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 :خالصه

 رنگ به هم روزگارش و دهکر  تسخیر را چشمانش شب ی پرده که سر بر مشکی حریر با دختری
 دختری. آور درد های اجباری و اجباری های درد جنس از دختری. است باخته رنگ هایش چشم
 هنوز اما شده خسته. است گرفته دلش مردانه اما است دختر. است شده مرد مشکالت بار زیر که
 . ..دارد ادامه به شوق نشاطی با کودک چون هم

... زند می تباهی های کوزه و کاسه تمام زیر اش، اندازه و حد بی زندگیه سر این و کند می شیطنت
 ببازی؟ را دنیا او یا گرفته بازی به را او دنیا! راستی به

 برای دلی خودش و شود می اش گونه ی چاله سیاه اسیر ای باخته دل اش، خنده هر با که دختری
 ... نیست ذاتش در باختن و دارد هم شاید! نه ؛ ندارد باختن

 .نویسندگی تقویت و تمرین و نوشتن به شدید ی عالقه: نوشتن از هدف

 :گفتار پیش

 ای دقیقه چند. کردن انتخاب خواندن برای رو من رمان که هایی خواننده تمام به ادب عرض و سالم
 خانواده همه از اول: باشم داشته ای شناسانه قدر اما کوتاه، تشکر نفر چند از تا گیرم می رو وقتتون

 من قلم های نفس آخرین تا رمان این آغازی ی نقطه از که امینیان جان سمانه بعد و عزیزم ی
 از.  کنم می تقدیمش رو رمان این های عاشقانه و کرد همراهی رو من شرایطی هر در صمیمانه

 پشتوانه جوره همه هاشون حمایت که دوستانی تمام دست و کنم می استفاده کوتاه فرصت همین
 .میارم فرود تعظیم سر براشون و بوسم می رو بوده من ی

 :مقدمه

 مبادا

 !کنید فکر کردن زندگی به دیرتر ساعت چند

 ..تاخت باید

 ..آخر سیم به زد باید
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 ..زد دریا به دل باید

 .باید که را کاری آن کرد باید

 ...بشود تا خواست باید

 زندگی این در چیز هیچ

 .نشود حل وقت هیچ که نیست سخت قدر آن

 نشود رد که نیست تلخ قدر آن چیز هیچ

 نشود خوب که نیست بد قدر آن چیز هیچ

 ... نشود عشق که نیست بعید قدر آن چیز هیچ

 ٭٭٭٭٭

 که این نه. کنم می زندگی نفره شش_  پنج ی خانواده یه تو و سالمه نوزده رادمنش، کیانا من،
 کسی شمردن دونم نمی فقط! نه نفریم، چند بشمارم دقیق نتونم که باشه ضعیف قدر اون ریاضیم

 نه؟ یا درسته خانواده اعضای از یکی عنوان به ندیدمش خونه توی حاال تا که

 : کنم نمی زندگی بیشتر نفر چهار با کلی صورت به: بگم بهتر بذار

 ! گرام مادر و سالم سه و بیست برادر کیارش سالم، پونزده خواهر کیمیا

 کرد ترکمون همیشه برای پیش وقت خیلی خانوادگی مشکالت خاطر به کیان، خانواده، ارشد ی بچه
! 

 گفت میشه نه و هست گفت شه می نه! کنه می بازی رو نخودی نقش وسط این که پدرم پدرم، و
 ... نیست که

 به هم معروف های بیمارستان های پرستار که کنه می رو کار این ای حرفه حد در زنه، آمپول پدرم
 هم شاید! معتاده ؛ ها شانسی خوش این به چه رو ما بابا نه دکتره؟ کردین فکر! رسن نمی پاش
 و کنه می نرم پنجه و دست باهاش داره حسابی و داره اجتماعی سخت مریضیه یه که بگم بود بهتر

 .شده فراگیر العالج، های بیماری از تر دار واگیر و تر سخت مریضی این روزها این متاسفانه
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 . ده می تنه یه رو خونه خرج و کنه می کار سخت آرایشگره، که بگم مامانم از

 حساب یه توی براش میده، بهش خرج کمک عنوان به کیارش که رو پولی حتی! کشیه زحمت خانم
  شه می پیدا کلش و سر شه می تموم وقت هر که هم رو بابام مواد خرج شما) کنه می انداز پس
 عشق چیزه، یه فقط و فقط هم عملیم بابای از مامان نشدن جدا دلیل.( بذارید خونه خرج روی رو

 .. شه می خوب بابام که داره امید مامانم هنوزم! زیاد

 بر که رسیده ارث بهمون پدری ی خانواده طرف از که داریم نقلی ی خونه یه فقط هم دنیا دار از
 . پولدارن خیلی ما خالف

 یه بعد شه می باعث همین و کنه می ازدواج مامانم با زیاد های مخالفت وجود با و اجازه بی پدرم
 . بشه طرد خانواده از حسابی دعوای

 معاش امرار نداشتیم، هیچی ها روز اون. شد معتاد زندگی زیاد های سختی و فشار از بابام ها بعد
 یه فقط خونه، یه و سوخت ما حال به دلش پدربزرگم فوت از بعد عموم که این تا بود سخت خیلی
 ! ذاره می سرمون رو منتش هنوزه که هم هنوز بماند که زد ما نام به دارایی همه اون از خونه

 ! جیش داریم، همیشه ما که چیزی تنها بود؟ کجا شانسمون

 دادن؟ می شربت خبر؟ چه جا اون از هپروت؟ تو رفتی دوباره! خره هوی -

 اون با که سفیدش و گرد صورت به رو مبهمم و گنگ نگاه. آوردتم در فکر از که بود مونا صدای
 : گفتم و انداختم بود شده نمک با حسابی شدش درشت های چشم

 دادن؟ می شربت کجا کجا؟ از-

 

 :گفت ریخت صداش تو من سردی خون خاطر به که خشمی با و داد بافتش موهای به تابی مونا

 دادن؟ می هم یزدی کیک که این مثل.. هپروت! عزیزم هپروت -مونا

 

ا   مهربون و تپل افراد دادن حرص" بود، رسیده جهانی ثبت به که نوشته نا قانون یه طبق اصال
 :گفتم بدم حرصش بیشتر که این برای." داد می کیف حسابی
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 . خالی جات بود مزه خوش چقدر دونی نمی! آره -

 

 نمکی ی قیافه با و داد فشار هم روی محکم بود، داده جال صورتی رژ با که رو ایش غنچه های لب
 :گفت شدش

 . میده شفا خدا - مونا

 

 :گفتم و کردم مبدل پلید لبخند یه به زور به رو ام قهقه

 ! مونی می تنها تو بده شفا-

 

 تصمیم یه طی! شد می تر قرمز سفیدش پوست های دونه رنگ خورد، می حرص بیشتر چقدر هر
 : گفت و زد سرم توی کیفش با آنی

 .بابا خفه-مونا

 

 :دادم رو جوابش وقفه بی بودم، کل کل مود روی

 .زندایی پیش ببرمت دایی، بگو-

 

 ! برم روتو-مونا

 . اوفتی می بری رومن-

 

 :گفت و کشید عمیقی نفس من پایان بی های جوابی حاضر از کالفه

 ! گم می چی ببین شو خفه دقیقه دو کیانا اه - مونا
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 . بنال-

 . تربیت بی-مونا

 :گفتم سرعت به که بیرون بره خونه قهوه از برداشت رو کیفش شد، بلند قهر ی نشونه به

 . دلم عزیز بگو! دیگه نکن قهر کیانا جون! جونم مونا ا   -

 . برگشت اولش جای سر و کرد پرت تخت روی رو کیف بخشی رضایت لبخند با

 ! پرونیا می پرت و چرت من به که آخرت بار-مونا

 . بود آخرم و اول بار چشم، -

 چیزی. شد می تر هم در چهرش رفته رفته و بود غرق افکارش توی. شد فرما حکم بینمون سکوت 
 : گفت و شد جا به جا جاش توی که نکشید

 کنم؟ چیکار حاال آجی ـ 

 

 یا کرده، تموم پسرش دوست ترین جدید با یا که بودم مطمئن کرد می صحبت لحن این با وقت هر
 شنیدن از میل بی. کرده گیر گل توی خر مثل شما، نسبت بال بودنش چلوفتی پا و دست خاطر به

 :گفتم مونا، تکراری های حرف

 

 ؟ برم قربونت رو چی-

 

 کنم؟ چیکارش! دیگه امیر-مونا

 

 :گفتم رفتم، می ور دستم ناخن با که حالی در نکردم حرفش به توجهی

 

 کنی؟ چیکارش رو چی-
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 ... رو امیر گم می داره؟ مشکل گوشات -مونا

 

 . کردمش تف بیرون و کندم دندون با گذاشتم دهنم توی رو ناخنم ی گوشه پوست

 کیه؟ امیر-

 

 . دیگه نیار در رو شورش کیانا ا   -مونا

 

 ... بیارم در رو شیرینش دارم دوست من -

 

 :گفتم و گرفتم پس رو خودم حرف سرعت به دیدم رو مونا تند العمل عکس تا

 شده؟ چی مگه حاال خو -

 

 حرکاتش و نشستم صاف. کنه می قهر دوباره بدم ادامه توجهیم بی به این از بیشتر اگه دونستم می
 تو صدای با و کشید باال رو دماغش داشت کردن گریه قصد که همیشه مثل. گرفتم نظر زیر رو

 :گفت دماغی

 

 . نمیاد خوشم مامانی تیتیش و لوس دخترای از! خوامت نمی گفت-مونا

 

 :گفتم حواس بی
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ا  منم! دیگه گه می راست خوب-  . نمیاد خوشم اصال

 

 خودم زبون اختیار که کردم لعنت و تف رو خودم دل توی و گرفتم گاز رو لبم سرعت به بالفاصله
 . نداشتم هم رو

 

 . ریخت خشمش از سرخ های گونه روی و شد اشک گلوش ته بغض

 

 . عاشقشم من... کیانا. نداره دشمن به نیاز باشه، داشته تو مثل... دوست یه یه،... آدم-مونا

 ضعفش از درجه این. نریم مردم قضاوت بین ذره زیر تا کنه جمع رو خودش که کردم اشاره کالفه
 : گفتم و دادم دست از سکوتم کنترل. کرد می عصبیم

 

 گی می تو بعد گفته، بهت اومده در دهنش از هرچی الدنگ ی پسره! کنن خرت سر بر خاک یعنی-
 گه می بهت قمری ننه  هر چرا بابا! بره یادت عاشقی نکشیدی گشنگی هنوز عشق؟ عاشقشم؟

 گذاشته؟ سرت روی بزرگی تاج کنی می فکر دارم دوست

 

 کنم؟ کار چی بگو تو خب-مونا

 

 نخوردی؟ چیزم هیچ گوشه یه زدی غمبرک دیروز از البد-

 

  اوهوم-مونا
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 که کردم می پهنش بند روی گیره با و شستم می رو پسر چنان آن که بود من به سوخت، براش دلم
 کسی به که هاست حرف این از تر مهربون مونا دونستم می اما. کنه کف افتاد من یاد داره عمر تا

 :گفتم و زد سرم به فکری.. بزنه آسیب

 

 نیاری؟ کار تو نوچ و نه و بدی گوش حرفم به بگم بهت رو چاه و راه اگه دی می قول-

 :گفت ای گرفته صدای با و کرد پاک رو بودن گرفته سر از خروج راه دوباره که هاش اشک

 

 . دم می قول -مونا

 

 . آورد رو مخلفاتش و قلیون موسی آقا حین همین در

 

 شده شناخته اما نبود، کالسی با چنان آن جای یخ، گل کافه! بود هام دوست و من پاتوق جا این
 . بودن چیده تخت رو دورش تا دور صندلی جای و داشت سنتی نمای. بود

 

 . 《رئیس جناب 》:گفت می بهم موسی آقا که اومدم می جا این قدر اون

 بکشه، باال تونه نمی رو شلوارش پسره: گفتم بهش سر بر خاک. شد آشنا امیر با جا همین هم مونا
  بگیره؟ زن خواد می

 

 . رسه می دهنش به هم دستش خوبیه پسر نه،: گفت

 

 .بود روزش و حال این االن که داشت رو ته و سر بی و پوچ فکرهای همین

 ! بکشن رو نعلش گردن می مرده خر دنبال همه آخه؟ کرد می ازدواج کی زمونه و دوره این توی 
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 من و آورده در بازی االن مثل دفعه چند ؛ بره در قصر الدنگ پسره ذاشتم نمی دفعه این حال هر به
 سواستفاده مونا سادگیه از دفعه هر ببینم تونم نمی! داره حدی منم صبر دیگه ولی نکردم دخالتی

 ... بود من به اگه. کنه می

 . رفت پهلوم تو تیز چیز یه دفعه یه

 

 !وحشی آیی-

 

 . خندید و کرد اشاره موسی آقا به سر با مونا

 

 . خرد بی بخندی آب رو هر، هر هر: گفتم دلم توی

 

 .  انداختم کرد اشاره که جایی به و گرفتم مونا از رو معروفم گنگ و گیج نگاه همون

 تو؟ اون رفتی دوباره رئیس جناب! عـه -موسی آقا

 

 از هر من دونست نمی که بود پز زرد شله قمر ننه روح فقط کنم فکر! بودا شده داستانی عجب
 بنده اون به اومد روحش که جمعه این بگم خانوادش به باشه یادم. کنم می سیر هپروت تو چندی
 . بدن اطالع هم خدا

 

 : گفتم آروم و کردم سقف به نگاهی نیم یه نشن متوجه بقیه که طوری

 

 ! برهان را ما خدایا ـ
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 قول به) چپ علی کوچه زدم رو خودم و نشستم صاف نباشه چشم توی زیاد که جوری بعد
 : گفتم خنده با و(  گرفتم رو کابل خودمون

 

 ! برگشتم من سالم، ـ

 

 :گفت ای پدرانه لبخند با و کشید سفیدش موهای به دستی موسی آقا

 

 . مشتی سرویس یه اینم بیا ؛ جان بابا سالم علیک -موسی آقا

 

 :گفتم و کردم بود نشسته اون روی پیری گرد که مهربونش ی چهره نثار رو لبخندم هم من

 . جا همین بذارش درست، دستت-

 

 . کردم اشاره تخت به دست با

 

ا  کرد، می چاق سفارشی ما برای همیشه . هیچی دیگه که بودم هام دوست با هم من اگه مخصوصا
 ! بگیره من از رو ها هندونه این بیاد یکی! کننا می کیـف کنن می زندگی من با خودمونیم

 

 گی؟ نمی رو حلت راه! آجی -مونا

 

 :گفتم دادم، می تکون هوا توی دستم که حالی در انداختم بهش رو جدیم نگاه
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 ! بده رو گوشیت-

 

 :پرسید ، بود شده شوکه حسابی که مونا

 

 کار؟ چی خوای می رو گوشیم -مونا

 

 :گفتم قبل از تر جدی کردم، ریز رو هام چشم

 کشی؟ منت بری خوای می نکنه-

 :گفت تفاوت بی و انداخت باال ای شونه

 .آره خب -مونا

 . زدم سرش توی محکم دست با نیاوردم طاقت

 چیه؟ غرور دونی می تو ؛ بیاد بده گوشیت! دختر سرت تو خشک سیمان و آهک با رس خاک یعنی-
 . کشی منت میاد خودش ندی، اس ام اس بهش روز دو

 . شده وضعت این که کشی منت رفتی کرد، قهر باهات ای بهونه هر به قدر اون

 :گفت پرسشگر نرسید که ای نتیجه به کرد، برانداز ناراحتی با رو خودش

 !شدم؟ زشت خیلی جوریه؟ چه وضعم مگه-مونا

ا  من.. بکوبه دیوار به سرش دختر این دست از خواست می دلش آدم که وای  عقل وقتی موندم واقعا
 بوده؟ چی صف تو این کردن می تقسیم

 . بیاد کن رد رو ماسکت ماس اون شنیدی؟ رو همین فقط تو زدم حرف همه این من! مونا-

 قلیون که حینی در. گذاشت دستم کف و آورد در رو گوشیش برد، کیفش تو میلی بی با و دستش
 .  دادم بهش رو گوشی و آوردم در رو کارتش سیم کشیدم، می

 ! بزنی زنگ بهش نداری حق دیگه-



 
 
 

 
 14 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 اکاربر نودهشتیفاطمه عیسی زاده ــــــ خانم وروجک سرکار  

 . کنم می سعی -مونا

 :گفت مونا که برم پاشدم و دادم مونا دست رو قلیون نی و زدم قلیون به دیگه محکم پک یه

 ! من مهمون ؛ بمون من با ناهار آجی؟ کجا ـ مونا

 :گفتم و دادم تکون تاسف ی نشونه به رو سرم

 نداری حق توام خوره؟ می جا این رو ناهارش روز هر امیر دونم نمی کردی فکر یعنی خودتی، خر-
 . رو خودت کن جمع پاشو بمونی،

. ) زد بیرون کافه از من از تر زود  قهر حالت به و کرد جمع رو وسایلش شد، بلند انزجار با مونا 
ا  نکشتم  ( صلوات اجماعا

 سرویس پول و نشستم صندلی روی دخل پشت شدم، رد موسی آقا دخل جلوی پسر تا چند بین از
 : زدم داد و گذاشتم کشو توی

 ! گذاشتم دخل توی رو حسابت موسی آقا ـ

 تن با و انداختم باال رو آبروم لنگه یه! کنن می نگاهم  دارن بز عین پسرا دیدم کردم بلند سرم 
 : گفتم محکمی صدای

 ندیدید؟ خوشگل داره؟ نگاه-

 :زد داد موسی آقا کرد، باز رو دهنش پسره تا

 ! باش من مهمون رو دفعه این جان کیانا -موسی اقا

 رفته؟ کجا کیانا حیای بازه دیزی در گفتن قدیم از اما گه، می تعارف بی دونستم می

 .باشی سالمت-

 :کرد وجود ابراز داشت، بهتری روی برو که ها پسر از یکی

 ! زنه می حرف هم قلم لفظ چه اوه اوه -پسره

 می دلم کر، می شیرینی خود پسر یه وقتی اما نیستم، نرمال هم شاید یا مریضم من دونم نمی
 ! الشفـا خدایا. کنم خفش خواست
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ا  رفتم، من موسی آقا. ندارم رو حوصلت بابا خفه-  .فعال

 . شدم رد بینشون از و بره کنار  دادم هول دست با رو پسره 

 هول رو حیاط باز نیمه در. رفتم خونه در جلوی تا کنان لی لی و شدم پیاده تاکسی از کوچه سر
 ساختمون. کردم باز رو حال در شتاب با و گذشتم صفامون با و نقلی حیاط از شدم، وارد و دادم
 خواب اتاق دوتا باال که ساخت قدیمی دوبلکس های مایه تو چیزی یه بود، طبقه دو خونه اصلی
 . داشتن قرار پایین خونه آشپز و هال شویی، دست و حموم سرویس و داشت

 . اومدم من منزل اهل بر سالم-

 تا سر به مشتاقی نگاه کرد، می پاک آشپزخانه ی حوله با رو خیسش های دست که حالی در مامان
 : گفت و انداخت پام

 رو هات لباس برو. خودت واسه شدی ول خوب! شد پیدات خونه توی تو عجب چه. سالم-مامان
 . برم زود باید دارم عروس آرایشگاه ؛ بخوریم ناهار بیا کن عوض

 :گفتم القید و انداختم باال شونه گرفتم، نشنیده رو ریزش های تیکه

 مزاحمتون اون برای نمونده؟ جا این من های کفش لنگه این گم می. پنبه نی نی چشم روی به ای-
 !شدم

 

 می" پنبه نی نی" بهش همیشه بود، هم سفید حسابی قضا از که تپلش به رو توپر هیکل خاطر به
 . گفتم

 : گفت قبل از تر جدی و زد اشاره باال ی طبقه به آبرو با داد، تکون هوا توی رو دستش مامان

 !.. نیومدم تا برو برو، ـ

 .  آوردم در رو هام لباس و شدم اتاق وارد. رفتم باال رو ها پله سالنه سالنه و کردم مرموزی ی خنده

 یکم تا کردم آزاد سر گل بند از رو موهام بردم دست بعد و کردم برانداز آینه جلوی رو خودم کمی
 . بخورن هوا

 . زد صدا بلند رو اسمم که بچینه رو سفره خودش مامان تا بودم کردن خالی شونه درگیر سخت
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 ! اومده کیارش پایین بیا مامان کیانا! کیانا-مامان

 همون از کردم، ذوق کلی و زدم بزرگی لبخند آینه توی  دخترونم صورت به خوبش، خبر شنیدن با
 : زدم داد جا

 . اومدم اومدم، ـ

 که بود کیارش کت به حواسم. رفتم پایین یکی دوتا رو ها پله بعد و کردم جمع سرعت به رو موهام
 شوخی به ولی کیارش دونستم می! خوردم سفتی چیز به دفعه یه که بود افتاده اپن کنار کاناپه روی
 :گفتم و زدم  شکمش به دفعه چند رو دستم

 کیه؟ ـ

 . داد فشارم تونست می تا و گرفتم آغوش در سخت

 بشی؟ له تا بدم فشارت قدر اون بزنی؟ زنگ بهم روز هر نبود قرار مگه کـو؟ سالمت -کیارش

 روز هر من بود قرار و اصفهان بود رفته کاری ی پروژه برای هفته دو. داشت حق بیچاره کیارش
 ( . نبود خرس علف که شارژ. ) بودم نزده زنگ بیشتر بار سه اما ؛ بشم حالش جویای

 سختی به شنیدم، می کیارش های دست الی به ال از رو هام استخوان تروق ترق صدای که حالی در
 :گفتم

 ! کن ولم شدم خفه وای اومدی؟ کی کیا سالم-

 . زشت اردک جوجه رسیدم االن همین -کیارش

 ته خاطر به که شدم خیره مردونش و کشیده صورت به  ایستاد، تر عقب کمی و کرد باز رو دستش
 اگه مطمئنن. کرد می دلبری و بود افتاده گونش روی قشنگی چال داشت صورت روی که ای خنده
 ! کردم می ترورش نداشتم، رو لنگش خودم

 . برگردوندم رو سرم ناز با و کردم جمع رو لوچم و لب بود، داده بهم که زشتی نسبت خاطر به

 .کنه قهر کیا اردک جوجه نبینم -کیارش

 زشته؟ اردک جوجه شبیه کجاش خوشگلی این به بچم جان کیا -مامان
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 :گفت مامان به رو جانب به حق و کرد برانداز شکافانه مو رو پام تا سر کیارش

 ولی دیگه قو االن منم آجی. شد قو به تبدیل شد بزرگ وقتی زشت اردک جوجه مامان -کیارش
 . مونده اردک جوجه اسمش

 به دستشم و بود افتاده دراز زبون نفهمه زبون تا سه گیر که مامانم بیچاره: بگم تونستم می فقط
 .. نبود بند جا هیچ

 شد؟ چی کنکورت! جوجه هوی -کیارش

 تشتک یه باالخره. نبود باشه، باید کردم می فکر که افتضاحی به. بودم داده کنکور هفته همین اول
 . شدم می قبول چیزی سازی

 .نبود بد هیچی-

 تر درشت رو بود شده احاطه رنگش هم های مژه از بلندی حصار با که مشکیش درشت های چشم
 :گفت و کرد

 همین؟ -کیارش

 .زمین رو بذار رو دستت-

 !بده شفا نوبت بین رو ما آبجی این خدایا -کیارش

 همسایه ی خونه کیمیا. نشستیم سفره سر و رفتیم کیارش با دوتایی. بود اومده در مامان صدای
ا  میون در هفته یه که هم بابام ؛ کنه درست رو دخترش موهای تا بود رفته  نمی پیداش خونه اصال
 کیارش. اومد نمی خونه زیاد کشه می خجالت ماها از خودشم! بود شده بد خیلی حالش دیگه. شد
 . کمپ بره خواد می: گفت می

 ! کنه خدا

ا  شدم، می دلتنگش همیشه که بودم من! بودم من بود، وابسته بابا به زیادی که کسی تنها  شدیدا
 . میره آبروش بابا حضور با که کرد می فکر کیمیا اگه حتی. بودم خونه توی حضورش محتاج

 آخ: بزنم جیغ خوشحالی با ببینم مدرسم در جلوی رو بابام روز یه که بود شده حسرت و بغض برام
 . بدم رو پزش و کنم تعریف بابام از دیگه های بچه مثل داشتم دوست. دنبالم اومده بابام جـون
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 :آورد در فکر از رو من و شکست رو بینمون سنگین سکوت کیارش ناگهانی حرف

 کوش؟ کیمیا -کیارش

 ! جا اون رفته داشت، کار همسایه -مامان

 :گفت و خورد رو خشمش کرد، قروچی دندون کیارش

 آهــا -کیارش

ا   پول برای ساله پونزده دختر که کرد نمی قبول غیرتش. میده رو کیمیا جیبی تو پول که بود گفته قبال
 . بشه محسوب تفریح کیمیا برای اگه حتی باشه، بخواهی دل اگه حتی کنه، کار جیبیش تو

  

 . زد بیرون خونه از داشت کار بیرون که هم کیارش و رفت آرایشگاه به مامان ناهار، اتمام از بعد

 احساس بازم ولی زدم، حرف مونا با یکم و زدم زنگ اینا مونا ی خونه! بود رفته سر حسابی حوصلم
 . زدم بیرون خونه از و پوشیدم رو هام لباس شدم بلند. کرد می خفم داشت تنهایی

ا " داره عروس: "بود گفته بزنم، مامانم به سر یه برم خواستم می  بهم که گرفته مزدی روز شاگرد حتما
 . برم کمکش برای بود نگفته

 نمونده کردنش حرکت تا چیزی که اتوبوسی به رو خودم سرعت به نداشتم، رو روی پیاده ی حوصله
 . رسوندم بود

 بهش افتاد، بهم روم به رو ی بامزه ی بچه نگاه تا. نشستم بچه و مادر یه روی به رو اتوبوس توی
. کردن گریه به کرد شروع و اومد خوشش خیلی قشنگم ی قیافه از کنم فکر که کردم کجی دهن

 ! (ترسید بچه کنید فکر اگه مدیونید)

 خیره ای دیگه جای به و چرخوندم رو سرم کرد، نگاه من به گریش علت شدن جویا برای مادرش تا
 . شدم

 وارد روی پیاده هیچ بدون شدن پیاده محض به ؛ بود اتوبوس ایستگاه روی به رو درست آرایشگاه
 . شدم آرایشگاه

 . مادر مادمازل بر سالم-
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 دختر ایل یه دیدم کردم بلند  سرم کامل وقتی. زدم رو حرف این کردم، باز رو در که این با زمان هم
 : گفتم غریبم، عجیب نفس به اعتماد حس همون با! کنن می نگاهم دارن بز عین

 . نشین بلند برم فداتون خوبم منم برم قربونتون-

 : گفت غره چشم با مامان

 !  بگو چرت کم کیانا ـ

 بودم، پوشیده لیمویی زرد تاپ یه زیرش. آوردم در رو مانتوم. دادن سالم بهم خنده با دخترا ی همه
 : گفتم و(   شد می آپدیت ادم کار این با انگار اصال)   بستم کلیپس با دوباره و کردم باز رو موهام

 خوای؟ نمی کمک مامان ـ

 : گفت حال همون در ذاشت، می رنگ رو بود عروس کنم فکر که دختره یه موهای مامان

 موندن؟ کجا دخترا این ببینم بزنم زنگ تا بنداز بند رو عروس های همراه صورت -مامان

 . اومدن می ناهار از بعد همه بود تعطیل روز امروز، چون ؛ گفت می رو شاگرداش

 . باشه ـ 

 : گفتم بودن نشسته مبل روی که دخترا به رو

 ! بندازم راه رو کارش من بیاد داره عجله هرکی-

 :گفت رسید، می نظر به تر مسن یکم که خانوم یه

 انجام من کار اول شه می اگه ؛ سرم روی ریخته کار هزارتا خونه عروسم، مادر من دخترم ـ خانوم
 .بدید

 .چشم  -

 از کدوم هیچ. دادن انجام ترتیب به رو ها کار و رسیدن هم مامان های شاگرد که نکشید چیزی
 از یکی" میرن؟ هلو میان، لولو" میگن شنیدید ولی نداشتنا حسابی و درست ی قیافه مشتریا
 شد خلوت آرایشگا شش ساعت رفتن، یکی یکی و اومدن دنبالشون! بودن شده تر خوشگل یکیشون

. 
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 . بشین دقیقه یه بیا مامان-

 . کنم جور و جمع رو جا این یکم خوام می میان، االن آموزا کار نه -مامان

 شاگردای هم شاگرد بودیم، شاگردتون ماهم والله! میای در پا از جوری این قربونت جون نیلو -الی
 ! قدیم

 نمی دیگه شد، می مشخص دانشگاهم وضعیت اگه. کرد می نگرانم حسابی هاش کاری اضافه این
 ! کنه کار قدر این ذاشتم

 . دادم جواب رو گوشی بالفاصله خورد، زنگ تلفن که خونه اومدیم آرایشگاه از بود نه ساعت

 الو؟-

 .جلو بیا قدم یه-

 !نشید مزاحم آقا ا  -

 ! خودت بازم...  و تویی مزاحم -کیارش

 نیستی؟ خونه هنوز چرا تو ، بزن رو حرفت زهرمار-

 !جونم کیانا- کیارش

 جونش؟-

 خــب؟ نیاریا، در بازی ضایع زیاد گم می چی یه -کیارش

 .بفرما-

 ...رو دوستم و من یعنی.. یع رو ما -کیارش

 !کنما می قطع رو تلفن دیگه بزن حرف د-

 .نکنیـا کارو این کیانا جون! نه نه- کیارش

 : گفت اشاره با بود کرده شک من زدن حرف از که مامان

 کیه؟: مامان
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 . مامانی( مونا)مونی-

 خطی؟ پشت کیانا -کیارش

 :دادم رو کیارش جواب سرش پشت و زدم مامان اطمینان برای ای مسخره لبخند

 . جان مونا بگو آره آره، ا   -

 ! گرفته کرج مفاسد رو ما کیانا، ببین -کیارش

 برادران بیرون بره کیا نداشت خور رد ؛ شدم می تقسیم مساوی قسمت دو به داشتم خنده از دیگه
 !نگیرنش ارشاد گشت

 . بای بگذره خوش چه؟ من به خب-

 ! هـا نفهمه مامان فقط کن واسم کاری یه االغ نکن، قطع مامان جون -کیارش

 شما؟-

 !کیمیا -کیارش

 ! خوابه کیمیا-

 .. دیگه خونه میام من کیانا که ذاری نمی حواس آدم واسه- کیارش

 

 میارید؟ تشریف کی سالمتی به-

 

 !کیـانــا -کیارش

 . اومدم کنی جمع خودت تو تا زنی؟ می جار خیابون توی چی برای رو مردم ناموس اسم حاال-

 که مامان بودن خواب از برداشتم، رو کیارش و خودم ی شناسنامه معمول طبق. کردم قطع رو تلفن
 .  زدم بیرون خونه از پاورچین پاورچین شدم مطمئن
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*** 

 . بودن التماس و بحث جرو حال در پسر و دختر عالمه یه. شدم گشت سالن وارد

 . دیدم سالن ی گوشه رو بودمشون ندیده حاال تا که نفر چند و کیارش چرخوندم، چشم

 . رفتم طرفشون به و کشیدم جلوتر رو چادرم بودم، کرده سر چادر که من

 : گفتم و بشه صاف صدام که کردم سرفه باری سه دو

 باشه؟ خوش کی به دلم من دنیا این تو آخه.  تو از اینم بابامون، از اون بچه، بزنی جیگر جز الهی-
 ! کرده دق شماها دست از هم مامانم

ا  فیلممه، این دونست می که کیارش ولی ؛ مردن می تعجب از داشتن بودن، باهاش که اونایی  مثال
 . بود انداخته پایین رو سرش شرمندگی روی از

 .ایشالله بشی ذلیل...  خدایا-

 : زدم داد و برگشتم کیارش، سر توی زدم دونه یه دستم با

 شما اینم! خوام نمی اینم دارم، رو شکسته گردن داداش یه همین دنیا دار از من سروان جناب-
 گشتم شده خراب اون توی شده خراب این توی دنبالش بس از. شم راحت بذارید زندان، ببریدش
 ! برنگرده دیگه که جوری یه بزنیدا ابدم حبس ببریدش.. ببریدش سروان جناب! شدم خسته

  

 داد بی داد محض به. نبود ای دیگه صدای من صدای جز بود، شده جلب من به حضار توجه
 :گفت تمام جدیت با و کرد صاف رو صداش یکیشون. بودن ریخته برم و دور مامور چندتا کردنم،

ا  ماموـر  فقط شما چیه؟ زندانً دوما! عمومیه مکان اینجا پایین، بیارید رو صداتون محترم خانم اوال
 تحویل ما به هویتتون شدن مشخص برای رو آقا این و خودتون ی شناسنامه و بدید تعهد یه باید
 ! بدید

 با کردی استارت...  ریـ کیانا یعنی زد شناسنامه از حرف وقتی. شد می خراب داشت اوضاع ، اوه اوه
 : گفتم و کردم جور و جمع خودم بیشتر یکم. کردنت بازی نقش این
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 هفتاد مثل سالگی پنچ و بیست تو نذاشته واسم آبرو! کرده خستم دیگه نیستم، بده تعهد دیگه آقا-
 ! شدم ها ساله

 :گفت و کشید هم در رو هاش اخم مامور

 .. کنم مشخص رو تکلیفتون من اتاق توی بیارید تشریف! زدید داد که دوباره چخبرتون؟ -مامور

 زمین روی خودم و قلبم روی گذاشتم رو دستم الکی شد، می تر وخیم داشت اوضاع رفته رفته
 : گفت و ترسید که اومدم می فیلمی چنان آن. انداختم

 بعد هاشم دوست ببریدش،! نکنید ایجاد نظمی بی انقدر فقط نخواستم، تعهد شما از خانوم -مامور
 . بیان شما با تونن می کردن امضا رو کتبی تعهد یه که این از

 های کار انجام بعد هم با همه و گرفت رو بغلم زیر کیارش ؛ زدم مردگی موش به رو خودم الکی
 .  اومدیم بیرون گشت از اداری،

 . خندید بلند بلند و بلوار های چمن روی نشست داره، نگه رو خودش نتونست دیگه کیارش

 با چیریکی کوتاه مانتو یه زیرش از که چادرم. کردن می نگاهم سوال عالمت مثل هم هاش دوست
 .  آوردم در رو بودم پوشیده جیب شیش زیتونی کتان شلوار

 . افتادن می پس داشتن کیارش های دوست

 ! باشیــدا نداشته چشم من ناموس به هـوش -کیا

 کردی؟ می رو تعریفش که بود کیانایی همون این.. این -میثم

 : گفتم داشتم، سراغ خودم توی که جدیتی تمام با و انداختم باال رو آبروم لنگه

 ! بگیرنتا دوباره میدم! خانوم کیانا-

 .خوردم صبحانه شکالت! نه_  نه-میثم

 : گفتم بالفاصله و افتاد هام لب روی لبخند طرح

 ! میاد بهت شکالته رنگ-

 : گفت و گرفت نفسی بود، شده تموم خندیدنش باالخره که کیارش
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 . کردی سکته کردم فکر افتادی همچین کثافت هستی؟ کی دیگه تو جوجه -کیارش

 : گفتم جانب به حق

ا  که دید می رو شناسنامم اگه کردم؟ می کار چی گی می خوب -  ! بیرون بیایید ذاشت نمی عمرا

 کنی؟ معرفی رو دوستات خوای نمی ها، حرف این بیخیال حاال

 : گفت بعد و بشکافه اتم خواست می انگار که گرفت خودش به متفکر حالت چنان آن کیارش

 اسمش سفیده برنج شیر مثل بینی می که اینم! میثم اسمش زرافست، قد بینی می که این -کیارش
 ! آرتان اسمش خوردش، عسل من یه با شه نمی که ام خوشگله آقا این علی،

 : گفتم و انداختم همشون به گذرایی نگاه

 ! خدمتم در هست ای دیگه سوال مامانم دختر و داداشم خواهر هستم، کیانا منم خوشوقتم -

 : گفت و زد وری یه لبخند آرتان

 خوابی؟ می کجا ها شب -ارتان

 : گفتم ها تلفنی منشی مثل

 . بعدی سوال-

ا  -ارتان  نمک؟ آب تو احتماال

 ! زادیه مادر نمکم نه -

 : گفت آرتان به رو دل ته از ای خنده با برد، می لذت حسابی آرتان و من کل کل از که علی

 ! بزن سوت آوردی کم داداش -علی

 : کردم عوض رو بحث پرسیدم، که سوالی با همین برای ندونستم، جایز رو بحث این از بیش

 کوش؟ دختره پس گرفتنتون؟ چی برا دفعه این کیارش.. گما می -

 دختره؟ کدوم دختره؟ -کیارش

 ندیدنتون؟ دختر با مگه گرفتنتون؟ چی برا خب -
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 : گفت کنایه با بود، آورده در شاخ تعجب از که میثم

 وضع خاطر به رو ما.. کنه می فرق قضیه دفه این جان کیانا! هـا خرابه وضعت داداش کیا -میثم
 .کرد می رانندگی بد هم بود مست هم ؛ گرفتن آرتان خراب

 خوبی خاطره. ریخت وجودم توی ترس حس و انداختم کیارش به متاسف نگاه یه فقط نزدم، حرفی
 . نداشتم مخدر مواد و مشروب از

 : گفت و گرفت رو میثم حرف ی دنباله سرعت به داشت وحشت من العمل عکس از که کیارش

 ! نزدم زهرماری اون به لب من گرفتی، بد بمیره تن این آجی -کیارش

 بر رو روم داداشم  های دوست متعجب های چشم جلوی نبود، خودم دست حرکاتم و بودم عصبی
 . رفتن راه تند تند کردم شروع گردوندم،

 هر که بود گرفته جون ذهنم توی بابا  ی خاطره و یاد. شدم می له داشتم مزخرف های فکر فشار از
 . کرد می پهن بساط شب

 ! کن صبر لحظه یه المصب د. نیست کنی می فکر تو که جوری اون بمیره کیا! خدا به -کیارش

 : زدم داد سرش برگشتم شد پودر بود که خورد اعصابم

 ماه یه  که رو موقعی اون کردن؟ مجبورش کشید، نمی باباهم رفت یادت زودی همین به کیارش ـ
 کوه مثل خودت نیست بابا که حاال خوردی قسم مامان جون به رفت؟ یادت بود نیومده خونه

 .رفت یادت زودی همین به! دیگه رفته یادت د. پشتمونی

 . زدم می داد بیشتر رسید، می آخر به حرفم هرچی

 . نبود ذهنم توی ای دیگه چیز هیچ خانوادم، اعضای از دیگه یکی رفتن دست از جز به

ا    محکم یکی کردم احساس یهو. بدم گوش رو کیارش اساس بی های توجیه خواست نمی دلم اصال
 : گفت گوشم زیر آروم بالفاصله و گرفتتم بغلش تو

ا  -کیارش ا ! بپرس ها بچه از کنی نمی باور رو من های حرف اصال  ... دم می آزمایش ریم می اصال

 آروم یهویی بودم، شده عصبانی یهویی که طور همون. شد آروم دلم رسید که حرفش جای این به
 : گفتم و کردم نگاه داداشم ریای بی های چشم توی. شدم
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 گی؟ می راست راسته ـ

 : گفت و بردم هاش دوست سمت به و گرفت رو دستم کیارش

 .راست راسته -کیارش

 توی انداخت رو صداش زد، میثم سر توی محکم بعد و زد بهم چشمک یه رسیدیم ها بچه به وقتی
 :گفت و گلوش

 .لق دهن! کشتمت می خودم رفت می و شد نمی راضی اگه کیارشـ

 : گفت اعتراض با مالید، می رو سرش که حالی در میثم

 جنیه؟ آبجیت بدونم چه من -میثم

 به. بفهمه رو دهنش حرف تا کنی ایش قهوه صفحه دو باید خندی می یکی به خط یه تا! عجبا
 : گفتم و پریدم حرفشون بین سرعت

 .. کردید معتاد رو داداشم کردم فکر! نکنــا توهین-

 : کرد وجود ابراز و کرد استفاده شد ایجاد بینمون که سکوتی از آرتان

 . کنه می بازی فیلمیم چه! هه -ارتان

 و کشید عقب رو من سرعت به کیارش اما بدم، رو جوابش نزده رو حرفش که کردم باز رو دهنم
 : گفت من جای به خودش

 ؛ بده رو جوابت داره آستینش توی حرف صبح خود تا که نکن بحث من خواهر این با آرتان - کیارش
 . بریم شیم سوار بیار رو ماشین برو

 آباد و جد و خوردیم می رو دیگه هم چشم با همچنان آرتان و من زد، می حرف کیارش که حالی در
 از تر پایین نگاهش چندی از هر کشید، نمی خجالتم چلغوز ی پسره. کردیم می مستفیض رو هم

 . ام چونه و دماغ حوالی جایی درست داد، می سوق هام چشم

 و کرد تر غلیظ رو اخمش و گرفت من از رو نگاهش آرتان شد، تموم کیارش حرف که این محض به
 : گفت
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 دیگه؟ امر -آرتان

ا  که کیارش  : گفت تامل کمی با آورد نمی مبارکش روی به رو چیز هیچ کال

ا  -کیارش  .. خوام می چی دیگه ببینم کنم فکر تا همین، فعال

 : گفت حین همون در و داد تکون سری تاسف با رسید، می نظر به عصبی حسابی که آرتان

 ! دیگه شه می همین فامیلی ازدواج حاصل -آرتان

 برانداز رو پاش تا سر از. بیاره در بازی نمک خوش قبا یال این که بود مونده همین خورد، بر بهم
 : گفتم کنه نظر اظهار کیارش که این از قبل و کردم

  فامیلیی؟ ازدواج حاصل تو یعنی-

 : گفت گذروندتم نظر از کامل که این از بعد کنه، برانداز رو من که بود آرتان نوبت بار این

 . کنم فکر رو داداشت و تو ولی نه، من -آرتان

 بودن برده مامورا که رو ماشین تا رفت گشت بر پارکینگ طرف به حرص با حرفش، اتمام محض به
 . بگیره رو

 : گفتم کیارش به رو شیطنت با و کردم استفاده فرصت از شد، خارج دیدم ی زاویه از وقتی

 !کیــارش-

 جانا؟ -کیارش

 : گرفتم سر از رو حرفم ی ادامه کردم، نمکی و ریز ی خنده

 بدی؟ آزمایش ری می کی-

 که شدم راضی هاش قسم همون به کرد می فکر بیچاره دربیاد، جا از هاش چشم که بود مونده کم
 دستش بغل که میثم سر توی زد کنم، عرض چه که محکم دونه یه کرد بلند دستش.  نیست معتاد

ا  که بدبختم اون. بود ایستاده  جدول تو کله با که بود مونده کم نداشت، رو خوردن کتک انتظار اصال
 .. بده سالم جوب آب به و بره

 : وگفت من به کرد رو کیارش
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  داری؟ اعتماد بهم حد همین در یعنی کیا جون -کیارش

 ؛ کشید می کیارش سر رو که بود فحش. اومد خودش به میثم تازه که بود شده تموم کیارش حرف
 . اومدیم خودمون به بلند بوق یه صدای با. بودیم موت به رو خنده از هم علی و من

 . خدمتیم در شد تموم گفتناتون پرت و چرت اگه -آرتان

 می ماشین طرف به داشتن پوک کله سه. خواست می رو باباش ارث آدم و عالم از! نچسب ی پسره 
 . نشستم زمین روی بلوار وسط جا همون مونه می کاله بی سرم بجنبم دیر دیدم رفتن،

 صورتی خر بر سوار ی زاده شاه منتظر و بودن نشسته نیمکت روی دختر تا سه تر طرف اون یکم
 .افتاد من به چشمش آینه تو از آرتان.  دادن می تکون سر من برای و بودن

 مامورا گشته، جلوی تازه. ست زاده امام نه چهاراه سر نه جام این نیست، شنبه پنج امروز -آرتان
 ! کنن می جمع ببینن گدا

 . کردن رویت رو من و برگشتن باهم زمان هم کیارش و میثم و علی آرتان حرف با

 : گفت نداشت حسابی و درست روان و اعصاب که کیارش

 ! شو بلند وضعشه چه این کیانا -کیارش

 : داد جواب راضیم خود از و تخس درون کودک همون 

 . نخوام-

 : گفت و زد اشاره اطراف و دور به آبرو با.. بده نشون خودی که بود میثم نوبت بار این

 نشستی؟ زمین روی چی واسه چیه کارا این آبجی -میثم

 : گفتم آمیزی شیطنت لبخند با

 می آخرم کردم بازی نقش همه این دادم، انجام براتون کار همه این کشوندید، جا این تا رو من-
 گردونید؟ برم خالی دست خوایید

 رو ما سرش باالی بزرگی سوال عالمت با شد می رد جا اون از یا اومد می بیرون گشت از که هرکی
 . کرد می نگاه
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 : گفت لوسی لحن با کرد بلند رو صداش ماشین توی از آرتان

 ... دما می بهت خوشمزه شکالت دونه یه داشبرد تو از شی بلند جات از بدی قول اگه عمو -آرتان

 : گفتم قانع کمی اول

 ا ؟ -

 : دادم ادامه بالفاصله

 . نخوام ـ

 : کنه شدن بلند به راضی رو من که اومد بر این صدد در خندید می الکی که حالی در علی

 . خرم می برات بخوای هرچی شو بلند جان کیانا -علی

 . نزن گولم! نوچ ـ

 . افتاد التماس و خواهش به کیارش. رفت می آبروشون داشت دیگه

 خوای؟ می چی. خرم می بگی تو هرچی پاشو تو آجی باشه -کیارش

 : گفتم زد، می برق شیطنت فرط از که هایی چشم با کردم آویزون رو لوچم و لب

 ! نخوردم شام هنوز من-

 . آورد در رو هاشون چشم گونم روی های چال کنم فکر که زدم لبخند یه بالفاصله

 : گفت داد با و داد نشان خودی بود، نشسته ماشین پشت که طور همون آرتان

 ! آوردی در رو شورش دیگه پاشو د-آرتان

 : دادم رو جوابش مفصل درازی زبون یک از بعد و آوردم در براش دل ته از رو زبونم

 ! شم نمی پا زدیـــی؟ داد سرم. بیارم در رو شیرینش دارم دوست من -

 : گفت سرعت به دید می تر خراب رو اوضاع که علی

 . دیگه پاشو کنن، می نگاهمون دارن همه کیانا کرد، غلط آرتان -علی

 . شم نمی پا میدی؟ دستور داری-
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 . پایین بیام شیطون خر از من بلکم بشه، وارد ای دیگه در از کرد سعی کیارش

 ...برمتــا می کشم می خودم نشی پا کیانا. دیگه بریم پاشو خوب نخوردی؟ غذا گی نمی مگه -کیارش

 خر پل سر جا این بینی می بندازی سرت پشت به نگاه یه. کنم می نگات بر و بر شینم می منم-
 . سرت ریخته مامور تا ده بزنم داد یه بگیره

 : گفت زاری حالت با

 ؟ خوای می چی دیگه -کیارش

 : گفتم جدیت با کشیدم آرتان سمت به رو جوم انتقام نگاه

 . زده داد من سر کرده غلط بگه باید آرتان-

 و کرد می دنبال رو ماجرا جا اون از و بود نشسته ماشین تو هنوز که آرتان سمت برگشتن همه
 . اومد نمی در خونش زدی می کارد. خورد می حرص

 !عشقت جون آرتان -میثم

 . نیارا رو من عشق اسم هـوی-آرتان

 : گفت من به رو 

 . کنه جمعت بیاد گشت تا بشین جا اون قدر اون -آرتان

 داد به کردم شروع کردم می حال پوک کله سه پاچگی دست و  آرتان عصبانیت از حسابی که من
 : زدن

 ... باشید شاهد شماها الناس ایها آهــای-

 . گرفت رو دهنم دستش با زمین روی نشست فوری کیارش که بزنم رو حرفم ی ادامه خواستم می

 .برد رو آبرومون! دیگه بگو آرتان -کیارش

 . گم نمی بمیرمم -آرتان

 بستم، رو هام چشم و کردم باز ته تا دهنم. کشید دستش سرعت به که گرفتم گاز رو کیارش دست
 : گفتن اراجیف به کردم شروع
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 . نخوابیدم روزه دو ندادن، غذا بهم روزه دو جا، این کشیدن شهرستان از رو من مردم ا ی-

 بزنن دست بهم تونستن نمی بود غیرتی خیلی کیارش چون کردن، می نگاهم التماس با میثم و علی
. 

 خوری آب سمت به گرفتم گاز رو دستش تا( تـــــف)بود متنفر خیلی چیز یه از بچگی از کیارش
 . بشوره رو دستش تا دوید بود خیابون طرف اون که صلواتی

 . بده نجات ها این دست از رو من بیاد یکی -

 با جلو جلو ای هسته مذاکرات ی نتیجه از که انگار بودن، دیده رو قضیه اول از که دختر تا سه اون
 با مالجتون تو خاک رفتن، می ریسه و کردن می تعریف پسر چندتا برای تاب و آب با شدن خبر
 . هاتون خرکی عشوه اون

 : زدم داد سرهم پشت و نفس یه دوباره! نبودم کن ول اسکاریس، نوع از بود گرفته کرمم که منم

 بی گر، کار معلم، رمال، خیاط، قصاب، دار، دختر دار، پسر دار، ماشین دار، بچه دار، خونه ای-
 زوار، حمال، پلیس، دکتر، مهندس، ندار، شانس شانس، بد سابقه، با سابقه، بی کار، با کار،

 ... دربان

 . بسه کردم غلط کیانا. کردم غلط -آرتان

 هی کرد می نگاه رو جا یه نگرانی با که دیدم رو آرتان و کردم باز تعجب با بودم بسته که هام چشم
 .... دیدم گرفتم رو نگاهش رد. کردم غلط گفت می

 مسخره دیگه. کنن می جواب سوال کیارش و میثم علی، از  و ایستادن ماشین جلوی مامور دوتا
 بلندی صدای با و کشیدم جلوتر روسریم مسیر در. رفتم مامورها سمت به و پاشدم. بود کافی بازی
 : کردم وجود ابراز روم به رو سرباز به

 .سروان جناب سالم-

 : گفت جدیت با کرد  براندازم گشاد چشم با که حالی در وظیفه سربازه

 . نیستم سروان من -سرباز

 : گفتم زاری لحن با بشم خالص سربر حوصله و تکراری بحث این شر از که این برای
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 باالخره؟ اومدید شه فداتون مادرتون الهی-

 . کردن نگاهم تعجب با ماموره و پوک کله سه

 : گرفتم سر از رو حرفم ی ادامه و رفتن کنار مزاحم موهای که دادم تکون سرم

 ! دارم شکایت من آقا. موال به خورد جر گلوم-

 پیاده حال در من اما امدن، می آبرو و چشم برام مدام و افتادن پته تته به هاش دوست و کیارش
 که دوختم سرباز های لب به و گرفتم ها بچه از رو هام چشم. بودم چپ علی ی کوچه توی روی
 : گفت

 دارید؟ شکایت کی از ؛ خانم جام این همین برای منم -سرباز

 : گفتم سرعت به نارضایتی با

 چی؟ از بگید! نه کی از-

 خانم؟ سرکار خب چی از -مامور

 : گفتم و دادم صورتم به جدی حالت یه

 ... در به در این از فالکت، این از فقر، این از زندگی، این از! دنیا این از ـ

 : گفتم و آوردم تر پایین کمی رو صدام تن

 .شوهری بی این از ـ

 : پرید حرفم وسط ناباور و شاکی مامور

 همین؟ واسه زنید می داد صبح از! خانم کنید صبر -مامور

 هستیم؟ شما ی مسخره ما مگه بازیـا؟ بچه همین خاطر به شدید تجمع باعث 

 ... شما همین واسه 

 مساوی حرفش شدن تموم دیدم. اومده االن تازه هم باز و زنم می داد دارم صبح از دونه می خوبه
 که دادم جلو و کردم غنچه رو هام لب فوری همین برای بشیم، بازداشت دوباره که این با شه می
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 استفاده فرصت از. بزنه حرف تونست نمی و بود شده صورتم میخ ماموره زد، بیرون گونم های چال
 : گفتم و کردم

 ...نبود بلد خوب جا این فرهنگ اومد، خارج از من خب -

 : دادم ادامه و کردن گریه به کردم شروع الکی 

 . شد برنده اون زد، داد بیشتر هرکی زد، می داد همه. بود خوش زامبیا در روز این ما ـ

 . کرد تایید رو من حرف بود، پیوسته چهارتا ما به که آرتانم

 مامور از داره، رو توبیخمون قصد و نکرده باور رو من های حرف سرباز چنان هم دید وقتی کیارش
 . کنه صحبت باهاش تر طرف اون کمی تا کرد خواست در

 تکون هوا توی دیونست ی نشونه به که دیدم رو دستش فقط نشنیدم، رو هاش حرف از چیزی
 . خورد

 سوار تلخ، اوقات با که نکشید دقیقه به. داد سامون و سر رو اوضاع بود بدبختی هر به باالخره 
 . افتادیم راه و شدیم ماشین

  

 حرف باهام کس هیچ و بودیم افتاده راه که شد می ربعی یه بودم؟ کرده اشتباهی کار من نظرتون به
 . زد نمی

 ! داشت عادت من خب زد، داد روز این تو خودمون کشور تو ما خب

 رو صحبت سر خواستم حوصلگی بی این از فرار برای بودم، کالفه حسابی اومده وجود به سکوت از
 : کنم باز

 ...کیار -

 : گفتن صدا یک و زمان هم صورت به پسرها صدام شنیدن محض به

 !فقط شو الل -ها پسر

 : گفتم و دادم تکون هوا توی توجیه برای رو دستم
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 . بشم خوب میدم قول مریضم، من -

 : داد رو جوابم عصبی صدای تن با کیارش

! نگیـا ببخشید یه کردی، درست سر درد بردمت خودم با هرجا حاال تا! نذاشتی واسم آبرو -کیارش
 . میری می

 ! که گه نمی ببخشید روز هر_  روز هر آدم-

 . شد باز عقلم دندون تا هام لب که زدم لبخند یه

 : گفت میثم صحنه این دیدن محض به

 شده خیره همچین چیز همه بی مرتیکه! کنیـا غنچه رو لبات کسی واسه نبینم دیگه خوبه خوبه-میثم
 ! مملکته مامور انگار نه انگار پدر بی. بدم جرش بپرم گفت می شیطونه هاش، لب رو بود

 : کرد تایید رو حرفش کرد باز لب هم علی

 .داداش اومدی خوب رو این -علی

 : کرد گشایی عقده که بود کیارش این علی حرف شدن تموم محض به

 . شد باهات کردن بحث پرت حواسم بگم، بهت خواستم می منم. گه می راست میثم -کیا

 . نشنیدم که گفت چیزی لب زیر

 : شدم کار به دست خودم بود، ساکت آرتان چنان هم و گفتن چیزی یه همشون دیدم وقتی

 ی آویزه نداری چیزی درخواستی نظری. لکی تو ماشین توی نشستی وقتی از که تو آرتان گم می-
 کنم؟ گوشم

 : زد داد باشم، زده رو دلش حرف که انگار آرتان

 ! باشی ساکت رسیم می خونه تا نفعته به کیانا شده پر خطت چوب-آرتان

 و دادم تکیه صندلی به سینه به دست و کرده بق همین برای ترسیدم، ازش سگ مثل چرا دروغ
 . نشستم ساکت
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 زده گند واقعا چون نزدم حرف هم کلمه یک ولی کرد، می بازی زو  بزرگه روده با کوچیکه روده
 سقف به اعتماد. ) باشم زده گند بیشتر ذره یه از کنید فکر اگه مدیونید! ها ذره یه فقط البته بودم،
 ( نفسه عمق به اعتماد که نیست

 . شدیم خونه وارد آروم کیا با رسیدیم، خونه به

 . خوابیدم آروم و گذاشتم هم روی رو هام چشم مشغله پر شب یه بعد

*** 

 

 کردم احساس که دیدم می خواب شونصدم خان و بودم بسته رو هام چشم خاطر فراغ با تاریکی تو
 ! ایستاده سرم باالی یکی

 هم بسته های چشم با رو سنگینش نگاه! شد خم روم ناگهانی حرکت یک با که نکشید چیزی
 ؛  کردم می احساس

.. کردم سنگین سبک یکم ذهنم توی. کرد می اذیتم حسابی صورتم روی هاش نفس فس_  فس
 . کنم خطر احساس باید که افتاد یادم آوردم فشار مغزم به که کمی

 گوشم به نفر یه آخ صدای بالفاصله ؛ خورد سنگ مثل سفتی چیز به سرم پریدم، جام از سه بشمار
 !رسید

 : گفت زد می موج اون در درد که صدایی با ادامه در که بود کیمیا

 ! کنم می صدات دارم ساعته دو دیگه پاشو. کردی ناکوتم آبجی -کیمیا

 : گفتم عصبی و دادم ماساژ رو سرم دیدگی ضرب جای هم من

 . شد داغون سرم آیی چی؟ یعنی صبح خواب دونی می تــو کنی؟ می غلطی چه من سر باالی تو-

 کامل رو رسالتش بیام گفت کرد بیدارم مامان ولی میاد، خوابم چی مثل منم خودت جون به -کیمیا
 . کنم بیدار هم رو تو و کنم

 گفتم آرومی و نگران لحن با دار نون و آب قوس و کش یک از بعد و مالیدم رو کردم پف های چشم
: 
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 ! نداشت کاری ما با ها صبح وقت هیچ مامان خبره؟ چه ـ

 : گفت گوشم در کیمیا

 ! کنید کار برقی حمال مثل باید ها شما گردم برمی و آرایشگاه میرم من تا گفته ـ

 : گفتم و انداختم بهش سفیهی اندر عاقل نگاه

 گی؟ می گوشم در چرا حاال -

 : گفت م ن و م ن با خاروند رو سرش کرد، می فکر که حینی در

 می خودت زده، بختمون شب تا که پاشو. گما می آجی! زدی حرف آروم توام آخه خـب، -کیمیا
 با دوتایی رو ها فرش. نداره فایده برقی جارو و گیری گرد گفته تازه! داره وسواس مامان که دونی

 جیم کرد تموم که کارش قرمزه وضعیت دید که کیارشم. بشوریم ما بوم پشت انداختن بردن کیارش
 . زد

. بود خونده فاتحمون مطمئنن. کندم خواب رخت از رو خودم فالکت با آوردم در کردن گریه ادای
 : گفتم و چرخوندم کرد می نگاهم چنان هم که کیمیا سمت روبه سرم

 . اومدم منم پایین بری تو تا دیگه باشه-

 . بود برده تشریفشم و کرده کیمیا به رو ها سفارش ی همه مامان پایین برم و بشم حاضر تا 

 . بشوریم فرش سرمون خیر رفتیم بوم پشت تا کنون لخ لخ

 می فرش آدم مثل که ام دقیقه پنج یه! بدو بدو یا کردیم می بازی آب یا بار یک دقیقه پنج 
 .اومد می در دعوامون و هم دست به خورد می هامون فرچه شستیم،

 . کردیم مالیزاسیون ماست رو ها فرش که خالصه

 از کالفه و کار حجم از خسته. شستم می پادری همچنان من زد، می غر بند یه کیمیا که حالی در
 جلو سمت به رو بود دستم که هم ای فرچه و کردم پرت زمین روی رو خودم کیمیا های غر غر

 مستقیم که بودم کرده پرتاب جلو سمت به چقدر دونم نمی ولی پادری، روی بیوفته که کردم پرتاب
 !..رویی روبه آپارتمان پنجره ی شیشه تو رفت

 : گفت وصفی قابل غیر استرس با و ایستاد سیخ سرجاش کیمیا
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 کردی؟ غلطی چه کیــانا -کیمیا

 : گفتم آروم و کردم خمش کمرش، پشت به دستم ضرب با و شدم بلند

 ! شد ناخواسته نبود خودم دست  خدا به زمین، روی شو خم شو، خفه-

 و آروم ؛ زمین روی نشستیم و رفتیم پاورچین پاورچین بوم، پشت دورچینی ی لبه تا دوتاییمون
 .. خبره چه ببینیم جلو آوردیم رو سرمون یواشکی

 بود ایستاده ملجم ابن مثل و بود گرفته دستش توی کرد، می چکه آب ازش که رو فرچه زن پیر یه
 . کرد می نگاه رو ما

 ! کنید بازی خودتون ی خونه در جلو برید گم می هی کدومتونه؟ مال توپ این -زن پیر

 قانع کردم، می فکر خودم پیش که طوری هر.. بود ضعیف خیلی خدا ی بنده های چشم کنم فکر
 ! کرده فرض توپ رو بیضی طرح ی فرچه ابعاد چجوری که شدم نمی

 : گفت پته تته با و آورد باال شده چینی دور های آجر پشت از رو سرش موش مثل کیمیا

 !ست فرچه نیست، توپ اون جان مادر ـ کیمیا

 :  داد جواب پیرزن بالفاصله

 ست؟ خرچه مال توپ -زن پیر

 : کنم متقاعد رو بیچاره پیرزن تا کردم سعی من بار این

 ! شورن می فرش باهاش که همونی ست فرچه این جان مادر نه-

 : گفت گنگ و آورد تر جلو رو گوشش کمی زن پیر

 شورن؟ می خر چی با -زنه پیر

 . بودیم پوکیدن به رو خنده از داریم، نگه رو خودمون جلوی تونستیم نمی دیگه

 : گفتم و کردم جور و جمع رو خودم من دیدم، که رو پیرزن عصبانیت

 ! ست خونه در جلوی پسرای این کار ببخشید جان مادر ـ
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 می جور و جمع رو خونه شب تا. کردم ترک رو بوم پشت نور سرعت به و گرفتم رو کیمیا دست 
 افتاد می شماره به کیمیا نفس خنده، شدت از گاهی حتی. بود شده مجلسمون نقل پیرزن و کردیم

. 

 رو لباسش تا رفت اتاقش تو. برگشت آرایشگاه از کوفته و خسته مامان که بود هشت ساعت حوالی
 . پیچید خونه فضای توی در زنگ صدای. کنه عوض

ا -  . کنم می باز درو من! کیارشه حتما

 : گفت کجی دهن با کیمیا

 . دونستم می گفتیم نمی -کیمیا

 : دادم جواب خودش مثل درست هم من

 . شه می الزم کنکور واسه دار نگه رو هات دانسته-

 : گفتم همیشگی عادت طبق برداشتم رو آیفون

 زنی؟ می زنگ شب هر نداری کلید مگه تو کیارش-

 : پروندتم جا از آیفون پشت خشک و سرد صدای

 ! دارم کارش پایین بیاد کن صدا رو بزرگترت-

 : گفتم کیارش انتهای بی های بازی مسخره از کالفه و خسته

 کنی؟ می کلفت چی واسه رو صدات ؛ نیار در بازی مسخره کیا-

 : رسید گوشم به تر عصبانی و تر بلند مراتب به صدایی

 کنم؟ صداش خودم یا کنی می صدا رو ترت بزرگ-

 حد؟ چه تا شوخی آخه نبود، کیا که این مثل نه

 : بشنوم بهتر رو اومد می بم که مامان صدای تا کردم تیز رو گوشم خاروندم، رو سرم کمی

 کیه؟ کیانا-مامان

 : گفتم پیچوندم دستم دور موهام استرس با
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 ! کن صدا رو بزرگترت گه می مامان، داره کار شما با-

 سر دوباره ورودی در شدن بسته محض به. پایین رفت و انداخت سرش روی چادر یه فوری مامان
 . چسبوندم گوشم به رو آیفون گوشی ایستادم، اولم جای

 آیفون تو از رو صداشون. پیوست آیفون به من کنار اومد بود، کرده گل فضولیش که هم کیمیا
 . کردیم می گوش

 !داشتید؟ کاری بفرمایید؟ بله. سالم-مامان

 دید؟ نمی هاتون بچه یاد تربیت ذره یه چرا محترم خانم -مرده

 شده؟ چی مگه! کنید صحبت درست محترم ظاهر به آقای -مامان

 شکستن، رو شیشه ما، ی شیشه تو کردن پرت رو شویی فرش ی فرچه امروز شما دخترای -مرده
 . رفتن گذاشتن کردن مادرم بار وری دری کلیم تازه

 تف و کندم می رو ناخنم ی گوشه عصبی کرد، می بحث و جر همسایه مرد با مامان که طور همین
 : زدم داد و برداشتم آیفون ی دهنه روی از رو دستم بودم، کرده داغ. بیرون کردم می

ا  یک، کن صحبت درست مادرم با آقا هوی-  ... دوما

 پسرای توپ اون با مامان ماجرا، شدن خیر به ختم از بعد. کردم تعریف براش رو ماجرا ی همه
 . خونه توی برگشت(  فرچه) همسایه

 و چندین سرزنش یک برای رو خودمون ایستادیم، دار خبر کیمیا با ورودی در شدن باز محض به
 . بودیم کرده آماده ساعته چند

 به کیارش صدای و شد باز کلید با خونه در کنه باز کردن سرزنش به دهن خواست مامان تا
 . رسید گوشمون

 کند؟ یاری را من هست کسی آیا کیارشـ

 . دویدم کله با بودم مامان دست از فرار برای بهونه دنبال که من

 صرف رو شام آرامش و خوشی توی که رفت مامان یاد از موضوع انگار کیارش ورود از بعد بالفاصله
ا  که وگرنه کردیم  . داد می بهمون شام اسم به چیزی امشب عمرا
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 همیشه از تر زود و شستیم رو ها ظرف مامان مکرر های اسرار بدون بودیم، زده که گندی خاطر به
 . کردیم ترک رو پذیرایی خواب برای

****** 

 . شد می اعالم جوابش امروز بود، گذشته کنکور از که ماه سه_  دو حدود بعد

 بودیم زده زل ها خانمان بی این مثل و کامپیوتر جلوی بودیم نشسته کیمیا و مونی مامان، من،
 . بشه باز سایت تا بهش

 : کنم فراموش پرند و چرند یکم با رو استرسم شدت دادم ترجیح

 . بیارید نوشابه شیشه یه وای-

 : گفت نشدم حساب و جا بی های حرف از عصبی مامان

 ایه؟ صیغه چه دیگه خوردن نوشابه ویری هیری این تو -مامان

 : گفتم بدم ادامه هام پرت و چرت به تونستم می که این از خوشحال

 یه گم می! که خوام نمی خوردن واسه من مادر آخه د کنم؟ صرفشم افعل، باب از شیشم ی صیغه-
 .. کنید جمعم تو اون شدم، آب استرس از من بیارید شیشه

 : گفت بود شفیقش رفیق نامعلوم ی آینده نگران حسابی و داشت استرس من از بدتر که مونی

 . گی می پرت و چرت شرایطی هر تو که ببرن رو شورت مرده -مونی

 دقیق ساعت تا بود زده زل ساعت به جغد مثل بود، نشسته کامپیوتر پشت که اول همون از کیمیا
 . بگه بهمون رو نتایج اعالم

 . بزن کیانا شد باز سایت! شد باز سایت وای -کیمیا

 : گفتم و کردم نگاه اطراف گنگ و گیج

 بزنم؟ رو کی-

 : کرد تاسف اعالم و زد پیشونیش به دست با کیمیا

 ! گرفتیا می باید تو باشیم داشته استرس ما که این عوض -کیمیا
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 : گفتم و بردم بیرون خالدون فیها تا رو زبونم کردم، چپ رو هام چشم

 . بگیرم من میدم قول دیگه ی دفعه-

 : گفت نداخت، می تند تند رو تسبیح های دونه که حالی در قبل از تر عصبی مامان

 . کردی مرگمون دق دختر بزن رو اسمت -مامان

 هام دندون لرزش و موندن نمی بسته استرس شدت از که هایی لب و لرزون و سرد های دست با
 رو هام چشم صفحه شدن باز تا و زدم رو نیاز مورد مشخصات و اسم داد، می تکونشون مدام
 : گفتم همیشگیم شوخ صدای همان با شده که هم ظاهر حفظ برای اما.. بستم

ا  ماساژ هستم استرسی بینید نمی مگه! بذارید احترام مملکت مهندس به -  ! لطفا

 توی ندیده رو صفحه هنوز کردم، باز پلکم الی نشدنی وصف حال با مونی جیغ صدای شنیدن با
 .. شدم خفه گرام خواهر و مامان بغل

 . شدم قبول نویسی برنامه که شدم متوجه مامان حرف های لو ال از

 که بگم و بزنم زنگ کیارش به خونه تلفن با تا اومدم بیرون اتاق از فوری منم گفتن، تبریک بهم 
 ! شدم قبول نویسی برنامه

 : داد جواب که بود نرسیده دوم به اول بوق

 کیه؟ -کیا

 !خیکیه مرد یه- 

 .زشت اردک جوجه به، به -کیا

 : گفتم آلودی بغض و خسته لحن با

 !کیارش-

 ! بکشمش خودم بگو کرده؟ اذیتت کی داره؟ بغض صدات چرا جانم؟-کیا

 ... من من، کیــا-

 : گفت قبل از تر مضطرب کیارش
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 ! کردی لبم به جون دیگه بگو د چی؟ تو -کیا

 : گفتم امید نا و کشیدم کشیده و بلند های نفس

 ... نشدم قبول من کیا نشدم، قبول-

 : گفت بود، شده متاثر حسابی تلفن پشت من ی گریه و بغض از که کیارش

 .ها شه می مشغولت فکرم دورم ازت که نکن گریه هم حاال. ایشالله  دیگه سال سرت، فدای -کیارش

 .چش-

 دوباره سرخوشی با و کردم رو هام خنده. کردم قطع رو تلفن کنم، کنترل رو خندم تونستم نمی 
 . زدم زنگ

  کنی؟ می گریه داری هنوزم کنی؟ می قطع تلفن چرا-کیا

 کشیدم عمیق نفس. کنم می گریه دارم کرد می فکر بودم داده غم جو چون رفت، می خندم صدای
 : گفتم و کنم جمع رو خندم بتونم تا

 !کیا -

 جانا؟ -کیا

 : زدم صدا رو اسمش دوباره همین برای داشتم حرفم ی ادامه کردن پیدا برای بیشتری زمان به نیاز

 !کیارش-

 کیارش؟ جان -کیا

 ! بکشم رو خودم خوام می من-

  کشمت می خودم باشه شده چیزیت برگردم من گی؟ می چیه پرتا و چرت این -کیا

! 

 رو خودم خوام می خوشحالی از نویسی، برنامه! شدم قبول من(  زدم داد) چیه؟ دونی می آخه-
 . بکشم

 : گفت داد با کیارش
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 کنی؟ منتقل من به رو خبر یه تونی نمی آدم مثل تو! شعور بی کردی لبم به جون هــی نزنی جز-کیا

 . کرد قطع روم رو تلفن حرفش شدن تموم از بعد بالفاصله 

 از خان خرزو با رو حرفم ی ادامه نشم، ضایع بقیه و مونی جلوی که این برای. شعور بی ی پسره
 : گرفتم سر

 .دارم دوست منم گلم داداش بشم فدات ـ

ا  الکی انداختم، کیمیا به نگاه یه کردم مکث یکم  .دادم می گوش کیارش حرف به داشتم مثال

 . بای بوس بوس. چشم رو شیرینیم برس، کارت به برو باشه باشه-

ا  بود، خط پشت خودش اگه که کردم باهاش موندنی یاد به و شیرین خداحافظی جوری  این به حتما
 . سرم تو خورده چیزی یه که رسید می نتیجه

 : گفت و کرد ریز رو بود صورتش قوت ی نقطه که مشکیش درشت های چشم مامان

 دادی؟ می قلوه و دل جوری اون گفت می چی -مامان

 : گفتم و کشیدم رو گوشتالوش لپ و رفتم جلو کمی

 بدم؟ قلوه و دل که قصابم من مگه بعدشم  بود خصوصی-

 : گفت اعتراض با و داد ماساژ رو لپش درد از

 . دراز زبون خوبه خوبه -مامان

 . بیاره چایی تا رفت آشپزخونه سمت به

ا  ؛ کنم جیغ جیغ و بپرم پایین و باال مدام خواست می دلم. گنجیدم نمی خودم پوست توی  دلم اصال
 جفتک و بدوم داشتم سراغ خودم در که سرعت آخرین با رو طوالنی مسافت یه خواست می

 . بندازم چهارگوش

 ... بابا بود، بابا بشه پوچ و هیچ دلم ته از خوشحالی این شد می باعث که چیزی تنها حین این در

 بابا دختر   دیدی: کردم می زمزمه مدام گوشش در و بغلش پریدم می شوق با تا بود هم اون کاش
 . کردم می بوسه غرق رو صورتش همیشه مثل بعد. شد قبول دانشگاه
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 ته از های خنده برای دلم نداشت؟ تمومی فراغ این چرا بود؟ حسرتش خودش، جای همیشه چرا
 قشنگی گس بوی و شد می مخلوط عطرش بوی با که سیگارش بوی برای حتی بود، شده تنگ دلمون

ا ! نبود خبری عطر بوی از دیگه ها آخری این البته. بود شده تنگ دلم هم کرد می ایجاد رو  این اصال
 ...تنگشـ کیانا دل نبود؟ خبری خودشم از که بود رفته کجا ها آخری

 

 . بریم شو حاضر پاشو خانوم خب -مونی

 موهام تو دستی کالفه. کرد پاره پاره رو همشون افکارم وسط پرید آش نخود عدد یک مثل درست
 : گفتم دادم، می کش رو صدام خودش مثل که حالی در ؛ کشیدم

 کجـا؟-

 : گفت کشید، درهم اخم مونی

 !شجاع آقا ی خونه -مونی

 رو خودشون عاری بی تبل بر نواختن با و گزیدن اسکان مغزم پستوی ترین داخلی در افکارم دوباره
 : کرد نمایی خود گوییم پرند و چرند حس اون دوباره. کردن استتار

  بکنی؟ غلطی چه مردم پسر ی خونه بری خوای می! بکش خجالت خواهر ا وا-

 : کرد باز اعتراض به لب که بود کیمیا بار این

 بدی شیرینی بهمون بریم خنگی؟ به بزنی خودت لحظه آخرین تا داری دوست چرا من خواهر -کیمیا
 ! دیگه

 از تا تاتار قوم این که بودم مطمئن. شد می خر سیب دوتا با که کچل حسن به رحمت صد! هــوف
 برای کنم روی پیاده چپ علی ی کوچه توی دادم ترجیح. نبودن بردار دست گرفتن نمی شیرینی من

 : گفتم همین

ا  بده؟ شیرینی کی-  .ندارم پول قرونم یه من چی؟ برای شیرینی اصال

 دست و مچکر نداخت، می سرم به شیطون که فکرهایی این از حسابی.. زد سرم به فکری یه یهو
 . بود گیرم دست زندگیم ساز سرنوشت و حساس های موقعیت نصف توی. بودم بوسش
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 :گرفتم سر از رو حرفم ی ادامه بکنه، فاش را شومم فکر که مشکوکی حرکت هیچ بدون

 .بریم پاشید باشد، بازم دل و دست خیلی که جایی اون از ولی ـ

 جور و جمع زودتر رو خودش کیمیا. باشه داشته برخورد زمین با مونی و کیمیا دهن بود مونده کم
 : گفت و کرد

 شدی؟ راضی زودی این به راستی_   راستی یعنی -کیمیا

 : گفت مونی بار این و کردن نگاهم تر متعجب هم باز که. کردم پایین باال آره معنی به رو سرم

 ! زنی می مشکوک -مونی

 . مشکوک به برسه چه زنم، نمی موادم من -

 .غنیمتیه کندنم خرس از مو یه. بریم شو حاضر برو! والله بگم چی -مونی

 : گفتم خبیث لبخند یه با

 .شم حاضر رفتم من ـ

 . کیمیا و من مشترک اتاق یعنی اتاقم توی دویدم و رفت باال ها پله از سرعت به

 ایستادم. کردم سر هم رو مشکیم شال پوشیدم، صورتی کوتاه مانتو یه با مشکی کتان شلوار یه
 نه نبود، صوف و صاف قدر اون من برای آخه بود، کیمیا برای شال کنم فکر بگما، البته. آینه جلوی
ا  من بگم جوری این بذارید  اگه مدیونید بودا، کیمیا مال ام شلواره. )نداشتم کرده اتو روسری اصال
 ( خودمه مال کنید فکر

 : رفتن خودم ی صدقه قربون کردم شروع

 . ندارم خبر خودم! دافیما چه وای وای-

 ی شده تمیز های ابرو کشیده، حصار دورش  ف رم پر و بلند های مژه که مشکی درشت های چشم
 بودنش عملی مورد در ازم ها بار که سرباال کوچک دماغ و رنگش هم بلند فوق موهای با مشکی
 سه خانوادگی ما ولی دارن، صورتشون رو چال دوتا همه قرمز، ی غنچه که هامم لب. بودن پرسیده

 نمی کس هیچ خندیدیم می وقتی که گونمون رو خوشگلشم دوتا چونمون، رو دونه یه داریم؛ تا
 . سفید هامم دندون و پوست. برداره چشم ازش تونست



 
 
 

 
 46 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 اکاربر نودهشتیفاطمه عیسی زاده ــــــ خانم وروجک سرکار  

ا  چون کردم، نمی آرایش وقت هیچ  یکم با ریمل.. داشت فرق امروز ولی! نداشتم بهش نیازی اصال
 . کرد تکمیل رو آرایشم قرمز رژ

 اون رفتم، پایین یکی دوتا رو ها پله. بود در جلوی جاکفشی تو که هامم کتونی برداشتم، رو کولم 
 حین همون در رفتن، می داشتن پایین بودن انداخته گَر بز مثل سرشون که دیدم مت و پت دوتا
 . کردن می خدافظی مامانم از هم

 . بیام نبود قرار اولم همون از که من. بگذره خوش بهتون برید دیگه خوب-

 بریم بپوش رو هات کفش باش زود شدی، حاضر فهمیدیم شنیدیم اتاق در صدای نشو لوس -مونی
. 

 . سپردم تو به رو هام بچه ؛ نکنن شیطونی زیاد! باش وروجک دوتا این مواظب جون مونی -مامان

 : گفت و چشمش رو گذاشت رو دستش مونی

 .چشم روی به ـ

 : گفتم عصبی صدای با

 نبودی؟ تر سنگین من به سپردی می رو مونا مامان گما می-

 : گفت و کرد هدایتم جلو به دست با مامان همیشه مثل

 . بری نذارم نشدم پشیمون تا برو برو -مامان

 محکمی بوس حال این با اما متنفره، کنم بوسش رژی ی لوچه و لب با که این از مامان دونستم می
 . شدم دور ازش سرعت به و گرفتم گونش از

 . نبود بردار دست و اومد می هاش غر غر صدای هم حیاط در جلوی تا

 باز رو در. بود شلوغ ساعت این تو همیشه مثل هامون، روز این پاتوق یخ، گل رفتیم راست یه
 : گفتم زمان هم و تو رفتیم هم با همه کردم،

ا  آوردم، صمیمیت آوردم، صفا -  خونت؟ قهوه شد روشن چه بینی می موسی آقا. کردم منور اصال
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ا  مشتریا  چشم تا دو ها غریبه ولی ؛ داشتن عادت هام بازی چل و خل این به و بودن آشنا اکثرا
 . کردن می نگاهم و بودن کرده قرض هشتاییم_  هفت یه داشتن

 . نزنم حرف این از بیش تا کرد می نگاهم چپ چپ مدام بود، شده قرمز خنده و شرم از کیمیا

 یه از غیر به که بودن شده رسوم و آداب و زندگی چرخ درگیر قدر آن بودن، کرده عادت بد ها آدم
 این بره پیش طوری همین اگه که نداشتن خبر و آوردن نمی زبون به تکراری و خشک کلمات سری
 . کنه می فرسا طاقت و خشک هم رو زندگیشون بلکه خودشون، تنها نه روح بی و خشک کلمات

 ..!کردی پیدا بهتر جای گفتم نبود، پیدات بود وقت خیلی! رئیس جناب به -موسی آقا

 : گفتم و کردم تر عریض رو تهم سرو بی افکار از ناشی لبخند

 کنید؟ می ردیف ما واسه سرویس دوتا دارین، اختیار-

 . چشم روی بر ای -موسی آقا

 رومون روبه درست بودمش، ندیده ورا و دور این حاال تا که پسره یه. نشستیم تخت یه رو رفتیم
 رو ما بود نشسته هاش ابرو بین که غلیظ اخم یه با و کشید می قلیون ماهرانه عجیب و بود نشسته
 . کرد می تماشا

 حرف وسط درست یهو و زنی می حرف داری وقتی دیدی. آشنا ی غریبه بود، آشنا خیلی جورایی یه
 هیچ که کلمه اون باالخره تا شی می جویا و کالفه قدری به میره؟ در دستت از کالم رشته زدنت
 . کنی پیدا رو رسه نمی ذهنت به جوره

 اسمش کردن پیدا برای انگار. داشتم اخمو پسر این مقابل در رو کالفگی احساس همون هم من
 ! بود فایده بی اما بودم، کرده رو زیر رو ذهنم کلمات تمام

 . کشتیم رو باباش زدیم انگار که کرد می نگاهمون اخم با بد قد اون 

ا  لحن و کشیده هم در های اخم با نیاوردم کم منم   رفتارم توی عطوفت از سرشار و مالیم کامال
 : گفتم و کردم ایجاد پارادوکس

 ببری؟ رو حالش خودت پیش کنی پاره بدم شماره-
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 پسره به اخم با که شدن من ی متوجه کردن، می پچ پچ چی هم گوش در دونم نمی کیمیا و مونی
 . کردم می نگاه

 .. بخری کادو ولیتایین واسه! ها کفشم شماره بدم، شماره من: کنیم کاری یه بذار نه -پسر

 : کرد دستی پیش کیمیا بزنم حرفی من که این از قبل

 . ایکبیری درگیر خود باو ببند -کیمیا

 قیافه خوش پسر اون روی در رو جا همون همچنان من ذهن اما. برگردوندیم رو رومون باهم همه
 . بود مونده

 ! المصب ایه تیکه عجب -مونی

 : گفت و داد خودش عروسکی دماغ به چینی کیمیا

 . دماغه گند که حیف -کیمیا

 بدم تحویلشون پرند و چرند خطی چند دادم ترجیح بشه، کم ذهنیم ی مشغله از کمی که این برای
 : گفتم و دادم غبغبم به بادی ؛

 ! بده شماره من به شد قرار باشید، نداشته چشم من ناموس به-

 قرار و نگرفتم شماره کسی از عمرم تو حاال تا و گم می چرت دارم دونستن می که کیمیا و مونی
 . خنده زیر زدن پقی بگیرمم، نیست

 : گفتم کردم دماغی تو صدام که حالی در و دادم تکونی هوا تو رو سرم

 بترشم؟ و بمونم یالقوز عمر آخر تا خوایید می چیه وا-

 : گفت بخارونه رو سرش تا برد می رو بلندش ناخن که حالی در مونی

 . نیست بعید تو از -مونی

 همین گرفتم دستم تو رو قلیون شلنگ. رفت و تخت روی گذاشت رو ها سرویس اومد موسی آقا
 شلنگ بود، من به نگاهش اونم ؛ انداختم پسره به نگاه یه ناخودآگاه لبم سمت بردم می که طور

 . برد می لبش سمت رو قلیون
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 ! گرفت کام بیشتر هرکی بندازیم، راه کنی کم رو بود قرار شده تعیین پیش از قرار یه طبق انگار

ا  دیگه بگیر، کام اون بگیر کام من  برداشتم، لبم روی از رو شلنگ که شدم می خفه داشتم واقعا
 . دادم بیرون دماغم از رو دودش

 ! داشت تنفسی دستگاه دوتا کنم فکر. کرد تکرار رو کار همین من بعد ثانیه چند هم اون 

ا . بزنم جیغ داشتم دوست بود گرفته حرصم خودم از. آوردم می کم نباید من  نشده زاده مادر از اصال
 . کنه کم رو کیانا روی بخواد ک کسی بود

 با حاال تا وگرنه نکنم بلند دست پسری هیچ روی دیگه بودم داده قول خودم به که حیف فقط حیف،
 . بود شده ادغام تخت روی فرش

 رو سرشون گاو مثل که بودن نخورد حد چه تا آوردم خودم با که همراهیم دوتا این دونم نمی
 . زدن می دید رو مردم پسرای و لمبوندن می پایین، بودن انداخته

 ! بود انکار قابل غیر موضوع این و داشت کششی یه پسره، سمت گردوندم بر دوباره رو سرم 

 تاثیر روانم و روح روی حسابی که کنم انکار تونستم نمی و بودم شده تسلیم مقابلش در آره
 .  گذاشته

 معرفی خودش و اومد می بدم، قورتش هام چشم با که این از قبل شد می کاش! بود آشنا چقـدر
 .  زدم زل بهش هم باز که گرفت رو مچم و  آورد باال  رو سرش ناگهانی صورت به! کرد می

 : کرد خونی لب و هام چش تو زد زل  خودم مثل

 ! ای جوجه هنوز -پسر

 !.دونم نمی خودمم کجا؟ ؛ رفت و شد بلند حرفش شدن تمام از بعد بالفاصله

 موهای از چیزی مطمئنن موند، می جاش سر بیشتر ثانیه چند اگه که داشتم اطالع قدر همین فقط
 کم جلوش باید من چی برای بود، گرفته حرصم. موند نمی باقی مبارکش سر روی پشتش پر و سیاه
 آوردم؟ می

 از که موهایی ادامه در زدم، سرم به پیاپی و محکم ی ضربه دوتا و کردم بلند رو دستم حرص سر از
 بود مونده کم من دیدن با که افتاد موجهی آقای به چشمم که زدم چنگ رو بود زده بیرون شالم
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 جا از کیمیا صدای که نشستم خانومانه فوری و زدم  تصنعی لبخند. بزنه بیرون حدقه از هاش چشم
 : پروندتم

 .. کن نگاه رو طرف اون کیـانا! کیانا وای -کیمیا

 آن ولی اومده، جاها جور این  باره اولین بود معلوم که داد می نشون رو دختر یه داشت دست با 
 . گرفت می خندش آدم که کشید می قلیون و بود گرفته حسی چنان

 که هم لحظه چند برای دخترک دیدن با.. افتاد سرفه به که بود نگذشته دومش پک از ثانیه چند
 . رفت یادم از شدنم ضایع شده

 . باشه خوش بذارید ندید گیر بچه به حیونی اوخی -مونی

 : گفتم و کردم روبلند صدام کیمیا و مونی دار صدا و بلند های خنده به توجه بی

ا  بذار آهنگ یه موسی آقا-  !  لطفا

 : گفت و سمتمون برگشت کرد، می چاغ قلیون نفر یه برای داشت که موسی اقا

 . نیومده شاگردمم و شلوغه خیلی امروز بذار، خودت بیا جان کیانا -موسی آقا

 رفتم، می راه محکم و قرص که همیشه خالف بر ها، باند سمت افتادم راه و گفتم لبی زیر چشم یه
 به مونی معمول طبق اما نخواستم، نظر کسی از آهنگ انتخاب برای. بود افتاده هام شونه بار این

 : کرد نظر اظهار جوش خود صورت

 .کن شادش -مونی

 : شد بلند موسی آقا گر موعظه صدای لحظه همون

 ! هستیدا فامیل هم همه تولده اومد، گشت وقت یه -آقاموسی

 : گفتم و کردم تایید سر حرکت با رو حرفش کالفه

 . که نگو رو چیزا این ما به موسی آقا-

 و پاشد گرفت رو کیمیا دست مونا شد، پخش آهنگ که همین. گذاشتم رو عاشق گرد شب یه آهنگ
 : زد داد
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 تکونی یه افتخارش به وسط بریزید شده، قبول دانشگاه جان کیانا آقایون ها خانم خب خب،-مونی
 ! بدید خودتون به

 خدا از که هم پسر و دختر چندتا. رقصیدن سرجاش و کمرش دادن تاب به کرد شروع سپس
 . کردن نمایی هنر به شروع و وسط پریدن بودن، خواسته

 افسرده حرکات این دونستم می خودمم. کنم عوض رو ها اهنگ تا ایستادم ضبط کنار جا همون من 
 اونم بود، زده تاول دلم روی جاش و بودم سوخته بد بار اولین برای انگار اما ؛ بعیده من از کننده
 ! خونی تاول

 گفتم لب زیر بگیرم، ازش سختی انتقام که دادم قول خودم به و کردم فرو مشتم توی رو هام ناخن
: 

 ! دارم انتقام لیسانس فوق من داری، گیری حال لیسانس تو اگه ـ

 پسر اون اگر! بود گندی روز عجب بود، نشده خنک کامل طور به اما افتاد، ولز جلز از کمی دلم
 که هایی خوش بهترین از یکی شد می امروز گذرونیم، خوش وسط بود نپریده نشسته قاشق مثل

 . بودم گذرونده

 . اومدن وسط و شد آب  هم دیگه نفر چند یخ  آهنگ آخر تا

 چند شد، تموم آهنگ!  گفتن راست نگیره، جو ولی بگیره سگ رو آدم گن می خدایا! دیگه بود خوب
 . شد پلی بعدی آهنگ که نکشید بیشتر ثانیه

 بودن؟ کجا بسیجی های برادر این دونم نمی فقط نداشت، دیسکو از شباهتی کم وسط اون 

 : گفت واضحی نچندان صدای با و کرد نگاه بهم شرک ی گربه مثل و اومد سمتم به رقص با مونی

 ... نترسه آقاشون از برقصه باید کیانا -مونی

 کردن، تکرار رو مونی حرف کرد شروع داد با و شنید رو مونی صدای ای مرده ننه کدوم دونم نمی
 . کردن تکرار طوطی مثل هم بقیه بالفاصله

 دید؟ می شعار شوق با جوری این اومدید تظاهرات مگه داداچیام آقایون، بگه بهشون نبود یکی

 : بشه بلند خواد می سرم ی کاسه کردم می احساس که بود بلند قدری به صداشون
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 ! نترسه آقاشـون از برقصه باید کیانا+ 

ا  بود؟ کجا آقامون! بابا نگید شعر -  .رقصم نمی من نیاد آقامون تا اصال

 ! شم می آقات خودم بیا -کیمیا

 : گفتم و دادم چین دماغم به

 بکنم؟ تدریجی کشی خود خوام می مگه بابا نوچ-

 : زد داد نداشت، کم چیزی باال قدو از که پسر یه

 ! بشم آقات ساعت نیم ی اندازه حاضرم من-

 : کردم نگاهشون مایوس و زدم پیشونیم به دست با

ا  شن، می تر داغون ها متقاضی گذره می هرچی که این مثل نه-  . رقصم می تکی خودم اصال

 . شد تموم اهنگ زدی زر قدر این فقط! نه نگو داری، کرم گم می خو -مونی

 باشه؟ دومم بار این که رقصیدم  پیتی دره های آهنگ این با من کی آخه-

 سالن وسط تا ضرب با. کردم پخش  رو انریکه از عالقم مورد آهنگ  و زدم باند به رو گوشیم فوری
 . رقصیدن پاپ هیپ به کردم شروع و رفتم

 یک دستشون و سوت صدای و کردند می دنبالم تحسین از سرشار نگاه با بود، بریده  همه کف
 . شد نمی قطع هم لحظه

 الله بسم اول که همونیه.. بعله دیدم برگشت، طرفم به تا اومد وسط کنی کم رو برای پسر یه 
 هم نیمش و قرت دو برده، رو کنی کم رو که نه. ) نبود بشو آدم که این مثل انداختم، کل باهاش
 (  باقیه

 ابرو بین جذابی اخم رقصیدن حین در. من حرکت یه زد، می اون حرکت یه. زدن تکنو به کرد شروع
 . اومد می دارش زاویه صورت به حسابی که بود نشونده هاش

. بود اومده در هم هام استخون صدای که جوری ذاشتم، می مایه رقص این برای جون و دل تمام با
 کمی داشتم ذهنم توی که حرکتی انجام برای و ریخت می دلم شدیم، می چشم تو چشم که بار هر
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 به درستم فرود مانع پاش که کردم هوا به کوچیک پرش یه بودم، پا رقص درحال. شدم می اراده بی
 . شد بلند همه افسوس صدای. شدم زمین پخش و شد زمین

 کرد روشنش و کشید شلوارش کجای به دونم نمی آورد، در شلوارش جیب از کبریت یه مکث بدون
. 

 از برافروخته صورت جلوی درست صورتش و شد خم کرد، طی رو بینمون کم ی فاصله رقص با
 و شد پخش فضا توی دودش! کرد خاموشش و گذاشت زبونش روی رو کبریت و داشت نگه خشمم
 . انداخت سوزش به رو من گلوی

 . شد تموم اهنگ که بدم نقص بی حرکت یه با رو زشتش حرکت جواب شدم بلند جام از

 . بود هوا روی کافه حضار، تشویق و سوت صدای خاطر به

 : زد لب که شدم چشم تو چشم باهاش دوباره و چرخوندم چشم جمعیت، همه اون میون از

 . خودم ی جوجه ای، جوجه هنوز -

 . رفت و شد رد بودن ایستاده که جمعیتی از بجنبم، خودم به تا بازهم 

ا  ولی! بودم شده شوکه خیلی حرفش از  تختاشون روی رفتن همه  کم کم. نیاوردم خودم روی به اصال
 . جامون سر برگشتیم ماهم نشستن،

  کردیم جذب رو رفتن عزم نشستن کمی از بعد 

 (  کنیم جزم نمیاد خوشمون کنیم، می جذب رو رفتن عذم هستیم، آدمایی همچین یه ما)

 ! بریم کن حساب پاشو خوب -مونی

 کنم؟ حساب من بود قرار مگه-

 :گفت و کرد تر نزدیک هم به رو کمونیش های ابرو کیمیا

 کنه؟ حساب کی بود قرار پس-کیمیا

 ! آوردم منم بیرون، ببر فقط رو ما گفتید شماها-

 : گرفتم سر از  حرفم ی ادامه و دادم نشون رو اطراف و دور دستم با
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 ! شما از پول من، از جا ایناهاش ـ

 . انداختم تخت روی و آوردم در برگشته جنگ از ی پوره پاره پونصدیه یه و کردم دست جیبم تو 

 ! ندارم قرونم یه دیگه منه، دارایی ی همه این ـ

 : زد داد بود، شده قرمز عصبانیت از هاش لپ که مونی

 ! بدی شیرنی ما به که  بیرون بیاری مارو تو شد قرار-

 کرده تایید من نمیاد یادم! کردید تنمم دوختید، بریدید، خودتون شما زدم؟ حرفی همچین من کی-
 . دم می شیرنی بهتون که باشم

 :گفت عصبانیت با و داد فشار هم روی رو عروسکیش کوچیک های لب کیمیا

 ! بریم کن حساب برو پاشو -کیمیا

 :دادم جواب بارید، می هام چشم از شیطنت که حالی در

 . بگردید بیایید! ندارم قرونم یه من -

 کنی؟ می ریزی آبرو قدر این چرا داریم؟ ما مگه -مونی

 من از که ای سابقه با بود، خودشون تقصیر. نداخت می خنده به رو من خشمشون از میزان این
 . کردن می شک بهم باید بدم، شیرنی بهشون که کردم قبول چونه و چک بی وقتی داشتن سراغ

  فکری؟ یه گم می-

  چــی؟ -کیمیا

 ....سرویس پول جای به-

 خــب؟ -مونی

 . بشوریم ظرف-

 . ببرن رو شورت مرده شو خفه. کیانا شو خفه-مونی

 . شدم دور تخت از و دادم تکون دست براشون برداشتم، رو کولیم
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 ! برم باید دارم، کار کلی خونه من دخترا خدافظ-

 : زد داد مونی که بودم رسیده ورودی در جلوی

 ! گیرم می رو حالت شعور بی ببرن یابو با رو شورت مرده کیـــانا ـ

 . اومدم بیرون کافه از و بردم باال براش رو  دستم بودم، ایستاده پشت به که طور همون

 . برسم خونه به زودتر تا گرفتم ماشین یه باشم، کرده فرار خوردن کتک احتمالی خطر از که این برای

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 هام کار انجام از بعد که بودم کرده جمع پول مقدارم یه. دانشگاه رفتم می باید نام ثبت برای فردا
 ؛ بخرم مناسب لباس برم

 . بود تر مهم لباس! لباس اول.. رسید پولم اگر هم کتاب

 . مردم می داشتم خوابی بی از شدم، بیدار خواب از گوشی آالرم صدای با صبح

 . کردم خالی موهام سر رو هام عقده ی همه و رفتم شویی دست تا خوران لنگ_  لنگ

 . بود شده بهتر روحیم تصمیم این با ؛ کنم کور رو روزگار چشم امروز خواستم می

 رب سه آستین که کوتاه کرمی مانتوی یه. ببرم کار به لباس انتخاب برای رو سلیقم تموم کردم سعی
 . پوشیدم مشکی کفش و شلوار با داد می بهش قشنگی فوق نمای فلزیش های دکمه و داشت

 کوتاه عروسکی مامان دیشب که رو هام چتری. رفتم کش کیمیا های وسایل از هم کیف و مقنعه
 . صورتم توی ریختم بود کرده

 دو کنم فکر. )زدم ریمل رو بلندم های مژه و کشیدم هام چشم پشت پرستویی کلفت چشم خط یه
 ! (شدم می پرواز به موفق زدم، می پلک محکم هم سر پشت بار سه

 . بود شده وحشی بدجوری مشکیم درشت های چشم زدم، زل هام چشم به آینه تو

 . اومدم در هام لب خجالت از برداشتم هم رو ای قهوه رژ 

 (صلوات نشه عوضی حاال! )بودم شده عوض حسابی کردم می اعتراف باید

 . بشه حاضر زودتر که کنم خبر رو مامان رفتم و انداختم رو کیمیا ی کوله
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 .زدیم بیرون خونه از و شد حاضر تند تند بعدش خوردیم صبحونه مامان با

 تا درست که گرفتیم هم دیگه تاکسی یه ؛ رفتیم اون با آزادی تا و گرفتیم تاکسی یه کوچمون سر از
 . بردمون دانشگاه در جلوی

 ؛ بیاره در سر نام ثبت های کار از که رفت هوا بودن گرم از گالیه و کردن غرغر کلی از بعد مامان
 . بپیوندم بهش بعد دقیقه پنج هم من بود شده قرار

 مزین بزرگ و کوچک های ساختمان با که بود متری هزار صد چند سبز فضای یک شامل دانشگاه 
 . بودم نشده آشنا باهاش هنوز که داشت مختلفی های بخش و بود شده

 .دوختم چشم نوشتش به و بود دانشگاه در سر که تابلویی جلوی ایستادم

 دیدی؟ دیدی؟ 《بینی می رو هات تقلب سزای》: گفت می صرمدی خانم این هی دیدی کیانا-
 ! نوکرتم خدایا.. این شده سزاش

 که بخونمش بتونم تا کردم تر ریز رو هام چشم کرد، جلب رو توجهم تابلو روی ریز خیلی نوشته یه
 !..شدم پرت زمین روی  و خورد بهم محکم چیزی یه

 ؛ شد ریزه سنگ از پر و خورد آسفالت به محکم بودم، برده جلو تعادلم حفظ برای که رو هام دست
 . زد حلقه هام چشم توی اشک فرساش طاقت درد از

 : زدم داد و بردم باال رو سرم

 نامت ثبت وحش باغ بریم بیا ؛ نشدی کشف هنوز تو کردی؟ فرار آمازون از وحشی؟ چته! هــوش-
 .. کنم

 

 از لنگه یک بود، ایستاده جلوتر کمی خاصی پرستیژ و غرور با که ای شونه چهار و بلند قد پسر
 : گفت و انداخت باال رو آبروش

 .کرومزومی سه ی دختره گی؟ می وریم دری راه جلو ایستادی -پسر

 : گفتم بودم نشسته زمین روی که طور همون

 ! علفی یابو رو گاراجت در ببند-
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 . رفت بلند های قدم با و گرفت رو راهش تمام خونسردی با و انداخت بهم تفاوتی بی نگاه پسر

 . آورد باال برام بابا برو معنیه به هم رو دستش که بود نداشته بر قدم دو هنوز

 . بده خسارتش بای س رفته ماالنده ؛ رسیدم انفجار ی نقطه به دیگه اخرش حرکت با

 تا. دوییدم پسره سر پشت و برداشتم رو بود شده پرت تر جلو کمی که کیفم شدم، بلند جام از
 .زدم صورتش توی کولم با که کیه ببینه برگشت دوه، می سرش پشت داره یکی کرد احساس

 . بردم باال رو کیف دوباره و نشد خنک دلم زدن دونه یه با

 وحشیا از(.  سرش تو دیگه دونه یه) آمازونــی( زدم سینش تخت دیگه دونه یه) زنـی؟ می رو من-
  کردی؟ فرار

 جلوش که هایی گاو این مثل و میاد خون دماغش از دیدم که بزنم دیگه یکی بردم باال رو کیفم
 ! زنه می نفس_  نفس داره دادن، تکون قرمز دستمال

 قرار بر کواالنسی پیوند آسفالت با موندم، می جا همون حرکت بدون دیگه مین یه اگه بودم مطمئن
 . کردم می

 : گفتم بهت با و دادم قورت سختی به رو دهنم آب

 شدی؟ خونی چرا تو وای-

ا  که کشیدم دماغش خون روی و بردم باال رو دستم ! شد خونی هم گونش بدتر ولی بشه، پاک مثال
 پایین به باال از طوری. کرد می نگاهم وحشیش های چشم با قرص، فکی با و حرکت بی چنان هم

 . نداشت براش اهمیتی ترین کوچیک انگار که کرد می نگاهم

 : گفتم و شدم معذب یکم خیره نگاه این از

 ندیدی؟ خوشگل-

 : گفت غلیظی اخم با و کرد باز رو مبارکش های لب الی باالخره

 دست من به جرعتی چه به بگیره؟ ازت هم رو دیم بیاد بگم حراست به یا بری شی می گم -پسره
 ! بدم بهت رو گریت وحشی جواب و صورتت توی بزنم که نیستی حدی در حتی زدی؟
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 ..شکمش توی کن خورد هم رو هاش دندون بزن دیگه یکی: گفت می شیطونه! کنا نگاه رو پرو

 بر بهم یکم بار اولین برای ؛ کنه صحبت باهام مدلی این بود نکرده جرعت الناسی حد هیچ حاال تا
 !خورد

 : دادم رو درونم وجدان جواب خودم، و اومدم خودم به پاش تا سر به اجمالی نگاه یه با

 خاطرش به که باشه کی ایکبیری این ؛ کن جمع زدی که رو هایی همین حاال کیانا. کرد غلط شیطونه
 ! بخوره برم بهت

 : زدم داد و کردم تندی اخم اون از تاثیر تحت هم من

 دیم هم من(  گرفتم جلوش رو زخمیم های دست.. )باشه گرفتن دیه به زنی؟ می داد چرا حاال آقا وا-
 ! خوام می رو

 کشیده پشت از مقنعم که کردم احساس بودم، زده زل پسره نفوذ پر های چشم توی که طور همون
 !.. کشید ناخن مغزم روی جیغو جیغ صدای یه و شد

 خوب هیکل و تیپ با دختری ؛ کردم برانداز رو صدا صاحب پریده باال ابروی لنگه یک با و برگشتم
 ! داشت هم اضافی مواردی در بلکه نداشت، کم چیزی تنها نه که

 : گفت که کردم می نگاهش کار طلب چنان هم

 هــان؟ لعنتی؟ کردی کار چی رو عشقم -

 : گفتم بود، مشهود توش تمسخر که صدایی با و گرفتم خود به تحقیر های مایه ته! کارم طلب نگاه

 مفتشی؟ چه؟ تو به درختی؟ کدوم برگ دیگه تو-

 : کنه تحدید که بود اون نوبت بار این

 های مرغ که کنم می کاری باهات آوردی؟ سرش رو بال این جرعتی چه به! توام عزرائیل نه -دختر
 .کنن کشی خود حالت به آسمون

 : دادم رو جوابش شد، می تر پرنگ طرفم یه لبخند که حالی در

 !  کن راهی منم بعد کنن، دفن و کفن رو کشتی که هایی اون کن صبر خوای می حاال باو؟ نــه -
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 ! هاست ماال باال اون ی بچه که فهمید شد می پاش، تا سر به سری سر نگاه یه با

 روی از رو مانتوم ی یقه و آورد هجوم سمتم به ولی نمیاد، بر دستش از کاری دونست می که این با
 . کردن جیغ_  جیغ به کرد شروع و گرفت ام مقنعه

 : داد می خراش رو شنواییم سیستم اجزای کل نخراشیدش، صدای و موند می جیرک جیر مثل

 ! نکردی عصبانیم این از بیشتر تا ببند رو فکت -دختر

ا ! خاصیت بی پروی ؛ ها شد می تر شلوارش کردی می پخ حاال  بود؟ شده پیداش کجا از این اصال

 ! بود نذاشته برام ای دیگه راه اما بشم، درگیر خواستم نمی.. زد می حرف داشت حدش از بیش

 : غریدم شدم، کلید های دندون زیر از و  گرفتم رو لباسش ی یقه خشم با

ا -  کنی؟ می غلطی چه شی عصبانی مثال

 ! شد اعالم جنگ شروع  من العمل عکس با 

 که بود زیاد دستش فشار قدر این زد، چنگ رو موهام و کرد آزاد هاش انگشت بند از رو ام یقه
 . افتاد هام شونه روی به سرم، روی از مقنعه

 نیش با و بود ایستاده سینه به دست هم دیالق یالقبای پسر اون خورد می دونه یه زد، می دونه یه
 . کرد می نگاهمون باز

 ! گرفت می هم فیلم بیشتر تفریح برای و آورد می در رو گوشیش دید، می رو اگه که بودم مطمئن 

 زد داد نفر یه که بودیم تن به تن جنگ حال در چنان هم ما راضی، خود از پسر خونسردی وجود با
: 

 !  کنید تمومش رو بازی مسخره این خبرتونه؟ چه-

 : داد ادامه مرد که گرفتیم فاصله هم از خودآگاه نا کالمش، در ابهت میزان خاطر به

 ! کنید سر رو مقنعتون هم شما خانم مردـ

 . کردم سر رو خوردم جر ی مقنعه و بردم دست بود، یارو به پشتم که طور همون
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 به ملتمس و برگشت بالفاصله و پرید رخش از رنگ دید، رو پوش رسمی لباس مرد ی قیافه تا دختر
 . کنه فرار که گشت می سوارخ دنبال موش مثل ؛ کرد نگاه پسر

 : گفت پسره همون به خطاب مرد

 برای که وضعیه و سر چه این! داریم ای دیگه انتظارات یه شما از ما! بعیده شما از طهماسبی آقای-
 کردید؟ درست خودتون

 

 د! دارن بقیه از جدا انتظارات ،( پسره)  دیالق این مثل علفی یابو یه از اینا که کن گاو رو من خدایــا
 ! کنه تماشا رو دختر تا دو دعوای لذت با ایستاد نمی وای که بود آدم اگه این من دل عزیز آخه

 سخنرانی داشت بود وقت خیلی انگار که مرد صدای که زدم می سوئدی شنا خودم افکار توی دوباره
 : پروندتم فکر از کرد، می

 .. بیایید تر جلو شماهم! ها خانم ؛ نیست قبول مورد ای بهانه هیچ حال هر به -

 خورده کتک ازم حسابی که مانتال  سانتال دختر وبه ر و کردم حراست اقای به رو پشتم سرعت به
 : گفتم بود،

 ! دارن کار شما با دوستم-

 . شد متوجهش دختر فقط که کردم ریزی کجی دهن حرفم، شدن تموم از بعد بالفاصله

 : شد بلند حراست آقای صدای دوباره که بذارم فرار به پا خواستم

 ! بیارید تشریف بودم، هم شما با خانم-

 . برگشتم ام اولیه جای به انداختم، پایین رو سرم و کشیدم تر جلو رو مقنعم

 : کنم جلوه خنگ که بود نفعم به

 ! کردم می زحمت رفع داشتم ؛ شم نمی مزاحمتون دیگه من بودید؟ من با -

 بدبختی دنبال برم و بشم محو هوا باد مثل که گرفتم رو راهم بقیه، متعجب ی قیافه به توجه بدون
 : گرفت رو جلوم مرد محکم و قرص صدای ولی هام،
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ا  خانم؟ کجا -مرده  ! بیایید من دنبال باشیــد، داشته تشریف فعال

 راه سمتش به ما از تر جلو خودش و کرد اشاره تمیزی ترو ی طبقه سه_  دو ساختمان به دست با
 . افتاد

 . کنم فکر تونستم نمی هم فرار به شیرین خود دختر اون وجود با بود، نمونده اطاعت جز راهی برام

 . کنم متمرکز رو افکارم کردم سعی و زدم محکمی شوت فرش، سنگ روی ریز سنگ به

 . دوختم رفت می جلو_  جلو که شلواری کت و بلند قد مرد به رو چشمم 

 برداشتی چی برای رو مامانت خنگ کیانای بگو آخه شد؟ نمی آوردم نمی باال گند اولی روز خدا وای
  کنم؟ غلطی چه حاال خدایـــا وای آوردی؟

 ! بشه خیر به ختم فقط فرستم، می صلوات دویستا! اصال نه.. صلوات صدتا خدایا

 !کنن؟ اخراجم نکرده نام ثبت نکنه وای_  وای

 . بشه مطمئن ما افتادن راه از تا ایستاد خودش سرجای ولی بود، رفته قدم چندین مرد

 .افتادیم راه راستا یه توی حراستی عمو سر پشت منتظرش، نگاه با

 . بارید می پشیمونی و ترس نفرمون سه هر روی و سر از

 : کرد زدن حرف به شروع پایینی ولوم با پسر

 . وحشی ؛ انداختیمون سری درد بد تو خنگ ی دختره -پسر

. دادم هولش تر طرف اون کمی و کندم کنارش از زور به رو بود چسبیده بهش کنه مثل که  دختره 
 : گفتم و پسره کنار ایستادم

ا - ا ! خودتی خنگ اوال  قضیه ته سرو خواهی عذر یه با اول همون تونستی می شخصیت بی توی دوما
 . بیاری هم رو

 : گفت تشکر های مایه ته و سرد نگاه با کشید، می راحت نفس سمج دختر نبود از که پسر

 ! ندیدم تو توی رو کردن خواهی عذر ارزش -پسره
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 دم یا کنه باور رو عباسش حضرت قسم دونست نمی آدم. شدم می دوگانگی دچار رفتارش با
 ! رو خروس

 عصبی دوباره. نبود خودم دست کنه، توهین بهم حد این تا بود نکرده جرعت کس هیچ حال به تا
 دفعه این که بزنم سرش توی دیگه یکی خواستم بردم باال رو کیفم اعتراض ی نشونه به و شدم

 . بیوفته و بشه کنده دماغش

 و عصبی من هرچقدر! کشیدم می نفس تند تند و بودم شده احساسش بی و سرد های چشم میخ
 . رسید می نظر به خنثی و آروم اون بودم، متشنج

 : پروندتم جا از مرد داد صدای که بودیم دوئل حال در هامون چشم با

 . کنم می مشخص رو نفرتون سه هر تکلیف االن! دیگه کنید بس د-

 . گذشتیم راهرو از و شدیم اداری ساختمان وارد قتل به مرتکب های مجرم مثل که نکشید چیزی

 . ریاست دفتر بود، شده نوشته روش که ایستادیم در یه پشت مرد، دستور طبق

 : گفت ملتمس و کرد تعجب افتاد، در پشت تابلوی به چشمش تا پسر

 ! هـا شه می عقرب در قمر اوضاع بفهمه بابام دفعه این آوردیمون؟ جا این چرا سید آقا-

 ! میاییم کنار هم با جا همین ؛ بگید خوایید می چقدر هر

 : گفت و زد بهش ای طرفه یه لبخند سید اقا

 ! بزن حرف کم تو برو -مرد

 .شدیم داخل ترتیب به ما و کرد باز رو در

 . بست رو در و شد وارد سید آقا همون یا مرده نفر آخرین

 برخالف. داشت سنگینی و رسمی دکوراسیون که بود متری سی یا بیست اتاق یه مدیریت، اتاق
 . بود بخشیده زیبایی اون به بودنش ساده بارید، می روشون و سر از تجمالت که ها کار دفتر بیشتر

 که میز پشت مرد برای رو ماجرا ی همه سید آقا بودم، اتاق تماشای دار و گیر در من که طور همون
 . شد خارج اتاق از و کرد تعریف بود ما به پشتش
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 . چرخید ما سمت به صندلی پشت مرد در، شدن بسته محض به

 : دادم دست از رو زدنم حرف کنترل که بود زیاد دستم بغل پسر و مرد اون بین شباهت قدر اون

 (my God)  گاد مای یا -

 

 در و کنم هول بیشتر شد باعث و پرید باال صندلی پشت شخص های ابرو زدم که جایی بی حرف با
 : بیام در اوضاع کردن درست سدد

 ... دوستـــم دوستم، اینم و هستم کیانا من! سالم.. چیزه.. یعنی! نه.. امــم-

 رو دستم همین برای. باشه کرده معرفی رو خودش دعوا بین دختره نیومد یادم کردم، فکر هرچی
 . اومد حرف به که گرفتم ازش پسند مامان نیشگون یه و بردم پشتش

 ! صدفم-

 : کردم کامل رو حرفم و زدم رئیس جناب ی شده گرد های چشم به تصنعی لبخند

.. چیزه! صدفه عشق شناسید؟ می خوب خودتون که هم رو آقا این ؛ صدفه دوستم هم این  بلـــه -
 . شیم نمی مزاحمتون این از بیشتر دیگه ما

 : شدن مانعم هم باز که کنم فرار اومده وجود به شرایط این از خواستم و چرخیدم پا ی پاشنه روی

 .  شده جالب ماجرا تازه خانم؟ کجا خب -طهماسبی اقای

 ! نیست بردار دست آقا این معلومه که طور این ؛ بکن فرجی یه خودت خدایا

ا : باشم تر باز دل و دست خدا با معاملم توی کردم سعی و زدم دریا به رو دلم  صدتا سی اصال
 ! ببینی رو خیرش صلوات

 ولی دادم، رو قولش که نشه تایی چهل و صد هفت و هزار اون مثل ها این دم می قول خدا به
ا . نفرستادم هنوز  خوبــه؟ بفرستن، برام کنم می وصیت نفرستادم، اگرم اصال

 : گفت و انداخت پسره به رو نگرانش نگاه رئیس آقای بار این برگشتم، اولیه حالت به

 کردی؟ فراموش زودی این به رو هامون حرف صورته؟ وضع چه این رادمان-
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 با بار این ؛ اومد در خنثی حالت اون از باالخره و پرید رادمان رخ از رنگ که دید شد می وضوح به
 : گفت تفاوتی بی حس از خالی لحنی

 ! بپرسید زبون بلبل خانم این از -رادمان

 با و چرخوند من سمت به رو سرش کرد، می بازی رو سفید ریش نقش انگار که طهماسبی آقای
 : گفت سوالی لحن

  خـب؟ -

 دروغ. کنه اعتراف هم نکردم اعمال به خواست می زبونم که گفت ای کشیده و محکم خب چنان آن
 : گفتم و ننداختم تا و تک رواز خودم هم باز ولی بودم ترسیده اومده، پیش وضع از یکم چرا؟

 اوخش صدای و رفت پهلوش توی که گرفتم رادمان سمت محکم رو دستم) این رعناتون، قد به خب-
 (. اومد در

 رفت گذاشت و کرد بارم وری دری کلی خواهی عذر عوض و زمین روی کرد پرت رو من ادب بی آقای
! 

 قبل مثل درست و کرد باز دهن تمام جدیت با و خاروند رو اش شده انکادر ریش ته طهماسبی اقای
 : گفت

 خـــب؟ ـ

 زل من به که بود رادمان به آمیز تهدید نگاه نیم یه با خب این ؛ داشت فرقی یه قبلی با خب این اما
 ... داشت نمی بر ازم چشم و بود زده

 جواب. نیارم مبارکم و میمون روی به کردم سعی اما شدم، می ذوب داشتم دقیقش و نافذ نگاه زیر
 : دادم رو طهماسبی سوال

 اون با شما بیاره، شما سر هارو بال این یکی! چیزیه خوب هم ادب یکم استاد جمالتون به خوب-
 بیاره؟ باال خون تا سرش توی زنین نمی زمینه روی میز پشت االن که سامسنتتون کیف

 : گفت بلندی صدای تن با و گرفت خشم رنگ طهماسبی نگاه

 ! دارید تقصیر جفتتون خانم، باش مودب-
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ا  نه! خدایا  مثل درختی کدوم از من کردی، می تقسیم شانس تو که موقعی اون بدونم خوام می واقعا
  گشتم؟ می نارگیل دنبال و بودم آویزون میمون

. بود انفجار به رو سرم بودم، خورده فرو که خشمی زیاد میزان خاطر به و بودم شده عصبی حسابی
 : گفتم مند گله

! بندازی من گردن تقصیره هرچی بعد بکنم نام ثبت دانشگاه این تو من بذارید طهماسبی آقای-
ا   ... گیرم می گردن به رو داعش حمالت تمامی شم، می من جانم جکی قتل عامل اصال

 : گفت و پرید حرفم وسط کنایه با کرد، بهم آمیزی تحقیر نگاه صدف

 ...دانـشـ به چه رو تو آخه زبون، بلبل ترمه چیز -صدف

 : کرد وجود ابراز تنهایی به طهماسبی ولی رفت هم در باهم زمان هم طهماسبی و رادمان های اخم

ا  ؛ باشید بیرون شما رنجبر خانم -طهماسبی  نبینم هم بعد به این از! نیست نیازی شما وجود به فعال
 شد؟ تفهیم! شدیدا آشی هر نخود

 . رفت بیرون اتاق از مشهودی عصبانیت با و گفت لبی زیر بله یه صدف

 این ولی زد می گیتار بیل دسته با آدم. شد خنک دلم و باز نیشم مهم اما کوچیک اتفاق همین با
 . شد نمی ضایع طوری

 جانیا مثل که نیستا خاله ی خونه اینجا! هستید که واردم تازه خانم، کیانا.. پس خب -طهماسبی
 ! کرده احترامی بی بهتون که کسی هر به کنید حمله

 : کردم عجله یکم دادن جواب برای و شدم شوکه بود، کرده بارم که درشتی های حرف از

 ... من -کیانا

 ! نشده تموم حرفم هنوز -طهماسبی

 : گفت رادمان به رو

 ! کنی دفاع خودت از که شده تو نوبت رادمان خب-

 : گفت آروم خیلی انداخت، من به و گرفت طهماسبی از رو سنگینش نگاه رادمان دیگه بار
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 ... محترم غیر باطن در ولی محترم ظاهر به خانم این - رادمان

ا  و صورتش توی زدم زل که بزنه رو حرفش ی ادامه خواست  فکر. آوردم در رو خودش ادای دقیقا
 ! دید ولی ببینه، کردم نمی

 : گفت دراری حرص و مسخره لحن یه با

 ! هــا میمونه کار کجی دهن سوسکه خاله عــه -

 : گفت طهماسبی اقای که بزنم جیغ خواستم

 ... ادامش رادمان! بسه-

 تک افتاد، پیشونیش روی بلندش موهای از ای تیکه که کشید من طرف رو نگاهش دوباره رادمان
 طهماسبی آقای به رو بعد و محبت تا داد می تمسخر بوی بیشتر که زد روم به قشنگی ی خنده
 : گفت

 .... این مثل این، مثل خانم این دیگه آره! آهـا بودم؟ کجا خب -رادمان

 باالیی بلند نفس. داشت واهمه حرفش ی ادامه گفتن از انگار کرد، نگاه من به تردید و شک با
 : گفت کالفه و کشید

! نمونه باقی خوشگلم صورت از هیچی دفعه این و بزنم حرفم ترسم می من  خــب! رئیس آقای اه ـ
 . ببنده رو این بیاد یکی

ا   : گفتم معترض و ساییدم هم روی رو هام دندون! زنجیریم ی دیونه من: گفت می داشت رسما

 ! نکنی پاره زنجیر داره نگه رو خودت باید یکی خودتی، وحشی! شعور بی-

 انتظار. بود کرده روانیم اندازش و حد بی خونسردی این ؛ شد مبدل قه قه به رادمان ی خنده ته
 و بود کرده ذوق حرفم از بودن، داده تیتاب بهش که خر مثل اما بخورم، کتک حرفم خاطر به داشتم

 : خندید می

 !  هـــا همینه قضیه دارتش، می بر صاحبش زمین روی بنداز رو فوش گن می -رادمان

 با و کوبید میز روی رو دستش بود، کرده شک رادمان و من ی نداشته عقل به حسابی که طهماسبی
 : گفت ای کالفه لحن
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ا  ما ؛ کنی دفاع خودت از خواد نمی! رادمان بسه -طهماسبی  ! زنیم می رو هامون حرف بعدا

 می تهدیدش طهماسبی وقتی تنها. بست بر رخت صورتش از خنده و پرید رادمان رخ از رنگ دوباره
 . شد می خارج خیالی بی از صورتش حالت کرد،

 : گفت من به رو بار این رسید، می نظر به راضی خودش جای به تهدید از که طهماسبی

 اومدی؟ نام ثبت برای والدینت از یکی کدوم با -

 هزار در صد برد، می بویی ماجرا از مامانم اگه ؛ رسید می نباید که جایی اون به بود رسیده باالخره
 ... داشت پیش در رو بدی عواقب

 : گفتم زد، می هم رو دلم توی که تردیدی و ترس با

 . ـامانم...مـ ما، -

 : گفت و خاروند رو خودش دار گوشه ی چانه متفکر طهماسبی

 کجاست؟ پس -طهماسبی

 : دادم رو جوابش قبل از تر پاچه دست

 . زنم می زنگ بهش االن دونم، نمی -

 ... زودتر -طهماسبی

 . بگیرم حفظ از رو مامان ی شماره تا کردم جمع رو تمرکزم تمام و آوردم در رو گوشیم

 که کن محو اینجا از رو من نیومده مامانم تا خدایا! بودم کرده درست دردسری عجب اولی روز
 . ذاره نمی برام زندگی

 و رادمان کردم، بلند رو سرم. کردم حس دستم روی رو نفر دو نگاه که بودم دلگیرم افکار گیر در
 خیره خیره طوری ؛ بودن زده زل رنگم قرمز ی ساده گوشی به تعجب با که دیدم رو طهماسبی
 . بودن کرده کشف اتم انگار که کردن می نگاهش

! بدم؟ براش پول کلی که بود نیازی چه کردم، نمی گوشی از ای استفاده وقتی چیه؟ مگه خب وا
 . شد می باز روحیش کرد می نگاهش وقتی آدم رنگی خوش خوشگلی، این به گوشی بعدشم
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. نداد جواب و نشنید رو گوشی صدای معمول طبق. گرفتم رو مامان شماره و شدم بیخیالشون
 ! کرد می جا به جا خودش با کیف دکُر عنوان به رو گوشی

 : گفت طهماسبی آقای که آوردم پایین گوشم کنار از کالفه رو گوشی

 شدی؟ پشیمون پس؟ شد چی-

 هام چشم. نداشتم خالصی ها این دست از من گرنه و کرد می گشایشی یه باید خودش خدا هــوف
 : گفتم و چرخوندم کاسه توی رو

 ! گیرمش می دیگه بار یه االن نداد جواب استاد، نه-

 بهش رو آدرس هم تهش کردم، تعریف براش رو ماجرا بیش و کم. داد جواب رو گوشی بار این
 . کردم قطع رو گوشی بعد و برسون رو خودش تر زود تا دادم

 : گفتم آروم و کردم ناله لب زیر

 ! کشـه می رو من مامانم ـ

 پریدیم جامون از در صدای با که کردیم می نگاه هم به سکوت توی نفرمون سه هر ای دقیقه پنج یه
. 

 !تق تق_  تق تق

 می بر چونش زیر از رو دستش که حالی در و انداخت رادمان و من به دلگیر نگاه یه طهماسبی
 : گفت داشت،

 ! بفرمایید -طهماسبی

 و اومد برداشت، قدم وقار با و سنگین شد، مشخص در الی از مامان پر تو هیکل و شد باز در
 چشم از و زد می قرمزی به پوستش های دونه رنگ که بود عصبی قدری به. ایستاد من کنار درست
 . بارید می آتیش هاش

 ته و سر شوخی با همیشه مثل و ترسم نمی مامانم حالت این از که گفتم می اگه بود محض دروغ
 ! میارم هم رو قضیه
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 به رو رادمان چپوق باید مامانم. ترسیدم می نباید تنهایی به من پس که، نبودم من فقط مقصر ولی
 ! کرد می چاق  زشتش رفتار خاطر

 . سالم -مامان

 به همه بود، زده هم به خودش برای که ابهتی با ؛ شد شکسته مامان صدای زنگ با اتاق سکوت
 دوز مامان شلوار با که کیاناست ی پنبه نی نی همون این نداشتن خبر! بودن اومده در رسمی حالت

 . کرد می جارو رو کوچه سر تا زد، می گره سرش باالی که روسری و

 دادید؟ انجام رو نام ثبت کار خانم، سالم-طهماسبی

 : گفت ملیحی لبخند با و گرفت پام پشت پوست از تمیزی و تر گون نیش مامان

 کرده؟ ایجاد مشکلی چه من دختر این باز خداروشکر، بله -مامان

 آورده؟ وجود به مشکل که آوردید دخترم سر بالیی چه نپرسید حتی! شدم ناراحت

 ! کنم نمی نگاهم بهش من باشه، نداشته کاری من با کسی تا دونه می خوبه حاال

ا   !  خرابکار من اصال

 ! بد من

 گرفت؟ می رو من طرف شد می چی ؛ دونستن نمی بودن، غریبه که اینا

 : گفت منشانه آقا و کشید روزش سه دو ریش ته به دستی دوباره طهماسبی

 ... که قراره این از ماجرا واال -طهماسبی

 رادمان سمت به رو نگاهش و زد چنگ رو صورتش نمایشی صورت به مامان حرفش، اتمام از بعد
 . بود نشسته صندلی روی اتاق ی گوشه که کشید

 درد ری می جا هر که بزنی جیگر جز کیانا اومده؟ سرت بالیی چه پسرم سرم، تو خاک ا وا -مامان
 نداری؟ شعور تو مگه دختر ؛ بری می سرت پشت سوخته پا سگ مثل هم رو سر

  کنی؟ حمله همه به ها وحشی مثل دادم یاد تو به من کی

 نبودم؟ دخترش من مگه. شد می زخم یه دلم روی گفت، می که ای کلمه هر
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 ندید؟ رو من های دست زخم چرا پس

 نکرد؟ دفاع من از چرا

 . گرفت می رو من طرف بود، بابام اگه شاید

 خودشون به همه گیرن، می تصمیم براش همه! دیگه شه می همین نباشه سرش باال بابا که دختری
 .. بدن نظر راجبش دن می اجازه

ا  آخه نباشه، چشم توی زیاد  پدر یه حضور شاید  حال به وای ولی ساکتین موجودات ها بابا اصوال
 ! ره می همه چشم توی و شه می خـــار نبودشون ؛ نباشن که روزی

ا   کجاست؟ بابام اصال

 شده؟ زخم کیاناش های دست ببینه که کجاست

 حقش! کرده خوب ولی کرده، ناکار رو پسر زده دخترم که چند هر بگه بزنه، داد اینا سر که کجاست
 ! بوده

 همون رو شنیدم می باید که چیزی اون ؛ بشنوم که خواستم نمی شاید شنیدم، نمی رو صداها دیگه
 (. مامان داری طرف)  نشنیدم اول

 مرگ ناقوس مثل مامان صدای که کردم می پیدا رو بابام باید شده هرطور امروز بودم این فکر توی
 : کشیدتم بیرون افکار دنیای از و رسید گوشم به

 ! خوام می معذرت شما از کیانا جای به من پسرم -مامان

 ! بود چسبیده سقف به آمپرم آوردم، جوش بدجوری

 : گفتم بود مشهود اون در لرز و ارکانش از یکی بغض که محکمی صدای با

 دلیلی من ولی. ندارم حرفی من کنید، خواهی معذرت خودتون طرف از خوایید می اگه شما مامان-
 داشته رو خودم زبون اختیار که باشم شده بزرگ قدر اون کنم فکر! بینم نمی خواهی معذرت برای
 . باشم
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 آتیشیم های چشم با. بود گرفته فرا رو اون سر سرتا مزمنی درد که بود شده منقبض قدری به فکم
 شیطون و شر دختر یه از خشم میزان این انتظار شاید. خورد جا لحظه یک که شدم خیره رادمان به
 . کیاناست محذوف های آپشن جزو هم خشم که دونستن می همه رو این اما نداشت، رو

 : گفت و کرد عوض همیشگیش خنثی نگاه همون با رو نگاهش توی شوک که نکشید ثانیه به

 . بعیده دختری همچین شخصیتی با این به مادری از -رادمان

 . بده نظر شما نگفت کسی-

 ندید؟ رو دستم زخم مامان بازم دادم، تکون رو دستم زدن حرف حین که این با یعنی

 عقده یا بودم، شده حساس اومد می سراغم به بار یک ماهی که حساسی دوران خاطر به دونم نمی
 . کرد می خطور سرم به افکار این که داشتم رو مامان محبت ی

 . دوییدم بیرون و گفتم ببخشید یه کرد، می خفم داشت بغض

 . نداشتم انتظار مامانم از

 . نکرد اونم که کنه توجه بهم داشتم انتظار مامانم از فقط دنیا این توی: بگما البته

 . نبود جا بی هم ها قدر اون انتظار این و داشت، انتظار مامانش از کیانا بگم بود بهتر پس

 ! گیرن می دل به جدی جدی الکی،_  الکی آدما ؛ باشیم رفتارمون مواظب باید گاهی" 

 ! " گیره می دلشون دلیل، بی و تند جدی،_  جدی آدما

 . کنم شروع کجا از باید دونستم نمی ولی بودم، گرفته رو خودم تصمیم

 . شدم ماشین سوار و رفتم خیابون کنار سریع نداشتم، رو مامان های سرزنش ی حوصله

ا  اگه که زدم زنگ مونا به آوردم، در رو گوشیم  پیش بگه گرفت ازش رو سراغم مامان وقت یه احیانا
 . اونم

 ... کرد مسخرم چقدر که بماند

 ... کردی تورش کی المصب چیه؟ طرف اسم حاال قرار؟ سر بری پیچوندی ـ مونی

 . ها پرت و چرت قبیل این از و 
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 . کردم قطع روش رو گوشی زور به

 . شده جور هر کردم، می پیداش شده جور هر امروز

 ! باشه فقط بود، کافی من برای هم معتادش همون بودن

 مواد ازش بابام که بودم دیده بارها خودم ؛ کجاست دونست می کثافت ساغی اون که بودم مطمئن
 . گیره می

 خونه قهوه توی عوضی، اون پاتوق به راست یه و گرفتم ماشین یه جا اون از رفتم، آزادی تا ماشین با
 . رفتم رفیقش ی

 . شستن می رخت دلم ته

ا  افتاد، راه بابا دنبال و گرفت رو من دست مامان که افتادم اولی ی دفعه یاد  مچش خواست می مثال
 اومد می که هم وقت هر اومد، می خونه کم قدر اون که آورده سرش هوو کرد می فکر! بگیره رو

 .. گرفت می رو پاچش سگ مثل

 . بود آورده هوو کاش! هه

 کارش این با بود که هرچی ولی برد، خودش با هم رو من مامان روز اون چرا که نفهمیدم وقت هیچ
 دیدن داد می تشخیص چپ از رو راستش دست تازه که ابتدایی ی بچه دختر یه برای. کرد نابودم
 . بود سنگین و سخت عجیب فالکت اون توی زندگیش ی استوره

 . بود حالیم بد ولی بودم بچه

 . ام خونه قهوه در پشت دیدم کردم، باز چشم که زدم قدم و کردم فکر قدر اون

 بابایی منه برای اما! بنگیه و قرصیه دودی، ای، شیره از پر توش که دید شد می هم شیشه پشت از
ا  که  هم اهمیتی ترین کوچک افتاده پا پیش ی مسئله این بودم، ندیده رو بابام بود روز چهل دقیقا

 . نداشت

 به خود ؛ گرفتم قرار پاک نا چشم مشت یه توجه مرکز توی ورودم با و شدم داخل و کردم باز رو در
 . کشیدمش جلوتر و بردم شدم پاره ی مقنعه طرف به رو دستم خود

 : زد داد یکی
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 . باشم خدمت در جونم+ 

 ! باش ننت خدمت در برو-

 و شده چیده کهنه و رفته در زوار های تخت دورش دورتا که خونه قهوه محیط به وحشتناکی نگاه
 :زدم داد و انداختم بودند، کرده اشغال رو ها اون پوش ژنده و افتاده پا پیش افراد

 کجاست؟ مرتضی-

 دماغی، تو صدایی با و کرد جور و جمع رو خودش یکی بین اون در ؛ کردن می نگاهم تعجب با همه
 :گفت نبود مشخص نوعش که زهرماری مصرف خاطر به

 . بندازم راه رو کارت قیمت نصف خودم بیا خماری؟-

 :گفتم و کردم نگاهش آمیز تحقیر

 !کنن؟ جمعتون بیان مامورا بزنم زنگ یا کجاست گید می! پیزوری نیومده تو به فضولیا این-

 : گفت داشت، اندازی غلط ی قیافه و بود نشسته دخل پشت که شخصی

 !نمیاد امروز نیستش-

 آدرس؟-

 . نداره -مرده

 جویدنش به شروع و گذاشت خوردش کرم میون در یکی های دندون الی و برداشت کبریتی چوب
 ... ترس مثل چیزی! داد می خبر بخشی امید های چیز از نفسا وا اون در هیستریکش حرکات. کرد

 :بردم گوشم سمت رو موبایلم زیرکی با

 . ده و صد الو،-

 :گفت پاچه دست و بیرون کرد تف سرعت به رو کبریت چوب زد، بیرون حدقه از هاش چشم

 ! گم می کن، قطع آبجی -مرده

 :گفتم داشتم، سراغ خودم توی که لحنی ترین التی با و انداختم باال ابرو

 ! آدرس اول نسازی، و اومدی داداچ ببین نوچ -
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 داد قرار یه برای رفته)...(  پارک: خطا ی مرتیکه قول به گرفتم، ازش رو آدرس بود بدبختی هر به
 !کاری

 !هه

 ! بودی تر سنگین 《مردم کردن بدبخت داد قرار 》:گفتی می کاری؟ چه

 :گفتم دلم توی و بستم رو هام چشم

 ! داره که دونم می البته باشه، داشته خبری یه بابام از کنه خدا ـ

 . کنه باز دهن دعوا بدون ایشالله

 رو صورتم آرایش درمانگاه یه شویی دست توی. نبود مناسب ها محله جور این برای وضعم سرو
 . بود تر راحت خیالم جوری این ؛ شستم

 رو جوابش دید وقتی. زد زنگ بهم هم سر پشت چندبار مامان که بودم درمانگاه از خروج حال در
 . شد بیخیال دم نمی

 : داد sms مونی که بود نگذشته دقیقه چند هنوز

 ! مایی ی خونه گفتم بهش ؛ داد اس پنبه نی نی ـ

 ! دارم نگرانی ی خانواده چه: زدم آمیزی تمسخر خند نیش

 . بود گرفته خندم داشت، مونی به مامانم که اعتمادی از

 . آوردیم می در سر کجاها از نبود معلوم وگرنه ؛ بودیم راهی به سر های بچه ما که بود خوب

 ؛ نبود دور زیاد بودم گرفته رو آدرسش که پارکی

 . برم(  پیاده) یازده خط با گرفتم تصمیم

 ! گرفته پشت از رو مانتم یکی کردم احساس که رفتم می راه داشتم

 . داشت ویزیت کارت یه دستش توی که بود ساله پنج یا چهار ی بچه پسر یه برگشتم، تعجب با

 خاله؟ جانم-

 :گفت کوتاهی مکث از بعد و آورد پایینش لب روی رو باالش لب بچه پسر
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 ! شما به بدمش گفت ؛ داده داییم رو این خاله -پسربچه

 هم ساله پنج چهار ی بچه از! بودا شده ای زمونه دوره عجب. رفت هم توی هام اخم خودآگاه نا
 . کردن می ابزاری ی استفاده

 :گفتم رویم به رو بانمک بچه به و چرخوندم کاسه توی رو هام چشم کشیدم، باالیی بلند نفس

 ام دیگه و شه می الزمت باشه خودت پیش: گفت خاله بگو بهش خودش، به بده ببر برم قربونت-
 ! کنه می دعوات میاد باغبونت نکن، ها بازی دل و دست این از

 یه بیاره، در سر هام حرف از کرد می سعی که حالی در و زد می دو دو که هایی چشم با بچه پسر
 . رفت و گفت چشم

 داشته ازشون جین دو یه خواد می و ره می ضعف ادب با های بچه برای دلش آدم! مودب چه آخی
 !باشه

 . رفتم جانانه ی غره چشم یه بود، ایستاده مغازه در جلوی تر، عقب متر ده که پسره به و برگشتم

 ! قزمیتی توی داییش که بچه این حیف

 . دادم ادامه راهم به و دادم تکون سری تاسف روی از

 رو بود گرفته رو پارک دور دورتا پرچین مثل که پارک های شمشاد کردم، روی پیاده هم دیگه کمی
 .دیدم باالخره

 . بود شده ساز مشکل بدجوری که داشت وجود مسئله دوتا

 پیدا باید چجوری رو پسره حاال اومد، می نظر به بزرگی پارک هم دور از: که بود این اول ی مسئله
 کردم؟ می

 ! زد نمی پر هم سگ پارک توی و بود ظهر سر: دوم مشکل و

 . بود باال رفتن پارک توی ریسک کوچولو یه

 . گرفت آروم دلم هیجان و شور اون و خوندم الکرسی آیت دلم توی

 ... خــدا نام به یا ؛ خودت امید به خدایا-
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 . شدم پارک وارد برم، راه سیخ شد می باعث که کاذبی نفس به اعتماد و ترس با

 ! کردم می پیدا تر کم گشتم، می چی هر کردم، گشتن به شروع پارک سر همون از

 . آدم از غیر به شد می پیدا چیز همه جا این

 . گفتن دروغ بهم و گذاشتن کارم سر که شدم می مطمئن داشتم دیگه

 چهار پسر یه به چشمم یهو که کنم پاپیون گردنش دور رو مرده کمربند برم و برگردم کردم قصد
 . افتاد بود، نشسته نیمکت روی من به پشت که شونه

 های جوون شغلش با وقت اون و کرد می باد هیکل روز به روز خودش! فروش مواد سر   بر خاک
 .نشوند می سیاه خاک به رو مردم

 . افتادم راه سمتش به و کردم محکم پشتم رو کولیم

 . کردم گیرش غافل و پریدم جلوش باره یک به

 لباس هم باید ؛ بود زده هم به هیکلی چه و شده تر خوشگل قدر چه ها وقت اون از جامعه انگل
 بپوشه؟ کی نپوشه، این! بپوشه دار مارک های

 . پسره هم و بودم کرده هول من هم

 محکم و قرص شدم، خیره میشیش های چشم به نهایت در و کردم براندازش بیشتری دقت با
 :گفتم

 کجاست؟ بابام-

. کرد نگام بهت با و گرفت قرض همسایه و در از هم تایی شش_  پنج یه داشت، چشم دوتا پسره
 :گفت و انداخت باال رو ابروش لنگه یک

 بدونم؟ باید من -پسر

 .  نشناختتم که بود شده عوض قیافم شاید کرد، می بازی فیلم قشنگ چه

 ! سیاوشم دختر کیانا من-

 : گفت تفاوتی بی نهایت با پسره
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 ؛ کنه حواله دیگه جای رو روزیت خدا خانم برو-

 زدنه؟ مخ جدید روش اینم

 :گفتم داری صدا ی خنده تک با و کردم نگاهش تمسخر با

 ! میدم لوت رم می یا میدی رو بابام آدرس یا مرتضی ببین! نیستی مالیم همچین عامو برو-

 طرفین به رو سرش که حالی در و داد کش پایین طرف به و گذاشت هم روی رو هاش لب پسره
 :گفت داد، می تکون

 ! ده و صد نزدم زنگ تا بفرمایید خانم کیه؟ خر مرتضی-

 ... داد نمی پس نم ها راحتی این به که این مثل نه

  

 . برداشتمش سریع حرکت یه با بود، نیمکت رو کنارش بزرگ ی کوله یه

ا   ..بود کرده سازی جا تو این رو موادهاش حتما

 ! کجاست بابام گفت می رفتن لو ترس از کردم، می پیداشون اگه

 . گردوندم برش زمین روی و کردم باز رو کیف زیپ

 . شد می سبز شاخ داشت سرم روی ریخت، می بیرون کیفش از که چیزهایی خاطر به

 . پیراهن هم چندتا و زیر لباس تا سه دو خونه، شلوار تا چهار سه: شامل ساک، محتوای

 . بود ها چیز جور این از.. و شارژر مو، ژل مسواک، که هم جلوش های زیپ

 :زد فریاد و پاشد زیاد تعجب از پسره

 کنی؟ می غلطی چه داری-

 : گفتم فقط و زدم  هم سر پشت پلک چندتا زیاد، شوک از

 کردی؟ فرار خونه از-

 :گفتم متفکر و خاروندم رو ام چونه زیر اشاره انگشت با
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 ! نبود قیافه و ریخت این به مرتضی گم می ـ

 . گذاشتم فرار به پا که بگیرتم برداشت خیز یه پسره

 :گفت می هم سر پشت که رسید می گوشم به هاش فریاد و داد صدای

 ! ندارم کاریت وایستا ـ

 : زدم داد دویدم، می پارک خروجی سمت به که طور همون

 ! دیگه شده اشتباه کنی؟ می رم چرا گرفتم، اشتباه خدا به-

 :دادم ادامه برافروختش صورت به خطاب بار این و برگشتم زدن، نفس نفس و دویدن حین در

 . شی خانمان بی نبردن هم رو ها همون تا کن جمع رو وسایلت برو ـ

 :زدم داد پارک باالی های پله همون از برسه، بهم که بود نمونده چیزی بودم، آورده کم نفس

 !بست؟ در-

 ی فرشته که حاال! هــا داره باحالی رنگ چه.. بودم نکرده دقت وقت هیچ. ایستاد سبز تاکسی یه
 که حدی به بود، شده ایجاد وجودم در وافری ی عالقه رنگش و تاکسی خود به نسبت شده، نجاتم
 :زدم داد

 دلبر؟ نشم عاشقت چطوری ـ

 !. بودمــا کرده غلطی عجب گرفت، رو کولم که پایین دوییدم می ها پله از داشتم

 و کشیدم عمیقی نفس سختی به. شدم ماشین سوار و دوییدم آوردم، در کولم از رو هام دست
 : گفتم

 ! برو سریع خدا رو تو برو، آقا-

 :گفت بهت با بود، بازیمون گربه و موش شاهد که راننده

 ... کیفتون خانم -راننده

 :دویدم حرفش وسط میدانی، و دو های دونده مثل درست و زدم صندلی به دست با

 . بــرو فقط خوامش نمی آقا نه-
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 . بود ایستاده ها پله باالی شوکه و دست به کیف که دیدمش آخر ی لحظه توی

 :گفتم دمش باز با و کشیدم آسودگی سر از نفسی

 . گذشـــت خیر به ـ

 . شد نمی کن ول گرفت، نمی ازم رو مرحوم کیف پول تا کیمیا

 پــــولم....  پولم پول،! وای ای: شد روشن ذهنم توی المپ مثل چیزی انگار که بودم غرق افکارم توی
 .!مونــد کیف توی

 ! کن پیادم ها بغل همین پسرست، دست که کیفم توی مونده پولم کیف: گفتم راننده به

 : گفت بود، غیرت با های سیبلو این از که هم راننده

 . نیست باشه، خیابون تو تنها دختر یه که این برای مناسبی وقت االن! رسونمت می خونتون تا-

 هم که دم می هم رو خونمون آدرس بعد و جا اون برید اول دارم، کار جا یه من آخه آخه،-
 . بدم رو کرایتون هم و برسونیدم

 . کرده تعطیل گردم، برمی دونسته می لعنتی. بود بسته که رفتم خونه قهوه جلوی دیگه بار یه

 .کثافتا اَه-

 . افتاد  ذوق ذوق به خودم پای که زدم درش به محکم لگد یه

 شده؟ چیزی خانم -راننده

 . بریم نه-

 . برسونتم که دادم رو مونا ی خونه آدرس

*** 

  

 که برم خونه توی داشتم قصد. دادم تاکسی راننده به و گرفتم مونا از رو کرایه بود بدبختی هر با
 .. گرفت پشت از رو لباسم مونا

 کجا؟ -مونی
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 ! دیگه خونه-

 بودی؟ قبرستونی کدوم االن تا تو -مونی

 .. خوندم می فاتحه مرتضی قبر سر-

 : گفت و کرد درشت رو هاش چشم کرده، کشف اتم انگار که مونی

 چی؟ دیگه  خـــب! ست مرتضی اسمش پس-

 ! ایستادیم در جلو زشته ؛ تو بریم بیا مونا نگو قصه چی؟ چیو-

 . کشید بیرون زبونم زیر از رو ماجرا کل خوردم، داد نون لقمه یه مونا که این بعد

 بیارن؟ سرت بالیی یه سرت بریزن پارک توی باشه نقشش وقت یه نگفتی سرت تو خاک -مونی

 . باشن مار موز قدر این کردم نمی فکر کرد، نمی کار مخم لحظه اون خدا به-

 . مارموز -مونی

 نبودی مونی وای. بگیر سوتی دفعه هر هی دارم، مشکل کلمه یه این توی من دونی می خوبه اَه-
 ..!بود شده شکلی چه پسره ببینی

 .زدی گندی چه دونی می خودتم والله خوبه -مونی

 . زدم حرف مونی با کلی

 چه رو خدا. نگردم بابام دنبال جوریم این و نزنم ها کار شاه این از دیگه که گرفت قول ازم هم اخر
 ! .شد پیداش خودش شاید دیدی؟

 

 **** 

 

 ! روز دومین عبارتی به ؛ رفتم می دانشگاه باید که بود روزی اولین صبح، فردا

 .  نیاد پیش برام ها مشکل اون از دیگه کنه خدا ؛ داشتم هیجان خیلی
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 مامان اولش. برگشتم خونمون به صبحش فردا بودم، رفته اینا مونا ی خونه که بگم پیش روز چند از
 . مامان هم و کردم فراموش زود من هم همیشه مثل ولی زد، نمی حرف باهام

 زدم، آخر سیم به که هایی وقت: بود مهم خیلی درس یه هم زندگیم از قسمت این اسرار کلید اما  و
 . نکنم گیری تصمیم

 ! کرد یخ غذامون دیگه بیار د بزنی؟ زیتون تولید ی کارخونه رفتی کیـانا ـ کیارش

 به و برداشتم رو بودم کرده پرش پیش دقایقی که زیتون از پر ظرف و زدم پیشونیم به دست با
 دویدم خونه در تا...  و ترشی های دبه از جوری کنم، ارض چه که افتادن راه. افتادم راه خونه سمت

 ! شد پرت حیاط های مسط وسط تا دمپاییم لنگه که

 …کنه آماده مهر روز اولین برای رو خودش تا رفت خودش سیه به هرکس نخورده خورده، رو شام

 که این از بعد باالخره. برسونه رو من فردا تا بود گرفته قرض رو هاش دوست از یکی ماشین کیارش
 . برد خوابم گرفتم، کشتی درشتم و ریز افکار و خودم با کلی

**** 

ا  نه. پریدم خواب از جدیدمون ی همسایه محل بی خروس صدای با صبح  بود شده سوال برام واقعا
 می پا خواب از گوشیشون آالرم صدای با ها صبح که کالسن با قدر این چطور ها بعضی 》:که

 》شن؟

 از تونستم می آسوده و راحت خیال با که بود این امر این خوبیه و بود نشده پا خواب از کسی هنوز
 ... کنم استفاده بهداشتی سرویس

 می حرکت تهران سمت به و بودیم نشسته ماشین توی آماده و حاضر کیارش با که نکشید طولی
 .کردیم

 که شدم متوجه کردم، باز رو هام چشم کیارش صدای با وقتی اما بود، برده خوابم کی نفهمیدم
 . شده گرفته هام چشم زهر حسابی

 سرم روی رو  مقنعم ؛ اومد دستم مکان و زمان تازه و انداختم طرف اون و طرف این به نگاه یه
 . کردم درست
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 :گفتم شدن پیاده حین در کردم باز رو در

 ! خدافظی و ممنون ـ

 . داد روتین کلمات سری یه با رو جوابم هم اون

 ! بود شده دانشجو پر االن! بود خلوت چه اومدیم، می دانشگاه که پیش وقت چند

 . برگشتم کیارش بلند صدای با که افتاد تابلو به چشمم دوباره

 :گفت تر بلند که کردم نگاهش سوالی! بود نرفته هنوز این عـه

 !. کیـــانا گم می -کیارش

 . برگشت بود، در جلوی دانشجو چی هر! داشتیم کیانا قدر چه

 جانا؟ -

 . ببینم هاش چشم توی رو شیطنت برق تونستم هم فاصله همون از

 ! نمونی گشنه مادر بخور کوچیکه، زیپ اون توی گذاشتم رو لقمت -کیارش

 . شد دور نور سرعت به و داد فشار گاز پدال روی رو پاش که نکشید ثانیه به

 :گفتم حرص با و زدم گاز رو پایینم لب ؛ خندیدن هر هر همه کثافتا

 ! بخندیم ماهم بگید داشت خنده هندویچ،-

 . شدم بیخیالشون

 :زد داد یکی دوباره که رفتم می داشتم گرفتم، رو راهم

 .بخــورا رو  لقمت بعد بشور صابون با رو هات دست مادر کیانا-

 ... دیدم دیدم، و برگشتم

ا    شه؟ می مگه! داریم مگه اصال

 :گفتم و کردم تر رو لبم کشیدم، هم توی رو هام اخم! کرد؟ می کار چی جا این قزمیت این

 ! نیومده تو به فضولیا این -
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ا  -رادمان  . میاد بهم خیلی  دیدم کردم، پُرو ش دیروز اتفاقا

 :داد ادامه بعد و کرد خودش به نگاه یه

 . میاد بهم بپوشم گونیم که نیست هیکل-

 :گفتم کردم، می تهدیدش اشارم انگشت با که حالی در و کردم نگاهش آمیز تمسخر

 ! نشدی واجب زیبایی عمل تا برو-

 . ببرم رو تشریفم که گرفتم رو راهم و انداختم شونم یکی اون روی رو کولم

 ! بود خوب نزنن غیبت و تاخیر اولی روز ؛ بود شده دیرم خیلی جوری همین

 :کردم غر غر خودم با داشتم می بر قدم اصلی ساختمون طرف به که حالی در

 برنزه پوست یه و مشکی موهای و ابرو پررنگ، آبی چشم جفت یه جز به خوبه حاال پرو، ی پسره ـ
 ! هــا نداره ای دیگه چیز

 :دادم ادامه و گذاشتم دهنم توی رو ام اشاره انگشت ناخن

 ... بلند قد و کاری ورزش هیکل یه هان ـ

 :کردم اضافه هام گفته به دوباره و کردم ریز رو هام چشم

  هاش؟ لباس کیانــا ـ

 می اعالم رو خودم خیالیه بی که درحالی و دادم تکونش هوا توی و آوردم در دهنم از رو دستم
 :کردم

 ! بود مارک هاشم لباس حاال خـــب ـ

 نظر و بزنم حرف خودم با کرد، می ناراحتم که هایی چیز مورد در داشتم عادت ولی نبودم، دیوونه
 . بدم

. کردم پیدا رو خودم کالس ساختمون و انداختم ها کالس به نگاه یه ؛ رفتم اعالنات تابلوی جلوی
 :گفتم دل توی

 . تاخیر ساعت نیم با کالس اولین سوی به پیش ـ
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 .!بود در از پر توش شدم، که ساختمونی وارد

 . کنم می پیداش االن که نخور غصه منه؟ کالس کدوم نظرت به حاال ـ

 . بودم زده حرف خودم با دوباره! نچ

 . دادم می جواب خودم به خودم داد، نمی رو جوابم کسی! نبود خودم دست خدا به

 . کردم درست رو افتاد می سرم از داشت که مقنعم

 . بود شکافته قبلی جای از دوباره که بود نگذشته ساعت یه هنوز! خیاطیت این با سرت تو گ ل کیمیا

 دختره؟ اسم بود چی خرچنگ، حلزون، این! هــوف

 وسط که ایشالله.. بود آورده نازنینم ی مقنعه سر بالیی چه مادر پدر فاقد(  صدف) ماهی گوش آها
 ! شه می اسهال خواستگاریش مراسم

 . شدم بود، افتاده سرم از دوباره که مقنعم بیخیال

 کدوم ببینم تا ایستادم می وای گوش درها پشت رفتن راه حین در دونه دونه رفتم، رو راه وسط تا
 . هست من اکبند مغز حد در کالس

 کرد، می غیاب حضور داشت وثوق بهروز صدای کپ خسته، کلفته صدای یه که کالس یه در به
 :گفتم دادم، گوش که یکم. رسیدم

 . دارم کالس تو با مطمئنم! اومده خوشم صدات از همینه-

 . زدن می حرف سلبه قلبه همه ها کالس یکی اون

ا  تا بودم چسبونده در به رو گوشم که طور همین  کنم باز رو در یهو من و بخونه رو اسمم استاده مثال
 . زد زل بهم زیاد کاریه طلب حس با نفر یه و شد باز در ناگهان جاست، این بگم و

  داشتید؟ امری+ 

ا  شخص یه! خودمونه وثوق بهروز که این الرحیم، الرحمان الله بسم یا  هشت هفت و سی حدودا
 . کنه می خیس رو خودش االن که بود این احساسش کرد، می نگاهش آدم وقتی که ساله

 : گفتم و زدم پلک چندتا بودم، ایستاده بهت با که حالت همون در
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 ...شمـــــا.. شما! کردم گم رو کالسم خدا به آقا-

 نویسیه؟ برنامه رشتت -وثوق بهروز

 :گفتم همین برای بودم، شده هول

 ! نویسیه برنامه نـــــــــــه،-

 . شد منفجر خنده از کالس که نکشید ثانیه به 

 : گفتم و بردم تو رو کلم کردم، باز جا خودم برای چوب چهار و استاد بین از دست با

 ! نریــد حال از-

 و کن معرفی رو خودت. جاست همین کالست تو، بیا! نزن بهم هم رو کالس نریز، مزه -وثوق بهروز
 . بشین

 و بود دانشجو از پر خالدون فیها تا که بود بزرگی کالس. ایستادم و رفتم تخته جلوی سکوی روی 
 . نبود هم انداختن سوزن برای جا

 . باشم داشته هام کالسی باهم آشنایی یه که  انداختم سری سر نگاه یه همه به

 : گفتم و کردم صاف رو صدام

 !  شده گم یک هستم کیانا سالم-

 . بشین نشدی حذف رو درس این تا -وثوق

 . خندیدن ریز همه

 :گفتم و کرد می نگاهم سوالی که استاد به نگاه یه کردم، کالس به نگاه یه

 کجا؟ بفرمایید، اشاره شه می فقط چشم-

 :گفت خالی صندلیه یه دیدن با و انداخت کالس به گذرایی نگاه من از متعاقب

 ! بشین صادقی آقای کنار برو -وثوق

 . کرد اشاره بود، نشسته کالس ته که دار سبیل ریش مثبت پسر یه به دست با
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 . برداشت زمین از چشم تازه خدا ی بنده آورد، زبون به رو صادقی آقای اسم تا

 رفتم، می سمتش به داشتم ها تکی صندلی الی البه از تمام سرعت با که بنده جمال به نگاه یه
 .انداخت

 و گرفتم جا صندلی روی کنارش سرعت به. رفت هم توی هاش اخم و شد قرمز یهو چرا دونم نمی
 : گفتم آروم

 . دوستم سالم-

 الله اال اله ال -صادقی

ا - ا  و اهال  . مرحبّی سهال

 can you speak English? 

ا  خانم -صادقی  ! کنید سر رو تون مقنعه لطفا

 : گفتم حال همون در بیوفته، سرم از بود مونده کم که بردم مقنعم سمت رو دستم

 سرم ریختن همه ورود بدو که نه! گفتی می تر زود من برادر خو. کردی قرمز یهو چرا گم می! آهــا-
 .. افته می هی و شده پاره مقنعم که اینه خواستن، می امضاء و

 اخوی؟ چیه اسمت حاال

 . زدن مخ واسه زوده حاال! گمشده -وثوق

 ! وایستی گوش ها کالس در پشت نشی مجبور دیگه ی جلسه شاید بده گوش یکم

 . شد بلند ها بچه پچ پچ

 ... وثو بهروز که باشید هیس ها بچه! بعله-

 . زدم لبم روی محکم دست با گم، می چی دارم فهمیدم که بودم نکرده کامل رو حرفم هنوز 

 !کنه راهنماییمون خواد می استاد یعنی.. چیزه-

 . آوردم می زبون به ناخودآگاه کردم، می فکر هرچی به که من به لعنت

 :کرد شروع و تخته جلوی ایستاد جدیت با خورد، رو خندش زور به استاد



 
 
 

 
 87 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 اکاربر نودهشتیفاطمه عیسی زاده ــــــ خانم وروجک سرکار  

 من کالس مورد در باید که هست قوانین سری یه! هستم شهبازی من اومدید، خوش همگی-
ا  دیگه کردید، تاخیر: بدونید  چون کنید، بیرون سرتون از  هم رو پیچوندن فکر! کالس سر نیایید اصال

 بعد ی جلسه دادم، درس که مبحثی هر! کالس آخر هم و کنم می غیاب حضور کالس اول هم
 ! امتحانه

 دسته دو فقط من. دوستانتون جمع و خانواده برای بذارید هم رو بازی خوشمزه و پرونی مزه
 ! نداریم حرفا این مدیوم و متوسط! زرنگ و ضعیف دارم، دانشجو

 بوده؟ کی برای رتبه ترین باال

 ! نکرد بلند دست کسی کردم، نگاه رو جلو قدر چه هر

 . صلوات نرم دنیا از کور چی؟ یعنی

 ! بود باال صادقی دست برگشت، دستیم بغل طرف به سرم خود به خود

 :کردم خودم سرزنش به شروع معمول طبق ؛ نداشت باور دید می که رو چیزی هام چشم

 .  نیاری کم این پیش نخوندی درس یکم شد، فسیل مغزت که کیانا مخت تو خاک

 پرید پرکنده مرغ مثل شهبازی که بودم خودم با ببند و بگیر و کشتار و کشت گریز، تعقیب درحال
 :عملیاتم وسط

 ضعیف های دانشجو سایر و صادقی آقای شید، می تقسیم جوری این حاضر حال در پس -شهبازی
! 

 به جدیت با داشت همچنان شهبازی. بکشه نتق تونه نمی کس هیچ و شده سنگین خیلی جو دیدم
 .. کردم بلند رو دستم که داد می ادامه زدنش حرف

 : گفت و کشید هم توی رو هاش اخم

 . بفرمایید -

 :گفتم و زدم نمایی دندون لبخند

 رو دستم گفتم! رسه نمی کالس ته به بادش آخه کنه؟ می کار کولر ببینم خواستم می استاد هیچی-
 .. نه یا کنم می احساس رو بادش دستم با ببینم باال بیارم
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 و کشید مشکیش و پشت پر های مو بین دستی بود، شده کالفه من دست از حسابی که شهبازی
 :گفت

 کنن؟ می روشن کولر پاییزم تو مگه خانم -شهبازی

 ! دیگه گرمه هوا خب-

 رو دستم دیگه ی دفعه چند کالس اواسط تا. داد ادامه زدنش حرف به و شد من پرچونگی خیال بی
 :آوردم جدید ی بهونه یه هم دفعه هر و کردم بلند

 نداره؟ آب کولر-

 شده؟ خاموش کولر-

 خوره؟ نمی من به باد چرا پس! استــاد ـ

 دستم دوباره که داد می توضیح رو درس از هایی قسمت یه داشت شهبازی بود، کالس آخرای دیگه
 . کردم بلند رو

 مشهودی عصبانیت با و کرد پرت جلو به متری یک هوش و هول چیزی رو ماژیکش بار این استاد
 :گفت

 ! خاموشــه کل طور به کولر خانم؟ چیه باز -شهبازی

 ! کردم می در رو خستگیم داشتم دارم؟ کار چی کولر با من استاد-

 ریز ریز و کردن می تحسینم دور دورا بودن، کرده کیف کالس توی حضورم از حسابی که ها بچه
 . شدن می سفید و سرخ حرکتم هر با که نچسب دختر دسته یه از غیر به. خندیدن می

 من معمول طبق ولی ؛ شد ساکت باره یک به کالس کل که رفت بهم توپ ی غره چشم یه شهبازی
 ! بگزه ککم که بودم ها حرف این از تر کلف پوست

 :گفتم آروم و کردم ریز رو هام چشم

 ! گیرم می من رو یکی تو حال یعنی ـ

 . ریختن سرش همیشگی آویزون عده یه کنه جمع رو وسایلش استاد تا شد، تموم کالس تاییم
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 . بشید آویزون میزش از برید هی کنید، پیدا درسی مشکل بعد بده درس بذارید شیرینا خود آخه-

 . پریدم جام از صادقی صدای با

 . عیبه نپرسیدن نیست، عیب پرسیدن داره؛ عادتی یه کس هر-

 :چرخوندم صورتش روی پروا بی رو نگاهم و زدم شیطونی لبخند

 !به به به، به-

 . نداری رو توانایش کردم می فکر داشتم کم کم! زنی می حرف قشنگ چه برادر

 بودم، نشسته کالس ته چون. بشه خالی کالس تا صندلی روی نشستم دوباره شد، تموم که حرفم
 . برم بیرون تونستم نمی

 خالی تا خواست نمی دلم ؛ کرد می بازی کیفش زیپ با و بود انداخته پایین رو سرش دوباره پسره
 . بشینم ساکت کالس شدن

 ! کیانام من-

 : گفت حالت همون در

 . هستم متوجه بله-

 شما؟ اسم خب-

 :گفت و آورد تر پایین رو سرش

 ! هستم علی -صادقی

 : گفتم و کردم دراز جلوش رو دستم

 . علی وقتم خوش-

 : گفت و گذاشت سینش روی رو دستش

 . طور همین هم من-

 . بره بیرون کالس از که شد بلند جاش از و برداشت رو کیفش فوری
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 . کردم حوالش رو متعجبم نگاه

 . موند دستم خودکارش اه! که نخوردمت خنگ ی پسره وا ـ

 :گفتم بلند صدای با و دوییدم دنبالش شدم، بلند

 !علی-

 نشسته صندلی ی دسته رو که دختر یه. کردن نگاهم و برگشتن بودن، کالس توی که هایی بچه
 : گفت بود،

 ! داره حدی هم دادن نخ-

 :گفتم و چرخیدم پام ی پاشنه روی انداختم، باال رو آبروم لنگه

 ! بدم پس درس پیشت بیام بذار کالس یه-

 . گرفتم جلوش رو خودکارش رسیدم، بهش که همین. دویدم سرش پشت زدم، بیرون کالس از

 !  شی می خسته ها نکنی هم خدافظی وقت یه کنی؟ نمی صبر کنم می صدات چرا-

 :گفت رسایی صدای با و کرد پاک دستمال با رو شرمش عرق علی

 . خداحافظتون دارم عجله من باشه، پیشتون نداره قابل -علی

 . شن می سوراخ االن گفتم که کرد می نگاه هام کفش نوک به چشم با قدر این شده؟ چش وا

 به تر سالم هم اولش روز از انداختم، شبرنگم صورتی کفش نوک به نگاه یه و کردم شک خودم به
 . اومد می نظر

 . خورد زنگ گوشیم که بردارم رو کیفم تا گشتم می بر کالس سمت به داشتم

 هوم؟-

 شما؟ حال سالم، علیک -کیارش

 شــما؟ حال ؛ خــوب که ما حال سالم،-

 ... خونه کسی کیانا عاولی، -کیارش
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 و دل و افتاد گوشیم و خورد دستم به محکم یکی که بودم نشنیده کامل طور به رو حرفش هنوز
 !.. شد باز هم از رودش

 ( ! رادمان) بود خودمون کرومزومیه سه شناختش، شد می هم هاش لباس از

 .زدم داد

 ! .علفی یابو-

 : بگم دفعه اون تالفی به و برگرده خواست می دلم! خودش اال گشتن بر همه

 ! گفتن راست داره، برمی صاحبش زمین بنداز رو فحش گن می-

 .! نیاورد هم مبارکش روی به رو حرفم ولی. بدم حرصش کلی جوری این و

 ... برنگشت که برنگشت

 :زدم داد دوباره

 ! رفتی دیوار و در توی تر کم شاید ؛ خرم می عینک یه برات اومدم، که دیگه ی دفعه-

 . زدم محکم جیغ یه حرص از

 . زدم هم دیگه جیغ یه برگشت حال در و ترسیدم گذاشت، پشتم رو دستش یکی

 . دادن می تکون سر و کردن می نگاهم تعجب با اومده، دیوونه دانشگاه توی کردن می فکر همه

 ! باشید متاسف خودتون ی واسه برید ها میمون

ا  نخور حرص-  یا اولی ی دسته توی تو حاال! لجه کنه، کم رو روش یا نده پا بهش که هرکس با کال
 دوم؟

 رو دهنم تا. گفت بهم داشت، ای بامزه کوچولوی صورت که بانمک ی سبزه دختر یه رو ها حرف این
 : گفت شده، دعوام باهاش که بگم و کنم باز

 کردی؟ پاره رو شمارش! هستی که هم خوشگل ماشالله-

 . بخندم روز دو تونستم می هم فکرش با حتی! بده شماره من به رادمان کن فکر

ا    :بگه و جلو بیاد ویزیت کارت یه با مثال
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 !  باشی خانمم خوام می ؛ باشی خانم کیانا برام خوام نمی دیگه! خانم کیانا-رادمان

 رفتی؟ کجا الـــو -دختر

ا  و بودم پردازی رویا مشغول حسابی چون  :گفتم نبودم، باغ توی اصال

 . جام همین چی؟ ها-

 .. رادمان ترمیه هم! غوغام من خوبه، -دختر

 . اولی ترم! کیانام منم جالب، چه-

 . باره می قیافت از بودنت اولی ترم. شدم متوجه -غوغا

 همش سر دوباره. برداشت بود ریخته بیرون رودش و دل که رو سادم گوشی زمین روی از و شد خم
 . داد دستم و کرد

  باشیم؟ دوست -غوغا

 نیستیم؟ االن مگه-

 زنکی خاله صدای یه با و رفت تر عقب قدم یک که دادم هولش! کرد ماچم محکم و بغلم پرید یهو
 : گفتم

 گرفته؟ رو مردم ناموس چشمت نداری ناموس خودت مگه-

 : گفت و کردم نگاه رو پایینم تا باال از غوغا

 ! نیستی ام مالی همچین خوبه حاال-

 که وقتی. بردارم رو کیفم تا شدم کالس وارد تنهایی به رفتیم، کالسم در جلوی تا شوخی و بحث با 
 تریا سمت و شدم نامردش بیخیال! نبود غوغا از اثری کردم، نگاه رو اطراف و دور هرچی و برگشتم

 . بیام در شکمم خجالت از تا رفتم

 . زد ذوقم توی باهم هردو زیاد جمعیت و گرم باد کردم، باز که رو تریا در

  کیانا؟ جالبه چی دونی می+ 

 هوم؟ ـ
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 پسرن؟ همه چرا+ 

 ! دارن رژیم هم شاید نه ندارن، خرید وسع دخترا البد ـ

 تو بعدی سه فیلم که، نیست تخیل. ) زدم می حرف خودم با و بود زده سرم به دوباره! هـــوف
 .(سازه می مغزش

 اون بین و چرخوندم چشم کلی. خریدم کیک با ایستک یه و شدم داخل زدم، بیخیالی به رو خودم
 خالی صندلی یه ندیدن، دختر حاال تا انگار که جوری کردن، می نگاهم چشمی چهار که پسر همه
 . نشستم و کردم پیدا

 کسی کردم احساس که بخورمش ولع با خواستم کردم، باز رو کیکم و گذاشتم میز روی رو وسایلم
 ! ایستاده سرم باالی

 :پرسیدم کار طلب. دیدم دیدم، ی زاویه توی رو هیکلی و بلند قد پسر یه و کردم بلند رو سرم

 داشتید؟ امری بله؟-

 :گفتم دلم توی

 بشماری؟ رو هام لقمه سرم باالی ایستادی! گشنه -

 ! بشینم خوام می شو بلند -پسر

 می نگاهم یتیما بچه مثل و ایستاده سرم باال جوری والله! بشین کن پیدا جا یه برو چه من به خب
 :گفتم و گشتم تری شکن دندون جواب دنبال به. داره رو دیگه کار قصد انگار که کنه

 یه بری تونی می داری مشکل شم؟ بلند باید چی برای کردم، پیدا رو صندلی این تر زود من-
 . کنی پیدا دیگه صندلی

 :گفتم و دادم تکون هوا توی" کن گم رو گورت" ی نشونه به رو دستم

 ! نبینمت دیگه شمارم می سه تا ـ

 :گفت و انداخت باال رو ابروش لنگه یه

ا - ا  و عرفا ا  و شرعا  . شو بلند خوش زبون با پس! نیست اینجا شما جای اصال
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 :گفتم و انداختم باال رو ابروم لنگه یه منم

ا  ؛ کنه حواله دیگه جای رو روزیت خدا برو-  کنی؟ کار چی خوای می نشم بلند مثال

ا  تا کشید و گرفت مانتوم آستین از کرد، هم توی رو اخماش پسره  . شم بلند مثال

 ..ایستاد سرم پشت هم دیگه نفر یه بالفاصله و اومد میز به چیزی برخورد صدای سر پشت از

 کنی؟ حالیش آدم ی بچه مثل تونی نمی اومده؟ اشتباه نشده متوجه بینی نمی مگه-

 که الحق نوچ، نوچ نوچ. کنه سیر رو شکمش بیاد داشت عجله پس! بود خودمون علی که این عـــــه
 ! شکمید ی بنده همتون

 جوجه؟ گی می چی تو -پسر

 ! نیست خانم یه با صحبت طرز این ؛ باش ادم گم می -علی

 . داریـــا تبهر کارا این تو مشخصه! داداچ بده یادم تو عـــو، -پسره

 پشتش رو کیفم و برداشت رو ایستَکم و کیک علی که بپرسم سوال یه اومدم بودم، شده گیج
 . انداخت

 . رفت خروجی در سمت به و شو بلند یعنی که کرد بهم اشاره یه

 و چپ پسره برای رو هام چشم شده؟ چش حاال کرد، نمی هم نگاه من به پیش ساعت نیم تا این وا
 . کردم تند پا علی پشت

 یه صدای که بپرسم علی از زدیم بیرون تریا از وقتی که کردم می بندی دسته رو هام سوال داشتم
 .اومد در نفر

 ! داداش بعیده جماعت بسیجی بچه از هــــو -

 : گفت بشنویم، ما که طوری دوستش به رو

 ! زده رل تازه هم شاید-

 لباسم علی که بدم رو جوابشون خواستم بود، شده خورد اعصابم. رفت هوا رو کافه کل حرفش، با
 . کشید و گرفت رو
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ا  این  چند همین تا که بودم مطمئن من وقتی آورد؟ می تاب رو هایی حرف همچین که بود کی واقعا
ا  صورتم که دونست نمی پیش ی دقیقه  شکلیه؟ چه دقیقا

 محکم احصار از آستینم تا کشیدم رو دستم شدیم دور کافه از که یکم کشید، خودش دنبال رو من
 رو سرش دوباره و کرد مشت رو دستش که اومد خودش به تازه انگار. کنه پیدا رهایی هاش انگشت
 : گفت عصبی لحن یه با انداخت، پایین

 کردید؟ می کار چی جا اون شما-

 گیر در نداشتم رو مردونش و آروم صورت از پوشی چشم قصد و کردم می نگاهش مصرانه چنان هم
 :گفتم کردنش، برانداز ودار

 ندارم؟ هم خریدن خوراکی حق! سوالیه چه دیگه این-

ا  ؛ شد کشیده هم در بلندش و پشت پر های ابرو  می کنترل بزور رو صداش که بود مشخص کامال
 : کنه

 بخرید؟ خوراکی ها خانم ی کافه از تونستید نمی شما-

 صندلی پرو پرو حاال ؛ کیانا آکبندت مغز تو خاک... دادم آب به گلی دسته چه که شدم متوجه تازه
 دادی؟ نمی پسره به هم رو

 ننداختم، تا و تک از رو خودم. نداشتم آوردن کم قصد من معمول طبق و بود عقرب در قمر اوضاع
 :گفتم کار طلب و زدم بغل زیر به رو دستم

 ! دیگه ست کافه کافه داره؟ فرقی چه خب-

 به رو و نداد دیدش ی زاویه در تغییری اما سایید، هم روی رو هاش دندون و کرد منقبض رو فکش
 :گفت هام کفش

 خانـــم؟ نداره فرقی -علی

 :شدم متذکر همین برای خوردم می حرص حسابی گفت، نمی رو اسمم که این از

 !  کیانام-

 ! برگردید تونید می نداره فرقی اگه نـــداره؟ فرقی خانم، کیانا بله - علی
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 . رفت و گذاشت بود، بغل همون که نیمکتی روی هم رو هام خوراکی داد، دستم به رو کیفم

 توی خاطر به بیچاره ؛ داد نشون خودی و شد نظر صاحب وجدانم که بود نداشته بر قدمی هنوز
 ! شنید حرف قدر چه نفهم

 . دوییدم دنبالش و برداشتم رو وسایلم سرعت به. سوخت حالش به دلم و شد خالی یهو دلم ته

 ! دونستم نمی من خب.. وایستا! علـــی-

 پدر تا من ری؟ می و ذاری می رو کیانا حاال! نقطه سه ی پسره. نرسیدم بهش دوییدم، قدر هرچه
 ..کنم نمی ولت نیارم، در رو تو

 :گفتم بلند افکارم، روی تایید مهر کوبیدن برای بالفاصله

 ! ببیـــن حاال-

 های نگاه از ؛ زدن می حرف گوشی در و بودن نشسته نیمکت روی تر طرف اون کمی دختر چندتا
 ! کنن می وز وز من سر پشت دارن و شدم مجلسشون نقل که بود مشخص من به خیرشون

 :زدم داد و کردم رو طرفشون به

 دهنش بزنه حرف گوشی در که هم هرکی زشته، نده رونشون کسی دست با خیابون تو مـــامانی -
 ! گیره می بد بوی

 :گفتم تر بلند

 ! بنداز راه جوش پرورش صورتش روی زد، حرف من پشت که هرکی خـــدایا ـ

 از و پاشدن جاشون از سرعت به بودن، کرده تعجب هم و کشیده خجالت حسابی هم که ها دختر
 . شدن دور جا اون

 کجاست؟ دخترونه ی کافه این حاال ـ

 سواست؟ پسرونه از دخترونه ی کافه نفهمیدم من چرا: گفتم دلم توی و زدم پام رون به دستم با
 ( هولی که بس)

 . شدم داخل و کردم باز رو در رسوندم، دخترونه تریای به رو خودم پرسون پرسون
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 جا این از پاتایا ن گــا رو جا این اوالال،: گفتم دل توی دیدم، رو تریا داخل وضعیت که این محض به
 ! برداشته الگو

ا   پسر یه کن فکر حاال. بود باز هم مانتوشون های دکمه و بود افتاده سرشون از ها مقنعه اکثرا
 ! بره می فیضی چه اینجا، بیاد اشتباهی

 : گفتم بشنون همه که بلند خیلی صدای یه با

 ! کردم منور آوردم، صفا... اومده کی ببینید! به به-

 : گفتم بود، گرفته قیافه برام جوری بد که دختر یه به رو

 ! راحتم جوری همین نشو پا خدا رو تو-

 . خندیدن هر هر همه

 دختر؟ تو کجایی کیانا -غوغا

 رو هام اخم قبل ساعتی آوریه یاد با ولی شدم، خوشحال اول جمعیت هم اون میون غوغا دیدن با
 . گرفتم نشونه نشستن برای رو بود خالی که غوغا کنار میز و کشیدم هم توی

 :گفتم و گرفتم قیافه غوغا برای رفتم، می میز سمت به که طور همون

 شــــما؟-

 :گفت دلخوری لحن با و کرد تعجب کمی غوغا

 ! داری که هم آلزایمر -غوغا

 ! سپُرم نمی مدتم بلند ی حافظه به هارو معرفت بی فقط نه-

 اومد سمتم به شد، بلند جاش از و کرد کوچولو اخم یه بود نشسته دیگه دختر چندتا پیش که غوغا
 . بردتم خودش میز سمت و گرفت رو دستم و

 .. برم که شدم مجبور بود، اومده پیش برام مهم خیلی کار یه خدا به! دیگه نشو ناراحت کیانا -غوغا

 :گفتم داشتم، دستش از رهایی به سعی که حالی در

 .عَر عَر منم باشه-
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 : گفت ها دختر به رو و زد چپ علی کوچه به رو خودش غوغا

 ! بروبچ کیانا کیانا، بروبچ-

 هیچ اسم و داشتن سختی و وجق عجق های اسم کدوم هر که غوغا های دوست با کافه  توی
 . شدم آشنا نموند، یادم هم کدومشون

  

 ... شیطون شرو همشون بودم، خوبی های پایه

 هر در: محاسباتم طبق که بود اومده گیرمون پیر استاد یه شد، شروع بعدیم کالس بعد ساعت نیم
 ! بگه هم سر پشت کلمه تا ده تونست می فقط دقیقه یک

 . خورد غیبت اولی روز و نیومد کالس سر علی که بود جا این جالبش

 . کرد می اضافه کالفگیم به هم و وجدانم عذاب به هم علی، نبود و بودم شده کالفه

 به و بود رفته سر حسابی حوصلم.. بزنه حرف کلمه یه تا اومد می در جونش که استادهم این 
 . رفتم می زوال به رو داشتم کلمه واقعیه معنیه

 ی گوشه با زمان هم و کشیدم می دایره جلوم برگه روی بودم، گرفته علی از صبح که خودکاری با
 . رفتم می ور چشمم

 !.. خوابید ها صدا کردم احساس که بودم دستم و خودکار دورانی حرکات در غرق

 مغزم که بودن هایی سوال ها این شد؟ تموم کالس زودی این به  یعنی ش ساکت کالس چرا! وا
 . بود شده دچارش

 شروع از هم ساعت نیم هنوز! بابا نه ؛  کردم ساعت به نگاه یه و برداشتم چشمم مالش از دست
 نگاهم خیره خیره همه که بودم شده کالس ثقل مرکز انگار آوردم، باال  رو سرم. بود نگذشته کالس
 . کردن می

 بزنی، هم تیغش اگه که زد حدس شد می سرخش پوست از که کردم استاد معطوف رو نگاهم
 : گفتم تعجب با و نمیاد در خونش

 جانـم؟ -
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 : گفت بلند صدای تن با استاد

 !کجاست؟ حواستون نقاشی؟ کالس اومدید شما منش راد خانم-

 : گفتم جانب به حق

 !  جاست این حواسم که معلومه خب زنید؟ می داد چرا حاال استاد-

ا  پس -استاد  ! نره یادشون ها بچه که بگید دیگه بار یه رو کردم معرفی که کتابی اسم لطفا

 :گفتم پته تته با و کردم کپ استاد زرنگیه از

 کتاب ؟ آهان...کتاب کتا، دیگه، چیزه... ام-

 . کردم تکرار بلند رو کتاب اسم فوری هم من رسوند، بهم پشت از ضعیفی خیلی صدای یه

 . بده خیرش خدا بود، معرفتی با ی بچه عجب

 رو نجاتم ی فرشته تا برگردوندم رو سرم نشستم، حال در کرد، صادر رو نشستنم ی اجازه استاد
 . ببینم

 دیدن محض به که گرفت قرار دیدم معرض در تیره آبیه چشم جفت یک برگردوندم، رو سرم تا
 !.. کردن خودنمایی بیشتر و شدن تر تیره من متعجب صورت

 با رو اسمم که بود استاد بازهم... تـــــو: بگم جیغ با و بگیرم سمتش به رو اتهامم انگشت خواستم تا
 . زد صدا اخطار

 گیر بهم بار یک دقیقه پنج هر ؛ نبود ماجرا کن ول استاد و بود سرم پشت غزمیت اون درگیر اعصابم
 . کنم تکرار رو هاش حرف دیگه بار یک که خواست می ازم و داد می

 ! گفتن راست 《بره در باید جونت بره، در بد اسمت 》:گن می

 توش خودکار که آزادم دست با و دادم می تکونش عصبی و بودم انداخته دیگم پای روی رو پام
 . بودم افتاده بیچارم لب پوست جون به نبود،

 هم بود، شده تموم کالس ساعت وقتی حتی که بود گرفته جدی رو درس قدر اون استاد بدبختی
 . بود پیگیرش چنان
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 . بردم باال رو دستم

 ی قضیه همون کردن فکر دیدن، رو دستم که این محض به بودن، نشسته تر عقب که هایی بچه
 .  خندیدن ریز ریز و کولر

 بله؟ -استاد

 :گفتم جدیت با و کردم اشاره ساعتم به کالفه

 ! تمومه وقت استاد-

 :گفت اکراه با و نشست ابروهاش بین ریز اخم یه

 . نباشید خسته -استاد

 ... شد کردنشون جمع به مشغول و رفت وسایلش سمت به

 داشتم و شد چپ صندلی که کردم رو کار این شتاب با قدر اون برگشتم، رادمان سمت به فوری
 .  شدم می پرت زمین روی

 .گرفتم صورتم جلوی رو هام دست و بستم رو هام چشم

 . زدم خفه جیغ یه شم، می پخش زمین روی سوسک مثل االن که این حس با

ا  نیومد؟ دردم چرا پس  . فهمم نمی داغم حتما

 و برداشتم صورتم روی از رو هام دست آرومی به نمیاد، دردم هم هنوز دیدم وقتی ثانیه چند از بعد
 ؛  کردم باز رو چشمم یه

 می نگاهم خنده با همه! بودم نشسته روش سالم و صحیح هم من و بود جاش سر صاف صندلی
 . کردن

 .... خنده نه داره درد افتادن بدونن که نداشتن فهم خر ی اندازه شعورها بی. بود اومده در حرصم

 : گفتم همه روبه

 نرید؟ حال از-
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 عضالنیش و کشیده دست و بود داده نجاتم که بود رادمان این دوباره. کردم نگاه پشتم به و برگشتم
 . بود صندلیم پشتیه روی

 ! داره زوریم چه باو ایول

 ! لپت تو کنم می چنگال خودم کنی، تعریف سامورایی این از دیگه بار یه کیـــانا

 ! دیگ توی نیوفتی حلیم حول از -رادمان

 با و انداختم باال رو ابروم لنگه. زد ذوقم توی که بود مضحکش و وری یه لبخند حرفش بند پشت و
 :گفتم ریختم، صدام توی که غروری

 تویی؟ حلیم االن-

 . بودم نشده آشنا کس هیچ با چرا دونم نمی رفتن، می بیرون کالس از داشتن کم کم ها بچه

 ی همه آمار تا مدرسه توی که منی هم اون. بودن شده قدم پیش دوستی برای خودشون همه امروز
 . نشستم نمی جام سر آوردم، نمی در رو ها آموز دانش

 . بعد ی جلسه انشاالله

 . خورد تکون صورتم جلوی دستی یه

ا  تو که نشی عاشقم فکرتم توی کن سعی -رادمان  ! نیستی هم من های خدمتکار حد در اصال

 از پروی ی پسره. رم می دیگه دنیای یه به بار یه دقیقه پنج من بفهمن باید هم همه شکر خدارو
 مغزش توی  میخ مثل رو خورد می چنگ دستم توی که علی خودکار خواست می دلم! راضــی خود
 . نزنه حرف باهام جوری این دیگه تا کنم فرو

 :گفتم قروچی دندون با ادامه در و زدم ملیحی و کج لبخند

 ناقالی نکنم؟ فکر بهت که گی می من به بعد و بره می خوابت من عشق به فکر با هرشب -
 .سامورایی

 ببینم! کنم می ای قهوه رو دیوار مستقیم من اما بشنوه، دیوار که گن می در به همه ببین -رادمان
 ! گونی توی بکننت دم می کنی، بارم پرند و چرند جمع وسط بخوای دیگه بار یه
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 ی فاصله شدم، خم روش ام نفره تک صندلیه گاه تکیه از و صندلی روی گذاشتم رو هام زانو
 . شد می پخش صورتم روی عصبیش های نفس که بود حدی در بینمون

 : گفتم داشتم سراغ خودم توی که صدایی ترین آروم با و کردم ریز رو هام چشم

 !نبینمت دیگه بذار برنامه یه ببین ـ

 کیفم مونده، باقی کالس در های دختر ی شده درشت حسادت از های چشم به توجه بی شدم بلند
 . بشم خارج کالس از زودتر هرچه تا برداشتم رو

 سریع رو خودم. شد نمی روشن که هم گوشیم بگه؟ بهم خواست می چی کیارش صبح یعنی! هــوف
 . رسوندم خونه به

 وارد بعد و بذارم در پشت رو سامورایی اون با رابطه در مصرفم بی و پوچ افکار ی همه کردم سعی
 . بشم خونه

 . شد باز در هستم، کی بپرسه کسی که این بدونه زدم، رو در زنگ

 .اومد پشتش از نفر یه آخ صدای که بشم وارد تا دادم هول رو در

ا  بگو د! کیم که نپرسید کسی چرا گم می  نمی رو صورتش که نفر یه. نکردن باز رو در آیفون با اصال
 . کرده باز رو اون و بود حیاط توی دیدم،

 . افتاد زمین روی فکم  روم به رو ی صحنه دیدن با و شدم وارد

 :گفتم بلند

 ! هستید؟ کی شماها خبره؟ چه اینجا -

 . کرد می ناله و آه هی و بود گرفته رو سرش بود، ایستاده در پشت که پسره

 : گفتم بهش رو

 ندیدی؟ رو بزرگی این به در کوری مگه-

 : گفت ببینم، رو صورتش تونستم نمی کردم می کاری هر که پسره

 ! بدی هول پات با رو در خوای می ها غارتگر مثل بدونم چه من-
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 پیرن زیر پسر تا هشت_  هفت حیاط توی... بود ماهری گر شنا وگرنه! ها بود ندیده آب کیارش این
 . کردن می بازی آب باهم داشتن فجیعی طرز به که بودن پوش

 می اگه ؛ دور به مامان چشم کنه؟ می بازی آب دستشویی ی افتابه و شلنگ با آدم ها نجس آخه
 . بشن خشک تا بند روی نداخت می و کشید می آب هم رو خونه های دیوار دونست،

 .دونستم نمی بود، ای شده خراب کدوم کیارش. بود زده خشکشون همه حیاط، به من ورود با

 . زدم جیغ

 ؟!کیـــارش-

 : گفت حرص با دوید حال در دم دست به جوجه سیخ و بسته پیشبند کیارش

 کنی؟ می کار چی جا این تو -کیارش

 : گفتم و زدم بغلم به رو هام دست

 ! خونمونه جا این ولی! ببخشیــدا خیلی-

 خونه؟ نیا نگفتم تو؟ به نزدم زنگ من مگه-

 .. دعوتید اینا عمو ی خونه شب ؛ نمیان هم کیمیا و مامان

 

ا  گفت، چی نشنیدم که خوبه اومدم، که خوبه.. نـــیا خونه بگه خواسته می پس ها  ی حوصله اصال
 . نداشتم رو اینا عمو های چوس و فیس

 : گفتم و رفتم حال در جلوی تا بیخیال

 . اومدم که حاال-

 بمونم، خونه توی خوام می جدی جدی دید که کیارش. کردم هام کفش بند کردن باز به شروع
 : گفت

 ... دعوتیـــا عموینا ی خونه شب-

 : گفتم و پریدم حرفش توی
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 !باشه؟ دومم ی دفعه این که رفتم خور حروم اون ی خونه کی من آخه-

 : گفتم و کردم هاش دوست سمت به رو روم

 ! میام االن هم من برسید کارتون به شماها-

 : گفت جدی لحن با بود، کرده گم رو پاش و دست حسابی که کیارش

 ! برو و بده گوش مامان حرف به بار یه همین کیانا-

 : گفتم شدم، می خونه وارد که این حین در

 .اومدم که کن سیخ هم رو من سهم گشنمه-

 ی خونه میاد شلوارک و پیرن زیر با آدم آخه ؛ کولیت های دوست اون با توام: دادم ادامه دلم توی
 بزنید؟ جوج برید پاشید نوشابه و شلوارک با ها هفته آخر که کناره دریا جا این مگه مردم؟

 باالی بود، رسیده مهم ی نتیجه یه به انگار که کیارش. بودن شده امید نا من رفتن از شون همه
 . شد روشن المپ سرش

ا  -کیارش  ! دوستت ی خونه برو پاشو اصال

 : گفتم و بردم بیرون ورودی در از رو سرم برگشتم، دوباره رو رفتم راه

ا  ؛ یک نیست خونه دوستم-  زنم نمی زنگ که قدر همین! کنید می چیکار شما ببینم خوام می دوما
 . کن شکر رو خدات برو بیاد، مامان

 ! نیست کاظم آقا بقالیه جا این نزن، چونه هم دیگه

 . شد خالی همشون باد کردم، که حجتی اتمام با

 . پسرا این عذاب ی ملکه منم هه هه

 و کشیدم دراز زمین روی و زدم شونه رو جنگلیم موهای کردم، عوض رو هام لباس. شدم اتاقم وارد
 :گفتم بلند

 قدر ان االن تا وگرنه شد خراب گوشیم که بود یار من با بخت قدر چه! خوبه قدر چه خونه آخیــش ـ
 . گرفت می گلوش خورد، می زنگ
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 . شد بلند ها پسر بیداد و داد صدای که بودم گذاشته هم روی رو هام چشم

 ! کنه می درد سرم نریزید، گم می شعور بی -آرتان

 .رفت هوا به دادش صدای حرفش اتمام از بعد

 ! بود آشنا صداش هم قدر چه کردن، می خیسش و بودن آورده گیر رو بدبختی کدوم نبود معلوم

 . شدم خیز نیم جام توی و سوخت هاش بیداد و داد برای دلم

 . بیار طاقت دیگه یکم فقط داداش اومد کیانا ـ

 (کنی؟ می جناییش چرا حاال)

 رو بود مونده یخچال توی روزی سه دو کنم فکر که یخ آب پارچ و رفتم آشپزخونه توی بدو بدو
 . برداشتم

 که بود همونی کنم فکر و دیدمش نمی که بدبختی یه سر همشون. کردم تند پا حیاط طرف به
 . بودن ریخته بودم، زده پیوند در با رو سرش

ا  که ریختم روشون رو آب صدا بی و آروم  چون اومده، بند نفسشون آب سردی از بود مشخص کامال
 .. خوابید کل طور به صداها

. گرفتم سمتشون به رو شلنگ و بستم رو هام چشم و دویدم بود، حیاط توی که شلنگی سمت به 
 . نمونه فیض بی بازی آب از کسی وقت یه که کردم می پایین و باال رو شلنگ نبودم، بردار دست

 شلنگ و شدم شوکه دیدم که چیزی از.. کنم باز رو هام چشم شک با که شد باعث خندشون صدای
 . افتاد دستم از

 .! بودم اومده حیاط به کمکش قصد به که نفری یک ؛ پاچیدم می نفر یک روی داشتم رو آب فقط

 خون به های چشم با. افتاد می زمین روی جا اون از و کرد می چکه دماغش روی به موهاش از آب
 . کرد می نگاهم نشسته

 روم به رو ی کشیده آب موش این که بودم برده پی کردن، نگاه خیره خیره دقیقه یک از بعد تازه
 ! هست کسی چه
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 ... که این.. این هیع

 :زدم داد

 . کنم کمکت خواستم می من خدا به! وای-

 که هم پسرها هیچ، که من ؛ گفت نمی هم کلمه یک حتی و داشت می بر قدم سمتم به آروم آروم
 بی برسونتم، قتل به که این از قبل کردم سعی. کشیدن می نفس سختی به بودن ماجرا شاهد
 :کنم ثابت رو گناهیم

 ! گم می راست مامانم جون به-

 . کرد صادر رو فرار فرمان و شد خارج شوک از مغزم تازه که رسید می بهم داشت

 شدم قایم کیارش پشت بگیرتش، روم که این از قبل. برداشت زمین روی از رو آب شلنگ و شد خم
. 

 خیس تنها نه که گرفت یخ آب دوش انگار ثانیه چند عرض در نبود، خیس هم ذره یه که کیارشی
 . شد خفه گلوش توی"  هــــــیع"  صدای و کرد گیر سینش توی هم نفسش بلکه شد

 . اومد نمی خوشم ازش دیدمش که هم اول همون از خر تخس ی پسره

ا  تویی دونستم می اگه چیه؟ دونی می ـ  ملکوت به جا همون تا کردم نمی کردن کمک به اقدام اصال
 ! بپیوندی الهی

 : گفتم آروم بودم، ایستاده کیارش پشت که طور همون

 خـــــو؟ بشم، خیس پسر همه این جلوی من نذار کیارش-

 : گفت بودمش، کشیده بیرون گشت از که نشناسی نمک همون آرتان

 ! وایستی جا اون تونی نمی که صبح فردا تا میای بیرون که باالخره-

 :گفتم بود، انفجار به رو عصبانیت از که کیارش گوش در و ریختم صدام توی رو التماسم تمام

 .ها کنه خیسم ندی خالی جا کیارش -
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ا  این. کرد مشت رو هاش دست که دیدم وضوح به  این توی چیزی یه نبود، خوبی ی نشونه اصال
 !" نیارم گیرت تنها کیانا: " که بود ها مایه

 . خندیدن می جوک مثل ارتان های تهدید به و بشن خشک که بودن ایستاده گوشه یه بقیه

 . تو بره بذار کنی، خیسش بخوای که نیست جاش جا این! آرتان -کیارش

 ! نداره امکان داداش -ارتان

 . شنیدم رو بودن شدن خورد به رو زیاد فشار از که کیارش های دندون صدای

 چه؟ این به شدی خیس تو دادن جاخالی همه! کنه کمک تو به بود اومده که این -کیارش

 :پرسید اشاره با و برگردوند رو سرش که زدم کیارش پشت به دفعه دو

 چیه؟ -کیارش

 . کیانام من گن، می درخت به این-

 به تیز و تند نگاه یه زدن، می گاز مزائیک خنده از که بودن رسیده ای مرحله به کیارش های دوست
 . شدن ساکت همشون که انداختم پسرها

 عصاره هام استخون که داد فشار چنان آن و گرفت رو دستم آورد، پشت به رو دستش آروم کیارش
 .شدن کلسیم ی

 . بردتم اتاق تا کشون کشون و خوندست فاتحت کنی خیسش یعنی که کرد آرتان به جدی نگاه یه

 !  بیرون بیای نداری حق شب آخر تا -کیارش

ا ! نـبودا من تقصیر دیگه این -  کنن؟ می کار چی ما ی خونه ها این اصال

 :گفت و انداخت باال رو ابروش ی لنگه

  بگم؟ باید االن -کیارش

 . کردم پایین و باال مثبت ی نشونه به رو سرم

 : گفت و کرد فوت بیرون به رو نفسش و برد موهاش الی رو دستش

 ... باختم شرط-



 
 
 

 
 108 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 اکاربر نودهشتیفاطمه عیسی زاده ــــــ خانم وروجک سرکار  

 نبینتشون، کسی بیاره برداره هارو چتر این کی بود کرده ریزی برنامه قدر چه باش مارو داداش
ا  هم اومدم نمی که هرچند. آوردم در سر چی همه از و اومدم من هم آخرش  برام خودش بعدا
 . کرد می تعریف

  

 ٭٭٭

  

ا   ... گذشت می رفتم دانشگاه که روزی اولین از ماه چند دقیقا

 . وایستم جا اون موقعیت اون تو من بود شده باعث که افتاده زیادی خیلی های اتفاق

 رو بقیه بد کارهای جواب فقط من. بودم کرده کاری خراب بیشتر خورده یه از کنید فکر اگه مدیونید
 ! همین بودم، داده پس بهشون

 چشم با و داشتند قرار بودن، دانشگاه اساتید از مجموعی که نفره ده هیئت یه روم به رو درست
 . کنن خفم خواستن می هاشون

 هستید؟ جا این چی برای دونید می شما رادمنش، کیانا خانم خب -طهماسبی

 . کردم اعالم رو خودم مثبت جواب و دادم تکون رو کیلوییم چند سر گرمیم، چند زبون عوض

 خانم ی مقنعه: گفت تا. کرد بودم، رسونده ثبت به که افتخاراتی بردن نام به شروع ترتیب به
 ! کردی قیچی سرش باالی تا پشت از رو رضایی

 خواست می کرده، پاره زنجیر که عزیزی اون مثل درست و شد خیز نیم جاش توی حرص از رضایی
 . کنه حمله طرفم به

 ؛ بشینه سرجاش و کرده حفظ رو خودش خونسردی که کرد اشاره رضایی به دست با طهماسبی
 :داد ادامه خودش

 دارید؟ کارتون برای توجیحی آیا-

 : افتادم روز اون یاد
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 . رفتم می راه تند تند سالن توی علی دنبال

 . برد یلب روی رفته اسمم بپوشونی، رو برگت! بخونم نتونستم هیچی بود، اومده خونه بابام من علی-

 :گفت بود، کرده تند پا کالس سمت به که حالی در

 ! نشدنیه کار این خانم کیانا -علی

 . دویدم می دنبالش تقریبا که رفت می راه تند تند قدر اون

 . خوندم می همیشه من دونی می که تو دیگه برسونم، خوام نمی بگو-

 بودم، نشده متحول. انداختم پایین رو سرم و کشیدم جلو رو مقنعم فوری که کرد نگاهم و برگشت
 ! بود گیر کارم

 بدی درد و شدم پرت زمین روی پشتم به چیزی یه محکم برخورد با انداختم پایین رو سرم که همین
 . پیچید دستم تو

 . رسید می گوشم به جروبحث صدای ولی بودم، بسته درد از رو هام چشم

 بینی؟ نمی رو گندگی این به آدم کوری مگه -علی

ا ! ندیدم آره -رادمان  سننه؟ رو تو خوردم، بهش عمد از دیدم گیریم اصال

 

 . شدم بلند جام از کردم جور و جمع رو خودم که بشن گالویز هم با خواستن می

ا  مریضه این علی، کن ولش-  ! بخوره بهم هی داره عالقه گیره، می اشتباه دیوار با رو من. کال

 داد؟ می خرج به غیرت برام طور این که شدم می کیش من مگه بارید، می خون علی های چشم از

 

 . کردیم جداشون هم از زور به دانشگاه های بچه از نفر چند کمک با

 رادمنش؟ خانم خوبه حالتون شما -علی

 ! کیانام-
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 نشده؟ که چیزیتون خوبه؟ حالتون -علی

 وارد باهم خوبه، حالم که کردم حالی بودم مطمئن بودنش آدم به که کسی تنها علی، به که این بعد
 رفت می اسمشون کم های نمره و تکا.. امتحانی چه هم اون. برسیم امتحانمون به تا شدیم کالس
 . برد بیل روی

 جلویی صندلیه روی که علی به و جلوکشیدم رو خودم آروم بود، کرده یخ هام دست زیاد استرس از
 : گفتم بود، نشسته

 کنی فکر اگه مدیونی.)وزنا خل این دهن توی بیوفته اسمم نذار کردم، زندگی آبرو با عمر یه من-
 ( گه می راست کیانا

 هم چیزهایی یه و بودم رفته کش علی ی برگه از یکم. شدم می ده بود، خوب شد تموم امتحان
 . بود حالیم خودم

 بیست خاطر به و بودم شده صدم پنج و هفتاد و نه من کرد، تصحیح رو ها برگه رضایی که روزی
 . برد بیل روی بره خواست می اسمم صدم پنج

 . نکرد قبول دادم، توضیح براش رو شرایطم قدر هرچه

 رو دورش و سرش بریزن که کردم یکی به دست هاش رفیق و دوست و غوغا با تالفی برای هم من
 . برسم کارم به من تا کنن شلوغ

 . کردم ایجاد سرش باالی تا پشت از خوشگل برش یه و آوردم در کیفم از رو مامان کوتاهی قیچی

 ضایعشون و چرت های سوال اون با کم و کنن ولش که کردم اشاره بهشون شد، تموم که کارم
 . بخورن رو مخش

 . بود نکرده شک من جز کس هیچ به عوضی... کرد صدام حراست که نکشید ساعت نیم به

 ٭٭٭

 

 کنید؟ دفاع خودتون از تونید می شما منش راد خانم -طهماسبی



 
 
 

 
 111 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 اکاربر نودهشتیفاطمه عیسی زاده ــــــ خانم وروجک سرکار  

 که( وثوق بهروز) شهبازی ی قیافه به ؛ گرفتم نظر زیر رو تکشون تک ی قیافه و کردم بلند رو سرم
 . کرد پایین باال تایید معنی به رو سرش و کرد تبدیل لبخند به رو ش خنده زور به رسیدم

 : گفتم و کشیدم عمیق نفس یه

 که بودم کسی تنها من. نکرد قبول نکنه رد رو من اسم گفتم رضایی خانم به هرچی روز اون من-
 ! داشت کم صدم پنج بیست فقط

 

 بدید؟ انجام کاری همچین که شه می دلیل خودتون نظر به -طهماسبی

 . شد می تر گشاد و گل شهبازی لبخند رفت، می هم توی بیشتر رضایی اخم هرچی

 : گفت شد، می منفجر داشت دیگه که رضایی سمت طهماسبی

 ! هستید خوبش خوب شما رضایی خانم -

 : داد ادامه و چرخید من سمت به دوبار

 چی؟ پور خان آقای پلیور-

 **٭

 شده صمیمی باهاش اوایل همون از و اومد می آبادان از که نرگس اسم به هام کالسی هم از یکی
 :گفت دلخوری با بودم

 ! بگیرم رو حالش تونستم می بودم، دار مایه هم من اگه کیانا چیه دونی می -نرگس

 :گفتم و کشیدم هم توی رو هام ابرو

 . عزیزم تونی می هم االن همین-

 . کرد پاک رو هاش اشک نرگس

 ! شدم می دانشگاه استاد نخونده درس بود، دولت ی کاره فالن بابام منم اگه -نرگس

 ؛  بندازم اختالف بینشون لباس روی از و کنم نگاه همه های لباس به تونستم می وقت اون

 . کنم تحقیرش تونستم می راحت خیلی وقت اون
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 ! داشت حقم بود، پر خیلی دلش

 می تحقیر هاش لباس خاطر به ها دانشجو جمع جلوی رو نرگس داد، می نخ من به که استادی
 :گفتم و کردم ریز رو هام چشم بگیرم، رو حالش اومد نمی بدم. کرد

 بود؟ تنش چی امروز.. کن نگاه و بیا من با فقط نرگس-

 : گفت بغض با نرگس

 . مشخصه متری کیلو یک از بودنش مارک که آسمانی آبی بافت یه-

 وقتشه درست 》:که فهموندم نرگس به سر عالمت با و کردم ساعتم به نگاه یه برداشتم، رو کیفم 
 》.. بیوفت راه دنبالم پاشو ؛

 که این بدون پور خان که نکشید چیزی رفتیم، کشیده و بلند های قدم با ها استاد دفتر جلوی تا
 . رفت پارکینگ سمت به و دویید باشه ما متوجه

 که شانسی تنها. افتادم راه به  سرش پشت آهستگی به و کردم خارج کیفم از رو معروفم قیچی
 .شنید نمی رو من های قدم صدای پور خان و بود شلوغ اطراف و دور بودم، آورده

 شکاف یه و دادم گیر بافتش پایین ی لبه به رو قیچی شد، تر آروم هاش قدم که وقتی درست
 رو قیچی! نداشت زیادی زحمت به نیاز ادامش کردم، ایجاد مارکش بافت پود و تار بین کوچیک

 . گرفتم رو شده شکافته های کاموا از یکی سر و گذاشتم کیفم توی

 که قدمی هر با ؛ کشید می رو لباسش شکافتن زحمت خودش پور خان و بودم ایستاده جام سر من
 ! شد می شکافته پلیورش از رج یه داشت، می بر

 به رو شده شکافته  کاموای از ای تیکه دویدم، سرش پشت که بود رسیده کمرش تا لباس پشت 
 : گفتم ریختم، صدام توی که تصنعی نگرانی با و گرفتم دستم

 . کنم درستش بیارید درش بیارید، درش! شـــــده چی لباستون ببینید پور خان آقای وای ای-

 :گفت و شد کوک کیفش حسابی بودم، کرده توجه بهش من که این از پور خان

 . سرتون فدای! باشید آروم نداره، اشکالی هیچ-
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 :گفتم بغض با و کردم تر مظلوم رو نگرانم های چشم

 نشـــه؟ ســـردتون بدم؟ بهتون رو پلیورم من خوایید می! داشتید هم عجله که این مثل استاد-

 . شد روشن دریدش، های چشم

 : گفت دماغیش تو صدای با راضی خود از لوس دختر یه که بده رو جوابم خواست

 ! کرد پاره رو بافتتون قیچی با دیدم خودم فیلمشه، این استاد-

 شد، درشت امکان حد تا پور خان های چشم

 . کرد نگاهم و برگشت ایش سکته ی قیافه همون با

 : گفتم و زدم شوکه لبخند یه

 باشم؟ کرده کاری همچین میاد من به نظرتون به-

 : گفت و کرد پا اون و پا این یکم

ا  نیست مهم-  ! دارم عجله من فعال

 . شد می مزین بادمجونی رنگ به چشمم زیر مطمئنن وگرنه داره چشم بهم بود مشخص که حیف

*** 

 :گفتم جانب به حق و انداختم پور خان به تیز نگاه یه اومدم، در فکر از

 استاد؟ گم نمی درست بود، شده حل پور خان آقای و من بین قضیه این کردم می فکر من-

 : گفت و کرد خیس زبونش با رو لبش کرد، بلند رو سرش پور خان

 ! شدم متوجه امروز و نداشتم اطالع خودم من دادن، خبر طهماسبی آقای به ها دانشجو از-

 آقایون، تریای به ورود مورد در توضیحتون! بوده اتفاقی ها این گیم می ما حال هر به -طهماسبی
 خوریه آب توی بازی آب ها، کالس وسط پرونی مزه هاتون، دانشجویی هم با دعوا مورد شش

 . شهبازی آقای کردن خیس و دانشگاه

 : گفت طهماسبی به و پرید حرفش بین اون شهبازی، آقای گفت تا



 
 
 

 
 114 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 اکاربر نودهشتیفاطمه عیسی زاده ــــــ خانم وروجک سرکار  

 !کنید رسیدگی افتاده، کیانا و من بین که هایی اتفاق به نیست الزم ندارم، اعتراضی هیچ من-

 . کنم می تالفی سرش که خودشه از کرم دونه می خوبه! دیگه خودمی وثوق بهروز

 اصلیه علت و تر مهم همه از ولی گیریم، می فاکتور هم رو شهبازی آقای ما خب خیلی -طهماسبی
 خرافات سری یه با هم اون! هستش خونه کتاب مسئول دادن فراری جلسه این توی شما حضور
 . ترسناک فیلم چندتا و محض

 

 ! بود داده کیف جوری بد آخر مورد این

 تاریخی های کتاب وقت هیچ که بود اخالق گند و مسن خانم یه دانشگاه ی خونه کتاب مسئول
 .  کنم استفاده ازشون و ببینم ذاشت نمی رو خونه کتاب

 های کتاب از بدم اجازه بهتون تونم نمی ریزه، می قیافتون از شیطنت شما خانم -خونه کتاب مسئول
 ! دارم مسئولیت جا این من. کنید استفاده تاریخی

 همه و بود گرفته تازه کیارش که ترسناک فیلم سری یه کرد، ردم دفعه چند و چندین که این از بعد
 . بردم دارمون کتاب خانم برای رو بود تاریخی کتاب یه سر هم ترسناکش های اتفاق ی

 : گفتم ای سوزانه دل لحن یه با

 میاد؟ چی تاریخی های کتاب های محافظ سر که شدید دار خبر شما یوسفی خانم-

 که داد قول بهم و ترسید خوندن، گوشش توی یاس ی آیه کلی از بعد که هم ساده زنه پیر
 . نویسه می رو استعفاش

 .(خرفت پیرزن ندازه می دست رو من خودتونید، هم بدجنس شعور بی)

 خانم ترسوندن به اقدام عملی صورت به که هم دوباری یکی و بودم کرده درست من که شایعاتی با 
 . بذاره خونه کتاب اون توی رو پاش دار کتاب عنوان به شد نمی حاضر کس هیچ کردم، یوسفی

ا  جا اون بود شده باورم هم خودم که بودم کرده سرایی داستان همچین دفعه یه  ... داره روح حتما

 کردن اخراج جز ای چاره هیچ ما نذاشتید، برگشت برای راهی هیچ شما رادمنش خانم -طهماسبی
 ! نداریم شما
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 :شدم ظاهر نشسته قاشق نقش در و پریدم حرفش توی سرعت به

 جزو همیشه که بگید هم رو این گفتید، رو بدم همه این آخه؟ حقی چه به! الکیه مگه استاد-
 ! بودم دانشگاه ممتاز شاگردهای

 

 .بود شده هویدا رضایی های چشم توی خوشحالی و رضایت

 ! دارم تشریف جا این حاالها حاال کیانام من اگه کشیدم؛ نشون و خط براش چشم با

 : گفت و نشوند ابروهاش بین غلیظ اخم یه شهبازی

 کالس توی که هم قدر چه هر کیانا! باشه منطقی و عاقالنه کار این کنم نمی فکر طهماسبی آقای -
 . میاد کالس سر آماده همیشه عوضش در باشه، شلوغ من

 : گفت و چرخوند سر رضایی خانم طرف به

 . بردید هم رو دیگه های خیلی آبروی بلکه کیانا آبروی تنها نه نکردید، درستی کار هم شما خانم -

 داره برو حرفش اساتید بین که بود راحت خیالم و کردم می آب دلم توی قند  شهبازی های حرف از
. 

 باال حد آخرین تا رو سرم شنیدم که چیزی با ولی شد، می تر شل رفته رفته نیشم و بود پایین سرم
 . شنیدم رو هاش استخون صدای که طوری آوردم،

 جبران کرده که هایی کاری خراب هم باز و شده اخراج فقط تاوان بدون کنید اخراجش اگه -شهبازی
 ! نیست بشو

 . نیستش هم داره کیانا که شیطنتی از نیمی بردید، نام شما که هایی این طهماسبی آقای

 :کرد بحث وارد رو خودش شهباز، حرف درست درک بدون پور خان

 . کنم می فکر طور همین هم من بله -پور خان

ا  شه می ولی پرسم، می سوال که ببخشید خیلی   کنید؟ می فکر چطور بگید دقیقا

 ! نداده نظری هنوز که مرده مادر شهبازی این
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 دارید؟ سرتون تو فکری چه شما شهبازی آقای خب -طهماسبی

 : کرد من معطوف رو مرموزش نگاه تامل، کمی از بعد

 نیومده؟ خونه کتاب برای دار کتاب هم هنوز طهماسبی آقای -شهبازی

 حرف خودش با انگار  که حالی در و زد برق شهبازی های چشم طهماسبی منفیه جواب شنیدن با
 :کرد زمزمه زد، می

 ... شدنیه اما رسه، می نظر به ممکنه غیر و سخت یکم دونم می -شهبازی

 بار اولین برای. کردن می نگاه شهبازی به سرشون فوقانی قسمت در بزرگ سوال عالمت یه با همه
 . بود نشسته سرد عرق کمرم پشت و لرزید می هام دست زیاد استرس از زندگیم توی

 می رو اون هم همه که دونم می ؛ زنه نمی مو کیانا با اخالقش که دارم دانشجو یه من -شهبازی
 ! کلفتشه پارتیه خاطر به فقط و فقط نشده، اخراج هاش کار خاطر به حال به تا اگر و شناسید

 افتاده؟ ولز جلز به طهماسبی چرا حاال! وا

 کلش از دود و سوزوند موتور طهماسبی زد، حرف... و بازی پارتی مورد در شهبازی که این محض به
 . شد بلند

 قدر چه که کردم می مور مور خودم با و بودم طهماسبی عصبانیت میزان تحلیل تجزیه حال در
 :گرفت سر از رو حرفش ی ادامه شهبازی که هست من مثل هم دیگه نفر یه خوبه

 . وارده هم دفتری کارهای به تازه -شهبازی

 داره؟ من شدن اخراج به ربطی چه ها این خب: گفتم دلم توی و شد آویزون لوچم و لب

 . کنم می خدافظی اوج توی الاقل ترم، سنگین جوری همین! کنی دفاع نخواستم

  بدید؟ توضیح تر واضح شه می! شم نمی متوجه من شهبازی آقای -طهماسبی

 با نمیاره، در سر داری دفتر کار از و نداره تجربه کیانا چون که بود این کالمم لپ بله، -شهبازی
 ! کنن کار خونه کتاب توی رادمان
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 شهبازی چیپ نظر با که شدم نمی شوکه قدر اون کردن، می وصل بهم ولت بیست و دویست برق
 . شدم

 باید و داشت نقش باز هم هام تتبیه توی شد، می رد روم از کله با که واقعیت توی خر رادمان این
 فیلم باهاش و ببرنش که خورد می این درد به فقط شهبازی افکار نخیر. شد می دلر مخم توی

 !بسازن تخیلی

 داره؟ طهماسبی آقای به ربطی چه منه، ی محاکمه ی جلسه جا این آقایون-

 ! نیستن کن ول ها این شیم، می رد هم کنار از دیوار مثل و نداریم دعوا باهم ما هم ماه یه بیا

 . کردن اعالم رو خودشون موافقت که نکشید طولی و رسید می نظر به راضی همه ی قیافه

 نفسم که حالی در و کشیدم بود، زده بیرون مقنعم طرف همه از که آشفتم موهای به دستی کالفه
 :گفتم دادم می بیرون رو

ا  کنم، می کار تنهایی خودم من-  !  بشم اخراج خوام می چیه کار اصال

 نیاد، ساختین شما که ارواحی ی خونه کتاب برای دار کتاب یه که زمانی تا رادمنش خانم -طهماسبی
 ! کنید می کار جا اون شما

 ته با! کــــــــار به برسه چه حاال... کشت می رو من هم رادمان با کالمی هم فکر! بود مونده باز دهنم
 :گفتم امیدم مانده

 نه؟ دیگه، تنها-

 . بدیم رادمان به هم مالی گوش یه وسط این که خوبه! نه -طهماسبی

 ! نگرفتم رو تو حال من اگه شعور بی برگشت، رضایی های لب به لبخند دوباره

 هم کنار عادی صورت به تونیم نمی حتی ما دارید، خبر ماجرا از خودتون که شما طهماسبی آقای-
ا ! وایستیم ا ... اصـال ا  میرم، علی با من اصــال  ... غوغا یا نرگس اصال

 می و بریدن می هی که بودن طهماسبی و شهبازی این هم باز کردم، می عزوچز  من قدر هرچه
 . کردن می امتحان من روی رو خورش تن و دوختن
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 و خونه کتاب هم امانی، در تو هم جوری این! کردم موافقت من سازید نمی هم با چون -طهماسبی
 ! رادمان هم

 !امانی؟ چه

 ! طهماسبی کردی عقلی چه هـه..! هوا فرستادیم می خودمون با رو خونه کتاب اول روز همون ما

 چه گرفتن، می تصمیم نبود جا اون که رادمان برای ها این نداره، فایده مخالفت روش این دیدم
 . بودم اول ردیف متهم که من به برسه

 حیف. کردن می همراهی نگاهشون با فقط و بازی رو جالیز سر هویج نقش که اساتیدهم ی بقیه
 . زدن می ژکوند لبخند  توامان  باشه شده خنک دلشون که انگار ها نون

 شه؟ می چی درسم-

 دارید؟ کالس هفته در هایی روز چه رسید، می هم هاتون کالس به شما -طهماسبی

 . بشه منتفی خونه کتاب توی کردن کار ی قضیه که  بگم چیزی یه تا کردم پا اون پا این یکم

 نشی مهندس قشنگت فکرهای این با ره می زبان کالس انگار) فرد های روز آها....  خــــب...  امـم -
 (.حیفی

ا  باشید، کتابخونه روز هر شما نیست نیازی! مناسبی زمان چه -طهماسبی  هاتون کالس ساعت دقیقا
 طور این میاد، نظر به شده حساب خیلی فرد های روز هـوم... منظمه ی برنامه روی و موقع به

 شهبازی؟ نیست

 . کرد پایین و باال رو سرش و رفت فکر توی طهاسبی مثل درست هم شهبازی

 . بزنم کلش از محکم گاز یه و میز روی بپرم پا جفت اولیه های انسان مثل خواست می دلم

 ! شه می مو پر دهنم وقت اون نه اه

 . کشیدم عمیقی نفس و لرزیدم خودم به کردم که فکری از

 به مرتبط غیر افکار به کنایه. ) گشتم می مار بغل زیر دنبال داشتم شرایطی چه توی دوباره! هـوف
 ( شرایطش
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 : گفتم گذاشتم، سرم روی و بردم باال رو هام دست دوتا

ا -  ! نشگاهدا بیام پاشم روز هر روز هر که نیست تهران خونمون من ترم، سنگین بشم اخراج من اصال

 : گفت اطمینان با و کرد فکر کمی طهماسبی

 می تعلق بهتون ماشین کرایه عنوان به مبلغی یه حقوق جای به نباشید، ماشینتون کرایه نگران شما-
 .. ببرید تشریف تونید می نباشه، حرفی هم دیگه! گیره

 

 کجــــا؟ ببرم؟ تشریف

 تالفی هنوز و آوردم رادمان ماشین سر آخر ی دفعه که بالیی اون با! کنید می خرابم خونه دارید
ا  مناسب فرصت این توی نکرده،  . کشه می رو من حتما

 خودش که کنم تقاضایی ازش ملتمسانه خواستم و کردم مظلوم رو قیافم یکم کردم، نگاه شهبازی به
 :گفت و شد قدم پیش

 ! نکن شرک ی گربه شبیه هاتم چشم ؛ هاست استاد استراحت وقت بیرون برو کیانا-

 : گفتم و برگشتم یهویی اما شدم، دور میز از قدم دو و پایین انداختم سرم

 کار چه براش من نداره خبر هم روحش که اون چی؟ طهماسبی آقای یعنی  ـه...نـ ، امم...  رادمـــان-
 ! نچرخه ول دانشگاه توی بعد به این از تا کردم پیدا مناسبی

 . شد گرد پور خان های چشم

 !  حالـــا خب

 ... داری وفا و عشق جز هست، چیزی رادمان من و بین کنی فکر اگه مدیونی

 ! بیرون بفرمایید نباشید، نگران شما -طهماسبی

 دیگه؟ برم-

 :گفت حرص با و انداخت میز روی رو نونش ی لقمه رضایی

 . بخور صبحانه ما با بشین خوای می نه -
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 . نشستم روش و کردم پیدا خالی صندلی یه اومدم، تر جلو

 . خورم می صبحانه باهاتون و ندازم نمی زمین رو روشون من گفتن، عزیز رضایی خانم چون-

 ! بیرون بفرما پاشو شدیا، می اخراج داشتی االن همین کیانا -شهبازی

 خوبه حاال. شد شل نیشش و گرفت خودش به پور خان که زدم رضایی به چشمک یه شدم، بلند
 ! رفت می حال از وگرنه نزدم، ای دیگه حرکت

 با کردن، نمی سلوک باهم وقت هیچ که غوغا و نرگس کشیدم، پایین رو در ی گیره دست که همین
 . ریختن سرم نگرانی

 . کرد می نگاه هاش کفش نوک به و بود داد تکیه دیوار به تر دور یکم هم علی

 ... مار موز بود، کرده خبرش غوغا این مطمئنم

 !موز مــار -نرگس

 . بودم آورده زبون به رو فکرم دوباره زدم، سرم توی محکم دونه یه دستم با

 سالمتی؟ به شدی اخراج خـــب -غوغا

 : گفتم و زدم سرش توی کولم با

 چیه؟ حرفا این! دختر بگزه مار رو زبونت-

 کنن؟ می اخراج مگه رو شهبازی سوگولیه

 . افتاد راه ما از تر جلو و کرد غلیظ اخم یه بود، شهبازی ی مرده کشته که غوغا

 ! گیرن نمی جدی هم خانوادش رو این نگیرینش، جدی زیاد

 . شنید می داشت اومد، می ما سر پشت که هم علی. کردم تعریف نرگس برای رو ماجرا

 !بـود تنهایی کاش اونم اجباری کار دیگه آره-

 کی؟ با پس -نرگس

 : گفتم و کردم باز رو نیشم
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 . رادمان-

 : گفت و پرید جلومون علی بردم، رو اسمش تا

ا  کردن؟ رو کار این قانونی چه طبق-  چی؟ بیاره سرت به بالیی اگه کنی؟ کار مرد یه با باید چرا اصال

 .زد می سیر دل یه رو خبر بی خدا از رادمان و رفت می دادم، می رو بهش. بود شده غیرتی دوباره

 مهمونش مشت یه برگشت هم علی کرد، باز رو کیفم زیپ  رادمان که قبلی ی دفعه مثل درست
 . گرفت سر حسابی دعوای یه که کرد

 خونشون بره وقتی تا که صورتی در میوفته، راه من دنبال علی کرد می فکر دونست نمی هم کی هر
 . بودم دنبالش اردک جوجه مثل من

 ! کنم می رفتار باهاش دوست یه مثل فقط که اومد دستش بعدها دم، می نخ کرد می فکر اوایل

 ! بلعکس یا کشم می رو اون من یا نخور، حرص نیست چیزی علـــی-

 به که داره عجیبی تبحر بشه؛ خارج در از اگه دونستم می رسید، می خروجی در به داشت  غوغا
 . بزنه غیبش حیاط توی باره یک

 :زدم داد

 ...هــــا رفته دستت از صبحونه بری اینی از بعد عاشق-

 ولی ندارید، خبر شماهـا. گرفت رو بازوم و برگشت لبخند یه با که بود آتیش روی آب حرفم انگار
 ... ها شده زیاد گشنه: بشید دار خبر که گم می

ا  صورت به که افتادیم راه بانوان سلف سمت به و کردیم خداحافظی علی از  المپ یه ناگهانی کامال
 . شد روشن سرم باالی آبی

 . دادم تکون براشون رو دستم و دویدم دخترها مسیر خالف سمت به عجله با

 شه؟ می چی من ی صبحونه پس -غوغا

 :زدم داد نیست، شناس وقت که بالت خندق اون به بخوره کارد

 ! گردم می بر االن دارید، نگه جا هم من برای بخورید، برید شما-
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 ! ندارم اشتها گی می االن گفتم خورن، نمی هیچی هفته یه شن می تنبیه ملت -نرگس

 سمت به داشت  سالنه سالنه که دیدمش می دور از. دویدم علی سر پشت پرچونگیشون، خیال بی
 . رفت می تریا

 :زدم داد

 ! میـام منم وایستا علی-

 نگاهم و برگشتن بودن قسمت اون تو که هایی دانشجو کل بلکه علی تنها نه زدم داد بلند همچین
 . کردن

 : گفتم بلند دوباره

 ... شدن زیاد ها علی-

 : گفتم بلند صدای با دوباره و کردم مکث یکم

ا  یـــا-  .فضوال

 خاطر به همیشه مثل که هم ها پسر و برگردوندن رو روشون پشه بغض شبیه ای قیافه یه با دخترها
 . رفت هوا هرشون هر  حرفم

 . دویدم خوبه حاال ها، کردی صبر برام دقیقه دو گیری؟ می قیافه دیگه چرا - 

 . باشه پایین سرش که بود موثر چنان هم و انداخت باال رو ابروش یه

ا  بزنی، زنگ من به تونستی نمی شما -علی  زدی؟ می داد باید حتما

 .  خاروندم رو سرم و بردم باال رو دستم! ها گفت می راست هم اون

 . تریا توی نری داشتم عجله خب-

 ! بیرون اومدم می هم رفتم می -علی

 :گفتم حرفش، اتمام از بعد مکثی ترین کوچک بدون بوده، اشتباه کارم فهمیدم بابا خب

 ! پره می قفس از مرغ االن تو، بریم باش زود خیال بی علی-

 . پسرا تریای توی بیای خوای می نگو کیه؟ مرغ... کجا تو، -علی
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 . کردم پایین و باال رو سرم دادم، می فشار هم روی رو هام لب که حالی در

 :بزنه داد بهت با و بشه خیره هام چشم توی و بیاره باال رو سرش شد باعث عصبانیتش

 ! نـــداره امکان -علی

 ! کنم می ممکنش من االن

 بی رو قدمی چند نداشت رو کاری همچین انتظار چون. کشیدمش گرفتم، سامسونتش کیف از
 . دوید دنبالم اختیار

 . کردن می نگاه علی به چپ چپ همه

 ! بری می رو بدبخت این آبروی آخر تو کیانا

 ! میام خودم کن ول... کیانا.. کیا -علی

 (شنیدید؟ هم شما)

 : گفتم و ایستادم جلوش و پریدم هوا روی خوشحالی و تعجب از

 ! گفتی دیدی-

 ! نگفتی دیگه دیدی

ا  و بود کرده کپ  نگفتی؟ دیدی گفتی؟ دیدی چی، یعنی: گفت می خودش با حتما

 : کردم درست ذوق با رو ام جمله که کرد می نگاهم متفکر ی قیافه یه با

 ! کیانا گفتی دیدی-

 ! خانم نگفتی دیگه دیدی

 رو تریا در ی دستگیره خواستم تا و رسیدم تریا به افتادم، راه علی از تر جلو خوشی سر با  بار این
 . گذاشت دستگیره روی رو دستش من از جلوتر علی ، بشه باز که بکشم

 ! ها شه می سر درد خانم کیانا -علی

 . کردم پایین و باال منفی معنیه به رو  سرم
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 ! کنید درست رو تون مقنعه یکم پس -علی

 باالی کبوندم، بهش دوطرف از رو دستم و کشیدم جلو مقنعم نوک نده، گیر دیگه که این برای
 . زدمش تا طرف دو از و دادم ادامه کارم به که شد کشیده و تیز کالغ نوک مثل درست مقنعم

 . کردم نگاه بود سرم پشت که علی به و برگشم

 

 :گفت خندش کنترل زور از مرتعش فک با و بود گرفته رو خندش جلوی زور به

 ! کنی می توجه جلب بیشتر جوری این-علی

 

 نگاه یه و اومد سرم پشت هم خودش سپس بشم، وارد من اول که کرد صبر و کرد باز رو تریا در 
 . انداخت من به نگران

ا   " .کرد یاد دو ی شماره وحش باغ عنوان به شه می جا این از: "بگم داشت جا واقعا

 سلف بودم رفته که قبل ی دفعه چون عده یه. چرخید  سمتم به ها سر ی همه شدم، وارد من تا
 . کردن می نگاهم تعجب با هم بقیه و خندیدن می بودن، جا اون اقایون

 بره گفتم علی به کردم، پیدا عتیقش های دوست اون بین ها مه ته اون رو رادمان و چرخوندم چشم
 . کردم کج رادمان طرف به رو راهم هم خودم و بشینه

 . کردن بلند رو سرشون همه باید که اونی غیر به رسیدم، که میزشون به

ا  کردم سعی و کردم صاف رو صدام  فقط و نکنم توجه رادمان کش دختر عضالت و تیپ به اصال
 :کنم صداش

 طهماسبی؟ آقای-

ا  نگاه یه کرد، بلند اکراه با رو سرش  دوباره و انداخت بهم موجود حس هر از عاری و خنثی کامال
 . کرد بود، میز روی که قیمتش گرون و مفصل ی صبحونه توی رو سرش

 ! شنوم می -رادمان
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 . شد خواهد رسیدگی شما حساب به طلبت باشه! کرد می محلی بی من به مرض کثافت

 ! بگم بهتون تنهایی باید که هست مطلبی یه-

 : گفت العملی عکس هیچ بدون

 کنه حواله دیگه جای رو روزیتون خدا خانم بفرمایید گذاشتی سرکار هم اگه بگو، جا همین که گفتم-
. 

 :گفتم عصبانیت با و بردم باال رو صدام! کن لطف بهش و بیا بود، اومد در کفرم

 ...کنیـــــا نمی رد گدا-

ا  دارم، کارت بیا پاشو گم می وقتی ا  که مهمیه چیز حتما  ! کردم حساب آدم توش رو یکی تو کال

 نگاهم زده، بیرون حدقه از های چشم با و برگشتن سمتم به همه بلکه شد، بلند رادمان سر تنها نه
 .  کردن

 ! جهنم بردن رو فضول برسید، کارتون به شماها -

 :دادم ادامه بود، شده شوکه حسابی و جویید می خمیر انگار که رادمان به رو

 . منتظرتم بیرون مهمیه موضوع-

 از خیالم و حرکته حال در سرم پشت رادمان که دیدم چشمی زیر و افتادم راه خروجی در سمت به
 . شد راحت اومدنش، بابت

 : گفت بلند یکی و کشیدن هو براش ها پسر شد، بلند جاش از رادمان که همین

 تری؟ بزرگ های لقمه دنبال یا زد، رو دلت علی کیانا -

 توی داره اتفاقی چه دونست می اگه دادم، مسیر تغییر پرو پسر میز سر تا و برگشتم حرص با
 . شد می الل  مطمئنن میوفته، زندگیم

 و بردم بینیم جلوی تا برداشتم، رو میزش روی شکالتی کیک که کرد می نگاهم داشت باز نیش با
 . کردم بوش

 . باشه مناسب هم خـر های آدم موی تقویت برای کنم فکر خوبه که بوش امم-
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. بود مونده باز دهنش کردم، له سرش توی رو کیک که نکشید حرفم اتمام از بعد شماره سه به
 . یکی این اال داشت، رو کاری هر انتظار

 ( خانم کیانا)  داره دم هم کشمش بفهمی،: یک که کردم رو کار این-

 ! بیرون کنی تف بعد و کن مزه رو دهنت حرف: دو

 و دادم پسر دست به رو کثیف دستمال و کردم پاک بود، میز روی که کاغذی دستمال با رو دستم
 . شدم خارج تریا از

 .  بود ایستاده من به پشت تر دور یکم رادمان کردم نگاه رو اطراف و دور

 :کردم وجود ابراز حال این با ولی برسم، بهش کامل که بود مونده قدم یک هنوز

 !  موندی منتظر معذرت -

 : گفت و شد سینه به دست و تیره ناگاه به روشنش های چشم رادمان

 کشیدی؟ بیرون خواهی معذرت برای منو -

 . دارم عجله بزن رو مهمت حرف اون

 :گفتم بردم، باال رو ام اشاره انگشت که حینی در و فشردم هم به رو هام دندون

 ... ببین-

 : گفت و پرید حرفم توی پاره دمپایی مثل

 ! یکی تو با رفاقت طور همین ؛ ندارم ازدواج قصد من ببین، تو نه -رادمان

 رو بشینه رادمان صورت توی که اومد می داشت و بود شده مشت خود به خود که هام دست
 . نکنه داغون رو فکش و نیاد اون از تر باال که کردم مشت بیشتر

 کشی؟ می خودی بی زحمت چرا نداره، رو زدن حدس توانایی مغزت- 

ا  من گم می دارم  توهم و کن گوش فقط و بکش رو دهنت زیپ پس کنم، نمی حساب آدم رو تو اصال
 ! ندارم کشی نعش ی حوصله که نزن عشق

 . انداخت بهم سفیهه اندر عاقل نگاه یه و کرد هم توی رو هاش اخم
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 میاری؟ در سر دفتری های کار از تو -

 توی شدش درست و حالت خوش موهای شد باعث که کرد پایین و باال رو سرش فقط جواب در
 . بریزه صورتش

 دامن من کاری خراب: بگم بهش جوری چه که کردم می پا اون و پا این بود، شده الل من برای حاال
 . گرفته هم رو اون

 می زمین توی میخ مثل زد، می جا همون بیارم، زبون به رو حرفم که این محض به بودم مطمئن
 . رفتم

 :گفتم گرفتم، که عمیقی دم با و دادم قوت رو دهنم آب پیچیدم، هم توی رو هام پنجه

 ! کردم پیدا کار برات من-

 می کدر رفته رفته که روشنش های چشم به منتظر و زدم رضایت سر از لبخندی حرفم، اتمام از بعد
 . دوختم چشم شد،

 : گفت تمسخر با و چرخوند حدقه توی رو هاش چشم نهایت در

 پچم و زن و شدم می معتاد شدم، می روزگار کار بی من کردی، نمی رو کار این اگه عالی چه وای-
 . موندن می گشنه

 :داد ادامه و شد جدی یهو

 پیدا برام که هم کاری بود؟ همین ضروریه خیلی دارم، مهم کار دوساعت رو؟ من گرفتی خانم-
 ... چه خودت، ارزونیه کردی

 کردم سعی و پریدم حرفش توی رادمان ناشایست رفتار و پیش چندی اتفاقات از ناشی عصبانیت با
 : بگم آرومی لحن با

 کار این تحصیلت ادامه برای باید نخوای چه و بخوای چه! اجباری کار موند، جا اش تیکه یه البته-
 ! بدی انجام رو

 . شدم دور ازش زنان قدم و برگشتم پا ی پاشنه روی

 گی؟ می داری چی ببینم وایستا -رادمان
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 ...الــــــو

 : گفتم بشم، ملحق غوغا و نرگس به که رفتم می تریا سمت به که طور همون

 . نداری نیازی بیشتر توضیح به که تو -

 :دادم ادامه و نذاره اثری صدام توی دلخوریم کردم سعی انداختم، پاش سرتا به نگاه یه برگشتم

 . خودت واسه هستی کلی عقل ماشالله-

 :گفت کالفه و افتاد راه دنبالم

 بود؟ چی اجباری کار از منظورت -رادمان

 شاید چی؟ از فرار.. گذاشتم فرار به پا پیش پیا های سوال به توجه بدون و کردم تر تند رو هام قدم
 .نداشتم رو گیراش و نافذ صدای تحمل هم شاید و کردم می تالفی داشتم

 .بمون خماری توی چی مثل حاال کنی؟ می مسخره رو من: گفتم دلم توی

  بود؟ چی زدی که حرفی از منظورت گذاشتی، میدانی دو ی مسابقه تواما با+

 . بخندیم هم دور گفتم چیزی یه هیچی، -

 . خندیدم بسی! هــــه هه+

 . بایستم جام سر و بخورم سکندری شد باعث که کشید و گرفت رو کیفم

 سوسکه؟ خاله گی می چی ببینم واستا -رادمان

 توضیح کامل و کلی! من واسه کنی نمی مهین شهین هم هی گی، می رو آخرش تا اول از آدم مثل
 .  بده

 برای امیدم آخرین الدنگ این. بود کافی امروز برای بازی لوس فقط! نه ها، باشم ترسیده که این نه
 .بود آسمانی بالی این از رهایی

 . رادمان ببین-

 ! طهماسبی آقای+

 . بود آمریکا جمهور رئیس انگار بابا خب
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 آوری چندش حالت با و کشیدم هام لب روی زیپ مثل رو دستم کردم، چپ براش رو هام چشم
 : گفتم

 . رفتیم فنا به دوتامون هر نبندی اگه! طهماسبی آقای-

 . (کردم تعریف براش رو ماجرا کل عادی حالت به برگردوندم صورتم سرو)

 ..  طهماسبی اقای بگم خالصه -

 ! رادمان همون+

 نمی حتی که چنده چند خودش با نبود معلوم هنوز کنم، چکیشَ خواست می دلم رو دلیت مغز
 ...  گیره پیشت کارم که حیف. بگیره تصمیم کنم صداش چی که این با رابطه در تونه

 که نکردن قبول کردم، هرکار من رادمان آقا کنن، خلوت رو دانشگاه خوان می که خالصه بله،-
ا  یا کنم، کار تنهایی خودم  ! کنید استفاده نفوذتون از شما. هام دوست از یکی با اصال

 .بزنه بیرون مرتبش و سفید های دندون ردیف شد باعث که کرد باز رو نیشش رادمان

  کنید؟ کار من با ندارید دوست شما+ 

 . کردم پایین و باال عجز با رو سرم

 کنم می آسفات هم رو دهنشون هیچ، بندم می رو  فکشون  تو خاطر به گه می االن: گفتم خودم با
. 

 : گفت یهویی که شدم می مرگ ذوق خودم فکر با داشتم کم کم

 !ندارم مشکلی هیچ من ولی -رادمان

  گرفتی؟ رو من چـــی؟ ـ

 توی فردا! گیرم نمی رو یکی تو باشم داشته هم اگر ندارم، گرفتن زن به ای عالقه هیچ من نه -رادمان
 ...یاعلی ؛ بینمت می خونه کتاب

 ! رفت و گذاشت رفته، دست از امال و امید کلی با رو من که نکشید ثانیه به 

 ... که بود ممکن طور چه.. تونست می طور چه
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 :زدم داد

 ! میارم در رو یکی تو اشـــک من -

 : گفت برگردوند سمتم به رو سرش و ایستاد بود، شده دور ازم قدم ده به نزدیک چیزی

 ... بیشتـــر من-

 و بکشم ممتد های جیغ خواست می دلم. کرد پرت آوردم، در رو کیفم و کوبیدم زمین به رو پاهام
 . کنم گریه

 هم غوغا و نرگس پیش دیگه حتی نموندم، هم بعدی کالس برای که بود خورده ذوقم توی چنان آن
 . کردم ترک رو دانشگاه خونه، مقصد به ؛ بخورم صبحانه تا برنگشتم

*** 

 :گفتم ای خفه صدای با در جلوی از و چرخوندم در توی رو کلید تمام حالی بی با

 ... نشیدا بلند خدا رو تو قربونتون کردم، منور دونم می اومدم، خوش-

 :گفت تشر با و کرد باز رو حیاط به مشرف ی پنجره مامان

 . که ذاری نمی آبرو آدم برای! داریم مهمون تو بیا چخبرته، -مامان

 : گفتم اومدم، می راه سر با که حالی در و کردم نازک رو صدام

 ! نزنه رو هاشون چشم نورم اومد من ببندن، رو هاشون چشم بگو مامان ا وا- 

 : زد داد حرص با مامان

 !کیـــانـــا ـ

 .اومدم جانا جان،-

 دیدم، که چیزی از و رسوندم نشیمن به رو خودم شدم، خونه وارد و آوردم در فوری رو هام کفش
 . .بدم سالم که نشد باز دهنم حتی

 کرد؟ می کار چی جا این بودمش، دیده خونه قهوه توی که... که بود پسره همون

 . بود دراز زبونت خوب که بیرون علیکم، سالم -پسر
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 انجام بودم تونسته که کاری تنها من و بود گرفته بد رو حالم دفعه دو بیارم کم خواستم نمی دیگه
 . بود کردن نگاه و وایستادن بدم،

 صدام داخل رو بود مونده دلم توی خونه قهوه در روز اون و صبح از که حسرت و حرص هرچی
 :گفتم و ریختم

 ! ده نمی سالم که روز هر_  روز هر آدم-

 :گفت گرفت، می گاز رو لبش که حالی در و اومد برام ای ابرو و چشم مامان

 نداشتی؟ کالس عصر تا مگه کنی؟ می کار چی خونه توی االن تو... ادب بی! هیس -مامان

 : زدم بودنم، پلید روی تایید مهر و کردم اشاره بود، داده لم کاناپه روی که پسر به چشم با 

. باشن داشته گیری فرا قدرت اگر البته! گیرن می یاد ادب ازم بقیه ؛ دیگه خوبه بودن ادب بی_ 
 . بیام شب همون برم مزاحمم اگه حاال. برگشتم شد، کنسل هام کالس

 

 : گفت لب زیر و فروکرد لبش به بیشتر رو دندونش مامان

 . رسم می موقش به من رو یکی تو حساب زده، جیگر جز-

 هم که چهرش در موجود پارودوکس این و شد می خالی و پر مدام هاش چشم زدن، حرف حین در
 . بود کرده گیجم حسابی بغض هم و داشت اخم

 ...نمی معرفی جان مامان خب-

 . اومد در صدا به در زنگ

 .نکنیا باز رو در اتاق توی برم من تا ؛ شدم بدبخت مامان وای! کیمیاست -

 زدی؟ گندی چه باز -مامان

 هاش متک زیر از رو کیمیا ی مقنعه چروکه خیلی مقنعم دیدم رفتم، می داشتم که صبح هیچی -
 ! رفتم کش

 : گفت برداره، رو آیفون رفت می که مامان
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 !رفتی کی به تو دونم نمی دختر -

 .بابا به-

 .مامان به برسه چه شدم ناراحت هم خودم زدم، که حرفی از 

 کم که هرجا و بار هر که ایه جمله این.... بود بابام اگه رسیدم، بابا به چرخیدم و چرخیدم هم باز
 . شد می ذهنم مهمون شدم می خسته که هروقت آوردم، می

 : گفت آیفون، ی دکمه دادن فشار درحین مامان

 ! شه می دعوا االن دیگه اتاقت تو برو د-

 : گفتم درد با و گذاشتم هم روی رو هام چشم

 .خیال بی-

 هاش چشم که بود نشده خونه وارد کامل طور به هنوز شد، مشخص در بین از کیمیا و شد باز در
 : کرد باز رو دهنش و بست

 یه با روز کل شدم مجبور ؛ نذاشته واسم آبرو شعور، بی خسیس عوضیه خنگ ی دختره -کیمیا
 ! کنم سر اومده در گاو دهن از ی مقنعه

 . بشن اوضاع وخامت متوجه همه تا داد تکون تکون دستش توی و آورد باال رو مقنعش

 همین پرید، می بیرون تف دهنش از مدام زدن حرف موقع زیاد، خشم از و زد می قرمزی به قیافش
 . انداخت خنده به رو پسر و من

 از هاش چشم من مثل و ماسید دهنش توی حرف معروف پسر دیدن با رسید پذیرایی به تا کیمیا 
 .  زد بیرون حدقه

 

 !کنی؟ می چیکار جا این تو.. تو-کیمیا

 

 چیه؟ موضوع که پرسید ازم دستش حرکت با و کرد نگاه من به حرفش شدن تموم از بعد بالفاصله
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 : کرد دستی پیش مامان اما ترم، خبر بی تو از من بگم که کردم باز دهن

 ! بزنم حرف منم بذارید بشینید، دقیقه یه -مامان

 :باهم کیمیا و من

 . بفرمایید -

 و کرد بازی هاش انگشت با داشت، استرس و کرد می هول وقت هر که همیشه مثل درست مامان
 :گفت نشدنی وصف شوق و بغض با

 ...کیا ایشون -مامان

 

 دینگ دینگ دینگ، دینگ

 ! نیست بشو الل زنگ کنیم خفه رو دوتا این که این مثل هــــــوف، -مامان

 . کنه باز رو در تا رفت و کشید بلند نفس یه

 :گفت کنجکاوی با و کشید سرکی کیمیا

 مامان؟ کیه-

 . کیارشه بچم -مامان

 (دوستا پسر ازین میاد بدم اه اه هست، هم بچش که دونستیم نمی ما کیارش گفت می انگار حاال)

 کش باال طرف به رو دستم دو که حالی در و شدم بلند جام از راضیم، ازخود و حسود درون برخالف
 :زدم جیغ ، اوردم می

  هـــــورا -

 خواسته خدا از هم اون. پریدم بغلش شد، باز در که همین و رفتم ورودی در جلوی تا بدو بدو
 . کرد حرکت حال سمت به و گرفتتم بغلش توی محکم

 هفته یه که گفتی تلفن پشت صبح نداشتی؟ کالس مگه تو زشت، اردک جوجه سالم -کیارش
 ! برگردی کالس از تا کنم صبر باید هم شب تا تازه ندیدمت،
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 از و رفت نمی جوب یه توی آبش زیاد کیمیا با بوسید، رو مامان صورت رفت و گذاشتتم زمین روی
 رو ظاهر فوری ولی. زد خشکش لحظه یه افتاد، غریبه پسر به چشمش تا داد، بهش سالم یه دور
 . شناختتش می که بود سال صد انگار. نشست کنارش و داد دست باهاش رفت، جلوتر و کرد حفظ

 

 برای گرفت می گرم  فامیل با بزور که کیارش بود، غریبه این اگر! کردم کپ کلمه واقعیه معنیه به(
 گرفته؟ گرم مرتیکه این با چی

 ). گرفت می بر در رو وجودم سر سرتا غریبی حس یه و شد می بیشتر نگرانیم ثانیه به ثانیه

 یه از بعد کردم تر لب همین برای بودم، موندن آنپاس توی حسابی و مردم می داشتم فضولی از
 :گفتم بود، نشسته ترم طرف اون کمی که جذابی پسر به گذری نگاه

 ! دیگه کن معرفی نزدن، رو در زنگ تا مامان خوب-

 رشته  انگار. انداخت تکمون تک به نگرانی نگاه بود، شده اشک از پر هاش چشم که حالی در مامان
 رو هاش چشم آنی تصمیم یه طی کنه، شروع باید کجا از دونست نمی و بود کرده گم رو کالمش ی

 :گفت و بست

 !کیانه بچم این -مامان

 :گفتیم باهم زمان هم کیارش و کیمیا من،

 چــــــــی؟ ـ

 :کرد می بیان رو رسید می زبونش به که چیزی هر هرکس زیاد شوک از

 ...شد اضافه خور نون یه وایـــــی -

 ...کنمـــــــا نمی نصف این با رو اتاقم من -کیارش

 بشی؟ من بپای خوای می توام کنی، می نگاه جوری این چیه -کیمیا

 ثانیه چند از بعد کرد، مالش به شروع و گذاشت هاش چشم روی رو سبابش و شست انگشت کیان
 :گفت و کرد تر رو نبودند من های لب به شباهت بی که هایی لب بود، شده حاکم که سکوتی
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ا  -کیان  .!ام زده هیجان استقبالتون این از واقعا

 دلتنگی از سرشار نگاه داد، فشارشون داشت توان که حدی تا و کرد مشت رو هاش انگشت مامان
 :گفت و انداخت کیان به

 

 . جورین همین کن، ولشون هارو این -

 

 .کرد تند پا شویی دست سمت به ببخشید؛ یه با و کنه کنترل رو خودش این از بیش نتونست دیگه 

 !کیانا -کیارش

 هوم؟-

 کیان؟ یا خوشگلم من نظرت به -کیا

 :گفتم اطمینان با و انداختم هردوشون به متاسفی و تفاوت بی نگاه

 ...من معلومه خب-

 . گیرم می رو حالت روزی یه هـــــا، رفته یادم نکن فکر کیانا -کیمیا

 زنده هنوز بود، شده گیرم دامن امروز از که گندی با شکر خدارو رفت، اتاقمون طرف به و پاشد 
 .بودم

 .کنم عوض رو هام لباس میرم هم من -کیارش

ا    وگرنه بودن، اومده وجود به جو این  از رهایی برای ای بهونه دنبال به سه هر که بود مشخص کامال
 .خوابید می لی شلوار با دادی می رو کیارش به که

ا  که این از کیان  موهاش مدام و رسید می نظر به آشفته و ناراحت بودیم، نکرده حسابش آدم اصال
 :گفتم بهش رو. کشید می و گرفت می کشیدش های انگشت چنگ در رو
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 که جا همون کاش! بودی شده فراموش تو ؛ نداره ما واسه ارزشی هیچ ره می و زنه می جا که کسی-
 طول یکم ولی روکم؛ خیلی و کنم نمی ترک رو صحنه  بقیه مثل من که ببخشید موندی، می بودی
 .کنیم عادت بهت تا کشه می

 

 ... داشتم دلیل خودم کارای واسه من -کیان

 :گفتم و پریدم حرفش بین

- َ  .نیستن کننده قانع ما واسه هات دلیل اصال

 

 .بشم خورتون نون نیست قرار بزنم، سر بهتون اومدم فقط من -کیان

 !بدی دق رو مامان اومدی فقط تو بشی، خور نون نیومدی گی می راست-

 ذوق با و شد نشیمن وارد بود، نشنیده رو هامون حرف از کلمه یک حتی که مامان حین همین در
 :گفت آشکاری زدگی

 این شاید. بودی هم پیش سال چند کاش ای کیان گرفتیدا، گرم باهم خوب دوتا شما -مامان
 !کرد می گوش یکی تو حرف به وروجک

 :کردم وجود ابراز عصبانیت با

ا  کاش: بگی باید گفتی، اشتباه رو جملت جان مامان نه -  بدون و آروم زندگی یه هم ما تا نبودی اصال
 !داشتیم کردمون، فرار پسر برای جا بی های دغدغه و استرس

 :توپید من به شد، می خیز نیم جاش توی که حالی در و شد برآشفته مامان

 .شه می تر پرو گم نمی هیچی هی. اتاقت توی برو گمشو پاشو! رو دهنت ببند -مامان

 :گفتم رفتم، می اتاقم سمت به که طور همون

 .شم نمی گم بلدم، رو راهم-

 !کنـــــا صحبت درست ترت بزرگ با -کیان
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 اعالم حرف با رو عصبانیتم و حرص ایستادم، کیان جلوی رفتم زدم، آخر سیم به و آوردم جوش 
 :کردم

 خوردن واسه نون که ها وقت اون بودی؟ کجا تو نبود، بابا که هایی وقت اون دونم نمی من -
 توی رو وسایلمون خونه صاحب سرما توی زمستون، ی چله توی که شب اون بودی؟ کجا نداشتیم،

  بودی؟ کجا ریخت، کوچه

 به زیاد عصبانیت از زدم می داد شد، می تر بلند صدام رفته رفته زدم می حرف که طور همین
 .زدم می زار خودم پیش سال چند آوری یاد از و لزیدم می خودم

 :کرد زدن، داد به شروع من از تبعیت به هم اون و شد بلند جاش از هم کیان

 

 که شماها رفتم، گذاشتم کردم خامی من بودید؟ کجا شماها بودم، تنها من که ها وقت اون پس -
 من که رو هایی سختی از درصد یه هنوز تو! کوچولو خانوم نه گشتید؟ دنبالم یبار بودید عاقل

 حتی جاش بی غرور از کنه می گریه بهار ابر مثل اومدم وقتی از که مامان همین. نکشیدی کشیدم،
 رو من همتون چرا. کنه پیدام شاید تا نه یا میرم مدرسه هنوز من ببینه نیومد هم مدرسه جلوی تا

 .نباشم من که بوده خداتون از انگار که حالی در دونید می مقصر

 شد، کوبیده دیوار به  و باز محکم اتاق در

 :گفت و اومد پایین ها پله از سریع کیارش

 کیان که داره زور تو واسه چرا کیانا! افتادید هم جون به ها بچه مثل دیگه کنید بس -کیارش
. کشیده سختی ما مثل هم کیان بچسب رو امروز ؛ گذشته افتاده گذشته تو که اتفاقی هر برگشته؟

 مونده؟ زنده گرگ ی جامعه این تو چجوری کرده؟ زندگی کجا پرسیدی ازش هیچ

 .کرد می تایید سر با رو کیارش های حرف هم مامان 

 :کردم اعالم رو ناراحتیم و شد آویزون لوچم و لب 

 چنده؟ کیلو کیانا بگیر، رو داداشت طرف توام کیارش آقا! میشه آخی کهنه بازار به میاد که نو-
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 :گفت جدیت با و بود عصبانیتش از ای نشونه که داد تکون هوا توی دستی کیارش

 !ببوس هم رو لپش کن بغل رو کیان برو زود نزن، مفت حرف -

 

 رو برای و بود ایستاده کارها طلب مثل که برگشتم کیان طرف به فوری که گفت تحکم با چنان آن
 و کردم غنچه داشت جا که حدی تا رو هام لب رفتم، جلو. بود نداشته بر هم قدم یک حتی بوسی
 ایستادم پام های پنجه روی. ببوسمش تر راحت تا نشد خم حتی شعور بی. شدم بوسیدن ی آماده

 نیوفتم، تا بودم گذاشته کمک سینش روی که رو هام دست. کاشتم گونش روی بوسه یه زور به و
 . برداشتم

 :گفت و آورد گوشم کنار رو سرش شدم، گم بغلش توی دفعه یه برگردم، خواستم که همین

 

 .خودمی ی جوجه بچگیات مثل بازم بیاری در بازی کولی هم چقدر هر چیه؟ دونی می -

 

 .اومد پایین شیطون خر از خانم سرتق شکر خدارو -مامان

 کرد می نگاه کیان به شده گشاد های چشم با که حالی در و کرد اشاره خودش به دست با کیارش
 : گفت

 !باش نداشته چشم بهش هـــــا، داره صاحاب بغلته که اردکی جوجه اون کیان خوبه خوبه -کیارش

 :گفت نداشت خبر ادمم و عالم از و اومد می پایین ها پله از کرده پف های چشم با تازه که کیمیا

 مزاحم که کنن می خواب زور به مارو وقت اون شکنن می دست سرو مردم واسه والله خوبه-کیمیا
 .نشیم اوقاتشون

. هیچی رفتی اتاقت توی تو که این حاال قفسش، تو کنن نمی کیشت مرغم ساعت این توی واال -
 !سواله جای من برای برده خوابت جوری چه اینکه

 .کنن می هم محبت گن می داره، هم مجانی فای وای تازه برم؟ من ندارید سراغ پرورشگاه -کیمیا
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 !خانومی خودم بغل بیا-کیان

 :گفتیم باهم زمان هم و کردیم نگاه هم به کیارش و من

 .چندشا عـــــــق-

 . شد حسودیم کیانا -کیارش

 بغل بیا: گفتم داشت، کیان که نافذی و مردونه لحن همون با درست و آوردم در رو اداشون هم من
 .خانومی خودم

 ...اومد طرفم به عشوه و ناز با و زد گره محکم و کشید تر جلو رو فرضیش روسریه کیارش

*** 

 ای کننده شوکه و تازه اتفاقات چنان آن خوشبختانه. خوردیم شام که بود نه هشت ساعت حوالیه
 تالفی بودم مطمئن که وگرنه کنم، فکر جدیدم شغل و فردا به نخوام که بود افتاده برام خونه توی

 .آوردم می در همه سر رو صبح روز اون اتفاقت

 این رسیدن؛ توافق به اگه که بکنن وا رو هاشون سنگ باهم بودن، رفته ما اتاق توی مامان و کیان 
 .بدیم سامونی سرو یه(  کیان و مامان) عاشق کفتر دوتا

 !کیـــانا -کیارش

 . شنون می رو صدامون آروم هــــــا؟ -

 چی؟ تو شنوم نمی هیچی من -کیارش

 ...میاد خوب صدا گذاشتم، لیوان. شنوم می من-

 . بچسبونش در به و بذار گوشت دمه رو این.. داداش بیا -کیمیا

 ! هم کار تو رفتن.. کنم فکر زنن، می حرف آروم چقدر اه! شد قطع صدا عـــه -

 

 .ببخش رو من کیان -مامان
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 .شم فدات بخدا نوکرتم. ببخشی رو من باید تو مامان برم، قربونت -کیان

 .نکنه خدا-مامان

 

 .زد بهم دست با یکی دوباره

 هــــــا؟-

 :گفت کیان لحن با کیارش

 .شم فدات خواهری نوکرتم -کیارش

 :گفتم مامان مثل منم

 .نکنه خدا ـ

 .گفت چی نفهمیدم شید الل -کیمیا

 .چسبوندیم در به رو گوشامون تایی سه دوباره

 

 .قیمم پیش هیچی -کیان

 :گفت که رسید گوش به قبل از تر بلند مامان صدای

 قیم؟ چی؟ -مامان

 .خوبین ی خانواده-کیان

 .ببینمشون خوام می-مامان

 .چشم اونم -کیان

 

 :گفت کیان لحن با کیارش

 ...برات خرم می -کیارش
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 ای؟ کاره چه چی؟ خودت -مامان

 .خونم می درس -کیان

 

 :داد ادامه رو حرفش کیان خود همانند کیمیا

 ! بفروشم گوجه بخرم وانت بشم دکتر - کیمیا

 :گفت صداش توی مشهود بغض با بود، شده متاثر حسابی گویی که مامان

 .شکرت خدایا! وای... شکر خدارو -مامان

 !کیان -مامان

 دلم؟ جون -کیان

 نه؟ بمونی، اومدی -مامان

 :زدم غر لب زیر شاکی

 . نخواستیم خور نون بمونه، کنه می غلط-

 

 .زنم می سر بهتون هفته هر ولی ؛ جان مامان نه -کیان

 

 شدنمون خاطر آسوده ی دهنده نشون که گفتیم آخیشی دل ته از باهم سه هر کیمیا و کیارش من،
 . بود

 :کنه می گشایی عقده دلخوری با و زده گریه زیر مامان که بود مشخص امر شواهد از

 اونا؟ یا منی... پسر تو -مامان

 ! شه می دور راهم بیام، اینجا شه نمی خدا به. خونم می درس من برم، قربونت! جان مامان -کیان
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 !موندی می خدا رو تو حاال -کیارش

 .. شدیم پرت  اتاق توی باره یک به که کنه راضی رو مامان زور به داشت قصد هاش حرف با کیان

 .کردیم رویت رو بود ایستاده کمر به دست که رو مامان و آوردیم باال رو سرمون تایی سه

 کجا از ستا ما ی کله و سر که بود این بهت توی و مونده باز صدر علی قار ی اندازه دهنش کیان
  بود؟ شده پیدا

 :کردم کارمون توجیه به شروع و کرده حول 

 همه شکل! در به در دره، اون من من دره؟ این اون دره؟ کدوم این.. دره اون این کردم فکر من من-
 ...دوتــــــا دره، دوتا اینجا دره در، بابا دره، خدا به دره کیارش، ما! دره این شکل دره اون. درا

 بودید؟ وایستاده گوش فال! در_  در هی بسه -مامان

 ! درا هـــــمن شکل یعنی دره اون دره این کردیم فکر ما... ما نه نه، -کیارش

 بریم.  همن شکل درا بخدا! اینه درش کردیم فکر کیارش اتاق بریم خواستیم می ما آره آره، -کیمیا
 ( المصب آسفالته که نیس رو.)اومدیم اشتباه ها بچه

 ... که بیرون اومدیم می در از داشتیم تایی سه

 .بدیه کار ایستادن گوش فال که بود گرفته یاد حاال تا بدم یاد خواستم می شلغم به-مامان

 کشید؟ نمی خجالت ها شما ادبین؟ بی قدر این چرا -کیان

 :زمان هم کیمیا و کیارش جواب با که آوردم زبون به رسید ذهنم به که جوابی اولین بالفاصله

 . نیست خوب نقاشیمون نـــــــــه، -ستا ما

 :دادم ادامه تنهایی به من

 ! بکشم تونستم شاید بیار کاغذ تو حاال-

 . کنم کاری نتونستم شدم پیر من ؛ کن ول رو ها این جان کیان -مامان

 :گفت و انداخت ما به رو بارش خصومت نگاه کیان
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 . کنم می آدمتون -کیان

 :نیوفته پس که گرفت پیش دست جانبی، به حق قیافه با بود خورده بر بهش حسابی که کیارش

 !کن فکر داری دوست جور هر هم شما جان مامان. داداشم باشی موفق -کیارش

 :گرفت سر از رو حرفش ی ادامه و داد نشون رو دستش لیوان بعد 

 .کنیم نگاه رو ها آلبوم من اتاق بریم گفتم من ؛ خوردیم می نسکافه داشتیم ما -کیارش

 

 که کرد می نگاه کیارش دست توی خالی لیوان به تعجب با و بود شده تا چهار کیان های چشم
 .کوبید می پاش کنار به عصبی

  کـــــــــو؟ نسکافش پس -کیان

 .. اومد بند زبونش و کرد نگاه خالی لیوان به پاچه دست و حول کیارش

 :گفتم سرعت به نشیم ضایع کیان جلوی این از بیش که این برای

 !دیگه خوردیم-

 نیست؟ ای نسکافه لیوان چرا پس -مامان

 کردم، دستم توی خالی لیوان به نگاه یک. بشم سالح خلع و بیاد بند زبونم که بود من نوبت بار این
 اما شد بسته و باز ماهی مثل هام لب نکردم، پیدا جوابی. کرد می نگاهم منتظر که مامان به نگاه یه

 .نیومد در بینشون از صدایی

 !بشه شسته تر راحت شه تمیز زدیم لیس -کیمیا

 عوض ناگهانی طور به رو بحث و" خودتونید خر" های مایه تو چیزی کرد، بهمون بدی نگاه مامان
 .است فایده بی ما با مذاکره دونست می هم خودش انگار. کرد

 .خوابیم می اینجا کیان و من بخوابید،  کیارش اتاق توی ستا شما امشب -مامان

 نمی تخم صبح شن می خواب بد ذارن، نمی لونه یه توی باهم هم رو مرغ تا سه االن مامان -کیارش
 ! ذارن
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 صبحونه وقت اون مونما، می خواب صبح یعنی نه... تخم برات صبح منم مامان گه می راست -
 می پول بی وقت اون پرنا، می مشتریا وقت اون ها، شه می دیرتون صبح وقت اون نیستا، حاضر
 ... وقت اون وقت، اون شیما،

 :پرید حرفم وسط کرد، می نگاهم سفیه اندر عاقالن دید به که طور همین مامان

 .برید -مامان

 .کرد اشاره در به ابرو با بالفاصله

 :گفت سقف به رو کنان غر غر و دلخور کیمیا

 نبــــــود؟! هــــــا قبوله هم اشیاء از چی؟ حیون نبود؟ دیگه چیزی داداشی، خواهری،! خدایا -

 :گفت داد با بود شده عصبی حسابی که مامان

 .بریـــــــد -

 یه برگشتیم که همین. شدیم خارج اون از و رفتیم در سمت به آویزون ی لوچه و لب با نفری سه
 .!بست صورتمون توی رو در مامان بزنیم، حرفی

 . چسبوندیم در به و آورده باال رو ها لیوان دوباره حرفی یا قبلی قرار هیچ بدون

 

 .هستن پرو حد از زیادی فقط خوبین های بچه -مامان

 .کنم می درستشون -کیان

 

 کـ جـــــــــــون -کیارش

 یک و گفت می کلمه یک انگار ؛ کرد زدن  حرف تیکه تیکه به شروع مامان کوتاه مکث یه از بعد
 .داشت می بر قدم

 ... می.... درستشون....  دم...  خـــو من... ما پیش... اینجا بیا تو...  ایشالله -مامان

 ! شد کم آورد می گوشم به لیوان که فشاری از ای ذره کردم احساس و اومد خفیفی تق صدای
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 : گفت بود خیره کیمیا ی کله به که طور همون کیارش

 چی؟ شما! ندارم صدا - 

 .زنن نمی حرف خنگه -کیمیا

 .هم کار تو رفتن -

 ...شماها کار تو موندن نه، -مامان

 ..کردیم نگاه در به و برگشتیم بود، گوشمون در ها لیوان که طوری همون

 

ا  بــــــله، بردم پی تازه  وقتی اما بودم، گیج یکم. کرده باز رو اون مامان و نیست کار در دری اصال
 و کنم حفظ رو سردیم خون کردم سعی گرفت رو کیارش دست که دیدم رو کیمیا لرزون های دست
 : بزنم حرکتی یه امده پیش اوضاع کردن جمع برای

 بیداری؟ هم شما سالم-

 :گفت سرعت به کیمیا بزنه، حرفی مامان که این از قبل

 .بودیم شده خواب بد ماهم! جالب چه عه -کیمیا

 :گفت و گرفت بل حرفش از کیارش که بود نشده تموم کامل طور به کیمیا حرف هنوز

 .بشینیم باهم حال تو بریم بیایید شدید خواب بد هم شماها که حاال -کیارش

 !نریــــــدا رو از -کیان

 !زود اتاقتون، تو برید -مامان

 بشنویم؟ شمارو های حرف نباید ما چرا خب -کیارش

ا  شه؟ می تر مشتاق کار اون انجام برای کنن، می منع کاری یه از رو آدم وقتی دیدید  جریان دقیقا
 !بود ما موقع اون

 . بود شده شیرین نیومده فراری ی پسره. کشت می رو نفر سه ما داشت فضولی و حسادت

 .دوختمشون مامان جدی صورت به چرخوندم حدقه توی رو هام چشم افکارم، از متاثر
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 .اتاقتون تو برید -مامان

 ... ولـــــی. شدم قانع که من بالغتون، و کامل گویی پاسخ این از مچکر خیلی کیارشـ

 :گفت و شد خیز نیم جاش توی جدیت با کیان

 ببرمتون؟ خودم یا رید می-

 . ریم می خودمون بدی دستور ما به یکی تو نکرده الزم -کیارش

ا   پایین و برداشتیم پتو و متکا یه نفری. بخوابیم تونستیم نمی نفره یک تخت روی تایی سه مسلما
 کرده کشف جدید ادبیات. ) کردن پیشه کپیدن هم پیش هم کیان و مامان. کپیدیم حال توی رفتیم،

 ) 

 

***** 

 رفته خودش کار پی هرکس و بودن شده بلند همه بکنم، رو فکرش من که چیزی اون از زودتر صبح
 خواب از رو من کس هیچ خاطر همین به و اومده سرم بالیی چه که دونست نمی کسی هنوز. بود

 ..بودم مونده خواب حسابی بود، نکرده بیدار

 .شد خراب دوباره لعنتی! اه -

 .کشیدم می چشم خط و بودم ایستاده آینه جلوی تمام ریلکسی با بود، شده دیرم که حال این با 

 . کشیدم می موشی دندون خط، پاره یه جای به چشمم پشت که لرزید می دستم قدری به

 برش. بودم خریده مادر و پدر فاقد رادمان همین لطف به که اندروید گوشی یه خورد، زنگ گوشیم
 .کردم داد می نشون روش که ساعت ب نگاه یه اول و داشتم

 برای کنم، تمرکز درست که ذاشت نمی و شد می خاموش و روشن گوشی صفحه روی غوغا اسم
 :دادم جواب عصبانیت با همین

 موندم، خواب نداره، اتو ههام لباس! نمیاد در جفت چشمم خط! شده دیرم ندارم، حال غوغا-
 . پخته برام آشی  چه دیلیت مغز رادمان این که نگفتم مامانمم به هیچ نخوردم، صبحونه هنوزم
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! کاشتی خونه کتاب توی ساعته سه رو من. خودتی هم دیلیت مغز پختی، برام تو رو آش این اوال-
 کار اضافه برات که میدم رو گزارشت و میرم نباشی اینجا دیگه ساعت نیم تا! شه نمی جوری این
 . بزنن

 . کردم خورم زنگ اسم به دیگه نگاه یه تلفن، پشت صدای شوک از

 " فوضول غوغا"

  بود؟ خریده ازش رادمان رو غوغا خط کی یعنی

 می دانشگاه تا رو خودم هم و شدم می حاضر هم چجوری حاال وای بود؟ عصبی آنقدر چرا
 ! رسوندم؟

 الو؟-

 . بود شده قطع گوشی بکنم، رو هام فکر من تا

 .. چسباند دیوار به و کرد باز رو اتاقم در مامان که نکشید هم دقیقه یک به زدم، محکم جیغ یه

 نبودی؟ آرایشگاه مگه تو! وا-

 نگرانش نگاه کرد، حاصل اطمینان صحتم از که این از بعد و انداخت پام سرتا به نگرانی نگاه مامان
 :گفت شاکی و کرد عوض شماتت حالت با رو

 !شده؟ چی زنی؟ می جیغ الکی که شد زده جن مگه دختر -

 متعجب نگاه و کنه اتو رو شلوارم و مانتو خواستم مامان از گشتم می مقنعم دنبال که طور همون
 . نیاوردم خودم روی به اصال رو مامان

 لباس که نکشید طولی شستم، صابون با رو صورتم و پریدم شویی دست توی شدم، ارایش بیخیال
 . زدم زنگ اژانس به و  پوشیدم رو بود زده اتو سلیقه با مامان که هایی

 بدم توضیح براش کامل طور به بخوام که نداشتم وقت دادم، مامان تحویل و کردم هم سر چیزی یه
. 

 غر سرم اومد می دری هر از که مامان ته و سر بی های حرف به دیگه اومد در صدا به که در زنگ
 . کردم کوتاه رو حرفش خداحافظی یه با و نکردم توجهی زد، می
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 :زدم می غر راننده سر  یهبار دقیقه پنج هر

 ! بـــــــرو خدا رو تو اقا-

 چراوایستادی؟

 ره؟ نمی این از تر تند ماشین این-

 ! بدی فشارش که پات زیر گذاشتن گازو پدال اون آقا-

. کرد تنظیم صورتم روی رو اینه و برد دست شد، طاق طاقتش راننده که بودیم نرفته مسیری هنوز
 : گفت بود، شده خیره هام چشم به تندی نگاه با که حالی در

 ! که بپرم قرمز چراغ از تونم نمـــــی نداره، بال من ماشین خانم-

 در جلوی و رسیدیم آسیی، هم دست از هردو و شدیم اعصاب فقر دچار راننده و من که این از بعد
 . شدم پیاده دانشگاه

 و زمین به و زدم می حرف لب زیر همچنان بودم، کرده تند پا خونه کتاب سمت به که حالی در
 ... کشم می بیرون دماغت سوراخ از رو اژانس نجومی پول! طهماسبی ؛ گفتم می بیراه و بد زمان

 مثل همیشه کردم، باز اروم رو درش و رسوندم خونه کتاب به رو خودم تاخیر کلی از بعد بالخره
 و بوده خوابگاه اول خونه کتاب 》:که گفتم می پرسیدن، می رو من نظر. بود ساکت ارواح ی خونه
 افزایش هم خوانی کتاب درصد جوری اون 《بشه استفاده که گذاشتن توش هم کتاب تا چهار بعد
 . کرد می پیدا

 هم باز ببینه، رو من که کردم نگاه رادمان به هرچی ؛ رسوندم کتابدارها میز به رو خودم زنان قدم
 !بود کرده کامپیوتر توی رو کلش سختانه سر

 و برم  راه جا اون بپوشم نداشتم هم بلند پاشنه کفش یه.. برد می خواب رو اقا برد، می اب دنیارو
 . کنه وجود ابراز خودم از تر جلو صداش

 پاشد باشه پریده خواب از که انگار کوبیدم، میز روی رو بود کیمیا مسلمش صاحب که دوشیم کیف
 . داد سالم وار اتوماتیک و وایستاد
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 پیشونیش روی حالتش خوش و بلند موهای از تار چند و انداخته زیر به که کشیدش صورت به 
 .خوردم غبطه جذابیت از میزان این برای دلم توی و انداختم گذرایی نگاه بود، افتاده

 . هستم من کرده، حضور اعالم میز روی بر کیف کوبیدن با که کسی بود نفهمیده هم هنوز

 می حتما خودش ولی زدم، چی برای که دونستم نمی من. سرش پس بزنم دونه یه داشت جا 
 . خورده چی برای دونست

 : گفتم گرفتم، که عمیقی دم با و کردم تر عریض رو لبخندم

 چخبر؟ جدید شغل از شما؟ احوال و حال! آقا سلــــــــام-

  یخی تیکه مثل که تیرش آبی های چشم با و آورد باال درجه آخرین تا رو سرش صدام زنگ شنیدن با
 .نگفت چیزی و زد زل بهم بود، خون کاسه توی

 رو هام شونه بیاد، در صدا ازش تا کردم می کج رو لبم که حالی در و زدم براش نمکی با چشمک
 . نشستم کناریش صندلی روی و برداشتم میز روی از رو کیفم. انداختم باال هم

 به قادر بینیش سوراخ و شد می پایین و باال وحشتناکی شکل به ستبرش ی سینه که دیدم چشم به
 داد با و کرد مشت رو دستش. شد می بسته و باز پَرش و نبود کربن اکسید دی از حجم اون خروج
 :گفت

 اومـدنه؟ وقـت چـه الـان! شـب هفـت تـا صبح هفـت کاریـش ساعـت اینـجا خانـم -راومان

 هستم چی دنبال دونستم نمی هم خودم و کردم می رو و زیر رو ها کشو دونه دونه که طور همون
 :دادم رو جوابش بدم، نشونش رو تفاوتی بی خواستم می فقط و

 . تونم نمی این از بیشتر من پزیه؟ کله اینجا مگه -

 نه و گه می چی اون فهمیدم می من نه.. شد شدید بحث جرو یه شروع باعث کلمه چندتا همین
 و بودیم بسته رو هامونم چشم و باز رو هامون دهن فقط ؛ گم می چی من که فهمید می اون

 . کردیم می هم بار رو نباید و باید که هرچیزی

 !آقا-
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 خط من واسه افتاده یادش تازه ظهره لنگ خانم ساعته، چهار و بیست حناق! مار زهر و آقا -رادمان
 . کنم نمی... نگاش... من بده؛ هم دکوراسیون تغییر االجمعین کلهم که دونه نمی. بکشه چشم

 .. لحظه یه ببخشید! اقا-

 صدای با که شد می تبدیل فیزیکی خورد بر به داشت بحثمون نبود، اطراف و دور به حواسم اصال
 . پریدیم جا از هردومون میز به چیزی برخورد بلند

 هم به رادمان و من نگاه دوباره ؛ کرد می نگاهمون کار طلب و بود وایستاده دانشجو یه میز جلوی
 . نشستیم جامون سر و رفتیم هم برای دار مادر پدر ی غره چشم یه که افتاد

 ! کنم می صداتون دارم دوساعته کنید؟ می قبول مسولیت چرا ندارید، تفاهم باهم -دانشجو

 یه حد در همین باشیم؟ داشته تفاهم که بخت ی خونه رفتیم باهم مگه چیکار، خواییم می تفاهم-
 .. کافیه واسمون گو گفت

 

 ... داریه کتاب دنیا، شغل ترین سخت نگاری، خبر بعد: شدم متوجه که بود لحظات همون از و

 نمی انگشت سرطان. بودم شده خسته حسابی و بود کرده کف دهنم بودم، زده حرف که انقدر
 ...داشت علی یا گرفتم،

 هامون کتاب لیست توی ببینم کردم می سرچ باید من که گفتن می واجور جور های کتاب اسم هی
 چیزی ها این هم باز! کجاست که دادم می آدرس باید هیچی دیگه که داشتیم اگه حاال نه؟ یا داریم
 . کشیدم هم کروکی نفر یه برای حتی که بود خوب قدری به هموطنانم یابی جهت اوضاع نبود،

 . بودم ننداخته رادمان به هم نگاه یه حتی کاری ساعت پایان تا که بود شلوغ سرم انقدر

 

*** 

 گره هم به رو هام دست. شد خلوت هم یهویی بود، شده شلوغ خونه کتاب یهویی که طور همون
 . بده در خستگیم تا سرم باالی بردم و زدم

 :گفت بود، زده تکیه صندلی به که حالی در و گذاشت میز روی رو پاهاش هم رادمان
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 ! هستش تو با ها کتاب کردن مرتب ی وظیفه نتیجه در اومدم تو از تر زود من صبح -رادمان

 :گفتم حرص با بود، شده خشک باال همون هام دست که حالی در

 ! دارم نمی بر قدم از قدم من پانشی تو تا باش مطمئن ؛ کنیم می کار یکسان ما اینجا-

 ندیده؛ جلوش ادمی که انگار برداشت، سرش زیر از رو دستش و کرد باز رو هاش چشم از دونه یه
 .کرد زدن، سوت به شروع و بست رو هاش چشم دوباره

 برم زودتر خواستم می فقط که بودم خسته انقدر. بودم متنفر آورد، نمی حسابم اصال که این از
 . کردم جا به جا هارو کتاب تند تند و پاشدم پس بود کوتاه زبونم داشتم صبح که تاخیری با خونه،

 پوست چقدر خدا وای مونه، می میز رو جوری همون ذارن می و خونن می کتاب لََسن، انگار
 ..!خوراکی

 . امد در شدن بسته صدای

 . برسونمت نزد تعارف یه کثافت_

 . بندازمشون آشغال سطل توی برگشتم کردم، جمع نایلکس توی هارو اشغال

  برسونمت؟ -رادمان

 . ترسید هم رادمان که کشیدم هینی چنان آن

 ! کنیا اصرار اگه البته -رادمان

 .انداختم گونش گندم صورت به و گرفتم طوسیش بافت از رو نگاهم و زدم کمر به دست کار طلب

 . بکنی بازیا دل و دست ازین نکرده الزم نترسون، رو من تو -

 . رفت بعد و کرد پا اون و پا این وایستاد، یکم

 انداختم، مچیم ساعت به نگاه یه. کرد می ول شب وقت این تنها دختر نباید نمیام گفتم من حاال
 .بود شده تاریک حسابی هوا و بود نیم و شش

 ! اومدیم؟ می در بیرون خونه از موقع این تازه ها تابستون چجوری که کردم نمی درک هم هنوز من
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 می رو خودم که حوالی اون. زدم بیرون دانشگاه از و جمع رو وسایلم کردم، مرتب رو کتابخونه
 .برم تر پایین خیابون یه گرفتم تصمیم ؛ اومد نمی گیرم ماشین هم کشتم

 ترس یکم! کنه می تعقیب داره ماشین یه کردم، احساس که زدم می قدم خیابون کنار آروم آروم
 . داشت برم

 ! نــــــگا رو ملوسه ی گربه این ارش اوف-

 . خودشی خود که باال بپر خانومی ، جــــــونم-ارش

 به کیفم شدن کشیده با..! بودن کرده اتصالی بهم بدجوری و نبودن کنم ول کردن می هرکاری
 . کشیدم بود، ارش اسمش کنم فکر که پسره دست از زور به رو کیفم و اومدم خودم

 ــوضی؟...عــــ ، کنی می غلطی چه داری-

 . بده فوش فقط تو! جون -ارش

 حوالی اون اما بود گذشته کالس اخرین پایان از ساعت نیم همش بود، داشته برم ترس بدجوری
 . نبود دانشجو از اثری و شده خلوت حسابی

 بیرون رو دستش پسره. کنم فرار ها اون دست از که نداشت هم رو پیاده خیابون کنار من بدبختیه
 ... که بگیره رو دستم تا اورد

  

 . نشست دستش روی مردونه ی کشیده دست یه

  داشتین؟ امری ـ

 فرشته های دست حصار از رو دستش تا کرد می تقال که حالی در و پرید رخش از رنگ مزاحم پسر
 شما؟: گفت زبون لکنت با و انداخت بهش رو لرزونش نگاه بیاره، در نجاتم ی

 برای مزاحم پسر که کرد وارد سختی تکون ادامه در و کرد وارد دستش به مضاعفی و محکم فشار
 : گفت ابهت با و نکنه تقال رهایی

 پرسیدم! اومدیم در فامیل شاید بده نشون مطعلقاتت به خونه ببر بگیر، ازم عکس یه خوای می ـ
 امرتون؟
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 به رو دهنش آب شد، خیره بهم و نکرد تکاپو آزادی برای دیگه. دید نمی مناسب رو اوضاع اصال پسر
 : گفت و داد قورت سختی

 ... تاکسیم -آرش

 های دندون بین از و کشید حصار هم رو ترسیده پسر آزادش،فک دست با و رفت جلوتر قدم یک
 :غرید شدش کلید

  کردی؟ می غلطی چه داشتی پرسیدم! ببین منو گفتم.. چیز همه بی کن نگاه من به-

 : گفت شاکی و کشید سختی و بلند نفس بود، شده سنگین و سخت نفسش که آرش

 ! تاکسیم گفتم ـ

  ن..قبرستان بفرستمت دربست پایین بیا پس! جالب چه عه؟ ـ

 من از که این نه مگه نرفت، مگه بود؟ شده پیداش کجا از دیگه این! شد نمی بازتر این از فکم
  ببرن؟ منو ها این که شد می خداش از باید االن و اومد نمی خوشش

 هم از اومد راننده و زد ترمز روی دیگه ماشین یه که رسید می گیری یقه و یقه به داشت کارشون
 . کرد جداشون

 بهت با. گزید نمی هم ککش کس هیچ بردنم می و انداختن می ماشین توی رو من ها اون اگه حاال
 که رفتم می کلنجار خودم با و کردم نگاه نقصش بی قامت و قد به و بودم وایستاده خیابون کنار
 تیکه رو رفیقش و آرش دادن می رو بهش اگه نکنم، زیادتر رو دعوا آتیش این از بیش و نرم جلو
 . کرد می تیکه

 خیابون ی گوشه که دید رو من برگردوند، رو سرش ناگهان بود، بحث و جر حال در که طور همون
 . کنم می نگاه خیره خیره بهش و برده ماتم

 خیابون وسط و باز درش که اسپرتش و باال مدل ماشین به دست با و شد هم توی بیشتر هاش اخم
 با و زد اشاره است، روشن همچنان که داد می نشان نیز امر شواهد و بود شده ول خدا امان به

 : گفت عصبانیت

 ! شد ماشین سوار بیوفت راه کنی؟ می نگاه چی به -رادمان
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 و رفتم حرف کلمه یک بدون انداختم، پایین  رو سرم و خوردم سختی تکون بلندش صدای اثر در
 . شدم ماشین سوار

 . نشست ماشین داخل اومد و داد رضایت دیگه نفر چند وساطت با رادمان بالخره بعد دقیقه چند

 کردن مرتب به شروع و استفاده خوبی به فرصت این از رادمان که گذشت سکوت به ای ثانیه چند
 اومده در اولیه حالت به که حالتش خوش موهای روی بر رو آخر دست. کرد ریختش بهم موهای
 : گفتم تردید با که کشید بودن،

 . میرم رو بقیش خودم برسونی، آزادی تا منو اگه... منـ...  من ـ

 های مایه ته با کرد می روشن رو ماشین که حالی در بعد و کرد نگاهم کالم بدون ای ثانیه چند
 :گفت عصبانیت

 .باشم باهات آزادی مسیر از بیشتر که ندارم ای عالقه! کردم می رو کار همین هم گفتی نمی ـ

 . شد نمی طوری این کرد می تعارف بهم آدم مثل اول از اگه.. بودا کرده دک مزاحم دوتا حاال! پرو

 چرا اصال کرد؟ می برخورد طوری این چرا ؛ افتاد دستم روی به چشم از اشک قطره یه خود به خود
  بودم؟ شده ناراحت جقدر اون حرفش با چرا میاد؟ فشار من به داره

 رسونده بهم که کمکی بابت که ندادم زحمت خودم به حتی نزدیم حرف هم کلمه یه آزادی خود تا
 .  کنم تشکر ازش

 رو مشکالت خونه یک و هزار زنگ وارد، کوچه یه از دقیقه هر و بودم غرق افکارم آباد ناکجا وسط
 .شد متوقف محکمی ترمز با ماشین که خوندم می مرثیه کدوم هر برای و زدم می

 !رسیدیم -رادمان

 برم، تشکر بدون بخوام اگه زشته که گفتم خودم با و انداختم بهش متفکر و گنگ نگاه یه برگشتم
 . بودم آدمایی چه مهمون امشب شد نمی معلوم نبود اگه

 .میشه له دمپاییم زیر دارم، شرف و غرور چی هر و میره لو بغضم بزنم حرف اگه دونستم می

 نگاه کرد، می نمایی خود بیشتر نیلگونش دریای درشت های چشم حاال که صورتش به دیگه یکم
 . شدم خم کیفم روی سرعت به زد سرم به که فکری با و کردم
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 پولیش و بلند خرگوش مثل هاش گوش ولی بود، خرس شبیه تنش که کوچولو پشمالوی عروسک یه
 . بودم کرده آویزون کیفم به داشت نرمی فوقالده

 می اگر بنابراین ؛ بودم خودم جاسوئیچی این مسلم صاحب ولی بود کیمیا کیف که درسته
 . اومد نمی پیش مشکلی برام آینده در بخشیدمش

 حرکات حوصله با که رادمان به گذرا نگاه یه و بیارم درش زیپ از تونستم تا رفتم کلنجار کلی باهاش
 دراز ماشین آیینه سمت به رو دستم و شدم جا به جا جام توی یکم. کردم بود، گر نظاره رو عجوالنم
 . کردم

  کنی؟ می چیکار داری -رادمان

 : گفتم و کردم آویزونش ماشین ی آیینه به

 بابت باش، نداشته این از بیشتر انتظار هست بینمون که هایی کدورت و کینه با ولی نداره، قابل ـ
 ! هست کردی بهم که کمکی و امشب

 ماشین از مغرورانه حرکت یه با و نیاوردم خودم روی به اصال اما لرزید صدام ته فهمیدم خودمم
 .کوبیدم محکم رو در و شدم پیاده

 . رسیدم خونه به تنش کلی از بعد که بود دقیقه چهل هفت ساعت حوالی

 می که چی هر ریختم، می بیرون رو کیفم ی روده و دل داشتم و بودم وایستاده خونه در جلوی
 گذاشته جا خونه توی معمول طبق که داد می نشون امر شواهد! کردم نمی پیدا رو کلیدم گشتم

 . بودمش

  

 در از رو کیفم دادم، دست از کامل طور به آیفون توسط خونه در نکردن باز با رو امیدم که وقتی
 ! شد می مانع تنگم شلوار ولی برم باال در از خواستم می. انداختم خونه توی کوچیکمون حیاط

 جا به رو پام یه. کنم عمل تر آزادانه بتونم تا کردم باز محسوس نا عملیات یه طی رو اش دکمه
 یه ، بکشم باال رو خودم خواستم که همین ؛ انداختم  در تاج روی رو دستم دو و دادم گیر کلیدی

 : زد داد نفر
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 !دزد دزد، آی ـ

 ی قضیه که هست زن پیره همون دیدم و برگشتم عجله با ، شدم پرت پایین به در روی از و ترسیدم
 . بودیم انداخته راه باهاش رو همسایه پسرای توپ

 .بود گرفته زبونم وارده، شوک خاطر به

 ! خونم صحاب دختر من بود؟ کجا دزد خانم.. خا...خا ـ

 :گفت و شد خم پایین سمت به بیشتر پنجره از پیرزن

 ایی؟ خونه صحاب دفتر تو ـ

 : گفتم پیرزن مخیه تو رفتار از کالفه و تکوندم رو تیرم رنگ مانتوی های خاک دست با

 .خانومم نیلو دختر من! دختر نه، دفتر ـ

 خانی؟ زیلو دختر تو -پیرزن

 همین برای اومدم، نمی بر پیزوری پیرزن این کردن قانع ی عهده از من کردم، می فکر که طور هر
 : گفتم

 خب؟ ؛ نصف نصف اومد گیرمون که چی هر خونه توی برم من بذار چیه؟ دونی می اصال. نه نه ـ

 ! تو سی من هفتاد -پیرزن

 : گفتم متعجب و بستم رو بشه باز رفت می که فکم دست با

 شنیدید؟ رو این االن ـ

 ! سر خیره ی دختره ها؟ دارم، شنوایی نا من مگه -پیرزن

 : بگم تونستم فقط آخر در و زدم لب بار چندین زیاد شوک از

 .چشم ـ

 . دراد چشمت -پیرزن

 : گفتم داشتم، کردنش راضی در سعی که حینی در و زدم اشاره سرم پشت به شست انگشت با
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 تو؟ برم االن ـ

 میاد دیگه ساعت یه: گفت و داد من به آورد رو کلید  خانومی یه سختته، نرو در از مادر نه -پیرزن
 . گیرتش می

 بود؟ دستت کلید موقع اون از شما یعنی ـ

 ؟!نمیاد صدات مادر چی -پیرزن 

 : گفتم شاکی و زدم ضرب پیشونیم به دست با

 .. برم من بدید رو کلید! بودید خوب االن که شما! گاد مای یا ـ

 !بدم بهش نیومده خانومه اون هنوز -پیرزن

 . بودم تر سنگین رفتم می باال در از.. بود ها حرف این از تر خرفت که این مثل! نخیر

 !  بیاد پلیس زنم می زنگ باال، بری در از -پیرزن

 جد یا: گفتم و چرخیدم پا ی پاشنه روی سرعت به زد که حرفی با ولی برم باال در از که بودم برگشته
 شنیدین؟ شما االن! سادات

 !شیرینم خیلی من آره -پیرزن

 دقیقا نه نبود؟ همسایه دیگه آخه! مامان وای: گفتم زاری حالت با و زدم در به لگد با بار سه دو
 بسپاری؟ بهش رو کلید تو که نبود دیگه

 زنان سوت و برداشتم رو کیفم پریدم، حیاط  توی و رفتم باال در از غرغرهاش و همسایه خیال بی
 . شدم خونه وارد

 اون انگار. برداشتم رو گوشی تاخیر با کمی خورد، زنگ خونه تلفن که بودم شده اتاقم نزدیک تازه
 اعتراض که این به برسه چه بدم سالم یه نذاشت برق، به بودن زده رو تلفنی منشی یه خط طرف
 . داده(  پیرزن) مارپل خانم این به رو کلید چرا کنم

! نره یادت برقیم جارو و گیری گرد کن، جور و جمع رو خونه! باش سریع رسیدی؟ کیانا الو -مامان
 مارو بیان خوان می و کرده پیدامون فهمیدن کرده، می زندگی ها اون پیش کیان که ای خانواده
 . ها باشه ریست و راست چی همه خونه اومدم من ؛ ببینن
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 ... بوق بوق بوق

 : کردم زدن حرف به شروع من که بود شده قطع تلفن

 . خداحافظتون فدات مامانی، دارم دوست منم ـ

 : کردم کردن غرولند به شروع لب زیر و کوبیدم تلفن روی رو گوشی

 کنید، باز رو چترتون بعد بشه آشنا خانوادش با بدبخت اون بذارید باز، چتر گن می ها این به ـ
 !ها شده زیاد گشنه ؛ مردم سفره وسط بشینید

 به رو مونده باقی کارهای رسید، زنون نفس مامان که بودم کرده جور و جمع رو خونه بیش و کم
 . بشم حاضر تا رفتم اتاقمون توی و سپردم خودش

 . نکردم پیدا رسمی دیدار برای مناسب چیزی هیچ ولی کردم رو زیرو هارو لباس ی همه 

 می باز رو کمدشون در وقتی که مردم به نه. شدم خیره رو به رو به و نشسته زمین روی امید نا
 .. ما به نه و داشتن بودن، نزده تن حاال تا که لباس دست ده هنوز کردی

 ! بودم ندیده هم رو بابام حتی بود کی از که نبود دوتا یکی دردهام. بود شده گرفته حالم بدجوری

 . زد می سر بهمون دفعه یه ماهی الاقل ها قبل

 باال رو سهمش خورش حروم داداش اون که بابا چاره بی داریم؟ ما زندگیه هم این آخه! خدا ای ـ
 . کشید

 ! زد جرقه ذهنم تو چیزی دفعه یه

 : زدم داد.. عیدی.. پارسال... عمو 

 !یافتم ـ

 قرمز ست شلوار و سویشرت یه بهم بودیم، رفته الکیمون عمو دیدن به مامان زور به که قبل سال
 .بودمش نزده تن بارم یه است صدقه کردم می فکر که این خاطر به. داد عیدی

 ! نداره اشکال بپوشمش بار یه اگه دیدم می کردم، می فکر بیشتر داشتم که حاال

 . کردم تنم رو شلوار و سویشرت
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 !که بود تنم فیت دونستی؟ می رو من تن سایز کجا از تو هیز مرتیکه ای

 . دادم خاتمه خودم کار به قرمز رژ با و بستم سرم باالی خوشگل کش یه با هم رو بلندم موهای

 تنهایی سخته خیلی براش دونستم می ؛ رسید سر زمان هم کیمیا که برم بیرون کردم باز رو در
 انتحاری عملیات یه از بعد و برگشتم اتاق توی باهاش هم من دوباره همین برای. کنه انتخاب لباس

 . کردیم پیدا خانم برای لباس دست یه

 آخر در و کرد جذاب رو کشیدش های چشم حسابی که بستم باال از خودم مثل درست رو موهاش
 .  شدیم خارج اتاق از باهم دوتایی

 باالی که ما کرد می بیداد و داد دل ته از جوری رفت، هوا مامان جیغ که اومدیم می پایین ها پله از
 : شنیدیم می همیشه از تر واضح رو صداش بودیم ها پله

 جون داره ccu توی االن تو رفیق که نداره ربطی هیچ من به! ای خونه دیگه ربع یه تا کیارش -مامان
 !میده قر داره خونشون توی یا میده

 تو وگرنه(  پریدیم باال متر یه کیمیا و من که زد دادی همچین) بودی بودی، خونه دیگه ربع یه تا
 . کن سر هم رو شبت هستی، که ای شده خراب همون

 بشمار کیمیا با. کرد قطع رو تلفن مامان که بود این ی دهنده نشون گرفت فرا رو خونه که سکوتی
 .رسوندیم حال به رو خودمون سه

  فرستادم می دنبالتون درشکه ایستادید می وای ؟!شدین فرما تشریف ها مادمازل عجب چه -مامان
. 

 . زدن رو خونه در زنگ که نمونم عقب وقت یه بدم رو مامان جواب کردم باز رو دهنم

 . کنم می باز رو در من ـ

 !بود وظیفت هم گفتی نمی -کیمیا

 به که حالی در. کردیم می دو به یکی هم با هم کردن باز در سر که بودیم ای خانواده همچین یه ما
 : دادم رو جوابش رفتم می آیفون سمت

 !کنه پلمپش نیومده بهداشت اداره تا رو قنادیت در ـببند



 
 
 

 
 160 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 اکاربر نودهشتیفاطمه عیسی زاده ــــــ خانم وروجک سرکار  

 : گفت داد با بود کیارش با کردنش صحبت تلفنی تاثیر تحت هم هنوز که مامان

 !کنم عوض رو لباسم میرم من کن، باز در برو کیانا -مامان

 . رسوندم آیفون به رو خودم و دادم سرعت رفتنم راه به مامان محکم لحن با

 کیه؟ ـ

 .. شده دزدی یه گزارش اومدیم، اگاهی اداره از ـ

 : زدم داد هوا بی

 دزدی؟ ـ

 !بیارید تشریف خانم بله ـ

 .دادم رو کار گزارش و رفتم مامان اتاق در پشت بدو بدو و گذاشتم رو آیفون

 .کردم باز رو در و رفتم پایین و گذاشتم سرم رو کیارش های کاله از یکی

 بودن؟ زیاد قدر اون چرا! رحیم رحمان الله بسم یا

 ها مامور پشت رو(  همسایه زن) مارپل انداختم،خانم تکشون تک به که اجمالی نگاه یه از بعد
 . دیدم

 : زد داد دید منو تا

 .نشدم خرش من ولی داد هم شراکت پیشنهاد من به. ناکسشه خود! خودشه سرهنگ جناب  ـ

 :گفت کلفتی صدای با و انداخت من به دقیقی نگاه بود، وایستاده خونه در کنار که پلیس مامور

 کنید؟ می چیکار خونه این توی شما ـ

 :گفتم جدی لحن با و انداختم باال ای شونه ؛ کنم جلوه عادی کردم سعی

 امـــم! شوریم می فرش میونم در ماه یک خانوادگی، دعوای هم چندی از هر زندگی، کنم فکر ـ
 ... اهانـ...دیگه

 : پرید حرفم وسط قورباغه مثل قشنگ صدا و قد بلند مامور
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 دزدی، به محکوم شما حاضر حال در! بدید جواب درست ندارم، شوخی شما با اصال من! خانم ـ
 !هستید قانون مامور به درازی زبون البته و همسایه اقفال

 .پیچید کوچه توی باال مدل ماشین یه که کنه تکرار رو سؤالش دوباره خواست

 .اومد سرم پشت خودشم و داد هول کوچه توی رو من رسید، سر مامان هم دیگه طرف از

 شده چی:کشید،گفت می حالتش خوش و فندقی موهای روی رو گلدارش چادر که حالی در مامان
 دخترم به بده خانم اون به بودم داده رو خونه کلید من منه، دختر ایشون! نذاشتین آبرو برام آقا؟
 . بشه خونه وارد در باالی از شده مجبور دخترمم! ندادن که

 ازش دار مارک هلوی سری یک شد، باز درش و وایستاد ما در جلوی ماشینه اون هین همین در
 . ریخت پایین

 .کرد می سکته داشت مامانم

 که هایی فرشی رو دمپایی زیر رفت کالسمون و شرفمون آبرومون، آشنایی اول روز همین از کنم فکر
 !بود پامون

 ها اون از یکی باالخره و کردن پا اون و پا این یکم دیدن می خراب رو اوضاع که پلیس مامورین
 :گفت

 اگه. خوایم می معذرت تفاهم سوء این بابت! شماست امنیت حفظ ما ی وظیفه حال هر به ـ
 !گردیم می بر دوباره ما بزنید زنگ که وقت هر شدین پشیمون

 . رفتن و شدن هاشون ماشین سوار بالفاصله

 ...کرد بدرقشون غلیظش اخم با مامانم

 قد ترتیب به ها دالتون مثل نفری پنج جمع سر کرد، می زندگی پیششون که ای خانواده و کیان
 .بودن وایستاده ماشینشون جلوی

 کردن صحبت توان و بود کرده هول آبروش ترس از که مامان ؛ موند باز دهنشون غاز مثل تعجب از
 :کردم زدن حرف به شروع سردی خون با من همین برای نداشت، رو

 !بفرمایید امدید، خوش خوبید؟ سالم ـ
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 :گفت بود، شده سرخ خجالت از که پوستی اما خوش روی با و شد باز مامان یخ تازه

 !آمدین خوش خیلی.بده در جلوی بفرمایید بفرمایید،-مامان

 . اومدن جلو ترتیب به ها دالتون گروه

 کثیف که بزنه دست بهش ترسید می آدم بود گرون قدری به هاش لباس که پسر یه بعد کیان، اول
 . بگیره خسارت و بشه

 کنم فکر که دختر یه آخر در و خودش سال و سن هم خانم یه با همراه مسن آقای یه سپس
 .خورد نمی ما به بدجوری

 افتادن راه خونه سمت به پشتش اردک جوجه مثل و کردن پرسی احوال و سالم مامان با دونه دونه
. 

 : پرسید داره نگه رو خودش نتونست دیگه که کیان

 کردن؟ می چیکار اینجا ها این! مامان ـ

 نگاه مامان به منتظر و برگشتن بود، شده زده خودشون دل حرف انگار که هم گروهشون ی بقیه
 .کردن

 کاری تنها و شد می قفل دهنش کردن، می زوم مامان روی کار طلب عده یه که ها موقع جور این
 !بود کردن نگاه بده انجام تونست می که

 . شدم کار به دست خودم دیدم که رو مامان زدگیه شوک

 !بگیرن رو خونمون دزد بودن اومده ـ

 :پرسید دختره همون

 داره؟ دزد خونتون شما یعنی ـ

 .زد می حرف حمومشون توی سوسک مورد در داشت انگار که کرد جمع جوری یه رو قیافش 

 از همین برای کنه، باز برام رو در نبود خونه هم کسی و بود مونده جا خونه توی کلیدم من! خیر ـ
 . دزده بود کرده فکر همسایمون! خونه توی پریدم در باالی
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 : گفت مسن خانم بار این

 !باشه سنگین باید دختر پره؟ می در از مگه هم دختر! واه ـ

 هفته یک تا که جوری گیره، می جواب بد زنیکه این نکنه جمع رو بحث اگه دونست می که کیمیا
 : گفت فوری بماله تنش به سوختگی پماد باید

 . زنیم می حرف موردش در بعد کنید، تازه نفسی و بخورید شربت یه تو بفرمایید حاال ـ

 . باشه کرده راهنمایی هارو اون مثال تا رفت جلو جلو خودش

 من قد هنوز صورتش زندگی سال پنجاه از بعد خرفت پیر ذاشتم، نمی جواب بی حرفش که یکی من
 !بود چروک بدون و صاف

 . کشیده رو صورتش پوست دفعه چند نبود معلوم ؛ گفتن راست" برازندگی و دارندگی" گن می

 !کنم فکر بود" ایزما" سنه هم

 (.کوسکو امپراتور جدید زندگی کارتون در پیر زن یه کارتونی شخصیت) 

 

 . نشست شونم روی سرد دست یه که بودم تهم و سر بی افکار غرق

 . رسم می هم رو یکی تو حساب بعدا که تو بیا فعال. کن فکر کم -مامان

 به دوباره که بردم پی کلی نگاه یه با و شدم خونه وارد مامان سر پشت! بودم شده بدبخت خدا وای
 . کنن می نگاه قدیمیمون و ساده وسایل به تعجب با و نشستن قد ترتیب

 عادت طبق هم من.بیارن رو پذیرایی وسایل که رفتن آشپزخونه به راست یک کیمیا و مامان
 کنارم و آوردم در سرم از رو کالهم و نشستم تلوزیون روی به رو راحتی مبل روی همیشگیم

 :گفتم و انداختم هم روی جلوم های دار مارک هلو مثل رو گذاشتم،پاهام

 کنید؟ نمی معرفی خب، ـ

 با و کشید مرتبش ریش ته به دستی کیارش عادت مثل درست و شد جا به جا جاش توی کیان
 :گفت مهربونی
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 .است خانواده بزرگ پسر البرز نشسته من کنار میبینی که ایشون -کیان

 :گفتم خنده ته با و زدم شیطونی خند نیش

 !تهرانم منم وقتم، خوش ـ

 داره دستشویی خدا بنده حتما بابا نه. شد قرمز عصبانیت از پسره کنم فکر آخه زدم؟ بدی حرف(
 ( کجاست؟ دستشویی بگم بنظرتون! بگه شه نمی روش

 : داد ادامه کیان

 ...فرهادن بابا ایشونم ـ

 : گفتم و کردم اشاره خودمون ایزمای همون به ذوق با. پریدم حرفش توی

 !هستن شیرین هم ایشون حتما ـ

 :گفتن باهم زمان هم نفرت با ایزما و عصبانیت با کیان

 ... نخیر ـ

 :گرفت دستش توی رو حرف ی ادامه کیان

 !جونه ملوک فرهاد بابا عمارت بانوی ایشون ـ

 .(کنم می سکوت:)گفتم چیز یه فقط دلم تو جونه ملوک گفت تا

 تر رنگ پر لبش روی وضوح به که لبخندی با و باشه دیدش توی نچسب دختر تا شد خم یکم کیان
 :بود،گفت شده

 !خانمه الناز خانواده دختر هست، جون ملوک کنار که هم ایشون -کیان

 به اخر نفر دو اسم مورد در نتونستم من و بود شده سالن وارد شربت با بحث اواخر از مامان
 . بدم نظری( جون ملوک) آخر به مونده یکی مورد خصوص

 !اومدین خوش خیلی -مامان

 بر کالس روی از هم همشون گفت، بفرمایید یه شد خم کدومشون هر جلوی دست به شیرنی با
 . نداشتن
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 . دینگ دینگ_  دینگ دینگ

 وجود به آور خفقان جو و شرایط این توی که کسی تنها بود، کیارش مخصوص زدن زنگ مدل این
 صدام توی ناخواسته که خاصی اشتیاق با و شدم بلند! کنه عوض رو هوام و حال تونست می اومده
 : گفتم زد، می موج

 !اومد کیارش ـ

 . نمونی عقب بدو: کرد نظر اظهار همیشه معمول طبق نبود، ها مهمان متوجه اصال انگار که کیمیا

 هم میمون از آوردن در ادا توی استعدادم که کردم ثابت همه به که این از بعد و ایستادم جام سر
 .کردم باز رو در و دویدم آیفون طرف به بیشتره

 :گفت رسید، در پشت به کیارش تا

 !میاد داره مرت الله، یا ـ

 ...شدی خوشتیپ چه! خانم سالم: گفت من به رو

 عرض ها مهمون به زودتر مثال تا بریزه زبون الکی که نذاشتم و دادم خاتمه رو بحث اوهوم یه با
 .کنه ادب

 شخصیت از نشون که مشهودی احترام رسید،با ها مهمان به وقتی و داشت بر قدم منشانه آقا
 :گفت بود، فردش به منحصر

 !مایید بزرگ ،شما.بشینید خدا تورو.گذاشتید ما چشم سر قدم اومدید، خوش خیلی سالم ـ

 در محکم رو کیان و دست البرز و خان فرهاد با و کرد ول بود گرفته سفت هال تا که منو دست
 من جای توی و زد،رفت می موج تیرش شب های چشم توی که شیطنتی با آخر در. گرفت آغوش
 . نشست

  گفتم معترض

 .شو بلند! منه جای جا اون ـ

 :گفت و زد کیان به ریز چشمک یه
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 ! بگیرش بیا تونی می -کیارش

 : گفتم و کردم خیز دور پرش برای و انداختم عضالنیش هیکل به عاجزی نگاه

 ...سـ بشه که نذار کیارش_  دو_  یک ـ

 .. بود باز چی مثل که افتاد مهمونامون دهن به چشمم لحظه یه

 ندیدن؟ خشگل اینا! وا

 و کنه جمعش خنده با کرد سعی دید رو صحنه این تا و اومد آشپزخونه، بود رفته که مامان
 :گفت مضطرب

 ! کردن یخ کنید، میل رو شربتاتون بفرمایید -مامان

 . کردیم قرمز بودیم فهمیده رو مامان سوتی که کیمیا و کیارش من،

 حرف دنبال و بودن اومده خاستگاری انگار کردن، می نگاه رو همدیگه بر برو همه که بود ربع یه 
 .کردن نمی پیدا چیزی ولی گشتن می زدن برای

 از بپره بود مونده کم ؛ بود مخم روی بدجوری النازبانو های خرکي عشوه آور، مرگ سکوت اون توی
 .بگیره ماچ یه کیا لپ

 و بود رفته سر حوصلم. کرد زدن، حرف به شروع فرهادشون بابا سنگین جو ساعت نیم بعد باالخره
 . بود شده صاف باسنم بشم، بند جا یه تونستم نمی واقعا

 !صلوات اجماعا نگیرن باسن سرطان میشینه؟ قدر اون آدم مگه آخه

 بین مشترک دیوار به رو پشتم. کردم پنهان آشپزخونه توی رو خودم و گفتم ببخشید یه شدم، بلند
 :کردم خالی خودم سر غر غر با رو هام دلی دق و چسبوندم آشپزخونه و نشیمن

 :بپرسه مونده کم دیگه فضوله چقدر اه اه-

 (کجی دهن با) رنگیه؟ چه زیرت لباس جون نیلو ببخشید ـ
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 پیوستن، آشپزخونه توی من به و کردن فرار بار کسالت جمع از هم کیمیا و کیارش بعد دقیقه چند
 :گفتم ناله با من و شدیم نزدیک هم به

 !مادر شد خشک کمرم وای ـ

 ! کین؟ دیگه اینا -کیارش

 . خشکن چقدر اوف کیمیاـ

 مطمئنا که واری پچ پچ صدای با و شدم خم جلو به یکم نشستیم، خوری نهار میز های صندلی دور
 :گفتم بود، آروم من نظر از فقط

 چونش زیر به نافش االن کنم فکر. کرده عمل رو صورتش بار صد فقط مونه، می ایزما شبیه زنیکه ـ
 . باشه رسیده

 و بودن کرده اشغال رو روییم به رو های صندلی هم کیمیا و کیارش نشسته، آشپزخونه در به پشت(
 )! دادن می فشار هم به رو هاشون دندون و اومدن می ابرو و چشم برام هی چرا دونم نمی

 این با و داشتم بیشتر توضیح قصد روم به رو های دلقک مشکوک رفتار به توجه بی همچنان من
 ...کردم تر جنجالی رو بحث کیمیا از سؤال

  داشتی؟ رو خواهرشون اه اه ـ

 دیگه که رو پسر وایی. شیرین خود ترشیده: گرفتم سر از رو حرفم ی ادامه و دادم موهام به تاب یه
 .. عُق مونن، می دار مارک صادراتی های هلو شبیه کال. بشکنه بزنه دست بهش ترسه می آدم نگو

 مورد هست، مامان حتما که خیال این با من و کرد پر رو کناریم صندلی نفر یک حین همین در
 :دادم قرارش خطاب

 جن شبیه اینا بشن، خوشگل که کنن می آرایش همه کردن؟ آرایش ضایع چقدر دیدی مامان ـ
 !شدن

 :گفتم گردوندم، می بر مامان طرف به رو سرم که طور همین

 ... بهشون رو آرایشگاه آدرس گم می ـ
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 تمام پرویی با کلی وارسی یه از بعد اومد، بند حرفم ناباوری و بهت از که بود نشده تموم حرفم هنوز
 :رسوندم اتمام به رو حرفم تری ضعیف صدای تن و

 !بده... ـ

 ... چونش زیر اومده که هم نافش ایزما، دار، مارک هلوی ـ

 بگه بهشون نبود یکی. زد می داد رنگشون از موضوع این و بودن ترسیده سگ مثل کیمیا و کیارش
 !اینجاست؟(  البرز) زاگرس این ندادین اطالع من به چرا ها خنگ آخه

 خونه شیک نچندان دیوار درو به نگاهی بره، رو قدم رو چپ علی کوچه داشت قصد انگار که البرز
 :گفت و انداخت

 !دارم دوسش دارین، قشنگی خونه البرـز

 : گفت بود، شده باز زبونش که کیارش

 .بشین خوشبخت دیگه هم با! داره دوست رو شما اونم ـ

 : گفت و کرد من طرف رو روش البرز

 بگین؟ بخواین که نمونده دلتون ته چیزی دیگه ـ

 .بیارم در کردن فکر ادای خواستم می مثال دادم، جلو و کردم غنچه رو هام لب

 !کرده گیر در رو ذهنم بدجوری سؤال یه چیه؟ دونی می.. چیزه... امم ـ

 ..بگو خب! گفتم که من البرـز

  بگم؟: پرسیدم شیطنت با

 .اوهوم البرـز

 .!ترن خوشگل منم مال از بدی؟ برداشتی رو ابروها رفتی که آرایشگاهی آدرس میشه... میشه ـ

 : گفت بود، اومده آشپزخونه توی کی دونم نمی که الناز

 !پرویی چقدر تو دختر ـ

 . خودتونه از پرویی: گفتم عشوه با خودش مثل و کردم نازک براش چشمی پشت
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 !مادرزادیه نداشته، بر رو ابروهاش داداشم الناـز

 :گفتم کینه با و کردم عوض رو بحث سریع باشم، نیاورده کم وقت یه که این برای

 !آشپزخونه؟ اومدی نشی کثیف وقت یه ـ

 ...بده شکن دندون جواب ادامه در و کنه نازک چشم پشت که بود الناز نوبت بار این

 !آوردم کننده عفونی زد ماده خودم با ـ

 

  میدی؟ منو جواب دیگه حاال! پرو

  چی؟ یعنی شدن دهن به دهن کیانا با بمونه یادت که گیرم می رو حالت بار این نقطه سه ی دختره

  نریزن؟ خونمون توی شپشات خودت به بمالی که! آهان ـ

 لبو از. بشنویم ازش ما که کلمه یک از دریغ ولی بگه جوابم در چیزی یه میزد لب هی ماهی مثل
 عشوه کیارش برای دیگه بار یک بودم منتظر بود؟ کرده فکر خودش پیش چی نداشت، کم چیزی
 .بفرستمش اعالء ملکوت به خودم تا بیاد

 : هم با البرز و کیارش

 .هم جون به افتادن ها بچه مثل! دیگه کنید بس ـ

 خوایید؟ می چیزی اینجا؟ اومدین شماها شده چی. هماهنگی مرسی ـ کیمیا

 !کردن دکمون دارها مارک هلو اون خیر: داد رو کیمیا جواب و انداخت من به دلخوری نگاه البرز

 نگاهم محو لبخند، یک با حین همون در البرز خندیدم، بلند بلند ناخواسته و گرفت خندم حرفش از
 .داد می قورتم دادی می رو شدم، متوجه سنگینش نگاه از رو این و بود شده

 ندیدی؟ خوشگل ـ

 ...والله نه مدلی، این ـ البرز

 !دیم می نشونت هم مدلیش این نیار، در رو خواهرم چشم حاال -کیارش
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 پوست به بلندش سیاه های موژه که جوری گذاشت، هم روی رو مشکیش درشت های چشم البرز
 .میاد بویی چه:گفت و کشید بو جون و دل با و رسید گونَش مهتابی

 . کرد می مست رو آدم و بود پیچیده خونه کل تو غذا بوی  ؛ گفت می راست خدا بنده

 بوی این قدر اون میشه چپ هام چشم آخر گشنمه، من آقا که گفت می زبونی بی زبون با داشت
 !خوره می بهم غذاتون

 : گفتم نشه کوچیک که این برای و گرفتم رو منظورش فوری نبودم، فرهنگ بی هم قدر این دیگه

 !میشم تلف من بشه تموم زدنشون حرف ها این تا. گشنمه خیلی که من ولی دونم نمی رو شماها ـ

 :گفتم و کشیدم بو البرز همانند درست و کردم باز رو بود اجاق روی که غذاهایی در و پاشدم

 !میده زندگی بوی امم ـ

 !هستما منم کیانا -کیارش

 :گفتم اخطار با و گذاشتم دماغم روی رو، دستم

 . کنه می رو کلمون میاد مامان االن. بزن حرف آروم خا، ـ

 .کنن می نگاهم دارن همه شدم متوجه که بردارم کابینت رو از سینی یه برگشتم

 ! رسه می همه به نکنین، نگاه جوری اون ـ

 روش رو خورشت هم سر آخر ریختم، توش خورده یه غذا هر از و برداشتم رو نظرم مورد سینی
 .کردم خالی

 . نشستم هم خودم گذاشتمش، میز وسط برگشتم و زدم برنج توی بیل مثل قاشق تا پنج

 .خدا نام به ـ

 کردیم، می پر گونی ها نخورده این مثل دقیقا. کردیم خوردن به شروع ولع با کیمیا و کیارش من،
 .باال رفتیم می رو بعدی قاشق نرفته پایین قاشق این

 به دست ها تیتیش اون زدید، حدس درست بعله آوردم، باال رو سرم نفر یه خیره نگاه با لحظه یه
 !بودن نزده هم غذا
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  ندارید؟ بشقاب مگه کنید؟ می جوری این چرا! اَیی -البرز

 ؟...دهنی -الناز

 .کرد پول بقیه شبیه رو قیافش بعد و

 تونید نمی دیگه بخورید قاشق یه زنید، می اشتباه دارید که هستید داداچایی همون شماها -کیارش
 !بکشید کنار

 :گفت تردید و شک با البرز

 !شیما می مریض پاتیه، قاطی هم با همشون ها غذا این_ 

 :گفت و داد تکون هوا توی رو دستش کیارش

 .بودیم مرده تا سه ما حاال تا بود جوری این ـ

 آروم آروم بعد. بلعیدش و کرد پرش شک با برداشت، قاشق یه غذا تسترهای این مثل درست البرز
 .کرد جویدن به شروع

 گفت خواهرش به رو و زد رضایت برق هاش چشم یهو. بخور سمی غذای نگفتیم خوبه حاال! واه
 . خوبه بخور الناز:

 بدین؟ من به بشقاب یه میشه -الناز

 جلوش احترام با و ریختم غذا الناز برای جدا بشقاب یه توی رفتم بده، خیلی جوری این دیدم
 .گذاشتم

 صدای با. خوردیم می غذا ها خرس شکار فصل مثل فقط نزد، حرف کسی دیگه زیاد گشنگی از
 .ایستادیم شدیم بلند سریع و کردیم هول اومد، می خونه آشپز در جلوی از که ای خنده

 دهنی لیوان دیروز تا که تو چیه؟ غذا دونی می خوردی؟ غذا حاال تا بابا البرز! هارو این -خان فرهاد
 !خوردی نمی هم رو خودت ی شده

 .چسبه می بدجور بابا -گفت پر دهن با البرزبا

 !میشی مریض االن پسرم اه اه -خانم ملوک
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. کرد می تهدیدم چشم با بدجوری و ایستاده همه پشت که بود مامان به فقط من حواس وسط این
 به محسوس ی سرفه با و پرید گلوم توی غذا که کشید گلوش روی چاقو مثل و آورد باال رو دستش
 .کشیدم سر رو البرز آب لیوان سرعت

. صلوات بمونم زنده من خدایا. شدم چاره بی شدم، بدبخت! خدایا وای: کردم التماس با ی توبه
 .!دیگه خورن می من با دارن هام این خب. کردن اغفال رو من ها این بخدا

 :گفت شده چفت ها دندون با نیاورد طاقت که مامان

 .نیاوردن دووم گشنگی از که ها این. بخوریم هم ما بشینیم بیایین! نگیرید سخت زیاد جون ملوک ـ

 تند تند ما دید که بخوره رو غذاش ادامه تا نشست تازه خنده صدای ترس از که البرز حین همین در
 از پر دهن توی زور به و کرد پر کیارش هم رو آخر قاشق خوردیم، و کردیم پر رو هامون قاشق
 .داد جا غذاش

 !شد؟ تموم: گفت بهت با البرز

 :گفت بخورن غذا و بشینن تا بشه تموم غذامون ما بود ایستاده منتظر که کیان

 تیکه یه نبود مامان اگه که خوردن صبحونه همچین امروز! شدی سفره هم هم، کسایی چه با البرز ـ
 .رسید نمی بهم هم نون

 !بودم نخورده صبحونه ها این با و مونده خواب صبح اصال که من! گویی دروغ چه وای

 و بود شده پر خطم چوب کنم فکر کرد، بهم غلیظی اخم و شد چشم تو چشم من با هم باز مامان
 انا اومد، می بیرون خونه از میتم ها مهمون رفتن از بعد که بودم مطمئن! کرد می ریز سر داشت

 !راجعون الیه انا و لله

 !ماشالله خوردن، گن می این به خب -خان فرهاد

 خونتون؟ میاییم کی ما فرهاد آقا گم می ـ 

 زدم که حرفی با که گذاشت می میز روی رو برنج دیس داشت و بود واستاده سرم پشت مامان
 .رفت نفسم که گرفت بازوم از مامانیا نیشگون اون از دونه یه و شد لبریز صبرش

 !دیگه شیم می تنها امروز مرده ذلیل -گفت آروم
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 ..ببر چمدونت توی منم رفتنی! کیان: گفتم کیان به رو ملتمس

 . زد می گاز رو فرش داشت خنده از بود دیده هارو صحنه ی همه که خان فرهاد

 :گفت اعتراض با خانم ملوک اما

 .شد کبود طفلی چلونی؟ می رو بچه گوشت چرا! جون نیلو عه ـ

 . کردم می نگاه( ملوک) بلوک بانو به تعجب با اومدم می بیرون آشپزخونه از که طور همین

 . روانی زنیکه نداره، اخالقیم ثبات ـ

*** 

 و کردن می نگاه رو عالقشون مورد سریال که مامان و کیمیا. بودن رفته که میشد ساعتی یک
 !خواب توی البته.. بود هفتم آسمون توی سفر حال در که هم کیارش

  .BBC گذاریه خبر واحد ؛ شویی ضرف سینک اینجا، ساله، نوزده رادمنش کیانا من من، و

 !بودم تنبیه

 ****** 

 شبیه. باال به جهش یک بعدش بالفاصله و داشتم می بر قدم یک رفتم، می راه دانشگاه توی رو قدم
 بازی لی لی کوچه توی و بستن می  گیس صورت به رو موهاشون که بودم شده هایی بچه دختر این
 .کردن می

 و بخوره کلم به خنک هوای تا کرد بیرونم کالس از استاد بود، برده خوابم خستگی از که این بخاطر
 که دادم تشخیص دور اون از رو رادمان که بودم گیری هوا مشغول سخت. بپره سرم از خواب
 رو سرعتش و داد تکون دست برام بزرگ لبخند یه با ؛ اومد می سمتم به داشت دست به کالسور
 براش موضوع این درک انگار که قلبم ایستاد، حرکت از پاهام و رفتم زمین توی میخ مثل کرد، بیشتر
 .نواخت می کالسیک و بود شوک توی ثانیه چند تا بود دیفرانسیل مسئله حل مثل

 پرسی احوال یه و برسه دلخواهش ی فاصله به تا شدم آماده و کرده مرتب رو ام مقنعه استرس با
 از آفتاب》:بگم تا زدم عریضی لبخند مقابل در هم من رسید، قدم یک به فاصله. بکنه ازم گرم
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 گام یه با هم رو بینمون ی فاصله قدم یک رادمان دیدم که《شدی؟ مهربون اومده در طرف کدوم
 ...و کرد طی بلندتر

 شانس اگه ما بابا بغل؟ یا بوس دقیقا؟ بودید چی دنبال! ها منحرف! شد رد من از و کرد طی
 با و شد خم رسید، زمین به من سر پشت که بلندش گام. افتادیم نمی چلغوز آدم یه گیر که داشتیم
 آغوش در محکم رو بود اومده من سر پشت کی دونم نمی که دانشگاه نگهبان سگ فراون اشتیاق
 :گفت بلند و گرفت

 ! میای نظر به حال سر چقدر وای آوردنت؟ دکتر از باالخره! بانی_ 

 چین دماغم به و بستم محکم رو دهنم آنی حرکت یه با و شد خشک رفته رفته عریضم لبخند
 کوله و کج هام لب و ریز هام چشم شد باعث داد، قرار الشعاع تحت رو صورتم کل که دادم وسیعی
 .بشن

 دهنم از زبون بار این شد باعث که پیچید سگ دور و آورد در تن از رو طوسیش تک کت رادمان
 .عه:بگم و بیوفته بیرون

 .کرد نگاهم منتظر و کرد رصد رو پام تا سر از باشه دیده رو من تازه ایستاد،گویی پا سر و شد بلند

 به و گرفتم تماس مونا با آوردم در کیفم از رو گوشیم نشم، ضایع اون از بیش که این برای هم من
 .شدم دور ازش کالم یک حتی گفتن بدون زدن، حرف تلفنی ی بهانه

 قصد همچنان و نشدم کالم هم باهاش بارهم یک حتی کذایی ی هفته اون پایان تا که خالصه
 کاری ی هفته روز سه از! بود داده ترجیح سگ یه به رو من اون. باشم قهر باهاش دلم توی داشتم

 رفتم کتابخونه به که روهم روزی یک اون و بودم کالس سر که رو روزش دو بود، مونده باقی که
 اجبار به حتی نشم مجبور تا نشوندم باز سگ اون و خودم بین و بردم خودم با زور به رو غوغا

 داشت، دوربین دانشگاه سرتاسر که این وجود با و نیاورد طاقت دلم هم سر آخر. بزنم حرف باهاش
 اون که دانشگاه سگ بانی جلوی گذاشتمش همون با و ریختم کپش کاله توی رو غذام ی مونده ته
 .کرد تیکش تیکه هم

  دینگ دینگ
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. بود رفته در دستم از زمان که بودم بافته هم به ریسمون آسمون و کرده فکر قدر اون دوباره وای
 برکت همین به باشی که دختر! بپوشم تا بودن نکرده انتخاب چیز هیچ هنوز من و بودن رسیده
 !بپوشی چی باید دونی نمی علی مرتضی

 که هست شبی تنها تعطیله، فردا و جمعست شب که بود آورده دلیل کلی و زده زنگ کیان صبح
 بابا بگه بهش نبود یکی. بشیم جمع هم دور دوباره راحت خیال با تونیم می و نداره کاری کس هیچ
 جمعه شب واس خودت حاال! زنی می اشتباه داری داداچ نبود، رفتن مهمونی برای که جمعه شب
 نیاز و راز خدا با و بگیرن احیا صبح تا خوان می شاید نکن، خراب هم رو بقیه ی برنامه نداری برنامه
 !کنن

 من شب پس: بود گذاشته رو تلفن جمله این با و بود شده پیروز کیان بالخره زدن چونه کلی از بعد
 !اونجا میاییم الناز و البرز و

 سوزن نوک ی اندازه اگه. گذشته خوش بهشون اومدن اینجا بار یه نداشت، دم و شاخ که شدن چتر
 !اینجا بیایید شما بار این اومدیم ما دفعه اون:گفت می داشت، شعور

 ...  کنیم زیارت رو خونشون و بریم ماهم شد می قسمت وقت اون

 مُردی؟ کیانا -مامان

 آینه جلوی ساعته یک که شدم متوجه و اومدم خودم به تازه اومد، می در پشت از صداش
 انگشت دور رو موهام از دسته یک و زنم می لبخند خودم به دارم ها عقل شیرین مثل و وایستادم

 .کنم می جلو عقب رو خودم مدام اینا الناز ی خونه دیدن ذوق از و پیچم می ام اشاره

 :گفتم بلند و دادم تکون سر تاسف روی از و گفتم سرتی تو خاک خودم به دست با آینه توی

 . اومدم منم پایین، برید شما نه نه ـ

 مردونه پیرهن مثل دوختش طرح که سفید بلوز بودم،یه کرده ولو زمین روی که لباس همه اون بین
 با کرد، می جذب رو آدم عجیب سبزش و بزرگ فوق های بود،چشم گربه یه صورت عکس روش و
 .پوشیدم عجله با و کردم انتخاب مشکی شلوار یه

 .دادم نمی دست از هارو حرف از چیزی فضول منه و اومد می اتاقم تا صداشون و سر

 .اومدم بیرون اتاق از کردم، ای گوجه و بستم سرم باالی تند تند رو موهام
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 دهن از رو اسمم ناگهان اومدم، می پایین ها پله از داشتم صدا بی و نبود من متوجه کسی هنوز
 :گفت که شنیدم البرز

 نیستش؟ کیانا! خاله: البرز

 دیدار یه از بعد رو من این که زدم نمی صدا کوچیک اسم با رو عمم من داره، دم هم کشمش واال
 .زد می صدا

 !میشه پیداش االن پوشید، می لباس داشت اتاقشه تو پسرم چرا:مامان

 باقی ی پله تا چند بپوشه؟ چی کرده گیر گل تو خر مثل: گفتی می باید حتما حاال زدم، غر خودم با
 .کردم وجود ابراز و طی هم رو مونده

 !کردین؟ می غیبت من سر پشت ـ

 . زنم نمی تیپ جوری این هم رفتنی عروسی من کن، نگاه رو ها این کامپیوتر مای اوه

 : گفت و چرخوند حدقه تو هاش چشم کیمیا

 . زدن آتیش رو موش ـ

 . خانوم سالم: گفت و کرد نگاهم گشاده روی با کیان

 .آقا علیک: گفتم ای کشیده لبخند با هم من

 !بود خیرت ذکر -البرز

 !بودی شده ای خاله پسر چه شنیدم اتفاقا بله

 ...بعد خوردی می چایی یه حاال

 فکرش)تنمه گونی کردم می احساس که بودن رسیده خودشون به قدر اون. نشستم کنارشون و رفتم
 !(ندیده چیزای حق به.. شده معذب کیانا بکنید رو

 .نکن تعارف قدر اون خدا تورر مرسی اومدیم، خوش -کیان

 برسه چه کشم نمی هم سیگار من که نداشت خبر بکشم، خجالت من مثال که گفت می جوری این
 .خجالت به
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  کنم؟ خسته رو دهنم من هست نیازی چه دیگه! نشستی نکرده، تعارف من که شما ـ

 به رو و برگشتم. گرفتم فاکتور رو《داره دیگه صفای یه بگی شما 》:گفت خنده با که کیان حرف
 : بود،گفتم نشسته معذب خیلی حالت با که الناز

 !گیری نمی تحویل خانم الناز ـپسالم

 :گفت شد سفید و سرخ

 .نمیدی مهلت شما ـ

 می کلنجار خودم با بگیرم؟ گرم باهاش اگه نبود بد خیلی قبل ی دفعه دعوای اون از بعد نظرتون به
 .بودم شده خیره داشت فرق هاش دکمه ی بقیه با که البرز مارک پیراهن ی دکمه تک به و رفتم

 : گفت الناز که شدن ساکت همه ای دقیقه چند یه

 میری؟ دانشگاه که اوله سال امسال! کیانا ـ

 . گرفتم می طال رو دهنش باید مورد یه این تو

 و کردم نمی گفتن، پرت و چرت به شروع که دادم نمی قول زد، نمی حرف کسی دیگه دقیقه یه اگه
 . دادم مامان به که قولی زیر بزنم

 :میزد زنگ گوشم توی جیغش صدای هنوز

 کیانا:داد ادامه جیغ با ؛ نمیدازی راه کل و بحث! دعوا گی، نمی پال و پرت خندی، نمی بلند! کیانا(
 می قاطی هم با نیست و هست چی هر که گوسفندن و گاو مگه بیاری غذا سینی با دوباره نبینم

 (میدی؟ خوردشون کنی،به

 . پریدم یهو که خورد دستم به نفر یه دست

 شده؟ چی بله ـ

 .بود نشسته کنارم اومده، کجا از و کی دونم نمی که کیارش

 بدی؟ رو خانم الناز جواب خوای نمی ـ

 !چرا چرا، ـ
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 :گفتم الناز به رو

 !رفتم می دانشگاه هم قبل های سال یا ساله اولین امسال کردم می فکر داشتم ـ

 رو حرفم سریع و کردم هول که رفت برام تمیز ی غره چشم یه بود ایستاده که جایی همون از مامان
 :گرفتم پس

 !ساله اولین امسال بله ؛ کردم شوخی ببخشید نه،_  نه ـ

  ترس از بیچاره ولی شد کبود و سیاه خنده از بود دیده رو مامان ساز کار ی غره چشم که کیارش
 !بود کرده حجت و اتمام باهامون بدجوری مامان. بزنه هم لبخند یه تونست نمی

 !بشید آشنا و کنید صحبت هم با یکم کنید، می تعارف شما چقدر -مامان

 و البرز که این مثال. کشیدم بیرون ازشون اطالعات کلی کنه، صدامون شام برای مامان که وقتی تا
 سن هم البرز و سالشه سه و بیست الناز ؛ بودن دانشجو پرستاری ی رشته توی جفتشون الناز

 . هستش کیارش

 خاکیی های بچه داشتم ازشون اول روز که برداشتی برعکس بودیم، شده خودمونی هم با خیلی
 .بودن جوشش دیر نوع از ها این جوشه زود برنجه گن می. جوشیدن می دیر فقط بودن،

 کار خاطر به و کرد خواهی عذر مامان شام، از بعد ساعت یه. خوردیم صمیمی جو یه توی رو شام
 .کنه استراحت تا رفت کیارش اتاق توی فرداش سنگین

 . بدیم انجام سرگرمی یا بازی یه که کردیم دادن نظر به شروع و نشستیم گرد هم دور

 !کنیم بازی حقیقت جرعت البرـز

 . دانکبیر میگم من ؛ شده تکراری خیلی نه: کردم اضافه ادامه در و گفتم کشداری عه

 ناخواسته که زدم می چرخ اینترنت تو داشتم پیش وقت چند چیه؟ گونه بچه های بازی این -کیارش
 نظرتون. گرفتم یاد هایی چیز یه و خوندم هم من دادن، می روح احضار آموزش. رفتم سایت یه توی
 کنیم؟ امتحانش چیه

 :گفتم بلندی نسبتا صدای یه با و افتاد دلم توی عجیبی هیجان

 !موافقم من ـ
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 همزمان خوندن، هم های چشم از رو هم دل حرف که این از بعد و کردن نگاه هم به کیمیا و الناز
 !ترسیم می ما: گفتن

 .. خرافاته همش ها این افته نمی هم اتفاقی هیچ تازه. هستیم ما! که نداره ترس -کیان

 : گفت جانب به حق کیارش

 . نیست هم هیچ ـ

 با. رفتن آشپزخونه توی شدن پا و کرد بودن شده جیک تو جیک هم با حسابی که البرز به اشاره یه
 با و کند تلفن دفتر از برگه یه کیارش ؛ اومدن بیرون شمع و لیوان نعلبکی، مثل وسیله سری یک

 وسطمون رو ها وسیله و نشستن قبلیشون جای سر. آورد خودش با برداشت، کنارش خودکار
 . گذاشتن

 مطلق تاریکی توی جا همه که همین. کرد خاموش هارو چراغ ی همه و پاشد دیگه بار یک کیارش
 شروع بذارید دیگه اید جنبه بی)بود گرفته رو همه خوف. رفت هوا الناز جیغ تک صدای رفت، فرو
 (افتین بی پس بعد بشه

 :گفتم پچ پچ مثل صدایی یه با. کشید بیرون فندک یه و گشت جیباش تو یکم کیارش

 شدی؟ سیگاری کنه؟ می کار چی تو جیب تو فندک ـ

 :گفت من از تر آروم 

 !ها نمیان بپره تمرکزم ویری هیری این توی کیانا ببند ـ

 .کردم بلند تسلیم دست که شد بلند من علیه ها اعتراض صدای

 هم به خیلی چون رو دیگه هم صورت تونستیم می فقط شمع نور با و کرد روشن رو شمع زد، فندک
 .ببینیم بودیم، نشسته نزدیک

 ی نوشته سری یک برداشت، رو خودکار. ریخت آب توش بتری از و گذاشت لیوان زیر رو نعلبکی
 آب وقتی که داد قرار لیوان باالی جوری رو شمع. انداخت لیوان داخل و نوشت کاغذ توی نامفهوم

 .داد می صدا تسی شدن سرد اثر در و چکید می لیوان تو هاش قطره شد، می

 !نمیاد بترسید ها بچه:کرد تاکید کیارش
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 !خدا جز به ترسم، نمی چیز هیچ از که  من -کیان

 روش مامان که گلی گلدون و کرد خوردن تکون شدت به شروع پردش بود، باز که هال ی پنجره
 .شکست افتاد، بود گذاشته

 . حسین امام یا -کیان

 جیغ تونستم نمی زیاد شوک از من، ولی کشید خفه جیغ یه و گرفت دهنش جلوی رو  دستش الناز
 .بزنم

 کیانی همون! کیان بله. آمد در هم کیان و من جیغ صدای که داد بدی خیلی صدای باال اتاق در یهو
 !"ترسم نمی خدا جز به کس هیچ و چیز هیچ از من: "گفت می که

 .پرید هممون روی و رنگ اومد، می پایین هارو پله داشت تر تمام چه هر سرعت با یکی انگار

  

 ! الله بسم الله، بسم! خدا خود یا:زد داد بود، نشسته پله راه روی به رو درست که کیان

 چیزی اون! ترسه نمی چیز هیچ از گفت کنم فکر. کرد می فوت و خوند می لب زیر چیزی یه مدام
 که داشتم رو جرعتش نه و خواست می دلم نه. رسید پایین به باالخره دویید، می ها پله توی که

 و جیغ صدای و همانا برگشتنم! هاش کنجکاوی و انسانه اما کنم، نگاه رو سرم پشت و برگردم بخوام
 با بود دیوار گچ مثل درست سفید سفید صورتش که بلند قد و پر تو جسم یه همانا؛ رفتن، باال دادم
 . بود تنش هم ربدوشام یه و افتاده خون توش که درشت های چشم

 تا زد می جیغ ما از بدتر روحه هی و( ها بودن بدتر ما از ها پسر ما، گم می) زدیم می جیغ ما هی
 . کرد روشن رو ها چراغ و دوید پیریزها کلید طرف به روحه که این

 !دیدید؟ جن مگه زنید؟ می جیغ هی شده چی ـ

 من کنم فکر. نداشتن بهتری روز و حال هم بقیه و کرد می پته تته فقط بود، گرفته زبونش که کیان
 خدا ی بنده این فهمیدم و اومدم خودم به زد روحه که جیغی اولین با چون بودم بهتر همشون از

 باز ولی! بره پوستش های لک تا گذاشته ماسک رو صورتش که خودمه پنبه نی نی نیست، روح اصال
 . کردم می همراهیشون هم من و زدن می جیغ ها این هی بودتم، گرفته جو هم
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 از هام دست. کردیم جان نوش و گرفته دستمون قند آب لیوان یه نفری شد، تر آروم اوضاع که یکم
 ذوق با و شد معلوم عقلش دندون تا که زد کشیده لبخند یه کیارش. لرزید می زیاد استرس
 کردم؟ احضار براتون خوشگلی روح چه کردید حال:گفت

 دمپایی بشه، عمل وارد کسی که این از قبل شست می رو صورتش داشت آشپزخونه توی که مامان
 . خورد سرش توی صاف که کرد پرت کیارش طرف به و درآورد رو فرشیش رو

 !نیلو خاله دستت قربون گیری، نشونه مرسی -الناز

 .کرد می اوخ و آخ الکی هی و کرده چپ زمین روی بارکش خر مثل کیارش

 کرد پایید، می رو کیارش خصومت با و بود شده پهن مبل روی که کیان به آمیزی شیطنت نگاه البرز
 :گفت خنده با و

 می چیزی روحی جنی، از وقت یه اگه اومد، بند زبونت ترسیدی می خدا از فقط خوبه حاال کیان-
 کردی؟ می چیکار ترسیدی

 بهت خدا کیارش: غرید شدش کلید های دندون بین از و داد فشار هم به محکم رو هاش لب کیان
 !کنی حظ که بیارم سرت بالیی کنه،چنان رحم

 ترتیب به رو جاهامون هم سر آخر آوردیم، در رو کیان حرص و زدیم دیگه هم ی کله و سر توی کلی
 سرمون باالی قرآن یه ؛ موند ما پیش و نرفت باال دیگه ترس از هم مامان و انداختیم هال توی

 . خوابیدیم و گذاشتیم

  

 خیابون توی مشخص مقصد تعیین بدون و زدیم بیرون خونه از هم اتفاق به کذایی شب اون فردای
 غذا معروف، دریایی غذای رستوران یه بریم اول که شد این بر تصمیم آخر تا چرخیدیم قدر اون ها

 .بریم شهربازی عصر زمان برای هم بعد و بخوریم

 همه برای البرز و نکرد اعتنایی کسی میشه چندشم ها این و خرچنگ این شکل از که گفتم چقدر هر
 اولین گذاشتن با خدمت پیش. داد سفارش دیگه جونور جکو چهارتا و خرچنگ میگو، البستر،
 .زدم ای خفه عق من کرد، معرفیش البستر ولع با کیان که غذا بشقاب
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 پوست تا کرد سعی بود نشسته راستم سمت در که البرز رفتن، ها خدمت پیش که این از بعد
 احساس که زدم عق طوری و گرفتم رو دهنم جلوی رو دستم که کنه جدا برام رو البستر سخت
 .بشه کنده جاش از خواد می معدم کردم

 ...میارم باال دارم ـ

 زیر از رو الناز گوچی مارک کیف سرعت به نبود، من از بهتر حالش و بود کرده هول که کیارش
 (. آوردم باال) زدم برگردون توش من بالفاصله که گرفتتش من جلوی و کرد بازش رفت، کش دستش

 البرز و زد جیغ کیارش سر چقدر کیفش بخاطر الناز که گم نمی اتفاق اون از بعد های ثانیه از
 .کنه کنترل رو خندش تونست نمی و بود من حال نگران چقدر

 میمون چی هر گفت که اونی دهن من نظر از خوردن؟ می مگه هارو قورباغه خرچنگ اون والله
 برای تومن پونصد به نزدیک البرز چون گرفت، قیراط شونصد یاقوت باید رو بیشتر اداش تر زشت
 .نیاورد هم ابرو به خم و شد پیاده نخورده غذاهای اون

 با که اتفاقاتی تموم بلکه ظهر ناهار تنها نه که گذشت خوش بهمون قدر اون شب تا که بگم کوتاه
 دوباره کردیم، می رو فکرش که آنچه از تر جنازه شب. کردم فراموش هم رو بود افتاده برام رادمان

 ..برسونن دانشگاه تا هم رو من گردن می بر وقتی صبح شد قرار و برگشتیم ما ی خونه به

*** 

 رسه می عاشق گرد شب یه:رفت مخم توی آهنگ بلند صدای که دیدم می رنگی های خواب داشتم
 ...دور راه از

 !بشه جنازه راه تو نرسه، الهی ای ـ

 !کنید خفش:زدم داد

 حرص با. داد می جر رو گلوش بیشتر خواننده انگار دادم، می فشار سرم روی رو پتو بیشتر چی هر
 .نشستم جام توی و زدم کنار رو پتو

 هم برای و رقصیدن می جمیله مثل ها مرده ذلیل و بودن گرفته پارتی گودبای هم با کیمیا و کیان
 .اومدن می عشوه
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 !مادرا پدر فاقد ای ـ

 :گفت خنده با کیمیا. کردم پرت طرفشون به و برداشتم رو متکا

 !کنه شروع انرژی با باید رو کاریش ی هفته روز اولین آدم ـ

 :زد داد زیر همون از بود، گذاشته سرش روی رو متکاش که کیارش

 !ببرن هم با کاری ی هفته و کار با رو تو شور مُرده ـ

 :گفت که اومد آشپزخونه از مامان خندون صدای

 !شده دیرتون خیلی که پاشید ها بچه ـ

 دست طرف به کیمیا و کیارش من، تایی سه افراد، کثرت و وقت بود کم علت به پاشدیم، هممون
 خمیر و مسواک برداشتم،کیمیا رو برس من. شدیم داخل هم با کردیم باز رو در دویدیم، شویی
 .ریش خمیر هم کیارش و دندون

 . اومد نمی در و کرد گیر توش برسم بدتر که کنم شونشون بود،اومدم خورده گره موهام

 رو هم هی! شد نمی پخش صورتش توی و بود شده سفت هم کیارش ریش خمیر چرا دونم نمی
 .باشیم داشته بهتری دید آینه توی که دادیم می هول

 کیارش منو وسط اومد. مالید مسواک به بود، شده آب گرما از کنم فکر که رو دندون خمیر کیمیا
 .زد بلندی  عق کرد، کف دهنش که همین کرد، زدن مسواک به شروع و وایساد

 

 مثل دهنت که بمالی مسواک روی دندون خمیر قدر ا ون مجبوری خب! چندش عه:گفتم معترض
  کنه؟ کف شتر

 هم هاش کف که کف پر دهن با. ریخت می بیرون و کرد می پر آب دهنش توی تند تند کیمیا
 :نداشت،گفت تمومی

 ...عووقق!ریشه خمیر این ـ

 !شه نمی پخش صورتم توی ریشم خمیر چرا میگم هی: کنان خنده کیارش



 
 
 

 
 184 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 اکاربر نودهشتیفاطمه عیسی زاده ــــــ خانم وروجک سرکار  

 ریش خمیر های مارک بودن یکی علت به شد، منفجر خنده از و کرد دندون خمیر مارک به نگاه یه
 .بودن کرده اشتباه دندون خمیر و

 . خوردیم رو بود کرده آماده مامان که مفصلی صبحونه هم دور و رفتیم آشپزخونه به هم با

 !ندارم مقنعه من خب:گفتم پرو پرو من که بودیم رفته اتاق به دخترها با صبحونه از بعد

  کوش؟ کردی سر رو مقنعم که پیش ی دفعه! کردی غلط -کیمیا

 بیرون لباس آوار خلوارها زیر از رو چروک ی مقنعه باالخره تا کردم رو و زیر رو کمد دفعه ده 
 :گفتم دستوری و کردم پرتش کیمیا صورت توی کشیدم،

 !کن اتوش ـ

 پوشید می رو بود شده دوخته دوزکی کفش پشتش که مدرسش نمک با روپوش که حالی در کیمیا
 !بود سیاه بابات نوکر:گفت حرص با

 کار االن! نکنید شروع خدا تورو: گفت کرد، می کاری بتونه داشت و بود نشسته آیینه پشت که الناز
 .کنم می اتوش برات خودم میشه تموم من

 جلوی شدیم، حاضر همه که این از بعد. انداختم باال کیمیا برای رو ابروهام زیادی، دادن پز حس با
 . بافت رو من برای هم کیمیا و بافتم تل مثل رو الناز و کیمیا موهای

 های خداحافظی از بعد. اومدیم پایین و کندیم دل آینه از بالخره که بود امده در ها پسر صدای
 . شدیم ماشین سوار و رفتیم مرسوم،

 که داشت راحتی های صندلی چنان. بودم نشده سوارش هم خواب توی من! بود ماشینی چه اوف
 .شدم سفینه سوار کردم می احساس

 که شدم بیدار خواب از الناز سنگین و سخت های تکون با وقتی و خوابیدم کله یه دانشگاه خود تا
 .کرد می نگاهم منتظر و بود برگشته کرده، پارک دانشگاه ورودی در روی به رو درست البرز

 چیزی با ولی شدم، پیاده ماشین از جون بی خداحافظی یه با و دادم ام کوفته تن به قوصی و کش
 !..پرید سرم از هم هوش و عقل بلکه خواب تنها نه دیدم روم به رو که
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 و شیک خیلی تیپ که سال میان خانوم یه باالی مدل و کفی ماشین از فشن فوق تیپ یه با رادمان
 رادمان که گرفتیم قرار هم روی به رو طوری ؛ کوبید محکم رو در و شد پیاده داشت، چشمی توی
 اسطیلش شیشه آفتابی عینک و برگردوند ازم رو روش فاصله بال ولی شد، چشم تو چشم باهام هم
 پوش خوش خانوم که برداره ورودی در سمت به رو قدم اولین خواست. گذاشت چشم روی رو

 عقب از تر بلند موهاش جلوی ی تیکه و بود شده کوتاه مصری که اي انباشته موهای ماشین داخل
 :گفت خاصي پرستیژ با و برد گوش پشت به بود،

 ...که بیای توام خوام می گلم پسر کردم دعوت رو همه! نکنیا دیر شب! رادمانم_ 

 :گفت منقبض فکی با و چرخید پا ی پاشنه روی حرص با رادمان

... تره پوش خوش و تر خوشتیپ همه از خودشه، جیب تو دستش دانشجو، ما رادمان بدی پز که_ 
 و تو از من که فهمی نمی چرا بابا بشه؟ درست خواد می کی تو ی بچگانه مزخرف رفتار این! ماهانی

 !رم... ف  .. نَ ... ت  ... مُ  میشه، آویزونم یکی لحظه هر که مسخرت های مهمونی اون

 کردم می نگاهش باز دهن با و بودم ایستاده کرد، می بحث مامانش با داشت رادمان که مدتی تمام
 .رفتن اینا البرز کی نفهمیدم حتی که بودم شده کردنش نگاه مات طوری ؛

 با رادمان که بگه چیزی کرد باز رو بود رادمان دهن و لب شبیه شدیدا که فورمش خوش لب زن،
 :گفت و شد خم سمتش به زد، سقفش بدون ماشین کاپوت روی قدرت تمام

 ...دیگه برو د! ماهانی برو_ 

 و من به باری خصومت نگاه با و شد پیاده ماشین از عصبی و متاثر بود، شده خطاب ماهانی که زن
 ثانیه چند عرض در کرد، بلند ماشین اولین برای رو دستش و رفت خیابون ی دیگه سمت به رادمان
 !شد محو افق در و شد ماشین سوار

 :گفت بلند و کرد من به عصبی نگاه یک بعد و روش به رو خالی ماشین به نگاه یه رادمان

  داره؟ نگاه ها؟_ 

 !داره صفا خر دیدن: گفتم خنده با و زدم چشمکی

 .کردم تند پا دانشگاه سمت به و انداختم دوشم پشت دادم، تاب هوا توی رو کیفم
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 و برداشت رو ماشین سویچ و شد خم سرعت به بود ایستاده که جایی همون از که دیدم چشمی زیر
 آصف آقا: گفت و گذاشت نگهبان برای رو کلید رسید که ورودی در جلوی به. افتاد راه من سر پشت
 !بوسه می رو خودت دست

 .بگه نتونست چشم جز چیزی بدبخت آصف داشت که کلفتی پارتیه بخاطر و

 اون و رفتم می راه سریع من هی کردم، تندتر رو هام قدم نرسه بهم بلندش های گام با که این برای
 به تر سریع کی هر که بودیم گذاشته کورس شده تعیین پیش از قرار یه طبق که انگار تر، سریع
 !برندست اون رسید خونه کتاب

 مبدل بلند های گام سه به اون های قدم و دویدن به من های قدم که داشت ادامه کل این جایی تا
 ی نشونه این و دیدم می وضوح به بودم که هم جایی همون از رو کتابخونه چوبی در. بود شده
 عریض و کوتاه های پله از فراوون اشتیاق و خاطر فراغ با! پیروزی ی مژده مثل نشونه یه بود، خوبی

 صورت به ها، پله و هوا بین تمیز و تر پرواز   یه طی و شد حرکتم مانع پا یه که رفتم می باال کتابخونه
 .شد پخش بدنم بند بند توی فرسایی طاقت درد و شدم زمین پهن   درازکش و دمر

 انداخت باال ابرو برام آورد، پایین بینیش ی میانه تا رو عینکش و شد خم کمر تا ايستاد جلوم رادمان
 :گفت و

 !میاد بهت عجیب بودن پادری اما! نه که بودن آدم_ 

 با. شد داخل و رفت باال خونه کتاب های پله از قشنگی ژست با و زد نمایی دندون ی خنده تک
 بلندی داد با شدنش باز و شد بسته محکم هم من های چشم ناخواسته خونه کتاب در شدن بسته
 : شد همراه

 !مرض کثافت  _ 

 .شدم کتابخونه وارد زنان لنگ و کنان جیغ جیغ و کندم زمین از رو خودم سختی به

 !آشغالی تریلی اونم تریلی زیر بری ایشالله! دیالق شتر_ 

 که این محض به بود، گذاشته من صندلی روی رو پاهاش و دارش چرخ صندلی روی بود نشسته
 چرم های دسته که رمانسونش مارک مچی ساعت به متفکر رسیدم پذیرش میز جلوی زنان لنگ

 :گفت و کرد اشاره كه دوختم چشم بود، بسته ست چرم دستبند یه هم پشتش و داشت
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 !داشتی تاخیر ثانیه سه و سی و دقیقه دو زن قلقله کدو_ 

 کف با و آوردم در دهن از رو موزیم طعم آدامس اومد، نمی بر دستم از کاری که خوردن حرص جز
 رو زبونم داشت امکان که جایی تا... کوبیدم بود، گذاشته میز روی که دستش و ساعت روی دستم
 :گفتم آوردم، بیرون براش

 ..بینمت می ریز! موزی مرد_ 

 و بود شده پخش اش صفحه روی موزی آدامس که کرد نگاه ساعتش به نفرت و چندش با رادمان
 تلفن بگه، چیزی که کرد باز دهن تا. بود چسبیده دستش ساعد روی هم آدامس از ای تیکه یک

 برای و برداشتتش من از زودتر اون دارم برش و ببرم رو دستم من که این قبل و خورد زنگ کتابخونه
 .کرد درازی زبون من

 :گفت که رسید می گوش به وضوح به تلفن پشت از طهماسبی داد صدای

 مثل یا! نکنید بدتر هست که اینی از رو اوضاعتون! میشه چک داره دوربین با شما حرکات تمام_ 
 .رسم می دوتا شما خدمت به من یا و برسید کارتون به آدم

 رو سخنش هم قبلی هماهنگی هیچ بدون بود، کرده زدن حرف به شروع ناگهانی که طور همون
 .کرد قطع رو تلفن و کوتاه

 ادا به تهش که کردیم هم نثار ای مسخره و مضحک لبخند و نگاه هم به زیاد شوک از رادمان و من
 .شد ختم آوردن در

 ساعت خواست اول کرد باز دستش از رو ساعت داشت، سراغ خودش توی که دقتی تمام با رادمان
 بی ی حمله ضد یه طی و شد پشیمون انگار اما بندازه، آشغال سطل توی رو قیمتی گرون اون به

 ..افتاد مانتوم روی ساعت و اومد کش آدمسش که چسبوند دماغم به رو صفحش خبر

 . زدم بازوش به بودم گذاشته میز روی که کالسورم با و کشیدم ترس از ای خفه جیغ

 ...بخوری یکی باید زدی یکی! وحشی_ 

 می نگاهمون طلبکار و بود رسیده سر ما دعوای وسط درست که بود دانشجوها از یکی این هم باز و
 که بود کشیده آخ یه شد، می شنیده رادمان از که صدایی تنها و بود شده شروع کاری ساعت. کرد
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 می جیغ دل ته از باهم دستش موهای و ادامس همزمان کندن علت به بار یک ثانیه چند هر
 !کشید

 و بشینم که این از من و بودن مطالعه حال در کله یه همچنان دانشجو تعدادی و بود ظهر دمای دم
 و کرده تاش وسط از برداشتم، آچاری کاغذ. بودم شده کالفه واقعا نکنم کاری هیچ و نگم چیزی هیچ
 !خره نشسته کی هر:نوشتم زد، می چرت حوصلگی بی از که رادمان برای

 با. ایستادم و شدم بلند خودم شد، متوجهش که این محض به و دادم هول سمتش به رو کاغذ
 کامال ای ثانیه چند. ایستاد و شد بلند مهابا بی و خوند رو خطم خوش و درشت ی نوشته چشم
 .نشستیم هامون صندلی روی دوباره و کردیم نگاه هم به خنثی

 کفش که کی هر پای شست تو چنگال: نوشت خوش خط با و شد دست به خودکار رادمان بار این
 !پاشه

 به رو برگه که این از قبل و کردم توجه دستش زیر به دقت تمام با نوشت می که حینی همون در
. کردم خورم ریز بند کتونی های کفش آوردن در به شروع سرعت به و شدم خم بفرسته سمتم
 .آورد در رو هاش کفش پا پاشنه با راحتی بود،به پوشیده مار پوست طرح با کالج که رادمان

 و نکردم ها کفش پوشیدن به اقدام دوباره بود، شده جویای دانشجوی عدد دو برای جذابی سرگرمی
 نشستن اونجا که هایی اون با نره کی هر: نوشتم بزرگ و کشیدم خودم سمت به رو برگه برهنه پا

 !کنه مرتب رو کتابخونه باید شب نکنه روبوسی

 که این از قبل و کردم زرنگی کشید، می طول یکم بپوشیمشون تا و بودیم آورده در که هامون کفش
 به که دختری سمت به کنان لخ لخ و کردم گشادش های کفش توی رو پاهام بیاد خودش به رادمان
 از داریآب ماچ و چرخوندم خودم سمت به رو صورتش دویدم، بود مسئله یه حل درگیر سختی
 صاف رو کمرم و نیاوردم خودم روی به اصال من اما شد، تنیس توپ قد هاش چشم که گرفتم لپش
 . انداختم باال ابرو بود وایستاده میز پشت برهنه پا و بالتکلیف که رادمان برای ؛ کردم

 و آوردم در پام از رو هاش کفش چندش با و نشستم صندلی برگشتم،روی میزم پشت به رق و شق
 :دادیم می انجام چرا و چون بی و نوشتیم می برگه روی ترتیب این به

 ...سرشه مقنعه کی هر -رادمان
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 ...تنشه پیرهن کی هر -

 ...باال بپره دیرتر کی هر -رادمان

 ...نیاره در میمون ادا کی هر- 

 . 

 . 

 . 

 . کنه عر عر کتابخونه تو باید نبوسه منو کی هر -رادمان

 :گفتم بلند و انداختم خندونش های چشم به هم یکی و رادمان مکتوب به متعجب نگاه یه

 !نکبت بگیر، بوس راست دست از کوچیکه سومیت عمه از برو_ 

 بی حرکات دیدن با و تماشا رو ما دارن وقته خیلی که بود مشخص و بودن کتابخونه توی که کسانی
 .رفتن هالکت به رو خنده از سه بشمار کنن، می ضف و غش صدامون

 به و نشستم صندلی روی قهر حالت به و ریختم آشغالی سطل توی و کردم پاره رو برگه حرص با
 :زدم اشاره بقیه

 .برسیم بدبختیمون به ماهم بذارید زندگیتون پی برید پاشید نیستین، بخون درس شماها_ 

 نوشته التین به که( ماهانی) اسم و خورد زنگ بود، اومده من روی به رو تا بازی طی که رادمان تلفن
 .بست نقش روش بود شده

 زنگ اسم دیدن محض به بود، مشهود صورتش توی پیش دقایقی ی خنده ته همچنان که رادمان
 :داد جواب نشدنی انکار خشم با و کشید درهم اخمی خورش

  بله؟ -

 !بده گوش میگم د! حرفم وسط بپر بعد بشه تموم حرفم بذار کن، گوش... دارمـ کار من -

  خواستم؟ پول تو از من میگم خواستم؟ پول تو از من هان؟ کنی می گریه داری چرا االن -

  هان؟ بخری؟ پولت با تونی می رو چیز همه کنی می خیال چرا! کن تمومش بسته، -
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 خواستی تو گذاشتی، کم برام تو! دارم کمبود من میگی راست آره... نیستـ خوشبخت من نه، نه،_ 
 !کردی روانیم تو ؛ شدم روانی من آره! باشم ای عقده من که

    

 توی برد دست شد، خیز نیم جاش توی و کرد قطع رو تلفن جنجالی ی مکالمه دقیقه چند از بعد
 جلو یکم دستم ناخواسته گذاشت، لبش دوتا بین تا ؛ کشید بیرون سیگار نخ یه و شلوارش جیب
 :گفتم و کردم کنترلش هوا ولیتوی رفت

 ...ممنو سیگار_ 

 :گفت کرد، نثارم رو بارش خصومت نگاه و برگشت

  مردمی؟ فضول تو_ 

 :گفتم حرص با و انداختم باال ای شونه

 !دراد جونت تا بکش قدر اون_ 

 باالخره. بزنیم حرف باهم بالغ و عاقل آدم دوتا مثل تونستیم نمی هم دقیقه پنج ما جمع سر کال
 .پریدیم می هم به و کرد می گل یکیمون" مانع روی از پرش" حس

 کجایی؟: نوشتم علی برای که بود کاری وقت آخرهای حوش و حول

 !دانشگاهم در جلوی من. خانوم کیانا سالم: داد جواب ثانیه چند از بعد که

  پیاده؟ یا سواره: کردم تایپ سرعت به

 !رسونمتون می بیارید تشریف ؛ نیست پرسیدن به الزم پامه، زیر ماشین: علی

 و کشیدم کنار رو موبایلم دید، می رو گوشیم ی صفحه و بود کرده دراز رو سرش زرافه مثل رادمان
 : گفتم شاکی

 !جهنم بردن فضولو مردمی؟ فضول -

 :گفت و انداخت باال ای شونه

  میزنی؟ چی تو -
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 دست با تا کردم می جا دست یه توی رو وسایلم ی همه سختی به و شدم می بلند که حالی در
 :گفتم بدم، رو علی جواب دیگم

  بزنیم؟ داری چی -

 خدا بنده اون تا برسم علی به زودتر که شدم خارج کتابخونه از و گرفتم رو راهم خداحافظی بدون
 که علی ماشین دیدن محض به و برداشتم بلند های گام دانشگاه ورودی تا. نشه معطل زیاد هم
 دویدم ماشینش سمت به دو حالت با و دادم تکون دست براش بود، کرده پارک خیابون دست اون
 سرعت به و پرید علی رنگ! زد ترمز روی جلوتر کمی و شد رد جلوم از نور سرعت مثل چیزی یه که
 نفس میرم سمتش به دارم همچنان و سالمم من که صحنه این دیدن با اما شد، پیاده ماشین از

 .کشید موهاش به دستی و داد بیرون یکجا رو اش شده حبس

 ادامه زیادی مسافت یه تا کشیدن این و شدم کشیده پشت از که برسم علی به بود مونده قدم چند
 و گرفته رو کولیم پشت کوچیک دستگیره دست یه با رادمان که دیدم و برگشتم سختی به. داشت

 .داد می فشارش محکم و داشته نگه رو ماشینش سوئیچ اش دیگه دست با و کشه می

 خودت دنبال جوری این باباتو گوسفندهای برو! کن ولم... ایی وحشی؟ چته! هوش:زدم جیغ
 !بکشون

 آرنجم با دفعه سه دو بردارم قدم عقبکی بودم مجبور و شدم می کشیده عقب عقب که طور همون
 .کرد نمی درنگ و بود مسمم کارش انجام برای همچنان ولی اومد در آخش که زدم پهلوش به

 :گفت بشنوم من که طوری آروم رادمان که دویید ما سمت به علی

 !میای من با بگو -

 :کنم،گفتم پیدا خالصی نیرومندش های دست شر از که کردم می تقال همچنان که حالی در

 ...بگم باید چرا-

  بریش؟ می داری کجا چرا؟ کردی رم ه ر -علی

 و کینه با و بودن وایستاده داشتن، نظر رادمان و علی روی که هم دختر های کالسی هم از چندتا
 .کردن می نگاه بهمون حسادت
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 بگو ؛ بخوره کتک الکی پسرت دوست نذار پس!:کنم می بکنم، کاری یه بخوام که دونی می -رادامان
 !بره که

 راه تند تند ازش جلوتر بودم مجبور بار این که جوری انداخت، خودش جلوی و کشوندم دست با
 می متمایل جلو به حدودی تا که زد می بهم سختی تلنگر شد، می کم سرعتم یکم اگه چون.. برم

 . افتادم می زمین به صورت با داشت می بر کیفم از رو دستش اگه و شدم

 هر. بست رو در و توش کرد پرتم و کرد باز رو کفیش ماشین در برسه، ما به علی که این از قبل
 !شد نمی باز تو از ماشین در کردم می که کاری

 :گفت و گرفت رو اش یقه برگشت، بود رسیده ما به که علی سمت به رادمان

 !ببرمش خودم کشه می عشقم کنه می کار وقت دیر تا من با داری؟ حرفی -

 ام نداشته آبروی این از بیشتر که این برای و کردم هول گرفت رو رادمان ی یقه هم علی دیدم تا
 :گفتم داد با و زدم شیشه به نره بقیه پیش

 !میرم رادمان با من شه نمی طوری! کن ولش گفتم علی. خونتون برو تو روانیه، این کن ولش علی -

 ی خنده تک با رادمان ؛ کرد گرد عقب یکم و کرد ول رو رادمان ی یقه من، ممتد های جیغ با علی
 :گفت همیشگیش دار صدا

 سگ به شود گنده دهم، کس نه خورم، خود نه 》:که آدمیم من ولی! ها توعه مثل نکبتی یه اونم -
 !بشه باز آبکش جانماز توی ماشین به پاش ذارمنمی ولی برمش می خودم 《!دهم

 ماشین های شیشه پشت از من ی شده مچاله ی قیافه دیدن با که بپره بهش دوباره خواست علی
 یقه رادمان. کرد حرکت خودش ماشین سمت به و گفت لب زیر" اکبری الله" شد، خیال بی رادمان

 بلوار کنار که دخترهایی به رو خنده با و کرد میزون رو بود تنش فیت که دوختش خوش پیراهن ی
 :گفت:بودن، وایستاده تماشا به

 !برسونمتون بابا جون   -

 :گفت سرعت به و انداخت گل هاش لپ دختره

  نشه؟ زحمت -
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 :شد،گفت می ماشینش سوار راننده سمت از که حالی در رادمان

 میشم خدمتتون در عبدالعظیم شاه تا میارم اتوبوس دیگه ی دفعه ؛ نیس جا هم بخوای متاسفانه -
 !مادر

 داشت جا تا و گذاشت گاز پدال روی رو پاش ببینه، رو عالف دختر العمل عکس نایستاد وای
 جیغ یکباره به بیارم، طاقت تونم نمی دیدم که وقتی نهایت در و کردم خوری خود یکم. داد فشارش

 :زدم

 !بدی خیلی -

 شدت از که این از. شدم خیره بهش شدم، درشت های چشم با و دادم فشار هم روی رو هام لب
 .بود بیزار خودم از ببندم، نافش به که کردم نمی پیدا ذهنم توی بدی فحش شوک،

 هاش لب که وگرنه بخندن بودن بلد هاش چشم فقط انگار حسی هر از عاری و خنثی کرد، نگاهم
 سیگار. بدن نشون خودی سازن می که قشنگی انهنای با و کننده خم کمر که اومد می سختشون

 :گفت سردی صدای با و کرد روشن

  میاد؟ تو ی خونه در جلو قبضش مگه! بد من آقا-

 عصبی و زدم جیغ حرص و درد از گرفت، درد خودم دست که زدم ماشینش داشپورت روی مشت با
 :گفتم

 شدی الت من واسه حاال! بزنی تونی نمی و خونشون در زنگ تو که زدم رو کسایی خودم من ببین -
  کنی؟ می تهدیدم و

 :گفت مرموز و کرد بهم گذری نگاه یه هم باز

 که کنم می پیشنهاد بهت ولی بکنی تونی نمی هم کاری هیچ و منی ماشین سوار که فعال! بروسلی -
 ..کردم ولت بیابونی توی بردم و بردی سر رو حوصلم مثال دیدی یهو! نزنی غر زیاد

 !کشتم رو هاش گرگ خودم میگی تو که رو بیابونی ؛ بابا کن فرار_ 

 جدیت با و برگشت. زد کنار رو ماشین بدزدنم، خواستن می شب اون که تاریکی خیابون همون توی
 .شد تر نزدیک و نزدیک بهم و شد خیز نیم جاش توی کرد، نگاه متعجبم های چشم به
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 االن ماشین کف کردم می حس که جوری فشردم، ماشین کفی به تمام قدرت با رو پاهام کف
 خرتره تو از رادمان این خر کیانای آخه بگه بهم نبود یکی. رسه می زمین به پاهام و میشه سوراخ
 دیگه بگو نه بخوری؟ گوهی چه خوای می بیرون کنه پرتت ماشین از و کنه باز رو ماشین در اگه االن
  کنی؟ چیکار خوای می

 دستش بلکه کرد نمی دراز در ی گیره دست سمت به رو دستش دیدم می من که رادمانی اما
 تهی قالب حسابی. چسبوندم صندلی به رو خودم بیشتر.. شد می نزدیک ای دیگه جای به داشت
 وقتی هر از و بود گرفته قرار صورتم روی به رو درست حاال که هاش چشم به استرس با بودم، کرده
 . کردم نگاه بود تر روشن

 توی بزنم توان تمام با تا کردم لمس رو بود دستم کنار درست که فرمون قفل ناگهانی حرکت یه طی
 :پرید بیرون حدقه از هام چشم کرد رادمان که کاری با اما بشه، املت تا سرش

 که ببندمش خودم گفتم بستت؟ زبون لب اون جون به افتادی و بستی رو چشمات چرا حاال -رادمان
 !نذاری من سر هم بستن کمربند یه منت دوما و نکنی خراب رو ماشینم اوال

 همین کردی می در قمپز همه این که کیانا کنن خرت سر بر خاک. نشست جاش سر و برگشت
  بكنه؟ خواست كار هر مثال تا وایستادی بر بُرو منحرف، بدبخت بود؟

 بیاد دیگه یکم بودم منتظر فقط نخیرم: دادم جواب خودم به تخسی حالت با و خوردم تکون جام تو
 !بکوبم سرش توی فرمون قفل با تا جلو

 !کیانا -رادمان

 نگه دماغم نزدیک عمد از و آماده که رو انگشتش چرخیدم، سمتش به سرعت با و پریدم فکر از
 .پیچید استخونش توی بدی درد و خورد دماغم به محکم بود، داشت

 !پرنده خر:گفتن با و شدم خیره بهش بود، شده جمع هام چشم توی که اشکی و درد با

 و پایین انداختم کلمو ماشینش جلوی الستیک به محکم لگد یه زدن از بعد شدم، پیاده ماشینش از
 .بشم رد ازش تا رفتم خیابون عرض توی وار یابو

 بوق کلی از بعد اول ماشین که کشیدم می رو رادمان قتل ی نقشه سرم توی داشتم و بودم عصبی
 گفتن، ناسزا به کرد شروع و آورد بیرون شیشه از رو کلش و داشت نگه من از تر قبل کمی ترمز و
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 تراکتور مثل که بودم مسر همچنان و نشدم متوجهش که بودم ای دیگه دنیای یه توی من انگار اما
 و آدم ایل یه وسط رو رادمان بود قرار که باشم بعدی روز فکر به و بشم رد خیابون از طوری

 .کنم ضایع همکالسی

 به داشت اسایی برق سرعت با ماشینی که برسم خیابون طرف اون به که بود نمونده بیشتر قدم چند
 مالقات خدارو بخوام که این تا چیزی که دیدم اومدم، خودم به من تا. زد باال نور و اومد می سمتم
 .. نمونده کنم

 ... شنیدم رو رادمان خدای یا سرش پشت و ماشین در صدای

  

 تا که سریع و بلند جهش یک طی و زد چشمک بهم بلوار کشی جدول آن یک ها نفس وا اون توی
 حامل که ماشینی نکشید ثانیه به. دادم نجات شدن کتلت از رو خودم نداشتم، سراغ خودم از حاال
 .خورد صورتم به بادش و کرد عبور آوری سرسام سرعت با بود من معلق عجل

 به زده شوک و گذاشت سرش روی بر رو دستش دو که افتاد رادمان به خندانم اما مضطرب نگاه
 ماشین کاپوت روی تعادل حفظ برای و کشیده پاهاش گیر هم شاید! نه بود، داده تکیه ماشینش

 ..بود افتاده

 جا یکم حالم من و کردن عبور خیابون از زیاد سرعت با هم ماشین تعدادی که ثانیه چند از بعد
 :گفتم داد با و شدم خم اومد،

 !دیالق نمیمیرم نخورم رو تو حلوای تا من شدی؟ راحت و مردم کردی فکر چیه -

 و صحیح قامت به نگاهش که همین. ایستاد و شد بلند متعجب افتادن، سرش روی از هاش دست
 :گفتم و آوردم در براش فیهاخالدون تا رو زبونم افتاد، من سالم

 !کن نوش ضربتی ضربتی، زدی -

 و داشت برم هول که برداشت خیز کردنم دنبال قصد به باشه شده روشن موتورش تازه که انگار
 این دیدن از رادمان و برسم رو پیاده به بتونم تا شدم طرفه دو خیابون عرض وارد دقت بی دوباره
 :زد هوار صحنه

 ...خیابـ از چجوری نداده یادت مامانت! بپا هارو ماشین! یواش یابو هویی.. هو -
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 ایستاده که طور همون نرسید، بهم دارش خش و بم صدای دیگه که بودم شده دور ازش قدر اون
 .داشت نگه پام جلوی که شدم ای تاکسی سوار و آوردم در ادا براش کرد می نگاهم خیره خیره و بود

 بار اولین برای انداختم، در به رو کلید و رسوندم خونه در جلوی به رو خودم بود کندنی جون هر به
 .بودم نذاشته جا ام دیگه های کیف توی رو کلیدم

 .پریدم جا از(همسایه زن)مارپل خانم صدای با که بچرخونم در توی رو کلید اومدم

  بودی؟ کجا شب وقت این تا مادر -مارپل

 : گفتم و کشیدم عمیق نفس یه چرخوندم، کاسه توی رو هام چشم

 !دانشگاه -

 :گفت و زد صورتش روی یهو

 حاال! کشید؟ هم زایشگاه به کارت که کردی ازدواج کی مادر کردی؟ می چیکار زایشگاه مادر! ا وا -
 کردن؟ تردت نیومدن، خانوادت چون کجاست؟ ات بچه تنهایی؟ چرا

 سرم پشت و شدم داخل کردم، باز رو در شدم پرچونگیش بیخیال. ندارم رو یکی تو ی حوصله هوف
 .کوبیدم بهم رو در

 سر همون از رو مانتوم های دکمه. خوبه خیلی کرد، نمی درست برام دیگه دردسر یه دوباره حاال
 .آوردم در جا همون هم رو ام مقنعه و کردم باز حیاط

  بودم؟ جوری این من فقط یا کردید می باز کوچه توی رو هاتون کفش بند من مثل هم شما

 وقت االن حد؟ چه تا بیاری بد آخه! خدایا: زدم غر و انداختم در جلوی های کفش به نگاه یه
  اومدنه؟ مهمون

 پایین رو سرم اومدن بیرون از بعد بالفاصله زدم، صورتم سرو به آبی یه و رفتم حیاط دستشویی تو 
 .کردم باز رو ورودی در و انداختم

 چه با اصال ها این! نباشه تنشون به سر بودم حاضر که بودن کسایی ولی داشتم رو اینا الناز انتظار
 مقایسه ما با رو خودشون که بودن تنگ چشم و بدبخت قدر اون کردن؟ می آمد و رفت ما با رویی
 !کردن می
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 :گفت و کرد هم توی رو هاش اخم دید، رو من همه از زودتر عمو زن

 نیست؟ اومدن خونه وقت االن کنی نمی فکر کیانا -

 رو ریلکس خیلی و دادم تکون کردن، می نگاهم که هاش بچه و عمو برای سالم ی نشونه به رو سرم
 :گفتم عمو زن به

 نکنه رد رو دوازده تا جون مهوش نبود حواسم( کردم اشاره دخترش به باچشم)گید می درست شما -
 !میشه تموم موقع این من کاری ساعت حال هر به! نیست بیا خونه

 هم مامان. کردن می ذوق جوری اون که بودن برده سازی تیتاب ی کارخونه انگار رو کیمیا و کیارش
 خونه از رو ها بتوپه،مهمون بهم االن اگه که دونست می خودش ؛ شد می سفید و سرخ مدام که

 !کنم می بیرون

 ها پله روی از رو کیارش موزیه صدای ولی کنم عوض رو هام لباس و برم زودتر تا گفتم ببخشید یه
 :گفت که شنیدم  هم

 سر گن می بهش خونتون میاد مامان وقت هر که کنی می کار کجا شما راستی جان مهوش_ 
 کاری؟

 .خوابیدم جوری همون و پوشیدم دوز مامان پیژامه یه زیاد خستگی از و شدم اتاقم وارد

 الی و شدم بیدار کرد، می صدا خفه تن یه با رو اسمم تند تند هی که کیمیا شدید های تکون با
 .کردم باز رو هام پلک

 .نشستم جام توی و پاشدم موندم خواب که این احساس با لحظه یه

 نکردی؟ صدام زودتر چرا موندم؟ خواب دوباره وای -

 و طرف این فقط زیاد استرس و هول از من ولی بگه بهم رو چیزی یه که کرد می سعی هی کیمیا
 .کنم پیدا رو هام لباس تا دوییدم می طرف اون

 می کردم، سر هم رو ام پوشیدم،مقنعه و کردم پیدا در پشت جالباسیه رو از مانتو یه سر آخر
 :گفت خنده با و پرید حرفم بین که کنم خدافظی کیمیا از خواستم

 !شبه نصفه یک ساعت من؟ خواهر کجا -کیمیا
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 :گفت بعد و کرد اشاره پاهام به ؛ شد منفجر خنده از باره یک به و

 !قشنگی تیپ چه -

 هی بود، گرفته خندم هم خودم بود، تنم دوز مامان ی پیژامه هنوز که انداختم پاهام به نگاه یه
 خفه که گفتم می و پریدم می حرفش توی مدام من و نموندم خواب که بگه خواست می کیمیا
 .بشه

 چقدر هوا.. میگم: گفتم و بود آویزون بهش گلداری ی پرده که کردم اتاق ی پنجره به نگاه یه
 !تاریکه

 روش و دوییدم کردم، پرت سرش روی و کندم رو بیرونم های لباس نمیاد بند کیمیا ی خنده دیدم
 .دادم می قلقلکش تند تند ؛ پریدم

 !ها ریزه می جیشم االن...نی...روا نکن ایی... نکن خدا تورو...کیانا...کیا -کیمیا

 حاال؟ کردی بیدارم چی واسه گنده، خرس ببینم پاشو_ 

 خنده دوباره که نکشید ثانیه به ولی زد هوا رو بشکن یه شده چی باشه اومده یادش تازه که انگار
 .برید رو امونش

  بکشم؟ بیرون دهنت تو از خودم یا گی می! روانی دیگه کن بس اه_ 

  نیومدی؟ شام برای چرا -کیمیا

 .نکردین بیدارم که بهتر ؛ بودم خواب که دیدی باهوش -

 .کشید دراز من به رو و کرد پهن کنارم آورد رو جاش هم کیمیا و کشیدم دراز جام توی 

 .. بخوریمش باهم شکالتیا، اون از خریدم، کیک مدرسه از بیار، شیر لیوان تا دو برو پاشو -کیمیا

 .کنید کمک نوا بی منه به: کرد می التماسم داشت دلم

 ؛ آوردم اتاق به خودم با و کردم پر شیر لیوان دوتا و رفتم سه بشمار

 که بودم  مطمئن کرده؟ بیدارم چی واسه پرسیدم ازش. خوردیمش باهم و کرد باز بینمون رو کیک
 !نداشت آزاری مردم به عادت وگرنه بود، مهمی ی مسئله
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 .کرد جمع دستش با هارو کیک خورده و داد هولم کنار به جام از

 آشپزخونه بذارم هارو لیوان برم. خوری می ها بچه مثل هنوز! ها تری بزرگ من از خوبه حاال -کیمیا
 ...میگم واست میام االن

 فضولی از داشتم کرد؟ بیدار خواب از شب نصف رو من کیمیا که بوده مهمی خبر چه یعنی
 .اومد خودش که کیمیا دنبال برم تا زدم کنار رو پتو میمردم،

  دادی؟ طولش قدر اون که قندهار صفر رفتی پس -

  هست؟ بالت دست تو پول چقدر تو کیانا:گفت کشید، دراز جاش توی و اومد 

 های دست با خودم شده، محروم ازش ماه اول که باشه جیبیش تو پول مهمش موضوع اگه هوف
 .کشمش می خودم

 بچاپی؟ پول ازم که کردی بلند منو شبی نصف کیمیا -

 !گم می لباس واسه خودم، جون به نه -کیمیا

  شده؟ خبر چه یعنی چی؟ برای لباس لباس؟

 کیمیا سمت نور سرعت به کردن رشد سرم تو قارچ مثل که هایی سوال با بودم، خیره سقف به
 .برگشتم

 انجام رو  شام کارهای آشپزخونه بودیم رفته مامان با. برات میگم نکش، رو خودت حاال خب -کیمیا
 بچه. فروخت می فخر هی.. که شناسیش می و بود نشسته اپن ور این هم عمو زن دادیم، می

 پریدن همشون نجنبونه، دست پسرت و دارن خواه خاطر صدتا که میزد مامان سر توی رو هاش
 ...ها پرت و چرت این از که خالصه... و

 :گفت مامان به جدی خیلی

 .ذاره نمی پیش پا واسش کس هیچ دخترت گند اخالق این با که برات بمیرم-

 !گن می راست" نداره صدا خدا چوب" گن می ببینی، نبودی کیانا وای

 .شد کچل یهویی مثال یا پایین شد پرت اپن باالی از که بگه داشتم انتظار



 
 
 

 
 200 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 اکاربر نودهشتیفاطمه عیسی زاده ــــــ خانم وروجک سرکار  

 :پرسید یهویی بود شده ساکت که کیمیا

  کیه؟ طهماسبی -

 مگه؟ چطور: گفتم و نشستم پاشدم کردن، وصل بهم فاز سه برق

 هست؟ هم پالن بدون هیچی، نداره دم کال خرت یا ایناست؟ خرمایه و خوشگل -کیمیا

 چی این اصال! بابا نه! رادمان؟ بود؟ طهماسبی کدوم منظورش! آوردم نمی در سر زدنش حرف از 
  رفت؟ می در زیرش از هی که بگه خواست می

 .کردم نگاهش بزرگ سوال عالمت یه با یهویی دوباره

 ..میگم االن! نخور منو خدا تورو حاال خب -کیمیا

 :گفت و گذاشت روش رو آرنجش کرد، تا رو متکاش

 پاره تیکه تعارف کلی از بعد خورد، زنگ تلفن که بودیم عمو زن با بحث دار و گیر تو دیگه آره  ـ
 .بارید می تعجب چهرش از و برداشت رو گوشی عمو زن کردن،

 ! نکن هم مهین شهین و بگو رو کالم ختم دادنت، توضیح این با بگیری حناق اه ـ

 :گفت تند تند بعد و کشید عمیق نفس یه

 ...زد زنگ طهماسبی رادمان اسم به یکی: کالم ختم آقا ـ

 :زدم داد کنون سرفه و زده شگفت شدم، می خفه داشتم گلوم، تو جست دهن آب

  رادمان؟ ـ

 .گرفت رو دهنم جلوی و پرید نشن بیدار بقیه که این برای کیمیا

 ! نه یا رسیدی خونه ببینه خواست می گفت میزنی؟ داد چرا خبرته؟ چه! آره -کیمیا

 .برداشتم دهنم جلوی از و گرفتم گاز رو کیمیا دست بودم، آورده کم نفس

  بود؟ آورده کجا از رو خونه شماره اون اصال! نکن من با رو کار این میگی؟ چی ـ

 پرسید، رو حالت هم بعد و گذاشتی جا ماشینش توی رو گوشیت گفت اول باهوش خانوم -کیمیا
  نه؟ یا رسیده خونه گفت
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 ! کی؟ گذاشتم؟ جا رو گوشیم

 داده خبر بهت گفته خورده، می زنگ که بس کرده می خودکشی داشته گوشیت گفت هان؟ -کیمیا
 !باشه

 توی آتو کلی داشتم گوشی اون توی من که عکسی همه اون با حاال شد، خورد حواسیم بی از اعصابم
 هم محلمون گنجشک پی پی اولین از حتی و بودم خبرنگاری خودم برای آخه ؛ بود اومده دستش
 .بودم گرفته عکس

 باز رو در داشتم. وخیفه چقدر اوضاع ببینم تا بزنم زنگ خودم خط به و برم که زد ذهنم به یهویی
 .بود من جیب زدن تیغ دنبال که افتادم کیمیا اول حرف یاد یهو کردم می

 خوابش کنم فکر کردم، پرت صورتش تو و کندم رو بود چسبونده اتاق در پشت کیمیا که عروسکی
 .پرید جاش از یهویی که بود برده

 و پول به ربطی چه من تلفن االن بیاری؟ در رو حسابم آمار خواستی می خوابم؟ کردی فکر کثافت ـ
  داشت؟ لباس

 :گفت و کرد هم توی رو اخماش

 ...یابو نه؟ نداره، ربطی هم البرز تولد به ـ

 انداختم باال رو هام شونه. شد خفه پتو زیر غزلیاتش و اشعار ی ادامه با و کشید سرش روی رو پتو
 ی لنگه و کردم باز رو در باشه افتاده یادم چیزی دوباره که انگار رفتم، کارم انجام پی تفاوت بی و

 .کرد نگاهم بد و کشید سرش از رو پتو کالفه که کردم پرت کیمیا سمت به رو پاپوشم

 ! نیس حسش فعال کنم، ذوق بنداز یادم رو البرز تولد بعدا کیمیا ـ

 و بستم رو در دزدها مثل. بشه موفق ای کلمه گفتن به بود شده باز که کیمیا دهن تا نکردم صبر
 .رفتم پایین ها پله از چنگولی چهار

 !صلوات اجماعا باشه، نشده بیدار کسی

! باباش گور میزدم؟ زنگ بهش زمان اون توی که بود درستی کار یعنی گرفتم، دستم رو خونه تلفن
 . گرفتم حفظ از رو خودم ی شماره. دیگه بود خواب تهش ته
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 .داد جواب دوم بوق رو نرفته اول بوق

 خواست می اگه حسابی مرد آخه؟ میزنن زنگ هم شب یک مگه! سرویس دهنت بابا -رادمان
 ولی مونده، جا ماشینم توی گوشیش فقط نکن هم سکته! داد می شب سر همون بده، رو جوابت
  داری؟ تو که ست سلیقه هم این خودمونیم داداش

 میدی؟ جواب منو گوشیه حقی چه به پرو ـ

 نزنی؟ دست بهش موند، ماشینت توی مردم ی وسیله اگه که نداده یاد بهت مامانت

 کسی شب وقت این:دوما میده؟ سالم ترش بزرگ به آدم اوال نداده یاد بهت توام مامان -رادمان
 باشم؟ خواب شاید نگفتی شه؟ نمی مردم مزاحم

 !خوابن نمی االن هاهم مرغ ـ

 خواب شب سر از که هستید ها مرغ از یکی کدوم نژاد از میگید شما پس جدی؟! عه -رادمان
 داشتید؟ تشریف

 !داره ربط خودم به دیگه اونش ـ

  آوردی؟ سرش هوو شد؟ چی قرمزت یوسکول اون کیانا میگم -رادمان

 !گیرم می ازت رو گوشیم میام کنی، می صبر پارکینگ توی فردا! رسید قتل به یابو یه دست به ـ

 دیگه... قیافت اون با توام کثافت،. کرد قطع من از زودتر رو گوشی باشه خونده رو فکرم که انگار
 !جان وجدان که نده رو خودم جواب

 باال یکی دوتا رو ها پله و کوبوندم سرجاش حرص با رو گوشی. کنی کیف بگیرم ازت حالی یک من
 .رفتم

*** 

 ..کنم کوتاه موهاتو بيا! اخه؟ ای صیغه چه مو مدل این صبحی اول کیانا -مامان

 .بیارم در کاسه از رو رادمان این چش خواستم می! تپل بودم، کرده پیدا مو مدل یه
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 نامرتب خیلی دیگه و بود پیش ماه شش همون بودم، کرده کوتاه رو موهام جلوی که باری آخرین
 . بودن شده

 . پریدم فکر از که پاشید صورتم توی پاشآب آب   از مامان

 !ها میشه کوتاه خیلی -مامان

 !دیگه بلنده پشتش. بره بزن نیست، خیالی ـ

 .نداستم کالس اصال بگم باید یعنی نداشتم، کالس زود صبح امروز

 همین و نبستم هم سر گل بهشون. کشیدم اتو رو موهام کل شد، تموم مامان کار که این از بعد
 گره سرم رو قرمز کوچولوی سر دستمال یه فقط بخورن، هم هوایی یه تا باشن آزاد گذاشتم جوری
 الک  هم رو هام ناخون و انداختم سرم روی حریر شال. کرد می عمل موهام روی تل مثل که زدم
 های کفش با کوتاه جین شلوار و گشاد مدل و لی طرح که پام مچ تا بلند مانتوی یه. زدم قرمز
 تر سنگین بودن، کی مال ها لباس نصف گفتم نمی اگه نظرم به کرد؛ کامل رو تیپم بلند پاشنه
 .داد می نشونم تر تموم رو چیز همه بلند چشم خط معمول طبق و اناری رژ یه. بودم

 .کرد صادر رو رفتنم ی اجازه آخر در و سپردتم خدا به بعد کشید، نشون و خط برام کلی مامان 

 .شنیدم متلک و تیکه فقط دانشگاه خود تا

 حاال و بودم زده اسپرت تیپ عمر یه. ارزید می رادمان چشم کردن کور به ولی بودم، خودم مقصر
 .افتاد نمی کار از که دنیا فلک و چرخ. بچرخم خواستم می مدلی این هم بار یه

 رادمان از تنها نه خبری هیچ ولی بودم، واستاده دانشگاه پارکینگ در جلوی که بود ساعت یک دقیقا
 چشم به دانشجوای زاد آدمي هیچ! بود شده ها ای مدرسه گربه مرور و عبور محل اونجا بلکه نبود
 .اومد نمی

 به و گرفتم رو گوشیش زور به میشد رد جلوم از داشت که خانمی یه از شد، نمی جوری این دیگه
 .زدم زنگ خودم خط

 :زدم داد برداشت رو گوشی تا

  گرفتی؟ منو ایستگاه بیای، خوای نمی یابو ـ
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 !بیام دانشگاه باید هم تعطیل روز دونستم نمی خانم -رادمان

 .زدم پس رو دستش بگیره، ازم رو گوشیش خواست می هی زنه

 !میگه چی دیلیت مغز این ببینم بذار دیگه، میدم االن اه ـ

 !نبود خونه هم آبجیم تازه رفت، کار سر صبح که من مامان مرده؟ کی امروز مگه ـ

 : باشه،گفتم اومده یادم جدید چیز یه انگار یهو

 !رفت ماموریت صبح هم کیارش تازه، ـ

 ....  اومد حرفم بین و بود اومده جلو قدم یه دوباره که چادری زن

 !دارم عجله من خانم ـ

 چند و زدم دستش روی آزادم دست با من که کنه جدا گوشم از رو گوشی تا آورد جلو رو دستش
 .شدم دور ازش قدم

 ...روزه امروز! دانشگاه؟ بره پاشه رسمی تعطیلی کسی دیدی حاال تا! فرزندم خیر: رادمان

 از ماشین صاحب شد باعث آژیرش صدای که زدم خیابون کنار شده پارک ماشین به محکمی لگد 
 ..بشه بلند صداش و بیاد بیرون مغازه

  چته؟! ها زنی نمی لگد بابات خر   به! خانوم هووی ـ  

 یه همش ها نداره برت یابو!گلم؟ چته تو گلم؟ چته من:گفتم داد با و کردم جدا گوشم از رو گوشی
 !داری؟ دعوا بود، جزئی ضربه

 رو گوشی. شد مغازه وارد دوباره و زد رو ماشینش ریموت کنان گفت،غرغر بابایی برو دست با مرد
 تفهیم بیاری، منو گوشی باس باشه مرده که هم انگلیس ملکه! ببین: گفتم و چسبوندم گوشم به

 !شد؟

 !کنیا پیدام شمال باید برسی دیر کنم، می پیام رو آدرس رو؟ راه همه این میره کیه اوه:رادمان

 خوندن از بعد و کردم معطل پیام دریافت خاطر به رو زنه هم دقیقه چند.کرد قطع رو تلفن بعد و
 !نبود خوردنی خوبه حاال ؛ باشه نشده کوچک خوردن اثر در کن چک! خسیس بگیر:گفتم آدرس
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 محل غلیظ پررویی یه گفتن با تربودم، سنگین کردم نمی معنیش كه کرد بهم داری معنی نگاه زن
 بلند دست رسید که پرایدی اولین واسه. بود نیاورون حوالی جایی بود داده که آدرسی. کرد ترک رو

 .شدم سوار و کردم

 !نیاورون برم خوام می من آقا ـ

 !بخواه جون شما چشم، روی به ای:گفت و انداخت بهم خوشحالی از نگاهی آینه تو از راننده

 دیده که پایینی مدل ماشین تنها کم کم کردیم، می حرکت شهر شمال سمت به که طور همین
 خوردمی چشم به قامت بلند های ساختمون قدر اون! بودم نشسته توش من که بود پرایدی شد،می
 .گرفت می درد گردن اش طبقه آخرین دیدن برای آدم که

 .بترسن ارتفاع از حداقل ترسن نمی خدا از...کالغن انگار ـ

 .داشت نگه بودم داده آدرس که جایی همون حوالی راننده

 !رسیدیم ـآبجی

 شد؟ چقدر... مچکرم: گفتم و گرفتم بود، رفته دختر یه ماشین توی کمر تا که پسری از رو نگاهم 

 !تومن پنجاه و صد نداره قابل:فهمیدم،گفت می رو الوصفش زاید خوشحالی معنی تازه که راننده

 کردی فکر دیدی رو لعاب و رنگ دیدی؟ رو قیافه داداش؟ کردی فکر چی خودت با! چی؟:زدم داد
 یا ببرنت گونی تو بیان بزنم زنگ. سازه نمي قله نوک هوای بهم پایینم، بچه خودم من! خبریه؟
 !میدی؟ قیمت درست

 !نیستا دستت مزنه که این مثل آبجی -راننده

 نروندی، هم ساعت نیم جمع سر! داداچ ببین:گفتم و دادم تکون هوا رو باال، بردم رو دستم سریع
 ! دم نمی بیشتر پونزده من

 :گفتم و شدم بستم،خم محکم رو در. شدم پیاده و انداختم شاگرد صندلی روی درآوردم رو پول و

 داره افت پایین بچه واسه بزنی، رو کی هر جیبه بمونه یادت تا خوردی من تور به رو دفعه این-
 !بذارن کاله سرش
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 به کردم شروع بودم نوشته توش رو آدرس که ای برگه با. گذاشتم تنها افسوسش و آه با رو راننده
 ..رفتن راه

 بار چندین ده، تا یک زهرمار و کوفت بوستان و بنفشه کوچه از کردم، پایین و باال رو خیابون بار ده
 شکر خدارو! ندیدم بود، اومده آدرس توی که هایی اسم به ای کوچه هم آخر که کردم پایین و باال
 و خونه با رو طهماسبی خاندان زمین که بود داده دستور و بود کرده نازل رو الهیش عذاب خدا که

 !ببلعه یکجا کوچشون

 و خونه تراکم که افتاد باال عرض با کوچه یک به چشمم ناگهان که کردممی غرغر داشتم همچنان
 باز طاق چهار دهنم روم به رو بهشت دیدن با و رفتم جلوتر کمی خورد،نمی چشم به توش جمعیت

 خنکش  عطر و بود رفته باال بنفش پیچک های گل دیوارهاش از که درندشت و پهن کوچه یک! موند
 رودخانه های سنگ از فرشی سنگ زمین و نبود کار در که آسفالتی ؛ داد می نوازش رو آدم صورت

 .بود شده صاف رنگی سیمان و سفید سیمان با روشون که بود

 آقا این و بودم گشته عمومی کوچه یک دنبال چقدر که باش رو ساده من! درد بی های مرفه ـ
 با آن هر گذاشتم، قدم کوچه توی متحیر و مبهوت! داشت خونه اختصاصی کوچه یه وسط درست
 نبود کوچه. شدم شوکه بیشتر بود، شده کاشته کوچه طول تو که فردش به منحصر گیاهان دیدن
 .بود خودش واس آمازونی! که

 حصارکشی آهنی های حفاظ با دورش تا دور که دید رو قیمتیشون و بزرگ در شد می هم همونجا 
 .بودن ایستاده در جلوی حرکتی هیچ بدون پوش سیاه نفر چند و بود شده

 موهای به دستی. شد بسته تقی  هم به هام دندون برخورد با که زدم ام شده باز فک زیر دست با
 جلوم پوشی سیاه مرد که برداشتم جلو به قدم چند و برگشت اولیه حالت به که کشیدم کردم وسط
 !میزنم جیغ بزنی دست! نزدیا زدی دست من به:گفتم و آوردم باال رو دستم ؛ گرفت رو

 :گفت و خورد رو اش خنده زور به مرد

ا  طرف این از هستن، شما منتظر کوچیکه آقا ـ  و شوک با من و شد باز وار اتوماتیک خونه در.. لطفا
 خودم کفه توی و کردم کف واقعا زیبایی و لوکسی از میزان او دیدن از. شدم خونه وارد باز دهن
 .شدم تمیز
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 و سبز ها راه تمام. رفت شد نمی سرش اون به سر این از پیاده که شهرک یک بزرگی به ویالیی
 انواع و پارکینگ سرخ، رزهای و پیچک از شده پوشیده آلونک تا استخر. بودن شده فرش سنگ
 ستون با اصلی ساختمون تر مهم همه از ولی سنگین موتور و بلند شاسی کفی، های ماشین اقسام
 .رفت می نشونه هارو چشم که بود ایوون روی قطور و بلند های

 تا ۵ و ۴ باید بهش رسیدن از قبل که بود عتیقه البته و چوبی بزرگ در یه ورودیش که ساختمونی 
 داشت غیر و آهو اشکال که شده کاری منبت در به دستی. رفتی می باال رو پهن و کوتاه ی پله

 به ندن پول چوبش به ببرم و بکنم چاقو با هم رو ها شکل این از دونه یه اگه:گفتم متفکر و کشیدم
 ضریح استغفرالله خودشون واسه. بندم می رو بارم دیگه ؛ میدن پول حسابي روش، نقره و طال

 !سرا تو خاک. کردن سازی شبیه و فوالد پنجره! کردن درست

 رو خونم فشار همین. بودم ندیده هم با جا یک گرون چیز همه این حاال تا که کن گاو رو من خدایا
 !يومد می نویی بوی اصال بود، برده باال

 با دوباره و کردم اصلی ساختمان به نگاهی و برگشتم عقب به. بود رفته فرو مطلق سکوت توی خونه
 دوجین یه! بازی کفتر واسه میده جون بومش پشت اینجا: گفتم و شدم صحبت هم درونیم کیانای
 !بیاری هم بچه

 ترس از و زدم جیغ پاشید، آب روم و آورد بیرون رو سرش پام بغل استخر توی از چیز یه یهو
 !کروکدیل! ها امامزاده اکثر یا:گفتم

 یه بودم، دیده تازگی به ک فیلمی بخاطر اما ببینم رو موجود اون قیافه کامل تا بودم برنگشته هنوز
 از و آبه توی پسری دیدم شد، آروم یکم که جو. بود شده ایجاد برام وحشتناکی ذهنیت همچین
 .رفت آب زیر دوباره و خورد لیز دستش سر آخر که خندید قدر اون گرفته، استخر های دیواره

 می نگاه رو بود رفته آب زیر که اونجایی و بودم شده خم شدم، نزدیک استخر ی لبه به استرس با
 خیس لباس با که این از. خورد می چشمم به چیزی کمتر شدم می خم بیشتر چقدر هر و کردم
 استخر ی لبه همون کردم سعی و نزدم آب به تن نجاتش بخاطر همین برای بودم، متنفر بشم

 نه! هوا رفتی شدی چس که بمیره برات ات ننه: کنم سوگواری رفته دست از جوون برای و بشینم
 نبود یکی! که شه نمی این از بیشتر تصویر روایت به بازی شاخ عواقب از. آب تو رفتی شدی حباب
 کردی می بازی توپ ها، توپ استخر تو نهایتا باید تو ؟!کنی می شنا چرا نیستی بلد که تو بگه بهت
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 می بازی آب حموم کف توی اش شده جمع آب توی و حموم ی لوله روی ذاشتی می رو پات یا و
 .کردی

 رو کمرش حوله با پسر همون که کردم نگاه رو سرم پشت و اومدم خودم به وقفه بی ی قهقه با
 که خندید می جوری بود، نشسته استخر کنار گیر آفتاب صندلی روی لخت ی تنه باال با و پیچیده
 قد پُر، تو و روشن پوست با پسری کردم، نگاهش شاکی و زدم کمر به دستی. یومد نمی باال نفسش

 که رادمان از ؛ رسید نمی رادمان موهای تیرگی به البته بود، بلند گوشش زیر تا که موهایی با و بلند
 بزرگ هیکل بارزشون تفاوت تنها. بود شبیه اون به کامال اش چهره ته اما یومد می نظر به تر بزرگ

 .کرد نگاه لذت با دید رو من مطلق سکوت که پسر. بود هاش لب خندی و پسر این تر

 !ای زنده هنوز که تو ـ

 !نمردم که ببخشید:گفت و شد سینه به دست کرد، پاک رو چشمش ی گوشه اشک

 نفرین اجداد مال بودم شده واردش من که ای خونه این اصال بپرسم که بود رسیده ذهنم به تازه
 آقا گفتن محض به که بودم خونه داخل دیدن هول قدر اون! نه؟ یا هست طهماسبی ی شده

 کرده پرت خونه توی رو خودم و هست کی زده فلک کوچیکه این نپرسیدم اصال منتظرتونه، کوچیکه
 .بودم

 !رادمهر... ام رادی من ـ

 کنم فکر که ام یکی دنبال من رادی ببین: گفتم تردید با و آورد خودم به رو من محکمش و بم صدای
... که هم رو و بر ؛ داره هم ناقصی همچین قامت و قد تره، پایین تو از ورژن یه هیکل لحاظ از

 ندیدی؟ دراز دماغ آقای یه کنم خالصه آقا. نداره بینم می کنم می فکر چی هر!نوچ

 لوک کارتون تو گفتی که اینی:گفت و شد منفجر خنده از ناگهان بود، کرده قرمز صورتش که پسره
 و سر دیشب از و اتاقشه توی که بگم باید رادمانی جدیده دختر دوست اگه ولی دیدم شانس خوش
 .بخوابم من نذاشته صداش

 !تشکرات ـ

 !بیا ما پیش بازم: رادمهر
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 هاش برگ به محکمی ی کشیده دست با شدم، نزدیک ساختمون روی به رو مجنون بید درخت به 
 جیلینگ صدای با که دادم هول رو چوبی در آرومی به رادمهر حرف به توجه بدون دوباره.زدم

 دو از که بود بزرگ ورودی یه خورد می چشم به که چیزی. شدم وارد و شد باز پشتش آویز ویلینگ
 داشت، قرار که بود آسانسور رنگ طالیی در وسطش از و خورد می مارپیچ بلند های پله به طرف

. بود دیوار و در و دکور زمین روی که درشت و ریز های عتیقه رنگ، طالیی بزرگ های مجسمه
 که ابریشمی و مخمل بلند سفید های پرده  و طالیی کادرهای داشت، سفید رنگ خونه سرتاسر
  تک تک با و بکشه زوزه خواست می دلش آدم ؛ بود شده باغ به رو قدی و بلند های پنجره نمابخش
 ایستاده که جایی همون از تلوزیون و جدا نشیمن اتاق! برسونه ثبت به یادگاری عکس دیوارهاش

 سمت در درست هم آشپزخونه و پذیرایی اتاق.داشتند قرار ها پله پشت که خورد می چشم به بودم
 نمی دیده خوبی به بعد، به جایی یه از که بود اتاق اتاق و طوالنی قدر اون چپ سمت. بودن راست
 بدن جا رو لشکر یه تونن می واقعا ها این که کردم می حساب خودم با و بودم دیوار و در مات! شد
 !؟...میاد کارشون چه به وسایل و خونه همه این و

 .کرد جلب رو نظرم سفید دار ساق های کفش و مشکی دامن و کت با خدمتکار صدای همزمان که

 !داشتین؟ کار کسی با خانوم ـ

 !برم و کنم نگاه رو خونه اومدم نه ـ

 آقا: بود،گفتم شده گیج حسابی که زن به رو و چسپوندم بهم رو اشارم و شصت انگشت تا دو
 زندست؟ هنوز کوچیکتون

 ...کرد اشاره باال ی طبقه به و زد دستش پشت گرفت، گاز رو زبونش

 ...فعال ولی آقاست اتاق راست، دست از اتاق اولین ـ

 باال یکی تا سه هارو پله خونه، های زیبایی ی ادامه دیدن با و بدم گوش اراجیفش به نایستادم دیگه
 ..پریدم داخل و کردم باز رو در رسیدم که اتاق اولین به. رفتم

 تونستم می جرات به که اتاقی ؛ شد باز علیصدر غار ی اندازه دهنم بود روم به رو که چیزی دیدن با
! بود شده دیواری کاغذ خودشیفته، آقای های عکس با سرتاسرش و بود ما ی خونه کل ی اندازه بگم

 ست شد می دیده ها عکس تم و عکس تو که هایی لباس با و سفید و مشکی رنگ به اتاق سرویس
 و بود افتاده تخت روی برهنه ی تنه نیم با بغل به پتو و باز دهن که بگم خودش از حاال. بود شده
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 بغلش توی بیشتر رو پتو هم چندی از هر خورد، می تکون تخت کل که کشید می نفس جوری
 اون با رادمان عکس روی لبم رژ با یکم. کرد می فین فین شدش کیپ بینی بخاطر و داد می فشار
 با آخر در زدم، قشنگی رژ فرمش خوش های لب به و کشیدم گل داشت كه فردي به منحصر ژست
 رو دریایی دزدان ببند چشم هاش، چشم از یکی روی و گذاشتم هیتلری سبیل براش ابروم مداد
 .زدم طرح

! رادمان:گفتم سرهم پشت بار سه دو نداره، شدن بیدار قصد که دیدم و شد تموم کارم وقتی
 !مردی؟.. پیس.. پیشته! رادمان.. هووی

 رو تخت های کوسن از یکی خنده های مایه ته و حرص با دونستم، اثر بی رو زدن صدا وقتی
 هوا که یکم. دادم فشار توان تمام با و گذاشتم بود خوابیده طاقباز حاال که صورتش روی برداشتم،

 جفت کنم، مهار رو حرکاتش بتونم که این واسه من و کرد زدن پا و دست به شروع نرسید بهش
 ولی میزد هوار زیر اون هم رادمان ؛ خندیدم می هرت و هرت فقط و گذاشتم تخت روی رو زانوهام
 رو من نامفهومیش باالی ی درجه بخاطر و رسید می گوشم به نامعلومی الفاظ. نداشت ای فایده
 .بشن شل حدودی تا هام دست شد می باعث همین... انداخت می خنده به بیشتر

 !آی.. سگ! شد خفه آی: رادمان

 یه مثل. نشست تخت روی و کرد آزاد رو خودش سریع حرکت یه با رادمان.. افتادم قهقه به کم کم
 رنگ بود، ریخته صورتش توی موهاش میزد، نفس نفس و بود افتاده بیرون زبونش شریف حیوون
 تو و برداشتم دیدم تختی پا روی تازه که رو گوشیم. کرد می سرفه هم سر پشت و شد لبویی قرمز
 سمتم به تخت طرف اون های کوسن از یکی که گرفتم مشتی عکس یه ازش خفن وضعیت همون
 !کشتیم می داشتی لعنتی: زد داد خراب حالی و گرفته همچنان که نفسی با رادمان شد، پرت

 !کردم زندت تازه من بودی، مرده تو ببین.. آه: گفتم و دادم تکون هوا توی رو گوشیم

 شمال، رفتم می باید همون:گفت و رفت کش ازم بودم گرفته شل که رو گوشیم شد، بلند شتاب با
 مطمئنا و شد می برطرف پسرت دوست شک دیگه وقت اون. گوشی بی روز دو و موندی می تو

 !داد می طالقت

 !رفتی می خب: گفتم طلبکارانه و برداشتم خیز سمتش به
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 بی خب: گفت نرسه، بهش دستم که بود گرفته باال دستش با رو گوشی رادمان که طور همون
 تو/  زدم می تنگت دیوار و در به/  زدم رو دریا قیده تو واسه من(گرفت خوانندگی تریپ)لیاقت
 (مسیح و آرش از دریا ترانه)تنها شدم که کن بغلم... کن بغلم! کیانا... زدم نفس دلت بیابون

 خنده از و شدم رادمان پرسوز صدای مات و برداشتم گوشیم گرفتن برای تالش از دست لحظه یه
 !افتادم تخت روی

 :زد رو گوشی گوی بلند ی دکمه و داد کش رو خودش جا همون از که خورد زنگ اتاقش تلفن

 بیارم؟ پذیرایی وسایل مهمونتون برای آقا ـ

 :گفت و کرد نگاه بود، شده خشک روش خنده که قیافم به بینانه ریز رادمان

 !اومدن نظافت برای ایشون کدومه؟ مهمون نباو_ 

 !ان خونه صاحب ایشون کدومه، مهمون بابا نه: بگه که داشتم انتظار

 روی و شدم بلند عمیق و بلند های نفس با دادم، فشار هم روی داشت جا که حدی تا رو هام لب
 اش عشوه از پر و شده نازک صدای با همچنان خدمتکار که بود تلفن به گوشم. ایستادم تختش
 :کرد می وراجی

 ...مرتب هم رو نقاشیتون اتاق بردم، آلونک توی هم رو نقاشیتون وسایل آقا_ 

 .کرد نگاهم موزی ی خنده تک با و بود ایستاد حرکت بی شده، بلند من از متقاعب

 به و گفتم سه_  دو_  یک دلم توی برداشتم، تخت روی از رو گردی کوسن و شدم خم دیگه بار یک
 .کردم حمله سمتش

 چجوری که بدم نشون وریت یه پلشت خدمتکار اون و تو به خوام می وحشی، بده رو گوشیم -
! تازه... بدم شو و شست و غسل نکشیدم، بیرون قبر از رو آبادت و جد تا من بده! کنن می نظافت

 تا میندازم بند روی و چلونم می شورم، می! ها داره هم کردن اتو و خشک خدمات ما خشکشویی
 داری؟ دوست ؛ بشه خشک

 رفتم، عقب یکم. برد می باالتر رو دستش اون برسه، گوشی به تا بردم می باال رو دستم چقدر هر
 به فرودم بود، فنری و نرم فوق تخت تشک که این خاطر به ولی پریدم باال سمت به و برداشتم خیز
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 که شکل این به شد؛ یکی تخت روی به دومون هر شدن پرت و رادمان به برخوردم با تخت روی
 مثل بازم و لخت موهای که شد باعث سختم برخورد. شدم ولو روش من بعد و افتاد رادمان ابتدا

 .بریزه صورتم روی تارزان

 بود که جایی از رو سرم فقط. دیدم نمی رو چیزی بود، ریخته صورتم روی که آشفتم موهای بخاطر
 .بکشم نفس بتونم تر راحت تا آوردم باالتر یکم

 که این محض به. زد کنار بود ریخته صورتم روی که رو موهایی و آورد دست شد، مسخ رادمان
 .زدم رادمان صورت توی و آوردم باال رو دستم شدم، گیر جا کجا ببینم که کردم پیدا رو این توانایی

 به سرم برگردم پشت به بودم شده پخش روش که من شد باعث که نشست و شد بلند شوک از
 .بخوره تخت ی گوشه

 :گفت داد با و گرفت رو صورتش

 زنی؟ می چی واسه_ 

 :گفتم متکا به دیگه دست یه با سر، به دست یه و نشستم جلوش شدم، بلند

 زدی؟ دست من به چی واس -

 مثل بود کافی کنی؟ می پرت رو خودت چرا خواد می بغل دلت! روانی ی دختره بابا برو -رادمان
 !نکنم رد رو درخواستت که هام حرف اون از تر بخشنده من.. بگی آدم ی بچه

 

 شتاب با گرفتم، رو تخت روی ای لوله متکای دستی دو و برداشتم سرم روی از هم رو ام دیگه دست
 ریخته برهم درهم و شلخته ای قیافه و حرص با. شد ولو تخت روی وری یه که کوبوندم سرش به

 جای اون از رفتم، اتاق در سمت به کوبان پا و برداشتم رو بود شده پرت زمین روی که رو گوشیم
 .شدم خارج کذایی

 پاشنه های کفش بخاطر که کنان تق تق حرص با و شده پشیمون که بودم برنداشته قدم چند هنوز
 به توان تمام با کردم، باز رو در و برگشتم!( دیگه ایهصیغه چه پوشیدنشون دونستم نمی) بود بلندم
 .خورد دیوار به دوباره و شد جلو عقب دفعه چند که کوبیدم دیوار
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 جینش دوخت خوش شلوار به و کشیده پایین نصفه تا رو دارش مارک مشکیه شلوارک که رادمان
 :زد هوار و کشید باال رو شلوارک ترسیده و هول در شدن باز محض به بود، خیره

 !تو؟ میای و پایین میندازی رو سرت که تویلست مگه جا این هووی -

 !بینم می رو خر یه دارم که من ولی دونم، نمی_ 

 کج رو سرم. کرد نثارم غلیظی اخم و برگردوند سمتم به شتاب با رو سرش صدام شنیدن محض به
 :گفتم خنده های مایه ته با و کردم

 خونشون برد نگن که بدم پولتم بذار! هست هم ما ی خونه شد، تموم جا این کارت بگم خواستم -
 ...نداد رو پولش

 رو در تونستم فقط که بود شده نزدیک بهم قدری به بزنم، رو حرفم ی ادامه که نشد مجال دیگه
 .خورد پیچ پام دفعه چند و اومدم پایین چجوری رو ها پله نفهمیدم. کنم فرار و بکوبم صورتش توی

 :گفت و شد آویزون ها پله پاگرد از تن به شلوارک

 !خونشون بره می رو  کی کی، میدم نشونت بگیرمت اگه که کن فرار کیانا، کن فرار_ 

 به عقب عقب طور همون آوردم، بیرون رو زبونم براش و برگشتم که بودم خروجی در های نزدیک
 .اومد در آخم و خوردم معروف چوبی در همون به تقی که رفتم در سمت

 خاصی غرور و اخم با داشت، انابی ی شده کوتاه موهای که سال میان خانوم همون دیگه طرف از
 :گفت سرش پشت خدمتکار به رو و کرد بهم نگاهی حقارت با. شد سالن وارد

 داده؟ راه خونه توی رو آشغال این کی -

 ...رادمـ آقا! خانوم -خدمتکار

 دست با کشید، مانتوم ی پارچه به دستی و شد نزدیک بودم چسبیده در به ترس با که من به زن
 .شد خدمتکار حرف ی ادامه مانع دیگش

 جمع خودش بر و دور رو هست گودوله و گدا چی هر و گشته رفته دوباره لیاقت بی رادمان این_ 
 ...رو پاهاش! شده سوخته آفتاب چه هاش دست! غربتی نگاه رو موهاش. کرده
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 بگم که کردم باز دهن. کردم می نگاه تعجب با برد، می نام و کرد می نگاه حقارت با که رو جایی هر
 حرفش آخرین گفتن با ولی! کنی برخورد چجوری مهمونت با که نگرفتی یاد هنوز اما سالته پنجاه
 :کرد اوتم ناک و گذاشت ضعفم ی نقطه روی دست

 کدوم از باباش نیست معلوم که ندارن حسابی و درست پدر و مادر این، امثال بینی؟ می سوسن -
 !کنه در به راه از رو بچشون تا کرده راهی مردم ی خونه توی سحر دم رو دخترش که قماشه

 .نداشتم گفتن برای چیزی ولی کنم، دفاع بابام از که زدم می لب

 حسرت در و آید می بند زبانش شود، می تنگ اش زندگی حامی برای دلش گاهی! دیگر است آدم"
 "کند می لمس را پشتش ی تیره گر نوازش دستان عوض سرد عرق و زند می لب تنها هایش نداشته

 رو صورتش زده لک دلم که ماه چند ولی دارم، که گفتم می یا ندارم؟ بابا که گفتم می باید یعنی
 !کنم لمسش ببوسم، ببینم،

 نرده به مشتی هام چشم دیدن محض به رادمان ؛ شد کشیده ها پله پاگرد به پرم های چشم ناگهان
 :گفت خشم با و زد گردو چوب های

 . .بره بذار کن ولش! بهتره کنی می جمع خودت تو،دور که هایی غربتی از باشه چی هر -

 :گفت و انداخت رادمان به عصبی نگاه زن

 ...پاپتی ی دختره این! ببند رو دهنت دیگه تو -

 به قدم یک که هینی در. بگیرم جون دوباره تا بودم نفر یک سرد چند هر حمایت عطش توی انگار
 :دویدم حرفش وسط ای طرفه یک ی خنده با داشتم می بر جلو

 توی دست پوست بفهمی تونستی وقت هر! دهشون برگرده این بگیرید بلیت یه دم می پول -
 می حرف هم با بیا مونده، تنم روی که سوالره اثر های مونده ته و شه نمی سوخته آفتاب زمستون

 . زنیم

 .خورد سختی تکون و اومد در بهت از زن که کوبیدمش هم به جوری رفتنم با و کردم باز رو در

 می دلم که حیاطی نداشت، برام زیبایی هیچ دیگه که حیاطی ؛ کردم طی رو حیاط کوبان پا و عصبی
 .ببلعتش جا یک ساکنین با و کنه باز دهن زمین خواست
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 :زدم داد توان تمام با و برگشتم که بودم رسیده طالیی سفید خروجی در به

 ! ببین میارم،حاال در رو یکی تو اشک من د-

 .کردم هام گفته چاشنی که بنفش جیغ نهایت در و

 هوای به که انگار. انداختم کوچه توی رو خودم کردم، باز رو بزرگ و سنگین درب عصبی طور همون
 !بود خفه و سنگین خونشون هوای که انگار کردم، تنفس به شروع سرفه با باشم رسیده تازه

 خودم برای و بدم پز پدریم ارث با تونستم می هم من تا شد نمی طرد وقت هیچ من بابای کاش
 اصال نکنن، سرزنش دستی تنگ بخاطر رو افراد که داشتن شعور قدر اون ها آدم کاش. بخرم احترام

 .بشم خالص حقارت این از تا میمردم زودتر کاش ای

 ی پاشنه شد باعث که کردم شوت همیشه عادت به رو زمین روی سنگ درونم حسرت و حرص از
 ..بشه کنده جاش از کفشم

 که آدمی تو آخه بود؟ پوشیدن بلند پاشنه وقت االن! توله؟ پوشیدن بلند پاشنه به چه رو تو آخه -
 ! کنی پات گیوه باید نهایت تو پوشی؟ می لباس آدم مثل

 زدم سرم توی همون با و دادم فشارش دستم توی برداشتم، رو شکسته سوزنی ی پاشنه و شدم خم
 .شد سرازیر هام اشک درد از که

 توی رو پاهام نشستم، مغازه یه های پله روی زدن لنگ از خسته و رفتم زنان لنگ کوچه سر تا
 یه تونستم می تا کردم می آزاد رو ذهنم یکم باید. گذاشتم روشون رو سرم و کردم جمع شکمم
 .بکنم خونه به برگشتم برای فکری

 روی بیشتر رو سرم. اومدن می سمتم به سالنه_سالنه که دیدم رو مانتال سانتال، زن دوتا دور از
 رو افکارم.ببینم رو چیزی نتونتم دیگه و بشن پوشیده موجود های روزنه تا دادم می فشار هام دست
 برسونه، خونه به رو من که باشه تونه می کی شرایط این تو مورد بهترین تا کردم می پایین و باال

 سرعت به رو سرم گذاشت، دستم روی رو چیزی و ایستاده سرم باالی کسی کردم احساس همزمان
 توی رو پول..! کردم پیدا بغلم توی رو نویی تومنی هزار دو کاشت و کند کمی از بعد و کردم بلند

 پشت بار چندین و افتادم راه خانوم دوتا اون سر پشت و شدم بلند کردم، مچالش و گرفتم دستم
 ...کردم صداشون سرهم
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 !لحظه یه وایسید. گم می رو شما اره ؛ وایستید شما خود... بله_  بله! خانوم! ـخانوم

 به رو پول شدم، نزدیک اینکه محض به. برسم بهشون زنان لنگ من تا وایستاد تعجب با دوتاییشون
 :گفتم و دادم يكيشون دست

 !نیستم گدا من خانوم ـ

 :گفت معترض و کرد نگاه ام آشفته ی قیافه به واج و هاج زن

 !کمه نکنه چیه؟ ـ

 زیاده چه ملت ؛ قدیم گداهای گداهم. بابا برییم بیا: گفت و برگشت دستیش بغل زن سمت به
 .شدن خواه

 هام انگشت بین و اومد در سرش از بلوندش گیس کاله که زدم چنگ رو موهاش پشت از
 :گفتم حرص با و زدم صورتش توی رو گیس برگشت،کاله سمتم به عصبانیت با زن که همین.موند

.. هیس_هیس!پیشته و نسل هفت گدا. بکار مو خودت واسه ببر سرماه قلکت، تو بنداز هاتو پول-
 !بدی خیس سگ صدای نزدم تا کن گم هام چشم جلو از رو گورت! نشنوم

 رو قبلم دقیقه چند منفی های حس از خالی و تفاوت بی من که کرد می نگاهم عصبی و ترسیده زن
 زنگ کیان به آنی تصمیم یه طی و دراوردم رو گوشیم. نشستم پله همون روی و چرخیدم پاشنه
 !داشتم سراغ که بود دسترسی قابل راه تنها نداشتم، ای دیگه راه. زدم

 ...که شدم می ناامید داشتم ؛ نداد جواب کسی ولی خورد سوم بوق و دوم بوق اول، بوق

 !کوچیکه؟ آبجی دلم جانه ـ

 کیانای از کمتر که مظلومیتی با و شد گیرم گریبان دوباره بغض رسید، گوشم به که صداش مهر
 :شد،گفتم می دیده درونم

 !کیان-

 :کرد تکرار پرسشی رو خودش اسم 

 شده؟ چیزی! کیان جونه! کیان؟-
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 دنبالم؟ میای کیان ـ

 !کجایی؟: پرسید نگران

 ...نداد مجالم گریه دیگه و ترکید بغضم

 !خیابون ـ

 کجایی؟ گم می! وایمیسته داره قلبم لعنتی، بزن حرف د کنی؟ می گریه داری چرا: کیان

 !نیاورونم های طرف من ـ

 کنی؟ می چیکار اونجا! نیاورون؟ ـ

 میای؟ دنبالم بدم آدرس ؛ نکن پیچم سؤال کیان ـ

 !شد ریش ریش دلم نکن گریه دیگه، کن بس! میام دارم ـ

 : گفتم و دوختم چشم تردد پر خیابونه به گریونم های چشم با و کشیدم باال رو دماغم

 !رسی؟ می کی-

 کنی؟ صبر تونی می ساعت نیم افتادم، راه االن همین من: کیان

 !خداحافظ. بیا فقط آره،_آره ـ

 :گفت و داشت نگه خیابون بغل مشکی کمری یه کردن قطع محض به

 !برسونمت خانوم -

 قطع بینیم ریزش آب که کردم راست و چپ دفعه سه_ دو و گذاشتم بینیم نوک روی رو ستم کف
 !برسون رو ات ننه برو: گفتم قلدوری با و بشه

 به داشت سرعت تمام با خیابون ته از که خورد چشمم به کیان بلند شاسی ماشین بعد، چندی
 قدر اون شدم سوار وقتی.کردم پرواز سمتش به و ایستادم جام سر خوشحالی با. روند می سمتم
 .گفتم براش رو جریان من نه و پرسید چیزی ازم اون نه که داشت شعور

 به نذاشت هم شب واسه حتی و برد خونشون به منو رنگ هفت کتونی کفش جفت یه گرفتن با
 .برگردم خونمون
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 ٭٭٭

 

 صالبت با رادمان که این محض به و کردم آغاز مونا با طوالنی تماس یه با رو جدیدم روز شروع
 اگه.. نشستم سینه به دست و کردم قطع رو تلفن خاصی ژست با شد، کتابخونه داخل همیشگی
. نکردیم نگاه هم دیگه هم روی تو حتی روز اون دادیم، می بهم خالی و خشک سالم یه دیگه روزهای
 .بشکنه رو دوتا ما یخ نتونست هم غوغا و نرگس زدن سر حتی

 انگار ؛ کردیم می فرار هم از فقط و فقط و نکشیدیم نشون و خط هم واسه نکردیم، بحث دیگه باهم
 .اش ننه ی بچگونه رفتار بخاطر اون و شد بهم که توهینی بخاطر من بود، شکسته دومون هر غرور

 یه کدوم هر و کنه مرتب رو کتابخونه کی که نکردیم دعوا دیگه کاری ساعت شدن تموم از بعد حتی
 .کردیم انتخاب کتابخونه آشفته اوضاع به دادن سامون و سر برای رو گوشه

 کتاب یه که افتاد عمومی مطالعه اتاق به چشمم باشه، نمونده جا چیزی که کردم چک جارو همه
 ی مردونه بلند و کشیده های دست که بردارم رو کتاب تا رفتم جلو. بود مونده مطالعات میز روی

 و گذاشتم قدیمی و قطور کتاب ی دیگه سمت روی رو، دستم منم که گرفت قرار روش شخصی
 .دوختم وحشیش آبی های چشم توی رو هام چشم

 ی دیگه سمت و زدم نیشخندی منم گرفت، دستش توی رو کتاب و شد نزدیک بهم یکم ابروهاش
 سمت به منم و کشید می خودش سمت به رو کتاب اون فقط زدیم، نمی حرف. گرفتم رو کتاب
 ...بکش رادمان بکش، من... بکش رادمان بکش، من! خودم

 هولش عقب به یکم کتاب با اول کردم، می نگاهش چپ چپ که حالی در و کردم جمع رو هام لب
 . کشیدم خودم سمت به رو کتاب بعد و دادم

 .ذارمش می سرجاش خودم پس دیدمش اول خودم! کن ولش ـ

 بکش بکش انگار شدم، کشیده جلو به قدم یه هم من که کشید خودش سمت آنچنان رو کتاب
 همزمان که بکشم خودم سمت به خواستم و گرفتم دستی دو رو کتاب حرصم از. کردیم می بازی
 و بشه تقسیم مساوی قسمت دو به وسط از کتاب که شد باعث و کشید خودش سمت به هم اون
 ..!بشه بخش هوا توی رفتش در زوار و فرتوت های ورقه
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 رادمان سر روی و خورد تاب هوا توی و بود شده زد کهنگی زور از که هایی برگه از یکی به بهت با
 .دوختم چشم نشست،

 ساکت فضای توی مهیبی صدای با که کردیم رها رو کتاب هم با همزمان ترس از دوتاییمون هر
 : وگفت اومد زبون به رادمان که کردیم نگاه رو دیگه هم شوک با. اومد فرود کتابخونه

 !!کردی؟ غلطی چه ـ

 ای! کتاب؟ به بود چسپیده کنه مثل بود کی! کردم؟ من( بیشتری تاکید با رو دوم من! )کردم؟ من ـ
 !بود قدیمی و سنگی چاپ کتاب این ؛ کمرت تو بزنه پوتیفار

 !مونده موجود ی نسخه یه فقط کتاب این از جریانم در خودم من استاد بله: رادمان

 !مجنونه و لیلی سنگی چاپ کتاب این باد، برتو آمون نفرین ای ـ

 !...دیگه بود تو تقصیر همش -رادمان

 و زد کمر به دست رادمان که کردم جمع دونه دونه رو کتاب های پوره پاره و نشستم زمين روی
 :گفت کار طلب

 !شد اینجوری که بود تو تقصیر همش_

 :گفتم و ایستادم جلوش شاکی و شدم بلند کردم، پرت زمین روی دوباره رو کرده جمع های برگه

 یکی دنبال بگردی تقصیرکار دنبال که این عوض! نزن مفت حرف( بیشتر باتحکم)نزن مفت حرف_
 !خوردست رنگ و تصادفی نفهمن بقیه که کنه کاری صاف جوری یه رو هنریمون اثر این که بگرد

 کرد، می پایین و باال رو ساعتش که حالی در و زد باال یکم رو مشکیش چرم کاپشن آستین رادمان
 :گفت

 شد؟ پاره کتاب که منه تقصیر مگه_

 رو رادمان نظر و کرد خودنمایی لپم های چال که دادم فشارشون هم به و کردم عریض رو هام لب
 .کرد جلب خودش

 !داری معلولیت که توام عه -رادمان
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 حرص با و کردم پرت سمتش به رو کفشم پا، همون با و آوردم در کتونیم از رو پاشنم پام کمک با
 :گفتم

 !ذهنیه معلولیتت که توام از بهتر باشه چی هر! میشه زیبایی باعث که ها معلولیت این از باشه تا-

 در که کنه پرت سمتم به که اومد آورد، در پاش از نصفه تا رو کفشش من از متقاعب هم رادمان
 .بشه کتابخونه فضای وارد که کرد می تالش شخصی انگار. داد صدا کتابخونه ورودی

 رو خودش دار ساق کتونی سختی به رادمان داد، می مرگ بوی که صدا این شنیدن محض به
 جوری چه که نفهمیدم. بپوشمش زودتر بتونم تا کرد پرت سمتم به هم رو من کفش لنگه و پوشید
 کتابخونه سرتاسری ی پنجره ی پرده پشت به رو خودمون و کردیم جمع زمین از کاغذهارو تمام

 .رسوندیم

 و بازشد قفل توی کلید چرخش صدای با در ؛ زدیم می نفس نفس و بودیم ایستاده هم روی به رو
 .شد کتابخونه وارد آرومی به که رسید شگو به شخصی سنگین های قدم صدای

 بیشتر رادمان. کرد می گزگز که بودم گرفته گاز جوری رو لبم و زدم می زمین به رو پام استرس با
 انگشت با و شد عصبیم تیک دادن ادامه از مانع و گذاشت پام روی رو پاش شد، نزدیک بهم

 دست 《!نزن دست من به》:بزنم داد خواستم تا کشید، بیرون هام دندون زیر از رو لبم شستش
 با مبادا تا داد فشار و انداخت بغلش توی محکم منو راست، دست با و گذاشت دهنم روی رو چپش
 .بریم لو که بشم باعث بیدادم و داد

 ...رادمان پسر؟ کجایی! رادمان -طهماسبی آقای

 می بر که قدمی هر با و شد می تر نزدیک و نزدیک طهماسبی آقای های قدم صدای رفته رفته
 گوشه ؛ مچاله بیشتر دستم توی کتاب و شد می تر محکم کمرم دور به رادمان دست فشار داشت
 می نشون و خط براش دلم توی و کشیده نفس سختی به. رفت می فرو تنم توی قطورش جلد های

 !کنه؟ جلوه طبیعی که بکشمش جوری چه محل بی خروس این رفتن از بعد که کشیدم

 رفتن نوید کتابخونه، چوبی در شدن بسته صدای که موندیم شرایط همون توی هم دیگه یکم
 .رسوند گوش به رو طهماسبی
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 بین دستی کشیدن با و کوبید پشتم دودی ی شیشه به منو خودش کنم، تقال من که این از قبل
 .رفت بیرون پرده پشت از دارش حالت و بلند موهای

 خواستم تا و بردم باال رو دستم کردم، راهش صد رو خودم و برداشتم قدم چند عصبانی و عجله با
 :گفت و شد قدم پیش خودش بخون، رو خودت ی فاتحه بگم و کنم باز لب

 به نیازی... دونم می! دونم می. ببرم لذت کردنت بغل از من که نیستی هم ای تحفه همچین حاال_
 !گرفت کتاب این سر توی شه می گلی چه ببینم و بزنم دوستم به زنگی یه نزن حرف. نیست تشکر

 گوشش به رو گوشی که کنم صحبت به شروع وار تهدید تا دادم تکون هوا توی رو دستم دوباره
 ...هیس:گفت تحکم با و چسبوند

 :بگیرم دست به دوباره رو ام شده گم کالم ی رشته کردم سعی و گرفتم باال جدیت با رو سرم

 ...تو من،...من_

 کاکائو و برد شلوارش جیب توی رو دستش بود، داشته نگه شونه و سر بین رو موبایل که حالی در
 .گذاشت بود، مونده باز تعجب از كه دهنم توی و کرد باز کشید، بیرون ازش کوچیکی

 کجایی؟ پس استاد الوو؟ -رادمان

 بیاییم؟ پیشت سر یه ما ای مغازه چی؟ -

 گاز بودم، زده زل رادمان های چشم به همچنان و بود ماسیده دهنم توی حرفم که حالی در عصبی،
 خود به خود دهنم توی فردش به منحصر ی مزه شدن پخش با که زدم دهنم توی کاکائو به محکمی
 .شد بسته هام چشم

 مزه و بو که تلخ ی کاکائو و فندوق های تیکه از ای خوشمزه خیلی ترکیب! داشت خاصی ی مزه یه
 چه که بودم این گیر در. کرد حس زبون های مه ته اون از جویدن از پس شد می رو فرنگی توت ی

 رنگ قرمز که عروسکیم و کوتاه پالتوی ی گوشه ناگهان که نشه تموم زود تا بجوم رو شکالت جوری
 من با صحبت به شروع رادمان حین همون در و شد کشیده شد، می گشاد پایین به کمر از و بود
 .شد

 !ناکسه روزبه همین بده، سامون و سر رو افتضاح این بتونه که باشه هم نفر یه اگه-
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 داری؟ ها شکالت این از بازم: گفتم باشم، کرده فراموش کل به رو پیش دقایقی که انگار

 بود، خوبی کن خفه صدا: گفت همیشگیش ی خنده تک با کشیدتم می همچنان که حالی در
 تومنه؟ چند ها شکالت اون از دونه یه دونی نه؟می

 :گفتم آویزون ی لوچه و لب و ناراحتی با و آوردم در چنگش از رو آستینم

 ذاری؟ می منت چرا میدم رو پولش-

 :گفت دندگی یک با و گرفت مردونش و کشیده های انگشت بین رو آستینم دوباره

 !ها پریده قفس از مرغ برسیم دیر بجنب-

 .برد و کشوند معروفش بلند شاسی ماشین همون تا منو و

 هم معاشرت و آداب. بشم سوار هم من تا کرد نگاهم منتظر شد، ماشینش سوار و زد رو گیر دزد
 زدم ماشینش جلوی الستیک به محکمی لگد اول. کنه باز من برای رو در باید اول بدونه که نبود بلد
 .شدم سوار و کردم باز رو در حرص با بعد و اومد در دزدگیر صدای که

 و انداختم جذابش رخ نیم به نگاهی. افتاد راه و داد فشار گاز پدال روی رو پاش نبسته، رو در هنوز
 :گفتم افسوس با

 کاش! خدایا کنی؟ باز متشخص خانوم یه برای رو در باید اول که نیستی بلد هنوز سالته، پنجاه-
 .گرفتی می نظر در هم رو شعور براش دادی، می پول که موقعی اون

 به! مهربونم خدای! خدایا: دادم ادامه و انداختم قیمتش گرون لباس و سر به رو بارم حسرت نگاه
 آخه؟ دادی پول کیا

 :گفت مقدمه بی و انداخت صورتم به گذرایی نگاه رادمان

 !ها نگرفتتمون میتیکومان بزرگ رئیس آوردیم شانس-

 :گفتم دادم، تکیه ماشین راحت صندلی به و کشیدم عمیق نفس

 !گیره می دستشوییم استرس از که نزن رو حرفش -

 !زاگرس.. اومد یادم! آها بودی؟ کرده سیو چی رو اسمش چطوره؟ البرزتون میگم -رادمان
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 شده ریز های چشم با ؛ بود کشیده بیرون رو گوشیم آباد و جد که داد می نشون امر مشخصات
 :گفتم و کردم نگاهش

 کی هر. کن پیاده ها تاکسی ایستگاه دم رو من زمین، خورد نداشت پله زمین زیر بردن رو فضول-
 !بره هاش کار دنبال هم خودش داده جر رو کتاب

 :گفت همزمان و کرد باز رو درش و آورد من سمت داشبورد سمت به رو دستش

 پیدا کردنت ساکت برای دیگه راه یه تا باشی مشغول کن سعی! میزنی حرف داری خیلی دیگه ببین-
 ..نکردم

 بند زبونم و شده گرد خارجی گرون های شکالت اقسام و انواع از تعداد اون دیدن از هام چشم
 .بود اومده

 :گفتم ذوق با و کردم گرد رو هام چشم

 !آوردی؟ کجا از رو شکالت همه این منه؟ مال همشون ها این وای -

 :گفت گذاشت پنجره رو آرنجش که حالی در و گرفت قشنگی ژست

 !خوریم می رو جذابیتمون و خوشگلی نون ماهم بالخره -

 :گفتم و کردم ای مسخره خنده

 !جذاب بابا اوهوع،- 

 ببرنمون؟ کنن پیادمون ماشین از نیان جذابی تو قدر اون میگم: دادم ادامه و کردم آروم رو صدام

 از بعد. شد خیره جاده به دوباره تفاوتی بی نهایت با و چرخوند کاسه توی رو هاش چشم ی حدقه
 هیچ به که من با حجت اتمام از بعد رادمان. رسیدیم نظر مورد محل به رانندگی ساعت ربع یک

 ای دقیقه چند. رفت صحافی بزرگ ی مغازه سمت به و پیاده ماشین از نشم، پیاده ماشین از عنوان
 لوازم ی مغازه دیدن با که کردم می نگاه رو اطراف کالفگی با و بود رفته سر حسابی حوصلم گذشت،
 .زد برق هام چشم صوتی

 و فرستادم لعنت پلیدم افکار بر ؛ گرفت خندم هم خودم زد می فلک و چرخ سرم توی که فکری از
 بدونه کارش و کنه اذیت رو کیانا که کسی بود نشده زاده مادر از. شدم پیاده ماشین از آرومی به
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 و کردم می حساب تصفیه دنیا بودم،همین کرده راحت رو خدا کار خودم نظر از. بمونه جواب
 ...راحت

 ایرانیان امور به رسیدگی مسئول و بذاره" کیانائیل" رو اسمم که دادم می پیشنهاد خدا به باید
 بیشترین ساموراییم افکار از و دزدتم می آمریکا نکنه قبول رو پیشنهادم خدا اگه که خالصه. سرکش

 . بره می رو بهره

 مثل چیزی یه! بیاره رو میکرفونشون ترین کوچیک برام تا خواستم فروشنده از و شدم مغازه وارد
 مجوز بدون اجناسی چنین این فروش که آورد دلیل یک و هزار و کرد تعجب کلی فروشنده. شنود
 و زور حرف کلی با شده طور هر و رفت نمی من گوش تو حرف همیشه معمول طبق ولی قانونیه غیر
 .کرد رو رو، میکروفون بازی چل و خل

 :گفت عجز با که نمیره یادم وقت هیچ فروشنده  حرف و خنده

 !کنی فتح تونی می چنگال با رو آمریکا قاطیت، اخم و خنده و ها چشم اون با تو -

. خریدم قستی صورت به شناسنامم گذاشتن گرو و چونه کلی با رو بلندگو و میکروفن که خالصه
 .شدم ماشین سوار و رد خیابون از دوباره حواس بی و باشه برنگشته رادمان که کشیدم کشیک

 سرش و اومد بیرون صحافی مغازه در از گویان ناسزا و عصبانی رادمان" ماشین در بستن محض به
 .داد تکون من برای تاسف با رو

 همچنان داد می فشار رو استارت ی دکمه که حالی در کوبید، رو در و شد ماشین سوار عصبانیت با
 :کرد می غرغر

 که من. کنه برخورد رفیقش با باید جوری چه دونه نمی هنوز داره سن موسی خر قد! جامعه انگل ـ
 !کنم می آدم تورو آخر

 :بیاره در رو دوستش ادای کرد سعی و کج رو دهنش

 !کرد کتاب این برای شه نمی کاری هیچ رو؟ کتاب این جویده بز مگه ـ

 ترسیدم فرمون روی منقبضش مشت و کشیده هم در ابروهای شدش، تیره های چشم از چرا دروغ
 .باشه ندیده ماشین از خروج درحال رو من که کردم خدا خدا و چسبیدم صندلی به و
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 شکالت با دوباره که کردم سعی و کردم باز رو داشبورد آروم بودم؛ ترسیده که بود برخورده غرورم به
 .نخوره من به ترکشش تیر تا کنم مشغول رو خودم ها

 ی قیافه دیدن با.. کرد نگاهم تعجب با و برگردوند رو سرش لحظه یه و انداخت راه رو ماشین
 خندید وجود تمام با کردم، می باز رو شکالت یک پوست پاچه دست و میلی بی با که شدم مظلوم

 ی گونه روی عمیق چال تک و شدش کامپوزیت و سفید های دندون ردیف بار اولین برای که
 رو ها چال اون از دوتا خودم اگه که بود شده دلبر و جذاب آنچنان. دیدم وضوح به رو راستش
 !..مردم می حسادت از نداشتم

 اومده کش نیشش دندون تا پرنگش صورتی های لب! بودم ندیده گیرایی اون به ای خنده حال به تا
 چین یه ایجاد باعث بود، پوشونده رو روش شدش اندکادر ریش ته که راستش سمت چال و بود

 شده شفاف و ای شیشه دوباره و نبودن تیره دیگه هاش چشم. بود شده چشمش کنار کوچیک
 .بودن

 ی مونده ته که معروفش ی خنده ته با و گذاشت دهنش توی و کرد باز گرفت، دستم از رو شکالت
 :گفت بود، رویایی ی خنده همون

 دختر این ترس ما باالخره! ساخت حال در های زاده امام یا. شی می مریض نخور، خواد نمی دلت ـ
 ! دیدیم هم رو

 راه آب لوچم و لب از حسابی خوردنش شکالت دیدن از و دادم فشار دستم توی محکم رو کیفم بند
 !نترسیدم هیچم:گفتم و دادم فشار هم روی رو هام لب حرص با ؛ افتاد

 .دروغگوت وجدان اون جون! آره_  آره: گفت یوری خنده با و داد فشار بیشتر رو فرمون رادمان

 از قبل مضحک پوزخند یه از همیشه خندید، می قشنگ قدر اون وقتی چرا کردم، نمی درک من
 گونم روی های چال بخاطر کتابخونه توی من به وقت اون! معلول ی پسره برد؟ می بهره هاش حرف
 .دارم معلولیت که گفت می

 کشیدم بلندی آه نقشم موندن کار نیمه از و کردم نگاه بود، شده مچاله دستم توی که میکروفن به
 :گفت خندونش های چشم با. شد جلب بهم رادمان نظر که
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 قبول من وساطت با هم بلکه! داری دوستش چقدر که گم می خودم بگو رو شمارش نخور، غصه ـ
 ...شیر دهن تو بیاد کله با که کرد

 خودت باغچه زنی، بیل تو: گفتم و زدم قطورش و محکم ی شونه به بار سه دو و کردم گره رو مشتم
 حسابت آدم نفرهم یه گندت اخالق اون با که چی تو ؛ دارم خواه خاطر دوتا یه من باز! بزن بیل رو

 !کنه؟ نمی

 ...که کنن می ضعف و غش برام جوری چه ببینی نیستی -رادمان

 !نبر دنیا از دل به آرزو رو کس هیچ خدایا: گفتم و کردم نقصش بی پای سرتا به نگاهی تمسخر با

 !آمین:گفتم آروم و دوختم هاش چشم به رو دلسوزم نگاه که کرد بهم بدی نگاه

 روی از سری رادمان. فرستادم صلوات و صورتش توی کردم فوت رو آمینم مامانم مثل بعد و
 دوباره و داشت نگه خیابون کنار و داد تکون برام《شی نمی خوب تو》:یعنی که تاسف و ناامیدی

 .شد دور ماشین از که دیدم ولی دونستم نمی رو مقصدش. شد پیاده ماشین از

 سمتش به و زدم شیطانی لبخند زد، می چشمک بهم داشبورد روی از که موبایلش گوشی دیدن با
 ..بود هم طور همین که کرد باز بشه رو گوشیش پشت که کردم می خدا خدا. برداشتم خیز

 خالیه قسمت توی رو بودمش خریده قبل دقایقی که کوچیکی میکروفون و کردم باز رو گوشی پشت
 .کردم ساز جا کنی، خارج جاش از رو باطری و بندازی ناخون بود این برای که باطری کنار

 در مگس به کیانا سرگرد از ؛ شد خواهد شنود شما ی مره روز های صحبت تموم اکنون هم از: کیانا
 !تمام رسید، پایان به موفقیت با ماموریت. خوری چیز حال

 از رو گوشیش احیای عملیات سرعت به بود، رویت قابل دور از دوباره که رادمان دیدن محض به
 .گذاشتم سرجاش رو گوشی نامحسوس صورت به و شدم خم و گرفتم سر

 از و شد ماشین داخل مکزیکی ذرت بزرگ لیوان دوتا با و کرد باز رو در خبر بی جا همه از رادمان
 :گفت و داد دستم به هارو لیوان از یکی. کرد گلگی هوا سرمای

 الاقل هم نشده،عصابمون ردیف فعال که کتاب! کنم تحمل رو غرغرهات تونم نمی کرج تا که بخور ـ
 !نشه پاره
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 دستم توی لیوان وارسی به شروع و زدم ملیحی لبخند عملیاتم رسوندن پایان به از خوشحال
 بغل زیر دنبال به که من دیدن با بود، خورده رو ذرتش از قاشق دوتا کالس کلی با که رادمان.کردم
 :گفت و ماسید دهنش توی لقمه بودم، مار

 چته؟ پس ـ

 !باشی نکرده تف توش ببینم خوام می ـ

 لب زیر کردو عوض من با رو خودش دست لیوان عصبانیت با و انداخت بهم صفیهی اندر عاقل نگاه
 !پندارد خود کیش به را همه کافر:گفت

 ذرتش با که رادمان به توجه بی و تند سپس؛تند و خدا نام به: گفتم و کردم ماشین سقف به نگاهی
 و به به خودم برای و بردم لذت حسابی خوبش ی مزه از خوردم، ته تا رو لیوان تمام رفت، می ور
 :گفتم و مالیدم هم به رو هام دست نهایت در. کردم چه چه

 !کن خالصشون بکش هم رو ها گشنه شدیم، سیر که ما خدایا ـ

 توی رو لیوانش خواست و گذاشت دهنش توی آرامش با هم رو قاشق اخرین رادمان بعد کمی
 :زدم داد که کنه پرت ماشین بیرون آشغال سطل

 !ننداز ـ

 !بجویی؟ هم رو ها لیوان خوای می نشدی سیر چیه: رادمان

 :گفتم و کردم نازک براش ابرویی و چشم

 !بگیرم مکزیکی ذرت فال برات خوام می ؛ نخیرم_ 

 مقنعه طرف دو از. نشستم جام سر دوباره رفتم، کش شدش خشک دست از رو لیوان و شدم خم
 بعد و گذاشتم خال یه پیشونیم وسط و آوردم در سیاه مداد یه کیفم از بردم، گوشم پشت به رو ام

 .دوختم رادمان منتظر و متعجب های چشم به رو نگاهم

 بلدی؟ هام بازی کولی این از! اوهوع: رادمان

 :گفت و کوبیدم بازوش به رو بودم،ساعدم گرفته چپم دست با رو لیوان که حالی در

 !دهاتیته دختر دوست اون کولی_ 
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 :گفت و انداخت بهم داری معنی نگاه

 االن که ای کلمه تا چهار همین که نکن شک باشی، زده زندگیت تو حاال تا هم درست حرف یه اگه_ 
 !بوده اومد در دهنت از

 !ها شه می تر شخمی این از شخمیت بخت نریز، بهم رو اعظم پیشگوی تمرکز. خب خیل_ 

 خورد؛ تکون لیوان ته ی مونده باقی ذرت آب و سس که دادم تکون تکون دستم توی یکم رو لیوان
 :گفتم انگیزه با و دادم نشونش هم رادمان به و کردم خم رو لیوان

 !"فتیره مایه بی:"گه می داره زبونی بی زبون با هم بختت لیوان ببین_

 !واا: رادمان

 می رو خوره می تکون لیوان ته که مایعی این! میره توش مگس خرد؛ بی ای ببند بسته، نه وا_ 
 بینی؟

 چی؟ که! آره خب_ 

 !فتیره مایع بی اینکه معنیش_ 

 !سسه که این_ 

 مانی و پول》:یعنی پیشگویی توی هم مایعی نوع هر ؛ هستش مایع حال هر به! دیگه نه_ 
 .ببینوم فالت تا بده نیازوم《!پانی

 چیه؟ مزخرفات این زوره؟ مگه آقا دم نمی: رادمان

 اومد می که دستش. گذاشتم هام چشم روی برداشتم، داشبورد روی از رو عینکش و بردم دست
 :گفتم بلند و زدم پس رو برداره صورتم روی از رو عینک

 میاد زنت: "یعنی این ؛ نذاشتی باقی چیزوم هیچ و زدی لیس تهش ذرت تا رو لیوانت! کاکو خب_ 
 !"میمکه رو استخونت ته ی شیره تا و

 !"بلنده بختت: "یعنی این بینی؟ می لیوانت توی رو بلند موی این

 :گفتم سرعت به که شد باز یکم نیشش
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 رو داره مو توش که غذایی حاال تا ای دیده شوما عامو؟ میبینی یه مو این! کردوم اشتباه ن ه_  ن ه_ 
 ...هست مو سرنوشتت توی یعنی این بخورن؟

 ..بیرون کرد پرتش جوری همین بایستی هست مو که هم سرنوشتی تو! شده مویی سرنوشتت اّه اّه

 همون ؛ کردم پرت بیرون به شیشه از رو لیوان متعجبش های چشم جلوی و کشیدم پایین رو پنجره
 لحجه با همچنان و دادم هول باال به دماغم روی رو عینکش کردم، می نگاهش منتظر که طور
 :گفتم

 عامو؟ کنی نمی حرکت_ 

 .پرو بچه_

 از مارو آدرس که این از متعجب. رفت کله یه مون کوچه سر تا و داد فشار گاز پدال روی رو پاش
 :گفت  و انداخت باال ای شونه که کردم نگاهش آورده کجا

 !گفتن بهم ها کالغ_

 :گفتم و بستم آروم همیشه برخالف رو در و شدم پیاده ماشین از کردم، کج طرف یه به رو لبم

 !بستم آروم تشکر بابت نکن، تعجب_

 !کیانا: زد صدا رو اسمم که بودم برنداشته مون کوچه سمت به قدم دو یکی

 :گفت خنده با که کردم نگاهش سوالی و برگشتم

 !فضاییه خودت مثل هم کردنت تشکر_ 

 متوجه زودتر خودش که کنم پرت سمتش به و کنم پیدا چیزی سنگی زمین روی از شدم خم
 :گفتن با و شد منظورم

 !نره یادت دادی جر که کتابی_

 

 .کرد ترک رو محل باال سرعت با و گذاشت گاز پدال روی رو پاش
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 وارد صدا و سر بدون بود، باز ورودی در. دویدم خونه در جلوی تا و دادم تکون هوا توی رو کیفم
 :کرد جلب رو نظرم اومد می ها اتاق داخل از که کسی آشنای صدای که شدم

 !برم می خودم با رو فرش همین وگرنه ؛ بهم بدید پول گفتم_ 

 خودش متوجه رو من که بود بابام خمار و دار خش صدای این بود؛ نیومده دزد نکنید، اشتباه! نه
 ..کرد

 خشکم جام سر مامان صدای که ببینمش و برم زودتر تا آوردم در حیاط وسط رو هام کفش تند تند
 :کرد

 می ما جون از چی آخه د! کشم نمی دیگه! کردی خستم که بخوره رو من سر زهرماریت اون ای_ 
 و در توی رو آبرومون میای ماه هر_  ماه هر ذاری؟ نمی راحتمون چرا ندارم، پول میگم خوای؟
 خسته قسم موال به. دیگه کردی خستم ؛ دارن آینده هامونم بچه آخه د! میری و بری می همسایه

 !شدم

 زودتر برم تا کردم پرت زمین روی هم رو کیفم. بود کرده پر رو گوشم خورد و زد و گیری در صدای
 من. بود رسیده سر بزنگاه دم درست که بود کیارش! کشیدم پشت از قدرتمندی دست که ببینمش

 .کرد قفل پشت از رو در و انداختم جا همون برد، بود حیاط توی که دستشویی تا کشون کشون رو

 :کردم داد و جیغ به شروع و اومدم خودم به تازه شد، قفل در که این محض به

 !کیمیا! کیمیا ؛ ببینمش خوام می کن باز رو در این بیا کثافت..! کیا! کیارش_ 

 می بابا ی ناله و هوار و داد صدای. بود افتاده خارش و سوزش به گلوم که زدم می هوار آنچنان
 .بابا بردن زورکی زور و شتم و ضرب بود؛ کمپ ی قصه, قصه هم باز. غریبه مرد چند و اومد

 :گفتم خشم و التماس با و زدم در به پی پیا

 !کن باز رو در این بیا من جون کیارش داره؟ جون چقدر مگه وحشی؛ های عوضی نزنیدش_

 می! شده تنگ براش دلم دونست می. ببرنش ذاشتم نمی کرد نمی قفل روم رو در اگه دونست می
 !برسه هدفش به نذارم ترسید می و دونست
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 ؛ نشنوم رو بابا صدای تا زدم جیغ و گرفتم رو هام گوش موندم، دستشویی توی چقدر دونم نمی
 استخون مغز تا و بودم افتاده زمین روی حال بی کردن، باز برام رو در وقتی که دونم می رو این ولی
 .کرد نوازش رو سردم عرق از خیس موهای و گرفتم بغلش توی کیارش. لرزید می هم هام

 اومده؟ چی تو سر آخه! من زشت اردک جوجه! کیانا_ 

 تیر مدام قلبم که بود شده باعث همین و شد می اکو کوشم توی مدام بابام جون بی ی ناله صدای
 وارد زدم سرما تن به کیارش که هیستریکی های تکون. باشم نداشته اطرافم فضای از درکی و بکشه
 رها قصد ها صدا و بودم افتاده گیر قبل ی دقیقه چند توی انگار اما کردم، می حس رو کرد می

 .نداشتن رو کردنم

 ****** 

 همکارش با و بود ایستاده سرم باالی که دختری به و کردم باز رو هام چشم الکل، تند بوی با
 براش شب هر باباش حتما میزد، حرف نفس به اعتماد با و باحال چقدر کردم، نگاه کرد می صحبت

 سرش وقتی و کشیدم اختیار بی رو مانتوش. بود گرفته یاد هم دخترش که زد می حرف جوری این
 :پرسیدم رو سوالم برگردوند، رو

 خونه؟ میاد شب هر بابات_

 

 که کردن بازی مسخره قدر اون. بدم ادامه حرفم به نتونستم دیگه مظلوم، کیمیای و کیارش ورود با
 ها مدت از بعد که بود مونا تر عجیب همه از. خندیدم درد با دل ته از و زدم رو صورتم نقاب هم باز
 .موند خونمون شب و اومد دیدنم به

 !"جهانی غمگین آدم   شادترین.. گاهی"

*** 

 امتحان و کالس هم رو همش و بود مونده باقی کاری ی هفته به که  روزی سه دو دونم نمی
 مکرر های گیری پی جواب نه و زدم حرف کسی با نه که همین فقط! گذروندم چجوری داشتم،
 .دادم رو کتاب برای رادمان

*** 
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 خرید ی بهونه به مونا زود صبح از. نداشتم لباس خرید برای زیادی وقت من و بود البرز تولد شب
 تک از ها خیابون توی بیوفتم دوباره و بشه بد حالم دوباره مبادا تا کشید بیرون خونه از رو من لباس
 《داری؟ بابا هم تو》:بپرسم ها دختر تک

 !بودم خورده هم کتک پهلوم دو سوال بخاطر و بودم کرده رو کار این بار چند آره

 رو... های مغازه تمام. نیام در پا از تا کنم می ها روزمرگی غرق رو خودم من که نداشت خبر مونا
 .بود نکرده جلب رو نظرم چیز هیچ همچنان من و بودیم کرده رو و زیر

 بخریم؟ عروس لباس بریم چطوره میگم: مونا

 واقعا؟_ 

 شما شخیص شخص خور در چیزی تونیم نمی هم صبح تا ما تو دوزاری ی سلیقه این با! واقعا بله_ 
 !شدم خسته دیگه من لعنتی خب کنیم؛ پیدا

 :گفتم دار مغازه پسر به رو و زدم عریضی لبخند

 !کنما خرید ازتون من دارید هم مشتری حمل خدمات شما اگه آقا_ 

 بین از رو دستم. ببرتم بیرون مغازه از زور به تا گرفت رو دستم و زد پشتم به مشتی جیغ با مونا
 :گفتم و کشیدم بیرون هاش انگشت

 خستگیمون کنن، می کولمون خونه تا! ها دارن حمل خدمات معلومه خندید، پسره آقا این ببین_ 
 .تماشا هم فاله هم اصال. میره در هم

 :گفت تیکه تیکه کشید، می بیرون مغازه از رو من کشون کشون که حالی در مونا

 !بری می رو من آبروی همیشه ؛ سلیته بریم بیا_ 

 خوشم یکی این از شاید نزدم، تن هنوز من که مونده مغازه این توی لباس دونه یه. کن ولم! اّه_ 
 !اومد

 و خری نمی چیزی اینجا از هم آخر دونم می من. لعنتی کردی پرو لباس تا ده از بیشتر االن تو_ 
 .بری می رو آبروم

 :گفت ناله با و کرد نگاه ساعتش به ایستاد، کشید، بیرون مغازه از رو من تهدید با و کشون کشون
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 !شه می شب داره مرگته؟ چه پس کنی؟ نمی انتخاب چرا پس_  

 شیک و خوشگل که هم باشه، خوب جنسش هم باشه، ارزون هم که کن پیدا چیزی یه تو خب_ 
 فوت با رو خریدم ی اختتامیه مراسم و خرم می رو همون درجا من باشه، اسپرتم و پوشیده باشه؛
 .گیرم می المپیک مشعل کردن

 :گفت و کشید پیشونیش به دستی کالفگی با مونا

 !اومدنه خرید تو با از تر راحت تف، با المپیک مشعل ی شعله کردن خاموش که خدا به_ 

 سمت به که مونا دنبال چرخوندم، می تسبیح مثل رو ورم یه کوچیک کیف بلند بند که حالی در
 زدم ملیح لبخند یه محجبه خانوم یه متعصب نگاه با. افتادم راه رفت می پاساژ اون ی مغازه آخرین

 با و شدم بلند و کشیدم تر پایین یکم رو خورد می کش پایین از که کوتاهم شلوار شدم، خم و
 :گفتم زن به رو نمایی دندون لبخند

 !جلفه که ببخشیدش_ 

 :زد صدام کالفگی با و برگشت بود، افتاده جلو حسابی که مونا

 گرفتی؟ وجدان عذاب االن گشتی کوتاه پاچه اون با رو کرج کل! دیگه بیا د_ 

 نزدیک که مونا سمت به دو حالت با و داشتم نگه جلوم و کردم جمع دست با رو بازم جلو مانتوی
 رفاقت طرح دور یه ها فروشنده تک تک با و کردم رو زیر رو مغازه تمام بازهم. رفتم بود مغازه در

 .اومدم بیرون مغازه از 《!گردم می بر بزنم دور یه برم》:گفتن با هم آخر و ریختم

 :گفت و داد نشون رو ساعتش استرس با مونا

 ...مجید قرآن به نه؟ یا بشی حاضرم خوای می تو خب خاصیت بی_ 

 !دارم دوست رو کریمشون من کیانا جون! نه نه_ 

 :کرد کامل رو حرفش و چلوند حسابی رو بازوم گوشت مونا

 عطیقت های لباس همون با خونه برگردی باید نخری برمت می ام دیگه ی مغازه یه کریم قرآن به_ 
 !خر البرز اون پارتی بری
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 نشون رو پنج ساعت های نزدیک که کردم نگاه رو ساعت رفتم، می راه عجله با کنارش که حالی در
 :گفتم تصنعی کالفگی با و داد می

 .!ذاره نمی المصب جیب این ولی بخرم، خوام می من که مجید خدای به_ 

 رو مغازه یه ویترین پشت اسپرت لباس چشمم که بودیم نشده مونا نظر مد ی مغازه وارد هنوز
 کوتاه کت تک یه با بود، نود قد و داشت مختصری زاپ روش که  مشکی جین شلوار یه ؛ گرفت
 بند کمر اسپرت سگک که بود طوری و داشت بزرگی خارجیه نوشته روش که کوتاه تاپ یه و قرمز
 .داد می نشون رو شلوار

 قیمت وجود با باالخره و زد رو نگاهم رد کنم می نگاه رو جایی و شدم حرکت بی من که دید مونا تا
 عنوان به خودش هم رو قرمزش مشکی ست های کفش و کرد خریدنش به مجبور رو من لباس زیاد

 .خرید برام جلو جلو تولدم کادوی

*** 

 باالترین از که موهایی و قرمز تم با آرایشی با آماده و حاضر من که بود نیم و هفته حدود ساعت
 دید شدم بسته باال از موهای هم جلو از که جوری بودم، کشیده بابلیس و بسته سرم ی نقطه

 .زدم لبخند بقیه ی کالفه و منتظر ی قیافه به و وایستادم در جلوی داشت؛

 و بود گرفته قرض ازش که شدیم کیارش دوست ماشین سوار کیمیا و کیارش مامان، من، اتفاق به
 :گفتم جیغ با باشه افتاده یادم مهمی چیز که انگار تازه. افتادیم راه مقصد سمت به

 کادو؟! هییع_ 

 :گفت و کرد نگاهم سرزنش با و برگشت مامان

 کنی؟ فکر کادو به که آوردی اضافه خودت از بگو! افتاده یادت زود چقدر دخترم_ 

 :گفتم و انداختم پیشونیم بین غلیظی اخم بود، طلبکار خدا همیشه که جایی اون از

 مخصوصم کادوی من تا دارید نگه اینا مونا خونه در جلوی دقیقه یه راه سر بود این منظورم. خیر_
 ..نره یادم

 .زدم کادو محتوای آوردن یاد به از خبیثی لبخند بعد و
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 ماشین سری تا سر صورت به کوچش توی که مجلل باغ یه جلوی کیارش طوالنی رانندگی یه بعد
 خنده با زد رو در قفل کرد، وارد تنش به طوالنی قوص و کش یه بعد و داشت نگه بود، شده پارک
 :گفت

 .پایین بریزید.. حمله_ 

 در کوچه توی. شدم پیاده ماشین از موزی لبخند یه با و کردم باغ طالیی_  مشکی در به نگاهی
 می بلند صدای با چندی از هر و بودن شده جمع هم دور گروهی صورت به شهر باالی های دوف

 .کردن نگاهم سوالی و برگشتن همه ماشین از من شدن پیاده با و خندیدن

 :گفتم  بهشون رو و کردم جمع دست با رو مشکیم باز جلو مانتوی

 !خودیه جسی، نترس_ 

 :گفت بشنوم هم من که جوری بلندتر کمی کرد، خطاب" پررو" لب زیر رو من که ها دختر از یکی

 .منتظرتن خدمتکارها ؛ مونده زمین رو کارها داخل، برو زودتر_ 

 و گرفت رو من بازوی کیارش بود، شده خفه کیارش ی قیافه و تیپ دیدن با دختره که حالی در
 :گفتم و زدم داد. برد می ورودی در سمت به کشون کشون

 !باش بازیافت قابل لطفا ولی آشغالی، دونن می همه چه گر_ 

 :گفت آروم و داد فشار بیشتر رو بازوم کیارش

 !کنم می حساب باهات خودم بعدا نکن، شر رو امشب یه_ 

 کیارش دست و دادم هول داخل به رو بود اومده بیرون شال زیر از که شدم ای حلقه حلقه موهای
 :گفتم لجبازی با و کردم ول رو

 رو آبروت کنی می فکر همینم، من برداشتی؟ طوری شکارچی تریپ دیدی پلنگ دوتا تا! بابا برو_ 
 !نیستم شما با من انگار که برو راه جوری یه برم می

 های ماشین طرف دو از داخلش که مدرنی باغ به و دادم فشار دستم توی بیشتر رو گرانمایم کادوی
 بخش به طرف دو از و شده فرش سنگ وسط از حیاط کف. گذاشتم قدم بود شده پارک باال مدل
 اصلی ساختمون. داد می نوازش رو آدم روح زده نم خاک بوی شد، می منتهی شده درختکاری های
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 قابل خوبی به ویال داخل و خورده شیشه کامل طور به اولش ی طبقه که بود طبقه سه یا دو
 منتظر که داد تشخیص رو ها مهمون زیاد شمار شد می هم حیاط های وسط همون از. بود مشاهده
 .بود کرده پر رو فضا تمام همهمشون صدای و بودن جشن شدن شروع

 گلگی بلندش پاشنه های کفش از نشده شروع مهمونی هنوز و رسوند من به رو خودش زور با کیمیا
 با ساختمون ورودی توی جان ملوک ناگهانی حضور بخاطر و زدم سرش پس به دست با ؛ کرد

 :گفتم ملیحی لبخند

 . نکنی ناله قدر اون گوشم کنار بهتره پس کنم، نمی عوض باهات رو هام کتونی من بمیریم_

 :گفتم بشنوه بلوک که جوری تری بلند صدای با نهایت در

 !جان؟ کیمیا که شدی متوجه_ 

 عصبانیت با و آورد در شده خیس های فرش سنگ الی گل از سختی به رو کفشش ی پاشنه کیمیا
 :گفت

 ..میدم بهت چی عوضش در گم می بهت بعدا حاال ؛ برم قربونت آره_ 

 به رو لبم. بکشیم نشون و خط هم برای این از بیشتر تونستیم نمی و بودیم رسیده بلوک به دیگه
 :گفتم جون بلوک به رو داشتم سراغ خودم توی که لطافتی نهایت با و کردم باز شونه عرض ی اندازه

 جون؟ ملوک( سرفه... )بلو احوال و حال! شد عرض سالم_ 

 :گفت کرد می فوران ازش چندی از هر که مهربونی با و کشید آغوش توی رو من

 .شدی برازنده چقدر ها لباس این توی ماشاالله! من کیانای بشم فدات الهی_ 

 لب و انداختم باال ابرو بود رسیده بهمون تازه که مامان برای و برگشتم دادم، کش بیشتر رو لبخندم
 :زدم

 !بگیر یاد_ 

 که فارسی نچسب الفاظ سری یه با رو پرسی احوال شور که بود مامان و کیمیا کیارش، نوبت بار این
 که بود خونه داخل به حواسم تمام. بیارن در خوندم، بدانیدش بیشتر بخش در هم دهخدا توی من
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 درمون و درست صورت به رو خودش بود تونسته کسی کمتر و بودن شده لباس فقر دچار افرادش
 :گفت و زد بهم کیمیا دفعه یه که بپوشونه

 !شماست با ملوک خاله_ 

 گم؟ نمی درست! عزیزم: ملوک

 :گفتم جدیت نهایت با و دادم جلوه قانع رو خودم

 !موافقم جون ملوک با کامال من ؛ فرمایید می درست شما بله،_  بله! آهان_ 

 جون ملوک که زد کوچیک استارت یه خنده شدت از کیمیا و شد قرمز حسابی کیارش و مامان رنگ
 :داد ادامه مامان به رو دوباره

 !بشینیم ها پاتال پیر جمع توی بریم ما بهتره و شدم پیر دیگه من گم می دیدی_ 

. کردم کیمیا نثار سرتی تو خاک دست با و گرفتم دندون به رو لبم آروم بودم داده که سوتی از
 به مارو و بره کنار در جلوی از که داد رضایت زرشکیش دامن و کت اون با سفالی بلوک اون باالخره
 :کنه دعوت داخل

 دست از رو کادوها بیا! ّسنم ؛ دادم دست از رو حواسم پاک! خدا رو تو ببخشید وایی ای: ملوک
 .شدن خسته بگیر، ها مهمان

 که کیارش جواب در و رفت کنار ملوک ؛ برد و کند دستم از زور با رو ارزشمندم کادوی اومد، سنم
 :گفت کجاست البرز پس پرسید

 که تو بیایید وایستی؛ در جلوی تونی نمی که ابدم تا! که نکردم قایمش جیبم تو من پسرم! بابا ای_
 !زنه می سر بهتون حتما میاد البرزم. کردید جلب رو ها مهمون همه توجه

 آمد خوش حاال!  داد نمی هم نشون رو خودش و بود کرده دعوت مهمون ؛ نزاکت بی پروی ی پسره
 .ایش خربزه سر فرق توی بخوره گویی

 در یه با انگار که کرد راهنمایی خونه ته سمت به رو ما جون بلوک همچنان و شدیم خونه وارد
 دیجی تجهیزات انگار رسیدیم، سالن وسط به ما که این محض به. خورد می پشتی حیاط به کوچیک
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 دل ته از و بترسن همه شد باعث و پیچید فضا توی ریمیکس موزیک بلند صدای که شد ردیف هم
 !..بکشن جیغ

 وایستاده شوکه ما که جایی سالن وسط سمت به همه میدن، نذری دارن کنن اعالم یهو که انگار
 و زدم گره سرم پشت رو روسریم! کردن قمیش و قر و خوردن تکون به شروع و آوردن حجوم بودیم
 تا دادم هل رو ها پسر و دختر آرنج با انقدر برسن ضریح به برن خواستن می که کسایی مثل خودمو

 .رسوندم شدن می خارج کوچیک در اون از داشتن که خانوادم باقیه به

 و منظم کامال صورت به رو پشتی حیاط اصلی، سالن توی دف و در پراز و شلوغ فضای برخالف
 از و بودن نشسته اونها از بعضی پشت شماری انگشت ی عده و چیده صندلی و میز شیک

 .کردن می پذیرایی خودشون

 به و کرد انتخاب صندلی و میز یه دنج ی نقطه یه توی کیارش جون، ملوک رفتن و راهنمایی از بعد
 رو بیرونم های لباس و شدم بلند من شدیم، گیر جا میز پشت. بشینیم اونجا بریم که زد اشاره ما
 تمام اشتیاق با. نشستم میز پشت دوباره فرم و بلند موهای ی دوباره کردن مرتب از بعد و آوردم در
 از که کسی دیدن با که گذاشتم دهنم توی درسته و کندم پوست بلندم های ناخن با رو نارنگی یه
 اعتراض صدای با که خورد قل میز روی و افتاد بیرون دهنم از هلوپی نارنگی شد، وارد ورودی در

 ...شد همراه مامان و کیمیا

 لبخند از چشم که حالی در! بود کرده خشک رو من ها لباس اون توی نظر مورد شخص دیدن شوک
 دهنم توی دوباره کردم، پیدا رو نارنگیم کشیدم؛ میز روی رو دستم داشتم، نمی بر کشش دختر

 .جویدمش باشه ماسیده دهنم توی که انگار و گذاشتم

! باشه؟ من تن ها لباس همون ست درست که باشه داشته تن به هایی لباس که بود ممکن چطور
 !داره؟ امکان چطور آخه! بودم خریده رو کزایی های لباس این نود ی دقیقه توی من

 بیشتر رو سرعتش زد، چشمک برام گیراش و درشت های چشم اون با کرد، نثارم مهربونی لبخند
 و شد باز دوباره درب که بودم نیومده در اولی های لباس شوک از هنوز. برسه ما به زودتر تا کرد

 برق و تعجب شوک، استرس،: از اعالیی حد آنچنان به بار این که شد وارد در از دوم سوپرایز
 های سرفه بخاطر شد باعث و جست گلوم توی جوییده نیمه نارنگی که بودم رسیده گرفتگی

 .بریزم میز روی نبود، و بود دهنم توی چی هر داشتم که  خفگیی حس و بلند وحشتناک
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 و داد ماساژ رو پشتم دیگه طرف از ؛ دویید سمتم به ترس با البرز زد، می پشتم به محکم کیارش
 :گفت مضطرب

 !کیمیا بده آب_ 

 جلوی به حواسم فقط من اما کنه، حاصل اطمینان سالمت از که بود شده خیز نیم جاش توی مامان
 !نیا نیا،: که زدم می اشاره هی شد می نزدیکمون داشت که ای نخاله اون به دست با و بود در

 زایل در جلوی به دیدم شد باعث که ریخت حلقم توی و چسبوند دهنم به رو آب لیوان زور به البرز
 نفس یه تازه البرز که کردم می خفیفی های سرفه همچنان. رفت کجا پرو بچه اون نفهمم و بشه
 :بده سالم افتاد یادش و کشید عمیق

 چطوره؟ کیمیا! آمدید خوش خیلی. نیلو خاله سالم_ 

 :گفت خنده با و زد کیارش پشت به آخر در

 کیا؟ چطوری تو_ 

 دستور خدمتکار به نشدم، محسوب هاش مخاطب جزو من که طوالنی پرسی احوال سالم یه  از بعد
 .نشست روش و کشید بیرون رو من کنار صندلی خودش و کنه تمیز رو من جلوی که داد

 :گفتم و کردم نگاهش خصومت با

 !گذاشتی؟ جا دستشویی تو رو سالمت جون عمو_ 

 :گفت رضایت با داد کامل نمره تیپم به که انگار و کرد بهم خندونی نگاه البرز

 !ترن مقدم ها خانوم گفتن قدیم از والله_ 

 :گفتم و گذشتم خیالی بی با مامان های غره چشم از

 ..شویی دست توی فقط ولی! آره_ 

 بود، داده قرار مخاطب چرخوند می چشم ها مهمون بین که رو کیارش بار این که حالی در البرز
 :گفت و برداشت ای دیگه نارنگی و برد دست

 !پیدایی کم خبرا؟ چه_ 
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 !نیست ما مرام توی معرفتی بی که وگرنه بودم، ماموریت والله: کیارش

 بود گذاشته من جلوی خدمتکار که جدیدی دستیه پیش توی رو بود کنده پوست که نارنگی البرز
 .داد نشون کیارش با صحبت گرم رو خودش و داد قرار

 رو سرم کالفگی از ؛ کرد می درست رو کیمیا ی شده وز موهای آرامش با که بود مامان به چشمم
 اون به چشمم دوباره که ببینم پشتی حیاط توی حاضر جمعیت بین رو کیان شاید که برگردوندم

 .کرد می دود رو قیمتی گرون سیگار خاصی ژست با که افتاد جذاب پوش خوش پروی بچه

 برسه، دیگش های مهمون به هم و کنه صدا رو کیان هم بره تا شد می بلند داشت که البرز به
 تهدید ی نشونه به رو انگشتم و برگشتم بالفاصله. دادم تکون براش رو سرم و زدم مصنوعی لبخند
 :زدم لب و دادم تکون سیگاری بچه اون برای

 !ها نمیای وری این-

 توی رو پرش یه ؛ برداشت رو دستیم پیش توی شده کنده پوست نارنگی و نشست پهلوم اومد کیمیا
 نگاهش خشمگین و برگردوندم رو سرم ترس با زد پشتم به که محکمی ضرب با گذاشت، دهنش
 .کردم

 !شدی؟ دیونه زنی؟ می حرف خودت با چرا: کیمیا

 :گفتم متاثر و برداشتم میز روی ای میوه جا از موز یه

 توچه به! خوره گوه شه می نصیبم همیشه که چیزی اما.. گردم می غمخوار دنبال همش زندگیم تو-
 میاد؟ تو خونه در جلو قبضش مگه! بزنم حرف خواد می دلم اصال

 سر نشسته! کرد می دادنم قر به وادار عجیب رسید، می گوشم به اصلی سالن از که آهنگ صدای
 گرفته عقب از هام چشم یهو که زدم می گاز دستم توی موز به و دادم می قر آهنگ ریتم با جام
 :گفت که رسید گوشم به کیان صدای سرش پشت و شد

 فنره؟ یا کمره این-

 از رو کیان دست کنه،  وجود ابراز اون اینکه از قبل ؛ وایستاد سرجاش کیان دیدن شوق از مامان
 :گفتم و برداشتم هام چشم روی



 
 
 

 
 241 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 اکاربر نودهشتیفاطمه عیسی زاده ــــــ خانم وروجک سرکار  

 !فنره شاه تو جون-

 پسرم؟ تو کجایی پس: مامان

 یه فقط حساب این با. گرفت جا بودیم، نشسته ما که ای نفره شش میز پشت خنده با هم کیان
 عجل مثل کجا از دونم نمی دو ی شماره سوپرایز بالفاصله که موند می خالی من روی به رو صندلی
 انداختم باال ابرو بار سه دو بود؛ نشده متوجهش کسی هنوز! ایستاد صندلی اون پشت و اومد معلق

 :زدم لب غره چشم با و

  برو-

 !بده نشون خودی که بود کرده جذم رو عزمش انگار نداشت؛ ای فایده ولی

 :گفت و کرد جلب خودش به رو همه نظر که کرد ای سرفه

 .نکنم ادب عرض و نیام زشته گفتم دیدم، آشنا! نداشتم مزاحمت قصد ببخشید. سالم-

 و انداخت باال من برای شیطنت با رو ابروهاش کردن، می نگاه رو هم سوالی همه که حینی در
 :گفت

 !کیانام همکالسیه و همکار-

 خوش با بود آورده خاطر به بیشتری های چیز و بود کرده نگاه تر دقت با بار این انگار که مامان
 :گفت رویی

 .پسرم بشین.. اومد یادم حاال! وقتم خوش خیلی-

 رد کیمیا گردن پشت از رو دستم من که بشینه میز پشت خواست و زد نمایی دندون لبخند رادمان
 !نکنه رو کار این که زدم اشاره و کردم

 !نه... اهمم-

 !نه؟ چی: کیارش

 :گفتم و داشتم نگه سرجاش رو کنه رادمان به منفی ی اشاره تا رفت می باال به رو که سرم

 .گرفت گردنم رگ! هیچی آخ_  آخ-
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 صندلی روی رادمان اینکه محض به بودم، داشته نگه حالت همون توی رو گردنم که درحالی
 .کشید نشون و خط برام ابرو با و گفت ای خفه آخ که کردم له وجود تمام با رو پاش نشست،

 درسته؟ ؛ شدیم آشنا هم با ما قبال انگار.. پسرم خب: مامان

 مامان به رو متانت با و آورد فشار بهم هاش کجی دهن از بیشتر که زد لبخند بهم جوری رادمان
 :گفت

 .طهماسبی رادمان! رادمانم ؛ رادمنش خانوم درسته بله-

 من که بیشعوریه همون این که کردم شک خودمم که کرد می برخورد شخصیت و ادب با آنچنان
 .باشن کرده عوضش خواب توی داشت احتمال! زنم می کله و سر باهاش روز هر تقریبا

 :گفت کیارش به رو و زد خر رادمان فتوح پر روح نثار قشنگی ی خنده مامان

 دانشگاه توی اول روز که معدبیه و آقا پسر همون این! کیارش ؛ شدم متوجه کامال دیگه! آها-
 به قدر چه بود آورده سرش خانووم کیانا که بالیی اون از بعد مادر که دونی نمی.. دیدم کیانامون

 .کرد خودش ی شرمنده کلی رو من ؛ رسوند خونه در جلوی تا رو من و کرد لطف من

 :گفتم عصبی و بلند

 !مامان-

 :گفت بالفاصله و کرد بهم وحشتناکی نگاه مامان

 !یامان-

 برخورد با و کرد دراز کیارش و کیان برای رو دستش پاشد، دیگه بار یه احترام ادای برای رادمان
 دلم و شدم می عصبی بیشتر من گرفتن می گرم باهاش بیشتر هرچقدر. شد مواجه ها اون صمیمی

 .دهنش توی کنم فرو رو دستم توی موز خواست می

*** 

 شما خیال هست، کیانا به حواسم جوره همه من چیه؟ ها حرف این جان نیلو خاله بابا نه: رادمان
 .نشه سخت و سنگین کارش زیاد تا کنم کار باهاش که کردم قبول خودم اصال. راحت
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 کالس از نیاد کارش سر روز یه اگه و شده تنبیه من همراه هم خودش گفت نمی! خر! گاو ی پسره
 های حرف شنیدن به ای عالقه نه و کردم می شرکت بحثشون توی نه دیگه! شه می محروم هاش

 .کرد می روایت خانوادم برای آقامنشانه که داشتم رادمان ته و سر بی و مودبانه

 که کیان بشقاب توی بود، شده پر بودم خورده که هایی میوه و پسته پوست با که رو دستیم بیش
 بار این و کردم خالی کرد می همراهی باهاش جوره همه و بود رادمان گیرای های صحبت محو

 این که کردم تصور خودم پیش و کردم پوستش کندن به شروع ناخن با و برداشتم بزرگی پرتقال
 .کنمش می بیخ از دارم که رادمانه کلفت و مهتابی پوست

 سر چیزای یه کنم، تعریف مامان برای شرایطی همچین یه توی رو خونه کتاب ی قضیه خواستم نمی
 ماجرا از کرد، می تعریف براش داشت رادمان که بازی به خواستم نمی و بودم گفته بهش ای بسته
 .باشه داشته خبر

 با انداختم دستی پیش توی بودم آورده در رو آبش و کرده زخمیش حسابی که پرتقالی همین برای
 :گفتم بود شد چفت هم رو که هایی دندون

 مگه! بیارم در عذا از تنی یه برم خوام می من بشینید؟ همینجا ماست مثل خوایید می کی تا-
 می گوش زن چاپ رادمان این حرفای به باز دهن با و بخور آجیل که مطبوعاتی میتینگ اومدید
 دید؟

 :گفت بالفاصله و زد دیگش دست پشت دست یه با مامان

 !ان دروغگو چوپان خودت مثل همه کنی می فکر که نکشتت خدا-

 نازل هم رو خدا من اگه که بود خورده موجهش رفتار و ی قیافه اون با رو ها این مخ جوری رادمان
 .کرد نمی باور کس هیچ مکاره روباه خود این بده شهادت تا کردم می

 می کیارش به داشت لبخند با که زدم زل رادمان به رو ای ثانیه چند حرص با و شدم سینه به دست
 صمیمی قزمیت این با کیارش که بود مونده همونم 《!کن سیو رو شمارم رفیق باشه که 》:گفت
 .کنه استفاده من علیه بر ها اون از خوب تا بشه

 که همیشه خالف بر که کردم برانداز رو هاش لباس و داد رویه تغییر متفکر به عصبانیت از نگاهم
 تن بخش نما مشکی جذب پیرهن و شلوار با طوسی تک کت یه پوشید، می اسپرت های لباس
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 سرعت به که شد کشیده هاش لب و چونه به کشیدش گردن از چشمم. بودن شده استیلش خوش
 .کرد شکار رو نگاهم و برگردوند سر

 مطمئن وگرنه کرد، دعوت اصلی سالن به رو همه و شد بلند لحظه همون کیان که آوردم شانس
 از ها نفر آخرین جزو رادمان و من. داره چشم من به کیانا گفت می و برد می رو آبروم که بودم
 :کرد تهدیدم که شدیم بلند میز پشت

 داشتی نگاهت با چجوری که گم می بهش بیوفتی نیلو خاله با من ی رابطه کردن خراب فکر به اگه-
 ...رو لبام

 :گفتم و شدم جوشی

 ادای حاال. دادم دستت معدنی آب خوردی، می آب شیلنگ با! کردم آدمت خودم من بابا، برو_ 
 !!گیر می رو حالت همینجا که نیار در من برای رو شخصیت با و شعور با های آدم

 : گفت بلند یکم و رفت می فرهاد شوهرش و ملوک خاله میز سمت به که کرد مامانم به نگاهی

 !نیلوو... خااله-

 :گفتم آروم و گذاشتم دهنش روی رو دستم و جلو پریدم سرعت به

 بدون ولی. بکن بکنی، خواد می دلت غلطی هر برو ؛ بخوره رو سرت دروغکیت شعور و ادب اون-
 !..اینی از بعد مهندس آقای بچرخیم تا بچرخ کنم، نگاهت بر و بر نمیستم وای یکی من

 عصبی لبخند یه با رسوندم، اصلی سالن به رو خودم بلند های قدم با و شدم بلند میز پشت از
 دستی که بردارم رو شد تارف بهم که لیوانی تا کردم دراز رو دستم و کنم جلوه عادی کردم سعی
 :شد مانعم و نشست دستم روی

 تعارف بهت هرچی و باشی شده آدم پوشیدی لباس آدم بچه مثل نیس قرار! زن قلقله کدو: رادمان
 !که بخوری رو کردن

 ؛ شد خفه سالن وسط های پسر و دختر داد و جیغ و آهنگ بلند صدای توی که زدم بلندی جیغ
 :گفتم حرص با و برگشتم

 بیریخت؟ زشت کنی می غلطی چه اینجا تو اصال! آخه؟ چه تو به هاا ّسننه؟ رو تو آقا-
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 :گفت و انداخت اطراف و دور به مغروری نگاه رادمان

 !کی؟ هان؟ زشته کی-

 :گفتم تری پایین صدای تن با اینبار که زد رو حرف این جذبه با آنچنان

 !توو تو، تو،-

 :گفت و داد فشار هم روی حرص با رو هاش لب

 !..جاان کیانا کنم می پشیمونت حرف این از! کنم صحبت باهات آدم مثل دقیقه دو نیومده تو به-

 .خودشیفته راضیه خود از بابا برون-

 دختر از نیمی: گفت شد می بعد کمی. شدیم جدا هم از و کشیدیم سمت یه به رو راهمون هرکدوم
 بود نشسته مبل یه روی که رادمان آویزون هم دیگه نیمی و بودن البرز آویزون دلبر و خوشگل های

 .کشید می سیگار خاصی پرستیژ با و

 صدای با که کرد می خفه رو من داشت رفته سر ی حوصله و حسادت حس ولی چرا دونم نمی
 :اومدم در فکر از آشنایی نا شخص

 اون به پا قراره فهمن می تا که داره خواه خاطر کلی ها مهمونی ی همه تو تقریبا. نکن نگاهش زیاد-
 !رسونن می رو خودشون شده هرجور بذاره مهمونی

 :گفتم و انداختم خندید می بلند صدای با داشت حاال که رادمان به چندشی نگاه

 لیاقته بحث ؛ مستراح توی پره می باز بنشونم هم طال تخت توی اینو من گی؟ می رو دوزاری این-
 !اخه

 :گفت و خندید دل ته از کوتاهش موهای با مشکی ابرو چشم پسر

 !کنم مفتخرت رقص دور یه با بیا. جونم نکن حسادت زیاد حاال-

 با و کوبیدم کنارم عسلی میز روی رو بودم گرفته خدمتکار از که موسیری ماست و چیپس ظرف
 :گفتم خشم

 .جون جون کن مفتخر رو ننت باهاش ببر بگیری، بیست بنویس خوب رو مشقات تو-
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 کیان، ناگهانی شدن غیب از عصبی و کالفه و شدم بلند بودن چیده سالن کنار که مبلی روی از
 با و نشستم اتاق یه ورودی سکوی روی و رفتم سالن ی گوشه ترین تاریک سمت به کیمیا و کیارش
 رو سراغم هم بار یک ، خانوادم و من از تر کالس با دخترهای دیدن با که کردم نگاه البرز به حرص
 .بود نگرفته

 کرد، می دلبری البرز برای زیبا ی دخترونه حرکات با که افتاد لوندی دختر به نگاهم خود به خود
 وقت هیچ چرا که انداخت دلم توی رو حسرت این و شد کشیده خودم اسپرت های لباس به نگاهم
 .!پوشیدم نمی لباس ها دختر مثل

 !نیستن بد زیادم: رادمان

 :گفت دلنشینی لبخند با اینبار که کردم نگاهش سوالی و کردم بلند رو سرم شده گرد های چشم با

 خوشم کلی که من نریختی، بیرون دلبری برای رو وجودت کل اون مثل الاقل! میگم رو هات لباس-
 .شدی آدمیزاد شبیه توشون اومد؛

 : گفتم و زدم بازوش به مشتی طلبکار و شدم بلند

 بهت کی برس، دختربازیت به برو حاالم ؛ خوشتیپم و پوش خوش همیشه من! خودتیا حیون -
 کنی؟ تعریف من از داد اجازه

 :گفت و انداخت من به سفی اندر عاقل نگاه رادمان

 !کنم تعریف ازت من باشه خداتم از بیشعور-

 :دادم رو جوابش و کردم ریز رو هام چشم

 ...پیش خیر بابا آمدی چوس ؛ کنی تعریف ازم تو که نیست کلیمم از من-

 دوباره اینکه ترس از سرجاش، بره که چرخید می پا ی پاشنه رو که حالی در و کرد نثارم ادبی بی
 :گفتم سریع بمونم تنها

 داری؟ خودکار کاغذ-

 :گفت و زد مرموزی لبخند دید، که رو البرز و دختر سمت به پلیدم نگاه

 !《گرفت باید رو کار خیانت پسر دوست حال》:گفتن قدیم از-
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 نه؟ یا داری خودکار کاغذ! نیست پسرم دوست نخیرم-

 محو. داد دستم به و آورد در خودکار یه و سفید کاغذ تیکه یه کتش مخفی جیب از برد دست
 و ریز های طرح روش و سفیده طال یا و نقره بود مشخص که شدم دستم توی خودکار زیبایی
 کردم می احساس من که بودن کرده انتخاب رو وسایلشون جوری ها این. داشت بتوجغه درشت
 مای طال با یدفعه رو خودشون بود ممکن مثال یا داره، طالیی های بتوجغه هم هاشون شورت روی
 !باشن کرده بیبی

 و گذاشتم پشتش رو کاغذ. ایستاد منتظر و برگشت کالمم ابهت از که" برگرد" گفتم بهش جدیت با
 .بدم انجام رو کارم تا ایستاد منتظرم سکوت توی. کردم نوشتن به شروع

 :نوشتم برگه روی خوانا و درشت خطی با

 "68 مدل فروشی مرغ"

 ."بفروشتم خواد می صحابم! خوام می شوهر من"

 توی رو من و زد تاریخیش های خنده اون از باز که دادم نشون رادمان به  هم رو برگه و رفتم جلو
 .کرد حبس گونش چال

 !کن عملی بکنی خوای می که رو کاری تو کنم، می گرم رو سرش میرم من: رادمان

  

 دختر اون به چجوری که کردم می نگاه رادمان کش دختر حرکات به و بودم وایستاده سالن گوشه
 ولی دونستم، نمی خودمم رو چراش. ساییدم می هم روی رو هام دندون حرص با و داد می نخ لوند
 دختری با رادمان! کنم ضایع رو رادمان دختر اون عوض خواست می دلم و بود شده حسودیم من
 و بودن نشسته نفره تک مبل یه روی دوتایی بود، رفته کش البرز از راحتی به من بخاطر مثال که

 .خندیدن می هر هر و آوردن می در بازی مسخره جا کمبود برای

 بار سه دوه شد، بیشتر سالن روشناییی و شد پخش فضا توی تری آروم موزیک صدای لحظه همون
 که افتادم راه سمتشون به طلبکار و گرفتم ضرب بودم داده تکیه بهش که دیواری روی ناخن با

 !نیا جلو که زد اشاره و شد گرد هاش چشم من دیدن با رادمان
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 گفته من. شدم می نزدیک بهشون آهسته های قدم با آورد، می در که هایی اصول و ادا به توجه بی
 !که برو اسکی روش حلق تا و کن دروش برو خواسته خدا از بودم نگفته کن، سرگرمش بودم

 وسط که جمعیتی بین از جوییدم می آدامس حرص با که درحالی و دادم می تاب هوا توی رو برگه
 افکار قدم هر با و گذشتم کنن، رقص به شروع و بشه پلی جدید آهنگ تا بودن وایستاده سالن

 .زد تردمیل سرم توی جدیدی

 چجوری رو برگه اینکه فکر با و وایستادم بود، ایستاده سرپا رادمان جلوی حاال که دختری پشت
 به شروع مضاعف تف و سرعت با و آوردم در جیبم از دیگه آدامس ستا دو بچسبونم؛ لباسش روی

. کردم نصف و آوردم درش دهنم از رادمان نگران های چشم جلوی نهایت در کردم، جویدنشون
 متوجهم تا زدم دختر پشت به رو راستم دست که حالی در و چسبوندم برگه پشت به رو نیمیش
 :گفتم و چسبوندم پشتش به رو بدبختیش حامل ی برگه اون بشه،

 ..داشت کارت جون البرز! هانی-

 :گفت و کرد بهم آلودی اخم نگاه دختر

 چی؟ که خب-

 و سر روی از من چشم جلو نبینم دیگه! بچسبی هات داشته به و کنی جمع رو حواست که گفتم-
 .باشی مقدم و موفق.. منتظرته نخودسیاه که فرزندم برو! بزنیا باالنس آفتاب نفر چند کول

 :پشتش بزرگ کاغذ دیدن با که کرد من به رو پشتش حرص با دختر

 ...( 68 مدل فروشی مرغ)

 :زدم صداش دوباره و گذاشتم دهنم توی رو ادامسم ی نیمه و شد مبدل بزرگی لبخند به اخمم

 !فرزندم-

 :کردم زد گوش دوباره تابرگشت

 !مامانی نره یادت باالنس آفتاب بخش اون -

 مهمون چغولیه و بره زودتر تا برداشت قدم بیشتری سرعت با اینبار و کرد مشت رو هاش دست
 :گفت و کرد باز رو نیشش رادمان. بکنه البرز به رو باشم من که دهاتیشون
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 کردم؟ پرت رو حواسش چجوری کردی حال-

 دستم نمونده؛ انتقام برای راهی هیچ دیدم وقتی کردم نگاهش حرص با یکم برگشتم بود، گرفته لجم
 توی توانم تمام با و آوردم در رو دهنم حرارت از شده خیس و شل آدامس و کردم دهنم توی رو

 .رفت یقش توی رادمان سر که کردم احساس دستم زیاد شدت از که کوبیدم سرش

 :گفت داد با و شد بلند که بودم شده دور ازش قدم دوسه

 !کردی؟ تو که بود غلطی چه این پس-

 رو بقیه العمل عکس و کنم پیدا جمعیت بین رو دختره کردم سعی و بردم بیرون ته تا رو زبونم
 سالن ی گوشه به کشون کشون رادمان شد، کشیده پشت از دستم که کنم تفریح حسابی و ببینم
 :گفت شد، می گم دیجی جدید آهنگ توی که دادش با و بردتم

 !بمیری؟ همینجا بزنم-

 :گفتم و شدم کمر به دست

 !بفرست پیششون رو من بعد کنن، دفن کفن رو کشتی که اونایی بذار-

 می در بخار خون جای به" که گفتم می پرسیدین می من از اومد، نمی در خونش زدی می کارد
 دیدین؟ چه خدارو!" پول بود مایه بچه چون هم شاید اومد

 من موهای از رو آدامس این باید ؛ برگردی مهمونی به ذارم نمی شب نصف تا شده دونم نمی من-
 !بکنی

 مقنعه نگه باباش مامان به اینکه برای کردم، می کثیف رو هرکس لباس》: که افتادم هام بچگی یاد
 که خشک و شورم می برات خونه برم می گفتم می و کردم می عوض باهاش رو مدرسم روپوش یا

 توی رو هاشون لباس مکافات کلی با هربار من و داشت وسواس که مامانمم! میارمش برات فردا شد
 .شستم می دستشویی

 :گفت اخم با رادمان بالفاصله که بست نقش لبم روی هام زمان اون آوردن یاد به از محوی لبخند

 گفتم؟ چی شنیدی ؛ بحمدالله شد چلم بود، که خل! بیا-
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 اون به آدامس تونم نمی که اینجا! باهوش خب.. شورمش می خونمون برم می بیار درش آره_  آره-
 می زور به هم رو پام جلو کم نور این توی من االن ؛ نکن نگاهم جوری اون بکنم کلت از رو گندگی
 !بینم

 شلوغ فضای اون از و کرد باز رو در. رفت ورودی در سمت به بار این و گرفت رو دستم دوباره
 و تازه هوای ولی شه می چی پرو دختر اون عاقبت ببینم تونستم نمی که بود شده حیف. کرد خارجم
 دورم و آورد در رو کتش سرعت به رادمان که لرزیدم خودم به یکم. داشت رو ارزشش بیرون سرد

 :گفت و یچیدپ

 رو موهام تار به تار خصارت باید نشه درست اگه که کن فکر این به و کن تمیز رو موهام باش زود-
 ..بپردازی

 روز از برات ها پله روی بشین! که برسم مبارکت ی کله اون به بزنم بال تونم نمی زرافه خب خیله-
 .کنم می بهترشونم هم اولش

 تار تمام الی به ال شده آب آدامس بردم، فاجعه عمق به پی تازه گرفتم قرار سرش باالی که همین
 خودم روی به. شد می تحمل قابل غیر و ول و شل بیشتر رفته رفته و بود رفته سرش وسط موهای
 .بدم نشون ها آدامس کندن به مشغول رو خودم کردم سعی و نیاوردم

 حرارت ؛ کشید می عمیق نفس و بود بسته رو هاش چشم که ببینم تونستم می هم باال همون از
 .کردم می حس رو شد می منتقل هام انگشت سر به سرش کف از که تنش باالی

 شد؟ چی کتاب میگم-

 :داد رو جوابم ادامه در و گفت ای خفه آخ بلندش موهای شدن کشیده بخاطر

 زحمت خودم به باید چرا من بودی، زده چپ علی ی کوچه به رو خودت و گرفتی می قیافه که شما-
 ...ها کتاب ی قفسه توی گذاشتمش دادم؟ می

 بیستا ده با زد که حرفی شوک از رو رفت می وا سرش توی داشت هی که آدامس از بزرگی ی تیکه
 :زدم داد ؛ درد از شد سیخ جاش سر که کندم زمان هم هاش مو تار از

 سیر خودت جون از ببینن؟ رو ادبیمون شاهکار بیان همه ها کتاب ی قفسه روی گذاشتی رو کتاب-
 !دارم آرزو جوونم هنوز من جهنم، به شدی
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 :داد تذکر و کرد نگاهم غیض با و برگشت

 توی زدی گند چجوری که مامانت دست کف ذارم می میرم راست یه بکشی رو موهام دیگه یبار-
 بپری بز مثل بلدی فقط... بود اتاقم های کتاب ی قفسه به منظورم! حالتم خوش و قشنگ موهای
 .آدم حرف توی

 :گفتم و کردم فکوس آدامسیش ی کله روی دوباره و کشیدم راحتی نفس

 !کنیا می تهدید رو من باشه آخرت بار-

 می تالش هرچقدر. بود ریخته صورتش توی فرم و بلند موهای و بودم شده خم سرش روی کمر تا
 موها این اینکه کردن بیان از من استرس و شد می پخش سرش روی رنگ صورتی آدامس بدتر کردم
 ترسیدم می بود من از تر دیونه این..! شد می بیشتر شن نمی پیش ساعت نیم موی اون دیگه

 .کنه کچلم موزر با همینجا

 توی و کردم می بازی بکش بکش هوا توی باهاشون و چسبوندم می ها آدامس به هی رو دستم
 نفس دیدم که بدم تحویلش و کنم انتخاب رو بهترینشون که کردم می پایین باال رو ها حرف ذهنم
 :گفت و ایستاد شد، بلند عصبی دفعه یه و شد دار صدا و تند هاش

 صورت روی ریختی رو تلفن سیم مثل موی همه این چیه! کنی درست رو موهام نکرده الزم اصال-
 می بچه شامپو با رو کلت هنوز داری سن موسی خر قد بچه؟ شامپو مزخرف بوی اون با من

 !شوری؟

 سینش ی قفسه! شدم می متعجب بیشتر و خوردم می محکم تکون یه گفت می که ای جمله هر با
 دکمه از دوتا که بود گرفته گر تنش انگار و شد می پایین باال تند تند نوزاد یه سینه ی قفسه مثل
 کشید، رو راهش ؛ برداشت رو بودم انداخته ها پله روی که کتش و کرد باز رو پیرهنش باالی های
 موهاش بخاطر هم کلمه یک حتی. گذاشت شوک توی رو من و رفت حیاط خروجی در سمت به

 اون موهای درگیر من که مدتی تمام در" یعنی که بود تامل قابل برام همین و بود نکرده شکایت
 !"بوده؟ من موهای درگیر هم اون بودم،

 جلوی به رو خودم رسیده، البرز تولد شمع کردن فوت به نوبت که شدم متوجه و شدم سالن وارد
 رو دستش کیارش که وایستادم کنارشون و کردم پیدا رو کیمیا و کیارش بالخره و رسوندم جمعیت
 .کرد نزدیکم خودش به و انداخت من گردن پشت
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 وقتی زد، لب آروم آروم ای دقیقه چند بست رو هاش چشم تولدش شمع کردن فوت از قبل البرز
 .کرد فوت رو شمعش و زد زل من به خنده با کرد باز رو هاش چشم

 توضیح بخوام که این دمق و دل دیگه چون نکنه باز جمع توی رو ها کادو که کردم می خدا_  خدا
 ی همه گفت البرز که شنید رو صدام خدا انگار. نداشتم رو کردم کادو رو چیزی همچین یه چرا بدم
 من قرمز و بزرگ کادوی کاغذ آخر ی لحظه توی اما بذارن، ماشینش توی و کنن جمع رو ها کادو

 :گفت شیطنت با و کرد جلب رو توجهش

 !میرم می فضولی از خونه برم تا ؛ کنم می باز رو هام کادو شدم پشیمون-

 گنده ی جعبه اون که گمم نمی ؛ کرد آباد رو اجدادم خونه تا چقدر مامان که گم نمی براتون دیگه
 قضا از که رسید فسفوری پستونک یه به البرز آخر در که بود دیگه کوچیک های جعبه توش انقدر

 !نشه کج فکش زنه می مک وقتی تا بود هم ارتدنسی

 مزخرف کادوی همون از البرز و خندیدن بقیه و کشید خجالت مامان چقدر که گم نمی هم باز
: گفت افتخار کلی با! نیومد خوشش البرز که کنید فکر اگه مدیونید. شد زده ذوق چقدر بچگونه

 "..گرفته تاحاال که کادوییه بهترین"

*** 

 وایستاده دانشگاه ورودی توی رپری ول   شل لباس دست یه با رمق بی قبل، شب مهمونی از خسته
 پیرهن دست یه با دانشگاه ی دیگه در از علی که کنه رسیدگی اوضاعم به دانشگاه حراست تا بودم

 .شد دانشگاه وارد رسمی و مردونه شلوار و

 :زدم داد و کردم بلند حراستیمون دوست صورت کنار از رو دستم

 !علی! علیه عه-

 با رفت، می راه زیر به سر و نکنه لهشون که گشت می مورچه دنبال زمین روي دوباره انگار که علی
 به رو مرد به کیفم با. شد حالم جویای و برگشت سمتم به سرعت به و شد شوکه من صدای شنیدن

 :گفتم و زدم روم

 !ببخش دوستمون این املی تیپ به رو من گنگ تیپ اونم، با من-

 :گفتم و کشیدم تر جلو یکم رو مقنعم که کنه ممانعت خواست
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 !گما می شهبازی به-

. بود ایستاده منتظرم دست به سامسونت کیف که رسوندم علی به رو خودم و دادم خاتمه رو بحث
 می ها سرخپوست به و کرد می یقش توی رو سرش بیشتر شدم؛ می نزدیک بهش که قدم هر

 :گفتم بلند و زدم پشتش به دستم با. گرایید

 .رو به رو سیاه تخته دایی-

 :گفت مردونش و آروم صدای با و آورد باال خجالت با رو سرش

 دایی؟ چرا حاال-

 !ندی مادر فحش بهم و کنی حساب خودت ناموس هم رو من مادر شد، دعوامون وقت یه اگه چون-

 :گفت متحیر و برداشت برداشتم، من که قدمی با زمان هم قدم یک و کرد نگاه بهم تعجب با

 .میدونه چاله پسرهای مال ها حرف این شدی؟ دختر که شد چی تو-

 اصال. نیست خودم دست اومدم بار کالس بی دیگه من بابا بیخیال نزنم؟ که گی می چی؟ که خب-
 چشه؟ کیانا مگه باشم خودم دارم دوست من

 چشم توی همیشه برخالف و کرد صد رو راهم پیچید، جلوم که بودم نرفته راه باهاش قدمی چند
 :گفت زد، زل شدم درشت های

 !توعه ماله این-

 بدوزم هاش دست به و بکٓنم محضه مشکیه بودم برده پی که هاش چشم از رو نگاهم تونستم تازه
 گرفتم دستش از رو رنگ سرخآبی ی جعبه زده ذوق. بود دستش دار دسته کادوی ی جعبه یک که
 :گفتم و

 چیه؟ بابت-

 :گفت و کشید سرش به دستی پاچه دست

 !دیگه توعه ماله-
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 جلوی رو کادو کتابخونه تا شده، شوکه. رفت کالسش سمت به و کشید رو راهش سرعت به بعد و
 با محکم که داشتم می بر قدم طور همون ؛ کردم می نگاه بهش ذوق با و بودم گرفته صورتم
 :زد داد! کردم برخورد شخصی

 .ریختی بهم رو موهام داشته؟ برت یابو وحشی؟ چته هووش-

 ی کشیده اتو دختر دیدن با ؛ کردم نگاهش خریدار چشم به و برداشتم رنگم خوش کادوی از چشم
 :گفتم بود، پوشیده ست پا سرتا که روم به رو

 واس بیخود پس! رسی نمی هم من پارسال به باشی؛ داشته مستمر تالش ام دیگه سال ده تو ببین-
 .ای مدرسه بچه نیار در رو ها الکچری ادا من

 که داشتم رو کادوم ذوق انقدر. شد دور ازم" فرهنگ بی" گفتن با و کرد نگاهم حرص با دختر
 قبل و نشستم میزم پشت. شدم واردش و کردم باز رو خونه کتاب در باشه، خودش حال به گذاشتم

 .کردم باز رو کادوم اشتیاق با و بردم دست سیستم؛ کردن روشن از

 کشیده خطوط با ای حاشیه شال انتهای و رنگ آجری گل ریز های طرح روش که گلبهی بلند شال
 از و زده چونه زیر رو هام دست ؛ انداختمش دار دسته ی جعبه روی و کرده تا رو شال. داشت
 رو شال و پریدم جا از میزم به رادمان ی تقه با که بردم می لذت کشی پیش شال ی منظره دیدن

 .کردم قایم پشتم و برداشتم

 !بود؟ چی اون: رادمان

 دستم و کرد می مسخرم کلی شد می قیمتم گرون چندان نه هدیه متوجه اگر که داشتم اطمینان
 می رو رادمان پیرهن دست یه با که حالی در و داشتم جعبه نگهداشتن مخفی به سعی. نداخت می

 :گفتم نیاد جلوتر تا گرفتم

 !هستی؟ چیزی ای داروغه چه؟ تو به-

 چیه؟ ببینم خوام می نبر عقب رو دستت ؛ ارشدم بازپرس من آره: رادمان

 داری حالت های مو.. بودم شده جدیدش موی مدل متوجه و برداشته فرار برای تالش از دست تازه
 بودن، دوهزاریش صورت بخش نما درشت، های حلقه مثل همیشه و رسیدن می گردنش به که
 .!شد نمی دیده توشون بودن بلند از نشونی حاال
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 به رو هاش مو آن یک ؛ رسید می نظر به تر بلند مقدار یه وسطش و کرده سفید رو موهاش دور
 تر پایین سنش و تر باز مو مدل این با روشنش صورت. دادم شباهت( سیدی هومن)پیمان نقش
 .رسید می بنظر

 و برد دست شد، نزدیک بهم که بودم بچگونش ی قیافه به نخندیدن یا و خندیدن دار و گیر در
 رو شال حداقل یا و جعبه که نشد کردم هرکاری. کرد بازرسی به شروع و قاپید پشتم از رو جعبه
 .برم کش ازش

 !کچل بیریخت من به بدش-

 :گفت و کرد نگاهم وحشتناکی اخم با و داد فاصله صورتش از رو جعبه

 !دلبرم و زیبا جوره همه من هرچند! زن قلقله کدو نزنی حرف هام مو از نفعته به-

 !.خری خود اصال نه ؛ دلخری که واقعا آره_  آره 《دلخر؟ چی؟ 》:مارپل خانوم قول به-

 :گفت کنجکاو و رسوند اعال حد به رو تفاوتیش بی هم باز

 چیه؟ این-

 !کادوعه نیستی؛ که کور! فرقونه-

 چی؟ بابت داده؟ بهت کی گم می بینم، می دارم-

 :گفتم بلند صدای با و کنم پنهانش نتونستم و کردم ذوق خوداگاه نا

 ...خرید علی-

 موش دم انگار که جوری کرد، دور خودش از چندش با رو کادو ی جعبه بشه، تموم حرفم نذاشت
 :بود گرفته

 کنی؟ قبولش گفت بهت کی-

 .نگرفتم اجازه زنک خاله تو از که ببخشیدش-

 میدی؟ رو بهش چرا اصال! خریده چیم رفته ببین صلیقه بی ی پسره ؛ بگیر اجازه بعد به این از-
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 ادامه و کرد پرت آشغالی سطل توی رو کادوم خاصی تبهر با که کردم نگاه هاش دست به بهت با
 :داد

 .بود رنگ بد و زشت ام خیلی نداشت؛ ارزش تومنم ده-

 :زدم جیغ و بردم هجوم سمتش به

 منی؟ مفتش تو منی؟ فضول تو آشغال؟ سطل تو کردی پرتش چرا حسود؟ چته بود، قشنگ خیلیم-
 داری؟ نمی بر سرم از دست چرا! نیستی منم کیف به تو

 :گفت و نشست میز پشت راحت خیال با که بردارم توش از رو شالم تا رفتم آشغالی سطل سمت به

 !!آوردی( مجنون و لیلی) سر بالیی چه گم می طهماسبی به میرم داری برش-

 :گفتم موندگی در و حرص با و شدم متوقف راه وسط

 !آوردی نیاوردم، من-

 !بشم اخراج باهات هم خودم اگه حتی میدم، لوت میرم من بزنی دست بهش هرحال به-

 در و چرخیدم سمتش به یهو نشستم، صندلیم روی برگشتم حرص با و کردم مشت رو هام دست
 :زدم داد گوشش

 !کن روشن رو من تکلیف یابو، کچل-

 جلو رو سرم ؛ جلو بیار رو گوشت زد اشاره دست با که کردم نگاهش خنثی و بستم رو دهنم بعد
 :زد داد گوشم دم یهو که بردم

 !"خوردم گوه: "بنویس صفحه صد فردا.. روشنه تو تکلیف-

 انداختی؟ آشغال سطل توی رو قشنگم شال چرا خورم، نمی رو تو من-

 :گفت تفاوت بی شد، خیره بهش متفکر و کرد روشن رو سیستمش رادمان

 !اومد نمی هم بهت ؛ نبود قشنگ اصال چون-

 .بست رو دهنم حرفش گفتن با که" اومد می هم خیلي" بگم خواستم

 .ببرش وردار کنی ردیفش ببری خوای می هرجا بیار، ماشینم صندوق از برو رو کتاب خب-
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 :گفتم بره باال صدام تن بود شده باعث که عصبانیتی با و کردم خاموش رو سیستمش بردم دست

 .دارم فکری یه من... نندازشا من گردن الکی! داشتی نقش و بودی قضیه اون توی توهم-

 فکر و بخوره مکزیکی ذرت لیوان یه تا کشید طول ساعت دو که افتادم ماشین توی روز اون یاد
 .بشم خالص جدیدم ورم و دق این شر از تا کنه قبول بود کافی اصال.. زد سرم به پلیدی

 :گفت مسخره به و شد سینه به دست

 کنی؟ می فکر مگه توام-

 :دادم جواب بالفاصله و آوردم در خنده ادای

 کنم؟ برخورد خودت مث یا میدی گوش! بگیری خون فشار نگرانتم نمکی با انقد-

 کار. بزنم رو حرفم تا کرد نگاهم سکوت توی و مرتب خودش خیال به رو ثانتیش دو های مو
 بودیم بلد خوب رو همدیگه قلق ؛ برسونه جوش ی نقطه به خونسردیش با رو من که بود همیشش

 .دادیم می خرج به خالقیت ما ولی ذاشتن، می سرکار مارو همه اومدیم، می بر هم پس از و

 :گفتم شیطونی لبخند نیمچه یه با و گرفتم عمیقی دم

 به بوده؟ کی تقصیر کار گند این که بیاییم کنار خودمون با تونیم نمی که تو و من راستش خــب-
 !مسابقست راهش تنها! بزنیم حرفی تونیم نمی که هم ای دیگه کس

 !مسابقه؟-

 بهش معمولی نگاه. بره یادت از خوردن غذا که کنم می باهات کاری بیامرز، پدر اومده دخلت
 :گفتم عمیق دم یه با و نخندم کوتاهش موهای به کردم سعی و انداختم

 !بخوره بیشتر هرکی-

 :کرد تکرار رو حرفم دوباره اومدن، می در صدا به خطرش های زنگ بیشتر رفته رفته

 ! بخوره؟ بیشتر هرکی -

 و ایستادم پا سر و شدم بلند و کردم خارج دهنم از اوهوم مثل صدایی و کردم پایین باال رو سرم
 :گفتم
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 !باشی داشته خوبی سرعت خوردن توی امیدوارم! نیستیم بکن کار ما امروز که بریم پاشو-

" کافه: "گفتن با"  بریم؟ خواییم می کجا: "که پرسید کالفه. ایستاد سرپا و شد بلند من از تبعیت به
 در از هم با همزمان. افتادم راه بیرون سمت به و کنه مخالفت نستادم وای. بستم رو دهنش

 اون از رو غوغا صدای. گرفت باال محوطه داخل های دانشجو پچ پچ که اومدیم بیرون کتابخونه
 :گفت بلند بلند که شنیدم حوالی

 .کنه نشینی هم این با مجبوره که باشه رادمان حیف! خدا رو تو کن نگاهش -

 های دوستی بخشیدمش؛ خانوادش به ولی بدم، رو جوابش گرگی کف یه با که رفت می انتظار ازم
 نمکی و نون به برسه چه نمیاد یادشون اسمتم نباشه منفعت توش اگه که یجوریه زمونه و دور این
 !باشه پدر بی رو دو انقدر کردم نمی فکر. خوردن باهات که

 دادیم، بال پرو هرکی به ما"

 رفت کرد پرواز

 "سرمون تو كرد خرابي كار باال اون از

 :کرد اعتراض و اومد در صداش بالخره که کشوندم رو رادمان پارکیگ تا

 کجا؟ کجا خانوم آی! میری؟ داری کر بز مثل و انداختی پایین رو سرت چیه-

 و زدم زل داد می دیشب خوابی بی از خبر که خمارش های چشم توی کردم، لوچ رو هام چشم
 :دادم رو جوابش

 !بشیم راحت کذایی کتاب این شر از خوام می-

 چجوری؟-

 :گفتم و زدم کمر به دادم، تکون هوا توی رو دستم کالفه

 !داد توضیح شه می هم راه توی بزن، رو دزدگیر-

 :پرسید عادی خیلی و شد خیره هام چشم توی یکاره رادمان

 آوردم؟ ماشین خودم با کردی فکر چرا-
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 هم ماشین با اگه میری؛ ماشین با هم رو شویی دست مسیر تو مطمئنم من میاری، همیشه چون-
:" موضوع با بنویسم مقاله یه برات خوام می اصال! کاره در چیزی ویلچری یه پای مطمئنن نری

 !بزن رو دزدگیر نگیر کار به رو من مغز انقدر." زمین از باسن جدایی

 رانندگی ی حوصله نرفتم خونه دیشب! نیاوردم ماشین گم می بزنم؟ رو الدین مالنصر خر دزدگیر-
 !رسوندنم ها بچه گفتم نداشتم

 ادبه بیتر ی پسره. افتادم راه خیابون سمت به و انداختم بهش متاسفی نگاه کردم، جمع رو هام لب
 تا رو اوشون داشتن هم مدرسه سرویس که کرده صبح کیا با رو شبش نبود معلوم ؛ مرض کثافت
 .بیاره دانشگاه در جلوی

 شد، می رد دانشگاه جلوی از که تاکسی برای و پریدم عصبانیت با نگهبانی در جلوی زنجیر روی از
 ترمز روی پا جفت و کشید ته تا رو دستی یازده کبری شبیه که دربست زدم داد و دادم تکون دست
 ماشین به رو خودم که بزنه هم پلیسی دور برامون و بگیره جدی دیگه یکم رو موضوع ترسیدم. رفت

 :گفتم بود وایستاده نگهبانی جلوی هوا در لنگ که رادمان به رو. شدم سوار و رسوندم

 !برمتا می اتوبوس با نشی سوار-

 بعد خانوم عروس بالخره. انداخت بهم خریداری نگاه و کرد ریزی ی خنده بود جونی پسر که راننده
 بنده کنار اومدن و پریدن نگهبانی زنجیر روی از ترمز هفتا شش و دنده تا پنج  کالج، دوتا از

 تا آورد باال رو سرش راننده وقت هر که بود زده زل آینه به زهرمار برج مثل مقصد خود تا. نشستن
 ضعیفش صدای شدن پیاده موقع آخر در. کنه ایش قهوه حسابی و بگیره رو مچش بزنه دید رو من
 .بود بسته گ ل و آب به رو راننده نکوار که شنیدم رو

 و بیوفته نفس نفس از آقا تا بودم نشسته صدا و سر بدون کافه توی که شد می ربعی یه
 ای تاکسی سوار من و نیاورده ماشین که بود خورده بر خیلی بهش کنه؛ حفظ رو خونسردیش

 تمام پول نهایت در که دونست نمی طفلک حتما. بودم کرده حساب رو کرایش خودم که کردمش
 .کشم می بیرون طهماسبی جیب از رو ها ماشین کرایه

 :گفتم حوصله بی و زدم چونه زیر رو دستم

 بگم؟-
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 !شنوم می-

 بیشتری میزان هرکی که قراره این از مسابقه شرایط آقا! کنه می آب رو یخمک یخ.. نگا رو اخماش-
 رو خورده جر مجنون و لیلی اون تنهایی به مجبوره بازنده و برندست بخوره رو شیرنی مدل یه از

 !کنه درست

- ... 

 کجایی؟ رادمان الو -

 :گفت ای طرفه یه ی خنده با و انداخت صندلی پشت رو ساعدش

 مطمئنی؟ -

. خندیدم بازندش ی قیافه به دلم توی و کردم پایین باال رو سرم هم سر پشت و تند تند بار سه دو
 بخوریم؟ چی که پرسید ازم و زد صدا رو خدمت پیش  کرد، بلند رو دستش رادمان

 !باغلوا-

 که کشید طول ای دقیقه چند. کرد تکرار پیشخدمت برای رو من حرف و زد برق رادمان های چشم
 .بود باغلوا تا پنج هرکدوم توی که سفید چینی بشقاب دوتا شامل ؛ آوردن رو هامون سفارش

 :زد داد رادمان و خوردیم خنده با رو بشقاب اولین

 !بعدی-

 . نداشت خوندن کوری برای جایی هنوز هم دوم بشقاب

 !بعدی-

 مالت پر و ناموسیه قضیه که بودن فهمیده انگار بودن؛ گذاشته توش بیشتر ستا_  دو سوم، بشقاب
 باال رادمان برای رو هام ابرو و گذاشتم دهنم توی رو سوم بشقابه از دونه آخرین. بودن کرده ترش

 .انداختم

 !بعدی-
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 خورد رو همشون سریع جوری رادمان و گذاشتن جلومون خالی های پشقاب روی رو بعدی بشقاب
 و باال بار سه دو و زد چشم به بود، گذاشته میز روی که رو عینکش! داده قورت نجوییده انگار که

 .کرد پایینش

 !بیاریید رو بعدی-

 موند می دوم بشقاب همون توی باید داشتم، رادمان از من که ای سابقه با! بشه اینجوری نبود قرار
 که برو بگیر رو فرمون همین: بگه خواست می انگار که داد می پایین رو ها شیرنی جوری االن ولی
 !منتظرتم جاده ته من

 لرز چندش از بذارم دهنم توی رو شیرنی تیکه هر اینکه برای من بود، زده رو دلمون شیرینی کم کم
 نگاه بشقابش به بدی حال با و نداشت خوبی چندان اوضاع هم رادمان. افتاد می تنم توی خفیفی

 .کرد می

 !بعدی-

 ...بعدی-

 ...بعــ-

 که دیدم می رو رادمان وقتی اما بود، شده سرازیر هام چشم از اشک باغلواها شیرینی شدت از
 معده از اگه حتی االن. بیارم کم تونستم نمی خونه، می کوری من برای و میده ادامه داره همچنان

 !بیوفتم کتاب تعمیر دنبال در دربه بخوام اینکه تا بود بهتر مردم می درد

 گذاشتم دهنم توی رو چندم بشقاب دونم نمی از دونه آخرین و کشیدم نفس تند تند دفعه سه دو
 دستش جونی بی با رادمان بالفاصله که دادم قورتش آجر تیکه یه سختیه به و جوییدمش نفرت با و
 .بزنه حرف و کنه باز رو دهنش که نداشت رو این توان! بیارین رو بعدی یعنی که داد تکون رو

 باز اما بریزه، بیرون که االناست معدم محتوای که کردم احساس گرفت قرار جلوم که جدید بشقاب
 کردم، فکر هرچی و دادم پایین اشک و ممکن وضع بدترین با رو تاش سه کنی کم رو بخاطر هم

 .ببرم باال دهنم جلوی تا حتی رو باغلوا آخرین تونم نمی دیدم

 رو شکمش  شده، ولو صندلی روی انگیزی بر ترحم وضع با هم رادمان که دیدم و کردم بلند رو سرم
 وقتش جوه؛ می داره خمیر مثل رو دیگریش و مونده باقی ظرف توی هاش باغلوا از یکی و ماله می
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 و بردم دهنم جلوی تا رو ساز سرنوشت ی تیکه. کنم تموم رو کار و بدم خودم به تکونی یه که بود
 یکم. کنم فکر گذاشتنش دهنم توی به و کنم باز رو دهنم تونم نمی حتی دیدم کردم فکر هرچی
 اما. زدم ای خفه عق و کردم دور دهن از رو دستم دیدم، فایده بی که رو تالشم و زدم نفس نفس
 ...بردمش دهنم نزدیک و نرفتم رو از هم باز

 !"نداره هارو حرف این که کتاب یه خوب ددتون خوب، ننتون آخه د" بگه بهمون نبود یکی

 که بودیم شده خیره هم های چشم توی. نشست صاف و شد بلند داد، شکمش به تکونی یه رادمان
 رو آخر شیرینی و زد داری کش و باال بلند عارق دل ده از و کرد باز رو دهنش کشید، عمیقی نفس
 .کردم قبول رو شکست و افتاد پایین من دست که گذاشت دهنش توی

 صندلی گاه تکیه روی رو دیگش لنگ و صندلی نشیمن روی رو پاش یه شد، بلند خوشحالی از 
 :زد داد دل ته از و گذاشت

 !اینه-

  

 و اومد پیشخدمت دقیقه همون بخوره، بهم خواد می شیرینه چیز هرچی از حالم کردم می احساس
 دودی عینک رادمان. کنه رعایت رو شعونات باید و عمومیه مکان یه جا اون که داد اخطار رادمان به
 :گفت غرورش از پر و خاص ژست با و نشست جلوم چشم به

 !آوردین کم شنیدم.. خانوم خب-

 عصبی کرد، می درد دلم. دادم سوق دیگه سمت به رو نگاهم بعد و کردم نگاه رو باال تفاوتی بی با
 دوختم می چشم دور افق همون به دیگه یکم اگه هم شاید و بود شده خشک گلوم ته جیغم بودم،
 .اومد می در اشکمم

 روی انگشتم چهار با و بودم کرده دایورت مبارک ی کلیه به رسما رو خوند می کوری مدام که رادمان
 .زدم می میز به تر محکم رو هام ناخن رفته رفته و زدم می ریتم میز

 چجوری رادمان که بگی و کنی تعریف هاتون محل بچه برای بعدا میدم اجازه بهت حاال: رادمان
 ! برد رو من مردونه

 چیه؟ کتاب راجب ایدت میگم: رادمان
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 !شی می تری تحمل قابل جونور که کنم می احساس میاری کم جلوم وقتی: رادمان

 !جونور آی...جونور

 ...ها ایه برازنده اسم برات جونورم این میگم: ردمان

 توان تمام با رو دستم کنم؛  روکنترل خودم نتونستم دیگه شد، می تر تحمل قابل غیر ثانیه به ثانیه
 بزرگ های قطره که نکشید طولی و شکست میز قیمتی و نازک ی شیشه که زدم ای شیشه میز به

 ..کرد لک رو ها شیشه خورده روی خون

 میز دیدن از بعد و رسوند ما به رو خودش و شد بلند دخل پشت از استرس با مغازه صاحب
 .بمونم دستش روی و بمیرم بیوفتم مغازش توی بود ترسیده ؛ کرد غر غر به شروع شکستش

 مکرر های سوال به تفاوت بی و دید رو من دست کف که بود میز شکستن صدای شوک توی رادمان
 صاحب شد؛ بلند صندلیش روی از نور سرعت با میزمون، سمت به مردم حجوم و مغازه صاحب
 و اومد و داد هول عقب به یکم عجله با رو شکستش میز یا منه نگران نبود معلوم سر آخر که مغازه
 .وایستاد من سر باالی

 !کنی می چیکار ببین روانی وچل خل خوبی؟؟-

 خون ی چشمه انگار و شدن می خونریزی تشدید باعث بود مونده دستم توی که ریزی های شیشه
 موهاش به رو خونیش دست کنه، خلوت رو دورم کرد سعی رادمان. بود افتاده راه دستم کف از

 :گفت مغازدار به رو و موند بینشون تازه خون رد که کشید

 !کنم می حساب میام من بفرمایید هم شما آقا-

 شه؟ می درست خسارت یه با مگه ریختی، بهم رو کافه جو آقا: دار مغازه

 جیغم که کرد دستم از شیشه خورده آوردن بیرون به سعی بود، شده نزدیکم کمک برای که دختری
 کنترلش انگار کرد، تر عصبی رو زد می حرف کافه صاحب با داشت همچنان که رادمان و رفت هوا
 :زد داد یهو که داد دست از رو

 کافه این خرم می روش لباسای با رو هیکلت کنم اراده من! میدم رو پولش گفتم! دستشو بینی می-
 .نیست چیزی که شهر پایین دوزاری
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 وساطت با ؛ بود شده ایجاد نفر دو اون بین که دعوایی از هم و دستم زخم از هم. بودم ترسیده
 از رو چرمش کیف و برد دست رادمان. جداشدن هم از جوون مرد و رادمان دیگه های مشتری
 دوباره رو دستش بعد و داد کافه صاحب به رو صدی تراول تا پونزده ده، و آورد در شلوارش جیب
 :گفت و کشید موهاش الی

 تا بریم زودتر ما بذار باش راضی نیس، خوب حالش شدم، عصبی یکم من آقا خوام می معذرت-
 !نیوفتاده بدتری اتفاق

 دیگش آزاد دست با نهایت در و داد رادمان به رضایت دست و گفت شیطونی بر لعنت جوون مرد
 :گفت و زد رادمان پشت به تا سه دو

 ! بیایید ها طرف این وروجک خانوم این با هم باز اما سرید، درد حامل هرچند-

 مثل رو من و برداشت دستم بغل صندلی روی از استرس با رو وسایلم و کیف اومد، من سمت به
 مغازه بیرون سمت به و انداخت دوشش روی کرد، بلند سالمم دست یه با سیمان و گچ گونی
 .دویید

 کولش پشت رو من ای حرفه انقدر. بود رونه هام چشم از ناخوداگاه اشک و کرد می درد دستم
 فقط چون بردتم می کجا دونم نمی! کرده می کار رزمی یا و کشتی زمانی یه داشتم حتم که انداخت
 .کردم می ناله و آه باز دهن با و بودم بسته رو هام چشم

 ..شه می لک بعدا! کردی خیس رو لباسم بده قورت رو دهنت آب الاقل کیانا: رادمان

 نباشه بدن در عقل وقتی که کیانا بشی ذلیل الهی...دستم آیی فرتی؟ و غر دنبال وضعیتم این توی-
 ...عذابه در جان

 خندید؛ می رادمان هام حرف با کردم می احساس زدم، می رو هام حرف بلند صدای با و دار کش
 :زدم جیغ و دادم تکونشون تابی بی با و بردم هوا توی رو پاهام. لرزیدن می هاش شونه چون

 !دیگه بکن کاری یه خب خندی؟ می هر هر داری میرم، می دارم بینی نمی مگه-

 تکون انقدر جونور هویی ؛ دیدم درمانگاه یه جاها همین بریم دیگه یکم! بردی رو آبروم خب_  خب-
 !شد خونی کن دور لباسم از رو دستت.. آیی! ها پایین نیوفتی نمیدم قول نخور
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 کرده گس رو دهنم توی گرمش و تلخ عطر بوی سوز، استخون هوا سرمای و بود زمستون آخرهای
 ما بعد کرد، می انتخاب هوا دمای به توجه با هم رو عطرهاش سردیه و گرم حتی علفی یابو این بود،
 توش که موقعیتی از و کنم باز رو هام چشم ترسیدم می..! بکشیم رو نعلش بودیم مرده خر دنبال
 :زدم داد یهو ولی شد، بیدار درونم خر که شد چی دونم نمی. بکشم خجالت بار اولین برای بودم

 !بیام خوام می خودم زمین بذارم اصال-

 :گفت و رفت راه تر تند  انداختتم، تر باال یکم

 که نکن بیخود فکرای نخودیت مغز اون با انقدر پس! سپرده؟ من به رو تو نیلو خاله که نرفته یادت-
 ..دیدمت اول روز که مزخرفیه حس همون تو به من حس و نیست خبری هیچ

 درد ؛ دادم می فشار هم روی رو هام چشم تر محکم و کردم می احساس رو همه سنگین نگاه
 سرم و بدم رو درشتش حرف جواب نذاشت حتی بود کرده درگیر هم رو استخونم مغز تا که زیادی

 باری سه_  دو کرد، احساس رو سرم سنگینی وقتی اما نبودم، بیهوش. افتاد شونش روی حال بی
 .رفت باال هاش پله از و دویید کلینیک سمت به توان تمام با و زد صدام

*** 

 من به... نیا جلو آی آیی! بدوزن گونی در مثل رو دستم اینا ذارم نمی من بگیر، رو جلوشون رادمان-
 ؛ بشم خوب خوام نمی اصال من! سرتا تو زنم می کفشم با میشم پا نخند رادمان! گم می نزن دست
 ...آیی نیاد جلو بگو االغ نخند، گم می! ببر اینجا از منو

 کرد تزریق آشغال و آت باهاش شد می که زهرماری و کوفت هر و آمپول و سوزن از شدیدی ترس
 و تنهایی فوبیای اونها که شد می معلوم اینجا ها بیچاره بدبخت ما با ها پولدار تفاوت. داشتم
. اسهاله بگیریم کالس با خیلی مریضی نهایت در دیگه! داریم آمپول از ترس ماها گیرن، می تاریکی

 باال تنهایی به و قافله رفیق و دزد شریک بود شده هم رادمان و بودن گرفته رو پاهام پرستار تا دو
 .بود داشته نگه حرکت بدون رو تنم

 !آشغالی تریلی هم اون( جیغ با) تریلی زیر بری الهی ا ّشک،... بدی خیلی-

 :شد راه به هوارم و داد کشید، دستم توی که رو بخیه نخ دکتر

 ...آیی آیی آیی-



 
 
 

 
 266 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 اکاربر نودهشتیفاطمه عیسی زاده ــــــ خانم وروجک سرکار  

 من و بود گرفته در سمت به رو سرش رادمان بعد به دوم ی بخیه از. ریخت می پایین تند تند اشکم
 کف با انقدر. لرزید می گلوش توی سیبک و شده منقبض که دیدم می رو فکش. کرد نمی نگاه رو

 .بودن رفته خواب که بود آورده فشار بازوهام دوتا روی دستش

 ...داداچ کن شل یکم گرفتی؟ گوسفند مگه! یابو-

 صورتم سمت به رو سرش بالخره. طور همین هم من لباس و بود خون پر پشت از سفیدش لباس
 .کرد بیشتر رو دستش فشار قصد از و باشم ساکت که گفت اخم با و چرخوند

 رفت می انتظار که چیزی طبق و دادن مرخصی ی اجازه زدن بهم قندی سروم یه اینکه از بعد
 متفاوت که بود آرزوم بچگی از بله! داشتم بیمه دفترچه بله ؛ نکرد حساب رو بیمارستان پول رادمان
 ..باشم

 :گفتم می ها نمکی خشکی نون مثل م لودیی صدای با رو راهرو مسیر تمام

 .بره می را شم می سوارش ؛ منه گاوه خره، رادمان-

 توپید بهم و رسوند من به رو خودش پرستار یه بالخره که خوندمش هم سر پشت و تند تند باری ده
 تکون ریتم با رو سرم که حالی در دادم گوش حرفش به ببینه اینکه برای نزنم؛ حرف بلند بلند که
 :زدم لب آرومی خیلی صدای با داد، می

 !منه گاوه خره، رادمان-

 :گفت مسیر طول در و بردم خروج در جلوی تا و گذاشت دهنم جلوی پشت از رو دستش رادمان

 حالت در تو! بزن حرف بعد کن فکر یکم جونور! گاو هم باشه، خر هم تونه نمی زمان هم رادمان-
 می چی که نیس خودت دست اصال دیگه مریضی چون دونم می نیس، درست زدنت حرف عادی
 !دما نمی دهنی تو یه با رو جوابت همین برای.. گی

 پیدا نیاز کش نعش ماشین به که نمردیم ما دیگه فقط بود، نیاورده ماشین چلغوز این که هم یبار
 تلفن با که بهش تفاوت بی انداختم، سالمم دست ی شونه روی و کشیدم دستش از رو کیفم. کنیم

 صدای با و شدم خیابون نزدیک بودنش، کرده دعوت جایی نهار برای انگار و کرد می صحبت
 :گفتم بیجونی

 !تاکسی-
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! ها نبودم لوس. کردم حرکت خونه سمت به و شدم رنگی زرد سمند سوار بیاد خودش به رادمان تا
 اونجا هم رو میز خسارت درسته ؛ بگیره تاکسی برام تا اونم پوله منتظر نکنه فکر که کردم رو اینکار
 .داد می پس بهش بعدا مطمئنن من اما کرد، حساب

 رو دستم یکی اون دید می رو دستم مامان اگه. کرد می باز رو خونه در کسی نه و داشتم کلید نه
 !بود چیز همه پیگر و حساس که بس از ؛ زد می بخیه و شکافت می بشکاف با برام خودش هم

 ی خونه در که بودم شده خیره کوچه آشغالدونیه ی منظره به و کندم می رو لبم پوست استرس از
 سمتم به من پریده روی و رنگ دیدن با و زد بیرون ازش گلگلی چادر یه با کیمیا و شد باز همسایه

 .شد احوالم جویای و دوید

 !دیده اینجوری رو من نیومده مامان تا کن باز رو در نپرس، دین اصول-

 .بشم داخل من اول گذاشت و کرد باز عجله با رو در

*** 

 دستم مامان که بودم زده خواب به رو خودم همچنان من و اومد می پایین از چنگال و قاشق صدای
 میاد یادم. نداشتم رو شدن سرزنش ی حوصله که بود این واقعیت! ترسیدم نمی ازش نبینه، رو

 ورق جنگی صورت به تمام ماه یک بودم، سوزونده شمع با رو هام مو جلوی که پیش سال چند
 شاهکار و بود اومده بودم خواب وقتی آخر در و نشه متوجه تا ریختم می صورتم توی رو موهام
 !..بود دیده رو هنریم

 و بود مونده دلم سر ها شیرینی بیارم، باال خواست می دلم هم چنگال قاشق صدای شنیدن با حتی
 رادمان پهلوی االن کردم نمی رو کار اون اگر بود، سررفته حسابی حوصلم. داشتم باری اسف اوضاع
 .بود شده عوض روحیم و بودیم زده دیگه هم ی کله و سر کلی و بودم نشسته

 توجهی قابل چیز شخصیش زندگی بودم، گذاشته کار گوشیش توی که افتادم میکروفونی یاد یهو
 داده بهم فروشنده که دستگاهی شدم بلند. کرد می سرگرم شرایط اون توی رو من الاقل اما نبود،
 که جایی توی کشیدم دراز و گذاشتم گوشم توی رو فیریم هندز کردم، وصل صوت ضبط به رو بود
 .بودم کرده پهن

 .شد پخش گوشم توی خوبی کیفیت با صدا آخر در و کرد خش خش و خر خر یکم اول
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 خبریه؟! شده سنگین سایت نمیای، ما ی خونه دیگه خاله-

 !گیره می رو وقتم یکم دانشگاه حرفیه؟ چه این خاله بابا نه -رادمان

 دلته؟ ور عصر تا صب از که دختره اون یا دانشگاه-

 ؛ اومد می بیرون سرم پشت زد می یکی اگه و بود زبونم نوک انگار! بود آشنا این صدای چقدر وایی
 !بود؟ کی این خدایا وایی

 !منه همکار فقط اون میدی؟ جو چرا صدف -رادمان

 اون طرفداریه اول روز بگو د! میمرد من به حسودی از داشت که بود خودمون ماهیه گوش این! هان
 .خانوادگیه لُژ که نیست دانشگاه.. بوده فامیلش کرد می رو چلغوز

 :گفت که اومد رادمان ی خاله صدای نهایت در و شد سکوت یکم

 .حاضره نهار بفرمایید-

 مونده و شده مچاله چجوری که کنم تصورم رو بیچاره رادمان ی قیافه و حس تونستم می اوه اوه
 بکنه؟ چیکار

 .شد می دورتر و دور رفته رفته که بود تلوزیون خفیف صدای فقط برن میز پشت تا

 !نداره حد کنه، می تعریف شما پخت دست از خونه توی که بس از بچم! آبجی -رادمان مادر

 !نیستا هام طور این ماهانی حاال نه -رادمان

 و نگرفت مامانش اما نکن، تر خراب رو اوضاعم بابا که بده اخطار مامانش به خواست می انگار
 :داد ادامه

 .گفتم که همینطوره! کشه می خجالت داره آبجی چرا-

 .دادم فاصله گوشم از رو هندزفری یکم که کرد می اذیتم ها چنگال قاشق صدای

 و ریختی کم انقدر چرا! داشتی دوست مرغ با پلو زرشک که تو ؛ رادمان ها پختم خودم -صدف
 کنی؟ می دست دست
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 توی دوباره صدف انگار ؛ بخوره چیزی برسه چه بکشه نفس نداره جا و خورده ها هندو فیل قد چون
 :شد بلند رادمان ی گالیه صدای که ریخت غذا بشقابش

 !بخورم این از بیشتر تونم نمی صدف بسه وای-

 !نیومده خوشت کردم درست بد خیلی معلومه پس: صدف

 لعنتی مدل شرکت اون که گرفتی ته سرو بی و اثر بی های رژیم این از تو باز! رادمان -رادمان مادر
 میده؟ هاش مدل ی همه به

 :گفت کالفه رادمان

 و گذاشت دهنش توی قاشق یه انگار بعد و اومده خوشم هم خیلی صدف! خواهشا نده جو نه -
 :کرد تعریف به شروع

 !عالیه همیشه مثل به به -

 جای به من. کرد می تعریف خط یه وار اتوماتیک و خورد می قاشق یه طفلک سوخت، براش دلم
 .هاشونن بچه فشار موجب همیشه ها مامان این ترکیدم، می داشتم اون

 شیرینی و چای برای لطفا ؛ کنم استراحت یکم مهمون اتاق توی رم می خوردم رو غذام من -رادمان
 !خستم خیلی نکنید صدام

 کنی؟ می معاف رو خودت داری االن از که بدن خوردت به خوان می  مگه هم شیرینی چای! اوه اوه
 .رسید گوشم به دری شدن بسته و باز صدای آخر در و بلندش های قدم صدای

 :شد شروع هاش ناله و آه تازه و پرید تخت روی که داد نشون تخت فنر صدای

 درد توش ؛ دردناکه چیز یه مردا زندگی اینکه ی درباره گفت می راست رادمهر... آیی آخــخ،-
 ...هست

 ...عشق توی درد

 ...کار توی درد

 ...خوردن تو حتی درد حاال و
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 ...آخخ رادمان، کشه می رو تو روز یه مطمئنا زندگی این

 .شد ختم دار کش و بلند های آخ به حرفش آخر

 باعث همین و ظاهر هام چشم جلوی مشکی درشت چشم جفت یه که چرخیدم راست پهلوی به
 سرم باالی خبر بدون هم باز که کیمیا سر توی بزنم سالمم دست با و بکشم بلندی هین که شد

 :گفت و کشید روش پتوم ی اضافه از کرد، جا متکام روی بیشتر رو خودش. بود اومده

 میدی؟ گوش دقت با انقدر داری چی به-

 !نیست خاصی چیز-

 شده؟ چی دستت-

 !نیست خاصی چیز اونم-

 کردی؟ دعوا باز-

 :گفتم عصبی و کردم پرتش بیرون به پتوم زیر از دادم، فشار شکمش به رو پاهام جفت

 !گمشوها پاشو بزنی تردمیل مغزم روی بپرسی، سوال هی خوای می کیمیا-

 :اومد در صداش که کشیدم سرم روی رو پتو و کردم بهش رو پشتم

 بمونی هم لخت بعد به این از نیومده؛ خوبی تو به اصال بگی؟ خوای می کی به نگی من به االغ خب-
 ...روانی عصاب بی! بزنی دست من های لباس به نداری حق

 خواب خواب گن می. شد خارج اتاق از آخر در و شد می دور و دور هاش غرغر صدای طور همین
 برعکس صبح. کشیدم غربت اتاق توی خودم برای و نرفتم پایین هم شام برای! گفتن راست میاره،
 برای حوصله با و کردم پرو رو کیمیا های لباس دونه دونه شده، بیدار زودتر ساعت یک همیشه
 مقنعه از ابتدایی اول های بچه دختر مثل رو هام چتری. کردم سرهم داری مادر پدر تیپ خودم
 رسید می نظر به تر درشت درشتم، های چشم که جوری پر ریمل و قرمز روژ یه ریختم، بیرون
 .بود کارم بخش خاتمه

 به شروع و رفتم حیاط تا پاورچین و کردم استفاده فرصت از ؛ بودن رفته فرو عمیق خواب توی همه
 آوردم درشون سریع که بودن گشاد پام به انقدر کردم، مامان دار منگوله و بلند های بوت پوشیدن
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 در و آوردم در کیفم از رو زمستونیم بافت دست ساق. کردم اکتفا خودم ساقدار های کتونی به و
 بازش آرومی به و افتادم راه حیاط در سمت به کردم می پنهان رو دستم باند پوشیدنش با که حالی
 :کردم وتهلیل تجذیه به شروع در پشت و بستمش دوباره سرعت به دیدم که چیزی شوک از کردم،

. بود باز بال مثل باال سمت به درش و شده پارک ما ی خونه در با مماس درست که کفی ماشین یه
 سوار اینکه مگر بشم، خارج حیاط از تونستم نمی جوره هیج که بود کرده پارک خونه در کیپ جوری
 ..شدم می ماشین

 یه با رادمان ؛ کردم نگاه رو ماشین داخل بیشتری دقت با و کردم باز عصبانیت با رو در بار این
 بستش های چشم بود، شده قرمز سرما از دماغش نوک و نشسته ماشین توی چرم بلند پالتوی
 :شدن باز هم از سرعت به من بم صدای با که داد می بیغولش چرت از نشون

 ..جلوتره خیابون دوتا عمومی پارکینگ! استاد کردن؟ بیرونت خونه از سالمتی به-

 هنوز که ببندم شرط بودم حاضر زدن، می چرخ هدف بی قرمز ی زمینه پس توی آبیش های چشم 
 .زدم حدس دارش خش و خشک صدای از رو این و بود نشسته رو صورتش و دست

 .پره می خوابم االن! کنی می جیغ جیغ چقدر.. هیس-

 :گفتم و کردم نگاه رو طرف اون و طرف این نگران

 داری؟ عقلم تو ؛ شم می غیبتشون مجلس کیشمیش نخود دوماهی یکی و بینه می یکی االن-

 چشم زور به آلود خواب و منگ که کردم نگاه رو خمار رادمان منتظر، و شدم ماشین سوار سریع
 کرده باز هم رو دهنش هاش چشم نگهداشتن باز برای که بگم بهتر ؛ بود نگهداشته باز رو هاش
 :گفتم و زدم چونش زیر دست با بود،

 !نداره بهترت دید توی تاثیری دهن ؛ باز دهن نه کنه، نگاه تونه می باز چشم با آدم! رادمان-

 با. کرد زیاد ته تا رو بخاری و زد رو استارت و پرید جا از خورد، چونش زیر به که سردم های انگشت
 :زدم صدا رو اسمش کالفه که برد می راه رو ماشین داشت ای مورچه های قدم

 !رادمان-

 .بیدارم! ها_  ها-
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 دنبالم؟ بیای صبح ی کله کردن مجبورت مگه-

 :بود شده صادق انقدر که بود خواب انگار

 سرد هوای توی داره بخیه دستت گفتم.. شه می سرد خیلی هوا فردا گفت دیشب شناسی هوا نه-
 .کردم تجربه خودم آخه ؛ گیره می درد خیلی

 :گفتم و کردم درست صورتم روی واضحی انحنای و گرد پایین سمت به رو هام لب

 سوخته؟ برام دلت کنم باور بگیره؟ درد بکشه، نیش که دندونه مگه-

 :گفت و کرد زیاد رو سرعتش اومدیم در که کوچه از

 خوندی؟ رو امروز امتحان خیریست؟ مگه اینجا بابا نه-

 !داشتیم؟ امتحان مگه امتحان؟-

 پیر همون استادش و بودم افتاده رادمان با که داشتم واحدی سه درس یه فقط ترم طول توی کال
 از رو گوشیم سریع! نیومد یادم چیزی کردم فکر هرچی افتاد، لج باهام اول روز از که بود خرفتی
 !..گندیه روز چه امروز که شدم این متوجه تازه ، کردم چک رو نُتش و آوردم در کاپشنم جیب

 رو راه همه این سحر ی کله اگه و بود نسوخته من حال به دلش عمرا رادمان که فهمیدم می حاال
 بساط باهم یا و کنیم کنسل رو امتحان یا کنه هماهنگ من با که بوده این بخاطر فقط اومده، دنبالم
 اما بزنم، جیغ خواست می دلم بودم خورده رو گولش هم باز اینکه از. بندازیم راه چیزی تقلبی
 مشغول شکالت خوردن با رو خودم و کنم باز رو داشبورد خودم رادمان تذکر از قبل دادم ترجیح
 .کنم

 نخوردی؟ صبحونه -رادمان

 .نه-

 نخوندی؟ هم درس-

 .نه-

 بخونیم؟ نیم و هشت ساعت تا رسیم می بنظرت-
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 .نه-

 خوردی؟ نه قرص-

 .نه-

 رو شدن کالم هم هرگونه جلوی و کنم تمرکز دستم بیسکویتی شکالت روی فقط دادم می ترجیح
 داد با و نیاورد طاقت سر آخر و کشید کوتاهش موهای بین رو دستش عصبی باری سه دو. بگیرم
 :گفت

 زدی؟ برق به رو خودت چی برای االن-

 های خوراکی خوردن مشغول تفاوت بی دوباره و کردم نگاهش هام چشم با فقط سر حرکت بدون
 دست من بالفاصله که بست قدرت تمام با رو داشبورد و آورد جلو رو دستش. شدم داشبرد داخل
 :گفت عصبانیت با و بست رو داشبورد دیگه بار. کردم بازش و بردم

 !خریدمشون دیگه کس برای نخور،-

 و کردم باز رو داشبورد در کردم، خالی جلدش توی رو بودم جوییده دهنم توی که شکالتی لجم از
 :گفتم و کردم پرتش جا همون

 !ببر براش من طرف از اینم-

 خندش انگار رادمان. نیومد اما بیارم، باال خوردم که هم رو شکالتی تا زدم گلوم بیخ رو انگشتم
 دوم بار برای بلند صدای با و نیاورد طاقت نهایت در و چرخوند پنجره سمت به رو سرش که گرفت
 با و برگشتم سمتش به عصبی. گذاشت ردیفش و سفید های دندون حسرت توی رو من و خندید
 :گفتم شاکی و کردم تهدیدش انگشت

 !نخندا-

 حرکات خندش بین ما کرد می سعی و ترکید می خندش و افتاد می داشبرد به نگاهش هی رادمان
 .کنه تعریف رو من

 !بخنده خر هرهرهر بخندی؟ بهم که من دنبال اومدی صحر ی کله از-
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 ببینما، رو نچسبت ریخت دنبالت نیومدم رو راه همه این خود بی دختره آیی تماشا، به سگ -رادمان
 امتحان توی رو هاش امتحان تک تک دارم، رو این آمار من ؛ بکن امتحان حال به فکری یه زودباش

 !میده تاثیر ترم

 یکم ؛ بود برداشته رو هیکلم کل محسوسی نا استرس دارم امتحان بودم فهمیده وقتی از! چرا دروغ
 :گفتم جدی خیلی و آوردم در کیفم توی از رو جزوم آخر در موندم، ساکت

 ..کریمه خدا که هم رو بقیش خونیم، می شد که رو هرچقدرش مسیر توی-

 گفت می بسکه و کرد می حفظ من از قبل که داشت سرشاری هوش انقدر و خوندم می بلند بلند
 مون جزوه که بود مونده صفحه چند و نیاوردم طاقت! بود کرده کالفم" بعدی سوال برو دیگه بسته"
 :گفتم و کردم پرتش داشبورد روی که بشه تموم کاری ساعت شروع ترافیک لطف به

 !بخونم درس وار طوطی تونم نمی من ؛ بخون تنهایی خودت ناراحتی اصال-

 مرتبشون کرد، جمع رو پالم و پخش ی جزوه شد خم کرد، استفاده سو جلوش ترافیک از رادمان
 :گفت و گذاشت من بغل توی و کرد

 تحملت هم دیگه ی صفحه تا سه ی اندازه کنم می سعی ؛ بشه تموم هم صفحه چندتا این بخون-
 .نگم چیزی و کنم

 :گفت دل ته از و کردم نگاه خندونش های چشم توی

 .کنه می تحمل کیو داره کی گفت می وگرنه دارم، رو امتحانم استرس که حیف پرو-

 دادم یاد بهش و نداشتش روان و عصاب به زدم گند و دادم کش رو آخر ی صفحه دانشگاه خود تا
 خیلی جلوی و بشم پیاده دانشگاه ورودی به رسیدن از قبل خواستم می. بشه طرف کیانا با نباید که
 می بد خودم برای بیارم در بازی ضایع که گفت و کرد قفل رو هادر رادمان اما بگیرم، رو ها حرف از

 و بشم پیاده نذاشت کرد پارک پارکینک توی رو ماشینش همیشه عادت طبق اینکه از بعد حتی شه،
 در برگشت، کاپوچینو بزرگ لیوان دوتا و کلوچه و کیک از پر سینی یه با و رفت تنهایی خودش
 سوار راننده در از خودش و چرخید. گذاشت من پای روی رو مصرف یکبار سینی و کرد باز رو ماشین
 :گفت پایید، می رو اطراف که من نگران های چشم به توجه بی و شد ماشین

 ..کنم کولت کلینیک تا هم امروز ندارم توان بخور، رو صبحونت-
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 :گفتم و کردم ریز رو هام چشم

 برای برو بعدا شد، نصیب که بود بزرگی افتخار هم یبار همون! شدم نمی سوار کردی می کولمم-
 !کن تعریف دوستات

 !کنم می تعریف دوستام تک تک برای رو بزرگ افتخار این رفتیم، سرکالس که االن باشه -رادمان

 خواست می که رادمان حرف شنیدن و اومدن می رو به رو از که اکیپشون و غوغا دیدن با همزمان
 که افتادم سرفه به و گلوم توی جست دهنم، توی کاپوچینوی و کیک کرده، کولم که بگه همه به

 سوراخ رو پشتم عمدا محکمش مشت اون با تا بکشه من سمت بیشتر رو خودش رادمان شد باعث
 .کنه

 !کردی سوراخ رو پشتم خوام، نمی... نمی آیی... بسته-

 :کرد بیرون شیشه از رو سرش رادمان که شد رد رادمان ماشین کنار از کنون پچ پچ غوغا

 ی دفعه بپرس، خودم از بیا داشتی سوالی جان غوغا! دید نتوان که کس هرآن چشم شود کور تا-
 بادبون مقنعت دیدی یهو کنما، نمی برخورد مالطفت با انقدر برسه گوشم به بیاد هات حرف دیگه
 !شد کشتی

 از سه بشمار و گذاشت کولش روی رو دمش که غوغا به برسه چه بردم، حساب من هاش حرف از
 و برم کالس تا تنهایی نذاشت حتی که بود چی رادمان های کار این دلیل دونم نمی. شد خارج دید
 .کرد همراهیم گذاشت سرم روی که منتی کلی با بود، که زوری و ضرب هر به

 :گفت کالس ورودی از قبل

 ..بخورم آب اینجا من کن صبر دقیقه یه کیانا! عه-

 :آوردمش زبون به بالفاصله و رسید ذهنم به چیزی فلبداهه

 !که نخور آب امتحان قبل-

 :پرسید جدی خیلی و برگردوند سر تعجب با خورد، می آب آبسردکن از و بود شده خم که حالی در

 چرا؟-

 !بره می شوره می رو خوندی هرچی آخه-
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 پالتوی با ست چرم کالسور. کردیم خندیدن به شروع هردو بعد و کرد نگاه هام چشم توی یکم
 توی ها بچه معمول طبق  ؛ افتادیم راه کالس سمت به هم با و کرد جا به جا دستش توی رو بلندش
 حواس بی و دیدم کالس ته رو علی. نبود استاد ورود از خبری هنوز و بودن پال و پخش کالس
 :گفتم بلند و رفتم علی سمت به باز نیش با و کردم رها خودش حال به سرکالس رو رادمان

 شما؟ حال! اینا و سالم-

 بغلیش صندلی روی که رو علی کیف نشه، من حرف متوجه کسی که بود شلوغ انقدر کالس
. نشستم کنارعلی خودم و گذاشتم بغلی صندلی روی رو خودم کیف کردم، بغل رو بود گذاشته
 و چرخوندم سر کالس ته همون از! نکرد توجهی بهم و نکند جزوه از دل کردم، نگاهش هرچقدر

 گوشش در چیزی من به خیره و داد دست دوستش به جدیت با که دیدم رو رادمان برزخیه ی قیافه
 نه االن قضا از و رومی رومیه یبار بود، زنگی زنگیه یبار! ها شد می چیزیش یه هم این کرد، پچ پچ

 شد می بارید می ازش شر که هاش چشم اون از رو این و بود وحشی فقط رومی، نه و بود زنگی
 .خوند

 !برسونما تونم نمی من میدونی خودتم کیانا -علی

 های دختر با صحبت گرم و کرد نمی توجهی ترین کوچک بهم دیگه که رادمان از رو چشمم متعجب
 .دوختم علی به و گرفتم بود کالسیش هم

 داری؟ خودکار علی گم می ؛ خان خسیس خوندم رو درسم من-

 و کشیدم بیرون دستش از رو کیف که دراره خودکار ازش تا بگیره دستم از رو کیفش خواست علی
 :گفتم

 !داری می بر خودت برای رو خوبه خودکار همیشه تو.. دارم می بر خودم نه-

 بعد ی جلسه بازم میدم تو به خودکار دوتا ای هفته من سخته؟ چقدر آوردن خودکار یه مگه کیانا-
 》داری؟ خودکار》:گی می بینمت می که

 :دادم رو علی جواب و اومد می سمتم به و کرد می نگاهم متاسف که بود رادمان به چشمم

 می تبدیل لبخند به داشت کالفش ی قیافه علی 《داری؟ خودکار 》:گم نمی بعد به این از خب-
 :دادم ادامه که شد
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 !میدم بهت رو ها خودکار پول من ؛ نشی اذیت درار خودکار دیدی رو من دیگه خودت-

 تا بودم گذاشته روش رو کیفم که کنارم خالیه صندلیه تک جلوی و اومد تخم اخم کلی با رادمان
 :گفت و وایستاد نگهدارم، جا اومد می دیر همیشه دورش مسیر بخاطر که نرگس برای

 !بشینم خوام می بردار رو کیفت-

 :گفتم و برگشتم رادمان سمت به و گرفتم علی از رو نگاهم

 !نگهدارن جا برات که بگی تونستی می دوستات به هم تو دوستمه، جای-

 !شینم می بخواد دلم هرجا من -رادمان

 .. شناسیم می رو همدیگه همه کوچیکه دانشگاه نزنید، حرف خود های زرنگی از لطفا-

 .بیاد دستش کار حساب که زدم براش ریزی چشمک بعد و

 به تفاوت بی انداخت، زمین روی پاش جلوی و کرد بلند انگشت دوتا با نجسی تیکه یه مثل رو کیفم
 گوشیش با رو خودش و نشست کنارم داشته، من با رفتاری چنین اینکه از همه خوشحال های چشم

 :زدم داد و شدم بلند چسبید، سقف به ثانیه صدم در آمپرم. کرد مشغول

 داری؟ چیزی مریضی تو؟ چته-

 :گفتم و بغلش کردم پرت خاکی، طور همون و ورداشتم زمین روی از رو کیفم 

 !کن پاکش-

 گه؟ می چی بسته زبون این ببینه بیاد یکی -رادمان

 دست ی اشاره با رو شد می بلند صندلیش پشت از داشت که علی شد، منفجر خنده از کالس کل
 :گفتم و کردم متوقف

 !ندازه می جفتک کنه؟ می چیکار میدونی.. شه می زیاد یونجش که خریه مثال تو مثال-

 به رو قیمتش گرون گوشیه وایستاد، شد بلند زنون نفس که امپرچسبوند من مثل انگار رادمان
 :گفت و کرد پرت من سمت
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 می چنگ کنه؟ می چیکار دونه می میدن، غذا بهش دست با که ایه گربه مثال مثل توام مثال-
 !ندازه

 حرف از رادمان و من جز کس هیچ بود، تر شوکه همه از علی و کردن می نگاهمون متعجب همه
 :گفتم و کردم گشادتر عصبانیت زور از رو هام چشم. آورد نمی در سر هامون

 .برداشتی دور اینجوری خندیدم بهت روز دو خوبه ؛ کنم چیکار یکی تو با میدونم من-

 .. بخونن روضه برات هوا مرغای که بدم بهت درسی چنان -رادمان

 یکی باهم تهت سرو نزدم تا برو.. دادم درس من گرفتی یاد درس تو که اونجایی ؛ هیس هیس،-
 !نشده

 های فوش به کار کنه، اندام عرض و بیاد جلو که کرد نمی جرعت کس هیچ و بود گرفته اوج دعوا
 :زد داد آشنا صدای یه که بود رسیده دار نون و آب

 !طهماسبی آقای پیش ببرنتون میدم نکنید تمومش االن همین اگه-

 یه دست با و بود گرفته گارد من سر باالی جنگی خروس مثل شنید نمی هاش گوش انگار که رادمان
 .کرد استاد نثار بابا برو

*** 

 هان؟ کنم چیکار دونفر شما با من! نه؟ ندارید، شدن آدم قصد اینکه مثل نفر دو شما -طهماسبی

 به رو سرمون هم با همزمان ؛ پریدیم جا از بودیم وایستاده هم کنار که رادمان و من زد، داد جوری
 .کردیم نگاه رو جلومون دوبار و رفتیم غره چشم هم برای چرخوندیم، هم سمت

 تنبیه من پس نمیاد، دانشگاه صورت اون به کسی و لقه و تق که آینده ی هفته -طهماسبی
 من پس شه می حالتون به خوش خیلی شما موقع اون تا اما.. عید بعد برای ندازم می رو اساسیتون

 !کنم می محروم عیدانه اردوی از رو نفر دو شما

 یکی از محرومیت عامل که دادم فوشش و زدم غر رادمان سر رو خونه کتاب تا دانشگاه طول تمام
 شک بی که گفتش استاد بلکه ندادیم، امتحان تنها نه ؛( دانشجویی اردوی)بود زندگیم های آرزو از

 !کرد خواهد حذفمون
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 دمش با و بود خوشحال هم حسابی بودم ناراحت من اینکه از بلکه نبود، ناراحت تنها نه رادمان
 کتابخونه توی. زدم می غر همچنان و رفتم باال کتابخونه های پله از کوبان پا. شکست می گردو

 .نشستم و گذاشتم بهش پشت رو صندلیم

 شدن جمع شب یه و دریا توی بازی آب یه نهایتش که دانشجویی مزخرف اردویه یه حاال -رادمان
 !نداره غر غر همه این که نفخن عامل همه هاش غذا و داره ساحل دور

 .نزن حرف من با! نزنا حرف من با رادمان-

 !بزنم حرف خواد می دلم -رادمان

 چی؟ یعنی قهر دونی می قهریم، هم با ما االن-

 :گفت و شد تر نزدیک صداش

 دختر ادای لطفا پس کنن، می تعریفش شرایطشون به توجه با ها آدم که احساسیه ی واژه یه قهر-
 .ندارم عصاب که نیار در من برای رو لوس های

 تو! بشه گی می تو هرچی داری دوست که دندست یه غد، نفهمه، توی دست از کشم می هرچی-
 آدم همه این شر از بکش منو! خدایا ؛ ببینی رو بقیه شادیه تونی نمی که حسودی ای عقده یه

 .کن خالص برم و دور خودخواه

 :گفت و چرخوند خودش سمت به رو صندلیم شتاب با

 !باش زدنت حرف مواظب هوی،-

 ی قیافه تا بودم داده سوق دیگه سمت به رو صورتم همچنان ولی بودیم، رو در رو هم با
 :گفتم و نبینم رو خودخواهش

 نکردی حسودی امروز که بیار دلیل یه! نیستی خودخواه که بیار دلیل یه فقط تو گم؟ می دروغ مگه-
 !..ننداختی راه عمد از رو دعوا اون و

 :گفت راضی خود از و مغرور دوباره و کرد رها رو صندلیم

 های آدم انقدر دخترا چرا دونم نمی کنم؟ می حسودی تو بخاطر من کن می فکر که هستی کی تو-
 شدی؟ محروم اردو از که اینه تو مشکل ؛ کن تمومش رو مزخرف بحث این کیانا! هستن توهمی
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 .منی سر درد باعث جا همه که تویی خود من مشکل متاسفانه نه-

 مرگ مکش لبخند پرید، می من به خروس مثل داشت پیش ساعت نیم که انگار نه انگار رادمان
 :گفت و زد مایی

 بهت تونم می کنی خواهی معذرت ازم اگه! بیای کنار باهاش کن سعی خودته، مشکل دیگه اون-
 ..شه می رد اردو برن خوان می که کسایی لیست توی هم تو اسم که بدم قول

 :گفتم راضی خود از و دادم هل جلو به رو میز روی کیبورد

 خود توی از بیام وقت اون! خورم می رو کتکش میستم وای نمیگم، ببخشید مامانم به من بابا، برو-
 بخوام؟ معذرت نکرده کار خاطر به درگیر

 که جوری و بخوره نسکافه تا ریخت جوش آب خودش برای رو به رو کن آبسرد از شد، بلند رادمان
 :گفت زد، می حرف خودش با داشت انگار

 همه که بگو رو اردوگاه شبای! داره ای دیگه صفای یه دوستا کنار دریا دیدن بالخره پس، شد حیف-
 ..بگو رو یادگاری های عکس تر مهم همه از! وایی. گذره می خوش چقدر و شن می جمع هم دور

 نمی. بودم افتاده کردن غلط به من رفته رفته که خورد می نسکافه و داد می توضیح ولع با آنچنان
 تنهایی به خودش دریا. کردم می شرکت اردو این توی باید من شده که هرطور اما چجوری، دونم
 ببخشید یه با آدم گفتن هم قدیم از اصال! کنم خواهی عذر ازش بخوام که بود ای کننده قانع دلیل

 غرور ببخشید بگم عمرم توی یبار کنم فکر! شه می ارجمندم و بزرگ تازه هیچ، شه نمی کوچیک
 .خواستم عذر ازش من نگه کسی به که میده قول هم رادمان تازه نکنه، افت خونم

 نه؟ مگه-

 :گفت بدتش، دانشجو یه دسته تا کرد می سیستم وارد رو کتاب یه کد که حالی در رادمان

 شدی؟ خل دوباره-

 نکرده حس رو خونه کتاب داخل جدید دانشجوی یه حضور که بودم کرده فکر چقدر نبود معلوم
 گوشه این المصب ؛ نکنم توجهی دردش به کردم سعی و کندم دندون با رو ناخنم ی گوشه. بودم
 از رو خودش بوده مورد تازه اومدن، می کش آرنجت تا کشیدی می اگه که بودن جوری ناخن های
 !شکافته ناخونش ی گوشه
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 خیلی و نور سرعت با بست، رو کتابخونه در کننده مراجعه که همین و کردم هم سر رو هام فکر
 :گفتم آروم

 .ببخشید-

 !نشنیدم رو صدات گفتی؟ چی چی؟ -رادمان

 :گفتم و انداختم چشم دیوار درو به

 ...ببخشـیـ گفتم-

 :گفت خاصی پرستیژ با ادامه در کرد، نگاهم خنده های مایه ته و تعجب با

 و زدم حرف بد باهات کالس توی که خوام می معذرت جان رادمان 》:بگی باید ؛ نشد! دیگه نه-
 》شه نمی تکرار دیگه

 و گرفتن درد دستم های رگ که جوری دادم، فشارشون تونستم تا و جمع مشتم توی رو هام انگشت
 تازه داره، رو ارزشش دانشجویی اردوی یه کیانا ؛ کشیدم عمیق نفس یه. افتاد جریان از دستم خون
 .باش آروم کیانا، باش آرم! کنی اذیتش کلی خواهی معذرت این بابت تونی می بعدا

 :کردم شروع شده کلید های دندون با و دوختم چشم مانیتور ی صفحه به

 ...معذرتــ من رادمان-

. بشنوم خوب رو صدات من تا بزن حرف و بده فاصله هم از رو هات دندون ؛ نشد! دیگه نه -رادمان
 !کن نگاه هام چشم توی زنی می حرف داری وقتی

 :گفتم رسید، می عصبانیت به تهش که لطافتی با بار این و چرخیدم سمتش به

 ...من رادمان-

 !جان رادمان -رادمان

 !خوام می معذرت من ـان...جـ رادمان خب، خیله-

 !شه نمی تکرار دیگه بگو -رادمان
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 تموم رو خواهی معذرت ماجرای این زودتر کردم سعی ولی آوردم، در گریه ادای و کردم بغض الکی
 .کنم تکرارشون دوباره از نشدم مجبور و نیومده کسی تا کنم

 شدی؟ راحت شد؟ خوب! شه نمی تکرار دیگه-

 :گفت و داد تنش به قوصی و کش رادمان

 دیگه خب! بسازم خودم برای رو خوب روز یه بزنم، فصل یه رو علی اینکه بدون تونم می حاال-
 .برسم زندگیم به هم من بذار برس کارت به برو پاشو نکن نگاهم هم اونجوری

 :زدم داد یهو

 بخاطر دانشجوها ی همه جلوی کنم می مجبورت نکنی عمل بهش دادی قول تو! دادی قول تو ولی -
 !کنی خواهی معذرت ازم امروزم، خواهی معذرت

 بود قرار که کاری و کنم تمرکز تونم نمی کنی می جیغ جیغ گوشم زیر داری و نشستی اینجا وقتی تا-
 !باشی هیس کن سعی پس. بدم انجام رو

 که کردم نگاهش شده درشت های چشم با مظلوم و ساکت کشیدم، باال صندلی روی رو خودم
 :گفت

  نکن نگاهم هم اونجوری! هو -

 .کرد تهی سرو بی انگلیسی حروف نوشتن به شروع تند تند و برد مانیتور توی رو سرش بعد و

 داد و شدم شوکه دیدم، مانیتور روی رو دانشگاه اصلی سایت دقیقه چند تالش یه از بعد وقتی
 :زدم

 کنی؟ می داری چیکار دانشگاست، سایت اینکه-

 :گفت آروم و باشم ساکت که خواست ازم برد، دماغش جلوی رو دستش

 نویسی برنامه چجور رو خودت اسم هستی؟ هم نویسی برنامه ی رشته دانشجوی کمت سواد این با-
 نیستی؟ بلد رو فکستنی سایت یه کردن هک هنوز که گذاشتی

 :زدم داد دوباره شد، خارج دستم از صدام کنترل و ترسیدم
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 !زندان برنمون می میان االن کردی؟ هکشون-

 چسبیده متحرکم چرم صندلیه روی استرس از من. کرد می نویسی کد همچنان و خندید می اون
 .کشیدم می نفس بلند صدای با و تند تند بودم،

 هم صبحونه فرهنگ بی استاد اون بخاطر بده، سفارش نهار برای چیزی یه سلف از برو پاشو -رادمان
 .نخوردیم که

 !نمیرم من-

 به رو من که هستن منتظرم بیرون پلیس گله یه بذارم بیرون کتابخونه از رو پام اگه کردم می حس
 با که خوند هام چشم از رو موضوع این هم رادمان انگار. ببرن و بگیرن رادمان همدست عنوان
 :گفت خنده

 کارهای اینجا میام میره سر حوصلم ؛ شدم سایت وارد که دفعست صدمین این! بابا نترس-
 و خرابه همیشه سایت نیست، حالیش هیچی مسئولش که کنم می ریست و راست رو انفورماتیک

 ..معترض همیشه ها بچه

 :گفت و پاشد جاش از کالفه که بودم چسبیده صندلی به قدم ثابت همچنان

 !بیام و سلف برم من تا کن پر رو اردو نام ثبت فورم و بنویس اینجا رو هامون اسم-

 کردم نگاه فورم به. نذاشت زدن حرف برای جایی و شد دور ازم سرعت به که کنم مخالفت خواستم
 تموم از بعد بالفاصله  کردم، مشخصاتمون کردن وارد به شروع نخونده رو چیزش هیچ استرس از و

 سیستم به ها مجرم مثل و دادم فشار رو کییس خاموش ی دکمه کنم فکر اینکه بدون کارم شدن
 .کردم نگاه

 :گفت و شد وارد کی رادمان نفهمیدم که بودم مونده خیره مانیتور به یجوری

 !خورتت می میاد در تو اون از طهماسبی االن-

 :گفت و کرد پرت جلوم رو جعبه یه و اومد تر جلو رادمان. پریدم جا از و خوردم خفیفی تکون

 !بگیرش-

 :گفتم تعجب با
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  چیه؟ این -

 :گفت تمام جدیت با که

 .دیگه چیه ببین کن بازش خب! بمبه-

 باز درگیر همچنان که من به جدیت با و نشست صندلیش روی اومد ها ساندویچ حامل سینی با
 قرمز کلفت ربان یه با دورش که متوسط مشکی ی جعبه یه. شد خیره بودم، جعبه پاپیون کردن
 روش که زرشکی حریر شال یه دیدن واز کردم باز رو درش بود که مکافاتی هر با بودن، زده پاپیون

 .زد خاصی برق هام چشم و موندم حرکت بی بودن، کرده گلدوزی دست با ابریشم های نخ با رو

 خریدی؟ من برای رو این رادمان-

 :گفت زد، نونش دو ساندویچ از بزرگی گاز که درحالی

 این خودم با ماشین تو هی الکی تو به بدمش گفتم ببرم، براش نشد دخترامه دوست از یکی مال نه-
 !خرم می اون برای رو بهترش یه بعدا حاال. نبرمش ور اون ور

 :گفتم و انداختم بغلش توی رو کادو ی جعبه و کردم نگاهش غیض با

 من به خوای می داری عتیقه هرچی که نیازمندم من مگه مهربانی، دیوار تو بذار ببر رو این-
 ببخشی؟

 :گفت تیکه تیکه و پرید گلوش توی غذا خنده از و شد قرمز پوستش

 رو این گفتم! آشغالی سطل توی کردم پرت که شالیه اون عوض در این... دختر چیه مهربانی دیوار-
 .نشی مرگ ذوق الکی و نره کاله سرت کوچیکی کادوی هر با تا بخرم برات

 می چشم به هم ریزی های دوزی جواهر طالییش های گلدوزی قاطی که شال ظرافت به دیگه یبار
 :گفتم ناراحت و کردم نگاه خورد،

 من! داشتم دوست بیشتر رو علی ی ساده شال اون من بکشی؟ من رخ به رو پولت خوای می االن -
 سرم روی روز هر رو منتش تا کردی رو کار این رفتی که بخر قیمت گرون کادوی برام برو گفتم مگه

 بذاری؟

 :گفت و کرد پرت سینی روی رو ساندویچش اشتها بی
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 مدیون خواستم نمی دادی، دست از رو علی شال نکنی فکر تا گرفتم تو برای رو این حال هر به-
 کن، پرتش آشغالی توی رفتی بیرون که اینجا از هم نخواستی سرکن، خواستی تو، برای این! باشم
 .گردونی بر خودم به رو این االن نداری حق بکنی؛ باهاش خوای می که هرکاری اما

 :اینکه گفتن با و گذاشت جلوم دوباره رو کادو

 . نکن خودی بی های فکر پس بیشتر نه دینه رفع یه فقط این نداره برت هوا-

 .شد خارج کتابخونه از

 نیست، معمولی قیمت یه با معمولی شال یه دونستم می که کردم می نگاه شالی به مدت تمام
 خودنمایی گوشش ترین کنار روی بود، فرانسوی زبان به که بودنش مارک و سفارشی ی برگه هنوز
 .کرد می

 رضایت مامان از قراره چجوری اصال دونستم نمی من و بود نمونده بزرگ اردوی و عید تا چیزی
 به دونستم نمی و بودم نشسته کور و سوت ی کتابخونه توی. برم ها بچه با هم من بذاره که بگیرم
 کنم فکر اردو به دونستم نمی. بودم گرفته هدیه که قیمتی گرون شال یا کنم فکر عید ی نکرده خرید

 اقتصادیه اوضاع با امسال دونستم نمی حتی ؛ کرد ترک رو کتابخونه ناراحت و گشنه که رادمانی یا
 جوابم دنبال که کردم می سعی و دونستم نمی! نه یا هست کار در عیدی حتی و عید خرید رو پیش
 .نباشم

 :زندگیست های ترین سخت آن از یکی هم، خیال پارادوکس"

 ...نمانی و بدانی نخواهی، و بدانی ندانی، و بدانی همزمان

 ندانی کنی خیال و شود نمی که بدانی

 نخواهی را سرنوشت این و ندارند تمامی مشکالت که بدانی

 "نمانی و دهی ادامه خیالت تنگنای در هم باز و نداری پیش راه که بدانی

****** 

 !موندم منتظر که بس شد سبز خوردن سبزی دورم دیگه بیا د خب مردی؟ کیمیا-
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 دقیقه خواستیم می ما که بود شده شلوغ مامان سر انقدر عید از قبل همیشه معمول طبق هم باز
 از رو خودش و داد قرمز کارت خودش به که کیارش. کنیم خرید اضافه وقت توی شایدم نه نودی
 .کنیم خرید هم اتفاق به بود قرار که پسند مشکل کیمیای و من بودیم مونده ؛ کرد محروم خرید

 و خشک رو بانکی کارت اوضاع شناسی هوا و شده محاسبه محدود نا ها خرید میزان و محدود بوجه
 خونه در از که زدم صدا جیغ با رو کیمیا دهم بار برای..! بود کرده بینی پیش خشکسالی به رو

 :گفت و پرید بیرون

 !زدم می حرف مامان با داشتم-

 خب؟-

 چی؟ خب -کیمیا

 :گفتم و رفتم نشونه رو سرش پشت دست با

 نتیجه؟ خب-

 رو نه یا میاد تیپم به ببینم که بودم زده پا من خودش از قبل که رو کتونیش های کفش شد خم
 :پوشید

 !شد تموم شارژش بزنه حرف اومد تا نداشت نتیجه-

 ی صفحه توی رو خودم بار آخرین برای افتادم، راه حیاط در سمت به و کردم کجی دهن براش
 نباید کردم می حجت اتمام کیمیا برای داشتم خیابون توی. شدم خارج در از و کرده چک گوشیم
 :یهو که بذاره گردو پوست الی رو من دست و بزنه قفلی قیمت گرون های لباس روی

 خوایید؟ نمی تاکسی -رادمان

 آورده بیرون بلندش شاسی ماشین ی شیشه از رو دستش که رادمان به و ایستادم جام سر شوکه
 می چیکار اینجا این گرفته؟ شوخیت تو نداریم کسی به کاری ما که بارم یه خدایا. شدم خیره بود
 !آخه؟ کنه

 :گفت و دوید رادمان ماشین سمت به خوشحالی با کیمیا بزنم، حرفی من اینکه از قبل
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 پیاده بازار خود تا رو من خسیس کیانای این وگرنه فرستاده، من گناه بی پاهای بخاطر رو تو خدا-
 !آورد می و برد می

 :گفتم رادمان به رو کار طلب و جاش سر برگرده که زدم اشاره کیمیا به اخم با

 کنی؟ می چیکار اینجا تو-

 کیمیا! نگرفتم اجازه ازتون رفتم می راه شما اجدادی و آب های زمین توی داشتم وقتی که ببخشید-
 من برای رو تو و چسبه نمی من به کردن خرید تنهایی دونسته می هم خدا که باال بپر جان

 ..فرستاده

 :گفتم بالفاصله و کشیدم هم توی رو هام اخم

 برو ممنون کنی؟ خرید اینجا تا اومدی باالها اونم از تو که کنم باور مثال االن ؛ بمون سرجات کیمیا-
 .خرید بریم خواییم می دوتایی خودمون ما برس هات کار به

 :گفت عصبی و کشید بودن شده بلند دوباره که موهاش توی رو دستش رادمان

 این. شید سوار یعنی شید، سوار بیایید گم می! ماستا دست فیوزت باشه حواست خفن، گرفتی فاز-
 .ببینم رو اون کارهای بودم اومده زده، گالری هام دوست از یکی اطراف و دور

 سمت در و زد دور رو ماشین مجلسی و شیک خیلی و بگیره دستور من از تا نستاد وای دیگه کیمیا
 قدم ماشینش سمت به مشکوک همچنان و کردم نگاه رادمان به یکم. شد سوار و کرد باز رو شاگرد

 .نشستم پشت و برداشتم

 مغز و زد می حرف ریز یه بود، شده آشنا رادمان با حسابی ور این به البرز مهمونی از که کیمیا
 می ماشینش سوار وقتی که همیشه برعکس که بود قهر من با همچنان انگار رادمان. کرد می تلیت
 .نبود صورتم روی هاش چشم گردش از خبری دیگه کرد، می نگاهم ای بهونه هر به مدام شدم

 کردی؟ عید خرید تو -کیمیا

 :گفت هیجان با و زد بوق جلو ماشین برای رادمان

 ! بار سه آره-

 :گفت کرد، تکرار دوباره تعجب با رو حرفش که کیمیا جواب در و
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 خودم برای هم لباس سری یه و رفتم هم من رفت، بیرون خرید برای دوستام از یکی که هربار آره-
 !نکردن خرید دوستام از چندتا همچنان و مونده عید تا روز دو یکی حاال. خریدم

 :گفت حسرت های مایه ته و اشتیاق با کیمیا

 ...بزور هم رو یبارش همین ما بابا، حالت به خوش-

 :گفتم و پریدم کیمیا حرف بین عصبانیت با

 !بشیم پیاده تا ببری لذت منظره از کن سعی و باش ساکت-

 :گفت جدیت با بالفاصله رادمان که انداخت پایین رو سرش و برد حساب ازم

 بمونی ساکت کیمیا! خانوم نگیر هم رو بقیه جلوی بزنی، حرف راننده با خودت نیستی بلد وقتی-
 ..کنم می پرت پایین ماشین از رو نچسبت آبجیه این

 کیمیا با دل ته از وقتی که بگم حد همین در فقط دونم، نمی رو بودم عصبانی یا شد می حسودیم
 می تبدیل غلیظ اخم یه به رو خندش افتاد می من به آینه توی از نگاهش  هروقت و خندید می
 با بخندهاش و بگو همیشه مثل! بمیره تا بکوبم فرمون به رو سرش انقدر که خواست می دلم کرد،
 می که گرفت طال باید رو ها قدیمی دهن. زده فلک منه مال هاش تخم و اخم و بود اون و این

 》!آید خوشش بیند دیوانه چو دیوانه 》:گفتن

 :گفت ذوق با و کرد باز رو داشبرد در کیمیا

 !داری دوست تو که ها کاکائو اون از ببین کیانا عه! رو اینجا وایی-

 نشون حساسیت اگه که دونستم می کردم، تماشا رو بیرون پنجره از حرص با و نکردم بهش توجهی
 و بود اومده در صدا به دنیا آخر های ثانیه انگار  ماشین از بیرون. بره می رو آبروم رادمان بدم،

 .بهار بوی داد، می زندگی بوی هیاهو این دوید، می سمتی به عجله با هرکس

 خوری؟ می تنهایی خودت رو شکالت همه این رادمان -کیمیا

 :گفت و بست رو داشبورد در راست دست با بود، شده من ناراحتی متوجه انگار که رادمان

 ها این با که گذاشتم اینجا رو ها خوراکی این ام تقو تق ی بچه دختر یه سرویس روزا بعضی من نه-
 !کنم ساکتش
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 اومد در آخش و رسید کمرش به پام فشار بالخره انگار که دادم فشار رو صندلیش تونستم تا پام با
 :گفت و

 !آمین کن، حفظ زمین روی شیاطین شر از رو من خدایا-

 اون که نداده لوم کیمیا جلوی تا نزنم حرفی که کردم سعی و کردم نگاهش ناراحت آینه توی از
 رو من توهم های اخم هربار و بود هوا هرشون هر کیمیا با مقصد خود تا. منم زرو زر ی بچه دختر
 .خندیدن می قبل از بیشتر و کردن می مسخره یجور

 .شیم می پیاده جا همین-

 :گفت متعجب و شد ساکت یهو رادمان

 تو؟ چته-

 به رو پزش و کنیم خرید شهر باال از بار سه تو مثل تونیم نمی ما شیم، می پیاده جا همین گفتم-
 مقصد به. نداریم رو کنیم خرید ها محله باال اون از هم بار یه بخواییم اینکه توان ما بدیم؛ بقیه

 .شیم می پیاده لطفا نگهدار رسیدیم

 نگاهش توی رو و چشم بی های مایه تو چیزی یه کرد، نگاهم نشدنیش وصف اخم با آینه توی از
 پیاده ماشین از هم اون دیدم که شدم پیاده ماشین از تفاوت بی و نگهداشت کناری. زد می موج
 .زد رو دزدگیرش و شد

 :گفت و اومد رادمان سمت به کیمیا

 بکنی؟ ما با خوای می هم رو چهارمت خرید که نگو-

 :گفت هیجان با و کوبید من پشت محکم رو دستش رادمان

 !نه؟ یا بخره زاد آدمی شبیه لباس دست یه بلده بالخره خانوم زشت این ببینم خوام می آره-

 :گفتم لب زیر

 .بسته خاکی ی کره یه برای پوشی می لباس آدم مثل تو یه همین -

 حرکتش مانع و کشیدم پشت از رو رادمان کتون پیرهن من که افتادن راه تر جلو کیمیا و رادمان
 .وایستادم کنارش و کردم جبران رو فاصلمون قدم یه با که کرد نگاهم تعجب با. شدم
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 :گفتم بهش رو داشتم می بر قدم آرومی به که حالی در

 و خواست قیمت گرون لباس یه کیمیا اگه! کنی نمی جیبت توی دست: میای ما با داری که حاال-
 اصرار نبود مناسبش و اومد بهش چیزی یه اگه! کنی نمی دخالت من کار توی کردم، مخالفت من
 ...داریم رو خودمون های چهارچوب ما! کنی نمی خریدنش به

 :گفت و پرید حرفم وسط کرد، دار انهنا رو هاش لب که لبخندی و بود بارون ستاره که هایی چشم با

 بس؟ آتش یعنی این-

 :گفتم بیارم در رو ماشینش توی های محلی بی تالفی اینکه برای و کردم نگاهش یکم

 !کیانا اعصاب ریزش خطر نروید، جلوتر: یعنی این-

 :زدم داد و کردم بود شده دور ما از خیلی که کیمیا به نگاهی

 !نشو دور زیاد کیمیا-

 :گفتم نکنه، دورمون هم از جمعیت موج تا بود کرده حائلم رو دستش که رادمان به رو ادامه در

 کردی؟ می چیکار ما محل توی-

 نگفت؟ بهت مگه نیلو خاله-

 :زد داد فرسخی صد از کیمیا که بشم ماجرا جویای و نه: بگم خواستم

 !قشنگه چقدر ببین رو کفشه این بیا باش زود کیانا-

 نه انگار. کرد صادر رو مثبتش نظر من رسیدن از قبل و برداشت قدم سمتش به من از زودتر رادمان
 بود، گرفته قرار پسند مورد که کفشی! بودم زده حساب حرف باهاش پیش ی دقیقه چند که انگار
 .زد می ذوق توی باالش قیمت رنگش، از بیشتر که بودن رنگ زرد مارک کتونی جفت یه

 و شدیم وارد کشیدمش، بعدی ی مغازه سمت به و کردم منصرف رو کیمیا بود کندنی جون هر به
 نبود، وایستادن جای بزور که ای مغازه توی. شد جدا ما از گردم می بر االن ببخشید گفتن با رادمان
 :گفت و کرد پروش شده هرطور و شد مناسب لباس یه عاشق کیمیا

 !همین-
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 از بعد بالخره. کنم حساب رو لباس و بپرم خواسته خدا از تاییدش با من که بود پسند سخت انقدر
 :گفتم و رسیدم دار صندوق به اومد در آبمیوم اینکه

 .کارت هم این ببریم، خواییم می رو" شیش و چهل و صد" کد لباس-

 :گفت شرمندگی با و کشید باال رو عملیش دماغ دختر

 لباس بیارید، رو رسیدش و بکشید کارت بغلی ی مغازه از ؛ نمیاد باال رسیدش کرده گیر کارتخوان-
 .بگیرید تحویل رو

 سمت به بیام من تا بمون که کیمیا به اشاره با و برگشتم کمتری فشار با بار این رو رفته مسیر کالفه
 مشغول هم رو رادمان که رفتم رسید، می نظر به شیکی فروشی آنتیک و عطر که بغلی ی مغازه

 .دیدم دار مغازه با صحبت

 :گفتم کنم، نگاه رو رادمان اینکه بدون و رفتم جلو

 .بکشم کارت که فرستاده بغلی مغازه! ببخشید-

 که بگیره ازم رو کارت تا آورد جلو رو دستش زد، می حرف رادمان با که طور همون جوون پسر
 :گفت رادمان

 !کن صبر دقیقه یه میدم نقد پول بهت من نگیر، سعید-

 :گفتم و کردم نگاهش

 رفت؟ یادت هام حرف زودی همین به-

 :گفت و بست اطمینان با رو هاش چشم

 !کنیم می حساب باهم که کنم نمی فرار-

 کیف و برد شلوارش جیب توی دست رادمان کرد، می نگاهمون باز دهن با دار مغازه که طور همون
 زمین روی من پاهای جلوی و خورد تاب هوا توی الش از عکس مثل چیزی که آورد در رو پولش
 ته از خواست می دلم و بود شده وصل بهم فاز سه برق دیدم می پاهام جلوی که تصویری از. افتاد
 .بزنم جیغ دل
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 نصف مشکیش درشت های چشم که بود رنگی سفید و تخس ی بچه دختر بخش نما عکس
 که بود شده باعث همین و نخنده تا بود داده فشار هم روی رو هاش لب زور به گرفته، رو صورتش

 چونش و لپ چال که تپل صورت با دختری آره. بشه معلوم صورتش روی خدا های انگشت جای
 اول دوران ی تحفه عکس زدم، حرف مزخرف و فلسفی هرچی بسته عه! بود چاله سیاه نبود، چال

 روی درشت و ریز نیشگون صدتا با و بود کرده سرم سفید ی مقنعه زور به مامانم که بود ابتداییم
 :گفت که گوشمه توی صداش هنوز ؛ بودتم نشونده صندلی

 عمر یه از بعد هم خودم هنوز بود، چی هاخاشی حاال ببرتت، هاخاشی میدم بخندی، اگه-
 ..بست رو بود باز خدا ی همیشه که من دهن خوب بود که هرچیزی ولی! نفهمیدم

 کیارش به بندی شرط یه سر رو دونش آخرین و کنده رو عتیقم های عکس این نسل کردم می فکر
 می چیکار زمین روی من پاهای جلوی درست اینجا وسطی قرون ی عتیقه این حاال! بودم باخته
 توی از اینکه تا کردم نمی تعجب انقدر جوری اون بود، زمین روی هم اول از کاش ای اصال کرد؟
 .بیوفته چلغوز اون پول کیف

 فوتش برداشت، زمین روی از رو عکس و زد من دست روی شد، خم من از قبل سرعت به رادمان
 :گفتم شوکه و رفتم سمتش به. گذاشت پیرهنش جیب توی و کرد

 !منه مال این این،! منه عکس این-

 رفت عقب قدم یه که بیارم در اونجا از رو عکسم خواستم و بردم پیرهنش جیب سمت به رو دستم
 :گفت و

 گی؟ می دروغ چی واس! خودمه مال-

 لجبازی و لج در از بودم مطمئن.. کرد می مالکیتم ادعای بود، خوشگلی عکس خیلی! بودم عصبی
 :بشم وارد دوستی در از کردم سعی و کرده عوض رو موضعم پس. رسم نمی نتیجه به

 بر بهم رو عکسم این ؛ کرده ثابت رو خودش خریت داده تو به رو من عکس این هرکی رادمان ببین-
 !میدم بهت خواستی که جدید عکس هرچندتا گردون

 :گفت جدی کامال و زد پس دوباره رو دستم



 
 
 

 
 293 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 اکاربر نودهشتیفاطمه عیسی زاده ــــــ خانم وروجک سرکار  

 اونجوری هم سعید این! منه ماله پس بود، من کیف توی عکس این! نکنا عکسم عکسم، من واسه-
 جیبم به منه مال عکس این شاهده هم سعید این: گفتم می داشتم... خودمه رفیق نکن نگاش
 تو بریزه بازار تو پلیسه هرچی کنم می هوار و داد بپیچونیش، بخوای ترتیبی هر به یا بزنی دست
 !سرت

 :گفتم و شدم تر نزدیک بهش موثر

 کنه؟ می چیکار سرت تو مقنعه توعه عکس اگه! سرشه مقنعه دختره، یه عکس اون االغ آخه-

 :گفت قبل از تر جدی و کشید هم توی رو هاش اخم

 داری؟ مشکلی دادم جنسیت تغییر چیه؟ ها-

 حرکت بودیم توش که ای مغازه سمت به کنه، گوش من غاز یه مَن صد های حرف به  واینستاد
 اونجا از کرد می هدایت مغازه بیرون به رو کیمیا دست با که حالی در و حساب رو لباس پول کرد،
 .شدن خارج

 خریدم معدنی آب بزرگ بطری یه و رفتم مارکت سوپر اولین داخل بدنم حرارت و عصبانیت شدت از
 به خودش که افتادم می عکسم یاد. نداشتم خرید برای اشتیاقی دیگه و بودم افتاده انرژی از ؛

 با دست به بطری همچنان. بگیرم رو رادمان حال خواست می دلم بود، ملی ی گنجینه جزء تنهایی
 دختر. کردم نمی توجهی ترین کوچک رادمان های بازی دختر به و رفتم می راه کیمیا و رادمان
 ی کوچه اول تا دور یه همشون با.. باشه نکرده مستفیضش رادمان که بود نمونمده داری مغازه

 مغازه از نداده شماره و شد می پشیمون گرفت می که رو نجومی تخفیف رفت، می دوستی
 .کرد می خارجمون

 بجای نیستن، ولکن بازم و اومدم بیرون خانوم دوتا با بینن می که هایی این 》:بود این هم عقیدش
 شخمیش عقاید این با 《!بیارم سرشون رو بال همین که کنن می التماس دارن میدن؛ طناب نخ

 .کرد می جا به جا تنه یه رو تورم نرخ داشت رسما

 چه بودم، نکرده پسند هم رو لباس یه هنوز من و رسید می آخر به داشت کیمیا های خرید تقریبا
 زور به رو من رادمان که شدیم شیک و بزرگ فوق ی مغازه یه وارد! کنم پرو بخوام اینکه به برسه
 .کنم بازش نتونم تا نگهداشت رو در پشت از و انداخت پرو اتاق توی
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 :گفت و دادم هول رو در بار دوسه

! رادمان ؛ نکن سگم این از بیشتر دیگه شده پر خطت چوب امروز برای رادمان کن باز گفتم کن، باز-
 !رادمان

 بشکنه! کنما حساب نقدی هم رو پرو اتاق در خسارت بخوام که نیست همرام پول اونقدری -رادمان
 .دراد پولش تا کنیم فروشندگی اینجا باید عید خود تا

 تا موندم منتظر و نشستم پرو اتاق زمین روی چمباتمه ؛ شدم تسلیم! گفت نمی هم راه بی زیاد
 اینکه محض به شد، زده اتاق در که گذشت شکل همون به دقیقه چند. کنه چیکار خواد می ببینم
_  دونه 》:گفتن با و ریخت سرم روی رادمان که بود ها مانتو اقسام و انواع از کوهی کردم باز رو در

 .بست محکم رو در دوباره 《شی می چجوری ببینیم بیرون بیا بپوش دونه

 رو ترینش ارزون ها اون بین از دادن، می نشون رو تومن سیصد باالی قیمتی ها مانتو تمام پالکارد
 :گفت و زد در بالفاصله که بود رادمان دست من تن سنسور انگار. زدم تن و کردم انتخاب

 !ببینمت بیرون بیا-

 کیمیا ذوق توی بودم پوشیده که مانتویی سبز رنگ انگار. کوبیدم دیوار به و کردم باز رو در حرص با
 .بپوش رو بعدی برو که زدن اشاره دست با و کردن جمع رو صورتشون هم با هردو که زد رادمان و

 !گرونن-

 :گفت و کشید توی رو هاش اخم زد، می دهنم توی دست پشت با دادن می رو رادمان به

 برو ؛ رسی می عرفان از باالیی های درجه به داری مقام این توی تو داره، حدی هم خساست-
 دنبالم بیاد قراره صدف هشت ساعت! تازه. نخوردیم هم نهار هنوز ما شه می عصر داره کن عوضش

 ..خرید برم هم اون با

 :گفتم و کردم ریز رو ها چشم

 من با بیای که نفرستادم نامه دعوت برات من! ها نذار منت من سر برس، صدف با خریدت به برو-
 .خرید برنش می خودشون با همه چیزیه ای تحفه انگار حاال کنی؛ خرید

 :گفت و کشید باال رو فورمش خوش و استخونی دماغ
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 حاال! بدم بهت رو کارت عجرت و عیدی بیام که کرد مجبورم طهماسبی نفرستادی، نامه دعوت تو-
 تحفه بعدشم. بیرون بیا بپوش رو خوبش یه برو نزن چونه من با انقدر شدی پولدار فهمیدی که

 .ببرن بهره سلیقم از دارن دوست همه نیستم،

 یه کیمیا های اصرار و رادمان لطف به. شدم پرو اتاق وارد و دادم تکون براش رو سرم تمسخر با
 رادمان. خریدم ذغالی جین یه و مشکی ست اسپرت کفش و کیف با گلبهی عروسکی کوتاه مانتو

 وارد و کردم بهونه رو شدم تموم ی بودجه که بردارم هم مشکی حریر شال یه که کشت رو خودش
 در رو هام کفش خستگی از و نشستم صندلی روی ؛ شدم اطراف و دور اون فودی فست اولین
 .اوردم

 که میزی دور و برگشتن دادن، رو هاشون سفارش و رفتن هم اتفاق به کیمیا جدیدش دم و رادمان
 :وگفتم زدم رادمان سر پشت به موزی لبخند. شدن گیر جا بودم، کرده اشغال من

 !نیگا منو رادمان-

 ترس از. پاچیدم صورتش توی و کردم باز رو معدنیم آب بطری در برگردوند، رو سرش که همین
 .کشید بلندی هین و رفت نفسش ثانیه چند

 !قرار سر برم خواستم می شب! کردی کار چی لباسم با ببین کیانا-

 :گفتم خبیثی ی خنده با کردم، کجی دهن ادامه در و آوردم بیرون ته تا رو زبونم

 ..شدی منور روت پاچیدم که منم دیگه میاره؛ روشنایی آب-

 رو خندونش ی قیافه رادمان که چرخوند دیگه سمت به رو سرش و کرد نخندی ی خنده کیمیا
 :گرفتم رو حرفم ی ادامه و زدم جک چونم زیر رو دستم. نبینه

 رو من عکس رسیده جایی به کارت عید؟ خرید سنگین بار زیر بری می خرخره تا رو من دیگه حاال-
 کنی؟ می خالی قشنگت مثال الکی ی سلیقه اون با رو جیبم و دزدی می

 خیس عکسش بشه مطمئن تا برد جیبش سمت به رو دستش استرس با رادمان عکس، گفتم تا
 ..باشه نشده

*** 
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 ساک اردو برای که داد نمی اجازه رقمه هیچ مامان و گذشت می داشت باد و برق مثل روز دو
 حرفی دیگه هم مامان کرد، می تایید  اون اگه و میده خط بهش داره کیارش بودم مطمئن ببندم،
 بعد کردیم، کار ظهر تا آخر روز و بودیم آرایشگاه توی شب نصف تا هرسال مثل. نداشت رفتنم برای

 و بود شب تحویل سال. بخوریم همدیگه کنار رو سال نهار آخرین تا کرد تعطیل رو آرایشگاه مامان
 ماهی با پلو سبزی پختن و خونه آراستن سین، هفت ی سفره چیدن تکاپوی توی همچنان ما

 روز آخرین توی هم اون خانواده کنار در بابا نبود از که بود همیشم کار. بودیم عید شب معروف
 که کردن می سعی و داشتن من حال به شبیه حالی همه. بزنم چونه و کنم بغض مدام سال

 .برسن نظر به خوشحال

 با رو موهاش داد، می قر آینه جلوی که حالی در و بود کرده زیاد آخر تا رو آهنگ صدای کیارش
 دستش از رو سشوار و رفتم جلو ریختم، هم روی رو هام فکر. کرد می دار حالت سشوار و شونه
 .کنه درست رو دلخواهش مدل تر راحت تا گرفتم

 از لباس همه اون برات پوشیدی؟ رو بیامورز خدا بزرگ بابا شلواریه زیر تو دوباره! کیانا -کیارش
 !کن تن رو ها اون از یکی خب آوردم جنوب

 :گفتم مشغول ذهنی با و کردم دست به دست رو سشوار

 جدید سال آخر تا بپوشم تحویل سال موقع رو ها اون اگه ؛ تنگن همشون آوردی، تو که هایی لباس-
 ..!تنگنا توی میرم

 :گفت خنده با و زد سرم توی برس پشت با

 ...باشه دستشویی تو تحویل سال موقع بدبختی یه االن آخه؟ داره ربطی چه-

 :گفتم تفاوت بی و پریدم حرفش بین

 !داشت خواهد ای قهوه زندگی سال آخر تا -

 که مطلبی جمع رو حواسم دونستم، نمی رو رسیدن می خودشون به انقدر ها این که بود شده چی
 :گفت م ن و م ن با و کردم بگم خواستم می اول از

 !کیارش.. چیزه-

 هوم؟-
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 ..هست اردو این-

 خب؟-

 !برم منم خواد می دلم انقدر-

 :گفت و کرد ریز رو هاش چشم. کوبید میز روی و کرد خاموشش گرفت، دستم از رو سشوار

 !.گذره نمی خوش هم هیچ نیستن، خوب هم اصال اردوها جور این خواد، می دلت خود بی-

 نگاه جوری اون ؛ بگذره خوش بهم دم می قول من. بده اجازه تا کن جلب رو مامان مثبت نظر تو-
 .محفوظه توام حق نکن،

 کار چی حاال. بده گوش هام حرف به اون از بیشتر نشد راضی حتی و کرد بیرونم اتاقش از زور به
 ازم که گرفتم دیده نا رو کیمیا مکرر های زدن صدا و رفتم پایین ها پله از حرص با کردم؟ می باید

 .گرفتم بغل رو هام زانو و نشستم سین هفت ی سفره جلوی. کرد می کمک درخواست

 :گفتم معمول حد از تر بلند رفتم، می اردو این به بودم کیانا من اگه

 !ببینید حاال-

 :شد بلند مامان جیغ صدای که زدم دسبرد سین هفت سفره داخل های خوراکی به و بردم دست

 .علی حق به بشکنه ناخونات ای زدی؟ ناخونک دوباره کیانا-

 :گفتم پر دهن با و کردم خالی دهنم توی رو کشمشم نخود حاویه مشت

 !گیرن می قوت هام ناخون بدتر کنه، می عمل برعکس کنی نفرین تو -

 هام چشم همیشه عادت طبق و نمونده سال تحویل تا چیزی دیگه که گفت می سفره توی ساعت
 :گفتم رو هام آرزو وار زمزمه بستم، رو

 زن یه بده عقل کیارش این به جدید سال توی خدایا نذار، تر بزرگ بدون رو ای خونه هیچ خدایا-
 که هرجا رو کیانمون خدایا! نشه حسودیم دیگه کنم فکر اونجوری نباشه، تر خوشگل من از که بگیره
 بچه این کن، باز رو بختش هم رو کیمیا این خدایا. کن پول پر رو جیبش خوش رو دلش هست
 !نیست بخون درس
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 خونه ساکت فضای توی تلوزیون صدای و نشستن کنارم و اومدن عجله با نفر دو کردم احساس
 روی بیشتر رو هام چشم. بود خودم برای طالیی دعای نوبت آخره، های ثانیه بود معلوم ؛ پیچید
 :گفتم و دادم فشار هم

 ...بغل بچه شوهر، ی خونه دیگه سال ایشالله خدایا-

 رو جدید سال توپ آرزوم وسط درست بگم، رو جدیم سال توی زندگی از تری دقیق مشخصات نشد
 از وقتی.. دادن می اضافه وقت باید! دارم اعتراض من آقا. گذاشتن خماری توی رو من و کردن در

 که بردارم آجیل دیگه مشتی تا بردم دست بسته چشم طور همون شدم، امید نا اضافه وقت دادن
 ماچ دوتا و اومد سمتم به کیارش که بودم نکرده باز رو هام چشم هنوز. کرد شکار رو دستم مامان
 بهش رو عید بوسیدم، رو مامان روی و پاشدم جا از. کرد منقلب رو حالم که کاشت گونم روی آبدار

 .کردم مفتخر رو کیمیا سرش پشت و گفتم تبریک

 پول چک یه کدوممون هر به برداشت؛ پول قرآن الی از بابا جای به همیشه عادت به کیارش
 دختر دوتا پدر مقرر موعد زودتر. بوسید رو هامون پیشونی نو از و داد عیدی عنوان به پنجاهی
 چقدر! بود شده مرد چقدر ؛ کرد می کباب رو دلم همین و بود شده کن خورد عصاب و لجباز

 .ماها برای بود شده محکمی پشت چقدر محکم،

 رو روز تمام خواست می دلم. بودم پر بود، بد های حس هرچی از هم و داشتم خوبی حس هم
 می شکر رو خدا. کنم پذیرایی خودم از شیرینی و آجیل از پر کاسه یه با و بخوابم تلوزیون جلوی
 اول روز پنج تا حداقل بریم؛ جایی نه و بیاد کسی بود قرار نه. نداشتیم فامیلی آمد و رفت که کردم
 .گذشت خواهد منوال همین به که بودم مطمئن رو

 بهم مامان دمپایی اینکه از قبل و کردم پر آجیل و میوه شیرینی، شکالت، انواع از رو دستیم پیش
 .گرفتم پناه تلوزیون به مشرف مبل پشت و رفتم برسه

 بپسندنشون نفر دو بشن، هیکل خوش گیرن می رژیم مردم های بچه. هی نخوری کوفت ای -مامان
 .ترکه می داره زیاد خوردن از ما ی بچه وقت اون بخت، خونه برن

 :گفتم قلدر و گذاشتم دهنم توی بودم، کنده چاقو با که رو خیاری پوست

 !باربیم و هیکل خوش هم خیلی-
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 بازیگر فیلم شوق و ذوق با که درحالی کردم، خورد و کندم پوست رو هام میوه تموم تمام لذت با
 تا گذاشتم بشقاب کنار رو مغزش و کردم باز هم رو هام شکالت پوست دیدم، می رو عالقم مورد

 نمی رو من هم تانک بودم مطمئن که گذشت می خوش بهم داشت انقدر. بخورم هم با رو همشون
 .کنه بلند جام از تونه

 .دینگ دینگ دینگ، دینگ

 حالت به دوباره. بپرم سقف تا جام از که شد باعث و رسید گوشم به که بود هنگامی به نا صدای
 اوضاع که کردم اعالم همه به گذاشتم دهن توی رو پرتقالم از ای تیکه که حالی در برگشتم، عادی
 :کرد نخواهم باز رو در عمرا من و نیست همیشه مثل

 !کنما نمی باز من-

 های کارگر مطمئنن کرد، باز رو در خودش و رفت آیفون سمت به ذوق با بار اولین برای کیمیا
 نمی خونمون رفتیم، نمی خونشون ما تا  اینا عمو چون خواستن؛ می عیدی که بودن شهرداری
 .اومدن

 !خوری می سرما سرده نیا، حیاط تو. جان کیمیا سالم-

 .اومدی خوش مبارک، عیدت پسرم سالم -مامان

 مطمئن من! نه. نداشت همراه به رو خوبی های خبر اومد، می ورودی در جلوی از که صداهایی
 زدی؟ توهم دوباره کیانا ؛ کرد می پرسی احوال مامانم با گرمی به که نبود رادمان صدای اون بودم

 برگشتم، پر دهن با و دادم تر باال رو خورد می کش تهش که دوزم مامان گشاد شلوار های پاچه
. شد می وارد ورودی در از داشت کیمیا و مامان راهنمایی با رادمان. کردم نگاه رو سرم پشت

 شلوار و پیرهن روی از و زده ته از رو ریشش ته بود، ریخته صورتش روی طرفه یه رو موهاش
 .بود پوشیده هاش چشم رنگ به تک کت یه مشکی

 به هاش سرشونه که بلند یقه طوسی بولیز یه کردم، نگاه خودم های لباس به تعجب با دیگه بار یه
 گره هم به بند با و بود سرشونش طرح هم هاش استین سر نداشت، پارچه و بریده ای دایره صورت

 سمت به آخر های ثانیه و کردم گذرا نگاه یه هم رو طوسیم مشکی گلیه گل شلوار. خوردن می
 .دویدم باال ی طبقه
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 کرد؟ می چیکار ما ی خونه این.. بودم کالفه و عصبی که بس اومد نمی در خونم زدی می کارد
 نحصش وجود باید میرم هرجا که جنگ انگار! نداشت هندی های سریال از کمی دست زندگیمون

 .کنم تحمل رو

 گذاشت، من جای درست رو مبارکش باسن اومد، رنگین و سنگین که دیدم ها پله راه باالی از
 نتونستم که بود انداخته گل هاش لپ کیارش های تعارف از. گرفت دست به رو بشقابم و نشست
 :زدم داد باال همون از و بیارم طاقت

 کنه؟ می کار چی جا این چلغوز این! مامان-

 به رو ها پله گردم، می بر االن من گفتن به و زد صورتش به دست با که دیدم رو مامان دقیقا
 و شدم اتاقم وارد همین برای بود؛ خواهد دردناکی چیز کارم عاقبت دونستم می. دوید باال سمت
 :غرید هاش دندون الی از و زد در به هم در پشت بار سه دو. بستم محکم رو درش

 باز کیانا! کن باز گفتم! ببینم رو در کن باز شدی؟ بیشعور انقدر که برداشته کجا از رو تو گل خدا-
 .میارما کلید میرم نکنی

 محکم پردیم شد، نمایان در پشت مامان که همین و کردم باز آرومی به رو در بود، بدی تهدید
 از که فهموند من به مامان ربعه یه ی مشاجره یه از بعد. بگیره نیشگونم نتونه که کردم بغلش
 خونه و کانادا برن تحویل سال برای خانوادش قرار که بوده گفته رادمان البرز تولد روز همون

 ما پیش رو سال که کنه می دعوتش و سوزه می براش دلش دوست، پسر که هم مامان تنهاست؛
 .کنه تحویل

 ها اون پیش که نداشت چیزی ای خاله_  ای عمه یه و بود اومده عمل بوته زیر از شکر خدارو آره
 .زد می گند ما جدید سال ابتدایی دقایق به و اومد می باید همین واسه ؛ بره

 :دادم فشار گوشم به بیشتر رو گوشی و رفتم راه اتاق توی کالفه

 !باشد می اشغال نظر مورد مشترک-

 :گفتم و کردم پرت زمین روی متکای سمت به رو گوشی
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 بار ده هر و بودم زده زنگ مونا به بار ده باالی! لعنتی اشغالی تو که نیست اشغال انقدر فلسطین-
 مثل ؛ بودن رفته بزرگش مادر ی خونه عید برای حتما. بود اشغال یا و نبود دسترس در یا هم

 !همیشه

 می که شنیدم می رو صداشون رفتم، پایین ها پله از و پوشیدم زادی آدمی لباس دست یه الجرم
 :گفتن

 اومدی؟ دیر چرا بودیم، منتظرت تحویل سال موقع ما پس -کیارش

 !بزنم رو زنگتون بعد بشه تحویل سال تا نشستم ماشین توی واقعیت -رادمان

 :پرسید افسوس با که بود کیمیا اینبار

 چرا؟-

 :گفت که دیدم می رو رادمان کامال دیگه

 !بشید معذب من وجود با شاید گفتم راستش-

 همه اون! نزده لیسش فقط گفت شد می تقریبا که افتاد رادمان دست توی بشقابم به چشمم
 با. بود آورده رو دخلشون خور حاضر رادمان حاال و بخورم باهم رو همشون تا بودم کشیده زحمت
 و شام کردن فراهم برای رو مامان تا رفتن آشپزخونه سمت به کیمیا و کیارش سالن توی من حضور
 .کنن کمک پذیرایی وسایل

 خوردی؟ رو همش بخوری، کوفت-

 :گفت کند، صورتش از رو بودن شخصیت و ادب با نقاب رادمان

 !دراد چشت تا-

 اومدی؟ ما ی خونه چی واس! سفید چشم دراد خودت چش-

 :گفت نیست، خبری کسی از دید وقتی و انداخت آشپزخونه به نگاهی

 توچه؟ به! داشتم دوست-

 !بخون کشیده و بلند رو خداحافظی غزل و کن جور ای بهونه یه پاشو-
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 :گفت گذاشت، دهن توی و کشید بشقاب توی مونده باقی نمک به رو انگشتش

 !برو تو ناراحتی.. گذره می خوش داره تازه-

 سینی یه با مامان اینکه محض به کردم، نگاهش حرص با و کوبیدم مبل ی دسته روی رو مشتم
 :گفت و پوشید رو کتش الکی و پاشد رادمان اومد بیرون آشپزخونه از چای

 !کنم می زحمت رفع دیگه من خب-

 :گفت و گرفت رو جلوش سرعت به مامانم

 کجا؟-

 .باشید راحت که میرم ؛ ناراحته من حضور از خانوم کیانا اینکه مثل -رادمان

 :گفت و کرد نگاهم اخم با مامان

 نخورده غذا مهمون بذاریم نداریم عادت ما! بره خواست دلش هرجا خودش تونه می ناراحته کیانا-
 .بره خونمون از

 بود شیرینی خود بیشعور ؛ خوردم حرص روم به رو ی صحنه از و نشسته مبل روی تمام پرویی با
 بعد گرفتم، رو کابل و انداختم پایین رو سرم که کرد نگاهم اخطار با دیگه بار مامان! نداشت حد که
 آشپزخونه سمت به دوباره باشید دوست دیگه هم با اینکه گفتن و میز روی ها چایی گذاشتن از

 .کرد می کبابشون سال هر کیارش که بودن عید شب های ماهی درگیر رفت،

 :گفتم شد، خارج دیدم از کامال مامان وقتی

 !خری خیلی-

 :گفت و کرد بهم مرموزی نگاه رادمان

 !خوردی زدی،-

 راحت و بهترین رادمان.. افتادم اردو یاد آن یه و کردم نگاه چموشش های چشم به سکوت توی
 صدا رو اسمش منظور با و دار کش. کنم جلب رو مامان رضایت بتونم من که بود حل راه ترین
 :زدم
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 !رادمان-

 .آورد در گلوش از هوم مثل صدایی و برد لپش توی گذاشته، دهنش توی تازگی به که قندی

 ..هست اردو این-

 خب؟-

 !برم منم خواد می دلم انقدر-

 :گفت تفاوت بی و زد کنار صورتش توی از رو موهاش

 !برو خب-

 !اومدم می که ذاشت می مامانم اگه خب-

 و برد لبش جلوی رو چاییش لیوان. بود فهمیده رو منظورم کامال کرد، نگاهم ریز های چشم با
 :گفت

 !ها داره خرج-

 دو ی معامله گن می این به.. کن ردیف من برای رو اردو این فقط تو مونم نمی خونه شام برای من-
 !برد سر

 مشکی پا تا سر لباس دست یه با رو هام لباس رفتم؛ اتاقم سمت به بزنه، رو حرفش تا نکردم صبر
 که مامان به رو رادمان متعجب های چشم به توجه بی ؛ برگشتم پذیرایی به دوباره و کرد عوض

 :گفتم بود آشپزخونه توی همچنان

 .مونا ی خونه میرم دارم شب من! مامان-

 جوابشون من گفتن هرچی اما ؛ بگیرن رو جلوم که اومدن بیرون آشپزخونه از شوکه کیمیا و کیارش
 مونده تنها خونه مونا بیمارستان، رفتن همه و شده بد مادربزرگش حال اینکه گفتن با و دادم رو

 رو خورم بند تنگ های کفش سختی به بودم، وایستاده ورودی در جلوی. کردم سرشون به دست
 .خوردم سکندری و کردم هول سرم پشت از رادمان صدای شنیدن با که پوشیدم می

 اون تا ؛ اینجا گردیم می بر هم با و داریم می بر هم رو مونا میرم، باهاش هم من نباش نگران خاله-
 !دیگه شام وقت هم موقع
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 رو تعادلم هم تا رفتم می جلو پا لنگه یه و بود کرده گیر کفشم ساق توی اشارم انگشت که حالی در
 :گفتم و برگردوندم رو سرم بپوشم، رو کفشم کامل صورت به هم و کنم حفظ

 !بیای تو نکرده الزم-

 یادم شرایطم شه می رو داره دروغم دیدم وقتی بیاریمش، و بریم بخواییم ما که نبود خونه مونا اصال
 ورودی در جلوی ی پله تا سه باال ازهمون و رسید پله ی لبه به پام که رفتم می جلو پا لنگه یه رفت؛

 .افتادم حیاط های موزائیک روی سر با و کردم پرواز رو

 به تاخیر با تصاویر انگار. دیدم می رنگ تک رو چیز همه و بودم مونده زمین پخش ضربه شدت از
 خدای یا با زمان هم رو کیمیا جیغ صدای. بود کند دور روی چیز همه و رسیدن می هام چشم
 :گفت که شنیدم رادمان

 !شکست کیانا سر دوباره بیا مامان-

. بخندم بود کرده بیانش ترس با کامال که کیمیا حرف به یا بپیچم، خودم به درد از دونستم نمی
 تار ای حاله و زد می نبض سرم. زد کیمیا حرف به تایید مهر پیشونیم روی داغ و غلیظ مایع احساس

 رو خودش کیارش با همزمان و کرد طی یکی تا دو رو ها پله استرس با که دیدم می رادمان از محو و
ر که نکشید طولی. رسوند من به  با کیارش. پیچید توش قبل از تر وحشتناک درد، و شد باز سرم س 
 و داشتم فرسایی طاقت تحوع حالت. چرخید سرم دور به حیاط که کرد بلندم زمین روی از زور

 به اصوات ؛ بود کرده مختل هم رو شنواییم قدرت بلکه بینایی تنها نه سرم به شده وارد ی ضربه
 صورت به پاهام و دست گیر که نکشید چیزی رسیدن، می گوشم به مفهوم بی ای همه هم شکل
 حال از بده خوردم به چیزی زور به داشت سعی که کیارش های دست روی و شد کشیده کامل
 ..رفتم

****** 

 :گفت می مامانم به رو خنده با که شنیدم می سرم باالی رو دکتر صدای

 .اینجا بیاریدش دوباره که نشکسته سرش هنوز کیانا و شه می سال یه داره که بودم کرده تعجب-

 ؛ بیاره خودش سر بالیی یه باید بمونه، سالم کامل سال یه تونه نمی بالخره دختر این والله -مامان
 .میره راه ابرا روی و هواست به سر که بس
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 توی عجیبی هیجان و استرس تنها بو این کرد، می بد رو حالشون الکل بوی که ها خیلی برعکس
 های چشم نگاه سنگینیه. کرد می متعجب هم رو خودم ها وقت بعضی که نداخت می من وجود

 اون از بیشتر ؛ کردم می حس رو کنم باز چشم و بدم افتخار تا بودن شده خیره بهم که متعددی
 الی. برد می رو حیثیتم داشت کافی ی اندازه مامان چون نگهدارم، بسته رو هام چشم تونستم نمی
 :گفتم و بردم دست زدم؛ که حرکتی اولین کردم، باز رو پلکم

 نخورد؟ که بخیه-

 زخم که بشینم خواستم تعجب با ؛ داد نشون رو چهار عدد دست با و داد تکون سر خنده با کیمیا
 :بزنم داد تعجب با تونستم فقط انداختم، حرکت از و کشید تیر تازم

 چهارتا؟؟-

 متکای به افتاد؛ می راه کارم پیچی باند یه با نهایت شکست می سرم که هربار! بودم شکونده رکورد
 :گفتم کیارش به رو اعتراض با و دادم تکیه پشتم

 !نزن ناخونک رو من کمپوت به! هوی-

 :گفت دلخوری با که گرفتم رو سراغش مامان از تعجب با دیدم نمی حوالی اون رو رادمان

 نخورده شام ناراحتی زور از طفلک بمونه؟ این از بیشتر که گذاشتی دلخوشی بچه برای تو دیگه-
 !برید هم با که دنبالت میاد زود صبح فردا پس که گفت فقط رفت،

 :گفتم سوالی نرسیدم که نتیجه به آوردم، فشار مغزم به یکم

  بریم؟ هم با -

 :گفت آورده، رحم به رو دلش موقع بد سرشکستن این و شده نگرانم حسابی بود معلوم که مامان

 ..گفت می رو اردو! دیگه آره-

 بی. چینی می هم کنار رو ها اتفاق قشنگ انقدر که نوکرتم خدایا ؟!داد رضایت بالخره یعنی اردو؟
 و آوردم در رقصیدن ادای جام توی بکشه، دستم از رو سرم تا شد اتاق وارد که پرستاری به توجه
 :گفتم

 !بونه بی شدیم اردویی چونه، نه زدیم چک نه... هوه هوه،-
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 بی رو بکشه سر تا برد می باال که کمپوت قوطی کرد، ترش وضوح به که دیدم رو کیارش ی قیافه
 .آورد می در من برای رو ها تعصبی ادای پرو بچه ؛ بود حقش. شد خارج اتاق از و آورد پایین اشتها

*** 

 من و بریم حرکت محل به باهم تا بیاد دنبالم رادمان که بود بنا چهار ساعت حوالی دیگه ساعت دو
 .ببندم رو چمدونم چجوری و بردارم هایی لباس چه که بودم این درگیر همچنان

 هام مایو و ساحلي لب های لباس اقصام و انواع من و بود شرجی هوا اال مطمئنن دریا کنار و شمال
 کمک با که خالصه. تیرشت و تاب و باز جلو مانتوی تا سه دو آفتاب، ضد کرم. بودم برداشته رو

 ی وقفه بی تالش و کنه پیدا لباس من برای تا بود ریخته پایین رو کمد کل که کیمیا توجه قابل
 در رقمه هیچ دیدیم وقتی. کردیم رنگوارنگ های لباس از پر رو کیارش نفری دو چمدون خودم،
 از بود نزدیک که کشید رو زیپ توان تمام با کیمیا و نشستم چمدون روی شه، نمی بسته چمدون
 !بره در جاش

 بغل از که سنتیش بلند مانتو و کرد گذشتگی خود از کیمیا بود، رسیده پوشیدن لباس به نوبت
 خانوادگیمون آبروی حفظ باعث مثال تا بخشید بهم رو کوتاهش جین شلوار و خورد می بلند چاک
 چهار به مونده دقیقه ده که دادم رضایت بالخره و داده انجام همیشه معمول طبق رو آرایشم. بشه
 .بدم گوش مامان ی گرانمایه های نصیحت به صبحونه خوردن طول در تا بشم خارج اتاق از

 همه رو سفرم قبل ی صبحونه آخرین تا کرد باز رو اتاقش در اومد، بیرون لک از هم کیارش بالخره
 حالی در گذاشت، کردم باد و بزرگ چمدون کنار هم خوراکی کوچیک ساک یه مامان. بخوریم هم با
 :گفت بخوره صبحونه و بشینه میز پشت تا اومد می که

 خوراکی از کردی ضعف وقتی بیوفتید، راه یکم بذار! نکنیا باز رو درش ماشین تو نشستی همین-
 االن مادرش طفلک داره گناه ؛ گذاشتم دوتا هرچیزی از بدیا، بهش روهم رادمان سهم. بخور هات
 .ببنده ساک براش که نیست سرش باال

 می رادمان وقتی مطمئنن خوندم، رو خودم ی فاتحه و چرخوندم حدقه توی کالفه رو هام چشم
 !میدی گوش حرفش به و شینی می اون کنار بگه خواست می مامان خونه در جلوی رسید
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 دهنم توی جوری رو محبتش ی لقمه و شد قدم پیش خودش کنه آشتی باهام اینکه برای کیارش
 و دیدم متوجهم رو خیرش نگاه که چرخیدم سمتش به اعتراض با کردم، خفگی احساس که چپوند

 :گفت بالفاصله

 !باشیا شده زغالی سیاه بیای نری تخس بیریخت-

 رادمان رسیدن از خبر خونه در زنگ که بدم رو جوابش تا کردم جا به جا دهنم توی بزور رو لقمه
 شروع مامان کنم جا به جا آشپزخونه در کنار از رو چمدونم خواستم می زور با که ای لحظه از. داد
 .برسم ورودی در جلوی به که وقتی تا کرد دادن تذکر به

 رو تذکرها ی همه قبال! خب؟ بده گوش رادمان حرف به! نکنیا کل کل ها غریبه با جان کیانا -مامان
 دور هاتون بچه از نخور، غذا زیاد کیانا. سپردم رادمان به بعد خدا به اول رو تو دادم، هم اون به

 ...کردی درست دردسر کسی برای نشنوم کیانا نشو،

 بیشتری تذکر با و بلند رو جمله یه و گیره می نفس زده که حرفی همه این از بعد که بودم مطمئن
 :گفت باهاش همزمان و کردم رها حیاط های مزائیک روی رو چمدون پس کنه، می بیان

 .باشه دسترس در همیشه گوشیتم کیانا-

 کنم می خواهش علمی؟ اردوی فرستی می داری رو اولیت کالس ی بچه مگه مامان دیگه بسته عه-
 !میره آبروم نکن، تکرار رادمان جلوی رو ها حرف این

 خودم بود که کندنی جون هر به رو چمدون دید که کیارش برگردوند، رو روش و گفت( واه) اکراه با
 سیاه های چشم بندازم گردنش به رو چمدون حمل ی وظیفه نیست قرار و آوردم حیاط در جلوی تا
 شلختش و مشکی موهای به دستی مالید، دست با رو بود خانوادگیمون ی نشونه که درشتش و

 :گفت و کشید

 کیفی چه خونه توی کیانا بدون هفته یه.. کن فکر ؛ بخوابم برم خوام می کارت پی برو دیگه خب-
 !بده

 به کنم، ترک رو خونه کیارش از خداحافظی بدون خواستم وقتی و کردم بوسی رو کیمیا و مامان با
 :گفت گوشم کنار و چلوندتم بغلش توی داشت توان تا و اومد سمتم

 ..خودت دست منی امانت تو باش، خودت مواظب-
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 همه برای خداحافظ ی نشونه به رو سرم اینکه از بعد و گذاشتم بیرون رو چمدون کردم، باز رو در
 دنبالم اومد رادمان وقتی خدا رو تو که کردم اسرار کلی خودم دیشب. بستم رو در دادم، تکون

 ولی باشه، مونده یادشون که داشتم شک نبرید، رو آبروم هاتون نصیحت با و نریزید بیرون همتون
 .بود بخش اثر هام حرف بار اولین برای اینکه مثل

 رو ماشینش رادمان که دیدم و چرخوندم چشم فرستادم، بیرون عمیق نفس یه با رو درونم هیجان
 کار طلب فاصله همون از. کنه می نگاه کوچه داخل به منتظر و کالفه کرده، پارک کوچه بیرون

 :زدم داد و کردم نگاهش

 .ببرش بیا! بیارما اونجا تا رو چمدونم تونم نمی من-

 طی رو خونمون در جلوی تا کوتاه مسافت و شد کوچه وارد کوبان پا و داد تکون رو سرش عصبی
 :گفت کنایه با رسید، که من به. کرد

 هم رو ها اون خوای می دارم، خونه توی استفاده بال چمدون تا سه دو منم دادی؟ رضایت بالخره-
 !کنی پرشون بیارم برات

 ..شد دیر بیار رو هام وسایل بزن، حرف کم-

 :گفت و انداخت صورتم به ای کالفه نگاه رادمان

 بود؟ سیاه بابات نوکر کنی نمی فکر -

 چیزهای از یدونه یوقت مبادا تا برداشتم رو هام خوراکی حامل کوچیک ساک ندادم، بهش اهمیتی
 زدن غر از ای ثانیه کردم؛ حرکت ماشینش سمت به اون از تر جلو و برسه رادمان به توش ارزشمند
 :نداشتم بر دست

 خرکش رو ها وسایل این راه همه این کوچه توی بیاره رو ماشین نکرده خاصیت، بی خسیس-
 ...نکنیم

 به بشینم؛ جلو صندلی روی تا زدم دور رو ماشین. کردم پرت توش رو ساکم کردم، باز رو عقب در
 با و رفته خواب به صندلی روی که شدم تنومندی مرد متوجه کردم، باز رو شاگرد در اینکه محض

 !کنه می نگاه بهم کار طلب کرده، باز نیمه رو هاش چشم کالفه من های غرغر و صدا و سر
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 قبل ی دفعه برعکس اینبار فقط و رادمانه حیای بی داداش رادمهر که بردم پی کردم، نگاهش بیشتر
 نگاهم کار طلب همچنان. شده آدمیزاد شبیه یکم و پوشیده لباس بود، استخر توی پتی و لخت که
 :گفتم پرو پرو که کرد می

 ندیدی؟ خوشگل-

 :گفت و شد باز لبخند به هاش لب آن یک

 !دختر درازه زبونت که هنوزم-

 بلند شاسی ماشین داخل و کردم باز رو عقب در دوباره و آوردم در براش ته تا رو زبونم حرص از
 رو چمدون هن و هن کلی از بعد بالخره که شدم خیره رادمان به قشنگی لبخند با. نشستم رادمان
 .شد گیر جا راننده صندلی روی و اومد انداخت، ماشین پشت

 !برید راه ماشین با نشید مجبور تا پاشدم زود صبح خودت عشق به فقط کیانا -رادمهر

 جدی و چرخوند رو بود آورده عقب به صندلی دوتا بین از که و رادمهر سر عصبانیت با رادمان
 :گفت

 ..کن نگاه رو جلوت نذار، منت هم انقدر کنی، خرج برت و دور های داف درو برای رو عشقت بهتره-

 ماشین توی. نکنم دخالت برادریشون ی رابطه توی کردم سعی و انداختم باال رو هام شونه متعجب
 با رابطه در کوتاهی توضیح باید که رسید نتیجه این به خودش رادمان انگار که چرخوندم می چشم
 :بده ماشینش توی رادمهر حضور

 .برگردونه خونه به رو ماشینم شدیم، اتوبوس سوار ما وقتی که اومده رادی-

 افتاد قشنگم جاسوییچی به چشمم که دادم ادامه ماشین توی کاشم کندو به و گفتم آهانی لب زیر
 می نمایی خود اونجا هنوز بودم، کرده آویزون ماشینش جلوی ی آینه به خودم که روزی اون از که
 دارم، برش تا ببرم جلو رو دستم که شد باعث همین و بود شده کثیف حسابی نرمش پولیش. کرد
 .بدم پس بهش دوباره و بشورم براش خونه برگشتم وقتی

 :گفت و زد دستم پشت ضربه با رادمان کرد، لمس رو چاسوییچی نرم پولیش دستم همین

 زنی؟ می دست من آویز به چی برا-
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 رو هام لب. باشه داشته شدیدی مالکیت ادعای چیز همه به نسبت داشت عادت کال آویزت؟
 :گفتم دادم، می تکیه سرجام دوباره که حالی در برچیدم،

 .شده کثیف خیلی بشورمش، برات ببرم خواستم می! که خورمش نمی خسیس،-

 :گفت و کرد نگاهم آینه توی از

 .نزن دست بهش تو شورمش می خودم-

 :شد متذکر که آوردم در رو اداش

 !کردی چیکار دیدم-

 چه با رو جاسوییچی که افتادم زمستونی سرد روز اون یاد. کردم محلی بی بهش بیشتر من و
 .دادم هدیه بهش وضعیتی

 می کل کل آوردم، نمی در سر من که چیزی با رابطه در و رادمهر و رادمان مسیر طول تمام در
 کوتاه چرت یه تا کردم استفاده فرصت از بودم، نخوابیده اصال رو گذشته شب که هم من. کردن
 :گفت رادمهر که بود نشده گرم هام چشم هنوز. بزنم

 رادمان که بجنب نمونی جا کاروانتون از خوای می اگه رسیدیم، پاشو زبون، بلبل خانوم آی-
 !رفت و برداشت رو چمدونات

 با رادمهر. کردم نگاه رو اطرافم و دور و کردم باز رو هام چشم بمونم جا مبادا اینکه از وحشت با
 :گفت زد می اشاره بیرون به که حالی در و کرد می نگاهم جذابی لبخند

 یه تو با و بکنه دل خارجه مسافرت از شده حاضر که ناموسیه براش بینتون کل کل چقدر ببین-
 .بیاد جایی همچین

 وایستاده که رسوندم رادمان به رو خودم و کردم باز رو ماشین در ذوق با نشدم، منظورش متوجه
 :گفتم ذوق با و کنم کنترل این از بیش رو هیجانم نتونستم. کرد می چک رو موبایلش و بود

 !شمال میام دارم منم شه نمی باورم رادمان وایی-

 :گفت تعجب با و کرد نگاهم گوشیش باالی از رادمان

 شمال؟-
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 ...شمالـ دیگه آره-

 رو بودن کرده پارک زاده امام یه ی محوطه توی که اتوبوسی چندین از یکی پالکارد لحظه همون
 :خوندم

 نور؟ راهیان اردوی... اردوی کاروان-

 و معقول های لباس آقایون و پوش چادر همه ها خانوم که افتاد محوطه توی حضار به چشمم تازه
 :زدم داد رادمان به رو شاکی کنم، کوب سنگ که بود مونده کم. بودن پوشیده موجهی

 !دریا برنمون می گفتی تو-

 :گفت و داد تکون ای شونه بیخیال رادمان

 شماله؟ منظورش دریا بگه هرکی شما دهات تو! داره دریا هم جنوب خب-

 !ببین رو وضعم سرو ؛ آوردم مایو خودم با من ولی-

 دور و کشید بیرون گرمش لباس جیب از رو چفیش لحظه همون. انداخت بهم خریداری نگاه متفکر
 نهایت من! بیوفته دستم توی حدقه از هام چشم که بود مونده کم. بست قشنگی شکل به گردنش
 هم رو خوبش جنس و خوشگل ی چفیه فکر اوشون و بودم نیاورده خودم با پوشیده لباس یدونه
 که بود مامانم اصلی ی مسئله کنار، به همه ها این. بود ست هم هاش لباس با قضا از که بود کرده
 شما های جاده) آهنگ و کنم می رو عالم دو کیف دارم چالوس ي جاده توی االن من کرد؛ می فکر

 .خونم می رو( بره یادم محاله

 تا اومدن ها اتوبوس سمت به گویان صلوات دانشجو های گروه که بردم پی فاجعه اوج به وقتی
 سمت به خواست تفاوت بی رادمان. بشن گیر جا خودشون سرجای کاروان مسئول سخنرانی بعداز
 :گفتم استرس با و کشیدم پشت از رو کمریش بافت که کنه حرکت بقیه

 کنم؟ چیکار حاال-

 :گفت و انداخت باال ای شونه آورد، در چنگم از رو لباسش

 !چمچاره بدونم، چه-

 :گفتم و وایستادم سینه به دست پرو پرو
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 .کنم پاک رو آرایشم القعل ببر دستشویی تا رو من بیا سپرده، تو به رو من مامانم-

 .کنیم می فکر شما کاریه بتونه راجب بعدا وایستیم صف توی بریم بیا فعال شه، می دیر داره-

 تنومندش هیکل پشت رو خودم کردم می سعی که حالی در افتادم، راه سرش پشت کنان لخ لخ
 با که پوشی خوش و شلواری کت مرد کاروان مسئول. ایستادم صف سر نبینتم، کسی تا کنم قایم

 القعل تا بودم گرفته نظر زیر دقت تمام با رو زد می حرف سفر با رابطه در برامون مهربون صورتی
 .بشه گیرم دست چیزی یه

 نخوندی؟؟ رو شرایط کردی، می ناممون ثبت داشتی وقتی مگه تو -رادمان

 :گفتم و زدم کنارش یکم سختی به

 و اسم اصال دارم شک که داشتم استرس انقدر موقع اون من نه میگه؟ داره چی ببینم بذار هیس-
 .باشم کرده وارد درست رو مشخصاتمون

 با داده، رخ کشور جنوب در که اخیر اتفاقات و سیل بخاطر که شدم متوجه هاش حرف اتمام از بعد
 به داریم جهادی اردوی عنوان به ما و داره وجود ها کمبود یسری همچنان فراوون های کمک وجود
 در و رفت یادم خوابم که بود زده حرف انرژی پر و قشنگ انقدر چهره خوش مرد. میریم اونجا
 :گفتم هیجان با و آوردم باال رو دستم حرفش انتهای

 و خوردم رو حرفم ی ادامه کنن؛ می نگاهم تعجب با و برگشتن همه دیدم وقتی)مرتب کَف یه-
 !بفرستید صلوات مرتب کف یه( کردم تمومش اینجوری

 تکون آروم رو سرش که درحالی و بست نقش شلواری و کت مرد های لب روی که دیدم رو لبخند
 .اومد پایین پایه چهار باالی از و کرد فرستادن صلوات به شروع لب زیر داد، می

 این توی ماها حضور از همه جوری همین نکنی؟ نمامون انگشت این از بیشتر میری می -رادمان
 .نکن بدترش هستن، شوکه اردو

 من آخر در. شدن می اتوبوس سوار ها دانشجو پوشیده، فورم لباس و مسلح های بسیجی کمک به
 پسرهای از یکی که شدیم گیر جا پسر از پر اتوبوس یه های صندلی آخرین توی درست رادمان و

 رادمان گوش در و اومد جلو محترم کامال بود، شده جذاب حسابی ریشش ته با که بسیجی جوون
 :گفت
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 راهنمایی ها خانوم اتوبوس سمت به رو خواهرمون کن لطفی یه ؛ آقایونه مختص اتوبوس این رفیق-
 !کن

 :گفتم جلوتر من که کنه باز دهن خواست رادمان

 به که ذاره نمی صورت این غیر در بشینم، رادمان پیش باید فقط گفته من مامان برادر آقای ببین-
 خب؟ بیاییم، سفر این به بتونیم ما بذار بگیر گرو رو ما رادمان ریش این بیاو بیام؛ اردو این

 :گفت شرمندگی با و شد خیره هاش کفش به متفکر یکم

 ...آخه ولی-

 بکنی؟ ما برای کاری یه خوای نمی داداش -رادمان

 :گفت و کوبید پوتینش روی رو تفنگش قنداق

 .کنم صحبت سید و حاجی با میرم-

 آرایشم کردن پاک به شروع و آوردم در کن پاک شیر کیفم توی از زدم، رادمان به رو رضایتی لبخند
 کنم توجه جلب که این بدون بستم، سرم روی بشه رعایت حجابم که جوری رو شالم آخر در و کردم

 رو دیشبم خوابی بی و بشه درست جام تا زدم وول جام سر بشه؛ جدیدم ی قیافه متوجه رادمان تا
 .کنم جبران

 بین تر راحت رو درازش های لنگ بتونه تا رفت می ور پاش زیر خوراکی ساک با سختی به رادمان
 :داد نشون خودی پسرها از یکی که کنه جا صندلی دوتا

 !بشن سوار باید جدا اتوبوس توی ها خانوم عسل؛ ماه نه جهادی اردوی ریم می داریم عمو، آیی-

 به راحت خیال با من. داد می نظری یه ما راجب و شد می بلند هرکس کرد، پر رو اتوبوس همهه
. بردم می سر به بیداری و خواب توی و افتاده رادمان ی شونه روی سرم ناخواسته کامال صورت
 .کنم گوش متظاهر مشت یه غاز یه صدمن های حرف به نخوام که بودم خسته انقدر

 لباس و سر اون با! الاقل نیوفتید هم روی مقدسه؛ محیطش اینجا کن، تمومش رو غیرتی بی این-
 !نبرید سوال زیر رو تربیتتون و کنید درست رو رفتارتون الاقل دیگه نگفتیم، هیچی اومدید

 :گفت داد با و ایستاد سرجاش عصبی رادمان
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 کشه می عشقم من. خوشکوندین رو مردم ی ریشه ریشتون اون با! خودته نحس وجود غیرت بی-
 خوام می نشدم، تربیت من آره بگیره؟ رو جلوم تونه می کی ببینم خوام می بشینم، جوری همین
 کیه؟ فضولم ببینم

 چشم و پرید خوابم کامل صورت به استرس از بشه گیر در رادمان با تا اومد جلوتر غریبه پسر وقتی
 آخه انداختی؟ ما دامن تو آخه بود چی سفر این شکر رو مثبت خدایا. دوختم بهشون رو نگرانم های

 اومدیم؟ تلک و هلک پاشیدیم ما که جا شد جهادیم اردوی

 اتوبوس های پله دستگیره کمک به  روحانیی که بودن چسبیده رو همدیگه های یقه پسر و رادمان
 :گفت آرومی صدای با و اومد باال رو

 !کن ول رو یقش مومن، بکش خجالت-

 ...می چیکار داشتن دونی نمی حاجی آخه ولی -پسر

 !هستیم جوون دوتا این ی مسئله جریان در خودمون ما. نکن قضاوت هیس،-حاجی

 می گوش روحانی غریب و عجیب های حرف به و شد می پایین و باال عصبانیت از سینش رادمان
 .اعلم و الله بود، گرفته قرار ما ی مسئله درجریان حاجی این کی. داد

 :گفت و رسوند اتوبوس ته به رو خودش گویان ذکر و زیر به سر حاجی که بودن شوک توی همه

 که انشالله ؛ بشینید ما کناری صندلی اتوبوس جلوی بیایید و بدید افتخار همراهت با! پسرم-
 .بود خواهیم همدیگه برای خوبی های همسفر

 :گفت زد، می بود شده دعوا موجب که پرویی پسر پشت بار سه دو دست با که حالی در بعد و

 ((ع) علی امام)پسرم نیست ممکن تربیت خشم با-

 که درحالی و برگشت صندلیمون سمت به بودن، پاشیده وجودش آتیش روی آب انگار که رادمان
 :گفت داشت، می بر رو هامون خوراکی ساک

  زده شانسمون که بشینیم جلو بریم بیا-

 :داد ادامه و کرد قیافم به ای اشاره خنده با بعد و

 .نباره آتیش ازش اونجوری کن درویش هاتم چشم کردی، سفت رو روسریت الاقل! نگا رو قیافش-
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 :گفتم بلند صدای با رسیدم که گیر معرکه پسر صندلی به. افتادم راه دنبالش و گفتم پرویی لب زیر

 !ها همینه شه نمی راضی قلی شاه بخشه، می شاه گن می-

 .گفت"  الله اال اله ال" و انداخت زیر به سر پسر

 کامال دختر من بله. نداد اجازه سرشارم ادب اما کردم، می هم درازی زبون براش دادن می رو بهم
 .کردم آباد رو اجدادش دلم توی که کنید فکر اگه مدیونید هستم، داری خانواده و متشخص

. نشستیم راننده پشت صندلی درست گفتن، می سید بهش که پوش شلوار و کت مرد و حاجی کنار
 رو نگاهم وقتی و ببینمش تر راحت تا شدم خم بودم، کرده کیف حسابی حاجی رفتار و منش از

 :گفتم زیر به سر کرد، شکار

 !هستم کیانا بگم خواستم سالم-

 .هستی کی شما که هستم جریان در دخترم بله -حاجی

 بیرون پنجره از. نشستم جام سر و کشیدم عقب رو خودم نداشتم، زدن برای حرفی بار اولین برای
 طلب خدا از که بودم حاجی لبی زیر های ذکر صدای شنیدن درحال همچنان و کردم می نگاه رو

 باشه؟ نورانی و آرامش حامل تونست می چقدر مرد یه کرد، می بخشش

 :گفت عمیقی نفس با و نشست سرجاش شد، تموم سید های برسی بالخره

 .نیوفتیم عقب دیگه های اتوبوس از که بیوفت راه خدا امید با جواد آقا-

 سید جواد، آقا ی خنده باعث که کرد فوت خودش به و فرستاد صلوات خنده های مایه ته با رادمان
 :پرسید که سید درجواب و شد حاجی و

 مضطرب؟ انقدر چرا-

 :گفت

 .کن ختم قراع و بلند صلوات نشیم گور راهیه راننده آلودگی خواب اثر در نوریم، راهیان-

 :گفت شوخی به و فرستاد صلوات خنده با توام و بلند حاجی

 .نمیده رو جواد آق آلود خواب های چشم کفاف صلوات بخونی، الکرسی آیت باید-
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 :کرد گالیه بود اومده سرحال حسابی که جواد آقا

 آره؟ شماهم حاجی-

 خروس کبکش و بود راضی حسابی بود گیرآورده درازش های لنگ برای بیشتری جای اینکه از رادمان
 استفاده نهایت اومده وجود به شرایط از من و رفت فرو سکوت توی اتوبوس ساعتی نیم. خوند می
 .زدم بیغوله چرت یه و کردم رو

 با و بود خوده رو کیفم توی های خوراکی از بیشتری نیم رادمان که کردم باز رو هام چشم وقتی
 گردیم می بر زنده که ببینه بگیره استخاره براش که کرد می اسرار حاجی به  آمیزی شیطنت ی خنده

 نه؟ یا

 :گفتم و زدم سرش به همون با و برداشتم رو بود انداخته پاهام روی که چیپسی آشغال عصبی 

 بیدار خواب از االن نخوردم صبحونه من نگفتی! چی؟ من سهم پس بیشعور خوردی؟ رو همشون-
 شه؟ مي گشنم شم

 :گفت و برد جیب توی دست بالفاصله حاجی

 اولین تا بخوریم، راه توی که گذاشته برام عیال کشمش و نخود یکم من بیا ؛ جان بابا نکنید دعوا-
 .گیره می رو دلت ته گاه استراحت

 کیسه شدم، خم اون از زودتر که بگیره رو حاجی کشمش و نخود از پر ی کیسه تا برد دست رادمان
 :گفتم ریختم می دهنم توی رو داخلش محتویات از مشت یه که حالی در و رفتم کش دستش از رو

 .کشیه زحمت خیلی خانوم که معلومه نکنه، درد عیالتون دست حاجی-

 :گفت و کرد باز دهن حاجی عیال از تعریف به سید

 اضافه وزن ما حاجی این چرا متعجم من که ایشون دارن محشری پخت دست یه جان کیانا-
 !نمیاره؟

 بقیه با تفاوتی ترین کوچک انگار که کردن می رفتار رادمان و من با مهربون و صحبت خوش انقدر
 خوش بهمون که کنن کاری کردن می سعی و گرفتن می تحویلمون حسابی نداریم، ها دانشجو ی
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 چه که نگفتن رادمان به یا و نکردی سر چادر چرا که نگرفتن خورده من به هم یکبار حتی. بگذره
 گردنته؟ دور به چفیه بستن وضع

 بیشتر دیگه بود، کرده مبدل خاصی آرامش به رو صبحم اول استرس و هیجان حاجی و سید حضور
 هرساله های کاروان این از سید که خاطراتی به و نگهدارم باز رو هام چشم تونستم نمی این از

 .بدم گوش کرد، می تعریف

 عمیق خواب به دوم بار برای خفیفش های لرزش با و چسبوندم اتوبوس خنک ی شیشه به رو سرم
 .. رفتم

*** 

 دو و رادمان بین هایی چیز چه بودم خواب که مدتی طول توی یا و بودم خواب چقدر دونم نمی
 شدم بیدار خواب از وقتی که دارم خاطر به قدر همین فقط ؛ شد بدل و رد مشربمون خوش همسفر
 .!کردم پیدا ای زنده موجود هر از خالی رو اتوبوس

 تنها من که شده چی یعنی که کردم می تحلیل و تجزیه خودم با و بودم شوک توی ای ثانیه چند
 .موندم اتوبوس توی

 دیدی؟ می خواب داشتی دوباره نکنه کیانا سرت تو خاک-

 ورودمون محض به که خوشگل بسیجی برادر همون دیدن با که بزنم سرم پس دست با اومدم
 خواست می دلم. بودم ندیده خواب الاقل فهمیدم و شد باز نیشم بودیم، شده صحبت هم باهاش
 نکرده بیدارم هم باز گشنمه شدیدا دونست می اینکه با بزنم، گیوتین با رو معرفت بی رادمان گردن
 .بخرم خوردن برای چیزی یه و بیام پایین الاقل تا بود

 خواب از سرحال و بیارم در دماغش از رو خبریش بی این تالفی که دادم قول خودم به دل توی
 ساخته مسافرها استراحت برای که بزرگی ی محوطه به و شدم پیاده اتوبوس از بودم، زده که خوبی
 جلوی تا دست به خوراکی و کردم مهمون هلو ایستک و خانواده کیک با رو خودم. کردم نگاه بودن
 .نمونم جا کاوران از وقت یه تا رفتم خونه نماز
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 می چشم هرچقدر کشیدم، سر دلسترم از پر دهن با و زدم خانوادم کیک از هم رو گاز آخرین
 که اومد سید صدای یهو که بودم اطراف زدن دید درگیر حسابی! دیدم نمی رو یابو رادمان چرخوندم

 .بپاچه بیرون به دماغمم از هیچ که دهن از دهنم توی دلستر کیک شد باعث

 .باش نمازخونه این مهمون رو عصر ظهرو جماعت نماز داخل بیا جان کیانا -سید

 رو هاش ابرو تا آورد می باال رو وضوش از خیس های دست که حالی در هم حاجی لحظه همون
 .رسید راه از کنه مرتب

 و کردم من و من یکم بگم؟ چی اینا به من االن انداختی؟ هات بنده از دسته کدوم گیر رو ما خدایا
 :گفتم آخر در

رُمش همیشه ما بفرمایید؛ شما سید، ممنون-  .زنیم می رو س 

 بود ریخته بیرون ازش دلسترم اینکه از دماغم. نگفت هیچی و داد تکون سری خنده با بازهم سید
 .بدم فوش قافلگیریش بخاطر سید به که اومد نمی دلم  ولی سوخت، می حسابی

 باز انگار دویدن، اتوبوسشون سمت به دیگه جاهای و نمازخونه از سرعت به ها خانوم بعد دقایقی
 با رسید، سرم به فکری. کنه حرکت ها ماشین باقیه از جلوتر ها اون اتوبوس که بود قرار هم

 .خوندم رو رادمان ی فاتحه و خندیدم شیطنت

 ****** 

 **رادمان**

 بشم، خوندن نماز به وادار زور به مبادا تا بودم کرده قایم فروشی خوراکی های دکه پشت رو خودم
 خندیدم، می کیانا آلود خواب ی قیافه به خیال توی و کردم می دود رو سیگارم آسوده خیال با

 نیست، بچه و تره جا که دید می و کرد می باز رو هاش چشم که وقتی شد می جالبی ی صحنه
. شد می شاکی حسابی بخوره چیزی یه و بره تا نکردم بیدارش اینکه از و کشید می هم جیغ شاید
 پا زیر رو سیگارم ته داد، می حرکت زمان از نشون که شنیدم رو ها اتوبوس شدن روشن صدای

 .رسوندم اتوبوس به رو خودم و کردم خاموش

 به خواب توی همچنان کیانا ببینم تا کشیدم باال اتوبوس های پله از رو خودم گیره دست کمک به
 رو شکمش الاقل اینجوری بود، نشده هم بد همچین! زد ذوقم توی خالی صندلی نه؟ یا بره می سر
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 رو رفته باال های پله. خورد نمی موریانه مثل رو بقیه و من مغز بعدی مقصد تا و کرد می سیر
 اتوبوس سوار باهم و کنم اذیتش یکم اومد کیانا وقتی تا وایستادم در جلوی و اومدم پایین دوباره
 خودم میاری؟ در رو جیرجیرک اون صدای انقدر که مریضی مگه پسر آخه بگه بهم نبود یکی. بشیم
 :دادم رو خودم جواب

 .نیست انتقام توی هست، کیانا کردن اذیت توی که لذتی شاهده خدا-

 ؛ نشستن خودشون سرجاهای حرکت منتظر و شدن اتوبوس سوار صدا سرو کلی با پسرها تک تک
 سوار که بودن هایی دختر همچنان. شد پیدا هم سید و حاجی ی کله سرو که نکشید چیزی

 اجازه بهش وراجی و شده ها اون قاطی هم کیانا که دادم می احتمال و بودن نشده ماشینشون
 .بشیم ماشین ارسو  و بیاد که نمیده

 دخترها این! نکردم پیدا کیانا از اثری که چرخوندم چشم دانشجوها کم تجمع بین و رفتم تر جلو یکم
 بشن، سبز تا کاشتن می زمین توی هویج مثل رو همه باید هم باز کردی می هم جون به جون رو
 . آوردن می رو مبارکشون تشریف بعد

 :گفتم بشه ماشین سوار که داره قصد هم سید که دیدم وقتی و موندم منتظر هم دیگه کمی

 نیومده؟ هنوز چرا پس نبود؟ شما با کیانا-

 از فکم. داد می خبریش بی از نشون اومد باال هدف بی که دستش حرکت کرد، نگاهم تعجب با
 که داره سرش توی فکری چه باز نبود معلوم ؛ شد منقبض دلم ته اضطراب مونده ته و حرص
 .بود کرده قایم رو خودش

 :گفت و کرد قرمزم صورت به نگاهی مات سید

 !تو پیش باشه اومده که کردم می فکر نشد؟ پیاده تو با مگه-

 بهش تا گرفتم رو کیانا ی شماره و آوردم بیرون ازش رو گوشیم و کشیدم جیبم به دستی کالفه
 بوق چند از بعد ولی 《کنیم حرکت خواییم می برسون، رو خودت زودتر هستی که هرجا 》:بگم

 .کرد خاموش االن همین رو گوشیش نظر مورد عوضی که کرد اعالم تلفنی منشی ممتد

 :گفتم بشه، فرجی تا کرد می نگاهم منتظر که سید به رو

 !خاموشه-
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 رو اطراف و نمازخونه توی گم می ها سرباز به من شده، تموم شارژش حتما. نداره ایراد -سید
 .کنیم حرکت خواییم می که نشده متوجه شاید. برگردن

 رو پاهام اختیار و بود درگیر ذهنم. کردم خالی پام جلوی سنگ سر رو عصبانیتم و بودم عصبی
 ی محوطه سمت به دو با کنن؛ پیداش تا بشینم صفر سرباز چهارتا منتظر تونستم نمی نداشتم،
. زدم صدا رو اسمش داد با دیدم فایده بی رو تنهایی به کردن نگاه وقتی و رفتم گاه استراحت اطراف

 ها دار مغازه از و گشته رو ها قرفه تمام. رسیدیم می نتیجه به کمتر گشتیم، می بیشتر هرچقدر
 ذهنم توی( دستشویی) ی کلمه آن یه. بود نمونده زانوهام برای رمقی دیگه بودم، کرده جو و پرس
 می واردش داشت که زنی به رو استرس با و رفتم بانوان بهداشتی سرویس سمت به دو با. زد جرقه
 :گفتم شد،

 نه؟ یا هست دستشویی توی رادمنش کیانا اسم به جوون دختر یه ببینید کنید چک شه می خانوم-

 اعصاب و رفت راه یک هزارو دلم من که دقیقه ده از بعد شد، وارد و داد تکون سر شک با زن
 :گفت تفاوت بی و اومد باال پله از سالنه سالنه زن افتاد، ریزی خون به زخمیم

 !نبود داخل کسی همچین-

 فرا رو هیکلم تمام ترس و امیدی نا موج حرفش این با و بودم نگشته که بود جایی آخرین اینجا
 وارد دستشویی در حاضر های زن های داد و جیغ وجود با و کنم باور رو حرفش نتونستم.. گرفت
 می باز لگد با رو نبود قفل که هایی دستشویی در دونه دونه. گشتم رو اونجا خودم دیگه بار و شدم
 باید من و کرده گیر دستشویی توی داشتم امید که انگار. زدم می صدا گلو ته از رو اسمش و کردم
 !کنه عجله که بزنم تلنگر بهش

 ترین کوچیک نتونست هم بانوان دستشویی مسئول حتی که بود لحنم و صورت توی جدیتی آنچنان
 تموم خودم. بگرده کیانا دنبال خودش تا وایستم بیرون که خواست ازم فقط و بکنه اعتراضی

 می عینک زور به هاش چشم که پیرزن یه دوباره که دیدم نمی نیازی و بودم گشته رو دستشویی
 دادم امید خودم به و برگشتم اتوبوس سمت سرعت به و نایستادم ای لحظه. بکنه رو کار این دید
 می ای دیگه چیز از خبر اتوبوس جلوی ی آشوفته اوضاع اما شده، پیدا کلش سرو االن تا حتما که
 اینکه فکر لرزید، می خود بی های فکر از وجودم بند بند و بود شده سردم ولی چرا دونم نمی. داد

 .کرد می دیونم داشت آوردن سرش به بالیی حتما
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 و زد کنار رو کاروان حفاظتی عوامل ی همه دیدتم، اتوبوس جلوی ازدحام بین از حاجی لحظه یک
 بهم سختی تکون و گرفت رو دستم که دید چی قیافم توی دونم نمی. اومد من سمت به سرعت به

 :کرد وارد

 .کنیم می پیداش شده هرطور االن باختی؟ رو خودت چرا پسر، چته-

 زدم، می حرف خودم با که درحالی بودم؟ افتاده حالی چنین به مصرف بی تخس اون خاطر به چرا
 :کردم باز لب

 .کن ول رو دستم... دست حاجی ؛ بدم خبر پلیس به باید! آره.. پلیس-

 کنی؟ چیکار خوای می االن-

 .بگردن دنبالش بدم خبر پلیس به باید اطرافه و دور همین میاره، در بازی داره این دونم می من-

 همین اگه که دونستم می ای دیگه هرکس از بهتر هم خودم و دادم می الکی دلداری خودم به
 .شد می پیداش االن تا باید بود؛ حوالی

 ها بسیجی از یکی و سید رفتم، جاده کنار راه پلیس سمت به عجله با و کشیدم موهام به دستی
 :گفت داد با و دوید دنبالم

 به ها اون تا بگذره شدنش گم از ساعت هشت و چهل باید گفته دادیم، خبر پلیس به رادمان-
 .بگردن دنبالش گمشده عنوان

 که دیگه ساعت هشت و چهل تا. بود هرت شهر که نبود مملکت اومد، نمی در خونم زدی می کارد
 .اومد می سرش بالیی یه بود هم سالم اگه اون

 تمام با ناراحتی و حرص زور از و زدم پس رو بردتم کشون کشون، اتوبوس جلوی تا که سید دست
 ؛ همان هام انگشت پوست ترکیدن و همانا زدن مشت. زدم مشت پارکینگ سیمانی دیوار به توان
 .داد تکون هوا توی باری چند رو دستم و زدم نگرانی و درد از محکمی داد

 :نشست کنارم و کرد خلوت رو دورم حاجی خوردم سر زمین روی به دیوار کنار از که طور همون

 .ماشاالله میده درس هم رو شیطون دیدیم ما که کیانایی مرد، نباش نگران-
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 از یا باشم، عصبی هاش بازی مسخره از یا بخندم، کیانا از حاجی درست شناخت به دونستم نمی
 زن قلقله کدو اون نکنید؛ اشتباه نه بود، نداده رخ من دل توی خاصی خبر. کنم سکته شدنش غیب
 !بس و همین بود، نیلو خاله امانتی

 رو خاموشش خط روشن سیگار با چندوم نمیدونم بار برای و گذاشتم پام الی رو دیدم آسیب دست
 دهنش توی رو استخونم چهارتا خودم تا باشه بازی یه هم این کاش ای بودم، شده درمونده. گرفتم
 ...کنم خورد

 :گفت و دوید سمتمون به خوشحالی با ناگهان بود، شده دور همراهش گوشی و بیسیم با که سید

 .کردم پیداش الحمدوالله -

 پسرها های غرغر به توجه بی. شد بلند هم کمرم ی ناله صدای که ایستادم پا سر چجوری دونم نمی
 :گفتم و رسوندم سید به رو خودم شدن، معطل ساعته نیم ما بخاطر گفتن می که

 کردید؟ پیداش چجوری کجاست؟-

 .هست سالمم و صحیح خداروشکر. رفته ها خانوم اتوبوس با اینکه مثل! جان رادمان باش آروم-

 بچه گول هم باز که من سر تو خاک. نفهم شعور بی نباشه سالم و صحیح سیاه سال صد خوام می
 نشون و خط براش افکارم توی. نیارم در سرت رو تالفیش اگه نیستم رادمان خوردم، رو هاش بازی
 :رسید گوشم به سید بلند صدای که بودم خوشحال حسابی سالمتیش از دلم ته و کشیدم می

 !افتادیم عقب خیلی که سوارشو بفرست صلوات آقا-

 و دادم تکون درد با رو بود شده پوره پاره حسابی و بود بسته دلمه خون روش که دیدم آسیب دست
 :گفتم

 !کشتمت کیانا، آخ-

 حاجی که بود نیوفتاده راه اتوبوس هنوز نشستم، خودم سرجای و رفتم همیشه مثل تفاوت بی
 :گفت و گرفت دستش توی هوا بی رو زخمیم دست

 بابا؟ ُسریدی-

 :داد ادامه و بست رو روش داشت دستش توی که ای پارچه با و ریخت آب دستم روی دقت با
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 خورده؟ لیز گم، می رو دلت نکن، تعجب-

 :دادم جواب ای ماسیده ی خنده ته با

 .همین... امانته فقط ؛ حاجی بازی ُسرسره به چه منو بابا نه-

 داده سکته خوب رو من. فهمیدم می رو دستم فرسای طاقت درد بودم اومده در نگرانی از که حاال
 .خانوم کیانا برو بعد بخور رو کتک وایستا ضربتی، زدی ؛ عوضی کوچولوی بود

 حاجی و من مسئولیت به دوتا شما که نکش اردو این توی هم قتل ی نقشه پسر، کن فکر کم -سید
 !اومدید اردو این به

 :گفت که کردم نگاه بهش پریده بیرون های چشم با! کردم کپ آن یک

 تموم؟ کردی نام ثبت کردی، هک یه کردی فکر.. باهوش پسر-

 :گفت و زد داری صدا ی خنده حاجی که کردم می نگاهشون بزنم پلک اینکه بدون همچنان

 :داد ادامه و کرد من به رو کردی، جون نصفه رو مردم ی بچه! نیستا رسانی خبر رسم این سید -

: گفتم بنده که نکنه رد رو نفر دو شما های اسم خواست می طهماسبی آقای که حضورت به عرضم-
 کتبی تعهد دوتا شما جای به بعد و نذاری؟ که ای چیکاره شما کرده دعوتشون خونه صاحب که حاال
 .نکشید تصویر به جنگ میدون توی رو جنگ و نکنید پلوغ شلوغ که که دادم هم

 پیر و ببرم رو آبروش مبادا تا بود نشده اومدنم به راضی که عمویی! بود زدنی مثال پیر مرد این مرام
 .بود نوشته تعهد ما برای و بود زده خودش اعتبار از بود، کرده وساطت تنها نه که ای غریبه مرد

 خون جور که غریبست یه شعوره این ها وقت یه ؛ کشه نمی رو خون خون همیشه نکنید، اشتباه"
 "کشه می رو

. نکنم ایجاد براشون زیادی مزاحمت رسیم می وقتی تا کردم سعی و کردم نگاهشون تشکر چشم با
 تا برسیم زودتر خواست می دلم داد، نمی کیف اصال چل و خل یه با همسفری بدون مسافرت
 .بذارم دستش کف رو طلبش

 می کار چی نور راهیان اردوی اتوبوس توی و بودم می آنتالیا سواحل کنار باید من زمان اون توی
 نهایت کیانا با همسفری از خواستم می شاید. نداشتم براش مشخصی جواب هم خودم! کردم؟
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 عادی پسر یه مثل خواستم شده که هم بار یک برای هم شاید و باشم داشته رو گذرونیم خوش
 .مکن زندگی

 بود اینجا ذکرش قابل و عجیب ی نکته وایستادیم، هم ای دیگه دوبار یکی مقصد تا مسیر طول در
 .داره کره چقدر ماست من یه بدم نشونش تا ندیدم رو عوضی کوچولوی اون هم باز که

 آویزون که زیادی زمان و مسافت از پاهامون و کشید رو جونمون ی شیره تونست تا اوتوبوس وقتی
 کردم لعنت و تف رو خودم جلوی و عقب جد هفت. رسیدیم نظر مورد کمپ به کرد باد بود، مونده

 .مسافرت برم مثال تا شدم دوزاری اتوبوس یه سوار چرا که

 اینکه از بعد ؛ بره بین از تنم خستگیه تا دادم بدنم و ها دست به قوصی و کش و ایستادم سرجام
 حال در رو کیانا که اومدم پایین رو اتوبوس های پله خاصی غرور با کردن خالی رو ماشین همه

 توی رو چمدونش که میاد یادم صبح اول. دیدم داد می تحویل رو ها چمدون که کسی با جروبحث
 .گذاشتم بودیم، نشسته باهم که اتوبوسی ی جعبه

 تا و کردم مشت رو دیدم آسیب دست کردم، راستش و چپ حرص با و آوردم جلو رو هام لب 
 نبودش بخاطر چقدر که دادم می نشونش نباید. دادم فشار گوشتم توی رو هام ناخون تونستم
 چمدونش کردن جا جابه در سعی دیگه دختر یه با که داشتم نظرش زیر همچنان شدم، اذیت
 :گفتم و برداشتم قدم اتوبوس ی جعبه سمت به تفاوت بی. داشتن

 .کن لطف هم رو ما مسافرتی کوله اون داداش-

 به کوله که من به رو و اومد خودش به فوری اما شد، تنیس توپ قدر که دیدم رو کیانا های چشم
 :گفت رفتم، می استراحت محل سمت به داشتم پشت

 میری؟ داری و گرفتی رو هات گوش دوتا و خودت کجا آیی-

 این توی و برم بذار. نیست پرند و چرند گفتن وقت االن... کیانا نه االن شد، خشک هوا توی قدمم
 مسیرم به خواستم رسوندم، زمین به رو شدم خشک پای. ندم رو گونت بچه کار جواب جمعیت

 :گفت بالفاصله که بدم ادامه

 !ها سپرده تو به رو من مامانم کنم فکر! توام با آی-
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 و افتاد می حرکت به دستم گرفتم می رو زبونم جلوی این از بیشتر اگه بود، شده طاق تحملم دیگه
 بود، کرده شوکه هم رو خودم که دادی با و چرخیدم پا ی پاشنه روی. کرد می خون پر رو دهنش
 :گفتم

 من به رو تو مامانت گردی می هات چمدون کشیدن برای حمال دنبال وقتی فقط عجب پس-
 .وایستا خودت پای روی بعدشم به اینجا از بیای، اینجا تا تنهایی تونستی که تو ؟!سپرده

 و رفت می تر عقب قدم یه کلمم هر با که زدم می حرف بلندبلند و بودم شده هوار سرش آنچنان
 :گفت و شد شیر دوباره حرفم شدن تموم محض به شد، می تر گشاد هاش چشم

 متر دوکیلو تنبلی از رو ماشینت صبح اینکه ذاری؟ می سرم رو داری رو چی منت! نزنا داد من سر-
 بودی؟ کرده پارک تر دور

 سرخود چی واس نکن، عوض رو بحث االن! کنم می پارک بکشه عشقم هرجا خودمه، ماشین-
 خودت مچل رو نفر چند دونی می جهنم به من هان؟ نشستی دیگه ماشین یه توی رفتی پاشدی
 کردی؟

 :گفت و داد غبغب به بادی رسه، نمی ذهنش به جوابی که دید وقتی و موند ساکت یکم

 !بود شوخی خب خب،-

 :گفتم و کردم راهنمایی عقب به دست با رو کنه میونی در پا تا بود اومده جلو که دوستش

 شوخی؟ گن می کردی تو که کاری به بود؟ شوخی-

 :گفت کار طلب و شد کمر به دست

 به بری پاشی تنهایی بذاری، قال خواب توی رو مردم! شوخی گن می کردی تو که کاری به البد نه-
  باقیه؟ نیمت و قورت دو آخرشم برسی تنفست

 .آورد در کشیدن سیگار ادای و آورد باال رو دستش زد، می حرف تنفس راجب داشت وقتی

 من داری؟ عالقه من به تو.. ببینم واستا سوخته؟ دلت نزدم صدات اینکه از تو فهمیدم حاال! هان-
 بچه این کیانا بندازم؟ راه خودم دنبال اردک جوجه مثل رو تو جا همه که دادم تعهد تو به مگه



 
 
 

 
 326 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 اکاربر نودهشتیفاطمه عیسی زاده ــــــ خانم وروجک سرکار  

 عشق اون و ای مدرسه بچه توی به برسه چه ندارم، خودمم عصاب من کن، تموم رو بازیات
 ...مزخرفت

 آدم تنها تو اگه کنم، روشنت بذار شده؟ کی عاشق کی. بشه رفع بنداز صدقه دیدی خواب بابا، برو-
 چه گیرم، نمی کمک چلغوز توی از باشم آبم تشت یه توی شدن غرق درحال من و باشی زمین روی
 .باشم داشته حس بهت یا کنم فکر موردت در بخوام اینکه به برسه

 های جهت به رو مون هردو که حالی در ؛ کردن جدامون دیگه هم از زور به و گرفتن رو دورمون
 می کل کل باهم و گردوندیم می بر هم سمت به رو سرمون هم باز اما کشیدن، می هم از مخالف
 .کردیم

 رسیده؟ مردم دختر به زورت! پسر بفرست صلوات -سید

 رو حرف ؛ افتادم بودن گفته اتوبوس توی که تعهد موضوع و ها حرف یاد که بگم چیزی یه خواستم
 .کشیدم ریختم بهم موهای الی و بردم باال رو دستم دادم می تکون رو سرم که حالی در و خوردم

 ی سوله به شام برای وسایلشون کردن جا جابه از بعد ؛ بشن متفرق همه که کرد اعالم بلند سید
 با اطرافش های بلوار که داشت آسفالته بزرگه ی محوطه یه بودیم توش که محیطی. برن خوری غذا

 یه متر صد چند هر و شده تزئین بودن، شده اسقاط حاال که جنگ دوران های قایق و ها جنگنده
 اسکان خودشون مختص ی سوله و بخش توی شهر هر های کاروان که داشت قرار بزرگ ی سوله
 که بوده جنگ زمان های مسجد از یکی که گفتن می طور این اما دونم، نمی درست کردن؛ می پیدا

 .آوردن در شکل این به رو دورش

 بخوام اینکه بدون. داشت جریان رفاقت و همکاری بلکه زندگی؛ تنها نه توش که بود جالبی محیطی
 می. کردم حرکت آقایون خوابگاه سمت به و محکم پشتم رو کولم کنم برقرار نزدیک ارتباط کسی با

 بود این کار اصل ولی.. بود خواهد انتظارم در بدتری های چیز زدم، کیانا سر که دادی با دونستم
 .دونستم می جلو کوچولو خانوم اون از هیچ یک رو خودم و بودم شده منفی انرژی هر از خالی که

 ****** 

 **کیانا**
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 تا شش پنج شامل که اتوبوس صندلیه ترین ای گوشه و عقب در و کردم ها دختر قاطیه رو خودم
 هنوز و داشتم استرس یکم بکنم، خواستم می که ازکاری. شدم گیر جا بود، چسبیده هم به صندلیه
 .نبودم مطمئن کامال

 اتوبوس مقصد به رو اتوبوس که شدم بلند جام از بیام، پایین شیطون خر از خواستم لحظه یه
 :گفت و نشست کنارم اومد موجه دختر یه که کنم ترک خودمون

 .بشیم همدیگه برای خوبی های دوست میدم قول بشین کجا؟-

 ...نیـ تنها من ببین-

 .دیگه شیم می آشنا هم با بالخره تنهام منم بابا، بیخیال -دختر

 ...من یعنی-

 .بدی ادامه سفر این به تنهایی ندارم دوست من ولی بشینی، تنها خواستی می دونم می آره -دختر

 ماجرا تموم تا کشید طول ای دقیقه ده یه. کرد برسی رو صورتم ذوق با و نشوندتم جام سر زور به
 بلند جام از همین که بود شده رفتنم به راضی تازه بخورم؛ تکون جام از بذاره تا کنم تعریف براش رو

 ضرب با دوباره من شد باعث و شد دور پارکینگ از سرعت تمام با و گرفت رو گازش اتوبوس شدم؛
 .بیوفتم صندلی روی

 که دختر کردم؛ روی زیاده که بودم برده پی هم خودم خورد، می رو وجودم تمام داشت استرس
 صدای که بود شده هم موفق حدودی تا داشت کردنم آروم در سعی کرد می معرفی زهرا رو خودش
 .اومد در گوشیم

 با کنم، اعتراف اشتباهم به تونستم نمی بودم اومده رو راه این که حاال من و رادمان که بودم مطمئن
 .انداختم کولیم کیف قسمت ترین داخلی توی و کردم خاموش رو گوشی هول

 و نیامده آینده بچسب، رو اکنون: " ی جمله اما خوندم، می زنده زنده رو خودم ی فاتحه باید
 .گرفتم گرم زهرا با آشوفته ذهنی با و دادم قرار خودم ی لوحه سر رو" است رفته گذشته

 خونی؟ می چی نشکن، رو هات انگشت انقدر کیانا -زهرا

 :گفتم و زدم مصنوعی لبخند
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 خونی؟ می چی تو ؛ نویسی برنامه -

 .پزشکیم آخر سال-

 یه به ولی کشیدم، می خجالت یکم اول! خورد تورمون به هم حسابی آدم دوست یه و نمردیم
 به حاال و بوده کجا من خیالی اردوی که گفتم و کردم باز براش رو دلم ی بقچه که نکشید ساعت
 خودش مختص آرامش همون با زهرا و ندارم مناسبی لباس هیچ که گفتم. میرم کجا دارم اشتباه
 :داد رو جوابم

 .بدم قرض بهت که دارم لباس بخواد دلت تا من نیست چیزی که لباس داری؟ اعتقاد قسمت به-

 اعتقاد گفتیم یبار ما آقا. دارم اعتقاد روح به ولی ندارم، اعتقاد قسمت به که درزت به عرضم-
 تونه نمی گرفته لکنت ترسید نمی هیچی از که کیان داداشم که اومد سرمون بالیی آنچنان نداریم
 .بزنه حرف آدم مثل

 :گفت و زد سرم توی خنده با زهرا

 توی باشم خوش رو روزی چند یه هام دوست با اینکه و کل کل بخاطر تو مثل درست سال یه منم-
 .خونه برگشتم جدید های چیز یسری با و کردم نام ثبت اردو این

 نه؟ یا خورد می درد به هاش وسیله ببینم میدن؟ وسیله بهمون یعنی! عه-

 ..!بود جدید عقاید یسری منظورم نکنه خفت خدا! کیانا نه وایی -زهرا

 :گفتم شد می خالی داشت بادم که انگار و رفتم وا صندلی روی

 .کردم ذوق چقدر الکی! پیش-

 با که خوردم رو محافظمون بسیجی برادران مغز چونان بلکه زهرا مغز تنها نه برسیم، که مقصد تا
 به و بود خاموش گوشیم که بگم باید البته گرفتم، یادگاری عکس تا شش پنج هرکدومشون تفنگ
 رو اینکار خودش گوشیه با که شد می مجبور بگیرم، عکس تفنگش با دادم می افتخار که هرکی
 کم ها اون گوشی ی حافظه از چیزی که عکس یه حاال. نبودم منطقی بی و پرو آدم هم اصال. بکنه
 کرد؟ می کرد، نمی
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 می رو من رادمان نباید! نه زد، سرش به وایستادن حوس اتوبوس هم باز که بود تاریکی به رو هوا
 بود بیداری و خواب توی که زهرا به نشستم، صندلی روی زانو چهار و آوردم در رو هام کفش. دید

 :گفتم و شد هوشیار کامال که زدم ای سقلمه

 !تو بیاد نکنه حوس رادمان وقت یه بده نگهبانی وایستا اتوبوس در جلو برو پاشو -

 :گفت مالید، می رو هاش چشم کالفه که حالی در زهرا

 بیاد؟ دختر از پر اتوبوس یه توی رادمان بدن اجازه باید چرا آخه-

 :گفتم شاکی و دادم تکون هوا توی رو دستم

 !سادست اتوبوس یه دیگه اینکه.. میره هم زنونه استخر وسط بخواد اگه چلغوز این بابا برو -

 می انفجار به رو و بود پر خالدون فیها تا که بود مثانم اتوبوس، توی رادمان دیدن معضل از بدتر
 با رو اتوبوس های دیوار تمام و بشینم صندلی روی طور همون دیگه ی دقیقه پنج ترسیدم می. رفت
 من! بود فایده بی که نگهدارم رو خودم بتونم تا شدم جا به جا یکم. کنم مزین آفتابگردون گل رنگ
 نگهدارن؟ رو پسرهاشون دوست تونستن می چجوری بعضیا نگهدارم، رو دستشوییم تونستم نمی

 :گفت و انداخت من سر روی و آورد در رو چادرش دید، رو خطریم اوضاع که زهرا

 منم بیای دستشویی از تو تا ؛ بخونم رو نمازم میرم منم! بیا و برو دستشویی تا بگیر، رو همین بیا -
 .برگشتم

 رو نظرم مورد مشترک چرخوندم چشم هرچقدر مسیر توی. کرد برام فکری خوب بده، خیرش خدا
 کسی اینکه از قبل و انداختم پایین رو سرم. بگیره رو من مچ تا بود گرفته کمین یجا مطمئنن. ندیدم

 . برگشتم ماشین توی و کردم رو کارم کنه شناساییم

 استرس خود به خود شدیم، می تر نزدیک مقصد به هرچقدر کردیم، حرکت دوباره بعد ساعت نیم
 رو من کردم باهاش که کاری بخاطر مطمئنن و بود من از تر خر کله رادمان. شد می بیشتر هم من
 دست کرده یخ های دست با سردادن، رو تخلیه شیپور و کرد پارک اتوبوس وقتی. گذاشت نمی زنده
 اینا رادمان اتوبوس توی هام چمدون فهمیدم تازه که بود شدن پیاده حین در و دادم فشار رو زهرا

 .مونده
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 که بودن شده مشخص خوابگاه سمت به حرکت حال در و گرفته تحویل رو وسایلشون ها دختر همه
 پارک پارکینگ توی و زد دور هلک و هلک عروس، ماشین مثل درست هام چمدون حامل اتوبوس

 .کرد

 اومد، پایین ها پله از که اتوبوس شاگرد سمت به سرعت به و برداشتم لبم پوست کندن از دست
 .بیوفته راه زودتر کارم تا کردم حرکت

 . برم بده، رو من های چمدون این! پسر آقا-

 شد، پیدا من چمدون وقتی آخر در که ریخت طرف اون و طرف این رو ها چمدون و داد لفت انقدر
 ریخته بیرون ازش بود؛ جزوشون هم زیرم های لباس که وسایلم از مقداری و بود شده باز درش
 .بودن

 نشده خنک دلم همچنان من اما ریخت، چمدون توی رو وسایلم سرعت به شد، سرخ صورتش زهرا
 به داد و جیغ با که حالی در. بکنم چنگال و کارد با رو اتوبوس شاگرد ی کله داشتم دوست و بود

 از رو لباسم انقدر که کردم می مهار رو زهرا دست زمان هم و گفتم می بیراه و بد اتوبوس شاگرد
 .خواست می اتوبوس شاگرد از رو کولش که شنیدم پشتم از رو رادمان سرد صدای نکشه؛ پشت

 بدجور بیخیالیش این. رفت غرور با و گرفت تحویل رو پشتیش کوله بزنه، من به حرفی اینکه بدون
 این با اما بشه، جویا رو کارم دلیل ازم و باشه شده عصبانی داشتم انتظار شد، تموم سنگین برام

 بی بهم یا و نکنه توجه بهم کسی که این به! نبود مهم براش اصال من نبود انگار کرد که رفتاری
 زور از که داد می ادامه راهش به خودش مختص پرستیژ با داشت. نداشتم عادت کنه محلی

 :گفتم و کنم کنترل رو زبونم نتونستم عصبانیت

 میری؟ داری و گرفتی رو هات گوش دوتا و خودت کجا آیی -

 دونم نمی شد؟ چی دونم نمی بایسته، حرکت از من صدای شنیدن با که بود کافی جمله یه همین
 به وقتی که یادمه انقدری! اومد؟ در دعوامون دوباره که گفتیم دیگه هم به چی عصبانیت سر از

 نبود، سختی زیاد ی معادله. بردنم می رادمان مخالف سمت به و بودنم گرفته بزور که اومدم خودم
 ما پنیر و کارد نکشن، آتیش به رو خودشون تا کردن می دور هم از رو کاه انبار و کبریت باید فقط

 .آوردن می در رو ادامون جری و تام بودیم؛
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 که بود این از تر بخش رضایت من برای بودیم کرده دعوا هم با که قدر همین ولی نبودم، مریض
 عالقه بهش حتما که گفت می من به خر پروی بچه. بده ادامه راهش به من به تفاوتی بی با بخواد
 که وگرنه رئیسه کی که بدم نشون بهش خواستم می فقط من! کنم می رو ها کار این که دارم

 .بدم دستش رو چمدونم بخوام برسه چه کردم، نمی حساب نفر یه باهم رو خانوادش و خودش

 چمدون که فعال رفت، سرم نکن غروچی دندون و نزن حرف بلند بلند انقدر کیانا تویی رئیس -زهرا
 .بدیش کسی دست بخوای تو که نیست بزرگی افتخار همچین سنگینت

 من ی رفته در زوار چمدون کشیدن درحال زهرا با دوتایی که شدم متوجه و اومدم خودم به تازه
 و شده پر خوب های تخت ی همه االن تا حتما طبع به. نمونده باقی حیاط توی کس هیچ و هستیم
 .بود شده رزو هاشون گوشی شارژ برای ها پریز

 میدون توی رو رادمان باید.. شه می درست کشتن آدم با فقط من ی خورده شکست و بد حال این
 .بخورن چی تماشا های ژیگول بچه این های سگ بدم رو گوشتش بعد و بزنم دار اعدام

 ...حاال نکشیمون -زهرا

 می خفم داشت که منفی های انرژی شر از تا زدم بلندی جیغ و گذاشتم گلوم روی رو هام ناخون
 از هم کفشم ی لنگه که زدم پام جلوی سنگ به محکمی شوت بعدش بالفاصله ؛ بشم خالص کرد
 .شد پرت جلو به زیادی مسافت تا و اومد در پام

 :گفت و گرفت رو خندش جلوی زور به زهرا

 .بده ادامه کارهات به نرسیم هم شام به خوای می اگه کیانا-

 :گفتم زهرا به رو و بردم خوابگاه جلوی تا رو چمدون بود، کندنی جون هر به

 رو کفشم لنگه میرم کنی، آماده خودت و خودم برای لباس دست دو و پیدا خالی تخت دوتا تو تا-
 .بیام  و بزنم صورتم و دست به آبی یه  بردارم،

 و رفتم بود، شده درست دیشب بارون از که آبی گودال توی که کفشم سمت به زنان لنگ و برهنه پا
 :گفتم بلند

 ایشالله زیرت، لباس توی بیوفته جنگ زمان های خمپاره ایشالله کنم، چالت گل تو گردن تا ایشالله-
 ...ایشالله بکنم، رو هات ریش دونه دونه موچین با
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 خوابگاه به. دادم ترجیح کردن نفرین به رو فرار که شنیدم دور از رو سرباز چندتا ی خنده صدای
 بود که سختی هر به و برگشتم بودن، چیده طبقه دو های تخت تایی پنج های ردیف توی که بزرگ
 .کردم پیدا شلوغی میون از رو زهرا

 :گفت کرد، می تاشون نو از و بود ریخته بیرون رو من های لباس که زهرا

 .کردم تموم رو کارم هم من بیای تو تا کن عوض رو هات لباس برو بیا فعال-

 تر راحت رو هام لباس تا رفتم تخت پشت.. خوبه سفر یه های الزمه از یکی منظم همسفر یه وجود
 از نمیرن رو از جوره هیچ دیدم وقتی کردم، احساس خودم روی رو نفر چند چشم که بیارم در

 :گفتم آوردم، می در رو هام لباس همه های چشم جلوی که حالی در و اومدم بیرون تخت پشت

 .ندارم دادن نشون برای جدیدی چیز که ببخشید دارن، همه که چیزیه دیگه-

 خجالت از بودن شده خیره بهم که دختری چند و بود شده سرخ دوباره خجالت و خنده از زهرا
 البته و راحت پوشیده، لباس به رضایتی لبخند شد، تموم که کارم. بودن گردونده بر رو سرشون
 :گفتم لب زیر و زدم زهرا زیبای

 .ذارنمون نمی سالم صبح تا نخورن، کافور غذا با امشب اینا-

 :گفتم زهرا به رو و درآوردم دستم با رو برآمده های شکم ادای

 .صلوات نشی خاله-

 :گفت و خندید بسته دهن با زهرا

 !نگاه رو شکم -

 :گفتم و زدم خیالیم شکم روی دست با

 .پیریه عصای -

 ال دمپای جفت یه خورد، دردم به که چیزی تنها بودم، آورده خودم با که لباس چمدون یه میون از
 .اومد می نظر به کارآمدی چیز خوری، غذا ی سوله تا رفتن برای که بود صاحلی لب انگشتیه
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 خودم روی به و خوردم ته تا رو بود خوری غذا به رفتن دیر علتش که زدم یخ ی قیمه گشنگی از
 غذا که گفت شد می تقریبا. بگیرم وحشتناکی درد معده که شه می باعث سرد غذای که نیاوردم
 .گرفتیم رفتن به تصمیم ما که بود شده خالی ها دانشجو از خوری

 محوطه این توی دور یه و بپیچونیم رو همه خاموشی از بعد شب که چیدم می نقشه زهرا با داشتم
 گشاد توجهی قابل حد به هام چشم دیدم که چیزی از افتاد دمپایم به چشمم که بزنیم خنک ی
 .شد

 به و گرفت رو نگاهم رد دید، که رو ناگهانیم سکوت کرد، می گوش هام حرف به دقت با که زهرا
 .شدیم بر روده خنده از هم با بعد و کرد مکس ای دقیقه چند رسید، ابریم صورتی های دمپایی

 .کنه باز رو بختت که اینجا آورد کشوندتت کرج از رو راه همه این خدا! بیا -زهرا

 و نوشته شماره یه روش ای پروانه خرچنگ خط با گرفتم، دستم توی رو دمپایی لنگه و شدم خم
 .دارم واجب کار بزن زنگ که بودن کرده تاکید زیرش

 زهرا. کردم روشنش و درآوردم زهرا به متعلق جین شلوار جیب از رو خاموشم گوشیه بردم، دست
 دستش از اون حرکت یه با اما نزنم، زنگ بهش تا کشید می دستم از رو گوشی داشت سختی به

 .گرفتم رو شماره رادمان ی رفته دست از های تماس به توجه بی و کشیدم

 :گفت ای غریبه مرد صدای تماس برقراری محض به

 !داری دستم امانتی یه منتظرتم، ها سوله پشت خاموشی از بعد-

 .پیچید گوشم توی تماس اتمام بوق صدای که بودم نکرده باز زدن حرف به لب هنوز

 :گفت بود، شنیده رو صدا و چسبونده گوشیم به رو سرش کنجکاوی با که زهرا

 داری؟ چی این دست تو-

 .گفتم آرومی" دونم نمی" لب زیر و انداختم باال شونه

 از شخصی کردم؛ احساس که دادم می تکون هیستریک صورت به رو دستم توی دمپایی کالفه
 .شد خم بودم، نگهداشته رو دمپاییم لنگه باهاش که دستی روی پشت



 
 
 

 
 334 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 اکاربر نودهشتیفاطمه عیسی زاده ــــــ خانم وروجک سرکار  

 به و برلرزم خودم به شد باعث پیچید، گوشم توی که عصبانیش صدای و بود آشنا کامال عطر بوی
 .بدوزم چشم عصبانیش فوق صورت

 که؟ نزدی زنگ بهش -رادمان

 :گفتم و کردم تر لب همیشه مثل. کرد می نگاهم زد می بیرون ازش آتیش که هایی چشم با

 ...چـ تو به-

 حد این تا رو رادمان حال به تا کنم، ادا کامل رو حرف نتوستم و اومد بند زبونم که برآشفت چنان
 می نفس جوری و شد می پایین و باال شدت به خشم زور از ستبرش ی سینه. بودم ندیده عصبی
  ؛ میده صدا خس خس که همونه بخاطر سینش و رسه نمی بهش کافی هوای انگار که کشید
 .بود کرده باد گردنش رگ و سرخ کامال مهتابیش پوست

 :گفت و اومد جلو قدم یه میونی در پا برای که بیاره من و خودش سر بالیی رادمان که ترسید زهرا

 .لطفا کنید حفظ رو خودتون آرامش-

 :گفت منقطع و داد تکون هوا توی رو دستش هیستریک رادمان

 .برسید کارتون به برید نکنید، دخالت شما لطفا خانوم-

 قوت بهم تا داد فشار محکم رو من دست شد، کرد می تحمل رادمان که فشاری متوجه انگار زهرا
 .کرد حرکت خوابگاه سمت به خودش و باشه داده قلب

 که موهاش به رو دیگش دست آورد، جلو رو چپش دست که درحالی و کشید عمیقی نفس رادمان
 :گفت و کشید بودن، ریخته صورتش توی

 .ببینم بده رو گوشیت-

 هم گیریم. کنه برخورد اینطور من با نداشت حق اصال کرد، می درازتر گلیمش از پا داشت دیگه
 دیدم وقتی کرد؟ می باد رو غیرتش رگ من برای که داشت ربطی چه اون به باشم، زده زنگ بهش
 مثل درست و کردم تر لب کنه، می استفاده سو داره موقعیت این از و نداره ای فایده نزدن حرف

 :گفتم خودش
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 خوام می اصال زدم، زنگ بهش! هان؟ کنی می تکلیف تعیین واسم که منی ی چیکاره تو اصال-
 کیه؟ فضولم بدونم

..! خوابوند گوشم زیر و کرد بلند کی نفهمیدم بگیره؛ ازم رو گوشی تا بود آورده جلو که رو دستش
 صورتم سلول به سلول و کشید می ممتد سوت گوشم که بود زده کاری و محکم ی ضربه چنان آن
 .شده داغ انقدر که چکه می خون پوسم از کردم می احساس ؛ کرد می گز_گز

 جای سمت به ارادی غیر صورت به دستم و نگهداشتم جا همون رو افتاد راستم سمت به که رو سرم
 پدر که دختری! داشت حق زدن، کتک از غیر به داشتم ازش رو کاری هر انتظار. رفت دیده ضرب
 کوله به فقط پشتش که دختری. کنه ادبش که داره حق ناکسی و کس هر نباشه سرش باالی

 ...بخوره کتک عوضی دوست اصطالح به یه از بایدم باشه، گرم پشتیش

 هایی حرف کرد، زدن زبون زخم به شروع و کرد باز دهن که بود نکرده آرومش زده، که کتکی انگار
 :کردن می قلبم توی داغ سیخ تنهایی به هرکدومشون که

 فقط مزخرفت های عشوه و ها ادا اون با که هستی چیز همه بی ای عقده یه تو عوضی، ی دختره -
 که هستی خیابونی یه تو》:بگم بهت من بذار آدمی؟ تو که خوشه دلشون خانوادت. توجهی دنبال

 کرده؟ خستت من دادن بازی زد؟ رو دلت علی میده؟ رو کفافت نفر چند نیست، بستت نفر یه
 سالم بذار فهمی؟ می من دست امانتی تو گذاشته؟ برات رو شمارش که اومدی قیافه براش چجوری

 بده، نخ زمان هم خواست دلت که نفر چند هر به خودتون ی شده خراب توی بعد برگردونمت
 《...داشت توقع ازش این از بیشتر نباید نباشه سرش باال پدر که دختری! کوچولو ه*ز*ـر*هـ

 سمت به صورتم روی از دستم. انداخت شماره به رو نفسم قشنگ زد، جایی خوب رو آخر ی ضربه
 .بچسبونم هم به دوباره زدم بهش که چنگی با رو قلب های خورده کردم سعی شد، کشیده قلبم

 جوابی کردم، نگاهش فقط بستم یخ های چشم با و کردم بلند رو بود افتاده گردنم روی که سرم
 .هام چشم توی های حرف پای گذاشتم رو حسابش ی تسویه بدم؛ بهش که نداشتم

 یه ها وقت یه. شدم رد کنارش از افتاده های شونه با و گرفتم ملتهبش صورت از رو سردم نگاه
 می هرکاری و سوخت می هام چشم. برداره رو جا همه سیل و بشکنه هات اشک سد تا الزمه تلنگر
 و ریختن نمی صورتم روی شدتش از که بگیرم رو درشتم های اشک جلوی تونستم نمی کردم

 .چکیدن می پاهام روی مستقیم



 
 
 

 
 336 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 اکاربر نودهشتیفاطمه عیسی زاده ــــــ خانم وروجک سرکار  

 با رادمان که بودم نوشته داد قرار انگار! رادمان اال داشتم رو ها حرف این شنیدن انتظار هرکسی از
 نمی کتک ولی میده، فوش! زنه نمی تهمت ولی شه، می عصبی! نه توهین ولی کنه، می دعوا من
 !زنه

 شنیدم؟ می رو حرفش باید من چرا نوشت شماره دیگه نفر یه بزنم، جیغ خواست می دلم

 سر رادمان که بالیی همون تا ها سوله پشت برم خواست می دلم و بود نمونده خاموشی تا چیزی
 که کسی از هم اون بودم، خورده کتک ها سال از بعد من. بیارم غریبه اون سر خودم آورد، من

 و کردم می باز ای دیگه های حساب روش ها تازگی که کسی از هم اون کردم، نمی رو فکرش هرگز
 .داشتم کالفگی احساس دیدمش نمی وقتی

 اشک کنه قهر روزی یه اگه اما کنه، نمی قهر و شه نمی ناراحت کیانا که دونستن می آدم و عالم
 می حرف باهاش کردم، می قهر کسی با وقت هر. میاره در رو کرده قهر باهاش که رو کسی اون
 دیگه کشت می هم رو خودش اگه حتی ولی دادم، می هم رو جوابش حتی و خوردم می غذا زدم،
 .کردم نمی نگاه هاش چشم توی

 کسی هر از هام چشم گرفتن دونستم، می خوب رو این من و بود هام چشم صورتم قوت ی نقطه
 .بود خواهد تنبیه ترین سخت

 باز اما بود، شکسته که حال این با چون زدم زار دلم حال به دل ته از و نشستم خاموشی تیربرق زیر
 روزی یه که بکنه تونست نمی هم رو فکرش.! کنه نفرین رو حالش این بانی و باعث توست نمی هم

 .آشغالی تریلی هم اون تریلی زیر بره بخوان آبی نافذ های چشم اون صاحب

 :گفتم و زدم قلبم به محکم بار سه دو و کردم مشت رو دستم

 با شه می بیشتر دردت هرچقدر چرا نمیری؟ رو از چرا نمیاری؟ کم چرا زنی؟ می داری هنوز چرا تو-
 تمومش سختی؟ جون که پرویی؟ که کنی؟ ثابت خوای می چیو میدی؟ ادامه کارت به بیشتر قدرت
 باز نکنم گریه دادم قول خودم به که صدباری از بعد وقتی خوره می بهم خودم از حالم! دیگه کن
 .ریزن می پایین خود به خود هام اشک هم

 روی دستم کف با انقدر. ریختن بیرون نو از هم باز که کردم پاک رو هام اشک محکم و نفرت با
 .شد قطع گریم و بود افتاده سوزش به هام چشم زیر که کشیدم صورتم پوست
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 تا افتادم راه دستشویی سمت به و نشوندم صورتم ی خنده پشت رو ناراحتیم همیشه معمول طبق
 توی ترسیدم می که بود این واقعیت. نکنه وحشت دیدنم از زهرا که بزنم صورتم و دست به آبی

 .بریم باهم که خواستم می ازش رفت نمی تند انقدر رادمان اگه شاید برم، ها سوله پشت تا تاریکی

 حال در خانوممون های مسئول از یکی دیدم که رفتم پایین بهداشتی سرویس های پله از ارومی به
 سرش پشت تا پاورچین کنم، عوض رو هوام و حال اینکه برای و زدم تلخی لبخند شستنه؛ دست
 در گوسفند صدای و شدم خیره بهش آینه از کنه، نگاه آینه به خواست که وقتی درست و رفتم
 !دوید خوابگاه سمت به و داد هول جام سر از رو من برگشت، ممتد های جیغ با که آوردم

 نصف اگر هم من سر پشت داشت؛ حق طفلک! نترس کیانام من که بگم براش تا نداد فرصت حتی
 ور یه که حالی در ملتهب قرمز های چشم و شال از ریخته بیرون پریشون های مو با دختر یه شب

 غزل مطمئنن اومد، می مونده روش کسی دست بند بند جای و زنه می کبوی به صورتش
 .خوندم می کشیده و بلند رو خداحافظی

 چشم پف و صورت ورم کار این با که داشتم سعی. کردم بازمونده آب شیر زیر رو صورتم و رفتم جلو
 دل توی و آوردم جا عمیق دم چندتا با رو موندم نفس و آوردم باال رو سرم دوباره. بخوابه هام
 :گفتم

 .زنه می بلبلی سوت گوشم هنوز زدی، همچین که بشکنه دستت-

 نمی هم با اینکه با داشتیم اصرار انقدر چرا دونم نمی هم، برای دوتا ما بودیم ساخته مسافرتی عجب
 .!بیوفتیم راه همدیگه دنبال جا همه و کنیم دخالت هم کار توی سازیم

 ی همه. برگشتم خوابگاه سمت به و بردم بین از حدودی تا رو هام چشم پف بود که شکلی هر به
 متوجه رسیدم؛ زهرا و خودم تخت به وقتی بودن، رفته خواب به اکثریت و کرده خاموش رو ها چراغ
 .نشه نبودم متوجه کسی تا کرده پتو زیر رو متکام که شدم

 :کرد جلب رو توجهم زهرا پچ پچ صدای که خزیدم تخت توی آرومی به

 اومدی؟-

 . آره-

 سالمی؟-
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 .زندم هنوز آره-

 قرار؟ سر نرفتی-

 ..زنیم می حرف باهم صبح بخوابم، خوام می زهرا-

 و شد آویزون افقی تخت از عمودی بصورتی هم موهاش که کرد آویزون باالیی تخت از رو سرش
 :گفت

 دیگه؟ خوبی-

 زهرا که زدم کوتاهی استارت خنده از و افتادم بودمش ترسونده که طالبی یاد به ؛ گفتم آرومی ی آره
 :گفت کنجکاوی با

 کردی؟ چیکار باز-

 !ها نیاری در رو صداش ؛ ترسوندم دستشویی توی رو طالبی-

 :گفت کنه کنترل رو خندش تونست نمی که حالی در

  دارم؟ چیکار من بابا نه -

 من و برگشت سرجاش سرعت به زهرا. دراومد گفت ای کشیده" هیس" که بغلیمون تخت صدای
 ..برد خوابم کی خستگی از نشدم متوجه

*** 

 سرو انقدر. شد بلند صبح نماز برای مسئولین صدای که بودم رفته عمیق خواب به نبود زیادی مدت
 :گفتم بلند صدای با و گذاشتم سرم روی رو متکام که کردن می بیدا داد و صدا

 کشه؟ می رو بز یه داره کی-

 بشی؟ بلند خوای نمی صبحه نماز! کیانا -زهرا

 االن بخدا آخه؟ نمازی چه صبح ی کله خونم نمی نماز بیدارم من. نزدمت لگد با تا برو زهرا، برو-
 !بپره هاش فرشته خواب کنیم سروصدا ما نیست راضی هم خودش خدا
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 و نداره فایده هاش بیداد و داد دید طالبی وقتی. کرد نثارم ای" دیونه" و زد سرم توی اروم دست با
 باالی دوباره آخر دقایق زهرا. شد خارج دانشجوها سایر همراه به خوابگاه از نیستم بشو بیدار من
 :گفت و برگشت سرم

 کاروان از هم و صبحون از هم نشی پا میدن صبحونه دیگه ساعت یه تا نماز، میرم من جان کیانا-
 پاشی؟ دیگه ساعت یه تنهایی خودت تونی می! مونی می جا

 :گفتم آلود خواب شه، ساکت زودتر اینکه برای

 .برو... زهرا برو فقط آره آره،-

 بسته رگبار به رو رادمان تفنگ یه با. بخوابم دوباره کردم سعی و کشیدم سرم روی تر محکم رو پتو
 بودم، انداخته راه که کشتاری و کشت وسط دفعه یه که خوردم می تکون تیراندازی شدت از و بودم

 :شنیدم رو زهرا صدای

 !مونیما می جا االن کیانا دیگه پاشو د-

 هام چشم کرد؛ تحلیل تجذیه یکم که مغزم! بود؟ کی زهرا بودم؟ کجا من کجا؟ از مونیم؟ می جا
 به زیاد ی خنده از که کردم نگاه زهرا به خمار های چشم با. نشستم جام سر و شد باز هم از یهو

 .بود افتاده سرفه

 ی کشیده های انگشت رد تازه انگار برسم، حسابش به برم تا زدم کنار صورتم توی از که رو موهام
 .اومد جلو نگرانی با و اومد بند خندش که دید صورتم توی رو رادمان

 چیه؟ این -زهرا

 بینی؟ نمی مگه خب خالکوبیه،-

 کیه؟ کار اینه منظورم خب نه-

 :گفتم برسم، وضعم سرو به تا شدم بلند که حالی در

 ..دیدی دیشب که بود زامبی همون کار-

 کرد، می تا رو تختم های مالفحه داشت خودش که حالی در بود، مشهود صداش از عصبانیت
 :گفت
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 نگفتی؟ دیشب چرا-

 :گفتم و رفتم چمدونم سمت به خواب از آویزون های شونه با

 ندیدی؟ رو هام لباس این زده، خدا رو اون کن ولش بزنیش؟ بری خواستی می گفتم می مثال-

 !خودم تخت روی گذاشتم آوردم در رو هات لباس بیا نریز، بهم رو چمدون اون کیانا-

 االن صبحونه کن عجله گفتن با که کردم بغل رو زهرا پشت از پریدم و زدم نمایی دندون لبخند
 دستم زهرا که برم بیرون خوابگاه از خواستم کردم، عوض رو هام لباس نور سرعت به شه می تموم
 .وکشید گرفت رو

 بیرون؟ بری خوای می صورت این با دقیقا-

 :گفتم و کردم نگاه زد، می کبودی به و بود قرمز همچنان که صورتم به گوشیم ی صفحه از

 !بدم خجالتش همه پیش برم، اینجوری خوام می آره-

 برم خواستم. بشه احوالم جویای تا بود زده زنگ مامانم شد، بلند گوشیم صدای حین همون در
 :گفت و نشوندتم تخت روی کشید، رو دستم زور به زهرا که بزنم حرف خوابگاه بیرون

 برای اول ببیننت اینجوری االن بودی، سالم دیروز. زنم می پودر کرم برات من بزن، رو حرفت تو-
 !رادمان نه شه؛ می بد خودت

 یه که کردم راحت رو خیالش و زدم حرف میده انجام رو هام کار ی همه که زهرا مورد در مامان با
 شده تموم هم زهرا کار بشه تموم صحبتم تا. بزنم آسیب خودم به نذاره که هست همراهم کل عقل
 .بود مشخص کبودی از ای حاله هم باز ولی ؛ بود

 انقدر هم باز و رسوندیم خوری غذا ی سوله همون به رو خودمون سرعت به و گرفتیم رو هم دست
 مشخص رو ها مسئولیت صبحونه از بعد بود قرار چون. نرسه بهمون شکر که بودیم رسیده دیر

 .بودن سوله همون توی هم با همه هم آقایون کنن،

 :کرد شروع رو هاش حرف صلوات یه با سید نخورده خورده، رو صبحونه

 خصارت و آسیب مردم برای حالی کمک که شدیم جمع اینجا ما ی همه الهی ی قوه و حول به خب-
 عید تعطیالت از داوطلبانه که کسایی چون کنم، نمی طوالنی حرفم. باشیم شهر این ی دیده
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 کار انقدر که بگم باید طور همین آمادگی؛ نه و دارن چینی مقدمه به نیازی نه گذشتن، خودشون
 .بدیم حدر اینجا رو وقتمون نخواییم ما که هست

 :کردم پچ پچ زهرا گوش دم و شد آویزون لوچم و لب

 گول رو من اینا ؛ ایشالله بشه حرومتون عید، تعطیالت میومدم داشتم من بود، کجا داوطلب بابا-
 .زدن

 شهر مختلف های قسمت توی بهداشت های چادر به همه که پزشکی های دانشجو خب -سید
 تخریب های خونه و مسجد مدرسه، کنن می کمک که هم مهندسمون خوب های دانشجو میرن،
 که بگم باید هم رسی حساب و کامپیوتر های دانشجو با رابطه در. انشالله کنیم سرپا دوباره رو شده
 .کنن کمک غذایی مواد بندی بسته و پخش توی باید

. بود قلب خوش زهرای همین سفر این توی من دلخوشی تنها بشم، جدا زهرا از خواست نمی دلم
 :گفتم و وایستادم سرپا شدم بلند کنم، می چیکار نفهمیدم

 !برم پزشکی تیم با میخوام من سید-

 تا بودم وایستاده قدم ثابت همچنان من اما بشینم، تا کشید می پایین به و بود گرفته رو دستم زهرا
 .کرد نگاه بود، نشسته کنارش که رو حاجی برگشت و کشید صورتش به دستی سید. بگیرم رو جوابم

 !بمونی؟ خودتون گروه با خوای نمی جان؟ بابا چرا خب -حاجی

 ولی. آشپزی حتی یا و ندارم کردن پاک عدس و نخود ی زمینه توی ای تجربه هیچ من خب خب،-
 مثال کنم، کمکتون بیمارها به دادن ترتیب و نظم توی تونم می و کنم می اداری کارهای که مدتیه
 .کنم لیست رو هاشون اسم تاب لب با و بدم نوبت بهشون

 خودتون با نیست ساز مشکل اگه هم رو فعال دخترخانوم این! جان سید گه نمی بیراه خب -حاجی
 .ببینن مریض هم و بدن نوبت تونن نمی هم ها پزشک بالخره. ببرید

. بود کرده خالص رادمان شر از رو من حرفش این با که کنم ماچ رو حاجی لپ بپرم خواست می دلم
 انگار که کرد خراب رو حالم جوری رادمان صدای که میزدم باالنس آفتاب هفتم آسمون روی داشتم
 .افتادم چاه توی و کشیدن رو آسمون سیفون ها فرشته
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 کیانا مثل آقایون پزشکی چادر توی تونم می اما ندارم، عذایی مواد توی ای تجربه هم من -رادمان
 .کنم کمکتون

 :گفت و وایستاد پاشد سرجاش بالفاصله کرد، نگاه رادمان به دقت با و کشید ریشش به دستی سید

 .بشن ها پزشک ون سوار بیان ما با هم کیانا و رادمان کنید، شروع رو کارتون و بگید علی یا خب-

 رادمان که بشم ناراحت این از یا هستم زهرا دل ور دوباره که بشم خوشحال این از دونستم نمی
 !کشید نمی هم خجالت شعور بی پروی. چسبوند من به رو خودش شده طوری هر دوباره

 به که حالی در من که بشه خارج در از اومد رادمان گرفت، فرا رو سالن همهه هم و شدن بلند همه
 :گفتم کردم، می نگاه یقش ی دکمه

 .بیاد بهت کن یکاری-

 :گفتم کجی لبخند با و انداختم صورتش به گذرایی و کوتاه نگاه

 !میاد بیشتر بهت حمالی-

 می بر باید. زدیم جیم در جلوی از سه بشمار و گرفتم رو زهرا دست که بده رو جوابم که کرد باز لب
 بهداشتی سرویس از تا رفت جلوتر زهرا ؛ پوشیدیم می تری رسمی های لباس و خوابگاه توی گشتیم
 می راه که حالی در بودم اومده سرکیف حسابی رادمان چزوندن از انگار که هم من. کنه استفاده
 .رقصیدم می کرم بابا و زدم می بشکن دستی دو خودم برای و داده می قر رفتم،

 به سید آشنای صدای که بچرخم خودم دور اومدم و کردم پایین باال رو شونم زنان بشکن بار سه دو
 :رسید گوشم

 و ادا این عوض بپوش رو هات لباس برو! جان دختر شکست کمرت که اینجوری خب.. اکبر الله-
 !آبی ور اون های اصول

 شانس دارم اینجا بیایید گفت خدا وقتی دونم نمی. دویدم خوابگاه خود تا و شدم سرخ خجالت از
 د. گشتم می نارگیل دنبال و بودم آویزون بهش درختای از حتما بودم؟ کجا من کنم، می تقسیم
 افتاد؟ می من به چشمش اومدو می سید باید چرا خلوتی جای همچین یه توی آخه
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 فایده که کنم پیدا پوشیده لباس یه تا کردم می رو زیر رو چمدونم های لباس داشتم سرزنش با
 :گفت و شد خوابگاه وارد کرد، می پاک شالش ی گوشه با رو هاش دست که حالی در زهرا. نداشت

 بهت لباس دست یه خودم االن. ندوز چشم دخترها این به حسرت با هم انقدر نکن، گریه حاال-
 .بمونه یادت داری عمر تا که میدم

 چادری باید چرا داره، روز به های لباس همه این که پولداری این به دختری که بود عجیب برام
 خواست می دلش آدم که پوشید می دار مارک و پوشیده های لباس چادر زیر از جوری باشه؟
 .کنه نگاهش ها ساعت

 مانتو خورد، می چاک پهلو از و بود باز جلوش که آورد در کیفش از تیره بادمجونی بلند مانتوی یه
 شکل به رو من روسری شد، حاضر خودش زهرا اینکه از بعد. بود پوشیده کامال و داشت زیره زیر از

 :گفت عجله با بعد و نباشه مشخص موهام که بست برام قشنگی خیلی

 .میره سرویس االن بریم-

 راه و بست رو در غرغر با راننده شدیم آدم از پر ون سوار ما اینکه محض به رسیدیم، دیر جوری
 کنار تا کردم بلند جاش از رو ای دیگه پسر لبخند با من ولی بود، خالی صندلی یه رادمان کنار. افتاد

 .بشینیم هم کنار زهرا و من و بشینه رادمان

 . خاصیت بی مرتیکه باشه خیر دید خواب شینم، می کنارش و میرم من کرده خیال

 دادم، می زهرا تحویل که چرندیاتی از گاهی خندید، زهرا و گفتم من طوالنیمون چندان نه مقصد تا
 .خندیدم می پروا بی و گرفت می خندم هم خودم

*** 

 چادر از بیرون میز یه پشت هم من ؛ بودن کار مشغول حسابی و شده مستقر جاهاشون توی همه
 سکوت ها خانوم که کشتم می رو خودم و بودم نشسته بود، وصل ما چادر به در با که دکتر اصلی

 .بدم نوبت بهشون تر راحت من تا کنن رعایت رو صف و

 :گفتم زمان هم و مالیدم رو چشمم چپ دست با

 اسمتون؟ خانوم خب-
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 !ام ساقی-

 خودش و بود اومده زنبور ی لونه وسط درست که داشت جرعتی و دل چه ؛ کردم نگاهش تعجب با
 کنه؟ می کار صنف کدوم توی دقیقا که کشیدم می زبونش زیر از باید! کرد می معرفی رو

 داری؟ چی حاال خب،-

 !ام ساقی من گم می گی؟ می چی خانوم-

 چیه؟ جنست فروشی؟ می چی که بود این منظورم دونم می دونم، می-

 یه به بیای نباید دیگه که فهمی می میاد، جا حالت بردنت اومدن بسیجی برادران زدم زنگ که االن
 .بفروشی جنس متشخص خانوم

 .ام ساقی من گم می فهمی می خونست؟ دیونه اینجا بابا، ای-

 :گفتم و وایستادم میزم پشت شدم، بلند

 پارتی اینجا اومدیم ما مگه دارد، مکانی نکته هر و جا سخن هر جاشه؟ مگه اینجا بکش، خجالت-
 کنی؟ می معرفی رو خودت اومدی که کینم

 :گفت بود، زده چشم به که سنتی نقاب پشت از و انداخت بهم متاسفی نگاه

 !ام ساقی من میگم زنی؟ می داد چرا خانوم-

 !نزنی جار عموم توی افتخار با رو شغلت اینجوری دیگه ببرنت بیان گم می االن-

 :گفت و بریزه میز روی خوردم نیم چایی شد باعث که زد میزم روی دست با عصبی

 ساقی من فامیلی خوبه؟ حالت خانوم. ساقی مهناز ام، ساقی گم می دارم من ؛ بده شفا رو تو خدا-
 !شغلم نه

 با زن که کنم مالی ماست رو اوضاع که نشستم میز پشت زدم، نمایی دندون و ماسیده ی خنده
 :گفت حین همون در و شد خارج چادر از عصبانیت

 .گم می شده خراب این رئیس به و میرم رو رفتارتون این من-
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 و اومد بیرون چادرش از زهرا صدا و سر بخاطر که بزنم حرفی خواستم دادم، قورت رو دهنم آب
 :گفت

 من بفرمایید. نشده متوجه درست رو منظورتون فقط نداره، تقصیری که ما مسئول کجا؟ خانوم-
 چیه؟ شما مشکل ببینم

 به ادامه در و انداختم بود، شده دلبر حسابی سفید روپوش توی که زهرا به ای شناسانه قدر نگاه 
 :گفتم بود، اومده من میز جلوی دوباره که زن

 ساقیه؟ فامیلیم بگی اول همون از تونی نمی خوب ام، ساقی گه می هی-

 :گفت که اومد چادر پشت از سید صدای که شد می آروم داشت جو

 بیرون؟ میارید تشریف رادمنش خانوم-

 :گفتم زهرا به رو و دادم قورت صدا با دوباره رو دهنم آب

 !بودم خوبی آدم بخون، فاتحه زیاد برام-

 :گفت برسه، هاش کار ی بقیه به تا رفت می خنده با که حالی در و داد تکون سری خنده با زهرا

 .نیست چیزی نباش، نگران-

. رفتم بیرون چادر از و شدم رد ها خانوم جمعیت میون از سختی به و گفتم" الله بسم" یه لب زیر
 جلو شک به دو زنه، می حرف بیسیم با و وایستاده چادر از تر طرف اون زیر به سر که دیدم رو سید
 :گفت و گذاشت کنار رو بیسیمش که دادم سالم زیر به سر و رفتم

 رادمنش؟ علیکی چه سالمی، چه-

 سید؟ مگه شده چی-

 :گفت و کرد قشنگی ی خنده

 یه عرض در چیه؟ کنی می جمع خودت برای شاکی همه این دراینکه تو موفقیت راز موندم من -
 شکایت ازت و اومدن ما چادر توی پیچیدی نسخه براشون خودت اینکه بخاطر نفر سه ظهر تا صبح
 !کردن



 
 
 

 
 346 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 اکاربر نودهشتیفاطمه عیسی زاده ــــــ خانم وروجک سرکار  

 :گفتم و کردم میزون رو روسریم

 وقت شدن تلف باعث و اینجا میان میشن پا اون بخاطر که چیه بینی آبریزش یه دیگه سید خب-
 می هم بیامرز خدا حافظ خاجه دیگه اینو شن؟ می دارن بدی خیلی وضعیت که هایی مریض
 !سینا ابن نه شلغمه کار ی چاره خورد، سرما هروقت که دونست

 :گفت کالفه و داد تکون سری سید

 اون توی بشین برو بسته امروز ی واسه کار دیگه ؛ جان بچه نکن زبونی بلبل انقدر خب خیله-
 ...ماشین

 .کنم بندی بسته غذایی مواد بقیه پیش برم خوام نمی من خدا، رو تو وایی-

 ..دیگست جای مقصدمون ما بقیه؛ پیش برگردی نیست قرار نپر، ترت بزرگ حرف تو-

 نیوفتاده راه هنوز دقیقه ده از بعد وقتی. نشستم بود رانندش سرباز یه که ماشین توی رفتم کنجکاو
 :گفتم کالفه بود،

 نمیوفتی؟ راه-

 .بیاد هم دیگم مسافر بزار چرا -سرباز

 ببریمون؟ خوای می کجا-

 :گفت و کرد اومدن می ماشین سمت به که زهرا و سید به نگاهی سرباز

 .نگم که دارم دستور-

 من کنار و کرد باز رو عقب در زهرا که نکشید چیزی. انداختم باال شونه تفاوت بی و کردم کج رو لبم
 :گفت نشست، شاگرد صندلی روی هم سید و شد گیر جا

 !برگردیم نهار از بعد تا باید دیره، که پسر بیوفت راه-

 رو ماشین و گفت چشمی لب زیر بود، نشسته تنش توی حسابی نظامی فورم لباس که جوون پسر
 .انداخت راه
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 بود نشسته اشک هاش چشم ته که زهرا سمت به بود، درشت و ریز های سوال از پر ذهنم توی
 :گفتم و برگشتم

 که؟ بشید خالص شرم از خواید نمی دختره، آهی-

 :گفت و گرفت هاش چشم از اشکی قطره خنده با زهرا

 . خوب جای یه میریم داریم نترس نه، -

 :گفت و کرد راننده به رو

 .نگهدارید مسیر توی هم فروشی شیرینی یه کنار اگه شم می ممنون-

 :گفت و کرد عوض دنده گرفت رو تاییدش اینکه از بعد کرد، نگاه سید به اول راننده

 .دکتر خانوم چشم-

 خودم و آوردم نمی در سر کارهاشون از. داد تکیه صندلی به دوباره و زد بخشی رضایت لبخند زهرا
 :کردم زدن حدس بلند بلند به شروع

 بندازید؟ راه پارتی شب برای تا ریختید هم روی سالمت چادر توی ساقیه اون با زهرا-

 :گفت ای مردونه ی خنده با سید

 .دختر تو دست از -

 شوق با که کرد نگاه رو زهرا منتظر و نگهداشت فروشی شیرینی یه جلوی رو ماشین پسر جلوتر کمی
 مغازه وارد و کردم ترک رو ماشین من سرش پشت شد، فروشی شیرینی وارد و کرد ترک رو ماشین
 .شدم

 و کرد انتخاب دخترونه سفید کیک یه ها اون بین از و کرد می نگاه تولد های کیک به دقت با زهرا
 .!میآوردم در سر کمتر کردم، می نگاه عجوالنش هرکات به بیشتر هرچقدر. خریدش معطلی بدون

 فرصت دوباره من که شدیم ماشین سوار دوباره باهم و گرفت رو من دست خریدش، اتمام از بعد
 :کردم پیدا رو پرسیدن سوال

 تولده؟-
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 !تولدی چه اونم آره، -زهرا

 بگیری؟ تولد خوای می اونجا کردی؟ رزرو کافیشاپ جون، آخ-

 !کردم رزرو بهتر کافیشاپ از -زهرا

 به هم رو من و ببرتمون میخواد توپی خیلی جایی یه که بود معلوم داشت، ذوق زهرا که جوری اون
 :اومدم حرف به حوصلگی بی از دوباره که بودیم راه توی همچنان ساعتی نیم. بود آورده وجد

 برسیم؟ کشه می طول خیلی-

 !رسیدیم بذاری جیگر روی دندون دیگه یکم جان کیانا نه -سید

 :گفت و نذاشت زهرا که بزنم ناخونک بهش و کنم باز رو کیک در کردم سعی

 .رسیدیم بیاری طاقت ام دیگه دقیقه ده میزنی؟ وول انقدر چرا تو-

 :گفتم و کردم پایین و باال رو ماشین ی شیشه هی کالفه

 گردونید بر رو من. کن کم یکم رو کشور جنوب این زیر خدایا شدم، آب خدایا وایی! گرمه وایی-
 .وضعیت این از شدم خسته کرج،

 :کرد شکایت و زد بازوم به مشت با زهرا

 .تولدمه ناسالمتی کن، تحمل من بخاطر دیگه یکم-

 !کنم می تحمل-

 :گرفتم رو حرفم ی ادامه دوباره و شدم ساکت یکم

 !ببریما خوای می توپ جای یه گفتی چون فقط-

 از گرما تا کنه گرم رو سرم پرسه می ازم که هایی سوال با کرد سعی و داد تکون سر خنده با زهرا
 :گفت سید که رسیدیم بالخره اینکه مثل طوالنی رانندگی یه از بعد. بره یادم

 هم جواد و من ذارم، می تنها کیانا با اینجا رو شما دیگه ساعت یک تا االن از خانوم زهرا خب-
 .هستن اینجا هم هامون همدوره از اینکه مثل حسینیه داخل میریم

 :گفتم و مالیدم رو باشه داشته اطراف از درکی خواست نمی هنوز که هام چشم
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 شدی؟ خل بیابون؟ تو بگیری؟ تولد اومدی اینجا... اینجا-

 از هم هنوز من که بیابونی همون وسط دویید و گرفت رو من دست کرد، باز رو ماشین در زهرا
 .افتاد می عطش به خود به خود آدم که بود داغ قدری به زمین و گرم هوا! داشتم تعجب دیدنش

 از رو مسیر تمام و بود آویزون قرمز پرچم باالش از که بود نمایان رنگی طالیی گنبد جلوتر کمی
 کنفی گونی رو دورش که کاذب حاللی های دیوار با گنبد اطراف و بودن زده قرمز های پرچم همون
 .بودن کرده تزئین بودن پیچیده

 خاک همون روی و کرد باز هم رو کیکش نشست، و کرد انتخاب رو ها خاک همون روی جایی زهرا
 خل و داده از رو عقلش که کردم می نگاهش تاسف با و بودم ایستاده سرپا همچنان. گذاشت ها

 .بود شده

 .کنم فوت رو شمعم خوام می بشین -زهرا

 :گفتم زهرا به رو و نشستم داغ های خاک روی وسواس با و زدم باال رو مانتوم

 حاال؟ شدی ساله چند دخترم، خب-

 :گفت اشک از پر های چشم با گذاشت، کیکش روی و آورد در شمع یه کیفش توی از زهرا

 !ساله یک-

 :گفتم بازی مسخره با و خندیدم

 ایستگاه ماشین، توی بریم کن جمع پاشو خورده، سرت توی چیزی یه که شدم مطمئن دیگه خب-
 گرفتی؟ رو من

 :گفت و بشینم خاک روی دوباره که کرد مجبورم و گرفت رو بلندم مانتوی ی گوشه زهرا

 .کردن زنده رو من شهدا و بودم مرده گناه بار زیر که بود عمر یه چون شدم؛ یکساله من-

 :گفتم و کردم ای طرفه یه ی خنده

 !عجب -
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 تمام. شدیم گیر نمک و اینجا اومدیم اکیپمون با کنی کم رو و کل کل سر از تو مثل درست پارسال-
 رو از رو هامون مسئول تک تک و نداشتیم بر کردن اذیت و بازی مسخره از دست رو مسیر طول
 ...اینجا آوردنمون اینکه تا. بودیم برده

 :گفت و گذاشت کیک ی خامه توی رو شمع خورد، رو حرفش

 .بگیرم جشن شهیدا با رو تولدم اومدم امسال-

 و بودن داده دست از رو عقلشون که عده یه پیش رفتم: گفتم می باید چی مامانم به خدایا پوف
 گرفتم؟ جشن رو تولدشون جشن

 آوردیم داشتی برم یکاره که بودم کردن کمک و جهاد آدم مگه من آخه د شکر، رو مصبت خدایا
 بیابون؟ این وسط انداختیم تلپ

 پیاده اتوبوس از آدم کلی و رسید ام دیگه کاروان یه لحظه همون که رفتم می کلنجار خودم با داشتم
 می نهار چجوری که نکات دونه دونه مسئولینشون ؛ نشستن ما به نزدیک درست جایی شدن،
 که دادن میانسالی مرد دست به رو میکروفون و کردن ذکر رو میرن کجا اینجا از بعد و خورن

 .داشت نافذی صدای و بود شده گندمی جو موهاش

 :گفت بود، شده ها اون متوجه که هم زهرا

 ...ایه تجربه با راوی که معلومه-

 چیه؟ راوی-

 :کرد زدن حرف به شروع مرد که بودم نگرفته زهرا از رو سوالم جواب هنوز

 ...بگذارند اگر زیباست پنجره-

 ...بگذارند اگر تماشاست مخصوص چشم

 ...بگذارند اگر فتواست صاحب هم عشق ؛ فهمیدم دلم نظرهای اظهار از من

 خرازی حسین دست که جاست همون اینجا خرازیه، حسین حاج خمینی علمدار ی علقمه اینجا
 !شد جدا تنش از چهارده لشکر پیروز ی فرمانده
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 حاج که جاییه همون جا این شد، جدا تنش از همت ابراهیم حاج نازنین سر که جاست همون اینجا
 شد رد افتاده باکری حمید برادرش ی جنازه دید عملیات، شب شد می رد داشت وقتی باکری مهدی

 اصرار مقابل در آخر ؛ نکرد گوش برگردون رو حمید ی جنازه مهدی آقا زدن فریاد هرچقدر رفت و
 :داد جواب بیسیم پشت از فرمانده

 برگردونم؟ رو کدوم! ان باکری حمید همشون افتادن، اینجا که اینایی آخه -

 جنازه کدوم هیچ و شدن شهید تاشون سه هر داشتیم، برادر تا سه ما 》:گه می باکری خواهر
 کرد، گیر دست رو ما علی شاه ساواک طاقوت زمان که بود باکری علی یکی! نرسید ما به هاشون

 توی جا این مهدی آقا که هم رو ما حمید داداش. نداد ما به رو جنازش از هیچی و کرد تکه تکه
 》.رفت و گذاشت جا خیبر

 شم می کشته که وقتی خوام می تو از خدایا: بود نوشته نامش وسیت توی هم مهدی آقا خود 
 توی افتاد بعدی عملیات توی. نکنم اشغال هم رو دنیا این خاک از وجب یه من تا نشه پیدا جسدم
 .برد آب رو جنازش و دجله

 !است طالییه جا این نگشتن؛ بر برادر سه از کدوم هیچ

! نداره هم درخت یه حتی اینجا نشستید؟ بیابون این توی اومدید چرا رو عیدتون شما نوجونا جوونا،
 !پارکه نه داره، تفریحات نه کیشه، نه دریاست، نه

 رفتیم ما بگین بگین؟ دارین چیزی بودیم؟ کجا ما بگید خوایید می دانشگاه و مدرسه برگردید اگه
 و کردیم خاکی رو زهراست حضرت ی نشونه که سیاهمون چادر عیدمون، لباس بیابونا توی

 !برگشتیم؟

 سرو بود، تنگ جامون بود، بد غذا شد، دیر غذا گشنگی،! بدی سفر چه گرما؟ این تو رفتین کجا 
 .زدن می داد ما سر شدن می عصبانی ها کاروان مسئول هام وقت بعضی بود، صدا

. اومدید کجا که گم می ها شما به من طالییه، توی اما! رو ها شما شهدا آوردن بدی مهمونی چه 
 خدا بوی انقدر بودی کجا عید توی》:بگه دیدت که هرکی بگیرتا باال سرتو برگشتی اینجا از وقتی

 》میدی؟
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 هیچ که اونجایییه بهشت اینه؟ از غیر بهشت مگه. بهشت از ای قطعه یه بودیم رفته ما بگین بهش
! کنی نمی فرقی گدا یه با باشی هم جمهور رئیس اگه تو نداره، ارزش دنیا های برق و زرق از کدوم

 .داره بستگی عملت به

 }سلیم بقلب الله اتی من اال بنون ال و مال فی ینفع ال یوم{

 مالت، نه فرزندت، نه نصبت، نه مسئولیتت، نه مدرکت، نه مقامت، نه شهرتت، نه که روزیه اون
 بهشته، هم اینجا! بهشته اونجا آینه، عین خواد می شفاف دل یه فقط. خوره نمی بدردت کدوم هیچ
 بوی دالتون کردین، داری عزا قشنگ چقدر محرم شما: گفتن و کردن بو شهدا رو دالتون اینجا

 این بیایید ما، ی خونه بیایید بشید؟ آلوده برید عید ایام توی نیست شما حیف ؛ میده زهرا حضرت
 یه اینجا بشینید راحت بکنیم دور رو شما دنیا از. نده آنتن دیگه هم شما موبایل حتی که ای گوشه
 .کنید گریه سیر دل

 اینجا آخه طالییه؟ چرا. طالییه اومدیم شدیم رونده جایی یه از ماها همه ندارید؟ مشکل شماها مگه
 !العباس ابوالفضل مقر

 تفحص رو طالییه وقتی ها بچه چون العباس؟ ابوالفضل مقر گذاشتن چرا میدونی رو اینجا اسم
 به رو هاشون جنازه هنوز ها بچه این از خیلی نشده، پیدا هنوز که داره شهید خیلی طالییه ؛ کردن

 سر من گلوله هزار صد هشت از بیش منطقه همین توی: کرد اعالم عراق رو اینجا! ندادن نشون ما
 !ریختم شما فرزندان

 رو از ها رزمنده شدن ناچار که ریخت روهم روهم ها بچه ی جنازه انقدر یعنی شهداته راهی سه این
 "!شهادت راهی سه" گذاشتن رو اسمش برن، شن رد شهدا ی جنازه

 با دیگه شهدا اینکه مثل گفتن! گرفت دلشون نکردن، پیدا هیچی و گشتن روز چند تفحص های بچه
 مفقوداالثر یه مادر ببریم پالک یه کنیم، پیدا رو هاشون استخون حتی نداریم لیاقت. کردن قهر ما
 .بودن نگران خیلی. کنیم شاد رو

 ...داد پیشنهاد نفر یه

 هاشمه؟ بنی قمر ی حسینیه اینجا اسم چرا! اومدی ها کجا که گم می برات دارم
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 ها شما که ها خاک همین روی نشستن 《بشیم، متوسل هاشم بنی قمر به بیایید 》:گفت نفر یه
 .نشستید

 ...کردید ادب اومدید، برهنه پا بعضیاتونم

 دست چه اگر( ع)عباس بالخره الشهدا؛ سید علمدار ی بریده های دست به کردن توسل و نشستن
 به کرد، می گیر کارش هرجا کربال توی هم( ع)حسین خود! الحوائجه باب ولی شد، قطع هاش
 .کرد می رجوع عباس

 به رو ها خاک این پاشدن اشک؛ و توسل از بعد العباس ابوالفضل به شدن متوسل و اینجا نشستن
 شهید! عباس شهید این اسم اکبر، الله دیدن و بیرون آوردن خاکه؛ زیر جنازه یه دیدن زدن، هم

 !امیری عباس

 یه اتفاقی حاال گفتن زیاده، امروز ها حرف این از آخه. اوله ی جنازه حاال اتفاقیه شاید گفت نفر یه
 شه؟ می چجوری ببینیم بریم دوم شهید شده؛ پیدا عباسی

 و شده قطع دیگه عملیات یه توی دستش یه! شد پیدا خاک زیر از ای جنازه یه دیدن و گشتن
 قمر گاه خیمه اینجا فهمیدن! ابوالفضلیه_  ابوافضل اسمش دیدن کشیدن بیرون وقتی مصنوعیه،

 ...العباس ابوالفضل مقر بذاریم رو اینجا اسم گفتن هاشم، بنی

 دلم و شه می گل داره اشکم های قطره توسط پام جلوی خاک دیدم که اومدم خودم به وقتی یه
 هم من گفت، می راست زهرا. بودم رسیده هام سوال تک تک جواب به بالخره شکسته، حسابی
 .بودم مرده گناه بار زیر که بود ها سال

 :سپردم میانسال مرد به رو گوشم دوباره

 برای دلشون شهدا اینجا، اومدین شدین عاشق شماها که نیست اینجوری بگم؟ رو راستش اصال -
 تاثیر زنده موجود ی نشانه: گه می که خوندین شناسی زیست توی همتون شما. شده تنگ شما

 بهار ابر مثل دارین اینطور و گذاشتن اثر تکتون تک دل روی که زندست! زندست شهید گذاریشه،
 ...ریزید می اشک

 حسینیه سمت به و شدم بلند جا اون از و کشیدم صورتم به دستی نداشتم، رو شنیدن تحمل دیگه
 جا این داشت، ناخالصی جنسم من بریم، اینجا از زودتر که بگم سید به خواستم می. برداشتم قدم
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 نمی هم پاشون گرد به من که بود خریده رو ها خیلی دالی جا همین خدا ؛ بود خالص آدمای جای
 .رسیدم

 افتاده پاش کنار و شده جدا تنش از سرش که بودن گذاشته رو شهید یه بزرگ عکس حسینیه توی
 .نوشته عکس روی نوشته دست یه رسیده هرکس که دیدم و رفتم تر جلو یکم بود،

 :نوشتم عکس روی یادگار رسم به ای جمله هم من و آوردم گیر خودکار یه و گشتم سختی به

 ."کردم پیدا تازه رو خودم عکست کنار  پا و سر بی منه! پا سرو ای" 

 و بودم شده سبک بود، نخوابیده نفرت و کینه انبار انبار دلم ته دیگه داشتم، عجیبی حال و حس
 :گفتم و کردم پیدا دیگه مرد یه کنار رو جواد و سید. شده خالی دلم دیگه کردم می حس

 و اومدی خودت وقت اون شده، شب برگردن و یجا برن تا که گیری می ایراد دخترا به! سید آقا-
 شدی؟ موندگار

 :گفت و گرفت خندش بود، اومده سرم پشت و شده نگرانم انگار که زهرا

 !کنن کوتاه رو کیانا این این زبون نتونستن هم شهیدا! سید آقا-

 :گفتم و کردم نگاه آسمون به خنده با

 !نیستم بشو آدم من میدونه خودش آفریده، جونوری چه دونه می هم کریم اوستا-

 :گفت و خندید بلند بلند سید همراه مرد

 .ننداختن گردنمون رو کردنت دیر و نزدن نیش هم رو ما زبون این با تا برو جان سید-

 نمی خجالت ولی بودم، رسیده آرامش به که جایی بود، سخت واقعا محیط اون از شدن خارج
 بهم که بودن کشونده اینجا تا رو سروپا بی منه که بودم مطمئن. کنم درنگ اون از بیشتر که ذاشت
! شه می تموم هم ها پایین و باال نیست، گردی می دنبالش که چیزایی اون فقط زندگی کیانا 》:بگن
 》.شرطه که هست مردنه چجوری اون ولی میمیرن، روز یه هم همه

 ...بودن رفته عاشقانه چقدر بودن، کرده معامله خدا با خوب ها شهید

 :شد می زمزمه زبونم روی موالنا از شعر این برگشت مسیر طول تمام
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 ...کوره و الل و کر مخاطبت که ای دیده خواب گنگ یه مثل تو -

 .بود خواب واقعا که انگار داشتم؟ حسی چه که بفهمونم بقیه به تونستم می چطور

 به ها بسته پخش توی و برگردم خوابگاه به که کرد راضیم من، با کوچیک مگوی بگو یه از بعد سید
 .کنم کمک خودمون تیم های بچه

 ****** 

 ***رادمان***

 خوابگاه سمت به داشتن، کردنم آروم در سعی و کردن می نصیحتم ریز یه حاجی و سید که درحالی
 رو دستم پیچی باند که این از بعد و کردم عوض زرد مشکی اسپرت ست یه با رو هام لباس. رفتیم
 این و بود شده تیره هم باز آبیم های چشم. زدم بیرون خوابگاه از شام صرف برای کردم، عوض
 . بودم خورده حرص معمول حد از بیش دوباره یعنی

 که اومدم بیرون خوری غذا ی سوله از ؛ بخورم بود کرده یخ که غذام از زیاد نتونستم کردم، هرکاری
 و دقت با کیانا و بودن وایستاده سوله ورودی در جلوی. کردن جلب رو توجهم دوستش و کیانا
 :رسید گوشم به صداشون که رفتم جلوتر کمی کرد، می نگاه بود، دستش توی که چیزی به خنده

  داری؟ چی این دست تو دختـر

 .کرد اشاره کیانا دمپایی به چشم با بعد و

 .زد باز سر دادن جواب از و گفت لب زیر دونم نمی یه کیانا

 کیمیا کنار ؛ انداختم زمین به رو کردم روشن تازه سیگار بود، آورده فشار بهم کنجکاوی بدجوری
 نگاه! کردم کپ دیدم ساحلیش لب دمپایی روی که چیزی از. شدم خم دمپایی روی و وایستادم

 .شده حضورم متوجه بود مشخص که کردم کیانا به ای کالفه

 دانشگاه کل که کسی برای بنویسن؟ شماره رادمان همراه برای تونستن چطور بودم، آورده کم واقعا
 .هست بهش حواسش رادمان میدونن

 نه؟ یا زده زنگ بهش پرسیدم ازش پرید، رنگش که کردم نگاه بهش عصبانیت با نبود خودم دست
 :داد سرباال جواب بهم که
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 ...چ تو به ـ

 پا اومد دوستش. نرسوند پایان به رو حرفش و اومد بند زبونش دید رو حدم از زیادی خشم وقتی
 . کرد گور گمو رو خودش هم اون و نکنه دخالت خواستم ازش که کنه میونی در

 رو گذاشته شماره براش که کسی اون پدر خودم تا بشه راحت کیانا پاکی از خیالم خواستم می فقط
 .بیارم در

 !ببینم بده گوشیت ـ

 :گفت عصبانیت با و رفت هم توی کیانا اخمای

 بدونم خوام می اصال زدم زنگ بهش هان؟ کنی، می تکلیف تعیین برام که منی ی کاره چی تو ـاصال
 ؟!کیه فضولم

 خوابوندم، صورتش توی که شد کشیده یه خشمم ی نتیجه و کنم کنترل رو خودم نتونستم دیگه
 رو دهنم و بستم رو هام چشم بودم؛ نشده آروم هنوز ولی گرفت، درد هم خودم دست که جوری
 بدتر بلکه نشدم، آروم تنها نه گفتنشون با که حرفایی. کردم بارش رو نبود الیقش که هرچیزی باز،
 و خواستم می خودم برای نه رو اون من. نبود بردار دست لعنتیم غرور این ولی ؛ اومد درد به قلبم
 ! بشه ای دیگه کس برای خواستم می نه

 انتظار. لرزید تنم نگاهش سرمای از انداخت، بهم رو بود بسته یخ حدقه توی که سردش نگاه وقتی
 بدجور رو دلم توی بهنگامش نا رفتن همین. رفت و گداشت حرفی هیچ بی ولی کنه، تالفی داشتم
 ... بدجور کرد، خالی

 .کردم می حقارت احساس

 توی. بود تاریک حسابی محوطه اون و بود سوخته تیر باالی المپ نشستم، جدول روی جا همون
 بیرون رو سیاهم چشم عکس و کردم بازش آوردم، در رو پولم کیف توش از  و بردم دست جیبم

 .کشیدم

 می نشون گندمی رو سفیدش پوست فندک آتیش گرفتم، عکس جلوی و کردم روشن رو فندکم
 این خواست ازم  و اومد گالریم به کیانا برادر که افتادم البرز نکبت اون تولد از بعد روز اون یاد. داد

 . ندم هام هنرور دست بکشم، خودم رو عکس
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 بکشم رو عکس کردم قبول شرط این به فقط افتاد؛ عکس به چشمم تا ولی کنم، قبول خواستم نمی
 رو اصلش و گرفت دیگه کپی یه عکس از رفت هم اون! بشه خودم برای عکس مزد، دست جای که
 .داد من به

 :گفت که خواد می کی برای رو عکس پرسیدم ازش

 .داری وقت خرداد تا همش تولدشه، کادوی ـ

 ریزه کلی هم باز ذاشتم، می عکس این کشیدن برای رو بیکاریم زمان تمام که این با هم هنوز
 .شه می تموم خرداد تا که دونستم می ولی بود، مونده کاریش

 ی مقنعه از صورتیش های لپ که چرخوندم سفیدش و گرد صورت روی بیشتری دقت با  رو نگاهم
 چال دوتا که نخنده تا بود داده فشار هم روی رو لباش هم انقدر بود، زده بیرون تنگش مدرسه
 داده قرار شعاع تحت رو صورتش کل انگار که بگم هاش چشم از! بود افتاده هاش لپ روی خوشگل

 .بودن کرده اخم که کشیده ابروهای و بود

 ... ها فرشته مثل درست بود، خدا از پرتره یه این

 کشیده صورتم به دستی سوزوند، رو دستم و شد داغ فندک که بودم کرده نگاه بهش چقدر نمیدونم
 کرد می قهر که دفه هر مثل میدونم. دادم بیرون فوت با رو بازدمش و کشیدم دل ته از نفس یه و

 .کنه نمی نگاه هام چشم تو دیگه

 یه دلم توی میره، شویی دست سمت به داره زنان قدم خانم دیدم که برم خوابگاه توی شدم بلند
 .بذارم رو مرگم ی کپه نکرده طلوع آفتاب تا برم شدم بلند و زدم همش توی صورت به لبخند

 گذاشتم هام چشم روی رو دستم ساعد و کشیدم دراز داشت مزخرفی و سفت تشک که تخت روی
 نقش یه شد، زده نقش ذهنم سیاهی توی بلند های مژه با سیاه درشت های چشم تصویر که

 چشم تصور با ها شب که بود کی از. بود افتاده هم قلبم روی بلکه ذهنم توی تنها نه که برجسته
 گذشت می ها چشم اون ندیدن از که روز دو.. بودما کرده هم امتحان رفتم؟ می خواب به هاش
 و شده قلمبه تنیس توپ مثل وجدانم عذاب. دوختن می هم به رو شبم و روز هیچ، که شب خواب
 ببره، خوابم زودتر اینکه وبرای دادم فشار هام چشم روی بیشتر رو ساعدم. بود کرده گیر گلوم توی

 :کردم توجیح کلمه چند با رو خودم
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 .بود خودش تقصیر-

*** 

. رفتم خوری غذا سمت به گذشته شب های لباس همون با و شدم بلند بقیه از متقاعب زود صبح
 بدون رو حرکاتش ی همه که نشستم سفره سر جوری کردم، پیداش ها بچه بین و چرخوندم چشم

 قورت استخون با رو کیانا چایی و نون بجای کنم فکر. بگیرم نظر زیر بتونم زحمتی ترین کوچیک
 باال رو سرش بارم یه حتی کردم می نگاهش که مدتی تموم در. شدم سیر نخورده چیزی که دادم
 .کنم رسد رو هاش چشم تا نیاورد

 بود مشغول ذهنم انقدر ؛ کنم گوش سید های حرف به بهتر بتونم تا کشیدم عقب سفره از کالفه
 آنچنان. رسید گوشم به کیانا صدای که اومدم خودم به وقتی تنها! نبودم سید های حرف متوجه که
 .اومد در گردنم های مهره ی ناله که ببینمش تا سرچرخوندم سرعت با

 خودمون تیم کنار کردن کار به کیانا دیدم وقتی. شد دستگیرم سید های حرف کل کیانا های حرف از
 .بشم همکار باهاش دوباره که دادم جلوه ناراضی یجوری هم من نداد، رضایت

 رو خودم  کاری روز یه برای تا شدم بلند جام از هم من که رفت می شدن خالی به رو خوری غذا
 :گفت شدم می رد بود، وایستاده کنارش کیانا که ورودی در از داشتم وقتی.. کنم آماده

 .بیاد بهت بکن کاری یه -

 ... ولی بشن، خیره نگاهش شب توی که بود این خمار هام چشم انگار انداخت، نگاه یه بهم

 !میاد بیشتر بهت حمالی کیاناـ

 ها بچه کشیدن هو و خنده صدای سرم پشت از گذاشت، فرار به پا که بدم جواب کردم باز دهنم
 رفتم خوابگاه به. شدن الل باهم همه که کردم نگاهشون برگشتم و دادم باال رو ابروم لنگه یه. اومد
 این معرفت بی. کنم باز رو پیرهنم های دکمه تونستم نمی دستم درد از کنم، عوض رو هام لباس تا

 !بود؟ ضعیف انقدر چشماش یعنی بستیش؟ چرا شده؟ چی دستت نپرسید بار یه دید، رو من همه

 رو دستم باند. کردم عوض رو لباسم و باز دست یه با رو پیرهنم ریز های دکمه بود بدبختی هر به
 .بستمش نو از و کشیدم عمیقی نفس کردن، ریزی خون هام زخم دوباره دیدم که کردم باز
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 دیدن با آوردن، تشریف دکترش خانم دوست با بالخره که بودم وروجک خانم منتظرسرکار ون سوار
 بهت یکی کافیه. دادم فشار هم روی محکم رو هام دندون اومد، می بهش فوقالعاده که لباسش

 !خودته گردن آوردم در حدقه از رو هاش چشم کیانا، کنه نگاه

 هر داشتم انتظار که بودم برده طرف اون و طرف این ماشین با رو کیانا زور به انقدر مدت اون تو
 شروع جادو و ر و ر مثل و بشینه دستم بغل و بیاد وار اتوماتیک هم اون شینم می ماشین توی وقت
 .کنه تعریف اخیرش های کالس توی های اتفاق از برام کنه

 و رسیدیم بالخره. کردم تحمل کیانا های خنده صدای با رو ماشین فضای بود کندنی جون هر به
 توی خانم یه که بودم کار به مشغول چقدر دونم نمی رفت، خودش ی شده تعیین سرجای هرکس
 :گفت بود، نشسته من کنار که سید به رو و اومد چادر

 درسته؟ مجردن، کنه می نویسی اسم ها خانم چادر توی که خانومی اون آقا حاج ببخشید ـ

 .گفت ریز ی بله یه زیر به سر سید

 ... خواستم می راستش ـ خانوم

 .شدن تیز هام گوش نوک و شدم منظورش متوجه قشنگ خودم

 !کنم خاستگاری ایشون از خواستم می ـ خانم

 : گفتم و کوبیدم دفتر به رو خودکارم

 پیدا رو دیگه نفر یه بفرمایید شماهم هستن، شده نشون ایشون ولی! خوام می معذرت خیلی ـ
 !کنید

 . بفرمایید ؛ خانم که شدید متوجه سیدـ

 به رو دستم کف و کردم باز رو مشتم پیچید، بندش بند توی درد که بکوبم میز به رو دستم خواستم
 :گفتم و کردم نگاه رو سید بود هاش سلول نشدنی جدا جزو آتیش که هایی چشم با. کشیدم سرم

 ؟!بستن کیانا تاهل به کمر همه دیروز از چرا دونم نمی -

 :گفت و کرد ریزی ی خنده سید

 !کنن می ازدواج روزی یه ها دختر ی همه چیه؟ اشکالش-
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 می تموم سنگین برام سید حرف این از تر کم نداختن می قلبم روی کیلویی صد چند ی وزنه اگر
 بخواد که داشت حقی چه کیانا اصال! بگیره سامون سرو بتونه کیانا تا مرد می رادمان که مگر شد،

 چرا دید؟ نمی رو من چرا من؟ اال کرد می فکر همه به که بودم چغندر برگ مگه من بشه؟ متاهل
 تا کنم می هرکاری چرا داد؟ می ترجیح من حمایت به رو علی وجود سرکالس حتی همیشه

 خوبی ی رابطه باهم قلبم و عقل خوام می عمره یه چرا میدم؟ آزارش بدتر ولی کنم، خوشحالش
 》آخه؟ گه می همیشه مغزم و آره》:گه می همیشه قلبم آخرشم و کنن برقرار

 بپرونی؟ رو هاش خواستگار خوای می کی تا -سید

 :گفتم حواس بی و پریدم بیرون فکر از

 ...امانتـ فقط اون بکنم؟ رو کار این باید چرا من؟ -

 باشی مراقبش خوای می چجوری برگشتین سفر این از وقتی بعدش؟ خب امانته، تو دست آره -سید
 نیارن؟ درش چنگت از تا

 :گفتم و جوشید ازش خون که کندم جوری حرص با رو ناخنم کنار پوست

 !کنم نمی فکر اون به اصال من دارم؟ نگهش خودم پیش که مهمه برام کنید می فکر چرا -

 :گفت داشت، می بر صندلیش پشت از رو کتش که حالی در شد، بلند جاش از سید

 کسی نشون و مجرده کیانا که بگم بهش و کنم پیدا رو خانومه میرم! کردم می فکر اشتباه پس عه؟-
 !نیست

 با رو درد اطالعات دستم عصب و داد صدا تبل مثل که زدم فلزی میز به ای ضربه آنچنان دست با
 و نگران نگاه سید. پرید رخم از رنگ و کرد ضعف هام سلول تموم که رسوند مغزم به سرعتی چنان
 :گفت و انداخت بهم ای خنده با توام

 رو دلت حرف که داری وقت شب تا! میده شعار علیهت بر هنوزم زبونت ولی کشتی، رو خودت -
 ... وگرنه کنی، خالص رو خودت و بزنی بهش

 بین که شرایطی این توی. بودم شده بدی تهدید نشنیدم، رو حرفش ی ادامه و رفت بیرون چادر از
 و بخوابونه دهنم توی دست پشت با کیانا تا بود مونده من اعتراف فقط بود اومده پیش کیانا و من

 خر از رو کیانا تونست می کی اصال! بیاره در سرم از منفی جواب یه با رو کارهام تک تک تالفی
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 محلی بی با خواست می و بود چسونده خر فعال اون بزنه؟ حرف باهام فقط که بیاره پایین شیطون
 .بگیره حسابی رو من حال هاش

 خر کره بر سوار ی شاهزاده هر با بره! ندارم کیانا به حسی هیچ من داشت؟ ربطی چه سید به اصال
 !کنه ازدواج داره دوست که سفیدی

****** 

 ***کیانا***

 بودم کرده پایین و باال رو مرطوب و تنگ های کوچه تیم های بچه با انقدر من و بود شب ده ساعت
 بود اومده ما پای پیش که سیلی خاطر به شهر فضای. بودم موت به رو که برسونیم رو ها بسته تا

 برای ؛ بود بار کسالت نشسته گل به های خونه اوضاع.. فرسا طاقت و شرجی گرم، مرطوب،
 از لیز و خیس های چکمه از من حال و رفتیم می شل و گل توی پا ساق تا مدام ها بسته رسوندن

 به رسونی خدمات اوضاع. بود کباب راه به چشم های بچه تک تک برای دلم و خورد می هم به گلم
 صبح از انگار. بود تاخیر با و ضعیف کمی بود، نگشته بر عادی حالت به هنوز که ها راه شرایط خاطر
 اون چون. نداشتم خبر و بردم می سر به بهشت توی کردم، می کار بهداشت های چادر توی که

 باال های بچه با بیشتری ارتباط که حامد. بود آب گودال ترین کوچیک از عاری و خشک کامال منطقه
 خدمات و هستن گل و آب زیر هم هنوز ها خونه ما، از تر طرف اون آبادی یه: گفت می داشت
 ! شه می انجام بالگرد با فقط رسونی

 وگرنه شده؛ پاکسازی هم شهر این 》:گفتن می که بودم شنیده هم دیگه های بچه دهن از حتی
 》.نداشته بغلی آبادی همون از کمی دست

 نه و داشتم رو سرپناه بی های بچه دیدن دل نه برگردم، اولم کار سر که خواستم می سید از حتما 
 از یکی حامد دست از رو بسته آخرین. طبیعیه بالی گفتن می که شلی و گل توی زدن قدم جون
 :زدم غر و گرفتم هام کالسی هم

 موزی یه نبود؟ رانی، قوطی یه پولی، کیسه یه القعل کشتی، مردم به خدمت حال در را ما خدایا -
 !پایین کن پرت ما برای چیزی

 بودم ارتباط در باهاشون پرسی احوال و سالم حد در فقط دانشگاه ایام توی که گیتا و ریحانه حامد،
 :گفت بود، رانندمون که حامد و پوکیدن خنده از هم با
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 ریسکش به ؛ شیم می تلف و سرمون تو خوره می صاف که پایین کنه پرت اگه خب دختر! کیانا-
 خرم می رانی برات خودم بگیر پس رو حرفت! ارزه نمی

 گل های لک کمر از تر باال و گلی کمر تا گیتا بلند مانتوی نداشتن، من از کمی دست هم سه اون
 خون و خاک به سرش تا و بود انداخته راه سرون بر خاک مراسم انگار که ریحانه. بود پاچیده
 نمی رو تمیزی جای فرمش روی هیکل و قد و ریز نمکی صورت وجود با که حامد و بود شده کشیده
 حال حسابی  شدید کاری فشار وجود با صبح از! بود جالبی حال و حس. کنم پیدا توش تونستم
 دست به که بسته آخرین تحویل از بعد. کرد می پنهان رو خستگیم و بود داده دست بهم خوبی
 برای بودنش، کرده بنا امداد گروه های بچه تازگی به که دکه ترین نزدیک از حامد شد انجام خودم

 .نشیم تلف گشنگی از شام صرف تا که خرید کیک و رانی یه نفری هممون

 شده بندی بسته صبح که هایی بسته و بودن شده تقسیم نفری چهار های دسته به ما گروه کل
 شهر توی کوچیک دور یه اینکه از بعد. کردن می پخش خودشون مختص مناطق توی رو بودن

 که اراجیفی به و بودم نشسته جلو صندلی روی. برگشتیم اردوگاه سمت به زدیم، گل در مدفون
 .خندیدم می بلند صدای با بافت می هم به ریحانه

 آب توی دارن کنن می احساس و گیرن می گل حموم که شدیم مادر های فیل این شبیه -ریحانه
 .کنن می دلپذیری شنای هاوایی سواحل های

 .!گرفتم وزن اضافه کیلو بیست چسبیده بهم که هایی گل این وجود با کنم می احساس من وایی-

. کنیم مخفیش طنز های حرف با کردیم می سعی که بود نشسته سنگینی غم هممون ی چهره ته
 ادامه بودن شده اوالد بی که هایی پدر دیده، داغ مادرهای یتیم، های بچه برای خوردن غصه به اگر
 که کردن می زد گوش بهمون مدام. نداشتیم رسانی کمک برای نایی دیگه مطمئنن دادیم می

 .داشتیم قوا تجدید قصد هامون حرف با ما و نبازیم رو روحیمون

 کنار درست سالمت گروه ون  که خندیدم می غم با دل ته از همچنان شدیم، اردوگاه پارکینگ وارد
 خشک خندم خود به خود. افتاد من به نگاهش شدن پیاده حین در رادمان و نگهداشت ما ماشین

 .شد مبدل ابروهام بین ضریف اخم یه به و شد

 به رو خودم زودتر خواست می دلم پریدم، پایین حامد جیپ از ریحانه و گیتا با و برگردوندم رو روم
 رادمان با همکالمی هرگونه از. بشم زهرا منتظر امر این برای خواستم نمی حتی و برسونم خوابگاه
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 به بلند های قدم با. داشت رو حکم همین درست برام منطقه اون توی ایستادن و کردم می پرهیز
 .شنیدم سرم پشت از رو زهرا صدای که رفتم می خوابگاه سمت

 !..نکرده خدایی یوقت بیام منم نکنی صبر! صفت گربه معرفت بی-

 من به رو خودش تا وایستادم جام سر و کردم کم رو سرعتم رفته رفته ولی نگردوندم، بر رو روم
 با و آوردم فرود سرش توی قدرت تمام با و بردم باال رو دستم شد قدم هم باهام که همین. برسونه
 :گفتم جیغ جیغ

 !دستت کفت بذارم رو حقت همینجا تا صفته گربه کی بگو زود هان؟ صفته گربه کی-

 بیام؟ باهات منم تا نستادی وای چرا! خوره می برم بهش چه حاال خب عو،-

 بیای؟ توام کردم می صبر چجوری وایستاده؟ اونجا ندیدی رو بلندی اون به چلغوز اون-

*** 

 وقت همه! من اال و کردن می ناله خستگی از همه! من اال بودن، رفته خواب به همه خوابگاه توی
 ...اال و خواستن می استراحت برای بیشتری

 منطقه توی کردن کمک تا طالییه به رفتن از بود، شده ثبت زندگیم های ترین عجیب توی روز اون
 و بود برده تاراج به رو ناموسشون دشمن روزی ؛ زده سیل حاال و بود شده زده جنگ روزی که ای
 رو ها خوب اگر که بود فهمیده هم آب انگار. بود گرفته گردن به خاصی دقت با رو کار این سیل حاال

 . کرد می تابی بی دلم بود، بد حالم. ذاره می شهر اون مردم دل بر تری بزرگ داغ ببره و کنه گلچین

 بزنم غر انقدر دری هر از و بشینم رادمان ماشین توی سخت کاری روز اون از بعد تونستم می کاش
. برسم آرامش به همیشه مثل تا آدمی هر از دور جای یه و رادمان و بودم من مثال بشم، خالی تا

 . آرومی نا و هیجان با مخلوت آرامشی هم شاید و دعوا خباثت، شیطنت، با آمیخته آرامشی

 سردم دست. اومدم خودم به بود، رفته خواب به توش زهرا که باالیی تخت های فنر قژقژ صدای با
 :گفتم تشر با و کشیدم دارم نم موهای به رو یخ آب دوش اثر در

 کنم؟ می فکر بهش دارم کیه از -



 
 
 

 
 364 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 اکاربر نودهشتیفاطمه عیسی زاده ــــــ خانم وروجک سرکار  

 شال با و انداختم هام شونه روی رو زهرا طاووس پر طرح پانچ شدم بلند کشیدم، عمیقی نفس
 یکم آزاد هوای شاید. زدم بیرون خوابگاه از آرومی به بود، افتاده تختم کنار حوالی همون که سیاهی

 الکی چرا نداری کردن قهر ی جنبه که تو! االغ آخه" بگه بهم نبود یکی. کرد می کم درونم التهاب از
 کرد؟ نمی کشی منت رادمان چرا بود، طبیعی قهر و بودم خورده کتک" کنی؟ می اذیت رو خودت

 هام دست و زدم پام جلوی ی ریزه سنگ به محکمی لگد ساز دردسر صاحلی لب دمپایی همون با
 خفه توش رو جیغم و گذاشتم دهنم روی بود، کرده احاطه رو انگشتام سر تا پانچ آستین که رو

 خاموشی ساعت توی رو من اگه چون رفتم، نمی نور توی و کردم می مراعات بیشتر باید. کردم
 تانک قایق، با متر صد هر اردوگاه جنگی فضای. شدم می توبیخ مطمئنن دیدن می خوابگاه از بیرون

 و بود کم روشنایی. بود شده احاطه داشتن نمایشی ی جنبه فقط حاال که جنگ زمان هواپیمای یا و
 رو هام بازو. داشت سوز هوا و کردن می روشن رو خودشون زیر فقط ها برق چراغ گفت شد می
 .کردم زدن قدم به شروع بود، خوابگاه دیوار بیخ که اردوگاه تاریک روی پیاده توی و گرفتم بغل

 ها شب بعضی خودشون ی گفته به و رسید می طبیعی های تپه به که اردوگاه سرباالیی سمت به
 ها تپه به هرچقدر کردم، می روی پیاده نبود زیادی مدت. کردم می حرکت داشتن، رزمایش جا اون

 می باال ها جیرجیرک ی مرثیه صدای البته و تر جوییده آسفالت کمتر، نور شدم، می تر نزدیک
 در درست هایی قدم بلند صدای شنیدن با که کردم می نجات چتر بدون پرواز افکارم توی. گرفت
 روی ای مردونه و بزرگ دست ناگهان بزنم؛ جیغ وحشت از خواستم تا. اومدم خودم به سرم پشت
 و شد می خفه سرد دست توی جیغم. کرد سست رو تنم و مچاله رو قلبم ترس حس! نشست دهنم

 ...مهار دیگرش دست با پام و دست شتاب با حرکات

 لحظات به داشتم کم کم که بود مونده بریدنم سر فقط بود، افتاده برام که اتفاق همه اون از بعد
 حمله نظامی های پایگاه به که بودم دیده رو ها داعشی فیلم تر پیش... شدم می نزدیک ملکوتیش

 دهنم و دماغ جلوی که بزرگ دست اون بخاطر وقتی همین برای بریدن، می سر رو همه و کردن می
 مردم می خفگی از. بشه متوجهش مرد تا نزدم اضافه پای و دست نرسید هوا بهم بود، گرفته رو

 .کنن جدا تنم از رو سرم که بود این از بهتر

 می راه من پشت از سرد خون دهنم به دست مرد نمونده، دادنم جون تا چیزی که بودم مطمئن
 شدن می کشیده زمین روی ناخودآگاه و شده حال بی پاهام. کرد می رفتن راه به وادار رو من و رفت
 با جون بی. کشید دهنم از سرعت به رو دستش و اومد خودش به صحنه این دیدن با مرد انگار که



 
 
 

 
 365 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 اکاربر نودهشتیفاطمه عیسی زاده ــــــ خانم وروجک سرکار  

 اون هام شش توی هوا ناگهانی حجوم ؛ کردم سرفه به شروع گلو به دست و افتادم زمین روی زانو
 برده یادم از رو مرد اون از ترسیدن مردن، از ترس. بود برده باال رو قلبم تپش و آورده درد به رو ها
 . بود

 قاب آبی های چشم اون کرد، نگاه کبودم صورت به نگرانی با و نشست زمین روی جلوم وقتی تازه
 تعجب، با سرفه حین در..! بودن شده لغزنده و گشاد ترس از که دیدم رو سیاه های مژه توی شده
 :گفتم عصبانیت و گله

 !مان... راد-

 نفس ؛ زد کنار صورتم از رو ها اون و برد خیسم و ریخته بهم موهای توی حواس بی رو دستش
 :گفت و کشید عمیقی

 بهتری؟-

 :گفتم و زدم کنار عصبانیت با رو دستش بود، شده چاغ نفسم تازه

 !کردی می خفه رو من داشتی تو... تو! بکشی رو من خواستی می تو -

 :گفت و برد موهاش بین رو بود مونده هوا روی که دستش

 بود زده بیابون به سر عشقش دوری از که عاشق یه خواستم می فقط من! نکن شلوغش انقدر عو،-
 .کنم خوشحال رو

 بودم، عاشقش که کسی و بودم من عاشق انگار که کرد اشاره دست با جوری زدن حرف حین در
 . اون

 رفتم، می ها تپه سمت به همچنان که درحالی و ایستادم سرجام چرخوندم، کاسه توی رو هام چشم
 :گفتم

 نشه؟ خراب سرمون روی آسمون داری تو که نفسی به اعتماد این با حاال -

 از رو لباسم رسه نمی من پای به دید وقتی. افتاد راه به سرم پشت و کرد ریزی ی خنده رادمان
 :گفت و کشید پشت

 !نظام جلو از! برداری قدم من ی شونه همراستای باید نمون، عقب و جلو میری راه من با وقتی-
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 معنی به رو دستم! بود نشده عوض هیچی و بودم قهر من ؛ دزدیدم می ازش رو هام چشم همچنان
 :گفتم خودش از تر قلدر و بردم باال بابا برو

 !برسون من به رو خودت پس میای، راه من با داری که تویی این -

 بلند قدم چند با. دادم می ادامه مسیرم به کوبان پا و کردم نمی نگاهش کرد، می تالش هرچقدر
 :گفت و رسوند من به رو خودش

 !توام با هوش ؛ کن نگاه منو -

 قافلگیر من ناگهانی حرکت از که بزنم باهاش رو در رو رو حرفم تا برگشتم عقب سمت به ناگاه به
 آخر ی دکمه روی رو هام چشم که درحالی و برداشتم عقب به قدم یه! شکمم توی اومد صاف و شد

 :گفتم نبینم رو عتیقش ی قیافه تا بودم کرده تنظیم پیرهنش

 !آباد یافت تو بابات، بغل کالت، تو هوش-

 یه طی رسوند، من به رو خودش سرعت به که برداشتم جلوجلو قدم چند قهر حالت به دوباره
 :گفت و کرد چفت انگشتم توی رو هاش انگشت ناگهانی حرکت

 !ندیا گوش هام حرف به قهری چون نیست قرار-

 بند به مردونش و بلند های انگشت با رادمان که انگشت تا پنج و دست یه بود شده وجودم تمام
 تماس این با دلم بند. بود زیادم شوک عالئم از سر کف تا پا نک از گرفتگی برق حس ؛ بود کشیده
 اجازه بدون چرا که بزنم هوار خواست می دلم. بود ریخته پایین محتویاتش تمام و شده پاره ناگهانی

 این از قلبم تا بود افتاده کار از ای لحظه عقلمم انگار. بود شده قفل دهنم و زدی دست من به
 .ببره رو لذت نهایت موقعیت

 رو رادمان خندون صورت که بدم نشونش رو خشمم ی درجه هام چشم با تا کردم بلند رو سرم
 :گفت که دیدم

 ؟!کردی نگاهم بالخره و شکست شب تسلیم دیدی-

 :گفت و داد فشارش هاش انگشت بین تر محکم که بکشم خواستم رو دستم
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 تجربه بی که ام زمینه این توی! میرما باال همون تا کولم رو ندازمت می بیاری در رو دستت -
 ..!نیستی

 قلنج صدای که کرد له دستش توی رو هام انگشت آنچنان که کشیدم رو دستم دوباره توجه بی
 کردن خواهی عذر جای به بود، گرفته لجم. شد جمع هام چشم توی اشک و رسید گوش به استخونم

 کن نوش ضربتی 《ضربتی زدی 》:دیالوگه اون قول به. خاصیت بی مغرور! بود هم کار طلب ازم
 پاش ساق به محکمی لگد و آوردم در دمپاییم توی از رو پام. راضی خود از ی خودشیفته رادمان آقا
 دستی دو و کرد ول رو دستم بلندی آخ با همراه. گرفت درد هم خودم پای اون، پای بر عالوه که زدم
 سرش. شد نمی پاک لبم از خنده و بود شده خنک دلم باشم، کرده تالفی که انگار. چسبید رو پاش
 :گفت وار تهدید و کرد بلند رو

 کردی؟ چیکار االن تو-

 :گفتم سرخوشی و داد با و آوردم بیرون چونم استخون تا رو زبونم

 !زدم و خر رادمان-

 شده خاکستری مهتاب نور زیر که نافذش های چشم با بود، گرفته رو پاش همچنان که طور همون
 :گفت و کرد نگاهم بود

 !نشنیدم بگو دیگه یبار -

 و زدم رو خره رادمان من که بشنوی تا بخر سمعک هات چشم برای و عینک هات گوش برا پس-
 !هست هنوز جاشم که ببینی

 دمپایی و بود باالیی سر مسیر گذاشتم، فرار به پا خفه جیغ یه با که برداشت خیز سمتم به جاش از
 پشت از دقیقا رو صداش. بود اون بلند قدم یه ی اندازه من قدم سه هر. دویدن برای مناسب هام
 :گفت می جدیت با که شنیدم سرم

 "!کردم غلط" بگو-

 :دادم جواب و نگیرتم دست با تا دادم خالی جا

 !کردی غلط-
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 !خوام می معذرت بگو باش زود ؛ پایین کنم می پرتت تپه همین از و باال برمت می بیارم گیرت کیانا-

 :گفتم و نرفتم رو از ولی بودم، شده خسته دویدن از هم و بودم گرفته خندم هم

 !خوام می معذرت بگو-

 میاری؟ در رو من ادای -

 زیرپای که بدوم سرپایینی سمت به و بزنم دور خواستم می ؛ زد می خالی تو قلبم و خشک گلوم
 دستش دو با بخورم زمین صورت با که بودم پرواز توی هوا و زمین بین دقیقا وقتی و زد بهم محکمی

 حس هم رو رادمان قلب زد، می هزار ضربان با که خودم قلب جز به حاال. گرفت بغل توی رو من
 بود، گرفته رو وجودم تمام تلخش عطر بوی.! زد نمی اصال و داد می انصراف گاهی که کردم می
 .بود سال هزار چند من تاب بی و مریض قلب برای اما نکشید طول ام ثانیه چند وضعیت اون

 کنی؟ می فرار زنی می کتک رو من حاال -رادمان

 توی پاهام ساق که جوری کرد، آویزونم پشتش از ته و سر و کرد بلندم خوردن آب سادگیه به
 وحشتناک احساس. بود آویزون پشتش از وحشتناکی طرز به کمر تا هام مو و سر از و بود دستش
 رو از که مگر رفت نمی رو از هرگز کیانا ولی! بودم افتاده کردن غلط به بود داده دست بهم سقوط
 وحشت از که کرد پرتم باال سمت به بار یه کنه تحمل رو وزنم تر راحت اینکه برای رادمان. ببرنش
 .کردم خفه کمرش توی رو جیغم و بستم رو هام چشم

 از رو من دست و کرد رها پام از رو دستش یه که کنم حلقه کمرش دور تا بردم رو هام دست
 :گفت زنون نفس و کرد باز کمرش

 !خوام می معذرت رادمان بگو-

 بشم متالشی زمین روی کله با و بخورم لیز دستش از که االنه کردم می احساس که حالت همون در
 :گفتم

 !خوام می معذرت کیانا بگو-

 ...نمیای مقر و خوبه جات هنوزم اینکه مثله خب خیله-
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 فتح تا ؛ شنوه نمی کسی بزنم هم جیغ اگر باشه راحت خیالش که بودیم شده دور اردوگاه از انقدر
 پایین و باال که بار هر. کرد رفتن راه به شروع وضعیت همون با که بود مونده صدمتری هموار نا تپه
 .گرده می بر تاخیر با و ره می تنم از روح که کردم می احساس شدم می

 !کن ولم لعنتی میارم، باال دارم-

 :گفت و کرد شل رو پاهام رادمان

 ...بخوای تو هرچی عزیزم باشه-

 :گفتم داد و جیغ با و کوبیدم کمرش به کردم، مشت رو هام دست

 !میرم می االن االغ آیی... نکن ولم نه -

 :کرد غرغر لب زیر و چسبید سفت رو پاهام و کرد پرتم تر باال به شونه با دوباره

 !بشی ادب باید-

 :گفتم و نیاوردم طاقت دیگه که رفت می راه همچنان

 ...توروخدا... میارم باال دارم رادمان آیی-

 !کردم غلط جونم رادمان بگو بزن داد چی؟ خدا ترو-

 بستم هم با رو دهنم و لب! شد می تر سخت کنم بیانش خواست می ازم که ای جمله رفته رفته هی
 دید وقتی بودیم، رسیده بلندی باالی به گفت شد می تقریبا. بردم فرو کمرش توی بیشتر رو سرم و
 :گفت و گل بیشتر آزاریش مردم میاد در صدام نه و کنم می خواهی عذر نه

 مرده؟ سوسکه خاله-

 :زدم جیغ بوده شده تموم تحملم که من

 ! کنه می رو تو قبر داره نخیر -

 !کنم نمی قهر باهات وقت هیچ دیگه کردم غلط جونم رادمان بگو گم، می خوش زبون با دیگه یبار-

 !بخوای معذرت من از باید تو! گم نمی-



 
 
 

 
 370 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 اکاربر نودهشتیفاطمه عیسی زاده ــــــ خانم وروجک سرکار  

 روی سرم از شالم. کرد چرخیدن به شروع خودش دور به و گرفت قدرت تمام با پام دوتا هر مچ
 می صورتم به که تپه باالی سرد هوای فشار. اومد در پرواز به هوا روی بلندم وموهای شد پرت زمین
 دهن اون خر کیانای  بود، شده سردم خیسم موهای خاطر به و کرد می تر خراب رو حالم خورد

 .خوردم گوه! چیه غلط.. که بگو نکرده پرت پرتگاه باالی از رو دومون هر تا و کن باز رو کوفتیت

 از رو زدنم حرف قدرت و دیده رو بودن کنده مکانیکی ماشین با که تپه سمت اون های گاه پرت
 :بگم تونستم بود، مونده تنم توی که جونی مونده ته با فقط. بودم داده دست

 .خشید...ببـ... بکشم نفس تونم نمی رادمان وایی-

 از تر بدجنس! وایستاد هم ناگهانی صورت به بود، کرده چرخیدن به شروع ناگهانی که طور همون
 :گفت قبل

 .پایین بذارمت تا کردم غلط جان رادمان بگو-

 :گفتم سریع و چسبیدم رو کمرش لرزونم های دست با

 ...کردم غلط رادمان-

 !جان رادمان -کرد تاکید

 گریه با رو حرفم همین برای کنم فرار شرایط اون از خواست می دلم فقط ؛ دیگه بود اومده در گریم
 :کردم تصیح

 !کردم غلط جون رادمان... خب خیله خب، خیله-

 که لرزید می پاهام و داشتم سرگیجه قدر به. گذاشتم زمین روی و کشید پایین به رو پاهام کم کم
 رو خوردنم زمین ی لحظه تا گذاشتم هم روی محکم رو هام چشم. کردم سقوط خودم پاهای با اینبار
 :گفت و کشیدتم آغوش به دوباره رادمان که نبینم

  شدی؟ ادب-

 بند رادمان ی سینه توی و خورد می سر هام اشک ناخوداگاه بودم کرده تحمل که زیادی فشار از
 از هام دست اما بده خیس سگ صدای تا بزنمش انقدر داشتم دوست بود، بد خیلی حالم. اومد می

 یه تازه ؛ ناتوانی همه این از بود پر دلم. بودم کرده اعتراف باختم به واقعا و لرزید می ترس شدت
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 این با مرد یه که بود وقت چند. هام عقده تمام کردن خالی برای بودم کرده پیدا ستبر ی سینه
 صاف و صدا بی نبود؟ سرم باالی مردی دیگه که بود وقت چند بود؟ نکرده بغلم نگرانی از میزان

 .کنم جزم رو جدایی عزم خودم من تا بود وایستاده

 با و کردم مشت رو بود کرده خشک جا سینش روی که دستم کف بود کرده باهام که کاری یاد به
 :گفتم و کوبیدم بازوش به توان تمام

 دارم؟ ارتفاع از ترس من دونی نمی تو! خر! بُز-

 پشت رو دستش کف که بشم جدا ازش خواستم همزمان و ببینم رو واکنشش تا کردم بلند رو سرم
 بی و کشید عمیقی نفس. داد فشار و کوبید سینش تخت به رو صورتم توان تمام با و گذاشت سرم
 :کرد باز دهن من ی فایده بی تقالهای به توجه

 .بزنم حرف تونم می تر راحت نبینم رو هات چشم انگار-

 :گفتم بیام بیرون چنگش از خواستم می شده هرطور که حالی در

 .وحشی آیی...! شد له دماغم آخ نزنی، زر سیاه سال صد خوام می-

 :گفت چسبوند می خودش به دوباره رخ نیم به رو صورتم که درحالی و کرد ریزی ی خنده

 . کردی دماغی رو مارکم لباس اه، اه-

 که زدم پاش ساق به لگد با همین برای نداشتم رو دادنشون تکون توانایی و بودن قفل که هام دست
 کامال صورت به و کرد می سیر ای دیگه دنیای توی داشت انگار. خندید اوخ و آخ جای به هم باز

 :گفت ناگهانی

  شدی؟ زمین پخش چجوری اول روز یادته کیانا -

 :کردم گله و شد باز نیشم ناخوداگاه

 !بودی وحشی و فرهنگ بی اولم همون از-

 پیش رفتم می داشتم عجله با بود، شده بحثم همیشگی مشکالت سر بابام با شد، یبارکی -رادمان
 و بودم کارهاش دنبال که بود وقت خیلی. کنم مهاجرت شبونه و بگیرم رو تحصیلیم مدارک تا عموم
 یا و تنش هیچ بدون بتونم تا بود کافی خانوادگی دعوای یه بود رسیده نتیجه به که زمان اون
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 در به در.. گم می رو عموم طهماسبی، کردن راضی برای بودم، عصبی. بکنم خانواده از ممانعتی
 ...پام جلوی انداخت گیر سرعت یه و نکرد نامردی خدام. گشتم می خوب ی بهونه یه دنبال

 :گفتم و زدم پهلوش به بود نگهداشته پایین که رو مشتم

 !رسمته اسمته، گیر سرعت-

 نکرده تموم رو هاش حرف تا که بودن کرده تنظیمش جوری انگار که سخنگو موتور یه بود شده
 محابا بی و نشست رفت جلو پرتگاه لب تا ؛ کرد رهام و آورد بهم محکم فشار یه. نشه خاموش
 بود معلوم که اینطور. بشنم کنارش و برم که کرد اشاره دست با. کرد آویزون جا اون از رو پاهاش
 یه با و چرخوندم حدقه توی رو هام چشم همین برای نشوندتم می کنارش نشستم، نمی کنارش
 .نشستم دلش ور و رفتم عمیق نفس

 :داد ادامه و شد خیره کامل ماه به رادمان

 خوردم بهت! بشه سبز روم پیش تو نگاه شب وسعت به گیر سرعت یه که بود تقدیر کار هم شاید -
 بخاطر دیگه ولی! رفتم عمومم پیش... چه بهر بعدم رفتن و بود چه بهر قبلم رفتن ولی رفتم، و

 کنسل رو سفرم تو بخاطر اینکه نه. بودم کرده تو با که بود دیگه دعوای یه بخاطر ؛ نبود مهاجرت
 ها این همه شاید. کردی بلند دست کی روی که بدم نشون بهت خواست می دلم فقط! نه کردما،

 دنبالت جا همه. نکنم تر تنها رو خودم ندونسته اینکه برای موندن، برای بود مزخرف ی بهونه یه
 گریه مگه! تخس که توام.. بیارم در رو گریت تا گشتم می فرصت ترین کوچک دنبال فقط بودم،
 ؛ شه می هست که اینی از تر خورد قلبم ببینم رو کردنت گریه دونستم نمی ها روز اون! کردی؟ می
 !خب؟ نکن گریه وقت هیچ دیگه! کیانا

 باز های چشم با و آوردم پایین رو لبش دو چسبوندمشون، هم روی تعجب حالت به رو هام لب
 :گفتم و زدم اشاره خودم به انگشت سر با ؛ کردم نگاه رادمان به شده

 ؟!منی با-

 ! بده گوش آدم ی بچه مثل دقیقه دو خب! عمتم با نه -رادمان

 :داد ادامه که کردم پرتش پایین سمت به پرتگاه از رو کوچکی سنگ توجه بی
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 دلم دیدمت نمی روز دو که شد کی از دونم نمی گشتم، می دنبالت که بود کینه سر از فقط اوال-
 دلیل هیچ ولی کردم، می اذیتت سوخت می دلم ؛ نکن درشت من برای رو هات چشم! شد می تنگ
 خواست می دلم زدی می حرف علی با وقتی بگم خوام نمی. کردم نمی پیدا دیدنت برای ای دیگه
 توجه بهم تو که زدم می تیپ دیروز از بهتر روز هر دارم، برش راهم سر از جوری یه کنم اجیر آدم
 !خر توی اال بودن من ی مرده کشته دانشگاه سرایدار زن تا ولی کنی،

 برای و بودم شده گم تره دروغ هم دروغ از دونستم می که مزخرفش و چرند های حرف عمق توی
 و بودم گذاشته کنارم که رو دستم. رسید گوشم به خر ی کلمه که بافتم می رویا لباس کوچیکم قلب
 دلخوری با زمان هم پاچیدم، سمتش به و کردم خاک از پر کردم، می چنگ چنگ هی رو ها خاک
 :گفتم

 !نچسبونا من به رو خودت لقب -

 خیره دوباره کردم سعی همین برای بده رو جوابم خواد نمی که دونستم می داد، تکون سری کالفه
 :گفت و آورد در سرش از رو کوچکی ی ریزه سنگ. بدم گوش هاش حرف به ماه به

 تو کنم ثابت خودم به خواستم می فقط نبودم عاشق نکنه، توجهی رادمان به که نبود کسی حاال تا-
 و شدی کافه وارد آشفته و نگران ی قیافه با که روزی. دورمی های دختر ی بقیه مثل درست هم

 ولی کنی، اعتراف رو من به عشقت اومدی و نیاوردی طاقت که کردم می فکر گرفتی، رو من سراغ
 تا هم ها روز نبود الزم دیگه شد؟ می چی! کیانا با روز هر.. داشتی همراه به رو تری قشنگ خبر
 می که این از بهتر چی اصال بچرخم، دنبالت دانشگاه توی نبود الزم کنم، فکر خانوادم به شب

 بیارم؟ در نفر یه سر رو زندگیم کل حرص تونستم

 همون باید ولی داری، روانی مریضی شاید کردم می فکر باش رو من! ببینا رو االغ نوچ، نوچ نوچ-
 !داری حتما که شدم می مطمئن هم موقع

. بودم ندیده حال به تا که بودی مونثی موجود ترین جالب برام تو نباشم، تنها خواستم می فقط من-
 هم من با بودن امتیاز از حتی تو ؛ کردی می چینی خبر بقیه مثل نه و کنی گریه که بودی لوس نه

! نداشتی من به وقت هیچ تو که توجه یکم با البته خواستم می رو همین من. کردی نمی استفاده
 اون با. گم می رو خانوادم... نداشتن توجه بهم داشتم دوستشون که کسایی ی بقیه که طور همون
 البرز زنگ و تنهام اتاقم توی گوشیت با که دیدم و اومدم خودم به شب یه! نده قورت رو من نگاهت
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 دقیقا رو بودش کی از... البرز ولی نبود عددی برام علی لرزوند، رو تنم خواست می من از رو تو که
 می و کردم می باز رو هام چشم زدم، می طرح هدف با و هدف بی که هربار دیگه ولی ؛ نمیاد یادم
 بودن، شده کشی حصار و درشت هم زیادی قضا از که کشیده سیاه چشم جفت یه جز چیزی دیدم
... غرورش ولی بزنه، کیانا به برگه جای به رو دلش حرف داشت دوست رادمان! نیست برگه توی
 ...االن و بودی هام خنده دلیل تنها کیانا

 هاش مو و صورت به دستی. بود سخت خیل براش بعدی ی کلمه گفتن انگار گرفت باال رو سرش
 :کرد کامل رو حرفش دار خش صدای و عمیق نفس یه با و کشید

 !شدی کشیدنم نفس دلیل تنها االن... االن و بودی هام خنده دلیل تنها کیانا-

 روی قلبم! بود رفته و گذاشته نزده حرف کامیون یه میون رو من. شد محو نظرم از و شد بلند
 درست کردنش باور! شد نمی باورم ؛ بود خورده ابد حبس سینه توی نفسم و زد می هزار ضربان
 خواب چی اومد می یادت نه شدی می بیدار وقتی که سحر دم خواب یه مثل بود، رویا یه مثل
 ی دوباره دیدن حسرت فقط بیرون، کنی تف دهنت از رو خواب شیرینی تونستی می نه و دیدی
 .کشید می زنجیر و قول به رو وجودت تمام که بود خواب اون

 تمام در نشم، خبر با ازش هم خودم تا بودم نیاورده زبونم به حتی رو حسم من که مدتی تمام در
 که مدتی تمام در نرسونه، مغزم به آیندی ناخوش خبر که بودم کرده زنجیر و قول رو قلبم که مدتی
 حتما! کشیده می درد هم اون بفهمم، خودم حتی که زدم نمی دم و کشیدم می درد نبودش از من

 و لرزید می هام دست. بود بخش زندگی من برای هم ها حرف اون شوخی ولی داشت، شوخی قصد
 نبود، خوبی ی نشونه گذاشتنم تنها و نبودنش همین. کردم می احساس تر شدید رو سرما رفتنش با

 نیاورده زبون به رو کلمه این که هرچند بود شرمسار من داشتن دوست از هم خودش حتما
 (.دارم دوستت)بود

 :زدم داد پرتگاه به رو و کردم بغل سرما و شدید لرز از رو خودم

 هم غیر و پایه بدون دختر یه داشتن دوست از بودم تو جای هم من! رفتی می هم باید برو، آره-
 . رادمان داری حق. کشیدم می خجالت خودم سطح

 :زدم جیغ

 ...داری حق -
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 بود، پوشونده رو هام انگشت روی که آستینم پشت با ریختن می پایین امان بی که رو هام اشک
 .کردم پاک

 خانواده ندارم، پول ندارم، ادب من آره برسه؟ جا این به تا کشیده چی کیانا که دونه می چه کسی-
 دوست! کرده تالش هم صدا و سر بی حضور همین برای خانوادم نه من؛ ولی ندارم، متشخص ی

 جلوی بیاد خاستگار وقتی که دونه می چه کسی آخه" شی نمی عاشق که سنگدلی تو" گن می هام
 چه کسی چی؟ یعنی نکنه نگاه هم رو سرش پشت و بره معتاده باباش اینکه فهمیدن با و خونش در
 بهت کرد، پرتت بیرون خونه از که خونه صاحب خاطر به زنی می حرف باهاش که پسری دونه می

 رو پسری هیچ اسم برادرم جز دارم عمر تا دادم قول خودم به چی؟ یعنی کنه تحقیرت کنه، توهین
 ...داره وجود عشقی که کردم انکار و نیارم زبون به

 :گفتم همزمان و زدم قلبم به محکم بار چندین مشتم با

 می خودم خدای برای امشب من ولی رفتی رادمان.! شه نمی آدم کیانا شم، نمی آدم خر منه ولی-
 مثل نباید چرا من! ندارم رو شدن تحقیر تحمل دیگه! نداره رو دیگه شکست یه طاقت قلبم که گم

 ازم رو زندگیم مردای دونه دونه خوای می کی تا خدایا چرا؟ بچشم؟ رو عشق طعم ها دختر ی بقیه
 بگیری؟

 :گفتم و کردم پاک رو هام اشک قبل از تر محکم

 ...بگیر رو جونم خدایا -

 :گرفت رو دهنم ای کشیده و سرد دست

 !کنه می خدا تقدیم خودش رو جونش رادمان بگیره، رو تو جون اگه -

 خجالت! شنیده؟ می رو هام حرف مدت تمام یعنی. کردم نگاه رو سرم پشت و برگشتم تعجب با
 زخمی دست تازه من که بگیره باال رو چونم تا آورد باال رو دستش که انداختم پایین رو سرم و کشدم

 نگران های چشم به توجه بی و گرفت باال رو سرم! رفت می داشت تنم از روح.. دیدم رو داغونش و
 :گفت و کرد پاک زخمی دست همون با رو هام اشک من

 ...بره می سیل رو رادمان سیاه زندگی شه، می ابری که سیاه آسمون این-

 :گفت عصبانیت با بار این که زدم چونه بغض از
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 !برمت می ته و سر تپه پایین تا بچکه قطرشم یه -

 نکشید چیزی و اومد لبمون به خنده قبل ی دقیقه چند آوری یاد با هردومون خراب حال میون در
 صورتم به نزدیک رو صورتش هوا بی رادمان. شد مبدل دلیل بی و بلند های قه قه به لبخندمون که

 عشق و خوشحالی ترس، ضعف، حس. نرم در تا گرفت محکم رو من و بست رو هاش چشم کرد،
 از اذان صدای که بود نمونده شدنمون یکی بین ای فاصله. بود گرفته بر در رو وجودم سر سرتا

 .شد بلند شد، می دیده هاش دسته گل هم جا همون از که جامع مسجد

 :گفتم و وایستادم جام سر سیخ من که بکنه رو کارش خواست می توجه بی رادمان

 !نیستم من که فهمه می و شه می بیدار زهرا االن وایی-

 باور سرعت با و داد تکون براش خداحافظ ی نشونه به رو دستم که بزنه حرف خواست می شوک با
 عجله ؛ رسوندم خوابگاه به رو خودم احتیاط با و زنان نفس نفس. دوییدم پایین سمت به نکردنی

 ...شد گوشم توی رادمان های حرف حجوم با مصادف سرم روی پتو کشیدن و خزیدم تخت توی ای

*** 

 داد می نشون رو هشت حوالی که ساعت دیدن با و پریدم خواب از وحشتناکی درد گلو حس با
 اینکه فکر و بود رفته فرو سکوت توی جا همه. کردم نگاه رو خالی خوابگاه و نشستم جام سر سیخ
 تا کشیدم بیرون متکا زیر از رو گوشیم بردم دست. انداخت تنم به رعشه گذاشتن جا رو من حتما
 اذان دم دیدم» :خوندم رو بود نوشته برام زهرا که پیامی اون از جلوتر که بگیرم زهرا ی شماره

 حرف سید با... خودم پیش بیای دنبالت فرستم می بزن زنگ شدی که بیدار کن استراحت برگشتی،
 «=(  اولت کار سر برگردی که کرده قبول زدم

 و کردم شرمساری احساس دونه می رو چیز همه زهرا اینکه حس و گذشته شب آوردن بیاد با اولش
 :گفتم و پریدم تخت روی خوشحالی از و کردم مشت رو گوشیم بعد

 .شد ردیف کارم! همینه -

 شده مهمی آدم چقدر بفرست، ماشین برام و شدم بیدار که فهموندم زهرا به کوتاهی تماس طی
 من کسالت باعث و بود سرد هوا گذشته شب قدر هرچه. بفرستن ماشین خواستن می برام بودم
 آویزون دماغ آب با و پوشیدم موجه لباس دست یه سرعت به. بود خشک و گرم هوا حاال بود، شده
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 مشغول سخت ها بچه و داشت جریان هنوز زندگی انگار خوابگاه از بیرون. رفتم بیرون خوابگاه از
 ...بودن غذایی مواد های کامیون کردن بارگیری

 زهرا که شدم ماشینی منتظر و رفتم اردوگاه ورودی تا بدم نشون کسی به رو خودم اینکه بدون
 توی موبایلم لرزش متوجه که بودم جاده زدن دید دار و درگیر. بود گفته تلفنی رو مشخصاتش

 :دادم جواب شماره دیدن بدون و آوردم درش شدم، شلوارم جیب

 بله؟-

-... 

 الو؟-

-... 

 بفرمایید؟ بله-

 ...بابا کیانا-

 :زدم داد افتاد، می کار از داشت که قلبی و باز دهن با

 ...بابا الو خودتی؟! سیاوش بابا-

 :گفت تردید با و کرد مکث یکم ؛ بود داده قرار الشعاع تحت رو صداش عجیبی حالی بی

 بابا؟ خوبی کیانا -

 بیرون؟ اومدی کمپ از خوبه؟ حالت چی تو! خوبم من آره...آره-

 ...ببینمت خوام می وقته، خیلی که اون-

 رو من دیدن قصد نبودم من که وقتی دقیقا افتاد، پایین هام شونه و دادم فاصله گوشم از رو گوشی
 همون از رو صداش اومدن؟ نمی در جور ما ی خانواده پازل های تیکه وقت هیچ چرا. بود کرده
 :زد می صدا رو اسمم که شنیدم ام فاصه

 !ببینی رو من و بیای تا نیستم کرج ولی ؛ خطم پشت آره بابا؟ جانم-

 :گفت و افتاد صداش توی مشهودی ترس کرج اسم آوردن با
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 کیانا. کشیدم کیمیا زبون زیر از داد نمی پس نم کیارش یعنی اردو رفتی دونم می! نه کرج... نه-
 !داده طالق درخواست و کرده استفاده تو نبود از نیلو ریخته، هم به چیز همه

 :زدم داد

 ...چرا! طالق؟ چی؟-

 یه حاال و بود لقبم که معتاد بچه هه ؛ نداده من رفتن به رضایت الکی مامان که دونستم می خودمم
 ."طالق ی بچه" شد، می اضافه افتخاراتم به داشت دیگه افتخار

 گرفتم قرض رو گوشیش دستیم بغل از. جان بابا راهم توی ؛ تو پیش میام دارم اتوبوس با من-
 !میشه تموم داره شارژش

 می باال رو دماغم که حالی در و کردم پاک دست پشت با رو بود اومده در ناخوداگاه که اشکم
 :گفتم کشیدم

 .زنم می زنگ من االن باشه... با-

 زدن دید بدون. کرد ترمز پام جلوی بود، اومده دنبالم که ماشینی گوشیم کردن قطع با همزمان
 جواب بابا بالفاصله که گرفتم نو از رو ناشناس ی شماره. شدم سوار و کردم باز رو عقب در راننده
 :داد

 بله؟-

 بابا کنید؟ می درست دردسر همش که اید بچه شماها مگه اینجا؟ میای داری چرا االن... االن-
 !بمیرم خواد می دلم دستتونه از کنید ولم! عه دیگه کردید خستم

 می داره زندگیم کیانا ببینمت، ذاشت نمی رقمه هیچ کیارش کردم فرار دوباره و کمپ بردنم وقتی از-
 ...بیوفتم پات به بیام خوام می داره می نگه دست نیلو بگی تو شده، تنگ برات دلم ؛ پره

 که آبی های چشم دیدن با که انداختم ماشین ی آینه توی رو هام چشم و زدم سرم به رو دستم
 که بود دستش بقل سرباز و رادمان داشتم کم که چیزی تنها! بست یخ تنم بودن شده زوم من روی
 ماخذه رو رادمان بعد و بدم رو بابام جواب اول دادم ترجیح. دادن می گوش هام حرف به دقت با

 .کنم
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 و بوده کاسه یه تو دستشون همشون کیمیا مامان، کیارش،! شم می دیونه دارم وای،_  وای! وای-
 . گفتن می دروغ من به داشتن

 :بود شده بلندم صدای و دار کش های نفس باعث بود، شده وارد بهم که عصبی فشار

 االن من بابا... من.. من ؛ گفتن دروغ بهم همشون! ام بچه من انگار که کنن می رفتار جوری یه-
  کنم؟ چیکار

 .بده بهم دقیق آدرس یه! نیست شکایت و گله وقت االن کیانا-

 و دادم فشار هم روی رو هام چشم تنم توی جون مونده ته با و نداشتم رو اضافی حرف طاقت
 :گفتم

 ...کنم می پیامک رو آدرس-

 :گفتم سرعت به من که بزنه حرف خواست که دیدم آینه توی از رو رادمان

 !کنم می خواهش نگو هیچی -

 برای و کنم تایپ من تا بگه برام رو سالمت چادر دقیق آدرس تا خواستم رادمان دست کنار سرباز از
 که وقتی تا. زدم چونه بغض از هم باز و کشیدم عمیقی نفس. سر درد پشت دردسر ؛ بفرستم بابام

 . پرسید نمی چیزی که بودم رادمان ممنون و نزدم حرفی دیگه برسیم

 بود شده گیرم گریبان گذشته شب که مریضی از نه و داشتم کردن کار حس نه بودم رسیده وقتی از
 می قایم خنده از ماسک یه پشت رو بدم حال پرسید، می رو حالم زهرا که هربار. زدن حرف نای

 :گفتم می و کردم

 .خوردم سرما کنم، سیر رو خودم نکردم پیدا هیچی دیشب -

 اینکه و بابا دیدن استرس از من و چرخیدن می خودشون دور به وار سرگیجه ساعت های عقربه
 با رادمان. بخورم نهار نتونستم حتی بشم رو به رو ای فاجعه چه با خوام می دقیقا دونستم نمی

 بازش سرم از هربار که داشتم خرابی حال انقدر من و بود شده دیدنم خواستار بار چندین نگرانی
 پنهون همه از رو این و داشتم شدید تب بود، نشده خبری هیچ و شد می تاریک داشت هوا. کردم
 .کردم می
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. کرد جلب رو توجهم چادر بیرون از همهمهه صدای که شدن می گرم داشتن بدنم تب از هام چشم
 بهتر تا بود کرده درست برام زهرا که جایی از سختی به.. بود اومده مرگم! بود خودش حتما

 .زدم بیرون چادر از و کردم جدا رو خودم کنم استراحت

 کنار و رفتم جلو بودن، وایستاده خیابون دست اون برق چراغ تیر کنار چیزی یه دور عده یه
 .زدمشون

 صدام انگار ولی زدم، لب هی و اومد بند نفسم بود، نشسته تیر کنار که سیاهی پا سرتا فرد دیدن از
 :گفتم و اومدم خودم به آن یه. بود شده خشک گلو توی

 ...با ا...بـ ـ

 :زدم جیغ رفتم، تر جلو. گرفتن می فیلم و بودن آورده در رو گوشیاشون همه

 اومدی؟ بالخره ـ

 :دادم ادامه جیغ با و برگردوندم بقیه سمت به رو روم

 داره؟ گرفتن فیلم هم مردم بدبختی دیدن کنید، جمعش -

 عمر یه که مرد این به. بودن افتاده کار به هم با هام حس ی همه نشستم، زمین روی کنارش
 که آدم این به گفتم؟ می باید چی بود، نشده نصیبم هم بودنش از سهمی حتی و بودم دنبالش

 انگشت! بگم؟ که داشتم چیزی اصال گفتم؟ می باید چی شد می چشمم توی خار نبودنش اما بود،
 حال از داره دوست که رو هرچیزی زبونم گذاشتم و کردم دراز کردش عرق پیشونی سمت به رو هام
 :کنه بیان زمانم اون

 ...من بابای_

 کرد؟ می چیکار جون نیمه وضع این با اینجا بودم، دنبالش ها آسمون تو

 !فرستاده احضاریه نیلو... جان  بابا ببینمت، ذاشت... نمی کیا... کیارش -بابا

 نحیفش تن و زدم زانو زمین روی. فشاره توی چقدر بفهمم تا بود کافی برام ناقص ی جمله یه همین
 نبود عادی آدم! رفت حال از زیاد تنش پایین دمای و روحی فشار شدت از بالفاصله که گرم بغل رو
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 ی قیافه یه با رو رادمان که بخوام کمک برگشتم... مواد مریض بود، مریض اون کرده، غش بگم که
 :زدم داد بهش رو و دیدم سرم باالی شده جمع

 ! بکن کاری یه -

 .شنید نمی رو صدام انگار ولی

 کنم، صدا رو سالمت چادر داخل های دکتر و برم خودم تا شدم بلند جمع میون از عصبانیت با
 .کرد وارد ُشک بهم بلند بوق یه صدای که بدوم پایگاه طرف به خیابون از اومدم معمول طبق

****** 

 ***رادمان***

 تا. بکنم چیکار باید دقیقا دونستم نمی و بودم کرده گم رو پام و دست من ولی کرد، نگاهم عجز با
 دو خیابون سمت به و شد بلند من از جلوتر برم، ها چادر سمت به که بردارم قدم از قدم اومدم
 سرعت با ماشینی دیگه طرف از که بود رسیده خیابون وسط به ؛ دوید ها چادر روی به رو ی طرفه

 صندلی سمت به رو سرش که بود رانندش نقشی ریز دخترک. انداخت نقش جاده توی آور سرسام
 سرش زمانی. داشت رو خیابون از عبور قصد عجله با که ندید رو من کیانای و بود برگردونده عقب
 تونست که کاری تنها و داشت قرار کیانا قدمی چند در درست بود، شده دیر خیلی که برگردوند رو

 هم ثانیه به ؛ بذاره بوق روی رفت، می ترمز سمت به که پاش با همزمان رو دستش که بود این بکنه
 .شد پخش اطراف فضای توی من داد با همراه کیانا جیغ که نکشید

 آسفالت روی جونش بی جسم آخر در و شد پرت عقب به رو متری چند و معلق هوا توی کیانا
 شدت از که کوبید می خودش ی کله سرو به انقدر قلبم بود، شده کشیده تنم از جون! شد کشیده

 به و بزنم نهیب پاهام به تونستم تازه من که دویدن کیانا سمت به همه. شد خشک گلوم استرسش
 خودم و زدم کنار سختی به رو جمعیت. بدوم بود افتاده زمین روی جون نیمه حاال که زندگیم سمت

 نیمه های چشم انداختم زمین روی سرش باالی رو تنم که همین. رسوندم سرش باالی به درست رو
 باال نفسم آن یک. رسید هام زانو به بود افتاده راه سرش از که خونی جریان و افتادن هم روی بازش
 و بردم باال رو دستم. گرفتن هم رو من جون کیانا های چشم شدن بسته با همراه که انگار نیومد،
 ی صحنه دیدم وقتی ولی.. بشم بلند کذایی خواب اون از زودتر تا زدم چنگ رو گلوم و قلب حوالی
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 و داد دست بهم جنون احساس! باشه ته سرو بی خواب یه که اونیه از تر واضح هام چشم جلوی
 :افتادم کردن غلط به سرش باالی

 ! لعنتی شو بلند ؛ نیست خوبی شوخی اصال رادمان جون به کیانا... شو بلند بمیره رادمان! کیانا ـ

 عزرائیل کیانا باز نیمه  های چشم بودم، آورد در رو همه اشک که زدم می ه ق سرش باالی جوری
 وقفه بی که هایی اشک با. گردوندن می بر و بردن می تنم از روح لحظه به لحظه و بودن شده جونم
 می قسمش و بودم دوخته کیانا زخمی و کبود صورت به چشم افتادن می کیانا جون بی تن روی
 .کنه باز رو هاش چشم زودتر که دادم

 .شد منتقل شهر اون دور هرچند بیمارستان به کیانا و کردن جدا کیانا از رو من زور به

 یه خوشبختی ازرائیل که ماشینی سمت به رو سرم. نداشتم شدن بلند نای که بودم زده زجه انقدر
 هم تکون حتی ولی بشه، پیاده ماشین از خواست می دخترک از سید چرخوندم؛ بود، شده شبم
 نحیف تن پلیس ماشین آژیر صدای با که دیدم خودم ی نشسته خون به های چشم با! خورد نمی
 از رو شوکه دختر و رسیده پلیس تازه که بود ضعیف منطقه اون امکانات انقدر. افتاد لرزه به دختر
 .کشید بیرون ماشین

 داد دوید سمتش به وار جنون و شدم بلند جا از دیدم پلیس های دست بین رو دختر ی ریزه تن تا 
 :زدم

 سرش فقط نیست چیزی میاره، در بازی مسخره داره همیشه مثل: بگن بزنن زنگ کن دعا کن، دعا -
 !شکسته عادی روال طبق

 می فقط هام حرف با انگار ؛ جدیه کامال چیز همه کنم باور خواستم نمی انگار کردن، می مهارم بزور
 .!کنم تهدید رو چیز همه بی دختر اینکه نه بدم، دلداری خودم به خواستم

 نداشت، هم رو زدن حرف توانایی حتی و کرد اعالم ماهک رو خودش اسم لرزون صدای با که دختر
 بردم حجوم سمتش به باری چند! بود زده رقم من برای رو عظیم تراژدی این خوردن آب سادگی به
 از بعد ای دقیقه. کردن واگذار پلیس به رو چیز همه و گرفتن رو هام دست دیگه تن چند و سید که

 از کیانا خون هنوز که انگار نه انگار. شد کار بی مردم تجمع از خالی خیابون که نکشید، ماهک بردن
 سرتا توی رو مفرت درد و شد می رگ به رگ قلبم همسایگی در جایی. بود نشده خشک زمین روی
 می خفه رو ماهک خودم های دست با مطمئنن گرفتن نمی رو جلوم اگه. کرد می پخش بدنم سر
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 این بودم شده دقیقش دیدن به قادر که چیزی تنها. برم کجا و کنم چیکار باید دونستم نمی. کردم
 تصادف باعث که پدری ؛ بودن برده دخترش با همراه دیگری آمبوالنس با هم رو کیانا پدر که بود

 پام هم و دست هم که کوبیدمش پام بغل به عصبی انقدر و کردم جمع رو مشتم. بود شده دخترش
 .شد حس بی

 می چاره راه دنبال به و دویدم می اطراف به هدف بی که بودم ای کنده سر مرغ همانند درست
 خون باالی پا جفت زده شوک. رفت می تباهی به رو چیز همه دیگه دقایقی تا اینکه از قافل گشتم،
 یاد به رو گذشتش شب ی قیافه و وایستادم بود، کرده رنگین رو شده جوییده آسفالت که کیانا
 کرده قطع رو حیاتیش های شریان که آدمی مثل. نداشت ای فایده ایستادن رفتم، می باید. آوردم
 می راه هدفم وصول دنبال به فکر بدون وار دیوانه که داد می فرمانی مغزم چندی از هر باشن
 .زدم می داد و افتادم

 نداشتم زنجیری های دیونه با فرقی ترین کوچک گفت شد می شاید شدم سالمت پایگاه وارد وقتی
 چشم تا ؛ خواستم رو ماشین یه کلید گشت، می کیانا ی خونه شماره دنبال در به در که سید از

 بیمارستان به رو من تا خواست رانندش از و کنه مخالفتی هیچ نتوست افتاد، من به سید نگران های
 مخالفت کارش ی ادامه از جا همون قلبم تا کنه مخالفت خواستم با ترسید می! درسته. برسونه

 می زق زق و بود گرفته هم گردنم های رگ از چندتا حتی و بود شده خم پشتم دردش از چون. کنه
 !بودم کرده رد رو سکته هم شاید و بودم سکته به مشکوک شاید دونست؟ می چه کسی. کرد

 توی کیانا های خنده صدای کرد، می پخش تکرار مغزم توی کیانا با خاطراتم ی لحظه به لحظه
 . نداخت می شماره به رو نفسم و پیچید می گوشم

 !برم دارم دوست خیلی من.. هست که اردو این! رادمان ـ کیانا

 :زدم فریاد وار دیونه که بود جمله این آوری یاد با

 !خدا ـ

 و کرد بودم گرفته جا توش من که عقب صندلی به رو بود، سوخته آشفتم حال به دلش که راننده
 :گفت

 مرگش 》:کرد دعا  بودیم، رفته طالئیه شما خانم کیانا همین با که دیروز نیست، چیزی داداش ـ
 .طالییه تو هم اون! زنه نمی کسی ی سینه به رد دست که ابوالفضل حضرت 《نباشه، بیهوده
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 :زدم فریاد بودن، ریخته قلبم روی داغ مذاب که انگار

 همه بی توی حاال که بشه چیزیش الکی تصادف یه با قراره من کیانای گفته کی! آشغال شو خفه ـ
 !؟.زنی می حرف مُردنش مورد در چیز

 دوخت چشم صدام بی های زجه به پشیمون های چشم با و گرفت دندون به لب شرمندگی با راننده
 فقط کرد می تحمل که فشاری از تا زدم می چنگ رو قلبم و پیچیدم می خودم به زخمی مار مثل ؛
 دست با خودم خوام می من 》:دونستند می دانشگاه کل که نبود این مگه. بشه تر کم اپسیلون یه

 چشم و پریشون موهای این پس بود؟ چی بریده نفس این پس 《کنم؟ خفه رو کیانا خودم های
 تهدید رو کیانا بلند بلند گاهی و زدم می حرف خودم با مدام استرس از بود؟ چی خون ی کاسه های

 هایی حرف یاد و کردم می نرم پنجه و دست زد می چرخ سرم توی لحظه به لحظه که صداش با و
 عاشقانه عمر اما بودم، کرده اعتراف من. کرد می کباب رو جگرم بودم زده بهش بار آخرین که

 آخ...هنوز بودم، نکرده نگاه رو ریزم خاله سیر دل یه هنوز من! بود کوتاه چقدر هامون

 پایین به رو خودم واینستاده وایستاده ماشین.. داد رو بیمارستان به رسیدنم رخصت جاده بالخره
 منشی. دویدم اطالعات بخش تا کنه، فرار عمل تخت روی از خواست می کیانا که انگار. کردم پرت
 .کوبیدم تلفن روی و زدم چنگ دستش از رو گوشی که کرد می صحبت تلفن با عشوه و ناز با

 چته؟ اقا ـ منشی

 ...تصاد یه االن ـ

 :گفت فوری دید، می جذاب فوقالده ی قیافه یه داشت تازه انگار که منشی

 ... نیست خوب حالت که این مثل عزیزم باشه، رفته کما توی کنم فکر عمله، اتاق توی ـ

 می سرم توی وار اکو که بود واژه یک صدای بلکه کرد، می تیلیت رو مخم که نبود منشی صدای این
 :دوباره و دوباره پیچید،

 ...کما-

 توی رو سردم دست منشی که بودم شده متوجه تازه ؛ اومدم خودم به دستم شدن گرم حس با
 :زدم فریاد و کشید بیرون منشی دختر دست زیر از رو دستم عصبانیت با.. گرفته دست

 ! نزدیا زدی، دست من به دیگه یبار ـ
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 قرار توجهم و لطف مورد حتما بود عادی حالت در اگه. برد پشت به رو خودش دست دلخور منشی
 .شد می روزم چند مهمون و گرفت می

 

 مهر ی تشنه که کودکی مثل من و گذشت می عمل اتاق در پشت فرسایی طاقت های ساعت
 هر و بودم نشسته سالن کف های سرامیک روی.. شدم می تر تاب بی لحظه هر بود، مادرش
 .لرزوند می رو تنم ها سرامیک سردی ازچندی

 می که دلی ته از های آه آوردم، می درد به رو ای بیننده هر دل که داشتم ای آشفته حال انقدر
 هم از ها عقربه انقدر. کرد می هم تر سنگین رو دلم بار بلکه کرد، نمی کم دردم از تنها نه کشیدم
 و لیزخوردم دوباره که شدم بلند زمین روی از چنان آن ؛ شد باز عمل اتاق در بالخره تا گرفتن پیشی

 سمت به رو راهش داد، می ربط کیانا به رو حال این و بود دیده رو حالم که دکتر. افتادم زمین به
 .کرد کج من

 ؛ انداختم دکتر به رو بود سوال هزاران ناقل که هام چشم فقط نداشتم، هم زدن حرف توان دیگه
 :گفت میلی بی با و داد تکون سری تاسف روی از دکتر

 بدی ی ضربه سرش ولی کردیم، رو تالشمون ی همه ما! بری می بین از رو خودت داری! پسرم ـ
 به جا این از. کماست توی االن و نیاورد طاقت که بگم باید و گرفتیم رو ریزی خون جلوی ؛ دیده

 منتقل باید تر زود هرچه و نداره زیادی امکانت بیمارستان این خداست، دست دیگه هم بعدش
 !بشه

 رو مردونش ناجوان های حرف. داد نمی اهمیتی اما شه، می تر شل و شل تنم من که دید می دکتر
 داشت؟ رو مصیبت چقدر تحمل توانایی جسمم و روح مگه. کوبید می زخمیم روح روی باری رگ

 باالی سختی به و وایستادم دیوار کمک به دیگه بار گرفتم، ای تازه جون سالن به کیانا تخت ورود با
 . بودم شده پیر روزه یک انگار رفتم، حرکتش حال در تخت

 نبود، مهم بودنم مرد امروز آره. زدم چونه بغض از دیدم رو کیانا پیچی باند سر و کبود صورت تا
 این به هم دیگران که کردم نمی شرم هیچ و بودم کرده اعتراف کیانا نبود در ناتوانیم به این از پیش
 .ببرن پی حس
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 نگهت تخت روی ساعت پنج آوردی طاقت چطوری شدی، نمی بند جا یه دقیقه یه که تو! کیانا ـ
! کیانا! بسته؟ کردم غلط بگم... بخوام معذرت ازت بستی، الکی رو هات چشم میدونم که من دارن؟
 انرژی ازت قدر چه هات کردن شیطونی مگه شدی؟ خسته انقدر.. رفتی سنگین خواب توی گن می

 !.. کیانا گرفته؟

 که انگار. افتادم زمین روی جا همون بردن که رو تختش نداشت، رو وزنم تحمل توان پاهام دیگه
 ..رسوند تهران به تر زود رو خودش و بود تر عجول کیانا همیشه مثل

 نبسته چمدون نیلو  که رسید خبر بهم و کردن منتقلش تهران به هواپیما با امکانات کمبود بخاطر
 کیانا پدر. بودن افتاده راه تهران سمت به ها بچه با برتن رخت بار این و بود کرده باز دوباره رو اش
 های مراقبت تحت و بودن برده کیانا همراه هم نبود تقصیر بی کم ماجرا این توی گفت شد می که

 اگه: گفتن می ها دکتر. بود نذاشته براش ای ریه و کرده نفوذ هاش استخون عمق تا مواد. بود ویژه
 .مرد خواهد مطمئنن بده ادامه کشیدن به

 سرش روی رو بیمارستان ساختمون نرسیده رسیده ماموریت از کیارش! کیانا بود ساخته عیدی چه
 .بود گذاشته

 !االن همین ببینمش، خوام می ـمن

 دست و کردم پنهان جدیم نقاب پشت رو خودم خراب حال هزارم بار برای که بودم من این باز و
 .کشیدم ساختمون بیرون سمت به و گرفتم رو کیارش های

 

 : بزرگ تفاوت یک با شد، تموم هاش رحمی بی تمام با عید

 ..!  کنه بدر بازی مسخره با را سیزده که نبود کیانایی دیگه

 ... بزنه گره درخت چمن جای تا نبود کسی دیگه

 ...بندازه بخنده رو بقیه مزخرفش های آرزو با نبود کسی دیگه

 ! نبود هم ها چیز خیلی دیگه نبود، که کیانا

 !نبود چیز هیچ اصال
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 ****** 

 بدو کرد؟ می هم فرقی مگه اصال ؛ بودم رسیده دیر همیشه مثل و بود عید از بعد دانشگاه روز اولین
 . بودم کرده باز رو خاطراتم دفتر الی انگار کردم باز که رو درش رفتم، خونه کتاب سمت به بدو

 !بودم برداشته منگنه اول من رادمان ـ

 !کنم می خفش خودم خونه کتاب تو بیاد دیگه یبار بگو ماهی گوش دختره اون به ـ

 چطوره؟ هوم؟ بخور رو من واس توام خورم، می رو تو غذای من گما می ـ

 !دیگه خریدی می دیگه یکی آوردی؟ نوشابه شیشه توی ریختی رو موندتون شب از دلستر چرا حاال ـ

 سرم و نشستم میز پشت همیشه مثل و رفتم.. بشه کم سرم توی صدا وضوح از تا دادم تکون سرمو
 رو دستم انقدر پریدم، خلسه از میز به چیزی شدن کوبیده احساس با یهو. گذاشتم میز روی رو

 به رو کیفش وحشیانه طور این که بود کیانا فقط. بود تار دیدم که بودم داده فشار هام چشم روی
 :گفت می لبخند یه با هم تهش و کوبید می میز

 .رفتم کش رو کیفش بود خواب کیمیا نیست، خودم مال ـ

 :گفتم بهت با بود جلوم دختر یه تار قامت و قد کردم، بلند سرم تا

 ... ـکیانا

 بخوابی؟ که میدن پول بهت جا این کیه؟ کیانا محترم آقای-

 :گفتم و کشیدم هم توی رو هام اخم

 ؟... امرتون دارید، نگه رو خودتون احترام ـ

 !خواستم می رو مجنون و لیلی سنگیه چاپ کتاب ـ

** 

 .داشتم برش من اول کن ولش رادمان ـ

 !کردی کار چی ببین هیع ـ

 .بود تو تقصیر همش
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 کنیم؟ کار چی پاره کتاب این با حاال

** 

 :رسید گوشم به گستاخ دختر صدای بالفاصله و خورد تکون صورتم جلوی دست یه

 زنی؟ می چُرت نرسیده بهت جنس آقا چته ـ

 روحتم که کیانا روحت تو! کرد نمی ولم خاطراتش کردم، نمی فکر بهش هم من که مدت اون توی
 اصالح که بود کی از کردم، تعجب هام ریش لمس با که کشیدم صورتم به دست یه. کنه نمی ولم

 کشیدم؟ می بیرون رو پوستم جیگر تیغ با روز هر که این نه مگه بودم؟ نکرده

 شدی؟ هم الل هیچ، هستی کور نکنه آقا-

 نگاه با و انداختم باال رو ابروم لنگه یه شدن، می سوارت دادی می رو شرایط هر در ها دختر این به
 کرد، می نگاه رو زمین داشت موقع ازون که چشمم به هاش چشم تا. دوختم چشم بهش نافذم
 . گرفت گاز رو لبش افتاد

 !بکن داری دوست هرکاری برو حاال! نمیدم بهت ولی داریم، رو کتاب این چیه؟ دونید می ـ

 با و کردم مقایسش کیانا با خود به خود رفت، و داد تکون برام سر یه باشه خورده بر بهش که انگار
 لبخند یه بگیره، ازم رو کتاب تا کرد می کشتی بادبون رو خشتکم بود دختر این جای اگه که این فکر
 .کشیدم دست بهشون دوباره و بود اومده خوشم هام ریش لمس از. اومد لبم روی

 گذشت سال یه مثل که هام روز تک تک بخاطر کن، باز رو هات چشم فقط تو روحت، تو سگ ـ
 .کنم می تالفی

 عکس. پولم کیف سمت رفت وار اتوماتیک بود، گرفته یاد رو راهش دستم که مدت اون تمام مثل
 فقط و بود شده تموم عکسش کشیدن کار ؛ کشیدم صورتش روی رو انگشتم و کشیدم بیرون رو

 رنگ سمت به دستم حتی بودن، بسته هاش چشم وقتی تا. بود کم نقاشیم توی هاش چشم جای
 .کشیدنشون به برسه چه رفت نمی هاش چشم

****** 
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 جایی تنها جا اون گذشت که روز چند ولی شدم، می اذیت خیلی خونه کتاب تو اول روز سه دو
 بیاد که بود کسی کمتر دیگه و بود برگشته عادی روال به زندگی. رسیدم می آرامش به که بود شده
 ولی بود، تنگ براش دلم. دیدمش می رفتم می دفعه یه ای هفته بکنه، ازش یادی و خونه کتاب
 .شد می خراب بیشتر حالم دیدمش می تخت روی آروم و ساکت اونقدر وقتی

 کیمیا لب به ای خنده نه مدت اون تو بودن، سفیدی به رو سرعتی چه با هاش مو که بگم کیارش از
 روند و بود اعتیاد ترک کمپ توی که هم سیاوش. جون نیلو تن به روشنی رنگ لباس نه و دیدم

 مواجه گرمی استقبال با اما اومدن، کیانا دیدن به بار چندین حاجی و سید. تحسین قابل بهبودیش
 .نشدن

 سایت توی رو هام نمره که روزی افتادم، استثنا بال رو همشون و دادم رو ترم آخر های امتحان
 خاموش برای و شدم پشیمون سگ مثل نکشیده ثانیه یه به که گرفتم فندک عکسش زیر دیدم؛
 یه تا شد باعث هام انگشت با آتیش کردن خاموش از ناشی سوختگی کردم، تالش دستم با کردنش
 !باشه باند تو دستم هفته

 بگویم؟ برایت خودم از}

 خیابان از خانه، از

 شب؟ ما، پای صدای شهر،

 !من عشق بگویم برایت کجا از

 }دارد؟ گفتن نیستی، تو که جایی

****** 

 گر روایت من هم شاید. نداشت کردن تعریف برای چیزی هیچ که ماهی شش بود، گذشته ماه شش
 .کنم سرایی داستان کیانا بدون های روزمرگی از تا نبودم خوبی

*** 

 نرفتن علت خواست می و بود صدف حتما خورد، زنگ گوشیم که بودم نشسته سلف صندلی روی
 برای دیگه کیانای یه بودم این دنبال مدت این توی! بشه جویا رو عتیقش دوست نگار با قرار سر

 .شدم می تر کالفه گشتم می بیشتر چی هر ولی کنم، پیدا خودم
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 شب به هاشون با رو روزم که بودن خوب این واسه فقط خورد، می بهم بود دختر هرچی از حالم
 که داشتیم هم این از بدتر مگه دیگه. نکنم درک رو بود اومده سرم به که بالهایی از چیزی و برسونم

 قطع مکرر های دم باز و دم این و کشه می نفس هنوز چرا ندونه کنه؟ فراموش رو کردن زندگی آدم
 باشه تونست می چی هنگام بی عشق یه از تر اسفناک نکنه؟ اصراف اکسیژن خودی بی تا شه نمی
 !؟.کرد می ابری رو گلوم هوای مدام و بود چسبیده رو من خر که

 ...یخ بیرون از و شوم می داغ درون از شود، اجباری که ات دوری"

 تواند نمی هم زمستان ترین یخبندان حتی و لیوان ترین منجمد دیوار، سردی که است وقت آن
 .کند خنک را ام نشته دل بر داغ التهاب

 ...ابری تصور به گلویم هوای و شود می هایم اشک سد برای تلنگری ام تنهایی که است وقت آن

 تر نزدیک لطفا تنهایی، در شدن غرق خطر: اند زده تابلو نبودت در برپاست، خاطرات طوفان اینجا
 .نشوید

  نشوی لرزم و تب این بخش آرام اگر که برگرد

 ...خورم می ترک

 غرورم قلبم، خودم،

 "...ریزم می فرو شکنم، می تو بی

 شده کنترل اما هم، سرم پشت بار سه مشت با پروندتم، خیال و فکر از گوشی زنگ ی دوباره صدای
 .شدم خیره صفحش به و کشیدم بیرون جیبم از رو گوشی و زدم میز به

 "سودا دُکی"

 نمی طاقت دلم بده، گذارش بهم رو کیانا نفس به نفس تا بودم گذاشته دختر این جیب تو پولی یه
 نفس خواست دلش که جور هر تا بذارم خودش حال به تونستم نمی ولی برم، پیشش که آورد
 !بکشه

 :گفتم بالفاصله و بردم گوشم دم اکراه با رو گوشی

 ما؟ خانوم از خبر چه خانم، دُکی به ـ
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 زد می حرف لکنت با داشت که بودم کرده بیداد و داد سرش انقدر زد، می حرف عشوه با وقتی اوایل
. 

 .راستش... راسـ... سالم... سـ ـ

 میز روی انگشت چهار با آورد، می باال هم رو من جون و بزنه حرف تا اومد می باال جونش هوف
 : گفتم و زدم ضرب

 !ندارم بالم دست تو کفتر تخم بزن حرف د! صلوات نری دنیا از الل ـ

 :کرد دادن توضیح به شروع رگباری بعد و اومد عمیقش نفس صدای

 جدا ازش رو ها دستگاه دیگه روز چند بره پیش جوری همین اگه اومده، پایین هوشیاریش صد در ـ
 !کنن می

 : زدم داد بکشن؟ زنده آدم یه از رو دستگاه تونستن می چطور

 دست اگه ولی خرم، می بخرم، باهم رو بیمارستان و دستگاه اون من شده ؛ تو با کردن غلط ها اون-
 !کنم می خراب سرتون توی رو بیمارستان بزنید کیانا های دستگاه به

 :زدم هوار دوباره پتش تته به توجه بی

 .بخنده همه ریش به سیر دل یه خودش و بگیره بازی به رو همه عادتشه توله اون ـ

 بیرون موبایلم ی روده و دل از که چیزی با کردم پرت دیوار توی رو گوشی نکرده، قطع رو تماس
 .شد چهارتا هام چشم افتاد

 از اختیار کیاناست کار که این فکر با! بود کوچیک میکروفون مثل چیزی یه رفتم، جلو و پاشدم
 :زدم داد و رفت دستم

 کنی؟ نمی جمع زندگیم از چرا رو پالست و جول این پس میری، داری لعنتی ـ

 خودم برای خواسته نا صورت به این از بیشتر خواست نمی دلم کردن، می نگاه بهم ترحم با همه
 گوشی و کردم باز رو داشبرد در شدم؛ ماشین سوار و رفتم پارکینگ تا و خارج سلف از بخرم، ترحم
 ساقی به آوردم، بیرون رو کردم می استفاده ازش کرد می خالی شارژ یکی اون هروقت که دومم
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 با جور همون تحویلش، از بعد. کنه دورم درداش و دنیا از که بیاره زهرماری یه برام تا زدم زنگ
 .کردم رانندگی هدف بی و شد کم هوشیاریم که کشیدم سر انقدر شیشه

 ماشین روی افتادن خط دردهام ته که بود زمانی یه بخیر یادش کردم، خفیف تصادف دفعه سه دو
 بودم، کرده نشون که دافی پارتی توی شب که بود این ناراحتیم بیشترین زمانی یه بود، باالم مدل
 های داد به خندم ته که خندیدم می قاه قاه پیشم ماه چند همین های دقدقه به داشتم. بپره

 .شد تبدیل خورد، می فرمون به پی پیا که هایی مشت و هیستیریک

 برای دیگه دست، این: گفت می دکتر کرد، هوشیارم کمی که پیچید دستم توی همیشگی درد دوباره
 .بودم گرفته اشتباه بکس باکیسه رو جا همه که بس شه نمی دست من

 جاده از کی! بود مطلق سیاهی که دیدم واضح رو برم و دور باشه شده بینا هام چشم که انگار تازه
 راهنمای رو همون که بود کوچیک سبز چراغ یه بلندی، باالی انگار جاده ته بودم؟ اومده در اصلی ی

 .بپرسم رو برگشت آدرس و برسم اون به شبیه چیزی یا و آبادی یه به تا کردم خودم

 ی جاده طرف دو دونستم نمی حتی شد، می دیده زور به تر، جلو متر یه ماشینم های چراغ با
 سبز چراغ اون کردن دنبال توی انقدر. بیابون یا و درخته کردم، می رانندگی توش که باریکی

 .شد تبدیل زاده امام مثل جایی یه به دیدم توی کم کم که دادم خرج به سماجت

 زاده امام حوض توی: گفتم خودم با و بپرسم آدرس تا ندیدم رو آدمی کردم، نگاه رو اطراف هرچقدر
 و گرگ صدای شدم، پیاده ماشین از. گردم می بر رو اومده راه و زنم می صورتم و سر به آبی یه

. بشه خالی دلم ته حدودی تا که شد باعث و بودن انداخته راه مردگان سمفونی ها جیرجیرک
 ماه بدون آسمون مثل درست جا اون اما نگذشته، چیزی آفتاب غروب از که داد می نشون ساعت
 رانندگی هدف بی چقدر کرده، درست خودم برای که خبری بی عالم توی که نبود معلوم. بود تاریک
 !بودم آباد ناکجا وسط درست و بود شده شب که بودم کرده

 چون کردم؛ اطراف به نگاه یه بودن، بسته سیاه رو زاده امام کوچیک حیاط های دیوار و در تمام
 یه هم شاید د ه، یه مثل جایی یه بود، مشخص دور از هایی خونه چراغ بود، بلندی باالی زاده امام
 .پا نو شهر

 .دادم تکونش باری چند و کردم آب توی رو دستم نشستم، آبیش حوض کنار و شدم زاده امام وارد

 ٭٭
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 !نگا رو من رادمان -کیانا

 .شد خالی صورتم توی که بود اآب بطری کردم نگاهش تا

 .برم قرار سر خواستم می! کردی چیکار لباسم با ببین کیانا-

 :کرد کجی دهن و آورد در ها بچه مثل زبونش

 .شدی مُنور ریختم روت که منم دیگه میاره، روشنایی آب -کیانا

 ٭٭

 دست حس با. رفتن می خودشون برای مدام بود، تنم توی همچنان که الکلی بخاطر هام چشم
 .پریدم جام از شونم روی گرمی

 زنی؟ می هق جوری این که جوون کرده اذیتت چی- 

 به کی خیسه، حسابی دیدم که بردم دست صورتم سمت به زمان هم و برگشتم صدا سمت به
 بودم؟ زده آب صورتم

 .جان بابا ها پره دلت معلومه ؛ ام زاده امام این غالم پیر من-

 ... پیرغالم دلتنگم! کنه می سریز کی نمیدونم چندی هراز که پره انقدر. آره ـسالم،

 !کنه نمی آروم رو ادم که ها ماری زهره این بابا؟ خوردی چیزی ـ

 

 .آورد در برگه یه و کرد پیرهنش جیب توی رو دستش باشه اومدنم منتظر که انگار

 سید از رو حاجتت برو پسرم، محرم اول شب! کرده دعوتت جدم ؛ جان بابا ادرس این به برو-
 !جان بابا که خورن نمی نوشیدنی اولی شب. بگیر الشهدا

 .اومده محرم دونستم نمی که قسم موال به انداختم، پایین رو سرم شرمنده

 کجاست؟ آدرس حاجی ـ

 هم یهویی بود اومده یهویی که جور همون کنم؛ نگاهش سوالی هم هام چشم با بیارم، باال رو سرم تا
 .!بود رفته
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 .شدم بلند جا از و زدم دستم زانوهام به کردم، نگاه رو دیوار و در گنگ یکم

 !علی یا رفتم، من غالم پیر ـ

 می نرگس گل بوی شدیدا که کردم دستم توی ی شده مچاله کاغذ به نگاه یه و شدم ماشین سوار
 حسابی برگشتم مسیر و اومده در ها خلوار زیر از ماه بالخره که انگار بود، عجیبی جای چه. داد

 .آخه میدن حاجت بودن گفته بهم. نداشتم بر گاز روی از رو پام آدرس خود تا. بود شده روشن

 از زیر سربه آوردم، پایین رو سرم خجالت با کوچه جلوی عتیقه و بزرگ علم دیدن با رسیدم وقتی
 .برداشتم قدم چند بود، مشهود رفتنم راه از بودن مست که درحالی و شدم پیاده ماشین

 "هاشم بنی قمر ی تکیه"

 الحرمین بین حسین، امام حرم تهش و بود ابوالفضل حضرت نمادین حرم سرش که بزرگ کوچه یه
 .گرفتن رو جلوم کار به مشغول جوون نفر چند که بشم کوچه وارد خواستم. بودن ساخته

 !نمیدن راه پاتیل و مست ؛ داره حرمت جا این اقا کجا ـ

 :زد داد یکی که برگردم انداختم پایین رو سرم شرمندگی با و شدم پشیمون اومدنم از هم خودم

 گریه آقا گیرید؟ می رو حسین عذادار راه که شمایید عذا صاحب مگه! تو بیاد بذارید کنار بکشید -
 !کنه می دعوت خودش رو کناش

 که برم برگردوندم رو روم. نداشتم رو شدن داخل روی من دیگه بار این ولی بازکردن، رو راه ها پسر
 کیه؟ ببینم چرخوندم رو سرم شد، کشیده دستم

 نمی برگشت که الشهدا سید ی خونه در از کسی! شه نمی هیئت این به نظری دیگه بری اگه پسرم-
 !بازه ها شکسته دل ی همه رو درخونش! خوره

 رو خودش هرکس  بود، خبر چه. برد کوچه داخل کشون کشون رو من حرفش، اتمام از بعد
 هاشون کار هنوز بود اول شب چون کنم فکر. اومد می بر پسش از که بود کرده کاری مشغول
 .بود نشده ریست و راست

 .بیارن چایی برات بگم تا بشین داخل تو میان، ها دار عذا دیگه ساعت یه تا ـ

 .بزنم صورتم و سر به آبی یه میرم اول! آقا نه ـ
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 و سر اون با کشیدم می خجالت ؛ بودم کرده پیدا نرفتن تو برای ای بهونه یه که بود خوب قدر چه
 پرچم مشغول سخت که ها پسر از یکی که نشستم در پشت جا همون. شم داخل لباس و وضع
 :گفت من به رو بود، زدن

 .دستم بده ها پالک رول پیچ ازین پاشو! پسر نشین کار بی ـ

 : گفت دوباره که کیه با دقیقا ببینم کردم می نگاه اطرافم و دور به داشتم تعجب با

 .نمونده برام کمر که بردارم پیچ تا کردم پایین و باال انقدر صبح از که بجنب داداش، خودتم با-

 اون دونم نمی بودم، شده صحبت هم و همکار علی امیر همون یا پسره با که بود ساعتی نیم یه
 بغلم دونه دونه اومدن، سمتم که بود ها پسر همون معرفت یا بود گفته چیزی برم نذاشت که مرده
 .طلبیدن حاللیت و کردن

 کار زیر از دارید بهونه این به دونم می من که برگردید کارهاتون سر ها، دزد همکار بسته -علی امیر
 .رید می در هاتون

 !نمیدیما رو جوابت و میدیم حال بهت داریم خونی نوحه چون دیگه حاال -میثم

 دیدمشون می پیش ماه چند اگه خوند، می نوحه و بود تر کوچیک من از پسر این که جالب قدر چه
 به انگار! دادن می حاجت کرد؛ می فرق االن اما خندیدم، می حسابی نداشتشون فاز به مطمئنن

 .بود پریده سرم از کامل مستی که بودن کرده وصلم انرژی منبع

 .کشیدم خجالت کردن، می قرمزم سویشرت به که بدی نگاه از شد؛ می شلوغ داشت هیئت کم کم

 پسر همون نرفته رفته کوچه سر تا برگردم دوباره و کنم عوض رو هام لباس برم، خونه گرفتم تصمیم
 .گرفتن رو جلوم دوباره ها

 !مونده هنوز ماجرا اصل داداش؟ کجا -میثم

 .گردم می بر کنم، عوض رو هام لباس-

 کرده پارکش خیابون ی دیگه طرف که ماشینم سمت به من و نگفتن چیزی موندم، جواب منتظر
 در شدن باز صدای زمان هم که نشستم صندلی روی و کردم باز رو ماشین در. افتادم راه بودم،
 .شدن ماشینم سوار هم سروش و شهاب میثم،. اومد هم شاگرد
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 .پسر شی می سوار جیگیری چه واو -سروش

 :گفتم و کردم نگاه رو پشتم و انداختم شاگرد صندلی روی رو دستم

 کنید؟ می کار چی جا این شماها -

 بینن؛ می ما چشم از رو چیز همه بری، بذاری بخوای آقا! نکنی فرار تو که اومدیم داداش -شهاب
 .شن نمی کنمون ول

 بچه عجب. دادم گوش ماشینم از ناخودآگاهشون های تعریف به تنها و نزنم حرفی دیگه کردم سعی
 روش ایراد کلی شد، صفرم ماشین سوار ها مایه بچه از یکی که دفعه آخرین بودن، صفایی با های

 تونستم نمی صمیمیم رفقای توی هایی معرفت با چنین این هم کشتم می رو خودم من. بود گذاشته
 .کرد می ایجاب منفعتشون که بود جایی تا بودنشون نهایت کنم، پیدا

 من که جایی شدن، ساکت و رفتن شوک توی همشون که رسیدم اختصاصیمون ی کوچه سر بالخره
 که بودن رفته وا جوری یه. داشتن رو قصر این توی زندگی روز یک آرزوی بقیه و بودم بیزار ازش
 .کنم جمعشون تا گشتم می کارتک دنبال

 .!فتوشاپن همشون کردم می فکر من داره؟ وجود هم جاها جور این -میثم

. کردم نگاه گردشون های چشم به و برگشتم کنم، تحمل نتونستم رو اندازشون از بیش تعجب دیگه
 .کردن می زندگی مرغ لونه توی خودشون انگار که کردن می برخورد جوری یه

 رو راه ی بقیه پیاده دارم نگه جا همین من ضعفتون و غش از گیری جلو برای خوایید می گم می ـ
 برم؟

 به دور از چشمم همین. کردن باز رو در ها دربان افتادم، راه باز نیش با که رفتن بهم غره چشم یه
 بفهمن ها بچه نداشتم دوست. گرفتم عقب دنده فوری بودن، روشن ها نور رقص که افتاد خونه
 !پارتیه خونه توی هم حاضر حال در و شده مسیحی و کرده عوض رو دینش مامانم

 یه دادم قول بهشون و کردم پارک در پشت رو ماشین اومدم، خودم به ها بچه اعتراض صدای با
 می که کاری با ماهی چند فعال دونستم می که هرچند. کنم دعوتشون بودم تنها خونه که دیگه روز

 .نیست خبری خونه از بکنم خوام
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 پس. رختم داشتم، می بر که هایی قدم توی رو خودم عصبانیت و شدم حیاط وارد بلند های قدم با
. باشن راحت خودشون که بود این بخاطر بمونم اینا صدف ی خونه رو شب که داشتن اصرار قدر این
 کار هم باز و نکنید باز خونه توی رو ناموس بی خور حروم هر پای که بودم گفته بهشون دفعه صد

 باز ضرب با رو خونه ی عتیقه در. شم نمی متوجه من که کردن می فکر و کردن می رو خودشون
 همهمهه و خنده جیغ، صدای دیوار، با در بخورد وحشتناک صدای با کوبیدم، دیوار به و کردم

 .خوابید

 دورم ندیدن، رو صورتم اخم که انگار نچسب دختر مشت یه که انداختم ها مهمون به چپ نگاه یه
 .ریختن

 اون کنه، بغلم که خواست می زور به یکی زد، می چنگ رو لباسم یکی کشید، می رو دستم یکی
 من مثال که بود کرده کج رو صورتش و وایستاده جلوم سینه به دست که بودم اونی گیر در وسط
 .دادم هولشون عقب به و کنم تحمل نتونستم اون از بیشتر. ببوسم رو لپش

 !کنم می شک دارید ربایشی ماهیت که این به دارم کم کم نچسبونید، من به رو خودتون انقدر ـ

 سمت به که هایی پله مادرم به احترامی بی هرگونه از گیری جلو برای شد، بلند جاش از مامانم
 هم به توان تمام با ورودم، از بعد و کردم باز رو اتاقم در. رفتم باال یکی دوتا رو رفت می اتاقم

 .کوبیدمش

 :شمردم بچگیم، عادت طبق و وایستادم در پشت

 ...ـار... چهـ سه، دو، یک، ـ

 و رسوند اتاقم در پشت به رو خودش مامانم نرسیده پنج عدد به کردم، فکر درست همیشه مثل
 نمیاد؟ در جاش از چرا در ی گیره دست دونستم نمی. کرد باز ضرب با رو در خودم شبیه

 :گفت بلندی نسبتا صدای با

 نیا؟ خونه شب نگفتم مگه نداری؟ ادب و شعور تو هان؟ برخورده طرز چه این-

 :گفتم آوردم، می در رو لباسم که طور همون

 دیگه بعد به شب ازین شدی، خسته من های نافرمانی دست از توام دونم می شدم، خسته دیگه-
 !جان مامان بینی نمی خونه این تو من
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 دنبال کردم، تن هم رو یکیشون و ریختم ساک توی رو بود کمدم توی سیاه شلوار و پیرهن هرچی
 .شد کشیده دستم از ساک که گشتم می هام گرم لباس

 رو، و چشم بی کردن؟ پُرت خوندن گوشت تو انقدر دوباره بری، خوای می قبرستونی کدوم -مامان
 و پوشی می تو که هایی چیز کنیم؛ می فراهم تو برای ما که هستن هایی چیز اون نصف دنبال مردم
 رو؟ این فهمی می بینن، می خواب توی شی می سوار که هایی ماشین خوری، می

 .گرفتم رو کرد می مزین رو هام لب کم کم که پوزخندم جلوی

 مادراشون، محبت هاشون، خانواده صمیمیت نصف مردمم، همون آرامش نصف دنبال هم من-
 ... پدراشون ابهت

 می ای دره جهنم کدوم توی زنی می دَم ازش که آرامشی ببینم برو.. غازه همسایه مرغ هع، -مامان
 !روش یبارم این رفتی، خونه ازین دفه صد که تو کنی؟ پیدا خوای

 گرفتم عمیق نفس یه شدنم آروم برای و بزنم داد مامانم سر خواست نمی دلم بستم، رو ساکم زیپ
 :گفتم و

 :دادم ادامه زمزمه صورت به! داره فرق دفه این- 

 .کنم جمع رو هام وسایل که اومدم بعد و کردم پیدا رو آرامش اول داره، فرق خیلی دفعه این-

 گفته بهش بار هزار. نداشت سودی پشیمونی دیگه ولی دیدم، می مامانم ی چهره توی رو ترس
 نگاه یه. نکن باز خصوصیمون حریم توی رو ها خور حروم این پای فقط بکن، کنی می هرکاری بودم
 .خودم هم و زنم نمی حرفم زیر هرگز دونست می خوب اون هم کردم؛ صورتش به گذرا

 شرکت هرشب هم خودم که گانه بچه پارتیه یه بخاطر نه شد، نمی دیده خونه این تو رادمانی دیگه
 .حروم بوی سردی، بوی داد، می خیانت بوی که بود وقت خیلی خونه این کردم؛ می

 .شد می تنگ براش دلم و بود مادرم باشه هرچی بوسیدم، رو پیشونیش شدم خم

 دونم می. کنم می زحمت رفع دیگه حاال دادم، زجر دادم، زحمت سال ای خورده و بیست ببخشید ـ
 داره، ناخالصی جنسم من ولی نشم، ریزیتون آبرو باعث که کشیدی زحمت سال ای خورده و بیست

 .بشم جماعت همرنگ نتونستم



 
 
 

 
 399 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 اکاربر نودهشتیفاطمه عیسی زاده ــــــ خانم وروجک سرکار  

 .بستم رو در و شدم خارج اتاق از کنه، حرومم رو شیرش و بزنه حرف مامانم تا

 وضوح به. برگشتم چشمم، بدون نقاشیه تابلوی آوری یاد با که بودم نداشته بر قدم چند هنوز
 سه روی از رو تابلو بهش توجه بدون ولی.. برگشتم نرفته، کرد فکر که دیدم رو مامانم آنی لبخند
 نگاهم سوالی که هم ها مهمون به حتی. گرفتم سر از دوباره رو برگشت راه و برداشتم نقاشیم پایه
. نشستم ماشین توی زیاد عجله با و زدم بیرون خونه از دویدم، در دم تا و نکردم توجهی کردن می
 برای و رسیده( پدرم)بزرگ طهماسبی دست به شدنم فراری خبر هم االن همین که ترسیدم می آره

 قصر یه به شبیه قوانینی با درست و بود قصر اینجا. باشه کرده اقدام خونه توی کردنم زندونی
 هنوز. رفت می پیش اون رضایت با چیز همه و کرد می حکومت توش بزرگ طهماسبی که واقعی
 پسر اینجا آره. بودم خورده زبونیم بلبل بخاطر که بود زبونم زیر پیش سال چند های کتک طعم

 می حتی پول با که کردن می خیال و بشه تربیت اشرافی افکار با تا زدن، می هم رو سالشون بیست
 رادمهر بشه، باز من های چشم تا سوخت خونه این توی رادمهر. بخرن هم رو ها آدم ذهنیت تونن
 اون مراد وقف بر باید عمر آخر تا کنم، سکوت اگه بده یاد من به تا طهماسبی بگوش حلقه غالم شد
 .کنم زندگی ها

 :پرسیدن همزمان تعجب با دیدن، دستم توی رو هام لباس ساک ها بچه تا

 دیگه؟ چیه این-

 :گفتم و برگشتم سمتشون به باز نیش با و ریختم ذهنم آشغالی سطل توی رو افکارم

 !شدم خانمان بی رسما ـ

 .بود شهاب طرف از محکم گردنی پس یه کردم، احساس حرفم زدن از بعد که چیزی اولین

 زنی؟ می چی واسه ـ

 !بزنی کتک رو ها کم عقل چسبه می کردم حس جوری، همین هیچی -شهاب

 روشن رو ماشین و گذاشتم میثم پای بغل رو دست توی تابلوی دادم، تکون سر براش تاسف با
 .کردم

 می بحث هم با آوردم درنمی سر ازش که موضوعی یه بخاطر و کردن می نگاه تابلوم به هی ها پسر
 .کردن
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 !بکشه عکس هم دیوار روی بتونه بنظرم گم می -شهاب

 و خونه سمت به خیالم ی پرنده چندی از هر ولی باشه، رانندگیم به حواسم ی همه کردم می سعی
 جوری همین و اومده پایین هوشیاریش گفتن می. رفت می بیمارستان سمت به هم چندی از هر

 کی بار آخرین نمیاد یادم چرا بودمش؟ ندیده بود کی از. کردن می جدا ازش رو ها دستگاه بره پیش
 .رادمان مرگ اتاق.. آره! رفتم؟ مرگ اتاق اون توی

 از. بودم نکرده رو دستم مراعات هم باز کوبیدم، فرمون به رو دستم اومد، سرم توی که هایی فکر با
 . شد جمع هام چشم توی اشک و گفتم خفیف اخ یه دردش

 و کردم نگاهشون آینه توی از کردن، می نگاهم تعجب با بودن ترسیده ناگهانیم حرکت از که پسرا
 :گفتم

 .نیست چیزی برسید، کارتون به ـ

 سرعت با و کردم خالی گاز پدال روی حرصم نپرسن، ازم سوالی که بود کالمم توی ابهت انقدر
 گشتم خالی جای سمت به هم خودم و شدن پیاده ها بچه رسیدیم، که هیئت ی کوچه سر. روندم

 شروع شد، می پخش گو بلند از علی امیر صدای که رسیدم تکیه به وقتی. کنم پارک رو ماشینم تا
 .خواندن روضه بود کرده

 دونم نمی و نشستم در پشت جا همون! جاها؟ این به چه رو خور عرق رادمان ؛ نرفتم مجلس داخل
 که کردم گریه انقدر صدا و سر بی و آروم کردم، گریه به شروع و شکست دلم روضه کجای از

 قبل سال همین تا بود نکشیده که کجاها به رو من تصادف یه. افتادم سرفه به و نیومد باال نفسم
 کفر چه و دادم نمی که هایی فوش چه شدم، می معطل ترافیکش و ها هیئت پشت که ها محرم
 .بود مجالس همین صاحب نظر یه لنگ خودم کار حاال. گفتم نمی که هایی

. ریاست سر از ها اشک این کنن فکر که همه، توجه مرکز بشم تا نرفتم داخل که بود خوب چه
 که کنم می اعتراف. دادم تکیه دیوار به رو سرم حالی بی از رسیدم خلع به که زدم هوار و داد انقدر

 در به اعتراض نای دیگه ولی بود، نشده قطع گریم. نبودم آروم ساعت یک اون ی اندازه مدت اون تو
 که افتادم حرفم یاد اومد، می پایین هام چشم از اشک آروم آروم فقط. نداشتم رو توسل و دیوار و

 :بودم گفته بهش هام رفیق از یکی نامزد ختم توی

 !"زنه می قدم ها وقت یه فقط کنه، نمی گریه که مرد"-



 
 
 

 
 401 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 اکاربر نودهشتیفاطمه عیسی زاده ــــــ خانم وروجک سرکار  

 اگه آخه. بردم پی بودم، داده که بیخودی شعار به رسید، خودم به دنیا فلک و چرخ چرخ که حاال
 فتح رو جهان های شهر کل باید بزنم، قدم شد می کباب داشت که دلم این بخاطره خواستم می من
 .کردم می

 دستم استخون درد شدت از که کنم همکاری باهاشون خواستم می کردن، می زنی سینه داشتن
 .کرد جلب نظرم اومد، می هیئت ی آشپزخونه ازپنجره که صدایی. بزنم سینه دستی دو نتونستم

 !بده خرجی نیست کسی امسال شده ورشکست گم می دارم آقا-

 .رسونه می رو خرجیش هم خودش دیگست کس هیئت این صاحب گم می دارم--

 کمک هیئت به هم تومنی ده یه کس هیچ بود، شده خبری یه االن تا که بود رسوندن به حاجی-
 رو دارها عذا باید دیگه شب فردا از  گم می دارم. مونده پارسال از که پولیه از هم امشب شام نکرده،
 .کنیم بدرقه خالی دست

 :بلندشد مرد عصبانی صدای

 توی مردم دل. دیم می ولی دیم، می تر سبک خرجی سال یه. روشنه دلم من حسن، بگو کفر کم-
 کرده کمک توانش حد در هرسال خدا ی بنده اون حاال. حسینه امام غذای همین خوش شب ده این
 .نیومده در جور خرجش و دخل امسال و

 .خرابه همه وضع امسال کنه؟ کمک خواد می کی حاجی-

 کیف. بود کار تو حکمتی حتما شنیدم، رو هاشون حرف خوداگاه نا ولی وایستم، گوش خواستم نمی
 Tگرفت می رودربر معتبر های بانک ی همه کنم فکر که هام بانکی کارت بین از آوردم در رو پولم
 بودنش حالل از القعل. کشیدم بیرون ریختم می رو خودم رنج دست و کار پول توش که کارتی

 رو میاره بدستشون جوری چه و کجا از پدرم دونستم نمی که پولی نداشتم دوست بودم، مطمئن
 .کنم خرج حسین امام نذری برای

 

 یه که کارم خود دیدن با. آوردم در رو خودکارم و یادداشت دفترچه کتم جیب از و بردم دست
 .دادم ادامه خودم کار به و ندادم اهمیتی ولی شد، قطع نفسم لحظه یه بود، کیانا دست روزی

 :که کردم ذکر ادامه در و نوشتم برگه روی رو کارت رمز
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 هر باشه، من جیب از خرجی این و بشنوم رو شما های حرف من که بود این قسمت هم امسال"
 ..." کنید برداشت الزمه که مقدار

 با روش ولی چیه، برای دونستم نمی که ای گهواره روی آدرسی؛ نه و نوشتم خودم از اسمی نه
 .گذاشتمشون بودن کرده وصل پول سنجاق

 کارها توی و برم زود هم باز فردا تا دادم ها بچه به قول کلی که این بعد شد تموم که مراسم
 .زدم بیرون هیئت از کنم، کمکشون

 گنده کله انقدر دادن، می بابام به رو آمارم مطمئنن کنم، صبح رو شبم تا رفتم می هتلی هر توی
 دوباره نداشتم دوستم. موند می خوردن آب مثل درست براش شهر این توی من کردن پیدا که بود

 می پایین و باال رو مخاطبینم و بودم نشسته ماشین توی. بشم ها مایه بچه و ها خور عرق قاطی
 با ولی برم، کیارش پیش بهتره که کردم فکر اول. بشم چتر خونشون و کنم خفت رو نفر یه تا کردم
 ی حوصله و حال ها اون. شدم پشیمون داشت خونه اون که اسفناکی روز و حال آوردن بیاد

 .مهمون به برسه چه نداشتن، هم رو خودشون

 ...ایول خورد، نظر مورد کیس به چشمم که کردم تفتیش رو مخاطبینم دیگه یکم

 سری یه دیدتم، شد رد که عابری اولین بود پایین شیشه چون ولی زدن، بشکن و انداختم گردن 
 :گفت داد تکون برام

  باالم و رسی شفا الله"

 " بده شفات خدا

 پشت رو دستم کیانا همیشگی کار مثل بعد. کردم نگاهش گنگ و نفهمیدم هیچی گفت ترکی چون
 دیگه هیچی. دید رو حرکتم این بعدی عابر هم باز که کوبیدم بهش محکم دونه یه و بردم سرم
 .کنم ترک رو محل اون زودتر که دادم ترجیح رفت، پام زیر شرفم

  

 رو علی شماره کردم می رانندگی که طور همون و زدم دریا به رو دل ولی بودم، دل دو یکم اول
 باد به رو دیگه هم افتادیم می هم گیر تنها دیروز همین تا! رسید می نظر به مزخرف قدر چه. گرفتم
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 برد؛ نمی خوابم هم زمین روی حتی که بودم خواب بد انقدر من نداشتم ای چاره. گرفتیم می کتک
 .ماشین ی تو برسه چه

 :داد جواب رو گوشیش کی نفهمیدم که بودم مختلفم های فکر درگیر انقدر

 !الو؟! بفرمایید -علی

 که هم طرف بکنم ای هسته مذاکرات خواستم می که نه کنم، تمرکز تونستم نمی رانندگی حال در
 :کردم صحبت به شروع و نگهداشتم خیابون کنار. بود بدن بد و چقر

 شمـا؟ حال علی داش سالم ـ

 .برداشت کردن الو الو از دست ای دقیقه چند یه کرد، می تحلیل و تجذیه داشت مغزش که انگار

 ...شمـ ببخشید، -علی

 استفاده خودم نفع به و گرفتمش هوا روی نشده تموم حرفش بود، موقعیت ته دیگه این ایول
 :کردم

 .خونتون در جلو بیام شد واجب نشناختی؟ معرفت بی ـ

 :گفت بود، شرمنده خط پشت شخص نشناختن از که علی

 کنید؟ معرفی شه می فقط چشم سر قدمتون بفرمایید، ـ

 :کرد توجه جلب شدم لمینیت ردیف های دندون که زدم برترم هوش و خودم به لبخند یه آینه توی

 .میام دارم جلدی که کن پیامک رو آدرس سوپرایزه ـ

 .کردم قطع رو گوشی نکرده، خداحافظی هنوز و گفت لب زیر باشه یه گنگ علی

 :گرفت اسکاریسم کرم خواب جا شدن جور بخاطر زیاد خوشی سر از

 !دافایین چه ببین اوه اوه -

 من که بود شرایطی درست بود، شده ابری هوا. بودم ندیده جا یه تاحاال پری و جن همه اون
 و نداشت وجود منی که بود وقت خیلی االن البته. زدم می بیرون مردم گذاشتن سرکار برای همیشه

 .بود شده پیدا همیشگی رادمان ی کله و سر راحت چه حاال
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 نرفته تر پایین تجریش از تاحاال خوندم، رو آدرس و کردم روشنش بالفاصله اومد، در گوشیم صدای
 .جا اون تا رانندگی به برسه چه شناختم نمی اسم به حتی رو علی ارسالی آدرس و بودم

 اون شب وقت اون دونم نمی کردم، نگاه رو بیرون ماشین ی پنجره از دوباره و شدم ادرس بیخیال
 کردن؟ می کار چی خونه از بیرون دختر همه

 مثل رو بود فرستاده برام علی که رو ای محله اسم و دادم پایین رو شیشه زدم، خبیث لبخند یه
 :زدم داد دل ته از ها تاکسی راننده

 !ولیعصر نفر، دو ولیعصر-

 :وگفت آورد شیشه سمت به رو سرش باعشوه یکی

 برید؟ می هم معلم میدون تا-

 جالبش جای به تازه ولی شد، پر ماشین که بودم نرفته متر ده. باال بپر کردم اشاره بهش سر با
 .بودم رسیده

 شده؟ جمع آدم همه این چرا شب، وقت این خبره چه جا این-

 !معروفه های مداح از یکی هیئت جا این آخه-

 :زدم می داد و روندم می آروم آروم همچنان نبودم، بردار دست

 !نفر دو ولیعصر ولیعصر، -

 رو هام مسافر دودی شیشه از و خالیه ماشین کردن می فکر که هم لوح ساده محترم عابرین این
 دختر پراز ماشین تا و کردن می باز رو در شوق و ذوق کلی با نشستن، هم رو هم رو که دیدن نمی
 که بود هم مورد البته. گشتن می بر اولشون جای سر و شدن می سفید و سرخ کلی دیدن می رو

 .داد می فوشمون در بستن از قبل

 به رو گوشیم توی  آدرس رسوندم، انتها به رو شلوغ قسمت اون که حالی در بودم، پوکیده خنده از
 دادن توضیح برام که همین برم؟ جا اون تا باید چجوری که پرسیدم ازشون و دادم نشون ها دختر
 .نگهداشتم رو ماشین کجاست، که
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 را خود های کمربند لطفا حال و عشق مقصد به محترم مسافرین آخر، ایستگاه. خب خب، خب،-
 !کنید ترک را ماشین احتیاط با و کرده باز

 مغز سرشون توی هم جلبک ی اندازه به یعنی کردم؛ نمی درک شد، بلند هاشون غر غر صدای
 کنم؟ می جا به جا مسافر سیستم آخرین سانتافه با من که کردن، فکری چه نداشتن؟

 :گفتم بلند و زدم چشمک یه کیانا جاسویچی به و انداختمشون پایین زور به

 رو؟ پرسیدنم آدرس کردی حال ضعیفه، نیست ما مرام تو خیانت ـ

 جای رو ماشین نداشتم، بر گاز روی از رو پام داشت، قدیمی آهنی در یه که خونشون جلوی تا
 وقتی ولی زدم، در آروم اولش. رفتم درشون پشت تا دست به تابلو و ساک و کردم پارک دنجی
 .افتادم در جون به لگد و مشت با میاد، بارون داره جدی جدی و نداره فایده دیدم

 کیه؟ -علی

 .شدم خیس نکبت، کن باز رو در بیا گمشو کیه؟ پرسی می تازه سنگینه، هات گوش-

 بده؟ هم راهت خونش شب داری انتظار االن گرفتی، رو پرویی افتخاری دکترای دیگه تو رادمان
 خودشه؟ دست مگه! میده راه که چی پس شما، مخلص

 .کردم پرت داخل به در الی از زور به خودم ندیده رو صورتم هنوز شد، باز در بالخره

 (!خداست حبیب مهمون همون منظورش)اومده خدا حبیب که بیایید یاالله الله، یا ـ

 ؟...اینجا تو، -علی

 .کردم دادن توضیح به شروع و شدم قدم پیش خودم بود، اومده بند زبونش بیچاره

 .کنم منور رو شما ی خونه گفتم برم، ندارم جایی شب دیدم-

 ...بیرو بفرمایید محترم آقای-علی

 : گفت و وایستاد ایون روی اومد، پیر خانم یه لحظه همون

 مادر آخه دیدنمون، به میاد یکی امشب بود روشن دلم که باال بیا آوردی، صفا مادر به به به، به- 
 .خوند می حیاطمون توی داشت زاغ کالغ صبح
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 .شد خوشحال چقدر غریبه هرچند مهمون یه با دلش لرزید، مادرش های صحبت سادگی از دلم

 باهاشون که این نه. شناختم می رو ها آدم دسته این خوب کردم، پایین و باال علی برای رو ابروهام
 حتما یعنی کردن، نمی برخورد هام بری و دور مثل که قدر همین نه ها، باشم داشته آمد و رفت
 .بودن ریایی بی های آدم

 :کردم عبدالعظیمی شاه تعارف یه الکی از ولی داشتم، نیاز خواب جا اون به من

 .کنم می زحمت رفع بیام، تو من نیست رضا دلش که این مثل جان علی شم نمی مزاحم مادر نه ـ

 :گفت زمان هم و برداشت چیزی یه زمین روی از و شد خم یهویی مامانش

 !کرد غلط سوخته پدر علی-

 که کرد پرتش علی سمت به دار کات حرکت یه با و برداشته دمپایی زمین روی از شدم، متوجه تازه
 .خورد مالجش به صاف

 آوردی؟ در دُم دوباره رو چشم بی -علی مامان

 انداز دمپایی مامانه تاحاال. بشه باز نیشم مبادا که کردم می بخیه هام لب به رو دندونم زور به
 :گفت جیغ با دوباره مامانش بودم، ندیده

 !کن ماچش باش زود رو، و چشم بی نکبت-

 حرکت طی که کنیم ماچ رو هم لپ برگشتیم باهم جفتمون بود، دستش تو که دوم دمپایی هول از
 ...هامون لب بودیم کرده که سریع

 پرت سمتمون به هم رو دوم دمپایی دید، رو صحنه این علی ننه تا علی هم شد، چندشم من هم
 .خورد دوتامون هر مخ تو بود هم نزدیک سرمون چون و کرد

 

 کنید؟ ماچ رو هم جوری اون استغفرالله گفتم مگه قدیم، جوونای هم جوون نکبتا -علی ننه

 توی حرص از مامانش زدیم، گاز رو حیاط کف های مزائیک خنده از و کردیم بهم نگاه یه علی با
 کنم؟ می چیکار جا این پرسید ازم زمان هم علی. رفت خونه
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 بخاطر هم خونه از نشم، در به راه از تا بگردم ناجور های آدم با محرمی ماه خواستم نمی واقعیتش-
 رو کنم می اشغال که رو جایی ی کرایه باشه الزم اگه. برم ندارم جایی زدم، بیرون ها اتفاق سری یه
 .میدم هم

 :گفت و زد پشتم آزادش دست با و گرفت دستم از رو ساکم

 .نکرده حوالمون هم رو سوم دمپایی ننم تا تو بریم پسر، نیستیم کش غریب ما-

 داد، خوردمون به رو مشتیش تبریزی کوفته بود دنیا این توی کسش تنها که علی ننه که این بعد
 و کردم پرت تختش روی رو خودم بیاد، دستشویی از علی تا کنه، پهن تشک تا رفت علی اتاق توی
 .خوابیدم یعنی که بستم رو هام چشم فوری

 .کنه پرتت بیرون هم محلشون از هیچ، که خونه از بیاد که هاست االن رادمان

 .وایستاد سرم باالی الموت ملک مثل که نکشید طولی اومد، می رو راه تو از هاش قدم صدای

 !توام با رادمان هوی بخوابم، زمین روی تونم نمی دارم، کمر دیسک من پاشو رادمان ـ علی

 .زد می مَشک داشت انگار که داد می تکونم تکون همچین

 !بره نمی خوابم زمین روی من پیچید، هم به رودم و دل بابا-

 می رو خوابم جای حاال کردی، چتر سرمون روی  رو خودت که زور به پرو، بچه چه من به_ علی
 بگیری؟ خوای

 :گفتم و برگشتم سمتش به باز نیش با

 تختت بند در زیاد توام خورم، نمی تکون تخت روی از بکنی هم شخصیتم ترور حرفات با االن ـ
 !تره خنک دَرَکه نباش

 :گفت کمر به دست علی

 !پایین بیا خوش زبون با -

 :گفتم و انداختم باال رو ابروم لنگه یه

 !بگیرش بیا تونی می ـ
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 حول و زدن کتک رو دیگه هم کردیم شروع و کرد پرت روم صاف رو خودش پروییت کمال با علی
 .دادن

 ...االغ نداریم مو آخ کن، ول رو هام مو کشی می مو دختری تو مگه انگل،-

  

 های عقده که انگار. افتادیم هم کنار زنان نفس خستگی از جفتمون که گرفت باال انقدر درگیری
 سیر دل یه بودن نذاشته ها بچه وقت هیچ چون کردیم، می رجوع و رفع رو دانشگاهمون دوران

 بود؟ حالل برام خونش که بیوفته کسی گیر من کار کرد، می رو فکرش کی. بزنیم کتک رو همدیگه
 می نظر به قشنگ قدر چه صفاشون با ولی ساخت، قدیمی ی خونه اومد؟ نمی بدم ازش دیگه چرا

 هم وقت اون تا حتی ننه غذای بوی و داشت حیاط ساختمون جلوی و پشت که ای خونه رسید،
 .علی داد خرج به معرفتی چه. بود نرفته بیرون ازش

 :پرسیدم ازش که گذشت سکوت و فکر به ای دقیقه پنج

 خوابیدی؟-

 .نه-

 !نکنی؟ ترورم خواب تو برد خوابم من حاال گم می-

 :گفت و کشید خودش روی رو پتو و شد پهلو به داد، هولم تر عقب کم یه دستش با

 .ببینم رو کشیدنت زجر و باشی زنده دارم دوست بکشمت بخوام بخواب-

 نبود؟ بهتر خوابیدن پهلو به نظرتون به خوابیدیم، می طور همین اول همون از شدم پهلو به منم
 .بود زده سرم به خوابی بی عجیب زدم، سرم زیر رو دستم

 !علی-

 هوم؟-

 .بره نمی خوابم من-

 :گفت و برگشت سمتم به حرص با
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 بدم؟ شیرت کنم، چیکار گی می-

 :گفتم تأمل با و کردم بهش سرتا از نگاه یه

 نگرانی با و دادم پایین رو یقم! نمیاد؟ بر من دست از چرا پس داری؟ رو قابلیتش تو مگه! هیع -
 :کردم نگاه رو توش

 !بمونه؟ گشنه بچم نکنه ـ

 .اومد فرود سرم روی بار این و شد کشیده که بود سرم زیر متکای حرفم، شدن تموم با

 نداری؟ هم رو اون چی؟ شدن خفه قابلیت رادمان-علی

 :گفت و اومد در علی ی خنده صدای که آوردم در کردن فکر ادای

 بخوری؟ بیارم آور خواب برات خوای می-

 :گفتم یهو داد می سوزی دل بوی هاش مایه ته  که حرفش با

 !شد می جذبت وروجک اون چرا فهمم می حاال مردی، خیلی ـ

 دلتنگشی؟-

 :گفتم آه با و بستم مثبت ی نشونه به رو هام چشم

 .خیلی-

 :گفت و کشید عمیق نفس یه

 .گرفت ازم رو بود پشتم و کرد می گوش هام حرف به تحقیر بدون که آبجیم تنها بود، بدی سفر-

 .بود شده شروع من های دیونگی و شده شب دوباره

 ها شب ولی داشتم، رو احساس این روزم طول کل من تنهان چقدر فهمن می ها شب ها آدم اکثر
 .رسید می جنون حد به دیگه

 رو بخاطر هم من و بود برگردونده رو هام انگشت علی با درگیریم توی بود، شده بیشتر دستم درد
 متوجه که علی. کشید می تیر درد از دستم های استخون تک تک بود، نیومده در جیکم کنی کم

 .نشست جاش توی یهو شد بود پریده یهو که رنگم
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 شدی؟ چی رادمان-

 .خوبم-

 .بذارم هم روی چشم درد؛ از نتونستم صبح خود تا ولی کردم، سرش به دست زور به

 ٭٭٭

 باهام تنیش پسر مثل علی ننه و بودیم شده جور هم با خیلی بودم، اینا علی خونه که بود شبی چند
 .کرد می خورد بر

 برای وقتی چندان که شدم متوجه داشتم، سودا دکتر با که تماسی آخرین طی. بود تاسوعا شب
 نباشه ها دستگاه گفتن می کشه، می رو آخرش های نفس داره خودشون قول به و نمونده کیانا
 کلی با. کنن جدا ازش رو ها دستگاه که خواستن می عاشورا ظهر و بکشه نفس تونه نمی دیگه
 که هاش نفس صدای به و وایستادم سرش باالی رفتم، مالقاتش به دیدن رو اون و این دم رشوه،
 .دادم گوش بود مصنوعی و سنگین

 :کردم زدن حرف به شروع خودم و نیاوردم  رو سکوتش طاقت

 مهمه رادمان جون اگه! میاما تو از تر زود و نمیارم کم هم من بری، بخوای علی والی به کیـانـا-
 .گیره می آتیش داره دلم لعنتی برگرد،

 بیرونم اتاق از حراست زور به داشتم، نمی بر فروغش بی نگاه از چشم و بودم کنارش ربعی یه
 هم اون و شد می رفع جا یه فقط حاجت این و خواست می سبکی دلم. بودم محض خلع کردن،
 .روزه یه مهلت از کمتر چیزی داشتم، وقت فردا تا فقط بود، هیئت

 نامردی هم مداح شدم، می خفه داشتم بغض از گذاشتم، هیئت توی پا که اول های ثانیه همون از
 .کرد مقتل خوندن به شروع و نکرد

 می اشک آروم آروم و بودم کرده جمع شکمم توی رو پاهام همیشه مثل درست مجلس اوایل
 اشک که بود سخت برام پریده رنگ و زرد کیانا دیدن و رسیده گوش به های خبر انقدر اما ریختم،
 سمت به که هم رو هام دست اختیار و کردم هوار و داد دل ته از. داد نمی رو پرم دل کفاف خالی
 قلبم چنان آن من اما بگیرن، رو جلوم خواستن می. دادم دست از رفت، می پاهام و صورت و سر
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 سرب حنجرم روی انگار و بود شده خشک گلوم. نداشتم رو گرفتن آروم توانایی که زد می گلوم توی
 . بودن ریخته مذاب

 خدایا... نگیر ازم رو کیانا نگیرید، من از رو نفر یه این! روز یه مونده، برام روز یه همش ابوافضل یا-
 کشش دیگه من ندارم، کشش این از بیشتر دیگه من... نگیر ازم رو کیانا قسم خودت به رو تو

 ...خدا آخ چرا؟ چرا؟. ندارم

 قدر هرچه بود بس. بود نمونده تنم توی جونی دیگه و بودم حال بی بودن، شده جمع دورم ها بچه
 برام بودن آروم جای دیگه امشب نگیرن، ازم رو کیانام که بودم خواسته ازشون صدا سرو بی و آروم

 و سنگین تنم. آرامش به برسه چه بود، نمونده برام هم کشیدن نفس جای دیگه امشب. بود نمونده
 به نشه، مختل مجلس اینکه برای. زد می بیرون سرم از تنم باالی حرارت و شد می تر سنگین
 میکروفون که شنیدم رو علی امیر صدای. کردن خارجم مجلس از و گرفتن رو هام بازو زیر سختی

 :گفت و کشید اصلی مداح دست از رو

 حسین یا تا پنج و کنید لطف. شم می ارزشمندتون اوقات مزاحم که ببخشید عزیز، های دار عذا-
 .بکشید ما رادمان آقا ی شده جواب مریض شفای برای بلند

 . نداشت رفتن راه برای نایی دیگه پاهام و لرزید می عصبی زیاد فشار از هام دست

 و بودن شده جمع دورم ها پسر بقیه و بیاد جا حالم که زد صورتم توی سرهم پشت بار چند شهاب
 :گفتم و دادم پایین بغضم بخاطر متورم گلوی از سختی به رو دهنم آب. کردن می نگاهم نگرانی با

 لطفی یه خدایا. گیره می ازم رو عیاشی و عالفی عمر یه تاوان داره خدا کنید، می نگاه دارید رو چی-
 .ببر اون قبل رو من ببری رو اون خوای می اگه و بکن

 !نیست چیزی باش آروم هیس،-شهاب

 پیچید می تنم توی وحشتناکی سرمای چندی از هر چکید، می صورتم و سر از سرد عرق و بود گرمم
 .نداخت می لرزه به رو بندش بند و

 .میره دست از داره مردم ی بچه کن روشن رو ماشین بپر امیر الزمان، صاحب یا -میثم

 گرفته رو پام دست و کرده زیاد رو داغش پیاز ها این یا و لرزیدم می زیاد من که نبودم متوجه
 من که کلمه یک از دریغ ولی زدن، می حرف استرس با انگار خورد، می تکون هاشون لب. بودن
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 فکر. ندیدم دیگه هم رو محو های سو کور همون و دادن استعفا کارشون از هم هام چشم. بشنوم
 طاقت و سخت چقدر دادن جون. شه می برآورده داره پیشم ی دقیقه چند آرزوی حتما که کردم
 اومد؟ نمی در که داشت قدرت چقدر لعنتی جون این شد؟ نمی تموم چرا بود، فرسا

 :شنیدن رو امیرعلی دار خش صدای هام گوش که رسید مغزم به خون آن یه انگار

 باز نیست معلوم. بیمارستان بریمش می داریم ما آره آره ؛ کرد می تشنج داشت کرده، عصبی تب-
 !خورده چی

 یک حسرت و بغض و حرص زیادی مقدار به البته چرا بودم، نخورده چیز هیچ من که بود شاهد خدا
 .بودم نداده بیرون و بود سینم توی هنوز کشیده، که رو خاطراتی دود و بودم خورده باهم بجا

 **کیانا** 

 رو تنم کل فرسایی طاقت درد. افتادم پایین و شدم پرت بلند خیلی ارتفاع یه از که کردم احساس
 این هاست سال انگار که داشتم دردی تند آنچنان. کرد کشیدن تیر به شروع سرم پشت و فراگرفت

 می هالکت به داشت زیاد عطش شدن، خشک هام سلول تک تک و افتادم دراز به دراز جا
 حلقم و دهن توی مانندی لوله چیز یه کنم، آب تقاضای که کردم می سعی قدر هرچه و کشوندتم

 هم به رو هام پلک بخیه نخ با انگار کنم، باز رو هام چشم نبودم قادر حتی! شد می تکلمم مانع
 تنها اما شلوغه، حسابی دورم که کردم می احساس بود، آور مرگ شرایطم و حال. بودن دوخته
 به شبیه چیزی یه شاید بودن، مفهوم نا و کوتاه اصوات سری یه رسید می هام گوش به که چیزی
 .شلوغ های خیابون توی ی همهه همه

 :کردم فکر خودم با

 کنن؟ شکنجه به شروع کجا از دونم نمی و ریختن برم و دور عذاب های فرشته و مردم نکنه-

 باز رو دهنم خواستم می داد، فشار تونست تا و گذاشت گوشم ی الله روی رو دستش پدری بی یه
 :بگم و کنم

 ! بسنجی رو بادش میدی فشارش جوری این ننته ماشین الستیک مگه ناموس بی -

 .بودتش شنیده کسی که دونم می بعید هم اون. اومد در دهنم از ناله به شبیه چیزی یه فقط که
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 دونستم نمی و بودم کالفه. بود خنک آب پر، خوری دلستر لیوان یه خواست می دلم که چیزی تنها
 به روهم خودم پیش ساعت یه حتی کشم؛ می نفس دارم رو روز شبانه از ساعتی چه و کجام که
 اوقات و انداختن چشمم توی که بود قوه چراغ مثل چیزی سفید و شدید نور بار این. آوردم نمی یاد
 بیان پریات و جن این دست میدی قوه چراغ چرا خب شکر رو منصبت خدایا. زدن رقم برام رو بدی
 حال جوری این ها این شه می دلیل ندارم، خوردن تکون توان من حاال بگیرن؟ رو هات بنده حال
 ؟!میاره در رو یکی اون گریه کی ببینیم بدید من دست ام قوه چراغ یه الاقل کنن؟ گیری

 

 :گفت می محض خلع تو یکی انگار ؛ مبهم هم باز ولی بود شده واضح یکم صداها

 .شد تکرار سرم توی وار اکو صدا بار چندین ـدی؟ بـ ـار ـشـ فـ رو ـم ـتـ دسـ ـی ـونـ تـ ـیـ مـ ـ

 !بده تکون  رو ـت ـتـ ـگـشـ انـ... ـنوی شـ  می رو ـدام صـ ـه اگـ ـ

 انگشتی انگار ولی بدم، تکون رو انگشتم خواستم می شد، می تر واضح و واضح داشت کم کم صدا
 و بود درد داشتم؛ بودم شده پرت که قبل دقیقه چند همون از که مطلقی  احساسی تنها. نداشتم

 ... درد

 ... آوردن در دهنم از رو عذاب ی لوله اون بالخره

 رو صداش هم خودم حتی ولی ،"آب" بگم بدم تکون رو دهنم یکم تونستم فقط تالش کلی با
 .کشید خودش توی رو من خبری بی عالم و شدن محو صداها دوباره که نکشید چیزی. نشنیدم

 می االن همین از البته ممکنه، ببینیدش ای دقیقه چند میدم اجازه میاد، هوش به کم کم داره خانم-
 سر یه میرم من. نکنید خستش زیاد لطفا و نشید پیچش پا زیاد نیاره، یاد به رو کسی ممکنه! ها گم
 .نظره تحت و داره نرمالی شرایط کامال دوستمون نباشید نگران ولی بزنم، دیگه های مریض به

 دستش توی رو تنم کل خوره مثل که بود وحشتناکی درد اومد، سراغم به که حسی اولین هم باز
 آنچنان که کنم بازشون خواستم نکردم، احساس هام چشم روی سنگینی دیگه خوشبختانه ؛ داشت

 .بستمشون دوباره زیاد فشار و درد از که شد چشمم ی شبکه وارد قوی نور

 :گفت که رسید گوشم به آشنا تقریبا صدای یه

 .داد تکون رو هاش چشم بیا کیارش. شکرت خدایا! شکرت خدایا وایی-
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 :بگم خواست می دلم کردم، می حس صورتم روی رو نفر دو هیجان با آمیخته و تند های نفس

 این از تر خشک دهنم ولی 《عزیز دوست شما حتی بیلیت با فقط هم اون شنبه، پنج ها دیدنی》
 .کنم اضافی اعتراض بخوام که بود ها حرف

! نفرستادم ها صلوات نری دنیا از الل گفت می رادمان این هی! سخته قدر چه زبونی بی خدایا
 هزاران بود، کرده خطور ذهنم به ناخودآگاه که اسمی با. رفتم دنیا از الل آخرم کنم فکر هوف

 .آوردن هجوم بهم مبهم اطالعات

 جا یک رو تمرکزم تمام بودم، نشده هام چشم کامل کردن باز به موفق هنوز و سوخت می گلوم
 :گفتم و کردم جمع

 ... آب ـ

 های چشم دیدن از ناامید و اینجا اومدم انقدر شد کباب دلم آخه د کن، باز رو هات چشم مادر ـ
 !بدیم آب بهت نباید گفتن برات، بمیرم الهی. برگشتم خونه به قشنگت

 :بگ که کردم باز سه بشمار رو هام چشم شنیدم که حرفی این با

 چشم دوتا به مطلق سفیدی که کشید طول یکم. زد رو هام چشم نور دوباره که مگه؟ شدید یزید -
 . بشه تبدیل بودن چشمم نزدیک درست که

 های مژه که مشکی درشت های چشم به ترس با جد، چی هر یاجد گاد، مای یا الله، بسم خدا وای
 کامل طور به رو صاحبشون و رفتن عقب کم کم که زدم زل بود، کرده کشیشون حصار بلند و پر

 بی صداهای. بود آورده همراه به هم خودش با مربوط اطالعات بودم، دیده که آشنایی صورت. دیدم
 .پیچیدن سرم توی که بودن ته و سر

 ٭٭٭

 چطوره؟ کیا اردک جوجه-

 پشت باش نداشته استرس نگرده، بابا دنبال دیگه که اینه اونم و داره شرط یه کیانا رفتن اردو مامان-
 .بود نستاده وای گوش فال کسی کردم چک رو در

 !لعنتی کن بازشون د کن، باز رو هات چشم کیارش جون تروخدا کیانا-
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 ٭٭٭

 خاطر به ها اون از تصویری هیچ و بودن صدا حد در فقط که آوردم می یاد به رو ها صدا سری یه
 .بودن شده بیان زمانی چه توی دقیقا ها این دونستم نمی حتی نداشتم؛

 .کرد باز رو هاش چشم دوباره! بیا مامان -کیارش

 می من که کیارشی کرد، می پیدا مطابقت سرم توی صداهای با تصویرها کردم، می نگاه که بیشتر
 مش موهای جز چیزی ازش حاال و داشت متناسبی و پر هیکل و مشکی دست یک موهای شناختم

 .بود نمونده باقی افتاده صورت و سفید ی شده

 :گفت و برگشت سمتم به شتاب با بود، رفته در کنار روشویی تا چی برای دونم نمی که مامان

 .بودی کرده امیدمون نا دیگه مادر، بشم فدات الهی -مامان

 هام لب روی کرد، می خشک رو هاش چشم اشک که حالی در رو چکید می ازش آب که پارچه یه 
 بار اشک های چشم به فقط تعجب با. گرفتم تازه جون انگار هام لب شدن مرطوب با کشید

 با. کرد می درد تنم کل المصب ولی دیگه بود ساده شدن پرت یه همش کردم، می نگاه دوتاشون
 :گفتم بودم، گرفته که ای تازه جون

 .دارم... درد-

 :گفت قرمز های چشم با کیارش

 .کنم می خبر رو دکتر االن-

 که انگار. کرد ترک رو اتاق باد سرعت به کرد، می مرتب رو آشفتش موهای دست با که حالی در
 فضایی مدام آرومم نا ذهن بود، شدن بسته به رو هام چشم و شده خسته حسابی باشم کنده کوه
 رسید، نمی ای کننده قانع جواب به وقتی و کرد می مقایسه هم با رو تر قبل کمی و بودم توش که

 دونستم نمی که داشتم آگاهی هایی چیز از. کرد می ریزی پایه جدید مجهولی چند معادالت دوباره
 چرا که کنم درک تونستم نمی هم باز و شد می منفجر داشت مغزم. آوردم دستشون به کی و کجا
 از استرس ولی! بود شکلی چه رادمان اومد نمی یادم چرا نگرانم؟ رادمان اسم به شخصی برای من

 روی رو خودم که حاال و بودم کنارش پیش ساعتی انگار کشت؟ می رو من داشت دادنش دست
. شد می ثابت برعکسش داشت ذهنم اطالعات و شواهد ی همه بودم، کرده پیدا بیمارستان تخت
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 و بودن تر مجهول ها سوال خود از که هایی جواب. بود کرده روانیم موضعی های نیاوردن یاد به این
 .نداشت وجود براشون عقالنی جواب هیچ که هایی سوال

 خواب به پارادوکس و تضاد و تنش از حجم اون با دوباره و بشه بسته کامال هام چشم اینکه از قبل
 :پرسیدم مامانم از بریده بریده برم،

 بهتره؟ چطوره،... حالش رادمان ـ

 :گفت و زد گریه زیر تعجب با مامان یهو

 ممکنه؟ چطور! خدایا -

 از رو کیارش و مامانم زور به پرستار برگشت، دکتر و پرستار یه با کیارش بگیرم، رو سوالم جواب تا
 .کرد تزریق سرمم توی بخش آرام دکتر ی گفته به و کرد بیرون اتاق

 کامال ها درد این نباش نگران هم زیاد گیره، می آروم تنت االن زدن، مسکن بهت عزیزم-دکتر
 !طبیعیه

 و بود شده گیر در فکرم خیلی نداشتم، مکان یا و زمان از درکی هیچ اومد می یادم افراد فقط چرا
 :پرسیدم دکتر از تنم رخوت و مسکن از حاصل گیجی با بودم، معلق مکان و زمان بین انگار

 ... چرا اومده، سرم به بالیی چه-

 .بدم ادامه نتونستم دیگه

 .بهوشی االن که معجزست یه این! خانومی کردی تصادف -دکتر

 :کرد اضافه خنده با بعد

 !داری خواه خاطر چقدر ولی ها، باشه خودمون بین ـ

 کجا؟ چجوری؟. اومد نمی یادم چیزی چرا تصادف؟ تصادف؟

 بار این و شد خارج اتاق از خنده با دکتر. شدم کالفه بود دورم مبهم و مجهول انقدر که این از
 :کرد اندام عرض پرستار
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 کمال و تمام چیز همه شدی بیدار خواب از وقتی میدم قول ولی گنگه، برات چیز همه دونم می-
 .قرن ی معجزه بخوابی کن سعی حاال بیاد، یادت

 بر خواست می ازم و زد می صدا رو اسمم که پیچید می سرم توی مرد یه های هوار صدای همش
. بودم ندیده عمرم به وقت هیچ که جاهایی هم گاهی و دیدم می رو خودم خونی جسم گاهی گردم،
 زدن نفس نفس صدای با. پریدم خواب از زنون نفس که کردم می آزاد سقوط بلندی یه از دوباره
 .دوید سرم باالی بخش پرستار  طبیعیم غیر های

 معجزه؟ خانم اومدی هوش به -پرستار

 :گفتم حوصله بی و خوردم جام توی خفیفی تکون! بیداری به زدم خودم خوابم نه

 .شد نصیبم خیس ی پارچه یه فقط آب از هم باز و... آب ـ

 داری رو حالش شده، اذیت خیلی تو بخاطر مدت این که دیدنت به بیاد خواد می یکی -پرستار
 ببینیش؟

 خوابیدم انقد کردم، می احساس که هرچند پرسی؟ می رو من نظر چرا دیگه میاد داره گفتی که تو
 یه فقط ذهنم توی جواب همه اون از. بمونم بیدار بخوان ازم که کی هر تا که دارم رو این قابلیت که
 .دوختم چشم در به منتظر و گفتم لب زیر آره

 و گنگ نقاط توی و گرفتن رو دستم انگار در چوب چهار توی مرد یه ی کشیده و بلند قامت دیدن با
 .کردن پرتم ذهنم مبهم

 :پیچیدن سرم توی که بودن ها صدا دوباره

 .بخنده ما ریش به وایسته خودش و کنه کاری خراب همیشه عادتشه ـ"

 !بکشید رو هاش دستگاه ندارید حق ـ

 "پرسیدم؟ آدرس چجوری کردی حال ضعیفه، نیست ما مرام تو خیانت ـ

 :گفت باز نیش با رادمان

 .کن تف رو هام استخون شدی سیر اگه شدما، تموم خانوم -
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 دریا رنگ دوباره که نبود آبیش درشت های چشم به حواسم که من بودم؟ زده زل بهش چقدر مگه
 و داشتن تمومی نه که بودن مزخرف های صدا اون پیش خیالم دنگ شش بودن، گرفته خودشون به
 بیارم باال درد با رو هام دست که شد باعث سرم به حافظم تموم ناگهانی ی حمله. شدن می خفه نه
 .بدم فشار هم روی درد با رو هام چشم و بذارم سرم روی و

 :پیچید گوشم توی نگرانش صدای

 داری؟ درد کیانا شده؟ چی-

 .خوبم... نه نه،-

 تالشم ی همه دیگه مسکن یه تزریق و دکتر کردن خبر با خواستم نمی و فهمیدم می داشتم تازه
 .بره بین از و بشه صفر اطرافم و دور درک برای

 تختم خالی جای توی رو خودش که دیدم و کردم باز رو هام چشم خورد، شدیدی تکون تختم یهو
 .نشست و کرد جا

 !بخواب تو پاشم من خوای می باش، راحت-

 !سالمه سالمه زبونت این که میدم مژده باشه، دیده آسیب که هم هرجاییت تو -رادمان

 بهتره؟ حالت بودی، کرده تب-

 :گفت و انداخت باال رو ابروهاش دوتا رادمان

 گفت؟ بهت فضول سودای دُکی اون یا دادن غیب علم بهت-

 :گفتم هم توی های اخم با

 !دیدم خودم های چشم با خودم کنم می احساس نخیرم،-

 :گفت تعجب و شوق با رادمان

 دارم؟ خواه خاطر چندتا آها آها،... امم زندگیه؟ مرد چی شوهرم میارم، بچه چندتا بگو خب خب،-



 
 
 

 
 419 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 اکاربر نودهشتیفاطمه عیسی زاده ــــــ خانم وروجک سرکار  

 وار پچ پچ و مزخرف های صدا و درد این شر از کردم می مشغول رو خودم اگه شاید نیاوردم، کم
 کاری روغن به نیاز تنم های لوال تمام انگار کردم، دراز سمتش با درد با رو دستم شدم، می خالص
 .بودم شده خشک حسابی و داشت

 !ببینوم فالت بده نیازوم-

 .بوسید رو دستم کف و شد خم هماهنگی هیچ بدون

 !موال به شدم می روانی داشتم کیانا بود، شده تنگ برات دلم-رادمان

 به سلول با رو دستم کف داغ جای کردم سعی و بستم رو هام چشم اما دونستم، نمی رو دلیلش
 :گفتم آروم و کنم احساس تنم سلول

 !دونم می-

 :گفت و شد جدی یهو

 بیای؟ بعد بشه بد حالم شدی منتظر-

 .بود نشسته کنارم درست مغزم کور ی نقطه بود، اومده یادم کامل چی همه دیگه

 .دیگه اومدم می بعد و کردم می رو گفتی بهم که حرفایی اون تالفی باید بالخره-

 .گذاشت گونم چال روی رو انگشتش که کردم باز رو نیشم

 !نزن دست بچه نزنید، دست مغازه داخل اجناس به لطفا-

 .هستم هات زبونی شیرین ی همه و خودت نوکر تنهایی به خودم -رادمان

 اون مدت اون توی که کرد می گناه احساس. بود شده مهربون که شده چی نبود معلوم دوباره هوف
 .بود کرده اذیت رو خودش قدر

 :گفت و زد چشمم جلوی بشکن تا سه که شدم غرق افکارم توی دوباره

 کجا؟ کجا خانم، آهای-

 .جام همین-
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 بود سرش توی پلید افکار وقتی که همیشه مثل شد، چراغونی هاش چشم و زد شیطونی خند لب
 .زد ای طرفه یه لبخند

 :گفتم و کردم جمع رو خودم

 سرته؟؟ تو چی-

 بگم؟ رو چیزی یه بهت و بیای دنیا به تا کردم صبر چقدر دونی می-رادمان

 .!که رفت می دنیا از مامانم خدا بنده وقت اون بیام، دنیا به کیفیت همین با دقیقا-

 به بود تونسته چطوری این شب موقع این وکیلی خدا داد، تکون رو سرش زمان هم و زد لبخند یه
 به رادمان بودم، مطمئن من که هرچند بود، هندی فیلم انگار بزنه؟ فک باهام انقدر و بیاد مالقاتم

 .رسید می ولخرجی یکم با نهایت خواست می که هرچیزی

 بگی؟ خواستی می چی خب-

 !بگیرم زن خوام می.. خوام می -رادمان

. شدن باز داشت جا که حدی آخرین تا هام چشم و افتاد شلوارم توی هوری دلم کردم احساس
 کرد، کشیدن تیر به شروع سرم دوباره بگیره؟ زن خواست می! بگیره زن بود، شده مخشوش فکرم
 .دادم فشارشون تونستم تا و گذاشتم هام شقیقه روی رو دستم

 :زد صدا رو اسمم بلندی و نگران لحن با رادمان

 !..کیانا-

 !کردی ناکارش زدی تو هم اون کرد، می کار درست گوشم یه اگه آخه د مرگ،-

 سرم روی از رو دستم. کرد می نگاه صورتم به نگران های چشم با همچنان و برچید رو لوچش و لب
 :گفتم زاری حالت با و برداشتم

 هست؟ کی حاال-

 .بگو و کن بازی شمورتی تو هم رو این داری، خبر جلو جلو چی همه از که تو -رادمان
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 خوره مثل عجیبی حسادت حس. نداشتم اصال رو هاش بازی مسخره تحمل بود، شده خورد اعصابم
 :پرید دهنم از ناگهانی کامال صورت به و شدم سینه به دست بود، گرفته دندون زیر رو وجودم تمام

 !میدی بهم و کنی می کامل رو من ی عتیقه عکس اون قبلش بکنی، خوای می که غلطی هر ـ

. بودم دیده رو چیزی همچین یه قبال انگار ولی! افتاد دهنم توی کجا از حرف این دونستم نمی حتی
 گم رد برای. شد باز وار اتوماتیک گاراج در مثل دهنش کرد نگاهم مات که ثانیه چند از بعد رادمان
 : گفتم سریع کنی

 شب ساعت این داده؟ راه من اتاق توی کی رو تو اصال شدی؟ خیره بهم باز دهن با غاز مثل چیه-
 دادن؟ راهت چجوری اینجا

 :گفت و داد حالت تغییر سریع خیلی

 .شدم مراقبت خودم و خوای نمی مراقب که کنه سر به دست رو مامانت گفتم سودا به-

 .کردم حسودی بهش و شد مورم مور. بود نامزدش البد بود؟ کی سودا بیشعور، خبیث ای

 شده؟ آویزون جوری این لوچت و لب که خوری می داری رو چی حسرت -رادمان

 به که زدم سرم به آرومی مشت و کردم بلند رو دستم دادم، می سوتی که همیشه مثل درست
 غذا با بیمارستان پرسنل از بیارم زبون به حسم کردن پنهان برای ای کلمه خواستم تا و بیام خودم
 من جلوی سوپ آب لیوان یه و رادمان جلوی مخلفاتش تمام با کباب جوجه پرس یه. شد اتاق وارد

 بغض با بود، شده خالی بادم قشنگ. کرد ترک رو اتاق من ی قیافه به نسبت تفاوت بی و گذاشت
 :گفتم و کردم نگاه پریده رنگ سوپ آب حاوی لیوان به مصنوعی

 !خوام می کباب جوجه منم کنه، نمی خیس هم رو من حلق تا این-

 تخت روی از رو اون بزنم، خونک نا غذاش به خواستم تا شد، جا به جا جاش توی خنده با رادمان
 :گفت و آورد دهنم نزدیک رو لیوان و کرد نگاه بهم خباثت با گذاشت، میز روی و برداشت

 .خوبه برات مادر بخور بخور، -
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 من تخت کنار خالی تخت روی خورد، من ی افتاده آب دهن جلوی ولع با رو غذاش اینکه از بعد
 دست از برای و گرفت می بهونه دلم کردم، می عشقی شکست احساس شدت یه کشید، دراز

 نهایت خوبه سر خیره ی دختره آخه: بگه بهم نبود یکی. کرد می داری عذا االن همین از دادنش
 شده خراب چیز همه ساده تصادف یه با حاال بود که هرچی. بوده شب یه حد در احساساتتون ابراز
 .بود رفته بین از و

 زدم، می چونه بغض از و بودم آورده جلو حرص با رو لبم که حالی در و شدم جا به جا تخت روی
 :گفتم

 . ببین حاال میارم در رو گریت گیرم، می صبح تا رو حالت گرفتی؟ رو حالم-

 :آوردم در رو اداش کجی دهن با بعد

 .بگیرم زن خوام می -

 .زد زل بهم وحشتناک اخم یه با و پرید تخت از که کردم صداش بلند دودفه

 جالیزه؟ سر اینجا مگه خواب، توی کردم سکته خب کنی؟ صدام تر لطیف تونی نمی -رادمان

 :گفتم نما دندون لبخند یه با و کردم جا به جا تخت روی رو خودم یکم

 .خوام می آب-

 روشویی توی از و برداشت اتاقم کابینت از لیوان یه و شد بلند زد، می غر لب زیر که طور همون
 به لیوان تا کردم کج رو سرم که بگیرتش دهنم جلوی خواست اومد، سمتم به و کرد آبش از پر برام
 :گفتم و نخوره لبم

 !بشورش کیثفه، لیوانش خب-

 من حال که بود خاصی آزار مردم کثافت یه نگاهش عمق توی کرد، نگاهم حرکت بی طور همون یکم
 دوباره و زد آبش کرد، خالی رو لیوان برگشت، روشویی سمت به ریلکس خیلی. کرد می بهتر رو

 سرد آب اون از -:گفتم که بود نداشته بر قدم از قدم هنوز برگرده؛ سمتم به خواست کرد، پرش برام
 !گرمه آبش اینجا بریز، آب برام اتاق بیرون کن
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 قدم با و پاچید روشویی توی بود، وایستاده جاکه همون از عمیق خیلی نفس یه با لیوان توی آب
 تختم پشتی شد، اتاق وارد دست به آب از پر لیوان که نکشید طولی. رفت بیرون اتاق از بلند های
 :گفتم که بگیره دهنم جلوی خواست رو لیوان و داد باال رو

 !تونم می دارم، دست خودم-

 .کردم جمع رو قیافم و خوردم ازش قلوپ یه گرفتم، دستش از رو لیوان

 !کن باز سرش شیر آب از کم یه یخه؟ انقدر چرا این-

 :گفت و داد فشارش هام لب بین زور به کشید، دستم از رو لیوان

 .میاد خوابم نخوابیدم؛ شبه چند نکن، اذیت و بخور -

 به دوباره و گذاشت پاتختی روی رو لیوان که شدم مانعش دستم با بعد و خوردم آب دستش از یکم
 .رفت اتاق خالی تخت سمت

 بود معلوم خب. برد نمی خوابم کردم، می کاری هر و بود کشیده دراز جاش توی که بود دقیقه پنج
 در و رفتم کلنجار خودم با کلی. برد نمی خوابش بود، خوابیده مسکن زور با رو روز تمام که کسی
 :زدم صدا رو اسمش دوباره آخر

 !رادمان-

 هوم؟-رادمان

 خوابیدی؟-

 .کنم می روی پیاده دارم نه -رادمان

 .گرفته درد گردنم باال بده رو تختم کم یه بیا-

 باال که تختم پشتی. اومد سمتم به و کرد روشن رو چراغ پاشد، بعد و خورد تکون جاش توی کمی
 -:گفتم سرعت به که کنه خاموش رو چراغ دوباره تا رفت ها پریز کلید سمت به داد، تر باال رو بود

 .نمیاد خوابم من نکن خاموش

 :گفت درد با و پرید رنگش یهویی که داد فشار و کرد جمع رو مُشتش کشید، دیگه عمیق نفس یه
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 !بذارم رو مرگم ی کپه خوام می خوای، نمی چیزی دیگه -رادمان

 هاش چشم روی هم رو دستش کشید، دراز و رفت جاش سر راحت خیال با که گفتم قاطع نع یه
 .نکنه اذیتش نور که گذاشت

 رو جونم که آنی مرض یه طی. نداد رو جوابم ولی کردم، صداش دفه سه دو رادی، هوی... گما می-
 :گفتم یهویی بود، گرفته

 بینه؟ نمی رو جایی چشمم چرا سرم، آیی درد، از مردم مامان آیی-

 های چشم. افتاد زمین به و رفت دست از تعادلش لحظه یه تو که نشست و پاشد جاش از آنچنان
 ترک رو اتاق حرص با و کشید بلندش موهای به دستی دیدن، رو لبم روی ی خنده همین قرمزش

 سرزنش رو خودم کلی دلم ته و دادم نشون خودم به الیک یه بودم، گرفته رو حالش اینکه از. کرد
 پشت دست با. آوردم نمی خودم روی به زیاد کلفتی پوست از من و کرد می درد سرم واقعا. کردم
 شد باز اتاق در حین همون در نترسونمش اونجوری دیگه که باشم کرده تنبیه رو خودم تا زدم سرم

 .شد اتاق وارد اومد، می سرش پشت دیگه پرستار یه که حالی در سرحال و خندون رادمان، و

 معجزه؟ چطوری-پرستار

. برم دهنش توی لگد با دونه یه گه می شیطونه گفت، می معجزه بهم که بود صبح از پرو ی دختره
 :گفتم پریده باال ابروی لنگه یه با و کردم کنترل رو پلیدم افکار و خودم

 امرتون؟-

 :گفت ادامه در و افتاد نمی هاش لب از خنده  که کرد رادمان به نگاه یه پرستار

 !کنم تزریق بخش ارام بهتون و کنه می اذیتتون خوابی بی گفتن که این مزاحمت از غرض واال-

 دستم آنژیوی توی رو سرنگش پرستار لحظه همون که کردم نگاه رادمان به متعجب های چشم با
 .شد خارج اتاق از و کولش روی گذاشت رو دمش و کرد خالی

 ...بخوابمـ خوام نمی من کردی؟ رو اینکار چی برای-

 که شنیدم لحظه اخرین توی فقط ببره، خوابم تا کرد نگاهم خیره خیره انقدر بزنه، حرفی اینکه بی
 :گفت
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 ...مغزت بهوشه وقتی و نمیاره طاقت دلت هوشه بی وقتی رادمان، هی-

 تا گشتم رو بر و دور ؛ بود نمونده مالقات ساعت تا چیزی کردم، باز رو هام چشم که بعد ی دفعه
 .شد خالی بادم دوباره و کردم پیدا کمتر گشتم، هرچی! نبود ازش خبری که کنم پیدا رادمان از اثری

 :گفتم خودم با بود، شده هام دست خفیف لرزش موجب شدید ضعف 

 !کشن می گشنگی از رو من حتما اینجا نمردم، تصادف از من اگه-

 سالم و شد اتاقم وارد صبحانه سینی یه با مامان که بودم کرده غذا آرزوی که نبود ام دقیقه یه هنوز
 :داد

 .قشنگم سالم-

 :دادم جواب کشیدم، می سرک سینی توی که حالی در و کردم دراز زرافه مثل رو گردنم

 صبحونست؟ توش -

 !صبحونست توش بله دختر، خوردی که هم رو سالمت -مامان

 با نگاهم هی گرفت، لقمه خودش برای سینی توی پنیر و نون از و گذاشت من جلوی شیر لیوان یه
 اتاق وارد کیارش لحظه همون. بود گردش در مامانم دست توی ی لقمه و میز روی لیوان بین بهت
 .خندید حسابی من صورت مغموم حالت به و شد

 نمردم؛ دیدید حتما! نون دست کف یه از دریغ دیروزه از کشتید، گشنگی از رو من بابا، مرض-
 .بشید خالص شرم از خوایید می اینجوری

 و بوسید محبت با رو سرم روی اومد جلو زد، می قرمزی به پوستش بود، خندید بس از کیارش 
 .داد دستم به رو لیوان

 !میان دیدنت به دارن معجوج و عجوج قوم که بخور -کیارش

 :گفتم شوک با و پرید گلوم توی بودم، خورده زور به که هم رو قلپی یه همون زد، رو حرفش تا

 اینا؟ الناز-

 :کردن اعالم بخش میکروفن پشت از که شد پایین و باال کیارش ی کله
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 .مالقاته وقت -

 که بوسیدنم ملوک خاله و الناز انقدر شد، من اتاق شدن زنونه حموم با مساوی پیجر حرف اعالم
 کیارش با و خندید می قه قه هی که هم کیان ریزه، می داره تف صورتم روی از کردم می احساس

 ولی آشنا، صدای کلی شد، می اتاقم وارد که جدیدی شخص هر قبل روز ذاشتن، می سرم به سر
 .نبود ها حرف این و صدا از خبری دیگه لحظات اون که پیچید می سرم توی غریبه

 که انقدر بود، ضعف و غش حال در سره یه بیان دانشگاه های بچه و رادمان که زمانی تا هم البرز
 اخم شدن، اتاق وارد که دید دانشگاه های بچه سر پشت رو رادمان قامت تا اما خندید، بشر این

 .خوردش شد نمی هم عسل من یه با و رفتن هم توی هاش

 که کردم تعجب چنان آن بود، گرفته محکم رو دستش علی که رادمان آخر در و علی زهرا، نرگس،
 :کرد دادن توضیح به شروع سریع علی

! پالسه خونموم که هست روزی چندین االن دیگه، کنیم کار چی نکنی؟ سکته دوباره خانوم کیانا-
 !مجبورم فهمی؟ می مجبورم،

 :گفت و کرد نازک رو صداش رادمان

 چشمت دوباره نمیارم؛ دوم میمیرم، تو بدون: گفت می بود کی نداره، نمک که دست این بشکنه ـ
 شد؟ دوتا تنبونت افتاد، دختر دوتا به

 به البرز ی اشاره که بودن بوسه و ماچ و پرسی احوال سالم گیر در همه شد، بلند ها خنده صدای
 .دیدم رو مامانش

 :گفت و کرد سرفه چندتا خانم ملوک

 بیاییم کی ما جون نیلو! کنم می اعالم همه از زودتر نزدتش هوا روی کسی تا خب، خب خب-
 ببریم؟ رو خوشگلمون عروس

 می رو من چشمی چهار و بود نشسته ساکت مالقات ساعت اول از که پرید کیمیا گلوی توی میوه
 .پایید

 :گفت مصنوعی لبخند یه با و انداخت حضار به گنگی نگاه مامان
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 جون؟ ملوک چیه منظورت-

 :داد ادامه و انداخت من به نگاه یه. نکن اذیت خاله دیگه واضحه -البرز

 !کنم خواستگاری کیانا از خوام می من شما ی اجازه با خاله-

 صورت توی مشت با تا بود نگهداشته رو دستش زور به علی که افتاد رادمان به چشمم لحظه همون
 قسمت دو به ممکنه آن هر کردم می احساس که کرد می نگاه البرز به خشم با آنچنان نره، البرز

 شده محض سکوت به تبدیل که نکشید ثانیه یه به سرصدامون پر و صمیمی جو. بخوره قاچ مساوی
. کردم گم رو پام و دست که کرد عوض من سمت به رو نگاهش مسیر جوری آن یه رادمان. بود
 البرز نگاهش با جا همین که ترسیدم می شق کله رادمان از بود، شده تحمل قابل غیر و سنگین فضا
 :گفتم و کردم مصلحتی صرفه یه. برسونه قتل به رو

 ! دارن تحصیل ی ادامه قصد خانوم عروس-

 .زدم پلک بار چندین سرش پشت بعد و

 بعد گم، می چی که بودن نشده متوجه هنوز ثانیه چند تا که انگار بود، شده جلب من به همه نظر
 کردن صدا و سر اتاق توی انقدر. کردن سنگین جو اون از فرار برای تصنوعی ی خنده هم با همه یهو
 ساعتی نیم. انداختن بیرون اتاق از استثنا بال رو همه و اومدن نشده تموم مالقات وقت هنوز که
 :زدم می حرف خودم با و کردم می نگاه دیوار و در به خودم تنهایی توی

 !بشم البرز زن من کن فرض-

 : گفتم و آوردم در رو کردن سر چادر ادای بعد

 !کنه دم چایی پلشت ی پسره اون واسه کرد جا بی عروس اصال کن، دم رو چایی خواهر ا وا-

 که رادمان به تعجب با. افتاد پایین سرم روی از دستم دیدم، که چیزی از و افتاد در سمت به نگاهم
 :گفتم و دوختم چشم کرد، می نگاهم کار طلب و بود داده تکیه دیوار به تخم و اخم با

 داره؟ نیگا-

 !داره صفا خر دیدن -رادمان
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 پرت سمتش به و برداشتم رو کاغذی دستمال ی جعبه برم دست کردم، نگاه رو اطرافم حرص با
 .کردم

 مونی می بگیرمت، نمیام بدبخت! کرده پیدا بزن دست خانوممونم حاال بود، کم علی ی ننه-رادمان
 !ها ترشی می

 !نشی نگرانم تو که بگیرتم بیاد البرز زنم می زنگ االن ترسیدم، وای وای-

 :گفت و اومد سمتم به بلند های گام و برزخی ی قیافه با

 یه بعد و ندازم می رو اون ی جنازه میرم اول بیاری من پیش رو زاگرس پسره این اسم دیگه بار یه-
 !میدم تو به حسابی و درست درس

 صورتم به نگاهی. شد جمع لوچم و لب ناخودآگاه که زد رو ها حرف این جدی و محکم انقدر
 :گفت و شد شیطون دوباره انداخت،

 !ها خواد می بوس یعنی کنه جمع رو لبش هرکی-

 سلول خنده از دید رو من العمل عکس رادمان تا نشستم جور و جمع و کردم درست رو قیافم فوری
 چند تا نداشت، وجودش توی اخالقی ثبات اسم به چیزی روانی ی پسره. پاچید هم از سلولش به

 .خندید می خورده تیتاب خر مثل خودش حاال و داد می سکته رو من داشت پیش ی دقیقه

 یکم کرد، می اذیت رو ذهنش چیزی انگار. نشست تختم خالی جای روی اومد و شد جدی هم باز
 :گفت ای شده جمع ی قیافه با آخر در و کرد پا اون و پا این

 داری؟ دوستش-

 :پرسیدم و بود مبهم سوالش

 رو؟ کی-

 :گفت شد، می پایین و باال گلوش سیب که درحالی شد، خیره دیوار و در به

 ...زاگرس-

 :گفتم باشم، کرده اذیتش یکم اینکه برای و زدم لبخند
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 ! خیلی-

 و خورد می حرص هم باز و بود شنیده اردوگاه توی شب اون رو هام حرف ی همه بود خوب حاال
 .داشت شک

 :گفت و زد دهنم توی شده کنترل دستش پشت با

 زدی؟ حرف اون از من جلوی دوباره جرعتی چه به! کردی غلط تو-

 زده آروم که هم قدر هرچه حاال. بود کرده بلند من روی رو دستش هم باز کردم، نگاهش بغض با
 :گفتم داد با و زدم می چونه مدام گلوم ته بغض از. بود شکسته رو قلبم بازهم بود،

 ی واسه کردی غلط هم تو پس گفتم؟ چیزی من گرفتی زن تو مگه اصال گیری، می زن داری که تو ـ
 حرف با داشتی قصد فقط شب اون که هستی الکی دروغگوی آدم یه تو! کنی می تکلیف تعیین من
 ...ببری رو آبروم و بزنی جار همه پیش رو من حس تا بکشی منی زبون زیر غازت یه من صد های

 دست پشت با رو هام اشک کرد، می گزگز دستش داغی از هم شاید و دستش ضرب از هام لب
 خیسی تازه که برگردوند سمتم به رو بود دوخته در به که نگاهش. کردم نگاهش منتظر و کردم پاک
 .دیدم رو هاش چشم

 سازی، می خاطره من برای سال یه المصب د! آوردی در رو پدرم تو نکن، گریه دیگه بسته -رادمان
 بزنی؟ چیز همه زیر تهش که کنی می دلبری

 به بود، زده چیز همه زیر گرفتن زن فکر با خودش که کسی بود ممکن چطور کردم، نگاهش بهت با
 .زدم چیز همه زیر گفت می من

 .نیستم تو از تر معرفت بی الاقل کنم، می خوب-

 درد از مار مثل بعد و افتاد دستش جای و شد قور میز که زد تختم فلزی میز روی رو مشتش جوری
 .پیچید خودش به

 :گفتم کش دراز بشینم، جام سر تونستم نمی و بودم گرفته بدی درد تن قبل ساعتی از

 خوبه؟ حالت رادمان شده؟ چی رادمان... رادی-

 .کرد نگاهم تعجب با و بلند رو سرش که کردم می فرفر هی گرفتم، سر از رو شدم قطع گریه
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 .کن گریه برام جوری این وقت اون مُردم هروقت من جان کیانا-رادمان

 :داد ادامه و کرد قایم خندونش صورت پشت دردش بعد

 .کنم می ثابت بهت رو معرفتیم با االن و بردم پی االنت احساس به گریت این با خب، خب خب-

 :گفت کرد، صاف رو گلوش اینکه از بعد و نشست تر رسمی جاش توی زد، برق هاش چشم

 بدونم؟ خودم همسر پس این از را شما وکیلم بنده! وروجک خانوم سرکار -

 :گفتم و شدم خیره چراغونیش های چشم به ناباور و اشکی های چشم با

 !..نه-

 از انگار ولی بگه، چیزی تا زد می لب هی ؛ دیدم رو روشنش های چشم بستن یخ وجودم تمام با
 بودن شدن پر به رو که هاش چشم برای قلبم! بود داده دست از رو خودش تکلم قدرت زیاد شوک
 :کردم تکمیل رو حرفم بالفاصله و لرزید

 !نقاش هم گاهی و نویسی برنامه شما ؛ نیستی وکیل شما نه-

 حس با سینش شده، می خفه داشته مطمئنن گفتم خودم با که داد بیرون رو نفسش آنچنان
 نزدیک و نزدیک بهم بود، زده گره هم به رو هاش ابرو که حالی در و شد پایین و باال خاصی راحتی

 کر که انگار کنم، جمع رو بیجام شوخی جوری یه تا زدم می صدا رو اسمش چقدر هر. شد می تر
 حال همون در و خورد می هم به هامون دماغ که جوری ایستاد، صورتم سانتی یه توی. بود شده
 :گفت

 شی؟ می زنم سوسکه خاله-

 :گفتم مضطرب و سرعت به که بود قدر به هاش چشم ی تیره ی آبیه نفوذ

 !کله با چی؟ پس ـ

 شدم، حول بیشتر که ببوستم و کنه پر هم رو بینمون سانت یه همون اومد خورد، رو خندش زور به
 قابل حد تا رو هاش لب که آخری ی لحظه توی که داشتم استرس و بود زیاد عطرش بوی انقدر

 همون توی ای ثانیه چند رادمان. کردم صورتش توی داری آب ی عطسه بود، آورده جلو ای مالحظه
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 روشویی سمت به داد فشار هم روی عصبانیت با رو هاش چشم اینکه از بعد و زد خشکش حال
 .بودم کشیده گند به رو عاشقانش که بود بار دومین این. کرد کج رو مسیرش اتاق

 می مقدر صبر برامون آخر ی لحظه توی درست..! داریم عاشقانه ماهم دارن، عاشقانه هم ملت بیا
 .زد باالنس آفتاب توش درد که زدم سرم توی مشت با. شه

 نیست عطسه بزنی؟ برق و رعد و کنی باز رو دهنت تر دیر شد نمی دقیقه دو سر، تو خاک حقته-
 .قلمبست آسمون که

 !شه می منگولم هست؛ که کروموزومی سه رو، خانومم نزن -رادمان

 بندی؟ می اسمم تنگ هم مالکیت میم تو که شم می تو زن گفتم کی من اصال  راضی خود از-

 :گفت و کرد خبیث خنده یه

 !بشه من عروس کله با شد قرار داشت، ترشیدن از ترس ما کیانای این نکه کنم فکر واال-

 بودم، داده دستش به ای بهونه خوب. کرد می سیر ابرها روی انگار خنده، زیر زد و گرفت رو دلش
 مگه آدم، گی می داری خودت کنه؟ می استفاده دادن مثبت جواب برای کله با ی کلمه از آدم آخه
 که بودن گرفته ازت رو چیزی ای البته دارمی، استعدا میلی، کمال با یه احمق آخه؟ آدمی تو

 رو ها قلم لفظ ازین که نخوندی کتاب چهارتا منگول دادی؟ رو رمانتیک سوال اون جواب اونجوری
 .بگیری یاد

 زنجیر یه. برداشتم خودم سرزنش از دست و اومدم خودم به رفت، گردنم پشت که رادمان بادست
 .بستش من گردن دور و کرد باز خودش گردن از

 خودم! کنه خاستگاری مامانش از نزدن، ازش تا رو کیانا این کله با قراره آقاتونم نخور، غصه -رادمان
 .قد تمام نوکرتم کله با

 ... اون هم بودم تلگر یه منتظر من هم! بود شده یهویی چقدر

 ... اون هم و داشتم دوست رو غرورم من هم

 ... اون هم و داشتم دوست غرورم از بیشتر رو اون من هم ولی

 ...!ما شدیم اون و من و داد پیوندمون هم به  که بود اون و من بین اشتراک نقاط همین
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 [::::: بعد سال سه:::::]

 کجایی؟ سوخته پدر کارن کارن،-رادمان

 .تونی پیدام تونشتی اده ایندام،-کارن

 !میبرم خودم با مامانم میرم االن من کارن-رادمان

( بود توپول) بود بیشتر طولش از عرضش که کوچولو ی قواره قدو با کارن که نکشید ثانیه سه به
 و کرد می بازی موشک قایم سالمون دو پسر کارن، با که رادمان به خنده با شد، ظاهر رادمان جلوی

 .کردم می نگاه رو کنه پیداش تونست نمی کرد می کاری هر

ر تو گذاشتی، مایه مامانش از چرا شناس وظیفه پدر عه-  !زدی ج 

 .دیگه شه می بچه این مادر، این ی ثمره والله -رادمان

 چشه؟ بچم وا-

 بچه بگیر، تحویل بیا حاال. که نکردی نگاه بشه، من شبی کن نگاه من به گفتم هی چشه؟ ـ رادمان
 کیمیا عدای)  چنده کیلو بابا تو، مال شبیه اسمش که همم شده، تو شبیه هم شده، فعال بیش هم
 .نیست بیش بانکی عابر:( داد ادامه و آورد رو در

 داره دوست خیلی دختر گفت می که بود خودش تقصیر ها این همه ؛ بود گرفته خندم اداهاش از
 و قرص چقدر که بماند. بستشه هست خونه توی خانم یه همون بیاره دختر نداره دوست ولی ها،
 چه با که نمیره یادم وقت هیچ. نداشتم خبر هیچی از من و بشه پسر بچه که بود خورده دارو

 می شروع من اسم اول با کارن،. باشه توش اسممون آخر و اول که کردیم پیدا رو اسمی بدبختی
 فر و بلند های مژه حصار با مشکی و درشت های چشم که کارنی. تموم رادمان اسم آخر با و شد

 .باباش به مهتابیش پوست و سرخابی ی لوچه و لب و بود رفته من به خوردش

 و رفتیم زاده امام همون به رادمان با شدم، مرخص بیمارستان از که همین: بگم پیش سال چند از
 جریان و اون از بعد. مرده پیش ها سال شدیم متوجه پرسیدیم، حضار از رو پیرغالم  سراغ وقتی
 همه از تر جلو رادمان و بشه محرم که شد نمی دیگه بود، شده عوض اعتقاداتش رادمان من شفای
 روشن رو دلش توی جوری ابوالفضل حضرت عشق ؛ نرسونه هاشم بنی قمر هیئت به رو خودش
 نماز اینکه برای که نمیره یادم وقت هیچ. کرد می سرایت هم زندگیمون به روشنی این که بود کرده
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 بلدشون قبل از هرگز چون گرفت؛ می صورتش جلوی و نوشت می برگه توی رو سوره و حمد بخونه،
 به سفر شاید شد، نمی فراموشم هم من نماز های وعده که بود کرده قانعم قشنگ انقدر. نبود

 .رادمان به عشق هم شاید و بود کرده رو خودش کار جنوب

 که بماند و دادیم آشتی هم با رو بابا و مامان ای هفته یه قهر ی پروسه یه با اومد، کمپ از بابام
 سامون و سر از بعد فاصله بال...  کنه قبول کله با من از بدتر رو بابام که بود خداش از مامانم
 سر و گرفتیم کوچیکی عروسی کرد، ازم رادمان که خواستگاری مرحله یه با خونمون اوضاع گرفتن
  عروس ماشین کی که این سر زندگیمون اول روز دو تا که بود یادم هنوز. رفتیم زندگیمون و خونه
 رادمان، مامان نارضایتی بود، پیچیده هم توی چیز همه زندگی اوایل اون. بودیم قهر هم با برونه رو

 بر کردنم لعنت و تف از دست و دونست می مقصر رو من که خانوم ملوک و رفت ایران از که البرز
 سرنوشت چه. پدرم مثل درست شد، محروم خانواده حمایت از کل طور به رادمان. داشت نمی

 هم روزی شبانه. طور همین هم من نشد، تسلیم رادمان که تفاوت این با داشتم، مامانم با مشابهی
 راه نقلیمون و کوچیک ی خونه توی کوچیکی جشن پیشرفتمون پله هر برای و کردیم می کار هم پای
 رها خدا امون به ای پشتوانه هیچ بی که نفرمون دو ی خانواده نبود، ثمر بی ها تالش. نداختیم می
 باز کوچیکی فروشی کتاب من های انداز پس و گالری درآمد با. گرفت جون زود خیلی بود شده
 شغل یک به همچنان رادمان و کردیم می کار شیفتی. شد تر بزرگ و بزرگ بعد ها مدت که کردیم
 .کرد نمی بسنده

 .شدیم می پشیمون دیگه هم بودن قهر از زودی و کردیم می دعوا ها بچه مثل گاهی هم هنوز

 عموش طهماسبی، آقای ای هدیه مجنون و لیلی کتاب الی قبل سال چند یاد به رادمان گاهی هنوزم
 :گفت می و کنه می باز رو

 بشه؟ کیانا شوهر داشت جرعت کی وگرنه شدی، من بدبختی باعث تو-

 حضرت مدیون رو االنش زندگی و خودش و  داره دوست رو تنشمون از پر زندگیه و من هنوزم
 می خالی های دست با بهترمون ی آینده برای و برنداشته تالش از دست هنوزم. دونه می ابوالفضل

 .ماست عادت هم هنوز که ها هنوز خیلی و جنگه

 !نویسه می قشنگ رو ها قصه ی همه و اصلیه نویسه قصه خدا  که شکر خدارو

 ... من جدید خاطرات و دارد ادامه زندگی هنوز اما من، خاطرات دفتر امد بسر
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 !نیست آخرش این که بدونید هستید سختی توی اگه قشنگه، آخرش همیشه

 هاشم بنی قمر منیر، ماه به تقدیم

 پایان

 miss_mahta1379@: نویسنده گرام اینستا پیج آدرس

 ::... وروجک خانوم سرکار...::      

  زاده عیسی فاطمه: نویسنده

 13/6/13۹8: پایان

 1۹:2۹: ساعت

 «باشید انتقام سرباز رمان من، بعدی اثر منتظر»

    .فرحانی زهرا_  آسایش مبینا: ویراستاران
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