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سه سوت
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با صدای سوت خانم سهیلی توپ و ول کردم .همراه صدای برخورد توپ به
زمین بقیه توپ ها هم رها شدن .صدای ناله بچه ها با صدای تپ و تپ توپها
که می خورد به زمین قاطی شددده بود و توی سددالن اکو می شددد .انگار خانم
سهیلی می خواست همین جلسه اولی زهر چشم بگیره تا بقیه ترم حساب کار
دستمون بیاد .تمام عضالتم گرفته بود .بچه ها عرق ریزون به سمت رخت کن
ها می رفتن و چند نفری هم که قرار بود توپارو جمع می کردن.
دیگه واقعا کسدی حال و حوصددله حرز زن هم نداشددت .اصددال فمرشددم نمی
کردم واحد بسمتبال این همه داغون باشه .باز صد رحمت به شنا .سرم و توی
ساکم خم کرده بودم و داشتم دنبال حوله ام می گشتم که سر و کله عرق کرده
امو خ شک کنم که یمی محمم کوبید توی کمرم .منم برگ شتم و یه لگد حواله
اش کردم .طبق معمول نگین بود با این شوخی های خرکیش.
 نگین به خدا سددربه سددرم نکار که حال ندارم .دارم می میرم .تو چطوری میتونی االن زنده باشی وقتی این همه عین خر دو یدی؟
نگینم ساکشو کشید بیرون و گفت:
 -آخ گفتی .دارم می رم!

سه سوت

5

اینقدر خ سته بودم که حال ندا شتم باهاش کل کل کنم .صدای بچه ها کم کم
داشددت باال می رفت .مثل اینمه دوباره داشددتن انر ی شددون و به دسددت می
آوردن .تابسددتون مثل اینمه به تنمون باد خورده بود از فرم خارج شددده بودیم.
لباسدددامو با بدب تی عوض کردم .آدامسددمو انداختم باال و همراه نگین زدیم
بیرون.
نگین داشت بیخ گوشم وز وز می کرد .آدامسو باد کردم و کوله امو انداختم رو
شونه امو با یه لب ند یه وری براش پشت پا انداختم.نگین سمندری خورد ولی
جلوی خودشددو گرفت که روی زمین پ ش نشدده .منم بی هوا زدم زیر خنده.
ولی تا بیام بجنبم نگین یه لگد پروند و محمم خورد به ساق پام .اینقدر شدت
ضربه زیاد بود که آدام سم پرید توی گلوم این باز نگین بود که دا شت قهقه می
زد .آدامسمو تف کردم و کوله ام و پرت کردم و به سمتش براق شدم.
 باز وحشی شدی؟نگین با دیدن حرکتم همون جور که می خندید چند گام بلند به عقب دو ید.
چند نفری برگ شتن و نگاهمون کردن بی خیال شدم تا بعدا ح سابش و بر سم
کوله امو برداشتم و صداش زدم:
 حاال در برو بعدا حسابت و می رسم.باز چند نفر رد شدددن و یه نگاه چپ چپی به سددرتا پامون کردم .به یمشددون که
زیادی خیره ام شده بود چشم غره ای رفتم و گفتم:
 چیه؟خانمه زیر لب گفت:
 -پرو!
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و قدما شو تند کرد و در رفت .نگین در حالی که بند ساک شو اریب روی شونه
اش می انداخت با خنده گفت:
 بی خیال دیگه .خودت پشت پا زدی.چشمامو ریز کردم و فقط سر تمون دادم .باالخره که دستم بهش می رسید.
 باشه طلبت.نگین که فهم ید فعال حال مشدددت و لگد زدن ندارم باهمون خنده بدترکیبش
نزدیک شددد و مشددتی توی کتفم زد که منم معطلش نمردم و برگشددتم و یمی
خوابوندم توی گوشدش و هر دو زیر خنده زدیم .مثل همیشده خل بازی هامون
ته نداشت .اصال بچه های تربیت بدنی یه جور دیگه باحال بودن .اگه یه بار در
روز از این کارا نمی کردیم روزمون شدددب نمی شدددد .انگار انر ی که بچه ها
داشتن ته نداشت .وقتی سیلی رو خوابوندم تو گوش نگین از اون طرز خیابون
صدای دست و سوت بلند شد .برگشتیم و نگاهی به او سه تا دلقمی که داشتند
خودشون و می کشتند تا نگاهشون کنیم انداختم با خونسردی ابرو یی براشون
باال انداختم و برای یک تاک سی د ست تمون دادم .سر و صدای د سته پ سرها
هنوز از اون طرز می اومد:
 نهار مهمون ما. این سیلی ناز شست داره ها.نگین داشت هرهر می خندید و منم سعی می کردم ن ندم چون اون سه نفر با
نیش باز به ما زل زده بودن:
 -نگین بسه دیگه االن داری برای چی داری دقیقا می خندی؟
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اون سده نفر هنوز داشدتن وز وز می کردن که من برای یه تاکسدی دسدت تمون
دادم و داد زدم:
 م*س*تقیم!هنوز صدای اون سه تا ن اله می اومد:
 مام م*س*تقیم می ریم ها. پیچ پیچی هم می ریم.و خود شون از این جک بی مزه شون هر هر خندیدن .تاک سی بعدی رد شد و
دوباره داد زدم م*س*تقیم و باالخره تاکسی وایساد .نگین و که هنوز داست می
خندید هول دادم توی ماشین:
 اهه بس دیگه!نگین ساکشو انداخت کنارش و پوفی کرد و گفت:
 مهر اینقدر گرم؟ مردیم بابا.همون جور که خودشو باد می زد گفت:
 با خوابگاه چمار کردی؟د ست کردم و هدمو بیرون ک شیدم .یک لحظه اح ساس کرد مغزم خنک شد
منم مقنعه امو تمون دادم .راننده نگاهی توی آینه به ما انداخت و شیشه رو تا ته
داد پائین خنده ام گرفته بود .معلوم بود حسددابی بو می دادیم .لبمو گاز گرفتم و
گفتم:
 هنوز که هیچی! واقعا فمر نمی کردم ترم پنجم قرار باشه این همه بد بیارم.نگین از توی جیبش پاکت کوچیمی بیرون کشید روی پاش گکاشت:
 -ب ور!
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همیشدده عین این مادربزرگا یه چیزی واسدده خوردن داشددت .چندتا مغز بادوم
برداشت گفت:
 مگه نمی دونستی دانشگاه تا چهار ترم تعهد خوابگاه داره؟قبل از اینمه نگین تهشددون و باال بیاده مشددتی برداشددتم و یمی از مغزارو توی
دهنم پرت کردم و گفتم:
 چرا ولی خدایی فمر نمی کردم ترم چهار به این زودی برسه.بعد پوفی کردم و گفتم:
 این سهیلی هم پوست می کنه ها. آره به خدا تمام ماهی چه هام درد می کنه .هر واحد و که بر می دارم می گمدیگه بدنم رو فرمه ولی این بی وجدانا چنان ازمون کار می کشددن که هر بار به
خودم فحش می دم با این انت اب رشته ام.آخه جلسه اول و این همه فعالیت!
باقی مونده بادومارو توی دهنم ری تم:
 همه برنامه هام به هم ری ته .خود مسئول خوابگاه خودگردان به من قول دادهبود که جارو برام نگه می داره .نمی دونم کدوم بی وجدانی اومده جای منو
گرفته.
 حتما پارتی چیزی داشته! لعنت به این زندگی .شک نمن! باالخره می ری همون خونه ای که دیده بودی؟ زهره می گفت زیادم بد نیست ولی نمی دونم به درد می خوره یا نه. -تو که هم ونه نداری؟
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 این هم ونه نمی خواد .یه خونه هسدددت از این بزرگا به بیسدددت سددی نفردانشجور اجازه می دن.
 اگه همه دانشجو باشن خوبه! آره ولی خوابگاه بهتره اینجا دیگه کسی باال سرشون نیست.نگین متفمر نگام کرد و در حالی که نیشش باز شده بود گفت:
 آره نه مسئولی نه کسی.بعد لب ند شیطنت آمیزی زد و گفت:
 زیادم بد نیست ها! بی سر خر!از فمر منحرز این بشر خنده ام گرفت:
 آره .فک کن چه شود!نگین هیجان زده به بازوم کوبید که آخم هوا رفت:
 احمق ماهیچه ام گرفته چرا اینقده تو وحشی هستی!ولی نگین که انگار اصال نشنیده بود من چی گفتم بی اعتنا ادامه داد:
 فمر کن! هر وقت دلت خواست می ری هر وقت خواستی میای! کاش ماماناینا رو راضی کنم منم بیاد پیشت.
ماهیچه امو کمی با اون دست ماسا دادم و گفتم:
 ولی یه جوری انگار احساس ناامنی می کنم!نگین شونه باال انداخت و گفت:
 خوب چرا می ری اونجا؟و ته پاکتشددو توی دسددتش تموند .باالخره تهشددو باال آورد .به جون خودم این
معده ذخیره داره.
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 نزدیک دانشگاهه .اختیارمونم دست خودمونه.خرده های پوست و از روی مانتوش تموند و گفت:
 کی وسایلت و می بری؟ اصال کجا گکاشتیشون! فمر کنم فردا! گوشددده ن مازخو نه خواب گاه .همون جا هم این چ ند روز وخوابیدم.
 خبر کن بیام کمک! باشه!و به سمت راننده خم شدم و گفتم:
 آقا پیاده می شم!از نگین خداحافظی کردم و راه افتادم سددمت خوابگاه دانشددگاه .گند زده شددده
بود به کل برنامه هام .خیر سدرم دو هفته بود ترم شدرو شدده بود ولی من عین
این کولی های خونه به دوش کنار نماز خونه خوابگاه اتراق کرده بودم .تازه اونم
هر ساعت خانم سلطانی مسئول خوابگاه بهم تککر می داد باید زودتر برم .ای
لعنت به این زندگی .این خونه رو هم یمی از بچه ها معرفی کرده بود .با اینمه
اصال دلم نمی خواست از همچین جایی سر دربیارم ولی چاره ای نبود.
بی حوصله رفتم سمت نمازخونه .چند نفر دیگه ام هم مثل من کنار نمازخونه
ب ساط شون پهن بود .با یه نگاه سر سری و سایلم و چک کردم .نمی خوا ستم
همین اول ترمی دزد بهم بزنه .قفل چمدونم که سددالم بود .خدا رو شددمر مثل
اینمه هنوز اونقدارهم بد شان سی نیاورده بودم .یمی دیگه از بچه ها چند شب
پیش کل کیف پولوشددو خالی کرده بودن .صدددد تومنی توش بوده .تا رف ته

سه سوت

11

دسددشددوئی و برگشددته معلوم نیسددت کی کیفشددو بلند کرده .واقعا دانشددجوهای
مملمت و باش .آدم احساس می کنه تو خیابون می خوابه.
بوی پشددم خیس خورده می دادم بس کرده عرق کرده بودم .لباسددامو زدم زیر
ب*غ*لم و رفتم سمت حمام .باید دوباره لباسامو می شستم .دیروز با یمی از
این ترم بوقی ها دعوام شد .دختره برگ شت به من می گه شما چقدر لباس می
شورین .این بندای رخت مال بچه های خوابگا ست .یعنی موندم از روی این
ب شر .یه واحد تربیت بدنی دارن هر بار می رن زیر سرم اونوقت باید بیان ببین
ما چه جونی می کنیم.
 به چه خفتی افتادیم خدا .باید منت این ترم بوقی ها رو بمشیم .واسه خشککردن لباسمون!
دوش گرفتم و لبا سایی که ش سته بودم پهن کردم و برگ شتم توی نمازخونه .با
همون حوله دور موهام پهن شدم روی زمین دیگه حال نداشتم پاشم یه چیزی
واسه خودم ردیف کنم .تمام سلوالی بدنم درد می کرد.
چ شمام و که ب ستم ت صو یر اون خونه آ شفته با اون همه دان شجوی رنگارنگ
اومد تو ذهنم.
سدی تا دختر جوون از دانشددگاه های م تلف توی رنج های سددنی و با اخالق
های م تلف.
 خدا رحم کنه این ترم سر سالمت به در ببرم خیلیه.سعی کردم یه چرت بزنم ولی مگه می شد .نمازخونه شده بود محل ا سمان
دان شجو یان آواره یه عده دا شتن اتاق خالی می کردن یه عده دا شتن می اومدن
خالصه بلبشو یی بود یعنی رسما شده بود کاروان سرا .مگه می شد ب وابی.
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 فردا دیگه هر جور شددده می رم همون خونه دیگه دسددت دسددت کردن نداره.المی وقت تلف کنم همین جارو هم از دست می دم.
صبح با صدای همهمه بیدار شدم .مثل اینمه بع ضی از اتاقا خالی شده بود و
بچه ها داشتن وسایلشون و می بردن .با بی حالی بلند شدم و نگاهی به ساعت
انداختم .سدداعت ده کالس داشددتم و بهتر بود قبل از شددرو کالس وسددایلم و
ببرم .حوله امو ک شیدم بیرون و رفتم سمت د س شوئی .ت صمیمرگفتم دیگه اول
صبحی نگین و بیدار نمنم.
سداعت هشدت نشدده وسدایلم و جمع کرده بودم و داشدتم با مسدئول خوابگاه
هماهنگ می کردم .برای اینمه ز یاد حیرون نشددم زنگ زدم به آ انس و منتظر
شدم .همون جور روی چمدونم ن ش سته بودم و خمیازه می ک شیدم که صدای
نگین و شنیدم:
 ببند مگس می ره توش!اشک چشمم که ب اطر خیمازه کشیدنای پشت هم جاری شده بود گرفتم و با
کسالت بهش نگاه کردم:
 تو اینجا چمار می کنی؟نگین با همون نیش باز اومد طرفم و گفت:
 سالم صبح تو هم ب یر خیلی خوب سالم. آفرین! مگه نگفتی اثاث می بری امروز اومدم کممت! -یه جوری می گه اثاث انگار دارم اسباب کشی می کنم.
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 خیلی خوب بلند شو بریم دیگه این همه نق نزن.از جا که بلند شدم یمی بهم سالم کرد:
 سالم سرمه خانم!صددداش آشددنا بود ولی اول صددبح هنوز مغزم راه نیافتاده بود که تش د یص بدم
کیه .برای همین برگ شتم و به سمتش نگاه کردم .نیما برادر نگین بود .د ست به
جیب با همون عینک قاب طالییش که قیافه شو عین دخترا می کرد پشت سرم
وایسدداده بود .خوب گرچه قیافه اش دخترونه بود ولی حرکاتش کامال جدی و
پسرونه بود .با یک لحن خیلی مؤدب و جدی جلوم ایستاده بود.
 سالم آقا نیما خوبین شما؟ ممنون! شما چطورین؟نمی شد بگی مگه دکتری چون واقعا دکتر بود .دانشجوی پزشمی بود .یمی از
دستاشو از جیب بیرون آورد و به چمدونام اشاره کرد و گفت:
 وسایلتون همیناست؟نه پس فمر کرده قراره جهاز ببرم.کوله ام و برداشددتم و انداختم رو شددونه ام و
ست مودبی که فقط م صوص نیما بود و بی شتر برای اسمل کردنش استفاده
می کردمو گرفتم وگفتم:
 آره!به سمتم اومد و گفت:
 پس بکارین کممتون کنم. -بب شید مزاحم شدم!
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نیما که خم شددده بود دسددته چمدونو بگیره سددرشددو باال گرفت و نگام کرد .یه
لب ند محجوبانه بهش زدم که اونم نگاهش و دزدید و دسددته چمدونمو گرفت
و ساک بزرگه رو برداشت و وقتی داشت راه می افتاد گفت:
 مراحمین!نگین ابرو یی باال انداخت و سدداک ورزشددیم و برداشددت و خودم سدداک پتو و
دشددک سددفری که مامان همراهم کرده بود .همون جور که می رفتیم سددمت
ماشین به نگین آروم گفتم:
 چرا داداشت و دنبال خودت راه انداختی؟ من کی راه انداختم .دیشدددب به بابا گفتم اینم گفت خودم می رسددونمت.دیدی که چطوری حرز می زنه .دست به جیب اخم کرده.
بعد صداشو کلفت کرد و گفت:
 خودمت میام می رسونمت.بعد شونه ای باال انداخت و با حالت متفمری گفت:
 نمی دونم تازگی ها چه انسان دوست شده!و با حالت مس ره ای به من نگاه کرد و گفت:
 شمام که مراحمین!یه نیم نگاه به نیما که تا کمر رفته بود توی صددندوق انداختم و با آرنج محمم
کوبیدم تو پهلوش که آخش دراومد و غر زد:
 چه مرگته!کنار گوشش آروم گفتم:
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 دیگه به من تیمه ننداز!و قدم تند کردم و خودمو رسددوندم به نیما که هنوز درگیر بود و داشددت جوری
چمدونا رو می چپوند توی صندوق که همه شون جا بشن .تابلو بود این نیماهه
یه نظری به ما داره .البته من به روی خودم نمی آوردم .نگینم چیزی نمی گفت
گاهی فقط تیمه می انداخت .ولی خوب یه وقتایی دسددت خودم نبود کرم می
ری تم .االن از همون وقتا بود .با لحنی که هر وقت حرز می زدم نی ما تقری با
خیس عرق می شد گفتم:
 باعث زحمت شدم اول صبحی آقا نیما.نیما که تمام حواسش توی صندوق بود با این حرز من سرشو تند بیرون کشید
که سرش محمم خورد به در صندوق .الهی بمیرم سرش نابود شد .از شدت
درد اشددک توی چشددماش جمع شددده بود .من واقعا تو اون لحظه دیگه نمی
خواستم کرم بریزم ولی خوب نگرانش شدم و یه قدم فاصله رو بریدم و جلوش
وایسادم و با نگرانی به سرش نگاه کردم و گفتم:
 وای آقا نیما چی شد؟نیما با این حرز من زل زد تو چشددمام و چند بار آب دهنشددو قورت داد .بچه
مردم و نابود کردم.
 خوبم!خوبی؟ تابلوه داری می میری که .قبل از اینمه بی چاره کال از حال بره دو باره
عقب گرد کردم .نگین از پ شت ناخون شو فرو کرد تو پهلوم که ر سما انگ شتش
رسیده بود به کلیه ام.
 -کم داداش منو اذیت کن.
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با اخم برگشتم و نگاهش کرد .و زیر لب گفتم:
 من به داداش تو چمار دارم؟نگین با چشددم به نیما اشدداره کرد .برگشددتم و به نیما دوباره نگاه کردم .دسددتش
هنوز روی سددرش بود و به من زل زده بود .ق یافه اش عین این بچه های کتک
خورده شده بود .الهی نازی دردش گرفته خیلی .سینه ام صاز کردم و یه کم
گردنم و کج کردم و گفتم:
 نمی ریم؟نیما تند دستشو از روی سرش برداشت و گفت:
 چرا...چرا..بریم.بعد سدداک و کوله رو هم چپوند توی صددندوق و رفت سددمت در .بنده خدا رو
گکا شته بودم سر کار .خوب چمار کنم د ست من نبود .نیما پ سر خوبی بود.
من واقعا ازش بدنم نمی اومد .یه وقتایی هم بهش فمر می کردم ولی خوب
قیافه اش به دلم نمی نشددسددت زیادی ظریف و دخترونه بود .من خودم با این
هیمل و قد واقعا کنار نیما که قرار می گرفتم وصددله ناجوری بودم .اصددال یمی
از دالیلی که تربیت بدنی رو انت اب کردم همین قد و هیملم بود .قدم صددد و
ش صت و ه شت بود و بدنم تو پر بودم .ولی نیما الغر و باریک بود .قدش هم
شاید پنج شیش سانتی از من بلندتر بود.
نیما دا شت توی آینه کله له شده ا شو برر سی می کرد که آ انس هم ر سید .به
نگین گفتم:
 -بشین من اینو رد کنم بره!
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نگین سری تمون داد و منم رفتم سمت راننده:
 بب شید آقا پشیمون شدیم. در هر صورت کرایه رو باید بدین!زورم اومد .نمی شدددد یه خورده زودتر ب یان که مجبور نباشددم پول زور بودم.
برگشتم تا از توی کوله ام کیف پولم و بر دارم که دیدم نیما فشنگی پرید پائین و
پول و حساب کرد.
وقتی برگشت ماشین و دور زدمو کنارش ایستادم و گفتم:
 دستتون درد حساب می کردم! خواهش می کنم این چه حرفیه!کیفم گرفتم سمتش و گفتم:
 چقدر شد بردارید!نی ما اخمی کرد و همون جور که در ماشددین و باز می کرد با تحمم و جدیت
گفت:
 سوار شید!یعنی این جدیت عمرا به این قیافه می خورد .با این حال من حرفی نزدم و سوار
شدم .نیما از آینه با همون اخم نگام کرد و من با بدجنسی لب ندی زدم و گفتم:
 سرتون که چیزی نشده؟نگاهش و از توی آینه گرفت و اخمش باز شد و گفت:
 نه زیاد درد نگرفت!ناخودآگاه ابروم باال پرید .سرش عین هندونه از و سط ن صف شد میگه زیاد
درد نگرفت.
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 کجا برم؟آدرس و دادم و راه افتادیم .تا وقتی بر سیم با نگین تو سر و کله هم زدیم و نیما
یه وقتایی از توی آی نه منو نگاه می کرد رو لبش یه خنده نیم وری بود .خدا می
دونه کجاها واسه خودش سیر می کرد.
کوچه باریک و بن بسددت بود و ماشددین نمی تونسددت بره داخلش .برای همین
نیما بنده خدا با بدب تی چمدون و ساکم و برد تا دم در .داخلم که نمی تونست
بیاد .یمی دو نفر داشددتن می رفتن بیرون و انگار نه انگار که من و نگین آدمیم
از کنارمون رد شدددن و تازه یمیشددون پاش خورد به چمدونم و نزدیک بود ولو
شه .ا صال برنگ شت یه کلمه عکر خواهی کنه ولی چنان سرتاپای نیما رو نگاه
کردن که بنده خدا انگار اح ساس گ*ن*ا*ه بهش د ست داد و فمر کرد که داره
به من خ*ی*ا*ن*ت می کنه برای همین تند گفت:
 من می رم تو ماشین.و تقریبا فرار کرد .نگین خنده اش گرفته بود:
 یعنی این داداش منم نوبره.منم سری به ن شونه تاکید تمون دادم و خنده ام خوردم .هر چی با شه دادا شش
بود من نمی تونستم م*س*تقیم جلوی نگین بهش تیمه بندازم .برگشتم وگفتم:
 یعنی خدا به خیر کنه .سالی که نموست از بهارش پیداست.خالصدده بعد از نیم سدداعت عرق ری تن و هماهنگ کردن با بنگاه و صدداحب
خونه باالخره تونسددتم توی یمی از اتاق یه ت ت خالی پیدا کنم .چند نفری که
دیدن دارن اثاث می ارم با تعجب نگام کردن و منم بی توجه شونه باال انداختم.
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خونه اش ح سابی بزرگ بود .دو طرز حیاط کلی اتاق دا شت .معلوم بود برای
هر دو طرز سرو یس و آ شپزخونه جدا در ست کرده بودن .آ شپزخونهی طرز
ما هم از توی حیاط در دا شت هم از توی سالن کوچیمی که در اتاق توش باز
می شدن .حمام توی زیر زمین بود و د ست شوئی هم توی راهروی ورودی این
یعنی زم*س*تون و تابستون باید برای دسشوئی و حمام رفتن می رفتی بیرون.
اتاقی که من توش بودم به غیر من سه نفر دیگه هم توش بودن .یمی شون خواب
بود و ت ت دوتای دیگه خالی بود .انگار صبح زود رفته بودن .نگین نگاهی به
سرتا سر اتاق انداخت و آروم گفت:
 عجب جای مزخرفیه!ساکم و انداختم روی ت ت خالی و با صدای خفه ای گفتم:
 جون خودت آیه یاس ن ون من خودم به اندازه کافی از این وضددعیت شددمارهستم!
نگین شونه ای باال انداخت و گفت:
 حقیقت و گفتم!و روی ت ت کناری من ولو شددد .با اخم هولش دادم و با حرص در حالی که
سعی می کردم صدام بلند نشه گفتم:
 پاشو ببینم تو چه می دونی این ت ت مال کیه. اهه مگه من جزام دارم؟ نه جزام نداری ولی شاید طرز خو شش نیاد یمی ماتحت شو بکاره رو مالفههای تمیزش.
نگین ایشی کرد و از جا بلند شد .نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:
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 بجنب دیگه به کالس نمی رسیم. باشه بعد که برگشتم وسایلم و جا می دم.کوله امو برداشتم و وسایلم و چک کردم .یعنی خدایی ما بدب تا آخر بد بیاری
بودیم .همه بچه ها فمر می کردن چون رشددته مون ترب یت بدن یه یعنی دی گه
درس تعطیل ولی خبر نداشددتن عالوه بر خر زدن عملی یه درسددای تئوری هم
داشددتیم که بیا و ببین .طبق معمول با همون تیپ همیگش دی که شددامل مانتوی
مشمی و شلوار گرم کن مشمی با خطای سفید بود از خونه تازه ام زدیم بیرون.
نیما هنوز توی ماشین منتظرمون بود و کله اش تو موبایلش.
وقتی دوباره سوار شدیم گفتم:
 بب شید امروز ب اطر من از کار زندگی افتادین!از توی آینه نگام کرد و یمی از اون لب ندای ناز نازیشو زد و گفت:
 این چه حرفیه! چقدر تعارفی هستین شما!توی دلم گفتم:
 آخی حیف! اون نگین گرازیال باید پ سر می شد با او وح شی بازی هاش کههمش داره به دیگران مشت و لگد می زنه نه این پسر ظریف و نازنازی.
نگین تمام هیملشو بگردوند عقب و گفت:
 می دونی فیز یولو ی  2هم با ستاری داریم؟می خواستم دو دستی بموبم تو سرم.
 دروغ؟ -به جون خودم!
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 پس بدب ت شدیم رفت که! نیگن هم با تاسف سر تمون داد و گفت: آره ...فمر نمنم گندی که ترم قبل زدیم و یادش رفته باشه.نیما یه نگاه به نگین و یه نگاه از توی آینه به من کرد و گفت:
 مگه چمار کردین!؟من و نگین به من ن گاه کردیم و دو تایی زدیم زیر خ نده .نی ما باز مشددموک
نگامون کرد که من خودمو زدم به بی خیالی .نیما کنجماو نگاهمون می کرد و
منم م*س*تقیم رفته بودم توی کوچه علی چپ و تصددمیم نداشددتم بیام بیرون.
بنده خدا ا ستاد ستاری هنوز که یادم میاد چه جوری پ ش زمین شد خنده ام
می گرفت.
کالسی که ما ترم قبل توش بودیم خیلی کوچیک بود .این ا ستاد ستاری هم یه
آدم قد کوتاه و کمی تپل بود .یعنی قدش از منم کوتاه تر بود .عادت داشدددت
وقتی وارد کالس می شد سرشو می انداخت پائین و م*س*تقیم عرض کالس
و طی می کرد و بعد می پیچید سددمت چپ و می رفت پشددت تریبون .یعنی
همین حرکتش سو ه بود .جلسه های آخر بود .من و نگینم نشسته بودیم ردیف
اول این بنده خدا که اومد تو کالس طبق معمول سددرشددو انداخت پائین و
خوا ست ت ته گاز بره ته کالس که نمی دونم چی شد پامو آوردم باال این بنده
خدام پاش به پای من گیر کرد سمندری خورد ولی نیافتاد که این نگین ابله هم
پا شو گرفت جلو ا ستاد و این بار دیگه ا ستاد بنده خدا پ ش زمین شد .یعنی
کالس عین یه بمب ساعتی آماده انفجار شده بود .همه سعی می کردن ن ندن.
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ولی استاد بلند شد و نگاهی به ما دوتا که از بس خنده امون و نگه داشته بودیم
بنفش شده بودیم انداخت و دوباره م*س*تقمیم از کالس بیرون رفت.
ا ستاد درو نب سته بود کالس رفت رو هوا .من و سط خنده برگ شتم به نگین می
گم:
 ابله من عمدی پامو نگرفتم جلوش که .اونم برگشته می گه:
 من چه می دونسددتم فمر کردم می خوام پ ش زمینش کنی خواسددتم کارتنیمه تموم نمونه!
از همون جل سه ا ستاد به شدت برزخ شد و همش دا شت با چ شماش برامون
خط و نشون می کشید .حاال این ترم معلوم نبود قراره چه پوستی ازمون بمنه!
با صدای نگین از خاطره اون روز اومدم بیرون .نی شم هنوز تا بنا گوش باز بود.
نیما که معلوم بود یه حدسایی زده نگامون کرد و گفت:
 لطفا بالیی سر استاداتون نیارین!دوتایی خندیدم و رفتیم سمت کالس .این نیما هم بد تیز بود!
چیزی به غروب نمونده بود که برگشددتم خونه .از همون دم در سددر و صدددای
شددلوغی بچه ها می اومد .یه لحظه با خودم گفتم االن وسددایلم سددر جاشدده یا
چیزی ازشون کش رفته؟ پوفی کردم و راه افتادم سمت اتاق خودمون .دو سه تا
از بچه ها یه گوشه حیاط نشسته بودن .یمشون داشت با بی خیالی سیگار می
کشید .با دیدن طرز زیر لب گفت:
 -یا خدا اینا واقعا دانشجوان؟
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دختره سددیگارشددو کنار دیوار خاموش کرد و برگشددت و یه چیزی به بقیه گفت
اونام هم برگشددتن و نگام کردن .یک لحظه احسدداس کردم زیر نظر یمی از این
گروهای تروری سیتی ه ستم و همین االنه که ترور شم .تند بندای کف شم و باز
کردم و خواستم بدوم طرز اتاقم که پشیمون شدم .کفشام پولشون کلی بود .با
اون صحنه ای که توی حیاط دیده بودم بعید نبود شبی ن صفه شبی یمی بیاد
سرمون و ببره چه بر سه به این کتونی های بیچاره ام که کلی پول باال شون داده
بودم.
کفشددام و ب*غ*ل کردم و دوباره برگشددتم و نیم نگاهی توی حیاط انداختم که
محمم خوردم به یه نفر و یه چیز تقریبا نسددبتا نوک تیز فرو رفت تو کمرم .عین
این ش صیت های کارتونی که توی یه جنگل تاریک گم شده با شن وح شت
زده برگشتم و به کسی که پشت سرم بود نگاه کردم .چشمام رفت ته سرم:
 یا پیغمبر دستم به دامنت .هنوز نیامده برام چاقو کشیدن!آب دهنم و قورت دادم و به دختری که درسددت در فاصددله بیسددت سددانتی من
وایستاده بود .نگاه کردم.
 خدا یا غلط کردم دی گه نی ما رو اذیت نمی کنم .دی گه وقتی دیدمش کرم نمیریزم .خودت که می دونی تق صیر من نی ست این پ سره یه جورایی جون می ده
برا اذیت کردن...باشه...باشه دیگه اذیتش نمی کنم فقط زنده بمونم!
نمی تونستم نگاهم و از دختره بگیرم.عرضش اینقدر زیاد بود که کل تصو یر رو
به روم و پوشونده بود .یه تی شرت قرمز تنش بود که فمر کنم من و نگین و نیما
با هم توش جا می شدیم .شاید بابا شم می تون ست خود شو جا بده ولی نمی
تون ستم جا شدن مامانش و ت ضمین کنم چون مامانش از این دختره یه خورده
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کمتر عرضش بود .نگاهم اومد باال و چسبید به صورتش .اخم کرده بود انگار
از این مه اینجوری بهش زل زده بودم و داشددتم دور کمترش و متر می کردم
خو شش نیامده بود.یه چاقوی گنده هم تو د ستش بود که به سمتم ن شونه رفته
بود .هول شدم نیشم و باز کردم و تند سالم کردم:
 سد  ...سالم!دختره اخماشددو بیشددتر کش دید تو هم و دهنشددو باز کرد که با خودم گفتم حتما
صداش االن عین نعره گاو می شه .منظر بودم سقف از صدای دادش بیاد روی
سرم فمر می کنم تازه اون وسطا اشهدمو هم خوندم.
 هوی چرا چپمی میای؟چشددممام به سددرعت نور باز شددد .یک لحظه فمر کردم طرز رفته و یه دختر
شیش هفت ساله جلوم وای ستاده .ولی نه خود خودش بود .یعنی این صدای
نازک و گوگولی ما این کوفته قلقلی بود؟ در عین اینمه از د یدن چاقوی توی
د ستش شوک زده بودم از این ت ضاد قیافه و صدا شم خنده ام گرفته بود .لبم و
گاز گرفتم و ری سک نمردم که بزنم زیر خنده .درسته رشته ام تربیت بدنی بود.
ولی خوب واحد رزمی پاس نمرده بودم که ب وام خودمو با این بشر در بنازدم.
برای همین لب ند دوستانه ای زدم و گفتم:
 بب شید!به همون سرعت که اخم کرده بود به همون سرعت هم نیشش باز شد:
 چرا کفاشت و ب*غ*ل کردی؟نگاهی به خودم انداختم:
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 ای لعنت به این زندگی! چه گندی زدم به خودم!تمام جلوی مانتو و مقنعه ام خاکی شدددده بود .دختره با همون صددددای عین
جغجغه اش خندید و گفت:
 جدید اومدی؟نگاهی به مقنعه ام کردم و تند تند خاکشو تموندم و گفتم:
 آره امروز صبح اومدم.همون موقع در یمی از اتاقا باز شد و یمی داد زد:
 گالب رفتی از شهرتون چاقو بیاری؟دختره یا همون گالب خانم برگشت سمت اتاق و گفت:
 اومدم بابا!بعد رو به من گفت:
 کدوم اتاقی؟نگاهی به در اتاق انداختم و گفتم:
 اونجا!نگاهی به در اتاق من انداخت و یک هو زد زیر خنده:
 اتاق دم دری؟با تعجب برگشتم و به اتاق نگاه کردم و گفتم:
 خوب آره! مگه چیه؟دوباره خندید و برگشت سمت اتاق و گفت:
 -هیچی...
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شونه ای باال انداختم و رفتم سمت اتاقم .دختره شاید خل بود که داشت برای
خودش می خندید .پشت در که رسیدم نگام به کفشام افتادکه هنوز توی دستم
بود .یه لحظه شک کردم ا صال کار در ستی کردم یا نه .ولی بازم به خودم ت شر
زدم که ریسک نمنم .دیگه از کجا آوردم بدم این همه پول کتونی اصل ب رم.
همیشدده می گن برخورد اول تصددور آدم و برای بقیه شددمل می ده .پس بهتره با
یک ورود تاثیر گکار همیشدده تو ذهن شددون موندگار بشددم .خوش برخورد و
دوسددتانه .همه از آدمای زودجوش و خنده رو خوشددشددون میاد .نفس عمیقی
گرفتم و خواستم در و باز کنم که صدای پچپچه دو نفر و شنیدم:
 اگه تا یه هفته دیگه نرفت تا یه ماه شام با توه ها! می ره...سر یه هفته جمع می کنه می ره!با تعجب برگشددتم و به عقب نگاه کردم که در یمی از اتاقا که دقی قا نفهم یدم
کدوم بود به سرعت بسته شد.
 اینا داشتن درباره کی صحبت می کردن؟متفمر برگشتم به سمت در اتاق و دوباره نفس گرفتم.
 سرمه برخورد تاثیر گکار...برو ببینم چه می کنی!یه لب ند ن شوندم رو صورتم و درو باز کردم.خنده رو خوش و برخورد .در و تا
ته باز کردم و با لب ند و صدایی که انر ی از توش فوران می کرد گفتم:
 سالم به همگد...ولی با خوردن یه بوی خیلی بد به دماغم حرز توی دهنم ما سید و نزدیک بود
به سرفه بیافتم! دو نفر از سه نفری که توی اتاق بودن برگشتن و یه نیم نگاه بهم
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انداختن و دوباره برگشتن سر کارشون .اون نفر سوم هم که اصال نگفت تو کی
بودی؟ چی گفتی؟ کله ا شو از توی مجله ای که د ستش بود بیرون هم نیاورد.
نیم چرخی زدم و سددعی کردم یه خورده از هوای تمیز بیرون نفس بمشددم .اینا
آدم بودن؟ پس چرا توی این بوی ناجور هنوز زنده بودن؟ یه نفس گرفتم و به
خودم تشر زدم!
 سددرمه کم نیار...لب ندت و حفظ کن دوباره سددعی کن! اگه نه باید بری تویخیابون ب وابی!
درو نبستم بلمه یه خورده از هوای بیرون بیاد تو و این بوی ناجور و قابل تحمل
کنه! با همون لب ند که دیگه داشدت کم کم می خواسدت از روی لبم خودشدو
پرت کنه کنار گفتم:
 سالم کردم.یمی از دخترا که هندزفری تو گوشش بود برگشت و نگاهم کرد و گفت:
 کر که نبودیم .یه بار سالم کردی شنیدیم .بیا بتمرگ سر جات دیگه!تقری با تمام عالئم ح یاطیمو از دسدددت دادم .این هم اتاقی من بود؟ اشددتباه
نیامدم؟ اینجا واقعا خونه دانشجو یی بود؟ یه لحظه زد به سرم برم و دوباره همه
جا رو چک کنم .نمنه *و*ض*ی اومدم کانون ا صالح و تربیت؟ هان نه اون
که مال بچه ها بود! یا پیغمبر زندان زنان؟ آب دهنم و قورت دادم و با چ شمای
وق زده دور و بر اتاقو نگاه کردم .نه بابا کتاب ،کوله ،مانتو و شلوار .یه اثراتی از
دانشجو پیدا می شد! نه *و*ض*ی نیامده بودم.
هنوز کفش به دست عین دلقاکا اون وسط وایساده بودم که اون یمی که برگشته
بودم و نگاهم کرده بود گفت:
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 خوب چرا دم در وایسادی بیا تو دیگه!یه ذره امیدوار شدم.
 نه مثل اینمه زیادم ورودم بد نبود.دختره بلند شددد و به سددمت اومد .یه لب ند زد که من ذوق مرگ شدددم .اصددال
روحیه ام جوری نبود که ب وام با آدمای ساکت و کم حرز و دیر جوش یه جا
زندگی کنم .من اگه صبح تا شب تو سر و کله یمی نمی زدم روزم شب نمی
شددد .از اینمه باالخره یمی منو تحو یل گرفته بود ذوق کردم .جلوم وایسدداد و
دستش و دراز کرد و گفت:
 من هایده ام! هایده حاتمی!فمر کنم تو لجظه یه دور رفتم تو کما و برگشددتم .دهنش بوی کالغ مرده ای که
افتاده با شه تو فا ضالب و سه چهار روزم آفتاب خورده با شه می داد .نف سمو
حبس کردم و سددعی کردم همچنان لب ند بزنم .از بین دندونام بدون اینمه
اجازه بدم حتی یک ملمول هوا وارد بینیم بشه تند گفتم:
 منم سرمه ام!و به سددمت در چرخیدم و دوباره نفس گرفتم .ای خدا این دیگه کیه .این همه
ا سم .هایده ام شد ا سم که گکا شتن رو بچه ا شون .تازه فامیلی شم دیگه بدتر
وقتی می خواد اسمشو بگه کل هوای ریه اش ت لیه می شه تو حلق آدم.
بعدم برگشددتم و به سددرعت رفتم رو ت تم پهن شدددم .جوری که یه سددانتم جا
نباشه که ب واد بیاد طرفم.خدا کنه ه*و*س نمنه برای خوش آمد گو یی هم بیاد
کنارم ب شینه که قاطی می کنم .ت تم در ست کنار همون دختره بود که کله اش
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و کرده تو مجله .کفاشددم و چپوندم زیر ت ت و زل زدم به هم اتاقی های عتیقه
ام .هایده خانم دختر دهان معطر اتاق با لب ند روی ت تش نشست و یه جعبه
از زیر ت تش کشید بیرون .اوه و یولون بود.
 ای نازی و یولون می زنه! خو به الاقل دهنش بو می ده می تونیم از آهنگایخوشملش استفاده کنیم.
دیدم اونی که هندزفری تو گو شش بود .صدای آهنگ شو بلند کرد .اونی هم که
داشت مجله می خوند .نگاهی به هایده انداخت و پوفی کرد.
 چه بی اح سا سن اینا .من تا حاال از نزدیک و یولون ندیده بودم .چه بر سه بهاینمه یمی زنده برام اجرا کنه!
لب ند زد و آرشه رو گکاشت رو و یلون .چشماشو بست .من دستم و زدم زیر
چونه ام و با هیجان نگاش کردم.
آرشده رو که کشدید روی سدیمای و یولون می خواسدتم موهامو بمنم .انگار که
یمی با یه چیز فلزی می کشدده روی ت ته و فلز .تمام تنم مور مور شددد .یعنی
خدا رو شددمر خونه یه طبقه بود وگر بدون یک لحظه فمر خودمو از همون
پنجره پرت می کردم پائین .با بدب تی به هایده نگاه کردم صدای گوش خراش
آر شه اش هر لحطه بدتر می شد .همون موقع یمی از بیرون به سمت در اتاق
ما اومد و تند در و بست.
 چمدونام و باز نمردم هنوز .فمر کنم بهتره برم توی همین پارک سددر خیابونب وابم .هنوز برای زنده موندن وقت دارم!
دختره که کله اشو کرده بود تو مجله خز ید کنار من و کنار گوشم گفت:
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 دانشجوی موسیقیه...من نمی دونم کی به این گفته تو موسیقی استعداد دارهکه رفته دنبال این رشته .می گه دو سال داره می ره کالس و یولون هنوز تو آرشه
کشی مونده!
بعد دستشو دراز کرد سمت منو گفت:
 رکسانا...رکی صدام کن!با بدب تی نگاهش کردم .دهنش بو نمی داد .خوب این یه پوئن مثبت بود .آب
دهنم و قورت دادم و گفتم:
 تو هم موسیقی می خونی؟یه وری خندید:
 نه!اینم دومین پوئن مثبت.اومدم دهنم و باز کنم و حرز بزنم که یه صدددایی اومد
انگار که یه فیل داره با خرطومش جیغ می کشه .برگشتم سمت او دختر خشنه.
بله خانم داشتن بینی شون و می تموندن .با چشم های گرد شده نگاش کردم که
دیدم رکسانا یا همون رکی خانم غش کرده از خنده .وسط خنده گفت:
 معرفی می کنم شیده!من با دهن باز به ش دیده خیره شددده بودم که فمر کنم مغزش رو هم خالی کرده
بود تو دستمال کاغکی! رکی با تفریح نگام کرد و گفت:
 تقریبا به همه چیز ح سا سیت داره و به قول خودش باید ت لطه کنه تا راحتشه .کم کم به این صداها عادت می کنی! بعدم بی خیال پهن شد روی ت تش
و دوباره مجله اش رو برداشت و گفت:
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 به آشغال ترین اتاق این خونه خوش اومدی.تا چند دقیقه ای با دهن باز یمی یمشون و نگاه کردم و با خودم گفتم:
 خدایا به من رحم کن! اون دوتا الاقل سر و صدا می کنن این که رسما از مختعطیله .آخه چطوری می تونه ب نده! اونم توی این آشفته خونه!
رکسانا از پشت مجله اش سرک کشید و با دیدن من که همون جور بهت زده به
اون دیوونه خونه نگاه می کردم بلند با خنده گفت:
 حاضرم قسم ب ورم بچه ها روی موندنت شرط بستن!یهو یاد حرز اون دو نفری افتادم که داشددتم حرز از موندن و رفتن یه نفر می
زدن! پس معلوم شد اینجا چه خبره که این ت ت هنوز خالیه! هر کی می اومده
اینجا فراریش می دادن .یعنی من چقدر بدب تم که فقط یه هفته روم شددرط
بسددتن .یه لحظه اون رگ سددرمه ایم زد باال .اگه من سددرمه ام که همه رو از این
اتاق بیرون می کنم و خودم نمی رم .از این فمر نیشدم باز شدد و برای خودم یه
سری تمون دادم.
بلند شدم و بی خیال از صدای داغون و روی اعصاب آرشه دهان خوشبو اولین
کاری که کردم پلیرمو چپوندم توی گوشم و در حالی که خودم و تمون می دادم
چمدونامو باز کردم و همون جور برای خودم با صدای اهنگ می خوندم.
 اگه من سددرمه ام می دونم چطوری جا پامو سددفت کنم .رو من شددرط میبندین؟ بشینین و ببینین!!
رکی که عین خیالش نبود .یه خورده که زیر چشددمی پائیدمش دیدم یه جورای
مشددموک شددنگول می زنه یعنی به نظرم یه آدم طبیعی نمی تونه اینجور مواقع
نیشش باز باشه .شونه ای باال انداختم و مشغول کارم شدم .دهان معطر م یمی
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دوباری اومد دم پرم که پروندمش مگه می شدددد بوی دهن این بشددرو تحمل
کنی!
لبا سامو با یک شلوارک ا سپورت و یه تی شرت که روش عمس توپ ب سمبال
بود عوض کردم .وسایلم و چیدم توی کمدم .دشمم و پهن کردم و روش مالفه
ک شیدم .لبا سامو توی چمدونم مرتب کردم و ساک ورز شیمو برای فردا آماده
کردم .ب عدم یه سددری خورده ریز خوردنی رو زدم زیر ب*غ*لم و از جلوی
چشددمای وق زده اون سدده نفر راه افتادم و رفتم توی آشددپزخونه .گالب داشددت
سیب زمینی سرخ می کرد .با دیدن من نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت:
 خوش می گکره؟بعدم نی شش تا بنا گوش باز شد .شیطونه می گه شوتش کنم تا خود اتاقش قل
ب وره .مثل اینمه باید از این یمی شرو می کردم .شک نداشتم که این رفته و
ماجرای منو گکا شته کف د ست هم اتاقیاش که اونام رو من شرط ب ستن .اگه
شده کارم به بیمارستان و تیمارستان بمشه من عقب نمی کشم.
همون جور که دا شتم دو تا دونه گوجه ای رو که دا شتم می ش ستم تا با پنیر برا
شام ب ورم .یه لب ند گل و گشاد زدم و گفتم:
 یه چیزی رو از ته دل بگم؟گالب تند تند سیب زمینی ها رو زیر و رو کرد و گفت:
 اره بگو!منم شیر آبو بستم و چرخیدم سمتش و گفتم:
 -از همون لحظه اول که حرز زدی ازت خوشم اومد!
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گالب یه چند لحظه نگام کرد و بعد با یه ذوقی گفت:
 راست می گی؟کا سه تو بیار ما ست بگیر .چه خو شش اومده! من غلط کنم از تو خو شم بیاد.
دختره بی جنبه! براش لب ند زدم و پنیر و سددفره کوچیممو برداشددتم و در حالی
که می رفتم سمت در گفتم:
 آره.بعد برای اینمه کامال عمس العملشو ببینم برگشتم سمتش و گفتم:
 آخه می دونی داداشم یه دختر گوگولی داره چهار سالشه وقتی حرز می زنییاد اون می افتم!
دهن گالب خانم اندازه توپ والیبال باز شده بود .یه لب ند یه وری بهش زدم و
گفتم:
 شام بیا تو اتاق ما عز یزم!و چرخ یدم و از آشددپزخونه زدم بیرون .این از اولین نفر .از بچگی ا هل زدن
نبودم ولی داداشام هر دو تا می گفتن هر کی زد کم نیار تو هم بزنش .اوایل برام
سدد ت بود .گاهی عکاب و جدان هم می گرفتم ولی کم کم د یدم نه با با
اینجوری بعضددی ها ماسددتارو کیسدده می کنن و دیگه کاری به کار من ندارن.
حاال هم من نزدم فقط جواب دادم.
خوبی اتاق این بود که یه پنجره بزرگ دا شت که به حیاط باز می شد .به خیال
خود شون ت ت بده رو گکا شته بودن برای من که در ست کنار پنجره بود .ولی
نمی دونسددتن چه محبتی به من کردن .حسدددابی گر مایی بودم و حتی تو
زم*س*تون هم کمم از سرما نمی گز ید پس این یه پوئن مثبت برای من بود که
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پوسددت هم اتاقی های محترم و تمام اونایی که روی من شددرط بسددتن و بمنم.
سددفره به دسددت صدداز رفتم سددمت پنجره و بازش کردم .نگاه هر سدده تاشددون
چرخید طرز من .خوب آره مهر بود ولی هوا نه سرد بود نه گرم .هنوز می شد
کمی سردی هوا رو تحمل کرد .من که تصمیم نداشتم توی اون اوضا شامم و
کوفت کنم .برای همین نشددتم توی طاقچه و در حالی که از هوای تمیز بیرون
استنشاق می کردم مشغول خوردن شدم .اون سه نفر هر چند دقیقه منتظر بودن
یه تعارز بزنم منم انگار نه انگار همون جور که حیاط و دید می زدم شددامم و
خوردم و سددفره رو جمع کردم .بعدم گکاشددتم پنجره باز باشدده بلمه از بوی بد
اتاق کم بشه.
شیده خانم بودن که فرمودن:
 اتاق سرد میشه ببدنش.منم ابرو یی باال انداختم و خیلی خونسددرد و حق به جانب با لحنی لج درآر
گفتم:
 پنجره کنار ت ت منه اختیارشم با منه!بلند شد نشست و گفت:
 پس درم نزدیک ت ت منه بگم بقیه ازش رد نشن؟رکی خانم بازم پقی زیر خنده زد .من می گم این دختره شیرین عقله بگو نه .یه
خورده رکی رو که همون جور که روی ت ت ولو بود و می خندید نگاه کردم و
بعد برگشتم سمت شیده و به ت تم اشاره کردم و گفتم:
 -این ت ت منه اختیارش هم با منه .با این یمی که مشملی نداری؟

سه سوت

35

همون جور طلب کار نگام کرد و گفت:
 ت تت ارزونی خودت! خیلی خوب...ت ت منه ...هیچ کس هم حق نداره حتی انگشددتش به ت تمن ب وره .حاال می تونی پاشو با این شرایط که گفتم پنجره رو ببند.
خوب اگه خود مجید د ستش درازه هم ش صا اینجا ح ضور دا شت از کنار
ت ت د ستش به پنجره نمی ر سید .با ابروهایی باال رفته نگاهش کردم که مثال
منتظر جوابم اونم که کم آورده بود نگاه پر نفرتی به من انداخت و از جا پرید و
گفت:
 پس درم کنار ت ت منه تو حق نداری ازش استفاده کنی!یه نگاه خونسرد به اون و یه نگاه به در انداختم و گفتم:
 با اینمه در توی حوزه ت ت تو نیست ولی باشه من مشملی ندارم.برگشددتم سددمت ت تم و ازش رفتم باال .رکی دسددتش و زده بود زیر سددرش و
آرنجش و تمیه داده بود به متماش و با یه خنده ریز ریز منو نگاه می کرد .هاله
هم دهنش باز مونده بود و حیرون .منم لب ندی به هر سددده تا زدم و از توی
طاقچه جفت پا پر یدم توی ح یاط .یه متر شدددا ید ارتفا پنجره بود .بعدم راه
افتادم سمت در اصلی و رفتم توی سالن .خبری از گالب نبود ولی دو سه نفر
دیگه داشتن توی آشپزخونه شام درست می کردم .ظرفامو شستم و بدون توجه
به اونا که پچ پچ کنون منو نگاه می کردن رفتم سددمت در اتاق که یاد شدد یده
افتادم .برای در دهن کجی کردم و دوباره برگشتم توی حیاط .باالخره این رشته
ما به یه دردی خورد .خودمو از پنجره باال کشیدم و بلند گفتم:
 -یاالله..
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بعدم رفتم رو ت تم و با یه نیش باز گفتم:
 سالم به همگی!رکی که از خنده غش کرده بود .خدایی خودمم خنده ام گرفته بود ولی خیلی
جدی وسایلم و برگردوندم توی کمدم و روی ت تم ولو شدم .رکی یه وری شد
و وسط خنده گفت:
 کلید المپم توی محدوده منه پس...و چراغ خاموش شد .صدای پر حرص شیده رو شنیدم که داد زد:
 رکی مس ره نشو!ولی خنده رک سانا بی شتر شد .با سرخو شی سرم و بلند کردم و به اون که روی
ت تش ریسدده می رفت نگاه کردم .از پنجره نور حیاط توی اتاق افتاده بود .پس
اتاق خیلی هم تاریک نبود .شیده رو دیدم که حرصی بلند شد و به طرز ت ت
من اومد .منم ناخودآگاه از جا پریدم .جلوی ت تم ایستاد و داد زد:
 این مس ره بازی ها همش تقصیر توه .زود باش پنجره رو ببند.بعد چرخید سمت رکی و گفت:
 رکسانا چراغ و روشن کن!ولی نه من آدم حسابش کردم نه رکی .روی ت تم دراز کشیدم و گفتم:
 متاسفم...گرمه!هایده بیچاره هم عین این منگاال به ما نگاه می کرد بعد یهو گفت:
 -شوفا م تو محدوده منه!
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با این حرز هایده دیگه نتونسددتم خودمو کنترل کنم زدم زیر خنده .رکسددانا که
هنوز می خندید .به گمونم چت کرده بود .شیده با خنده ما دوتا دیگه ح سابی
جوش آورد و برگشت سمت هایده و گفت:
 تو دیگه چی می گی؟هایده بیچاره خودشو تند جمع کرد و گفت:
 خوب منم می خوام روی یه چیزی کنترل داشته باشم.با سرخوشی چرخیدم و به آسمون خیره شده .این از شب اول .تا شما باشین
روی دم سرمه پا نکارین.
***
نگین از خنده مرده بود .با آرنج زدن توی پهلوشو گفتم:
 خفه شو دیگه!نگین ول شده بود روی زمین .سری تمون دادم و گفتم:
 خیلی مس ره ای!نگین خنده اشو کنترل کرد و گفت:
 وای سرمه عجب جایی زندگی می کنی جون من بکار یه شب بیام اونجا یهخورده ب ندیم!
عاقل اندر سفیه نگاهش کردم و گفتم:
 آره اون دیونه خونه تو رو فقط کم داره!نگین تند بلند شد و نشست و گفت:
 بابا دوتایی بهتر می تونیم حال ای نا رو بگیریم .برای همه شددون برنامه میریزم .چی می گی؟
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حرکات کششی رو تمام کردم و بلند شدم و گفتم:
 الزم نمرده خودم برای همه شددون برنامه دارم .فقط به جون تو این رکی بدمشموک می زنه! باور نمی کنه چقدر می خنده!
نگین هم بلند شد و پ شت سر بقیه شرو به دو یدن دور زمین کردیم .همون
جور که کنارم می دو ید گفت:
 چیزی نمی زنه؟با بهت برگشددتم و نگاهش کردم .صدددای سددوت که پیچید توی سددالن مجبور
بودیم خفه شیم و بریم سمت سبدای توپ! تمام مدت که خانم سهیلی دا شت
پوستمون و می کند به حرز نگین فمر می کردم .همین یمی و کم داشتیم!
از سددالن که زدیم بیرون داشددتم هالک می شدددم .توی خونه دیگه چیزی برای
خوردن نداشتم .پنیر و گوجه بود که دیشب سق زدم .باید می رفتم خرید .نگین
هم که دم من همه جا همراهم بود .از بس بوی عرق می دادم خودم داشدددت
حالم بد می شد.
 می گم نگین بهتر نی ست بریم خونه دوش بگیریم بعد بریم خرید .اینجوریهر جا بریم طرز تفم کف دسددتمون نمی ندازه .فمر می کنه کارتون خوابی
چیزی هستیم!
نگین یه نگاهی به سر تاپای من و خودش انداخت و بینی شو چین داد و گفت:
 آره به خدا انگار افتادم تو فاضالب!پوفی کردم و گفتم:
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 کی بشه یه فمری واسه رخت کن اینجا بمنن چهار تا دوش درست و درمونبکارن ما هم راحت شیم .با این وضع راه نیافتیم تو خیابون!
نگین لگدی به قوطی خالی گوشددده پ یاده رو زد و بعد هم از روی یه کارتون
خالی جفت پا پرید و گفت:
 تا بیاد اینجا درست شده نوه های ما هم اومدن و رفتن!سری تمون دادم و گفتم:
 چقدر داد زدیم..ولی انگار نه انگار.نگین دسددت به جیب سددری تمون داد و یه لحظه ایسددتاد و بعد محمم کوبید
توی کمرم.
 ای درد! نگین تو نمی تونی دو دقیقه آروم باشی!ولی نگین که انگار کر شده بود خنده ای کرد و جلوی من شرو کرد به عقب
عقب رفتن و گفت:
 به جان خودم آخر سو ه است. چی میگی واسه خودت!نگین دوباره ورجه کنان کنارم مشغول راه رفتن شد و گفت:
 به نظرت هم اتاقیات چه ری تی می شددن من و تو یه ده دقیقه ای توی اتاقجلون بدیم؟
ابرومو باال دادم و برگشددتم و یه وری نگاش کردم .نیشددش تا بنا گوش باز شدده
بود .خم شددددم و زیر ب*غ*لم و بو کردم و خودم یه عق زدم و بعدم دو تایی
زدیم زیر خنده .نگین کف دستشو باال آورد و گفت:
 -بزن قدش که این هوش من ای والله داره.
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منم شترق خوابوندم کف دستش و گفتم:
 ترشی ن وری یه چیزی می شی!بنده خدا راننده تاکسیه پنجره شو باز کرده بود و حین رانندگی کله اشو می کرد
بیرون برای تنفس .نگینم دیده بود طرز با یه قیافه زاری داره نگاهمون می کنه
دقیقه ای یه باز خم می شد و اطراز خودش و بو می کرد و می گفت:
 به نظرت بوی پیاز گندیده نمی آد؟خالصه اینقدر با نگین نقشه ری تیم و خندیدم که نفهمیدیم کی رسیدم خونه.
راننده می خواسددت فقط ما رو بکاره و در بره از بس بو می دادیم .نگین با نیش
باز نگاهش کرد و طرفم زد به چاک .وقتی طرز دور شدددد یهو زد زیر خنده و
گفت:
 به خدا اگه روی هم اتاقیات هم همین جور تاثیر داشته باشه دیگه نقشه امونرد خور نداره.
بعد خم شددد و دوباره خودشددو بو کرد که حال منم به هم خورد چه برسدده به
خودش .یمی زدم پس کله اش و گفتم:
 اهه..نمن!...چندش...خوشت اومده ها!نگین بازم نیشش باز شد و گفت:
 آخه تا امروز فمر نمی کردم به همچین سالحی مجهز باشم.بعد دستهاشو به هم مالید و گفت:
 -ای ول تازه داره یه فمرایی به نظرم میاد .از نیما چه باجی بگیرم!
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با اومدن اسم نیما ناخودآگاه ابروم باال پرید .دست خودم نبود .این بشر اصال
جون می داد واسه اذیت کردن .نگین و هول دادم سمت خونه و گفتم:
 بریم تا هنوز بو می دیدیم کارو بسازیم.نگین کنارم راه افتاد و قیافه اش شددده بود مثل وقتایی که داره یه نقشدده ای می
کشه و می خواد یه جایی رو به گند بمشه .کوبیدم به بازوش و گفتم:
 هوی جون نیما جونت دیگه بسه هر چی واسه اینا نقشه ری تیم .بکار امشبهرو ت تم ب وابم.
نگین برگشددت و با چشددمایی که عین گرگ بدجنس توی کارتون شددنل قرمزی
برق می زد نگام کرد و گفت:
 نه دارم واسه نیما یه فمرایی می کنم.سری تمون دادم و سعی کردم نی شم باز ن شه .ساکمو د ست به د ست کردم و
گفتم:
 نقطه ضعف گرفتی ازش؟نگین سر تمون داد:
 آره...نمی دونی بچه ام چقدر بهداشددتیه....رفته رشددته پزشددمی و همش درحال ضددد عفونی کردن ماسددت .اینقدر بدش می آد از کثیفی .البته قبلش یه
چند درصدی اینجوری بود ولی االن دیگه شورشو در آورده.
گونه امو خاروندم و با خباثت تمام گفتم:
 -عجب!
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نگین با چ شمای ریز نگام کرد و من فقط یه لب ند خانمانه بهش زدم که نفهمه
پشددت این عجب گفتن خشددک و خالی من چه افمار شددیطانی پنهان شددده.
جلوی در خونه یه لحظه ایستادیم .یه نگاه به نگین کردم و گفتم:
 حاضری؟اونم با یه اخم که انگاره داریم می ریم ماموریت غیر مممن  64سر تمون داد.
دوتایی شددونه به شددونه وارد خونه شدددیم .به جون خودم در اون لحظه فقط یه
اسلو موشن کم بود و یه آهنگ حماسی اگه عینک دودی هم داشتیم دیگه عین
ورود صحنه دوتا قهرمان می شد که دارن می رن برای انتقام .برای تاثیر بی شتر
نگین کیفش و انداخت روی شددونه اش و همون جا با دسددتش نگهش داشدت.
یعنی خدایی خیلی جلوی خودم و گرفتم که نزنم زیر خ نده چ ند نفری توی
حیاط ولو بودن و با دیدن ما واقعا جا خوردن .خوب را ستش نگین و من با اون
هیمالی تو پر ورزشدد ماری وقتی ک نار هم راه می رفتیم ابهتی بودیم واسددده
خودمون .جلوی در صدام و انداختم ته گلوم و گفتم:
 بفرما نگین جوش خوش اومدی!نگینم که انگار جو نمایش گرفته بودش سددری تمون داد و با کفش رفت تو.
چ شمای خودمم گرد شد این دیوونه دا شت چه غلطی می کرد .زود کف شام و
در آوردم و دنبالش دو یدم .نگاهی توی سددالن چرخوندم و وقتی فهمیدم کس
دور و برم نیست یه تمل از پشت رفتم تو پاش که به جون خودم شک ندارم اگه
تو بازی بود حتما سه سوت کارت قرمز رو شاخم بود .نگین که ولو شده بود
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روی زمین بلند شد و عین گاو وحشی که پارچه قرمز دیده باشه اومد سمتم که
من جلوشو گرفتم و تند گفتم:
 نگین جون نیما آبرومون و نبر!نگین یه چشم غره رفت بهم و گفت:
 چون االن وسط عملیاتیم می ذارم واسه بعد.بعد با حرص گفت:
 االغ اس ون پام خورد شد. خوب تقصیر خودته کی گفت با اون کفشای پر ک*ث*ا*ز*تت بیای تو!نگین ابرو یی باال انداخت و گفت:
 عز یزم من نمی خوام کفشای دو یست تومنیم به باد بره! هه هه باهوش..نمیری یه بار از این همه آی کیو!بعد کفشامو آوردم باال و گفتم:
 ببین من هر روز برشددون می دارم می برم تو اتاق به توی جلبمم گفته بودم.زود باش درشون بیار .منم توی این خونه کوفتی دارم زندگی می کنم مثل اینمه!
نگین پوفی کرد و گفت:
 حیف که خراب رفیقم!بعد تند تند بند کفاشو باز کرد و برشون داشت .با سر حرکتشو تائید کردم و به
در اتاقم ا شاره کردم .پ شت در اتاق گوش ای ستادم .صدای حرز می اومد به
نظرم همه بودن .یه لب ند به نگین زدم و با د ستم شماره یک دو سه رو ن شون
دادم و بعدم در و باز کردم و بلند داد زدم:
 -سالم به همگی!
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هایده که فمر کنم چسبید به سقف .شیده هم داشت از روی ت ت می افتاد که
خودشو گرفت .فقط رکی بود که نیشش باز شد و اونم مثل من داد زد:
 سالم چطوری سرمه بال؟یعنی به خدا این سددرخوش دل خجسددته ای بود واسدده خودش .بعد چرخیدم
سمت نگین و گفتم:
 نگین جون بفرما...غریبی نمن!نگین هم اومد و تو و در اتاق و ب ست و صاز رفت سمت هایده و لو شد رو
ت تش!
 سالم به همگی....من نگینم!بعد زد رو شونه هایده که فمر کنم شونه چپش یه ده سانتی از شونه راستش در
کسددری از ثانیه کوتاه تر شددد .بیچاره هایده با اون هیمل الغر و مردنیش کجا و
دسددت این غول بی شدداخ و دم کجا .هایده برگشددت سددمت نگین و اونم طبق
نقشه چرخید طرز من .معلوم بود که نفسشو حبس کرده .نگاهم به هایده بود
که دیدم انگار داره صورتش سبز می شه .یه ابرو برای نگین باال انداختم و اونم
دسدددت بل ند کرد و روی شددو نه ها یده ا ندا خت .اوفف خدا خ فت نم نه
دختر...یعنی واقعا بوی پیاز گندیده می داد .عرق این بشددر فمر کنم جایزه بد
بوترین عرق دنیا رو می برد.هایده رسما در حال خفگی بود .دهنشو بسته بود و
همین باعث می شد نگین از بوی بد دهنش در امان باشه .نگین خیلی خونسرد
رو بهش کرد و با یه لب ند دوستانه گفت:
 -سرمه خیلی از شما تعریف کرده .شنیدم هنر مند هم هستین!
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هایده دیگه داشددت می رفت توی کما که دسددت نگین و گرفتم و کشددیدم و
بلندش کردم و گفتم:
 نگین زیاد مزاحم هایده نشو!بعدم رفتیم سددمت ت تم و به نگین یه چشددم غره رفتم که جرات داری با این
لبا سات ب شین روی ت ت من تا گردنت و به سه ق سمت مساوی تق سیم کنم .
اونم پیام و گرفت و یه لب ند دندون نما زد و این بار کنار شیده ن ش ست .شیده
که مثل هایده زبون بسته نبود فورا از جا پرید و گفت:
 هوی کی گفته بشینی رو ت ت من!این بار بازم رکی بود که پ ی زیر خنده زد .یعنی حال می کردم با این ب شر کال
از رو نمی رفت .فمر کنم فلسفه اش این بود به دنیا ب ند تا نزده دهنتو سرو یس
نمرده .حاال نمی دونم خنده روی برطرز کردن بوهای گند هم تاثیر دا شت یا
نه که این جلبک هنوز دا شت توی این اتاق زندگی می کرد و زنده بود .شایدم
فلسفه اش این بود ب ند تا زندگی از بوی گند خفه ات نمرده!!
نگین با پرو یی تمام د ست شیده رو گرفت و ک شید .شیده بدب ت عین شیر
برنج روی ت تش پ ش شد و نگینم گفت:
 بابا بی خیال...بیا دو دقیقه بشددین اومدیم خودتو ببینیم همش تو آشددپزخونهای.
بعد د ستا شو تا جایی که جا دا شت باز کرد و یه کم تمون داد .دیگه دا شتم می
پمیدم:
 -سم پاشی به شیوه نگین کپک با آخرین متد!!!
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نگین وقتی دید دارم می میرم که بزنم زیر خنده یه چشددم غره بهم رفت از جا
بلند شد و گفت:
 راستی بیا...بعد کنار گوشم خم شد و گفت:
 االن با هم می خندیدم ولی بعدش ب وای خراب کنی دهنت و سرو یس میکنم.
بعدم دوتایی زدیم زیر خنده برای ت ل یه خنده ای که توی حلقمون مونده بود.
نگینم وسدط اتاق ایسدتاده بود و خودش و به چپ و راسدت تمون می داد .بعد
یهو خم شد و از توی ساکش توپ ب ستم شو بیورن ک شید و شرو کرد توی
دسددتش چرخوندن! من دیگه صددبر نمردم حوله و لباسددامو از زیر ت ت بیرون
کشیدم و رو به بچه های اتاق به یه لحن مهربون و خیلی دوستانه گفتم:
 بچه ها از نگین پکیرائی کنین تا من برم حمام و بیام!نگین یمی دوبار توپ و زد زمین و گرفت و گفت:
 ولش کن بابا حمام برا چی می خوای بری...فردا باز عملی داریم!!!من دیگه داشتم خفه می شدم بس که خنده امو نگه داشته بودم .این بشر یعنی
آخرش بود .خودشم اصال خنده اش نمی گرفت .چشمای شیده و هایده اندازه
همون توپ بسمتی شده بودن که دست نگین بود.
منم عقب گرد کردم و بدون ممث دو یدم سددمت حمام.با نهایت سددرعت یه
دوش گرفتم و برگشتم .وقتی وارد اتاق شدم واقعا می خواستم بیهوش شم .تازه
داشتم می فهمیدم این بشر چه بو یی داره تو اتاق پ ش می کنه .خبری از شیده
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نبود و هایده هم رسددما خودشددو از پنجره آو یزون کرده بود .نگین هم مانتوشددو
درآورده بود و توپ بسددمتبالش تو دسددتش بود و از سددر و کله اش عرق می
ری ت .جلوی دماغم و گرفتم و رفتم سمتش و کنار گوشش گفتم:
 آخه ابله منم توی این اتاق زندگی می کنم چه غلطی داری می کنی؟نگین با چهره ای که انگار روم و قسددطنطنیه رو با هم فتح کرده یه نگاه بهم کرد
و گفت:
 تو رو خدا حال کردی با این نقشه ام!زدم تو شممشو گفتم:
 گمشو بیرون همه جا رو گند برداشت.فقط شیده بود و که سر خوش وایستاده بود و نگین و نگاه می کرد .نگین بعد از
این حرفم مانتو و ساکش و برداشت و گفت:
 بچه ها خیلی خوشحال شدم از آشنائیتون .بازم میام پیشتون!چشمای هایده رو دیدم که داشت التماس می کرد جون مادرت دیگه نیا .بعدم
از اتاق زد بیرون .منم یه لب ند کج و کوله بهشون زدم و گفتم:
 نگین دختر سرزنده ای اگه ب واین می گم بازم بیاد.هایده از توی پنجره پائین پرید و گفت:
 نه مزاحمش نشو .اینجا ما اممان پکیرائی نداریم خجالت می کشیم.واال دست خودم نبودم ابروهام چسبید به ته سرم .این هایده خانم معطر دهان
بود که داشت دم از پکیرائی می زد .می خواد بچه مردم و یه راست بفرسته سینه
قبرستون .باز یه لب ند یه وری بهش زدم و گفتم:
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 نگین بچه بی تعارفیه .اهل این چیزا نیسددت دیدی که چه سددریع خودمونیشد.
ها یده با بدب تی سددر تمون داد و منم با حوله تند تند آب موهام و گرفتم و
لباسددم و عوض کردم .درسددته اومده بودیم حال این موجودات و گرفته بودیم و
شار بودم ولی دلیل نمی شد یه خورده هم سر به سر نیما نکارم .برای همین
برخالز همی شه که ا سپرت می پو شیدم این بار خیلی خانمانه و شیک لباس
پوشیدم .و یه آرایش م تصری هم کردم .یعنی امشب این نیما بنده خدا مرحوم
نشه خیلیه!
یه خنده خبیث کردم و از اتاق زدم بیرون .نگین عین مج سمه تو حیاط ای ستاده
بود و معلوم بود حسابی حوصله اش سر رفته آخه این بشر مگه می تونست یه
جا آروم بگیره .با دیدن من دسدتاشدو به نشدونه دعا باال برد و اومد طرفم و با یه
لحن کش دار چندش گفت:
 ج*ی*گ*ر جایی تشریف می برین؟منم با تمام ضرب دستم خوابوندم تو کمرم که یه دو سه قدمی پرید جلو.
 ای دستت خشک بشه .ستون فقراتم از تو حلقم در اومد.با بی یالی از کنارش رد شدم و گفتم:
 با یه خانم متش ص درست صحبت کن.نگین کنارم راه افتاد یه نگاه به سر تا پام انداخت و گفت:
 نه جون من با کی قرار داری؟یعنی حال می داد رخ به رخش وایسم و بگم:
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 می خوام حال داداش گوگولیت و بگیرم.ولی نگفتم که .یه نگاه عاقل اندر سفیه بهش کردم و گفتم:
 مگه هر کی درست و درمون لباس پوشید یعنی با کسی قرار داره؟نگین هنوز مشموک نگام می کرد .یه خورده هولش دادم تا ازم دور شه و گفتم:
 برو اون ور حالم به هم خورد .واقعا گندشددو در آوردی .چه جوری تا خونهاتون بریم!
 به! ما رو باش که ب اطر خانم کل هیملمون و به گند کشیدیم.یه ب*و*س از لپش کردم و گفتم:
 دمت گرم ولی به جون خودم خراب بو می دی!نگین خودش هم خندید و برای اولین ماشددین دسددت تمون داد و یه دربسددت
گرفتیم تا بی شتر از این آبرومون نرفته خودمون و برسونیم خونه ا شون .قرار شد
نگینم دوش بگیره و بعد دوتایی بریم خرید.
تا برسددیم خونه نگین ای نا نگین برای نی ما کلی برنامه ری ت و منم فقط با یه
نگاه شددیطانی تائید کردم .آخه نگین خبر نداشددت من چه نقشدده هایی برای
داداش ملوسش دارم .وقتی جلوی در خونه اشون از تاکسی پیاده شدیدم .نگین
تقریبا در حال ذوق مرگ شدن بود .من نمی دونم این جلبک دو ساله دان شجو
تربیت بدنیه هیچ به عقلش نرسددیده بود از این شددیوه برای چزوندن داداشددش
ا ستفاده کنه؟ حاال اومدیم و زد و من همچین هم اتاقی های نوبری ندا شتم از
کجا می خواست به این نمته مهم پی ببره؟
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نگین که کل ید انداخت و در و باز کرد من باز رفتم توی اون جلد خانمانه ای
که برای پیچوندن نیما و همچنین مامانش استفاده می کردم .زدم به شونه نگین
و گفتم:
 الاقل یه زنگ بزن تو شرایط بدی نباشن!نگین برگشت و یه نگاه ناجور به من کرد و گفت:
 آخه االن وقت خوابه مگه؟یعنی چشددمام رفت ته سددرم از خنگی این بشددر .یعنی نتونسددتم یمی نزنم تو
مالجش .البته دست خودمم نبود .دستم ه*ر*ز شده بود .راه به راه می خورد تو
سر و کله این بشر .یمی شترق خوابوندم توی سرش و گفتم:
 از نظر تو شرایط ناجور فقط همونه؟نگین پس سرشو مالوند و با حالتی متفمر گفت:
 یعنی چیزای دیگه ای هم هست که من نمی دونم!این بار محمم تر زدم پس کله اشو هولش دادم تو و گفتم:
 الزم نمرده خبر بدی .برو بریم!نگین ولی برگشت و با التماس گفت:
 جون نیما اگه چیزی دیگه ای هم هست به منم بگو!چشمام یعنی از این گشاد تر نمی شد .چه بی حیا بود این دختر.
 نگین به خدا می زنم سه بار ب وری زمین پا شی ها .دیوونه شدی! چرت وپرت برا چی می گی منظورم این بود شدددا ید خونه مرتب نباشددده یا مثال لباس
مناسبی تنشون نباشه...
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اسددم لباس که اومد یعنی از قیافه اش خوندم که می خواد یه چرت دیگه بگه
دستم رفت باال که بزنم تو م ش که در رفت و پرید تو آسانسور و دکمه اش و
زد .ولی قبل از اینمه در ب سته شه پریدم و با یک حرکت د ستم و گکا شتم الی
در و فرار شو ناکام گکا شتم .همون جور با چ شم غره نگاهش می کردم و اونم
مظلوم شده بود و گوشه آسانسور کز کرده بود و زیر چشمی نگام می کرد .دیگه
نتونستم جلوی خودم و بگیرم و زدم زیر خنده .نگینم نیشش باز شد و گفت:
 خوب حاال هر چی هست رو کن!یعنی ببین خودش نمی ذاره راه به راه از من کتک ن وره .منم یه ابرو برای نیش
بازش باال دادم و با پاشنه کفش خوابوندم رو پاش که رنگش اول سرخ شد بعد
بنفش آخرشم نیلی شد و در نهایت ارغوانی مایل به سرخابی!
اون داشددت به خودش می پیچید که در آسددانسددور باز شددد .یه خانم سدداک به
دست توی طبقه شش ایستاده بود منتظر .من یه لب ند بهش زدم و خیلی شیک
از آسددانسددور خارج شدددم .خانمه یه نگاه به من و یه نگاه به نگین انداخت و
دماغشو چین داد و گفت:
 نگین جون حالت خوبه؟نگین که داشددت رانگارو برعمس طی می کرد تا به رنگ طبیعیش برسدده با یه
لب ند زورکی گفت:
 بله ممنون!و لنگ لنگون اومد بیرون .خانمه رفت و تو و دکمه هم کفو زد و یهو به سددرفه
افتاد .خوب معلومه بوی گند این بشر بود که توی آسانسور مونده بود .خانمه با
چشم های گرد شده به ما نگاه کرد و بی تعارز دماغشو گرفت و تا در بسته شه
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همین جور وق زده نگاهمون می کرد .انگار که داشدددت غرق می شدددد از بی
هوایی! وقتی در ب سته شد نگین برگ شت و خوا ست چیزی بگه که من تند تند
زنگ و زدم و هولش دادم جلوی در .فمر کنم دماغش رسما از چ شمی رد شد
و یه سه چهارتا از دندوناشم خرد شد .صدای معترض نیما رو شنیدم که گفت:
 چه خبره؟!و با سرعت در و باز کرد .نگین دا شت دماغ شو می مالوند و به من چ شم غره
می رفت .ولی من با همون قیافه شیک و خانمانه به نیما زل زده بودم که با اون
تی شرت و شلوارک عین این بچه ها ی پیش دبستانی شده بود .بنده خدا هول
کرده بود .نیشم و باز کردم و یه نگاه تمیز سرتا پاشو مهمون کردم و گفتم:
 حالتون خوبه آقا نیما؟!دست نیما رفت سمت موهاشو و چندتا شاخه ای که داشتن واسه خودشون تو
هوا سیر می کردم مرتب کرد و گفت:
 سالم!به به بچه ام باالخره زبونش باز شددد .حاال اون بود که داشددت منو اسددمن می
کرد .ای پسره هیز .خجالتم نمی کشه .بهش نمی خورد اینقدر ندید بدید باشه.
من که همون سرمه خل و چل همیشگی ام فقط یه خورده لباساسم عوض شده
همین! دیدم ن یر نگین که به وارسددی دماغش مشددغوله این بچه ام که کال از
دست رفته .برای همین سینه ام صاز کردم و گفت:
 -اجازه هست؟
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نی ما تازه به خودش اومد .نگاهش و باالخره انداخت پائین .آخی طفلمی اگه
بدونه با چه سر و و ضعی جلو من بوده حتما خود شو از پنجره اتاقش پرت می
کنه پائین!
 خواهش می کنم بفرمائید .من یه لحظه ....یعنی شما...چیز...گفتم که کامال از دسددت رفت .نگین یه نگاه به من انداخت و هولم داد کنار و
پرید تو ب*غ*ل نیما و گفت:
 چطوری داداشی؟حاال نوبت نیما بود که رنگ عوض کنه کال سددبز شددد بیچاره .می دونم واقعا
نگین بوی افتضاحی می داد! چنان دادی زد که نزدیک بود سمته کنم:
 نگین گمشو اون طرز!نگین مثل جت ازش جدا شد .منم که نمی دونستم ب ندم یا گریه کنم زل زدم
به نیما و چشمام و گرد کردم .حاال نوبت ضربه من بود .دستم و روی سینه ام
گکاشتم و با یه نگاه مظلوم و بهت زده به نیما نگاه کردم .نگین که با داد نیما دو
قدم به عقب پرت شده بود و سرش و انداخته بود پائین .نه مثل اینمه این نیما
خان ما ق یافه اش غلط اندازه .نی ما باالخره نگاه اخم کرده اشددو جمع کرد و
خیلی جدی به نگین گفت:
 شددوخی خیلی مسدد ره ای بود .زود باش برو دوش بگیر حالمون و به همزدی!
نگین عقب گرد کرد و به سمت اتاقش رفت .انگار که من بوقم اونجا ای ستادم.
با اینمه داشتم از دست نگین حرص می خوردم ولی همون ست گربه شرک و
ادامه دادم .چ شمام دیگه دا شت از شدت خیره شدن ا شک می زد .نیما نگین
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که با حرص رفت توی اتاق با چ شم تعقیب کرد و وقتی چ شمای بیچاره من از
شدت زل زدن با اون قیافه مظلوم وار واقعا اشک زد آقا باالخره برگشت و به من
نگاه کرد .لبام به طرز پائین کج شددده بود و چشددمامم که از شدددت زل زدن
اشمی بود .بله آقا نیما رسما منهدم شد .یه قدم اومد جلو و گفت:
 چی شد سرمه خانم!اوز باالخره حرز زد .تند تند پلک زدم .ای لعنت بهت نیمای ابله .چشددمام
خشک شد .شیطونه می گه یمی عین همونایی که به خواهرش می زنم بزنم به
این .اینقدر جا خورده بود که انگار اونم دا شت گریه اش می گرفت .لبم و گاز
گرفتم که یهو نترکم از خنده با یه حالت نگرانی به طرز من خم شددده بود و به
من زل زده بود که گفتم االن ب*غ*لم می کنه و می گه نازی نازی گر یه نمن.
یه نفس گرفتم که نزنم زیر خنده و با یه لب ند مثال مضددطرب با همون لحن
مظلوم و ملوس گفتم:
 بهتون نمی خورد...اینجور...نیما تند وسط حرفم پرید و گفت:
 واقعا متاسفم...این نگین...بعد کالفه دستشو به سمت پکیرائی گرفت و گفت:
 اصال شما چرا هنوز دم درین .بفرما تو!پوز .چه ع جب باالخره مغزش راه اف تاد و فهم ید با ید منو دعوت ک نه توی
خونه!
 -باور کنین من اصال آدم بداخالقی نیستم!
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آخی فمر کرده اومده خواستگاری داره محاسنشو نام می بره .تا کنار مبل من و
همراهی کرد .که مامانش هم باالخره از آشددپزخونه طلو کردن و افت ار دادن
بیان بیرون .ز یاد از مامان نگین خوشددم نمی اومد .خیلی قیافه می اومد .ولی
ب اطر روی گل نگین و این گل پ سر و البته برای اینمه می دون ستم اونم از من
خوشددش نمی اد و برای اینمه بچزونمش ز یاد می اومدم خونه نگین اینا .ولی
خوب من که به این راحتی گزک دست این خانم نمی دادم .با احترام بلند شدم
و سالم کردم:
 سالم یلدا خانم .بب شید من همش مزاحمم!ی لدا خانم اومد جواب منو بده که نگاهش افتاد به نی ما و چشددماش رفت ته
سددرش .خوب از مامان مبادی آداب نگین بع ید نبود با دیدن ت یپ نی ما جلوی
من سددمته کنه! انگار هوا کم آورده بود .همون موقع نگین از اتاقش بیرون اومد
و یه نگاه خشمناک به نیما کرد و یه نگاه با تفریح به مامانش و گفت:
 آقای مامور بهداشددت وقت کردی یه نگاه به خودت توی آینه بنداز...ماماننفس بمش کبود شدی!
و رو به من گفت:
 سرمه من االن میام!من که دا شتم می پمیدم که یه دل سیر ب ندم .یعنی عا شق این ب شر بودم .با
مامانش زمین تا آسمون فرق داشتن .یعنی خراب این بشر بودم با این اخالقش.
نگین رفت حمام و من با تفریح به نیما که گیج شددده به در حموم نگاه می کرد
زل زده بودم که باالخره یلدا خانم دهن باز کرد و گفت:
 -نیما این چه وضعیه؟
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باالخره انگار نیما فهمید اوضددا عادی نیسددت و یه نگاه به خودش انداخت.
خوب و فمر کنم رسددما مرحوم شددد .گردنش همون جور خم روی شددلوارکش
خشک شده بود و بعدم چرخید و تقریبا به سمت اتاقش دو ید .ریه هام داشت
می ترکید از بس خنده امو نگه دا شته بودم .یلدا خانم یه لب ند زوری به من زد
و گفت:
 من االن میام سرمه جون!جونشددو یه جوری گفت که انگار منظورش این بود .دختره احمق خاک بر سددر
پاشددو گم شددو برو همون جهمنی که بودی .یه چیزی تو همین مایه ها .وقتی
مطمئن شدم توی آشپزخونه ناپدید شده با رعایت اصول ایمنی زدم زیر خنده.
تند تند با دسددت خودمو باد می زدم که سددرخی صددورتم بره .که معلوم نباشدده
خندیدم .من که عمرا نمی تونسددتم آروم ب ندم .داشددتم خودمو خفه می کردم.
تو همون وضع نگاهم به در اتاق نیما بود که برم تو فاز دوم نقشه ام.
چند تا نفس عمیق کشددیدم و زیر چشددمی در اتاق رو پائیدم .دسددتگیره در که
پائین رفت من یه خورده چرخیدم تا پشتم به در اتاق نیما باشه و بعد تند دست
کشیدم رو مبل و به انگشتام نگاه کردم .اخم کردم و خز یدم و نشستم سر مبل
یه خورده تمون خودم انگار که معکبم .د ستم و که ک شیده بودم روی مبل توی
هوا نگه دا شته بودم .با همون و ضعیت هم زیر چ شمی حوا سم به نیما بود که
دا شت نزدیک می شد .بعد مثال از دیدنش جا خوردم و سر جام آروم گرفتم و
یه لب ند معکب بهش زدم.
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خوب بهش نگاه کردم .نه مثل اینمه جواب داده بود .نی ما داشدددت مشددموک
نگاهم می کرد .دسددتم و هنوز توی هوا نگه داشددته بودم .یه نگاه به دسددتم
انداختم و گفتم:
 بب شید می تونم برم دستم و بشورم؟نیما با تعجب و کمی نگرانی نگاهی به همون جایی که دسددت کشددیده بودم
انداخت و گفت:
 مشملی پیش اومده؟تند بلند شدم و گفتم:
 نه چیزی نیست...فقط...و از جا پریدم و رفتم سمت د س شوئی .موقع رفتن توی د س شوئی یه نیم چرخ
زدم و به نیما که هنوز همون و سط خ شک شده بود نگاه کردم .زود پریدم توی
د س شوئی این بارم زدم زیر خنده .از الی در یه نگاه توی سالن انداختم خدایا
یعنی از این ب شر ساده ترم بود .دا شت همون جایی که من د ست ک شیده بودم
دسددت می کشددید .دیگه در و بسددتم و راحت خندیدم .یه پنج دقیقه ای توی
دسددشددوئی معطل کردم و بعدم دسددتام و خیس کردم و اومدم بیرون .نیما روی
مبل کناری مبلی که من ن ش سته بودم ن ش سته بود .با یه قیافه که مثال چند شم
شده اومدم بیرون و با آرنج در دسشوئی رو بستم .نیما بنده خدا هنوز تو هنگ
بود .اینقدر ضایع شده بود که مغزش انگار قفل کرده بود نمی فهمید من هزار
بار رفتم خونه اشون و چطوری االن یهو وسواسی شدم.
همون جور متفمر به زمین زل زده بود که من رفتم و درحالی که دسددتام و توی
هوا گرفته بودم نشستم روی مبل.
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نیما یه نگاه به ساعت و یه نگاهی به دستای خیس من انداخت و گفت:
 حوله....که من تقریبا جیغ زدم:
 نه!...و تند جلوی دهنم و گرفتم.
 وای بب شید...منظورم اینه که ممنونم...خودم دستمال دارم.بعدم یه د ستمال از جیبم بیرون ک شیدم و د ستام و آروم خ شک کردم .گو شه
دسددتمال و گرفتم چندش بهش نگاه کردم .نیما از جا پرید و سددطل کوچیک
گوشه سالن و گکاشت کنار مبل و گفت:
 بندازین اینجا!دوباره یه نگاه معکب بهش انداختم و گفتم:
 ممنون!نیما دیگه واقعا هنگ کرده بود .برای اینمه او ضا و سر و سامون بده از ظرز
میوه برام دو سه جور میوه جدا کرد و با تردید به سمتم اومد .یه نگاه به ظرز و
یه نگاه به من انداخت و گفت:
 دستام و شستم!آخی طفلمی .کال نابود شد .ولی من که تصمیم نداشتم کوتاه بیام .تازه داشت
بهم خوش می گکشت .لبم و گاز گرفتم و گفتم:
 -ممنون...بله!...
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نیما با همون تردید ب شقاب و گکا شت جلوم و رفت روی مبل ن ش ست .منم یه
خورده تو جام ول خوردم و اونم معکب به من نگاه کرد و گفت:
 چرا نمی خورین؟ بفرما...االن دیگه نگین میاد!دوباره یه لب ند بهش زدم و شالم و درست کردم و گفتم:
 بله...می خورم!نیما دوباره با تردید به من نگاه کرد و گفت:
 پوست بمنم براتون؟ وای نه ممنون...دوباره حرفم و خوردم .نیما که حسابی دیگه داشت می ترکید گفت:
 من خودم میوه ها رو می شورم .اصال شستن مامان و قبول ندارم .می دونینکه من رشته ام پزشمیه بهتر از بقیه به این مسائل واردم.
 دوباره شالم و درست کردم و گفتم: بله ...می دونم...نیما دستاشو گره زد تو هم و انگار که مصمم شده منو مجاب کنه گفت:
 ولی هر چیزی زیادیش خوب نیست...می دونین که...که این بار من پریدم وسط حرفش و ضربه نهایی رو زدم با خجالت گفتم:
 حق با شما ست ولی نگین شما رو دم در ب*غ*ل کرد...با اون و ضع...بعدشما با دستاتون برای من میوه گکاشتین!
چقدر دلم می خواسددت نیشددم و باز کنم.رنگ عین میت...چشددما اندازه توپ
چهل تی مه .فک مماس با کف..معرفی می کنم مرحوم مغفور شدددادروان نی ما
گوگولی .جوون مردم ناکام از دنیا رفت.عین یه مارمولک خ شک خ شک شده
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به من زل زده بود .اصددال تو م ی له اش هم نمی گنج ید بشددری مثل من تمام
ادعاهای پزشمی و بهداشتیشو ببره زیر سوال و بعد ازش جکر بگیره تقسیم کنه
و در انتگرال ضددرب کنه .اومدن نگین از حمام باعث شددد نیما از اون حالت
تاک سی درمی در بیاد .یلدا خانمم که فمر کنم خود شو توی آ شپزخونه دار زده
بود ب اطر تیپ پسرش چون خبری ازش نبود.
با اومدن نگین نیما مثل یه موجود هیپنوتیزم شددده رفت توی اتاقش و بعد هم
حوله به د ست رفت سمت حمام .انگار که موجودات ف ضایی به مغزش برنامه
داده باشن .نگین یه نگاه چندش به نیما انداخت و گفت:
 می بینی من با چه بشددری زندگی می کنم .مامان کم بود اینم شددد غوز باالغوز! انگار من جزام داشتم داره می ره حموم! مس ره!
نیما که در حمام و بسددت منم با سددر حرز نگین و تائید کردم و با یه نیش باز
ظرز میوه رو برداشتم و لمبوندم .این میوه خوردن داشت .بعدم دستام و به هر
جا که دلم خواست مالیدم .آخیش چی بود اون .حتی نقش یه آدم وسواسی رو
هم بازی کردن عکاب آوره.
تا میوه هامون و ب وریم .نی ما هم دوش گرفته و ترگل و ور گل از حمام اومد
بیرون .نگین رفت لباس پوشیده برگشت و دیگه کم کم می خواستیم بریم .نیما
هم موها شو تو این فا صله خ شک کرده بود و تیپ زده اومد بیرون .نوش دارو
بعد از مرگ سهراب!!! با دیدن ما که آماده بودیم بریم بیرون گفت:
 کجا می رین؟نگین کفشاشو پوشید و بی خیال گفت:
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 با سرمه می ریم خرید! شما که تازه اومدین.آخی نمی تون ست به من بگه به نگین می گفت .واال می دون ستم می خوا ست
سر به تن نگین نباشه.نگینم یه پوزخند زد و گفت:
 نمی خوام برم بمیرم یه ساعت دیگه می ام.و ابروها شو باال انداخت .بدون شک اونم یه بوایی برده بود .نیما پابه پا شد و
یه نگاه به من و یه نگاه به نگین انداخت و گفت:
 دیر نیست؟نگین خیلی خونسرد گفت:
 نه!بعدم صداشو انداخت به سرش و گفت:
 مامان ما رفتیم!یلدا خانمم باالخره کوتاه اومد و این آبروزیری رو پکیرفت و از آ شپزخونه اومد
بیرون .منم با ادب تمام خداحافظی کردم و به نی ما هم یه لب ند زدم و رفتم
بیرون .نیما کنار در ایستاد و گفت:
 نمی خواین من برسونمتون؟نگین دکمه آسانسور و زد و گفت:
 ن یر مزاحم نمی شیم! ما کال بو می دیم! در شان شما نی ست به یه موجودحال به هم زن برین بیرون.
و دسددت منو گرفت و کشددید توی آسددانسددور .نیما هم دم در عین یه آدم برفی
کوتوله عینمی گوگولی که شیش هفت روزی تو آفتاب مونده باشه وا رفت.
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یه هفته شد ده روز و نه تنها من شرط و بردم که هایده خانم روز پنجم بساطشو
جمع کرد و رفت خونه یمی از اقوام دور شون .خدا رحمت شون کنه فمر کنم به
زودی توی روزنامه ها ب ونیم:
 گاز گرفتگی جان یک خانواده را گرفت.ولی بعدا ضدددایس که ب یان تحقیق کنن و بفهمن خونواده بنده خدا اقوام این
هااایده خانم به علت اسددتنشدداق چه گازی مردن .با از دور خارج شدددن هایده
نگاه های بچه های خوابگاه به من عوض شد یه جورایی انگار همه ازم حساب
می بردن .منم تو دلم کلی واسه خودم حال می کردم.
و باالخره روز دوازدهم بود که شدد یده جون یا همون شددیپور چی محترم یه
بدب ت فلک زده رو نمی دونم از کجا پ یدا بود که فهم یده بود طرز خودش
اتاق داره و تنهایی زندگی می کنه و خودشو چتر کرده بود اونجا و قرار شده بود
کرایه رو نصدف نصدف بدن .شدیده هم رفت .و دیگه بعد از اون ماجرا بچه ها
همه با یه حالتی به من نگاه می کردن هیچ کس جرات نداشددت نگاه چپ بهم
بمنه با خودشون فمر می کردن کاری می کنم مجبور به فرار شن.
خبر بال هایی که سددر اون بی چاره ها اورده بودم ه مه جا پیچ یده بود .حتی
چندتایی از بچه های دان شگاه هم به وا سطه دو ستایی که این ور و اون دا شتن
فهمیده بودن .خالصه واسه خودم سلطنتی می کردم .ولی خبر نداشتم که حاال
نوبت بنده است که تاوان بدم!!
ب عد از دو هف ته هنوز منو رکی که غیر از اون خ نده های بی موقعش هیچ
م شملی ندا شت با هم تنها شدیم .در کل بچه بدی نبود .از اون دوتا که خیلی
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سددر تر بود .فقط ماجرا این بود بعد از کم شدددن تعدامون من زیادی زوم کرده
بودم روی این بشر و تازه تازه داشت یه بوایی به دماغم می خورد.
وقتی چند روز بعد از رفتن شیده ،رکی با اع صاب خراب اومد خونه و بعدم یه
ساعتی توی حموم بود و شار اومد بیرون شستم خبر دار شد که بله یه خبرایی
ه ست و این شنگول خانم المی این همه شنگول نمی زنه .از وقتی که باهاش
تنها شددده بودم تازه داشددت ترس برم می داشددت .تا وقتی هایده و ش دیده بودن
اممانش کم بود که بال مالیی سرم بیاد ولی حاال که با این بشر تنها شده بودیم
تازه مغز کپک زده من به کار افتاده بود و فهم یده بودم اون دو تا بی چاره هیچ
خطری نداشددتن خطر اصددلی این رکی خانم بود که معلوم نبود که چی می زنه
که همش تو فضا مشغول سیر و سیاحت توی کرات م تلفه و بقیه روزم داره به
جمایی که فضایی ها در طی سفراش براش گفتن می خنده.
روز سددوم بود که با رکی تنها شددده بودیم .از عصددری که رکی اومده بود خونه
حالش زیاد خوش نبود .پاچه می گرفت و نمی شد بهش نزدیک شد .سر شبم
یمی اومد و تو ح یاط با هم داد و قال کردن و اونم رفت .منم که عین این بچه
های خوب سددرم تو الک خودم و بود و ز یاد دم پرش نمی رفتم .شددبم هنوز
ساعت نه ن شده بود چراغ و خاموش کرد .حاال مرد می خوا ست به این دیوونه
زنجیزی بگه چرا! منم ب ساطم و جمع کردم و رفتم توی سالن .هوا دیگه سرد
شده بود و شوفا توی سالنم خیلی گرم نمی کرد .درم که همیشه خدا باز بود و
همه عین چیز سددرشددون و می انداختن پائین و می اومدم تو و نمی گفتن خونه
سرد می شه.
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نشسته بودم اونجا و همون جور که سگ لرز می زدم شامم و خوردم و به ب ت
بدم خودم چند تا فحش خواهر مادر دار دادم .فمر می کردم آه شددیده و هایده
منو گرفته .اگه من باعث نشددده بودم دمشددون و بکارن رو کولشددون و برن االن
اینجوری نمی شد .ولی به جون خودم نباشه به جون نگین ،همین نیما رو کفن
کنم من قصدددم نبود که اینا جمع کنن برن .من می خواسددتم کم نیارم .چه می
دون ستم اینقدر شورش می کنم که اینا شبونه فرار می کنن .فمر کنم یه خورده
زیادی تو نق شم جا افتاده بودم .این رکی نامردم گکا شت گکا شت عدل همین
که اون دوتا رفتن اون روی سگشو نشون داد.
شدددامم و خوردم و رفتم تو اتاق رکی خواب بود ولی توی خوابم انگار ناله می
کرد .یه خورده نگاش کردم و دلم براش سوخت همچین یه لحظه وجدانم مثل
المپ کم م صرز تیک تیک زد و رو شن شد .با خودم گفتم نمنه دارم ا شتباه
می کنم .نمنه این بنده خدا مری ضی چیزی داره د ست خودش نی ست .چه می
دونم یه مرضی که آدمو شنگول می کنه .نشستم رو ت تم و نگاش کردم .قیافه
بدی نداشت .همیشه هم خوب لباس می پوشید .تازه وقتایی هم که می خندید
خیلی مهربون به نظر می اومد .طفلمی اگه واقعا معتاد باشه چی؟
همین جور بهش زل زده بودم و فمر می کردم:
 ولی اگه معتاد باشه چی؟ گه واقعا دلیل این کاراش همین باشه چی؟ یعنی تاحاال هیچ کس نفهمیده این چماره است؟ چطوری می ره دانشگاه اصال؟ نمه
منم معتاد کنه؟ یا خدا بعد کل هیملم نابود می شه! می شم یه عملی بدب ت
و آخرشددم تو جوب با دنیا ودا می کنم .وای مامان بیا منو ببر .من نمی خوام
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لمه ننگ خانواده بشددم من نمی خوام باعث آبرو ریزی بابا بشددم .بابا بیچاره ام
کمرش می شمنه! از دختر شانس نیاورد.
داشددتم با خودم نا له می کردم که رکی یه تمون خورد و تو خواب یه چیزی
گفت .منم تند دراز کشددیدم و خودمو زدم به خواب .بفرما اینم زندگی ما .اون
دوتا اون جور اینم اینجور.
تا صددبح غ لت زدم و فمر کردم .نه این تو بمیری دی گه از اون تو بمیری ها
نی ست .من آدمی نی ستم که بکارم یمی از راه بر سه و گند بزنه تو زندگیم .مگه
همه نگفتن همنشددین بد رو آدم تاثیر می ذاره؟ اگه من خودم نفهم یدم و بی
خیال شدددم و به روی خودم نیاوردم و بعد یه روز چشددمام و باز کردم و دیدم
دست خودمم بند کرده این بشر چی؟ نه این دیگه شوخی بردار نیست .من تازه
دو هفته اس اومدم اینجا تا کی می تونم با اسددترس رفتار عج یب غر یب این
رکی سر کنم.
این دیگه بوی بد و صدای شیپور نی ست که ب شه زیر سیبیلی ردش کرد .اگه
اصددال فردا روزی لو رفت و خواسددتن بگیرنش و منم چون هم اتاقیش بودم
گرفتن چی؟
خالصدده تا صددبح اینقدر با خودم دو دوتا چهارتا کردم تا باالخره به یه نتایجی
رسیدم که به نظر خودم باید هر چه سریعتر عملی می شدن .صبح قبل از اینمه
رکی بیدار شه بلند شدم و تند صبحانه خوردم .به نگین پیام دادم که امروز نمی
رم کالس .اونم که بد پیله گیر داده بود چرا .منم گفتم یه کم اح ساس ک سالت
می کنم.

wWw.Roman4u.iR

66

خالصدده نگین و به بدب تی پیچوندم و منتظر شدددم رکی بیدار شدده .سدداعت
نزدیک یازده بود که خانم رضدددایت داد و از رخت واب اومد بیرون .یه نگاه با
تعجبی به من انداخت و گفت:
 تو چرا اینجایی؟با طلب کاری گفتم:
 پس کجا باشم؟اونم که مثل همیشه اول صبح ها حالش خراب بود گفت:
 چه می دونم قبرستون!منم از دهنم در رفت و گفتم:
 چیه موادت دیر شده؟یعنی چشماش شد عین قاتال .ولی من که کم نیاوردم .یه دستی زدم:
 فمر کردی من احمقم .از صد کیلومتری داد می زنه چماره ای!رکی خرانسی کشید و گفت:
 مواظب حرز زدنت باش!و از اتاق زد بیرون .چقدر دلم می خواسدددت حال این بشددر و بگیرم .تا رکی
برگرده لباس پوشیدم .مثل همیشه اسپرت زدم .شلوار گرممن مشمی با چهارتا
خط سددفید .بلوز سددفید و یه سددارافن مشددمی تا باالی زانو که جیبای زیپ دار
داشددت .کفش های سددفید اسددپرتمم آماده کردم .موبایلم و با یه خورده پول
چپوندم تو جیب سارافنم و زیپ شو ب ستم .گرممنم ب ستم به کمرم .رکی دا شت
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کیفشو زیر رو می کرد .اصال هم اعصاب مصاب نداشت .معلوم بود که دنبال
یه چیزی می گرده و پیدا نمی کنه .با حرص کیفشو کوبید رو ت ت و گفت:
 االغ *و*ض*ی!و تند شرو کرد به لباس پوشیدن .منم بی خیال کفا شم و برا شتم رفتم سمت
در اتاق .تند تند کفاشددمو پوش دیدم و از خونه زدم بیرون .بیرون کوچه جایی که
دید نداشته باشه سنگر گرفتم و چهار چشمی زل زدم به کوچه .پنج دقیقه نشد
که سر و کله رکی خانم پیدا شد .راه افتاد سمت خیابون .برخالز همی شه زیاد
به سر و و ضعش نر سیده بود .با فا صله دنبالش راه افتادم .سر خیابون ما شین
گرفت .منم تند دستم و جلوی یه تاکی بلند کردم و گفتم:
 در بست.راننده زد رو ترمز و منم با یه حال زاری گفتم:
 آقا می شه دنبال اون ماشینه برین؟راننده از توی آینه به سر و وضعم یه نگاهی انداخت و گفت:
 خانم شر نشه برا ما؟بدون اینمه چشم از ماشینی که رکی سوارش شده بود بردارم گفتم:
 نه آقا خواهرم یه چند وقته با یمی دوسددت شددده تازگی ها یه رفتارای عجیبیداره.
خوب از لهجه ام معلوم بود بچه اینجا نیستم برای اینمه لو نرم تند گفتم:
 تازه اومده اینجا دوتایمون دانشجو یم خانواده ام به امید من فرستادنش اینجابه خدا می ترسم بالیی سرش بیاد و شرمنده خانواده ام شم .االنم دختره اومده
بود سراغش دارم می رم دنبالش ببینم چماره اس.
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راننده انگار ت ت تاثیر قرار گرفته بود .سری تمون داد و گفت:
 خیلی شانس آورده تو باال سرشی .تو این شهر پر گرگه دختر جون!با یه حالت مظلومی که همی شه برای خر کردن نیما استفاده می کردم سر تمون
دادم و گفتم:
 می دونم.ا صال آ سایش ندارم .تا وقتی تنها بودم غ صه خودم و دا شتم فقطولی از وقتی خواهرم اومده دیگه روز و شبم و نمی فهمم.
بنده خدا راننده سر تمون داد و چیز دیگه ای نگفت .فقط حوا سش و داده بود
به ماشین رو به روش .ماشین که ایستاد به من گفت:
 وایستاد!تند گفتم:
 همین جا نگه دارین نمی خوام منو ببینه!اونم زود نگه داشددت .پیاده شدددم و همون جور که نگاهم به رکی بود که گمش
نمنم گفتم:
 چقدر شد!راننده سر تمون داد و گفت:
 برو...برو تا گمش نمردی .مواظب خواهرتم باش!من که نمی خواسددتم عکاب وجدان خوردن پول مردم به چاخانایی که کرده
بودم اضافه بشه .ده تومن گکاشتم رو صندلیش و گفتم:
 -ممنون!
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و تند دو یدم توی پیاده رو .رکی داشددت می رفت توی پارکی که سددمت راسدت
بود .منم از همون جا زدم تو پارک .خوب بود که همیشه اسپرت می زدم .شرو
کردم نرم نرم دو یدن .رکی داشدددت از بین درختا رد می شدددد .نگاهش هم به
اطراز بود .دسددتامو آروم تمون می دادم انگار که دارم ورزش می کنم .ولی
چ شمام به رکی بود .یه خورده که رفت جلو پیچید الی یه سری درخت و منم
راهم کج کردم دنبالش یه جایی که ح سابی پر درخت و بوته بود یه پ سره روی
یه نیممت نشسته بود .کسی دور و برش نبود .کتاب دستش بود.
رکی رفت سددمتش و کنارش نشددسددت .پشددت یه درخت سددنگر گرفتم .زیادی
م شموک بود .هر بزغاله ای که از اونجا رد می شد می فهمید این دوتا چماره
ان.
جلوی چشددمای خودم مواد خرید و از روی نیممت بلند شددد .ولی نمی دونم
یهو چی شد که هر دوتا شرو کردن به دو یدن .چشمام گرد شد .اینجا چه خبر
بود .به خودم یه تمونی دادم و همون موقع یمی از ک نارم رد شدددد و از روی
شمشادا پرید و داد زد:
 بدو پلیس!کلمه پلیس و که شنیدم بی شتر هنگ کردم .پلیس؟ پلیس برای چی؟ چند ثانیه
طول ک شید تا مغزم راه افتاد .دو د ستی کوبیدم تو سرم و عقب گرد کردم و در
جهت م الفی که رکی دو یده بود شرو به دو یدن کردم .صدای هیاهو و جیغ
و داد می اومد .راهم و کج کردم به سددمت خروجی پارک .یه لح ظه مغزم راه
افتاد .نه نباید این همه تند می دو یدم .سددرعتم و کم کردم ولی نه خیلی ز یاد.
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باالخره سرعت من از یه آدم معمولی بیشتر بود .ناسالمتی رشته ام تربیت بدنی
بود و بدنم آماده .ولی زیادی تند دو یدن بیشتر شک برانگیز بود.
بدون اینمه به اطرافم نگاه کنم می دو یدم .نگاهم به ورودی پارک بود .انگار که
اونجا در باغ بهشت بود که من باید بهش می رسیدم.
 خدا یا غلط کردم .چیز خوردم .بابا به این زودی می خوای تاوان کارایی کهکردم و سددرم بیاری؟ من غلط کردم .از این در که رفتم بیرون یه راسددت می رم
توی اون خونه آشعالی و تمام وسایلم و جمع می کنم و می زنم به چاک.
باالخره رسیدم به در از در زدم بیرون و یه لب ند پهن اومد رو لبم.
 خدایا دمت گرم .جستم!ولی هنوز مزه این فمر توی دهنم نن شسته بود که یمی چنگ انداخت و کتفم و
گرفت .منم طبق یه فرمول که روی نگین اعمال برگشددتم و خوابوندم توی فک
طرز .وقتی زدم تازه فهمیدم چه غلطی کردم .دست طرز شل شد ولی شونه
ام و ول نمرد .چشددماش عین گاو زخمی شددده بود .با اون دسددتش چونه اش و
لمس کرد و با یه لحن تند گفت:
 جایی تشریف می بردین؟آب دهنم و قورت دادم.
 خاک بر سرت شد سرمه دست روی مامور قانون بلند می کنی؟با چ شمای وق زده زل زدم بهش .نمی دون ستم چی بگم.چند بار دهنم و باز و
بسته کردم و بعد مثل منگال گفتم:
 -سالم!
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یعنی خاک بر سددر من با این حرز زدنم .لبم و گاز گرفتم .طرز یه خنده یه
وری کرد و گفت:
 علیک سالم!بعد صداشو باال برد و داد زد:
 ستوان هدایتی!از روی قد درازش کله ک شیدم یه خانمه چادری با یه اخم گنده اومد سمتمون!
انگار که موش گرفته با شه منو از شونه گرفت و به سمت اون خانمه هول داد و
گفتم:
 خانم بازداشتن!من که کال تو هنگ بودم .یعنی در واقع می دونسددتم چرا بازداشددتم ولی اصدال
نمی دونم این از کجا پیداش شد .من که خیلی طبیعی دا شتم رفتار می کردم.
با همون لب ند پیروز مندانه اش به من زل زد بود .نگاهم اومد پائین و روی
سینه اش قفل شد.
امیر عطا کریمی اصل
 اوه چه اسمی! سه سال طول می کشه تا اسمشو بگی .خانمه داشت کشونکشددون منو می برد .اول تصددمیم گرفتم جیغ و داد کنم و بگم به من چ مار
دارین .ولی در یک ثانیه نقشدده ام عوض شددد .مثل یه بچه مودب و آروم رفتم
نشستم توی ون سبزی که اونجا پارک بود .من که گ*ن*ا*هی نداشتم .اومده
بودم تو پارک بدوم .پس هیچ مشملی نبود.
فمر کنم جناب کریمی اصل خودشم از این برخورد من هنگ کرده بود .داشتم
نقش آدمی رو بازی می کردم که بهت زده شددده بود مثال .من که باالخره ثابت
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می شددد بی گ*ن*ا*هم پس چرا از این هیجان تازه که درگیرش شدددم لکت
نبرم .هیچ وقت تو عمرم دستگیر نشده بودم که اینم شدم!
ون که راه افتاد و پیچ ید توی خ یابون بعدی انتهای خ یابون بودیم که چشددمم
افتاد به رکی که دا شت تاک سی می گرفت .ک*ث*ا*ز*ت .از توی ما شین با
چشددم غره نگاهش کردم که اونم منو دید و با چشددمای گرد شددده نگام کرد .یه
جوری نگاش کردم که فهم ید حتما لوش می دم .یعنی خر بودم اگه این کارو
نمی کردم.
تا برسددیم دم کالنتری مدام همه فش فش کردن .یا داشددتن گر یه می کردن یا
خمار بودن و آب از دماغشون راه افتاده بود .یه لحظه به خودم شک کردم .نمنه
بدتر به من شددک کنن که این همه ریلمس دارم می رم کالنتری .جلوی در که
پیاده شدددیم واقعا ترس برم داشددت .تازه فهمیده بودم چمار احمقانه ای کردم.
حاضددر بودم هر کار بمنم حتی برم روی گل او آقای اصدددل کریمی رو هم
بب*و* سم از دلش دربیارم بلمه د ست از سرم بر دارن .با چ شمای نگران زل
زدم به دور و برم .همون آقای اصددل کریمی و چند نفر دیگه از چندتا ماشددین
پیاده شدددن و همراه ماها راه افتادن سددمت کالنتری .جلوی در همه شددون اخم
کرده ایسددتاده بودن تا ماها رد شدیم .دیدم این همه بی خیال باشددم مممنه االن
ببرنم تو بازداشددتگاه قاطی این اوباش برای همین دسددت همون خانمه رو که
داشدددت کنارمون راه می اومد گرفتم و با حالت زاری که دی گه واقعا زار بود و
فیلم نبود گفتم:
 -خانم بب شید...من کاری نمردم...اشتباه شده!
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ولی قبل از اینمه اون خانمه جوابم و بده همون یارو که زدن بودم فمشددو آورده
بودم پائین یه نگاه بهم انداخت و گفت:
 به به باالخره زبونت باز شد. ولی به خدا من کاری نمردم! آره...تو یمی که راست می گی؟لبم و گز یدم تا بهش نگم یه چک دی گه دلت می خواد مثل اینمه! اخم کردم و
دوباره به همون خانمه گفتم:
 بابا اصال به این هیمل می خوره معتاد باشه!و به خودم اشاره کردم!
نه تنها دختره که اون یارو هم پرو پرو دا شت منو برانداز می کرد .یعنی واقعا که
رو داشددت این بشددر .صددف دسددتگیر شددده ها رسدیده بود جلوی در و داشددتن
وسدددایلی که همراهشددون بود و می گرفتن .کیف و مو با یل و این چیزا .حتما
بازرسی بدنی هم در کار بود .چند نفر مونده بود که نوبتم بشه با حرص گفتم:
 خانم چند بار بگم اشتباه شده.بعدم صدامو با کمال پرو یی بردم باال و گفتم:
 من می خوام با مافوقتون صحبت کنم!پسره برگشت و با یه ابروی باال رفته نگام کرد .مثل اینمه از پرو یی من واقعا جا
خورده بود .زل زدم تو صورتش و گفتم:
 من واقعا اعاده حیث یت می کنم! من بی گ*ن*ا*هم...من و اشددتباه آوردیناینجا!
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وقتی صددددام رفت باال باالخره انگار جواب داد .یک نفر از یمی از اتاقا اومد
بیرون و داد زد:
 اینجا چه خبره؟منم فرصت و غنیمت شمردم و گفتم این هر کی هست خرش می ره که وسط
کالنتری صدا شو برده باال .برای همین از توی صف خودمو انداختم بیرون و
دو یدم سددمتش .با این حرکت من یمی دو نفر سددمتم خیز برداشددتن ولی من
رسیده بودم جلوی همون آقاهه و تند گفتم:
 جناب سرهنگ به خدا اشتباه شده من هر چی به همماراتون می گم حرفم وگوش نمی دن.
همون خانمه اومده بود و بازوی منو گرفته بود.
 کی گفت از جات تمون ب وری یاال برگرد سر جات.ولی من بی توجه به او خانمه به مردی که موهاش جو گندمی بود و با اینمه
اخم داشت ولی مهربون به نظر می اومد گفتم:
 بابا اشتباه شده .من دانشجوی تربیت بدنی ام .من کاری نمردم.این بار همون فضول محله بود که اومد جلو و به سرهنگ سالم داد و گفت:
 بب شید قربان االن برش می گردونم تو صف .خودتون می دونین که اینا چهبازیگرایی هستن!
ناخوداگاه بغضددم گرفت .دراز مسدد ره .فمر کرده پلیسددده حق داره با همه
اینجوری حرز بزنه.
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 آقا شما حق ندارین با من اینجوری صحبت کنین .وقتی بی گ*ن*ا*هی منثابت شد من از شما شمایت می کنم .جناب سرهنگه انگار واقعا فهمید من
کاری نمردم چون گفت:
 ولش کن هدایتی! بعد رو به من با همون اخم گفت: بیاید تو اتاق من!هدایتی تند گفت:
 موبایلتو بده!منم گوشیم و درآوردم و دادم دستش و گفتم:
 دیگه چیزی ندارم.یه جورایی م شموک نگاهم کرد .پ سره هم با چ شمای قورباغه یش زل زده بود
به من و مثل اینمه دلش می خواسددت چمی که خورده بود و همون جا تالفی
کنه .بی اعتنا به همه اشون رفتم توی اتاق سرهنگ .خوب از این جا به بعد باید
با دقت عمل می کردم .هر چی نباشدده رفته بودم دنبال رکی فضددولی .ولی به
جون خودم می خوا ستم مطمئن شم بعد برم لوش بدم .چه می دون ستم خودم
گیر می افتم .جناب سرهنگ برگشت پشت میزش و داد زد:
 کریمی!همون درازه خودشو پرت کرد توی اتاق و دو باره سالم داد.
 بله قربان!من مثل بچه های کتک خورده گوشه اتاق وایستاده بودم و منتظر بودم که حرز
بزنم .االن باید دختر خوبی می شدم و کمتر جفتک می انداختم .سرهنگ رو
به کریمی گفت:
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 جریان چیه!؟ رفته بودیم پارک...ایشون هم همراه بقیه دستگیر شدن.سرهنگ به من نگاهی کرد انگار منتظر توضیح بود .منم یه بسم الله گفتم و یه
نفس عمیق کشیدم و گفتم:
 من واقعا نمی دونستم جریان چیه!سرهنگه گفت:
 اون پارک خوشنامی نیست!سرتمون دادم .کریمی داشت با پوزخند نگاهم می کرد .دلم می واست دهنشو
جر بدم که دیگه واسه من ن نده.
 من دانشجوام .زیاد اینجاها رو بلد نیستم .تازه اومدم این اطراز.به خودم اشاره کردم و می گفتم:
 رشددته ام تربیت بدنیه .می خواسددتم برم بدوم .هم اتاقیم گفت باید بره از یهنفری یه امانتی بگیره اگه ب وام می تونم همراهش برم.
وقتی این حرفارو می زنم تو دلم خدا خدا می کردم .یه بار رکی د ستگیر ن شه و
همه چی لو بره .سددرهنگه هنوز منتظر نگاهم می کرد .اون م*ر*ت*ی*ک*ه
درازم با شک بهم نگاه می کرد .آب دهنم و قورت دادم و گفتم:
 منم همراهش اومدم .داشتم می دو یدم که دوستم رفت سمت یه پسره روییه نیممت ن ش سته بود و یه کتاب د ستش بود .بعد دیدم همه دارن می دون من
چه می دونسددتم فمر کردم همه م یان اینجا ورزش می کنن .من داشددتم راه
خودمو می رفتم که یهو این آقا...
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با دست اشاره کردم به اون پسره و گفتم:
 یهو چنگ زد کتفم و گرفت.بعدم با بغض که این بار نمایشی بود ولی رد خور نداشت ادامه دادم:
 هنوز جاش درد می کنه!و به پ سره زل زدم .نگاهم رو چونه اش بود .انگار خودش هم یاد همون م شتی
که خورده بود افتاده بود .چقدر دلم می خوا ست بزنم زیر خنده .ولی نمی شد
چون اگه این کارو می کردم یه راسددت می رفتم زندان .دوباره رو به سددرهنگ
گفتم:
 من تا همین االن شوکه بودم نمی فهمیدم چی شده!و بعد ساکت شدم و مظلوم به سرهنگه نگاه کردم .سرهنگ دستی به صورتش
کشید و به من نگاه کرد و بعد رو به پسره گفت:
 کجا داشت می دو ید؟پسره نگاه پر حرصشو از من گرفت و گفت:
 من کنار در وایساده بودم که کسی در نره .دیدمش داره می آد سمت در .بعدمرفت توی پیاده رو منم گرفتمش.
سرهنگ دوباره برگشت سمت منو گفت:
 کارت دانشجو یت همراهته!با همون مظلومیت سر تمون دادم:
 ن یر ولی می تونم زنگ بزنم دوستم بیاره.پسره با حرص گفت:
 -اگه کارتی در بین باشه!
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 کریمی ساکت باش!دسددت خودم نبود .ناخودآگاه ابروهام باال پرید .اونم چش دماشددو ریز کرد و از
سرتاپامو برانداز کرد و چیزی نگفت .سرهنگ به تلفن اشاره کرد و گفت:
 بیا زنگ بزن!به شدت دو یدم سمت تلفن و شماره نگین و گرفتم:
 سالم دخترک کجایی االغ کالس چرا نیامدی .ا صال کدوم گوری ه ستی کهموبایلت جواب نمی ده!
پریدم وسط حرفش:
 نگین جان!نگین ساکت شد و بعد گفت:
 اوه اوه اوضا خرابه مثل اینمه! بله عز یزم...میشه یه محبتی به من بمنی! نه مثل اینمه فاجعه است .چی شده؟ کمیته انضباطی هستی؟ باز چه غلطیکردی؟ استادا شمایت کردن ازت؟
باز پریدم وسط حرفش:
 نگین من کالنتری ام!نگین واقعا خفه خون گرفت و بعد از یه ممث با نگرانی گفت:
 جدی؟ آره...میشه بره خونه و کارت دانشجو یی منو بر داری بیاری اینجا...بعد فمری کردم و دیدم آدرس بلد نیستم .رو به سرهنگ گفتم:
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 بب شید آدرس اینجا کجاست؟اونم آدرس داد و منم تند تمرار کردم .بعدم گفتم:
 نگین تو رو خدا زود بیا. باشه باشه من االن داشتم می رفتم خونه می رم سراغ خونه تو و زود می آم. دستت درد نمنه. خداحافظ .نترسی ها اومدم. باشه مرسی!بعدم تلفن و گکا شتم و با ادب از سرهنگ ت شمر کردم .اونم صندلی رو بهم
نشون داد و گفت:
 اسمت چیه؟ سرمه...سرمه کبیری! مش صاتت و بنو یس .اسم دانشگاه و آدرسشو و آدرس خوابگاهتو بنو یس!بعدم یه کاغک و هول دادم سمتم .منم کاغک و بردا شتم و تند تند نو شتم و دادم
دستش .اونم کاغک و برداشت و نگاهی بهش انداخت و گفت:
 خوب این هم اتاقیت اسمش چیه کجاییه!؟نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
 اسمش رکساناست.رکسانا محمودی من تازه رفتم توی این خونه دانشجو یی.دو هفته بیشتر نیست .زیاد نمی شناسمش.
 چطور با کسی که نمی شناسی راه افتادی رفتی بیرون!سرم و نادم انداختم پائین باید از همه هنر بازیگریم استفاده می کردم.
 -نمی دونم .تنها بودیم ...هردو هم اتاقیم بعد از اومدن من رفتن...
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سرهنگ با جدیت گفت:
 واسه چی؟ نمی دونم...من تازه سه چهار روز بود اومده بودم .بعد یمی یمی رفتن.سرهنگ فمری کرد و گفت:
 همین دختره...گفتی اسمش چی بود؟ رکسانا. آره همین رفتار مشموکی نداشت؟یه خورده فمر کردم و بعد گفتم:
 مشموک که نمی دونم .ولی همش المی می خندید .اون اوایل فمر می کردمدختر شادیه! بعدا فمر کردم شاید مریضی چیزی باشه!
ابروهای سرهنگ باال رفت و صدای صاز کردن سینه امیر عطا خان دارز اصل
هم اومد .نگاهش کردم .دیدم خیلی داره سعی می کنه خنده .مس ره.
 دیگه! خوب راستش اخالقشم زیاد خوب نبود. یعنی چی؟ یه وقتایی عصددبانی بود اینقدر که نمی شددد باهاش حرز زد .بعد می رفتحمام حالش خوب می شد .بعد از حمام همیشه زیادی شنگول بود.
این بار سددرهنگ هم خنده اش گرفته بود .من این حرفارو داشددتم راسددت می
گفتم .خوب حاال که فمرشو می کردم می دیدم تقصر خودم بود .هر خلی هم
که بود باید می فهمید چه خبره!
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 به خدا راست می گم!سرهنگ سری تمون داد و گفت:
 تو کدوم خوابگاه بودی؟و نگاهی به کاغک انداخت.
 خوابگاه نی ست یه خونه دانشجو یه! منم به خدا مجبور شدم .جای دیگه پیدانمردم .سی نفر اونجا هستیم! خیلی س ته!
سرهنگ سر تمون داد و گفت:
 معموال هیچ نظارتی هم روی این جور جاها نیست.منم سر تمون دادم و آه ک شیدم .سرهنگ بعد از این حرز کاغد و داد به امیر
عطا و اونم بعد از یه سالم نظامی رفت .چند دقیقه بعد .نگین و نیما ر سیدن.
نگین با دیدن من دو ید طرفم و ب*غ*لم کرد.
 خوبی؟ نگین جان له شدم .خوبم!نگین واقعا نگران شده بود .از من جدا شد و گفت:
 جریان چیه؟ هیچی بعدا می گم! کارتمو آوردی؟ آره.و کارت و بهم داد .تازه نگاهم افتاد به نی ما .با یه حالت زاری به من نگاه می
کردم .یه لب ند کوچ یک بهش زدم .انگار با این کارم جرات پ یدا کرد و اومد
طرفم.
 -حالتون خوبه؟
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 بله بب شید مزاحم شما شدم. نه خواهش می کنم .تا اینجا هزار جور فمر کردم .شددما اینجا چمار میکنین؟
 بعدا می گم!رفتم سمت میز سرهنگ و کارتم و گکاشتم روی میز! همون موقع امیر عطا هم
اومد تو یه کاغک و گکاشت جلو سرهنگ و منتظر موند!
 بفرمائید.سرهنگ یه نگاه به کاغک و یه نگاه به کارتم کرد و رو به نیما پرسید:
 چه نسبتی با خانم دارین؟نیما به نگین اشاره کرد و گفت:
 دوست خواهرم هستن.ابروهای امیر عطا خان به وضوح باال پرید .پسرم اینقدر فضول!
 پس خیلی نمی شناسینشون!نیما جلو اومد و خیلی جدی گفت:
 ن یر ایشون با ما رفت و آمد دارن .االن دو سالی هست که می شناسمشون.االن واقعا تعجب کردم که فهم یدم اینجا هسددتن .هنوزم نمی فهمم مشددمل
چیه؟ کسی مزاحمشون شده؟ کیفشون و زدن؟
سرهنگ کارت و بهم برگردوند و بدون توجه به نیما گفت:
 از ق یافه ات معلومه که این کاره نیسددتی! جواب اسددتعالمم نشددون می دهمشملی نداشتی! ولی دیگه سعی کن با کسی که نمی شناشی بیرون نری!
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نیما هنوز نگران نگاهم می کرد .دیدم داره غش می کنه اون وسددط برای همین
گفتم:
 آقا نیما به خدا چیز مهمی نیست.یعنی امیر ع طا با یه تفریحی به نی ما ن گاه می کرد ان گار او مده موزه تاریخ
باستان! تند کارتم و برداشتم .کاش مثل همیشه بعد از چک یمی هم زدی بودم
تو ساق پاش .اینجوری دلم خنک تر می شد .رو به سرهنگ گفتم:
 چشم جناب سرهنگ!بعد رو به اصل کریمی که هنوز عین مجسمه اونجا دست به سینه ای ستاده بود
گفت:
 خانم می تونن برن.نفس راحتی کشیدم و نگین اومد ستم و دستم و گرفت.
 بریم!سه تایی راه افتادیم سمت در از کنار پسره رد شدیم هنوز با همون تفریح به نیما
نگاه می کرد .از اتاق بیرون زدیم .جلوی در مو بایلم و تحو یل گرفتم و زدیم
بیرون .هنوز دو سه قدم نرفته بودیم که یمی صدام زد:
 خانم کبیری!برگشتم! امیر عطا بود .دیگه وقتش بود که بزنم اینو له کنم.
 بله!نیما برگشته بود و نگران نگاهمون می کرد .به نگین گفتم:
 -شما برین من می آم.
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نمی خواستم جلو نیما دهنم و باز کنم .هنوز جلوی این بچه آبرو داشتم .نگین
هم باشدده ای گفت و راه افتاد .ولی نیما پا به پا شددد و باالخره رفت .امیر عطا
جلو اومد و یه کاغک و گرفت سمتم و گفت:
 این شددماره منه پیشددتون باشدده .اگه از اون هم اتاقیتون خبری شددد یا چیزمشددموک دیگه ای دیدن به من اطال بدین! مثال یمی ز یادی خندید و ز یادی
شنگول بود!
کاغک و گرفتم .نی شش باز بود .که اینطور .شماره دادن در حین انجام وظیفه! با
تمس ر شماره رو گرفتم و گفتم:
 راستی فمتون چطوره؟یه لحظه رنگ نگاهش عوض شد و از اون حالت شوخ در اومد و تند گفت:
 به سالمت!و با تمس ر ادامه داد:
 از نگرانی پس افتاد طرز!برگشتم و به نیما که کمی دورتر ایستاده بود نگاه کردم .یه لب ند زدم و گفتم:
 بله راست می گین! من دیگه برم.و با همون لب ند بهش گفتم:
 خداحافظ آقای اصل کریمی!پشت بهش کردم که با حرص گفت:
 کریمی اصل!همون جور که می رفتم برگشتم و گفتم:
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 چه فرقی می کنه!و به چشددمای وق زده اش محل ندادم .یعنی نوش جونت .پسددره پرو .می
خواستم شماره رو پاره کنم .ولی یه چیزی نکاشت .شاید بعدا الزم می شد .تا
از امیر عطا دور شدم .نیما اومد سمتم:
 چمارت داشت؟انگار حواسش نبود که داره خیلی صمیمی با من صحبت می کنه!
 چیز خاصی نبود .می خواست ب اطر مشمل پیش اومده عکر خواهی کنه!نیما مشددموک نگام کرد و منم فقط یه لب ند پهن بهش زدم که اونم فمر کنم از
حال رفت .پسره بی جنبه!
تو ماش دین مجبور شدددم همون ماجرایی که برای پلیسدده تعریف کردم به خورد
نیما و نگینم بدم .نگین واقعا نگرانم بود و نیما با یه خورده شددک حرفامو باور
کرد .ولی آخرش یه صحنه درام زدم تنگ نمایشنامه مو یه خورده صدام و بغض
دارم کردم و چ ند تا نفس عمیق کشدد یدم که مثال حالم بده که نی ما کال اون
ماجرای شدددک و این چیزارو فراموش کرد و تازه کلی هم دلداریم داد .وقتی
جلوی خونه خودم پیاده ام کردن .نگینم پشت سرم پیاده شد و گفت:
 می گم سددرمه فمر می کنی اینجا موندن خطری نداره؟ نمنه این دختره یهبالیی سرت بیاره .اگه بفهمه لوش دادی چمار می کنه؟
یه لحظه واقعا ترسدد یدم .فمر اینجاشددو نمرده بودم .یعنی االن تو اتاق با یه
چاقوی ضامن داره نشسته بود و منتظر بود من برم تو اتاق و پوستم و بمنه؟
یه نگاه به کوچه بن بسددت کردم و آب دهنم و دو سدده بار قورت دادم .نگین با
نگرانی ن گام می کرد .خوب واق عا ب عداز این ه مه ق یا فه گرفتن و تر یپ
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ورزشماری واقعا ضایع بود بگم دارم عین چیز می ترسم .برای همین چونه ای
باال انداختم و گفتم:
 نه بابا اون جوجه تر از این حرفاست که ب واد واسه من دردسر درست کنه!بعد توی دلم به خودم گفتم:
 غلط کردی داری سمته می کنی ابله!و یه لب ند دندون نما بهش زدم .نگین ولی انگار هیچی از نگرانیش کم نشددد.
ً
خدایی نگین اخالقای گند زیادی دا شت ولی وجدانا در این مورد خیلی دختر
عجیبی بود .نگرانیش برای دوستاش واقعی بود.
نیما که دید صحبت ما طوالنی شد پیاده شد و رو به نگین گفت:
 مشملی هست؟نگینم یه نگاه به من که داشددتم مثال با تمام ذخیره اعتماد به نفسددم بهش لب ند
می زدم و یه نگاه هم به نیما انداخت و گفت:
 نه...فقط...دستی زدم روی شونه نگین و گفتم:
 بی خیال بابا ...باهاش تنها که نیستم .سی نفر دیگه هم هستن!نیما هم دا شت کم کم نگران می شد .برای اینمه زود تر رد شون کنم برن تند
گفتم:
 اگه دیدم مشملی هست بهش زنگ می زنم .خیالت راحت!نگین باالخره رضددایت داد و با نیما رفتن .حاال سددرمه موند و حوضددش .آب
دهنم و قورت دادم و رفتم سمت در خونه .با هر قدم هر چی دعا و صلوات بلد
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بودم خوندم و فرسددتادم .وقتی رسددیدم جلوی در یه نگاه توی حیاط انداختم
خبری نبود .نمی دونم چون ترسدد یده بودماینجوری به نظر می اومد یا واقعا
خونه از همیشه خلوت تر بود .فقط در اون لحظه آهنگ فیلم خوب ،بد ،زشت
کم بود و با یه بوته که باد بزنه و قل ب وره و از توی حیاط رد ب شه تا اون صحنه
استرس زای دوئل کردن واقعیت پیدا کنه!
با یه ب سم الله پام و گکا شتم توی خونه .خوب خدا رو شمر ک سی بهم شلیک
نمرد .قدم بعدی رو هم که برداشتم و خبری نشد نفسم و راحت ول کردم و تند
رفتم سمت ورودی .کفاشم و زدم زیر ب*غ*لم و دو یدم سمت اتاقم .در اتاق
و باز کردم و خودم پرت کردم توی اتاق .نه خدا رو شددمر خبری از رکی خله
نبود .کفاشم و گکاشتم زیر ت ت و پریدم روی ت ت .از پنجره حیاط و یه دید
زدم و پرده رو تا ته کشیدم.
 من نباید بمیرم .من هنوز جوونم.روی ت ت چمبره زدم و به در اتاق خیره شدددم .گه گاه هم یه نگاه به پنجره می
انداختم .هر کار می کردم به رکی فمر نمنم نمی شدددد .ناخودآ گاه داشددتم به
روش هایی که رکی می تونه منو باهاش سر به نیست کنه فمر می کردم.
 می تونه همین االن یهو در و باز کنه و سدده بار بهم شددلیک کنه و بعدم فرارکنه .می تونه شب که خوابم بیاد سراغم و سرو بیخ تا بیخ ببره .شایدم همین
االن با آرنج شیشه رو بشمنه و یه نارنجک بندازه توی اتاق.
پوفی کردم و یمی زدم پس کله ام و به خودم گفتم:
 سرمه تو دیگه خیلی این دختره ف ضانورد و جدیش گرفتی! نارنجک؟! دخترهعملی!
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با این فمر انگار یه خورده بی خیال شدم و روی ت ت ولو شدم.
 آره بابا .نگینم با این اخالق گندش هی به آدم استرس می ده!همون موقع در یهو باز شد! و من عین فشنگ از جا پریدم و در همون حین فمر
کردم.
 نامرد از روش سه بار شلیک می خواد استفاده کنه!و با این فمر شیرجه زدم پشت ت ت.
 سرمه!با صدای متعحب کوفته قلقلی سرم و از پشت ت ت بیرون آوردم و تند از جام
بلند شدم و سینه امو صاز کردم و یه اخم کردم و گفتم:
 این چه وضع تو اومدنه!؟کوفته قلقلی یه نگاه متعجب به من انداخت و بعدم قل خورد و اومد تو اتاق و
گفت:
 همین پیش پات یه پلیسه اومده بود دم در!چشمام گرد شد .یعنی این اصل کریمی چطوری خودشو رسونده اینجا به این
سرعت.
 چمار داشت؟ از چند تا از بچه ها درباره هم اتاقیت سوال کردن و رفتن!با تردید پرسیدم:
 رکی؟اونم سر تمون داد که اره و بعدم با هیجان پرسید:
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 چمار کرده؟خوب زیاد دلم نمی خواسددت همه بفهمن با چه موجودی هم اتاقی هسددتم و
صد البته دو ست ندا شم ک سی بفهمه من چه غلطی کردم و امروز کجا بودم.
برای همین خیلی خونسرد گفتم:
 من چه می دونم! من خبر ندارم!و همون لحظه بود که به خودم گفتم:
 اینجا دیگه جای موندن نیسددت .فقط کافیه رکی بفهمه لوش دادم دیگه کارمتمومه!
لباسامو عوض کردم و قید کالس عصر و هم زدم و از خونه زدم بیرون.
 از همین االن می افتم دنبال یه جای دیگه اگه شده صبح تا شبم بگردم مندیگه اینجا بمون نیسددتم .عقلم که کم نشددده ب اطر یه شددرط بندی مزخرز
جونم و مفت مفت بدم بره.
از بنگاهای نزدیک دانشددگاه شددرو کردم .شددب شددده بود و من هنوز یه مورد
درست و حسابی هم پیدا نمرده بودم .اگه خونهه خوب بود صاحب خونه سه
تا پسر سبیل کلفت داشت .اگه صاحب خونه خوب بود کرایه باال بود .اگه همه
موارد خوب بود خود خونهه یه آشغال دونی به تمام معنا بود.
خالصدده شددب که ذلیل و خسددته برگشددتم خونه دیگه تقریبا ناامید شددده بودم.
دوباره با ترس و لرز رفتم توی اتاق هنوز خبری از رکی نبود .عصری فقط نگین
یه بار زنگ زد که چرا نرفتم کالس منم گفتم امروز حوصله ندارم و پیچوندمش.
دلم نمی خواسددت فعال چیزی از تصددمیمم بفهمه .بدون شددک اگه می فهمید
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می گفت برم خونه اشددون و با اون مامان فوالد زرهی که اون داشددت و چشددم
نداشت منو ببینه عمرا می رفتم اونجا.
نه تنها اون شب که یه هفته شد و رکی دیگه اون ورا پیداش نشد .هم خوشحال
بودم که دیگه نمی آد هم عکاب وجدان داشددتم که االن کجا آواره شددده دختره
بیچاره با اون اوضاعش!
همچنان دنبال خونه بودم .دیگه به بنگاهای نزدیک دان شگاه هم ب سنده نمردم.
با پیدا نشدددن خونه مدام دور تر هم می رفتم .گفتم اگه دور باشدده ولی بش ده با
تاکسددی یا اتوب*و*س اومد هم خوبه ولی یه موردم نبود .وقتی خونه ای پیدا
نشددد و رکی هم نیامد .کم کم داشددتم بی خیال رفتن می شددم که یه روز که از
دانشگاه برگشتم دیدم وسایل رکی نیست .یه یادداشتم روی ت تم گکاشته بود.
 به هم می رسیم آنتن *و*ض*ی!واقعا ترسیدم .از بچه ها پرسیدم که اونام گفتن .صبح بعد از رفتن من اومده و
وسددایلشددو برده .با این وضددع دیگه شددبا هم خواب راحت نداشددتم .هر لحظه
منتظر بودم رکی از راه بر سه و پو ستم و بمنه! برای همین این بار گفتم هر جای
این شهر یه لونه موشم پیدا کردم می رم.
ده روز از روزی که بازدا شت شده بودم می گک شت .با نگین دا شتیم از کالس
برمی گشتیم که نگین لگدی زیر سنگ زد و گفت:
 ماشین خاله رو دزد برده!با تعجب برگشتم و نگاش کردم و گفتم:
 -کی؟
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 همین دیشب! کجا بوده؟ مهمونی بودن تا دیر وقت خونه اون خالهام .یه کم خونه شددون پرته! اومدنبرن دیدن ماشین نیست.
سری تمون دادم و گفتم:
 خبری نشده؟نگین چونه ای باال انداخت و گفت:
 نه بابا .از دیشددب که خبر دادن هنوز خبری نشددده! اینقدرم مثل شددوهر خالهبنده خدای من هست که معلوم نیست کی پیدا بشه...اصال پیدا بشه!
سری تمون دادم و گفتم:
 اینجور جاهاست که آدم پارتی می خواد...اگه آشنا داشته باشه...سه سوتبرات ماشین و پیدا می کنن!
نگین تنه ای بهم زد و گفت:
 چرت نگو...برای پلیس چه فرقی می کنه!شونه ای باال انداختم و گفتم:
 پارتی همه جا به درد می خوره....نگین اومد یه حرفی بزنه که من یهو یاد شماره ای افتادم که اون یارو پلی سه بهم
داده بود .زدم توی کتف نگین و گفتم:
 نگین من یه آشنای پلیس دارم!نگین مشموک نگام کرد و گفت:
 -از کی تا حاال!
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 از همون وقت...می خوای بهش زنگ بزنم؟نگین فمری کرد و گفت:
 یعنی خیلی باهاش آشنایی؟!لبم و چند بار جو یدم و گفتم:
 خیلی که نه ولی باالخره آشناس.نگین دوباره راه افتاد و گفت:
 زنگ نزنیم ضایمون کنه!با تردید گفتم:
 نه بابا بهش نمی خوره این جوری آدمی باشه! بزنم...نگین شونه ای باال انداخت و گفت:
 خب نمی دونم...شاید...بدون توجه به نگین گوشددیم و در آوردم و کوله ام و گکاشددتم روی زمین و کل
جیباشو ش م زدم تا باالخره شماره اون یارو پیدا کردم.
 حاال از کجا می شناسیش؟ همون یارو که اون روز بازداشتم کردن این و داد....آقای...آقای..حاال هر چی فمر می کردم اسمش درست یادم نمی اومد .فقط اصل یادم بود
و اینمه اسمش دوتایی بود.
 ا سمش ...امیر محمد....ا صل عظیمی؟ نه امیر علی ا صل ر ضایی! نه اینمنبود.تو اسمش رضا داشت فمر کنم .امیر رضا ...تو فامیلش ک بود.امیر رضا
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ک یانی ..کاشددفی...کبیری ..نه این مه فام یل خود مه .ک مالی ....کامرانی..
کاظمی....کاظمی....آها...یادم اومد...امیر رضا اصل کاظمی...
نگین یه نگاه مردد بهم انداخت و گفت:
 تو که گفتی آشناس. خوب هست دیگه با هم آشنا شدیم اون روز.نگین پوفی کرد و گفت:
 اصال تو رو یادش رفته حاضرم شرط ببندم.ا صال حوا سم به حرفای نگین نبود هنوز دا شت یه چیزی وا سه خودش بلغور
می کرد .ولی من شدید تو فمر بودم که ا سم طرز یادم بیاد.د ستی به چونه ام
کشیدم.
 اسددمش که همینقدر دراز بود مطمئنم اسددمش امیر رضددا بود تو این شددکندارم .ولی فامیلش مطمئن نیستم کاظمی باشه...
دوباره یه خورده فمر کردم و با خوشحالی گفتم:
 آها...آها...اسمش امیر رضا اصل کرمانی....همینه! خودشه!نگین سری تمون داد و پوفی کرد و به کاغک توی دستم اشاره کرد و گفت:
 خود دانی! یعنی االن می تونی بهش زنگ بزنی؟با اطمینان سر تمون دادم و گفتم:
 آره بابا خودش شماره رو داد وا صرار کرد هر وقت کار دا شتم باهاش تماسبگیرم!
نگین خنده یه وری کرد و گفت:
 -چرت و پرت نگو...یارو در حین انجام وظیفه بهت شماره داد؟
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همین جور که سرم پائین بود گفتم:
 شماره نداد که دوست شیم خله...گفت وقتی کاری داشتم تماس بگیرم...ولی بعد فمر کردم...شدددا یدم یه چیز دی گه گفت...ولی خوب در باره تماس
گرفتن و کار داشتن که بود .با این فمر شونه ای باال انداختم و باالخره تماس و
برقرار کردم .نگین با دقت به من زل زده بود و منم با اطمینان گفتم:
 خیالت راحت درست میشه!همون موقع یمی جواب داد:
 بفرمائید؟با خوشحالی سالم کردم:
 سالم!طرز که معلوم بود منو نشناخته با تردید جواب داد:
 علیک سالم! خوبین جناب کرمانی؟صدای متعجب طرز و شنیدم که گفت:
 کرمانی؟ بله...خودتون شددماره دادین به من گفتین مشددملی بود تماس بگیرم....منماالن به مشمل برخوردم..
 -خانم...
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 یعنی می خواین بگین خودتون به من شماره ندادین؟گفتین م شملی دا شتمزنگ بزنم...من االن خودم م شمل ندارم دو ستم خاله اش...یعنی شوهر خاله
اش ماشینش و دزدیدن...
 خانم بب شید مثل اینمه اشتباه شده....اخمی کردم و گفتم:
 چه اشتباهی؟...مگه شما جناب سرهنگ امیر رضا اصل کرمانی نیستین؟صدای داد طرز گوشم و کر کرد:
 کددددی؟آب دهنم و قورت دادم و گوشی رو از دهنم دور کردم و گفتم:
 وای نگین فامیلش کرمانی نیست!نگین با حرکت دست یه خاک بر سرت برام فرستاد و من تند گفتم:
 بب شید...جناب سرهنگ امیر رضا...اصل... خانم محترم....بنده امیر عطا...یهو پریدم وسط حرفش...
 بله سرهنگ امیر عطا...اصل...که اونم از اون ور داد زد:
 سروان امیر عطا کریمی اصل! اوپس...صدای پوز طرز اومد ...و بعد هم گفت:
 -الو...خانم...قطع شد....
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من که کال ضایع شده بودم نمی دون ستم چی بگم .نگینم با یه ابروی باال رفته
وایستاده بود و جلوم و وق زده بود تو صورتم.
 خانم...الو....من کی به این خنگ شماره دادم...با این حرفش سینه ام و صاز کردم و گفتم:
 جلوی کالنتری...خودتون گفتین.... اهه قطع نشده...با حرص گفتم:
 ن یر جناب ابوعاطا اصلنگین خنده اش گرفته بود و من داشتم بهش چشم غره می رفتم.
 امیر عطا... ابروم و دادم باال و گفتم: منم که همین و گفتم. ولی من یه چیز دیگه شنیدم.نگین با حرکت لب اشددداره کرد که حرز اصددلی رو بزن .منم لبم و گز یدم و
گفتم:
 االن بگم واسه چی زنگ زدم یا بازم قراره سر اسم شما با هم کل کل کنیم!؟صدای پوفش اومد و بعدم گفت:
 خانم من باید یادم بیاد شددما رو کجا دیدم و بهتون شددماره دادم تا بفهمم چهکممی از دستم بر میاد!
دستم و گکاشتم روی سرم و با خودم گفتم چه خنگه این!
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 جناب ا صل...ن شون به اون ن شون که جلوی پارک منو گرفتین منم یه م شتزدم توی چونه اتون!
لبم و گاز گرفتم .طرز ممثی کرد و با یه لحن خاص گفت:
 بلددده......خانم کبیری؟نیشم باز شد و گفتم:
 بله درسته...حافظه اتون خوبه ها!صداش طعنه دار بود.
 شما کسی نبودین که بتونم فراموش کنم...با همون نیش باز گفتم:
 واقعا؟با یه تمس ری گفت:
 با اون مشتی که شما زدین هر کی بود یادش نمی رفت.لبمامو به هم فشردم و گفتم:
 از قصد نبود!نفس عمیقی کشید و گفت:
 حاال چه کممی از دستم بر میاد؟ از اون دوستتون خبری شده؟تند گفتم:
 نه...نه...اون که دیگه ندیدمش...اصال دیگه نیامد خوابگاه... پس!...؟ ماشین شوهر خاله دوستم و دزدیدن!یه بار با ممث تمرار کرد:
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 ماشین....شوهر....خاله....دوستتون؟!خورد تو ذوقم .توقع داشددتم االن بگه چشددم همین االن براتون پ یدا می کنم.
دا شتم جلوی نگین ضایع می شدم بعد از اون همه ا صرار .با یه لحن ناامید
گفتم:
 کممم می کنید؟!یه ممث شد و بعد با یه لحن آروم گفت:
 خانم کبیری من توی دایره مواد م درم شما باید برین دایره سرقت.لبام آو یزون شددد و با همون لحن لوس دی که برای خر کردن نیما جواب می داد
ولی خدا شاهده اون لحظه اصال قصدم نبود ازش استفاده کنم گفتم:
 یعنی کاری نمی تونین بمنین؟اخه من به دوستم قول دادم!دوباره ممث شد و بعدم صدای جناب اصل و شنیدم که این بار لحنش خیلی
مهربون شده بود.
 اجازه بدین با یمی از دوستام تو دایره سرقت تماس بگیرم...شماره ماشین واسم مالک و برام بفرستین.
کلی ذوق کردم و گفتم:
 وای خیلی ممنون...دستتون درد نمنه...خیلی لطف کردین!و تماس و قطع کردم و پریدم ب*غ*ل نگین و گفتم:
 دیدی قبول کرد .من هی بگم پارتی خوبه تو بگو نه!نگین منو هول داد و گفت:
 -اهه برو اون ور ببینم.
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 زود باش شماره ماشین و اسم مالک و بگو براش اس کنم. من که بلد نیستم .زنگ بزن از خاله ات بپرس!نگینم هول شددد و زود زنگ زد به خاله اش و کلی هم خالی بسددت که طرز
آشنای دوستمه .خدا رحم کنه به ما .همون موقع تلفنم زنگ زد .شماره ناشناس
بود.
 بفرمائید؟ خانم کبیری مثل اینمه قطع شد!لبم و گاز گرفتم .خاک تو سددرم اینقدر هیجان زده شدددم که بدون خداحافظی
قطع کردم.
 وای بب شید... خواهش می کنم می خواستم بگم .من با همین شماره تماس بگیرم؟ بله بله...این شماره خودمه... باشه پس شماره پالک و برای من اس کنید. چشم همین االن میفرستم .دستتون درد نمنه! خواهش می کنم. خداحافظ. خدانگهدارتون!با نیش باز به نگین گفتم:
 شماره پالک لطفا!یک ساعت شد دو ساعت و خبری از این اصل کریمی نشد .دیگه داشت کفرم
باال می اومد ولی دلم نمی واسددت دوباره زنگ بزنم و ضددایع شددم .اگه می
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خواسددت کاری بمنه همون موقع می کرد .تازه نگین و راهی کردم و کلی بهش
قول دادم که حتما کارش و راه می اندازم ولی خودم به غلط کردن افتاده بودم
که چرا به یارو زنگ زدم.
آو یزون از دانشددگاه زدم بیرون .یه نگاه به این ور خ یابون یه نگاه به اون ور
انداختم و پوفی کردم و به خودم گفتم:
 ما شین خاله نگین که پیدا ن شد .من برم ببینم توی این شهر بی در و پیمر یهاتاق پیدا می کنم یا نه.
با ناامیدی راه افتادم سمت چند تا امالکی که تو این ده روز ده بار سر زد بودم.
می رسیدم وارد مغازه طرز که می شم بزنه بیرونم کنه بس که هر روز می رفتم
و می پرس دیدم خونه مناسددب من دارن یا نه! یک سدداعتی معطل گشددتن همون
بنگاه های نزدیک دانشگاه شدم .بازم خبری نبود .االن نزدیک دو ماه بود که از
سال می گکشت .چه توقعی داشتم .معلوم بود که اگه جایی هم بوده پر شده.
اینقدر لجم گرفته بود که جلوی یه تاکسی رو گرفتم و به خودم گفتم:
 می ش دینم توی تاکس دی می رم تا یه بنگاه ببینم که این مدت نرفتم .حتی اگهاون سر شهر باشه.
همین کارم کردم .یه تاکسی گرفتم و گفتم:
 م*س*تقیم.بعدم سوار شدم و نگاهم و دادم به پیاده رو .دو سه نفر پیاده و سوار شدن و
رفتن .یه ربعی بود که داشددتیم می رفتیم و هنوز یه دونه بنگاه هم توی مسددیر
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ندیده بودم .داشتم ناامید می شدم و می خواستم پیاده شم که نگاهم افتاد به یه
بنگاهی و یه دفعه داد زدم:
 آقا نگه دارین.یعنی با این دادم همه مسافرا چسبیدن به سقف .راننده یه چیزی زیر لب گفت
که منم به خودش حواله اش دادم و بعدم زد کنار .منم تند پیاده شدددم و دو یدم
سمت بنگاهی .اینقدر ذوق زه شده بودم که باالخره یه جایی رو بعد از این همه
مدت پیدا کردم که انگار طرز خونه رو آماده کرده بوده و منتظر بوده من بیام.
جلوی در نگاهی به دم و دسددتگاه طرز انداختم .ز یادی شدد یک و پ یک بود.
بهش نمی خورد از این لونه موشددایی که من می خوام داشددته باشدده .ولی چاره
چی بود .باالخره باید یه خاکی تو سرم می ری تم.
د ستی به مقنعه ام ک شیدم و خیلی شیک و مجل سی رفتم تو .دو سه نفری بود.
انگاری یمی شون یه زن و شوهر جوون بودن .دا شتن با یه آقاهه که پ شت میز
نشسته بود صحبت می کردم و مرده هم داشت هی یه دفتر و ورق می زد و نگاه
می کرد و دوباره یه چیزی می گفت.
هنوز م شغول دید زدن اطراز بودم که یهو یه نفر جلوم سبز شد .پ سره از این
تیپ جلفای مزخرز بود از همونا که یه ریش اندازه بند انگشددت می ذارن زیر
لبشون .یه نگاه به سرتاپای من انداخت و با یه ابروی باال رفته گفت:
 بفرمائید!یعنی خدایی از این دخترای ای دددش نبود وگرنه بهش یه ایش درست و حسابی
می گفتم .هنوز داشت بر و بر منو نگاه می کرد .منم که بی اعصاب.
 -خیلی ممنون صرز شده!
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نی شش باز شد و اومد یه چیزی بگه!که تلفنم زنگ خورد .اخمی بهش کردم و
موبایلمو بیرون کشیدم .شماره بود .یه خورده آشنا می زد.
 بله بفرمائید؟چ شمام و ریز کردم و به پ سره که حاال د ست به سینه به من زل زده بود و یک
ذره هم حیا سرش نمی شد نگاه کردم .چه خوشش هم اومده پسره اسمل!
 خانم کبیری؟ کریمی هستم!یهو اخمم رفت و نیشم ناخودآگاه باز شد .یه نیم چرخ زدم و گفتم:
 وای ...سالم حالت خوبه! چقدر دیر زنگ زدی نگرانت شدم!فمر کنم بدب ت پشددت تلفن مرد .چون صدددایی ازش نیامد .یه نیم نگاهم به
پسددره انداختم .یه جورای خورده بود تو ذوقش .یه لب ند یه وری بهش زدم و
پشددتم و کردم بهش و چند قدم دور شدددم .مثل اینمه اور انس زود رس دیده بود
امیر عطا هنوز زنده بود چون باالخره صداش دراومد و با بهتی که توی صداش
بود گفت:
 خانم کبیری من ستوان کریمی اصل هستم .مثل اینمه نشناختین!خوب معلوم بود از این لحن من هنگ کرده بچه .س دینه امو صدداز کردم و این
بار با یه لحن عادی گفتم:
 اهه شمایین؟ حالتون خوبه؟صدددای نفس عمیقش اومد انگار فهمید نه من خل شدددم نه شددانس به اون رو
کرده .ولی کرمشم ری ت:
 -بله! مثل اینمه شما بهترین!
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حاال ببین تا بهش خندیدی پرو شد .منم زدم به پرو یی و گفتم:
 کاری داشتین؟و خنده بدجنسی اومد رو لبم .صدای پر حرصش و شنیدم:
 بابت اون ماشین سرقتی تماس گرفتم.یه لحظه همه چی یادم رفت .عین خال هیجان زده شدم و گفتم:
 پیداش کردین؟صدای پر از تمس رش رو شنیدم:
 ن یر...گنج یابمون خراب بود اینمه نشد!!!هیجانم سه سوته ته ک شید .چه خ شنه این ا صل کریمی .لبمام آو یزون شد و
دوباره پرسیدم:
 خوب....پس چی شد؟تمسدد ر صدددداش رفت .چه خوب که با تغییر لحن من اونم می زد یه کانال
دیگه!
 با دو ستم تماس گرفتم .سفارشتون و بهش کردم .شماره شو براتون اس میکنم با خودش در تماس باشین .گفته پیگری می کنه!
پوفی کردم .خوب اونی که می خواسددتم نشددد ولی خوب .بنده خدا رد یاب که
نی ست طول می کشه تا پیدا شه .سری تمون دادم و برای اینمه نشون بدم زیادم
خل و چل نیستم خیلی مودبانه ازش تشمر کردم:
 با این حال دستتون درد نمنه باعث زحمت شدیم.وقتی جواب داد معلوم بود جا خورده و توقع نداشددته من به این سددرعت تغییر
موضع بدم.
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 خواهش می کنم کاری نمردم.منم باز جو گیر شدم و گفتم:
 نه دیگه ندیده و نشناخته کارمون و راه انداختین واقعا محبت کردین!اونم از من بدتر جو گیر:
 نه بابا این چه حرفیه باالخره شغلم اقتضا می کنه که بهتون کمک کنم. این از محبتتون بوده.یعنی دوتایی افتاده بودم رو دور تعارز و حسابی هم تو نقشمون فرو رفته بودیم
دیگه کار به جایی رسید که جناب کریمی گفت:
 بازم کاری بود با خودم تماس بگیرین .هر کاری از دسددتم بر بیاد دریغ نمیکنم.
منم نیشم باز شد و به خودم گفتم.
 خیال کردی من منتظر تعارز تو بودم!ولی خیلی شیک و مجلسی جواب دادم:
 لطف دارین شما .دیگه کاری با من ندارین؟ ن یر خوشحال شدم!با همون نیش باز تماس و قطع کردم .فمر می کردم خودم جوگیرم این که دیگه
بدتره .نه از اول که کال می خواسدددت مارو بجوه نه از االن که کم بود التماس
کنه بازم به من زنگ بزن کاری داشتی .سری تمون دادم و برگشتم سمت پسره.
نه مثل اینمه ناامید شددده بود و رفته بود پی کارش .مثل طلب کارا نشددسددته بود
پشت میز و داشت با یه بنده خدایی حرز می زند.
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منم به روی مبارک نیاوردم و رفتم نشستم منتظر.ولی پسره المی داشت کشش
می داد که جواب منو نده .به غیر از اون یک نفر دیگه هم بود که اونم مشددغول
بود .یه خورده منتظر شدم و وقتی دیدم پ سره کوتاه بیا نی ست .با انگ شت زدم
روی میز و گفتم:
 بب شید!پسره برگشت و یه نگاه دوباره به سرتاپای من انداخت و گفت:
 بفرمائید؟ من خیلی وقته اینجا منتظرم.روشو کرد به مرده و گفت:
 بب شید آقا سیامک.و رو به من با همون لحن بی تفاوتش گفت:
 کارتون؟پسددره چلغوز بی خاصددیت .هیچی اومدم روی ماه خودتون و ببینم همش تو
آشپزخونه بودین!! با حرص گفتم:
 یه خونه دانشجو یی می خواستم!جفت ابروهاش باال پرید .دسددتاشددو توی هم قفل کرد و روی میز گکاشددت
گفت:
 خانم خوشددمله ما اینجا خونه از مترا دو یسددت متر داریم تا هزارتا به کارتمیاد؟
یعنی آدم گل به خودی بزنه این همه ضایع نشه .تو استرخ یه متری غرق ب شه و
اینجوری ضایع ن شه .با تفریح دا شت منو نگاه می کرد .جناب سیامک خان
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هم زل زل خیره شده بود به من و هر ان احتملش می رفت بزنه زیر خنده .منم
کم نیاوردم و از جا بلند شدم .یه نگاه از باال بهش انداختم و پرو پرو گفتم:
 فقط؟ من دنبال دوهزار تا به باال بودم.بعد یه نگاهی به اطراز انداختم و گفتم:
 از پسددتیژتون معلومه چقدر سددطح پائین کار می کنین! در ضددمن خانمخوشمله عمته!
یعنی پسره از این پرو یی من فمش اومده بود رو کفشش .سیامک جان گل هم
که خنده شدو ول کرده بود.منم یه لب ند ملیح به جفتشدون زدم و خودمو تقریبا
از اون جا پرت کردم بیرون و تا پنج دقی قه بدون این مه به اطراز ن گاه کنم
م*س*تقیم رفتم .وقتی خ یالم راحت شدددد که از منطقه ممنوعه دور شددددم.
باالخره وایسددادم .تازه دلم می خواسددت سددر خودمو بموبم به دیوار .آخه جا
قحط بودم پا شدم رفتم همچین جایی.
نفسی از سر ناامیدی کشیدم .موبایلم زنگ خورد .اس اومده بود برام.
 شماره دوستم توی دایره سرقت .محتشمی.شماره رو برای نگین فرستادم .و عین چهارپای توی گل مونده راه افتادم .داشتم
فمر می کردم پیدا کردن خونه رو بی خیال بشم که نبش یه کوچه چشمم خورد
به یه بنگاهی جمع و جور .لبم و چند بار جو یدم و به خودم گفتم:
 اگه اینم جایی نداشت بر می گردم تو همون آشغال دونی و کور می شم همنجا هم زندگی می کنم .تا من باشم پا تو کفش بقیه نمنم!
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د ست به جیب رفتم سمت بنگاهی .درش و که باز کردم .صدای زنگوله داد.
آخی آدم احسدداس ببیی بهش دسددت میده .سددرم و باال کردم و یه نگاه به زنگ
باالی در انداختم که یمی گفت:
 بفرما تو دخترم!یه آقای تقریبا م سن ن ش سته بود پ شت میز و با لب ند نگاهم می کرد .از اینمه
گفت دخترم خوشددم اومد .معلوم بود آدم معقول و درسددت و حسددابیه .برای
همین فوری سالم کردم:
 سالم علیک سالم .بیا بشین.و با دست به صندلی اشاره کرد .کوله ام و از روی شونه ام برداشتم و روی یمی
ازدوتا صندلی که جلوی میزش بود نشستم.
 خیلی ممنون.بازم لب ند زد.
 خوب دنبال اتاقی چیزی می گردی؟ بله! دانشجو یی؟ بله. سری تمون داد و دفترش و زیر و رو کرد .چند باری اخم کرد و گفت: چند نفرین؟کوله ام و ب*غ*ل کردم و زل زدم به دفترش انگار که قرار بود خونهه اون تو
باشه و من می تونم ببینمش.
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 خودم تنهام!یه لحظه دستش متوقف شد و سرش و باال گرفت و نگام کرد و گفت:
 تنهایی؟یه لحظه ترسیدم .ولی به قیافه مهربونش نمی خورد ادم اهل سوا ستفاده با شه.
با نگرانی سر تمون دادم و گفتم:
 بله .یه جا اتاق دارم .ولی اصال مناسب نی ست می خوام بیام بیرون از اونجا.ده روزه دارم می گردم .قبلشم جایی رو پیدا نمردم مجبوری رفتم اونجا.
نفس عمیقی کشید و دفترش و بست .ناامید شدم.
 ندارین؟ حتی یه اتاقم با شه خوبه ها! حمام و د س شوئی م شترکم با شه عیبنداره!
پیرمرده دستی به صورتش کشید و گفت:
 چرا دارم ولی مناسب تو نیست .تنها خطر داره!گیر افتاده بودم اسداسدی .نه می تونسدتم حرفی بزنم و پرو بازی در بیارم نه می
تونستم از خونهه بگکرم .سعی کردم حتی االممان ادب و رعایت کنم.
 مطمئنم هر جا باشه از اونجایی که االن هستم بهتره! نه دختر جون هر چی باشدده تنها نیسددتی .آخه شددبی نصددفه شددبی آدمیزاده یهاتفاقی برات افتاد!
دیدم کوتاه بیا نیست برای همین گفتم:
 به خدا اونجا بدتره .هم اتاقیم معتاد بود .االنم پلیس دنبالشدده! من و تهدیدکرده برای همین می ترسم اونجا بمونم.
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پیرمرده یه چند لحظه نگاهم کرد و بعد زیر لب الاله اال الهی گفت دو باره
نگاهم کرد و گفت:
 پاشو بریم!با خوشحالی از جا پریدم و تند گفتم:
 دوره یا نزدیک؟میز و دور زد و دستشو کرد توی جیبش و دسته کلیدشو در آورد و گفت:
 توی همین کوچه است!با خو شحالی پ شت سرش راه افتادم .مثل اینمه خدارو شمر دا شت جور می
شددد .تا ته کوچه رفت و بعدم پیچید توی یه کوچه باریک تر .جای باصددفایی
بود .از خیابون دور بود و ما شین زیاد رفت و آمد ندا شت برای همین سموت
خوبی بود .جلوی یه در وای ساد و دوبار زنگ و فشار داد .بعدم با کلید در و باز
کرد .صدایی از توی خونه اومد:
 آقا حبیب شمایین؟ بله خانم .بیا مهمون داریم!با تعجب به مرده یا همون حبیب آقا نگاه کردم .بعد از چند لحظه سر و کله یه
خانم م سن که بهش می خورد هفتاد دا شته با شه پیدا شد .حبیب آفا یه لب ند
به من زد و گفت:
 بیا تو!گیج بهش نگاه کردم و گفتم:
 پس خونه ای که می خواین بهم نشون بدین کجاست؟حبیب آقا لب ند زد و گفت:
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 شما بیا تو!و رو به زن گفت:
 طاهره خانم دخترمون و تعارز کن!طاهره خانم هم عین شوهرش با لب ند گفت:
 بیا تو عز یزم.مردد مونده بودم .شددک افتاده بودم به دلم نمنه اینا می خوان بدزدنم و یه بالیی
سرم بیارن .هر چی خوا ستم این فمر و توی خودم تقو یت کنم و نرم تو ن شد.
اینقدر قیافه ها شون مهربون بود که اصال نمی شد بهشون همچین چیزایی رو
نسبت داد .برای همین منم دیگه کم آوردم و خجالت زده رفتم تو!
حبیب آقا با همون لب ند گرم کنار در ای ستاده بود و منتظر بود کامل وارد ب شم
تا درو ببنده .منم لب ند کم رنگی زدم و از در فاصدد له گرفتم .اونم آروم در و
بست .با دستش به راهروی باریمی که با موکت قهوه ای پوشیده شده بود اشاره
کرد و گفت:
 بفرما.طاهره خانم هم با یه لب ند گرم تر انتهای راهرو به انتظار ای ستاده بود .صدای
ب سته شدن در پ شت سرم باعث شد یه چیزی توی دلم هری بریزه پائین .نمی
دونم چرا اون وسددط یاد داسددتان هانسددل و گرتل افتاده بودم .که اولش یه خونه
شمالتی بود و یه پیرزن مهربون که یهو تبدیل شد به یه جادوگر بدجنس.
آب دهنم و قورت دادم و به در بسته نگاه کردم .نه خدا رو شمر درو قفل نمرده
بود .بهتره وارد شدم نزدیک در باشم که اگه خواست اتفاقی بیافته بزنم به چاک
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درم که قفل نیسدددت .پس حله!! صددددای طاهره خانم باعث شدددد دو باره رو
برگردونم .خیلی داشتم سعی می کردم بی ادبانه رفتار نمنم.
 دخترم بیا تو .کسی نیست .فقط خودمونیم.د بیا بدتر شددد که .اگه می گفت بیسددت نفر دیگه اون توان که بهتر بود .حبیب
آقا کفشاشو در آورد و گکاشت توی جاکفشی کنار راهرو و گفت:
 غریبی نمن دخترم بیا تو!و خودش به سددمت طاهره خانم رفت .منم این پا و اون پا کردم و باالخره
کفاشم و در آوردم.
 یا می میرم یا یه خونه گیرم میاد .اگه خونهه گیرم اومد که چه بهتر اگه نه همفرقی نمی کنه باالخره که رکی منو می کشه!
با این فمر لب ند زدم و رفتم تو .طاهره خانم دسدددت انداخت پشدددت کمرم و
گفت:
 خوش اومدی عز یزم!کامال معلوم بود منتظر من نبوده .نمی دونم هدز حبیب آقا از اینمه منو آورده
اینجا چی بوده .هنوز داشتم دنبال علت می گشتم .باید واسه چی منو می آورد
خونه خودش؟ اون که گفت می خوایم بریم خونه ببینیم.
 نمنه بچه دار نمی شددده دنبال یه زن جوون و خوش بن یه و پسددر زا می گردهوا سش وارث بیاره؟ م س ره ا ست .این بنده خدا حداقل هفتاد سال شه .بعدم
یعنی تو آشنا و فامیل هیچ کس نبوده بگیره من و می خواد بگیره.
از این فمر پوفی کردم و با اشاره دست طاهره خانم نشستم روی مبل.حبیب آقا
رفته بود توی یمی از اتاقا .از همون جا صدا زد:
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 طاهره خانوم یه لحظه تشریف بیارین!ای وای چه مودب .بعیده جادوگری چیزی باشن جفتشون خیلی نانازن .طاهره
خانم لب ندی به من زد و گفت:
 االن میام دخترم.سری تمون دادم و گفتم:
 خواهش می کنم راحت باشین.با رفتن طاهره خانم نگاهی به در و دیوار خونه انداختم .خونه در به کوچه بود و
پکیرائی یه پنجره دا شت به کوچه .خونه بزرگی بود .معلوم بود سه چهارتا اتاق
داره و آشپزخونه که به سبک قدیم در داشت و اپن نبود .چندتا عمس روی میر
کنار دیوار دیده می شد .عمس های قدیمی و جدید.
 نمنه بچه مچه ای نداره می خواد خونه رو بده به ک سی که واقعا احتیاج داره.مهر من به دلش افتاده!!!
یعنی می خوا ستم یمی اینجا بود و این فمر و می گفتم و طرز می خوابوند تو
دهن من با این فمرای فانتزی.
برای رفع فضولی بلند شدم و رفتم سمت قاب عمس ها .یه زن و شوهر جوون
زنه با یه لباس سفید و کاله سفید روی صندلی نشسته بود و مرده هم دست به
کمر کنار صندلی ایستاده بود.
-آخی چه ناز بودن جوونی هاشون.
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عمس بعدی یه پسر بچه هم بهشون اضافه شده بود .اخم کرده بود و با یه نگاه
طلب کار زل زده بود تو دوربین .خنده ام گرفت .گوگولی بوده واسدده خودش.
االن حتما پنجاه سالی باید داشته باشه همین گوگولی.
توی عمس های بعدی هم دوتا دختر دوقولو اضدددافه شدددده بودن .اون پسددر
گوگولیه تو این عمس می خورد دوازده سیزده سال داشته باشه.
می خواستم برم سراغ بقیه عمس ها که صدای طاهره خانم نکاشت.
 می بینم خودتو سرم گرم کردی!برگ شتم و نگاهش کردم .یعنی حرفش این معنی رو نمی داد که ف ضولی کردم؟
به چشماش نگاه کردم .نه ا صال این معنی رو نمی داد .یه سینی چای هم توی
دستش بود.لب ندی زدم و خودم گفتم:
 بب شید فضولی کردم.خنده ای کرد و گفت:
 بیا بشددین دخترم .این چه حرفیه خونه خودته! من یه نوه هم سددن سدداالی تودارم.
کنارش نشستم و گفتم:
 دانشجوهه؟ فنجون چایی رو روی میز کنار دستم گکاشت و گفت: آره سال اوله .حقوق می خونه!چایی رو به لب بردم و گفتم:
 -موفق باشن!
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دیگه نمی دونستم چی بگم! همین جور آروم آروم چاییمو می خودم و از باالی
فنجون گه گاهی به طاهره خانم نگاه می کردم .بعد از اینمه چایمو خوردم سر
و کله حبیب آقا هم پیدا شددد .روی مبل کنار طاهره خانم نشددسددت و اونم یه
فنجون چایی داد دستش .حبیب آقا چایی رو گرفت و رو به من گفت:
 خوب بریم سر اصل مطلب!یه لحظه چشمام گرد شد و اون فرضیه زن دوم و وارث اومد تو ذهنم .آخه این
جمله م تص مجالس خواسددتگاری بود .ولی ای نا که بچه داشددتن! نمنه منو
وا سه پ سرو شن می خوان؟ فک کن! یعنی منو این همه خو شب تی محاله! یه
دستی به مقنعه ام کشیدم و با خودم گفتم.
 شوخی که نیست حرز یه عمر زندگیه .اصال می گم من قصد ادامه تحصیلدارم .زور که نیست! واال!
حبیب آقا یه خورده از چایش خورد و گفت:
 من با طاهره خانم صحبت کردم اونم حرفی نداره. د بیا دیدی راسددت گفتم .دیدی همون شددد .بابا من نمی خوام زن حبیب آقابشم نه اینمه مرد بدی باشه نه خیلی هم نازه ولی به جان خودم سنش یه خورده
باالسددت اگه یه چهل سددالی جوون تر بود می تونسددتم روش فمر کنم .معلومه
جوونی هاش هم خوشتیپ بوده.
با چشمای وق زده زل زدم به طاهره خانم .نه اونم سرخوش داشت می خندید.
بابا این دیگه آخر از خودگک شتگیه داره به همین راحتی وا سه شوهرش زن می
گیره .حبیب آقا چایش و تمام کرد و گفت:
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 یه اتاق کوچیک طبقه باال هست...می خواستم دو دستی بموبم تو مالجم.
 بفرما قراره با هووم تو یه خونه زندگی کنم.خوب دسددت خودم نبود .این فرض دیه مس د ره از ذهنم نمی رفت .هر چی می
خواستم به یه چیز دیگه فمر کنم نمی شد .حبیب آقا ادامه داد:
 مدت هاست خالیه .از وقتی پسرم رفته!طاهره خانم هنوز لب ند می زد.
 اگه ب وای می تونی بیای اونجا زندگی کنی! تو هم عین دخترم!و منتظر به من نگاه کرد .خوب باید یه خورده فمر می کردم.
وقتی به من می گه تو هم عین دخترم یعنی اون فرضیه زن دوم منتفیه .گفت ازوقتی پسددرم رفته؟ اومم یعنی مممنه پسددره قهر کرده باشدده و من اتاق و بگیرم و
بعد این آشددتی کنه و بیاد عاشددق من بشدده و با هم ازدواج کنیم و با خوبی و
خوشی با هم زندگی کنیم؟ سرمه می شه لطفا خفه شی و دیگه فرضیه نسازی؟
سینه ام و صاز کردم و به طاهره خانم که ای ستاده بود به من نگاه می کرد زل
زدم:
 بب شید چی گفتین؟ نمی خوای اتاق و ببینی؟و به پله اشاره کرد .آروم از جا بلند شدم و همراهش شدم .طاهره خانم با همون
لحن آروم پرسید:
 اسمت و نگفتی به ما که! -من سرمه ام...
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فقط ته شم اگه گفته بودم بی ست و یک سال دارم تمام بود .طاهره خانم نگاهی
به من کرد و گفت:
 چه اسم قشنگی داری ! ممنون!کلیدی از کمد کنار پله برداشت و داد دست منو و گفت:
 برو اتاق و ببین اگه خوشت هم نیامد بدون رودربیایستی بگو!سری تمون دادم و گفتم:
 باشه ممنون!و تند از پله باال دو یدم .یعنی هنوز باورم نشده بود که باالخره یه جای درست و
درمون پیدا کردم توی این شددهر دراندشددت! در اتاق و باز کردم و پریدم تو! یه
اتاق شدداید بیسددت متری بود که یه گوشدده اش یه سددرو یس کامل بود .یه کمد
دیواری و توی سددده گوش ا تاق هم یه نیم دایره رو جدا کرده بودن و حا لت
آ شپزخونه دا شت .نی شم تا بنا گوش باز بود .یه سو ییت کامل اینجا بود و اینا
بهش می گفتن یه اتاق کوچیک!
یه ت ت و میز تحریرم توش بود .کفشددم موکت شددده بود و با یه قالی متوسددط
فرش شددده بود .یعنی آخرش بود .مگه خل بودم که بگم نمی خوام .یعنی اگه
قرار بود انت اب کنم ترجیح می دادم توی این سوئیت و توسط این زن و شوهر
بمیرم تا با دستای رکی فضایی .م*س*تقیم رفتم به سمت پنجره ای که به کوچه
باز می شد .من عاشق این پنجره های رو به کوچه بودم.
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 ای خدا چی می شه اون ور کوچه هم یه پنجره با شه و توشم یه پ سره زندگیکنه و...
اینجای جمله که رسددیدم خش پرده رو کنار زدم .خوب جمله ام نصددفه موند
چون خونه های اون ور کوچه همه جنوبی بودن و در به حیاط .تا نزدیک ترین
پنجره یه چهل پنجاه متری راه بود .طرز مگه اینمه با تلسددموپ اینجا رو نگاه
کنه که منو ببینه!
اینقدر خورد تو ذوقم که زود پرده رو ک شیدم و برگ شتم عقب .خوب همه چیز
اوکی و من این خونه رو می خوام .شونه ای باال انداختم و رفتم سمت در.
 خودشون اصرار کردن.تند از پله دو یدم پائین و با دیدن طاهره خانم گفتم:
 وای عالیه من عاشقش شدم!طاهره خانم و حب یب آقا لب ند زدن .یه لحظه وا رفتم .راسددتی کرا یه اش چی
می شه؟
روی مبل نشستم و گفتم:
 من خیلی نمی تونم کرایه بدم .یه سوئیت کامل فمر کنم کرایه اش زیاد بشه!حبیب آقا لب ند زد و گفت:
 کی حرز از کرایه زد؟با تعجب نگاهشون کردم و گفتم:
 یعنی چی؟ یعنی مجانی؟حبیب آقا با دست اشاره ای به طاهره خانم کرد و گفت:
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 من که صبح تا شب دم بنگاهم .طاهره تنهاست .حاال گه گاهی بچه ها بهشسر می زنن .ولی اگه تو اینجا بمونی خیال ما راحت تره!
نیشم تا بنا گوش باز شد .عزت نفس و این مسائلم گکاشتم دم کوزه .داره مفت
مفت خونه اشو می ده به من بگم نه کرایه می خوام بدم؟!
سری تمون دادم و گفتم:
 من که از خدامه کنار طاهره خانم باشم .به این ماهی!حبیب آقا خندید و طاهره خانمم لب ند زد .نگاهی به ساعتم انداختم و گفتم:
 من دیگه برم تا برسم خونه دیر میشه! کی می تونم وسایلم و بیارم؟حبیب آقا گفت:
 از این لحظه به بعد هر وقت خواستی بیار!با خوش دی از جام بلند شدددم و رفتم سددمت طاهره خانم .حبیب آقا رو که نمی
تونسددتم ب*غ*ل کنم پس طاهره خانم و ب*غ*ل کردم و دو تا ب*و*س
خوشمل زدم رو لپاش!
 من فردا تا ظهر کالس دارم .عصر وسایلم و می آرم!طاهره خانم هم صورتم و ب*و*سید و گفت:
 باشه عز یزم منتظرتم!رو به حبیب اقا هم گفتم:
 دستتون درد نمنه به خدا مونده بودم دیگه چمار کنم .نزدیک بود برم انصرازبدم!
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خوب این و دیگه دروغ گفتم .خل نبودم که سه سال درس و ول کنم و برم .اینو
در واقع برای تاثیر بیشتر گفتم .بعدم رفتم سمت در و تند تند گفتم:
 دیگه شما تشریف نیارین خودم راهو بلدم .بفرمائید.و همین جور که یه ریز ور می زدم کفشددام و پوشددیدم .حبیب آقا هم کفاشددو
پوشید که من گفتم:
 حبیب آقا بفرمائید خودم می رم! تو رو خدا نیاین خجالتم می دین!و در و باز کردم و رفتم بیرون .تازه تصددمیم داشددتم درو هم ببندم که حبیب آقا
گفت:
 دخترم من می خوام برگردم بنگاه!یه لحظه دسددتم روی در خشددک شددد و به حبیب آقا زل زدم که یه چیزی بنگ
خورد تو مالجم .و من که دوبل ضایع شده بودم یه لب ند ابلهانه زدم و دستم و
گکاشددتم رو سددرم .حب یب آقا بنده خدا یه نگاه به کنار من کرد .منم سددرم و
چرخوندم که یه توپ ب سمتبال دیدن که دا شت قل می خورد و می رفت .یعنی
اینم شانسه من دارم .این توپه دیگه از کجا اومد؟
حبیب آقا رفت سمتش و برش داشت.
 حالت خوبه دخترم؟خودم و جمع و جور کردم و گفتم:
 نگران نباشین من خودم رشته ام تربیت بدنیه!حاال بگو چه ربطی داشددت .اونایی که رشددته اشددون تربیت بدنیه م شددون از
سنگه! واال! همون موقع در یمی از خونه ها باز شد و صدای یه پ سره اومد که
داشت می گفت:
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 جون مادرت دیگه پرتاب سه امتیازی نمن!ابروهام و باال بردم و به پ سره نگاه کردم .با دیدن من که هنوز د ستم روی سرم
بود و توپ توی دست حبیب آقا گفت:
 سالم حبیب آقا؟و نگاه ناآشنایی به من انداخت! حبیب آقا با اخم کم رنگی گفت:
 معلوم هسددت چمار می کنین؟ نزدیک بود دختر مردم و ناکار کنید .د بیا مارو ضایع کرد رفت که! برای اعاده حیثیت تند گفتم:
 حبیب آقا من که گفتم خودم ر شته ام تربیت بدنیه! از این توپا زیاد خورده توسر ما.
و به پسره که یه خورده خجالت زده کنار در ای ستاده بود نگاه کردم .همون موقع
دو نفر دیگه سرشون و کردن از در بیرون و گفتن:
 رفتی توپ بسازی...و با دیدن ما ساکت شدن .دیدم اونا هم دارن ضایع می شن برای همین توپ و
از دست حبیب آقا گرفتم و رفتم سمتشون و گفتم:
 بسمت بازی می کردین؟یعنی اینم سوال بود من پرسیدم؟ اون پسره هم که عقب ای ستاده بود و موهاش
ری ته بود تو صورتش گفت:
 په نه په این شلیک توپ سال نو بود!خنده ام گرفته بود .خوب وقتی چرت سددوال می کنی جوابم چرت می شددنوی
دیگه! باز پرو بازیم گل کرد .من از این سه تا جوجه ب ورم عمرا .به شون نمی
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خورد بی شتر از هیفده هیجده سالشون باشه! چند بار توپ و زدم زمین و گرفتم
و گفتم:
 کی می خواست سه امتیازی پرتاب کنه؟اون دوتا به همونی که مزه پرونده بود با پوزخند نگاه کردن .منم مثل پروها که
نه خود اصل پرو راه افتادم سمت در و گفتم .بیا نشونت بدم پرتاب سه امتیازی
یعنی چی؟
صدای پسر اولیه رو شنیدم که گفت:
 رشته اش تربیت بدنیه! خالی بسته بابا! هیملش که توپه...برگشتم بهشون چشم غره رفتم که هر سه تایی کنار هم ردیف شدن و سرشون
و ا نداختن پائین .واق عا مملم ته ما داریم .جغ له ب چه این قدر هیز؟ رفتم توی
حیاط .سه تای شون عین جوجه اردک پ شت سرم اومدن.کوله ام و انداختم یه
ور .حب یب آقا با اخم از الی در نگاه می کرد .کمی از سددبد فاصددله گرفتم و
نگاهی به اون سدده تا کردم و با غرور رفتم سددمت سددبد و دریبل کردم و بعد یه
پرتاب سه امتیازی و توی سبد!!
صدای دست و سوت اون سه تا بلند شد .منم یه خنده یه وری کردم و دست به
کمر جلوشددون خم شدددم و رفتم سددمت کوله ام .حاال حبیب آقا هم داشددت
لب ند می زد..کوله امو برداشتم و گفتم:
 خوشحالم شدم از آشنائیون!و رفتم سمت در که همون که تیمه انداخته بود گفت:
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 حبیب آقا خانم و معرفی نمی کنین؟حبیب آقا راه و باز کرد که من برم بیرون و م تصر گفت:
 م*س*تاجر منن .خانم سرمه!پ سرا با نیش باز نگاهم کردن .با همون ست ابروی باال رفته نگاه شون کردم.
اولیه دستشو آورد جلو:
 طاها!د ستم و م شت کردم و بردم جلو .اونم گرفت و د ست م شت شده اش و زد به
دستم.
 کاوه! امید!منم که حبیب آقا گفتن:
 سرمه!طاها بود که پرسید:
 دیگه چه رشته هایی بلدین؟حبیب آقا یه نگاه به من یه نگاه به پسرا کرد و گفت:
 دخترم من دیرم شده می رم! وای حبیب آقا شما بفرما .منم االن دیگه می رم.اونم پا به پا شدد و باالخره بعد از خداحافظی ما چهارتا رفت .برگشدتم سمت
اون سه تا و گفتم:
 -یه چندتایی بلدم! والیبال .تنیس روی میز .شنا..فوتسال.
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 ای ول...بعد رو به کاوه و امید گفت:
 بچه ها من که تصمیم و گرفتم می رم تربیت بدنی!کاوه همون بود که تیمه انداخته بود .موهاشو زد کنار و گفت:
 طاها خفه این دهمین رشته ای که عوض می کنی!طاها یمی خابوند توی سرش و گفت:
 جلوی خانم درست صحبت کن!خندیدم و گفتم:
 بی خیال راحت باشین!هر سه تاشون با این حرز من خندیدن!
 بچه ها من دیگه برم!طاها تند گفت:
 اسباباتون و آوردین؟ نه فردا می آرم.سری تمون داد و گفت:
 یه وقتایی بیا این ور بسمت بازی کنیم! پایه باشی فوتبالم می زنیم!سری تمون دادم و گفتم:
 باشه ببینم چی میشه! فعال بچه ها!دوباره مشددتامون و زدیم به هم و من راه افتادم سددمت خیابون! خوب خدا رو
شمر هم خونه گیرم اومده بود هم پایه تمرین! ای ول امروز روز گندی بود ولی
خوب شد!
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یعنی توضددیح دادن به بابام اینقدر سدد ت نبود که توضددیح دادن به این نیمای
سددریش .از وقتی به نگین خبر داده بودم که دارم جا به جا میشددم یه بند رو مخ
من بود .کنه شدددده بود که چرا به خودش نگفتم یه جایی برم پیدا کنه! حاال نه
اینمه اون بار چقدر کمک کرد .می دونستم فقط قپی المی میاد .می خواد مثال
ن شون بده رو من تع صب داره .ب شین بینیم بابا حال نداری .مگه خلم خونه به
اون خوبی و محله باحالی رو ول کنم برم ناکجا آبادی که نیما داره وعده سددر
خرمنشو بهم می ده.
هر چی نیما گفت و حبیب آقا و طاهره خانم و تبدیل به غول های بی شدداخ و
دم کرد من فقط سرتمون دادم و اخرش هم گفتم:
 ممنون که برادرانه! نگران منین ولی من می رم خونه حبیب آقا!خوب ر سما دهن نیما آ سفالت شد با این حرز من چون دهنش عین چیز باز
موند و بعد هم تلپی ب ستش .چون فهمید سنگین تره اگه کال خفه خون بگیره.
خ صو صا معلوم بود ا صال از اون کلمه برادرانه خو شش نیامده .منم یه لب ند
ملیح تحو یلش دادم و به نگین گفتم احتماال تا ت سو یه ح ساب کنو و ب وام برم
می افته سدداعتای شددیش و هفت .نیما هم که دید نمی تونه منو منصددرز کنه
گفت:
 خوب حاال که تصمیمتون و گرفتین اجازه بدین بیام دنبالتون!دیگه اینو نمی تونستم رد کنم .بی خودی پول تاکسی و آ انس می دادم که چی.
خانمانه سری براش تمون دادم و گفتم:
 -باعث زحمت نمی شم!
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یه نگاه چپ چپ بهم کرد و گفت:
 ساعت شیش دم خونه اتونم!بعد رو به نگین که دست به سینه به کل کل ما دوتا نگاه می کرد گفت:
 تو با من میای یا با سرمه خانم می ری؟نگین باالخره از اون ستش دست کشید و گفت:
 با سرمه می رم کممش کنم جمع و جور کنه!نیما سری تمون داد و با یه خداحافظی رفت پی کارش! ببین چقدر این بشر بی
کاره که بلند شده اومده دم دانشگاه ما که بره رو اعصاب من! با نگین راه افتادیم
سمت خونه سابقم .با دمم گرو می شمستم .نگین وقتی ذوق کردنای منو دید
گفت:
 خوشحال! اگه رکی دیوونه تعقیبت کنه و خونه تازه رو یاد بگیره چی!یه نگاه عاقل اندر سفیه بهش کردم و گفتم:
 نابغه! وقتی می دونه من کدوم دان شگاه می رم دیگه آدرس خونه رو می خوادچمار اگه قرار با شه بالیی سرم بیاره تو خیابونم می تونه .مهم انیه که نتونه توی
خونه ام به من درست رسی داشته باشه!
نگین پوزخندی زد و گفت:
 آره واال دوتا بادیگار هفتاد هشتاد ساله داری ب*غ*ل گوشت مثل شیر ازتمراقبلت می کنن!
آرنجم و بلند کردم و کوبیدم تو بازوش و گفتم:
 هوی درست صحبت کن .صبر کن خودت ببینیشون می فهمی چقدر ماهن!نگین با اخم بازوشو گرفت و گفت:
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 کاش این طاهره خانم توی خرشاخ دار و آدم کنه!ابروهام و باال انداختم و گفت:
 در مورد مسددئله ای که اطال نداری حرز نزن! آدم؟ تو اصددال می دونی آدمبودن چه جوریه؟
نگین نیش خندی زد و یه لگد خوابوند توی ساق پام و گفت:
 حاال که فمر می کنم می بینم نه!ساق پام و که دا شت گزگز می کرد بی خیال شدم و در حالی که می خندیدم.
تاکسی گرفتیم و رفتیم سمت خونه ام.
ساعت شیش و نیم بود و من و نگین آماده توی راهروی ورودی خونه ای ستاده
بودیم منتظر نی ما خان .ولی مثل اینمه جناب فراموش کرده بودند چه قولی به
ما دادند .نگین کالفه قدم رو می رفت و من به سدداعتم نگاه می کردم .خوبیش
این بود که به حبیب آقا گفته بودم تا بیام مممنه دیر بشدده! نگین چن دباری به
گوشددیش زنگ زده بود ولی جواب نداده بود .نگین لگدی به چمدون من زد و
گفت:
 من این نیما رو می ک شم .همی شه کارش همینه .ن شد این بچه یه بار م ضدل وشی ما سر وقت بیاد.
 چمدون من چه گ*ن*ا*هی کرده حاال؟نگین برام دهن کجی کرد و گفت:
 -برو بابا.
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و این بار روی چمدون ن ش ست که نزدیک بود به مخ ب وره زمین .درحالی که
داشتم از خنده می مردم گفتم:
 نظرت چیه تاکسی بگیرم بریم اومد اینجا کنف شه!نگین که ب اطر خنده من اخم کرده بود با این حرز من اخمش باز شدددد و
دستی به چونه اش کشید و گفت:
 بدم نیسددت .به جون خودم داشددت از فضددولی می مرد بدونه تو کجا خونهگرفتی .بعدم آدرس و بهش نمی دیم حالش جا بیاد.
 ای ول پایه ام!بعدم کف دسددتمون و کوبیدیم به هم و بند و بسدداط منو کشددون کشددون بریدم
سمت خیابون .صبر کردن برای آ انس م ساوی بود با رسیدن نیما .برای همین
ترجیح دادیم دربسدددت بگیریم .توی راه بودیم که مو با یل نگین زنگ خورد.
نگین نگاهی به من کرد و خبیثانه گفت:
 نیماست!با نیش باز گفتم:
 بکار رو پ ش!نگین موبایل بین دوتایمون نگه داشت.
 سالم داداش! سالم نگین! شما کجایین من یک ساعته منتظر شمام چرا نمی آین بیرون!یعنی اگه دم دستم بودم دهنش سرو یس بود.
 خسته نباشی یه نگاه به ساعتت بنداز!نیما کالفه گفت:

wWw.Roman4u.iR

128

 خودم می دونم دیر کردم ولی واقعا این بار تقصیر من نبود! می دونم دادا شی هیچ وقت تق صیر شما نی ست همی شه یه شهاب سنگیچیزی می خوره تو مسیر راه بندون می شه!
نیما پوفی کرد و گفت:
 نگین حوصله ندارم پاشو با این دوست کله خرابت بیاین بیرون!یه ابروم باال رفت و به نگین که نی شش باز شده بود نگاه کردم .من کله خرابم؟
دارم برات نیما خان .نگین سعی کرد ن نده و با همون حال گفت:
 تو االن کجایی مگه؟ من دم خونه سرمه دیگه!اوه نمی دونستم اینقدر صمیمی شدیم که سرمه خالی صدام می کنه! نگین بود
که جواب داد:
 تو اونجا چمار می کنی؟ نگین اینقدر بامزه نباش! مگه قرار نبود بیام دنبالتون! بله قرار بود ولی یک ساعت پیش!صدای نیما باال رفت:
 نگین پاشو بیاین بیرون .من با آ انس دم درم!من و نگین با تعجب به من نگاه کردیم .نگین تند پرسید:
 آ انس واسه چی؟ تصادز کردی؟لحن نیما واقعا بی حوصله بود:

سه سوت

129

 نه بابا ماشددین و پارک کردم زیر تابلو توقف ممنو دو دقیقه برم جایی و بیام.تا برگشتم برده بودنش!
نگین هینی کشید و گفت:
 دزد بردش؟زدم پس کله اش و آروم گفت:
 خنگ پلیس برده .زیر تابلو توقف ممنو دزد ماشین و می بره.نگین نگاهی به من کرد و آهانی گفت و بعد هم لبش را گز ید و گفت:
 خوب ردش کن بره خودت هم برو خونه!نیما عصبی گفت:
 برا چی؟این بار من بودم که جواب دادم:
 چون دو ست کله خرابش گفت داره دیر می شه دیگه با تاک سی رفتیم با اجازهاتون!
بعد هم د ست به سینه ن ش ستم .نگین به من چ شم غره رفت .نیما ممث کرد.
بعد هم با من من گفت:
 اهه سرمه خانم شمائین؟یعنی یه جواب په نه په جا داشددت با این سددوالش .پس کی ام؟ ننه بزرگ خدا
بیامرزم؟ نگین موبایلش را از روی پ ش برداشت و گفت:
 نیما می گم چیزه .تو برو خونه با همون آ انس من خودم تا یه سدداعت دیگهمیام!
...
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 نه دیر نمی شه .خیلی نمی مونم زود میام!...
 نه نمی خواد تو بیای .خودم میام خونه!و چشددممی به من زد .منم روم و برگردوندم که نگام افتاد به ق یافه راننده .کال
رانندگی رو ول کرده بود و تمام حواسددش و داده بود به حرفای ما .بفرما بعدم
اسم خانما توی فضولی بد در رفته! واال!
جلو خونه حبیب آق اینا از تاکسددی پیاده شدددیم .کلی هم با راننده چونه زدیم
سددر کرایه تا باالخره ول کرد و رفت .وقتی اومدیم توی کوچه مغازه حبیب آقا
هنوز باز بود .معلوم بود که هنوز نرفته خونه .زنگ و زدم و منتظر شدم .دو سه
دقیقه بعد صدای طاهره خانم و شنیدم:
 کیه؟ منم طاهره خانم سرمه! سرمه جان دیر کردی نگران شدم .بیا تو!و در و زد .در باز شده رو هول دادم و به نگین ا شاره زدم که وارد شه .نگین هم
ساک ورزشیم و یه ساک دیگه رو برداشت منم کوله و چمدون و پشت سرش
کشیدم و وارد راهرو شدیم .طاهره خانم داشت به طرفمون می اومد .با دیدنش
بلند سالم کرد:
 سالم!نگین با انگشت شستش کفشش و درآورد و هم زمان سالم کرد:
 -سالم!
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 سالم به دخترای گلم .خوش اومدی .وسایت همیناست؟ بله! معرفی نمی کنی این دخترمو! بب شید .نگین دوستم .طاهره خانم هم که قبال گفته بودم.نگین دستش و جلو برد و با طاهره خانم دست داد و گفت:
 خوشب تم.طاهره خانم دست نگین و ول نمرد و اون کشید سمت سالن و گفت:
 منم خوشب تم عز یزم.و رو به من ادامه داد:
 سرمه جان بکار باشه میگم نوه ام االن می رسه اومد می گم ببره باال.من و نگین همزمان نگاهی به هم کردیم و با نیش باز دسته ساک و چمدون رو
همون جا ول کردیم .مشددتااق شددده بودم این نوه طاهره خانم رو ببینم .همراه
طاهره خانم به سمت سالن رفتیم و طاهره خانم به ق صد آ شپزخونه ما رو تنها
گکاشت .نگین که برای اولین بار توی زندگیش مودب نشسته بود زد به شونه ام
و گفت:
 نگفته بودی پای نوه ورزشماری هم در میونه!سرم و خاروندم و گفتم:
 به جان خودت نمی دونسددتم خدا اینقدر بهم حال بده .هم خونه گیرم اومدههم یه پسر باحال!
 خفه مال خودمه چونه هم نزن! -برو بابا بکار بیاد شاید هم مالی نباشه اصال!
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 هر چی که بود حرز اضافه نمی زنی من ندید قبولش دارم.پوفی کردم و صدام و باال بردم و گفتم:
 طاهره خانم ما می ریم باال اتاق و به دوستم نشون بدم.طاهره خانم هم جواب داد:
 باشه ولی زود بیاین پائین چای دارم میارم! چشم.د ست نگین و ک شیدم و به سمت پله رفتم .خوبی پله این بود که در ست کنار
راهروی ورودی بود و الزم نبود که من از و سط زندگی حبیب آقا و طاهره خانم
رد شم .از اونجا اصال به قسمت زیادی از سالن و کل پکیرائی دید نداشت .با
هم از پله باال می رفتیم که تلفن نگین زنگ خورد .نگین پوفی کرد و گفت:
 نیماست! انگار ول کن ما نیست این بشر.و بی حوصله جواب داد:
 چی می گی نیما؟گوشم و چسبوندم به گوشیش .مگه می ذاشتم دیگه این دوتا با هم خصوصی
حرز بزنن .من کله خرابم؟ صدای نیما رو شنیدم که گفت:
 رو پ ش که نیست احیانا؟ ن یر بنال!و تنه ای به شونه من زد و چ شم غره رفت .منم بی توجه بهش دوباره گو شم و
چسبوندم به گوشیش.
 -کی میای خونه؟
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 من تازه االن رسیدم .تو به چه سرعتی رفتی؟ منم تازه رسیدم .همچین زودم نشد. من فعال هستم. نگین ساعت هفت و نیم تا یه ساعت دیگه باید خونه باشی!نگین نق زد:
 یه ساعت که کمه .من هنوز ننشستم روی زمین .تازه نوه...با این حرز نگین پام و بردم باال و محمم کوب یدم روی پاش که رنگش بنفش
شد و حساب کار دستش اومد .یعنی این بشر چقدر خنگه می خواست همین
اول کاری نی ما رو بندازه به جون ما .آخه بگو ابله هر حرفی رو با ید زد؟نگین
تند حرفش و عوض کرد و گفت:
 من میام تا یه ساعت دیگه باشه! راستی نگین..نگین لبش و جو ید و یه خورده منو هول داد که من دوباره تمام وزنم و انداختم
روی شونه ام:
 هوم؟ سرمه گفتی آشنای پلیس داره؟نگین یه نگاه به من کرد و گفت:
 آره دیگه! بابت ماشین خاله اینا دیدی که رفتن سراغ طرز! ببین می گم چیزه یه جوری که نفهمه که من گفتم ببین می تونه یه زنگ بزنهببینه می تونه یه کاری کنه بی دنگ و فنگ ماشینم و در بیارم از پارکینگ!
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ابروهام باال رفت .عجب که اینطور .نگین از خنده داشدددت می پوک ید خیلی
داشت جلوی خودش و می گرفت که نزنه زیر خنده .یه نفس گرفت و گفت:
 باشه بش می گم!بعدم دهنش و از گوشی فاصله داد و گفت:
 دستتون درد نمنه االن می ام.بعدم دوباره توی گوشی گفت:
 نیما برم .جلوی طاهره خانم زشددته هنوز از راه نرسدیدم چسددبیدم به گوشدیمخداحافظ.
و بدون این مه ا جازه بده نی ما جواب بده قطع کرد و زد زیر خ نده .منم با یه
پوزخند دست به سینه ایستاده بودم و نگاهش می کردم.
 یعنی این داداشت نوبره ها نگین! وای خدا اگه بهش بگم تمام حرفاش و شنیدی منو دار می زنه.وقتی حسابی خندید و خالی شد گفت:
 خوب حاال زنگ می زنی؟لبم و جو یدم و گفتم:
 به نظرت منه کله خراب باید زنگ بزنم! اوه چه کینه ای هستی خوب کفری شد این همه حرز زد نگفتی تو چیز کیهستی! جون من زنگ بزن این ماشینش و گرفتن تا یه هفته اخالقش سگی می
شه نمی ذاره یه آب خوش از گلوی من پائین بره.
نشستم روی ت ت و گفتم:
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 بابا تازه دیروز ماجرای ماشین خاله ات و راست و ریست کردم .زشت نیستدوباره زنگ بزنم؟
نگین شونه ای باال انداخت و گفت:
 ولی به نظرم کیس مناسبیه .ولش نمن!با یه ابروی باال رفته نگاش کردم و مو بایلم و در آوردم .خودمم نمی دونم چرا
کرمم گرفته بود دوباره یه خورده حرصش بدم .یه نگاه شیطانی به نگین کردم و
شماره اصل کریمی رو گرفتم .دو سه بار زنگ خورد تا باالخره جواب داد:
 بفرمائید؟یه لحظه با خودم گفتم یعنی شددماره منو سددیو نمرده؟ بهم برخورد .سددینه امو
صاز کردم و گفتم:
 آقای اصل...که نگین یمی زد پس کله ام و یواش گفت:
 خنگ ،ابله...کریمی اصل...که صدای عطا رو شنیدم که پر حرص گفت:
 خانم کبیری؟نیشددم باز شددد .چه سددریع شددناخت .حاال نگین بود که عین آدامس نامرغوب
چسبیده بود به من و گوششو چسبونده بود به گوشیم .سعی کردم ن ندم:
 حالتون خوبه؟ اگه شما این فامیل منو درست بگید من حالم خیلی خوب میشه!نگین روی ت ت ولو شدده بود و می خندید .یه لگد پروندم که خورد به زانوش
و از جا پرید و کوبید توی کمرم که ناخوداگاه یه اخ از دهنم بیرون پرید.
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 خانم کبیری؟دستی به کمرم کشیدم و درحالی که به سمت نگین خیز برداشته بودم گفتم:
 یه لحظه گوشیو پر یدم پای نگین و که داشدددت در می رفت گرفتم .نگین برای این مه زمین
ن وره میز و گرفت و بعد دوتایی پ ش زمین شدیم .صدای داد نگین اومد که
گفت:
 خاک تو سرت وحشیت کنن!هنوز گوشی روی گوشم بود.
 خانم کبیری شما کجایین مشملی براتون پیش اومده؟بلند شدم و دستی به مانتو کشیدم و مقنعه ام و مرتب کردم و گفتم:
 بله .با یه دست هاز ارازل و اوباش درگیر شدم.صدای بلندش توی گوشم پیچید:
 مربوط به اون دوست معتادت می شن؟ االن دقیقا کجایی؟اوخ مثل اینمه گند زده بودم .نگین هم سر و و ضع شو مرتب کرد و یه شملت
برام در آورد و مشغول وارسی اتاق شد .منم پشتم و کردم بهش و تند گفتم:
 نه نه شوخی کردم.یه لحظه ممث کرد و بعد هم گفت:
 خیلی مس ره بود .زنگ زدین مزاحم وقت من بشین؟ نه واقعا مشمل دارم؟صدای پوفش و شنیدم و بعد هم با حالت مس ره ای گفت:
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 باز ماشین کی و دزد برده؟ناخنم و جو یدم و گفتم:
 پلیس برده؟ خانم درست صحبت کنید! اهه چرا داد می زنین خوب زیر تابلو پارک ممنو بوده بردنش دیگه!صدای وای گفتنش رو به وضوح شنیدم .نگین زد به شونه ام و آروم گفت:
 من رفتم پائین!سددری تمون دادم و منتظر جواب ع طا شددددم .یه نفس گرفت انگار که ب واد
خودشو آروم کنه و شمرده شمرده گفت:
 خانم کبیری...من توی ب ش...مبارزه ...با مواد...م در هستم .کار ما هیچربطی به راهنمایی و رانندگی نداره؟ متوجه شدین؟
ر سما ضایع شده بودم .نگاهم به نگین بود که از اتاق خارج شد .حاال مونده
بودم چی بگم.
 خانم کبیری هستین؟با بدب تی گفتم:
 بله!...پس...هنوز جمله ام تمام نشددده بود که نگین پرید توی اتاق و دسددتم و گرفتم و کنار
گوشم گفت:
 بدو نوه طاهره خانم اومد .پلیسه خودم لباسشو دیدم!منگ نگاهش کردم .هنوز دا شت د ستم و می ک شید .عطا خان انگار فمر کرده
بود من ناراحت شدم .چون گفت:
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 خیلی دلم می خواست یه کاری براتون بمنم.دستم هنوز توی دست نگین بود ولی ذهنم و متمرکز کردم و گفتم:
 عیب نداره .آخه اون بار..شددما گفتین اگه مشددملی داشددتم تماس بگیرم منمبرای همین مزاحم شدم.
 شرمنده نتونستم کاری بمنم!احسدداس کردم خنده اش گرفته و داره مسد ره ام می کنه ولی نگین که داشددت
عین کش منو دنبال خودش می کشید نمی ذاشت درست جواب بدم .پائین پله
رسیده بودیم .نگین با دستش به سمت سالن همون قستمی که از روی پله دید
دا شت ا شاره کرد .از پ شت دیوار سرک ک شیدم و دیدمش پ شتش به این طرز
بود و داشت با موبایل صحبت می کرد .یه لحظه نگین به اون و بعد به من نگاه
کرد و دوباره دستم و کشید و به طرب باال برد.
 خانم کبیری...قطع شد؟ نه هستم هنوز ...دستتون درد نمنه بب شید مزاحم شدم. نه خواهش می کنم کاری ندارین؟نگین با دسددت اشدداره کرد که قطع نمنم و با حرکت لب گفت ازش بپرسددم
کجا ست .چ شمام گرد شد و گفتم برای چی ولی اون هی بهم سقلمه زد که
بپرس رفته خونه یا هنوز سر کاره.سینه ام صاز کردم:
 بب شید!معلوم بود کالفه شده:
 -دیگه چیه؟
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 شما االن کجاین؟ بله؟یعنی خاک تو سرت نگین اخه طرز االن فمر می کنه من خل شدم.
 منظورم اینه که رفتین خونه؟صدای گیجش و شنیدم که گفت:
 بب شید منظورتون و نمی فهمم چه ربطی داره؟ هیچی می خواستم بگم اگه خونه این خسته نباشین!وقتی جواب داد کامال معلوم بود داره می خنده:
 بله ممنون خونه ام .خسته هم نیستم .دیگه کاری ندارین با من؟! نه دیگه....فقط گفتین راهنمایی و رانندگی هیچ ربطی به شما نداره؟ ن یر خانم نداره؟ دوست و آشنایی هم آونجا ندارین؟ نه خانم کبیری متاسفانه خیر .اگه داشتم خوشحال می شدم کممتون کنم! بله بازم بب شید.این بار صداش شبیه ناله شده بود:
 حاال می تونم برم؟ بله بفرمائید. خدانگهدار!نگین تند گوشی رو از دستم گرفت و گفت:
 کجا بود؟ -گفت خونه ام؟
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 خونه خودشون؟یه نگاه خشمناک بهش کردم و گفتم:
 آخه تو اصددال فمر می کنی؟ این چه سددوال مسدد ره ای بود که گفتی منبپرسم؟
 ابله تو اصال دقت نمردی؟ به چی؟ بابا نوه طاهره خانم پلیسه! خوب باشه!نگین یه چک اساسی خوابودند توی گوشم و گفت: یعنی خیلی خنگی...دستم و گکاشتم روی صورتم و گفتم:
 چته دیوونه! بابا پسددره پائین بود .لباس پلیس هم تنش بود .داشددت با موبایلم حرز میزد...
هر جمله ای که نگین می گفت مغزم منم داشدددت عین راهرو یی که مهتابی
هاش دونه دونه روشن بشن کم کم نور می گرفت.
 یعنی تو می گی....؟نگین با چشمای وق زده سرش و تمون داد و گفت:
 یعنی اینی که پائین وایساده خود جناب اصل کریمیه!یه نگاه مردد بهش انداختم و گفتم:
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 ولی احمقانه است! کجاش احمقانه است! همه اینایی که گفتی دلیل نمی شه که اونی که پائینه عطا باشه!نگین پوفی کرد و دست من و کشید و به سمت در برد و گفت:
 الزم نیست چونه بزنیم تا چند دقیقه دیگه معلوم میشه!و دوتایی با هم از پله پائین رفتیم .دا شتم فمر می کردم اگه خودش با شه واقعا
چه جوری با ید باهاش برخورد کنم .نگین روی آخرین پله که رسدد یدم به من
گفت:
 طبق قرارمون نوه طاهره خانم مال منه... اهه اگه عطا باشه چی خودت گفتی کیس خوبیه؟نگین شونه ای باال انداخت و گفت:
 من این حرفا حالیم نیست خودت قول دادی!و دست منو کشید و رفتیم سمت سالن .نوه طاهره خانم نشسته بود روی یمی
از مبل های سدددالن .هنوز پشددتش به ما بود و دی گه با مو با یل حرز نمی زد.
طاهره خانم با دیدن ما لب ند و گفت:
 اینم دخترای گلم!منو نگین چهار چشددمی به نوه طاهره خانم زل زده بودیم تا از چهره مبارکش
پرده برداری کنه.
 بیاین جلو با نوه ام آشنا بشین.با گفتن این جمله آقا باالخره نازشددون و کم کردن و برگشددتن سددمت ما .فک
نگین که رسما چسبید به زمین .ابروی منم ناخودآگاه پرید باال.
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صدای طاهره خانم جفتمون و از اون حالت در آورد:
 مهیار نوه ام .دخترای گلم...سرمه و نگین جان!یعنی جا داشددت دسددتمو بکارم زیر چونه نگین و بمشددمش باال .این مهیاره بد
تیمه ای بود.قد بلند .یعنی می گم بلند نه بلند ها یعنی یه چیزایی تو مایه های
دراز .موهاش زیر نور کمی رو شن می زد .یه ته ریش هم دا شت که قیافه شو
حسددابی مردونه کرده بود .اخم نداشددت ولی قیافه اش حسدابی جکبه داشددت.
خیلی آروم زدم به شونه نگین و گفتم:
 قولم و پس می گیرم .عطا مال تو این ج*ی*گ*ر مال من!نگین که انگار هم کر شده بود هم کور با دوتا قدم شتری به سمت مهیار رفت
و با نیش باز دستشو دراز کرد:
 خوشب تم!مهیار با ابروی باال رفته نگاهی به دست نگین انداخت و گفت:
 همچنین!و نشددسددت روی مبل و پاش و انداخت روی پاش .یعنی نگین بیچاره رسددما
سوکس شد .سینه ام و صاز کردم و موقع رد شدن از کنارش یه تنه بهش زدم و
گفتم:
 حالت و گرفت ها!نگین بهم چشم غره رفت:
 -مرگ!
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خنده ام و خوردم و روی مبلی با فاصله از مهیار خان خوشتیپ نشستم .نگینم
عین هندونه ای که تریلی از روش رد شده با شه اومد و ن ش ست کنارم .طاهره
خانم سینی چایی رو هول داد سمت ما دوتا و گفت:
 سرد شد دخترا!دسددت بردم و یه دونه چایی برداشددتم و زیر چشددمی به مهیار خان نگاه کردم.
اصال مارو بوقم حساب نمرد .رو یه طاهره خانم گفت:
 آقاجون کی میاد من باید برم؟نگین زیر لب گفت:
 چه زود!و زیر چشددمی به مهیار نگاه کرد .طاهره خانم نگاهی به سددداعت انداخت و
گفت:
 دیگه پیداش می شه!نگین سینه ای صاز کرد و پرید وسط ممالمه اون دوتا و گفت:
 درجه شما چیه؟یعنی من به این دختر چی بگم .اخه بگو االن چه ربطی دا شت! مهیار برگ شت
و یه نگاه جزئی به نگین انداخت و گفت:
 سرگرد!نگین باز ذوق گفت:
 واقعا؟ من تا حاال یه سرگرد واقعی از نزدیک ندیدم!مهیار پوزخندی زد و چند لحظه نگاهش کرد و گفت:
 -شما جوری ذوق می کنین انگار اصال آدم ندیدین!
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نگین که معلوم بود کنف شددده خندید ولی بازم از رو نرفت .انگار این جناب
سرگرد بدجور چشمشو گرفته بود .من که می دونستم این بشر م ش داغ کنه
دیگه هیچی حالیش نیسددت یه سددقلمه به پهلوش زدم که اونم انگار نه انگار.
طاهره خانم داشددت با لب ند ما رو نگاه می کرد .نگین همچنان با نیش باز و
چشمای وق زده به مهیار زل زده بود .بدون اینمه یه ذره این بشر خجالت بمشه
گفت:
 آدم؟ چی هست اصال؟و به این شوخی بی مزه اش فقط خودش خندید .یعنی می خوا ستم با کله برو
تو دماغ این ابله .خل شده بود رفته بود .برای همین اخالق گندش بود که همه
پس درا ازش فراری بود .می خواسددت نخ بده می رفت رو مخ طرز اونم دوتا پا
داشددت دوجین پا دیگه هم قرض می کرد و د برو که رفتی .صدددبار بهش گفتم
نچسددب به طرز نخ و بده و برو پی کارت طرز اگه نخ و گرفته باشدده خودش
میاد دنبالت ولی کو گوش شنوا .االن هم انگار نه انگار که مثال پلیس مملمت
ن ش سته جلوش فمر کرده اینم از بچه سو سوالی دان شگا ست که دنبال دخترا
موس موس می کنن .جناب سرگرد جوری به نگین نگاه کرد انگار که به یه پشه
مزاحم .نگین یه چند لحظه به مهیار زل زد که باعث شد مهیار سرش و بندازه
پائین و سرشو تمون بده مثل اینمه فهمیده بود نگین اگه بهش بچسبه دیگه ول
نمی کنه!
طاهره خانم که دید جو یه خورده قاطی پاتی شده رو به مهیار گفت:
 -شام پیش ما بمون!
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مهیار سرش و بلند کرد و رو به طاهره خانم گفت:
 نه باید برم ستاد .فردا ماموریتم .یه دوماهی نیستم!نگین اومد دهنش و باز کنه یه جوری بازوشددو چلوندم که رنگش بنفش شددد.
کنار گوشش گفتم:
 نگین خفه شو آبروی ما رو بردی .یه دقیقه ور نزن.نگین یواش دستشو مالوند و گفت:
 خری دیگه من اگه امشددب به این نخ ندم از دسددتم رفته .مگه گوسدداله ام کهتیمه به این باحالی رو ول کنم بیافته دست غریبه!
یعنی می خواستم این بشر و خفه کنم .مغزش پاک از کار افتاده بود .زیر لب با
حرص گفتم:
 نگین خفه می شی می تمرگی سرجات ها!ولی نگین انگار نه انگار رو به مهیار گفت:
 جناب سرگرد ماموریتتون چی هست؟مهیار نفس عمیقی کشید و دست به سینه نشست و یه نگاه به سقف انداخت.
معلوم بود کالفه شده و داره به رسم ادب جواب میده:
 نمی تونم بگم! آها یعنی از اون سری هاست!مهیار نف س شو داد بیرون و یه خورده توی جاش ول خورد .ولی نگین عین بچه
ها ذوق کرد و گفت:
 -وای باید خیلی باحال باشه! فک کن ماموریت سری!!!
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مهیار انگار دیگه نتونست خودشو کنترل کنه برگشت و با تمس ر به سرتا پای
نگین نگاه کرد و گفت:
 آره خیلی باحاله .فقط مممنه االن که دارم می رم دیگه برنگردم .باحاله نه!!!طاهره خانم به وضددوح ناراحت شدددد .مه یار نگاه کالفه ای به طاهره خانم
انداخت و خیلی جدی به نگین گفت:
 اصددال درباره حرفایی که می زنی هیچ وقت فمر می کنی؟ یا مثل بچه ها هرچی رسیدی می پرونی؟!
اوخ جناب سرگرد خراب کرد .نگین از این کلمه متنفر بود .با بهت به مهیار که
یهو یی به اون توپیده بود نگاه کرد و لب هاشددو به هم فشددرد و سددرش و پائین
انداخت .طاهره خانم بود که با صدای لرزونی گفت:
 مهیار جان نگین خانم مهمون من هستن .لطفا...بق یه اش و نگفت ولی معلوم بود که یعنی بس کن! مه یار با این حرز طاهره
خانم به سرعت از جا بلند شد و به ساعتش نگاه کرد .نگین ساکت شده بود و
به دستاش خیره شده بود .فقط من می دونستم که داره چه حرصی می خوره.
 مادر جون حالل کنید .من فردا دارم می رم خواستم قبل از رفتن ببینمتون!و یه لب ند کم رنگ زد .چ شم های طاهره خانم به و ضوح با الیه ای از ا شک
پوشیده شد.مهیار که انگار که از حرفش پشیمون شده باشه اخم کم رنگی کرد
و گفت:
 -مادرجون منظوری نداشتم.
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طاهره خانم هم که حاال اشددماش داشددت سدرازیر می شددد سددری تمون داد و
گفت:
 می دونم...ولی از وقتی سیاوشم رفته دلم با این حرفا کنده می شه!من هاج و واج به ممالمه اون دو نفر گوش می دادم و نمی دونسددتم چه خبره.
سیاوش که مطمئنا همون پسری بود که حبیب آقا ازش حرز می زد .ولی کجا
رفته بود که طاهره خانم این همه نگرانش بود.به نگین نگاه کردم .ولی اون اخم
کرده بود و انگار ا صال حوا سش نبود .مهیار از جا بلند شد و به سمت طاهره
خانم رفت .طاهره خانم هم به س تی از جا بلند شد .مهیار ب*و* سیدش و
گفت:
 می رم دم مغازه پیش آقاجون خداحافظی می کنم! مواظب خودت باش مادر .من دیگه طاقت دوتا داغ ندارم.بعد اشمشو گرفت و گفت:
 صبر کن مادر جون!و به سددمت اتاق رفت .یه چیزایی داره معلوم میشدده یعنی سدیاوش پسددر طاهره
خانم مرده...یا ک شته شده ...یا ....شایدم پلیس بوده و....یه نیم نگاه به مهیار
کردم .متفمر و سط ای ستاده بود .منم به احترامش بلند شدم و نگینم با یه لگد
بلند کردم چون واقعا ضایع بود ب وایم همون جوری روی مبل وا بریم .ابهتش
هم که ما دوتارو گرفته بود و نگین که رسددما الل شددده بودم خوب منم که تنم
نمی خار ید بهش یه حرفی بزنم اونم برگرده بهم .طاهره خانم با قرآن از اتاق
خارج شد و به سمت مهیار رفت و گفت:
 -بیا مادر خدا پشت و پناهت!
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مهیار با اون قد بلندش به س تی از زیر قرآنی که طاهره خانم گرفته بود رد شد
و قرآن رو ب*و*سید و بعد نگاهی به من انداخت و گفت:
 خانما با اجازه.نگین لبش و جو ید و اخم کرد .از اینمه مه یار بعد از اون توهینش هنوز طلب
کار بود و انونو ر سما نادیده گرفته بود ح سابی سوخته بود .به سمت راهرو که
رفت طاهره خانم با هول گفت:
 ای وای یادم رفت .مادر قربون دستت این وسایل سرمه جان و ببر باال براش.مهیار با تعجب برگشددت و به سدداک و چمدون کنار در نگاه کرد و سددری تمون
داد .ولی قبل از اینمه ب واد اونا رو برداره .نگین دسددت دراز کرد و چمدون و
کشید سمت خودش و با پوزخند گفت:
 مزاحم جناب سرگرد نمی شیم .مثل اینمه خیلی عجله دارن!نه مثل اینمه این نگین رسما داغ کرده .االن می زنه یه کاری دست این سرگرده
می ده! حاال که نگین گند زده بود به همه چیز من باید ماسددت مالی می کردم.
منم یه لب ند دلقمی زدم و گفتم:
 بله شما بفرمائید مزاحم شما نمی شیم.مهیار خان با یه ابروی باال رفته به نگین نگاه کرد و گفت:
 من مشملی ندارم ولی شما می تونین اینا رو ببرین باال؟اوخ بدتر شددد .االنه که نگین منفجر شدده .اول که بهش گفت بچه بعدم که این
مورد .با نگرانی به نگین نگاه کردم .برخالز تصددورم اصددال منفجر نشددد با یه
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لحن حرص درآر یه نیم نگاه به مهیار انداخت و چمدون و ک شید سمت پله و
گفت:
 حتما فمرش و کردم که می گم! شددما هم بفرمائ ید به ماموریتتون برسددینعالز یه بچه نشین .خدانگهدار!
و چمدون و به سدد تی از پله باال کشددید .خودم می دونسددتم چقدر سددنگینه!
مهیار اخم کرده به نگین که داشت زور می زد چمدون و از پله سوم بمشه باال
نگاه کرد .منم سدداک و برداشددتم و دنبالش رفتم .معلوم بود به نگین حسددابی
برخورده .سدداک و گکاشددتم کنار پله و سدده چهار پله فاصددله رو باال رفتم و زیر
چمدون و گرفتم .توش همه کتابام و مواد خوراکی که آورده بودم جا داده بودم.
می دونستم که حسابی سنگینه!
نگین برگشددت یه لب ند یه وری بهم زد و دوباره زور زد.منم زیرشددو باال دادم و
باالخره رسیدیم باالی پله .نگین نفس عمیقی کشید و گفت:
 برو بقیه رو بیا من این و باز می کنم.و چمدون و به سددمت اتاق کشدید .وقتی برگشددتم پائین طاهره خانم داشددت با
اخم با مه یار صددحبت می کرد .با د یدن من اخمش و جمع کرد و برگشدددت
سمت من.
 بردینش باال؟ بله!و رو به مهیار گفتم:
 بب شید مزاحم شما هم شدیم!طاهره خانم نگاه سرزنشگری به مهیار انداخت و گفت:
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 وایسا االن می آم!و به سمت سالن رفت .منم ساک ورزشیمو که کنار در مونده بود و برداشتم و
یه نیم نگاه به مهیار کردم و گفتم:
 نگین خیلی قده چرت و پرتم زیاد می گه ولی دختر حسدداسددیه! از دسددتشناراحت نباشین!
و یه لب ند کم رنگ بهش زدم و ادامه دادم:
 امیدوارم ماموریتتون با موفقیت تمام شه!یه خورده این پا و اون پا کردم که بلمه اینم یه عکرخواهی چیزی حواله نگین
کنه که دیدم ن یر .اصال انگار حرفای منو نشنیده .منم سری تمون دادم و رفتم
سمت پله .طاهره خانم یه چیزی د ستش بود و دا شت می رفت سمت در .به
من لب ندی زد و منم جوابش و دادم و از پله باال رفتم.
نگین چمدون و خالی کرده بود و داشددت برای هر چیز یه جایی پیدا می کرد.
معلوم بود ح سابی فمرش درگیره که داره مرتب کارو انجام می ده .اگه مثل قبل
بود .االن کل اتاق و ترکونده بود و همش به مسدد ره بازی می گکشددت .دو تا
ساک دیگه رو گکاشتم کنار ت ت و گفتم:
 ولش کن خودم می چینم!نگین سرشو باال آورد و با بغض پرسید:
 سرمه من واقعا دختر نچسبی ام؟دلم براش سوخت .گ*ن*ا*ه دا شت خوب .از روی ت ت سر خوردم و رفتم
کنارش نشستم .خوب واقعیتش جواب سوالش مثبت بود .ولی من نمی تونستم
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راست این و بکارم کف دستش .خوب با این حالش منو از وسط به دو قسمت
م ساوی تق سیم می کرد .د ستم و گکا شتم روی شونه ام و یه خورده فمر کردم.
آخه من اصال بلد نیودم یمی و دلداری بدم .چی بگم خیر سرم بهش.
 ببین نگین!نگین نگاه ناامیدشو باال آورد و گفت:
 نمی خواد المی منو دلداری بدی ...خودم می دونم آدم نچسبی هستم!نفس عمیقی کش دیدم .واقعا لکت می بردم از این همه خودشددناس دی دوسددتم.
نگین یه دسته از لباسام و برداشت و دونه دونه کنار گکاشت و گفت:
 رامین یادته ترم دووم باهاش دوست بودم؟سر تمون دادم که یادمه!
 اولین بار اون بهم گفت خیلی نچسددبم .گفت همش می خوام آو یزون طرزشم.
بعد رو به من کرد و گفت:
 به خدا من نمی خوام آو یزون شون ب شم فقط از شون خو شم میاد می خواماونام از من خوششون بیاد!
پوفی کردم و حیرون موندم به این بشر چی بگم .لبم و تر کردم و گفتم:
 ببین نگین...مشددمل تو ای نه که می خوای تو همون برخورد اول خودتو بهطرز بچسبونی!
نگین چشددماش پر اشددک بود .وقتی اینجوری می شددد واقعا قیافه اش طفلمی
می شد و دل هر جنبنده ای براش می سوخت!
 -پس چمار کنم؟!
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 خوب خله چقدر بهت بگم .پسرا از دخترایی خوششون میاد که خودشون ومی گیرن و محل سگم به پسرا نمی دن!
نگین با حرص گفت:
 داری مس ره ام می کنی؟ نه ابله جان! واقعی ته! واقعا پسددرا موجودات عجیبی ان .اگه بری راسدددت وح سینی به شون بگی من دو ست دارم فمر می کنن چه مالی ان بعدم فمر می
کنن تو چه دختر جلفی هسددتی که رفتی بهشددون ابراز عال قه کردی! حاال
برعمسش اگه سگ محلشون کنی و آدم حسابشون نمنی دنبالت راه می افتن و
التماست می کنن!
نگین حسددابی تو فمر رفته بود .به جان خودم من این حرفارو از خودم در نمی
آوردم را ست و حقیقت بود .نا سالمتی خودم دو تا داداش لندهور دا شتم .این
حرفا افاضات برادران گرامی بود .برای اینمه به من بگن تو شهر غریب سنگین
و رنگین باشددم و به زبون بی زبونی اگه هدفم از دانشددگاه اومدن شددوهر پیدا
کردنه با نخ دادن به این و اون شوهر گیرم نمی اد باید سنگین و رنگین با شم.
منم که گفتم چشم و تمام حرفای برادران گرامی رو آو یزه گوشم کردم!!!!
زدم به شونه اشو گفتم:
 صدبار بهت نگفتم از یمی خوشت اومد بهش نچسب؟نگین آه بی حوصله ای کشید و گفت:
 حاال من کی گفتم از این لندهور خوشم اومده. -آره جون خودت منم فهمیدم داری به یارو طناب می دی!
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نگین برگشت با حرص گفت:
 ولی من واقعا منظورم این نبود! پس چی بود؟ من که یه بیننده بودم اینجوری فمر کردم چه برسه به خودش!نگین نگاه ناامیدانه ای به من کرد که دوباره قیافه اش طفلمی شد و گفت:
 من فقط...فقط...سعی کردم دیگه سرزنشش نمنم .آروم پرسیدم:
 فقط چی؟شونه ای باال انداخت و گفت:
 فقط هیچ و قت با یه پلیس از این ه مه نزد یک حرز نزده بودم .می دونییعنی منظورم اینه که بدون ربط داشتن به کارشون....همین...کنجماو بودم....
 یعنی اصال از طرز خوشت نیومد؟نگین لباسددایی که جدا کرده بود و برداشددت و به سددمت کمد دیواری رفت و
گفت:
 خوب بدم نیامد...ولی...جشمام و ریز کردم و گفتم:
 زر نزن معلوم بود چشت و گرفته...و با بدجنسی ادامه دادم:
 بد مالی بود ها!!نگین بهم چشم غره رفت و گفت:
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 چه فایده یه ذره هم اخالق نداشددت...چی می شددد اینم مثل اون عطا به منشددماره اشددو می داد و می گفت هر وقت مشددملی بود تماس بگیرم؟ ها؟ مگه
من از توه دیالق چی کمتر دارم؟
 ببین می خوای ارز شو خودتو باال ببری منو دیگه خراب نمن..آدم با آدم فرقمی کنه!
نگین آهی کشید و سراغ ساک ورزشیم رفت و گفت:
 این تو چیه؟ بکار خودم میام بقیه شو را ست و ری ست می کنم .تو دیگه بیا برو دیرت میشه!
نگین سددری تمون داد و به سددمت در رفت .منم پشددت سددرش راه افتادم پائین!
مهیار رفته بود و خبری از طاهره خانم نبود .نگین نگاهی به دور و بر سددالن و
پکیرائی انداخت صدا زد:
 طاهره خانم من دارم رفع زحمت می کنم کاری ندارین؟طاهره خانم از آشپزخونه بیرون اومد و با لب ند گفت:
 کجا عز یزم شام نمی مونی؟ نه ممنون .تا برسم خونه دیرم میشه! کاش گفته بودی مهیار تو رو تا یه جایی رسونده بود!نگین یه ممث کوتاه کرد و بعدم گفت:
 نه نمی خواستم مزاحمشون بشم!طاهره خانم به سمت ما اومد و تا دم در نگین و بدرقه کردیم.

سه سوت

155

 نگین رسیدی یه زنگ به من بزن! باشه خداحافظ.نگین راه اف تاد و ر فت .ولی این نگینی ر فت اونی که او مد نبود .معلوم بود
حسددابی حالش گرفته شددده! برگشددتم باال تا به اوضددا اتاق برسددم .ده دقیقه
نگکشته بود موبایلم زنگ خورد .نگین بود .نگران شدم:
 الو نگین چی شده؟نگین صداش حسابی سرخوش بود:
 استاد نصیحتتون و کامال انجام دادم! هان؟ چی می گی تو؟ سرخیابون می خواستم تاکسی بگیرم یه ماشین جلوم وای ستاد .اگه گفتی کیبود؟
 نگو که مهیار بود؟ به جان خودم خودش بود .رو صددندلی کمک بود .کنار من وایسددادن و گفتبفرما تا یه جایی برسونمتون!
با هیجان گفتم:
 خوب؟ االن تو ماشینشی؟ ن یر آی کیو اگه تو ماشددین اون بودم چطوری می تونسددتم این همه راحتبلبل زبونی کنم.
 -بنال دیگه چی شد!
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 هیچی اول که یه نگاه بهش کردم و بعدم گفتم .زحمت میشه..تا اومد تعارزکنه گفتم سوار کردن یه بچه م سئولیت داره! و راه افتادم اون ور تر و یه تاک سی
گرفتم.
نگین از خنده مرده بود .یعنی خاک تو مخ این بشر.
 یعنی واقعا نگین چی بگم بهت. خودت گفتی محل نده. آره واقعا آفرین.عین بچه ها قهر کردی فمر می کنی داری به طرز بی محلیمی کنی؟االغ خودتو تابلو کردی که از دست طرز ناراحت شدی!
راس می گی؟ نه کاسه اتو بیار ماس بگیر! آی کیو! به نظرم که خیلی هم جواب داد .قیافه اش که حسابی پنچر شده بود! خره باید جوری رفتار کنی که اصال حرفاش برات مهم نی ست .نه اینمه مدامحرفاشو یادآوری کنی! اون کار کرده محض عکر خواهی نه اینمه از تو خوشت
اومده باشه!
نگین حرصی گفت:
 خیلی خوب نه اینمه خودش آخر دوست یابیه!براش دهن کجی کردم که البته اون ندید.
 کاری نداری؟ نه موفق باشی قشنگ! -خفه سرمه!
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قطع کردم .خدا آخر عاقبت ما رو با این نگین به خیر کنه .اگه من این نگین و
آدم کنم هدز از خلقت خودم و به سرمنزل مقصود رسوندم .واال!
دو هفته ای بود که از اقامتم توی خونه حبیب آقا می گکشددت .سددر و کله بچه
هاش یمی دوباری پیدا شد که من زیاد خودمو باهاشون قاطی نمردم .باالخره
جو خانوادگی بود و ح ضور من خیلی جالب نبود .اخالق نگین از اون روز که
با مهیار سرشاخ شده بود حسابی عوض شده بود .حاال می گم عوض نه اینمه
عین آدم شده بود .نه بابا با من همون گاومی شی که بود ،بود ولی در مقابل پ سرا
خیلی خودداری می کرد و این یعنی حرفای من روش تاثیر بسزایی داشته .مثل
اینمه رسالتم و انجام داده بودم در مقابل این بچه!
کالس صبحمون تشمیل نشده بود و با نگین قصد کردیم بریم یه دوری بزنیم.
نگین می خوا ست یه جفت کفش ب ره و منم گفتم تا ع صری که کالس داریم
بریم دنبال کفش خریدن! نمی دونم این بشددر چه اص دراری داشددت از همچین
جای شددلوغی خرید کنیم .می گفت کیفش به همین شددلوغیشدده .من که نمی
دونم این منطقه شلوغ با این مغازه های چفت هم کجاش جالب بود.
نگین رفته بود توی صدددمین مغازه و داشددت مدالرو می دید .منم دیگه از بس
کفش دیده بودم داشددتم باال می آوردم .پیاده رو حسددابی شددلوغ بود و یه عده
دست فروشم بساط کرده بودن .منم به جای اینمه با نگین برم و برای باز هزرام
مداالیی که از صددبح با هم دیده بودیم و دوباره ببینم مشددغول دید زدن اجناس
د ست فرو شا شدم .همون جور دور و برم و نگاه می کردم که چ شم به یه قیافه
خود خودش
آ شنا خورد .چ شمام و ریز کردم به جان خودم خودش بود .یعنی ِ

بود .سروان عطا بود .ولی عطا با این تیپ زاغارت اینجا چمار می کرد.
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یه شلورا لی کهنه پو شیده بود و یه تی شرت م شمی .یه باد گیر سرمه ای که
روی آ ستیناش یمی دوجاش هم پاره شده بود تنش بود .کاله م شمی بافتنیش
رو تا روی پی شونی پائین ک شیده بود و یه ته ریش ضایع هم دا شت .قیافه اش
خفن خالز شده بود.
آب دهنم و قورت دادم .می ترسیدم برم نگین و صدا بزنم بیاد بینه من جشمام
ا شتباه نمی بینه ،این بره بعد نگین فمر کنه خل شدم .حوا سش به من نبود .یه
پاشو زده بود به دیوار و دور و برش و نگاه می کرد .انگار منتظر کسی بود.
 نمنه اصال پلیس نیست؟ آخه این چه تیپیه این بشر زده! اون عطای خوشتیپکجا این کجا!
یه دو قدم بهش نزدیک شدددم که دیدم یه یارو یی با یه قیافه نکار اومد سددمتش.
عطا با دیدن طرز خودشو از دیوار کند.
 آوردی؟من قدم به قدم دا شتم بهش نزدیک می شدم.توی اون شلوغی هنوز منو ندیده
بود .یارو یه نگاه به دور و بر انداخت و یه چیزی انداخت کف دسدددت عطا.
دهنم باز مونده بود.
 خاک به سرم بچه مردم معتاد شده!دی گه مغزم به چیزی قد نداد .از بین جمع یت رد شددددم و صددداز رفتم جلو و
گفتم:
 -جناب سروان شمائین!؟
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یارو که داشدددت یه چیزی از عطا می گرفت با شددن یدن حرز من عین چوب
خشک شد .گردن عطا مثل فرفره چرخید سمت من و نزدیک بود چشماش از
کاسه بزنه بیرون! آب دهنش و قورت داد صداش از ته حلقش در اومد:
 خانم چی می گی سروان کیه؟چشمام و ریز کردم .یعنی داره حاشا می کنه!
 مگه شما سروان امیر عطا اصل....نه کریمی اصل نیستین!یعنی اینقدر باد کرده بود که گفتم االنه که منفجر شه.
 خانم این امیر نمی دونم چی چی کدوم خریه .ول کن برو رد کارت.یا خدا این چه لحن یه! چرا عین این سددبیل کالفتای قدیمی حرز می زنه! اون
یاروه یه نگاه وحشت زده با ما انداخت و گفت:
 عطا این دختره چه زری زد!چه بی تربیت .چرا عطا الل شده بود نمی دونم .عطا همون جور که با چشمای
آتیشی به من زل زده بود گفت:
 من چه می دونم خدا می دونه چت کرده من و با کی *و*ض*ی گرفته!نمی فهمیدم چرا این اینجوری شددده .یه نگاه به سددرتاپاش کردم و با بدب تی
گفتم:
 معتاد شدی؟ آخه چرا؟!همون موقع یمی دسددتم و کشددید .برگشددتم نگین بود .ای وای این چرا رنگش
بنفش شده .دستم و کشید و گفت:
 بیا بریم سرمه جان! قرصات دیر شده! -قرصام!؟
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نگین دیووانه شده بود .چرا چرت می گفت؟
 چی می...پرید وسط حرفم و با یه لحن ناراحتی گفت:
 عز یزم می دونم س ته ولی باید دیگه فراموش کنه ..امیر...خیلی وقته مرده!نمی فهمدم یا من دیوونه شده بودم یا نگین .عطا خودشو از دیوار کند و دست
یارو رو گرفت و گفت:
 بریم بابا اگه ما شانس داشتیم که اوضاعمون این نبود .طرز دیوونه اس!نگینم یه نگاه به عطا کرد و گفت:
 شددما بب شدد ید .چند وقت پیش نامزدش فوت کرده اینم قاطی کرده .دورجونتون باشه خیلی شبیه شما بود اون مرحوم!
من عین خال وای ستاده بودم اون دوتا رو نگاه می کردم .چشمام دیگه داشت از
کاسه در می اومد:
 نگین...معلوم هست...باز نکاشت حرز بزنم:
 بریم عز یزم .مگه قول ندادی قرصات و ب وری....و د ست منو ک شید .عطا هم د ست یارو که با یه قیافه منگ ما رو نگاه می کرد
ک شید و به من یه چ شم غره مشتی رفت .حاال همه عالم بگن این عطا نی ست.
ولی من می گم خودشه! این دوتا خل شدن من که نشدم!
نگین اینقدر دسددتم و کشددید که دیگه عطا رو ندیدم .هولم داد توی یه کوچه
باریک و خودش آوار شد روی دیوار .که من عصبی شدم:
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 نگین معلوم هسدددت چه مرگت شدددده؟ من کی قرص خوردم که بار دووممباشه! این چرت و پرتا چیه که می گفتی!
نگین تیمه داده بود به دیوار و انگار داشت غش می کرد.
 مگه با تو نیستم دیوونه!؟ولی قبل از اینمه من حرز بزنم یمی دیگه گفت:
 بکارین من توضیح بدم!برگشتم به سمت صدا و چشمام رفت ته سرم .مهیار اینجا چمار می کرد؟ تیپ
اونم عین عطا ضایع بود .معلوم بود اینم کلی قاطی کرده .نمی دونم چرا امروز
هر کی به ما می ر سه دیوونه شده؟! سرتاپا شو نگاه کردم و آب دهنم و قورت
دادم و گفتم:
 شما...اینجا....چه خبره؟مهیار نگاهی به بیرون از کوچه انداخت و گفت:
 خانم شما داشتین گند می زدین به ماموریت ما .عطا نفوذی ما بود .شما همراست رفتین جلو رابط مواد فروشا دارین می گین جناب سروان؟
دهنم عین چوب شده بود .مهیار عصبی این طرز و اون طرز می رفت.
 اگه عطا لو بره کل ماموریت ما مالیده!و دستشو کوبید توی پیشونیش!
 آخه خدا این همه آدم توی این شددهره عدل باید م*س*تاجر مادر جون عطارو ببینه!
مثل اینمه خراب کرده بودم .نمی دونسددتم چمار کنم .نگین هنوز حالش جا
ن یامده بود .تم یه داده بود به دیوار و سددرش پائین بود .معلوم بود مه یار به اون
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گفته بود بیاد منو ببره .نمی دونستم چی بگم .همون جا خ شمم زده بود .مهیار
وقتی از قدم رو رفتن خ سته شد .با فا صله از نگین به دیوار تمیه داد .حاال که
داشتم فمر می کردم به عمق فاجعه پی می بردم .اگه اتفاقی واسه عطا می افتاد
چی می شد؟ همش تقصیر من بود .نمنه جوون مردم و به کشتن داده باشم .از
شدت عکاب وجدان دا شتم خفه می شدم که تلفنم زنگ زد .ای وای من عطا
بود .لبم و گاز گرفتم و به مهیار نگاه کردم:
 عطاست!سرش و از عقب کوبید به دیوار و گفت:
 خراب کردی همه چیز و خراب کردی و با حرص به جبعه های خالی کناردیوار لگد زد.
بغض کرده بودم .با ترس و لرز گوشی رو جواب دادم .اصال نکاشت من حرز
بزنم .تا تماس برقرار شد از ته دلش داد زد:
 یعنی دعا کن دیگه چشمم بهت نیافته سرمه کبیری!و تماس قطع شددد .حاال عالوه بر چونه ام .دسددتامم می لرزید .صدددای دادش
توی گوشددم تمرار می شددد .فمر کنم اینقدر بلند داد زده بود که نگین و مهیارم
شددن یده بودن .با بدب تی به مه یار نگاه کردم .با وجود مه یار مممن بود دی گه
هیچ وقت عطا رو نبینم .لبم و گز یدم که اشمم در نیاد و گفتم:
 من نمی دونستم!مهیار سددری تمون داد و بدون توجه به حال خراب ما دوتا بدون ذره ای نرمش
گفت:
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 برین پی کارتون .سعی کنین تا آخر عمرتون این وار پیداتون نشه! اصال جاییکه من هستم دیگه پیداتون نشه.
و رفت .نگین با رفتن مهیار نگاهش و به من انداخت که دیگه داشت اشمم در
می اومد .اومد سمتم و دستم و گرفت و گفت:
 بی خیال سرمه!اشمم سر خورد و همون جا رو زمین نشستم.
 من نمی دونستم! اصال چی شد؟و به نگین نگاه کردم .نگینم بغ کرده کنارم نشست و گفت:
 من داشددتم کفشددارو نگاه می کردم دیدم یمی کیفم و گرفت و منو کشددونداینجا .قلبم داشدددت می اومد تو دهنم .نمی دونی مه یار چه اخمی کرده بود.
گفت:برو دوسدددت دیوونه اتو بمش ب یار االن عطا رو لو می ده! منم عین منگا
نگاش کردم که اونم سرم داد زد:برو دیگه عین شفته وار رفته داره منو نگاه می
کنه .برو بیارش اون یارو مواد فروشه تنها سر نخ ماست! منم اومدم و هر چرتی
که به ذهنم رسید گفتم.
نمی دونم چقدر با نگین همون جا نشددسددتیم .نگینم قید خریدن کفش و زد و
مدام می گفت اگه من نمی خواسددتم کفش ب رم اینطوری نمی شدددد .نگین
گفت بی خیال کالس ب شم و برم خونه .ولی من اینقدر حالم بد بود که ترجیح
دادم برم سر کالس و خودم و خسته کنم می دونستم خونه برسم تا شب هزار
جور فمر با خودم می کنم .کالس که تمام شد .نگین با دیدن حال من گفت:
 من یه سر می رم خونه .بعد میام پیش فردا هم که کالس نداریم .تنها نباشی.ممنونش بودم .سری تمون دادم و گفتم:
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 باشه!داشددتم می رفتم سددمت خونه که از خونه طاها اینا صدددای جیغ و دادشددون و
شنیدم .یه پوزخند یه وری زدم .خوشبحال شون .مثل اینمه دا شت با دو ستاش
بازی می کرد .تو این مدت هر روز سر و صداشون می اومد .عصر که می شد
یا داشددتن توی کوچه فوتبال می زدن تا تو خونه شددون بسددمت بازی می کردن.
من راحت از پنجره اتاقم می دیدمشددون .رفتم سددمت خونه و خواسددتم کلید و
دربیارم که دیدم نمی تونم ا صال تو خونه تنها با شم .طاهره خانمم امروز نبود.
قرار بود بره خونه یمی از دو قولو هاش .تنهایی تا اومدن نگین دق می کردم.
برگشددتم و یه نگاه به در خونه طاها اینا کردم .بعدم زدم به پرو یی و دسددت به
جیب رفتم سددمت در خونه اشددون و در زدم .خوب خودش گفته بود بیا این ور
بازی کنیم.کی بهتر از االن که حالم خراب بود .خودشددم که جای داداش
کوچیمه من ح ساب می شد .خود طاها عرق ریزون درو باز کرد .با دیدن من
نیشش باز شد:
 سالم سرمه خانم!زدم به بی خیالی .برگشتم و دور و بر خودم و با تعجب نگاه کردم و گفتم:
 با منی؟طاها با نیش بار گفت:
 گرفتم! بیا تو سرمه خالی!و ابرو یی برام باال انداخت .خنده ام گرفت .بچه تیزی بود .شونه اشو هول دادم
و توی حیاط سرک کشیدم.
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 مامانت اینا سرسام نمی گیرن از دست تو؟پرو پرو جواب داد:
 چرا ولی کیه که محل بده!و داد زد:
 بچه ها یار کممی اومد!کاوه و امید هر دو شون بودن .دا شتن زیر سبد با هم ک شتی می گرفتن که توپو
از د ست هم بگیرن .با دیدن من برگ شتن و د ست تمون دادن! کوله ام دوش به
دوش کردم و گفتم:
 مامانت خونه است؟طاها نگاهی به ساختمون انداخت و با همون نیش باز جواب داد:
 آره اگه زنده باشه!خوب پس می تونستم برم تو .هر چی هم که بود نمی تونستم با سه تا پسر هر
چقدرم که بچه توی یه خونه تنها باشددم .البته حوصددله یه ماجرای دی گه هم
نداشددتم برای امروز دیگه واقعا ظرفیتم پر بود .کوله امو از شددونه ام برداشددتم و
رفتم توی حیاط و انداختمش کنار دیوار و گفتم:
 آقا ده تا سبد! هر کی باخت باید پیتزا بده!کاوه و امید یه نگاه به طاها کردن .منم رفتم جلو توپو از دسددتشددون گرفتم تا به
خودشون بیان یه دریبل زدم و انداختم توی سبد و گفتم:
 یک هیچ!هر سه تاشون با هم به سمت من هجوم آوردن و داد زدن:
 -من با سرمه!
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با چشمای وق زده بهشون نگاه کردم که داشتن همو می جو یدن .یهو داد زدم:
 بسه دیگه!سه تایشون یه لجظه ممث کردن .ای ول جکبه .نیشم باز شد و گفتم:
 هیچی بزنین!و به سمت توپ دو یدم و برش داشتم و شرو کردم به دریبل زدن .تا بیان به من
برسن توپ دومی هم توی سبد بود.
 دو -هیچ!هر سدده تا با قیافه ای نزار نگام می کردن .توپ و پاس دادم به طاها و دسددت به
کمر گفتم:
 بیاین وایسین پرتاب آزاد ببینم چماره این!هر سه تا قطار شدن کنار هم:
 نفری دوتا!طاها با تمرکز هر دوتا رو گل کرد .سر تمون دادم .امید یمی رو گل کرد و یمی
رو زد به حلقه .و کاوه چلمگ هیچ کدوم و گل نمرد .توپ و برداشتم و خواستم
بگم یارم کیه که طاها با نیش باز کنار من ایستاد و گفت:
 خوب تملیف معلوم شد .من و سرمه!یه نگاه بهش کردم و گفتم:
 نچایی!؟ ن یر من و کاوه!کاوه با سرعت به سمت من دو ید و طاها رو هول داد یه طرز و گفت:
 -ای ول!
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طاها با اخم گفت:
 یعنی چی! من هر دوتا رو گل کردم!با خونسردی گفتم:
 خوب از همه قوی تری پس! نمی شدده که ما دوتا قوی تر با هم باشددیم ایندوتا....
ممث کردم می خواستم بگم قوزمیت که پشیمون شدم هنوز برای به کار بردن
این الفاظ زود بود.
 این دوتا ناشی هم با هم!امید اعتراض کرد:
 ما ناشی هستیم؟ بله! نیستین؟کاوه سرشو خاروند و گفت:
 آخه امسال اولین سالیه که بسمت تو مدرسه داریم .تا حاال همش فوتبال بودو تنیس روی میز و از این آشغاال!
طاها هم ناامیدانه ادامه داد:
 از این همه شاگرد پنج نفرم بسمت دوس ندارن .همه می خوان تو تیم فوتبالباشن!
و توپ و برداشت و با یک پرش کوتاه به سمت سبد پرتاب کرد که رفت تو سبد
و با همون لحن ناامید گفت:
 -دو -یک!
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و به ما نگاه کرد که هر چهار تایی زدیم زیر خنده! دو یدم سددمتش تا توپ و
بگیرم و بازی رو شرو کردیم .عرق از سر و کله همه مون می ری ت.دا شت
تاریک می شد .و هر آن مممن بود نگین برسه و هنوز هفت -شیش به نفع ما
بود .زیاد توپ تو سبد نمی رفت .اگه می دون ستم اینقدر او ضا افت ضاحه می
گفتم پنج تا سبد .برای اینمه زیاد تنه ن ورم مجبور بودم کاوه ماست و بفرستم
جلو اونم که از ده تا شددوت نه تاشددو خراب می کرد .ولی قدش دراز بود و چند
تایی ریباند درست و درمون کرده بود برای همین نمی تونستم بهش غر بزنم که
شوتارو خراب می کنه .توپ د ست طاها بود .یه لحظه عالمت تایم اوت دادم
و گفتم:
 یه پیشنهاد.اون سه تا هم نفس زنون دست به کمر ایستادن .آب دهنم و فرو دادم و گفتم:
 من باید برم دو ستم میاد حیرون می شه .با یه جامپ بال شرو می کنیم .هرکی اولین توپ و انداخت تو سبد برنده است.
طاها به امید نگاه کرد و با سددر هر دو قبول کردن .من کاوه رو فرسددتادم جلو و
خودم پ شت سرش وای ستادم .چون قدش بلند بود بعید نبود بتونه توپ و بزنه.
منو و امیدم که عقب ای ستاده بودیم منتظر توپ .طاها یه نگاه به من و یه نگاه به
کاوه کرد و سرشو خاروند و گفت:
 کی توپ و بندازه؟پوز فمر اینجاشو نمرده بودم .شونه ای باال انداختم و دوباره به ساعتم و نگاه
کردم و آستین مانتومو باال کشیدم:
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 آقا ما قبول داریم خودت بنداز!کاوه با اعتراض برگشت و گفت:
 ن یر من قبول ندارم!حاال بیا و درستش کن!
 بچه جدی من دیگه داره دیرم می شه!طاها نق زد:
 اه سرمه بازی رو خراب نمن دیگه!د ست به کمر ای ستادم و نگاش کردم .از رو نمی رفت که .امید از اون عقب با
نیش باز گفت:
 بگو مامانت بیاد بندازه!طاها باز طبق عادت سرشو خاروند و گفت:
 بکار ببینم میاد!و همین جور که دریبل می کرد دو ید سمت در سالن .د ستام و گکا شتم سر
زانوم و چنا تا نفس عمیق ک شیدم و به سمت در نگاه کردم .خدا کنه مامان این
دیگه امروز حالمون و نگیره تازه از اون حس گند در اومدم .طاها کله ا شو کرد
تو و مامانشو صدا زد:
 مامان! یه دقیقه بیا!یه خورده بعد سر و کله مامان طاها پیدا شد .صاز ای ستادم و مقنعه ام درست
کردم .مامانش با دیدن من تعجب کرد .لب ند زدم و نمی دونم رو چه حسددابی
بلند سالم کردم:
 -سالم! من سرمه ام!
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مامان طاها از در بیرون اومد و یه چیزی به طاها گفت که اونم اخم کرد .یه
لحظه فمر کردم از اینمه من اینجام ناراحته .خوب تقصددیر خود ابلهم بود.
همین جوری عین گاو سددرمو انداخته بودم پائین و اومده بودم تو خونه مردم.
امید و کاوه تند سالم کردن:
 سالم مینو خانم!چه باحال ا سم مامانش مینو بود .لبم و جو یدم و منتظر شدم .دیدم مینو خانم
چیزی نگفت برای همین به طاها گفتم:
 می گم می خوای بی یال شیم منم دیگه باید برم داره تاریک میشه!طاها توپ و کوبید زمین و گفت:
 ن یر هنوز بازی تمام نشده!مردد به مینو خانم نگاه کردم که دا شت به ما نزدیک می شد .طاها هم توپ و
برداشته بود و دنبال مامانش می اومد:
 یه جامپ بال واسه ما می اندازی؟مینو خانم با چشمای وق زده برگشت و نگاهش کرد و گفت:
 چمار کنم؟ فقط توپ و صاز بنداز باال و تمام!مینو خانم برگشت و منو نگاه کرد .اومد به سمتم و گفت:
 م*س*تاجر طاهره خانم شمایی پس؟دوباره مقنعه ام درست کردم و خجالت زده گفتم:
 -بله! مزاحم که نشدم.
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سرتاپام و نگاه کرد و سری تمون داد و گفت:
 فمر می کنی وسط این سه تا زلزله تو مزاحمی؟نه مثل اینمه مامانش زیاد هم س ت گیر نبود.
 ورزشماری؟ رشته ام تربیت بدنیه!طاها بی حوصله گفت:
 مامان می اندازی یا می خوای سرمه ول کنه بره!؟ من که بلد نیستم! کاری نداره خیلی هم آسونه!بعد خودش توپ و انداخت باال و گرفت و گفت:
 اینجوری .کاری داشت؟مامانش سری تمون داد و گفت:
 چمار کنم از دست تو! بده اون توپو ببینم.طاها دست مامانش و گرفت و کشید و گفت:
 بیا اینجا وایسددا .ببین صدداز باید بندازی باال ها .یه اندازه ای که دسددت مابهش نرسه!
مامانش سری تمون داد و گفت:
 باشه!دوباره هر کدوم سر جای خودمون وای سادیم و مینو خانم توپ و انداخت باال.
کاوه اینجام به درد خورد و توپ و زد .خوب تمام بود .فقط کافی بود یه چرخش
بمنم و شوت! امید و طاها به سمتم هجوم آوردن ولی قبل از اینمه دستشون به
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توپ برسه کار تمام شده بود .صدای هورای کاوه اومد که دو ید به سمتم .یعنی
یه لحظه خ شمم زد گفتم االن می پره تو ب*غ*لم .اونوقت چه خاکی تو سرم
کنم؟! که مینو خانم زودتر ماجرا رو گرفت و د ست انداخت و آ ستین لبا س شو
کشید.
 هوی کجا؟!کاوه هم یه دور خورد و نزدیک بود با مخ بره تو باغچه که خودشددو گرفت .مینو
خانم آستینش و ول کرد و دست به کمر با اخم گفت:
 ها چیه جو زده شدی؟خیلی به خودم ف شار آوردم که نی شم باز ن شه .طاها و امید دا شتن ریز ریز می
خندیدن .کاوه بیچاره بد جور کنف شددده بود .مینو خانم یه نگاه به ماها کرد و
گفت:
 اگه می خواین بازم بکارم سددرمه بیاد اینجا باید یه چیزایی رو رعایت کنین!اوکی؟
اوه این مامان طاها هم جکبه ای بود واسه خودش .کاوه سر تمون داد و لباسشو
که یه دور کامل دورش چرخیده بود مرتب کرد .مینو خانم همون جور دسددت
به کمر و جدی رو به طاها گفت:
 یعنی االن باختی دیگه!طاها سر تمون داد .مینو خانم هم گفت:
 -خرجشم حتما من بدب ت باید بدم دیگه!
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خنده ام گرفته بود .این مامان طاها خیلی باحال بود .رفتم سددمت مینو خانم و
گفتم:
 حاال جدی هم نبود خیلی!کاوه کنارم ایستاد و گفت:
 اگه توی می خوای از سهم پیتزات بگکری من نمی گکرم!مینو خانم سری تمون داد و با همون جدیت گفت:
 دفعه دیگه تو با سرمه هم تیم میشی فهمیدی!طاها رو به بچه ها گفت:
 می بینین که دسددتور مامانمه .اطاعت از مادر هم که از واجباته .چشددم چارهای ندارم دیگه!
با این حرز طاها و با اون سددت مینو خانم باالخره همه مون خندیدم .همون
موقع بود که در باز شدد و یه دختره که سدرتاپاش خاکی بود اومد تو! مینو خانم
با دیدنش گفت:
 باز چه دسته گلی به آب دادی؟کاوه و امید با دیدن دختر رو به طاها کردن و گفتن:
 خوب طاها ما دیگه رفتیم.کاوه که از کنارم رد شد چشم مینو خانم و دور دیدم و گفتم:
 بزن قدش که تا پیتزا رو از حلقشون نمشم بیرون ول کنشون نیستم.نیش کاوه باز شد و دستشو شترق زد کف دستم که صدای افتضاحی داد و مینو
خانم با چ شمای ریز شده برگ شت سمت ما .کاوه زانو زد و م شغول ب ستن بند
کف شش شد و منم المی سرفه کردم و یه لب ند زدم به مینو خانم .کاوه و امید
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سدده سددوته ناپدید شدددن .تازه تونسددتم دختره رو ببینم .طاها دسددت به کمر با
پوزخند نگاهش می کرد .کنارش وایسادم و گفتم:
 خواهرته! آره یمی از نوابغ فامیله! آخه زیاد داریم ما از این نابغه ها!با دقت به طاها نگاه کردم .عمرا اگه بهش می خورد جدی گفته باشدده! دختره
ن ش سته بود روی لبه باغچه و دا شت پا شنه کف شش و که از بیخ کنده شده بود
نگاه می کرد.رفتم جلو و سالم کردم:
 سالم!دختر سرش و آورد باال و به من نگاه کرد و گفت:
 تو سرمه ای آره!؟طاها با تمس ر گفت:
 نگفتم نابغه است! معرفی می کنم رها نابغه فامیل البته بعد از...مینو خانم کنارش نشست و به طاها تشر رفت:
ساکت باش ببینم چه بالیی سرش اومده.
که طاها دوباره با تمس ر گفت:
 خوب ماجرای امروز و بگو که کلی کار داریم!رها کفششو پرت کرد و گفت:
 چه ماجرایی؟ دا شتم از خط عابر رد می شدم و سط خیابون تق پا شه کف شمشمست و پ ش زمین شدم همون موقع هم چراغ چهار راه سبز شد .منم عین
دلقک اون وسددط گیر کرده بودم .و از دو طرفم ماشددینا بوق می زدن و رد می
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شدددن .مجبور شدددم مثل لک لک یه لنگ پا اون وسددط وایسددم تا دوباره چراغ
قرمز شه بتونم با این کفش خوشملم رد شم .البته زیادم بد نشد کلی دل مردم
اون منطقه شاد شد از دست من!
یعنی خیلی جلوی خودم و گرفتم ن ندم ولی ن شد و من تقریبا از خنده منفجر
شدددم .طاها هم با خنده من زد زیر خنده .مینو خانم هم دیگه لب ندش تبدیل
به یه خنده آروم شد .رها ولی خون سرد بلند شد و د ستش و به سمت من دراز
کرد و گفت:
 خوشب تم .رها هستم. سرمه!و باهاش دست دادم.
 بیشتر بیا پیش ما .خوشحال می شم ببینمت!و با همون قیافه جدی رفت سمت سالن و مقنعه اش و از سرش ک شید و بلند
پرسید:
 مامان شام چی داریم؟مینو خانم بلند شد و رو به من گفت:
 شام بمون! وای نه االن نگین اومده پوستم و می کنه!مینو خانم سری تمون داد و گفت:
 هر وقت کاری دا شتی بیا این ور .رها تا چهار سر کاره تا بیاد شده پنج ولیمن هستم.
 -ممنون!
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رفتم سمت کوله ام و طاها هم همراهم اومد .کوله ام انداختم و گفتم:
 خانواده باحالی داری!طاها سرشو خاروند و گفت:
 از باحالی خودتونه!کوله ام و کوبیدم تو سینه اش و گفتم:
 دیگه پرو نشو!و زدم بیرون .یه نفس گرفتم .خدا رو شمر حال خرابم کال رفته بود .دا شتم در
و باز می کردم که نگینم رسید .با دیدن من گفت:
 تا حاال کجا بودی؟با سر به خونه طاها اینا اشاره کردم و گفتم:
 اون ور یه دست بسمت زدیم یه پیتزا هم بردم.نگین هم انگار نمی خوا ست ماجرای صبح و یادآوری کنه چون زد به شوخی
و گفت:
 هر وقت خواستی کوفت کنی منم میام!در و با یه هول کوچیک باز کردم و گفتم:
 خرشو من زدم پیتزاشو تو ب وری! همینی که هست یا منم میام یا تو هم نمی ری! کسی بهت گفته آدم چتر بازی هستی؟ آره زیاد! چطو!یمی زدم پس کله اشو و گفتم:
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 مرض!و دوتایی رفتیم تو .اگه اون گند صبح و حساب نمنم روز خوبی بود.
با نگین دراز کشددیده بودیم و به سددقف زل زده بودیم .هیچ کدوم حرفی برای
گفتن نداشتیم .از سر شب تو سر و کله هم زده بودیم و خوش بودیم .ولی حاال
که بدون حرز خوابیده بودیم انگار دوباره همه چیز داشددت بر می گشددت تو
ذهنم.
 می گم نگین؟ هوم؟ زنگ بزنم به عطا عکر خواهی کنم؟نگین چرخی زد و به پهلو خواب ید و منم سددرم و برگردوندم و منتظر نگاهش
کردم .داشت فمر می کرد انگار .بعدم نفس عمیقی کشید و گفت:
 نمی دونم! ولی من فمر می کنم باید عکر خواهی کنم .اگه ماموریتشون خراب شه چی؟
نگین دوباره چرخید و به سقف خیره شد و گفت:
 واسدده چی می خوای ازش غکر خواهی کنی .اگه ماموریتشددم خراب شدددهباشدده تا عکرخواهی تو چیزی درسددت نمی شدده! تازه دیگه خدا می دونه کی و
کجا ببینیش!
 من اگه شانس دا شتم تو این شهر دراند شت صاز نمی رفتم جایی که عطامشغول ماموریت بود .اصال این همه پلیس چرا عطا باید نفوذی می بود که من
می شناختمش؟
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 آخه چه ربطی داره؟ ربطش ای نه که ما دوتا از اون روزی که با مشدددت زدم تو چونه اش انگار توتقدیر هم افتادیم.
نگین برگشت طرفمو با یه قیافه مس ره نگام کرد:
 نه می بینم این ماجرا روت تاثیر گکاشته فیلسوز شدی!مشتم و بردم باال و زدم تو شممش که عین االکلنگ راست نشست و در حالی
که دلش و گرفته بود با حرص گفت:
 دعا می کنم فردا مه یار دسدددت این رفیقشددو بگیره ب یاره اینجا تو رو بندازهجلوش که ب ورت!
یه لحظه مات نگاش کردم که انگار خود شم فهمید مزخرز گفته و ولو شد رو
متماش و دوتایی زدیم زیر خنده .همون جور که می خندیدم گفتم:
 اگه به شانس من با شه که حتما دوباره همو می بینم .م صوصا که عطا همگفته دعا کن دیگه نمی بینمت .این یعنی می دونست که دوباره منو می بینه!
 اوهوم! حتما مهیار بهش می گه که تو م*س*تاجر مادرجونشی! خدا به من رحم کنه! حاال هم بگیر ب واب من خوابم میاد!نگاهی به ساعت گوشیم کردم .نزدیک دوازده بود .یعنی عطا االن خوابه؟ شاید
تو ماموریت باشه! شاید هم...
نمی خواسددتم به خراب شدددن ماموریتش فمر کنم .نگین و پائیدم خواب رفته
بود .آروم توی جام نشستم و بعدم از اتاق بیرون زدم .رفتم سمت پله پشت بوم
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و پشت دری که یه قفل گنده داشت و به پشت بوم باز می شد نشستم .دلم نمی
خواست اگه عطا ضایعم کرد نگین ببینه .به اندازه کافی امروز کنف شده بودم.
چتری های کوتاهم و دادم عقب و لبم و گاز گرفتم و شماره عطا رو گرفتم .من
زیادی آدم پرو و راحتی بودم .به این راحتی ها جلوی کسی کم نمی آوردم ولی
نمی دونم چرا این همه اسددترس داشددتم .گوش دیش زنگ می خورد ولی کس دی
جواب نمی داد.
 نمنه و سط یه ماموریت مهم با شه! نمنه و سط عملیاتی چیزی با شه! نمنه یهجایی باشه که نباید موبایلش زنگ ب وره!
داشددتم از اسددترس این بی فمری که چرا بهش زنگ زدم می مردم .که صدددای
خواب آلود عطا خان و شنیدم:
 مسلمون به ساعتت نگاه کردی؟فوری به ساعت موبایلم نگاه کردم .از دوازده گک شته بود .خوب را ستش برای
ماه دوم پاییز این سدداعت دیر حسدداب می شددد .دیدم حاال که زنگ زدم دیگه
حرز نزنم بدتره .تازه کامال معلوم بود که هنوز خوا به و نفهم یده من کی ام
اینجوری بهتره .آب دهنم و قورت دادم و آروم گفتم:
 سالم!خمیازه ای کشید که صداش تابلو اومد:
 سالم...شما؟ من...من سرمه ام...گیج پرسید:
 -سرمه؟ کدوم سرمه!
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 سرمه...سرمه کبیری همون که...ولی قبل از اینمه ادامه بدم قطع شد .با هول به گوشیم نگاه کردم .یعنی شار م
تمام شده؟ نه بابا همین دو روز پیش یه شار پنج تومنی گرفتم! نچی کردم و با
خودم گفتم:
 چه بد شد!دوباره تند شددماره گرفتم .ولی این بار چندتا بوق خورد و انگار رد داد .یه حال
خیلی بدی شدددم .پس اون بارم قطع نشددده بود .خود خرش قطع کرده بود .بی
ادب بی جنبه منو باش که می خواستم ازش عکر خواهی کنم .بغضم گرفتم .با
لج دوباره شددماره شددو گرفتم .بازم رد داد .افتاده بودم رو دنده لج.سدده بار دیگه
گرفتم تا باالخره صدای عصبیش توی گوشم پیچید:
 خانم گند زدی به زندگی من دیگه ن صفه شبی چی از جونم می خوای؟ منیه غلطی کردم به شما شماره دادم .یه باز زنگ زدی دزد بگیری یه بار ما شینت
و از پارکینگ دربیاری...من که وزیر دفا نی ستم فقط یه سروان ساده ام .می شه
دست از سر من بردارین!
آب دهنم و چند بار قورت دادم .چه خشددن و بی ادب شدددده بود .قبال خیلی
مهربون تر بود .نمی دونم چرا از این مه با من اینجوری حرز می زد کلی
نارا حت بودم .خوب با ید یه حرفی می زدم .زور زدم تا باالخره دو کل مه از
دهنم در اومد.
 -من فقط...فقط...
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د یدم داره گر یه ام می گیره قطع کردم .اصددال خر یت کردم بهش زنگ زدم.
باکسم و باز کردم و براش یه اس کوتاه دادم:
 فقط می خواستم عکر خواهی کنم.به ثانیه نمشید جوابش اومد:
 میشه شماره منو پاک کنید کال و لطفا؟اشمی که توی چشمم جمع شده بود و با حرص گرفتم و به خودم تشر زدم :
 از کی تاحاال زر زرو شدددی این همه! به درک پسددره از خودراضددی قوزمتچلغوز چلمن .بره به درک .بره بمیره .بره زیر تریلی!
یه دوتا نفس عمیق کشیدم:
 آروم باش سرمه .از این یارو چلمگ بهتر گیر تو میاد.سددری برای خودم تمون دادم و دسددتم رفت سددمت شددماره اش که پاکش کنم.
ولی بازم نمی دونم چرا این کارو نمردم .ولی به خودم قول دادم دی گه باهاش
تماس نگیرم .به نگین هم چرت گفته بودم که دوباره همو می بینیم .اگه مهیارم
بهش بگه من م*س*تاجر مادرجونشددم اون عمرا اینجا بیاد .مگه چند در صددد
پلی سا می رن خونه مادربزرگ هممار شون! بی شک صفر در صد! پس جای
نگرانی نبود .بعد از این فمر یک کم حالم بهتر شدددد .بلند شددددم و رفتم توی
اتاق .نگین عین خرس قطبی خوابیده بود و دهنش باز بود .اگه حال داشتم االن
جورابشو می کردم توی دهنش! ولی کی حوصله داشت .ولو شدم روی متمام
و به عطا فمر کردم که از من این همه بدش میاد!
تا صبح کاب*و*س اومدن عطا رو دیدم .یه بار اومده بودن منو د ستگیر کنن.
یه بارم همراه رکی انداخته بودنم توی یه سلول با کلی سوسک .رکی هم همش
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می خندید و می گفت یه فضددا نورده .بار آخرم که دم صددبح بود خواب دیدم.
منو بسددتن به سددبد بسددمتبال و همه دارن به سددمتم توپ پرتاب می کنن .حتی
حبیب آقا و طاهره خانمم بودن .م صو صا هم بی شتر توپارو می دادن به کاوه
شددوت بزنه که توپ و همه جا می زد اال خود حلقه! عطا هم مدام خنده های
ش دیطانی می کرد .حتی صدددای جیغ و داد بقیه رو هم که کاوه رو تشددو یق می
کردن می شددنیدم .با همین سددر و صددداها بود که بیدار شددم .یه لحظه تو جام
تمون خوردم .نه مثل اینمه توی رخت وابم بود .ک سی هم این دور و برا نبود که
ب واد توپ بسمتبالو بزنه تو دک و دماغم .ولی انگار نه واقعا صدا می اومد .نه
جدی جدی انگار خبری بود.
توی جام نشستم وبه پنجره نگاه کردم .صداها از بیرون بود .نگاهم و چرخوندم
خبری از نگین نبود .معلوم نبود باز ک جا داره خراب کاری می ک نه .کش و
قوسی به بدنم دادم و بلند شدم و م*س*تقیم رفتم سمت پنجره .بله خود شون
بودن .سه تایی باز دا شتن زیر حلقه تو سر و کله هم می زدن .بازی شونم که
آخر حرفه ای همه خطاها رو بدون کم و کاسددت انجام می دادن .سددری تمون
دادم و از پنجره جدا شدددم .دسددت و صددورتم و شددسددتم و یه سددر به ی چال
کوچیمم زدم .معلوم بود نگین صبحانه هم خورده .تند تند چند تا لقمه خوردم
و بلوز شلوار ن یم و با یه شلوار گرم کن م شمی و یه سارافون قرمز که زیرش
یه بلوز مشددمی یقه اسددمی پوشدیده بودم عوض کردم .حبیب آقا این موقع روز
معموال خونه نبود ولی خوب به جای شال یه کاله که دو طرز لبه نیم دایره ای
داشت و دو بند هم بهشون آو یزون بود و تمام موها گوشام رو می پوشوند سرم
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کردم و رفتم پائین .حتما این نگین مخ طاهره خانم و تا حال خورده! طاهره
خانم و صدا زدم .توی آشپزخونه بود.
 سالم طاهره خانم! سالم دخترم!نگاهی به دور و اطراز انداختم و گفتم:
 نگین نیامد پائین؟ چرا .تا همین دو دقی قه پیش هم اینجا بود .مثل اینمه رفت بیرون یه چیزیب ره!
سری تمون دادم و گفتم:
 ممنون!اومدم برم سمت پله که زنگ پشت هم چند باز زده شد.
 مادر جان سرمه جواب بده!من که می دونسددتم این نگین وحشدد یه که اینجوری زنگ می زنه! آیفون و
برداشتم!
 کیه! سرمه منم! بدو باید در ریم!در و زدم و رفتم سمت در .نگین هول دو ید تو و دستم و گرفت و گفت:
 مهیار و عطا دارن میان اینجا!چشمام گرد شد:
 -چی؟ تو خودت دیدیشون؟ کجا بودن؟
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 آره خودم د یدم! رف ته بودم سددر کو چه شدددار ب رم .دم م غازه حب یب آ قادیدمشون!
دو دستی کوبیدم تو سرم.
 به این مهیار نمی خورد این همه خاله زنگ با شه .چرا بردا شته عطا رو دنبالخودش کشونده اینجا.
م ثل این مه ع طا جز او صددفر درصددددی بود که می رفتن خو نه مادربزرگ
هممارشون! یعنی شانسه من دارم؟ نگین دوباره دستم و کشید و گفت:
 چرا وا رفتی! زود باش باید بریم .االن میان! کجا بریم؟ اینجا خونه امه ابله تا کی می تونم در برم! االن باید در بریم .چون اینا االن عصبانی ان ما رو ببین پوستمون کنده است.تا ابد که نمی مونن بعد می رن خونه اشون.
تند تند کفاشمو پوشیدم که نگین کله اشو از در کرد بیرون و گفت:
 چه جوری در ریم .اینا االن می رسن.با هول گفتم:
 دارن میان؟ نه ولی دیگه باید پیداشون بشه! کجا بریم سرمه!رو به سالن داد زدم:
 طاهره خانم من رفتم بیرون!و از خونه زدیم بیرون .نگین یه بند غر می زد.
 -زود باش! بریم! اومدن! االن میان!
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 نگین اینقدر ور نزن بکار ببینم کجا با ید بریم .ای نا دارن از این طرز م یان.برای اینمه در بریم ما هم باید از همین راه بریم .خوب مارو می بینن.
همون موقع صدای جیغ و داد طاها و دوستاش و شنیدم .دست نگین و کشیدم
و گفتم:
 بدو یه جای توپ پیدا کردم!نگین دنبالم کشیده شد و گفت:
 کجا؟دو یدم سمت خونه طاها اینا! نگاهم و دوختم به ته کوچه و چند بار در زدم.
 اینجا کجاست داری منو می بری! حرز نزن ببینم! االن هیچ جایی بهتر از اینجا نیست! می مونیم تا اینا برن!نگین م نگ به من ن گاه می کرد .خود طا ها در و باز کرد .ولی ق بل از این مه
حرفی بزنه نگین هول دادم تو که نزدیک بود پ ش حیاط شدده و خودم پشددت
سددرش پر یدم تو ح یاط .آخرین لحظه مه یار و عطا رو د یدم که از پیچ کوچه
پیچیدن!
فقط خدا رو شددمر که نگینم همیشدده اسددپورت می پوشدید وگرنه ضددایع بود یا
کفش پاشددنه بلند و شددلوار لی یهو بپریم وسددط حیاط طاها اینا و بگیم ما یهو
اومدم اینجا بسمت بازی کنیم! گورخرم باشه باورش نمی شه! نگین االنم یک
شلوار سه خط م شمی تنش بود با یه مانتوی کتون سبز چ سبون که یه بی ست
سانتی باالی زانوش بود .آ ستینا شم تا نزدیک آرنج دکمه خورده بود .هد سبز
زده بود و شال مشمیش و هم مثل همیشه بدون اینمه ببنده صاز کرده بود توی
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مانتوش که گردنش و یقیه لباس م شمی که زیر مانتوش پوشیده بود معلوم بود.
می تونست بدون دردسر با همین لباس بازی کنه! زدم سر شونه نگین و گفتم:
 نگین جستیم!در و بستم و یه نفس عمیق کشیدم و نیشم و باز کردم وگفتم:
 یار کممی نمی خواین؟مینو خانم روی ت ت توی سایه ن ش سته بود و ت مه می شم ست .با دیدنش
دست نگین و گرفتم و گفتم:
 بهم رو دادین دوستمم آوردم.مینو خانم از همون ور حیاط داد زد:
 هم خودت هم دوست خوشملت خوش اومدین!نیگینم خیلی خانمانه سددالم کرد .من می گم این بچه از دسدددت رفت .این
حرکات تازه رو دیگه نمی دونم از کجا آورده .قبال رفتارش شبیه قبایل آفریقایی
بود .با همون لب ند ملیحش ادامه داد:
 بب شید مزاحم شدیم.اون سه تا جونورم زوم کرده بودن روی نگین .خدایی نگین از من هیملش بهتر
بود .مثل من تو پر نبود .ولی حسددابی رو فرم بود .قدش هم از من بلندتر بود.
کمرشم باریک .م صوصا توی این مانتو که رنگ سبز چشماش و بیشتر نشون
می داد واقعا خوشمل شده بود کصافط!
طاها با نیش باز به نگین اشاره کرد و گفت:
 -دوستتم تربیت بدنیه!
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یه چ شم غره بهش رفتم و سر تمون دادم .از رو که نمی ره این ب شر هیز! رو به
نگین بچه ها رو معرفی کردم .نیگن با هم شون د ست داد که مینو خانم سرفه
ای کرد و گفت:
 بازی کنین دیگه!دو یدم سمت توپ و گفتم:
 پنج تا سبد! شما سه تا من و نگین!یه دریبل کردم و کاوه رو که عین مترسک ایستاده بود .گاهی نگین و دید می زد
دور زدم و توپ و پرت کردم تو سبد .نگین اومد کنارم و گفت:
 رو نمرده بودی!نیشم باز شد!
 بچه های باحالین یه بار باهاشددون بازی کردم .البته زیر نظر مینو خانم وکامال با رعایت موازین شرعی!
و با چشدم به مینو خانم که تند تند ت مه می خورد و ما رو نگاه می کرد اشداره
کردم .نگین ابرو یی باال انداخت و گفت:
 پس حسابی خود نمایی کردی! اهوم! یعنی نوبت منه؟بهش چ شمک زدم .نگین سری تمون داد و با یک جهش به سمت امید رفت
که ایستاده داشت دریبل می کرد و منتظر ما بود نگین با یه حرکت توپشو دزدید
و دو تا دریبل و سبد .با خنده اومد طرفم و کف د ستامون و زدیم به هم .طاها
با اخم به اون دوتا گفت:
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 جا بگیرین دیگه! می خواین از این دوتا ب ورین!ابرو یی براش باال انداختم که صدای مینو خانم و شنیدم:
 دخترا سوسمشون کنین!نگین خندید و گفت:
 مامانش باحاله ها!سددر تمون دادم و با نگین حالت دفاعی گرفتیم .طاها دو تا دریبل کرد و رو به
من که سعی داشتم راهشو سد کنم گفت:
 این کالت خیلی بانممه!و چشممی زد و خواست ازم رد شه که توپشو زدم و نیشم و باز کردم:
 این چیزا رو ما اثر نداره طاها خان!امید توپو گرفته و دوباره پاس داد به طاها که در خونه باز شددد و صدددای یاا...
گفتن اومد .ناخودآ گاه کالهم و یه خورده کشددیدم پائین .ولی مگه این چتری
های م س ره می رفتن تو! حاال انگار این سه تا نرده بون نامحرم نبودن تا حاال!
صدای اوخ گفتن وا ضح طاها رو شنیدم .من و نگین زل زدیم به سمت در .با
کمال تعجب مهیار وارد خونه شددد و پشددت سددرش...یعنی موقعی که داشددتن
شانس تق سیم می کردن من کدوم قبر ستونی سرم گرم بوده که یه ذره هم بهم
نرسیده .این دوتا اینجا چمار می کنن!
طاها توپ به ب*غ*ل چرخ یده بود و اون دوتا رو نگاه می کرد .من و نگین
یواش یواش کنار خز یدیم .پشددت عطا به ما بود و می خواسددت در و ببنده ولی
نیم رخ مهیار رو به خوبی می دیدم .نگین آروم گفت:
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 که جستیم آره؟ تو که ما رو صاز انداختی تو لونه زنبور .اینا اینجا چمار میکنن احیانا *و*ض*ی نیامدن!
 من چه می دونم اینا اینجا چه غلطی می کنن!امید و کاوه رفتن سمت عطا و تند سالم کردن:
 سالم آقا مهیار .سالم آقا عطا.عطا زل زده بود بهشددون و داشددت درو می بسددت که امید با هول در خونه رو
گرفت و گفت:
 در و نبندین! ما داشتیم می رفتم .مگه نه کاوه!کاوه تند سر تمون داد و گفت:
 طاها خداحافظ .شنبه اون کتاب تستا رو برام بیار.طاها اخم کرده رفت کنارشددون و باشدده آرومی گفت .مینو خانم از روی ت ت
بلند شده بود و دا شت می رفت به در که کاوه و امیدم جیم شدن .به عطا نمی
خورد از این جکبه ها داشته باشه.
 سالم پسرا خوش اومدین!من و نگین دیگه چسددبیده بودیم به دیوار .عین این بدب تای فلک زده که منتظر
اجرای حمم اعدامشددون هسددتن منتظر بودیم ببینم عطا و مهیار اصددال اینجا
چمار می کنن و می خوان چه بالیی سرمون بیارن!
ولی عطا قبل از جواب دادن به مینو خانم بالفا صله بعد از رفتن کاوه و امید در
و کوبید به هم و گفت:
 بچه ی آدم! چند بار بهت گفتم دوسددتات و ن یار اینجا! تو حال یت نیسدددتخواهر مجرد تو خونه داری!
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طاها اخم کرده بود.
 داداش رها که سرکاره!مه یار نیم چرخی زد که با عطا حرز بزنه که ما رو دید .من و نگین هم زمان
آب دهنمون و قورت دادیم من با سددر سددالم کردم .ولی نگین فقط زل زد به
مهیار و بعدم کنار گوشش و خاروند! از بین دندونام گفتن:
 عطا داداش طاهاست؟نگینم سعی کرد لباش تمون ن وره:
 یعنی خاک تو سرت با این شماره گرفتنت!مهیار ابرو یی باال انداخت و دست به سینه گفت:
 به ببین کی اینجاست!عطا که انگشت اشاره شو به سمت طاها نشونه رفته بود و داشت می خواست
داد و قال کنه با این حرز مه یار نگاهی به اون کرد و رد نگاهشددو گرفت و به
سمت ما چرخید .من و نگین دوباره هم زمان آب دهنمون و قورت دادیم .عطا
دستی توی پیشونش زد و گفت:
 مهیار من دارم کاب*و*س می بینم؟! نه! نگو که این دوتا واقعی ان!مهیار با تعجب گفت:
 مگه نمی دونستی خانم کبیری م*س*تاجر مادرجونمه!عطا دستش و گکاشت روی سرش و گفت:
 من از کجا باید بدونم!مهیار با تعجب گفت:
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 دیروز که تو رو شناخت من فمر کردم اینجا همو دیدین! نه بابا من یه باز تو زندگیم یه خبطی کردم به این خانم شماره دادم...مینو خانم پرید وسط حرفش و بلند و توبیخ آمیز گفت:
 عطا...تو به دختر مردم شماره دادی؟چ شمای مهیار گرد شده بود و طاها هم مرموزانه دا شت به من و برادرش نگاه
می کرد .عطا یه خورده به جمله ای که گفته بود فمر کرد و گفت:
 نههه ....نه مامان درست متوجه نشدی! شماره اونجوری که نه!یعنی صحنه ای شده بود .عطا بیچاره بنفش شده بود و نمی دون ست چطوری
حرفی رو که زده راسددت و ریسددت کنه! مینو خانم که هول شدددن عطا رو دید
دست به سینه گفت:
 االن تو خودت گفتی بهش شماره دادی...و برای تائید رو به مهیار گفت:
 نگفت!؟و رو به طاها:
 نگفت طاها؟مهیار گیج سر تمون داد و طاها هم با بدجنسی تمام گفت:
 بله دقیقا همین و گفت .گفت بهش شماره داده!و با همون قیافه بدجنس به من نگاه کرد .یعنی من نمی دونسددتم االن ب ندم یا
گریه کنم .نگین دستم و گرفت و گفت:
 -سرمه بیا بریم!
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 چه جوری از سد این دوتا غول رد شیم؟ نمی بینی عین آدامس چ سبیدن بهدر!
مینو خانم حاال اخم کرده به عطا زل زده بود.
 من منتظر توضددیحم عطا! تو ناسددالمتی پلیس این مملمتی! تو که برداری بهدختر مردم شماره بدی من از این بچه چه توقعی داشته باشم.
و به طاها اشاره کرد .طاها با جدیت در تائید حرز های مادرش سر تمون می
داد .یعنی واقعا یه لحظه دلم براش سددوخت بیچاره رسددما کتلت شددده بود.
جلوی هممار و داداش کوچیمه و دشددمن خونیش مامانش ایسددتاده بود و عین
بچه های بدی که شی شه هم سایه رو شم ستن دا شت توبی ش می کرد .عطا
نگاه غضب ناکی به من انداخت و گفت:
 هم اتاقی این خانم جز ک سایی بودن که تحت تعقیب بودن .من شماره دادمکه اگه خبری شد بهم اطا بدن!
طاها با بدجنسی دست به سینه شد و گفت:
 می تونست به کالنتری خبر بده چه لزومی به شماره بود!عطا به سمت طاها خیز برداشت و گفت:
 بزغاله حاال دیگه واسه من آدم شدی!که مهیار جلوشو گرفت و با اخم به طاها گفت:
 احترام برادرت و نگه دار طاها!عطا خودشو از دست مهیار آزاد کرد و گفت:
 -من مسئول پرونده بودم .می خواستم م*س*تقیم در جریان باشم!
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مینو خانم هم سری تمون داد و گفت:
 خوب پس مشمل چیه؟!عطا پوفی کرد و به من و نگین که هنوز همون جا ایسددتاده بودیم نگاه کرد و
گفت:
 می دونین نزد یک بود ب اطر گ ند ج ناب عالی توبیخ بشددم؟! می دونیننزدیک بود ماموریت لو بره.
بعد هم با افسوس اضافه کرد:
 بعد از کلی التماس و دوندگی تونسددته بودم این ماموریت و بگیرم ولی حاالب اطر شماها مجبور شدن حکفم کنن!
مهیار در همین حین دا شت خال صه ماجرای دیروز و تعریف می کرد و همون
پوزخند مس ره هم روی لبش بود .نگین دستم و کشید و گفت:
 بیا بریم .تا صددبح وایس دیم اینا پرو پرو حرز بارمون می کنن! این قیافه نگینمرده ها رو هم به خودت نگیر.
با تعجب به نگین که حاال اخم کرده بود و د ست من و می ک شید نگاه کردم و
رفتیم سمت در که عطا نگاهی به سرتاپای من انداخت و روی کالهم متوقف
شد و با طعنه گفت:
 تشریف داشتین!نگین عصبی شد و گفت:
 ببینین جناب سددروان...کار ما عمدی نبوده .شددما حق ندارین به ما توهینکنین.
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سرم و باال گرفتم .مهیار با یک حالت م س ره به نگین زل زده بود.لبا شو داده
بود جلو! انگار که نگین بچه کوچیمی باشه و داره ب اطر خراب کاری که کرده
عکر و بهونه میاره! یعنی دلم می خواست این جای عطا بود و لو رفته بود .پسره
از دماغ فیل افتاده .بعد از تمام شدن حرفش دستم و کشید و گفت:
 بریم سرمه جون!رو کردم به مینو خانم و گفتم:
 بب شید با اجازه!مینو خانم لب ند زد و گفت:
 باز بیا با طاها بسمتبال بازی کن!یعنی حال کردم ا سا سی .کاش این شلغم یه در صد به مادرش رفته بود .طاها
هم از این حرز مامانش ذوق زده گفت:
 نگین تو هم بیا!که مهیار با ابروهای باال رفته به ما نگاه کرد و گفت:
 کشمشم یه دمی داره .نگین خانم طاها جان!نگین انگار مهیار دسته بیل باشه اصال نگفت تو کی بودی چی گفتی رو کرد به
طاها و گفت:
 یه زمین بسمت خوب سراغ دارم .با بچه ها که جمع شدیم .خبرت می کنم!موقع بیرون رفتن از در نتون ستم ساکت با شم وقت رد شدن از کنار عطا آروم
بهش گفتم:
 -شماره تون و پاک کردم .خیالتون راحت!
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عطا یه لحظه با تعجب نگام کرد که منم خیلی جدی نگاهم و ازش گرفتم .اگه
آدم بود همون دیشدددب عکرخواهی منو قبول می کرد .بیرون که رفتیم نگین
برگشت و رو به طاها گفت:
 راستی طاها شماره تو بده بتونم راحت خبرت کنم!طاها رو با تاک ید ادا کرد و بینیشددو خاروند .یعنی این خود نگی نه؟ باورم نمی
شد .طاها از در پرید بیرون و نگینم جلوی چشمای وق زده عطا و مهیار شماره
طاها رو گرفت .رو به طاها گفتم:
 من بعد شماره تو از نگین می گیرم برات میس می اندازم!طاها به نشونه باشه سر تمون داد .بعد از این حرز من نگین دستش و درازکرد
و گفت:
 کاری نداری؟طاها هم با نگین د ست داد .یعنی کارد می زدی خون مهیار در نمی اومد .منم
برای تممیل کردن این پرو ه پرو بازی دسددت مشددت کرده ام و گرفتم سددمت
طاها:
 می بینمت!اونم دستش و زد به دستم .نگین خلیی خونسرد سرش و باال آورد و رو به مینو
خانم گفت:
 مینو خانم خداحافظ! زحمت شد.و ان گار که مه یار و ع طا اون جا دارین در نقش هو یج ای فای نقش می کنن
چرخید و من و دنبال خودش به سمت خونه طاهره خانم ک شید .تا ما بریم تو
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در خونه اونا هنوز باز بود .در و که پشت سرمون بستیم .نگین دستمو ول کرد و
دوتا دستاشو گکاشت رو صورتش و گفت:
 وای سرمه اگه دو دقیقه دیگه مونده بودیم گریه ام می گرفت.برگشتم و با تعجب نگاهش کردم و گفتم:
 یعنی نگین به جون خودم تو متحول شدی رفت دخترم!نگین ذوق کرد و گفت:
 خوب حال شو گرفتم نه! تا اون با شه دیگه از باال و حق به جانب به همه نگاهنمنه .پلیسه که پلیسه سرگرده که سرگرده نباید که با همه مثل زیر دستاش رفتار
کنه!
 حق با توه.همون موقع یمی در زد که من و نگین یک متر از جا پر یدیم! هم ز مان هم
گفتیم:
 کیه؟! میشه درو باز کنید!پوز صدای مهیار بود .این چرا نمی ره خونه اشون!
نگین لبش را جو ید و کنار گوشم گفت:
 نمنه حرفامون و شنیده باشه!شونه ای باال انداختم و همون جور آروم جواب دادم:
 -برات مهمه؟!
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نگین چند ثانیه نگاهم کرد و چانه اش را باال انداخت و در حالی که می رفت
تا کفش هاشو در بیاره گفت:
 درو باز کن.و مشددغول باز کردن بند کفش هاش شددد .منم برگشددتم و درو باز کردم .بدون
حرز کنار ک شیدم و م شغول باز کردن بند کفش هام شدم .نگین کفش ها شو
توی جاکف شی گکا شت و به سمت پله رفت و از اون باال رفت .مهیار م سیری
که نگین رفته بود رو با پوزخند دنبال می کرد .نفس عمیقی کشیدم و من هم از
پله باال رفتم .صدای سالم و احوال پرسیشو با طاهره خانم شنیدم .نگین باالی
پله ای ستاده بود و منتظر من بود .با دیدن من انگشتشو روی دماغش گکاشت و
دست منو کشید.
 چرا نمی ری تو! واسا ببینم چی می گه!سعی کردم لحنم تمس ر آمیز نباشه:
 فمر نمی کنم دی گه اینقدر خاله زنک باشددده که ب یاد چغولی مارو به طاهرهخانم بمنه!
جمله ام تمام نشده بود که صدای مهیارو شنیدم:
 مادرجون شما چقدر این دخترا رو می شناسین؟صدای متعجب طاهره خانم واضح بود:
 کدوم دخترا! همین م*س*تاجرتون! -این مدتی که اینجا بوده من که بدی ازش ندیدم!
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نگین د ست به کمر و اخم کرده به پائین پله زل زده بود .من هم ح سابی به هم
ری ته بودم .یعنی چه این حرفا؟ نگین با چشددم به پله اشددداره کرد .که یعنی
دیدی گفتم .مهیار ادامه داد:
 بیرون چی؟ برای چی می پرسی مادر؟ خبریه؟فمر کنم می تونستم چشم های گرد شده مهیار رو هم تصور کنم .صدای هول
شده اشو شنیدیم:
 نه بابا مادرجون چرا حرز درمیارین! پس واسه چی سراغ دختر مردم و می گیری! می خواستم ازشون مطمئن شم .شما بیرون از خونه هم می دونین چمار میکنن؟ کجا می رن؟ با کی می رن؟
صدای توبیخ آمیز طاهره خانم دل من یمی رو که خنک کرد:
 چشددمم روشددن! داری به دخترای مردم تهمت می زنی؟ چمار کردن که اینحرفا رو می زنی؟ پلیسی که پلیسی ولی باید حد خودتو هم بدونی!
 مادر جون ع صبی ن شین .آخه چه معنی میده برن با طاها بازی کنن! خودشکمه ور داشته دوستشم آورده!
 وا مادر چه اشددمالی داره .خود مینو هم به من گفته بود .تازه خوشددحالم بودمی گفت ترجیح می ده دخترا برن خونه اش تا دوستای طاها.
صدای پوز مهیار اومد و بعدش هم که گفت:
 -آخه سر و ری ت این دوتا رو امروز شما ندیدن که..
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 پا شو پا شو...حرز درنیار سر و ری ت شون از نوه های من که بهتر بود .واالمن خجالت می ک شم نوه هامو ن شون یمی بدم .با اون لبا سای جلف و آرایش
عج وجقی که می کنن .دختر عمه هاتو که خودت بهتر می شناسی .اینا بدترن
یا اونا؟!
مهیار سموت کرد .نگام به نگین که افتاد دیدم کال کبود شده .زدم به شونه اش
و آروم گفتم:
 بی خیالولی نگین همون جور که تند لبشو می جو ید چند بار سرشو تمون داد و بعد از
اینمه سموت طاهره خانم و مهیار طوالنی شد دست منو کشید و برد توی اتاق
و گفت:
 من دی گه یه دقی قه هم توی این خونه نمی مونم .نظرت چ یه نهار بریم بیرونیه چیزی کوفت کنیم به این یارو هم فمر نمنیم!؟
سری تمون دادم و گفتم:
 باشه .بریم.نگین فقط شلوار شو با یه لی م شمی عوض کرد و یه آرایش کم رنگ کرد .منم
لبا سمو با یه مانتو آبی کاربنی و یه جین م شمل عوض کردم .به جای کاله هم
شال مشمی انداختم .یه دست به صورتم کشیدم .کیفامون و برداشتیم و از پله
سرازیر شدیم .طاهره خانم و مهیار توی سالن ن ش سته بودن .من جلو رفتم و
گفتم:
 طاهره خانم من و دوستم داریم می ریم بیرون .تا عصری برمی گردیم! -باشه مادرجون مواظب خودتون باشین.
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جلوی طاهره خانم نمی شددد با مهیار کل کل کرد .تازه اون که خبر نداشددت ما
حرفاشو شنیدیم .یه نیم نگاه بهش انداختم و گفتم:
 با جازه!نگین هم برای اینمه مجبور نباشدده از مهیار م*س*تقیم خداحافظی کنه .فقط
کلی یه خداحافظ گفت و با هم از خونه بیرون زدیم .نگین دسددت توی جیب
آروم قدم می زد .حالمون گرفته شده بود .چقدر این بشر از خودراضی بود .رو
چه حسددابی فمر می کرد ما آدمای درسددتی نیسددتیم؟! چون با طاها بازی کرده
بودیم؟ نگین لگدی زیر سنگ زد و گفت:
 دیگه ازش خوشم نمی آد!با تعجب برگشتم و گفتم:
 از کی؟با سر به عقب اشاره کرد و گفت:
 همون یارو مهیار .ز یادی خودشددو می گیره .منم آبم با این جور آدما توی یهجوب نمی ره.
 یعنی تو بهش جدی فمر کردی؟نگین نفس عمیقی کشید و گفت:
 آره .اول که دیدمش ازش خوشددم اومد .ولی خوب حاال که فمر می کنم میبینم مالی نیست .قیافه که به درد نمی خوره آدم باید اخالق داشته باشه!
سری تمون دادم و گفتم:
 -یعنی نگین خیلی متحول شدی!
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نگین خندید و گفت:
 تازه نمی دونی چه بالیی سر پسر خاله ام آوردم!چرخیدم و در حالی که جلوش عقب عقب می رفتم گفتم:
 چمار کردی؟ هیچی استاد! درسای شما رو اجرا کردم .خوب راستش من از نو ید پسرخالهام هم خوشم می اومد .هر وقت می رفتیم خونه اشون یا اونا می اومدن .همش
بهش چسبیده بودم.
صورتم و جمع کردم و گفتم:
 نگین یعنی از اون دختر خاله های سیریش حال به هم زن توی رمانا بودی؟نگین بی پروا خندید و گفت:
 آره یه جورایی همین بودم! واقعا که! خاک تو سرت .یعنی منفور ترین ش صیت داستان بودی ها! حاال گوش کن .این نو ید همش از دسددت من فراری بود .ولی از اون روزیکه تو اون حرفا رو زدی من گفتم روی یمی امتحان کنم ببینم جواب می ده یا
نه
 اونوقت نو ید و کردی موش آزمایشگاهی؟!نگین با خنده گفت:
 دقیقا! از اون روز که مامان اینا یه دو باری رفتن من همراهشددون نرفتم .بعدمنو ید می اومد خونه امون خیلی عادی مثل نازنین خواهرش باهاش برخورد
می کردم .حرز در حد معمولی.
به اینجا که رسید بلندتر خندید و گفت:
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 وای پریروز که رفته بودیم خونه اشددون من تمام مدت پیش نازنین نشددس دتم.آخه قبلش یا چسبیده بودم به نو ید یا تو اتاقش داشتم م شو می خوردم .موقع
رفتن نو ید برگشددته بعد از کلی من و من به من می گه :نگین از دسدددت من
ناراحتی؟!
دیگه منم نتون ستم ن ندم .رفته پ سر مردم و خل کرده خوشحالم ه ست .نگین
وقتی خنده اش تمام شد گفت:
 یعنی به جون خودم اینقدر کیف کردم که نگو .اصددال یادم نمی آد نو ید برایحرز زدن با من پیش قدم شددده باشدده .ولی مثل اینمه این ش دیوه روش جواب
داد.
 خوب تو چی گفتی؟ هیچی خیلی خونسرد لب ند زدم و گفتم :نه واسه چی پسر خاله؟! و اومدیمخونه.
 االنم داری روی مهیار اجرا می کنی آره؟نگین سری تمون داد و کنار خیابون ایستاد تا تاکسی بگیریم .بعدم گفت:
 راسددتش اوالش آره .ولی گفتم االن در کل زیاد ازش خوشددم نمی آد .یعنیواق عا برام مهم نیس .راسددتش االن که فمر می کنم می بینم از نو یدم دی گه
خوشم نمی آد .اصال می دونی کال از پسرا ناامید شدم .م صوصا از این دوتا!
من گفتم این بچه متحول شددده .پاک از دسددت رفته .با نگین رفتیم یه جوجه
کباب زدیم و یه خورده چرخ یدم .نزد یک چهار بود که برگشددتیم خونه .توی
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کوچه داشتیم توی سرو کله هم می زدیم که رها رو دیدم .سرپا نشسته بود و یه
عالمه کاغک روی زمین ری ته بود .به نگین اشاره کردم و گفتم:
 خواهر طاهاست!بعدم راهمون و کج کردیم و رفتیم سمت رها:
 سالم!با دیدن من مقنعه اش و که دیگه رسیده بود روی ابروهاش و دا شت می رسید
به دماغش عقب کشید و گفت:
 وای سالم سرمه خوبی!؟ خوبم چی شده؟!رها به نگین نگاه کرد که من گفتم:
 دوستم نگین .ایشونم که رهاست خواهر طاها!با هم آشنا که شدن دوباره پرسیدم:
 چی شده؟رها کالفه برگه ها رو جمع کرد و گفت:
 ای نا توی ب*غ*لم بود جلوم و ندیدم .نمی دونم کدوم آدم بی فمری کارتونخالی به اون گندگی رو انداخته بود وسددط کوچه ندیدمش پام رفت توش .همه
کاغکام پ ش زمین شد.
خنده ام گرفته بود .ولی لبم و جو یدم که ن ندم .با نگین بهش کمک کردیم
کاغکارو جمع کرد.
 هم شون قاطی شدن .حاال سه چهار ساعت طول می ک شه تا اینا رو مرتبکنم .باید تا شنبه همه رو تحو یل بدم.

wWw.Roman4u.iR

204

یه خورده از پرونده ها رو ب*غ*ل کردم و گفتم:
 کممی از ما بر میاد؟رها یه نگاه به ما انداخت و گفت:
 اگه بتونین اینا رو مرتب کنین خیلی خوبه! آره چرا که نه .ما بی کاریم حوصله امون هم سر می ره! وای د ستتون درد نمنه! این طاها که سیخ تو چ شم آدم نمی زنه چه بر سه بهکمک!
نگین نامحسوس زد به شونه ام با چشم ازش پرسیدم چیه؟ اونم با حرکت لب
و چشم های وق زده گفت:
 می خوای بری خونه عطا اینا!با بی چارگی گفتم:
 چمار کنم یه تعارفی زدیم دیگه!بعدم رو به رها که هنوز دا شت با پرونده های به هم ری ته توی د ستش ک شتی
می گرفت گفتم:
 االن بیایم؟! کاری ندارین االن؟ نه رفته بودیم بیرون نهار داشتیم می رفتیم خونه! باشه ممنون .پس بریم.با رها راه افتادیم سمت خونه اشون .تا اونجا برسیم به جون نگین غر زدم بابا یه
فمری کن! ولی نگین شونه ای باال انداخت و گفت:
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 یه زری زدی پاش وایسا!جلوی خونه رها ای نا رها پروندها رو داد دسدددت نگین و مشددغول پ یدا کردن
کلیدش شد .یه خورده این پا و اون شدم و گفتم:
 نمی دونستم یه دادش پلیسم داری؟!رها که تا کمر رفته بود توی کیفش سرش و باال گرفت و گفت:
 کجا دیدیش؟ امروز با مهیار نوه طاهره خانم اومده بودن خونه شما!رها به سرعت سر شو از کیفش بیرون ک شید آب دهنش قورت داد و یه نگاه به
در خونه اشون کرد و گفت:
 می گم چیزه ...سرمه می تونم اینا رو بیارم اتاق تو؟ آخه مامان دو ست ندارهمن کارای شرکت و بیارم خونه!
و با نگرانی به من زل زد و دوباره یه نیم نگاه به در خونه اشددون انداخت! من که
از خدام بود یه جوری از رفتن به خونه اینا شونه خالی کنم با خوشحالی گفتم:
 چرا که نه!رها خوشحال شد و پرونده ها رو از ب*غ*ل نگین گرفت و گفت:
 وای ممنن بریم.راه افتادیم سددمت در خونه طاهره خانم .پرونده ها رو دادم ب*غ*ل نگین.
داشتم دنبال کلیدم می گشتم و در همون حال گفتم:
 نگین خدا کنه مهیار رفته باشه!رها همون وسط کوچه ایستاد و گفت:
 -مگه مهیار خونه ما نیست؟
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با تعجب برگشتم و نگاهش کردم و گفتم:
 نه همون موقع اومد خونه طاهره خانم.رها پرونده ها رو گکاشددت تو ب*غ*ل منو همون جور که برای پیدا کردن کلید
دوباره توی کیفش شیرجه می زد گفت:
 می گم چیزه بچه ها! حاال که فمرشددو می کنم می بینم بریم خونه خودمونبهتره .می ترسم دوباره موقع آوردنشون به هم بریزن!
نگین با ابروهای باال رفته به رها و بعد به من نگاه کرد و رو به رها یهو یی گفت:
 چقدر تابلو از مهیار فرار می کنی!رها پرونده ها رو توی ب*غ*لش جابه جا کرد و مثال بی خیال گفت:
 کی من؟ واسه چی؟ نه اصال! کی گفته!بعد وقتی ابروهای باال رفته ما رو دید یهو یی ساکت شد و گفت:
 خیلی خوب اعتراز می کنم ازش فرار می کنم .حاال بریم خونه ما.دو طرفش راه افتادیم و همین جور بهش زل زدیم .رها جلوی در خونه اشددون
برگشت و به ما نگاه کرد و گفت:
 چرا اینجوری نگام می کنین؟نگین با همون خونسردی گفت:
 دوستش داری؟رها چشماشو گرد کرد و گفت:
 وای نه!چشمام و ریز کردم و گفتم:
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 پس واسه چی ازش فرار می کنی؟رها یه نگاه به ما دوتا کرد و باالخره کلیدشو پیدا کرد و گفت:
 جریان مال خیلی وقت پیشه .ده سال پیش!با کنجماوی گفتم:
 خوب؟رها پوفی کرد و گفت:
 نمیشه بی خیال شین؟ من من خجالت می کشم بگم!خنده ام گرفته بود .دلم براش می سوخت ولی از شدت ف ضولی نمی تون ستم
کاری بمنم .زدم به شونه اشو گفتم:
 یاال بگو وگرنه می رم از خود مهیار می پرسم!رها کلید و انداخت توی در و تند گفت:
 باشه باشه می گم .ولی به جون خودم بین خودمون بمونه .غیر از من و مهیارهیچ کس این موضو و نمی دونه!
و با حالت مظلومی رو به ما گفت:
 باشه؟!من و نگین دوتایی تند قول دادیم .اونم در و باز کرد و وارد خونه شدددیم .وقتی
در و بست برگشت و آروم گفت:
 وقتی چهارده سالم بود....سرش و انداخت پائین.
 خوب؟ -عاشق مهیار شده بودم!
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نگین سوتی زد و گفت:
 ای ول خوب؟رها هم با صورت سرخ شده به سمت در سالن اشاره کرد و گفت:
 بریم تو راه می گم!سه تایی راه افتادیم که اونم گفت:
 هیچی یه خریتی کردم یه نامه براش نوشددتم و یه روز که اینجا بود گکاشددتمتوی وسایلش! اون موقع مهیار بیست و یک سالش بود.
نگین با هیجان گفت:
 جوابت و داد؟رها سرش و باال گرفت و با آه گفت:
 نه! هیچ وقت به روم ن یاورد .ولی از اون روز هر بار که من و می د ید به منمی گفت آبجی رها!
من و نگین که خودمون و آماده کرده بودیم برای یه ماجرای داغ عاشقانه بادمون
خوابید .با ناامیدی گفتم:
 همین؟رها خنده آرومی کرد و گفت:
 بله همین .من اولش خیلی خورد تو ذوقم .ولی بعد از مدتی فراموش کردم.ولی هر چی بزرگتر که می شدددم مهیار و که می دیدم می خواسددتم از خجالت
بمیرم .اصال نمی دونم وقتی می بینمش باید چمار کنم!
نگین سری تمون داد و کنار گوش من گفت:
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 از همون اول از خودراضی بوده! خوب بود دختر مردم و المی امیدوار می کرد؟رها در و باز کرد و توی سالن صدا زد:
 مامان..مهمون داریم!من و نگین هم کفاشمون و درآوردیم و رفتم تو .از همون دم در بلند گفتم:
 یاا ...صابح خونه مهمون نمی خواین؟نیش نگینم باز شده بود .زد به شونه اشو گفتم:
 مرض!همون موقع مینو خانم رسید و بهمون خوش آمد گفت .از پ سرا خبری نبود .ما
هم یک راست رفتیم توی اتاق رها.
اتاقش یه چیزی شبیه میدون جنگ بود .دختر این همه شل*خ*ته عجیب بود.
رها م*س*تقیم به سمت ت تش رفت و تمام پوشه ها رو ولو کرد رو ت تش که
من و نگین با تعجب نگاهش کردیم .بعدم با حرص مقنعه اشو از سرش کشید
که موهاش عین برق گرفته ها باالی سرش موند! وقتی با اون موهای سیخ سیخ
به سددمتمون برگشدددت خیلی خودم و کنترل کردم که ن ندم .نگین ولی آروم
خندید .منم برای اینمه خنده نگین خیلی ضایع نباشه گفتم:
 واقعا چمار می کنی این همه بال سرت میاد؟و نی شم ناخودآگاه باز شد .رها هنوز با همون و ضعیت به ما زل زده بود .ا شاره
ای به چوب لباسی اتاقش کرد و گفت:
 -اینجا رو نگاه کن!
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بعد مقنعه اش و پرت کرد به سمت چوب لبا سی .من و نگین با چ شم مقنعه
رو تو هوا دنبال کردیم تا روی چوب لباسددی فرود اومد و به ثانیه نمشددیده از
گو شه اش سر خورد و افتاد روی زمین .هر دو هم زمان برگ شتیم سمت رها و
مثل منگال نگاش کردیم .رها دست به کمر گفت:
 واضح نیست؟من و نگین بازم مثل منگال سر تمون دادیم:
رها پوفی کرد و گفت:
 تمام قوانین طبیعت علیه منن! باور کنین!خ نده ای که او مده بود ته گلوم قورت دادم برای همین کل دلم تمون خورد.
نگین با آرنچ زد به پهلوم .معلوم بود خودش هم داره می ترکه از خنده .رها که
با اون موهاش کپی انیشتین شده بود خیلی فیلسوفانه ادامه داد:
 فمر کردین یه م سئله ساده ا ست؟ همین پرت کردن مقنعه .من هر روز اینکار و می کنم ولی یه بار نشددده مقنعه ام اون باال گیر کنه! من هر بار از خودم
می پرسم چرا!
من و نگین به چوب لبا سی پر از لبا سش نگاه کردیم که شبیه یه کوه شده بود.
اینقدر لبا سار و همین جوری آو یزون کرده بود که یه طرفش پر شده بود و رفته
بود باال ولی اون طرفش می شد یه گیره خالی رو هم دید .دلم نیومد بهش بگم
به جای این فلسددفه بافی ها بهتره یه خورده لباسددارو منظم بکاری روش .وقتی
برگشتم سمتش خیلی جدی داشت ما رو نگاه می کرد.
 -حرفم و باور نمی کنین نه؟
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ما فقط نگاهش کردیم!
 خیلی خوب! شاالتون و در بیارین!من و نگین به هم نگاه کردیم!
 دربیارین دیگه!هر دو شالمون و برداشتیم .رها یک دستشو زد به کمرش و اون یمی دستش رو
هم به سمت چوب لباسی گرفت و گفت:
 بندازین!خنده ام گرفته بود رها مثل دانشمندایی شده بود که می خواد فری ضه اش رو به
هر ضرب و زوری هست اثبات کنه .نگین که خوشش اومده بود فوری شالشو
پرت کرد .منم پ شت سرش .شال نگین توی هوا باز شد و در ست افتاد روی
همون گیره خالی و مال منم یه جایی روی اون کوه ل باس قرار گر فت .رها
ابرو یی باال انداخت و گفت:
 دیدین!من نگاه بی خیالی بهش کردم و گفتم:
 تو که می دونی رشته ما چیه!و دست به سینه نگاهش کردم .رها سری تمون داد و گفت:
 من این فرضیه رو روی چند نفر دیگه هم امتحان کردم و درست در اومد.نگین با تفریح رفت سمت چوب لباسی و شالشو برداشت و عقب تر ای ستاد و
دوباره پرتش کرد .شددالش دوباره افتاد روی چوب لباسدی .نگین دوباره با نیش
باز رفت که شددالشددو برداره .رها همون جور که با چشددم حرکات نگین و دنبال
می کرد گفت:
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 سه بار دستم شمسته .از دو سه تا تصادز جون سالم به در بردم.نگین این بار ته اتاق وایسددتاده بود و داشددت دوباره شددالشددو پرت می کرد .رها
شال نگین و توی هوا دنبال کرد و همون جور گفت:
 وقتی هفت سالم بود داشتم بستنی می خوردم و بازی می کردم خوردم زمینقاشق خورد به دندونم و شمست.
دست گکاشت روی دندون نیشش و گفت:
 این! االن ترمیمش کردم.نگین که داشدت برای بار دهم می رفت شدالشدو برداره از کنارم رد شدد که من
دسددت دراز کردم و گرفتمش و محمم کشددشدیدمش به سددمت خودم .نگین یه
وری شددد و خورد به شددونه من .منم دسددت انداختم دور شددونه اش و سددفت
چ سبیدمش .دیگه دا شت می رفت روی اع صابم! با همون و ضع به به حرفای
رها گوش دادم:
 این دیگه شدداهماره .وقتی سدده سددالم بود نزدیک بود توی حوض خونه امونغرق بشم.
دستاشو برد باال و دوباره ول کرد:
 باورتون میشدده عمقش نیم متره! اصددال فمر نمی کنم توی دنیا حتی یه نوزدامتوی این عمق غرق شده باشه! ولی من تا خود مرگ رفتم و برگشتم.
نگین که بی خ یال زد زیر خنده و منم نتونسددتم جلوی خودم و بگیرم و روی
زمین ولو شدددم .رها بدون هیچ عمس العملی به سددمت چوب لباسدی رفت و
خم شد و مقنعه اشو برداشت:
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 همیشه همین جوره هر چی بال هست سر من می اد و من...آاااخ!موقع بلند شدن سرش خورد به شیر شوفا  .نگین که ر سما کبود شده بود از
خنده .رها دستی به سرش کشید که تازه انگار متوجه موهای به هم ری ته اش
شددد و کمی کج شددد تا خودشددو توی آینه ببینه! با دیدن قیافه اش پوفی کرد و
مقنعه اش رو روی چوب لبا سی پهن کرد .شونه ا شو بردا شت که همون موقع
در باز شد:
 رهایی من اومدم!و قبل از اینمه حرز دی گه ای بزنه پاش به ریشددده های فرش گیر کرد و با یه
سمندری درست جلوی پای رها فرود اومد!
من و نگین که هنوز روی زمین ولو بودیم با دیدن این صحنه تا چند ثانیه شوکه
بودیم .واقعا هیچ وقت نمی تونسددتم عطا رو با این تیپ تصددور کنم .یه آسددتین
کتفی سفید پوشیده بود با یه شلوار چهارخونه قرمز کرم .عطا به همون سرعتی
که روی زمین فرود اومده بود از جا پرید .تازه انگار ما رو دیده بود.
یعنی وضعیتی شده بود دیدنی .رها با اون موهای توی هوا خونسرد زل زده بود
به عطا! عطا با اون شلوار م س ره اش و اون شیرجه ا سا سی و من و نگین که
بدون شال همون وسط نشسته بودیم .عطا یه چرخ دور خودش زد و گفت:
 اهه مهمون داری!و مثل فشنگ از اتاق بیرون زد .و درو با چنان سرعتی بست که یه صدای آخم
اومد.فک کنم دواغش الی در موند! من و نگین رسددما منفجر شدددیم از خنده!
رها ولی بی خیال با یه د ست دکمه ها شو باز می کرد و با اون د ست موها شو
شددونه می زد من که نفسددم باال نمی اومد .بس که خندیده بودم تمام بدنم درد
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می کرد .رها با همون خونسددردی که انگار به دیدن این جور صددحنه ها عادت
داره به سمت ت تش رفت و پوشه ها رو به عقب هول داد و نشست و به ما زل
زد .باالخره خنده ما تموم شد .رها دستی زیر چونه اش زد و گفت:
 عطا هم از اون دسته اس که لباسش روی چوب لباسی نمی مونه!وای دیگه ظرفیت خنده نداشددتم! نگین دسددتی به موهاش که به هم ری ته بود
کشید و با ته خنده روی لبش گفت:
 رها رسما عاشقت شدم!رها یه لب ند یه وری زد و گفت:
 بب شید که عطا یهو اومد تو!نگین دوباره زد زیر خنده و گفت:
 آره ورودش خیلی به یادموندنی بود.و د ست شو مثل فرود هوا پیما حرکت داد و دوباره روی زمین ولو شد .یعنی این
بشدر چقدر می تونه سدو ه باشده! با اون شدلوارش .با این حرز نگین تازه یادم
افتاد که وضددعیت من و نگین هم خیلی نرمال نبوده م صددوصددا که چیزی هم
سرمون نبود .شونه ای باال انداختم و با خودم گفتم:
 بی خیال یه نظر حالله!چند دقیه بعد در اتاق زده شد.
 رها یه دقیقه میای بیرون!صدددای عطا بود .بچه دیگه روش نمی شددد بیاد تو! چقدر دلم می خواسددت یه
خورده حالشددو بگیرم .من و نگین به سددمت چوب لباسدی رفتیم .نیگن باز می
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خوا ست از اون فا صله کم هم فر ضیه رها رو امتحان کنه که یمی زدم پس کله
اشو گفتم:
 بسه دیگه!و نگین باالخره دست برداشت و شالشو انداخت روی سرش .رها به سمت در
رفت .منم پشت سرش تند دو یدم سمت در و گفتم:
 بب شید رها دستشوئی کجاست! بیا بگم!و من قبل از اینمه رها در و باز کنه خودم با سددرعت درو باز کردم .عطا آماده
شده بود که با رها حرز بزنه ولی با دیدن من دهنش سرو یس شد و لباش و به
هم فشرد .نی شم باز شد .عطا با همون لباس پشت در بود .واقعا توی این لباس
هیچ شباهتی به اون سروان لوس و ننر نداشت .نیشم و جمع کردم و در راستای
بی محلی گکشته به رها گفتم:
 گفتی دسئو یی کجاست.رها از اتاق اومد بیرون و راهروی باریمی اشاره کرد و گفت:
 اونجا!عطا کل ورودی رو پوشونده بود و همون جور منگ به من نگاه می کرد .سرم و
گرفتم باال و با یه اخم کم رنگ گفتم:
 میشه رد شم!عطا فوری خودش عقب کشید و دستی به موهاش کشید و نگاهش و چرخوند
و گفت:
 -بله...ب..ب شید!
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یه نگاه به شلوراش کردم و لبم و گز یدم که ن ندم و صاز رفتم سمت راهرو
دستشوئی.وقتی پیچیدم توی راهرو صدای عطا رو شندیم!
 خیلی بد شد!؟رها بی خیال جواب داد:
 نه اتفاقا فرود خوبی داشتی .کلی هم خندیدن!لبم و گز یدم که از خنده نترکم .صدای ناراخت عطا رو شنیدم:
 بد شد پس! اخه این چه شلواریه پوشیدی؟ خوب توش راحتم! خیلی خوب برای چی سرت و می اندازی پائین و می آی تو اتاق من! خوب می خواستم سورپرایزت کنم که برگشتم!صدای پوز رها اومد که گفت:
 سرمه گفته بود اومدی!صدای عطا رو مثل بچه های سرتق و لج باز شندیم:
 خبرچین! اون چه می دونسددت می خوای منو سددورپرایز کنی! گرچه با اون ورودت بهاندازه کافی سورپرایز شدم!
 خیلی خوب تو دیگه غر نزن .خودم به اندازه کافی ضایع شدم! آبروی منو بردی آخه ندیدی چیزی سرشون نبود!لحن عطا حرصی شد:
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 نه اینمه خیلی تحفه بودن .صد تا خوشمل ترش دورم ری ته!اخمم توی هم ر فت .چه پرو .خیلی هم دلش ب واد .دی گه نمو ندم بق یه
حرفا شونو گوش بدم .رفتم د ستامو خیس کردم و تند برگ شتم .عطا با دیدن من
زود زد به چاک .مینو خانم با یه سددینی رسددید و با تعجب به عطا که داشددت
تقریبا به سمت اتاقش می دو ید نگاه کرد و رو به رها گفت:
 چش بود؟ هیچی!مینو خانم سددینی رو برد توی اتاق .من جلوی در بودم که صددددای طاها رو
شنیدم!
 اهه سرمه تو یی!نیشم باز شد.
 چطوری قهرمان!طاها از روی مبل پرید و اومد سمتم و گفت:
 اومدی بازی؟ نه اومدم به رها کمک کنم!توی اتاق رها سرک کشید و گفت:
 باز چه گندی زده!زدم به شونه اش:
 ساکت باش!با دیدن نیگن بلند گفت:
 -نگین بیا با سرمه بریم بسمت .رها رو ول کن!
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نگین اومد سمت در اتاق و گفت:
 به آقا طاها چطوری!و صدای شلپ برخورد دستاشون! طاها در حد ذوق مرگ شدن نیشش باز شده
بود که صدای عطا از اتاق اومد:
 طاها!طاها نگاهی به در اتاق عطا کرد و گفت:
 چیه! بیا اینجا! باشه!دوباره صدای داد عطا اومد:
 االن بیا!طاها سری تمون داد و گفت:
 باز این اومد و گیر دادنش شرو شد .سرمه ه ستی دیگه جون طاها بمونبازی کنیم دیگه! این دو سددده روز که این مامور قانون اینجاسدددت نمی ذاره تو
پوستم تمون ب ورم!
صدای عطا این بار بلند تر بود:
 طاااها!نگاهی به در اتاق عطا انداختم یه خورده بلند تر گفتم:
 آره که هستم! گل کوچیک هستی؟! -ای ول آره.
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و صدای شلپ برخورد دستای ما! طاها کله شو کرد توی اتاق رها و گفت:
 رها دروازه وایمیستی!رها که چایی که مبنو خانم آورده بود به لب برده بود با سددر گفت آره! طاها هم
خوشحال و خندون رفت سمت اتاق عطا .که فمر کنم گلوش بس که طاها رو
صددددا زده بود پاره شدددده بود .نگین تم یه داده بود و به چهارچوب اونم با یه
پوزخند به در اتاق عطا نگاه می کرد.
 با یه شلوغ کاری چطوری؟نیشم باز شد!
 هستم خراب! یچه ها بیان چایی تون یخ کرد.صدای مینو خانم بود .من و نگین هم رفتیم توی اتاق و بعد از خوردن چایی به
رها کمک کردیم پرونده اشو مرتب کنه! طاها ده بار اومد و پرسید تمام نشد؟!
و آخرش خودشم اومد توی اتاق و گفت:
 به شما باشه اینا صد سال طول می کشه مرتب کردنشون!و تند تند مشغول شد .هنوز دو دقیقه نشده بود که عطا با ظرز میوه رسید .در
زد و بدون نگاه کردن به ما ظرز میوه رو گکا شت و سط اتاق .شلوار شو با یه
گرممن م شمی عوض کرده بود و به جای اون آ ستین کتفی هم یه تی شرت یه
دست سفید پوشیده بود .همون جور که مشغول بودم گفتم:
 دستتون درد نمنه!یه خواهش می کنم یواش زیر لب گفت و موقع بیرون رفتن .یه لگد به طاها زد
و گفت:
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 تو اینجا چی می خوای؟ خوب دارم به رها کمک می کنم! از کی تا حاال این همه زرنگ شدی!و بهش چشم غره رفت .طاها بی خیال به کارش ادامه داد:
 چند روزی میشه! چطو؟معلوم بود عطا می خواد پوسددت از کله طاها بمنه! ولی جلو ما آبرو داری می
کنه! با همون چشم غره از اتاق بیرون رفت که رها ابرو یی باال انداخت و گفت:
 واقعا حضددور شددما دوتا معجزه کرده! داداشددای من به طرز معجزه آسدداییزرنگ شدن.
و به ظرز میوه اشاره کرد.
کار که تمام شد .طاها رفت و از توی زیر زمین یه دونه دروازه کوچیک و کشید
و آورد بیرون .من و نگین داشددتیم کفشددامون و می پوش دیدیم .که از اون طرز
حیاط داد زد:
 یه دروازه بیشتر نداریم!نگین که بند کفشش و بسته بود رفت طرفش و گفت:
 از یه دونه سبد بسمت معلوم بود!طاها کشون کشون دروازه رو کنار دیوار گکاشت .توپ و از کنار حیاط برداشت
و شرو کرد رو پایی زدن .نگین رفت سمتش و خواست توپ و بگیره که طاها
به یه حرکت حرفه ای نکاشددت .خوب بدون شددک طاها فوتبالش از ما که فقط
دو وا حد اخت یاری فوتسدددال پاس کرده بودیم بهتر بود .گرچه ما توی ح یاط
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خوابگاه همش با بچه ها گل کوچیک می زدیم ولی بازم طاها به واسددطه پسددر
بودنش از ما جلوتر بود .معلوم بود که حسدددابی می خواد انت قام با خت
بسمتبالشو از ما بگیره .نگین با یه لب ند یه وری به حرکات نمای شی طاها نگاه
می کرد.
 خوب کی با کی؟طاها با یه شوت توپ و تو دروازه کوبید و گفت:
 رها وامیسته تو دروازه من! شما دوتا هم با هم!ابروی نگین باال پرید:
 مثل اینمه خیلی به خودت مطمئنی؟طاها سری تمون داد و با تمس ر گفت:
 فوتبال تو خون پسراس .پس شک نمن که من از شما دوتا قوی ترم.دست به سینه کنار نگین وایستادم و گفتم:
 جوجه رو آخر پاییز می شمارن آقا طاها!طاها سری تمون داد و با اعتماد به نفس گفت:
 می بینیم!بعدم صداشو انداخت به سرش و گفت:
 رها بیا دیگه شب شد!بعد از چند دقیقه رها با یه د ست لباس ا سپرت صورتی از سالن خارج شد.
کتونی هاشو پوشید و اومد سمت ما! طاها نگاهی به رها کرد و گفت:
 این و نگاه .رها این چه رنگاییه که می پوشددی؟ اخه صددورتی؟ مگه چهارسالته؟
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رها نگاه بی تفاوتی به طاها کرد و گفت:
 می خوای تو دروازه وایسم یا نه؟طاها پوفی کرد و گفت:
 آره!رها رفت سمت دروازه و گفت:
 پس دهنت و ببند!منم واقعا با طاها موافق بودم .با اون جثه ریزی که رها دا شت توی این لبا سای
صددورتی م صددوصددا با اون موهایی که توی آفتاب برق طالیی داشددت با اون
چ شمای رنگی عرو سمی حسابی مثل دختر کوچولو ها شده بود .ا صال انگار
نه انگار که رها دو سه سالی از من و نگین بزرگتره!
طاها روی دیوار مقابل با گچ یه م*س*تطیل کشید و گفت:
 اینم دروازه شما!نگین سری تمون داد و دنباله های شال شو کرد توی مانتوش .منم د سته های
شالمو عین رو سری پ شت سرم گره زدم .قیافه خزی شده بودم ولی بی خیال
فوتبال و عشق است.
همون موقع مینو خانم با بسددداط چایی پ یداش شدددد .روی ت ت کنار ح یاط
نشست و گفت:
 تماشاچی نمی خواین؟ اگه شما باشین چرا که نه!طاها هم با خنده گفت:
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 مامان تازگی ها به ورزش عالقه مند شدی؟ جریان چیه؟مینو خانم پاهاشو دراز کرد و با چشم منو و نگین و نشون داد و گفت:
 دیدن تو و اون دو ستای قنا ست لطفی ندا شت .ولی بازی این دوتا خو شملخانم دیدن داره!
نیش من و نیگن باز شد .و کف دستم و سمت نگین گرفتم و بعد از اینمه نگین
کوبید کف دستم .رو به مینو خانم داد زدم:
 عاشقتم مینو جون!رو و که برگردوندم .عطا رو دیدم که پوزخند به لب به چهارچوب تمیه داده بود
و به ما زل زده بود .یعنی دلم می خواسددت توی اون موقعیت براش یه شددملک
اساسی در بیارم .ولی بی الش شدم و رو به طاها گفتم:
 طاها زود باش دیگه!از گوشدده چشددم عطا رو دیدم که کفشدداشددو و پوشدید و اومد و کنار مینو خانم
نشددسددت .نگین چشددممی برام زد و منم با نیش باز نگاش کردم .وقت شددلوغ
کاری بود .باالخره بازی رو شددرو کردیم .خدایی طاها خیلی بازیش خوب
بود .اگه یه یار دیگه داشت ما رسما سوسک بودیم .وقتی بازی شرو شد دیگه
یادمون رفت که عطا هم اونجاست .هر بار که گل می زدیم با نگین کلی ادا در
می آوریدم .ادهایی که تو تلو یز یون از فوتبالیسددت های خارجی و ایرانی دیده
بودیم .اینقدر ادا در آوردیم که طاها هم باالخره شددرو کرد .اونم هر بار گل
می زد یه مس ره بازی در می آورد و نصف بازی رو داشتیم می خندیدم .نگین
راحت تر بود .وقتی می رفت تو پای طاها بهش تنه می زد و هولش می داد ولی
من تا اونجایی که می شد سعی می کردم با طاها تماس بدنی ندا شته با شم.
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طاها هم که فهمیده بود مدام می خواست از طرز من بره سمت دروازه .نگین
که عین خیالش نبود .دو سدده باری هم شددالش از سددرش افتاده بود و اونم بی
خیال دوباره انداخته بودش روی سرش .مدلش اینجوری بود .بازی گرم شده
بود و ما سده تا عین چی عرق می ری تیم .ولی قربونش برم رها که اصدال هیچ
نقشی تو بازی نداشت .اگه یه شلغم جای رها گکاشته بودیم توی دروازه بی شتر
توپ می گرفت تا اون .پنج -چهار به نفع طاها بود که ما گل مسددداوی و هم
زدیم .دو تایی با نگین چ نان جیغی زدیم که چایی پر ید توی گلوی ع طای
بیچاره .رها روی میله دروازه نشددسددته بود و داشدت ناخن هاشددو نگاه می کرد.
طاها نفس زنون و عصبی بهش زل زد و گفت:
 رها حواست کجاست؟رها نگاهشو از ناخن هاش گرفت و گفت:
 تو فقط به من گفتی بیا وایس تو دراوزه .منم دقیقا همین کار و کردم!طاها یمی زد توی پیشونیش و گفت:
 رها نگفتیم ب یا نقش مانمن لباس ورزشددی رو بازی کن .توی دروازه وایسیعنی اجازه نده توپ گل بشه!
رها براش دهن کجی کرد و گفت:
 من در همین حد بلدم!طاها پوفی کرد و گفت:
 -الاقل در برابر توپ یه عمس العملی نشون بده بفهمم اونجا خشمت نزده!
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صدددای خنده نگین و مینو خانم هم زمان بلند شددد .من دسددت به کمر و نفس
زنون داشتم مینو خانم نگاه می کردم که عطا هم بلند شد و هم زمان که آستین
های گرم کن شو باال می کشید اومد سمت ما و گفت:
 من می تونم جای رها بازی کنم!اوپس! آقای مامور قانونم مگه فوتبال بلده! چقدرم از خود متشددمر .جمله اش
کامال دسددتوری بود .نه سددوالی! قبل از اینمه طاها حرفی بزنه .رها ذوق زده
گفت:
 وای چقدر دلم چایی می خواست.و دروازه رو ول کرد و رفت سمت مینو خانم! طاها غر زد.
 کجا می ری رها!؟ بازی که هنوز تمام نشده!رها روی ت ت ولو شد و گفت:
 من تعو یض شدم .جام و می دم به جوون ترها که اونام یه خودی نشون بدن.بازی یه طرفه است برد صد در صد با ماست!
از لحن جدی رها همه مون خندیدم .ولی جالب بود که هر چرتی که می گفت
خودش عمرا نمی خندید شاید واسه همین بود که رفتارش بی شتر خنده دار می
شد .عطا با موذی گری نگاهی به ما کرد و گفت:
 خوب چمار کنم؟ بیام جای رها؟روش به من بود .منم شونه ای باال انداختم و گفتم:
 -شما یا رها چه فرقی می کنه؟
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و با ابروهایی باال رفته نگاش کردم .خوب معلوم بود از اینمه فوتبالشددو در حد
رها که اندازه چقندرم از فوتبال چیزی سرش نمی شد پائین آورده بودم ،راضی
به نظر نمی رسید .سری تمون داد و گفت:
 باشه! نظرتون چیه که هر کی باخت شام بده؟نه مثل اینمه آقا پلیسدده دلش کل کل می خواد .با همون حالت حق به جانب
نگاهش کردم .اصال قرار نبود از موضع قبلی کوتاه بیام .اصال خیلی رو داشت
که با اون حرفایی که به ما زده بود هنوزم روش می شدددد ب یاد و خیلی عادی
ب واد با ما بازی کنه! حاال د ستا شو زده بود و به کمرش و با همون موذی گری
نگاهم می کرد .نه مثل اینمه قرار نبود از رو بره .می خواسدددت منو از شدددام
بترسونه! طاها عین قاشق نشسته پرید وسط کل کل نگاهمون:
 ای ول من هستم...من هستم!واقعا با این حرکتش بی درنگ یاد االغه تو شددرک افتادم .نگاهم و از ع طا که
خیلی به خودش مطمئن بود گرفتم و به نگین دوختم .نگین یه خنده وری زد و
رو به عطا گفت:
 میشه یه لحظه وقت بدین جناب؟با چشددمای ریز شددده به نگین نگاه کردم .می دونسددتم یه چیزی توی اون کله
پوکش هست! عطا به من نگاه کرد و با دست به نگین اشاره کرد و گفت:
 خواهش می کنم!نگین ا شاره زد که برم سمتش .منم با چند قدم خودم و ر سوندم بهش .اونم یه
لب ند مس ره برای عطا پرت کرد و من و کشید اون ور تر:
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 چته تو؟ خفه بابا! با این غول تشن ما صد صد شام و باختیم!بهم برخورد:
 از کجا معلوم ما که مساوی هستیم!نگین صورتشو کشید توی هم و گفت:
 تو اون رهای مترسک و با این خوشمله مقایسه می کنی؟چشمام و ریز کردم و زیر چشمی به عطا نگاه کردم و گفتم:
 کجاش خوشمله؟ خیلی هم بی ری ته!نگین با چشمای گرد شده گفت:
 سددرمه! تو که این همه بد سددلیقه نبودی! درسددته مثل اون رفیقش گند اخالقهولی خدایی بد تیمه ای نیست!
چونه ام خاروندم و دوباره یه نگاه بهش انداختم و گفتم:
 ولی خنگ می زنه!نگین پوفی کرد و گفت:
 ما اصال اومدیم اینجا درباره چی صحبت کنیم!با بی خیالی گفتم:
 به من چه تو خودت حرز قیافه عطا رو پیش کشیدی .با اینمه من هنوزم میگم خیلی مالی نیست!
نگین زد تو پیشونیشو و گفت:
 اونوقت کی به کی می گه خنگ! -نگین!
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 مرگ!لبامو به هم فشردم و گفتم:
 حاال حرز اصلیت و بزن بدنمون یخ کرد! آها .ببین من می گم ما با این اوضددا باشدده باختیم .تو هم زیادی تیتیشدی ومی ترسی یه تنه به این دیالق بزنی!
 همه مثل شما راحت نمی رن تو ب*غ*ل پسرا!نگین یمی خوابود پس کله ام که توجه عطا و طاها بهون جلب شدددد .عطا
صداشو بلند کرد و گفت:
 چی شد نتیجه مکاکرات یک به عالوه یک!طاها پ ی زیر خنده زد و عطا هم با سددرخوش دی نگاهش کرد .به نگین چشددم
غره رفتم و گفتم:
 همین و می خواستی؟ می خواسی زر زیادی نزنی! آخرشم نگفتی چه غلطی می خوای بمنی!نگین یه نگاه به عطا و یه نگاه به من کرد و سرش و آورد جلو و گفت:
 بابا خره اینم باالخره مرده...وقتی اومد سمتش یه خورده عشوه واسش بیا....وقتی چشمای گرد شده من و دید راه افتاد سمت عطا و آروم ادامه داد:
 دست و پاش شل میشه و همه چی حله! خاک تو سر بی شعورت!نگین دو ید طرز طاها و گفت:

سه سوت

229

 آقا شام قبوله!عطا ابرو یی باال انداخت و گفت:
 پس صفر صفر از نو شرو می کنیم! باشه...ولی تایمی نمیشه بازی کرد .دیره .پنج تا گل برنده است!عطا سری تمون داد و گفت:
 قبول!طاها عین قورباغه باال پائین می پرید .چقدر انر ی داشددت این بچه! این ش دام
نمی خوره تو خونه اشون که با قول یه شام نسیه اینقدر ذوق زده شده!
عطا توپ و گرفت و رو به طاها گفت:
 وایس دروازه!به آنی باد طاها خالی شد! و رو به رها صدا زد:
 بفرما همین و می خوا ستی! تا می آد منو شوت می کنه تو دروازه .خوب منممی خوام جلو بازی کنم!
 طاها غر نزن! وقتی می رم جلو بیا وقتی کشیدم عقب وایس دروازه!خوب این دقی قا کاری بود که من و نگین می کردیم! دو باره بازی رو شددرو
کردیم .پوز این بشر دیگه کی بود .بازیش حرز نداشت .اولین باری که اومد
سددمتم رفتم تو پاش که انگار خودش و توپ با هم غ یب شددددن .با دهن باز
نگاهش کردم و سر نگین داد زدم:
 دروازه رو بگیر!تا نگین برسه توپ رفته بود توی دروازه! طاها باال پرید و با عطا دستشون و زدن
به هم .نه اینجوری نمی شددد .این جونور خیلی بلد بود .یاد حرز طاها افتادم

wWw.Roman4u.iR

230

که گفته بود فوتبال تو خون پسددراسدددت .واقعا همین طور بود .نگین توپ و
برداشت وقتی داشت از کنارم رد می شد گفت:
 چیه فمر کردی طرز عین رهاست .گفتم که..فقط یه راه داریم... خفه شو نگین!و توپ و ازش گرفتم و رفتم جلو .یا خدا چطوری از این دیوونه رد شدددم .حد
اقل ده پونزده سدددانتی از من بلندتر بود .نگین طاها رو گرفته بود که عطا نتونه
بهش پاس بده .یه خورده دری بل کردم و حیرون موندم چمار کنم .عطا با اون
قیافه بدجنسش زل زده بود به من .یه دو قدم عقب رفت و به طاها گفت:
 برو تو دروازه!طاها از پشددت نگین درو اومد دو ید سددمت دروازه و نگین اومد کممم .دیگه
چاره نبود .یه پاس دادم به نگین و خودم رفتم جلو .عطا رفت توی پای نگین
که اونم به من پاس داد .آخ جون جلوی دروازه بودم .عطا دو ید سمتم ولی قبل
از اینمه بهم برسه شوت زده بودم و گل!
با نیش باز دو یدم سددمت نگین و دوتایی با یه پرش شددونه هامون و زدیم به هم!
رو به طاها عدد یک و نشون دادم و گفتم:
 یک-یک!عطا جدی شده بود .مثل اینمه فهمیده بود ما زیادی هم بی دست و پا نی ستیم!
طاها غر زد:
 -بفرما! من تو دروازه نباشم بهتره! منم میام جلو.
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عطا هیچی نگفت و توپ و گرفت و اومد جلو! نگین دوباره طاها رو گرفته بود.
حاال انگار تک به تک بودیم من بودم و عطا! یه لحظه حرفای نگین اومدم تو
ذهنم .ولی زدم تو سری که و سو سه ن شم همچین غلطی بمنم .یه شام ارزش
این چیزا رو نداشددت .جالب اینجا بود که عطا هم از یه فاصددله بیشددتر به من
نزد یک نمی شدددد .یا اونم دسدددت ما رو خونده بود یا خودش با این نزدیمی
م شمل دا شت .البته می شد به عنوان یه نقطه ضعف ازش ا ستفاده کنیم .یه
لب ند یه وری زدم و دو یدم سمت عطا .اونم با یه پوزخند توپ و به بازی گرفته
بود و نمی ذاشددت ازش بگیرمش تو یه حرکت طاها از دسددت نگین در رفت و
گفت:
 داداش پاس!و همین کافی بود تا اونا گل دووم و بزن! صدای اعتراض مینو خانم بلند شد:
 بجنبین دخترا! دارین شدددل می زنن اینقدارم که این دوتا نشددون می دن بلدنیستن!
طاها با اعتراض گفت:
 مامان مارو باش!ولی عطا فقط با خنده سددر تمون داد .یه نگاه به نگین کردم که شددونه ای باال
انداخت و دوباره با چشم به عطا اشاره کرد دلم می خواست برم خفه اش کنم.
خالصه تا به خودمون بیایم .چهار -دو عقب بودیم و هیچ غلطی نمی تونستیم
بمنم .یه گل دیگه که می زدن همه چی تمام بود و شددام و باخته بودیم .عطا به
شدت از تماس با ما دوری می کرد .حتی یمی دوبار خود نگین خواست بهش
نزدیک شه ولی اون جا خالی داد .یه بار که از کنار نگین رد شدم گفتم:
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 دیدی طرز حواسش جمعه!نگین برام دهن کجی کرد و با حالت لج درآری گفت:
 خوب معلومه از من خوشش نیومده! یمی دیگه رو می خواد!تا این حرز و زد با مشددت زدم تو شددممش! نگین خم شددد و دلش و گرفت و
بلند خندید! طاها که رفته بود توپ و از توی باغچه بیاره با خنده گفت:
 با یار خودی درگیر شدی؟ کارت نداره این کار!نگین لگدی برام پروند که جاخالی دادم و رو به طاها گفتم:
 اینا ابراز محبت دوستانه است!عطا دست به سینه و با تمس ر گفت:
 پس خدا رحم کنه به دشمنتون!خیره نگاهش کردم که نگاهش و دزید .یه چیزی داشددت ته دلم و غلغلک می
داد که حال این ب شر و بگیرم .طاها اوت و انداخت و دوباره بازی شرو شد.
به نگین یه چشمک زدم و گفتم:
 داشته باش!رفتم تو پای عطا و تا یه چرخ زد نشستم و صورتم و گرفتم و بلند گفتم:
 اخ!اینقدر جدی گفتم که واقعا جا خورد و ایسددتاد .تا به خودش بیاد همون جور
ن ش سته زدم زیر توپ .نگین توپ و گرفت و یه را ست شوت کرد تو دروازه! از
جا بلند شدم و با خنده گفتم:
 -چهار -سه!
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عطا اخم کرد:
 این گل قبول نیست!نگین دست به کمر گفت:
 اونوقت چرا؟!عطا به من اشاره کرد و گفت:
 حواس منو م صوصا پرت کرد!نگین شونه ای باال انداخت و با بدجنسی گفت:
 هر کی بگه آخ شما حواستون پرت می شه؟و با سرخو شی و بدجن سی نگاهش کرد .با اینمه دلم می خوا ست ب ندم ولی
خیلی جدی بهش زل زدم .عطا دهنش و باز کرد و به من اشدداره کرد ولی انگار
هیچی به ذهنش نرسید که بگه .خوب ح سابی رو د ست خورده بود .طاها هم
با اخم اومد نزدیک تر و گفت:
 آره قبول نیست! تو اصال واسه چی گفتی آخ!دستی به چشمم کشیدم و گفتم:
 یه چیزی رفت تو چشمم!و خنده ام و جمع کردم و گفتم:
 نمنه می خواین بازی رو به هم بزنین؟ یعنی یه گل ارزشددشددو داره؟ نمنهترسیدین که ببازین؟
صدای خنده مینو خانم هم بلند شد .برگشتیم سمت ت ت .رها که روی ت ت
ولو شده بود و د ستا شو گکا شته بود روی شممش .به آ سمون خیره شده بود و
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اصال توی این فضا نبود .ولی مینو خانم درحالی که تند تند ت مه می شمست
گفت:
 پسرا دارین جر می زنین! گل قبوله!عطا هنوز انگار نمی تونسدددت حرز بزنه .اخم کرده بود .گردنم و کج کردم و
گفتم:
 ادامه می دیدن؟ یا باخت و قبول می کنین؟طاها اعتراض کرد:
 چی چی و باخت و قبول می کنین؟ مثل اینمه ما جلو یم؟نگین یه دستشو زد به کمرش و گفت:
 آقای نتیمی فوتبالی ست اگه تیمی زمین بازی رو ترک کنه تیم مقابل سه هیچبرنده است؟ نگو که این قانون و نمی دونی؟
من با سددر تائ ید کردم .باالخره عطا از اون حالت مجسددمه وارش در اومد و
گفت:
 ادامه می دیم!طاها ای ولی زیر لب گفت و دو ید تا توپ و بیاره .از کنار عطا که رد می شدددم
با یه لحن خاص گفت:
 بازی ناجوانمردانه نداریم ها؟سری تمون دادم و گفتم:
 -موافقم!
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معلوم بود از این بی خیالی من لجش گرفته! نگین با سر کارم و تائید کرد و من
باز بهش چشمک زدم .کنارم ایستاد و گفت:
 دو تا چشددمه دیگه بیای .شددام و بردیم! وای فک کن شددام مهمون آقا پلیسدده!کاش شرط گکاشته بودیم باید با لباس بیاد رستوران .اون وقت دو تا تیپ خفن
می زدیم تا جلوی ملت ضایع شه!
دوتایی از این نقشه نگین زدیم زیر خنده .عطا دست به کمر گفت:
 اگه خنده تون تمام شد شرو کنیم!نگین خم شد سمتم و گفت:
 برو ببینم چه می کنی!عطا این بار خیلی جدی پا به توپ جلو اومد .این بار انگار نمی شددد باهاش
شددوخی کرد باید یه فمر دیگه می کردیم .از یه کلک دوباره نمی شددد اسددتفاده
کرد .عطا داشددت آروم و پا به توپ می اومد طرز مون .نگین دوباره چسددبیده
بود به طاها .به جای اینمه حواسم به عطا و توپ باشه داشتم واسه کلک بعدی
نق شه می ک شیدم که نگاهم افتاد به یه ق سمت از حیاط که یه تیمه از موزائیک
شمسته بود و یه خورده گود شده بود .یه لب ند خبیث اومد رو لبم که جمعش
کردم .عطا خیز بردا شت که بدوه و از من رد شه که منم دو یدم سمتش .به اون
قسمت شمسته که رسیدم خودم و به سمت جلو پرت کردم .فقط توی آخرین
لحظه خدا خدا کردم عطا بم شه کنار و پرت ن شم تو ب*غ*لش که آبروم رفته!
که ای ول دقیقا همین کار و کرد .ر سما دا شتم می افتادم تو ب*غ*لش! عطا با
چ شمای گرد شده عقب ک شید و خوب منم همین و می خوا ستم .با یه پاس
کوچ یک توپ و ا نداختم جلو و خودمو آروم روی زمین ول کردم .نگین که
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همون اول تا ته ماجرا رو خونده بود طاها رو ول کرده بود و دو یده بود سددمت
دروازه که گل بعدی هم رفت توی دروازه .نگین جیغ کشید و دو ید سمتم.طاها
با حرص داد زد:
 عطا!مینو خانم برامون دسددت زد .چقدر این زن باحال بود به خدا! منم بلند شدددم و
مانتوم و تموندم.
 چهار -چهارنگین پرید تو ب*غ*لم.
 مساوی شدیم .ای ول!طاها غر زد:
 انگار فینال جام جهانیه!بدون نگاه کردن به عطا که می دونستم در حال انفجاره به نگین گفتم:
 پام گیر کرد به اون تیمه شمسته!عطا با حرص گفت:
 چقدر ناگهانی هر چی اتفاق هست براتون می افته!شونه ای باال انداختم که صدای رها این بار بلند شد:
 عطا تو دی گه چرا؟! خوت که روزی ده تا از این اتفاقا برات می افته .منم کهنمونه بارزش!
و به خودش اشاره کرد.
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از خنده در حال ترکیدن بودم .ولی با جدیت و حرکت سددر حرز رها رو تائید
کردم .عطا نگاه پر حرصی به من انداخت و دو ید و توپ و گرفت .نگین گفت:
 ای ول دختر برو هوات و دارم!با خنده رو به عطا شدم .وای خدا این چرا رنگش ارغوانی شده بود .به من چه
بچه جنبه نداره .فمر کرده من م صددوصددا خودم و پرت کردم تو ب*غ*لش!
واال؟! فقط یه گل دیگه زده بودیم همه چی حل بود.
عطا دیگه حواسددش جمع شددده بود .انگار فهمیده بود بازی جوانمردانه خبری
نیست .این بار با تردید و خیلی سنگین جلو می اومد .شاید داشت بررسی می
کرد که این بار چه نقشدده ای دارم .واقعا دیگه هیچی به ذهنم نمی رس دید .ولی
می مردم هم نمی ذاشددتم گل ب وریم .عطا آروم می اومد طرفم انگار نمی
خواست ری سک کنه .این به من فرصت می داد که وقت داشته باشم فمر کنم.
آروم جلو اومد .اخم کرده بودم و حواسددم بهش بود که دو باره از جلوم غ یب
ن شه .اگه یه کلمی نمی زدم بی شک ازم رد می شد .اون دوتا گلم با تقلب زده
بودیم.واال کجا زورمون به این دوتا می رسید .عطا بهم نزدیک شد .درمونده به
توپ نگاه کردم .واقعا نمی دونستم چمار کنم .خدایا می دونم یه شام ارزششو
نداره ولی یه لحظه روتو اون ور کن!
عطا که اومد سمتم .د ستمام و باز کردم که اجازه ندادم ازم رد شه .اخمام رفته
بود تو هم .ولی اون خنده اش گرفته بود .یه نگاه به توپ کرد و یه نگاه به من و
گفت:
 -مگه داریم زو بازی می کنیم که می خوای منو بگیری؟
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خنده ام گرفته بود .ولی اخم کردم .عطا انگار هنوز شک داشت که نقشه دیگه
ندارم .توپ و زیر پاش نگه داشت که طاها داد زد:
 بزن دیگه!عطا بهش توجه نمرد و گفت:
 این بار می خوای چمار کنی؟و با پرو یی تمام گفت:
 این بار من جاخالی نمی دم ها!یه لجظه واقعا جا خوردم .چه پرو بود این.ولی االن نمی شد از روش عصابنیت
اسددتفاده کنم! اخمام باز شددد .داشددت مسدد ره ام می کرد لعنتی! خدایا بازم
بب شددید .دسددتام و آروم انداختم .لبام کم کم آو یزون شددد .و خیره شدددم تو
چشماش! نگاهش به من بود .خدایا چشات و بستی دیگه! خنده عطا رفت .یه
کم چونه ام و لرزوندم و یه اشاره نا محسوس به دروازه کردم و گفتم:
 بفرما...بزن...من خودم شام می دم! عمدی که نبود! دیگه این حرفا چیه؟!بیچاره گیج شده بود .خدایی حقش بود .زیادی پرو شده بود .با همون حالت
نگاهش کردم .چشددمام از زوری که می زدم که خنده ام نگیره اشددک زده بود.
نگاه عطا لحظه به لحظه گیج تر می شددد .یه لحظه دلم خواسددت ماچش کنم
بس که قیافه اش یه عین بچه ها مظلوم شددده بود.گفتم االنه که بپره و ب*غ*لم
کنه دلداریم بده! وای خدا دیگه نمی تون ستم ن ندم .پا شو از رو توپ بردا شت
و با بهت گفت:
 -چی شد؟! من که حر....
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و همین برای من کافی بود تا توپو از زیر پاش بزنم .طاها نگین و با شدت هول
داد که نزدیک بود با مغز ب وره زمین و با حرص داد زد:
 اهه گند زدی عطا معلوم هست حواست کجاست؟!و دو ید سمت من .نگین پشت سرش بود .دیگه برنگشتم سمت اون دوتا .دلم
می خواسددت از ته دلم ب ندم .طاها به من رسددیده بود ولی قبل از اینمه بتونه
کاری بمنه توپ و زده بودم تو دروازه! نگین جیغ کشددید و از پشددت پرید روی
شونه ام! دیگه راحت زدم زیر خنده! عطا هنوز همون و سط خ شمش زده بود.
برگ شتم و نگاهش کردم .هنوز باورش نمی شد دورش زده با شم .مینو خانم با
خنده از جا بلند شددد .رها هم یه دسددتش و زده بود زیر سددرش و با یه حالت
خاصی به عطا نگاه می کرد .نگین باالخره دست از جیغ جیغ کردن برداشت و
دوتایی رفتیم سمت مینو خانم .در همون حال برگشتم و به عطا نگاه کردم .یک
لحظه برگشت و نگاهم کردم حسابی پمر بود .معلوم بود اصال توقع رو دست
خوردن نداشته! من موندم این چه جور پلیسیه؟ یعنی یه دختر دیگه هم جلوش
اینجوری فیلم بیاد همین قدر زود وا می ده؟ ا صال چطوری تو این شغل دووم
آورده؟
رها بلند شد و جا رو برای ما باز کرد .طاها آو یزون و دل ور اومد و اون سمت
مادرش نشست.
 همش تقصیر این عطاست معلوم نی ست چرا گیج می زه! بازی رو برده بودیمها!
عطا بدون نگاه کردن به ما رفت سمت سالن که من از همون جا صداش زدم:
 -شام کی شد؟
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عطا برگ شت و با یه پوزخند نگاهم کرد .نمی دونم چرا از این پوزخندش حالم
گرف ته شدددد .چه بی ج نه بود .یه چیزی گف ته بود و منم جواب داده بودم این
مس ره بازی ها چیه دیگه؟ عطا بدون حرز رفت تو! رها هنوز نگاهش به دری
بود که دیگه عطا ازش رد شده بود .برگشت سمت منو و گفت:
 عطا خیلی ساده تر از چیز یه که نشون می ده! واسه همینه که تو شغلشم زیادموفق نیست!
و یه لب ند کم رنگ زد و پا شد رفت .یعنی فی الواقع حالم گرفته شد .پس رها
هم فهمیده بود چمار کردم .نگین و طاها هنوز داشددتن سددر شددام کل کل می
کردن .دست مینو خانم با یه استمان چایی جلوم دراز شد.
 ب ور بعد از برد می چسبه؟!لب ندی زدم و چایی رو گرفتم .مینو خانم با خوشی رو به نگین گفت:
 منم تو شامتون هستم؟نگین چایشو هورت کشید و گفت:
 واال باید از اونی که باید شام بده بپرسین!و با چشددم به طاها اشدداره کرد .طاها براش دهن کجی کرد و نگین با خوشددی
خندید .برگ شتم و به سمت در نگاه کردم .م س ره به درک که پوزخند می زنه!
باخته لجش گرفته می خواد خودشددو خالی کنه! پوفی کردم و خودم و قاطی
مسدد ره بازی های نگین و طاها کردم .ده دقی قه بعد بی خ یال اون ب چه بازی
عطا از جا بلند شدددیم .صدددای اذان می اومد و تقریبا تاریک شددده بود .زدم به
شونه نگین و گفتم:

سه سوت

241

 بریم که دیگه خیلی مزاحم مینو جون بودیم!مینو خانم بلند شد و گفت:
 این چه حرفیه! خو شحال می شم بازم بیاین .رها که همش سرکاره وقتی همکه خونه است خسته است .این دوتام که پسرن به درد من نمی خورن.
طاها اعتراض کرد:
 ای بابا! دمت گرم مامان جون!مینو خانم بهش خندید و ما هم خنده کنون بلند شدددیم .رفتم سددمت در و از
همون جا رها رو صدا زدم:
 رها جون ما رفتیم!رها از اتاقش بیرون اومد و سرک کشید:
 مگه شام و نبردین بمونین؟!ممثی کردم و به در اتاق عطا و طاها نگاه کردم.
 دستت درد نمنه جدی نبود که! گفتیم که بازی جکاب بشه!رها هم نیم نگاهی به در اتاق عطا انداخت و گفت:
 باشه! هر جور راحتین!یه کم پا به پا شدم شاید عطا بیاید بیرون که نیامد .برای همین رو به رها گفتم:
 از جناب سروانم از طرز ما خداحافظی کن!نگینم از پشت سر من برای رها دست تمون داد .رها هم نگاهی به در اتاق عطا
کرد و گفت:
 باشه! بازم بیاین این طرز! -ممنون .مزاحم می شیم!
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نگین دستم و کشید و دوتایی از در فاصله گرفتیم .مینو خانم می خواست تا دم
در همراهمون بیاد که نگین نکاشت و بعد از خداحافظی با طاها از خونه شون
بیرون زدیم .نگین زد به شونه ام و گفت:
 بد حالش گرفته شد!شونه ای باال انداختم و گفتم:
 خیلی سوسوله زود بهش بر می خوره قهر می کنه!دست کردم تو کیفم و دنبال کلیدم گشتم.
 آره بابا اینقدر بدم میاد از این پسرای بی جنبه .خوب شوخی بود دیگه!باالخره کلید و پیدا کردم که دیدم نگین داره می خنده:
 سرمه اونجا رو!من که هنوز می خواسددتم غیبت عطا رو بمنم به سددمتی که نگین گفته بود نگاه
کردم .یه پسددره هم سددن و سددال خودمون از این بچه مثبتای گوکولی بود .سددر
پائین تسبیح به دست داشت می رفت شاید بره مسجد .چون هنوز صدای اذان
می اومد .اصال انگار حواسش به ما نبود .نگین با نیش باز زل زده بود به پ سره.
خنده ام گرفته بود .می دونسددتم االن نگین یه کرمی می ریزه .بی چاره تو حال
خودش بود و اصال حواسش به ما نبود .نگین یه خورده رفت جلوتر که تو مسیر
پسره باشه .وقتی بهش نزدیک شد .یهو نگین بلند گفت:
 سالم برادر!پسددره یه متر پر ید هوا و من و نگین پقی زیر خ نده زدیم .با د یدن ما ان گار
چشماش رفت ته سرش! نگین با تفریح به پسره بیچاره نگاه کرد که تند سرش
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و انداخت پائین و با سرعت از کنار ما رد شد .با این کارش نگین که مرده بود
از خنده .منم در حالی که سعی می کردم کلید و توی در فرو کنم می خندیدم.
نگین با همون خنده برگ شت طرفم و منم باالخره تون ستم کلید و بندازم تو در.
ولی د ستام از خنده شل شده بود و نمی تون ستم کلید و بچرخونم .توی همین
لحظه در ناگهان باز شددد .من که از این دیدن ناگهانی مهیار شددوکه شددده بودم
خنده امو خوردم .نگینم خنده اشددو کم کرد و اومد و کنارم ایسددتاد .مهیار نگاه
عصبی به ما دوتا انداخت و گفت:
 هیچ می دونین ساعت چنده؟چ شمای من و نگین با هم گ شاد شد .این چی میگه دیگه این و سط! مثال داره
ما رو بازخواست می کنه!
 منظورتون چیه؟ هه؟ منظورم چیه؟ شما تو شهر خودتون هم همین موقع می رین خونه!ناخودآ گاه اخمم توی هم رفت .نگینم پوفی کرد و ن گاهش و ته کوچه داد.
مهیار هنوز تمام درو گرفته بود و نمی ذا شت ما بریم تو .رو به نگین با تم س ر
و حرص گفت:
 خانواده شما مشملی ندارن تا این وقت بیرون بمونین؟!یه دفعه نگین از کوره در رفت .همین جوری بود .یهو قاطی می کرد .نگاهش
از ته کوچه گرفت و فا صله شو با مهیار به صفر ر سوند و توی چ شمای مهیار
زل زد و گفت:
 حتما ندارن که من تا این وقت بیرونم! در ضمن شما دقیقا چه ن سبتی با مادارین که این اجازه رو به خودتون می دین که همچین سوالی بمنید؟
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مهیار بیشتر اخمشو کشید توی هم و صداشو باال تر برد:
 خانم شما قرار بود نهار ب ورین و برگردین االن تاریک شده!نگین رسدما رفته بود تو حلق مهیار .اونم صدداشدو بلندتر کرد و با دسدت سر
تاپای مهیار و نشون داد و گفت:
 چون این لباس و پوشیدن دلیل نمی شه همه رو بازخواست کنید. خانم درست صحبت کنید!نگین زل زد توی چشمای مهیار و با پرو یی تمام انگشتش و جند بار زد به سینه
مهیار و گفت:
 اینقدر خودتون و دست باال نگیرین شما خودتون شرو کردین .وقتی احترامنگه نمی دارین توقع احترام نداشته باشین .شما دارین از این لباس سو استفاده
می کنید آقا!
مهیار با این حرکت نگین واقعا جا خورد .من که حسددابی با حرفای نگین حال
کرده بودم با پوزخند گفتم:
 حاال اجازه می دین رد شیم یا باید بریم با ولیمون بیایم!مهیار نگاه بهت زده اشو از انگشت نگین گرفت و خودشو کنار کشید .دوتایی
با نگین وارد شدیم .مهیار حاال از شدت اخم و ع صبانیت سرجاش خ شک
شده بود .با ورودمون اونم پ شت سرمون اومد و درو با حرص ب ست .طاهره
خانم با لب ند مضطربی کنار پله ایستاده بود با دیدن ما گفت:
 -دخترا شما که من و نصف جون کردین .من از ظهر منتظرتونم!
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از این حرز طاهره خانم واقعا خجالت کشددیدم .صدددای پوزخند بلند مهیار
وقتی از کنارمون رد می شددد واقعا اعصدداب خورد کن بود .به سددمتش رفتم و
صورتش و ب*و*سیدم:
 چرا طاهره خانم؟ چه می دونم مادر گفتین می رین نهار و می آین .فمر می کردم زودتر بیاین!حواسددم به مهیار بود که زل زده بود به ما و انگار نمی تونسددت این رفتار ما رو
درک کنه .نگینم اومد جلو و طاهره خانم و ب*غ*ل کرد و گفت:
 وای طاهره خانم بب شید .ما همون موقع اومدیم .ولی سر راه رها رو دیدیم.دیگه تعارز کرد ما هم رفتیم اون ور .تا همین االن هم داشتیم با طاها و جناب
سروان گل کوچیک می زدیم!
با آرنج زدم به شددونه نگین .مهیار تمیه زده بود به دیوار و حاال با تمسد ر ما رو
نگاه می کرد .انگار باورش نمی شددد .نگین زیر چشددمی به مهیار نگاه کرد بی
خیالی زیر لب گفت .طاهره خانم با خنده گفت:
 خوب می اومدین مه یارم خبر می کردین .اینجا تنهایی حوصددله اش سددررفت!
مهیار لب هاشو به هم فشرد .توقع این حرز و از مادربزرگش نداشت .نگین با
خنده گفت:
 نه بهتر که نیامدن چون جناب سروان یه شام به ما دوتا باختن! اگه بودن ضررمی کردن!
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صدای پوز مهیار که معلوم بود حرز ما رو ا صال باور نمرده بلند شد .نگین
نیم نگاهی به مه یار انداخت و در حالی که روش به طاهره خانم ولی در واقع
م اطبش مهیار بود گفت:
 حاال شبی که قرار مهمونشون باشیم شما رو هم می بریم.و دوباره خم شددد و طاهره خانم و ب*و*سددید .مهیار این بار جور خاصددی به
نگین زل زده بود .نگین ولی ا صال محلش نداد .طاهره خانم سری تمون داد و
گفت:
 خیلی خوب پس حسابی خسته این! بیاین یه چایی ب ورین!رفتم سمت پله و گفتم:
 دستتون درد نمنه .االن مینو جون ازمون پکیرایی کردن!نگاه مهیار روی نگین بود ولی معلوم بود فمرش جای دیگه ا ست .نگین سری
تمون داد و دوتایی از پله باال رفتیم .زیر لب هنوز داشددت به مه یار فحش می
داد .زدم به شونه اش و گفتم:
 بی خیال بابا! آخه این دیگه خیلی رو داره! اون که آره .صد رحمت به عطای خودمون! از کی عطای شما شده؟شونه ای باال انداختم و گفتم:
 -از همون موقع که زدم زیر چونه اش!
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نگین بلند زیر خنده زد که مطمئنم صددداش تا پائینم رفت .هولش دادم توی و
در و بستم.
با صدای زنگ موبایلم از خواب بیدار شدم .نمی دونم ساعت چند بود ولی
هر کی پ شت خط بود واقعا بی شعور بود که این وقت صبح تماس گرفته بود.
من و نگین دی شب تا نصف شب نشستیم هر و کر کردیم نمی دونم کی بود که
مه یار رفت .ولی ما دی گه پائین نرفتیم .صددبح هم تا ده کالس نداشددتیم می
خواسددتیم ب وابیم که این خروس بی محل نکاشددت .صدددای غرغر نگین بلند
شد:
 بابا خفش کن!کالفه گوشیمو بیرون کشیدم و بدون نگاه کردن به شماره کالفه جواب دادم:
 آخه االن وقت زنگ زدنه؟ یه نگاه به ساعتت نمی کنی زنگ می زنی؟ سرمه!خمیازه کشان جواب دادم:
 خودمم؟! شما! سرمه خره خوابی هنوز!صداش یه نمه آشنا می زد ولی خدایی بالمل مغزم خواب بود.
 ببین اگه نمی گی کی ه ستی قطع کنم .سر صبحی زنگ زدی ا سم منو بهمیاداآوری کنی!
 بی قواره تیردادم! هان!؟یه لحظه سیخ نشستم تو جام! این وقت صبح واسه چی به من زنگ زده بود:
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 تیرداد..مامان خو به؟ بابا چیز یش شدددده؟ ترمه چیز یش شدددده؟ بچش دن یااومد؟ مهرداد؟ زنش ایلیا خوبن؟ تو رو خدا بگو حال همه خوبه؟
 خفه شو دیگه! یه بند زر می زنه! همه خوبن! ترمه هنوز شیش ماهش ن شدهچطوری بچش دنیا بیاد آی کیو!
 عصبی شدم و داد زدم: پس غلط می کنی این وقت صبح منو از خواب بیدار می کنی!و تماس رو قطع کردم و ولو شدم .نگین یه چشمش و باز کرد و گفت:
 کی بود؟ تیرداد؟ تیرداد کدوم خریه دیگه؟ بمیر! تو که از من بدتری .داداش منو نمی شناسی؟نگین دوباره سرش را ول کرد روی متما و گفت:
 هان...داداشت! کدوم؟ همون که زن داره؟ ن یر اون یمی! هان! کوفت!چشمام رو بستم و خواستم دوباره ب وابم که باز تلفنم زنگ زد:
 اهه سرمه این باز که صداش در اومد.دلم می خواست بزنم زیر گریه .باز تیرداد بود.
 -چی می گی بابا اول صبحی هی زنگ زنگ!
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 ببین قطع کنی اومدم اونجا حالت و جا می آرم. باشه تو بیا اینجا حال منو جا بیار! اهه مطمئنی؟ آره! فقط داری می ای سر راهت نون تازه هم بگیر! باشه خودت خواستی آدرس بده بیام!من که دیدم اون افتاده رو دور بی مزه بازی آدرس و گفتم و بعدش اضافه کردم:
 ببین تو کوچه پالکا قاطی پاتیه .اومدی تو کوچه خونه سدده تا مونده به آخردست چپ! در ضمن زنگ باال بزن اون پیرزن و پیرمرد بیچاره رو بیدار نمنی!
و دوباره قطع کردم .نگین دوباره غر زد:
 اگه شما خانواده گکاشتین ما ب وابیم! نق نزن بمپ دیگه! حاال چمار داشت؟ چه می دونم دوباره مرضش زده بود باال می خواست اذیت کنه! خدا به داد ما برسه .من فمر می کردم تو خلی نگو داداشت بدتره. بمپ بابا خوابم پرید. سرمه!نالیدم:
 خدایا! چیه؟ گفتی داداشت مجرده؟ -هوم!
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 ببین اگه اومد این متماهه که به من دادی خیلی بزرگه .بگو همین جا ب وابهجاش میشه!
سددرم و بلند کردم و یه نگاه بهش انداختم .با اون تاپ شددلوارک طوسددی عین
قورباغه پهن شده بود رو دشمش .چشماشم محض رضای خدا باز نمرده بود
این بشر .دوباره سرم و ول کردم روی متما و گفتم:
 دلت و صابون نزن اون یه چیزی گفت منم کم نیاوردم هم پاش اومدم.نگین با صدای خوابالودی جواب داد:
 خالصه گفتم نگران جای خوابش نباش!خنده ام گرفته بود .این دختره توی خوابم د ست از خل بازیش بر نمی دا شت.
چشمام و بستم و گفتم:
 ولی گفته باشم داداش من خیلی بی جنبه اس از این شوخی ها جلوش نمن!صدای زمزمه مانند باشه گفتنش اومد و بعدم به سه سوت نرسیده صدای خرو
پفش بلند شددد .منم فورا خواب رفتم .داشددتم دوباره خواب گل کوچیمی که با
عطا اینا زده بودیم می دیدم .همون صددحنه که من خودم و از عمد پرت کردم
سددمت عطا .ولی تو خوابم عطا جاخالی نداد و با آغوش باز از من اسددتقبال
کرد .یعنی یه حالی کردم ا سا سی .بعدم یا یه لب ند کوند همچین زل زده بود
به من که نگو .منم نیشددم تا بنا گوش باز .مینو خانم و رها و نگین و طاهاهم
برامون دست می زدن .بعد عطا دستشو آورد باال و شرق خوابوند تو گوش من!
یعنی عین موشددک از جام پریدم .چشددمامو که باز کردم کنار ت تم وایسددتاده
بودم .نمی دونم چطوری این جوری شدددد .گیج و هاج و واج به اطرافم نگاه
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کردم .نگین به دیوار تم یه داده بود و از خ نده مرده بود .رو به روم هم یه نفر
وایستاده بود .دست به کمر با یه دونه و نصفی نون سنگک تو دستش.
 تیرداد؟ تو اینجا چه غلطی می کنی؟ خودت آدرس دادی! یادت رفته؟!یعنی مغزم کال هنگ بود .دستی روی صورتم کشیدم و گفتم:
 یمی زد تو گوش من!نگین رسما گوشه دیوار مرده بود .با اخم گفتم:
 مرض واسه چی می خندی!تیرداد برگشت و با خنده به نگین نگاه کرد و گفت:
 خوبه خودت و ندیدی! چه خوابی داشتی می دیدی که نیشت تا بنا گوش بازبود!
هول شدم و گفتم:
 هیچی؟! من اصال خواب ندیم .من خواب بودم!خنده نگین که آروم شده بود دوباره هوا رفت .تیرداد هم یه نیش ند زد و گفت:
 اهه من فمر کردم تو بیداری خواب می دیدی!عصبی داد زدم:
 ولم کنین اول صبحی.حرز و نپیچون تو اینجا چمار می کنی!؟تیرداد نگاهی به اطرافش انداخت و نون ها رو روی اپن کوچولوی آشددپزخونه
گکاشت و گفت:
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 خانم باهوش صددبح از ترمینال زنگ زدم .یمی از دوسددتام بابت مدرکش میخواست بیاد اینجا .منم به اصرار مامان اومدم .خودش که نمی تونه بیاد .مدام
پیش ترمه است!
نشستم روی ت ت و خمیازه کش داری کشیدم و گفتم:
 هنوز استراحت مطلقه!؟تیرداد هم اومد و کنارم نشست و گفت:
 میمیری زنگ بزی حالشو بپرسی!پوفی کردم و گفتم:
 کی گفته زنگ نمی زنم .دیگه نمی تونم دقیقه به دقیقه زنگ بزنم که  .باالخرههفته ای ،ده روزی یه بار زنگ می زنم بهش! بقیه رو هم مامان خبرشددو می ده.
یه وقتایی هم خودش پیام میده دیگه چمار کنم!؟
نگین باالخره خنده هاش تمام شد و بلند شد و گفت:
 مگه نمی خوای بریم کالس؟! چرا االن پا می شم!و معلوم بود هول هولمی یه چیزی پوشددیده .مانتو و کیفش و برداشددت و رفت
سددمت دسددشددوئی .تیرداد با نگاهش دنبالش کرد که یمی زدم تو شددونه اش و
گفتم:
 هوی چته! چشات نزنه بیرون!نیش تیرداد باز شد و گفت:
 -دوستت خوسمله ها!
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 مرض! بکار برسی!تیرداد شدونه ای باال انداخت و یهو یمی خوابوند پس گردنم .دسدتم و کشدیدم
پشت سرم و با حرص گفتم:
 ای بمیری چه مرگته!؟ این چه آدرسی بود تو دادی به من!؟ مثل اینمه االن اینجایی .اگه بد دادم چطوری پیدا کردی؟ خوب االغ تو که دسددت چپ و راسددتت و تش د یص نمی دی غلط می کنیآدرس می دی!
 چرا حرز مفت می زنی من کی دست چپ و راستم و تش یص ندادم.تو نگفتی سه تا خونه مونده به آخر دست چپ؟!با سر تائید کردم که اونم دوباره یمی خوابوند پس کله ام و گفت:
 بفرما .اینجا سه تا خونه مونده به آخر دست راسته!همین جور که دسددتم روی سددرم بود .به سددمت ته کوچه چرخیدم و یه نگاه به
دست راستم کردم و دیدم حق با تیرداده:
 اهه راست می گی؟ اهه خسته نباشی! کله سحر رفتم در خونه مردم و زدم...خنده ام گرفت.
 حتما با لگه کفش افتادن دنبالت ها؟سرش و خاروند و با بدجنسی گفت:
 نه زیادم بد نشد.مشموک نگاش کردم و گفتم:
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 وایسا ببینم در خونه کی رفتی؟و تند برگشتم سمت پنجره و گفتم:
 خونه رو به رو یی؟ آره؟تیرداد سر تمون داد.
 اوخ پسرشون پلیسه شانس آوردی دستگیرت نمرده! یه دیوونه ای که نگو!تیرداد خنده بدجنسی کرد و گفت:
 نه بابا من به خوش شانسی معروفم .دخترشون اومد دم در!هینی کردم و گفتم:
 رها؟ اهه پس اسمش رهاست؟ خوشمل بود! یعنی تیرداد واقعا که! کی می خوای دست از این اخالق زشتت برداری!روی ت ت ولو شد و گفت:
 به من چه تو آدرس غلط دادی!و به سقف خیره شد و گفت:
 تازه خبر نداری چی شد!با فالکت موهامو کشیدم و گفتم:
 آبرو منو بردی آره!چرخی زد و به پهلو خوابید و گفت:
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 رفتم در خونه اون وری دیدم یه زنگ بیشددتر نیسدددت .فمر کردم سددر کارمگکاشتی .زنگ زدم .از توی حیاط یمی جواب داد اومدم .صدای یه دختره بود.
منم فمر کردم تو یی .اخه تو گفته بودی صاحب خونه ات یه زن و مرد پیرن.
با چشمای گرد شده نگاش کردم.
 تیرداد بگو چمار کردی من طاقتشو دارم!نیشش باز شد و از جا پرید و چهارزانو روی ت ت نشست و گفت:
 هیچی رفتم پشت دیوار تا درو باز کرد .منم پرید جلوش.بعد زد زیر خنده .منم هاج و واج نگاهش می کردم .می تونستم قیافه بهت زده
رها رو تجسم کنم.
 دختر مردم و سمته دادی؟با بدجنسی ابرو یی باالانداخت و گفت:
 بیچاره کلی پرونده د ستش بود .تا پریدم جلوش هول شد می خوا ست همهرو بریزه...
بعد سرش و خاروند .می دونستم یه گند اساسی زده .اصال این بشر دختر که
می دید دست و پاش شل می شد .با اخم نگاهش کردم و حرص زده گفتم:
 تیرداد! چیه بابا..من فقط می خواستم پرونده هاش نریزن....از بین دندونای چفت شده ام نالیدم:
 چمار کردی؟ او مدم پرو نده هاش و ب*غ*ل کنم...خوب پرو نده ها تو ب*غ*ل اونبودن....مجبور شدم خود شو پرونده ها رو با هم ب*غ*ل کنم!
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با کف دست کوبیدم توی پیشونیم .تیرداد خونسرد به من زل زده بود.
 اخه من به تو چی بگم .دیگه من روم نمی شه پام و خونه اینا بکارم!تیرداد با خوشحالی گفت:
 خیلی با هم دوستین؟بهش چشم غره رفتم و گفتم:
 بله! چی به تو می رسه؟!باز نیشش باز شد و گفت:
 هیچی!یعنی من باید هو یج باشددم که این و نشددناسددم .دوباره روی ت ت ولو شددد و
گفت:
 این دوست خوشملت تو دسشوئی تمام شد که!یه مشت خوابوندم تو شممش که آخش بلند شد و گفتم:
 به تو ربطی نداره! پاشو جمع کن برو پی کارت .من مهمون نمی خوام!دوباره برگشت به لحن خونسردش و گفت:
 نمی تونم .مامان ماموریت داده تا خیالم از تو راحت نشده بر نگردم. خیالت راحت .من جام خوبه .خونه رو هم که دیدی! به سالمت.یهو از جاش بلند شد و تو صورتم براق شد و گفت:
 ببین سرمه با من درست صحبت کن .ناسالمتی برادر بزرگتم.صورتم و کشیدم توی هم و گفتم:
 -واال این طاها از تو بیشتر می فهمه!
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چشماش و ریز کرد و رسما اومد تو حلق من:
 طاها کیه!؟هولش دادم و با حرص گفتم:
 اهه برو اون ور .داداش رهاست .می رم خونه اشون با هم بازی می کنیم! آهان بچه است! ن یر .سال آخر دبیرستانه!تیرداد با چشمای ریز شده گفت:
 با اون بازی می کنی؟ بله! در ضمن اینجوری نگاه نمن! منظورم خاله بازی نیست!خنده اش گرفت.
 فک کن! توی بازی تو همیشدده می خواسددتی بابا باشددی .هیچ چیزت به آدمنرفته! اگه می خواسددتین خاله بازی کنین .حتما توی می شدددی بابا .اون رهای
ملوسم می شد مامان .طاهام پسرتون!
 هر هر! بسمتبال بازی می کنیم .دیروزم گل کوچیک زدیم!تیرداد که داشت برای خودش هر هر می خندید یه لحظه خنده اش تمام شد و
گفت:
 وایسا ببینم تو که گفتی داداشش پلیسه!سینه ام و صاز کردم و گفتم:
 اون داداش بزرگشه! وایسددا ببینم تو می ری خونه مردم با دوتا پسددر لندهور بسددمتبال بازی میکنی!؟
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 برو بابا .رفته دختر مردم و رسما ب*غ*ل کرده حاال برا من جو داداش غیرتیگرفته اش!
برای اینمه تیرداد دیگه گیر نده بلند شدم و با حرص رفتم پشت در دسشوئی و
در زدم و گفتم:
 نگین چه غلطی می کنی اون تو .بیا بیرون دیگه .مثانه ام پر شددده رسددیده بهمعده ام!
از همون تو داد زد:
 ک*ث*ا*ز*ت حال به هم زن .اومدم بابا!بعدم در و باز کرد و اومد بیرون .االغ چه به خودش رسددیده بود .واسدده خاطر
این تیرداد چلغوز اینجوری خوشددمل کرده بود؟ اگه می دونسددت چه موجود
مزخرفیه این تیرداد این کار و نمی کرد .وقتی از کنارش رد می شدم گفتم:
 اینجا نمون .برو پائین .من به داداشم اعتماد ندارم!نیش نگین باز شد و گفت:
 واقعا؟یعنی به من داری؟چشمام گرد شد از پرو یی این دختر:
 مرض .مثل اینمه خوشت اومده ها!سری تمون داد و آروم گفت:
 تو نمی خوای یه دوشی چیزی بگیری؟! خاک تو سر بی شعورت نگین! هر غلطی دلت خواست بمن! ولی گفته باشماین داداش من از اون مزخرفای روزگاره خود دانی!
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نگین هولم داد تو دسشوئی و گفت:
 برو تو حرز نزن خودم می تونم از پس خودم بر بیام!ولی من که نفهم یدم اون تو چ مار کردم به سددرعت نور خودم و پرت کردم
بیرون .در و بسددتم و مشددموک به نگین و تیرداد نگاه کردم .نه مثل اینمه همه
چیز عادی بود .تیرداد روی ت ت ولو شددده بود و یه دسددتش زیر سددرش بود و
انگار که اومد موزه تاریخ طبیعی زل زده بود به نگین که این کامال طبیعی بود.
نگینم مثل این تازه عروسددا توی آشددپزخونه ر ه می رفت و صددبحانه آماده می
کرد .یعنی واقعا خاک بر سر من با این دو ستم .من می گفتم دادا شم بی جنبه
اس .این نگین که بدتره!
مانتو و شلوارم و بردا شتم و دوباره رفتم تو د س شوئی .نمی تون ستم جلوی این
بی قواره لباس عوض کنم.
وقتی اومدم بیرون .نگین صددبحانه رو روی اپن چ یده بود .رو به تیرداد خیلی
جدی گفت:
 شما صبحانه نمی خورین؟تیرداد بلند شد و نشست و گفت:
 مگه میشه صبحانه ای که شما زحمت کشیدن ن ورم!برای خودم یه لقمه گرفتم و بهش چ شم غره رفتم .دوباره زبون بازی شو شرو
کرده بود.خدا می دونست چند صد هزار تا دختر و همین جوری خر کرده بود.
به نون نصفه توی سفره اشاره کردم و گفتم:
 -دیگه جا داری؟
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تیرداد کنارم ای ستاد و با یه لب ند از نو دختر خرکنی به نگین نگاه کرد و بعد به
من زل زد و گفت:
 اونو که من ن وردم .دادم به رها!نگین با چشمای گرد شده به تیرداد نگاه می کرد .منم یه جوری نگاش کردم که
معنیش این بود .دیدی این چه بشریه!
 نصف نون و دادی به رها؟تیرداد چایشو سر کشید و گفت:
 آره .وقتی فهمید اشددتباه رفتم اونجا .گفت خونه ات رو به روه! منم تعارفشکردم نون تازه برداره که خوب دستش بند بود.
نگین بود که پرسید:
 مگه چی دستش بود؟تیردادم دوباره به نگین لب ند زد و گفت:
 یه کوه پرونده!نگین آهانی گفت و رو به من گفت:
 حتما همون دیروزیان که مرتب کردیم!با سر تائید کردم و دوباره به تیرداد نگاه کردم که گفت:
 هیچی منم خودم نصف نون و بریدم و گکاشتم رو پرونده هاش!سری تمون دادم و گفتم:
 واقعا که خجالت نمشیدی یعنی با این کارت؟تیرداد با تعجب گفت:
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 نه اتفاقا معلوم بود خیلی خوشددحال شددده! چون گفت تو خونه نون نداشددتنصددبحانه ن ورده! می خواسددتم بق یه نونم بهش بدم که نگرفت .این کجاش
خجالت داره؟
چپ چپ نگاهش کردم .خودش و زده بود به اون راه .منظور من به نون نبود به
اون ب*غ*ل کردنش بود .تیرداد ن گاهش و ازم گر فت و خودش و مشددغول
صبحانه کرد .رو به نگین گفتم:
 بریم که دیر شد!نگینم سری تمون داد و از آشپزخونه خارج شد .یه لقمه دیگه خوردم و گفتم:
 سفره رو هم جمع کن!تیرداد اعتراض کرد:
 ای بابا! بکار برسم بعد ازم کار بمش .مردم خواهر دارن ما هم خواهر داریم!بی توجه بهش از خونه بیرون زدیم .نگین که معلوم نبود داره به چی فمر می
کنه یهو گفت:
 با داداشت خیلی راحتی ها!سری تمون دادم و گفتم:
 آره .یه خلیه عین خودم! مهرداد از من خیلی بزرگتره .ترمه هم همیشددده خداتریپ خانم متش ص بود .اصال گروه خونیش به من نمی خورد.
 چند سالشه! کی ترمه؟ نه همین داداشت؟ -بیست و پنج!
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 بهش نمی خوره! بس که بچه بازی در میاره .سه ساله لیسانشو گرفته هنوز عالفه! مدرکش چیه!؟ کامپیوتر خونده .گه گاه این ور و اون ور یه کارایی می کنه ولی شددغل ثابتنداره .المی خوشه!
نگین دیگه چیزی نگفت و راه افتادیم سددمت خیابون که در خونه عطا اینا باز
شددد و عطا با لباس نظامیش اومد بیرون .از همون ور کوچه براش سددر تمون
دادیم که اونم خیلی شیک سر تمون داد .انگار توی این لباس یه خورده ابهت
داشت .همون موقع تیرداد عین خروس کله اشو از پنجره کرد بیرون و داد زد:
 هی سرمه!من و نگین و عطا هم زمان سرمون و چرخوندم به سمت پنجره اتاق من که به
کوچه باز می شد.
 من شاید رفتیم بیرون .ولی تا شب بر می گردم .نگران نشو!و رفت تو و پنجره رو بسددت! یعنی من به این جونور چی بگم! عطا با چشددمای
گرد شده به پنجره و بعد به من نگاه کرد .یعنی مونده بودم االن چی بگم! یعنی
رها هیچی نگفته بود بهشددون؟ بعد از چ ند ثان یه ممث روی من سددرش و
انداخت پائین و کالهشددو که تا حاال زیر ب*غ*لش بود سددرش گکاشددت و با
قدم های تند رفت سمت خیابون! پوفی کردم و گفتم:
 اینم از روزی امروزمون!گوشیم و در آوردم و شماره تیرداد و گرفتم:
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 هان! مرگ! این چه غلطی بود تو کردی؟ چیه؟ ناراحت شدی طرز فهمید یه داداش داری مثل شیر پشتته؟!چشمام گرد شد این خل شده؟ چی داره می گه واسه خودش:
 دیوونه شدی؟ این چرت و پرتا چیه می گی؟! دیدم از خونه اومد بیرون چه نگاهی بهت انداخت .خر که نیسددتم من خودمصدتا از این نگاها به بقیه می اندازم.
پریدم تو حرفشو گفتم:
 و ب*غ*لشون می کنم!تیرداد سموت کرد و منم قطع کردم .نیش نگین باز بود.
 من رسما عاشق این داداشت شدم!یمی زدم پس کله اش و گفتم:
 دیووانه چو دیووانه ببیند خوشش آید!نگین بعد از کالس برگ شت خونه ا شون .بین کال ساش مامانش یمی دوباری
بهش زنگ زد و حسابی به جونش غر زد که یه راست میای خونه .هر چی خونه
نبودی بسته! نگینم که حرز گوش کن .رفت خونه اشون .بعد از این دو روز که
با نگین کلی خوش گکرونده بودیم .اصددال حال اینمه برم خونه و تنهایی سددر
کنم ندا شتم .می دون ستم این تیرداد بی خا صیت هم عمرا خیابون و دخترا رو
ول نمی کنه بیاد ور دل من بشینه تو خونه!
سالنه سالنه داشتم بر می گشتم .یه خورده مونده به خونه وایستادم و زل زدم به
در خونه .اوز خدا ا صال دلم نمی خواد برم خونه! گو شیم و درآوردم و شماره
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تیرداد و گرفتم .چهار پنج تا زنگ خورد تا باالخره جواب داد .صددداش سددر و
خندان بود:
 جونم سرمه!نه مثل اینمه رو فرم بود .وگر نه از این الفاظ محبت آمیز خرج من نمی کرد.
 تیرداد کجایی؟ یه جای خوب! اصال بگو بهشت!صدای خنده چند نفر اومد .لبام آو یزون شد.
 بد نگکره؟ نه به جون تیرداد اگه یه درصد نگران من باشی .برو با خیال راحت ب واب.لگدی به پاک خالی شیر کاکائوی له شده ای زدم و گفتم:
 منم می خوام بیام .تنهایی حوصله ام سر میره! شرمنده اتم .جمع مردونه است!دوباره صدای خنده جمع بلند شد که توش به و ضوح خنده چندتا دخترم می
شنیدم .از پشت تلفن براش دهن کجی کردم و گفتم:
 یعنی فمر تو یه درصددد تو یه جمع مردونه باشدی .تا اونجایی که من یادم میآد تو پرسدده ها و عزادری هام به یه بهونه ای تو زنونه بودی .حاال تو این شددهر
دراندشت که پر دره و دافه تو ول کنی و بری تو جمع مردونه!
صدای خنده اش از پشت تلفن باعث شد منم ب ندم:
 مرض! چه کیفی هم می کنه! -خوب خوشم میاد خوب داداشتو شناختی!
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 کیه که تو رو ن شناخته با شه؟ نگینم که اولین بار بود تو رو می دید فهمید چهجونوری هستی!
 اوز اونو که نگو!بعد با لحن بدجنسی گفت:
 امشبم پیشته؟ اگه هست زودتر بیام! دختر مردم اونجا امانته دست ما! مرگ بی شعور دختر مردم امانته اونوقت من برگ چغندرم! ببین عز یزم من در مقابل اون بنده خدا مسئولم!چشمام و ریز کردم و گفتم:
 وایسا ببینم مگه مامان نگفته بود بیای اینجا که اون خیالش راحت باشه! نگران مامان نباش خیال اونو راحت کردم.لجم گرفت که این همه بی خیال بود:
 تیرداد یا می گی کجایی منم بیام .یا من تنهایی می رم خوش گکرونی!یه لحظه ممث کرد و گفت:
 منو تهدید نمن جوجه! هر جا دوس داری برو! دیگه هم شرتو کم کن بچه هااز دستم ناراحت می شن یه بند گوشی ب*غ*ل گوشمه!
 باشه! نامرد تک خور!و بدون خداحافظی قطع کردم .از این تیرداد مزخرز آبی گرم نمی شد .کلیدم
و بیرون کشددیدم و نگاهی به خونه عطا اینا انداختم .راهم و کج کردم و رفتم.
سمت در.
 -عیب نداره یه بسمتبال دو نفره می زنیم با طاها!
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زنگ و زدم و دسددت به جیب جلوی در وایسددتادم .یه خورده گکشددت و خبری
نشد .دوباره و سه باره زنگ زدم که بازم خبری نشد.
 یعنی گند بزنن به این شانس! اینام نیستن که!دی گه باالخره سددرنوشددتم و پکیرفتم و رفتم خونه .در و که باز کردم غم عالم
ری ت به دلم .فقط یه چارغ کوچیک توی راهرو روشددن بود .و این نشددون می
داد که طاهره خانم اینا هم نیستن .لبام آو یزون شد.
 به درک! خودم که چالق نیستم .تنهایی می رم بیرون!ساعت حول و حوش پنج بود و چیزی به تاریمی نمونده بود .ولی خیالی نبود.
کم من و نگین تا دیر وقت بیرون مونده بودیم .این بارم روش!از پله باال دو یدم.
 حاال ببین تیرداد خان خودم چه بهتشی که برم!بعد برای خودم دهن کجی کردم و گفتم:
 من تنهایی جهنمم تنهایی نمی تونم برم چه برسه به بهشت! تیرداد نامرد!مانتو شددلوارم و با یه پالتو پائیزه کرم و یه جین مشددمی عوض کردم .موهامو یه
وری ری تم روی پی شونیم و یه شال قهوه ای هم سرم کردم .بی شتر از همی شه
هم توی صورتم یه د ستی ک شیدم و با یه کیف کوچیک که کیف پول و گوشیم
توش جا بشه زدم بیرون .تا سر خیابون قدم زنون رفتم!
نگاهی به اطراز انداختم .خیابون اصلی حسابی شلوغ بود .همین خوب بود.
مهم بود که تنها نبا شم .باقی شم خدا می رسوند .برای اینمه یه حالی از تیردادم
بگیرم که منو ول کرده و رفته براش یه اس زدم:
 -منو نبردی خودم یه بهشتی پیدا کردم دیدنی!
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با نیش باز راهمو به سمت یه کافی شاپ که دا شت بهم چ شمک می زد کج
کردم .خسددته بودم و یه نوش دیدنی گرم مزه می داد .تیرداد بی احسدداس س دیب
زمینی .ا صال به روی خود شم نیاورد .پمر ن ش ستم پ شت میز و به بیرون خیره
شدم .هوا حسابی توی این مدت سرد شده بود.
گار سون با منو جلوم سبز شد .یه ن سمافه با کیک شمالتی سفارش دادم و
دوباره گوشددیم و درآوردم .همون موقع صدددای حرز یه نفر و از پشددت سددرم
شنیدم:
 سرمه جان عز یزم منو نگاه!با چشمای گرد شده برگشتم تا ببینم کیه که اینجوری منو با احساس صدا می
کنه که کال ضد حال خوردم .یه پ سره از این برق گرفته ها بود که یه دختره هم
جلوش نشسته بود و حسابی تو هم بود .توی دلم یه عق زدم و گفتم:
 خدایا نگاه کن ما با کیا هم اسم شدیم.سری برای خودم تمون دادم و دوباره برای تیرداد نوشتم:
 خوب شد باهات نیامدم اینجا بیشتر خوش می گکره!و یه دفعه چیزی تو مغزم دینگ صدددا کرد .برگشددتم و به پسددره که هنوز داشددت
منت دختره رو می ک شید نگاه کردم .گار سون اومد سمتم که یه لب ند جانانه
بهش زدم و گفتم:
 میشه بیارید روی اون میز!و به میزی که چ سبیده بود به اون دوتا فنچ عا شق ا شاره کردم.گار سون سری
تمون داد و سددفارشددامو گکاشددت روی همون میز .منم خیلی خونسددرد جوری
نشستم که به پسره نزدیک تر باشم .اصال به او دوتا نگاه نمردم.
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پسدره داشدت منت می کشدید و توضدیح می داد که با فریده نامی کردی نداره.
یعنی واقعا این پسرا موجودات عجیبی هستن! پوفی کردم و تند شماره تیرداد و
گرفتم فقط خدا خدا می کردم که دو باره رگ خریتش گل نمنه و جواب بده!
بعد از شیش هفت با بوق باالخره صدای بی حوصله تیرداد تو گوشی پیچید:
 چی میگی با با! فمر کردی بگی رفتی بیرون من می گم چرا! خیلی خوبرفتی .ولم کن دیگه!
همون موقع صدای پسره بلند شد:
 سرمه عز یزم...چرا گوش نمی دی من چی می گم!خوبیش این بود که دختره حسابی دمق بود و معلوم بود به زور داره جواب پسره
رو می ده .چون اون ور میزم ن ش سته بود صداش خوب نمی اومد .یعنی خنده
ام گرفته بود اساسی .تیرداد خیلی اهل گیر دادن و غیرتی بازی نبود .منم گرچه
زیاد شیطنت می کردم ولی اهل اینمه با یمی بگردم نبودم .تیردادم این و خوب
می دونسددت .ولی خوب یه وقتایی هم می زد به سددرش و قاطی می کرد .منم
مرض افتاده بود به جونم که یه خورده سر به سرش بکارم که بهش زیادی خوش
نگکره .بی خیال اینمه مثال صدای پسره رو نشنیده گفتم:
 چی می گی واسدده خودت .می خواسددتم بگم اومدی خونه من نبودم نگراننشی با بچه ها بیرونم!
ممث کرد .صدای پسره دوباره بلند شد.
 -ب ور سرمه جان...جون سامان...سرد میشه ها!

سه سوت

269

لبم و محمم گاز گرفتم که خ نده ام نپره بیرون! تیرداد این بار کمی با ترد ید
پرسید:
 با کدوم بچه هایی؟ گفتی که نگین نیست! حاال تو همه دوستای منو می شناسی!؟ نه خوب ولی... خوب پس خداحافظ!و تند قطع کردم .ن سمافه ام و بردم به سمت لبم و خنده ام خوردم .دختره هنوز
دا شت غر می زد و این سامان خان دوباره دا شت التماس می کرد .معلوم نبود
چه گندی زده که دختره اصال کوتاه نمی آد .صدای دختره گرفته اومد:
 به خدا خسددته شدددم بس که هی گند زدی و هی عکرخواهی کردی .خودتروت میشه!
 بابا سرمه بی خیال .تو خیلی س ت می گیری!یعنی عجب رو یی داشددت این پسددره .می شددد حدس زد چه گندایی زده.حاال
این فر یده یمیش بوده خدا می دو نه چ ند تا از این فر یده ها تو آب ن مک
خوابونده بود .سری تمون دادم یه کرمی افتاد به جونم که حال این سامان خان
و بگیرم .با اینمه از دختره هم زیاد خو شم نیومده بود ولی باالخره هر چی بود.
دختر بود .بقیه ن سمافه امو زدم باال و خیلی شیک و مجل سی برگ شتم و طرز
میز دختره و پسره!
 خوب می ریم که داشته باشیم .یک دو سه!یه هین گنده کردم و یه خورده بلند گفتم:
 -سرمه خودتی؟
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دختره و پسره هم زمان برگشتن سمت من .پسره معلوم بود از سر خر شدن من
زیاد خوشش نیامده ولی دختره با تعجب منو نگاه می کرد.
 بله شما!رفتم سمتش و جلوش وایسادم و گفتم:
 یادت نمی آد .نگینم!نمی دونم چرا از بین این همه اسم نگین و گفتم .از اونجایی که سن ما عمرا به
هم نمی خورد که هم کالسی باشیم .چون معلوم بود دختره دو سه سالی از من
کوچیک تره! با پرو یی تمام گفتم:
 بابا چقدر گیجی یادت نی ست .همسایه بودیم .یه داداش داشتم اسمش نیمابود.
ای بابا این نیما رو دیگه از کجا آوردم .نگین بفهمه از اسددم خودشددو داداشدش
ا ستفاده ابزرای کردم پو ستم و می کنه! سرمه با همون گیجی بلند شد .پریدم
ب*غ*لش کردم و فوری کنار گوشش گفتم:
 مگه نمی خوای حاال این چلغوز و بگیری!و ازش جدا شدم و سوالی نگاهش کردم .یه جوری نگام کرد و یه نیم نگاهی به
سددامان انداخت و بعدم برگشددت سددمت و من و انگار که گرفت جریان چیه با
تردید گفت:
 نگین!...خونه اتون طبقه سوم بود؟دستاشو گرفتم و یه چشمک بهش زدم و گفتم:
 -ای ول خوبی چمار می کنی!؟
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سرمه هنوز نقششو نگرفته بود.
 هیچی!بدون توجه به سامان انگار که مجسمه ای چیزی باشه رو به سرمه گفتم:
 وای نمی دونی وقتی یهو یی رفتین نیما چه حالی شد .تا یه مدت که از آب وغکا افتاده بود.
بهش چ شم غره رفتم و د ست شو ف شار دادم .اونم یه نیم نگاه به سامان که حاال
شبیه گوجه لهیده شده بود انداخت و گفت:
 خوب دست من نبود .مجبور شدیم ب اطر کار بابا بریم از اونجا! خوب نمی تونسددتی یه شددماره ای چیزی بدی به نیما که این همه داداشددمعکاب نمشدده! وای نمی دونی االن داره پزشددمی می خونه! مامان اصددرار داره
براش زن بگیره همه چیزش آماده اس خونه که داره ماشددینم که زیر پاش بود.
باباهم قول داده درسددش تموم شددد مطبشددو تحو یلش بده .ولی خودش زیر بار
نمی ره .یه بار به من گفت نمی دونه چرا فمر می کنه دوباره خدا سددرمه رو می
ذاره سر راهش!
یعنی خدا با من بود که این همه دروغ و در آن واحد سددر هم می کردم .سددرمه
این بار خنده ی آرومی کرد و گفت:
 وای راس می گی نگین جون؟ یعنی هنوزم منو دوست داره؟ آره عز یزم معلومه که دوستت داره! اگه بدونه پیدات کردم دیگه ولت نمی کنه!سامان که تا اون لحظه خودشو کنترل کرده بود یهو بلند شد و گفت:
 -سرمه معلومه اینجا چه خبره؟ نیما کیه؟
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برگشتم سمت پسره و دماغم و چین دادم و انگار که این سامان خان حشره ای
چیزی باشه گفتم:
 این کیه؟سرمه دست منو کشید و گفت:
 دوست پسرم بود .االن باهاش کات کردم!سامان با چشمای گشاد شده تقریبا داد زد:
 سرمه!سرمه هم برگشت و اخمی بهش کرد و گفت:
 چیه؟ ناراحتی که دیگه یه سر خر نداری و می تونی با فریده جونت باشی! سرمه من که توضیح دادم! خودتو توضیحت برین به جهنم!و دوتایی زدیم بیرون .تا بیرون کافی شددداپ خودمو کنترل کردم و بعد دوتایی
پ ی زدیم زیر خنده .سرمه کمی بعد آروم شد و قدم زنان با هم دور شدیم که
یه دفعه سامان غافل گیرمون نمنه! کنار خیابون ایستاد و برگشت سمتم و گفت:
 ممنون!شونه ای باال انداختم و گفتم:
 کاری نمردم .به نظرم زیادی پرو می اومد.سری تمون داد و آهی کشید و گفت:
 حاال داداشی به این اسم داری واقعا؟سری تمون دادم و با خنده گفتم:
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 نه اسم داداش دوستمه .هر چی گفتم درباره اون بود.لب ند غمگینی زد و گفت:
 یه لحظه اون موقع با خودم گفتم .کاش واقعا نی مایی بود که منو این همهدوست داشته باشه!
دلم براش سددوخت .معلوم بود زیادم دختر بدی نیسددت .در یک تصددمیم آنی
موبایلم و بیرون کشیدم و گفتم:
 این شماره رو داشته باش!مظلوم پرسید:
 شماره خودته؟سری باال انداختم و گفتم:
 نه شددماره نیماسددت .خواسددتی بری بیمارسددتان می تونی بری بیمارسددتان...دانشجوی سال پنجمه! پسر خوبیه من تضمینش می کنم! بقیه اش با خودت!
با تردید شماره نیما رو سیو کرد و گفت:
 واسه چی این کار و می کنی!شونه ای باال انداختم و گفتم:
 چون فمر کنم نیما از اسم سرمه خوشش میاد!بعدم دستی تمون دادم و راه افتادم که برم .صدام زد:
 اسمتو نگفتی!برگشتم و عقب عقب رفتم خندیدم و گفتم:
 -سرمه!
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چشماش گرد شد و معلوم بود باور نمرده .منم شونه ای باال انداختم و قدمام و
تند کردم و رفتم سمت خونه!  -این از امشب ما .خدایا من که اینقدر خوبم که
جوونا رو می رسونم به هم خوب یه دونه از اون خوشمالشو وا سه ما سوا کن
بنداز پائین دیگه!
داشتم واسه خودم زیر لب آواز می خوندم که یمی محمم زد پس گردنم:
 کدوم گوری بودی؟برگشتم و دستم و گکاشتم روی گردنم و گفتم:
 تیرداد چرا باز وحشی شدی؟چشماشو ریز کرد و گفت:
 با کی بودی؟دهنم و کج کردم براش و گفتم:
 برو بابا! خودت از صبح با چند نفر پریدی که حاال واسه من غیرتی شدی؟دهنش سرو یس شد .خوب من که جنس خراب شو می شناختم دیگه وا سه من
نمی تونسددت نقش بازی کنه! کنارم راه افتاد .حاال نگفتی چند تا شددماره تور
کردی امروز .خیلی بی خیال گفت:
 شیش تا!برگشتم و با حرص گفتم:
 خجالت بمش! از صبح به شیش نفر شماره دادی؟حق به جانب گفت:
 -نه به خدا!
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برگشتم و با دقت نگاش کردم .شونه ای باال انداخت و گفت:
 به پنج نفر .اون یمی خودش به من شماره داد!و نیشش باز شد .خنده ام گرفت از پرو یی این بشر.گفتم:
 ای بمیری تو که سیر نمی شی!اونم زد زیر خند و گفت:
 جات خالی چه شبی بود .بعدم شرو کرد به تعریف کردن .اینقدر خندیدهبودم که نمی تون ستم روی پام وای سم .دیگه دا شتم می مردم نمی تون ستم بگم
دیگه بسه هولش دام که اونم یه تنه محمم بهم زد که نزدیک بود پرت شم روی
زمین که خودش چنگ زدم و دستم و گرفت .تلو تلو خوردم و برگشتم و بازوشو
گرفتم و همون جور که می خندیدم یه خورده ز یگ زاگ رفتیم که همون موقع
یمی از پشت صدام زد:
 سرمه خانم!برگشتم سمتش .عطا بود که با چشمای وق زده به ما نگاه می کرد .نمی تونستم
خنده امو کنترل کنم .دست تیرداد و گرفتم که ولو نشم و برگشتم و گفتم:
 سددالم جناب سددروان و دوباره از یادآوری حرفای تیرداد پ ی زدم زیر خندهکه تیرداد با خنده زد به شونه ام و گفت:
 مرض باز افتادی رو دور خنده! بگو من نبودم چی زدی!یعنی قیافه عطا دیدنی بود .اخم کرده بود و کم کم اومد جلو .ما دیگه رسددیده
بودیم جلو خونه! نیم نگاهی به من بعد هم تیرداد انداخت و گفت:
 حالتون خوبه!قبل از من تیرداد جواب داد:
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 از لباستون معلمومه که دکتر نیستین! حالشم خوبه!و با لحن مس ره ای گفت:
 بب شید راستی شما؟خنده ام کمتر شده بود .زدم به شونه اشو گفتم:
 بی خیال تیرداد!و رو به عطا گفتم:
 من خودم جناب سروان!و کلیدم و انداختم تو در و در وباز کردم.
 نمی آین تو؟عطا نگاهی به چراغ های خاموش خونه انداخت و گفت:
 حبیب آقا اینا نیستن؟دوباره دسددتم و دور بازوی تیرداد حلقه کردم که اونم دسددتشددو انداخت روی
شونه ام و گفت:
 نه نیستن!عطا این پا و اون پا کرد و من تیرداد و کشیدم تو و گفتم:
 با اجازه به رها و مینو جون سالم برسونین!عطا هنوز همون جا وای ستاده بود که من درو بستم .تیرداد پشت سرم اومد باال
و گفت:
 سرمه! -هوم؟
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 این یارو با تو مشملی داره؟برگشتم و در حالی که در اتاق و باز می کردم گفتم:
 چطو؟ یه جورایی انگار می خواد بزنه لهت کنه!خندیدم و چراغ و روشن کردم و گفتم:
 مفصله!و شالم و از سرم کشیدم:
 شام که خوردی؟ آره! کوفت ب وری خوب برا منم می گرفتی؟!روی ت ت با همون لباساش ولو شد و گفت:
 تو گفتی با بچه هایی!دکمه های مانتوم و باز کردم و گفتم:
 من یه زری زدم تو چرا باورت شد!شونه ای باال انداخت و گفت:
 پس اون که بهت می گفت سرمدددده عز یدددددزم کی بود؟پ ی زدم زیر خنده و گفتم:
 مفصله! مرگ و مفصله زود بگو ببینم جریان ای پلیسه چیه؟موهام و باز کردم و دوباره بستم و گفتم:
 -هیچی بابا یه بار گند زدم تو ماموریتش!
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تیرداد با چشمای گرد شده نگام کرد و بعد زد زیر خنده و گفت:
 جدی می گی؟ آره بابا بیچاره با لباس مبدل نفوذی شددده بود .منم رفتم جلو و گفتم سددالمجناب سروان!
تیرداد مرده بود از خنده که صدای زنگ بلند شد.
 مرض پاشو ببین کیه!تیرداد بلند شددد و رفت و آیفون و برداشددت و درحالی که خنده تو صددداش بود
گفت:
 بله؟ .... شمائین جناب سروان! اجازه بدین بپرسم!بعد صداشو بلند کرد و با لحن مس ره ای گفت:
 سرمددددده عز یددددددزم...جناب سروان با تو کار داره!با خنده زدم به شونه اشو گفتم:
 تو کی این همه با نمک شدی!بعد گوشی رو ازش گرفتم:
 بله! سالم سرمه خانم!بیچاره بچه ام خل شده .االن همو دیدم .شایدم خیلی مودب باشه!
 -سالم بفرمائید!
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 بب شید شما نمی دونین مامانم اینا کجان؟ای بابا اینو نگاه خبر نداره خونواده اش کجان.
 نه واال عصری هم که من اومدم نبودن!یه خورده ممث کرد و گفت:
 قبلش هم چیزی به شما نگفتن!این خل شده بود به جان خودم این چه چرت و پرتایی بود که می پرسید.
 جناب سروان من از صبح دانشگاه بودم .با هم رفتیم بیرون!پر حرص گفت:
 بله! شبتون خوش!نیشم باز شد.
 شب شما هم خوشحال!و تند آیفون و گکاشتم.
 چمار داشت؟ چه می دونم می خواست بدونه مامانش اینا به من نگفتن کجا می رن! انگارکه من فضول محلم!
تیرداد پیراهنش در آورد و با همون رکابی ولو شد روی ت ت و گفت:
 آره خدایی اخالق گند زیاد داری ولی فضول نیستی!براش دهن کجی کردم .و اونم گوشددیش و کشدد ید بیرون و نمی دونم با کی
مشغول اس ام اس بازی شد .منم رفتم تو آشپزخونه یه چیزی واسه شام سر هم
کنم که باز صدددای زنگ بلند شددد .نگاهی به تیرداد انداختم که رسددما توی
گوشیش غرق شده بود .رفتم و خودم جواب دادم:
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 بله؟ سرمه خانم!پوز باز این ابو عطا بود.
 چی شده باز جناب سروان!؟ چیزه؟....شما ....نون .....دارین؟یعنی واقعا نمی دونم این یه چیزی تو م ش خورده بود؟
 نون؟ بله می خواستم شام ب ورم...نون نداشتیم! آها! وایسین نگاه کنم!برگشتم تو آشپزخونه و سفره رو نگاه کردم .یه دونه سنگک از صبح مونده بود.
دلم براش سوخت .خوب قرار بود ام شب گ شنه ب وابه! یه مقدار کم برا خودم
جدا کردم و بقیه اش و بردا شتم .مانتو شالم و بردا شتم و رفتم سمت در .عطا
پشت واساده بود .هنوز همون لباس فرمش تنش بود .با تعجب به لباساش نگاه
کردم واسه نون گرفتن دوباره این لباسارو پوشیده! چه رسمی! با دیدن من سرتا
پامو نگاه کرد و اومد جلو.
 بفرما همین قدر داشتیم!یه لحظه به نون تو دست من و به صورتم نگاه کرد و گفت:
 دستتون درد نمنه!منتظر بودم بره که دیدم هنوز وایستاده!
-مهمون دارین؟
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تعجب کردم!
 بله چطور؟صدای تیرداد عین خروس باز اومد .کله اشو کرده بود از پنجره بیرون و داشت
می گفت:
 سرمه کجا رفتی!؟با دیدن عطا لباشو به هم فشرد و گفت:
 بیا تو دیگه!خل با همون لباسش کل هیملشو از پنجره کرده بود بیرون .اخم کردم و گفتم:
 برو تو االن یخ می کنی!بعدم برگشتم رو به عطا که داشت با اخم باال رو نگاه می کرد گفتم:
 با اجازه!و درو بسددتم و رفتم باال! تیرداد حق به جانب دم در وایسددتاده بود .با پرو یی
گفتم:
 ها چیه؟! این وقت شب تنها می ری دم در با این یارو حرز بزنی که چی؟ نون می خواست! خوب به من می گفتی! خیلی خوب بابا! دفعه بد به تو می گم!بعد از کنارش رد شدم و گفتم:
 تو نمی دونی زود سرما می خوری .با این لباست واسه چی می آی دم پنجره!دوباره ولو شد روی ت ت و گفت:
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 دارم باهات حرز می زنم می بینم نیسددتی! صدددات از در که اومد دیگه پاشدم ببینم کجا رفتی که این یارو رو دیدم!
دستشو گکاشت زیر سرش و گفت:
 زیاد میاد اینجا؟ماهیتابه نیمرو برداشتم و با سفره نشستم رو زمین و گفتم:
 کی؟ عمه خانم! خوب این یارو پلیسه دیگه!یه لقمه بزرگ گرفتم و گکاشتم تو دهنم و گفتم:
 نه بابا!تیرداد پوفی کرد و دوباره مشغول اس ام اس دادن شد و گفت:
 نمی دونم چرا ازش خوشم نمی آد!شددونه ای باال انداختم و یه لقمه دیگه برا خودم گرفتم .نیم سدداعت نشددد که
صدای زنگ بلند شد .تیرداد بلند شد و با حرص گفت:
 اگه این یارو باشه می رم و یمی می خوابونم تو چونه اش!خنده ام گرفت.
 بی خیال! این داداش رهاست ها!تیرداد که داشت با حرص می رفت سمت آیفون برگشت و با نی شت باز دست
کشید تو موهاشو و گفت:
 پس چرا تعارفش نمی کنی بیاد تو! -خاک تو سر بی شعورت!
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خندید و آیفون وجواب داد:
 بله!...
 بب شید شما؟... شما زنگ زدی من بگم کیم؟....
بلند شدددم و رفتم و کنار تیرداد وایسددادم .با سددر پرس دیدم کیه که اخم کرد و به
جای من جواب داد:
 چمار با سرمه خانم داری؟... من همه کاره اشم!پوفی کردم و دو باره با لب زدن پرسدد یدم ک یه که تیرداد بازم محل خرم نداد و
دوباره جواب داد:
 من باید بدونم شما وا سه چی این وقت شب اومدی دنبال دختر مردم یا نه!اصال خودت گفتی کی هستی؟
... اها حاال شد! حاال بفرمائید جناب سرگرد چمار دارید؟جناب سرگرد؟ خاک عالم بر سرم .مهیار اینجا چمار می کرد؟ دو یدم سمت
شال و مانتو و برشون داشتم که تیرداد اخم کرد و آیفون و گکاشت و گفت:
 -هوی کجا!
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 هوی و مرگ مهیاره!صدای متعجب تیرداد و از باال پله شنیدم:
 مهیار؟!بهش محل ندادم .چی شده بود که مهیار اومده بود در خونه حبیب آقا و سراغ
منو می گرفت .نمنه برای طاهره خانم اینا اتقافی افتاده بود .دکمه هامو نبسددته
در و باز کردم و با هول نگاهی به مه یار انداخنم .در همون حال هم شدددالم و
روی سرم مرتب کردم.
 سالم چی شده جناب سرگرد؟!مهیار نگاه خشنی به من انداخت و گفت:
 می خوام بیام تو!یه کم عقب رفتم .ولی هنوز دلشوره داشتم:
 برا طاهره خانم اینا خدایی نمرده اتفاقی افتاده؟پوزخندی زد و گفت:
 باور کردم .نگران شدی!چی دا شت می گفت این .تیرداد عین جن پ شت سرم سبز شد با همون سر و
وضع .یعنی مامان من مرد تا به این بشر یاد بده با هر قیافه ای نره دم خونه ولی
اگه بگی یه درصد روی این موجود تاثیر داشت نداشت:
 شما با کدوم مجوز می خوای بیای تو خونه مردم!وای این تیرداد داشت چی می گفت .هولش دادم عقب:
 -چی می گی تیرداد!
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 تو حرز نزن ببینم! فمر کردن لباس قانون تنشونه هر غلطی دلشون خواستمی تونن بمن!
یعنی می خواستم دو دستی بموبم توی سر تیرداد بی شعور.
 تیرداد جان...صدای پر از تحمم مهیار باعث شد حرفم نصفه بمونه:
 وقتی امشددب توی کالنتری موندی اونوقت می فهمی باید با کی چه جوریحرز بزنی!
مهیار جلو آمد و وارد شد خونه شد .می دونستم تیرداد دیوونه شده بود .جلوش
ایستادم و گفتم:
 بکارین من توضیح می دم جناب سرگرد!جمله ام تمام نشده بود که عطا هم پشت سر مهیار اخم کرده اومد تو .وای این
دیگه اینجا چی می خواست .تیرداد با اخم به عطا و مهیار نگاه کرد و گفت:
 یعنی چی؟ این جا چه خبره؟و با اخم به من نگاه کرد و گفت:
 سرمه اینا کی ان؟دیگه ر سما دا شت گریه ام می گرفت .هیچ کس نمی ذا شت من تو ضیح بدم.
همه چی یه سو تفاهم بود .پوزخند مهیار واقعا آتیشم زد:
 هی به مادرجون می گم ببین اینا کی ان! خونه اتو به هر ک سی نده اینم نتیجهاش!
قبل از اینمه تیرداد رگ کبیریش باال بزنه و بپره و یقه مهیارو بگیره خودم عصبی
شدم و صدام و باال بردم و گفتم:
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 جناب سرگرد مواظب حرز زدونتون باشین!مهیار باز پوزخند زد و گفت:
 مثل اینمه شما همه چیزو شوخی گرفتین ها؟!رفتم تو سینه اش و گفتم:
 شددما به چه مجوزی به من تهمت می زنین .ب اطر اینمه برادرم اومده خونهام باید به همه جواب پس بدم!
جا خوردن عطا رو دیدم .ولی مهیار انگار هنوز باور نمرده بود .دوباره پوزخند
زد و گفت:
 برادر؟این بار تیرداد بود که با تمس ر گفت:
 گیرم که برادر شم نبا شم .شما می ری در خونه مردم و می زنی ببینی کی بهکیه؟
مهیار هم کوتاه نیامد و گفت:
 خونه مردم ن یر .ولی خونه مادربزرگ و پدربزرگ سددداده ام که ند یده ونشناخته خونه اشون و به هر کسی می دن آره می رم.
تیرداد با تعجب به من نگاه کرد که حاال بغضددم گرفته بود .تیرداد و یه خورده
عقب هول دادم که کار بدی نمنه و رو بهش گفتم:
 -نوه طاهره خانم صاحب خونه هستن!
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و نگاه متا سفی به عطا انداختم .این نمایش زیر سر عطا بود .پ سرک م س ره
*و*ض*ی! تیرداد با شددنیدن این حرز کمی عقب کشددید .مهیار ولی هنوز
باور نمرده بود .رو به تیرداد گفتم:
 برو کارت شناسائیت و بیار!و دلم از گفتن این حرز سوخت .نگاه خیره و دل ورمو از عطا برنداشتم .واقعا
من خرو بگو که دلم به حال این بیشددعور سددوخت و نون شددامم و دادم به این
مس ره!
تیرداد خیره نگام کرد .با سددر اشدداره کردم که برو بیار که عطا با صدددای آرومی
گفت:
 الزم نیست!با همون صدای لرزون گفتم:
 ن یر الزمه!...تیرداد برو کارتت و بیار.تیرداد اخمی به ع طا و مه یار کرد و از پ له باال دو ید .مه یار ن گاهی به پ له
انداخت و دست به سینه گفت:
 اون دوستتونم شب می مونن؟!چقدر دلم می خواسددت یه مشددت بزن زیر چونه این احمق شددماک بی ادب!
تیرداد با کارت برگشددت .کارت و از دسددتش گرفتم و از کنار مهیار رد شددد و
جلوی چشددمای عطا گرفتمش .مهیار تعجب کرد .خوب نظر مهیار مهم نبود.
اگه عطا فمر و خیال بدی نمرده بود این اتفاق نمی افتاد .اشک نشسته بود توی
چشمام .کارت و گرفتم جلوی چشم عطا و گفتم:
 -بفرما! حاال مطمئن شدین!
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عطا حتی یه نگاهم به کارتم نمرد .چند لحظه به چشددمام خیره شددد و بعد هم
سرشو انداخت پائین:
 گفتم الزم نبود!مهیار ولی با کمال پرو یی با اینمه فهمیده بود اشددتباه کردن ولی اصددال نگاهش
یه ذره هم پشیمونی نداشت .کنارش ایستادم و گفتم:
 آدمایی که بق یه رو از باال نگاه می کنن و فمر می کنن خودشددون تافته جدابافتن باالخره یه جایی با سددر زمین می خورن .جناب سددرگرد .آبروی مردم
چیزی نیست که اگه بردیش خیلی راحت بشه برش گردوند!
یک لحظه نگاهش شددرم زده شددد ولی زود خودش و جمع کرد .نیم نگاهی به
عطا انداختم و سری تمون دادم و گفتم:
 بریم داداش!تیرداد همون جور اخم کرده راه افتاد سمت پله منم پشت سرش.آخرین لحظه
برگشتم و با تمس ر گفتم:
 شامتون سرد نشه جناب سروان؟ اوه راستی مامان اینا برگشتن؟معلوم بود حال عطا خیلی گرفته شددده سددری تمون دادم و از پله باال دو یدم.
تیرداد کالفه وسط اتاق ایستاده بود .با دیدن من برگشت و گفت
 حیف که نمی شد با پلیس در بیافتم وگر نه حال جفتشون و می گرفتم.من که به اندازه کافی حال خودم گرفته بود .بهش محل ندادم و رفتم یه پتو و
بالشت برای خودم برداشتم و کنار رادیاتور روی زمین ولو شدم .صدای تیرداد
اومد:
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 بیا رو ت ت خودت ب واب! نمی خواد .روی زمین باز کل یه هات یخ می کنن بی چاره می شددی .مامانمپوست منو می کنه چرا مواظب پسر دردونه اش نبودم.
پوفی کرد و چراغ و خاموش کرد و روی ت ت ولو شد .صدای زمزمه حرفی از
کوچه می او مد .حت ما داشددتن گ ندی که زده بودن و توجیح می کردم .نفس
عمیقی کشیدم و سعی کردم ب وابم.
 بی خیال .این دوتا کی ان که من ب وام از قضاوت اشتباهشون ناراحت بشم!چون شددب شددام درسددت و درمونی ن ورده بودم صددبح بلند شدددم که برم نون
بگیرم .می دونسددتم تیرداد تو عمرش از سدداعت یازده زودتر بیدار نشددده پس
انتظار بی جایی بود که انتظار داشته باشم پا شه بره واسه صبحانه نون بگیره تازه
اونم نه برا خودش واسدده من .برای اینمه به کالس سدداعت هشددتم هم برسددم
خودم صبح زود زدم بیرون و رفتم سمت نونوایی! اینقدر خمیازه ک شیده بودم
که فک که چه عرض کنم تا گردن و گوشمم درد گرفته بود .ای خدا لعنت نمنه
این عطا رو که سهمیه نون صبحانه مو دادم کوفت کرد .ای تف تو روی آدم بی
چشددم رو! یاد دیشددب که افتادم دوباره خونم جوش اومد .یعنی جا داشددت یه
جفت پا برم تو اون چشمای فضولش! داشتم خمیازه می کشیدم که یمی زد سر
شونه ام! برگشتم .اوه طاها بود .نیشش باز شد:
 چطوری؟! خمیازه کشیدم و گفتم: باور کن خوابم نمی دونم چطوری سر پا موندم!سری تمون داد و گفت:
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 می فهمم .مثال خیر سددرمون باید بریم مدرسدده ولی انگار نه انگار رها خانمه*و*س نون تازه کرده بودن منو بدب تو فرستادن نون بگیرم!
 اهه نون تازه بهش ساخته مثل اینمه! هان؟اوخ اگه بش بگم این تیرداد خاک بر سددر دیروز آبجی شددو ب*غ*ل کرده بعدم
نون تازه داده بهش بابت هنرش چمار می کنه! یعنی اون رها رو بگو که نون و
گرفته و رفته .یادم باشه یه خورده سر به سرش بکارم ب ندیم.
 چی گفتی تو! هیچی!بعدم سری تمون دادم و گفتم:
 حاال منو نگاه! داداش لندهورم تو خونه خوابیده من باید بیام نون بگیرم!طاها با جلو رفتن صف جلو رفت و گفت:
 داداشت؟ آره بابا؟ تو ندیدیش؟ دیروز اومده؟ نه بابا؟ زودتر می گفتی؟ بچه باحالیه؟ اگه مثل خودت باشه که حرز نداره! اوه باید ببینیش! یعنی موردیه واسه خودش!طاها خنده ای کرد و گفت:
 پس بچه باحالیه!خانمه پشت سریم زد رو شونه ام و گفت:
 -خانم نوبت شماست ها! مردم و عالز کردین!
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و یه نگاه چپمی به من یمی هم به عطا انداخت .که من برگ شتم و پ شت بهش
دهن کجی کردم که طاها پ ی زد زیر خنده به طاها چشددم غره بهش رفتم و
نونام و برداشتم و گفتم:
 سالم به مامان و رها برسون!سری تمون داد و گفت:
 حتما!از نونوایی زدم بیرون.وقتی رسددددم تیرداد هنوزم عین خرس خواب بود .یه
صبحونه سرپایی خوردم و از خونه زدم بیرون .شانس ندارم که هم زمان که من
درو باز کردم از اون ورم ابو عطا درو باز کرد .نگاش که نگردم از روی لباسددش
شددناختمش .حیف من به این خانمی که گیر این افتادم .یه ذره اگه از داداش
کوچیمش مرام یاد می گرفت بد نبود .در و بسددتم و بدون اینمه محلش بدم راه
افتادم سددمت خیابون .صدددای پاش می اومد که اونم اون طرز کوچه داشددت
می اومد .زیر چشددمی نگاش کردم دقیقا موازی با من می اومد .مسد ره .فمر
کرده من دیگه محلش می دم؟ عمرا! زیر چ شمی حوا سم بهش بود .معلوم بود
هی بر می گرده و منو نگاه می کنه .ولی من بی خیال دسددت به جیب برا خودم
می رفتم و یه وقتایی هم یه لگد زیر سنگی چوبی می زدم .یعنی خودم دا شت
از خونسددردی خودم لجم می گرفت .سددر کوچه مجبور بودم بپیچم به راسددت
برای همین باید می رفتم اون طرفی که عطا خان بود .نرسددیده به ته کوچه کم
کم راهمو به راست کج کردم .البته یه خورده هم کرم داشتم .می خواستم ببینم
چمار می کنه! وقتی داشددتم بهش نزدیک می شدددم یه لحظه احسدداس کردم
برگشددت و خوب نگام کرد .واقعا این پلیسدده مملمته ما داریم؟ رفتم سددمت
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را ست و موقع پیچیدن تو کوچه ا صلی فقط یه متر باهاش فا صله دا شتم ولی
اون از من جلوتر بود .بدون اینمه سددرم و باال بگیرم داشددتم پشددت سددرش می
رفتم که یهو زد رو ترمز و برگشددت .یعنی خوب شددد ترمزام خوب کار می کرد
وگر نه رفته بودم تو شددممش! حرصددم گرفت و سددرم و گرفتم باال .من که نباید
خجالت می کشدیدم اون باید خجالت می کشدید که مثل خاله خانباجی های
ف ضول رفته بود دنبال مهیار و آورده بود شتا سر از کار من دربیاره .تازه همه اینا
به کنار اون نونی که به ناحق از من گرفت دلم و بد سددوزوند .درسدددت جلوم
وایستاده بود .اخم کردم و خیلی جدی گفتم:
 برای چی یه دفعه وایم*س*تی!هیچی نگفت فقط زل زل نگام کرد .ن یر از رو نمی رفت که .منم لجم گرفت
و گفتم:
 چیه مشملی دارم؟ اخالقی انضباطی؟نگاهش شددرمنده شددد .وقتی دیدم حرفی نمی زنه یه قدم برداشددتم به چپ و
خواستم از کنارش رد شم که آروم گفت:
 سرمه خانم!یه قدم ازش دور شددده بودم که وایسددادم ولی بر نگشددتم .یه لحظه گکشددت که
د یدم کنارم وایسددتاده .این پا و اون پا کرد و بعد با لحنی که توش حسدددابی
شرمندگی معلوم بود گفت:
 -من دیشب نگرانتون شدم!
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پوزخند زدم .برگشددتم و نگاش کردم .عین بچه هایی که کار بد کردن و منتظر
تنبیه مامان شوننن سر شو انداخته بود پائین و دا شت کاله شو توی د ستش می
چرخوند.منم نه گکاشتم و نه برداشتم بهش گفتم:
 وقتی نگران خواهرتون هم می شین آبروشو می برین؟اخم کرد و نگاهشو آورد باال وبا همون اخم به من نگاه کرد:
 من قصد توهین نداشتم؟بازم پوزخند زدم:
 مهم نی ست که چه ق صدی دا شتن .مهم اینه که توهین کردین .شما با سرککشیدن تو زندگی دیگران اون دوستتون هم که از روز اول فقط ما رو متهم کرده
به بدترین شمل!
پوفی کرد و نگاهش و از من که ق صد ندا شتم از چ شماش بمنم گرفت و به ته
کوچه داد:
 مهیار یه خورده اخالقش تنده .اینم ب اطر شغلشه! آقای اصل کریمی...البته اینجا قصدددم نبود مسدد ره اش کنم فامیلش اینجوری تو ذهنم جا افتاده
بود .به جون خودم دسددت خودم نبود .بدون اینمه نگاهشددو از ته کوچه بگیره
آروم حرفمو قطع کرد:
 کریمی اصل!این باش تو این موقعیتم دست از اصالح کردن من بر نمی داره .باحرص گفتم:
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 حاال هر چی ....این لباس شددما باید به دیگران احسدداس امنیت بده...ولیدقیقا برعمس شده! شما دقت کردین چقدر تو این مدت به من و دوستم توهین
کردین!
باز داغ کرده بودم و نمی فهم یدم دارم چی زر می زنم برای همین دهنم و باز
کردم و گفتم:
 من همیشه از پلیسا خوشم می اومد...ولی حاال...عطا برگشددت و با تعجب نگام کرد .اوپس گند زدم .خودم و جمع و جور کردم
و قضیه رو ماست مالی کردم:
 یعنی دوست داشتم پلیس بشم!دروغ که خناق نیست .تو بگو! عطا پوفی کرد و گفت:
 شددما خانم اومدی وسددط مامور یت من آبروی منو بردی! مه یار ریش گروگکاشته بود واسه این ماموریت ولی شما با اون کار بچگانه...
حاال نگاه کن پرو پرو داشت توپو می انداخت تو زمین من.دستم و گرفتم باال
و گفتم:
 شما درست می گین .من فراموش کرده بودم .گفته بودین فراموش کنم اصالشما رو می شناسم .االن هم اجباری همسایه شدیم .از این لحظه فمر می کنم
دیگه نمی شناسمتون .خوبه؟ نه دیگه من به ماموریت شما گند می زنم نه شما
نگران من بشین!
بدون یه لحظه ممث کردن راهمو گرفتم و رفتم .صداشو شنیدم که گفت:
 -سرمه خانم...
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برگشتم و همون جور که عقب عقب می رفتم گفتم:
 کبیری هستم...جناب...و دوباره برگ شتم و بدون اینمه بهش اعتنایی بمنم .تند ازش دور شدم و خودم
و ر سوندم سر خیابون .فمرکرده چون من ماموریت شو خراب کردم تا آخر عمر
حق داره منو ضایع کنه!
با اعصدداب خورد رفتم دانشددگاه .نگین پا پیچم شددد که جریان چیه .منم بهش
گفتم بعد از کالس بهت می گم .خالصه بعد از کالس رفتیم بوفه که یه چیزی
ب وریم .اونجا همه چیز و براش تعریف کردم.دهنش از این باز تر نمی شد:
 بگو جون من!لیوان خالی چایمو بی خیال تو دست چرخوندم و گفتم:
 به جون تو!نگین با همون چشددمای وق زده زل زده بود به نمک دون پالسددتمی روی میز
انگار که ب واد با تمرکز منفجرش کنه و در همون حال گفت:
 یعنی ادم تا این حد گند؟بی خیال شونه ای باال انداختم و گفتم:
 برام مهم نیست .مهیار یا اون عطای خبر کش مگه کی ان؟نگین هم پوفی کرد و گفت:
 حیف اون ق یا فه که مال این آد مه .من نمی دونم این رها از چ یه این یاروخوشش اومده که نامه فدایت شوم واسش فرستاده!
کیمم با دست نصف کردم و گکاشتم تو دهنم و گفتم:
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 اون موقع بچه بودن .اصددوال دخترا تو سددن پائین فمر می کنن مردای خش دنخیلی جکابن ولی از خریتشونه که همچین فمری می کنن!
نگین ابروشو باال انداخت و گفت:
 به به هر روز تجربه های تازه رو می کنی!دوباره شددونه باال انداختم و بق یه کیمم و هم پچوندم تو دهنم و بعد از قورت
دادنش گفتم:
 باید بیای زن مهرداد ما رو وقتی مهرداد سگ می شه بینی! یعنی تا مرز سمتهمی ره و میاد! بیچاره ناراحتی اعصاب گرفته ب اطر این اخالق گند داداش من!
نگین نیشش و باز کرد و گفت:
 این یمی داداشت چی؟!پوفی کردم و سر تمون دادم و گفتم:
 این یمی از مغز کال آزاده! ولی خوب خدا نمنه اینم سگ شه! حاال نه که منازش بتر سم چون من خواهر شم ولی می دونم زنش به چیز خوردن می افته از
دست این!
نگین با همون نیش باز سر تمون داد و گفت:
 من از مخ آزاد دوس دارم!یه لگد از همون زیر میز زدم به پاش که نیشش بیشتر باز شد و گفت:
 چیه؟ می خوای از همین االن خواهر شوهر بازی در بیاری!صورتم و کشیدم تو هم و گفتم:
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 آره واقعا اون تیرداد خل یمی مثل تو رو می خواد! یه روزه اومده اینجا ده تاشماره گرفته از این و اون!
نگین بازم با نیش باز سر تمون داد و گفت:
 چه سرعت عملی! حاال کجا هست؟ کی؟ آقامون! ای بمیری .چه می دونم من صبح که زدم بیرون هنوز عین خرس خواب بود.نگین صاز نشست و مثل خانمای متش ص گفت:
 داداشددت مهمون شددهر ماسددت باهاش تماس بگیر بگو بیاد با هم نهار بریمبیرون!
یه خورده نگاهش کردم که دوباره برگشت تو همون جلد خودش و گفت:
 خوب زنگ بزن بیاد دور هم خوش می گکره! نگین مثل اینمه یادت رفته بود پسرا از دخترای آو یزون خوشش نمی اد!نگین اخم کرد و گفت:
 برو بابا چه جدی گرفته! داداشددت خیلی باحاله اخالقش عین خودمه .گفتمبیاد دور هم خوش باشیم.
بعدم دست به سینه نشست و گفت:
 البته بدون منظور خاصی! گرفتی که؟!چند لحظه نگاش کردم و گفتم:
 باشه بابا .این قیافه رو نگیرحاال!نگین بازم نیشش باز شد و گفت:
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 جدی گرفتی نه!بعد با ابرو به موبایلم که روی میز بود اشاره کرد و گفت:
 زنگ بزن!نه مثل اینمه واقعا این بشر از رو برو نی ست .سری تمون دادم و شماره تیرداد و
گرفتم .نمی دونم چ ند بار زنگ خورد که باالخره آ قا ع نا یت کردن و جواب
دادن:
 هان! اوه هنوز خوابی؟! بله! با اجازه شما! اونجا مامان سر صبح میاد باال سرم نق می زنه اینجا توداری جاش شیفت می دی!؟
 اون چشمات و باز کن و یه نگاه به ساعت بنداز!یه خورده ممث شد و بعدم صدای تیرداد اومد که گفت:
 اهه ساعت هنوز دوازدهه که! دیدی گفتم منو زود بیدار کردی!نگین دسددتشددو زده بود زیر چونه اش و به من زل زده بود ،انگار که حاال من
تیرداد باشم .سری براش تمون دادم و به تیرداد هم گفتم:
 باشه می خوای ب وابی ب واب ولی گفتم منو نگین می خواستیم بریم بیرونیه دوری بزنیم نهارم ب وریم .حاال که خوابت میاد ب واب! بی خیال!
فوری صداش هوشیار شد:
 ِا....چیزه...سرمه جون! -هان؟! چی شد! خوابت پرید!
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 نه بابا داشتم سر به سرت می ذاشتم من بیدار بودم داشتم می رفتم بیرون! اره تو که راست می گی! به جون سرمه! به جونت خودت! اذیت نمن سرمه! بابا تو شهر خودمون که چهار تا دختر درست و درمون پیدانمی شه من دو روز اومدم اینجا بکار الاقل یه صفایی بمنم .به جون تو دریای
نعمته المصب!
 ای بترکی تو که ده تا دوس دختر داری هنوزم اون چشددمای هیزت سدیر نمیشن!
نگینم اون دور و براست؟! بله با اجازه تون! ای تو روحت پس چرا جلوش اسم دوست دخترای منو می آری! نه که نمی دونه! بعدم من کی اسددمشددون و اوردم؟ من گفتم هانی؟ گفتمنوشین؟ گفتم الهه؟
 سرمددددددددددده! خفه بمیر بابا!بدجنس خندیدم و به نگین که هنوز نیشش باز نگاه کردم و با خودم گفتم:
 خدایا ما رو باش با کی اومدیم قهوه خونه! حاال کجا بیام؟!نگاهی به ساعتم کردم و گفتم:
 می تونی بیای دم دانشگاه ما یه کورس تاکسی بگیری رسیدی! نزدیمه! -باشه تا نیم ساعت دیگه اونجام!
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 اوکی .فعال!نگین بعد از قطع کردن تماس دستشاشو به هم زد و گفت:
 خوب بریم ببینم امروز چطوری می گکره!کیفمو انداختم رو شونه ام و گفتم:
 خدا به من رحم کنه!در واقع اگه مثل چند روز قبل یا اصددال هفته قبل بودم خودم بدتر از نگین می
شدم .چون واقعا بیرون رفتن با تیرداد خیلی حال می داد .پایه بود اساسی .سر
جریان دی شب و بعدم پرو بازی صبح عطا حالم گرفته بود و حو صله ندا شتم.
یمی دو روزی طول می کشید برگردم رو مود .ولی خوب نمی خواستم نگین و
بقیه بفهمن که حالم خرابه .چون از خدا که پنهون نی ست از شما چه پنهون یه
جورایی از این عطای چلغوز خوشددم اومده بود .حاال نه اینمه کشددته مرده اش
باشم .نه بابا! فقط یه جورایی اه اصال بی خیال خوشم اومده بود دیگه!
نگین دستم و کشید و گفت:
 هوی کجایی تو؟ همین جا چطو؟برام دهن کجی کرد و با آرنج کوبید تو پهلوم و گفت:
 آره جون ننه ات یه سدداعته دارم باهاش حرز می زنم معلوم نیس کجا سددیرمی کنه!
هولش دادم و گفتم:
 -بی خیال نگین امروز پا رو دم من نزار!
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 اه بابا بی خیال ابو عطا!پوفی کردم و باز هولش دادم و گفتم:
 آره بابا بی خیال! اینه! بزن بریم امروز یه حال ا سا سی بمنیم به ابوعطا و مهیار همه اونایی کهفمر می کنن خیلی آدمن یه بی الخ حواله کنیم!
بعدم شرو کرد ریز ریز واسه خودش قر دادن! خنده ام گرفته بود .زدم تو سرش
و گفتم:
 بابا جمش کن االن میان جممون می کنن!نگینم باالخره خندید و بی خیال شد .جلوی دان شگاه یه خورده حیرون شدیم
تا باالخره داداش جان نزول اجالل فرمودن! یه تیپی هم زده بود بیا و ببین .نگین
دست به کمر از سرتاپاشو وارسی کرد و گفت:
 نه بدم نیست! مرگ که توام عین این تیر چراغ برق ما هیز و ندید بدیدی!نگین نی شش و جمع کرد و رفت سمت تیرداد .منم پ شت سرش .تیرداد با یه
سدددت که مثال می خواسدددت دخترا رو ت ت تاثیر قرار بده عی نک دودیشددو
برداشت و سالم کرد .او ال ال کی می ره این همه راهو!
 خانما! ظهر پائیز یتون گرم!یعنی من اگه تو رو ن شنا سم بچه! نگینم خیلی مودب رفت سمتش و د ستش و
دراز کرد:
 -ظهر شمام ب یر آقا تیرداد.
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تیرداد خیلی دلبرانه دسددتش و گرفت و با یه لب ند یه وری باهاش دسددت داد.
منم دست به سینه ایستادم و گفتم:
 نه تو رو خدا منو ندید بگیرن ادامه بدین!تیرداد عینمش و زد باال و با نیش باز گفت:
 اهه آبجی کوچیه توام اینجایی؟ یعنی روتون و برم!نگین که انگار توی این قالب جدیدی که برای خودش ساخته بود جا نمی شد.
دستاشو به هم زد و گفت:
 خوب کجا بریم؟انگار نه انگار که منم اونجا آدمی ام برا خودم .زل زد به تیرداد .تیردادم از این
راحت بودن نگین کلی حال کرد و اونم برگ شت به همون ذات خراب خود شو
گفت:
 خوب من که اینجا جایی رو نمی شناسم هر جا شما بگین!و باز زل زد به نگین .نگینم متفمر به اون نگاه کرد گفت:
 اوممم .بکارین ببینم!دیگه نتونستم تحمل کنم حرصی دادم زدم:
 نگیددددددددددن!!!با تعجب برگشت و نگام کرد و گفت:
 چیه سرمه چرا داد می زنی؟ -یعنی روتو و برم من!
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تیردادم خیلی خونسرد اومد و شونه و به شونه نگین وایساد و گفت:
 خوب راست می گن نگین خانم...نگین برگشت سمت تیرداد و حرفش و قطع کرد و گفت:
 نگین صدام کنین...آقا تیرداد....تیردادم برگشت و باز یمی از اون لب ندای یه وریشو زد و گفت:
 اوکی پس تو هم تیرداد صدام کن!نگین سددر تمون داد .چشددمای رفته بود ته سددرم .یعنی این دوتا حیا رو خورده
بودن یه آبم روش! بعدم نگین خیلی ریلمس راه افتاد و گفت:
 خوب پس بریم تا یه جای خوب نشونتون بدم!تیردادم کنارش راه افتاد و گفت:
 سنتی یه فست فود!؟من همون جا خشمم زده بود و جواب نگین آخرین جمله ای بود که شنیدم که
گفت:
 تو چه جورشو دوس داری؟ن یر ر سما منو جا گکا شتن و رفتن .پام و با حرص کوبیدم زمین و دنبال شون
راه اف تادم یعنی عمرا بکارم این دو تا بدون من بپیچونن و برن ددر .خودم و
بهشون رسوندم و دست انداختم و اون دوتا رو که داشتن عین دوتا کالغ عاشق
شونه به شونه هم می رفتن از هم جدا کردم و گفتم:
 خانما و آقایون فاصله شرعی رو رعایت کنید.بعدم چرخیدم و به تیرداد نگاه کردم و گفت:
 -آقا شما مگه خودت خواهر مادر نداری؟!
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تیرداد دستم و گرفتم و شوتم کرد و اون ور و گفت:
 چرا خواهر مادر دارم ولی زندگیشون به خودشون ربط داره!د بیا اینم از داداش ما .یعنی من برم االن چه نو خاکی تو سرم بمنم .نگینم که
انگار با اون کار من رفته بود رو اسددتپ دوباره پلی شددد و به حرفش ادامه داد.
ن یر این دوتا از دست رفتن کال .اون که از مخ تعطیل اینم که بدتر اصال نداره
چیزی به اسم مخ .سرم و بلند کردم و رو به آسمون گفتم:
 خدایا امروز خودمو به تو سپردم!و خودم حدسددم کامال درسددت از آب در اومد .تا عصددری که با هم بودیم این
دوتا ملت و ا سمول کردن .اول که توی ر ستوران ن ش سته بودیم و دا شتیم نهار
می خوردیم یهو دیدم نگین بلند شددد و رفت سددر یه میزی که دو سدده تا دختره
ن ش سته بودن .یه چند دقیقه یه چیزی گفت و بعدم برگ شت .یه کاغک گکا شت
روی میز و گفت:
 دیدم دختره بیچاره بس که نخ داد مرد رفتم برات شماره گرفتم.چشمای من که هیچ چشمای این تیرداد سنگ پا هم رفت ته سرش .لقمه شو
با نوشابه داد پائین و گفت:
 به کی نخ می داد!نگین خیلی خونسرد یه تیمه جوجه کبابشو زد به چنگال و گفت:
 -به بابابزرگ مرحوم من! خوب کی دیگه غیر از تو سر این میزه!
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تیرداد ابرو یی باال انداخت و برگ شت و به میزی که توی نیم رخش قرار دا شت
نگاه کرد .منم برگ شتم و پ شت سرم و نگاه کردم بعدم یه نگاه به نگین کردم یه
نگاه هم به اون مشنگ:
 مردم و اسمل کردین؟ چی بهش گفتی؟نگین نیشش و باز کرد و گفت:
 گفتم تو دوسددت دخترشددی می خواین کات کنین .ازت متنفره ولی تو ولشنمی کنی!
تیرداد پ ی زد زیر خنده و من دست به سینه گفتم:
 اون وقت نگفت خودت این وسط کی هستی؟نگین جوجه کبابشو قورت داد و گفت:
 چرا؟ منم گفتم دختر خاله اشددم .اینقدرم بدم میاد از تو! امروز می خواسددتندوتایی ب یان بیرون ولی تیرداد به من التماس کرد باهاشددون ب یام که با تو تنها
نباشه! از بس که از تو بدش میاد!
تیرداد از خوشی در حال مرگ بود .نگین یه لب ند بهش زد و گفت:
 خوب با این شماره شد چندتا!؟تیرداد با یه حالت خوشددی برگشددت و به نگین نگاه کردم که گفتم االن از ذوق
بمیره .یعنی واقعا این داداش من بیسددت و پنج سددالشدده؟؟!!! مغزش تو پونزده
سالگیش یخ زده به خدا!
 فمر کنم هفت هشت تایی شده باشه!نگین خیلی کارشناسانه سر تمون داد و گفت:
 -خوبه! ولی جای پیشرفت داری!
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تیرداد زد زیر خنده و گفت:
 بابا من دیگه کم آوردم تو دیگه کی هستی!بینین من با کیا دارم زندگی می کنم .نگینم نیشش و باز کرد و گفت:
 من نگینم!تیردادم با خنده نگاهشو از نگین گرفت و برگشت سر خوردنش و گفت:
 خانمی!یه سرفه مصلحتی کردم و گفتم:
 در ضمن منم اینجام!نگین شونه ای باال انداخت و گفت:
 خوب پاشو برو دیگه! چی از جون این بچه می خوای!چشمام گرد شده بود .نگین با اخم چنگالشو ول کرد توی بشقابش و گفت:
 بابا به چه زبونی بهت بگه از ری تت حالش به هم می خوره! بدترک یب! بیقواره! زشت!
یعنی دهن من از این بازتر نمی شد.
 نگین تو چه مرگت شده امروز! چرا همه صفتای خودتو می بندی به من؟!هنوز می خواستم یه عالمه فحش بارش کنم که یمی زد سر شونه ام! برگشتم و
دیدم همون دختره اس که نگین ازش شماره گرفت .یعنی یه جوری به من نگاه
می کرد انگار تیرداد شوهرش بوده من اومدم دارم از چنگش درمی آرم!
 میشه جاتو بدی من!بی تربیت معلومه که نمی دم .پرو .اخم کردم و گفتم:
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 اونوقت برای چی؟دختره اخم کرد .نگین معلوم بود داره از خنده می ترکه! یه نگاه به نگین کردم یه
نگاه به تیرداد .دختره یه لب ند به تیرداد زد که اونم ابروهاشددو داد باال و نگاش
کرد .بلند شدم و دستی زدم رو شونه دختره و گفتم:
 فرمایش؟!دختری ایشی کرد و گفت:
 یه خورده عزت نفس به خرج بده دختر جون! نمی فهمی نمی خوادت؟ دیگهبه چه زبونی بگه؟
جان این چی گفت االن؟ چشددمام و ریز کردم و به اون دوتا که منو انداخته
بودن و سط و خود شون دا شتن به نمایش م س ره ای که راه انداخته بودن می
خندیدن نگاه کردم .خوب وقت حال گیری منم می ر سه .صندلی رو زدم کنار
و رخ به رخ دختره وایسادم و بهش گفتم:
 ببین....بعدم دستم و زدم به لبم و گفتم:
 اسمت چی بود؟نگین بود که دستشو زده بود زیر چونه اش پروند:
 مهسا! آهان! ببین مهسا جون ...این آقا که می بینی...دستم و زدم روی شونه تیرداد و ادامه دادم:
 -داداش منه!
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لب دختره به پوزخند باز شدددد .فمر کرد دارم خالی می بندم! تیرداد پامو لگد
کرد که داشددتم بازیشددون و خراب می کردم .ولی منم همون جور یه لگد بهش
پروندم و ادامه دادم:
 اون دختره نمبتم دوست منه!دختره با شک به نگین نگاه کرد .نگین همچنان دست به سینه به آشی که پ ته
بود نگاه می کرد .دوباره زدم رو شونه دختره که نگام کنه و ادامه دادم:
 عز یزم اینا ا سملت کردن .داداش بنده صد و پنجاه تا دو ست دختر تو شهرخودمون داره از دیروزم که اومده اینجا یه ده تایی واسه خوشه سوا کرده.
بیچاره مهسا خانم که دیگه شبیه همه چی بود غیر ماه! میت سا شده بود جای
مه سا!!! نگین دیگه نتون ست جلوی خود شو بگیره و پ ی زد زیر خنده .دختره
که رنگش اول سفید شده بود کم کم داشت دوباره رنگش بر می گشت که این
بار رنگشو زیاد کرد و به سرخ نزدیک شد و رو به نگین گفت:
 خیلی بی شعوری!نگین دستی براش تمون داد و گفت:
 نه به بی شدعوری تو که به پسدری که با دوتا خانم اومده بیرون رسدما نخ میدی!
بعدم با حالت مس ره ای گفت:
 یه ذره عزت نفس داشته باش!دختر با حرص پاشو کوبید و راه افتاد که تیرداد پرو پرو صداش زد:
 -مهسا جون!
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دختره برگشددت و تیرداد دسددتشددو به حالت تلفن گرفت کنار گوشددش و بهش
چشمک زد و گفت:
 بهم زنگ بزن!نگین دو باره پ ی زد زیر خ نده و دختره در حالی که زیر لب فحش می داد
کیفشددو از سددر میزشددون برداشددت و رفت بیرون .تیرداد و نگین با خوشددی به
شاهمارشون نگاه می کردن .تیرداد بعد از رفتن دختره گفت:
 واقعا نمایش محشری بود .یعنی واسه رفقا بگم امروز چه کردم دهنشون بازمی مونه!
با تا سف به جفت شون نگاه کردم .که نگین با خون سردی یه دونه زیتون زد سر
چنگال و گفت:
 این دختره نمی دونست پسرا از دخترای سریش بدشون میاد!و به تیرداد نگاه کرد .یعنی انگار نه انگار که منم اونجام .تیرداد چنگالشددو
برداشت و اونم یه زیتون زد سر چنگالشو با لحن فضولی گفت:
 خودت به چند تا پسر شماره دادی که می دونی؟نگین دهنشو کج کرد و گفت:
 به تو مربوط نیست!چه صددمیمی شدددن با هم اینا! تیرداد ابروهاشددو داد باال .این نگاهشددو می
شناختم .االن داشت از فضولی می مرد که بدونه نگین چماره اس دوست پسر
داره یا نه! ظرز غکام و برداشتم و گفتم:
 جفتتون بی شعورین! دیگه هم منو قاطی این مس ره بازی ها نمنین!نگین بود که بی خیال گفت:
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 س ت نگیر بابا می خواستیم ب ندیم!براش دهن کجی کردیم و بعدم رفتم و سر یه میز دیگه نشستم .نمبتا .حاال هر
غلطی دلتون خواست بمنید .برام اس اومد .تیرداد بود:
 این ادها چیه در میاری؟برگشتم و نگاش کردم و یه برو بابا نثارش کردم و نوشتم:
 شما با نگین خوش باش! آبجی می خوای واسه چی؟ سر خر باشم؟ تنهاتونگکاشتم راحت باشین!
و مشغول خوردن شدم .جوابش زود اومد:
 برو بمیر .ننر!اینم از داداش ما! خوب ناراحت نشددده بودم .نگین و می شددناختم .و تیرداد و
بهتر از نگین پس خ یالی نبود این کارم کردم واسددده خاطر این مه منو م چل
خود شون کرده بودن .حاال فمر کردم االن از غ صه می میرن .مگه از رو رفتن.
تا ته نهار نشددسددتن اونجا و دوتایی هر و کر کردن! تازه بعد از بیرون زدن از
رسدتوران تیرداد که حسدابی نمایش توی رسدتوران بهش سداخته بود به شدماره
هایی که گرفته بود زنگ زد تا باالخره موفق شددد یمی شددون و بمشدده اونجا.
باهاش توی پاک روی یه نیممت قرار گکاشددت .دوباره با نگین می خواسددتن
مردم و اسمل کنن .دختره اومد من و نگین روی یه نیممت دیگه نشسته بودیم
و نگاشون می کردیم .دختره مارو نمی دید .تیرداد هم سو استفاده چی داشت
مخ دختره رو می ذاشددت تو فرقون .قرار بود تیرداد یه ندا بده و نگینم بره و بگه
تیرداد دوست پسرشه و خالصه حال دختره رو بگیرن و ب ندن .هر چی من غر
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زدم که با با بی یال بریم دو تایشددون گیر دادن نه خیر کلی می خ ندیم .منم
مجبوری با نگین روی یه نیممت نشددسددتیم .نگین یه آب میوه دسددتش بود و با
دقت زل زده بود به اونا .یه خورده که گکشت .نق زد:
 پس چرا نمی گه بیا!یه پوزخند بهش زدم و گفتم:
 تو هنوز این جونور و نشناختی فمر کردی به این راحتی دختره رو ول می کنه!یه آشغالیه که دومی نداره!
نگین بدون اینمه نگاهشو از دختره برداره تندتند آب میوه اشو می خورد.
 اه خبر بده دیگه! دختره رو رفته تو حلق تیرداد!من روم و برگردونم و گفتم:
 باور کن تیرداد االن یادش رفته قرار بود نقش بازی کنین .اصددال این در برابردخترا خودشو گم می کنه!
نگین بازم نگاه شو از اون برندا شت .ولی من واقعا دا شت حالم بد می شد.
داداشم داشت جلو چشممم....پوز! نگینم با حرص گفت:
 واقعا دادا شت یه *و*ض*یه به تمام معنا ست! یادش رفته ما داریم نگاهشمی کنیم!
چی می گفتم بهش .نگین سری تمون داد و گفت:
 برای خودم متاسفم که روزمو...و نگاهی به من کرد که منم شونه باال انداختم و گفتم:
 راحت باش!که اونم ادامه داد:
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 با یه احمقی مثل تیرداد حروم کردم .داداشت اصال جنبه نداره!منم که کالفه شده بودم بلند شدم و گفتم:
 من که دارم می رم .حالم داره از این مس ره بازی شما به هم می خوره!نگین دستم و گرفت و گفت:
 با هم می ریم ولی قبلش باید حال این داداش بی معرفت تو رو بگیرم!و دسددتم و کشدید و منم عین کش راه افتادم دنبالش .نگین قدماشددو بلند بر می
داشت و تند تند می رفت سمت همون نیممتی که تیرداد و دختره نشسته بودن.
با یه د ستش د ست منو نگه دا شته بود و با اون د ستش هم پاک آمیوه شو گرفته
بود و با نی ازش می خورد .درسدددت جلوی اونا زد رو ترمز! تیرداد جا خورد.
نگین نی آب میوه اشددو بین لباش نگه داشددت و یه نگاه به دختره یه نگاهم به
تیرداد کرد و با پوزخند گفت:
 بد نگکره؟!تیرداد خر انگار تازه یادش اومده بود با ما چه قراری داشددت .اومد دهنشددو باز
کنه که دختره طلب کار گفت:
 شما!؟نگین یه هورت دی گه از آبمیوه اشددو خورد و با پوزخند به تیرداد نگاه کرد و
گفت:
 -آقا تیرداد توضیح می دن!
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و آخرین قطره آبمیوره اشو هورت کشید صدای چندش خالی بودن قوطی بلند
شددد .نگاه تیرداد روی دهن نگین مونده بود .نگین قوطی آب میوه رو از دهنش
دور کرد و این بار به دختره گفت:
 خوش باشین!منم نگاه متاسفی به تیرداد کردم و دوتایی با نگین راه افتادیم سمت خیابون! سر
راه نگین قوطی خالی رو با حرص پرت کرد توی سطل .من که حسابی شرمنده
شده بودم .با نگین تند تند از اونجا دور شدیم .نگین بعد از چند لحظه سموت
گفت:
 چرا پسرا اینقدر *و*ض*ی و خرن؟!اه کشیدم و بهش نگاه کردم .داشت لبشو تند تند می جو ید!
 اگه فهمیدی به منم بگو!نگین پمر شددده بود .منم که باز یاد عطا افتادم  .واقعا پسدرا موجودات مسد ره
ای بودن .انگار هدفشددون فقط اذ یت کردن دختراسدددت .تنها چیزی هم که
براشون مهم نبود احساسات اون بیچاره هاست! داشتیم تاکسی می گرفتیم که
صدای تیرداد و از پست سرم شنیدم .داشت می اومد طرز ما!
 سرمه!نگین بدون توجه به تیرداد گفت:
 می آی؟سر تمون دادم و قبل از اینمه تیرداد بهمون بر سه سوار شدم .قیافه ع صبیش
دیدن داشددت .مسدد ره بره گم شدده بی شددعور آبروی منو برد جلو نگین با این
ک*ث*ا*ز*ت کاری هاش! .نگین داشددت بیرون و نگاه می کرد .منم ترجیح
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دادم سددموت کنم .همون موقع گوش دیم زنگ خورد .تیرداد بود .فعال حوصددله
نداشتم باهاش حرز بزنم .رد دادم که اونم اس داد:
 کدوم گوری داری می ری؟ به تو چه برو به الس زدنت برس .بی شددعور .من که امشددب به بابا زنگ میزنم!
 تو گ..ه می خوری! حاال می بینی کی به گ..ه خوردن می افته! تو جرات داری زنگ بزن!دیگه جوابش و ندادم .خوبیش این بود که تیرداد هنوز از بابا حسدداب می برد.
چون عالز بود و دسددتش جلوی بابا دراز ،برای همین زبونش کوتاه بود .با
کوچمترین کاری بابا می گفت برو خودت خرجتو در ب یار من خرج عالفی تو
رو نمی دم .دوباره اس اومد:
 من که می ام خونه! گم می شی بر می گردی! من رات نمی دم! سرمه ببینمت کشتمت! گمشو برو با همون آشغالی که بودی!نگین نگام کرد و گفت:
 چی می گه؟شونه ای باال انداختم و گفتم:
 -زر می زنه!
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نگین هم شونه ای باال انداخت و گفت:
 بی خیال! به من ربطی نداره کارای داداشددت .البته به تو هم ربطی نداره .منفقط ناراحت شدم که دادا شت اینقدر شعور ندا شت که جلوی چ شم ما این
ادها رو در نیاره!
 من معکرت می خوام .گفتم که تو اینو نمی شناسی!نگین کش و قوسی داد و گفت:
 بی خیال! می ای بریم بسمتبال!خوبی نگین همین بود .خیلی ناراحت بودنش و طول نمی داد .االنم که گفته
بود بریم بازی یعنی می خواد بره بپر بپر کنه همه چیز یادش بره .زدم به شددونه
اشو گفتم:
 نظرت چیه زنگ برینم طاها و دوستاشم بیان! ای ول اینو هستم!تند گوشیم و در آوردم و شماره طاها رو گرفتم:
 جانم؟ جانت بی بال پسرم .عصری چماره ای؟ سرمه؟ به گوشم!خندید و گفت:
 عصری بی کار؟ خوبه می تونی بیای به آدرسددی که می گم .یه زمین بسددمتبال واقعی؟ هوم؟هستی؟
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 ای ول پسر آره که هستیم! دوستاتم خواستی بگو بیان! آدرس و بفرست بیاد .اومدیم!تماس و قطع کردم و گفتم:
 حله بچه ها دارن میان!نگینم گوشیشو نشون داد و گفت:
 منم به سوری و یاسمن گفتم بیان دور هم خوش باشیم!سری تمون دادم و گفتم:
 خوبه!که نگین گفت:
 واسددا زنگ بزنم نیما ببینم کجاسددت ماشددینشددو بگیرم .دوباره مثل اون بارمجبور نشیم ده کیلومتر پیاده بریم واسه رسیدم به تاکسی!
 ای ول .اون بار خیلی بد بود.بعدم زنگ زد به نیما که گفت ماشینو می خوایم که بریم سالن .قرار شده بریم
دم بیمارسدداتن ازش بگیرم .نیما خودش اومد پائین توی این لباس سددفید وایعا
قیافه اش فرق می کرد .با دیدن من انگار روحش تازه شددد .مثل اینمه اون یمی
سددرمه هنوز اقدامی نمرده .باالخره ماشددین و گرفتیم .و راه افتادیم.سددر راه یه
خورده خرید هم کردیم و رفتیم سالنی که مال یمی از آشناهاشون بود و گاهی
اجازه می داد بریم اونجا بازی کنیم! وقتی رسددیدیم .طاها و دوسددتاش اونجا
بودن و در کمال تعجب رها هم همراهشون بود.
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همه شون کنار یه پژو نقره ای ایستاده بودن .طاها با دیدن ما اومد سمت ماشین
و گفت:
 کجاین بابا نیم ساعته عالفیم؟!نگین دزدگیر و زد و با اخم به در نگاه کرد.
 رفتیم ماشین بگیرم از داداشم طول کشید.انگار درا قفل نمی شد .من پرسیدم:
 با ماشین اومدین؟طاها نیش ندی زد و گفت:
 کاوه ماشین باباشو دو در کرده!ابرو یی باال انداختم و گفتم:
 آخه بچه نمی گی بگیرنتون بدون گواهینامه!امید تنه ای به کاوه زد و گفت:
 این دیالق نیمه دومیه! گواهی نامه داره!و با یه ح سرتی به کاوه نگاه کرد که خنده ام گرفته بود .رها د ست به سینه پرید
وسط بحثمون و گفت:
 منم که برگ چقندرم نه! آه گفتی! تو اینجا چمار می کنی؟نگین داشت با در ماشین کشتی می گرفت باز دزدگیر این قاطی کرده بود و درا
قفل نمی شدن .رها یه نگاه به ما کرد و گفت:
 خوب منم می خواستم بیام!طاها اومد سمت ما و گفت:
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 نمی دونی با چه ممافاتی اینو آوردیم!پاکت خرید و دست به دست کردم و گفتم:
 چطو؟رها به طاها اخم کرد و طاهام سری تمون داد و گفت:
 ندیدی عطا اون بار چه پوسددتی می خواسددت از ما بمنه! حاال این و بردارمهمرام بیارم اینجا فمر می کنی عطا چه بالیی سدرم میاره؟ این خانمم شدنید به
بچه ها زنگ زدم پیله به پیله که منم می خوام بیام .دیگه هیچی کلی عطا بازی
درآوردیم تا تونستیم بیاریمش.
 چی چی بازی؟رها با خنده گفت:
 جای عطا خالی بفهمه چی میگی!طاها نیش ندی زد و گفت:
 حاال که نیست.دوباره پرسیدم:
 عطا بازی یعنی چی؟رها بود که جواب داد:
 یعنی پلیس بازی!تازه دوزاریم افتاد که منظورشددون چیه! خنده ام گرفته بود .نگین که کالفه شددده
بود لگدی به در ماشددین زد که درا ناگهان قفل شددد .نگین سددری تمون داد و
جدی رو به در ماشین گفت:
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 بچه ای که زبون نفهمه باید بهش تو سری زد!بعد برگشت سمت ما و گفت:
 خوب چی می گفتین؟من و رها خندیدم و طاها اینا با یه قیافه اسددمول وار به ما نگاه می کردن .رو به
طاها گفتم:
 خوب چه جوری پلید...عطا بازی در آوردین؟طاها شونه ای باال انداخت و گفت:
 هیچی .هر کدوم جدا جدا به یه بهونه ای از خونه زدیم بیرون و بعد سددرخ یابون با هم شددددیم و اومدیم .من به مامان گفتم می رم خونه ام ید ای نا پلی
ا ستی شن بازی کنم .رهام خرید دا شت انگار!!!! همین االنم عطا بفهمه من این
و همراه دوتا از دوستام ور داشتم آوردم اینجا...
و با دسددتش به محل سددالن که یه خورده چپ راه بود و توی یه خیابون فرعی
خلوت بود اشاره کرد و گفت:
 رسما آپزم می کنه!نگین هولش داد و گفت:
 بی خیال دیگه! حاال که اومدی! بز ین بریم بازی .امشددب دیگه بی سددرخرتوی یه زمین حسابی بازی می کنیم!
رها پاکت خوراکی ها رو از دستم کشید و گفت:
 منم براتون دست می زنم!طاها مزه پروند:
 -فقط سعی کن موقعی که دست می زنی همه اون پاکت و خالی نمنی!
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امید یه نگاه به سرتا ته خیابون انداخت و گفت:
 ولی خدایی جای پرتیه!نگین در اصلی رو باز کرد و گفت:
 آخه اینجا قبال انبار بوده .اصددال سددالن واقعی نیسددت که! ولی این فامیل ماچون خودش ورز شماره اینجا رو در ست کرده .اگه دقت کنی .بقیه سوله هام
انبارن!
بعدم سری تمون داد و گفت:
 مایه داریه دیگه! حاال بابام به من قول داده بعد از لیسددانسددم برای مجموعهآزادی رو ب ره!
همه خندیدم و هم زمان به پنج شددیش تا سددوله ای که تا ته خ یابون کنار هم
ردیف شده بودن نگاه کردیم .با راهنمایی نگین رفتیم تو .سهیل همون که سالن
مال اون بود اومد و با همه سالم و علیک کرد .بعدم گفت:
 بچه ها توی سالنن دارن جمع می کنن برن .بعد سالن مال شما!بعدم رو به نگین گفت:
 با ماشین اومدین؟ آره! ماشینارو بیارین تو محوطه! اینجا زیاد امنیت نداره.رها نگاه نگرانی به ما کرد و گفت:
 -پس ما رو چه حسابی اومدیم اینجا!؟
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سدده یل با د قت رها رو برا نداز کرد که خدایی تو اون ت یپ اسددپرت خیلی
عروسمی و ناز شده بود که طاها سینه اشو صاز کرد و گفت:
 شما بفرمائید ما می ریم ماشینارو می آریم تو.و با یمی دو قدم آروم آروم و نا محسددوس به رها نزدیک شددد و کنارش با اخم
ایستاد .سهیل یه خنده یه وری حواله طاها کرد و رو به نگین گفت:
 چند وقت پی شتر ما شین یمی از بچه ها رو از جلو در بردن .البته بعدش پیداشد .ولی خوب بهتره ماشینتون و بیارین تو!
نگین سری تمون داد و با سهیل دست داد و اونم رفت تو سالن! نگین راه افتاد
سددمت در و رو به کاوه که همون جور عین چنار وایسدداده بود و در و دیوار نگاه
می کرد گفت:
 خوب بیا ماشینت و بیار تو دیگه!کاوه هم باالخره یه حرکتی کرد و همراه نگین راه افتاد و رفت .رها با اضددطراب
به در و دیوار نگاه کرد و گفت:
 سرمه مطمئنی برا خودمون خطری نداره؟ آره بابا .من االن دو ساله دارم میام اینجا .مشملی نیست!طاها با رفتن سهیل از رها فاصله گرفت و گفت:
 بی خیال دیگه رها! شرو نمن .چیزی نمی شه .بابا تا سر خیابون ده دقیقهراهه! زیادم پرت نیست!
رها سددری تمون داد و دیگه چیزی نگفت .برای خالی شدددن سددالن همون جا
توی راهرو نشددسددتیم چون سددهیل گفت دارن لباس عوض می کنن .که زدم به
شونه رها و گفتم:
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 بریم دید بزنیم؟که رها پ ی زد زیر خنده و گفت:
 خیلی آشغالی!طاها و امید که د ست به سینه به دیوار تمیه داده بودن و با هم حرز می زدن با
خنده رها برگ شتن و ما رو نگاه کردن که من به روی خودم نیاوردم و د ست رها
رو کشیدم و گفتم:
 اگه نگین بود که صاز می رفت تو! بس که این بچه بی حیاست.رها باز خندید و زد به شونه ام و گفت:
 حالل زاده است.نگین و کاوه که رفته بودن ماش دینارو بیارن تو با یاسددمن برگشددتن .ولی سددوری
زنگ زد و گفت براشددون مهمون اومده نمی تونه ب یاد! کاوه هم کنار اون دوتا
تمیه زد به دیوار و یه چیزی به اون دوتا گفت .اونام یه نگاه به یاسددمن کردن و
پ ی زدن زیر خنده! نگین اول یاسمن و به رها معرفی کرد و بعدم برگشت و یه
چشددم غره به کاوه رفت که اونم سددرش و انداخت پائین و سددده تایی دوباره
خندیدن .زدم به شونه اشو گفتم:
 جریان چیه؟نگینم سری تمون داد که دیدم یاسمنم خنده اش گرفته.
 مرض چی شده؟ این پسرا جون به جونشون کنی سر و ته یه کرب*ا*س*ن!قبل از اینمه نگین و بزنم خود یاسمن گفت:
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 هیچی بابا من داشددتم می اومدم تو دیدم این پسددره داره می ره سددمت یهما شین .فمر کردم شماها نیامدین .یه لحظه تر سیدم نمنه با یه فوج پ سر رو به
رو بشم!
 خوب؟ هیچی دی گه! اومدم برگردم می بینم برگشددته به من می گه با کی کار داریخوشمل خانم!
رها صورتشو کشید تو هم و گفت:
 این جوجه خروس دیالقم از این چیزا بلده؟حاال ما بودیم که زدیم زیر خنده و اونا نگامون کردن.نگین سوئیچو تو د ستش
باال پائین انداخت و گفت:
 بریم تو؟با این حرفش من و رها پ ی زدیم زیر خنده .نگین با تعجب گفت:
 چه مرگتونه؟!زدم به شونه اشو گفتم:
 هوی با رها درست صحبت کنا!رها هم سری تمون داد و با اخم گفت:
راست می گه یعنی چی من ازت بزرگترم!
من و نگین برگشددتم و نگاش کردیم .خاک برسددر نگین که این همه بی شدعوره
من و با رها که تازه باهاش آشددنا شدددده یمی می کنه! من و نگین همین جور
خجالت زده نگاش می کردیم که زد زیر خنده و گفت:
 -ای ول خوب رفتین سر کار!
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نگین با حرص گفت:
 مس ره کردی ما رو ؟رها هم سری تمون داد و گفت:
 ای!!بعد انگشتو گرفت سمت نگین و گفت:
 ولی با من درست صحبت کنا!!!نگین برگشت و به من گفت:
 حاال واسه چی می خندیدن؟نگاهی به رها که نیشش باز شده بود کردم و گفتم:
 می خواستیم بریم تو که سهیل گفت صبر کنیم بچه ها دارن لباس عوض میکنن...منم...
نگین پرید وسط حرفم و گفت:
 وای..بدو ین بریم دید بزنیم...بابا اینا ورزشمارن هیمال توپه!یاسمن نگین و هول داد و گفت:
 شعور داشته باش!نگین دست ما رو کشید و گفت:
 بابا دیگه از این صحنه ها گیرتون نمی آد.داشت مارو کشون کشون می برد سمت در که در سالن باز شد و چند نفری با
ساک ورزشی و کفش اسپرت زدن بیرون .با دیدنشون زود وایستادیم و خودمون
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و زدیم به بی خ یالی! وقتی از ک نارمون رد شددددن .خوب ن گاهمون کردن
.نیشاشونم تا بنا گوش باز بود .وسط راه یمشون برگشت و گفت:
 من یه چیزی جا گکاشتم.انگار می خواست صحنه رو واسه خودش دوباره تمرار کنه بی جنبه و برگشت
سمت سالن! نگین با رفتن پسرا گفت:
 بریم دیگه لباسشون و عوض کردن!ماهم سددری تمون دادیم راه افتادیم سددمت سددالن .طاها اینام پشددت سددرمون
اومدن .وارد سالن که شدیم یه ده نفری هنوز اونجا بودن با دیدن ما .یم شون
صداشو نازک کرد و گفت:
 وای نامحرم!که صدای خنده جمع بلند شد .بی خیال رفتیم سمت زمین که صدای سوت
اومد و سر و صدای متلما باال رفت .سهیل که با ساک ورزشیش ایستاده بود و
با یمی دیگه حرز می زد با دیدن ما برگشت و رو به بقیه گفت:
 زود باشین دیگه بچه ها!اونام هی مزه می پروندن و کشددش می دادن که نرن! رها رفت و روی یمی از
نیممت های کنار سالن نشست .طاها و دوستاشم کنار رها ایستادن و دست به
سینه به پسرا که هنوز داشتن برای رفتن دست دست می کردن نگاه کردن .ولی
نگین بی خیال دستاشو زد به هم و رو به من یاسمن گفت:
 یاال بچه ها!و خودش دو ید طرز سبد و یه توپ بردا شت و شرو کرد دریبل کردن .منم
شالم و سفت کردم .یا سمن کیف شو انداخت یه گو شه و دو یدیم دنبال نگین.
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نگین چندتا دریبل کرد و بعدم یه پرتاپ که صدداز افتاد تو سددبد .که صدددای
سوت و دست از طرز پسرا اومد که چند تای شون داشتن می رفتن بیرون و سه
چهار نفرشون هنوز کنار سهیل ایستاده بودن .حاال یاسمن داشت دریبل می زد
و نگین دستاشو به دو طرز باز کرده بود و داشت دفا می کرد .رو به طاها اینا
گفتم:
 بابا بیاین دیگه! شب شد!وقتی یا سمن از د ست نگین فرار کرد و به طرز سبد دو ید و توپ و توی سبد
انداخت .نگین دست به کمر از وسط سالن داد زد:
 سهیل گفتی سالن فقط مال ماست! آره آره داریم می ریم!نگین به در اشاره کرد و گفت:
 قربون دستت زودتر!سهیل دوباره نگاهی به سمت رها که طاها و دو ستاش دورشو گرفته بودن کرد
و گفت:
 رفتیم بابا.بعد رو به نگین گفت:
 یه دقیقه بیا!و نگین همون جور دست به کمر رفت سمت سهل که بقیه پسرا بالخره آخرین
مسد ره بازی هاشددون و هم درآوردن و رفتن .با رفتن اونا باالخره طاها سددو یی
شرتشو در آورد و دوستاشم اماده شدن تا اونا بیان من و یاسمن دوتایی توی سر
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و کله هم زدیم و یه توپی هم اون و سط انداختیم تو سبد .رها که ن ش سته بود
پاکت خوراکی ها رو درآورد و مشددغول شدددد .نگینم باالخره حرز زدنش با
سهیل تمام شد و اومد.
 چی می گفت؟ هیچی داره می ره خونه نمی تونه بمونه! کل یدو داد و گفت در و قفل کنم وچراغارو هم خاموش کنم!
سری تمون دادم که طاها اومد وسط زمین و گفت:
 کی با کی؟و نگاهی به ما انداخت .رفتم جلو و گفتم:
 نگین با تو و امید .کاوه با من و یاسمین .چطوره؟طاها نگاه راضی به نگین انداخت و گفت:
 همین که کاوه چلمنگ با ما نیست خیلیه!و قبل از اینمه کاوه لهش کنه توپ و از دسددت یاسددمن چنگ زد و دو ید طرز
سبد .امید بود که گفت:
 کی جامپ بال می اندازه؟که همه هم زمان به رها نگاه کردیم که داشددت پاکت پفک و خالی می کرد با
حرکت ما به سرفه افتاد و گفت:
 به جون خودم هنوز اولیشه!طاها توپ و انداخت تو سبد و گفت:
 پاشو بیا توپ و بنداز بعد هر چی خواستی ب ور!رها دستای پفمیشو تموند و گفت:
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 من بسددمت بلند نیسددتم .دروازش هم که باالسددت من نمی تونم تو دروازهوایسم!
نگین با خنده گفت:
 شما همون یه بار تو دروازه وایستادی بسه!رها شونه ای باال انداخت و گفت:
 من در همین حد بلدم!طاها توپ انداخت باال و گرفت و گفت:
 اینجوری که می تونی توپ و بندازی؟رها بلند شد و گفت:
 آره اینو دی گه بلدم .بچه بودیم بازی می کردیم .توپ و می انداختیم باال واسم یمی و می گفتیم...
پریدم وسط حرفش:
 خیلی خوب...بیا بنداز!یاسمنم نگاهی به ساعتش کرد و گفت:
 منم گفتم شیش بیان دنبالم .بیاین تا شیش نشده یه بازی توپ بزنیم!رها اومد وسط زمین وایستاد و توپو انداخت .قرار شد امتیازی بازی کنیم بدون
ا سمور برد نمی شد کوراتری بازی کرد .قرار شد ده تا با شه پایان کوارتر اول.
رها توپ و انداخت و بازم قد دراز کاوه به کمک ما اومد و توپ افتاد د ست ما.
توی زمین بازی و با دوتا سبد و نگرانی ندا شتن از شمستن شی شه و سر و صدا
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بازی حسددابی به آدم می چسددبه! کوارتر اول ده -هشددت به نفع ما تمام شددد و
رفتیم یه خورده استراحت کنیم .امید گفت:
 بچه ها خیلی نشینیم که بدنمون سردنشه!همه موافقت کردن .داشتم آب می خوردم که موبایلم زنگ خورد .موبایلم و از
جیب شلوارم بیرون کشیدم .پووووز تیرداد بود.
 این چی می گه دیگه!اول می خواسددتم جوابشددو ندم ولی بعد دیدم این کارا مسدد ره بازیه .من که
برادرم و می شددناختم به نگینم قبال گفته بودم .برای همین جواب دادم ولی نه
جوری که تیرداد فمر کنه هیچی نشده:
 هان؟ هان و مرگ! کدوم گوری رفتی؟ گورش جای خوبیه! جای تو هم اصال خالی نیست!بچه ها کم کم دوباره برگشددتن وسددط .قبل از اینمه تیرداد جواب بده طاها داد
زد:
 اه سرمه بیا دیگه بدنمون یخ کرد.تیرداد که صدای طاها رو شنیده بود گفت:
 کی بود؟!خیلی خونسرد جواب دادم:
 طاها! دوست پسرته؟ -گیرم که آره شما؟
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تیرداد یه لحظه ممث کرد و بعد با یه لحن محتاط گفت:
 به بابا که زنگ نزدی؟ آها االن نگران اونی؟ نه نزدم .حاالم می خوام برم کار درام!با تمس ر گفت:
 نترس هر چی منتظرش بکاری بی شتر خرت می شه! بدنش به این رودی سردنمی شه!
پوفی کردم و گفتم:
 تیرداد با بچه ها اومدیم بسمت بازی کنیم .همه منتظر منن می خوام برم!نفس عمیقی کشید و این بار آروم تر گفت:
 خیلی خوب...دوستم عصری برگشت...من حوصله ام سر می ره .جایی روهم که درست و درمون بلد نیستم.
فهمیدم دردش چیه .از اینمه تنها بود کالفه بود .بس که همیشدده دورش شددلوغ
بود تحمل دو دقیقه تنهایی رو هم ندا شت .ناخودآگاه صدام آروم شد .چمار
کنم داداشم بود خیر سرم .منم که دل رحم!
 می خوای بیای اینجا؟ذوق کرد:
 نگینم هست؟ مرگ! اسم اونو نیار که نمی واد سر به تنت باشه!صداش ناامید شد:
 -چرا؟
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 یعنی روتو برم می پرسی چرا؟ برو فمر کن به کار امروزت بین چرا؟ خیلی خوب آدرس بده بیام!تند تند آدرس و گفتم و بعدم گفتم:
 یه آ انس بگیر راحت میارت اینجا. باشه!تماس و قطع کردم و یه قلپ دی گه آب خوردم .نگام به رها افتاد و یاد ماجرای
تیرداد و رها افتادم .خنده ام گرفت و برای دیدن عمس العملش گفتم:
 دادشم داره میاد اینجا!رها که داشت به یه بیسموئیت گاز می زد گفت:
 داداشت؟با بدجنسی تمام گفتم:
 همون که تو و پرونده هاتو با هم ب*غ*ل کرد؟رها یه لحظه از جو یدن دست کشید و با خونسردی گفت:
 آهان اون؟یعنی دهن من باز موند .چه ریلمس! زدم به شونه اشو گفتم:
 یه ذره خجالتم بمشی بد نیست ها!رها خورده های بیسموئیت رو از روی لباسش تموند و گفت:
 فمر می کنی من دفعه اولمه توی همچین موقعیت شرم آوری گیر می افتم!دست به سینه گفتم:
 آهان! ماجرای مقنعه و جالباسی؟!رها سری تمون داد و گفت:
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 قبل از اینجایی که االن کار می کنم توی یه شرکت دیگه کار می کردم منشیرئیس بودم.....
کنارش نشستم که داد بچه هادر اومد.
 سرمه بیا دیگه!داد زدم:
 شرو کنین اومدم!بعد رو به رها گفتم:
 خوب؟شونه باال انداخت و گفت:
 یه جلسدده رسددمی بود و منم خیر سددرم اونجا بودم که صددورت جلسدده روبنو یسم.
 خوب!؟رها یه نگاه خونسرد بهم کرد و گفت:
 هیچی وقتی رفتم سمت رئیس که صورت جلسه رو بدم بهش امضا کنه پاشهکفشم گیر کرد به موکت و صاز پرت شدم توی ب*غ*ل رئیس...
با چشددمای گرد شددده نگاهش کردم .فمر کردم همین جا تمام شددده ولی رها
گفت:
 تا اینجاش مشددملی نداشدددت ولی مشددمل این بود که برای اینمه ن یافتمناخودآ گاه به یه چیزی چنگ زدم و وقتی تعادلم و حفظ کردم دیدم همه دارن
داد و قال می کنن و رئیس کبود شده!
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هینی کردم و گفتم:
 چمار کرده بودی؟ هیچی کراوات رئیس و گرفته بودم و اون بنده خدام داشت خفه می شد .تا بهخودم اومدم و کراواتو ول کردم و یمی به دادش رسید تقریبا مرده بود.
با تصددور قیافه رئیس بدب ت رها خنده امو ول کردم .رها هم خودش باالخره
لب ند زد و گفت:
 من یه م شمل ا سا سی دارم اونم اینه که وقتی اینجور گندایی می زنم بعدشیه چیزی می گم که مثال وانمود کنم هیچ اتفاقی نیافتاده و همه چی عادیه...
من که از خنده اشک از چشمام راه افتاده بود دلم می خواست بهش بگم ادامه
نده ولی رها نگاهش به وسط زمین بود و ادامه داد:
 اون روزم وقتی باالخره رئیس نفس کشدد ید اولین چیزی که به ذهنم رسددیدگفتم.
روی نیممت ولو شدم و گفتم:
 تو رو خدا رها....رها برگشت و با تعجب نگام کرد و گفت:
 بهش گفتم چقدر رنگ کراواتون به شما میاد!وای یعنی منم داشتم مثل رئیس بیچاره رها می مردم .بس که خندیده بودم .رها
هم از خنده من خنده آرومی کرد و گفت:
 اونم وقتی نفسش باال اومد بهم گفت خانم شما اخراجی!آخرین باری که این همه خندیده بودم یادم نمی اومد .رها نگام کرد و گفت:
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 بازم هست...یه بار داشتم برای خودم قهوه می بردم دوستم توی یه اتاق دیگهبود برگشددتم تا باهاش حرز بزنم خوردم به یمی از هممارا و قهوه ری ت رو
لباسش .منم هول شدم و گفتم الهیی بمیریم سوختین؟!
و با دست هی می خواستم پاکش کنم دستم و می کشیدم روی سینه اش جایی
که لک شده بود و تند تند می گفتم بب شید..یهو دیدم طرز با یه قیافیه هنگ
دستم و گرفت و گفت خانم نمی خواد ولش کن و در رفت.
فمر می کنم دی گه تمام ماهی چه ها بدنم درد گرفته بود بس که خند یده بودم.
همون جور که نصفه و نیمه نفس می کشیدم گفتم:
 به...تیر...داد چی گفتی؟رها بازم شونه ای باال انداخت و گفت:
 هیچی تا وایسادم نگاهم افتاد به نونای تو دستش و گفتم: من صددبحانه ن وردم .اونم یه تیمه از نونشددو داد به من .منم گرفتم و تشددمرکردم و برگشتم توی خونه!
هنوز داشتم می خندیدم که نگین اومد سمتم و با حرص منو کشید و گفت:
 پاشو دیگه یاسمن باید بره .االن میان دنبالش!درحالی که دلم و گرفته بودم و می خندیدم رفتم سددمت زمین .وسددط بازی
بودیم که تیردادم اومد .با د یدن رها و نگین و البته یاسددمن انگار کل روح یه
خرابش پر کشید .طاها با ورود تیرداد اخم کرد که بهش گفتم:
 -داداشمه!
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اخمش تندی باز شد و همگی به سمتش رفتیم ومرا سم معارفه انجام شد .در
حینش تیرداد با نگینم چند باری حرز زد و خواست شوخی کنه که نگین زیاد
محلش نداد .تیردادم خورده بود تو ذوقش معلوم بود .از همه زودتر هم نگین
بود که برگشت توی زمین و کالفه گفت:
 بچه ها بیاین دیگه!تیرداد نگاهشو از نگین گرفت و گفت:
 برین به بازیتون ادامه بدین منم که بلد نیستم نگاه میمنم!و رفت و روی یمی از نیممت ها با فاصددله از رها نشددسددت .ما برگشددتیم توی
زمین ولی من ا صال نمی فهمیدم دارم چمار می کنم .چون می تر سیدم تیرداد
یه گندی بزنه ولی در کمال تعجب خیلی جدی نشددسددته بود و به بازی ما نگاه
می کرد .فقط یمی دو بار د یدم با رها صددح یت کردم که انگار اون یه چیزی
بهش تعارز کرده بود ب وره .این داداش ما هم یه چیز یش می شدددد ها! نه به
اون موقعش نه به حاال که تریپ بچه مودب برداشته!
ب ش دوم
یک سداعت بیشدتر بود که داشدتم زور می زدم تا بفهمم اینجا چی نوشدته ولی
نمی شد .این پرونده جدید بد جور اعصابمو به هم ری ته بود و از امروز صبح
هم که با گندی که دیشب زدم مدام قیافه سرمه می اومد تو نظرم و با اون ست
حق به جانب اعصدددابم و به هم می ری ت .م صددوصدددا وقتی فام یل منو
*و*ض*ی می گفت:
 -اصل کریمی!!
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سددرمو تمون دادم و دو باره برگشددتم روی گزارش پرونده .بازم یه جنازه دی گه
ب اطر مصددرز مواد م در پیدا شددده بود .این دهمین جنازه تو این ماه بود که
پیدا شده بود ،که نشون می داد ماده م دری که مدتی قبل پ شش شرو شده
بود و چند مورد که د ستگیر شده بودن این ماجرا رو برمال کرده بود ،حاال داره
به این سرعت قربانی می گیره! دوباره برگشتم سر سطر و شرو کردم به خوندن
ولی باز به ته خط نرسیده تصو یر اون دخترک خرابمار اومد جلوی چشمم.
با حرص کاغکارو کنار زدم و دست به سینه نشستم و زل زدم به میز .نمی دونم
چه گ*ن*ا*هی کرده بودم که این بالی آ سمونی به سر من بدب ت نازل شده
بود .کم خودم درد سر دا شتم...اینم بهش ا ضافه شده .دا شتم با خودم کلنجار
می رفتم که در باز شد و مهیار اومد تو .بهش خیره شدم که طلب کار گفت:
 یه وقت پا نشی احترام بکاری!دستی به صورتم کشیدم و گفتم:
 تو رو خدا مهیار امروز کال اعصابم داغونه!اومد سمت میزم و یه پوشه انداخت روش .اخمی کرد و با حرص گفت:
 یه مورد دیگه!با چشمای وق زده سرم و گرفتم باال و گفتم:
 دوباره؟!مهیار کالفه جلوم قدم رو می رفت .دوباره با دوتا انگشددت شددصددت و سددبابه
چشمام و فشار دادم و زیر لب لعنتی نثار باعث و بانی این اتفاقات کردم .تمرار
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هر روزه این صحنه ها هم نتونسته بود همه چیزو برام عادی کنه .مهیار دستاشو
گکاشت روی میز و گفت:
 نه!چشمام و باز کردم و بهش نگاه کردم و گفتم:
 چی نه!؟اشاره ای به پرونده کرد و گفت:
 من تو این یمی یه چیز عجیب پیدا کردم.دست به سینه گفتم:
 چیز عجیبش چیه! مرگ با یه نو ماده م در شدیمایی که این روزا مثل نقل ونبات ری ته!
مهیار دست به چونه سری تمون داد و گفت:
 درسدته! ولی این یمی با بقیه خیلی فرق داره .عالئمی که باعث مرگ شدده بابقیه موارد فرق داره .یعنی تا حاال با هیچ موردی هم خونی نداره!
با کنجماوی تمام نگاهش کردم .پرونده رو کشدد ید جلوش و از توش یه برگه
بیرون کشید و توش و جستجو کرد و گفت:
 اینجا ست .علت مرگ...توی بقیه تقریبا عالئم مشابه بود ولی این یمی هیچشباهتی به موارد قبلی نداره!
با تعجب برگه رو از دسددتش گرفتم و مشددغول خوندن گزارش پزشددمی قانونی
شدم .درست می گفت .برگه رو با حرص پرت کردم رو میز و گفتم:
 واقعا باورم نمی شه .هنوز اون لعنتی ها رو که باعث مرگ اون همه آدم شدندستگیر نمردیم .حاال یه مورد دیگه!
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مهیار هم دست کالفه ای به سرش کشید و گفت:
 من که امشب دیگه مغزم کار نمی کنه!دستی به صورتم کشیدم و گفتم:
 من که امروز از همون اول صبح مغزم کار نمی کرد.مهیار پرونده رو برداشت و با تمس ر گفت:
 تو هنوز داری به اون دختره فمر میمنی؟پوفی کردم و گفتم:
 مهیار تو رو خدا مس ره بازی درنیار!!مهیار ولی خنده یه وری اعصاب خوردکنشو تحو یلم داد و گفت:
 ولی من هنوزم نمی فهمم تو چه مرگته!با این حرز مهیار باز یاد رفتار امروز صبح و سرمه افتادم .د ستی به صورتم
کشیدم و گفتم:
 من که می خوام برم خونه!مهیار که هنوز یه وری روی میز من نشددسددته بود و با همون لب ند مسد ره مچ
گیرش به من نگاه می کرد گفت:
 عطا؟کاله و کتمو از سر چوب رختی کنار دیوار برداشتم و کالفه برگشتم سمتش:
 ها؟ توقع داری چی بشنوی؟مهیار ابروهاشو باال انداخت و گفت:
 -یه اعتراز صادقانه!

سه سوت

339

از این لحن مسدد ره اش خنده ام گرفت* .و*ض*ی .همیشدده از من جلوتر
بود .همیشه می فهمید تو ذهن طرفش چی می گکره...همیشه از من بهتر بود.
پرونده های روی میز و مرتب کردم و همه رو توی فایل جا دادم و دوباره بهش
نگاه کردم که هنوز منتظر بود .واقعا این شم پلی سی این ب شر،دو ست و غریبه
نمی شناسه! ولی من که قرار نبود به این سرعت خودمو لو بدم برای همین رفتم
سمت در و گفتم:
 جناب *و*ض*ی گرفتین!مه یار با همون نگاهی که به مجرمای بدب ت برای گرفتن اعتراز می کرد،
نگاهم کرد و من به سددمت در چرخیدم تا از شددر اون چشددمای *و*ض*یش
راحت شم.
 من دارم می رم تو هستی؟مهیار باالخره از اون ستش خارج شد و از روی میز بلند شد و گفت:
 نه وایسا منم می آم.سری تمون دادم و از اتاق بیرون زدم .جلوی در منتظرش شدم تا کاله به دست
اومد .خدا رو شمر مهیار ماشینشو از تعمیرگاه گرفته بود .بدون حرز کنار هم
راه می رفتیم که تلفنم زنگ خورد .از خونه بود .با تعجب گوشددیم و جواب
دادم:
 بله؟ عطا جان؟! -سالم مامان چی شده؟
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مهیار دزدگیر و زد و من همون جور که صحبت می کردم سوار شدم .صدای
مامان نگران بود:
 عطا جان طاها و رها از عصددری رفتن بیرون هنوز نیامدن! با موبایلشددونم کهتماس می گیرم جواب نمی دن!
ناخودآگاه اخمم ک شیده شد تو هم و به ساعتم نگاه کردم .نزدیک دوازده بود.
البته طاها سدابقه داشدت این همه دیر کنه ولی رها نه! اون همیشده یازده نشدده
خواب بود .چون با صبح بیدار شدن م شمل دا شت .همون جور که اخم کرده
بودم گفتم:
 با هم رفتن بیرون؟ نه مامان جان! جدا رفتن .طاها گفت می خواد با دوسددتاش بره بیرون شددبممیره خونه یمی از دوستاش پلی استیشن بازی کنه!
 رها چی؟متوجه مهیار شدم که اخم کرده برگشت و با حرکت لب پرسید:
 چی شده؟ولی حواسم و دادم به جواب مامان:
 اون گفت خرید داره رفت .ساعت نزدیک نه بود زنگ زد گفت نگران نبا شمبا سددرمه و نگینه! بیرونن می خوان برن شددام ب ورن .من ب وابم تا بیاد دیر می
شه.
د ستم و م شت کردم و جلوی دهنم گرفتم .باز این دوتا .خدایا این رها خودش
یه یگان احتیاج داره مواظبش باشن .پا شده با اون دوتا خل و چلم رفته بیرون.
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صدای نگران مامان باعث شد از فمر بیام بیرون:
 عطا مامان یه کاری بمن .نگران طاها نیسددتم ز یاد از این کارا کرده ولی رهانه .من دیگه گفتم تا یازده بر می گرده االن نزدیمه دوازدهه .خودش که گوشیش
خامو شه...به طاها هم زنگ می زنم جواب نمی ده .دارم سمته می کنم .رفتم
در خونه طاهره خانم سرمه اینام نیومدن .فقط امیدم به اینه که هر جا ه ست با
سرمه و دوستشه.
مهیار دوباره برگشددته بود و با اخم نگاهم می کرد .چمار باید می کردم .ذهنم
قفل کرده بود .رها ز یاد دردسددر درسددت می کرد ولی این مورد تا حاال اتفاق
نیافتاده بود .یعنی مممن بود بالیی سددرش اومده باشدده؟ شدداید وقتی داشددته از
خیابون رد می شه ماشین بهش زده باشه .مثل من شانس که نداره .شایدم توی
پیاده رو یه موتوری زده با شه بهش .شایدم توی ر ستوران ه سته زیتون و قورت
داده...
 عطا جان مامان!با صدای مامان افمار مس ره درباره رها رو کنار زدم .اول باید مامان و دلداری
می دادم .باید خیال شو راحت می کردم تا خودم تمرکز کنم روی اینمه رها کجا
می تونسته این وقت شب رفته باشه!
 مامان جان نگران نباش چیزی نشددده .من شددماره سددرمه رو دارم بهش زنگمی زنم .نگران نباشدین شددما می خواین برین پیش طاهره خانم تنها نباشدین تا
من تماس بگیرم.
صدای مامان پر بغض شد:
 -عطا رهام و پیدا کن!
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 مامان تو رو خدا چیزی نشدددده مطمئن باش خودش م یاد خونه انوقت فقطحرص المی خوردی!
باالخره مامان و را ضی کردم تا قطع کنه .گفت می ره پیش طاهره خانم .تنهایی
نمی تونه تو خونه بمونه .وقتی قطع کردم مهیار با همون اخم پرسید:
 باالخره می گی چی شده؟دستی به صورتم کشیدم .ذهنم یاری نمی کرد.
 رها نیامده خونه!اخم مهیار غیظ تر شد و به ساعت روی داشبورد نگاه کرد.
 ولی خواهرت که هیچ وقت تا این وقت شب بیرون نمی موند!سری تمون دادم و گفتم:
 اگه به خودش بود آره .آخه با اون دوتا شاهمار رفته بیرون!مهیار پوز کالفه ای کرد و گفت:
 اینا کی بودن افتادن تو کاسه ما!بدون توجه به مهیار شماره سرمه رو پیدا کردم .قبل از اینمه بهش زنگ بزنم یاد
حرز صبحش افتادم:
 گفته بودین فراموش کنم اصال شما رو می شناسم .االن هم اجباری همسایهشدیم .از این لحظه فمر می کنم دیگه نمی شنا سمتون .خوبه؟ نه دیگه من به
ماموریت شما گند می زنم نه شما نگران من بشین!
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پوفی کردم و سددری تمون دادم .چه گیری کرده بودم .از یه طرز دلم نمی
خواست بهش زنگ بزنم چون پرو بود .از یه طرفم نگران رها بودم .داشتم هنوز
با خودم کلنجار می رفتم که صدای عصبی مهیار و شنیدم:
 اگه عرضه شو نداری به اون دختره زنگ بزنی بده به من؟اخمی کردم و گفتم:
 برا چی نتونم؟مهیار دوباره پوزخند زد و گفت:
 چه می دونم؟ پس واسه چی داری است اره می کنی!نفس عمیقی ک شیدم و شماره شو گرفتم و با اخم به رو به رو زل زدم و گو شی
رو گرفتم کنار گو شم .زنگ می خورد ولی جواب نمی داد .حر صی قطع کردم
که مهیار گفت:
 چی شد؟ زنگ می خوره ولی جواب نمی ده!دسددتی به صددورتم کشدیدم و شددماره رها رو گرفتم خاموش بود .دوباره شددماره
سددر مه رو گرفتم .لعنتی بازم جواب نمی داد .بازم گرفتم .سددده بار ،چ هار
بار...جواب نداد .با حرص گوشی رو پرت کردم روی داشبورد.
 گفتم زنگ بزن ولی نه اینجور! می دونم از روی لج بازی جواب نمی ده.مهیار پوفی کرد و گفت:
 -واقعا مثل بچه ها می مونن! چی بهش گفتی مگه!؟
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 هیچی بابا صددبح دیدمش عکرخواهی کردم،می گه از این لحظه دی گه فرضمی کنم شما رو نمی شناسم.
نگرانی دیر کردن رها حاال هم جواب ندادن گو شی سرمه همه روی هم باعث
شده بود اعصابم بیشتر به هم بریزه .ناخوداگاه رو به مهیار گفتم:
 چمار کنم مهیار؟ آخه رها...خیلی با بقیه دخترا فرق داره...صدای آروم مهیار و شنیدم:
 می دونم...دوباره دستی به صورتم کشیدم و گفتم:
 کجا برم دنبالش!مهیار بود که یهو گفت:
 از اون دوستش شماره یا آدرسی نداری؟یه لحظه خوشحال شدم .آره باید می رفتم سراغ نگین...لعنتی ..دستم و مشت
کردم و روی لب هام کوبیدم و گفتم:
 هیچی ندارم!دوباره اخم مهیار توی هم رفت.
 عطا ما یا باید سددرمه رو پیدا کنیم یا نگین و یا یه آدرسددی از خونه نگین گیربیاریم....
مهیار کمی فمر کردم و گفت:
 یا داداش سرمه!با خوشحالی نگاهش کردم و گفتم:
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 خودشه اگه خونه باشه میشه بهش بگیم به خواهرش زنگ بزنه.مهیار ما شین و ک شید یه گوشه و شماره خونه طاهره خانم و گرفت .از ممالمه
اش فهمیدم که داداش سددرمه هم هنوز نیومده .مهیار با اخم تماس و قطع کرد
و گفت:
 مممنه این یارو هم باهاشون باشه؟از تصددور اینمه رها با اون داداش کج و کوله سددرمه رفته باشدده بیرون خونم به
جوش اومد.
 غلط کرده...مهیار هم فوری گفت:
 عطا االن وقت داد و قال نیست باید درست فمر کنیم .ببین گز ینه برادر سرمهمنتفیه.پس می مونه همون نگین .باید هر جور شده یه آدرس از خونه ا شون یا
یه شماره ازش پیدا کنیم.
کالفه گفتم:
 از ک جا وقتی هیچ شدد ماره ای از دختره نداریم اصددال نمی دونیم ک یه وکجاست...
مهیار پرید وسط حرفم:
 ولی طاها شماره اشو داره!برگشتم طرفش با جدیت داشت نگام می کرد.
 -اون روز جلوی خونه خودتون شماره شو داد به طاها .یادت نیست؟
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فوری گوشیم و برداشتم و شماره طاها رو گرفتم .خودش بود.طاها این بشر یه
جا به درد خورد .گوش دیش شددرو کرد به زنگ خوردن دیگه داشددتم ناامید می
شدم که باالخره جواب داد:
 طاها؟!صداش یه خورده ترسیده بود:
 سالم داداش!اینقدر دیر کردن رها ذهنم و مشغول کرده بود که برام مهم نبود این پسره لندهور
تا این وقت شب برنگشته خونه.
 طاها شماره نگین و می خوام!تعجب و تو صداش شنیدم:
 نگین؟حوصله نداشتم سوال جواب کنم:
 طاها حرز اضافه نزن همین االن شماره نگین و بده... آخه شماره اونو....چیزی شده؟دیگه اعصابم خورد شد:
 کری می گم شماره شو بده...زود باش.... باشه باشه االن برات می فرستم. زودتر!و تماس و قطع کردم .به ثانیه نم شید ،پیام اومد .با خو شحالی شماره نگین و
گرفتم خودم و آ ماده کردم تا هر چی از دهنم در م یاد بار این دختره و اون
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دو ستش کنم .ولی با جمله" د ستگاه م شترک مورد نظر خاموش می با شد" وار
رفتم .یعنی چی شددده بود؟ چرا سددرمه جواب نمی داد؟ رها و نگینم خاموش
بودن! برای یک لحظه برای همه شون نگران شدم .مهیار با بی صبری پرسید:
 چی شد؟با سستی گوشی رو از گوشم فاصله دادم و گفتم:
 خاموشه!مهیار هم حرصی مشتی روی فرمون کوبید:
 گندشددو درآوردن! اینا خونواده ندارن؟! به فمر دختراشددون نیسددتن که تا اینوقت شب بیرونن؟!
 مهیار یه فمری بمن چمار کنیم!مهیار فرمونو توی مشت فشرد و به رو به رو خیره شد .داشت فمر می کرد .ولی
مغز من که اصددال هیچی فرمون نمی داد .خودم با هزار مورد اینجوری برخورد
داشتم ولی حاال که نوبت خواهر خودم شده بود اصال نمی دونستم باید چمار
کنم .دوباره با ناامیدی شماره سرمه رو گرفتم .بازم زنگ می خورد ولی جواب
نمی داد .موبایل و به لبم زدم و با بیچارگی فمرم و به کار انداختم .همون موقع
موبایلم زنگ خورد .فوری جواب دادم:
 عطا مامان..پریدم وسط حرز مامان:
 برگشته؟ -نه؟ چمار کردی؟
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نفس دم و دادم بیرون و به مهیار نگاه کردم که هنوز توی فمر بود .مجیور بودم یه
چیزی بگم که مامان نگران نشه:
 یه آدرسددی از خونه دوسددت سددرمه پیدا کردیم داریم می ریم اونجا.شددایدخانواده اون بدونن کجان!
 خدایا...چه خاکی به سرم کنم...؟ مامان...چیزی نمی شه .رها امشب میاد خونه...خودم پیداش می کنم...صددای گریه آروم مامان اومد و بعدم قطع تماس .م*س*تاصدل شدده بودم که
مهیار برگشت و گفت:
 اون روز توی کالنتری کی اومد ضمانت سرمه رو کرد؟با این حرز مهیار مثل جت برگ شتم طرز مهیار .خودش بود .آدرس و شماره
تلفن داداش نگین اونجا بود .یادمه همین نگین با برادرش اومده بودن .داد زدم:
 دور بزن مهیار...باید بریم کالنتری....اون روز همین نگین اومد با داداشش.مهیار تند ماشدین رو روشدن کرد و راه افتادیم طرز کالنتری که سدرمه رو برده
بودیم .خدا رو شمر باهامون همماری کردم و شماره برادر نگین و پیدا کردیم.
بچه های آگاهی می خواسددتن پیگیری کنن که گفتم خودم می خوام برم .گفتم
اگه م شملی پیش اومد خبرتون می کنم! ا سمش نیما بود...نیما سهرابی .فقط
خدا خدا می کردم که این یمی دی گه خاموش نباشددده .دو تا زنگ که خورد
جواب داد:
 بفرمائید؟! -آقای سهرابی؟
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 خودم هستم! بب شید من سروان کریمی هستم!صدای نیما نگران شد:
 از خواهرم خبری دارین؟اخمم توی هم رفت:
 چه اتفاقی برای خواهرتون افتاده؟ آقا تو رو خدا چی شدددده؟ خواهرم از عصددر با دوسددتاش رفته بیرون هنوزبرنگشدد ته .قرار بود برن بسددمت بال بازی کنن....هر چی هم ز نگ می زنیم
خاموشدده...سدرمه هم جواب نمی ده...االن هم که شددما زنگ زدین؟ آقا تو رو
خدا حالش خوبه؟
 آقای...سددهرابی...گوش بدین...خواهر منم با خواهر شددما و سددرمه خانمبودن...سرمه خانم همسایه ماست.
نیما ممث کرد:
 یعنی... یعنی خواهر منم برنگشته...صدای آه نیما رو شندیم .مهیار دست به کمر و اخم کرده کنارم ای ستاده بود .با
سر پرسید چی شد که آروم گفتم:
 می گه خواهرش بر نگشته!مهیار کالفه شد و دستی به صورتش کشید .صدای نگران نیما دوباره اومد:
 یک ساعته که دارم بیمارستان ها رو می گردم. -آقای سهرابی؟
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 بله؟ دقیقا کجا رفته بودن؟ یه سالن هست مال یمی از آشناهاست! آدرسشو می شه بدین؟ من خودم اونجا رفتم خبری نبود .چراغاخاموش بود و درش هم بسته بود.دلم می خواسدددت یمی بزنم توی دهن طرز که زبون نمی فهم ید با حرص
گفتم:
 اجازه بدین یه بارم ما بریم.آدرسو داد و گفت:
 من بازم می رم بیمارستان ها رو می گردم.نگین رانندگیش واقعا مس ره بود!دسته ای از موهامو چنگ زدم و گفتم:
 با ماشین رفتن؟ بله؟ مش صات ماشین و لطف کنید!خدا رو شمر این بار حرز ا ضافه نزد و م ش صات ما شینو داد .تمرار کردم و
مهیار رفت تا استعالم کنه.
 خیلی ممنون آقای سهرابی!اگه خبری شد با من تماس می گیرید؟ بله حتما!تماس و قطع کردم و دنبال مهیار دو یدم.
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 آدرس یه سالنم داد .گفت رفتن اونجا بازی کنن!مهیار سری تمون داد و گفت:
 بعدش می ریم اونجا!تا جواب ا ستعالم بیاد مثل مرغ پرکنده بال بال زدم .ولی هیچی ،حتی توی این
ماه اخیر یه خالفم براش ثبت نشددده بود .لعنتی .شددماره رو دادیم ب بچه های
آگاهی تا دنبالش باشن .مهیار زد به شونه ام و گفت:
 راه بیافت بریم سراغ اون سالن.هنوز نن ش سته بودم توی ما شین که باز موبایلم زنگ خورد .طاها بود .صداش
حسابی می لرزید:
 داداش عطا!وحشت کردم:
 طاها چی شده خبری از رها داری؟ممث کرد و گفت:
 من...راستش...داد زدم:
 طاها حرز بزن!مهیار ماشینو روشن کرد و گاز داد .صدای لرزون طاها بدتر عصبیم می کرد:
 داداش رها با من بود....عصری...یه لحظه گیج شدم .چی می گفت این! صدام از عصبانیت می لرزید:
 تو کجایی االن؟ رها کجاست؟ -من االن اومدم خونه...مامان گفت....

wWw.Roman4u.iR

352

مهیار برگشت و نگام کرد.
 داداش... داداش و مرگ....طاها! حرز بزن رها کجاست؟ به خدا ما با سرمه و نگین می خواستیم بریم بازی.... طاها من من نمن به قرآن دسددتم بهت برسددده کشددتمت مثل آدم حرزبزن....رها کجاست!؟
 سددرمه زنگ زد گفت بریم بازی...رهام شددنید گفت می آم ..به خدا من نمیخواستم ببرمش...
نمی رفت سر اصل مطلب ،حرز اصلی رو نمی زد ...داد زدم:
 طاها!!!!!!!!!...با دادم افتاد رو دور تند:
 خودش اصرار کرد با ما اومد... با شما یعنی کیا...؟صداش آروم شد:
 من و امید و کاوه....نگین و سرمه و دوستشون...از بین دندونام غریدم:
 کجا رفتین؟...داداش سرمه هم اومد...
اونجا...داداش
 یه سالن بود...رفتیمِ
ِ
باز ممث کرد.

 -طاها به ارواح خاک بابا یه مو از سر رها کم بشه من می دونم و تو...
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 به قرآن ما فقط بازی کردیم...یاسمن... یاسمن کدوم خریه؟ دوست سرمه بود .اون شیش رفت..ما موندیم...تا هشت بازی کردیم...کاوهماشددین باباشددو آورده بود .ما زودتر رفتیم...رها قرار شددد با نگین و سددرمه بره
خونه!
 خوب؟ همین .ما نزدیک نه بود که از سالن رفتیم .رفتیم خونه امید اینا... رها چی شد؟ رها کجا رفت؟ داداش ...من ....من ن می دو نم....و ق تی ما او مد یم او نا ه نوز او ن جابودن....ولی می خواستن برن...
دستم و کوبیدم توی پیشونیم و گفتم:
 خواهرت و ول کردی و خودت رفتی پی گوه خوردن اضافه... به خدا داداش ،سرمه و نگینم بودن ..داداش سرمه هم بود....صدام افت کرد:
 به درک که بودن ...تو چرا خواهرت و ول کردی....طاها؟تماس و قطع کردم و موبایل و پرت کردم:
 ای خدا این دختره کی بود دی گه زندگی مار و به هم ری ت...خدا لعنتشکنه..
مهیار عصبی پرسید:
 کجا برم!؟ -برو به همون آدرس سالن ببینم کجا رفته!
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هر چی از مرکز شهر دور تر می شدیم حالم بدتر می شد .وقتی مهیار پیچید
توی اون خیابون نیمه تاریک...ق سم خوردم که اینقدر طاها رو بزنم که نف سش
باال نیاد .یه همچین جایی اونا رو ول کرده و رفته!؟
با بهت از ماشددین پیاده شدددیم .اول خیابون دو سدده تا چراغ پر پر می کردن و
نور شون یه مقدار از خیابون و رو شن کرده بود ولی ته خیابون توی تاریمی گم
شده بود .جلوی سوله ای که نیما آدرس داده بود متوقف شدیم .با سرعت به
سمت در رفتم .در زنجیر شده بود و چراغی هم رو شن نبود .به ردیف سوله
های کنار هم که تا ته خیابون ردیف شددده بودن و توی تاریمی گم شددده بودن
نگاه کردم .مهیار داشددت دور و بر و بررسددی می کرد .زنجیر و تمون دادم قفل
بود .یه خورده لنگه در و هول دادم تا بتونم توی محوطه رو ببینم .تار یک بود و
چیزی معلوم نبود .در و بیشتر هول دادم.
صدددای مهیار و شددنیدم که داشددت به طرز ماش دین می دو ید .موبایلش توی
دستش بود:
 عطا بدو..ماشین و پیدا کردن!...درو ول کردم و دو یدم سمت ماشین.
مهیار قبل از من رسدیده بود به ماشدین و روشددنش کرده بود .تا نشددسددتم گرد و
خاک کنون راه افتاد و دور زد که در ،خودش ،توی این دور زدن عجوالنه بسددته
شد .با هول برگشتم و بهش گفتم:
 کجا بودن؟برگشت و یه نیم نگاه بهم انداخت و گفت:
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 ماشین فقط یه سرنشین داشته!ناخودآگاه دسددتم رفت روی سددرم .جرات نمی کردم بپرسددم سددالم بوده یا نه!
مهیار انگار از نگاهم خوند دارم به چی فمر می کنم.
 طرز سالمه! یه پسره اس!د سته ای از موهام چنگ شد بین د ستام .یعنی داداش سرمه بالیی سر شون
آورده؟ نه احمقانه اس خواهر خود شم بین شون بوده .عقلم به هیچ جا قد نمی
داد .مهیار دوباره برگ شت و نگام کرد .دلم می خوا ست صاز برم خونه و مثل
همیشدده که در اتاق رها رو باز می کنم توی ت تش خوابیده باشدده! مثل بچگی
هاش! یک دسددتشددم زیر سددرش باشدده و موهای عروسددمیش ری ته باشدده تو
صورتش!
یعنی می شه؟ یعنی می شه رها حالش خوب با شه! مهیار با نهایت سرعت می
رفت .نمی دونم ماشددین و کجا پیدا کرده بودن ولی وقتی رسددیدیم جلوی یه
کالنتری ،مهیار ترمز دستی رو کشید و گفت:
 آوردنش اینجا!به سرعت پیاده شدم و قبل از اینمه مهیار تمون ب وره دو یدم طرز کالنتری.
مهیار پست سرم اومد و بعد از پرس و جو رسیدم به اتاق افسر کشیک .بعد از
در زدن وارد شدددیم .با دیدن ما توی لباس هممارش تعجب کرد .م*س*تقیم
رفتم جلو و گفتم:
 سددالم سددروان کریمی هسددتم از ی گان مواد م در .پرا ید نقره ای که با یهسرنیشین گرفتنش اینجاست!؟
مهیار منو کنار زد و رو به سرگرد که رو لباسش اسم حمیدی معلوم بود گفت:
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 جناب سرگرد .ما شین مال یمی از آ شناهاس بچه ها خبر دادن طرفو آوردیناینجا!
سرگرد حمیدی سر تمون داد و گفت:
 بله! شما.. سرگرد مرتضوی از یگان مواد م در..سرگرد حمیدی سر تمون داد و گفت:
 پسددره تو بازداشددتگاهه مدارک همراهش نبود .از ق یافه اش معلومه معتادمهسدت.حرفاشدم ضدد و نقیضده! اول گفت ماشدین مال خودمه بعد گفت مال
دوسددتمه ازش قرض گرفتم .گفتیم زنگ بزن بیاد گفت نیسددت رفته مسددافرت.
خالصه فعال تو بازداشتگاهه!
مهیار مردد پرسید:
 کس دیگه ای همراهش نبوده؟ ن یر تنها بوده.دیگه نمی تون ستم سرپا وای سم .یعنی طرز کیه!؟ یعنی داداش سرمه اس؟نه
بابا اون که معتاد نبود .شایدم بود .من که یه بار بی شتر از نزدیک ندیدمش! آب
دهنم و قورت دادم و گفتم:
 میشه ببینیمش؟ شما صاحب ماشین و می شناسین؟سر تمون دادم و سرگرد هم گفت:
 -خوب میشه باهاش تماس بگیرین بیاد اینجا!
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سر تمون دادم و گفتم:
 بله! اجازه می دین پسره رو ببینیم؟ بله خواهش می کنم!بعد صداشو بلند کرد:
 صیادی!!به ثانیه نمشید یه سرباز در و باز کرد و پا کوبید.
 اون پسره که بردی بازداشتگاه ،بیارش!سرباز دوباره پا کوبید و من روی صندلی آوار شدم .سرگرد حمیدی نگاه پر
سوالی به ما انداخت .ولی من بی توجه به اون شماره نیما رو گرفتم:
 سالم جناب سروان خبری شده؟ سالم آقای سهرابی تشریف بیارن کالنتری...ماشینتون پیدا شده.نیما با تردید پرسید:
 ماشین....من...که دست نگین بود. می دونم...ولی االن یمی دیگه راننده بوده؟نیما معلوم بود شوک زده اس:
 یمی دیگه؟دستی به صورتم کشیدم و گفتم:
 آره راننده یه پسره بوده!صدای نیما هم به وضوح عصبی شد:
 یه پسر؟دلم نمی خواست هیچ فمر و خیالی بمنم .فعال مغزم و از کار انداخته بودم.
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 بله! شما نمی دونستین .احتماال داداش سرمه هم باهاشون بوده!آه آسوده نیما نشون از خیال راحتش می داد.
 یعنی این یارو رو که گرفتن داداش سرمه است؟اینقدر حالم بد بود که ترجیخ دادم به این ماجرا فمر نمنم که چرا نیما این همه
اسم سرمه رو با صمیمیت می گه!
 معلوم نیست! من هنوز ندیدمش! خیلی خوب .من االن میام!و تماس و قطع کردم .سددرگرد حمیدی هنوز با دقت ما رو نگاه می کرد .بعد از
تمام شدن ممالمه ام پرسید:
 خوب نمی خواین بگین جریان چی بوده؟مه یار نیم نگاهی به من کرد که من سددرم و پائین انداختم .واقعا چی داشددتم
بگم؟ اینمه خواهرم با دوتا دختر دی گه رفتن بیرون و هنوز تا این و قت شدددب
برنگشتن! سری تمون دادم و مهیار شرو کرد به حرز زدن:
 خواهر جناب سروان با دوتا از دو ستاش رفته بودن بیرون ولی تا االن خبریاز شون ن شده .سابقه هم نداره که تا این موقع بیرون با شن .نه خود شون و نه
دوستاشون موبایلشون و جواب نمی دن.
توضیح کامل بود .د ستامو تو هم قفل کردم و روی زانوهام تمیه دادم .یه سوال
مثل خوره داشت ذهنم و می خورد .االن رها کجا بود؟ سرمه....لعنتی....همون
موقع در باز شد و سرباز صیادی که رفته بود دنبال پ سره اومد تو و پا کوبید.
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پ شت سرش هم یه پ سره دیالق که معلوم بود حالش زیاد خوش نی ست وارد
اتاق شد .بهت زده پرسیدم:
 این پشت ماشین بوده؟سرگرد سر تمون داد و گفت:
 بله!مهیارم جا خورده بود .سرگرد نگاهی به ما دوتا انداخت و گفت:
 می شناسیدش؟هر دو سر تمون دادیم .سرگرد رو به پسره گفت:
 خوب بازم نمی خوای بگی ماشین و از کجا آوردی؟ االن صاحبش تو راهه!پسره با دیدن ما یه خورده رنگش پرید .دستای دست بند زده اشو باال اورد و با
آ ستین آب دماغشو گرفت .با حرص پنجه پامو می کوبیدم زمین که صدای پر
از تحمم سرگرد حمیدی رو شنیدم:
 ماشین و از کجا دزدیدی؟ سرنشیانش و کجا گم و گور کردی؟حال من زودتر از بقیه بد شد .یعنی این مافنگی که دا شت از خماری می مرد
تونسددته بالیی سددر اون سدده تا بیاره؟ محال بود؟ پسددره پا به پا شددد هنوز نمی
خواست از رو بره:
 گفتم ماشین مال دوستمه!سرگرد حمیدی دستشو کوبید روی میز و گفت:
 دارم می گم این آقایون صدداحب ماشددین و می شددناسددن باز تو می گی ازدوستت گرفتی؟ حرز بزن.

wWw.Roman4u.iR

360

پسره م*س*تاصل شده بود و این بار با ترس به ما نگاه می کرد .سرگرد حمیدی
ادامه داد:
 ببین االن جرمت فقط ماشددین دزد یه ولی با حرفایی که این آقایون زدن آدمربایی یا شایدم قتل به جرمت اضافه شده!
قلبم توی گلوم میزد .مه یار با اخم تمام به پسددره زل زده بود .با اینمه از این
جمله سددرگرد حمیدی در حال سددمته بودم ولی ظاهرم و حفظ کردم و منم با
اخم به پ سره زل زدم .سرگرد حمیدی که دید پ سره شل شده رو به صیادی داد
زد:
 ببرش بازداشتگاه تا فردا پرونده اشو کامل کنیم .االن صاحب ماشینم میاد ودیگه همه چی معلومه! سه تا دختر تنها رو گیر آوردی یه بالیی سرشون آوردی
و ماشینشو و دزدیدی .با این ظاهرت هم معلومه که چه خبره...
صیادی دست انداخت و بازوی پسره رو گرفت که باالخره حرز زد:
 جناب سرگرد می گم...به خدا من کاری نمردم...من ماشین و ندزدیدم...دوباره آب دماغش راه افتاد....معلوم بود حالش حسابی خرابه...
سرگرد با همون جدیت نگاهش کرد:
 اگه ندزدیدی دست تو چمار می کنه؟پسره پا به پا شد و با همون لحن بی حالش گفت:
 پیداش کردم!دیگه نتونستم سموت کنم:
 -یعنی چی پیداش کردی؟ کجا؟
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مهیار د ستی به شونه ام زد و جدی نگاهم کرد .برگ شتم به سرگرد نگاه کردم و
گفتم:
 عکر می خوام!سرگرد سری به نشانه اشمال نداره تمون داد و دوباره رو به پسره گفت:
 خوب؟ جواب بده؟پسره یه نگاه به من و یه نگاه به سرگرد انداخت و گفت:
 حالم خراب بود رفته بودم...رفته بودم.... خیلی خوب رفته بودی دنبال مواد....پسره سر تمون داد و گفت:
 گ یرم ن یو مد .ی عنی پول نداشدددتم حالم بد بود .یه خرا به ای حوالیخیابون....هسددت پشددتشددم همش سددوله اسددت...گاهی می رفتم اونجا می
خوابیدم.
با این حرز پسدره ناخودآگاه از جا پریدم .پسدره و سدرگرد حمیدی جا خورن.
درست پ شت خیابونی بود که سالن ورزشی و اون همه سوله توش بود .مهیار
کنارم ایساد و رو به پسره گفت:
 ماشین کجا بود؟ همون جا ولش کرده بودن .تعجب کردم .سابقه نداشت کسی با ماشین بیاداون ورا .چون چند وقت پیش ری ته بودن و همه رو جمع کرده بودن کسی زیاد
اونجاها پیداش نمی شه تازگیا! منم از زور بی جایی رفتم.
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د ستام و م شت کرده بودم و حال خودم و نمی فهمیدم .دلم می خوا ست برم و
گلوی طرز و بگیرم و فشددارش بدم تا کلمات از حلقومش بزنه بیرون! بعد رو
کرد به سرگرد حمیدی و گفت:
 به جون یه دونه خواهرم...من ندزد یدمش .د یدم ولش کردن ،گفتم خوب،منم یه استفاده ای ببرم .داشتم می بردم آبش کنم که بدشناسی گرفتنم.
دوباره دستی به بینی اش کشید و گفت:
 به خدای احد و واحد کسی توش نبود! سوئیچم روش بود .یه ،دو سه تا کیفزنونه هم توش بود! اول خواستم اونا رو خالی کنم و بی خیال ماشین بشم ولی
بعد دیدم از ماشینه بیشتر گیرم میاد!
تمام بدنم خشک شد .نمی تونستم تمون ب ورم .سرگرد با همون اخم گفت:
 کیفارو چمار کردی؟با تعجب برگشتیم سمت سرگرد حمیدی .مهیار بود که پرسید:
 پس کیفا تو ماشین نبودن؟سرگرد سری تمون داد و گفت:
 بچه ها ماشین و گشتن چیزی توش نبود!نگاهی به مهیار انداختم و دوباره به پسره چشم دوختیم .اونم گفت:
 پوالشو برداشتم و کیفارو انداختم تو همون خرابه!حالم بد بود .خیلی بد .سرگرد نگاهی به ما کرد و گفت:
 -یه گشت می فرستم اون اطراز و بگردن!
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یه چیزی توی گلوم گیر کرده بود و باال نمی اومد.مه یار دسددتی به بازوم زد و
گفت:
 بیا مش صاتشون و بده به جناب سرگرد پیگیر باشن...فقط سددرتمون دادم .الل شددده بودم .سددرگرد کاغکی به سددمتم هول داد و من
خودکارو برداشتم ولی دستام می لرزید .رها االن کجا بود؟ تو چه حالی بود؟
خودکار از دستم افتاد .مهیار اومد کنارم و خودکار و برداشت و مشغول نوشتن
مش صات اونا شد .برگشت طرفم و گفت:
 فامیل سرمه چیه؟با گیجی نگاهش کردم و صدددای حق به جانب و طلبمار امروز صددبح سددرمه،
توی سرم پیچید:
 کبیری هستم....جناب...با ممث به مهیار که به من خیره شده بود گفتم:
 کبیری!مهیار دوباره خم شد روی کاغک و بعد از یه ممث گفت:
 اسم داداشش چی بود؟و سددرشددو آورد باال و به من نگاه کرد .مطمئن بودم اونم داره به افتضدداحی که
دی شب راه انداختیم فمر می کنه! چقدر به سرم غر زده بود چرا اونو وارد ماجرا
کردم .چقدر بعدش به خودش و من فحش داده بود.
 عطا!؟ اسمش چی بود؟ مهرداد؟سری تمون دادم:
 -نه تیرداد!
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مهیار نو شتن م ش صات و تمام کرد و سرگرد حمیدی وقتی حال خراب منو
دید رو به مهیار گفت:
 عمسی هم ازشون داشته باشین کمک می کنه سریعتر نتیجه بگیریم!مهیار نگاهی به من انداخت و گفت:
 از رها خانم عمسی توی گوشیت داری؟دوباره با حرکت سر تائید کردم و گو شیم و درآوردم .چند باری ا شتباهی دکمه
ها رو زدم تا باالخره ر سیدم به عم سای رها .مهیار د ست به جیب و اخم کرده
به موبایلم خیره شده بود .وقتی نگاهم و باال آوردم نگاهش و از موبایلم گرفت
و گفت:
 پیدا کردی؟ آره!از توی عمسدداش یه دونه رو که می شددد بدم به سددرگرد انت اب کردم .ازش
پرینت گرفته شد و به همراه تو ضیحات سرگرد عمس رفت الی پرونده مفقود
شده ها! دستی به گردنم کشیدم .انگار هوا برای نفس کشیدن نبود .مهیار زد به
شونه ام و گفت:
 می خوای بریم خودمون یه نگاه بندازیم؟خیره نگاهش کردم .مردد بودم .برم چیو ببینم؟ همون موقع در زده شد و سرباز
صددیادی همراه نیما وارد شدددن .نیما با دیدن ما و حال خراب ما مردد و نگران
گفت:
 -سروان کریمی!؟
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مهیار به سمتش رفت و گفت:
 آقای سهرابی؟نیما باهاش دست داد و گفت:
 بله! آقای کریمی؟مهیار منو نشون داد .نیما یه خورده نگاهم کرد و بعد با اضطراب پرسید:
 چی شده؟ بچه ها پیدا شدن؟مهیار با ناامیدی سددرتمون داد و ماجرارو براش گفت .یه چندتا سددوالم سددرگرد
حمیدی ازش کرد .بعدم ازش شددماره تماس خواسددت وخواسددت یه عمس از
خواهرش بیاره که اونم تو گو شیش دا شت .عمس نگین و که داد سرگرد رو به
ما گفت:
 از اون دو نفر عمسی ندارین؟من به نیما نگاه کردم و اونم به من .ولی هر دو سر تمون دادیم .که مهیار گفت:
 شاید توی و سایل شون ب شه کارت شنا سی چیزی پیدا کرد که عمس دا شتهباشه!
دو باره منو و مه یار به هم نگاه کردیم .مه یار سددری تمون داد و رو به سددرگرد
حمیدی گفت:
 ما فعال مرخص می شیم .من شماره تماس خودم و جناب سروان و براتوننوشتم.
از سرگرد خداحافظی کردیم و بیرون زدیم .نیما هم نگران پشت سرمون اومد.
برگشت و گفت:
 -حاال باید چمار کنیم؟
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کالفه سری تمون دادم و گفتم:
 نمی دونم!معلوم بود که نیما هم کالفه است .سری تمون داد و گفت:
 مجبور شدددم به مامان دروغ بگم .بهش گفتم رفته خونه سددرمه و تازه خودمبهش اجازه دادم...اگه بفهمه....
بعد نفس پرحرصی کشید و گفت:
 همش تقصیر سهیله!!!من و مهیار با هم به سمتش برگشتیم:
 سهیل کیه؟!نیما یه خورده از این عمس العمل تند ما جا خورد ولی زود خود شو جمع کرد
و گفت:
 همون صاحب سالن!رو به مهیار گفتم:
 یه سر بریم ببینیمش؟نیما گفت:
 یعنی مممنه چیزی بدونه! نمی دونم...هیچی نمی دونم! ولی چیزی که معلومه حادثه ،همون اطرازبراشون اتفاق افتاده...که ماشینم همون جا پیدا شده....
مهیار هم سری تمون داد و گفت:
 -شاید یه اتفاقی قبال افتاده باشه که بشه ازش یه چیزی درآورد.
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نیما هم کالفه دستی به سرش کشید و گفت:
 همین االن می خواین برین در خونه اش!؟مهیار بود که گفت:
 نه اول می ریم جایی که ماشین و پیدا کردن!نیما با تردید گفت:
 منم می تونم بیام؟مهیار سددر تمون داد و هر سدده راه افتادیم به طرز ماش دین مهیار .تازه راه افتاده
بودیم که موبایلم زنگ خورد .شددماره طاها بود .دلم نمی واسددت صددداشددو
بشنوم .پسره احمق..خواهرشو با یه عده غریبه که سه روزه می شناسه ول کرده
و رفته...باز از فمر اینمه مممنه چه اتفاقی برای رها افتاده باشددده تمام بدنم
لرزید .صدای مهیارو شنیدم:
 چرا جواب نمی دی؟برگشتم طرفش و گفتم:
 طاهاست نمی خوام باهاش حرز بزنم..مهیار گوش دی رو از دسددتم کش دید و جواب داد و منم بی حال برگشددتم سددمت
پنجره...
 خدایا نکار اتفاقی براش بیافته .رها فقط خواهرم نبوده همه زندگی منه....منباید مواظبش می بودم ،من می دونستم که اون خیلی ضعیفه ،من باید حواسم
بیشتر بهش می بود .خدایا نکار این غفلت من تاوان بزرگی داشته باشه.
نفهمیدم مهیار چی به طاها گفت .وقتی گوشی رو داد دستم گفت:
 -بهتره با مامانت صحبت کنی!
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باز قلبم توی گلوم شددرو به زدن کرد .چی با ید بهش می گفتم .دسددتی به
صورتم کشیدم و گفتم:
 تلفنی نمی شه می رم خونه باهاش حرز می زنم.مهیار سر تمون داد و گفت:
 من به طاها یه چیزایی گفتم .با اونم حرز بزن حالش خیلی خراب بود.تنها چیزی که تونستم بگم یه باشه آروم بود .وقتی رسیدیم به محل مورد نظر یه
ماشین گشت هم اونجا بود .سه چهار نفری هم مشغول گشتن بود .کیفایی که
پ سره گفته بود و پیدا کرده بودن .از همون فا صله هم می تون ستم کیف رها رو
بشددناسددم .پاهام یاری نمی کرد برم به اون سددمت .حال نیما هم خراب بود.
مه یار بود که رفت جلو و با یمی از بچه ها صددحبت کرد .من فقط به کاپوت
ماشین تمیه داده بودم و نمی تونستم برم جلو .مهیار با یمی از بچه های گشت
سروان رضایی برگشت و گفت:
 کیفاشون و گشتن .موبایل هیچ کدوم نیست.نیما که کامال معلوم بود تازه داره باور می کنه که مممنه اتفاق خیلی جدی تری
براشون افتاده باشه به س تی آب دهنشو قورت داد و به ما نگاه کرد و گفت:
 خوب شاید تو کیفشون نکاشتن...همراهشون بوده!کالفه گفتم:
 پس چرا خاموشن؟سروان رضایی سری تمون داد و گفت:
 -این که هر سه تا خاموشن یعنی شاید یمی خاموشون کرده عمدی!
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مهیار با دقت توی فمر بود و گفت:
 ولی موبایل سرمه روشن بود!و رو به من گفت:
 مگه عطا؟سر تمون دادم و گفتم:
 آره زنگ می خوره ولی کسی جواب نمی ده!سروان رضایی نگاهی به ما انداخت و گفت:
 باز تماس بگیرین اگه هنوز روشن باشه شاید بشه ردشون و گرفت.نور امیدی توی دلم روشن شد .همین بود .به مهیار نگاه کردم .سروان رضایی
هم به ما نگاه می کرد .نیما زودتر از من موبایلشدو در آورد و شدماره سدرمه رو
گرفت .اول با اضطراب و بعد با خوشحالی گفت:
 زنگ می خوره!سروان رضایی سری تمون داد و گفت:
 خوبه!با اینمه امیدوار شده بودم ولی رو به مهیار گفتم:
 با این کارم نمی شه محل دقیقشون و معلوم کرد.سروان رضایی داشت تو بیسیمش یه چیزی می گفت .رو به ما گفت:
 شماره اش؟نیما از توی گوش دیش گفت و اونم تمرار کرد .مهیار دسددتی سددر شددونه ام زد و
گفت:
 -یه سر برو خونه! من می رم آگاهی خبری شد .بهت زنگ می زنم.
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ب اطر مامان مجبور بودم برم .وگرنه تا پیدا نشدن رها مگه من می تونستم یک
دقیقه آروم بگیرم .بعدم رو به نیما گفت:
 شما هم برین خونه!نیما اعتراض کرد:
 ولی..که مهیار با تحمم گفت:
 آقای سهرابی شما که نمی تونین توی د ست و پای نیروهای پلیس با شین.مطمئن باشید با کوچمترین خبر با شما تماس می گیریم.
با سددسددتی از روی کاپوت بلند شدددم .حتی یادم نمی اومد رها یک شددب هم
بیرون از خونه مونده باشدده .حتی وقتی می خواسددت دانشددگاه قبول شدده مامان
شددرط کرده بود اگر جایی غیر از همین جا قبول بشدده نمی ذاره بره .اونم اینقدر
خوند تا همین جا قبول شد .حتی اردوهای مدر سه رو هم مامان نمی ذا شت
بره .همی شه نگران رها بود .همی شه می تر سید بالیی سرش بیاد و حاال بعد از
اون همه محافظت کردن بدترین اتفاقی که می تونه برای یه نفر ب یافته برای
رهای ما افتاده بود.
مهیار هولم داد سمت ماشین و به نیما هم اشاره کرد:
 شما رو هم می رسونم.نیما سوار شد و هم زمان پرسید:
 پس سهیل چی میشه؟مهیار ماشین و راه انداخت و گفت:
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 آدرس و شماره شو بدین می گم بچه ها پیگیری کنن!نیما هم باالخره کوتاه اومد و سموت کرد .وقتی مهیار جلوی خونه پیاده ام کرد
فقط تشمر کردم .موقع پیاده شدن صدای آروم مهیار شنیدم که گفت:
 خدا کنه فرصت عکرخواهی از نگین و سرمه رو پیدا کنم!در ما شین و تو د ستم ف شردم و با یه حرکت پیاده شدم .تا وقتی رفتم توی خونه
مهیار هنوز همون جا وایسددتاده بود .با بسددتن در مامان سددراسددیمه دو ید توی
حیاط .چراغ و زد و همون جا جلوی در خشک شد .طاها پشت سرش رسید و
با ترس نگاهم کرد .مامان چند قدم با س ستی به طرفم اومد و با ناباوری به من
نگاه کرد:
 رها....رها...رو نیا...وردی...؟تعادلش به هم خورد .که به طرفش دو یدم ولی قبل از من طاها زیر بازوشددو
گرفت .داشت سقوط می کرد که زیر اون یمی ب*غ*لشو هم من گرفتم:
 عطا...بچه ام کجاست؟!سرم و باال گرفتم و به طاها نگاه کردم .چشماش قرمز بود و نگاهشو ازم دزدید.
مامان به بازوم چنگ زد:
 عطا یه چیزی بگو!چی داشددتم بگم؟ چی باید می گفتم که از دخترت فقط یه کیف پیدا شددده؟
نشوندمش روی مبل .طاها رفت سمت آشپزخونه و با یه لیوان آب قند برگشت.
کنار مامان نشستم.که مامان یهو بلند شد.
 پاشو...پاشو منو ببر بریم دنبالش...طاها دوباره بغض کرده بود .خودمم حالم خراب بود:
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 مامان کجا بری...من خودم پلیسم .خودم همه کارارو کردم.مامان دستشو گکاشت رو سرش و هق زد:
 رها کجایی مامان؟طاها نشست کنار مامان و با صدایی که می لرزید گفت:
 مامان بیا ب ور االن از حال می ری؟!مامان گریه می کرد و مدام اسم رها رو صدا می زد .بازوهاشو گرفتم و گفتم:
 مامان به من گوش کن...به خدا پیداش می کنم...به ارواح خاک بابا ...سالممی آرمش اگه نتونستم خودمم می رم گم و گور می شم.
مامان گریه شو متوقف کرد:
 پیداش می کنی؟داشددتم می مردم...چی می گم...دروغ...ولی اگه قرار بود مامان حتی یه شددب
آروم شه دروغم می گفتم:
 آره مامان .قراره موبایلشددون و رد یابی کنیم...موبایل سددرمه روشددنه می شددهردیابیش کرد...
مامان بازم اشمش سرازیر شد .لیوان و از دست طاها گرفتم و بردم طرز دهن
مامان:
 ب ور...اینجوری که خودت نابود می شی!به زور یه خورده از آب قند به خوردش دادم .دستشو گرفتم و گفتم:
 یه کم ب واب من می رم .هر خبری شد بهتون زنگ می زنم.دوباره یهو از جا بلند شد:
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 منم می آم! آخه مادر من کجا بیای .تو خونه باش شاید یه جا گیر افتادن زنگ زدن خونه!به طاها اشدداره کردم و اونم کمک کرد بلندش کنیم .بردیمش توی اتاقش و به
زور یه قرص آرام ب ش بهش دادیم .نیم ساعتی موندم تا مطمئن شدم خواب
رفته .مقاومت می کرد و نمی خواسدددت ب وابه ولی باالخره قرص اثر کرد و
خوابید .از اتاق که بیرون اومدم طاها بق کرده روی مبل نشددسددته بود .با دیدن
من از جا بلند شد و دوباره سر به زیر ایستاد .حالش واقعا خراب بود .راه افتادم
سمت در که صداشو شنیدم:
 داداش؟هنوز از دستش دل ور بودم .برنگشتم سمتش:
 کاش جای رها این بال سر من اومده بود...باز جواب شو ندادم .جلوی در کف شم و پو شیدم دیدم که داره بهم نزدیک می شه.
سرش هنوز پائین بود.
باالخره لب باز کردم:
 مواظب مامان باش!اونم سرش و آورد باال:
 اگه...پیدا....نشه......چمار کنم؟اخم کردم و با حرص گفتم:
 پیدا میشه...من پیداش می کنم....طاها اومد نزدیک تر:
 -داداش!
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باید می فهمید که نمی بایسددت خواهرشددو ول کنه و خودش بره .اونم همچین
جایی! جوابشو ندادم و تند رفتم سمت در .وقتی درو بستم هنوز همون جا بود.
از خونه که بیرون زدم شماره مهیار و گرفتم:
 سالم چی شد ردیابی موبایل؟مهیار پوفی کرد و گفت:
 بچه ها مشغولن!لعنتی زیر لب گفتم و خودمو ر سوندم اونجا .رفته بودن در خونه سهیل همون
نصفه شب .گفته بود که قبال سرقت ماشین اتفاق افتاده بوده .اینم جور در نمی
اومد .اگه ماشین و می خواستن که باید برعمس می شد .یعنی سرنشینا رو ول
می کردن و ماشددین و می بردن .ولی اینجا برعمس شدددده .از اینجام هیچی
دستگیرشون نشده بود.
محدوده موبایل پیدا شده بود یه دایره به و سط ده کیلومتر .ولی چطور می شد
توی این محدوده پیداشون کرد .کالفه داشتم قدم رو می رفتم که مهیار گفت:
 عطا همینم خودش خوبه! شاید بچه ها یه چیزی اونجاها پیدا کنن!دستم و کوبیدم روی نقشه ای که محدوده موبایل و نشون می داد و گفتم:
 خوب نگاه کن! چقدر خونه توی این منقطه است.مهیار بدون اینمه به نقشه نگاه کنه گفت:
 خودم می دونم! ولی بازم امیدی هسددت .اگه از طرز سددرمه تماس دی برقراربشه خیلی راحت میشه پیداشون کرد.
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پوزخندی زدم و گفتم:
 حرفای محال نزن! اون اگه می خواست تماس بگیره جواب می داد.دوباره قدم رو رفتم .مهیار هم کالفه د ستی به سرش ک شید .چ شماش خ سته
بود رو به روش ایستادم و گفتم:
 پاشو برو خونه ب واب! موندن ما فایده ای نداره!مهیارم پوزخندی زد و گفت:
 فمر می کنی االن می تونم ب وابم!؟کنارش روی صندلی ن ش ستم .د ستی به سرم ک شیدم و م*س*تا صل به زمین
خیره شدم .صدای زنگ گوشیم بود که باعث شد تمون ب ورم .طاها از وقتی
از خونه بیرون زده بودم دو بار تماس گرفته بود .هر بار هم ،گوشی رو داده بودم
به مهیار .زیر لب فحشی به طاها دادم و رو به مهیار گفتم:
 بهش بگو دیگه زنگ نزنه!و گوشی رو به سمتش دراز کردم .مهیار کالفه گوشی رو گرفت و به صفحه اش
خیره شد .گوشی همچنان زنگ می خورد که مهیار از جا پرید و گفت:
 عطا این سرمه است...سرمه زنگ زده.موبایلو از دستش کشیدم و جواب دادم:
 سرمه....صدام توی گلوم شم ست .مهیار دو ید طرز اتاق کنترل تا به بچه ها خبر بده
تماس برقرار شده .هیچ صدایی نیامد.
 -سرمه جواب بده...شما کجاین...
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صدای سرمه نمی اومد یه سری صدای دیگه بود که شنیده می شد.بعد صدای
ضعیف سرمه رو شندیم که گفت:
 به من دست نزن!صدای خشن یه مرد اومد که گفت:
 اگه می خوای بهت دست نزنم مثل بچه آدم راه بیافت...باورم نمی شددد .چیزایی که می شددنیدم و باورم نمی شددد .من هم دو یدم طرز
اتاق کنترل صدای سرمه هنوز می اومد.
 داداشم کجاست؟ زیادی چموش بازی در آورد دادم بچه ها یه خورده ادبش کردن.یه دفعه صدای نگین و هم شنیدم که داد زد:
 چمار به ما دارین...چرا هی ما رو می کشین این طرز و اون طرز...صدای ضعیف رها رو که شنیدم انگار یه تیمه یخ گکا شتن رو دلم .این یعنی
هنوز سالم بود:
 نگین تو رو خدا هیچی نگو!دوباره سر صداها قاطی شد و صدای اون مرد که گفت:
 سوار شین!وای دا شتن جا به جا شون می کردن .دو یدم تو اتاق .مهیار و بچه ها به مانیتورا
زل زده بودن .مهیار به من اشاره کرد:
 -فقط سی ثانیه دیگه ادامه بده محل دقیقش پیدا شده.
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به مانیتور نزدیک شدددم و بهش نگاه کردم .دایره چشددمک زنو می دیدم که داره
کوچیک تر میشده .تمام تنم گوش شدده بود .پشدت خط سدموت شدده بود که
ناگهان صدای سرمه رو شنیدم که گفت:
 *و*ض*ی ولش کن!قلبم توی دهنم می زد:
 خوبی داداش!صدای ضعیف تیرداد و بعد تماس قطع شد .با عجز به گو شیم نگاه کردم .با
حرص گفتم:
 قطع شد! دارن سوار ماشینشون می کنم .دارن جاشون و عوض می کنن!یمی از بچه های آگاهی سری تمون داد و گفت:
 بهترین موقعیته می شه پیدا شون کرد .م صو صا االن که خیابون ها خلوتهماشین زیادی نیست.
 دوباره زنگ بزنم بهش! نه مممنه در شرایطی نباشه که زنگ بزنه....حتما می ترسیده گوشیش لو بره.دختره باهوشیه!
 پس چمار کنیم؟و به مهیار نگاه کردم .مهیار بیسدیم یمی از بچه ها رو گرفت و بازومو کشدید و
گفت:
 بریم.اگه داشتن سوار ماشینوشن می کردن شاید بشه پیداشون کرد.داشتن به نیروها اعالم می کردن .که دنبال مهیار دو یدم و گفتم:
 -دقیق کدوم خیابون!
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پرید توی ماشینشو گفت:
 دقیق معلوم نشد .ولی محدوده اش بیشتر از پنج شیش تا خیابون نیست! بعد از این همه مدت بازم محل دقیقشون پیدا نشد؟مهیار هم کالفه صداشو برد باال و گفت:
 عطا تو که دیگه به این چیزا واردی پس چرا این حرفو می زنی!با حرص و عصبانیت چند بار کف دستم و روی دهنم زدم .مهیار بدون راهنما
زدن پیچید توی خیابون ب*غ*لی! به تمام گشددت های اون منطقه آماده باش
داده بودن .یعنی می شد که پیدا شون کنیم .یعنی می شد؟ بی سیمی که مهیار
برداشته بود و گرفتم توی دستم و گوش دادم به ممالماتی که رد و بدل می شد.
هیچ چیز امیدوار کننده ای نبود که یک دفعه یمی گفت:
 یه پرادو نقره ای و یه کمری سددفید با فاصددله حرکت می کنن ولی با سددرعتدارن به سمت خارج شهر می رن .پالکاشون م دوشه! متوقفشون کنین!
اسم خیابونو که گفت مهیار دور زد .کمربندم و که یادم رفته بود ببندم با سرعت
بستم و مهیار مثل جت می رفت .گوشم و داده بودم به ممالمه های بیسم ها.
 سرعتشون و زیاد کردن .فمر کنم خودشون باشه!د ستم م شت شد .و مهیار بی شتر گاز داد .دا شتیم به خیابون مورد نظر نزدیک
می شدیم .حاال نور گردون ماشین های رو می دیدم.
 از هم جدا شدن!ا سم خیابونهایی که رفته بودن گفت .دوتا از ما شین های گ شت دا شتن اونارو
تعقیب می کردن .با بی سیم به بقیه واحدها خبر می داد که راهشون و سد کنن.
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دوتا ماش دین های گشددت از هم جدا شدددن و هر کدوم افتادن دنبال یمیشددون.
مهیار رفت دنبال پرادوه.
 توی کدوماشونن!!؟مهیار مشتشو کوبید روی فرمون و گفت:
 نمی دونم! مهیار گاز بده تو رو خدا گمشون می کنیم!بدب تی ما شین گ شتم یه سمند بود و نمی تون ست پا به پای پرادو بره .ما شین
مه یارم دی گه بیشددتر از این نمی رفت .راننده پرادو هم معلوم بود خیلی کارش
در سته .همه چی انگار د ست به د ست هم داده بود که این یارو در بره .د ست
مو کوبیدم روی داشبورد و لعنتی زیر لب گفتم .دوباره صدا از بی سیم اومد:
 سرنشین کمری ماشینو گکاشت و خودش فرار کرد.ولی پرادو همچنان می رفت فا صله اش با ما زیاد شده بود .دو سه بار کوبیدم
رو داشبورد و گفتم:
 مهیار بچه ها توی این ماشینن! برو تو رو قرآن!اگه می افتاد تو جاده گرفتنش سدد ت می شددد .باورم نمی شددد .رها توی اون
ماشددین لعنتی بود و دسدددت من بهش نمی رسدد ید .نگاهم و از پرادو بر نمی
دا شتم .انگار که اگه یک ثانیه چ شمم و می چرخوندم ما شینه غیب می شد.
دوتا ماشددین گشددت آخر خیابون و بسددته بودن دیدن چراغای گردون قرمز یه
خورده حالم وبهتر کرد .توقع دا شتم سرعت شو کم کنه ولی پرادو یه نر سیده به
آخر خیابون پیچید توی یمی از خیابون های فرعی و دیگه ندیدیمش .دسددتم
رفت رو سرم.
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 مهیار بدو در رفتن!مهیار اخم کرده بود و تمام تمرکزش روی رانندگی بود .بدون حرز پ شت سر
ماشدین گشددت پیچیدیم توی خیاونی که پرادو گم شددده بود .خیابون به چند تا
کوچه منتهی می شد و کوچه ها پیچ در پیچ بودن و هر کدوم به دو سه تا دیگه
راه داشتن .ماشین گشتی که جلوتر از ما بود معلوم بود گمشون کرده .صداشون
از بیسیم اومد:
 گمش کردیم!با شنیدن صدای طرز از ته دل فریاد کشیدم.
 *و*ض*یا!مهیار دنده عقب گرفت و از کنار ما شین گ شت گک شت .از بی سیم دا شتم می
شنیدم که دارن دستور می دن تمام خیابون هایی که به اینجا ربط داره رو تحت
نظر داشته باشن .مهیار هم خودشو رسوند به خیابونی که بعد از خروج از یمی
از کوچه ها بهش می رسیدم .بع ضی از ما شین ها خیابون هایی که می شد از
شهر خارج شی رو مسدود کرده بودن .یعنی بازم امیدی بود.
مهیار همون جور که رانندگی می کرد بی سیم رو از دستم کشید و درباره کمری
رها شده پرسید .دور از ذهن نبود .ماشین دزدی بود.
 راننده چی شد؟برگشتم سمت مهیار و با دقت به بی سیم نگاه کردم.
 تیر خورده... -وضعیتش؟
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 زیاد خوب نیست .داره منتقل میشه بیمارستان....دستی به پی شونیم زدم .تنها سرن مون همین راننده بود اگه این بمیره! وای خدا!
مهیار با همون اخم می رفت و تمام کوچه ها رو نگاه می کرد .ولی هیچی! اون
*و*ض*ی ها که یه بار در رفته بودن محال بود بکاره دوباره پیداش کنیم!
مهیار بعد از یه ربع گشددت زدن و نتیجه نگرفتن کناری ایسددتاد .دسددتاش دو دور
فرمون مشددت کرده بود و خیره شددده بود به روبه روش .هر دو سددموت کرده
بودیم .صدای خش خش بی سیم روی اع صابم بود .جمله های تمراری که هر
کدوم نشددون از ناامیدی می داد .سددموت توی ماشددین پیچیده بود .به همین
راحتی در رفتن .نباید اینجوری می شد .نباید .با ناباوری گفتم:
 گمشون کردیم!...به همین راحتی...با این حرز من مهیار باز راه افتاد و شتابون رفت سمت بیمار ستانی که راننده
منتقل شددده بود .کارتمون و نشددون دادیم و از سددد نگهبان رد شدددیم .طرز تو
اتاق عمل بود .یمی دوتا سددربازم اومده بودن که مراقبش باشددن .سددرگرد
محمودی از بچه های آگاهی اونجا بود .یه سددالم بی حال بهش دادم.که اونم
راحت باش داد .مهیار جلو رفت و پرسید:
 امیدی هست؟سرگرد سری تمون داد و گفت:
 دکتر که چیزی نگفت. چند تا تیر خورده؟سرگرد نگاهی به در اتاق عمل انداخت و گفت:
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 یمی .پریده بود روی یه دیوار داشددته در می رفته بچه ها ایسددت دادن .بعدمپاشددو زده بودن که تعادلش به هم می خوره از رو دیوار می افته .سددرش ضددربه
خورده! باید وضعیتش تثبیت بشه تا بشه باهاش حرز زد.
مهیار دیگه سموت کرد و من روی یمی از صندلی ها آوار شدم .خدایا چمار
کنم .گوشیم و برداشتم.
 سرمه زنگ بزن! زنگ بزن دختر...بگو کجاین!؟شاید ده دقیقه به صفحه گوشیم زل زدم ولی فایده ای نداشت .دست مهیار که
نشست رو شونه ام سرم و بلند کردم.
 پاشو بریم!نفسی گرفتم و گفتم:
 پس این یارو چی میشه؟ فعال که می بینی نمی شه کاری کرد!حرصی بلند شدم و گفتم:
 اون احمقی که به پاش زده باید خلع درجه بشه!مهیار هولم داد و گفت:
 بس کن راه بیافت بریم تا با این حرفات خودت و خلع درجه نمردن.پوزخند زدم:
 این درجه ها به چه دردم می خوره وقتی نمی دونم خواهرم امشب کجا....مهیار با اخم برگشت طرفم و گفت:
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 اگه این درجه ها رو نداشتی باید مثل نیما می رفتی و تا صبح تو ت تت جونمی دادی ولی همین درجه ها بهت اجازه می دن اینجا باشی!
سدداکت شدددم .راسددت می گفت .یک درصددد اگر قرار بود مثل نیما یا طاها تو
خونه بشینم و به تلفن نگاه کنم .پوفی کردم و کنار مهیار راه افتادم.
 باید از یه جایی شرو کنیم!مهیار سر تمون داد و گفت:
 تا این یارو به هوش بیاد باید راه های دیگه رو بررسی کنیم.چ شمام و ف شردم و با هم سوار ما شین شدیم .وقتی رسیدیم آگاهی .سرهنگ
نظری از یگان خودمون رو اونجا دیدیم .هر دو جلو رفتیم و سالم دادیم.
 سالم قربان!سرهنگ اخمی کرد و بدون اینمه آزادباش بده گفت:
 شما دوتا می دونین نباید دنبال اونا راه می افتادید!مهیار اخم کرده بود و من نمی دونسددتم چه جوابی بدم .سددرهنگ بازم توبیخ
آمیز گفت:
 سددروان کریمی اگه اونا می فهمیدن تو با اون دخترا نسددبتی داری می دونیمممن بود جون خواهرت به خطر بیافته!
اخمم بیشتر توی هم رفت.
 یعنی شما ابتدایی ترین چیزها رو هم فراموش کردین؟مهیار بود که جواب داد:
 عکر می خوایم قربان حق با شماست!سرهنگ با همون اخم گفت:
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 دیگه حق ندارین تو عملیات بچه های آگاهی خ صو صا این پرونده دخالتکنید.
اعتراض کردم:
 ولی قربان..صدای بلند سرهنگ دهنم و دوخت:
 سروان کریمی...یک شب بازداشت.و برگشت و داد زد:
 سرباز!مهیار با اخم فراوان هنوز به مقابلش زل زد بود .خدایا این مصددیبت دیگه چی
بود .مهیار از خ شم صورتش سرخ بود .ولی به همون حالت خبردار ای ستاده
بود .سرهنگ هم انگار نمی خواست آزاد بده .رو به من گفت:
 اسلحه و وسایلتو تحو یل بده.وقتی از کنارمون رد شد گفت:
 و دفعه دیگه یک کلمه می شنونم .اطاعت قربان!و با حرکت سر به مهیار آزاد داد.مهیار برگشت و با خشم نگاهم کرد.
 عطا واقعا ناامیدم کردی! تو اصال عقل داری؟! حاال خوب شد؟سرباز به سمت اتاق افسر کشیک هدایتم کردم و بعد از اینمه وسایلم و تحو یل
دادم رفتم سددمت بازداشددتگاه! اینم از اثرات همون درجه ها بود .حاال باید تا
صبح توی بازداشتگاه جون می دادم.
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با بی حالی کنار دیوار نشستم و دستامو گکاشتم روی زانوهام .شب گندی شده
بود .فقط تنها امیدم این بود که وقتی بازداشت شدم ساعت نزدیک چهار بود و
زیاد اینجا زجر نمی کشیدم .کف دستم و به چشمم مالیدم و با یادآوری اینمه
مممنه رها کجا االن خواب یده باشددده مو هامو چنگ زدم .دلم نمی خواسدددت
فمرهای ناجوری بمنم ولی نمی شد .اینمه مممنه با این تعقیب و گریز ناموفق
چه بالیی سرشون بیاد ،یا اینمه اصال اونا....
وای خدا دو باره موهامو چنگ زدم .بی قرار بلند شددددم و شددرو کردم طول
عرض بازدا شتگاه رو قدم رو رفتن .چ شمام می سوخت و مغزم از شدت فمر
داشددت منفجر می شددد .تا نیم سدداعتی منتظر بودم باالخره مهیار به هر نحوی
شده یه خبری بهم برسونه .ولی خب ،با این کاری که سرهنگ نظری کرده بود
مهیار عمرا از صد متری بازداشتگاه رد بشه.
پاهام از بس توی این محیط کوچ یک راه رفته بودم ذوق ذوق می کرد .با بی
حالی دو باره ک نار دیوار آوار شددددم .تن ها چیزی که کمی ،فقط کمی ،بهم
امیدواری می داد؛ بودن سرمه و نگین با رها بود .حتی برادر سرمه .باالخره یه
در صد که غیرت دا شت مواظب دو ستای خواهرش با شه .همین که تنها نبود،
برام خیلی بود.
سددرم و به دیوار تمیه دادم و ناخوداگاه با سددرم ضددربه های آرومی به دیوار می
زدم .سرمه و نگین مثل رها نبودن .اونا شاید بلد بودن از خود شون دفا کنن.
همین بود که کمی دلگرمم می کرد .می دونم معر فت هم دارن .توی همین
برخوردای کوتاه فهم یدم که هوای رفیقشددون و خوب دارن .ناخوآ گاه لب ند
تل ی زدم و دستی به چونه ام کشیدم .ضرب دستشم بد نیست.
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چهره پر از شددیطنتش اون روز که گل کوچ یک بازی می کردیم اومد تو نظرم.
توی اون وانف سا لب ندم واقعی تر شد .واقعا از یه جغله بچه رو د ست بزرگی
خوردم اون روز .ولی ناگهان با بالیی که مممن بود سدرش بیاد لب ندم از روی
لبم فرار کرد .شدداید اون *و*ض*ی ها بالیی به سددرش بیارن ...سددرم وبین
دستام فشردم...اونوقت دوباره مثل قبل می خنده و شیطنت می کنه؟ اصال چه
به روزش میاد؟ یعنی مممنه که دوباره زنده ببینمش؟!
از زور فمرهای آزار دهنده دوباره از جا پر یدم و شددرو کردم به قدم زدن .این
شددب لعنتی هم نمی خواسددت تمام بشدده انگار .اینقدر راه رفتم تا باالخره نمی
دونم ،بعد از چه مدت ،کنار دیوار تقریبا بی هوش شدم.
 سروان کریمی!با سرعت چشمام و باز کردم .همون جور نشسته ،کنار دیوار خواب رفته بودم.
بلند شدم و به سربازی که جلوی در ای ستاده بود نگاه کردم .نوری که از بیرون
می تابید باعث می شد که خوب چهره اشو نبینم.
 بفرمائید قربان!خوب مثل اینمه دوباره برگشته بودم به جایگاه خودم .از جا بلند شدم و لباسم
و مرتب کردم .جلوی در سددرباز احترام گکاشددت و همراه من ،راه افتاد طرز
دفتر افسر نگهبان .مهیار اونجا منتظرم بود .وسایل و اسلحه ام تحو یل گرفتم و
بیرون اومدیم .چشددمای مهیار داد می زد که ن وابیده .این بازداشددت هر چی
نداشت باعث شد یک ساعتی ب وابم.
 -چه خبر؟!
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 مهیار برگشت و نگاهم کرد و گفت: می گم .اول بریم خونه یه خورده به سر و وضعت برس بعد.چدبار تند تند توی موهام دست کشیدم و اصرار کردم:
 االن بگو!مهیار برگشت و با کمی عصبانیت نگاهم کرد:
 همیشه این عجول بودنت کار دستت داده .نمی خوای بس کنی؟دستامو مشت کردم .حیف که مافوقم بود و رفیق چندین ساله .اخم کردم و راه
افتادم و گفتم:
 خودم می رم می پرسم از بچه ها!مهیار که پشددت سددرم جا مونده بود ،با چند قدم تند ،خودشددو به من رسددوند و
بازومو گرفت و کشید و با همون حرص گفت:
 عطا! کاری نمن تا آخر این پرونده بیافتی تو بازداشتگاه!تهدید می کرد؟ منو؟ رفیق چندین سدداله شددو؟ منی که از بس دیشددب به رها و
سددرمه فمر کرده بودم به مرز دیوانگی رسدد یده بودم ،تهدید می کرد؟ دل ور
نگاهش کردم .کالفه بازومو ول کرد و گفت:
 تو فمر می کنی من نمی فهمم چه حالی داری؟ به خداوندی خدا! به جانمادرم! اگه بیشتر از تو نگران نباشم ،کمتر هم نیستم .ناموس رفیقم عین ناموس
خودمه .از دیشدددب طاها ده بار زنگ زده .مادرت بی تابی می کرد و من نمی
دونستم چی جواب بدم .بهشون بگم پسرشون بازداشته؟
شرم زده سرم و پائین انداختم .بازم گند زده بودم .مثل همیشه .مهیار آروم هولم
داد و گفت:
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 بریم خونه یه خورده استراحت کن .با مادرت حرز بزن .همون جا بهت میگم چی شده!
باالخره کوتاه اومدم و با هم رفتیم سددمت ماشدین مهیار .تا خونه فقط سددموت
بود .خستگی از سر و صورت مهیار می بارید .وقتی با مهیار جلوی خونه پیاده
شدیم .ناخودآگاه برگشتم و به پنجره اتاق سرمه نگاه کردم و آه کشیدم:
 کجایی تو دختر؟مهیار به شونه ام زد و گفت:
 برو عطا!سددر برگردوندم و به طرز در خونه خودمون رفتم .کلید انداختم و زنگ زدم ،تا
بگم مهیار همراهمه .با صدددای زنگ ،طاها دو ید توی حیاط .مامانم پشددت
سددرش با یه چادر گل دار سددرمه ای .سددرم و پائین انداختم و پاهامو به زور به
سددمت اونا کشدد یدم .مه یار کنارم می اومد و چقدر ممنونش بودم که تنهام
نکاشته .صدای لزرون مامان و شنیدم:
 خبری نشد نه؟!طاها هم با چشددمای سددرخ از بی خوابی به من زل زده بود .مه یار بود که به
سمت اونا رفت و گفت:
 بی خبر بی خبر هم که نیستیم!برگشددتم و ن گاهش کردم .مه یار هیچ و قت المی حرز نمی زد .حتی برای
دلداری دادن بقیه! پس خبرایی شده بود .مامان با خوشحالی گفت:
 -راست می گی مهیار جان؟
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مهیار دست روی شانه طاها گکاشت و گفت:
 باور کنید.مامان ذوق زده گفت:
 بیان تو...چرا دم در!و راهو باز کرد تا ما تونستیم بریم تو .بعدم رفت سمت آشپزخونه و گفت:
 صبحانه که ن وردین؟روی مبل ولو شدم و با بیحالی گفتم:
 مامان بیا خودم می رم!با این حرز من طاها به سمت مامان رفت و اونو برگردوند .می دون ست االن
دل تو دلش نی ست که بدونه چه خبر شده .ولی ب اطر مهیار می خواد صبحانه
بیاره.
 من میارم مامان!مامان از خدا خواسته برگشت و نشست کنار ما و گفت:
 خوب مهیار جان بگو چه خبر از رهام داری؟مهیار دستهاشو توی هم قالب کرد وگفت:
 دیشب یه نقر و بچه ها گرفتن .االن بیمارستانه!فهمیدم همون رانندهه رو میگه .ولی ن واسددته چیزی از تعقیب و گریز بگه .با
هیجان گفتم:
 پس حالش خوبه؟ به هوش اومده؟مهیار برگشت و اخم کرد و درهمون حال گفت:
 -نه!
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و رو به مامان ادامه داد:
 بچه ها شنا ساییش کردن .ا سمش حمید خدابنده ا ست .یه سابقه یک سالحبس داره برای حمل مواد.
داشت جالب می شد.
 بچه ها رفتن دنبال آدرسش .تا بتونن پاتوقی چیزی ازش گیر بیارن شاید بشهاینجوری فهمید با کی در ارتباطه.
مامان هنوز به دهن مه یار نگاه می کرد .من می دونسددتم که این یعنی؛ اتمام
همون خبر خوب .ولی مامان هنوز منتظر بود و وقتی سددموت مه یار طوالنی
شد مردد پرسید:
 همین؟مهیار به مامان نگاه کرد و گفت:
 این همین نی ست مینو خانم .این یعنی ما یه سرنخ داریم که دنبال کنیم .االنمی دونیم از کجا باید شددرو کنیم .ما یمی از کسددایی با گم شدددن دخترا در
ارتباط بوده داریم.
مامان که باز دوباره بغض کرده بود گفت:
 ولی شما که گفتین بی هوشه!مهیار برگشت و نگاه سرزنش باری به من انداخت و ادامه داد:
 مهم نیسدت .ما االن شدناسدایش کردیم .از این طریق می تونیم دوسدتاشدو،همماراشو و خالصه هر کسی که به اون ربط داشته باشه پیدا کنیم.
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باالخره منم که سددموت کرده بودم که مهیاربا اون اخالق خاصددش مامانو آروم
کنه به حرز اومدم:
 مامان...قول دادم صحیح و سالم می آرمش...دیگه غصه ن ور.مامان سری تمون داد و با همون چهره که معلوم بود مجاب نشده بلند شد:
 کار غیر مممن از من ن واه!و به سمت آ شپزخونه رفت .طاها سفره رو پهن کرد و مامان با همون صدای
لرزون تعارز زد که کنارش بشددینیم .چیزی از گلوم پائین نمی رفت .یه چایی
تلخ خوردم و به لقمه مربا که معده امو آروم کنم .مه یار با تعارز های مامان
صبحانه شو خورد و بعد دوتایی رفتیم توی اتاق من .به چوب رختی کنار دیوار
نگاه کردم و یاد تئوری رها افتادم .پوزخند بی رمقی زدم و دکمه های لباسددم و
باز کردم و با حرص به سددمت چوب رختی پرتش کردم که در کمال ناباوری
روی زمین نیافتاد .برگشددتم سددمت مهیار که متمای منو برداشددته بود و داشددت
روی زمین دراز می کشید و گفتم:
 دیدی؟مهیار با تعجب گفت:
 چیو؟به چوب رختی اشاره کردم و گفتم:
 لباسم موند همون جا؟مهیارم نگاهی به چوب رختی انداخت و با ابروهای باال رفته گفت:
 -پس توقع داشتی پرواز کنه از پنجره بره بیرون؟
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و کالهشو از روی میز برداشت و از همون جا به سمت چوب رختی پرت کرد.
کاله چرخی خورد و روی یمی از زبونه هایچوب رختی افتاد و تمونی خورد و
بعدم ثابت شد .حاال اگه من بودم .لباسم نمی مونه اونجا چه برسه به کالهم.
مهیار بی خیال گفت:
 ببین این یه اتفاق طیعیه!بعد روی زمین ولو شد و ساعدش رو روی چشماش گکاشت و گفت:
 اگه نمی خوابی ،حواست باشه من بیشتر از یک ساعت ن وابم.روی ت ت نشستم و گفتم:
 دیگه چیزی نمونده که به من بگی؟مهیاربعد از یه ممث کمی مردد جواب داد:
 نه! اینم با یمی از بچه ها تماس گرفتم که بهم گفت .یادته که سددرهنگ چیگفت؟!
نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
 یعنی باید بی خیال بشیم و کاری نمنیم؟ ن یر ما می ریم سراغ پرونده های خودمون!کالفه گفتم:
 مهیار یعنی االن تو تمرکز داری که روی اونا کار کنیم؟مهیار د ستشو بردا شت و با دقت نگاهم کرد .یک جور بدجن سی توی نگاهش
بود.چشمامو ریز کردم و گفتم:
 -مهیار خبر دیگه ای هم درای که به من نگفتی؟
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مهیار لب ند لحظه ای یه وریشو زد و گفت:
 می خوام ب وابم!و دوباره ولو شد .به سمتش خیز برداشتم و گفتم:
 لعنت به تو مهیار چی می دونی؟لب ندشددو دیدم که عریض شددد .بدون اینمه دسددتشددو از روی چشددمش برداره
گفت:
 میگم .ولی تا یک ساعت ن وابم از جام جم نمی خورم! فهمیدی؟ باشه! باشه! بگو چی فهمیدی؟مهیار دو ثانیه ممث کرد که برای من دو ساعت گکشت و باالخره گفت:
 همراه یارو چند تا دونه قرص بود .بچه ها فمر کردن قرص های روان گردانه.ولی بعدا شک کردن...
دهنم باز مونده بود.
 یعنی مممنه؟مهیار دستشو از روی چشمش برداشت و روی آرنجش تمیه زد و گفت:
 فرستادنش آزمایشگاه... و... ترکیباتش با اون ماده ای که باعث مرگ اون چند نفر شده بود شباهت زیادیداشت.
چند لحظه طول کشید که تا تونستم بفهمم جریان چیه .از جا پریدم.
 این خیلی عال یه...یعنی...یعنی اون پرو نده لعنتی که االن چ ند ما هه گرهخورده باز می شه!
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نگاهی به مهیار کردم که با تفریح به من خیره شددده بود .وقتی نگاهشددو دیدم
سموت کردم و با شک گفتم:
 چی تو ذهنته؟مهیار دوباره دراز کشید و گفت:
 سرهنگ گفت درباره پرونده گم شدن بچه ها حق نداریم دخالت کنیم....دوباره کنارش زانو زدم.
 مهیار چرا نسیه حرز می زنی؟ اه عطا چقدر خنگی! سددرهنگ به ما گفت حق دخالت توی اون پرونده رونداریم و ما هم درباره حمید خدا بنده تحقیق می کنیم چون یک سددال حبس
بوده ب اطر حمل مواد ،و چون به پرونده موادی که باعث مرگ چند نفر شددده
ربط داره ،نه ب اطر دزدیده شدن بچه ها...حاال بکار ب وابم تا مغزم یه خورده
کار کنه!
از بهت نمی تونسددتم حرز بزنم .همون جا نشددسددته بودم و به مهیار که حاال
صدای خر و پفش بلند شده بود نگاه می کردم.
 خدایا یعنی میشدده؟ یعنی میشدده ،هم ،این پرونده لعنتی رو حل کنیم و هم،رها اینا رو پیدا کنیم .د ست بردم تا بیدارش کنم و بگم پا شو همین االن بریم.
ولی پ شیمون شدم .من توی بازدا شتگاه یه خورده خوابیده بودم ،ولی مهیار تا
صبح بیدار بوده .پس پشیمون شدم و با سرعت بلند شدم.
لباسم و برداشتم و رفت سمت حمام .باید با فمر باز و بدون خستگی روی این
کار تمرکز می کردم .حاال دوتا انگیزه داشددتم .هم به دام انداختن اون لعنتی
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هایی که باعث مرگ چندتا جوون بی خبر از همه جا شده بودن ،هم پیدا کردن
رها.
دوش گرف ته آ ماده شدددده بودم و مه یار هنوز خواب بود .ن گاهی به سددداعت
انداختم .نزد یک نه بود .از اتاق بیرون زدم و به مامان که روی یمی از مبل ها
توی فمر رفته بود ،گفتم:
 مهیار خوابه من دارم می رم ستاد .نه و نیم صداش کنید.مامان از جا پرید و گفت:
 خبری از رها شده؟به سمتش رفتم و خم شدم و سرش و ب*و*سیدم و گفتم:
 خبری از اونم میشه مامان .نگران نباش!طاها با صدای من دوباره اومده بود و جلوی در اتاقش ای ستاده بود .تنبیه ب سش
بود .اگر چه نمی خواسددتم هنوز خیلی بهش رو بدم ،ولی دیگه اینقدر س د ت
گیری بسش بود .معلوم بود که واقعا داره زجر می کشه!
نگاهش کردم و گفتم:
 تو چرا مدرسه نرفتی؟پا به پا شد و گفت:
 می خواستم مواظب مامان باشم!لب ند روی لبم و جمع کردم و گفتم:
 -کاش...مواظب رها بودی!
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طاها سددرش و انداخت پائین و دیدم که چونه اش لرزید .دسددتی به صددورتم
کشیدم و رفتم طرفش .سرش و باال گرفت و با چشمای سرخ از خستگی و بی
خوابی به من نگاه کرد .لب ند کم رنگی زدم:
 پیداش می کنم.بغضش بیشتر شد .موهاشو به هم ری تم و گفتم:
 حواست به مامان باشه!سری تمون داد و من از خونه بیرون زدم .نمی تون ستم صبر کنم تا مهیار بیدار
شه .تا اون بیاد ،الاقل می تونستم برم ببینم چی گیر میارم.
نشددسددته بودم و گزارشددو می خوندم که مهیار اومد .چهره اش از اون حالت
خستگی در اومده بود .یه خورده کاغکم تو دستش بود.
 حاال دیگه منو قال می ذاری؟ باور کن یه ثانیه هم نمی تونستم صبر کنم.مهیار نشست روی صندلی رو به روم و گفت:
 خوب چی پیدا کردی؟کاغکا رو باال و پائین کردم و گفتم:
 ترکیبات اون قرصارو و گرفتم... خوب؟ ماده اصددلیش یه داروی بیهوش دی به نام ک...ین که بیشددتر توی دام پزشدمیکاربرد داره.
مهیار با تعجب گفت:
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 دامپزشمی؟ سرتمون دادم و گفتم: آره .ولی توی آدم باعث ایجاد توهم و خلسدده میشدده! و دوزهای باالش که بامواد دیگه ترکیب شده می تونه کشنده باشه! آسیب به کلیه ها و مثانه در استفاده
طوالنی مدت باعث مرگ می شه!
مهیار اخم کرده گزارش و از دستم کشید و گفت:
 یعنی این دارو مجازه؟سری با تاسف تمون دادم و گفتم:
 ماده اصلیش تا اونجایی که من فهمیدم بله .ولی فروش قانونیش غیر مممنه.یعنی باید با تجو یز فروخته بشه.
مهیار برگه ها رو روی زمین میز ول کرد و گفت:
 که اینم اتفاق نمی افته!دسددتی به سددرم کشددیدم و به کاغکهایی که همراهش آورده بود اشدداره کردم و
گفتم:
 تو چی پیدا کردی؟مهیار گزارش آزمایشگاه و روی میز گکاشت و گفت:
 در باره حم ید خداب نده .آدرس خونه اشددو گرفتم و م حل کارش .توی یهکارخونه کار می کنه!
 خوب بابا یه خبر از بچه های آگاهی بگیر شاید اونا خبری داشته باشن!مهیار پوز کالفه ای کرد و گفت:
 -مثل اینمه چاره ای نیست.
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و گوشیشو برداشت و با یمی از دوستاش توی آگاهی تماس گرفت:
 سالم مرتضی چطوری؟ ... نه بابا...یه چیزی می خواستم بپرسم... ... آره درباره این یارو که دیشب تیر خورده! ... نه پاش توی یمی از پرونده های ما هم هست.برگشت و نیم نگاهی به ما انداخت و گفت:
 نه...ما دنبال کار خودمونیم.... خوب؟ ... دیگه؟... عجب؟روی دهن مه یار زوم کرده بودم و منتظر بودم هر لح ظه ت ماس و قطع ک نه تا
بپرسددم چی شددده .مهیار روی کاغک مقابلش چیزی یادداشددت کرد و بعد از
تشمر تماس و تمام کرد.
 -خوب؟
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 از خونه اش که چیزی زیادی در نیامده .جز یه قهوه خونه که پاتوقش بوده .ازاونجا هم به چندتا اسم رسیدن ،که از دیشب انگار همه شون غیب شده بودن.
ولی یمی دو نفرم گفتن اخیرا با یمی می پر یده که تیپش نمی خورده به این
حمید خان!
 خوب؟ رد اون یارو رو هم گرفتن .رسددیدن به یه کافی شدداپ خیلی باالتر از محلخونه حمید خدا بنده.
 خوب؟ اونجا چیزی پیدا نمردن .فعال .ولی پی یارو هستن!دستی به سرم کشیدم و گفتم:
 حاال ما چمار کنیم؟ بهتره مام بریم همون کافی شاپی که گفتن .شاید خودمون تونستیم یه چیزیپیدا کنیم!
بعد نگاهی به آدرسی که نوشته بود انداخت و گفت:
 یه عمسم از این یارو خدا بنده می خوایم!دستی به صورتم کشیدم .کت و کالهم و برداشتم و گفتم:
 باشه! بریم!توی راهرو سددرهنگ نظری رو دیدیم .با دقت نگاهمون کرد .که هر دو سددالم
دادیم .سرهنگ جلو اومد و رو به من گفت:
 چه خبر از پرونده خواهرت؟سری تمون دادم و گفتم:
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 فعال چیز خاصی نیست قربان!نگاهی به کاغکای توی دست مهیار انداخت و گفت:
 قرار نیست که برین سراغ بچه های آگاهی؟مهیار سری تمون داد و گفت:
 خیر قربان .دنبال یمی از پرونده های خودمون هستیم!سرهنگ سری تمون داد و گفت:
 خوبه!و از کنارمون گکشددت .نیم نگاهی بهش کردم که شددق و رق داشددت به سددمت
اتاقش می رفت و همه سددر راه براش پا جفت می کردن و در همون حال به
مهیار گفتم:
 از ماجرای این حمید خدا بنده خبر نداره؟مهیار نیم نگاهی به من انداخت و با همون لب ند یه وریش گفت:
 هنوز وقت نمردم گزارشمو بنو یسم!ابرو یی باال انداختم و به راهمون ادامه دادیم.
 دردسر نشه؟مهیار سری تمون داد و گفت:
 ما داریم دنبال اون کسددی که باعث مرگ این چندتا جوون شددده می ریم .نهآدم رباها!
این سومین قهوه ای بود که داشتیم اینجا می خوردیم .فمر می کردم تا سه هفته
خوابم نبره .مهیار با خونسردی زل زده بود به خیابون و من نمی دونستم هدفش
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از اینجا نشستن چی بود .هیچ اتفاق خاصی نیافتاده بود ،جز اینمه مهیار یه بار
رفته بود د س شوئی .که فمر کنم اثر همون قهوه ها بود .تمام مدت دا شتم قیافه
افراد و آنالیز می کردم .ولی چیزی د ستگیرم ن شد .همه از نگاهی می تون ستن
مشددموک باشددن از یک طرفم کامال عادی بودن .فنجونم و برداشددتم و قهوه
غلیطی که تهش مونده بود رو ن گاه کردم .دی گه رغ بت نمی کردم بق یه اشددو
ب ورم .حالم از طعم تل ش به هم می خورد .سددرم و باال آوردم ،مه یار با
لب ند مس ره اش زل زده بود به من:
 وقتی اینجوری لب ند می زنی دلم می خواد یه مشددت بزنم توی چونه ات تادیگه نتونی اونجوری ب ندی!
مهیار فنجون شو رها کرد و ابروها شو باال برد و با سر به فنجون توی د ست من
اشاره کرد و گفت:
 فالم بلدی بگری؟مس ره ای زیر لب حواله اش کردم و گفتم:
 مهیار من دیگه جا ندارم قهوه ب ورم .حالم داره بد می شه تا کی باید بشینیماینجا؟
مهیار سری تمون داد و ته قهوه شو باال آورد و گفت:
 تا وقتی طرز بیاد!پوفی کردم و گفتم:
 کسی که نه اسمش و می دونیم نه قیافه اشو می شناسیم از کجا باید بفهمیمک یه؟ خودت که دیدی کافه چی حتی خدابنده رو هم نشددناخت! چه توقعی
داری که اونی که باهاش مالقات می کنه رو بشناسه!
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بعد دستم و دور کافی شاپ چرخوندم و گفتم:
 اصال این همه مشتری اومده و رفته شاید بین اونا بوده!مهیار با همون خونسردی لج درآر فنجونشو توی نعلبمیش چرخوند و گفت:
 نوچ نیامده!حرصی مشتم و روی میز کوبدیم و با صدای کنترل شده ای گفتم:
 مهیار بازی در نیار؟ اگه چیزی فهمیدی به منم بگو!مهیار دستاشو روی میز قفل کرد و به من نگاه کرد و گفت:
 یه میز دو نفره کنار اون ن ل مصنوعی هست.از گوشه چشم به اون قسمت نگاه کردم .مهیار بدون اینمه نگاهشو از من بگیره
به حرفش ادامه داد:
 درست راس ساعت یازده اون پیرمرد اومد تو .اول به ساعتش نگاه کرد .بعدبه سمت میز رفت.کاله شو بردا شت با انگ شت رو شو تموند و گو شه سمت
چپ میز گکاشددت .بدون اینمه سددفارش بده گارسددون براش یه فنجون برد.
پیرمرده روزنامه همراهش بود .روزنامه شو با دقت باز کرد و قهوه ا شو خورد و
در حینش سه بار به ساعت خودش و یک بار به ساعت روی دیوار نگاه کرد.
چ شمام گرد شد .این مهیار خل شده بود .یعنی چی که طرز و زیر نظر گرفته
بود .به نظرم اون عادی ترین کسی بود که اومده بود اینجا .و حتی یک در صدم
شمم نبرده بود ،که مممنه طرفمون این باشه!
به سمت مهیار خم شدم و آروم گفتم:
 -ولی تو مطمئنی...
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مهیار صاز نشست و دست به سینه شد و حرفم و قطع کرد و گفت:
 وقتی راس یازده اومد تو و تمام مدت به سدداعتش نگاه می کرد ،یعنی؛ وقتبراش خیلی مهمه .وقتی سفارش نداده براش چیزی آوردن ،یعنی؛ مشتری ثابته
و البته ز یاد می آد .وقتی هم که با اون دقت کالهشددو تمیز میمرد و روی میز
گکاشت و البته لباساش و اون روزنامه تا زده ،یعنی؛ منظم و دقیقه....
گیج نگاهش کردم که مهیار دوباره روی میز خم شد و گفت:
 وقتی رفتم د ست شوئی عمس خدابنده رو ن شونش دادم .نه تنها شناختش کههمراهش رو هم یادش بود.
لعنت به این مهیار با این هوشش .تنها چیزی که تونستم بگم این بود:
 *و*ض*ی!مهیار خنده خودپسندانه ای کرد و گفت:
 یه قهوه دیگه می خوری؟پوفی کردم و گفتم:
 فمرشددم نمن .بگو الاقل یه تیمه کیک بیاره .معدم دریاچه شددد بس که قهوهری تم توش!...
مهیار خنده ی آرومی کرد و گارسون و صدا زد .ناخودآگاه به پیرمرد نگاه کردم
که داشددت با دقت روزنامه اشددو تا می زد .بلند شددد و روزنامه رو توی جیب
ب*غ*ل کتش گکاشددت .دوباره به سدداعت روی دیوار نگاهی کرد ،کالهشددو
برداشت و راس دوازده از کافی شاپ خارج شد.
چنگالو با بی میلی توی کیک فرو کردم و گفتم:
 -خوب چه ری تی هست این یارو؟
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مهیار که کیمشو تمام کرده بود گفت:
 پیرمرده گفت قدش زیادی کوتاه بوده و این جلب توجه می کرده .اضافه وزنداشددته .موهای جلوش کامال ری ته بود و تقریبا بهش می خورده پنجاه سددال
دا شته با شه .چ شمای ریز و بینی عقابی .شماره شو گرفتم .قرار شد بیاد برای
چهره نگاری!
ناباور به مهیار نگاه کردم و گفتم:
 این پیرمرده قبال چماره بود؟مهیار لب ندی زد و گفت:
 معلم!نگاهم دوختم به کیمم و گفتم:
 اگه نتونیم پیداش کنیم؟مهیار سری تمون داد و گفت:
 دوباره برگشتیم سر خونه اول!وقتی کیممون تمام شد .مهیار بلند شد و گفت:
 دیگه بهتره بریم.کالفه گفتم:
 دو ساعت اینجا نشستیم .آخرش هم هیچی!مهیار راه افتاد سمت صندوق و گفت:
 من حساب می کنم!با پرو یی تمام گفتم:
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 نه پس ،دو سدداعته مارو نشددونده اینجا قهوه ری ته به حلقمون توقع داره منمبرم حساب کنم!
مهیار خنده کنان به سمت صندوق رفت و منم از کافی شاپ بیرون زدم .وقتی
مهیار کنارم ایستاد گفتم:
 ولی اگه لو رفته باشه که طرز تیر خورده بعیده دیگه اینورا پیداش بشه!مهیار اخم کرده سری تمون داد و گفت:
 ولی باالخره االن می دونیم چه ری تی داشته .شاید بشه یه سابقه ای چیزیازش درآورد.
راه افتادیم سمت ستاد که موبایل مهیار زنگ خورد .با اخم گفت:
 مرتضی است!تمام عضالتم قفل شد .یعنی خبر تازه ای شده .بود .به مهیار زل زدم که ماشین
و به سمتی هدایت کرد و جواب داد و زد رو اسپیمر:
 سالم آقا مرتضی! چه خبر؟ خبرای خوب! شما چیزی دستگیرتون شد؟ آره یمی و پ یدا کردیم که همراه خدابنده رو دقیق یادش بود .قرار شدددد ب یادبرای چهره نگاری!
 خوبه! خوب واسه چی زنگ زدی؟ بچه ها رفتن سراغ محل کار طرز! خوب؟ -یه کارخونه مواد لبنیه! می دونی جالبیش چیه؟
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دستم و مشت کردم و به دهن مهیار زل زدم:
 چیه؟ یه گروه از بچه هام رفته بودن دنبال اینمه سددوله های اون خیابون مال کیه وکجاسددت .به چیزای جالبی رسددیدیم .یمی از سددوله ها مال صدداحب همون
کارخونه مواد لبنیه.
دست خودم نبود .یهو داد زدم:
 پس چرا یارو رو نگرفتین؟ مهیار؟مهیار نگاهی به من کرد و گفت:
 عطاست! خوب گرفتینش؟ نه! با کدوم مدرک! ولی سر نخ و پیدا کردیم.دستی روی داشبورد کوبیدم و گفتم:
 مرتضی خواهر من االن دوازده ساعته که دست اوناست توی میگی سر نخ!عطا گوش کن! این یارو خیلی دم کلفته .نمیشه به همین راحتی رفت در خونهاش دسددتبند زد بهش به صددرز اینمه یمی از کارگراش توی یه کاری دسددت
داشته.
مهیار بود که گفت:
 -یعنی چی دم کلفته؟
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 با اون باالیی ها می پره .میل یاردره .چهارتا کارخونه تول ید مواد لبنی داره .یهکارخونه که ب سته ها و قوطی ها شو تولید می کنه و فمر کنم یه ده بی ست تایی
گاوداری و دامداری! مرغ داری و خالصه از این دست جک و جونورا!
مهیار یهو داغ کرد:
 ده بیست تا گاوداری؟ آره؟ چرا داغ کردی؟مهیار نگاهی به من کرد .منم دقیقا داشتم به همون فمر می کردم .مهیار بود که
لب باز کرد و گفت:
 قرصایی که همراه این یارو خدابنده پیدا شده... خوب! ترکیبات اصلیش توی دامپزشمی ها استفاده می شه!یک لحظه بین هر سه مون سموت شد و بعد صدای جدی مرتضی:
 چطوری میشه ثابت کرد؟ این جرم سنگینه .اینم برای این آدم؟ خیلی مشهورو معقوله! باید مدارکتون قوی باشه!
مهیار کالفه دستی به سرش کشید و گفت:
 مرتضددی ما االن پنج ماهه که دنبال علت مرگ یه عده جوونیم ،که ب اطرم صرز یه ماده م در صنعتی مردن .این قر صا و عوار ضش با علت مرگ اون
چند نفر شباهت زیادی داره .این یارو کارخونه داره به این مواد ربط داره به این
قرصای کشنده ربط داره!
با بدب تی دستی به سرم کشیدم و نالیدم:
 -و به خواهر من و دوستاش!
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دوباره توی ماشدین سدموت شدد .اوضدا از اون چیزی که فمر می کردم بدتر
بود .فقط تنها چیزی که این وسددط معلوم نبود این بود که چرا اونا رو دزد یده
بودن .نگاهی به مهیار کردم و گفتم:
 با این وضع انگیزه اونا از دزدیدن بچه ها چیه؟مهیار نگاهم کرد و مرتضی بود که جواب داد:
 تو و مهیار دنبال این پرونده این .شاید....سری تمون دادم .اصال باورش اممان نداشت .مهیار بود که گفت:
 نه فمر نمی کنم این انگیزه کافی برای این کار باشدده .ما هیچ سددر ن ی برایحل این م سئله ندا شتم .یعنی پرونده یه جورایی به بن ب ست خورده بود .ا صال
معلوم نبود این قرصدددا از کجا م یان .طرز خیلی حرفه ای کار کرده .حتی از
چند نفری که با کشته شده ها در ارتباط بودن و خودشون هم مصرز می کردن
از وجود قرص های جدید بی خبر بود .این قرص ها قاطی بقیه مصرز میشده!
من سددموت کرده بودم و با ناامیدی تمام داشددتم فمر می کردم دیگه هیچ وقت
رها رو نمی بینم .با این فمر احساس کردم توی ماشین دارم خفه می شم .با یه
حرکت در و باز کردم و زیر نگاه نگران مهیار از ما شین بیرون زدم و با قدم های
تند از مهیار و ماشینش دور شدم.
 خدایا! چرا به هر دری می زنم بسته اس .تو مگه نی ستی! آخه رها چمار کردهکه باید این تاوانو بده!؟ حق من این نیست حق مادر من این نیست!
نمی دونم چقدر رفتم که با زنگ گوشددیم به خودم اومدم .پاهام درد می کرد و
حالم بد بود .مهیار بود .مجبور شدم جواب بدم:
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 سالم! نمی خوای برگردی ستاد .کلی کار داریم!با بی حالی نشددسددتم روی لبه جدول و نگاهی به خ یابون انداختم تا بفهمم
کجام:
 چمار داریم؟ عطا چرا بچه بازی در میاری! ما االن خیلی جلو یم .باید هر جور شددده تویدم و دستگاه اینا نفوذ کنیم .زود خودت و برسون با سرهنگ جلسه داریم .باید
یه برنامه دقیق بریز یم!
باشدده ای گفتم و از جا بلند شدددم .یه تاکسدی گرفتم و خودمو رسددوندم سددتاد.
مهیار جلوی اتاق سرهنگ با سرگرد میرزایی مشغول صحبت کردن بود .سالم
دادم و کنارشون ایستادم .مهیار نگاهی به چهره داغونم کرد و گفت:
 کاری نمن سرهنگ این پرونده رو ازمون بگیره!بعد در زد و هر سه وارد شدیم .سرهنگ امیریان هم بود .هر سه سالم دادیم و
دور میز کنفرانس توی اتاق سرهنگ ن ش ستیم .سرهنگ نگاهی به قیافه داغون
من کرد و گفت:
 خوب می شنوم؟مهیار بود که با جدیت شرو به تو ضیح کرد .منم ذهنم و خالی کردم و سعی
کردم ب اطر رها هم که شده این پرونده لعنتی رو به سرانجام برسونم.
سرهنگ با دقت به توضیحات مهیار گوش داد و گفت:
 بسیار خوب .این کار نمی تونه به این راحتی انجام بشه .می خوام سه تا گروهرو جمع کنی.
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مهیار سر تمون داد و با جدیت به سرهنگ نگاه کرد:
 گروه اول می رن سراغ سابقه و وضعیت این محمود رضامند .می خوام همهچیز زندگیشددو در ب یار ید .وقتی می گم همه چیز ،یعنی؛ همه چیز! اینمه این
همه دم و د ستگاه و از کجا آورد .،چقدر ملک و امالک داره ،با کی ها تجارت
می کنه ،کجا سددرما یه گکاری می کنه ،وابسددته هاش ،زن و بچه اش ،زیر
دسددتاش ،سدداعت رفت و آمدش ،پاتوقاش ،حتی؛ مارک خمیردوندنشددم می
خوام.
و نگاهی به هر سه ما انداخت و گفت:
 متوجه شدین؟هر سه سر تمون دادیم .سرهنگ ادامه داد:
 گروه دومم می رن دنبال تمام نفوذی ها و وا سطه هایی که داریم .ک سایی کهبا اون چند نفری که مردن رابطه داشتن و از رفت و آمدشون خبر داشتن و تمام
کسایی که دارن قرص پ ش می کنن .همه باید شناسایی بشن .تمامشون .اگه
شددده تک تک پارتی هایی و اکس پارتی ها رو می گردین تا بفهمین این قرصددا
از کجا میاد.
سرهنگ نفسی گرفت و ادامه داد:
 و اما گروه سوم...و نگاه دقیقی به من کرد و گفت:
 گروه سددوم هم می ره دنبال اینمه مواد اولیه این قرص ها رو از کجا می شددهتهیه کرد .این دارو یی که توی ترکیبات این قرص هسدددت وارداتیه یا سددداخت
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داخله .بقیه ترکیباتش همینطور .تمام کسددایی که از این دارو مممنه اسددتفاده
کرده باشن و باید پیدا کنید .باید معلوم بشه این هجم از ک..ین رو چه کسی و
با چه مجوزی خریده .ربطش به دامپز شمی ،لزوم ا ستفاده اش در گاوادری ها
و جاهای مشابه!
سددرهنگ حرفشددو تمام کرد .دسددتاهمو توی هم قفل کردم .هیچ اشدداره ای به
خواهر بدب ت من که تو د ست اونا ست نمرد .انگار نه انگار که من برادرشم.
با بدب تی جلوی خودم و گرفتم تا از اون اتاق فرار نمنم .انگار تازه داشدددت
باورم می شد چه بالیی سرم اومده .سرهنگ داشت با مهیار صحبت می کرد و
من سعی می کردم خودم و آروم کنم .سرهنگ با گفتن:
 تا شب می خوام یه گزارش از پیشرفتتون روی میزم باشه!مرخصمون کرد .مهیار و سرگرد میرازیی هنوز مشغول حرز زدن بودن .پشت
سرشون وارد اتاقمون شدیم .مهیار از همون لحظه کارو شرو کرده بود .داشت
بچه ها رو انت اب می کرد و به هر کدوم خبر می داد که ب یان .کارها داشددت
تقسدیم می شددد و من مثل مجسددمه نشددسددته بودم و به بچه ها که با جدیت به
حرفای مه یار گوش می دادن نگاه می کردم .بچه ها بعد از صددحبتای مه یار
یمی یمی از اتاق خارج شدن .مهیار هم بلند شد و گفت:
 تو با من میای؟سری تمون دادم و بلند شدم .پنج ماه از باز شدن این پرونده می گکشت یعنی
چقدر دیگه باید می گکشددت تا این پرونده به نتیجه می رسددید؟ مهیار قبل از
رفتنمون با همون معلمی که توی کافی شدداپ دیده بودیم تماس گرفت و ازش
خواست برای چهره نگاری بیاد ستاد.
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وقتی توی ما شین ن شستیم به طاها زنگ زدم و حال مامان و پرسیدم که اونم با
لحن بی حالی گفت:
 دوباره بهش آرام ب ش دادم .مدام گریه می کرد.دستی به صورتم کشیدم و به طاها که خستگی از صداش هم می بارید گفتم:
 خودتم ب واب .اینجوری نمی تونی مواظب مامان باشی!صدای آروم و غم زده اش توی گوشم پیچید:
 می خوام ،ولی نمی تونم!آب دهنم و چندبار پ شت هم قورت دادم و با خداحافظ آرومی که گفتم تماس
و قطع کردم .مهیار نگاهی به من انداخت و بدون حرز راه افتاد .تا شددب یک
سددره دو یدم .تلفن هامون مدام زنگ می خورد و خبرها جابه جا می شددد .قرار
بود برای یک جمع بندی کلی همه بچه ها توی اتاق مهیار جمع باشن و درباره
چیزایی که پیدا کردیم با هم بحث کنیم و در نهایت چمیده اشو برسونم د ست
سددرهنگ .سددرگرد میرزائی و بچه هاش که رفته بودند دنبال سددوابق محمود
رضامند دست پر اومده بودند.
 این یارو خیلی پاکه! یعنی اینقدر موجهه که نمیشه بهش هیچ انگی زد.مهیار اخم کرده گفت:
 خوب چی پیدا کردین؟ محود رضامند .شصت و چهارساله .لی سانس تغکیه داره .متاهل .سه تا بچهداره .دختر و پ سر بزرگش ایران نی ستن .دختر کوچیمش فقط اینجا ست .عالوه
بر کارخونه هایی که گفتیم .چندهزار متر زمین سدرتاسدر کشدور داره .تولیدات
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کارخونه اش به کشورهای حاشیه خلیج و کشوری های استقالل یافته شوروی
سددابق صددادر میشدده .همین جا سدده تا خونه داره....اینجوری که ما در آوردیم
ارتباط تنگاتنگی با کمیته امداد داره .همه ازش به اسم خیر نام می برن....
بی حوصله دستم و به سرم کشیدم و کالفه گفتم:
 پس ظاهرا معقوله!؟میرزائی گفت:
 آره ...حتی یه خالز رانندگی هم به اسددم خودش یا خانواده اش توی اینچند سال اخیر ثبت نشده.
مهیار سری تمون داد و گفت:
 خوبه..رو به سرگرد مهراد گفت:
 شما چی پیدا کردین؟دوتا از بچه های سرگرد با همون سر و و ضع خفن شون و با اون موهای سیخ
شدددده اومده بودن .اونا چیز قابل توجهی پیدا نمرده بودن .جز اینمه می گفتن
بین بچه های پا یه پارتی ،شدددای عه اس قراره یه پارتی راه ب یافه که همه به طرز
عجیبی می خوان برن!
مه یار متفمر سددر تمون داد .خودمون هم که رف ته بودیم دن بال خر یدار این
دارو ها .چیز عجیبی نبود .خیلی از دامپزشددمی ها و دا مداری های بزرگ
مصددرز کننده این دارو بودن .چون خودشددون دامپزشددک داشددتن و خدمات
دامپز شمی رو خود شون انجام می دادن .عالوه بر دامداری های ر ضامند یک
لی ست بلند باال از بقیه دامداری ها و دامپز شمی ها دا شتیم که از این نو دارو
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اسددتفاده کرده بودند و توی میزان مصددرز و درخواسددت داروها هیچ چیز غیر
عادی پیدا نمردیم .بچه ها یمی یمی مرخص شدن .فقط سرگرد میرزائی مونده
و سروان رفیع که گوشه میز نشسته بود و داشت با تبلتش ور می رفت.
مهیار نگاهی به بچه ها انداخت و گفت:
 هنوز برای نتیجه گرفتن خیلی زوده .هنوز خیلی چیزا هست که باید مش صبشه!
همون موقع سروان رفیع سرش و باال آورد و گفت:
 یه چیز دیگه هم من پیدا کردم.برگشتیم سمتش که اونم گفت:
 نمی دونم می تونه به این موضو ربط داشته باشه یا نه...مهیار با همون اخم و جدیت گفت:
 هر چیز کوچیمی مممنه خیلی هم مهم باشه!رفیع تبلتشو گکاشت روی میز و گفت:
 یک پرونده پیدا کردم که اسم رضامند توش هست!همه با دقت بهش نگاه کردیم که گفت:
 وکیل محمود ر ضا مند ،به ا سم کیانوش پار سی از طرز ر ضامندز از یکنفر به ا سم فرهاد م ساحی شمایت کرده .به جرم مزاحمت برای دخترش .ولی
پرونده تو همون مرحله اول بسته شده.
توجه همه جلب شده بود .سروان رفیع ادامه داد:
 -من رفتم و دنبال طرز گشتم.
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تبلتشو گکاشت وسط و چندبار صفحاتشو باال و پائین کرد و گفت:
 اینه!همه به عمس پسر جوون نگاه کردیم .مهیار پرسید:
 سابقه داره؟رفیع سر تمون داد و گفت:
 نه! هیچ سابقه ای نداره و البته فوق لیسانس شیمی از دانشگاه تهرانه.یک لحظه سموت شد و بعد میرازائی بود که د ست به سینه عقب ن ش ست و
گفت:
 جالب شد.مهیار هم سر تمون داد .من بودم که گفتم:
 می تونه بین این شمایت ،اون قرص ها و البته مدرک این م ساحی رابطه ایوجود داشته باشه؟
رفیع که داشت دوباره توی تبلتش یه چیزایی رو باال و پائین می کرد گفت:
 من رفتم دنبال سدوابق کاری و تحصدیلیش.یه مدت توی یمی از آزمایشدگاههای کنترل کیفت کارخونه ر ضامند م شغول بوده .ولی بعد اخراج شده .دختر
رضا مند هم تغکیه خونده مثل پدرش و برای پدرش کار می کنه.
رفیع نفس عمیقی کشید و گفت:
 خالصه یه مدت با این پسره نامزد بودن ولی مثل اینمه به هم خورده.موضو واقعا داشت جالب می شد .مهیار با اخم پرسید:
 اگه نامزد بودن پس چرا به جرم مزاحمت ازش شمایت کرده؟و من اضافه کردم:
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 و اصال چرا اخراج شده؟رفیع سری تمون داد و گفت:
 من پیگیر هسددتم .می خوام ببینم این شددمایت قبل از به هم خوردن نامزدیدختر رضامند بوده یا بعدش! اون موقع میشه بیشتر جلو رفت.
مهیار گفت:
 این ماجرا رو حتما پیگری کن .می خوام تمرکزتو بکاری روی این پسره.رفیع سینه ای صاز کرد و گفت:
 و نمته آخر .استعالمی که االن جوابش رسید.همه نگاهش کردیم.
 فرهاد حسامی االن نزدیک شش ماهه که گم شده!همه مون بهت زده نگاهش کردیم .رفیع سری تمون داد و گفت:
 شیش ماه پیش خانواده اش گم شدن شو اطال دادن .پرونده اش هنوز بازه وهیچ ردی هم ازش پیدا نشده.
پوفی کردم و گفتم:
 مثل اینمه قضیه بو دار تر از این حرفاست.مهیار متفمر به میز خیره شده بود .بعد هم بلند شد و کاغکها شو مرتب کرد و
گفت:
 من برم گزارشمو تحو یل سرهنگ بدم .بر می گردم.رفیع و میرزائی بالفاصددله بلند شدددن و همراه مهیار اتاق رو ترک کردن .رفت و
برگشت مهیار پنج دقیقه هم نشد .وقتی برگشت به سمت سیتسم رفت و گفت:
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 آقای رئوفی اومده اون یارو رو چهره نگاری کرده.سیستم رو روشن کرد و مشغول شد .کنارش ایستادم و گفتم:
 سابقه ای ازش پیدا شده؟ هیچی!بی حال روی صددندلی نشددسددتم و به مانیتور زل زدم ،که عمس بی ری تی از
مردی رو نشددون می داد ،که مممن بود آدمی باشدده ،که االن رها پیشددش بود.
دا شت شب می شد و االن بی ست و چهار ساعت شده بود که خبری از رها
نداشددتیم .مهیار حسددابی مشددغول کارش بود و منم توی افماری که از عصددر
بیشددتر هم تاخت و تاز می کردن ،دسددت و پا می زدم،که گوش دیم زنگ خورد.
فمر کردم از خونه اسددت .از ظهر خبری نگرفته بودم که ببینم مامان و طاها در
چه وضعی هستن گوشی رو برداشتم و جواب دادم:
 الو؟صدای لرزون دختری توی گوشم پیچید که گفت:
 داداش عطا!با چنان سرعتی از روی صندلی بلند شدم که صندلی سر خورد و روی زمین
افتاد .با ناباوری نالیدم:
 رها؟مهیار و دیدم که موبایلشو چنگ زد .موهامو با نهایت شدت کشیدم و گفتم:
 کجایی رها؟ کجایی دختر؟صدای لرزون رها دلم و فشرد:
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 من نمی دونم .نمی دونم...کجاییم .اینجا تاریمه ....درخته...داداش بیا منوببر .بیا....
مهیار جلوم ایستاد و گفت:
 بگو قطع نمنه بچه ها دارن ردشو می زنن.برگشتم و پشت به مهیار ایستادم و گفتم:
 رها .حرز بزن دارن رد موبایلو می زننن .رها؟ رها خوبی؟ چیز یت نیست؟ولی رها انگار نمی فهمید من چی می گم .با همون صدای لرزون می گفت:
 من خوبم نی ستم .نگین حالش خیلی بده...همش تقصیر من بود عطا....اگهتیرداد بمیره....
صداش اوج گرفت:
 عطا بیا....منو ببر.....دستم و با شد توی دیوار کوبیدم:
 رها آروم باش...می آم آبجی...می آم....صدای بوقی کوچمی توی گوشم پیچید:
 عطا االن خاموش میشه...تو رو خدا قطع نمن...من می ترسم...با وحشت به مهیار نگاه کردم:
 شار گوشیش داره تمام میشه مهیار....چمار کنم!؟مهیار توی گوشیش یه چیزی گفت و رو به من گفت:
 فقط پنج ثانیه! -رها پنج ثانیه دیگه پیدات کردیم .از جات تمون ن ور...من میام دنبالت!
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 داداش...و تماس قطع شد .با وحشت با مهیار نگاه کردم که داد زد:
 پیداشون کردن!با شنیدن این جمله هر دو به سمت در دو یدیم .مهیار داشت محلی که موبایل
نشون داده بود می پرسید و بعد هم با تمام سرعت سوار ماشین شدیم:
 کجا بودن؟ خارج از شهره! تا برسیم اونجا؟ واحدای نزدیک اعزام شدن.می دونسددتم ولی این چیزی از اضددطراب و حال بدم کم نمی کرد .مهیار چنان
ماشین و از جا کند که چون کمر بنده امونبسته بودم به جلو پرت شدم .دستم و
م شت کرده بودم و مدام روی پام می کوبیدم .جمله های رها با شدت دا شت
توی ذهنم مدام تمرار می شد.
 من خوب نیسددتم....نگین حالش بده...اگه تیرداد بمیره.....سددرمه....؟ پسسرمه؟
ناخودآگاه جمله مو به زبون آوردم:
 حرفی از سرمه نزد!مهیار بدون اینمه نگاهشو از جلوش برداره گفت:
 چی گفت دقیقا؟پا شه پام با لرزش باال و پائین می رفت و ماهیچه های د ستم از شدت ف شرده
شدن درد گرفته بود.
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 درست نمی دونم .خیلی هول بود....درست صحبت نمی کرد....جمالتشپراکنده بود....
آب دهنمو قورت دادم و ادامه دادم:
 ولی اینجور که حر فاش یاد مه...گ فت حال نگین بده...و ممم نه تیردادبمیره...
صدام ناخودآگاه فروکش کرد .دلم نمی خواست این همه اضظراب توی صدام
نمود دا شته با شه .مهیار اخمش بی شتر شد و پدال گازو بی شتر ف شرد .مهیار
همون جور که گاز می داد گفت:
 به مرتضی زنگ بزن ببین چمار کردن:شماره مرتضی رو را دستای لرزون گرفتم.
 سالم مرتضی! عطام! سالم! چه خبر؟دیگه کنترل صدام از دستم خارج شده بود و حاال می لرزید.
 بچه ها رسیدن به محدوده مورد نظر ولی فعال چیزی پیدا نمردن .منطقه غیرمسمونیه و فعال بچه ها مشغولن! دارن می گردن.
دستمو مشت کردم و جلو دهنم گرفتم:
 مممنه زخمی شده باشن! -درخواست آمبوالنس دادیم.
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دیگه نمی دونسددتم چی بگم و دیگه حال حرز زدن هم نداشددتم .فقط دلم می
خواسددت چشددم باز کنم و رسددیده باشددیم .افتاده بودیم تو جاده و مهیار بدون
حرز می رفت .پیدا کردن منطقه مورد نظر یه خورده طول کشددید ولی با دیدن
ماشینای سبز رنگ آگاهی امیدم بی شتر شد .قبل از اینمه مهیار خوب ترمز کنه
پریدم پائین!
ماشدین ها نور باالی چراغ هاشددون به سددمت تاریمی انداخته بودن و یک عده
هم با چراغ قوه توی تاریمی مشددغول بودن .دو یدم سددمت یمی بچه هایی که
بیسیم دستش بود و گفتم:
 خبری نشد؟ نه هنوز؟خم شدددم و چراغ قوه روی صددندلیشددو برداشددتم و دو یدم توی تاریمی .مهیار
پشت سرم صدام زد:
 عطا وایسا!دنبالم با یه بیسیم اومد.دور خودم چرخیدم.
 رها چی گفت؟ گفت تاریمه! گفت درخته!مهیار به من نگاه می کرد و من دور خودم می چرخیدم .می خواستم ببینم کجا
درخت می بینم.
 چرا وایسادی! راه بیافت! مهیار .رها گفت..تاریمه....گفت درخته...مهیار با جدیت نگاهشددو از من گرفت و توی تاریمی انداخت .اطراز فضددای
وسددیع و مسددطحی بود .نور چراغ قوه رو گردوندم و با شددتاب دنبال درخت
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گشتم .باید درخت زیاد بوده باشه که توجهشو جلب کرده .از دور چیزی دیده
نمی شددد .بی تاب توی تاریمی راه افتادم .مهیار داشددت با بی سدیم اطال می
داد که رها چی گفته .نالون دور خودم چرخ یدم و بی هدز چراغ قوه رو توی
تاریمی گردوندم.
 رها...کجایی دختر...خودتو نشون بده!بی اختیار صدام و باال بردم و رو به تاریمی صداش زدم:
 رها!!!!!نور چراغ قوه با راه رفتن سراسیمه من توی تاریمی تمون می خورد .صدای پای
مهیار و هم می شددندیم که دنبالم میاد .و رگه های نور باریمی که اطراز توی
تاریمی د یده می شدددد .بچه های دی گه بودن که داشددتن از جهات م تلف
ج ستجو می کردن .ده دقیقه بود که دا شتیم می گ شیتم ولی هنوز خبری نبود.
حاال تعدا نیروها بی شتر شده بود و یمی از سگ های رد یاب پلیس هم رسیده
بود.
بی هدز دور خودم می چرخیدم و با تمام وجود رها رو صدددا می زدم .اینقدر
صداش زده بودم که احساس می کردم حنجره ام درد گرفته .بعد از بیست دقیقه
ناامید ایستادم .مهیار هم نفس زنون کنارم متوقف شد.
 مهیار چرا پیداشون نمی کنم؟ پس کجان؟توی اون تاریمی فقط چشددمای براق مه یار بود که دیده می شدددد .از زور بی
حالی سرپا نشستم.چارغ قوه رو انداختم روی زمین و سرم و گرفتم.
 -امشب باید پیدا بشن .باید پیداشون کنم!
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مهیار هم سرپا نشست و دستشو روی شونه ام گکاشت.
 بی خیال پسر .این همه نیرو بسیج شدن .باالخره پیداشون می کنیم!ترسی که از وقتی رسیده بودم و خبری ازشون نبود به دلم افتاده بود رو به زبون
آوردم:
 اگه دوباره گیر اونا افتاده باشن چی؟دسددت مهیار روی شددونه ام سددفت شددد .توی نور کمرنگی که از چارغ قوه به
سمت باال می اومد اخم غلیظ شو دیدم .دهن که باز کردم .خش خش بی سیم
مهیار بلند شد و بعد یه جلمه:
 پیداشون کردیم!با شنیدن این جمله از جا پریدم و بدون بردا شتن چراغ قوه به سمت محلی که
چراغ های ماشددین های پلیس رو می دیدم .دو یدم .توی تاریمی جلوی پام و
نمی د یدم و یمی دو بار توی اون زمین ناهموار سددم ندری خودم و باالخره
خودمو رسوندم به اونجا .به اولین نفری که رسیدم با وحشت گفتم:
 کجان؟با تعجب نگاهم کرد و گفت:
 دارن میارنشون .یمیشون بیهوشه!دستم روی سرم رفت .مهیار هم دوان دوان رسید.
 چی شده؟ می گن یمیشون بی هوشه!باالخره از توی تاریمی چند تا چراغ قوه پیدا شددده .بدون ممث به سددمت اونا
دو یدم .یه برانمادر بود .چ شمام و ریز کردم و دنبال رها گ شتم .وقتی کنار یمی
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از بچه ها دیدمش با تمام وجود به سددمتش پرواز کردم .سددالم بود .باورم نمی
شد .سالم بود.
 رها!با شنیدن صدای من سرشو باال گرفت .با قدم هایی که دیگه س ست شده بود
بهش رسدد یدم .کت یمی از بچه ها روی شددونه اش بود و هنوز می لرز ید .با
دیدن من چونه اش لرز ید .کت و ول کرد و خودش و توی ب*غ*لم انداخت.
صدای بلند گریه اش اع صابم و بد به هم ری ته بود .ا صال نمی دون ستم چی
بگم .فقط مدام زیر لب می گفتم:
 رها...رها...اونم چیزی نمی گفت .فقط هق هق بلندش بود که شددنیده می شددد .اگر مهیار
روی شونه ام نزده بود هنوز توی همون حال می موندم.
 عطا!به سمتش که برگ شتم قیافه اش عجیب توی هم بود .انگار به خودم اومدم .گم
شده ها چهار نفر بودن .نفس گرفتم و گفتم:
 پس بقیه کجان؟ اونی که روی برانمادر بود تیرداده؟با این حرز من گریه رها بیشتر شد .از خودم جداش کردم و گفتم:
 دوستات کجان؟ گفتی حالشون بده؟مهیار بود که جای رها که گریه امونش نمی داد حرز بزنه گفت:
 -فقط نگین همراهش بود .اونم...که...حالش خوب نبود.
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بهت زده بهش نگاه کردم و سددرم به سددمت رها چرخوندم .اشددک تند تند روی
صورتش می ری ت.
 جریان چیه؟ رها سرمه و برادرش کجان؟! چه بالیی سر نگین اومده؟مهیار دوباره زد روی شونه ام:
 عطا بکار حالش جا بیاد .بچه ها رفتن دنبالشون!رها رو به خودم چسبوندم و به راه افتادم.
 دنبالشون؟ مگه کجان؟ مگه با هم نبودن چهار نفرشون!مهیار کالفه دستی به صورتش کشید و گفت:
 نمی دونم عطا..نمی دونم...رها باید بگه...و به رها که توی ب*غ*ل من هنوز می لرزید نگاه کرد .ولی من که اصددال نمی
تونستم خودم و کنترل کنم گفتم:
 نگین چش شده؟مهیار نیم نگاهی به من انداخت و گفت:
 تیر خورده!چشمام تانهایت مممن باز شده بود.
 تیر خورده؟هق هق رها دوباره بلند شد و از وسط گریه بریده بریده گفت:
 همش ب اطر من بود...همشون...همشون....نگین...از دستش همش خونمی اومد ...سرمه موبایلشو داد به من...تیرداد...وای اگه مرده باشه....
و دوباره گریه امونش نداد .با بی چارگی دوباره به خودم فشردمش و گفتمک
 -رها آروم باش...چیز نیست .نگین خوبه...
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مردد نگاهی به مهیار کردم و دوباره ادامه دادم:
 اونارو هم پیداشون می کنیم.با همون چشددمای اشددمی نگاهم کرد .حاال که به نور نزدیک شددده بودیم .رد
چندتا زخم باریک روی صورتش دیده می شد .با بغض گفت:
 ولی اونا اینجا نیستن!گیج شده بودم.
 نیستن؟مهیار به بازوم فشاری اورد و آروم گفت:
 ولش کن! حالش خوب نیست!با سددردرگمی برگشددتم و توی تاریمی رو نگاه کردم .پس سددرمه کجا بود؟ کنار
امبوالنس رسدد یده بودیم .رها رو توی ماشددین مه یار خوابوندم و کتم و روش
انداختم .ازش که جدا شدم .دستم و چنگ زد:
 داداش نرو! همین جام رها...جایی نمی رم .می خوام برم سراغ دوستت .باشه!دوباره اشمش جاری شد و سری تمون داد .آروم هولش دادم و گفتم:
 ب واب من همین جام.با ناله گفت:
 می بریم پیش مامان؟سرشو ب*و*سیدم و گفتم:
 -بکار ببرمت بیمارستان...
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دستم و چنگ زد:
 من خوبم ...به خدا خوبم...نمی خوام منو ببر پیش مامان....و این بار با صدایی که مظلومیتش حال خرابم و خراب تر می کرد گفت:
 می بری؟آب دهنم و به س تی فرو دادم و گفتم:
 می برمت!بعد تند عقب کشیدم و درو بستم .به رها که خودشو روی صندلی مچاله کرده
بود با درد نگاه کردم و به سمت مهیار دو یدم:
 حاال بگو جریان چیه؟ نگین چرا تیر خورده؟مهیار سری تمون داد و گفت:
 رها فقط گف ته اونا از توی یه جایی که همین دور رو بره فرار کردن...خودشو نگین...مثل اینمه تیرداد کممشون کرده از یه پنجره رد بشن و بیان باال...توی
یه زیر زمین بودن....
با بهت و چشم های گرد شده گفتم:
 پس خودش و سرمه....؟مهیار که تاسف توی صورتش بی داد می کرد سر تمون داد و گفت:
 معلوم نیسددت کجان! رها فقط گفته اول اون اومده بیرون...سددرمه موبایلشدوداده بهش قبل از بیرون اومدن...وقتی نگین و هم رد کرده اونا سر رسیدن...دیده
که با تیرداد گالو یز شدن...ولی سرمه بهشون گفته اونا فرار کنن...
با ناباوری گفتم:
 -پس چطوری نگین تیر خورده؟ یعنی سرمه...
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مهیار سری تمون داد و گفت:
 بچه ها دارن به جسددتجو ادمه می دن .تا بفهمن اونا کجا زندانی بودن .اینجاساختمون زیادی نیست.
و خاموش سرشو پائین انداخت .نمی دونم چرا ولی سنگینیه توی سینه ام که با
دیدن رها آروم شده بود حاال دوباره برگشته بود.
آمبوالنس آ یر کشددون نگین و برد .من و مهیار رفتیم سددمت ماشددین و سددوار
شدیم .بی سیم و از د ست مهیار گرفتم و به صدایی هایی که رد و بدل می شد
گوش دادم .پنج دقی قه به همون حالت نشددسددته بودیم .که مه یار سددموت و
شمست و گفت:
 بهتره به نیما خبر بدی!با شنیدن اسم نیما .چشمامو روی هم فشار دادم .سری تمون دادم و گفتم:
 باید به خانواده سرمه هم خبر بدیم.مهیار برگ شت و نگاهم کرد .اگر می فهمیدن دوتا از بچه ها شون گم شدن چه
حالی می شددددن .از یک طرز ب اطر رها می خواسددتم برم خونه و از طرز
دیگه نمی تونسددتم اینجا رو ول کنم و برم .نه تا وقتی که سددرمه و برادرش پیدا
نشدن.
 نمی خوای رها رو ببری خونه!سددرم و بلند کردم و نگاهش کردم .برگشددته بود و به رها نگاه می کرد .لبمو تر
کردم و گفتم:
 -پس سرمه...
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مهیار نگاهشو از من گرفت و گفت:
 من می مونم...تو برو! هر اتفاقی افتاد خبرت می کنم.مردد نگاهش کردم .که دستگیره رو گرفت و درو باز کرد و گفت:
 االن بودن تو هیچ کممی نمی کنه عطا! ببرش!برگ شتم و به رها که رو صندلی مچاله شده بود نگاه کردم .سری تمون دادم و
بی رغبت پ یاده شددددم .مه یار جاشددو به من داد و تا زمانی که ما دور زدیم،
نگاهمون کرد .با تمون خوردن ماشین رها از جا پرید و بلند صدام کرد:
 عطا! رها من اینجام داریم می ریم خونه!رها با ترس نگاهی به اطرافش انداخت و با بغض گفت:
 دلم برا مامان تنگ شده.و دوباره گریه سر داد .با این حال خرابش نمی تونستم ازش چیزی بپرسم .می
ترسددیدم حرفی بزنم و حالش بد بشدده .ماشددین و جلوی خونه نگه داشددتم و
کممش کردم پیاده شه .شماره طاها رو گرفتم:
 سالم داداش! طاها؟!صداش مردد و نگران شد:
 چی شده؟...داداش...رها... آروم باش! مامان کجاست؟ نماز می خونه! -طاها...رها پیدا شده....
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صدای فریاد خوشحالش توی گوشم پیچید:
 بگو طاها بمیره... سدداکت بچه...مامان و اماده کن ...داریم میایم تو....می ترسددم ببینتش یهوشوکه بشه.
بدون اینمه جواب بده تماس قطع شد .در و باز کردم و رها رو که بازومو چنگ
زده بود آروم به داخل هدایت کردم .هنوز و سط حیاط نر سیده بودیم که در باز
شد و مامان با همون چادر نمازش وبدون پوشیدن کفش دو ید توی حیاط .رها
با دیدن مامان دوباره بغضددش ترکید و دسددتم و ول کرد و رفت سددمت مامان.
پشت سرش طاها با چشمای گریون وای ستاده بود .مامان و رها بلند بلند وسط
حیاط گریه می کردن و طاها با دسددت اشددمشددو می گرفت .اجازه دادم گریه
کنن.گرچه نفس خودم سدنگین بود و با قورت دادن آب دهنم بهوشدن نگاه می
کردم.
بعد از مامان نوبت طاها بود که رها رو ب*غ*ل کنه .به سمتشون رفتم و گفتم:
 بریم تو .سرده .رها داره م لرزه...برین تو مامان!مامان بدون اینمه دسددت رها رو ول کنه همون جور که قربون صدددقه اش می
رفت ک شیدش توی خونه .حا ضر نبودن از هم جدا شن .به طاها گفتم .یه آب
قند به جفتشددون بده و یه آرام ب ش به رها! بعد به سددم تاتاقم رفتم و با بدب تی
شماره نیما رو گرفتم .بدون سالم تند جواب داد:
 جناب سروان خبری شده؟سینه ام صاز کردم و گفتم:
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 بله...خبر خوب!نیما با شوق گفت:
 پیدا شدن؟نفسی گرفتم و گفتم:
 بله...پرید وسط حرفم:
 کجان؟نگین خوبه؟ کجا بودن؟ چرا...حرفشو قطع کردم:
 آقا نیما!....ممث کرد .صداش نگران بود:
 اتفاقی براشون افتاده؟ سالمن؟بدترین قسمت ماجرا همین بود.
 ات فاق بدی ن یاف تاده .ولی یه خورده وضددعیتشددون خوب نبود برای این مهخیالمون راحت شه منتقل شدن بیمارستان.
با هول گفت:
 کدوم بیمارستان؟اسددم بیمارسددتان و گفتم و تماس و قطع کردم .حاال باید چطوری به خانواده
سرمه خبر می دادم .البته بامند که هیچ ن شونی و شماره ای از شون ندا شتیم.
ولی باالخره با ید خبرشددون می کردیم .حاال نیگنو می رن خودشددون می
بینن...ولی خانواده سرمه...
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با بی حالی روی ت ت آوار شدم .نگاه ت س سرمه وقتی می خوا ست ازم رد
شددده و گل بزنه توی سددرم چرخ خورد .موهامو چنگ کردم .چشددمای پر از
اشدمش وقتی کارت شدناسدایی برادرشدو گرفت جلوی چشدمم .لعنت به من!
لعنت به این شددانس من.دسددتم و مشددت کردم و با حرص روی ت ت کوبیدم.
کالفه بلند شدم و دستی به گردنم کشیدم.
 خدایا...فقط خوب باشه!!!موبایلم زنگ خورد و باعث شد به سمتش شیرجه برم .مهیار بود.
 مهیار؟ تیرداد و پیدا کردیم...توی یه ساختمون م روبه بود....با هول پرسیدم:
 زنده است؟ آره...ولی....این ولی هزارتا حرز پشتش داشت:
 ولی چی؟ ضربه شدیدی به سرش خورده....منتقلش کردیم بیمارستان...با صدایی که گرفته بودم پرسیدم:
 بیهوشه؟ -کما!
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چ شمام و ناخودآگاه ب ستم .د ست م شت شده ام و روی دیوار گکا شتم .کلمه
بعدی به دهنم نمی اومد .و وقتی با فشار اونو به بیرون هول دادم صدای خودمو
نشناختم:
 سرمه؟ممث مهیار به اندازه کافی گو یا بود .ولی می خواسددتم بشددنوم .پس دوباره این
بار با صدایی شمسته تر پرسیدم:
 مهیار...سرمه؟صدای مهیار هم گرفته بود.
 نبود!سددرم سددر خورد روی دیوار و کنار دسددت مشددت شددده ام چسددبید به دیوار .با
ناباوری پرسیدم:
 نبود؟صدای مهیار هم غمگین بود:
 نه بچه ها کل اون منطقه روگ شتن .معلوم بود هول هولمی رفتن .غکاها شونهنوز نیم خورده رو میز بود.
چی باید می گفتم .انگار مغزم از کار افتاده بود .فمر می کردم با پیدا شدن رها
همه چیز درست می شه .ولی در اون لحظه فهمیدم تازه ممافات شرو شده.
صدای مهیار بود که منو از فمر خارج کرد:
 رها چطوره؟نفسی گرفتم و گفتم:
 -بد نیست .فقط ترسیده.
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 عطا؟!چیه؟ ببین اگه حالش خوبه ازش بپرس جریان چیه!؟ حرفاش حتما می تونه کمککنه!
عصبی دستی به سرم کشیدم و گفتم:
 باشدده...خودم باهاش حرز می زنم .ولی االن فمر نمی کنم اصددال آمادگیاینو داشته باشه که در مورد اتفاقاتی که افتاده حرز بزنه!
 عطا هر چی زودتر بدونیم جریان چیه...سریعتر می تونیم اقدام کنیم.لبامو به هم فشردم و گفتم:
 باشدده...خودم باهاش حرز می زنم .نمی خوام ببرمش آگاهی .فعال حالشمساعد نیست..
 باشه...ولی حتما باهاش حرز بزن!باشدده ای گفتم و تماس و قطع کردم .دسددتم و جلوی دهنم گرفتم و فمر کردم.
باید چمار می کردم؟ نفس کالفه ای ک شیدم و از اتاق خارج شدم .طاها روی
مبل توی سالن تنها نشسته بود .نگاهی به اطراز انداختم و گفتم:
 رها و مامان کجان؟طاها به اتاق رها اشاره کرد و گفت:
 یه آرامب ش به جفتشون دادم .رها خوابیده و مامانم کنارشه.بعدم با تل ی اضافه کرد:
 -دکترم شدم برا خودم .مدام دارم آرام ب ش تجو یز می کنم.
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نگاهی به در اتاق رها انداختم و دستی روی شونه طاها زدم و سعی کردم لحنم
خیلی گرفته نباشه:
 پاشو یه دونه هم برای خودت تجو یز کن...ب واب!طاها بلند شد و گفت:
 سرمه اینا کجان؟ اومدن خونه؟یک لحظه موندم چی جواب بدم .طاها هنوز منتظر بود .وقتی دید جواب نمی
دم فهمید اتفاقی افتاده .یک قدم فاصددله بین من و خودش رو طی کرد و جلوم
ایستاد و گفت:
 حالشون...خوبه؟به چشمای وحشت زده اش نگاه کردم ،لبام و تر کردم و گفتم:
 نگین و تیرداد...بیمارستانن....با بهت پرسید:
 بیمارستان؟ برای چی؟ چیز یشون شده؟کالفه پوفی کردم و گفتم:
 نگین تیر خورده...تیردادم....تیردادم تو کماست!دستشو روی سرش گکاشت و ناله کرد:
 یا خدا....و با وحشت به در اتاق رها نگاه کرد و گفت:
 رها که خوب بود...پس چرا...و دوباره برگشت سمت منو نگاهی به چشمام کرد و گفت:
 -سرمه رو نگفتی!...
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سنگینی توی سینه ام بی شتر شد .دستی به موهام کشیدم و بدون نگاه کردن به
طاها گفتم:
 پیدا....نشده!طاها بهت زده و با چشددمای ناباور بهم نگاه کرد .لب هاشددو بهم زد که چیزی
بگه ولی انگار حرفی نداشددت که بگه! سددرش و پائین انداخت و آروم و بدون
حرز از کنارم گکشت و بعد با قدمای تند به سمت حیاط رفت .نگاهش کردم
که با بی حالی و شددونه هایی افتاده به سددمت در رفت .آهی از سددر اسددتیصدال
کشیدم و به سمت اتاق رها رفتم .می خواستم اگه شده باهاش حرز بزنم .در
اتاقو آروم باز کردم .مامان کنارش دراز ک شیده بود .بدون رو شن کردن چراغ به
سمتشون رفتم .هر دو خواب بودن.
نمی تون ستم بیدارش کنم .به این آرامش احتیاج دا شت .برگ شتم از اتاق بیرون
برم که یاد سرمه افتادم .پس سرمه چی؟ دوباره نگاهی به رها انداختم که توی
خواب هم انگار هق هق می کرد .دلم می خواسددت سددرمو توی دیوار بموبم.
ق بل از این مه دیوونگی کنم و رها رو ب یدار کنم .از ا تاق بیرون زدم .با ید می
رفتم .فعال خیالم از بابت رها راحت بود .کفا شمو پو شیدم و رفتم توی حیاط.
طاها و سط حیاط ای ستاده بود و توپ ب سمتبالش توی د ستش بود و بهش خیره
شده بود .آروم بهش نزدیک شدم.
 طاها!برنگشت نگاهم کنه! هنوز به توپش زل زده بود.
 -طاها برو ب واب خیلی خسته ای!

سه سوت

437

صداش می لرزید:
 اگه ما نرفته بودیم ...شاید اینجوری نمی شد...تیرداد تنهایی از پ س شون برنمی اومد .ولی اگه چهارتا بودیم...شاید...
شونه اشو گرفتم و به سمت خودم برش گردوندم.
 طاها اگه ده نفرم بودین فایده نداشددت .اونا خطرناکن .اسددلحه داشددتن...میفهمی؟ با دست خالی که نمی شد جلوشون وایستاد!
باالخره از توپش دل کند و سرش و باال گرفت:
 پس تیرداد چی؟ حتما جلوشون وایساده که بالیی سرش آوردن.شونه اشو فشردم و گفتم:
 این فمرا االن فا یده نداره .ر ها با ید ب گه چی شدددده تا بتو ینم بریمدنبال...سرمه....اونوقت می تونیم پیداش کنیم.
 یعنی پیدا می شه؟اخم کردم .مصمم و بدون تردید گفتم:
 باید بشه...به سمت در هولش دادم و گفتم:
 برو ب واب...حوا ست به رها و مامان هم با شه...رها که بیدار شد خبرم کنباید باهاش حرز بزنم.
 کجا می ری؟!ممث کردم و بعد آروم گفتم:
 -بیمارستان...می رم ببینم نگین چطوره!
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نگاهی بهم کرد و توپشددو ول کرد که تپ و تپ به زمین خورد و بعد هم قل
خورد و رفت کنار باغچه .طاها هم بی حرز وارد خونه شد.
از خونه بیرون زدم و شماره مهیار و گرفتم.
 سالم! سالم کجایی؟ بیمارستان! منم می خوام بیام .حالشون چطوره؟ نگین اتاق عمله! تیرداد هم ای سی یو!نفس کالفه ای کشیدم و گفتم:
 االن میام!و تماس قطع شد .ماشین و جلوی بیمارستان پارک کردم و با کمک کارتم رفتم
تو .پرسددون خودم و رسددوندم پشددت اتاق عمل .نیما رو شددناختم .کنار دیوار
ایستاده بود و به زمین خیره شده بود .مهیار با کمی فاصله ازش ایستاده بود .زن
و مردی روی صددندلی های راهرو نشددسددته بودن و صدددای گریه زن می اومد.
احتماال مادر و پدر نگین بودن .مهیار با دیدنم به سمتم اومد.
 حالش چطوره؟مهیار نگاهی به در اتاق عمل انداخت .به نظر کالفه تر از همیشه می اومد:
 معلوم نیسدددت....تیر به کتف چپش خورده....آسدد یب دیدگیش مشدد صنیست.
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بدجایی هم گلوله خورده بود .اگه به قلب و ریه ها آ سیب ر سونده با شه...می
تونه خطرناک باشه .با قدم هایی سست به سمت نیما رفتم .متفمر و غم زده به
زمین خیره شده بود.
 سالم!با شنیدن صدای من برگشت و نگاهم کرد:
 سالم جناب سروان!نمی دونستم چی بگم:
 خدا بزرگه...نگران نباش!نیما سرش و باال گرفت و گفت:
 من خودم پز شمی خوندم...می دونم...و ضعیتش شاید وخیم با شه...ولیکشنده نیست....
و به در اتاق عمل نگاه کرد و گفت:
 ولی سرمه...اون کجاست؟با شنیدن اسمش از دهن نیما ناخودآگاه اخم کردم .چه معنی می داد این پسر
راه به راه ا سم سرمه رو می اورد .هنوز با اخم به نیم رخ نیما نگاه می کردم که
مهیار بازومو کشید:
 چته؟برگشتم و ناخودآگاه با همون اخم بهش نگاه کردم:
 هیچی! -پس چرا اینجوری به این بنده خدا زل زدی؟
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نف سمو دادم بیرون و چیزی نگفتم .مهیار که فهمید نمی خوام حرز بزنم بحثو
عوض کرد و گفت:
 با رها صحبت کردی؟دست به سینه به دیوار تمیه دادم و گفتم:
 نه!مهیار کالفه گفت:
 تو گفتی خودت صحیت می کنی!عصبی بهش توپیدم:
 مه یار...حالش خوب نبود....خواب یده بود...تو خوابم هق هق می کردم .میرفتم بیدارش می کردم شمنجه اش کنم!؟
مهیار اخم کرده عقب کشید و گفت:
 ولی باید حرز بزنه!با کالفگی گفتم:
 می دونم...می دونم مه یار...اینقدرا هم خنگ نیسددتم...ولی یه خورده همشرایط اونو درک کن .تو فمر می کنی درد رها االن کمتر از نگینه که اون توه؟!
و به در اتاق عمل اشاره کردم .مهیار رد اشاره امو گرفت و به در اتاق عمل نگاه
کرد و دستی به سرش کشید و سموت کرد .با صدایی آروم ادامه دادم:
 تا صددبح بکار اسددتراحت کنه .خودم باهاش حرز می زنم .از وقتی بردمشخونه تا خوابید فقط اشک می ری ت.
مهیار با سموت فقط سرتمون داد .تمیه امو از دیوار گرفتم و گفتم:
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 می خوام تیرداد و هم ببینم...وضعیتش چه جوریه؟مهیار نگاهی به انتهای راهرو کرد و گفت:
 فعال که همون جوره .دکتر گفته تا به هوش نیاد کاری نمی تونن بمنن.چشمام و با دو انگشت سبابه و شصت فشردم و گفتم:
 باید به خونواده اش خبر بدیم...ولی شماره ای ازشون نداریم!مهیار برگشت و نگاهم کرد و گفت:
 به سر موبایل سرمه چی اومده؟با ممث برگشتم و نگاهش کردم:
 بالمل یادم رفته بود .باید از رها بپرسم. آره از طریق اون می تونیم شماره خانواده اشو گیر بیاریم. می ذارن تیرداد و ببینیم؟ فمر نمنم ممنو المالقاته!راه افتادم و گفتم:
 بکار یه تالشی بمنیم .اون االن هیچ کسو اینجا نداره!و توی دلم اضددافه کردم به غیر از سددرمه ،که اونم گم شددده .فقط اجازه دادن از
پ شت شی شه ببینیمش .سر و صورتش کبود بود و یک عالمه سیم و لوله بهش
وصل بود .به مانیتوری که ضربان قلبشو نشون می داد نگاه کردم .قلبش می زد
و این نشددونه خوبی بود .ولی اگه این قلب همچنان به زدن ادامه می داد ،ولی
مغزش تحمل نمی کرد چی؟با بی حالی از شی شه دور شدم .مهیار هم بدون
حرز کنارم راه افتاد.

wWw.Roman4u.iR

442

 باید بریم سددتاد .با حرفای رها و نگین میشدده یه خورده پرونده رو جلو برد.شاید راهی باشه که سرمه رو هم پیدا کنیم.
فقط سددر تمون دادم .برگشددتیم پیش خانواده نی ما و متنظر موندیم .نمی دونم
چقدر گکشددت که باالخره در اتاق عمل باز شددد و دکتر بیرون اومد .خانواده
نگین به سمتش هجوم بردن .مادر نگین بود که با زاری گفت:
 حالش چطوره؟ دخترم چطوره آقای دکتر؟من و مهیار هم پشت سرشون به دکتر خیره شده بودیم:
 خدا رو شمر خطری فعال نیست .گلوله رو خارج کردیم.مادر نگین هینی ک شید و د ست شو جلوی دهنش گرفت و زار زد .دکتر با لحنی
دلگرم کننده گفت:
 خدا رو شددمر برای اعضددای حیاتی مشددملی پیش نیامده .االن مشددملششمستگی است وان کتف هست .دخترتون خیلی مقاومه!
و از کنار ما گکشت .نیما همراه دکتر شد و شنیدم داشت درباره وضعیت نگین
با ا صطالحات ت ص صی خود شون که چیزی ازش سر در نیاوردم سوال می
کرد .چند قدم با دکتر رفت و باالخره برگ شت .مادر نگین دوباره روی صندلی
آوار شد و ناله کنون گفت:
 همش تق صیر اون دختره بال گرفته اس...چقدر گفتم من از این خو شم نمیاد با این نگرد....خوب شد...؟ خوبت شد؟
صدای اعتراض نیما بلند شد:
 -مامان چه ربطی به سرمه داره...؟
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مادر نگین ا جا پرید و گفت:
 نداره؟ اگه با این دختره این ور و اون ور نمی رفت اینجوری نمی شد!دسددتم و مشددت کردم و خودم و کنترل کردم تا حرفی نزنم .نیما بود که جواب
مادرشو داد:
 مامان! نگین برداشددته همه رو برده سددالن سددهیل....سددرمه چه گ*ن*ا*هیداره...؟
 اینقدر سنگ این دختره ی نچ سبو به سینه نزن ...صد سالم بگکره من نمیذارم این دختره خودشو به تو قالب کنه...
صدای اعتراض نیما بلند شد:
 مااامان!آخ که دلم می خواسددت این حرفو پدرش زده بود و من می تونسددتم یمی بزنم
توی دهنش .ولی دسددت روی زن که نمی تونسددتم بلند کنم .انگار بد جوری
گارد گرفته بودم که مهیار د ستمو از پ شت ک شید .پدر نگین هم د ست زن شو
گرفت و آروم گفت:
 آ خه خانم این چه حرف یه...اون دختر ب نده خدا م گه چه هیزم تری ب هتفروخته...؟!
نیما هم بغ کرده به دیوار تمیه زد و گفت:
 محض خنک شدن دلت مامان جان سرمه محل...سرشو باال گرفت و به ما نگاه کرد و پوفی کرد و گفت:
 خیالت راحت سرمه محل منم نمی ده.و با لحن غمزده تری ادامه داد:
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 االن هم که فعال...خبری ازش نیست.و ساکت شد .مادر نگین هم باالخره کوتاه اومد چون در اتاق عمل دوباره باز
شدددد و نگین روی ت ت از ا تاق بیرون اومد .همه دور ت تش و گرفتن .من و
مهیار عقب تر ای ستادیم و به خانواده اش اجازه دادیم راحت باشن .سرش توی
کاله م صددوص اتاق عمل بود و چشددماشددم بسددته بود .کبودی پر رنگی روی
گونه را ستش معلوم بود .برگشتم و به مهیار نگاه کردم .عقب تر از همه ای ستاده
بود د ستها شو توی جیب کرده بود و به نگین خیره شده بود .مادر نگین دوباره
گریه رو از سر گرفته بود که پرستار ت ت رو هول داد و به اونا اجازه نداد بی شتر
ببیننش .وقتی نگین و خانواده اش رفتن .برگشددتم و به مه یار که حاال به رمین
خیره شده بود گفتم:
 حاال چمار کنیم؟مهیار سرشو گرفت باال سینه اشو صاز کرد و گفت:
 من می مونم تا به هوش بیاد.خیره نگاهش کردم که نگاهشو دزدید و راه افتاد سمتی که نگینو برده بودن:
 تو برو خونه وقتی رها بیدار شد باهاش حرز بزن!وسط راه برگشت و به من نگاه کرد و گفت:
 با خانواده سرمه هم تماس بگیر.و دو باره راه افتاد و رفت .چند لحظه به جای خالیش نگاه کردم و به سددمت
خونه راه افتادم .باید با رها حرز می زدم .باید می فهمیدم چه اتفاقی براشددون
افتاده که سر از اینجور جاها در آوردن.
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خونه که ر سیدم دیگه نای سرپا ای ستادن ندا شتم .ساعت نزدیک دو بود .بهتر
بود یه خورده به این مغز داغون استراحت می دادم .سری به اتاق رها زدم .هنوز
مامان کنارش بود .درو آروم بستم و همون جور که دکمه های پیراهنم و باز می
کردم به سددمت اتاق طاها رفتم .درو باز کردم و توی اتاق سددرک کشدیدم .روی
ت ت خوابیده بود و خواب بود .بهش نزدیک شدددم .معلوم بود خواب ناآرومی
داره .چون اخمش حسابی توی هم بود .بعد از سر زدن به طاها باالخره برگشتم
اتاقم .پیراهنم و درآوردم و به سددمت چوب رختی پرت کردم .ولی لباسددم با
اینمه افتاد روی چوب لباس دی با یه ممث روی زمین ولو شددد .آهی کش دیدم و
سری تمون دادم و رفتم جلو و مرتب آو یزونش کردم .روی ت ت ن ش ستم و به
خودم غر زدم:
 اون بارم فمر کنم از شانس مهیار بود که لبا سم افتاد روی چوب لبا سی .مناگه شانس داشتم...
سددری تمون دادم به این فمرای احمقانه و روی ت ت ولو شدددم .توی تاریمی
اتاق به باریمه نوری که از توی حیاط توی اتاق افتاده بود خیره شدم.
 چرا بین این همه دختر...اصددال این همه آدم...اونی که یه روز صددبح که منحالم کلی گرفته بود باید بیافته سددر راه من و با پرو یی برگرده و بزنه توی چونه
ام؟
لب ند ناخودآگاهی روی لبم اومد .هنوز قیافه حق به جانب مهیار وقتی فهمید
به سددرمه شددماره دادم یادمه .آخه من و اینجور غلطا؟ خنده تل ی کردم و یاد
جمله اش افتادم:
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 خیلی تابلو نبود بهش شماره دادی؟ می تونسی بگی با صد و ده تماس بگیرهیا بیاد و اطال بده!!
بعد از همون لب ندای یه وری اعصاب خورد کنشو زد و گفت:
 کال تابلو یی!ولی من با تمام پرو یی روی حرفم وایسدددادم و گفتم فقط ب اطر پرونده بهش
شددماره دادم .گرچه مهیار باور نمرد .منم عمرا زیر بار اعتراز نرفتم که از این
دختره سددرتق زبون نفهم خوشددم اومده .خوب تیری بود تو تاریمی! من که کال
رو مود بدشناسی بودم .اگه این دختره می رفت و پشت سرش رو هم نگاه نمی
کرد بازم برای من فرقی نمی کرد .ولی وقتی برای اولین بار تماس گرفت ...با
یادآوری اون روز خنده ام گرفت:
 سرهنگ امیر رضا اصل کرمانی!!!یعنی واقعا این اسددم بود برام درسدددت کرده بود .چقدر با تماس اون روزش
خندیدم .واقعا باورم نمی شددد به من زنگ بزنه .ولی خدا رو شددمر که ماش دین
شوهر خاله دوستشو دزدیدن ،که مجبور شه زنگ بزنه .با لب ند به پهلو شدم و
دوباره صداش اومد تو ذهنم:
 نشون به اون نشون که با مشت زدم تو چونه اتون!همون جورخوابیده د ست به سینه شدم و کم کم لب ندم محو شد .االن کجا
بود؟ تا حاال همه با هم بودن ولی االن ،اون ،تنها ،با آدمایی که....
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فمرامو پس زدم و توی خودم جمع شددددم .ن با ید به این چیزا فمر می کردم.
پیداش می کردم.صحیح و سالم .چشمامو به هم فشردم و سعی کردم ب وابم.
ب وابم تا شاید تصو یر قیافه شیطون و ت س سرمه دست از سرم برداره.
نمی دونم چقدر با خودم کلنجار رفتم تا باالخره خوابم برد .با صدای مامان که
شونه امو تمون می داد بیدار شدم.
 عطا مامان...عطا جان...به ثانیه هوشیار شدم و سرجام نشستم:
 رها چیز یش شده؟ نه مامان جان...نترس...پاشو نماز ب ون...االن آفتاب می زنه!د ستی به سرم ک شیدم و نفس راحتی ک شیدم .مامان د ستی به موهام ک شید و
گفت:
 اول خواسددتم بیدارت نمنم ،ولی بعد یادم اومد خودت گفتی اگه در بدترینحالت هم باشی برای نماز بیدارت کنم.
دستی به چشمام کشیدم و گفتم:
 نه خوب کردین .نمی خواستم خیلی ب وابم باید برم ستاد. هنوز که زوده!پشت سر مامان از اتاق خارج شدم و گفتم:
 رها خوابه هنوز؟مامان نگاه غمگینی به در اتاق رها کرد و گفت:
 نه یک ساعتی هست بیدار شده .تو خواب گریه می کرد که با صداش بیدارشدم و مجبور شدم صداش کنم.

wWw.Roman4u.iR

448

کالفه گفتم:
 چرا بیداره؟ می گه خوابم نمی بره .می خواسددت بیاد تو رو بیدار کنه باهات حرز بزنه،من نکاشتم .دیدم خسته ای دو روزه آستایش نداشتی!
 بهش بگو نماز خوندم می رم پیشش! باشه..برو!نمازم و خوندم و رفتم سددراغ رها .اینمه خودش خواسددته بود با من حرز بزنه
خیلی خوب بود .این یعنی آمادگی داره حرز بزنه .در زدم و وارد اتاق شددددم.
مامان کنارش روی ت ت نشسته بود و داشت اصرار می کرد آب میوه ای رو که
گرفته بود ب وره!
با دیدن رها ،اینمه سالمه ،و روی ت تش نشسته ،ده باره خدا رو توی دلم شمر
کردم .مامان با دیدن من گفت:
 تو یه چیزی بهش بگو .نگاه چه رنگ و رو یی پیدا کرده!لیوان و از دست مامان گرفتم و گفتم:
 شما برین من خودم راضیش می کنم!مامان بلند شد و گفت:
 برم طاها رو صدا کنم.مامانو با نگاه دنبال کردم و وقتی از اتاق بیرون رفت رو به رها که به دیوار تمیه
داده بود و زانوهاش و ب*غ*ل کرده بود گفتم:
 -بیا ب ور دلش به همین خوشه!
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رها لیوانو از دستم گرفت و با صدای لرزونی گفت:
 حددق مددن نددیسددددت ایددنددجددا بددا خددیددال راحددت بشددددیددنددم واونا...نگین...تیرداد...سرمه...االن کجان؟ حالشون چطوره؟
سعی کردم لحنم قانع کننده باشه:
 همه شون خوبن..من دیشب بیمارستان بودم. بیمارستان؟ آره .همه شددون و پ یدا کردیم .پلیس اونجایی که زندانی بودین و گشددتن وپیداشون کردن!
رها با شوق نگاهم کرد و با همون صدای لرزون گفت:
 تیرداد....اون بیمارسددتانه؟ حالش خوبه؟ سددرمه ...اونم....نگین چی؟ مندیدم که از دستش خون می ری ت...
سر تمون دادم و گفتم:
 نگران نباش تیرداد زنده اس ...نگینم عمل شده گلوله رو خارج کردن.. باهاشون حرز زدی؟االن وقت رو راسددت بودن نبود .االن باید روحیه رها رو باال نگه می داشددتم تا
بتونه حرز بزنه تا بتونیم کاری بمنیم.
 نه نگین تازه از اتاق عمل بیرون اومده بود که من اومدم .مهیار پی شش موند.تیردادم...بهش مسمن زده بودن خواب بود.
رها نگاهشو شرم زده از من گرفت و به لیوان توی دستش دوخت و گفت:
 بس که نامردا کتمش زدن....جلوی چشددمای سددرمه....می دونی چقدر بدبود....
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و یک قطره اشک روی صورتش سر خورد و آروم پرسید:
 سرمه خوبه؟آب دهنمو فرو دادم و گفتم:
 اونم یه خورده آسیب دیده بود .بستریه!رها به چشمام نگاه کرد که سرم و پائین انداختم:
 رها...اونا در وضعیتی نیستن که بتونن حرز بزنن...می دونی که...رها سری تمون داد و گفت:
 می دونم...تا حاال فمر می کردم فقط من و نگینو پیدا کردین.. پس می تونی بهم بگی چی شددده؟ اونایی که شددما رو دزدیده بودن...خیلیخطرناکن...باید بفهمیمم هدفشون از این کار چی بوده!
رها سموت کرده بود .دستمو گکاشتم زیر دستشو گفتم:
 یه خورده ازش ب ور و بعد برام تعریف کن!رها اشک روی صورتشو گرفت و آب میوه اشو مزه مزه کرد.
 خوب از اون شب بگو..که رفته بودین بستمتبال بازی کنین.دستهای رها رو دیدم که لیوان و فشرد.
 رها خواهش می کنم...رها سری تمون داد و نفس عمیقی کشید و یه جرعه دیگه از آب میوه اش خورد
و آروم شرو کرد:
 وقتی طاها اینا رفتن .ما هم ت صمیم دا شتیم بریم .من روی نیممت ن ش ستهبودم و داشددتم ته خوراکی ها رو باال می آوردم .تیرداد داشددت دور سددالن می
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چرخید .نگین و سرمه ولی هنوز داشتن سر انداختن توپ توی سبد با هم کل
کل می کردن که تیرداد دیگه صبرش تمام شد و صداشون زد:
 سرمه بریم دیگه!! بابا مردیم از گشنگی!من شرمنده شدم .آخه همه خوراکی ها رو خورده بودم و یه تعارفم به که تیرداد
که یه خورده اون ور تر نشسته بود نزده بودم .آخه می دونی روم نمی شد باهاش
حرز بزنم...یه جریانی روز قبلش شددده بود ...که بگکریم...خالصدده باالخره
نگین و سددرمه کوتاه اومدن و راه افتادیم که بریم .من به مامان زنگ زدم که با
بچه هام تا نگران ن شه .نگین رفته بود دنبال کنتور ا صلی که چراغا رو خاموش
کنه که سرمه بازیش گرفت و گفت بیاید بترسونیمش.
رها به اینجای حرفش که رسید .لب ند تل ی زد و گفت:
تیرداد حاضر نشد باهامون شریک بشه .خیلی جدی و گفت:
 این کار بچه بازیه و مممنه نگین سمته کنه!ولی من و سددرمه بی خیال نشدددیم .تیرداد سددری برامون تمون داد و رفت توی
محوطه .ما هم رفتیم توی راهرو و منتظر شددددیم که نگین چراغا رو خاموش
کنه .وقتی همه جا تاریک شد .من یمی که بی شتر نزدیک بود سمته کنم .ولی
این سرمه انگار ا صال ترس سرش نمی شد .رفتیم یه گو شه خودمون و قایم
کردیم .نگین از سالن اومد بیرون .چراغ قوه موبایلش روشن بود .صدامون زد:
 بچه ها؟ کدوم گوری منو ول کردین رفتن؟خنده ام گرفته بود .شدداید سدده ،چهار مترم با هم فاصددله نداشددتیم ولی اینقدر
تار یک بود که ما رو نمی دید .سددرمه آروم درو هول داد که اونم قیژی صددددا
کرد.نگین جا خورد.
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 *و*ض*ی ها گیر من که می افتین؟بعد اومد به سددمت در .ما هم آروم آروم از کنار دیوار رد شدددیم و رفتیم پشددت
سرش .نگین چراغ قوه اشو چرخوند و کنار در و خوب نگاه کرد و گفت:
 سددرمه خیلی خری بس کن می خوایم بریم .این ادها رو در نیار که من نمیترسم.
وقتی دید بازم صدایی از ما در نمی آد گفت:
 دیوونه ها اینجا خیلی هم امنیت نداره ها!سرمه برگشت و توی تاریمی بهم اشاره کرد که با هم از پشت بترسونیمش! منم
قبول کردم .آروم آروم بهش نزدیک شدیم .ولی قبل از اینمه ما به نگین بر سیم
در باز شد و یه چیزی که طولش دو متری می شد اومد تو .هم زمان سه تایی
جیغ ک شیدیم .نگین برگ شت که فرار کنه که خورد به ما و سه تایی مون پ ش
زمین شدیم.
رها صحبت شو نگه دا شت و خیلی آروم و غمگین خندید .سر شو باال گرفت و
نگام کرد و گفت:
 تیرداد نامرد بود .اول بهمون گفت این کارو نمنیم بعدم خودش رفته بود یهچوب گنده پیدا کرده بود یه چیزی بسدته بود سدرش گرفته بود دسدتش و اومده
بود تو! صدای خنده اش که بلند شد ،فهمیدیم چه رو دستی خوردیم .واقعیتش
من که خیلی ترسیده بودم و ب اطر این کارش کلی سرش غرغر کردم.
با ابروهای باال رفته نگاهش کردم .باقی مونده آب میوه اشو داد دستم و گفت:
 -اونجوری نگاه نمن...تیرداد واقعا پسر خوبیه!
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خنده کم رنگی کردم و گفتم:
 من که چیزی نگفتم .خوب بقیه اش .کی اونا شما رو گرفتن؟!اخم رها با این سوالم توی هم رفت .سری تمون داد و گفت:
 اگه ما اون بچه بازی رو در نیاورده بودیم شاید این اتفاق نمی افتاد.با تعجب گفتم:
 چرا؟زانوهاشو توی ب*غ*ل فشرد و گفت:
آخه اگه اون م سرخ بازی رو درنیاورده بودیم و یه را ست رفته بودیم خونه .هیچ
کدوم از این اتفاقا نمی افتاد .اگه ما فقط پنج دقیقه زودتر از اون سددالن اومده
بودیم بیرون هیچی نمی شد .تیرداد تا بیام کنار ماشین مدام سر به سر من می
ذاشدددت و می گفت عین کوچولوها ترسدد یدم .اینقدر گفت تا لج منو درآورد.
داشتیم همین جور کل کل می کردیم و کنار ماشین واستاده بودیم ،ولی قبل از
اینمه سوار ماشین بشیم و از محوطه خارج بشیم .صدای دوتا ماشین اومد .ما
تعجب کردیم .همه مون رفتیم سمت در .ما شینا جلوی سوله کناری ای ستاده
بودن .تیرداد بود که گفت:
 چه خبره اینجا؟هر سدده تا با هم از الی در نگاه کردیم .ماشددینا با چراغای خاموش رفتن توی
سوله .نگین تند گفت:
 قضیه بو داره!سرمه تائید کرد ولی تیرداد ساز م الف زد گفت:
 -بابا شاید صاحب سوله باشه!
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نگین با سرتقی گفت:
 شایدم نباشه...باید به پلیس زنگ بزنیم.تیرداد با حرص گفت:
 بابا شلوغش نمنین .اومدیمو صاحب سوله بودن .می دونین می تونن ازمونشمایت کنن؟
سرمه پوفی کرد و گفت:
 اصال کاری به اونا نداریم .راهمون و می گیریم و می ریم .بعدا به یمی زنگمی زنیم بیاد چک کنه .باالخره وظیفه پلیس همینه دیگه!
همه قبول کردن ولی نمی دونم چرا زد به سرم و گفتم:
 می تونیم خودمون هم بریم یه سروگوشی آب بدیم!انگار این حرفم به مکاق نگین خوش اومد که ذوق کرد و گفت:
 وای چقدر هیجان انگیز میشه!ولی تیرداد مس ره امون کرد و گفت:
 کی شماها؟ شماها که داشتین از ترس یه سایه سمته می کردین...می خواینبرین اونجا سرو گوش آب بدین؟
منم که حسابی از حرفاش لجم گرفته بود یهو یی خل شدم و گفتم:
 وقتی رفتیم می فهمی کی می ترسه!سرمه می خواست من صرفم کنه ولی من دوباره خل شده بودم .خودت که می
دونی وقتی به سرم می زنه عقلم کار نمی کنه .خیلی م صمم رفتم سمت اون
سوله .نگینم همراهم اومد .اولش چیزی نگفت ولی بعدش با تردید گفت:
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 بهتر نیست برگردیم؟منم با اخم گفتم:
 ن یر این داداش سرمه فمر کرده خودش خیلی شجاعه....با اون...با اون...جمله ام ن صفه همون جا موند چون در سوله یهو باز شد و یه ما شین از توش
اومد بیرون .ما دو تا همون جا خشک شده بودیم .سرمه دو ید و خودشو به ما
رسوند و گفت:
 بیاین بریم .تیرداد ما شین و آورده بیرون .به روی خودتون نیارین .می زنیم بهچاک! انگار نه انگار چیزی دیدیم.
هوا تاریک بود و می تون ستیم امید دا شته با شیم هنوز مارو ندیده با شن .سه
تایی دو یدیم سمت ما شین .تیرداد در سالن و قفل کرد و با اخم به ما شینی که
داشت می اومد این طرز نگاه کرد و گفت:
 تند سوار شین.و خودش هم پرید پ شت ما شین .ما سه تا هم سوار شدیم .ولی قبل از اینمه
تیرداد راه ب یافته اون ماشددی نه پیچ ید جلومون! تیرداد قفل مرکزی رو زد و دنده
عقب گرفت ولی ماشین دومم از پشت راهمون و سد کرد .سرمه جلو نشسته
بود و نگین عقب کنار من .با ترس نگین و ب*غ*ل کردم .یه نفر از ماشددین
پیاده شددد و اومد جلو .تیرداد فقط با اخم نگاهش کرد .یارو اومد و خواسددت
درو باز کنه که نشد .با مشت زد به شیشه و گفت:
 -بازش کن!
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تیرداد فقط نگاهش کرد .مرده دوباره مشددتشددو کوبید به شدیشدده که من و نگین
واقعا از جا پریدیم .وقتی تیرداد درو باز نمرد .مرده یهو ا سلحه شو ک شید و رو
به سمت سرمه که کنار تیرداد نشسته بود گرفت و گفت:
 اگه می خوای بمیره در و باز نمن...من که آخرش این درو باز می کنم...پسبه نفعته خودت بازش کنی!
سرمه سرتق زل زده بود تو صورت مرده و رو به تیرداد گفت:
 بلوز می زنه...شلیک نمی کنه اینجا به خیابون اصلی نزدیمه!تیرداد برگشددت و نگاهش کرد .ولی من که ترسددیده بودم به التماس به تیرداد
گفتم:
 نه باز کن! شلیک می کنه! اسلحه داره!رها که با گفتن این حرز ها بدنش به لرزه افتاده بود سددموت کرد .خز یدم
کنارشو گفتم:
 خیلی خوب آروم باش...فعال نمی خواد ادامه بدی!رها سرشو روی شونه ام گکاشت و با صدای لرزونی گفت:
 من تر سیدم...من حماقت کردم .سرمه را ست می گفت .اونا نمی تون ستنشلیک کنن .در سته منطقه پرت بود ولی رفت و آمد ما شینارو می شد از اونجا
دید.
 هیس...آروم باش...فعال هیچی نگو!رها ولی با اصرار و با همون صدای لرزون ادامه داد:
تیرداد به نگین گفت:
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 می تونم از بین ماشینه و دیوار رد شم ولی مممنه خرج یه چراغ و سپر بندازمرو دستتون!
نگینم سری تمون داد و گفت:
 فدا سرت...از جونمون که با ارزش تر نیست .جواب نیما هم با من!من دا شتم از ترس سمته می کردم اونا خون سرد ن ش سته بودن .باورم نمی شد
اون حماقت و من کردم و راه افتادم سددمت سددوله که نگینم دنبالم بیاد .تو اون
لحظه مثل سددگ پشددیمون بودم .تیرداد که زد تو دنده مرده مشددتشددو کوبید به
شیشه و داد زد:
 می زنم....یه دنده بازی در نیار.ولی تیرداد محلش نداد و سرمه هم گفت:
 تیرداد برو نمی زنه!معلوم بود تیردادم ترسدد یده .نگران سددرمه بود .مرده یه نگاهی به ما که عقب
ن ش سته بودیم انداخت و با یه خنده اخمقانه سر تفنگ و گرفت طرز من .من
درست پشت تیرداد نشسته بودم و با این حرکت مرده نز یک بود بی هوش بشم.
مرده که ترس منو دید .اومد جلو تر و گفت:
 باز کن! اگه باز کنی کاریتون ندارم...رها به هق هق افتاده بود .به خودم سفت ف شردمش .اونم صورت شو توی بازوم
پنهون کرد و گفت:
 من ترسددو...من احمق...دروباز کردم...به خدا داداش می ترس دیدم شددلیککنه! دسددت بردم و قفل مرکزی رو باز کردم .اون لحظه مغزم از کار افتاده بود.
وقتی در باز شددد و یارو تیرداد و کشددید بیرون تازه فهمیدم چه غلطی کردم .به
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خدا داداش من می ترسددیدم به بچه ها شددلیک کنه...من نمی خواسددتم این
جوری بشه....
دندونامو روی هم فشددار دادم و با صدددایی که سددعی می کردم همون حالت
دلداری دهنده رو داشته باشه و هیچ ردی از سرزنش توش نباشه بهش گفتم:
 باشه ...حاال که گکشته....االن ناراحت نباش....رها گریه کنون گفت:
 به خدا همه مون قفل کرده بودیم .بعدا که گیر افتادیم .سددرمه گفت میتونسددتیم به تو یا مهیار زنگ بزنیم .همه مون گوشددی داشددتیم و توی اون چند
دقیقه ای که توی ما شین بودیم به اندازه کافی وقت دا شتیم که به شما یا پلیس
ز نگ بزنیم...ولی ان گار ه مه مون فقط به فرار از اون موقع یت فمر می
کردیم...اینقدر سریع غافل گیر شده بودیم که اصال نمی فهمیدیم چمار داریم
می کنم.
بعد از اون مرده دو نفر دیگه ام اومدن سراغمون .ما سه تا رو ک شیدن بیرون و
اولین چیزی که ازمون گرفتن گوشددی هامون بود .همون جا سددیم کارتارو
دراوردن و شمستن!
متعجب برگشتم و به رها نگاه کردم:
 پس اون گوشی سرمه چی بود؟رها اشماشو پاک کرد و گفت:
 دوتا گوشی داشت .یمی شو که اونا پیدا کردن .اون یمی شو هم قایم کرده بود.از این مدل پائی نای کوچولو بود .تو ج یب م فی مانتوش بود .اونام معلوم بود
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د ستپاچه ان .یمی شون که بعدا فهمیدم ا سمش سپهره مدام سر اون مرده که
اسحله کشیده بود داد می زد که نباید این کارو می کرده.
 بعد چی شد؟ بچه ها چیزی بهت نگفتن که درو باز کردی؟رها باز نگاهشو دزید و گفت:
 نه .تازه کلی هم دلداریم .تیرداد بی چاره که همون اول یه دو سددده تا چکاسددداسددی خورد چون داشدددت قلدری می کرد .بعدم دسددتامون و بسددتن و
چهارتایمون و چپوندن عقب پرادو .من خودم از شدددت عکاب وجدان داشددتم
می مردم ولی تیرداد گفت:
 بی خیال آخرش می رس دیدیم به همین جا .تازه شدداید اگه درو باز می کردیممن دیگه این همه چک نمی خوردم.
خدای شش تیرداد تا آخرین لحظه نکا شت بتر سیم .حتی توی بدترین موقعیت
یه چیزی دا شت بگه که م س ره بازی دربیاره .وقتی سوار شدیم یم شون که
حمید صداش می کردن ،نشست پشت ماشین نیما و بردش نمی دونم کجا.
 شما می دونستین سرمه دوتا موبایل داره؟ نه اون موقع چیزی بهمون نگفت. بعد کجا بردنتون؟ کلی چرخوندنمون .یمی هم مثل میرغ ضب ن ش سته بود باال سرمون و هیمی گفت سددرتونو بدین پائین .تا اینمه بردنمون تو یه خونهه! اونجا یه نفر دیگه
اومد .سر و صداشون و می شنیدیم .طرز دعواشون می کرد و گفت نباید مارو
می گرفتن .درد سر می شه .ا سم یمی رو هم می بردن .مدام می گفت اگه فرهاد
خان بفهمه...
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پریدم وسط حرفشو گفتم:
 کی؟رها با تعجب نگام کرد و گفت:
 فرهاد خان فمر کنم...متفمر نگاهمو از رها گرفتم .یعنی مممن بود این فرهاد همون فرهاد گم شدده،
داماد سابق رضامند باشه؟ جور در می اومد؟ ولی اون که االن اخراج شده چه
طوری می تونه به سوله و کارخونه دسترسی داشته باشه.
 چی شده عطا؟ هیچی! دیگه چی می گفتن؟ نمی دونم همه شون به هم ری ته بودن .نمی دونم چمار می خوا ستن بمننکه ما برنامه اشون و به هم زده بودیم.
 سرمه چطور به من زنگ زد؟ نمی دونم .هنوز به ما نگفته بود موبایل داره .شدداید فمر میمرد من دوباره یهگندی بزنم و همه چیزو لو بدم .حاال که فمر می کنم می بینم بع ید نبود این
کارو بمنم .من خیلی تر سوام عطا .ولی تیرداد و نگین و سرمه ا صال اینجوری
نبودن .نه که نترسن ولی عین من نبودن که فوری بزنن زیر گریه و حاضر باشن
هر کاری بمنن .تازه می دونی بدب تیش این بود با اینمه من یه جورایی باعث
گیر افتادن اونا شده بودم .همه شون می خواستن مواظب من باشن.
 -نگفتی چطوری زنگ زد؟
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 فمر کنم بعد از اینی بود که می خواسددتن ما رو از اون خونه ببرن .توی اوناتاق که بودیم .تیرداد اینقدر تقال کرد تا دستاشو باز کرد و بعدم اومد دستای ما
رو باز کرد .می خواسددت یه راهی به بیرون پیدا کنه .معلوم بود که اونام خیلی
حرفه ای نی ستن .یعنی آدم کش نی ستن ،ما افتاده بودیم و سط برنامه های دیگه
اشددون! تیرداد داشددت با در ور می رفت که بازش کنه که یمی از راه رسددید و
فهمید .همون جا بود که یارو اومد و ک شیدش بیرون .صدای داد و فریاد شون
می اومد.
رها ممث کرد و دوباره با چونه لرزون گفت:
 بیچاره سرمه .اینقدر به در مشت کوبید تا یمی اومد در و باز کرد .نمی دونماین دختر عقل نداره .چنان به سدمت طرز پرید که گفتم االن یه بالیی سدرش
میاره .داد زد:
 داداشمو کجا بردی؟که اونم هولش داد بیرون و گفت راه بیافتین! مثل اینمه صدداحب خونه هر کی
بود .مدام غر می زد اینجا امن نیست و باید اینا رو ببرین!
 یادته خونهه کجا بود؟ نه یادم نیسدددت .چون موقع بردن و آوردنمون .سددرمون پائین بود .فمر کنمهمون موقع بود که سرمه بهت زنگ زد .چون دستاش باز بود.
سر تمون دادم:
 آره یادمه که داشتن سوار ماشینتون می کردن. تیردادم آوردن .آش و الشش کرده بودن بیچاره رو...همش مجور آب دهنشوتف کنه .تو دهنش پر خون بود.
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 االن گوشی سرمه کجاست؟ با خودم آوردمش توی جیب مانتوم بود.دستی به سرم و کشیدم و به ساعت نگاه کردم.
 باید به خونواده اش خبر بدم!رها دوباره توی خودش جمع شد و گفت:
 وای...خواهرش حامله است .دکتر استراحت داده بهش....اگه بفهمن؟ گو شی رو بده! باید زودتر از اینا به شون خبر می دادیم ولی هیچ شماره ایازشون نداشتیم .تنها دوستش هم نگین بود که اونم در دسترس نبود.
رها بلند شدددد .لرزش بدنش کامال مشددهود بود .مو با یل و آورد و داد به من.
گوشی تاشو کوچیمی بود.
 شار ر اینو نداریم! نه فمر کنم.از روی ت ت بلند شدم و راه افتادم سمت در.
 من برم یه شددار ر برای این ب رم .به خونواده سددرمه خبر بدم .بعد میام بقیهحرفاتو می شنوم .تا بیام تو استراحت کن!
رها با شه ای گفت و آروم روی ت ت دراز ک شید .در و ب ستم و به سمت اتاقم
رفتم .با ید ماجرای فرهاد و به مه یار خبر می دادم .حاال مطمئنا اون سددوله به
رضامند و کارخونه اش ربط داشت.

سه سوت

463

از اتاق بیرون زد مو با نهایت سرعت به سمت اتاقم رفتم .بدون ممث شماره
مهیار و گرفتم و بعد به سدداعت نگاه کردم .صدددای خسددته مهیار توی گوشددم
پیچید:
 سالم عطا! سالم! چی شده این وقت صبح زنگ زدی؟یک راست رفتم سر اصل مطلب:
 با رها همین االن حرز زدم.سموت مهیار یعنی منتظر توضیحه:
 همونطور که حدس زدیم به اون سددوله ربط داره .دقیقا همون سددوله که مالکارخونه رضامنده!
 مطمئنی؟ آره با توجه به حرفای رها همون میشه! و یه نمته خیلی جالب دیگه! چی؟ اینمه رها می گفت توی حرفای اونایی که دزدیده بودنشددون اسددمی از فرهادشنیده!
مهیار متعجب گفت:
 فرهاد؟شرو کردم به قدم زدن و در همون حال هم گفتم:
 آره...اسم اون داماد گم شده هم فرهاد بود درسته!مهیار بعد از ممثی گفت:
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 اگه این فرهاد همون فرهاد باشه... مهیار نمی تونه شتباه اسمی باشه همه چیز جور در میاد... اگه اینطور باشه که یعنی پای رضامند هم گیره! در سته..یعنی ما برای پیدا کردن سرمه باید ر ضامند و دم و د ستگاه شو زیرنظر بگیریم...
 اینمه توی دم دستگاه رضامند داره یه کارای خالفی میشه نمی شه ربطش دادبه خودش...
کالفه در حالی که صدام کمی هم بلند شده بود گفتم:
 اه مهیار...االن تنها سر نخ ما برای ر سیدن به سرمه همینه...اون سوله مالاون م*ر*ت*ی*ک*ه اس....پس با ید جواب بده....با ید بگه چرا چهار نفرو
دزدیدن...چرا این باالها رو سرشون اوردن...چرا سرمه رو بردن....
مهیار پرسید وسط حرفم:.
 عطا...خیلی خوب....منم موافقم...بی حوصله روی ت ت نشستم.
 مهیار تو نمی فهمی اون االن تو چه شرایطیه؟ می دونم عطا...ولی تو یه چیزو فراموش کردی...االن مسددئله ما تنها سددرمهنیست...مثل اینمه یادت رفته پرونده االن تو دایره مواد م در در جریانه؟
چنگی توی موهام زدم .چقدر این مه یار *و*ض*ی بود .حرصددم و پنهان
کردم و گفتم:
 -ولی برای من سرمه در اولیته!
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صدای نفس عمیق مهیار و شنیدیم و بعد که گفت:
 این دو تا مسددئ له از هم جدا نیسددتن .پ یدا کردن این مه کی پشدددت اینماجراهاست به پیدا کردن سرمه هم کمک می کنه!
 می دونم...می دونم.... خیلی خوب پا شو بیا ستاد بیرم دنبال این رضامند .بچه ها کل اون خونه ایکه بچه ها توش زندانی بودن انگشت نگاری کردن .باید بینیم چی پیدا کردن.
 می آم...اول باید به خونواده سرمه خبر بدم. باشه... راستی چه خبر از نگین؟ممث مهیار و جوابش پشت هم اومد:
 دیشددب موندم به هوش که اومد اینقدر درد داشددت که دوباره بهش مسددمنزدن...خوابید دوباره...منم رفتم خونه .دو نفر و فرستادن مواظب نگین و تیرداد
باشه.صبح تماس گرفتم ببینم وضعیتش چطوره می شه باهاش حرز زد یا نه که
نیما گفت درد داره با مسمن می خوابه!
نفس کالفه ای کشددیدم...چرا این بال سددرشددون اومده بود .لعنت به او آدمای
*و*ض*ی!
 از جا بلند شدم و به سمت چوب رختی رفتم. خیلی خوب...می بینمت! خداحافظ! ببین عطا...حواست که به رها هست؟دستم روی چوب لباسی موند:
 -آره هست!
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 اونا تو بیمارستان محافظ دارن...ولی رها بیرونه...بهش بگو فعال چند روزیاز خونه بیرون نره!
 باشه...خودم حواسم هست!مهیار با یه خداحافظی دیگه قطع کرد .لباس عوض کردم و از اتاق بیرون زدم.
مامان دا شت سر طاها غر می زد که بره مدر سه و اونم نمی خوا ست بره! رفتم
جلو و به مامان گفتم:
 بهتره عطا خونه باشه!عطا خوشحال برگشت و به مامان نگاه کرد که اونم عصبی گفت:
 دیروزم نرفت مدرسه!دستی به سرم کشیدم و گفتم:
 نه تنها عطا که شما و رها هم باید خونه بمونین .چند روز بهتره از خونه بیروننرین!
مامان با چشمای گرد شده گفت:
 چرا؟نگاهی م*س*تاصل به مامان انداختم و گفتم:
 چون اونایی که رها رو دزدیده بودن هنوز شناسایی و دسگیر نشدن مممنه...مامان چشماش گرد شد و روی مبل آوار شد و گفت:
 مممنه بالیی سر بچه ام بیارن؟طاها کنارش نشست و گفت:
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 مامان عطا برای همین می گه که باید تو خونه بمونیم .تو خونه باشیم مشملیپیش نمی آد.
و برای تائید به من نگاه کرد .گرچه اگه اونا می خوا ستن آ سیبی به خوانواده من
برسونن دیوارهای این خونه نمی تونست جلوشونو بگیره ولی از خیابون خیلی
خیلی امنیتش بیشتر بود .سری تمون دادم و گفتم:
 درسته مامان.بعد خم شدم و سرش و ب*و*سیدم و گفتم:
 خودم حواسم به همه چی هست!مامان با نگرانی نگاهم کرد و گفت:
 پس خودت؟ اخم کردم و گفتم: مامان من پلیسددم...فرقی برام نداره شدداید ده بار توی همچین موقعیتایی گیرافتاده باشم .نمی تونم که خونه نشین بشم.
مامان ناراضی و نگران نگاهم کرد .لب ندی بهش زدم و گفتم:
 نگران نباش مامان.و به سمت اتاق رها راه افتادم .در و که باز کردم فوری ن ش ست .با دیدن لباس
های تنم با اضطراب خاصی گفت:
 داری می ری؟کنارش نشستم و گفتم:
 بعد از شنیدن حرفای تو می رم .می خوام برم ستاد کلی کار داریم.رها سری تمون داد و گفت:
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 باشه... خوب بهم بگو...بعد از تعقیب پلیس چی شد؟رها به دیوار تمیه داد و گفت:
 تو اون لحظه واقعا فمر کردم داریم نجات پیدا می کنیم .اون دو نفر وح شتکرده بودن ولی باالخره تونسددتن فرار کنن .تا چ ند یه جا پارک کرده بودن و
ماشدین خاموش بود .حتی اجازه نمی دادن نفس بمشدیم .خدا می دونه چقدر
ناامید شددددیم .ولی گیج شدددده بودن نمی فهمیدن پلیس چطوری اونا رو پیدا
کرده برای همین نگین بیچازه وقت پیاده شددده یه چک خورد چون اون بود که
درست نزدیک پنجره عقب بود .سپهر می گفت حتما اون کاری کرده که توجه
ماشددین پلیس و جلب کرده .به ذهنشددون هم خطور نمی کرد که سددرمه به تو
زنگ زده باشه.دو سه ساعتی که اونجا موندیم باالخره راه افتادن و به یمی زنگ
زدن یه ما شین دیگه آورد و اون ما شین و همون جا ول کردن .وقتی انداختنمون
توی این زیر زمین اونجا بود که سددرمه بهمون گفت مو با یل داره .همه مون
خوشددحال شدددیم و فمر کردیم دیگه خالص شدددیم سدده چهار تایی با همون
دسدتای بسدته کممش کردیم گوشدیشدو آورد بیرون .ولی وقتی خواسدتیم زنگ
بزنیم دیدم بدب تی هیچی آنتن نداره.
باز ناام ید شدددده بودیم ولی تیرداد می گفت هر طور شدددده با ید از اینجا بریم
بیرون شاید اینجوری تلفن آنتن بده .چند تا پنجره کوچیک نزدیک سقف زیر
زمین بود که به ف ضای بیرون که در ست پ شت ساختمون بود و بیابون به نظر
می رسید راه دا شت .م شمل این بود که فا صله ا شون تا زمین زیاد بودن .هیچ
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جوره نمی شد به شون ر سید مگه اینمه چیزی زیر پامون می ذا شتیم که اونم
چیزی نبود .ناامید شده بودیم .کم کم تاریک می شد که یهو تیرداد بلند شد و
گفت:
 من یه راهی پیدا کردم.همه مون نگاهش کردیم .تیرداد بلند شد و زیر یمی از پنجرها که شی شه اش
شمسته بود ایستاد و گفت:
 اگه برین رو شونه من می تونین برین باال!همه مون تعجب کرده بودیم .نگین خیلی جدی قبول کرد و گفت:
 الاقل به امتحانش می ارزه ولی با این دستای بسته چطوری؟اونجا بود که تیرداد دوباره شرو کرد به تقال کردن برای باز کردن دستاش .این
بار ما هم سددعی کردیم همین کارو بمنیم .ولی نامردا این بار دسددتامون و از
پشت بسته بودن و باز کردنشون خیلی س ت بود .برای همین سعی کردیم به
هم کمک کنیم .شاید دو سه ساعت طول کشید تا باالخره نگین طناب دستشو
باز کرد . .تمام ام یدمون با از وقتی اومده بودیم پائین فقط دو بار یمی بهمون
سر زده بود .ولی ترس اینمه دوباره بیان خیلی آزار دهنده بود .تیرداد دستش که
باز شد زیر پنجره ایستاد و گفت:
 خیلی راحته خودتون و بمشید باال و برید بیرون!من مونده بودم کی اول از همه بره که سرمه گوشیشو گرفت طرز منو گفت:
 اول تو برو! اگه طوریت بشدده جناب سددروان پوسددت مارو هم همراه اون دزدامی کنه!
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رها سددرش و گرفت باال و به من نگاه کرد .لب ند تل ی روی لبش بود .از فمر
اینمه سرمه این همه حواسش به رها بوده دلم بی شتر گرفت .با صدای گرفته ای
گفتم:
 بعدش چی شد؟ با منم تیرداد رفتم باال ولی نمی تونستم خودمو بمشم باال .برای همین نگینپیشددنهاد داد اول اون بره تا بتونه کممم کنه برم باال .تیرداد هم موافقت کرد.
نگین رفت روی شونه های تیرداد و خود شو ک شید باال .س ت بود اگه نگین
ورزشمار نبود به این راحتی نمی تونست بره .برای رد شدن از شی شه هم کمی
تقال کرد تا باالخره رد شد .با رفتن نگین دوباره امید وار شدیم .همون جور که
گف ته بودن رفتم روی شددو نه های تیرداد و نگینم کممم کرد و منو کشدد ید
باال...نوبت سرمه که شد....
رها ممث کرد...تمام تنم گوش شده بود تا بفهمم چی به سر اونا اومده..
 رها بقیه اش؟ هیچی سرمه می خواست بیاد باال که صدای باز شدن در اومد و سرمه رو باما گفت:
 بدو یین دارن می آن.نگین می خواست کممش کنه اونم بیاد باال ولی سرمه داد زد:
 -بین...زود باشین..منم دارم میام...
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این شددد که من و نگین شددرو کردیم به دو یدن ولی قبل از اینمه سددرمه بتونه
خود شو بم شه باال صدای جیغ و داد اومد و بعدم سرمه رو ک شیدن پائین .من
گریه ام گرفته بود ولی نگین دستم و گرفته بود و می کشید:.
 بدو رها..بدو...ولی من حس توی تنم نبود .دیگه کامال تاریک شده بود و چ شم چ شم و نمی
دید .ما فقط می دو یدم .وقتی برگشتم و پ شت سرم و نگاه کردم یه نوز ضعیف
از تو زیر زمین می اومد .و صدای جیغ سرمه رو هم شنیدم.
با ترس وایستادم که نگین عصبی دستم و کشید و گفت:
 واینسا رها...باید زنگ بزنی به داداشت باید از اینجا دور شیم...ومنو جلو هول داد و خودش پ شت سرم می اومد که صدای شلیک اومد .رد
شدن گلوله رو از کنارمون حس کردم .با وحشت خودمو روی زمین انداختم و
برگشتم به نگین نگاه کردم دستشو انداخت دور شونه امو بلندم کرد گفت:
 خم شو! دارن المی شلیک می کنن.ما رو نمی بینن.ولی وقتی تیر دوم هم از کنارمون رد شد .مطمئن شدم که دارن ما رو می بینن.
و تیر سوم بود که به نگین خورد و نگین افتاد روی زمین .از ترس نمی دون ستم
چمار کنم .خون از دستش سرازیر شده بود و از درد نمی تونست نفس بمشه.
گز یه منم بی شتر شده بود .صداش زدم .می ترسیدم پیدامون کنن .من چیزی تو
تاریمی نمی دیدم برای همین احسدداس می کردم االن از یمی طرز یمی پیدا
میشه و ما رو می بره .نگین با بی حالی چشماشو باز کرد و سعی کرد بلند بشه.
معلوم بود داره از درد می میره آروم به من گفت:
 -باید قایم شیم.
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با بدب تی کممش کردم و ک شون ک شون رفتیم جلو که ر سیدم به یه منطقه که
درخت دا شت .نگین دیگه نمی تون ست راه بیاد .برای همین همون جا موندیم
و نگین بهم گفت:
 موبایل...و از حال رفت .اون موقع بود که موبایل و درآوردم و به تو زنگ زدم.
رها که حرفش را تمام کرد .من هم در سددموت به زمین خیره شدددم.تیردادو که
همون جا پیدا کرده بودن .پس چرا سرمه رو با خودشون برده بودن /می تونستن
اونو هم مثل بقیه...ولی در اون لحظه ترجیح دادم سددرمه زنده باشدده تا اینمه
بالیی مشابه نگین و تیرداد به سرش اومده باشه یا حتی بدتر! رها زد به شونه ام
که باعث نگاهمو از زمین بگیرمو به اون بدوزم:
 چی شده؟سری تمون دادم و گفتم:
 همه چیزو گفتی؟ هیچی رو جا ننداختی؟رها سر تمون داد که باز من گفتم:
 قیافه های اونا که یادته؟رها باز هم سر تمون داد و گفت:
 فقط همون سه تا! مگه کس دیگه هم بود؟باسر تائید کرد و گفت:
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 یمی اومد که فقط صداشو یک بار شنیدیم چون داشت داد و بی داد می کرد.ولی ندیدمش!
 رها خوب فمر کن..هر چیز جزئی می تونه به ما کمک کنه! درباره چی حرزمی زدن یا اسماشون یا هر چیز دیگه!
 من چیز دی گه ای نمی دونم .جلوی ما اصددال حرز نمی زدن .فقط هموندوبار...دارم می گم اسددماشددونم یمی سددپهر بود..یمی هم حمید .اسددم اون
سومی رو هم نمی دونم.
 مطمئنی هیچ نشونه ای نمی تونی از اون خونه ای که اول بردنتون بدی!رها که دستاشو هنوز می لرزید توی هم چفت کرد و گفت:
 به خدا داداش هر چی می دونستم گفتم!وقتی حال خرابشددو دیدم دیگه بیشددتر از این اص درار نمردم .از جا بلند شدددم و
بهش گفتم:
 باشدده...خودتو اذیت نمن...ولی هر وقت چیز تازه ای به ذهنت اومد به منزنگ بزن!
باشه آرومی گفت و وقتی من به سمت در رفتم دوباره صدام زد:
 عطا!برگشتم و منتظر نگاهش کردم:
 بله! می تونم بچه ها رو ببینم؟چند لحظه ای نگاهش کردم و گفتم:

wWw.Roman4u.iR

474

 فعال که بی مارسددتانن...تو هم نبا ید از خونه بیرون بری...مممنه برات خطرداشته باشه!!
 چرا...؟ چون هنوز اونایی که این بال رو سر شما آوردن دستگیر نمردیم...و شما قیافهشونو می تونین شناسایی کنین و این یعنی خطر!
رها دوباره توی خودش جمع شددد .عصددبی از اتاق بیرون زدم .مامان داشددت
صبحانه اماده می کرد .به طاها که روی مبل متفمر ن ش سته بود نزدیک شدم و
گفتم:
 از پیدا نشدن سرمه هیچی به رها و مامان نگو به رها گفتم تو بیمارستانه!طاها با غم نگاهم کرد و گفت:
 نمی تونم برم دیدنشون! تنهایی نه! یه بار خودم می برمت .به رها هم نباید چیزی بگی! فعال به بهونهخطرناک بودن باید تو خونه بمونه که از جریان سرمه چیزی نفهمه!
 باشه!نفسی گرفتم و رفتم سمت آشپزخونه:
 مامان من دارم می رم! پس صبحونه؟ یه لقمه بدین تو راه می خورم .عجله دارم باید برم!مامان تند تند یه لقمه بزرگ نون و پنیر و گردو گرفت و داد د ستم و بعد هم برام
آیه المرسدی خوند و من از خونه بیرون زدم .قبل از رفتن به سددتاد برای گوشدی
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سددرمه یه شددار ر خریدم و خودمو رسددوندم سددتاد .مهیار توی اتاق بود و روی
س دیسددتم خم شددده بود و یمی دوتا از بچه هام اونجا بودن .اول موبایلو زدم به
برق و رفتم سمت بچه ها ببینم چی پیدا کردن.
 چه خبر؟مهیار سرشو گرفت باال و گفت:
 فعال چیز تازه ای پیدا نمردیم...یمی از صندلی ها رو جلو کشیدم ونشستم و گفتم:
 از اون خونه چی پیدا شده؟ فقط چندتا اثر انگشت که اونم هیچ سابقه ای رو نشون نمی ده! ولی رها که می تونه چهره نگاریشون کنه.... خوبه باید بیاد برای چهره نگاری... نه اینجا نه یمی از بچه ها رو می برم خونه...مهیار اخم کرد:
 برای چی؟ برای اینمه به رها از جریان پیدا نشدن سرمه چیزی نگفتم...و به خودش همگفتم فعال باید تو خونه بمونه!
مهیار با همون اخم گفت:
 باالخره که می فهمه! اون موقع حالش بهتر شده .االن مدام دستاش داره می لرزه...همش با بغضحرز می زنه...خودشو هم مقصر این اتفاقا می دونه!
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مهیار تعجب کرد و نیم نگاهی به بقیه که مشددغول کارشددون بودن انداخت و
گفت:
 چرا؟ بعدا کل ماجرا رو برات تعریف می کنم! االن بهتره بریم دنبال کارمون.مهیار سری تمون داد و گفت:
 پس ترتیبشددو بده زودتر برای چهره نگاری بریم تا زودتر بتونیم کارو به یهجایی برسونیم.
 االن برنامه چیه؟مهیار دستی به صورتش کشید و گفت:
 باید خیلی حواسددمون جمع باشددده .کوچمترین اشددتباهی می تونه اونا روهوشیار کنه و دم و دستگاهشون و جمع و جور کنن.
بی حوصله گفتم:
 واقعا کسددی مثل رضدددامند با این همه پول و ثروت چه احت یاجی به اینک*ث*ا*ز*ت کاری ها داره!
 هنوز معلوم نی ست د ست اونم تو کار با شه .توی می دونی چه تعداد آدم زیردست این مرد کار می کنن؟!
 ولی یه چیزی از صبح ذهن منو مشغول کرده! چی؟دست به سینه نشستم و گفتم:

سه سوت

477

 اینمه اگه این یارو فرهاده اخراج شده و شیش ماهه که ناپدید شده چطوریمی تونه به سوله محل کار سابقش دست رسی داشته باشه؟!
توجه بقبه هم جلب شد .همه برگشته بودن ما رو نگاه می کردن که من گفتم:
 مگه اینمه یمی از داخل باهاش دست داشته باشه!سرگرد مهراد بود که گفت:
 و باید کسی باشه که خیلی هم رده پائین نباشه!مهیار روی میز خم شد و گفت:
 بیاین احتمال بدیم...خود رضامند چیزی از این جریان نمی دونه!همه سر تمون دادیم که مهیار ادامه داد:
 اول باید بفهمیم چرا فرهاد حسدامی اخراج شدده؟ دلیل اخراجش خیلی میتونه به ما کمک کنه!
خودم جواب دادم:
 این خیلی سدداده اس کافیه یه درخواسددت دروغی بدیم به کارخونه و عنوانکنیم این آقا می خواد است دام شه برای ما کار کنه می خوایم بدونیم چی شده
که اخراج شده..مسئله اخالقی داشته یا مورد دیگه!
به مهیار و بقیه هم نگاه کردم که اونا تائید کردن و قرار شددد همین کارو بمنیم.
مهیار ادامه داد:
 بعد از اون علت به هم خوردن نامزدیش با دختر رضامند!رو به سروان رفیع که رفته بود دنبال کارای حسامی کرد و گفت:
 خوب چی پیدا کردی؟سروان رفیع بازم اون تبلتشو که همیشه بهش وصل بود بیرون کشید و گفت:
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 رفتم سراغ خانواده حسامی و پرس و جو کردم .با مادرش صحبت کردم...همه فقط به رفیع گوش می دادن:
 اینجور که من فهمیدم بچه شددری نبوده .اتفاقا خیلی هم درخون و سددر به راهبوده .مادرش که کلی ازش راضددی بود .توی محل هم درباره اش پرس و جو
کردیم کسی چیز بدی ازش ندیده...علت اخراجشم نمی دونست...می گفت
هیچ صحبتی نمرده در موردش فقط حسابی به هم ری ته بودش.
 درباره اینمه با کسی مشملی چیزی نداشته نپرسیدی؟ چرا! ولی هیچی دستگیرم نشد .الاقل اینمه توی محل زندگی و بین دوستاشمشملی نبوده!
وقتی ممث کرد بالفاصله گفتم:
 پس ماجرا هر چی هست به همون کارخونه و محل کارش مربوط میشه! علت به هم خورده نامزدیش چی بوده؟ مادرش که می گفت یه مدت بوده آروم و قرار نداشددته .خیلی به هم ری ته وآشددفته بوده .هر چی هم ازش می پرسددیدن می گفته چیزی نیسددت با یمی از
دوستاش به مشمل برخورده البته قبل از اخراجش بوده این چیزا...گفت بعد از
همون جر یانا بوده که نامزدیش به هم خورده...خانواده دختره زنگ زدن و همه
چیز و به هم زدن بعدم هد یه هایی که برده بودنو با پ یک فرسددتادن در خونه
اشون!
 -جریان شمایت چی؟
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 بعد از اینمه نامزدی شون به هم خورده پسره چند باری رفته بوده سر راه دخترهکه باهاش حرز بزنه که اونم حا ضر نمی شه..مثل اینمه سمج بازی درمیاره
اونام می رین شددما یت می کنن و حسدددامی باالخره بی خ یال میشددده.اونام
شمایتشون و پس می گیرن!
 چقدر بعد از این اتفاقات گم میشه؟ دو هفته!همه سموت کرده بودیم و توی فمر بودیم .سرگرد میرزائی بود که پرسید:
 از پرونده گم شدن حسامی چی درآوردی؟ چیز خاصی نی ست .پلیس اول رفته سراغ همون رضامند و خانواده اش ولیچیزی پیدا نمرده! یه چندتایی هم از همماراش توی کارخونه .اونجام با کسدی
مشمل نداشته.
مهیار با اخم گفت:
 منطقی هم نی ست برا شون راحت بود از طریق قانونی اقدام کنن تا خود شونوتوی دردسر بندازن...
که من وسط حرفش پریدم و گفتم:
 به غیر از اینمه کال کارای خودشون غیر قانونیه!باز سموت شد که من گفتم:
 پس اسددم اون فرهادی که خواهرم شددن یده چی میشدده؟ من مطمئنم اینا یهارتباطی به این ماجراها داره؟
مهیار گفت:
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 بیاید چند تا احتمال و در نظر بگیریم...اول بنا رو بکاریم که ر ضامند چیزینمی دونه .مممنه ح سامی اونجا از موقعیتش سو ا ستفاده هایی کرده و کارایی
کرده که رضددامند فهمیده و اخراجش کرده...اونم برای تالفی داره براش پاپوش
درست می کنه.
و به ماها نگاه کرد.
 احتمال بعدی اینه که رضامند خودش هم قاطی ماجراست و حسامی بعد ازنامزد شدن با دخترش بوایی برده و خوا سته موی دماغ ب شه که از سر راه برش
داشتن!
 چرا به پلیس مراجعه نمرده؟ شاید مدرک کافی نداشته! این جور آدما خیلی شسته رفته کار می کنن به اینراحتی ردی از خودشون جا نمی ذارن!
دوباره سموت شد .همه دا شتن فمر می کردن و موقعیت و برر سی می کردن
که من گفتم:
 یه احتمال سوم هم هست!همه منتظر نگاهم کردن که گفتم:
 اینمه دستشون تو یه کاسه باشه!دوباره سموت شد .این پرونده خیلی راه داشت تا برسه به آخرش .کالفه سرمو
برگدوندم و به موبایل سددرمه نگاه کردم .بهتر بود به خانواده اش خبر می دادم.
اطال ندادن به شون مممن بود م سئولت شو متوجه خودمون بمنه م صوصا با
توجه به حال خراب تیرداد.
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بدون حرز از جا بلند شدم .و موبایل و برداشتم و از اتاق خارج شدم تا شماره
ای از توی گوشی سرمه پیدا کنم و زنگ بزنم بهش!
سدد ت ترین کار دنیا خبر دادن به خانواده سددرمه بود .از وقتی تماس مهرداد
برادر سرمه رو قطع کرده بودم تا همین االن که ده دقیقه ای گک شته بود واقعا از
لحن گرفته و داغون مهرداد عصددبی شددده بودم .خودش ازم خواسددت به هیچ
وجه با خونه اشددون تماس نگیرم و هر کار که داشددتم با خودش تماس بگیرم.
چون شرایط خواهرش خیلی حساسه و نمی خواد باعث مشملی برای اون هم
بشددده .و بعدم که مادرش بود .مادرش عالقه عجیبی به تیرداد داشدددت و این
حرفش البته یه خورده ناراحتم کرد .انگار نه انگار که سددرمه بود که گم شددده
بود .دروغ نگم مهرداد وقتی از سددرمه گفتم بیشددتر حالش بد شدددد و خوب
مادرش هم که فعال خبری از سرمه نداشت.
برگ شتم توی اتاقو با قیافه او یزون بهمهیار نگاه کردم .مهیار سرش و باال گرفت
و گفت:
 چی شد گفتی؟سری تمون دادم با یه نفس عمیق روی صندلی نشستم و گفتم:
 آره .به داداشش خبر دادم .قرار شد خودشون و برسونن.مهیار هم نفسی گرفت و از پشت میزش بلند شد و گفت:
 من دارم می رم بی مارسددتان می خوام ببینم نگین اگه حالش خو به باهاشحرز بزنیم .شاید اونم چیزی داشته باشه که به حرفای رها اضافه کنم.
تحمل فضای اونجارو نداشتم .از جا بلند شدم و گفتم:
 -منم میام!
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مهیار رو به بچه ها که مشغول بودن گفت:
 بیافتین توی دم و دستگاه این رضامند ببینین چی درمیارین!بچه ها سر تمون دادن و میهار با پو شیدن کتش و برداتنش کالهش به سمت
من اومد که دوتایی از اتاق بیرون زدیم.
مهیار برگشت و بهم نگاهی انداخت و گفت:
 کی می خوای بری واسه چهره نگاری؟دستی به صورتم کشیدم و گفتم:
 می رم .بکار یه سددر به تیرداد بزنم به مهرداد گفتم امروز می رم دینش بهشخبر می دم!
مهیارم سری تمون داد و گفت:
 پس بهتره با بچه ها هماهنگ کنیم که فوری بریم .هر چی تاخیر ب یاف ته پیداکردن سرمه س ت تر میشه...
یه ممث کرد و گفت:
 اگه تا حاال نشده باشه!با اخم برگشتم و بهش نگاه کردم و گفتم:
 سرمه پیدا می شه...صحیح و سالم!مهیار فقط نگاهم کرد و چیزی نگفت .خودمم از این عمس العملم جا خوردم
ولی تمام امیدم به این بود که یه روزی باالخره سرمه پیدا می شه!
با بچه ها چهره نگاری هماهنگ کردیم تا یمشددون همراه من ب یاد خونه و راه
افتادیم سددمت بیمارسددتان .تا برس دیم با خونه تماس گرفتم و با طاها صددحبت
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کردم و از حال مامان و رها پرسدد یدم .هر دو فعال خوب بودن .قبل از اینمه
خداحافظی کنم طاها ازم پرسید:
 خبری از سرمه نشد!با یاد حرز مهیار نیم نگاهی بهش کردم که متفمر پ شت فرمون ن ش سته بود و
فقط یک کلمه جواب دادم:
میشه!و تماس و قطع کردم و رو به مهیار گفتم:
 فمر می کنی نگین می تونه کممی بمنه؟مهیارهمون جور اخم کرده و متفمر سری تمون داد و گفت:
 نمی دونم .ولی باید همه شددون حرز بزنیم .حتی یک کلمه اضددافه تر که بهمطالب رها اضافه بشه می تونه به ما کمک کنه!
دستی به صورتم کشیدم و سری تمون دادم و گفتم:
 خدا کنه حالش خوب باشه!مهیار ماشینو پارک کرد و گفت:
 خوبم نبود باید با ما حرز بزنه .چاره ای نی ست نمی تونم بی شتر از این صبرکنیم!
سری به تائید حرفش تمون دادم و گفتم:
 آره...جون سرمه در خطره!شددونه به شددونه مهیار وارد ب ش شدددیم .نیما کالفه مشددغول صددحبت کردن با
تلفن بود:
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 بابا من خودم می مونم کنارش...فقط زنگ بزن مامان بره خونه .اعصدددابنکاشته برای این دختره...
....
 نه الزم نیسددت...خاله رو واسدده چی بمشددم اینجا می خواین تو بوق و کرناکنین دخترتون یه شب گم بوده؟
....
 خیلی خب بب ش دید...ولی تو رو خدا یه زنگ با مامان بزنین راض دیش کنینبره خونه...خودم حواسم به نگین هست...
همون موقع صدای داد نگین از اتاق اومد:
 نیما !....بیا اینو روش دار ببر.نیما بدون اینمه متوجه ما بشدده به طرز اتاق رفت با تعجب مهیار نگاه کردم.
اونم تعجب کرده بود .آروم پرسیدم:
 اینجا چه خبره!سربازی که قرار بود مواظب اتاق نگین باشه داشت روی صندلی چرت می زد.
به طرز در اتاق رفتیم .صدای گریه مادر نگین می اومد:
 می بینیش چه چشم سفیده .با این حالشم دست از زبون درازی بر نمی داره.وبه دنبالش صدای نیما اومد که گفت:
 بس کنید! مامان حالشو نمی بینی...می شه این حرفا باشه واسه بعد که خوبشد؟ بعد هر چی خواستی بهش سرکوفت بزن!
صدای مادر نگین بازم اومد:

سه سوت

485

 ای خدا نه از دختر شانس آوردم نه پسر!صدای نیگن که این بار بی حوصله بود گفت:
 نیما بیا برش یه چیزی بهش می گم ها!نیما به نگین تشر زد:
 خیلی خب دیگه توام!من و مهیار نمی دون ستیم بریم تو اتاق یا نه! نگاه مرددی به مهیار کردم که اونم
گفت:
 نمی تونیم صبر کنیم تا دعوای خاله زنمی اینا تمام شه!نزدیک در شد و یمی زد رو شونه سرباز که اونم از جا پرید و با دیدن مهیار و
من سیخ شد و خوری پا کوبید .مهیار اخم کرده گفت:
 سر پست چرت می زنی؟سربازه بیچاره با هول گفت:
 قربان دیشب یک لحظه هم چشم رو هم نکاشتم...مهیار با صدای بلندتری گفت:
 نکاشتی که نکاشتی مگه اینجا خونه خاله است... قربان.... حرز بزنی یک ماه اضافه خدمت می خوری...سربازه فورا خفه شد .مهیار با همون اخم رفت سمت رد و چند ضربه به در زد.
صدای نق زدن های مادر نگین بین صحیت مهیار با سربازه همچنان می اومد.
نیما بود که اومد جلوی در و با دیدن ما گفت:
 -شماین جناب سرگرد؟
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مهیار سری تمون داد و گفت:
 می خوام با خانم سهرابی صحبت کنم! حالشون چطوره؟نیما با دست اشاره ای به داخل اتاق کرد و گفت:
 بهتره...بفرما!مهیار و پشت سرش من وارد شدیم .نگین به پهلو خوابیده بود و رنگش حسابی
پریده بود .مادر نگین با دیدن ما از جا بلند شد و اخم کرد .نمی دونم با ما چه
مشددملی داشددت .ولی انگار با همه مشددمل داشددت .فمر کنم خوددرگیری هم
دا شت .تا حاال که دا شت سر نگین و نیما غر می زد حاال هم با دیدن ما اخم
کرده بود.
هر دو بهش سالم کردیم  .نیما گو شه اتاق با موبایلش پچ پچ می کرد .بعد به
مادرش نزدیک شد و گفت:
 بابا کارت داره مامان...مادرش بهش چشم غره رفت و گفت:
 کار خودتو کردی؟نیما نیم نگاهی به ما انداخت و موبایل و داد دسددت مادرش .اونم گرفت و از
اتاق رفت بیرون .مثل اینمه نیما سعی داشت مامانه رو بپرونه
مه یار م*س*تقیم ر فت سدد مت ت ت نگین .معلوم بود حال روزش خوب
نیست .نگاهش و دوخت به مالفه ها و پرسید:
 حالتون چطوره؟نگین با همون چشمای بی حال نگاهش کرد و گفت:
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 معلوم نیست؟مهیار لحظه ای ممث کرد و سددرش رو باال آورد .نگین نفس عمیقی کشددید و
گفت:
 سرمه چی شد؟و م*س*تقیم به من نگاه کرد .دندونامو به هم فشددردم .نمی دونم نی ما چیزی
بهش گفته بود یا نه .مردد به نیما نگاه کردم که اونم نگران به من خیره شده بود.
پس معلوم بود خبر نداره .قبل از اینمه چیزی بگم .نگین به نی ما نگاه کرد و
گفت:
 دیدی گفتم دروغ می گی؟نیما بریده جوابش داد:
 نه بابا...مگه پرستار نگفت...تیرداد...نگین پرسید وسط حرفش و با حرص گفت:
 من کی گفتم ....تیرداد...در وری هایی که درباره سرمه گفتی باور نمردم....بعد با صدای لرزونی گفت:
 جناب سروان شما دیگه دروغ نگین.و دوباره به من نگاه کرد .جای من مهیار بود که خیلی جدی جواب داد.
 بله حدستون درسته...خانم کبیری...هنوز دست اوناست...دست سالم نگین رفت سمت دهنش و روش و به سمت سقف برگردوند .نیما
به سمتش رفت:
 نگین...نگین با حرص پرید وسط حرز نیما:
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 ول کن نیما...چیو می خوای توجیه کنی... نگین جان...ولی نگین بی خیال نیما با خودش حرز می زد.
 چرا خدا....چرا قبول کردم اول برم باال...ا گه ر ها می تونسدددت خودشبره...هیچ وقت قبول نمی کردم....ما خیلی نامردیم...خواهر و برادر و اونجا
ول کردیم....
حال خودم بد بود نگینم دا شت رو ضه می خوند انگار...پا به پا شدم و به نیما
و مهیار نگاه کردم .مهیار اخم کرده بود و دوباره به مالفه ها نگاه می کرد .نیما
مونده بود چمار کنه که مادرش صداش زد و گفت بیاد برسونتش .نگین نگاهی
به نیما کرد و آروم گفت:
 ببرش .می دونی که چقدر از بیمارستان بدش می آد .خسته شده.نیما مردد پا به پا کرد و نگین دوباره بهش گفت بره .نیما هم باالخره کوتاه اومد
و گفت:
 مامان و می رسونم و بر می گردم.برای اینمه خیالشو راحت کنم.
 می مونیم تا برگردی!نیما نگاه قدرشددناسددی به ما انداخت و باالخره رفت .مادرش اومد تو و با ما و
نگین خداحافظی کرد .صورت نگینو ب*و*سید و رفت.نگین دست سالمشو
روی چ شماش گکا شته بود .چند لحظه سموت شد .من که ا صال مغزم کار
نمی کرد باید چی بگم .تمام انر یم سر حرز زدن با داداش سرمه ته ک شیده
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بود .نگین با صددورت رنگ پر یده و گرفته دوباره شددرو کرده بود حرز زدن.
انگار با خودش بود بیشتر...
 تیرداد شوخی می کرد....می گفت اگه اول سرمه رو بفر ستم...میگن پارتیبازی کرده...
ممث کرد .لب ند لرزونی زد و دوباره ادامه داد:
 به رها گ فت اول شدد ما...جواب داداشددتونو نمی تونیم بدیم..همش میخندید....سرمه هم همراهیش می کرد....نمنه بمیره...نمنه سرمه...
یک دفعه د ست شو از جلوی چ شماش بردا شت و ن ش ست که اخش بلند شد.
د ستی روی شونه باند پیچی شده اش گکا شت و با چ شمایی پر از ا شک به
مهیار خیره شد و گفت:
 همش تصددیر شددماسددت...آخه یعنی این همه ماشددینای آن چنایی داریننتونستین یه ماشین و بگیرین...
مهیار اخم کرده سر بلند کرد:
 خانم بچه بازی که نیست؟نگین براق شد سمت مهیار...مثل اینمه مادرش راست می گفت حال خرابش
هیچ از زبون درازیش کم نمرده بود.
 آره راست می گی...ده تا ماشین نتونستن یه ماشین و بگیرن...چرا قبول نمیکنین که هیچ کاری از دسددتتون در نیامد..سددرمه بود که موبایلشددو همراهش
آورد .سرمه بود که به اوشون زنگ زد...
و با دست به من اشاره کرد .بعد ادامه داد:
 -سرمه بود که موبایلشو در برد و دو دستی دادش به ما....شما چمار کردین...
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یه جورایی داشت بی انصافی می کرد...پلیس که علم غیب نداره...
مهیار عصبی شده بود .نگین هنوز داشت ادامه می داد.
 اگه سرمه موبایل ندا شت...هیچ کاری از د ستتون در نمی اومد .شاید االنهمه مون مثل اون تیرداد یا بدتر شده بودیم .شاید مرده بودیم ...شاید.....االن
سرمه...
مهیار که دیگه از کوره در رفته بود ولی سعی می کرد صداش باال نره گفت:
 خانم...بهتر نیسددت یه ذره هم خودتون و مقصددر بدونین...چندتا ختر تا اونموقع شب توی ناکجا آباد....
نگین رو به مهیار داد زد:
 االن مقصرم شدیم....بی عرضگی خودتون و می خواین پشت چی ....مهیار دیگه نتونست خودشو کنترل کنه و بلند گفت:
 خانم درست صحبت کنید...اگر شما یه ذره عقل داشتین یه عده آدم و دنبالخودتون راه نمی انداختین جایی که معلوم نیسددت مال کیه و کجاسددت....تنها
مقصر این ماجرا شما هستین خانم...شما و فقط شما با این تفمرات بچه گانه
تون..
نگین بهت زده به مه یار نگاه می کرد .انگار باورش نمی شدددد که مه یار تمام
تق صیرو گردن اون انداخته با شه .مهیار بدون نگاه کردن به نگین هنوز دا شت
ادامه می داد:
 توی همون دو سه تا برخوردی که با شما دا شتم فهمیدم آدم درد سر سازیهستین .اصال فمر نمی کنین...بی دون منطق حرز می زنین...
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قیافه نگین هر لحظه بهت زده تر می شد و رنگش بی شتر می پرید .وحشت زده
رفتم سمت مهیارو زدم به شونه اش.
 مهیار...بسه...مهیار با قیافه ای سرخ شده به من نگاه کرد .اخم کردم و آروم گفتم:
 معلوم هست چته؟ نگاش داره داره سمته می کنه!مهیار متعجب برگشدددت و به نگین نگاه کرد .نگین چند لحظه ای همون جور
بهت زده به رو به رو خیره شددده بود .اخم مهیار کم کم باز شددد و این بار توی
صورتش نگرانی موج می زد .یه قدم به ت ت نزدیک شد و آروم نگینو صدا زد:
 نگین خانم...نگین نگاه شو از رو به رو گرفت و به مهیار نگاه کرد .بهت نگاهش کم کم می
رفت و جاشددو بغض می گرفت .چشددماش پر از اشددک شددده بود و لباش می
لرزید د ستش مالفه رو چنگ کرد و دراز ک شید و رو اونو روی سرش ک شید و
بغض ترک ید .مه یار حیرون مونده بود و به من نگاه می کرد .من اخمی بهش
کردم و سری تمون دادم و آروم بهش گفتم:
 هر بار همین کارو می کنی...تو با این دختر چه م شملی داری ....شرایط شونمی بینی....االن وقت این حرفا بود.
جز معدود دفعاتی بود که مهیار و پشددیمون می دیدم .معموال کاری نمی کرد
که بعدا پشیمون بشه .صدای لرزون نگین از زیر مالفه اومد:
 از وقتی چشددم بازم کردم .به خودم مدام دارم این حرفارو می زنم .میگمهمش تق صیر من بود...من بردم شون اونجا...فقط من مق صرم ....شما را ست
می گین....اگه تیرداد چیز یش بشه...اگه سرمه....
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و گریه امونش نداد حرفشو ادامه بده .دوباره سرزنش بار به مهیار نگاه کردم که
کالفه دستی به صورتش کشید .زدم به شونه اشو با حرص گفتم:
 می خوای مثل مجسمه وای سی...اومده بودیم اطالعات بگیریم...چه چیزیبگو...االن نیما برگرده چه جوابی داری بدی؟
مهیار کالفه نگاهم کرد و دوباره به سمت نگین که زیر مالفه مچاله شده بود و
هق هق می کرد نگاه کرد .با نگاهم تشو یقش کردم که حرفی بزنه .مهیار سری
تمون داد و یه خورده به ت ت نزدیک شد .یه دستشو توی جیبش کرد و نگین و
صدا زد:
 نگین خانم...گر یه نگین یه لحظه قطع کرد ولی دوباره راه افتاد و این بار آرومتر فین فین می
کرد .زدم به شونه اشو و رفتم سمت در .می دونستم برای مهیار س ته که ب واد
جلوی من از نگین عکر خواهی کنه .نمی خواستم تو معکوریت باشه.
آخرین لح ظه مه یار برگشدددت و با تع جب ن گاهم کرد .که من از اون مدل
لب ندای یه وری خودش تحو یلش دادم و درو پشددت سددرم بسددتم .سددرباز که
داشددت شددل و ول قدم می زد با دیدن من راسددت ایسددتاد با سددر بهش گفتم که
راحت باشه و اونم دوباره مشغول قدم زدن جلوی در اتاق شد.
تا مهیار حرز بزنه رفتم و یه سددر به تیرداد زدم .وضددعیتش فرقی نمرده بود .با
تا سف بهش نگاه کردم .شناخت زیادی ازش ندا شتم ولی با حرفایی که رها و
نگین زده بودن فهمیده بودم بچه با معرفتیه! براش دعا کردم و به خدا گفتم:
 -خدا انصاز نیست دوتا از یک خوانواده...دل خوانواده شو شاد کن...
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بین پیدا شدددن سددرمه و زنده موندن تیرداد...مردد بودم...ولی سددر آخر زنده
موندن تیرداد و انت اب کردم چون چیزی ته دلم می گفت سرمه خوبه!
ب ش سوم
صدای ضربه هایی که به در می خورد نمی ذا شت راحت ب وابم .این کی بود
که ول کن نبود .سرم هنوز یه خورده درد می کرد از دی شب .با اون همه سر و
صدا و جیغ و داد که راه افتاده بود .حقم داشتم .تمام دی شب انگار زجر کشیده
بودم .سددرمو چند بار کوبیدم به متما و صددددام و بلند کردم و بدون باز کردن
چشمام داد زدم:
 چیه؟صدای خفه کتی رو شنیدم:
 خانم حالتون خوبه؟یعنی می خواسددتم پاشددم دهن این دختره رو سددرو یس کنم .اومده در زده منو
بیدار کرده بپرسده خوبم .با حرص از روی ت ت بلند شددم و رفتم سدمت در.
موهام عین کاموای پیچ خورده شده بود .چشمام هم که معلوم بود .کلیدو توی
قفل چرخوندم و درو با حرص باز کردم .کتی یه متری پرید عقب .بدون حرز
فقط زل زدم توی چشماش .بیچاره یه خورده نگام کرد و بعدم با صدای آرومی
گفت:
 آقا گفتن....د ستمو که آوردم باال خفه شد .اخم کردم و با اون قیافه که صد در صد شبیه
غار نشین های عصر حجر شده بودم گفتم:
 -صد بار بهت گفتم...وقتی من خوابم نیا پشت در اتاقم داد بزن...
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 آخه آقا گفتن....صدام یه خورده باال رفت:
 آقا گفتن که گفتن....من می گم نیا بگو چشم....بیچاره نمی دونسددت چی بگه...نگاهش مظلوم که شددد دوباره عکاب وجدان
گرفتم .نمی دونم چرا بعد از اینمه سر کتی یا رحیم یا آ شپزمون روحی داد می
زدم بعد عکاب وجدان می گرفتم و یه حسی شبیه سر درد سراغم می اومد.
لعنتی زیر لب گفتم و در اتاق و با شدت بستم و دستی به سرم کشیدم .هنوز از
حرفایی که دی شب شنیده بودم سرم سوت می ک شید .صدای عربده های بابا
توی گوشددمه که به سددیاوش و بقیه می گفت چرا کوتاهی کردن .با بی حالی
برگشتم و روی ت ت نشستم .از دی شب بابا رو ندیده بودم .هر چقدر پ شت در
اتاقم التماس کرد درو باز نمردم .وقتی ناامید شد رفت .همی شه می دونستم یه
جای کار می لنگه .همی شه می دون ستم یه چیزی ه ست که این همه حوا سش
به منه و نمی ذاره هر جا برم وهر کار دلم می خواد بمنم .کدوم پدریه که ن واد
دخترش بره دانشگاه .برای همین بوده که اجازه نداده برم دانشگاه .حتی یه دونه
دوستم ندارم .تمام زندگیم خالصه شده توی برنامه هایی که جناب بابا برام می
ریزه .م س ره ا ست .در سته یه مدت گیج می زدم ولی حاال که خوب فمر می
کنم می بینم یه چیزایی اگه دقت می کردم معلوم بود .خودم ن واسددته بودم
زیادی سرک بمشم .اینقدر که تو فمر خودم بودم که حتی یه بارم ازش نپرسیدم
بعضددی کارای عج یب غریبش یعنی چی؟ این جا عوض کردنا این مواظبتا.
کوتاهی از خودمم بود.

سه سوت

495

موهای به هم ری ته امو با دست مرتب کردم و دوباره روی ت ت ولو شدم و به
سقف خیره شدم .از دی شب مدام از خواب پریدم و به این فمر کردم که چرا از
بین این همه آدم شددغل پدر من باید این باشدده .صددورتمو توی متما فرو کردم و
سددعی کردم دوباره نزنم زیر گریه .نمی دونم قبال هم همین قدر زر زرو بودم یا
تازگی اینجوری شده بودم.
هر چی دیشددب داد و بی داد کرده بودم و گریه کرده بودم بس بود .همون جور
بی حال افتاده بودم که دوباره صدای در اتاق شد .فوری ن ش ستم .لعنتی یادم
رفته بود درو قفل کنم .در بالفا صله باز شد و بابا با اخمی که تازگی زیاد روی
صددورتش می دیدم وارد شددد .رومو برگردونم و از ت ت بلند شدددم .مشددغول
مرتب کردن ت تم شدم که صدای جدی بابا اومد:
 چند بار گفتم این کارا کار م*س*ت دمه!به حرفش توجه نمردم شاید هم دا شتم لج می کردم .د ست خودم نبود .صبح
که از خواب ب یدار می شددددم اتومات یک رختحوابم و مرتب می کردم .بابا هم
همیشددده گیر می داد که تو نبا ید از این کارا بمنی با این کارا خدمه رو پرو می
کنی!
بعد از مرتب کردن ت تم زیر نگاه خیره بابا .رفتم سددمت آینه و موهامو شددونه
زدم .به بابا نگاه نمی کردم ولی تصو یرشو توی آینه می دیدم .منتظر وایساده بود
که نمی دونم چی بشه .فمر کرده این مسئله المیه که من خیلی راحت بگکرم.
بابا اومد طرفم .نگاهم و چرخوندم سمت دیگه.
 -ساغر..
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بازم بهش توجه نمردم .موهامو آروم بافتم و با یه کش چهل گیس تهشددو ثابت
کردم .رفتم سمت کمدم و یه بلوز و شلوار کشیدم بیرون و رفتم سمت حمام.
 با توام دختر!بازم بهش توجه نمردم و چپ یدم توی حمام .صدددداش حاال بلند شدددده بود.
عصبانی نبود .برای اینمه من بهتر صداشو بشنوم بلند حرز می زد:
 باید با هم حرز بزنیم دخترم.بلوز و شلوار خوابم و با حرص در آوردم و زیر لب نق زدم:
 چه حرفی!؟ اصال حرفی هم مونده؟دا شتم لبا سمو تنم می کردم که چند ضربه به در خورد و صدای بابا که حاال
آروم تر شده بود:
 ساغر جان دخترم...من نمی خواستم ناراحتت کنم .یعنی در واقع تو قبال...دیگه صبرم تمام شد .لباسم و کشیدم به سرم و در و باز کردم و توی صورتش
داد زدم:
 قبال...قبال...همش این کل مه رو می گ ید...مهم نیسدددت که قبال چه خبربوده...مهم اینمه که االن من فهمیدم پدرم مواد می فروشه....
بابا با چشدمای گرد شدده نگاهم می کرد .حق داشدت .خودمم یادم نمی اومد
کی باهاش اینجوری حرز زده بودم .ولی دیگه ظرفیتم تمام شده بود .این همه
توی تلو یزون از مرگ جوو نا می گفتن از اثرات م رب مواد م در ...حاال
کسی که تمام زندگی یه دختر می تونه باشه خودش دستش توی این کاراست.
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چهره بابا غمگین شدددد .نگاهشددو ازم گرفت و چرخ ید .دلم نمی خواسدددت
ناراحتش کنم.
 بابا...بابا رفت سمت در .صداش ن شون می داد دوباره جدی شده .همی شه همین
طور بود اجازه نمی داد بفهمم ناراحته .با تحمم گفت:
 بهتره باهاش کنار بیای...من پدرتم و شغلم فروش مواد م دره...تمام!و در اتاق و به هم کوب ید و رفت .با حال خراب روی ت ت ولو شددددم .آخه
چطور می تونستم باهاش کنار بیام .چیز ساده ای نبود .موهای بافته شده امو با
حرص کشددیدم .چه غلطی می تونسددتم بمنم .زندگی کوفتی من همین بود و
چاره ای هم نداشددتم .ولی آخه چرا من؟ اصددال کار درسددت چی بود؟ نگاهی
توی آینه به خودم کردم .می تونسدتم برم بابا رو لو بدم؟ اصدال مممنه؟ درسدته
باهاش احساس صمیمیتی که توقع داشتم یه دختر با پدرش داشته باشه ندارم.
ولی بازم پدرمه!
دوباره موهامو ک شیدم و ک شون ک شون رفتم سمت در و از اتاق بیرون زدم .به
خونه ای که دو ماه بود توش م*س*تقر شده بودیم نگاه کردم .یعنی زندگی من
همی شه همین بوده و قراره همی شه همین جور با شه .تا کی باید تنهایی زندگی
کنیم و هر از چند گاهی جامونو عوض کنیم.
آهی کشیدم و از پله سرازیر شدم .بابا پشت میز نشسته بود و کتی داشت براش
چای می ری ت .زیر چشمی به بابا نگاه کردم و پشت میز نشستم .بابا نگاهی
بهم کرد و یه لب ند خیلی کم رنگ زد .شدداید فمر کرد اتمام حجتش روم تاثیر
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گکا شته و دختر خوبی شدم و اومدم صبحونه امو ب ورم .ولی خوب منم نمی
خواستم به این زودی آشتی کنم باهاش.
با یه لقمه نون خودمو سر گرم کرده بودم که تلفنش زنگ خورد .با سرعت بلند
شد و از میز دور شد .سرم پائین بود و قیافه ام بی خیال ولی تمام وجودم گوش
شددده بود .انگار دیگه دسددت خودم نبود .هر چی قبال...اه چقدر از این کلمه
لعنتی حالم به هم می خورد .ولی خوب هر چی قبال بی خیال بودم انگار االن
برعمس عطش گرفته بودم که سددر دربیارم بابا دقیقا چمار می کنه .بابا تند تند
قدم می زد و اخم کرده با تلفن صحبت می کرد .صداش کم کم باال می رفت.
 خدا لعنتت نمنه سیاوش...گند روی گند...معلوم هست شما چه غلطی میکنید؟
... دهنتو ببند سیاوش این دومین مورده تو ده روز گکشته... ... به من هیچ ربطی نداره این برنامه زیر نظر خودت بوده و خودت هم با ید بهرئیس خبر بدی...
لقمه گنده ای رو توی دهنم چپوندم که جیغ نمشددم .انگار بابا هم از وقتی من
فهم یده بودم دی گه خ یالش راحت شدددده بود و دی گه قرار به پنهون کاری نبود.
دوباره دا شت گریه ام می گرفت .یه هورت گنده از چایم خوردم و سعی کردم
بغضم و قورت بدم .بابا هنوز عصبی قدم می زد .سموت کرده بود و به حرفای
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طرز مقابلش گوش می داد .یهو دسددتش و کوبید به یه مجسددمه که روی میز
کنار پنجره بود و داد زد:
 شر و ور برای من سر هم نمن....من از اولم به این یارو شک داشتم...مجسمه افتاد کف سالن و هزار تیمه شد و یه متری از جا پریدم.
 مس د ره نباش س دیاوش یعنی چی که امتحانشددو پس داده...من هنوزم بهشمشموکم...
 ... خیلی خوب بکار فمر کنم ببینم باید چه خاکی تو سرت بریزی.و با یک لعنتی بلند تماسددو قطع کرد .تا حاال این روی بابا رو ند یده بود .با
د ستایی که می لرزید بقیه چایمو سر ک شیدم و سعی کردم بهش ا صال نگاه
نمنم .بابا دوباره برگشت و انگار که هیچ اتفاقی نیافتاده باشه نشست پشت میز
و سعی کرد خون سرد با شه .ولی پی شونی قرمز شده اش و د ست هایی که نمی
دونسددت چی و برداره نشددون می داد که حسددابی کالفه اسددت .بعد از یه مدت
انگار که از نقش بازی کردن خسته شده باشد نون رو پرت کرد رو میز و گفت:
 از اولم باید خودم دسددت به کار می شدددم .یه مشددت احمق بی دسددت و پادورمو گرفتن!
با بغض و نگرانی نگاهش کردم .باالخره اونم به من نگاه کرد .با دیدن حالت
من نفسی گرفت و اخماشو بیشتر توی هم کرد و گفت:
 ببین سددداغر بهتره این ادها رو تمام کنی و بشددی دختر خوبی که تا حاالبودی...من وقت برای ادا اطوارای تو ندارم.
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لبم و گز یدم و بدون حرز از پشددت میز بلند شدددم .بابا توی فمر به میز خیره
شده بود و انگار نه انگار که من بودم که با بغض میزو ترک کردم .سالنه سالنه
از پله باال رفتم .بی حوصله پشت میز کامپیوترم نشستم و روشنش کردم .تنها
جایی بود که می تونستم بدون دردسر با دنیای بیرون ارتباط داشته باشم .گرچه
بابا به بهونه محافظت از من کامپیوترمو به لپ تاپ خودش وصددل کرده بود تا
بدونه کجا می رم و با ک یا در ارتباطم .ولی برام مهم نبود .حاضددر نبودم حتی
زیر نگاه بابا دست از دوستای مجازیم بمشم.
م شغول وب گردی بودم که صدای در اومد .تند پریدم پ شت پنجره و به حیاط
نگاه کردم .سیاوش بود .ح سابی به هم ری ته بود .تنها نبود یه پ سره دیگه هم
ه مرا هش بود .زوم کردم روش .یه ل ح ظه احسددداس کردم ق بال هم
دیدمش.انگشددتمو کنار شددقیقه ام فشددردم و دوباره نگاهش کردم .قیافه اش یه
جورایی آشددنا می زد .کجا دیده بودمش؟ من که جای خاص دی نمی رفتم .ولی
خوب گاهی که مهمونی و گردش می رفتیم .شدددا ید توی یمی از مهمونی ها
دیده بودمش .شایدم همراه سیاوش اومده بود اینجا .ولی من اینقدر گیج بودم
که بهش دقت نمردم .داشت با فضولی تمام در و دیوار و نگاه می کرد و بابا هم
زوم کرده بود روش .انگار طرز از این مدل خونه ها توی عمرش ند یده بود.
پوزخندی زدم و نگاهمو چرخوندم سددمت سددیاوش .ناخودآگاه لب ورچیدم.
تازه تازه داشت ازش خوشم می اومد .قیافه باحالی داشت و هر وقت می اومد
اینجا یه خورده با هم گپ می زدیم .یه وقتایی تیک می زد ولی جلو بابا از حد
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خودش جلوتر نمی رفت .خوب منم ازش خوشددم اومده بود و باهاش راه می
اومدم.
همون لحظه که یادم اومد اونم تو کار مواده از چشددمم افتاد .بی حوصددله
برگشتم سمت میزم و لو شدم رو صندلی.
ِآرس( )Aresحاال که من حال ندا شتم آن نبود .هنوز با تلفظ این آدی م س ره

مشددمل داشددتم .این همه اسددم تو دنیا بود برداشددته بود اسددم خدای یونانی رو

گکاشددته بود روی خودش .اونم چی خدای جنگ .هر چی هم زور زده بودم
اسددم واقعیشددو ب گه .نگف ته بود .حاال مهمم نبود چون منم نگف ته بودم ولی
باالخره دلم می خواسددت بدونم با کی دارم اون ور حرز می زنم .سدده چهار
ماهی بود که باهاش آشددنا شددده بودم  .بقیه بچه ها هم بودن ولی آرس از همه
بیشتر سر می زد و گپ می زدیم .اصال نمی دونم چی شد یهو این همه باهاش
صمیمی شدم .ولی خوب دیگه بهش عادت کرده بودم هفته ای دو سه بار حتما
با هم حرز می زدیم .همون اوایل که باهاش آشدنا شدده بودم بابا طبق معمول
که با یه نفر تازه شور می کردم به چت کردن بهم همون هشدار های همیشگی
رو داده بود.
 حق نداری اسم واقعیتو بگی! حق نداری عمس یا وب بدی! حق نداری وارد مسائل خصوصی زندگیت بشی .نه سوال کن نه جواب بده! حق دادن آدرس و شماره تلفن نداری! حق قرار گکاشتن و این مس ره بازی ها رو هم نداری. -فقط درباره موضوعات مورد عالقه ات حرز می زنینن.
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و آخر این طومار قوانینش هم اضافه کرده بود:
 لطفا ماجرای عشقی و این چیزارو هم راه نندازی!بله با همین الفاظ کامال پدرانه اجازه چت کردن رو به بنده داده بودن که تنهایی
توی این خونه بی در و پیمر کپک نزدنم .وقتی به آرس گفتم بابا ممالماتمو
کنترل میمنه .خیلی عمس العمل نشون نداد فقط گفت:
 ما که حرز خاصی نمی زنیم .کنترل کنه!یعنی در همین حد .و تازه من بعدش فهمیدم که اونم تمایلی به دادن اطالعات
ش د ص دیش نداره فقط گه گاه از خانواده اش و دختری که دوسددت داشددته ولی
نتونسدته باهاش ازدواج کنه حرز می زد .هر بارم فضدولیم گل می کرد که بهم
بگه چرا نتونسته باهاش ازدواج کنه ماجرا رو می پیچوند.
خالصدده توی این چهار ماه منبع تمام غر زدن ها و گالیه هام از تنهایی رو می
بردم پیش آرس و اونم فقط گوش می داد .خوبیش این بود که اغلب آن بود و
این برای منی که هیچ کسو نداشتم خیلی خوب بود.
ولی نمی دونسددتم حاال بهش چی بگم .بگم شددغل پدرم چیه؟ اگه بگم عمس
العملش چیه؟ چه فمری درباره من می کنه؟ نه که می تونم؟ یه حرز اضددافه
بزنم بابا عین جن باال سدرم ظاهر میشده و حالمو می گیره .با حرص کامپیوترو
خاموش کردم و بلند شدم .نگاهی تو حیاط انداختم خبری نبود .از اتاق بیرون
زدم و از روی پله سرک کشیدم .صدای حرز از پکیرائی می اومد.
یمی دو پله رو پائین رفتم و بی شتر گوش دادم .صدای سیاو شو که ت ش یص
دادم اخمم توی هم رفت .اح ساس بدی دا شتم اح ساس ک سی که از پ شت
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خنجر خورده .این همه مدت به عنوان کارمند بابا ،یا چه می دونم خالصددده
کسددی که برای بابا کار می کنه بهش نگاه کردم .درسددته که االن هم زیاد فرقی
نمرده و هنوز انگار زیر دسددت باباسددت ولی به این معنی نیسددت که برای بابا
کارمی کنه چون بابا و سیاوش و بقیه همه شون می شن یه مجموعه که د ست
به دست هم دادن تا جوونای مردم و بدب ت کنن.
نمی دونم برای بار چندم بود که از این فمر تمام تنم لرزید .دلم می خواسددت
می رفتم و یمی می خوابوندم تو گوش سددیاوش و بهش می گفتم چطور روت
می شد تمام مدت بشینی و با من تیک بزنی در حالی که اینقدر آشغال بودی؟
چند پله باقی مونده رو هم پائین رفتم .بابا هنوز داشددت عصددبی قدم می زد.
سیاوش مدام ور می زد و مثل اینمه درباره گندی که قبال پ شت تلفن زده شده
بود توجیح می آورد و اون نا شناس که پا روی پا انداخته بود و د ست به سینه و
اخم کرده به میز جلوش خیره شده بود .کتی با یه سینی که توش سه تا فنجون
چایی بود رسددید با دیدن من که کنار پکیرایی گوش وایسددادم هینی کرد و آروم
گفت:
 خانم! اگه آقا شما رو ببینن باز عصبی می شن ها؟پوزخندی زدم و سینی رو از دستش کشیدم و تا به خودش بیاد و ب واد جلومو
بگیره وارد شدم .بلند سالم کردم:
 سالم...به به می بینم که جمعتون جمعه!بابا با شنیدن صدای من ای ستاد و برگ شت به سمت در و اولین عمس العمش
اخم کردن به سینی توی دستم بود .مطمئن بودم که االن داره با خودش میگه:
 -این دختره باز داره کارای خدمتمارا رو می کنه!
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بابا و سیاوش روی من زوم کرده بودن ولی من داشتم به تازه وارد نگاه می کردم
که انگار با دیدن من خشددمش زده بود .چه بی شددعوره .الاقل از بابام خجالت
بمش .جلو بابام اینجوری زل زده به من و داره چشددمامو در میاره .ابرو یی باال
انداختم و بهش گفتم:
 منو جایی ندیدن احیانا؟با این حرز من نگاهشو دزید و از جا بلند شد .باالخره توجه بابا و سیاوش از
من به سمت تازه وارد ک شیده شد .بدون توجه به اون دوتا به سمت تازه وارد
رفتم و با پوزخند سینی رو جلوش گرفتم و گفتم:
 چایی؟د ستا شو که توی جیب چپونده بود بیرون ک شید و اخما شو توی هم کرد و بعد
از یک ممث چایی رو بردا شت .بابا با چند قدم به سمت من اومد و صدا شو
بلند کرد و داد زد:
 کتی؟و وقتی جوابی نشیند به سمت در رفت و همزمان کتی رو صدا زد .سیاوش بابا
رو دنبال کرد و وقتی از رفتن اون مطمئن شددد برگشددت و لب ندی عجولی زد و
رو به من گفت:
 خوبی ساغر....دستمو باال آوردم و اخممو کشیدم توی هم و عصبی گفتم:
 -دهتنو ببند سیاوش!
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سیاوش واقعا جا خورد .نگاهی به در انداخت و یک قدم به سمت من اومد و
گفت:
 این چه حرفیه؟..حرصی یه سمتش براق شدم و گفتم:
 توه لعنتی مثال دوسدددت من بودی...چرا؟ چرا زودتر به من نگفتی توی چهگندی دارم زندگی می کنم!
سددیاوش زیر چشددمی به غریبه تازه وارد نگاه کرد .نفسددی گرفتم و دسددتی به
پیشونیم کشیدم .شقیقه هام تیر می کشید .سیاوش نگران به طرفم اومد:
 حالت خوبه؟دستش که باال اومد خودمو عقب کشیدم و با چشمای بسته و دردی که داشت
توی تمام سرم پ ش می شد گفتم:
 به من دست نزن!صدددای نفس پر صدددای غریبه باعث شددد نگاهمو به سددمتش بچرخونم .هنوز
نیومده از اینم متنفر شده بودم .اینا همه شون د ست شون تو یه کا سه بود .همه
شددون داشددتن با جون مردم بازی می کردم .نگاه تازه وارد روی من زوم بود .تو
ن گاهش چیزی بود که منو می ترسددو ند .نمی دونم چیزی بود که هم می
خوا ستم بهش نزدیک شم و هم می خوا ستم ازش فرار کنم .برای پنهون کردن
ترسددم به سددمتش رفتم .نگاهمو از چشددماش گرفتم و پوزخندی بهش زدم و
گفتم:
 -شمارو تا حاال دور و بر بابا ندیده بودم.
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همون موقع بابا با اخم وارد شد .دوباره پی شونیش قرمز شده بود .تازه وارد نیم
نگاهی به بابا انداخت و فنجون نیم خورده رو با خونسردی که کامال معلوم بود
نمای شه روی میز گکا شت و م*س*تقیم توی چ شمای من نگاه کرد .شقیه هام
دوباره تیر ک شید .خدایا این نگاه لعنتی چی توش بود .د ستم سمت سرم رفت
و با صدای که از درد کمی می لرزید گفتم:
 من ساغرم و شما؟بابا به سددمتم اومد .غریبه بدون اینمه نگاهشددو از چشددمام بگیره خیلی جدی
گفت:
 امیر...از آشناییتون خوشب تم!سدری تمون دادم .بابا بازومو گرفت و با صددایی که هم توش نگرانی بود و هم
خشم گفت:
 چرا این کارا رو می کنی؟ بیا برو تو اتاقت!و دوباره کتی رو صدا زد که این بار عین جن ظاهر شد.
 ببرش تو اتاقش و مجبورش کن ب وابه .اگه اومد پائین تو تنبیه می شی!دست کتی جای دست بابا رو گرفت و به سمت پله رفتیم .موقع خارج شدن از
پکیرائی برگشتم و به اون سه نفر نگاه کردم .هر سه به من خیره شده بودن .ولی
نگاه شون با هم فرق دا شت .دوباره سرم تیر ک شید و آخی گفتم .کتی نگران
نگاهم کرد و قبل از اینمه بابا به سمتم بیاد روی پله از حال رفتم!
وقتی چشم باز کردم اولین چیزی که دیدم کتی بود .روی صندلی داشت چرت
می زد و اثری از کس دیگه ای نبود .سددرم هنوز کمی درد می کرد و احسدداس
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ضعف می کردم .آستینم باال بود و چسب روی دستم معلوم بود .کف دستمو
روی چشمام فشردم و سعی کردم بشینم .اتاق نیمه تاریک بود و معلوم بود که
داره شددب می شدده .یعنی تمام مدت بی هوش بودم .پاهامو از ت ت آو یزون
کردم و به کتی که داشت چرت می زد نگاه کردم.
یعنی بعد از بی هوش شدددن من چی شددده بود؟ بابا و بقیه چمار کرده بودن؟
دستی به شونه کتی زدم که از جا پرید:
 وای خانم چرا نشستین؟بی حوصله نگاهش کردم و گفتم:
 بابا کجاست؟ رفتن بیرون .کار داشتن!پوفی کردم و گفتم:
 ظهری چی شد؟ هیچی حالتون که بد شد آوردیمتون اتاق و بعدم آقا ،دکتر آوردن براتون. همین؟کتی مثل خطا کارا نگام کرد و گفت:
 بله دیگه؟من که هنوز چیزی که می خواسددتم و نشددن یده بودم لبمو جو یدم و با ترد ید
پرسیدم:
 بقیه چمار کردن؟کتی دستاشو توی هم پیچوند و گفت:
 -یعنی آقا سیاوش!؟
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سددری تمون دادم که خودم نفهم یدم معنیش آره بود یا نه! کتی شددونه ای باال
انداخت و گفت:
 نگرانتون شددددن .ولی اون آقایی که همراهش بود گفت بهتره برن چون کارداشتن!
اخمی کردم و از روی ت ت بلند شد .یه لحظه سرم گیج رفت ولی کتی از جا
پرید و دسددتمو گرفت .یه لحظه وایسددادم تا حالم بهتر شدده .لجم گرفته بود از
اینمه نه خودش وای ساده بود و نه گکا شته بود سیاوش بمونه .معلوم بود از اون
*و*ض*ی هاشونه .از نگاه ترسناکش معلوم بود.
کتی مردد وای ستاده بود نمی دون ست چمارکنه .بره یا بمونه .برگ شتم و نگاهش
کردم و گفتم:
 خوبم می تونی بری .فقط یه چیزی بیار ب ورم!انگار از این حرفم خوشحال شد چون دو ید طرز در اتاق و گفت:
 چشم االن!با همون قیافه آو یزون راه افتادم سمت کامپیوترم .رو شنش کردم و منتظر شدم.
به شدت احتیاج داشتم با یمی حرز بزنم .مغزم داشت منفجر می شد از این
همه اتفاق که توی همین یک روز افتاده بود .چراغ آرس روشن بود .با آن شدن
من فوری سالم کرد:
 به به خانم ستاره سهیل...کم پیدا شدی!آهی کشیدم و نوشتم:
 -بی خیال حوصله ندارم!
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 نبینم بی حوصله باشی!چند لحظه به مانیتور نگاه کردم .صدددای بازز بلندی که اومد باعث شددد از جا
بپرم .بالفاصله آرس نوشت:
 کجا رفتی؟ هستی؟ زنده ای؟ مرحوم شدی؟دستم رفت سمت کیبورد و براش نوشتم:
 اگه صبح از خواب بیدار شی و ببینی زندگیت اونی نی ست که فمر می کردیچمار می کنی؟
یه چند ثانیه ای ممث شد .بعد جواب آرس اومد:
 فیلسوز شدی؟نه مثل اینمه امروز قرار نبود دست از لوده گی برداره .براش نوشتم:
 حوصله مس ره بازی ندارم .اگه می خوای دلقک بازی دربیاری من برم! خیلی خوب بابا چه ننر شدددده! خوب بگو چت شدددده؟ باز می خوای غربزنی...بفرما...بنده دست به سینه می شینم جناب عالی شرو کن!
 آره واقعا برات مسدد ره اسدددت .تو از زندگی من چی می دونی که همشمس ره می کنی! تو ام یمی هستی مثل بقیه که اومدی اینجا یمی و خر کنی....
بغضددم گر فت و بدون این مه حرز دی گه ای بزنم آز شددددم .دلم به این
*و*ض*ی خوش بود که اینم اینجوری منو مس ره دست خودش کرد .خوب
اخالقش همی نه مدام می زنه به مسدد ره بازی ولی االن وقتش نبود .حاال که
دارم می گم حالم خوب نیسددت نباید این کارو می کرد .رفتم سددمت پنجره و
بازش کردم .هوا تازه سرد شده بود و باعث شد سرتاپا بلرزم .شنل بافتیمو از
روی صندلی کشیدم و روی شونه ام انداختم و نشستم لب پنجره و خیره شدم
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به باغ بزرگ جلوی ساختمون .مغزم انگار خالی شده بود .نمی دونم چه مرگم
شده بود که دلم می خوا ست از اینجا فرار کنم .خ سته شده بودم از این همه
تنهایی .تا کی قرار بود با کتی و در و دیوار هم صحبت ب شم .پس من کی قرار
بود مثل بقیه زندگی کنم؟
چرا تا حاال اینقدر تحت فشار نبودم .چرا برام مهم نبود چه جوری دارم زندگی
می کنم .االن چی شددده که احسدداس می کنم دارم توی این خونه و این محیط
می پوسم .چونه امو روی زانوهام گکا شتم و با چ شمای ا شمی به درختایی که
دیگه ل*خ*ت شده بودن نگاه کردم.
همون موقع کتی با یک سددینی وارد اتاق شدددد .با د یدن من کنار پنجره طبق
معمول هینی کشید و گفت:
 خانم...باز سرما می خورین...آقا...صدام ناخودآگاه باال رفت و داد زدم:
 دست از سرم بر دار کتی!کتی بیچاره همون جا خشک شد .با حرص بلند شدم و پنجره رو به هم کوبیدم
و سینی رو از دستش گرفتم و با بدخلقی گفتم:
 مرخصی!کتی هم برگشت و بدن حرز از اتاق بیرون رفت .از بس بابا سرش داد زده بود
عادت کرده بود بدب ت! سینی رو کنار میز کامپیوتر گکا شتم و نگاه بی رغبتی
به غکاهای توی سینی کردم .تا قبل از اینمه آرس دلقک بازی دربیاره گ شنه ام
بود .دلم می خوا ست باهاش حرز بزنم ولی چی می گفتم .ا صال چطوری؟!
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بابا تمام ممالماتم و چک می کرد .دو باره ناخودآ گاه دسددتم رفت سددمت
کامپیوتر دو باره آن شددددم ولی چراغ خاموش .آرس هنوز آن بود و کلی پ یام
داشتم .سه چهارتا باز و بعدم نوشته بود:
 اه تو که سوسول نبودی! دختر تنها!اسم ایدیم بود.
 هی ننر .خیلی خب بیا حرز بزن فهمیدم امروز اخالقت گند زده اس! تا سه می شمارم به جون آرس نیومدی می رم دیگه پ شت سرمم نگاه نمیکند.
 یعنی می دونی نگف ته هم فهم یدم که از این دخترای ننری که زود قهر میکنن.
 از اون کنترل کردن بابات و این ادها معلومه از این دختر پولدارایی که تا اخمکردی همه چی برات فراهم بوده!
 ننر..ننر...بچه ننه!خنده ام گرفته بود* .و*ض*ی بلد بود چی بگه دهن منو باز کنه .فقط کاش
می شد یه بار بدون نگرانی از کنترل کردن بابا باهاش حرز بزنم.
 هوی بچه ننه رفتم ها!باالخره کوتاه اومدم و تایپ کردم:
 بچه ننه عمته!یه ثانیه ممث شد و دو سه تا آیمون اخم و قهر گکاشت و نوشت:
 -با من حرز نزن! من االن قهرم!
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 حاال ننر نشو. باشه حاال که اصرار می کنی حرز می زنم باهات.نیشم باز مونده بود.
 حاال می گی چی شده؟نفسی گرفتم و نوشتم:
 هیچی...االن خوبم! پس واسه چی فیلسوز شده بودی؟لبم و گز یدم .تا حاال اصال احساس نمرده بودم که می خوام بدون کنترل بابا با
آرس حرز بزنم .ولی االن به شدت نیاز داشتم راحت باهاش حرز بزنم .تند
براش نوشتم:
 تا کی هستی؟ فمر کنم یمی دو ساعت دیگه بتونم باشم! خیلی خب! من االن کار دارم .یه ساعت دیگه می آم حرز می زنیم! باز چی شد؟ از صبح جز یه سرم هیچی ن وردم دوباره غش می کنم االن!نوشت:
 دوباره؟و آیمون سوال گکاشت.
 بعدا همه چیزو می گم. -باشه .ما که امروز از کار تو سر درنیاوردیم .برو بیا ببینم سرت به کجا خورده!
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فوری آز شدم و دو یدم سمت اتاق .اگه از لپ تاپ بابا باهاش چت می کردم
چی؟ بازم می تونست بفهمه؟ به ری سمش می ارزید که امتحان کنم .سرمو از
اتاق کردم بیرون و توی راهرو نگاه کردم .ک سی نبود .راه افتادم سمت اتاق بابا.
می دونستم در اتاقش قفله .همی شه قفل میمرد .ولی یه کلید زاپاس دست کتی
داشددت .باید به یه کلمی کلید و از کتی می قاپیدم .لبمو جو یدم و دور خودم
چرخیدم .کلید همیشدده همراه کتی بود .انگار تنها کس دی بود که بابا بهش توی
این خونه اعتماد دا شت .حتی بی شتر از من .کلید همی شه تو جیب روپو شش
بود و هیچ وقت جایی نمی ذا شتش .گاهی دیده بودم که بابا بهش زنگ می زد
و اونم می رفت توی اتاق بابا یه کاری می کرد و می اومد بیرون و دوباره قفلش
می کرد.
انگشتم و جو یدم و به ساعت نگاه کردم .ده دقیقه گکشته بود و هنوز هیچ فمر
نمرده بودم .یمی محمم کوبیدم پس سرم و گفتم:
 بجنب دختر!بدون هدز راه افتادم سددمت پله و تند رفتم پایین .کسددی توی سددالن نبود .راه
افتادم سددمت آشددپزخونه .کتی معموال یا اونجا بود یا توی اتاقش توی راهروی
ورودی بود .توی آشپزخونه سرک کشیدم نبود .رفتم سمت اتاقش .هیچ فمری
هم نداشتم ولی همین جوری داشتم می رفتم ببینم چی میشه!
توی اتاقش هم نبود .لجم گرفت و حرصی داد زدم:
 کتی کجایی؟کتی نمی دونم از کجا یهو یی ظاهر شد .با تعجب به من نگاه کرد:
 -چیزی شده خانم!؟
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یه لحظه نگاهش کردم و راه افتادم سمتش و پریدم ب*غ*لش!
 کتی بب شید!کتی بیچاره هنگ کرده بود .آروم دسددت کشددیدم روی جیبش .کلید تو جیب
راستش بود.
 خانم چی شده؟با دست راست به خودم فشردمش و گفتم:
 معکرت می خوام .نمی خواستم سرت داد بزنم.باید هر جور شددده از این موقعیت اسددتفاده می کردم .دیگه هیچ راهی به ذهنم
نمی رسید.
 خانم حالتون خوبه؟دستم و آروم سرم دادم سمت جیبش و هم زمان مانتوشو کشیدم طرز خودم و
گفتم:
 من همش تورو اذیت می کنم .ولی واقعا دست خودم نیست.د ستم خورد به کلید و دوباره روپو ش شو ک شیدم و با یه حرکت کلیدو ک شیدم
بیرون و ولش کردم .کلیدو تو دستم فشردم و رو به قیافه متعجبش مظلوم گفتم:
 باید بهم حق بدی این یمی دو روزه روی من خیلی فشددار بوده .واال من میدونم تو خیلی به من محبت کردی.
کتی یه خورده مشموک نگاهم می کرد و بعدم گفت:
 -خواهش می کنم.
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دیگه وقتو تلف نمردم و تند راه افتادم سمت پله .کتی هنوز وای ساده بود و مردد
و متفمر نگاهم می کرد .از پله باال دو یدم و پریدم توی اتاقم .قلبم دا شت توی
حلقم می زد .نمی دونسددتم چرا این همه اضددطراب داشددتم .فوقش بابا هم می
فهمید منو که نمی کشت دخترش بودم خیر سرم .زیر دستش نبودم که..
پشت در اتاقم چندتا نفس عمیق کشیدم و درو با احتیاط باز کردم و توی راهرو
سددرک کشدیدم .کسدی نبود .نگاهی از سددر تا ته راهرو انداختم و وقتی مطمئن
شدم از بین در خز یدم بیرون و رفتم سمت اتاق بابا .نمی دونم چه مرگم شده
بود .این ادها چی بود داشتم در می آوردم .احساس آدمی داشتم که داره می ره
دزدی .بدنم یخ کرده بود و دستام می لرزید .حرصی یه پامو زمین کوبیدم و به
خودم تشر زدم:
 آدم باش!قدمامو تند کردم و کل یدو انداختم توی درو یه نگاه دی گه انداختم توی راه رو
وپریدم توی اتاق بابا .توی تاریمی صدای نفس نفس خودمو می شنیدم .چند
لحظه ای همون جا موندم تا باالخره جرات کردم دسدددت دراز کنم و چراغو
روشن کنم .سرتاسر اتاق و نگاه کردم .نمی دونستم حاال باید چمار کنم .بدون
اینمه از کنار در تمون ب ورم اتاق و اسددمن کردم دنبال لپ تاپ بابا .وقتی
کیف لپ تاپشو کنار میز کارش دیدم سمتش شیرجه زدم .با سرعت و دستای
لرزون لپ تاپو ک شیدم بیرون و رو شنش کردم .تا باال اومدن و یندوز جون منم
باال اومد .مدام انگشتامو می جو یدم .اگه رمز داشت باید چه خاکی توی سرم
می کردم .وقتی و یندوز بدون رمز باال اومد نزدیک بود از ذوق بمیرم .از بابای
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محتاط و همی شه م شموک من بعید بود همچین کوتاهی .وقتی د ستمتاب لود
شد یه لحظه هنگ کردم .عمس یه دختر جوون روی دستمتاپ بود.
با بهت به دختر نگاه کردم .این کی بود دیگه؟ دختره کمی رنگ پر یده بود و به
جایی بیرون از دوربین نگاه کرده بود .انگار حواسددش هم نبود که این عمسددو
ازش گرفتن.
خم شدم روی د ستمتاپ تا مطمئن ب شم خودم نی ستم .نه احمق که نبودم .هر
روز داشددتم قیافه امو توی آینه می دیدیم .این دختره که روی دسددتمتاپ بدون
رمز بابا جا خوش کرده بود من نبودم .ولی پس کی بود؟
با بی حالی لپ تاپو روی ت ت ولو کردم .چقدر پرت بودم .چقدر دور بودم از
همه چیز .چقدر همه چیز برام غری به بود .به چهره دختره نگاه کردم .بهش می
خورد هم سدن وسدال خودم باشده .ولی بابا با این دختره چه رابطه ای دا شت.
یعنی زن گرفته بود .اونم این همه جوون؟ چرا از من پنهونش کرده بود؟
پوزخندی زدم و به خودم گفتم:
 اینم حتما مثل شغلش باید پنهون می مونده.جند لحظه به دختره نگاه کردم تا باالخره به خودم اومدم و یادم اومدم برای
چی اومدم اینجا! فوری به نت وصل شدم و ان شدم .آرس هنوز بود .با روشن
شدن چراغ من فوری گفت:
 هیچ معلوم هست کجایی یهو غیب می شی...منم گکاشتی سر کار؟ آرس تو رو خدا گوش بده! -چی شده؟
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 ببین من اومدم توی اتاق بابا می خوام راحت باهات حرز بزنم.چند لحظه خبری نشد دوباره نوشتم:
 آرس چی شد هستی؟باالخره جواب اومد:
 دختر برات دردسر نشه! چرا همچین کار احمقانه ای کردی؟ آرس به خدا خسته شدم از این زندگی تو از هیچی خبر نداری؟ چرا امروز اینجوری شدی تو؟ تو این مدت از این حرفا نداشتیم. آرس می خوام یه چیزی بهت بگم...فقط تو رو خدا....نظرت در مورد منعوض نشه!
 کم کم دارم می ترسم. گوش کن ...اسم من ساغره... خوب برای همین این همه گنگسددتر بازی در آوردی؟من که همون اول گفتمبرام مهم نیست اسمت چیه!
 نه آرس هنوز ادامه داره! چی؟تایپ کردم:
 بابای من...ولی مردد موندم که آیا گفتن این حرز درسددته یا نه! در اون لحظه انگار دیوونه
شددده بودم .از وقتی که به هوش اومده بودم انگار فضددای این خونه برام تنگ
شده بود .پیام آرس اومد:
 -چی شد؟ ساغر...چقدر این اسم برام غریبه اس با همون دختر تنها راحتترم.
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ادامه جمله رو هم تایپ کردم و فرستادم:
 بابای من تو کار مواد م دره.دوباره ممث شد و بعد پیام آرس اومد:
 ساغر سر کارم؟اه بلندی گفتم و تند نوشتم:
 به قرآن ب وای مسدد ره بازی در ب یاری می رم .این بارم آخرین بار یه کههمچین غلطی کردم.
انگار فهمید جدی دارم حرز می زنم.
 خیلی خب دوباره داغ نمن .درست بگو ببینم اونجا چه خبره؟دسددتام می لرز ید ولی تند تند همه چیزو تا یپ کردم براش .اون هیچی نمی
گفت و فقط من تند تند پیام می فرسددتادم .اسددترس اومدن بابا رو هم داشددتم.
ولی باید می گفتم .از این سردرگمی که احساس می کردم دچارش شدم .باید
با یمی حرز می زدم .انگار دلم نمی خواسددت باور کنم که شددغل پدرم چیه و
دنبال کسی می گشتم که بهم بگه همه اینا یه کاب*و*سه که تمام میشه .فوقش
آرس بهم می خندید یا دیگه باهام چت نمی کرد ولی شاید چند در صد هم یه
چیزی می گفت که منو از این حالت نجات می داد .وقتی اتفاقات این چند
وقته رو بهش گفتم .انگار سددبک شدددم .با وحشددت و اسددترس زل زده بودم به
مانیتور تا ببینم آرس چی میگه .یه چند لحظه ممث شد و بعد آرس تایپ کرد:
 حاال برنامه ات چیه؟گیج شدم .منظورش چی بود.
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 یعنی چی؟ یعنی ن ود چی! مس ره نشو .منظورت چیه؟ منظورم واضحه مگه اینمه تو ب وای خودتو بزنی به خنگی.اخم کردم .واقعا نمی فهمیدم چی میگه.
 به خدا نمی فهمم چی می گی! ببین دختر خانم...اگه فرض کنیم تمام حرفات در ست بوده یعنی او ضاعتخیلی خرابه!
وحشت کردم.
 یعنی چی؟ یعنی دو راه داری! خوب؟ یا باید شغل پدرتو بپکیری و باهاش کنار بیای .یا راهتو از پدرت جدا کنی!با دهن باز زل زده بودم به مانیتور .یعنی چی راهتو از پدرت جدا کنی! من که
جایی نداشتم برم .چمار باید می کردم.
 چی شد؟ تمام اون حرفات ک شک بود .که نمی خوای تو این شرایط زندگیکنی؟
 نه. نه؟ همین؟تمام انگشتامو جو یده بودم.
 -من که جایی رو ندارم برم .غیر از پدرم کسی رو ندارم.
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 پس باید راه اولو انت اب کنی!وحشددت زده سددر تمون دادم .انگار که اون می دید .نمی تونسددتم .انگار تازه
داشدددت باورم می شدددد دارم توی چه هچلی زندگی می کنم .هیچ رقمه نمی
تونستم با این ماجرا کنار بیام .این کاب*و*س نبود که واقعیت محض بود.
 نه این کارم نمی تونم بمنم! راه سومی نداری؟ ساغر خدایی سرکار نیستم! خیلی احمقی آرس...کاش االن حال منو می دید؟ خیلی خوب! اگه راه دیگه ای به ذهنت می رسه بگو!مغزم ق فل کرده بود .نه هیچ راهی به ذهنم نمی رسدد ید .ولی همین جوری
نوشتم:
 شاید باهاش صحبت کنم .بگم من زاضی نیستم...پرید وسط جمله ام و ده تا آیمون خنده فرستاد!
 چیه مس ره! آخه خدایی حرفت آخر سو ه بود .تو بهش می گی باباجون می شه دیگه موادنفروشی...اونم میگه چشم دخترم .چرا که نه!
 لعنتی تو حق نداری منو مس ره کنی! ببین سدداغر بچه ننه بازی از خودت در نیار .راه دیگه ای نداری .باید از اونخونه بیای بیرون و بری سراغ پلیس...
دستم و گکاشتم جلوی دهنم .این دیوونه شده بود .تند نوشتم:
 -یعنی بابامو لو بدم؟
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 اینم یه فمریه! خیلی احمقی من نمی تونم هچین کاری بمنم! پس بمون تو همون خونه و دهنت و ببند.بغضددم گرفته بود* .و*ض*ی چرا اینجوری با من حرز می زد .دسددتام می
لرزید و دیگه نمی تونستم تایپ کنم.
 ها چیه به خانم بر خورد؟اشددمام راه افتاد روی صددورتم .چی باید جوابشددو می دادم .ولی نمی تونسددتم
تایپ کنم .انگار پرده ای که تا حاال مقابلم بود با این حرفای آرس افتاده بود و
دا شتم واقعیت زندگیمو می دیدم .جمله بعدی آرس باعث شد .ا شمام شدت
بگیرن.
 د یدی فقط حرز زدی! این روزا هم که همه حرز مفت می زنن .سددداغرزندگیتو قبول کن .چاره ای نداری .بمون ولی خودتو درگیر کارای بابات نمن!
دستای لرزونمو بردم سمت کیبورد ولی چیزی به ذهنم نرسید که بنو ی سم .پیام
بعدی آرس اومد:
 می گم یه کار دیگه هم می شه کرد .از خونه بزن بیرون بیا پیش خودم...و یه خنده یه وری و خنده شیطانی گکاشت.
 بهت بد نمی گکره!م س ره *و*ض*ی .شک ندا شتم که اینم مثل بقیه پ سرا تا یه دختر تنها دیده
دندون تیز کرده .من خرو بگو که بهش اعتماد کردم .اصال رو چه حسابی تمام
زندگیمو براش گفتم.
همون جور با چشمای اشمی نوشتم:
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 نامرد .دیگه هیچ وقت به من پیام نده! ساغر...گوش کن...شوخی کردم دختر....قبل از اینمه آز بشم یه شماره اومد رو صفحه .شماره موبایلش بود انگار.
 شماره منو داشته باش...ساغر هستی؟ چراغت روشنه...دوباره نگاهی به شماره کردم و آز شدم .از این آرس *و*ض*ی هم چیزی
به من نمی رسدد ید .هیچ کممی که نمرده بود هیچ فقط نیش و کنا یه زده بود.
چرا مردم اینقدر *و*ض*ی و آ شغال شدن .همه جا می خوان خود شون هم
یه نفعی ببرن .اگه حتی شوخی هم کرده بود .دیگه نمی تون ست مبهش اعتماد
کنم .آدمی که حتی به شوخی یک سری حرفارو می زنه بعید نی ست به جدیش
هم فمر کنه.
اشمامو با دست پاک کردم و هیستوری مسنجرمو پاک کردم و تند لپ تاپ بابا
رو خاموش کردم و گکا شتم سر جاش .با کمترین صدا از اتاق خارج شدم و
دو یدم سددمت اتاقم .خز یدم زیر میز تحریرمو همون جا چمباتمه زدم .نگاهم
به زیر میزم افتاد .چیزای ز یادی اینجا یادداشدددت کرده بودم .چیزایی که می
خواسددتم کسددی نفهمه .شددماره آرس تو ذهنم انگار به ما یک هایالیت رنگی
شددده بود .دسددت دراز کردم و از روی میز یه خوودکار برداشددتم و بدون فمر
شماره آرس رو قبل از فراموش کردنش زیر میزم یاددا شت کردم .می دون ستم
بابا بفمه شماره گرفتم غوغا به پا می شه! ولی یه چیزی ته دلم می گفت شماره
رو نگه دارم.
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همون جا زیر موندم .حالم خراب بود .حرز ها و کنا یه های آرس مغزمو می
خورد .دستی به چشمام کشیدم و به خودم گفتم:
 اول باید کلیدو برگردونم بعد بشینم فمر کنم.صورتم و ش ستم و دوباره رفتم پایین سینی غکا رو د ست ن ورده برگردوندم
پایین .خدا خدا می کردم که کتی متوجه نبودن کلید نشددده باشدده .توی س دالن
سرک کشیدم .کسی نبود .صدای زمزمه ای از آشپزخونه می اومد .صدای کتی
رو ت ش یص دادم که دا شت با آ شپز حرز می زد .کمی خز یدم کنار و کتی رو
صدا زدم:
 کتی!انگار متوجه شد .ولی من دوباره صداش زدم:
 کتی کجایی تو؟صدای پا شو شنیدم که تند اومد سمت در .منتظر شدم و با یه حرکت پریدم
جلوش و سینی رو ول کردم رو لباسش .کتی جیغی کشید و پرید عقب .جلوی
روپوشددش پر شددده بود از آب خورش و ماسددت .دسددتی جلوی دهنم گرفتم و
سعی کردم صدام عصبی باشه:
 معلوم هست چته؟کتی نگاهشو از لباسش گرفت و گفت:
 خانم شما یهو اومدین جلوی من!طلب کار جواب دادم:
 صدای منو ن شیدی مگه؟ من دا شتم صدات می کردم ولی تو بدون سر وصدا پریدی جلوی من!
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 بب شید خانم. خیلی خب .ای نارو جمع کن و برو ل باسددتو عوض کن .کتی چرخ ید تاو ضعیت ناجوری که پیش اومده بود رو ببینه وهمون جور دا شت دکمه ها شو
باز می کرد .منم از فر صت ا ستفاده کردمو کلیدو انداختم گو شه دیوار پ شت
سددرش و با پام هولش دادم عقب تر که از جایی که من ایسددتادم فاصددله بگیره.
لبمو گز یدم که خنده ام نگیره .انگار عملیات موفقیت آمیز بود.
بعدم تند چرخیدم و رفتم سمت پله و گفتم:
 برام آب میوه بیار .نهار نتونستم ب ورم.صدای چشم گفتن کتی رو شندیم و از پله باال دو یدم .وقتی در اتاقمو ب ستم و
احساس امنیت کردم .تازه صدای ضربان قلبمو شنیدم که محمم به قفسه سینه
ام می خورد .دوباره خز یدم زیر میز و زل زدم به شماره آرس .از دستش دل ور
بودم و اون موقع واقعا تصددمیم نداشددتم دی گه باهاش چت کنم .ازش توقع
نداشتم توی اون وضعیت با من از این شوخی های مس ره بمنه!
لبم و گز یدم و ذهنم از آرس و مزخرفاتی که گفته به سمت عمس روی مانیتور
بابا چرخوندم .یعنی اون عمس کی می تونسددت باشدده .هیچ عمسدی از مامان
توی ب ساط بابا نبود .بابا می گفت مدت ها قبل وقتی من بچه بودم مامان ما رو
گکاشددته و رفته .ازش خیلی متنفر بود و جوری از اون بد می گفت که منم با
ت مام وجود ازش بدم او مده بود .با با می گ فت ب عد از رفتن ما مان من ت مام
زندگیش شددددم و به ام ید من زندگی می کرد ..برای همین این همه روی من
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حساس بود .ولی حاال به همه حرفاش شک کرده بودم .شغلش .پنهان کاریش
هاش و حاال هم عمس اون دختر که انگار زیادی هم خوشحال نبود.
یعنی مممن بود بابا بعد از این همه مدت کینه اشددو از مامان فراموش کرده و
رفته سراغ یه زن دیگه! یعنی مممنه بابا با این زن رابطه ای داشته باشه؟ گیج از
این همه فمر سرم و فشردم .واقعا نمی دونستم باید عمس العملم نسبت به بابا
چی باشدده! االن باید چمار کنم و چه جور رفتار کنم .نمی دونم چقدر زیر اون
میز موندم تا باالخره صددددای بابا رو شددن یدم که صددددام می کرد .چراغ اتاقم
خاموش بود و من توی تاریمی نشددسددته بودم .بدون اینمه از جام تمون ب ورم
منتظر شدم .بابا درو باز کردم و سرشو از الی در کرد توی اتاق:
 ساغر بابا..کجایی دخترم!نفس پر بغضددی کشددیدم و از زیر میز بیرون خز یدم .بابا با دیدن من که از زیر
میز تحریرم بیرون می اومدم جا خورد و گفت:
 اونجا چمار می کنی؟شونه ای بابا انداختم و چیزی نگفتم .بابا چراغ و روشن کرد و گفت:
 حالت خوبه؟و با دقت به من نگاه کرد .سری تمون دادم و گفتم:
 خوب؟ اگه منظورتون سر دردمه بله خوبم...ولی...احساسش کردم که پشت سرم ایستاده:
 ولی؟ازش فاصله گرفتم و گفتم:
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 ولی نمی تونم با شغل شما کنار بیام .نمی تونم بپکیرم که زندگیم قراره رویچی بنا بشه!
بابا دوباره اخم کرد .طبق معمول که خالز میلش حرز می زدم.
 دوباره داری دختر بدی می شی! ساغر هزار تا آدم نمونه تو دارن توی مملمتز ندگی می کنن...تو فمر می کنی که دوسدددت دارم بق یه رو بدب ت کنم؟
نه...من کسددی رو زور نمی کنم که مواد مصددرز کنه...همه آدما آزادن که
خودشددون راه خودشددونو انت اب کنن .او نا خودشددون می خوان بدب ت
با شن...چه من مواد بفرو شم چه نه اونا بدب تن...چون خود شون راه بدب تی
رو انت اب کردن .پس چرا اجازه بدم یه گروه دیگه از این راه پول به جیب بزنه؟
چون اگه من این کارو نمنم یمی دیگه می کنه! مطمئن باش اگه می دونسدتم با
کنار رفتن من تمام مشددمالت حل میشدده کنار می رفتم .ولی دخترم...من برم
صدددد نفر دی گه جای منو می گیرن...پس ببین ز یاد هم بود و نبود من توی این
مسیر نمی تونه مهم باشه...
با چشم های وق زده و دهن باز به این توجیحات فیلسوفانه بابا گوش می دادم.
چقدر قشنگ خودشو تبرعه و کارشو توجیح کرد .بابا به بهت من لب ندی زد و
گفت:
 این آخرین باریه که در این باره با هم صحبت می کنیم..حاال هم بیا میز شامآماده است.
و چرخید و رفت سمت در.در آخرین لحظه دوباره برگشت و گفت:
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 از این به بعد وقتی بچه ها می آن اینجا تو نیا پایین...م صو صا...این پ سرهامیر...
بعد چیزی زیر لب زمزمه کرد .که انگار شندیم:
 بهتر بود همون اول این پسره رو هم سر به نیست می کردم.و در بسته شد.
با بهت به جای خالی بابا نگاه کردم .انگار زبونم بند اومده بود .هنوز از شنیدن
اسم مواد م در بدنم می لرزید و حاال باید حرز از آدم کشی بشنوم .دستمو
با حالت زاری دراز کردم و صندلی میز تحریرمو گرفتم و با بدب تی روش آوار
شدم .نگاهم چ سبیده بود و به فرش و جمله بابا تو سرم اکو می شد .و بعد یه
سوال به ذهنم اومد که باعث شد تمام بدنم یخ کنه:
 چند نفرو تا حاال سر به نیست کرده؟از شدت لرزش بدنم خودمو ب*غ*ل کردم و سرمو روی میز گکاشتم.
 خدایا! یعنی این زندگی منه؟ این تقدیر منه!؟ نمی شه یه خواب با شه؟ نمیشه ام شب که خوابیدم و صبح که بیدار شدم ببینم وقت یه کاب*و*س بوده و
تمام شده؟
صدای کتی از راهرو اومد:
 ساغر خانم...آقا سر میز شام منتظر شمان!سرمو بلند کردم و به در نگاه کردم .پوزخندی روی لبم اومد:
 واقعا می تونه شام ب وره؟ یعنی هیچ عکاب وجدانی نداره؟کتی به در زد و دوباره گفت:
 -خانم...
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با حرص بلند شدددم و درو باز کردم .کتی با دیدن قیافه غضددب ناک من زود
خودشو جمع و جور کرد و فقط یه کلمه گفت:
 شام.نگاهمو ازش گرفتم و جلوتر از اون راه افتادم سمت پله .نرسیده به پله وایستادم
و برگ شتم .کتی پ شت سرم بود .وقتی دید من ای ستادم با تعجب بهم نگاه کرد.
خیره شدم توی چشماشو گفتم:
 تو از همه چیز خبر داشتی نه؟نمی دونم این سوالم چه چیزی توش داشت که نگاه کتی یک دفعه س ت شد.
جوری جدی نگاهم کرد که یک لحظه اح ساس کردم این اون کتی که همی شه
از من حسددداب می بره و دنبال من می دووه و کارمو می کنه نیسدددت .یه آدم
جدیده! نگاهمو ازش گرفتم تا متوجه تعجبم نشه! بدون نگاه کردن بهش دو باره
پرسیدم:
 نگفتی...تو همه چیزو می دونستی؟کتی با اخم از کنارم رد شد و قبل از اینمه از پله پایین بره گفت:
 شام یخ کرد!و با همن جدیت و قدم های محمم از پله پایین رفت و منو مثل یک مجسددمه
بهت زده پشت سرش جا گکاشت .یعنی تا کجا قراره هر روز و هر روز یه چیز
تازه برای تعجب کردن اتفاق ب یافته .این همون کتی بود که با داد من از جا می
پرید ولی وقتی ازش درباره کار بابا سوال کردم باید از این رو به اون رو بشه!
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سالنه سالنه و آو یزون از پله اومدم پایین بابا با یه لب ند پشت میز ن شسته بود
و منتظر من بود .این خونسددردیش بیشددتر خونمو به جوش می اورد و دلم می
خوا ست داد بنزم .انگار نه انگار که همین چند دقیقه پیش چه حرفی از دهنش
پر یده بود .کتی کنار میز ایسددتاده بود و یه چیزی به بابا می گفت اونم بدون
اینمه نگاه شو از من بگیره و لب ند شو جمع کنه سر تمون داد .وقتی کنار میز
ر سیدم کتی رفت سمت آ شپزخونه .نگاه خ صمانه ای به کتی انداختم و رو به
روی بابا نشستم.
 خوب دختر بابا چی می خوره؟دل ور نگاهش کردم .دسدددت خودم نبود .نمی تونسددتم اینقدر بی فمر و بی
وجدان باشددم که با شددنیدن تمام اون حرفا بشددینم و غکایی رو ب ورم که از
بدب ت کردن یه عده آدم به دسدددت اومده بود .بابا می فهم ید حالم بده ولی
توجهی نمی کرد .برام غکا کشدد ید .ولی من بق کرده عین بچه ها با ل بای ور
چیده بهش زل زده بودم .بابا بازم اعتنا نمرد و برای خودش غکا کشید و مشغول
شد .دلم می خواست رو میزی رو بمشم و همه چیزو پرت کنم یه طرز .وقتی
دیدم بابا بدون توجه به من خیلی خونسددرد داره غکاشددو می خوره با حرص
بشقابمو کنار زدم و گفتم:
 چطور می تونین اینقدر راحت این غکارو ب ورین؟بابا قاشقشو ول کرد توی بشقابشو م*س*تقیم به من نگاه کرد و گفت:
 بس کن...ساغر...می فهمی بس کن!سری باال انداختم و گفتم:
 -نمی تونم...نمی تونم مثل شما بی خیا...
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مشدددت بابا که خورد روی میز خفه خون گرفتم .بابا بلند شدددد و روی میز به
سمت من خم شد .پی شونیش سرخ شده بود و چشماش داشت می زد بیرون.
با تمام وجود ازش ترسددیدم .یه ترس مبهم یه جوری که قلبم تمون خورد .این
چهره عصددبی بابا رو قبال هم دیده بودم .توی این مدت غیر از مهربونی چیزی
ازش ندیده بودم حاال این قیافه انگار برام یه خاطره دور بود .یه وقت دیگه هم
همینجور بابا رو عصبی کرده بودم .آب دهنم و به س تی فرو دادم .بابا با همون
اخم صداشو بلند کرد و گفت:
 نمی تونی ب وری...ن ور هری تشریف ببرین تو اتاقتون!و صداشو بلند کرد:
 کتی!کتی فورا از آشپزخونه بیرون اومد .قیافه اش همون جور جدی و اخم کرده بود.
بابا بدون اینمه نگاه عصبانیشو از من بگیره خطاب به کتی گفت:
 بشقاب ساغرو جمع کن نمی خوره!کتی چشددمی گفت و بدون توجه به من که مثل بید داشددتم روی صددندلی می
لرزیدم اومد سمتم و بشقابم و جمع کرد و راه افتاد سمت آشپزخونه .منم قبل
از اینمه ا شمم راه بیافته دو یدم سمت پله .صدای بلند بابا رو از پ شت سرم
شنیدم.
 سددداغر این بار دارم بهت اخطار می دم .کار ینمن بفرسددمت جای دی گه وصبح تا شب برات محافظ بکارم که نتونی تمون ب وری....فهمیدی؟
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فهمیدی شددو اینقدر بلند داد زد که از جلوی در اتاقم به راحتی شددنیدم .قلبم
چنان می زد که انگار می خواسددت از سدینه ام بیرون بپره .این ترس عجیبی که
از عصددبانیت بابا به جونم افتاده بود برام تازگی داشددت .درک نمی کردم که چرا
اینجوری شدددم .مثل حالتی که عصددر داشددتم و می خواسددتم از یمی کمک
ب وام.
چقدر دلم می خواسددت االن با آرس حرز بزنم .اگه اون نامرد سددر به سددرم
نگکاشددته بود االن راحت باهاش درد و دل می کردم .روی ت ت نشددسددتم و
اشمامو پاک کردم و به خودم پوزخند زدم:
 ولی چه جوری؟ اون که تمام ممالماتتو می خونه!خودمو انداختم روی ت ت و زار زدم .من این زندگی رو نمی خواسددتم .وسدط
گر یه یاد حرفای آرس افتادم .دو راهی که بهم گفته بود .یا باید کنار می اومدم
یا از اینجا می رفتم .هر دوش برام غیر مممن بود .ولی اگه قرار بود بین بد و
بدتر یمیو انت اب کنم باید کدومو انت اب می کردم؟
چرخیدم و با چ شمای ا شمی به سقف زل زدم .گیرم که راه دومو انت اب می
کردم .ولی بعدش باید کجای می رفتم .با دم و دستگاهی که بابا داشت مطمئنا
سه سوت پیدام می کرد .دوباره چشمام پر اشک شد و سقف توی اشما تاب
خورد .وقتی اشمام به طرز گوشام سر خورد دوباره سقفو واضح دیدم .یعنی
باید راه اولو انت اب می کردم؟
از روی ت ت بلند شدددم و بدون سددر و صدددا از اتاق بیرون خز یدم و گوش تیز
کردم .صدای حرز زدن بابا با کتی می اومد:
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 امشب سیاوش و یمی دوتا از بچه ها می آن اینجا .حواست به ساغر باشه کهنیاد بیرون!
انگشددتمو به دهن بردم .با ید یه کاری می کردم .یه کاری که خودمو از این
م مصه نجات بدم.
 شدداید بهتر باشدده به بابا بگم منو بفرسددته یه جای دیگه یه زندگی جدا از اونشرو کنم .ولی نه بابا بارها گفته که من تنها ک سی ه ستم که برام مونده .هیچ
وقت حاضر نیست منو از دست بده!
با کف دست اشمامو پا کردم .صدای کتی می اومد:
 این یمی دو روز خیلی رفتارش عجیب شده! یعنی چی؟ نمی دونم یه بار سرم داد می زنه بعد میاد عکر خواهی می کنه...خودش میگه نهار ببرم براش بعد سینی رو بر می گردونه می گه نتون ستم ب ورم...از این
رفتارای ضد و نقض..
با دقت گوش دادم منتظر جواب بابا بودم .کتی خانم راپورت منو به بابا می داد.
یعنی این کار همیشگیش بود؟ دختره فضول!
 فعال سددر به سددرش نکار...االن چیزای جدید شددنیده براش حضددمشددونس ته...تو فقط چهار چشمی مواظبش باش!
نمی دونم چرا این جم له آخر با با کمی برام عج یب بود .لحنش جوری بود
انگار که من قراره براش خطری داشته باشم .دوباره انگشتمو جو یدم.
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 همی نه...مامان ب اطر این کاراش ترکش کرده...و حاال بابا می ترسددده منمترکش کنم...
انگشددتمو گاز گرفتم که جیغ نمشددم .باید از همین حربه اسددتفاده کنم .باید
تهدیدش کنم که می رم .یک لحظه احسددداس کردم که یه راه بار یک کشددف
کردم .باید کاری میمردم .دور خودم چرخیدم:
 ولی بابا به این راحتی کوتاه نمی آد....آدمی که....آه لعنتی...آدمی که حتیاز ک شتن دیگران ابایی نداره به این راحتی به ک سی باج نمی ده...پس باید چنته
ام پر باشه...
سددرم باال اومد و دوباره چسددب ید به در اتاق بابا .لعنتی زیر لب گفتم .امروز
اینقدر اسددترس داشددتم که هیچ توی لپ تاپ و وسددایل بابا کنجماوی نمردم.
شاید اگه این کارو کرده بودم خیلی چیزا د ستگیرم می شد .با کف د ست توی
پیشونیم زدم و دوباره چرخیدم سمت سالن تا ببینم اون پایین چه خبره.
 اگه می خوام حرفمو به کرسی بوشنم باید از بابا خیلی چیزا بدونم .باید ازشآتو بگیرم....پس...پس باید از کاراش سر در بیارم.
صدای پایی روی پله باعث شد که به خودم بیام .به سرعت به طرز اتاقم رفتم
و خز یدم تو و درو قفل کردم .چراغو خاموش کردم و همونجا منتظر شددددم.
صدای پا پشت در اتاقم متوقف شد.
 خانم!پووز بازم کتی بود .از در فا صله گرفتم و روی ت ت ن ش ستم .کتی به در زد و
دوباره صدام زد:
 -خانم؟ اگه شام می خورین براتون بیارم!

wWw.Roman4u.iR

534

روی ت ت ولو شدم و گفتم:
 اون اخم و ت مشو باور کنم یا این نگرانیشو!چرخیدم سمت دیوار و بلند گفتم:
 نمی خورم! آقا گفتن...داد زدم:
 کری مگه کتی...گفتم نمی خورم! هر چی شما بگین!وقتی مطمئن شدم رفته .دوباره از روی ت ت ج ست زدم پایین .درو با احتیاط
باز کردم و توی راهرو رو نگاه کردم .کسی نبود .راه افتادم سمت پله که صدای
کتی رو از پشت سرم شنیدم:
 خانم!از جا پریدم و دستمو گکاشتم رو قلبم:
 چته عین جن ظاهر می شی!کتی با دقت نگاهم کرد .از طرز اتاق بابا می اومد .یک لحظه قلبم ری ت.
نمنه چیزی فهمیده با شه .یعنی کلیدو پیدا کرده؟ اونجا سر میز دا شت به بابا
چی می گ فت؟ اون موقع نفهم یده ولی االن فهم یده؟ کتی بدون حرز بهم
نزدیک شددد .نگاهمو از دزدیدم و سددعی کردم همون حالت عصددبانیمو حکز
کنم:
 -دیگه پشت سر من اینجوری ظاهر نشو!
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کتی بدون اینمه به حرز من توجه کنه پرسید:
 جایی می رفتین؟یعنی خدمتمارم این همه پرو؟ ولی یادم اومد که کتی فقط خدمتمار نیسددت
انگار چشم و گوش باباست توی این خونه و این جور هم که از ظاهر قضیه بر
می اومد چهار چ شمی حوا سش به همه جا ه ست .نباید به اون قیافه مظلوم و
سددر به زیرش اعتماد کنم .با نشددون داد این روی تازه اش باید می فهمیدم که
دلیلی داره که بابا کلید اتاقشددو فقط می ده دسددت کتی .رومو برگردوندم و رفتم
سمت روشوئی و گفتم:
 اگه اجاره بدین دارم می رم دسشوئی!پ شت بهش راه افتادم و وقتی مطمئن شدم حالم برگ شته سرجاش برگ شتم و
بهش پوزخندی زدم و گفتم:
 اجازه دارم؟کتی هم انگار از اون جلد سرد و جدیش خارج شده بود چون سری تمون داد
و گفت:
 من که چیزی نگفتم.و دوباره قیافه مظلوم شو به خودش گرفت و رفت سمت پله .وقتی دا شت می
رفت پایین تازه متوجه چیزی که توی دستش بود شدم .لپ تاپ بابا!
با وحشت آب دهنمو فرو دادم .امشب همه چیز معلوم می شه یا بابا می فهمه و
یا آب از آب تمون نمی خوره .اگه بفهمه همین اول کاری وا دادم .همون جا
جلوی دسشوئی خشمم زده بود که کتی چند پله پایین رفته رو دوباره برگشت.
رو به من گفت:
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 امشب آقا مهمون دارن شما نیاید پایین .این دستور آقاست...ممثی کرد و بعد ادامه داد:
 به نفع خودتونه!و دوباره از پله سرازیر شد .گیج شده بودم .بهتر بود می رفتم د س شوئی چون
مممن بود کتی دو باره برگرده .با ید حواسددمو جمع کنم .از این به بعد نبا ید
کاری کنم که دستم برای بابا رو بشه .م صوصا جلوی کتی که عین گربه همه
جا رو می پاد.
چند دقیقه ای توی د س شوئی معطل کردم .وقتی اومدم بیرون کتی منتظرم بود.
پوفی کردم و گفتم:
 به آقاتون بگو زیادم مشتاق نیستم از گندکارهاش سر دربیارم.کتی اخم کرد .ابرو یی باال دادم و گفتم:
 هان چیه؟ بابامه دلم می خواد هر چی دوسددت دارم بهش بگم! حاال هم برورد کارت خوشم نمی آد هر بار عین جن جلوم ظاهر شی!
 خانم حواسددتون باشدده اگه بیاین پایین آقا رو عصددبانی می کنین .لطفا تویاتاقتون بمونین!
دستی براش تمون دادم و گفتم:
 برو بابا...اگه به خودم بود...ولی حرفمو خوردم .می خواسددتم بگم اگه به خودم بود یک دقیقه هم توی این
خونه نمی موندم .ولی نگفتم .هنوز قرار نبود چیزی رو لو بدم .راه افتادم سمت
اتاقم و درو به شدت ب ستم و با بلندترین صدای مممن قفلش کردم .گو شم و
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چسبوندم به درو گوش دادم .صدای روی فرشی های کتی رو شنیدم که از پله
پایین رفت .وقتی از رفتن کتی مطمئن شدم همون جا کنار دیوار ن ش ستم .باید
از جایی شرو می کردم .اتاق بابا که فعال اممانش نبود .پس می موند کاراش
بیرون از خونه که امشددب بهترین فرصددت بود .بابا گفته بود چندتا از بچه ها
امشب میان اینجا .باید یه جوری به حرفاشون گوش بدم .باید از همین امشب
شرو کنم.
چراغو خاموش کردم و توی اتاق منتظر نشددسددتم .صدددای پای کتی رو یک بار
دیگه هم شنیدم .انگار اومده بود مطمئن شه خوابیدم .تا حاال دقت نمرده بودم
این دختر این همه *و*ض*یه!
سعی کردم حتی نفس هم نم شم .روی ت ت دراز ک شیده بودم و نگاهم به در
اتاق بود .از زیر در سددایه کتی رو که پشددت در متوقف شددده بود می دیدم .به
انگ شت ضربه آرومی به در زد و د ستگیره رو پایین ک شید .توی دلم یه فحش
بهش دادم و گفتم:
 عجب دمی تمون می ده واسه آقاش* ...و*ض*ی!محلش ندادم .دو باره آروم به در ضددربه زد .بازم جوابی ندادم .سددداعت با ید
حدود یازده می بود و من هیچ وقت زیاد بیدار نمی موندم .بیدار موندن شددب
باعث سددر دردم می شددد .وقتی دوباره به در زد و جوابی نگرفت رفت .باالخره
نفس راحتی ک شیدم .شاید پنج دقیقه هم از رفتن کتی نگک شته بود که صدای
باز شدن در خونه رو شندیم .فوری بلند شدم و خودم و به پنجره ر سوندم از
بین پرده ها نگاهی به حیاط انداختم .حیاط با دوتا دیوار کوب تزئینی روشددن
شده بود .اینقدری نور بود که بتونم سیاوش و امیر و یک نفر دیگه رو تش یص
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بدم .امیر به محض وارد شدددنش .م*س*تقیم به پنجره اتاق من نگاه کرد .یک
لحظه قلبم کنده شد .اح ساس می کردم شبح منو از پ شت پرده می بینه .چون
با چنان جدیتی به پنجره زل زده بود که انگار انگاهش م*س*تقیم توی قلبم
فرو می رفت .نگاهش یه جور ترس مرموز داشت برام .احساس می کردم حتی
اگه نفس بمشم و نفسم به پرده ب وره از نگاه امیر دور نمی مونه .سیاوش که به
بازوی امیر زد .باالخره اونم نگاهشددو از پنجره گرفت و راه افتاد .تازه تونسددتم
نفس حبس شددده امو بدم بیرون .از پنجره فاصددله گرفتم .حتی تصددور اینمه
ب وام زیر این نگاه باشم باعث می شد قلبم تند بزنه.
انگ شتمو جو یدم و شرو کردم به قدم زدن .ولی من باید ام شب می رفتم و به
حرفاشددون گوش می دادم .نهایش این بود که بابا می فهم ید .اوضدددا فرق
چندانی نمی کرد .فقط بیشددتر زندانی می شدددم .ولی برای خارج شدددن از این
م مصه چاره ای جز این نداشتم .یه جور ریسک بود ولی من می خواستم این
ریسمو بمنم!
درو با دقت باز کردم و خز یدم توی راهرو .راهرو کامال تار یک بود .این بار
خودمو چسددبوندم به دیوار و با دقت سددر تا ته راهرو رو برانداز کردم و خوب
گوش دادم .به جز سر و صدایی که از پایین می اومد هیچ صدایی شنیده نمی
شد.
با چند قدم خودمو به پله رسددوندم .صدددای حرز زدن می اومد می تونسددتم
صدای بابا و سیاو شو ت ش یص بدم .یمی دو پله رو پایین رفتم .حاال صداها
واضح تر شده بود .صدای سیاوشو شنیدم:
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 من مطمئنم یه جاسوس بین ماست!پوخند امیر اینقدر بلند بود که منم جا خوردم:
 من از وقتی این دختره وارد ماجرا شده بهتون گفتم .ولی شما گوش نمردین!صدای پر از تحمم بابا منو هم ترسوند:
 برای همین اون گ ندو با با آوردی؟ تو که مطمئن بودی یه چیزایی می دونهپس چرا...
سیاوش پرید وسط حرز بابا و گفت:
 عظیم خان خواهش می کنم...االن ما برای چیز دیگه ای اینجاییم!صدای نفس پر صدای بابا رو شنیدم که بعدش کتی رو صدا زد:
 کتی!دسددپاچه شدددم فمر کردم البد بابا می خواد بفرسددتش که منو چک کنه .از جا
پریدم و تند یمی دو پله باال رفتم که صدای بابا رو شندیم:
 چایی بیار!نفس راحتی کشدد یدم و دو باره چند پله رو برگشددتم پایین و گوش تیز کردم.
صدای غریبه که البد همون نفر سوم بود شرو کرد به حرز زدن:
 هر کی هست خوب کارشو بلده...بابا با حرص پرید وسط حرفش:
 و هر کی هست یک نفر سومه...نه دختره!سیاوش حرز بابا رو تائید کرد:
 آره این تقریبا غیر مممنه که کار اون باشدده با مراقبت های شدددید ما اصددالاممان اینمه ب واد به کسی خبر بده نداشته!
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صدای امیر حق به جانب و حرص درآر شنیده شد:
 امیدوارم اون روز نیاد که حرز من ثابت بشه!سیاوش انگار رو به امیر گفت:
 دیگه این بحثو تمام کنیم .فعال باید بریم سراغ کار خودمون.انگار بقیه هم موافق بودن چون بابا گفت:
 این بار باید تعدا کسددایی که از روز و سدداعت تحو یل مواد خبر دارن محدودبشددن .به قدری محدود که در صددورت تمرار شدددن اتفاقات اخیر بتونیم طرفو
گیر بندازیم.
امیر اضافه کرد:
 ولی اینجوری مممنه طرز دسدددت نگه داره و برای لو نرفتن خودش کارینمنه!
بابا دوباره گفت:
 اینو ما می دونیم ولی باید جوری وانمود کنیم که انگار یه عده دیگه هم خبردارن که معلوم نیست کی ان!
صدای گکاشتن فنجون ها رو شندیم و صدای بابا:
 یه سر به ساغر بزن!دیگه نموندم و با نهایت سددرعت و حداقل صدددا دو یدم سددمت اتاق و دوباره
قفلش کردم .لعنتی چرا این همه مراقبت می کنن .صددددای پای کتی که اومد
دوباره روی ت ت ولو شدددم و به سددقف خیره شدددم .حرفایی که شددنیده بودم
حسددابی گنگ بود ولی چیزی که معلوم بود یمی توی گروهشددون خائن از آب
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در اومده بود و داشت گند می زد به کارشون .این فمر باعث شد لب ند بزرگی
روی لبم بیاد .ضربه آرومی که به در خورد باعث شد از جا بپرم .بازم کتی بود.
فحش دیگه ای بهش دادم و منتظر شدم بره .وقتی از رفتنش مطمئن شدم دوباره
رفتم توی فمر حرفایی که شددنیده بودم .اون دختری که بابا اینا ازش حرز می
زدن کیه؟ چرا این همه برا شون مهمه؟ چه جوری وارد گروه شون شده؟ یعنی
مممنه با اونی که داره لوشون میده هم د ست با شه؟ یعنی مممنه پلیس با شه؟
این دختر هر کی هست اینا ازش خیلی می ترسن.
چرخی زدم و به دیوار خیره شددددم .این دختر هر کی هسدددت با ید خیلی مهم
باشه .باید خیلی چیزا بدونه .باید هر جور شده پیداش کنم!
وقتی مطمئن شدددم کتی رفت بازم از جا پریدم و از اتاق بیرون زدم .امشددب یه
کاری دسددت خودم می دادم .دوباره همون جا سددنگر گرفتم .صدددای امیر می
اومد:
 قراره یه واسطه جدید معرفی کنن!بابا :قابل اعتماد هست؟
سیاوش :چاره ای نداریم .بعد از لو رفتن سیروس باید به این یمی اعتماد کنیم!
امیر :منم نمی شنا سمش .ولی یمی از بچه ها گفته خودش م سئولیت شو قبول
می کنه!
بابا :پولش نقده؟
سیاوش :نقده نقد!
غریبه :پس باید منطقه غرب و بدیم به همین!
چند لحظه سموت شد و بعد بابا گفت:

wWw.Roman4u.iR

542

 با فرهاد چمار کردین؟صدای پوز بلند سیاوش و بعد امیر بود که جواب داد:
 اگه این همه ترسو نبود تا حاال یه کاری دست خودشو ما داده بود. باید همین جور بترسونینش! دختر رضامند بهترین وسیله است! آره معلومه هنوز خاطر دختره رو خیلی می خواد که تا ا سمش میاد هر کاریمی کنه!
غریبه با تردید گفت:
 ولی به نظر من وقتشدده که از شددرش راحت شدیم .باالخره یه روز کم می آره.هر روز حالش از روز قبل بدتر می شددده! یمی از بچه ها که ور دسددتش بوده
خودش االن می تونه برامون درست کنه!
سیاوش اعتراض کرد:
 چرا چرت می گی این کار خیلی ح سا سه .گند کاری پارسال یادتون نی ستکه چند نفر کشته شدن و پلیسارو انداخت به جونمون!
بابا هم انگار حرز سیاوشو تائید کرد:
 آره بعد از اون ماجرا پلی سا حسابی کوک شدن .م صوصا گیر افتادن حمید.فقط خدارو شمر که رفت به درک وگرنه خودم می کشتمش.
دستمو جلوی دهنم گرفتم که جیغ نمشم .بابا با حرص ادامه داد:
 اینم نتیجه اینمه هر آشغالی رو بیارین توی این کار.امیر بود که اعتراض کرد:
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 ولی حمید تا قبل از اون ماجرا کارشددو خوب انجام داده بود .اگه اون چندتاسددر خر جلو انبار سددبز نشددده بودن االن حمید زنده بود و این دختره هم عین
موش وارد گروهمون نشده بود.
سیاوش تائید کنان جواب داد:
 اصال بدب تی ها از همون شبی شرو شد که اون چهار نفر و گرفتیم!غریبه اعتراض کرد:
 چمار می کردن؟ اون موقع شددب دوتا ماشددین دارن می رن تو انبار با چراغخاموش فقط کافی بود یمیشون به پلیس زنگ بزنه! دخل همه مون اومده بود.
صدای نگران بابا پرید وسط صحبت اونا:
 تازه اگه رضامند بو برده بود فاتحه همه امون خونده بود.سیاوش نفس عمیقی کشید و گفت:
 این کار از همون اول غلط بود .بی خودی سدده تا از نیروهامون و به کشددتندادیم!
بابا با صدایی حرصی و بلندتر از حد معمول گفت:
 توقع دا شتی زنده ا شون بکارم؟ اگه یمی از اون سه نفر زنده مونده با شه هرلحظه می تونستن مارو شناسایی کنن .بهترین کار همین بود.
بعد صداش رنگ تمس ر گرفت و گفت:
 اگه جناب امیر خان اون شددداهمارو خلق نمی کرد...االن دختره هم و بالگردنمون نشده بود!
غریبه بود که اعتراض کرد:
 -عظیم خان...
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و بابا که داد زد:
 خفه شو میالد!و باز سموت شد .مغزم دا شت از ورود این همه اطالعات عجیب غریب می
ترکید .حمید کی بود که کشته شده بود .اون چهار نفر؟ انبار؟ دو نفری که سر
به نی ست شده بودن؟ خدایا فرهاد کی بود؟ چرا می خواستن از شرش خالص
شن؟دختر رضامند چه رابطه ای با فرهاد داشت؟ اصال این رضامند کی بود؟
و دوباره اون دختر کی بود؟ کجا بود؟ چرا بابا اینا این همه نگران بودن؟
بدنم می لرزید .دیگه برای امشب بس بود .دیگه اگه یک کلمه دیگه می شندیم
حتما می مردم .شقیقه هام تیر می ک شید .صدای بابا توی سرم می چرخید.
انگار توی بلند گو حرز می زد .چون صداش توی سرم بلند تر از حد معمول
بود .دا شت یه چیزی رو داد می زد...چی می گفت؟ سرمو ف شار دادم...انگار
داد می زد:
 بگو...بگو....آخی کردم و به زور به خودم تمونی دادم .پله ها رو باال رفتم .ولی سرم دا شت
منفجر می شد .خودمو به در اتاقم ر سوندم .تمام تنم عرق کرده بود .چهره بابا
اخم کرده و عصبی توی ذهنم پر رنگ می شد .چشمای ترسناک امیر که انگار
صددورتمو می سددوزوند .لعنتی چرا سددرم این همه درد گرفت .ناخودآگاه آخ
بلندی گفتم .با ید قرص می خوردم .دو باره یمی از اون سددر دردهای لعنتی
سراغم اومده بود .نمی تون ستم برم تو اتاقم .دوباره برگ شتم سمت پله .سعی
کردم کتی رو صدددا بزنم .دلم نمی خواسددت بابا و امیر و ببینم .همین تصداو یر
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ترسددناکی که توی ذهنم داشددتم بس بود .از س دیاوش متنفر بودم .روی پله خم
شدم و سعی کردم کتی رو صدا بزنم:
 کتی!صدام توی گلوم شمست و بجاش آخ بلندی از دهنم بیرون پرید و بعد صدام
باال رفت و داد زدم:
 کتی!و کنار پله روی زمین سر خوردم .توی همون حالت نیمه بیهوشی چند تا پا رو
دیدم که از پله باال اومدن .بابا بود که جلوم زانو زد .نگران بود:
 ساغر!اشک جاری شد .و آخ دیگه ای گفتم .ناله کردم:
 سرم!بابا بود که داد زد:
 کتی!گوشامو گرفتم .چقدر صداش بلند بود .از پشت اشک امیر و سیاوش و دیدم و
همون غریبه که بابا میالد صددداش زد .امیر دسددت به جیب به من نگاه می کرد
کم کم نزدیک شد و روی من خم شد .جیغ کشیدم:
 بمن دست نزن *و*ض*ی .بگو به من دست نزنه!و با وحشت به امیر نگاه کردم .بابا چرخید سمت سیاوشو گفت:
 چقدر گفتم این نیاد اینجا!و رو به امیر گفت:
 -گم شو!
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امیر اخمی کرد و از پله پایین دو ید .سدد یاوش هم نگاه متعجبی به من کرد و
پشت سرش رفت .کتی با قرص و یک لیوان آب رسید .بابا بهش تشر زد:
 کممش کن! مگه قرصاشو ن ورده بود؟ چرا آقا...ولی این چند روز هر بار با شما بحث کردن اینجوری شدن!بابا هم کمک کرد و قرص و توی دهنم انداخت و رو به کتی گفت:
 ببرش تو اتاقش .کنارش بمون!کتی چ شمی گفت و منو به سمت اتاق برد .بابا باید می اومد و کنارم می موند
ولی رفت پایین .روی ت ت که دراز کشددیدم صدددای جر و بحث از حیاط می
اومد .کتی نگاهی به پنجره و نگاهی به من انداخت و گفت:
 ب واب!ناله کردم:
 اینا کی ان؟کتی لب ند زد و چشمام کم کم روی هم افتاد .خواب می دیدم .خواب امیر که
داد می زد و پیراهنشددو در می آورد .من گر یه می کردم و جیغ می زدم به من
دسددت نزن! تا صددبح ده بار از خواب پریدم و هر بار خواب رفتم همین خوابو
دیدم .آخرین بار که از خواب پریدم دیگه تر سیدم ب وابم .نمی خوا ستم قیافه
ترسددناک و لباس درآوردن امیرو ببینم .هوا هنوز کامل روشددن نشددده بود .کتی
روی زمین خواب یده بود و یه مالفه روش بود .نمی دونسددتم ای نا رو پای چی
بکارم دلسوزی یا چاپلوسی واسه آقا.
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دلم ضددعف می رفت .از دیروز صددبح که صددبحانه خورده بودم هیچی از گلوم
پایین نرفته بود .از روی کتی رد شدم و در اتاق و باز کردم .با باز شدن در سر
جاش نشست.
 کجا خانم؟عین سددگ نگهبان می مونه! حال نداشددتم باهاش جر و بحث کنم .سددر درد
دیشددب و بعد هم اون همه کاب*و*س دی که دیده بودم به اضددافه ن وردن غکا
جونی برام نکاشته بود .بی حال از اتاق بیرون رفتم و گفتم:
 گشنمه!کتی مثل موشک از جا پرید و گفت:
 بمونین براتون غکا می آرم!سددری تمون دادم و برگشددتم توی اتاق فمر کردم به این که این همه پله رو برم
پایین و بیام باال باعث شد برگردم توی اتاقم .کتی که از کنارم رد شد پرسیدمک
 بابا خوابه؟ نه خانم! دیشب با مهموناشون رفتن .هنوز برنگشتن!روی ت ت نشستم و به پنجره خیره شدم .معلومه بس که تو این مدت اینجوری
شم خسته شده .نمی تونه که کارو زندیگشو بکاره کنار و به من برسه!
پوزخندی زدم.
 بله کار به اون مهمی!خز یدم عقب و به دیوار تمیه دادم و زانوهامو ب*غ*ل کردم .می دونم سددر درد
دی شب از ف شار حرفایی بود که شنیده بودم .باید همه چیزو تو ذهنم مرتب می
کردم .بابا و بقیه کسدددایی که دیشدددب اینجا بودم تو کار پ ش موادن .یمی از
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وا سطه ها شون لو رفته و اونا دنبال یه آدم جدیدن! یه اتفاقی مدت ها قبل افتاده
که اونا سه تا از نیروهاشون رو از دست دادن .یمشون به اسم حمید گیر افتاده
و االن مرده.
اونا چهار نفرو گرفتن که شدداهد کاری بودن...یه انبار...انباری که نباید اونجا
می بودن .و اون دختری که ازش حرز می زنن جز اون چهار نفر بوده! خدا یا
مممنه سدده نفر دیگه کشددته شددده باشددن؟ بابا گفت اگه یمی شددون زنده مونده
باشه؟
 خدایا من دارم کجا زندگی می کنم.زانوهامو محمم به هم فشددردم و بقیه اطالعات و مرتب کردم .فرهاد کس دیه که
براشددون مواد درسددت می کنه! مگه مواد م در و از افغانسددتان نمی آرن؟ پس
چطوری این فرهاد می تونه مواد درسدددت کنه؟ نمنه قرص اکس درسدددت می
کنن؟
سرمو فشردم .نباید دوباره سر درد می شدم .نباید .این فرهاد هر کی هست به
زور با بابا اینا همماری می کنه .شاید از طریق اون دختره و فرهاد بتونم بفهمم
اینجا چه خبره .ولی برای همه این کارا با ید راهی به بیرون از خونه پ یدا کنم.
جایی که از محافظای بابا خبری نباشه!
ناخودآگاه نگاهم کشددیده شددد سددمت میز تحریر .یعنی می تونم روی آرس
حساب کنم؟
از روی ت ت سر خوردم و چهار د ست و پا رفتم سمت میز تحریر و خز یدم
زیرش و توی تاریک و روشن اتاق به شماره ای که آرس داده بود دست کشیدم.
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چرا باید بهش اعتماد می کردم .اگه می رفت و بابا رو لو می داد باید چمار می
کردم .اونوقت کی باورش می شددد که من هیچی نمی دونسددتم .قبل از اومدن
کتی از زیر میز بیرون اومدم و روی ت ت نشستم.
ولی مسددئله خیلی مهم این بود که چطور با ید با آرس تماس بگیرم؟ بابا برام
گوشی نمی خرید می گفت گوشی خودش باعث مشمل می شه .شماره تلفن و
حرز زدن با این و اون باعث دردسددر میشدده .همیشدده با محافظ که بیرون می
رفتم اونا با بابا در تماس بودن .دوباره روی ت ت نشددسددتم و نگاهی به پنجره
انداختم .برای اولین بار احساس کردم واقعا زندانی بابا هستم نه دخترش.
کتی با سینی غکا اومد توی اتاق .با دقت بهش نگاه کردم .چرا کتی این همه به
بابا وفادار بود .مطمئنم از کاراش خبر داشددت .ولی چرا بهش کمک می کرد.
اصددال به قیافه اش نمی خورد آدم بدی باشدده .س دینی رو گکاشددت روی ت ت
کنارم .یه صبحونه مفصل کامل بود.
 دو روزه غکای درس دت و حسددابی ن وریدن .این بد شدددن حالتون مال اینمهست!
چیزی نگفتم و سینی رو کشیدم جلوم:
 دستت درد نمنه می تونی بری؟ نه آقا گفتن کنارتون بمونم!یه خورده از چاییمو هورت کشیدم و گفتم:
 گفته شب پی شم باشی نه که کل روز بچسبی به من .حالم خوبه پاشو برو ردکارت!
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کتی پا به پا شددد و باالخره رفت .صددبحانه رو کامل خوردم و سددینی رو بردم.
پایین .برای اینمه ن شون ندم چقدر فمر م شغوله رفتم توی حیاط و اونجا وا سه
خودم چرخیدم .گاهی کتی رو می دیدم که از پ شت شی شه منو نگاه می کرد.
خدا یا یعنی این مدت خواب بودم و این چیزا رو نمی د یدم .یا واقعا برام مهم
نبود .اینمه بابام توی یک کارخونه مواد لبنی کار می کنه این همه می تونسددت
به من آرامش بده که حاال از وقتی فهمیدم تو کار مواده اینجوری اذیت بشم!
ا صال تو کارخونه مواد لبنی کار می کنه یا اینم دروغ گفته .ا صال چه احتیاجی
به کار دیگه است؟ یمی دو ساعتی توی حیاط چرخیدم و باالخره خسته شدم
و رفتم تو .هنوز از با با خبری نبود .برای ت ماس گرفتن با آرس با ید یه تلفن
بیرون از خونه گیر می آوردم .و برای این کار باید می رفتم بیرون.
بی حوصله از کتی پرسیدم:
 بابا کی میاد؟ من دقیق نمی دونم خانم!نتونستم نیش نزنم.
 تو که همه چیو می دونی! چرا دروغ می گی!اخم کرد:
 دروغ نمی گم خانم خبر ندارم. می خوام برم بیرون! نمی شه تا آقا نیاد و اجازه نده نمی شه! -یعنی چی؟
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 خانم همیشه همین جور بوده .آقا باید در جریان رفت و آمد شما باشن!حرصی گفتم:
 خوب شاید تا شبم نیامد! باید صبر کنید خانم!پوفی کردم و برگشددتم تو اتاقم .از سددگم بدتره دختره *و*ض*ی .روی ت ت
ن ش ستم و به شدت اح ساس بدب تی کردم .جرات نمی کردم سمت کامپیوتر
برم .می ترسدیدم با روشددن کردنش آرس چیزی بگه که لو بره رفتم تو اتاق بابا.
برای همین ترجیح می دادم فعال از آرس دوری کنم.
نه تنها اون روز بابا نیامد که تا یک هفته هم پیداش نشددد .البته بابا ز یاد پیش
می اومد که بره سددفر کاری .اون موقع فمر می کردم واقعا سددفر کاری می ره.
ولی االن می دونستم که این سفرای کاری معنی دیگه ای می ده!
یک هفته زجر کشددیدم و هزار جور نقشدده کشددیدم .هر هزار تا هم هزار جور
اشددمال داشددتن و به درد جرز دیوارم نمی خوردن .اینقدر رفتم زیر میزم و به
شماره آرس زل زدم که رسما دا شتم خل می شدم .دیگه همه جا شماره آرسو
می دیدم .روی دیوار می نوشتمش .با انگشت روی مالفه شماره شو می گرفتم
و توی ذهنم به بوق های آزاد گوش می دادم .عالوه بر این نو خل شدن به مدد
حرفایی که شددنیده بودم توی این یک هفته کاب*و*سددای شددبانه هم به برنامه
زندگیم اضافه شده بود .نمی دونم این امیر لعنتی چی از جون من می خواست
که شبا د ست از سرم بر نمی دا شت .مدام هم همون ت صو یر بود .حرفایی که
می زد و یادم نمی موند .ا صال گاهی نمی فهمیدم چی می گه .فقط اون لحظه
که لباسشو در می آورد و می اومد سمتم از خواب می پریدم.
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باالخره بعد از یک هفته سددر و کله بابا پیدا شددد .خسددته بود و حال حرز زدن
نداشت .به محض اومدنش خواستم بهش غر بزنم که یک هفته کجا رفته بوده
ولی با یک :
 االن نه ساغر...منو دک کرد .یعنی مرده این توجهش بودم .با اون حال منو ول کرده و بعد از
یک هفته اومده و می گه االن نه ساغر .با حرص برگشتم تو اتاقم و منتظر شدم
تا حضددرت آ قا اسددترا حت کنن و باالخره شدددب ا جازه دادن برم دسدددت
ب*و*سددشددون! تمام این یک هفته حرص خورده بودم و منتظر اومدنش شددده
بودم .وقتی رفتم پایین لپ تاپش جلوش بود و مشددغول بود .جلوش ایسددتادم و
بهش زل زدم .عینک مطالعه اشددو زده بود و مشددغول کارش بود .خیلی جدی
گفتم:
 نباید به فمر من می بودین؟بدون اینمه نگاهم کنه جواب داد:
 کی گفته نبودم؟پوزخند صدا داری زدم.
 خانم مودب من از کتی حالتو می پرسیدم. دیگه بدتر .چرا با خودم حرز نمی زدین؟ می خوا ستم ا ستراحت کنی .این مدت ف شار روی ذهنت زیاد بود .توی دوروز دوباره از اون حمله ها بهت دست داده.
پوفی کردم .وقتش بود .گفتم:
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 خسته شدم می خوام برم بیرون!بابا سرشو از روی لپ تاپش برداشت و اخم کرده گفت:
 کجا؟شونه ای باال انداختم و گفتم:
 چه می دونم یه جایی .پوسیدم توی خونه!بابا دوباره نگاهشو انداخت روی لپ تاپش و گفت:
 به بچه ها می گم بیان ببرنت!دلم می خواسددت جیغ بمشددم .لبمو جو یدم تا حرز بی جایی نزنم .با حرص
گفتم:
 من می خوام تنها برم .دلم نمی خواد دو تا نره غول پشت سرم راه بیافتن.بابا نفس عمیقی کشید و گفت:
 نمی شه! االن دیگه می دونی چرا؟دست به سینه گفتم:
 یعنی بچه های بقیه همماراتون هم همینقدر تحت کنترلن؟بابا عصبی عینمشو از روی چشمش برداشت و زل زدم توی چشمامو گفت:
 سدداغر این روزا به شدددت اعصدداب خردکن شدددی! تمام عمرت همین جورزندگی کردی حاال دو روزه دلت نمی خواد دوتا نره غول همراهت بیان؟
 ولی هیچ وقتم این همه احساس زندانی بودن بهم دست نداده بود.بابا دوباره عینمشو زد و گفت:
 اون ب اطر اینه که فهمیدی شغل من چیه! وگر نه هنوزم برات مهم نی ست کهیمی دو نفر همراهت باشن!
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ن یر اینجوری نمی شد .بابا عمرا نمی ذا شت تنها برم .این نق شه همین االن
منتفی بود .باید می رفتم س دراغ نقشدده بعدی .باید یه جوری غیر م*س*تقیم به
آرس حالی می کردم که کجا بیاد .قید تماس تلفنی رو باید می زدم.
برگشتم توی اتاقم و به کامپیوترم خیره شدم .یک هفته از روزی که آرس شماره
شددو داده بود می گکشدددت .هیچ وقت پیش ن یامده بود این همه ازش بی خبر
باشددم .چاره ای نبود با ید از راه چت بهش حالی می کردم .با ید بهش می
فهموندم که می خوام کجا برم.
روی صندلی ن ش ستم و با تردید کامپیوترو رو شن کردم .می تر سیدم حتی آن
ب شم .اگه آرس پیامی گکا شته با شه و االن به محض آن شدن رو صفحه ظاهر
شن کارم تمونه .با هزار جور فمر و تردید چراغ خاموش آن شدم .با باز شدن
پیام های آز قلبم یک لحظه ایستاد .با ترس دونه دونه رو خوندم.
 دختر تنها! غیب شدی چرا؟ مردی به امید خدا؟ واقعا دوستم این همه بی معرفت؟ چند وقته خبری از ما نگرفتی ها! باشه نیا!با تمام شدن پیاما .نفس راحتی ک شیدم .خنده ام گرفته بود .پیاماش مثل شعر
شده بود.
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نه مثل اینمه حواسددش بود و گند نزده بود .آرس آن بود .دسددتام شددرو کرد به
لرز یدن .قبل از اینمه آرس بفهمه من اومدم و چیزی بگه که خراب کاری کنه
مشغول نوشتن شدم.
 حالم خوش نبود ز یاد .یه هفته اس مثل روح سددرگردان دارم توی اتاقم میچرخم .االنم پشت میزم نشستم و در خدمت شما هستم!
و پیام و فرستادم!
بعد از فرستادن پیام چراغمو روشن کردم .آرس بالفاصله جواب داد:
 خیلی خری!چند ثانیه به پیامش زل زدم و بعد با چشمای گرد شده نوشتم:
 دست شما درد نمنه! آخه من به تو چی بگم!؟نمی دونم چرا احسدداس می کردم واقعا عصددبیه! نمی دونسددتم چی بگم! یعنی
توقع داشت چمار کنم.
 چی شده؟ چی شده؟ نمی دونی؟ ده روزه خبری ازت نی ست .قبال سر و تهتو می زدناینجا بودی .حاال یهو می ری ده روز نمی آی .یعنی در حد یه دوست خاک بر
سرم ارزش نداشتم یه خبر از خودت بدی!؟
اوهو یمی بیاد اینو بگیره .جای اینمه من طلب کار با شم .ای شون د ست پیش
گرفته!
 آرس خیلی پرو یی! -من پروام؟ منی که ده روزه دلم هزار راه رفته؟
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ته دلم یه جوری شددد .از پشددت همین کلمات هم دل وریش رو می تونسددتم
حس کنم .دلم براش سوخت ولی به خودمم حق می دادم ناراحت شم ازش با
اون حرفا!
 آرس! گوش کن! بفرما! من حالم خوب نبود! این یه هفته شبا خواب نداشتم .همش کاب*و*س میدیدم!
 کاب*و*س؟ چه کاب*و*سی!خوب این سددوالی نبود که ب وام جوابشددو به آرس بدم .نه تا زمانی که مطمئن
نشده بودم.
 کاب*و*س دیگه! بگکریم. آها .بگکریم! می دونی دلم چی می خواد؟ ها چی؟ یه کاله بافتنی سددبز دارم .تا حاال نپوشددیدمش .چند وقت پیش که رفته بودمبیرون خریدمش .دلم می خواد یه روز برم بیرون و بپوشمش!
امیدوار بودم خنگ نباشه و بگیره چی می گم!
 بعد از ده روز اومدی بگی دلت می خواد کاله سبز بپوشی؟ مسدد ره نمن آرس! من که موبایل ندارم به کسددی زنگ بزنم .دوسددت همندارم...خوب بیرون رفتن تنها دل وشی منه!
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زیر لب غر زدم:
 بفهم دیگه! نمی تونم بهت زنگ بزنم!چند لحظه ممث شد و بعد نوشت:
 حاال چرا سبز؟ رنگ دیگه ای نبود؟انگار مغرش راه افتاده بود و فهمیده بود یه خبری هست.
 مس ره نمن .خوب اون روز به نظرم قشنگ اومد خریدمش! خوب کاری نداره .همین االن پاشددو بکارش سددرت برو نزدیک ترین پارک بهخونه اتون!
 نه پارک دلم نمی خواد برم! خوب کجا .مرکز خرید؟ اوم شاید؟ شاید که ن شد حرز .وقتی می گی پارک نه اگه مرکز خریدم نمی خوای بریباید با قاطعیت بگی نه!
خوب مثل اینمه گرفته بود جر یان چ یه! این یعنی خیلی هم خنگ نبود و می
شد بهش یه امیدی بست.
 خوب راستش خیلی وقته نرفتم خرید .ولی دلم یه قهوه درست و درمونم میخواد.
 خوب این همه کافی شدداپ .کاله سددبزتو می ذاری سددرت و می ری یمی ازاین خداتا کافی شاپی که تو شهر هست.
 خوب آره .ولی من می خوام با یه تیر دو نشون بزنم. -یعنی هم بری خرید هم کافی شاپ؟
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 اینم میشه گفت! خوب!؟سعی کردم مراکز خریدی که می شناختم بیارم تو ذهنم .نباید ا سم می گفتم.
باید یه م ش صه می دادم که بفهمه بدون اینمه ا سم شو بگم .یا ا سم خیابونو
بگم .فمر کردم .آرس نوشت:
 کجا رفتی؟ خوب دارم فمر می کنم کجا قهوه های خوبی داره! باور کن من که فرق قهوه رو با قهوه تش یص نمی دم .هر چی تلخ باشه میخورم می گم به به!
 ن یر...من اینجوری نیستم .باید قهوه اش خاص باشه! خوب پس بی خودی وقتتو برای خوردن قهوه تو مراکز خر ید هدر نده.اونجاها قهوه هاشون خوب نیست.
همین جور که می نوشددتم تمام مراکز خر ید و تو ذهنم باال پایین می کردم .و
نگاهم به صفحه کلید بود که یه چیزی تو ذهنم جرقه زد.
 من ه جا رو پدا کردم. این چیه نوشتی؟ صبر کن! چمار می کنی! حرز دی کیبوردم گیر داره. -چشه!
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 دکمه دی گیر داره! بابا فهمیدم .می گم چشه! دی! مس ره کردی منو! هان بب شید داشتم با این ور می رفتم درست ن وندم چی نوشتی .هیچی یهوقتایی گیر می کنه .االن خوب شددد .بکار یه خورده دی بنو یسددم ببینم باز گیر
نمی کنه!
D D D-

 نه درست شد. خوب کجا رو پیدا کردی؟ یه مرکز خرید که قهوه داره و می تونم خرید کنم. خسته نباشی! :D نگفتی!؟ چو؟ مرکز خرید! اه باز ان گر کرد! چی می گی بابا!چند لحظه صبر کردم و دوباره تایپ کردم.
 دوباره دکمه دی گیر کرده بود .انگار خراب شده .من فعال می رم .توی همینهفته می رم همون مرکز خرید و یه قهوه توپم می خورم با کاله سبز تازه!
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 خوب بگو کجاست! قهوه هاش خوب باشه ما هم مشتری شیم! بکار برم این دکمه دی رو بمنم ببینم زیرش چیزی گیر کرده در بیارم. صبر کن! فعال!و فوری آز شدم .دیگه بی شتر از این دی دی می کردم مممن بود لو بره .ا سم
مرکز خرید ِدی بود .یه کافی شدداپ فمسددنی هم داشددت که خدایی قهوه های

مزخرفی دا شت .خدا رو شمر محافظایی که بابا همراهم می کرد ا صال گروه
خونشون به قوه نمی خورد .فوقش چایی جوشیده قند پهلو .خود بابا هم اصال
اهل رفتن به اینجور جاها نبود و وقتشدم نداشدت .اونم کجا وسدط مرکز خرید
دی!
کاله سددبزمو گکاشددتم سددرم .مال کی بود نمی دونم .اصددال هم نو نبود .ولی
ضایعم نبود .و البته به شدت تابلو بود .انگار که یه دسته کاهو گکاشتم رو سرم.
 این همه کاله چرا گفتم سبز آخه!اهی گفتم و بیرون و نگاه کردم .ماشددین بابا بیرون پارک بود .جمال و منصددور
دوتا از نیروهای بابا بودن که اغلب با من می اومدن بیرون .یمی شون راننده بود
و اون یمی هم عین کش دنبالم می اومد .ولی خدایی شانس محافظم نداشتم.
دو تا گره گوری رو بابا دنبال من راه انداخته بود .خدا رو شمر دو ست و رفیقی
نداشتم که اگه یه بار تو خیابون منو با اینا می دیدن خجالت بمشم!
بابا دا شت طبق معمول یه چیزایی به شون می گفت .من بی حوصله رفتم و در
عقبو باز کردم و خودمو پرت کردم رو صندلی .هیچ تصوری نداشتم که امروز
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قراره چه غلطی بمنم .اومدیم و آرس منو پ یدا نمی کرد یا ده نفر دی گه با کاله
سبز می اومدن تو اون کافی شاپ! پوفی کردم و سعی کردم بی خیال بشم .آینه
امو در آوردم و خودمو توی آی نه ن گاه کردم و کالهمو مر تب کردم .ج مال و
منصددور عین پت و مت وایسددداده بودن جلو بابا و هی کله تمون می دادن.
نگاهمو ازشون گرفتم.
 بسه دیگه بابا! اه!انگار بابا فهمید حو صله ام سر رفته چون اون دوتا رو ول کرد و اونام اومدن و
سوار شدن.
 سالم خانم. سالم خانم!دلم می خوا ست بهشون بگم مرگ و خانم .انگار که بچه مدرسه ای ه ستن به
معلم شون سالم می کنن .فقط سر تمون دادم .یعنی حا ضر بودم ق سم ب ورم
اندازه ن ود مغز ندارن .فقط هی مل گنده کردن .عین ماشددین هر چی بابا می
گ فت ای نا ان جام می دادن .یعنی آدم این قدر بی اراده؟ هر چی به م حل مرکز
خرید نزدیمتر می شدیم ا ستر سم بی شتر می شد .آهنگی هم که توی ما شین
داشت پ ش می شد رو م م بود:
گفته بودم اگه برگردی دوباره غم میره از دل و تاریمی میمیره
بعد از اون بی تو نشستن ها یه روزی دستای سردمو دست تو میگیره
اومدی اما دیدم دسته تو سرده گفتی اون روزها دیگه برنمیگرده
اینا چیه این بشرا گوش می دن! می خواستم یمی بزنم تو سر جمال و بگم این
یارو رو خفه کن! کم اسددترس داشددتم این آهنگ مزخرفم داشددت می رفت رو
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اعصابم! کالهی هم که سرم بود باعث شده بود احساس کنم مغزم داره تب یر
می شه برای همین با حرص کالهو از سرم کشیدم .اینجا که قرار نبود آرس منو
ببینه .می رم همون جلو کافی شدداپ کالهو سددرم می کنم .باالخره رس دیدیم و
قبل از اینمه منصددور ب واد پیاده شدده و درو باز کنه خودمو پرت کردم بیرون.
چون بیشتر از این حوصله داد زدن های خواننده رو نداشتم.
منصور پشت سرم پیاده شد و گفت:
 خانم صبر کنین!دستی تمون دادم و گفتم:
 برو بابا!بعد قدم تند کردم و از پله باال رفتم .فمر کردم جاش گکاشددتم ولی عین جن بو
داده پ شت سرم سبز شد .اهی گفتم و راهمو کج کردم به سمت یمی از مغازه
ها .داشددتم کفاشددو رو نگاه می کردم که یه خانم بهم تنه زد و آروم عکرخواهی
کرد .برگشتم و یه نگاه بهش انداختم که نیم چرخی زد و رفت .سراغ فرو شگاه
بعدی
 وسط پاسا عینک آفتابی زده بود.منصددور پشددت سددرم بود و نگاهش رو در و دیوار می چرخید .باید زودتر یه
فمری می کردم .کافی شاپ طبقه باال بود.
 خوب حانم عقل کل .گیرم که آرسددم دیدی! بعد می خوای جلو چشددم اینیارو باهاش گپ بزنی!
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گیج می زدم .ولی باالخره که نمی تونستم اینجا وایسم .باید یه کاری می کردم.
معطل کردن بی خودی باعث می شد فقط وقتو از د ست بدم .نهایتش این می
شددد که نمی تونسددتم ببینمش! سددری برای تائید خودم تمون دادم و راه افتادم
سمت پله برقی .منصورم نگاهش به اطراز بود و دنبالم می اومد .خنده خبیثی
رو لبم اومد .من صور از پله برقی می تر سید .پله معمولی هم یه خورده اون ور
تر بود .شاید این بهترین فر صت بود که گمش کنم .نر سیده به پله برقی همون
خانمه مثل ف شنگ از کنار رد شد .کال م شمل دا شت طرز .پوفی کردم و به
راهم ادامه دادم .طرز با اون عینک گنده اش خودشو تابلو کرده بود .منصور با
دیدن پله برقی گفت:
 خانم...از اونجا نه!شونه ای باال انداختم و گفتم:
 من حال ندارم از پله بیام .تو از اینجا نیا!و قبل از اینمه به من برسدده .روی پله بودم و باال می رفتم .یه خورده پایین پله
این پا و اون پا شدد و باالخره دو ید سدمت پله سدنگی که اون طرز راهرو بود.
ذوق کردم و خودم همزمان با پله برقی چند پله ای باال رفتم .همین جور که
باال می رفتم .دیوار شیشه ای کافی شاپ که دودی رنگ بود رو می دیدم .وقتی
وارد طبقه دومم شدم نفسی گرفتم و سعی کردم خودمو آروم کنم .هنوز خبری
از منصددور نبود .به سددمت کافی شدداپ قدم تند کردم .نگاهمو چرخوندم روی
افردای که اونجا بودم .هیچ ت صوری از آرس ندا شتم .قد بلند بود؟ کوتا؟ چاق
الغر؟
 -قرار نیست که من دنبال اون بگردم .اون باید منو پیدا کنه!
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نگاهی به سمت پله انداختم .منصور هنوز نیامده بود .کالهمو بیرون کشیدم و
قبل از اینمه بکارمش روی سرم .یمی د ستمو گرفت و منو ک شید توی یمی از
مغازه ها .الی دو سه تا رگال مانتو گم شدم .د ستش روی دهنم بود و مجبورم
کرد بشینم .مغازه شلوغ بود و صدای چونه زدن دو سه تا مشتری رو می شنیدم.
قلبم توی دهنم می زد .من که هنوز کالمو نپوشدد یده بودم .پس آرس چطوری
منو شناخت .باالخره خودمو پیدا کردم و برگشتم پشت سرمو نگاه کردم .برای
یه لحظه گیج شدددم .این که همون زنه بود .بهش می خورد چهل و پنج سددالو
دا شته با شه .سرتاپا م شمی پو شیده بود .حتی د ستمش هاش م شمی بود .با
همون حالت گشددج و بهت زده نگاهش کردم .ذهنم نمی تونسددت بین آرس و
زنی که می دیدم ارتباطی برقرار کنه .یعنی تمام مدت آرس منو سر کار گکاشته
بود؟ یعنی دروغ گفته بود؟ اخمی کردم و مشتمو باال بردم و کوبیدم به بازوش:
 چرا لعنتی چرا به من دروغ گفتی؟ چرا با من بازی کردی؟بغ ضم گرفته بود .این لعنتی حق ندا شت منو بازی بده .چونه ام می لرزید .زن
دسددتشددو روی دهنم گکاشددت و از بین مانتو های توی و یترین نگاهی به بیرون
انداخت و بعد زل زد توی چشمای منو گفت:
 تو کی هستی؟باز گیج شدم .چی دا شت می گفت این دیگه! اومده منو گرفته ک شونده اینجا
می گه من کی ام؟ بازومو با حرص از دستش بیرون کشیدم و گفتم:
 خودت لعنت یت کی هسددتی؟ چرا خودتو یه پسددر جوون جا زدی؟ چرا میخواستی منو از خونه بمشی بیرون!
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زن نگاه پر از ترسی بیرون انداخت و گفت:
 یه دقیقه سداکت باش! نمی خوای که کسدی بفهمه ما اینجاییم .به نفع هر دومونه که آروم باشی! او یارو قلچماغه داره دنبالت می گرده .خیلی هم عصبیه!
لبمو گز یدم و نگاهمو از بین لباسا دوختم به راهرو پر رفت و آمد .منصورو می
دیدم که داره با اضددطراب می ره و بر می گرده .پشددتمو کردم به و یترین و به زن
نگاه کردم و گفتم:
 حرز بزن .مگه منو نمشوندی اینجا که حرز بزنی پس چرا ساکتی؟زن کامال به سددمت من چرخید و یمی از مانتو ها رو از روی رگال برداشددت و
د ست منو گرفتم و ک شید سمت یمی از اتاقای پرو .بعد در اتاق پرو باز کرد و
منو هول داد تو .فروشنده یه خورده با تعجب نگاهمون کرد .زن آروم گفت:
 سایزت چنده؟ چهل فمر کنم!بدون اینمه چیز دیگه ای بگه به سایز مانتو تو د ستش نگاه کرد و برگ شت و رو
به فروشنده گفت:
 سایز چهل اینو می آرین؟فرو شنده سری تمون داد و به سمت یمی از رگاال رفت و با یه مانتو برگ شت.
زن مانتو رو داد دسددتم و منو هول داد تو .خودشددم تا نصددفه اومد تو و در و نیم
بسددته گکاشددت .حالم بد بود .از اینمه آرس ذهنی من این زن بود حالم به هم
می خورد .اخم کردم و آروم گفتم:
 این مس ره بازی های چیه .به من بگو کی هستی؟نگاه زن غمگین شد و گفت:
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 من زن عظیم بودم.بهت زده و الل شددده به زنی که باید مادر من می بود نگاه کردم .لب هام به هم
خورد و بعد از یک دنیا زور زدن گفتم:
 یعنی تو مامان...نگاه زن غم زده تر شد و آروم زمزمه کرد:
 ساغر...سرتاپا شو نگاه کردم .این زنی که هیچ ت صو یری ازش ندا شتم مادر من بود و
حاال بعد از این همه سال با یه آی دی قالبی اومده بود منو ببینه؟
هیچ حسی بهش نداشتم .از بس که توی این مدت بابا ازش بد گفته بود بی شتر
ازش بدم می اومد تا آرزو داشددته باشددم ببینمش! ولی از وقتی شددغل بابا رو
فهمیده بودم بهش حق می دادم که مارو ترک کنه!
مانتو رو توی دستم چلوندم و گفتم:
 بعد از این همه مدت اومدی اینجا که چی بشددده؟ با یه آی دی قالبی و اینپلیس بازی ها اومدی اینجا که چیو ثابت کنی! که هنوز به یاد منو بابا هستی؟
زن اشمشو گرفت و با قیافه ای متعجب گفت:
 من نمی فهمم چی می گی! من آی دی نمی دونم چیه....در ضمن تو....پریدم وسط حرفش و یقه اشو گرفتم و کشیدمش جلو و گفتم:
 یعنی چی نمی دونی آی دی چیه؟ مگه تو آرس نیستی؟زن مچ دستمو که روی یقه اش بود گرفت و گفت:
 -آرس؟ نه این دیگه کیه؟
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با بهت یقه اشو ول کردم و گفتم:
 پس از کجا منو می شددناسددی از کجا می دونسددتی می ام اینجا!؟ چرا منوکشوندی اینجا!؟
زن که دید من ترسیدم دست روی شونه هام گکاشت و گفت:
 آروم باش دختر آروم...االن همه چیزو بهت می گم!بعد مانتو رو از دسددتم بیرون کشددید و سددرشددو از اتاق پرو بیرون برد و رو به
فروشنده گفت:
 از همین مدل دو رنگ روشنشو بیارین لطفا!و وقتی مانتوها رو گرفت دوباره درو نیم بسته کرد و ادامه داد:
 یک سددداله که عظیمو ول کردم و رفتم .از وقتی فهم یدم افتاده تو چه کاریسددعی کردم جلوشددو بگیرم .دو سدداله که فهمیدم .یک سددال به هر دری زدم تا
د ست از کاراش برداره ولی اون تبدیل به یه آدم دیگه ای شده بود .انگار دیوونه
شده بود .ازش می ترسیدم .واقعا غیر قابل تحمل شده بود .نمی شناختمش و
ازش متنفر شدددده بودم .قبول کرد طالقم بده .ولی تهدیدم کرد اگر کوچمترین
اتفاقی ب یاف ته می اد سددراغم .تا همین دو ماه پیش گه گاه می فهم یدم یمی
مواظبمه انگار منتظر بودن دست از پا خطا کنم تا بیان سراغم .تا اینمه باالخره
دست از سرم برداشتن.
بهت زده به حرفای زن گوش می دادم .حرفا با اون چیزی که بابا گفته بود نمی
خوند .بابا گفت مامان وقتی بچه بودم مارو ول کرده ولی این زن می گه...
 ولی بابا گفت...گفت وقتی بچه بودم ولمون کردی...زن نگاه متعجبی به من کرد و گفت:

wWw.Roman4u.iR

568

 چرا به عظیم می گی بابا؟اخم کردم:
 یعنی چی؟ چون خالز کاره نمی تونم بگم بابام نیست.زن بهم تشر زد:
 دختر تو کی هستی؟منم با حرص بهش جواب دادم:
 تو خودت کی هسددتی؟ چرا این همه دروغ به هم می بافی و تحو یل من میدی!
زن سعی کرد آروم باشه:
 ببین دختر جون من زن عظیم .یک کلمه هم بهت دروغ نگفتم .اون عظیم*و*ض*ی هر چی تو کله ات کرده دروغ محضه .از وقتی که عظیم دست از
سرم بردا شته مواظب خونه بودم .ت صمیم دا شتم دم و د ستگاه شو به هم بزنم.
چند وقتی هسددت که می بیمت .نمی فهمیدم تو خونه عظیم چمار داری .اول
فمر کردم از گروهشی ولی هر چی جلوتر رفت دیدم نه تو کاره ای نی ستی فقط
نمی فهم یدم چرا عظیم اینقدر ازت محافظت می کنه .بعد یادم اومد آخرین
روزهایی که داشتم از اون خونه بیرون می اومدم حرز یه دختر بود...
گیج پریدم تو حرفش و گفتم:
 این چرت و پرتا چیه می گی؟ من کی ام؟ من سدداغرم دخترت ...دخترت؟منو نمی شناسی....؟
دوباره بغض کردم .زن با بهت به من نگاه کرد و بعد با لمنت گفت:
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 تو....تو گفتی کی هستی؟اشددمم داشددت در می اومد .خوب معلومه وقتی کوچیک بودم ولم کرده بایدم
االن نشناسدم.
 من ساغرم....دخترت...دختر عظیم...زن با چشمای وق زده گفت:
 این غیر مممنه...غیر مممنه دختر تو دیوونه شدددی؟ عظیم چه بالیی سددرتآورده!؟ چطور این چیزا رو تو مغزت کرده.
سددعی کردم جیغ نمشددم...این زن دیووانه بود .می خواسددت انمار کنه که من
دخترشم .می خواست منو اذیت کنه! هولش دادم:
 می دونم آرسدی! تو خود لعنتیشدی .چی از جونم می خوای این چرت و پرتاچیه به من می گی بکار برم بیرون.
زن دوباره جلوی دهنمو گرفتم و با وحشت به چشمام خیره شد.
 ششش! گوش بده! آروم باش!چشددمام از این باز تر نمی شددد .هزار جور فمر به ذهنم رسددید .این زن لعنتی
خود آرسه .نمنه پلیس باشه .نمنه برام دام گکاشتن .نمنه فمر کردن منم تو باند
بابا نقشی دارم .قفسه سینه ام به شدت باال و پایین می شد .زن که حال خراب
منو دید آروم گفت:
 گوش کن...ماجرای این آی دی که می گی چیه؟و دستشو آروم برداشت و روی بازوم گکاشت و با نگاهش بهم فهمود که حرز
بزنم.
صدام می لرزید:
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 با یمی قرار داشتم! کی؟با حرص گفتم:
 آرس! چی می دونه؟گیج سر تمون دادم:
 بهش گفتم بابا چماره اسدددت....گفتم نمی خوام با بابا زندگی کنم .گ فتکممم می کنه!
زن ساکت شد و فمر کرد:
 همی نه! هیچ آدم عادی خودشددو درگیر همچین مسددئله خطرناکی نمی کنه!احتمالش زیاده که طرز پلیس باشه!
یعنی از این بهت زده تر نمی شدم .آرس؟ پلیس؟ زن شونه امو گرفت و گفت:
 اگه االن گیر پلیس ب یافتی ممم نه هیچ و قت نتونی بی گ*ن*ا*هی خودتوثابت کنی!
دهنم خشک شده بود .به س تی پرسیدم:
 یعنی آرس پلیسه؟ احتمالش زیاده! حاال چمار کنم؟ تو رو دیده؟ -نه!
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 تو چی؟ نه! پس چطوری قرار بود همو پیدا کنین! قرار بود کاله سبز بپوشم و برم کافی شاپ! خوبه .از اینجا که زدی بیرون یه راست می ری پایین و می رسی سوار ماشینمی شی!
گیج گیج بودم .زن نگاهی به صورتم انداخت و گفت:
 چمار می تونم برات بمنم؟ االن نه مطمئنم گیر پلیس ب یافتی به نفعته و نهبمونی خونه عظیم!
سعی کردم ذهنمو متمرکز کنم .اگه آرس پلیس باشه شاید بتونه بهم کمک کنه.
شاید هم نبا شه .اگه نبا شه خیلی بهتره .ولی باید هر جور شده باهاش تماس
بگیرم .ولی بهتره نفهمه من می دونم پلی سه .نگاه مرددی به زن کردم و د ست شو
گرفتم:
 برام مادری نمردی .ولی حاال بیا و برام مادری کن .یه موبایل بهم بده!زن بدون ممث گوشی شو از جیبش بیرون کشید و گکاشت کف دستم .بعد منو
از اتاق پرو بیرون کشید .عینک بزرگ آفتابیشو به چشمش زد و موبایلو از دستم
گرفت و گکاشت تو جیبم.
 من برای دخترم مادری کردم .ولی پدرش براش پدری نمرد و برای راضددیکردن خودش داره از دیگران انتقام می گیره!
مانتوهارو گکاشددت روی پیشدد ون .بازومو گرفت و کشددید سددمت در و کنار
گوشم گفت:
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 نمی دونم عظیم چه بالیی سرت آورده .ولی دختر...تو ساغر نیستی....ساغرمن مرده!
و هولم داد سددمت بیرون و خودش هم وسددط جمعیت گم شددد .ذهنم نمی
تونست کلمه هایی که زن گفته بود .هضم کنه.
 من ساغر نیستم؟ ساغر مرده؟گیج چرخ یدم و اطرافمو نگاه کردم .دنبال زن می گشددتم و مدام به خودم می
گفتم:
 ساغر نیستم؟ پس کی ام؟نگاهم چرخید بین جمعیت .زن رفته بود و من احسدداس کردم گم شددده ام .با
وحشت نگاهم توی جمعست چرخید .درست نزدیک کافی شاپ یه مغازه کم
عرض کوچیک بود کهجلوش یک نفر ایسددتاده بود .با یه کاپشددن کهنه و یک
کاله م شمی .با بهت به من زل زده بود .شقیه ام تیر ک شید .یه صدا توی سرم
چرخید:
 آخه خدا این همه آدم توی این شهره عدل باید م*س*تاجر مادر جون.....تصو یر مرد با اون موهای قهوه ای روشن .یه لحظه روشن شد و دوباره تاریک
شد.یه قاب عمس...این مرد...خدایا .دستم رفت سمت سرم.
 وای...سددعی کردم دوباره نگاهش کنم .با دهن باز به من زل زده بود .ترسددیدم .این
تصوری لعنتی آشنا این همهمه توی سرم .چشمامو به هم فشردم .آرس پلیسه!
این مرد آرسه؟ باید برم...نمی تونم بابا رو لو بدم .دو یدم سمت پله .برنگ شتم
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عقب.باید می رفتم .باید می رفتم خونه و دیگه هیچ وقت فمر دور زدن بابا به
ذهنم خطور نمی کرد .از پله که پایین اومدم .یمی بازومو گرفت .منصددور بود
که با اخم های توی هم به من خیره شده بود.
 نباید تنها می رفتین!بازمو کشیدم:
 می خوام برم خونه! سرم درد می کنه!نگاهی به باالی پله برقی کردم .مرد اونجا بود و داشت با عجله پایین می اومد.
قدم تند کردم سمت ما شین .توی سرم صدای باد می اومد .کلی صدا با هم
قاطی شددده بود .یک عالمه تصددو یر .درو که باز کردم با وحشددت به سددمت
جمعیت چرخیدم .مرد هنوز دنبالم می اومد .در و که به هم کوبیدم گفتم:
 بریم خونه!منصور سوار شد و با اخم یه چیزایی زیر لب غر زد .مرد از بین جمعیت بیرون
اومد .چرا دنبالم می اومد .مگه نمی دونسددت اوضددا من چه جوریه چرا این
کارو می کرد .ش دیقه هام تیر کش دید .مرد چند قدم با ماش دین فاصددله داشددت.
نگاهی به جمال انداختم که ماشینو روشن کرد و با ترس به مرد آشنا خیره شدم
و آروم به نشددونه نه سددر تمون دادم .ام یدوار که بفهمه .انگار فهم ید و جلوتر
نیامد .بهت توی صددورتش رو نمی تونسددتم درک کنم .و حاال که از نزدیک می
دیدمش انگار یک خاطره کهنه بود .لب زد .یه چیزی گفت .دور بود و صداشو
نشنیدم ولی انگار یمی توی سرم داد زد:
 -سرمه!
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خودمو کشتم تا اون دوتا نفهمن دارم می میرم از سر درد .توی سرم پر از صدا
و ت صو یر شده بود و انگار یمی مدام توی سرم فلش می زد .دلم می خوا ست
از شدت درد جیغ بمشم .همه دنیام قاطی شده بود .احساس آدمی رو داشتم
که از یه جایی خیلی دور توی هوا ولش کردن و داره سددقوط می کنه و سددقوط
می کنه و به زمین نمی خوره که راحت شه.
خم شدددمو سددرمو گکاشددتم روی زانوهام و زانوهامو ب*غ*ل کردم و دندونامو
روی هم فشار دادم تا از درد داد نمشم .سوال بود که توی ذهنم می اومد و می
رفت .ولی االن اینقدر سددرم درد می کرد که نه سددواالرو می فهمیدم و نه دنبال
جواب بودم .فقط می خواسددتم برسددم خونه و توی ت تم ب وابم .می دونس دتم
مممنه دوباره حالم بد بشدده .ولی این بار دیگه نه .می خواسددتم مقاومت کنم.
باید می فهمیدم اینجا چه خبره.
وقتی جمال ماشین رو نگه داشت فوری پیاده شدم و راه افتادم سمت خونه .پله
ها جلوم تاب می خورد .در ورودی انگار ازم دور تر می شد .نباید حالم بد می
شددد .بد شدددن حالم می تونسددت همه رو متوجه کنه .توی اون وضددعیت یاد
موبایلی که زن بهم داده بود افتادم .اگه حالم بد می شد و ک سی می خوا ست
لباسددمو عوض کنه حتما می فهم یدن .مو بایلو در آوردمو و کردم توی ی قه ام.
من هنوز کلی کار داشتم.
خودمو که به در ر سوندم نفس عمیقی ک شیدم .چند بار پ شت هم .انگار بهتر
بودم .همینه دختر...آروم باش...نباید وا بدی .باید بفهمی توی این خونه لعنتی
چه خبره .باید بفهمی تو ک سی ه ستی و اینجا چمار می کنی .درو باز کردم که
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موجی از درد به سددرم هجوم آورد .فقط اخم کردم وبه سددمت پله پا تند کردم.
صدای کتی رو شنیدم:
 چه زود برگشتین! حوصله ام سر رفت!و از پله خودمو باال کشیدم .اگه این بار از درد می مردم هم قرص نمی خوردم.
خودمو توی اتاق پرت کردم و درو پ شت سرم ب ستم .موبایلو بیرون ک شیدم و
زیر میز تحریر بین دیوار و میز جاش دادم .دونه های عرقی که از درد و ف شاری
که به خودم میاوردم روی پیشددونیم راه افتاده بود حس می کردم .مانتومو از تنم
کشیدم و روی ت ت دراز کشیدم .به خودم غر زدم:
 حالم خوبه! خوبم! خوبم!در باز شد و کتی اومد تو .دستمو گکاشتم روی چشمام و بیشتر صورتمو با این
کار پوشوندم:
 چیه؟ حالتون خوبه؟ آره! خرید نمردین؟چرخیدم سمت دیوار و گفتم:
 نه .خرید نداشددتم .می خواسددتم برم بیرون ولی چه فایده تنها عین بچه هایتیما با تو تا نره غول مگه به آدم خوش می گکره!
و ساکت شدم .مردم تا این جمله رو بدون لرزیدن صدام بگم.
 -چیزی بیارم ب ورین؟
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 نه! هر وقت خواستم صدات می کنم!در که بسته شد .مالفه رو روی خودم کشیدم و چشمامو به هم فشردم .صدای
زن توی سرم اوج گرفت:
 تو ساغر نیستی...ساغر من مرده!سرمو توی متما فشردم و ناله کردم:
 پس اگه سدداغر نیسددتم کی ام؟ عظیم بابای من نیسددت؟ من توی این خونهچمار می کنم؟ چرا عظیم بهم می گه من دخترشم؟
درد توی سرم پیچید و دوباره انگار یمی صدام زد:
 سرمه!این ا سم چیه که میاد توی سرم .اون مرد که با دیدنش این ا سم برام زنده شد
کی بود؟ مممنه که اسددمم سددرمه باشدده .مممنه؟ آخ لعنت به من! معلومه که
مممنه! وقتی زن عظیم می گه سدداغر -دخترش – مرده یعنی مممنه! چرا عظیم
باید بگه من دختر شم اونم ساغر .همینه! تمام این یک سال دروغ بهم تحو یل
دادن.
رفتم عقب .برگشتم به یک سال پیش .روزی که توی همین اتاق گیج چشم باز
کردم .بابا...بابا نه...عظیم رو یادمه....و س دیاوش...هر دو نگران بودن .با بهت
نگاهشددون کردم .نمی فهمدم کجام؟ نمی دونسددتم چی شددده! به عظیم نگاه
کردم و گفتم:
 -من کجام؟ شما کی هستین؟
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و نگاه بهت زده اون دوتا .و بعدش...بعدش چی شدددد؟ کتی اومد .قصددده ها
شددرو شددد .بهم گفتن من سدداغرم عظیم گفت بابامه! گفت تصددادز کردم و
حافظه امو از دست دادم .از خودش و خاطراتش با من گفت .آلبوم عمس های
بچه ای رو آورد که سه چهار ساله بود .می گفت این منم .همه چیز برام تاریک
بود .دالیل مسدد ره ای برای ترک کردن مادر من .بعد از اینمه پرسددیدم مامان
کجاست و چرا عمسی از اون ندارم .و چرا عمسی از نوجوانی خودم نی ست و
دلیل مس ره تر عظیم ،که حاال واقعا باورم نمی شه که اون موقع قبولش کردم.
نمی خوا ستم عم سی دا شته با شم چون بینی ام بزرگ بود .می خوا ستم عمل
کنم .درست یک ماه بعد از عمل تصادز کردم و چند ماه توی کما بودم.
سرمو فشردم.
 خدایا چقدر احمق بودم .چرا تمام حرفاشونو باور کردم .چرا؟ولی باید چمار می کردم .از کجا باید می دونسددتم که دارن بهم دروغ می گن.
با با...عظیم بهم مح بت می کرد .سدد یاوش بهم سددر می زد .کتی دورم می
چرخ ید و خانم خانم می گفت .برام از شددیطنت های بچگی می گفت .توی
اون حا لت منگی و گیجی دلیلی برای باور نمردن حر فاشددون نداشددتم .و
اعتراضددم که چرا ب عد از این همه مدت چیزی یادم نمی آد ،و جواب اونا می
گفتن مهم نی ست دکتر گفته مممنه هر آن حافظه ام برگرده .ولی االن یک سال
می گکشت و هنوز چیزی یادم نیامده بود.
روی تحت نشستم .زانوهامو ب*غ*ل کردم.
 یک سال پیش چی به سرم اومده که حافظه امو از دست دادم؟ نمنه منم تویباند اینا بودم؟ نمنه منم مواد می فروختم!
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خدایا تحمل این یمی برام سدد ت بود .حاضددر بودم بمیرم ولی جز این گروه
ن باشددم .حر فایی که اون شدددب از عظیم و بق یه شددن یده بودم .امیر....اون
کاب*و*سددا...خدایا مممنه امیر بالیی سددرم اورده باشدده؟ از این فمر چونه ام
لرزید .اونا اون شب دا شتن درباره یه دختر حرز می زدن .اون دختر....لعنت
به من اون دختر خود منم .تحت کنترلم...جایی نمی رم .با هیچ کس ارتباط
ندارم .با اینمه نقش دختر عظیمو بهم دادن ولی در اصدددل هیچ آزادی ندارم.
موبایل ندارم و تمام ممالمتم کنترل میشه!
سرمو چند بار به دیوار کوبیدم که باعث شد درد برگرده:
 احمق...احمق...دختره احمق کور بودی؟هیچی نمی فهمیدی؟نگاه امیر که برام این همه ترسناک بود مطمئنم به گکشته ربط داره به قبالنی که
یادم نیسدددت .باید راهی پیدا می کردم .راهی به بیرون .برای پیدا کردن خودم.
اون مرد...اون مرد توی پاسا کی بود؟ اون منو می شناخت .شک ندارم .کاله
سبزی سر من نبود .شاید آرس با شه! شاید هم نبا شه! ولی از کجا باید می
فهمید که من همون ساغری هستم که با آرس قرار دارم .اون مرد هر کی هست
می دونه من کی ام .این یعنی از گکشددته من خبر داره .خدایا یک سدداله که من
اینجام .اگه ساغر نباشم .اگه سرمه باشم...خانواده ام کجان؟ دنبالم نگشتن؟
نگرانم نشدن؟
حاال برای فهمیدن حقیقت یک راه بیشددتر نداشددتم .باید به کسدی بیرون از این
خونه اعت ماد می کردم .با ید از یمی ک مک می گرفتم تا اون مردو پ یدا ک نه!
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نگاهم رفت سددمت میز تحریر .چاره نداشددتم .باید به آرس اعتماد می کردم.
حتی اگه پلیس باشه.
اول باید آروم می شدم .باید فمرمو متمرکز می کردم .سر دردم بهتر شده بود.
پس می تونسددتم باهاش مقابله کنم .بعد از این سددر درد ها معموال چیزای
عجیبی می اومد توی ذهنم .سر دردهایی که توی یک سال گک شته خیلی کم
بودن شدداید به تعداد انگشددت های یک دسددت ولی االن...هر روز دارن زیادتر
می شم .چیزایی به ذهنم می اومد که نمی فهیدم چی ان و به چی ربط دارن.
یه دختر که گاهی احسددداس می کردم خودمم ولی اون حامله بود پس نمی
تونست من باشم....صدای حرز زدن یک پسر که تصو یری ازش نداشتم فقط
صداش بود .....یه حلقه ب سمتبال که توپ قرمزش توی می افته...یه دختر که
زیاد می دیدمش...تصو یری ازش توی ذهنم نی ست فقط یک جفت چشم سبز
و صدای خنده هاش ...یه پالک...با یک کلمه روش...اصل...
اینا همه می تونه به گک شته من ربط دا شته با شه .این ت صاو یر بعد از دیدن امیر
روز به روز دارن بی شتر می شن .اون امیر لعنتی به گک شته من ربط داره .خدایا
اگه اون زن راسددت گفته باشدده و عظیم پدرم نباشدده....با توجه به شددغلی که
داره....یعنی مممنه جونم در خطر با شه! باید حوا سمو جمع کنم .باید با دقت
جلو برم .با ید خودمو پ یدا کنم .با ید خودمو ن جات بدم.خودمو ...دختری
که ....قبال اسمش سرمه بوده!
مثال چند سددداعت خواب یده بودم ولی انگار ن واب یده بودم از بس کاب*و*س
دیدم .خواب هایی که االن هیچی ازشون یادم نبود .بی حال از روی ت ت بلند
شدددم .ضددعف کرده بودم .از ظهر چیزی ن ورده بودم .با این حال و روز هیچ
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غلطی نمی تونستم بمنم .باید یه تمونی به خودم می دادم .اینجوری زود وا می
دم .رفتم سددمت پله و آروم رفتم پایین .بابا ....یا نمی دونم عظیم روی کاناپه
نشددسددته بود و نگاهش به تلو یز یون بود .واقعا نمی دونسددتم باید باهاش چه
جوری رفتار کنم .تمام اون حرفا حتی اگه فرض بگیرم دروغ باشن رو ذهن من
تاثیر گکاشته بود .نمی تونستم مثل دیروز و یک سال قبل واقعا به چشم پدرم به
عظیم نگاه کنم .حاال که فمر می کنم می بینم تمام این مدت یه حسددی به
عظیم دا شتم .یه جور انگار باهاش راحت نبودم .همی شه اح ساس غریبی می
کردم .این حس می تونه ربطی به این داشته باشه که عظیم پدرم نیست.
سعی کردم از کنارش بی تفاوت بگکرم .دلم نمی خواست باهاش حرز بزنم.
به شدت احساس گیجی می کردم و اصال نمی تونستم فعال با احساساتم کنار
بیام .راه افتادم سمت آشپزخونه که صداشو شنیدم:
 خوبی دخترم؟تمام تنم از شنیدن ا سمش لرزید .بازومو با یه د ست گرفت .نیم چرخی زدم و
بدون نگاه کردن بهش شونه ای باال انداختم و گفتم:
 مثل همیشه!و دوباره به راهم ادامه دادم و فوری خودمو توی آشددپزخونه انداختم .روحی با
دیدن من از جا پرید:
 -وای خانم ترسیدم.

سه سوت

581

نگاه پر تردیدی به روحی انداختم .یعنی اونم از همه چیز خبر داشددت؟ یعنی
اونم می دون ست بابا چماره ا ست و مثل کتی باهاش هم د ست بود .ن ش ستم
پشت میز نشستم و گفتم:
 یه چیزی بیار ب ورم.و دسددتمو زدم زیر چونه ام و به میز خیره شدددم .تازه داشددت عمق فاجعه برام
معلوم می شد .انگار بین یه گروه خالز کار زندانی شده بودم .لرزیدم و فمر
کردم:
 یعنی می تونم از اینجا برم؟ یعنی راهی به بیرون پیدا می کنم؟صدای کتی باعث شد از جا بپرم:
 خانم؟با حرص برگشتم و گفتم:
 مرگ و خانم.نمی دونم چرا ولی نفرت شددددیدی نسددبت به این زن پ یدا کرده بودم که نمی
دونسددتم به چه دل یل اینقدر برای بابا دم تمون می ده .از جوابم خودمم جا
خوردم .ولی خودمو نباختم و گفتم:
 چرا عین جن پشت سرم من ظاهر می شی!کتی با چشمای گرد شده نگاهم کرد و بعد گفت:
 می خواستم بگم چیزی می خواستین می گفتین می آوردم اتاقتون!عصبی از جا بلند شدم .دست خودم نبود .انگار دیوونه شده بودم .داد زدم:
 یعنی حق ندارم از اتاقم بیام بیرون .بابا دیوونه ام کردین .تا تمون می خوردمباید به ده نفر جواب پس بدم .اهه!
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و با حرص از آ شپزخونه بیرون دو یدم و به سمت اتاقم رفتم .کارم احمقانه بود
می دون ستم .ولی در اون لحظه هیچی د ست خودم نبود .بابا یا همون عظیم با
اخم های توی هم و سط سالن ای ستاده بود .ولی قبل از اینمه بتونه چیزی بگه
من از پله باال دو یده بودم و درو محمم به هم کوبیده بودم .پشت سرم درو قفل
کردم و خز یدم زیر میز تحریرم.
 خدایا غلط کردم .عظیم بابام باشدده...هر شددغلی می خواد داشددته باشدده .مننمی تونم...نمی تونم هیچ غلظی بمنم.
سرمو گکا شتم روی زانوهامو و ا شمام ناخوداگاه جاری شد .و سط گریه نمی
دونم چرا تصددو یر اون مرد توی پاسددا اومد جلوی چشددمم .من این مردو قبال
دیده بودم .نمی دونم کی بود و چرا از دیدنم تعجب کرد ولی مطمئنم این مردو
دیده بودم .یه جای دیگه یه جور دیگه انگار .اشددمم و گرفتم و دسددتمو چپوندم
بین میز و دیوار و گوشی که زن عظیم بهم داده بود بیرون کشیدم.
 شاید اون زن اصال دروغ گفته باشه .شاید از دشمنای عظیم باشه و می خواداز من سو استفاده کنه.
از اینمه گوشددی رو ازش گرفته بودم پشددیمون شدددم .شدداید همین یه وسددیله
جاسوسی باشه .لبمو گز یدم.
 احمق نباش دختر! اگه اون زن را ست شو هم نگفته با شه اینجا هم ک سی به توراستشو نمیگه.
د ستمو بردم سمت صفحه و گو شی رو رو شن کردم .بهت زده به عمس روی
صددفحه گوشددی خیره شدددم .این دختر! خدایا پس دروغی در کار نبود .خود

سه سوت

583

خودش بود .همون که روی لپ تاپ عظیم دیده بودم .پس سدداغر واقعا مرده؟
ولی چرا؟ دو سه تا پیام آمده بود.
 حالت خوبه؟ من مهرانه هسددتم زن عظیم .می تونی با این شددماره با من درتماس باشی!
 یه خبر از خودت بهم بده .دیدم که توی پاسا یمی دنبالت بود. می شناختیش؟ آرسی که گفتی همین بود؟یه جواب کوتاه فرستادم:
 خوبم.چند تا از پ یام های قبلی رو خوندم .بیشددترش تبلی غاتی بود و پ یام درسدددت و
درمونی توش نبود .همه رو پاک کردم .بعد رفتم سراغ عمس های گوشی .توی
گالری عمس ها هم پر بود از عمس های سدداغر و مادرش مهرانه .کنجماوی
هم به بقیه اح سا ساتم ا ضافه شد .چی به سر ساغر اومده بود؟ یعنی مریض
بوده؟ یا ت صادفی چیزی کرده؟ کی مرده؟ عمس های مهرانه ن شون می داد که
مال خیلی وقت پیش نیستن شاید دو سه سال پیش!
رفتم جلوتر .عمس از عظیم بود موقع سوار شدن ماشین .داشت با یمی دو نفر
حرز می زد .سیاوش و امیر جلوی خونه عظیم .عظیم و چند نفر دیگه که نمی
شددناختم کی بودن جلوی یه خونه بزرگ .جلوی یه سددداختمون بزرگ شددداید
کارخونه .عمس از فاصددله ز یادی بود .ولی بازم عظیم معلوم بود .پس مهرانه
افتاده دنبال عظیم .پس راست می گفت که دنبالش بوده.
گوشدی رو که روی و یبره بود کامال سددایلت کردم .نمی خواسددتم هیچ صدددای
ا ضافه ای از دور و بر اتاقم به گوش بر سه .می دون ستم که کتی تا صبح چند
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باری میاد باالی سرم .سرمو باال بردم و به شماره آرس نگاه کردم .صفحه پیامو
باز کردم و شددماره شددو وارد کردم .بعد زل زدم به صددفحه و مردد شدددم .نمی
دون ستم چی بنو ی سم یا چی بگم! همین جور که به صفحه موبایل خیره شده
بودم .یمی در زد که به شددددت از جا پر یدم .گوشددی از دسددتم افتاد و موقع
برداشددتنش هول شدددم و پیام خالی فرسددتاده شددد .لعنتی گفتم و گوشددی رو
خاموش کردم و دوباره بین میز و دیوار چپوندمش .صدای عظیم بود:
 ساغر دخترم!از زیر میز چهار د ست و پا بیرون اومدم و روی ت ت ن شستم .هول شده بودم
و نفس نفس می زدم.
 دخترم باز کن ببینم چت شده؟از این محبت المیش مشمئز شدم.
 ساغر جان!دستامو روی گوشام گکاشتم و نزدیک بود داد بزنم.
 به من نگو ساغر!که در آخرین لحظه لبم و گاز گرفتم و جلوی داد زدنمو گرفتم .بلند شددددم و
رفتم پشددت در .دهن باز کردم ولی چونه ام لرزید و باعث شددد دوباره دهنمو
ببندم .آب دهنم و قورت دادم و گفتم:
 می خوام تنها باشم!ممث شد و بعد صدای عظیم اومد:
 -چی شده دخترم؟ کسی ناراحتت کرده؟
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به در تمیه دادم و گفتم:
 نه!...فقط....نمی دونستم چی بگم .عظیم زد به درو گفت:
 باز کن ببینم.مجبور بودم درو باز کنم .کلید و چرخوندم و در و باز کردم و فوری چرخیدم و
رفتم سدمت پنجره .نمی خواسدتم باهاش چشدم تو چشدم بشدم .می تر سیدم
خودمو لو بدم .عظیم اومد تو .صدددای بسددته شدددن در اتاق که اومد خودمو
ب*غ*ل کردم .ن با ید می ترسدد یدم .عظیم هنوز چیزی نمی دو نه .پس هنوز
خطری تهدیدم نمی کنه .باید نقش بازی کنم .باید مثل سابق باشم.
 خوب دخترم نمی خوای بگی چی شده؟رومو برنگردوندم و به حیاط نگاه کردم .اولین چیزی که به دهنم اومد و گفتم:
 چرا مامان ما رو ول کرد!؟صدای نفس عمیق عظیمو شنیدم .بازوهامو بیشتر فشردم.
 چرا این همه من باید تنها با شم .امروز که رفته بودم بیرون .اح ساس کردم بااین مردم و این زندگی غریبه ام!
ح ضورشو کنار خودم اح ساس کردم .تنم رع شه آرومی گرفته بود .د ست شو که
روی شونه ام گکاشت .دلم هوری ری ت.
 آروم باش....دختر....آروم....کاریت نداره. این حرفا چیه می زنی؟ این چند روز چت شده؟نیم نگاهی بهش انداختم و برای اینمه ازش دور ب شم رفتم و روی صندلی میز
کامپیوترم نشستم و گفتم:
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 چه توقعی از من دارین؟ ت مام خاطرات من بر می گرده به یک سدددالگکشته...هیچ دوستی ندارم .با هیچ کس رفت و آمد ندارم و مامان هم که....
عظیم عصبی شد:
 اسم اونو نیار!ولی من کوتاه نیامدم:
 چه شملی بود؟ هیچ وقت عمسی ازش به من نشون ندادی!صدای عصبیش یه خورده بلند شد:
 گفتم اسم اونو نیار!دیگه شک نداشتم که من ساغر نیستم ولی انگار بازم می خواستم مطمئن شم.
 چرا نیارم .مامانمه .می خوام بدونم چه شملی بوده؟ اصال چرا هیچ عمسیازش بهم نشددنون نمی دی؟ من حتی نمی دونم اسددمش چی بوده؟ باالخره
مامانم که بوده؟
 ساغر بس کن! اون زن روفراموش کن .اون لعنتی رو فراموش کن! می فهمی؟دیگه هم اسمشو نیار.
ولی من با لجاجت گفتم:
 می خوام ببینمش .می خوام بدونم چه شملیه!ونمی دونم این حرز چرتو برای چی زدم.
 یه زن هر شب می یاد تو خوابم گریه می کنه و می گه دخترم برگرد پیشم!عظیم بهت زده نگاهم کرد و با لمنت گفت:
 -چی...چی گفتی؟
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عصبی شده بود .معلوم بود کمی ترسیده .داد زد:
 گفتم چی گفتی؟منم داد زدم:
 همین که شنیدی؟ اون زن کیه چرا می گه برگرد پیشم! راستشو بگو بهم دروغگفتی؟ اون مارو ترک نمرده نه؟ تو منو از اون دزدیدی؟
این حرز انگار سوپاپ عظیمو پروند چون با دو قدم بلند به سمت من اومد و
قبل از اینمه به خودم بیام یه ک شیده خوابوند تو گو شم! برق از سرم پرید .پرت
شدددم عقب .ولی انگار پرت شدددم به یه جای دیگه! یه اتاق بود .نیمه تاریک.
یمی رو به روم ایسددتاده بود .عظیم نبود! امیر....امیر بود...خم شددده بود روم.
صورتم می سوخت .داد زد:
 اسمشو بگو...اسم اون لعنتی رو بگو...دستم درد می کرد .سرم درد می کرد .لبام می لرزید .امیر جلوتر اومد .صداشو
بلند تر کرد:
 اسمشو نمی گی نه؟سر تمون دادم .خندید .عقب رفت و با یه حرکت پیراهنشو در آورد.
 که نمی گی؟وحشت کردم .اومد جلو دستشو دراز کرد:
 اسمش؟جیغ کشیدم:
 به من دست نزن!یمی تمونم می داد:
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 ساغر...ساغر...دخترم...دوباره پرت شدم به اتاق .عظیم رو به روم زانو زده بود .نگران بود .د ستم روی
صددورتم بود و بهت زده نگاهش می کردم .اون تصددو یر اون تصددو یر .فمرم پی
تصو یری بود که دیده بودم و عظیم همچنان صدام می زد.
 بب شید ...دست خودم نبود...ساغر حالت خوبه؟دستشو آورد جلو که آروم زمزمه کردم:
 به من دست نزن!اخم کم رنگی روی صورتش نشست.
 ساغر...همون جور ن شسته عقب خز یدم و بهش نگاه کردم .این مرد پدر من نبود و من
هم ساغر نبودم .با این حرکت من ،عظیم بلند شد و دوباره همون حالت جدی
و سردش و گرفت و گفت:
 تقصیر خودت بود.برگشت و به سمت در رفت.
 من مقصر نیستم .اون منو ترک کرد...صداش آروم شد شبیه زمزمه .انگار که با خودش بود تا با من:
 هر دوشون...و در پ شت سرش ب سته شد .دیگه یک در صد هم شک ندا شتم که همه چیز
درسته .صورتم می سوخت .دوباره و ده باره تصو یری که جلوی چشمم اومده
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بود رو مرورکردم .امیر یه ا سم از من می خوا ست .ولی ا سم کی؟ سرمو بین
دستام گرفتم .باید یادم بیاد .یادم بیاد!
بلند شدم و از اتاق بیرون زدم .روی پله کتی رو صدا زدم و گفتم برام شام بیاره.
برگشتم توی اتاقم .هنوز از یادآوری اون تصو یر بدنم می لرزید.
 مممنه اون *و*ض*ی...سرمو تمون دادم.
 نه االن به این چیزا فمر نمی کنم .االن فقط باید نقشدده بمشددم .باید یه راهیپیدا کنم که از این خونه برم .قبل از اینمه عظیم و اون امیر *و*ض*ی بفهمن
من از کارشون سر در آوردم.
کتی با سینی غکا اومد .بدون اینمه نگاهش کنم گفتم:
 سینی رو بکار و برو .تا صبح هم دور و بر اتاق من پیدات نشه .می خوام تنهاباشم!
کتی فقط نگاهم کرد و بعد هم رفت .پشددت سددرش در اتاقو قفل کردم .با بی
میلی غکا خوردم .اینجوری پیش می رفتم ق بل از این مه بالیی سددرم ب یاد از
گرسددنگی تلف می شددددم .وقتی غکامو خوردم انگار کم کم مغزم هم به کار
افتاد .موبایلو برداشددتم و زیر میز سددنگر گرفتم .از دو نفر می تونسددتم کمک
بگیرم .هم مهرا نه و هم آرس .ولی ا گه از مهرا نه ک مک می گرفتم مممن بود
جون اونم به خطر بیافته .با توجه به اینمه تازه از شددر عظیم راحت شددده بهتره
فعال کاری به کار اون نداشددته باشددم .موبایلو روشددن کردم و منتظر شدددم .به
محض روشن شدن یه پیام اومد:
 -دختر تنها؟
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ابروهام باال پر ید .از کجا فهم ید که منم؟ من که فقط یه اس خالی فرسددتاده
بودم .مو بایلو به لب بردم و فمر کردم .یعنی آرس پلیس بود؟ ولی پلیسددم که
بود چطوری می تونه فهمیده با شه که این اس از طرز منه؟ شاید مهرانه برای
پلیس کار می کنه؟ شایدم بهم دروغ گفته و خودش آرس بوده؟
دوباره همه چیز توی مغزم به هم ری ت .به هر حال هر چی که بود باید بهش
اعتماد می کردم .اگه آرس همون مهرانه بود چاره ای نداشددتم .تنها ام یدم به
بیرون فقط همین شماره بود .نوشتم:
 با ید به من کمک کنی! من چیزای ز یادی فهم یدم .دی گه نمی تونم توی اینخونه بمونم!
و چ شمامو ب ستم و خدا رو صدا زدم و پیامو فر ستادم .به ثانیه نم شیده جواب
اومد.
 امروز توی پاسا اون مردی که دنبالت اومد چی تنش بود؟ خوب انگار اونم می خواست مطمئن شه من خودمم! یه کاپشن کهنه مشمی رنگ با یه کاله مشمی!بالفاصله گوشی زنگ خورد .با وحشت رد دادم و نوشتم:
 االن نه! دوازده و نیم زنگ بزن.جواب اومد:
 تو سرمه ای؟لب گز یدم و اشک توی چشمام جمع شد .نوشتم:
 -نمی دونم...هیچی یادم نمی آد.
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پیامو که فر ستادم گو شی رو خاموش کردم .لبام می لرزید و دلم می خوا ست
بلند بلند گریه کنم .آرس کی بود؟ همون مرد توی پاسددا ؟ منو ،من قبلی رو از
کجا می شناخت؟ چطوری تونسته بود بیاد سراغ من؟ آی دی منو از کجا آورده
بود؟ به این چیزا فمر می کردم و اشددمم آروم آروم می ری ت روی صددورتم.
حال عیجیبی داشددتم یه جور سددرگردونی و در عین حال یه جور اضددطراب
م لوط به هیجان .که کسی هست بیرون از اینجا که خود خود منو می شناسه!
ا شمامو با د ست گرفتم .نگاهی به گو شی خاموش کردم .بهتر بود تا دوازده و
نیم خاموش می موند .با ید تا می تونسددتم این مو بایلو برای خودم نگه می
دا شتم .موبایلو توی م فیگاهش چپوندم و از زیر میز بیرون خز یدم .صورتمو
تمیز کردم و سددینی غکامو برداشددتم و از اتاق بیرون زدم .بهتر بود که تا می
تونستم بهونه دست کتی برای سر زدن نمی دادم.
باید با اطمینان کافی تماس و برقرار می کردم از همین االن اسددترس داشددتم.
ولی ان گار ته دلم ام ید داشددتم که بتونم خالص شددم .سددینی رو بردم توی
آشددپزخونه و برای خودم یه لیوان شدیر ری تم .کتی توی آشددپزخونه می پلمید.
نمی دونم چرا احسدداس می کردم نگاهش مشددموکه! یه جوری بود که منو می
تر سوند .تا حاال دقت نمرده بودم که اینقدر منو زیر نظر داره .به نگاه ف ضولش
اخم کردم و گفتم:
 چیه؟لب ندی زد که بیشتر شبیه پوزخند بود و گفت:
 -من بیشتر از بابات می شناسمت!
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باباتو با لحن خاصددی گفت .انگار که می خواسددت مچ بگیره .لیوان شددیرمو
برداشتم و با حرص نگاهش کردم و گفتم:
 که چی؟پوزخندش جمع نشد .بجاش گفت:
 شبا تو خواب خیلی حرز می زنی! می دونستی؟یه لحظه قلبم ری ت .ولی خودمو نباختم و بهش گفتم:
 نه! ولی االن فهمیدم!بعدم یه نگاه جدی بهش انداختم و با پوزخندی مثل خودش گفتم:
 حد خودتو بدون! می دونی که توی این خونه چماره ای؟اصال ناراحت نشد .فقط سری تمون داد و با اون لب ند حرص درآرش گفت:
 بله می دونم!رومو برگردونم و راه افتادم سمت پله .نگرانی پ شت نگرانی .نمنه تو این مدت
یه چیزایی تو خواب گفته باشم که خودمو لو داده باشم .برگشتم و از روی شونه
به در آشپزخونه نگاه کردم .نیم رخشو می دیدم که به میز زل زده بود .نه شایدم
یه دسددتی زده بود .این روزا ز یادی گرد و خاک می کردم .اونا دختری رو می
شناسن که یک سال عین گوسفند زندگی کرده بود .هر جا گفته بودن رفته بود،
کار خواسته بودن کرده بود و صداشم در نیامده بود .معلوم بود که با این کارای
من ،مممنه مشموک بشن .با اخم از پله باال رفتم.
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 برای همی نه که این کتی *و*ض*ی همش دور و بر منه .حتما عظیم بهشگفته مرتب مواظب من باشدده و منو بپاد که نمنه یه وقت چیزی یادم بیاد و کار
دستشون بدم.
رفتم تو اتاق و درو قفل کردم و روی ت ت نشددسددتم .از فمر اینمه مممنه تو
خواب حرفی زده باشم اینقدر استرس گرفته بودم که نزدیک بود باال بیارم.
لیوان شیرو د ست ن ورده گکا شتم روی میز و به ساعت نگاه کردم .چیزی به
یازده نمونده بود .خبری از عظیم نبود یا تو اتاقش بود یا اینمه باز رفته بود پی
گند کاریاش .روی ت ت چمباتمه زدم .و نگاهمو از ساعت گرفتم .تا دوازده و
نیم ب شه من مرده بودم .سعی کردم توی این فا صله هر چی فهمیده بودم مرتب
کنار هم بچینم .باید خودمو از این گیجی نجات می دادم.
فمر کردم به تصددداو یری که می د یدم .در باره اشددون حدس زدم.که کی می
تونستن باشن .نسبتشون با خودم .درباره خانواده ای که به یاد نمی آوردم خیال
پردازی کردم و گاهی از افمار بچگانه ام خجالت ک شیدم .این کار یک ح سن
هم دا شت اینمه زمان ،که تا قبل از اون به کندی می گک شت شتاب گرفت و
سداعت شدد دوازده و بیسدت دقیقه .از روی ت ت بلند شددم و پشدت در اتاق
گوش ایسددتادم .سددر و صدددایی نمی اومد .چراغ های توی حیاط هم خاموش
شددده بود .درو آروم باز کردم و توی راهرو سددرک کشددیدم .فقط یه دیوار کوب
قرمز رنگ رو شن بود که نور خیلی کمی دا شت .ک سی توی راهرو نبود .خوب
گوش دادم .هیچ صدایی هم از پایین نمی اومد .دوباره برگ شتم توی اتاق و به
ساعت نگاه کردم .دوازده و بی ست و پنج دقیقه بود .رفتم سمت میز و موبایلو
بیرون ک شیدم .در کمد دیواری رو باز کردم و خودمو از بین لبا سا رد کردم و به
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دیوار تمیه دادم و آروم درو بستم .مو بایلو روشن کردم .قلبم با چنان شدتی می
زد که ضربان شو توی گلوم اح ساس می کردم .با رو شن شدن کامل گو شی
نگاهی به ساعتش انداختم .دوازده و بیست و نه دقیقه بود .و قبل از اینمه کاری
بمنم ،موبایل زنگ زد .دسددتام می لرزید و انگار لرزشددی کل بدنم و فرا گرفته
بود .انگشددتمو روی صددفحه سددر دادم و تماس و برقرار کردم و گوشدی رو کنار
گوشم گرفتم .صدای لرزون خودم حالم رو بدتر می کرد:
 الو؟اولین کلمه ای که شندیم دوباره همون اسم آشنا بود:
 سرمه؟هیجان ایجاد شددده باعث شددد که هق بزنم .انگار صدددا نمی خواسددت از توی
گلوم بیرون بیاد .صدا دوباره گفت:
 سرمه حرز بزن!باالخره لب های خشممو به هم زدم و آروم گفتم:
 منو از کجا می شناسی؟ من کی ام؟و این بار بغض پیچید توی گلوم .با همون صدای لرزون در حالی که اشک هم
روی گونه هام جاری شده بود گفتم:
 من هیچی یادم نمی آد .عظیم می گه من سددداغرم...مهرانه می گه سددداغرمرده....یمی توی سرم داد می زنه سرمه....هیچی یادم نیست...هیچی....
و دیگه نتون ستم ادامه بدم .لحظه ای ممث شد و بعد دوباره همون صدا اومد.
صدای اونم می لرزید:
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 از کی؟ از کی چیزی یادت نمی آد؟ یک ساله...یک سال پیش توی همین خونه به هوش اومدم .عظیم گفت منساغر دختر شم .ولی دیروز زن عظیم منو تعقیب کرده بود .بهم گفت دخترش
ساغر مرده و من ساغر نیستم .من باید چمار کنم؟
 گوش کن! تو باید از اونجا بیای بیرون! چطوری؟ کی؟ من خیلی اجازه ندارم برم بیرون .هربارم که می رم دو سدددهنفر همراهمن!
 من بهت می گم چمار کنی!اشممو گرفتم و گفتم:
 تو پلیسی؟ همونی که توی پاسا دنبالم اومد؟ منو از کجا می شناسی؟احساس کردم صدا خیلی غمگین شد:
 بهتره منو به همون اسم آرس بشناسی .هر چی کمتر بدونی .بهتره!با لجاجت گفتم:
 منو از کجا می شناسید؟صدای یک نفس عمیق و بعد صدای جدی آرسو شنیدم:
 این حرفا باشه برای بعد .اولین کار ما نجات تو از اون خونه است.فقط کافیهبیای بیرون بقیه اش دیگه با ماست!
 باشه! ولی چون دیروز رفتم بیرون فمر نمنم تا هفته آینده بتونم بهونه ای برایاز خونه بیرون رفتن ب یارم .چون فهم یدم عظیم چماره اسدددت بیشددتر داره برام
س ت می گیره.
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 یک هفته خیلی زیاده .باید زودتر بیای...حداکثر تا سه روز دیگه! فهمیدی؟سه روز؟
 باشه سعی خودمو می کنم.نگاهی به گوشی انداختم و گفتم:
 بهتره من قطع کنم چون می تر سم شار گو شیم تمام شه .اگه خاموش شه.راه ارتباطی من با شما قطع میشه!
 خیلی خوب .ولی هر روز یک پ یام به این شددماره بده و به من بگو حالتخوبه!
 باشه!دلم نمی خواسددت قطع کنم ولی مجبور بودم انگار زندانی ای بودم که برای یه
مدت مرخ صی گرفته بودم و حاال باید برمی گ شتم توی زندان .صدای زمزمه
آرس انگارقلبم رو تمون داد:
 مواظب خودت باش سرمه!و تماس قطع شددد .با بغض به گوشدی خاموش شددده نگاهی انداختم و سددرمو
روی زانوهام گکا شتم .صدای آرس از پ شت تلفن انگار آرامش عجیبی به من
داده بود .این صدا هر چی که بود قبال هم به گو شم ر سیده بود .حاال مطمئن
بودم که آرس هر کی هست ،یا همون مرد توی پاسا ه ،یا کس دیگه ای که منو
می شددناسدده و در گکشددته با من رابطه نزدیمی داشددته .یاد لحن صددداش و غم
عجیب توی صداش که افتادم دوباره دلم لرزید .جمله آخر شو با خودم تمرار
کردم.
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 مواظب خودت باش سرمه!چقدر این اسم به گوشم قشنگ بود .سرمه .چرا آرس اینجوری صدام زده بود.
چرا صدددا زدنش دلمو لرزونده بود .آهی کشدیدم و گوشدی رو خاموش کردم و
این بار توی کمد بین جع به ها و خرت و پرت هام چپوندمش و از توی کمد
بیرون خز یدم .روی ت ت دراز کش دیدم و به سددقف خیره شدددم .نمی تونسددتم
ت صور کنم که قراره چه اتفاقی بیافته .نمی دون ستم می تونم راحت از این خونه
برم یا نه! چشمامو بستم و دوباره صدای آرس توی ذهنم پرنگ شد .ناخودآگاه
لب ند زدم و به پهلو چرخیدم .من می تونسددتم .من باید می رفتم .چشددمامو
بسددتم و سددعی کردم ب وابم .آروم بودم و دیگه از اسددترس خبری نبود .کم کم
داشددت خوابم می برد که صدددای چرخیدن دسددتگیره درو احسدداس کردم .با
وحشت توی جام نشستم .کی بود که نصفه شب داشت می اومد تو اتاق من؟
نفسم تند شد و ناخودآگاه پتومو چنگ زدم .دستگیره چند بار آروم باال و پایین
شد و بعد رها شد .د ستمو جلوی دهنم گرفتم تا ناخودآگاه صدایی از دهنم
بیرون نپره .د ستگیره که رها شد صدای زمزمه آرومی شنیدم .پاهای لرزوندمو
تمون دادم و با آروم ترین حالت مممن به سددمت در رفتم .به دیوار چسددبیدم و
گوش دادم .صدای کتی رو می شندیم:
 ولی آقا هیچ وقت شبا در اتاقشو قفل نمی کرد!صدای عصبی عظیم که داشت سعی می کرد خیلی هم بلند نباشه رو شندیم:
 اصال چرا باید کلید روی در اتاقش باشه؟ -خوب همیشه بوده؟
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 بوده که بوده .وقتی د یدی داره کارای مشددموک می ک نه با ید کل یدو بر میداشتی!
دستم و جلوی دهنم گرفتم و بیشتر دهنمو فشردم .وای اگه کلیدو بر می داشتن
باید چمار می کردم .دیگه حتی توی این اتاق هم امنیت نداشتم .صدای عظیم
اومد:
 بازش کن! آقا نمی شه .کلید رو دره!با وحشدددت نگاهمو به کل ید دوختم .توی در بود و کمی به سددمت راسدددت
چرخیده بود .صدای زمزمه آروم عظیمو شنیدم:
 بدش به من!بعد صدددای فرو رفتن کلید توی قفلو شددنیدم و قلبم یک لحظه از کار ایسددتاد.
انگار همونجا خشددک شددده بودم .کلید توی در کمی تمون خورد ولی انگار
نچرخید .صدای کتی اومد:
 آقاگفتم که! کلید رو دره نمی شه!کلید از توی قفل بیرون ک شیده شد و انگار نفس حبس شده من هم آزاد شد.
صدای عظیم دوباره اومد:
 تو مطمئنی توی خواب همینو گفت؟ بله آقا...دوبار اسمشو تمرار کرد. لعنت به سیاوش و اون امیر احمق .می دونستم کار به اینجا می کشه .داره یهچیزایی یادش می اد.
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ممث شد و بعد گفت:
 بهتره بریم .دیگه هم نکار درو قفل کنه .باید هر شب مواظبش باشی ببینی توخواب چیز دیگه ای هم می گه؟ باید بفهمیم چقدر از حافظه اش برگشته!
 چشم آقا! بهتره بریم .اینجا وایسادن فایده ای نداره.بهت زده پشددت در ایسددتاده بودم .این حرفا یعنی مهر تائید دوباره.یعنی اینمه
همه زندگی یک ساله من دروغ بوده .نمی دونم چقدر پ شت در ای ستاده بودم
که به خودم اومدم.دیگه صدایی نمی اومد .برگ شتم و به کلید توی در که هنوز
هم کمی به سددمت راسدددت چرخ یده بود نگاه کردم .همین چرخش کوچیک
نجاتم داده بود .وگرنه در باز می شددد و با این اسددترسددی که من داشددتم نمی
تونسددتم نقش بازی کنم که خوابم .م صددوصددا زیر چشددمای وق زده کتی که
انگار شددبا عین جغد منو می پاد .زیر لب یه فحش آبدار نثارش کردم و دوباره
برگ شتم توی ت ت .نمی تون ستم کلیدو بردارم چون در ام شب قفل بوده و گم
شدن ناگهانی کلید هم شک برانگیزه .دستم و با حرص روی متمام کوبیدم.
 لعنتی....لعنتی...چشمامو روی هم فشار دادم .حرفاشونو مرور کردم .توی خواب اسم کیو صدا
زده بودم که اینا این همه ترسددیده بودن؟ خودم چیزی یادم نیامد .اصددال یادم
نمی اومد خوابی دیده با شم .وای از این به بعد جرات خوابیدن هم ندارم .قبال
هم از این عادتا داشددتم؟ یعنی قبل از اینمه حافظه امو از دسددت بدم هم توی
خواب حرز می زدم؟ خدایا نجاتم بده .دیگه نمی تونم!
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یک ساعتی توی فمر بودم و خواب به چشمم نیامد .ولی باالخره کم کم خسته
شدم و نمی دونم کی بود که خوابم برد.
روی صندلی نشسته بودم و زانوهامو به هم می فشردم تا لرزششون معلوم نشه.
یک طرز صورتم به شدت درد می کرد .صورتم خیس بود .اشک با خونی که
از کنار پی شونیم راه افتاده بود قاطی شده بود .با وح شت به مردی که رو به روم
قدم می زد نگاه می کردم .زبونم انگار بند اومده بود .اگه می خوا ستم هم نمی
تونسددتم چیزی بگم .امیر عصددبی این طرز و اون طرز می رفت و تند تند به
سیگار بد بوش پک می زد .یک لحظه ایستاد و ته سیگارشو به کناری پرت کرد
و به سمت من برگ شت .صورتش رو اخم وح شتناکی پوشنده بود .یک قدم به
طرفم اومد و گفت:
 اسمشو بگو!دندونامو رو هم فشار دادم .از این مرد به شدت می ترسیدم و می دونستم نباید
حرفی بزنم .نزدیک تر شد و دوباره داد زد:
 اسمش!؟سری به نشونه نه تمون دادم که خودشو عقب کشید و چند لحظه نگاهم کرد و
کم کم لب ند زشتی جای اخمشو گرفت .کمی بی شتر عقب کشید و سرتا پامو
نگاه کرد و با همون پوزخند که بیشتر از اخمش می ترسوندم گفت:
 اسم اون لعنتی رو بگو!این بار لبامو هم به هم فشردم .امیر سری تمون داد و گفت:
 -خودت خواستی!
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و با یک حرکت لبا س شو از تنش بیرون ک شید .دمای بدنم در عرض یک لحظه
ده درجه افت کرد .لباسددشددو گوشددده ای پرت کرد و به طرفم اومد .با همون
پوزخند روی لبش گفت:
 هنوزم نمی گی؟لبامو به هم فشردم .سری تمون داد با خونسری گفت:
 که نمی گی! که چموش بازی درمیاری!پاهای لرزونمو تمون دادم و از روی صندلی بلند شدم .لبامو به هم ف شردم و
زمزمه کردم:
 می خوای چمار کنی؟امیر یه قدم دیگه اومد سمتم و گفت:
 می خوام کاری کنم مثل بلبل حرز بزنی!و خنده چندش آوری کردی .چ شمام از زور وح شت گ شاد شده بود .از فمر
کثیفی که توی سددر امیر بود با تمام وجود لرز یدم .امیر با پوزخند به سددمتم
اومد .د ستش باال اومد و انگ شت شو روی صورتم ک شید از این حرکتش چنان
لرزیدم که بدون فمر د ستمو باال آوردم و با تمام وجود توی صورتش کوبیدم.
صورتش به سمت را ست مایل شد و شیار باریمی از خون روی گونه اش راه
افتاد .انگشت شمسته ام صورتشو زخم کرده بود .امیر دستی به صورتش کشید
و با دیدن خون لب ند یه وری زد و گفت:
 واقعا خوشم میاد از رو نمی ری! ولی من از رو می برمت بچه!و به سددمتم چرخید که با تمام وجود دو دسددتی توی س دینه اش کوبدیم و جیغ
زدم:
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 به من دست نزن!ولی زور اون بی شتر بود عصبی جلو پرید و چونه امو گرفت و دستامو مهار کرد
و چسبوندم به دیوار و گفت:
 اسددمشددو بگو تا ولت کنم .اگه نگی از این اتاق جوری می ری بیرون کهخودت بری خودتو سر به نیست کنی!
چونه ام می لرز ید و از تماس بدن برهنه اش با دسددتام به حالت مرگ افتاده
بودم .آب دهنمو فرو دادم و گفتم:
 می گم!اخمش باز شدددد و چونه امو ول کرد .ولی همون جور به دیوار م موبم کرده
بود .سرشو خم کرد و گوششو به دهنم نزدیک کرد و گفت:
 اسمش؟لبام تمون خورد ولی صدددام خیلی آروم بود .خودم نمی شددنیدم چی می گم.
دوباره گفتم .سه باره...چند باره .من دا شتم ا سم شو می گفتم ولی صدام در
نمی اومد .امیر لب ند زد:
 آفرین دختر خوب!و صورتش روی گردنم خم شد .از تماس لبهاش با گردنم چنان م شمئز شدم
که نمی دونم از کجا قدرت گرفتم و دسددتامو آزاد کردم و با تمام قدرت به
صورتش چنگ زدم .امیر فریادی کشید و عقب رفت .روی صورتش چند شیار
بار یک ای جاد شدددده بود و جاشددون خون می اومد .نگاه وحشدددت زده ای به
صورتش کردم .د ستی به صورتش ک شید که از شدت درد صورتش توی هم
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رفت .نگاهی به دسدددت خونیش انداخت و با یک حرکت ناگهانی به سددمتم
هجوم آورد و مشتشو به سمتم پرتاب کرد:
 وحشی *و*ض*ی...حالیت می کنم.قبل از اینمه به خودم بیام مشتش توی صورتم خورده بود و پرت شده بودم .درد
توی سرم پیچید و آخرین چیزی که یادم می اد با صدای بلند داد زدم:
 عطااااا...با صدددای داد خودم از خواب پریدم .قلبم چنان تند می زد که برخوردش رو به
قف سه سینه ام اح ساس می کردم .ناخودآگاه د ستی به سر و صورتم ک شیدم.
صددورتم خیس بود ولی از دونه های درشددت عرق .هیچ خون و زخمی در کار
نبود .دسددتی به سددرم کشدیدم .درد نمی کرد .نفس عمیقی کشدیدم تا حالم جا
بیاد .تصدداو یری که توی خواب دیده بودم اینقدر واضددح بود که واقعا خودمم
باور کردم .دسددتی به صددورتم کش دیدم و دوباره تمام تصدداو یری که دیده بودمو
مرور کردم.
 این امیر لعنتی چی از جون من می خواد؟دوباره دسددتی به سددرم کش دیدم و یاد خوابم افتادم .یعنی مممنه این اتفاق واقعا
برای من افتاده با شه .پ شت سرم در ست جایی که توی خواب دیده بودم هنوز
رد یه شددمسددتگی مونده بود .آروم عقب خز یدم و به دیوار تمیه دادم و تک تک
تصاو یر خوابمو مرور کردم.
 اونا از من یه اسم می خواستن ولی اسم کی؟ اصال من چطوری اومدم اینجاو اصددال چه ارتباطی با اینا دارم؟ اون اسددم چه ربطی به من داره و چه فایده ای
برای اینا داره؟
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دوباره و دوباره خوابمو مرور کردم .نمی دونم چرا اون اسددمی که امیر پرس دیده
بود و مدام توی خواب تمرارش کرده بودمو خودم نشنیدم .سعی کردم یادم بیاد
چه اسددمی به امیر گفتم .ولی هیچی جز حرکت لبهام یادم نیامد .از اینمه امیر
خوشددحال شددده بود مطمئنم اسددمی به اون گفتم .چون توی خواب هم خودم
احساس تسلیم کردم و اینمه اسمی رو به زبون آوردم .ولی اون اسم چی بود؟
اصال اسم کی بود؟
وقتی رسیدم به صحنه آخر یه چیز عجیبی یادم اومد .آخرین لحظه یمیو صدا
زده بودم .هیجان زده از روی ت ت بلند شدم و دور خودم چرخیدم:
 کی بود...اون اسم؟ باید یادم بیاد .باید....انگشتمو چند بار جو یدم .روی ت ت نشستم و به زمین خیره شدم .دوباره بلند
شدددم و هم زمان که یه دسددته از موهامو می کشددیدم این ور و اون ور رفتم و
گفتم:
 اسمش رضا...نه این نبود..این نبود...دوباره قدم زدم تند تر .به مغزم فشار آوردم.
 آخرش الف بود....پو یا....پارسا...نه اینا نبودن...یه لحظه ای ستادم .دوباره یه چیزی توی ذهنم برق زد .انگار پرت شدم بیرون از
اتاق...یه جایی بود ...شاید خیابون .روی زمین زانو زده بودم و کیفمو زیر و رو
می کردم .تصو یری از یه دختر...خدایا همون که چشمای سبز داشت....همون
که همش می اومد تو ذهنم...جلوم وای ساده بود...د ست به سینه انگار ع صبی
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بود .من داشتم دنبال یه چیزی می گشتم ...یه کاغک که روش شماره نوشته بود
ولی شماره یادم نمی اومد...دختره گفت:
 حاال از کجا می شناسیش؟ همون یارو که اون روز بازداشددتم کردن این و داد....آ قای...آ قای...تویاسمش رضا داشت...امیر رضا....نه این نبود...
ت صو یر به همون سرعت که اومده بود محو شد .حاال من و سط اتاق خ شک
شده بود .این جمالت؟ اون دختر؟ بهت زده به دیوار رو به روم خیره شده بودم.
من قبال بازداشددت شددده بودم و این جمله االن توی سددرم مثل یک تابلو شددب
رنگ بین تاریمی می درخشید .کم کم به خودم اومد و روی ت ت آوار شدم.
 من بازداشت شده بودم؟این جمله رو چندبار با خودم تمرار کردم .اون شددماره رو کی به من داده بود؟
من چرا بازداشت شده بودم .دستی توی پیشونیم کوبیدم و گفتم:
 می دون ستم...می دون ستم آخرش به این دم و د ستگاه لعنتی ارتباط پیدا میکنم.
دوباره عصبی شرو به قدم زدن کردم .اون اسمی که توی خواب صدا زده بودم
با این ت صاو یر چه ارتباطی دا شت؟ ک سی که به من شماره داده بود همون بود
که اسمشو صدا زده بودم؟ یا شایدم هیچ ربطی به هم نداشتن .ولی چرا وقتی
سعی داشتم اون اسمو یادم بیاد این تصو یر اومد تو ذهنم .هزار جور این دو تا
رو کنار هم چیدم ولی هیچی عایدم نشددد .احسدداس یه پیرزن آلزایمر گرفته رو
دا شتم که خونه شو گم کرده .ناامید روی ت تم برگ شتم و د ستامو بین زانوهام
قفل کردم.
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یعنی مممنه ا سمی که تو خواب صدا زدم همون ا سمی با شه که کتی و عظیم
درباره اش حرز زدن؟ یعنی اون کیه که من صداش می زنم؟
دستی به صورتم کشیدم و از پنجره بیرون رو نگاه کردم .تاریمی شم سته بود و
آ سمون کم کم رو شن می شد .دا شت صبح می شد و من دیگه نمی تون ستم
ب وابم .باید از همین فردا به فمر بیرون رفتن می افتادم - .می تونم بگم خرید
نمردم دو باره می خوام برم .ولی بع یده عظیم اجازه بده .نه اجازه می ده ...اون
که هنوز از چیزی خبر نداره .باید مثل سابق رفتار کنم.
سری برای تائید خودم تمون دادم و دوباره روی ت ت دراز کشیدم:
 برای عظیم من هنوز دخترشددم .پس می تونم یه کاری بمنم که بکاره برمبیرون.
لب ندی به خودم زدم .شدداید یمی دو روز دیگه از این خونه و از این فضددای
خفقان آور نجات پ یدا می کردم .آرس هر کی بود می تونسددت منو به خانواده
واقعیم برسونه.
 فقط کافیه از این خونه برم بیرون .اگه پلیس باشه خودش می دونه باید چمارکنه!
با این فمر انگار آروم شدم و کم کم خوابم برد .صبح با چند ضربه به در اتاق
بیدار شدم.
 -خانم! ساغر خانم!
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چشمامو با زور باز کردم .صدای کتی بود که دوباره داشت پشت در نق نق می
کرد .به زور خودمو از ت ت جدا کردم .و به سمت در رفتم .در که باز شد کتی
اخم کرده پشت در بود .چشمامو مالوندم و بی حال پرسیدم:
 چیه باز اومدی منو بیدار کردی؟بدون اینمه اخمش باز بشه گفت:
 پدرتون کارتون دارن!با شددنیدن این حرز خواب از کله ام پرید و یاد تمام اتفاقات دیشددب افتادم.
برای یک لحظه م ضطرب شدم .نگاه کتی ج ستجو گر و مو شماز بود .کاش
می تون ستم انگ شتمو توی چ شمش فرو کنم تا دیگه اینجوری به من نگاه نمنه
جاسوس *و*ض*ی .درو هول دادم و گفتم:
 برو خودم میام!روی لبش پوزخند یه وری در حال نمایان شدن بود .بدون اینمه از جاش تمون
ب وره .درو با کمال پرو یی هول داد و گفت:
 آقا گفتن کنارتون بمونم تا اماده شین!ناخودآگاه اخمم توی هم رفت .طلب کار هولش دادم و گفتم:
 یعنی چی؟ برو بیرون ببینم!ولی کتی از رو نرفت و درو فشددار داد و وارد شددد .با اینمه قد و هیملش مثل
خودم بود ولی زروش انگار زیادتر بود .چون درباز شد و از کنار من رد شد و
وارد اتاق شددد .بهت زده به ص دحنه ای که جلوم بود نگاه کردم .این رفتار یعنی
چی؟ برای چی عظیم خواسددته بود کتی کنارم بمونه .رومو برگردوندم و تند به
سمت روشوئی رفتم .نمی خواستم فعال قیافه مضطرب و تو فمرمو کتی ببینه.
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وقتی درو پشددت سددرم بسددتم سددعی کردم به خودم دلداری بدم که هیچ اتفاقی
نیافتاده .شاید عظیم می خواست بابت قفل بودن در یه بهونه ای بتراشه و کلیدو
از م بگیره .سری تمون دادم دوتا مشت آب یه صورتم زدم:
 همینه! دختر نگران نباش ...هیچی نمی شه .اونا هیچی نمی دونن و تو کامالدر امانی تا نفهمن که تو یه چیزایی می دونی به هیچ چیز شک نمی کنن.
سینه ای صاز کردم و با اعتماد به نفس از رو شوئی بیرون زدم و رفتم سمت
اتاقم .ولی قبل از وارد شددددن به اتاق با صددحنه ای که دیدم یک لحظه قلبم
ای ستاد .کتی داشت زیر میز تحریرمو نگاه می کرد .انگار عضالتم خشک شد
و تمام آب بدنم تب یر شددد .خشددک شددده به کتی که مشددغول وارسددی میز و
اطرافش بود نگاه کردم .تمونی به بدن خشک شده ام دادم و لبهامو تمون دادم:
 هیچ معلوم هست داری چمار می کنی؟کتی با سرعت از زیر میز بیرون اومد و به من نگاه کرد .اصال دسپاچه و نگران
نبود و این بی شتر منو اذیت می کرد یعنی از دیده شدن ابایی ندا شت .دوباره به
خودم تمون دادم .سعی کردم مثل خود *و*ض*یش بی خیال باشم:
 گفتم داشتی چه غلطی می کردی؟دستاشو جلوش توی هم قالب کرد و گفت:
 وظیفه ندارم به شما جواب بدم .بهتره زودتر آماده شید.و به طرز در اتاق رفت و کنار در ایستاد .نگاهمو که به شدت انزجار ازش می
بارید از کتی گرفتم و رفتم سددمت کمدم .لباسددمو بیرون کش دیدم و برگشددتم و
طلب کار به کتی گفتم:
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 یک دقیقه که می تونی بیرون باشی؟و پوزخندی زدم و گفتم:
 یا می ترسی از دستور اربابت سرپیچی کنی؟کتی بدون حرز بیرون رفت و در و نیم ب سته گکا شت .وقتی مطمئن شدم منو
نمی بینه به سددمت میز رفتم و زیرش خز یدم .به شددماره ای که آرس داده بودم
نگاه کردم .کامال توی حاشیه بود و اگه کسی دقت می کرد متوجهش می شد.
در ضمن اینقدر چیزای م تلف اونجا نوشته بودم که با یمی دو نگاه نمی شد
شددماره رو پیدا کرد .ولی نباید ریسددک می کردم در اولین فرصددت شددماره باید
پاک می شد.
فوری بیرون اومدم و همون جور که فمرم مشددغول حرکت کتی بود لباسددمو
عوض کردم .دو دقیقه ن شده کتی دوباره درو باز کرد .رومو برگردوندم و برسمو
از جلوی آینه بردا شتم و به موهام ک شیدم .چرا کتی زیر میزو نگاه کرده بود؟ به
چیزی شک کرده بود؟ یا باز توی خواب حرز زده بودم؟
لبمو گز یدم و اخم کرده و بدون توجه به کتی که منتظرم ایسددتاده بود از ا تاق
بیرون زدم و م*س*تقیم به سمت پله رفتم که صدای کتی رو شنیدم:
 خانم؟!برگشتم و م*س*تقیم نگاهش کردم .با دست به ته راهرو اشاره کرد و گفت:
 از این طرز!نتونستم تعجبمو پنهان کنم.
 چرا؟ -پدرتون توی اتاق خودشون هستن!
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چشددمام از حد معمول گردتر شددد .عظیم می خواسددت منو توی اتاقش ببینه.
اتاقی که تا حاال به روی من بسددته بوده؟ نگاهی به کتی کردم تا شدداید از چهره
اون چیزی دسددتگیرم بشدده .ولی صددورت کتی کامال عادی و خونسددرد بود .به
پاهام تمونی دادم و راه افتادم سمت اتاق عظیم .کمی استرس داشتم ولی سعی
کردم با فمر کردن به چند روز آینده و رفتن از این خونه به خودم امیدواری بدم.
پشت در اتاق کتی چند ضربه به در زد که صدای عظیم رو شندیم:
 بیا تو!کتی درو باز کرد و به من اشاره کرد که وارد شم .نگاه متعجبمو از کتی گرفتم و
رفتم تو .عظیم پشددت میزش نشددسددته بود و داشددت توی لپتاپش یه کارایی می
کرد .بدون اینمه نگاهشو از مانیتورش برداره گفت:
 بیا تو چرا دم در ایستادی؟نگاهی به کتی انداختم که هنوز کنار در ایسددتاده بود .پاهامو تمون دادم و رفتم
تو .اینجوری که من داشتم تابلو رفتار می کردم هر کی بود می فهمید یه چیزی
زیر سرم ه ست که اینجوری هول کردم .سعی کردم خودمو جمع و جور کنم.
وقتی دو قدم جلو رفتم .در پ شت سرم ب سته شد .برگ شتمو با ترس به در ب سته
نگاه کردم .وقتی دوباره چرخیدم .عظیم صددندلیشددو چرخونده بود و دسددت به
سینه منو نگاه می کرد .نگاهمو از چ شماش گرفتم .چون اح ساس می کردم با
نگاهش داره فمرمو می خونه .نگاهمو چرخوندم روی وسدددا یل اتاق .اون بار
اینقدر هول بودم و اضددطراب داشددتم که نفهمیدم چی به چیه .این بهونه باعث
می شد که مجبور نباشم نگاهش کنم.
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 خوب؟این حرز عظیم که دقی قا نمی فهم یدم منظورش چ یه باعث شدددد از د ید زدن
اتاقش دست بردارم .یه نیم نگاه بهش انداختم و گفتم:
 خوب چی؟چند ثانیه با ممث نگاهم کرد و گفت:
 نظرت درباره اتاقم چیه؟سعی کردم طبیعی باشم .اینجور که من عین مجسمه وای ساده بودم نشون نمی
داد دختری هسددتم که به اتاق پدرش رفته .بیشددتر شددبیه همون اسدیری بودم که
برای توبیخ اومده توی اتاق رئیس .پس یه چرخی زدم و بعد شددونه ای باال
انداختم و گفت:
 نظر خاصی ندارم!عظیم سری تمون داد و گفت:
 فمر می کردم برات جکابیت داشته باشه!با بی تفاوت ترین لحنی که می تونستم گفتم:
 اتاقه دیگه!و نمی فهمیدم منظورش از این حرفا چیه .راه افتادم سمت ت ت تا روش بشینم
که عظیم با دست به میزش اشاره کرد و گفت:
 بیا می خوام یه چیزی نشونت بدم!و دوباره به سددمت لپ تاپش چرخید .مردد راه افتادم سددمت میزش و کنارش
ای ستادم .لپ تاپ شو به سمت من چرخوند و بعد یه پو شه رو باز کرد و یه فایلو
انت اب کرد .فایل باز شددد .در همون ثانیه اول چشددمام گرد شددد و بدنم چنان
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دچار افت دما شد که برای چند ثانیه فمر کردم واقعا مردم .ت صو یر اتاق عظیم
رو نشون می داد .از یه گوشه از اتاق .سرم اتوماتیک به سمت کمد انتهای اتاق
چرخ ید .زاو یه همون بود .ولی جز چ ند تا جع به روی ک مد چیزی د یده نمی
شد .عظیم چند ضربه زد روی میز که باعث شد به اون نگاه کنم .ت صو یر رو
نگه دا شته بود .دقیقا جایی که من وارد اتاق شدم .عظیم ا شاره ای به ت صو یر
کرد و گفت:
 چه توضیحی داری؟الل شده بودم .ت صو یر دوباره راه افتاد .رفتم سمت میزش .لپ تاپو بردا شتم.
جو یدن ناخن .تایپ کردن .گریه کردن و بعد رفتن .همه رو با وضددوح کامل و
مو به مو ضبط کرده بود .وقتی بعد از گکاشتن لپ تاپ سر جاش خارج شدم.
عظیم ت صو یرو نگه دا شت و به سمت من که مثل میت ای ستاده بودم و لرزش
پاهام باعث شده بود که میزو بگیرم تا نیافتم نگاه می کرد.
 تو اتاق من چمار می کردی ساغر؟بر و بر عظیمو نگاه می کردم و نمی دون ستم چی بگم .کامال معلوم بود که داره
سعی می کنه عصبانی نشه .چون دوباره صورتش سرخ شده بود و رنگ روی
پیشددونیش کمی برجسددته شددده بود .وقتی دید لب از لب باز نمی کنم دو باره
حرفشو تمرار کرد.
 منتظرم ساغر...چرا بدون اجازه مثل دزدا اومدی سراغ لپ تاپ من؟ با کیمی خواستی حرز بزنی؟ چی می خواستی بگی که من نباید می فهمیدم؟
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ولی من اصال نمی تونستم حرز بزنم .ذهنم افتاده بود به منفی باقی .حتی نو
مرگ فجیع خودم هم جلوی چشددمم اومد .چه توضددیحی باید می دادم؟ چی
با ید می گفتم؟ از آرس؟ اگه آرس لو می رفت جون من و اون هر دو به خطر
می افتاد .عظیم باالخره از کوره در رفت و مشددت محممی روی میز کوبید که
باعث شد به شدت جا ب ورم.
 با توام ساغر! کری؟ن با ید همین جور خشددمم می زد تا عظیم هر فمری می خواد بم نه و منو از
ه ستی ساقط کنه .عظیم زل زده بود توی چ شمام و نمی ذا شت فمر کنم .ولی
نگاهمو چرخوندم و ذهنمو به کار انداختم.
 یاال دختر یه بهونه بتراش زود باش....لبامو تر کردم .با ید حرفی می زدم .با ید خودمو از این م مصددده نجات می
دادم.
 من....ممث کردم .هنوز هیچی به ذهنم نیامده بود .نمی تونسددتم هر حرفی بزنم .من
دی گه دختر عظیم نبودم که ب وام بی خ یال از کنار این ماجرا بگکرم .انگار که
دختری بدون اجازه به و سایل باباش د ست زده .باید یه دلیل می آوردم تا ذهن
عظیم رو قانع کنه.
 تو چی؟ ساغر حرز بزن...نگاهم به میز بود.
 نه شدددا یدم بهتر این باشددده که خودمو هنوز دختر عظیم بدونم....راهشهمی نه...اگه دخترش بودم .اگه عظیم بابام بود...چه دلیلی می تونسددتم براش
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بیارم...دلیلی که دخترا برای باباشددون می آرن....چی بیشددتر از همه یک پدرو
نگران می کنه؟ سالمتی دخترش؟ دوستاش؟ رفت و آمدش...
نفسددی گرفتم .داشددتم خراب می کردم .ولی این ممث ها رو بهتر بود جوری
نمایش بدم که انگار نمی دونم چه جوری باید ماجرارو تو ضیح بدم .د ستی به
صورتم کشیدم تا مسیر نگاه عظیمو قطع کنم تا به مغزم فرصت بدم.
 نمی دونم چه جوری بگم!صدای عظیم عصبی بود .ولی از اینمه حرز زده بودم یه خورده آروم شده بود.
 منظورت چیه؟کمی پا به پا شدم .نگاهی به اطراز انداختم.
 می تونم بشینم!سر تمون داد .ولی اخمش باز نشد .با سر به ت ت اشاره کرد و گفت:
 بش دین...می خوام بدونم چی باعث شددده از قوانینی که گکاشددتم سددرپیچیکنی؟
روی ت ت نشستم و یه خورده توی جام جابه جا شدم داشتم وقت می کشتم.
آره از قوانینش سرپیچی کردم .خود شه...قوانینش می گفت...ع شق و عا شقی
تعطیل...مالقات و شددماره تلفن تعطیل....یک لحظه احسدداس کردم تنها راه
نجاتم همینه باید قانعش کنم .با همین راه .نگاهمو دوختم به دستام و با مظلوم
ترین لحن مممن گفتم:
 -من می خواستم با آرس چت کنم...
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و دوباره ممث کردم .داشتم به خودم وقت می دادم که بقیه داستانو بسازم .نمی
دونسدتم اینمه اسدم آرس اوردم درسدته یا نه .ولی خوب بهتر بود ریسدک نمی
کردم .شدداید دروغم رو می شددد .شدداید چیزای دیگه ای هم توی لپ تاپش
دا شت .شاید ممالمه بین ما دو تا رو خونده بود سر تا تهش .عظیم وقتی دید
ساکتم دو باره با تحمم گفت:
 چرا نسدد یه حرز می زنی؟ چی می خواسددتی بهش بگی که من نبا ید میدونستم.
خدایا به چه خفتی افتادم .چشمامو به هم فشردم و لب باز کردم.
 ازش خو شم اومده بود .می خوا ستم بهش بگم .اح ساس می کردم اونم منودوسدت داره .می خواسدتم یه قرار بکارم ببینمش...شدما گفته بودین...عشدق و
عاشقی تعطیل...
پرید بین حرفم:
 باید باور کنم؟د ستامو توی هم پیچوندم و سعی کردم لحنم متقاعد کننده با شه .سعی کردم
واقعا عظیمو بکارم جای بابام:
 می خوای االن براش پیام بکارم ببینین راست می گم .اون روز که رفتم خریدتوی پاسا قرار گکاشتیم...ولی نیامد...یا شایدم من نتونستم پیداش کنم .چون
اون دوتا قول تشن همراهم بودن جلو نیومد....می تونین از اون دوتا هم بپرسین
که یه دفعه پشددیمون شددددمو اومدم خونه .از اون روزم دی گه باهاش چت
نمردم...خودتون می تونین چک کنین...
اینجای حرفم که رسید .عظیم محمم روی میز کوبید و گفت:
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 چطور تون سی ساغر...چطور....؟مگه من نگفته بودم نباید با ک سی ارتباطبرقرا کنی...هان!!!
توی خودم جمع شددددم .حاال که شددرو کرده بودم با ید تا آخرش می رفتم.
دوباره زبونمو به کار انداختم لحنمو به حد نهایت مظلوم کردم:
 من تن هام...کسددی رو ندارم...خسدد ته شددددم...شدد مام که هیچ و قتنیستین...زندگی من پر شده از قانون های م تلف...
بعد سرمو باال گرفتم .دیگه می دونستم باید چی بگم .طلبمار نگاهش کردم و
داد زدم:
 و همش تقصدیر شدماسدت...شدغل شدما و اون کارای وحشدتناکتون...همهایناسددت که نمی ذاره منم مثل دخترای عادی زندگی کنم....منم دلم می خواد
مثل بقیه دخترا عاشددق بشددم...ازدواج کنم...زندگی کنم..حتی خود شددما هم
دارین زندگی می کنن .من اون عمس روی مانیتورو دیدم...اون کی بود؟
بهش مهلت ندادم .نگاهش یه لحظه وحشددت کرد ولی من بدون ممث ادامه
دادم:
 می دونستم سرتون یه جای دیگه گرمه ..زن گرفتین و عمس اون *و*ض*یرو گکاشتین روی....
با این حرفم انگار عظیم منفجر شد .از جا پرید و داد زد:
 خفه شو...دختر...خفه شو...تو حق نداری....حق نداری اسم...صداش اینقدر بلند بود که ناخودآگاه دستام روی گوشام رفت.
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همون موقع در به شدددت باز شددد و کتی وارد اتاق شددد و همین باعث شددد که
عظیم حرف شو ن صفه رها کنه و جاش عین گاو زخمی نفس نفس بزنه! کتی تند
به سددمت من اومد و دسددتمو گرفت .عظیم چند تا نفس عمیق کشددید .کتی
ن گا هش می کرد .به یه حا لت خاص ...ع ظ یم باالخره به خودش
اومد...خشمشو مهار کرد و زیر لب زمزمه کرد:
 بلند شو برو تو اتاقت.به عظیم که با یه درد وحشددتناک توی چشددماش به من زل زده بود نگاه کردم.
نگاه منم واقعا م*س*تاصددل بود .کتی دسددتمو کشددید و بلندم کرد .راه افتادم
سمت در.
 خیلی بد شد .خیلی حاال باید یمی دو روز صبر کنم تا این گند بوش ب وابهتا بتونم برای بیرون رفتن بهونه جور کنم.
توی فمر بودم و داشتم سعی می کردم خودمو دلداری بدم .ولی درست زمانی
که دا شتم از در خارج می شدم عظیم با صدایی که خش دار و خ سته به نظر
می رسید گفت:
 در ضدمن...دیگه حق بیرون رفتن نداری ،مگه در مواقع خیلی ضدروری .دراون صورت هم کتی باید سایه به سایه همراهت باشه.
تمام انر یم تحلیل رفت.پاهام شل شد .کتی د ستمو ک شید و بردم توی اتاقم.
حتی دیگه نمی تونستم حرز بزنم .هولم داد توی اتاق و گفت:
 همین جا بمون!و درو بسددت و تند رفت .با بی حالی به در تمیه دادم و همونجا سددر خوردم و
روی زمین نشستم.
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 تمام شد .زندانی شدم.سرمو روی زانوهام گکاشتم و به بدب تی هام فمر کردم .به امیدی که انگار یک
لحظه خاموش شد.
 دیگه راهی ندارم .بیرون رفتن از این خونه زیر چشمای جغد صفت کتی کارغیر مممنیه.
نمی تونستم از جام بلند شم .واقعا انر یم ته کشیده بود .تمام تنم به لرز افتاد.
دیگه احساس امنیت نمی کردم .برگشتم و به در اتاق نگاه کردم .کلید توی قفل
نبود .دیگه حریم خصوصی هم نداشتم .نگاهمو توی اتاق چرخوندم.
 مممنه اینجا هم دوربین داشته باشه؟با یادآوری کارهایی که توی این اتاق کرده بودم و م صوصا موبایلی که پ شت
میز قایم کرده بودم گریه ام گرفت .زانوهامو محک تر ب*غ*ل کردم.
 نه مممن نیست .اگه دیده بودن همون موقع اومده بودن سراغم...موهامو چنگ زدم...
 پس چرا کتی زیر میزو نگاه می کرد.چهار دست و پا به سمت میزم رفتم .و زیرش خز یدم .انگشتمو با آب دهن تر
کردم و تند تند روی شماره کشیدم .بقیه چیزا مهم نبودن .چیزایی بود که گاهی
توی ذهنم می اومد و اونجا می نوشتمشون .همون زیر موندم .یه جور احساس
امنیت بهم می داد .باید هر جورشددده به آرس خبر می دادم .از زیر میز بیرون
خز یدم و رفتم سددمت کمدم .جلو کمد زانو زدم و دسددتم و بین لباسددا کردم و
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موبایلو پیدا کردم .بدون اینمه د ستمو بیرون بیارم .رو شنش کردم و تند یه پیام
نوشتم:
 اتاق عظیم دوربین داشت .فهمیده رفتم تو اتاقش .بهش گفتم از آرس خوشماومده بودم خواستم تو پاسا باهاش قرار بکارم .ولی اون نیومده .فمر کنم باور
کرد .ولی دیگه اجازه ندارم برم بیرون .االن به شدت ت ت نظرم.
و پیامو فر ستادم .وقتی مطمئن شدم ر سیده .خامو شش کردم .شار موبایل
دا شت تمام می شد .باید همین مقدارو هم ذخیره می کردم برای روز مبادا .از
توی کمد یه چیزی همین جوری بیرون کشددیدم که اگه دوربینی در حال دیدن
من باشه شک برانگیز نباشه .روی ت ت نشستم و به دیوار تمیه دادم .سرمو به
دیوار چسبوندم و آه عمیقی کشیدم.
 االن تنها امیدم آرسه!صبر کردم و وقتی عظیم از خونه بیرون رفت .بلند شدم و با تردید سمت کمد
رفتم .می ترسیدم برم توی راهرو رو چک کنم و بعد برم سراغ کمد .اگه دوربین
توی اتاقم باشدده مشددموک می شددن .برای همین بی خیال شدددم و با چند نفس
عمیق به سددمت کمد رفتم .جلوش خم شدددم و موبایلو پیدا کردم .با اون یمی
دستم لباسارو این ور و اون کردم تا مشغول باشم .تا موبایل روشن بشه و باال
بیاد قلبم تو حلقم می زد .هم زمان گو شمو داده بودم به راهرو تا بتونم صداها
رو تش یص بدم .جواب اومده بود:
 خیلی بد شددد! فوری یه خبر از خودت بده که مطمئن بشددم خوبی .باید هرجور شده یه راه دیگه به بیرون پیدا کنی!
تند نوشتم:
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 فعال خوبم .هیچ راهی ندارم .کتی یه لحظه هم ولم نمی کنه. چاره ای نیست باید یه فمری بمنی. نمیشه...حتی کامپیوترمو هم گرفتن.نگاهی به باطری کوچمی که باالی صددف حه بود انداختم رنگ سددبزش حاال
نارانجی شده بود.
 شار گوشیم هم داره تمام میشه. مدل گوشیت چیه؟ سامسونگ از این لمسی هاست. اونجا کسی شار ر نداره کش بری؟ اگه داشته باشه هم نمی شه کش رفت .اینجا یه مو جابه جاشه همه فهمیدن!دی گه با ید خاموش می کردم ولی قبل از اینمه بتونم صددددای پایی توی راهرو
شنیدم .وح شت زده گو شی رو بین و سایلم چپوندم و یه چیزی از کمد بیرون
کشیدم .وقتی ایستادم کتی جلو ایستاده بود.
 می خواین برین حمام؟آب دهنمو قورت دادم با دیدن حوله ام که توی دسددتم بود به اجبار سددر تمون
دادم .ولی تمام فمرم پیش موبایلی بود که شددار نداشددت و همون جا روشددن
مونده بود .که کاش الل شده بودم و نمی گفتم آره .اومد سمت کمد و گفت:
 بکار برات لباس آماده کنم.خیلی خدایی بود که جیغ نمشیدم .فوری اخم کردم و گفتم:
 -خودم چالق نیستم.
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بین راه متوقف شد .منم حوله رو که توی دستم بود و پیچوندم و برگشتم سمت
کمدم .هنوز عین چوب همون وسط ایستاده بود .چرا نمی رفت و گم نمی شد.
عصبی جلوی کمد ایستادم و لباسامو باال پایین کردم .برگشتم و بهش گفتم:
 برو دوش آب گرمو باز کن .تا میام.چ ند لح ظه م مث کرد و ن گاهم کرد .نمی دونم چرا حس می کردم کتی یه
چیزایی می دونه .برگشتم و با همون لحن دستوری گفتم:
 چرا خشمت زده؟ برو دیگه!سری تمون داد و رفت .با رفتنش دوربین و احتمال لو رفتن رو فراموش کردم و
توی کمد شددیرجه زدم .گوشددی هنوز روشددن بود .سدده چهارتا پیام اومده بود.
دسددتام می لرزید .موبایلو توی جیب حوله ام چپوندم و تن تند یه دسددته لباس
بردا شتم و رفتم سمت حمام .کتی دا شت می اومد بیرون .با بی تفاوت ترین
حالتی که بلد بودم از کنارش رد شدددم و خودمو توی حمام پرت کردم .اممان
داشدت که این همه پسدت باشدن که حتی اینجا رو هم زیر نظر بگیرن؟ سری
تمون دادم و سددعی کردم اینجا رو تنها جای امن این خونه برای خودم تصددور
کنم .پس موبایلو از جیب حوله بیرون کشیدم و پیامارو خودندم:
 باید یه راه پیدا کنی و بیای بیرون. ما فعال اممان دخالت م*س*تقیم نداریم .می فهمی دختر؟ باید بیای بیرون. من مطمئنم می تونی یه راه پیدا کنی! سرمه از خونه لعنتی بیا بیرون!ا شک توی چ شمام جمع شد .نمی دونم توی این پیامای سرا سر ه شدار چی
بود که باعث می شد بغ ضم بگیره .نمی دونم پ شت این پیاما کی بود و منو از
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کجا می شددناخت ولی با کوچمترین حرفش انگار که دری از امید به روم باز
می شد .جوابشو دادم.
 تمام سعیمو می کنم!و گوشدی رو خاموش کردم .تا خودمو بشدورم و بیام بیرون .هر راهی که مممن
بود بتونم از خونه برم بیرونو بررسددی کردم.چه راه های مسدد ره ای هم که به
ذهنم نرسدد ید .ولی مصددمم بود که برم بیرون .هر چی که بود نبا ید ام یدی به
اومدن آرس داشددته باشددم .خودش گفت فعال نمی تونه دخالت م*س*تقیم
بمنه.
سه روز بود که داشتم زور می زدم .هر کار به ذهنم می رسیده بود کردم .یه بار
خودمو زدم به دل درد و اینقدر اه و ناله کردم تا بلمه ببرنم دکتر ولی بابا به
جاش زنگ زد به دکتر که بیاد .نمی دونم این مدلو دیگه اخترا کرده بود .دکترا
م گه م طب ندارن که راه می افتن می رن خونه مردم .دکتر او مد و منم کلی
دروغ سر هم کردم .خدا رو شمر برنامه ماهانه ام نزدیک بود و دکتر هم گفت
شاید مال همیه و مسمن داد و رفت .بعد از این عملیات ناموفق یه پیام به آرس
دادم:
 او یم تالشم با شمست رو به رو شد.و بدون اینمه منتظر جواب آرس بمونم کوشی رو خاموش کردم .روز بعد مدام
توی خونه چرخیدم و بعد هم نق زدم که حوصددله ام سددر رفته و می خوام برم
بیرون .کتی خانم پاسددبان نکاشددت و گفت تا عظیم خان نیاد و اجازه نده نمی
شددده .عظیمم که نمی دونم ک جا غیبش زده بود و من که فمر می کردم این
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بهترین موقعیته که بزنم بیرون ا مانعی به اسددم کتی برخورد کردم که هیچ جوره
کو تاه نمی او مد .هر چی غر زدم و خودمو زدم به مظلوم بازی و چ ند قطره
ا شمم ری تم جواب همون بود .کتی حا ضر ن شد حتی با همراهی خودش از
خونه برم بیرون .در نها یت هم یه پوزخند اسددداسددی مهمونم کرد که دلم می
خواسددت فمشددو بیارم پایین .همون موقع به خودم قول دادم اگه یه روی موق
شدم یه راهی به بیرون از این خونه پیدا کنم قبلش حتما یه حال اساسی از این
کتی *و*ض*ی بگیرم .مثل بار قبل فقط یه اس دادم و نوشتم:
 بازم نشد.و یه جواب کوتاه که اومد:
 بجنب سرمه!روزهای بعد هم به همین منوال .به بهونه اینمه یمی زنگ زده .ه*و*س سددینما
کردم .حاال که کامپیوتر ندارم می خوام برم کتاب ب رم .پو ستم خیلی خ شک
شده و بعد از حمام می سوزه ومی خوام برم دکتر مت صص پوست و هر فمر
احمقانه ای که اممان می دادم مجوز خروج من از این خونه باشدده رو امتحان
کردم و هر بار که با شمست رو به رو می شدم می رفتم حمام .چون تنها جایی
بود که بدون ترس می تونستم به آرس پیام بدم و پیامم فقط یه کلمه بود:
 نشد!و اونم هر بار یه جوابی می داد:
 باید بشه! بهونه نیار! -بچه نشو می تونی!
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و از این چیزا .وقتی شددد یک هفته و بازم کاری از پیش نبردم به شدددت دچار
اضطراب شدم .چون از آخرین باری که به آرس پیام داده بودم آالرم تمام شدن
باتری هم فعال شدددده بود و این باعث شدددد که دی گه هر بار بهش پ یام ندم و
بینوشددن فاصددله بندازم و هر دو سدده باری که نمی تونسددتم کار بمنم بهش خبر
بدم .همین جوابای کوتاهش انگار نیرو یی بود برای نقشدده های بعدی .بعد از
دو روز که هر چی زدم به در بسته خورد گوشییمو برداشتم و رفتم حمام .دوباره
همون کلمه ن شد رو براش فر ستادم .منتظر جواب شدم .هل می زدم که زودتر
گوش دی رو خاموش کنم .یه جور دوگانگی بود .هم می خواسددتم جواب آرسددو
ب ونم و به خودم امید بدم که راهی به بیرون دارم .هم ترس از دسددت دان تنها
راه ارتباطیم.ناخنمو می جو یدم و متظر جواب بودم که باالخره اومد:
 من مطمئنم نق شه هات احمقانه ا ست که جواب نمی ده .یه خورده مغزتو بهکار بنداز.
این همه منتظر مونده بودم .اینم از جوابش .اون لعنتی که نمی دونسددت من تو
چه ش درایطی هسددتم .هم باید نقش بازی کنم که من همون سدداغرم و هم باید
بدون مشددموک شددددن اونا یه راهی پ یدا می کردم برم بیرون .م بغض کردم.
درحالی که از موهام آب می چم ید به صددفحه گوشددی نگاه کردم .اینقدر
ناراحت شددده بودم که حرص دی شددماره آرس و گرفتم .به محض زنگ خوردن
جواب داد:
 نگو که اشتباه کردم...دهن باز کردم ولی تنها کلمه ای که تونستم بگم:
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 من...بود و گوشددی خاموش شددد .با دهن باز مونده به صددفحه تاریک گوشددی نگاه
کردم .با وحشدددت چند بار دکمه پاورو فشدددار دادم و با حرص روی صددفحه
انگ شت ک شیدم .هیچی! هیچی هیچی! موبایل خاموش شده بود .نمی دونم
چند دقیقه به صفحه خاموش موبایل زل زدم و بعد ناباورانه گفتم:
 خاموش شد!دسددت های لرزونمو دوباره روی صددفحه کش دیدم .مغزم اصددال کار نمی کرد.
همین جور بهت زده نشسته بودم و زل زده بودم به گوشی توی دستم .نمی دونم
چقدر اونجا مونده بودم که کتی زد به در و گفت:
 ساغر حالت خوبه؟سددسددت نگاهمو از گوشددی گرفتم .با بی حالی چپوندمش توی جیبمو جواب
دادم:
 خوبم! میشه دست از سر من ور داری!و بی صدا شرو به گریه کردم .به خودم فحش می دادم .نباید اینقدر احمقانه
رفتار می کردم .باید به جای اینمه هی بهش بگم نشددد .شددار باقی مونده رو
برای وقتی که موفق می شدددم نگه می داشددتم .دلم می خواسددت از دسددت این
حماقت سرمو توی دیوار بموبم .هر بار که پیام می دادم به خودم می گفتم این
بار آخره دفعه بعد تا نتون ستم سراغ گو شیم نمی رم .ولی هر بار که بهانه هام با
شمست رو به رو می شد اینقدر ناامید می شدم که تنها راه دوباره انر ی گرفتن
برام شده بود همون پیام های امیداور کننده آرس .به اینمه با کسی غیر از اهالی
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این خونه هم ارتباط دارم و کس دی بیرون از اینجا نگرانمه! ولی حاال باید چمار
می کردم.
با بدختی لباس پو شیدم و سالنه سالنه به سمت اتاقم رفتم .روی ت ت دراز
کشیدم و در اوج ناامیدی به خودم گفتم:
 سرنوشت رو بپز یر .تو باید آخر عمرت توی همین خونه باشی.بعد از اون روز و خاموش شدددن موبال اینقدر ناامید شدددم که دسددت از تالش
برداشتم .سعی کردم توی نقس اغر فرو برم و بشم یه دختر آروم و حرز گوش
کن .تعجب کتی و عظیم رو می دیدم ولی دیگه همه چیز برام بی اهمیت شده
بود .شبا تا مدت ها به سقف اتاق خیره می شدم و با سماجت سعی می کردم
به دختری که اسمش سرمه است و به آرس که اون بیرون نگران این دختره فمر
نمنم.
از صبح دلشوره عجیبی داشتم .دو روز از بی خیالی من می گکشت .دو روزی
که سددعی نمرده بودم هیچ کاری بمنم .با وجود اینمه مثل یه بچه آروم و بی
درد سر شده بودم ولی بازم کتی سایه به سایه با من بود .رفتاش و لحنش هیچ
دوستنه نبود و اون موقع بود که تازه احساس می کردم واقعا اینجا زندانی شدم.
جلوی تلو یز یون نشددسددته بودم و کانال ها رو باال و پایین می کردم که اتفاقی
افتاد که خیلی عجیب بود .عصددر بود که یمی اومد در خونه .عظیم خونه نبود.
یمی از همسایه ها بود .می گفت دیواری که با اونا مشترک داریم نم داده و داره
اتاق اونا رو خراب می کنه .از اداره آب اومده بودن ببین لوله های ما مشددمل
داره یا نه! می دیدم که کتی حسابی م*س*تاصل شده .چند بار رفت توی یمی
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از اتاقها و دوباره اومد بیرون .دیوار کامال نم برداشددته بود و معلوم بود .مدام با
تلفن قدم می زد و شددماره عظیمو می گرفت .ولی مثل خیلی از مواقع دی گه
عظیم جواب نمی داد .از اون طرفم .زنگ خونه مدام به صدا در می اومد .نمی
دونم چرا دل شوره ای که از صبح دا شتم و این اتفاقی که افتاده بود برام یه حس
عجیب به وجود آورده بود .در طی مدتی که به این خونه اومده بودیم .یادم نمی
آد کسی زنگ این خونه رو زده باشه .با همسایه ها هیچ رفت و امدی نداشتیم
و کس دی هم س دراغی از ما نمی گرفت .حاال این اتفاق انگار به خونه سددوت و
کور ما هیجان داده بود.
بدون اینمه به روی خودم بیارم به کارم ادامه دادم ولی تمام حواسددم به کتی بود
که با قدم های تند به سمت آیفون رفت و برش داشت:
 بله!...
 ببینید آقا من اینجا فقط خدمتمارم نمی تونم بی اجازهصدداحب خونه کس دیرو راه بدم.
....
نمی دونم طرز چی گفت که کتی با حرص آیفون رو گکاشددت و رفت سدمت
چوب لباسی دم در .برای اینمه زیادی هم تابلو نباشه گفتم:
 چی شده؟کتی نگاهی به من کرد و گفت:
 -همسایه اومده می گه دیوار بین دو خونه نم داده.
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و از ساختمان بیرون زد.بالفا صله دو یدم پ شت شی شه و یوا شمی نگاه کردم.
همون جور که دکمه های مانتوشو می بست شالشو درست کرد و بعد هم درو
باز کرد .چشددمامو ریز کردم و به در خیره شددددم .مردی رو می دیم که کت و
شلوار پو شیده بود .دا شت حرز می زد و کتی هم درو نگه دا شته بود و انگار
می ترسید ک سی درو هل بده و بیاد تو .ولی مرد فقط با حرکات د ست و سر با
کتی حرز زد .بعد کنار رفت و من تونسددتم یه مرد دیگه رو ببینم که داش دت یه
کارت به کتی نشددون می داد .کتی کارت و گرفت و نگاه کرد .مرد یه لباس فرم
آبی رنگ تنش بود .مثل تعمیر کار یا همچین چیزی .با اون مردم حرز زد و
چیزی گفت و درو ب ست و دوباره به سمت ساختمان اومد .منم دو یدم و سر
جام نشستم .نمی دونم چرا تو اون لحظه من اینقدر هیجان داشتم .یک لحظه
چیزی مثل برق توی ذهنم روشن شد .این مرد االن به بیرون راه داشت .باید از
طریق اون به آرس پ یام می دادم .قبل از اینمه از جا بپرم کتی درو باز کردم که
فوری خودمو جمع و جور کردم .حسددابی اخماش توی هم بود و کامال معلوم
بود که باید تصددمیم مهمی بگیره .دوباره به سددمت تلفن رفت و تماس گرفت.
وقتی دوباره جوابی داده ن شد .گوشی رو گکا شت و برگ شت و به من نگاه کرد.
متعجب گفتم:
 چیه؟ بلند شو برو باال .تا این یارو هم نرفته نمی ای پایین!پوفی کردم و گفتم:
 -لولوه؟

سه سوت

629

 خانم با من بحث نمنید .خودتون می دونید که من مسئولیت دارم!شونه ای باال انداختم و بلند شدم .این بهترین فر صت بود که نباید از د ستش
می دادم .تا پله آروم رفتم .صدددای کتی رو می شددنیدم که درو باز کرد و به مرد
گفت:
 فقط تعمیر کار بیاد تو.جرئت ندا شتم توی راهرو بدوم .ماجرای دوربین بد د ست و پامو ب سته بود .یه
کاغک کوچیک برداشتم و روش شماره آرس و نوشتم و زیرش نوشتم:
 من به کمک احتیاج دارم به این شماره خبر بدید شار گوشیم تمام شده!و کاغک و چند بار تا زدم شدددالمو روی موهام انداختم و از اتاق بیرون زدم .از
باالی پله سرک کشیدم .کسی نبود .صدای بلند حرز زدن مرد می اومد .انگار
داشت با موبایلش حرز میزد.
 آره من االن...درست کنار منطقه مورد نظر هستم....
 نم کامال این طرفم پیداست......
 الو...و بعد ممالمه اش قطع شد .شرو کردم به جو یدن ناخنم .چطور می تون ستم
کاغکو بدم به طرز بدون اینمه کتی بفهمه .در هر صددورت باید ریسددک می
کردم و خطر دیده شدددن توسددط کتی رو به جون می خریدم .چند پله رو پایین
رفتم .صدای مرد بلند و وا ضح می اومد .نمی دونم چرا اینقدر بلند صحبت
می کرد.
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 عکر می خوام .شددار گوشددیم داره تمام میشدده باید تماس بگیرم .می تونمبزنمش به برق.
صدای زمزمه کتی اومد .مرد رو دیدم که به سمت پریز کنار پله اومد .من اونا
رو می دیم ولی اونا منو نمی دیدن .موبایلشو به برق زد:
 اینجا گوشیمو بزنم به برق اشمالی که نداره؟ ن یر آقا!و رو به کتی با همون تن صدای بلند ادامه داد:
 گفتین از این پشت لوله رد نمی شه!طرز فمر کرده بود کتی کره .صدای عصبی کتی رو شنیدم:
 من که گفتم آقا ما تازه اومدیم توی این خونه و من از چیزی اطال ندارم. درسته! حاال شایدم مشمل از ساختمان شما نباشه ولی ما قبل از هر کار بایدبررسی کنیم ببینم مشمل از کجاست.
 االن من باید چمار کنم؟ کنتور کجاست؟ همون بیرون دم در .اینو که باید بدونید شما! بله! میشه کنتورو نشون بدین به من! بفرمائید!داشددتن می رفتن و این خیلی بد بود .کتی پشددت سددر مرد می اومد و من هیچ
کاری نمی تونسددتم بمنم .روی پله پا به پا می کردم که گوشددی طرز زنگ
خورد .مرد عکرخواهی کرد و برگشت سمت گوشیش:
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 بله! نه هنوز مشمل پیدا نشده!حین حرز زدن راه افتاد سمت در .کتی هم بی قرار دنبالش رفت.
 یه لحظه گوشدی ..اینجا خوب آنتن نمی ده....خانم من کنتورو نگاه می کنممی رم .بعد دوباره می ایم ببینیم مشمل کجاست.
و توی گوشی ادامه داد:
 آره! باید ببینیم چی میشه!و از در خارج شددد و پشددت سددرش هم کتی .به خودم تشددر زدم و از پله پایین
اومدم .هنوز توی خونه بودن این یعنی هنوز مهلت داشتم .مغزم کار نمی کردم
و دلم می خواست سرمو بموبم توی دیوار .دور خودم چرخیدم و انگشتمو گاز
گرفتم که برای یه لحظه می موب شدم .شار ر مرد به برق جا مونده بود .دیگه
نفهم یدم چمار کردم .با سددرعت نور دو یدم سددمتش و از برق جداش کردم.
بدون شدددک به گوشددی من می خورد .دو یدم سددمت پله ولی برای یه لحظه
ترسیدم:
 اگه مرد یادش باشه و برگرده چی؟مردد نگاهی به شددار ر توی دسددتم کردم .چنان محمم گرفته بودمش که انگار
نفسم بهش بنده .به جای باال رفتن از پله رفتم سمت پنجره و بیرونو نگاه کردم.
مرد دا شت می رفت و این یعنی یادش رفته بود شار رش اینجا ست .توی دلم
بهش التماس کردم بره .هنوز داشت جلوی در با کتی حرز می زد .تا کتی درو
ببنده و مرد واقعا بره مردم و زنده شددم .دیگه صدبر نمردم و دو یدم سدمت پله.
حوله و وسددایلمو برداشددتم موبایلو چپوندم توی جیبم و دو یدم سددمت حمام.
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چنان نفس نفس می زدم که انگار هزار کیلومتر دو یده بودم .با ترس و ترد ید
شار رو به گو شی زدم .وقتی خیلی راحت بهش مت صل شد .شوق توی دلم
پیچید .با همون دستای لرزون گوشی رو روشن کردم و با روشن شدن صفحه
از ته دل ذوق کردم .توی دلم التماس کردم:
 خدایا...مرد به این زودی یادش نیاد شار رشو جا گکاشته!به محض باال اومدن گوشی شماره آرسو گرفتم .قبل از اینمه بتونم حرز بزنم
آرس بود که گفت:
 پس شار ر رسید دستت.از بغض و خوشی و حاال هم تعجب صدام می لرزید:
 اون مرده؟ هممار ما بود!لبام می لرزید .خسته شده بودم گریه ام گرفته بود .آرس نق می زد:
 تو چرا هیچ کاری نمی کنی؟ چرا از اون خونه نمی آی بیرون سرمه؟می خواستم حرز بزنم ولی صدام باال نمی اومد.
 اون مغزتو بمار بنداز .تو خیلی کارا کردی .شدداید االن یادت نباشدده .ولی توجون سدده نفرو نجات دادی با همون کله ات که االن اصددال کار نمی کنه.می
فهمی چی میگم؟
حرصم گرفت و باالخره صدامو پیدا کردم:
 -نمی شه!
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 نمی شه نداریم! باالخره که چی؟ ما نمی تونیم م*س*تقیم وارد عمل ب شیم.باید غیر م*س*تقیم تو رو از اونجا دور کنیم .جوری که اتفاق به نظر برسدده .و
تا نیای بیرون هیچ کاری از دست ما بر نمی آد.
دماغمو باال کشیدم و درحالی که سعی می کردم صدام باال نره گفتم:
 آره گفتنش برای شما که راحته .نمی دونی چقدر بدب تی ک شیدم .من اینجازندانی شددددم نه تو که مدام به من می گی ب یا بیرون...فمر میمنی به من داره
اینجا خوش می گکره!
 ببین سرمه این ادها و ا شک ری تنا به هیچ دردی نمی خوره! تا مغزتو به کارننکازی همون تو موندی فهمیدی؟
عصبی تقریبا داد زدم:
 با من اینجوری حرز نزن!صدام توی حمام اکو شد .ولی انگار خل شده بودم .دیگه جونم به لبم رسیده
بود .اونم با پرو یی تمام توی گوشم داد زد:
 من هر جوردلم ب واد با تو حرز می زنم .دختره بی خاصددیت .ده روزه یکعده آدمو عالز خودت کردی!
یه چیزی انگار روی قلبم سددنگینی می کرد .چرا با من اینجوری حرز می زد.
دیگه حتی نمی تونستم داد بزنم .با گریه گفتم:
 بی خا صیت تو یی و اون هممارات که این همه مدت می دونین من اینجاموو هیچ کاری نمردین.
 دختره نفهم ما نمی تونیم االن وارد عمل بشددیم .اصددال قرار نبود تو اونجاباشی...تو نباید اونجا باشی اینو می فهمی!
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داد می زد و من فقط هق هق می کردم.
 بی عرضه ای وگر نه تا حاال ده بار از اونجا اومده بودی بیرون.لبمو اینقدر محمم فشردم که خون ازش بیرون زد .دست دیگه امو روی صورتم
کشیدم و درحالی که نفس نفس می زدم گفتم:
 حاال بهت می گم بی عرضدده کیه! می خوای بیام بیرون باشدده .می آم .براتمهم نیست که مرده باشم یا زنده...فقط باید بیام بیرون...می آم منتظرم باش!
 سرمه!...بدون اینمه جوابشو بدم .تما سو قطع کردمو گوشی رو خاموش کردم .همونجا
روی زمین نشستم و گریه کردم .دلم می خواست از ته دل ضجه بزنم.
 *و*ض*ی خودتی! بی عرضه بی خاصیت...همه تون بی عرضه اید.بلند شدم .باید یه کاری می کردم .نگاهم توی حمام چرخید .باید از این خونه
لعنتی می رفتم بیرون .همین االن و همین امروز.
 فقط دعا کن هیچ وقت نبینمت جناب آرس!جلوی آینه توی حمام ایسددتادم .مصددمم بودم .من همه راه ها رو امتحان کرده
بودم .این آخرین راه بود.
 خودت گفتی بیا بیرون...منم دارم می آم.اول دوش گرفتم .باید موبایل به اندازه ای که بتونم با آرس تماس بگیرم شددار
می شد .موهامو با حوصله خشک کردم .لباسامو پوشیدم .کافی بود .شار ر و
موبایل رو توی لباسم پنهان کردم .بعد برگشتم و جلوی آینه ایستادم.
 -دارم می آم جناب آرس!
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و با مشددت توی آینه کوبیدم .درد مثل رعد و برق توی دسددتم پیچید .آینه خرد
شد و خون از اطراز دستم سرازیر شد .شماز بزرگی ازکنار شست تا نزدیک
مچم درسددت شددده بود .خون راه افتاده بود و تند تند می ری ت .باید قبل از
اینمه از هوش برم از اینجا برم .حوله امو چنگ زدمو و روی دسددتم فشددردم که
درد تا سرم رفت و برگشت .اشک توی چشمام جمع شد .با نهایت سرعتی که
می تونستم سمت پله رفتم و بلند کتی رو صدا زدم:
 کتی؟!خدایا حوله قرمز شده بود .با صدای بلند من کتی فوری به سمت پله دو ید .با
دیدن خون روی حوله رنگش پرید.
 چه بالیی سر خودت آوردی احمق!گریه ام گرفته بود .نمنه بمیرم .جوابی که آماده کرده بودم وسط گریه گفتم:
 سر خوردم .دستم رفت توی آینه!کتی د ستمو گرفت و حوله رو بردا شت .با فواره زدن خون از زخم روی د ستم
کتی حرصی جیغ کشید.
 چه روز نحسی شده امروز!خودمم دیگه واقعا ترسددیده بودم .سددرم داشددت گیج می رفت .بازوی کتی رو
چنگ زدم.
 کتی من می میرم .رگمو بریدم!کتی با چشمای سرخ برگشت سمتم و گفت:
 -غلط می کنی بمیری .من نمی تونم جواب عظیمو بدم.
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بعد بازومو گرفت و کشید پایین .هق هق می کردم .انگار داشت حس از دست
و پام می رفت .دوباره حوله رو روی دسددتم فشددار دادم شدداید کمتر خون بیاد.
حماقت بزرگی بود .ولی داشت جواب می داد .یا می رسیدم بیمارستان و آرس
پیدام می کرد و یا می مردم.
کتی تند لباس پو شید و شماره گرفت .اگه طولش می داد مممن بود بی هوش
بشم و دیگه نتونم کاری بمنم .ناله کردم:
 کتی حالم بده! چشام سیاهی می ره!کتی دا شت با من صور حرز می زد .اگر می خوا ست صبر کنه تا اون بیاد صد
در صدددد من دی گه مرده بودم .اشددمام آروم می ری ت .کتی تند گوشددی رو
گکاشت نمی دونم چی گفت .ولی دو ید باال و با یه شال و مانتو برگشت .شالو
انداخت روی سددرم و مانتو رو روی شددونه ام انداخت .خودش هم سددر سددری
لباس پوشید و دست منو کشید .حالم خوب نبود .زانوهام داشت خم می شد.
ولی نباید از حال می رفتم .دستم دیگه سست شده بود و نمی تونستم حوله رو
نگه دارم .کتی منو با خودش می ک شید .در در ست جلوم بود .اینقدر حالم بد
بود که دیگه حتی انر ی نداشتم فممو تمون بدم .باالخره از در رد شدیم .کتی
منو به دیوار تمیه داد و خودش به سددمت خیابون دو ید .پاهام شددل شددده بود و
داشتم روی زمین سر می خوردم .نگاهم به آسمون بود و ناخودآگاه لب ند می
زدم .این جمله مدام توی ذهنم تمرار می شد.
 -باالخره اومدم بیرون .دیدی بی عرضه نیستم آرس دیدی؟
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کتی با یه ماشددین مشددمی اومد .راننده همراه کتی پایین پر ید .دیدمش .اونم
انگار رنگش پریده بود .با کتی زیر ب*غ*لمو گرفتن .مرده گفت:
 خانم حالش خیلی بده!کتی داد زد:
 کور نیستم می بینم!مرده یه چیزی زیر لب غر زد .کتی منو نشوند عقب و نشست کنارم .سرم و به
شی شه تمیه دادم .حوله از خون د ستم خیس شده بود .مانتوم که روی شونه ام
بود یه وری شددده بود و نصددفش خونی شددده بود .مرده گاز داد و کتی شددماره
گرفت .حوله رو رها کردم و با بدب تی و سستی به سمت در چرخیدم .از توی
یقه ام .موبایل و شار رو بیرون ک شیدم و بین خودمو در پنهان کردم .شار رو
بین در و صددندلی رها کردم .دیگه الزمش نداشددتم .باید از شددر هردوتاشددون
راحت می شددددم .اگه با من مو با یل می د یدن همه چیز به هم می ری ت.
چشددمام داشددت روی هم می افتاد .ولی با تمام وجود مقاومت می کردم .باید
می فهمیدم دارن کجا می برنم .نمی تونستن خیلی از خونه فاصله بگیرن چون
من واقعا دا شتم می مردم .موبایلو رو شن کردم .د ستم اینقدر س ست شده بود
که نمی تونستم چیزی تایپ کنم .ولی تمام انر یمو توی انگشتام جمع کردم و
برای آرس نوشتم:
 بیا جنازه امو ببر...ما شین جلوی بیمار ستان نگه دا شت .تابلو رو خوندم و ا سم بیمار ستانو تهش
اضددافه کردم و ارسددال کردم .کتی بازومو گرفت .موبایلو توی دسددتم فشددردم و
پیاده شدم .مرده از همون پشت فرمون گفت:
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 خانم من برم؟کتی یه خورده پول انداخت روی صددندلی و دوباره بازوی منو گرفت .از پل که
ردم کردم زانوهام سست شد .روی زمین خم شدم و از بین نرده های پل جوی
زیر پل و دیدم و گوشی رو رها کردم .دیگه چیزی نفهمیدم.
بلند می خندیدم .تنها نبودم .یمی جلوم ایسددتاده بود و انگار نمی ذاشددت رد
بشددم .چند نفر دیگه هم بودن .نگاه کردم به جلوی پام و یه توپ دیدم .سددرمو
بلند کردم و دوباره به کسددی که جلومو گرفته بود نگاه کردم .صددورتش توی مه
بود ولی می فهم یدم که اخم کرده .ولی من می خند یدم .پامو زدم به توپو یه
نگاه شیطون بهش انداختم و خوا ستم از کنارش رد ب شم که با صدایی گرفته
گفت:
 حاال نه!بعد همه جا تاریک شد .انگار چندتا مگس توی گوشم شرو به وز وز کردن.
صدا تبدیل به همهمه شد و بعد چشمام کم کم باز شد .اولین چیزی که حس
کردم .بی حسی دستم بود .انگار دستم نبود .پلمامو با زور باز کردم و سرمو به
سمت دستم چرخوندم .تا نزدیک آرنج باند پیچی شده بود .نگاهمو چرخوندم
و کم کم فهمیدم که کجام .توی بیمارسددتان بودم .آرس؟ اون کجا بود؟ پیغام
منو نگرفته بود؟ من هنوز توی د ست کتی ا سیر بودم؟ بدنم س ست بود .سرم
توی د ستم بود و چیزی به تهش نمونده بود .باید خودم د ست به کار می شدم
و فرار می کردم؟
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یک لحظه وح شت کردم .اگه آرس پیاممو نگرفته با شه چی؟ باید چمار کنم؟
کسددی توی اتاق نبود و در اتاق باز بود .شدداید االن بهترین فرصددت بود .هنوز
شلوار و بلوز خودم تنم بودم .خبری از مانتوم نبود .شال خودمم سر سری روی
سرم اندخته بودن .بهتر بود از خیر بقیه سرم می گکشتم .هر آن مممن بود کتی
بیاد و من هنوز اینجا گیر کرده بودم .بلند شدم و پاهامو از ت ت آو یزون کردم.
یه چشددمم به در بود و یه چشددمم به لوله سددرم .آروم از توی دسددتم بیرون
ک شیدمش و انداختمش روی ت ت .دلم نمی خوا ست یه د ست دیگه امو هم
ناکار کنم .دنبال کفشددام گشددتم که نبودن .دیگه نمی تونسددتم وقت تلف کنم.
شددالمو جلو کشدیدم و رفتم سددمت در .توی راهرو سددرک کشدیدم .منصددور به
فاصله چند قدمی روی یه صندلی نشسته بود و نگاهش ته راهرو زوم شده بود
روی یه پرسددتار که لم داده بود روی پیش د ون ایسددتگاه پرسددتاری و داشددت با
هممارش با خنده حرز می زد .آهی از سر حرص کشیدم .این یعنی اون آرس
*و*ض*ی هنوز هیچ غلطی نمرده .یعنی من تا یه قدمی قبرسددتون رفتم و
برگشتم و آقا معلوم نیست دارن چه خاکی تو سرشون می ریزن.
دیگه امیدی به اومدن آرس نداشتم .اگه می خواست بیاد تا حاال اومده بود .بی
حس دی دسددتم کم کم داشددت خوب می شددد و دسددتم ذوق ذوق می کرد .باید
کاری می کردم .اینجا موندن نتیجه اش می شد برگشتن به اون خونه .چسبیدم
به در و نگاهمو زوم کردم روی منصددور .نگاهشددو از دختره بیچاره نمی گرفت.
آروم از اتاق سر خوردم بیرون .همون جور بدون کفش و چ سبیده به دیوار قدم
به قدم از منصددور دور شدددم .فقط کافی بود ده درجه سددرشددو بچرخونه یا اون
دختره ه*و*س کنه حرفشددو با هممارش تمام کنه و بره تا رشددته چشددم چرونی
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منصدور پاره بشده و برگرده سدمت من! اونوقت همه چی تمام می شدد .د ست
سالممو سر می دادم روی دیوار و سعی می کردم نفس نم شم .اح ساس می
کردم صدای نفسای تندم داره توی راهرو اکو میشه!
سرامیک های سرد کف سالن باعث می شد که تنم به لرز بیافته.ولی در ا ون
لحظه فقط مهم بود که بتونم از زیر نگاه منصور فرار کنم .تقریبا دو متری از در
اتاق فاصله گرفته بودم که رسیدم به در اتاق کناری .بدون اینمه یک ثانیه تردید
کنم .درو هل دادم و پریدم تو .اول با وحش دت به اتاق نگاه کردم .یه خانم میان
سال توی اتاق خوابیده بود و به دستش سرم وصل بود و انگار نیمه بیهوش بود.
انگار حضور منو حس کرد .چون با لحن آرومی زمزمه کرد:
 نسیم!جوابی ندادم .نمی تونسددتم زیاد اینجا بمونم .هر آن مممن بود منصددور بره تو
اتاق و من نباشم .دوباره از الی در سرک کشیدم .قلبم یه لحظه ایستاد .منصور
نبود ولی کتی داشت همراه یک دکتر می اومد این سمت .خودمو عقب کشیدم
با وحشت به دیوار چسبیدم.
 نمنه بیان توی این اتاق؟نمی دونستم چمار کنم .دوباره توی راهرو سرک کشیدم .کتی داشت با حرارت
یه چیزایی می گفت و دکتر هم اخم کرده سددر تمون می داد .مقصددد دکتر اتاق
من نبود اگه بود با کتی رفته بودن توی اتاق .دوباره برگشتم سر جام.
 -چمار کنم؟ خدایا چمار کنم؟
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نگاهم روی پنجره موند .بدون توجه به زنی که مممن بود منو ببی نه و داد و بی
داد کنه به سمت پنجره هجوم بردم .سرم یه لحظه گیج رفت و نزدیک بود با مخ
برم توی صددندلی کنار ت ت ولی خودمو نگه داشددتم و رس دیدم به پنجره .طبقه
اول بودم .ولی پنجره با زمین دو متری فاصله داشت .برگشتم و به در نگاه کردم
اگر نسیمی که زن صداش زده بود االن می اومد چی؟
 تو که یه کار احمقانه کردی و نمردی پس امروز رو شانسی.با اینمه می دون ستم این فمر حتی از کارایی که کردم و می خوام بمنم احمقانه
تره ولی یه دستی صندلی رو به سمت پنجه کشیدم .زن دوباره ناله کرد:
 نسیم!و من بدون اعتنا بهش پنجره رو باز کردم .موج هوای سرد توی صورتم خورد.
ولی بدون اینمه حتی یک ثانیه فمر کنم یه دستی از پنجره آو یز یون شدم و توی
حیاط پریدم .پام روی یه سنگ ریز فرود اومد باعث شد .یه آخ از دهنم بیرون
بپره! پامو باال گرفتم سنگ توی پام فرو رفته بود .د ست سالممو گرفتم جلوی
دهنم و به سددنگ نگاه کردم .نمی تونسددتم همون جا وایسددم .مجبور بودم به
خودم یه تمونی بدم .چشددمامو بسددتمو با یه حرکت کشدد یدمش بیرون که
همراهش یه باری مه خون هم راه افتاد .اهی زیر لب گفتم و درحالی که هم از
سرما و هم از ا ضطراب می لرزیدم به سمت باغچه ای که با شم شاد ح صار
شدده بود دو یدم بین یه درخت و یه عالمه بوته شدمشداد خودمو جا دادم.تقریبا
پشت بیمارستان بودم و رفت آمدی از اونجا انجام نمی شد .ولی از اونجا می
تونسددتم نگهبانی رو بینم .حاال چطور با ید از اونجا رد می شددددم؟ خودمو
ب*غ*ل کردم .سرما باعث شد درد به دستم برگرده .حاال دردش داشت اذیتم
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می کرد .منصورو دیدم که سراسیمه به طرز نگهبانی دو ید .پس فهمیده بودن
نیستم .با ترس بیشتر بین شمشادا چپیدم .دیگه جایی رو نمی دیدم.
صورتمو روی زانوهام گکا شتم و خدا خدا کردم که پیدام نمنن .البته گم شدن
من برای کتی و من صور درد سر در ست می کرد .هم باید به بیمار ستان جواب
می دادن و هم به عظیم.
صدای حرفی باعث شد که گوشام تیز بشه!
 دختره احمق از اینجا فرار کرده.صدا از سمت پنجره ای که ازش بیرون پریده بودم می اومد .توی خودم مچاله
شدم .صدا رو نمی شناختم .شاید از پرسنل بیمارستان بودن شایدم نگهبانی.
بیشتر بین شمشادا فرورفتم.
 حاال چطور پیداش کنیم؟می فهمیدم که دارن صداشونو کنترل می کنن .صدای بسته شدن پنجره اومد و
من کم کم از اون حالت انقباض در اومدم .سر و صداها رو می شنیدم .رفت
و آمد .گاهی جرات می کردم و از بین شم شادا سرک می ک شیدم .نمی دونم
چقدر اونجا مونده بودم که سددر و کله عظیم پ یدا شدددد .با دیدنش تمام بدنم
کرخت شد .اگه گیرش می افتادم بدون شک این بار دیگه مرده بودم.
هوا رو به تاریمی می رفت .ولی من هنوز همون جا چپ یده بودم .چند باری
نگهبانی از اون اطراز رد شد و بعضی جاها رو چک کرد .ولی شاید به ذهنش
نمی ر سید و سط بوته های شم شاد خودمو پنهان کرده با شم .معلوم بود هنوز
توی بیمارستان دنبالم می گشتن و این خیلی بد بود چون مممن بود توی یمی
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از همین رفت و آمدا پیدام کنن .شاید بهتر بود تا ن صفه شب صبر می کردم و
وقتی تاریک میشد یه راهی به بیرون پیدا می کردم .اونوقت کجا باید می رفتم؟
تنها ک سی که می شناختم آرس بود .همون د ست و پا چلفتی که منو اینجا ول
کرده بود .داشددتم با خودم نقشدده می کش دیدم که صدددای پا شددنیدم .با ترس به
درخت چسبیدم و خودم و ب*غ*ل کردم .ب اطر تمون ن وردن و سرمای هوا
بدنم تقریبا مثل چوب شددده بود .صدددا م*س*تقیم داشددت به سددمت من می
اومد.
 نمی تونه بیرون رفته باشه.....
 وقتی از این پنجره اومده بیرون فقط یه راه خروج داشته.دهنمو روی زانوم ف شار دادم .صدای خش خش بوته ها رو می شندیم .داشت
بین درختارو می گشددت .باید فرار می کردم .باید شددانسددمو امتحان می کردم.
نگاهی به اطرافم اندختم .م*س*تاصددل...راهی نبود .فقط می تونسددتم تا ته
حیاط بیمارستان بدوم اونجا یه چیزی شبیه موتور خونه بود .مممن بود دری به
بیرون داشته باشه؟
از بین درخت و شمشاد آروم بیرون خز یدم .تاریمی هوا کمک می کرد که دیده
ن شم و این خوب بود .زخم پام می سوخت و درد د ستم همچنان ادامه دا شت
ولی با این حال بلند شدم و به طرز ته حیاط دو یدم .نیم چرخی زدم و پ شت
سددرمو نگاه کردم .هنوز منو ندیده بود و این خوب بود .پاهای بدون کفشددم
کمک می کرد که بدون صدا بدوم .انگار انر ی گرفتم .فعال اگه د ست شون بهم
نمی رسید شاید می تونستم فرار کنم .آره می رفتم .من می تونستم .ولی قبل از
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اینمه به جایی بر سم و خودمو دوباره پنهان کنم صدای دو یدن از پ شت سرم
اومد.
 وای خدایا..گیر افتادم...ولی ناایستادم .موتور خونه رو هدز گرفتم و به خودم گفتم:
 اگه برسم اونجا تاریمه گمم می کنه.یه دلدرای احمقانه بود ولی در اون لحظه الزم بود .چند متری مونده بود که
برسم به در موتور خونه که یمی شونه امو چنگ زد .نمی دونم چرا ولی برگشتم
و مشتمو به سمتش پرت کردم که بازمو توی هوا گرفت و گفت:
 نه دیگه...دو بار از یه جا نمی خورم!!!صورت شو خوب نمی دیدم .تا به خودم بیام .دوتا بازوهامو گرفت و چ سبوند به
خودش و دستاشو دورم حلقه کرد .به چنان شدتی که داشتم له می شدم .گیج
شده بودم .این صدا...همون صدا بود .غریبه بود ولی نمی دونم چرا این صحنه
انگار یه بار دیگه اتفاق افتاده بود ولی این بار و این لحظه یه چیز یش اشددمال
داشددت .قبل از اینمه بتونم حرفی بزنم .یمی از اون ور پیداش شددد .مردی که
منو گرفته بود .نگاهی به اطرافش انداخت و منو با خودش کشوند سمت موتور
خونه و غر زد:
 اینجام جا بود اومدی؟ بن بسته که!صدداش هم شدوخ بود و هم مضدطرب .نمی فهمیدم این کیه و چرا منو گرفته.
چند نفر انگار دا شتن می اومدن این سمت .بازومو گرفت و کنار خودش توی
شددماز بین دیوار و پله جا داد .دسددتشددو انداخت دور شددونه ام و منو پشددت
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خودش م فی کرد .خم شددد و از پشددت دیوار نگاه کرد .بعد یه چیزی شددبیه
بیسیم در آورد و توش گفت:
 بیا پشت بیمارستان...دو نفر اومدن موی دماغ شدن...پیداش کردم!از اون ور هیچ صدایی نیامد .د ستش هنوز روی شونه من بود .من به سمتش
چرخیده بودم و دسددت سددالمم روی سددینه اش بود .اینقدر گیج بودم که نمی
فهمیدم دارم چمار می کنم .نوری که از چراغ توی خیابون اومده بود صورتشو
روشددن کرده بود .اخم کرده بود و با دقت و جدیت به بیرون نگاه می کرد .یه
ت صو یری مثل فیلمی که خط دا شته با شه جلوم ظاهر شد .ت صو یر مردی که
توی خوابم بود...همون که چهره اش مات بود...جلومو گرف ته بود..داشددتم
باهاش فوتبال بازی می کردم...خدایا ا سمش..من این مردو می شناختم ..زل
زده بودم به صورتش...ابروهاش گره خورده و پهن بود .موهاش ح سابی کوتاه
شده بود ولی سفیدی کنار شقیقه هاش توی همون نور کم هم دیده می شد.
اصددال نمی دونسددتم اون پشددت چه خبره و کی داره به این سددمت می آد .تمام
حوا سم به صورت مردی بود که فا صله اش با من صفر بود .د ستم کم کم باال
اومد .نزدیک شقیقه اش ای ستاد .انگ شت سبابه ام رفت سمت موهای سفید
شده اش و ناخودآگاه زمزمه کردم:
 من تو رو می شناسم!و انگ شتمو روی موهای سفید شده اش سر دادم .با این حرز من با سرعت
برگشت سمت من! حاال نصف چهره اش روشن بود و نصفش تاریک .صدای
حرز می اومد .چند نفر بودن.انگار داشددتن دور می شدددن .ولی من زل زده
بودم به چهره مرد.به من نگاه می کرد .جور خا صی .نگاهش آ شنا بود .دلتنگ
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بود .خسته بود...نمی دونم نگاهش انگار داشت چیزهایی رو توی ذهنم روشن
می کرد .دسددتشددو باال آورد و انگشددتمو که هنوز روی موهای کنار سددرش بود
گرفت .نگاهمو ازش نگرفتم .لبامو تمون دادم برای اینمه ترد ید خودمو ک نار
بزنم آروم تر زمزمه کردم:
 تو آرسی؟نگاه شو دیدم که غمگین شد .دل ور شد .شونه امو ف شرد و رها کرد و از من
فاصله گرفت .با صدای گرفته ای گفت:
 نه...من عطام!این اسددم! و انگار که بمبی از نور توی سددرم منفجر شددد و درد از مرکز انفجار
شرو شد و توی کل سرم پ ش شد .دستام رفت سمت سرم و به شقیقه هام
چنگ زدم که باعث شد درد توی د ستم هم بپیچه! خم شدم .مرد یا نه عطا به
سمتم هجوم آورد .صداش توی یک عالمه زمزمه انگار گم می شد:
 چی شد؟ سرمه...سعی کردم سرمو باال بیارم و نگاهش کنم ولی فقط یک آخ یادمه و بعد انگار
پرت شدددم توی تونل زمان .مثل سددقوط از ارتفا بود .سددقوط کردم .هزاران
تصددو یر همراه افنجارهای پی در پی مثل انفجارهای خورشددیدی و به دنبالش
انگار هزار نفر همراه هم شددرو به حرز زدن کردن .تصدداو یر و کلمات از هم
سبقت می گرفتند.
 ترمه نی نی مون کی به دنیا می آد؟ -ایلیا عشق منه!
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 مامان خونه جدید خیلی خوبه خیالت راحت! نگین! به آشغال ترین اتاق این خونه خوش اومدی. حاضرم قسم ب ورم بچه ها روی موندنت شرط بستن! من االن میام سرمه جون! ولی اگه معتاد باشه چی؟ بدو پلیس! خاک بر سرت شد سرمه دست روی مامور قانون بلند می کنی؟ امیر عطا کریمی اصل اوه چه اسمی! این شددماره منه پیشددتون باشدده .اگه از اون هم اتاقیتون خبری شددد یا چیزمشددموک دیگه ای دیدن به من اطال بدین! مثال یمی ز یادی خندید و ز یادی
شنگول بود!
 طاهره خانم دخترمون و تعارز کن! کی می خواست سه امتیازی پرتاب کنه؟ اگه عطا لو بره کل ماموریت ما مالیده! نگفتم نابغه است! معرفی می کنم رها نابغه فامیل... مگه داریم زو بازی می کنیم که می خوای منو بگیری؟ خیالتون راحت شماره اتونو پاک کردم. نامزدم پلیسه! -اسمش اسمشو بگو!

wWw.Roman4u.iR

648

و در نهایت یمی توی سرم داد زد:
 سرمه!صدا می شنیدم .دو نفر داشتن حرز می زدن.
 بکار ب وابه! مهیار چرا این جوری شد؟ حالش خوب بود! عطا آروم باش بیدار شه همه چیز معلوم میشه .دکتر که گفت خوبه!صداها آشنا بود .اسما هم .مهیار...همون پلیس گند دماغ نوه طاهره خانم بود.
عطا...امیر عطا کریمی اصددل....باالخره فامیلشددو درسددت گفتم....دلم می
خوا ست ب ندم ولی تمام بدنم کرخت شده بود .همه چیز وا ضح توی ذهنم
بود .من سددرمه بودم .سددرمه کبیری...دانشددجوی سددال سددوم رشددته تربیت
بدنی...ترمه حامله بود...تیرداد...چی به سدرش اومده بود....دوسدتم ا سمش
نگین بود....
چونه ام می لرزید .صدای عطا رو شنیدم.
 باید به خانواده اش خبر بدیم. و به نگین!صدای عطا یه جور بدجنسی توش داشت:
 بله و به نگین! عطا لطفا خفه شو!دلم می خوا ست چ شمامو باز کنم .به خودم ف شار آوردم .چ شمام باز ن شد.
حنجره امو بمار انداختم و سددعی کردم یه چیزی بگم .زور زدم و از شددن یدن
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صدای خودم تعجب کردم .انگار از هزار کیلومتر دور تر داشتم کسی رو صدا
می زدم:
 عطا!حضددور کسددی رو نزدیک خودم حس کردم .صدددای هیجان زده عطا رو هم
تش یص دادم:
 دیدی مهیار اسممو صدا زد. خیاالتی شدی! حرز مفت نزن گفت عطا... مگه نگفتی بهش گفتی عطا هستی... آره ولی اسم منو صدا زد.بعد انگار به صورتم نزدیک تر شد وآروم زمزمه کرد:
 جان عطا...سرمه دختر چشماتو باز کن...دلم ری ت .عطا بود که به من گفت جان؟می خواسددتم چشددمامو باز کنم که
مطمئن بشم خواب نیست که عطا واقعا اینجاست و با این لحن مهربون صدام
می زنه ولی نمی شد .پر شدن چشمامو از اشک احساس کردم .دوباره صدام
زد:
 سرمه!صدای بسته شدن در اتاق اومد و بعد دستم توی دستای یک نفر بود.
 سرمه! دختر پیر شدم توی این یک سال..باز کن چشاتو!اشک سر خورد روی صورتم .صدای عطا آروم تر شد:
 -گریه چرا؟ دیگه نمی ذارم یه ثانیه از من دور باشی!
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با ید چشددمامو باز می کردم .با ید می دیدمش .تمام ام ید من توی اون روزها
عطا بود .یه چیزی ته قلبم بهم می گفت پیدام می کنه .قبل از اینمه اون حادثه
اتفاق بیافته مطمئن و منتظر بودم .تمام انر یمو جمع کردم و باالخره چشددمامو
باز کردم .پلمام انگار هزار بار سنگین تر شده بودن .از بین پرده ا شک باالخره
دیدمش .د ستمو آروم رها کرد .با یه لب ند غمگین کنارم ن شسته بود .پلک زدم
و این بار زمان بیشتری چشمامو باز نگه داشتم .عطا بهم لب ند زد:
 تو چت شد یهو؟لبامو باز کردم .بی حال بودم .ذهنم هنوز مه آلود بود ولی می خواسددتم حرز
بزنم.
 تو عطایی!عطا خندید.
 خ سته نبا شی بعد از این همه مدت تازه میگی من عطام .اینو که خودم بهتگفتم.
آروم سر تمون دادم .لب ند زدم:
 اصل کریمی!عطا اتوماتیک وار اصالحم کرد:
 کریمی اصل!و بعد چشماش گرد شد .روی ت ت جلوتر خز ید.
 تو چی گفتی!؟آروم خندیدم.
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 سروان امیر عطا کریمی اصل....درست گفتم؟عطا از شدت ذوق در حال مردن بود.
 تو منو یادته! دیوونه تو یادته؟بعد رو به در داد زد:
 مهیار دیدی گفتم اسممو صدا زد .منو یادشه! یادشه! رفیق گند دماغتم یادمه.دوباره چشمام پر اشک شد:
 بقیه کجان؟ مامانم اینا؟ تیرداد...با به یاد آوردن تیرداد بغضم ترکید.
 چی به سددر تیرداد اومده؟ نگین...رها....اونا به من گفتن هر سدده تاشددونمردن!!!
عطا هول شددده بین حرفم پرید .کمی به سددمتم خز ید .مردد بود .ولی باالخره
کمی فاصله گرفت و با لحن مجاب کننده ای گفت:
 آروم باش...بهت دروغ گفتن....همه شون خوبن!با ناباوری نگاهش کردم:
 راست می گی؟همون موقع درباز شد و مهیار اومد تو .با دیدنش ناخودآگاه و سط گریه لب ند
زدم .اونم لب ند کم رنگی زد و به سمت ت تم اومد .با خجالت از عطا فاصله
گرفتم.
 سالم جناب سرگرد!مهیار دوباره لب ندی زد و گفت:
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 خوشحالم که سالم برگشتین پیش....و با بدجنسی به عطا نگاه کرد و گفت:
 ما!قبال خیلی از مهیار بدم می اومد .به نظرم یه بی تربیت سددو اسددتفاده چی بود.
ولی االن حس خوبی بهش دا شتم .اینمه باالخره یه آ شنا ک سی که به قبال ربط
داشت می دیدم .رو به عطا که همین جور میخ من شده بود کردم و گفتم:
 پس آرس کی بود؟عطا به مهیار نگاه کرد و لب ند زد .ولی من لجم گرفته بود.
 پس اون *و*ض*ی بی عرضدده کجاسددت؟کجاسددت که ببینه چه به روزمخودم آوردم ب اطر حرفاش.
مهیار بلند خندید و زد به شونه عطا که با یه لب ند یه وری به من نگاه می کرد.
کمی خودمو باال کشیدم تا از اون حالت خوابیده معکب دربیام.
 چرا می خندین؟!مهیارخنده اشو کنترل کرد و گفت:
 چون باهات موافقم...اون یه *و*ض*ی بی عرضه اس!سری تمون دادم و گفتم:
 واقعا همین طوره!بعد دستمو باال آوردم و گفتم:
 -این بال رو ب اطر اون سر خودم آوردم .ولی معلوم نیست حاال کجاست!

سه سوت

653

نگاهمو از مه یار گرفتم و دادم به عطا .یه جور دل ور نگاهم می کرد .خوب
عطا چرا ناراحت بود؟ چشددمامو ریز کردم و به مهیار و عطا نگاه کردم .مهیار
سعی داشت ن نده ولی عطا واقعا دل ور بود .فوری گرفتم و با تردید گفتم:
 پس آرس توی بودی؟ع طا یه لب ند کجمی زد و چیزی نگ فت .به مه یار ن گاه کردم و برای تائ ید
پرسیدم:
 آره؟مهیار با همون قیافه خندون سر تمون داد .هیچ وقت توی عمرم فمر نمی کردم
یه روز خنده مهیارم ببینم .رو به عطا با تعجب پرسیدم:
 پس چرا گفتی عطایی نه آرس!عطا با حرص جواب داد:
 چون عطا بودم نه آرس!نگاهش کردم .دل ور بود .خوب چه توقعی از من داشددت .منی که حافظه امو
از د ست داده بودم و فقط آر سو می شناختم .حاال دل ور بود که من به یادش
ن یاوردم؟ ولی چرا؟ چرا براش مهم بود؟ یک لحظه قلبم توی حلقم زد .انگار
تازه داشددتم اتفاقاتی که افتاده بود رو درک می کردم .حرفاش و رفتارش .اول که
منو دید اونجور ب*غ*لم کرد .موهای سفید کنار شقیه هاش .حرز هایی که
توی حالت نیمه بیهوشی شنیده بودم .با چشمای گرد شده عطا رو نگاه کردم.
مهیار هنوز با یه لب ند گنده ما رو نگاه می کرد .عطا دست منو گرفته بود؟ وای
خدایا؟ اینجا یه خبرایی بود .خودمو باالتر ک شیدم .د ستی به شالم ک شیدم و
سعی کردم موضوعو عوض کنم.

wWw.Roman4u.iR

654

 کی منو می برین خونه امون؟رو به عطا اینو پرسیدم.
 فعال باید اینجا بمونی .کسددی قرار نیسددت بفهمه تو اینجایی .تا تمام شدددنعملیات الزمه که اینجا باشی.
 عظیم چی شد؟ فعال کاری باهاش نداشتیم. ولی فرار من می تونه اونو بترسونه که جا به جا بشه یا کاری بمنه! االن که تو اینجایی ما دیگه خیالمون راحته!مهیار حرز ما رو قطع کرد و گفت:
 تو بگو چطوری از اونجا سددر در آوردی؟ چه اتفاقی برات افتاد؟ بعد از فرارکردن رها و نگین چه اتفاقی افتاد؟
دست باندا شده امو روی پام کشیدم و گفتم:
 اونا تیردادو زدن.از یادآوری اون صددحنه تمام تنم لرز ید .نگاه عطا به مه یارو دیدم .ولی مه یار
ادامه داد:
 حالش خوبه .ما پیداشون کردیم هر سه تا رو.عطا سرشو پایین انداخت و مهیار ادامه داد:
 بعد چی شد؟صدام می لرزید .تمام اون صحنه ها حاال با وضوح تصو یر باال جلوم ر ه می
رفتن:
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 تیرداد که بی هوش شد .یم شون دو یده بود بیرون دنبال بچه ها .صدای تیرکه اومد قلبم توی دهنم بود .تیرداد جلوی چشمم بی هوش افتاده بود و صدای
تیر بعدی .دو نفر بودن .از حرفاشون بعدا فهمیدم خودشونم تو دردسر افتادن.
منو بردن و سوار ماشین کردن و فرار کردیم .همش فمر می کردم بقیه مردن.
با این حرز یاد اون لحظه های غکاب آور افتادم و اشددمم راه افتاد .عطا رو به
مهیار کرد و با جدیدت گفت:
 بهتر نیست این حرفا بشه برای یه وقت دیگه؟مهیار هم نگاهش کرد و سری تمون داد .اشممو با دست گرفتم و گفتم:
 رها خوبه؟عطا سر تمون داد.
 حتی یه زخمم برنداشته .خوب و سر حال.لب ند زدم.
 خدارو شمر .همش می ترسیدم .بالیی سرش بیاد .اونوقت بازم من و نگینمقصر می شدیم .با اون سابقه ای که پیش شما داشتیم.
و به مهیار نگاه کردم که شددرمزده سددرشددو پایین انداخت .مهیار و شددرمندگی؟
عجیب بود .عطا با خنده نگاهی به مهیار انداخت و گفت:
 بله سابقه جناب سرگردم پیش نگین خانم خیلی خرابه...مهیار با این حرز عطا سرشو باال گرفت و به عطا چشم غره رفت .نگاه گیجی
به اون دوتا کردم و گفتم:
 یعنی چی؟مهیار تند بلند شد و گفت:
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 هیچی چرت می گه؟ولی عطا با خنده بدجنسی گفت:
 آره...هیچی نمی خوای بگی که ....مهیار بلندتر از حد معمول رو به عطا گفت:
 بس کن عطا..بعدم راهشو کشید و رفت .دوباره من و عطا تنها شدیم .حاال به شدت داشتم
خجالت می کشیدم .اگه حدسیاتم درباره عطا درست بود .مشغول بازی کردن
با باند دسددتم شدددم و برای اینمه عطا از این نبودن مهیار اسددتفاده ای نمنه و
چیزی نگه گفتم:
 جناب سرگرد چش بود؟عطا م*س*تقیم توی چشمای من نگاه کرد و گفت:
 این یک سالی که نبودی اتفاقات زیادی افتاده...کنجماو بهش نگاه کردم.
 چه اتفاقاتی؟صدای عطا دوباره غمگین شد و گفت:
 بعد از گم شددددن تو .همه می خواسددتن به من بفهمونن که تو دیگه بر نمیگردی.
دستشو روی مالفه سر داد و نزدیک دست من نگه داشت و گفت:
 ولی من می دون ستم که تو یه جایی توی همین شهری و من باید پیدات میکردم.
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لحنش اینقدر غمگین و در عین حال مهربون بود که منم جو گیر شدددم و آروم
پرسیدم:
 چرا برات مهم بود؟نگاهشو باال گرفت و با لب ند خجالت زده ای نگاهم کرد و گفت:
 همون روز که شماره امو بهت دادم...برام مهم شدی!دلم هوری ری ت و سددرمو پایین ا نداختم .این حرفش توی این موقع یت.
د ستمو به صورتم ک شیدمو حیرون موندم چی بگم که در اتاق باز شد و مهیار
اومد تو و گفت:
 پاشو باید بریم .از ستاد خبرای جدید رسیده .عظیم به دست و پا افتاده و دارهیه کارایی می کنه!
عطا فوری از جا پرید و من با ترس صداش زدم:
 عطا...بعد لبمو گاز گرفتم و تند حرفمو اصالح کردم:
 جناب سروان!عطا به سددمتم برگشددت و نگاهم کرد.مهیار باز خنده اش گرفته بود .با همون
قیافه خجالت زده گفتم:
 من باید اینجا تنها باشم؟عطا نیم نگاه حرص زده ای به مهیار انداخت و دوباره برگشدددت و روی ت ت
نشست و گفت:
 نه! بچه ها مواظبتن .اینجا یه خونه امنه!بغض کردم دلم نمی خواست بره .از دوباره تنها شدن می ترسیدم.
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 میشه یمی بیاد پیشم بمونه؟عطا کالفه شددد .دنباله شددالمو دور دسددتم پیچیدم .دسددت خودم نبود .نمی
خواسددتم خودمو لوس کنم ولی واقا م ترسدد یدم .حاال یادم می اومد که قبال
اینقدر زر زرو نبودم .ولی االن چه مرگم شددده بود که راه به راه اشددمم در می
اومد .چند بار خوا ست چیزی بگه که نتون ست و بعد برگ شت سمت مهیار و
گفت:
 میشه کسی رو آورد پیشش؟انگار که اون کسی که گفت یه ش ص خاص بود و عطا داشت از مهیار اجازه
می گرفت .مهیار کالفه تر از اون سری تمون داد و گفت:
 خبرش می کنم!عطا لب ندی زد و به سمت من برگشت و گفت:
 نگران نباش! یمی میاد پیشت .یمی که خیلی دلش می خواد تو رو ببینه!بعد با تردید و دو دلی نگاهشو به سرتاسر صورت من انداخت و با یک حرکت
از جا بلند شد و گفت:
 به زودی همه چیز مثل روز ول میشه!با بغض سر تمون دادم و عطا بعد از پا به پا شدن با عجله از اتاق بیرون رفت.
ولی من فمر نمی کردم چیزی مثل روز اول بشدده .کاش می شددد ضددربه ای به
سددرم می خورد و تمام اتفاقات این یک سددال رو فراموش می کردم .اون موقع
شاید می شد گفت همه چیز به حالت عادی برگشته!
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نمی دونم چقدر بود که مهیار و عطا رفته بودند .روی ت ت دراز کشیده بودم و
به سددقف خیره شددده بودم و به اتفاقات این مدت فمر می کردم .به حوادثی که
اتفاق افتاده بود و جزئیاتی که داشددت یادم می اومد .توی فمر بودم که در باز
شد و من فقط تون ستم توی جام ب شینم .یک نفر مثل جت خود شو پرت کرد
توی اتاق .تا به خودم ب یام .پر یده بود روی ت ت و منو ب*غ*ل کرده بود .با
بهت به خودم تمون دادم و دست سالممو گکاشتم روی شونه اش .سرشو باال
گرفت و نگاهم کرد .با دیدن چ شمای سبز پر از ا شمش .ا شک منم راه افتاد.
نگین بود.
 نگین! *و*ض*ی کدوم گوری بودی تو؟!وسط گریه خندیدم.
 اصال عوض نشدی!خودشو از من جدا کرد و م*س*تقیم نگاهم کرد .انگار هنوز باورش نشده بود
که من اینجام .چند لحظه ای همین جور نگاهم کرد و بعد گفت:
 اگه پیدا نمی شدی خودم می کشتمت!بعد دوتایی با همون چشددمای اشددک آلود پ ی زیر خنده زدیم .و دوباره همو
ب*غ*ل کردیم .مراسددم گریه و اشددک و آه که تمام شددد .نگین خودشددو روی
ت ت کنار من جا کرد .ا صال نمی دون ستم باید چی بگم .نگین صمیمی ترین
دوسدددت من بود .با هیچ کس این همه راحت نبودم .حتی با ترمه .انگار اونم
نمی دونست چی باید بگه .برای همین چنددقیقه ای ساکت کنار هم نشستیم.
تا اینمه باالخره نگین گفت:
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 چه بالیی سر دستت اومده؟ زدمش تو آینه!برگشت و با تعجب نگاهم کرد.
 نه می بینم هنوز همونقدر خلی!خنده آرومی کردم و گفتم:
 رها رو می بینی؟ خبری ازش داری؟نگین که سعی می کرد خیلی گرفته به نظر نیاد با مس ره بازی گفت:
 اون گم و گور شدن تو کلی برکت داشت واسه ما.و خنده بدجنسی کرد و ادامه داد:
 االن با رها و داداشاش کلی ندار شدیم!برگشتم سمتش:
 وای اصال طاها یادم رفته بود .اون چه می کنه؟ ای بد نیسدددت .اون اوا یل یه خورده حالش بد بود ولی خودم رو م ش کارکردم .کم کم خوب شد.
 دانشگاه چمار کرد؟ اگه گفتی؟ تربیت بدنی؟ ای ول دقیقا! می بینی چه تاثیر سؤ یی روی بچه مردم گکاشتیم .می خواستاگه مردی یادتو زنده نگه داره!
خندیدم.
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 چی شدددد که از بین این همه آدم به تو خبر دادن ب یای .خانواده ام چی؟ چهخبر از اونا؟
نگین دوباره بدجنس خندید و گفت:
 برای اینمه بنده خیلی پارتیم کلفته!با چشمای ریز شده نگاهش کردم و گفتم:
 وایسا ببینم خبریه؟نگین خیلی ریلمس برگشت و گفت:
 بله!من که منتظر بودم انمار کنه و بزنم دک و دهنشو خورد کنم جا خوردم .نگاهش
کردم و با بدبینی گفتم:
 جریان ندار شدن تو و رها و داداشاش چیه؟ اوه خانم نترس کسی به اون عطای مجنون کاری نداره...بعد بلند زد زیر خنده و د ست شو کوبید روی پای من که باعث شد یک متر از
جا بپرم و وسط خنده گفت:
 اگه بدونی این عطای بیچاره در فراق تو چه بر سرش اومد..خنده ام گرفت و خجالت هم کشیدم:
 مرض...حرز المی نزن!وقتی ع طا به خودم یه حر فایی زده بود معلوم بود خبرایی بوده ولی ا گه
م*س*تقیم به نگین می گفتم بهم بگه لج می کرد و با اون اخالق گندش منو
می ذا شت سر کار و یک کلمه هم نمی گفت .برای همین از کوچه علی چپ
رفتم به سمتش .نگین سری تمون داد و گفت:
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 از من بپرس! نگین چرت و پرت نگو حرز در میاد!دوباره کوبید روی شونه ام و گفت:
 خره .تنها ک سی که از پیدا شدن تو ناامید ن شد عطا بود....منم دیگه دا شتمکم کم خر می شدم ومی خواستم به ....
و یهو حرفشو خورد و مثل گ*ن*ا*ه کارا نگاهم کرد و گفت:
 سرمه؟!من که این تغییر حالتشو نفهمیده بودم با تعجب گفتم:
 چیه؟ اگه یه چیزی بهت بگم ناراحت نمی شی؟یه خورده نگاهش کردم و گفتم:
 درباره عطاست؟لباشو به هم فشردو سرشو باال انداخت و گفت:
 نه!خوب یه خورده خیالم راحت شد.
 پس چی؟شالشو پیچید دور دستش.بعد باز کرد و دوباره پیچید .بعد دور انگشتاش تاب
داد و نهایتش من حو صله ام سر رفت و یمی زدم پس کله اش که از جا پرید و
نگاهم کرد:
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 این مدت اصال رو تربیتت کار نمردن ها .بکار پیدا بشی بعد زدن منو شروکن!
 تقصیر خودته چی می خواستی بگی .بگو دیگه!نگین دوباره سرشو انداخت پایین و شالشو گرفت که من شالو از سرش کشیدم
و پرت کردم کنار و گفتم:
 خوب؟باالخره دهنشو باز کرد و گفت:
 من یه دروغایی بهت گفتم.چشمامو ریز کردم:
 با عطا...نگین عصبی شد و گفت:
 مرگ و عطا...ن یر کسی به اون خنگ کاری نداره.... هوی درباره عطا درست صحبت کن بیشعور... سرمه یه بار دیگه بگی عطا می زنم تو دهنت یک کلمه هم حرز نمی زنم.اینقدر جدی گفت که فوری خفه شددددم .با دقت نگاهم کرد .انگار که می
خواست مطمئن بشه قرار نیست حرز بزنم.
 خیلی خب...حاال می گم..دوباره به من نگاه کرد و گفت:
 حرز نزنی ها؟منم از ترسم سرمو باال انداختم و اونم سری تمون داد و با پرو یی گفت:
 -خوبه...حاال گوش کن!
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موهاشو داد پشت گوششو گفت:
 من از همون اول از مه یار خوشددم اومد .بهت دروغ گفتم که ز یاد برام مهمنیست...
دهنمو باز کردم که یه چیزی بگم که داد زد:
 قرار شد حرز نزنی!خوب منم خفه خون گرفتم .نگین بهم چشم غره رفت و ادامه داد:
 ب عد از اون مه تو به من گفتی خودمو دربرابرش ضدددایع نمنم منم بهش بیمحلی کردم .راستش خیلی زیاد ازش خوشم اومده بود.
حرفشو قطع کرد و به من نگاه کرد .ولی من با اینمه داشتم می مردم دهنم و باز
کنم و فحشش بدم الم تا کام حرز نزدم .اونم ادامه داد:
 هر بار که به یه نحوی منو ضددایع می کرد می گفتم دیگه برام مهم نیسددت وفراموشددش می کنم .ولی نشددد .هر بار که می دیدمش هم دلم می خواسددت
اذیتش کنم و هم یه کاری کنم از من خوشش بیاد .تا اینمه اون اتفاق افتاد...
نگین نفسی گرفت و به دستاش نگاه کرد و گفت:
 اون موقع که تیر خورده بودم و توی بیمارستان بودم...چشمام گرد شد...دهنمو باز کردم ولی فوری بستم .نگین تیر خورده بود و من
نمی دونستم .سرش پایین بود و برای همین دوباره دعوام نمرد که حرز نزنم.
 اومد تو بیمار ستان و مثل طلبمارا به من توپید که تق صیر منه که این اتفاقاتافتاده...
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ممث کرد .چشماش اشمی شده بود .به من گفته بود حرز نزنم نگفته بود که
ب*غ*لش هم نمنم .برای همین دستمو دراز کردم و ب*غ*لش کردم و دستمو
توی کمرش کشیدم .دماغشو باال کشید و خودشو از من جدا کرد و گفت:
 واقعا حرفاش روی من اثر کرد .حالم اینقدر بد شد که نگو .ولی یه کلمه همعکر خواهی نمرد .عطا ما رو تنها گکاشت .نیما رفته بود مامانو برسونه ولی آقا
به جای عکر خواهی برداشت گفت آدم باید حقیقتو بپکیره .ما اشتباه کردیم که
تنها رفتیم همچین جایی .من منتظر بودم یه کلمه عکر خواهی کنه ولی نمرد.
لجم گرفت .من رفته بودم زیر مالفه و داشددتم گریه می کردم .آقا وایسددتاده بود
باال سددر من نص دیحت می کرد .خوب راسددتش از حق نگکریم خیلی مهربون
نصیحت می کرد.
خنده ام گرفته بود.خوب معلوم بود .این بچه کال از دسددت رفته که همه کارای
مه یار براش خوب به نظر می رسدد یده .خنده امو خوردم و نگاهش کردم که
همین جور سر به زیر داشت ادامه می داد:
 ولی من لجم گرفت و یه لحظه انگار مغزم از کار افتاد مالفه رو از روی سرمکشیدم و رو بهش گفتم...گفتم خیلی پرو یی مهیار...
اینجا که ر سید من دیگه نتون ستم جلوی خودمو بگیرم .پ ی زدم زیر خنده که
نگینم شاکی شد و نگاهم کرد و جدی گفت:
 مرگ واسه چی می خندی؟ خوب از دهنم در رفت.ولو شدم روی ت ت و اونم گفت:
 خوب دست خودم نبود .ازش توقع نداشتم بیاد طلبمار من بشه! تازه به جایعکر خواهی وایستاده واسه من س رانی هم می کنه!
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وسط خنده گفتم:
 خوب بعدش چی شد؟و با تفریح به نگین نگاه کردم .اونم شونه ای باال انداخت و گفت:
 هیچی چشماش رفت ته سرش و بعدم خفه خون گرفت .منم خیلی عادی ومعمولی رفتم زیر مالفه و المی فین فین کردم که یعنی دارم گر یه می کنم .از
پشددت مالفه می دیدمش که اول موهاشددو گرفت کش دید بعدم یه قدم از ت ت
دور شد .بعدم سینه اشو صاز کرد و دوباره برگشت کنار ت ت .آخرشم گفت
خداحافظ و رفت.
دلم و گرفته بودم و می خندیدم .ت صور قیافه مهیار تو اون و ضعیت دیدنی بود.
نگینم از خنده من خنده اش گرفت و درحالی که خودش می خندید گفت:
 بسه دیگه! بی مزه دیگه اینقدارم خنده نداشت. وای خدا مهیار بیچاره رو سوسک کردی!نگین این بار بلند خندید و گفت:
 ن یر سوسک کردن واقعی هنوز مونده!تند بلند شدم و گفتم:
 چه بالیی سرش آوردی؟نگین خنده بدجنسی کرد و گفت:
 من هیچی! خواستگاری کرد جواب رد دادم!خنده ام فورا خشددک شددد و دهنم عین غار وا موند .مهیار...از نگین...نگین با
خنده نگاهم کرد و گفت:
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 نمیری حاال! داری دروغ می گی! دروغم چیه؟ تو همون بیمارستان؟ ن یر احمق جون چند ماه بعدش!با اشتیاق خز یدم جلوتر و گفتم:
 یهو یی چرا نظرش عوض شد؟شونه ای باال انداخت و گفت:
 من چه می دونم؟ خوب *و*ض*ی حرز بزن...باهات قرار گکاشدددت...خودش بهت زنگزد؟ با مامانش اینا اومد؟
نگین پوفی کرد و گفت:
 مهیارو این کارا؟حالم گرفته شد:
 پس چی؟ طاهره خانم از طریق عطا شددماره ما رو گیر آورده بود و زنگ زده بود خونهامون.
 خودش به طاهره خانم گفته زنگ بزنه؟نگین سر تمون داد و گفت:
 آره فمر کنم!یه لحظه نگاهش کردم و بعد با حرص کوبیدم رو پاش:
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 منو مس ره کردی؟ آخ...تو چرا وحشی بازیت خوب نشده. خوب چون منو سر کار گکاشتی! نه به جون خودم خواستگاری کرد! خوب االغ جون تو مگه نگفتی ازش خوشت میاد؟نگین سر تمون داد.
 مگه نمی گی ازت خواستگاری کرده؟باز سر تمون داد.
 خوب ابله چرا جواب رد دادی؟نگین سرشو گرفت باال و گفت:
 چون از من معکرت خواهی نمرد .بعدم هنوز ادامه داره... نگین درست حرز بزن تا نزدم لهت نمردم. خیلی خوب بابا...دفعه اول من به مامان گفتم فعال بگین نه ....یک هف تهبعد این بار مامانش زنگ زد .من بازم گفتم نه! بعدش یه بار رفتم د یدن رها
اونم اونجا بود.
نیشم باز شد:
 خوب چمار کردی؟ محل خرشددم ندادم .بی ادب .اگه ازم معکرت خواهی کرده بود بابت تماماون حرفاش.بهش جواب مثبت می دادم.
 -اون چمار کرد؟
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 یه خورده نشست .معکب بود .ولی من مثل پروها با طاها و رها خل بازی درآوردیم .اونم یه خورده حرص خورد بعدم پا شد رفت.
 واقعا؟ خوب آره. بعدش؟ هیچی .من یه ساعتی اونجا بودم بعدم راه افتادم برم خونه امون...سر خیابونوایساده بودم و منتظر تاکسی بودم که مهیار با ماشینش جلوم ایستاد.
از هیجان داشتم خفه می شدم .نگین ساکت شده بود و با یه لب ند یه وری که
منو به شدددت به یاد مهیار می انداخت به ت ت خیره شددده بود .تمونش دادم و
گفتم:
 خوب چرا جای خوبش خفه می شی؟!نگین سرشو گرفت باال و گفت:
 چی فمر کردی؟ که من خودمو بهش می چسبونم؟با چشمای گرد شده گفتم:
 سوار نشدی؟ابرو یی باال انداخت و گفت:
 طی توصیه های یک استاد مرحوم....داد زدم:
 نگین! -چیه؟
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 احمق گفتم خودتو نچسددبون دیگه نگفتم طرز اومد خواسددتگاری و بعدمدنبالت راه افتاد محلش نده!
نگین شونه ای باال انداخت و گفت:
 تقصر خودشه! پس چمار کردی!؟ سوار شدی؟سری تمون داد و گفت:
 جلوم زد رو ترمز .خودمو زدم به اون راه .ولی تو دلم عرو سی بود .نگاه بهشنمردم .شی شه رو داد پایین و صدام زد :نگین خانم! منم برگشتم و یه نگاه بهش
انداختم و خیلی سنگین رفتم سمتش .خم شدم و سالم کردم :سالم جناب
سرگرد! معلوم بود اصال حوصله نداره .برای همین گفت :سوار شین! دقت کن.
حتی خواهشددم نمرد بی ادب .منم اعصددابم خورد شددد و گفتم :ممنون مزاحم
نمی شددم .اونم پرو تر از من خیلی راحت گفت :من کار دارم سددوار ش دین می
خوام حرز بزنم.
با دهن باز پریدم وسط حرفش:
 چه پروئه!نگین سری تمون داد و گفت:
 بله! مگه از رو می ره .فمر کرده بود تا بگه من از خوشی ذوق مرگ می شم. -خوب بعدش؟
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 هیچی منم اخم کردم و گفتم :بفرمائید من صحبتی با شما ندارم .شما همکار دارین تشریف ببرین دیرتون نشه! یعنی سرمه کارد می زدی خونش در نمی
اومد.
 رفت؟ آره! پاشددو گکاشدددت رو گاز و د برو که رفتی! دقت کن آخه کی اینجوریخواستگاری می کنه!
 پس واسه همین اسم تو می اد اینجوری پمر میشه!نیش نگین باز شد و بعدش گفت:
 نه هنوز ادامه داره! نگین زدی بچه مردمو نابود کردی؟نگین با خباثت تمام سر تمون داد و گفت:
 اگه خیلی طالب باشه ول نمی کنه بره! خوب چه غلطی کردی بگو دیگه!؟ هیچی اون بار که گکشدت .واقعا از دسدتش شدمار بودم .رفت تا دو سده ماهخبری ازش نشددد .من دیگه گفتم آقا این رفت که رفت .یعنی داشددتم به غلط
کردن می افتادم که رها و عطا دست به یمی کردن و ما رو با هم رو به رو کردن.
 خوب؟ هیچی من غافلگیر شدم .راستش از خوشحالی هم داشتم می مردم ولی اگهبگی یه درصد به این مهیار گند دماغ روی خوش نشون دادم ندادم که!
با حرص به سمتش خیز برداشتم که گفت:
 -خوب این بار دیگه واقعا دختر خوبی بودم.
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 چی شد خوب؟ هیچی رفته بودم دیدن رها که مه یارم اومد .اونام مثال مارو تنها گکاشددتن.مهیارم نه گکا شت نه بردا شت پر سید :شما چه م شملی با من دارید؟ یعنی
میبینی روی این بشددرو؟ منم خودمو زدم به اون راه و گفتم :منظورتونو نمی
فهمم .عین جغک زل زد توی چشددمای من و گفت :چرا جواب منفی دادین؟
مشددمل من چی بود؟ من کلی با خانواده ام حرز زده بودم .راضددیشددون کرده
بودن که پا پیش بکارن شما اینجوری منو جلوشون سمه یه پول کردین .یعنی تا
این حد به خودش اطمینان داره این بشددر .حاضددر نیسددت بگه از من خوشددش
اومده .یه جوری از موضع باال با من حرز می زد انگار من وظیفه ام بوده بهش
جواب مثبت بدم .بهم برخورد .د یدم اینقدر به خودش مطمئنه پامو انداختم
روی پام و گفتم :دالیلم ش صیه!
اینجا که رسید خندید و گفت:
 یعنی می خوا ست پا شه منو خفه کنه .منم همون جور ادامه دادم .در ضمناصال فرهنگ ما با هم جور در نمی آد .که اونم گفت :منظورتون چیه؟ به خودم
ا شاره کردم و گفتم :شما با این مدل آدما م شمل دارین فمر می کنین از بیخ و
بن مف سد فی ار ضن .خودتون گفتین مجبور شدین خانواده اتونو را ضی کنین.
یعنی اینمه اونام با اخالق من کنار نمی آن از این گکشددته منم با آدمایی مثل
شما که فمر می کنن آسمون باز شده و افتادن پایین اصال نمی تونم کنار بیام.
اینو گفتم و از جا بلند شدددم و رفتم سددمت در .رها از توی یمی از اتاقا اومد
بیرون و دو ید جلومو گرفت و گفت :کجا می ری دختر! باور کن اینقدر حالم
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بد شده بود با این برخوردش .خودمو آماده کرده بودم یه بار دیگه ازم درخواست
کنه و بهش جواب مثبت بدم ولی اون مثل اینمه دا شت منت سرم می ذا شت
باهام برخورد کرد .با اینمه گر یه ام گرفته بود تند از رها خداحافظی کردم و از
خونه اشددون زدم بیرون .داشددتم تند تند می رفتم سددمت خیابون که دیدم داره
دنبالم می اد .همون جا برگشتم و سرش داد زدم :دست از سر من بردار .مهیار
وسددط کوچه خشددک شددد .منم دو یدم و رفتم .اونم دیگه نیومد .دنبالم .از اون
روز دو ماهی می گکره .ولی من دی گه نرفتم خونه رها ای نا .فقط تلفنی باهاش
ارتباط داشتم .یمی دو بارم رها خواست سر صحبتو باز کنه من نکاشتم.
 پس االن چطوری بهت خبر داد بیای؟ به نیما زنگ زده بودن گفته بودن درمورد پرونده باید بیام یمیو شنا سایی کنم.ولی منو آوردن اینجا .بهم گفتن تو پیدا شدی!
 مهیارو ندیدی؟ نه از اون روز دیگه ندیدمش!اینو که گفت انگار یه خورده دل وری هم توی صددداش بود .دسددتشددو گرفتم و
گفتم:
 زیادی تند رفتی!نگین سرشو گرفت باال و نگام کرد.چشماش دوباره اشمی شده بود:
 نه من وقتی جواب منفی دادم دلم می واسددت مهیار بیاد و بپرسدده دلیل اینکارم چ یه .ولی نیومد هر بار اومد و مثل طلبمارا با من حرز زد.آخه من دلم
می خوا ست تو هم توی تمام این اتفاقات با شی! چطور می تون ستم بی خیال
باشم و برم دنبال زندگیم وقتی هیچ خبری از تو نبود؟
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منم بغض کردم و گفتم:
 خیلی خری!و اشمم راه افتاد .نگینم فین فین کنان گفت:
 سددرمه خیلی س د ت بود .شددبا از عکاب وجدان اینمه چرا اول اومدم بیرونخواب نمی رفتم .صد بار خواب اون صحنه رو دیدم که اول تو رو می فر ستم
بیرون و من می مونم .ولی وقتی ب یدار می شددددم می د یدم من توی ت تم
خوابیدمو تو یی که گم شدی!
نگین می گفت و دوتایی گریه می کردیم .انگار تازه تمام غصدده هایی که توی
دلش انبار شده بود داشتن خوشونو نشون می دادن:
 تمام این مدت همه فقط ظاهر منو می دیدن .همه حالشددون خراب بود .منمنمی تونسددتم ببینم همه دارن اینجوری افسددرده می شددن .مجبور بودم المی
خو شحال با شم و بی غم ن شون بدم .شاید دلیل اینمه مهیار به خودش اجازه
داد توی همچین شرایطی بیاد جلو خل بازی های من بود .سرمه به جون خودم
به جون نیما شبی نبود که به تو فمر نمنم .همه می گفتن دیگه بعیده که تو پیدا
بش دی .فقط عطا بود که بدون تردید می گفت تو رو پیدا می کنه!....وقتی مهیار
اومد اول رد کردم چون من کلی رو یا پردازی کرده بودم برای عرو سیم .دلم می
خواسددت توی تک تک مراسددما تو باشددی .من که خواهر نداشددتم .اخالق
مامانم...که خودت می دونی...
 -خوب دیوونه همینا رو به خودش می گفتی!
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 خوا ستم ولی نکا شت! توقع دا شتم بیاد و رو در رو با هم صحبت کنیم .منمبگم االن نمی تونم به ازدواج فمر کنم .می خواسددتم بهش بگم صددبر کنه تا
خبری از تو بشددده .می خواسددتم از تمام دل وری هام از تمام کاب*و*سدددام
باهاش حرز بزنم....ولی همش جوری اومد جلو که انگار...نمی دونم خیلی
از خودراضی و *و*ض*یه!
خنده ام گرفت .نگینم که نگاهش افتاد به من خندید .عین خال هم گر یه می
کردیم هم می خندیدیم.
 جات خیلی خالی بود سرمه!آروم خندیدم و زدم توی سرش .که یمی در زد .نگین بلند شد و شال شو روی
سرش انداخت و کنار من نشست .دوتایی اشمامونو پاک کردیم.
 اجازه هست؟صدای عطا بود.
 بفرمائید.عطا و پشت سرش مهیار وارد اتاق شدن.
نگین آروم از جاش بلند شدددد .منم یه تمون به خودم دادم که پا شددم که عطا
گفت:
 بشین .راحت باش!منم از خدا خواسته دیگه بلند نشدم .بعدم با دست به نگین اشاره کرد و گفت:
 بفرمائید!زیر چ شمی نگاهم به مهیار بود .سرش تقریبا پایین بود و اخم کم رنگی روی
صددورتش بود .به نگین نگاه نمی کرد .یعنی چقدر که این بشددر پرو بود .هر
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بالیی که نگین سددرش آورده بود حقش بود .عطا یک صددندلی از گوشدده اتاق
ک شید و آورد گکا شت کنار ت ت و ن ش ست روش .ولی مهیار با فا صله همون
دور نشست و نگاهشو داد به دستاش .عطا با لب ند نگاهمون کرد و گفت:
 فمر می کردم گریه کردناتون تمام شده باشه!و با ابرو یی باال رفته و بدجنس ما رو نگاه کرد .نگین ناخودآ گاه به چشددماش
دست کشید .منم لبم و جو یدم و اخم کردم که نیش عطا بیشتر باز شد .حواسم
به مه یار بود که باالخره کوتاه اومد و به جای دسددتاش به نگین یه نگاه کوتاه
انداخت و دوباره خیره شد به دستاش!
 خوب دلتنگی یک سال در اومد؟به عطا نگاه کردم و سر تمون دادم و گفتم:
 پس کی می تونم مامانم اینا رو ببینم؟ االن چه حالی دارن؟ ا صال خبر دارنمن کجام؟ می خوام تیردادو ببینم!
عطا سری تمون داد و گفت:
 فعال نمی شدده! چون اگه خانواده اتون خبردار بشددن برگشددتی مممنه به بیروندرز کنه و این برای همه تون از جمله خودتون خطرناک باشه!
ناراحت سرمو پایین انداختم و گفتم:
 خوب شدداید این عملیات شددما به این زودی تمام نشددد .اون وقت من بایدچمار کنم؟
عطا کمی به سمتم خم شد و گفت:
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 شما که این همه مدت ازشون دور بودی این چند وقتم صبر کن! االن اصالنمی شه ریسک کرد.
نگین نامحسددوس زد به پهلوم .سددرش پایین بود ولی معلوم بود داره خنده اش
می گیره .یه نیم نگاه به من کرد که بهش چشم غره رفتم و با چشم مهیارو نشون
دادم که اونم اخم کرد .حاال من بودم که خنده ام گرفته بود.
 سرمه خانم! برگشتم سمت عطا! بله! باید به ما کمک کنی!خیره نگاهش کردم و گفتم:
 چه کممی؟ هر چی از اون خونه می دونین باید به ما بگین!سری تمون دادم و گفتم:
 باشه!و زیر چ شمی به عطا نگاه کردم .خدا خدا می کردم که نر سیم به اون ماجرا که
چرا منو نگه داشتن .ولی از ب ت گند من مهیار اولین سوال و گند ترین سوالو
پرسید:
 یادتونه برای چی شما رو نگه داشتن؟لبامو به هم فشار دادم و با بدب تی سر تمون دادم .نگین و عطا هم با کنجمای
نگاهم کردن که مهیار ادامه داد:
 -می تونستن از شر شما خالص شن...
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با این حرفش بهت زده سرمو باال گرفتم .نگین دسشتو روی شونه ام گکاشت و
با اخم به مهیار نگاه کرد:
 این مدل حرز زدن الزمه!؟مهیار سعی کرد نگینو نادیده بگیره .بدون جواب دادن به نگین رو به من گفت:
 نگه داشتن شما برای اونا هیچ سودی نداشت...د ست نگین روی شونه ام سفت شد .نگاه شو از مهیار گرفت و کنار گو شم
گفت:
 می بینی همون بیشعوری که بوده هست!ناخودآگاه خنده ام گرفت .لبم و گاز گرفتم .نگاه مهیار که م*س*تقیم روی من
بود به سددمت نگین برگشدددت که داشدددت از اون خنده های یه وری مه یار به
خودش تحو یل می داد .بعدم سرشو انداخت پایین و گفت:
 می بینی من گیر کی افتادم!سرفه کردم تا خنده ام نگیره .عطا نگاهش به ما دوتا بود و متوجه شد که نگین
یه چیزی به من گفت برای همین رو به نگین گفت:
 بگین ما هم ب ندیدم!و به مهیار نگاه کرد که حاال د ست به سینه ن ش سته بود و زل زده بود به نگین.
ولی نگاه نگین به عطا بود و حتی یه نیم نگاهم به مهیار ننداخت.
 به درد شما نمی خوره!و به من نگاه کرد و چشمک زد .عطا سری تمون داد که مهیار با صدایی که می
خواست حرصشو نشون نده گفت:
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 بهتره برگردیم سر بحث خودمون!اووفی زیر لب گفتم و به روح نگین فاتحه ای فرستادم که قراره با همچین آدمی
زندگی کنه! ولی خدایی این مهیار گند دماغ یه بچه پرو یی مثل نگین می خواد.
 چی بگم؟عطا بود که گفت:
 تعریف کن .چه اتفاقی برات افتاد .و چرا نگهت داشتن؟سری تمون دادم و دوباره برگشتم به یک سال قبل.
 بعد از اینمه تیرداد بی هوش شد و منو با ماشین از اونجا بردن .رفتیم یه خونهدیگه .اون دوتا حسددابی ترس دیده بودن .نمی دونسددتن سددر نفر سددوم چه بالیی
اومده و همین بیشددتر نگرانشددون می کرد .یه شددب توی یه خونه زندانی بودم.
اونجا بود که یک نفر دیگه پیداش شددد .اسددمش امیر بود و انگار یه جورایی
رئیس بود .حسدددابی به اون دوتا توپ ید و بعدم چند نفرو فرسددتاد اون دوتا رو
ببرن .بعدم اومد سراغ من.
ممث کردم و به عطا نگاه کردم .دست نگین هنوز روی شونه ام بود و سعی می
کرد یه جورایی بهم دلداری بده! اینجا بدترین جای ماجرا بود .عطا که کمی به
جلو خم شده بود و منتظر نگاهم می کرد گفت:
 خوب؟دستی به چشمام کشیدم و گفتم:
 نمی دونستم قراره چه بالیی سرم بیاد .ولی چون اون دو تا گفته بودن تیرداد ورها و نگین....یعنی...گفته بودن اونا رو....کشددتن...واقعا اگه خودمم تو اون
لح ظه می مردم برام مهم نبود .یعنی یه جورایی ترجیح می دادم بمیرم .امیر
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اومد سددراغم .نمی دونم انگار شددک کرده بودن که ما نفوذی باشددیم .ب اطر
اینمه دوبار پلیس تا نزدیمی های د ستگیر کردن اون دوتا هم ر سیده بود .امیر
فمر می کرد ما اومده بودیم که توی گروه اونا نفوذ کنیم .برای همین منو برد یه
جای دیگه و خواست بهش بگم چقدر از گروهشون لو رفته .هر چی می گفتم
من نمی دونم و ما اتفاقی اون شب جلوی سوله بودیم باور نمی کرد .تا اینمه...
آب دهنمو فرو دادم و سرمو اندختم پایین که عطا آروم صدام زد و گفت:
 ادامه بده لطفا چی شد؟لبام می لرزید و نمی تونستم حرز بزنم .نگین بهم گفت:
 اگه حالت خوب نیست می خوای یه خورده صبر کنیم.سددری تمون دادم و به عطا نگاه کردم که حاال حسددابی اخم کرده بود .نگاهمو
ازش گرفتم تا خجالت نمشم.
 چند سدداعت توی یه اتاق حبسددم کرده بودن و می خواسددتن حرز بزنم منمچیزی برای گفتن نداشددتم .امیر خیلی...خیلی حیون بود...اینقدر بهم سددیلی
زده بود که صورتم بی حس شده بود...وقتی دیدم چاره ای ندارم فمر کردم اگه
یه چیزی سددر هم کنم و بگم شدددا ید دسدددت از سددرم برداره ...برای همین
گفتم....گفتم علت اینمه اینقدر زود پلیسددا افتادن دنبالشددون اینه که...اینه که
نامزد من پلیس مواد م دره...و قبل از اینمه اون اتفاق ب یافته من بهش خبر
داده بودم .گفتم من دوتا گوشی داشتم و اونا رد گوشی منو گرفتن...
لبم و گز یدم و به زمین خیره شدم .مهیار پرسید:
 -خوب نفمیدی چرا نگهت داشتن؟
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سری تمون دادم و گفتم:
 چرا! فهمیدم .یعنی اولش می خواستن به قول شما منو سر به نیست کنن ولیسر و کله عظیم پیدا شد و نق شه عوض شد .می خوا ستن به عنوان گروگان از
من ا ستفاده کنن .می خوا ستن منو نگه دارن که بعدا بتونن توی مواقع ح ساس
برای فشار به پلیس از من استفاده کنن.
سرمو باال گرفتم و به عطا نگاه کردم .لب ند کم رنگی زد و گفت:
 بعدش چی شد؟ازش خجالت کشیدم وسرمو دوباره پایین انداختم و گفتم:
 بعدش...دوباره اوضددا خراب شددد .هنوز یک روزم از اون همه شددمنجه وعکاب نگکشته بود که مرحله بعد شرو شد .اسم نامزدمو می خواستن.
دسددتمو به چشددمم فشددار دادم تا اشددک بی خبر نزنه بیرون .نگین شددونه امو
فشددرد.نگاهش کردم .اونم بغض کرده بود و آماده گریه کردن بود .سددعی کردم
لب ند بزنم که اونم از نگرانی در بیاد .نفسی گرفتم و گفتم:
 فمر می کردم همه چیز تمام شده...ولی وقتی امیر دوباره اومد سراغم و ازمخواست اسم نامزدمو بدم به شدت وحشت کردم .اولش یک اسم المی گفتم
ولی به یک روز نرسدد یده دو باره اومد سددراغمو افتاد به جونم .انگار اونام یه
کسددایی داشددتن که براشددون خبرچینی کنن برای همین فرداش اومد و گفت
همچین کسی توی نیروهای پلیس ندارم .شرو کرد به تهدید کردن .تنها کسی
که می تونستم اسمشو ببرم...شما بودین و من می ترسیدم با این حماقتم جون
شما رو هم به خطر بندازم و اولش به خودم گفتم اگه بمشنم اسم شما رو نمی
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دم .هر چی سعی کردم ن شد...امیر...اون...یعنی....آخرش مجبور شدم.....
یعنی...اون می خواست....یعنی مجبور شدم...اسم جناب سروانو....بگم.
صددحنه بیرون آوردن لباس از تنش دو باره اومد تو ذهنم و تمام بدنم لرز ید و
اشددمم راه افتاد .نیم نگاهی به عطا کردم که کالفه از روی صددندلی بلند شددد و
رفت سمت در اتاق و زد بیرون .مهیار حسابی اخم کرده بود و به من خیره بود.
سددرمو پایین انداختم .صدددای فین فین کردن نگین هم بلند شددده بود .مهیار
نگاهی به نگین انداخت که این بار نگاهش اخم کرده و از خودراضددی نبود
بی شتر غمگین بود .اونم بعد از عطا بلند شد و از اتاق بیرون زد .با بیرون رفتن
مهیار نگین ب*غ*لم کرد و گفت:
 الهی بمیرم...سرمه...اون *و*ض*ی که...تند پریدم وسط حرفش:
 نه.... پس چرا حافظه اتو از دست دادی؟خودمو ازش جدا کردم و گفتم:
 بعد از اینمه اسددم عطا رو بهش گفتم بازم ولم نمی کرد...ک*ث*ا*ز*تمی خواست...می خواست...
 خیلی خوب ولش کن...نمی خواد بگی!ولی اون صحنه جلوی چ شمم دوباره زنده شده بود .اینقدر که توی این مدت
کاب*و*سددشددو دیده بودم که انگار همین دیروز اتفاق افتاده بود .برای همین
دست نگین و چنگ زدم و وسط گریه همون جور که نفس نفس می زدم گفتم:

سه سوت

683

 منو چسددبونده بود به دیوار...دسددتامو گرفته بود...ولی من نمی خواسددتم بهمدست بزنه...وقتی سرشو آورد جلو...انگار دیوونه شدم...از شدت انزجار می
خوا ستم بمیرم...د ستمامو به زور آزاد کردم و چنگ زدم توی صورتش....اونم
عصبی شد...محمم کوبید توی صورتم منم پرت شدم....و از حال رفتم....
نگین سرم و ب*غ*ل کرد و در حالی که خودشم گریه می کرد گفت:
 بسه سرمه....تموم شد....دیگه...ولی من می لرزیدم .اون حادثه درسددت جلوی چشددمام مدام تمرار می شددد.
حالم داشدت دوباره بد می شدد .درد توی سدرم می پیچید...که صددای نگران
نگین و شنیدم:
 مهیار....تو رو خدا بیاین!و هجوم عطا و مهیار توی اتاق .عطا کنار ت ت زانو زد و هول زده گفت:
 کممش کنید دراز بمشه!نگین همون جور گریه کنون کممم کرد .هنوز می لرزیدم .رو به نگین گفت:
 یه لیوان آب بیارین براش!و رو به مهیار:
 آرامب ش باید داشته باشیم!نگین قبل از مهیار از اتاق بیرون دو یده بود.مهیارم پشددت سددرش رفت .با رفتن
اونا عطا دستمو گرفت و فشرد و گفت:
 چیزی نیسدددت دختر ...اینجا جات امنه...خودم قلم پای اونی رو که ب واداذیتت کنه می شمنم .سرمه گوش می کنی؟
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لرزش بدنم کم شده بود .ولی اشک آروم آروم روی صورتم سر می خورد .عطا
کنارم روی ت ت نشست .لب ند زد و دستمو بیشتر فشرد:
 دی گه خودم چ هارچشددمی مواظبتم! صددبر کن به موقعش حسددداب اونم*ر*ت*ی*ک*ه رو هم می رسیم...
و دوباره لب ند زد .در که باز شددد .عطا دسددتمو ول کرد و کمی از من فاصددله
گرفت .نگین با دستای لرزون لیوان آبو به من داد .پشت سرش مهیار با قرص و
یه لیوان آب دیگه رسید.
 نگین خانم آب آورد بود.مه یار بدون حرز قرص و داد به عطا و لیوان آبو به سددمت نگین دراز کرد و
گفت:
 ب ور!...نگین وسط همون گریه برگشت و گفت:
 می میری یه خورده مهربون تر حرز بزنی....بعدم صداشو کلف کرد ودستشو دراز کرد و ادای مهیار و درآورد:
 ب ور....بابا اینجا اداره نیسددت منم سددرباز زیر دسددتت نیسددتم که اینجوریدستوری با من حرز می زنی!
عطا دا شت قر صو می داد د ستم .منم گریه ام یادم رفته بود .مهیار که کال مرده
بود .نگین با حرص لیوان آبو از دست مهیار گرفت و همه شو سر کشید و بعدم
بلند شدد و از اتاق زد بیرون .قرصدو گرفتم و با آب خوردم .مهیار همون و سط
میخ شده بود .عطا پوفی کرد و گفت:
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 تو آدم نمی شی نه؟!مهیار اومد یه حرفی بزنه که در اتاق باز شددد و نگین که حاال دیگه گر یه نمی
کرد اومد تو .واقعا دیدن دسددتپاچه شددددن مه یار به تمام گر یه های عالم می
ارزید .نمی دونست چمار کنه .نگین صاز اومد سمت عطا و گفت:
 من نمی تونم بیشتر از این بمونم باید برگردم خونه!و نگاه عکرخواهانه ای به من انداخت که من فقط بهش لب ند زدم .نگین که
انگار اصال هیچ اتفاقی نیافتاده و اون حرفارو یمی دیگه زده ادامه داد:
 امروز دی گه نمی تونم بمونم ولی یه بهو نه جور می کنم بتونم چ ند روزیاینجا پیش سرمه بمونم.
مهیار همچنان سر جاش وایستاده بود و به نگین نگاه می کرد .کامال معلوم بود
منتظره نگین یه نگاهی بهش بمنه یا حرفی بزنه .ولی دریغ .نگین اومد جلو و
صورت منو ب*و*سید و گفت:
 زود میام پیشت!و دوباره بلند شد و رو به عطا گفت:
 من باید با کی برم!؟مهیار که انگار منتظر همین بود تند گفت:
 من خودم...که نگین برگشت طرفشو گفت:
 ترجیح می دم با هر کسی غیر از شما برم!نگاه بهت زده مهیار دوباره غمگین شددد .نگین بدون توجه به مهیار رو به عطا
دوباره گفت:
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 بب شید میشه بگین منو برسونن!عطا نگاهی به مهیار انداخت و سری تمون داد و گفت:
 بفرمائید االن می آم!نگین دوباره منو ب*و*سددید و از اتاق بیرون رفت .عطا نفس عمیقی کشددید و
گفت:
 برو برسونش...یه خورده هم یاد بگیر مثل آدم با دختر مردم رفتار کن...مهیار اخم کرد و از جاش تمون ن ورد که این بار من گفتم:
 شما راه نزدیک شدن به نگین و پیدا نمردین...نگین برخالز ظاهر شیطونشخیلی احساساتیه...با یه خورده توجه و محبت رام میشه...
مهیار سرشو باال گرفت و به من نگاه کرد .توی نگاهش یه جور تردید بود .عطا
هولش داد و گفت:
 برو دی گه...این همه راهنمایی کردیم ...یه خورده هم خودت مغزتو به کاربنداز!
همون موقع در اتاق باز شد و نگین سرشو کرد توی اتاق و گفت:
 چرا نمی آین جناب سرگرد؟که عطا جواب داد:
 االن می ام!نگین دوباره درو بست که عطا مهیار و هول داد و گفت:
 -یعنی توی این مورد برعمس موارد پلیسی به هیچ دردی نمی خوری!
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مهیار باالخره به خودش تمون داد وتند از اتاق بیرون رفت .با بسددته شدددن در
عطا نفسی گرفت و برگشت سمت من .متعجب پرسیدم:
 سرگرد شدین؟عطا خنده خودخواهانه ای کرد و گفت:
 گفتم توی این یک سال خیلی چیزا عوض شده!عطا روی صددندلی کنارم نشددسددت و م*س*تقیم نگاهم کرد .کمی توی جام
تمون خوردم .معکب شددده بودم .مهیار و نگینم که رفتن .حاال من مونده بودم
این عطا که همین جور میخ من شددده بود .داشددتم با دسددتام بازی می کردم که
عطا از روی صندلی بلند شد و نشست روی ت ت کنارم .سرم و باال آوردم و با
تعجب نگاهش کردم .یه خورده نگاهم کرد و بعد بی مقدمه گفت:
 فمر کردن به اینمه مممنه دیگه نبینمت س ت بود!دستامو به هم فشردم و سرمو دوباره پایین انداختم.مثل اینمه منتظر فرصت بود
آقا! عطا ادامه داد:
 شاید االن وقتش نبا شه...ولی یک سال پیش اگه می دون ستم قراره همچیناتفاقی بیافته یه لحظه هم ولت نمی کردم.
گرمم شده بود .فحش بود که به نگین می دادم .این عطا هم ا صال شرم و حیا
سرش نمی شد ها .مثال من اینجا امانت بودم دستشون اونوقت اومده نشسته
برا من...
 سرمه!سرمو باال گرفتم و سعی کردم یه خورده جنبه داشته باشم.
 -بله!
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یه خورده نگاهم کرد و بعد گفت:
 تو هیچی نمی خوای به من بگی؟!با چشمای گرد شده نگاهش کردم.
 مثال چی؟شونه ای باال انداخت و گفت:
 مثال اینمه از من خوشت میاد یا اینمه دلت برام تنگ شده بود؟حاال به گردی چ شمام دهن بازمم ا ضافه شده بود .عطا با تفریح و خون سردی
نگاهم می کرد .وقتی دید من همیجور منگ دارم نگاهش می کنم ادامه داد:
 از همون لحظه که اون م شتو زدی تو چونه ام اح ساس کردم از من خو شتاومده!!!
بعد دستی به چونه اش کشید و خیلی کارشناسانه گفت:
 طبق همین برداشددت بود که شددماره امو بهت دادم .با خودم گفتم اگه از منخوشش اومده یه راه براش باز بکارم برای رسیدن به خودم.
دیگه نتونستم ساکت بمونم .داشت برای خودش می تازید.
 واقعا؟ فمر نمی کردم اینقدر باهوش باشی! ا صال س ت نبود...بعدم اون ماجری نامزدم پلی سه...چرا ا سم منو دادی؟چرا نگفتی مهیار...بین این کامال فرضیه منو ثابت می کنه! خوب...
 یه لحظه جناب سرو...یعنی جناب سرگرد...عطا خیلی خونسرد حرفمو قطع کرد و گفت:
 -اگه س تته نمی خواد بگی...خودم می دونم از من خوشت می آد...
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این بار رسمیتو کنار گکاشتم و تقریبا داد زدم:
 عطا! بفرما...اینم یمی دیگه از نشددونه هاش ...به بهونه های محتلف راه به راه منوبه اسم کوچیک صدا می زنی..فقط کم مونده یه عز یزم بچسبونی تهش...
یعنی کال غالز کردم .این بچه آب نمی د ید وگرنه زیر آبی می رفت در حد
ماهی های آب های عمیق!!! با قیافه ای هنگ کرده نگاهش کردم که اونم سری
تمون داد و لب ند زد و گفت:
 اگه این مهیار یه درصد عرضه منو داشت االن بچه اشم دنیا اومده بود!این بار با صددددایی که از زور خجالت و حرص توی گلوم گیر کرده بود تقریبا
ناله کردم:
 عطا خواهش می کنم!عطا خنده بدجنسی کرد و گفت:
 بکار یه رازی رو بهت بگم!م*س*تا صل از اینمه باز می خواد چه پرو بازی دربیاره نگاهش کردم .که اونم
با لب های بسته خندید و گفت:
 این دوسددتت تقاص تمام بالهایی رو که مهیار سددر من و تو و خودش تمامکسایی که گیرش می افتادن ازش گرفته!
نمی دونم م صوصا داشت بحث و می کشید به سمت نگین و مهیار یا واقعا
می خوا ست درباره اونا حرز بزنه که در هر دو صورت من ازش ا ستقبال می
کردم.
 -یه چیزایی برام گفته!
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عطا باز سرتمون داد و گفت:
 ولی شنیدن کی بود مانند دیدن!از این همه بدجنسی خنده ام گرفته بود:
 حاال چی گیر تو میاد؟ نفرمائید...نمی دونی همین مهیار دیالق چند منو مضحمه کرده باشه خوبه!اون اوایل که فهمیده بود بنده از جناب عالی خوشم اومده
اینجای حرفش ممث کرد و با بجن سی به صورت من که باز بی جنبه شده بود
و سرخ شده بود نگاه کرد و ادامه داد:
 هر بار سر هر جریانی که می شد منو د ست می انداخت .شانس آوردم توگم شدی...و دلش یه خورده برام سوخت وگرنه پوست منو کنده بود .کال شیوه
اش اینجور یه هر کی از بچه ها پایش لیز می خورد تا مدت ها سددو ه گوشدده
کنا یه های جناب مه یار بود که خدای ادعا بود که این ادها مال یه مرد واقعی
نیست.
لبم و گاز گرفتم و گفتم:
 پس االن باید خیلی براش س ت باشه که منت نگینو بمشه! اوز از جون دادن براش س ت تره...می ره با دختره یه جوری حرز می زنهان گار ط لب پدرشددو ازش داره...صدددد بار بهش گفتم...احمق جون خانما
جن س شون لطیفه باید با لطافت باها شون برخورد کنی ولی تو کله اش نمی ره
که نمی ره...اصددال در این زمینه اسددتعداد نداره...و باید بگم این ماجرا هیچ
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ربطی به تئوری موندن لباس روی جالباسی نداره .وگر نه مهیار از صد فرسنگی
هم که لباسشو بندازه خود به خود تا میشه می ره تو کمد....
نتونسددتم ن ندم و خنده امو ول کردم و دسددت باند پیچی شددده امو گکاشددتم
جلوی دهنم .عطا هم خودش آروم آروم خندید و بعد نگاهش به دسددتم افتاد و
خنده اش کم کم قطع شد .متوجه شدم و دستم و آروم پایین آوردم .ولی بین راه
عطا همون دست باندا شده رو گرفت و گفت:
 آخه دختر جون این چه کاری بود کردی؟ نگفتی اگه یه بالیی سددرت بیاد منچمار کنم؟
لبمو گز یدم و سعی کردم دستمو از دستش بیرون بمشم .انگار حرارت دستش
از پشت باند هم دستمو می سوزوند.
 وقتی پیامت رسید نزدیک بود سمته کنم .با اون و ضعی که تو تماسشو قطعکردی...
انگشتشو آروم روی باند دستم می کشید و همین جور نگاهش به دستم بود.
 من می خواسددتم مثال بهت انگیزه بدم .باور کن گفتن اون حرفا برای خودممس ت بود...ولی چاره دیگه ای نداشتیم .مممن بود هر لحظه دستور عملیات
صادر بشه و تو هنوز تو دست اونا بودی....
منم نگاهمو داده بودم به دسددت عطا که آروم روی باند دسددتم حرکت می کرد.
صدام آروم شده بود و به حرفاش دقیق شده بودم:
 اصددال از کجا فهمیدین که دختری توی خونه عظیم هسددت؟ آی دی منو ازکجا آوردین؟
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 ما یه نفوذی دارم توی گروه عظیم .شددیش هفت ماه طول کشددید تا تونسددتمبفرسددتیمش بین اونا .از طریق سددیاوش فهمیده بود که عظیم یه دختر داره که
خیلی هم مواظبشه .فهمیده بود که سیاوش یه وقتایی با تو چت می کرده...
به اینجای حرفش که ر سید سر شو باال گرفت و با لحنی که می خوا ست بگه
خیلی هم براش مهم نیست پرسید:
 رابطه ات با سیاوش در چه حدی بود؟لبمو گز یدم و خوا ستم د ستمو بیرون بم شم که بازم نکا شت و به من نگاه کرد.
سعی کردم منم مثل خودش ن شون بدم که م سئله مهی هم نی ست .برای همین
شونه ای باال انداختم و گفتم:
 هیچی...فقط تنها کسی بود که زیاد می اومد اونجا و منم که حق رفت و آمدبا کس دی رو نداشددتم کم کم باهاش صددمیمی شدددم .عظیمم ترجیح می داد با
سدیاوش صددمیمی باشددم تا با کسدی بیرون از دایره کنترل اون .بعدم کارمون به
چت کشددید ولی خوب چون همه ممالمات می رفت تو لپ تاپ عظیم خیلی
از طریق چت نمی شد حرز خاصی زد...
 مثال چه جور حرز خاصی؟لحنش این بار بوی خا صی می داد .زیر چ شمی نگاهش کردم .خوب اگه این
حرفو نزده بودم بهتر بود .با دست سالمم چشممو خاروندم و گفتم:
 -چه می دونم از این حرفایی که پسرا وقتی جو گیر می شن می زنن دیگه!
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دسدت عطا که همچنان مشدغول ور رفتن با باندا دسدت من بود متوقف شدد.
سددرمو باال گرفتم و نگاهش کردم .اخم ظریفی کرده بود .خوب اینجای ماجرا
که تقصیر من نبود .برای اینمه از فمر سیاوش بیارمش بیرون پرسیدم:
 برای چی می خواستین با دختر عظیم ارتباط برقرار کنین؟عطا با این سددوال برگشددت سددمت من .انگار حواسددش نبود .ولی بعد دوباره
دستش راه افتاد و گفت:
 دختر عظیم یه مجهول بود .درآورده بودیم که دختر داشددته ولی شددایعه هایعجیبی درباره اش بود .کسدی نمی دونسددت دقیقا چی شددده .یه عده می گفتن
دختر خودکشددی کرده یه عده می گفتن زنده اس .یه عده هم می گفتن همراه
زنش اینو ول کرده و رفتن....
 دختر عظیم برای شما چه فایده ای داشت که این همه کنجماو بودین!؟ نفوذی ما تا حد سدیاوش جلو رفته بود .با هیچ ترفندی نتونسددته بود پاشددو بهخونه عظیم باز کنه .برای همین ما تصمیم گرفتم که از یه راه دیگه نفوذ کنیم...
 برای همین اومدی سراغ دختر عظیم... آره..خوا ستیم از اون طریق یه راه نفوذ باز کنیم...تا بفهمم توی این خونه چهخبره...و این عظیم به کی ربط داره...
چشمامو ریز کردم و گفتم:
 اونوقت چرا از بین این ه مه پلیس تو با ید با دختر عظیم راب طه برقرار میکردی؟!
عطا با تعجب نگاهم کرد:
 -کی گفته من بودم؟
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حاال من بودم که تعجب کرده بودم:
 یعنی تو نبودی؟ سری تمون داد و گفت: آرس یه آی دی بود .ولی ا فرادی که با تو حرز می زدن چ ند ن فربودن...ممالمات هر بار سددیو می شدددد....حتی چند باری با مه یارم چت
کردی...
با این حرز با حرص دستمو از دستش بیرون کشیدم و گفتم:
 تماسای تلفنی و پیاما چی نمنه اونم با ده نفر ارتباط داشتم؟عطا یه وری خندید و گفت:
 نه از وقتی مهیار کشف کرد تو سرمه هستی فقط من باهات در ارتباط بودم.دوباره با چشمای ریز شده گفتم:
 مهیار کشف کرد؟عطا سر تمون داد:
 وقتی اون ممالمه رو با چرندیات دی صددفحه کلیدم خراب شددده مدام تمرارکردی مهیار بود که گفت این می خواد یه چیزی به ما حالی کنه .خالصدده ده
بار متن و باال و پایین کردیم اولش اون دی خیلی برامون مهم نبود...فقط می
دونسددتیم که توی می خوای بری یه مرکز خر ید ولی نمی تونی م*س*تقیم
ا سم شو به ما بگی...پو شیدن کاله سبز و رفتن به یه مرکز خرید و خوردن قهوه
توی کافی شدداپ اونجا در طول هفته ای که داشددت می اومد...فقط اسددم اون
مرکز خر ید بود که هیچ جوره توی حرفات نبود...تا اینمه یمی از بچه های

سه سوت

695

دیگه وقتی ممالمه ما رو شنید اومد و حرفای تورو خوند و گفت :این که تابلوه
مرکز خرید دی...نزدیک خونه مام هست...
عطا توی فمر بود انگار برگشته به اون روزی که باید حرفای منو کشف رمز می
کردن .لب ندی زد و گفت:
 همه می گفتن دختر باهوشی هستی! بعد چی شد؟عطا نگاهم کرد و گفت:
 هر روز دو نفری توی مرکز خرید نزدیک کافی شاپ می پلمیدیم .وقتی یمیدو روز خبری نشددد کم کم داشددتیم ناامید می شدددیم که مهیار تو رو دیده بود.
اول نتون سته بود بفهمه چی به چیه .ولی وقتی تو رو دیده که انگار فرار کردی و
با دوتا قلچماق رفتی شمش برده که تو همون دختر باشی!
چشمامو روی هم فشار دادم و اون روزو یادم اومد:
 مهیار و که دیدم یه خاطره تو سرم رو شن شد .همون روز که ماموریت شمارو خراب کردم و مهیار سددر ما داد زد...یه تیمه اشددو مبهم یادم اومد .و اسددم
سرمه که توی سرم تمرار می شد.
لب ند تل ی زدم و گفتم:
 مالقات اون روز با زن عظیم و بعد هم دیدن مهیار باعث شد تصاو یر مبهمیاز گکشددته توی کله ام شددرو بشدده که همین باعث به همه چیز شددک کنم و با
آرس تماس بگیرم...
 وقتی مهیار برگشدت و مثل آدمای منگ گفت تو رو دیده می خواسدتم همونلحظه بلند شدم بیام در خونه عظیم .نزدیک بود بازدا شت ب شم که مهیار همه
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چیزو ماسددت مالی کرد .باورم نمی شددد چند ماه بود که داشددتم با تو چت می
کردم ولی اینو نفهمیده بودم....همه مون گیج شده بودیم .توی یک سال گکشته
هیچ ردی از تو نبود .نه خودت پیدا شده بودی نه...نه....جنازه ای....که نشون
بده تو دی گه برنمی گردی برای همین من مطمئن بودم توهر جا هسددتی زنده
ای....
دستش از روی باندا سر خورد و رسید به سر انگشتام که اندازه یه بند انگشت
از باند بیرون بود .انگشتامو یمی یمی لمس کرد و ادامه داد:
 ولی نمی فهمیدیم که برای چی نگهت داشددتن .چرا تو کاری نمی کنی؟ چرااز دسددت مهیار فرار کردی یا چرا سددعی نمردی هیچ خبری از خودت بهمون
بدی...تا تماس بگیری و بتونم باهات تماس بگیرم ده بار مردم و زنده شدددم.
مهیار می خواسددت نکاره من باهات حرز بزنم ولی جدی جلوش ایسددتادم و
گفتم این کاری هست که باید خودم انجامش بدم...
با لحنی که ناامیدی اون موقع رو توش داشت گفتم:
 شاید همین از دست دادن حافظه ام باعث شد زنده بمونم .عظیم واقعا با منمثل دخترش رفتار می کرد...حاال که فمر می کنم یادم می آد گاهی حرفایی
می زد که ان گار م اطبش من نبودم...فمر کنم دخترشددو خیلی دوسدددت
داشته...ساغر واقعا مرده....
عطا با دقت بهم گوش می داد:
 زن عظیم از تغییر ناگهانی عظیم گفت انگار بعد از مرگ دخترش واقعا زدهبوده به سددرش و وقتی زنش می فهمه تو کار مواده ولش می کنه...اگه اون تلفنو
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بهم نداده بود شاید من هنوز توی خونه عظیم بودم و خدا می دونست چی می
شد!
 اول اس ام اس خالی که اومد همه مون شوکه شدیم .باورم نمی شد می تونمباهات ارتباط قرار کنم .فقط دلم می خواسددت صددداتو بشددنوم و اینمه بفهمم
خوبی...
 از کجا فهمیدین منم؟ چون اون شماره رو فقط تو داشتی!لب ند کم رنگی زدم .عطا هم لب ند زد و گفت:
 دلم می خواسدددت همون لحظه باهات حرز بزنم ولی تو حواله ام دادی بهدوازده شب .ولی نمی تونستم نپرسم داشتم می مردم...یادته؟
سر تمون دادم و گفتم:
 نوشته بودی تو سرمه ای؟ تو هم جواب دادی نمی دونی هیچی یادم نیست!هر دو سدموت کردیم و به اون شدب و اون ممالمه فمر می کردیم .عطا بود که
سموتو شمست:
 کنترل کردن خودم خیلی سدد ت بود .وقتی صدددای لرزونتو از پشددت تلفنشنیدم .اگه ده جفت چشم خیره ام نبودن نمی دونم ممالمه امون به چه سمتی
می رفت....
و با این حرز انگشتمو کمی فشار داد و گفت:
 -زجری که توی این چند روز کشیدم از اون یک سال هم بیشتر بود.
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با چشددمایی که با الیه ای از اشددک پوش دیده شددده بودن نگاهش کردم .چقدر
خوب بود که عطا بود .ناخودآگاه دسددت سددالممو جلو بردم و روی دسددتش
گکشتم .عطا نگاهم کرد .آهی کشید و لب ندی زد و گفت:
 خوب حاال نمی خوای چیزی به من بگی!قبل از اینمه قطره ا شک بزرگی از گو شه چ شمم سر ب وره خندیدم .عطا خم
شد و از روی میز یه دستمال برداشت و گفت:
 اشماتو پاک کن دختر! فمر نمی کردم دختر سرتقی مثل تو اینجوری اشمشدم ممش باشه!
دماغمو باال کشیدم و گفتم:
 هیچم اینجور نیست!ع طا خ ند ید و همون موقع مو بایلش زنگ خورد .ع طا ن گاهی به گوشددیش
انداخت و گفت:
 داداش کوچیه اس!با ذوق گفتم:
 وای چقدر دلم براش تنگ شده!عطا انگ شت ش ستش را روی دماغم گکا شت اخم کرد و صورتم را به کناری
هول داد و گفت:
 دیگه چی؟و تماس را برقرار کرد:
 -بله!
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 علیک سالم!...
 مشغول یمی از پرونده هام.......
ابرو یی باال انداختم .بفرما اینم از پلیس مملمت...من شدم پرونده اش .حاال
فردا همین طاها بهش بگه کالس جبرانی داره و بره با یه دختری بپره دی گه عطا
می تونه جلوشو بگیره .عطا نگاهی به ساعتش کرد.
 فمر نمنم بتونم بیام...کارم طول می کشه....... نه به مامان بگو......
 اهه سالم مامان........
 نه گفتم که کار دارم...یک لحظه رگ خباثت سددرمه ای که مدت ها داشددت خاک می خورد گل کرد.
عطا نگاهش روی مالفه روی پای من بود و هنوز با انگشددتای من بازی می
کرد .سدینه ای صدداز کردم که عطا به من نگاه کرد .لب ندی زدم و درحالی که
توی چشماش زل زده بودم گفتم:
 عطا چقدر طولش می دی؟عطا فوری جلوی دهانی گوشددی رو گرفت و نفهمید چی بگه .شددونه ای باال
انداختم و زبونمو گاز گرفتم.

wWw.Roman4u.iR

700

 نه مامان....عطا به من چشم غره رفت.
 خانم؟ نه از هممارا بود؟...
 کی صمیمی صدام زد؟ مامان چرا حرز در میاری...و دوباره به من چشددم غره رفت که نتونسددتم ن ندم و زدم زیر خنده .عطا دنباله
شالمو گرفت و دو بار دور دهنم پیچید و توی گوشی گفت:
 آخه من چه دروغی دارم به شما بگم!و به حالت بعدا به حسددابت می رسددم سددر تمون داد .من همون جور خفه از
پشت شالم می خندیدم .عطا هم خنده اش گرفته بود.
 شما نگران سن من نباش به زودی عروستم می بینی!و با بدجنسددی و ابروهای باال رفته نگاهم کرد .خنده ام ناخودآگاه قطع شددد.
اوضا داشت قمر در عقرب می شد .قبل از اینمه ممالمه اش تمام بشه از اون
طرز ت ت آروم پایین خز یدم .عطا سددوالی نگاهم کرد ولی من رفتم سددمت
در .داشددتم می ترکیدم .باید می رفتم دسددتشددوئی .البته از فضددولی هم بود که
داشتم می ترکیدم می واستم ببینم نگین با مهیار چمار کردن .وقتی از دسشوئی
برگشتم صدای حرز زدن از سالن اومد .آروم رفتم سمت سالن صدای خنده
عطا می اومد:
 مهیار واقعا برات متاسفم دیگه باید دور نگین و خط بمشی... -خفه شو عطا...نمی دونم کی به تو گفته خیلی بانممی...
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عطا باز بلند تر خندید:
 یعنی ا ستعداد در حد جلبک ...مرد ح سابی یعنی یه کلمه هم باهاش حرزنزدی؟
 من کی گفتم ا صال حرز نزدیم...حرفای معمولی و صد من یه غاز...ا صالبه روی خود شم نیاورد...هر چی منتظر شدم یه چیزی بگه منم دنبال شو بگیرم
نگفت که نگفت...
بدون اینمه برم توی سالن همون جا گوش وای ستادم .این صحنه ها باید ضبظ
می شددد بعدا به نگین تحو یل داده می شددد .تمیه دادم به دیوار و به حرفاشددون
گوش دادم .عطا با تاسف گفت:
 خوب دیگه مشددملت همینه توقع داری خودت آقا آقا بری و بیای و اصددال یهمیلیمترم کوتاه نیای اونوقت اون دختره بیاد منت تو رو بمشه!
صدای پوز مهیار اومد:
 بابا خوب برام سد ته من با خواهر و مادر خودمم رسددمی صددحبت می کنمنمی تونم جور دیگه ای حرز بزنم..
 پس همون که گفتم ولش کن...ببین نگین همین جور که سددرمه هم گفتدختر احساسیه من تو این مدت شناختمش...
صدای مهیار آروم و سرگردون بود:
 فمر می کنی خودم نفهمیدم ...با اینمه داد می زد خودش حالش بده ولی بهفمر همه بود....یادت نیسددت خانواده سددرمه رو ول نمی کرد با اینمه مامانش
اصال راضی نبود یه پاش تو بیمارستان بود یه پاش خونه شما...به فمر همه بود
جز خودش...اون شب که تیرداد به هوش اومد یادته...
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عطا چیزی نگفت و انگار مه یار هم منتظر جواب نبود .اسددم تیرداد که اومد
گوشام تیز شد .مهیار ادامه داد:
 اولش چه شددلوغ بازی در آورده بود .من فمر کردم چقدر بی غمه .با همهگفت و خندید ولی بعدش غیب شددد نمی دونم چرا رفتم دنبالش وقتی پیداش
کردم ن ش سته بود یه گوشه و گریه می کرد....اونجا بود که فهمیدم نگین چیزی
که نشون می ده نیست....
 بی خیال پسر باالخره درست میشه!صدای مهیار دوباره آروم و گرفته اومد:
 من که بعید می دونم...بعد پوفی کرد و گفت:
 بر که می گردم عقب می رسم به اون روزی که خونه شما دیدیمشون...یادتهبا چه پرو بازی به طاها شددماره داد...ولی خوب دقی قا از اون روزی رفت رو
اع صابم که اومد جلو زل تو چ شمام با انگشتش زد توی قفسه سینه ام و گفت
شما دارین از این لباس سو استفاده می کنید آقا!
صددددای خنده آروم هر دوتا اومد .منم خنده ام گرفته بود .ولی جلوی دهنمو
گرفته بودم .مهیار با خنده توی صداش ادامه داد:
 هر کی دی گه با من اینجوری حرز زده بود زده بودم لهش کرده بودم .ولینمی دونم چرا می موب شده بودم .واقعا اولین باری بود که نمی دون ستم باید
چه برخوردی با این دختر داشددته باشددم .با تمام تفمرات و محاسددباتم به هم
ری ته بود!
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دوباره خندید و این بار عطا گفت:
 بله عین همون مشتی که خورد تو چونه من!واقعا این صحنه ها دیدن داشت .نگین جونشم می داد اگه می گفتم مهیار چه
گفته و کی سر خورده .واقعا چشمای نگین وقتی عصبیه عین گربه برق می زنه
و برقش طرفو می گیره .ولی نگین متاسددفانه بعدش کاری می کرد که طرز
فراری می شد .فمر کنم تالفی تمام کنه بازی های قبلشو داشت سر بی محلی
کردن به مهیار در می آورد که البته حقش بود.
 خوب باهوش یه چیزی براش می خر یدی به بهونه همون یه زری می زدیباالخره!
باز مهیار پوفی کرد و گفت:
 گفت براش بستنی ب رم...عطا با ذوق گفت:
 خوب پس...که مهیار پرید وسط حرفشو گفت:
 گفتم االن هوا سرده منا سب نی ست! یه چیز گرم می خرم براش...اونم گفتنمی خواد و تا خود خونه اشون دیگه حرز نزد...
صدای نفس پر حرص عطا اومد که گفت:
 پاشو برو از جلوی چشمام گم شو... با من درست صحبت کن بچه! چ یه؟ هر جور دلم ب واد با خنگی مثل تو حرز می زنم االن هم که درجههامون یمیه..پس مافوقمم نیستی!
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پاهام خواب رفته بود .بهتر دیدم دیگه برگردم توی اتاق تا کس دی مچمو نگرفته.
چقدر سددو ه داشددتم که با نگین ب ندیدم.آروم خندیدم و رفتم توی اتاق .خدا
کنه نگین زودتر بیاد .خدا کنه زودتر این ماموریت تمام شدده و بتونم برم خونه.
روی ت ت ن ش ستم .بچه ترمه االن چند وقت شه؟ ایلیای خو شملم ...مامان...
دستی به صورتم کشیدم .کی این روزا تمام می شد؟
روی صددندلی نشددسددته بودم و دسددتام بسددته بود .امیر جلوم قدم رو می رفت و
ع صبی سیگار می ک شید .خون از کنار صورتم راه افتاده بود و ر سیده بود به
چشمم .جلوم خم شد:
 اسم اون لعنتی چیه؟سر تمون دادم و لبامو به هم ف شردم .خندید .خیلی بلند .یک قدم عقب رفت.
لبا س شو از تنش در آورد .وح شت زده چ سبیده بودم به دیوار .به سمتم هجوم
آورد و من از ته دل داد زدم:
 عطا!!! سرمه! سرمه داری خواب می بینی! سرمه!چ شمامو باز کردم .توی تاریک و رو شن اتاق عطا رو دیدم .کنار ت تم زانو زده
بود .چشمام خیس بود .از بس توی خواب گریه کرده بودم .متمام درست کنار
چشددمم خیس شددده بود .نفس نفس می زدم .اول نمی فهمیدم کجام.فمر می
کردم هنوز خونه عظمیم .همین جور با وحشت به عطا زل زده بودم.
 -داشتی خواب می دیدی!
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تازه مغزم راه افتاد و فهمیدم کجام.آروم توی جام نشددسددتم .عطا یه لیوان آب
ری ت و داد دستم.
 چه خوابی می دیدی؟شالمو که دی شب برده بودم پ شت سرم و گره زده بودم و تقریبا از سرم در اومد
بود کش دیدم جلو تر .موهام از دو طرز ری ته بود بیرون .زل زدم به عطا .لیوان
توی دستمو به سمت دهنم هول داد و گفت:
 ب ور!بدون حرز آبو خوردم.
 نمی خوای بگی!خیره شدم توی لیوان و گفتم:
 همون کاب*و*س همی شگی! امیر....و اون روزی که اسم نامزد پلی سمو میخواست.
لیوانو آروم از دستم گرفت و گکاشت روی میز.
 بهتره فراموش کنی! اینجا دیگه جات امنه دسددت هیچ احدی هم بهت نمیرسه!
خجالت زده نگاهش کردم.
 بب شید...بیدارت کردم.لب ند کم رنگی زد و گفت:
 بیدار بودیم.سری تمون دادم که گفت:
 -ب واب .من بیرونم .نگران نباش!
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دوباره دراز کشیدم و عطا پتو رو روم کشید.
 ممنون!لب ندی زد و گفت:
 شب ب یر.نگین طبق قولی که داده بود فرداش اومد .به مامانش اینا گفته بود یه اردوی دو
روزه قرار هسددت دانشددجوها رو ببرن .از این چاخانا ز یاد کرده کرده بود برای
اینمه ب یاد پیش من .کله سددحر بود که اومد .من خواب بودم د یدم یمی داره
دماغمو می کشدده .یه لحظه فمر کردم عطاسددت نزدیک بود سددمته رو بزنم.
چ شمامو باز کردم و تند ن ش ستم که دیدم این نگین دیوونه ا ست .نی شش تا بنا
گوش باز بود و زل زده بود به من .دختره مونگول دماغمو گرفتم و خمیازه کشون
گفتم:
 این وقت صبح اینجا چه غلطی می کنی؟نگین هولم دادم اون طرز و خودشو توی ت ت جا کرد و گفت:
 بکار ب وابم که ب اطر تو به شدت از خواب و زندگی افتادم. برو اون ور ببینم .خوب مجبور بودی کله سحر پاشی بیای!اینقدر وول خورد تا باالخره جاشو درست کرد و سرشو گکاشت روی متمام و
گفت:
 به خاطر جناب عالی به مامانم دروغ گفتم .گفتم دارم می رم اردو.منم که دیدم اگه دیر بجنبم جایی بهم نمی رسه خودمو پهن کردم روی ت ت.
 -نه که قبال نمی گفتی!
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با این حرز من یه وری شد و دستشو زد زیر سرشو گفت:
 خیلی وقت بود از این دروغا نگفته بود .آخه غیر از تو با هیشددمی اینقدرراحت نبودم .جات خیلی خالی بود *و*ض*ی!
و با مشت کوبید توی شممم که راست روی ت ت نشستم.
 احمق روده ام اومد تو حلقم.نگین دوباره دراز کش شد و گفت:
 دیگه صدا نده می خوام ب وابم.منم کنارش دراز کشیدم و با آرنج زدن تو پهلوش و گفتم:
 یه خورده برو اون ور تر دارم می افتم! من راحتم! مس ره!و بعد از این ممالمه بالفا صله خواب رفت .منم که دی شب همش کاب*و*س
دیده بودم و درست و حسابی ن وابیده بودم خواب رفتم .نمی دونم کی بود که
بیدار شدم .خبری از نگین نبود .از دیروز که اومده بودم توی این خونه جز این
اتاق فقط رفته بودم دسشوئی .می دونستم طبق معمول نگین رفته فضولی .بلند
شدم و د ستی به سرو صورتم ک شیدم .اینجا جز لباس تنم که همون لبا سای
خوه عظیم بود چیزی ندا شتم .یه ساک م شمی کوچیک کنار ت ت بود .حتما
مال نگین بود .اومده اینجا چتر شده .رفتم سراغ ساک .لباسای نگین توش بود.
خدا رو شددمر سددایزمون به هم می خورد .چه همه لباسددم واسدده خودش آورده
خانم .می خواد جلوی مهیار دلبری کنه *و*ض*ی .پسر مردم و به کشتن می
ده آخرش!
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لباسمو عوض کردم و بیرون سرک کشیدم .سر و صدای حرز از آشپزخونه می
اومد .با تعجب رفتم سددمت آشددپزخونه .نگین ولو شددده بود روی صددندلی و
داشتن با یه خانمه حرز می زدن و می خندیدن .این دیگه کی بود .رفتم جلوتر
و سینه امو صاز کردم .هر دوشون برگشتن طرز من .تند سالم کردم:
 سالم!نگین از جا بلند شد و گفت:
 اینو واسه خودم آورده بودم .چرا پوشیدیش؟من که نگاهم به اون خانمه بود گفتم:
 خوب اونو خودت بپوش!خانمه از پشت میز در اومد و اومد به طرز من و گفت:
 سالم عز یزم!نگین پشت سرش اومد و دست به سینه گفت:
 جناب سروان اینم دوست خل و چل ما!شانس آورد یه غریبه اینجا بود وگرنه یه مشت اومده بود وسط شممش!
 خوشب تم!دستشو دراز کرد .با گیجی دستشو فشردم و گفتم:
 شما پلیسین؟قبل از اینمه بتونه حرفی بزنه نگین پرید وسط و گفت:
 بله جناب سروان الهه میرشمار...الهه خانم خندید و به من گفت:
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 الهه صدام کن.و دستمو کشید و برد سمت میز.
 بیا صبحونه ب ور!همون جور گیج و متعجب نشستم پشت میزو گفتم:
 شما دیروز نبودین اینجا؟ نه از امروز با همسرم وظیفه مراقبت از شما به عهده ماست!نگین دست زیر چونه زل زده بود به الهه.
 شوهرتونم پلیسه؟ بله! من تو ب ش اطالعاتم اون ب ش عملیات!یه لقمه نون جدا کردم و گفتم:
 فرقش چیه؟ بچه های اطالعات سددتاد کارشددون اداریه بیشددتر .توی عملیات های نظامیشرکت نمی کنن.
نگین با همون حالت دست زیر چونه پرسید:
 یعنی شما اسلحه ندارین؟ نمی رین تعقیب و گریز؟الهه خندید .بانمک بود قیافه اش.موها شو از پ شت ب سته بود .لبا سش هم یه
بلوز تنگ با سه شلوار سبز ارتشی بود .ازش خوشم اومد.
 چرا داریم .ولی نه تعقیب و گریز کار ما نیست.زدم به پای نگین و گفتم:
 پاشو یه چایی برای من بریز!بدون اینمه نگاهشو از الهه بگیره گفت:
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 مگه خودت چالقی؟دستمو آوردم باال و گفتم:
 آره! می بینی که؟!نگین برگ شت و نگاهم کرد و بعد از درآوردن یه شملک وا سه من بلند شد تا
چایی بریزه .نمی دونسددتم چطوری بپرسددم .ولی باالخره دلمو زدم به در یا و
گفتم:
 جناب سرگرد..نیستن؟ سرگرد کریمی؟سر تمون دادم که گفت:
 ن یر صبح زود رفتن ستاد .نگین با چایی اومد و از دور برام شملک در آورد.داشتم براش اگه یه کلمه از مهیار براش می گفتم؟صبحانه رو که خوردیم .سر
و کله شوهر الهه هم پیدا شد .سروان منایی .قد متوسطی داشت و چهره اش به
شدددت اخم کرده بود .حتی وقتی با الهه حرز می زد .الهی بمیرم .بیچاره چه
زجری می کشدده .شددوهرش عین دیو می مونه .وقتی سددروان منایی اومد .منو
نگین چپ یدیم تو اتاق من جلوش راحت نبودیم .نگین نشددسدددت رو ت ت و
گفت:
 آدم می خواد نگاهش کنه باید کفاره بده .من نمی دونم این الهه به این نازیچطو شده زن این!
ولو شدم رو ت ت و گفتم:
 -یعنی دیگه عطا اینا نمی آن اینجا!؟
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نگین نشست کنارمو گفت:
 منو باش که دلمو صابون زده بودم این دو روزه حال مهیار و بمنم تو قوطی!پاهامو انداختم روی هم و گفتم:
 بابا بی خیال...راستی دیشب چه بالیی سر این بنده خدا آورده بودی؟نگین پوفی کرد و شالشو کشید و از توی ساکش یه دست پاسور کشید بیرون و
نشست روی ت ت و مشغول فال گرفتن شد و گفت:
 هیچی...دارم کم کم ناامید می شم .می دونی نه اینمه ازش خو شم نیاد نه.خیلی هم دوسددش دارم ولی نمی تونم با آدمی که اینقدر یخ و منجمده زندگی
کنم .یه ذره انعطاز نداره .می گم بسددتنی می خوام می گه سددرده یه چیز گرم
ب وریم بهتره.
همین جور کارتارو می چ ید و برای خودش یه چیزایی رو می شددمارد .بعد
ممث کرد و گفت:
 این بار که اومد بهش می گم جوابم منفیه .ما نمی تونیم با هم زندگی کنیم!زدم به شونه اشو گفتم:
 مس ره نشو .داری ادا در میاری! نه به جون خودم!بعد آهی کشید و گفت:
 ترجیح می دم با کسی زندگی کنم که دوستم داشته باشه!با کف پا زدم به زانوشو گفتم:
 از کجا می دونی مهیار دوست نداره؟شونه ای باال انداخت و گفت:
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 از کجا بدونم داره .تو این مدت هیچ نشددونه ای از عالقه ندیدم تو رفتارش.همش قد بازی و قیافه گرفتن.
از روی ت ت سر خوردم و روی زمین کنارش نشستمو گفتم:
 خوب دیوونه براش س ته!نگین دسته کارتو ول کرد روی زمین و گفت:
 من نمی فهمم چرا .چون پلی سه؟ خوب عطام پلی سه! ولی ببین چقدر خوبو مهربون برخورد می کنه!
ته دلم از این حرز قیلی و یلی رفت .لبم و گاز گرفتم که نیشم باز نشه و گفتم:
 خوب آدما با هم فرق می کنن .عطا یه آدم اح سا سیه! یادته اون روز که رفتیمخونه اشون فوتبال بازی کردیم؟
نگین سر تمون داد .منم ادامه دادم:
 اون روز بود که فهمیدم عطا واقعا بچه ساده دلیه!نگین آهی کشید و گفت:
 ولی من از همون برخورد اول فهمیدم مهیار یه آدم گنده دماغه!خنده ام گرفت .با بدجنسی گفتم:
 اصال می دونی کی ازت خوشش اومده؟نگین خیلی بی تفاوت نگاهم کرد و گفت:
 از همون روزی که با انگشت زدم توی سینه اش!دهنم باز موند .منو باش که می خواستم مثال خبر دسته اول بهش بدم.
 -تو از کجا می دونی؟
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نگین پوفی کرد و گفت:
 فمر کردی در باره من چ قدر حرز می ز نه؟ ده بار همینو به ع طا گف ته.دوبارشو رها شنیده و بعد به من گفت.
پمر شدم.
 حتما دیشددبم اومده باز همی نا رو به عطا گفته .دقت می کنی؟ یه درصددددخالقیت نداره .این بشددر به درد همون اعتراز گرفتن می خوره .هر بار که من
می زنم تو ذوقش می ره اینا رو به عطا می گه!
 تو از کجا می دونی؟نگین تمیه داد به ت ت و پاهاشو دراز کرد و خیره شد به انگشتاشو گفت:
 عطا بهم گفت .یه بار که حوصله اش از دست مهیار سر رفته بود اومد به منگفت اگه به این روش ادامه بدی مهیار تغییری نمی کنه اون خل میشه!
خنده ام گرفت .واقعا از مهیار پلیس نمونه بعیده اینقدر از نظر اح سا سی لنگ
بزنه .چونه امو گکاشددتم روی زانوهام خدا رو شددمر که عطا دقیقا برعمس بود.
شاید توی م سائل پلی سی به تیزی و باهو شی مهیار نبود ولی ح سابی مهربون
بود.
م شتی که نگین زد به شونه ام باعث شد یه متر از جا بپرم .هاج و واج نگاهش
کردم که گفت:
 کوفتت بشه  .عطا خیلی ماهه!نیشم باز شد که نگین با حرص گفت:
 مرگ! بی جنبه! -خوب خالیق هرچه الیق!
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نگین حرصی گفت:
 غلط کردی! این بار که دیدمش آب پاکی رو می ریزم رو دسدتش...فک کردهکیه؟!
اومدم بزنم تو سرش که در زدن .دوتایی فوری از جا پریدم.
 بله؟ سرمه می تونیم بیایم تو؟عطا بود .سددر و وضددعمونو مرتب کردیم و اجازه دادم بیان تو .طبق معمول هر
دوتا با هم بودن .قیافه اشدون حسدابی خسدته بود .دیشدبم که من نکاشدته بودم
درست ب وابن .همه مون ایستاده همو نگاه می کردیم که من گفتم:
 چرا نمی شینین؟عطا به مهیار نگاه کرد و اونم به نگین .بعدم گفت:
 باید بریم!نگین بود که گفت:
 چه زود؟این همین خانمی بود که می گ فت می خواد آب پاکی رو بریزه رو دسدددت
مهیار.مهیار نگاهش کرد و گفت:
 یه عملیات مهم تو راهه!و به عطا نگاه کرد .قلبم یه لحظه ری ت .با وحشت به عطا نگاه کردم:
 -عظد...یم؟!!
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عطا با نگرانی نگاهم کرد و سددر تمون داد .دسدددت نگینو احسددداس کردم که
دستمو گرفت .با صدای آرومی پرسید:
 خطرناکه؟عطا نگاهی به مهیار انداخت و اونم دست به جیب سرشو انداخت پایین .عطا
نفسی گرفت و گفت:
 این بزرگترین عمیالتیه که توی این چند سال اخیر قرار هست انجام بشه.حاال من بودم که دست نگینو می فشردم .دوتایی به هم چسبیده بودیم .لرزش
دسددت نگینو حس می کردم .به مهیار خیره شددده بود که سددرش پایین بود .آب
دهنمو فرو دادم و گفتم:
 کی برمی گردین؟ دقیق نمیشه گفت.مهیار سرشو گرفت باال و گفت:
 عطا بریم دیگه! کلی کار داریم؟بعد روشو کرد به سمت من و گفت:
 سرمه خانم .حالل کنید .اگه حرفی زدم یا کاری کردم که ناراحت شدین!نگین حاال محمم تر دستمو می فشرد .تو چهره اش چیزی معلوم نبود .ولی از
ف شاری که به د ستم می آورد معلوم بود که داره ح سابی به خودش ف شار میاره.
دستشو فشردم و به مهیار گفتم:
 خواهش می کنم این حرفا چ یه؟ بعدم عمل یات که تمام شدددد دو باره میبینمتون!
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و سددعی کردم لب ند بزنم .عطا با همون نگاه نگرانش به من زل زده بود .برای
تائ ید حرفم بهش نگاه کردم که اونم لب ند کم رنگی زد .مه یار بود که رو به
نگین آروم گفت:
 شما هم حالل کنید!به نگین نگاه کردم .م*س*تقیم به مهیار نگاه می کرد .مهیار سددرشددو انداخت
پایین و رفت.عطا رفتنشو نگاه کرد و بعد رو به نگین گفت:
 صداتونو شنید!نگین با تعجب عطا رو نگاه کرد.
 صدامونو؟ صدای شما رو! منو؟به جمله آخر نگین فمر کردم و لبمو گز یدم .نگین پابه پا شد که من گفتم:
 ولی ما داشتیم شوخی می کردیم!عطا سری تمون داد و گفت:
 برای مهیار توی این موقعیت هر حرفی می تونه جدی باشه.بعد به ساعتش نگاه کرد و رو به هر دوی ما گفت:
 حالل کنید .اگه بر نگشتم...که من حرصی دادم زدم:
 اه یه عمیالت فمسنیه ها! این ادها چیه شما دوتا درمیارین؟!عطا آروم خندید .انگار یه خورده خیالم راحت شد.
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 اگه سرهنگ بفهمه به زحمات دو سالش می گی عمیلیات فم سنی پدر منودر میاره!
بعد نگاهی به من و نگین انداخت و گفت:
 مواظب خودتون باشین!و راه افتاد سددمت در .من و نگینم دنبالش راه افتادیم .نگین هیچی نمی گفت.
فقط با چ شم دنبال مهیار گ شت که کنار سروان منایی ای ستاده بود یه چیزایی
بهش می گفت .چ شم چرخوندم و سروان الهه رو تو لباس ر سمی دیدم .کنار
همسرش و مهیار ایستاده بود.
عطا هم رفت سمتشون .نگین نگاهی به من کرد و گفت:
 دعا کن سمته نمنم!من که هنوز نفه یده بودم چی گف ته .یهو د یدم منو ول کرد و یه قدم رفت به
سمت مهیار و صداش زد:
 جناب سرگرد!مهیار حرف شو ن صفه رها کرد و به نگین نگاه کرد .معلوم بود یه خورده ناراحته.
نگین خیلی جدی گفت:
 یه مسئله ای هست که باید همین االن بهتون بگم!مهیار نگاهشو از نگین نگرفت.
 االن وقت... ولی من االن باید بگم...عطا به مهیار و بعد نگین نگاه کرد .بعد زد به شونه مهیار و گفت:
 -یمی دو دقیقه عیب نداره!
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سروان الهه و همسرش هم به نگین نگاه می کردن .مهیار باالخره راضی شد و
نفسی گرفت و اومد سمت نگین .نگین برگشت و وقتی از کنار من رد می شد
گفت:
 حاال ببین چه نازی می کنه!و رفت سمت اتاق .عطا شرو کرد به حرز زدن با الهه و هم سرش انگار که
ب واد سددر اونا رو گرم کنه .مهیار بدون حرز پشددت سددر نگین رفت .من اون
وسط وای ستاده بودم نمی دونستم چمار کنم .وقتی دیدم کسی حواسش به من
نی ست یواش رفتم سمت در اتاق .الی در باز بود و صدای نگین به خوبی می
اومد:
 یه لحظه می شینید! گفتم که باید برم...نگین حرصی شد:
 یعنی شد یه حرفی من بزنم تو بگی باشه...؟جلوی دهنمو گرفتم تا نزنم زیر خنده.
 خیلی ممنون! بهتر نیست بکارم بعدا؟ ن یر همین االن باید بگم .می خوام با ذهن باز برین سراغ ماموریتتون.انگار مهیار از نگین بیشتر خجالت زده بود:
 الزم نیست من خودم شنیدم... -چیو شنیدین؟
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 بگکریم...داره دیر می شه... جناب مهیار خان...می خواستم بگم جوابم مثبته!چشددمام رفت ته سددرم .این نگین دیگه از پرو یی نمونه نداره.یه چند لظحه ای
سموت شد و بعد صدای متعجب مهیار اومد:
 مثبته؟!این بار یه خورده خجالت هم توی صداش بود:
 برای چی بلند شدی بشین....خب آره دیگه! پس...خوب....یعنی....وای خدا مهیار رسددم الل شددده بود .لبمو تند تند گاز گرفتم تا ن ندم .صدددای
نگین اومد:
 پس خوب یعنی؟ همین؟صدای مهیار هول زده بود:
 نه..نه...راستش غافل گیر شدم...االن اصال انتظارشو نداشتم...یعنی ا صالتو همچین موقعیتی اصال...یعنی...
نگین معلوم بود داره می ترکه از این خنگ بازی مهیار:
 بله...انتظارشو نداشتین...ده بار گفتین...این یعنی ازجوابم ناراحت شدین؟صدای هول مهیار دوباره اومد:
 کجا؟ بیرون...فمر کنم اشتباه کردم این حرفو زدم...صداش ناامیدانه بود .سموت شد می خوا ستم بزنم به چاک که صدای مهیار
اومد:
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 یه لحظه صبر کن نگین!منم قلبم داشددت توی دهنم می زد چه برسدده به نگین .حاال صددداشددون به در
حسابی نزدیک بود.
 می خواستم بگم...یعنی... من رفتم... نه صبر کن....خیلی خب...خیلی ممنون که جواب مثبت دادی...نگین با تمس ر گفت:
 خواهش می کنم قابل نداشت. حق داری...راستش من االن یه خورده گیج شدم...راستش برام خیلی س تهگفتن بعضی از حرفا...
نگین اومد وسط صحبت مهیار و با لحن خاصی گفت:
 فقط یه بار یه چیزی بگو که دلم خوش باشه بهش...بازم سموت شد .داشتم می مردم بفهمم توی این موقعی که سموت کردن چی
داره بینشون می گکره.
 باشه...چیزی نگو...ولی من...میگم .....از همون روز اول...از همون لحظهاول که خونه طاهره خانم دیدمت...ازت خوشم اومد .با اینمه ده بار پیش اومد
که دلمو شددیموندی...و هر بار می گفتم دی گه بهش فمر نمی کنم...ولی بازم
نمی شددد ...من دوسددتت دارم مهیار...از گفتنشددم نه خجالت می کشددم نه
ناراحتم....اگه این همه کشش دادم ب اطر این نبود که می خواستم اذیت کنم.
منتظر بودم بپرسددی چرا که هیچ وقت نپرسدد یدی .من می خواسددتم سددرمه
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برگرده...بدون فمر و خیل زندگیمو شددرو کنم...منتظر بودم یه بار یه حرز یه
حرکت دلگرم کننده از طرفت ببینم که ندیدم...این حرفی هم که امروز زدم از
روی حرصم بود....حاالم بفرما برو...می خوای شهید بشی....راه بازه....فقط
من حاللت نمی کنم......
بالفا صه در باز شد من که مونده بودم چمار کنم .ولی یمی د ستمو به شدت
کشید .برگشتم و عطا رو دیدم که خندون نگاهم می کنه .با بیرون اومدن نگین.
عطا دسددتمو ول کرد و بهم چشددمک زد .فضددول باشددی اونم وایسددتاده بود به
حرفای این دوتا چقندر عاشددق گوش می داد .نگین لب ند کم رنگی زد و اومد
کنارم ایستاد و به زمین خیره شد .دستشو گرفتم و آروم کنار گوشش گفتم:
 از سر مهیارم زیادی!نگین نیم نگاهی بهم انداخت و لب ند تل ی زد .عطا رفت سددمت اتاق و از
همون جا داد زد:
 مهیار دیگه واقعا دیرمون شد!بعد از چند ثان یه مه یار از اتاق اومد بیرون .نگین نگاهش به زمین بود و به
مهیار نگاه نمی کرد .ولی مهیار خیره نگین شددده بود .چشددماش برق می زد.
عطا با دیدنش با لحن خاصی گفت:
 ان شاالله بریم دیگه؟مه یار یه لب ند یه وری از اون لب ندای خاص خودش زد و به نگین که هنوز
سر به زیر کنار من وای ستاده بود نگاه کرد .عطا سری تمون داد و اومد سمت
من و گفت:
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 توی این مدت هر چی سددروان منایی و میرشددمار گفتن گوش می کن ید.شیطنت هم نمنید .دخترای خوبی باشین!
نگین سرشو گرفت باال و رو به عطا گفت:
 ما دخترای خوبی هسددتیم .شددما مواظب خودتون باشددین...همین جور کهسالم رفین سالم هم برگردین.
انگار به در داشت می گفت که دیوار بشنوه.
مهیار با همون لب ند خاصددش هنوز به نگین نگاه می کرد .ولی نگین نگاهش
نمی کرد .آروم کنار گوشم گفت:
 اگه االن نرن همین جا می زنم زیر گر یه .ظرفت پرو بازی یه سدددالمو امروزخرج کردم .عطا مهیار و هول داد و گفت:
 راه بیافت که االنه سرهنگ خودش ش صا بیاد دنبالمون!مهیار بدون اینمه نگاه شو از نگین بگیره راه افتاد سمت در .من و نگینم پ شت
سددرشددون .سددروان و خانمش توی حیاط منتظر ما بودن .عطا اینا رو تا دم در
بدرقه کردیم .آخرین لحظه مهیار برگشددت سددمت نگین .خم شددد و یه چیزی
کنار گوشش گفت که نگین ده درجه سرخ و بنفش و نیلی شد و مهیار در حالی
که یه لب ند بدجنس روی لبش بود برای من سر تمون داد و رفت.
از ف ضولی مردم و این نگین نامرد نگفت مهیار در گو شش چی گفته .هر حربه
ای که بلد بودم به کار بسددتم ولی نگفت که نگفت.اولش التماس کردم .بعد
دوسددتیمو باهاش به هم زدم .تهدید کردم که می رم و خودم و به عظیم معرفی
می کنم تا دوباره منو گروگان بگیره .حتی کارو به خ شونتم ک شیدم و دو سه تا
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مشت و لگد حوله اش کردم که نتیجه اش فقط خونریزی دستم بود .اونجام به
شدت از او ضا سو ا ستفاده کردم و ق ضیه رو اح سا سی کردم ولی این نگین
االغ نم پس نداد .آخرشم گفت اگه اینجا خودم از وسط به سه قسمت مساوی
هم تقسیم کنم بهم نمی گه.
من که دی گه کم آوردم ولی فقط یه وقتایی می دیدم تو آی نه به خودش زل زده و
نیشددش بازه* .و*ض*ی معلوم نبود این مهیار نامرد چی زیر گوشددش خونده
بود که انگار همش تو فضددا بود .یه لب ند یه وری عین اینایی که یه چیزی زده
باشن و منگ شده باشن رو لبش بود و برا خودش یه چیزایی زیر لب می خوند.
پاک از دست رفته بود.
منم فقط نگاهش می کردم و حرص می خوردم .چرا عطا نباید از این چیزا زیر
گوش من بگه؟ بکار برگرده حال شو می گیرم .سروان الهه هم دیگه فهمیده بود
یه خبرایی هست .البته باید آی کیوش در حد جلبک می بود اگه نمی فهمید.
اون روز بدون هیچ اتفاقی گکشت .سروان الهه در جریان عملیات بود .ولی از
جزئیاتش خبر نداشت .از سروان منایی که کسی جرئت نمی کرد چیزی بپرسه
بس که اخم داشت .ولی این سروان الهه همیشه با لب ند باهاش حرز می زد.
روز دوم از حرکات و رفتار سروان و شوهرش حدس زدیم یه خبرایی شده باشه.
از وقتی از خواب بیدار شده بودم دل شوره دا شتم .سر میز صبحانه به سروان
الهه گفتم:
 -امروز عملیات بوده نه؟
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سروان الهه نگاهم کرد و فقط سر تمون داد .نگین که هنوز توی همون خل صه
ف ضایی بود با این حرز انگار از خواب پرید .لقمه نون و پنیری که د ستش بود
درست جلوی دهنش متوقف شد .نگاهی به سروان الهه کرد و گفت:
 امروز؟ آره .خبر شرو عملیات به ما رسیده .یه عملیات مشترک بود با آگاهی!دیگه یه لقمه هم از گلوم پایین نرفت .نگاهی به نگین کردم که دیدم اونم دست
کشیده و نشسته.
 کی تمام میشه؟ معلوم نی ست .ولی همه چیز باید خیلی سریع انجام ب شه که به ک سی مهلتندن ب واد فرار کنه.
با اضطرب مشغول کندن گوشت شست دستم شدم .نگین که بلند شد و رفت
توی اتاق .منم بلند شدم و به سروان گفتم:
 به محض اینمه خبری شنیدید به ما می گید؟سر تمون داد ولی برخالز همیشه لب ند نزد .رفتم توی اتاق .نگین نشسته بود
روی ت ت و داشت ناخنشو می جو ید .با دیدنش منم اضطراب گرفتم .نشستم
کنارش و نگاهش کردم .انگار که می خواسددت حرفی بزنه ولی نمی تونسددت.
منم نمی دونسددتم چی بگم .ولی انگارهردوتامون داشددتیم به یه چیز فمر می
کردیم.
 می گم سرمه؟! -هوم؟
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 ....هیچی! بگو...چیه؟برگشت طرفمو یه دفعه بغض کرد:
 نمنه بالیی سددر مهیار بیاد .من که می دونم شددانس ندارم...صددبح که بیدارشدم فمر می کردم خواب دیدم که دیشب مهیار بهم گفت :من تا..
ولی فوری حرفشو خورد و جمله اشو تغییر داد:
 یعنی فمر می کنم اینقدر بد شددانسددم که حاال که مهیار آدم شددده و به منگفته....یعنی خوب...
و زد زیر گریه .منم نمی دونستم از فمر اینمه نمته اتفاقی برای عطا بیافته بغض
کنم یا از د ست نگین که حرف شو نزد و نگفت مهیار چی بهش گفته بزنم لهش
کنم .آخرم تصددمیمو گرفتم و منم زدم زیر گر یه .دو تایی همو ب*غ*ل کرده
بودیم و زار می زدیم که سروان الهه اومد و در زد:
 بچه ها حالتون خوبه؟دوتایی اشددممونو پاک کردیم .سددروان اومد تو و با تعجب به ما نگاه کرد و
گفت:
 چتونه؟دماغمو تمیز کردم و گفتم:
 نمنه طوریشون بشه؟ولبمو گز یدم .دیگه پنهون کردن نداشت .سروان الهه نشست کنارمونو گفت:
 -چه خبرتونه بابا .نرفتن که با اشرار بجنگن.
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نمی دون ستم چقدر می تون ستیم به حرفش اعتماد کنیم ولی سروان الهه چند
دقیه ای نشست و باهامون حرز زد و دلداریمون داد که چیزی نمی شه .گرچه
ته دلم هنوز شور می زد ولی باالخره تصمیم گرفتیم خوش بین باشیم .تا شب
خبری از عطا و مهیار نشد .باالخره تا اون موقع باید همه چیز تمام شده باشه.
هر چی هم از سددروان الهه می پرسددیدیم می گفت هنوز خبری نیسددت .ولی
سددروان منایی از عصددر به اون ور کامال گرفتگی صددورتش بیشددتر شددده بود و
اخمش توی هم بود .نگین که مثل مرغ پر کنده شدددده بود .اینقدر نق زد که
دوباره منو هم به ا سترس انداخت .آخرای شب بود و ما دوتا هنوز توی هول و
وال بودیم که دیدم سروان داره با الهه پچ پچ میمنه حاضر بودم قسم ب ورم که
یه اتفاقی افتاده .دو یدم توی اتاق و به نگین گفتم:
 نگین این دوتا مشموک می زنن!نگین که نشسته بود روی ت ت و ناخنشو می جو ید تند بلند شد و گفت:
 خبری شده؟ نمی دونم .یه ساعتی هست هی دارن با هم پچ پچ می کنن!تا این حرفو زدم نگین دوباره بغض کرد و گفت:
 وای سرمه اگه مهیار چیز یش بشه...من بهش گفتم بره شهید شه!...نمی دون ستم نگران با شم یا به این چرندیات نگین ب ندم .نگین همون و سط
وای ساده بود و عین بچه ها لباش آو یزون شده بود که همون موقع درباز شد و
سددروان الهه اومد تو .لباس رسددمیش تنش بود .با دیدن ق یافه اش دلم هری
ری ت .این الهه خانم برای هر چی که بود ،اومده بود خبر بد به ما بده!
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نگینم با دیدن سروان الهه بغضش ترکید و گفت:
 مهیار شهید شده من می دونم!سروان الهه تند دو ید طرفشو گفت:
 نه عز یزم این چه حرفیه! کی گفته!نگین گریه اش بند اومد:
 شهید نشده؟ معلومه که نه...فقط...یه نگاه به من انداخت که قلبم کنده شد:
 عطا چیز یش شده؟ نه بابا...شما چرا اینجوری هستین... فقط جناب سرگرد تیر خورده...من و نگین هم زمان با هم گفتیم:
 عطا!؟ مهیار؟!سددروان الهه نگاهی به ما دوتا کرد انگار که اون با ید انت اب می کرد کی تیر
خورده .و نمی خوا ست هیچ کدوم مارو ناامید کنه! ولی باالخره انت اب شو کرد
و گفت:
 سرگرد...مرتضوی!قبل از اینمه بتونم برم سددمت نگین ،پ ش زمین شدددده بود .سددروان الهه با
وحشت گفت:
 -وای این چرا اینجوری شد!
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دو یدم سددمت نگین و سددرشددو گرفتم .سددروان الهه هم دو ید بیرون .زدم به
صورتشو گفتم:
 نگین...خره...فقط تیر خورده خوبه...حالش نفهمیدی سروان چی گفت؟ولی نگین اصال تمون ن ورد.
 نگین مس ره نشو...این اداها به تو نمیاد...با گفتن این حرز اشک نگینو دیدم که از گوشه چشمش راه افتاد .منم گریه ام
گرفت:
 نگین نمن دی گه این کارو...تو م گه خودت تیر ن وردی ...تازه تو به اینسوسولی هیچیت نشد...چه بسره به مهیار به اون گردن کلفتی...
سروان الهه با آب قند رسید .کمک کرد و نگین و ن شوندیم و آب قندو ری تیم
به حلقش .اشمش بند نمی اومد .سروان گفت:
 دختر جون حالش خوبه .عصر عملش کردن .االنم به هوش اومده.نگین با همون چشمای اشمی به سروان نگاه کرد و گفت:
 می خوام برم ببینمش! االن که نمی شه .باید تا فردا وقت مالقات صبر کنید.نگین کوتاه نیامد.
 نه همین االن باید برم ببینمش!یعنی این نگینم نوبر بود به خدا .می خوا ست تمام مدتی که مقاومت کرده بود
و کنه بازی درنیاورده بود و حاال جبران کنه .فمر کنم کاری به سددر مهیار بیاره
که آرزو کنه کاش شهید شده بود .الاقل اینجوری صاز می رفت توی بهشت.
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 نیگن بچه نشو...االن نمی شه!نگین با حرص به من نگاه کرد و گفت:
 خوب من دق می کنم تا فردا که!به سروان نگاه کردم و گفتم:
 می تونینین تماس بگیرین باهاش حرز بزنه! نمی دونم باید سوال کنم!نگین چنگ زد به دست سروان و گفت:
 تو رو خدا...یه کاری بمنید...من صداشو بشنوم الاقل!سروان یه جور خاصی به نگین نگاه کرد و بعدم رفت بیرون .وقتی سروان رفت
به نگین گفتم:
 نگین خیلی داری شورش می کنی .حاال این بنده خدا فمر می کنه بین شماچه خبری بوده!
نگین نشست روی ت ت و اشماشو پاک کرد و با صدای لرزونی گفت:
 تو که ن می دو نی چ قدر درد داره! من می دو نم االن اون چه حا لیداره....خیلی س ته...
این حرفو که زد دلم براش سوخت .رفتم نشستم کنارشو دستمو گکاشتم روی
شونه اش.
 خب نگین اون شددغلش اینه باید کنار بیای...نمی شدده که هر بار اینجوریکنی!
نگین نگاهم کرد و گفت:
 -اگه برای عطا هم این اتفاق افتاده بود همین حرفو می زدی؟
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یه لحظه نگاهش کردم و تصددور تیر خورد عطا تمام تنمو لرزوند .نگینم س دری
تمون داد و گفت:
 تازه تو نمی دونی چقدر درد داره من می دونم!همون موقع در باز شددد و س دروان الهه با یه موبایل اومد تو .گوش دی رو گرفت
سمت منو و گفت:
 سرگرد کریمیه!تند گوشی رو از دستش کشیدم:
 الو...عطا...خوبی؟ سرگرد خوبه؟ سرمه جان مهلت بده...صداش خسته بود .نشستم روی ت ت .نگین با همون چشمای اشمی زل زده
بود به من .آروم پرسیدم:
حالت خوبه؟ من خوبم...ولی مهیار....نگین دوباره اشمش راه افتاده بود .به عطا گفتم:
 نگین اینجاست .حالش خیلی بده .سرگرد می تونه صحبت کنه؟ نمی دونم بتونه! ببین اگه می تونه یه خورده نگین صداشو بشنوه! یه دقیقه صبر کن!صدای عطا می اومد:
 -می تونی صحبت کنی؟
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...
 نگین خانم!صدای خش خش اومد و بعد صدای شل و ول مهیار:
 نگین..تند گوشی رو گرفتم سمت نگین:
 مهیاره...نگین گوشی رو چنگ زد:
 الو مهیار....و دوباره گریه اش راه افتاد.
 چه بالیی سرت اومده؟ ... دروغ نگو من می دونم چقدر درد داره...... جون من خوبی؟... من...من...چه جوری بیام...من بگم کی ام...اشک نگین یه لحظه بند اومد و سرخ شد:
 کی گفتی؟...-
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بعدم بلند شددد و از من دور شددد .حاال نگاش کن باز پرو شددد .فمر کرده من
خودم نمی تونم با عطا جونم خصوصی صحبت کنم .داشتم پوست لبمو می
کندم که دیدم خانم با نیش باز برگشت و گوشی رو داد به من:
 عطاست!بهش چشم غره رفتم و گوشی رو گرفتم:
 جانم؟نگاهی به نگین کردم و پشت چشمی نازک کردم و بلند شدم و ازش دور شدم:
 جان شما بی بال!لبمو گاز گرفتم که عطا گفت:
 عظیم و دار و دسته اش و گرفتیم!یک لحظه نفسم توی سینه حبس شد.
 همه اشونو؟ همه شون!یه اسم بود که داشت توی ذهنم وول می خورد.
 امیر ...چی؟ اونو که خودم کت بسته تحو یلش دادم .تازه می دونی چی بهش گفتم؟ چی؟ گفتم می دونی من کی ام؟ من نامزد همونی هستم که قراره پوستتو بمنه!یه ذوقی کردم که مطمئنم اگه عطا اینجا بود بی برو برگرد پر یده بودم ماچش
کرده بودم .خنده آرومی کردم و گفتم:
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 یعنی دیگه آزادم؟ فردا سعی می کنم کارارو راست و ریست کنم که بتونی بیای بیرون. وای راست می گی؟ بله کی جرئت داره به شما دروغ بگه!خندیدم .اونم خندید .صداش خسته بود.
 برو استراحت کن! فعال پیش مهیار هستم بعد می رم .می خوام به اندازه این یک سال ب وابم! برو...مواظب خودت باش! تو هم!تماس که قطع شد .نگاهی به نگین انداختم که توی فمر بود.
 چی شده؟نگین سرشو گرفت باال و گفت:
 فمر میمنی من زنده بمونم؟ خل شدی؟نگین شونه ای باال انداخت و گفت:
 آخه این مهیار دیوونه دیشددب بعد از اینمه از اینجا رفته یه راسددت به مامانشزنگ زده گفته جواب من مثبته! اونم قرار شددده دوباره زنگ بزنه خونه از مامان
اینا وقت خواستگاری بگیره!
 خوب این که خیلی خوبه؟ بله ولی مامان بفهمه من سر خود رفتم به مهیار جواب دادم زنده زنده پوستمومی کنه!
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 باز خوبه تو از مامانت اینقدر می ترسی و این همه چشم سفیدی! حاال میگی چمار کنم؟ هیچی تا مامان مهیار زنگ نزده خودت به مامانت خبر بده ضایع نشن!با گفتن این حرز نگین از جا پرید .روشددن کردن موبایل غیر از موبایل های
مش ص شده توی این خونه ممنو بود .نگینم از وقتی اومده بود به بهانه اینمه
اینجایی که می رن آنتن نمی ده گوشدیشددو خاموش کرده بود و فقط یمی دوبار
از بیرون به مامانش زنگ زده بود .سه سوته غیبش زد و بعدم پیداش شد:
 سرمه مامانم از پشت تلفن می خواست منو ب وره!خنده ام گرفته بود.
 دیوونه! بهم گ فت م گه که برنگردی خونه! به نظرت اول برم د یدن مه یار ب عد برمخونه .یا نه اول برم خونه!
 واسه چی؟ آخه می ترسم مامان منو بمشه دیگه نتونم مهیارو ببینم.زدم تو سرشو گفتم:
 خیلی بی شعوری.بعدم پریدم و ب*غ*لش کردم و گفتم:
 وای نگین منم می رم خونه! دلم برا مامانم یه ذره شده .آخ بچه ترمه رو بگو.یعنی می گی االن چند وقتشه .چه شملیه! آخ دلم واسه سرو کله زدن با تیرداد
یه ذره شده .با اون اخالق آشغالش...
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نگین م*س*تقیم نگاهم کرد .احسدداس کردم داره زورکی لب ند می زنه .وقتی
دید من دارم نگاهش می کنم تند گفت:
 آره...اونام حتما دلشون واسه تو خیلی تنگ شده!نمی دونم چرا این جوابش بیشتر حالمو بد کرد .مشموک نگاهش کردم.
 نگین...چیزی هست که من باید بدونم....برای خانواده ام...و یه لحظه ت صو یر تیرداد اومد توی ذهنم....نف سم حبس شد .به د ست نگین
چنگ زدم و گفتم:
 نگین تیرداد....نگین زل زده بود به من تو نگاهش ا ستی صال دیده می شد .دا شتم مطمئن می
شدم یه بالیی سر تیرداد اومده .التماس کردم:
 زنده اس؟نگین ب*غ*لم کرد:
 آروم باش....آره...دختر این چه حرفیه... دروغ می گی... به خدا به جون مهیار....زنده اس حالش خوبه...خودمو ازش جدا کردم .برای یه لحظه از خودم متنفر شدم .چرا توی این مدت
بیشددتر کنجماوی نمردم .چرا نپرسدیدم .چرا اصدرار نمردم که می خوام بیشدتر
بدونم.
 پس...نگین سرشو انداخت پایین.
 -نگین...
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بدون اینمه نگاهم کنه گفت:
 خودتو آماده کن....تیرداد یه خورده....فرق کرده!....زل زده بودم به نگین و نمی تونستم این جمله شو توی ذهنم تحلیل کنم .تیرداد
چه فرقی می تونسددت کرده باشدده .چند بار پلک زدم .نگاه نگین کمی غمگین
بود و سرشو پایین اندخته بود .آروم صداش زدم:
 نگین!سرشو باال گرفت و نگاهم کرد .بعد با استیصال گفت:
 تو رو خدا سرمه از من نپرس! من نمی دونم چی باید بهت بگم!اخم کردم:
 یعنی چی؟از روی ت ت بلند شد و گفت:
 تو اصال یادته چه بالیی سر تیرداد اومده؟منم بلند شدم و کنارش ای ستادم .پشتشو کرده بود به من و با دستاش بازی می
کرد.
 آره..معلومه که یادمه...دستی به چشمام کشیدم و گفتم:
 با یمی از اونا گالو یز شد...بعد زدنش سرش ضربه خورد....صدام ناخودآگاه می لرزید:
 از سرش خون می اومد زیاد...من فمر کردم...فمر می کردم...اون مرده...نگین برگشت و آروم ب*غ*لم کرد.
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 نه زنده موند...ولی....ولیبا وحشت ازش جدا شدم:
 ولی یه بالیی سرش اومده؟ نه؟نگین لبو گاز گرفت و آروم زمزمه کرد:
 شش ماه تو کما بود!چشمام به حد نهایت گرد شده بودن .با لمنت و ترس گفتم:
 شد...شیش....ماه!نگین دوباره ازم دور شد و گفت:
 آره...ولی بعد به هوش اومد!تند دورش زدم و روبه روش وایستادم:
 پس مشمل کجاست اگه به هوش اومده باشه... خوب ببین سرمه...ک سی که سرش ضربه خورده و رفته تو کما...می دونیکه خوب باالخره...
چنگ زدم و بازوهاشو گرفتم و گفتم:
 کور....شده؟ وای نه...سرمه...بین دختر...باید ببینیش....تا یه مدت فقط چشماش تمونمی خورد .حرفارو می فهمید ولی نمیتونست حرز بزنه...دو سه ماه....
دستم رفت روی سرم...تیرداد...دادش شیطونم...کسی که یه لحظه روم و قرار
نداشت این همه مدت نمی تونسته ازجاش تمون ب وره .عقب عقب رفتم و به
دیوار تم یه داد .ب عدم همون جا آوارم شددددم روی زمین .خیره به فرش چهره
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شددیطون و خ ندونش او مد توی ذهنم .بدون این مه ن گاهمو از فرش بگیرم
پرسیدم:
 هنوزم...نگین جلوم زانو زد:
 نه کم کم راه افتاد .با فیز یو تراپی...االن می تونه حرز بزنه ولی....سرمو روی زانوهام گکاشتم و بلند گریه کردم.
اون شب تا صبح بازم کاب*و*س دیدم .صبح وقتی بیدار شدم .احساس می
کردم از بلندی روی زمین پرت شدم و تمام بدنم خورد و خاک شیر شده .نگین
با نگرانی نگاهم می کرد .ولی من در سموت منتظر بودم تا عطا بیاد .از دستش
دل ور بودم .باید به من می گفت .باید می گفت چه بالیی سددر تیرداد اومده.
اگر می دونستم حاضر بودم بمیرم و یک دقیقه از اون بی خبر نباشم .مامان چه
حالی دا شت؟ ا صال بچه ترمه به دنیا اومده بود؟ یا این اتفاق باعث شده بود
بچه اشو از دست بده!
با سددر درد و اعصدداب خورد .مدام قدم می زدم .کسددی جرات نمی کرد با من
حرز بزنه .خسددتگی بد خوابیدن و مغزی که یک لحظه هم از کار نمی افتاد
باعث شده بود تقریبا دیوونه بشم .نزدیک ظهر بود که عطا اومد .با دیدن چهره
خسددته اش یک لحظه تمام دل وری هامو فراموش کردم .ولی قبل از اینمه
بتونم حرفی بزنم بازم تصددو یر تیرداد توی ذهنم ر نگ گر فت .رومو ازش
برگردوندم و روی مبل آوار شددددم .تعجبو توی نگاهش د یدم .و نگین که به
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سمتش رفت و بعد صدای پچپچه اشون اومد .سر دردناکمو بین دستام گرفتم
و سرمو بلند کردم:
 کی می تونم برم؟عطا که حاال انگار توجیه شده بود .اومد به سمتم .چ شما سرخ از خ ستگیش
باعث می شد نتونم اونجوری که می خوام دل وریمو ن شون بدم .فقط نگاهم
کرد .باالخره کم آوردمو سرمو پایین انداختم و با صدای که از بغض می لرزید
گفتم:
 باید به من می گفتی!صداش خسته تر از چهره اش بود:
 اونوقت چه کاری از دسددتت بر می اومد؟ جز غصددده خوردن؟ تو توی اینخونه حبس بودی؟ راهی برای دیدنشون نبود .پس فقط مایه عکابت می شد!
سرمو باال گرفتم و نگاهش کردم .لب ند زد .منم وسط گریه لب ند زدم:
 خیلی خسته ای؟ خسته که هستم ولی نه خیلی! آماده ای بریم؟سری تمون دادم و با هم بلند شدیم .نگین هم ساک به د ست کنار در ای ستاده
بود .با سددروان الهه و سددروان منایی خداحافظی کردیم و از خونه بیرون زدیم.
باورم نمی شددد که این روزای خسددته کننده داره تمام میشدده .حاال می تونسددتم
برگردم پیش مامان و ترمه...بابا...تیرداد...
دوتایی سوار ماشین عطا شدیدم .راه افتاد و از آینه نگاهم کرد و گفت:
 می خواستم یه خبری بهت بدم ولی بداخالقی کردی یادم رفت.از توی آینه نگاهش کردم.
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 چی شده؟ دیشب با خانواده ات تماس گرفتم!ناخودآگاه به سددمت صددندلی جلو هجوم بردم .نگین از پشددت منو گرفت و
گفت:
 خیلی خوب...نمیری حاال!در حالی که لباسددم از طرز نگین کشدیده می شددد به نیم رخ عطا نگاه کردم و
گفتم:
 بهشون گفتی من اینجام؟عطا سر تمون داد .و از گوشه چشم نگاهم کرد و گفت:
 بله! کار س تی بود ولی گفتم .اونام همن دیشب راه افتادن.خودمو از دسدددت نگین خالص کردم و از بین صددندلی ها رد شددددم که عطا
خودشو کشید کنار و اعتراض کرد:
 چمار می کنی دختر؟ولی من هیجان زده کج روی صندلی نشستم و رو به نیم رخ عطا گفتم:
 االن اینجان!؟عطا برگشت و ب خنده نگاهم کرد و گفت:
 بله! اینجان خونه ما هستن!دستمو گرفتم جلوی دهنم تا جیغ نمشم .که عطا گفت:
 -حاالم بشین کمربندتو ببند .می خوای جلوی هممارا آبروی منو ببری!؟
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صاز ن ش ستم و کمربندمو ب ستم .از ت صور دیدن مامان دلم مچاله می شد.
دیگه حتی یک ثانیه هم طاقت نداشددتم که صددبر کنم .مدام پاشدده پامو به کف
ماشین می زدم .دلم می خواست این فاصله زودتر تمام شه و برسم خونه!
وقتی عطا وارد اون خیابون آشنا شد .دلم یک لحظه گرفت .اشک توی چشمام
جمع شد .باورش برام س ت بود .یک سال گکشته بود .یک سال از این محل
رفته بودم .جایی که زندگی منو زیر و رو کرده بود .وقتی عطا پیچید توی کوچه
خونه اشددون دیگه نفسددم گرفته بود .قبل از رسددیدن کمربندمو باز کردم .عطا
برگشت و نگاهم کرد.
 سرمه!سری تمون دادم و تند تند گفتم:
 خوبم! خوبم!قبل از اینمه ماشین متوقف بشه درو باز کردم .ماشین بابا جلوی خونه عطا اینا
پارک بود .د ست ک شیدم روی کاپوتش .ر سیده بودم .عطا و نگینم پیاده شدن
ولی من خودمو رسددوندم به درو تند تند زنگ زدم .در بدون حرز باز شدددد.
هولش دادم و وارد حیاط شدددم .عطا و نگین پشددت سددرم اومدم .یک قدم که
داخل گکاشددتم در سددالن باز شددد و مامان با قیافه اشددک آلود از اون بیرون زد.
دیگه نای ستادم و دو یدم طرفش .باورم نمی شد تا این حد دلتنگش بوده با شم.
چطور توی این مدت دووم آورده بودم .چطو تونسددته بودم ازش این همه دور
با شم .د ستی روی شونه ام ن ش ست .سرمو باال گرفتم .بابا بود .با گریه این بار
توی ب*غ*ل بابا رفتم .هیچ کس چیزی نمی گفت .فقط صددددای گر یه کردن
می اومد .اصال حرفی نمی شد بزنی.
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صدای مینو خانم بود که جمع رو به خودش آورد:
 اجازه بدین دخترمون بیاد تو .حتما خیلی خسته اس.حتی دلم برای مینو خانم هم تنگ شددده بود .چشددم چرخوندم .رها اون عقب
کنار طاها ایسددتاده بود و گریه می کرد .دسددتمو دراز کردم و اونم خودشددو توی
ب*غ*لم ا ندا خت .دو تایی گر یه کردیم .ما مان بازومو ول نمی کرد .جلوی
طاها ایسددتادم .توی یک سددال این همه فرق کرده بود یعنی .ته ریش داشددت و
چشماش قرمز و اشمی بود:
 چقدر فرق کردی!خندید:
 دیگه نمی تونی راه به راه بهم گل بزنی!منم وسددط گریه خندیدم .ولی صدددای غریبه ای باعث شددد نگاهمو از طاها
بگیرم:
 نو...بت...ما نشد؟سرم به شدت به سمت سالن چرخید .تیرداد؟ خدای من خودش بود .خشک
شدم .بهش نگاه کردم .لب ند می زد .چهره اش هیچ فرقی نمرده بود .ولی اون
ع صا...تمیه اش روی ع صای د ستش بود .به پاهاش نگاه کردم .تمون آرومی
به خودش داد .اومد به سمتم .قدم به قدم .انگار که پاهاش قدرت کافی نداشته
باشه .بغض کرده نگاهش کردم .لب ند می زد .وزنشو روی عصاش انداخت و
دسددتشددو باز کرد .دیگه صددبر نمردم و پریدم تو ب*غ*لش .تمون خورد و به
س تی تعادلشو حفظ کرد .همون جور یه دستی منو گرفته بود.

سه سوت

743

 باور..م نمی شه سرمه...که....برگشتی!سددرمو باال گرفتمو نگاهش کردم .حرز زدنش کلمه به کلمه و با ممث بود.
خدایا این همون داداش زبون دراز من بود .همون که دخترا از دست زبونش در
امون نبودن.
 چی به سرت اومده تیرداد!لب ندی زد و گفت:
 تو واسه ...چی...داری گریه می کنی؟ من که چیز یم نیست!بابا بازومو گرفت و منو از تیرداد جدا کرد و آروم کنار گوشم گفت:
 خسته اش نمن!به بابا نگاه کردم و خودمو از تیرداد جدا کردم .نمی تونسددتم جلوی گر یه امو
بگیرم .مینو خانم همه رو به سمت سالن هدایت کرد .بازوی مامان و گرفتم:
 خوب میشه؟مامان آروم جواب داد:
 روز اول که اینجوری نبود .عین یه گوشددت افتاده بود رو ت ت .اول زبونشباز شد .بعدم راه افتاد .اون اوال بابات و مهرداد کممش میمردن راش می بردن.
نمی دونی بچه ام چقدر خجالت می کشید.
برگشتم و از بین اشک نگاهش کردم.
 پس االن باید خیلی خوب شده باشه که خودش می تونه راه بره؟! آره مادر من که ناامید بودم .ولی شمر خدا االن خیلی بهتره!دماغمو پاک کردم و گفتم:
 -ترمه خوبه؟ مهرداد؟
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مامان اشمشو گرفت:
 خوبن؟ دخترش مریض بود...ذوق زده گفتم:
 بچه اش دنیا اومده؟تیرداد که جلوی ما بود برگشت و گفت:
 نه...گفتیم صبر کنه...تا...خاله اش بیاد!همه از این حرز تیرداد خندیدند .گریه و خنده همه قاطی شددده بود .دلم نمی
خوا ست از مامان اینا جدا شم .تیرداد کنارم ن ش سته بود و با همون حرز زدن
خاصددش همه رو همراهی می کرد .باورم نمی شدددد یه بار دی گه بتونم جمع
خانوده امو ببینم.
نهار و مهمون مینو خانم بودیم .خودش که نکاشدت من دسدت به چیزی بزنم.
ولی رها از نگین مثل اسدب کار کشدید .بعد نهار دور هم نشدسدته بودیم .همه
حرز می زدن و من مثل آدمای ندید بدید از یمی به اون یمی خیره می شدددم.
بابا می خندید ولی خنده هاش مثل قبال که صدددداش تا هفتا خونه می رفت
نبود .آروم می خندید و توی چشددماش غصدده بود .مامان هر بار که نگاهش به
من می افتاد نم اشک توی چشماش دیده می شد .و تیرداد که برای حرز زدن
باید بین کلمات ممث می کرد.
از اینمه من باعث این همه تغییر بودم حسدددابی دل ور بودم .آهی کشدد یدم و
نگاهمو چرخوندم سمت رها .آروم نشسته بود و به تیرداد که داشت سعی می
کرد یه چیز بامزه رو تعریف کنه نگاه می کرد .لب ند کم رنگی روی لبش بود.
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انگار رها هم تغییر کرده بود .نگاهمو چرخوندم که رسدد ید به عطا سددوالی و
نگران نگاهم می کرد .نیم نگاهی به طرافم انداخت و با حرکت لب پرسید:
 چی شده؟منم آروم سددری باال انداختم ولی انگار قانع نشددد .برگشددت و به رها یه چیزی
گفت .رها هم فقط نگاهش کرد .بعد از چند ثان یه رها بلند شدددد و رو به من
گفت:
 سرمه با نگین یه دقیقه میاین اتاق من؟نگاهی به اون و بعدم عطا کردم که حاال داشت با بابا حرز می زد و بلند شدم.
نگینم بدون حرز پا شددد و سدده تایی رفتیم طرز اتاق رها .توی این خونه هیچ
چیز عوض نشدددده بود .انگار همین دیروز بود که اومدیم اینجا تو اتاق رها و
پرونده هاشدو مرتب کردیم .رها درو بسدت و به من نگاه کرد .دسدتمو گرفت و
گفت:
 خوشحالم که خوبی سرمه!بهش لب ند زدم .نگین م*س*تقیم رفت روی ت ت نشست و گفت:
 من دارم از استرس می میرم!رها دست منو ول کرد و رفت کنار نگین نشست و گفت:
 واسه چی؟صندلی میزشو بیرون کشیدم و روش نشستم .بعد رو به من گفت:
 -بیا بشین چرا وایسادی؟
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نگین ناخناشددو جو ید و شددرو کرد به تعریف کردن اتفاقات این چند روز .از
بین حرفا شون فمیدم که این مدت با هم خیلی صمیمی شدن .آخر شم رو به
رها گفت:
 رها...یه چیزی بپرسم راستشو می گی؟رها چشمای عروسمی خوشملشو یه کم گشاد کرد و گفت:
 معلومه! از من دروغ بر می آد؟خنده ام گرفت .خدایی نه! نگینم خندید و بعد سددداکت شدددد و من من کنون
گفت:
 تو که...یعنی...اون ماجرایی که گفتی برامون...رها گیج نگاهش کرد:
 کدوم ماجرا؟ نگین سینه اشو صاز کرد و گفت: همون نامه...که به مهیار دادی...رها چشماشو ریز کرد و بعدم بدجنس خندید و گفت:
 آها....پس اومدی ببینی هنوزم از مهیار خوشم میاد یا نه؟نگین پوفی کرد و سددر تمون داد .رها چونه اشددو خاروند و به نگین نگاه کرد و
گفت:
 صادقانه بگم؟نگین شال شو پیچیده بود دور د ست شو و با چ شای وق زده به رها نگاه می کرد.
رها هم یه نفس عمیق کشید و یه لب ند زد و گفت:
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 صادقانه بگم...االن دیگه نه!منم به جای نگین نفس عمیقی کشددیدم .ولی نگین یه خورده به رها نگاه کرد و
گفت:
 صادقانه؟رها هم سری تمون داد و گفت:
 صادقانه...و خیلی از مهیار ممنونم که این ماجرا رو اصال به روم نیاورد.با این جمله نگین نفس راحتی کشید و گفت:
 واقعیتش یه خورده عکاب وجدان داشتم.رها زد به شونه اشو گفت:
 یه چیزی بگو بگنجه!سه تایی داشتیم می خندیدیم که دراتاقو زدن .خود رها جواب داد:
 بله؟عطا بود:
 می تونم بیام تو؟ بله داداش بفرما!روی صندلی مرتب ن ش ستم و به در خیره شدم .عطا درو باز کردم و اومد تو.
بدون توجه به رها و نگین رو به من گفت:
 خوبی؟خوب یه خورده جلو رها خجالت کشیدم .هر چی باشه خواهر عطا بود .رها با
نیش باز به ما نگاه می کرد.
 -خوبم؟

wWw.Roman4u.iR

748

عطا نشست کنار رها و گفت:
 قیافه ات که پمر بود! نه چیزی نیست.دیدم که رها نامحسددوس زد به پهلوی نگین و دوتایی نیشددشددون باز شددد .خیره
شده به رها و چشمامو ریز کردم وگفتم:
 شما دوتا چتونه؟رها پ ی زد زیر خنده و گفت:
 بهت خجالت نمی آد.ناخودآگاه دستم رفت سمت صورتم و این باعث شد جفتشون بزنن زیر خنده.
ولی عطا با یه لب ند مهربون نگام کرد که بی شتر خجالت ک شیدم و بدون اینمه
نگاهشو برداره گفت:
 اذیتش نمن رها!رها وسط خنده اوه کشیده ای گفت و بعدم گفت:
 چشم...چشم داداش جون...به عش...لبمو گز یدم و به رها تشر زدم:
 لوس نشو دیگه!نگین بد ذاتم ریز ریز می خندید .رها لم داد روی عطا و گفت:
 برو بابا تو که نمی دونی این یه سال من از د ست این چی ک شیدم .شب میاومد تو اتاق من اشک و آه..سرمه کجایی؟!!!
و دوتایی با نگین زدن زیر خنده .عطا هولش داد و گفت:
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 چرت نگو..من کی اشک و آه سر دادم .نگین خم شد تا بتونه عطا رو ببینه وبعدم گفت:
 نفرمائید جناب سرگرد منم یمی دوتا چشمه اشو دیدم.عطا یه اخم خجالت زده کرد و گفت:
 شما دارین اغراق می کنین...حاال من بودم که دا شتم از قیافه خجالت زده عطا کیف می کردم .با بدجن سی
تمام گفتم:
 یعنی گم شدن من مهم نبود...؟و حق به جانب نگاهش کردم .عطا هول شد و تند گفت:
 چرا...کی گفته...منظورم این بود....نگین و رها حاال ولو شددده بودن و می خندیدن .ولی من با همون قیافه حق به
جانب به عطا نگاه می کردم که اونم محمم کوبید روی پای رها و گفت:
 بفرما خودت درستش کن!بعدم رو به نگین با خباثت تمام گفت:
 شما که نمی خوای بری دیدن مهیار نه؟خنده نگین فورا تمام شد و راست نشست و به رها گفت:
 اهه چمار به جناب سددرگرد داری؟ بکار این دوتا کفتر عاشددقم با هم خوشباشن...
عطا لب ند به لب خیلی خونسددرد سددر تمون می داد .نگین نفسددی گرفت و
گفت:
 -دیگه....دیگه...خوب دیگه چیزی به ذهنم نمی رسه چمار کنم؟
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با این حرز همه مون خندیدیم .ولی نگاه موذی رها همچنان ادامه داشدددت.
همون موقع در تاق زده شد و این بار طاها و تیرداد اومدن تو .نگین بلند شد و
اومد روی میز پ شت سر من ن ش ست .رها ن ش ست کنار و عطا و طاها و تیرداد
هم کنارش نشستن .عطا خم شد و رو تیرداد گفت:
 جات راحته که؟تیرداد عصاشو تمیه داد به ت ت و گفت:
 پام که ...نشمسته داداش..همچین ....یه نمه ....حسش ....نمی کنم انگار!لبام ناخودآ گاه از این حرز آو یزون شدددد .تیرداد با د یدن ق یافه من خند ید و
گفت:
 اینو باش...خوبه اون ....وقتی که ....عین یه ....هو یج ....رو ت ت ....درازبه دراز ....افتاده بودم ....منو ندیده.
همه سددعی کردن لب ند بزنن ولی می فهم یدم که لحن خود تیرداد هم مثل
همی شه سر زنده نی ست و بی شتر دلش می خواد من دل ور نبا شم .هر اخالق
گندی که قبال داشت ولی خیلی براش مهم بود کسی ب اطر اون دل ور نباشه.
نگین از پشدددت آروم زد به کمرم .فهم یدم که منظورش ای نه پک و پوزمو جمع
کنم .نفسی گرفتم و برای اینمه توجه خودمو الاقل از شرایط تیرداد دور کنم رو
بهش گفتم:
 تا کی هستین؟تیرداد کمی توی جاش تمون خورد و گفت:
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 بابااینا ....که ....نظرشددون به .....فردا صددبحه .یه ....اسددتراحت کنن ....راهمی افتیم.
قبل از من عطا بود که با بهت گفت:
 فردا؟ آره؟ خیلی زود دارین می رین.تیرداد به من اشاره کرد و گفت:
 بیشددتر ....ب اطر ....سددرمه اسددت .می خوان ....ببرنش خونه ....که راحتباشه!
دلم هوری ری ت .سددر عطا به سددمت من چرخید ولی من نگاهمو دوختم به
زمین .دوباره عطا بود که گفت:
 مگه سرمه خانم رو هم می برین؟تیرداد با تعجب خم شد و به عطا نگاه کرد و گفت:
 مگه ....کاری دارین .....باهاش؟ باید کسددی رو .....شددناسددایی ....چیزیکنه؟
عطا یه لحظه موند که چی بگه .بعد آب دهنشو قورت داد و گفت:
 باالخره مممنه تو مسیر پرونده ها به ایشون نیاز باشه...نگینم از اون عقب پرید توی حرز عطا و گفت:
 پس دانشگاهش چی میشه!؟با شنیدن این حرز دوباره لب و لوچه ام آو یزون شد:
 -بعد از یک سال غیبت دیگه دانشگاه نمی تونم برم.
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عطا بود که تند جواب داد:
 چرا نمی تونین .گواهی ببرین که مشددمل داشددتین .من خودم اگه ب واینبراتون پیگری می کنم.
تیرداد سینه ای صاز کرد و به من بعدم عطا نگاه خاصی کرد و گفت:
 بب شددید ....جناب سددرگرد...فمر نمنم ....بابا اینا ....بکارن ....سددرمه....دیگه اینجا بمونه!
عطا که رسددما خفه خون گرفت .بقیه هم چند لحظه سددموت کردن .طاها اون
وسددط نشددسددته بود و هی به عطا و هی به تیرداد نگاه می کرد .یک دفعه رها
گفت:
 خوب االن نمی مونه بعدا که باید بیاد اینجا!همه با هم همزمان نگاهش کردیم .توی نگاه هر کس یه سددوال بود .من که
داشتیم از خجالت می مردم .نمی دونم تیرداد از ماجرا خبری داشت یا نه .عطا
که داشت باچشماش رها رو خفه می کرد .تیرداد گیج می زد و طاها هم داشت
از خنده می ترکید .رها فوری خودشو جمع و جور کرد و گفت:
 من برم ببینم مامان کاری نداره!و مثل جت رفت سددمت در و از در پرید بیرون .تیرداد با نگاهش رها رو تا دم
در بدرقه کرد و بعد برگشت و به ما گفت:
 منظور .....رها خانم ....چی بود؟نگین پرید وسط و گفت:

سه سوت

753

 منظورش همون دانشگاه بود .تا اونجایی که من می دونم شهر شما رشته مارو نداره .به این راحتی ها هم که انتقالی نمی دن .فمر کنم منظور رها این بود.
همه عین بز سر تمون دادیم .تیرداد نگاهی به ما انداخت و بعدم به زمین خیره
شد .عطا هم بلند شد و نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:
 چیزی به ساعت مالقات نمونده .کی می خواد بیاد دیدن مهیار.نگین از روی میز پایین پرید و گفت:
 من...بعد نگاهی به جمع کرد و ادامه می داد:
 ..م می تونم بیام؟بعدم سقلمه ای به من زد .در حالی که خنده ام گرفته بود بلند شدم و گفتم:
 منم می خوام بیام جناب سرگردو ببینم.طاها زیاد مایل نبود .تیرداد ولی بدش نمی اومد بیاد .عصدداشددو برداشددت و به
س تی بلند شد و گفت:
 منتظرتون می مونم ....تا بیان .فعال حالم ....از هر چی ....بیمارستانه ....بههم می خوره .سالم منو ....به سرگرد ....برسونین.
رو به عطا گفتم:
 بکارین به مامان اینا بگم ببینم نظرشون چیه!عطا سری تمون داد و با هم از اتاق بیرون اومدیم .طاها کنارم اومد و گفت:
 بازم می ای بسمتبال بازی کنیم! می خوای تقاص باختا رو بگیری!با نیش باز سری تمون داد و گفت:
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 گرچه به واحد بمتبال نرسیدیم هنوز ولی فمر کنم بتونم حالتونو بگیرم.نگاهی به نگین کردم و گفتم:
 این چی می گه؟نگین کنار گوشو خاروند و گفت:
 تو این یه سال پیشرفتش بد نبوده ولی در حدی نیست که ب واد مارو ببره!طاها اعتراض کرد:
 کاری نداره یه بازی می ذاریم من و شما دوتا!نگین با خونسردی گفت:
 شما یادت نرفته که یه شام به ما باید بدی!با تعجب گفتم:
 شام؟نگین زد پس سرمو گفت:
 معلومه م ت ضربه خورده .یادت نی ست پارسال با اون داداش سرگردش بهما باختن .ولی از زیر شام در رفتن!
تازه داشت یادم می اومد.
 اوه اون که مال عصر دایناسوراس!طاها پ ی زد زیر خنده و گفت:
 بفرما نگین خانم.نگینم بازمو گرفت و چنان نیشگونی ازم گرفت که بنفش شدم .بعدم با اعتراض
گفت:
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 منو باش که ب اطر خانم نرفتم شام مفتی ب ورم.بعدم عین شتر راهشو گرفت و رفت تو پکیرایی .رو به طاها گفتم:
 این چی گفت؟طاها ایستاد و دست به جیب به مسیری که نگین رفته بود نگاه کرد و گفت:
 تو این یک سددال هر بار به شددوخی و جدی بهش گفتم بیا بریم شددامی رو کهباختم بهت بدم گفت نه بکار یه وقت که سرمه هم باشه...
لب ند تل ی اومد رو لبم .طاها گفت:
 خیلی با معرفته!مامان اصال راضی نبود که دوباره راه بیافتم و همراه عطا و نگین برم .م صوصا
که فهم یده بود می خوایم بریم دیدن مه یار .فمر می کرد االن اگه برم اونجا یه
دسددته آدم مسددلح وایسددادن تا منو به رگبار ببندن.اینقدر تو گوشددش خوندم که
مه یار برای زحمت کشدد یده و از این چرت و پرتا که بابا هم به نمای ندگی از
خانواده ما تصددمیم گرفت بیاد .نگین اینقدر اسددترس داشددت که از قیافه اش
معلوم بود .قبل از رفتن یه چند دقی قه ای غیبش زد .بعدم که اومد .د یدم اوه
خانم رفته ح سابی به خودش ر سیده .ر لبش ح سابی تو چ شم می زد .زدم به
شونه اشو گفتم:
 بابا بنده خدا رو ت ت بیمارستانه ها!نگینم شونه ای باال انداخت و گفت:
 خوب برای همین به خودم ر سیدم .گفتم اگه از ذوق سمته کنه سریع بهشمی رسن .بعد تا بیاد بیرون و منو با این قیافه ببینه براش عادی شده باشه.
زدم تو سرش و گفتم:
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 یعنی واقعا بی شعوری!نیشش باز شد و گفت:
 می دونم!رها که ر سما خود شو گم و گور کرده بود .فمر کنم خود شو تو آ شپزخونه دفن
کرده بود .موقع رفتن رفتم سراغش .با دیدن من گفت:
 دیدی چه گندی زدم؟ بی خیال بابا نگین جمعش کرد.رها ولی پوفی کرد و گفت:
 فمر نمنم .این داداشت م ش تمون خورده ولی خیلی تیزه .همش یه جوریبه من نگاه می کنه انگار داره می گه .فمر نمن من نفهمیدم.
خنده ام گرفت:
 برای همین خودتو توی آشپزخونه قایم کردی؟ چمار کنم .گفتم یه ذره تو دید نباشم بلمه یادش بره.خواسددتم بگم این مدل نگاه کردن داداش بنده ربطی به حرز تو نداره بلمه
چشددماش هیزه .نمی دونم ضددربه ای که به م ش خورده روی این خصددلتش
تاثیر گکا شته یا نه .که البته شواهد ن شون میده نکا شته! دا شتم با رها حرز می
زدم که صدای نق زدن مینو خانم اومد:
 االن نمی شه .عطا .زشته مهمونن. -مامان دارن سرمه رو می برن!
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 ا هه عین دخترای لوس می مو نه...دارن سددر مه رو می برن .تو فمر کردیجوابشددونم که مثبت باشدده االن می ذارن دختر دسددته گلشددون پیش توه لندهر
بمونه!
چشمای من گرد شده بود .رها که بی صدا پهن شده بود روی میز و می خندید.
نمی دونسددتم برم بیرون و بگم دارم صددداتونو می شددنوم یا همون جا بمونم.
صدای اعتراض عطا اومد:
 مامان! مامان و مرض! االن وقت خواستگاری نیست! خوب پس وقتش کیه؟ خودت گفتی در اولین فرصت! ای خدا چرا من از بچه شانس نیاوردم...بچه جان اولین فر صت یعنی اولینفرصددت مناسددب نه که هنوز دختره از راه نرس دیده بدومم بگم پسددر االغ منو به
غالمی قبول کنین!
وای خدا چه افتضاحی شده بود .زدم به شونه رها و آروم گفتم:
 تو رو خدا پاشو یه کاری بمن!صدای عطا باز اومد:
 دست شما درد نمنه...حاال االغم شدیم! اگه آدم بودی که حرز آدمیزادو می فهمیدی!صدای عطا مظلوم شد:
 خوب مامان االن سرمه بره..من چمار کنم...یه سال انتظار ک شیدم...حاالمبکارم بره...
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دلم هوری ری ت .الهیی بچه ام چقدر ماهه .دلم می خواسدددت برم بیرون و
خودم پرت کنم توی ب*غ*لش .ولی اصددال این کارو نمردم.چون افتضددداح
بزرگی به بار می اومد .نمی دونم قیافه ام چه شددملی شددده بود که رها زدم به
شونه امو گفت:
 غرق نشی!چشم غره ای بهش رفتم و به در اشاره کردم و گفتم:
 برو بفرستشون برن .نفهمن من اینجا بودم. بی خیال بابا! نه عطا گ*ن*ا*ه داره .شاید خجالتبمشه من فهمیدم حرفاشو. اوه اوه چه لوس!هولش دادم و گفتم:
 برو دیگه!و قبل از اینمه ممالمه دیگه ای بین مینو خانم و عطا شرو بشه رها رفت بیرون
و گفت:
 مامان عطا راست می گه ها! تو همه حرفای مارو شنیدی؟رها با بدجنسی تمام گفت:
 آره .اینقدر که بلند حرز می زدین .دعا کنین خود سرمه نشنیده باشه!دسددتم و گکاشددتم روی دهنم .یعنی من این رها رو خفه می کنم.عطا بود که
گفت:
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 سرمه مثل تو فضول نیست بره به حرفای بقیه گوش بده!رها ریز ریز خندید و گفت:
 چه هوای همو هم دارن! کیا!؟ هان! اهه مامان فمر کنم دارن صداتون می کنن...عطا چرا نمی رین شما؟صدای حرز زدن شون و شندیم که دور شدن .سرکی توی راهروی باریمی که
به پکیرایی می رسید ک شیدم و از آ شپزخونه پریدم بیرون .حاال بگن آ شپزخونه
اپن خوبه.
توی ما شین بابا و عطا درباره شغل عطا حرز می زدن .عطا هم عین اینایی که
رفتن خواسددتگاری با جزئیات برای بابا توضددیح می داد .من که خنده ام گرفته
بود حسابی .انگار داشت مقدمات کار رو فراهم می کرد.
قبل از ر سیدن به بیمار ستان بابا به عطا گفت نگه داره تا یه چیزی بگیریم .عطا
خودشم همراه بابا رفت .نگین به شدت ساکت شده بود و بیرونو نگاه می کرد.
 نگین؟ هوم؟ خوبی؟ آره. ساکتی! پس پاشم بندری بر*ق*صم! بیا همین نشون می ده یه چیز یت هست! -بی خیال سرمه!
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شددو نه ای باال ا نداختم و براش دهن کجی کردم .این نگینم این روزا معلوم
نی ست با خودش چند چنده!جلوی بیمارستان نگین عین میت شده بود .زدم به
شونه اش و گفتم:
 چته؟نگین هانی کرد و برگشت طرفم و عین منوگوال نگام کرد.
 چیه؟ مرض و چیه؟می گم چته؟تو ماشین که خفه خون گرفته بودی .االنم که عینماست شدی!
عطا و بابا جلو می رفتن .ما هم پشت سرشون .عطا یک بار هم برگشت و نگاه
کرد انگار که می خواسددت مطمئن بشدده ما داریم میایم .نگین هنوز عین منگا
بود.
 نگین چته تو؟!نگین یه لحظه وایساد و بعدم با بی چارگی گفت:
 سرمه؟ هان؟ من روم نمی شه بیام!با چشمای گرد شده نگاهش کردم و گفتم:
 دیوونه شدی؟ تو که داشتی پر پر می زدی بیای مهیار و ببینی!دستی به شالش کشید و با لبای آو یزون گفت:
 -آره دلم که داره پرپر می زنه ولی خوب...
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دستشو کشیدم و دو باره راه افتادیم و گفتم:
 مرض...ادا درنیار...جواب بله رو بهش دادی دیگه واسدده چی خجالت میکشی دیگه...تو که پرو بازی رو به حد نهایت رسوندی...
نگین کشون کشون پشت سرم می اومد .در همون حالم غر زد:
 آخه برای همین غلطی که کردم روم نمی شددده ب یام .رفته صددداز حرز منوگکا شته کف د ست مامان جونش...حاال خانواده اش نمی گن دختره م شمل
داره نه از این همه التماس کردن ما...نه اینمه خانم سرخود اومده جواب داده.
رسیده بودیم به راهرو و عطا که راهو بلد بود م*س*تقیم داشت می رفت سمت
اتاق .دیگه رسما داشتم نگین و خر کش می کردم .نگینم هی غر می زد:
 تو برو بگو نگین نتونست بیاد .اصال بگو خانواده اش اجازه ندادن! آره نه اینمه تو چقدددددرم به حرز ننه بابات گوش می دی! خوب یه چیزی سر هم کن! بگو تصادز کرده پاش شمسته! چشم می خوای بنده خدا تیر خورده سمته هم بمنه! نترس مهیار اینقدارم احساساتی نیست...همون موقع عطا و بابا جلوی یک در متوقف شدن و برگشتن سمت ما .دست
نگینو کشیدم و اونم پرت شدم کنارم .دوتایی به اونا نگاه کردیم و من یه لب ند
زورکی زدم .بعدم دست نگینو سفت گرفتم و گفتم:
 از جات تمون ب وری خفه ات می کنم!نگین برگشت و یه نگاه مظلومانه بهم کرد که منم محلش ندادم و گفتم:
 من مهیار نیستم از این نگاها کنی دلم غش بره واست... -بی شعور...
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عطا به در اتاق اشداره کرد و ما هم چند قدم باقی مونده رو تند رفتیم و کنار اونا
وایسادیم .توی اتاق سرک کشیدم و گفتم:
 همین جاست؟عطا سر تمون داد:
 آره...هنوز خانواده اش نیامدن .من گفتم زودتر بیایم که شددلوغ نشدده راحتباشیم.
نگین پا شو آروم می ک شید روی زمین و ا صال سر شو نمی گرفت باال .عطا با
دست به بابا تعارز کرد و گفت:
 بفرمائید آقای کبیری!بابا هم تعارفی کرد و باالخره رفت تو .عطا برگشددت و با چشددم به نگین اشدداره
کرد و آروم پرسید:
 چشه؟شونه ای باال انداختم و منم با چشم به اتاق ا شاره کردم .عطا خنده اش گرفت
و رفت تو .منم دست نگینو کشیدم و اونم عین کش دنبالم راه افتاد .بابا داشت
با مهیار احوال پرسددی می کرد .اونم تعارز که چرا زحمت کشددیدین و از این
حرفا .اتاق دو ت ته بود و مه یار تنها مریض اون ا تاق بود .نگین هنوز کنار من
سنگر گرفته بود .زدم به شونه اشو گفتم:
 ابله...اینجوری کنی مهیار اذیتت می کنه! این بشددرو نمی شددناسددی .بایددربرابرش پرو باشی وگر نه پوستت کنده اس!
نگین سرشو گرفت باال پوفی کرد و آروم انگار که با خودش باشه بیشتر گفت:
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 تو که نمی دونی چقدر این بشر...و حرف شو خورد .می وا ستم خفه اش کنم می دون ستم منظورش به حرفی بود
که مهیار زده بود .بابا هنوز م شغول مهیار بود .نگینم عین سنگ چ سبیده بود و
از کنار در جلوتر نمی رفت .همون موقع عطا رو به ما کرد:
 شما چرا اون عقب وایسادین؟و م صوصا رو به نگین گفت:
 نگین خانم بفرما جلوتر!بابا با بهتر باشددیی که گفت از کنار ت ت کنار رفت و مهیار باالخره ما رو دید.
چهره اش کمی خسددتگی رو نشددون می داد .لباس آبی بیمارسددتان تنش بود.
نگاهش با یه جور خنده بدجنس توی چشددماش به نگین بود .نگینو یه خورده
به جلو هول دادم و خودم اول سددالم کردم .مه یار نگاهشددو از نگین گرفت و
جواب سالممو داد.
 بهترین؟ الحمدالله.بله االن بهترم...و نگاهی به نگین انداخت که هنوز سددرش پایین بود .یه و یشددگون از پهلوی
نگین گرفتم که اخم کرد و نگاهم کرد .با چشددم به ت ت اشدداره کردم و بهش
چشم غره رفتم .اونم باالخره زبونش باز شد:
 سالم جناب سرگرد! سالم خانم سهرابی! خوبین شما؟لحنش حسابی بدجنس بود .بابا دست به سنیه ایستاده بود و به زمین خیره شده
بود .عطا با ما نگاه می کرد .با چشددم به بابا اشدداره کردم که یعنی بابا رو ببره
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بیرون این دوتا راحت باشددن .عطا نگه کالفه ای به من و بعدم بابا انداخت .یه
خورده خودمو لوس کردم .نیم نگاهی به بابا انداختم و گردنمو یه ذره کج کردم
و چشمامو ریز کردم .عطا لب ندشو خورد و رو به بابا گفت:
 آقای کبیری..اگه صدالح می دونید ما بریم پایین تا خانما بیان .یه مسدئله ایبود که می خواستم بهتون بگم.
بابا نگاهی به ما انداخت و گفت:
 زیاد مزاحم جناب سرگرد نشید .زود بیاید.سری تمون دادم و گفتم:
 چشم زود می آیم!بابا از مهیار خداحافظی کرد و موقع رد شدن از کنار من گفت:
 خیلی طولش ندین!باشه ای گفتم و منتظر شدم برن بیرون .نگین هنوز همون جور وای ستاده بود .با
رفتن بابا اینا دست نگینو ول کردم و گفتم:
 منم...می رم...که نگین چنگ زد دستمو گرفت و گفت:
 کجا؟!با چ شمای گرد شده نگاهش کردم و لبمو گز یدم .نیم نگاهی به مهیار کردم که
با تفریح به ما نگاه می کرد .با چ شم غره نگاهش کردم و به مهیار ا شاره کردم.
یه خورده خودش و جمع و جور کرد و گفت:
 -بابات گفتن که زیاد معطل نمنیم.
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د ستش توی د ستم می لرزید .معلوم بود حالش واقعا خرابه .دلم نیومد اذیتش
کنم .مهیارم انگار فهمید که اشاره کرد به ت ت خالی و گفت:
 بشینید!حق دا شت نگین .یه ذره نرمش تو صداش نبود .د ستوری مطلق .ولی ب اطر
حال خراب نگین کشیدمش سمت ت ت خالی و دوتایی نشستیم روش .نگین
بدون اینمه دستمو ول کنه .انگار که من مامانش باشم گفت:
 زودتر بریم .بقیه مالقات کننده ها االن میان.مهیار نگاه خیره به نگین کرد که به همه جا نگاه میمرد اال مهیار و گفت:
 خوب بیان .غریبه که نیستین!و ابرو یی باال برد و منتظر به نگین نگاه کرد .نامح سوس زدم به پاش و د ست شو
فشردم .نگین دوباره شالشو درست کرد و بحث و عوض کرد و بازم بدون نگاه
کردن به مهیار گفت:
 درد ندارین؟نگاه مهیار هنوز می خندید.
 زیاد نه .مسمن می زنن.نگین سری تمون داد و گفت:
 ولی درد گلوله خیلی زیاده؟خنده ام گرفته بود .برای اینمه جو رو از اون حالت در بیارم گفتم:
 خدا درو ت ته رو خوب رو هم جور کرده!و خنده آرومی کردم .نگینم خندید .مهیار نگاهش می کرد .اونم گفت:
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 من اول تیر خوردم .ب عد ایشددون بدو بدو رفتن برای این مه ع قب نموننخودشونو پرت کردن جلو گلوله!
خوب بود .مثل اینمه نگین واقعی داشددت سددر و کله اش پیدا می شددد .مهیار
چونه اشو خاروند و گفت:
 یادم می آد یمی بهم گفت برم شهید شم....نگین خنده اش گرفت...من به روی خودم نیاوردم که حرفاشونو شنیدم .مثال با
تعجب پرسیدم:
 شهید شین؟نگین نیشش باز شده بود .مهیارم با بدجنسی اضافه کرد:
 در ضمن باید اضافه کنم...بنده بار اولم نیست...نگین فوری سرشو بلند کرد و م*س*تقیم به مهیار نگاه کرد:
 یعنی چی بار اولت نیست!؟مهیار با دیدن نگاه م*س*تقیم نگین گفت:
 سالم نگین خانم .باالخره افت ار دادین!نگین بیچاره رنگین کمان شد .راستش خودمم داشتم خجالت می کشیدم .من
اون و سط چه نق شی دا شتم آخه .نگین دوباره سرشو انداخت پایین .من دیگه
تحمل نداشتم .از روی ت ت بلند شدم .نگین گفت:
 کجا؟و این بار خدا رو شمر آبروریزی نمرد و دستم و چنگ نزد .پا به پا شدمو گفتم:
 -من برم دیگه!
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اونم از روی ت ت بلند شدم و گفت:
 نه منم می آم.مهیار معلوم بود تازه داره گرم می شه .انگار تیر خورده بود .مغزشم تمون خورده
بود.
 کجا به این زودی؟رفتم سددمت ت ت که نگینم دنبالم اومد و کنارم ایسددتاد .نگاهش روی پهلوی
مهیار مونده بود .جایی که تیر خورده بود.
 خوب دیگه! بهتر باشین .ان شاالله به زودی بیرون از اینجا ببینیموتون! ممنون!کشیدم عقب و به نگین گفتم:
 بیرون منتظرتم.نگین چرخ ید سددمت منو بهم چشددم غره رفت .ولی من محلش ندادم .نمی
تونست که بدون خداحافظی در بره .از توی اتاق خودمو پرت کردم بیرون .ولی
همون جا کنار در موندم .یعنی از بس که من حرفای ای نا رو یواشددمی گوش
دادم خودم دیگه دارم خجالت می ک شم .به جون خودم می خوا ستم دیگه این
کارو نمنم .اگه نگین نامرد گفته بود مه یار بهش چی گفته من این کار زشددتو
ترک می کردم ولی نمی شددد .نگین زیر آبی می رفت .من همه چیو می ذاشددتم
کف دسددتش اونوقت خانم حرفای خوب خوبشددو واسدده خودش نگه می داد.
حرفای آشغالشو به من می گفت .گوشامو تیز کردم.
 بب شید دست خالی اومدم...بابای سرمه هم بود..صدای مهیار سر خوش بود:
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 جبران می کنی!احساس کردم نگین بحثو عوض کرد.
 بار چندمه که تیر می خوری؟مهیارم انگار فهمید .چون خندید و گفت:
 بار سومه!صدای هین نگینو شنیدم .صدای مهیار هنوز توش خنده بود:
 یه جوری گفتی هین که خودم فمر کردم مردم. وای خدا نمنه!سموت شد و بعد مهیار گفت:
 ولی واقعا داشتم شهید می شدم! وای اینجوری نگو!مهیار خندید:
 جدی می گم..دکتر گفت شانس آوردم یه خورده گلوله اون ور تر خورده بود.کلیه ام نابود شده بود.
 نمی شه شغلتو عوض کنی؟ نمی شه لباتو اینقدر رنگی نمنی!منم می موب شدددم .چه برسدده به نگین بیچاره .چه این مهیار جو گیره .ولی
خوب حقم داشددت .نگین این بار خیلی به خودش رسددیده بود .نگین که خفه
خون گرفته بود فمر کنم .ولی مهیار با صدای مهربونی که ازش بعید بود گفت:
 -یه خورده کمش کن!
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نگین زیاد دوس نداشددت کس دی تو اینجور مسددائل دخالت کنه .حتی نیما هم
جرات ندا شت به سر و و ضعش گیر بده .لبمو می جو یدم و منتظر شدم نگین
مثل همیشده منفجر شده .ولی هر چی گوش دادم دیدم نه انگار خبری نیسدت.
دا شتم از ف ضولی می مردم .یه خورده این پا و اون پا شدم و باالخره برای رفع
حس فضولی هم که شده سرمو کردم توی اتاق و گفتم:
 نگین نمی آی؟و از چیزی که دیدم شدداخ در آوردم .نگین یه دسددتمال کاغکی دسددتش بود و
داشدددت لبشددو پاک می کرد .من همین جور هنگ مونده بودم .این نگین بود
یعنی؟ برای اینمه خیلی هم ضددایع نباشدده چشددمامو وق زده امو جمع کردم و
گفتم:
 دیگه خیلی دیر شد .بریم!نگین سری تمون داد و برگشت سمت مهیار و گفت:
 کی مرخص می شی؟ به زودی؟ یعنی چند روز دیگه؟مهیار بازم نمک ری ت:
 نترس می تونم یه ساعت مراسم خواستگاری رو دووم بیارم.چ شمای منو و نگین با هم گرد شد .این بچه واقعا به سرش ضربه خورده بود.
مهیار به قیافه بهت زده نگین خندید و گفت:
 برو دیگه سرمه بس که گوش وایساد خسته شد!پریدم وسط:
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 من..من...کی..نگین برگشت سمت منو برام دهن کجی کرد و گفت:
 ادا در نیار منم بودم همین کارو می کردم!دهنم سرو یس شد .نگین برگشت و به مهیار گفت:
 فعال خداحافظ!مهیارم ابروهاش داد باال و گفت:
 فعال!وقتی دوتایی از اتاق زدیم بیرون یمی کوبیدم تو کمرشو گفتم:
 که خجالت می کشی آره؟نگین کمرشو گرفت و گفت:
 خوب هنوزم خجالت می کشم! اهه تو خجالت نمی کشیدی چمار می کردی؟نیش نگین باز شد و گفت:
 نمی شه گفت .عملیه! خاک بر سر...نگین زد به شونه ام و گفت:
 اوخ اینقدر دیر کردیم عطا اومد دنبالمون!عطا داشت می اومد .قیافه اش بیه اینایی بود که اکسیژن برای تنفس کم آوردن.
وقتی رسید به ما کالفه گفت:
 -چرا اینقدر طولش دادین؟
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به نیگن اشاره کردم و گفتم:
 تقصر این بود...تو خوبی؟عطا کار من راه افتاد و گفت:
 نه گند زدم!من و نگین دوتایی وایستادیم.
 چی کار کردی؟عطا آب دهنشو فرو داد و مثل خطا کارا به من نگاه کرد و گفت:
 واقعا یهو یی شد .من نمی خواستم...با هول گفتم:
 بابام خوبه! آره...آره...ولی من.... عطا تو رو خدا بگو چمار کردی؟عطا دوباره آب دهنشو فرو داد و سرشو انداخت پایین و آروم گفت:
 تو رو از بابات خواستگاری کردم.اگه نگین پ ی نزده بود زیر خنده من تا نیم سددداعت با همون دهن باز همون
وسط ایستاده بودم .نگین دستشو گرفت جلودهنشو به عطا نگاه کرد و گفت:
 واقعا گفتی؟عطا پوفی کرد و مثل اعدامی هایی که منتظرن قاضی حممشونه بده به من نگاه
کرد .باالخره دهنمو بسددتم و آب دهنمو قورت دادم .نمی دونسددتم چی بگم؟
اصال باید توی همچین شرایطی حرز می زدم .تازه کم کم داشت حرفش برام
جا می افتاد .خاک بر سرم .االن من با این خل باید راه بیافتم بریم خونه اشون؟
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اونم جلو با با؟ ناخودآ گاه دسددتم رفت طرز دهنم .نگین هنوز ریز ریز می
خندید که عطا حرصی گفت:
 همش تقصیر تو و اون مهیاره .ب اطر شما همچین گندی زدم.نگین خنده اشو خورد و گفت:
 به ما چه؟ به شما چه؟ می خواستم سر آقای کبیری رو گرم کنم شما دوتا راحت باشید.منم باالخره دهنمو باز کردم .با بدب تی گفتم:
 حرز دیگه نبود بزنی؟نگین ابرو یی باال انداخت و گفت:
 از این حرز چی گرم تر؟و به ما دوتا نگاه کرد .عطا اخمش یه خورده باز شدددد و یه خنده خجالت زده
کرد .منم که داشتم مرحوم می شدم.
 حاال چرا اینو گفتی؟عطا دستی به سرش کشید و گفت:
 یهو یی شددد .خوب هر چی فمر کردم هیچ بهونه ای به ذهنم نرسددید دربارهپرونده آسدمون ریمون به هم بافتم .بعدم بابات گفت درباره چه موضدوعی می
خواسددتین با من حرز بزنین....منم موندم چی بگم؟ گفتم تا کی تشددریف
دارین؟ باباتم گفت احتماال فردا.
اینجا که رسید حرفشو قطع کرد و گفت:
 -بی خیال دیگه شرایط جوری شد که گفتم دیگه!
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انگار یه گند درست و حسابی زده بود که روش نمی شد بگه .نگین با دست به
ما دوتا اشاره کرد و گفت:
 راه بیافتین تا خودشون نیامدن دنبالمون!عطا کنارم راه افتاد و گفت:
 خیلی بد شد؟یعنی من االن چی باید می گفتم یه این بشر؟ تازه می پرسه خیلی بد شد؟ فقط
نگاهش کردم که اونم سری تمون داد و گفت:
 خیلی بد شد! مامان بفهمه سرمو گوش تا گوش می بره!نگین سرخوش برا خودش می خندید .زدم به شونه اشو گفتم:
 مرض تو واسه چی می خندی؟نگین دوباره خنده اشو خورد و گفت:
 اگه اون مجرمایی که می افتن زیر د ست جناب سرگرد می فهمیدن چقدر ازمامانش حساب می بره براش تره هم خرد نمی کردن.
نگینو هول دادم و رو به عطا که نمی دونست ب نده یا گریه کنه گفتم:
 بابا چی گفت؟حاال خودمم داشتم از خجالت می مردم .عطا بازم سری تمون داد و گفت:
 هیچی اولش که جا خورد .منم د یدم که حاال که گفتم بکار بگم .تا تهشگفتم...
نگین خم شد و با نیش باز گفت:
 تا تهش چی گفتی یعنی؟برگشتم و بهش چشم غره رفتم و گفتم:
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 میشه یه دقیقه حرز نزنی؟نگین ابرو یی باال انداخت و دوباره خندید .برگشتم سمت عطا و گفتم:
 ناراحت نشد؟ نمی دونم .ولی ح سابی جا خورده بود .بعدم گفت .بهتره تو یه شرایط دیگهمطرح بشدده! منم دیدم دارم ضددایع می شددم گفتم می رم دنبال بچه ها و زدم به
چاک!
وقتی نزدیک خروجی رسیدیم نگین به عطا گفت:
 بهتره شما جلوتر برین اینجوری فمر کنم کال آقای کبیری بره و پشت سرشمنگاه نمنه چه برسه که به تو دختر بده.
عطا پوفی کرد و زیر لب گفت:
 من یه پوستی از این مهیار بمنمو قدماشو تند کرد و از ما فاصله گرفت .نگین با حرص گفت:
 واسا ببینم مهیار چه گ*ن*ا*هی کرده؟دستشو گرفتم و کشیدم و گفتم:
 چه گ*ن*ا*هی داره؟ همش تقصیر شماست...وای نگین من روم نمی شهبرم پیش بابام...
نگین دوباره پ ی زد زیر خنده و گفت:
 واقعا سرمه خوش به حالت تو زندگی ا صال حو صله ات سر نمی ره با اینعطا!
 -بی شعور خودتو اون شوهر برج زهرمارتو مس ره کن...
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 هوی درست صحبت کنا!همون موقع تلفنش زنگ زد .نگین چشماشو گرد کرد و گفت:
 مامانمه!دستشو گکاشت روی سرشو جواب داد:
 الو؟صدای جیغ مامانش اینقدر بلند بود که منم داشتم صداشو می شنیدم:
 سددالم دختر دسددته گلم ...خودت که جواب خواسددتگارتو دادی...از همونطرفم برو خونه شوهرت دیگه چه کاریه این همه راه بیای خونه!
نگین لبشو گاز گرفت .من داشتم سمته می کردم این بی شعور خنده اش گرفته
بود:
 مامان... مامان و مرگ دختره بی آبرو...کدوم گوری هستی؟ تو قرار نبود بیای خونه؟ چرا...ولی چیز شد....یعنی اومدم بیمارستان... آفرین...د ستم درد نمنه...دختر تربیت کردم...آبرو وا سه من نکا شتی...مادرمهیار زنگ زده می گه بچه ها که صحبتاشونو کردن یه قرار بکاریم برا صحبتای
نهایی...یعنی می خواستم زمین دهن باز کنه من برم توش...
نگین لباشو آو یزون کرد و گفت:
 مگه من چمار کردم؟ چ مار کردی؟ هنوز می پرسددده چ مار کردم؟ هیچی می خواسددتی شددبمبری...الاله اال ا...
نگین با نیش باز گفت:
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 خوب بقیه اش...که دوباره صدای مامانش اوج گرفت:
 مگه که نیای خونه...فقط شانس آوردی من از این پسره خوشم اومده...وگرنهکاری می کردم آرزو دیدنشو به گور ببری.
نگین پوفی کرد و گفت:
 خوب بب شید...یهو یی شد...نمی خواستم بگم... خیلی خب...جمع کن ب یا...تا وقتی هم که عقد نمردی دی گه حق نداریتنها پاتو از این خونه بکاری بیرون!
 اهه مامان... مامان و درد بی درمون...پاشو گمشو بیا خونه! چشم!و تماس قطع شد .نگاهی به نگین کردم و با نیش باز بهش گفتم:
 حبس خونگی ،ها؟نگین به سمتم هجوم آورد که من فرار کردم و با مغز خوردم به یمی و نگینم که
داشت به سرعت می اومد هوار شد رو من .فقط صدای وای گفتن یمو شنیدم
و توی هوا معلق شددددم .وقتی تونسددتم دور و برمو نگاه کنم تازه فهم یدم چی
شده .یعنی شانس در حد اتمی که به شون صد ق سمت م ساوی تق سیم شده
باشه .با مغز رفته بودم تو ب*غ*ل مامان مهیار .و نگینم خورده بود به من و اون
بنده خدا رو سنجاق کرده بودیم به شوهرش که پشت سرش بود .چشمای همه
گرد شددده بود .من به زور خودمو از مامان مهیار کندم .دسددته گل توی دسددتش
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رسما مقوا شده بود .نگینم شالشو که یه دور دور سرش تاب خورده بود درست
کرد و تند گفت:
 سالم!مامان مهیار گل له شده رو داد دست شوهرشو پرید و نگین و ب*غ*ل کرد:
 سالم عز یزم خوبی؟چند نفری پشددت سددرش بودن که داشددتن سددرک می کشدیدن .من بیچاره نمی
دونستم چمار کنم .مامان مهیار صورت نگین و ب*و*سید و گفت:
 پیش مهیار بودی؟نگین بدب ت عین آفتاب پرست مشغول تعو یض رنگ بود.
 بله...با سرمه!انگار تازه منو دیده بود.
 وای سرمه جان خوبی؟ چقدر خو شحال شدم شنیدم حالت خوبه؟ نمیدونی مادرجون چقدر غصدده تو رو خورد .هنوز بهش نگفتیم پیدا شدددی! رفتی
بهش سر زدی؟
و حاال پرید منو ب*غ*ل کرد .خوبه دو بار بیشددتر منو ندیده بود .این بنده خدا
چقدر انر ی داشت .مامان مهیار برگشت سمت بقیه و گفت:
 عروسددمو می بینی آبجی؟ همچین آتیش پاره ای بوده که دل مهیار منو برده!خودت که اخالقشو میدونی اسم زن که می اومد رم می کرد...
بعد برگشت سمت نگین و گفت:
 -تا اینمه خدا این دخترو گکاشت سر راهش می بینی چه ماهه!؟
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یعنی باید به نگین تبریک بگم .از مادر شددوهر به شدددت شددانس آورده عین
خودش خل می زنه!
دست نگینو گرفته بود و انگار که وسط مجلس عروسی باشه به بقیه معرفی می
کرد .نگینم فقط عین بز سر تمون می داد .بابای مهیار نگاهی به من انداخت و
گفت:
 بیا دست اینو بیگیر ببر خانم ما باز جو گیر شده!خنده ام گرفته بود .الحمدا...پدر شوهر شم پایه بود .منم از سر ناچاری عین
قاشق نشسته خودمو انداختم وسط و گفتم:
 بب شید بابا اینا دم در منتظرن...باید بریم.مامان مهیار بازم نگین و ب*و*سید و گفت:
 من امشب با مامانت تماس می گیرم.نگین سددری تمون داد و مودبانه از همه خداحافظی کرد و راه افتادیم به سددمت
در .اینقدر نگاهمون کردن تا تو افق محو شدیم .نگین وقتی مطمئن شد دیگه
تو دید نیستیم که و یشگون حسابی از بازوم گرفت و گفت:
 االغ *و*ض*ی...شانس آوردی مادر شوهرم عین دسته گل می مونه وگرنهاگه برنا مه من و مه یار به هم خورده بود ج نازه اتم نمی ذاشددتم تو ب*غ*ل
عطا...
 نگیدددددددددددددن!ولی قبل از اینمه دستم بهش برسه در رفته بود .این دختر یه ذر هم حیا نداشت.
قبل از اینمه برسیم کنار ما شین دوتایی عین دوتا دختر خانم د سته گل ،مودب
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و مرتب رفتیم ن ش ستیم تو ما شین .بابا بدون اینمه چیزی بگه نگاهش به بیرون
بود که نگین گفت:
 جناب سرگرد میشه لطف کنین منو ببرین خونه؟آروم جوری که فقط نگین بشنوه گفتم:
 پرو مگه عطا تاکسیه؟اونم زیر لب گفت:
 خف بابا!!یه لگد نامحسوس بهش زدم که عطا گفت:
 بیاین بریم خونه! نه ممنون..مامان زنگ زد دلش تنگ شده بود!ابروهام ناخودآگاه باال رفت که نگین یه و یشددگون از پام گرفت که ابروهام نه
تنها اومد پایین که کال از دماغمم رد کردن .عطا سددری تمون داد و راه افتاد
سددمت خونه نگین اینا .تا اونجا با نگین نامحسددوس همو کبود کردیم .باالخره
نگین پیاده شددد .ولی قبل از اینمه بره تو ،ماش دین نیما رس دید .با تعجب به ما و
بعدم نگین نگاه کرد .عطا با دیدنش به بابا بب شددیدی گفت و پیاده شددد .منم
مونده بودم چمار کنم که دیدم عطا یه چیزی به نیما گفت و اونم اومد سددمت
پنجره بابا و گفت:
 جناب کبیری بفرمائید بریم باال در خدمت باشیم!بابا هم باالخره پیاده شددد و منم به ناچار پیاده شدددم و سددالم کردم .نیما نیم
نگاهی به من انداخت و زود نگاهشو دزدید و گفت:
 -خیلی خوشحال شدم که سالم و سالمت برگشتین.
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با لب د تشددمر کردم .دلم برای نیما هم تنگ شددده بود .با یه لب ند ناخودآ گاه
بهش نگاه می کردم .یاد اون روزایی افتادم که سددر به سددرش می ذاشددتم .االن
سال آخر بود احتماال .همین جور نگاهم به نیما بود که دا شت با بابا خوش و
بش می کرد .به جز همون ممالمه دیگه به من محل نداده بود .معلوم بود با بابا
آشنا بودن .خوبه گم شدن من این همه فایده داشت و من خودم نمی دونستم.
همین جور نگاهم به نیما بود که صدای عطا رو کنار گوشم شنیدم:
 همین جوری می خوای زل بزنی بهش؟یهو به خودم اومدم و به عطا نگاه کردم .یه جوری به نیما نگاه می کرد.
 منظوری نداشتم...یاد گکشته افتادم!عطا دست به سینه شد و با لحن طلبماری گفت:
 بله در جریان گکشته هستم!همچنان نگاهش به نیما بود و به من نگاه نمی کرد .چشمام گرد شد:
 کدوم گکشته؟ همونی که تو رو برد تو هپروت!یعنی شانس آورد بابا اینجا بود .وگر نه یه لگد ح سابی مهمون ساق پاش کرده
بودم .اخممو کشیدم توی هم و ازش فاصله گرفتم .بچه پرو..چه جوگیر شده .
تو بکار بابام جواب مثبت بهت بده بعد دور بردار واسه من .با اون خواستگاری
کردن ضایعت! ضایع!
رفتم و کنار بابا ای ستادم و د ست به سینه و اخم کرده به زمین خیره شدم .وقتی
صدای نیما رو شنیدم که من گفت:
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 خوشحال شدم دیدمتون!سرمو باال گرفتم و گفتم:
 ممنون .منم!و باالخره از نگینم خداحافظی کردیم و سددوار شدددیم .تا برس دیم خونه عطا اینا
اصددال یه نگاهم بهش ننداختم .می فهمیدم داره نگاهم می کنه ولی چون پرو
بازی درآورده بود محلش نمی دادم .باالخره جلوی خونه عطا اینا پیاده شدددیم.
فوری رفتم کنار بابا ایسددتادم تا به عطا مهلت ندم چیزی بگه .عطا درو باز کرد
و به بابا تعارز کرد .منم پرو پرو پشت سر بابا رفتم و یه قدمم ازش دور نشدم.
عطا پ شت سرمون اومد تو .مامان اینا نبودن .تعجب کردم .طاها و تیرداد توی
اتاق طاها بودن .عطا در و بست و با تعجب طاها رو صدا زد:
 طاها...رها!طاها از اتاق اومد بیرون .بابا معکب روی یمی از مبال نشست .منم عین هو یج
همون وسط وایستاده بودم.
 پس مامان اینا کو؟ رفتن اون ور خونه طاهره خانم .رفتن بهش خبر بدن سرمه اومده!پریدم وسط:
 اهه منم می خوام برم.تیرداد که پشت سر طاها اومده بود بیرون گفت:
 فقط...یه جوری...نری...بنده...خدا...سمته...کنه....براش دهن کجی کردم و به بابا گفتم:
 -برم بابا؟
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 برو بابا جان به مامان اینا هم بگو صددبح می خوایم بریم پاشدده بیاد جمع وجور کنه!
حاال چی بود که ب واد جمع کنه .این یعنی پاشین بیاین .عطا عین جغد به من
زل زده بود .زیر نگاه بابا اینا که نمی تونست دنبالم بیاد .خوش و خندان دو یدم
سمت درو کفشامو پوشیدم .نمی دونستم چطوری باید با طاهره خانم رو به رو
بشددم .هم هیجان داشددتم هم نگران بودم .چند بار زنگ زدم و باالخره رها درو
باز کرد.
 اومدین؟ آره؟ حالش چطور بود؟ خوب خوب! از من و تو هم بهتر!دوتایی راه افتادیم سمت پکیرایی قبل از اینمه وارد بشیم رها کنار گوشم گفت:
 طاهره خانم نمی دونه مهیار تیر خورده .سوتی ندی ها؟ واقعا؟ چرا بهش نگفتن؟ دیوونه ای سمته می کنه! از وقتی پ سرش شهید شده هر وقت مهیار می رهماموریت و میاد می میره و زنده می شه! بهش نمی گن .دوبار قبلم چیزی بهش
نگفتن!
 باشه بابا.دوتایی وارد پکیرایی شدیم .نگاهم روی طاهره خانم موند .نمی دونم چرا گریه
ام گرفت.
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 سالم!طاهره خانم با دیدن من چنان از جا پرید که از سن و سالش بعید بود .تند رفتم
طرفش و ب*غ*لش کردم .طاهره خانمم گریه اش گرفته بود:
 عز یزکم ...خوش او مدی....د خ تر می دو نی چی به روز من پ یرزنآوردی....شمرت خدا...شمرت که منو رو سیاهو رد نمردی!
هم گریه می کرد هم می خندید .خودمم نمی دونستم باید ب ندم یا گریه کنم.
طاهره خانم دسددتمو گرفت و منو نشددوند کنارش .مامان و مینو خانم هم با
چ شمای خیس نگاهمون می کردن .رها با سینی چایی رسید .م شغول تعارز
بود که زنگ زدن .دیدم دست رها بنده گفتم:
 من جواب می دم.رفتم سددمت درو بازش کردم .عطا پشددت در بود .اخمی کردم و برگشددتم که
گفت:
 االن این کارا یعنی چی؟فقط نگاهش کردم.
 خوب من که چیزی نگفتم؟ فمر میمنی االن وقت این حرفاست؟دستاشو کرد توی جیب کتش و پاشو کشید روی زمینو گفت:
 خیلی خوب خانم قهر باش...اصال من با مامانم کار داشتم!سددعی کردم ن ندم .با همون قیافه جدی برگشددتم سددمت راهرو و مینو خانم و
صدا زدم:
 -مینو جان سرگرد با شما کار دارن!
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عطا سرشو گرفت باال و ادای منو در آورد:
 مینو جون سرگرد با شما کار دارن...محض اطال اینجا خونه است...می شهاینقدر نگی سرگرد...
ابرو یی باال انداختم و گفتم:
 اوال اینجا کوچه است بعدم نچ نمی شه!صدای مینو خانم باعث شد عقب بمشم:
 چیه مامان جان؟ یه دقیقه کارتون داشتم؟ خوب صبر می کردی بیایم اون ور! نه االن باید بگم!بعد به من نگاه کرد .فوری فهم یدم اونجا اضدددافه ام .اخم کم رنگی کردم و
گفتم:
 مزاحم نمی شم!و برگشتم برم که عطا گفت:
 ماجرای خواستگاری رو می خوام بگم.یعنی با چنان سرعتی برگشتم که گردنم سه دور چرخید .مینو خانم وایساده بود
و به ما نگاه می کرد .یعنی این عطا مغز نداشددت؟ حاال مینو خانم چه فمری
می کرد .دستپاچه و هول گفتم:
 -به خدا مینو جون...
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عطا با یه لب ند بدجنس داشت منو نگاه می کرد .گریه ام گرفته بود .مینو خانم
اخم کرده برگشت سمت عطا و در حالی که سعی می کرد صداش از یه حدی
باالتر نره با حرص گفت:
 تو بزرگتر کوچیمتر سددرت نمی شددده .رفتی راسدددت راسدددت از دختر مردمخواستگاری کردی؟ مگه تو بزرگتر نداری؟ مگه این دختر بزرگتر نداره؟
من بغ کرده وای ساده بودم و داشتم به گندایی که عطا یمی بعد از دیگری می زد
فمر می کردم .عطا خودشو کشید توی خونه و در حالی که سعی می کرد اونم
آروم حرز بزنه گفت:
 مامان...جان... مامان جان و زهر مار...حقته پسره بی فمر بیشعور خجالت نمی کشه .یه نگاه بهش کردم که یعنی دلم
خنک شد.مینو جون افتاده بود روی دور:
 مگه من به تو نگفتم هر کاری ر سمی داره؟ حاال پدرش بفهمه دیگه دختر بهتو می ده...
عطا خنده اش گرفته بود قبل از اینمه مینو جون از شدت عصبانیت بنفش بشه
عطا گفت:
 مامان به خودش که نگفتم...به باباش گفتم....دهن مینو جون در همون لحظه بسته شد .با چشمای گرد شده گفت:
 چی؟عطا یه خورده از مینو جون فا صله گرفت .انگار می تر سید مینو جون م شتی،
چمی ،لگدی چیزی حواله اش کنه و گفت:
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 به خدا یهو یی شددد...داشددتیم درباره یه چیز دیگه حرز می زدیم بارو کنیناالنم که فمر می کنم یادم نمی آد چی شدددد که این حرفو زدم .ولی زدم
دیگه...حاال میشه شما با خانما مطرح کنین؟
مینو جون برگشت سمت منو و گفت:
 سرمه نمنه دیوونه شی به این جواب مثبت بدی ها!عطا اعتراض کرد:
 مامان...واقعا یعنی فمر نمی کنم در تاریخ بشریت کسی موردی مثل این خواستگاری
دیده باشه .از زمان غار نشینی تا همین لحظه! یعنی من برا خودم نمونه ای بودم
که حتی جا دا شت تو موزه نمای شم بدن .همین جور منگ زل زده بودم به مینو
جون و در اون لحظه مغزم فقط یه کلمه فرمان داد:
 چشم!عطا با چشمای گرد شده نگاهم کرد و گفت:
 سرمه؟!من دیگه رسددما گریه ام گرفته بود .از خجالت نمی دونسددتم کجا فرار کنم .با
اخم گفتم:
 اصال به من چه...هر چی بابام گفت..و دو یدم تو پکیرایی و نشستم کنار مامان .طاهره خانم گفت:
 چایت سرد شد .بکار عوض کنم؟فوری چایی رو برداشتم:
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 نه ممنون همین خوبه!در اون لحظه آب یخ الزم داشددتم نه چایی داغ .مینو جون بعد از چند دقی قه
اومد .من سددرمو انداخته بودم پایین و خدا خدا می کردم که مینو جون االن
چیزی نگه! ولی من کی شانس داشتم.
 خانم کبیری...بب ش دید جسددارت نباشدده...اصددال نمی خواسددتم اینجور بیمقدمه و توی این شرایط این بحث پیش بیاد.
لبم و گاز گرفتم .مامان منتظر به مینو جون نگاه کرد .اونم ادامه داد:
 می خواسددتم اگه سددرمه جان و شددما قابل بدونین یه روز بیام خدمتتون برایامر خیر!
برخالز تصورم مامان اصال جا ن ورد .یه لب ند کم رنگی زد و گفت:
 واال مینو جون ما که توی این یه سال فقط زحمت بودیم برای شما... تو رو خدا دوباره این حرفارو پیش نمشین...من گیج به مامان نگاه کردم .توی این یه سدال چه خبر بوده؟ مامان بدون اینمه
به من نگاه کنه گفت:
 کم چیزی نی ست ...شیش هفت ماه مزاحم خونه و زندگیتون بودیم .بعدم کههی ب اطر تیرداد اومدیم و رفتیم و باز مزاحمت پشت مزاحمت...
 به جان خودت اگه باز ب وای از این حرفا بزنی من ناراحت می شم!پس بگو این یه سددالی که من نبودم اینا مشددغول خاله بازی بودن .لبام آو یزون
شددد .چقدر با هم بودن و من نبودم .طاهره خانم اومد وسددط تعارفات مامان و
مینو جون و گفت:
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 ان شاا ...به سالمتی...کی از سرمه جان بهتر...مینو جون د ست رو خوبجواهری گکاشتی...
مامان جواب تعارز طاهره خانمو داد.
 لطف دارین شما!منم اون و سط به شدت اح ساس عروس بودن بهم د ست داده بود و هی توی
دلم به عطا که این موضددوعو انداخته بود وسددط فحش می دادم .االن که می
رفتیم اون ور تازه عطا و طاها هم می فهمیدن .وای چه آبرو ریزی.
تا وقتی بریم خونه عطا اینا نطقم کامال کور شده بود .رها هم نشسته بود کنارم
و هی زیر زیرکی می خندید .وقتی از طاهره خانم خداحافظی کردیم و برگشتیم
خونه عطا اینا ،مامان رفت پیش بابا و با هم پچ پچ کردن .منم خودم پرت کردم
تو اتاق رها .رها اونجا راحت خندید و گفت:
 دقت کردی عطا چه شاهماریه؟با بیچارگی نشستم روی ت ت رها و گفتم:
 واقعا اصددال فمر میمنه قبل از حرز زدنش .به دقیقه نرس دیده طاها و پشددتسددرش تیرداد ل نگ لنگون او مدن تو ا تاق .وای االن و قت فرار بود .طا ها با
چشمای گرد شده گفت:
 راسته؟من تو عمرم اینقدر خجالتی نبودم .فمر کنم اون شب به اندازه تمام عمرم عرق
ری تم .تیرداد با بدجنسی گفت:
 -پس جناب ....سرگرد باالخره ....وا داد.
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طاها عصبی گفت:
 همه تون می دونستین!تیرداد و رها و با هم گفتن:
 تو خنگی که نفهمیدی!البته تیرداد یه خورده تاخیر داشت .بعدم به هم نگاه کردن و خندیدن .طاها ولو
شد روی صندلی و گفت:
 ولی به جان خودم اصال نشون نمی داد به سرمه...که من دیگه طاقت نیاوردم و داد زدم:
 یه کلمه دیگه در این باره حرز بزنین جیغ می کشم.سه تای شون اول به هم نگاه کردن و بعدم زدن زیر خنده .تو رو خدا ما رو باش
اینا فک و فامیله ما داریم .بجای اینمه تیرداد یه خورده غیرتی بشدده و یک نفس
کشی چیزی یه چک بزنه زیر گوش عطا الاقل .نشسته با این دوتا هر و کر می
کنه.
تا موقع شددام از اتاق رها بیرون نیامدم .خدا رو شددمر سددر و کله عطا هم پیدا
ن شد .ولی این سه تا کاری کردن که دیگه ا شک من در اومد .با گریه به تیرداد
که سر دسته دلقک بازی اونا شده بود توپیدم:
 خیلی مس ره ای!...طاها با دیدن گریه من گفت:
 ای بابا سرمه...تو که از این اخالقا نداشتی...وسط گریه بهشش توپیدم:
 -تو یمی دیگه حرز نزن...اگه دیگه باهات بستمتبال بازی کردم....
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 ای بابا...رها دستشو گکاشت روی شونه ام:
 بچه ها بسه دیگه نمی بینین ناراحت شده!ولی طبق اصول بدشانسی که نمی دونم چرا همه ش همون روز به من رو آورده
بود عطا در زد و اومد تو که ما رو صدا کنه برا شام .وای خدا االن دوباره سو ه
اینا می شم .تا کسی نمی دونست مشملی نداشتم ولی جلو خانواده ام اصال
فمرشم باعث می شد گریه ام بگیره .عطا اومد تو و گفت:
 بچه ها بیاین شام!طاها مزه پروند:
 به افت ار آقا داماد...عطا خنده خجالت زده ای کرد و گفت:
 برو با همسنت شوخی کن بچه!من که هنوز ا شمم بند نیومده بود با اومدن عطا بدتر شد .ا صال نمی دون ستم
چطوری با بابا رو به رو بشددم .عطا نگاهی به من کرد و با دیدن اشددمای من
خودشو کامل کشید توی اتاق و درو بست و نگران پرسید :
 چی شده؟طاها و تیرداد که ریز ریز می خندیدن .رها بود که چشم غره ای به او دوتا رفت
و رو به عطا با پرو یی تمام گفت:
 -هیچی تقصیر این دوتاست یه خورده اذیتش کردن...
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و خم شد و از روی میز یه دستمال برداشت و داد دستم و اینجوری خودشو از
اون دوتا جدا کرد .این خواهر شوهر ساده ما که مقنعه اش رو جالبا سی نمی
مونه!
عطا اخم کرد و به طاها نگاه کرد .طاها فوری خنده اشددو خورد و بلند شددد و
گفت:
 من برم ببینم مامان کمک نمی خواد.تیردادم عصاشو برداشت و گفت:
 جناب سرگرد ...بی خیال شوخی ....بود این خیلی ....زرزوه!و از کنار عطا رد شد و گفت:
 خدا...صبرت بده!و دوتایی با طاها خندیدن و رفتن .من همون وسددط وایسددتاده بودم و داشددتم
دستمال توی دستمو ریز ریز می کردم .عطا نگاهی به رها کرد و انگار بودن رها
براش مهم نبود گفت:
 بی خیال سرمه...چرا اینجوری می کنی؟نمی دونستم چی بگم .عطا یه خورده اومد جلوتر و گفت:
 از کار من ناراحتی؟ نباید موضوعو مطرح می کردم؟دسددتمالو کش دیدم روی چشددمم .به طرز احمقانه ای از خود عطا هم خجالت
می کشیدم .بدون اینمه نگاهش کنم گفتم:
 من فقط خجالت می کشم.صدای خنده آرومش اومد:
 -سرمه منو نگاه...
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دوباره اشممو پاک کردم:
 سرمه خانم!اینقدر ناز صدام کرد که ناخودآگاه سرمو باال گرفتم .لب ند زد.
 بابا من همون عطام...اصددال این ماجرای خواسددتگاری رو فراموش کن .اینتیمه رو پاک کن .دو سه روز دیگه به صورت اصولی انجام می شه!
رها که پشت سر من وایساده بود .سینه ای صاز کرد و گفت:
 می خوای من برم بیرون!با وح شت چرخیدم و به رها نگاه کردم .اون بد تر از من سرخ شده بود .بهش
گفتم:
 نه نری ها...عطا هم خندید.
 آره اینجوری آقای کبیری دختر که بهم نمی ده هیچ...پوستمم می کنه!بعدم لب ند دیگه ای زد و گفت:
 در ضددمن من همون سددرگرد امیر عطا اصددل کریمی هسددتم ،نه عطا! حاال باهمین فمر بیا شام ب ور!
و دستی به چونه اش کشید و چشممی به من زد و رفت .رها گفت:
 خل شده .فامیل خودشم اشتباه می گه!خندیدم .بکار این یه ماجرا بین خودم و عطا بمونه!
مامان زود باش دیر شد.
 -اهه خیلی خب هولم نمن!
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 اوز مامان سفر قندهار که نمی خوایم بریم. حرز نزن .اگه به تو باشددده که اون بدب ت و دهن خشدددک می بری .دهنخشمم بر می گردونی!
 حاال نگاه کن!ترمه بچه به ب*غ*ل از اتاق اومد بیرون .دو یدم طرفش و گفتم:
 بدش من این فندق خاله رو!ترمه تقریبا پونه رو پرت کردم تو ب*غ*لم.
 بگیرش دیگه داره حالم به هم می خوره بس که چسبید به منو مک زد.صورت تپل پونه رو ب*و*سیدم و گفتم:
 حرز نزن مامان بد اخالق .وای از همین االن دلم واسش تنگ می شه!ترمه نشددسددت روی مبل و دسددتش و کشدید بین موهای کوتاه رنگ شددده اشدو
گفت:
 هنوز نرفتی این جوری وای به وقتی که کال بری!زیر گلوی پونه رو که ب*و*سددیدم غش غش خندید .صدددای بوق ماشددین از
کوچه اومد و مامان دو ید بیرون.
 وای مامان بدو! بچه بکار زمین می اندازیش .بیا برو بنده خدا هالک شد.پونه رو گکاشتم توی ب*غ*ل ترمه و صورت هر دوشونو ب*و*سیدم .سبدی
که مامان آماده کرده بود و گرفتم و صورت مامانم ب*و*سیدم و رفتم سمت در
مامان چادرشو کشید سرشو و گفت:
 -نیم ساعته نشسته تو ماشین!
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بند کفشمو بستم و گفتم:
 تقصیر خودشه من گفتم نره بیرون .کارمون طول میشمه! خیلی خب برو دیگه! چشم...ترمه خداحافظ!از در سالن اومدیم بیرون مامان تند تند پشت سرم اومد و آروم گفت:
 حواست باشه مامان هنوز عقدین ها!اوز باز شرو شد.
 مامان عقدیم...یعنی شوهرمه!مامان اخم کرد و گفت:
 دختر بار آوردم...اون پسره هم ن واد توی ورپریده کاری می کنی...خنده ام گرفت.
 مامان س ت نگیر...چند وقت دیگه عروسی می کنیم دیگه!مامان نزدیک بود بزنه لهم کنه که تقریبا فرار کردم .وسددط راه خوردم به تیرداد
که نزدیک بود دوتایی پ ش زمین شیم.
 هوی..چته!الحمدالله زبونش خوب راه افتاده بود .ولی پاش هنوز یه خورده لنگ می زد.
کاله فدورا قهوه ای گکاشته بود و یه عصای قهوه ای چوبی هم دستش بود .سر
عصا کنده کاری بود و شبیه سر عقاب بود .همچین خلی بود این .یعنی به این
می ن خال قت حتی از چالق بودنش هم به نفع خودش اسددت فاده کرده بود.
نگاهی بهش کردم و گفتم:
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 باز کجا بودی؟نیم نگاهی به مامان انداخت و با یه دست لبه کتشو گرفت و گفت:
 این عصا جادو ییه؟ باور کن!و آوردش باال و تو هوا تابش داد و گفت:
 امروز یه دختره بهم...گفت شبیه یه جنتلمن انگلیسی ...هستم!نیش مامان باز شد و گفت:
 چیزی هم کمتر نداری!تیرداد ابروهاشو باال انداخت و یه خورده خم شد .مس ره دلقک .این آدم بشو
نبود .چشمامو ریز کردم و گفتم:
 فمر کردم آدم شدی! ای بابا..به من چه دخترا به من گیر می دن!و نگاهی به عصاش کرد و گفت:
 ولی الکردار خوب چیز یه!صدای بوق ماشین که دوباره اومد مامان هولم داد و گفت:
 برو دیگه! اهه شازده پسرت راهو بسته! خوبه خوبه بهونه نیار .بیا تو تیرداد...مامان سرپا واینسا!تیرداد بازم برام ابرو باال انداخت و منم براش دهن کجی کردم و گفتم:
 بچه ننه!و رو به مامان گفتم:
 -نکارین روز آخر بیاین ها! جمع کنین بیاین سال تحو یل دور هم باشیم!
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تیرداد هولم دادم و گفتم:

ً
 برو دیگه...بنده خدا کال سبز شد!بهش تنه زدم و گفتم:
 برو ببینم...بچه قرتی!و این بار خودمو از خونه پرت کردم بیرون .نیشمو باز کردم برای تلطیف فضا و
در عقب و باز کردم و تند گفتم:
 وای بب شید...تقصیر مامان شد.تیرداد به در تمیه داد بود و با یه نگاه مسدد ره به من خیره شددده بود .مامان به
جای کاسه آب خودشو راحت کرده بود و شیلنگ به دست وایستاده بود جلوی
در .می خواست کاری کنه نرسیده به جاده برگردیم.
 میشه حاال لطفا سوار شی! وای آره!پر یدم باال و برای مامان و تیرداد دسدددت تمون دادم .عطا هم بوقی زد و مامان
شیلگو گرفت طرفمون .برگشتم و نگاهش کردم .یه خورده اخم داشت .خودمو
لوس کردم.
 خوب گفتم بب شید! عز یزم من به شما گفتم من مرخصی ندارم .باید زود بریم...یه نگاه به اطراز انداختم و پریدم سمتش و یه ماچ گنده ار لپش کردم و گفتم:
 حاال می ب شی؟خنده اش گرفته بود .دستامو زدم به هم و گفتم:
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 خوب مثل اینمه اوضا عادی شد!این بار راحت تر خندید و گفت:
 دیوونه نمی گی یمی ببینه!شونه ای باال انداختم و گفتم:
 بی خیال!و خم شددددم و کمربندمو بسددتم .اگه مامان اینجا بود پوسددتمو می کند .هی
نصددیحت می کنه عاقل و سددنگین باش و چنین و چنان االن عقدین و از این
حرفا! نیشم باز شد.
 ها چیه از اینمه منو اینجوری نقطه چین کردی خیلی داری حال می کنی نه! نفرمائید جناب سرگرد! شما تاج سرین!عطا همین جور که راهنما می زد و نگاهش توی آینه بود گفت:
 حاال مامانت چی برامون تدارک دیده! شممو! بکار بیریم تو جاده! خیلی خب پرسیدم! نگفتم االن ب وریم!دستمو بردم عقب توی سبد و پاکت ت مه رو بیرون کشیدم و گفتم:
 علی الحساب با این می تونیم شرو کنیم!عطا اخمی کرد و گفت:
 موقع رانندگی من نمی تونم ب ورم! اوووز..بچه مثبت بازی در نیار دیگه!عطا با اخم سر تمون داد:
 -خیلی خب پلیس...وظیفه شناس...خودم برات مغز می کنم!
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عطا سری تمون داد و گفت:
 اینجوری می خورم!مشتی کوبیدم تو بازوش و گفتم:
 بگو مفت خوری بهت مزه می ده!بدجنس خندید و گفت:
 آی گفتی!می خواسدتم بپرم و دسدتشدو گاز بگیرم که شدانس آورد و گوشدیم زنگ خورد.
نگین بود.
 نگینه!عطا نگاهی به من کرد و گفت:
 این نگین چی می خواد از جون ما .دوسدددت بدب ت ما رو که از راه به درکرد .چرا دست از سر زندگی ما دیگه بر نمی داره!
دوباره یه مشت دیگه کوبیدم تو بازوشو جواب داد:
 سالم خانم خونه! مرض...راه افتادین؟ بله! تو چمار کردی؟ هیچی برات انت اب واحد کردم.یعنی این نگین خدای معرفت بود .بعد از اون ماجرا امتحانات ترمشددو که
نتونسددته بود بده .یه ترمم مرخصددی گرفته بود .االن فقط یه ترم از من جلو تر
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بود .منم که خدا شددوهرمو برام نگه داره .کارمو راه انداخت دو باره برگشددتم
دانشگاه.
 چند واحد برداشتی؟  18یه جوری برداشتم سه تا درس مشترک داریم! ای ول دمت گرم! کی می رسین؟ به تو چه؟ تو مگه خودت زندگی نداری؟ زندگی کجا بود....این مهیار صبح تا شب ستاده! من انگار شوهر ندارم .منمگه می بینمش؟
 بله اون موقع که تور پهن کردی فمر اینجاشو دیگه نمردی! بی شعور جلو عطا داری اینا رو می گی؟برگشتم و به عطا نگاه کردم .داشت آروم می خندید .زدم به دستشو بهش چشم
غره رفتم .خودمم خنده ام گرفته بود.
 نه حواسش نیست! آره جون خودت!دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم و زدم زیر خنده.
 مرض بی شعور! تو که می آی اینجا! اگه مهیار نمی آد خونه .بیا بریم خونه طاهره خانم .خوشحالم می شه!عطا با این حرز زد به دستمو با اخم گفت:
 ن یر یعنی چی؟ می ریم خونه خودمون!محلش ندادم و به نگین گفتم:
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 یه تنبیهم برای مهیار می شه که دیگه تازه عروسشو تنها نکاره! وای سرمه پایه ام اساسی! پس ساکتو ببند که اومدیم!وقتی تماسو قطع کردم عطا گفت:
 گفته باشم جناب عالی جایی نمی ری! منم گفته باشم...می رم! سرمه اذیت نمن دیگه! من کی اذیت کردم .یه دو شب می رم پیش نگین به یاد ایام مجردی!عطا برگشت و گفت:
 دو شب؟ خیلیه!چشمامو گرد کردم و گفتم:
 خوبه من االن یه هفته اس اومدم خونه مامان اینا!عطا مثل بچه ها گفت:
 خوب برا همین می گم! گ*ن*ا*ه دارم ها!دست به سینه نشستم و گفتم:
 اصال چرا نگین و مهیار زودتر از ما عروسی گرفتن؟ ما اول عقد کردیم...ولیاونا زودتر عروسی گرفتن!
عطا برگشت و با خنده گفت:
 سددرمه جان قبال می خواسددتی این بحثو بمشدی وسددط اول مقدمه چینی میکردی..اینجوری ضایع بودا!
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زبونمو گاز گرفتم یه وری نگاهش کردم و گفتم:
 تابلو بود؟ بله خانم...اصوال از وقتی این مهیار نامرد زنشو برده خونه...جناب عالی هروقت کم آوردی این مساله رو کشیدی وسط!
بعد از این حرفش دوتایی خندیدم که عطا برگشدددت و با ابرو به پاکت ت مه
اشاره کرد و گفت:
 ت مه! کوفت! کوفتم از دست شما می خوریم!وقتی رسددیدیم .نگین با سدداک جلوی خونه طاهره خانم بود .با چشددمای گرد
شده پیاده شدم و گفتم:
 تو جدی جدی اومدی؟ساکشو دست به دست کرد و گفت:
 من کی با تو شوخی داشتم بچه!بعد به عطا که داشت پیاده می شد نگاه کرد و گفت:
 سالم جناب سرگرد!عطا یه پاش توی ماشدین یه پاش روی زمین دسددتشددو گکاشددت روی سددقف و
گفت:
 سالم از ماست! اوغور ب یر!نگین بازم ساکشو دست به دست کرد و گفت:
 -تنهایی پوسیدم توی اون خونه! مهیار گفته امشب نمی آد!
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عطا اخمی کرد و گفت:
 آره کارامون یه خورده گره خورده!من که مشغول برداشتن وسایل شده بودم گفتم:
 کارای شما کی گره ن ورده بودن؟عطا نگاهی به من کرد و گفت:
 پرونده عظیم هنوز یه نقطه کور داره!من و نگین برگشیتم و هم زمان گفتیم:
 عظیم!عطا دستشو تمون داد و گفت:
 چیزی نیست که به درد شما ب وره!با نگرانی ماشینو دور زدم و جلوش وایستادم و گفتم:
 عطا جون من راستشو بگو ...پرونده بسته شده؟عطا پوفی کرد و گفت:
 چرا قسم می دی دختر! طفره نرو!حاال نگینم کنارم ایسددتاده بود و با دقت به عطا نگاه می کرد .بازوشددو گرفتم و
تمونش دادم:
 عظیم و دار و دسته اشو گرفتین دیگه؟ کسی بیرون نیست االن؟عطا نگاهی به من انداخت و دسددتمو از روی بازوش برداشددت و توی دسددتش
فشرد و گفت:
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 دار و د سته عظیم همه تو زندانن ولی یه م شمل ه ست...همه می گم رئیسفرهاده...داماد سددابق همون کارخونه داره...ولی اثری ازش نیسددت .هر جا یه
ماجرای ناجور اتفاق افتاده اسم فرهاد هست ولی خودش نیست.
نگین متفمر گفت:
 ما هم اسم فرهادو چند بار شنیدیم! همه ازش خیلی می ترسیدن!با نگرانی به عطا نگاه کردم و گفتم:
 خطری که برای شما نداره؟عطا خندید:
 نه بابا...چه خطری!نگین زد به بازومو گفت:
 اه جمش کن دیگه!و رو به عطا گفت:
 سالم منو به اون شوهر بی معرفت منم برسونین!عطا خنده ای کرد و گفت:
 خبر داره اومدین اینجا؟ نچ! اون که خدا می دونه کی بیاد .دو ماهه عرو سی کردیم .بی ست روز سرجمع خونه نبوده .غیر از اون سه روز عسلی که رفتیم که دیگه هیچ وقت نشده
یه روز کامل خونه باشه!
برگشتم و به عطا نگاه کردم و گفتم:
 حواست باشه تو حق نداری منو اینجوری تنها بکاری! -ای بابا...سرمه جان از آب گل آلود ماهی نگیر دیگه!
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طلب کار گفتم:
 همین که اینا زودتر از ما عروسی گرفتن....عطا در حالی که سر تمون می داد و سعی می کرد ن نده گفت:
 می دونم می دونم ما زودتر ع قد کردیم ولی او نا زودتر رفتن سددر خو نهزندگیشون....این ماجرا تا آخر عمر چماق توی سر منه!
نگین بازومو کشید و گفت:
 اه سرمه تو که اینقدر حسود نبودی!عطا هم از این ور دستم و کشید که نزدیک بود از وسط به دو قسمت نامساوی
تقسیم بشم!
 خانما کجا؟نگین دوباره منو کشید و عطا هم دیگه رسما داشت دسمتو می کند:
 بابا منو ول کنین.چیه هی این بمش اون بمش!نگین یه خورده شددل کرد و عطا محمم تر کشدید که پرت شدددم تو ب*غ*لش.
نیش نگین باز شد.
 وسط کوچه رعایت کنید.عطا دست انداخت دور کمرم و خونسرد گفت:
 شما تشریف میارین خونه ما!و رو به نیگن هم اضافه کرد:
 و شددما هم! من می خوام حواسددم جمع کارم باشدده! نمی خوام مدام نگرانباشم که نمنه بالیی سر شما اومده باشه!
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از همون جا سرمو گرفته بودم باال و داشتم نگاهش می کردم که با اخم به نگین
نگاه می کرد و حرز می زد .ناخودآگاه لب ند زدم .عطا برگشددت و نگاهم کرد
و وقتی لب ندم و دید .نگاهش مهربون شد و گفت:
 حاال هم بفرمائید تا من شما دوتا بچه شیطونو تحو یل مامان بدم و برم دنبالزندگیم!
خوب وقتی اینجوری نگاهم می کرد مگه من می توسددتم بگم نه! سددری تمون
دادم و گفتم:
 هر چی جناب سرگرد بگه!عطا لپمو کشید و ولم کرد و ساکمو برداشت و گفت:
 آباریمال!و ساک به د ست رفت سمت در خونه! منم سبدی که مامان برامون آماده کرده
بود و تا اینجا تهشو باال آورده بودیم برداشتم و به نگین که عین مجسمه خشک
شده بود گفتم:
 بریم دیگه!عطا درو باز کرده بود و منتظر ما بود .نگینم ساکشو برداشت و کنارم راه افتاد و
گفت:
 کاش یه ذره مهیارم اینجوری بود. هوی هوی به مهیار میگما!نگین شونه ای باال انداخت و گفت:
 بگو!با شونه هولش دادم و گفتم:
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 به این زودی خسته شدی؟ تو که می دونستی چقدر قده! نه پشیمون نیستم .تو خونه وقتی خودمونیم خیلی خوبه .ولی بیرون....عطا اشاره کرد:
 بفرما!نگین و هول دادم تو و خودم هم پشددت سددرش رفتم .عطا در و بسددت و قبل از
اینمه به نگین برسم دستمو گرفت و کشید سمت خودش .با خجالت به نگین
اشاره کردم که اونم لب ند بدجنسی زد و کار خودشو کرد و کنار گوشم گفت:
 تا تو باشی دیگه اینجوری وسط کوچه به من لب ند نزنی!خودمو ازش جدا کردم و بهش چشم غره رفتم .اونم ریز ریز می خندید .دو یدم
و با نگین که داشت می رفت سمت در هم قدم شدم که گفت:
 در ضمن توی شیشه دیدم!و به شیشه سرتاسری پنجره اتاق عطا اشاره کرد .راست می گفت .انعماس نور
بعد از ظهر توی شی شه باعث شده بود شی شه مثل آینه ب شه! االن هم عطا به
خوبی پشت سرمون معلوم بود .لجم گرفت و گفتم:
 نمی تونستی به روم نیاری؟نگین کنار در کفشاشو در آورد و خیلی خونسرد گفت:
 نه مزه اش به همینه که بزنی حال طرفو کمپلت بیاری پایین!و در حالی که تقریبا داد می زد گفت:
 مینو جون مهمون نمی خواین؟پرید تو! دست به کمر برگشتم و به عطا گفتم:
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 خیلی لوسی...نگین دید چمار کردی؟عطا ساکو گکاشت و کفشاشو در آورد و اونم خونسرد جواب داد:
 چمار کردم؟ یه ماچ ناقابل بود!و اونم رفت تو! بفرما اون از دوسددتم اینم از شددوهرم .یک از یک خل تر .پوفی
کردم و رفتم تو!
مینو جون که دیگه بهش می گفتم مامان مینو با همون لب ندای خاص خودش
اومده بود به اسددتقبالمون .نگینو که بهش چسددبیده بود از خودش کند و سدداک
منو از دست عطا گرفت و رو به من گفت:
 وای سددرمه نمی دونی چقدر تو این یه هفته جات خالی بود .نبودی ببینیبعضی ها یه اخم و ت م کرده بودن.
عطا که داشت می رفت سمت اتاقش برگشت و با تعجب گفت:
 من کی اخم و ت م کردم؟نگین پ ی زد زیر خنده و مینو جون به نگین گفت:
 بفرما...و رو به عطا گفت:
 مگه من اسم تو رو بردم؟ گفتم بعضی ها! در ضمن تو دیگه کارت از اخم وت م گکشته بود.
این بار منم داشتم می خندیدم .که عطا سری تمون داد و به من گفت:
 اینا منو از سر راه پیدا کردن...حاال بیبن کی بهت گفتم.و رفت توی اتاقش .سبدو بردم توی آ شپزخونه و برگ شتم .نگین ولو شده بود
روی مبل و داشت با مینو جون حرز می زد .شالمو برداشتم و گفتم:
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 رها نیامده؟ نه آخر ساله...خیلی کار دارن تا پنج می مونه! طاها!؟نگاهی به ساعت انداخت و گفت:
 دانشگاهه!ولو شدم روی مبل و گفتم:
 واقعا این ترم بهمن خیلی مس ره است .این دو هفته دیگه کالس رفتن داره؟از این ور که همه دیر می رن از اون ورم یه هفته مونده به ع ید تعط یل می کنن
یهو این دو هفته رو هم بی خیال شن راحت شیم!
نگین با خنده های یه وری که انگار از شوهرش بهش سرایت کرده بود گفت:
 نگران چایدن دانشجوها هستن که این دوهفته رو تعطیل نمی کنن.داشددتم دکمه های مانتومو باز می کردم .براش دهن کجی کردم که عطا صدددام
زد:
 سرمه! جانم! یه دقیقه بیا!مینو جون زد روی پای نگین و گفت:
 -می تونی بری اتاق رها لباستو عوض کنی!
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من که راه افتادم سمت اتاق عطا .نگینم بلند شد و ساک به د ست رفت توی
اتاق رها .مانتومو هم در آوردم .د ستی توی موهام ک شیدم و در اتاق و باز کردم
و گفتم:
 جانم!وی قبل از اینمه حرز دیگه بزنم عین آهنربا چسبیدم به عطا!
 دیوونه چمار می کنی! دارم زنمو بعد از یه هفته ب*غ*ل می کنم!نیشم باز شد
 خوب می کنی!عطا هم با ابروهای باال رفته نگاهی بهم انداخت و بعد کشددون کشددون بردم
سمت ت ت:
 خسته ام ولی باید برم ستاد .بیا یه خورده ب وابم! بیام یه خورده ب وابی؟عطا دراز کشید روی ت تو دست منم کشید:
 بله دقیقا!سرمو گکاشتم روی دستش .نفسی کشید و گفت:
 یه ساعت بیشتر ن وابم .تا منم خواب رفتم پا نشی جیم شی!خندیدم و گفتم:
 نه هستم در خدمتتون!عطا هم خندید و ساعد شو گکا شت روی چ شما شو به ثانیه نم شید خواب
رفت .یه خورده نگاهش کردم و بعد کم کم خودمم خوابم برد.
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نمی دونم کی بود که دیدم یمی داره یه چیزی می کنه تو گوشددم .هی دسددتمو
تمون دادم و خواب آلود گفتم:
 نمن! عطا...اذیت نمن!ولی یمی یه لگد زد به پشتم و گفت:
 بلند شددو بابا...عطا جونت دو سدداعته رفته تو عین خرس خوابیدی...پاشددوشب خواب نمی ری.
نگین بود .هنوز یه چیزی داشت توی گوشم ول می خورد .چشمامو باز کردم و
گفتم:
 اه نمن نگین!که دیدم رهاست که داره یه ن و می کنه تو گوش من!
 شما دوتا مریضین؟رها ن و فوت کرد و گفت:
 نقشه این بود!و به نگین اشاره کرد .نگین دستمو کشید و گفت:
 بیا بریم بسمت .تا طاها نیامده .بیاد باز می خواد واسه ما قیافه بگیره!به زور بلند شدم و خمیازه کشون گفتم:
 خوابم میاد!نگینم بلندم کرد و گفت:
 غلط کردی!و کشون کشون منو برد بیرون!
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مینو جون با لب ند ازمون ا ستقبال کرد .منم لباس پو شیدم و رفتیم توی حیاط.
توپ برداشددتیم و با نگین سددعی کردیم حداقل پاس دادن و به رها یاد بدیم که
اصال بگی یه ذره یاد گرفت نگرفت .کال استعدادش در زمینه های ضایع بازیه
این بچه!
بعد از بازی روی ت ت گوشدده حیاط ولو شدددیم .آخر اسددفند بود و هوا دیگه
خیلی سرد نبود .مینو جونم انگار که م سئول تغکیه ما با شه با یه سینی چایی و
کیک اومد بیرون .براش جا باز کردیم و اونم نشست و گفت:
 طاها رو دک کردم بره خونه خاله اش که اینجا زنونه راحت باشیم.راست نشستم و گفتم:
 مگه عطا نمی آد؟رها چاییشو برداشت و همین جور داغ داغ هورت کشید و گفت:
 نه تو خواب بودی تماس گرفت گفت مشغولن نمی تونه بیاد.مینو نگاهی به من کرد و گفت:
 ب له خانم...قبال دور روزم نمی او مد ما رو خبر نمی کرد .ولی ب اطر گلروی شماست که تماس گرفته!
نگین زد به شونه ام و آروم گفت:
 این االن از اون حرفای مادرشوهری بودا! مرگ! خفه! نمی تونی بین من و مامان مینو رو به هم بزنی!رها که چاییشو تمام کرده بود و داشت کیمشو می لومبوند گفت:
 چطوره بریم بیرون!مینو جونم سر تمون داد و گفت:
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 آره...هنوز ساعت هفته! برین یه دوری بزنین حوصله اتونم سر نره!به نگین نگاه کردم و یه لحظه یه فمری تو مغزم جرقه زد.
 پاشین پاشین بریم .بیرون که کلی کار داریم!سه تایی توی سرو کله هم زدیم .سه تا تیپ آس زدیم و رفتیم بیرون!
مهیار سرش را از روی میز بلند کرد و به عطا نگاه کرد و گفت:
 کی فمرشو می کرد این فرهاد بیچاره هیچ کاره باشه!عطا هم خمیازه کشان گفت:
 ولی حربه شوهمندانه ای بود!مهیار هم سر تمان داد و گفت:
 سرشو زیر آب کردن ولی از اسمش یه غول ساختن واسه زیر دستاشون. آره...برا همین بودن ه مه می گفتن رئیس فر هاده...و این ه مه ازش میترسیدن...چون در ان واحد می تونسته ده جا باشه!
 فرهاد بدشانسی آورده به تور بد کسایی خورده! باید همون اول که فهمید پلیسو در جریان می گکاشت .نه اینمه کار به جاییبرسه که براش پاپوش درست کنن و بعدم اون بال رو سرش بیارن.
 بابا اون بدب ت که نمی دون سته عظیم ب اطر مرگ دخترش از ر ضامند کینهبه دل گرفته و می خواد بزنتش زمین!
مهیار هومی کرد و گفت:
 حاال این خواهر زاده فراری رضامند که دختر عظیمو معتاد کرده کجاست؟ -مثل اینمه بعد از ماجرای خودکشی ساغر رضامند فرستادتش اون ور.
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 بله مرغ که از قفس پریده عظیمم که دستش به پسره نمی رسیده می خواستدائیشو بزنه زمین!
 رضددامند باورش نمی شددد از کس دی خورده که این همه مدت فمر می کردهدوست و شریمشه!
 اعتماد زیاد گاهی این عوارضم داره!عطا نفس خسته ای کشید و گفت:
 ولی این وسط این همه آدم نابود شدن ب اطر انتقام گرفتن یه آدم...مهیار سری تمون داد و گفت:
 حاال کی به خانواده فرهاد خبر میده؟عطا دستاشو برد باال و گفت:
 رو من حساب نمن!مهیارم خمیازه ای کشید و گفت:
 به بچه ها می سپارم خبرشون کنن .گرچه چیزی از جنازه اش نمونده!عطا نفسی گرفت و گفت:
 من که دیگه می خوام برم خونه.مهیار یمی از ان لب ندهای یک وری اش را تحو یل عطا داد و گفت:
 تازگی ها زیاد دلت واسه خونه تنگ میشه!عطا کاغکهای روی میزش را مرتب کرد و با بی تفاوتی به مه یار نگاه کرد و
گفت:
 زن نگرفتم بشینم ور دل تو!و یمی عین همان لب ند را حواله مهیار داد و گفت:
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 همه مثل تو نی ستن که تازه عروسشونو ول کنن به امون خدا و بچسبن به ایناداره!
مهیار به عقب لم داد و دست به سینه به عطا نگاه کرد و گفت:
 من قبل از عرو سی با نگین صحبت کردم .بهش گفتم من صبح که از خونهمی رم بیرون شدداید شددب دیگه برنگشددتم .بهش گفتم پی این چیزا رو به تنش
بماله!
عطا با تمس ر نگاهش کرد و گفت:
 آفرین! خیلی هنر کردی .فمر می کنی خودش اینارو نمی دون ست؟ من نمیدونم این نگین اصال به چی تو دل خوش کرده!
مهیار خیل مغرور و روی میز خم شد و به عطا نگاه کرد و گفت:
 من از دل نگین خبر دارم!عطا کاغک ها را جلوی مهیار گکاشت و گفت:
 این گزارش من! جناب سرگرد وقتایی که تنهاست بفرستش خونه مادرش!مهیار کاغکها را برداشت و زیر و رو کرد و گفت:
 خودش نمی ره! می گه خونه خودمون راحت تره! با مامانش جور نیسدددتخیلی...
عطا شانه ای باال انداخت و چشم هایش را ریز کرد و با بدجنسی تمام گفت:
 یعنی االن نگرانش نیستی؟مهیار نفسی گرفت و با ممث گفت:
 -نه!
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عطا دست به سینه پشت سرش ایستاد و گفت:
 یعنی االن تا این وقت شددب تو خونه تنهاسددت یه زنگم نمی زنی بینی چمارمی کنه؟
مهیار عصبی گفت:
 نه عطا..نه! اینجوری توقع داره صبح و شب بهش زنگ بزنم.من اینجوری روکارم تمرکز ندارم!
عطا سری تمان داد و گفت:
 باشدده ولی این همه بی خیالی هم خوب نیسددت .حاال که کارت تمام شدددهپاشو یه زنگ بهش بزن بگو داری می ری خونه.
مهیار پوفی کرد و گفت:
 اصال به تو چه که تو مسائل خصوصی من دخالت می کنی!عطا عقب کشید و با بدجنسی تمام گفت:
 می خوام ببینم این همه می گی مطمئنی مطئنی واقعا حال اونم خوبه یا نه!مهیار کالفه به عطا نگاه کرد و گفت:
 بد پیله ای ها!عطا کتش را پوشید و کالهش را برداشت و گفت:
 ها چیه؟ نمنه بینتون شددمرآب شددده محلت نمی ده .تو هم می ترس دی زنگبزنی!
مهیار با تعجب گفت:
 -عطا امشب دیوونه شدی؟
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عطا خنده ای کرد و لبش را جو ید .می خواست هر طور شده او را ودار کند که
به خانه اش زنگ بزند و ببی ند که نگین بی خبر از او رفته .این همه او عطا را
دسددت انداخته بود یک بار هم عطا او را اذیت می کرد .عطا خیلی خونسددرد
جواب داد:
 نه آخه از تو بع یده این همه بی فمری ...یه زن تنها توی اون خونه...همه هممی دونن تو چماره ای فقط کاف یه خونواده یمی از اونایی که فرسددتادی زندان
محض خنک شدن دلشونم که شده...
 عطا میشه خفه شی؟ولی نگرانی توی صورتش معلوم بود .عطا که دید دارد به نتیجه می ر سد ادامه
داد:
 یه تلفن مگه چقدر خرج داره ...اینجوری خیالتم راحت میشه!مهیار متفمر گوشی اش را برداشت .عطا کالهش را گکاشت و ان را خوب جلو
کشدید .نگاهش را دوخت به زمین و لب ند بدجنسدی زد .مهیار مردد مشددغول
شماره گرفتن بود .در همان حال گفت:
 خدا لعنتت کنه که اینجوری اعصاب منو به هم ری تی!و تندتر شددماره گرفت .عطا خودش را مشددغول کالهش کرد و زیر چشددمی به
مهیار که به بوق های مداوم گوش می داد خیره شد و با خودش گفت:
 حاال اینقدر زنگ بزن تا جونت درآد. جواب نمی ده؟ -خوب شاید دستش بنده؟
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مهیار شماره موبایل نگین را گرفت .وقتی آن هم جواب نداد با نگرانی آشماری
گفت:
 اینم جواب نمی ده!عطا به سمت در رفت و گفت:
 یه بار دیگه بزن .حتما دستش بنده!مهیار دسددته کاغک را برداشددت و به سددمت چوب رختی رفت کاله و کتش را
بردا شت و در همان حال شماره خانه را گرفت .عطا هم تفریح کنان به او خیره
شده بود .مهیار چند بار پشت سر هم شماره گرفت و بعد از اینمه مطمئن شد
نگین جواب نمی دهد رو به عطا گفت:
 جواب نمی ده...ولی با دیدن قیافه ذوق کرده عطا گفت:
 وایسا ببینم...عطا قدم هایش را تند کرد و مهیار هم درحالی که کتش را می پوشددید دنبالش
راه افتاد و گفت:
 تو یه چیزی می دونی!عطا برگشت و گفت:
 خوب رفتی سددرکار جناب سددرگرد...خجالت بمش...مردی که ندونه زنشکجاست باید...
مهیار اخم کرده به سمتش هجوم برد که عطا تند گفت:
 بابا خونه ماست...مهیار از پشت گردن عطا را گرفت و گفت:
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 دورغ نگو!عطا خودش را از دست او خالص کرد و گفت:
بابا عصری زنگ زد به سرمه اونم گفت تو شب نمی ای بیا اینجا...
مهیار اخم کرده بود .ح سابی از این کار نگین دل ور شده بود .نگین باید به او
خبر می داد که دارد کجا می رود .عطا زد به شانه اش و گفت:
 بی خیال بابا .اونم حق داره .سه ماه نی ست زنتو بردی خونه ولی سر جمع یههفته درست و حسابی خونه نبودی!
مهیار همانجور اخم کرده نشست پشت فرمان .عطا هم سری تمان داد و سوار
شد .مهیار بدون حرز راه افتاد سمت خانه عطا .جلوی در عطا زنگ زد و بعد
در را باز کرد و چند بار یاا ...گفت و باالخره همراه مهیار وارد خانه شدند .مینو
خانم خندان به استقبالشان آمد.
 سالم مامان! سالم خوش اومدین!بعد مشددغول احوال پرسدی با مهیار شددد و وقتی به آنها تعارز کرد که بنشدینند
نگاهی به در انداخت و گفت:
 بچه ها کو پس؟عطا که هنوز ننشسته بود وسط هوا و زمین متوقف شد و گفت:
 بچه ها؟و نگاهی به اطراز انداخت.مینو خانم با تعجب گفت:
 -خود سرمه به من زنگ زد و گفت با شما هستن!
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مهیار هم با این حرز مینو خانم از جا بلند شد .عطا نگاهی به مهیار انداخت
و به مادرش گفت:
 کی تماس گرفت؟ شاید یه ساعت بود رفته بودن بیرون!عطا کالفه پرسید:
 طاها همراهشونه؟مینو خانم که حاال خودش هم نگران شده بود گفت:
 نه فمر کردم شما نمی این اونو فرستادم خونه خاله ات! مطمئنی مامان؟ دوباره شما رو نپیچونده باشن رفته باشن بازی!خاطره سال پیش توی ذهن هر سه جان گرفت .عطا گوشی اش را بیرون کشید
و شماره سرمه را گرفت .مهیار شماره نگین را می گرفت و مینو خانم شماره
رها را .صدددای گوی رها که از توی اتاق آمد .مینو خانم گوش دی را گکاشددت و
گفت:
 با این دختره گوشیشو نبرده!عطا و مهیار هم به هم نگاه کردند و با هم گفتند:
 جواب نمی ده!و هر سدده به سدداعت نگاه کردند .چیزی به یازده نمانده بود .عطا روی مبل آوار
شد و درحالی که پا شنه پایش را به زمین می زد شماره طاها را گرفت .بعد از
دو سه بوق طاها جواب داد:
 الو؟ -طاها سرمه اینا با شمان؟
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طاها پوفی کرد و گفت:
 نه! طاها با تو نیستن؟ نرفتین جایی؟ نه داداش نه؟ شما کجایین؟ خونه! اونا سه تا هنوز نیامدن؟ نه تو می دونی کجان؟ نه ولی سرکارین! می خوان اذیتتون کنن!عطا اخم کرد:
 یعنی چی؟ هیچی سرمه سر شب به من زنگ زد گفت مامان و پیچونده گفته با شمانبعدم به من گفت ساعت ده زنگ بزنم به شما بگم برنگشتن خونه!
 خوب؟ هیچی منم گفتم من نیستم همون یه بار برا هفت پشتم بس بود! پس االن کجان؟ من نمی دونم. طاها تو مطمئنی؟ بله...بله...بله..خر نی ستم خودمو با شما دوتا دربندازم...اون بار که سرمه ونگین با شددما هیچ کاره بودن من بدب ت شدددم آدم بده .وای به حاال که زنای
شمان .حاالم کاری نداری می خوام ب وابم!
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 خیلی خوب بگیر خواب نمیری یه بار از بی خوابی!و تماس را قطع کرد و رو به مهیار گفت:
 یه بار دیگه زنگ بزن خونه اتون .باید اونجا باشن! طاها چی گفت؟ هیچی می خواستن اذیت کنن که طاها باهشون همماری نمرده!مهیار در حالی که شماره خانه اش را می گرفت گفت:
 یعنی چی این مس ره بازیا!وقتی کسی جواب نداد .مهیار به سمت در خانه رفت و گفت:
 اگه می خوان اذیت کنن که جواب نمی دن!مینو خانم نگران پشت سر آنها را افتاد و گفت:
 چیزی بهشون نگین ها!عطا کفشش را پوشید و گفت:
 نترسین کاری به عز یز دردونه های شما نداریم.عطا و مهیار کنار هم راه افتادند که مهیار گفت:
 یه چیزی داشتی درباره اینمه آدم ندونه زنش کجاست می گفتی؟عطا نگاهش کرد و گفت:
 مس ره!و مهیار با همان خنده بدجنس نگاهش کرد .دوتایی توی ماشددین پریدند و به
سمت خانه مهیار رفتند.
 عطا سددر و صدددا نمن! می خوام بینم وقتی ما رو می بینن چه عمس العملینشون میدن!

wWw.Roman4u.iR

822

عطا سددری تمان داد و مهیار هم در را آرام باز کرد و هر دو داخل شدددند .خانه
کامال تاریک بود .مهیار دستش را برای روشن کردن چراغ پیش برد و هم زمان
هم نگین را صدا زد:
 نگین!عطا هم عقب نماند:
 سرمه..رها! شوخی بی مزه ای بود .طاها همه چیزو گفت.هیچ صدایی نبود .مهیار به سمت اتاق خواب رفت و گفت:
 نگین میشه این بچه بازی رو تمام کنید؟عطا هم نگاهی به آشددپزخانه انداخت .مهیار از اتاق بیرون آمد و به عطا نگاه
کرد گوشی نگین توی دستش بود:
 زده بود به شار ...فک کنم یادش رفته ببره!در اتاق های بعدی هم باز و بسددته شددد .حتی حمام و دسددشددوئی را هم نگاه
کردند .و باالخره مهیار بود که گفت:
 نیستن!عطا کالفه دور خودش چرخید:
 این چه مس ره بازی که اینا در آوردن!مهیار دستی به صورت خسته اش کشید و گفت:
 -فقط اگه گیرش بیارم حالیش می کنم از این شوخی های احمقانه با من نمنه!
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عطا هم داشدددت دقی قا به همین فمر می کرد .اینقدر از دسدددت این بچه بازی
سددرمه ناراحت بود که اگر در همان لحظه او را می دید بدون شددک سددرش داد
می زد .مهیار به سمت در خانه راه افتاد و عطا هم دنبالش:
 کجا بریم دنبالشون!؟ خونه مامان نگین! اگه نباشن بی خودی اونارم نگران می کنیم!مهیار موبایلش را بیرون کشید و درحالی که در خانه را قفل می کرد گفت:
 به نیما زنگ می زنم!و تند شماره او را گرفت .مهیار سر ب سته با نیما صحبت کرد .آنجا هم نبودند.
وقتی مهیار توی ما شین ن ش ست صورتش از ع صبانیت سرخ شده بود .عطا
نگاهی به او انداخت .خودش هم دست کمی از مهیار نداشت.
 دیگه کجا می تونن باشن؟عطا برگشت سمت مهیار و گفت:
 خونه طاهره خانم؟مهیار مشتش را روی فرمان کوبید و گفت:
 واقعا مارو باش زن نگرفتیم بچه آوردیم بزرگ کنیم!و ماشددین را با یک گاز تند راه انداخت .تا برسددند جلوی خانه عطا هیچ کدام
حرفی نزدند .هر کدام داشددتند برنامه می ری تند که وقتی سددرمه و نگین را
دیدند چطوری حال شان را جا بیاورند .مهیار بدون اینمه در ما شین را قفل کند
به سمت خانه مادربزرگش رفت .کمی پا به پا کرد و رو به عطا گفت:
 -بابا اینا االن خوابن!
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عطا هم نگاهی به چراغ های خاموش خانه و بعد هم ساعت انداخت و گفت:
 آره...بنده های خدا سددمته می کنن .نزدیک دوازدهه ...بعیده اصدددل اینجاباشن.
مهیار کالفه برگشت و گفت:
 حاال کجا بریم؟ نمی دونم .سرمه و نگین دوست زیاد دارن!مهیار به ما شین تمیه داد و به انتهای کوچه نگاه کرد .عطا د ستی توی موهایش
کشید و گفت:
 به جان خودم اینا یه جا نشستن دارن به ریش ما می خندن.مهیار فقط به عطا نگاه کرد .عطا رفت سمت در خانه و بازش کرد و گفت:
 بیا تو! تو کوچه وایسادن که فایده ای نداره!مهیار بی رغبت خودش را از ماشین جدا کرد .دزگیر را زد و پشت سر عطا وارد
خانه شد .عطا دو قدم نرفته برگشت و گفت:
 مامان و چمار کنیم؟مهیار پوفی کرد و همانجا لب باغچه ن ش ست .عطا هم کنارش ن ش ست .چراغ
حیاط خاموش بود و از داخل دید نداشددت .عطا نگاهی به تک چراغ روشددن
سالن انداخت و گفت:
 -مامان فمر می کنه خونه شمان که این همه خیالش راحته!

سه سوت

825

مهیار برگ شت تا جواب عطا را بدهد که در خانه با چرخش کلید باز شد .عطا
و مهیار از جا پریدند .سددرمه آرام وارد شددد .توی تاریمی هنوز عطا و مهیار را
ندیده بود .آرام زمزمه کرد:
 دستشو ول نمن!عطا و مهیار گارد گرفته بودند که خشمشان را سر آنها خالی کنند که پشت سر
سددرمه ،نگین در حالی که رها زیر ب*غ*لش را گرفته بود آمد تو .سددرمه هنوز
زمزمه می کرد:
 خوبه مهیار نیست وگرنه سمته می کرد.صدای بی حال نگین آمد:
 زبونتو گاز بگیر االغ!خشددم مهیار از دیدن حال نگین و بعد هم حرفی که توی ان وضددعیت زده بود
دود شد .سرمه دست دیگر او را گرفت و گفت:
 حاال نمی خوای بهش زنگ بزنی؟ نه خودش گفته وقتی ستاده بهش زنگ نزنم .حواسش پرت میشه!سرمه خنده آرامی کرد و گفت:
 حق داره... خفه شو سرمه!رها خندید و گفت:
 مهیار چی می کشدده از دسددت این...تو این وضددعیت هم زبونش از کار نمیافته!
سرمه خندید و گفت:
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 از خداشم باشه...کل واحدای عملیشو اینجوری... حرز نزن ...همه زندگیم به هم ری ت...من مهیارو می کشددم...اه دسددتموول کن...چالق که نشدم.
 تو حرز نزن...اصددال تقصددیر این عطاسددت...چرا شددما باید زودتر از ماعروسی بگیرین.
مهیار و عطا دیگر بیشددتر سدداکت نماندند و از توی تاریمی بیرون آمدند .عطا
بود که گفت:
 بازم کاسه کوزه ها سر من شمست؟هر سه با هم برگشتند سمت صدا .سرمه اعتراض کرد:
 عطا...سمته مون دادی که! عطا دست به سینه و اخم کرده به سرمه خیره شد .دیگر تصمیم نداشت سراو داد بزند.
 ما شما رو سمته دادیم؟ اگه طاها لو نداده بود که االن دا شتم بیمار ستان هارو می گشتیم؟
سرمه اهی کرد و گفت:
 چه این طاها دهن لقه! چرا گوشیتو جواب ندادی؟سرمه شانه ای باال انداخت و گفت:
 یه بار زنگ خورد تو بیمارستان بودیم گکاشتنش رو سایلنت!مهیار م*س*تقیم رفت سمت نگین و خودش دست او را گرفت:
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 چت شده؟نگین نگاهش را از مهیار گرفت.
 چیزی نیست یه خورده حالم بد شد!واقعا توی چه وضعیتی گیر افتاده بود .سرمه به عطا اشاره کرد و گفت:
 عطا بیا!و رو به مهیار گفت:
 یه خورده فشارش افتاده بود سرم زد.مهیار با دقت به نگین نگاه کرد:
 یه سرم زدن این همه طول میمشه؟رها دست نگین را ول کرد و گفت:
 برم به مامان خبر بدم اینو دید پس نیافته!عطا نگاه مشموکی به آنها انداخت .سرمه به او چشم غره رفت .با دست اشاره
کرد که راه ب یافتد .باالخره عطا به خودش تمانی داد و راه افتاد .رو به مه یار
گفت:
 بیارش تو .سرپا وایسه که بدتره!سرمه دست عطا را کشید و او را به سمت خانه برد و کنار گوشش غر زد:
 بیا دیگه اه! من بعدا به ح ساب شما می رسم! تا این وقت شب معلوم نی ست کجا بودنحاال هم اومده و واسه من اخم ت م می کنه!
سددرمه بدون حرز کفش هایش را درآورد و رفت تو .مهیار و نگین نگاهشددان
می کردند .عطا جلوی در ممث کرد که سددرمه دسددتش را گرفت و او را توی
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خانه کشدید .مهیار وقتی از رفتن همه خیالش راحت شدد .دسدتش را دور کمر
نگین انداخت و او را به خوش چسباند و به سمت ت ت کنار حیاط برد.
 نباید به من بگی داری می ری بیرون؟نگین سری تمان داد و گفت:
 خودت گفتی زنگ نزنم!هنوز سرش پایین بود .مهیار به نیم رخ او نگاه کرد و گفت:
 اونو وقتی گفتم که جناب عالی روزی ده بار زنگ می زدی!و خندید .نگین هم لب ندی زد و گفت:
 خب دلم تنگ می شد...مگه چقدر می دیدمت؟مهیار با همان لب ند روی لبش او را نگاه کرد و با بدجنسی گفت:
 خیلی خب از این به بعد اگه دلت تنگ شد یه بار می تونی زنگ بزنی.نگین روی ت ت نشست و باالخره نگاهش را باال آورد و گفت:
 نه دیگه از امروز شما باید زنگ بزنی و حال ما رو بپرسی!و خنده شرم زده ای کرد و دوباره سرش را پایین انداخت .مهیار که هنوز اصل
مطلب را نگرفته بود گفت:
 هر کی دلش تنگ شد خودشم زنگ می زنه!نگین سری تمان داد و آهی کشید و گفت:
 دلت برا من که می دونم تنگ نمی شه ولی برای...و دوباره سرش را باال آورد و این بار اخم کرد و گفت:
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 حاال چطوری برم دانشددگاه مهیار؟ واحدا عملیم چی میشددن؟ من رشددته امتربیت بدنیه!
بعد مشت بی حالش را روی پای مهیار کوبید و گفت:
 همش تقصیر توهه!مهیار گیج از حرفای بی ربط نگین گفت:
 چی داری می گی؟و به سرتاپای او نگاه کرد و گفت:
 مگه چت شده؟نگاهش نگران بود.
 نگین...چرا حالت بد شده؟راستشو بگو!ولی قبل از اینمه حرفی بزند در سالن باز شد و مینو خانم با یک ظرز شیرینی
و پسددت سددرش هم رها بیرون آمدند .مهیار بلند شددد و سددالم کرد .مینو خانم
ظرز شیرینی را به دست رها داد و نگین را ب*و*سید و گفت:
 مبارکه عز یزم...مهیار منگ به آنها نگاه می کرد .مینو خانم رو به مهیار کرد و گفت:
 ان شاا ...که قدمش خیر باشه...مه یار همچ نان گیج بود .نگین خ نده اش گرفت .مینو خانم به نگین و ب عد
مهیار نگاه کرد و گفت:
 نگین جون بهش نگفتی...نگین سری تمان داد و گفت:
 -گفتم ولی فمر کنم متوجه نشد!
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مهیار نگاهی به نگین و بعد مینو خانم کرد و گفت:
 متوجه چی؟رها ظرز شیرینی را جلوی او گرفت و گفت:
 بردارین جناب سرگرد...پدر آینده!مهیار کلمه پدر را توی ذهنش تمرار کرد و بعد انگار که تازه دوزاری اش افتاده
با چشم هایی گرد شده رو به نگین گفت:
 نگین تو...نگین از خجالت کبود شده بود .مینو خانم خنده ای کرد و گفت:
 بله پسرم...چه دیر می گیری تو...خانمت بارداره.مهیار ناباور به سرتاپای نگین نگاه می کرد .باورش س ت بود .اصال برنامه ای
برای داشددتن بچه نداشددتند .آن هم این همه زود و غیر منتظره .کدام یک از
اتفاقات اخیر به خوا ست او بود که این یمی با شد .او که تا قبل از این ا صال به
ازدواج فمر نمرده بود ناگهان نگین توی زندگی اش سددر درآورد و اینقدر پر
رنگ شد که نتوانست مثل بقیه از کنارش بگکرد .حاال هم انگار این کوچولوی
عجول می خوا ست هر جور شده وارد این دنیا شود .چهره بهت زده مهیار کم
کم به لب ندی باز شددد و دسددتش به سددمت نگین رفت و برای اولین بار بدون
خجالت او را در مقابل جمع در آغوش گرفت.
سرمه که داشت از پنجره نگاه می کرد بق کرده گفت:
 بفرما! بچه دارم شدن!عطا درحالی که سعی می کرد خنده اش نگیرد گفت:
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 خوب اگه مشملت بچه است من...سرمه برگ شت و م شتش را توی شمم عطا کوبید .که عطا خم شد و در حالی
که شممش را گرفته بود زیر خنده زد و گفت:
 خوب خودت گفتی؟ سرمه روی ت ت نشست و گفت: ن یر من خسددته شدددم از این یه روز اینجا یه روز اونجا .پا در هوا موندم .نهمثل قبل دختر خونه ام نه زن شوهر دار...بابا این وسط گیر کردم.
عطا نشست کنارش و دستش را روی شانه او انداخت و گفت:
 خیلی خب چرا خودتو اذیت می کنی؟ تا عید هر جور شددده عروسدی رو راهمی اندازیم خوبه؟
سرمه سرش را باال گرفت و گفت:
 راست می گی؟عطا سرش را ب*و*سید و گفت:
 معلومه که راست می گم! قول دادی ها؟ قول!سرمه از جا پرید .صورت عطا را ب*و*سید و دست های او را گرفت و کشید
و گفت:
 بدو بریم به مهیار و نگین تبریک بگیم!عطا خنده کنان بلند شددد و دسددت سددرمه را گرفت و وقتی که داشددتند از اتاق
خارج می شدند رو به سرمه گفت:
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 یه سوال پیش اومده برام؟سرمه ورجه ورجه کنان گفت:
 چی؟ نمی شه ترتیب زمانی این دوتا رو عوض کرد؟ کدوم دوتا؟ عروسی و بچه!سرمه برگشت و داد زد:
 عطا!!پایان

با تشکر از بهاره.ش عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا
برای دانلود رمان های بیشتر به سایت رمان فوریو مراجعه کنید
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