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 حتت رو کسي هر ميتونه آدما دنياي تو ، چشما اين. ميشم خيره اش مردونه خاکستري چشماي به

 !نيستيم آدم هم ما نيست ادما دنياي اينجا خوب ولي بده قرار خودش تاثير

 وشبوخ بلکه خودشو عطر خوشبوترين تنها نه بگم ميتونم.  زده عطرشو خوشبوترين امشب بهرام

 اب که ميدونه بهرامم خود خوب ولي. زده رو کرده توليد پاليشر کمپاني روزا اين که عطري ترين

 خودش به رو دختري هر بوش و شده درست مرداب تو ي مرده ي قورباغه از که عطر اين وجود

 !بذاره تاثير من رو نميتونه ميکنه جذب

 نم از اگه ولي بگيره رو حس بيشترين ميشه پخش کافه فضاي توي که ويلوني از داره سعي

 .ميزنه بيجا زور داره که هستي کسي شبيه ميگم بهش حتما چطوره فيگورم بپرسه

 روي هب رو جن. نميکنه ايجاد تفاوتي هيچ موضوع اصل تو ميشناسن آکام اسم به اونو همه که اين

 .تر باکالس اسم يه با البته بهرامه همون من

.  کرده خرج صورتش گريم و موها مدل براي تايي 055 که ميزنم حدس انگشتي سر حساب يه با

 روي کار ي افه براي موشم تاره چند. کردن درستش براش و زدن باال زيبايي طرز به موهاشو

 خيلي هالبت کشيدن چشم خط چشماشم کنار بگم ميتونم دقيق نگاه يه با. ريختن پيشونيش

.. .نگو ديگه که لبشم رژ. بمونه دور من بين ريز چشماي از نميشه باعث اين ولي نامحسوس

 مگري با واقعا. خودشه لباي رنگ انگار شده زده اي حرفه خيلي ولي تره قشنگ من مال از رنگش

 .کرد ميتوان که کارها چه

 روي نامزديمون اصطالح به ي حلقه و ميکنه نوازش آرومي به رو ميز وسط هاي گل گلبرگ

 . ميدرخشه انگشتش

:  يگمم زير صداي با و بشه جمع من به حواسش تا ميکنم مرتب رنگمو اي نقره خز پالتوي ي يقه

 کشتمش مي حتما بده ادامه خواست مي اگه ، ميچسبيد بهت مهمونيا توي حد از زياد اواخر اين

 السا نميشي بزرگ وقت هيچ تو:  ميگه و ميزنه شيطاني لبخندي بهرام

 ميشه نگرانم شيرين ، برم بايد ديگه من:  ميگم و ميزنم لبخندي

 ؟ نيستي بچه ديگه تو که کنه قبول خواد نمي تو مادر:  ميگه و ميکنه اي مسخره اخم بهرام

 شکن ندندو جواب يه دنبال. ميکنم درست رفته باال کمي که پالتومو و ميشم بلند صندلي روي از

 . سته پالتوم با تقريبا رنگش.  ميندازم دوشم روي جيجومو مارک کيف.  ميگردم
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 ؟ نميشم بزرگ وقت هيچ من که نگفتي االن همين خودت:  ميگم خنده با

 !السا:  ميگه و ميکنه اخمي بهرام

 اسم شبيه اسم يه کاش. مياد بدم تلفظشم ي نحوه از حتي السا. متنفرم جديد اسم اين از چقدر

 . آنيام همون من که ميکنم فراموش گاهي. آنه حتي يا آنيتا مثل بود، خودم

 ولي. شده سنگين حسابي ها دهنده حالت و روغن انواع خاطر به که ميکشم موهام زير دستي

 .ارزه مي االنم زيبايي به سنگيني اين خوب

 ميکنم ترک رو ميز و باشي داشته خوبي شب ، جان آکام:  ميگم و ميکنم خمار چشمامو

*********************************************************** 

 !کات-

. بود شده خستهام ديگه! شکر خدارو ، اوف. پيچه مي کافه توي ، فيلم کارگردان ، بيژن صداي

 .شد راضي انگار يکي اين به برداشت، بار ازچهار بعد بالخره

 از درچق!... جوگندميش بلند موهاي اون با. داره لب روي اي پيروزمندانه لبخند.  بيژنميرم طرف به

 عاواق!....  صورتيش عينک اون با... کنم تحمل مجبورم رو يکي اين ولي مياد بدم بلند جنايمو

 هجني که بود خبرا اين از کي پيش سال چند تا واگرنه نميکنن باور جنا شده، زمون آخر ميگندوره

 واسه الکيکالس و ميکردن کارو اين پرمدعا زياي گياه اون شايد حاال! بکنه؟ کارا اين از هوازي

 روش عاواق کنار به ياينا همه حاال! که نميکرديم بازيا قرتي اين از هوازيا ما ولي ميذاشتن خودشون

. رداشتب چشماش رو از کذاييشو اونعينک بالخره.  معروفيه اين به سريالي کارگردان مثال... ميشه

 توق هر همينم واسه نمياد خوشم ازش فهميدهباشه حاال تا عينکش به من نگاه مدل از کنم فک

 مردمک همش و نداره سفيدي هيچ انگار ريزشکه چشماي رو از بشقابو اون کنارش ميرم من

 ميزنن رقب ميکنم احساس ميکنم نگاه چمشاش به واقعاوقتي... چشماش، گفتم...  برميداره سياهه

 داخل مکار روباه چشم برق مثل درست!  داره سرش تو پليدينکه افکار خاطر به حتما هم اينا

 !پينوکيو

 !بودي عالي!  آني بود عالي: بيژن
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 عيس اون با که شيطاني بالبخندي ، زيه هوا و زي گياه ي رگه دو جن يه که ، بيژن همکار ، سينا

 سرش زيادي پسره اين:  ميگه و اشارهميکنه بهرام به ببخشه روح مثال حالتشو بي چهره داره

 . شلوغه

 امآک اونو دختراش دوس از بعضي شدم متوجه:  وميگه ميکشه بلندش موهاي توي دستي بيژن

 ؟ آني مسخرهنيست اين تو نظر به ، زنن مي صدا

 خيابونم تو وقتي منم خود ، ميبينن فيلم توي رو ما فقط اونا ، طبيعيه:  ميگم و ميندازم باال اي شونه

 . کردم عادت ديگه.  زنن مي صدا السا ،

 يرز رو بهرام ي مسخره حرکات شيطانيش لبخند با هنوز سينا.  ميزنن لبخندي وسينا بيژن

 هرامبهب منم مواقع بعضي خوب البته ميکنه حسودي بهرام به چقدر که.  مشخصه کامال نظرداره

 ستني زيادبد اونم خوب ولي نيست مهم سينا حسودي زياد پس خوبه واقعا چون ميکنم حسودي

 .ميکنه مقايسه بهرام با خودشو همش فقط

 ؟ ميشي نزديک بهطرفدارات حد چه تا ؟ چي خودت:  بيژن

 ترجيحا ، بدونن زندگيم و خودم از خوامزياد نمي نشده تموم فيلم تا فعال:  ميگم و ميکنم فک کمي

 . بهتره بدونن مفقوده هاي قلب فيلم الساي منو

 بهجنا رو آدما دنياي که هموني....  آنيام من بفهمن کن فک درصد يه درسته همين هم مشخصا

 تماح ميمونه؟اونوقتم طرفدارم کي ديگه بفهمن اگه...  و داشت خيانت اتهام که همون ، داد ترجيح

 ميپرسي؟ من از سوالتو اينم اه اه اه.افتاده فيل دماغ از زي گياه جن يه به ميدن نقشمو

 ترين زيبا و بهترين تو ، اينطور که:  ميگه و ميداره بر پاش جلوي ميز روي از کاغذاشو بيژن

 امروز براي ، کني عوض لباساتو بهترهبري ، داشتم همکاري باهاش حاال تا که بودي بازيگري

 . کافيه

 چند ، پرو اتاق به رفتن حين در ؟و ديگه بگي چي اينونگي ميگم بهش دلم تو. ميزنم لبخندي

 . هاميشنوم اي صحنه پشت از نباشيد خسته

!  دنش حسود جنا ي چقدهمه واقعا.  من شدن رد از بعد آتشينشون هاي پچ پچ ي ضميمه به البته

. نکردم استفاده کارم هيججاي هم پ بند از و دادم تست من خوبه کردم غصب جاشونو انگار

 يلباس چوب روي و ميارم بيرون ازتنم رو اي نقره خز پالتوي بالفاصله.  ميشم اتاق وارد بالخره
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 اريمبي در ادا تابستون دل تو چهاصراريه نميدونم. ميشدم خفه توش داشتم ديگه... اه.... ميندازم

 !زمستونه مثال که

 لوسيون يلوک کيلو و ميدارم بر گريم ميز روي از رو سفيدرنگي دستمال ميکنمو پرت ميز روي کيفمو

 .ميکنم پاک صورتم ازروي رو رنگ و

 آنياي همون من.  نکردم فراموش خودمو هنوز که خوشحالم.  ميگردم بر واقعيم ي چهره به حاال

 دنياي زا اونو که ام انيايي همون من.  ميکرد زندگي آدما با مشترک ي خونه يه تو که پيشم سال يه

 ختيس کار ما براي آدما دنياي به شدن وارد که کنن ثابت همه به بتونن تا انداختن بيرون خودش

 . نيست

 ، نيست مهم اينا از کدوم هيچ ديگه البته.  کردن فرض ديوونه يه اونو همه که آنيام همون من

 055 جزء و شدم شناخته هوازي زيباي دختر 05 عنوان به.  شدم بزرگتر سال يه االن من چون

 . شدم شناخته دنيا ثروتمند زن

 نبيرو کمد از رنگمو مشکي باروني.  ميارم در پام از مو آلبالويي بوت و ميزنم اتاق توي چرخي

 . ميشم جيم خونه مقصد به ، پوشيدنش از بعد بالفاصله و ميارم

 که يرمم هال توي بزرگ ي پنجره طرف به.  ميکنم نگاه شخصيم منزل شکالتيه نماي به ديگه بار

 عبور محل که هوا در معلق مسيراي.  ميذاره نمايش به رو( sprite city) سيتي اسپرايت شهر تمام

 اين تا دينام تک هاي کومولوس چراغ نور.  ميکنن عوض رنگ سرعت به ، هستن هوايي هاي ترن

 . ميرسه جا

 جوون پسر اي عده.  ميشه روشن سرعت به ها خراش آسمون نماي جن چراغاي ، شب شروع با

 زا سرعت به ، آلبالويي کومولوس يه با ، نيستن خودشون حال تو اصال که زي گياه و زي خاک

 اين از قبل اما ، ترسونه مي منو اي لحظه وحشتناکشون هاي خنده صداي.  ميشن رد پنجره جلوي

 . رفتن اونا ، بدم نشون واکنشي بتونم که

 . ميکنم آماده داغ شکالت با گرم ي قهوه خودم براي آشپزخونه توي.  ميرم کنار پنجره جلوي از

 . نخوره Any مارک ي قهوه از که نيست کسي ، سيتي اسپرايت کل توي

 اي قهوه لب رژ اون.  ميزنم پوزخند نسابيده ي قهوه ي شيشه روي ، خودم بشاش ي چهره به

 ! بوده من جذاب لبخند خاطر به داشته هم فروشي ، قهوه اين اگر.  بود اي مسخره ي ايده واقعا
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 يزم روي از رو نما جن وي تي کنترل و ميشينم اناريم آب بزرگ ي کاناپه روي.  ميگردم بر هال به

 . ميدارم بر

 ، اجنه دنياي بازيگر زيباترين ، بسيليس ، ميگذروندم وقت پاسارگاد توي من که زماني اون توي

 واجر رو تصويري هاي هنر که بود بسيليس.  بود نما جن هاي وي تي فروش کردن قانوني پيگير

 . ميدم نم هنر اين توي خشکامو نون دارم من حاال و داد

 هاي قلب 47 قسمت تکرار.  ميکنم جا به جا حوصلگي بي با رو ها شبکه و ميندازم پام روي پا

 اي رعهج.  نميشم فيلم ديدن به موفق مشغله خاطر به.  ميکنم نگاه محلي اي شبکه از رو مفقوده

 . ميکشم سر مو قهوه از

 بي لکما با.  ميکنه گريه من بغل تو داره و زده هم به آکام با پرستو که ميده نشون رو سکانسي

.  کنهمي زوم صورتم روي دوربين.  ميشم خيره معلومي نا ي نقطه به و ميکنم بغل اونو احساسي

 تا هرظ يک سکانس اين ضبط براي يادمه.  ميکنه هق هق و گذاشته من ي شونه رو سرشو پرستو

 يگهد که کرد مي اي مسخره فين فين کردن گريه موقع پرستو بار هر چون ، گذاشتيم وقت عصر

 .  ميزد هم به هم منو حال داشت

********************************** 

 بتونم دشاي.  ميوفتم شاپور گندي توي امشبم کالس ياد.  شبه ده تازه.  ميندازم ساعتم به نگاهي

 . بودم فيلمبرداري سر االن تا گذشته شب از چون ، بخوابم ذره يه يک ساعت تا

 اون با.  ميشم NBD شرکت جديد هاي جيبي آيينه تبليغ متوجه که برگردم اتاقم به تا ميشم بلند

 . بشناسم خودمو نبايدم آرايش همه

 NBD شرکت....خاطره خاطره ، آينه آينه-

 . ساختم رو مزخرفي تبليغ همچين يه که متاسفم خودم براي واقعا.  لوسي تبليغ چه! اوق

 يفنر تخت روي خودمو و ميدم فشار قديمو آيينه گير پيغام ي دکمه و برميگردم خودم اتاق به

 . ميندازم رنگم کرمي و سفيد

 . ميپيچه اتاق توي جووني دختر صداي که تختم باالي آويزون کريستاالي تماشاي حال در
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 ديگه بار يه شما که خواستن پانيز خانم ، هستم( POLISHER) پاليشر شرکت از من ، آنيا خانم-

 . بيارين تشريف لب الک بيلبرد ضبط براي

 با دختر اين.  ميوفتم زحمت توي مزخرفش لب الک براي که باره سومين اين ، پاني دست از

 مزخرف لب الک اين ي درباره نظر يه فقط:  بگم دوربين جلوي بايد دفعه اين. درگيهر خودشم

 !همين فقط! دماغ آب ؛ دارم

 . ميشه شروع مرد يه صداي با بعدي پيغام

 نيدبتو اگه ميشم خوشحال ، ميگيرم تماس آزاد هواي راديويي ي شبکه از من ، آنيا خانوم سالم-

 . بگيريد تماس من ي شماره با داشتيد رو فرصتش اگر ، باشيد داشته اي مصاحبه ما با

 ولقب بود تلويزيوني دعوت يه اگه شايد ، نيست مهم نظرم به ، نه... ، راديويي گوي و گفت يه

 . نميشه نون و آب من براي راديويي گوي و گفت اما ميکردم

 . داره آشنا صدايي بعدي پيغام

 . خونه بيا سر يه شب فردا تونستي اگه عزيزم! ؟ دختر اي خونه...آني...آني-

!  آني ، ببينينمت بيا!  آني ، خونه بيا آني... ، ميزنه زنگ هفته هر.  داره اصراري چه رامبد دونم نمي

.... 

 . ميدم گوش بيداري و خواب توي رو بعدي پيغاماي

 .... ي مجله از من ، آنيا خانوم سالم-

 !!...نميگيريا ما از خبري ، آني سالم-

 .... بده جواب اي خونه اگه!  آني!  آني-

 ؟ بياري در کمد باالي از رو ها بسته اون توني مي ببين آرش-

 . ميريزه زمين روي رو ها بسته تموم حرکت يه با و وايساده کمد کنار آرش

 ! زمين رو ريختي شو همه که تو ، ديوونه:  ميگم و ميدم سر بلندي ي خنده

 .ميشه جمع چشمام توي اشک ي حلقه کم کم.  ميمونم خيره ديوار به.  ميپرم خواب از فورا
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 ؟ کنن نمي فراموش منو ها گذشته چرا ؟ بود چي خواب اين معني

 خواست مي.  بود مهربون همونطور هنوز.  بود نکرده تغيير اي ذره.  بود خودش خود.  بود آرش

 يه عين... ميخنديد داشت خودشم ريختنشون از بعد!  ديوونه.  بياره پايين کمد باالي از رو ها بسته

 !کوچولو بچه

 آرين اول ، مادرم مراسم از بعد ، شدم تبرئه دادگاه از که اين از بعد.  ميوفتم پيش سال يه ياد

 براق کت بار اولين براي آرين يادمه حتي.  نميکنم فراموش مالقاتو اون وقت هيچ.  سراغم اومد

 و نشست دفترش ميز پشت ، من روي به رو.  بود زده وري يه موهاشو و بود پوشيده رنگي مشکي

 . بگو خواي مي ما از چيزي اگه حاال ، کردي عمل دادي که قولي به تو:  گفت

 بيرون دهنم از هم کلمه يک حتي که بود روز 75.  بودم زده زل ميز ي گوشه به حوصله بي ، اما من

 . بودم داشته نگه صاف سرمو سختي به گرسنگي شدت از و بود پريده رنگم.  بود نيومده

.  ميشه جمع چشمام توي اشک.  ميزنم آلود مرگ پوزخندي. خوام مي چي پرسه مي من از آرين

 . خوام مي مادرمو من ، مادرم:  ميگم و ميندازم آرين به نگاهي

 هيآ.  ميکنه سکوت اي لحظه و ميندازه پايين سرشو ، ميشه من ي آشفته ذهن متوجه که آرين

 يقو کن سعي ، نيست ساخته ما دست از کاري ديگه ، آني متاسفم:  ميگه من به رو و ميکشه

 . باشي

 . پايين ميخوره سر ام گونه روي از اشک اي قطره

 . گرفت چشم زهر من از کارش اين با اون.  بوده آرين کار مامان مرگ که مطمئنم

 . ذارهمي من روي به رو و مياره بيرون رو پاکتي اون توي از و ميره ميزش طرف به و ميشه بلند آرين

 . دادي انجام ما براي بزرگي کار تو ، بگو خواي مي که چيزي هر:  ميگه من به رو

 چيزي درخواست اونا از و نشستم مادرم قاتالي جلوي من که روزيه امروز.  ميندازم پايين سرمو

 دارم ، بيارم چنگ به رو هجي غالم ميخواستم که مني!  متاسفم خودم براي... هه.  دارم ارزشمند

 ....نکبتي زندگي اين به تف.  بازم مي زندگيمو تموم و ميشم آب ذره ذره غالم چنگال توي

. 

. 
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 همه شايد.  بشم تصويري هاي هنر وارد که کرد کمک من به آرين.  گذشت زود چيز همه قدر چه

 نفوذ موقعيت اين پشت اما خواستم خودم گذروني خوش براي رو خواسته اين من که کنن فک

 . داشت خوهد و داره وجود زيادي

 . ميکنم استفاده درخواست همون مواجب از دارم امروز حاال و

 لشوند همه که بازيگر يه ، واقعي استار سوپر يه ، بشم استار سوپر يه که کرد کمک من به آرين

 دايص ، نشيب و فراز همه اين گذاشتن سر پشت از بعد ، حاال اما.  بره ضعف ديدنش بار يه براي

 .  محاالته از کردنش فراموش و گوشامه توي هنوز آرش

 ورتمص به و ميزنم کننده مرطوب موهام به کمي.  ايستم مي آرايش ميز روي به رو خوصلگي بي با

 رايب کنم فک.  زنم مي گوشام پشت وحشي گلهاي ي عصاره کمي.  پاشم مي دهنده جال اسپري

 به حساب حرف کلمه چند بتونم و باشم واقعيم خود ساعتي دو بذار حداقل.  باشه کافي استاد يه

 . بدم ياد مردم جووناي

 اهرظ دفترم وسط صاف و ميشم جيم شاپور گندي مقصد به و پوشم مي رنگمو مشکي باروني

!  ناالي:  ميگم بهش خطاب.  ميزنم لبخند ميزم وسط چاق و دار خال عنکبوت به همه از اول.  ميشم

 ! شدي بيدار من از تر زود بازم

 بر ميز روي از رو امتحاني هاي برگه.  ميچرخه خودش دور خوشحالي با و ميزنه لبخندي الينا

 از همگي.  کردم تلمبار خودم دور کتاب حد از زياد اواخر اين.  ميندازم اتاق به نگاهي.  ميدارم

 اعتراض ها انسان ادبيات به من ي عالقه به هام پاندت از بعضي! ... آدما مشهور نويساي رمان

 . کنم انکار تونم نمي من اما ، دارن

 هرمان از سيذارتا ، فاکنر از هياهو و خشم ، دلقک يک عقايد... ميگذرونم نظر از رو ها رمان اسم

 احمد آل از کندوها سرگذشت.. جويس از ها گان فين بيداري... اوه.... ، کافکا از محاکمه ، هسه

 .... اينجاست من دنياي تمام..

 . ميوفتم راه به کالس طرف به زياد انرژي با

 غجي که اين از قبل.  شدن زده شگفت حسابي که ميشم رد زي گياه دختر چند کنار از همه از اول

 ! بخير شب ، ها بچه سالم:  ميگم و ميکنم دستي پيش ، بکشن
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 نارمک از يکي يکي ها پاندت.  ميزنم لبخندي.  ميشنوم سر پشت از رو دخترا شادي و جيغ صداي

 . ميشن رد

 ! استاد سالم-

 ! استاد خانوم بود عالي ديروز... السا-

 ! بخير شب استاد سالم-

 ! بردارينا ما با بعدي ترم دادين قول ، نره يادتون!  استاد سالم-

 . ميشم Bac180 کالس وارد باالخره و ميگيرن امضا ازم آبزي هاي پاندت از تا دو نهايت در

 نميکش هو کالس ي گوشه زي گياه هاي پاندت از تا چن.  ميشن بلند ديدنم با ها پاندت از تا چن

. 

 با بودم نوجوون وقتي منم خود.  ميبينم کالس هاي بچه ي همه ي چهره تو رو نشاط و شور آثار

 يه دارن که اينا به برسه چه ، ميرفتم ضعف و غش معروف هاي پيشه هنر از پوستر يه ديدن

 . بينن مي مستقيم و زنده تصوير

 . ميدارم بر رو غياب و حضور ليست

 . ننشست کالس از اي گوشه ، تاشون سه هر که ميشم متوجه.  ميخونم رو هوازي پسر تا سه اسم

 ؟ نداشتين امتحان امروز شما مگه ببينم ، ديدمتون ضبط سر ديروز ، ها بچه هي-

 ست هم با رو شرتاشون تي و ريش مدل که ميشم متوجه.  خنده زير ميزنن هوازي تا سه اون

 نم کالس سر بتونن تا ميشن مشروط عمدا بار هر.  دارم کالس باهاشون که ترمه دو االن.  کردن

 . بشن حاضر

 گندي توي بتونم تا کنه کمک من به که خواستم خشايث از دادگاه ماجراي شدن تموم از بعد

 .  دارم بهتري حس طوري اين.  کنم تدريس ادبيات ساعت دو اي هفته شاپور

************************************** 

 : نويسم مي و ميرم تخته سمت به ، دست به ماژيک فورا

 انگيز وحشت و شوم شب اي هان
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 آتش؟ جانم به زني چند تا

 برکن جاي ز مرا چشم يا

 فروکش خود روي ز پرده يا

 بميرم تا بازگذار يا

 سيرم روزگار کزديدن

 ي هقطع و پريده رنگ ي قصه ي منظومه:  ميگم ماژيک سر بستن ضمن و ميکنم ها پاندت به رو

 مميتوني که افسانه ي منظومه سرودن براي بود اي مقدمه ، داره شاعرانه شوري و سوز که شب اي

 . بدونيم نيمايي شعر ي دهنده پشارت اونو

 يه عين ، تدريس موقع ، بار هر که پوکه کله هوازيه يه اون.  ميشم پسر هاي پاندت از يکي متوجه

 . ميزنه زل من به احمق

 ببري؟ نام رو هوازيان از ، نيمايي سبک شاعراي از تا چن ميتوني تو ، فريد ، هي-

 به ور ها پاندت ي بقيه که طوري.  ميزنه لبخند احمقا عين و ميده خودش به احمقانه تکوني فريد

 . ميکنم نگاه بهش جديت با همچنان من اما.  ميداره وا خنده

 . ميکنه تفکر ظاهر به و ميکشه گچلش ي کله به دستي فريد

 ....زاد بان ، اسکندر:  ميگه مزخرفش لحن با

 يرينش عين خواي مي اگر ، فريد هي:  ميگم عصبانيت با.  ميشه بلند هوا به ها پاندت هرهر بار اين

 ! بيرون کالس از بزن االن همين ، بشيني کالس سر عقال

 از عدب.  ميکنه نگاه من به غمگين و معصوم اي قيافه با ، شده ناراحت دستم از کنم فک که فريد

 . ميشه جيم و برميداره کيفشو لحظه چند

 !لعنتي:  ميگم لب زير و ميکنم پرت ميز روي رو ماژيک.  ميکنن سکوت ها پاندت ي همه

 با وقت هيچ.  کردم برخورد خشن اينقدر بار اين چرا دونم نمي خودمم.  نميگن چيزي ها پاندت

 . کردم نمي برخورد بد ها پاندت
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 که دببخشي.  بودم فيلمبرداري سر رو گذشته روز تمام من ، ها بچه ببخشيد:  ميگم پاندتا به رو

 . کردم برخورد وحشيا... عين

 . ميکنن همدردي ها پاندت

 . نداره اشکالي-

 .خانم حرفيه چه اين-

 .... بعد ي جلسه براي ميره امتحان:  ميگم و ميندازم ها برگه به نگاهي

 . ميشه بلند ها پاندت شادي فرياد بار اين

*************************************** 

 . يرمبگ کوچولو ترم ميان امتحان يه خواستم مي فقط.  ميريزه هم به جلسه اين هاي برنامه تمام

 بيرون با ها برنامه ي همه اما ، بگيرم امتحان بعدش و بدم درس اول ساعت يه داشتم تصميم

 . ريخت هم به بيچاره فريد انداختن

 و قشيهن ريز دختر که ها پاندت از يکي.  ميکنم خطي خط رو ليست ي گوشه و ميشينم صندلي روي

 ، ستادا ببخشيد:  ميگه و ميشه بلند جاش از باشه زي گياه و زي خاک ي رگه دو يه ميرسه نظر به

 . ميخونم ها بچه براي اونو بديد اجازه اگه ، آوردم هوگو ويکتور از کوتاه داستان يه من

 . بخون کالس جلوي بيا:  ميگم دختره به رو.  بهتره طوري اين.  ميکنم فک کمي

 اين روزام بدونن تا ميکنن سکوت همه.  ايسته مي کالس جلوي ، دفترش با و ميزنه لبخندي دختر

 يم کالس سر رو جالبي مطالب هم قبل هاي دفعه يادمه آخه.  آورده براشون داستاني چه زيبا دختر

 . خوند

 ، هنشست کوچکي زار لجن کنار نزاري زشت ي قورباغه ، شد مي نزديک غروب منزل سر به آفتاب-

 ..... بود مانده حيران و خيره

 اندور تو يکبار رو سياه ي قورباغه داستان.  ميرم راه کالس جلوي و ميشم بلند صندلي روي از

 مين هم فکرشو اصلن موقع اون.  بودم خونده مدرسه روح بي و سرد ي کتابخونه توي ، تحصيلم

 .بشم مبتال بيچاره ي قورباغه سرنوشت به روز يه منم خود که کردم
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 ...... را بخش فرح هاي گل ، را زيبا هاي چمن ، را آبي آسمان ، ميکرد سياحت و سير ، ميکرد فکر-

 تحصيل ي ادامه به اي عالقه چرا که دونست مي بابا ، مقدماتيم تحصيالت شدن تموم از بعد

 زا که گفتم بهش وقتي.  کرد درک منو که بود بابا فقط ، شده نفرين هاي سال اون توي.  ندارم

 اريمي الکي ي بهونه داري يا ، خودخواهي خيلي که نگفت بهم ، متنفرم اطرافيام و دوستام ي همه

 .... بخواي خودت که جور هر گفت فقط ،

 مخلوق هر مانند ولي ، بود ضعيفي و بدمنظر حيوان.  ميکرد تماشا خشم بي و شرم بي ، ترس بي-

 .... ميشد منعکس چشمانش در طبيعت جالل و شکوه و ميدانست حيات و جان صاحب را خود

 هي چشم به منو که موجوداتي از بودن دور.  بود عالي خيلي چيز همه ، بود خوب چيز همه موقع اون

 شديدي ي عالقه همه.  نداره مرز و حد جنون اما.  بود بخش آرامش خود خودي به ميديدن ديوونه

 .  کنيم فرض ديوونه يه رو فريد اگه البته ، االن همين مثل.  دارن ها ديوونه کردن تحقير به

 ، نهاد او سر بر را اش پاشنه ، ديد را زشت و سياه ي قوباغه چون و شد نزديک کشيشي ناگاه-

 جومه وي به دبستاني کودک چهار ناگاه پس.  ترکاند را او چشم چترش نوک با زيبايي زن سپس

 . پرداختند آزارش و شکنجه به و شدند آور

 از اول.  بردن مي لذت من به رسوندن آزار از همه که بودم بدترکيب و زشت ي قوباغه همين من

 ويت که بدترکيبم زشت ي قورباغه همين من ، ميکردم کار براش که سازماني ، خودم دنياي همه

 مگناه که بدترکيبم زشت ي قورباغه همين من.  شدم دل سنگ موجوداتي دچار زندگيم زار لجن

 . بود جنون

 وکن هاي چوب با کودکان.  کشاند زار لجن ميان به ترکيده چشم و شکافته سر با را خود قورباغه-

 گانهي و شد نمي شنيده او از اي ناله که را ضعيف حيوان اين و شکافتند را اش ترکيده چشم تيز

 . شد جاري عضوش هر از خون.  کردند مجروح سختي به ، بود منظرش کراهت و زشتي جرمش

 ..... ودمب سرگردون بيابونا توي رواني يه عين درست و شدم تبرئه دادگاه از که افتم مي زماني ياد

 دندکر قطع هم را قورباغه پاي يک سنگ و چوب ضربات با و برنداشتند کارشان از دست کودکان-

 ، هگيا مشتي پناه در و کشاند زار لجن ي نقطه ترين دور به را خود جاني نيمه با مجروح حيوان. 

 . گرفت قرار کودکان دسترس از دور

 . گرفت صورت ، زده يخ و سرد ي تپه يک روي ، باروني شب يک توي مادر مراسم
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 هرهچ رامبد.  بود برداشته رو تپه کل هاش ناله صداي و ميکرد گريه سنا فقط.  بود مايوسي شب

 . بود بيزار هاش گريه شدن ديده از و بود کرده مخفي شو

 زنده به که ميرفت فرو فکر توي اونقدر گاهي و ريخت مي اشک گاهي... ، نميکرد باور هنوز پدر

 . ميکرد شک مادر بودن

 ختنري براي اشکي.  ميکردم نگاه مامان شدن تبخير ذره ذره به و بودم ايستاده متحيرانه ، اما من

 شک.  بودم ايستاده خشک چوب يه مثل.  بودم داده دست از رو کردن فکر توانايي.  نداشتم

 .منه نوبت مامان بعد که نداشتم

 علف زير هم قورباغه و بسازند را قورباغه کار تا آوردند دست سر بر بزرگي سنگ يک هر اطفال-

 . ماند آخرين ي شکنجه منتظر و بود افتاده ضعف حال به

 و هبش تموم انجام سر بي داستان اين تر زود چه هر که اميدوارم.  نميشم پاندت هاي جمله متوجه

 . برگرده خودش صندلي روي

 وير که زيبايي زي گياه دختر.  ميرم کالس انتهاي به و ميبرم فرو بارونيم جيب توي دستمو

 به و زنممي ساختگي لبخندي منم.  ميزنه لبخندي خودش کنار در من ديدن با نشسته آخر صندلي

 . ميدم تکيه ديوار

 يچيز اين.  بوده جنون خاطر به آرش داشتن دوست حتما که ميکردم فکر اين به تموم سال يک

 انسان و اجنه بين عشق اون و داره وجود عالم در جديد اي پديده شايدم.  ميگفتن بقيه که بود

 . هاست

 . نداره وجود برگشتي راه هيچ چون.  اوله حدس به اصرارم اواخر اين البته

 نم که اين دوم ، باشه داشته ياد به منو آرش هنوز نيست معلوم که اين اول دليل ، دليل سه به

 دفمه به دارم تازه االن من که اين سومم دليل.  نميکنم کار سازمان براي مستقيم طور به ديگه

.  نمونده سياهش ي چهره از برداشتن پرده و هجي غالم به رسيدن تا زيادي راه.  ميشم نزديک

 وبمطل نا شرايط خاطر به آرزوهاتو ي همه وقتي ارزشه بي و پوچ زندگي اين تمام.  ميکشم هوفي

 . ببازي
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 رس به انگيزي رقت توهم توي کالس شدن تموم تا.  ميکنم احساس سرم توي رو شديدي درد

 رستوپ پيژن:  ميگم کشت رو پرستو کي:  پرسيد که ها پاندت از يکي جواب در که قدر اون.  ميبرم

 ! کشت رو

 ؟ کيه خر بيژن که ميکنه فک خودش پيش داره پاندت اون هنوز گمونم

 بايد توپرس:  گفت فيلمنامه بازخواني سر پيش ي هفته که فيلمه کارگردان بيژن ، بگو احمقو من

 .  بشه کشته

*************************************** 

 کردن باز با. ميارم بيرون Any آدامس يه پالتوم جيب توي از.  ميوفتم راه به دفترم سمت به

 عروسکي موي مدل و مزخرف صورتي لب رژ يه با.  ميشم رو به رو خندانم ي چهره با ، آدامس

 . بزنم آدامس روي عکسمو شدم موفق باالخره تا کشيدم زحمت همه اين...هه...

 . ميکنم لورده و له دهنم توي آدامسو و ميندازم آشغال سطل توي و ميکنم مچاله عکسمو

 . ميشه ظاهر روم جلوي خشايث روي و بر خوش ي زاده آقا ، فردين که نشدم اتاق وارد هنوز

 ؟ بدي سکته منو خواي مي نکنه ، فردين هي-

 دلم سيروس اون خشايث باالخره:  ميگه و مياره بيرون ژاکتش جيب توي از رو سوئيچي ، فردين

 !خريد رو 0555

 براي نميشدم حاضر عمرا که بودم من ، ولي و شل پدر چه... اه اه:  ميگم و ميکشم هم در مو چهره

 ! کنم خرج پول تو مث لوسي پسر

 . تو مياد سرم پشت فردين و ميشم اتاق وارد

 منو نخواستي ميگم بهشون هميشه:  ميگه خنده با فردين.  ميذارم کمد توي رو امتحاني هاي برگه

 . کنين خرج برام که تونه وظيفه تون بچه شدم من که حاال ، نکنين بزرگ

 ؟ نگفت هفته اين ي جلسه ساعت ي درباره چيزي پدرت ، راستي ، ديگه اي دونه يه-

 ؟ اومده پيش مشکلي ، ميدم خبر بهتون خودم گفت ، نه:  ميگه و ميکنه فکر کمي فردين

 . ميشن بدبين دارن اعضا ي همه ، نشد برگزار هم گذشته ي هفته آخه-
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 بدبين نشو همه ، درسته:  ميگه و ميزنه تکيه من زيباي رماناي و کتابخونه به و ميکشه آهي فردين

 ، آني چيه ميدوني... ، هيچي به هيچي آخرشم و داريم جلسه هفته هر ما که ساله يک االن ، شدن

 . ميکشيم زحمت داريم خودي بي ما و مرده که هاست سال هجي غالم ميکنم احساس گاهي من

 وير ليوان توي خودکارام کردن مرتب با همزمان و ميکنم نگاه فردين ميشي چشماي به تعجب با

 ؟ کردي فکري همچين يه چرا واقعا:  ميگم ميز

 من ظرن به:  ميگه ، ميگذرونه نظر از کتابارو که همينطور و ميداره بر کتابخونه از شو تکيه فردين

 صورت اجنه دنياي توي که جنايتايي تمام و هاي جادو و سحر تمام کنيم فک اگه اس احمقانه

 اين دارن که اونو شاگرداي تمام بايد ما و مرده االن اون من نظر به.  هجيه غالم سر زير ميگيره

 . ممکنه غير تقريبا داريم که وضعيتي اين با البته که کنيم دستگير ميدن انجام رو کارا

 نفردي حرفاي به حقيقت در اما.  کنم مي ميز کنار ي قفسه توي جزوه چند چيدن سرگرم خودمو

 ؟ کتابيه چه ديگه اين ، هي:  ميگه فردين ناگهان که ميکنم فکر

 . ميکنم نگاه داره دست توي فردين که کتابي اي قهوه جلد به و ميگردونم بر سرمو

 اين ، آني متاسفم برات واقعا ؟ قدرت در جايي به جا:  ميخونه کتابو اسم و ميزنه پوزخندي فردين

 ؟ کتابيه جور چه

 !اشج سر برگردون کتابو اون بيرون کنم پرتت اتاق از که اين از قبل:  ميگم و ميشم عصباني

 ! نداري جنبه اي ذره تو:  ميگه من به رو و ميذاره جاش سر کتابو و ميشه موش فردين

 کارات اين با داري تو:  ميگم و ميندازم آشغال سطل توي دونه دونه ميزمو روي هاي پاره کاغذ

 ؟ نشم ناراحت من خواي مي وقت اون ، بري مي سوال زير منو افکار

 و حال اصال امشب تو کنم فک ولي ، نداشتم بدي منظور من:  ميگه اي شرمنده لحن با فردين

 . بودي فيلمبرداري سر ديروزو تمام گفتي هم کالس سر ؟ درسته ، نداري حوصله

 هم ريدف انداختن بيرون خاطر به اون بر عالوه ، فردين درسته:  ميگم و ميپوشونم دستم با پشمامو

 . کردم مي برخورد اينطوري پسر اين با نبايد ، ام کالفه

 شوخود اسم ديگه اون ، کن فراموشش ؟ ميگي عقلو شيرين اون:  ميگه و ميکنه اي خنده فردين

 . کرده فراموش هم
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 به ، عجيبه خيلي رفتاراش ؟ چشه اون دوني نمي تو راستي ؟ فردين زني مي که حرفيه چه اين-

 ميک چيز خودش اين ، ادبيات ي رشته توي اونم ، پاندته يه االن چون ، نيست ديوونه اون من نظر

 . نيست

 افتاده وضع ناي به ميبينم که مدتيه منم راستش:  ميگه و ميشينه رنگي خاکستري مبل روي فردين

 . داده دست از مادرشو و پدر مدتيه ظاهرا ،

 هي من.  ميشم خيره شب آسمون به.  رم مي پنجره طرف به.  ميشه بلند نهادم از آهي اختيار بي

 ! ندارم شعور بي و شرف بي موجود يه از کمي دست من!  معنام تمام به احمق

 . شدم مي ناراحت خيلي مطمئنا ، شد مي رفتار اين من با ، بود مرده خودم مادر که زمان اون اگر

 ! وقت هيچ ، کنم برخورد شخصيت با موجود يه مثل که نگرفتم ياد وقت هيچ من متاسفانه

 نمنک خواهي عذر پسر اون از امشب اگه من ، فردين چيه ميدوني:  ميگم فردين به رو و ميگردم بر

 اين ي پنجره از خودمو که اين از قبل ، کن پيدا شونو خونه آدرس تر زود ، کشم مي خودمو

 ! بيرون کنم پرت ساختمون

********************************** 

 ؟ کني کارو اين خواي مي مطمئني:  ميگه من به رو و ميشه گشاد تعجب از فردين چشماي

 نک سعي ، بشه متنفر من از پسر اون خوام نمي! مجبور ، مجبورم ، خان فردين نيستم مطمئن-

 ! بفهمي

 ... اکي ، اکي:  ميگه و ميشه بلند مبل روي از فردين

 محله نم:  ميگه و ميکشه رخم به باباشو ولخرجي ديگه بار و مياره بيرون جيبش توي از سوئيچو

 . برسونمت جا اون تا تونم مي ، بلدم شونو

 . بيوفتيم راه تر زود بهتره پس ، عاليه-

 . ميشم فردين اي نقره سيروس سوار شاپور گندي در جلوي

 هم اب ما دونن مي همه ديگه االن.  ميکنن تماشا رو ما رفتن شيطون و فضول چشمايي با ها پاندت

 من که دونه نمي کس هيچ.  قراره چه از قضيه دقيقا دونه نمي کي هيش اما داريم سري و سر

 . دردم و عار بي پسر اين باباي خور جيره
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 حمل ايه کومولوس گاهي فقط و نيستن شلوغ اصال ها مسير.  ميوفتيم راه به هوايي مسيراي روي

 . ميسن رد رالي مسابقات هاي سيروس و لوبيا

 . تکجاس مقصدش ميدونه که وقتي ، نداره نقليه ي وسيله به نيازي جن يه ، همينه هم درستش

 ردينف.  ميوفتن فردين نو و براق سيروس داخل به خاصي زيبايي با ، مسير رنگ اي نقره هاي نور

 . ميکنه کنترل آيينه توي موهاشو و ميزنه چشم به رو ريبوني عينک

 يه با.  مهست پاليشر شرکت مزخرف عطر تبليغ حال در من بنر اين توي.  ميشم بزرگي بنر متوجه

 . نمياد در جور خودم آبي رنگ با اصال که قرمز گشاد و گل مانتوي

 ! نگا رو جا اون!  بابا ايول:  ميگه فردين

 شامم به بنر از که عطري بوي تا ميکشه پايين رو ها پنجره فردين.  ميخندم فردين زدگي ذوق به

 . بشه متوجه بهتر رو ميرسه

 .... به به:  ميگه فردين.  ميکشيم بو دو هر

 .... اه اه:  ميگم منم

 ! سليقه بد:  ميگه فردين

 ! اس زنونه عطر يه اين جان فردين: ميگم منم

 . ميکشه بو بنر از شدنمون رد تا و نميده اهميتي من خزعبالت به فردين

 دتولي شرکت ترين بزرگ پاليشر... ميشه خريده ، ميشه ديده.  هست جا همه پاليشر روزا اين

 مه زنونه کامال ديد يه نميشه که بزرگ العاده فوق شرکت يه.  است اجنه آرايشي مواد ي کننده

 . دميا حساب به مثبت ي نقطه يه اين و آقايونه مخصوص توليداتش درصد 75 چون داشت بهش

********************************* 

 مندثروت زن شصتمين به حساب اين با و ميخرم شرکتو اين سهام از ديگه درصد دو ماه همين آخر

 . ميشم تبديل جهان

 . ميگفت جالبي چيزاي تو ي درباره پدرم ديشب:  ميگه من به رو فردين
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 مي گاهن شده پوشيده پاليشر شرکت ي کننده براق اسپري از اي اليه با که فردين جذاب صورت به

 ؟ گفت چي تو به اون ؟ واقعا:  ميگم و کنم

 که عجبمت ، کرد مي تعريف پاسارگاد توي استعدادت تو از خيلي:  ميگه و ميندازه باال ابرويي فردين

 !ندادي ادامه تو گذشته شغل چرا

 . ميندازم نگاهي سيروس بغل ي آيينه به و ميگيرم بارونيمو ي يقه

 زا قبل شب ، داشتم عالقه ادبيات به من ، نبود خودم انتخاب شدن افسر:  ميگم و ميکشم آهي

 دزد بازي ، نوشتم مي کوتاه داستان سرگرمي براي گاهي و خوندم مي سهراب کتاب هشت خواب

 يپليس داستاناي خوندن خاطر به داشتم هم استعدادي اگه شايد.  نبود جالب من براي پليس و

 . بوده

 براي!  البهج:  ميگه و ميکنه آويزون پنجره از دستشو.  ميده تکون تاييد ي نشونه به سرشو فردين

 آرزوهاتو که خوبه واقعا ، عاليه خيلي ، ادبيات سراغ اومدي دوباره سال سه از بعد االن که همينه

 . نکردي فراموش

 . ميکشه آهي حرف اين گفتن از بعد و

 ؟ کردي فراموش هاتو آرزو تو نکنه:  ميگم و ميکنم نگاه صورتش حالت به اي لحظه

 يتو خودمو وقتي.  کردم فراموش هم خودمو مدتيه يه راستش:  ميگه و ميکنه فکر کمي فردين

 و دهبرگر عقب به زمان ديگه بار يه دارم دوس.  بينم نمي قبلو فردين ديگه ميکنم نگاه آيينه

 . بوده اشتباه کارام کجاي بدونم دارم دوس ، شن مرور اتفاقات

 ؟ ناراحتي حاضرت حال وضعيت از که اينه منظورت-

 جديد اتفاق يه دارم دوس ، شدم رکود حالت دچار ، نيستم هم راضي اما ، نيستم ناراحت...نه-

 جور چه فردين که بگم همه به و بدم نشون خودي بتونم که اتفاق يه ، بيوفته زندگيم توي

 .... موجوديه

 و وشيبپ عنکبوتي مرد لباس چطوره ، دارم پيشنهاد يه من ، فردين!  اوه:  ميگم و زنم مي لبخندي

 . کني کمک شهر مردم ي همه به

 . هميکن نگاه زدن باال هم هوايي هاي مسير از که شهر هاي برج به و ميزنه محزوني لبخند فردين
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 ... نيست چيزا اين شهر اين مردم مشکل!  آني چيه ميدوني:  ميگه من به خطاب لحن همون با

 .... ميگه درست ، ميکشم آهي

 هاي زي خاک شهرک.  ميشيم اطراف هاي شهرک وارد و ميشيم خارج شهر از بعد اي دقيقه

 . کنيم مي رد رو ساز جواهر

 ؟ ميکنه زندگي کجا اون:  ميگم فردين به رو

 ميکنه يزندگ سفالگرا ي محله تو:  ميگه ، ميکنه نگاه سيروسش اس پي جي به که حالي در فردين

. 

 . باشه فقيري پسر بايد پس-

 ... دارن معمولي سطح يه...اي-

 مال که بزگ انباري آب با داره وجود کوچيک ي خونه تا چن فقط.  ميشيم سفالگرا ي محله وارد

 .آدماس

 دزديدي؟ منو نکنه ، نميکنه زندگي کسي که جا اين ، ببينم:  ميگم فردين به رو

 !دزديمت که شد حاليت باالخره پس:  ميگه و ميده سر اي خنده فردين

************************* 

 . خوردم مهربونتو ظاهر گول من ، فردين بدجنسي خيلي-

 ! کجاست خونشون بزن حدس ، رسيديم:  ميگه و ميکنه توقف آلونکي کنار فردين

 فرو بارونيم جيب توي دستمو.  داره جريان خوبي هواي ، بيابون تاريکي.  ميشم پياده سيروس از

 و اکتس خيلي جا اين:  ميگه و ميزنه قدم کمي فردين.  مندازم نگاهي ستاره پر آسمون به.  ميبرم

 . آرومه

 ؟ گراست کوزه ي محله واقعا جا اين ، فردين ببينم-

 ؟ دزديدمت که نفهميدي هنوز ، هستي خنگي عجب:  ميگه و مياد نزديک فردين
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 بابات هب ، فردين لوسي خيلي:  ميگم و ميزنم لبخندي.  ميندازم نگاهي فردين نمک با ي چهره به

 . کنه زندانيت حموم تو امشب ميگم

 وضوح به رو ها مار خزيدن صداي.  زنم مي پرسه ها آلونک اطراف و ميرم کنار فردين جلوي از

 . ميشنوم

 !شدي فکري ، يهويي شد چي:  ميگه سرم پشت از فردين

 . کني رکود احساس که ميدم حق بهت ، فردين چيه ميدوني-

 ؟ چطور:  ميگه و ايسته مي کنارم فردين

 . دارم احساسو همين که مدتيه منم خود راستش:  ميگم و ميندازم نگاهي روان هاي ماسه به

 . باشن تو جاي دارن دوس همه ، ميکني پيشرفت داري روز هر که تو ؟ چرا ديگه تو-

 ي ونهخ بگو فقط ، خودت براي ميگي که موقعيتايي اين ي همه:  ميگم و ميندازم نگاهي فردين به

 . کجاست پسر اون

 .پايينن اين اونا:  ميگه و ميکنه اشاره پامون زير زمين به و ميکنه تبسمي فردين

********************************** 

************************************** 

 وسط ، نجااي که ميکنه فکرشو کي واقعا.  زمين زير جايي.  ميوفتيم سفالگرا شهرک توي حرکتي با

 . بپردازن خودشون معمولي زندگي به اجنه هزاران ، باير زمين يه زير ، علف و آب بي بيابون اين

 بعج:  ميگه و ايستاده کنارم فردين.  ميکنم جور و جمع زود خودمو.  ميام فرود خاکي ي کپه روي

 . مزخرفيه جاي

 تدرس بارونيمو ي يقه.  شده خلي خاکي بدجوري مامانيش ژاکت آخه. فهمم مي ناراحتيشو دليل

 . هميمون جاسوسا اتاق شبيه بيشتر ؟ شهره يه جا اين مطمئني ، جان فردين:  ميگم و ميکنم

 نيپه مانيتور.  شده ساخته زمين زير درست ، کوتاه سقف و بزرگ سالن يه.  همينطوره هم واقعا

 . ميده نشون کوچيک هاي مربع قالب در رو تونل هزاران که داره وجود سالن دور تا دور
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 اين که فهمم مي حاال.  سفالگراست ي محله مرکزي اتاق جا اين.  ميشم نزديک بزرگ مانيتور به

 !مزخرفي سيستم چه.  ان محله اين خيابوناي و ها کوچه واقع در ها تونل

 نيومدي؟ جايي همچين يه حاال تا:  ميگه سرم پشت از فردين

 ، ميجوشه وسطش از چشمه يه و ميده نشون رو تاريک تونل يه که ها مانيتور از يکي به خيره

 توي رفت ميشه چجوري حاال ، داره وجود هايي محله همچين يه دونستم نمي حتي من:  ميگم

 ؟ ها کوچه

 . متروکه ي محله اين سراغ بياد کسي مياد پيش کم خيلي-

 خاک دختر ي چهره به و ميگرديم بر.  پرونه مي جا از رو فردين و من ، نازک ي زنونه صداي اين

 . ميکنيم نگاه ايستاده سرمون پشت که بانمکي زي

 مبهم و دودي اجنه ما شبيه اندامش.  نکردم برخورد غريبي و عجيب جن همچين يه با حاال تا

 . آدماست مثل درست حرکاتش و پوشيده لباس آدما مثل.  نيست

 . نداشته رو غريبي و عجيب موجود همچين يه ديدن انتظار من مثل اونم.  کرده کپ فردين

 نور تابش زير بلندش و مشکي بوت سگگ.  مياد ما طرف به زنان لبخند و سينه به دست دختره

 که ماست دور اقوام از يکي روح اين که ميگفتم حتما ، بودم آدم يه اگر.  درخشه مي ها مانيتور

 . برگشته

 ياآن تو! هي:  ميگه من به خطاب.  ميکنه بيداد خاصي شيطنت دختره رنگ طاليي چشماي توي

 ؟ ميکنه بازي مفقوده قلباي فيلم تو رو السا نقش که همون نيستي؟....

 ، ديش اميد نا ام قيافه از ديديم نزديک از که حاال ، آره:  ميگم و ميزنم لبخندي.  ميخورم جا کمي

 ؟ درسته

 ؟ اينجا اومدي چرا بگو حاال ، نيست بد زيادم ، نه... اوه:  ميگه و ميده سر بلندي ي خنده دختره

 تونبه بخوايم که نميشناسيم هم رو شما هنوز ما:  ميگه و مياد حرف به باالخره فردين جا اين در

 . بديم پس جواب
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 يکنهم نگاه فردين به که طور همون و ميندازه باال رو رنگش طاليي و مشکي هاي ابرو از يکي دختر

 عادهال فوق که بگم بايد ، ديگه چيز هر يا نامزدته پسر آقا اين اگه ، آني هي: ميگه من به خطاب ،

 ! العاده فوق ، اي سليقه بد

 گندي ويت من بدوني اگه ، منه شاگرد فردين.  نکنيد بحث ميکنم خواهش:  ميگم و ميزنم لبخندي

 ومدها پيش اي مساله ، گردم مي شاگردام از يکي دنبال اينجا من ، ميکنم تدريس ادبيات شاپور

 . کني راهنمايي شون خونه به منو اگه ميکني لطف.  اومدم مي خودم بايد که

 ي محله يه توي معروف ي چهره يه ديدن.  ميکنه نگاه من به متفکرانه ، غريب و عجيب دختر

 . هست انگيز بر تفکر و عجيب خود خودي به داغون و درب

***************************** 

 اضافي وقت اصال ايشون که شنيدي:  ميگه و ميکنه داغ دوباره فردين ، مکث شدن طوالني با

 . کنيم پيدا پسرو اون ي خونه ميتونيم چجوري که بگو ما به تر زود پس ، ندارن

.  نه يا نائينآش اينجا سيستم با دونم نمي حقيقتش:  ميگه و نميده اهميتي فردين بلغوراي به دختره

 ومکد به که ميگيد من به اون از قبل و ميگيرين قرار اون توي شما که داريم کوپه يه جا اين ما

 و نمميز دکمه يه روي جا اين منم ، نشستيد کوپه اون توي شما که وقتي.  بريد خوايد مي تونل

 . نيست اي پيچيده چيز اصال ؟ بينيد مي.  ميشيد ظاهر تونل اون توي فورا شما

 المخوشح.  ميزنه چنگ اعصابش هاي رشته آخرين به ديگه فردين اما.  زنم مي لبخندي دختره به

 ! نفردي جز نيست جني اونم و باشه تر ديوونه من از که شد پيدا دنيا اين توي جن يه حداقل که

 فشار رو رنگي سبز ي دکمه و ميره ديوار روي شده نصب کوچيک کيبورد طرف به عجيب دختر

 اين . مياد باال اتاق وسط از رنگي قرمز کوچيک کابين ، نشده بيني پيش حرکت يه طي.  ميده

 تا هميمون شده اسقاط هوايي ترن يه شبيه بيشتر.  زد مي حرف ازش دختر اين که ايه کوپه همون

 . کوپه يه

 ارک کي با حاال ، خب:  ميگه ما به رو دختر.  ميمونيم خيره غرازه کابين به تعجب با فردين و من

 ؟ دارين

 ؟ بود چي پسره فاميل:  ميگم و ميندازم فردين به نگاهي
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 که يتونل به مربوط کد ثانيه چند از بعد هم اون و ميگه دختره به رو فريد مشخصات و اسم فردين

 . ميکنه پيدا رو ميکنه زندگي اون توي فريد

 مخ رو سرمون کمي کوپه سقف بودن کوتاه خاطر به.  ميشينم کوپه داخل فردين راهنمايي با

 ؟ مرتبه چيز همه:  پرسه مي و ايسته مي در جلوي دختره.  ميکنيم

 ؟ ميرسونه تونل اون به سالمت به رو ما آشغالي سطل اين که مطمئني تو:  پرسه مي فردين

 . ميبري سوال زير منو ي محله داري حرفت اين با تو:  ميگه و ميکشه هم در ابرويي دختره

 ، دينفر هي:  ميگم و ميکنم اي خنده.  ميندازه من به نگاهي بعد و دختره به نگاه منزجرانه فردين

 . بري مي سوال زير چيزو همه داري امشب تو

 . چيه اسمت نگفتي:  ميدم ادامه دختره به رو

 ! يپسهکيل اسمم کن فرض:  ميگه ، کوپه در بستن از قبل و ميمونه خيره فردين به خشم با دختر

 . ميکوبه محکم رو کوپه در و

********************************** 

 !شد ناراحت دستمون از کنم فک!  اوپس-

 !اس مسخره خودش مثل اسمشم! کليپس:  ميگه و ميده فحشي لب زير فردين

 يا نيمک مي حرکت االن که بزنم حدس تونم نمي.  ميندازم کوپه سقف به نگاهي.  ميزنم لبخندي

 . نميشه شنيده صدايي هيچ. ساکنيم

 ؟ نکشيد طول خيلي نظرت به:  ميگم فردين به رو.  ميکنم شک کم کم

 . شهب باز درش ، رسيديم که وقتي بايد قانونا:  ميگه و ميندازه نگاهي کوپه ديوار و در به فردين

 . باشه کرده گير شايد ، بکن امتحاني يه:  ميگم و ميندازم دستگيره به نگاهي

 ميآرو به زاللي آب.  ميکنه باز رو کوپه در آرومي به و ميبره دستگيره طرف به رو دستش فردين

 . سانته چند فقط ارتفاعش.  ميشه کوپه وارد

 . البته کنم فک ، رسيديم:  ميگه من به رو فردين
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 ارگادپاس براي نام ثبت محل که ميندازه زميني زير اون ياد منو جا اين.  ميندازم بيرون به نگاهي

 . بود

 گلي ديواراي به دستي.  ميشم پياده سرش پشت.  ميشه خارج کوپه از ، من از جلوتر فردين

 !زمينيم زير واقعا:  ميگم و ميکشم

 . باشيم اومده درست گمونم:  ميگه و ميزنه دور رو کوپه فردين

 شدن پوشيده نما جن درهاي با که داره وجود دريچه تا سه ، ما روي به رو.  ميزنم دور رو کوپه منم

 . شده نصب پالک مثل چيزي يه کدوم هر روي که شکالتي شير هايي در. 

 .... خونشونه جا اين که گفت اون ، 00/43 پالک:  ميگه و ميکنه اشاره وسط در به فردين

 اشک اي اصن.  اومدم نمي کاش اي.  ميکنم پشيموني احساس کمي.  ميندازم فردين به نگاهي

 . کردم نمي برخورد فردين با بد قدر اون

 ؟ شده چيزي ؟ وايسادي چرا:  ميگه و ميندازه من به نگاهي فردين

 ؟ بگم چي پيشش برم:  ميگم کنان من و من و ميکنم پا اون و پا اين کمي

 . کني خواهي عذر ازش خواي مي گفتي خودت!  ميدونم چه-

 . ميکنم نگاه داره جريان پامون زير که آبي به و ميندازم پايين سرمو

 . ميکوبم در به بار چند ، سختي به.  ميوفتم راه به در طرف به

 . کنه باز رود خواد نمي هيشکي انگار... ثانيه دو... ثانيه يک.  ميکوبم دوباره.  نميکنه باز رو در کسي

 . باشه خونه نکنم فک:  ميگه سرم پشت از فردين

 تاررف ياد به زمان هم.  ميکشم آهي و ميبرم فرو پالتوم جيب توي دستمو.  برميگردم اميدانه نا

 . افتم مي بودم نشسته مادرم سوگ به که روزايي و فريد با خودم

 . کاريه گند پشت کاري گند هميشه من زندگي

 يز خاک زن ي چهره با و ميگردم بر همزمان.  ميشه باز بلندي نسبتا صداي با در ، موقع همين در

 دازوران رو فردين و من و ميزنه لبخندي زن.  ميکنم سالم زير صداي با.  ميشم مواجه ميانسالي

 . ميکنه
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 ؟ دخترم داري کار کي با:  ميگه ترديد با

 . ميکنم کمک درخواست ازش ، فردين به نگاهم با ، کرده قفل زبونم که من

 اس؟ خونه فريد ببخشيد:  ميگه ريلکس خيلي فردين

 ؟ دوستشين شما:  پرسه مي ، شده متعجب حاال که زن

 . استادشم من:  ميگم و ميزنم لبخندي

************************************ 

 رو ماش قبال من ، آشناست برام تون قيافه خيلي:  ميگه و ميشه خيره من ي چهره به اي لحظه زن

 ؟ نديدم جايي

 . باشين ديده شايد ، دونم نمي:  ميگم و ميزنم کجي لبخند

 از فريد ، تو بفرماييد ميکنم خواهش:  ميگه و ميکنه باز ما ورود براي رو در و ميزنه لبخندي زن

 . ميشه خوشحال خيلي ديدنتون

 سر زا چشمامو که دارم سعي من اما.  ميزنه ديد رو خونه متعجبانه فردين.  ميشيم فريد منزل وارد

 . بدزدم خونه شکل و

 ، خونه ناي که اين تصور و شده پوشيده سفيد رنگ به صيقلي و نما جن پوششي با خونه ديواراي

 . ممکنه غير ، شده بنا بيابون يه خاک ها خروار زير جايي يه

 . ميشيم زيبايي و درخشان سالن وارد و ميگذريم کوتاهي راهروي از

.  ميکنه نمايي خود ديوارا و سقف روي درخشانش تشعشعات و داره وجود خونه کف ، آب جريان

 يزيباي نماي ، داره قرار سالن توي که کمدي هاي ويترين پشت مينياتوري ظرف و کوزه تعدادي

 تنگرف قرار کوچولو ي حوضچه يه اطراف مربعي حالت به اي نسکافه ي کاناپه سه.  کرده ايجاد رو

 ؟ داري فريد با نسبتي چه شما:  ميگم زي خاک زن به رو. 

 فريدم ي خاله من:  ميگه ، ميشه کناري اتاق وارد که حالي در و ميزنه لبخندي زي خاک زن

 . فريد سراغ بياد کسي نداشت سابقه....
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 اي ديگه ي کاناپه روي.  ميذاره سرش زير دستاشو و ميندازه وسطي ي کاناپه روي خودشو فردين

 يشترب جا اين.  کمرنگ خيلي خيلي آبي رنگ به حوض يه.  ميکنم نگاه حوض وسط به و ميشينم

 .زي خاک جن يه تا ميمونه سرگردون ارواح ي خونه شبيه

 ونهخ رسيدم که وقتي.  ميکنم احساس رو شديدي درد سرم توي ، گذشته روز خوابي کم خاطر به

 خوابم مي قدر اون و تخت روي ميکنم پرت خودمو ، اتاقم توي گذاشتم پامو که اين محض به ،

 !بگم تونم مي همينو فقط.  خوابم مي زيادي حد در ، ميدونم چه... که خوابم مي قدر اون...که

*********************************************** 

. افتادم روز اين به االن باشم، اجنه الگوي بايذ که من ميبيني؟ دنيا کار.  ميگيرم دستام ميون سرمو

 .داره هم رو ها بدبختي همين آورده باد شهرت

 ....بخير روز-

 لحظه.  نمميک نگاه ايستاده جلومون گشادي و گل سفيد پيرهن با که فريد به و ميکنم بلند سرمو

 . ميندازم نگاهي آزارش بي ظاهر به اي

 . اومدين اينجا تا که باشه اومده پيش مهمي کار بايد:  ميگه فريد

 ، کردم برخورد باهات بد خيلي امشب من ، فريد متاسفم:  ميگم و ميکنم نگاه حوض ي لبه به

 .باشي نشده ناراحت دستم از اميدوارم

 . چيه کار اين دليل بفهمه تا ميکنه نگاه فردين به تعجب با اي لحظه فريد

 ينهم و ميگيره اش خاله از رو سيني فريد.  برميگرده چاي سيني با فريد ي خاله موقع همين در

 ينم ، ميدم حق بهتون ، نبود کالس سر حواسم اصال امشب:  ميگه ، ميذاره ميز روي اونو که طور

 . کردم عادت حرفا جور اين به من ، کنين ناراحت رو خودتون خواد

 که ميشم Any مارک بيسکويت متوجه.  نشدم داشت قرار حوض روي که پوششي متوجه اصلن

 . شده گذاشته ها قهوه کنار

 ؟ ميکنين زندگي تنها ات خاله و تو:  ميگم فريد به رو

 ما پيش ديگه برادرم البته.  دارم هم ديگه برادر و خواهر يه ، نه:  ميگه و ميزنه لبخندي فريد

 . گرافيسته يه خواهرم ولي ، نميکنه زندگي
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 و گفت ي ادامه به ، ميندازه پاش روي پاشو که حالي در و برميداره ميز روي از رو اي قهوه فردين

 . ميده گوش ما گوي

 ومارک اين چرا:  ميگه و ميشه متوجه فريد.  ميمونم ها بيسکويت روي Any مارک به خيره همچنان

 ؟ کردين انتخاب محصوالتتون براي

 هممف مي حاال اما ، نکردم فکر معنيش به زياد موقع اون ، دونم نمي:  ميگم ها بيسکويت به خيره

 .... واقعا که

 . نداشتم منظوري همچين يه اصلن من... نزنيد حرفو اين:  ميگه بالفاصله فريد

*********************************** 

 نم ، ببخشيد:  ميگه و ميشه سالن وارد فريد ي خاله موقع همين در.  ميندازم فريد به نگاهي

 ؟ هستيد السا شما ، نکردم اشتباه

 از رو مفقوده هاي قلب الساي تا مياد طرفم به خوشحالي با هم فريد ي خاله.  ميخنديم سه هر

 . ببينه نزديک

 . ميکنيم ترک رو فريد منزل سفالي ظرف تا چن امضاي و يادگاري عکس تا چن گرفتن از بعد

 . ميشم جيم اينا بابا ي خونه مقصد به و ميکنم خداحافظي هم فردين از جا همون

 . ميشم ظاهر راهرو پاگرد توي

 خواي؟ نمي مهمون ، خونه صاب-

 ونهخ اين.  ميوفتم راه به هال طرف به خوشحالي با.  ميشنوم رو دويدنش و سنا شادي جيغ صداي

 تخريب جاهاي که آدماس به مربوط ي متروکه ي خونه يه.  داره قرار زيبا ي تپه يه پشت درست

 محکم خودشو سنا که نذاشتم هال توي پامو هنوز.  شده پوشيده نما جن هاي عايق با اش شده

 يکنهم موچ و ماچ منو حسابي و ميره باال من کول و سر از سنا.  ميخنديم دو هر.  ميندازه بغلم توي

. 

 ميزنه ندلبخ ما به سينه به دست و داده تکيه صندلي ي دسته به که ميشم رامبد متوجه طرف اون از

. 

 نديدي؟ منو ساله چن مگه ، دختر چته-
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 ...، سال 355 ، سال 055 ، سال 055:  ميگه و ميکشه لپمو سنا

 . عزيزم مسلمه کامال-

 مياي؟ فيلمبرداري سر از داري ، آني هي-

 شدي؟ الغر قد اين چرا ، ببينم ، بودم دانشگاه ، نه:  ميگم و ميکشم رو سنا لپاي

 آني؟ شده خوب هيکلم:  ميگه و ميزنه کمر به دست و ميره عقب قدم چند سنا

 هيکلت؟:  ميگم تعجب با

 . کردي خودت مث هم دخترو اين:  ميگه ، مياد ما طرف به که حالي در و خنده زير ميزنه رامبد

 . خوبه هيکلت که تو ، سنا ببينم ، فهميدم حاال! آهان-

 تمدس ديگه تا بکش موهات توي برس يه جاش به:  ميگه و ميکشه سنا موهاي توي دستي رامبد

 . نکنه گير توش

 . خنده زير ميزنيم هرهر هم رامبد و من.  ميکنه نگاه رامبد به غيظ با و ميشه عصباني سنا

 قودهمف هاي قلب فيلم توي السا نقش ي درباره هم با و نشستيم کاناپه روي سه هر حاضر حال در

 . ميکنيم صحبت

 .ميشي مترسک يه مث درست و نداري احساس اصال جاها بعضي تو من نظر به:  ميگه رامبد

 .... ديگه ندارم حسي حتما ، کنم چيکار خب:  ميگم و نميشم ناراحت حرفش از

 يليخ ميده رو نامزدي ي حلقه بهت آکام که قسمتي اين اما ، همينطوره منم نظر به ، آره:  ميگه سنا

 . بود رويايي

 يترشيدگ احساس خيلي ها تازگي ميشم مطمئن که ميره رويا توي چنان جمله اين گفتن با و

 . ميکنه

 خيلي ي فيلمنامه يه:  ميگم بياد پيش مشکلي که اين از قبل.  ميره اي غره چشم سنا به رامبد

 . کنم کار هم ديگه کارگردان يه با همزمان دارم تصميم ، شده پيشنهاد بهم خوب
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 ستيه تبليغات کاراي درگير کافي ي اندازه به.  نکن شلوغ خودتو سر اينقد ، آني هي:  ميگه رامبد

 . ميکني بازي زور به هم رو مفقوده قلبهاي که

 آکام رتش تي با ، بود قشنگ خيلي بودي پوشيده ديشب که شنلي ، راستي:  ميگه من به رو سنا

 . بود ست

 . ميريم غره چشم سنا به همزمان رامبد و من بار اين

********************************* 

 .نميبينمش ؟ کجاست بابا ، رامبد:  ميگم رامبد به رو

 ... ميکنه استراحت داره:  ميگه رامبد

 . ميکنيم کشي اسباب فردا ما!  آني راستي:  ميگه و ميپره حرفمون وسط سنا

 . ميکنين کشي اسباب دارين که باره پنجمين ، گذشته سال يه توي شما:  ميگم رامبد به رو

 ... خشايثه خاطر به همش:  ميگه و ميزنه لبخندي رامبد

 ... گرفته بازي رو ما اون... ، خشايث:  ميگم و ميدم تکون بار چن سرمو

 ؟ آني آره ، شدي نااميد نکنه:  ميگه رامبد

 . بگم بد خشايث از من که نميکنه باور و کرده تعجب ما حرفاي از که ميندازم سنا به نگاهي

 رو مسخره انجمن اون ي حوصله و حال ديگه ، شدم اميد نا واقعا ، رامبد آره:  ميگم رامبد به رو

 . ميکنيم تلف وقت داريم فقط ما.  ندارم

 جاک از تو اون بر عالوه.  رفتيم پيش خوب خيلي هم جا اين تا ما ، آني نگو اينطور:  ميگه رامبد

 ؟ بوده فايده بي ما کاراي که ميدوني

 ؟ نمبدبي خشايث به بيخودي من نظرت به....؟ سنا چيه تو نظر:  ميگم و ميندازم سنا به نگاهي

 .کنم دخالت شما بحثاي تو خوام نمي من ، دونم نمي من:  ميگه و ميخوره يکه سنا

 امخو مي ، انجمني اعضاي از يکي ديگه االن تو ، عزيزم نداره اشکالي:  ميگم و ميزنم لبخندي

 . چيه نظرت بدونم
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 ولقب خشايثو من راستش:  ميگه و ميندازه رامبد به نگاهي نظر اظهار ي اجازه گرفتن براي سنا

 دممنه براي اجنه ي همه بايد االن ضمن در.  بشه تموم ما ضرر به که نميکنه کاري ميدونم ، دارم

 تنها وخشايث نبايد شرايط اين تو.  کنيم تالش خودمو سهم به بايد هم ما ، کنن تالش غالم کردن

 . بذاريم

 . ميندازه من به سفيهي اندر عاقل نگاه رامبد

 ونا.  ندارم خشايث هاي نقشه به اعتقادي هيچ شما عکس بر من ولي:  ميگم و ميزنم پوزخندي

 ....اس احمقانه کل در هاش نقشه اما داره زيادي ابتکارات

 . يکن استراحت و اتاق توي بري بهتره ، آورده فشار مخت به خستگي نظرم به آني:  ميگه رامبد

 اب اتاق سقف.  ميندازم تخت روي خودمو و ميشم جيم خواب اتاق به.  ميکشم موهام توي دستي

 ي ليقهس صورتي رنگ اين که ببندم شرط تونم مي.  شده پوشيده رنگي صورتي نماي جن ي اليه

 . سناست

 وشگ مارپليا افلو از آهنگي االن داشتم دوس.  ميکنم نگاه اتاق ي کهنه ديوار به و ميزنم چرخي

 تعداد به طرفداراش که بگم تونم مي... ودله بندر از زي خاک بزرگ ي خواننده يه اون.  بدم

 . نميرسه دستم انگشتاي

 عهده به گرد ول هاي کولي شو موسيقي کار و ميگه خودش هاشو ترانه ميدونم که جايي اون تا

 .ميشه ضبط متروکه هاي استديو توي و ميگيرن

 به اونو هميتون من حمايت مطمئنا.  نگرفتم مارپليا افلو از حمايت براي اي جدي تصميم هيچ حاال تا

:  بگه و نهنک قبول منو پيشنهاد که اينه ترسم اما.  کنه تبديل قرن هاي خواننده بزرگترين از يکي

 يه نيدنش حقيقتش.  ميشم تحقير من که وقته اون و!.... ميدم ترجيح خودمو تنهايي من!  آنيا خانم

 . نيست بعيد اون از چيزي همچين

*********************************** 

 توي اي لحظه.  ميشم جيم خودم شخصي منزل مقصد به خداحافظي بدون صبح 7 ساحت حدود

 ها خراش آسمون از يکي روي چراغ اينبار.  ميکنم نگاه شهر نماي به و ميکنم مکث خونه هال

 . ميزنه چشمک
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 خودم هب نگاهي آيينه توي.  ميکنم پرت تقريبا ، لباسي چوب روي بارونيمو و ميرم اتاقم طرف به

 . ميندازم

 و يکشيدم سيگار بالکن روي داشت رامبد ، برگشتم خونه به آرين پيش از که وقتي پيش سال يک

 به نآري.  بودم سردرگم و کالفه من.  ميکرد نگاه ها ستاره به هال ي پنجره از ، تلسکوپش با سنا

 تمتونس مي.  بودم خبر بي محتوياتش از هنوز من که بود داده بزرگ تقريبا سفيد پاکت يه من

 طرف به که طور همين.  سازمانه ي مسخره نشاناي اون از يکي و نقد پول مقداري که بزنم حدس

 نم از که داشت امکان اونا.  ميکردم آماده بابا و رامبد به دادن پس جواب براي خودمو ميرفتم اتاق

 !بشي استار سوپر يه که کنه کمک تو به که خواستي آرين از چرا تو بپرسن

 و بود مرده که بود روز 75 فقط من مادر چون.  بپرسن سوالي همچين يه که بود طبيعي هم واقعا و

 پسر يه از رو اي مسخره و آور شرم ي خواسته همچين يه من که نيست حرومي به نمک اين

 ؟ باشم داشته قاتل و غريبه

 ؟ بود زده سرم به شدن استار سوپر هوس يهو من که بود افتاده اتفاقي چه اون بر عالوه

 به و بودم شده تحقير کافي ي اندازه به زندگيم طول در من که جايي اون از ، ها اين ي همه با

 اينجاست جالب و رفتم اتاقم به خونسردي کمال با ، بودم داده پس جواب زيادي هاي بازخواست

 باالرخه من که شدن هم خوشحال تازه و نپرسيدن من از سوالو اين وقت هيچ پدر و رامبد که

 . کشيدم زندگيم روي رو سر به دستي و کردم فراموش رو ها گذشته

 رونبي رو محتوياتش که مياد پيش کم خيلي.  دارم رو پاکت اون سال يک گذشت از بعد هنوز من

 با تپاک اين دروني اجزاي ي درباره ها بعد کنم فکر البته.  داره خبر محتوياتش از پدر فقط.  بيارم

 . زده حرف هم رامبد

 رد هک ميکنم احساس هنوز.  ميارم بيرون رو سفيد پاکت.  ميکنم باز مو آيينه زير ميز کشوي

 . هستم ديدنشون به قادر من فقط و... روشه آرين انگشتاي

 توش از رو وبراقي ليز کاغذ.  ميبرم فرو داخلش به دستمو.  ميذارم آرايش ميز روي رو پاکت

 شآتيش و کنم اش پاره خواستم ، گرفتم دستام توي کاغذو اين که اولي بار يادمه.  ميارم بيرون

 واجازد سند.  نيست بردن بين از قابل عنوان هيچ به ازدواج اسناد که شدم متوجه بعدا اما ، بزنم

 تا وسيله اين به تا بود کرده تنظيم دادگاه از قبل روز دو خشايث اينو....هه! انسان يه با من

 . کنه کم من اتهامات از حدودي
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 ! پايين در رنگ قرمز پاپيون يه با درخشان و سفيد کامال ، کادري هيچ بدون برگه يه

 وسهل العاده فوق خانوم يک و بدسليقه مرد يک از متشکل ازدواج اسناد طراحان که ميکنم فکر من

 منزد مو مطالعه عينک چون هم االن و نکردم مطالعه رو سند محتويات صحيح طور به وقت هيچ....

 . نيستم خوندنش به قادر ،

 يرونب به پاکت توي از رو رنگي سياه مخمل ي جعبه بار اين.  ميکنم پرت ميز ي گوشه به رو سند

 . داره اولشو روز درخشندگي هم هنوز آرش سفيد ي حلقه.  ميکشم

 . يکنمم نگاه انگشتم و خودم به آيينه توي و ميندازم ام حلقه انگشت به اونو اي ناشيانه حالت با

************************************************** 

 بخوام اگه که داشتم احساسو اين هميشه واقع در... ، نداشتم آرش از خبري ديگه دادگاه از بعد

 . بود خواهم نظر زير حتما سراغش برم دوباره

 خاطر هب شايد دليلشم.  نگرفتم ديدنش دوباره براي جدي تصميم وقت هيچ منم خود اون بر عالوه

 .... داشتم زيادي داليل بگم ميتونم ، خب....که بود اين

 مداشت جيب توي ، بودم آدما دنياي تو که آخري روز از که هم پاستيل و آدامس مقداري ، اينا جز به

 . داره وجود پاکت ته ،

 کيلو 3 روز 01 مدت توي ، بودم کرده تصرف من که جسمي ، بود شده نوشته سازمان اسناد توي

 ! شده اضافه وزنش به

 هاي هونهب تونستم مي البته.  باشم تنبلي موجود حد اين تا تونم مي که کردم نمي فکر وقت هيچ

 هب نيازي نظرم به اما.  بيارم آدما کالري پر رژيم يا آدما با اجنه زندگي داشتن فرق مثل زيادي

 . نبود ميومد دار خنده جوک يه مث بيشتر که ها بهونه اين گفتن

 اييه حلقه راستش.  ميدارم نگه دستم روي رو حلقه اما ، ميگردونم بر داخلش به رو پاکت محتواي

 . زهانگي مي بر منو حسادت داره ، ميندازن انگشتشون روي شاپور گندي توي پاندت دختراي که

 . ميکشم دراز تخت روي و ميدم فشار رو اتاقم ي آيينه گير پيغام ي دکمه

 رداشتب نازمو لب الک بار آخرين براي و بيا پاليشر به لطفا ، عجيجم!  بيژوري خيلي!  آني سالم-

 ! دالم دوشت ، جوجو ، عجيجم! کن
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 ! معناست تمام به ي ديوونه يه پاني

 .... ميپيچه اتاق توي غريبه مرد يه صداي اون از بعد

 در شبي که ميشم خوشحال.  هستم هوازي يک ي برنامه مجري ، آذرتاش من...آنيا خانوم...اوم-

 با هک ميشم خوشحال ، ميديد ما به رو افتخار اين که صورتي در... ، باشيد ما مهمون ، برنامه اين

 .... هستش 047#030:  من ي شماره ، بگيريد تماس من

 چرب با... داره بيننده ميليارد 0 تقريبا اون ي برنامه.... معنا تمام به رواني مجري يه! ...آذرتاش

 بيننده فقط سر آخر.  ميکنه داغ هاشو گو و گفت آتيش حسابي مورد بي بحثاي انداختن راه و زبوني

 اباعص يه با خودشم و ميکنن ترک رو استديو قهر با مهمونا وگرنه ميشن زده هيجان عالمه يه ها

 . ميگرده بر خونه به پول پر جيب يه البته و داغون

 با ، خونه به آذرتاش رسيدن محض به ، بود نشده جدا همسرش از هنوز که زمان اون احتماال

 ودب العاده فوق امشبت ي برنامه ، نباشي خسته عزيزم:  ميگفت و ميرسوند بهش خودشو عشوه

..... 

 آذرتاش خود که ميرفت کش جيبش توي از رو آذرتاش شب اون درآمد زيرکانه طوري وقت اون

 . شد نمي دار خبر هم

 مشغوله حسابي ذهنم که روزا اين نه اما ، کنم قبول رو اذرتاش درخواست شايد ، دونم نمي

 . کنم صبر مفقوده هاي قلب شدن تموم تا دارم تصميم اون بر عالوه....

******************************* 

 ، فتهه اين ي جلسه که بگم بهت خواستم مي!  آني سالم:  ميگه که خشايثه طرف از بعدي پيغام

 ولي ، مشغولي و درگير سخت روزا اين که ميدونم.... ميشه برگزار ظهر از بعد 0 ساعت راس فردا

 .کني شرکت حتما رو فردا ي جلسه اميدوارم

 براي اي انگيزه بازم نبود گروهش توي من مث مشهوري موجود اگه دونم نمي... خشايث از اينم

 ! داشت ته و سر بي و مسخره جلسات اين برگزاري

 جونم آکام جلوي که کردي فرض چي خودتو شما عزيزم:  ميگه که دختره يه طرف از بعدي پيغام

 تا کنب زشتت دماغ اون به نگا يه ؟ موني مي رفته در زهوار زياي گياه مثل تو:  ميگي و ايستي مي
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 ميکنن فک که تو مث اي افاده دختراي از ولي ام زي خاک يه من البته ، کيه رفته در زهوار بفهمي

 . ميخوره هم به حالم افتادن فيل دماغ از

 مشکلي چه من دماغ!  رواني دختر بگم بهتره.... عاشق ي دختره ؟ خريه کدوم ديگه اين!  لعنتي

 ويت لعنتي ي کلمه اين ؟ گفتم خودم از رو رفته در زهوار زي گياه ي کلمه من مگه اصن ؟ مگه داره

 ! بود شده نوشته فيلمنامه

 ؟ زشته من دماغ واقعا.  ميندازم دماغم به نگاهي و ايستم مي آينه جلوي فکر اين با

 . ميگيره رو کردن فکر ي اجازه من از بعدي پيغام

 لباس توليد ي زمينه در ما شرکت.  ميگيرم تماس free & B شرکت از من ، آنيا خانوم سالم-

 . ينباش داشته همکاري ما با تبليغات ي زمينه در که ميشيم خوشحال.... داره فعاليت زنونه خواب

 ! کنم شرکت مزخرفي تبليغات همچين يه تو من مونده کم

.  کنم فک هيچي به که اينه منظورم.  نکنم فک هيچي به دارم دوس.  ميکنم متوقف رو پيغاما

 انرم يه بگم تونم مي.  گرفتم ياد دلقک يک عقايد رمان از رو جمله اين. .. کنم هيچ از پر مغزمو

 ماري آيا که دونم نمي هنوز و نخوندم آخرشو ي صفحه 05 هنوز من البته.  اس العاده فوق

.  اشتگذ تنها رو شنير که کرد اي احمقانه کار ماري نظرم به.  برگرده که اميدوارم.  نه يا برميگرده

 ، داره اعتقاد همسري تک سيستم به که اينه اقلش حد!  اس العاده فوق مرد يه لحاظ هر از شنير

 ؟ نيست کافي اين واقعا آيا

 بدم قرار آرش کنار در رو شنير تونم نمي راستش.  داشت وجود شنير مثل آدمي واقعا کاش اي

 يراست...آرش که حالي در دلقکه يه شنير مثال.  دارن تفاوت هم با آسمون تا زمين از دو اين چون

 دو حدود ما! جالبه واقعا.. بود چي تحصيليش ي رشته دونم نمي حتي من ؟ بود چي آرش شغل

 . داشتيم ارتباط هم با روز چهار فقط البته.  بوديم نامزد هم با هفته

 ازش مثال.  ميپرسم ازش رو سواال خيلي برگرده عقب به زمان ديگه بار يه اگه که ميکنم فک

 ونا در..... ميکني بيرون خونه از منو يا بيرون ميزني خونه از تو ، کنيم دعوا هم با اگه ميپرسم

 يگذرونمم کجا شبو من که ميکنه فکر اين به ، من کردن بيرون از بعد که ميداد توضيح بايد صورت

 ؟

**************************************** 
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 ميشه ظاهر پاني ي چهره باالخره و ميشه خاموش و روشن باري چن اتاقم ي آيينه موقع همين در

. 

 ؟ شدي مزاحمم روز موقع اين که شده چي...پاني سالم-

 نگو ! آني... هي:  ميگه اش مسخره و نازک العاده فوق صداي با و ميگه و ميکشه کوتاهي جيغ پاني

 . ميشم ناراحت خيلي نه وگر نرسيد گوشت به پيغامم که

 رتآو چندش لب الک اون از خودت چرا تو ، پاني ببينم... شنيدمش پيش ثانيه چن اتفاقا ، چرا-

 ؟ کني نمي استفاده

 ، آني يهچ ميدوني:  ميگه عشوه با و ميگيره ، آلوده پف خيلي که شو بهي گل پالتوي ي يقه پاني

 . ميادن صورتم به کالباسي رنگ منم که کرديم توليد کالباسي رنگ فقط اول سري براي ما چون

 . کني صورتي لپاتو و بزني سرخاب لبت به دهاتي دختراي مث بايد فقط تو... ، ميگي درست-

 ؟ دلقکي يک عقايد رمان تاثير تحت هنوز نکنه ، آني اي ديوونه تو:  ميگه و ميکنه اخم پاني

 . نکردم پيدا ماليخوليايي حالت هنوز البته ، تقريبا-

 . ننميک فکاهي شخصيتاي شکل خودشونو که ميموني ها بچه مث درست تو ، آني چيه ميدوني-

 پايان بگي اگه ميشم خوشحال... نخوندم رمانو از صفحه 05 هنوز من ولي ، پاني توئه با حق-

 . مياد بيچاره شنير سر باليي چه ماجرا

 نخونديش؟ هنوز واقعا-

 کشي خود ؟ پاني آره ؟ درسته ، ميکنه کشي خود نهايت در شنير که ميزنم حدس االن اما ، نه-

 ؟ ميکنه

 که ينا از قبل ميکنم خواهش ولي.  بخونيش خودت تا نميگم بهت:  ميگه و خنده زير ميزنه پاني

 تبليغ لموخوشگ لب الک و بياي ، بشي ماليخوليايي حالت دچار شنير مثل يا بياري خودت سر باليي

 . کني پنداري همزاد باهاش و برسي شنيرت به ميتوني اون از بعد. کني

 ... نميذارم پاليشر توي هم پامو مسخره دماغ آب اون تبليغ براي ديگه من که باش مطمئن-

 باي..... ميمونم منتظرت و ، مطمئنم من.... مياي تو-
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 کردم اررفت لوحانه ساده قدر اين.  ميشه خاموش آيينه کنم نثارش فحشي بتونم که اين از قبل و

 .... رمانم يه تاثير تحت من فهميد هم مسخره پاني حتي که

 تخت روي خودمو و ميکشم اتاقو ي کرکره.  صبحه 0 حدود ساعت.  ميندازم ساعت به نگاهي

 ، ميکنم فکرشو که حاال ولي دارم فيلمبرداري صبح 0 تا ظهر از بعد 4 ساعت از امروز من.  ميندازم

 که وبمميک جايي به پامو شنير مثل حتما رفتم هم اگه.  ندارم رو فيلمبرداري سر رفتن قصد اصال

 . برگردم خونه به بهونه اين به و بشه مصدوم

 کردمي فکر که طور اون ، اون مثال.  داريم هم اي ديگه تفاوتاي شنير و من ميکنم فکرشو که حاال

 طبيقت محيط با خودمو مياد يادم که جايي تا من اما ميکرد بيان عقايدشو و کرد مي زندگي درسته

 . ميدم

 . ردهبرگ ماري که اميدوارم.  مياد بيچاره شنير سر باليي چه نهايت در دونستم مي واقعا کاش اي

 درگير هنوز.  ندارم خوندنش براي کششي اصلن اما لباساست کشوي توي االن کتاب اون

 !احمق ماري اون ، برگده ماري اميدوارم.  خوندم پيش روزاي که هستم بخشايي

 منو يپان که خوبه خيلي.  ميشه جمع چشمام توي اشک اختيار بي شنير تنهايي به کردن فکر از

 . ميکرد پرت سيتي اسپرايت وسط به پنجره از رمانو وگرنه نميبينه وضعيت اين توي

******************************************** 

 قبل زا من که کسايي فقط. گير پيغام روي ميره بالفاصله.  مياد در صدا به آيينه موقع همين در

 . ميشن وصل کردم انتخاب

 يايب بايد ، ميشه ورشکست داره سازي صابون شرکت ، آيينه جلوي بيا اي خونه اگه!  آني ، آني-

 . ميشي بچه داري دوباره اواخر اين بردار بيخيالي از دست لطفا... تر زود چه هر ، جا اين

 !روياهام توي هاي فرشته مث يا. ميمونه مقدس خانوماي مث نگين صداي

 جيم ازيس صابون شرکت مقصد به بالفاصله و ميپوشم رنگمو مشکي باروني و ميشم بلند جام از

 . ميشم

 من دندي با خوشگليه زي گياه دختر که منشي.  ميشم ظاهر ورگل و ترگل منشي روي به رو درست

 !نشين ظاهر اينطوري وقت هيچ ديگه ميکنم خواهش:  ميگه و ميخوره جا ،
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 ! ها هميش خراب پوستت ميکني کار روز شيفت تو:  ميگم و ميندازم باال اي شونه خيالي بي با

 .... منتظرتونه نگين ، نيست مهم:  ميگه و خنده زير ميزنه زي گياه

 غرق سند و کاغذ عالمه يه بين خودشو ميزدم حدس که طور همون.  ميشم نگين اتاق وارد هوا بي

 . کرده

 ..... اومدي باالخره که خوشحالم ، آني سالم-

 ...کنن کف صابونا تا الزمه پول چقدر بگو و کن فراموش رو نصيحتا.... جون نگين-

 کف:  گهمي ، مياره بيرون رنگش صورتي مانتوي جيب از رنگشو صورتي ي آيينه که حالي در نگين

 . نميخوابه پول با تو صابوناي

 هقهو ابروهاي با زدر هاي مو.  ميبينم بهتر رو نگين ي مزه با ي چهره و رسيدم اتاق وسط به حاال

 ! يافته تکامل زي خاک جن يه... عسلي چشماي باز و اي

 ؟ کنم امضا بايد رو کجا ، الزمه چقدر بگو فقط:  ميگم و ميکنم پرت مبل روي خودمو

 . ميدم تکيه مبل به سرمو و ميبندم چشمامو.  ميبرم فرو بارونيم جيب توي دستمو

 يرو دستشو و ميزنه زانو پام جلوي. ميشه نزديک من به که ميشنوم رو نگين هاي قدم صداي

 ؟ شدي اينجوري چرا ؟ آني شده چت:  ميگه متاسفي لحن با.  ميذاره زانوهام

 . ميکنه درد سرم:  ميگم حالي بي با

 ؟ کرده ناراحتت چيزي ، نداري که تب:  ميگه و ميذاره پيشونيم روي دستشو نگين

 ساخته من دست از کمکي اگه:  ميگم و ميکنم نگاه نگين مهربون چشماي به و ميکنم باز چشممو

 . ريخته سرم روي کار کافي ي اندازه به ، برم خوام مي ، نيست

 ؟ بدي استراحت خودت به مدتي يه نيست بهتر:  ميگه نگين

 ، ببينم... بخوام که چقدر هر.... استراحتم حال در هميشه من:  ميگم و ميدم سر مزخرفي ي خنده

 ؟ است ساخته من دست از کاري

 بهم تبيک تعهد يه نيست خوب حالت که حاال اما ، بگيرم کمک ازت بتونم ميکردم فک:  ميگه نگين

 . کنم رسيدگي کارا به جات به بتونم که بده
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 ؟ چيه ات برنامه امروز:  ميگه من به نگين.  ميکنم امضا کاغذو تا چن

 .فيلمبرداري سر برم بايد بعدشم دعوتم خونوادگي مهموني يه ظهر از بعد-

 . بمون من پيش موقع اون تا پس ، خوبه-

 . نميکنه بهت کمکي من موندن جا اين ، معتادا اين عين ، نگين ام الشه من-

 بهت بيوفته اتفاقي هر خودمم ، کن استراحت جا همين ، باش من پيش فقط ، نداره اشکالي-

 . نشه پرت حواسم تا باش حواسم تا باش پيشم فقط ، ميگم

 .اکي-

 چه هک بدونم خوام نمي حتي.  ميزنه زنگ جا هزار به نگين.  ميندازم خودم روي و ميارم در بارونيمو

 !توالت توي بندازن شرکتو اين اميدوارم اصلن.  مياد سازي صابون شرکت سر داره باليي

 بيرون جيبم يتو از رو آيينه.  اومده متني پيغام يه که اين يعني اين و ميشه بلند جيبيم آيينه صداي

 . فردين طرف از پيغام يه.  ميارم

 ؟ بيداري آدما رسم به هنوز آيا...عزيز آني-

.  زد نمي حرف اينطوري من با وقت هيچ فردين... نشنيده و نديده چيزاي حق به! عزيز؟ آني

 تا چن البته.  کنم فراهم براش شغلي موقعيت يه خواد مي شايدم ، خواد مي پول ازم احتماال

 بومآل بتونه کنم پيدا خوب موسيقي گروه يه براش که خواد مي شايد مثال.  دارم هم ديگه حدس

 .... بده بيرون

 ؟ اومده پيش کاري...، فردين البته:  ميدم جواب

 . ميکنه خطي خط کاغذاشو کالفگي با که ميندازم نگين به نگاهي

 . ببينمت ميشه اگه خوام مي:  ميده جواب فردين بعد اي لحظه

 ينيمبب رو همديگه جا اون ميتونيم و ميام جلسه به ديگه ساعت چند من ، جان فردين:  ميدم جواب

. 

 . ميکنه سماجت طور اين که داره بزرگي خيلي ي خواسته احتماال
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 ؟ ببينيم رو همديگه ميتونيم جلسه از قبل ، ميدونم:  ميده جواب بعد اي لحظه

 نمي اما.  ميکنم درک رو جوون پسر يه رفتاراي اين خوب خيلي سن سال 00 با.  ميکنم فکر کمي

 . بگم چيزي اطمينان با تونم

 ؟ بيام بايد کجا.... فردين البته-

 مدتي . نباشه درست حدسم اميدوارم.  ميکنم چيني مقدمه فردين کردن توجيح براي االن همين از

 . باشه نداشته واقعيت که اميدوارم... ميزدم حدسايي يه که بود

 ....ميوز( muse) سرداب توي 3 ساعت.... آني ميذاري وقتتو که ممنون:  ميده جواب

 آمد و رفت اتاق اين به قدر اين مدت اين ظاهرا.  ميشه اتاق وارد نگين منشي موقع همين در

 . نميکنه زدن در مطل خودشو ديگه که داشته

 35 هم کلوچه و کيک شرکت سهام ارزش.... برگشت هم تايلند ي محموله:  ميگه نگين به رو

 . کرد افت درصد

 حتي.... ميخوره محصولي هر روي لعنتي مارک اين... کلوچه و کيک:  ميکنم تکرار ذهم توي

 .... توالت دستمال

 . ميکنن سقوط دارن دونه دونه شرکتا:  ميگه و ميندازه من به نگاهي نگين

 . خودم مثل درست:  ميگم لب زير

 خصاش نيست بهتر:  ميگه و ميندازه من به نگاهي صورتيش قاب عينک پشت از ، نگين منشي

 ؟ کنين رسيدگي کارا به و برين شرکتا سراغ

 اين از تر پنچر آني:  ميگه و ميده سر محوي ي خنده نگين.  ميرم منشي به اي غره چشم

 . حرفاست

 که گمب خوام مي ولي صميمي دوست يه نه قرصم پا و پر طرفدار يه نه من:  ميگه لبخند با منشي

 ي کينه و حسادت نذارين ، شدين موفقيت راه وارد تازه شما ، رسيدين خط آخر به نکنين فک

 . کنه دور مسيرتون از رو شما اطرافيان

************************************ 
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 ؟ بلده هم بيني کف تو منشي:  ميگم نگين به رو.  ميکنه ترک اتاقو و ميگه اينو منشي

 آني ماس نذار ، برو شرکتا تک تک به و شو بلند جات از ، آني ميگه راس اون:  ميگه و ميخنده نگين

 شتپ بذاري خودتو مجبوري پول آوردن دست به براي روزي فردا وگرنه بشه پاک ويترينا پشت از

 . ويترين

 به که ارهب آخرين و اولين اين:  ميگم و ميرم نگين طرف به.  پوشم مي بارونيمو و ميشم بلند جام از

 ي اضافه به رو بزنم سر بهشون بايد که رو شرکتايي واسم کن لطف.  ميکنم عمل حرفت

 در رو قضيه توي و ته ديگه ساعت 07 تا....کن ليست رو فروشمون مديراي و بورس کارگزاراي

 . افتاده شرکتا جون به کرمي چه فهمم مي باالخره.  ميارم

.  رهميا بيرون رو ها کارگزاري اسم ، ميز روي پهن ي آيينه توي از.  ميشه کار به دست فورا نگين

 رو بازده کمترين اخير ماه دو تو که شهرايي فروش مديراي اسم ، سبز کن زون يه توي از منم

 .ميارم بيرون رو داشتن

 .... پرو و ليتواني ي اضافه به قناري جزاير و لوگزامبورگ ، ژاپن

 . ... کنم سفر شهرا اين ي همه به که نکنم فک البته

 گبزر ي پنجره جلوي ، گرم آب بخور يه از بعد.  ميگردم بر خونه به و ميکنم خداحفظي نگين از

 انگار. هنميش ديده جني هيچ.... شده کمرنگ خورشيد نور تابش با سيتي اسپرايت.  ايستم مي هال

 . نياد خونه داخل به نوري هيچ تا ميکشم رو پرده.  نداشته وجود جني هيچ اول از که

.  ميزنم رس شرکتا تمام الين به.  ميکنم روشن رو ميز روي ي آيينه و ميشينم هال وسط ميز پشت

 که گرفتيم تصميم Any شرکتاي شدن زياد با.  نگرفتم شرکتا الين از خبري اصال ماه دو اين توي

 لحظه به لحظه شرکتا تمام بروج اين توي.  کنيم درست آني شرکتاي از( Borough) بروج يه

 اطالع فروش مسئوالي به سرعت به پيغاما و ميذارن اشتراک در هم با رو خودشون اطالعات

 اين به . ميکنن پيدا رو محصول اون بازار ها محموله گرفتن تحويل از قبل بازاريابا.  ميشه رساني

 . نميگرده بر اي محموله هيچ ترتيب

 بدون.  شهمي فرستاده پس يکي اون از بعد يکي ها محموله.  کرده تغيير چيزا خيلي ديگه االن البته

 . افتاده بروج توي کرم يه که انگار.  خاصي دليل هيچ
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 زودي هب البته.  ميکردم پيدا هام برنامه براي مدير يه و ميکردم عمل پاني هاي توصيه به کاش اي

 . ميکنم هم کارو اين

 ************************************************** 

 خوردني صابون ولي ايه خوشمزه چيز کيک.  ميخوره منو کيکاي و صابونا امروز داره کرم اين

 سهجل تو که باري چند جز به رو اوستا.  اوستاست اسم به آبزي مرد يه فروش ارشد مدير.  نيست

 بهش وقت هر و ميزد غريب و عجيب عينک يه بار هر اون.  نکردم مالقات زياد ، ديدم مهم هاي

 ! زد مي واکس کفشاشو و پوشيد مي لباس آدما مثل.  ميزد لبخند ، ميکردي نگاه

 . .... ميکنم پيدا بروج توي از شو شماره

 فعال... ، صوتي تماس يه ترجيحا.  ميگيرم تماس ، خودم يعني ، کارخونه مدير مخصوص خط از

 !.... ببينه زده کپک ي قيافه اين تو منو خوام نمي

 .... انيا خانوم بفرمايد:  ميده جواب جوون دختر يه ، ثانيه 05 گذشت از بعد

 .... دارم کار اوستا با ، من دوست سالم-

 . کنين صب لحظه چن

 . ميريزم کن مخلوط توي رو شير موزو و ميرم آشپزخونه به ، کردن صبر حين تو

 .... بودم تماستون منتظر.... انيا خانوم سالم:  ميده جواب باالخره اوستا

 ؟ داره موندن زنده شانس درصد چن بيمارمون... ؟ چنيم چن االن ببينم... ، اوستا سالم-

 و کلوچه و کيک شرکتاي ، صبحه نيم و هشت ساعت االن:  ميگه و ميکنه مکث اي لحظه اوستا

 .مونن مي زنده امشب تا انگشت چسب

 ؟ کنم تهيه کشور کدوم از رو دارو نوش بايد من که بگو حاال.... اوستا خب-

 شرکتو هرشو با داره سعي فيليپين و ژاپن فروش نمايندگي: ميگه و ميکشه عميقي نفس اوستا

 ونبد.... خودمون ، برسونيم فروش به شدن برگردونده از قبل رو ها محموله بايد ، کنه ورشکست

 .....ها نمايندگي اون کمک
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 مي من ؟ کنه کارو اين بايد کي:  ميگم و ميارم فشار مخم به کمي.  ميدم فشار گوشم کنار رو آيينه

 ؟ ميخورم کار اين بدرد من ؟ تونم

 . است برنده برگ يه ما براي شما مث مشهور ي چهره يه.... نه که چرا-

 طفل.  ميرم جا اون به ، مترجم يه با البته ، صبح فردا ، ام فيلمبرداري سر امشبو تمام من خب-

 مونهب جا اون فعال ها محموله که بديد ترتيبي همينطور و کنيد رزرو من براي هتل يه اگه ميکنيد

 ؟ نيست مشکلي....

 ....ما ي عهده به بذاريد رو کارا اين ي همه ، البته-

 اونو... کنيد قبول الزحمه حق من از لطف همه اين خاطر به خواهشا... اوستا آقاي چيز يه فقط-

 .... ميکنم واريز حسابتون به االن همين

 ، ردک حس لبخندشو ميشه که حالي در بعد و ميکنه آميز تعجب مکث اي لحظه حرف اين از اوستا

 .... کرده آني به تبديل رو شما که خاصتونه رفتاراي همين.... آنيا خانوم البته:  ميگه

 ... بعد تا پس ، اوستا آقاي ممنون-

 .خداحافظ-

******************************************* 

 . ميذارم ميز روي رو آيينه

 . ميکنم سرچ بروج توي رو ژاپن نمايندگي اطالعات

 و آبزي مردي که سه ي درجه بازاريابي شرکت يه.  کارمند هزار 055 با بزرگ نسبتا نمايندگي يه

 هاي مو قبليم تصور خالف بر.  داره عهده به اونو سرپرستي( nemesis)نميسيس اسم به هوازي

 وهايم حتما ژاپونيه شرکت يه رئيس چون ميکردم فکر من.  داره توسي چشماي با اي قهوه و بلند

 چشماش روي هم مشکي قاب عينک يه ترجيحا.  باشه داشته بادومي چشماي با لخت و کوتاه

 ....شدن فانتزي زيادي من تخيالت.  باشه

 همه عدب و ميزنم کالش و رو پر نميسيس اين به دار آب گوشي تو به و ميرم نمايندگي به اول خب

 وقت ونا.  برسونن فروش به منو جنساي تمام که ميدم دستور و ميکنم رديف شرکتو کارمنداي ي

 !Toilet:  مينويسم روشم و ميکنم تخته رو نمايندگي در ، رفت فروش جنسام ي همه که
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 ميدم رفشا رو گير پيغام ي دکمه که همزمان.  ميرم اتاقم طرف به.  مياد در صدا به اتاقم گير پيغام

 . ميکنم صاف موهامو و ميدارم بر آرايش ميز روي از رو برسي ،

 .... دختر بيا تر زود ، ميشن خشک دارن من لباي الک... ، آني هي-

 . يممديون اون به ما که ميدوني ، برو خشايث ي جلسه به امشب حتما لطفا.... رامبدم... آني سالم-

 .... دارم احساس منم.... دخترم يه من.... اليناست اسمم من....خودتي؟ فقط کردي فک-

 .... بگو بهش فقط.... دارم دوسش بگو آکام به:  ميگه و ميوفته گريه به دختره

 . ميشه قطع پيغام و ميبره رو دختره امون گريه

 رايب ميشم خوشحال... برسه بهتون من پيغام اين اميدوارم.... آذرتاشم من... ، آنيا خانوم سالم-

 ... باشين من ي برنامه مهمون خنده جهاني روز ي برنامه ويژه

 فهميدي؟!... بردار من آکام سر از دست!.... نچسب! ... تفلون-

 !همين... بده عقل جو يه دخترا اين به!  خدايا!  خدايا

 من.... آنيا خانوم سالم:  ميکنه زدن حرف به شروع ادب مراتب با جوون پسر يه صداي بار اين

 واين افتخار من حقيقتش ، ميخونم فرانسه ادبيات شاپور گندي توي من.... ساله 01 ، مجيدم

 حتت منو همواره دانشجوهاتون مقابل در شما تواضع ، کنم شرکت شما کالساي توي که نداشتم

 مجازي هاي بروج حرف به و بدين ادامه کارتون به صالبت با که خوام مي ازتون.  ميده قرار تاثير

 در اونا... نيستن طرفدار ميذارن کامنت شما براي ها بروج توي که کسايي. ... ندين اهميت هم

 شنب پيشرفتتون از مانع شما ي روحيه تضعيف با خوان مي که ان کمبودي و حسود مشت يه واقع

... 

 چک رو ها بروج که ميشه ماهي چهار حداقل ؟ مينويسن چي من ي درباره مجازي هاي بروج واقعا

 . کنم چک مجازيمو پيغاماي نکردم وقت حتي.  نکردم

 . ... ميکنم سرچ خودمو اسم و ميرم هال ميز روي ي آيينه سراغ به فورا

 .... مفقوده هاي قلب الساي نقش بازيکر آنيا هاي عکس جديد سري

 ..العالج صعب بيماران کنار در)..( آنيا-
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 ... جهان دختر ترين زيبا ي جايزه و)...(  آنيا-

 ....پيکاسو ي جشنواره زن اول نقش بازيگر بهترين نامزد)...(  آنيا-

 در اآني جديد عکساي:  گذاشته عنوان اين با مطلبي که ميشم بروجي وارد... ديگه تيتر هزاران و

 ...شاپور گندي

************************************************** 

 شونبه.... هستن خوبي نسبتا عکساي بگم ميتونم.  گرفتن ازم ها پاندت خود رو عکسا اين خب

 باز همچي نيشمو.  شدم پرواز حال در ي پرنده يه مث واقعا جاها بعضي چون ميدم 07 ي نمره

 ..... ببين و بيا که کردم

 .... ديدنيه ها کامنت اما و

 ....جونمه السا..... ميدالم دوسش-

 ....اي افاده چه... اه-

 ؟ اومدم افاده کجا من آخه ، خدايا

 ....ها ميکنه حال اي:  نوشته ديگه يکي

 ؟ ميکنم حال من واقعا ؟ ميکنم حال

 .... زشته آرايش بي چه-

 .... داره زور خيلي ديگه يکي اين

 ..... دهاتي ي دختره تو گوزه کاسه کن جمع-

 . نيستم بيش برگشته بخت بازيگر يه من.... واقعا بگم ميتونم چي....خب

 ارمد دوسشون منم البته که.  دارن دوس منو هم ها خيلي البته.  ميکنم رو و زير رو ها بروج ساعتي

 شرکت مث من رفتاراي و نباشه مفقوده هاي قلب توي بازيم و قيافه خاطر به فقط اميدوارم. 

 . باشن داشته دوس هم رو ديگه چيزاي و ها پارتي توي نکردن
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 ارقر ميوز سرداب توي فردين با ديگه ساعت نيم تا من و نيمه و دو ديگه ساعت ، ميام خودم به

 . دارم

 به کننده براق اسپري کمي و ميپوشم رنگي شکالتي بلند مانتوي.  ميرم اتاقم طرف به بالفاصله

 . نميکنم فراموش هم رو وحشي هاي گل ي عصاره.  ميزنم صورتم

 بازيگر يه من نظر به.  ميندازم خودم به نگاهي آيينه توي.  ميکنم جمع سرم باالي هم موهامو

 ..... بعله ، بشه ظاهر جامعه توي خودش واقعي ي قيافه با بايد خوب

 ردابهس يه وقاعا جا اين.  بودم اومده اينجا به بار يه قبال.  ميشم ظاهر ميوز در جلوي بعد اي دقيقه

 خنک هواي جا همين از.  ميخوره پله زمين زير به.  شده ساخته آدما توسط پيش سال خيلي که

.  يشنم رد کنارم از اعتنا بي زي گياه دختر چند.  ميکنم احساس رو خوشبو عرقيات بوي با سرداب

 .... نکردن توجه ام قيافه به که ميشم خوشحال

 که وسط حوض کنار جايي ، سرداب ي زاويه تو.  ميندازم اطراف به نگاهي.  ميشم سرداب وارد

 . ميشينم نمايي جن تفريحي تخت روي ، نباشم ديدن قابل زياد

 . دهب خرج به تري عاقالنه هاي سوژه براي شو سليقه اين اميدوارم.  ايه سليقه خوش پسر فردين

************************************************** 

 پيغام يه که اين يعني اين و ميده انجام کوچولو لرزش يه بار يه ثانيه 05 هر تقريبا جيبيم آيينه

 اکچ سينه روي پر دختراي اون نه وگر گذاشتم آشنا هاي شماره براي فقط رو تماسا البته.  اومده

 . نميداشتن بر سرم از دست آکام

 . کردم معطلت ببخشيد... اني سالم-

 . وايساده روم جلوم رنگي خردلي باروني با که ميشم فردين متوجه و ميارم باال سرمو

 . نشدم معطل.... اومدم تازه.... فردين سالم-

 ؟ تنگرف ازت امضا تا چن:  ميگه و ميکنه نگاه رو بقيه چشمي زير و ميشينه تخت ي لبه فردين

 . نشدن ام متوجه هنوز.... هيچي:  ميگم و ميکنم ريزي ي خنده

 . ميپره باال تعجب از فردين هاي ابرو
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 ؟ داريد ميل چي:  ميگه و ايسته مي کنارمون کلفت سيبيل با زي گياه چاق گارسون

 . تازه نارنگي آب با ماکاروني ساالد:  ميگم و ميزنم لبخندي.  ميندازه نگاهي من به فردين

 ! لطفا طالبي آب بزرگ ليوان يه:  ميگه هم فردين

 ؟ خوبه اوضاع ، ديشبي از تر حال سر مياد نظر به:  ميگه فردين و ميره گارسون

 .... ميره پيش خوب هم کارا ، سرحالم و خوب که خودم:  ميگم و ميدم تکون سري

 به خودشو قدر اين ندارم دوس اما.  بزنم حرف هم شرکتا خراب وضعيت ي درباره خواستم مي اول

 . ندارم احتياجي بهش زندگيم توي من که بدونه بهتره.  بدونه نزديک من

 کپ اي لحظه.  ميدرخشه روش رنگم اي نقره ي حلقه که ميندازه چپم دست به نگاهي فردين

 ؟ خبريه ، آني ببينم:  ميگه و ميکنه

 ....سرگرمي جهت فقط ، انداختم همينطوري ، نه:  ميگم و ميزنم لبخندي

 ؟ بنويسن پرت و چرت دربارت باز خبرنگارا که ترسي نمي اين از:  ميگه فردين

 که جوري هر من ، بنويسن دارن دوس چي هر بذار ، نيست مهم:  ميگم و ميندازم باال اي شونه

 .... ميکنم زندگي دارم دوس

 . ميشن چيده ما ميز وسط سرعت به ها غذا

 يليخ گاهي و ، ميشي ريلکس خيلي گاهي:  ميگه ، ميزنه هم شو آبميوه ني با که حالي در فردين

 ..... عصباني و سردرگم

 ميکنم ماکارونيم ساالد بلعيدن به شروع سرعت به و ميشم عاشقانه و رمانتيک هاي لحظه خيال بي

 ؟ خوندي دلقکو يک عقايد رمان تو ، فردين ببينم:  ميگم فردين به رو. 

 ؟ آدمه يه اش نويسنده...نه:  ميگه و ميزنه لبخندي فردين

 مث دارم جورايي يه ، کرده درگير ذهنمو خيلي:  ميگم و ميدم تکون تاييد ي نشانه به سري

 . ميشم اولش شخصيت

 ؟ بد بار يه خوب بار يه ؟ حالتيه تو مث اونم:  ميگه فردين
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 ....چيه حالتي از منظورت دونم نمي راستش:  ميگم و ميکنم مکث اي لحظه

 تونم مي ، آنيا خانوم ببخشيد:  ميگه و ايسته مي کنارمون رنگي تيره هوازي دختر موقع همين در

 ؟ بگيرم عکس يه باهاتون

 ! البته:  ميگم و ميزنم پهني و پت لبخند

************************************************** 

 دختر.  ميگيره ما از خوبي عکس فردين.  ميگيريم عکس هم دست در دست ، هوازي دختر و من

 ؟ داري چيکار من با روز موقع اين بگي خواي نمي ، فردين خب:  ميگم فردين به رو.  ميره هوازي

 سردابا ها کافه توي روز موقع اين که نيست خوب اصلن من مث جووني دختر براي که دوني مي

 . بگرده ول

 شدنو آدم بار يه تو.... ، نگيري دل به اميدوارم.. ، آني دارم ازت سوال يه:  ميگه و ميخنده فردين

 نيايد تو يا تره سخت آدما دنياي تو زندگي... ، ميکنن زندگي چجوري اونا ميدوني... کردي تجربه

 ؟ خودمون

 ؟ فردين بدوني خواي مي چرا:  ميگم و ميزنم مليحي لبخند

 ... کنجکاوي محض فقط:  ميگه فردين

 فتر صرف رو زيادي وقت اونا چون طالست وقت ادما دنياي تو راستش:  ميگم و ميکنم فکر کمي

 اونا خب.... ميشن خسته زود خيلي اون بر عالوه... ميکنن ديگه چيزاي و خوراک و آمد و

 نم نظر به ولي است کننده خسته تو براي رماناشون خوندن همين براي...دارن زيادي محدوديتاي

 مدام بايد ميکنن برخورد هم با زياد روز طول در که اين خاطر به اونا.... ان پيچيده خيلي اونا

 و ننک رد فيلتر از حرفشونو.... بدن نشون خودشون از درستي رفتار که باشه اين به حواسشون

 اشي؟ب داشته آدما دنياي به سفر يه کردي هوس نکنه فردين ببينم.... بشناسن خوب رو همديگه

 برم اادم دنياي به روز يه که کنم نمي هم فکرشو اصلن.... نه...نه:  ميگه و خنده زير ميزنه فردين

 !من.... کن فکرشو...اوه....

 پرسيدي؟ سوالو اين چرا پس-
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 آدما دنياي به رفتن فرصت ديگه بار يه اگه:  ميگه و ميندازه نگاهي سرداب وسط حوض به فردين

 بري؟ حاضري ، کني پيدا رو

 رکد سوالشو جديت ميزان تا ميندازم فردين چشماي به عميق نگاهي.  ميرم فرو فکر به اي لحظه

 . کنم

 که دور جاي يه برم... کنم فرار خودمم از دارم دوس ديگه روزا اين ، دونم نمي راستش خب-

 . باشه نداشته کارم به کاري کسي و نشناسه منو کي هيش

 وجوديم و وحشي گالي از باشه پر که بلند کوه يه باالي جايي يه:  ميگه و ميزنه لبخندي فردين

 ؟ نشکونه سکوتشو

 اول همين ، بزني آخر خواي مي که رو حرفي خوام مي ازت حاال و.... فردين درسته.... درسته-

 . بزني حرف باهام نتوني ديگه و بشه عوض من اخالق قطب که اين از قبل ، بزني

 ؟ کنم ازت خواستي در يه ميشه ، آني:  ميگه و ميکنه مکث اي لحظه فردين

 درخواستي؟ چ-

 ؟ بدي کامل منو ي نمره ترم اين ميشه-

 .... نزن هم حرفشو اصلن.... ، نه که معلومه-

 ************************************************** 

 ؟ بخري منو غذا وعده يه با توني مي کردي فک تو:  ميگم و ميدم تکون سري.  ميخنده فردين

 . همين مث تون همه پولدارا بچه شما که واقعا

 ..... ديگه درخواست يه حاال:  ميگه فردين

 ؟ درخواستي چه-

 کني؟ نگاه من به زندگيت شريک چشم به حاضري-

 ....طوالني نسبتا مکث يه.  ميکنم مکث اي لحظه

 ؟ بزرگترم ازت سال دو من که ميدوني.... فردين-
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 .... نيست مهم اصلن... آني نيست مهم:  ميگه و ميده تکون سري فردين

 ....ميکنم درکت من..... ، فردين ميکني اشتباه داري تو-

 ..... کن فک راجبش کم يه ، بدي جواب سريع اينقدر نيست نيازي... ميکنم خواهش آني-

 .... مشخصه االن همين از من جواب ولي ، فردين باشه-

:  گهمي و ميندازه نگاهي اش آيينه به فردين.  مياد در صدا به فردين جيبيه آيينه موقع همين در

 ... ميبينمت گروه توي..... آني برم بايد ديگه من.... باباست

 .... فعال... ميام حتما نياد پيش مشکلي اگه-

 تقريبا . خلوتن خيابونا.  بيرون ميزنم سرداب از و ميشم بلند جام از.  ميشه جيم بالفاصله فردين

 . ميزنم قدم کمي.  نيست جني هيچ

 هب من که اين ي درباره حتي.  بود شده نوشته زيادي چيزاي من ي درباره ، سازمان گزارشات توي

 ميتونست موضوعي همچين يه.  نشد پخش اجنه دنياي توي راز اين البته.  دارم عالقه آدم يه

 . بشن بين بد افسرا به نبايد اجنه.  بشه آشفتگي باعث

 توي طرف يه از.  نکردم فراموش هم رو هجي غالم هنوز اما.  نيستم افسر يه االن ديگه من البته

 . ميکنم جاسوسي آرين براي ديگه طرف از و ميکنم شرکت خشايث هاي جلسه

 هنوز اون. کردم مالقات پيش ماهه چاهار بار آخرين رو آرين.  کنم آرين به نتونستم زيادي کمک

 اون عليه بر مدرکي هيچ هنوز اما نفوذيه يه اون که ميدونه خشايث.  ميکنه کار سازمان توي

 ويت.  هجي غالم هواداراي از شده پر سازمان االن اون بر عالوه.  کنيم رو دستشو بتونيم تا نداريم

 غالم مانيتور به نهايت در که داره وجود کوچولو دوربين يه ميکني احساس بري که دفتري هر

 . ميکشه بو رو حرکتي هر و هست جا همه اون که انگار.  ميرسه

 يخيل.  باهوشيه موجود اون که ميرسم نتيجه اين به واقعا ، ميکنم فکر هجي غالم به که گاهي

 شام ي وعده يه به اونو شايد.  بشم آشنا باهاش بيشتر کشتنش از قبل ميکنم سعي.  باهوش

 يه وت:  ميگه اونم مطمئنا ؟ ميکني فکري چه من ي درباره تو ميپرسم ازش وقت اون.  کردم دعوت

 . ميچرخي خودت دور ها ديووونه عين فقط ، نميگيره جدي رو هيچي که اي ديوونه و تنبل دختر

 ! سيريش کارگردان....بيژنه.  مياد در صدا به جيبيم آيينه موقع همين
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 ...بيژن سالم-

 فيلمبرداري سر بياي موقع به امشب نره يادت.... آنيا سالم-

 ؟ شه کنسل امشب فيلمبرداري نميشه....متاسفم....امشب-

 ؟ اومده پيش مشکلي ؟ چطور-

 ! ميپيوندن تاريخ به دارن هام کارخونه..اوهوم-

 سيدگير شرکت کاراي به شخصا خودت تو!  آني ببينم:  ميگه بعد و ميکنه سکوت اي لحظه بيژن

 ؟ ميکني

 . شم عمل وارد خودم بايد ، اومده پيش اساسي مشکل يه واقعا اينبار اما!  نه-

 جلسه هر خاطر به دارم چون کنم تعطيل امشبو فيلمبرداري نميتونم من ، آني ببين خب-

 بازي سکانسو يه شده و... برسون خودتو ساعت نيم براي شده امشب.  ميگيرم حقوق فيلمبرداري

  ؟ اوکي ، برس کارات به برو بعدش ، کن

 ناو از چرک موش تا چند.  ميندازم نگاهي کوچه خاکستريه فضاي به و ميکنم مکث اي لحظه    

 . ميشن رد کوچه طرف

 . ميرسونم خودمو ، بيژن باشه-    

 ! پس ميبينمت بعدا-    

 ! سالمت به-    

 لحظه.  ميرم فرو فکر توي و ميبرم فرو مانتوم جيب توي دستمو.  ميزنم قدم ديگه ي دقيقه چند    

 وونج پسر يه!  جنه صداي که معلومه کامال.  ميشنورم کناري ي کوچه از رو فريادي صداي بعد اي

 . ميخواد کمک که انگار. 

 کناري ي کوچه به خودمو سرعت به و ميگيرم فاصله زمين از.  ميکنم تر سريع هامو قدم    

 . ميرسونم

 جوون هي دارن که ميبينم رو هوازي جن تا دو اما ميبينم جنايي فيلم يه دارم که ميکنم فکر اول    

 . ميزنن مرگ حد به رو زي خاک
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 ... کثافت ، لجن:  ميگه هوازيا از يکي    

 ... ديگه زشت فحشاي سري يه و    

 پا و دست خاکزي جوون.  دارم فاصله باهاشون متري 0 تقريبا.  ميشم خشک سرجام ترس از    

 زمين روي سرش از هايي بخش و چشمش کنار از پررنگه اي قهوه رنگ به که خونش ، ميزنه

 .ميريزه

 توي ور مشتي که حالي در و ميشه تر بلند پوشيده سفيد پوليور يه که اي ديگه هوازيه صداي    

 ....بيرون ميکشم حلقومت از پوالمو:  ميگه ، ميزنه زيه خاک شکم

 ... ديگه زشت فحش تا چند بازم و    

 ؟ ميرسه چماق قل تا دو اين به من زور واقعا ؟ هست ساخته من دست از کاري.  ميام خودم به    

 اين زا قبل ولي مياره بيرون کاپشنش جيب از بنفش چاقوي يه ، هوازيا از يکي موقع همين تو    

 . ميشه من متوجه دوستش ، ببره فرو زيه خاک شکم توي اونو که

 . مياد خودش به هم کشش چاقو رفيق حرکت اين با    

 و ميرن عقب قدم چند باشن خورده جا حسابي که انگار اونا.  ميمونم خيره دو اون به اي لحظه    

 . ميشن جيم بالفاصله

 اساحس.  ميکنه نگام عجيبي جور يه اخر ي لحظه تو ، بود پوشيده سفيد پوليور که هوازي اون    

 . شناخته منو که ميکنم

 . ميکنم نگاه افتاده ديوار ي گوشه که زيه خاک به لرز و ترس با.  ميشه ساکت کوچه    

 روي موهاش.  کرده دراز پاهاشو از يکي و داده تکيه ديوار به.  نشده پهن زمين روي البته    

 . نميبينم خوب شو قيافه و ريخته پيشونيش

 پسرا رجو اين.  نيست بيچاره اصلنم....هه. ... نميزنه هم ناله ديگه که خورده کتک اينقدر بيچاره    

 ! کارن خالف مشت يه شون همه

 اي عرضه با و باحال جناي بايد.  بودم نديده نزديک از رو خالفکار جن يه حاال تا!  خالفکار    

 ! باشن
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 ولو طرفش دو ، بيحال دستاشو و است بسته چشماش.  ميرم زيه خاک طرف به فکر اين با    

 . کرده

 نمره هي اين که بگم بايد البته.  ميدم هيجده ي نمره اش قيافه به.  ميشم خيره بهش اي لحظه    

 . باالست واقعا ي

 . ميشم خم طرفش به و ميذارم هام زانو روي دستمو.  باشه هشيار هنوز مياد نظر به    

  ؟ بيداري-    

.  ميکنه نگام قبليش اخم همون با و ميکنه باز چشماشو الي پسره.  پرسيدم ضايئي سوال عجب    

 . داره سگ المصب چشماش

 ؟ خوبي:  ميگم و ميزنم لبخندي ترس از    

 . برميگردونه ازم روشو و ميبنده چشماشو دوباره و ميشه تر عصباني احتماال لبخندم از    

 يتيشخص با جن مياد بهت:  ميگم و ميزنم زانو کنارش و ميکنم رضايت احساس بودنش لش از    

 . نکن شخصيت بي جناي اين قاطيه خودتو ، باشي

 نيمه چشماي همون با البته.  ميشه خيره بهم اخم با دوباره و برميگرده دوباره حرفم اين با پسره    

 . باز

 و ودب آلو اخم هميشه بشه آشنا من با که اين از قبل اونم.  ميندازه آرش ياد آن يه منو چشمشا    

 . ميکشونم ماليمت به هم رو پسره اين.  دارم تجربه ديگه حاال.  ميکرد نگاه غضب با رو همه

 ببرمت ات شو بلند تر زود ، بگيري امضا يه ازم رفتنم از قبل ميخواي اگه:  ميگم و ميزنم لبخندي    

 ! دکتر

 يزچ عين صبح تا بودم خورده کتک همه اين من اگه حاال.  ميندازه باال هاشو ابرو از يکي پسره    

 . ميزدم عر

 ؟ نميکني اهنگ فيلم تو مگه ببينم ؟ نشناختي منو بگي ميخواي نکنه:  ميدم ادامه ريلکس خيلي    

 سر يادب تحملش تا ميکنه بسته و باز دوباره چشماشو.  بده بهم دار بوق فحش يه که اآلنه پسره    

 . جاش
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 ... ما تور به ميخوره گيجه چي هر:  ميگه لب زير و ور اون ميچرخونه سرشو دوباره    

 دگاهدا تو بخواي اگه ، ببين:  ميگم و ميگيرم خودمو جلوي زور به.  ميگيره خندم حرفش اين از    

 ؟ اَکي... برسن رفيقتو تا دو اون حساب تا ميدم شهادت برات

 . ميکنه نگاهم خشم با و برميگرده دوباره ناگهاني حرکت يه طي پسره    

 بر منميتون ديگه من ، کني نگاهم مار زهر برج عين جور همين بخواي اگه ببين:  ميگم جديت با    

 . بگيرم حس امشب فيلمبرداريه

 ؟ کردي فرار تيمارستان از:  ميگه پسره    

 فهميدي؟ ، ميگيره ام خنده ، بترسم خيلي وقتي فقط ، نه_    

 . تيمارستان بري بايد حتما پس_    

 ! کنن جمع محل اين از رفيقاتو و تو بيان بزنم زنگ افسرا به که نکن کاري_    

 ! بکن ميخواي غلطي هر_    

 ؟ غلطي هر:  ميگم اميزي تحديد حالت با    

 ! غلطي هر:  ميگه خيالي بي با پسره    

 اخلد صندليه روي رو پسره و ميشيم ظاهر درمونگاه توي بالفاصله و ميگيرم پوليورشو کنار    

 . ميدم هل يني.  ميندازم سالن

 بار يناول براي... حد اين تا نه اما ميشن دفاع بي شدت به ديدگي آسيب موقع اجنه بودم شنيده    

 . بود خوبي ي تجربه

 روي اونو و ميان طرفش به ، پسره ديدن با بالفاصله پرستارا.  ميپيچه خودش به درد از پسره    

 ! ريلکس خيلي.  ميبرن و ميندازن تخت

 ! رواني دختره:  ميگه من به خطاب ، بلند صداي با پسره    

 . ميشنوم سالن ته از بعديشو فحشاي صداي.  خنده زير ميزنم هر هر    

 ؟ نگفت مگه.... ديگه بکن ميخواي غلطي هر گفت خودش    

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربران zahrataraneh | 3 بهترون ما از رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

55 

 

 خلوته وقته خيلي که آدماست واقعي درمونگاه يه درمونگاه اين ظاهرا.  ميرم پذيرش طرف به    

 .  امدن و رفت در کنار و گوشه که ميبينم رو سفيدپوشي ادماي چون

 ياهگ دختر.  نميشه استفاده ها آدم ي وسيله هيچ از و نماست جن وسايل و تخت تمام همين براي

 هي ميگن اين به.  ميکنه رسيدگي خودش نماي جن هاي پرونده به آدمه يه که دختري کنار ، زي

 . اميز مسالمت همزيستيه

 . زي خاک پسر همون ، بردنش تازه که هستم پسري اون همراه من ، خانوم سالم-

 کنم رفک ، بله.  ميزنه زل بهم باشه ديده عجيبي چيز که انگار بعد ، ميکنه نگاهم لحظه يه دختره

 . کنه رسيدگي کارم به و بياد خودش به نداره قصد انگار و شناخته منو

 زود ور کجاها بگي ميشه ، برم تر زود بايد من:  ميگم و ميدم تکون چشماش جلوي بار چند دستمو

 ؟ کنم امضا تر

 گياه ناي چرا که تعجبم.  ميکشه رخم به دندوناشو تمام ، ساده لبخند يه با و مياد خودش به دختره

 . ميمونن ها فرشته عين درست.  نيستن معرفو هاي هنرپيشه جزء زيا

 مکار به سرعت اين به بود ممکن نميشناختي منو اگه:  ميگم دستش به ليست دادن از بعد

 ؟ کني رسيدگي

 . نداره سوالم براي جوابي اما ميشه گيج کمي اون

 مه آدما عکسامون از تا چن توي.  درمونگاه پرسنل تمام با تقريبا.  ميگيرم عکس تا سي حدود

 . باشه نداشته بدي بازخورد ها بروج توي اميدورم.  ميوفتن

 . ميشم جيم خشايث منزل مقصد به ، ام شماره دادن و فرم آخرين کردن پر از بعد

 يتيهامن هاي سيستم خاطر به اگر.  ميشم ظاهر بزرگه آپارتمان يه توي که واحدش در پشت درست

 وارد آني!  دادادادام:  ميگفتم و ميشدم ظاهر آشپزخونه وسط حتما ، نبود واحدا روي شده نصب

 !!! ميشود

 مربا و نون ي لقمه و ميکنن کپ هستن عصرونه خوردن حال در که فردين و خشايث زد وقت اون

 . ميوفته فردين مادر دست توي از

 !ميکوبم در بر و ميکنم پا اون و پا اين کمي.  ميکنم مرتب وضعمو و سر
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 باز رو در خشايث خود يا فردين مامان ميدادم ترجيح خب.  ميکنه باز رو در فردين بعد اي لحظه

 هک اينه منظورم ، نيست اين منظورم که البته!.... شده تکراري برام فردين ي قيافه چون کنه

 شکست يه که عاشق پسراي اداي و ميکرد گور و گم جايي يه خودشو ميرفت بايد االن فردين

 . آورد مي در رو خوردن خفن عشقي

 . يمميشد نااميد اومدنت از داشتيم ديگه!  عجب چه!  سالم:  ميگه و ميشکفه گلش از گل فردين

 ربع هي ساعت تازه:  ميگم و ميندازم جيبيم آيينه ساعت به نگاهي ، ميشم خونه وارد که طور همين

 ؟ اومدن الف چند ببينم ، گذشته پنج از

 معرفيش امشب بابا که غريبه يه ي اضافه به.  ميشن الفي 4 ، 0:  ميگه و ميبنده رو در فردين

 . ميکنه

 !کنه نمايي رو جديد عضو يه از امشب ميخواد پس:  ميگم و ميخندم

 . ميرسه گوش به حال کنار اتاق از کوچيکي هاي زمزمه صداي فقط.  آرومه و ساکت خيلي خونه

 به دست فقط و نميرسه فروش به گاه هيچ معموال که آدماست به مربوط نوساز ي خونه يه جا اين

 يزياد تعداد که ميدونم فقط ، ميارن در پول راه اين از جوري چه دقيقا آدما نميدونم. ميشه دست

 . زياد بسيار تعداد ، داره وجود ها خونه اين از

 .  شکالتيه رنگ به ديوارا و مبال و و پارکتا

 هچ امشب خشايث اعصاب:  ميگم آروم خيلي.  ميکنه راهنمايي پدرش دفتر سمت به منو فردين

 ؟ رنگيه

 سفيد... سفيده:  ميگه و ميکنه مکث کمي فردين

 . کنم خودم گرم حضور متوجه رو همه که جهت اين از فقط ، ميکنم باز اتاقو در الي

 که اين از قبل.  ميچرخه ما طرف به حضار تمامي سر اون دنبال به و ميشه بلند در جيغ صداي

 . ميده تحويل من به رو داري معنا لبخند خشايث ، بزنم ديد رو حضار تک تک بتونم

 . ميشه حاکم استراتژيکي سکوت

 ...اومدم دير ببخشيد:  ميگم خشايث به خطاب
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.  ميکنم نگاه نشستن شکالتي چرم مبالي روي ، اتاق دور تا دور که حضار به حرفم دنبال به و

 . منه آشناي ي غريبه اون.  وارد تازه ي غريبه اون حتي.  هستن آشنا ها چهره تمام

 دنياي از هميشه براي بار اين اون که اين از...، ميترسم.  ميبينم رو حيرت و بهت نگاهش توي

 . باشه اومده گرفتن انتقام براي که ميترسم.  باشه شده جدا خودش

 . آني بشين لطفا:  ميگه و ميکشه بيرون جنون توي از منو خشايث

 . ميگذرونم نظر از رو خالي جاهاي.  ميوفتم راه.  اتاق کنار و گوشه.  داره وجود زيادي خاليه جاهاي

 .... محترم حضار پيشه ، راست طرف ، چپ طرف ، آرش روي به رو جايي

 ، دارم آشنايي باهاش ساله هزاران که کسي مثل و ميکنم انتخاب رو آرش طرف اين جايي من اما

 . ميشينم کنارش

 يقدق هاي نگاه از منو ميندازه صورتم روي که اي سايه داره وجود کنارم هم پالستيکي گلدون يه

 . ميکنه حفظ خشايث

 خداحافظي هم از ساعت چند که دوست دو مثل درست.  ميشم خيره آرش چشماي به اي لحظه

 . بدن انجام ساده پرسيه احوال جور يه بخوان همديگه به کردن نگاه از فقط حاال و باشن کرده

 تنبل رسخ يه عين و ميبرم فرو مانتوم جيب داخل دستمو لبخند با و ميکنم خشايث متوجه نگاهمو

 . ميدم لم

 . ميکشه عميقي نفس و ميکنه نزديک هم به رو رنگش مشکي پالتوي ي يقه هم آرش

 . ميکشم عميق نفس يه اون از تبعيت به منم

 حظهل نميخوام که اينه حقيقت اما ، احساسم بي کامال موجود يه من که بياد نظر به طور اين شايد

 . بشم شريک کار به نا خشايث اون مخصوصا و محترم حضار اين با رمانتيکمو هاي

 ااجر جلسات توي رو آبدارچي نقش معموال و نيست واقعي عضو يه اون.  نيست فردين از خبري

 مکک عصرونه ي صفره کردن جمع توي مادرش به داره و برگشته آبدارخونه به االن احتماال. ميکنه

 ي صدقه قربون مدام مادرشم.  ميکنه تعريف مادرش براي من از تاب و آب با همينطور و ميکنه

 . ميچينه برنامه پاتختي و ازدواج مراسم براي و ميره پسرش
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 ينا توي وقتمون بيشتر معموال.  پاسارگاده از اش مزه بي خاطرات از يکي تعريف حال در خشايث

 . ميگذره کار همين به گروه

 ، هستن مرد حضار تمام که جاست اين جالب ي نکته.  ميدن گوش دقت با هم محترم حضار

 . دارن سال 70 باالي سني و ان هوازي همگي

 . داره نظر زير منو که ميشم متوجه.  ميرسم آرش به دوباره و ميکنم رد تک تک رو ها چهره

 به حسابي ام حلقه برق که طوري ، ميکنم مشت پام روي و ميارم بيرون جيبم توي از چپمو دست

 . بياد چشماش

 بهم رو رهدا وسطش انگشت توي که رنگي سفيد ي حلقه و مياره باال دستشو و ميزنه لبخندي اونم

 . ميده نشون

 اصلهبالف چون مياد خوششون هم از يواشکي که ميمونيم دبيرستاني هاي بچه مثله االن تا دو ما

 قطف اما ، ميکنه نگاه خشايث ظرف به من از تقليد به هم آرش و ميکنم خشايث متوجه حواسمو

 .... من از تبعيت جهت

 جاي به.  ميشه بلند جاش از ، استاده يه که ، انجمن اعضاي از يکي ، آذر فرهود ، موقع همين در

 . بده گوش فرهود صحبتاي به تا ميشينه اي گوشه هم خشايث.  ميره خشايث

 هک اين مخصوصا.  کرده آدما شبيه اندازه از بيش اونو که پوشيده مشکي کت يه بار اين فرهود

 . گرفتن خودشون به سفيد رنگ حد از زياد سفيدش موهاي

 جا ههم عکستونو که نيستين مشهوري خانوم همون شما:  ميگه و مياره گوشم کنار سرشو آرش

 ؟ زدن

 . نميدم امضا هم غريبه آقايون به و بله:  ميگم و ميزنم لبخندي

 ؟ چيه شما موفقيت رمز بپرسم ميتونم-

 . ميپرسين بازنده يه از سوالو اين داريد شما ، متاسفم... ؟ موفقيت رمز-

 ؟ بگيد بيشتر بازنده ي درباره ميشه ؟ بازنده يه چرا-
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 زاييچي يه چرا که بفهمه نميتونه چرا که ندونه و.... باشه کرده فرار مغزش که موجودي يني ، بله-

 ... نميفهمه رو

 ؟ رفته کجا مغزش بازنده اين-

 تو هک بدونه نميخواد و ، ميکنه تبعيت آنيش احساسات از داره فقط االن و ، کرده فرار ، که گفتم-

 همين... ببينه رو ها لحظه اين ميخواد فقط ، داري برگشتن قصد کي و اومدي چرا و اومدي چجوري

! 

 .  ممتناقض احساسات از سرشار منم خود.  ميشه خيره نامعلومي ي نقطه به و ميکنه سکوت آرش

 خشايث که ميشم متوجه فقط.  خشايث حرفاي از نه و ميفهمم چيزي آذر فرهود حرفاي از نه

 حمتز خودم به حتي من و است بله جوابش که ميپرسه ويزارد کنوانسيون رئيس ي درباره سوالي

 . ميدم تکون مثبت عالمته به سرمو فقط و نميدم زدن حرف

 واليس اون جواب که ميدونم فقط ، چيه ويزارد کنوانسيون معني که نميفهمم حتي لحظه اون توي

 که ندارم کاري ديگه و مثبته ويزارد کنوانسيون ي درباره جا همه در و هميشه پرسيد خشايث که

 . چيه ويزراد کنوانسيون

 من و ميکنن ترک رو جمع و ميکنن خداحافظي تک تک محترم حضار ، جلسه شدن تموم از بعد

 الشچ به توانايي لحظه اين تو چون ، نيست فردين از خبري پاياني لحظات اين تو که خوشحالم

 . ندارم شو گانه بچه پيشنهاد و پسر اون ي درباره مغزم کشيدن

 دعق به رو زوج تا دو ميخواد که کسي مثل خشايث.  ميشيم بلند خداحافظي براي هم آرش و من

 . ميندازه اي پدرانه نگاه ما به دربياره هم

 يا.  دز ميشه حدس تا دو.  نميده توضيحي هيچ خشايث.  نميشه بدل و رد ما بين خاصي ي کلمه

 آرش خوده ي عهده به رو مبهمات شرح که اين يا شده من ي گرخيده مغز متوجه اونم که اين

 . گذاشته

 ينا يکي ، دليل دو به.  ميايم پايين دونه دونه ها پله از.  ميشيم خارج ساختمون از آرش با همراه

 دليل و بشيم ظاهر شدن جيم از بعد که نمياد دومون هر نظر مد خاصي مقصد حاضر حاله در که

 دور هم از ساعت چند فقط تا دو شما ميگه که منطقي غير احساسات از تبعيت به که اين دوم
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 ، ميگذره اجنه دنياي به من اومدن از ساعت چند فقط و پيشين سال يه همون ي ادامه و بودين

 . ميايم پايين ها پله از آدم تا دو مثل پس

 جا براي جن يه مثل و کنه فراموش خودشو قبليه هويت سرعت به آرش نيست نيازي که اين اول

 . بشم دور گرفتم خو باهاش روز 01 که هويتي از نبايد هم من خود و بشه جيم شدن جا به

 سوال خيلي:  ميگه ، ميشيم رو پياده وارد و ميشيم رد ساختمون در از دو هر که حالي در ، آرش

 ... بدي جواب بهشون بايد که هست

 است شده آماده دانلود نگاه درسايت کتاب اين

www.negahdl.com 

 ؟ داري قبول....تو همچينين و-

 ؟ بپرسه سواالشو اول کي و... درسته-

 تو و ، مباش داشته جوابارو شنيدن آمادگي که نيستم مطمئن ، بپرسم سواالمو فعال نميخوام من-

 . ندارم سواالتو به دادن جواب توانايي فعال من چون کني صبر بايد هم

 ....ام هنرپيشه يه من باشي داشته اطالع اگه چون ، بريم استديو به بايد فعال:  ميدم ادامه

 . ميده تکون تاييد ي نشانه به سري و ميزنه لبخندي آرش

 شب.  ميکنم رو توجه نهايت رو پياده توي موجود ذرات به.  ميزنيم قدم هم ديگه ي لحظه چند

 کيفاشون گاهي و برميگردن که کارمندايي.  ماشينا بوق صداي.  آمدن و رفت در آدما هنوز و شده

 . ميگذره ما از و ميخوره ما به

 . استديو بري ميخواستي که کنم فکر:  ميگه آرش

 يه به ناال من.  بريم خونه به سر يه بايد ، بذارم خيابون توي مهمونمو نميتونم اما ، ميدونم ، بله-

 . ميزنم زنگ سرويس

 . ميارم بيرون جيبم از جيبيمو آيينه همزمان و
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 به ، مشتريا کار انداختن راه حال در دار مغازه.  ميکنيم توقف مارکتي سوپر يه جلوي آرش با همراه

 ويت از رو ها کاال ، ميکنه وزن رو ميوه هاي کيسه.  ميکنه وزن و ميپيچونه سبزي اي حرفه صورت

 .... مياره بيرون ها قفسه

 ... بفرماييد سرويس پاست-

 . داريم که موقعيتي همين براي ميخواستم يک ي درجه سرويس يه من ببخشيد ، سالم-

 . شد خواهد رسيدگي شما درخواست به ثانيه يک از کمتر در-

 !لعنتي بود شده ضبط صداش:  ميگم و ميندازم آرش به نگاهي

 . ميخنديم دو هر حرف اين با و

 ؟ چيه هستيم توش که موقعيتي از منظورت:  ميگه آرش

 وناا سيستم وارد تماس همين طريق از ما موقعيت ، ميگيرم تماس اونا با من وقتي ، ببين خب-

 ميفرستن ما براي سرويس يه ثانيه 05 عرض تو اونا و ، دقيق جغرافيايي عرض و طول يه ، ميشه

. 

.  نويمميش خيابون از رو بزرگ کابله يه از برق شدنه رد مثله صدايي که نکردم تموم مو جمله هنوز

 . برميگردونيم رومونو

 . معلقه هوا توي ، ماشينا باالي درست ، سفيد سرويس يه

 . نشد هم ثانيه 00 حتي:  ميگه آرش

 اج عقب صندليه رو و ميشيم سرويس وارد ميکنه تعجب عمل سرعت اين از اون که طور همين و

 . ميکنيم خوش

 .... آقا سيتي اسپرايت:  ميگم و ميديم سرويس جوون و چاق ي راننده به سالمي سرعت به

 نميدوني تو چون االن ما ، کني تعجب ميدم حق بهت:  ميگم گوشش کنار.  بهته تو هنوز آرش

 . ميکنيم استفاده سرويس اين از کجاست سيتي اسپرايت

 وارس همينجوري االنم همين چون.  باشيم بلد کارو اين کنم فکر ؟ نميکنيم پرواز چرا:  ميگه آرش

 . شديم پرنده چيزه اين..... چيز اين
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 از وت که ميمونه اين مث ، کنه جون ال موجوده تا دو به رو ما ميتونه ميگي تو که پروازي اما بله-

 ؟ ميشي منظورم متوجه ، بري پياده شمالو تا تهران

 . ميده تکون تاييد ي نشونه به سري آرش

 . ميندازم اش چهره به نگاهي

 ... ذره يه حتي ، نکردي تغيير اصال تو!  آرش هي-

 . کردي تغيير تاحدودي تو ولي:  ميگه و ميزنه لبخندي آرش

 ؟ تغييري چه-

 ! تر زيبا و تر جذاب-

 آرش دارهن خوبيت.  بشه معلوم دندونام کل که ميزنم پهني لبخند.  ميچرخونم ديگه طرف به سرمو

 . ببينه منو خرذوقيه اين

 ؟ مردي يعني ؟ نمردي وقت يه که تو ، سوال سه فقط:  ميگم و برميگردم

 ! نمردم که معلومه ؟ ميزني که حرفيه چه اين:  ميگه آرش

 به نهآيي توي از لحظه يه چاقمون ي راننده که ميشه باعث اين و ميگه بلند حرفشو اين يکم آرش

 . بشه خيره ما

 امميخو و مردم االن من که کردي فکر تو واقعا:  ميگه گوشم کنار آرش.  ميکشم راحت نفسه يه

 ؟ ببينم رو تو ها ماال باال اون به رفتن از قبل

 همين براي ، نبود بعيد اصال چون!  بله!  آرش بله:  ميگم و ميشم خيره آرش ي مسخره اخم به

 ؟ فهميدي.  اومدي مدت چه براي و چجور ، چرا که بدي توضيح نميخواستم

 تو ، کردي هم ديگه تغييره يه تو بگم که رفت يادم من پس:  ميگه و ميکشه هوفي آرش

 ....خيلي....خيلي

 ؟ نگفتم اول همون من مگه ، شدم ديوونه خيلي من بله-

 . اومدم مدت چه براي و چجور من بدوني بايد تو ولي-
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 ... نگو اصال کنه داغون مو روحيه ميتونه حرفت اگه ولي ، خودته ميل-

 اين بيام تونستم و شدم موقت مرگ يه دچاره من:  ميگه و ميشه خيره چشمام به قاطعيت با آرش

 . جا

 و ميشه متوقف محکم چاق ي راننده که طوري ، ميشه بلند ازم فحشت از فريادي اراده بي

 ؟ السا خانمِ شد چي:  ميگه و ميکنه نگاه ما به و برميگرده

 . دش صدا السا منو که ميکنم نگاه اي راننده به بيشتر تعجب با و ميگيرم دهنمو روي دست با

 . بيوفتيد راه شما ، نيست مشکلي ، آقا گرفتي اشتباه:  ميگه و ميکنه اخمي راننده به آرش

 . برو که بگم بهش نميتونم و شدم غرق بهت توي من اما.  ميکنه نگاه من به دوباره راننده

 ! آقا ديگه بيوفت راه ميگم:  ميگه دوباره آرش

 . ميوفته راه دوباره ترس از هم راننده

 ؟ کشتي خودتو تو! ؟ آرش کردي چيکار تو:  ميگم و ميکنم نگاه آرش به نگراني با

 ؟ کشتم خودمو گفتم من ؟ زدم حرفي همچي من واقعا:  ميگه آرش

 هنرمندان برج توي ازم که اي مجسمه عين.  ميشم خيره رو به رو به و ميشينم صاف جام سره

 . ساختن هوازي

 براي تمايلي اگه ، کنم راضي برگشتن براي رو تو که دارم وقت روز 0 فقط من:  ميده توضيح آرش

 ...و ميگردم بي راحتي به من صورت اين غير در ، باشي داشته برگشتن

 ؟ اومدي من خاطره به تو:  ميگم و ميشم خيره آرش به وزغ عين

 . ميزنه لبخند داره ديگه البته.  ميکنه نگاه بيرون به پنجره از و ميزنه پوزخندي آرش

 هم شوفکر اصال! ممنونم!  اومدي من خاطره به که ممنون:  ميگم خوشحالي با و ميگيرم آستينشو

 ! کردي سورپرايزم که ممنون!  نميکردم

 ضاف توي ديگه که من ولي.  ميشه خيره ما به آيينه توي از تعجب با ديگه بار چاقمون ي راننده

 . ميکنم سير
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 . ميکنم پرداخت سرويس ي کرايه براي تا 75 و ميشيم پياده سيروس از برج جلوي

 . ميکنم خرج خودم جيب از تو حضوره در که باريه آخرين و اولين اين:  ميگم آرش به رو

 هک بنفش و قرمز هاي حاشيه با هايي برج.  هاست برج و سيتي اسپرايت تماشاي محو آرش اما

 . ميدرخشن و ميکنن عوض رنگ مدام

.  ميشن جا به جا ها مسير روي سرعت به ها ترن و ميشن عوض سرعت به تبليغاتي هاي بنر

 زيرِ باد.  ميذارن جا به خودشون از رو رنگي طاليي هاي جرقه و ميشن جيم سرعت به جن هزاران

 برج داخل به اونو ، بيوفته پس تحير شدت از آرش که اين از قبل.  ميزنه دومون هر موهاي

 . ميکنه نگاه رو شهر آسانسور هي پنرج از آرش اما.  ميشيم آسانسور وارد و ميکشونم

 . نکنه درست مشکلي برات زيادي هيجان اميدوارم:  ميگم آرش به رو

 . کرده تغيير چيز همه اما اومدم تو دنياي به بار يه قبال من:  ميگه تحير همون با آرش

 هک چيزايي اون با ، ميشه محسوب اجنه شهر ترين مدرن جا اين ، متفاوته شهرِ يه اين ، درسته-

 من دنياي ي اجنه ترين گنده کله ميکنن زندگي شهر اين توي که جنايي.  ميکنه فرق ديدي تو

 . ميشن محسوب

 الفاصلهب و نميذارم جواب بي شيطنتشو.  ميزنه آميزي شيطنت لبخند و ميندازه من به نگاهي آرش

 ! کني نگاه زرد برج اون باالي بنر به کافيه مهمم چقدر من که نميکني باور اگه! هي:  ميگم

 بوليز هي من بنر اين توي.  ميکنم کننده برنزه ژل تبليغ بنر متوجه رو آرش نگاهه ، انگشت با و

 . زدم صورتم به کننده برنزه ژل و پوشيذم زرد کراوات يه و سفيد

 . ميشه سرازير چشماش از اشک که ميخنده قدر اون.  خنده زير ميزنه هرهر آرش

 زا فراري ي ديوونه تا دو عين تا دو ما و ميشه متوقف باالخره آسانسور.  ميوفتم خنده به منم

 اب خودشو و ميخنده هم هنوز آرش ، حرکتيم در راهرو توي که طور همين.  ميايم بيرون آسانسور

 اتاقشون از اجنه االن ميترسم.  کردده پر رو جا همه مون خنده صداي.  ميزنه باد پالتوش ي لبه

 . بگن بهمون چيزي يه و بريزن بيرون

 . چشماشه توي اشک هنوز ولي ميکشه ته باالخره آرش ي خنده

 ؟ تبليغاتي تو يا بازيگري يه تو:  ميگه من به خطاب
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:  ميگم ، ميکنم باز ، آرشه همراه آخر ي شماره 7 همانا که رمز کردن وارد با رو واحد در که حالي در

 اگه هم ناال و ميکنم فعاليت هم تبليغات ي زمينه در العاده فوق جذابيت دليل به که بازيگرم يه من

 . ميکنم دعوت منزلم به رو تو بدي افتخار

 مشغول خونه ديوار و در ديدن به کنجکاوش نگاه با هم باز آرش.  ميشم خونه وارد آرش سر پشت

 . ميشه

 . شهب جنسشون متوجه تا ميکشه دست وسايل به کنجکاوي با آرش.  ميوفتم راه به باهاش همراه

 . کنم اويزونش تا بده پالتوتو:  ميگم آرش به رو

 . بياره در پالتوشو تا ميکنم کمک آرش به

 من بزرگ متري 0 عکس جلوي آرش که ميشم متوجه سالن به برگشتن از بعد.  ميرم اتاق به

 .کشيدم صورتم روي تا رو مشکي دار لبه کاله يه عکس اين توي.  شده خيره بهش و ايستاده

 با يگهد دنياي به که سخته برات ميدونم ، اومدي خوش من دنياي به:  ميگم و ايستم مي آرش کنار

 عجبت برات خيلي ما تمدن با تو برخورد که ميدونم هم اينو و ، بياي کنار ديگه موجوداته سري يه

 . آوره

 قطف و شدم مغزي بي دچار االن منم!  اني بگي چيزي نميخواد:  ميگه و مينداره من به نگاهي آرش

 راچ که بمونه يادم ميخوام فقط ، اومدم کجا از که نکنم فکر اين به و باشم لحظه توي ميخوام

 ....اومدم

 ؟ اومدين چرا که بپرسم ميتونم خب-

 . نميدم جواب سوال يه به دوبار من-

 ؟ بگي ديگه باره يه ميشه..... نمياد يادم که من اما ؟ دادي جواب سوال اين به بار يه واقعا تو جدا-

 تا حافظه به کلمه به کلمه منو حرفاي و باشي باهوش که بگيري ياد بايد تو.... ، نه که البته-

 ؟ فهميدي ، بسپاري

 . فهميدم ، بله-

 . مياد در صدا به جيبيم آيينه موقع همين در
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 . ينمميب اش مسخره صورتي عينک اون با رو بيژن ي چهره و ميگيرم صورتم جلوي بار از رو آيينه

 . توئيم منتظر که ساعته نيم االن ما! آني سالم-

 سالم:  گممي و ميزنم لبخندي.  ميکنه نگاه آيينه ي صفحه به و ايسته مي کنارم کنجکاوي با آرش

 . بيام و بذارم تنها اونو نميتونم که دارم مهمون به من اما!  بيژن

 اين ما ، بياري خودت با مهمونتو ميتوني خب:  ميگه و ميزنه لبخندي ، آرشه ديدنه به قادر که بيژن

 .بشم آشنا هم تيپ خوش مهمون اين با که مشتاقم هم خيلي و!  منتظريم جا

 . ميزنه لبخندي اونم.  ميندازم آرش به نگاهي

 ! باشين منتظرمون.  ميرسيم زودي به ما پس:  ميگم بيژن به

 !تر سريع ميکنم خواهش ولي ، اکي-

 آرش به رو و ميارم بيرون هال توي ميز کشوي توي از رنگمو طاليي سيروس بطري سرعت به

 . برم ژاپن به فيلمبرداري از بعد بالفاصله بايد من چون! آرش سريعتر:  ميگم

 ونبير کمد زير از رو رنگي نخودي بزرگه کيف.  ميکنه نگاه من به و ايسته مي حرکت بي آرش

 . ميريزم توش رو کمد توي کرماي و پول کارتاي تمام و ميارم

 . ميرم اتاق طرف به سرعت به

 ؟ جا اين بياري کيفو اون ميشه آرش-

 و رمميا بيرون ديواري کمد توي از سرعت به.  ميشه اتاق وارد من سر پشت و برميداره کيفو آرش

 . ميريزم کيف توي

 ؟ ژاپن بري قراره چرا..... تر آروم کم يه ميشه:  ميگه و ايسته مي کمد کنار آرش

 دارن شرکتام!  شرکتام:  ميگم ، ميچپونم کيف توي رو رنگي زرد بلند پالتوي که حالي در

 رس از سره يه مجبورم و ؟ شدي متوجه.  بدم نجاتشون ميتونم فردا تا من و ميشن ورشکست

 . برم ايستگاه به فيلمبرداري

 . ميشينه تختم ي لبه و ميوفته پس آرش

 . بياي من با بايد هم تو ، کني بق نميخواد:  ميگم و ميکنم مکث اي لحظه
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 و دمش پرت کودکيم روياهاي توي که ميکنم احساس االن من:  ميگه و ميندازه من به نگاهي آرش

 . نميفهمم رو چيزا از خيلي دليل

 هب بخار تانکر توي:  ميگم ، ميذارم کنارش و برميدارم لباسي چوب روي از پالتوشو که حالي در

 تا شو بلند تر سريع ، داره وجود عجيب دنياي اين دادن توضيح براي فرصت کافي ي اندازه

 . برسونيم استديو به خودمونو

 ، ببرم طرفش به دستمو که اين از قبل رو کيفم و ميندازه دستش روي پالتوشو و ميشه بلند آرش

 . براقه مشکي رنگ به تماما برج ديواراي.  ميريم برج پارکينگ به هم با.  برميداره

 ؟ خلوته اينقدر جا اين چرا:  ميگه آرش.  حاکمه ها راهرو توي سردي سکوت

 ، يشنم جيم اکثرا اونا ، ببيني نزديک از رو جني زياد نميتوني جا اين.  هاشونن خونه تو همه خب-

 . ميزنن پرسه توش ولگرد جناي و خلوتن اکثرا هم خيابونا حتي همين براي

 . ميشيم پارکينگ وارد سرعت به و ميکنه سکوت آرش

 ! نيست ماشين از خبري که جا اين:  ميگه آرش

 اين دوم ، نداريم ماشين اسم به چيزي اينجا ما که اين اول!  مهربون آقاي:  ميگم و ميزنم لبخندي

 . داريممي نگه ها بطري اين توي اونو و نميذاريم پارکينگ توي معموال مونو نقليه ي وسيله ما که

 .ميارم بيرون مانتوم جيب توي از رو سيروسم شفاف بطري همزمان و

 ؟ پيته اين توي ماشينت:  ميگه و خنده زير ميزنه دوباره آرش

 .... ريزه چه نبين فلفل ثانيا ، سيروس و نه ماشين گفتم!  هر هر هر-

 ويت و ميکنم جاري پارکينگ کف رو خوشگلم طاليي سيروس و ميکنم باز رو بطري در همزمان و

 . ميشه ظاهر هاش پنجره و در با رنگ طاليي ي توده يه ثانيه چند

 و يگيرمم آرش دست از کيفو و ميکنم باز سيروسو عقب در.  ميکنه نگاه سيروس به تعجب با آرش

 . سيروس توي ميکنم پرت

:  يگهم و ميکشه نقليه ي وسيله درونيه اجزاي روي دستشو.  ميشه سيروس وارد باز دهان با آرش

 ! فراريه مثله قطعاتش
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 . شده کپي فراري از سيروس اين چون ، درسته-

 ؟ جدا-

 . ماست هنريه سرقته هزاران از يکي فقط اين و بله-

 . جلوته هميشه مثل مسير.  ميوفتم راه به مسير توي و ميشم خارج پارکينگ از

 . ميشه خيره شهر ي منظره به و ميکشه پايين رو پنجره آرش

 ؟ چيه شهرمون راجبه نظرت:  ميگم بهش خطاب

 ! بيسته بيست-

 ؟ ميدي نمره چيز همه به من مثله هم تو ، ببينم-

 ؟ من ؟ کي-

 ي نمره لباس اون به يا هيفدهه دختر اون ي قيافه ميگم مثال ، ميدم نمره چيز همه به منم ، آره-

 . ميدم 01

 که ميدونمن و نميدم نمره چيزي هيچ به من!  بيسته بيسته شهرتون گفتم فقط من! نه:  ميگه آرش

 . داري کار اين از اي انگيزه چه تو

 . ندارم خاصي ي انگيزه من خب-

 ! باالست سقفت به اعتماد فقط آره-

 ي ظرهمن يه به حواسش ظاهرا و ميزنه شيطاني لبخند يه فقط اون اما.  ميکنم نگاه آرش به اخم به

 . شده پرت ديگه

 ! بدي سکته منو که برگشتي انگار ، آرش هي-

 آني؟ نيستي تو اون ، ببينم کن صب:  ميگه و مياره باال دستشو آرش

 با مه گذشته شب! پاليشر عطر تبليغاتي بنر هم باز.  ميکنم نگاه شده خيره آرش که جهتي به

 . شديم رد نقطه همين از درست ، فردين
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 دنب بهتر چيز يه قرمز مانتوي اون بجاي که کردم اصرار خيلي من ، زشتيه بنر واقعا!  آرش بله-

 . نکردن قبول اونا ولي بپوشم

 . نيست من حرفاي متوجه اصال انگار و کرده سکوت آرش

 يه که تهکيفي با قدر اون بنر.  ميرسه مشام به عطر بوي.  ميشم خيره بنر به و ميکنم سکوت منم

 .... بگيره آرش دل توي منو جاي تا اومده پيکر غول آني يه که ميکنم احساس لحظه

 . باشي کرده صعود اينقدر سال يه عرض توي که نميشه باورم:  ميگه آرش

 ... سابقه بي سقوط يه.  سقوطم يه از سرشار من ، صعود ميگه اين به آرش.....هه

 . ميکنم پلي رو ماليمي کالم بي آهنگ و ميکشم عميقي نفس

 . ميره فکر توي من مثل هم آرش

 . سالشه 00 آرش و دارم سال 00 االن من.  گذشته سال يک واقعا که ميکنم باور دارم حاال

 شديد سقوط گرفتار ، عشق ي عارضه به شدن دچار سبب به من اما.  کردم صعور من اون نظر از

 . سخته خيلي توضيحش و شدم

 من به کي اون که نفهميدم حتي من که افتاديم دور هم از حالي در آرش و من.  گذشت سال يه

 کار در اي عالقه اصال شايد.  شد سفيد ي حلقه يه اون با زندگي از من سهم و شد مند عالقه

 . برگشته اون حاال.  باشه فريب و دروغ بازم اش همه اينا.  نباشه

 . کنم گذشته خاطرات مرور به شروع دوباره ماجرا کجاي از که نميدونم من حاال و

 . کنم فکر درست نميتونم من که اين همه از تر بد و.... پاتيه قاطي چيز همه عجيبي طرز به که االن

 . ميکنم حس آرشو نگاه

 . برميگردي نرمال حالت به داري که کنم فک:  ميگه اون

 ؟ برگشتي چرا تو:  ميپرسم و ميشم خيره اش چهره به اي لحظه.  ميارم باال سرمو

 . شاکي يکم شايد حتي ، جديه کامال لحنم

 . ميپرسي من از سوالو اين داري که باريه سومين اين:  ميگه و ميخنده اون
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 اين هالبت.  ميشينم رو پياده ي لبه و ميشم خارج سرويس از.  ندارم هم زدن لبخند تواناييه اصال

 . نذاشته پا روش جني هيچ حاال تا ميبندم سرط و است لبه جور يه فقط

 . ميکنيم نگاه مسير طرف اون هاي برج به هم وبا ميشينه کنارم اونم

 راضي منو نتونست ات صادقانه ي نامه اون حتي و.  يهويي خيلي... آني رفتي يهويي تو: ميگه اون

 ميمونم روز 0 فقط و اومدم جا اين به ميکنه کار شما سازمان براي که پزشک يه کمک به من.  کنه

 بيمارستان يه توي ، داشته نگه هنوز رو ساحل جسم سازمان ، ميگفت خشايث که طور اون. 

 . پرت جاي يه تو خصوصي

 نگنات توي رو تو که نيستم برادرت من.  برگردونم اجبار به رو تو نميخوام من ولي:  ميده ادامه اون

 النا تو که ميدونم و است العاده فوق زندگيه يه ميبينم االن که چيزي چون... آزادي تو ، بدم قرار

 که دمب توضيح برات فقط ، نکردي قبول برگشتنو اگه حتي که اومدم فقط من.... مشهوري خيلي

 دادم انجام که کارايي خاطر به و بدم ازدواج پيشنهاد بهت که گرفتم تصميم روز چهار توي چرا

 . کنم خواهي عذر ازت

 هب تصميم روز چن توي چطور تو:  ميپرسم بعد و ميکنم مکث اي لحظه.  ميندازم آرش به نگاهي

 ؟ گرفتي جن يه با ازدواج

 و ميکردي خودخوري ذره ذره چجور تو که يادمه خوب خيلي من اما ، نمياد يادت رو روزا اون تو-

 هب رو تو چرا جن همه اون بين که ميپرسيدم خودم از.  بودي شده انگيزه بي ماموريت انجام براي

 شدي رونده خودت دنياي از تو که ميکردم درک ولي آدمم يه من که درسته ؟ فرستادن آدما دنياي

 . هاور تنش اندازه چه تا جديد دنياي يه به شدن وارد ميدونستم ، داشتم که اي تجربه خاطر به و

 ربط وت پيشنهاد به چطور من انگيزگي بي خب:  ميگم آرش به رو.  ميکنمم فکر گذشته هاي روز به

 ؟ داره

 رو ها حلقه حتي.  بدم انجام رو کار اين که خواست من از خشايث:  ميگه و ميزنه لبخندي آرش

 ، خودت دنياي توي هم با قبلش ما که باشي داشته ياد به خوب کنم فکر البته.  خريد خودش

 ! بيمارستان توي ، کردي کمک من به تو و داشتيم مالقات

 ... خب-
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 ، باشي شده عشق ي عارضه دچار هم تو که زدم حدس فقط من اون بر عالوه:  ميده ادامه اون

 . بود معلوم کامال وجناتت از چون

 !جان آرش: ميگم و ميکنم نازک چشمي پشت

 ؟ بله-

 ؟ پايين کنم پرتت معلق مسيراي اين از داري دوست خيلي-

 .... عاشقانه سقوط يه ، نه که چرا-

:  يگمم و ميکنم قطعش فورا بيژن اسم ديدن با.  ميشه بلند جيبيم آيينه صداي موقع همين در

 . ميرسه حسابمو کارگردان وگرنه... کن عجله ميکنم خواهش

 ور تو حساب ميخواد صورتي عينک اون:  ميگه اون ، ميشيم ماشين وارد سرعتي که طور همين

 ؟ برسه

 !ببينيش نزديک از بذار حاال! هه-

 اون.  گفت چيزي بهش نبايد رو ميپوشه صورتي عينکه و لباس که پسري:  ميگه حالتي با آرش

 . نداره دادن دست از براي چيزي ديگه

 . ميخنديم دو هر

 ودنب من اومدن منتظر صحنه پشت تمام که ميرسه نظر به.  ميشيم استديو وارد بعد اي دقيقه

 ناي مدام صحنه هاي منشي و معلقن هوا توي دوربينا.  است آماده فيلمبرداري براي چيز همه چون

 . پروازن در ور اون و

 . مياد طرفمون به فورا بيژن همکار ، سينا

 عيس اما اس زده بهت کمي آرش.  ميکنم سالم سينا به لبخند با و ميندازم آرش دست دور دستمو

 ميگم بريکت:  ميگه و ميزنه مرموزي لبخند سينا.  ميکنه سالم اونم و کنه حفظ خونسرديشو ميکنه

 .... آني

! آني! يآن:  ميگه و مياد طرفمون به پريشونش بلند موهاي با بيژن که نشده تموم سينا حرف هنوز

 ! شد سبز علف ما پاي زير! بد دختر کجايي!  آني
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 . شد دير که متاسفم ، بيژن سالم-

 دواجاز به تصميم زود خيلي! آني ميگم تبريک.... ال ال او:  ميگه و ميزنه لبخندي آرش به بيژن

 . ميدن ترجيح بودنو سينگل تو همسن بازيگراي ، گرفتي

 شما هک جووني بازيگراي اون البته:  ميگه و ميگيره تر محکم دستمو برخورده بهش کمي که آرش

 . روياهاشونن مرد منتظر ميزنيد حرف ازش

 هم دختر يه روياهاي مرد که بدون ولي ، روياها مرد آقاي درسته:  ميگه و ميزنه لبخندي بيژن

 . بشه پيشرفتش مانع ميتونه

 آله ايده ردم يه مهم.  است بهونه پيشرفت مانع:  ميگم دربگيره بينشون جدي بحثي که اين از قبل

 دودح بايد من ، بيژن ضمن در ، نشدن کردنش پيدا به قادر هنوز من صنف هم جوون بازيگراي که

 اي ديگه وقت به منو به گويي تبريک خواهشا پس.  برسونم پرواز به خودمو ديگه ساعت يه

 . کن موکول

 .گريم سراغ برو تر سريع لطفا!  آني البته:  ميگه بيژن

 ونا برداري فيلم شدن تموم تا ميتوني که دارم اتاق يه جا اين من ، عزيزم:  ميگم آرش به خطاب

 . کني استراحت جا

 در رو لوس پسراي اداي ، درميارم رو لوس دختراي اداي دارم که من مثل و ميزنه لبخندي آرش

 . دارم ايمان تواناييات به من!  بدرخشي هميشه مثل اميدوارم ، عزيزم باشه:  ميگه و مياره

 . خنده زير ميزنيم هر هر رو هر و ميريم اتاقم طرف به

 . ميکنه نگاه جا همه به تعجب با دوباره و ميشينه رنگ شيري ي کاناپه روي آرش

 . آرايشيه وسايل و لب رژ از پوشيده آرايش ميز.  داره لوسي و دخترونه دکوراسيون اتاق

 ! منه سليقه اينا نکني فکر وقت يه!  آرش هي:  ميگم آرش به خطاب

 . نداري ها سليقه اين از تو که ميدونم ، بله:  ميگه و ميخنده اون

 انهبچگ و لوس اتاق اين که اينه منظورم:  ميگم ، ميپوشم رو رنگي اناري آب پالتوي که حالي در

 ....فعال.  ام وقاري با و شخصيت با دختر من ، نيست من ي سليقه
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 . ميکنم ترک رو اتاق و

 اين که منتظرم فقط.  برگشته االن آرش که نميکنم باور اصال ، گروه طرف به رفتن مرقع

 رفح و بزنيم حرف قدر اون.  بزنيم حرف هم با دوباره و پيشش برگردم و بشه تموم فيلمبرداري

 . بشه منفجر هردومون مغز که بزنيم

 از رت انرژي پر سکانس تا دو اين تو بيژن ي عقيده به.  ميکنيم ضبط رو سکانس تا دو فقط

 هب:  ميگه و شده متوجه هم آکام همون يا بهرام.  بودم تر شاد هميشه از واقعا!  بله.  بودم هميشه

 نجات رو Any مارک بتوني که ميشه باعث بلکه نميشه پيشرفتت مانع تنها نه تو نامزد من نظر

 . بدي

 ورودي راهروي توي آرش.  ميکنم خداحافظي ها بچه از فيلمبرداري شدن تموم از بعد بالفاصله

 . زده هم آميز شيطنت لبخند يه.  ميکنه نگاه من به سينه به دست و ايستاده

 ... ميپره ديگه ربع يه تا پرواز ، آرش ميکنم خواهش:  ميگم و ميرم طرفش به سرعت به

 . ميوفتيم راه به و ميشيم سيروس سوار دوباره

 !مشهوريا واقعا:  ميگه من به رو آرش

 ؟ نبري کار به رو لعنتي ي کلمه اون ديگه ميشه!  جان آرش-

 ؟ چرا-

 که است مفقوده هاي قلب توي من بازيه و من ي چهره اين.  نيستم مشهور من حقيقتا چون-

 . مشهوره

 !آني ميکنم تحسينت... جالبه واقعا-

 ؟ شدي تانکر سوار حاال تا راستي ، ممنون-

 ؟ هواپيماست:  ميگه و ميکنه مکث اي لحظه آرش

 . قطاره شبيه هم کمي البته شماست هواپيماي همون ، بلي-

 رگمسرد من مثل اصال تو اما ، شدي آدما دنياي وارد من مثله بار يه هم تو ، آني کن صبر لحظه يه-

 ... چيه قطار با هواپيما فرق ميدوني قشنگ االن تو تازه ، نبودي
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.  نميبينيد رو ام دنياي شما و ميبينيم رو شما دنياي ما که اينه دليلش ، چيه ميدوني:  ميگم و ميخندم

 گيزند جزئيات با طريق اين از و داشتم آدما شما کتاباي ي مطالعه به زيادي ي عالقه من طرفي از

 ؟ فهميدي خودتونو دنياي تو من بودن ريلکس دليل حاال.  بودم شده آشنا شما دنياي تو

 و يارمم بيرون چمدونمو.  ميرسيم ايستگاه به باالخره.  ميده تکون تاييد ي نشونه به سري آرش

 . بطريش توي برميگردونم رو سيروس

 ؟ بريم کجا بايد حاال:  ميگه آرش

 .... هماهنگي سمت بريم بايد-

 ايه شيشه اتاق طرف به.  آمدن و رفت در ايستگاه عظيم ي محوطه توي اجنه هزار هزاران

 سرش مياد نظر به که آبزي دختر يه به رو.  ميريم داره قرار سالن وسط درست که هماهنگي

 . دارم.... آنيا اسم به شده رزرو بليط يه!  من دوست:  ميگم شلوغه حسابي

 لطفا شناساييتون کارت:  ميگه دختره

 يادم خودش به اون.  ميزنم آرش به چشمکي شناساييمه کارت بررسي حال در دختر که طور همين

 ؟ باشم داشته بليط بايد منم که نميکني فکر ، ببينم:  ميگه و

 . ميکنم حلش االن نباش نگران-

 ! آنيا خانوم سالم:  ميگه و ميندازه من به نگاهي دختره

 ؟ شده رزرو برامون اي کوپه چه بپرسم ميتونم ، عزيزم سالم:  ميگم و ميزنم لبخندي

 3 بلوک توي ، 0 ي درجه ي کوپه يه:  ميگه و ميندازه آيينه ي صفحه به نگاهي دختره

 با يقبل بليط بدون هم رو يک ي درجه و العاده فوق خيلي دوست يه ميتونم من نظرت به ، عزيزم-

 .....متاسفانه چون ؟ کنم همراه خودم

 السا خانوم نداره اشکالي اصال:  ميگه خوشحالي با و ميگيره ازم رو جمله شدن تموم فرصت دختره

 ... افتخاره ما براي..... آنيا يني.....

 . کنه راهنمايي کوپه تا مو ويژه مهمون و من تا ميگيره تماس همکاراش از يکي با همزمان و

 . ميده قرار ها صندلي زير رو چمدون آرش.  ميکشم راحتي نفس کوپه به شدن وارد با
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 ميترسم خيلي من:  ميگم و ميشينم کنارش منم.  ميشه خيره بيرون به و ميشينه پنجره کنار اون

 ! آرش

 ؟ چي از:  ميپرسه و ميندازه بهم نگاهي

 ! نيست تو از خبري که ببينم و بپرم خواب از يهويي که اين از-

 امالک ، مشترکيه احساس... رويام و خواب تو که ميکنم احساس منم:  ميگه و ميزنه لبخندي آرش

 . ميکنم درکت

 بعد که بگو برام ، بپريم خواب از که اين از قبل لطفا پس ، داري حسو اين هم تو که خوبه خيلي-

 ؟ کردي چيکار اون از بعد تو و افتاد اتفاقي چه کويت به رفتنتون از

 دش باعث فقط.  نبود نتيجه بي هم زياد ما سفر.  برگشتيم تو رفتن از بعد روز 3 درست ما خب-

 . کنه حذف آدماش از همايونو ، غالم که

 ؟ کشت اونو يعني-

 . ميکرد مراقبت ما از خشايث که بوديم شانس خوش خيلي ، ما اومدنه از بعد درست ، بله-

 ؟ شد چي بعد خب... درسته ، درسته-

 تا 0 تونست شما سازمان ظاهرا ، ميگفت اينطور خشايث يعني ، کرد ما به زيادي کمک همايون-

 .... کنه شناسايي رو ها شاخه سر از

 هنوز ظاهرا ولي ، خوندم ها سرشاخه اين کردن پيدا ي درباره چيزايي من بله!... جالب چه-

 ... ثروتمندن و نفوذي ي اجنه از اونا چون ، نکردن دستگير تعداديشونو

 براي کافي مدرک هنوز اون بر عالوه:  ميگه و ميده تکون تاييد ي نشونه به سري آرش

 . گفت خشايث هم رو اين.  ندارن دستگيريشون

 ؟ کردي چيکار خودت ، ميپرسم بعد اي لحظه.  ميکشم آهي

 داشت دوست خيلي پدرم.  حرفا جور اين از و شبکه امنيت.  ميکردم کار خودم ي رشته تو منم-

 . کنم کار شرکتش توي که

 ؟ نميکني کار پدرت براي چرا خب.  باشي موفق-
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.  دارم دوست بيشتر خودمو شغل من تازه ، داره خوبي کارمنداي اون:  ميگه و ميزنه لبخندي آرش

 . کنم کار کسي براي ندارم دوست

 ... طلبي راحت بيشتر-

 هم يشههم.. ميکنم تفريح وقتمو بيشتر من..  نيست ميکني فکر هم طوري اين.  نداره ربطي نه-

 . دارم هم خودمو آمده در طرفي از.  ميکنم سفر دوستام با.  ميرم باشگاه.  نيستم خونه

 ردوا خودمو زور به سال يه اين توي منم:  ميگم و ميکنم تعجب زندگيش سبک اين از لحظه يه

 . ميکنم تدريس ادبيات ساعت دو اي هفته و کردم آموزشي سيستم

 ؟ کردي آموزشي سيستم وارد خودتو زور به که چيه منظورت:  ميگه آرش

 ينا سر بذاره منو که خواستم خشايث از ولي.  نياوردم استادي براي کافي ي نمره اصال من خب-

 . کار

 ... ديگه بازي پارتي:  ميگه آرش

 ؟ کني وجدان عذاب دچار منو ميخواي-

 ؟ چي براي ، نه:  ميگه و ميکنه تعجب آرش

 . يادب حساب به خالف کار برام بازي پارتي که حرفاست اين از تر پرت زندگيم اوضاع من ، ببين-

 ؟ چشه مگه تو اوضاع ؟ چيه منظورت-

 براي که اين يا.  گذاشتم آدما دنياي به پا و شدم ادم يه به تبديل بار يه من که همين خب-

 اسم به چيزي ، ميکنم احساس که مدتيه يه راستش.  رفتنه دنيا تهه تا خودش ميکنم کار خشايث

 . نمونده برام وجدان

 . ميندازم بهش نگاهي.  ميکنه سکوت آرش

 ؟ آرش خوبه حالت-

 . ميکنه درد سرم هنوز اومدم که ديشب از: ميگه و ميگيره سرشو

 وير چاقي زي خاک دختر تصوير و ميدم فشار صندلي ي دسته روي کوچيک ي آيينه روي دستمو

 . ميشه ظاهر اش صفحه
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 ؟ اومده پيش مشکلي کوپه توي! آنيا خانوم سالم-

 ؟ بياريد برامون ميتونيد ، داريم احتياج سردرد داروي يه جا اين ما عزيزم ، من دوست سالم-

 . کنيد صبر لحظه چند فقط ، آنيا خانوم البته-

 . بريم جاها کلي ميخوام رسيديم وقتي ، کن استراحت کم يه:  ميگم و ميندازم آرش به نگاهي

 شرکت ينا سال يه همين تو واقعا تو آني:  ميپرسه بسته چشماي با و ميده تکيه صندلي به سرشو

 ؟ ساختي بزرگو

 ..خشايث کمک به البته ، آرش بله-

 و ساخت آرين با تو که ميگفت راست خشايث: ميپرسه لب زير.  ميشه خلسه وارد داره کم کم

 ؟ اي جانبه دو جاسوس يه و کردي پاخت

 گفته درست خشايث ، بله-

 . ميده آرين به فحشايي لب زير آرش

 باز رو هکوپ در.  ميشم ميکنه نگاه ما به لبخند با و ايستاده کوپه در پشت که هوازي دختري متوجه

 .  ميگيرم ازش رو سردرد شربت تشکر ضمن و ميکنم

 . ميکنم ثبت براش که ناقابل امضاي يه ي اضافه به

 يبرمم دهانش نزديک و ميريزم قاشق توي رو شربت.  رفته خواب به تقريبا که ميرم آرش طرف به

 اَ بگو:  ميگم و

 موقع همين در.  ميرسيم مقصد به ديگه ساعت نيم حدود.  استراحته حال در حاضر حال در آرش

 . مياد در صدا به جيبيم آيينه

 ي حهصف روي ميزنم فورا.  ميکنه بلند ام شونه روي از سرشو اي لحظه که ميندازم آرش به نگاهي

 . ميره خواب به دوباره برسه کامل هوشياري به که اين از قبل آرش و آيينه

 !سالم:  ميگم آروم خيلي و ميگيرم گوشم کنار رو آيينه
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 که ملزم خودشو که انگار بعد و ميکنه تعجب لحظه يه من لحن از ، فروش ارشد مدير ، اوستا

 جواب نميتونين که هستين جايي االن شما ، سالم:  ميگه آروم خيلي ، ميدونه کردن صحبت يواش

 ؟ بدين

 اوستا آقاي نپره خواب از اون ميخوام فقط ، خوابه که دارم مهمون يه:  ميگم و ميزنم لبخندي

 ؟ ندارين من براي جديدي خبر...

 ... آنيا خانم دارم بدي خبر متاسفانه:  ميگه و ميکنه مکث اي لحظه اوستا

 ....بگيد راحت لطفا-

 . نيدک فکر ها کلوچه و کيک به فعال ، کنيد بيرون سرتون از رو سازي صابون شرکت نجات فکر-

 ؟ چيه منظورتون-

 محصوالت اين براي بتونن هامون نمايندگي اگه حتي.  برگشتن شوينده مواد از محموله 055-

 . آوره سرسام فرستادنشون ي هزينه بازم ، کنن پيدا خريدار

 وناا مورد در ؟ چي ها کلوچه و کيک.  کنيد فکر بهشون که نيست نيازي اصال ، نيست مهم خب-

 ؟ نداريد اي ايده

 ي نامهبر يه ترتيب من:  ميگه بعد.  ميکنم فکر دارم من يعني اين و ميکنه مکث اي لحظه اوستا

 ايپيام برنامه بين مدام و ميچينن ميز روي رو هاتون کلوچه و کيک ، جا اون و دادم رو تلويزيوني

 ميزنم حدس من که طور اون ، شما ي برنامه چون مطمئنا حالت اين تو.  ميکنيم پخش رو تبليغاتي

 به فتهه آخر تا ها کلوچه و کيک که باشيم داشته اميد ميتونيم ، نداره بيننده مليون 355 از کمتر ،

 . برسه فروش

 يحل راه اونا براي شما ؟ اوستا آقاي چي فروش نمايندگي پس:  ميگم و ميندازم آرش به نگاهي

 ؟ ندارين

 به تنتونرف اميدوارم ولي!  آنيا خانوم خيلي:  ميگه و ميکنه رو جالبش مکثاي اون از يکي بازم اوستا

 . بده سامون و سر رو اوضاع کمي بتونه نمايندگي اون

 . ميگيرم تماس باهاتون دوباره هتل توي ، اوستا ممنون:  ميگم و ميکشم هوفي

 . مياد استقبالتون به ايستگاه توي هست راهنماتونم همانا که مترجمتون راستي بله بله-
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 فعال... ممنون-

 . باشيد موفق-

 تو.  ميشه ديده هستن هوايي مسير از تر پايين خيلي که تيره ابراي از آثاري ، کوپه ي پنجره از

 اين بر عالوه.  بدم نجات رو Any مارک سريعتر چه هر که اين.  نظرمه مد چيز يه فقط لحظه اين

 بختانهخوش.  برسونم پايان به هم رو دادم دقولشو در که فيلمي آدما دنياي به برگشتن از قبل بايد

 . کنم تموم روز دو توي اونو بيژن با العاده فوق همکاريه يه با ميتونم و آخره قسمتاي

 وير ميزنم بشه بلند صداش که اين از قبل.  مياد در صدا به جيبيم آيينه دوباره موقع همين در

 . ميپيچه گوشم توي پاني جيغ صداي.  گوشم کنار ميذارم و اش صفحه

 ؟ نسوخت من ناناسه لباي الک واسه دلت!!  عجقم رفتي گوري کودوم!!  ميکشم رو تو من آني-

 . تره داغون تو لباي الک از اوضام االن من ، عشقم نزني زر اينقدر ميشه:  ميگم آرومي به

 ؟ کجايي تو ؟ آني شده چي:  ميگه و مياره پايين من مثل صداشو.  ميکنه مکث اي لحظه پاني

 . فروش هاي نمايندگي سراغه ميرم دارم-

 ! شدي مارکت بيخيال کردم فک جدا؟-

 ولي ، شدم بيخيال خيلي مدتي يه واقعا ، پاني ميگي راست:  ميگم و ميرم فرو فکر به لحظه يه

 . ميرم زودي به من ، اومده پيش ويژه موقعيت يه االن

 ؟ کجا ؟ ميري:  ميگه و ميکشه خفيفي جيغ پاني

  . ميگيرم تماس باهات رسيدم که هتل به ، ميفهمي خودت زودي به ، پاني مفصله اش قضيه-

 ؟ ميشه چي من لباي الک پس ، آني کن صب-

 هب فقط.  ميدم انجام رو خواستي ازم که کاري و ميام سر يه حتما ، رفتنم از قبل باش مطمئن-

 . نکني قرمز مانتوي پوشيدن به مجبور منو دوباره که شرطي

 چه اقعاو تو ، شدم کنجکاو خيلي االن من ، آني چيزي يه فقط ، باشه ، باشه:  ميگه و ميخنده پاني

 ؟ داري سرت تو فکري

 !بزرگ ديوونگي يه ، دارم ذهنم توي بزرگ ديوونگي يه-
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 ؟ دلقکي يه عقايد رمان تاثير تحت هنوز تو ، آني کن صب: ميگه پاني

 تماس باهات دوباره هتل توي!  من دوست رسيديم مقصد به ديگه:  ميگم سوالش به اعتنا بي

 . ميگيرم

 . ميکنم قطع رو تماس بزنه اي ديگه حرف بتونه پاني که اين از قبل و

 . ميندازم آرش به نگاهي

 ... رسيديم-

 . ميکنه بسته و باز چشماشو بار چن و ميکنه بلند سرشو اون

 ؟ ژاپنيم االن واقعا:  ميگه من به رو آرش

 ؟ نميشه باورت ، آره:  ميگم و خنده زير ميزنم

 . نميره کتم تو اصال-

 . آدماست شهر باالي درست اجنه شهر:  ميگم ، ميشيم خارج کوپه از که طور همين

 رهدا وجود اجنه از خاص نژاد يه جا اين.  ميبيني خودت حاال:  ميدم ادامه.  ميندازه باال ابرويي آرش

 . ميکنن زندگي فشاني آتش هاي کوه تو که

 ؟ جدا-

 . خلوته جا اين چقدر راستي.. آره-

 اکثر و داشت مسافر تا 05 حدود فقط اومديم باهاش ما که بخاري تانکر.  خلوته واقعا ايستگاه

 . شده استفاده نخودفرنگي حمل براي تانکرا

 و دمميخن.  ميکنه نگاه پوشيدن سبز کاله و کت که نخودفرنگي حمل ماموراي به تعجب با آرش

 . ماست مال فرنگيا نخود بگن ميخوان:  ميگم

 ؟ کجاست ميگفتي که مترجمي اون:  ميگه و ميده تکون سري آرش

 . بشين جا اين فعال بيا.... مياد خودش گفت اوستا ، نميدونم-

 . ميشينيم صندلي روي و ميريم انتظار سالن طرف به هم با و
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 ؟ داره تو با نسبتي چه اوستا:  ميگه آرش

 Any محصوالت فروش ارشد مدير اون-

 ...توئه مال هم Any محصوالت و-

 ... بله-

 .... عجيبي واقعا تو:  ميگه و ميکنه فکر کمي و ميکنه نگاهم اي لحظه آرش

 ... ميدونم-

 . ميکنيم نگاه هوازيه يک ي برنامه پخش حال در که مانيتور به و نميگيم چيزي ديگه و

 . دح اين تا نه اما محبوبه برنامه اين ميدونستم.  ميشه ترجمه ژاپني زبون به همزمان برنامه

 و ادهايست دوربين جلوي ، بسته ارغواني کراوات و پوشيده زيتوني دار دنباله کت بار اين آذرتاش

 . ميگه چي که نميفهمم من خب ولي..  ميزنه حرف

 که ميخواد من از و ميذاره پيغام من براي مدام که روزيه چن مجري اين:  ميگم آرش به خطاب

 . کنم شرکت اش برنامه توي

 ... خارجيه اين:  ميگه آرش

 . ميشه ترجمه زبان 05 به همزمان و ميشه پخش مختلف مناطق توي برنامه اين ، نه-

 . ميده نشون واکنش ، عجيب اون نظر از اتفاقات به نسبت کمتر ديگه آرش

 ؟ ميکنه درد هنوز سرت ، آرش ببينم-

 ...مهربون مامان ، خوبم:  ميگه اون

 . فکرتم به فقط من-

 . ميزنه نيشخند اون

 . ندارم حرفي تو با ديگه من:  ميگم و ميکنم اخم

 . زدن کتکش خيابون توي روز اون که اس پسره همون مثل نگاهش.  ميشه خيره بهم آرش
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 . ميپرسه عجيب خيلي ي خاطره يه ياد منو نگاهت اين-

 ؟ اي خاطره چه:  ميپرسه نگاهش همون با اون

 دوستاش که بعد.  بودن زده کتکش دوستاش که ديدم رو پسره يه که بودم خيابون تو ديروز-

 ؟ بيداري: گفتم و جلو رفتم منم رفتن

 !خب-

 . مردم ترس از که کرد نگاهم جوري يه و کرد قاطي خودت مثل يهوي چرا نميدونم-

 ؟ شد چي بعد خب ، کرد غلط-

 ؟ تگف چي بهم اون ميدوني!... معروفم خيلي من ؟ نميشناسي منو تو يني گفتم منم ، هيچي-

 ؟ گفت چي-

 . رديک فرار تيمارستان از گف:  ميگم و ميندازم پايين سرمو ناراحتي با و ميکنم مکث اي لحظه

 . خنده زير ميزنه شدت به آرش

 ؟ خوشحالي االن تو:  ميگم ساختگي عصبانيتي با

 .... ميخنده تر محکم آرش

 وننش مفقوده هاي قلب فيلمبرداري سر رو آرش و من عکساي داره که ميشم مانيتور متوجه يهو

 . ميده

 !ببين رو جا اون!  آرش-

 به ارند که ميده نشون وجنات ولي ميگه چي نميفهمم که درسته.  ميشيم خيره ماننيتور به دو هر

 . ميگن تبريک من

 . ميره فرو فکر توي اي لحظه اون.  ميکنم نگاه آرش به نگراني با

 ؟ شد چي ديدي!  واي:  ميگم و ميپوشونم دستام با صورتمو

 !نکن ناراحت خودتو ، نشده چيزي حاال-
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 دونه دونه آشناها و دوستا ي همه ديگه االن.  ميکنن لقمه لقمه رو ما بروجا االن!  نميدوني تو-

 . شدم بدبخت! واي.  ميگيرن تماس

 ؟ هست چي ميگي که بروجي اين.  نکن فکر بهش-

 . ميکنن بدبختمون....شماست سايتاي همون-

 . داره وجود چيزا اين از هم شما دنياي توي نميدونستم:  ميگه و ميخنده دوباره اون

 . نامزدش و آنيا:  مينويسم مرورگر توي و ميارم بيرون جيبيمو آيينه

 . ميان باال سرعت به صفحات

 توناز شو ايده تونستيم و رسيد ما به شما از دير ها شبکه اين که درسته:  ميگم آرش به خطاب

 . شده گير همه و کرده رشد سرعت به من دنياي تو اما بگيريم

  ؟ ببينم گوشيتو لحظه يه ميشه:  ميگه و ميکنه نگاه آيينه به کنجکاوانه آرش

 . گوشي نه جيبيه آيينه اين ولي ، البته-

 . خودمونه هاي گوشي اصل برابر کپي وگرنه ، کردين عوض اسمشو فقط ، نيست مهم-

 واي:  ميگم مدام ناراحتي با.  ميشيم ها بروج وارد تک تک

 . افتادم خوب عکسه اين تو:  ميگه آرش

 .ميزنه لبخند خونسردي با داره که ميندازم بهش نگاهي

 . بخون نظراتو تر پايين برو:  ميگم

 ! ميذارن نظرم! ايول-

 .ها کامنت سراغ ميره خوشحالي با و

 : ميکنه خوندن به شروع آميزي شيطنت ي خنده با

 . باشه مبارکشون-

 . يافت نجات ترشيدگي از هم دختره اين باالخره:  گفته الميرا
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 . باشه مبارکش ، ميدوسم خيلي رو السا:  گفته ساناز

 . ميمونه تفلون مث آني:  گفته نگين

 ! شد حروم السا:  گفته امير چون ميکنه اخم آرش جا اين در

 . خنده زير ميزنم هر هر که منم حاال

 . بخون خودت ، نميخونم من رو يکي اين:  ميگه و ميزنه شيطاني لبخندي آرش

 !شرک خر=السا:  ميخونم لب زير.  ميکنم نگاه ميکنه اشاره که کامنتي به

 . ميشه جمع چشمام توي اشک کم کم و ميکنم کپ اي لحظه.  خنده زير ميزنه آرش

 چيزا اين و مشهوري جن يه تو ، نکن ناراحت خودتو ، نداره اشکالي:  ميگه و مياد خودش به اون

 . داره وجود چيزا اين هم آدما ما دنياي تو حتي..... مشهوره آدماي براي

 ديگه هم آرش.  گريه زير ميزنم دوباره ، کامنت اون آوردن ياد به با اما.  ميکنم پاک اشکامو

 . نميخنده

 مايچش.  ميرسه سر زيه گياه دختر يه که ، گرام مترجم همون يا راهنما باالخره.  ميگذره اي دقيقه

 . داره زيبايي و براق و درشت خيلي

 . ميکنيم سالم همديگه به

 . زدن زر به ميکنه شروع راه اول همين از دختره

 . باشين کرده ازدواج شما نميکردم فک جدا!  ديدم فيلماتونو ي همه من! آنيا خانوم! واي-

 . ميکشونيم خودمون با چمدونو ، آرش کمک به ، حوصلگي بي با

 با خيلي ماش.  ميکنه فرق خيلي قبليتون کاراي با مفقوده قلباي ولي:  ميگه رويايي حالتي با دختره

 . اين العاده فوق هنريه زوج يه واقعا آکام و شما.  ميکنين بازي احساس

 . ميشه پرت توهماتش به رويايي حالتي با ادامه در و

 . خاصيه حالته.  ميندازم آرش به نگاهي
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 هتل طرف به ، بنفش سيروس يه پشت چمدون انداختن ضمن و ميشيم خارج سالن از باالخره

 .ميکنيم حرکت

 . داره نظر زير آرشو و من آيينه توي از مدام و ميرونه سيروسو گيجمون مترجم

 ارک فشني آتش برجاي توي وقت تمام جمعيتش نصف ، بزرگيه شهر جا اين:  ميگه داره دختره

 . خلوتيه شهر ، ميکنن

 . ميده گوش دختره حرفاي به دقت با آرش

 ؟ ميريم کجا االن:  ميگم دختره به رو

 !هتل-

 ؟ چيه اسمتون شما من دوست-

 !پو:  ميگه و ميزنه لبخندي دختره

 ديمرسي ، کن صبر کم يه:  ميگه شده متوجه که آرش.  ميکنم احساس سرگيجه کمي سرم توي

 .کن استراحت هتل

 اب رنگي سياه بلند برج باز نيمه چشماي با و ميشم بيدار خواب از آرش صداي با بعد اي لحظه

 . ميشيم پياده سيروس از خماري و گيجي تو.  ميکنم ورانداز رو زرد هاي حاشيه

 وردبرخ ديوار و در به مدام نبود آرش اگه.  نميشم اتاق به رفتنمون پو هاي گو و گفت متوجه اصال

 . ميکردم

 . ميگيره درد گردنت ، خواب اينجا:  ميگه آرش.  ميندازم کاناپه روي خودمو اتاق توي

 ! ميخوابه بخواد که جا هر شرک خر:  ميگم و ميذارم صورتم روي دستمو

 . ميندازه روم رو پتويي و ميکشه پوفي آرش

 و ميارم شبيرون جيبم توي از.  ميکنه صدا دوباره.  ميشم خيالش بي.... مياد در صدا به جيبيم آيينه

 . ميکنم قطعش

 به رو نهآيي ، بياره جلو دستشو که اين از قبل.  بده جوابشو که مياد طرفم به آرش.  ميده صدا دوباره

 . ميشه تيکه هزار ميکنم پرت ديوار طرف
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 غولمش و ميشينه کناري ي کاناپه روي و ميکنه زمزمه لب زير رو ديوونه ي کلمه مثله چيزي آرش

 . ميشه ميز روي ي آيينه با کارکردن

 هر و ميزنه آتيش رو کيکا کثافت فروش مدير اون ، نميسيس.  ميخورم غوطه توهمات توي مدام

 . ميخنده من به هر

 . ميکشه لبم روي لبشو الک زور به و ميوفته جونم به پاني

 از دست ميگن و ميدن فحش بهم دخترا و ميچرخه گوشم توي گير پيغام صداي مدام ور اون از

 . بردار ما آکام سر

 !مردنه وقت حاال:  ميگه و ميشه وارد در از آرين

 !توئه ماموريت اين! بکش غالمو برو:  ميگه و مياد ديگه طرفي از خشايث

 يجلو از:  ميگه ريلکسي با و مياره بيرون دستم از رو حلقه و ميزنه صدام تاريکي توي از آرش

 !رزل ي دختره گمشو چشمام

 پيش برو و گمشو ما دنياي از:  ميگن بهم گرفتم امضا جاي به اما ميريزن کنار و گوشه از طرفدارام

 ! هرزه جن!  کثيف جن! آدما اون

 . شده من ي آشفته ذهن متوجه انگار.  ميکنه نگاهم ، چشمي زير آرش.  ميپرم خواب از اي لحظه

 . نبينه صورتمو تا ميزنم غلطي

 . ميشن رد کنارم از جنا.  ميزنم قدم سرد خيابوناي توي

 !شرک خر!  آهاي-

 ؟ کردي نگاه دماغت به آيينه تو حاال تا! هي-

 ؟ کردي فرار تيمارستان از-

 !کني کثيف خودت مث رو دخترا تموم که اين از قبل!  کن گم شهر اين از گورتو-

 . شده خيره بهم تعجب با و ايستاده سرم باالي.  ميام خودم به آرش واقعي صداي با بار اين
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 نهج يه که بود خبرا اين از کي پيش ساله چن تا وگرنه نميکنن باور جنا.  شده آخرالزمون ي دوره

 !؟ کنه کارا اين از هوازي

 ما يول ميذاشتن خودشون واسه کالس الکي و ميکردن کارو اين مدعا پر زياي گياه اون شايد حاال

 . که نداشتيم بازيا قرطي اين از هوازيا

 انگار نميزن برق ميکنم نگاه چشماش به وقتي.  برميداره چشمش از کذاييشو عينکه اون باالخره

 . سياهه مردمکه همش و نداره اي سفيدي هيچ

 ! بودي عالي!  آني بود عالي:  ميگه بيژن

 داره يسع اون با که شيطاني لبخندي با ، هوازيه و زي گياه ي رگه دو جنه يه که بيژن همکاره سينا

 سرش زيادي پسره اين:  ميگه و ميکنه اشاره بهرام به ببخشه روح مثال حالتشو بي ي چهره

 ! شولوغه

 کامآ اونو دختراش دوس از بعضي شدم متوجه:  ميگه و ميکشه بلندش موهاي توي دستي بيژن

 نيس؟ مسخره اين تو نظره به ، ميزنن صدا

 تو يوقت منم خوده.  ميبينن فيلما توي رو ما فقط اونا ، طبيعيه:  ميگم و ميندازم باال اي شونه

 . ميزنن صدا السا ، خيابونم

 هک مشخصه کامال.  داره نظر زيره رو بهرام ي مسخره حرکاته شيطانيش لبخنده با هنوز سينا

 اقعاو چون.  ميکنم حسودي بهرام به منم اوقات بعضي خب البته.  ميکنه حسودي بهرام به چقدر

 . نيست مهم سينا حسوديه زياد پس خوبه

 ؟ ميشي نزديک طرفدارات به حد چه تا چي؟ خودت:  ميگه بيژن

 ترجيها ، بدونن زندگيم و خودم از زياد خوام نمي نشده تموم فيلم تا فعال:  ميگم و ميکنم فکر کمي

 . بهتره بدونن مفقوده هاي قلب فيلم الساي منو

 . آنيام من بفهمن کن فکر درصد يک.  درسته همين هم مشخصا

 ترين زيبا و بهترين تو ، اينطور که:  ميگه و برميداره پاش جلوي ميزه روي از کاغذاشو بيژن

 افيهک امروز براي ، کني عوض لباساتو بري بهتره. کردم همکاري باهاش حاال تا که بودي بازيگري

. 
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 .نومميش ها اي صحنه پشت از نباشيد خسته چند پرو اتاقه به رفتن حينه در و ميزنم لبخندي

 ندازممي لباسي چوب روي و ميارم در رنگمو اي نقره خزه پالتوي بالفاصله. ميشم اتاق وارد باالخره

 کيلو وکيل و ميدارم بر گريم ميزه روي از رو رنگي سفيد دستماله و ميکنم پرت ميز روي کيفمو. 

 .ميکنم پاک صورتم روي از رو رنگ و لوسيون

 ؟ ميموني روز چند تا گفتي تو:  ميگم و ميبندم چشمامو

 ...روز 0-

 ؟ ميبري خودت با هم منو اون از بعد-

 ؟ ميپرسي سوالو اين چرا-

 منو گوب فقط:  ميگم ميشه سرازير چشمام کنار از اشک اي قطره که حالي در.  ميره باال کمي صدام

 ؟ ميبري لعنتي دنياي اين از

 !باش آروم...ميبرم که معلومه...آره-

 . ميگيرم سرمو دستام با

 . بزني حرف باهام اگه ميشم خوشحال ؟!  آني شده چي:  ميگه آرش

 !ام بدي دختر من آرش....من:  ميگم بسته چشماي همون با.  ميکشم باال دماغمو

 ! دنيايي دختر بهترين تو من نظر به! آني گفته کي-

 ! ميگن اينو اونا-

 ؟ کيا-

 . مياد خوشش آدم يه از که.  ميدونن هرزه دختر يه منو اونا! ... ديگه جناي-

 . ميکنم گريه و ميپوشونم دستام با صورتمو دوباره حرف اين با

 به.....بگه رو در رو و بياد بايد داره مشکل تو با کسي اگه! نکردي بدي کار تو:  ميگه آرش

 . نده اهميت چرندياتشون

 !شرک خر:  ميگم و گريه زير ميزنم دوباره اما ميگيرم آروم اي لحظه
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 ..... ميخنده آرش

 . ميکنم گريه هم ميخندم هم.  ميخندم گريه ميون منم

 ؟ شرکم خر شبيه من:  ميگم و ميندازم نگاهي آرش به

 همين من تازه.  نميشدي شناخته جهان زيباي دختر 05 جزء بودي شرک خر شبيه تو اگه! عزيزم-

 .شدي سال ي شايسته دختر ي جايزه دريافت نامزداي جزء هم تو که خوندم بروج يه توي االن

 ؟ ميگي راست:  ميگم و ميکشم باال دماغمو

 . ميکنن انتخاب رو شايسته دختر هم ديگه روز 7 درست....آؤه-

 . بدم جواب بهشون بايد من!  ميگيرن تماس من با دارن همه االن... آيينه اون...آرش-

 .رديک کوکتل به تبديل اونو تو عزيزم:  ميگه و ميندازه شده ذليل ي آيينه بقاياي به نگاهي آرش

 . بخرم شو ديگه يکي کافيه فقط ، نيست مهم-

 ؟ ندارن سيمکارت ها آيينه اين:  ميگه آرش

 .يبد بخري ازش رو آيينه ميخواي که شرکتي به تو شماره کافيه ، مهمه شون شماره فقط ، نه-

 ؟ چجوري:  ميگه و ميشه کنجکاو آرش

 . ميشينيم زمين روي ، هال وسط ميز پشت دو هر و ميشم بلند جام از

 وارد هم ما و بشي ، بخري رو آِينه ازش ميخواي که شرکتي بروج وارد بايد اول:  ميگم آرش به رو

 . داره شرکت اين رو ها آيينه بهترين چون ، ميشيم دي بي ان شرکت برج

 ... کني خريد اينترنتي ميخواي االن تو:  ميگه آرش

 . نداريم اينترنت اسم به چيزي جا اين ما که بگم بايد ولي بله-

 دجدي ي آيينه که حالي در ، من از بزرگي عکس.  ميکنيم کپ دو هر ، بروج اول ي صفحه ديدن با

 . ميکنه خودنمايي اول ي صفحه تو ، گرفتم گوشم کنار رو شرکت

 . ميزنه لبخندي آرش

 . ميپردازم توضيحات ي ادامه به و نميارم خودم روي به اصال
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 . قبليت ي آيينه نوع و فردي مشخصات و ميکنيم وارد رو شماره کادر اين تو حاال خب-

 ؟ چنده تو ي شماره:  ميگه آرش

-000*000*000 

 . ميکنه تعجب دوباره آرش

 اشهب داشته رند ي شماره يه بايد معروف موجود يه ، خريدمش مزايده يه تو:  ميگم و ميزنم لبخند

. 

 !بدي سفارش تو آيينه بايد جا اين کنم فک!  خب:  ميگه آرش

 . ميکنم انتخاب رو 095 پاراديز من و درسته-

 ؟ ايه گوشي مدل چه اين:  ميگه اون

 ! اس آيينه ، نيست گوشي اين ، بگم بار چن-

 باشه باشه:  ميگه و ميخنده اون

 يشويک داشتم دوست که بود وقت خيلي ، صورتيه رنگ با سه ي درجه ي آيينه يه اين راستش-

 . بخرم

 من ي گانه بچه ي سليقه به ، شيطانيش لبخند با و ميده تکون تاسف ي نشانه به سري آرش

 ... ميخنده

 . ... ميکنيم واريز پولشو هم جا اين و تحويل محل آدرس جا اين:  ميدم ادامه

 !بيارنش تا ميمونيم منتظر:  ميگم قسمت آخرين کردن کامل با

 که هم بار يک براي بايد جديد عصر انساسن:  ميگه و ميده تکون تاييد ي نشانه به سري آرش

 ... ببينه رو شما دنياي شده

 تو و ميکني زدايي آرمان و سکوالريزه و منو:  ميگم خودش لحت با عريضه نبودن خالي جهت

 هاي داستان پاراسمپاتيک شخصيتاي هاي متود به تبديل منو فکر مشروعيت هاي حاله چهارچوب

 ! ميکني شصت ي دهه ي پسندانه عوام و مدرن پست
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 !جان-

 . ميخنديم دو هر

 ! ميشي مزه با چقدر ميکني تعجب وقتي نميدونم آرش-

 . ميده هنجاري نا صداي ميز روي ي آيينه موقع همين در

!  ياآن خانوم سالم:  ميگه هتله ي خدمه از که اي هوازي دختر تصوير و ميکشم صفحه روي دستي

 ؟ بياريم براتون رو شامتون داريد ميل ، شامه وقت

 . ميکنيد لطف!  عزيزم بله:  ميگم دختره به رو.  ميکنه تاييد اون.  ميندازم آرش به نگاهي

 . ميشه محو تصوير بالفاصله و

 ؟ شد خوب سرت:  ميگه من به رو آرش

 . ميشه خوب خيلي حالم ، نيستم شرک خر مثل که مطمئنم وقتي...آره-

 .... ميخنديم دو هر دوباره و

 . شده ريخته زرشک روش که داريم زميني سيب ي پوره و ترش لوبياي کمي شام براي

 ميز پشت زمين روي ، متمدن موجود دو مثل و ميذاريم حال وسط کوتاه ميز روي رو غذامون

 . ميشيم غذا خوردن مشغول و ميشينيم

 ؟ داري دوست رو غذا اين:  ميگم و ميندازم آرش به نگاهي

 . يدهنم دست بهم گرسنگي احساس ، ندارم نيازي بهش ميکنم احساس ولي ، البته:  ميگه آرش

 ... بد چه-

 !بخورم غذا نميتونم که نگفتم:  ميگه آرش

 . کيه دست دنيا ببينم بذار:  ميگم و ميندازم ديوار روي شده نصب تلوزيون به نگاهي

 همه ، ميزه اين:  ميگه تعجب با آرش و ميشه روشن وي تي.  ميدم فشار رو ميز کنار ي دکمه و

 !داده قورت چيزو
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 يه الس يه اين توي ، چيه ميدوني:  ميگم و ميکنم رو و زير رو کاناال ديگه ي دکمه يه از استفاده با

 خالصه و تئاتر و فيلم مثل تصويري هنراي اين از قبل تا.  افتاد اتفاق ما دنياي توي بزرگ انقالب

 . بودن محدود ، بازيگرا و کارگردانا همه و بود ممنوع کني فکر که چيزي هر

 ؟ بود ممنونع چرا ؟ چيه منظورت:  ميگه آرش

 تصوير و چهره به زياد اجنه.  ميکرديم زندگي ديگه جور يه ما.  بود شکني هنجار جور يه چون-

 ميکنيم ندگيز تميز هاي خونه تو ، ميپوشيم لباس بازيگرا ما ، فيلما توي که حالي در نيستن پايبند

 . ميخوريم غذا وعده سه روزي و

 ؟ نيستن اينجوري بقيه يعني-

.  دکر تغيير سرعت به هم ما زندگي ، کرد پيدا رواج تصويري هنراي وقتي از ، نبودن که البته-

 .... زندگيمون ، زدنمون حرف ، هامون خونه

 شايد اين از قبل تا اجنه ، شده کم خيلي آدما با مشترک هاي خونه تعداد ديگه االن:  ميده ادامه

 . نميخوردن غذا هم وعده يه روزي

 !فقر خاطر به-

 ....بود زندگي سبک اين ، نخوره چيزي ها ماه تا ميتونه جن يه.... نه نه-

 داره دليلي چه ندارين غذا به نياز وقتي خب ؟ چيه بود زندگي سبک که اين از منظورت:  ميگه آرش

 ؟ بخورين غذا وعده سه روزي

 رفت شهر حسط تو معمولي ماشيناي با ميتونين وقتي ، آدما شما خود مثال:  ميگم و ميکنم فکر کمي

 ؟ ميخرين فراري چرا کنين امد و

 . ثروتشونه کشيدن رخ به هم بعضيا براي و تفريح براي:  ميگه و ميکنه مکث کمي آرش

 و دارين نياز غذا به هم آدما شما.  ميشه بودن مدرن و ثروت از نمادي داره خوردن غذا!  درسته-

 . ميبريم لذت ازش بيشتر ما.  ميبرين لذت ازش هم

 . ميده تکون تاييد ي نشونه به سري و ميکنه فکر اي لحظه اون

 ! نيست جرم ديگه که پوشيدن لباس ، کنار به اين حاال:  ميگه آرش
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 ارگرفت خودشونو اجنه از خيلي هنوزم... ندارن لباس به نيازي وقت هيچ اجنه ، چيه ميدوني خب-

 . داره تشريفاتي ي جنبه يه فقط هم ما براي.  نميکنن پالتو و شلوار و کت

 . بيان نظر به زيبا و باشن تيپ خوش دارن دوست همه.  است ناعادالنه اين ولي-

 تا 355 بايد ، ميزدي صورتت به کننده براق اسپري يه ، پيش سال يه اگه ولي ، آرش درسته-

 . ميدادي جريمه

 ! چوبه براي کننده براق اسپري:  ميگه و ميخنده آرش

 ! آرايشيه ي ماده يه کننده براق اسپري! آرش نه! چوب:  ميگم و ميکنم اخمي

 . ميخنده بازم اون ولي

– سان هاي شرکت شدن ورشکست از گزارشي اول.  ميخونه رو ها خبر سرعت به خبر ي گوينده

 ساختمان و نما جن مبلمان کارخانجات سهام وضعيت اون از بعد و ميشه داده دال– گريت و مون

 نشون همه به شرکت ترين بازده کم عوان به من شرکت نهايت در و....  ميشه داده نما جن سازي

 . ميشه داده

 هگند قاشق يه گاهي از هر و شده خيره وي تي به دقت به هم آرش.  ميذارم دهانم توي رو لوبيايي

 . ميذاره دهنش توي

 ايه رسانه مشهور ي هنرپيشه... آنيا مديريت به ، آني کارخانجات مجموعه:  ميگه خبر ي گوينده

 و چاهارصد ، گذشته ي هفته دو توي ، خودش سهام درصد هفتاد نرفتن فروش به با ، تصويري

 اعالم آينده روز چند تا ، اقتصادي کاراشناسان پيشبيني با و کرد سقوط پله سه و بيست

 . ميکنه ورشکستگي

 و ميشه ظاهر خوشحالي حس يه ، زيه خاک و زي گياه ي رگه دو يه که خبر ي گوينده نگاه توي

 . ميکنه عصباني منو ناخودآگاه

 ! ميشه ورشکست من شرکتاي که داره ربطي چه اون به!  انگل ي دختره:  ميگم

 !باش مسلط خودت به:  ميگه آرش

 منو دختر اين فقط ، شده ورشکست شرکت که نيست مهم برام اصال!  مسلطم خودم به من-

 ! ميکنه رواني
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 رگبز علمي کشف انگار که حالتي با ، استديو توي هوازيه جوون مرد يه که اقتصادي کارشناس

 ، کنين توجه گذشته ماه سه توي شرکت اين فروش نمودار به اگر:  ميگه ، داده انجام رو قرن

 . ميگه سقوط سرعت به بهداشتي و آرايشي مواد و شکالت و شيريني شرکتاي سهم

 ومخان ، ميدونيم که طور همون:  ميگه و ميپره کارشناس حرف وسط شرمي بي با خبر ي گوينده

 به که حالي در و واره زنجيره ، آني شرکتاي ي مجموعه که کردن اعالم گذشته ماه سه توي آنيا

 چه ماش ، جمله اين به توجه با.  ميکنه کنترل اونو دست يه نهايت در ، ميشه تقسيم بخش هزاران

 ؟ ميديد ارائه رو تحليلي

 کي اون:  ميگه شعف و شور با بالفاصله ، بود مرورکرده قبل از رو سوال اين انگار که کارشناس

 ، ارهد دوباره بازسازي به نياز اني شرکت ، شده ناپديد االن ميزدن حرف ازش انيا خانوم که دستي

 . سردرگمن و معلق شرکت اين ي رشته هزاران و شده ناپديد دست اون گفتم که طور همون

 تهبس با بعد اي لحظه و ميکنه باز رو در آرش.  مياد در صدا به در که نشده تموم گوينده حرف هنوز

 . برميگرده رنگ سفيد اي

 !رسيد گوشيتم!  بفرما:  ميگه و ميذاره ميز روي رو بسته

 ؟ نميکني باز شو بسته چرا:  ميگه آرش.  ميندازم نگاهي جديدم جيبي آيينه ي بسته به

  بدم پس جواب جن هزاران به بايد شدنش روشن از بعد ميدونم چون:  ميگم ترديد با

 هيچ اکثرشون البته که ، بترسه بايد دادن پس جواب از خالفکار يه فقط..... نزن توهم:  ميگه آرش.

 . ندارن ترسي

 . ميارم بيرون رو رنگي صورتي فانتزي ي آيينه و ميکنم باز رو جعبه

 . ميکنم دريافت متني پيام تا 005 که نکردم روشنش هنوز

 ؟ ببريم آدما دنياي به خودمون با گوشيتو ميتونيم نظرت به:  ميگه و ميشينه کنارم آرش

 . نيستن ديدنش به قادر ادما متاسفانه-

 . داريد خوبي خيلي هاي ايده شما ، شد حيف-

 . ميشه لود صوتي پيغام تا 055 بالفاصله
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 . ميکنه ضبط پيام هم خاموشه وقتي واقعا:  ميگه آرش

 . بديم جواب مستقيم تماساي به تا کن صبر فعال ، متاسفانه بله-

 نيپا سالم:  ميگم و ميذارم گوشم کنار رو آيينه.  ميشه ظاهر صفحه روي پاني عکس همه از اول

 ! نزن جيغ لطفا

 !!!!!گفتين بهم تر زود چرا! بيژوري:  ميگه جيغ با و بگيره خودشو جلوي نميتونه پاني متاسفانه اما

 ؟ عزيزم نگفتم بهت رو چي-

 !آچغال ؟ ببينم وي تي تو شوهرتو بايد من!  چسافتي خيلي-

 !ندارم شوور که من ؟! شوورم-

 !بزرگ جشن يه!  بگيريم جشن يه بايد ، نرو طفره-

 ! بدم جواب هم ديگه تاي شونصد به بايد تو از بعد ، لهم له االن من! پاني شو بيخيال-

 !دياب منو لباي الک بيا ، بخت ي خونه بري که اين از قبل! آني خدا رو تو:  ميگه پاني

 !کن قطع حاال ، عزيزم ميام حتما-

 !نموکونم-

 ! کن قطع گفتم-

 . ميگيره تماس بابا بار اين اما.  ميشم خالص جيغوش جيغ صداي شر از بالفاصله

 . ندارم هم کشيدن نفس جرات اما ميدم قرار گوشم کنار رو آينه

 . باشه پر توپش مياد نظر به.  ميکنه مکث اي لحظه بابا

 !دخترم ميگم تبريک-

 !ممنون:  ميگم پته تته با

 . ميزنه لبخند من به داره که ميندازم آرش به نگاهي

 . ببينه رو تو روزاي اين ميتونست مادرت کاش اي ، آني شدي بزرگ خيلي:  ميگه بابا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربران zahrataraneh | 3 بهترون ما از رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

96 

 

 برميگردي؟ کي:  ميگه بابا.  ميکنيم سکوت اي لحظه دو هر

 ؟ کجا به-

 ... آدما دنياي به-

 .... ديگه روز 0....ام-

 . بگيرين کوچيک جشن يه اون از قبل کن سعي... خوبه خيلي ، خوبه-

 ... شرکت کاراي شدن درست محض به....حتما-

 ؟ هست نجاتش به اميدي هنوز:  ميگه بابا

 . ميکنم خودمو تالش من....نميدونم-

 ؟ کجاست االن آرش:  ميگه بعد و ميکنه مکث اي لحظه بابا

 . اينجاست هم اون-

 . ميزنم لبخندي آرش به و

 . برسون بهش منو سالم:  ميگه بابا

 . پيشتون ميايم دو هر زودي به... حتما-

 ؟ شد چي:  ميگه اون.  ميکنم نگاه آرش به تبسم با اي لحظه ، خداحافظي از بعد

 !نداد فحش بهم اون:  ميگم و ميشه باز نيشم

 . ميپره باال تعجب از آرش هاي ابرو

 ؟ ميداد فحش بهت بايد چي براي-

 !ميکشن منو اونا که ميکردم فکر من ، چيه ميدوني خب-

 . شده خيره من به تعجب با همچنان اون

 روي کنمون خورد اعصاب راهنماي پو، زشت تصوير و مياد در صدا به دوباره آيينه موقع همين در

 . ميشه ظاهر صفحه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربران zahrataraneh | 3 بهترون ما از رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

97 

 

 ؟ داري چي جديد خبر ، من دوست سالم-

 !گرفتم تماس بار پنجاه االن من! آني خانوم! اوه-

 ؟ بريم نميسيس مالقات به ميتونيم کي بگو خب!  افتاد گير آبميوه توي ام آيينه آخه ، متاسفم-

 !منتظرتونن ميشه ساعتي االن اونا:  ميگه و ميکنه مکث لحظه چند دختره

 ؟ باشي هتل جلوي ديگه ي دقيقه پونزده تا ميتوني ببينم! جدا-

 !هتلم توي االن من-

 ! اومديم ما پس-

 !کالش بازارياب اون پيش... بريم تر زود بايد: ميگم آرش به رو کردن قطع از بعد بالفاصله

 هم آرش.  ميکشم بيرون چمدون توي از رو زرشکي بارونيه يه و ميرم اتاق طرف به بالفاصله

 . ميپوشه پالتوشو

 بايد همه از اول:  ميگم ، ميگيرم سرمو که حالي در و ايستم مي آرش جلوي آخر ي لحظه تو

 ! کنيم حفظ خودمونو خونسرديه

 . ميده تکون تاييد ي نشونه به سري و ميزنه لبخندي اون

 پاي بخوابونيم ماده و نر يه و بريم وجدان بي نميسيس اون پيش که خوايم مي فقط ما: ميدم ادامه

 ! گوشش

 !خونسردي کمال با:  ميگه آرش

 !تمبفرس خونوادش براي شو جنازه و ببندم رگبار به اونو حتي ميتونم من ، منه آرامشه اوج اين-

 . ميشيم رو به رو پو با هتل ويوي توي و ميشيم خارج اتاق از دو هر حرف اين گفتن با

 لبخند ما ديدن با.  بسته طناب با زردشو موهاي و پوشيده مسخره اي قورباغه پالتوي يه اون

 . ميوفته راه به خروجي در طرف به ما با همراه و ميکنه پرت ميز روي شو روزنامه و ميزنه عريضي

 ؟ درسته ، نيست ژاپني نميسيس:  ميگم دختره به خطاب

 بله-
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 ؟ فرستاده رو تو اوستا چرا پس-

 . نميدونم:  ميگه و ميندازه باال اي شونه هم دختره.  ميندازه بهم بدي نگاه آرش

 شهورم بازيگر يه شان در ، بهتره باشي تر ماليم کم يه:  ميگه گوشم کنار آرش ، شدن سوار موقع

 !نيست

 . براقن و مشکي ساختمونا بيشتر.  نداره خاصي ي منظره شهر

 توقف اي نقره هاي حاشيه و مشکي رنگ به بزرگي مکعبي ساختمون جلوي ساعت ربع از بعد

 . ميکنيم

 . ميکنيم رد رو ورودي پو راهنماييه با.  ميشيم پياده سيروس از

 حاکمهم توش منو پيش سال يه که ميمونه دادگاهي مثل درست ، سرده خيلي ساختمون اين سالن

 . کردن

 با زي خاک ي اجنه زيادي تعداد.  وضعيه همچين چرا ميکنم تعجب.  شلوغه خيلي پله راه توي

 . دارن هدفي چه نيست معلوم و ميرن مختلف اتاقاي به نويس دست ي پرونده ها خروار

 هاي لهپ به رسيدن از قبل و ميکنم مکث اي لحظه.  پيچيده فضا توي شکالت جور يه از تندي بوي

 خيره دهش نصب ها پله محافظ روي به رو که تابلويي به ميرسونه پايين سالن به رو ما که متحرک

 از بوديد بازارياب يک هم شما اگر:  نوشته روشن سبز و طاليي هاي رنگ با اون روي.  ميشم

 و بازاريابي کنفرانس بعدي تاريخ آگهيه فلش با و.  ميکرديد استفاده فروش براي روش همين

 . داده نشون رو الملل بين مناقصات

 يشمم ها کنفرانس و تبليغات اين از زيادي تعداد متوجه ميشم خيره سالن اطراف و دور به که کمي

 . کرده دانشگاه مثله و رقابتي کارکناش براي محيطو جا اين مديريت واقع در. 

 تشد به داشتم ذهن توي رو شدن پولدار روياي و بودم نوجوون وقتي ، پيش ساله خيلي ، قبال

 راريتک و شد مسخره برام ديگه مدتي از بعد اما.  ميکردم دنبال رو مقاالتشون و ها کنفرانس اين

 همون که بودن بورس داراي سهام يا ها شرکت ي بازنشسته مديراي ها کننده برگزار اکثر. 

 . ميدادن جوون بازارياباي خورد به دوباره رو تکراري قديميه هاي تئوري
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 يه تا اومد رد بازي دالل و کالشي ي منزله به برام بيشتر بازاريابي و تبليغات ، مدتي از بعد حقيقتا

 . اقتصادي مفيد کار

 اون از حواسم من.  کردم گم کم کم رو آرش ميکنم حس کنفرانس اتاق در جلوي به رسيدن با

 . ببخش منو خدايا.  چرا نميدوم.  من از اون يا شد پرت

 اهاشتب شرکت نجات براي اول از تصميمم ميکنم فکر حاال اما بودم اومده زيادي انرژيه با گرچه

 . بوده

 خدايا ؟ کنيم پيدا همو موقعي همچين که ندادم جيبي آيينه يه اون به چرا.  ميوفتم آرش ياد به باز

 . متنفرم خودم از

 بوده دشخو نيستم مطمئن اما ، ميبينمش جمعيت ميون اي لحظه باز پله آخرين به رسيدن از قبل

 بهم فقط چيز همه بين اين و ميدن ارجاع بقيه به روشون هاي پرونده با رو ها ميز مدام.  نه يا

 . ظاهر در ميشه تر ريخته

 مک هم االن همين تا و ميشن بيکار کار از زيادي ي عده شدنش ورشکست با که شرکتي تمام

 . طرف يه هم نگم آرش به نميتونم که اي بله و آينده روز پنج و طرف يه نداده ضرر

 ارهد سال يک از بعد عاطفيم زندگي که وقتي درست بايد چرا که اين از.  ميشم ناراحت و عصبي

 راچ ؟ ميوفته من براي اتفاقات اين تموم چرا ؟ بشه داغون ديگه طرف يه از چيز همه ميشه درست

 اين از من.  ريخت بهم چيز همه ماموريت اوج توي هم پيش سال يک حتي ؟ موقع همين درست

 . متنفرم زندگي

 دنبال به انتظارمه در مهمي ي جلسه چه که اين و بيوفته ممکنه اتفاقي چه که اين به اهميت بدون

 . ميوفتم راه به سالن توي آرش

 ...اونور برو خانوم-

 بردارين جا اين از رو ها پرونده اين-

 لعنتي بايگاني ببر اينو تر زود-

 شانس اين به لعنت-
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 يندازمم کاناپه روي حال وسط خودمو.  برميگردم هتل به و ميشم جيم بيهوده گشتن ساعتي از بعد

 ميدونمن.  شده تبديل هم خودم از بيزاري و نفرت به بلکه نشده کم تنها نه عصبيم فشار هم االن. 

 . بدم فحش چي و کي به بايد

 يبندمم محکم و ميکنم جمع ريخته شلخته گردنم دور که موهامو و ميکنم پرت اي گوشه به پالتومو

 . بدم فحش خودم به موهام شدن کشيده درد و خودآزاري اين خاطر به دارم دوست که اونقدر. 

 يکي کودوم هر از.  ميبينم مختلف هاي درجه با مسکن قرص تا چند و ميرم يخچال طرف به

 . ميخورم

 ديگه ي اجنه من از قبل که اين تصور و کهنگي ، نو هاي لحاف وجود با.  ميزنم چنبره تخت روي

 .ميخوره بهم حالم بودم کرده خوش جا روش هم اي

 کرف قبل مثل دوباره که داشتم شلوغ و عصبي روزاي و کشيدم روزگار گرم و سرد اينقدر چند هر

 زرو چاهار که ميکنم تالش چيزي کردن درست براي دارم که اين فکر اما نزنه سرم به خودکشي

 . ميکنه مايوسم ، برم آدما آور تهوع و نظم بي دنياي به و کنم ترکش بکل بايد بعد

 . زمين توي رفت و شد آب يهوي چطور.  ميارم ياد به رو آرش تصوير دوباره

 اون چقدر تنيس معلوم.  باشم پست خيلي بايد من.  ميکنم نفرين خودمو و ميکنم گريه بلند بلند

 . شده سردرگم جا

 . بزنم مسواک تا ميرم دستشويي به.  ميده تلخي ي مزه دهنم

 يب و خامي از هايي نشونه.  ميشم خيره افتادم گود چشماي و ام خورده ترک صورت به آيينه توي

 . ميده عذابم هنوز که هست ام چهره توي تجربگي

 به بايد ميکنم حس.  داره تيره و گنگ تصويري برام آينده.  کنم تف ام چهره روي دارم دوست

 بگذرم کارم و شرکت از ، برگشته و شده قائل ارزش برام و داره دوستم که کسي ، شوهرم خاطر

 . هافسردگي دارم زناشويي ي کليشه زندگي از که تصويري تنها طرفي از.  برگردم دنياش به و

 اينه يقتحق.  متنفرم زدم ام چهره به سال يک اين توي پوشاليم و ساختگي موقعيت با که نقابي از

 اورب تمام يکي يکي.  نداشت نسابي حد برام زندگي.  داشتم اي افسرده زندگي هميشه من که

 من به رو حس همين متقابال هم دنيا و ندارم دوست رو چيزي هيچ من.  ميذاشتم پا زير رو هام

 . بازميتابونه
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 صبيع قدر اون.  ميشم خيره ميشه اويزون مسواکم از دندون خمير کف ميون که رنگي آبي خون به

 جاي چن ميکنم احساس.  کشيدم دندونام روي محکم رو مسواک چقدر نبودم متوجه که بودم

 . کرده ورم دهنم

 ذهنم توي هستم شستن حال در که طور همين.  ميبينم مسواک ي دسته روي رو آني مارک

 روي محکم ميخوام اونو که وقتي و داره خميري و نرم ي دسته که ميکنم تجسم رو مسواکي

 . ميشه خم دستم توي اش دسته بکشم دندونام

 باز مسواک ي دسته اما بياد خون بازم که اونقدر ، بکشم دندونام روي تر محکم ميخوام هي من

 . ميشه تر منعطف

 اييه خواب از يکي.  ميکرد سرکوب منو هاي خواسته ، تجسماتش توي هميشه ذهنم ميارم ياد به

 که ودب اين ميکردم درست کاردستي و بودم رفته مدرسه به تازه که وقتي ، کودکيم دوران توي که

 طرفي از.  شه تموم يا شه قطع که اين بدون ، ميچرخوندم دستم دور مدام رو نوارچسب يه

 داشت چسب ي دايره چون ، بود ممکن غير بود چسب کردن قطع و بريدن که من اول ي خواسته

 اميد به که بار هر طرفي از.  ميخورد دور انگشتم هول فرضي مداري روي و من ي اراده بدون ديگه

 . دميش درست چسب نو از دوباره و ميشد تر کلفت که انگار ميشدم خيره بهش چسب شد تموم

 . ذهنمه گره شکنجه ويژگيه همين خاطر به هم پذير انعطاف مسواک يه از تصورم

 که فشاري که بشه طراحي طوري مسواک واقعا اگر:  ميگم خودم با ، ميرم خواب رخت به وقتي

 . ميشه عالي خيلي کنه کنترل خودش رو بشه مسواک دندون باهاش بايد

 . ميشم بيدار خواب از 0 ساعت حدود ظهر از بعد

 به باهاش دباي قائدتا که بود پالتوم جيب توي برگشتم هتل به که صبح دمه.  ميارم ياد به رو آيينه

 . باشه نيوفتاده براش اتفاقي بار اين که اميدوارم.  باشه شده پرت هال ي گوشه

 که يکس تنها. ميشم خيره جيبيم آيينه ي صفحه به پنجره روي به رو ، لهيده و کوفته بدني با

 مديراي ي بقيه مثل يا نباشه خاموش اگه البته.  اس فرشته کنه کمک من به شرايط اين تو ميتونه

 . باشه نکرده تخته دفترشو در فروش

 ي شده برگشته هاي محموله سهام فروش امکان راجب ميخواستم ، آنيام ؟ بيداري ، فرشته-

 .... ام راهي دنبال من.  کنم صحبت باهات شرکت
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 دهش بيدار خواب از تازه مياد نظر به که گرفته صدايي با فرشته خوده که نشده تموم حرفم هنوز

 : ميده جواب

 زنگ که االن.  خورده برگشت بهداشتي و آرايشي مواد ي محموله تمام ولي متاسفم من!  آنيا بله-

 . شدم خوشحال خيلي زدي

 . بزنم فرياد دارم دوست.  ميدم فشار محکم و ميذارم دهنم روي دستمو

 نميرسه همب کمکي هيچ بدتر.  داره تماس و پيام کلي ام آيينه ، متاسفم:  ميگم و ميکنم مکث کمي

 ؟ کجان االن ها محموله.  شه خراب سرم روي ممکنه جديد کار مدام فقط

 يشمبخش.  توليديه ي کارخونه خوده زيرزمين توي نصفيش:  ميگه شده بهتر صداش که فرشته

 . من دفتر توي ، جا اين حتي.  هاست نمايندگي توي

 در و نهک ترکم بقيه مثله اونم و کنه گله مزخرفم مديريت از منتظرم.  ندارم گفتن براي حرفي هيچ

 هب محصوالتو تمام که اينه ميرسه نظرم به که راهي تنها:  ميگه اون ولي.  کنه تخته دفترشو

 نيمک ترخيص رو کارکنا تموم و بخريم دارا سهام از دوباره رو قرضه اوراق بتونيم تا بذاريم مزايده

 . کني زندگي آدما دنياي توي شوهرت با و برگردي راحت خيال با ميتوني اون از بعد. 

 شک که ميگم تند اينقدر مو جمله.  داره وجود خاصي تمسخر اخرش ي جمله توي ميکنم حس

 . نشده اش متوجه ندارم

 . برسونم فروش به مشارکت اوراق صورت به رو شده برگردونده جنساي ميخوام من نه:  ميگم

 اريهک براي اوراق اون.  رسوند فروش به مشارکت اوراق صورت به نميشه که رو کاال:  ميگه فرشته

 . برسه فروش به بايد ديگه که چيزي نه ، ساخته و توليد جريان توي که

 چي مکني توليد رو اونا بخوايم دوباره اگه اما ندارم اوراق اين از درستي اطالع من البته:  ميگم منم

 جديد ي ايده يه.  برسونيم فروش به جديد توليد خط يه اندازي راه براي رو اوراق اون يعني ؟

.  يمبرسون فروش به جديد هاي ويژگي و بهتر کيفيت با رو جنسامون.  بخريم توليد خطاي براي

 . برگردونه رو ما ضرر از بخشي بتونه شايد اين

 وليدت جريان توي بلکه بازاريابي جريان توي نه رو فروش هاي ايده ترتيب همين به بتونيم اگر

 تامين تمشارک اوراق فروش راه از شو سرمايه بايد فقط.  باشيم تر موفق خيلي ميتونيم کنيم وارد

 . کنيم
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 خوادمي نخوردم وقت سر قرصامو معمول طبق ميکنه فکر و نداره اعتمادي من حرفاي به که فرشته

 . نشم ناراحت که کنه تاييد حرفمو لحني با

 يم کاش اي ، چيه جديد ي ايده از منظورت نميکنم درک من و است پراکنده حرفات:  ميگه فرشته

 اهر دوباره رو توليد خط بخوايم اگه اون بر عالوه و بزنيم حرف اش درباره بيشتر تا جا اين اومدي

 . بشه تشکيل اي جلسه که نيازه بندازيم

 يگهم و ميشه طورم همين و.  بگه رو ميرسه ذهنش به بهتري حله راه اگه تا ميکنم مکث اي لحظه

 . کن صبر ميدم رو جلسه ترتيب من: 

 با مرتبط ي اجنه ي همه اسم بايد:  ميگه و ميرسه گوش به قلمي و کاغذ خوردن بهم صداي

 اوه... ؟ کافيه همينا نظرت به خب.  کنيم ليست رو بهداشتي و آرايشي مواد فروش و توليد مديريت

 دونيمب دقيقا تا بنويس جلسه از قبل تا رو فکرته توي که چيزايي ي همه ، ديگه چيزيه يه راستي

 . کنن کمک ما به شرکت نجات جريان توي بايد اجنه کدوم و الزمه چيزي چه

 . ميکنم زمزمه لبم زير رو باشه ي کلمه ناباوري با باري چند

 علومم کجا از.  نميدي دست از رو چيزي تو شه بسته شرکت اگه حتي نشو نااميد:  ميگه فرشته

 تو . بديم نجات نظرته توي که توليدي خط و مشارکت اوراق همين با شرکتو شديم موفق شايد

 .ميدي نشون استعدادتو و ميدي نشون خودتو خوب اش موقعه به که هستي خالقي موجود

 تدرش چشمام.  ميوفته پنجره اونور هاي ريل روي تبليغاتيه هاي بنر به چشمم حين همين تو

 روشف دالالي و حرف پر و گشاد دهن بازارياباي ياده.  ميوفتم فروش مديريتاي ياد دوباره و ميشه

 . ميکنن فرض خر زبوني چرب با رو همه که

 رو شرکت به مربوط بازارياباي و فروش مديراي از کودوم هيچ ، باشه حواست:  ميگم يهويي

 !کودوم هيچ.  نکن دعوت

 عالف رو همه.  ميدادن انجام بازاريابي شرکت خوده براي مستقيم که اي اجنه نه ها نمايندگي از نه

 جديد توليد خط افتادن راه تا.  ببندين روشون به رو شرکت بروج ممکن جاي تا حتي.  کنين معلق

 اگر ، فروشه ارشد مدير اون ، اوستا جز به البته.  بکشن فروش براي اي نقشه نبايد کودوم هيچ

 . ميشه ناراحت حتما ، نذاشتيم جريان در اونو و داديم انجام پرده پشت رو کارا ي همه بفهمه
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 و اعتماد قابل نظر به و گذاره تاثير واقعا اون ، ميکني درستي کاره:  ميگه و ميکنه هومي هوم فرشته

 . مياد خوب

 و گيرهب دل به اي کينه ازمون که نگرانم همين براي.  نيستم خوشبين بهش زيادم من ، اصال نه-

 . کنه کمک بهمون نتونه کرديم پيدا نياز بهش که بعدا

 !!! عجيبي خيلي تو-

 حوصله با رو جلسه شروع کار.  دفترت ميرسونم ديگه ساعته چند تا خودمو من ، فرشته خب-

 هي افتادن راه.  ميديم ارائه جلسه توي و ميکنيم آماده هم کمک با رو طرح تمام فردا.  بده انجام

 ؟ ميکشه طول خيلي داره نياز جزئي تغييرات يه به که جديد توليد خط

 . بکشه طول زياد نکنم فکر اما ندارم اطالعاتي زياد من:  ميگه فرشته

 !خوبه-

 شمامچ توي اشک.  ميوفتم آرش ياده.  ميدم فشار دستم توي رو آيينه.  ميکنيم خداحافظي هم از

 . ميگيرم تماس خشايث با سرعت به.  ميزنه حلقه

 گيرمب تماس فردين با که اين جز نميرسه ذهنم به چيزي.  باشه خواب داره امکان..... نميده جوابي

 . ميده جواب زود خيلي اون. 

 ؟ افتاده اتفاقي چه ، آنيا سالم-

 !بودي خواب کنم فکر ، شدم مزاحم ببخشيد سالم-

 . ميديدم فيلم داشتم ، بودم بيدار... نه نه-

 . نبود مهم برام اصال هم باشم کرده بيدارش خواب از که اين حقيقتا

 آرش آخه ؟ نداره آرش از خبري بپرسم ميخواستم.  نداد جوابي اما داشتم کار خشايث با:  ميپرسم

 . نميشناسه رو اي ديگه جن اون جز تقريبا

 ؟ کيه آرش:  ميگه و ميکنه مکث اي لحظه فردين
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.  کيه آرش باشه فهميده االن تا بايد ميکردم فکر.  کرد فکرشم بشه که اونيه از تر زده بهت خيلي

 ؟ ميکنهن دنبال تلويزيون از هامو برنامه چطور بود عاشق مثال اون ؟ نديده هم تلويزيون حتي يعني

 ؟ خبر بي دنيا از همه اين

.  بود آخر ي جلسه توي که جديد عضو همون.  گروهه جديد اعضاي از يکي:  ميگم بهش خطاب

 اش ربارهد چيزي االن تا ميکنم تعجب.  بده توضيح برات اش درباره بيشتر تا بگو خشايث به بعدا

 . بگيره تماس باهام حتما بگو ديدي رو پدرت اگه.  نگفته بهت

 يشمم ناراحتش اي لحظه.  ميبينه خطر دچار شو رابطه و ميشه کالمم سرديه متوجه کم کم فردين

 . ببينه اي ضربه که باشه نداشته دوست منو اونقدر اميدوارم. 

 مقصد به و ميپوشم دوباره رو ميپوشم اوقات اکثر که رنگي مشکي نازک پالتوي.  ميشم آماده تر زود

 . ميکنم پا اون و پا اين کمي در جلوي.  ميشم جيم نگين دفتر

 .شد ديگه چيزاي پرته حواسم.  باشم کرده آماده جلسه براي يادداشتي نمياد يادم

 سه اي دو کل در.  بودم نکرده توجه دفترش پشت اتاق به حاال تا.  مياد آشپزخونه از فرشته صداي

 هنشد کنجکاو اما داره اي خونه آبدار اصطالح به اتاق يه ميدونستم و بودم اومده دفترش به بار

 . بودم

 !آني تو بيا:  ميگه خشدار صدايي با بياد استقبالم به که اين بدون فرشته

 نميتونه که خلوته دفترش قدر اون شايد.  داره خود جاي آنيام من فهميده کجا از که اين حاال

 . بزنه حدس رو من از غير جني اومدن احتماله

 هي با که انگار شده آرشيو و قفل کمداي.  اومدم که باريه آخرين از تر ريخته بهم خيلي دفتر،

 دنش لوله يا شدن بندي دسته ،کِش با که ريخته بهم کاغذاي و چپيدن اتاق ي گوشه توي طوفان

 . ميشن ديده اتاق کف و ميز زير و صندليا روي

 نور هک جوري ، پوشونده روزنامه با ، بود پوشيده اي پرده با هميشه که شو پنجره من از تقليد به

 که هميوفت شامپو هاي بسته به چشمم ميخورم چرخي که طور همين.  نميکنه نفوذ داخل به ديگه

 لجزي هاي شامپو گس بوي ميرم که تر نزديک.  شده چيده ميز روي به رو ، اتاق ي ديگه طرف

 . ميکنه کارچي داره نميدونم و نيوفتاده فرشته به چشمم هنوز که حاليه در اين.  ميپيچه بينيم توي
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 ويت از رو جوهري قلمي.  ميکنم باز جا کاغذا زدن کنار با ، صندليا از يکي روي و ميارم در پالتومو

.  نمک شروع بايد کجا از نميدونم.  ميکشم بيرون بروج توي از نيازمو مورد اطالعات.  ميارم در کشو

 و مش ، بيگوديا ، مو ژل ، شامپو.  ميکنم بندي دسته خودم براي رو شوينده مواد هدف بي خيلي

 مواد براي رو بنديا دسته اين کي.  نميکنم هضم اصال رو فقره يه اين!! ها دکسپانتنول ، مو رنگ

 ؟ کرده درست شرکت بهداشتيه آرايشي،

 شرکت يه از قديمي اي پرونده ميکنم سيستم وارد رو محصول تا چن اين تجاريه اسم وقتي

 . ميشده اداره پاندت تا دو توسط که داره کوچيک

 خريداري دو اين از ، سر ي شوينده مواد و مو رنگ از ترکيب تا چند که بوده قرار اين از قضيه

 صورت شرکت با کارگاه اون طرف از اي همکاري ديگه توليد خط افتادن راه از بعد اما ميشه

 . نميگيره

 رايب االن اونا.  نيست سختي کار اصال نفر دو اون فعلي وضعيت و مشخصات و اسم کردن پيدا

 شرکت به همزمان رو فروختن ما به که موادي ي ايده که اين يعني. ميکنن کار پاليشر شرکت

 ما ولي فروختن پاليشر شرکت به مرور به هم رو تر تکميلي طرحاي طرفي از.  فروختن پاليشر

 . داشتيم رو قديمي توليد خط همون همچنان

 وقت ناو باشه اومده شرکت محصوالت ي بقيه سر باليي همچين شايد که ميکنم تصور لحظه يه

 ؟ مياد بر ام خالي و خشک بازيگر يه که من دست از کاري چه ضرر همه اين مقابل در

 . هستن ها عصاره و ها عطر و ها ادکلن بعدي هاي کاال.  ميکشم ها کاال رديف اين زير خطي

 شيميايي مواد از اومده دست به مصنوعي توليد روشاي از که شرکت هاي عطر از زيادي بخش

 شرکتاي يا پاليشر توسط االن که شده خريده هايي کارگاه خرده از شون ايده بازم که هستن

 گياهي عطراي که هم کارگاهي تا چن شده باعث توليد خط افتادن کار از همين.  شده خريده ديگه

 . بشن کنسل ميفرستادن شرکت براي رو

 به طفق بوده فروشي االن تا اگرم و نداشتن خاصي توجه جلب هم ها بندي بسته جاست اين جالب

 . افتاده راه مردم بين من مزخرفه اسم شدنه مشهور از بعد که جوّي يني.  بوده آني مارک خاطر
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 دوران رهباالخ چون باشه سودمند نميتونه کاال فروش براي ، هنرمند يه اسم از استفاده طبيعيه خب

 مردم و ميشه تموم بعدي فيلماي اومدنه کار روي و فيلمش شدن تموم با بازيگر اون پيک

 . خوبن کاالي دنبال اونا.  ميکنن فراموشش

 . ميگيرم تهوع ميشم خيره عطر سفيد و آبي هاي بسته به وقتي

 لحظه يه . ميشم رو به رو فرشته ي چهره با و ميکنم بلند سرمو.  ميگيره قرار ميز روي چايي ليواني

 . است خسته خيلي و نخوابيده روزه چند انگار اما شده بيدار خواب از تازه ميکنم احساس

 . ميزنم لبخندي و ميارم بيرون دندونام بين از خودکارو

 ! انگار نخوابيدي روزه چن:  ميگه و ميکشه موهام توي دستي

 ....تو مثه دقيقا:  ميگم و ميخندم

 . ميکنه کاري تماس ميدم بهش که ليستايي با و ميشينه ميز پشت

.  گياهي هاي عصاره توليد کارگاهاي خورده.  طبيعي اسانساي و گياهي هاي عطر هاي کننده توليد

 وضع در و بازاريابي هاي نمايندگي فروشِ براي هماهنگي ، سازيا شيشه ، هنري هاي بندي بسته

 . ميده انجام فرشته رو کارا اين ي همه.... اوراق خريدن

 . ميده دست بهم بدي حس عرضگي بي همه اين از

 نميده يتوضيح فرشته.  مياره مانيتور روي رو تصويري تماسي فرشته که خياالم و فکر همين توي

 و عطر و عصاره هاي شيشه روي که ظريفي هاي طراحي و کارگاهش متوجه کم کم اما کيه اون که

 . هميد تکون سر لبخند با فقط اون و ميگه پيشنهاداتشو فرشته.  ميشم ميده انجام ادکلن

 امادگي ، آني شرکت براي هم رو روستا افراد ي بقيه هاي کار خودتون بر عالوه:  ميگه فرشته

 بندينن داد قرار آني شرکت جز به شرکتي با داد قرار اخر تا که شرطيه به اين ولي بخريم که داريم

 ما شرکت براي فقط کاراشونو و بذارن کنار رو فروشي خرده ، کارگاها که اين ي اضافه به. 

 . بفرستن

.  ميده نتکو تاييد ي نشونه به سري ديگه بار رفته روغن توي کار اين با نونش ميکنه حس که زن

 . بشه ارسال ظهر فردا تا اول ي محموله که ميشه اين بر قرار

 . ميکشم سرم به دستي
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 طخ دوباره و کنيم درست رو عطر از جديد فرمول بخوايم که نداريم وقت قدري اون:  ميگه فرشته

 . ميشه آماده زودتر جديد بندياي بسته ولي بندازيم راه عطر توليد براي رو توليدي

 . کنيم عوض هم رو ها بندي بسته ي بقيه بايد عطر بر عالوه:  ميگم و ميکنم تاييد حرفشو

 ياد بندي بسته و طراحي و هنري کاراي ، نظامي درس يا ادبيات جاي به کاش اي ميگم خودم با

 .بودم گرفته

 ها هکنند مرطوب و بردارا اليه ، ها لوسيون ، پوست روغناي ، آفتابا ضد براي مثال:  ميگه فرشته

 ايه قوطي توي اکثرا شرکتا و هستن شده تثبيت اينا ؟ گذاشت ميشه اي بندي بسته چجور

 بيني يشپ قابل اصال کردنشون بندي بسته دوباره ي هزينه.  ميرسونن فروش به تيوپ يا معمولي

 . نيست

 بارون بارش صداي و ميرسه نظر به گرفته هوا.  مياره هجوم مغزم به نااميدي و سياهي از اي توده

 . ميدارم نگه باز سختي به چشمامو.  ميرسه گوش به شهر از

 راچ ؟ آرش از خبر چه خب:  ميگه من به رو مقدمه بدون فرشته.  ميگذره نوشتن و سکوت در کمي

 ؟ نيومدي اون با

 ارب هزاران برابر در بايد اين از بعد ميکنم حس.  ميشينه قلبم روي عميق زخمي مثل سوالش

 . بشم خاکستر و خورد بقيه جلوي ، سوال اين شدن پرسيده

 . نيست من پيش ولي هست:  ميگم

 ...کردم فکر من ؟ چيه منظورت:  ميگه اون

 بطير چه اون به.  برگرديم بايد ديگه روز دو يکي تا.  نيست فشار تحت من از کمتر اونم خب نه-

 هک هست توهمي يه. ... نداره مشکل کم خودش ، کنه شرکت مسائل درگير خودشو بخواد که داره

 ينهمچ واقعا خب ولي همراهته مشکالت و سختي تمام توي که موجوديه معشوقه ميکنن فکر همه

 . نيست ممکن چيزي

 . ميکنم درکت:  ميگه و ميره فرو فکر به فرشته

 . خوبه خب-
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 ، وقت اول ، شب به اوراق فروش قرار و ميشه تموم کم کم ها فروش خرده با هماهنگي کاراي

 . ميشه هماهنگ بورس اصلي تاالر توي

 هفرشت به شرکت از زيادي بخش توليد خط افتادن راه از بعد و است فرشته اسم به تماما اوراق

 لم صندلي روي.  دارم بدي مزاجي اوضاع ميکنم حس شدت به ميره دفتر از فرشته وقتي.  ميرسه

 . بخوابم ميکنم سعي و ميدم

 فکر آرش به.  ميکنم حس ام معده توي رو دردي و سردرد ميکنم فکر که شرکت مشکالت به

 . ميکنه راه به رو حالو مرگ به کردن فکر وقتايي همچين يه.  نابوديه به رو قلبم ميکنم

 . مهست منتظرت دفترم توي ، ده ساعت امشب:  ميگه اون.  اومده خشايث از پيامي ، ام آيينه روي

 . دقيقه سه و بيست و هشت ساعت ، م ميندا ساعت به نگاهي

 . بيارم باال دارم دوست ميکنم فکر که هم خشايث با مالقات به حتي

 . ميوفتم راه به و ميکنم جور و جمع خودمو ناچارا

 کاش اي.  بود زندگيم روز آخرين امروز کاش اي ميگم خودم با.  ميندازم پام روي پامو دفتر توي

 انسازم درگير خودمو هيچوقت کاش اي.  نميکردم پيدا احساس موجودي هيچ به نسبت وقت هيچ

 آرزوهام و ها رويا دنبال هرگز کاش اي.  آوردم نمي دست به شهرت وقت هيچ کاش اي.  نميکردم

 . ودمب ثنا و مادرم پيش ، پدريم ي خونه توي االن بودم قانع خودم زندگي به اگر شايد.  نميرفتم

 . ميشه پاره وجودم توي قلبم کشيد که هايي ناراحتي و مادرم آوردن ياد به با

 . ميشم خيره خشايث ميز روي درخشان اسطرالب به و ميذارم سرم زير دستمو

 وسط ينا چيزي که اين مثله اما نگرفتم ياد جديد چيزه يا نبودم شاد بگم نميتونم مدت اين توي

 . بيارم باال تمومشو دارم دوست ، بوده فاسد

 از هميشه براي هم رو آرش اگر حتي.  شدم مسخره و سوژه کافي ي اندازه به االنشم همين تا

 ظهر از بعد تا صبح هر و ميدم پرورش قارچ ، ميخونم روزنامه و ميگردم بر خونه به بدم دست

 . ميکنم استراحت

 . بيارم باال هم بعديمو هاي آرزو ميخوام حتي مامان آوردن ياد به با دوباره
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 آب به گدار بي و ميکردم ريسک پرونده براي اونقدر کاش اي.  ميمردم موقع همون منم کاش اي

 . مردم مي که ميزدم

 . مياره خودم به منو اتاق عرض توي رفتنش راه و خشايث اومدن صداي

 . ميزنم ساختگي لبخندي و ميکنم بلند سرمو

 . برگردي اول ساعتاي همون داشتم انتظار.  جايي اين هنوز شنيدم وقتي کردم تعجب:  ميگه اون

 ي چهره و شده کوتاه حد از زياد اي سابقه بي طرز به بار اين که خشايثم ريشاي محو که من

 ؟ برگردم کجا به:  ميگم ، ميده نشون تر واضح رو خشايث ي لهيده

 ! آدما دنياي به-

 ستهخ مشکالت از ميکنم فکر من.  نيست آرش اما.  برميگردم:  ميگم و ميگيرم تهوعمو جلوي باز

 . برگرده تنها ميخواد و شده

 ؟ کردي فکري همچين چطور تو وقت اون:  ميگه خشايث

 ربيشت من ، خواستم اونو اول من چون ، داره رو ترديد هميشه اون خب:  ميگم و ميکنم فکر کمي

 متعهد چيزي به خودشو اون.  بکشم رو رابطه اين جور بايد من طبيعتا پس.  دارم دوست اونو

 ....بود طور همين ما ي ميونه اول همون از.  پيش ساله يه مثله.  نميدونه

 . برگشته تو خاطر به اون ، نباش نااميد اينقدر:  ميگه و ميپره حرفم وسط خشايث

 . ميشم خيره اي گوشه به تفاوت بي

 آرش که محلي ، ما سرزمين موازات به:  ميگه و ميکنه اشاره ميز روي ي نقشه به خشايث

 االن.  برگرده تو از تر زود ساعتي اون احتماال.  داره فاطله ميگردي بر تو که جايي با کمي برميگرده

 گرديبرمي داري ها مدت از بعد تو چون.  باشه ميتونه آرش از بيشتر مراتب به تو برگشتن ريسک

 از بعد اگر حتي حال اين با.  ميکشه طول کني عادت نيست تو مال که بدني به بخواي تا و

 خارج شده تعيين برات که اي محدوده از و دار نگه رو احتياط جانب نشد آرش از خبري هوشياري

 . نشو
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 ديگه نه:  بزنم فرياد دارم دوست.  شده فرمانده يه مثل دوباره خشايث زدن حرف طرز و ژست

 پرونده از منو.  ميکنم خواهش ازت ، نکن تکرار رو پيش سال يک جريان دوباره.  نکن تکرار

 . کنم زندگي خودم براي ميخوام من.  کن بيرون

 . شده تموم خشايث حرفاي اما

 . ميوفتم راه دنبالش به و ميشم بلند جام از

 روي . نمياد سراغم به بده اميد و انگيزه بهم که حسي هيچ هم ميشم آزمايشگاه وارد وقتي حتي

 يحت بار اولين براي که جاست اين. کنم باز حساب نميتونم هم داشتن دوست حتي ، چيز هيچ

 . مياد بيهوده و پوچ نظرم به هم دنيا بطن توي بدي و خوبي تقابل

 ، اي فيروزه و آبي هاي رنگ با انرژي هاي ستون که ميشم اي مکنده ستون وارد انگيزگي بي با

 به لقمتع حتي نه و ترين زيبا نه ، دار سرمايه يه نه ، بازيگرم به نه ديگه من.  کرده پر رو اطرافش

 . ام خاصي ي خونواده

 ناي از من و دارم دوستش که انسانيه اونم و دارم دار معنا بعد يک فقط من جديد دنياي اين توي

 .  ميکنم شکر رو خدا باشم داشته دوستش ميتونم هنوز که

 سوم جلد پايان
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