست... نه برام مهم نیست ... من ؟؟؟ ... دور مون جمع میشن ... دعوا میشه 

شالم کج و کوله ! ... بهش پشت میکنم و میرم تا ایستگاه پرستاری اونقدر برام بی اهمیته که 

دکمه های مانتوم رو نبستم و اشکام خشک نشده باز گونه هام تر ... دستم شکسته س ... س 

اوردنش ... لنا مختاری ... لنا  : همین بسه برای نگاه پر از ترحم اطرافم و میگم! ... میشن 

  ! اینجا

  ! چپ سمت در اولین  طبقه ی اول ،: ش که میگه پرستار زن مسنی هست

  ... وقت مالقات نیست که...کجا خانوم ؟ : می خوام رد شم که نگهبانی جلوم رو میگیره 

آقا : می خوام خواهش کنم بذاره برم باال که همون پرستار مسن میگه ... می خوام التماس کنم 
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  ! سکته میکنه االن... رحمت بذار بره 

  ... تند از کنارش رد میشم و باال میرم... تکون میده و کنار میره  مرد سری

یه ...مامان لبه ی تخت نشسته ... و تند داخل میرم  هگفته درش باز رهمون اتاقی که پرستا

اب میوه ی کوچیک پاکتی رو دست گرفته که نی تو دهنه لناس و با اون چشمای ... وری 

: با صورت رنگ پریده ش میخنده ... ردن میکشه درشت شده ش با دیدن من دست از خو

  ! مامانی... مامان 

ون انگیره ی منه ... حرف میزنه ... می خنده برام ! سالمه... من ولی تکیه میدم به دیوار 

دست دراز شده ی لنا رو پایین میاره و ...برای نفس کشیدن و مامان از لبه ی تخت پایین میاد 

  ! خطرناکه... امانی امپول تو دستته م: میگه 

   ... ! ورش همون ِسُرمِ ظمن

مادرا  ...اهر اشفته ای که گفتم زل میزنه ظیگیره و با نگرانی به من و همون نگاه از لنا م

همین که حاال من خیالم از دخترم راحت شده و مامانم ! ... چقدر گناه دارن که میشن مادر 

  ! خیالش از دیدنه دخترش ناراحت

  ... دستت چی شده ؟: میکنه تا من و میگه  لنا رو ول

 ! خوبم: میگم 

من تاب خوردن اشک توی چشماش رو میبینم وقتی تالش میکنه ... دستاش رو بلند میکنه 

 ... زده تو رو ؟: شالمو مرتب کنه و میگه 

ه میشه بگم از نگرانی بابت دستش ، دستمو فدا کردم و اون نخواست... آب دهنم رو قورت میدم 

  ؟!مامان می پرسه چرا و من اون موقع چه جوابی بدم ... بزنه ؟ 

  !چش شده ؟: میگم ! ... میرم تا کنار لنا و ریز به ریزش رو می بلعم 

شاینی ورپریده خوراکی های عهد بوقی که براش مونده رو دوتایی ... مسموم شده بود  _

  ... خوردن

  ... مسمومیت نگهش داشتن ؟واسه ... الکی میگی ؟ : نگاش میکنم 

 خیالمون  !خودمم موافق بودم یه شب بمونه ... شاینی بستری نشد ، لنا جون نداره مادر  _

 .. مادر نیست طوریش!  تره راحت

سرش رو لم میده روی شونه م و بین این همه ... ل میگیرم و سفت نگهم می داره غلنا رو ب

براش که تا ابد  منها وزنی حساب میشه که جونمم میدبدبختی که روی شونه م سنگینی میکنه ت
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  ! خاصیت مادر بودن همینه! ی شونه م بمونه ور

  ... (دلم درد گرفت )دلم د لد ِگِلف : نق میزنه بیخ گوشم 

 !مالشش بدم ؟: لب میزنم 

 (نرو! )   ن لو: میگه ... تکون نمی خوره و مانتوم رو توی مشتاش سفت گرفته 

با توام : مامان بغض کرده نگاهمون میکنه و میگه ... و اشکام سر می خورن پلک می بندم 

 !اون شکسته دستت رو ؟... 

 سالم: دارم فکر میکنم چی بگم که صدای پا میاد و صدای هامون ... آب دهنم رو قورت میدم 

!  

یزنه و من نگاهشم نمیکنم و برای اولین بار دلخوری از چشمای مامان میباره وقتی بهش زل م

 ! چه عجب اقا هامون: میگه 

  !زنگ زدی بهش ؟: جای هامون من میگم 

  ! بار ۱: مامان میگه 

اونم حتما همه ی ده هزار ! ... با نگاهم ده هزار بار اونو میکشم ... سمت هامون برمیگردم 

  ! کار پیش اومد: بار نه اما حس میکنه خفگی رو که میگه 

  !بچه ت چی ؟... دادی رفت زنت رو : مامان لب میزنه 

  ! نمی دادم ، کف خیابون جامون میشد... زندگیمون رو هوا بود : هامون توضیح میده 

دلم خوش  و دیدم رو ساشا نگاهه تو نفرت چون رفت دادم رو پاییز بگه باید  ...دروغ میگه 

یابون بخوابم و حاضر بودم کف خ: اینو نمیگه و مامان میگه ... شد پاییز از اون دل میکنه 

 ... ! بچه م رو ندی به ساشا

  ! بهش دست نمی زنه: ن میگه ئهامون مطم

  ! دست نمیزنه ولی می زنه... ساشا ناموس سرش می شه : مامان جواب میده 

از اینکه چشمش دنباله زن هامون ... از پاک بودنش ... ن حرف میزنن از ساشا ئهمه مطم

  ! هامون عوضی نیستاینکه به اندازه ی ! ... نیست 

! ... کجا اقا ؟؟: سر و صدا میاد ... حتی خود هامون به علم همین قضیه منو فرستاده اونجا 

  ... نعمتی زنگ بزن حراست... با شمام ..  آقای محترم 

م بین چهار چوب ظاهر میشه و من رنگسر و صدا میاد و طول نمیکشه که قد و قامت ساشا 
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من سمت ... لنا از بغلم تکون نمیخوره ! ... رو شکستم و فرار کردم  شیشه ی خونه.... میپره 

یادم نمیاد : ساشا اخم کرده که میگه ... اون دوتا برمی گردم و هامونم سمت ساشا برگشته 

  ! اجازه داده باشم اینجا باشی

  ... بچه م...  ـب: میگم ... آب دهنم رو قورت میدم 

  ! تموم کن این بازی رو: هامون نگاهش میکنه و میگه 

لکنت خوب نیست : ساشا حتی نگاهش نمیکنه و همه ی چشم و حواسش به من مونده و میگه 

م اون بی صاحابه تو دهنت رو یاد بگیری گوش ندادن به ساشا ینی چی ؟ ...   !باس بِبُر 

 ! ساشا من توضیح میدم: مامان تند میگه 

آزارش دادی : هامون جلوش قد علم میکنه و میگه ... نگاه نمیکنه و جلو میاد  ساشا به مامانم

  ! بسه دیگه... 

: ساشا به هامون زل میزنه ... ه رمیده و هامون دو سه قدمی کنار میساشا با پرخاش هلش 

  !شنیدی به گوش رشید رسیده بار دزدی از شما و داره دنباله خریداره بهتر میگرده ؟

  ! بحث من پاییزه: هامون میگه 

بحث من تویی و اون سگ هایی که گذاشتی انبار چابهار که : ا پوزخندی میزنه و میگه ساش

  ! ماله بکشن روی جنسات و سگ بو نکشه کجا قایم کردیشون

  !کی امار میده به تو ؟: جا خورده میگه ... هامون جا می خوره 

 ... اونجام تو از قبل کنی قایمش موشی سوراخ هر  :ساشا بی محل به سوال هامون میگه 

نِته  به خاک سیاه که بشینی زن و زندگی یادت میره ! ... سرمایه ت دود میشه ! ... حرفه منم ز 

  ! دیگه نمی خوانِت... 

به خاک سیاه نشسته که من ولش کردم و ... این جمله ش خیلی حرف داره ... دلم میگیره 

 ! و عوضی ام جلوی چشم ساشا همینقدر پست... هامون به خاک سیاه بشینه من ولش میکنم 

...  

  ؟!ت نِش رو نمی خوای ، چی می خوای از جونش : هامون دستی بین موهاش میکشه و میگه 

رضا  ...بحث فقط خودش نیست ... بین بد و بدتر باید یکی رو انتخاب کنه ... هامون کالفه س 

همون پوزخند پر از  اب ساشا  و برم ساشا با خواد نمی دلش فهمم می  ...و صابرم هستن 

 میارم پادرت از  ،  با یه تیر صد نشون زدنه! ... جونشو : تمسخر و اخم های حک شده میگه 

  ! مختاری
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  ... کوتاه نمیام: هامون میگه 

 ! نکشیمون جوجه: یه لبخند که از سر و روش تمسخر میباره ... این بار لبخند ساشا کش میاد 

! یقه ش رو میگیره تا ساشا نگاهش کنه و نگاهش میکنه ... ساشا مامان از کنارم می گذره تا 

 ... دست روی دخترم نذار... جنس و هر کوفتی که هست بردار ببر : التماس وار میگه ... 

  !ساشا دنباله پوله فرح ؟: ساشا مچ دستای مامان رو میگیره و میگه 

ساشا  : ت شدنش با مامانم و میگهتا صورت به صور... ساشا خم تر میشه ... مامان وا میره 

 !!! فقط! ...   فقط می بُره... شیشه ی تیزه فرح 

  ... مگه مالقاته ؟... چه خبره اینجا ؟ : نگهبان با فرم آبی رنگش داخل میاد و میگه 

نیم قدم عقب میرم و ... ساشا مامانه مات برده از این حجم نفرت رو ول میکنه و سمتم میاد 

  ! ما میریم االن... رمنده اقا ش: ساشا میگه 

ه و من حلقه ی دستم دور لنا محکم ربازوم رو میگی... و نشون میکشه  با نگاهش برام خط

  ... ولش نمیکنم ساشا: میشه 

تو که ول کردن و جا گذاشتن رو خوب : من بشنوم و خودش ... آهسته .. یواش لب میزنه 

  ! بلدی

  ... بگیر بچه رو: یگه رو به مامان م... گریه م میگیره 

  ! مامان که نزدیک میاد لنا جیغ میکشه... لنا با همه ی بچه بودنش میفهمه چه خبره 

  ... مامانمو می خوام... نمیخوام  _

  ... خلوت کنین: نگهبان میگه ... و گریه ش می پیچه  غصدای جی

... پاهام تیر میکشن ... ساشا دست میبره برای گرفتنه لنا که بی هوا جلوی پاش زانو میزنم 

تورو ! ... ارواح خاکه مادرت ساشا : میگم ... همه ماتشون میبره و ساشا با اخم نگاهم میکنه 

  !االن نگیر ... به روحه مادرت بچه م رو نگیر ازم 

خم میشه تا دستم رو بگیره که دستم رو ... میاد ساشا فکش رو محکم میکنه و هامون جلو 

 : هامون کالفه سمت ساشا برمیگرده... میکشم 

 ! بچه رو ببر _

ساشا با همون نگاه خیره ای که از گفتن اون ! ... به ساشا میگه ... دخترشه ... بچه رو ؟ 
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  ... خاله بازیه ؟: قسم های ریز و درشت روی من ثابت شده میگه 

  !خواهش کنم ؟.. میکنه  نبریش دق _

هامون خواهش کنه ... بیرون زدن ... رگ های شقیقه ش باال زدن ... ساشا سمتش برمی گرده 

 !حماقت ؟... دوست داشتنه یا چی ؟ ... به خاطر من ؟ ... به ساشا ؟ 

خیره به هامون میگه ... از قد چیزی کم ندارن و ساشا درشت تره ... رو در روی هم ایستادن 

  ! اوضاع سخت تر میشه ... خدا کنه دوسش نداشته باشی: 

با مکث نگاه از هامون میگیره و سمت من برمیگرده با اون چشمای سرد و یخ زده ش لب 

  ! قول میدم جهنم بسازم برای دخترت: میزنه 

  باشه ؟.... بذار پیشم باشه فقط ... هرچی تو بگی : تند میگم 

  ! جمع کن خودتو: ساشا لب میزنه 

  ... کولی بازی نداره... میریم : سمت حراست برمیگرده 

تقریبا بیرونش میکنه و مامان جیکش در ... سمت مامان فرح میره و مالیم هلش میده تا در 

می دونم می ترسه ساشا پشیمون بشه از بردن لنا و با همون چشمای اشکیش بیرون ... میاد ن

 ! ِهری: دست در اتاق رو نشون میده با ... سمت هامون برمی گرده ... میره 

  ! نقطه ضعفت رو پیدا میکنم: هامون زل میزنه به ساشا و تهش میگه 

  ! ماله تو... پیدا کن : میگه .... اخم کرده س ... ساشا بی حوصله س 

  ... ! اون نقطه صعفی نداره و می دونم همه ی تالشش فقط به هم ریختنه زندگیه ماست

زن و بچه ش رو ... لنا هق هق های ریز می کنه روی شونه م ... برمیگرده هامون سمتم 

 ... هرگز !ما می تونستیم یه خانواده ی خوشبخت باشیم ؟... خیره خیره .... میبینه 

ساشا با همون اعصابه نصف و نیمه سمت نگهبان ... جامون می ذارن ... همه شون میرن 

  !تنها باشه ؟می خوای بچه ... ننه شه : برمیگرده 

  ... یه نفر باید بمونه... یه نفر آقا : نگهبان میگه 

خودم  ... جات می ذارم تا مرخص بشه: ساشا دستی بین موهاش میکشه و سمت من برمیگرده 

چوب ... ساشا نیستم اگه دست از پا خطا کنی و زنده ت بذارم   ..پیگیر هستم کی میری خونه 

 !حله ؟! ... خطت پره پاییز 
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 ... هرچی تو بگی... به جون لنام گوش میدم  _

نگهبان با  ... من هنوزم روی زمین مونده م... ه ذربی محل به من از کنار نگهبان میگساشا 

! ... تنهایی ... دوتایی  ... من موندم و لنا.. تاسف سری تکون میده و در اتاق رو می بنده 

  ... دخترم... یه میکنم به حاله خودم همین خوبه و من تا جون دارم گر... همین خوبه 

شکلک درمیاره بخندم و من ... بچه س اما زبون در میاره ... ام رو پاک میکنه کلنا خودش اش

 !چطور میتونم وقتی لنا هست به مرگ فکر کنم ؟

 

* 

  ! آب سرویس قطعه _

گفتن لنا فردا ... صبحه  ۱ساعت ... شیفت شب مونده ... خسته س ... پرستار سر بلند میکنه 

انتهای  سرویس از لطفا:  میگه و میده مالش رو چشمش پرستار  ...صبح مرخص میشه 

  ... متاسفانه مشکل داره و اتاق خالی نداریم در اختیارتون بذاریم... د راهرو استفاده کنی

  .... مشکلی نداره: لنا رو بغلم جا به جا میکنم و لبخند میزنم 

عقب برمیگردم رو ... قدم دور میشم و باز چیزی یادم میاد  سهدو .. ند جوابمو میده ونم با لبخا

  ؟ بپرسم سوال یه  ...ببخشید : به پرستار میگم 

  ... شب ؟؟ یه چرا نگه داشتین ... فقط مسمومیته ؟ : پرستار سر بلند کرده و منتظره که میگم 

ن بشه ئدکتر می خواست مطم... شو دادیم  ضعیفه ، معده رو شست و: لبخند مهربونی میزنه 

 ! برای اطمینان خاطر بد نبود بمونه... دو سه باری هم باال اوردن ... 

 

  ! مرسی _

با اینکه ...سردمه  هنوزم  ...هنوز مانتوم تنمه ..  . میرم تا انتهای سالن ... خیالم راحت میشه 

نگاهم رو از در ... راهرو میگذرم  خم از  سیستم گرمایشی روشنه باز کاپشن کردم تنه لنا و

 ... شیشه ای که به راهپله ختم میشه میگیرم و لنا رو میبرم سرویس بهداشتی

مامان بسته ... آروم ترم ... بهترم  ...و بیرون میام  شوقتی کارش تموم میشه باز بغل میگیرم

 ....آروم ترم .... قزصام رو آورده برام 

  !مطمعنی پژمان گفت این اتاقه ؟: بگذرم سمت اتاق که میشنوم  می خوام از تیغه ی راهرو 
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آره بابا : کسی جوابشو میده ... ؟  سارا برادره ... رد نمیشم ... نم ایست میک... ؟ !؟!پژمان ؟

  ... گفت همینجاست... 

گیریم که ... تا کی می تونی با روپوش نطافتچی وایسی تا بیاد ؟ ... بیا بریم ...  هنیستش ک _

  !چطور ببریمش ؟... اومد 

ارومه ... گیجه خوابه ... ل میگیرم غمحکم تر لنا رو ب! .... ؟!ببره ؟کی رو .. ؟ !؟!ببریمش ؟

  .. بچه م

 داد زنشو حرومزاده اون.. ! .. دیگه سرمون بریزیم باس خاکی یه  :همراهش جواب میده 

 ! ما ماله شم بچه...  برد ساشا

پژمان به هامون چیکار ! .... ؟!از هامون حرف میزنه ؟! ... ؟!بچه ش ماله ما ؟... عقب میرم 

وقتی مرخص شدیم ... فردا چی ؟  ... ؟ کنم بیداد  داد...  میدم قورت رو دهنم آب  ...؟ !؟!داره ؟

من وحشت ! ... اینجا پلیس هیچ کمکی نمیکنه  ...پای همه گیره ! ... پلیس بیاد،؟! ... چی ؟

عقب عقب میرم تا در شیشه ای و تا از راهپله پایین رفتن با دمپایی راحتی پالستیکی ... زده م 

ن راهروی لعنتی میپیچه توی تنم و سوز سرما از توی همیمانتویی که دکمه هاش بازه  با  ...

 ! ستن نبود لعنتیکاالن وقت ش... دستم تیر میکشه . ..می دوم ... 

نگهبان خمیازه کشون سرش تو ... بیرون میزنم از راه پله ... شکل برق و باد پایین میرم 

 ! از نقطه ی کوری که هیچ المپی روشنش نکرده... آهسته رد میشم ... گوشیشه 

این ... تند و تند ! آسمون میباره ... لنا نق میزنه ... یه نفس ... می دوم ... میرم تو محوطه 

به جهنم که باباش کیه و  ... !لنا دیگه نه ... فقط من ... وسط من باید تاوان همه چیز رو بدم 

  ...نه آب پاهام رو خیس می ک... نمی ذارم  ...قرار نیست اون تاوان بده ! ... چیکاره س ؟

کاله ... لنا هم ... خیس میشم ... مانتوم رو کثیف میکنه   .. خیابون توی شده جمع های لجن

هوا ... گاهی عقب رو نگاه میکنم ... شکل من ...سردشه ... کاپشنش رو سرش می کنم 

الو اصال از ظهر چند بار زنگ زده به تلفن اتاق و هربار با ... ساشا االن زنگ میزنه  .. تاریکه

گفته بود صدای تلفن رو کم کنم  ... فقط خواسته مطمعن شه که من اونجام... گفتنم قطع کرده 

 ...همین ! ..... که اگه شب زنگ زد بچه بیدار نشه 

فرار ... بی استراحت ... اما مهم نیست یه نفس می دوم   ...خیلی دوره ... خونه ی ساشا دوره 

... انتخاب میکنم و راه می افتم ... ساشا ؟؟؟ ... رضا ؟ ... ن ؟هامو ... کجا امنه ؟... میکنم 

تابش  ...نق میزنه .... آسمون ساز نا سازگاری میزنه و ترس برم داشته برای سرماخوردن لنا 

گچ دستم شل شده و  ...تا وقتی که سپیده میزنه ... حتی یه ثانیه هم صبر نمیکنم ... میدم 

نم دندونام به هم می میک حس  ...طره ها چکه میکنن از نوک اونا ق...  موهام بیرون افتاده 

... انگشتم رو روی زنگ می ذارم ! ... دستم از درد ِسر شده ... استخونام یخ زدن ... خورن 

فاصله میگیرم از در ! ... باز نمیکنه ... نیستش .... دو بار نه  ....یه بار نه ... زنگ آیفون 
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تو این  ... صدای قطره های بارون روی آسفالت همه جا پخش شده ...لنا هم خیس شده ...

دو ساعت مداوم یا  ... گز گز میکنن... بارون خبری از مزاحم نیست و من پاهام بی حس شدن 

  ... شاید... شاید دیر بیاد  ...شاید نیاد ... سرپا منتظر میمونم ! دویدم یا راه رفتم 

 ... میدهصدای ترمز ماشین دله شب رو شکاف 

رنگی که می شناسم  سفید تا وقتی که ماشین ... نیم ساعتی از وقتی منتظر موندم می گذره 

میشن و من به پاهام  باز درها  ... میزنه رو خونه در ریموت با  جلو در فلزی نگه میداره و

نور چشمام رو ... تا وقتی که جلوی نور چراغ های ماشینش صبر میکنم .....  تکونی میدم 

  ... لرزم می هنوز  ...من هنوز نفس نفس میزنم  ... در ماشین سمت راننده باز میشه... میزنه 

تا ... روی من ایستادن تا رو در ... یه سایه ی بلند با هیکلی درشت که پیاده میشه و جلو میاد 

دو ساعتی هست ازم   ..مشخصه که دنبال من بوده ... مشخصه که عصبیه .... زل زدن به من 

صد در صد باهاش تماس گرفتن که ما نیستیم و پرستار گفته بود ... خبر نداشته و احتماال نه 

  ! س بگیریمکه اقای سر ظهری شماره ش رو جا گذاشته تا اگه مشکلی پیش اومد باهاش تما

... نیست من اما اون دشمنه ... شاید من دشمنه اون باشم اما ... من ساشا رو انتخاب کردم 

 !شیرین چی ؟... لیلی هم همینقدر عاشق بوده؟ ! .... حتی مرگ با دستای اون برام قشنگ تره 

..  

  : ن و میگمهام رو نمیبینه چون صورتم خیسه از قطره های بارو کچونه م میلرزه و اون اش

  ... دارم... دا  _

جون ندارم ... از بی پناهی ... از سرما ... بگم دارم میمیرم از خستگی ... جون ندارم ادامه بدم 

  ... !و اینکه ساشا بارونی بلندش رو درمیاره و روی شونه م می ندازه رو چی تعبیر کنم ؟

اینکه لنا    .خیس میشن  ش ه بلنداینکه پلیور یقه اسکی سیاه رنگش خیس میشه و موهای نیم

ی بیشتری از بدن لنا ضاکمی مچاله تر تا دستاش ف.... ه رو از بغلم میگیره و بغلش نگه میدار

میکشونه تا  ...نگاهش با دست شکسته م می مونه و بازوم رو میگیره ! ... رو اشغال کنن 

 ... محل نمیده به هیچی .. در خونه بازه هنوز... در ماشینش بازه هنوز ... خونه 

 ...ساشا با شومینه درگیره ... صدای تق تق کردنشون میاد ... دندونام به حرفم گوش نمیدن 

لنا رو روی زمین جلوی شومینه ... خودش خیس شده و از موهاش آب بارون چکه میکنه 

ا که به دخترکم ال به الی پتویی اونو پیچیده و گرم... کامل ... لباساشو در اورده ...  گذاشته 

شعله ... جلوی همون شومینه که ساشا دمای اون رو ... یه خواب عمیق ... خورده خواب رفته 

   ... سمتم برمیگرده باز  ...های اونو زیادتر میکنه 

همون عادت چند سال ... از کف سرش میکشه تا پیشونیش  ...این بار با دیدنم دست بلند میکنه 
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... همین دست روی سر کشیدن ... همین نگرانی ... کله گذشته س پیش و این اولین باره ش

  ! همین رو به انفجار بودن اما رعایت کردن

دستای مردونه و ... دست دراز میکنه ... میاد تارو به روم ... میره و این بار با دو تا پتو میاد 

انگار نه  ...ی شنوم زمختی که لبه های مانتوم رو باز میکنه و صدای جر خوردن پیراهنم رو م

فکم صبر ... نه ساشا     انگار این جر خوردن لباس ماله چند سال پیشه که هامون باعثش بوده 

 ... نیم ساعتی هست یه کلمه هم با هم حرف نزدیم ما... لرز داره ... نداره 

من  هب... من به ...  هب: نمی تونم حرف بزنم اما میزنم ..  چهره م درهم میشه ... مکث میکنه 

 ... نزن..  ـدست ن... دست ... 

با اخم  ...مچ هر دو دستم رو میگیره .... اما می خوام دستاشو دور کنم ... دستام جون ندارن 

همون لذته پر ... همون چشمای سرخ شده ...  چهره ی هامون پاک نمیشه ... زل میزنه بهم 

  ... نکن...ـن : میگم ...دستام می لرزن ... گریه م میگیره ....  درد 

 اون دیده ساشا...   طرابضهیستریک و پر از ا ...طبیعی نیست این حال و روز ، عادی نیست 

اون خون های خشک شده رو که جلوی ...  خون بکارتم خوابیدنم رو  تو اون..  رو روزم و حال

  ! چشماش گرفته بودم رو

یخی و بی حس بیرون می کشنش و پرتش می که انگار از جلد اون ساشای ... دیده که میفهمه 

  ... اشکاش رو دیده بودم... کنن توی همون چند سال پیش که گریه ش رو دیده بودم 

همون قدر نگران با چشمایی که برق میزنن ... ترش حالش بده شکل یه بزرگتری که کوچیک

 !برق نگرانی یا اشک؟... نگاهم می کنه 

تا قایم شدن صورتم ال به ... م زار بزنم که هلم میده تا بغلش نمیدونم و می خوا... نمی دونم 

.... تکیه میده و من  خودش به منو  ...الی عضله های سینه ش ، پشت همون پلیور خیس 

حاال هیچ دستی نمی خواد برهنه م  ...حاال هامون نیست ... انگاری حاال امنه ... ضجه میزنم 

 ... کنه 

روی همون ... پتو رو میکشه روی تنم ... منو میکشه تو بغلش ساشا روی زمین میشینه و 

 .... بیخیاله اون همه خاطره ی بد ؟؟؟ ... بیخیاله کینه شده؟؟  .... لباس های خیس

اون موقع که بابام رفته بود و ... مثل اون موقعا ... هیچی ! ... من گریه میکنم و هیچی نمیگه 

 ن موقع که با مامان قهر کرده بودم و ساشا درمون شدهاو... رضا دوسال بعدش اومد به جاش 

....  

 ! درد بودم و درد... هیچوقت ... من ِکی درمون شدم ؟ 

فقط چشم بسته میشنوم صدای لنا ! ... چی میشه ... چطور می گذره ... نمیفهمم چقدر میگذره 
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 ! رو

 (صبح شده ! )شوب شده ... پاشو  _

  ! خوابیده ،  هیسس :صدای گرفته از خواب ساشا رو 

  ! شوب شده...بیدارش کنم : لنایی که لوس میگه 

  !گشنته ؟... توله چیکارش داری ؟  _

  ! خییییلی _

 !؟ بخوری کنیم درست چی:  میزنه موج اون توی  صدایی که خنده

  ! مامانم کامه میده _

 ؟!چی میده ؟ _

  ! کاااامه... کامه  _

 میشه از این نفهمیدن ساشا که وول می خورم و پلکامو باز میکنمالفه کلنا صداش باال میره و 

! 

اینکه  ...اینکه سرم روی بازوی ساشا مونده و هر دو روی پارکت های سالن پذیرایی خوابیدیم 

لنا بین بدن هامون نشسته و به ساشا لم داده شاید تصویر قشنگی میشد از یه خانواده ی 

  ... خوشبخت

 ! بطه و اول صبحی غصه م میگیرهاما االن خیلی بی ر

 (بریم خامه بخوریم !)بلیم کامه بخولیم : لنا با دیدنم میخنده و میگه 

منی که از خجالت پر میشم و ساشا بی هوا بازوش رو ... ساشا نگاهش رو دنبال میکنه تا من 

های گرد و لنا با اون لپ  .... روی پارکت ها میشینه... از زیر سرم و بلند میشه ... میکشه 

 !توام کامه می خوای ؟ : سفیدش و چتری های روی پیشونیش رو به ساشا میگه

می خواد به من ثابت کنه که فرق کرده و دلی نداره .. دیگه لبخند نداره ... ساشا نگاش میکنه 

 ... برو لباس بپوش: رو به لنا میگه ... که رحم داشته باشه 

  ! باید ازش تشکر کنی که گذاشته اینجا بمونی: منم سرجام میشینم و رو به لنا میگم 

به بچه یادآور نشو از شانس بد مادرش تویی و : رو به من لب میزنه .... ساشا اخم میکنه 

 ! جز لنا هر بچه ای بود دیشب با اون حال و هوا جاش تو خونه م بود! ... باباش اون 
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نگاه میکنه و تهش باز سمت من گنگ داره این حرف زدن رو دنبال میکنه  به لنایی که

  !کامه چیه ؟: برمیگرده 

  ! ای بابا: لنا نچی میکنه و با لحن با مزه ای میگه 

 ! لنا: اخم مالیمی میکنم و میگم ..  همزمان دست به سینه میشه 

 !  خامه: که میگم ... ساشا ولی با لبخند کجی نگاهش میکنه 

  ! بپوش لباساتو... کامه هم داریم جوجه  :ساشا سمتم برنمیگرده ورو به لنا میگه 

  ! جیک جیک: لنا لبخندش کش میاد از این جوجه شنیدن و لوس میگه 

بی حرف بلند میشه و سمت آشپزخونه ... ساشا ابروهاش رو باال می ندازه و واضح می خنده 

 ! بوی بد... من زل میزنم به لنای رو به روم نشسته و لباسام انگاری بوی نم گرفته ... میره 

بدو بدو ... تنش میکنم ... لباسای لنا روی مبل افتاده که از حرارت شومینه خشک شدن 

همونجایی که ساشا داره از توی یخچال وسیله میذاره ... خودش رو به آشپزخونه میرسونه 

  .. روی میز

  ... عمو: میگه 

لنا ولی دستاش رو .... یاد از این عمو شنیدن خوشش نم... ناراضیه ... ساشا مکثی میکنه 

جا خورده ... خشک و سرد نیست ... ساشا فقط نگاهش میکنه ! بلند میکنه تا ساشا بغلش کنه 

  ... قراره از ما متنفر باشه ولی... 

  ! بگو ساشا: لنا رو بلند میکنه و جای صندلی روی میز می ذاره و میگه ... خم میشه 

  ! شاشا _

  ! شااااا.... ا سااا: لبخند کجی میزنه 

 ! شاشا دیگه_

  ! حداقل از عمو گفتن بهتره: ساشا پوفی میکشه و میگه 

لنا میگه ... به لنا پشت میکنه و سمت کتری که حاال آب داخل جوش شده و قل قل میکنه میره 

  ! عمو شاشا لباس پوشیدم: 

میترسم  ... میدهساشا پشت به لنا صبر می کنه و کالفه دستاش رو به دو طرف کمرش تکیه 

  ! لنا ، کافیه دیگه: دعواش کنه یا چیزی بگه که جلو میرم ، میگم 
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لنا ساکت بهم زل میزنه که ساشا سمت ما برمی گرده و رو ... من اخم آلود میگم ، با تشر میگم 

 ! لباست قشنگه لنا خانوم: به لنا میگه 

ولی مدارا  ... از هامون متنفره...  اون از اینکه لنا بهش بگه عمو متنفره... دعواش نمیکنه 

ساشا به من محل نمیده  ...لنایی که لبخند زدنش دندونای ریزش رو نشون میده ... میکنه با لنا 

 !و خیلی زشته اگه بخوام بگم دوست داشتم جای لنا باشم و ساشا بهم لبخند بزنه ؟

برعکس لنا که وقتی یه کاسه  ...خجالت زده ... من معذبم ... ساشا چای رو می ذاره دم بکشه 

 ! ی پر خامه رو جلوی اون میگیره با اشتها به اون انگشت میزنه

با لبخند محوی که مشخصه ... ساشا لم داده به صندلیش و به لنا زل زده ... با لذت می خوره 

  !می خولی ؟: تهش لنا وقتی نگاه خیره ی ساشا رو میبینه میگه ...  حواسش به من نیست 

ماگ بزرگ سرامیکی سیاه رنگش دستشه و ... سرش رو کج میکنه و بهش زل میزنه  ساشا

  ! لنا انگشت اشاره ش رو توی خامه فرو میکنه و سمت ساشا میگیره

  ! بزرگ میشی... بخول : میگه 

پوفی میکشم و می خوام دستش رو عقب هل بدم و باز تشر بزنم که ساشا تکیه ش رو از 

خامه ای که  ... کمال ناباوری سر انگشت اشاره ی لنا رو دهن می ذارهصندلی میگیره و در 

ساشا ... روی اون هست رو مک میزنه و لنا برای یه لحظه هم دست از خندیدن برنمی داره 

  ! نخوریش... انگشتت دهنی شد : میگه 

  .. دستمو بشول: لنا رو به من بغلش رو باز میکنه 

  .... انقدر اذیت نکن: میگم ... بغلش میکنم و سمت سینک میرم 

  ! گشنه ش بود: لنا اخم کرده میگه 

 ؟!چرا فرار کردین : چیزی نمیگم و صدای ساشا رو میشنوم 

ساشا  ...از آشپزخونه بیرون میره ... دست لنا رو میشورم زمین می ذارمش ... مکث میکنم 

باز ! ... م از توی اون بخار میاد همون ماگ لعنتی که هنوزبه زل زده ... به من نگاه نمیکنه 

 !از ترس کی به من پناه آوردی ؟: میگه 

  ! بشین: دو دلم که سر بلند میکنه و میگه ... بگم؟ نگم ؟ ... آب دهنم رو قورت میدم 

باهات که فکر  خوش رفتار بودم: لب میزنه ... صندلی رو عقب میکشم و رو به روش میشینم 

  !کردی جات اینجا بهتره ؟

  !؟ هامون چیکار کرده با پژمان: میگم 
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 ...  قبل از اینکه چیزی بگه گوشیش رو از روی میز برمی داره... جا می خوره 

روی اسپیکر گذاشته که صدای بوق آزاد و تهش ... شماره میگیره و روی میز می ذارتش 

  ! از اینورا... به سلطان : صدای شنگول کسی که برام آشناس رو میشنوم 

  ! بیا ویال: شا خشک و خیره به من میگه سا

 ... مهمو _

  ... االن: ساشا بین گفته ش میگه 

چی کار کرده هامون : من اما خیره بهش میگم .... دست بلند میکنه و تماس رو قطع میکنه 

  ؟!باهاش

  !جز حرومزادگی چیکار میکنه شوهرت؟ _

دستش نگه داشته رو کج  زماگی که هنولیوان ... با غضب .. .شوهرت رو با حرص میگه 

خونسرد به ریختنه چای روی میز و تهش روی پارکت های ... عمدی ... میکنه روی میز 

  ! آشپزخونه نگاه میکنه

از صدای ... آخرش ماگی که دستش مونده رو هل میده و زمین می خوره   ..خیلی خونسرد 

وقتی کاسه ی خامه ای که هنوز تا نیمه نمیفهممش تا ! شکسته شدنش شونه هام باال می پرن

حداقل به درد ُکلف تی : ه بهش خیره م که میگه دجا خور...  پرت میکنه روی زمین  پره رو

 ! بخوری

پا بلند میکنه و لگدی به پایه ی صندلی که من روی اون نشسته م ... چونه م از بغض می لرزه 

! ...  یاال:  میگه که بهش موندم خیره  زصندلی چند سانتی عقب میره و من هنو... می کوبه 

 ! جای یکی دوتا! ... خوری نداریم  مفت اینجا

ساشا زودتر از من بلند ... هر دو به خروجی آشپزخونه نگاه میکنیم  ...صدای شکستن میاد 

! دلهره میگیرم و از جا بلند میشم ... یاد اینجا بودنش ! ... میشه و من تازه یاد لنا می افتم 

بال ساشا بیرون میرم از آشپزخونه و نگاهم به گلدون زمین افتاده و چند تیکه شده می مونه دن

این چه ... لنا ... : من اخم میکنم ... ترسیده از این اتفاق اما به من زل زده ... لنا سالمه ... 

  ...هان ؟ ... کاری بود ؟ 

 ... تش میکشهساشا سرپا ایستاده و تهش دستاش رو بلند میکنه و روی صور

  ! عمو شاشا ، ببینش: لنا بغض میکنه از این دعوای من ، رو به ساشا میگه 

ه همه ی ترسم از اونه که ک از من پیشه ساشایی شکایت میکنه... لب پایینم رو گاز میگیرم 

... ساشا از بین خورده های گلدون رد میشه و لنا رو بغل میگیره ... نکنه با لنا بد باشه 



 
 کوثر شاهینی فر: به قلم  "پاییز یخ زده"رمان 

 

1001ROMAN.IR 186 

 

 رمان سایت هزار و یک

  ... ولش کن: همزمان میگه 

  ! اصال این دوری کردنش از پا درمیاره منو... دور میشه از من 

شاید اشتباه کردم که اومدم اینجا و ... نمیدونم با هم کجا میرن و من مشغول تمیز کردن میشم 

نمی ! هامون لنا رو دوست نداره ! همون دیشب باید فرار میکردم اما کجا فرار میکردم ؟

 !بابای ادم چقدر می تونه بیرحم باشه مگه ؟... دش خوا

... بلند رو توی دستم نگه داشتم  هسرپا میشم و جاروی دست... صدای زنگ آیفون بلند میشه 

 ! باز کن پژمانه: صداشو میشنوم 

دودلم  ... نگاهم رو ازش میگیرم و می رم سمت آیفون... ساشا از سالن طبقه ی باال میگه 

ساشا تنها پایین میاد و من ... نش ، می ترسم اگه لنا رو بخواد و ساشا بهش بده برای باز کرد

می خواستم حراجتون کنم بهش همون دیشب راتون : میگه ... سراغ لنا رو نمیگیرم ازش 

  !  نمیدادم

ساشا اون لنا رو می خواد ... ساشا : میگم ! از کنارم رد میشه و دکمه ی باز شدن در رو میزنه

  !اشا گوش میدی ؟س... 

لنا رو میده بهش ؟ ... من در مونده تر از همیشه دنبالش راه می افتم ... میره تا جلوی در 

 ... ! شدیدا... ترس برم داشته 

  ... ! نزدیک نباش... دور بمون : تهش کالفه سمتم برمیگرده و با اخم میگه 

گریه م  ...لنا رو اونجا گذاشته  نگاهم رو سمت راه پله میکشم که میدونم... هلم میده عقب 

می خوان سر زن و بچه ش به توافق برسن و ! هامونه عوضی ... هامونه لعنتی ... گرفته 

 !چقدر می تونه عوضی باشه که سکوت کنه ؟

 . من جاروی دسته بلندی که دستم مونده هنوز رو به دیوار تکیه میدم... پژمان داخل میاد 

  ! ی ذاره و خودش داخل میادساشا در ساختمون رو باز م

ی میکشه و با دیدن ساشا لبخند کدی ساختمون می ایسته که پژمان سردست به سینه رو به ورو

  .. گل و گشادی میزنه و میاد تو

  !به داش ساشا ؟ _

  !دیشب کجا بودی ؟: ساشا اخم کرده میگه 

  !کجا بودم ؟یعنی چی ... چه خبره ؟ : پژمان به وضوح جا می خوره و میگه 

یعنی از دیشب که خونه ی رخساره پارتی بودی کدوم گوری : ساشا با همون اخم باز می پرسه 
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 !رفتی ؟

  ! عشق وحال: پژمان بی مکث میگه 

خونسرد مشغول باز کردن جارو .... ساشا سمت دیواری میره که جارو به اون تکیه داده شده 

  : از دسته ش میشه و باز میگه

وقتی اونقدر زدمت که خون ... ش که خواستی جنسای بندر رو از بابات باال بکشی سال پی ۱ _

  ... گفتی! ... باال آوردی ، گفتی گوه خوردم 

 ؟!چی شده .. چ : ان بین گفته ش میگه ژمپ

سمت راست پژمان ایستاده و ... ساشا بی هوا سمت پژمان برمیگرده ! ... دیگه خونسرد نیست 

سته ی جارو رو روی شکمش میکوبه که پژمان با آخ بلندی سرپا خم میشه بی هواتر انتهای د

: میکشه تا درستشون کنه و میگه  ش آشفته موهای به دستی ساشا...   من هیعی میکشم! ... 

... م من ادمش میکنم گفت... ی باره و نمیشه آدمت کرد بابات گفت نسناسی از سر و روت م

  !نگفتم ؟

بی رمق روی زمین زانو میزنه ... رگ های گردنش از درد بیرون زدن ... صورت پژمان کبوده 

و یه دستش رو روی شکمش نگه داشته ، دست دیگه ش روبه پارکت های کف زمین تکیه 

  ! داده

  !؟ یانه قرمزه خط گفتم  ...من یاد ندادم بازی با ناموسو : ساشا باز میگه ... من ترسیده م 

 ... ! ه م  بابای بی ناموسش با دوست دختر من ریخت رو: میکنه پژمان عصبی صدا بلند 

 !نرفت ؟!... مهسا رو ِکش رفت واسه یه شب ... نریخت ؟ 

!. بابای لنا ؟ ... بابای کی ؟... از چی حرف میزنن ؟ ... ساشا کنار پژمان روی پاهاش میشینه 

نه ناراحت ... ه حسودی می کنم ن! ... انگاری خیلی وقته از اطرافم بی خبرم .. هامون ؟ ... 

م... میشم    !  بی حسم و فقط از نگرانی بابت لنا پُر 

انگشتت نخوره ! ... روده هاشو گره بزن دور گردنش ... دار بزن هامون رو : ساشا لب میزنه 

ردی حکم .... زن و بچه ن ... سوای این که حاال غنیمته ساشان  ... ! به بچه ش... به زنش  م 

 !نه پژمان ؟! ... هار بازی در نیاری میکنه 

خودت عقده داشتی که زنش : پژمان عصبی اما خالی از نفرت سمت ساشا برمی گرده و میگه 

  ! رو گرفتی

  !  من انگشتمم بهش نخورده: ساشا با مکث جواب میده 

... یگه نمی تونه بگه ساشا دروغ م... ماتش می بره ..  پژمان اما جا می خوره ... راست میگه 
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 یخ چطور:   پژمان اما لب میزنه .... جز راست حرفی نمیزنه... ساشا با خودشم تعارف نداره 

بابا قبولت نکرد چون اون بی ! ... ها؟ ... گذاشته؟ جیگرت سر هامون که دلی داغه میکنی

  !زیر و رو کشیده بود ، نکشیده بود ؟ ... ! ناموس گفته بود خرابکاری

اون رفته : پژمان باز میگه ! ... هامون چیکار کرده ؟.. چرا نمی فهمم ؟  ...چی دارن میگن ؟ 

  !نرفته بود ؟... بود کالنتری لو بده که تو ماشینت جنس هست 

  ! تو نذاشتی لو بره: ساشا لب میزنه 

  ! به فتح هللا میگفتی پسرش خواسته سرش کاله بذاره زنده نبودم: پژمان با مکث میگه 

خالف  ...به ساشا دروغ نگو : درد بازم مچاله میشه که ساشا بلند میشه و میگه چهره ش از 

 ! به غنیمتاش دست نزن... خط قرمزاشو رد نکن ... ساشا حرف نزن 

اون شوهر بی : روی پارکت ها میشینه و لب میزنه ... پژمان پر اخم به من نگاه میکنه 

  !حالیته ؟... وجودت باس تقاص پس بده 

 ! نمون اینجا: ت من برمیگرده ساشا سم

اینجا گله های کفتار دور هم جمع میشن ... باال می رم از پله ها ... دور میشم ... گوش میکنم 

 سر اینکه کدوم یکی ما رو بخوره... و این وسط منو لنا می مونیم که داره سر ما دعوا میشه 

!  

و بعد از به زندون افتادن ساشا دست از از پله ها باال میرم و هامون مهسا رو از پژمان گرفته 

  ! سرش بر نداشته

  حقیقت همون جنسه خرابیه که هامون ازش درست شده و هیچوقت قرار نیست درست بشه

!  

* 

دکتر با مالیمت دور جدید باند ها رو دور دستم می پیچه و میگه ... چهره م از درد درهم میشه 

  ! مراقب باشولی همچنان ... نیاز به گچ نیست : 

قباد روی صندلی جلوی مطب نشسته و لنا داره ... سری تکون میدم و بیرون میزنم از مطب 

  ! مشخصه قباد هیچی نمی فهمه و بیخودی می خنده به لنا! براش حرف میزنه جسته گریخته 

 ! تموم شد : میگم ... لبخند میزنم و میرم تا نزدیکیشون 

  ... ! نجاتم دادی: د میشه و میگه قباد با همون لبخند از جا بلن
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  !ببخشید ، زحمت شدم: دست لنا رو میگیرم و میگم 

... می : کنار ماشین که میرسیم میگم ... با هم بیرون میزنیم از مطب ... قباد خوشرو می خنده 

  ؟!میشه یه خواهشی بکنم ؟

 ! لطفا.. میشه برای لنا خرید کنم ؟ : ر نگاهم میکنه که میگم ظقباد منت

  !پولش رو داری ؟: قباد میگه ... ملتمس نگاهش میکنم 

 !  هامون میده: تند میگم 

  ! آقا اجازه نداده: قباد ابرو باال می ندازه 

 .. باشه ؟... زود برمی گردیم ... لطفا  _

  ! میکنم خواهش  :قباد دو دله که باز میگم 

  ! بُره اگه بذاری بری سرم رو گوش تا گوش می: قباد میگه 

 ! به مرگه لنام نه.... نه به خدا  _

  ! سوار شو: قباد لب میزنه 

  !زنگ بزنم ؟: لنا رو بغلم داده که میگم ... سوار میشم 

 ! هامون دردسر میشه _

  ! مامان که چیزی نمیگه... هوم ؟ ... به مامانم میگم : تند فکری میکنم و میگم 

شماره ی مامان رو میگیرم ... لبخند میزنم ... گیره قباد پوفی میکشه و گوشیش رو سمتم می

صداش رو میشنوم و انگاری تازه میفهمم که چقدر دلم براش تنگ شده و .. که برمی داره 

  ! مامان: میگم 

 ؟!تویی مادر ... پاییز : با مکث انگار که باورش نشه منم میگه 

  ... خودمم مامان: لبخند میزنم 

  ... مامانی.. مانی : شی رو گرفتن و میگه لنا دست میاره برای گو

  ... دارم حرف میزنم مامان جان... نچ : میگم 

 ! جان دردت به جونم... جان مامانی : صدای قربون صدقه ی مامان تو گوشی میپیچه 
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  !یه کاری بگم برام میکنی ؟... خدا نکنه مامان  _

 !بگو دخترم ؟... جان عزیزم  _

 میشه ؟... برای لنا خرید کنم ... برات می فرستم میشه برام پول بزنی ؟  یه شماره کارتی رو _

...  

 ... کجایی تو مامان جان ؟ _

... قبل از رسیدنم برام بزن ... تازه راه افتادم ... تو که میدونی کجاس ... میخوام برم صدف  _

 !باشه؟

  !  بفرست قربونت برم... بفرست مادر  _

شماره کارت رو بفرستی براش برامون : رو سمت قباد میگیرم و میگم  گوشی... لبخند میزنم 

  ! پول میزنه

 ! خودت بفرست براش _

شماره کارت رو که برای مامان می فرستم لنا رو بغلم میگیرم و به بیرون نگاه ... میکنم   گوش

ساشا رو  من... هوا داره سرد میشه و یه دست لباس داشتن برای لنا طبیعی نیست ... میکنم 

 ! کار تمیز کاری خونه و غذا پختن باهامه و از این وضع راضی ام... چند روزی هست ندیدم 

: قباد کارتش رو میده بهم و بعد از رمز گفتن میگه ..   .طول میکشه تا رسیدنمون به مجتمع 

  ... زودتر بیا! ... اینجا منتظر میمونم 

  ! یه ربع دیگه اینجام _

با عجله میرم تا مجتمع ، میرم تا فروشگاه لباس بچه ای که ... پیاده میشم  سری تکون میده و

وقتی هامون رو ... پاهام یاری نمیکنن تکون بخورم ... اما جا می خورم ... اما ... اونجاست 

 ...  دست به سینه رو به روی همون فروشگاه میبینم

اون می دونه کارد و پنیر بودنه ساشا . ..ولی اون نمیگه ... اون بهش گفته ولی ... کار مامانه 

  ! اینجاست و منو میبینه ! ولی هامون اینجاست... میدونه و نمیگه ... با هامون رو 

دور و برمون .. مکث میکنه ... یه قدم عقب میرم ... من به همون نسبت ... یه قدم جلو میاد 

  ! رفتنم رو میبینه و مکث میکنهاین عقب .. هامون مکث میکنه ... یه مجتمع خرید ... شلوغه 

من  ...ولی من به خاطر ساشا عقب نمیرم .. ولی ... دعوام میکنه ! ... ساشا بفهمه چی ؟

قدم ... دور بشم .. برم  بیرون خوام می...  میکنم گرد عقب  ! ...دوست ندارم هامون رو ببینم 

  ... عقب... سوم رو که برمی دارم بازوم کشیده میشه 
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  : عوضش لب میزنه... و میکشم تا ولش کنه و ولش نمیکنه دستم ر

  ! دورمون شلوغه ، نذار طور دیگه ای ببرمت _

  ! دستت خوب شده: لب میزنه ... اب دهنم رو قورت میدم 

... بسه هر چقدر موندی اونجا : حرفی برای گفتن ندارم و میگه ... چیزی نمیگم ... بازم ساکتم 

  ... بیاسر عقل ! ... رام شو 

  ... ! ساشا ُمرد... عقد میکنیم : ادامه میده .. نگاه خیره م طوالنی میشه 

پس ... مهلت صیغه فردا تموم میشه : گیج و گنگ نگاهش میکنم ... عقد میکنیم ؟ .. یخ میکنم 

  ... منتها دیگه صبر نمیکنم... میگیر تو رو از ساشا 

یکی عین باد از کنارم می گذره و تخت سینه ... اره ترس برم می د... لرز میکنم ... تب میکنم 

ه قدم عقب سکندری می خوره سطوری که هامون دو ... محکم ...  تند... ی هامون می کوبه 

  ... لنا رو محکم تر بغل میگیرم... 

نم قباد از ترس ساشا ئاز کجا خبر داشتن من کجام و مط اونا... ؟ !چه خبره اینجا ! ... ساشا ؟

 ! شده بهش نمیگه من اینجام هم که

مثال هدفت : هامون با فک محکم شده ش زل میزنه به ساشای پشت به من ایستاده و میگه 

 !؟ لرزم می بادا این با کردی فک داشتی نگه رو م بچه و زن  آزاره منه و

 ! حتمی لرزیدی که قایمکی قرار می ذاری با زنت: صدای پوزخند ساشا رو می شنوم 

  ! قشنگی نیست برای عذاب دادنشراه  _

واس خاطر ... اگه عین سگ زمینت نزدم واسه خاطر آبرو داریه ... دنبال قشنگی نیستم  _

  ! اینکه خودت گرفتیش تا لکه ی ننگ دامنش رو نگیره

  ! بد سوزوندمت ساشا _

دستاش یقه ی هامون رو با ! شکل همون اسفند رو آتیش که می پره ... ساشا تند جلو میره 

لنا کز کرده تو بغلم و صورتش رو ... جلو می رم ... می ترسم و جیغ خفه ای میزنم ... میگیره 

  ! قایم کرده بین کتف و سرم

  ! ساشا نیستم اگه تو همین آتیش نسوزونمت: ساشا تو صورت هامون می غره 

کشیده شده رو  من کت چرم و بلندی که تا زانوی ساشا... نگاه میکنن ... دورمون جمع شدن 

  ... ساشا تو رو خدا... ساشا ولش کن ... ساشا : چنگ میزنم 
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زل زده به ... ساشا محکم هامون رو ول میکنه و با دستاش یقه ی لباس خودشو مرتب میکنه 

  ! به هم می رسیم هامون: هامون لب میزنه 

لنا  ...دش میکشه دنبال خو... ازش رو بر میگردونه و وقته دور شدن مچ دست منو میگیره 

ماشین قباد  من دنبال ساشا کشیده میشم و تا رسیدن به... نق می زنه ... ریز ریز گریه میکنه 

 ! می دونستم بهش نمیگه... اون بهش نگفته ... ساشا جا می خوره  نقبادی که از دید... 

دست دیگه ش  یه دستش هنوز گیر مچ دستم مونده و با... ساشا در سمت راننده رو باز میکنه 

قباد تند  ...اونو میکوبه به بدنه ی ماشین ... یقه ی قباد رو میگیره و از ماشین بیرون میکشه 

 ! به قرآن دلم سوخت برا بچه: توضیح میده 

 !کی گفته بود بسوزه ؟: ساشا لب میزنه 

  ! همون دقه هم مادرش پول ریخت! ... گفت لباس می خره برا بچه .. سرده _

 !جمع کن لشتو برو انبار: لب میزنه ... یقه ی قباد رو ول می کنه ساشا تند 

 : من اما به قباد توضیح میدم... مچم رو ول نمیکنه ساشا ... قباد شاکی منو نگاه میکنه 

  ... به خدا من... اقا قباد من شرمنده م  _

هیچی نمیگم ... که چند تا ماشین پایین تر پارک شده  ساشا محل نمیده منو میکشه تا ماشینش

از این که هامون گفته  ...از وحشت ... از ترس ... در واقع دستام به لرزه افتاده ... هیچی ... 

 ! هیچی  ، از  ساشا از هیچی خبر نداره... برگردم عقد می کنیم 

حتی وقتی هلم میده تو ماشین و در ماشین رو می کوبه به هم جیکم در نمیاد و بغض سنگینی 

  ! از هرچیزی که اسم رابطه توشه.. من از هامون وحشت دارم ! ... ونه کرده تو گلوم خ

 :صدای غر زدنش ... صدای نفس کشیدن بلند و عصبیش رو می شنوم ... ساشا راه می افته 

  .... ! بی ناموس زنشو دو دستی داده رفته حاال اومده دنبالش

  ... خورده و باس حالت رو جا بیارم ؟فکر دور زدن ساشا تو سرت وول : صداشو باال می بره 

  ... با هالو طرفی ؟... به مادرت گفتی ؟ : آب دهنم رو قورت می دم که باز می گه 

چونه م  ...محکم ... لنا رو بغل میگیرم ... ساشا ساکت میشه ... صدای گریه ی لنا بلند میشه 

  ! به خدا به مامان زنگ زدم: می لرزه از بغض و میگم 

صدای بوق ... شماره میگیره گوشی رو روی اسپیکر می ذاره ... گوشیش رو در میاره ساشا 

 ... تهش صدای مادرم... آزاد می پیچه تو ماشین 
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  ... الو _

  ... مامان: یعنی من جواب بدم و میدم ... ساشا منو نگاه میکنه 

... گرفتی لباس ؟ ... جان ... جانه مادر : مامان ولی حواسش نیست و میگه ... صدام خشداره 

  ... باشه مادر ؟ ... نفهمه ساشا خونه برو زودتر جان مامان  ...اندازه پول ریختم ؟ 

تو به هامون گفته .. تو : اما میگم ... صدای پوزخند ساشا بلند میشه و من لبم رو گاز میگیرم 

 بودی ؟

هامون اومد ... یکنی ؟ داری گریه م: مامان مکثی میکنه و تهش پر هیجان و ترسیده میگه 

 تو نمی دونی نباید به هامون بگی ساشا بالیی سرت میاره ؟.. ؟؟؟ 

  ..زل میزنه و گوشی رو قطع میکنه ... خیابونی که داریم ازش رد میشیم  ساشا زل میزنه به

ساشا اگه از اولش بالیی سرت میاورد ، به اینجا : میشنوم صداشو ... من به ساشا خیره م 

  ! نمیرسید

  ... !هامون می تونه کاری کنه ؟... باید بگم بهش نذاره برگردم ؟ 

... ساکت روی صندلی جا میگیرم و اونقدر تو فکرم که بی حس و حرکت فقط لنا رو بغلم گرفتم 

شکل اون شب توی اون  ... سردم میشه... حرف نمیزنم باهاش ... تابش نمیدم تا اروم شه 

...   فقط با حرف عقد کردن و راحت بودنش این همه به هم ریختم ! ... سالن کوفتی توی باغ 

  .. !اگه واقعی بشه چی ؟

  ....خاموشش میکنه و لنا رو از بغلم میگیره ... میفهمم ساشا ماشین رو کناری پارک میکنه 

  ! بین بازوهای پیچ در پیچش تابش میده و با اخم به من زل میزنه

حرف بزن بفهمم زنده : تهش دووم نمیاره و میگه ... ش بهتره اون برای لنا از پدرش و مادر

  !ای ؟

  !هامون میتونه منو ببره ؟... ها : بهش زل میزنم و میگم 

از طرف زنی که دلش شوهرش رو ... پوزخند کجی میزنه و حس میکنم لحنم رو خواهشی دیده 

نیستیم و جز خودمون و یه رابطه ی زن و شوهریه عادی ولی منو هامون عادی ... می خواد 

من اما لحنم ترسیده س ، لحن کسی که داره جون میکنه تا ! رضا و صابر کسی نمی دونه 

  ... بشنوه ساشا قلدرانه بگه نه مگه می تونه؟

ناموس مردمم دست زدنی ! ... حتی اگه جون بِک ن م پاییز سابق نیستی برام : ساشا اما لب میزنه 

اینو میگم ! ... میدمت ، امتیاز میگیرم ! .... ساشا حرومزاده نیست ینی ... نیست ، ینی چی ؟ 

  ! که اگه رفتی پیشه هامون فک نکنی ساشا کم آورد
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چشمام پر میشن و ساشا لنا به بغل این بار   ...بدتر به هم میریزم ! ... بدتر ته دلم می ریزه 

  ... استارت میزنه و سر خوردن اشکام رو نمیبینه

یه که ارالی که لبخند داره و این اولین بدرح... میرسیم لنا رو روی مبل میذاره وقتی خونه 

 ... لبخند زدنش رو میبینم

تماس رو وصل میکنه و روی ... میره تا آشپزخونه و تو این فاصله تلفنش زنگ می خوره 

  ! خودش سمت یخچال میره... بلندگو می ذارتش و می ذاره روی کانتر 

  ... قرار داد رو آماده کردی؟: شناس و فتح هللا خان رو میشناسم صدایی که برام آ

ساشا دست برده برای باز کردن در یخچال و با تموم شدن جمله ی فتح هللا دستش روی در می 

چه قرار دادی  ...به من مربوطه ؟ .... عوضش سمت من برمی گرده ... بازش نمیکنه ... مونه 

  !؟

  ! حله: خیره به من میگه  من زل میزنم به ساشایی که

رضا و صابر بفهمن هامون پای زنش آشپزخونه ی کرج رو معامله کرده ... تمیز جمعش کن  _

  ! نمی ذارنش

بی جون تقریبا وا میرم روی مبلی ... من اما رمق از پاهام میره ... ساشا فقط به من خیره س 

  ... ! میرهکه سمت دیگه ش لنا لم داده و داره با دسته ی مبل ور 

هامون بلده منو  ... ! هامون گفته آشپزخونه رو میده به فتح هللا تا فتح هللا منو بده به هامون

پِی دعوا با صابر و رضا رو هم به بدنش مالیده و من قلبم تند میکوبه و مثه ... چطور بخواد 

  !از عقدش شدن ... سگ می ترسم از زنش شدن 

ترسیده که برای همیشه ... حاال ترسیده  ...من بگم ... خوام قبال گفته بود تا هروقت من ب

ن شدیم ساشا دیگه اون ساشای سابق ئحاال که هم من هم خودش مطم.. نو نداسته باشه م

  ! نیست

 ... حالیمه: ساشا دستی بین موهاش میکشه و میگه 

  ... باشهمعامله جلوی همه ... تو که قانون رو بلدی ... برای فردا شب بیارش  _

ساشا بیخیال باز  . ساشا جوابشو نمیده و فتح هللا هم انگار منتظر جواب نیست که قطعش میکنه

 شب فردا بپوش...  هست اتاقت تو مهمونی لباس  :کردن در یخچال میشه و رو بهم میگه 

  ! یارب دخترتم...  گردی برمی

مانتوی  ... دستام می لرزن....  گوشیش رو چنگ میزنه و باال میره... کانتر رو دور میزنه 
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 .... ! روی زانوهام مونده رو چنگ میزنم تا لرزیدنش معلوم نباشه

همون لعنتی های تجویز ... اشکام سر می خورن و قرصام تموم شدن دیشب ... اما معلومه 

  ...بدون شنیدن صدای نفس نفس ... شده ی روان پزشکم برای شب خوابی و خوابه راحت 

منقبض شدن عضله های  و م تنه پایین از درد حس بدون...  خودم پی در پی های جیغ صدای

  ! پام

من ... خونه ی هامون ... فردا شب میریم خونه ... خوابیده ... خوابه  ... سمت لنا برمی گردم

ساشا بفهمه چی ؟ .... پله ها رو دونه دونه باال می رم .... بلند میشم از جام ... دلم نمی خواد 

 ...  اینکه ....اینکه متنفرم از هامون ! ... مگه میشه نفهمه ؟... می فهمه .... 

  ! هنم رو قورت میدم و حنجره م درد میکنهاب د.... جلوی در میرسم 

بازم در میزنم  ... باز نمیشه.... نمی تونه این حجم از بغض رو تحمل کنه و با مشت در میزنم 

باز میکنم در اتاق ... پایین هل میدم  رو دستگیره و میگیره م گریه...  لعنتی  ...باز نمیشه .... 

  ! رو

تنه ی باالییش برهنه س و با حوله  نیم... از میشه باق ساشا هم همزمان در سرویس ات

من خجالت ... با دیدنم اخم می کنه ... کوچیک دور گردنش داره موهاش رو خشک می کنه 

  !بار ها بوسیدم ... من این بدن رو بارها دیدم ... نه اصال ... بکشم؟ 

قطره های ... زه ساشا بیخیال خشک کردن موهاش میشه و حوله رو باز دور گردنش می ندا

چیکار کنی باهام تا : من اشکام سر می خورن و لب میزنم ... آب جلوی موهاش چکه میکنن 

  !آرومت کنه و فکر نکنی باید برم گردونی ؟

 کنی درازی دست زنش به...   به.... به من ... ؟  بزنی منو  :منظورم رو نفهمیده و باز میگم 

  ! طوری که برای اروم شدن خودت منو برنگردونی.. طو ...  روز هر! ؟

شاید انتظارش ... هیچی نمیگه ... کم حرفه .... ساشا دست بلند میکنه و روی سرش میکشه 

مانتوی جلو بازم رو در میارم و زمین می ... من اما با میل خودم دست بلند میکنم ... رو نداره 

دست می برم ودر ....   با جین تنگ و مشکی رنگم .... ت تنمه حاال یه تی شرت بی حال... ندازم 

 ! میارم تی شرتی که تنمه

ریسک میکنم به رابطه با ساشا ولی ... شاید نه ، حتما دیوونه شدم ... شاید ... دیوونه م ؟ 

..  پاهام می لرزن ... این کارار رو در حالی میکنم که دستام می لرزن ... پیش هامون برنگشتن 

  ... تموم مدت بهم زل زده... یستادن سخت میشه ا

  ... بی شک رنگم پریده

اون قدر مشهود ... دستم تلو می خوره ... دستام رو می برم برای باز کردن دکمه ی شلوارم 
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  ... چشمام رو اشک پر کرده... می لرزه که دستم رد می کنه دکمه رو ، دکمه تو دستم نمیاد 

  ... ا ه: کالفه میگم 

... حیا ... خجالت  ... کالفه میشم! ... چشمام اشکیه و واضح نمیبینم ... سرم رو پایین میارم 

اگه ... چیکار دارم میکنم ؟ ! همه چیز یهویی حجوم آورده ته دلم ... زندگی ... مرگ ... ترس 

  ! حالم بد بشه چی ؟ میشه

می خوام بگم تجاوز ! شده بودم  اخرین بار که هامون خواسته بود منو ببوسه راهی بیمارستان

کردن به حریم هر کسی زشته ، زندگیش خراب میشه ، مچاله میشه ، من هیچوقت عاشق 

اونقدر می ترسم که میگم اگه ساشا از روی نفرت لمسم کنه ... من می ترسم ... هامون نشدم 

و بخواد حتی زیر دست ساشا جون دادن می ارزه به حس کردن نفس هایی که پوست گردنم ر

  !لمس کنه و جای لذت مور مورم بشه از نفرت 

: عصبی سر بلند میکنم وخیره به ساشایی که از پشت اشک تصویرش مات و ثابته میگم 

 ! یه کاری که منو برنگردونه... یه  ... یه کاری کن آروم بشی... خودت یه کاری کن 

تا گرم شدن ساعد دستام که با دستاش نگهشون داشته ، ... جلو اومدن اون سایه رو میبینم 

سیخ شدن موهای تنم رو ... اونقدر بد که یخ میکنم ... قلبم بد میکوبه ... حسشون میکنم 

  !گوشام زنگ می خوره ... متوجه میشم و سر بلند میکنم برای دیدنش 

صدای پاره ... بیلیارد ، همون مستطیلی سبز رنگ وسط سالن صدای کوبیده شدنم روی میز 

 ! شدن لباسم و تالش برای دست و پا زدن

صداش  ...ساعدم رو ول نمیکنه ... مشت میزنم و پرخاش میکنم ... بی هوا .... جیغ میزنم 

  !شکل یه ادم ته چاه مونده س که اونقدر میپیچه تو گوشم که نمیفهمم داره چی میگه

انگاری بهم تلنگر زده که ... صدای ترق تروق گردنم رو می شنوم ... محکم ... می ده تکونم 

 پاییز با توام... المصب گوش کن ... گوش کن ... ساشام ... پاییز منم  ... پاییز: صداش میاد 

...  

  ... با توام میگم: نعره میزنه ... عربده میکشه 

کمی شفاف تر .... اشکام سر می خورن .... زه چونه م می لر...  لبام چفت همدیگه میشن 

چشمای رنگ خون گرفته ش با گردن سرخ شده ای که قرار پوستش جر ... ظاهرش ... میشه 

! ... احتماال از توی اون غیرت بیرون میریزه ! ... بخوره و اون رگ ورم کرده پاره بشه 

  !مگه میشه ؟! .. عشق ؟... غرور 

چشمایی که میخ میشن و توی چشمام فرو میرن و ! ... شاید اشکه  ...چشمایی که برق میزنن 

صدایی که خش افتاده از این عربده و این بار با صدای اروم ، شکل الالیی خوندن برای بچه ای 
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  ! منو ببین! ... ساشام  : لب میزنه... همونقدر پر ارامش ... که بی تابه 

هنوزم تند تند اشک می ... هامون نیست ... ! ساشاس  ...چشمام دو دو میزنه بین چشماش 

 همین روی من با ساشا و بخورم زمین خوام می ولی...   ولی... هنوزم اروم نیستم ... ریزما 

  ! زمین میشینه

 تو جونم... نفس نفس میزنم و لرز میشینه تو تنم ... ساعدم رو ول نکرده ... رو به روی من 

!  

  ! تموم شد: آهسته میگه 

اونقدر بد که ارامش رو از ساشا میگیره که نگاهش ... بد می لرزه ... می لرزه  صدام

  ! سرده... س ... س : سرگردون میشه بین اعضای صورتم و میگم 

دستاش  ... ! داغ! تنش گرمه ... تا فرو رفتنم تو بغلش ... منو جلوتر ... خودشو جلو میکشه 

نشستم و در واقع لم دادم به تنش و پاهاش رو دورم من بین پاهاش ... رو دورم حلقه میکنه 

  ! کمی خم تر شده... احاطه کرده 

 .. سرم رو... می بوسه 

  ! یکی بشیم... دوست دارم محو بشم ... برعکس ... اذیت نمیشم 

هق هق های خفه م پشت لب های چفت شدم اذیتش می ... اصال آرامش سرازیر میشه ته دلم 

 : ش دور تنه م مونده و دستش دیگه ش روی سرم ال به الی موهام میگهکنن که وقتی یه دست

برا کی و پیشه کی داری عقده خالی میکنی ! نه بی تابم از بیتابیت ، نه هول کردم از غمت  _

  !؟

 ! شکل آدمی اینو میگه که از فرط عصبانیت کبود شده و میگه عصبی نیستم ، همینقدر احمقانه

 اضطراب از میترکه داره دلم  پوست قفسه ی سینه ش رو لمس کرده ومن ولی کف دستم هنوز 

 ! بده پس هامون به بخواد منو که فردا

می ترسم از ساشا بخوام نگهم داره و زندگیش رو به ... به شوهرم ، ما صیغه مون تموم شده 

 .باد بدم

چیزه مثل قبل دنیا گاهی از خودم می پرسم اونقدر دوسم داره که اگه بشنوه هامون باعث همه 

  که باید بترسم از فهمیدنش ؟! رو به هم بزنه ؟

  ... دورم میکنه از خودش... منو فاصله میده از تنش 

! نه بی ناموسم نه حرومزاده که به هوس زنه یکی رو لمس کنم : نگاهم میکنه و لب میزنه 
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چشمم راست راست راه جای تو می تونم به خیلی چیزا برسم ، وفتی شکل یه آینه ی دق جلو 

  ! میری

  !بُُکش... لمس نکن زنه کسی رو  _

  .... مبل همون روی  از... صدای گریه ی لنا از پایین میاد  ...جا میخوره

چنگ میزنم مانتوی روی زمین مونده و ... ساشا بی پلک بهم زل میزنه و من از جام بلند میشم 

ساشا بهم ... ورت دادم و حیا رو هم همینطور احتماال شرم رو ق... بیرون میزنم از اتاقش 

  .... شکنجه کردنم رو بلد نیست که از عذاب ندادنم خسته شده... ه و نگهم نمی داره رنداعالقه 

 ! دلم میره برای این مردونگی که هنوز زیر پوست تنش داره غوغا میکنه

 

 

* 

  !بریم خانوم ؟ _

تاب خورده از ریمل های انباشته شده و پشت لنز های زیر بار مژه های ... به قباد نگاه میکنم 

: میگم ... یخی که روی چشمام توسی رنگ روشن شده بهش زل میزنم و بغضم روقورت میدم 

 !خودش رفته ؟

 ! آقا زودتر رفته: لب میزنه 

اونو میذاره روی صندلی عقب که می بینم صندلی مخصوص ... خم میشه و لنا رو بغل میگیره

  ! و دیشب از توی راه پله شنیده بودم ساشا از قباد خواسته بود بگیره کودک داره

درو باز میکنه ... لنا رو که سرجاش میذاره در ماشین رو می بنده و سمت صندلی شاگرد میره 

  . بفرما خانوم: و میگه 

ه دنباله ی لباس سیا... ناراضی و با چشمایی که از صبح نم اشک داره جلو میرم و خم میشم 

قباد درو میبنده و ماشین رو دور ... رنگ و ماکسی که تنمه رو باال میگیرم و سوار میشم 

 ... کنارم میشینه... میزنه 

  ... زن هامون باید با ماشین رقیبش بره مهمونی ؟: راه که می افتیم لب میزنم 

ناموسشون کاری میگن اسب ها به : قباد پوزخند صداداری میزنه و خیره به جاده لب میزنه 

اگه چشماشون رو ببندی و کاری کنی با محارم خودش بخوابه از شدت غصه می ... ندارن 

نمیدونم چقدرصحت داره و اگه افسانه هم باشه باید بگم شعور ... من اینو شنیدم .. میره 
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 هامون و هرکی که امشب توی اون جمع مونده اول یه دور تنش... حیوونا از انسان ها بیشتره 

  ! رو تو نامردی شسته و بعد رفته

 !مثل ساشا ؟ _

ساشا اگه مردونگیش ل نگ میزد باس هرشب صدای گریه ت تا : لبخند کجی میزنه و میگه 

 ! صبح تو عمارت می پیچید ، اونقدر بچه نیستی که نفهمی چرا میگم شب تا صبح

خونه باغ ... تو عمارت رضاس  یمهمون... رگ گردنم از صبح درد میکنه ... چیزی نمیگم 

 ... بابام که رضا االن مالکش میشه

از خونه باغ تا خونه تا شرکت ... رضا مالکشه و من همون سال همه چیزم رو به نام رضا زدم 

  ! همه چیزم رو در ازای داشتن و زنده موندن ساشا... تا زمین های اطراف شهر 

اولین تصویری که میبینم تصویر ساراس در حالی که وقتی از در باز مونده ی باغ داخل میریم 

روی باالترین پله ی ... دستش دور آرنج ساشا حلقه س و سرش رو لم داده به بازوی اون 

عریض منتهی به ساختمون که ساشا دست دیگه ش رو توی جیبش گذاشته و با دستی که تکیه 

مآبانه از باال به همه نگاه میکنه و رئیس .... گاه تن سارا شده لیوان آب میوه رو نگه داشته 

  .. میکنه شدر آخر به ماشین خودش زیر پای قباد که کنار ماشین های دیگه پارک

قتی جنس من زل زده موندم به این ناز و غمزه اومدنای سارا و تصویر بوسیدن لب های سارا و

 ! یم نمیشهیزنم به لباسم از زانو اما لرزیدن دستام قامذکرش ساشا بوده و چنگ م

خودم در عقب رو باز میکنم و لنا رو پایین ... قباد در ماشین رو باز کرده برام ....  پیاده میشم 

 ! لباسامون رو ساشا گرفته ...با همون پالتوی خز دار و پوت های کرم رنگش ...   .میارم 

ورودی ساختمون بی هوا کسی از... به چشماش ... به اخماش ... بی تعارف زل زدم به ساشا 

  ... بیرون میاد

یه کالبد غم زده که از شنیدن اومدن دخترش راه نیومده ، پرواز ... یه مادر ... یه جسم نحیف 

  ... از پله ها پایین میاد... کرده برای رسیدنش به من 

 ! تا رسیدنش به من وبی مقدمه بغل کردنم... با عجله 

 ... فرو میرم تو بغلش

   ... الغر شدی... ادر الهی بگردمت م _

خدا  : میگه... همون دست شکسته رو ...ازم فاصله میگیره و دستم رو بین دستاش میگیره 

 ...چی گفت ؟ ... دکتر رفتی ؟ ... خوبه ؟ ... بشکنه دستش ... لعنتش کنه 
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 ... خوبم: من تو دلم میگم خدا نکنه و عوضش جواب میدم 

  ... دلم شورمیزد پاییز... کشید تو توی پاساژی ؟  بو... اره ؟ ... اون روز زدت ؟ ـ 

  ! نباید به هامون میگفتی: لب میزنم 

فقط به شیرین گفتم چون سر در نمیارم از آپ و از کارت به ... به روح بابات به کسی نگفتم  _

  ! اونم که نمیگه... کارت مجازی 

 بابام پای گرد به رضا فهمیده شاید ولی دیر هرچند  ...جدیدا روح بابا رو خیلی قسم می خوره 

 ! نمیرسه

  ! کارم نداشت: میخوام آروم شه و میگم 

می خوای من آروم شم ؟ من میدونم : راستشو میگم و مامان متوجه نیست که بغض کرده میگه 

  ! مادر شد  هامون پیر... ساشا دیوه 

  ! ریمـ بقباد 

خم میشه برای بغل گرفتن لنا که قباد زودتر  مامان   .مامان اخم میکنه و من سر تکون میدم 

خدا ازتون نگذره ، نوه م رو : مامان شاکی میگه ... دست به کار میشه و لنا رو بغل میگیره 

  ! بهم بده حداقل بغلش کنم

 مهمونی جای سالن ، اونجاس ؟... چه خبره قباد ؟ : صدای ساشا میاد 

  ! الساعه آقا_ قباد 

پوزخند سارا رو ... ساشا زل میزنه و قباد با دست مسیرو بهم نشون میده مامان کینه توز به 

  ! دوست ندارم

هامون قول داده تورو : مامان کنارم راه میاد و زمزمه وار میگه ... راه میافتیم سمت سالن 

 گوشت با منه پاییز... از این کثافت ... گفته که میبره تورو از ایران ... میگیره امشب از ساشا 

 ؟!

  ! قرصام...  ـق: لب میزنم ... من اب دهنم رو قورت میدم 

 !؟ بیارم....  شیرین اتاق تو...  باالس:  میزنه لب....   مامان دستپاچه میشه... با لکنت میگم 

 ! خودم می رم... خو : تند میگم 

نگاه های ... چهره های دلقک واری که حریصی از چشم های اونا می باره ... می خوام نباشم 

 ! کثیفی که به قوس بدن زن ها خیره مونده
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من غنیمت برده شده بودم برای حفظ آرامش بین قماشی که از تنش بین ... همه به من زل زدن 

رضا و فتح اللهی که هر کدوم تالش میکنن قدرت برتر منطقه ... رضا و فتح هللا می ترسن 

.   .د و ستد با غول مخوف توزیع کننده بوده باشن و تا امروز تنها امتیاری که رضا داشته دا

 ... نه و جای رضا رو بگیره ک کسی که فتح هللا می خواد پیداش همون

ازش بخواد جای رضا با اونا کار کنه و تا االن فهمیدم حرف اگه حرفه ساشاس و فتح هللا گوش 

الن فقط سایه ش میکنه حرفاشو واسه اینه که قول داده رضا رو از چشم اون مردکی که تا ا

  !موجوده و خودش ناموجود بندازه 

 زن هامون رو... مثل حاال که به همه ثابت کرده میتونه دختر رضا رو با خودش ببره و برده 

...  

... ببرش امشب هامون : مامان زودتر از من به حرف میاد ... هامونی که با دیدنم جلو میاد 

 ... ! قول دادی ، مگه نه

میده سمت  هل منو داره...  میده کشتن به  اون نمی دونه داره منو... میگیرم  دست مامان رو

 ! مامان لطفا : هامون میدونه که نگاهش به دستم می مونه و من میگم... مردن 

هامون جلو میاد ... قباد دو سه قدم پشت سرم عقب تر ایستاده ... مامان بغض کرده دور میشه 

میگیره و مانع دور شم ازش که بازوم رو ... تا یه قدمیم و من می خوام نیم قدم عقب برم 

 ... ین سالن ایستادیم ما جایی ب ...میشه 

من بشنوم و ... آهسته ... یزنه ین جفت چشم به ما خیره شدن و هامون لب مدجایی که چن

  ! برای چندمین بار... چیز رو زدم برا داشتنت  همه قید   :میگه ... خودش 

شاید فکر کرده تجاوز کردن کوچیکه ، کمه برای ... من اب دهنم رو قورت میدم و گرمم میشه 

  ! متالشی شدنه کسی

رضا خندون با ... رنگ پریده ... بغض کرده بازوم رو میکشم از دستش ... باید عاشقش بشم ؟ 

 ! خوش اومدی دخترم: صدای رسا میگه 

 ... با همون چهره ی منفورش

لنا دست قباد  ... بی حس و بی حالت از کنارشون میگذرم... سعی میکنم لبخند بزنم و نمیتونم 

 : صدای کسی که می پرسه... مونده و خیالم راحته 

  پس گرفتی دخترت رو ؟ _

! برای ارامش منطقه دخترم رو فدا کردم اما خب ساشا خسته شده : غرور جواب میده رصا با 

 .. در واقع! جوونای تازه به دوران رسیده ای که می خوان جا پای بزرگترا بذارن و نمی تونن 
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در اتاقش رو ... تا اتاق شیرین ... از خم پله ها می گذرم ... محل نمیدم به خودش و گفته ش 

  ... میکنم و خبری از شیرین نیستباز 

شکل ته دلم ، از ... دستام می لرزن ... مامان گفته قرصام اینجاست ، اینجا چیکار میکنن؟ 

  ! ترس

توی کشو های عسلی کنار تختش ... پشت اینه ی کشویی میز آرایشیش ... می لرزن و میگردم 

... به الی اون لباس ها  ال از عکسی  افتادن... زیر لباسای اویزون شده ش ... توی کمد ... 

عکسی که برعکس زمین می خوره ، یه عکس پاره شده و هول شده خم میشم برای برداشتنش 

 ... اما ... و سرجاش گذاشتنش 

از دستی ... از حوضچه ی کوچیک پشت سرش ... اما جا می خورم از چهره ی خندون ساشا 

فقط عکس ساشا ... پاره شده ... عکس حذف شدم که دور گردن منی حلقه شده که از توی این 

  ! عکسی که زیرش نوشته دوستت دارم.... رو نگه داشته 

همون دست ... با همون دست خطی که نشون معلم می دادم و می فهمید نوشته ی من نیست 

  ... خطی که شبیه دست خط شیرین بود

گرمم میشه ! ... ار پخش شده اونقدر از نوشتن این جمله روی عکس میگذشت که جوهر خودک

 ... حالت تهوع میگیرم... 

انگار االن داره این جمله رو بهم میگه جای سه ... صدای شیرین تو گوشم زنگ می خوره 

  ... چهار سال پیش

 ... ((  تو مخت تاب برداشته پاییز... آدم عاشق شرخر جماعت میشه ؟  )) 

... سرم تیر میکشه ... انگاری حالم بد تر میشه . ..شیرین آخه ؟ ... اشتباه شده  ...شوخیه 

عقب ... تند ... در اتاق باز میشه ... دیگه کی ؟ ... هما ؟؟؟؟ ... شیرین؟ ... درد میکنه 

  ! برو بیرون...  ـب: کنه که میگم  می نگاهم دقت با و اخم با  هامون... برمیگردم 

 ... میمیرم... تهدید کنه می تونه شوهرم باشه با لنا اگه ... می دونم می شه ... شوهرم میشه 

بریم ... قرصارو من برداشتم : اب دهنم رو قورت میدم که میگه ... نابود میشم .. پیر میشم 

  ... بخور

من اشتباه میکنم .. برمیگردم سمت کمد و عکس رو سرجاش می ذارم ... بینیم رو باال میکشم 

  ... اشتباهه... شیرین اینطوری نیست ... 

  ... پاییز با توام _

 !؟!ها : بی حواس تر میگم ... بی حواس عقب برمیگردم 
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  ... برو خونه... نمی خواد تا اخر جشن بمونی : میگه 

  ... خونه ی مامان اینا می... خو : لب میزنم ... اخم میکنم ! .. کدوم خونه ؟! ... خونه ؟

انگاری یکی دکمه ی دور تند قلبم رو ! ... ده نمی ذاره جمله م تموم شه و در اتاق رو می بن

  ... !چیکار میکنی ؟.. چی : میگم ...  تو دهنم می کوبه ! میزنه 

  !  عقب نرو: لب میزنه ... اخم داره 

تو قول .. تو : می گم ... دور ترین نقطه رو می خوام     اما من عقب میرم ... عصبی شده ازم 

  ! دادی

نگهم می داره و ... نفسم به شماره میفته ... محکم ... دم رو میگیره برمی داره و ساع  خیز

  ... نترس از من پاییز... نترس ازم لعنتی : میگه 

چهره ی هامون اخم ... فکم ثابت نمی مونه ... دستام خیلی محسوس می لرزن ... می ترسم 

: هامون لب میزنه ... م امشب توان جیغ کشیدن ندار... مثل اون شب که جیغ میکشیدم ... داره 

  ! امشب رو خراب نکن... کاریت ندارم 

 ... اما...اما ... خودمم می دونم ... کارمم نداره ... مهمونی رو میگه 

 : کسی که التماس می ریزه تو صورتش و میگه... چهره ش شکل کسیه که عاصی شده 

  ! داشتنت به گند کشیده سر تا پام رو دوست... منو نگا ... ببین ... تمومش کن پاییز 

  ... ساشا.. کجا میری ؟؟؟ ! ... ؟!کجا ؟ _

ساشا با  ... هر دو سمت در برمیگردیم... صدای جیغ جیغ کردن شیرین و باز شدن یهویی در 

نگاهش که به من می افته جا خوردنش رو میبینم اونم ... به هامون ... دیدنمون پوزخند میزنه 

  ... جلو میاد ... منو میبینه که اخم میکنهاحتماال رنگه پریده ی 

 که روم به رو...  عقب میده هلش  مچ همون دست هامون رو میگیره که مچ دستم رو گرفته و

: با آرنج جفت دستامو میگیره و تکونم میده ... می پوشونه  اشک رو چشمام میکنه علم قد

  ...هی ... پاییز 

می خوام بگم منو با خودت ببر که صدای کسی ... میریزم من تو نگاهم التماس ... تکونم میده 

  ! اینجا چه خبره... عزیزم : رو می شنوم 

... همون دختر سارا نامی که یادم نرفته چطور به ساشا لم داده و حتما قراره خوشبخت بشن 

  ! ساشا اونو بوسیده

گویا نامزدتون به : یگه دستامو از دستای ساشا بیرون میکشم و هامون م... بی هوا عقب میرم 
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  ! مسائل خانوادگی دیگران عالقه مندن

 رو یکی وقتی سوزه می دلشون فقط...  نه  :سارا وقتی خیرگی ساشا رو به من میبینه میگه 

  ! بینن می پناه بی همه این

  ! همینقدر بی پناهی... وقتی به اسارت برده بشی : هامون لب میزنه ... اونم فهمیده ؟ 

 ! گویا به زندان بانشون پناه آوردن: کم نمیاره و جواب میده سارا 

  ! بسه: ساشا لب میزنه 

  ... کی گفت به تو بیای دخالت ؟... اختیارشو دارم ... زنمه : هامون میگه 

چیکارش کردی که : رو در روی هم می ایستن و لب میزنه ... ساشا سمت هامون برمیگرده 

 !میترسه ؟

من به این باور رسیدم ... من اما وحشت میکنم ... من .  .اخم خیره می مونه هامون ساکت و با 

  ... اما... رسیدم اما ... که ساشا دوسم نداره 

  ... بریم پایین... پایین : بین هامون و ساشا می ایستم و میگم ... جلو میرم 

دور آرنج ساشا حلقه جلو میاد و دستش رو ... حسش میکنم ... سارا از این نزدیکی بدش میاد 

  ! زندگی بقیه به ما ارتباطی نداره... عزیزم : میگه ... میکنه 

زنت رو ... پیش بقیه ... م پایین بری:  میزنه  ساشا خیره خیره به هامون نگاه میکنه و لب

  ... بگیر

این درحالیه که دوش به دوش ... دنبال خودش میکشه ... خم میشه و مچ دستم رو میگیره 

  ... سارا ایستاده

من آشپزخونه  ... کی گفته ؟؟؟؟: صدای عربده ی رضا رو می شنویم ... از پله ها پایین میریم 

  .. هااامون! ؟!چه خبره اینجا ؟... م رو بدم فتح هللا؟ 

  ! امکان نداره: صابر میگه ... به آخرین پله می رسیم 

  ! پیچیده که برای پس گرفتن دخترت دادی: گه یه مرد شکم گنده ی لعنتی که کنارتر ایستاده می

  ! جیک جیک مستونت بود االن... آق رضا و این عربده کشی ؟ : ساشا لبخند داره و میگه 

  ! تو ماری: رضا از خشم بلند بلند نفس میکشه و میگه ... جلوی همه ... مسخره ش میکنه 

 ! میزنه نیش  مارم: ساشا لب میزنه 
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هر گند و کثافت کاری ای که هست ببر ، : از بین بقیه ی مهمونا و میگه ... میاد مامان تند جلو 

  ! دخترمو بذار

همین موقع صدای صابر بلند ... دوست ندارم جام بذاره ! .... امیدوار میشم که نمونم ... نه 

  !چیکار کردی تو ؟: میشه 

  ... ادهسرش رو باال گرفته برای دیدن هامونی که باالی پله ها ایست

من شنیده بودم هامون یکی از آشپزخونه هایی که توی اون جنسا ساخته میشه رو می خواد 

 ! پیشکش فتح هللا بکنه تا منو پس بگیره

اون ... اون نگفته ... فتح هللا لج میکنه باهاش ؟ ...  ؟  ساشا به رضا و صابر گفته ...ساشا  

  ... امدیشب به من گفته منو پس میده و به کارش نمی

  ... این وسط یه چیزایی سرجاش نیست

داد رو وقتی  قرار بوده قرار....  ایستاده  هامون باالی پله ها... نگاه ها سمت هامون میره 

حاال که می دونن چی ؟؟ معلومه که رضا و صابر قبول .... ببنده که رضا و صابر نمی دونستن 

آرنجش رو از دست سارا بیرون میکشه و رو به ... ساشا مچ دست منو ول میکنه ... نمیکنن 

  : پله ها سر بلند کرده ، رو به هامون میگه

  !  قرار داد رو میزه! ... ده های بعیدت شدن یه ایل عالفه تو و وع... چه کنیم ؟  _

چی چی رو : با پوست سرخ شده ش جلو میاد و میگه ... صابر به جوش وخروش می افته 

  ...مالکش منو رضاییم .... هامون بیجا کرده قول داده ! ... قرار داد رو میزه ؟

شایی که اخم کرده رو به سا.... از همون باال زل زده به ساشا ... هامون هیچ حرفی نمیزنه 

  صابر میگه

  ... ؟؟؟  فتح هللا خان شوخیه... با بچه طرفین ؟  _

 رو داد قرار:  میزنه لب  ...اما جا خورده ... با آرامش اما ... هامون از پله ها پایین میاد 

  ! دارم رو وکالتش میکنم امضا

 و رضا  ...من نمی تونم برم باهاش ...  من... باید بیاد .. کوتاه نمیاد ؟ ... ته دلم خالی میشه 

 امضا کنی از شرکت بیرونت میکنم رو داد قرار اون:  میزنه لب صابر...  میریزن هم به صابر

!   

  ؟!؟!زنمو بدم ببره ؟: هامون شاکی شده به باباش نگاه میکنه و میگه 

  ! ببرهدرستش اینه بگی پاییز رو بدم : صابر زل زده به هامون و رضا میگه 
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هامون ساکت به رضا نگاه میکنه ... که اینقدر زنم زنم نکن .... ورش اینه زنت نیست ظمن

 ... ! رضا لطفا... رضا ... بگیر پاییزمو ازش : مامان تند میره تا رضا و میگه 

دارن فیلم  که انگار...  میکنن نگاه خونسرد دارن مهمونا...  مامان برای میشه  دلم ریش

  ...میبینن و هرکسی که حروم می خوره همینقدر غیر انسانی رفتار میکنه 

 ! که توی اون آدما رو معامله کنن! النه ای مرسومه ؟عاد نا ی معامله همچین یه کجا  وگرنه

تو جنساشون رو دزدیدی و منطقه : یکی از مردها رو به ساشا میگه ...من هاج و واج موندم 

وقتشه مته به خشخاش نذاری ... برای پس دادنشون اون دختر رو بردی ! ردی رو نا امن ک

  ! جوون

  ! من تنم می خاره برا ناامنی: ساشا لب میزنه 

درآوردن جای انبارت کار یه : ساشا نگاهش رو کج میکنه تا زنی که کنار مرد ایستاده و میگه 

  ! روزمه

از : مرد این بار رو به هامون میگه ... میشه مرد رنگ به رنگ میشه و زن پشت مرد قایم 

  ... اولش باید طوری جنس می بردی که جاش لو نره

 ! فهمید می  هرجور می بُرد ، ساشا: ساشا لبخند کجی میزنه و میگه 

همه ی سالن توی سکوت فرو رفته وفقط موزیک الیتی ... رو به بقیه ... صداشو بلند میکنه 

هر جور ببرید ساشا می : ساشا با صدای رسا بلند میگه ... میشه  که گذاشته شده داره پخش

خیلی بد ! اگه معامله سر دختره رضا نمیشد ، بد میشد ! هرچی هم بخواد معامله میکنه ! فهمه 

 ! میشد

شبیه کسی نیست که یه آشپزخونه ی ... خونسرد ... دستا به جیب ... سمت رضا برمیگرده 

 حس میکنم راضیه... برعکس ... کسی که ضرر کرده ... داده  بزرگ مواد مخدر رو از دست

...  

 ؟؟!!درست نمیگم رضا : میگه 

  ! امضا میکنم: هامون میگه 

  ! بِب ِرش... معامله فسخه : صابر تند میگه 

  !!!! منه ماله پاییز:   هامون عصبی سمت پدرش برمیگرده ، داد میزنه

 ؟!؟!من ماله اونم ؟... ؟ !؟!من ؟

منو میکشه دنبال ... بی محل به بقیه ... ساشا جلو میاد و دستش رو پنجه می کنه تو دستم 
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  ... می گذریم از جمعیت... بی سارا ... خودش 

اون جلوی جمع اجازه داده تا ساشا مالک من باشه و نمی تونه بزنه ... هامون کاری نمیکنه 

  ! زیرش

  ... ذاره روی صندلی عقب ماشینقباده لنا به بغل با دیدنمون لنا رو می 

  ! سوار شو: رو به من میگه ... در ماشین رو می بنده و ساشا سوئیچ رو ازش میگیره 

با ماشین من سارا رو برسون خونه : صداشو میشنوم ... گوش می کنم ! ... خشک و دستوری 

  ... ش

 .. ساشااا... ساشااا  _

ایی که با اون کفش های پاشنه بلندش سخته سمت سار... از پنجره سمت صدا برمی گردم 

  ! د تر راه برهنراش تا تب

 صبر... داشت راضی میکرد اونارو تا امضا کنن .. ها ؟؟؟ ... کجا ؟ : به ساشا میرسه و میگه 

...  

  ! جایگاه پدرت می رفت زیر سوال اگه اصرار میکردم ، کار یاِد من نده سارا: ساشا لب میزنه 

  ... حتی خداحافظی نمیکنه باهاش... می زنه و سوار میشه ماشین رو دور 

  ! غمگین به این رفتن نگاه میکنه... سارا اخم داره 

 من برای دیگه اون! ... ؟ من ، منو ساشای  ...دوسش داره ... تا آخرین لحظه بهش زل میزنم 

  ...  نیست

.. سا...  ساشا  :م و میگم حکم دستگیره رو میگیررفته سرعت ساشا اوج میگیره ومن مرفته 

  

  ! مامان _

ساشا  ...می خوام از بین صندلی ها بگذرم ! دستگیره رو ول میکنم .... صدای لنا هولم میکنه 

  ! بتمرگ سرجات :عربده میکشه ! نمی ذاره برم ... مانتوم رو از پشت میگیره و میکشه 

 ... چونه ی جمع شده و لبای ورچیده شده ی لنا رو می بینم

 

  ... ساشا بچه م: میگم ... گریه م میگیره 
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  ! میگم بتمرگ: ساشا ولی داد میزنه 

بغض کرده میگم ... خیلی عصبیه ... عصبیه ... تقریبا هلم میده روی صندلی و نگاهش میکنم 

  ! به خدا من نگفتم به رضا.. به : 

من ... فکر کرده من لو دادم ؟ ... باز به رو به رو زل میزنه ... ساشا نیم نگاهی بهم می ندازه 

اونجا جا ...    روی صندلی عقب  .... دلم اون پشته... اشکام راه می افتن ! ... گفتم به رضا ؟

 ... ساشا بی هوا فرمون کج می کنه و نگه می داره  ... صدای گریه ی لنا بلند میشه... مونده 

در عقب رو باز میکنم و لنا ... ه ش گرفته بچه م گری... با سرعت  ... من عین برق پیاده میشم

خودم گریه میکنم و لنا رو روی شونه م می ذارم و تاب میدم ... رو برمی دارم از روی صندلی 

  ! گریه نکن مامان جان... جانم ... جان ... هیسس : 

  ! تو اتوبانیم و هر از گاهی ماشینی با سرعت زیاد از کنارمون رد میشه

میاد سمتم و رو ... ر ماشین رو می شنوم و ساشا رو می بینم که پیاده میشه صدای باز شدن د

  ... ها؟؟؟  ؟!؟!چرا نگفتی به رضا ؟: به روم که می رسه ، عربده میکشه 

نگاهه متعجبم رو ! .. باید من می گفتم به رضا ؟... ؟ !باید میگفتم ؟... جا می خورم   ..وا میرم 

  : میبینه و باز میگه

امشب که نگفتی تا ... دیشب که وا دادی بغلم نذارم بری ... کدوم سازت برقصم ؟؟؟؟ هااا؟ به  _

  ... ؟!معامله فسخ نشه ؟

  ! ِد حرف بزن: نعره میزنه 

تنها ....  !فتح هللا ولت میکرد: عوضش لب میزنم ... لنا آروم نمیگیره و من دیگه تابش نمیدم 

 ....می موندی جلوشون 

جا  ... چشم های برافروخته ای که به من خیره س... میزنه از عصبانیت ساشا نفس نفس 

 ... فهمیده ... فهمیده که نگرانشم ... خورده اونم 

  ! ولی تو نذار برم... و ... ولی : صدام خش داره از بغض و میگم 

 !چرا نباید بذارم بری ؟... چرا ؟؟؟ : داد میزنه ... پر خشم ..  بی مکث 

بعدش منو می خواد با ... چی میشه؟؟ ... همه چیزو ؟ ... چی بگم ؟ ... باال میکشم بینیم رو 

  ... !بچه ی حرومزاده ای که بابای خودشم نمی خوادش ؟

چیزی به ذهنم نمیرسه تا بگم و ... تا خوشبخت بشه ... من رفتم تا زندگی کنه .. بی انصافیه 

  !! فقط نذار: میگم 
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صورتم تا صورتش چند سانت فاصله ... خم تر میشه... جلو میاد  ...چشماش رو ریز میکنه 

  ... چرا زنش شدی ؟: س و میگه 

عین سگ : لب میزنه ... هول میشم ... بگم چرا ؟ ... چرا ؟ ... موندم به چشماش  هخیر

دیدم ... دیدم رنگ ِمیِت پاشیدن تو صورتت ... دیدم لرزیدی ... لرزیدی از اون همه نزدیکی 

  ! زپایی

ساشا لنا رو ... آرومش کنم ... لنا از گریه ی زیاد به تکاپو می افته و رمق ندارم تکونش بدم 

  ... ازش ترسیده... بدتر میشه ... لنا تو بغلش آروم نمیشه ... ازم میگیره 

  ... لنا... می شنوی ؟ ... ببخش توله ... جان : ساشا تابش میده تو بغلش و میگه 

همونجا ... جون ندارم ... من ولی نمیگیرمش ..  کنه و باز لنا رو سمتم میگیره  نچ کالفه ای می

... با همین لباس شب و مانتوی شیکی که تنمه ... کنار گاردریل کنار اتوبان روی زمین میشینم 

  ! بااین همه شینیون و میکاپ

 .. پاییز.. چی شد؟ : میگه ... ساشا جلوی پام روی پاهاش میشینه 

  ... یه کم... بشینم یه لحظه ؟ ! جون ندارم پاشم .. جو : زنم لب می

لنا آروم   .... همیش سرپا روم به رو...  نمیشه مانع حتی  ...هیچی نمیگه ! لحنم التماسیه 

 ! نصف و نیمه ... م  کم حرف میزنه بچه... داره با کراوات ساشا ور میره ... گرفته 

 ... ! شی ساشا زنگ می خورهگو

 آشپزخونه سر بگی رضا به بری گفتم من  ... وجود بی  *د آخه دیو: یهویی صدا بلند میکنه 

  ... ؟ س

  ! نیم ساعتم به معامله نمونده بود که ریدی تو همه چیز: به من نگاه میکنه 

بازوم رو میگیره و از روی زمین ... لنا به ساشا زل زده که ساشا خم میشه و لنارو بغلم میده 

  ...تقریبا بهش لم دادم ... تا ماشین منو میبره ... بلندم میکنه 

روی صندلی شاگرد که جا میگیرم درو میبنده و خیلی طول نمیکشه که خودشم سوار میشه و 

 ... افته  راه می

چطور شد ده  ... پژمان منو فیلم نکن... فهمه راپورت دادی جر میده لب و دهنت رو بابات ب  _

خواهرت کنارم بود ... من نگم بابات ؟ ! ... مین بعد از این که من به تو گفتم معامله کنسل شد ؟

 ! دهن خواهرت رو چفت بزن! ... تا االن باس فهمیده باشه بابات ... زنگ زدی و گفتم بهت 

  ... قطع میکنه و روی داشبورد پرت میکنه گوشی رو



 
 کوثر شاهینی فر: به قلم  "پاییز یخ زده"رمان 

 

1001ROMAN.IR 211 

 

 رمان سایت هزار و یک

... چیه ؟ : به هم ریخته و عصبی نگاهم میکنه ... طوالنی ... من زل میزنم به نیم رخش 

  ؟!خوشت اومده برآب شده نقشه هام 

 ! عمدی گفتی بهش: من ولی با همون نگاه مچگیر لب میزنم 

هم بخوره  به معامله تا نگفتم من دیدی  :به همون رو به رو خیره س که میگم ... ساکت میشه 

  ... جلوی همه ... تو عمدی به پژمان گفتی تا به رضا بگه و هامون رو تحقیر کنه

  !بابت چی باس همچین کاری کنم ؟: ساشا پوزخند میزنه 

  ! من:  میزنم لب  ...بی پرده ... رک حرف میزنم ... این بار 

دیوونه س  ... !؟!هنوزم ؟... هنوزم جون میده برام .. .هنوزم ... دوسم داره ... ساکت میشه 

طول میکشه تا ... توام با هامون رفتی ... اونو بوسید ... سارا رومی خواد ! تو دیوونه ای ! ؟

... خیلی عصبیه ... ساشاهم پیاده میشه ... پیاده میشم ... قباد تو باغ منتظره ... خونه برسیم 

 ... !ودش ؟من یا خ... از کی ؟... خیلی 

  ... فتح هللا خان گفتن: قباد میگه 

  ... بعدا: ساشا میگه 

جلو میرم و لنا رو میدم بغل قباد که جا ... من نگرانم ... ینگ و من کتند قدم برمی داره تا پار

  ... خورده لنا رو میگیره

  ... ساشااا با توام... ساشا : صدا میزنم ... دنبالش میرم 

رنگ پهن شده روی موتورش توی پارکینگ رو میکشه و گرد و خاک روی ساشا چادر سیاه 

  ... چادر پخش میشه تو محیط پارکینگ

سوار میشم پشت سرش ... بی درنگ ... بی تامل ... محل به من سوار میشه و من بی فکر  یب

 !  ینگ می پیچهکو صدای ترسناک گاز دادنش تو پار گاز رو پر می کنه... 

  ....شوپیاده : میگه 

: میگه ... خودم رو جلو میکشم و دستام رو حلقه میکنم دور کمرش ... من ولی گوش نمیدم 

  ! پیاده شو گفتم

مثل حرکت یه طوفان ... مثل باد ... ن بار راه می افته یا... محل نمیدم ... رو پر میکنه باز گاز

  ! وسط خیابون

از ترس  و میمونن هوا رو موهام...  رو شالم میبره باد  ...همون رخش ... همون کاوازاکی 

به هم می ... اون دنیا چی ؟ ... با خودم میگم با هم می میریم  کهمی خوام زهره ترک بشم 
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 ؟!رسیم 

  ! من یه دست خورده م و ساشا یه شکست خورده... یه بعیده دور ... بعیده 

اد شدیدی که از این سرعت باالش اشکام هنوز راه نگرفته از ب... سرم رو تکیه دادم به کمرش 

 ! میاد تو صورتم خشک میشه

به حال ساشا که نمی دونه دوسم داشته باشه یا دورم بندازه و ... گریه میکنم به حال جفتمون 

  ! منطق حکم میکنه دورم بندازه

... ا جایی باالتر از همه ج... زمان میگذره تا پارک کنه ... نمیدونم چقدر میگذره و کجا می ریم 

 ! بام... یه نقطه ی اوج 

 ... من پیاده نمیشم... من ... پارک میکنه پیاده میشه 

چراغ های  ... این باال هوا تقریبا مه آلوده... هنوزم بغض دارم ... هنوزم نفس نفس می زنه 

  ...زرد رنگ خونه ها که روشن مونده و یک دست انگار کنار هم چیده شدن 

تهش   ..به این آشفته به چپ و راست رفتنش یا برعکس ... کنم من ولی به اون نگاه می

پام رو رد ... منه روی موتور نشسته .. دستاش رو توی موهاش فرو میبره و میاد تا من 

  ... میکنم از بدن موتور و می خوام پیاده شم که بهم می رسه

...   احاطه م میکنه  یه دستش رو راست تنم و دست دیگه ش رو چپ تنم به موتور تکیه میده و

 ... نمیتونم پیاده شم

: پره های بینی نوک تیزش باز و بسته میشن و لب میزنه ... صدای نفس هاش رو می شنوم 

  ... ! من گفتم

  ... پاییز میزنی هم به حالمو   :ساکت زل میزنم بهش و میگه .. اعتراف میکنه ؟ 

میبینه  ....تیزی خنجری که تو قلبم فرو میره ... این بار متفاوت تر ... چشمام باز پر میشن 

اصال به درک که چی ...حاضر بودم وقتی اومدم یادم بره چی شده : می بینه و میگه ... خودش 

چیکار کردی ! بدونم چی شده و خودش  من فقط که دوری جای میریم شد که محرمم  ...شده 

   ... !؟!ز اولش ؟ا! ... ؟ نداشتی  دوسم! ؟؟!؟!هامون  با...  ؟!؟!؟؟ هامون ؟!؟!؟؟؟  ا منتو ب

یه دنیا دلخوری جا داده تو مردمک چشماش و روونه ی .. دلخوره ... نگاهش ترسناک نیست 

 که  نگاه میکنم رو دیگه جای هدف بی و نگاهش از میکنم دور رو نگاهم   ...چشمام میکنه 

به خودت ... چیه ؟؟؟  ... ؟ ها:  میزنه لب...  خودش سمت...  میداره نگه محکم رو م چونه

  !؟!می نازی که امشب ذلیل وار خامه اشکات شدم و نذاشتم بری ؟
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  ! این کارم تجاوزه: لب میزنه ... فکم درد میگیره 

... ببوسه ؟ ... بی حرکت ... مماس ... لباشو نگه می داره روی لبام ... جلو میکشه خودشه 

 .. اون ساشاس... نمی ترسم ... دلم نمی لرزه 

نگاهم تو همون فاصله ... از هوس ... از عشق ... تب و تابی هم اگه هست از دوست داشتنه 

   ... ی نزدیک به چشماشه

... هامون نیست که تند عقب میره ... اون هامون نیست که پر باشه از کثافت ... اون فرق داره 

  ! بترس از من: فقط عقب میره و عربده میکشه ... گاز نمیگیره ... نمی مکه ...  نمی بوسه

از ... از اونم بترسم ... می خواد مثل همون اتاق چند دقیقه ی پیش که ترسیده بودم از هامون 

از ساشایی که تا حاال اذیتم نکرده و جیغ نزدم .  .ساشایی که شکل یه ملکه باهام رفتار کرده 

  ! ت و پاشزیر دس

نگاهه اشک آلوده م رو میبینه و نمیفهمه که تو دلم میگم بیا ... ؟ !ترس کدومه ؟! ... عقالنیه ؟

  !دعوام نکن ؟... لمسم کن ... بغلم کن ... ؟ !منو ببوس ؟

به مرگه خودت از امروز به بعد ! ... ؟!چرا زنش شدی ؟؟؟ ها ؟: نمیفهمه و عربده میکشه 

  ! م نکنیعذابت میدم اگه قانع

  ! عذابم بده اگه ارومت میکنه..  ـع: آب دهنم رو قورت میدم و میگم 

تا حاال شده کسی رو بیشتر از خودت دوست داشته ... خیره خیره ... زل میزنیم به همدیگه 

  : جز لنا من ساشا رو بیشتر از خودم دوست دارم که از ته دلم باز میگم... باشی ؟ 

  ... عذاب بده منو _

با همون خیرگی با کمی .. تا رسیدنم بهش ..  جلو میرم ... ودم رو پایین میکشم از موتور خ

  ! نداشتم دوستت:  میگم  مکث و دو دلی

... نه احمقم ... تا نخواد خودشو عذاب بده ... این تنها کاریه که میتونم بکنم تا کمتر اذیت بشه 

 ! من عاشقم... نه دیوانه 

میگیم  ... ما حرفامون با کارامون فرق داره... و توی موهاش میکشه  دستاش رو بلند میکنه

 ... متنفریم و دوست نداریم اما از کارامون عشق می باره

وای از : تهش بهم زل میزنه ، زیر بار ابروهای پر پشت و مردونه ش که درهم شده و میگه 

  ! روزی که بفهمم خر فرضم کردی

چه می دونه از رضا می ترسم ... چه می دونه تو سرم چیه ؟  ...فقط نگاه ... نگاهش میکنم 
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  که هنوز فیلم ها رو داره ؟

م و نزدیک شدن   ؟ ممنوعه برام بهش  چه می دونه از دوست داشتن پُر 

بیهوا خیز برمی داره سمتم و بازوم رو میگیره ال به الی انگشت های مردونه و بلندش ، فشار 

کاری میکنم با دیدن من بیشتر : از درد درهم میشه که لب میزنه میده بین انگشتاش و چهره م 

 ! من  ... از هرکسی بترسی پاییز 

  ! ترسناک تر از همه چیز! زندگی چقدر ترسناک به نظر میرسه ... زل میزنیم به هم 

 

* 

از ال به الی پرده ای که دیشب به هم چفتش کردم تا اول صبح ! نور خودشو توی اتاق میکشه 

  ! نکنه بیدار خواب از  آفتاب لنا رو نور

ه ی معصومش رو کناری هل میدم و چهر افتاده پیشونیش روی که موهایی تار انگشتام  با سر

  ! رو با نگاهم قورت میدم

  ! لنا می تونه دلیل خوشی باشه بین این همه نا خوشی

  ! میکنهانگاری بیدارش میکنم که وول می خوره و با چشمای پف کرده ش نگاهم 

 بیدارت کردم مامانی ؟: لبخند میزنم ومیگم 

  ! ُشب شده: خواب آلو لبخند بامزه ای میزنه و میگه 

  ... شده صبح...  آره:   می خندم و میگم

ن هنوز لباس های دیشبم رو عوض  ! تعجب میکنم و سرجام می شینم... کسی به در میزنه 

  ! بفرمایید: مرتبم و میگم ... نکردم 

  ! صبح بخیر: در اتاق باز میشه و با دیدنم میگه ... قُباده حتما 

 ! کنم لنا اذیت کرده بود ردیشب فک... صبح شما هم بخیر : م لبخند محوی میزنم و میگ

 کالفه نگاهش رو اطراف میدوزه ، فکرش اینجا نیست ، اصال حواسش نیست چی میگم و میگه

:   

 ... باید ببرمش... باید  _
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  !چی رو ؟: خورم ، گیج و گنگ میگم  جا می

  ؟!کی رو ... چی رو نه  _

دلشوره ... ساشا اینو میگه ، کنار قباد قد علم میکنه و در اتاق رو هل میده تا کامل باز شدنش 

  ... میگیرم

  .. دو دقیقه مهلت بدین... آقا ساشا : ساشا از کنار قباد رد میشه و قباد میگه 

از ... تا کنار تخت و مچ دستم رو میگیره ... ساشا میاد تا من ... فهمم نمی ... چه خبره ؟ 

روی تخت بلندم میکنه و میکشه منو تا کنار تخت و من شکل عروسکی ام که اون کوک کرده و 

 ! در واقع گیج و گنگم

 د یاال: گیجم که هاج و واج مونده نگاهشون میکنم ، قباد نمی خواد تکون بخوره و ساشا میگه 

!  

  ! به وهللا ِست مه! ِست مه : قباد نگاهش میکنه و میگه 

ظالمم  نم! که به پاییز ربط داره با منه از اولش گفتم پاییز و هرچیزی : ساشا صدا بلند میکنه 

  ! بردار بچه رو... 

لنایی که با همون چشمای پف کرده روی تخت نشسته ... لنا رو ؟... بچه رو ؟ ...ماتم می بره 

 ! ه این نزاع رو میبینهو دار

  ! تند می خوام جلو برم و حواسم نیست که مچ دستم بین انگشتای ساشا درگیره

کجا : قباد ناراضی سمت تخت می ره که میگم ... حواسم نیست و عقب سکندری می خورم 

  ... قباد... قباد تو رو خدا .. میبریش ؟ 

  ... برمیگردمقباد شکل کر و الل جلو میره که سمت ساشا 

  .. میکنم التماست ساشا...  خدا  ساشا تو رو... کجا می بری دخترمو ؟ _

رگ های ورم کرده ی گردنش و چشمایی که سرخن دارن داد میزنن که ... ساشا اخم داره 

   !خودشم دلش نمی خواد اما مگه به ِدله ؟

 ...  قباد لنا رو بغل میگیره و لنا از بی قراری من بی قرار میشه

  ... مامان... مامان  _

  ! قباد سر لنا رو به سینه ش تکیه میده و دستش رو روی گوشش می ذاره

می خواد عجز و البه ی مادرش رو نبینه و نشنوه که من این بار هول شده زانو میزنم جلوی 
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  : ساشا و میگم

اح خاک مامانت نبر ساشا ارو... ساشا تو رو قران ... هرکار بگی می کنم ... دخترمو نبر  _

  ... دخترمو

تاب و توان ندارم و بی ... من ولی ولو میشم روی زمین .. ساشا مچم رو میکشه تا بلند شم 

  ... بیشتر از ظلمه ... این شکل خون خواهیه... ستم ؟ ... ظلم ؟... تاب گریه میکنم 

  : میگه

  ! تنت چی ساخته از منتیکه پاره ت میکنم که بفهمی دوست نداش... سگ شدم پاییز  _

  .. با لنا نه... لنا نه کثافت ... لنا نه  _

میدونه ولم کنه ... ولی ولم نمیکنه ... مچم رو محکم نگه داشته هنوز ، عرق کرده کف دستش 

  ... کوتاه نمیام و تا اخر دنیا دنبال قباد میرم

  : میگه... چشمام جلوی منه روی زمین افتاده روی پاهاش می شینه و زل میزنه به 

  .. شکل عروسک بازیچه ت بودم ؟ هک... که دوسم نداشتی ، ها ؟؟  _

  ... ساشا من... میمیرم بی لنا ... لنا جونمه ساشا : با دست ازادم یقه ش رو میگیرم و میگم 

 : ساشا لب میزنه

شتی فک بیجا کردی گذا! گوه خوردی تب کردی وقتی فهمیدی ساشا کله خر جون میده پات  _

  ! کنم که اگه برات میمیرم حداقل برام تب میکنی

   ... از همه تون.. از .. متنفرم ازت : صدای گریه م بلند میشه و میگم 

 ... صفت بی بودی جونم...  ؟ اره ؟ جونِته  لنا ،: ساشا پوزخند عصبی ای میزنه و لب میزنه 

  ... کاشتمشباس بذر نفرت رو از یه جا به بعد بکاری و من امروز 

توام ... توام عوضی ای : مشت میکوبم و میگم .. مشت می کوبم به قفسه ی سینه ی سینه ش 

  ... تو... تو ... یه آشغالی 

صدای موتور ماشین که از توی باغ ... با ضجه ... با گریه ... فحش میدم ... حرف کم میارم 

ما دلم نمی خواد کوتاه بیام و با من ا... میاد خیالش که راحت میشه ول میکنه مچ دستمو 

  .. از پله ها پایین میرم... میدوم از اتاق بیرون ... سرعت از جا بلند میشم 

میدوم و سکندری می خورم  ... می دوم پا برهنه... تا توی باغ و خبری از ماشین قباد نیست 
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  ... روی زمین و جونم باال میاد از درد

وقتشه متنفر بشیم ؟  ... داره کم کم باورم میشه ساشا هم از اوناساز بدبختی که تمومی نداره و 

صدای گریه م میپیچه ال به الی درخت هایی که باد شاخه های ... میشه ؟ ... از همدیگه ؟ ... 

  ...از سمتی به سمتی ... اونارو تکون میده 

  کجا برده دخترمو؟...  حداقل باید بپرسم  . انگاری تازه یادم میاد که نباید ساشا رو ول کنم 

...    روی اولین پله ایستاده و سیگارش رو دود میکنه  ... تند بلند میشم و عقب برمی گردم

  ... ها ؟.. کجا بردی لنا رو ؟ : میدوم سمتش و میگم 

عادتت شده سوال بپرسی ازم و : سیگاری که هنوز نصف نشده رو زمین میندازه و میگه 

  جواب بگیری ، نه ؟

 این مردی که رو به روم ایستاده رو نمیشناسم...  نمیشناسمش ...     شمام رو اشک پر کرده چ

  : سرمو برای دیدنش باال گرفتم و میگم... صدام از بغض و گریه میلرزه ....

 ... شبیه اون شدی وقتی تو رو گرفت از مامانت... شکل بابات ... ش  _

  : اما لب میزنه... ارم داد بزنه ، دعوا راه بندازه ، اما انتظار د... کبود ... سرخ میشه 

  ! شکل اون که از مادرم متنفر بود _

  : نگاه خیره ش رو از چشمام بر نمی داره و میگم... ته دلم مچاله میشه 

  .. هوم ؟... کجا بردیش ؟  _

  ! یه کنمنمی تونم داد و هوار کنم و گر... نمیتونم پرخاش کنم چون گریه نمی ذاره 

! ... هنوز شکل اون شوهر بی ناموست نشدم که زورم به زن و بچه برسه : لب میزنه 

  ! فرستادمش پیش بابای الدنگش

ساشا بهم پشت   ..باید خیالم راحت میشد ؟ خیالم راحت نمیشه ... آب دهنم رو قورت میدم 

 همه بال نمی میرم ؟ این از بعد چرا میکنم فکر دارم من...   میکنه و سمت ساختمون میره

اونقدر می مونم چشم انتطار قباد تا برگرده که ... توی حیاط  ! ساشا میره و من تنها می مونم

  ! من می مونم و من. صبح شب میشه و هوا تاریک 

... قباد نمیاد  ! صدای جیرجیرکی که قطع نمیشه و باد مالیمی که شاخه ها رو تکون میده

  ! ، تنم درد میگیره ، از صبح روی همین پله نشسته م ضعف میکنم... نیومده 
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  ... ه از موندن بیخود اینجا از جام بلند میشمو میرم تا ساختمونخست

چشمام از گریه ی زیاد پف کرده ، سالن توی تاریکی فرو رفته و سایه ی ساشا رو روی مبل 

  : می بینم که دور سرش رو دود گرفته و با دیدنم لب میزنه

  ...نیومد ؟... چیه ؟  _

  ! کثافتی یه تو..  تو  :جنگ طلب میگم 

 ... قدم به قدم.. خونسرد از جاش بلند میشه و میاد تا من ... صدای پوزخندش رو میشنوم 

هنوزم همون ... ا نگاهم زیر نظرش دارم تا وقتی که بهم میرسه و رو به روم قرار میگیره بمن 

  ! هیبت رو داره

موهایی که آشفته روی پیشونیش ریختن و ... همون جذابیت ... همون هیکل ...همون قد 

 ! صورتش توی شده حک  ابروی شکسته ای که

سرم رو باال گرفتم برای دیدنش که دست بلند میکنه و با پشت انگشتاش لمس مانند نیمه ی 

  ! صورتم رو نوازش میکنه

  : لب میزنه... ستش خیره س اونم وقتی من بهش خیره م و اون به د... مالیم 

  ! طوری که لمس زِن یکی دیگه ، عذابم نده... دارم تمرین میکنم آدم نبودن رو  _

با انگشت شستش نوازش میکنه گونه م ... مماس ... کف دستش رو روی همون نیمه می ذاره 

مرتبش  و گردنم که نفس هایتا فرو رفتن صورتش جایی بین شونه ... خم ... و خم تر میشه 

 ! دنم رو نوازش کنهرپوست گ

 : مور مورم بشه و لب میزنه

  ! تا زنده کنم خاطره ی اون شب رو برات ، ولی این بار زنده نمونی _

 نگاه ترسیدم چشمای به و میگیره فاصله ازم  ته دلم خالی میشه ، وحشت وجودمو میگیره ،

  : میگه لب به لبخند ؛ میکنه

 ! برو بخواب عزیزم _

از این نفرتی که سعی داره بزرگش ... من از ساشا نمی ترسم ! چشماش شرارت موج میزنه تو 

  ... کنه می ترسم

آب دهنم رو قورت میدم ، ساشا بی محل به من انتهای سیگارش رو روی سرامیک های سالن 

 !میذاره و از کنارم رد میشه
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منو  تا میگه دروغ  ...اشه دروغ میگه اون هیچ وقت نمیتونه به زن شوهردار چشم داشته ب

  !  اما ته دلم لرزیده نفرت رو توی چشماش میبینم... بترسونه 

 مدوو میدونم بعید که خستم اونقدر ولی  ...حسش می کنم ، نمیدونم آخرش چی میشه ولی 

 ! بیارم دووم رو ساشا نفرت حداقل بیارم

  

* 

 خونه بزرگ فلزی در از رنگش تیره بلند شاسی ماشین  ...از پشت پنجره رفتنش رو میبینم 

  !  میشه بسته وار اتوماتیک در و میکنه عبور

 ! بدون لنا... تنها ...من میمونم یا یه خونه ی خیلی بزرگ  

 بازم ولی  ...در خونه رو بسته  ! من نمیتونم دست روی دست بذارم و بیخیال دخترم بشم

  ! بشکنم را شیشه میتونم

  ! یه بار رفتم و برگشتم... میدونه که نمیرم ... اعتماد کرده شاید این بار به من 

حس کرده که بدون اینجا جای دیگه نمیتونم دووم بیارم ، نمیدونم با خودش چی فکر کرده اما  

دکوراسیون سفید مشکی که عین  با دونفره تخت و بزرگ خیلی اتاق  همون.. به اتاقش میرم 

  ! خود ساشا خاص چیده شده و مدرن

 سمت...  ها کمد توی...  تختش کنار عسلی سمت  میدوم...   ساکن بمونم... نمیتونم بمونم 

  ! کنم پیدا رو تلفن شاید  ... کشوها

صدای گریه م بلند میشه ... گریه ام میگیره   ! اونقدر میگردم که خسته میشم... انقدر میگردم 

  ! کنم می پاک دست پشت با  و اشکام رو

 های اتاق سمت....   میدوم بیرون از اتاق ...قرار نیست کوتاه بیام..  اینجا کم بیارم قرار نیست 

 ! گذاشته جایی حتما...  باشه گذاشته جایی را تلفن باید...  دیگه سالن سمت  .... دیگه

 ... های عمارت رو میگردم دونه دونه اتاق..   .باید بگردم 

  ! کنم می پیدا سالن ی گوشه همون   ...قبلیش خیلی مسخره است که تلفن و سر جای 

از برمیگردم ب رفتم بار یه که کرده فکر خودش با میدونم...   انگار همین دیشب وصلش کرده 

  ! برمیگردم بازم برم بار صد اگه واقع در  ،

  ! کنم زندگی هامون کنار نمیتونم...   کنمنمیتونم رضا رو تحمل  
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... این اشک هایی که توی صورتم دارن رژه می رن ... لبام میشینه با دیدن تلفن لبخند روی 

  ! بینیمو باال میکشم و میرم تا صندلی کنار عسلی که تلفن رو روی اون گذاشتن

 : برگه ای که روش نوشته شده... با دیدن برگه ی کنار تلفن جا می خورم 

ِمت _  ! بهم بهونه بده تا از بین بِب ر 

  ! فقط ببینم کجاست و چی شده... لنا چی ؟ ... چند بار ... می خونم  چند بار جمله ش رو

... قلبم تند میزنه ... دست دراز میکنم برای تلفن و شماره ی هامون رو میگیرم... فقط همین 

  ! وقتی بخواد از بین ببره منو... اسم ساشا ترسناکه برام 

  اما مگه مادرا می تونن یادشون بره بچه هاشون رو ؟

دوست ندارم ... به بوق دوم نرسیده گوشی رو برمی داره و مکث میکنم ... بوق می خوره 

 : خودش به حرف میاد ..باهاش حرف بزنم اما 

  !بهت الهام شده حالش بده ؟ _

 ! من یه بار از اینجا بهش زنگ زدم... فهمیده منم ... رنگم میپره 

  !دروغ میگی.. د : فکرمو به زبون میارم و میگم ... داره دروغ میگه ... دروغ میگه پاییز 

 ! یه بار مسموم شده دخترم! ... که نکنه راست بگه ... لکنتم منو لو میده که ترسیدم 

  : صدای پوزخندش رو می شنوم که میگه

  ! لنا رو فدای خودت بُُکن و نیا_

و باال میکشم و اشکام تند بینیم ر... بد می لرزه ... می لرزه ... دست دیگه م رو مشت میکنم 

  ! و تند پایین میان

  ! تو اینقدر حالت خوب نبود.. تو .. اگه بد بود .. اگه : لب میزنم 

  : خونسردتر از قبل میگه

فکر میکنی چقدر برام مهمه ! یادت رفته اون بچه رو وقتی می خوام که مادرشو داشته باشم  _

 !؟

برای اون بچه ی بیچاره ی بین ما مونده و برای ...  برای خودم... دلم ریش میشه برای لنا 

  !خودمه بیچاره ی بین هامون و ساشا مونده
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  : ... این بار کالفه از جام بلند میشم و از در التماس میام تو

  ... هامون... هامون الکی میگی ، نه ؟  _

  ... فکر... از حال رفته ! دیشب تا صبح گریه کرده  _

لنا ... لنا پیش هامون نمی مونه ... راست میگه ... تا زمین ... می خوره  گوشی از دستم سر

  ! نمی تونه اروم بمونه

! حتما می خواد منو بترسونه  دروغ میگه ، ... گوشی از دستم میفته و من پر میشم از نفرت 

 ...اسممو صدا ... صداشو میشنوم ... دستشه هنوز ... گوشی رو برمی دارم 

 .... پاییز  ...ـ پاییز 

یه صدای ضعیف از توی گوشی تلفنی که که من دکمه ی قطعش رو می زنم و این بار با دستایی 

 .. که می لرزن شماره ی مامان رو می گیرم 

هامون می خواد منو گول بزنه و الکی حرف میزنه ... هامون دروغ میگه ... بوق می خوره 

 ! مه چوره عقب میکشم اصال می دونه پای لنا که وسط باشه من ه... 

شاید ... چرا برنمی داره ؟ ... بوق می خوره ... برای بار دوم شماره می گیرم ... برنمی داره 

اصال چرا .... جون می دم ... به هم می ریزم .... ولی گریه م میگیره ... ولی ... کار داره 

 ساشا باید اونو بده به هامون ؟ 

  ... شاکی که اینبار به اون زنگ میزنماونقدر ... شاکی میشم از ساشا 

دوباره زنگ میزنم و این بار با تاخیر بر می داره و قبل از اینکه چیزی بگه ... برنمی داره 

 ! جیغ میزنم

  ! جیغی که حنجره م رو خش میده و تو گوش خودم بد زنگ می زنه

مثل ... منو کشتی !  من میکشم خودمو تا با عذاب وجدانت خفه بشی... خودمو میکشم ساشا  _

  ... یونس

  ... پاییز الو... پاییز  _

ار رخت اویز گوشی رو پرت میکنم و از کن... به حرف زدنش ... به صدا زدنش اهمیت نمیدم 

  ! رو چنگ می زنملم که رد میشم فقط شا

 ! دادنماون راه فرار گذاشته تا دستاویز داشته باشه برای عذاب ... در باغ ... در خونه بازه 

 من اگه زندگی خودمو به باد دادم به خاطر خودم بود... من شاکی نیستم ... برای از بین بردنم 
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..  

این که بعد از دیشب هنوزم جون میدم برای ساشا بیشتر به ...به خاطر عالقه م ... به خاطر دلم 

  ... گریه م می ندازه

با شالی ... و االن تنمه  هی تختم بودورشب پیش من بی هیچ و فقط با تونیک ساده ای که چند 

  ! که افتاده روی سرم بیروم زدم از خونه

این بار موفق تر  ! قسم می خورم به جون لنام که اگه طوریش شده باشه منم بمیرم...     می دوم 

  ! کسی نتونه نگهم داره.... بهتر ... 

.... برم و برسم ... می خوام برم فقط ... پرخاش می کنم ! ... می دوم و بازوم کشیده میشه 

  ... برم و ببینمش

  ... تکونم می ده... اون ادمی که هنوز از زور گریه ندیدمش بازوی دیگه م رو میگیره 

  ... پاییز با توام... پاییز  _

اونقدر متنفرم که تف می ندازم ... از قبادم بدم میاد ... بازوهام رو ول میکنه ... هلش میدم 

  ! تش بی مقدمهتوی صور

  ... تو... توام یه کثافتی ... همه تون حیوونید ... شماها حیوونید : جا می خوره و میگم 

 ... چی شده  ؟ ... چه خبره ؟ : میگه .... جا خورده 

قِد همه ی عمری که جای خوشی فقط نکبت ریختن توی ... خیلی حالم بده ... من حالم بده  

  ! زندگیم

واج نگاهم می کنه و می دونم ساشا برام به و   قباد هاج... ماشین دست بلند میکنم برای اولین 

  ! پا گذاشته

  ینه نگاهم میکنه و ادرس خونه ی هامونآمرد میانسال از ! کی زیر لب میگممی دونم و به در

 ! میدم رو

دونم دنبالم روی صندلی شاگرد نشسته م و محل نمیدم به قبادی که توی ماشین میشینه و می 

 ! راه میاد

ترک می ...تابرسیم ته دلم خالی میشه ... محلش نمیدم و تا برسیم گوشه ی لبم رو می جوم 

   ! خوره

  ! گفته پزشکم  دکتر گفته باید توی محیط ارومی باشم ، روان
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 ... هیچوقت آرامش نداشتم ... من هیچوقت آروم نبودم ...میشه ؟ ... اروم ؟ 

ماشین جلوی خونه نگه می داره و من یکی از مرد های کت و شلوار به تن هامون رو میبینم  

  ... و تند پیاده میشم

  ! قبل از اینکه بخوام در فلزی رو برای داخل رفتنم هل میده

نه طوریم چشم نگاه میکنم و اگه برم توی خوبا ... با چشم زیر و رو می کنم ظاهر خونه رو 

 ؟!  نمیشه

ن بار پاهامم به لرزه در میاد و من بعد از این ساال هنوزم فکر میکنم نجسم و کی با تجاوز ای

 ... کی باورش میشه هامون هیچ فکری تو سرش نیست ؟  !کنار میاد ؟

آب دهنم رو قورت ... حتی ممکنه هامون وقتی لنا رو داره بخواد اذیتم کنه ... من باورم نشده 

 !  نفس نفس زدم تا برسم اینجا ... دهنم خشکه ... میدم 

  ! مرد کت و شلواری جلو میاد و خم میشه سمت راننده... صدای ترمز ماشین قباد رو میشنوم 

  ! حساب میکنه و من قبل از پیاده شدن قباد پا تند میکنم سمت خونه

 باغ توی دیگه مرد تا سه دو بینم می و میرم!  میرم می بیخبری از چیزی هر از  بی شک قبل

  ... موندن

دو سه قدمی جلو میرم و تهش حس میکنم زیر پاهام خالی ... وحشت توی دلم خونه میکنه 

  ! میشه

 توی باغ به این بزرگی این عمارت سفید رنگ برام شکل سیاه چالیه که بعد از لنا منو می بلعه

!  

 : میگه که صدایی و ندارم جون  ...میاد و من نمی تونم عقب برم  ومردی که جل

  ! بگیر  فاصله _

 .... هامون گریز بودنم رو هم همینطور... اون مرد گریز بودنم رو می دونه .. هامونه 

یه قدم مونده به من رو به ... مرد عقب میره و هامون جاشو میگیره ... می دونه و جلو میاد 

  :میگه ... خیره خیره ... روم روی پاهاش میشینه و زل میزنه به من 

  !  به خونه خوش اومدی _

اصال اینو گفته تا منو  ..می دونه چی بگه تا از ترس رنگم بپره و قلبم تند و تند بکوبه ... بلده 

 .... گفته تا من حساب کار دستم بیاد و من حساب کار دستم نمیاد .... بترسونه 
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  ! هیچوقت... اینجا هیچوقت خونه ی من نبوده  

شالم زمین می  و میدوم  ...از کنارش می گذرم و می دوم سمت خونه ... فقط از جا بلند میشم 

 : میرم توی خونه و صدا میزنم... می دوم و رد می شم از در باز مونده ی باغ ... خوره 

  ... مامانی... لنا مامان ... لنا  _ 

های گوشه ی از پله ... من از پله ها باال میرم ... توی سالن بزرگ خونه نیست و من  ...نیست 

 : دونه دونه اتاقا رو میگردم... سالن تا طبقه ی دوم 

  ... لنااااا...    لنا  _

هامون دستاشو توی ... از پله ها پایین میرم ... دخترم نیست ... گریه م شدید میشه و نیست 

 : میگم ...این آشفتگیم رو نگاه می کنه ... جیباش گذاشته منو نگاه می کنه 

  ... با توام! ... چیکارش کردی ؟... ؟ کجا بردیش  _

  ... قفل درو پیچ می ده... هامون اما خونسرد عقب برمی گرده 

من جا نمی خورم  .. جا خوردن ؟؟؟... تله س ... لنا نیست ... نیست ... در خونه رو قفل میکنه 

بد ... شه چی ؟ اگه یک درصد لنا خوب نبا... من می دونستم و فقط با خودم گفته بودم اگه ... 

  .. باشه چی ؟

 عین مرگ... این عین فدا شدنه ... فدا میشم ! با خودم گفته بودم من فدای حاله خوبه دخترم 

همین که االن اینجام و صدای چرخیدن کلید توی قفلش برام صد هزار بار تکرار میشه و تو  ...

 .... شکل ناقوس مرگ می مونه ... گوشم زنگ می خوره 

هنم رو قورت آب د .. شکل سالن ورزشی چند سال پیش... رخیدن کلید برام اشناس صدای چ

 ! ساشا نمی تونه بیاد... دم گذاشته آاون بیرون ... میدم 

  !ِکی می خوام دست بردارم از امید به پناه بودنه ساشا ؟.. مگه قراره بیاد ؟ 

چقدر این صحنه برام ترسناکه ؟ .... هامون باز سمتم بر میگرده و کتش رو از تنش در میاره 

  .... چقدر می تونه عوضی باشه ؟... چقدر وحشت می کنم .. 

 : میگه

  ! یا میکشمت... یا ... امروز یا می مونی  _

می فهمم   ! منظورش رو می فهمم... اصال منظورش این نیست ... کشتن به سر بریدن نیست 

 ! ه خبره اصال  اینم میگه تا بفهمم پ... و گرمم میشه 
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 : میگم و خوره می  از اضطراب ته دلم پیچ

  ! تا ابد دوستت ندارم _

  ...  ولی من دااااارم: نعره میزنه .... هامون عربده میکشه 

حس میکنم دیوارا می لرزن و سقف این خونه ی خونه نشده برای منو ... عربده میکشه 

 ! ابروهاش به هم گره می خورن .... نفس نفس میزنه ! هامون می ریزه 

چیزی !   ... حتی از خدا .... یاد نگرفتیم هیچی رو زوری نخوایم ... هیچی رو .. یاد نگرفتیم 

شکله منه ... شکل من ... هیچکس نمی مونه ... نمی مونه  که زوری به دست بیاد ، هیچوقت

عالقه م رو به زور ... هامون نمی تونه منو به زور بخواد ! به زور بند شده به این خونه 

 ! بخواد 

بازوهام رو  ... وقت ندارم دور شم... اونقدر تند که وقت ندارم عقب برم ... تند میاد سمتم  

 مکثی می کنه و چهره ش درهم میشه... چنگ میزنم صورتش رو ... میگیره و من جیغ میزنم 

...  

می ... این تجـ ... این جیغ ... این حمله ... این چنگ زدن ! همه چیز مثل همون سه ساله پیه 

 ! کیه که ندونه ؟! خودش می دونه ! ... میرم 

خیلی بی هدف دارم  در واقع... با مشت صورتش رو هدف میرم ... از عصبانیت ... سرخ شده 

  ... فقط بره... دست و پا میزنم که فقط برم 

 چنگ میزنم صورتشو و هامون این بار سرخ تر دستش رو دور کمرم حلقه میکنه... دور بشه 

....  

  .. کجا میریم ؟! ... کجا ؟... کمرم رو به پهلوش تکیه میده و میکشه 

  ! ام یکی در میونهمن االنشم نفس... میمیرم ... دست و پا میزنم 

کسی ... وجودم  از...  سرم از...  مغزم های مویرگ الی به ال  از... االنشم ُمردم و جیغ میزنم 

  ...پاییز ... پاییز : صدای مادرمه که میشنوم ... به در میکوبه 

... صدای گریه م بلنده ... حتی مکث نمیکنه .... پشیمون نمیشه ... هامون دست نگه نمیداره

  .... صدای جیغ زدنم

  .... هاموووون... هامون بی شرف ... ولم کن .... مامااااان  _

هامون منو میکشه تا اتاق زیر پله و پرتم میکنه روی تختی که این نرم بودنش حالم رو به هم 

  ... پرتم میکنه و من دوباره بلند میشم.... می زنه 
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 ...نمیشکنه ... س و مشت می کوبم به اون میرم تا پنجره ی ترا... شاید توی یک ثانیه 

می بینم که با شنیدن صدا ، لنا به بغل می دوه این ...اما مامانم رو میبینم ... نمیشکنه لعنتی 

... صدامو شنیده ... لنایی که گریه میکنه ... دست هامون نیست .... سمت و لنا دست مادرمه 

  ! ترسیده

لنا و مادرم جلوی چشمام محو میشن و اشک نمی  ...  بزرگ تر میشه... بغضم بیشتر میشه 

  ... هامون بازوم رو میکشه! ... ذاره اونا رو خوب ببینم 

جیغ  ... من خودمو عقب میکشم... عقب پرتم میکنه که زمین می خورم و پرده رو میکشه 

 : نمیزنم و هق هق های خفه م پدره حنجره م رو دراوردن و هامون میگه

  ! باشی من از غیر یکی  راحت ترم تا برا... بمیری با جون دادنت جون میدم ... بمیر  _

 ... شبیه دوست داشتن نیست ، حتی شبیهش... عشق چی ؟ .... دوست داشتن یعنی چی ؟ 

  ؟!جنونی که خودخواهانه ادعای مالکیت داره و کجای دوست داشتن یعنی این 

  ... این بار قرار نیست صبر کنم... تسلیم نمیشم من این بار ... گردنشم ... صورتش زخم شده 

  ! صدای به پنجره کوبیدن میاد

 های لبه از سفیدش پیراهن که هامون های زدن نفس  صدای مامان و جیغ های لنا و نفس

  ! اومدن بیرون تکاپو این از شلوارش

 ...صدای پاهاش که جلو میاد و دست میبره برای لباسم و من این بار گاز میگیرم دستشو 

 !جوری که صدای داد کشیدنش میاد و جوری که برای اولین بار دست بلند میکنه 

گردنم کج میشه و موهام کج پخش میشن توی صورتمو .... سیلی محکمی رو به گونه م میزنه 

   ... و سر و صدا میاد از بیرون

ش برای عقب هل دادن. ..برای دور کردنش ... بهش میگن تالش های اخر ... من لگد میزنم 

 !نمی خوام امروزم هرچی اون می خواد بشه ... نمی خوام کوتاه بیام   ...

شاید می خواد اونو بشکنه ... هامون مچ دستم رو محکم میگیره .... جنگه ... صدای دعواس 

 : یشه و صدای مامان که التماس میکنهو سر و صدا بلند تر م

  ... ساشا ارواح خاکه مادرت دخترم.... ساشا به خدا دخترمو کشت .... کشتش  _

مامان فکر میکنه همه چیز یه دعوای ساده ی زن و ... منم می شنوم ... هامون میشنوه 

   ! منو هامون دوتا غریبه ایم که اون شکنجه گر شده و من شکنجه دیده ! شوهریه

فشار میده و ... دهن باز میکنم برای جیغ کشیدن و هامون دستش رو جلوی دهنم می ذاره 
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  ... پوست صورتم له میشه

  : بیخ گوشم میگه

به قران ! بفهمه زنم نیستی و من جر داد ِمت خودشم میمیره ... فیلمشو میدم دست پلیس _

  .... میمیره

هامونی  ...صدای در چوبی سالن که کوبیده میشه . ..تو فاصله ی ده سانتی زل زده به چشمام 

صدای شکسته شدنه ... اتاق  از میزنه بیرون...  میگذره کنارم  که محکم ولم میکنه و تند از

 : در و صدای هامونی که میگه

  ... طویله نیست _

 : صدای کوبیده شدن و صدای ساشایی که میگه

 ! ولی توش حیوونه _

که ... بیرون رفته ... افتادم روی زمین و باورم نمی شه رفته .... نفسم تنگ اومده از این تقال 

 .... از جام بلند میشم اما ... بی جونم اما ! .... تموم نشده 

یقه ی ساشا .. هامونی که از گوشه ی لبش خون میاد و جلو میره ... میرم تا بیرون از اتاق 

 : رو میگیره و میگه

  ! سه هرچقد شاهی کردیب _

صورت  ... به لب پاره شدم و ظاهر آشفته م... به منه ... ساشا ولی نگاهش به اون نیست 

  ... حواسش به منه و هامون مشتی توی صورتش میکوبه.  .سرخ شدم 

بیشتر از سیلی که خوردم ! ... دلم می پوکه ...  ساشا دو سه قدم عقب میره و مامان جیغ میزنه

  ... رد داشتهبرام د

هنوز از هامون دور نشده که ... خیره مونده .  .زل زده بهم ... دو سه قدم ... ساشا میاد تا من 

  ... صدای ضامن اسلحه رو میشنویم

 مامانی که میگه.... رنگ و روم می پره ... رو به من ... ساشایی که پشت به هامون ایستاده 

:  

  ... چیکار میکنی ؟هامون ... هامون ... یا حسین  _

  ... نزدیکش بشی ماشه رو کشیدم ساشا: هامونی که میگه 
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  !زنش شدی بزنه تو رو؟: ساشا خیره به منه از ترس رو به مرگ مونده میگه 

بی اهمیت به اسلحه ای ..   .بیشتر شکسته .  .بیشتر دلخور ... خالی از کدورت .... اروم میگه 

  .. همه به من نگاه میکنن... به من نگاه میکنه  و هامون که هامون سمتش گرفته 

نوچه های هامونی که االن توی سالنن و دلم ریش  ...حتی قبادی که با صورت زخمی اومده تو 

  ! ساشا رو میگم.... میشه برای ابُه تی که به ِگل نشسته از دوست داشتنه من 

  ! عیِن عشقه.... چقدر دوست داشتنش فرق داره با هامون 

وقتی با چشمای گرفته قبل از خودم زخم گوشه ی لبم رو میبینه و خونسرد دست میبره برای 

رو به ... عقب برمیگرده .... اسلحه ای که گیر کرده بود بین لبه ی شلوارش و دستش میگیره 

 ... هامون

  ! رو به همدیگه... حاال جفتشون اسلحه به دست موندن 

برای اون هامون عزیزه و برای من ... وی پیشونیش مامان رنگش پریده و عرق نشسته ر

 ! ساشا همه چیزه

  ! نه دلم می خواد کسی رو بکشه ، نه دلم می خواد کشته بشه

  : هامون پوزخند به لب داره و میگه

  ! شکل یونس... منو بکش  _

  : ساشا لب میزنه

 .. چرا پاییز ؟؟ _

 : کجی میزنه و میگه هامون پوزخند ... این سوال فقط ؟ ... همین ؟ 

  ! از سرت وا کردم... پس مونده ش رو برداشتم ـ 

اون فقط چهار .... هامون آدمه ؟ ... پس مونده ی کی ؟؟ ... پس مونده ؟ .  .یه حیوونه ! کثیفه 

  ! دست و پا راه نمیره

اون روز دلم می خواد از ... دلم میخواد داد بزنم ... شکل روباهه مکاری که بدونی ادم نیست 

بگمو واین بار انگشت شست ساشا رو میبینم که ضامن رو عقب هل می ده و می شنوم صدای 

 ! عقب کشیدن ضامنش رو

ببر بیرون بچه : ساشا خیره به هامون میگه ... مامان نیم قدم جلو میاد و لنا هنوز گریه میکنه 

  ! رو فرح
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  ... تو رو خدا... خون نریزید ... بسه : مامان اما میگه 

  : ساشا بی اهمیت به مامان رو به هامون میگه

  ! رو چشمام میبردم همه ی پاییزو _

امروز یکی : هامون میگه  ... میشه ؟؟؟.. دوسش نداشته باشم ؟ ... چشمام پر میشه از اشک 

  !  مون بمونه فقط

  : ساشا انگشت اشاره رو محکم تر روی ماشه نگه میداره

  ! پاییز بمونه بسه _

اون ... این اتاق اتاقه هامونه ... سمت عسلی کنارش ... ته دلم میریزه و میدوم سمت اتاق 

  ! طبقه ی پایین و ما باال

... اون توی کشوی عسلی یه اسلحه داره  ! جدا بودیم... جدا زندگی کردیم ... ماجدا خوابیدیم 

 ... یه اسلحه ی پر

ساشا نگاهم ... یدوم و کنار اونا صبر میکنم م...  برش می دارم و بی فکر میدوم تا سالن 

 : میگم... شکل هامون ... نمیکنه 

  ! بس کنین _

  : هامون لب میزنه

  !نگرانم شدی ؟ _

ساشا ولی فکر میکنه راسته که جون میدم برای هامونی که ... ساشا ولی ... به مسخره میگه 

 : میگه که خوامش نمی میکنه  رفک... فکر میکنه دوسش ندارم ....    شوهرمه 

  !هنوزم جون میدی برای این حیوون ؟ _

.... از ترس ...مامان خشکش زده .... قرار نیست کسی کوتاه بیاد ... دستم جایی بند نیست 

 بی برنامه.... بی هدف  ... دوئلی که همه می ترسیم تکون بخوریم و من بی فکر.... شکل بقیه 

....  

اشام سر می خورن از روی گونه هام و ... پلک میزنم  یذارم وسر اسلحه رو روی شقیقه م م

 : لب میزنم ... چشم باز میکنم 

 ! من بمیرم تموم میشه _
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... من ... جز مامان ... کسی نگاهم نمی کنه ... گریه  پرم از... صدام خش داره و پرم از بغض 

مامان ... حو می شه م... من ضامن اسلحه رو می کشم و بین صدای گریه ی لنا گم میشه 

 :پر از بغض و ناباور لب میزنه ! ترسیده 

  ! ـ یا فاطمه ی زهرا 

من لب ... من .... نگاه جفتشون به من مونده ... شکل هامون ... ساشا سمت من برمیگرده 

 .... خودمو میکشم به خدا : رو به اونا ... میزنم 

ن که سمت ساشا برمیگرده و بی محل پوزخند هامو.... حرکت سیبک گلوی ساشا رو می بینم 

 ! انگشت اشاره ش رو روی ماشه ی اسلحه محکم تر میکنه ... به جمله ی من 

یه نگاه سنگین که وقتی من انگشت اشاره  ... یه نگاه پر از ِگله  ... ساشا ولی به من زل زده 

 ..... م رو اندازه ی چند میلی متر روی ماشه فشار میدم 

اونم وقتی هامون با اون ... !  باشه من تسلیم که انگار...  میگیره باال رو  حهتند تر اسلساشا 

 : میگه من به روساشا ولی  .... نکاه خبیثش به اون زل زده 

  ... خیله خب _

من نگاه پر از عشقی رو می بینم که نه .... من نگاه ترسیده ی ساشا رو می بینم ... ترسیده 

 ....  من مهمم ... نه خودش ... هامون براش مهمه 

برای ساشایی که هنوز فکر میکنه عاشق هامونم و دوسش نداشتم .. بمیرم براش کم نیست ؟ 

 ! مثل حاال ... ولی جون میده برام ... از اول ؟ 

وحشت میکنم از ... هامون کوتاه نمیاد و من وحشت میکنم از این دست خالی بودن ساشا 

  ... هامونی که انگشت اشاره ش رو روی ماشه عقب تر هل میده و من

نشونه گیریم .... نابلدم  اسلحه رو سمت هامون میگیرم و... من ! ... من قاتل شم این بار 

شایدم هوا رو بشکافه ... ممکنه سرش باشه ... ون باشه ممکنه هدف قلب هام... خوب نیست 

من ولی بی فکر هامون رونشونه .... و گلوله ی هامون زودتر از من شلیک بشه سمت ساشا 

  ! شلیک میکنم میگیرم و 

 ... اسلحه لگد میزنه وخودم عقب سکندری می خورم

خشکم ... من زمین خوردم ....  ساشا ولی ساکته ...  مامان جیغ میزنه و هامون داد میزنه

  ... میزنه

ساشا میدوه .. کشتمش ؟؟؟ ... چند ثانیه زمان برد ؟ ... بین مبل ها .... هامون زمین خورده 

  ... سمتم
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... از خون ...حاال قرمز شده  ههمه ی حواسم به پیراهن سفید تنه هامونه ک... میاد تا من 

  ... کشتمش ؟

بی ...قاب گرفته صورتمو و تکونم میده تا نگاهش کنم ... با دستاش ... سرم رو میگیره  ساشا

 ... کشتم ... ـتکش...  شـک.. من.. من ! ... کشتمش ؟: رنگ ورو نگاهش میکنم و میگم 

با چهره ی ... زنده س ... من همه ی حواسم به هامونه ... بلندم میکنه ... ساشا خم میشه 

وقتی همه به تکاپو افتادن .... ، اونم وقتی که آدماش درش رو گرفتن   اه میکنهدرهم به من نگ

.. غل ساشا موندم و به اون زل زدم =منی که بع... و گاهی خط نگاه ما رو به هم قطع میکنن 

 ... ! اون زنده س ... زنده س ... خیره موندم 

یکی از نوچه  .. هامون ناباوره... آدماش دورشو گرفتن ... زمین خورده  ... زده زل من به

  ... زنگ بزنیم پلیس: هاش میگه 

  !پاییزو بگیرن ؟: هامون لب میزنه 

نگاه پر از تهدیدش به اون مردی که خواسته به پلیس زنگ بزنه خیره می مونه و مرد خودش 

 .... رو جمع میکنه 

طرفه ای که انتهای اون  برای این عشق یه... این اولین باریه که دلم برای هامون می سوزه 

شکل حاال که هامون دلگیر با چشمای برق انداخته از اشکش به منو و ! جز بیپاره گی نیست 

 ! این رفتنم زل زده 

منو  ترسه می...  ؟ من خاطر به...  پلیس به نمیزنه زنگ...   نوچه ش به اون زل میزنه

... ی پای هامون رو با پا هل میده چشمام رو اشک پر میکنه و قباد اسلحه ی جلو...بگیرن ؟ 

  ... دور از هامون

 به ساشاس... هامون بازوش رو گرفته و تا وقتی که از خونه بیرون میزنیم حواسش به منه 

  ... مامان تند و تند دنبالمون میاد!

  .... پاییز مادر.. پاییز چیکار کردی ؟ ... پاییز  _

ست و د من...  دنبالمونه مامان...  بغلشم من...   ماشینشتا ... ساشا داره راه می ره توی باغ 

  ... پاهام یخ کردن

 : نگاهش به روبه روعه و میگه! امروز از ترس تا سر حد مرگ رفتم 

  ! هرجا بگی جات می ذارم... هرجا بگی میبرمت  _

 ! به من سپرده... یقه ش رو بین پنجه م نگه داشتم ... نگاهش میکنم 
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قطره اشکم از شقیقه م سر می خوره ... هرجا ؟؟؟ .. مثال اینجا ؟ ... می ذاره ؟  هرجا بگم جام

و جای جواب خودمو باال میکشم تا حلقه کردن دستام دور گردنش و تا دیدن مامان جایی پشت 

  ... !ه سر ساشا که ترسیده دنبالمون راه افتاد

لنا  .. زنه به من با چشمای اشکیممامانی که با دیدن این عالقه صبر میکنه وسط باغ و زل می

  ! لنا پیش مامان امنه... فقط امروز ... امروز برای خودمون باشیم ! ... رو نگه داشته 

 بیخ گوشش میگم... ساشا مکث میکنه بین همین باغ نکبتی ... من زدم .... هامون تیر خورده 

:  

  ! بریم هرجا تو باشی..  ـب _

چرا بین این دوست داشتنه بی مرز به هامون بله گفتم و زنش به درک که مشکوک میشه که 

  ! شاید زمین و زمان مخالف باشن... شدم 

می خوادش  دلم قد تموم...   االن و این لحظه دلم ساشا رو می خواد... به درک که چی میشه 

 ! رو زن منه میکنه دگرگون گردنم با لباش شدن مماس  و

صندلی شاگرد  روی منو و ماشین تا میرسه  ....میکنم از نفرت  نه لرز میکنم از ترس و نه تب

 ! سمت مامانه رنگ به رنگ شده... عقب برمیگرده ... میذاره 

مامان هاج و واج  .. با خودش ؟.. دخترمو میاره ؟ ... خم میشه و لنا رو از مامان میگیره 

 : مونده و تهش میگه

  ! شوهر داره پاییز _

  : ساشایی که با مکث میگه...  شکل اخطاره به ساشا

  ! فقط باشه برام بسه  _

 : مامان با چشمایی که حاال برق اشک نشسته توش میگه

 ! دوسش نداشته باش _

 مادرمو دوست داره و میگه... اونو دوست داره ! تا بوسیدن پیشونی مادرم ... ساشا جلو میره 

: 

  ! راحت تره... نفسم رو بِبُر فرح  _

 بعد از این همه اتفاق ؟... بعد از این همه بال ؟ ... چطور ممکنه ؟ ! ... هنوزم ...  دوسم داره

...  
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م  ...  نامزدش چی ؟... حاله بدیه اما با خودم فکر میکنم سارا چی؟ ... جای بدیه ، وقت بدیه  ک م 

و ذوب ساشایی که فقط ظاهر مردونه و اخالقه مردونه ترش دل ر... خیلی کمم برای ساشا ... 

  ! از دوست داشتن... میکنه از عشق 

لنایی که با حس کردنه من محکم دستاشو دور گردنم ... لنا رو میگیره از مادرم و بغلم میذاره 

  ! حلقه میکنه و هق هق های ریز دخترم دلم رو اب میکنه

 میشیم و میریمحتی وقتی ماشین راه می افته و دور ... خیره خیره ... مامان به من نگاه میکنه 

!  

 ! از توی اینه میبینم که حواسش به ماشینه

 پلک هامو می بندم... تا وقتی که از خم کوچه می گذریم و من سرم رو تکیه میدم به سر لنا 

  ... بوی بهشت میده ، بوی دخترم !

  !کشتمش ؟: قطره اشکم سر میخوره و میگم 

 ! شم توی همین چند لحظه ای که گذشتهقد چند سال پیر می! عذاب وجدان پیرم می کنه 

 : چشمام بسته س و میشنوم که میگه

  ! کسی با زخمی شدن بازوش نمیمیره _

 !؟ چی مرد می اگه...   اگه: میگم ... پلکامو باز میکنم 

 ! بسه: ساشا دنده رو عوض میکنه و میگه 

اره روی ذ می....   داره ولی دست بلند میکنه و دست آزادم رو نگه می... ولی ... ساکت میشم 

  ! دنده و دست خودش رو روی دستم می ذاره

 : لب میزنه... دست گرمش رو 

  ! عذاب وجدان پیرت میکنه... پای مرگ منم اومد وسط هیچوقت این کارو نکن  _

... اینطوری نگام نکن : نیم نگاهی بهم می میندازه و لب میزنه ... به نیمرخش زل میزنم 

  ! ن روز بازم همون کارو میکنمبرگردم به او

دستش رو از روی دستم برمی داره و گوشیش رو از جیب بغل ... صدای زنگ تلفنش میاد 

  .... درمیاره  کتش

 : نسبتا طوالنی میگه مکث از بعد  ...تماس رو وصل میکنه 
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 که بیای  ...گیر اوردی منو صابر ؟ .... کوتاه بیام ؟؟ ... به پسرت بگو پا تو کفش من نکنه  _

  !  نزدیکه  کارخونه ی مدیره هیئت ی جلسه!  صابر شده شروع تازه...  بشه؟ چی

  !کارخونه ی صابر ؟: میگم ... مکث نمیکنه و تلفن رو قطع میکنه 

برای سیاه کردن زندگی رنگی که برای خودشون ساختن : تو فکر لب میزنه .. ساشا تو فکره 

  !  اومدم پاییز

 می رو صابر رنگ سیاه بنز من...  خونه  چی میگه و زمان میگذره تا برسیمسر در نمیارم 

  ! شده پارک خونه جلوی که شناسم

که وقتی ماشین ساشا جلوی در فلزی خونه پارک میکنه راننده پیاده میشه و در ماشین رو 

  ... برای صابر باز میکنه تا پیاده بشه

 : ساشا پوزخند صداداری میزنه و میگه

  ! جوری بِِکش ِمش پایین که شاهی کردن این روزا یادش نیاد _

  ... ساشا... ساشا دعوا نکن ... ساشا : دست میبره برای دستگیره که میگم 

صابر اخم کرده و کینه ... لنا هنوز بغلمه ! بی محل به من پیاده میشه و منم ترسیده پیاده میشم 

 ! توز منو نگاه میکنه

 

 ! نشنیده گرفتیگفتم نیا اینجا و _

  ! مردونه.... حرف بزنیم _ صابر 

  !کو مرد ؟_ ساشا 

  سهامای ریزه رو خریدی که زمینم بزنی ؟_ صابر 

  ! فکر میکردم برا پسرت اومده باشی _

 ۱۱با : محل نمیده و میگه ... خبر داره هامون تیر خورده ؟ ... صابر محل نمیده به جمله ش 

  ! کنیدرصد سهام کاری نمی تونی ب

  ! صبر داشته باش: ساشا باز همون پوزخند رو میزنه و میگه 

داری با دم شیر بازی میکنی : صابر رو به ساشا میگه ... گوشی راننده ش زنگ می خوره 

  ....  ! بچه
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 ! پ جلو خونه بچه چیکار میکنی آق شیره: ساشا قهقهه میزنه و میگه 

... موذی .... شکل نگاه رضا ... اهش می ترسم از نگ... صابر پر اخم به من نگاه میکنه 

  ... پر از حیله... کثیف 

  ... بریم ؟..  ـب: میگم ... جلو میرم و بازوی ساشا رو میگیرم 

سد نگاه  ... میفهمه که نیم قدم جلوتر میره و جلوی من می ایسته... ساشا می فهمه ترسیدم 

 : میگهصابر به من میشه و راننده ی صابر هول شده 

  !هامون خان تیر خورده... آقا  _

صابری که گوشه ی ... به وضوح رنگ پریدنه صابر رو می بینم ... از پشت ساشا بیرون میام 

  .... چشمش می پره و به ساشا زل زده

  : ساشا با خنده میگه

 ! گرد و خاک کردیم تو خونه پسرت... نمی دونستی ؟ ... چیه ؟  _

  ... کار توعه؟ _

  .... گوشمالی بود_ شا سا

  !خانوم بهش شلیک کرده: راننده لب میزنه 

 : به من نگاه میکنه و اخم کرده میگه هخشک شد... صابر جا خورده .... ه منو میگ

  ... کار توعه ؟ _

امروز می خوام خودم باشم ... بی واهمه ... بی ترس .... بی پروا ... لب میزنم ... اخم میکنم 

 : خودم باشم و میگمبرای ... 

  ! باید می کشتمش _

تا ِکی پشتت : ولی سعی میکنه خونسرد حرف بزنه و میگه ... صابر سرخ شده از عصبانیت 

  ... !گرمه به ساشا ؟

تو ذهنم دنبال جواب دادنم که ساشا پنجه ش رو بین پنجه م قفل میکنه ولب ... واقعا تا ِکی ؟

 ! نده ستو فکر کن تا وقتی ساشا ز: میزنه 

  ... با هامون کاری نداشته باش: با دهن باز به ساشا نگاه میکنم و صابر میگه 

تا وصله پاییزه ، خیلی کار : میگه ... منو دنبال خودش میکشه ... ساشا سمت ماشینش میره 
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  ! دارم باهاش

  ... در شاگرد رو باز میکنه که می شنویم صدای صابرو

  ... اون وصل پاییز نیست _

ساشا هنوز پشت به ... تند عقب برمی گردم ... من ته دلم خالی میشه ... ساشا صبر میکنه 

  ! با پسرم کاری نداشته باش: صابر ایستاده که صابر میگه 

  ! شوهرش بودن وصل بودنه: میگه ... ساشا عقب برمی گرده 

  ! یستولی اون شوهر پاییز ن: دل به دریا میزنه ... دو دل ... صابر با مکث 

  ! حرکت فک ساشا رو میبینم... من ترسیده به ساشا نگاه میکنم ... ساشا جا می خوره 

 !جلو چشمت اسکلی چیزی ام ؟: گنگ می گه 

مدارک صیغه رو : لب میزنه ...نگران جون پسرشه ... از ساشا ترسیده ...  صابر مصممه 

  ! حاال دیگه ندارن!  اونا نسبتی با هم ندارم... باطل شده ... برات می فرستم 

  .. دستش شل میشه و دستم رها میشه... حرکت سیبک گلوی ساشا رو می بینم 

چی میگه : لب میزنه .... لنا تو بغلم وول می خوره و ساشا سمت من برمیگرده ... میفته 

  !این؟

نگم از  اون اصال چیزی هم... اون فهمیده ... ترسیده نگاهش میکنم ... من نیم قدم عقب میرم 

 : خودم ، از ظاهرم می فهمه حق با صابره که گیج تر و گنگ تر میگه

  ! راست میگه _

  ! ساشا: میگم ... فهمیده ... به خودش میگه 

  !زنش نیستی ؟: باز میپرسه 

  ... سا _

نعره ...که جز ما کسی نیست ... نعره میزنه وسط خیابونی که شانس باهام یاره که خلوته 

 راس میگه ؟؟؟: میزنه 

ساشا  ... بچه ترسیده... لنا دستاش رو دور گردنم حلقه میکنه ... شونه هام از ترس می پرن 

تا ورودی کوچیک خونه و ... این بار مچ دستم رو میگیره و میکشه تا خونه ... تند جلو میاد 

  .. ماشین رو جا گذاشته پشت در... بعد من ... بعد از باز کردنش خودش اول میره 
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وقتی ...رد میشیم از حیاط خونه تا ساختمون ... صابر پوزخند به لب رو جا گذاشته پشت در 

 :  وسط پذیرایی صبر میکنم سمتم برمی گرده و میگه

  ها ؟؟؟... چه خبره ؟  _

  ... آ: آب دهنم رو قورت میدم و میگم 

  !دسته ش من مضحکه م ؟وسط بازی شغال و دار و : اره جمله م تموم شه و داد میزنه ذنمی 

  ... ساشا وایسا تو _

... صیغه ی اون بی ناموس ؟ ...صیغه ش شدی ؟؟؟ : بدتر صدا بلند میکنه ... صبر نمیکنه 

 باورت شده پس مونده ای ؟

 !پس مونده نیستم ؟... نیستم ؟؟؟ : جیغ میزنم از حرص ...گریه م میگیره 

کوبیدن تو صورتمو من جمع میشم و لنا جیغ میزنه دست بلند میکنه برای .. تند ... جلو میاد 

به هم چفت شده ش  دندونای الی به ال از و  ساشا دستش بین زمین و اسمون می مونه... 

 : میگه

  ! یه بار دیگه بگو تا اللت کنم برا همیشه...یه بار  _

و نگاه ترسیده م ر ... تا حاال بد نگفته... تا حاال دست روم بلند نکرده ... قلبم تند تند می زنه 

همون دست مردونه با رگ های برجسته ش که اگه بخواد ... تش مشت میشه سمی بینه و د

  ! توی صورتم کوبیده بشه استخون صورتم پودر میشه

 ....توام گفتی پس مونده م ... تو ... توام گفتی : لب می زنم ... صدام خش داره و دلگیر 

 :داد میزنه 

این منه لعنتی که جلوت وایسادم دلم خواست تو آتیشی که می سوزم توام ... ـ  من زر زدم 

 .... بسوزی 

 : مشتش میکنه و خیره به چشمام لب میزنهمن ولی هنوزم دلگیرم ازش اما دستش رو 

حرومزادگی رو یکی دیگه کرده و تِب ! پرنده وقتی خوراکه کفتار میشه خجالت نمیکشه  _

 !کجای قانون خدا اینو نوشتن ؟! تو باشه ؟ عذابش واس

در واقع  ! من پس مونده نیستم... میریزن روی آتیش دلت ... شکل اب سرده ، آب یخ 

  ! هیچکدوم از دخترای شکل من پس مونده نیستیم

ساشایی که سرخ شده از عصبانیت بیرون ! به قول ساشا همون پرنده ایم که به دام افتاده 
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یی و احتماال با خودش فکر میکنه از ترس این بی آبرویی حاضر شدم با هامون میزنه از پذیرا

 ! ازدواج کنم

جوری می ... من ولی چیزی بیشتر از دوست داشتن توی دلم خونه میکنه و دلم می خوادش 

  ! خوادش که تا حاال چیزی رو نخواسته

 

* 

از ... گرم زندگی رو یاد میده  شاید خدا داره از االن بهش سرد و... پتو رو روی تنش میکشم 

  ! االنی که با هق هق خوابیده و از خود صبح گریه کرده

 ! نه مادر خوبی داره نه پدر خوبی ، نگرانی آینده ی لنا بدتر آشفته م میکنه

اینا رو با خودم  ... همه چیز خوب میشه... باالخره همه چیز درست میشه ... خدا بزرگه پاییز 

  ... میکنم اگه کسی نیست دلداریم بده خودم خودمو دلداری بدممیگم و فکر 

یه تاب بندی سفید که ِول تو تنم افتاده و شلوار دامنی نخی که انتهای اون ... از جا بلند میشم 

  ! روی پارکت ها راه میره

از اتاق  موهایی که آشفته باالی سرم بسته م و بیرون میزنم... سر تا پا سفید .... گشاد  ...بلند 

شام خورده ؟ ... ساشا چی ؟ ....  ۱شاید  .. ساعت چنده ؟... نیمه شبه ... همه جا تاریکه ... 

  ! به خودم میگم... خودت خوردی؟ .. 

 ... نخوردم... نه 

ی باز مونده ی  پنجره و میرم پایین...  خوابیده حتما....   خوابه ؟... از پله ها پایین میرم 

  ! که باد پرده ش رو روی هوا معلق میکنه و بعد رهاش می کنه.. .سالن رو می بینم 

 ! روی مبل کنار همون پنجره تصویر یه مرد خسته رو می بینم

 دود ، گرفته  یکی که دستاش روی دسته های مبل موندن و سیگاری رو بین انگشتاش

 رو مرد تصویر تاریکی این توی  سیگاری که توی هوا ساکن میشه و چرخ می خوره و

  ! دردناک تر نشون میشه

دو بیچاره ی  ! باشیم ایم که نتونستیم چاره ی همدیگه  ما هر دو ، دو بیچاره... دلم میگیره 

 : صدای مردی که میگه...فالکت زده 

 چیزی می خوای ؟ _
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وانمود کنم به دوست ! بیشتر از این نمی تونم خودمو نگه دارم ... من حال و روز خوشی ندارم 

  ... شتنندا

جره موهای کوتاه توی صورتم رو بازی پن  همون باد گذر کرده از... قورت میدم آب دهنم رو 

 : میده و میگم

  ... با چی خوب میشه ؟... حالت با ... حا  _

دود های جمع شده توی دهنش رو فوت میکنه و بوی ... من این جمله رو میگم ... من میگم 

  ... هسیگار و دودش فضا رو پر میکن

دستشو میکشه  ... با خنده ای که تلخ تر از گریه س... دست دیگه ش رو بلند میکنه و با لبخند 

  ... پریشون میشن موهای آشفته و نیمه بلندش... لمس مانند ... از فرق سرش تا پیشونیش 

مردونه اصال  ! ولی شکله مردونه... بوی بغض میده ... دیدی بعضی خنده ها خوِد گریه س ؟ 

 : شکله این مرد رو به رویی که لب میزنه... شکستن دل آب می کنه 

چه گوهی زدی به زندگیم پاییز که بوی ! ... منه بی وجود نگامم کنی حالم خوب میشه  _

 !کثافتش تا خر خره نفسم رو گرفته ؟

زخم خوردم و زخم ... از خون ... از اشک ... چشمام پره ! اولین بارش نیست اینو می پرسه 

  ...ولی جونم داره باال میاد از این آشفتگیش .. ولی ... حق داره ... زدم 

  ! تا عمر دارم نگات میکنم: بینیم رو باال میکشم و بی منطق و مسخره لب میزنم 

تهش دووم نمیاره از این خیرگی که من راه ... بهم و مکث میکنه زل میزنه ... سر بلند میکنه 

  ... انداختم

  .... به خودم بدهکار میشم اگه باز بخوامت... بهم نگاه نکن من کله خرم : میگه 

 شکل منه تشنه ی نوازشی که هوای هوسم پاهام رو جلو میکشه... ولی اون منو می خواد 

بیشتر از زیاده خواهی که می خواد همه ... ی بیشتر از پرروام یه چیز... میرم تا نزدیکیش  ...

 ! ی ساشا رو مال خودش بکنه

سرم رو تکیه میدم به شونه ی مردونه ای که بوی ... جلو میرم و کج روی پاهاش میشینم 

   ! عطر تلخش با دود سیگار قاطی شده

من پناه  ...آورده به بزرگترش پاهام رو جمع میکنم و باال میکشم و میشم شکل بچه ای که پناه 

  ... آوردم به ساشایی که حتی دستش رو از روی دسته ی مبل بر نمی داره تا بغلم کنه

 اون به عمیقی پک و ذاره می لباش بین رو سیگارش انتهای فقط  ...تا توی بغلش فرو برم 
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  ...  میزنه سیگار

  ! فقط دست دیگه ش رو با مکث دورم حلقه میکنه

امشب ... شاید توقع دارم بغلم کنه ... نمیدونم شاید انتظارم بوسیده شدنه ... بر نمیگرده سمتم 

تموم زنانه هام بیدار شده و حاال من پیشه ساشا یه زن شوهر دار نیستم که بخواد خط قرمز رو 

  ! رعایت کنه

  : اما دود سیگارش رو بیرون رها میکنه و لب میزنه... انتظارم همینه اما 

 ! فقط سه سال صبر میکردی.. سه سال  _

 : باز میگه... چرا انتظار نداری ؟ ... چراپاییز ؟؟! جا می خورم ، انتظار ندارم اینو بگه 

که از  زد داد چشات  ....  گردن گرفتم که اگه اومدم بیرونو گرفتمت حرفی توش نباشه _

  ! خواستن پُری و لبات گفتن هیچوقت دلت نخواسته باهام باشی

 : من جا خورده به نیمرخی که سمتمه خیره م که برمیگرده و نگاهم میکنه

 ... ساشایی که اسمش تن می لرزونه ، مضحکه س برات ؟... مضحکه م ؟  _

 میشه تر تنگ  می خوام پایین بیام از بغلش که حلقه ی دستش دور تنم... ازش فاصله میگیرم 

 : میگه تحکم با  و

 ! بشین _

...  فکر پر...  خیره  ...تو فاصله ی کم از چهره ای که به لبام زل زده ...  سرجام می مونم

 : میزنه لب تهش

  صیغه شدی ؟ _

 ... نه اون شب! تو بعد از رفتن با هامون دست خورده شدی : پوزخند میزنه 

دنبال میکنه اشکم ... ُسر می خوره قطره اشکم از روی گونه م ... چشمام رو اشک پر میکنه 

  ... از چشمم تا چونه م رو

 : میگه... حرکت سیبک گلوش رو میبینم 

خجالت رو دختری باس بکشه که به پسری که همه ی عمرش رو با اون تجسم کرده خیانت  _

میکنه و میره با بهترین دوستش ، نه پرنده ای که یه شب خوراک هوس کفتاری میشه که 

  ! بیمار گونه چنگ میزنه به تن و بدنش
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  .. سا _

میشنوم دست و  که صداتو  ! ...حداقل امشب ... نشنوم صداتو پاییز ... هیسسس : تند میگه 

ردم انقد بی رگ که بعد از این همه چوب ... بالم می لرزه و نفرت میشینه تو دلم از خودم  م 

 حراج زدن به همه چیزم باز ن م چشات تیشه به دست ریشه م رو نشونه بره ؟

فاصله ی خیلی نزدیک ... تو همون فاصله ی نزدیک با صورتش ... بلند میشه صدای گریه م 

 .. آره... ؟  کردی عادت...   مگه کارشه ؟؟.... مگه وظیفشه ؟ ... باید؟  ! باید آرومم کنه... 

  ... عادت دارم

 : دستش دور تنم شل میشه و لب میزنه... برعکس .... ولی این کارو نمیکنه 

 تا وقتی زنه هامون نبودنت و هم خونه بودنت باهاش رو هضم کنم... بمون ازم  فعال فقط دور _

!  

من میمونم و تاریکی و ... جام می ذاره ... مالیم هلم میده از روی پاهاش و میره ... تقریبا 

  ! خودم انتخاب کردم

ا با من و اعتراف میکنم هیچ چیز به اندازه ی سردی ساش خودم برای نجاتش این مسیرو رفتم

  ... هیچ چیز! ... بدترین شکنجه نبوده 

 

* 

...  پشت خطی بدجور اعصابم رو خورد کرده ... قطع نمیشه ... مکرر ... دای تلفن میاد ص

 ... خوابم میاد

این پف چشما  .... خوابه خوابم... چشمام پف کرده و کمرم درد میکنه ... تهش کالفه بلند میشم 

کمر درد از خوابیدن روی کاناپه ی دو نفره س و این ملحفه دیشب ... از گریه ی زیاد دیشبیه 

  ! روی تنم نبوده

میرم تا عسلی و ... باز تلفن زنگ می خوره و این بار مهلت فکر کردن بهم نمیده  ...ساشا ؟ 

 : قبل از اینکه چیزی بگم آدم پشت خطی میگه... گوشی رو برمی دارم 

 ... پاییز _

ره و انگاری یکی روی سرم آب یخ رو خالی میکنه و لرز میشینه توی تنم خواب از سرم می پ

  .... همون صدای لعنتیه.. صداش ... 

  ... (نزدیک بود چپ کنم وسط اتوبان... ول کن تو روقران ) 
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صدای نفس نفس ... وا میرم روی مبل کنار عسلی ... صداش زنگ می خوره توی گوشم 

 : زدنمو میشنوه که میگه

 ! پاییز لعنتی جواب بده _

  ... چی.. چ  _

این بار کمی ... از چی ترسیدی ؟ ... دستش بهت نمیرسه ..   .دوره ... نفس عمیقی میکشم 

  !می خوای ؟... چی : مسلط تر میگم 

  ! به ساشا بگو کمکم کنه: اونم بی مقدمه میگه 

 ... کمک ؟.. شنیدم نه دیدمش از همون سال تا حاال نه اسمشو ... گیجم ... سر در نمیارم 

 .. کمک؟: لب میزنم 

رو وقتی بهش میدم که  اصلی فیلم...  گرفت تحویل رو فیلم شرکت تو که  امروز... گوش کن  _

  .. معامله کنه

توی اشغال عوضی چی می : این بار ترسیده و تند سرپا میشم و میگم ... ته دلم خالی میشه 

  ! هرچی بخوای بهت میدم.. پول می خوای ؟ ... پول ؟ .. ها ؟ ... خوای ؟ 

 : صدای نحسی که لب میزنه... صدای پوزخندش رو میشنوم 

 ... کدوم پول ؟... هرچی داری زیر سایه ی رضاس  _

  ... اونو میکشه... خواهش کنم ؟ ... پای ساشا رو باز نکن ... پا  _

 ! یه سگ کمتر... بهتر ... و میکشه به جهنم که اون: سجاد این بار عصبی صدا بلند میکنه 

 ؟!می فهمی ... من نمی ذارم بازیش بدی ... خفه شو لعنتی ... خفه شو : جیغ میزنم 

  ... منو باش با کی حرف میزنم _

  ... فیلم ؟... شرکت ؟؟ ... صدای بوق اشغال خوردنش .... صدای قطع شدن تلفن میاد 

اونقدر عمیق که می دونم ... از میکنم و لنا هنوز خوابه در اتاق رو ب... از پله ها باال میرم 

طول میکشه تا ... حاال حاالها بیدار نمیشه اما باز پایین میرم و شماره ی مامان رو میگیرم 

  ... الو: جواب بده اما جواب میده 

  ... مامان _
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  ... جان... جانم  _

  ... رو خدا تو... لنا تنهاس ... زود بیا ... بیا خونه ی ساشا  _

  .. پاییز الو... تو کجایی ؟  _

  ...مامان لطفا... بیا فقط  _

بد میشه  ... هامون وقت سر میره...  میشم اماده همیشه از تر تند  صبر نمیکنم حرف بزنه و

  ...  این بار نمیشه جمعش کرد... این بار نمی تونه فرار کنه ... 

میدوم تا خیابون ... کارتی که قبال داده بود نوشته بود روی همون ... ادرس شرکت رو میدونم 

  ... و خونه ی رضا به اینجا نزدیکه و فقط در باغ رو چفت نمیکنم تا مامان بتونه بره خونه

یه تاکسی زرد رنگ که تند ... با سرعت میرم تا وقتی که سر خیابون برسم و ماشین بگیرم

  ... ارژانتین   :سوارش میشم و میگم 

  ! راننده راه می افته و تا وقتی جلوی شرکت صبر کنه دست کم هزار بار میمیرم و زنده میشم

 همینجاست خانوم: تا وقتی جلوی یه شرکت چند طبقه با نمای شیشه ای ترمز میزنه و میگه 

... 

  ... بر می گردم..  صبر کنین  _

بوق می زنن ... که رد میشن ماشین هایی ... دلم عین سیر و سرکه می جوشه و پیاده میشم 

 ... ادمایی که عبور میکنن و منی که با سرعت از بین اونا می گذرم و میرم تا ساختمون... 

نمی دونم چطور پیداش کنم که روی تابلوی اعالنات ساختمون ... خبری از نگهبان نیست 

  ! ۲۳میبینم که نوشته اتاق ریاست طبقه 

ال به الی اون ادمایی که نه ظاهرم بهشون می خوره ... میدم توی اسانسور نیمه پر خودمو جا 

 ... نه چهره م... 

بعد از چند ! خانومای آرایش کرده و شیک پوشی که بوی عطرشون فضای آسانسورو پر کرده

  ... صبر میکنه و بیرون میام ۲۳بار توقف باالخره آسانسور طبقه ی 

  ! نگی نوشته ریاسترو به دری می ایستم که تابلوی فلزی طالیی ر

توی فضای  ... ؟ نیستش  منشی... میزی که پشتش کسی نیست ... در نیمه باز رو هل میدم 

  ... برق انداخته ی سالن و بین نفس نفس زدنم چشم می چرخونم و دو تا اتاق رو میبینم

ولی ... ی ول ... می خوام زودتر به اتاق برسم.... جلو میرم ... یکی از اونا درش نیمه بازه 
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  .. صدای اون آدمه توی اتاق نمی ذاره قدم از قدم بردارم

 ! تو هنوزم پاییزو دوست داری _

 : صدای ساشایی که جواب میده  ..م به لوالی باز مونده ی در نزل میز

  ... ُمف تِشی؟ _

  ... بازیم دادی ؟ _

  ... قرار گذاشتم باهات ؟... قول دادم بهت ؟  _

تو به پلیس گفتی و اومدن خونه با ... جای محموله ها رو بهت گفتم ... لو دادم بابامو بهت  _

 ؟ آره...   بابام حرف زدن

  ... هر گوهی خورده رو حاال بخواد باال بیاره ب ده؟... چیه ؟  _

  ... به خاطر پاییز این کارو میکنی _

قبل بهت گفته بود بی توقع  مهم اینه رو دیواری یادگاری نوشتی که از... دلیلش مهم نیست  _

  !راپورت بده

  ... ولی من دوستت داشتم _

من ده بار مچت ... دل ادم مگه اسباب بازیه که هر سری با یکی باشه ؟ ... رو چه حسابی ؟  _

  .... رو با دوست پسرات گرفتم

  ... پاییزم با هامون ازدواج کرد _

اسم پاییز رو نیار وقتی می ... کاراییه که کردی اگه االن پرتت نمیکنم بیرون واس خاطر اون  _

 ! خوای خرابش کنی

کی اطرافم بوده ....  ست نی خوب دلم حال  ...ولی دشمنم نبودیم ... خواهر نبودیم  ....شیرینه 

  ! خواسته خودم خاطر به خودمو  ...که منو خواسته ؟

عکسش رو دیده ... نخواسته بودم باور کنمیعنی ... باورم نمیشه ... شیرین ؟ ... ساشا و مادرم 

  ! ازت متنفرم ساشا: صدای شیرین که بغض کرده میگه ... بودم 

ساشا جوابی نمیده و صدای باز و بسته شدن دری رو پشت سرم می شنوم و بعد صدای 

 : خانومی که میگه

  .... خانوم با شمام... خانوم  _
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یه شال  ! شیرین عصبی و ناراحت بیرون میاد... میشه در نیمه باز تا آخر باز ... منشیه شاید 

 ! سانتی ۲۱با کفش های پاشنه ... شیک پوش ...    جین سفید ... زرد رنگ و کت سفید 

چشمای  .. وقتی بیرون میاد از اتاق و چشمش به من می افته مکث میکنه  ..همه چیز تموم 

  ... مسخره س که عاشق توعه: میزنه  لب... با تحقیر نگاهم میکنه ... اشکیش رو میبینم 

لباس زهوار در رفته ای که ... چشمای گود افتاده و دونه های سفید ال به الی موهام رو میگه 

 : با چشمای اشکی لب میزنم... تنمه و منم بغض میکنم 

  ... ولی من آدمم _

لنا کجاس؟ : میپرسه  ساشا با دیدنم جا می خوره و قبل از هر چیزی... در اتاق تند باز میشه 

  .. کجا گذاشتی بچه رو ؟... 

این حجم از بیچارگی توی ... شیرین بی حرف از کنارم رد میشه و من با نگاهم دنبالش میکنم 

 : سمت خودش میکشه و میگه... زندگیم اصال طبیعی نیست و بازومو ساشا میگیره 

  ... میگم بچه کو؟... باتوام  _

  ... رفته بودم سرویس... ببخشید آقا : ه و میگه زنی که پشت سرم ایستاد

دستم رو میگیره و دنبال خودش میبره تا اتاق و مسخره س که ... ساشا نادیده ش میگیره 

  ! اومدم دنبال بسته ای که نمی دونم چیه اصال

  ... اینجا چیکار میکنی ؟... چه خبره ؟ : در اتاق رو می بنده و میگه 

سجاد چه ... یا حداقل اگرم رسیده هنوز خبر نداره ... دستش نرسیده  ..من زل میزنم بهش 

 ... فیلمی رو فرستاده ؟

  پلیس رضا رو گرفته ؟: بی ربط می پرسم 

  ! سوالمو با سوال جواب نده: ساشا جواب میده 

  ...به شیرین قول ازدواج دادی ؟: من ولی باز میگم ... فهمیده می خوام گریز بزنم ؟ 

ساشا هم از در نامردی میاد تو که ... من خودم حرفاشون رو پشت در شنیدم ... گم چرند می

  تو رو سننه ؟... گیریم که آره : میگه 

  !از ِکی از ادما برای رسیدن به خواسته هات استفاده میکنی ؟... شیرین ... سارا  _

  ... اونم به تو ربط ندا _
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منشی تالش میکنه تا به من ... درو باز میکنه ساشا خودش میره و ... صدای در زدن میاد 

 !نگاه نکنه اما میفهمم همه ی کنجکاویش درمورد منه که کی ام ، چی ام ، چی کارم ؟

 ! ـ براتون یه بسته اومده 

  .. بار اوله مگه بسته میاد ؟.. تحویل بگیر : ساشا کالفه میگه 

  ... نگفتن باید به خودتون تحویل بد: منشی هول شده میگه 

من هنوز گاهی  ... وحشت کردم... قلبم تند میکوبه ... ساشا کالفه بیرون میره ... رنگم می پره 

کابوس دهنی که از اون خون می پاچه و دستی که انتهای ... کابوس اون شب رو می بینم 

گردن باریک بطری رو گرفته و خون از لبه های تیز بطری چکه میکنه تا برخوردش به 

  ! های زشتی که خون ها روی اون پخش میشنسرامیک 

 صدای گریه و سنگ کوپ کردنم از وحشت با صدای نفس نفس زدنی که اسمم رو صدا میزنه

...  

با دیدنم مکثی میکنه ... ساشا بسته ی مستطیلی کوچیکی دستشه و داخل میاد ... در باز میشه 

 : و تهش میگه

 ... پاییز _

  !کی فرستاده؟..  ـک: نم نگاهم رو از جعبه بگیرم و میگم نمیتو... فهمیده خوب نیستم 

  ... هرکی: ساشا بسته رو پرت میکنه روی مبل و میگه 

خدا نکنه بچه رو سپرده باشی به یکی از ادمای پایین یا : سمت صندلی ریاستش میره و میگه 

 ... که بعد دعوامون میشه... یکی که نمی شناسی 

 : میگمآب دهنم رو قورت میدم و 

 ... مامان پیششه... ما  _

برای مدت طوالنی شاید چند دقیقه ایستادم وسط اتاق بین ... حواسم نیست .... سکوت میشه 

  ... مبل ها و تهش بی هوا به ساشا نگاه میکنم

: از بیچارگی لب میزنم  ... به صندلیش تکیه داده و با چشمای ریز شده ش بهم نگاه میکنه

  ... عصبی نشو

 طوری که ته دلم بلرزه و دستام بلرزن... من وحشت دارم از ساشا ... ام خش داره صد

نمی تونم و ... دورش بندازم ... نمی تونم بسته رو بردارم ... طوری که آشفته نگاهش کنم ...
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 : ساشا با مکث میگه

  !چی شده پاییز ؟ _

  ... می ترسم ازت... فقط ...  ـف: آب دهنم رو قورت میدم و میگم 

تا نزدیکیم و خیره بهم ... میزش رو دور میزنه و میاد تا رو به روم ... از جاش بلند میشه 

 : میگه

 ! تو بدترین حالت ممکن هم بودیم و انگشتم بهت نخورده _

  ... آدم نکش: چشمام تو چشماش دو دو میزنن و میگم 

 !چی تو دلته ؟: باز میگه   ..ناراحت میشه ازم ... غلیظ .... اخم میکنه 

 : میگم... راستشو میگم ... از ته دلم صادقانه میگم 

همون سال میگفتم .. از اینکه دعوا راه بندازی .. از اینکه .... اگه ازت نمی ترسیدم ...     اگه  _

 ...رضا گفته هامون میاد خواستگاریت و باید بله بدی 

 : میگم.  ..جا خوردنش رو حس میکنم 

  ! هیچی نمی خوام... اومدم شرکت و گفتم زنت میشم همون وقت که  _

نظمشون به هم ... دستی بلند میکنه و از فرق سر میکشه تا پیشونیش و موهاش درهم میشه 

 : میریزه و این بار با دو دستش اونارو عقب هل میده و میگه

  ... بعدش؟ _

اون .. اون : ض کرده میگم فهمیده و بغ   .یه چیزی که سختمه بگم ... فهمیده یه چیزی هست 

  ! بسته رو باز نکن

 ... حاال مصمم تر.... میدونم بازش میکنه ...   توجهش سمت بسته جلب میشه 

از کنارم میگذره و کتش رو چنگ میزنم ... تند تر ... زودتر ... انگار که گفته باشم بازش کن 

 : میگم... سمت من ... عقب برمی گرده ... 

  .... نکش مرگ پاییز آدم _

می خواد باز سمت جعبه .... هر لحظه عصبی شدن رو توی چشماش میبینم ... زل میزنه بهم 

بره که این بار محکم تر چنگ میزنم به کتش که تند دستم رو هل میده و دستم جدا میشه از 

 : یگه م .. کتش
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 .. چه خبره ؟ ... ـ چه خبره پاییز ؟ 

  ... مرگ خودمو... ت میدم قسم... ساشا : میگم .  .جلو میرم 

 : میگم... تو دست و پاشم ... ساشا جعبه رو باز میکنه 

  ... ساشا گوش کن... ساشا  _

 ... همین! یه فلش ... بازش میکنه ... جر میده بسته بندیش رو 

...  الود اخم...   وصلش میکنه به لب تاب روی میزش  ..من دنبالش میرم ... میره تا میزش 

 ... عصبی و کنجکاو...  جدی

نده ... هامون رو ببینم ... برهنه ببینم ... می ترسم خودمو ببینم ... فاصله میگیرم از صفحه  د ر 

  ... ببینم

ساشا  ... ار دارم هر لحظه پخش بشهظانت... فلش رو وصل میکنه ... ره ترس برم می دا

 ! پخش نشده که عصبانیهانگاری چیزی ... عصبی به بدنه ی لب تاب می کوبه 

  ... چیزی پخش نمیشه... چهار بار ... سه باره .... فلش رو درمیاره و دوباره میزنه 

با سرعت بلند  ... تند از جاش بلند میشه و صندلی چرخدارش به دیوار پشت سری کوبیده میشه

  ... ودز... پاشو : با پرخاش میگه ... منم دنبالش ... میشه و میره بیرون از اتاق 

 وصل منشی میز روی تاب لب به رو فلش  ...منشی هاج و واج بلند میشه و ساشا خم میشه 

 .... چه خبره... سر درنمیارم  ... میکنه

منشی ... باز وصل نمیشه که این بار ساشا با خشم لب تاب رو بلند میکنه و میکوبه روی زمین 

  ... جیغ میزنه و من شونه هام می پرن

  ... حرف میزنی یا به حرفت بیارم ؟: میگه 

 ... بیرون تو:  میگه و منشی سمت برمیگرده...  شده رگه دو  صداش از خشم... با منه 

سجاد چی تو فکرته ... چیزی تو فلش نبود ... چیزی توش نیست ... منشی ترسیده بیرون میره 

  ... گول چرا ؟... گول خوردم ؟. ..عمدا گفته من بیام ... عمدا گفته شرکت ... سجاد لعنتی ... ؟ 

  ! حرف بزن... الل بازی در نیار : ساشا میز رو دور میزنه و میگه 

  ... حرف نمیزنم ، نمی خوام حرف بزنم: جرات به خرج میدم و میگم 

داره تا از  قدرتشو  ....با دستش یقه م رو چنگ میزنه و کمی باالتر از خودم نگه می داره 
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 : و میگهه ش دستامو تکیه میدم به قفسه ی سین... خجالتم در بیاد 

  ! تو رو هم نمی شناسم... به هم بریزم  _

 ! منو بُُکش: لب میزنم ... االن وقتش نیست ... ولی گریه نمیکنم ... دلم گریه می خوادا 

خودش نمی خواد ... می تونه ن... می خواد بزنه تو صورتم ؟ صورت من ؟ ... دست بلند میکنه 

 : چند قدم عقب پرت میشم که میگه... تا بتونه و ولم میکنه 

  ... که اگه بدونم ادم می ُکشم... چی رو نمی دونم ؟  _

می دونم سجاده ... گوشی رو از جیب کتش بیرون میاره ...    صدای زنگ تلفنش رو می شنویم 

  .... مطمعنم سجاده... 

خیلی نزدیک به ساشا می ایستم و ساشا فقط ...    وصل میکنه و من جلو میرم  ساشا تماس رو

 ... منو نگاه میکنه

  .... به من زل زده و صدایی که خفیف به گوشم میرسه 

یعنی چیزی  ...پیش تو ... اینکه پاییز توی ده دقه بعد از تلفن من خودشو میرسونه اونجا  _

 ! قا ممکنه بیفتههست که اگه خبردار بشی خیلی اتفا

  ... کی هستی ؟: لب میزنه ... ساشا دست دیگه ش رو روی سرش میکشه 

  ! مرد معامله باش _

  ... چقد می خوای ؟ _

  !  کمک کن زنده بمونم _

منو : سجاد میگه ... ساشا مکثی میکنه و تموم مدت به منو چشمای ترسیده م خیره س 

  .. تونم زمینشون بزنمچیزی توی دستم دارم که می ... میکشن 

 ! قبوله _

  !حتی نمی پرسی از کی ؟ _

  ... از هرکی_

  ... رضا_

  ... اونا... اونا همدست بودن ... رضا؟ ... ساشا ساکت میمونه 
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  ...زیر قرارت بزنی _

من از رضا ترسناک ترم ... تهدید کنی وجب به وجب میگردم پیدات کنم : ساشا صدا بلند میکنه 

  ... تر ترسناک یخیل  ...

  ... برای همین اومدم پیشت: سجاد لب میزنه 

 ! حرفم قولمه _

  ... زنگ میزنم بهت _

  ... قبول نکن: میگم ... ساشا به من نگاه میکنه ... گوشی قطع میشه 

  : دندوناشو روی هم میکشه و لب میزنه

 ... از کی داری محافظت میکنی ؟ _

  ... از تو: میدم زل زده و خیره مونده جواب 

 ، بلنگه کارت جای یه و باشه وسط تو پای:   لباش رو با زبونش تر میکنه و جواب میده

  !  پاییز میشکنم رو گردنت

 

 

* 

 

نگاهم به رو به رو مونده و با خودم فکر میکنم سجاد .. روی صندلی شاگرد ... کنارش نشستم 

ه ، احتماال به همون چیزی فکر میکنه که من ساشا راننده س ، اونم تو فکر... چی می خواد ؟ 

می خوام حال و هوامون عوض بشه ... فهمم  می اینو نگاهش از ، ازم  دلخوره! فکر میکنم 

 : که بی هوا می گم

 ... ـ من زشتم ؟

 ! کم نه: بی تعارف و رک جواب میده 

 ... آره: میگم ... لبخند محوی میزنم 

 ! جلدت میزون نیست: میگه  باز سکوت برقرار میشه و این بار
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: میگه  ...نگاهش میکنم ، نیمرخش رو ، اونم نیم نگاهی بهم می ندازه ، به ظاهرم ، به لباسام 

 ! خودتو مقایسه نکن! شیرین بزک دوزک اگه نکنه ، مفت گرونه 

مسخره ! ... هما و شیرین جفتشون با هم می خواستنت : فهمیده از شیرین حرف میزنم و میگم 

 ؟!ست نی

 ! ـ نه ، جذابیت مایه ی دردسره

 ... پررو: لبخندم کش میاد و لب میزنم 

از اولش شیرین نخ میداد ، آدم توی رستوران که پیام داد و تو : نفس عمیقی میکشه و میگه 

شیرین رو هما ِسیو کردم که اگه دیدی بد دل نشی از ! مچش رو گرفتی هیچوقت هما نبود 

ینیش و زندگی به کامت تلخ نشه ، که اگه دیدیش رابطه ت با هما خواهری که هر روز می ب

سرت بخونه فالن ُمدل رو بخر و موهات رو یه  تو کمتر  تیره و تار بشه و کمتر نخ بده بهت ،

 ! وری و دم اسبی و گورخری بریز بیرون

 ! باز به فکر من بودی: میگم ... طوالنی ... ممتد .. خیره ... عمیق نگاهش میکنم 

 !ِکی به فکر تو نبودم ؟: پوزخند صدا داری می زنه و میگه 

به رو به رو نگاه ... نگاه خیره ش رو به آینه ی جلوی ماشین میبینم ، دقیق تر ، اخمالو تر 

 ؟!مگه میشه اینقدر یکی رو دوست د اشت : میکنم و میگم 

 ! کمربندت رو ببند: بی ربط میگه 

ماشینه و من عقب رو نگاه میکنم ، یه پاترول مشکی پشت این بار نگاهش به آینه ی بغل 

 ... درست بشین: سرمونه و ساشا عصبی میگه 

 ... چه خبره ؟: ترسیده کمربندم رو می بندم و میگم 

 ! جنگه: ساشا دنده رو عوض میکنه و سرعت میده به کیلومترش ، میگه 

ه وصلش کرده و ساشا صفحه روی پایه ی ژله ای که به شیش... گوشی ساشا زنگ می خوره 

خشن لب میزنه ... ی تاچ گوشی رو لمس میکنه و تماس وصل میشه ، روی بلندگو می ذارتش 

 ! زیر سر توعه: 

 ! زنده بمون: من نمی شناسمش تا وقتی که صداشو می شنوم ...  ؟ کیه مگه 

... الل میشم ... ساشا رو می گم ... دهن باز میکنم که نگاه تندی بهم می ندازه ... سجاد ؟ 

 : ساشا میگه... اصال از اولش حساب می بردم .... حساب میبرم هنوزم ازش 
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 ... ـ آدم فرستادی برام ؟

گردنم درد میگیره و یه دستم رو به در تکیه ... میپیچه توی یه کوچه و نیم تنه م تاب می خوره 

ره و می ذاره روی دنده ، می دم و دست دیگه م رو به نشیمن صندلیم که ساشا دستم رو میگی

 ... از اولش حامی بوده... شکل حمایت ! زیر دستش 

 ! از این به بعد... گفتم با تو طرفن .... آدماشن .. نه به امام حسین : سجاد ترسیده میگه 

 ... خواستی هم از اینجا بخوری هم از اونور ؟.... بی ناموس : ساشا عصبی می غره 

خیابون خلوتی که پرنده پر نمی زنه و صدای مهیب شلیک ... میشه صدای ویراژ ماشین پخش 

 : سجادی که بلند میگه... گلوله و از جا کنده شدن آینه ی بغل راننده و جیغ کشیدنه من 

 ! تو یونس رو نکشتی.... ـ تو نکشتیش 

شیده من دیدم ، خون پا... دروغ میگه ... نکشته ؟ ... نفس نفس می زنم ... نطقم کور میشه 

لب میزنه ... ساشا پوزخند میزنه ... که کردنش چ ...رنگ سرخ گرفتن پوست ساشا ... شدنش 

 ! الشخور: 

یه دستش رو ... ساشا یه دستش به فرمونی ... سجاد داره چرند میگه  ... اونم باورش نشده

 ! پیدا نباشی... خم شو : روی شونه م می ذاره و میگه 

اینجا ؟ خودش خم میشه و داشبورد .. امروز ؟ ... می میریم ؟ ...  دستام می لرزن... خم میشم 

 : سجاد میگه... رو باز میکنه 

اولیش رو می فرستم برات هیچی ... دو تا فیلم دارم ... به حضرت عباس ... ـ فیلم می دم بهت 

ی شنوی م! ... رضا و صابر نمی ذارن زنده بمونم .... دومی رو باید نجاتم بدی ... نمی خوام 

 ... ساشا؟

تماس  ...اونو میذاره کنار د نده ... ساشا در داشبورد رو باز میکنه و ُکلتش رو بیرون میاره 

 ... دروغ میگه... د : سجاد رو قطع میکنه و میگم 

 ... سا... ساشا : میگم ... ساشا هیچی نمیگه 

 ... محکم بشین: ساشا همه ی نگاهش به آینه س و تهش میگه ... شلیک دوم جیغ میزنم 

... خم میشیم ... طوری که چرخ های سمت راننده باال میرن ... بی هوا فرمون رو می چرخونه 

 ...صدای قیژ الستیکا بلند میشه و من می بینم که ماشین می خواد به دیوار بخوره 

دیوار ساختمونی آجری که ساشا خودش ر و سمت من می کشه و دستم رو می کشه و نیم تنه  

فاصله م بده از دری که چند دقیقه ی بعد با صدای بدی با  تا  روی می ندازه روی تنم ، ش
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دیوار برخورد می کنه و صدای شسکته شدن شیشه هایی که پودر میشن ، میریزن ، روی 

   ! پاهای بیرون موندم و روی تن ساشایی که منو زیر خودش قایم کرده

 میگیره و تفنگی که حاال افتاده کف ماشین برمی داره تند ازم فاصله ...  زخمی میشه ، بی شک

 .. کشنت می...  نرو..  نرو  :میگم ... من کتش رو محکم بین دستام میگیرم  ...

 ... هرچی شد... بیرون نیا : دستم رو با دست دیگه ش از کتش جدا میکنه و میگه 

گلوله هایی که ... میاد صدای شلیک ... از سرش قطره خونی ُسر می خوره تا بین ابروهاش 

مرد کت و شلواری که روی سرش ، جلوی صورتش ... بی وقفه به بدنه ی ماشین می خورن 

تفنگ رو از شیشه ی ماشین سمت ساشا گرفته ... رو کاله بافت گذاشته و فقط چشماش بیرونه 

ببره ،  به پشت سر ساشا خیره م که شاید فقط چند ثانیه زمان... و من بهت زده ، خشک شده 

 ... چند ثانیه ی کوتاه که ساشا عقب برگرده و در ماشین رو محکم باز کنه

ساشا با همون سرعت پیاده میشه ... اونقدر محکم که به تن مرد بخوره و مرد عقب پرت بشه 

 من...   بلندش میکنه و جلوی خودش نگه می داره... میبینم که یقه ی مرد رو میگیره ... 

که ساشا اونو  یبه تن همون آدم و می بینم ، خونی که از برخورد گلولهپاشیده شدن خون ر

 ... سپر خودش کرده

آدمایی که نمی تونن ساشا رو پشت سر اون جسم بی جون هدف بگیرن و ساشایی که اسلحه 

 ... رو روی سر شونه ی مرد گذاشته و داره بهشون شلیک می کنه

 ! تر هیکلی ، مردِ  از تر درشت ساشا!  خوره می ساشا  من می بینم تیری رو که به بازوی

 ... ساشاااا: جیغ میزنم 

ساشا رو به روی .... چهار دست و پا جلو میرم .... کمربندم رو با ترس با اضطراب باز میکنم 

و تیری از اونجا عبور نکنه تا منو نشونه بره  مطوری که من پشت سرش باش... تاده در ایس

 ! و ساشا سپِر منمرد سپ ر ساشا شده ... 

من همه ی عمرم رو فدا کردم تا ساشا زنده بمونه ، سالم بمونه ... دوست داشتن ... عشق کمه 

ن و من دارم این پشت جون میدم از ... تا ن میره  حاال جلو چشمم انگار که دارن س ِرش رو می بُر 

ریده روی های با از خونی که از کت سیاه رنگ و تیکه تیکه شده ش از شیشه... درد ساشا 

صدایی که اون  ... یر پلیس شاید نه ، حتما صدای امید بخشیهژسرش چکه میکنه و صدای آ

 ... شنوم می رو ماشینشون دادن گاز صدای  ادما رو سمت ماشین شون میبره و

ساشا ُسر می خوره ... ساشا مرد رو رها میکنه و اون تیکه گوشت بی جون زمین می خوره 

چهار دست و پا خودم ... من شکل جونوری بی تابم که انگار زخم خوردم ... تکیه به در و من 

می .. اگه بمیره به هم می ریزم ... ضجه می زنم ... صدای گریه م بلند شده ... رو جلو میکشم 
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 ! بی شک ...میرم 

تکیه به ماشین ... روی زمین آسفالتی نشسته  ...  از کنارش رد میشم تا نشستن رو به روش

از ... قفسه ی سینه ش باال پایین میشه ، شاید از درد ... من جلوش روی زمین می شینم ... 

نیاد می خوام خون ... محکم ... من دستام رو بلند میکنم و روی بازوش می ذارم ... خستگی 

با .. ناله می کنم ... من نفس کم میارم ... و خون از ال به الی انگشتام بیرون میزنه و من 

 ... ضجه

 ... ساشا هیچی نشده... ساشا تو رو خدا ... ـ ساشا 

 ! نمی میرم: میگه ... عرق نشسته روی پیشونیش و لبخند میزنه 

 ... ـ آمبوالنس خبر کنین

 ... یه مورد درگیری مسلحانه تقاطع... کز مر... ـ از گشت یک به مرکز 

من لب میزنم ... ساشا به من زل زده ... دورمون رو مامورا پر میکنن ... بینیم رو باال میکشم 

 ... حالت خوبه... تو خوبی .. خوبی : 

من بیشتر به خودم می پیچیم و ساشا لب ... ساشا از من آروم تره ... اینا رو با زار زدن میگم 

 ! من خوبم: ه میزن

اصال ... ساشا طوریش بشه آتیش میشم ... صداش خش برداشته ، دلم رو مرگ برمی داره 

 ... حاال چی ؟ ... همه ی عمر شکل بره بودم تا ساشا زنده باشه... از االن ... آتیش شدم 

 ... خانوم فاصله بگیر ببرنش... خانوم : یه مامور لباس فرم به تن میاد تا کنارم و میگه 

مشغول  ... جلو میان ههمونطور نشسته عقب میرم و دو تا مرد با لباس سفید که لباس اورژانس

... جمعیتی که جمع شدن ... صدای آژیر زیاده ... ساشا تموم مدت به من زل زده ... میشن 

من اما خیره به ساشام و صدای سجاد تو مغزم اکو ... رد میشن .. میان .. مامورایی که میرن 

 ! (تو یونس رو نکشتی ) میشه 

اونقدر راست میگه که رضا و صابر تو روز روشن دست ... راست میگه ؟ ! ... پس کی کشته ؟

  به همچین کاری بزنن ؟ ؟

 

* 

 سخت پاک میشه از دستام... اب و خون قاطی میشه و از سنگ سفید روشویی میره تا لوله 

  ... بهترم... آروم ترم ... صورتم رو  روی... میشورم خونای خشک شده روی دستم  ...
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لباس  ... هرکسی از کنارم رد میشه متعجب نگاهم میکنه... گلوله رو درآوردن و بخیه زدن 

  ... چشمای قرمز... صورت اشکی ... خونی 

 ... نفس عمیقی میکشم و نگاه از خودم توی اینه برمی دارم

ای دعا خوندن زنی ی بچه و صد هدای گریص..  هسر و صدا زیاد... میام از سرویس بیرون 

 همه شون روی اعصابم راه می رن... صدای پِیجر ... گریه  یصدا... احتماال برای مریضش 

... 

همون ... از طرفی هم دستبند پارچه ای دور مچم حاال خیس شده ... قرصام تموم شدن 

اما ... درش نمیارم ... م دستبندی که بعد از اون خودکشی کذایی و نا موفقم دور مچم بسته 

 .... خیس بودنش اذیتم میکنه

این : میگه ... قباد رو از پشت می شناسم .. به اتاق می رسم و بین چهار چوب در صبر میکنم 

 ! بار تا قتل پیش رفتن

 ! گیر میارم اون تخم سگی که نخ می ده دست اینا: ساشا لب میزنه 

 ! ـ فتح هللا تو راهه

ارشِد کثافت کاریاش رو تخت بیمارستان ... بایدم بیاد : داری میزنه و میگه  ساشا پوزخند صدا

 !ه ، باورش میشه تو خونه م دختر رضا رو شکنجه میدم ؟خوردم

 ! یه بار دستش رو شکوندی... چرا نشه ؟ : قباد ابرو باال می ندازه و میگه 

افتاده...  

نگاهش از کنار قباد به من می خوره ... خیره بهم میگه : ببرش از اینجا...  

قباد عقب برمی گرده و من تند جلو میرم ... میگم : هیچ جا نمیرم!  

ساشا ـ حرف نیار رو حرفم!  

ـ میارم .. هیچ جا نمیرم...  

ساشا عصبی سمت قباد برمیگرده : بگو جلو چشمم نباشه...  

قباد میخواد حرفی  بزنه که تند میگم : هستم ... همینجام!  

قباد خنده ای می کنه و میگه : ولش کن...  

ساشا لب میزنه : فتح هللا بیاد و ببینه این ریخته از ریخت افتاده ش بابت گلوله ای که من 
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ش من نشکستم خوده کودن... بگه بهش حتی خودمم جرات نداره چپ : ساشا اخم کرده میگه 

 ! ِسپر شد

 ! دوست داشتم: لجباز میگم 

شاخ شدی برا من .... میام می زنم تو دهنتا : و صداش باال می ره ساشا چشماش گرد میشن 

 ... ؟؟

 ! اول سرپا شو بعد: صدای پیر و زمختی که میگه 

میاد تا  و میکنه عبور در از دیدم قبال که پوشی شیک اما سال میان مرد  ...عقب برمی گردم 

ساشا با چشماش برام  ...رده نگاه پر از نفرتش رو از من میگیره و سمت ساشا برمیگ... اتاق 

 ... وقتی فتح هللا کنار تخت میرسه تا میره کنار احترام با قباد  ...خط و نشون میکشه 

 ... ساشا ـ مهم نبود

 ... فتح هللا ـ هر چیزی که به تو مربوط باشه مهمه

 ... تالفی میکنم: ساشا لب میزنه 

 ! از بیخ ویرون کن... ـ ن ُکش 

چنگیز پیغام داده اگه می تونی ویرونشون کن تا : فتح هللا میگه ...  ساشا بهش زل میزنه

 ! جاشونو بگیری

فقط اسمت : اونم ادامه می ده .. ساشا ابرو باال می ندازه و قباد با دقت به فتح هللا گوش میده 

که دختره رضا رو ... که ساشا نا امنی کرده اما خودشم آرامش آورده تو منطقه ... رو شنیده 

 ! ه بردگی بردهب

گفته اگه ویرون کنی جاشو : ساشا نگاه اخم آلودش به من گره می خوره و فتح هللا میگه 

 یگه عددی نیستنسا و رضا و صابر دیعنی ما میشیم عرضه کننده ی انحصاری جن... میگیری 

... 

 ! به بعدمونهاین کاِر از این ... شنیدی ؟ : خیره به قباد میگه ... لبخند کج ساشا رو می بینم 

... فتح هللا صمیمی و گرم دستش رو روی شونه ی ساشا می ذاره و چند بار روی اون می زنه 

 ... زودتر خوب شو: می گه 

 ! هم خوب شو.. هم ِکیف کن : یه نگاه پر معنا و لب میزنه ... به من نگاه میکنه 

فتح هللا از کسب و کارشون حرف ... حرفی که باب میلش زده نشده ... مثل ساشا ... اخم میکنم 

تهش فتح هللا بیرون میره ... شکل قباد ... بی حرف همین گوشه ایستادم .... از آینده ... میزنه 
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 ! ازش نترس:  شنوم می رو ساشا عصبی صدای  ...و من نگاهم به راهیه که اون رفته 

 ! برای تو می ترسم: قورت میدم و میگم آب دهنم رو ... سمتش برمی گردم 

من همون گرد بادی : لبخند به لب میگه ... دست سالمش رو بلند میکنه و روی سرش می کشه 

 ! ام که خراب میکنه

 ... پژمان زنده س ؟: با مکث سوال میکنه 

 ! افقط غذ... بی هیچ ... فقط حبسش کرده ، تو ویالی شمال : جواب میده ... مخاطبش قباده 

پژمان از قرار داد به  ...  همون شب که ساشا نخواسته بود منو ببرن... دهن لقی کرده بود 

 ! رضا و صابر خبر داده بود 

 ... ـ شماره ی رضا رو بگیر

همزمان ساشا .. گوشی رو بیرون میاره و شماره ی رضا رو می گیره ... قباد گوش میکنه 

 ! مکالمه رو ضبط کن: میگه 

من عین چوب خشک هنوز وسط اتاق ایستادم که صدای بوق اشغال ... ه فرمانه قباد گوش ب

ساشا حتی گوشی رو نگه ... پخش میشه و قباد گوشی رو جایی نزدیک به دهن ساشا میگیره 

 ... خیلی... عصبیه ... نمی داره 

 !زنده ای ؟: صدای رضا میپیچه 

رو روی هم می سابه و با خنده ای ساشا فک محکم شده ش .. با تمسخر ... با خنده میگه 

 ! از بد شانسیته: مصنوعی میگه 

 ! ایشاال دفعه ی بعد: رضا باز سر خوش لب میزنه 

 ! قبل از اینکه اون چیزی که از سجاد گرفتم لو بره... زودتر بجنب .... ـ آره 

 ..ساشا دروغ میگه ... شکل کسی که خنده ش زهره مارش شده باشه ... رضا مکث میکنه 

... ؟ ! شاید می خواد ببینه اصال فیلمی در کار هست یا نه ... یه دستی میزنه ... هیچی نگرفته 

 ... بلوف میزنی: رضا این بار جدی تر به حرف میاد ! که حق با سجاده یا رضا ؟

انگار چیزی رو که می خواسته ... راضیه ... سر خوش تر ... ساشا لبخندش عمق میگیره 

ش رضا رو بازی در واقع داره با لحن خونسرد...  رد و بی خشم لب میزنهفهمیده که خونس

ساله پیشه که  11فکر کردی مثل همون ... بسه هرچی خوردی و بردی .. بیخیال رضا : میده 

... با جعل و جنگولک بازی حساب شوهره فرح رو خالی کردی و جار زدی ورشکست شدین ؟ 

 ... رفته ؟ کجا... هیشکی هم نبود بگه چی شد ؟ 
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 ... رضا ـ نبش قبر میکنی ؟

 ... کشید رو ترمزت باس....  زرنگی کنی فکر شده عادتت گم می فقط...  نه  ـ

 ... ـ سگ کی باشی ؟

 ... پاره ت میکنم... گرگ .... ـ گرگم رضا 

 ! ـ من ُمرد نی نیستم ساشا

 ! حتما منو بُُکش.... میگیرم رضا بخوام از تو جونت رو بگیرم پولت رو ... ـ ُمرد ن کمه برات 

اقدام : قباد لب میزنه .... با اشاره میگه تا قباد تماس رو قطع کنه و قباد تماس رو قطع میکنه 

 ! جمع کن این بساط بگیر و ببند رو... منم شاهد ... به قتل مجازات داره 

 ... میده یه جای کار بو... بو میده : ساشا با زبون لباش رو تر میکنه و میگه 

چی : کالفه و شاکی میگم ... با نگاه خیره و طوالنی بهم زل میزنه ... ساشا سمتم برمی گرده 

 ... ها ؟... تو سرته ؟ 

... یه ساختمون همه چی تموم که نه باد خرابش کنه نه طوفان : نه با چهره ی متفکری لب میز

 ... چه موقع می ریزه پاییز ؟

: که لبخند کجی میزنه و میگه ... عین قباد ... سکوت من طوالنی میشه ... فقط نگاهش میکنم 

اون موقع تلنگرم نمی ... فقط وقتی که از بنای خودش خراب بشه ، شکل نم برداشتن دیوارا

! شکل امپراطوری رضا و صابر که از بیرون امنه ... خود به خود ... خراب میشه ... خواد 

! ولی بوی کثافت توش رو پر کرده و ما کاری میکنیم صابر لگد بندازه و جفتشون کج بشن 

 ... ساختمون بریزه

... نده من نگاه نگرانم به ساشا مو... قباد پوفی میکشه و روی تک صندلی کنار تخت میشینه 

با خودت میگی کاش به حرفت گوش میکردم همون ... نگرانمی ؟ ... چیه ؟ : ساشایی که میگه 

... راحت میشدی .... گردن میگرفتم ؟  رو یونس قتل  که... سال ، تو همون اتاق بازجویی ؟ 

 ... نه ؟

ش آویزونه ساشای لباس آبی به تن و دستی که از گردن... نگاه شیشه ایم قفل شده روی ساشا 

... اون هیچی یادش نمیره  ... ِسُرمی که به دستش وصله... و تکیه داده به لبه ی فلزی تختش 

نگاهمون به هم طوالنی میشه تا وقتی که  ... ولی بازم دلخور میشم ازش... ولی ... حق داره 

دنباله ی حرف قباد رو میگیرم و جلو میرم .. میگم : راست میگه قباد ... میریم ... تموم میشه 
 
...
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 ... سجاد چی می گفت ؟: قباد میگه 

 ... میگه یونس رو من نکشتم... چرند : میگه  ساشا با مکث نگاه از من میگیره و رو به قباد

تکیه میدم  ...بیرون میرم از اتاقش ... شکسته ... غمگین ... بی حرف ... به اونا پشت میکنم 

به دیوار کنار در ، چشمام رو می بندم و حجم عظیمی از این دل شکستگی روی گونه هام راه 

....   جای تیغ روی اون زیادی مشخصه همون مچی که... می گیره و دستم رو بلند میکنم 

 ... ؟ میکنی اذیتش چرا:  میشنوم رو قباد صدای

 ! بشه طوریم اگه میمیره  ـ

 ... االن مثال دوسش داری ؟: قباد تک خنده ای میکنه 

 ی همه که ، نخواد منو  مهم نیست! ... ـ می خوام اگه تهش مرگ شد ، اون زندگی کنه 

 ... نخواسته منو عمرش

عشق تو ...ما از دوست داشتن زیادی داریم خفه میشیم ... بلند .... دلم می خواد زار بزنم 

یه تصویر زشت از دلبستگی محضی که جون رو به ... دنیای ما شکل تو قصه ها قشنگ نیست 

 ... زار الزمم... لب می رسونه و من چقدر ضجه الزمم 

از کجا به کجا .. به حال ساشا ... به حال خودم ... دستم رو جلوی دهنم می ذارم و گریه میکنم 

... اگه بالیی سرش بیاد یعنی این همه مدت سر هیچی زندگیم رو به گند کشیدم .... رسیدیم ؟ 

خودش می دونه که میگه ... ولی خودش میدونه ... چقدر دلم می خواد بگم دوسش دارم 

  !!! زبونم الل .... زبونم الل.... طوریش بشه من میمیرم 

* 

 

دمپایی هایی که هر لنگه ش یه سمت ... ملحفه ی کنار رفته از روی تنش رو مرتب میکنم 

منو می پاد ،  ....تموم مدت نگاهم میکنه ... افتاده رو جمع و جور میکنم ، همینجا پای تخت 

بی ... حتی وقتی براش آب میوه میریزم و لیوان پر از آب پرتقال رو دستش میدم و میگیره 

 ! رفح

حرف توی دلم رو ... سر جای قبادی که حاال رفته ... آخرش روی صندلی کنار تختش میشینم 

 ...چی گفتی با مامورا که این همه راحت رفتن ؟: به زبون میارم و میگم 

 ! تو سرت تو کار خودت باشه! یه مشت اراجیفه دهن پُر کن : لب میزنه 

میشه فقط امروز باهام : میگم ... برای گریه کردن آب دهنم رو قورت میدم و تلنگر می خوام 

امروزی که ُمردم و زنده شدم تا ببینم ته اون درگیری به زنده بودنت ختم ... خوب باشی ؟ 
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 ... !میشه ؟

 ... قبال این همه زر زرو و لوس نبودی: لب میزنه ... نفس عمیقی میکشه 

 ... کجای زندگیم مثل قبله ؟: خیره خیره میگم 

حرکت ... اصال از فرق سر تا پاهام ... تنم ... صورتم ... موهام ... روسریم ... نگاهم میکنه 

زور : میگه ... تهش پوزخند غمگین و گرفته ای که میزنه ... سیبک گلوش رو حس میکنم 

 ! داره که برای من هنوز همونی

 ! تدوست د اشتن که دست خود آدم نیس: قطره اشکم ُسر می خوره و میگم 

 ... دست خودم بود از رگ و ریشه می نداختم دور این دوست داشتنو... ـ آره 

 ... ! داری میگی دوسم داری: لبخندی غمگین تر از پوزخند غمگینش میزنم و میگم 

... اومدی شکنجه ت بدم مثال ... تابلو نبودم این مدت ؟ ... خری چیزی هستی ؟ : تند میگه 

 ... ت بچه بابای  ی خونهجات اونقدر راحته که نمیر

بعد از ... که زنده ای ... امروز که زنده م ... فقط امروز : باز میگه ... لبخند روی لبام میماسه 

 ... امروز شارژ می کنم نفرتم رو ازت

 ! همین خوبه: چونه م می لرزه و میگم 

 از مادر بودن اسمشو یدک داری ؟: پوفی میکشه و میگه 

 ... ـ مامان اونجاست

 ... ـ برو کارای ترخیص رو انجام بده

 ... ـ گفتن شب بمونی

 ... من میگم میرم... ـ اونا بگن 

 ... ـ با کی لج میکنی ؟

 ... ـ دخترت شب بی تو بمونه ؟

 ... اون به خیلی چیزا عادت کرده: گرفته میگم 

 ... ترک بده این عادت رو... ـ دیگه خونه ی رضا نِمیره 

 ... ـ مامان حواسش هست
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ـ فرح حواسش اگه بود االن فهمیده بود رضا جای خودش ارثه رسیده به تو و فرح رو دست 

 ! داره

 ... نگران لنایی ؟: لبخند میزنم 

 ... یکی باس حواسش باشه بهش یا نه ؟... ـ وقتی نه باباش آدمه و نه ننه ش نگران 

 ! ـ باباشم دوسش نداره

ساشایی که با  ... درد و دل می کنم برای ساشا... دله شکل درد و ... عجیب ... بغض دارما 

 ! من که نیستم... باباش حرومزاده س : مکث میگه 

چون ساشاس ... اصال چون هامون نیست دوسش دارم ... اون هامون نیست ... راست میگه 

با قلدری می ... خودش سوزن توی دستش رو میکشه و بیرون میره ... خودش بلند میشه  ...

 ... اد مرخص بشه و مرخصش می کننخو

عقب یه  های صندلی روی رنگم  اون با لباسای آبی بی حالتش و منم با لباسای بد فرم و خونی

 ... فقط امروز ؟... توی سکوت ... تاکسی زرد رنگ می شینیم 

در باز ... ساشا حساب میکنه و زنگ خونه رو می زنم ... تاکسی جلوی خونه نگه می داره 

 : میریم تا ساختمون خونه و میگم... و اول ساشا میره داخل میشه 

 .... ـ سوپ درست می کنم

 ... ـ درست کن تا بریزم دور

 ... به زور به خوردت میدم: میگم ... اون از سوپ نفر ت داره 

 ... ـ دور برداشتی ؟

 ... می خـ! ـ امروز روز منه 

وقتی با چشمای پف کرده و با عجله از ... حرف تو دهنم می ماسه وقتی سارا رو می بینم 

ساختمون بیرون میاد و می دوه سمت ساشایی که بی حالت هنوز قدم بر می داره سمت 

 ...کج و مریض تر قدم برمی دارم ... من این بار ُشل تر ... ساختمون 

گریه کرده ... شا و دستاش رو دور کمرش حلقه میکنه میاد تا سا.. یادم رفته بود سارا رو ؟ 

... دوسش داره .. نگرانشه ؟ ... هول کرده .. اولین باره صورتش رو بی آرایش می بینم ... 

 ! حتما دوسش داره

 به بابا گفتم همه شون رو از بین ببره.... خداروشکر سالمی ... خداروشکر خوبی ... ـ وااای 
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... 

 ... انگار باال قبر یکی ضجه می زنی: جدا میکنه و میگه  ساشا اونو از خودش

 ... می دونی چقدر نگرانت بودم ؟... خدا نکنه : سارا اخم میکنه 

مامان پشت پنجر ه ایستاده و پرده .... میرم تا خونه ... صبر نمیکنم ... از کنارشون میگذرم 

 : داره به اونا نگاه میکنه و میگه... رو کنار کشیده 

 ! شت خودشو تا ساشا برگردهـ ک

 ... سالم: بی ربط میگم 

می دونم که قباد قبل از من ، سارا ، ... حتی جا نمی خوره از این ظاهر ... سمت من برمیگرده 

بعد تو روی شوهرت  ...همدیگه رو دوست دارن : میگه ... قبل از من همه چیز رو بهش گفتن 

 ... اسلحه می کشی ؟

 ... ـ شوهرش نیست

مامان  ...خبری از سارا نیست و ساشا تنها میاد تا خونه ... جا می خورم و عقب برمی گردم 

 ... دوست داشتی نباشه ؟: پوزخندی میزنه و میگه 

 ... ساشا: شاکی میگم 

 ... مامان... ـ مامان 

من از ال به الی اسباب بازی های چیده شده روی زمین بلند میشه تا به ... سمت لنا برمیگردم 

 ! عشق کورت کرده: ساشا خیره به مامان میگه ... برسه 

 ... ـ اختالف تو با رضا ربطی به هامون و پاییز نداره

 ... ـ رضا دو دستی تقدیم کرد به من دخترت رو

 ... ـ کی می تونه جلو تو قد علم کنه ؟

 ! ـ ولی من جلو همه قد علم میکنم پای پاییز که وسط باشه

 ... خراب میکنیـ داری زندگیش رو 

 ... شناسنامه ی دخترت رو از ِکی چک نکردی ؟... ـ هامون شوهرش نیست 

: ساشا پوزخند کجی میزنه و می خواد حرف بزنه که تند میگم ... این بار مامان جا می خوره 
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 ... می خواست بیاد.. سارا کو ؟ ... سارا 

حواسم  ... دنبالش میرم... گذره  از کنارمون می... مامان کیفش رو چنگ میزنه از روی مبل 

 ... مامان ...مامان : دنبالش میرم و صداش میزنم ... نیست لنا هم داره دنبالم میاد 

... سمت خروجی میره که لباسش رو چنگ میزنم و مانعش میشم ... از ساختمون بیرون میزنم 

 ... صبر کن شام... کجا میری : سمتم برمیگرده و میگم 

چون ... دوست ندارم شناسنامه ت رو ببینم ... اشا هیچوقت چرت و پرت نمیگه س: تند میگه 

 ... ساشا تا حاال دروغم نگفته

 ... یعنی... من ... صبر کن حرف میزنیم ... ـ صبر کن 

فقط نخواستم به روی خودم بیارم که همه چیز از : لب میزنه ... با مکث ... دستش رو میکشه 

دعا میکنم ربطی .... نخواستم فکر کنم با ازدواج با رضا گند زدم .. .سه سال پیش غیر عادیه 

 ! به رضا نداشته باشه چون خفه میکنه منو عذاب اینکه گند زدم به زندگیت

 ! مامان: وا رفته میگم 

جای احمقانه ی ماجرا اینه که حرف ساشا برام بیشتر از تو و رضا اعتبار داره و : باز میگه 

 ... می ترسم من از باور حرفاش

 ! هرچی که شده به تو ربط نداره: کالفه دستی روی صورتم میکشم و میگم 

 ! من می بینم که تو رو می پرسته... ـ حداقل خیالم راحته هامون تو بازی هاشون نیست 

... آ : آب دهنم رو قورت میدم و میگم .... لباسش از بین انگشتام ول میشه ... دستم شل میشه 

 ! آره

از بابت اینکه از ... شاید به نظر احمق بیام ... هامون ؟ ... بهم پشت میکنه و بیرون میره 

ولی با خودم میگم فایده ش چیه جز اینکه ... از اون شب حرف نمیزنم ... هامون حرف نمیزنم 

فایده ش چیه وقتی که مامان از زندگیش  ...ساشا به هم بریزه و باز اتفاق اون شب تکرار بشه 

فقط به همینا فکر میکنم که سکوت میکنم تا وقتی که در  ... زده بشه و از خودش متنفر بشه

 .. خونه کوبیده میشه

در خونه رو باز میکنم و می خوام دعوا بگیرم با ساشا که می ...شاکی سمت خونه میرم 

لنارو روی ساعد دست سالمش گذاشته و ظرف کیک های قشنگ درست شده رو .... بینمش 

... اون نه : خودش روی یکی از صندلی های ناهار خوری نشسته و میگه... وی میز گذاشته ر

 ... ععع... اون یکی 
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 .. ؟  این: لنا سمت کاسه برگشته و با انگشت کیک ها رو نشون میده 

 ... آره همون... میگم اون کوچیکه ... ـ اسُکل کردی ِلنا ؟ 

میاره تا دهن ساشا و میگه ... میگیره و بلند میکنه  لنا تیکه کیک کوچیک تر از بقیه رو دست

 ... بوگو آآآ: 

این کارو همیشه منو مامان با خودش میکنیم و ... ساشا میگه آ و لنا کیک رو می ذاره دهنش 

 ... اون داره برای ساشا انجامش می ده

ت چرا نمی خود: وقتی ساشا کیک رو می جوه و قورت میده و میگه .... عصبانتیم دود میشه 

 ... خوری ؟

 .. من مامانی ام: لنا میگه 

 ... من پسرتم ؟... ـ آهان 

ساشا لب میزنه ... سمت ساشا میگیره ... لنا سری تکون میده و کیک دیگه ای رو برمی داره 

 ... بسه دیگه... پوکیدم که : 

لیض میشی ، دکتره آمپول میزنه: لنا آب دهنش رو قورت میده و میگه   ... م 

 ... دکتر غلط کرد ـ

 .. ـ دعفاش میکنی ؟

 ... مگه نمیبینی قوی ام ؟: ساشا خیلی بچه گانه میگه 

 ... میبینم:  میزنه لب و کنه می نگاش  لنا با اون چشمای درشت و بامزه

 ... اون تیکه کوچولو رو رد کن بیاد: ساشا با سر انگشت دستی که از گردنش آویزونه میگه 

سترس لنا و ساشا که هر د دور از.. تا آشپزخونه و بشقاب رو عقب میکشم میرم ... جلو میرم 

 ... ! شام نمیخورین االن: میگم ... دو نگاهم میکنن 

 ... بده بیاد: ساشا اخم میکنه 

 ... بدش: شاکی میگه ... لنا اخم میکنه و دست به سینه

 پیش به سوی سوپ: میگم ظرف کیک رو توی یخچال میذارم و ... خنده م میگیره به جفتشون 

! 
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 ... پاییز سیم پیچام قاطی میکنه یه مشت علف بدی به خوردما... بیخود : ساشا اخم میکنه 

 ... دعوات میکنمااا: اخم میکنه و میگه ... لنا هم تقلید میکنه 

هویجا رو می شورم و سبزی سوپ رو بیرون ... نق میزنن جفتشون ... گوشم بدهکار نیست 

لنا هم ناز نازی  ... شکل یه خانواده ی عادی که ساشا بابای خونه س و من مادرش.. میارم 

 توی خونه که گاهی با ساشا نقشه می کشن چی بخورن و در برن از زیر بار خوردن این سوپ

! 

خودخواهی میکنم ... حتی نمی پرسم سارا چرا رفته ... اندازه ی امروز ... همه چیز خوبه 

 ... داره ؟... قِد یه روز که اشکال نداره .. م از رفتنش اما راضی ا.. شاید 

 

* 

یه تاب نارنجی و شلوار دامنی ... بازش نمیکنم ... نم دارن ... حوله رو دور موهام پیچیدم 

 .... بشوره و ببره رو خونا که گرم آب دوش یه  !سفید 

ساشا ... میز نشسته  لنا رو به روی ساشا روی... کاسه ها رو پر میکنم و جلوشون میذارم 

 ... این چرت و پرتا چیه ؟: اخم میکنه و میگه 

 ... برات فلفلی درست کردم... به خدا خوشمزه س ... سوپ سر آشپز : لبخند به لب میگم 

 ! میده مرگ ی مزه:  ومیگه  ساشا یه قاشق دهنش میذاره

خوبه بد مزه : میگم ...  خنده م میگیره... قاشق بعد ... چشماش رو لوچ میکنه و قاشق بعدی 

 ... س

 ... می فهمی ؟... ـ مجبورم 

... نه .. اول صبح ؟ ... یادمون رفته چی گذشته ؟ ... ساشا لبخند میزنه .. لنا هم ... می خندم 

نیست هیچوقت  راز اعصابی که قرا.. از مشکل ... فقط خسته شدیم از تنش ... یادمون نرفته 

 ... آروم باشه

نم برای برداشتن سبزی و محل نمیدم به دستبند پهن و مرواریدی سفیدی که چند دست بلند میک

 محل نمیدم چون امروز همه چیز خوبه... دور دور دستم چرخیده تا قایم کنه زخم روی رگم رو 

... 

صدای پا میاد و بعد صدای ساشا ... آخرین ظرف رو آب میکشم و توی ظرف شویی می ذارم 

 ... ترجیحا بچه ی پسر.. که بزرگ شه زود شوهر کنه تا مادر شه از اوناس : که میگه 
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 ... برا همون اشتباه گرفته تو رو... نیست خیلی کوچیکی : خنده به لب میگم 

داروهاتم : باز میگم ... گرمای حضورش رو حس میکنم ... دقیقا یه قدم ... میاد تا پشت سرم 

 ... پسر خوبی میشی.. بخوری 

دستمال میکشم دور   ... اصال تا حاال سر سرما خوردگی هاشم دکتر نرفته... متنفره از دارو هم 

اذیتم کنی مثل لنا .... برا این که عفونت نکنه ... چرک خشک کن داده : سینک رو ، میگم 

 .... بینیت رو میگیرم تا دهن باز کنی و دارو بدم بهت

 ... ـ بوی خوبی میدی

ولی ... ولی  ... نچسبیده بهم... وزم یه قدم فاصله رو باهام داره هن... دستم از حرکت میمونه 

بو ... مور مورم میشه  .... نوک بینیش رو روی سر شونه ی برهنه م می ذاره و بو می کشه

 ! شامپو بدنه منه: میکنه و میگه 

 .... با خودم اینجا هیچی ندارم: آب دهنم رو قورت میدم و لب میزنم 

لباس های زیاد گرفته و گذاشته ... می دونه که سر خود خرید کرده برام  ....خودش میدونه 

 ! توی کمد 

حوله زمین می ... دستش رو بلند میکنه و حوله رو میکشه ... فاصله میده صورتش رو از تنم 

همون نم دار های فِر ... روی سرامیک های کف آشپزخونه و موهام تاب می خورن ... افته 

پشت به ساشا ... بی حرکت  ...بوی نرم کننده فضا رو پر میکنه ... اخته خورده و برق اند

 : میشنوم صداشو... موندم 

 ... مسخره نیست ؟.. ـ ساشایی که منم دلم رفته واسه پیچ و تاب موهات 

زل میزنم به چشماش که خیره به موهام مونده و ... حاال رو به روش ایستادم .. دور میزنم 

 ... مسخره س ؟کجاش : میگم 

 !! که تب کردم برا لمسه تنی که بین منو هامون ، هامون رو انتخاب کرده: لبخند کجی میزنه 

به نظرم بعد از هم خونه شدن : نگاهم مات می مونه بهش و میگه ... یخ می کنم ... الل میشم 

 ... با هامون ، باید از چشمم می افتادی

 ... من... ـ مـ 

دم که از ترس آبرو ریزی گفتی یکی شوهرت بشه تا ماله بکشه رو دیوث ـ به خودم توضیح دا

ردی باشم که تو انتخاب ! بازیه یکی که من کشتمش  بعد گفتم مگه من چم بود که نباس اون م 

بعد میگم خب زخم زبون شنیدن و موندن اونم .... خرجش سه سال صبر کردن بود ... کنی ؟ 

بعد سمت عاقل ذهنم میگه پس اون موقع  ! یستی سخته خبوقتی شناسنامه ت سفیده و دختر ن
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!  ترسیده ازت فقط و  چی که صاف صاف تو چشات نگاه کرد و گفت از اول دوستت نداشته

 تا اعدام بشم و نیست بشم ، جوری که انگار از اول نبودم رو یونس قتل بگیرم گردن که گفت

... 

 ... شایدم درد و دل... داره اعتراف میکنه  شاید... حالم بده ... بد ... دستام می لرزن 

جز عشق چیزی تو چشماش نمی ... نه کینه داره ... نه دعوا داره ... درد و دله که نه عصبیه 

 : باز با همون لحن آروم بعد از باال پایین شدن سیبک گلوش میگه... جز خواستن .. بینم 

اینکه دلم میگه این دو قدم رو رد کنم . ..خود خوری پیر میکنه آدمو .. ـ می بینی پاییز ؟ 

عقلم میگه بیشعور نباشم و یادم باشه چی ... حست کنم ... بغلت کنم  ..ببوسمت و لمست کنم 

عقلم میگه این دختر رو به رویی که فکر میکنی پاکه پاک نیست و زیر خوابه هامون  ...گذشته 

و گفتی زنِش نمیکنی تا بعد از  شده و هامون همون تنی رو که تو براش حرمت قائل بودی

یه هرزه ی کثافت که ُعق م میگیره ازش وقتی به حرف ... بی عروسی لمس کرده ... عروسی 

 ! عقلم گوش میدم

با مکث نگاه  ... گرفته... جا خورده ... زل زده ... یه نمیکنم گر حتی  ...خیره می مونم بهش 

... ساشا بی حرف بیرون میره  ... کف آشپزخونه... دستمال از دستم می افته ... ازم میگیره 

حتی .. به خودم پوزخند میزنم ... پاهام سست میشن و بی هوا کف همین آشپزخونه می شینم 

 ... ! یه روزم نشد

ولی از انتخاب هامون ... هیچوقت حرف نزده ... از اتفاق اون شب حرف نمیزنه ... هرزه ؟ 

 ... دار شدنم بچه... از زندگی کردنم ... شاکیه 

   

* 

 ... گفتم دست نزن... مسخره بازی در نیار ... ـ ِلنا 

دوباره خودش رو میِکشه تا از روی میز وسط پذیرایی بشقاب شیشه ای رو ... ِلنا میخنده 

 ... دیگه پسرت نمیشم: ساشا نچی میکنه و میگه ... بکشه سمت خودش 

 ... باش: لنا تند عقب میکشه و میگه 

  اون کنترل رو میدی بی زحمت... مامان خانوم : ابرو باال می ندازه و میگه ... خنده ساشا می 

 ...؟

روی اون  آب پارچ و بخوره عسلی به تا مونده کم و نیست حواسش ،  لنا سمت تلویزیون میره

که خودم سکندری می خورم و ساشا تند تر به ... دمر بشه که تند خیز برمی دارم تا نذارمش 
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حتی به عسلی نمی ... لنا مسیرش رو کج می کنه ... ی جنبه و بازوم رو می گیره خودش م

با ابروهای ... پر خشونت ... اما تند دستم رو می کشم .. انگاری زیادی وسواس شدم .. خوره 

 : درهم و صدایی که از خشم می لرزه لب میزنم

 .. ـ با دست زدن به یه هرزه خودت رو نجس نکن

لنا دست و پا می زنه برای ... میرم و لنا رو بغل میگیرم ... محلش نمیدم ...  بهم زل می زنه

... به صدای آیفون محل نمیدم .. زمین نمی ذارمش و سمت راه پله ها می رم ... پایین اومدن 

 ... حتی عقب برنمی گردم

من زل زده  به پایین همون از کردن باز از بعد که رو ساشا بینم می  ...میرسم به آخرین پله 

بی شک خودش فهمیده حرفی که بهم زده اونقدر برام گرون تموم شده ... به این باال رفتنم ... 

 ! بنا کردم... که ساز ناسازگاری گذاشتم 

اونقدر عصبی که ... عصبیه ... قباده ... وقتی به آخرین پله میرسم در ساختمون باز میشه 

 : گهفکر کنم یادش ر فته ساشا رئیسه که می

 ... بگو المصب... ـ بگو کار تو نبوده 

همه ی دیروز : لب میزنه ... سمت قباد برمیگرده ... ساشا با مکث نگاهش رو از من میگیره 

 ! رو پسِر لنا بودم و مریضه پاییز

 ! کار توعه: لب میزنه ... قباد اخم میکنه 

تیر ... که زخم خورده ساشا لبخند کجی می زنه و دست سالمش رو روی بازویی می ذاره 

میده و میگه  نشون رو آشپزخونه دست با  ...میره و روی مبل تک نفره ای میشینه ... خورده 

یه عالمه سبزی بی مزه ی ... دقیقا همونجا داشتم عین بچه ی آدم سوپم رو می خوردم : 

 !بترکونم ؟ رو رضا انبار کردم وقت ِکی...   شناور توی آِب بی نمک

قباد از کالفگی دستی بین موهاش میکشه ... دهنم باز می مونه ... زل میزنه به قباد با تمسخر 

 .. من پله های باال رفته رو پایین میام... 

 ! تیموری شکاره ازت: قباد میگه 

ساشا از کنار تن قباد به من نگاه میکنه و میگه .. چقدر آشناس ... آشناس برام ... تیموری ؟ 

 ... نمی ترسی لو بریم... بی پروا شدی : 

اونقدر احمقه که تو رو بیشتر از خودش دوست : لب میزنه ... سمت من .. قباد عقب برمیگرده 

 ! داره

... لنا خودش رو میِکشه تا زمین بذارمش و من همه ی حواسم به قباِد ... به اولین پله میرسم 



 
 کوثر شاهینی فر: به قلم  "پاییز یخ زده"رمان 

 

1001ROMAN.IR 268 

 

 رمان سایت هزار و یک

اصال کی گفته کاره من بوده  ...اد اخماتو باز کن قب: ساشا پا روی پا می ندازه و خنده رو میگه 

 ... ؟

دیروز دقیقا وقتی که هنوز ... ـ من نگفتم چیکار کردی و تو توضیح دادی دیروز خونه بودی 

 ! چند ساعت از تیر خوردنت نگذشته

 ! من که اعتراف نکردم: ساشا لبخند کج به لب میگه 

 ! قباد ـ فقط به جرمت اضافه میشه

من قاتلم : جواب میده ... حتی تمسخر ... جدی و بی شوخی ... ه این بار ساشا خشک و خیر

 ! وقتی تهش مرگه و قصاص... چه یه وجب آب باالی سرم باشه ، چه صد وجب ... 

سمت ... میکشم سمت خودم ... لنا رو زمین می ذارم و آستین قباد رو میگیرم ... جلو میرم 

 ... تی ؟تو کی هس ...چه خبره ؟ : من برمیگرده و میگم 

دیدی واسه یه جانی مراقب می ذارن دست از پا ... مراقب منه : قباد نچی میکنه و ساشا میگه 

 خطا نکنه

 ... !؟

... داری بدتر گند میزنی : نه به این حرف ساشا و لب میزنه ... نه به من ... قباد محل نمیده 

 نمی خوای زندگی کنی؟

ساعد دست سالمش رو زیر باسن لنا میذاره و ... شه لنا میره تا کنار پای ساشا و ساشا خم می

: لبخند به لب به لنا خیره س و میگه ... یه وری ... اونو می ذاره روپاش ... بلندش میکنه 

 وقتی زندگی یه نفرو گرفتم... دقیقا از سه و خورده ای سال پیش ... من هیچوقت زندگی نکردم 

! ... 

 ... نمی خوای بگی چه خبره ؟: رو به قباد میگم ... قباد عصبی روی مبل کنارش می شینه 

 ! از خودش بپرس: قباد کفری میگه 

 ... از تو می پرسم... ـ من با اون کاری ندارم 

 ... قهر کرده خانوم: ساشا با خنده میگه 

لب ... بی حرف ... قباد با همون اخما سمت ساشا برمیگرده ... بیشتر انگار مسخره م میکنه 

 .. تو پلیسی ؟ :میزنم 

 ... بیشتر شبیه جانیا می مونه: ساشا باز میگه 
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هنوزم نگاه خیره م به قباده که قباد ... چیزی باالتر از قهره .. قهر نیست ... باز نگاش نمیکنم 

 : کالفه صداشو باال میبره 

گیر ... می خوام نذارم غرق بشه تو این لجنی که حقش نیست ... من می خوام کمکش کنم ـ 

 ... کو مدرک ؟... کو آلت قتاله ؟   ...داده اون بی پدرو کشته 

من می  ...آلت قتاله ؟ ... لعنتی یادت بیار ... تیموری ... تیموری .. اون پلیسه  ...ماتم می بره 

اونقدر رنگم می پره که قباد  .. الل میشم... اونم می دونم کجاست  ...مدرک ؟ ... دونم کجاست 

 خوبی پاییز ؟: از جا بلند میشه و میگه 

 ... صداتو باال میبری بعد می پرسی خوبه ؟: ساشا عصبی میگه 

 ! فعال که تو خار شدی تو چشمش نمی خواد تو رو ببینه: قباد لجباز جواب میده 

 ... ـ غلط کرده با تو

 ! اون نکشته.. دروغ میگه .. د : فقط لب میزنم ... هیچی نمی گم ... هنم رو قورت می دم آب د

 ... قهر بمون... مگه قهر نیستی ؟ : ساشا پوزخند صدا داری می زنه و میگه ... احمق میشم 

اخم  ...روی گونه هام .. چشمام رو اشک پر کرده ولی نمی ذارم بریزه ... سمتش برمیگردم 

 ... چون هرزه م نباید نگرا... چیه ؟ : میگم  میکنم و

وگرنه ... یه واکنش غریزی ... من نیم قدم عقب میرم ... لنا نق می زنه .. ساشا تند بلند میشه 

قبادی که ... بدش اومده جلو قباد اینو گفتم ... از عصبانیت سرخ میشه ! ... تا حاال منو نزده 

و جلوی ساشا میکشه تا از حمله ی احتمالی اون جا می خوره و خودش ر... جا می خوره 

 : ساشایی که میگه... جلوگیری کنه 

م ؟  ... ـ الل میشی یا خودم زبونت رو بِبُر 

 ... ـ میرم از اینجا

 ... آره ؟... رو دادم بهت ... تو گوه می خوری : صداشو بلند تر میکنه 

 ... بسه... قباد ـ هیس 

 ... اصال تو غلط کردی که سر من داد میزنی... خود میکنی تو بی: منم صدامو بلند میکنم 

 ... بگیر بچه رو: ساشا چشم درشت میکنه و لنای تو بغلش رو هل میده سمت قباد و میگه 

از اشکای من که حاال ُسر خوردن و چقدر بدم میاد از این جور وقتا که ... لنا گریه ش میگیره 

تو ... یه چیزی گفت : قباد لنا رو نمیگیره و میگه ... لوس میشم .. بچه میشم ... ضعیف میشم 
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 ... بیـ

 ... به من... به من می گه هرزه .. با نفرت گفتم ... از ته دلم گفتم : جیغ میزنم 

تو اینجا چه گوهی ( رو به قباد ... ) خفه شو میگم : ساشا کالفه لنا رو زمین می ذاره و میگه 

 ... ها ؟... می خوری دقیقا ؟ 

...  میگیرم بغل رو لنا و میشم رد قباد  من از کنار... بدش اومده ... ختشه جلو قباد بگم س

 ... میاد دنبالم ساشا...  ها پله سمت میرم

 ... به قرآن هوار شم سرت بد میشه... ـ پاییز منو سگ نکن 

تند عقب برمی گردم و بازوی تیره خورده ش به نرده ی راه ... روی پله ها آرنجم رو میگیره 

... حالم ازت به هم می خوره پاییز ... قلبم مچاله میشه ... پله می خوره و چهره ش لوچ میشه 

از این عشق مزخرفی که همه ی زندگیت  ....حالم به هم می خوره از این نفرت انگیر بودنت 

   ... پاش گذاشتیرو 

 ... ها ؟... کدوم گوری داری بری ؟ : ساشا عصبی میگه 

 ... ـ به تو ربطی نداره

 .... دلت کتک می خواد: دندون قروچه ای میکنه و میگه 

... من اما قصد آروم شدن ندارم ... می خواد مانع درگیری بشه .... قبادم تند از پله ها باال میاد 

هرزه شدنی که ساشا به خیکم بسته و شاید اگه کسی جز ... هنوزم کفری ام از این هرزه شدن 

 ...ساشا بهم می گفت اینقدر بهم بر نمی خورد 

 ... همونجایی که هرزه ها میر  ... خیابون : م لب میزن... دست می ذارم روی نقطه ضعفش 

جونش  به میکنه تزریق درد که  همون دستی... دست سالمش بند بازومه و دست دیگه ش رو 

اونقدر محکم که حس میکنم لپم ... محکم فشار میده ... ، تند و بی وقفه بلند میکنه تا چونه م 

از .. .لنا ضعف میکنه از جیغ ... دونم بریده می ... از داخل به دندونم گیر میکنه و می سوزه 

 ... گریه

لبام لوچ خوردن از این محکم نگه داشتن و دست ... قباد تند جلو میاد ... ساشا محل نمیده 

 ...  همون مچی که چونه م رو قفل کرده... آزادم رو بند مچ دستش می کنم 

 ... یه بار دیگه بگو... یه بار : دندوناش رو روی هم فشار میده و لب میزنه 

دریغ از یه کم مالیم تر ... اما دریغ از یه کم فاصله ... قباد دستش رو میگیره و عقب میکشه 

حتی سرم رو عقب میکشم تا ولم کنه و ... دردم اومده ... ترسیدم ... کوتاه اومدن ... گرفتن 
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 ... نمی تونم حرف بزنم... ولم نمیکنه 

 ... مون دستش رو میگیره تا از دهن من دورش کنهلنا با دستای کوچیکش ساعد ه

... بی پلک بهم زل زده ... عصبانیت ... ساشا از مردمک چشماش تا چشمام خشم راهی میکنه 

مخصوصا وقتی ابروهای شکسته ش روی اونا سایه بندازن و موهای .. چشماش ترسناکن 

 ! آشفته ش تا پیشونیش اومده باشن

 ... فکش شکست المصب: قباد میگه ... بازم ...  این بار صدای آیفون میاد

با همون  ...لنا با یکی از دستاش رو روی گردن ساشا می ذاره که ساشا تند به لنا نگاه میکنه 

 ... ف ک م ِگز ِگز می کنه ...لنا گریه ش شدید تر میشه و ساشا چونه م رو ول میکنه ... چشما 

بی لنا هر درکی : همزمان میگه ... ه از پله ها پایین ساشا چنگ می زنه لنا رو تو بغلم و میر

 .. خواستی بری برو

لنایی که داره تالش می کنه تا از ساشا خودش ... خودش می دونه بی لنا نمیرم ... اذیتم میکنه 

 ... ترسیده ازش... رو جدا کنه 

باس یه ... مادرته  همه ی این ِکرم ریزیا از... کاری به تو ندارم : ساشا با صدای بلند میگه 

 ! بار ِجر بدم لباشو تا نرینه تو مخم

 ... به بچه اینا رو نمیگن: میره تا آیفون و همزمان میگه ... قباد نچی می کنه 

 ...   تو خفه: ساشا تیز نگاهش میکنه 

 ... بله ؟: قباد نفس عمیقی میکشه و گوشی آیفون رو برمی داره 

حتی ازم معذرت خواهی نمیکنه چون باورش شده بد ... گرفته گریه م ... من روی پله می شینم 

 ... االن انگاری طلبکار شدم... حقم این نیست ... کردم 

 ... ـ بفرمایید

 ... ! پیکه: گوشی رو می ذاره و رو به ساشا میگه 

لنا از گریه ی زیاد به هق هق ... همین موقع صدای گوشیش بلند میشه ... ساشا محلش نمیده 

قباد ... حتی نای بلند شدن ندارم و خونی که تو دهنم جمع شده حالم رو به هم میزنه ... ده افتا

 گفت می ذاره جلوی در بسته رو: همزمان میگه ... میره سمت ساشا و لنا رو از بغلش میگیره 

... 

نمی دونم پشت خطی چی بهش میگه که ساشا عین ... ساشا تماس گوشیش رو وصل میکنه 

جوری که قباد به واهمه ... با همین لباسا ... با همین ظاهر ... بلند میشه و می دوه  برق از جا
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من پر میشم از دلشوره و با عجله ... خودش دنبالش میدوه ... می افته و لنا رو زمین می ذاره 

 ! لنا رو چنگ می زنم تو بغلم و دنبالشون بیرون میرم از خونه... از پله ها پایین میام 

 ... چه خبر شده ؟... چی شده ؟ ... دو سه تا پله پایین تر ... جلو میرم ... غ بازه در با

جعبه ی کوچیک قهوه ای رنگ رو از روی زمین برمی ... ساشا با ظاهر آشفته ای میاد تو 

 ... چی گفت بهت مگه ؟: داره و قباد میگه 

 ... بی ناموس... ساشا ـ بسته رو خودش آورده 

 ... بهت ؟ـ میگم چی گفت 

 ... من از خواد می باج...  بدی باج باس رو دومی...  دادم مفت رو اولی  ـ میگه

 ... نمی فهمم چرا این یارو رو جدی نمیگیری: قباد چنگ میزنه جعبه رو از دستش و میگه 

 ... جدیش بگیرم ؟... ساشا ـ هر خری می تونه باشه 

کردی واستاده دم در بری بگیریش که جنگی فک : قباد میگه ... اونو ... من می شناسمش 

 !پریدی ؟

 ... ـ اون پیکه بی وجود باالخره باس از یه جایی این جعبه رو تحویل گرفته باشه یا نه ؟

 رو جعبه قباد...  دنبالش رم می  ...زودتر از ساشا رد میشم ... قباد از کنارم رد میشه تا خونه 

 ! اینه:  میده نشون فلش یه و میکنه باز

بدونم کیه و دستم بهش برسه دق دلی امروز رو خالی نکنم سرش ... : ساشا پوزخند میزنه 

 ! ساشا نیستم

اولین بارش ... فیلمت کرده اسکل : قباد میره تا تلویزیون و ساشا خونسرد روی مبل میشینه 

 ! نیست فلش خالی میده

لنا آروم تر با هق هقای ... دم تی وی رو روشن میکنه و من سر پا ایستا.. قباد محلش نمیده 

 ... ریزش سرش رو روی شونه م گذاشته

ی و ساشا با همون خونسردیش تکیه به مبل نشسته تا وقتی که یه قباد میره رو قسمت یو اس ب

من کنار همون مبل ... تکیه ش رو از مبل میگیره ... فیلم تنها محتوای فلش روی صفحه میاد 

 ! اد سر پا و کنترل به دست دکمه ی پِِلی رو می زنهقب... بچه به بغل ایستادم 

دمبل های روی زمین ... توپ های پراکنده روی صفحه ی سبزش ... میز بیلیارد ... یخ میکنم 

ساشا تند بلند میشه و لنا رو میگیره ازم ... تاب می خورم ... مونده و تردمیل گوشه ی سالن 

نقدر که فقط لنا رو زمین می ذاره و باز زل میزنه او... جا خورده .. خودش مات برده س ... 
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 ... صفحه

یونس  ...زمین سرامیکی که لکه های خون پخش شده ... حاال هرسه سرپاییم ... لنا آروم تره 

 ... سری که خم شده... تکیه به دیواری که دستش رو روی شکمش گذاشته 

... اگه صد سالم بگذره یادم نمیره یعنی ... من اونجا رو یادمه ... هیچکس توی فیلم نیست 

 حتی با قرص خواب... اونجایی که از اون به بعد شده کابوس اکثر شبایی که می خوام بخوابم 

... 

جایی که خون خشک شده ی ... سمت دیگه ی سالن بیشتر به چشمم میاد  ... دستام می لرزن

 ! نه من با ساشاسیعنی بعد از رفت... بکارتم روی سرامیکاش مونده و من نیستم 

... نفس میکشه ... ولی تکون می خوره ... ولی ... هیچکس نیست جز یونسی که سرش پایینه 

 ... زنده س ؟... ساشا نیم قدم جلو میره 

جایی که یه ... هر سه مون میخکوب صفحه ی مستطیلی و بزرگه ال سی دی رو به روشدیم 

با شلوار ... ک باریک و برق انداخته ای پاشه یکی که کفش های نو... نفر میاد تا توی سالن 

کسی ... دکمه های باز مونده و زیر پوش سفید ... خونی ... پیراهن سفید قرمز ... سیاه رنگ 

 ! که چهره ش تاره

من  ... ! تا از دکمه های سیاه رنگ پیراهنش نیستن 2... ولی من می شناسمش ... تاره ولی 

طوری که ... رمق از پاهام میره ... وقتی جیغ میکشیدم ... کردم وقتی تقال می... پاره ش کردم 

 ... بعد از شماس: قباد میگه  ... دستم رو به مبل تکیه میدم... انگاری خواب رفتن 

... تصور ساشا از هامون هیچوقت این شکلی نیست ... صورتش تاره  ... ساشا ساکت مونده

 ... د می ُمرده هامون بوده نه یونسدرواقع هیچوقت فکر نمیکنه اون کسی که بای

همون بطری شکسته ی لعنتی رو دستش میگیره ... هیچوقت فکر نمیکنه و هامون خم میشه  

آستینای تا زده تا آرنجش و ... سر پا ایستاده و نیم رخش سمت دوربینه ... میره تا یونس  ...

  .…  جای ناخنای منه... خراش های زخم شده 

شده ی اون شبی که سه تاش توی سالن ، وقتی داشتم چنگ میزدم بدنش رو ناخن های کاشته 

 ... از دستم کنده شده بودن

یکی ... یـِ  : قباد پر هیجان میگه... شناختمش ... مثل روز برام روشنه که اون آدم هامونه 

 ... المصب یکی دیگه هم بوده... دیگه ام بوده 

می  خون و میکنه ای سرفه تکون این از یونس...  میگیرهه ش رو هامون میره تا یونس و یق

ش یقه ی با دست هامون...  نکشته اونو ساشا! ...   زنده... ولی زنده س ... پاشه از دهنش 

همون جایی که اول ساشا نگهش داشته و با شتاب انتهاش رو  ادقیق... یونس رو میگیره 
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 ... ! قلبش به نزدیک جایی  دوباره فرو میکنه

تند ... قلبم تند می کوبه ... سمتم برمی گردن  هر دو شون... زمین می خورم .... .بار  فقط یه

یاد اون روز از ... وحشت میکنم  ... دستام می لرزن... تپش های مرتب اما محکم ... تند .. 

 ... ریشه نابودم می کنه

به قبول هرچی گفتن  ...به فالکتم ... به حذف ساشا و زندون رفتنش ... فکر به بازی خوردنم 

تکونم میده .. صورتم رو بین دستاش میگیره ... ساشا تند می دوه سمتم ... نفسم باال نمیاد ... 

 ... صداش از جایی که انتهایی ترین انتهای چاه باشه به گوشم میرسه.. 

 اینو از رگ های برجسته ی... یه صدای خفه در حالی که من حس میکنم ساشا داره داد میزنه 

 ... می بینم... گردنش می فهمم 

 ! تموم شده المصب... هیچی نیست ... پاییز حواست هست ؟ ... ـ پاییز 

نفسم میره و ! ... قبادم پلیسه .. ساشا هست ولی خم میشه تو صورتم ... قبادی که خم میشه 

 ! پلک هام روی همدیگه میفتن

 

* 

 

... مادر لنا  ...زن هامون شدم ... ساشا زندون افتاد ... ثروتم رو از دست دادم ... بازی خوردم 

قبول کرده بودم تا ساشا رو به جرم قتل ... یه دختر بیچاره ای که با قرص اعصاب سرپاست 

ل از اولشم ساشا قات! .. زندون نندازن ، به جرم قتل اعدام نکنن ، به جرمی که مرتکب نشده 

 ! ازاولشم رو دست خورده بودم... نبود 

ساشا بهم گفته ... هرزه ؟ ... چشمام رو باز نمیکنم  ... چند دقیقه ای میشه... به هوش اومدم 

می دونه سه سال قفل کردن در اتاقم هر روز و ترس از اومدن هامون توی اتاق یعنی ... بود 

 ... اشا هم دلخورمراستش از س.. احتماال هیچوقت نمی فهمه  ... چی ؟

: صدای ساشا رو میشنوم ... قطره اشکم از گوشه ی چشمم ُسر می خوره از شقیقه م رد میشه 

 ... نمیشه اون شُب پاک کنی از ذهنت ؟

 ..صدای ساشا از سمت راستم میاد و من به پهلو می چرخم ... صورتم از گریه جمع میشه 

 ... پاییز: باز میگه ... م هیچی نمیگ.. پشتم به اون مونده ... سمت چپ 

صدای ... صدای باز شدن در اتاق رو می شنوم ... من یا ساشا ؟ ... کی بیشتر ؟ ... فدا شدیم 
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 : قبادی که میگه

 ... فتح هللا ماشین فرستاده... باید بری ... ـ وقت جلسه س 

 ... بگو کنسله: میگه .. ساشا از جا بلند میشه 

 ... ـ من حواسم بهش هسـ

 ... ! خودم هستمـ 

 ! برو از اینجا: صدام خش داره و لب میزنم 

بعد میگه چرا حمله ... ببین حالشو .... ببین خودش تنش می خاره ... ببینش : جوش میاره 

الکردار من حاله االنشم که میبینم میگم کاش ... چرا سفره کردم شکم یونس رو ؟ ... کردم ؟ 

 ... خودم کشته بودم اون بی ناموس رو

 ... بدتر میشه... نری فتح هللا میاد اینجا ... برو و توی جلسه باش ... ـ خراب نکن همه چیزو 

 ! حواست به اون یکی هم باشه: ساشا لب میزنه 

 ! تو برو... قباد ـ خوابیده بچه 

تخت رو دور  ... صدای پای قباد رو می شنوم... در اتاق باز و بسته میشه و ساشا بیرون میره 

 ... خوبی ؟ : .. پا مونده و نگاهم میکنه رس... تا رسیدنش کنارم ... نه میز

میشینه روی صندلی کنار تختم و زل .. مچاله شدم ... توی خودم جمع شدم ... جوابشو نمیدم 

 : لب میزنه... میزنه بهم 

گردنش تو تجاوز رو انداختی ... ـ ساشا میگه وقتی صابر و هامون شاکی نبودن از مرگ یونس 

 ! تا از سرش خالص بشی و بعدا فهمیدی هیشکی قِد اون دوستت نداره و حاال پشیمونی

... از ساشا رفع اتهام میشه ... پیدا میکنم قاتلو : باز میگه ... خیسه خیس ... صورتم خیسه 

 .. بعدش کاری میـ

 ... ـ می شناسمش

دوباره  : لب میزنه.... ل میزنه بهم ز... اخم مالیمی میکنه .... حرفش رو نیمه رها میکنه 

با پولی ... گفته به شرطی فیلم اصلی رو می فرسته که راهیش کنیم از کشور بره ... زنگ زده 

 ... که بشـ

 ! ـ قاتلو
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... قباد بهم زل میزنه ... میشینم روی تخت ... از جا بلند میشم ... قباد این بار جا میخوره 

 ! ساشا اونو میُکشه: میگم  بینیم رو باال میکشم و... منتظر 

 ... نمی ذارم: تند میگه 

خودشم .... نگاهم پر از تمسخره ... کی می تونه جلوی ساشا رو بگیره ؟ ... مزخرف میگه 

 : می فهمه که با میگه

 ... خوبه ؟... یه کاری میکنیم نفهمه .. ـ یه 

 ... یگه اعدام نمیشه ؟ساشا د: میگم ... رو قورت میدم  آب دهنم

جنس ها و محموله هایی هم که خریده ... یونس رو نکشته ... هیچ خالفی نکرده : تند میگه 

مدارک کافی برای رضا  ... داره توی حل پرونده کمک می کنه... نفروخته ... ضبط آگاهی شده 

اون نه تنها متهم نیست ، بلکه یه شهروند نمونه س که داره ... هدف چنگیزه .. و صابر هست 

 .... باند بزرگ قاچاق رو منحل میکنهیه 

جوری توضیح دادم که باورت بشه خطری براش کمین : لب میزنه .. نگاه خیره م رو می بینه 

 ! اصال همه چیز درست میشه و زندگی می کنین... زنده می مونه .. نکرده و سالم می مونه 

بعد از این ... منو ساشا ؟ ... م ؟ زندگی می کنی... میزنم  پوزخند دلم تو  به جمله ای که میگه ،

قول : بینیم رو باال میکشم و میگم ! همینقدر درست ... کاش همه چیز همینقدر راحت بود ... ؟ 

 ... بده به ساشا نگی

به شرفم قسم به ساشا ... میبرمت جایی که ساشا نباشه ... بپوش : میگه ... تند بلند میشه 

 ! هیچی نمیگم

... اونقدر گریه کرده که خوابه ... لنا رو بغلش میگیره ... میکنه آماده شم هول هولکی کمکم 

تا قبل از ... قباد تند کارا رو می کنه تا بریم ... بیدار نمیشه از این جا به جایی ... بیهوشه 

راستش بدم نمیاد از خونه ی ... کجاشو نمی دونم  ... برگشتن ساشا بریم و من اعتراف کنم

اونقدر دلخور که نخوام باز ... گفته بودم قبال ، قِد یه دنیا دلخورم ازش ...  ساشا هم برم

وقتی فکر میکنه من یه آدم ... حتی وقتی این همه دوسم داره ! ... ببینمش و باز خام بشم 

 ... عوضی ام و باز دوسم داره

سه طبقه می وقتی رو به روی یه خونه ی ... حتی یه کلمه ... تو ماشین قباد حرف نمیزنه 

لبخند به لب ... ترس سرازیر میشه تو جونم و سمت قباد برمیگردم ... دروغ چرا ؟ ... رسیم 

 ! تنها نیستیم.. نترس : میگه 

خودش زودترپیاده ... فهمیده و این طوری میگه ... اونقدر شعور داره که بفهمه از چی ترسیدم 
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 ... ه در ساختمون باز میش... میشه و زنگ رو فشار میده 

سری بیرون  یه خانوم با چادر گل گلی درو باز میکنه و نمی دونم به همدیگه چی میگن که زن

 ... یدن من لبخند مالیمی میزنه و بیرون میاداز خونه میکشه و با د

یه زن از دیدن یه زن آروم بشه و فکر کنه ... این خودش یه بازی روانکاوانه س ... یه زن 

لنا هنوزم ... همین فکرو میکنم که در ماشین رو باز میکنم و پیاده میشم محل امنه و من واقعا 

خیلی خوش : دختر جوونی که لبخند به لب میگه ... خوابه و سرش روی شونه م مونده 

 ! اومدین

سری تکون میدم و دختر دستی ... انگار که یه آشنا رو دیده باشه ... خوشرو برخورد می کنه 

 : راه می افتیم و همزمان میگه... الیم سمت خونه هلم میده روی کمرم می ذاره و م

 ... ـ شیوام عزیزم

صدای ...از راه رو می گذریم و در یکی از واحد ها بازه .. کنار می ایسته و اول من داخل میرم 

 : دختر رو می شنوم که به قباد میگه 

 .. ـ تعقیبتون نکردن ؟ 

 ! مغزش به منو پاییز نمی رسه . ..ـ فتح هللا برای ساشا به پا گذاشته 

یه دختر دیگه ... منو سمت همون واحد هدایت میکنه  ! ... گیج و گنگ به اطرافم نگاه میکنم 

با مانتوی مشکی و مقنعه ی سبز گلی که هدفون های بزرگش رو از روی گوشاش برداشته و 

 ... سالم: شیوا میگه یه دستش رو به در تیکه داده و خوشرو تر از ... دور گردنش گذاشته 

 ! خیلی خوش اومدی

 ... برو تو: قباد با دست داخل رو نشون میده و میگه 

مرد میانسالی که روی مبل ها نشسته و با دیدنم بلند ... جرات به خرج میدم و از در رد میشم 

یادم ... یادم میاد ! ؟تیموری  ! .... آشناس ، همون نگاه خیره ، همون چشمای مچگیر  ..میشه 

 : لبخند کجی میزنه و میگه.. خودشم می فهمه .. میاد و با دیدنش جا می خورم 

 ! ـ مشتاق دیدا ر

!! جمله ش شبیه اینه که بگه باز به هم رسیدیم ! ... ول من اصال مشتاق دیدار نبودم ... ولی 

هدایت دختر بازوم رو میگیره و سمت یکی از مبل ها .. حرفی نمیزنم ... هیچی نمیگم ... 

 .... زحمت چای رو می کشی ؟... شیوا : میکنه و میگه 

 ! چشم: شیوا میگه 

میشه بهش گفت محل ... فقط مبل ها هستن و حتی فرش هم ندارن ... خونه ای که زیادی خالیه 
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دختر کوسن کم قطری رو روی مبل میذاره و ... مخفی ای که جور کردن برای مخفی موندن 

 !بذاری بخوابه ؟ می خوای بچه رو: میگه 

اصال انگار نه انگار ... خواب هفت خان می بینه ها : قباد روی مبل کناریم می شینه و میگه 

 ! بیدار نمیشه... 

دختر لبه های لباس لنا رو که باال رفته درست میکنه و .. خم میشم و لنا رو می ذارم روی مبل 

استکان چای داخل میاد و اونو روی میز شیوا با ... لبخند به لب روی یکی از مبل ها میشینه 

 ... می ذاره

 ... می خوای یه کلمه حرف بزنی ؟... دارم نگران میشم : تیموری بهم زل میزنه و میگه 

همه شون به من نگاه میکنن و شیوا روی دسته ی مبلی که اون ... سکوت اتاق رو می گیره 

 ! دختر نشسته جا می گیره و اونم منتظره

 .. ـ سـ

ساشا بفهمه خونه .. ترس و شوک هر دو بهم وارد شده ... ام گرفته و به سرفه می افتم صد

اصال اومدم اینجا تا ... دیگه از هیچی ... از چی می ترسی ؟ .. بشه ... نیستم شر میشه 

 ... اعتراف کنم شاید تموم بشه

 ... پاییز: تیموری باز میگه 

 ... قباد میگه به ساشا نمیگین: لب میزنم 

 ... ـ درست میگه

 ... اونو آزاد میکنین ؟.. ـ او 

هیچ  ...کمکی هم بکنه از لطف خودشه ... اگر کاری هم بکنه ... از االن به بعد ... ـ اون آزاده 

 ! ضا هم کار اون نبودهرانبار ... جرمی مرتکب نشده 

یکنین دروغ میگم چرا حس میکنم فکر م... خونه بوده : نگاهش کش میاد تا قباد و قباد میگه 

 !؟

با نگاه بی حالتی که انگار نه انگار امروز من ... سمت من برمیگرده .. منم به قباد نگاه میکنم 

 ... داره ازش حمایت میکنه ؟.. اعترافش رو دیدم ... دعوای اونو با ساشا دیدم 

 ... تیموری ـ قاتل رو می شناسی ؟

از همین چند ساعت ... پر از اضطراب ... م صاف سرجام نشست... دستامو به هم گره میزنم 

که ته دلم آشوبه ... که ترسیدم ... پیش بعد از دیدن فیلم همه چیز بازم یادم اومده که تب کردم 
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 :  لبام رو با زبونم تر میکنم و میگم... 

 ! هامونه... ـ ها 

 : میگه تیموری ... منتظرن ... دخترا ساکتن .. قباد زل میزنه ... تیموری اخم میکنه 

 ... صورتش تاره... ازکجا می دونی ؟ ـ 

 ... دستاش زخمن... دستاش ... لباساش ... ـ لـِ 

 ... تیموری ـ لباساش خونیه

 ! خونه منه.. خو : بغض کرده میگم 

 ... خونه تو ؟: بی طاقت میگه  شکل قبادی که... تیموری جا می خوره 

همونی که سجاد ... همون قوز خفیف از اون شب به بعدش ... دستم رو روی بینیم میگیرم 

 ... سجاد زده بود... بینیم شکسته بود :  ممیگ... شکسته 

زمینم  ...جز خون بینیم وقتی پیراهنش رو درآورده ... روم نمیشه بگم سرامیک ها خونی بودن 

 ... دستاش چرا ؟: تیموری دقیق تر سوال میکنه ! ... ه خونی بود

دا .. وقتی داشت ... وقتی ... من دکمه های پیراهنش رو پاره کردم ... من ... ـ من چنگ زدم 

 .. داشت.. 

 ... کار هامون بود ؟: لب میزنه .. خم شده سمتم .. شیواس ... دستی روی دستم قرار میگیره 

اصال همین  ...جز این کاری بلد نیستم .. گریه م رو از سر میگیرم .. .اون فهمیده حرفم رو ؟ 

اگه رضا تهدیدم نمیکرد از اول می اومدم و می ... که اومدم تا تعریف کنمم از شهامتیه که دارم 

بیاد و اعتراف کنه و مجرم رو ... کاری که هر دختری که بهش تجاوز میشه باید بکنه ... گفتم 

 ! ملش رو ببینهلو بده تا سزای ع

یکی جلوم رو .. رضا فرستاده بودش پی کار ... ساشا رفته بود ... رفتم توی پارکینگ ... ـ ر  

کوبید توی .. کو ... وقتی منو برده بود دست و پا زدم ... دوست یونس  .. سجاد بود... گرفت 

هامون دوستمون  .. ها. .هامون اومد ... تا وقتی رفتیم باغ و یونس اونجا بود ... تا   ...دهنم 

از اولش ... منو می خواست  ...با هم بزرگ شده بودیم .. منو ساشا و اون با ... ماها ... بود 

 ... از.. از ... 

خیلی وقت ها با خودم فکر .... خیییلی ....خیلی سختمه ... ساکت میشم ... دستام یخ میکنن 

ا زندگی می کردم و لنا برای ساشا بود و کردم اگه هامون اینکارو نمی کرد احتماال با ساش

چرا همین کثیف .. با هم خوش می گذروندیم .. هامون زن می گرفت و با هم رفت و آمد داشتیم 



 
 کوثر شاهینی فر: به قلم  "پاییز یخ زده"رمان 

 

1001ROMAN.IR 281 

 

 رمان سایت هزار و یک

 ! تا بخوان اون چیزی بشه که دلشون میخواد... بازی کردن برای همه راحت تره 

دوربینای پارکینگ رو تا وقتی ... بعدش اون اتفاق افتاد .. بعد ... ـ هامون بیرونشون کرد 

وقتی ساشا چک کرده  ... ساشا ماشین یونس رو ببینه که منو آورده اینجا از کار ننداخته بودن

 ! اون روز رضا به شما گفت فیلمی گرفته نشده... بود و جامو پیدا کرده بود پاکش کردن 

ونسه رفته بودن فیلم رو پاک ا فهمید اون ماشین برای یشاسبعد از اینکه ... دروغ گفته بود ...

فقط فکر کرد ... سجاد یه کاله سرش بود ، ساشا نمی تونست چهره ش رو ببینه ... کرده بودن 

ساشا خودش ، خودشو لو داد ، مامان زنگ زده بود بهش و ساشا جای خودش ! یونس بوده 

 ... دروغ گفتم ... من نبودم... رو گفت ، گفت تو باغیم 

 !ـ چرا ؟

... پاک میکنم اشکامو ... من با پشت دست روی گونه هام میکشم ... ازم می پرسه  تیموری

 : میگم

... اون مدارک رو قایم میکنه تا قتل گردنش نیفته .. ـ گفت تجاوز رو بندازم گردن ساشا ، اون 

گفت تو میگی کار ساشا بوده و ازش شکایت نمیکنی ، اونام بابت جنبه ی عمومی جرم می 

ساشا رو اون روز ... همینم شد .. راستم میگفت ...  چند وقت فقط  قدِ .. کم ... ندون دازنش زن

ری کردم  گفتم قتل یونس رو گردن بگیر ... حرصش دادم ... ساشا آدمه زور شنیدن نیست ... ج 

من ساشا رو از خودم بیشتر می شناسم ، بهتر می ... من .. و بمیر تا من راحت زندگی کنم 

یعنی ما ! که خودش یونس رو کشته ... لج کرد با من که نگفت کار خودش بوده  ...شناسم 

 ! فکر میکردیم اون کشته

... من راضی بودم اذیت بشم فقط زنده باشه ... من ... می خواست بیاد بیرون تا منو اذیت کنه 

 ... فقط ن میره

سینه سرجاش تکیه تیموری دست به ... صدام خش بر می داره و حرف زدن سخت میشه برام 

 : میده و میگه

رضا صاحب ثروتت شد و شر ساشا رو کم کرد ، هامونم به دختری ... ـ با هامون زندگی کردی 

که می خواست رسید و مدارکی هم که هیچوقت وجود نداشت کتمان شد و ساشا قاتل نشد ، شد 

 ! یه متجاوز که هیچ شاکی نداشت پرونده ش

شکل یه آدمی ام که درد و ... زن دونسته هام به سنگینی سابق نیست و... بینیم رو باال میکشم 

 ! چقدر بیچاره به نظر می رسم... ساکت تر ! دل کردن آرومترش کرده 

ساشا تجاوز رو گردن گرفت تا وقتی میاد بیرون تو رو بگیره و حرف و : شیوا لب میزنه 

خاطر اعدام نشدنش با متجاوزت  حدیثی برای تو نباشه و این راز باشه بین شما ، توام به
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 ... زندگی کردی

 ! چه عشق ترسناکی: لبخند کجی میزنه و میگه 

 : تیموری با همون چهره ی متفکر و نگاهه خیره به من لب میزنه

 ! فقط معامله کرد... ـ ساشا نزد زیر آدم کشتنش 

 ! پسره ی نسناس: گیج و گنگ نگاهش میکنم که لبخند به لب میگه 

لب ... نمیارم از حرفاش که گوشی قباد زنگ می خوره و به صفحه ش نگاه میکنه سر در 

 ! ساشاس: میزنه 

 ... من... به خدا منم می میرم ... به خدا ... اون بفهمه هامون رو میکشه : تند میگم 

قرار نیست کسی ... ما حلش میکنم : تیموری دستش رو به نشونه ی سکوت باال میاره و میگه 

 ! ا بگهبه ساش

کجا ... ععع میگم حضرت عباسی با منه ... با منه ... نه ... الو : قباد تماس رو وصل میکنه 

 ... گوشی گوشی... ِلنا هم هست ... بره آخه ؟ 

با ابروهای باال ... گوشیش رو سمت من میگیره که نیم تنه م رو عقب میکشم و نمیگیرمش 

 ! ف نمیزنمباهاش حر: انداخته نگاهم میکنه که میگم 

چیزی نمیگه و این بار تلفن به دست بیرون میره ... دعوامون ر ودیده ... قباد میفهمه دلخوریم 

 : نگاهم به در خونه ثابت مونده که تیموری حواسم رو پرت میکنه! از خونه 

 ! ـ باید از اول می گفتی

 ... اگه واقعا مدرک داشت چی ؟... اگه : سمتش برمیگردم و میگم 

 ... ساشا عجوله! هرکسی باید تاوان کاری که کرده رو بده ـ 

!  بده رضایت بود محال...  بود کرده بزرگ  یونس رو عموش یعنی صابر... اعدام میشد ـ 

 ... س کاسه یه تو دستشون رضا و صابر

 ... ـ بابت اموالت

.. بابامم کثیفه  ... بابامپوله ... پولشون کثیفه ... هیچی نمی خوام ... نمی خوامش : تند میگم 

ساشا هم زنده ... سا ! کسی نباشه  ... بریم... من فقط می خوام با دخترم و مادرم دور باشیم 

 ! باشه
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 ... اذیت نکن مامان... ـ ِلنا 

 ... گ شنگه: و میگه  نخم میشه برای دست روی دنده گذاشتدوباره 

 ! خودت قشنگی خوشگله: ه لب میگه منظورش سر دنده ی طالیی رنگه و قباد لبخند ب

 ! بذار حال کنه... ولش کن : لنا می خنده و قباد لب میزنه 

 ! حیثیت نمی ذاره برامون االن: لنا ور میره با سر دنده و من نگاهم به لنا مونده که قباد میگه 

 ! می خوام از خونه ش برم: م گمی دونم منظورش ساشاس و می

لوسم شاید  .. مهر هرزگی خوردن از ساشا برام گرون تموم شده... ه نیم نگاهی به من می نداز

 : قباد میگه... من بدم .. ولی دلم ساشایی رو می خواد که گفته من هرزه م ... ولی ... 

ـ برای اون شکل کسی هستی که همه ی عمرت رو وانمود کردی دوسش داری و یه شب گند 

توقع ... اون همه مدت آروم بودی ، رام بودی زدی به همه چی و گفتی از ترست بوده که 

 ... !چون به همچین آدمی گفته هرزه ناراحتی ؟... عشق داری ؟ 

حاال شبیه کسی ام که همه ی دنیا به ... فقط برام شکِل همه س : بغضم و قورت میدم و میگم 

 ! چشم هرزه نگاهش میکنن

 ! ق آدم بشهکاش یکی اینطوری عاش: قباد لبخند کجی میزنه و میگه 

اینکه یکی رو بیشتر از خودت ! ... نابودت میکنه : سر بلند میکنم و خیره به نیمرخش میگم 

 ! نابودت میکنه... دوست داشته باشی 

: لنا به بغل میرم به اتاقم و میگم ... ساشا خونه نیست ... دیگه چیزی نمیگیم تا وقتی برسیم 

 ... خونه نیست

خونه و فهمیده خونه  زنگ زده ... میاد ... شرکته : م اتاق میشنوصدای قباد رو بیرون از 

 ! نیستی

دخترکم  ... مپتو رو روی اون مرتب میکن... به شام لنا رو میدم و میخوا... چیزی نمیگم 

... اما امروز یه جور عجیبی خوشحالم ... عصبی بودنمون رو ... امروزم دعوای ما رو دیده 
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 ... یه جور که نشه وصفش کرد

از  ..من همون شب تباه شدم .. قصاص نمیشه ... زندون نمیره ... پاکه ... ساشا قاتل نیست 

دیوانه س مگه منو  ...نمی خواد ... اگه حاال منو نخواد چی ؟ ... طرفی پر میشم از دلواپسی 

رو دلت  شوقتی یه جوون همه چیز تمومه بی جنایتیه که ظاهر... وقتی سارا هست ... بخواد ؟ 

 ! می لرزونه

 ... ـ کجاس ؟

 ... ساشا... چته ؟ ... چی شده ؟ : صدای قباد که میگه ... صدای کوبیده شدن در میاد 

دلم ... خشونت نبینه  ... لنا بیدار نشه.. تند بلند میشم ... عصبیه .. شاکیه ... صدای تند دویدن 

در اتاق رو می بندم و ... شکل سیر و سرکه می جوشه برای دخترم و بیرون میرم از اتاق 

 ... میرم تا سر راه پله ای که ساشا داره با عجله از اون باال میاد و قباد دنبالش

 ... ساشا اوی... قباد ـ ساشا 

بلند میشم و دست می ذارم روی   می خواد داد بزنه که تند روی پنجه.. ساشا به من میرسه 

 ... ساشا...  تو رو خدا... هیس لنا خوابه ... هیس : دهنش 

 

 ! به جهنم که چه خبره: مچ دستم رو میگیره و میگه 

دو  ...قباد میخواد جلو بیاد که ساشا با دست آزادش عقب هلش میده و قباد سکندری می خوره 

تا توی اتاق خودش و منو هل میده ... سه تا پله پایین تر و ساشا منو میکشه دنبال خودش 

 ! داخل

 : سمتم برمیگرده و لب میزنه... رو پشت سر خودش قفل میکنه  خودشم میاد و در اتاق

 ... دور دور و اینا ؟؟... افتادی دنبال قباد ؟ ... هامون بس نبود ؟ ... ـ چیه ؟ 

 ... وا میرم

 .. چی میگی ؟.... ـ چـ 

نزدیکت که می شن تب میکنی و لرز میکنی اما خوب بلدی زن ... ـ واسه من ادا در میاری ؟ 

 .. آره ؟... ن باشی و ِرِل قباد هامو

اصال هرچی حال ِ بِد جا شده تو دلم ... عصبی ... بیشتر دلخور ... درمونده م .. قلبم تند میزنه 

 .. ؟  چی میگه... بهت زده م ... توی وجودم ... 
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 ... چقد بهت حال د اده ؟... هان ؟ ... ـ جز امروز چند بار رفتین بیرون ؟ 

 ... خفه شو کثافت... شو خفه : جیغ میزنم 

: میگه  و اتاق های پارکت روی میکنه پرت و میاره در رو  کتش.. تند کراواتش رو میکشه 

دست بهت نزدم گفتم نکنه تب کنی لرز کنی اون ... کیف کردی فک کردی خرم ؟ .... تنها بودین 

 ...بی بُته م ؟ ... فک کردی بی عرضه م ؟ .... شب یادت بیاد 

می خوام دور ... نمی دونم ... بیشتر  ...نیم قدم ... عقب میرم ... اشک پر میکنه  چشمام رو

همین جا رو به روی ساشایی که ... هستم هنوز .. نمیشه  !نیست بشم ... نباشم .. برم .. بشم 

حوصله ش نمیکشه دکمه هاش رو باز کنه و دو طرف پیراهنش رو میکشه و صدای پاره شدن 

 ... دن اونا هر طرف اتاق رو می شنومدکمه ها و پرت ش

 : اونقدر که میگه... اونقدر که نفهم شده و نمی فهمه ... عصبیه .... چیکار میخواد بکنه ؟ 

جدی جدی بشم حرومزاده ای که بی آبرو میکنه پاره ی تنه مردم رو ... ـ بیا جدی تجاوز کنم 

 ! پاره ی تن خودمو... ها ؟ ... 

 ... چیکار می خوای... چیـ : طره اشکم ُسر می خوره و میگم ق... چونه م می لرزه 

رو به روم ... پیراهنش رو در میاره و رکابی سفید تنش تنگ چسبیده به عضله های درهمش 

 ! شکل شوک می مونه.... ترس ؟ ... یه قدم مونده به من ... میرسه 

گند می زنه به تصوراتم از ساشا میشه دومین کسی که ازش توقع خیلی چیزا رو ندارم و داره 

حاال حرکت قفسه ی سینه ش از خشمه این طور نفس ... دستام رو مشت میکنم ... خودش 

 ! کشیدنش خیلی محسوس میشه

 :  سر بلند کردم برای دیدنش که لب میزنه

 ... ها ؟... ـ جون به جونت کنن با صیغه و معشوقه بودن حال میکنی 

همه ی ... حیام  ... شرمم... انگار غرورم ... دست خودم نیست ... بی هوا ... دست بلند میکنم 

زنانه هام دست به دست هم میدن تا سیلی محکمی رو به گونه ی کسی بزنم که کسی تا حاال 

 ... به کسی بزنم که کسی اونو نزده... جرات نداشته بهش بگه باالی چشمت ابروعه 

کت های اتاق و من صدای بغض کردم بلند میشه صورتش هنوز یه وری مونده و زل زده به پار

 رو ها  این شکستن... شکل صدایی که این خورده ها رو ... ِله شدم  ...صدای شکسته م ... 

 : بزنه و لب میزنم جار

 ! ندارم دوستت دیگه...   ـ دیگه
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ه همین کم نیست ، شکل اون روز توی اتاق بازجویی نیست ، دلخوری بیداد میکن... همین ؟ 

زل بزنه ... نگاهم کنه  و کنه بلند سر که حرف اونقدر  ...همین خیلی حرفه ... توی جمله م 

 رو تنمه که بلندی سارافون های  اونقدر حرف که این بار من دستام رو بلند کنم و دکمه... بهم 

پنجه ... میاره که مثل یه گربه ی وحشی هلش میدم  جلو رو دستش  ... کنم باز دونه دونه

 ... میکشم

 ... آروم شده عصبیه.. از اینکه صدامون یهو آهسته شده ... قباد به در می کوبه 

ساشا اون خودشو قربونی کرده برات که تو سگ ... ولش کن ... ولش کن ساشا : داد میزنه 

 ... رفتیم پیش تیموری ... آن با من نبودهبه قر.... با توام ... بشی پاچه ش رو بگیری ؟ 

... ساشا دستاش رو بلند میکنه و مچ هر دو دستم رو میگیره تا مانع بشه و مانع میشه 

 ... کن ولم...  عوضی کن ولم  :  پرخاش میکنم و جیغ میزنم

نه و وکلید رو می چرخ... این بار میره تا در ... سکندری می خورم ... عقب  ...ساشا هلم میده 

 ... ها ؟... چی میگی ؟ : و میشنوم صداش... بازش میکنه 

 طرف گاوه ، یه تار موی تو رو به هیشکی نمیده.... با هیشکی نه ، با من ؟ ... ـ د آخه اسکل 

.... 

نه شلوغ کاری  ...م شنه مانع می... اما بدم نمیاد بگه ... اما ... قلبم تند میزنه ... منظورش منم 

اصال ساشا امشب جوری منو دلگیر کرده از ... یه چیزایی از دست من خارجه ... می کنم 

 ... ! خودش که دلم مرگ می خواد

 ... ؟  تیموری بردیش که چی... ـ خفه شو قباد 

اونقدر کله ت خرابه و باد داره که عین سگ ... بگه اون شب چی شد ... ـ که همه چیز رو بگه 

 ! بال رو سرش اوردهمی ترسه تا برات بگه کی اون 

 ... !چه بالیی ؟... چـ : ساشا این بار با مکث لب میزنه 

باس اونقدر مرد باشی که دلش ... مگه همه چیز کشتنه ؟ ... گاوی ... قباد ـ گاوی برادره من 

بهت گرم باشه هرکی کج بهش گفت اول به تو بگه ، نه که بترسه و وا بده و بدبخت کنه 

 .... خودشو این چند سال

 ... خفه شو: داد میزنه ... ساشا نعره میزنه 

 ... بر پدرت: قبادی که میگه ... صدای گریه ی لنا میاد 

چی : لب میزنه ... سمت من ... توی اتاق ... ساشا برمیگرده ... صدای پاش که دور میشه  
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 ... میگه قباد ؟

 ... میگه الس می زدیم... می : چونه م میلرزه و میگم 

 ... رفتی پیش تیموری چیکار ؟: باز میگه ... ده بهم محل نمی

 .... شاید رفتم با اونم... شا : اشکام بند نمیاد و میگم 

 ... سگ نکن منو پاییز: داد میزنه 

 ... اون شب چی شده که نمی دونم ؟: قدم قدم جلو میاد و می پرسه ... ساکت میشم 

 ! نترس از من: باز میگه ... ساکت نگاهش میکنم 

 ! دیگه می ترسم: بینیم رو باال میکشم و میگم 

 ... !اون شب چی شد ؟: میگه ... تا پیشونی ... دستش رو بلند میکنه و روی سرش میکشه 

آروم میرم تا حموم گوشه ... ولی آروم قدم برمی دارم ... خونسرد نیستم ... بهش پشت میکنم 

سرامیک هایی که کف پاهام  سردی...  تو میرم برهنه پا...  میکنم روشن رو چراغ و  ی اتاقش

 لرز میشینه تو تنم و میرم تا سرویس فلزی حموم و بسته تیغ رو برمی دارم... رو یخ میکنه 

... 

 ...ولی رو به روی ورودی ایستاده ... بیرون از حموم ... یکی رو درمیارم و عقب برمیگردم 

ست بند دور مچم رو میکشم و پاره میشه و من که د... داره منو نگاه میکنه ! توی اتاقه 

مرواریداش پخش میشن و هرکدوم چند باری زمین می خورن و بلند میشن تا وقتی که آروم 

 ... بگیرن و لیز بخورن کف حموم

 !دستبند پارچه ایم رو خیلی وقته استفاده نمیکنم 

میکنم و لبه ی تیغی  تموم مدت ساکت و جا خورده منو نگاه میکنه که مچ همون دستم رو دراز

لب ... و می بینم ر گلوش سیبک حرکت...  دستم روی ذارم می رو  که دست دیگه م گرفتم

 ! پاییز.. پا : میزنه 

خسته م شاید ... گریه مم بند اومده ... من ولی خونسردم ... از چشماش می خونم ... ترسیده 

این بار دیگه عمیق می : لب میزنم ... خداییش این همه وقت گریه کردن خسته بودنم داره  ...

 ! برم

خط باریک رو توی روشنایی حموم ... نگاه سرخ شده ش به مچ دستم می مونه .... این بار ؟ 

تهش ... دوبار ... یه بار ... میکشه رو سرش تا پیشونیش ... دستش رو بلند میکنه ! می بینه 

 ... کوتاه بیا... کو  : میگه
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 ! ودیونس نب: لب میزنم 

اگه : آب دهنم رو قورت میدم و میگم ... حرکت فکش رو می بینم ... تند سر بلند میکنه 

 ! بُُکشیش خودمو میکشم

دستی که آروم ... رگ های گردنش رو ... حسش میکنم ... یعنی سختشه ... حرف نمیزنه 

حرفامو فک محکم شده و چشمایی که با هر کلمه گفتنم ... نداره و مرتب روی سرش میکشه 

 ... نـ: لب میزنه ... رو قورت میدن 

 ! نمیکشم: صداش گرفته که تک سرفه ای میکنه و میگه 

 ... قول بده: میگم 

بی ... اخم میکنه و نیم قدم جلو میاد که تیغ رو به پوست مچم می چسبونم که صبر میکنه بازم 

... ی مشت میکنه تموم بی صبری و حرصش رو روی دستاش خالی میکنه که گاه... قراره 

 ... گاهی بازش میکنه

 ! تصویر به خون نشسته ت پشت پلک مه: میگه  

 ... برا تو نیست... ـ تصویر منه 

ولی ! ... تو چرا کاسه ی داغتر از آش شدی ... می خوام بگم منی که قربانی ام میگم ولش کن 

 ! جونه منه... تصویر توعه : میگه 

بی ساشا  ... بری اونو بکشی: شده م رو قورت میدم و میگم  بغض از سر گرفته... الل میشم 

 ... دوسم داری هنوز ؟... کی مونده جز تو برام ؟ ... میشم 

روی  ... ه کرده ش رو می کوبه به شیشه ی مات حموم و شیشه می شکنهگربی حوصله مشت 

 ! نرو حاشیه:  میزنه داد و من به میکنه القا ترس  زمین می ریزه و

 .... به خدا خودمو میکشم: جیغ میکشم منم 

به ارواح خاک مادرم میگم ... به مرگه پاییزم نمی کشمش ... نمی کشمش : تند تر جواب میده 

.... می خوام ... اصال حاال که یونس رو نکشتم می خوام زندگی کنم ... بگو کار کی بود ؟... 

 ! باشم می خوام بیخیاله غیرت بشم که صیغه شدی و دوستت داشته

... فکر میکنه دم دستی ام ؟ ... که صیغه شدم ؟  ... همه ی غمش ؟... همه ی دردش همینه ؟ 

دلم برا خودم ... هرچقدر به فکر بودم و من شدم آدم بده  ...شاید بسه هرچقدر قایم کردم 

:  خیالم هنوز ناراحته و راحت نشده اما میگم... قسم خورده ... سست میشه   سوخته که دستم

 ! هامون ...ها 
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ولی مشتش رو باز میکنه و دست دیگه ش رو تکیه  ... با شیشه.. بریده ... دستش خون میاد 

تکیه میکنه به ! انگار که احتیاج داشته باشه به کسی تکیه کنه  ... میده به چهار چوب ورودی

 میده تکیه و چوب چهار همون پای میشینه...  میشه خم همون به  تکیه  همون میله ی فلزی و

... 

اگه دلگیرم ، اگه دوسش ندارم چرا دلم ... من نیمرخش رو می بینم ... نگاهش به رو به روعه 

 ... به تب و تاب می افته از دیدنش

 چرا دلم می خواد بغل بگیرمش و تیغ از دستم می افته کف حموم و جلو میرم... این شکلی ؟ 

... 

 ! ساشا... ـ سا 

ورتش میکشه تا بغض باز شده توی چشمش یه وقت خدایی نکرده دست خونیش رو روی ص

بی  ... سر خم میکنه سمت من! راه نگیره روی گونه ش و من ببینم و غرورش نیست بشه 

 ... خسته... بی حالت ... حس 

 ...من دویدم تا اونو نجات بدم و اون دوید تا از من انتقام بگیره ... ما این همه روزارو دویدیم 

دست ... روی شیشه ها ... جلو میرم و کنارش می شینم ... چقدر بی معنی ! بی حاصل چقدر 

 ... ساشا: میذارم روی بازوش و باز میگم 

سرش رو می ذاره روی ... کج ... شکل مردمک های چشماش و خم میشه ... صدام می لرزه 

 ! مونب همینطوری:  میزنه لب و  چشماش جایی روی گردنم می مونن... شونه م 

که دست بلند میکنم و ... سنگینی این شنیده اونقدر زیاد بوده که ساکت می مونم ... خسته س 

شکل مادری ام که بچه ش خسته از دعوای بی حاصل ... بغلش میکنم ... روی سرش می ذارم 

 : من بغل میگیرم ساشای بچه رو که لب میزنه... بچگی حاال بهش پناه آورده 

 ... ! خوردم بازی  ـ

من اما همون مادری ام که می خوام آرومش کنم و با لحنی که می ... با نفرت ... با کینه میگه 

 ... تو قاتل نیستی: خوام خوشحال باشه لب میزنم 

 ... اسیر بودی... ـ زنش نبودی 

 ! اعدام نمیشی... آزادی : من اما حرف خودمو میزنم 

دست خونی رو پشت گردنم می ذاره و منو  همون.. دستش رو ... بی هوا سر بلند میکنه 

 ... میکشه سمت خودش
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  : کم مونده تا مماس شدن پیشونیم یا پیشونیش که خیره به چشمام لب میزنه

  ! تهش رو در میارم پاییز.... فاکتور گرفتی خیلی چیزارو  _

  ... منم بلند میشم... ته دلم خالی میشه .. بلند میشه از سرجاش و بیرون میره 

اون عادت نداره ... حاال فقط خیالش راحت شده دل نباختم به هامون ! ... ساشا انبار باروته 

  ... که می خواد اول باشه... خودش گفته قبال بهم ... وسط باشه ، شخص دوم باشه 

که نمی خواد حاشیه باشه وسط بازی اصلی و حاال خیالش راحت شده که از اول فقط اون بوده 

  .. شکل حاال... اول عاشقش بودم که از .... 

  ... حاال که منم تند از جام بلند میشم

  .... قباد... قباد : صدا میزنه 

میره تا نرده ها و خم میشه با نگاه گوشه به گوشه ی سالن رو میگرده تا قباد رو پیدا کنه و 

  .. ! پیدا نمیکنه

  ... ساشا... ساشا : میگم 

 : صداشو بلند تر میکنه.... ار راهش رو سمت اتاق من کج میکنه این ب... محل نمیده بهم 

 ... قباد _

لنا رو تخت نشسته از کنارشون رد میشم تا ... بیرون میاد ... قباد در اتاق رو باز میکنه 

  ... رسیدنم به لنا

  پایین میرن... صدای پاهاشون رو میشنوم ... بغلش میگیرم و ساشا قباد رو بیرون میکشه 

...  

  ... یه سکوت طوالنی... یه سکوت محض ... دراتاقم بازه 

طول میکشه تا ... چه خبره اون پایین ؟ ... داره سوال می کنه ... داره می پرسه همه چیزو 

  ... صدای شکستن بیاد و من لنا رو بغلم میگیرم

 ... دستم رو روی گوشش می ذارم و محکم میگیرمش

رد که هر ... صدای عربده .... ره صدای نع... صدای شکستن  شایدم صدای تیکه های یه م 

  ... کدوم یه سمتی پرت میشن

 بارها... اینو خودش گفته بود ... هامون برادرش بود ! مثل اعتماد ... مثل غرور ... هرکدوم 
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...  

  ... عذاب میکشه... میشناسمش 

... چی شد؟ ... رقیب رضا همدست شده تالش کرده و با ... تالش کرده تا از من متنفر باشه 

رده و داد میزنه و... نمیدونم چقدر طول میکشه ... هیچی  ... زنم و اشک میریزم  من  اون م 

  ! لنا به بغل

رده و میشکنه من زنم و له میشم    ! خیلی زمان می گذره تا خونه ساکت شه! اون م 

 ساشا...  میکنه درد گردنم های رگ و ریهگ از گرفته درد فکم من  ...این خونه ، خونه نمیشه 

  ... ؟ چی

  ... پیر میشه امشب... میمیره امشب ... دل نگرانم 

خونه که ساکت میشه لنا رو می ذارم بین اسباب بازی های روی زمین مونده ش که میدونم قباد 

  ... براش چیده

پایین ... اق و میرم تا راه پله بیرون میزنم از ات... فارق از جنسیت شکل دایه بوده برای بچه م 

  ... میرم پله ها رو

میدونی ! میدون جنگه ... پذیرایی ای که دیگه پذیرایی نیست ... دو سه تا پله و مکث میکنم 

  ... با وجدانش... که ساشا با خودش جنگیده 

چوب ورده و خه دیواری که پای اون پر از شیشه تکیه داده ب... تهش خسته و به هم ریخته 

  ... شکسته س

سرش رو بین دستاش گرفته ... پاهاش رو جمع کرده و آرنج هاش رو تکیه داده به زانوهاش 

 ... تا ارنج و تهش تا زانوهاش... و خون از روی ساعدش راه گرفته 

تو فکره ... ایستاده ... قباد تکیه به دیوار ... چشمام ورم کردن از اشک ریختن و سرخ شدن 

  ... غمگینه... 

عسلی های دمر شده ... پامو جاهایی می ذارم که خبری از خورده شیشه نیست ... پایین میرم 

 ! تابلوهای شکسته و میز وسط سالن خورد شده... و کوسن های پخش شده 

دستش رو  و میکنم بلند دست...  میاد خون دستاش...  کنارش میشینم  جلو میرم تا ساشا و

  : و خون های روی دستش خشک شدن و میگم میکشم تا بغلم... میگیرم 

  ... زخمی کردی خودتو _

من سرم پایینه و اشکام از نوک بینیم سر ... خیره خیره ... به من نگاه میکنه ! سر بلند میکنه 
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   ... اشک و خون قاطی میشه...می خوره و روی دستش می افته 

تو اگه اونو ... تو ... خودتو نابود نکن ولی ... ولی ... بشکن ... بزن : بهم زل زده که میگم 

  ! من بی تو میمونم... بکشی من 

 ... اذیتت کردم _

  ... فک کردی خیانت کردم _

... راستش چیزی به ذهنم نمیرسه برای آروم کردنش ... میخوام بگم اون موقع حق داشتی 

 ... خالیه خالی ام

  

... من دارم فکر میکنم جعبه ی کمک های اولیه رو کجا گذاشتم ؟ ... ساشا بهم زل زده مونده 

   ! خونه رو خراب کردی  :میگم ... از پله ها باال می ره ... صدای پای قباد رو می شنوم 

خونه : ه پیش آتش فشان بوده لب میزنه آرومی که انگار نه انگار چند لحظبا مکث و صدای 

   ! خراب شده ی فتح هللا س... ست مون نی

اینو از ... کنه   داره سعی می کنه آروم جلوه... آروم نشده ... سر بلند میکنم و نگاهش میکنم 

   : چیزی نمیگم که لب میزنه! ... از رنگ پوستی که هنوز کبوده ... صورتش می فهمم 

 ! ـ نمی ُکشم پاییز ولی نمی ذارم نفس بکشه

... چرا ته دلم آشوبه ؟ ... چرا فکر می کنم داره فرار میکنه ؟ ... میشه ازم  بلند میشه و دور

هرچند ته دلم خوشحالم از  ... ما هیچوقت نمی تونیم خوشبخت باشیم.. من میمیرم از اضطراب 

 ! قاتل نبودن ساشا

   

*  

 بوی نم خاک و بوی برگ های بارون خورده ،... سر شلنگ رو رو به درخت ها میگیرم 

ِلنا ... خیلی  نیست گرم  آفتاب تند میتابه و بابت خیس بودن زمین ،... مشامم رو پر میکنه 

کم پیش میاد یادمون بره فالکت های باریده روی ... کم پیش میاد بخندیم ... خندونه و خوشحال 

   ... سرمون رو

صبح شونه کنم با تاب و شلوارک صورتی رنگش و موهایی که نذاشته اول .... خندون میدوه 

   ! خیر باشه : صدایی که میگه... 
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   ! صبح بخیر تنبل خان: میگم ... عقب برمیگردم 

همه ی دیشب رو تا سپیده ی صبح توی تراس اتاقش سیگار دود کرده و بوی ... دیر بیدار شده 

ردها گاهی الزمه تنها باشن ... سیگارش از پنجره اومده توی اتاق  ته چه شب سختی داش... م 

ظهر با چشمای پف کرده و تی شرت گشاد و شلوار ورزشی گشاد سفید  12دیشب که ساعت 

   ... رنگش بیرون میاد

منی که سر  ... آفتاب چشماش رو می زنه که چشماش رو ریز کرده و از پله ها پایین میاد تا من

   ؟ کی گفت مرتب کنی خونه رو: اخم کرده میگه ... شلنگ رو روی زمین نگه داشتم 

 ... تخس نباش: اخم کرده میگم 

   ... ؟ کردی درست چرا غذا  :ولی بازم با همون اخما میگه 

هر چی گفته رو ، هر کار کرده ... می خواد درستش کنه ! بوی قرمه سبزی پیچیده تو خونه 

حس میکنم عذاب وجدان داره اذیتش میکنه که سر شلنگ رو بلند میکنم و سمتش می ... رو 

 ... سگ تو روحت: دو قدم عقب میره و صدا بلند میکنه  گیرم و

ساشا حجوم میاره سمتم و من شلنگ رو زمین می ... منم می خندم ... لنا غش غش می خنده 

   ... لنا فرار کن: جیغ میزنم ... ندازم و می دوم 

 یصدا ...ساشا دنبالمون میاد ... شکل من .. لنا با اون پاهای کوچیکش شروع میکنه دویدن 

   ... قورتتون میدم بگیرمتون: ساشا میگه ... خنده مون بلنده 

چرا واستادی  لنا:  میگم و  من کمی جلوتر عقب برمیگردم... صبر میکنه ... لنا مکثی میکنه 

 ... ؟ 

 منو ن خول: لنا سرش رو باال گرفته و با لبای جمع شده ش میگه ... ساشا کنارش صبر میکنه 

!   

   ! بچه م ترسید... بس که گنده ای : خندم و میگم  من بلند می

   ! بریم مامان رو بخوریم: ساشا لنا رو بغل میگیره و میگه 

لباساش به تنش چسبیدن و موهای خیسش روی ... ساشا دنبالم میاد ... راضیه ... لنا می خنده 

   !عمرا گوریل به آهو برسه : من می دوم و میگم ... پیشونیش افتادن 

   ... بگیرمت نابودی پاییز: ساشا با خنده میگه 

   (بگیریمت ... ) لنا ـ وایسا بگیلیمت 

اون  ساعد روی رو لنا که ساشایی بغل تو...  میشم پرت  پیراهنم از پشت کشیده میشه و عقب
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ساشا ... لنایی که محکم گردن ساشا رو چنگ زده و ریسه میره از خنده ... یکی دستش گرفته 

ت آزادش رو دور تنم حلقه میکنه و من با دو تا دستام ساعدی که حاال روی قفسه ی تند دس

   ... از پشت حمله کردین... نامردیه آقا : سینمه نگه می دارم و می گم 

   ... بخورمش ؟: ساشا رو به لنا میگه 

میگیره  لنا با بدجنسی سری تکون میده که ساشا خم میشه و سر شونه م رو ال به الی دندوناش

همون زرد رنگی که ساشا با خشونت گازم میگیره و من دست ... همین یه دونه تاب رو دارم ! 

 ! ساشا با توام... آیی ... ساشا کثافت درد میکنه : جیغ میزنم .. و پا میزنم 

 

 ...اخم میکنم و سرم رو کج میکنم ... اما دستش رو باز نمیکنه .. سرش رو عقب میکشه 

   ... چرا منو خوردی ؟... لنا رو بخور : کنم و میگم نگاهش می 

   ... خوردنی هستی آخه: ساشا لب میزنه ... لنا می خنده 

رو در روش ... دستش شل میشه و توی بغلش دور می زنم ... نیشم هیچ جوره بسته نمیشه 

گوریل : یف میگم تکون میدم و با کِ ... که قرار میگیرم دستام رو بلند میکنم و لپاش رو میگیرم 

   ! انگوریه اخموی من

خالی از نفرتی که قبال سعی داشته تا داشته باشه ... لبخند کجی میزنه و بی پروا بهم زل میزنه 

االن جفتتون رو می خورم  : ازم جدا میشه و مچ دستم رو میگیره ، میکشه تا خونه و میگه... 

   ! گشنمه... 

   ! لنا ـ آب بازی تُنیم

   ... لنا از کجا بیاریم ؟... خیس میشی مریض میشی : گه ساشا می

نه  ... ؟  خوشبینم... ساشا از سر حوصله گوش میده ، جواب میده ... لنا براش حرف میزنه 

ساشا با همون لباسای خیس ... حسرت یه خانواده ی شاد و بی دغدغه .. پر از حسرتم ... 

   ... سوپ چیزی بلد نیستیفکر می کردم جز : پشت میز میشینه و میگه 

وقتی برات : جواب میدم ... در قابلمه رو باز میکنم و بوی برنج و قرمه سبزی می پیچیده 

   ... ساشا خان برو لباسات رو عوض کن... ریختم انگشتاتم خوردی اون موقع می فهمی 

   ... ـ خوبه همینطوری

   ... ـ مریض میشی

   ... ـ مراقبت میکنی ازم ؟
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 ... می خوای مریض شی ؟: مالیمی می کنم و عقب برمیگردم اخم 

   ! می خوام اگه پرستارم میشی در راستای مریضی تالش کنم: لب میزنه 

   ... پررو:   خنده م میگیره و میگم

... غذاها رو روی میز می ذارم و بشقاب ساشا رو از همه بیشتر پر می کنم ... چیزی نمیگه 

ساشا اولین قاشق رو  ... بغل میگیرمش و روی پاهام میذارم... میکشه لنا خسته خمیازه 

   : به عکس العمل اون پرت شده که میگه مدهنش می ذاره و می جوه و من تموم حواس

   ! وقته شوهر کردنته... ـ اوممم 

   ... من قصد ادامه تحصیل دارم... اون مال قدیما بود : نیشم شل میشه و میگم 

برنج ریختم رو سمت لنا می برم که می بینم تو بغلم خوابش اون قاشق مربا خوری که توی 

   ... امید نداشته باشم ینی ؟: صدای ساشا حواسم رو پرت میکنه ... برده 

 شوخی:  میزنم لب...  زده زل بهم جدی اون ولی...  کردم شوخی من  ..سمتش برمیگردم 

   ! کردم

لب میزنه ... همون دستی که دسته ی قاشق رو بین انگشتام گرفتم ... حواسش به دستم مونده 

   ! منو نبخش: 

ش رو قایم ابرو شکستگی ، پیشونیش  موهای شلخته ی روی... لبخند از روی لبام محو میشه 

   : لب میزنم... کردن 

   ... ـ ساشا

جلوی ... دست بلند میکنم  قاشق رو زمین می ذارم و... برا چی ؟ ... به دستم ... باز خیره س 

   ! الو: صورتش تکون میدم 

انگشت شستش رو ... روی میز می ذاره ... جایی رو به روی خودش ... دستم رو میگیره 

چند وقت پیش  : لب میزنه... زخم کهنه شده اما پاک نشده ... نوازش وار روی زخمم می ذاره 

   ... بود ؟

بیا : میگم ... می خوام عقب بکشم که محکم نگه می داره  دستم رو... آب دهنم رو قورت میدم 

 ... بیا ازش حرف نزنیم.. 

یه بارش گوشی ... هر بار زنگ زدم دست به سرم کرد ... ـ مامانت گفت داری شوهر میکنی 

   ! برای همون اوایله.. حدسم ... حاللیت می خواست ... رو برداشت و گریه میکرد 
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   ... کارگاه بازیت گل کرده ؟: میگم لبخند کم جونی میزنم و 

   ! ـ وجدانم به غلیان افتاده

   ! گذشت... ـ نیفته 

عد الت ... وقتی که من مشغول بزرگ کردن نفرتم بودم ، تو داشتی می ُمردی : لب می زنه 

   ! نیست هنوز دوسم داشته باشی

 شونه...  نیست چیزی اینکه:  میگم و دستش از میاد بیرون  ...می خندم و دستم رو میکشم 

   ... گرفتی گاز مم

دلم می : لب میزنه  ... به لبام نگاه میکنه و بعد به چشمام... اول به خنده م ... سر بلند میکنه 

   ! خواد قورتت بدم و از خودم خجالت میکشم

   ! من هیچوقت هرز نرفتم: میگم ... این لبخندی که دارم غم ازش می باره 

   ... ناقص العقل وقتی دستش جایی بند نیست دهن باز میکنه... دی بود ـ ِزِر زیا

بریم یه کم از بی در ... بی ِلنا ... دوتایی ... امروز جایی میریم : فقط بهش زل میزنم که میگه 

   ... کهنه ها رو هم بریز دور... و پیکری در بیای 

   ... گشاد بخر براماز اون پیراهن مردونه های : نگاهش به لباسمه و میگم 

   ! شایدم لباس خواب زرشکی گرفتم برات: لبخند کجی میزنه و میگه 

 قباد لنا رو میگیره برامون: همزمان میگه ... ابروهام باال می پرن و ساشا لبخند کجی می زنه 

...  

 ... ! شاید جفتمون به زمان احتیاج داریم... مخالفتم نمی کنم ... حرفی نمیزنم 

   

*  

   ... ـ ببین اینو

اما حواسم به دستبند ظریف زنجیری که محل اتصال با دست به مانکن پشت شیشه اشاره میکنم 

 ... دسته هاش رو دو تا تاس کوچیک مشکی طالیی به هم وصل کردن پرت میشه 

دستم انداخته و دارم فکر میکنم اصال کی وقت ... همون دستبندی که ساشا دیشب بهم داده 

 ... کی خریده برام ؟ ... کرده تا تهیه ش کنه ؟ 
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همون  مانکنی ... لبخند محوی روی لبام میشینه و هنوزم با دست به اون مانکن اشاره کردم 

 از اینا بگیرم ؟: میگم ... های ریز و بلند  با چین ..سر تا پایی نخی و گل گلی تنشه که لباس 

...   

حواسش به گوشیه که با آرنج مالیم به شکمش ضربه می زنم و .. سمتش برمیگردم ... ساکته 

   ... با توام: میگم 

به چشم ... پوستت سفیده ... تیره ش رو بگیر : با دیدن لباس میگه ... ساشا سر بلند میکنه 

   ... میاد

گوشیش خاموشه ... آرنجم رو میگیره و منو نزدیک خودش میکنه ... زل میزنم ساکت بهش 

   تاچِ ... 

طوری که صفحه ی سیاه ... و سیاه رنگ گوشی رو که کمی راست تر از خودش میگیره  تیره 

اون مرده ما رو  : رنگ ، شکل یه آینه ی تیره پشت سر ساشا رو تا حدودی نشون بده و میگه

   ! می پاد

 : میگم ... ترسیده م ... خیلی غیر اراده که نمی ذاره ... وام عقب برگردم می خ

  مگه نه ؟... پلیس اینجاست  ...  پــ 

بیشتر می خواد ... لبخند کجی می زنه که با جدیت تو صورتش تضاد داره ... سمتم برمیگرده 

 ! ، فقط من باشم و تو توام با وقتی بوده این قرارمون  :من آرامشم رو حفظ کنم و لب میزنه 

...   

   ... میـ.. االن .. میان ... بریم خونه ... ـ بریم 

   ! امروز هامون میاد: سرش رو مالیم به کج خم میکنه و میگه 

رو دور  دستش  و ساشا ولی لبخند به لب نزدیکم میاد... ؟  از کجا می دونه ... جا می خورم 

ساق پاهاتو ... میدیم خیاط کوتاهش کنه : به رویی میگه  رو به مانکن رو... کمرم حلقه میکنه 

   ! ببینم

 !چی تو سرته ؟: من ولی خیره خیره بهش زل زدم که سمتم برمیگرده و میگم 

به شیرین گفتم پاشو از زندگیم بکشه بیرون ، گفتم با تو خوشبختم و : لبخند به لب میگه 

   ... ! باورش نمیشه بیاد اینجا مارو ببینه

   ... به هامون چه ربطی داره ؟.. بـ  ـ

 خب..  زبونت رو نیاد دیگه نجس اون اسم  :حلقه ی دستش دور کمرم تنگ تر میشه و میگه 
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   ... ؟

وقتی  : راه می افته سمت مغازه ی بغلی و خیره به ویترینش میگه... منتظر نگاهش میکنم 

   ... راپورت داده قبال تو کجایی االنم می تونه راپورت بده

   ... ـ چی میگی ؟

 بهش فکر نکردی چی شد که هامون و من هر دو سر رسیدیم ؟.. ـ اون روز که اومدی خرید 

...   

به هامون گفته بیاد تو رو ببره و به من گفته بود بیام : گیج و گنگ نگاهش میکنم که میگه 

   ! عالقه تون رو ببینم

ه تا برام کارت به کارت کنه و جز مامان و شیرین مامان گفته بود به شیرین داد... وا میرم 

   ... اگه نیاد چی ؟: میگم  ...شیرین لعنتی ... شیرین ... کسی خبر نداشت با قباد اومدم خرید 

با دست تاب ارغوانی رنگ و ساده ای که آویزونه رو نشون میده و  ...شونه باال می ندازه 

   ... نمیدیمچیزی رو از دست ... اومدیم خرید  : میگه

   ... اگه بیاد چی ؟... ا : لب میزنم ... آب دهنم رو قورت میدم 

   ... دعا کن بیاد... آخه پاییز : لب میزنه ... با لذت تر ... لبخندش پهن تر میشه 

و اونم صبر می کنه  همراهش نمیرم... می خواد سمت مغازه ی دیگه بره که من صبر میکنم 

 . .. !خوشت اومده ؟... چی شد ؟ : لب میزنه ... سمت من ... رده گعقب برمی... 

   ... گفتی نمی ُکشیش: دلگیر لب میزنم 

به نظرم یه ... د نه د : با خنده میگه ... امروز زیادی خنده رو شده ... لبخندش عمق میگیره 

 من اصال... لطفه  ... موهبته گاهی..  بیاد حساب به عذاب تونه نمی خالی و خشک  مرگ

   ... بخشنده نیستم پاییز

   ... چی میگی ؟: اخم میکنم 

زیر ... مثال قرچ قرچ شکستن استخوناش صدا بدن ...   لذت بخشه... ـ دارم میگم مرگ آروم 

   ... دست و پات

   ... نمیام باهات: حتی از خیالش هم خنده روی لباش میاد که میگم ... با لذت حرف میزنه 

... به چشم : متواضع و حرف گوش کن لب میزنه ... ی چشمش می ذاره دست بلند میکنه و رو

   ... بریم ماشین
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تا پایین رفتن از ... مچ دستم رو میگیره و دنبال خودش میکشه ... همه چیز عجیبه  ...عجیبه 

   ... اخماتو باز کن : لب میزنه.. ناراحتم ازش ... شاکی ام ... اخمام درهمه ... مجتمع 

   ... دی زیر همه چیزز: میگم 

   ! نیومد که: پوفی میکشه و میگه 

 ...اگه بیاد توام کشته میشی : لب میزنم 

   ... ! راحت میشی: لبخندش عمق میگیره و میگه  

گربه ی : شاکی سمتش برمیگردم که خندون پنجه ش رو بین پنجه هام قفل میکنه و میگه 

   ! چموش

  ...به همونجا که دوربین داره ... نگاهش به سقفه ... ماشینش تا کنار ... میریم تا پارکینگ 

   ... میکنن چک دوربینارو پلیسا:  میزنم لب

 ...چه خوب  :لبخند به لب میگه 

 ...چی تو سرشه ؟ ... از قبل ... برنامه ریخته .... جا می خورم 

... دلخور  ... نممیز زل بهش من...  سوارشم تا میکنه اشاره و میکنه  در شاگرد رو باز

 :خود به خود توضیح میده ... ناراحت 

فقط یه شیطان می تونه یه شیطان دیگه رو شکست ... بیا شکل خودشون کثیف بازی کنیم  ـ 

   ! بده

   ... که از دوربینا ساشا رو شکار کرده بودن ؟... مثل اون موقع ؟ ... مثل خودشون ؟ 

سرم رو باال گرفتم برای ... ، روث صندلی شاگرد سوار میشم ... مالیم هلم میده تا سوار شدنم 

یه دستش روی در باز مونده ی ماشین مونده و دست دیگه ش روی سقف ماشین ... دیدنش 

 ... دقیقا باالی سرم ... 

: شنوم لب میزنه با صدای آهسته ای که فقط من ب ...لباش پاک نمیشه از ساشا با لبخندی که 

   ! بهم اعتماد کن

... اونقدر شور میزنه که حالت تهوع میگیرم ... دلم شور میزنه ... لبخند داره ... خم تر مونده 

صدای کوبیدن  ...تا از دلشوره م بگم که صدای کوبیدن میاد ... دهن باز میکنم تا از ترسم بگم 

   ... پایین میام... جیغ میزنم ... ساشایی که زمین می خوره و صدای 

کنار جسم  ...روی کف مزائیکی پارکینگ ... زانو میزنم ... دراز کشیده ... ساشا زمین افتاده 
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 .... بی هوا زدنش ... سرش شکسته ؟ ... از هوش رفته  ... ساشا 

   ... ساشا.... ساشا : تکونش میدم  

از  ...پوشی که صورتشون رو بستن به دو تا مرد سیاه ... ترسیده دور و برم رو نگاه میکنم 

تکون نمی .. تکون میدم  ...باز پیراهنش رو میگیرم ... گریه م بند نمیاد .. ترس به لرز افتاد م 

   .. وحشت کردم... از هوش رفته ... خوره 

با دیدن هامون  ... صدای پایی که جلو میاد و رد میشه از بینشون... اون دو نفر سرپا ایستادن 

یه لحظه هم .. فکم می لرزه  ...اون ... به اون ... به اون پارکینگ ... شم به اون شب پرت می

   ... صبر نمیکنه

   ... می فرستمش درک: هامون لبخند کجی میزنه و میگه 

 ... منو ببر... من ... کاریش نداشته باش .... درک جای توعه : جیغ میزنم 

   ... خوشحالم نمیکنی... حتی تو رو هم نمی خوام  دیگه: هامون سری تکون میده و لب میزنه 

   ! بذارین زندگی کنیم... بـ : پر التماس میگم ... اشکام بند نمیان 

... کمممک ... کمممک : جیغ میزنم ... خودمو روی ساشا می ندازم ... هامون جلو میاد   

   ... تو رو خدا پاشووو.. .ساشا پاشو 

این بار دو تا دستام رو روی ... از مو ... بلندم می کنه ... موهامو میگیره هامون خم میشه و 

.. منو میکشه ... بلندم میکنه ...    همون دستی که موهام رو گرفته ... دستش می ذارم 

 ! ...همراهش نمیرم آخه 

   ...بازم ؟ ... می دزده ؟ ... روی همون مزائیکا  ... جیغ میزنم و منو میکشه 

و سرم گز  جیغ میزنم... من دست و پا می زنم ... اشینی که نمی دونم چیه سوار میشه عقب م

قبل از این که هامون خودش سوار ... دستگیره رو فشار می دم تا درو باز کنم ... گز می کنه 

 ... خه [ داره ماشین رو دور میزنه تا ... بشه 

با مشت میکوبم به شیشه و نگاهم ...  یکی از آدماش جلوی در ایستاده و نمی ذاره بازش کنم

 ... بلند نشده ... به ساشای روی زمین مونده س 

اما ... اما  ... ! باید نجاتم بده اصال  ... باید جواب بده ... باید پاشه ... هنوزم صداش می زنم 

 ... تکون نمی خوره 

رکدوم یکی از مچ پاشو دو تایی ه... با یه نفر دیگه که تازه اومده ... مرد دیگه خم میشه 

 ...دردش میاد حتما ... سختش میشه .. میگیرن و میکشن 
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در باز میشه و هامون که جاگیر میشه مچ دستم رو محکم میگیره و این بار مرد از در فاصله 

 ... میگیره تا نشستن  پشت فرمون 

... به هامون .. به سقف .. به در ... مشت میکوبم .. من دست و پا میزنم ... استارت میزنه 

شیشه ی همین ماشین ... کوبم  می شیشه به مشت با و  برمیگردم  عقب راه می افته و من 

من چی ... نباید بمیره ... نمی میره ... ُمرده ؟  ... لعنتی و نگاهم به جسم بی جون ساشا مونده

   ...پس من چی لعنتی ؟ ... ؟ 

گوشیش رو ... در واقع پرت میشم  ...هامون منو میکشه تا سرجام بشینم و من نمی شینم 

بی سر و صدا ترتیبش رو : با مکث نسبتا طوالنی لب میزنه ... بیرون میاره و شماره میگیره 

   ! جای عمومی نه... بده 

خشکم ... م می بره مات... بیرون میریم از پارکینگ و دیگه نمی بینمش .... من عقب برمیگردم 

لباسش رو چنگ می ... جلو میرم تا هامون ... بی سر و صدا ؟ ... ترتیبش رو بده ؟ ... میزنه 

   : لب میزنم... همون کت اسپرت مشکی رنگش رو ... زنم 

   ... هامون... هامون با توام ... ها هامون ؟ ... نمی کشیش ؟ ... نه ؟ ... ـ دروغ میگی 

تو تمرکزت رو روی امشب بذار : به در ماشین می خورم و میگه ... محکم ... هامون هلم میده 

   ! حق به حقدار رسید... عزیزم 

... گریه م از وحشت بند اومده ... خورده به دستگیره ی ماشین آخه ... کمرم درد میگیره 

 ... همه ی این بازی ها به خاطر من ؟: لب میزنم ... عزیزم ؟ ... امشب ؟ 

چرا باید بابات بگه ریاست ما دست ... چرا باید ساشا اول باشه ؟ : پوزخند میزنه  هامون

  ...ها ؟ .... ساشای بی پدر مادری باشه که سایه ی خودشم ازش حساب میبره ؟ 

  ... من همه چیز رو بخشیدم... ـ مـ 

ختر رئیس به د... هامون ساشا رو بکشه ، بزرگ میشه ... گور بابای همه چیز : لب میزنه 

فتح ! با عزت نذاشتی ببرمت و ذلت به خودمم مزه میده ... باند دست درازی کنه بزرگ میشه 

هللا حقیر میشه اگه ساشایی که خودش بهش ارج داده ، بزرگی داده و زیر سایه ش گرفته حاال 

  ... نیست بشه

برای اولین بار دلم می حالم ازش به هم میخوره و ... یه شیطان نفرت انگیز ... اون یه شیطانه 

لنا چی ؟ ... منم می میرم .... ساشا مرده ؟ ... اونو بُُکشم ... خواد با دستای خودم خفه ش کنم 

وقتی که دست ! وقتی که باز صدای جر خوردن لباسم رو بشنوم ... من امشب می میرم ... 

   ! کثیفش تنم رو لمس کنه

شکل حومه ی شهر ... تازه اطراف رو می بینم .. .یه ترمز شدید ... ماشین روی ترمز میزنه 
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   ! یه ون بزرگ سیاه رنگ کج جلوی ماشین پارک کرده و راننده روی ترمز زده... 

هامون خودش رو جلو ... از الستیکاش دود بلند میشه و من سرم خورده به صندلی رو به رو 

ن مونده   شکل من که نگاهم به اون... میکشه  شکل کور ... سیده م برده و ترنگاه مات ... و 

 ... وسط تاریکی... ونه وسط ظلمات سوی نوری میم

: هامون لب میزنه ... همه ی حواسمون به همون رو به رو مونده  ... کسی از ون پیاده نمیشه

 ... چه خبره ؟ 

 ... یهو پیچید جلوی ماشین : راننده جواب میده 

 !! هامون ـ برو پایین بگو بکشه کنار 

یه نفر که توی دستش  ...زمان می گذره تا در کر کره ای ون باز بشه و یه نفر پیاده بشه 

 ! سیاهی اسلحه رو می بینم 

کسی جز خودش و راننده و من اینجا ... هامون همه ی آدماش رو توی پارکینگ جا گذاشته  

   .... اده باشآم... خودشی که دست سمت کمرش می بره و ُکلتِش رو بیرون میاره ... نیست 

 ... چی می خوای ؟: صداشو میشنوم ... راننده پیاده میشه 

باید برم ... نفس نفس میزنم ... خیره موندم ... من الل مونده م ! ... حتی در ماشین رو نبسته 

 ... ! از اینجا 

 ...مرد خونسرد دست بلند میکنه و اسلحه ی دستش رو سمت راننده میگیره و شلیک می کنه 

   ...  فش رو می زنه و خون پخش میشه و مرد به پشت زمین می خورهکت

هامون ... جیغ میزنم و دستام رو روی گوشام می ذارم صدای آخ گفتنش می پیچه و من 

هنوزم از ال به الی صندلی ها به رو به رو خیره س و دست دیگه ش رو شماش گرد شدن و چ

شکل ... شکل صاعقه ... تند ... که کسی بی هوا  سمت دستگیره می بره و می خواد پیاده بشه 

از پنجره دستاش رو عبور میده و سیم باریکی که دستش مونده رو دور  ...یه تند باد مهیب 

 ...گردن هامون می ندازه 

هامونی که اسلحه ش رو ول میکنه و با دو تا دستاش می خواد سیم باریک رو از ال به الی  

   ! ر کنه از اونپوست گردنش پیدا کنه و دو

اما سیم چفت شده با گردنش و هامون رو از همون پنجره میکشه بیرون و هامون می خواد 

مردی که هر کدوم یه سمت سیم رو  یسیم و دستاش رو گیر میده به دستاوزنش کمتر بیفته رو 

   ! گرفتن

اونقدر درشت که  ...هیکلش درشته آخه ... به سختی  ! ...هامون از پنجره بیرون کشیده میشه 
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رد نمیشه و خودش برای زودتر رد شدن و کم شدن فشار سیم ، خودش رو تکون میده تا 

 ! زودتر بیرون بره از فضای مربعی پنجره 

همه چیز تا زمانی ... وحشت میکنم ... یخ می کنم ... می ترسم ... من ماتم برده ... من چی ؟  

 افتاده  من دیدم... ساشاس ... سا  ...می خورم جا ... ترسناکه که صاحب دست رو می بینم 

 ...  دیدم...  بود

.. از نفرت پرم ... نمی ترسم ... ، حتی جیغ نمیزنم کنار ماشین صبر میکنم ... تند پیاده میشم 

هنوزم خون به مغزم نمیرسه و این بار چقدر دلم می خواد هامون ... هنوزم سرم درد می کنه 

 ! برای همیشه پا نشه ، بمیره 

هامونی که به کمر زمین مونده و .. هامون رو میکشه   ... نیست خودش حال تو ولی ساشا 

اونم به خاطر سیمی که هنوز دور گردنش مونده و ساشایی که  ... یستاده سفقط نیم تنه ش ا

تا جایی که پوست صورت هامون کبود ... خیال بیخیال شدن نداره و اونو روی زمین میکشه 

   ... چشماش نیمه باز میشن... سیاه  ... میشه

... من بخشنده نیستم ... م من بدجنس... بِمیره ... بعد صبر میکنم ... یکی دو قدم  ... جلو میرم

مگه دختری که جسمش رو ... عذابی که هیچکس نمی تونه درکش کنه ... من عذاب کشیدم 

اما ساشا سیم رو ... تصورم اینه  ...ساشا می خواد اونو بکشه .... ساشا چی ؟ ... باخته باشه 

 ! ول میکنه

هوا  ...بدنش تاب می خوره .. .شکل ماری که کله ش رو کنده باشن ... هامون زمین می خوره 

ریه هایی که احتماال چیزی تا خشک شدنشون باقی نمونده ... ببلعه ... رو می خواد قورت بده 

   ! یه بار ُمرده... اون تقریبا همین االن ... 

سرفه ... هامون هنوز پیچ و تاب می خوره و سرفه می کنه ... کنارش ... ساشا سر پا میشه 

   ! ار هنوزم رو به خفگیههای خشکی که انگ

مرد سیاه   ... زل زده به جسم بی جون هامون. ساشا ایستاده و زبونش رو بین لباش میکشه 

   ! باید بریم آقا: پوش جلو میاد و لب میزنه 

 ...چشمایی که سرخن ... من لرزیدن سرش رو می بینم ... ساشا سر بلند میکنه رو به مرد 

ولی مگه نه اینکه ساشا ... نفرتی که بی شک به مرگ هامون ختم بشه ... نفرتش قابل لمسه 

به من ) صدای ساشا تو سرمه  ... من عین چوب خشک ایستادم... گفته بود مرگ با عذاب ؟ 

 ... قول داده اونو نمی کشه( ! اعتماد کن 

وی زمین ر... یه دستش رو حلقه میکنه دور مچ پای هامون و اونو میکشه ... ساشا خم میشه 

... هنوز خون توی صورتش راه نیفتاده ... هنوز کبوده ... می میره .. هامون نیمه جونه ... 

ساشا اونو با همون یه دستش ... خشونت رو به چشم دیدن ترسناکه ... یخ کردم ... من سردمه 
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 .... میکشه 

زمین رو  صدای خش خش کشیده شدن تنش روی... روی زمین خاکی .... روی سنگ ریزه ها 

خاک کمی که از زمین بلند میشه و دستای بی جونی که روی زمین ... می شنویم ... می شنوم 

 ! ِول موندن 

   ...ببرش باغ : تا ون و لب میزنه اونو میکشه 

من هنوزم ... ساشا در ون رو می بنده  ... مرد خم میشه و هامون رو توی ون می ندازه

هامون می ... خاک بلند میشه .. دور میشه ... راه می افته ... ون استارت میزنه ... ایستادم 

   ...خواست منو کجا ببره ؟ 

شکل رگ اعصابی ... بازش نکرده  ...دستش مشت شده ... سمت من ... ساشا عقب برمیگرده 

با فاصله تر از من ... چند متر جلوتر از من ... دوریم  ... ! باز نشه... که یه جا قفل کنه 

راننده ای که زمین خورده و از حال رفته و خونی که ازش ... ماشین هامون کنارمه ... ایستاده 

   ... رفته زمین رو رنگی کرده

 آب دهنی که قورت میده تا کمی خونسرد... حرکت سیبک گلوش رو می بینم ... بهش زل میزنم 

 !  طعمه گذاشتنت رو بذار روی همه بدیام: جلوه کنه و لب میزنه 

هیچوقت دست ... هامون دست نکشیده از من ... منو طعمه گذاشته تا هامون بیرون بیاد 

 ! هرچی که هست ، غرور و نفرته ... این بار پای عالقه وسط نیست .... نمیکشه 

 ... منم... من : اشکی لب بزنم طول میکشه تا با چشمای ... منم بهش زل میزنم 

 ! دلم خواست بمیره: سخته برام حرف بزنم و تهش لب میزنم ... سختمه تا بگم 

حتی صدای کنده شدن موهام رو ... این بار برای اولین بار ... واقعا دلم می خواست بمیره 

ز اولش دوسم شاید ا! ... منو می گفت ... دست درازی به دختر رئیس باند ؟ ... شنیده بودم 

 ... منو نخواسته ... نداشته 

تا  ... سرعت میده به قدماش تا رسیدن به منو محکم بغل گرفتنم... تند ... جلو میاد ساشا 

 : لب میزنه! ... گذاشتن چونه ش روی سرم و حلقه ی دستاش دور تنم 

 ! چیزو همه میکنم درست  ـ

واقع هیچ امیدی به درست شدن همه چیز در... شاید چیزی درست نشه ... ته دلم گرم میشه 

گرم میشه که دستام رو دور  .. ولی ته دلم گرم میشه به امیدی که بهم میده... ولی ... ندارم 

 ! تنش حلقه میکنم و بوسه ش رو روی سرم حس میکنم
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 ! ولی همدیگه رو داریم ... ولی .... حتی ظاهرمون ... حالمون خوب نیست 

 

* 

 ... ـ بخور

رو از دونه های برنجی که حاال خورشتی شده و نارنجی رنگ دراومده می گیرم و سر نگاهم 

 ... نمی ترسی بیان برامون ؟: لب میزنم ... بلند میکنم برای دیدنش 

با کفش ... حتی آرایش مالیمم ... اینو درحالی میگم که مانتوی قرمز رنگ توی تنم نشسته 

 ! های پاشنه چند سانتی 

نمی شد بی رو سری با موهای ... دقیقا بعد از اون اتفاق ... لی ما خرید رفتیم و... مسخره س 

 ! آشفته بیام و نمیشد شلخته با لباس نخکش شده از کمرش بیاد 

سلیقه ... قرمز آخه ؟ ... جفتمون ظاهر مزخرفی داشتیم که بهش سر و سامون دادیم و اومدیم 

 ! بپوشم  خودش گفته از این به بعد رنگی... ی ساشاس 

حسرت تو دلم خونه میکنه که لبخند غمگینی میزنم و ...  کاش روزامونم از این بعد رنگی بشه 

 !!!!  چقدر وقتی رفتیم خرید شبیه یه زوج واقعی بودیم 

 !؟ بیاد داره جرات کی  ...آدمشون دستمه : لبخند کجی میزنه 

 ! ـ زنگ میزنن بهت

 ... کی برمی داره ؟... صابر بذار جر بده خودشو ... ـ خاموشه 

فقط نگاهش میکنم که تیکه گوشت کبابی که سفارش داده و توی بشقاب بزرگ و مربعی براش 

 ! اومدم رستوران... آوردن رو سر چنگالش میزنه و میاره سمتم 

یه رستوران تو محله ای باال که موزیک زنده پخش میشه و نگاه حسرت بار چند تا دختر روی 

شبیه کسی نیستم که چند  .. ! شبیه یه زن خوشبختم که شوهرش هواشو داره... شه من زوم می

یا مرگ رو تجربه کرده و از ترس  ...دقیقه ی پیش تیر خوردن کسی رو دیده ، یا دزدیده شده 

 ! نفسش رفته

: دهن باز نمی کنم که لب میزنه ... ظاهرم فقط جلوه ی خوشبختی داره ... ظاهرم فقط قشنگه 

 ... ربخو

ماشین و راننده : ته دلم آشوبه و میگم ... مزه ی خوبی نمی ده ... لب باز میکنم و می خورم 



 
 کوثر شاهینی فر: به قلم  "پاییز یخ زده"رمان 

 

1001ROMAN.IR 315 

 

 رمان سایت هزار و یک

 ! ش جا موندن

باالخره باس یکی خبر بده که ساشا اون : ساشا خالفه من داره با اشتها میخوره و لب میزنه 

 ! کفتارو برده

 ! ـ به پلیسا هم میگه

صابر عرضه داشت تا ! ... وقتی اونا به من حمله کردن  ...کو ؟ : ساشا لبخند به لب میگه 

 ! االن به پلیس می گفت

 .... ـ از قبل برنامه ش رو ریخته بودی 

فقط آدماشو کم کردم دور و بر تا بتونم از : نوشابه ی سیاه رنگش رو مزه می کنه و میگه 

  ... پسشون بربیام 

 ... ـ چیکارش میکنی ؟

شاکی میگه ... چنگالش رو پرت میکنه تو بشقاب و لم میده به صندلیش پوفی میکشه و قاشق 

 ! ببینم می ذاری.... یه امروز اومدم منت کشی : 

 ! شما حاج خانومام هستم

لنا پیر کرده : میگم ... لبخندم کش میاد ... منظورم چیه فهمیده ... اونم لنا رو جمع میزنه 

 ! گوشیتم خاموشه... قبادو 

 ! االنا وقته پدر بزرگ شدنشه و هنوز بابا هم نشده... ـ باس یاد بگیره 

 ... !ـ چطور با پلیس همکاری کردی ؟

ـ منت کشی ؟... ! 

ـ باس اون گندای پشت سر همی که زدم جبران شه یا نه ؟...  

ـ با رستوران ؟! 

ـ با چی ؟ ... گل ؟ طال ؟ ... چه می دونم ؟ 

لب میزنم : همه چی درست شد ... بریم ... بریم یه جای دور...  

دست بلند میکنه و روی چشمش می ذاره ... میگه : جون بخواه!  

ـ می بریمون ؟...  

لنا رو با خودم جمع میزنم ... لبخندش کش میاد و خودشو جلو میکشه ... لب میزنه : مخلصه 
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لوشون  ...می خواست پا پیچ تو بشه که گفتم جای چنگیز رو پیدا میکنم ... ـ همکاری نکردم 

! خدا خواسته قبول کرد  از هم تیموری...  شونم می سیاه خاک به  رضا و صابر رو... میدم 

 ! تهشم قرار بود به جرم قتل بیفتم زندان... 

 ! همین که قاتل نیستی خوبه: با چهره ی خوشی میگم 

 ! همین که تو باشی خوبه: با مکث لب میزنه 

دستم رو  ...کمی پیاده روی .. بیرون میریم ... ناهار می خوریم ... با لبخند جوابشو میدم 

 ولی جون میدم برای گنده بک کناری... ولی ... جثه هامون زیادی با هم فرق دارن ... میگیره 

! 

انگار اتفاقی ... شب از نیمه میگذره که جلوی خونه میرسیم و خونسرد ... گوشیش خاموشه 

 .. کاش اون تاب قرمز رو برمی داشتی: فتاده میگه نی

 ! خیلی شد: عقب برمیگردم و به پاکت های خرید نگاه میکنم 

 ! تازه برا نبات خانوم خرید نکردیم... ـ کمه هنوزم 

 ! مامان چند تایی براش آورده... اندازه ی خودش ... ـ داره 

 ؟!ه م پس من چیکار: در خونه رو با ریموت باز میکنه و میگه 

خودکار بسته  خونه در...  میریم داخل و  ماشین رو راه می ندازه... چراغ های باغ روشنن 

با شنیدن صدای ماشین  و میره دیگه سمت  میشه و قباد شکل ارواح سرگردون از یه سمت به

  ...ماشین که صبر میکنه سمت ما میاد ... سرجاش صبر میکنه 

 کنه ؟ پوشونی ال خواد می چطور...   پیاده میشم ساشا پیاده میشه و من با مکث

تو گفتی وقتی با پاییزی به پا نذاریم و گفتیم : قباد رو در روی ساشا می ایسته و لب میزنه 

 ... شرط معامله این نبود... چشم 

مچتونو گرفتم وگرنه ... دو سه بار اول رو دبه در آوردین سرگرد : ساشا ابرو باال می ندازه 

 ! ُدم بازی در میاوردین امروزم

حاال می فهمم امروز خبری از پلیس نبوده ... حاال می فهمم چرا منو طعمه کرده ... به پا ؟ 

 ... چون قرار بوده ساشا با پاییز بره خرید

 ! پاییز رو دزدیدن... ردتو زدن : قباد سمت من برمیگرده 

 ! دشو انداخت پایین از ماشینخو... آره .. عه : می خوام حرف بزنم که ساشا تند میگه 
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 ! ما رو بازی نده: قباد از خشم گوشه ی پلکش می پره و میگه 

 ! از خودش بپرس: ساشا تسلیم وار دستاشو بلند میکنه و میگه 

قباد دستی بین .... شکل ساشا که موذی با لبخند کج نگاهم میکنه ... قباد سمت من برمیگرده 

 ؟!! آره ... ساشا برده  هامون رو: موهاش میکشه و میگه 

 !مگه گم شده ؟: لب میزنم ... مالیم ... اخم میکنم 

 !توام ؟: قباد خنده ای عصبی میکنه و میگه ... لذت میبره ... ساشا می خنده 

 ... خرید بودیم: لب میزنم 

 !خرید بودی ؟... بعد از پرت کردن خودت از ماشین ، بی خراش ... قباد ـ اهان 

 !ن خبرارو داده به تو ؟ـ حاال کی ای

عروسیه صد بار زنگ زده تا بگه وارث دارو دستش پژمان نیست و * ـ وقتی فتح هللا تو ک

 ! یعنی همه چیز زیر سره توعه... وقتی صابر تا همین یه ساعت پیش جلوی ویالس ... تویی 

ی اون می تا نزدیک شدنش به قباد و دستاش رو روی بازوها... یه قدم ... ساشا جلو میره 

 ! غمت نباشه رفیق... هرکی دزدیده هامون رو نمی ُکش تِش : لب میزنه .. ذاره 

 ! بعید نیست از خجالتت در بیاد... تیموری کفریه ازت : قباد با مکث میگه 

بی ناموس می خواست ببره ... نه چیزی ... نه دوربینی بود : ساشا چشمکی میزنه و میگه 

 ! از شهر بیرون... خرابه پاییز رو 

به تو ... هامون دشمن زیاد داره : لب میزنه ... قباد دستای ساشا رو هل میده و عقب میره 

 ! ربط نداره

 ... صد البته: ساشا سری تکون میده و میگه 

دختر : میکشه دنبال خودش تا ساختمون و میگه ... میاد تا نزدیکی من و مچ دستم رو میگیره 

 ... !ما رو کجا بردی ؟

 :قباد میگه ... غنج میره وقتی ساشا لنا رو دخترش خطاب میکنه  دلم

ِ گرفتی مگه ؟... عین خودت و پاییز چموشه  ـ   !لَل 

خوب بودم : میگم ... از پله ها باال میره و منو دنبال خودش میکشه ... وارد ساختمون میشیم 

 ... !؟
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 ! یعالی بود: منظورم دروغ گفتن و فیلم بازی کردنمه که میگه 

... تا اول من برم ... تا وقتی به اتاق من میرسیم و کنار صبر میکنه ... لبخند محوی میزنم 

با همون لباسا رو به ساشا میشینم لبه ... وسط تخت ... خوابیده .. میرم تا اتاق و لنا رو میبینم 

 ! همه ش خوابه: ی تخت و میگم 

 ! عین ننه ش تنبله... ـ توام این شکلی بودی 

 .... من تنبلم ؟: م مالیمی میکنم اخ

 ... ـ خودم لنگ ظهر بیدارت میکردم

یه وری لم داده به چهار ... دستش رو از لبه ی کتش رد کرده و گذاشته تو جیب شلوارش 

 ! خوابم نمی شبا  ولی خیلی وقته: چوب در و غمگین میگم 

 !به نظرت بغلم می تونه تسکین باشه ؟: با مکث میگه 

 ؟!!مگه عالقه م فرق کرده ... قبال بود : میگم  خیره خیره

اینکه امشب خانومانه های وجوذم ... این که اشب دلم لمس شدن بخوا ؟ .... چه اشکالی داره ؟ 

 ... ولی ... شاید بی حیایی می کنم ... دست خودم نیست ... شعله بکشه ؟ 

سرش رو می ذارم ... خودم میکشمش سمت ... دراز میکشم روی تخت و برمیگردم سمت لنا 

طول میکشه تا خش خش کت درآوردن ساشا رو ... حتی شالم رو در نمیارم .. روی آرنجم 

 ... تا صدای بسته شدن درو بشنوم... بشنوم 

دستی که  ... و شالم رو کنار هل میدن نی که جلو میاایدست... ین رفتن تخت رو حس میکنم پای

 ...تو سکوت ! ... بی حرف ... باز میکنه کش موهام رو میکشه و موهام رو 

رِد  همین که دراز میکشه و اونم منو میِکشه تا سرم .. ولی ترسناک نیست برام ... اون یه م 

... همون دست عضله ای با ماهیچه های محکم و رگ های برجسته ش ... روی آرنجش بره 

 ! رو بغل گرفتم شکل من که لنا! ... دستش دور تنم حلقه میشه و بغلم میگیره 

باز  ... بی هوس... بی خشونت ... نرم .. سرش رو بلند میکنه و روی گردنم رو می بوسه 

نه من ... نه اون می خواد کاری کنه ... هر دومون ... بیداریم ... سرش رو روی بالش میذاره 

 ! می ترسم که اون کاری کنه

بد نگفته  ... ساشا هیچوقت اذیتم نکرده ! ...عشق یه جورایی رسیدن به آرامش بی لمسه ت نِه 

حتی وقتی که می تونسته وقتی که ... هیچوقت جسمم رو بازی نداده ... بی حرمتی نکرده ... 

 ... مثل قبل برای آینده برنامه بریز: طول میکشه تا بگه ! می تونه 
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ش شده ی نگاهم به موهای پخ... دست خودم نیست که از حسرت پر می شم و چشمام پر میشه 

به آروم خوابیدنش و اشکم سر می خوره تا جایی روی دست ساشا ... لنا روی آرنجم مونده 

 : باز میگه... منم هیچی نمیگم ... ولی چیزی نمیگه ... حسش میکنه .. فرود میاد 

 ... خرج نذار رو دستم... اوله زندگیه ... ـ میریم خونه باغمون 

حس میکنم آینده ای که اون ... فقط حرفم نمیاد ... ل شده باشم نه که ال... بینیم رو باال میکشم 

 : باز میگه... ازش حرف میزنه دست نیافتنیه 

اسمشو ... چند تا پاییز می خوام ... یه دونه پاییز کمه برا همه عمرم ... تا می تونی دختر بیار 

 ... خوبه ؟ ... میشه بهار زندگیمون... اولی رو ... می ذاریم بهار 

.. به حساب اینکه نخوام باهاش زندگی کنم ... می ذاره به حساب دلخوریم ... بازم هیچی نمیگم 

به اون حساب میذاره که لب .. به حساب این مدتی که به قصد عذاب دادنم منو آورده اینجا 

 ! این بار اگه خودتم بخوای نمی ذارم سهم کسی بشی جز خودم : میزنه

 د ؟جز تو مگه کسی به چشمم میا: یگم میشه که م صدای نرم و شکسته م بلند

... خداروچه دیدی ؟ ... جوری که بخواد منو بچلونه ... حلقه ی دستش دور تنم تنگ تر میشه 

ل شدیم   ... برا اشکات ...میمیرم برات پاییز : لب میزنه ... یکی شدیم ... شاید ح 

...  بوسم می رو دستش و میکنم کج رو سرم  ...بی دلیل .. بی شک ... می دونم ... میمیره 

 ! بخیر شب:  میزنم لب

... می دونم دوسم داری ... می دونم میمیری برام ... که مثال بگم می دونم ... مهر تایید میشه 

 ! عشقش رو با بوسیدن سرم نشون میده.. نه فراتر میره ... نه دست درازی می کنه 

فرق عشق و هوس همینه ! ... احترام می ذاره بهم ..  زمان میده بهم... اون مهلت میده به من 

 ؟!لیلی هم همینقدر مجنون رو دوست داشته که من ساشا رو ! فرق عشق و طمع همینه ... 

 

* 

 

 ...منظورش ساشاس ... به معنای ِکش دادن مکالمه ... قباد دستاش رو دور هم حرکت میده 

 : میزنهساشایی که گوشی رو جلوی دهنش نگه داشته و لب 

 خب ؟... از اونور هر جهنمی که دوست داشتی .. شبونه میری ترکیه ... ـ هماهنگ کردم 
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 ... آدمات معتبرن ؟... امنه ؟ : صدای سجاد پخش میشه از اسپیکر 

 بیاد وسط اگه من اسم...  ؟ مفهومه...  چاک به زنی می بزنه رو ردت پلیس سجاد....  امنه  ـ

 ... بمونی زنده ذارم نمی... 

 ... چه تاریخی ؟... ـ ساعت چند ؟ 

 ... ؟ کو دوم فیلم...  مشتی د ن د  ـ

 ! ـ تجاوزیه که گردن گرفتی

آب ... چقدر ... چقدر پ ست ... فیلم منو هامون ؟ ... سرم رو پایین می ندازم ... جا می خورم 

جلوی همه ی  ... ساشاجلوی ... جلوی قباد ... دهنم رو قورت می دم و آب میشم از خجالت 

 ! آدمایی که تو اون خونه مخفی دارن گوشی رو شنود میکنن تا رد سجاد رو بزنن

با سر انگشتاش پیشونیش رو مالش میده و گوشی رو از ... طوالنی ... ساشا پلک میزنه 

 ! ... اسپیکر برمی داره 

اون فیلم دست : یزنه عصبی لب م.... فهمیده حالم خوش نیست ... فهمیده خجالت زده شده م 

فیلم اصلی که صورت اون حرومزاده رو مات ... خفه شو سجاد ... تو چه غلطی می کنه ؟ 

 ... نکرده باشی می خوام

نمی دونم از هندزفری که توی گوشش داره چی ... قباد بشکنی می زنه و ذوق زده بلند میشه 

گوشی هزار  ...ه سمت دیوار ساشا بی حرف گوشی رو قطع میکنه و پرتش می کن! بهش گفتن 

 : ساشا عصبی میگه ... من از جا می پرم و قباد سمت ما برمیگرده... تیکه میشه 

 ... هوم ؟... من لنا رو ببر بیرون  زحمت بکش با ماشین

 ... آدمتم من ؟: قباد دستاش رو به کمر می زنه و میگه 

ـ گیر نیفته این بار گیرش می ندازم قباد .... به ناموسم قسم گیرش می ندازم!  

قباد میگه : خب بابا ... مامورا رو فرستادن ... ده مین دیگه اونجان...  

ساشا منو نگاه میکنه ... منی که سرم پایینه ... تند و عصبی میگه : بگیر باال سرتو...  

سرمو بلند میکنم و لبخند بی جونی میزنم ... میگم : خوبم!  

جواب میده : بریم بیرون...  

قباد شاکی به ساشا نگاه میکنه و ساشا میگه : االن جز تو  ، آدمای صابرم دنبال منن ... یه 
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 ... ! رفیقمی: ساشا لب میزنه 

 ! قباد ـ تیموری سرم رو می زنه

 ... ـ من که به تو نگفتم اول صبح زدم بیرون با ماشینت

 نه تو... ماشین من بیرون رفته  میدونه از صبح نه... به پا گذاشته جلو در : قباد خندون میگه 

! 

وقتی وسط راه بفهمن قباد : که لب میزنم ... این بار ساشا اخم کرده و دستا به کمر فکر میکنه 

 ... تو ماشینه برمیگردن خونه

ببینن ... وسط راه قباد پیاده شه ... با ماشین تو بریم : هر دو منو نگاه میکنن که من میگم 

ما می مونیم و ماشین .. هم آدمای صابر ... هم تیموری برمیگرده خونه ... ماشین دست قباده 

 ... و قباد

 ! به تو میگن معاون ابلیس: قباد میگه ... ساشا می خنده 

 ... قباد ـ چطوری برگردین ؟

 ! وقتشه صابر رو ببینیم... از در ورودی ... به راحتی : ساشا میگه 

وقتشه به : قباد میگه ... من موهای لنا رو مرتب می بندم همه آماده میشیم و ... راه می افتیم 

 ... بس که بزرگش کردم... من بگه بابا 

باس عادت ! ... یادش بده به من بگه ... تو بیخود کردی : ساشا کتش رو تن میزنه و میگه 

 ... کنه

 ... بگیم مبارکه ؟: قباد ابرو باال می ندازه و با خنده میگه 

 .. وگرنه اول آخرش بله س... عروس ناز داره : ساشا خندون میگه 

 ... !به شیوا بگم آماده شه ؟... ما هم دعوتیم : منم می خندم و قباد میگه 

 ... شیوا ؟: جا خورده میگم 

 ؟! من آخر نفهمیدم توی این بزمجه چی دیده ... نامزدشه : ساشا جواب میده 

 ! دههمون چیزی که پاییز توی تو دی: قباد تند میگه 

شاید کم کم داره همه ... منم می خندم ... ساشا پا تند میکنه و قباد زودتر بیرون میزنه از خونه 

خوب ! ... من از همون دو سه روز پیش تصمیم گرفتم خوش بین باشم ... چیز درست میشه 
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 .. امیدوار باشم.. فکر کردنم 

ینه و لنا رو توی صندلی قباد پشت فرمون می ش... منو ساشا صندلی عقب سوار میشیم 

 کسی داخل رو می نمی بینه... شیشه های ماشین تیره ن ... مخصوصش روی شاگرد میذاره 

... 

یه ... من عقب برمیگردم ... ساشا دستم رو توی دستش میگیره ... قباد بیرون میزنه از خونه 

دنبالمون میان و ما  خیلی نا محسوس... با فاصله از هم ... سفید  216پرشیای نقره ای با یه 

پلیسم می دونه آدمای صابر ... هم صابر ... اینو می فهمیم چون می دونیم هم پلیس دنبالمونه 

 ! هستن

برو ایران مال ... یدک همراهمه : ساشا دستم رو میکشه تا درست سرجام بشینم و ساشا میگه 

 ماشین تو کسی  نشون بده دزدگیر و بزن تا.. تو پارکینگ لنا رو بغل بگیر و پیاده شو ... 

 ... نیست

 ... گفتی زنده می مونه: قباد به آینه ی بغل نگاه میکنه و میگه 

 ! کشمش نمی  گفتم من: با تحکم جواب میده .. ساشا بی مکث و تند ... منظورش هامونه 

 ... ! بار آخر بهت گفت... قباد ـ تیموری برات پرونده می سازه 

 

 ! نمی ذارم بد تموم شه... ـ تمیز انجام میشه 

 ... حواست به لنا هست ؟: من میگم ... قباد حرف نمیزنه 

 ! بچه داریم بیست: رو به قبادی که لبخند زنون میگه ... جمله م التماسیه 

ساشا منو عقب  ... کنجکاو داره با قفل صندلیش ور میره... رو به لنا ... خودم رو جلو میکشم 

 ! ندارن کاری لنا  اونا با...  درست بشین: میکشه و میگه 

از پیچ در پیچ راه پارکینگ طبقاتیش می گذره و .. نفس عمیقی میکشم و باالخره میرسیم 

پیاده میشه و ماشین رو دور ... قباد خونسرد ماشین رو خاموش میکنه ... آخرش پارک میکنه 

با قباد ... حواسم به لناس ... بلندش میکنه ... لنا رو بغل میگیره ... سمت شاگرد ... میزنه 

 عقب بعد...  ماشین از میگیره فاصله  قباد در ماشین رو می بنده و... غریبی نمیکنه 

 ... ر ماشین رو قفل میکنهمی خواد اونا ببینن که د ... زنه می رو دزدگیر و برمیگرده

نقره ای ی از پرشیا... سفید رنگ فوری دور میزنه و صدای جیر الستیک ها بلند میشه  206

.. با دست و با خشم براش حرف میزنه و قباد توضیح میده ... ه نفر پیاده میشه تا قباد یرنگ 

... دور میشن  ناونا هم دور میزن ... آخرش مرد قباد رو ول میکنه و توی ماشین می شینه
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 ... اونا فکر میکنن ساشا خونه مونده و قراره بره... پارکینگ خالی میشه از آدماشون 

خبر  ...تیموری مامور گذاشته جلو در : قباد بلند میگه ... منم پیاده میشم ..ساشا پیاده میشه 

 ... نداره قباد خان با جناب عالی دستش تو یه کاسه س

 ! جبران میکنم: ساشا پشت فرمون میشینه و میگه 

پنجره به  از! ... من که جا گیر میشم ساشا فوری استارت می زنه و فرمون رو می چرخونه 

قول میدم یه شهربازی توپ ببرمش ، یادش بره این تلخی : میگه ... قباده لنا تو بغل زل میزنم 

 ... ها رو

 ... برامون غذا هم درست کنی: میگم ... سمت ساشا برمیگردم 

 ! االن بلدی... ا بلد نبودی ه اون موقع: ساشا تند میگه 

 ... ن دیزی های پُرمالتمخصوصا او... ـ تو خوشمزه تر درست میکنی 

 ... اون موقع از سرکار برگشتم خسته م: سری تکون میده و میگه 

 ! اصال جمعه درست کن... ـ می بوسمت خستگیت در بره 

 ! جمعه درست میکنم.. آره : لبخند به لب سمتم برمیگرده و میگه 

حالم ... خوب باشم ... شم گفته بودم می خوام امیدوار با... گفته بودم که ... منم لبخند میزنم 

جمعه ای که معلوم نیست کدوم جمعه ... شکل حاال که از جمعه حرف میزنیم ! ... خوب باشه 

آخرین بار همون شب اینجا بودم ... همون باغ ؟ ... لواسون ؟ ... بیرون شهر میریم ... میشه 

... دم ظهره ... میکوبه  قلبم تند... ساشا ماشین رو تا توی باغ میبره ... فقط همون شب ... 

 ! وزش باد مالیم و خش خش شاخه ها و صدای پرنده هایی که نمی بینم

... نه پیاده  ... که نه جا به جا میشم.... ه نفر چسبونده به صندلی یمنو ... ماشین ترمز میزنه 

ماشین رو در ... تا من .... دور می زنه ماشین رو ... ساشا اما با اعتماد به نفس پیاده میشه 

من ... ه مالیم به بیرون هلم مید... کشه  می ...مچ دستم رو میگیره ... باز میکنه و خم میشه 

 . رمق ندارن پاهام

... شکل زهره مار ... بد مزه ... شوری خون ... صورت کوبیده شده .. سجاد ... اون شب 

 ... یا حناق... شکل کوفت 

دستم تو دستش ... ساشا منو می بره تا ورودی باشگاه ... شکل دستام ... ته دلم می لرزه 

میز ... که از در ردم میکنه ... لرزیده و اون حسش کرده که محکم دستم رو نگه می داره 

 .. بیلیارد شکسته شده
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 ... میخ میشم سر جام... هامون زده بودش .... همون میزی که سجاد روی اون افتاده بود 

اصال  ... شده شکار که جونه بی جونور یه ی الشه شبیه بیشتر افتاده  صندلی روی  جسمی که

رنگش از خون خیسه  مشکی موهای و  ا رفتهوهمونی که روی صندلی ... ن نیست شبیه هامو

از سری که اونقدر خم شده که چونه ... خونی بودنش رو از لکه های روی زمین می فهمم ... 

اونو به یه ... ش به قفسه ی سینه ش چسبیده و خون از بین لباش کش میاد تا روی پاهاش 

 ! بستن  صندلی

یه جوون سی و چند ... مرد سیاه پوش ... پاهاش رو به پایه هاش ... دستاش رو به دسته ها 

خورده ای ساله که با چاقوی دستش سیب زرد رنگی رو برش زده و خواسته بخوره که با 

 ... اومدن ما از جا بلند میشه

 ... ـ سالم آقا

تو رو خدا ) صدای گریه ی خودم تو گوشم زنگ می خوره ... من جلوی ورودی ایستادم 

نیم قدم ... ( هاااامون  ... هامون ولم کن... هامون ... جونه مادرت ... تو رو قرآن ... هامون 

 ... هرچی... با چی ؟ ... صورتش کوبیده شده ... حالت تهوع اذیتم میکنه ... عقب می رم 

دوست داشتن چه شکلیه ؟ ... دوسم داشت ؟ ... یه عمر زور گفته بهم ... یه عمر ترسیدم ازش 

 ... واقعا چه شکلیه ؟  ...

دستاش رو به زانوهاش تکیه میده و خم  ...خم میشه ... جلو تا یه قدمیش ... ساشا جلو میره 

 : لب میزنه... میشه تو صورت هامون 

 ! اوردمت خاطره هات زنده بشه... ـ چطوره ؟ 

 ...شاید مرده .. هامون فهمیده ... این جا بودن خودش کلی حرف داره ... منظورش اینجاست 

... هیچی .. خوره نمی تکون اما  ...ز زنده بودنش میده ولی خس خس نفس کشیدنش خبر ا

 ! حتی یه سانت

یکی از دنده ! گفتم اون ضربه قفسه ی سینه ش رو نشونه میره  ..... بد زدیش: مرد میگه 

 .... ! زیاد دووم نمیاره... ریه رو سوراخ کرده  ... هاش شکسته

 : میگه مرد به رو...  میشه بلند ساشا  ...ِکی ؟ ... ساشا زده ؟ 

اصال پژمان گفت بهت میگن ... دوباره بشکنش .. درمونش کن ... دکتر بیار .. ـ یه کاریش کن 

به دقه .. خبرت که کردم  ...تا وقتی که جور کنم بری اونور آب ... خودت بلدی که ... جالد 

 ؟مفهومه ... دست فتح هللا هم نیفتی .. پات گیر نباشه ... نکشیده بزن به چاک 

من دل و ... خونسرده ... مرد روی صندلی میشینه و همون تیکه سیب رو دهنش می ذاره 
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عق  ... تند بیرون میزنم و میرم تا کنار باغچه و روی پاهام می شینم... روده م به هم می پیچه 

اون ... اون خون کش اومده منو ترسونده ... باال میارم هرچی خوردم و نخوردم رو ... میزنم 

دلم رو ریش ... خشک شده بود ! اون موهای از خون به هم چسبیه شده  ...س قرمز شده لبا

 ... هامونه پستی که حقیر افتاده .... کرده 

پهلو هام درد گرفته از این ... ساشاس ... مالیم ... دستی روی کمرم میشینه و اونو مالش میده 

 : نگاهش میکنم که میگه  ... گردمسمتش برمی... عق زدن و پشت دستم رو روی دهنم میکشم 

 ... دیدی اونقدرم ترسناک نیست ؟ـ 

 ... کی اومدی ؟... ِکـ : بلند میشم از جام و میگم ... هامون رو میگه 

تیموری بدجوری ... از پشت بوم زدم بیرون ... خواب بودی ... دیشب : خونسرد میگه 

 ... سیریش شده

صدای دادی که میکشه و دسته پرنده .... نمیدونم چی میشه که صدای نعره ی هامون میاد 

 ! ... اینجا جهنمه ... هایی که از روی شاخه ها پرواز میکنن 

... بدم نمیاد ... دلم خنک میشه ؟ ... نزدیک ساشا میرم و ترسیده به ساختمون نگاه میکنم 

دیگه با وحشت  ... دیگه نمی ترسم... سه تامون ... یم ما با هم بزرگ شد... ولی ما  ...ولی 

... سه تاییمون ... ما می تونستیم خوشبخت باشیم ... دلم میگیره ... ولی ... نگاهش نمیکنم 

 !چی شد که هامون بدبختی رو انتخاب کرد ؟

ون بده هامونی که با من بد بود ، ساشایی که با هام... شاید دست باالی دست زیاده همین باشه 

 ! شاید هامون فکرشم نمیکرد اینطوری باشه ! ... 

به نظرت این ! ... از دیروز تا حاال دوبار به این یارو گفته جونش رو بگیره : ساشا لب میزنه 

 ... از مرگ بدتر نیست ؟

  ولی خنک نمیشم پاییز: نفس عمیقی میکشه و با خنده ی عصبی میگه ... فقط نگاهش میکنم 

 ! 

نه اون همه ... نه عمر از دست رفته رو برمیگردونه ... راستش انتقام هیچوقت قشنگ نیست 

 ! .... خنک نمیشه ساشا ... عذاب کشیده شده رو 

این گانگستر بازی ... حال این روزامونو ... زندون رفتنش رو ... یادش نمیره اون روز رو 

 ! هامون رو 

 

* 
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 ... ـ تو دوست داری بریم کجا ؟

تو ... تو بگو جهنم : لب میزنم ... پلکامو بستم ... پیشونیمو ... تکیه دادم به شیشه ی ماشین 

 ! باشی و لنا ، خوبه

تو این مسیر جهنم واری ... می فهمم می خواد از آینده حرف بزنه تا گمراهم کنه تو این مسیر 

 : می شنوم که میگه... که هر دو توش افتادیم 

 ! وقتی عروسی گرفتیم... اتاق خواب ـ بغلت میکنم تا 

شاید ظاهرا  ... اون موقع که هنوز این همه بزرگ نشده بودم... انتزی های من بود فیکی از 

لبخند محوی روی لبام می شینه و ... سه سال گذشته باشه ، ولی برای من ده سالی میشه 

 ! االن دستمم بگیری کافیه: جواب میدم 

 ! م تنده ، رو تخم چشم می برمتاالن من تب: جواب میده 

آب دهنم رو قورت میدم و سوالی .... اون موقع خونسرد بود و من آتیش بودم ... راست میگه 

 ... که تو دلم مونده رو به زبون میارم 

 ... ـ با سارا خوابیدی ؟

اونم نیم ... چشمام رو باز میکنم و این بار نگاهش میکنم ... جواب دادنش طوالنی میشه 

: جواب دادنش طوالنی میشه که میگم ... نگاهی به من می ندازه و به رو به رو خیره میشه 

 ... سکوتت یعنی آره ؟

 :اما اون لبخند کجی میزنه ... حسادت ریشه می کنه تو جونم 

 ! تو فکر کن سکوتم یعنی نه! .. فقط دوام نگاه کردنت به من طوالنی میشه  ـ 

 ... ودی ؟ـ می خوای بگی با هیچکس نب

 ! شیرین:   با مکث لب میزنه

در واقع زندگی جوری بهم سخت گرفته که توقع هر کاری ... ولی شوکه نمیشم ... جا می خورم 

جوری که ... آروم تر باشم ... جوری که متعجب به ساشا نگاه نکنم ... رو از هرکسی دارم 

 :خودش بگه 

... ه باباش اینا می خواستن جا به جا کنن باهاش بودم که لو داد مسیر محموله ای رو ک ـ 

 ! محموله ای که بابت پس دادنش تو رو خواستم
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 ! قبال از احساس کسی سو استفاده نمیکردی: لب میزنم ... اما ناراحت میشم 

نشنیده گرفته   ... من همیشه به اون گفتم که دوسش ندارم... سو استفاده نکردم : محکم میگه 

 ! تو لب تر کنی جونم کف دستمهخودش می دونه ... 

 : باز نیم نگاهی سمتم حواله میکنه و لبخند کجی میزنه 

 ! از این به بعد تنهایی جایی نمیری تا مگسا برن از زندگیمون! همه می دونن ـ 

وقتی میرسیم صابر رو می بینم که از   ...نگاه ازش میگیرم و به رو به رو خیره میشم 

ساشا خونسرد   ...خودش اومده و منتظر شده .. یه ماشین بنز مشکی ... ماشینش پیاده میشه 

من تند تر پیاده ... میگیره  صابر تند سمت ساشا یورش برمی داره و یقه ش رو... پیاده میشه 

 .... م میش

معنای صبر کردن دست بلند میکنه از کنار تن قدم برمی دارم سمت ساشا و صابر که ساشا به 

 ... !کجا بردی پسرمو ؟: سر جام صبر میکنم و صابر شاکی لب میزنه ... رو به من ... صابر 

مگه ما مسئول گم شدن ... داستان داریما : لبخند به لب میگه ... آروم تر ... ساشا خونسرد تر 

 اشیای بقیه ایم ؟

با من : میگه ... هنوزم یقه ش ال به الی مشت های صابره  ...صابر ساشا رو تکون میده 

 ... بهم پسرمو..  برین بذارین زنیکه این  خودتو... بازی نکن ساشا 

یقه ش از دستای صابر ... ساشا دست بلند میکنه و محکم به قفسه ی سینه ی صابر می کوبه 

 ... بیرون میاد و صابر چند قدم عقب سکندری میخوره

   : صابر تند نگاهش میکنه و لب میزنه... که راننده ی صابره جلو میاد  مرد جوونی

 ... ـ حرف میزنیم

بفرما ببینم چه گوهی می خوای ... نه : ساشا جنگ طلب میگه ... مرد سرجاش می مونه 

 ... بخوری ؟

 ! برای دعوا نیومدم: صابر ملتمس میگه 

 ... ولی یقه گرفتی: ساشا لب میزنه 

 ! بهم پس بده ـ هامونم رو

 ... پاییز بی پدر بود که شکل الشخور ریختین سرش ؟: ساشا اخم کرده لب میزنه 

 ... هامون عاشق پاییز بود... نقشه ی رضا بود : صابر کالفه میگه 
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 !پس به رضا بگو چرا هامون رو لو داد ؟: ساشا پوزخند صدا داری میزنه و میگه 

ما رو در روی هم نمی ... با بچه طرفی ؟ : یگه صابر به مسخره تک خنده ای میکنه و م

 ... ایستیم ساشا

 ! خرفت شدی... پیر شدی : ساشا لب میزنه 

 :ساشا میگه  ولی... ولی  منم اگه بودم باور نمیکردم راستش ... نمیکنه صابر باور 

 ... پس بو کشیدم هامون پاییز رو می خواد کجا ببره ؟ ـ 

... ساشا می خواد اونارو به جون هم بندازه ... شیرین بهش گفته بود ... تعقیبمون کرده بود 

توی صفحه ی ... صابر نا باور و کالفه به ساشا نگاه میکنه که ساشا گوشیش رو بیرون میاره 

... روشن مونده ش دنبال چیزی می گیرده و بعدش صدای ضبط شده ی رضا رو می ذاره 

راف کرده بخش عمده ی ثروت بابام رو برداشته و سر همون صدای تو بیمارستانی که رضا اعت

 ... صابر بی کاله مونده

.. حق داره باور کنه ... باورش میشه ... عصبی تر ... صابر هر لحظه اخم آلود تر میشه 

 : صدای ضبط شده که تموم میشه میگه 

 دراومده ؟چقدر از پوالتو هاپولی کرده که فقط گند این یکی ... خواب خرسی بسه صابر ـ 

 20داری جریان ... بابای پاییز ورشکست شده بود : صابر ناباور سری تکون میده و میگه 

 ... تو.... تو بچه بودی ... سال پیش رو باز گو میکنی 

که ... حاال که تو گاوصندوق بابام مدارکی رو دیدم ... حاال بزرگم : ساشا بین گفته ش میگه 

بین راه ... هامون و آدماش ریختن سرم ! ... برات پیری  نشون میده رضا زیر و رو کشیده

 ... اونقدر از کار افتاده شدی که آدمات نفهمیدن ؟... گرفتمش 

اون حتما گفته بین راه ساشا منو .. راننده ی بیهوش مونده ... منظورش همون راننده س 

 ! هامونم رو بهم بده: لب میزنه ... رنگ پریده س .. صابر آب دهنش رو قورت میده ... گرفته 

 ! معامله کنیم... ـ د ن د 

 ... همه ی ثروتم رو می دم: صابر میگه 

 ... فکر کنم حاال دشمنون یکیه... ـ پول کثیف ماله آدمای کثیفه 

جفتتون محموله ی جدید رو : دامه بده و ساشا لب میزنه امنتظر ساشا ... صابر گوش میکنه 

... انبارتون رو جز دوتاتون کسی نمی دونه کجاست ...  از چنگیز با چک و نزول خریدین

 ... آدرس انبار در مقابل جون هامون
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 :ساشا خندون میگه ... مات می مونه ... ابر جا می خوره ص

تو نیمه شبی جلو خونه م رو ... من که نیومدم برای معامله ... ُگرخیدی ؟  ... چیه حاجی ؟ ـ 

 ... گرفتی

 ... !سالمه ؟ مصابر ـ از کجا بدون

 ! ولی زنده س... سالم نه : ساشا با مکث جواب میده 

... با نفرت ... ساکت زل زده به ساشا .... ساشا صادقانه جواب میده ... صابر رنگش می پره 

منی که حساب کتاب  ...تامنه الل شده این گوشه .. .نفرتی که زبونه ش همه جا رو برداشته 

نذر برای اینکه همه چیز همون طوری پیش بره که ساشا می ... ته نذر و نیازام از دستم در رف

 ... خواد

 ... ساشایی که دو قدم بین خودش و صابر رو پر میکنه

ولی  ...ازش بپرس و دعوا کن که چرا هامون رو به من داده ؟ ... به رضا بگو : لب میزنه 

به هرحال پسرت رو  ...زودتر از من ... قبلش انبار رو خالی کن که زودتر از تو خالیش نکنه 

 ! می خوای

 ؟!صابر ـ چرا رضا باید هامون رو به تو لو بده 

، مثل چون من ساشام ، جواب خون رو با خون میدم : ساشا لبخند کجی میزنه و جواب میده 

تا ... پا گذاشتین رو ناموسم  ...اونم همینو می خواد .. .توذکه خواستی دست از سرت بردارم 

 ... که به تو بستگی داره... مونده جونش  ... همین جاشم تالفیشو سر هامون درآوردم

من می شنوم ... لب می زنه ... تا جایی که لباش کنار گوش صابر قرار میگیرن  ... خم میشه

 : میگه که  میشنوم... منی که خیلی دور نایستادم  ...

کمکش کن ... یک نهایت دو روز دیگه دووم میاره ... کرده  سوراخ رو ش ریه ش دنده ــ 

 ! صابر

من برق اشک رو تو چشماش ... صابر عصبی میشه و باز یقه ی ساشا رو چنگ می زنه 

 :چشمایی که هنوزم از نفرت پر شدن و میگه ... میبینم 

 ... عذاب میشم... گیرم از مادرش لنا رو می  ... شکایت می کنم ازت ـ 

 نیار منو دختر اسم کثیفت دهن با  :جیغ میزنم .. جلو میرم و هلش میدم .. ته دلم خالی میشه 

 ... ؟ میفهمی... 

می خوای ببریش عین : من جیغ میزنم ... ساشا آرنجم رو میگیره و میکشه سمت خودش 
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 ... ؟ کثافت میکنی تهدید ت نوه به منو...  ؟  شماها آدمین... خودتون حیوون بشه ؟ 

 ... پاییز... پاییز ... هیسسس : ساشا میگه 

توام بمیری و زمین پاک بشه از حضور ... پسرت ... ایشاال بمیره : من ولی رو به صابر میگم 

 ... نجستون

 ... پاییز با توام: ساشا صدا بلند میکنه 

ساشا مچ دستم رو میگیره و منو میکشه ... دخترم اسم ... اسم لنا اومده ... نفس نفس میزنم 

تا فردا صبح وقت داری آدرس : تا سوار شدنم روی شاگرد و رو به صابر میگه .. تا ماشین 

 ... انبار رو بدی

تند تر میرم تا ساختمون و قباد رو می بینم که با ظرف ... تند پیاده میشم دلم شور میزنه که  

داره لنا  ...تخمه روی زمین نشسته و زل زده به صفحه ی تلویزیون و فوتبالی که پخش میشه 

 ...چشمای عروسکی رو که حتما امروز قباد براش خریده رو در میاره 

هستش ... ساشا کنارم میرسه ... قباد تند عقب برمیگرده ... گریه م میگیره و زمین می افتم 

لنا با صدای من عقب برمیگرده .. گریه م بند نمیاد ... دخترم رو میگم ... کسی اونو نگرفته ... 

 ... لت و جا خورده نگاهم میکنه و بعد لب پایینش رو جمع میکنهاولش بی حا... 

هیچی نیست ... هیسس : عصبی میگه ... ساشا از کنار من میگذره و لنا رو بغل میگیره 

 ... مامانت فهم نداره... عزیزم 

 ... چه خبره ؟... چیکار کردین ؟ ... چی شده ؟ : قباد لب میزنه 

میگه دخترم رو ازم ... میگه ... لنای منو تهدید میکنه : میگم من عصبی ... جلو میاد تا من 

 ... میگیره

 ... تو باور میکنی ؟... بگه : قباد جواب میده 

 ! نفهمه: همزمان میگه ... ساشا لنا رو تاب میده تو بغلش و روی مبل میشینه 

 ... بچه نداری نمی فهمی... استرس بچه داره : قباد به ساشا چشم غره میره 

 ... شما چند تا شکم زاییدی ؟: ساشا ابرو باال انداخته میگه 

صابر بی حرف و به هم ریخته به ما نگاه میکنه ... ساشا هلم میده توی ماشین و در ماشین رو 

می کوبه ... خودش دور میزنه و پشت فرمون میشینه ... رد میشیم از در آهنی بزرگ باغ و 

داخل میریم ... خبری از قباد نیست ... 
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 ... تو روحت: قباد خندون میگه 

اون باور نمیکنه رضا همدست تو شده ... اون : من بینیم رو باال میکشم و رو به ساشا میگم 

 ... ! باشه

لنا غش غش می ... ساشا لنا رو با دو تا دستاش بلند میکنه و صورتش رو تو شکم لنا می بره 

اون نمی ذاره تا .. .به رضا بگه ... باورم نکنه مجبوره آدرس بده : خنده و ساشا جواب میده 

 ! در دو حالت برای پسرش مجبوره که از رضا مخفی کنه... آدرس رو برا من بفرسته 

 ... می فرسته ؟: قباد خندون میگه 

 ! ـ می فرسته

 ...تیموری خوش خوشانش میشه : قباد بشکنی میزنه و میگه ... ساشا مطمئن حرف میزنه 

تیموری گفته  ...چنگیز بی برو برگرد بدونه انبارشون رو خالی کردی باهات قرار می ذاره 

 ... امروز سرش کاله گذاشتیم... ترفیعم رو کنسل میکنه 

 ... شیرینیش کو ؟: ساشا می خنده 

 ! کنه دعوت رو ت بچه و زن و  به شیوا میگم شام تو: قباد میگه ... دم رفته گریه کردن یا

لنایی که تو  ... من هنوزم روی زمین نشستم و دارم به لنا نگاه میکنم... به من چشمک میزنه 

 ... شاااا... سااا ... بگو ساشا : ساشا حواسش به لناس و میگه ... بغل ساشا وول می خوره 

دو : ساشا رو به من میگه ... از بابای لنا متنفره ... حق داره ... بهش بگه بابا نمی خواد لنا 

 .... زبون نمی خواد وا کنه ؟... و خورده ای سالشه ها 

 ... ـ بلده خیلی چیزا رو

 .. تو نمی خوای بریم تو کاره دومی ؟: ساشا بی هوا سمت من برمیگرده 

 ... دومی چیه ؟: گیج میگم 

 ! دیگهـ دومین بچه 

 ... بی ادب: لپام گل می ندازن و میگم 

 ! می بینم با حیا شدی خانوم: خندون میگه 

حساب کتاب اینکه اون موقعا چند بار بهش گفتم قبل از ازدواج .... راست میگه ... بی حیا بودم 

م و حاال خجالت میکش... باهم باشیم و ساشا زیر سیبیلی و با خنده رد کرده ، از دستم در رفته 
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 کوفت: میگم 

 ! 

* 

 ؟  همینطوری بذارم... زرده هاش ُشله ... ـ ببین 

 ... سا... ساشا با توام : می گم ... درحال پخت توی تابه  فلفل سیاه رو می ریزم روی نیمرو

و  زمین بین دستم...  شکمم روی  دستاش از دور پهلو هام رد میشه و گره می خوره به هم

ا هرچقدرم پیر و به هم ریخته باشن بازم محبت می تونه تموم ِحس آسمون صبر میکنه و زن ه

رمم نکرده حاال که دمای پای اجاق گاز ایستادن گ... مثل حاال ... های خوابیده شون رو بلند کنه 

 ... م می کنهذوبولی تِب این نزدیکی 

 در خودتون خجالت از...  نشدیم سیر نهایت  :چونه ش رو روی شونه م می ذاره و میگه 

 ... میایم

دستش رو می بره سمت شعله و خاموش می کنه زیر تابه ... وقتی بی حرکت بودنم رو می بینه 

 ! تاب پوشیدن و آزاد گشتن ، عواقب داره: لب میزنه .. باز می ذاره روی شکمم ... رو 

 ... لنا می بینه: میگم 

 ... یامرزهخدا پدر خالق تام و جری رو ب... ـ گذاشتمش پای تی وی 

لبخندم کش میاد و جا فلفلی رو می ذارم روی کابینت کنار اجاق گاز و دستام رو می ذارم روی 

 ! دیگه جذابیت اون موقع نمونده برامون پیر مرد: میگم ... دستاش 

دور میزنم تو بغلش ... میِکشه ... دست راستم رو با دست چپش ... ساشا مچ دستم رو میگیره 

 ! دود از ُکنده بلند میشه: دیگه ش رو روی کمرم می ذاره و لب میزنه تهش دست ... 

وجودم  خون لبام های روزنه الی به ال از داره میکنم حس  ...دست دیگه ش رو پشت گردنم 

 ! گرسنه ... ترتشنه ... بی قرار تر ... ی زنه ِمک م... گاز میگیره ... رو میکشه 

اصال لب پایینم رو بین دندوناش ... ول نمیکنه  ...دردم گرفته ... مشت می کوبم روی سینه ش 

می خوام سرم ... ضعف میکنم ... دلم مالش می ره ... می گیره و بی حرکت به من نگاه میکنه 

 .. رو عقب ببرم که فشار دندوناش روی لبم بیشتر می شه و مانع عقب رفتنم می شه

 ! دردم میکنه: نا مفهوم میگم .. از همون فاصله ...  چشمکی می زنه

اخم میکنم و دستم رو روی لبم ... روی دندونام ... دندوناش رو ول میکنه و لبم تند برمیگرده 
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 ... بی حس شد: میگم ... میذارم 

: لب میزنه  ... کمی خم تر شده تا بهتر بغلم بگیره... دست دیگه ش رو هم پشت کمرم میذاره 

 ... نترسی... ط مهلت دادم خودتو جمع و جور کنی فق

 ... از تو نمی ترسم... ـ از 

 :لب میزنه .... بیشتر از همیشه ... نگاهش رو عشق پر میکنه 

 ... خیلی وقته به دکترت سر نزدی... ریسک نمیکنم  ـ 

 ... از کجا میدونی ؟: اخم مالیمی میکنم و میگم  

 رت مقابله پیدا کنمقد کردم صبر فقط  ...سه سال یهو ظاهر نشدم من بعد از : لبخند کجی میزنه 

! 

 ... ـ من خوبم

 ... قوطی قرصات دو هفته ای هست که تموم شده و نرفتی سراغشون... ـ آره 

می دونه  ...از همه چیزه من ... از ریز به ریزه من ... خبر داره ... خیره ... ساکت می مونم 

 ! جام خوبه آخه: میزنم لب ... لذت میده بهم ... 

 : ولی لب میزنه... می فهمه حرفمو 

 ... پایه م تا آخر روز لم بدی بغلمـ 

گره ی دستاش باز میشه و دسته ی پالستیکی تابه رو .. می خندم و خودمو عقب میکشم 

 ... میگیرم و سمت میز می برم

 ... نداری دوست...  بشه ِسفت که ش زرده...  شد خراب:  میگم و ذارم  روی اون می

هر : ساشا پشت میز می شینه و میگه     ! دست تو توی کار باشه ، می چسبه... تو بگو ز 

 ... نذار سرم به  انقدر سر: دلم غنج میره و میگم 

 ... ـ ب ده مگه ؟

 ... ـ دلم باال پایین میشه

 ! اصلش همینه که من چیزی بگم تو دلت زیر و رو شه... ـ خب بشه 

 ... بدجنس: بسته نمیشه و از کنارش که میگذرم میگم نیشم 
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عقب برمیگردم ... ونم می افته و بین راه صبر میکنم جدلهره به ... ای زنگ گوشیش میاد صد

میشنوم ... تماس رو وصل میکنه و بیخ گوشش می ذاره ... و منتظر می شم تا ببینم چی میگه 

 :که میگه 

این ایرانسالیی که ثبت ... آشغال بی صاحاب که بندازیش دور  یه خطاز ... یه فیلم بده ازش  ـ 

 ... باس یه تکونی بهش بدیم... شماره ش رو می فرستم ... خب ... نشده 

حتی . .. در واقع همه می تونن بد باشن... ساشا هم می تونه بد باشه ... گوشی رو قطع میکنه 

... ینکه خوبن یا مهربون انتخاب خودشونه ا... باید بدونیم همه بلدن ... مهربون ترین آدما 

خودش گفته یه شیطان فقط می تونه یه شیطان ... شکل اونا شده ... بد شده ... ساشا بد نبوده 

 ... قابل فهم... رو شکست بده و چقدر این جمله ش قابل درکه 

.. می شم  گاهی از این همه توی خونه موندن کالفه... ازش رو برمیگردونم وسرگرم لنا میشم 

 ... خوب تموم بشه... کاش زودتر این روزا تموم بشه ... گردش نرفتن  ... بیرون نرفتن

وقتی توی مانیتور مامانم ... لنا رو بغل میگیرم تا به آشپزخونه برم که صدای آیفون بلند میشه 

شدن لبخند محوی می زنم و دکمه ی باز ... رو می بینم حس میکنم دلم براش خیلی تنگ شده 

 ... درو فشار میدم

خجالت میکشم مامان ... میرم تا جا لباسی و مانتوی جلو بازم رو روی تابی که تنمه می ندازم 

خود به خود پشت دستم رو روی لبام میکشم که ... ببینه جلوی ساشا این همه راحت می چرخم 

 ... در باز میشه و مامان رو می بینم

 ... خوش اومدی... ن سالم ماما: خندون میرم استقبالش 

 ... انگار خونه ی خودته: مامان لبخند محوی میزنه و میگه 

 ...  ـ البد هست

اون نگاه  به  مامان... سمت ساشایی که تکیه داده به کانتر آشپزخونه ... عقب برمیگردم 

 ... چی اینقدر واجب بود که گفتی بیام خونه ت ؟... گفتی پاییز کارم داره : میکنه و میگه 

دلم نمی خواست پاییز یکی از دوست داشته هاشو : ساشا سمت راه پله میره و همزمان میگه 

 ... نرو خونه ت... از امروز تا حداکثر یه هفته ی دیگه نا امنه فرح  ... از دست بده

 ... بی پاییز حرف بزنیم بهتره... بیا باال : مامان گیج و گنگ نگاهش میکنه که ساشا میگه 

: همزمان میگم ... بلند میکنم و به ساشایی که حاال به آخرین پله رسیده نگاه میکنم شاکی سر 

 ... اگه می خواستم خودم می گفتم

اصال همین کودن بازی ها رو در ... جونش در خطره .... ساشا ـ ربطی به خواستن تو نداره 
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 ... آوردی و به کسی نگفتی که گند همه چیز این همه باال اومد

 ... می خوای تباه بشه زندگیش ؟: کنم و میگم اخم می

 .. ـ می خوام مراقبش باشم

چی رو نمی دونم : همزمان میگه ... مامان کنجکاو تر از کنارم می گذره و سمت راه پله میره 

 ... که دعواتون شده ؟

 ... مامان وایسا... مامان : صدا میزنم 

 ... به ساشا بیشتر اعتماد دارم: همزمان میگه .. از پله ها باال میره . مامان محلم نمیده 

... با ابروهای در هم به ساشا نگاه میکنم که بی محل به من میره ... روی پله صبر میکنم 

خیلی میگذره ... شینم  می پله همون روی  و  راستش نگران مامان میشم... مامانمم دنبالش 

میرم تا اونجا و اسم صابر ... آشپزخونه میاد   صدای پیامک گوشی ساشا از... بیرون نمیاد ... 

 ! خونم می...  افتاده صفحه روی ،  و نیمی از آدرسی که توی اس ام اسی که فرستاده رو

 ... ساشا... ساشا : صدا میزنم ... گوشی رو برمی دارم و از پله ها باال میرم ... لبخند میزنم 

صدای گریه کردنش رو می .... ندلی نشسته مامان روی ص... بی هوا در اتاق رو باز میکنم 

... ساشا جعبه ی دستمال کاغذی رو سمتش گرفته و با ورود من سمت من برمیگرده ... شنوم 

 ... چی شده ؟: با دیدنم میگه 

گوشی رو میگیره و از ... تند سمتم میاد ... نگاهم به مامانه و گوشی رو سمت ساشا میگیرم 

   ... مامان:  میگم... اتاق بیرون میره 

شکل ساشا شده ... فقط با چشمای سرخ شده و غرق اشک به من زل میزنه ... هیچی نمیگه 

اون موقع که از خودش بیشتر از همه شاکی ... اون موقع که با عذاب وجدان بهم زل می زد ... 

 ! من االن خوبم: لبخند میزنم و میگم ... بود 

می فهمم یه مادر چه حسی ... من خودم لنا رو دارم .. و ولی می فهمم حالش... حالمو نپرسیده 

جلو میرم و روی زانوهام ، جلوی پاش می شینم و دستاش رو که ... چه حالی داره .. داره 

 :  لبخند به لب خود به خود توضیح میدم... روی زانوهاش گذاشته میگیرم 

 ! من خوشبخت میشم... من ... ساشا گفته می ریم یه جای دور ـ 

 :ولی مامان بغض کرده میگه ... چیزی رو میگم که خودم بعید میدونم 

 ... اگه باهاش ازدواج نمیکردم... ا   ـ 

می ریم ... توام از کارشون خوشت نمی اومد ... هوم ؟ ... ما اون پولو نمی خوایم : تند میگم 
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 ... یه گوشه بی هیاهو زندگی میکنیم

 ! پدرت...  از بیشتر.. . داشتم عالقه  من بهش... ـ من 

... در برابر معشوقه به زانو در میان ... به نظرم ضعیف ترین آدمها کسایی هستن که عاشقن 

چیزی برای گفتن ندارم  ... پشیمونه... شکل مامان که االن از این دوست داشتنش شرمنده س 

 ! حرفی که تسکین باشه... بهش 

خوشبختی که ازش واهمه دارم و هنوز چیزی ...  من خوشبختم... جز این که بگم دیر نشده 

 ... معلوم نیست

 ... پاییز با توام... ـ پاییز 

ساشا کتش رو تن زده و داره صندل ... میرم پایین ... از جا بلند میشم و از اتاق بیرون میرم 

 : همزمان میگه ... هاش رو با کالج های مردونه ش عوض میکنه 

 ... مادرتم نذار بره... مامورا مراقبن ... ین درو برای کسی باز نمیکنـ 

 .... نرو:  میگم...  میکنه صبر...   جلو میرم و لبه ی کتش رو میگیرم

داره میره جلوی ... انگار ؟ ... اونقدر نگران انگار دارن می برنش جلوی گلوله  ...نگرانم 

 ... خب ؟... جمعش میکنم چند روزه : لب میزنه ... گلوله 

... شا : میگم ... به لرز در اومده و مشت میکنم همون دستی رو که گیره کتش مونده دستم 

 ... شام چی درست کنم ؟

جلو ... اصال ماها وقتی زنده ایم که امید داریم ... احتیاج دارم به امید دادنش ... مکث میکنه 

   ... میاد و دستاش رو روی آرنجام می ذاره

عطر تو باشه و خنده : ازم که فاصله میگیره لب میزنه ... سه خم میشه و پیشونیم رو می بو

 ... چسبه می پنیرم نون..   های ِلنا

 ... هر... هرچی ... هوم ؟ ... بگو چی درست کنم ؟ ... بگو ... نه : بچه و لوس میگم 

... می چسبید ... بادمجونی که کنار گوجه سرخ میکردیا : ساشا لبخندش محو نمیشه و میگه 

 ... نیمه شبا که بی خواب می شدیم

فظی نکن دیگه حاخدا: دستاش از روی آرنجام برداشته میشه و میگم ... ازش فاصله میگیرم 

 ... خب ؟.... تا بیای ... من شام نمی خورما ... میای ... 

... بی حرف بیرون میره از خونه ... در حد لمس خم میشه و لبام رو می بوسه ... تند جلو میاد 
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 ... از وحشت ... از ترس ... تپش قلبم اوج گرفته 

عقب ... انباری که صابر آدرسش رو داده ... می دونم می خواد بره انبار رو خالی کنه 

من جون دلداری  .. من... ین عشق بازی رو دیده ا... مامان روی پله ها ایستاده ... برمیگردم 

دادن ندارم و میرم تا آشپزخونه و از ال به الی کشو ها دنبال قرصی میگردم که برای تپش قلب 

 ! خوبه

 

* 

مامان لنا  .... میخ نشستم روی این صندلی... شایدم بیشتر ... سه ساعت ... کمرم درد گرفته 

همه ی وسایلی که از خونه ش اورده ... با همون لباسا ... ده رو خوابونده و خودشم پایین نیوم

 ! همون گوشی تلفنیه که خاموشه با کیف دستیش

با دور چین ... به بادمجونای کدر شده زل میزنم ... منتظرم ... من نخوردم ... شام خوردن 

روغن ال به  گوجه سرخ کرده و سیب زمینی سرخ کرده که حاال از ترد بودن در اومده و احتماال

 ! منتظرم ... من یه لقمه هم نخوردم... الی بافتش ماسیده 

می ترسم بد شگون باشه ... نمی ذارم بشکنه ... مبغض دار... گوشی ندارم ... صبحه  3ساعت 

نفس عمیقی ... لبخند می ذارم روی لبام ... بوی مرگ بده ... می ترسم نویِد مرگ بده ... 

از ده شب تا حاال ... ادمجونا رو با وسواس جدا میکنم تا گرم کنم ب... میکشم و بلند میشم 

 ... میشه سومین باری که گرمش می کنم

من ... اصال آدم عاقل صبر میکنه تا وقتی اومد دوباره گرم کنه .... روانی شدم ... خل شدم 

 .... یه جنون بی سابقه امشب حنجره م رو گرفته... عاقل نیستم 

بشقاب از دستم ... توی جا کلیدی رو می شنوم و دستم ِسر می شه بی هوا  صدای چرخیدن قفل

... من دور میزنم و پشت سرم رو نگاه میکنم ... صدای شکستنش میاد ... می خوره زمین 

 ... جسم چهار شونه و قد بلندش از خم راهرو می گذره تا ورودی آشپزخونه 

... لباساش آشفته ن  ...شونیش زخم داره ها پی... من پاهام شل میشن وقتی سرپا می بینمش 

 ... یقه ش پاره س

غذا : لب میزنه ... تکیه می دم به کابینت های زیر سینک و بهش زل میزنم ... زمین می خورم 

 ... نکشیمون... نخواستیم 

: خستگی می باره از صورتش و من سرم رو تکیه میدم به کابینت ها و میگم ... خسته س 

 ! بیایُمردم تا 
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... دستام رو حلقه می کنم دور تنش ... بلندم میکنه از روی زمین ... خم میشه ... جلو میاد 

 ... شوخیه مگه ؟ قول غذای خوب داده بودی: میره تا راه پله ها و میگه 

 ... بذارم زمین گرمش کنم: بینیم رو باال میکشم و میگم 

 ... ندارم خوردن بادمجون نهجو  ...خسته م : باال میره از پله ها و میگه 

 ... ـ ساشا مامان می بینه

 ! یه سانت دور تر بشی ، ش ر درست میکنم... ـ تو بگو دنیا 

جا می خورم .. با صورتی که حاال اشکام روی اون خشک شدن می خندم و اون به اتاقش میره 

 ...اتاقش چرا ؟ ... اتاقش ؟ ... 

 ... ساشا.... بخواب خب ... اینجا چرا ؟ : تند فاصله میگیرم و میگم  

تشک تخت باال پایین میشه و من سر جام می ... منو زمین نمی ذاره و رها می کنه روی تخت 

 ... شلـ... پیراهنش رو .... کتش رو در میاره ... شینم 

 ... چیکار میکنی ؟: میگم 

 ... تابلو نیست ؟... ه بیشتر می خوادت دلم از همیش... ـ رد دادم امشب 

 آبرومون میره به خـ.. مامان اینا ... ساشا ... زشته : به در بسته ی اتاق نگاه میکنم و میگم 

... 

... گردنم  ..لبام ... به جون من ... به جونم می افته ... شکل قحطی زده ها ... تند جلو میاد 

مذاب ... نفس کشیدن سخت ترین کار میشه ... قلبم به زور جا شده تو سینه م ! الله ی گوشم 

پیشونیش .... چنگ می زنم بازوهاش رو   !که پرم از تب .... ریختن تو اتاق مگه که داغم 

 ... کمر داغم رو... دست داغی که کمر برهنه ی من رو لمس میکنه ... هنوزم زخمه 

به نظرم هیچکس از تن هیچکس نمی تونه لذت ببره ... یز به دوست داشتن برمی گرده همه چ

 جای  به شرطی که بخوای! پای دوست داشتن وسط باشه ... مگه اینکه پای عشق وسط باشه 

 ... بشه ارضا روح ، جسم

ساشا  نجواهای.... سال از اون شب می گذره  4تقریبا ... مشتاق ترم  ...این بار فرق میکنه 

شکل نفس نفسی ... شکل یه نغمه ی عاشقانه س که دوست داشتن از توی اون بیداد میکنه 

 ! نیست که حالم رو به هم بزنه

گاهی ظریف بودن و ... سنگینی وزنی که روی تنم جا خوش میکنه و من پر میشم از لذت 

 ... کوچیک بودن به آدم مزه میده 
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مردونه ای که خواستن از اون بیداد میکنه بیخ گوشت مثال یکی با صدای گرفته و دو رگه ی 

 ...جون داری اصال ؟ ... مورچه خانوم : بگه 

... ببین چقدر ارزش دارم ... ببین چقدر محترمم ... میشه همون اجازه گرفتن به سبک ساشا 

 ... بگم نه نیمه ول میکنه... حرف من جلوتره ... خواستنه من جلوتره 

من اما امشب برمیگردم به همون خوِد شیطونه چند سال پیش و ... میکنه  بگم جون ندارم رهام

 ... حلقه ی دستام رو دور گردنش تنگ تر میکنم و سر بلند میکنم

اجازه دادن به  ...این یعنی اجازه ! ... نرم می بوسم لبای نم دارش رو با لبای به گز گز افتادم 

یم میشه و هنوز نه ماه رفته ، نه خورشید سبک پاییز تا سپیده ی صبحی که هوا سفید مال

 ! تختمون... اومده و من لم دادم به سینه ی برهنه ی ساشا و خواب میرم به پهلو روی تختش 

اونم وقتی که دستش دور تنم حلقه س و آخرین چیزی که یادمه بوسه های ریز ریزش روی 

 ! ... بعد یه خواب عمیق... گردن و سر شونه ی برهنمه 

 

* 

 

قاعدتا ساشا باید کنارم ... چشم بسته ... روشنایی اتاق چشمام رو اذیت میکنه که پلک می زنم 

... باشه و چرخ می خورم تا صورتم رو فرو ببرم تو سینه ش و تاریک بشه پشت پلکم ولی 

 ! هست که تکون می دم هوا رو می شکافولی د

میشم و برهنگی تنم خجالت زده م میکنه  از جام بلند... خبری ازش نیست ... پلکامو باز میکنم 

 ... پایین میام... ملحفه رو روی تنم نگه می دارم ... 

که مامان منو ... روم نمیشه اینطوری پایین برم ... حموم ر و نگاه میکنم و خبری ازش نیست 

 ... امروز رو باید صبر میکرد... از طرفی دلخور میشم از ساشا ! ... این شکلی ببینه 

یه پیراهن سفید مردونه که سر شونه ... ش میگیرم و یکی از پیراهنای ساشا رو تن میزنم دو

 ...  هاش تا بازوم میاد و قدش تا یه وجب باالی زانوهام میرسه

همون شلوار دیشبی که پایین تخت افتاده و من نمی فهمم این همه خشونت برای پاره کردن 

 ... وحشیساشای ! ... پیراهنم الزم بود اصال ؟

همینطوریشم خجالت آوره و بی شک مامان ... موهام رو آشفته و شلخته باالی سرم می بندم 

 !فهمیده دیشب ما چطوری صبح شده 
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انگاری فتح ... خیلی وقته نمی ره شرکت ... ساشا روی زمین نشسته ... از پله ها پایین میرم  

 ... ! دی فدای سرتشرکتم نیوم... هللا گفته تو فقط رضا رو کله پا کن 

 ... لنا بیا اینور... ـ عه 

 ... خوجل شدم ؟... ـ من ببین 

دنباله ی بلند روسری روی پارکت هاست و ساشا نگاه از تی ... روسری مامان رو سر کرده 

 .... خانوم شما چقدر خوشگلی... وااااااو : وی میگیره و رو به لنا با هیجانی نمایشی می گه 

قلقلکش میده ... چشمی نازک میکنه که ساشا تند می پره و بغل می گیرتش  لنا ذوق زده پشت

 ....و صدای خنده ی لنا می پیچه تو خونه 

بوی مرغ ِ درست شده و صدای ظرف و ظروف ... بوی زعفرون دم کرده خونه رو برداشته  

... ساشا  ...قلقلک نده بچه م رو دل میکنه : قاطی صدای مامان که میگه ... از آشپزخونه 

 ... ساشا با توام

 ... خوِد توله ش ِکرم میـ: ساشا سمت آشپزخونه برمی گرده و میگه 

من اخم  ... حتی لنا که ورجه وورجه میکنه ساشا حواسش نیست... با دیدنم ساکت می مونه 

شاید به فِر ریز تیکه مویی که از کنار ... به ظاهرم ... ساشا ولی حواسش به منه ... میکنم 

 .... یا آستین های تا خورده تا آرنجم و شل و ول بودن پیراهنش تو تنم... سرم ول شده 

 ... ـ مامان کمک

خم میشم و بغل ... از حواس پرتی ساشا استفاده میکنه و می دوه سمتم ... با خنده میگه 

 پشت چشمی نازک میکنم و بی محل... ساشا با همون لبخند کجش بهم زل زده ... میگیرمش 

 ... آشپزخونه تا میرم و بوسم می رو لنا ی گونه  بهش

 ... ـ سالم

دستکش های ظرف شویی زرد رنگ دستش کرده و با دیدنم ول ... مامان عقب برمیگرده 

سر تا پام رو نگاه میکنه و من اب دهنم رو قورت ... حتی آب رو نمی بنده ... میکنه کارش رو 

 !صبحونه چی داریم ؟ .. ینی...  هن: و میگم  ام به روی خودم نیارممی خو... میدم 

 بشین غذا بکشم... ناهارشون رو خوردن ... لنگ ظهره : مامان خونسرد و آروم جواب میده 

... 

 ... مگه ساعت چنده ؟: جا خورده میگم 

 ! 2: مامان باالخره از نگاه کردن به من دست میکشه و میگه 
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ساشا میاد تا آشپزخونه و رو به مامان میگه ... آیفون میاد صدای ... لب پایینم رو گاز میگیرم 

 ... نبیننت... شما برو باال : 

از همون موقع ها ... حتی نمیگه کی هست یا کی نیست ... مامان دستکش ها رو درمیاره 

دست روی  ساشا... از کنارم میگذره ... شکل حاال ... هرچی ساشا میگفت براش سند بود 

 :ه و هلم میدبازوم میذاره 

 ... برو باال... چرا ماتت برده ؟  ـ 

 ... کیه ؟... چه خبره ؟ ... کجا برم ؟ : خودم رو عقب میکشم 

 ریختی این  ...برو میگم : همزمان میگه .. دست روی کمرم می ذاره و هلم میده سمت پله ها 

 ... ؟ بشه چی که ببیننت

 ... کیه خب ؟: شاکی میگم 

 ! اونم این شکلی... سایه ت رو ببینه نفست رو می برم ... توله سگه هیزش  ـ فتح هللا با اون

بعدشم فک ... خودم شعور دارم : از پله ها باال میرم و میگم ... دستم رو میکشم و اخم میکنم 

 !کردی شکلم چطوریه ؟

 ! طوری که کارم تموم بشه باال کارت دارم: صداشو میشنوم از پشت سرم ... دلخور میگم 

چشمکش  ... چشمکی بهم میزنه و میره تا آیفون... چشمام گرد میشن و پایین رو نگاه میکنم 

 ! وحشی نُکشیمون:  میگه که  رو با اخم جواب میدم

... صدای پاهاشون نزدیک تر میشه که تند از پله ها باال می رم و وقت نمیشه جوابش رو بدم 

میگیره و  وران و می خوام برگردم که مچ دستم ملنا رو جا می ذارم بغل ما... میرم تا اتاق 

 ... کجا ؟: آروم میگه 

 ... میام... ـ ببینم چه خبره 

این بار چهار دست و پا تا نرده ... زودتر میرم ... دستم رو میکشم و صبر نمیکنم چیزی بگه 

ان روی مبل پژم... ساشا  روی به رو...  نشسته مبل روی هللا فتح  ...های چوبی راه پله میرم 

دنبال ... با نگاهش اطراف رو می بینه  ... کنار پدرش نشسته و انگار تنبیه شد نش تموم شده

 ... !من ؟... کی میگرده ؟ 

بزرگ باید  ییه مهمون: فتح هللا خندون دسته ی بلند پیپش رو توی دهنش می ذاره و میگه 

 ... می خوام نامزدی تو و سارا رو همزمان با اون جشن بگیرم... بگیریم 

قول ِ جنسارو به : ساشا چرا مخالفت نمیکنه و عوضش میگه ... چی میگه ؟ ... وا میرم 
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 .... چنگیز خان دادی ؟

سکورت و خانواده ی صابر و رضا بی ا... هنوزم باور نمیکنه ... آره : فتح هللا سرخوش میگه 

صابر به ... جنگ شده  ...پسرشو ؟ .. کی رو ؟ ... تو گیرش انداختی ... محافظ جایی نمیرن 

تا اون شغال ... تا صابر رو سمت خودمون بکشونیم ... وقتشه آزادش کنیم ... من زنگ زده 

 ! پیر دست به کار بشه

اعتماد  مگه...   !قرار شد نقشه ی من باشه : ساشا تکیه ش رو از مبل میگیره و میگه 

 ...همه ش رو یه جا بهت میدم .... چنگیز و بیچارگی رضا رو نمی خوای ؟ 

 ... زنش کو ؟: پژمان میگه 

 ؟!تو رو سننه : ساشا سمتش برمیگرده و میگه 

شوهرش که قرار ریق رحمت سر ... الزمش نداری دیگه : جواب میده .... پژمان جا می خوره 

 .... بده

 ... ـ خب که چی ؟

 ! حضورش اینجا خار شده تو چشم سارا... پژمان ـ که اینکه بده به ما 

نه فتح هللا خان ... تک زنی نه تو خونه خودته : رو به پژمان جواب میده ... ساشا اخم میکنه 

 ... می خواد ؟... سارا که نمی خواد منو محدود کنه ... 

 ... خوش باش جوون... ته که نه الب: فتح هللا دود پیپ رو بیرون می فرسته و میگه 

 ... چرا اون ؟... این همه زنه نرمال : پژمان مشکوک به ساشا نگاه میکنه و میگه 

رو )  ...حضورش الزمه ... تا وقتی مشکالت رو حل میکنه : فتح هللا شاکی رو به پژمان میگه 

قرار داد بسته بابت جنسایی که  ُکویت امیر یه با...  بوده گرفته نزول  جاوید  رضا از( به ساشا 

... مراقب باش ... ُسفته هایی که گذاشته بیخ ِخِرش رو می گیرن ... دیروز از انبارش بردیم 

شر این قضیه کم بشه ، میشی ساشا ... کم مونده تا سر دسته بشی ... درصد راه رو رفتی  91

 !  ار شده تا همینجاشم اسمت اعتب... خان 

برای آخر هفته ی دیگه با : لب میزنه ... جلو میکشه و رو به فتح هللا  ساشا نیم تنه ش رو

 ! جاشو من میگم... جنسارو بهش تحویل میدم ... چنگیز قرار بذار 

 ... !برای چنگیز شرط می ذاری ؟: فتح هللا ساکت و خیره به ساشا نگاه میکنه و میگه 

جنس  ...شیشه ای که فروخته رو یه جا دزد برده از رضا ... ـ قرار نیست آدِم چنگیز بشم 

همون ... اصال شب نامزدی با سارا ... حضوری ... خودش رو می خوام با خودش معامله کنم
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 ! جا معامله کنه

 ... چی تو سرته ساشا ؟: با مکث طوالنی میگه ... فتح هللا اخم میکنه 

 ! بعد چنگیز... اول من باشم : تکیه میده و لب میزنه ساشا خونسرد 

                  !یفتح هللا ـ بلند پرواز

من تو رو به اوج می برم فتح ! ... ببین به کجا رسیدیم ؟... بد نیست : ساشا لبخند به لب میگه 

 ... نکردی ش  اوجی که تا حاال تجربه... هللا 

سمت  ...بی حرف میره تا خروجی خونه و آخرش عقب برمیگرده ... فتح هللا از جا بلند میشه 

 ! جاش رو خودم میگم بهت  ... بعد ساشا... اول من باشم : لب میزنه ... ساشا 

یادم نرفته کی منو از زندون بیرون : لب میزنه ... ساشا دستاش رو توی جیباش فرو می بره 

 ... آورد

 ! یادت نره ساشا... خوبه : نیشخندی تحویلش میده  فتح هللا

ساشا  ... می رن... پشت سرش پژمان ... ساشا فقط نگاهش میکنه که فتح هللا بیرون میزنه 

با ... من از جا بلند میشم ... به دری که بسته شده ... دستا به جیب به رفتن اونا نگاه میکنه 

 ... تا رو به روش ..سم تا ساشا میر... از پله ها ... عجله پایین میرم 

 ... ها ؟... چرا درگیر میشی باهاشون ؟ : میگم 

ولشون کن  ... اونا عوضی ان... با توام : کفری میگم ... با همون خونسردی به من زل زده 

 بریم ؟... ها ؟ ... به درک که تیموری چی میگه یا بقیه چی میگن ... بیا همین امروز بریم ... 

... 

بی هوا سمتم برمیگرده و صورتم رو ... کسی نیست ... سمت راه پله  ... عقب برمیگرده ساشا

وا میدم  ...وا میرم ... احساسم رو قلقلک میده ... لبام رو بازی میده .. با دستاش نگه می داره 

 ... ! 

به حاال همه چیز دود شده و جاش رو ... حاال چشمام گرده ... عصبی بودما ... قهر بودما 

 ... به حس قشنگی که همه ی دلهره ها رو بشوره و ببره... خجالت داده 

انگاری تازه یادم میاد جریان چی بوده که دستام رو به قفسه ی سینه ش تکیه میدم و هلش 

 ...چرا ک نده نمیشن ؟ : خندون جدا میشه و میگه ... فاصله میگیره ... میدم 

 ! بار برا همیشه قورت بدم تموم شه برهیه : اخم آلود بهش زل میزنم که میگه 
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 ! من با توام... ساشا : گرفته و دلخور لب میزنم 

 ... ؟ خب...   تا همیشه... منم با توام : لبخند کجی می زنه و میگه 

ترسه از دست دادن پیر ... ترس ... اضطراب عادی شده .... غمگین ... فقط نگاهش میکنم 

  ! پیر میشم... میکنه آدمو 

روی همون جین یخی که پاشه ... سمت آویز لباسا میره و کت سورمه ای رنگش رو تن میزنه 

 ! بپرسمم جواب نمیده و جوابم بده جوابش منو می ترسونه... نمی پرسم کجا میره ! 

   ! حتما برمی گردم... برمیگردم : تم برمیگرده و میگه کتش رو که تن میزنه سم

  ....  و می بوسه لب های هنوز نم دارم رو سکوتم رو که میبینه خم میشه

نمی دونم چقدر طول میکشه این خیره بودنم به در بسته ی خونه و ... لبخند به لب بیرون میره 

  ! تهش آشفته عقب برمیگردم

   ! جا می خورم وقتی مامان رو روی پله ها می بینم

...  رو دیشبی نبودن اون...   دیده  این بوسیده شدن رو... خجالت میکشم ... روی باالترین پله 

  ... رو مونده تنم لباسای این

  ! تنیس گشنم دیگه من..  خب من..  من:  میگم و زده خجالت لبخند یه...  میزنم  لبخند هولی

بیشتر می خوام فضا رو هل بدم سمتی که بوسه ... یه جمله ی بی ربط ... یه جمله ی بی معنی 

 ! ی مادرم اذیتم میکنه از یادش بره و نگاه خیره

عروسک های رنگی و جغجغه ... لنا تو بغلش ورجه وورجه میکنه و من میرم سمت تلویزیون 

  ... های بزرگش رو می ندازم تو سبد اسباب بازی هاش

ی بباز  ... پایین اومده و کمی با فاصله تر از من کنارم ایستاده... میفهمم مامان داره پایین میاد 

 : ربط میگم

... اونم جای عروسک میره این عجق وجق هارو میگیره .. اب بازی بخره بهی میگه قباد اس _

  ... دختر بچه رو چه به تفنگ ؟

  ! ته این قصه غم نمیشه _

لنا  ...طول میکشه تا کمر راست کنم و سمت مامان برگردم ... تفنگ پالستیکی دستم می مونه 

  ! ازی میکنهبی هدف داره با انتهای موهای مامان ب

م کنه این یشاید قا... ورت میدم آب دهنم رو من ق ... موهایی که ساده پشت سرش بسته
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 : لب میزنم... اضطراب رو 

  ... چی بشه؟... مگه قراره ... مگه ... آره .. آ  _

 ! شاید اگه ازدواج نمیکردم باهاش اینطوری نمیشد _

منم مقصر می ... میفهمم خودش رو مقصر میدونه ... میفهمم عذاب وجدان پیرش کرده 

خودش  ...هیچ وقت ... رضا هیچوقت اونو دوست نداشته ... نمی تونم ببخشمش ... دونمش 

 ! می دونست اینو

من ... من : میفهمه که میگه ... سکوتم رو میبینه و اون می فهمه منم اونو مقصر می دونم 

  ! من بد نکردم... من ... ره رو مثل دختر خودم عروس کردم و شیرین رو بزرگ کردم شرا

  ! درست میشه: این بار لبخند غمگینی میزنم و میگم 

  ... اون برای تجاوز به دخترم نقشه کشید: مامان با مکث جواب میده 

 ! ساشا همه شون رو از بین می بره _

... بخوابونش : لنا رو هل میده تو بغلم و میگه ... د مامان نگاهم می کنه و تهش جلو میا

  ! خوابش میاد که بیتابی میکنه

خب یه جایی باید منم ... بدجنسم ؟  ...  لبخند بی روحی میزنم... لنا رو میگیرم ... چیزی نمیگم 

  ... منم یکی رو مقصر بدونم... خودمو خالی کنم 

برای ... سوای این که دلم برای خودمون میسوزه ... ه یه جایی باید این نفرت ها بیرون بریز

 !برای همه مون... خودم با مادرم 

  ! بخوابه... روی پاهام می ذارمش و تابش میدم ... تا اتاق ... لنا رو بغل میگیرم و باال میرم 

رو مامان احتماال یادش اومده اون همه اصرارش ... بد کردم ... بد حرف زدم ... از عذاب پرم 

  ! برای دوست داشتن هامون و حاال عذاب میکشه

لنا رو با چشمای نیمه باز و  ... از این بدجنس بودن... از این بد گفتن .... پشیمون میشم 

  ... میرم بیرون اتاق از و تخت روی ، میذارم  خواب آلودش پایین

  ... باید از دلش در بیارم و وقت عذاب درمون باشیم برای هم

 مامان... مامان کجایی ..... مامان : از همون پله ها که پایین میام صداش میزنم ... نباشیم درد 

...  

اتاق ..  آشپزخونه ... میگردم ..   .خبری ازش نیست ... باید باشه و جواب بده .... جواب نمیده 
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  ... حتی توالت... باغ ... ها 

توی پذیرایی دست به کمر صبر ... نیست ! نیستش ... دلشوره میگیرم و ترس برم می داره 

  . میکنم

 ... نباید...   نباید بیرون بره... امکان نداره بیرون رفته باشه ... نه 

که گوشه هاش رو به کناره های ... از تکه کاغذی که به تلویزیون زده ... جا می خورم 

  ... تلویزیون گیر داده تا ثابت بمونه

 : خطی که نوشته..  غذ و خط مادرمه جلو میرم تا برداشتن کا

هرکاری میکنم که درست بشه ... الزمم باشه بهش التماس میکنم دست برداره از سر دخترم  _

 .... منو ببخش پاییز... 

... اونقدر جا خورده و مات برده میشم که انگشتام باز میشن و برگه از دستام زمین می خوره 

   ... چرا نمی تونه اونو بشناسه ؟... به کی التماس کنه ؟ رضا ؟ 

 ... مادرت ؟... با کی ؟ ... تو بد اخمی کردی ... کار توعه ... پاییز لعنتی ... پاییز 

 

* 

 

 ( راوی ) 

 

 ! ـ اینو بده رشیدی ، بگو ریز حساب شرکت پاشا رو بیاره

... کالفه س  ساشا... بیرون میره از دفتر ... منشی سری خم میکنه و پرونده رو ازش میگیره 

اونقدر هالو ... خبری نشده از رضا ... برای بار چندم به صفحه ی خاموش گوشیش زل میزنه 

 ...نیست نفهمیده باشه همه ی این ماجراها زیر سر ساشاس 

دووم نمیاره از یه جا ساکن بودن و بلند میشه از روی صندلی چرخدارش و رو به پنجره ی 

ماشینی که تیموری ... از همین طبقه زل میزنه به خیابون ... ال از با... قدی اتاقش می ایسته 

 .. از اون روز براش به پای بیشتری گذاشته... براش گذاشته رو می بینه و نیشخندی می زنه 

 ! میکنن تعقیبش مامورا وقتی حتی...  ذاره می مامور هم  حاال جلوی خونه

هیکل ریز نقشش تکیه به ماشین سیگار میکشه مردکی که با اون ... کمی جلوتر آدمای صابر 
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... شایدم تیکه بندازه  ... و گاهی زیر چشمی به دخترایی که از کنارش رد میشن نگاه میکنه

 ! مردکه نِجس

هر بار با هزار تا جنگولک بازی و این دکتر بیار و اون دکتر بیار ... هامون داره می میره 

 ! فقط نفس بکشه... نه زنده که ... کاری کرده زنده بمونه 

همون تصویر خط خورده از دختر ... تصویر پاییز پشت پلکش رو پر میکنه ... پلک میزنه 

فقط خجالتش اونو از پا درآورده ... فقط با صدای بلند گریه میکرد ... شکسته ای که ُمرده بود 

روز پاک بشه  کاش اون... دستاش رو مشت میکنه و یکیش رو به پنجره تکیه میده ... بود 

رد رو این چیزا از پا درمیاره ... از ذهنش ...  گاهی فکر میکنه شاید از بی عرضگی ... یه م 

 ! خودش بوده

 .. شماره ی رضا رو می بینه... عقب برمیگرده ... صدای زنگ گوشیش رو می شنوه 

... ره با مکث گوشی رو برمی داره و بیخ گوشش می ذا... نیشخندی روی لباش حاضر میشه 

 : میاد حرف به رضا  سکوت میکنه و منتظر می شه تا اول اون حرف بزنه و

 ... ـ من به این سادگیا نمی بازم

عکس خودش رو روی شیشه ی میزش می ... ساشا لبخند میزنه و سرش رو پایین می ندازه 

 ... همه چیز تو! باختی : بینه و لب میزنه 

 ... رضا ـ آدمه معامله ای

 ! چیز با ارزشی ند اری: ردتر از همیشه لب میزنه ساشا خونس

 ! شاید فرح با ارزش نباشه... نمی دونم : رضا با خنده ای عصبی میگه 

روی  ...صبح وقت عشق بازی و لب گرفتن از پاییز ، فرح رو دیده بود ... ساشا اخم میکنه 

وقتی بعد از فتح هللا ... کرده تاییدش ... با لبخند محوی که آروم براش پلک زده بود ... راه پله 

 : سکوت ساشا طوالنی میشه که رضا میگه... لعنتی  ... فرح.. .فرح ... خونه رو ول کرده بود 

 عشق کورش کرده... که برگردونم اموالش رو ... ـ اومده میگه دست بردارم از سر تو و پاییز 

! 

... صد بار  ...یه بار نه ... ط میاد پشت خ... ساشا دندون قروچه ای میکنه ، پاییز زنگ میزنه 

وقت دلداری دادن به پاییزی که می دونه داره جون میده برای ... وقت جواب دادن نیست 

  ... ! نگرانی بابت مادرش

 : باز رضا میگه .... ولی چیزی نمیگه 

یام شکل صابر احمق نیستم دست خالی ب.... بار شیشه ای که بردی همه ی زندگیم بوده ساشا ـ 
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 ... آمار مادرش رو بگیر... بزنگ پاییز .. 

 ! ـ زنته

 ...ساشا رو بازی میده ؟ ... مرتیکه ی بی ناموس ... قاه قاه ... رضا خونسرد می خنده 

 ... ِکی ؟ کجا ؟ : ساشایی که با سر انگشتای دست دیگه ش پیشونیش رو مالش میده و میگه

بوق ... میگیره و شماره ی قباد رو میگیره این بار حرصی تر گوشی رو ... آدرس میگیره 

... نمی ذاره حرفی بزنه ... ساشا نمی ذاره اون سالم کنه ... میخوره تا برداره و برمی داره 

 :شاکی صداشو باال میبره 

چارتا نره خر رو گذاشتین جلو خونه م منو به ... ها ؟ ... چی غلطی می کنن آدماتون پس ؟  ـ 

 ... پان ؟

دزدکی زده بیرون ... خونه مونده ... حواسمون به پاییز بود : شده ی قباد که میگه صدای هول 

 ... کی به زنش فکر میکر... 

منشی تا  ....تند بیرون میزنه از دفترش ... نمی ذاره اون حرف بزنه ... گوشی رو قطع میکنه 

 :لب میزنه ... به خودش بجنبه ساشا به آسانسور میره و درها بسته می شن 

 ... فکر کن... فکر کن ... فکر کن پسر  ـ 

گوشی رو برمی .... چهره ی اخم کرده و شاکی خودش رو روی آینه های در آسانسور می بینه 

گوشی رو که جواب  ... داره و این بار شماره ی مردی رو میگیره که هامون رو نگه داشته

 :میده میگه 

 ... گمهامون رو بیار به آدرسی که می... فرشاد  ـ 

یا همه  ...ماره ای رو که میگیره با ش ک میگیره شاین بار ... همه چیز سریع اتفاق می افته 

شهامتش رو جمع میکنه و وقتی صدای ... یا همه چی به هم می ریزه ... چیز درست میشه 

 : یه عصبانیت اغراق آمیز... صابر میاد عصبی حرف میزنه 

به یکی کردین منو بکشونین انبار کرج که مثال گیرم با رضا دست ... مردکه بی وجود  ـ 

 ... بندازین ؟

... می دونه و به عمد آدرس رو براش میگه ... می دونه صابر خبر نداره ... خودش می دونه 

انبار ... چی میگی ؟ : ترسیده که با پت پت میگه ... جون پسرش در خطره ... صابر ترسیده 

 ...کرج ؟ 

توی ده ... فقط توی ده دقیقه ... همه ی این برنامه ریزی ها ... یکنه ساشا گوشی رو قطع م

... تیموری خطاش رو شنود میکنه ... از خط مخفیش استفاده کرده ... دقیقه طول میکشه 
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 ...از آینه ی بغل ماشینا رو می بینه ... سوار ماشین میشه ... ردیابی میکنه 

گفته االن چون جاوید ... رضا گفته االن ... ار کرجه می دونه مقصد انب ... که دور میزنه 216 

 ...وقته وقت تلف کردن نیست ... تا ده روز دیگه اصل پول با سودش رو می خواد از رضا 

تا وسط شهر رانندگی می  141... بی هوا دور میزنه .... ماشین تیموری داره تعقیبش میکنه 

  ... می پیچه.. کنه 

... که فرمون رو می چرخونه و دور میزنه توی فرعی و نیست میشه  کم مونده به عابر بخوره 

اینطوری ... ره و پرت میکنه از پنجره بیرون گوشی موبایلش رو بیرون میا... ن گمش می کن

 .... طول میکشه تا تیمور ردش رو بزنه

ی ذاره چیزی این بار نم... این بار نه .. پاییز میمیره ! ... با همون سرعت به انبار کرج میره 

همون دوست پسر تازه ی ... پژمان  ... با همون تلفن بی نام و نشون باز شماره میگیره! بشه 

 ! جانم دادا: پژمان جواب میده  ... همون که سرش رو گرم کرده... شیرین 

میری پیش : لب میزنه ... بی فکر و کودن ... بی بند و بار و دهن لق  ...ساشا از اون متنفره 

.. شیرین نفهمه و دور بین رو می چرخونی ... واتساپ تصویری حرف میزنم باهات ... ن شیری

 ... حله بچه ؟

 ... ـ خیر باشه

 ! رو سگ پیر اون کردی نابود تو هللا فتح به میگم...   امروز ، روزته... ـ کارت نباشه 

 ... الساعه دادا: می فهمه منظور ساشا رضاس و صدای مشتاقش بلند میشه 

اونقدر کفری که ... ح کفریه از فر... روی صندلی می کنه  گوشی رو قطع میکنه و پرتش

 ! حرصش رو روی پدال گاز خالی می کنه

 

* 

 

 (پاییز ) 

  

قباد شکل  ...بگه مامانت خوبه ... باید زنگ بزنه ... باید باز زنگ بزنه ... حواسم به تلفنه 

چند بار تا حاال شماره ی ساشا رو گرفته و جواب نداده ... بال بال می زنه ... مرغ سر کنده س 
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 ... ساشا یا مامان ؟... دلهره ی کی ؟  ... دلهره از در و و دیوار جونم باال میره... 

  ... ؟  کنی نگاه بهش  چطور تونستی با دلخوری... احمق ... پاییز احمق 

مانتوم رو تن میزنم و حواس قباد  ...اخرش بی قرار بلند میشم ... ساشا گفته بود مراقب باشم 

 ... ها ؟ ...کجا ؟ : تند جلو میاد و مانتوم رو میگیره ... به من پرت میشه 

 .. می دونم کجا برده مامانمو: تند میگم 

 ....صدای رضا تو گوشمه ... من جاشو می دونم ... اونا نمی دونن ... قباد جا می خوره 

 جسد  (بندازمش ؟  یا بیِفته  نقشه بکشم برای مادرت ؟چطوره شکل بابات ) صدای منفورش 

شاید ... حاال به اینم شک دارم ... شده  پرت ارتفاع از بودن گفته...  شده پیدا کرج انبار تو بابا

 ... من اینو میدونم... من ... اونجان  .... ! رضا اینو گفته بود... انداختنش 

  تو و میگیردیم دنبالش داریم ساعته یه  ...بمیره ؟ می خوای یکی : قباد صداشو باال میبره 

 ... ؟ کجاس داری خبر که میگی  االن

 ... ـ نمی ذارم به مامورا بگی

... یکی شون زنده می مونه فقط پاییز .... تو نمی فهمی چه خبره ... تو خری : هلم میده 

 ... یکیشون

 ... می دونیم جاشو... الو ... : گوشیش رو درمیاره و شماره میگیره 

 ... کجاس ؟: رو به من میگه 

 ! میگم... خودم میام : تند میگم 

: قباد کفری میگه ... بی خبری منو میکشه ... اینجا بمونم میمیرم ... می ترسم منو نبرن 

 . محدوده بگو

  ! کرج _

ین میشیم سوار ماش.... با عجله ... همه چیز با استرس همراهه ... بعیده ... شک دارم خودم 

 و مامور از خونه جلوی  قرار شده شیوا بعد از خالی شدنه... لنا رو خونه جا گذاشتیم ... 

 ! نظر داره ، بیاد تا نگهش داره زیر مارو که هرکوفتی

  ... رنگ و روم پریده

  ... بسه ناراحتی... باید زنده بمونن .... باید برسیم .... قباد پاش رو روی گاز گذاشته و میره 

 دلگیر درخواست میکنم... درخواست میکنم ... نه التماس ... این بار از خدا نه خواهش میکنم 
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 .... از این دوندگی ها و حرص زدنا و قربونی شدنا... همه مون ... خسته شدیم  ...

هممه چیز ... ساشا صبح گفته بود حلش میکنه ! کمک کن تموم بشه ..  خدایا تمومش کن 

  ... نرفت که می خواستاونطوری پیش 

  ... همه چیزو  ..قباد تلفنی تنظیم میکنه 

تو ... از ترسیدن و اضطراب زیاد گریه نمیکنم ... خیابونارو نشون میدم ... من آدرس میدم 

   خودم میریزم

به فاصله دور تر از ... تاوقتی ماشین ترمز میزنه ... روی صندلی بند نمیشم ... غمباد میکنم 

  ... انبار

  ... من بنز صابر رو می شناسم... خیلی دوریم از منطقه ی شهر نشین 

  ! ماشین ساشا... دو سه تا ماشین دیگه ... ماشین رضا 

  ! از جات تکون نمی خوری: قباد سمتم برمیگرده  ... هستش؟... مامان چی ؟ 

 !شنوا؟ گوش کو...   دستوری میگه

  ... چه خبره ؟... صدای هیچی نمیاد سر و ... قباد تند پیاده میشه 

من یواش قدم برمی ... قباد صدای باز شدن در ماشین رو نمی شنوه ... آهسته ... پیاده میشم 

  ... دارم

  .... میرم تا در نیمه باز مونده... حس میکنم جونم داره باال میاد 

  ! دی شده رو گذاشتنالبه الی سکوتی که لوازم کامپیوتری بسته بن... صدای رضا میپیچه 

 حاال که داره نگهبان یه  یه منطقه ی بی در و پیکر و یه در فلزی که با زنجیر بسته میشه و

 ... نیست

  ... هامون رو برده باغ لواسون … ! دخلشو بیاری... گرفتم : صدای رضایی که میگه 

پرنده ای  ! گرم کرده فلزی که آفتاب اونو... کف دستم رو روی در فلزی می ذارم ... خم میشم 

  .... که وسط انبار سوله مانند پر میزنه و من خم تر میشم

مردی ... مردی که شل افتاده و به صندلی بسته شده ... بد می بینم ... حس میکنم اشتباه دیدم 

  ! تنشه ای سورمه کت که...   که

بی ... دست خالی ... ستاده رضایی که کنار صندلی ای... اندازه ی صبح تا االن ... یه کت آشنا 
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  ... اسلحه

صابری که اسلحه ش رو بیرون میاره و با نفرتی که توی تک ... با لبخند هولی که روی لباشه 

 :لب میزنه    تک اعضای صورتش میشه حسش کرد سمت اون آدم روی صندلی نشونه میره و

 .... رضا می خوام چهره ش رو ببینم وقتی خون باال میاره .... رضا دارش بزنیم ... ـ رضا 

یه جیغ بلند و میدوم ، صدای جیغی که توی انبار می پیچه و صابر .... من جیغ میزنم  ... من 

  ..  ! سمت من برمیگرده

تا خودمو هدف ... اشا برسم میدوم تا به س...   اهگاهم و در فلزی رو هل میدمنبیرون میام از پ

اون آدمه روی صندلی ساشاس ... میشه مهر تایید  این ! گلوله ای بذارم که قراره شلیک بشه

 !لبای سر صبحی تنشه ... 

  ! که ساشا زنده بمونهمی خوام منو هدف بذاره 

روی ... ساشایی که چهره ش پوشیده س ... صابر نگاه از ساشای روی صندلی نمیگیره 

  ... سری که افتاده... رو کیسه ی پارچه ای کشیدن یه کیسه ی سیاه رنگ سرش 

 ماشه رو با انگشت اشاره ش فشار میدهو زنده موندنه ساشا ، صابری که از ترس رسیدن من 

تیری که صاف وسط سینه ی ساشا می خوره و من رمق از پاهام میره که زمین می خورم   ...

  ... با صورت... 

 ! شکل زهر مار... یه زهر تلخ ... یکشه و مزه ی خون تو دهنم طعم زهر میده صورتم تیر م

  ... ناباور میخوام بلند شم و سکندری می خورم

از قفسه ی سینه ی ... صابری که تیر های بعدی رو می زنه و خون هایی که پاشیده میشه 

  ... چند تا ؟... از سرش ... از گردن ... ساشا ، از کتفش 

  ... گوشام و میشه زده  یه گیجی ممتد و یه بوق طوالنی که تو سرم ... گیجم... میشم بلند 

 ! ....ایسسست : صدای عربده ای که میگه 

با چشمای باز مونده به جسم ... رضا کنار صندلی ایستاده ! ... از صدای گلوله ... پلیسا میان  

دور بازوهاش اونو نگه داشتن نگاه می جسدی که حاال روی صندلی ول افتاده و فقط طنابای 

 ...  کنه

هیچ جا رو ... چشمام رو اشک پر میکنه ... رسیدن ... زور زدن ... دویدن .... بی فایده س 

  ... خسته میشم... نمیبینم و سرم سنگین میشه 

  .... لنا چی ؟... من چی ؟ ... مامان چی ؟ ... بعد از این ساال امروز خسته میشم 
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  ! من دوقدم مونده تا مرگ از هوش میرم... کسی بلندم میکنه و من ... نمی شنوم  چیزی

 

* 

 

... قرار نیست بمیرم ... نُمرد م .... زنده م ... یکی دستم رو بین دستاش گرفته ... دستم گرمه 

  ... به حال خودم... شاید خدا رهام کرده 

حاالیی که در مونده عضالت ... شکل حاال ! ساشا گفته بود گاهی زندگی کردن از مرگ بدتره 

 ... صورتم از گریه درهم میشه و گریه میکنم

دست هایی که ... مچاله میشم و میخوام دستم رو از دست هایی که اونو گرفتن بیرون بکشم 

  ... دستم رو محکم میگیرن و تکونم میدن

 : گهصدایی که می... که واقعی نیست ... صدایی که حس می کنم توهمه 

 ... منو نگا...  چشاتو وا کن ... پاییز با توام ... پاییز منم  _

 من ولی سرجام می شینم... یه رویاس ... چهره ای که می بینم خوابه .... پلکامو باز میکنم 

محل نمیدم که گچ بزرگی روی بینیم سنگینی میکنه و لبام که تکون میخورن ترک برمی  ...

  ... از درد! میمیرم ... درد میکنن ... دارن 

اون ساشا با .... شکل اون رویایی که از جاش بلند میشه ... محل نمیدم و سرجام میشینم 

  : بلند میشه و میگه... با جین مشکیش ... پیراهن سفید رنگش 

  ... سرپام... خودمم ... نگا .. منم  _

  ... هیسسسس... هیسسس : من تند میگم 

می خواد حرف بزنه که ... جلو تا گرفتن صورتم با دستاش ... میاد ولی جلو ... ساکت میشه 

تا ...    دستم رو جلوی دهنش می ذارم و قطره اشکم سر می خوره از روی گونه م تا چونه م 

  ...  نمی دونم کجا

   ! بیدارم نکن... بی : لب میزنم 

لباش زیر دستم کش میاد و لبخند . ...دیده بودم ... خون پاشیده بود ... حتما خوابه ... خوابه 

  ! میزنه

همیشه  از بیشتر...  عاشقه همیشه از بیشتر...  چشماش...  دستام کف با  .. حسش میکنم 
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لمسش میکنم و یه دستش رو از کنار ... این دوست داشتن رو ..  لمسش میکنم ... شیفته س 

  ... میکشه پایین و میگیره رو دستم مچ  ...صورتم برمی داره 

یه ... طوالنی ... عمیق  ! لمس مانند لباش پیشونیم رو می بوسه... نیم تنه ش رو جلو میکشه 

 ... قد چند ثانیه ی مداوم... اتصال بلند مدت 

  ... زنده ایم... زنده م ... حسش کردی ؟ : ازم جدا میشه و با همون لبخند کجش لب میزنه 

... هرچی که از ته دلت بیاد ... زار ... ضجه ... هق  هق... بلند ... صدای گریه م بلند میشه 

 !!! هرچی که به همه بگه خبردارین من ُمردم و زنده شدم ، باز

نه میگه گریه نکن  ! تموم مدت نگاهم میکنه... با انگشتای شستش گونه هام رو پاک میکنه 

تا وقتی که مشت بیجونم رو  ...ه من زل زده ب... بی حرف ... ساکت ... وم باش نه میگه آر... 

 :میگم ... میکوبم به قفسه ی سینه ش بلند میکنم و 

  ... خودم دیدمت... من دیدم ... من  .... تیر خوردی...  ـتی ـ 

  !گوشت با منه ؟... هامون بود ... من نبودم : تند جواب میده 

می خواد حرف بزنه  ....هامون ؟... بهت زده بهش زل میزنم ... ماتم می بره ... جا می خورم 

... با یه مرد دیگه .... تیموری رو می شناسم ... در اتاق باز میشه ... که کسی به در می کوبه 

  ...حتما پلیسه ... پلیسه ... اونو نمی شناسم 

گفتیم هرچی سریعتر خودتو برسونی : رو به ساشا میگه ... عصبیه ... تیموری اخم داره 

  ... آگاهی

می خوان دستبند بزنن مگه ... دستاش رو جلوی تنش به هم نزدیک میکنه ... میشه ساشا بلند 

  : با چشمای گرد شده نگاهشون میکنم که ساشا میگه ؟

  ... خانومم بیدار شده... االن دیگه در خدمتم  _

 ....بر بوده ؟خچه ... سرپاس ... سالمه ... رون از بی... مامان سرک میکشه 

  ... کجا می برینش ؟... ها ؟؟؟ ... ا ؟ کج: من تند میگم 

  ... تو دزدیده بودیش: تیموری لب میزنه 

  ... حق سکوت دارم... تا وکیلم بیاد : ساشا لبخند کجی میزنه و میگه 

  ... بد کردی: تیموری میگه 

 متوجه نمیشم... از چی حرف میزنی ؟ : لب میزنه ... حتی چشماش می خندن ... ساشا راضیه 
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...  

  ... با احمق طرف نیستی: تیموری با مکث میگه 

 :صدای مامان بلند میشه

 ... رضا دزدیده بودش _

تیموری عقب  ... میاد تا اتاق... می خواد چی بگه ؟ ... می ... دروغ میگه ... جا می خورم 

  ! تو خودتو قاطی نکن: اخم میکنه ..به راست ..ساشا خم میشه ... برمیگرده 

  : محکم جواب میدهمامان 

رضا می خواست تالفی کنه ... صابر جای انبارو به ساشا گفته بود ... رضا دزدیده بودش  _

با من ... مدت ساشا خونه بود  تموم...  میدم شهادت...  زنش...  من...   هامون رو دزدیده بود

 ! قباد میدونه... یا پاییز ... یا ... 

نیروهات ...مرد حسابی : ه و میگه نداز می باال رو هاش نهشو ساشا...   تیموری کج می خنده

کی صابرو گول زد تا به پسر خودش شلیک کنه ... ؟ کی بسته بودش ... که ریختن دیدی که 

  ؟!

این بازجویی مسخره که همه ... بدونه بی نتیجه س ... تیموری با حالتی که بدونه بی مورده 

 : لب میزنه... مدرکی هم نیست  ...دست به یکی کردن 

 ... ردت رو نتونستم بزنم _

 !!!! نمی دونم کجا... از جیبم افتاده بود ... رفتم بیرون : ساشا خونسرد میگه 

اونجا : باز به ساشا نگاه میکنه .... تیموری با خنده ای عصبی دستی روی صورتش میکشه 

  ... توانبار ؟.. چیکار میکردی ؟ 

دستش رو بلند میکنه دستبند جدیدی که خودش بهم هدیه داده  ...سمت من ... ساشا خم میشه 

دستبند تو دستم پاره میشه و اونو سمت تیموری .... بود تا روی زخمم بذارم رو میکشه 

 : میگیره

  !...توی تاس مشکی رنگ ...   این بار گمش نکنم... ردیاب گذاشته بودم برا پاییز  _

...  ساشا بهت لعنت:  میزنه لب عصبی تهش...  حرف بی  ...بلند بلند ... تیموری می خنده 

 .. لعنت بهت پسر

:  میگه و کشه می لبش ی گوشه رو شستش انگشت...  میکنه بلند  ساشا با همون لبخند دستی
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  ! باشه ساکت باس مریض اتاق

  ! کارم باهات تموم نشده_ تیموری 

  ! تایم بده... هر وقت بگی میام _ ساشا 

به وجب  وجب ، تختم تا...  من تا میاد مامان...  همکارشم...  میره بیرون  حرفتیموری بی 

منو ظاهرم رو چک میکنه و وقتی مطمئن میشه خوبم پلک میزنه و اشک هاش چکه میکنن 

 : دستاش رو میگیرم و میگم... روی گونه هاش 

  ... من... من ... تو رو خدا ببخشید ... ببخشید ... خوبی مامان ؟  _

  ... آروم باش... من خوبم مامان جان ... خوبم : مامان تند میگه 

  ! یه زیبایی افتادی... گند زدی تو بینیت : ساشا لب میزنه 

  .. ها ؟؟؟... چیکار کردی باهاشون ؟ : رو به ساشا میگم 

 ! خرج داره: ساشا لبخند به لب میشینه لبه ی تخت و میگه 

  ! تو رو دیدممن .. من ... بگو : تند میگم 

  ! صورتم رو که ندیدی... تو لباسم رو دیدی : لبخند کجی میزنه و میگه 

زودتر ... حتی نمی پرسم چه خبر بوده تا خودش توضیح بده ... گیج و گنگ بهش زل میزنم 

 ! توضیح بده

 ! فقط اینو بدون هامون رو من نکشتم : ساشا خیره به من لب میزنه 

... ولی خوشحالم نیستم ... گفته بودم از قبل ، ناراحت نیستم ... دوستمون ...  هامون ... ُمرده 

! چند بار شلیک کرد ؟... نه یه بار ... صابر کشته بودش ... اون نکشته بودش ... یه مرگ بد 

 اونم وقتی نفرت چشماش رو پر کرده بود ؟ ... 

اون هنوز اون شب از یادش . ..شاید آرومه ... خوشحال نیست ... ساشا طوالنی نگاهم میکنه 

میشد تا خوشبخت ... ما می تونستیم ... بد کرده بود ... منم یادم نرفته ... نرفته ، شکل من 

 ... بشیم 

ساشا هم بهت : همون دست روی تخت مونده و میگه ... ساشا دستش رو روی دستم می ذاره 

 ! ...  بد بگه ، من می دونم و اون 

شکل یه جوونه ابرو شکسته با قد و باالی بلندی که صاف صاف تو ... امنیت مگه چه شکلیه ؟ 

 ! چشمات نگاه کنه و تو نتیجه ی اون نگاه رو توی قلبت حس کنی ،  شکل یه طوفان 
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باز به هم ... شاید می ترسم باز بره ... مامان ایستاده و دستش رو با دست دیگه م نگه داشتم 

طوری که به دیوار پشت سرش .. در اتاق این بار تند باز میشه ... بد کرده بودم ... بریزیم 

 ! ... شیرین ؟... بخوره و باز برگرده 

... شایدم به روی خودش نمیاره ... رو  نه منو می بینه ، نه مامان... شیرینی که کور شده 

 ! تو یه حیوونی : لب میزنه ... همه ی نگاهش رو ساشا پر می کنه 

ساشایی که از لبه ی تخت بلند میشه و لباسش رو صاف و صوف میکنه ... مخاطبش ساشاس 

 ! حیوونی که شماها ساختینش : خونسرد جواب میده ... 

 ! من خودم به بابام خیانت کردم ... من ! من کمکت کردم ... من ... ـ مـ 

 ! ... ـ کی حیوونه ؟

در واقع شناخت ما از ادمای دور و برمون با اون چیزی ... باورش نمیشه ... مامان جا خورده 

 ... شیرین : اونقدر جا خورده که ناباور لب میزنه ... که واقعا هستن ، خیلی فرق داره 

صداشو باال می بره و بین اشک هایی که روی گونه اش اونقدر عصبی که ... شیرین عصبیه 

 : ریخته شدن با نفرت لب میزنه 

از اوله اولش که بابام به خاطر پوالتون تو رو گرفت ... از اولش ... خوشم نمی اومد ازتون ـ 

 .. از اولش که تو اومدی جای مامانم و می خواستی بگی مثل اون مارو دوست داری .... 

تو جای انبار بابات رو به ساشا : که با همون بٌهت لب میزنه ... گار نمی شنوه مامان اما ان

 !شما حتی به خودتون هم رحم نکردین ؟... شما .. شـُ ... گفته بودی ؟ 

 ... شماها گند زدین به زندگیمون .... همه ش کار شما بود : شیرین جیغ میزنه 

 ... ه خبره اینجا ؟ چ: پرستاری که تا جلوی در میاد و  شاکی میگه 

با خودش بیرون میکشه ... آرنج شیرین رو میگیره ... ساشا به خودش می جنبه و جلو میره 

مامان ... من هنوز به در بسته ی اتاق خیره م ... مامان وا میره روی صندلی کنار تخت ... 

 ... مامان : میگم ... ساکته 

 :میگه ... نا باور ... سمت من برمی گرده 

اون محموله ها و جاهاش رو به ... از همه چیز خبر داشت ... اون حسابدار رضا بود .. اون  ـ 

یه ... من یه احمقم ... من ...  ساشا گفته ، اون روز اون به هامون گفته بود بیاد مرکز خرید 

 ..احمق 

: و میگم یه لبخند دلخور ...  لبخند  میزنم.... حته ، غمگین نه نارا... ساکت نگاهش میکنم 

 ! اونا تاوان می دن ... خدا خودش حواسش هست ... خدا 
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روزای قبل از .. اونا تاوان دادن همه ی اون روزا : مامان با نگاه خیره ای به من لب میزنه 

 !امروز که  همه چیز  رو شده

که کسی .... همه ی  عمر نفرت و طمع تلنبار کردن : منتظر میمونم تا ادامه بده که لب میزنه 

اون ... من  عاشق بودم و راضی ... نفرت انبار  کنه و حریص باشه هیچوقت خوشحال نیست 

شکل تو که ... همیشه خوشحال بودم ... موقع رضا برای راضی نگه داشتنم همیشه خوب بود  

! عشق و دوست داشتن آدم رو خوشحال میکنه ... ساشا رو دوست داشتی و عاشقش بودی 

 ! هیچکس خوشحال باشه ... ت نمی ذاره تو خوشحال باشی حرص و حسادت هیچوق

ولی شیرین چند .... قبل از اون روز ... خوشحال ... من همیشه خوشبخت بودم ... ساکت میشم 

 :سکوتم ر و می بینه و مامان باز میگه ... ساله که با نفرت از ما داره سر میکنه ؟ 

 ... خوشبخت زندگی کنین ... زندگی کنین رفتم بهش التماس کنم تا بذاره شما با هم  ـ 

منو گروگان : لب میزنه ... با اشک های انباشته شده توی چشماش ... لبخند دلگیری میزنه 

 ... باورت میشه پاییز ؟ ... کسی که من عاشقش بودم ... شوهرم منو گروگان گرفت ... گرفت 

 ... تو که نمی دونستی اون چطور ... ـ تو نمی دونستی 

 :اما بین گفته م میگه .. می خوام بهش دلداری بدم 

.... منو گروگان گرفت تا با ساشایی که من به خاطر تو باهاش دعوا کرده بودم معامله کنه  ـ 

فکر میکردم ساشا اونقدر احمق نیست که ... من فکر میکردم هیچوقت نمیاد ... فکرشو بکن ؟ 

هیچی رو با خودش نیاورده ...  اومد ... انبار کرج  همون... ولی اومد  ... به خاطر  من بیاد 

گروگان .... شیرین بود ... یه گوشی که تماس تصویری گرفته بود ... جز گوشیش ... بود 

تهدید کرد  رضا رو  ... فقط دوست پسر شیرین انگاری با ساشا هم دست بود ... نگرفته بودش 

دستاش شل شد  .. اتفاقی برای شیرین بیفته  که اگه کاری که می خواد رو نکنه ممکنه هر... 

شکل صابر ... خودش جون مید اد  برای دخترش ... فکرشو بکن ... و وا رفت روی صندلیش 

چرا فکر کردن مادرت ... چی شد که فکر کردن تو برای کسی عزیز نیستی ؟ ... برای هامون 

 ... نن ؟ دق نمیکنه اگه بفهمه دست به یکی کردن تا به دخترش تجاوز ک

 : چشماش سرخ میشن و باز میگه ... بینیش رو باال میکشه 

J  اون ... مادر هامون که بهش بد میگفت حق می دادم بهش .... فکر می کردم لنا دختر  یونسه

یه تیکه ... پسرش پر پر شد ... اون حاال فهمیده که لنا دختره پسرشه ... نوه ی خودش بود 

رضا وقتی صابر اومد باید طوری به میکشید زمین و می گفت گوشت بود وقتی ساشا اونو 

وانمود کنه که انگار ساشا رو گروگان گرفته و اگه گند بزنه دیگه هیچوقت شیرین رو نمی بینه 

 ! شوخی نبود ... ساشا بود ... 

 ... لباساشو تنه هامون کرده بود ؟ ... لـ : لب میزنم .... آب دهنم رو قورت میدم 
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من دیدم وقتی زمین خوردی ساشا ُمرد ... از قبل صابر رو خبر داده بود که کجاست ... ـ آره 

 ... همه مون ... شاید از این به بعد قراره خوشبخت بشیم ... 

 ... اونا چی شدن ؟ ... ـ اونا 

... مادرش سکته کرده ... هنوز به هوش نیومده ... صابر از هوش رفت ... ـ رضا رو گرفتن 

هما از ... طوفان اومده پاییز ... شراره رفته آگاهی ... شیرین به هم ریخته ... امون ُمرده ه

 .... ساشا شکایت کرده 

 اینکه بگم خوشحالم بده ؟ : میگم ... لبخند میزنم 

 .... مامان لبخندم رو با لبخند جواب میده و چیزی نمیگه 

 

* 

فرحم مارو گیر آورده ها : سطل میندازه و میگه  کالفه نصفه ی پرتقالی که حاال له شده رو توی

 ...آب پرتقال رو حتما باس خودم بگیرم ؟ این همه آب میوه ی آماده پس برا چیه ؟ .... 

 ... می گفتی خودش بیاد : لبخند میزنم به این حرص زدنش و میگم 

 ... تا از اونور لنا منو جر بد ه ؟ : میگه ... کالفه لبه ی تخت میشینه 

 ... دکتر گفت نیاز نیست شب بمونم  ـ

 ... با صورت روی زمین پاچیدی ... ـ دکتر غلط کرد 

 ... ـ دیدی منو ؟ 

قباد ...  یهو شارژ خالی کردم انگار .... شکل فردین پریدی وسط ... انبار باالیی ... ـ باال بودم 

 ...کار داده بودم دست جفتمون ... و مامورا نمیریختن  

 ...فهمه هامون رو تو دزدیده بودی  ـ تیموری می

 ... دست و بالش از مدرک خالیه ... ـ  االنشم فهمیده 

 .... تموم میشه باالخره ؟ : پوفی میکشم و میگم 

 ! آق ساشا قراره دوماد بشه .... ـ تازه شروع شده 

 ! باز کن اون گره ی کور رو : اخمم رو که می بینه میگه .. اخم میکنم 

 ... قط  دستاشو بگیر ف... ـ فقط 
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 ... لب و اینا : میخنده 

 .... مرض : مشتم رو به بازوش می کوبم و میگم 

 .... جووووون : خندون و ذوق زده میگه 

نمی تونه لبامو شکار کنه وقتی روی پارگی لبم رو چسب زدن و شکار اولش ... جلو میاد 

سرشونه ش تکیه میدم تا هلش بدم  دستامو به.. مک میزنه و من هول میشم ... گردنم می شه 

تشنه ... عاشق تر میشم .... منم گرمم میشه ... تشنه تر ... حریص تر میشه ... و عقب نمیره 

 ! تر 

منو میکشه تا سر گذاشتنم روی .... تهش خودشو جلو میکشه و روی تخت کنارم دراز میکشه 

همین .... خوده عشقه ... م بوسه ی مالیمی روی سر... بازوشو حلقه شدن دستش دور تنم 

مامان گفته بود شاید از این به بعد خوشی و .... خوده خوشبختی .... همین حصار ... بغل 

خوشبختی باشی و من امیدوارتر منتظرم آخر هفته بیاد و وقته معامله کردن با چنگیز و فتح هللا 

 .... همه شون گیر بیفتن 

سخت میشه وقتی روی بینیم بسته س و لبام ترک نفس کشیدن .... نگاهم به سقف می مونه 

 ! سارا خوشگل تره : میگم ... خوردن از خشکی 

 ! آره : ساشا خونسرد جواب میده 

ولی : سکوتی که بوی دلخوری میده و ساشا لب میزنه ... سکوتم طوالنی میشه .... اخم میکنم 

 ! پاییز نمیشه 

 

* 

 

 ( راوی )

 ! ـ فقط وقتی معامله تموم شد ، این دکمه رو فشار بدی حله 

پچ پچ کردنای قباد شبیه شیر آب بسته ... به دکمه ی کنار صفحه ی گرد ساعتش نگاه میکنه 

 ...نشده ای شده که از اون قطر ه قطره آب چکه میکنه و مغزش رو سوراخ می کنه  

گاه شاکیش قباد رو نشونه میره  و قباد ن... ی میکنه و کفری به سمت راست برمیگرده نچ 

 : تسلیم وار دستاش و بلند میکنه و میگه 

 ! ... ـ استراس دارم فقط 
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فکر به .. نگاهش رو از اون میگیره و به ساختمون چند طبقه ی رو به روش نگاه میکنه 

اینکه این چند دقیقه شکل سگ نگهبانی شده که قراره صاحبش بیاد و کنترل اونو دستش بگیره 

اصال برای همین با قباد تلخی میکنه و به هر عابری که رد میشه اخم ... به همش  ریخته ... 

  ....میکنه 

 ! رنگ کردن یه ساختمونم انقدر تایم برنمی داره  : قباد باز میگه 

تا پیشونیش که تیزی ... ساشا دستی بلند میکنه و می خواد از فرق سرش اونو پایین بکشه 

شاکی .. بهش می فهمونن االن وقتش نیست و کفرش رو در میارن  ه ش موها و خشک ایستاد

 : رو به قباد میگه 

 ... یا چیه ؟ ـ این گوه باز

 ... آرایشگاهه دیگه ... یواش ... هیسس : ه گقباد تند می

 ... ؟ !تا حاال دیدی میمون با رژ لب طاووس بشه : عصبی و تند خو میگه 

با ابروهای درهم ... یه قهقهه ی بلند که ساشا نیم قدم سمتش برمی داره .. قباد قهقهه میزنه 

 .... میاد االن ... خیله خب : ره و میگه به قصد زدنش که قباد تند عقب می... 

سارا با اون ماکسی ِکِرم رنگ و شیکش بیرون میاد .... ورودی برج اتوماتیک وار باز میشه 

.... آبی دکور شده  با شاخه های رز شالی که شیک و مدل دار سرش کرده و دسته گلی که... 

 ... ساشا خونسرد نگاهش میکنه  ...دنباله ی لباسش رو کمی باالتر گرفته و بیرون میاد 

با اون برجستگی های وسوسه انگیز تنش یا قوس کمری که توی پیراهنی که تنشه ... به سارا 

چشمای ابی رنگی که حاال روی اونا به قدری کار شده که .... بی نقص ... به خوبی دیده میشه 

 ... چشم  هرکسی جز ساشا ....  محاله چشم کسی رو پر نکنه 

یی که باز به صفحه ی ساعتش نگاه میکنه و داره با خودش تخمین می زنه االنا باید پاییز ساشا

قرار بوده دکتر زیبایی بینیش رو معاینه کنه که اگه مشکلی نباشه اونو .... برگشته باشه خونه 

 ! جراحی زیبایی بکنه 

و ردیف دندونای مرتب همینقدر بی خیال نسبت به دخترک رو به رویی که با دلبری لبخند میزنه 

قطعا پاییز نمی تونه .... همون مروارید های سفید و ریز ... شده ش رو به نمایش می ذاره 

 .... توی زیبایی حتی با سارا مقایسه بشه 

 ... چطور شدم ؟ : لب میزنه ...  ولی مگه دوست داشتن به زیباییه  ؟ 

 ! زشت : و ساشا لب میزنه  سارا منتظر جواب می مونه... قباد دور تر می ایسته 

قباد در شاگرد رو باز میکنه و ... بلند بلند  ... می خنده ... سارا به حساب شوخی می ذاره 

ساشا خودش پشت فرمون ... قرار نیست راننده باشه ... کنار می ایسته تا سارا سوار بشه 
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 ! د تعریف میکردی ازم بای: سارا میگه ... میشینه و وقتی هر دو جاگیر میشن استارت میزنه 

 ... ـ باید ؟ 

: اصالح میکنه .... اون داره از ساشا حرف میزنه ... بایدی نداریم .... فرمون رو می چرخونه 

مگه اینکه دوسش نداشته باشن ... همه ی دامادا این جور وقتا تعریف میکنن از عروسشون 

 ... 

 ... ؟  توقع عشق داری: ساشا اخم مالیمی میکنه و لب میزنه 

اونا نخواستن ساشا رو ... ساشا همیشه با اونا صادق بوده ... مثل شیرین ... رک حرف میزنه 

 : سارایی که لب میزنه ... به سارا ... ولی ساشا مشکوک میشه .... بفهمن 

 .... ولی دوست ندارم نفر دوم باشم ....  ـ نه 

راهنما میزنه  ، توی کوچه ی پهنی که .... ساشا هنوزم سعی میکنه خونسردیش رو حفظ کنه 

با ... سمت سارا برمیگرده ... جلوی ساختمون ! .... سالن اونجاست می پیچه و نگه می داره 

 ! داری از ساشا حرف میزنی : بی تفاوت ترین حالت ممکن لب میزنه 

: همزمان که پایین میره لب میزنه ... ین رو باز میکنه سارا دستگیره رو میکشه و در ماش

 ... سنگدل ترین آدما هم قلب دارن 

 ! حتی یکی مثل تو : قبل از بستن در ماشین به ساشا زل میزنه و میگه ...پیاده میشه 

این غم چشم ها که با لبخند ... این آویزون نبودن سارا ... همه چیز مشکوکه .... مشکوکه 

وقتی در ماشین رو می بنده و ساشا با چشماش این دور زدنش دور ... هاش متفاوته روی لب 

 ...اینکه سمت راننده میاد ودر ماشین رو برای ساشا باز میکنه ... ماشین رو می بینه 

مخصوصا که نور زرد رنگ مشعل ... ُهرم بوی عطر زنونه ای که هرکسی رو اغوا میکنه  

اروم ... مالیم تر ... را افتاده و چهره ش رو مهتابی تر کرد های جلوی سالن روی صورت سا

 .... تر 

حلقه های .... همه چیز خوب تموم میشه امشب .... ساشا با خودش میگه امشب تموم میشه 

 ! پاییز منتظره ... خیلی زود ... باید امشب زود تموم بشه ... توی داشبورد 

 

* 

 

 ( پاییز ) 
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 ! ره بفهمه براش ماهیچه پلو درست کردم ـ وقتی بیاد شاخ در میا

دخترم داره بی توجه به اطراف با ... لنا رو بغل گرفته ... رمیگردم لبخند میزنم و سمت مامان ب

 ! انگشتری که دست مامانه بازی میکنه 

.... مامانی که زیر لبی داره دعا زمزمه می کنه و من به روی خودم نمیارم باید نگران باشم 

 : ولی می خوام بهش میدون ندم و میگم ... میزنه ها ... شور بزنه  باید دلم

 ! .... اصال چطوری دوسم داشت ؟... ـ اون موقع ها نیمرو هم بلد نبودم درست کنم 

گاهی بی هدف در ... خورشتی که زیرش خاموشه ... گاهی خورشت رو هم می زنم ... هولم

بلند و سفید رنگش زل میزنم و باز اونو می بندم  قابلمه ی برنج رو باز میکنم و به دونه های

گفته من شام نخورم تا ... ساشا گفته خودش میاد ... یک ساعتی میشه که شام  آماده س ... 

 ! بیاد 

 : انتظاری که خیلی امید ندارم بی دغدغه باشه و زمان می بره تا مامان بگه ... من منتظرم 

 !ـ یه لحظه بشین 

کف دست های عرق کرده م رو با پیشبندی که بستم خشک میکنم و ...   باز سمتش برمیگردم

 ! ترس نداره که ... میاد : میگم ... لبخند هولی میزنم 

باز میگه ! ... اونقدر ترس داره که آب دهنم رو قورت میدم ... خیلی ترس داره ... ترس داره 

 ! سالم برمیگرده : 

... دمر میشه  گلدون روی میز.... به میز می خورم .. .تند بلند میشم .... صدای آیفون میاد 

تصویر یه مرد رو نشون میده .... صفحه ش روشنه ... تا آیفون ... تند میرم .. صبر نمیکنم 

 ! شاید قباد ... 

مردی ... از وقتی که خبری از آدمای صابر نیست ... پلیس خیلی وقته برامون مراقب نمی ذاره 

  ؟!کیه .. کـ : جواب میدم ... گوشی رو بلند میکنم ... ایستاده که پشت به آیفون 

 مهمون نمی خوای ؟ : لبخند گشادی بزنه و بگه .... زمان میبره تا مرد سمت مانیتور برگرده 

 .... کی بود ؟ : صدای مامان از پشت سر میاد ... گوشی از دستم زمین می خوره 

 

 * 

 



 
 کوثر شاهینی فر: به قلم  "پاییز یخ زده"رمان 

 

1001ROMAN.IR 354 

 

 رمان سایت هزار و یک

 ( راوی )

 

سارا سرخود دستش رو دور آرنج ... جلوی ورودی پژمان رو نمی بینه .... ساشا پیاده میشه 

همه ... سمت سالن ... ساشایی که در ماشین رو می بنده و راه می افته ... ساشا حلقه می کنه 

شکل پایان یه سلایر با فصل های طوالنی که تهش آروم ! .... چیز به همین راحتی تموم میشه ؟

 ! م میشه تمو

دست دیگه ش رو بلند میکنه و گره ی کراواتش رو جا به جا ... ساشا ولی حس خوبی نداره 

 ...نه ! ... ترسیده ؟... کمی کنار تر از حنجره ش ... می کنه 

برای کسی که خونه مونده و ... برای خودش نه ... شکل بره ی بین گله ی گرگ می مونه  

! ی خرگوشیش گونه ش رو بوسیده و با ناز اونو بابا صدا زده برای دخترکی که امروز با موها

... 

برای فرحی که خیلی سال ها جای مادرش براش مادری ! بر خالف انتظارش خوشش اومده  

 ! ....طبیعی نیست ... پژمان نیست ... کرده 

مهمونایی که دور هم جمع شدن و دسته دسته دور تا دور سالن ایستادن و صدای موزیک 

رد استیل که روی ی با لباس فرم مخصوص و سینی های گخدمه ا... یمی که پخش میشه مال

با نوشیدنی های رنگی رنگی گذاشتن ، سینی ها رو دستشون گرفتن اونارو لیوان های پایه بلند 

 ... و به مهمون ها تعارف میکنن 

مردی که با ریش ....  کنار مردی میانسال ایستاده.... فتح هللا این بار لبخندش متفات تره  

یه حرکت دورانی و مالیم از ... پروفسوریش لیوان نوشیدنی الکلی که دستشه رو تکون میده 

 ! چپ به راست 

موهای یک دست سفید و ... روشن تر از چشمای سارا ... رنگ روشنش  با چشم های سبز

... همه جا پیچیده . ..با اومدن ساشا سالن توی سکوت فرو میره !  ... پوست تقریبا سفیدش 

 ! که ساشا با دشمنش چیکار کرده و چقدر زرنگ بوده که گیر پلیس نیفتاده 

با چهره های بشاش ... همه شون ... چقدر منفورن ... با نگاهی از باال ... اروم قدم برمی داره 

درون ! ... و لبخند های زشت و لباس های مارکی که فقط ظاهرشون رو درست میکنه 

 .... کثیفشون رو قایم میکنه 

یلی از اونا رو توی خ... از بین نگاه های پر از حسرت شاید نفرت ... از بین اونا می گذره 

اونو ندیده می ... چنگیزه ... تا فتح هللا و اون مرد .. جلو میره ...  مهمونی های رضا دیده 

 ... شناخته ! ... شناسه 

چنگیزی که با دیدن ساشا لب می زنه .... چنگیزی که برق تحسین رو میشه از چشماش خوند 
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 ! جوون بلند پرواز : 

شروع همه ی اینا برای انتقام گرفتن از پاییز بوده و تموم ...  حرکت ف ک ساشا رو می بینه

باید مطمئن بشه که اون چنگیزه تا ... کردنش برای از بین بردن و جمع کردن این آشغاال بوده 

 !همه چیز تموم بشه 

.... فقط منتظره همه چیز تموم بشه ... با ابروهای درهم به اون مرد زل میزنه و چیزی نمیگه 

 : ه و چنگیز لب میزنه منتظر

م عجیب بود که چرا باید از ارهمیشه ب! اما آدم شناس ... میگم رضا رو ... چموش و حریص ـ 

 ! شرخرش بترسه 

 ! ترسیدی : حرکت سیبک گلوی ساشا رو می بینه و ساشا این بار  لب میزنه 

فتح .... فتح اللهی که به ساشا خیره س ... برعکس فتح هللا ... .بلند بلند ... چنگیز می خنده 

ازدواج نکرده ، بیوه : چنگیزی که رو به سارا میگه ... اللهی که توی چشماش یه دنیا حرفه 

 ! شدن برات سخت میشه 

چشماش رو اشک پر  ....با مکث ... سارا حلقه ی دستش رو از دور آرنج ساشا باز میکنه 

 ! عمو چنگیز من بزرگ شدم : اما یه قدم از ساشا فاصله میگیره و لب میزنه .. کردن 

 

* 

 

 (  پاییز ) 

 

دهنشم ! ... مامان رو به صندلی بسته ... هق هقای ریز ... هق هق می کنه ... لنا بغلم مونده 

 ...پا روی پا انداخته .... با پارچه 

همه ی حواسش به منه و شکل جالدی رو داره که می خواد مجرم رو  مردی که کنارم ایستاده

 ! ترسیدم و دل آشوبه م برای ساشا .... من اندازه ی همون مجرم ترسیدم ... گردن بزنه 

وقتی نگاه خیره ش از یقه ی تقریبا بازم به ... زیر بار نگاه دقیقش سختمه حتی نفس کشیدن 

 : لب میزنه ... خط سینه م مونده 

 !ـ جدی جدی می خواستی خودتو پرت کنیا 

چند دقیقه ی پیش که اگه خودش رو جلو پرت نکرده ... داره از چند دقیقه ی پیش حرف میزنه 
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اگه بازوم رو ! ... بود من حاال شاید جایی اون پایین استخون سرم از هم متالشی شده بود 

 ! نگرفته بود و هلم نداده بود وسط سالن 

ین شر دست و پا گیر بشم برای ساشایی که می دونم االن تو دل دشمن ایستاده نمی خوام وسط ا

پژمان این بار میگه ... بینیم رو باال میکشم و حلقه ی دستم رو دور تن لنا تنگ تر میکنم ! ... 

 : 

... دعا کن امشب بردگی کردنش رو قبول کنه ! ... حتمی خاصی .... ـ دل گرگ رو آب کردی 

 ! که اگه نکنه خودم ناخنک می زنم تو رو 

صدای نامفهومش پشت پارچه ای ...آب دهنم رو قورت میدم و مامان تکون می خوره سر جاش 

 ...که روی دهنش بستن 

نباس زنده باشه ... ساشا همه رو به ترس انداخته پاییز  :باز میگه ... الل شدم ... الل موندم 

 ... تا همه ازش بترسن 

بابا چی میگه ؟ .. چه خبره ؟ : صداشو میشنوم ... گوشیش رو بیرون میاره و شماره میگیره 

 ... 

تو سرش نقشه ها رو باال ... پوزخند کجی میزنه و با اون نگاه منفورش باز به من زل میزنه 

  !   مرگ خودم ... مرگ تنم .... نه و من مرگ آرزوهامون رو لمس می کنم پایین میک

 

* 

 

 ( راوی ) 

  

 ! ـ عمو چنگیز من بزرگ شدم 

عادی نیست که چنگیز ... ولی هیچ چیز عادی نیست ... ولی .... اون چنگیزه ... اسمشو میگه 

 :نوشیدنیش رو مزه مزه میکنه و تهش لب میزنه 

 ! می خواست خودشو از پنجره پایین پرت کنه تا ازش استفاده نکنم و به زانو در نیارمت  ـ 

باید ...چنگیز باید ادامه بده .... حتی نفس نمیکشه ... تکون نمی خوره ... ساشا مکث میکنه 

یه نفری که دعا ... جز یه نفر ... ساشا کسی رو نداره تا براش اینکارو بکنه ... توضیح بده 

 ... کنه منظور چنگیز اون نباشه می
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 ! نگفته بودی زنه هامون ، همه ی این ساال آرزوت بوده : فتح هللا این بار لبخند کجی میزنه 

انتقام پشت انتقام ... چیزی مثل عقده رو قورت میده ... حرکت سیبک گلوی ساشا عادی نیست 

.... از هر مذکری که ساشا نباشه ...  پاییز میترسه... پژمان ؟ ... قرار نیست تموم بشه ؟ ... ؟ 

پژمان ... از این سر تا انتها ... توی سالن رو نگاه میکنه ... دور میزنه ... ساشا برمیگرده 

 ! پژمان نیست .... نیست 

بزرگ شدنه تو  ، توی دنیای ما : چنگیزی که میگه ... باز رو در روی چنگیز برمیگرده 

 ! ترسناکه  

لب ... عصبی ... می خنده ... گره ی کراواتش رو شل میکنه ... لند میکنه این بار دستش رو ب

 ! داری منو تهدید میکنی : میزنه 

 ! زانو بزن : چنگیز لب میزنه 

آهنگ فرانسوی ... بین موزیک فرانسوی که داره پخش میشه ... صدای چرخ میاد توی سالن 

 ...پاییز زنده س ؟؟؟؟  .... زندگی من بدون تو 

تا ... کیک چند طبقه ای که داره روی میز چرخداری کشیده میشه .... به ورودی نگاه میکنه  

صورتی و ... کیکی که خامه ی اون شکل لبه های پارچه ای روی کیک افتاده .... وسط سالن 

 ... میاد تا وسط سالن ... سفید 

... غرورش رو ... ربونی کنه وقته ق.... با دودلی ... با مکث .... ساشا سمت چنگیز برمیگرده 

 ... مگه غرور یه مرد همه چیزش نیست ؟ 

می خواد صدای گریه ش بلند ... سارایی که دستش رو جلوی دهنش میذاره ! .... زانو میزنه 

فتح هللا جا می خوره .. زانو زده ... اندازه ی غرورش ... اون پاییز رو می پرسته .... نشه 

 .... 

 ! زنده س ؟: نه زساشا سر بلند میکنه و لب می... میزنه  چنگیز لبخند پیروزی

به نفعته که : چنگیز ساکت به اون نگاه میکنه و ساشا لب میزنه ... جون می ک نه تا اینو بگه 

 ! زنده باشه 

 :به این زانو زدنش و لب میزنه ... با نگاهش به اون اشاره میکنه 

 .. .یادت رفته جایگاه تهدید کردن نداری ؟  ـ 

جایی که جنساتو نگه ... یا انبار شیشه ت ؟ ... اینجا خاکستر بشه : ساشا لبخند کجی میزنه 

 ... ؟ !داشتم و می خواستم عین بچه ی آدم باهات معامله کنم 

شاید اینو دست و پا زدنه ساشا می ... لذت می بره ... بلند بلند ... قهقهه .... چنگیز می خنده 
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 :باورش نمیشه که لب میزنه .... نمیشه شاید باورش ... دونه 

 ! تا دستت نرسه خرابکاری کنی .... مکان رو من انتخاب کردم تا حرفی توش نباشه  ـ 

... دست بلند میکنه و از وسط سرش اونو میکشه تا پیشونیش ... ساشا لبخند کجی میزنه 

 :ش همینه و لب میزنه همه ی فکر... چی شده ؟ ... پاییز کو ؟ .... موهایی که خراب میشن 

 ! ولی من کیک رو سفارش دادم  ـ 

... داره بلوف میزنه ... جا خوردن .... فتح هللا به کیک نگاه میکنه ... چنگیز نگاهش میکنه 

 .... ولی اگه راست بگه چی ؟؟ !  پسره ی الدنگی که فکر میکنه اونا گول می خورن  ؟

وون با کت و شلوار سیاه رنگش اشاره میکنه تا سمت تهش به مرد ج.... اینا افکار فتح هللا س 

 کیک بره 

  ! 

هیچی ... کناره هاش .... زیر چرخش رو نگاه میکنه  مرد جوونی که سمت کیک می ره و

 ... همین ... یه کیک شیک و چند طبقه ... نیست 

شکل تماشاچی های یه فیلم ... همه بی حرف .... همه می ترسن به توی کیک فکر کنن 

 ! سینمایی توی سینما 

مشتش رو بین فتح هلل باز یه مرد اشاره میکنه و این بار مرد جوون ! .... ساشا نقش اصلیه 

 ... با مکث  کیک ها رو کنار میزنه .... کیک فرو می بره 

!  تا ساعت شماری که روی یه جعبه ی مکعب مربع سفید رنگ وسط کیک کار گذاشته شده 

ساشا دکمه ی کناری همون دکمه ای که قباد برای صدا زدن پلیس بهش گفته رو فشار میده .... 

 ! ... سه دقیقه .... و ساعت شمار راه می افته 

 .... زنده س : فتح هللا تند میگه ... ثانیه ثانیه کم میشه 

منتظر به چنگیز نگاه میکنه ... ساشا خونسرد و  روی زانو مونده س  .... بُمِب ؟ ... ترسیده 

می خوان بیرون .... جمع به تکاپو میفته .... خارج از قضیه ... این خارج از برنامه بوده .... 

 .... برن و مامورا میان تا سالن 

صدای ! ... توی گوش ساشا گذاشتن شنیدن اونا صدای مکالمه شون رو از شنود کوچیکی که 

 ... آره ؟ ... دروغه ؟ ... بمب نیست : شیوا از همون گوشی به گوش ساشا می خوره 

همین ... ولی پاییز زنده س ؟ ... ولی .... حتما میرن نجاتش بدن ... اونا شنیدن پاییز تو خطره 

 ! ... فکرا تو سر ساشا باال پایین میشه 

قبادی که اسلحه ... چنگیز بودن مرد رو به رویی ثابت شده .. اسلحه هایی که کشیده میشه  
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 .... تایمرش رو قطع کن : کشیده و ترسیده رو به ساشایی که هنوز روی زمین نشسته میگه 

تا ... چنگیزی که اخم کرده نگاهش پایین مونده  .... فتح هللا بهت زده به مامورا نگاه میکنه 

 ... از جاش ... منتظره از پاییز بگه .... ی که بهش زل زده و منتظره تا حرف بزنه ساشای

 ... خودتم خاکستر میشی : چنگیزی که میگه .... دقیقه  2

 : ولی لب میزنه .... حتی نای بلند شدن نداره ... زنده نیست ؟ ... نا امید .... ساشا حرصیه 

 ! ه ؟فکر میکنی چقدر می تونه برام مهم باشـ 

فتح هللا ترسیده ... جوابیه که ازش مطمئنه .... این جوابیه که خودش به خودش میده ... هیچی 

 ... عرق کردن و نم داشتن پیشونیش رو میشه دید ... 

... نمی تونن بیرون برن .... ترسیده .... سارا زمین می خوره .... همه شون ... می میرن 

 ...  فعال زنده موندن توی اولویته ... جا چیکار میکنن ؟ حتی براشون سوال نیست مامورا این

 .... همه مون میمیریم لعنتی : قبادی که ترسیده میگه 

نمی تونن بذارن حتی یه نفرم از این سالن بیرون ... نمی تونن برن .... تیموری که اخم داره 

و مامورا جلوی بیرون زن هایی که به گریه افتادن و مرد هایی که به تکاپو افتادن ... بره 

 ... رفتنشون رو گرفتن 

 ... ساشااا .... به خدا زنده س ... زنده س : سارا جیغ میزنه ... ثانیه  51... یک دقیقه  

... زنده باشه بسه ؟ ... زنده س ... خیالش راحت میشه .... التماس وار اسمشو صدا میزنه 

 31.... که دندون تیز کرده و گرسنه س یه بره ی کوچیک دسته گرگی .... اون دست پژمانه 

 .... فتح هللا رو به روی ساشا زانو میزنه ... ثانیه 

حتی چنگیزی که اعتماد به نفسش از دست میره و خم میشه ... ساشا اونارو به زانو در میاره 

 .... اون زنده س لعنتی : یقه ی ساشا رو البه الی دستاش میگیره و  عربده میکشه  ... 

 ... اونا توی خونه ی خودتن ... خونه ت : اللهی که تند تر میگه فتح 

مرکز به .... برین توی خونه .... از شاهین به مرکز .... برین خونه : صدای قباد که میگه 

 ... گوشی  ؟ 

 .... متوقفش کن : تیموری که میگه .... بیسیم میزنه 

ه مشت محکمی رو به صورت جنگیز می ساشایی ک....  14....  15... ساشایی که بلند میشه 

 ... سارایی که جیغ میکشه .... 12.... فتح اللهی  که روی زمین وا میره ... کوبه 

تیموری عقب میره ، ... پناه میگیرن ... همه فرار میکنن ... خونسرد .... ساشا بلند میشه 
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اوات شل مونده ی اونقدر خونسرد که کر... ساشا خونسرده .. روی صورت اونم عرق نشسته 

 ...  1...  1.... دور گردنش رو  میکشه و زمین می نذاره  و 

... به هم میریزن ... و خامه هایی که پرتاب میشن کله ی دلقکی که توی کیک بیرون میپره 

صدای قهقهه ی دلقک زشت با موهای فرفری قرمزش و بینی گرد قرمزش که فنر زیرش تکون 

 !  ... راست به چپ یا جلو و عقب ... اب میخوره تکون میخوره و کله معلق ت

فقط ... قصد نداشته اینطوری ازش استفاده کنه .... ساشا از بین اونا می گذره و بیرون میره 

  ...خواسته بود سارا رو اذیت کنه 

پاییز ... خواسته بود گند بزنه به ظاهری که احتماال برای اون شیک کرده و درست کرده بود 

اصال زانو زده بود ... بود دلش رو می لرزونه  گفته... بود قشنگی سارا اونو اغوا میکنه گفته 

 .... بتونه التماس کنه .. که اگه این نقشه خراب شد و اونا باور نکردن 

صدای .... یه نقشه ی پر از ایراد که جواب داده بود ! .... یه نقشه ی فوری و چند ثانیه ای 

 ! پژمان رو می کشه .... اونو میکشه : صدایی که میگه ...  فتح هللا رو می شنوه

نیش ... وقتی سوار ماشینش میشه و استارت میزنه ... ساشا میره تا اونو بکشه ... میکشه 

 ! گاز و صدای الستیک هایی که پخش میشه و دودی که از اونا بلند میشه 

این ... با پاییز ... با مادرش ... ن اگه جلوی چشم او... لنا هم هست ... خونه س ... زنده س 

...  برای اولین بار ... وحشت کرده ... بار عرق سردی از ستون فقراتش ُسر میخوره تا پایین 

شناخته و ... می شناسه پاییز رو .... حتی اگه زنده باشه هم میمیره ... بعد از همه ی این مدت 

 .... ترسیده 

... رد می کنه چراغ قرمزارو ... پیچه تو دل خیابون  نش می دصدای گاز دادنش و ویراژ دا

 ... والنی به نظر می رسه طنه براش وچقدر راه خ

چراغ های .... ماشین های پلیس و چراغ گردون هایی که اطراف رو روشن کردن ... میرسه 

حتی در ماشین رو نمی ... پیاده میشه .... قرمزه رو اعصابی که خط می ندازن توی مغزش 

مامورهایی که هر کدوم ... پژمان رو می بینه .... از بین اونا ... شیوا رو می شناسه ... ده بن

پریدن رنگ پژمان رو می بینه ... یه سمتش رو گرفتن  و دستاش رو پشت سرش دستبند زدن 

 ! ولی جلو نمیره  ... مکث میکنه ... 

شاکی میشه از این ... د زودتر برسه بای... می دوه ... از کنار اونا می گذره و میره تا خونه 

 ... مامورایی که توی رفت و امدن و می بینه اونو .... راه طوالنی از ورودی باغ تا ساختمون 

... اونو که روی شونه هاش پتوی مسافرتی سفید رنگی انداختن و لنا رو بغلش نگه داشته 

 ....اونو میبینه و مکث میکنه .... لنایی که هق هق میکنه 

اونقدر خسته که با دیدن پاییز وقتی داره لنا رو تاب میده و به اون زل زده .... خسته س  
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 .... چقدر ترسناک ... خستگیش هزار برابر میشه و تازه یادش میاد چقدر بد گذشته امشب 

صدای نفس نفس .... نفس نفس می زنه .... دستاش رو روی زانوهاش می ذاره ... خم میشه 

 .... همه چیز ؟ ... تموم شد ؟ ...  اش می پیچه ولی خوشحاله زدنش توی گوش

فرحی که با چشمای ... صدای آژیر هایی که آرزو می کنه تا آخر عمرش دیگه اونارو نشنوه 

 ...سرخ شده از ساختمون بیرون میاد و با دیدن ساشا لبخند میزنه 

 ! ین همه سختی باشه نفره ی دوست داشتنی  که می تونه نتیجه ی ا 4یه خانواده ی  

....  پتو از روی شونه هاش زمین می خوره ... می دوه سمتش ... با عجله .. پاییز بلند میشه 

دو قدم عقب ... ساشایی که سر پا میشه و پاییز محکم کوبیده میشه به تنش ... میاد تا ساشا 

 ... میره 

لنا  تقایم میشه و کف دسیه سکندری لذت بخش وقتی که صورت پاییز توی قفسه ی سینه ش 

 ... از روی لباس ... سینه ش رو لمس می کنه 

... و بغل میگیره جفتشون رو خود به خود و اتوماتیک وار دستاش دور تن پاییز حلقه میشه 

 ...دتر از ساشا دست به کار شده وانگار این بار پلیس ز... مامورا هنوزم میرن و میان 

 

* 

 

 ( یک ماه بعد )  

 

بازم دستم جای خالی ساشا رو لمس میکنه و شاکی .... به چپ چرخ می خورم از روی تخت 

متری  21تو همین اتاق ... خبری ازش نیست ... اخم میکنم و تند سر جام می شینم ... میشم 

 ! نیستش ... 

امان خیالم راحته م... دور تن برهنه م ... پایین میام از تخت و ملحفه رو دور خودم می پیچم 

همون آپارتمان چند متری و یه خوابه که ساشا براش کرایه ... دیشب لنا رو برده  پیش خودش 

 ! ...ما اونقدرام پولدار نیستیم ... نخریده .. کرده 

بوی آب گوشت ... از آشپزخونه ... بیرون میرم و صدای ظرف و ظروف ها رو می شنوم 

در قابلمه رو ... زخونه صبر می کنم و لبخند میزنم میرم و کنار اُپن آشپ.... خونه رو برداشته 

 ! باز کرده و بخاری که ازش بلند میشه رو بو میکشه 

رد واقعیه .... قد بلند ... به اون هیکل چهار شونه ش نگاه میکنم  پشتش ایستادم و ... اون یه م 
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 : ولی لب میزنه .... هنوز منو ندیده 

 ! وایسا نظر بده بعد ! کرم میریزه میگه بد شده ... کردم  ـ قباد که اومد ، اولش نگو من درست

باز ... ساکتم .. امروز جمعه س ..  قباد و شیوا برای ناهار دعوتن .... لبخندم عمق میگیره 

 : میگه 

عادتش نده ... بگو فرح هم خودش بیاد هم لنا رو بیاره .... ـ اون لباس مشکی رو تنت کن 

 ... اونجا بمونه همه ش 

لبه هاش رو باالی سینه هام به هم چفت با همین ملحفه ای که دور تنه م پیچیدم و ... لو میرم ج

تکیه میدم به کمرش و دستام رو از کنار پهلوهاش رد میکنم و شکل بغل ... کردم و جلو میرم 

 ! کردنه 

بی ...  بی حرف... تکون نمی خوره ... شقیقه م رو تکیه میدم به کمرش و چشمام رو می بندم 

 ... حرکت مونده 

خیلی از فانتزی هام اتفاق نیفتاد ... جشن نگرفتیم ... تو یه محضر ... بی صدا ... عقد کردیم 

ماشین عروس کروکی که من سرم رو بیرون بیارم و دنباله ی تور تو هوا بمونه و  مثال ... 

 ... فیلم بردار تذکر بده چیکار کنم و چیکار نکنم 

دمون یه سالن شیک تو بهترین منطقه س با خواننده ی محبوب و معروف و در حالی که مقص

 ! تهش بوسه ی عاشقانه مون وسط یه د نِس باحاله تانگو 

چی ... دیگه مهم نیست حاشیه ها چی باشن ؟ ... از یه جایی به بعد آرامش حرف اولو میزنه 

 و کوچه ای که غروباش متریمون توی منطقه ی نه خیلی باال 81مثل خونه ی ... نباشن ؟ 

بگذره و ساشا کلید بندازه تو  8صدای فوتبال بازی کردن بچه ها میاد و من منتظرم ساعت از 

بهم لبخند پر ... قفل درو وقتی خسته س از چاپخونه ای که با کلی وام و قرض راش انداخته 

 : عشقی بزنه و بگه 

 ... ـ خسته نباشی خانومم 

شکل نتیجه ی یه ماساژ ... عاشق تر میکنه .... نوم دل می بره هااا آخ که اون میم انتهای خا

 ! حرفه ای تایلندی که خستگیت از اول زندگیت تا اون لحظه رو دونه دونه دود می کنه 

 لباس تنت نکردی ؟ : میگه 

 ! نمی خوام : لوس جواب میدم 

 !  گویا پوزیشن دیشبی باب میلت بوده:  منحرف و بی تربیت جواب میده 

 ! بی تربیت : مشتی بین کتفش میکوبم و میگم ... میخندم و ازش فاصله میگیرم 
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در قابلمه رو می ذاره و مالقه ی نارنجی رنگ رو دمر روی شعله ی دیگه ... خودشم می خنده 

 ! ... می خوای بگی خوشت نیومده ؟: ی گاز می ذاره و میگه 

 ! بگیم قباد اینا شام بیان ؟: میگم ... پررو میشم .... منم شیطون میشم 

کیف میکنم از ساز خندیدنش و زندگی همین لذت بردن با چیزای کوچیکه .... بلند .... می خنده 

 .... همین عشقه خوابیده بین گفته هامون و شیطنتامون ... 

شکل حبس ابد خوردن رضا بعد از .. یدیم یادمون باشه همه همین جا تاوان کارهامون رو پس م

مثل یه اتاقک بی رنگ و بی روح توی تیمارستانی که صابر ... اون همه مصیبت دادن به همه 

شایدم مادر فلج شده ش از سکته .... اونجا بستریه و هنوزم منتظره هامون از دربیاد تو 

 ... کردنش 

 ! ....معلوم نیست کجاست .... شیرینی که گم شده 

 

 

 ! ....  خدا باالترین نقطه ایستاده  

 

 

 


