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 دنبالم که او به توجهبرداشگگگ. بی بی وها "کیو "از یکی به زدم چنگ 

 رف.م باال دوتا یکی را هاکرد، پلهمی ردیف حل راه خود برای مرتب و آمدمی

 کردمی  روشن را چراغ و دیوار س ت بردم دست ه ه از اول و

 از چش انم و شد روشن بیلیارد میز روی آویز سگفیی چراغ دو بالفاصگله

 زدی  برق امعالقه مورد و مهیج یوسیله دیدن

 کردمی  پرت میز روی را دس.م در ی"کیو "و برداش.م قدم س .ب به

 بر و کشگگیدمب بیرون تن از ایثانیه وبه اسگگرورتم کت سگگ ت بردم دسگگت
 سالن از باس و تکنو بلند و مزخرف صدایی کردم پرتب دیوار کنار مبل روی

 بار اولین برای شاید و بار پریدی اینمی پایین و باال گوشگم در شگدت به پایین

 نداش.م!  را موزیک این حوصله

 بود من حرفای کلوم دو به دوساع.ه! حواست توام اییی ب!؟یکجای معلومه -

 نه؟ یا

 کردن تا به کردم شروع و اماندامی پیراهن یهاآس.ین سگ ت بردم دسگت

 آرنجی  تا مچ ی ازیباالی روبه هاآن

 کشیدی  گردنب پشت بر دس.ی و کرد دید، پوفی که را ماوجهتبی نگاه
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 زنممی زری چه ببین کن گوش کن باز و المصگگب اخ ای اون دیفه دو دِ -

 م! اهواس کن وتخم اخم خوایمی هرچی بعدش

 "راک"و شگدم نزدیک بیلیارد میز به؛ زدم باال هم را دسگ.م یکی آن آسگ.ین
 !وسیاه سیید و رنگی هایتوپ ت ام جان به کشیدم و برداش.م را میز یگوشگه
 هاآن ترتیب به ضربه خوشی غرق دلم و نشگتت چشگ م در مرتبشگان مثلث

 !  هایمحرص ت ام با و شدت با یاشد! ضربه

 من کردم! مشگگکلن ی بودم، دریغ حریف تو مث راه ونه! اگه آخرین این -

 به رو هیچکی حرف خودش حرف جز که اف.ادم توه مث خری گیر که اینه

 نداره!  قبول  شاهی سه صنار

 خم و گرف.م دست به را "کیو "و برداش.م هاتوپ یصگرهامح از را "راک"

 زدی می برهم را آرامشم بدوشم، گ نزدیک از میزی صدایب برروی شدم

 ی قولییکن قبول و کن مردی بارو یه این بیا و نکن اذیت حتگگام جون -

 !  ندی ضرر دممی

چش م!  در کردمی دلبری شگد! داشت سگیید "پی.وک"توپ شگکارچیِ نگاهم
 در محکم و کیو روی بر شگگد ام، مشگگتشگگکارچی چشگگم از ه کاری به دسگگ.م
 فشردمبی  چن 

 گی.ین ی مگه کشگگی؟ن ی نامرد اون سگگر از دسگگت گی.ین ی تو مگه -

 اون شگگد چی کردت؟ باد رگ اون شگگد چی زنیم؟می گرمب زمین به دوتایی

 موقعشه!  بده! االن نشون االن ع لی مرد اگه !؟پورت و هارت ه ه

 به داشت ی دیگرشدمی سخت برایم داشگت دیگر ،هایبحرف به توجهیبی

 سبز میز روی بر را ازحرصم پر و چپ کردی دستمی نزدیکم، نباید ای کهنفطه
 قرار چرم دست برروی راسگ.م دسگت با را "کیو "و گذاشگ.م رویم پیب رن 

 که کردم ن.ظیم خود چشگگگم در را "کپی.و"کردمی  پایین و باال ک ی و دادم

 کنم!  نابودش

 گیتکنی! می سگگره یه کارو تونیزدن می بهم چشگگم یه تو گیتنی ا می -

 درصگگگد فه یده هم نی ا بذاری! ح.ی وقت کم مگدت یگه بگایگد فوقب فوق

  !؟فه یمی چفدره پیروزی ون

 گوشم در اغواگرانه کنم! صگدایب ت رکز گذاشگتن ی؛ شگد درهم هایماخم

 :ترمالیم و شد کنزدی

 این و زنیممی زمین به ور سرمدی زنی؟می نشگون دو تیر بایه دونیمی -

 ییبیاریی بدست خوایمی و هرچی تونیدخ.ر می اون یوسگیله اولشگه! به تازه
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 هرچی!  حالی.ه؟

 پایین طبفه از که اف.اد مه.اب برروی هاتوپ مثلث دسگگ.ه روی از نگاهم

 ! زیرچشگگ یاش را به ع د پیب چشگگ م به ن ایب گذاشگگ.ه بوددلبرانه حرکات

 را گیالسب و انداخت بود اشخیره سگرم نزدیک زیرالمپ که نگاهم به نگاهی

 و گیت گوشگگب نزدیک چیزی سگگامان و زد سگگامان گیالس به چشگگ کی با
 ی یچش بی در سوزنی شد ی پوزخندمیرفتی باال شانقهفهه صدای

 هم روی دندان و کرد نچی مه.اب دیدن با و کرد دنبال را نگاهم حتگگام

 فشردی 

 خودت؟ با چندی چند -

 به دوخ.م چشم هایمدندان سایب کردم، با حس که را چش انم آتب فشار

 به را اموحشگگی یضگربه یاجازه ت رکزم عدم هنوز؛ رویم پیب سگیید پی.وک

 بود!  نداده او

 :دادمی ادامه ه چنان حتام

ی شگگه! ه همی زخ ی، خورهمی ! ضگگربه"1پی.وکت" شگگهمی دخ.ر اون -
 ضگگربه پی.وک با ففط که اینه بدی انجام باید که ی کاریاونه! ه ه امیدمون

 باشه!  دقیق باید الکردارت یبزنی! ضربه

 کنی؛ اون نابود هاروتوپ ه ه و بزنی پی.وک با هدف! اگه به بزنی باید -

 به ففط اون با اتخودت! الهه خودت! برای واسگه مونهمی 2مشگگکیت توپ وقت

 مونه! می خودت برای اون با و میاد دست

 دید، پیروز که را منفبضم اف.ادی فک بررویب که خشنم و سگری  و تند نگاه

 جانم!  به انداخت وسوسه زد! صدایب لبخند

 بشگگه! با دیگه کن بازی یه درگیر سگگیاهت توپ ببردش! نذار سگگامان نذار -
 ه یشه که ه ونی، شهمی قربانی نیر یه کن! ففط نابود رو ه ه بزن "پی.وکت"

 به رنمی بفیه و تفلبی عروس اون به بزنی ضربه که شهمی بشه! قانونت باید

 درک! 

 س .می  به سرکشید و آمد جلو نرمی دید، با که را تردیدم از پر نگاه

در!  دربه مه.اب این از به.ر مدل تا کنمی صگگدمی میزون هرشگگب.و خودم -
 کن!  اراده ففط

                                                           
 .فرستاد چاه آن وسیله به را هاتوپ بقیه و زد ضربه آن به باید فقط بیلیارد بازی در که سفیدی توپ :توکیی1 

 شود داشته نگه بازی کل در باید که توپی  :سیاه توپ2 
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 آزاد را منفبضم ام، فکشده حبس نیس ننشتتی با خوش مزاجب به اخ م

 به کوبیدم را دس.م در ی"کیو "باالخره درونم آتب و حرص ت ام با و نکردم

 رویم!  پیب عروس

 به و پیچید فضا در شدنشان پخب و دیگر هایتوپ با برخوردش صگدای

 دیدمی اماییی  را هاتوپ بفیه و" پی.وک" نابودی چشم

 ام! یی الههیسیاهم توپ

 بود!  ایت.اده چاله تریننزدیک به جا تریننزدیک

 :ام زدشانه برروی دست و رفت باال حتام یخنده قهفهه صدای

 ففط!  خودته کار یییپتر ایمعرکه تو -

 امشده خم ک ر و فرس.ادم بیرون باشگدت را هایمریه پس در زندانی نیس

 کردمی  راست را
 معطلی بی و دیدممی زوم خودم برروی را مه.اب نگاه چشگگگم زیر از

 دیدن با او و کردم قیل درچش انب رانگاهم خنجر!  از پر و کردمی تیز نگاهب

 نگاه حتگگام تعریف و برگرف.می قهفهه نگاه و زدم برچیدی پوزخندی لب اخ م

 را دردس.ب گیالس حرص با هم بودی سامان کشگانده سگ .م به را شگانه ه

 زدی  زهرخندی و فشردمی

 حتگگام دسگگت اما بخورد سگگایب هم برروی دیگر بار که رفت هایمدندان

 نشتتی  امشده مشت دست مچ برروی آرام

 نگرد!  دردسر هری! دنبال ببینی نداری خوش سامی -

 اما ه ان صورتب ؛آورد فشگار گیالس دور ترمحکم سگامان هایانگشگت

 چش م!  در زهرخند و ناخوشایند طعم یک بود! با

 گرده! می شر دنبال داره دیگه یکی ی چش ایینیت.می دردسر دنبال من -

 ه ه را یکی مه.اب! این و بود من چشگگگ ان منظورش ،کردم نگاهب تیز

 را دس.انب و کردمی نگاهم چشگ ب زیر از کردندی مه.اب سگکوت و فه یدند

 بود!  ن انده اثری قبلب لحظات یمت.انه هایخنده پیچیدی ازمی درهم

 مه.اب هم بلندش صدای کوبیدمی با بیلیارد میز روی بر خشگم با را "کیو"

 بفیه!  هم و کرد نگاهم بهت با و پرید جا از

 به دیگر صگگبرم و زد آتشگگم سگگامان سگگاییدم، پوزخند هم روی که دندان

حتگگام به  و هاپله سگگ ت به برداشگگ.م محک ی قدمیی رسگگیدی هایبنیس آخرین
 دنبالم دویدی 

 وایتا شر به پا نکن پتر!  یییامیرییی امیرطاها وایتا -
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 مچ دس.م کشیده شد! 

را پایین  هاباقی پله نگاهب کنم مچم را کشگگگیدم و بدون این که برگردم و
 سرعت!  رف.م! با

شد و لبخند  جا بلند داد آماده ح له است ازای که نشان میسگامان با قیافه 
 کریهی زد! مه.اب به شدت ترسید و نگاهب بررویم نگران شد! 

ی سگگامان در رف.م، نی ا دیر خبر شگگد و یفهسگگرع.ی که به سگگ .ب می با
کردم اش هم میاگر خیهی هایم چن  زده شد! به دیوار روبرویم کوف. بمشگت

با آن حال خیه برروی دسگگ.انم فشگگرد که راه را شگگدم! دسگگ.انب راحت ن ی
سگرکشیدم جلو و چشم درچش ان  من پوزخند زدم و تنیتگی اش را باز کند و

 تب دوخ.می اجر از پر

گم! ری رو نروم هی هیچی ن یی سگگه ماهه داری مییببین بچه سگگوسگگولی -
چی هی دیدم وهرز پریدنات اومدی سگه ماه پالسیدی تو باشگام باز هیچی نگی.م!

های باشگگاه باهات شوخی ندارم اکی!؟ تو مرامم نیتت نگی.م! اما درمورد بچه
ی ولی خرم نیتگگگ.م، فحب بخورم و بخندم! یمه ون و تف کنم تو کوچه خیابونی

خودت خودتو دک کن شرمندتم نشیم خگگگگگگگگگب؟! ، ایله اضافیبینی وصاگه می
 من آدم شنیدن و پس ندادن نیت.م! 

دیدن چش انم  شناختی باآن وسگط نی ا تنها کتی بود که مرا به خوبی می
 ی بدترجلویم ایت.اد که جلوی ح له از جایب بلند شد و ه ه چیز را دریافت و

 به اندازه حتام و نی ا! اما نه  ،شناخ.نمهایم میبری ی دور ورا بگیرد! ه ه

پشت میز شطرنج بلند شد، صورت سامان را به رن  بادمجانی  نی ا که از  
نگران دس.انم را گرفت  له شده دیدم و دس.م را نکشیدم! نی ا با نگاهی به من و

 ازگلوی سامان جدا کردی  و

 ولب کن پتر! چ.ه رم کردی یهو!؟  -

ی سامان باز گلوی کالپس شده دسگ.انم با دسگ.ان نی ا به سگخ.ی از روی
کردم! ه ین که هایب را مه ان زبانب میزد، دندانشگگگد و اگر حرفی دیگر می

 هم فعال نخ داده بود بس بود!  مه.اب را

 پوست صورتب که یی پی درپی به گلویب کشید وهاسگرفه دسگ.انب را با
ش ادلبرانهاز آرایب و  چشم درچشم مه.اب دوخ.م ونگاه پر لبو شد برگش.م و

ای پراز با پا محکم کوبیدم برروی میز شگگگیشگگگه را که دیدم؛ حالم بهم خورد و
هایشگان! صگدای فریادم دست خودم نبود و مه.اب زی.ون و زهرمای گیالس و

 جا پرید و از ،هایشگگانشگگکتگگ.ه میز و ها وبا ترس ولرز واژگون شگگدن بطری
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 فریادم گم شد!  جیغب در

هاتونو ببرین خونه ننه باباهاتون! این ب بازیج   کنین این بی صگگگاحگا -
های شگ ا یه شبه دود هواش کنم! ببینم بازیه ه بدبخ.ی نکشگیدم که با الشگی

ه ون  کشگگگم توتونو دنبال خودم میهپلیس بوی لجن دهن.وتو بو بکشگگگه؛ ه 
 جایی که باید برم! 

 پیب چش م سه موش زدم وکردن! نیس نیس میه ه با سگکوت نگاهم می
چن   ی مه.اب با س.اره و شیدا که کنارش ویلرزان سگیخ چشگ انم شگده بودندی

جز  ،بازویب مانده بودند، شگگاید ک .ر سگگرکشگگی خشگگ م را دیده بودند زده در
 مه.اب! 

هایب گریخ.ه بود ترسید! دلبریهم می دانتت اما بازمی دسگ.م بود و زیر 
 درآن لحظات! 

م ک.م را برداش. ها به سرعت باال رف.م وپله نگاهشگان کنم از که دیگرنآبی 
 اما مه.اب هنوز بود! ، پایین رف.می سامان زودتر ازمن بیرون زده بود و

 نگاهب درگیر حال خراب من!  هنوز بود و

سگگوییچ ماشگگینم را از روی یکی از میزهای پایین چن  زدم وبه سگگ ت در 
 آمدییی دنبالم میهنوز رف.می حتام 

 وایتا یه لحظه! بابا تو که تازه اومده بودی! چه وقت رف.نه؟ امیرییی امیر -

 امی رف.م به س ت ماشین پارک شدههای سری  میاز در بیرون زدمی با قدم

 برو حواست به اونا باشه!  -

 پرهییی مه.اب هنوز تو نخ توئه! سامان به خاطر مه.اب داره باال وپایین می -

 برگش.م س .ب!  ایت.ادم و

 خوام نباشهییی واسه من مه.اب ت وم شده!می -

این که دسگت به سگ ت دسگ.گیره ببرم حتام  قیل ماشگینم را زدم و قبل از
 بازویم را گرفتی 

به خدا فکر  ییمه.اب به جهنمییی ولی رو پیشگگگنهاد من فکرکن امیری؛ باشگگگه -
شو! هر ثانیه اتیاقاتشو! اهلحظ گم یعنی هرو که میره ه چی ی و کردمره ه چی

 شانس به ون رو کرده که شده دوست الهه! خرابب نکن! 

 دس.م را از دس.ب بیرون کشیدمی 

دل بدم به که مونده  ه ینالهه ه ین جوریشگم به راه من متگ.فیم نیتت!  -
 های تو! نفشه

 جیب شلوار جینب فرو بردی  دست در حتام پوفی کرد و
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اونی که فکرشو کنی  از دمییی اصگن زودترمی الهه رو هم من قولشگو بهت -
 د بخواه المروت!  ییی اگه بخوای امیرییشهیمال تو می

 باز پیروزمندانه!  ؛سکوتم را که دید لبخند زد

 ریزم تو دامنت! مه.ابشو می من که گی.م به.ر از -

 شرفب پوزخندم را درچش ب نشاندی چش ک بی

 نشه!؟چیزی که زیاده امثال این! زح .ت  -

 ،اس.ارت ماشین را که زدمی توجه به اخ ب سوار شدماش ماسگید! بیخنده
 باز به شیشه ماشین زدی 

 پوفی کردم وکالفه شیشه راپایین دادمی 

 هان؟ -

ی ه چین یدنیخواسگگگ.م بگم به.ر از مه.گگابب بگگدون مزد کگگار انجگگام می -
 بکره! تو ففط اراده کنی  کارشونم خوب

قدمی به عفب پرت شد و صدای فریادش  شدت و با پا که روی گاز گذاش.م
 :به گوشم رسید

 هوووو چه خبرته نیل ون کردی بابا!  -

 فشردمی حرص نگاه وگاز ماشگین را تا ورود به خیابانی شلوغ ه چنان می
یک طرف دلم  شگد! ازشگد که ن یوجودم کم ن ی های چشگ ان سگامان ازطعنه
های یاد حرف یاز طرف اف.اد وکردن میزدمب تا به غلط خواسگگت انفدر میمی

ی جلویب نشگگان ندادم اما بد خواهان یاف.ادیاف.ادم دلم به قلفلک میحتگگام که می
این موضوع فعال با قبول پیشنهاد حتام حل شدنی  پیدا کردن سگرمدی بودم و

لبه پنجره ماشگگگین گذاشگگگ.م  بود! دسگگگت چرم را ازروی فرمگان برداشگگگ.م و
   چن  زدمیایم را کالفه موه، وه زمان

 مخم بیرون هایم را ازبدبخ.ی ام که در فضا پیچید فکرصگدای زن  گوشگی
خندان هانیه انداخ.می اخ م باز شد و  عکس زیبا و اش وکشگیدی نگاه به صگیحه

 هندفری را درگوشم گذاش.می 

 جونم؟ -

 !؟امیرطاها -

 تنم زدود!  حرص باشگاه را از ی خت.گی وصدای مهربانب ه ه

 جونم؟ -

 :باه ان صدا گیت دیدم وه ان پشت تلین کب آمده می لبخندش را از

 کجایی عزیزم؟ -
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 زدمییی کاری داری؟ بیرون باشگاه تازه از -

 امشب ن یای پیش ون؟  -

 کرد! پوفی کردم وتکرارش میبار  هر شگگد وحرف ه یشگگگی! ختگگ.ه ن ی
 دست آزادم را مشت کردم دور فرمانی 

 زنم یه سریییی می سر -

 گی.ی خیلی وق.ه زرشک پلو نخوردی؟! ی مگه ن ییبرات شام درست کردمی -

 دمی قول ن ی یییاگه شد باشه -

 کند که باز بگوید و من زودتر دهانم باز شد! مط ئن بودم دهان باز می

 ارمغان خوبه؟ مشکلی نداره؟ -

 صدایب بی فروغ شد! 

 گیره دائم! تو میهخوبهییی بهان -

تر شدییی قیافه مشت دس.م سیت ام فرسگ.ادم وآب دهانم را به پایین حنجره
ملوس ارمغان جلوی چشگ انم جان گرفت و رد ک رن  لبخندم به صورتم جان 

 بخشیدی 

 !بگو زود میام پیشبییی سرم یه کم شلوغ بود این چند روزه -

اون  ه نکنی؟دوهی.ه بری پشگگگت سگگگرتم نگا اون دفعه و هقول نگدی مثگ -
 زد! ای سه روز به خاطر تو تو گوش من ضجه میدفعه

 ام ع یق شد این باری خنده

 میام!  -

 روی صگگندلی شگگاگرد پرت کردم و ت اس را که قط  کردم گوشگگی را بر 
فعال جز سالن کوچک آن خانه جایی ی نیتگم را پوف کردمی پا روی گاز گذاش.م

 ام نبود! برای آرامب افکار درهم پیچیده

 

را که باز کردم پا گذاشگگ.م درون سگگالن تاریک  در قیل انداخ.م و کلید را در
 کور خانهی  سوت و و

ه انجا قدمی به سگگ ت اپن برداشگگ.م و تنها  که چراغی روشگگن کنم ازآنبی
دس.ه کلید در دس.م را پرت کردمی ه ان قدم رف.ه را به عفب برگش.م  سوییچ و

کاناپه ولو شگدمی سگرم را به پش.ی کاناپه تکیه دادم و نیتم پرش برروی  و با
تاریکی عادت کرد و لوس.ر کوچک  را پرشگ.اب بیرون دادمی چش انم کم کم در

 به س ت پنجره و نور مه.ابی که دور و متر شدی نگاهسگفف درچشگ م واضگ 
های حتگگام درون سگگرم تر کرده بودم کشگگیدم و ه زمان حرفبرم را روشگگن
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 د! شاکو می
 "شه!میزخ ی خوره! اون ضربه نهایی و اون می " -

 کشیدمی  همپنجه در نیم خیز شدم و آرنج روی زانوهایم گذاش.م ودرجا 

 "نذار سامان ببردش! نذار توپ سیاهت درگیر یه بازیکن دیگه بشه!"

تر چشگ ان ه یشگه دلبر الهه پیب رویم آمد و دسگ.م برروی موهایم مشت
 شد! 

شگگه! ه ونی که باید بشگگه! قانونه که ضگگربه بزنی به ربانی میففط یه نیر ق"
 "رن به درک!بفیه می ،اون عروس تفلبی

قول داده بودم بگه هانیییی قول داده بودم نامرد نباشگگگم و امان از صگگگدای 
 پلکید! برم می نامرد حتام که دور و

 زنیم و اینو به زمین میرزنی؟ سگگرمدی دونی بایه تیر دو نشگگون میمی"
 "یخوای بدست بیاریو میرتونی هرچی ی اون دخ.ر میتازه اولشه! به وسیله

حتگگام  های بلند، پشگگت پلکم کشگگیده شگگد وچشگگ ان رنگی الهه با آن م ه
 مرموز لبخند زدی 

 "یشهچه فکرشو کنی مال تو میاون از زودتر"
ی فلزی سگگگیگار برگم را جعبه دسگگگ.م به سگگگ ت جیب ک.م رفت و فندک و

 بیرون کشیدمی 

جان سگگیگار بین  برم آتب زدم بر ی دور وحاکم شگگدهکوت ه ان سگگ در
گلو کشگگیدم، سگگرم را تکیه به پشگگ.ی  انگشگگ.انم و پوک ع یفم را که به دهان و

 با کاناپه دادم و دودش را بیرون فرسگ.ادمی ه زمان گوشی را بیرون آوردم و
 جواب دادی  به سه بوق نرسیده  او گرف.م و نگاهی به ساع.ب، زود ش اره

 بگو امیرییی  -

 مده ج   کن بتاط و بندازشون بیرون! وتا گشت نی -

   یریم کم کمباشه داریم می -

   یک .ر کرد پوک دومم حرصم را

 رین یا تازه شروع کردین؟دارین می -

 غریدمی  نچی کرد و

پرسید تا داشت میی دیشگب یاین یارو سگوپری بغل دسگ. ون شگک کردهی -
 مونین تو باشگاه! برو ببین ن ونده باشه! سه نصیه شب برا چی می

 ی پایین امنه! یها باالنیی بچهیی ن.رس باباییباشهی -

 رف.ین؟!! ش ا که داش.ین می - 
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 حرفب را با صدای بلندم ساقط کردمی  لیدهان باز کرد برای توجیه و

 سه یه ساعت پیب بوی گندشون تاگم! ه ین حتگام غلط اضافه نکن می -
 شم دیگه! رفت! اومدن خی.ت کردن من یکی ناجیت ن یتر میورتا کوچه اون

 تر شدی صدایب آرام

 باشهی باشه داد نزن! خیه کردی خودتو امشب!  -

 دماغم بیرون فرس.ادمی  دود پوک سومم را از

 کشم از اون سامان بی پدره! هرچی می -

 ه ان پشت تلین تشخیص دادمی  لبخند حتام را از

 ام نیس؟ی الههیده داداش! مه.اب آدمت نبودیبنخ  نذارپس الهه رو  -

 ام گذاش.می دس.م با سیگار بین انگش.م برروی پیشانی

 صداتو ببر حتام!  -

 پلیدانه!  ییخندیدی

ی یآدم ک ه تو کالسگگشگگونی، ! فک کنگرفتدیروز داشگگت از الهه جزوه می -
 دونی جزوه چی؟اونم می ؛رف.ه سراغ الههه ین یه راست 

 :ادامه داد دست آزادم که مشت شد، حتام من.ظر جوابم ن اند و

 جزوه یه درس پیزوری ع ومی!  -

ای روبرویم پرت کردم سیگار درحال دود بین انگش.م را برروی میز شیشه
 زیر لب فحشی نثار روح سامان کردمی  و

 آوردم! اگر پدرش را درن ی لب روی هم فشردمی امیرطاها نبودم

   یی برو دورتو ج   کنیکاری به اینا نداش.ه باشی تو -

خوام بگه الهه ی منم تو زمین توامی منم مییکگه بخیگل نیتگگگ.یم داداشی مگا -
 ریزم رو دایره! کنی نفشه رو سه سوت برات می برسیی لب تر

 امثال او!  نیتم شد آه این بار! لعنت برآن سرمدی و

 برو حتام حوصله ندارمی  -

 فردا میای کالس؟ -

  یبین تمی -

دسگگگت فشگگگردم و به یاد قیافه کریه  ای درقط  که کردم، گوشگگگی را لحظه
 سامان اف.ادم و لب فشردم روی هم! 

 بی شرف!  -

 
پا که به درون سگگالن کارشگگناسگگی گذاشگگ.م راه کج کردم به سگگ ت کالس 
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 خواندی ک گوشم مینی ا یک سره نزدی و دویتت و دوازده

 فه ه ماپارش کنی! این دفعه خواجه حافظ هم می ها لت ونزنی جلو بچگه -
 چه غلطایی کردیم! 

 پوزخند زدمی  دس.ی به زیردماغم کشیدم و

 ندازن ن.رس! گیرت ن ی ترم آخر و -

من ب.رسگگم؟ من نگران توی اح فم! حتگگام دیشگگب نذاشگگت بیام وگرنه  -
یت و خرری سامانکله نداری گی.م البد ه ین شبیه می که ی تویاومدم پیشتیمی
 کنی! می

 ترسه پیشم خرابب کنی! ی مییزنهیهای خودشو میحتام جوش نیشه -

تو! گیر انگداخ.ن سگگگرمدی مگه به این بچه  ایگه بگدتر ازاونم یگه دیوونگه -
 بازیاس؟

 لویت! وره تو اسرمدی بعد از الهه می -

 کالس که رسیدیم بازویم را گرفتی  نزدیک دردرست  نی ا نچی کرد و

 یی!  یجون خودت دیگه حوصله حراس.و ندارم -

 آرامی  و آمیزخندیدم ت تخر

 یخوام جزوه الهه رو پس بگیرمخیس نکن خودتو! ففط می -

دس.م را با شک ول کرد و من بی تامل به درون کالس پا کشیدمی بالفاصله 
رویم زوم شگد و من بی توجه چشم  پتگر بر با ورودم چشگ ان سگی دخ.ر و

 چرخاندم به دنبال اوییی 

چشم های ولگردش شدم و قیافه مرا که  س ت چپ چشم در آن ته کالس و
 دید صورتب مات شد! 

با چشگم اشگاره کردم که بیاید و او اخم غلیظب را به رک کشیدییی پررو بود 
 کرد که کار دس.ب دهم! ام میتب بیش.ر جریاجر و

کنم، نگاهب می ایتگگگ.م ود اگر نیاید تا آخر کالس هم بشگگگود میوق.ی دی 
جا بلند شگگد وک.ب را روی سگگاعد دسگگ.ب  معذب از نگاه خیره دانشگگجوها از

 کالس بیرون رفتی  من از جلوتر از انداخت و

   یبیا بیرون -

 پرسی کوتاهی نگاهی به من کردی نزدیک نی ا ایت.اد و با سالم و احوال

 خب؟ -

به خاطر  چشگگ ان طلبکارش بزنم وبه هوس کردم مشگگ.ی  ،دسگگت درجیب
به سگگ .ب دسگگت دراز  جزوه اندیشگگه محکم شگگد و نی ا دسگگ.م برروی ک.اب و
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 کردمی 

 یبگیر -

 بعد سگگرباال کرد و جزوه دردسگگ.م اف.اد و روی ک.اب و نگاه نامیهومب بر
 نی ا نگاهی کردی  به من و

 اینا چیه؟ -

 پوزخندم دست خودم نبودی 

 حلفت مخت درست کار کنه!  شکالت! بنداز تو -

 دندان روی هم ساییدی 

 یبرو خدا شیات بده -

جلویم باسرعت رد شود، مچب را محکم گرف.م و تا خواس.م  خواست از تا 
دسگگ.م  روی ان دیدم و ته سگگالن بر باز دسگگت به یفه شگگوم، نگاه اسگگ.ادی را از

 اش زدمی شانهاش نرم شد و بعد چند بار برروی برروی یفه

 یمن بازی نکن! جزوشو رد کن بیاد با -

 نیتب را پرحرص بیرون دادی 

 درست حرف بزن منم بیه م!  !؟گی امیرطاهاچی می -

 نگاهب فه اند خودم را کن.رل کنمی  نی ا واسطه شد و با

 ی خانوم قنبریه! منظور امیرطاها از جزوه، اون جزوه -

 : رفت، ادامه دادابروی سامان که باال مکثی کرد و

 که ازش قرض گرف.ی!  -

چشم من بودی  نیشگخندش درسگت در، ی سگامان پایین آمدابروی باال رف.ه
 بیاورم!  کرد که ففط دیوانه بازی دراین پتر بد مرا تحریک می

ی بی از سگگگاخ. ون ارشگگگد یه کاره انداخ.ی اومدی این ور که یه جزوه -
 ارزش و بگیری؟

 ام گذاشتی تو کشیدم نی ا دست برسینهنیتم را که پرحرص 

 یبرو پتر یییگیرمامیرطاها تو برو من می -

دانتگ.م اگر بیش.ر بایت.م کار دست می چشگ انم هنوز درچشگ انب بود و
با دس.م زدم تخت  جلو کشیدم و او سرعفب برد و ی تنها سگریمیهدخودمان می

 اشی سینه

پتر کالس  و چهل نیر دخ.ر ارزش بود، میون اون سیاون جزوه اگه بی -
نداخ.ی به دخ.رش! اونم به خانوم قنبری! سگگگامان دارم برای یگه کاره رو ن ی

 حد خودتو بدون!  ،گمآخرین بار بهت می
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از ت تخرش  چشگ ان پر و ه انطور که چشگم در کشگید منو عفبنی ا باز 
 گیت: ؛دوخ.ه بودم

خوام ربط..و بگگدونم ففط! جر دادی خودتو خگگانوم قنبری بگگه توچگگه؟ می -
 نگاتم نکرد! 

 خیز برداش.م به س .ب و باز توسط دس.ان نی ا به عفب پرت شدمی 

 ی بروووووییبرو امیر -

 پدرتو درمیارم سامان!  ییپدرتو درمیارم منی -

به  سگگرعت از سگگاخ. ان بیرون زدم و من بی توجه و با پوزخند زد و باز
روی صگگگندلی  بر ییایی رف.م که نزدیک آالچیق الهه بودیهسگگگ ت یکی ازآالچیق

دو  روی میز چوبی روبرویم و کالسگگورم را پرت کردم بر چوبی نشگگتگگ.م و
 شم کشیدمیدس.م را برروی ته ری

ام چند م.ری دوس.ب اف.اد که درست در روی الهه و نگاهم از زیر چشم بر
باز بودی چش انم را  هایشان جلویشانک.اب زیر آن آالچیق نشگتگ.ه بودند و و

اش را مشکی کرده بود! این بار موهای رن  شده یییاشروی قیافه ریز کردم بر
موجی که  از آن یک دسگگ.ه موهای پر آمد ازدرسگگت مثل پرکالغ! خوشگگم می
دیدم های خوش حال.ب را که میلب یاش بوده یشگه جلوی چش ان سیاه شده

 توانت.م دل بکنم! ن ی ماند وگاه نگاهم ثابت میآناخود

 ییحتگگابی دربرابر او کنکاش نکرده بودمی هنوز هم حس خودم را درسگت و
کرده بودم و به این ن.یجه رسگگیده  فکر "دوسگگب داری"گیتتنها وق.ی نی ا می

م گذاش.قدر برایم اه یت دارد که ن ینآ ،ه باشمبودم که اگر هم دوس.ب نداش.
 کتی مثل سامان شود!  اسیر

 کردی! ای که مییی اینم جزوه جزوهبیای -

 روی میز خیره شگگدم و دسگگت خط زیبای الهه در ی پرت شگگده بربه جزوه
 چش م نشتتی نگاه به س ت نی ا کشاندمی 

 ده این بشر! جون به عزراییل ن ی -

 تو لجه!  ففط با -

 دست گرف.می ه جزوه را ب

 بر الهه نرره؟ بهب گی.ی دیگه برا جزوه دور و -

 ترسید! تو می اگه حرف حالیب بود که از -

 جا بلند شدمی  از

 کنم باهاش! یه راست خودم تتویه می یییکنمشو ن یاهدفعه دیگه مالحظ -



22 یاغی 

اش که در ی با جزوهییمن راه اف.ادم به س ت آالچیق الهه نی ا سگرتکان داد و
ف ریز حردوس.ب داش.ند ریز  گر نی ا! الهه وپیب چش ان توبیخ دسگ.م بود و

برشگگان نبودی الهه با خودکارش ضگگربه  زدند و حواسگگشگگان هیچ به دور ومی
شان باالرفتی صدای خنده دوس.ب چیزی گیت و آرامی به دماغ دوس.ب زد و

 شناخ.م صدایب را! ی میبود ی الههبیش.ر صدای خنده

آالچیق رف.م که در دیدش قرار  به سگگ .ی از هایم را محکم برداشگگ.م وقدم
 اش را قورت داد ودرسگگت وق.ی چشگگ ب به نزدیک شگگدنم اف.اد، خنده بگیرم و

ام شدی بدون هیچ تغییری در جدیت صورتم نزدیک شدم و چشم ای خیرهلحظه
 محوی زدمی  از حرصب لبخند چش ان پر در

   یسالم -

آورد و  باال شدت سر صگدای سالم کردنم دوس.ب که حواسب نبود، با از
 جای الهه او جواب داد: به سرعت ازجا برخاست و دیدن من با با

 سییی سییی سییی سالم!  -

پیب  بغلب با برخاسگگ.نب پخب زمین شگگد و های درک.اب و ه زمان دف.ر
ام را قورت از دسگگگ.راچگی دخ.رک را که دیدم خنده لب گزیدن پر پگایب اف.ادی

چه فکری  ش زدمی زیادی پخ ه بود! حتگگامایزیربه خندی به سگگر نیب دادم و
 زد!؟ها را در موردش میکرده بود که آن حرف

که تکانی به خودش بدون این ای به دوس.ب رفت وحرص چشم غره الهه با
 بدهد، نگاهم کرد! سردی نگاهب به یخ زدن من رسید! 

 !سالم بیرمایین؟ -

با دس.ان لرزان به ج   کردن  دوسگ.ب را از زیر چشم دیدم که خم شد و 
 ب پرداخت و من جزوه در دس.م را باال آوردمی ک.اب دف.ر و

 جزوتونو آوردم!  -

 کلی.ب مانند سامان باال رفت!  های حالت دار وابروی

ی مگه شگگگ ا ارشگگگد یای به شگگگ ا داده باشگگگم! بعدمیاد جزوهییگادم ن ی -
 خوندین؟! ن ی

 سرتکان دادمی 

 !  تی وریی آقای یداد به من که به ش ا برسونمی ؛دست دوس.م بود -

 رح انه! بی ؛پوزخند زد درچش م

پای اومدن و  ی! دست ویکه خودشون امروز دانشگاه بودنی تی وریآقای  -
 نداشت؟! 
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 مانند خودش پوزخندش را جواب دادمی 

 رو این طوری دقیق ازحیظین!؟ ی دانشجوهابرنامه کالسی ه ه ش ا -

 خندی زد! کج

 صوصن! برنامه کتایی که مخ؛ برنامه ه ه نه -

 اخم کرد بازی 

ی یگیرمیتحویل می مجزوه دادم از ایشگگون تی وریی من به آقای یضگگ نی در -
 الزم نیس ش ا تو زح ت بیی.ین! 

برگرداند به سگگگ .م و بعد آرام  نگاه دوسگگگ.ب را باز دیدم که نگران سگگگر
سرد نگاهب را از  آرنجب را به پهلوی الهه زد! الهه اما مثل ه یشگه بی اع.نا و

 من گرفتی 

جگدی.م این بار خیلی به.ر از لبخندم  تر گرف.م ودسگگگ.م محکم جزوه را در
 جواب دادی 

هم بیرمایین  شگگگ ا ییرسگگگیدی تی وریای به دسگگگت آقای اگه جزوه ییاکیی -
 ازشون پس بگیرین! 

 خودم را به نی ا رساندمی  شدم و با نیشخند پیروزمندم ازجلویب رد و

   یبریمپاشو  -

 داشتی هم قدمم تند تند قدم برمی سرعت خودش را به من رساند و نی ا با

 چی شد؟ پس ندادیب!؟ -

 لبخند زدمی  نگاهی به اس ب بر روی آن کردم و جزوه را باال آوردم و

 کنم باالخره! رامب می -

 گیره! ره یکی دیگه میزوری زوری؟! این جزوه نشد می -

 ی  زدم درچش ب یپوزخند وچش ک

دسگگت خط از تح ل خوندن یه خط از اوناس که جز دسگگت خط خودش  -
   ی رو نداره!تک هیچ

 نی ا خندید بی اخ.یار! 

 بی شرفی امیرطاها!  -

 
 الهه 

 حرص لب روی هم فشردم!  کردم و باچشم رف.نب را دنبال می با 

 بی شعور! اح ق! مغرور عوضی!  -

نگاهم را از او که به س ت ساخ. ان ارشد ، ی ریز بغل گوشگمصگدای خنده
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 رفت، کندی می

 کنی! ها پشت سرش ردیف میبیچاره! اگه بیه ه چی -

 ام اف.اد که در دسگگگت گرف.ه بود وی فلک زدهلبم را گزیگدم! نگاهم به جزوه
 برد! صدایم زار شد! می

ای خگگدا بگم  !؟رو ازش پس بگیرمحگگاال من چگگه جوری اون جزوه لعن.ی -
 کارت کنه سامان! چی

ی اون کش.ه مرده یه نگاه توئه! بری طرفب به جز اون جزوه یکاری ندارهی -
 ده! جونشو هم بهت می

ام ی بیچارهجزوه ام نگذاشگگگت دیگر به امیر طاها واین بگار حرص باال زده
 توپیدم به او!  شدت سر چرخاندم به س ت محیا و چشم بدوزم! با

پیچه! با کم به پرو پام می !؟پاش بلند شدی هاناصگال تو واسگه چی جلو  -
 خنده! این کار متخره تو دیگه تا یه ماه به ریش م می

 کوچکب را ج   کردی  های باریک وی محیا ماسید! لبخنده

خود حرص.و سرمن خالی نکن! منم ترسیدم! با اون سالم کردنب مث بی -
 ه! ترسد اخالقه خب آدم میکه ب چی شیب م.ر پریدم باال نیه یدم چی شد! بس

 نیتم را بیرون دادم وسرتکان دادمی 

رفت! کم مونده بود پرو پاچ.و خیس کنی! ندیدی جز اینم ازت ان.ظگار ن ی -
 کنن! مت جلوش اال کلن  بازی می کرد؟ انگار  پت وچطور متخره نگات می

   هایم روی هم فشرده شد!ی محیا که باال رفت، باز لبخنده قصدای پ

 های توئه دیگه! بازیکشم از دست ه ین کولیمار! هرچی می زهر -

 درشت شد و صدایب ناباور! آنی چش انب به 

تو از سگگگامان گرف.هییی به جای من برو با اون آقا هبگه من چگه؟ اون جزو -
 باد داد!  تو براجزوهکه  سامانت دعوا کن

 ی ولی پس گرف.ن جزوه کار توئه ففط! یرمیبه وق.ب سراغ اونم می -

با چه سگگرع.ی رنگب به سگگییدی گرایید و ح.ی ضگگربان  دیدم که چطور و
 قلب ترسانب را هم شنیدم! 

 !؟چییی چی -

 باید بری هر ییکنییری درسگگ.ب میه ین که گی.م! خراب کاری کردی می -
 جور شده پتب بگیری! 

ترسد! از چفدر از امیرطاها میدانت.م آب دهانب قورت داد و من خوب می
 هایب را درسگگامان شگگنیده بود و سگگرکشگگی ی کارهایب را ازروزی که آوازه



12  زهرا قاسم زاده   

 
 

ح.ی بیرون دانشگگاه دیده بود، شدید از او ترسیده بود! مخصوصا  دانشگگاه و
 لفب گرف.ه است!  "یاغی"که جدیدا فه یده بودیم بین دوس.انب 

 رم! بی خود منو وسط ننداز! ی من ن ییمنی -

خواد؟! دونی اون ففط ه ینو میخوای من برم هان؟ محیا میچی پس؟ می -
 خواد من برم ازش درخواست کنم! می

 چش ان مظلومب نشتتی  ی زارم را که دید، حس دلتوزی درقیافه

   یی به سامان بگو بره پس بگیرهییی بهیی خبییخبی -

 لب گزیدی چش ب نشتت و  اخ م شدید در

 کنی؟وای چرا این جوری نگاه می -

ی یداد! محیا جون الهه اذیت نکنیرو پر ن یسگامان اگه عرضه داشت جزوه -
 اف.م! ده میو سخت میرها! ترم من ففط امیدم به ه ین ام.حان میان ترمه

شگگد وسگگرش را زیر انداختی مثل دخ.رکی شگگب سگگاله  انهایب آویزلب
ای دقیفه خندید وای میکرد! دقیفهزود آش.ی می شد ومیماند! زود ناراحت می

 گرفتی بهانه می

 جلو دوس.اشگییی  یییی اون وقت جلویی اون وقتییمن برمی ییمنی -

دانتگگگ.م برای چگه روی رف.ن نگدارد! هم می ؛دانتگگگ.م دردش چیتگگگتمی
 همییی  ترسید ومی

 های سیید وکوچکبی پوفی کردمی دست گذاش.م روی دست

 برمت والزم نیتت جلو دوس.اش بری که اذیت شی! خودم با ماشین می -
 کنم تو برو سراغب! ت میاهیه جا که تنها شد پیاد

لرزید! آب دهان قورت  بمردمک مشگکی چش ان زبا سگرش را باال آورد و
 دادی 

 ی به ه ونیبهی خوای اصال به دوس.ب بگم؟می شگه یه فکر دیگه کنی؟ن ی -
 ی  ینی ای

 نگذاش.م ادامه دهدی  کردم ونچی 

یاغی بهب که   کردگوش مینه! کم نق بزن توروخدا! اگه به حرف کتگگی  -
 گی.ن! ن ی

من  صگگدای او این بار زار شگگد! چفدر ترس بر دل این دخ.ر کاشگگ.ه بود و
 خبر نداش.م! 

 الهه؟ -

 هوم؟ -



11 یاغی 

 !  دهگوش ن یبرم چی بگم قبول کنه؟ اون به حرف هیچ کس  -

 ی روی چش م را ک ی کنار زدمی موهای کج شده انداخ.م و شانه باال

 یی یه جوری نفب بازی کن خرت شهیدلشو بتوزونی -

 چی؟ -

شگهییی اصگال ام.حانب که ضرر نداره هان؟ بعد شگه! تو بازی کنی میمی -
 ریم سراغ یه فکر دیگه! اگه نشد می

خوادت که به چه الی بیا زنب شگگو و مارو هم خالص کن! ببین چفدر می -
 زنه! کارایی دست می

 ی ابروهایم هم درهم شدی یباال دادمی سر

ولی سگگگامگگان  ییکردمیاگگه اون ثروت قبلی بگگابگگاش و داشگگگت دریغ ن ی -
 تونم برم خونه بخت بشینم از گشنگی نون خالی سق بزنم! پولدارتره! من ن ی

 ابروهایب با بهت باال رفت! 

ده؟ داره کار می کنه باالخره وضعب گشنگی میکنی بهت نه! فکرمیودیو -
 شه! به.ر می

گیت! اما بتوزد درد بی راست می، پوزخند زدم! امیرطاها بد خواس.نی بود
 هایبدادم! سامان و پولنیس کشگیدن بیشگ.ر به آن اه یت می پولی که من از

 کرد! جذابی.ب خوشبخ.م می بیش.ر از امیرطاها و

 حتابی درمیاد!؟  به نظرت نون درست و ،ونم شریکیبا پول یه باشگاه، ا -

 ادامه ندادی  محیا سرتکان داد و بحث تکراری ه یشه که شد؛ سکوت کرد و

 الهه؟ -

 ام برده بودمی بدون این که نگاهب کنم سر درگوشی

 هوم؟ -

 یه وقتییی منو نخوره هان!؟ییی گم من رف.م پیشب حرف بزنمی میییگممی -

ی خنده قاین بار صدای پ لرزانب خیره شگدم و نگاه ترسگان و ای درلحظه
ام با صگگدای خنده شگگدند واز بغل آالچیف ان رد میکه پتگگری  دو یمن باال رفت

 چرتی پراندندی 

زد! چشم  یجوابب را فوری مثل خودش دادمی پتر نیشخندی زد و چش ک
محیا برای  ام را از رویب برنداشگ.م تا دور شگگد و ه ان موق  آرنج دسگگتغره

 رحم! زد بیمحکم هم می ،بار دوم درپهلویم جا خوش کرد

 دن؟! رن خبر میگی مین ی -

 کالسور وخودکارهایم را از روی میز ج   کردمی  چرخاندم و سر



17  زهرا قاسم زاده   

 
 

هرهر بهم بخندن  خوان بارم کنن ومث تو بشگگینم نگاه کنم که هرچی می -
 خوبه؟

دسگگ.ب راهم حس کردم! گند زدم! از کنار چشگگ م دیدم رنگب پریدی لرزش 
 دس.ب را گرف.می  سرعت سرچرخاندم به س .ب و لب گزیدم و با

 محیگییی  -

نگذاشگت حرفم را ادامه دهم و دسگ.ب را از دسگ.م کشگگید و کالسورش را 
بگگه دنبگگالب  بغگگل زد و ازآالچیق بیرون زدی کییم را روی کولم انگگداخ.م و زیر

 رف.می 

 بابا از دهنم در رفت!  ییرکنیمحیا یه لحظه صب ییمحیای -

دانتگگگ.م دیگر رفگگت! غلطی کرده بودم جبران نشگگگگدنی! خوب میففط می
دانتگگ.م صگگبرش تا چه حد اسگگت و به خوب می صگگبرش لبریز شگگده اسگگت و

آورد! اما گند زدن که شگگاک ودم نداشگگت! نیه یده بودم و ه انی که رویب ن ی
 بت.م پریده بود!  نباید، از دهان بی چاک و

ا به ی خب پتگگریکردی نبود! کلی گی.می باور کن منظورم به اونی که تو فکر -
 دن! ه ه دخ.را گیر می

اگر ه ین  ؛تیاوت باشگگمتوانتگگ.م بیسگگوزاند! ن یاش دلم را میتوجهیبی
یگک حرکگت سگگگری   کردم تگا چنگد روز داغونب کرده بودم! بگاطور ولب می

 هایب را گرف.م تا جلوی رف.نب را بگیرمی شانه جلویب ایت.ادم و

 تو که انفدر زود رنج نبودی دخ.ر خوب!  -

ی سگگگیاهب دلم را لرزاند! چشگگگ انب را که باال آورد؛ برق اشگگگک دو تیله
 صدایم پشی ان شد و بازوهایب را در انگش.انم فشردم! 

 محیا بگم غلط کردم خوبه؟!  -

 زود فراموش کردی ، ه یشه های زیبایب! مثللبخند زد میان برق اشک

 ی ففط خودت خبرشو بدهی یزنمیرم باهاش حرف میمی -

لنگید خیره شگگگدم! دسگگگ.م را کنارم رد شگگگد و به راه رف.نب که ک ی می از
زدم، دیگر توقعی از پترها من که دوس.ب بودم زخم به دلب می ؛مشت کردم

 و دانشجوهای بی منطق این دانشگاه نبود! 
 

 امیرطاها 

بعد نگاهب  های اسگگرورتم خیره شگگد وای به کیبرا که باز کرد، لحظه در
 بعد به سگگرعت باال آمد و تا روی پیراهن و روی شگگلوار جینم و برق زد و از
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روی لبب جا خوش کردی لبخندم ه راه شگگگد با چشگگگ کی که  لبخند ع یفب بر
 دانت.م عاشفب استی می

 چاکر هانی خانوم!  -

ه ان چارچوب در دس.انب حلفه گردنم  ر شد و دردر صگدایب آشکا ذوق
 هایبی ام مه ان بوسهریشیشد و صورتم ته

نگو  ییی دیشگگگب خواب.و دیدمییالهی قربونگت برم من! الهی فدای قدو باالتی -
 راست بوده میای! 

هایم هم ح.ی اندکی برای بوسه لب رن  شگد و دسگ.انم پر بود و لبخندم پر
 روی موهایب جلو نرفت!  زدن بر

دی بیایم تو ، الاقل یه چای بیار ه ین دم در بخوریم که مارو راه ن ی تو -
 دعات کنیم! 

شگد؛ آرام خندیدم و او به سرعت دس.انب را باز کرد و  م.عجبنگاهب که 
 کنار رفتی 

 ی بیا تو! یلیلم نکنه! بیایذخدا  -

درخت میان حیاط  گل وی پروارد حیاط شگدم و چشم چرخاندم بین باغچه
ی خیالم از یآن آجرن ا شگگگده بودی موزاییکی و سگگگاخ. انی که چند پله باالتر از

 اشان که راحت بود انگار بار سنگینی از دوشم برداش.ه بودند! بابت خانه

 اس؟ارمغان خونه -

ی اگه بیه ه اومدی فردا یخونهیی فردا ام.حان داره، داره مییآره تو اتاقشگگهی -
 اف.ه! می

 ایت.ادم! 

 رم فردا میام! پس می -

 اخم کرد شدید! 

زنی! ه ینم دریغ کنی می سگگگربه ون زور به الزم نکرده! یگه ماه یه بار  -
 مونه! هیچی دیگه ازش باقی ن ی

 تکان دادمی  سر

 باشگاه هم اوضاع خوبی نداره!  یمیان ترما شروع شدهیی یسرم شلوغهیی -

که  بیرون آوردمهایم را بگاال رف.یم و کیب هگای جلوی سگگگاخ. گانپلگه از
 صدایب را شنیدمی 

 نی ا خوبن؟  حتام و -

 سرتکان دادمی و  راست ایت.ادم
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 خوبنی  -

 ای سالن را باز کرد برایمی شیشه در لبخند زد و

 خوردیمی ه ی میکردم دوری یه شام درست مییآوردیشونیکاش می -

سگالن سگرامیک شده  بر خانه و دور واز او وارد شگدم و نگاهی به  زودتر
ی هانیه که بود، شیک بود! پرده و وسگایل ساده اما به سلیفه انداخ.می مبل ان و

 دادی رن  می خانه را خوب آب و

ی اونام معطل تعارف من نیتگگگ.ن! خودشگگگون بخوان هوار یشگگگهیدیر ن ی -
 شن رو سرت! می

 خندیدی 

 چشمی  قدمشون رو -

سط  باالتری قرار  یک پله از سگالن و آشگرزخانه که باراه اف.ادم به سگ ت 
خوری های در دسگگگ.م را روی میز ناهارنایلون داخگل شگگگدم و گرف.گه بود و

 گذاش.می 

 یبرنداش.یییرو هرچی زن  زدم خونه که بررسگم چی الزم داری گوشگی  -
 چی دم دس.م اومد خریدم!  هر

 داخل آشرزخانه شدی 

ش تو اتاقشگگگه انگار نه انگار! دیر دیدم اهه تو ح وم بودم، ارمغگانم کگه  -
 خواس.م زن  بزنم بهت! تازه می یتوییش ار

 ها کردمی ای به نایلونچشم اشاره با

  یکنمچی ک ه بگو، فردا برات ردیف می هر -

 چش انمی  س.ایب شد در از نگاهب پر

 سالم.یت!  -

 زدم گی.م:بیرون میطور که ه ان آشرزخانه رف.م و با لبخند به س ت در

  یمونمدیشب نشد بیامیی! امشب به جبران دیشب پیش.ون می -

ام شگگد که داشگگ.م کت عشگگق خیره با آشگگرزخانه تکیه داد و به چارچوب در
 آوردمی چرمم را درمی

 شه با عروست بیای و اون این جا موندگارت کنه؟کی می -

 ای زدم! متخرهزهرخند 

 ها! دلت خوشه -

روی مبگل لم دهمی نگاه  نزدیکم شگگگدی مجبور شگگگدم بر برداشگگگت وقگدم 
گاه آارکچشگ انم دیگر رن  عشق مادری نداشت! این بار رن   گرش درکاوش
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 بازی گرف.ه بود! 

 زنی به چش م؟ چیه این طوری میخ می -

 به بازویم کوبیدی  با اخم ریزی ک.م را برداشت و

 خودتو نزن به نیه ی!  -

صگگورت جوانب کردمی سگگی و چهارپنج سگگال را به  زیبا ونگاه به موهای 
اش اما قیافه ،هیت سگگگاله بود خورد! مادر یک پتگگگر بیتگگگت وخوبی بهب می

 هم بودیم بی درنگگ ، خواهر و جگگا بگگا زد! هرمی اشتر از سگگگن واقعیجوان
 خندید! کرد و به ریششان میچفدرخودش ذوق می خواندند وبرادرمان می

 از من گیراییم نگرفت؟ش ا چی گی.ی ب -

 چش انب را با مکث ریز کردی 

 خواد بهت فکر کنه نه؟هنوزم ن ی -

چگگه  فه یگگده بودمی از ه گگان اول فه یگگده بودم منظورش چگگه بود و هر
زمان  شدند زمین وگاه میآخواسگ.م به بیراهه بزنم نشگد! مادرها وق.ی کارمی

قیافه امروز صبحب  یاد الهه وبا  گاه  وآشکاف.ند! پوفی کردم و ناخودرا هم می
خواسگ.م پاکت سیگارم را بیرون  دسگت بردم سگ ت ک.م که در دسگ.ب بود و

 بکشم که دست پس کشیدی 

 دون و تو! دست زدی به اون کوف.ی من می -

 دست کشیدم بین موهایمی ؛ اش که کردمنگاه به چش ان جدی

 بدتر شده که به.ر نشده!  ؛هنوز ه ونه! هنوز ه ون سرتفیه که بود -

 رفت!  غم مادرانهی جدی.ب راحت کنار ؛اش به آنی غم گرفتقیافه 

خوری آره؟ آره معلومگگه از شگگگو میاهمگگادرت برات ب یره! خیلی غصگگگ -
 ت! از دفعه قبل که اومدی الغرتر شدی! اهقیاف

م.ر جابه خواسگگت یک میلیباز نیامده شگگروع کرده بود! باز می ،نچی کردم
 گوشت صورتم را به ریب الهه ببندد!  ا شدن پوست وج

 رم بدنتازی! الغر کجا بوده آخه؟! خیر سرم هرشب دارم می -

 چش انب مات صورتم شد و توپید بهمی  یی این بارم بدترش کردج له

ه ونا که مث  خوری هان؟نکنه داری از اون پودر مودرای زهرماری می -
 کنه؟! بادکنکت می

که من.ظر جوابم باشد، دست برد س ت زیپ پیراهن باف.م و زیرب آنبعد بی
 م! اروی تخت سینه زد بررا نی ه پایین کشید و با مشت بی جانی 

 زنی! وای به حالت بیه م داری هورمون می یوای به حالت امیر طاهایی -
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چه چیزها که اطالعات  ام باالرفتی ازام را کن.رل کنم و قهفههن.وانت.م خنده
 نداشت! زیپ پیراهنم را باال کشیدمی 

بری! هورمون کجام یی نکن بچه میاد بیرون آبرومونو میینکن مامان جان -
یگگه مواقعی چگگه جوری  کنی! بیچگگاره بگگابگگا دردی ول ن یبوده آخگگه؟ گیر می

 رف.ه؟! ازدس.ت در می

ام بودی قدم رهفکر حرفم خی اح. گاال در ازجگا بلنگد شگگگدم و او سگگگاکگت و
برداشگ.م به س ت راهرویی که اتاق ارمغان درآن قرار داشت و بعد از در زدن 

 ه زمان صدای جیغ بنیب هانی را شنیدمی  کوتاهی وارد شدم و

 امیگگگگرطاهگگگا!  -

لبخندم چشگم درچشم بودم  لبخند زدم! تازه گرف.ه بود چه گی.م! ه زمان با
 دف.ر و روی تخ.ب و شگکم پهن شده بود بربا دخ.رکی ملوس و کوچک که با 

ای ام لحظهدیدن خنده پال بود! با هایب جلویب پخب وح.ی عروسک ها وک.اب
 بعد درجا ازجا پرید!  مات صورتم شد و

 داداشیگگگگیییی!  -

 جون داداشی؟ -

روی تخت پرید و فاصگگگله را پر  او به سگگگرعت برق از یک قدم جلو رف.م و
 شدی  انیزگردنم آو کرد و از

 داداشی!  یداداشی داداشییی -

 کرد! گردنم را داشت ازجا ساقط می پرید وپایین می باال و

 مو پدرسوخ.ه! اهکندی کل -

قلفلکب  دسگگ.م بردم سگگ ت پهلوهایب و ه ین بهانه دسگگ.م داد و خندید و
هایب که بلند شد، دس.انب از دور گردنم شل شدی غب خندهدادمی صگدای غب

 بر کشیدم و باال بردم و یک حرکت در سگ ت پاهایب و تنب را با دسگت بردم
ی یهگایب اتاق را پر کرده بودیی صگگگدای جیغییگک دسگگگت بگاز قلفلکب دادمی بگا
بیرون  دادی صگگدای هانی ازپا تکان می دسگگت و کرد وجیغ جیغ می خندید ومی

 به گوشم رسیدیی 

 ی امیگگگرییی یارمغگگگانی -

 یارمغان یک هو قط  شگد و چشگم درچشم شدیمییهای خنده صگدای جیغ و
 اشی قرمز شده از خنده صورت بردم نزدیک صورت کوچک و

 درس.و بخون پدرسوخ.ه!  -

 اخم کرده بود! 
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 به قول حتام جون  زر اضافی زدم؟!  -

چشگگگم دوخ.م با اخم  یام مکث اف.اد و بعد هم قط  شگگگداین بگار بین خنگده
 بررویب! 

 حتام چی گی.ه بهت؟ -

ک ی خودش را ج   کردی ک .ر دیگگده بود این روی  نگگگاهم و ترسگگگیگگد از
خواسگگگت مواقعی که می خندیدم! مگر درام را! بیشگگگ.ر با او که بودم میجدی

! گوش نکندهانی  به درسگگب نرسگگد و یا به حرف هایب را ننویتگگد ومشگگق
پشگگگگت تلین ی جگگدی  گگهتگگا یگگک کل زد بهم وبالفگگاصگگگلگگه هگگانی زنگگ  می

شد که هانی شد و ه ان میحتگابب کف دس.ب گذاش.ه می "ارمغان!"گی.ممی
 خواست! می

 گم حتام چی گی.ه بهت؟می -

 لب کوچکب را گزید و  مداد در دس.ب را بین انگش.انب پیچاندی 

  یهم رف.ه بودیم تهران ی اون دفعه که بایاونی -

 خب؟ -

ام زندگی که درخواس.م اما اسم حتام گاه بم شد! خودم ن یآصدایم ناخود
 زدی آمد، دز حرصم باال میمی

 اون دفعه که رف.یم باهم دربند خب؟!  -

 کالفه گی.م:

 خگگب؟!!  -

پایین رف.ن سگگیب گلویب فه یدم! باز مداد  دادی این را از فروآب دهانب را 
 هایبی بین انگشت پیچاند در

 ی  ییاون دفعه که حتام جون بردم برام بت.ی م.ری خریدا -

تگگگام بهگت چی گیت؟ رف.ی دربند بردت بتگگگ.ی م.ری خرید چی بهت ح -
 گیت؟

 این بعید بود!  امیدوار بودم هانی صدای بلندم را نشنود و

زنه زن گیت داداش امیرت زر اضگگگافی میی مییگیتیی مییی هیچیییهیچیی -
خوای برام زن داداش بیگگاری! بگگه گیگت ه ین روزا میی مییگیگتیخوادیی مین ی

 دونت.م حرف بدیه داداشی! خدا ه ین! به خدا ن ی

چش انب  دانتگ.م حتاب کار دس.ب می آید، زل زدم دربا صگدایی که می
 بد خشم گرف.می  و

حتگگگام غلط کرد اون حرفارو زد! وای به حالت ببینم یه بار دیگه حرفای  -
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کنه قرار نیس غلطی می هر ودت کری کنی! هرکتگگی میاد ودیگرون و واسگگه خ
پرسگگی بعد تکرارش چیزی اول از من یا مامان می هر هم یاد بگیری! قبل از تو
 کنی خب!!؟می

 ام ماند! خیره هایب را ج   کرد ولب

 بگو خگگگگب!  -

هایب مثل خودم نگاهم کرد و سرتق شد! گاهی این حرف گوش نکردن تنها
 شد! هیچ صراطی مت.فیم ن یبود و به 

 لب هایب برروی ران پایم فرود آمد! زیردس.م مشت شد و با سایب دندان
 درفکر بودم ففط گیرش بیاورمی   کردم وبیراه نثار حتام می و بد

 ام شدی ی م.عجبب خیرههانی با چهره در اتاق باز شد و

 زدی؟! امیرطاها؟ چ.ه داد می -

 ی کف اتاق ارمغانی کوچک پهن شده ابریشم وچشم دوخ.م به فرش 

 ره! دیگه زیادی داره پیب می -

 فه ید! کشیدم! باید حدش را مینشانم را می رف.م و خط وسراغب می فردا

 لرزی مامان؟! گی؟ ارمغان تو چ.ه میو میرکی  -

لرزش  سگگگرم به شگگگدت به سگگگ ت ارمغان چرک خورد که با ه ان ترس و
ام بود! نگاهم به خیتگگی چشگگ انب که اف.اد خیره زده بود و زانوهایب را بغل

هانی  یبه هانی که بیرون بروداشگگگاره کردم  جا بلند شگگگدم و ام گرفتی ازخنده
 نزدیکب نشگگتگگ.م و، بیرون رفت و من ازسگگ ت دیگر تخ.ب سگگری تکان داد و

   یدس.ی زدم به زیر دماغبیی

 کوچولو قهر کرده؟!  -

 این بار به روبرویب خیره شدی  پس کشید و سر

 رو عشق من!  کشی داداش.و که! نکن اون اخ امی -

نازش  از ی پرگریه صدای جیغ و آغوشب کشیدم و اشگکب که ریخت، در
هرچه دست  کردم وی صورت خیتب را غرق بوسه میبلند شدی ه زمان ه ه

باز محکم  پگا زد در برود، زورش نرسگگگیدی قلفلکب که دادم به زور خندید و و
 واق  خیلی چیزهایب به در ؛ای نبودنب اصال به من نرف.ه بودبوسیدمب! کینه
 من نرف.ه بود! 

 

 الهه 

 بهونه الکی واسه من نیارا!  -
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 فه ی زوری یعنی چی؟! بابا به کی قتم بخورم زورم کردن! می -

 متخره پوزخند زدمی  هوا تکان دادم و دس.ی در

کم میاره!  اماس پای زور بازیعرضگگگهکتگگگی که بیفه ی! می نه ففط تو -
 تونتگگگ.نوبیداد راه بندازی بریزن دورت، دیگه هیچ غلطی ن یتونتگگگ.ی دادمی

 بکنن! 

 شماهرم از توخونگیرم! یه کم فرصگت بده میعزیزم من گی.م پتگب می -
 رمی تو کب میاهشده جزو

نخواد، ع را دیگه من تونو نه؟! تا خودش شگگناسگگی یاغیالزم نکرده! ن ی -
رو ببینم! آخرم مجبورم برم کری اون دسگگگت خطگای خرچن  رنگ  اون جزوه

 چفدر تو اح فی سامگگان!  قورباغه رو بخونم! ای خدا

 گرفتی صدای سامان هم داشت دیگر حرص می

 یه ک.ک سیر بزننشا!  نگه بگم برمرتیکه یالغوز! شیطونه می -

نگه این که  ،اومگدیروی خودش درمی تو اگگه مرد ک.گک کگاری بودی تو -
 باشگاه پرتت کنه بیرون!  زا زرت و زرت ففط ازش ک.ک بخوری و

 ای بعد صدایب پشی ان شد! سکوت کرد و لحظه

بینم روت چشگگگم داره طگگاقگگت ام مینگگامرد هیچ کی حرییب نیس! وق.ی -
این رفیق فابریکاش که مث چی هواشگگو دارن! باور کن  ن یارم! دورشگگم پره از

 خواس.م این طوری شه! خودمم ن ی
 ام بیرون رفتی سینه نیتم آه شد و پرصدا، از

 شه! کنم ازتو بخاری بلند ن یخیلی خب! خودم یه کاریب می -

 صدایب بم شد و مثال غیرتی! 

 کنم! نری سراغب که بد قاطی می -

   ینیشخند زدم

   !ری؟! توی ترسوتو جیبت اون  نی چه غیرت.و بابا! من نرم تو می بذار -

 صدایب حرصی شد! 

 الهه!  -

 شدی چش م اف.اد به محیا که داشت نزدیک ماشین می

   ییی فعال کار دارمییی شب خواس.ی بری کنترت زن  بزن بهمیمن باید برم -

 زد ومی کردم یک ریز زن عگد هم خگاموش! اگر خاموش ن یب قط  کردم و
 برد! سر می ام راحوصله
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 و زد دسگگ.ان کوچکدرحالی که نیس نیس می محیا سگگوار ماشگگین شگگد و
 قرمزش را جلوی بخاری ماشین گرفتی 

 وای چفدر سرده اووووف!  -

 سالم!  -

کردم دانم چرا ه یشگگگه حس میلبخند زدی ن ی سگگگرچرخاند به سگگگ .م و
 دهد! می یلبخندش طعم تلخ

 خوای بکشیب؟! ل کردی! میگخوشسالمی  -

کردم درحالی که حرکت می ماشگین را اس.ارت زدم و اخم کوچکی کردم و
 گی.م:

 ه ین یه کارم مونده دیگه!  -

 ادامه دادم: بعد نگاهی به آینه جلوی ماشین انداخ.م و

 ای هان؟ببینم تو که آماده -

 وای نگگگگه!  -

   یزود نگاهب کردم واخم کردم

 صب  تا حاال دل تو دلم نیس!  الی! ازترسم می -

 بینشان صدایم هشداردهنده شد!  از هایم روی هم فرود آمد ودندان

دود هوا شد اون ه ه  یچی شد اون ه ه فک زدم پشت تلین یییمحیا یییمحیا -
 حرف!؟ یه جزوه پس گرف.ن که انفدر ترس نداره آخه! 

 زیرانداختی ه ب سر جلوی بخاری ماشین برداشت و دس.انب را از

 به خدا دست خودم نیس!  -

 سری تکان دادمی 

لرزت  ی انفدر با ه ین ترس ویاصگال به.ر! بشگین زار زار جلوش گریه کنی -
 ت بده! اجلوش وایتا تا پس

 زد یعنی اوج بدبخ.ی! پوزخند زدی محیا که پوزخند می

 ای الهه! ی خیلی بچهیاسیاونم درازگوشه البد! کارت متخره -

ترم که درس خوانده بودم یک  ای نداشگگگ.می این چهاردانتگگگ.م اما چارهمی
با دست خط خودم! نفطه  های خودم بود وام.حانی ففط جزوه هر سگر سگره و

اگر جز  ضگگعف بدی بود که از دبیرسگگ.ان به دسگگت خط خودم عادت داشگگ.م و
واق  گند  فه یدم! درخواندم هیچ ن یی کتگگگی را میدسگگگت خط خودم جزوه

 زدم به ام.حانم! می

رف.م جزوه رو ای ندارم! اگه جز امیرطاها کتی دیگه بود ه چین میچاره -
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 ی ینکنه! من.های ورکشیدم بیرون که دیگه هوس این غلطازتو حلفب می

 سرتکان دادی  و منگذاشت ادامه ده

من.ها این امیرطاهاست و ع را کتی حرییب بشه! چطوری محیا راضیب  -
 بگو؟! کنه؟ اینو 

مو شگگگب قبگل تگا به حال زبانم ترجی  دادم چیزی نگویمی از پوفی کردم و
خوردتت! فوقب اش داده بودم کگه امیرطاها ن یکگه دلگداری درآورده بود بس

چفگدر بد بود که محیا با داد امیرطاها مط ئنا سگگگک.ه را  یکی دوتگا داد بزنگد و
 زد! راحت می

امیرطاها کناری پارک کردم و برگشگگگ.م روبه ی تر از خانهیک خیابان پایین
 لرزید! مثل بید می؛ محیا

 محیا؟ -

اش را در دسگگ.انم فشگگردمی نگاهم که کرد، دسگگت بردم جلو دسگگ.ان یخ زده
 ترسیدم به خاطر وضعیت پایب باشد که این طور روی رف.ن ندارد! می

گه دی شه بگو یه فکرتوروخدا اگه روت ن ی ترسی؟به خاطر وضعی.ت می -
 کنم! می

 دس.انب را کشیدی  نگاهب در نگاهم ن اند و

 نه!  -

 جون الهه؟ -

مورد این موضگگگوع  آمد درعوض کرد! هیچ وقگت خوشگگگب ن یرا حرف 
 حرف بزندی 

 کجا باید برم؟!  -

 اشاره کردم به تابلوی خیابان س ت چپی  نیس ع یفی کشیدم و

سگگگاخ. ون نگین! اگه پیدا ری پگایینی کوچه سگگگومییی می اون خیگابون و -
 ینکردی زن  بزن بهت بگم

 طبفه چندم؟ -

 نوزدهی واحد یفکرکنم چهارمیی -

 یباشه -

 بازویب را گرف.می ؛ دست برد س ت دس.گیره در که پیاده شود

 محیا؟ -

دیدن نگاه لرزانب، قتگگگم خوردم قلبب تا ایتگگگ.ادن  سگگگرکه برگرداند با
 ای ندارد! فاصله
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 ؛کنیم شگگاید شگگدمهم نیس! ففط داریم ام.حان می محیا جان هرچی شگگد -
 خودتو اذیت نکن!  ،خب؟ نشد به جهنم

 باز گی.م: سرتکان داد و 

ذاره بری ی مییامیاگه نگهبانشگون خواست بهب زن  بزنه بگو الهه قنبری -
   یباال

 باشه!  -

   یت اس.م من من.ظر -

  یباشه -

لرزش هم داشت! در دل ازخدا برای حالب  ؛رفتصگدایب داشگت تحلیل می
 به غلط کردن اف.ادم بابت کارم!  ک ک خواس.م و

را بهم زد، خیره راه رف.نب شدم و با اس.رس پوست لبم  در پیاده که شد و
 ترسیدم محیا را بشکند! می شناخ.م ورا جویدم! امیرطاها را می

م اما دس.، برگردانم ام تا زن  بزنم و محیا را نرف.هدست بردم س ت گوشی
شگگد جزوه را بدون دردسگگر نی ه راه م.وقف شگگد! این به.رین راهی بود که می

 ؟!شدام چه میرفت ام.حان لعن.یاگر محیا ن ی یگرفت

 سرم را در دست گرف.می  پوفی کردم و

 خدایا به خیر بگذرون!  -
 

 امیرطاها 

کنار در، شروع به گوشگی را بین شگانه و گوشم گذاش.م و جلوی آینه قدی 
 روی مچ دست کردمی  بت.ن ساع.م بر

 داد چیزی بهب بگی؟ هغلط کردی تو به بچه حرف اضافه زدی! کی اجاز -

به مرگ خودم ففط خواسگ.م خوشحالب  ؛بابا دوکلوم حرف بیشگ.ر نزدم -
 بینی چفدر دوست داره زن بگیری؟کنم! ن ی

 متخره خندیدم! 

و رن  ربرو کتی یخوشحالب کنی! برو حتامییهه هه! آره ففط خواس.ی  -
 پدرتو نشناخ.ه باشه! کن که ذات بی

 باز از درتوجیه داخل شدی  نچی کرد و

امید بدم؟ باالخره که بهب خواسگگ.م دلخوش شگگه؟! بده خواسگگ.م بده می -
 !  یبره ین روزا براش زنداداش می

 روی بند ساع.م ثابت ماندی  دس.م بر



71 یاغی 

کگه تو جلو جلو بچگه رو پر کردی؟ اگه به گوش هانی من کی قبول کردم  -
خواسگگت چی شگگد یهو یه دخ.ر دیگه رو رو میگه این که الههبرسگگه چی؟! ن ی

برو  یدنبال خودش راه انداخت!؟ حتام برو دعا کن چیزی به هانی نگی.ه باشهیی
 دعا کن ففط! 

امان.م رو دودر کنیم مگیرم که بگه! آخرش که چی؟ اگه خواسگگ.یم دخ.ره -
فه ه یه فه ه دیگه! بچه که نیس فک کنه عشگگگق الهه جونت ته کشگگگیده! میمی

 کلکی تو کارته! 

 غریدم! و  دس.م را پایین آوردم ومشت کردم

تو اجرا نکردم اهی متگگخریی تا قبول نکردمیی تا نفشگگهیقبول نکردمکه فعال  -
 حق نداش.ی به اونا چیزی بگی! 

ی اگه مامانت فه یده بود یه حرفی می ینشگگگدهیخیلی خب! حاالم که چیزی  -
 زد باالخره! 

 سوییچ روی میز تلین را برداش.می  جلوی آینه کنار آمدم و از

ریزم دفعه دیگه ببینم حرف تو دهن ارمغان گذاشگگگ.ی خودم دندوناتو می -
 پایین حتام! 

 خندید! 

 شی؟یش ا به ما نرسیده برادر! بگم چیز خوردم خوبه؟! راضی م کم از -

درمش.م گرف.م  سوییچ را دس.م تابی دادم و جواب گذاشگ.م وحرفب را بی
 به طرف در رف.می  و

سه  دو یها باشگن بتهیییی فعال مشگ.رییها نیان باشگگاهبگو بچه امشگب و -
 شب جلو این سوپریه بهانه دس.ب ندین به.ره! 

و نونت ت ؛خدای شکارت خیلی فنچه به یتو کنیاهشگ ا ففط فکر نفش یباشگهیی -
 عتله ففط! 

 چیزی هر از اف.ادم بیشگگگ.ری ترسگگگانب که مییاد قیافه کرده بودم و فکر
 دادم فعال زیر نظرش بگیرمی گرفت! ترجی  میام میخنده

 ی کنمخبرت می -

 خندیدی 

   یی تو! اذی. ون نکن پترییزنم برا یه بلهمن له له می -

 رم کرج! می ی برو فعال دارمییکنمگی.م خبرت می -

 ت بودی بچه! اهکه دیشب پیب نن تو -

شنیدم صدایم داشگت! دسگ.ی تکان دادمی هنوز میدسگت برن ی ،پوفی کردم
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 بیدادش ت اس را قط  کردمی  میان داد و در می زد و

ام پشت سربرروی یک شانه از با یک دست و روی اپن برداش.م و ک.م را از
 موهایم زدمی نگاهی سگگگرسگگگری به دور و ام را رویعینگک آف.ابی انگداخ.م و

 را بازکردم وییی  فوری در را گرف.م و بعد دس.گیره در برخانه انداخ.م و

 چش انم برروی صورتی گرد و کهبا بازشدن در خواس.م پا بیرون بگذارم 
ی رو جلو کشگیده بود و یک دس.ب بر ظریف اف.اد که با یک چشگم بتگ.ه سگر

اش ی متگگخرهبا آن قیافه ی من وپشگگت درخانه دانمن ی زد ون ی زن  بود و
 کرد! چه می

هایم خیره شگگد و شگگدن در چند ثانیه به کیب ه ان لحظه بالفاصگگله با باز
بعد آرام آرام سگگرش را ازروی  چه قرار اسگگت و انگار تازه فه ید اوضگگاع از

 هایم به شلوارم رساندی دراین بین دیدم آب دهانب را قورت داد و پوزخندکیب
این بار لرزیدن تنب  یمچش م که شد چشم در زدم! چشگ انب باالتر که آمد و

 نیشخند زدمی  ؛را به وضوح حس کردم

 پتند شد؟!  -

 قدمی عفب رفتی  لب گزید و ابروهایب باال پرید و آب دهان قورت داد و

 سالم!  ییی سیییس یسیی -

هایب اچه بازیبازی درآورد! یاد دسگگ.رمثل آن روز در دانشگگگاه باز پخ ه 
کردم یا واقعا چشگگ انم را متگگ.فیم درچشگگ انب انداخ.می من حس می اف.ادم و

 لرزید؟! می

 سالمی  -

ر اش دهایم! بند کیف روی شانهچشم خیره کرده بود به کیب؛ باز لب گزید
دم را ببن شدی قدمی جلو رف.م تا دراش به شدت فشرده میانگشگ.ان رن  پریده

را که بتگگگ.م دیدم چطور یکی  در تر شگگگدم وبه او نزدیکبگا ه ان یک قدم  و
   دیوار بکوبم! به اش را بگیرم وسرعت عفب رفتی کم مانده بود کلهه ب دوقدم و

 تر گازت نگیرم یه وقت! رف.ی دو پله پایینمی -

 نگاهب از روی کیشم کنده نشدی  این بار به شدت بیش.ری و ،لب گزید

 خشیدی بب -

 زان بودی لر صدایب آرام و

 چشم ریز کردمی  دست آزادم را بردم درون جیب شلوارم و

 تونم تعبیرش کنم؟! چی میام ی اونم جلو درخونهیببینم اومدن تو رو اینجای -

بند کییب را  آب دهان قورت داد و هایب درآمد ونااسگگگارت دنگد لبب از
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 فشردی 

   ییی منییی من واسهیییی راس.بیمنی -

 کج خندی زدم میان حرفبی 

 خواس.ی بگی؟! ه ینو می !؟واسه جزوه الهه اومدی هان -

به چش انب خیره ای با حیرت نگاهم کردی لحظه سگرش به شدت باال آمد و
دسگ.ی لرزان کشید به  هایب لرزیدی نگاه برگرفت وه زمان با نگاهم لب شگدمی

 .راچه است! ام بدتر دسدانت.م زیر نگاه خیرهمیی شال روی سرش

شگگه جزوه الهه رو پس بدین؟ خیلی اح.یاج داره! مگه شگگ ا ی مییشگگهیمی -
به زجر اون؟ الهه اگه جزوه خودش نباشه  شیدمی چرا راضی دوسب ندارین؟

شین شه! چطوری راضی میش داغون میاهخونه ن رشگب ام.حان درست ن ی
دارین زجر بگگدین؟ نفگدر دوس ابگه خگاطر خودخواهی خودتون دخ.ری رو کگه 

 ؟!!بازیاسراهب به نظرتون این متخره

 باال کرد و ابرویم که باال رفت، سگگر اش را آرام بیرون داد ونیس کم آورده
 چش م دوخت!  این بار بی هیچ لرزشی چشم در

اندر سییه نگاهب عاقل کردم ساده بود! ه انطور که می آن که فکر بیب از 
 کردم گی.م:می

 ت وم شد؟!!  -

قگدر چشگگگ ان هگایم برایب تعجگب داشگگگت کگه اندانم چگه چیز حرفن ی
 اش گرد شد و تعجب کردیمشکی

زورتو زدی! حاال دیگه باور  ،ت وم شگگگد دیگه؟ خوبه ؛گمدلتگگگوزی.و می -
برو بهب بگو پشگگگت گوشگگگ.و دیدی جزوتم  یکنه چفدر رفیق بامرامی دارهییمی

 دیدی! 

ها پله ازکنارش رد شدم و دادم واش خندی تحویل چش ان درشت شدهزهر
د هایی که تناین دخ.ر به ع رم ندیده بودم! صدای قدم تر ازراپایین رف.می اح ق

یکی  دری بیرون رف.م و توجه نکردملی آمد را شنیدم وتند پشگت سرم پایین می
صدای  شدن قیل ه زمان شد با دوقدمی ماشین، قیلب را زدمی صدای تیک باز

 سرمی  نازکب درست پشت

 یی آقای فره ند! یآقا -

 برگش.م س .بی 

 حیظیاتت چیزی یادت رف.ه؟!  هان؟ از -

خورد! اجدادش بهم می حالم از او و طاییه وهایم بی اخ.یار بودی زخم زبان
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گالبی  ففط م.عجگب بودم چطور از برادر آن سگگگرمگدی کله گنده این دخ.ر ببو
باز لب گزید! جگر زلیخایشگگان  کرد وپس اف.اده بود! با دیدن نگاه اخ ویم، اخم 

 کرد بتکه دندان زدشان! 

 یه چیز بگمییی  ییی من ففط یه چیزیییمن -

 بی حوصله سوییچ را دردس.م چرخی دادمی ؛نیس کشید باز مکث کرد و

تند تند  باز کل اتب را پشگگت سگگرهم و دسگگ.ان لرزانب را درهم پیچاند و
 ردیف کردی 

ی برای یبرایی دارهبرمیتر از دهنب آدم وق.ی یگگه لف گگه بزرگ ،دونینمی -
کنه تا ب.ونه باالخره قورتب بده! قصگگه ش ا قدر خردش میبدسگت آوردنب ان

کنه شگگاید بزرگ.ر از اس! اگه خردتون میو الهه هم قصگگهییی قصگگه ه ون لف ه
 یتتشکنه! برام مهم نتونه هض .ون کنه داره ش ا رو میدهنشگین! شگاید ن ی

ی یا یی یاییکه حرفامو زده باشمی برام این مه هاگه االن دسگت خالی برم پیشگب! 
ر نظ دونین؟ یه گرگ و اگه دربه قول شگ ا ه ون حیظیات و بریزم رو دایره! می

ی فکر ندارهییی ولی اگه بیه ه دوسب داری رام یی رحم ندارهییبگیرین عاطیه ندارهی
باشگگگه! ولی آدما عاطیه تو رگب ترین گرگ شگگگهیی ح.ی اگه خون وحشگگگیمی

یی شعور دارن! فکردارن! امایی اگه بیه ن کتی دوسشون داره یعفل دارن یدارنیی
ترین آدم دنیا باشن! ش ا صورت متئله این مشکل شگن، ح.ی اگه رامگرگ می

گردین! بگا اذیت کردن الهه به جایی پگاک کردین و دارین دنبگال جوابب می ور
شگگه! فوقب اینه که من خر این قضگگیه به رام کردن الهه خ.م ن یرسگگین! آن ی

 !کنهام.حانشو پاس  بخونم و براش توضی  بدم و

لرزانب را به شالب کشید  نطق این بارش که ت ام شد، باز دست بی رن  و
 آب دهان قورت دادی  و

 بااجازه!  -

قدمی که دوسه  راه اف.ادی چش م اف.اد به حرکت پاهایب که هر پشت کرد و
لنگید! هرچند چش گیر نبود اما برای یک دخ.ر بارهم می رفت، یکی دوعادی می
 جوان! 

خیره رف.نب ماندمییی سوییچ ماشین را  تکیه دادم به ماشین و پوفی کردم و
قیافه ی  ام گذاش.م و  ازه ان فاصله تیپ ودر دسگت فشردم و مشت زیر چانه

 لرزید باز ازمی ندبرروی لبم آمدییی هرچلبخندی  چش م نشتت و اش درسگاده
 هایب را بارم کرد! ت و به قول خودش حرفتپا ننش

شگگ اره حتگگام را گرف.می یکی دو  ام را ازجیب ک.م بیرون کشگگیدم وگوشگگی
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 :بوق نخورده، ت اس را جواب داد

 جونم عشفم؟ -

 :سوییچم را باز تکانی دادم وگی.م

 بن فلجه بابا!  بیخ و این که از -

 گی؟کی و می -

 پوزخند زدمی 

ت.ه پ.ه صگگگدتا تا میاد دهن باز کنه  تونگه حرف بزنه وبگه جهنم کگه ن ی -
 کنه! اون پای شلشو کجای دلم بذارم؟می

 صدایب این بار بهت گرفتی 

 گی؟! دخ.ر داداش سرمدی؟! کجا دیدیب؟ دخ.ره رومی -

 تنهایی!  یییماهاومده بودم دم خون -

 صدای حتام ناباور شد و ولومب باال رفتی 

 چی؟!  -

 لبخندم ع یق شدیی

 این دفعه این ببو گالبی رو فرس.اده سراغ اموال منو تو!  -

مگه قبال ندیده  امیر مرگ حتگگگام شگگگوخی نکن مث آدم بگو چی شگگگده؟ -
 دانشگاه!  بودیب تو

 به این نزدیکی! نه به چشم خوردن!  و نه به این دقت -

راه اف.ادم به  ام را از ماشگگگین گرف.م ومن تکیه خبیث خندید و حتگگگام هم
 س ت در رانندهی 

 پخ ه اس ولی شرط می بندم زود خر می شه!  -

 خندیدمی  سوار شدم و پشت فرمان نشت.م و

ری ب صید من بشه وییی!؟  فک کن دخ.ره دامتونم بکش ب تو به نظرت می -
 سرمدی و بیاری باال سرمون! 

لبخندم  های رکیک حتگگام که باال رفت اسگگ.ارت زدم ودادنصگگدای فحب 
 ع یق شد! 

 نشت.م! این بار عفب ن ی؛ دیگر فکرکردن جایز نبود

 پای خودت اومدی تو دام!  طع ه کوچولو! با -

 
 محیا 

 فراموش کردنت! 
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 مثل آب خوردن است! 

 زنی! پا می دست و اشگیهخی ها باسال پرد به گلو واز آن آب ها که می

زد ره میبچ  خزید ومی خزید ودادم بگاز مثل ماری میهرچگه قورتب می
قدر که به زانو بکشگگاندم! بغ  نآکنج گلویم! انفدر که نیتگگم را بند آورد!  در

 زد! ی نیب مییافعی بودی یمار بودیی ینبودیی

ه ی ازه یشیهای ه یشه ناموزونم دوخ.میچشگ انم پایین رفت و نگاه به قدم
تر! انگار که کیلو کیلو سرب به دنبال ه یشه متخره شده بودندی از ترناموزون
با  و یی درست نزدیک چش ان گیرایبیکشگاندم! درسگت پیب چشگم اوخود می

ی لبب! بدتر شد! راه رف.ن لنگانم شد آن خیرگی نگاهبییی با آن نیشخند گوشه
 فلجی کامل! 

یی یدوخ.م به رن  پریدگی انگش.ان باریکمچشم  دست لرزانم را باال آوردم و
ق فر محکم بر مغزم با پ.کی سه گین وارد شد و ی دریمشگت کردم انگش.انم رای

 سرم کوبید! 

دیگدی بگدبخت؟! دیدی پوزخند زد؟! بازم  اح ق! دیگدی متگگگخرت کرد؟ -
 بازم دوس داری ببینیب؟  !؟خوای بری دیدنب هانمی

مثل ه یشگگه  بر و های دور ودم به نگاهشگگتوجه میقدم ناموزونم بی با هر
ام شگگد آن پوزخندی که دم به دم در فرسگ.ادمی دغدغهشگان میپی "به جهن ی"

قصگگد کشگ.نم را داشگگت! مالک پ.ک مغزم  گرفت وپیب چشگ م بیشگ.ر جان می
 وحشیانه ح له آورد و از ضربه اش درامان ن اندم! 

ش؟! دم خونه اهم خونچی فکر کردی درمورد خودت که پاشدی رف.ی دآخه 
هه! کم مونده بود تف بندازه تو روت! با اون نگاهب کم  !؟کگگگگگگی!؟ یاغگگگگگگی

 و کنیش! دل خوش میاههای خونبگیره پرتت کنه کنار زباله اتویفهمونگده بود 
 دی به خودت!؟ تحویل بگیریییامید می

یی پلک زدم یسرع.شان را حس کردم هایم وهایم را برروی گونهدویدن اشک
 و ه چنان آن غریبه تخریبم کرد! 

نه از  ثروت و مادر و هیچی! نه از پدر و ؛الهگه رو ببین! هیچی کم نگداره -
یی اونه که یاغی براش یلبگاس! اونگه که یاغی باید بخوادش لی و تیگپ وگخوشگگگ

میره! این میون یگاغی بگه تو بگه چشگگگم یگه دسگگگ. گال کاغذی هم  نگاه هم می
 فه ی االغ؟!کنهییی مین ی

های مغازه هایداخل شیشه یهای ناقصم آرام شدهق هفم باال کشگید و قدم
م دست کشید کنار خیابان قیافه زارم را که دیدم، گریه ریز ریزم شدت گرفت و
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 شدت!  باو  محکم ییامیروی گونه بر

بتگگاز! برو ب یر ولی فکر اونو  برو با ه ون دل بدبخت عاشگگفت بتگگوز و -
ون ا هی یکی مثیخودشهی هخیال.م رسیدن بهب محاله! یاغی مال یکی مثنکنییی تو 

 الهه! الهه نه محیا! نه تگگگوییی  هبرش! یکی مث دخ.رای دور و

 میکشهای آخر را میکردم نیساحتاس می یمردیینیتم داشت می

نزدیک آب سگگگردکنی کنار جوی آب  قدم تند کردم و ،دسگگگت مشگگگت کردم
تا سردی آب  ش بی امان دس.انم، شیرآب را باز کردم وبا ه ان لرز ایت.ادم و

 یدست نکشیدمیی به هزار رفت و ام ت اس پیدا کرد، لرزش تنم روبا دست یخ زده
گلوی  و های خنکب به آتب آن افعی مثل پادزهر بودجرعه مش.ی آب خوردمی

 شد! نیتم باال آمد!  ام بازمتدود شده

 آس.ین بابفیه، بی توجه به نگاه  یسگوم را به صگورتم پاشیدم مشگت دوم و
ی دو دخ.ری که ازکنارم رد صگگدای خندهی محکم کشگگیدم به صگگورتم لباسگگم

رف.ند اما نگاهشگگان تا چند ام را به درد آوردی میشگگدند قلب ه یشگگه زخ یمی
ی ه ان نوع پراز خنجر! یه ان نوع نگاهی ازروی من بودیی  بر ثانیه برگش.ه بود و
 های دانشگاه موق  دیدن راه رف.نم! یی مثل بچهیکردندیمثل یاغی نگاهم م

ش خارید وباز آس.ین اباالی ابرویم با آن خیتگی یآب دهانم را پایین دادمیی
ام انداخ.م کشگیدم به صورت خیتمیی بند کیف اف.اده روی آرنجم را روی شانه

ک پار س ت دیگر خیابان تر وراه اف.ادم به سگ ت ماشگین الهه که ک ی پایین و
 ی  یشده بودی

 رف.ندیی اذیتهایم به.ر پیب میحاال که احتگاس آرامب بیش.ری داش.م قدم
دیی که یاغی بخندد! شگگمیشگگدند که یاغی پیدایب کردندی تنها وق.ی نامرد مین ی

ها به الهه که یاغی ازآن نگاه یکه یاغی اخم کند! که یاغی به الهه چشگگگم بدوزدیی
پاهایم بود یا  دانم قلبم دردوسگگ.شگگان داشگگ.می اما ن ی ،کند! پاهای خوبی بودند

 گرفت وم پا میبشگگگد قلقلبم! که هرگاه یاغی جلوی دیدگانم ظاهر می پاهایم در
ار ناقص ک شد ودوید به س .ب و پاهایم مثل قلبی ضربان دار دس.راچه میمی
 کرد! می

 خود دیدم وروی  آینه ماشگگگین بر خیابان که رد شگگگدم، نگاه الهه را از از
قلبم  یی بالفاصگگله چرک خوردن نگاهب برروی دسگگ.انم را دیدم ویسگگوار شگگدم
 درد گرفت! 

ام اش را گرف.هکرد جزوهمن.ظر! شگگاید فکرمی ؛کردنگاهم می، نگاهب نکردم
ی خنده داشت اع. اد بنیتم که خودم هم یک یام! خنده داشگتیدرکییم گذاشگ.ه و
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 شاید بخندد! ؛ کردم یاغی شاید قبول کند آن فکر

 چی شد؟!  یییمحیا -

هایم نداشگگگتی تنها لبرا نگاهب  نگاه کردن در نگاهم توان باال کشگگگیدن و
 بهت الهه را شنیدمی  از لرزید و اشکم که ریخت، صدای پر

 محیا؟ محیا چ.ه عزیزم؟ اذی.ت کرد؟ آره!؟  -

چه دسگگ.انم گرف.می  صگگورت در ام باال رفت و سگگرتکان دادم وصگدای گریه
ترین دوسگگگ.ت باید غریبه وق.ی پیب صگگگ ی ی گی.مفه ید از دردم؟! چه میمی

ی، عاشگگق او خوری که دیوانهباشگی، بدترین ضگربه را درسگت ه ان وق.ی می
 باشی! 

 هایم را گرفتی صدایب رن  نگرانی گرف.ه بودی شانه دست پیب آورد و

 که پررو! مرتی یییچتبمشو میاهرم یفچی شده محیا؟ به خدا می -

 سرباال آوردم و دماغم را باال کشیدمی 

 نهییی نه!  -

 حرف بزن خب! جون به لبم کردی!  !؟چی نه -

 ن.ونت.م جزوتو بگیرم!  -

 چش م حس کردمی سوزش اول جوشیدن اشک را در لب گزیدم و

 نشد! سرسخ.ه!  -

 دس.م راگرفتی  الهه لبخند زد و

 ریم سراغ یه فکر دیگهییی فدای سرت که نشد! گی.م که نشد می -

 پام!  من بی دست و یببخبیی -

 خیه شو لطیا حرف میت نزن!  -

 لرز گرفتی  صدایم سردش شد و

 الهه؟ -

 جونم؟ -

 داره؟ آره؟قیافه من خیلی خنده -

 ابرو درهم کشیدی ؛ درشت شدن چش انب را به آنی دیدم

 گی محیا؟حالت خوبه؟این چرت وپرتا چیه می -

 افعی داشت ح له می آورد به گلویمی 

 من خیلی ترسوام نه؟  -

 محیا؟!  -

 و ت تخر و مغرور چش انب پیب چش م نفاشی شد مشگکی پر ،لب گزیدم
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 اش رف.م! قربان صدقه در دل

 الهه؟ -

 ت شده تو؟اهچ محیا چیکارت کرد؟ -

 خواس.می تنها جواب سوالم را می

 هیی من بیش.ر کار کنم مثیشم؟ منیل مگالهه من صگورت و ع ل کنم خوش -
 شم؟تو پولدار می همث یتویی

 درماندهی  کرد وتنها نگاهم می

 باز تو خیابون بهت حرفی زدن؟ -

 ؛آمدی داغ اشکم روی دس.م چکیدی جوابم ن یدانه چشم روی هم فشردم و
 چش می  آمدیی آن نامرد ذهنم مثل یاغی پوزخند زد درحرفم ن ی

 خنده بهت! بکشی امیرطاها به خاطر اون پاهات هم که شده میخودتوهم  -

حرف ذهنم دردش گرفگت و بگگه گریگه اف.گادی افعی را  دلم این میگان از زخم
 قورت دادم و فشار دست الهه را حس کردمی 

 جان؟ خوبی محیا -

 سرتکان دادمی 

 رسونیم خونه؟می -

 یی ففط یادت باشه نگی.ی چی شده! یآره عزیزم -

ترین های آخرم که صگگگادقول تا آخر را برایب تعریف کردمی جز حرفاز ا
را تنها برای امیرطاها زده بودم که بیه د  هامورد الهه بود! آن حرف حرفم در

 ،خواست الهه مال او شودرود اش.باه استی درست بود که دلم ن یراهی که می
دم و به رسیدن او به کرمی شدم که! به.ر بود منطفی فکراما من هم مال او ن ی

 شد!؟ ن ی ؛شدکردمیی الاقل این وسط دل او که شاد میعشفب فکرمی

بیتگگگت دقیفه بعد که جلوی خانه پارک کرد، تنها با یک تشگگگکر کوتاه پیاده 
دلم اتاقم را  یشگگد درگوشگگمییگیت تنها صگگدای گنگی میشگگدم و هرچه الهه می

خواست که نرم وچروک را می نرم و پراز چین دلم دس.انی گرم و ؛خواستمی
ی یخواسگگتیهای صگگورتم را پاک کند و امیدم دهد! دلم تتگگلی مینرمک اشگگک

   یترمیم الزم داشت ،زخ ب ع یق بود

توجه بی در خانه را باز کردم و ام کلید در قیل انداخ.م وبا دسگگگ.ان یخ زده
 خانه!  کرد خودم را پرت کردم داخلبه الهه که درون ماشینب هنوز نگاهم می

ام را از پا کندم و های ک.انیسالن کیب های کشگان کشگانم جلوی درقدم با
یی دمبود را خور آن یک نیر ام که تنها ازهای بلند هرروزهیی سگگگالمیوارد شگگگدم
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ام ضگگعف رفتی بی توجه به دل گرسگگنه بوی پیاز داغ درون خانه پیچیده بود و
 باز کردم صدایب را شنیدمی  تا در طرف اتاقم رف.م و

 محیا مادر؟ امروز زود اومدی!  -

دماغ باال کشگیدمی برگش.م  لب گزیدم! دسگ.ی سگری  به صگورتم کشگیدم و
 س .ب و لبخند زدمی 

 یی یکی از کالسام تشکیل نشد، منم زود اومدمیسالم عزیز جونی -

درصورتم به کنکاش می اف.اد که اجازه  ،چش انب داشت با ابروهای درهم
 ندادم وسربرگردانمی 

   یمن برم لباسامو عوض کنم -

کشگگیدم، دعا وارد اتاقم شگگدم و ه انطور که زیپ سگگوییشگگرتم را پایین می
 نیامدی  کردم که پشت سرم نیاید و

 آینه اف.ادی جلو اتاقم را آرام بتگ.م و برگش.م و نگاهم به قیافه خودم در در
زیبا نبودم اما زشت هم نبودم! اما  ؛روی صورت گردم و دست کشیدم بررف.م 

خوش  های خوش رن  ولب های آنچنانی ورسگگگیدمی به آرایببه الهه هم ن ی
ی به چشگگگ ان کشگگگیده، رسگگگیدمیی به موهای هردفعه یک رنگبحالت او ن ی

شگگدت زد! من به زدم و او ن یرسگگیدم! من لن  میتب ن یابه دل وجر، اشآبی
چشم امیرطاها  ترسیدم و او چشم درمخصگوصا چش انب می از امیر طاها و
 کردکگه امیرطگاهگا گگاهی بگا یک لبخندنفگدر نطق میآبرایب  زد وپوزخنگد می

 ماند! اش میی لبب خیرهکوچک گوشه

آهم در آمدی آهت.ه بیرون راندمب و برروی تخ.م ولو شدمی نگاهم کشیده 
کشیدم به کشکک زانویمی اگر شب هیت سال قبل آن دست  به س ت پایم و شد

شگگد، آن نامرد را مادرم مجبور ن ی اف.ادی اگر پدرم زنده بود واتیاق شگگوم ن ی
ی لنگیدمی شگاید پای من هم سالم بودی شاید اکنون دیگر ن ییه راهی کند شگایدی

 رکردندیی شگگاید پترها دیگهای دانشگگاه با ت تگخر نگاهم ن یشگاید دیگر بچه
نفدر تالش کنم که  دل آشگگگد ی شگگگاید مییکردند! شگگگایدینفگدر تیکه بارم ن یآ

 را مال خود کنم!  امیرطاها

 ماساژش دادمی  دست کشیدم به س ت ماهیچه پشت پایم و

 رفت به جهنم! شایدها اکنون می

 

 الهه 

های سگگاقدارم شگگانه باال دسگگت کردم درون جیب پال.ویم و خیره به چک ه
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  انداخ.می

 یی حاال تا هی.ه دیگهیدونمین ی -

های توجه به نگاهکشگگیدم به سگگ ت خودشی بی بازویم انداخت و دسگگت در
آمدند صگگورت نزدیک کردی نیس داغب تاالر وحدت بیرون می دیگران که از در

 امی آن شب زمت.ای خورد به صورت یخ زده در

 تو مال منی! ففط باید اون بیه ه  یخوامییمیای چون من می -

 نه بد! خندیدم!  به تک تک اجزای صورتب که نه خوب بود و ؛نگاهب کردم

 هی.ه دیگه پاشم بیام اونجا و ثهکنی مثال یه شبی مدونه! فک مینه که ن ی -
 کشه؟هم ببینه دست از من می اون مارو با

 نیتب را فوت کرد و سرتکان دادی 

 خواد بزنم تو دهنب! اما دلم می؛ نه -

 کدومشون؟ییی گی.ی جشن فارغ ال.حصلیه؟ -

 یشیدا دوست مه.اب -

زد و هم با نام مه.اب حتگگگادت را به جانم انداختی هم با امیرطاها تیک می
 خورد! حالم ازش بهم می یسامان

 من آدم ضرر نیت.م!  یدونی کهییحتابیه بیام؟ می اگه پذیراییب درست و -

 لبخند زدی 

 ها که میاد یعنی ه ه چیشون ردییه! ی امیرطایخیالت تختی -

  کنمیمیپس تا صب  خبرت  -

 سوار ماشین شدیمی  تکان دادم و سر
 بریم یه دوری بزنیمی -
 نصیه شبهییی هنوز نیه یدی من با بفیه فرق دارمی -
 اون که الب.ه ففط گی.م شاید بشهییی -

  یبرو خونه بابا مامانم من.ظرن -

 یی امر کن ش ایای به چشمی -

ام در دس.م بود راه اف.اد و فکرم یک هو به سگ ت محیا کشگیده شدی گوشی
را مادربزرگب گوشی  شان را گرف.م واخانه یاش را گرف.می جواب ندادو ش اره
 برداشتی 

 ام! الهه یی سالم عزیز خانم خوبین؟یالو -

 پدر خوبن؟ ش ا خوبی؟ مادر ،یی قربونت برم مادریسالم دخ.رم -

 اس؟ی خونهیی ببخشید زن  زدم به گوشی محیا جواب ندادییتشکریمرسی  -
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ش تو اهه  !دونم چشهن ی ،ی ازصگب  که اومده دل ودماغ ندارهیآره مادری -
 اتاقشه! 

دانم امیرطگاهگا چگه گی.ه بود و چطور گزیده بودش که این لگب گزیگدم! ن ی
حاال دیگر  ،وترسید از ادخ.ر به این شگدت حالب خراب شگده شده بود! کم می

 قوز باال قوز شده بود! 

 الهه جان؟ یالویی -

  یشه صداش کنینیی بله عزیز خانوم؟ ببخشید مییبله -

ادیی یگم بیا بیرون ن یی من که هرچی ازصگگب  مییگمیرم بهب میاالن می -
ی اتیاقی ییی مادر تو یه چیزی بگوییحتگگابی هم نخورده شگگام درسگگت و ناهار و
 اف.اده؟ 

ی کنمی من باهاش صگگگحبت میینه بابا! چه اتیاقی؟ نگران نکنین خودتوی نه! -
 بهب بدین؟ ورشه گوشی می

ی گوشگگگی دسگگگ.ت من ییبهب بگیی تو یه چیز مگهی یخدا خیرت بده دخ.ری -
 یبرم بهب بگم بیادی خدانگهدارت مادر

 یچشم خدافظ ش ا -

س ت پنجره  کندی سربرگردانم بهدیدم که زیرچشگم نگاهم میسگامان را می
تا نیم این که صگگگدای بی حال محیا به گوشگگگم خوردی  بیرون را دید زدم تا و

خواست قط  کندی دادم و او بی توجه ففط میاش میسگاعت ت ام داش.م دلداری
دهد ترجی  دادم قط  کنم و صگگحبت بیشگگ.ر را وق.ی دیدم درسگگت جواب ن ی
نگگگاه  سگگگگامگگان و قط  کگگه کردم بی توجگگه بگگهبرای وقگگت به.ری بگگگذارم و 

شگگگدیی این را چندین اش میی محیا یک چیزییاش زل زدم به بیرونیزیرچشگگگ ی
 دانت.م چیتت! کردم! ن یدرک ن ی لیو دانت.مماه بود که می

 

 امیرطاها

ی ه ان حال دسگگگ.م رفت سگگگ ت دک ه های پیراهنم را باز کردم و دردک ه
 فضای نی ه تاریک اتاقم باال رفتی  تاپم و صدای آهن  درکیبورد لپ

روی کنتول کنار تخ.می با شلوارک  پرتب کردم بر تن کندم و پیراهنم را از
روشگگن   تکیه دادم به تاجبی دره ان تاریک و روی تخت ولو شگگدم و پایم بر

ام را روشن کردم و داخل تصاویر رمز دارم رف.می عکتهای الهه را اتاق گوشی
اش جگان گرفگتی لبخنگدهایب ک یاب بود اما چهره پیب چشگگگ م ل س کردم و

لباس پوشگگیدنب  کشگگاند به سگگ .شگگان! ازنوع آرایب کردن ونگاهم را بد می
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 ام جور! های غلیظب با سلیفهآمدی شیک بود و آرایبخوشم می

زد به سگگرکشگگی وجود من! نی ا تنها آن سگگرکشگگی وجودش بود که گند می
ه گرف.ی و رامب شگگگدی آن وقت گیگت هرگاه سگگگرکشگگگی خودت را نادیدمی

آن وقت موفق  گوش کردیعاشگگفب هتگگ.ی! هرگاه به جای لجبازی به حرفب 
 ای! شده

توانتگگگ.م نادیده دانتگگگت نی ا که من این حس لعن.ی درونم را ن یچگه می
اشم ب ییح.ی از الهه حرف شنو توانت.م ازکتی ون ی شد وبگیرم! این که ن ی

ر ! اما فکگی.م غرور پولداری استمیوت ند بودم دست خودم نبود! شاید اگر ثر
گاهی بد!  ،گرفتی گاهی خوب بودام میکردم خندهام راکگه میوضگگگعیگت مگالی

اما  و فرسگگ.ادمشگگد برای هانی و ارمغان میجا که میتا آن رسگگید وگاهی می
زد و اصگگگرار های شگگگد کگه هانی زن  میگگاهی آنچنگان وضگگگعم خراب می

 این دنیا بر گرفت که بگذارم کار کند! تنها چیزی که درمیاش را پیب ه یشگگگه
رویب غیرت داشگ.م کار کردن هانی بود و رو در رو شدنب با مردهای چشم 

هانی  بودم گردن خودم زیرکار کردن خرد شگگگود و چران این دوره! حاضگگگر
 برای چندرغاز پول کار نکند!  پیب چشم کتی و

زدیم برای روی پا ایت.ادن و پول حتام س  دو می چندین سال بود که با
 بعد از درس خواندن و مدتیییهای ان و تازه بعد از این درآوردن برای خانواده

 کار کردن باهم حاال به نتبت وضع ان به.ر شده بود! 

ی لبم مه ان شدی لبخند کوچکی گوشگه ودسگت کشگیدم به روی عکس الهه 
اما  چرخیدور دور او بود و میکردمب! فعال دیگاغی نبودم اگر مگال خودم ن ی

 شد!م میه نوبت من

این بگار عکس دخ.ری مو خرمایی با صگگگورتی گرد و  زدم عکس بعگدی و
 بعد خندیدم!  ساده درچش م نشتتی بی اخ.یار اخم کردم و

 بی دست وپا! فنچ  -

برروی صورتب دقیق شدمی حتام از وق.ی فه یده  عکتب را زوم کردم و
اش هتگگگ.م، از او هرچیزی برایم جور کرده بودی از نفشگگگهپی اجرای  بود در

برایم هایب هم یکی دوتا ح.ی از عکس کارش و خانه و اطالعات کامل زندگی و
اش دیدم ! وق.ی اولین عکس دخ.رک را بدون آن مفنعه متگگگخرهفرسگگگ.اده بود

 خم و ه ان موق  صگگدای پداش مانچند ثانیه خیره ابرویم بی اخ.یار باال رفت و
 ی حتام باال رفتی خنده

 خوریب!؟چه جوری می از نزدیک ببینیبخوبه عکتشه حاال!  -
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حتگگگام! اخم کردم و  داد بگگه روح من وفحب می خنگگدیگگد ونی گگا هم می 
ام که کم مانده بود آب ش را دیگدمی بگا آن دخ.رک دم خگانگهایهگای بعگدعکس

ها این عکس در وشگود زیادی فرق داشگتی یا شاید هم این جا  اندماغب آویز
این دقیفا چیزی بود که  بارید واش بچگی میزیگادی ملوس بود و بچه! از قیافه

 زد! آن می با رف.ارهایب مهر تایید بر

 هایب شدمی لبخندم این بار کب آمد و زوم چشم

کنم ت میاخوام برسونی! لهتونی منو به به.رین چیزایی که میففط تو می -
کنم! ه ون جوری که ع وت بابای منو له ت میاپگام له کوچولو! زیر دسگگگت و

 ارمغان و بدبخت کرد!  کردی ه ون جوری که منو هانی و

نگاهی به سگگاعت گوشگگی کردم و اخم  ام ه ان موق  زن  خورد وگوشگگی
 جواب دادمی  ام ونگاهی به عکس روی گوشی بعد کردم و

 محلت! ساعت نداری تو!؟تو روح اون خروس بی -

 اش مت.انه بودی خندهصدای 

 ساعت بیداری تو رو من نشناسم که فرهاد نیت.م!  -

 شبی؟ خرت یاد هندس.ون کرد؟ گیرت کجاس آخر چیه باز -

 خندید باز! 

 خوام! ففط یه چی کوچیک می -

 دس.ی به پشت گردنم کشیدمی 

   چیز به درد بخور تو دست و بالم نیتت تو داری رد کن بیادی -

 االرفتی پوفی کردم! باز قهفهه اش ب

 یدرد! بنال دِ -

دارم میرم یه هی.ه ش ال! تو برو کالسای  ،خودم جور کردم چیزای خوبو -
 بدبخت منو دریاب! 

 رفتی  صدایم باال

 ببند بابا! دفعه قبل گی.م دفعه آخرهیی!  -

 کنم مرام.و! اذی. ون نکن! جبران می -

 تر شدی صدایم آرام

ت ه ونجا خاک.و اهشگگگ اله آخه؟ ب ون تو خونسگگگر زمتگگگ.ون چه وقت  -
 توسرت کن! 

 دوس.ب اومدن اونجای  شه! خواهرم ون ی -

 پی سکوتم اصرار کردی  نچی کردم و در
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ی با مدیرگروه ییگیریمی ام دسگگگت مزدری کلیبگابگا یگه چند جلتگگگه می -
 ات! مردی کن جون الهه بیا و ،ه اهن  کردم

 خیه شو فرهاد!  -

 ها؟ هم زیردس..ه بری الهه -

 ابرویم باال رفتی 

 دانشجوته؟ -

 موزیانه خندید! 

یی برو دوتا ن ره بذار یبرو داداش کنی واسگگگه چی زن  زدم بهت؟فک می -
 دست بیار! هجلو اس ب دلشو ب

 فکرم درگیری و  صدایم آرام شد و ی مفاوم.م شکتته ه

 چیه؟ تدرس -

برو دف.ر اسگگاتید لیتگگ.شگگونو از کالسگگهی  تا آمار! سگگاعت سگگه تا هیت دو -
ت ریناشگگونو حل کنی اگه خودشگگون  ییاصگگغری بگیر ح. ا حضگگورغیاب کنی

 یگذاش.ن سرفصل بعدی رو هم درس بده قربونت

 دس.ی کشیدم برروی صورتم وگی.م:

 این کالس؟  الهه میاد سر -

 باز خندیدی 

 شینه! آره بابا! میاد ه ون ردیف اولم می -

 .ن یه دور بخونم؟جزوه داری قبل رف -

 یکه اینارو فولی خودت ی تویشو دادم اصغریییی چیزی نیسیاهه  -

 ی برو فعال به خاطر الهه خرت رد شد! یباشه یه نگاه بندازم بد نیسی -

 نوکرتم به خدا!  -

باز پوفی کردم که چش م اف.اد  قط  که کرد گوشگی را روی تخت انداخ.م و
ام برروی ه ان ت اس فرهاد، گوشی عد ازروی عکس دخ.ر برادر سرمدی! ب بر

 غرق آهن  بلندی که در اش درتاریکی شدم وی چهرهعکس روشگن بودی خیره
 فکر فردا فرو رف.می  شد دراتاق پخب می

شگگگدم اما می جایگزینبهای فرهاد اسگگگ.اد پارتی ی اولم نبود که بادفعگه
 شدم! ی اولم بود اس.اد کالس الهه میدفعه

 
 خواین اس.عیا بدین؟گی.ین میکه دفعه پیب می ش ا - 

طلبکار نگاهم کردی در  خندی برروی لبب نشتت وزهرچری نگاهب کردمی 
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 گی.م: دل فحب آبداری نثار فرهاد کردم و

 حتابی نداش.م!  آقای قاس ی اصرار داش.ن وگرنه منم وقت درست و -

 تر شد! اش ع یقلبخند متخره

این جا اس.اد زیادهی  ،کردمخودم یکی رو جور میدادی به خب یه خبر می -
 ازقضا ه شون هم یا ارشدشون کامله یا دک.را دارن! 

روی هم اصگگطحکاک داد!  هایم را برشگگدنب دندانهو صگگ ی ییک طعنه و
بیی.م! اگر پای الهه  ه ین کم مانده بود اول صگگبحی با یک مدیر گروه اح ق در

 آمدم!کوتاه ن یدرمیان نبود 

رو راضی کنین من مشکلی شگ ا اگه مشکلی دارین خودتون آقای قاس ی -
 کالس نرف.ن ندارم!  با سر

 ی  نگاهم کرد خیره ای کوتاه کرد وخنده

 کنم! یه توصیه برادرانه می ،آقای فره ند -

اما خودش را ، "ففط خیه شو"نگاهب کردمی شگاید از نگاهم فه ید که گی.م 
 به کوچه علی چپ زدی 

یی یپارتی.م کلی.ه به کنار ،دانشگاه هم نیازت داره وهتگ.ی ن دسگ. زدی اال -
 شفی کنار! اما هیچ وقت فکر اس.اد شدنو نکن! اس.ادی یعنی کله

اند و حرف ها به اخالقم اع.راض کردههای قبلی بچهشگگنیده بود سگگرکالس
 نای چشگگ بی بیب از آن هم در ،کرد! تنها توانتگگ.م پوزخند بزنممیت بارم می

 الیق جواب نبودی 

 اجازه!  با -

 هایی محکم از اتاقب خارج شگگگدم به سگگگ ت کالس رف.می بین راه بربا قدم
ام نگاهی انداخ.می پنج دقیفه از سگگگاعت کالس گذشگگگ.ه بودی روی سگگاعت مچی

ا های تفریبچشگگ انم نگاهی به لباس پوفی کردم و به کالس که نزدیک شگگدم با
رویشان چشم چرخاندمی شلوار ک.ان مشکی و یک  یک دور بر ام کردم وسگاده

یک کت اسگگرورت مشگگکی مخ ل پوشگگیده بودمی بد نبود!  پیراهن آبی سگگیر و
 های انفدر رس ی! تیپ خورد ازهرچند حالم بهم می

های بیتت نیر کالس را باز کردم و پا که به درون کالس گذاش.م، چشم در
را بت.م و نگاهم را آرام بینشان دخ.ر بررویم اف.ادی درکالس  دانشجوی پتر و

تنها فه یدم او  ،چرخاندمی به نزدیک الهه که رسگگیدم چشگگم درچشگگ ب ندوخ.م
 یهتت و طبق گی.ه فرهاد ردیف اول نشت.ه بود

 شد ببینم دقیفا اکنون با دیدن من چه نوع نگاهی دارد؟!! اگر می
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 کیف مشکی چرمم را رویب پشگت تریبون کوچک چوبی کالس ایتگ.ادم و
 کییم بیرون آوردم و نگاهی سگرسری بر اشگان را ازلیتگت کالسگی یگذاشگ.م

رویب انداخ.م و بعد به ج عشگگان چشگگم دوخ.می صگگدای ه ه ه و پچ پچشگگان 
شاید  سگکوت بهشگان چشگم دوخ.م تا با کالس را پر کرده بودی چندین دقیفه و
چند  نمنوزده، بیتت ساله! زیر نگاه سنگی سگاکت شوند! اکثرشان بچه بودند و

ته از مدتی فه یدند و ساکت شدندی اما هنوز صدای وز وزشان  نیرشان بعد از
 رسا و جدی گی.م: یخوردی باصدایکالس به گوشم می

 ن.یجه نگرف.ین هنوز؟!  -

برگشگگ.م چپ نگاهشگگان کردم تا ؛ صگگدای خنده پتگگرها به گوشگگم خورد
 نیششان بت.ه شودی دخ.رها نطق کور کردند و کم کم ج   ساکت شدی 

 باز الهه را نه!  یک دور دیگر کامل نگاهشان کردم و

 این درس.ون!  و هفره ند هت.میی اس.اد موق.ی این هی. -

 :ت به گوشم خورداتعجب! صدای الهه با جر کردند و شاید باتنها نگاهم می

 ما ففط به درس دادن ایشون عادت داریم!  اس.اد خودمون چرا نیومدن؟ -

 کرد!ت نگاهم میاچشم چرخاندم به س .ب! زل زل و باجر

نگاه پررویب! اگر کتی غیر او این حرف را زده به اخ ی وحشگ.ناک کردم 
 کردم! اماییی بیرونب می قطعابود 

 رین عادت کنین! کنین! یعنی این یکی دوجلته رو مجبوعادت می  -

 یباحرص پوسگت لبب را گزیدی چش انم برایب خندید کرد وهنوز نگاهم می
کالس نشگگتگگ.ه بود و صگگورتب غرق جراجی و  یکی دیگر از دخ.رها که آخر

 آرایب و صاف کاری بود با صدای پراز عشوه ای لبخند زد درصورتمی 

باشین! کیه که م! اصال کال تا آخر ترم ش ا هت.ی اس.اد ماخیلی هم راضی -
 اع.راض کنه!؟

نبودم  اش زدمی این دخ.رک را ح.ی حاضرنگاه پراز کرشگ ه نیشگخندی در
 ای هم تح ل کنم! لحظه

 ها! مثل ه ه کالس ؛پترها مزه پراندند

کنیم ففط تو اسگگگ.اد شگگگ ا دسگگگت و دلباز باشی ما اصگگگال اع.راض می -
 اس.ادمون شی! 

نگاهم زدی نوزده سگگال را به  درشگگان چشگگ کی نگاهشگگان کردم که باز یکی
 زور داشتی 

 ش ا بگو اس.اد قاس ی نندازه ففط! خودم تا آخر ترم نوکرتم هت.م! اصال  -


