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  ی شکالتگاریس
  

  ... خفن یدادحال ...  دستت درد نکنه داداش شهراد اوففف
  

 که مخصوص پاک کردن دستاش یدستمال.  پوزخند زد، از لب تخت بلند شدشهراد
 یکی یکی بسته اش رو نهی بلند اما پی و انگشتادی کشرونی بفشی کیبود رو از تو

...  بعد کف دستش و بعد هم کل دستش رو با وسواس پاک کرد د،ی دستمال کشیرو
 ی به خونه صبر مدنی رستا دیبا ... رهیگبعد از کارش فقط دوست داشت دوش ب

 ی بود، برداشت و تودی کنار تخت امی صندلیکمربند شلوارش رو که رو. کرد
از گوشه چشم نگاش افتاد به ...  و با صبر فرو کرد یکی یکی شلوارش ی هانهیبند

 تخت و ی شکم افتاده بود رویلخت مادرزاد رو ... شی مشترنی ترلکسیر ... دیام
 نیاما ا...  بدنش هست ی داد که هنوز درد ضربه ها تویبدنش نشون م یقرمز

 نه، اصال هم مهم ای کشن ی ها درد می نداشت که مشتریتیبراش اهم... کارش بود 
 خواستن، پس مسلما دوست یخودشون م!  نهاینبود درش براشون همراه لذته 

 مربندد تو و سگک ک و شکمش رو دادیکمربندش رو کش! ... به شهراد چه... داشتن 
 مهی بالش بود و حرفاش نصفه نی بلند شد، نصف صورتش رودی امیصدا... رو بست 

  : رفت ی دل بالش فرو میتو
  
  ! شد واقعا؟ی میشهراد من تو رو نداشتم چ ... ی خدا مردم از خوشیوا-
  

... کارش رو بلد بود ... رفت سمت کنسول بزرگ کنار اتاق ...  پوزخند زد باز
طبق ...  پول رو برداشت فیک...  اومده بود و رفته بود که خبره شده بود درنقیا

 هیبق ... یدو تا ده هزار...  شد ی دست مزد اون مدی امفی کیمعمول پول خوردها
 قشر نی دونست اینم...  بود ینصد پوی و حتی و صدیی پنجایپوالش چک پول ها

 که مطمئن بود باد دیبته در مورد امال! ارنی ی پول ها رو از کجا منی درد ایمرفه ب
 پسرش رو پر از پول بی کارخونه دارش بود که شب به شب جیبابا... آورده است 
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 یبرا...  رو برداشت شیدو تا ده هزار...  کم داشته باشه یی کرد که مبادا جایم
 از ی سه روز شهراد رو دعوت کنه خونه اش و حسابی اصال هم مهم نبود هفته ادیام

 تنه اش و بعدش نیی پاشی که تموم دغدغه زندگیدیام ... ادیلت خودش در بخجا
 و ددر رفتن با دوستاش نشی و عوض کردن رنگ به رنگ ماشکلشیرو فرم موندن ه

 سبز خوشگل یای ده هزارنی شش تا از ای داشت هفته ایواسه اش چه فرق... بود 
 ی پولشو برداشت چپوند توشهراد ... ومدی یاصال به چشمش هم نم... از کفش بره 

... خنده اش گرفت ... تولد ! هه...  تولدش هیهد...  خودش ی پول قهوه افیک
 همون کنسول کاله ی و از رونشی پشت شلوار جبی جی دوباره چپوند توفویک

 نباری دوباره بلند شد، اما ادی امیصدا ... رداشت رو بدشیکاسکت بزرگ سف
 همونطور دیام ... دی صدا جا خورد چرخیکیدچون از نز...  شده بود کشینزد

  ...نفسشو فوت کرد و صورتشو برگردوند ...  بود ستادهیلخت پشت سرش ا
  
بابا تو با !! ؟ی تلف کنیمی اون باشگاه قدی خودتو توی خوای می پسر تا کی ه-
...  تو باشگاه خودم ایب...  نکن شهراد تیجون مادرت اذ ... افهی قنی با اکلی هنیا
 ی شصت چهل مربدی دونم از هیم... پورسانتش هم پنجاه پنجاه ... ار خودتو بکن ک
 ی دونیم...  هم داره گهی دیتایتازه مز ... نجاه من پنجاه پشی پایبابا ب ... یریگ

 هاشون فقط واس یلیتازه خ!!  تا حاال؟رونی باشگام چند تا مدل دادم بیکه از تو
  ....تو که دمت گرم ! می کرای چلغوز هی شب هاافهیق...  بوده کالشونیخاطر ه

  
 بغلش و راه افتاد ری صدا فقط در حد نشون دادن دندوناش، کالشو زد زی ، بدیخند

 خونسرد و شهی برخورد از شهراد همنی جز ایانتظار...  پوف کرد دیام... سمت در 
  دور خودشدیچی تخت برداشت، پی از رویدیخم شد حوله سف... کم حرف نداشت 

  : شد شیریس ... دی پوشی مششو در داشت کفیشهراد جلو...  سالن یو رفت تو
  
داداش چرا  ... ی بترکونی تونی که داره میبابا تو با هنر پنهان...  شهراد لج نکن -
 به ی تحولهی ی خواینم!  سالته هایس...  لجباز نقدریپسر هم ا!  توی لجبازنقدریا

 ی کار کردکلی رو اون هنقدریخوب المصب ا..  .یربدی دو ساله تو ه؟یاریوجود ب
   ...ر خونه مردم واسه خاطیکه فقط بر
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 یتو...  پر بود دی امیگوشش از حرفا ... دی و در رو بهم کوبرونی رفت بشهراد
 دهی خری رالی براداًی که جددی و قرمز امی مشکنی ماشدنی بزرگشون با داطیح

 براش مهم رای چنیاما ا!  بود؟یس شهراد چ جوون بود پدیاگه ام... بود پوزخند زد 
رفت به طرفش، ...  پارک شده بود دی امنی زرد رنگش کنار ماش180 یآپاچ... نبود 

 ی در رو باز مدی سوار بشه بانکهی قبل از ارون،ی بدی شلوارش کشبی از جچشویسوئ
گه  لنگه از در دو لنهی موتور و خواست بره سمت در که یکرد، کالهشو گذاشت رو

 افتاد که به شهراد اینگاه آند...  نکرد یتوجه...  اومد تو ای رنگ باز شد و آنداهیس
 که تو دستش بود محکم ی دستشو دور کالسورهی ... ستادی اخیهمونجا کنار در س

 از بابت در الشی خا،ی انددنیشهراد با د...  اش در رو بست گهیکرد و با دست د
 د،ی که سکوت شهراد رو دایآند... و گاز داد راحت شد، سوار شد و روشنش کرد 

  : گفتعیخودش سر
  
  !!ن؟ی ری منیدار...  سالم آقا شهراد -
  

  : دندون نما و گفتی صدای بی ، از همون خنده هادیخند
  
   ...امی ی نه دارم م-
  

درست مثل ... تو خونش بود سر به سر دختر جماعت بذاره ...  خودش نبود دست
  : هول شد و گفتی ولایآند ... میشم

  
  ... منتظرتونه دیالبد ام...  داخل دیی اوا خوب پس بفرما-
  

  : شد و گفتی جمع کرد، جدپوزخندشو
  
  !؟ی شه اون در رو باز کنی م-
  
اگه ...  شده بود جی گی حسابایآند ... اوردی دلش اضافه کرد لطفاً اما به زبون نتو

 بره پس چرا گفت اومدم؟  خواستی رفت اگه میشهراد اومده بود کجا داشت م
 جک ثابتش کرد و راه ی موتورش رو خاموش کرد، رودی رو دای آندیشهراد که منگ
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 ی و به دختر جماعت رو نمرفت ی خودش مدیاز اول هم با... افتاد سمت در 
 ی دختر کوچولونیا ... دیشهراد خند...  قدم رفت عقب هی با ترس ایآند. انداخت

  :تو دلش اضافه کرد ... دی ترسی ازش میرستانیدب
  
 گهی دی هایلیالبته اگه اونم مثل خ...  بهتر بذار بترسه بلکه سرش رو به باد نده -

 کنه ی خطر نگاه می بتی و بهم به عنوان کبرزهی ری کارم ترسش میبفهمه من چ
...  
  

 کرد ی بود و به شهراد نگاه مستادهی ای گوشه ای با اون مانتو شلوار سورمه اایآند
 کم هیبازم حسرت خورد که چرا ...  جذاب شهراد شده بود افهیبازم محو ق. ..

 ست؟ی مختلط نرانی که چرا باشگاه دخترا و پسرا تو ادی بازم آه کشست؟یبزرگتر ن
 دی دود سفهی خودش اومد از شهراد فقط به ی تو فکر فرو رفته بود که وقتنقدریا

 ی رودیپا کوب...  بازم گند زده بود ... در باز خونه هی مونده بود و یاگزوز باق
  ... و رفت سمت در که ببندتش نیزم
  

 یداشت از گرما هالک م...  مجتمع صبا ترمز کرد، کاله رو از سرش برداشت یجلو
 موتیر ... نیی موتور اومد پای و از رودی پر پشتش کشی موهای تویدست... شد 
 ساختمون پنج طبقه روبروش ی به نماینگاه...  در آورد بشی جی رو از توکیکوچ

 رهی سبز تی شده با سنگ هاخلوطم ... ی کرمیآجرا... آجرنما بود ... انداخت 
...  رو باز کرد نگی در پارکموتیبا ر!!! متاسفانه...رنگ سبز دوست داشت ... براق 

از همون ... صبر کرد تا در نصفه باز بشه ...  ذره ذره باز شد دی سفیدر نرده ا
باز دست کرد ...  نداشت دنی زود رسی برای تونست بره تو، اما عجله ایمگوشه هم 

گذاشت گوشه لبش و با  ... رونی بدی رو کشگارشی سی و چوب قهوه ابشی جیتو
 برد و نیی موتور رو از رمپ پاادهی پیبا پا... در نصفه شده بود  ... دشیدندون جو

از ... خه بود پارکش کرد  که مخصوص موتور و دوچریکی کوچی قسمت نرده ایتو
 شاهد ی رنگ آقادیپژو پارس سف...  ها انداخت نی ماشگاهی به جایگوشه چشم نگاه

 کرد و چوب یپوف...  داد پدرش خونه است ی نشون منیا... سر جاش پارک بود 
...  آسانسور ی بغل زد و رفت سمت در زرشکریکالهشو ز...  رو گاز گرفت گاریس

 خواست سوار آسانسور ی میسابقه نداشت وقت ... ستادیظر ادکمه اش رو زد و منت
...  بود ری طبقه پنجم گی توشهیهم...  باشه نیی پای طبقه هایبشه آسانسور تو
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 هی ... هیمهم نبود ک...  اومد نیی که از رمپ پادی رو از پشت سرش شنینی ماشیصدا
 نور اتاقک ی در آسانسور بود که کی قسمت وسط باالیلی مستطشهیچشمش به ش

 به سمت ی که کر دکمه کنار دی چشمش هم به فلش روهی ... نهی بیآسانسور رو م
 یدرست همون لحظه دست... لبخند زد ... باالخره سبز شد !  شه؟ی سبز منییپا

دست طرف رو از .  حرکت گارد گرفتهی اراده با ینشست سر شونه اش، کامالً ب
 یصدا...  خورد چی که دست طرف پی طوردی چرخعی شونه اش گرفت و سریرو

  : شونه اش گذاشته بود بلند شدی که دست رویداد مرد
  
  !ی دستمو شکستی آخ آخ شهراد وحش-
  

  : دستش گرفت و با خنده گفتی دست مرد رو توعی سرشهراد
  
  ... که نی دونیم ... دیببخش! ن؟ی شما بودیی ا دا-
  

  : داد و گفت ماساژشد،ی کشرونی دستشو از دست شهراد بییدا
  
 با اسلحه ازت گهیدفعه د...  کنم زی دفعه من تو رو سورپراهینشد ...  دونم ی بله م-
  ... کنم ی مییرایپذ
  

  : و گفتدی خندشهراد
  
  ! طرفانی چه عجب از ا-
  
   ...نمی عجب به جمالت اومدم باباتو بب-
  

 ستاد،یار ا روشن شد، شهراد در آسانسور رو باز کرد کنی اشهی شلی مستطباالخره
  : داد و گفتی نظامیسالم



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

7

  
  

  ... کنم ی خواهش مدییاما بفرما ... ری هرچند با تاخ-
  

  ... شونه شهراد گذاشت و هر دو وارد اتاقک شدن ی با محبت دست روییدا
  
  ! چه خبر پسر؟-
  

 بشی جی داد رو توی دستش گرفته بود و فشار می که تویگاری چوب سشهراد
  :رو فشار داد و گفتبرگردوند، دکمه چهار 

  
  ... جان یی دای سالمت-
  

  : کرد و گفتی اخمییدا
  
  ... با منم آره -
  

  : و شهراد گفتدنی دو مرد خندهر
  
   ...دیی نفرما-
  
   ...می فرمای باشه به وقتش م-
  

  : و گفتستادی شهراد کنار استادی اتاقک که اد،ی شهراد خندباز
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   ...یی دادیی بفرما-
  

صدا از ...  خلوت بود ی مترستی بدوریکر...  به دنبالش شهراد  ورونی رفت بییدا
 رو در آورد، دشیشهراد کل...  اومد ی کدوم شش واحد طبقه چهارم در نمچیه

  :رفت سمت در و گفت
  
  ... دنده خوبش باشه ی بابا رودوارمی فقط ام-
  

د  هم پشت سرش اومیی در شد، دای جلویکی سرامی رو باز کرد و وارد راهرودر
 ی داد آقای بودن که صدااوردهی کفش هاشون رو هم در نیدو مرد هنوز حت. تو

  :شاهد خونه رو برداشت
  
 با کفش بره تو فتهیراه ن ... ارهی تنه لش بگو، کفشاشو دم در در بنیبه ا!  زن-

  ... با کمربند نباریا... اتاقش 
  

  : و آروم گفتدی خندشهراد
  
  !ستی دنده خوبش نی روای گو-
  

  : لب گفتری و زدی کششی جو گندمی هاشی به ری با خشم دستییدا
  
  ... ال اله اال اهللا -
  

 و دی کشیی سه ستاره بزرگ سر شونه دای روی با همون خنده کنج لبش، دستشهراد
  :گفت

  
  !هیعی طبزای چنی که انی دونیم...  تو جناب سرهنگ دیی بفرما-
  

  : فرو خورده گفتی با خشم و صداییدا



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

9

  
  ! شهراد؟یا ک آخه ت-
  

...  شد یی راست وارد دستشوهی نکرد، کفشاشو در آورد و ی توجهگهی دشهراد
...  در بود ی جلوی دو متری راهروی و انتهای در ورودی درست جلوییدستشو

...  خونه قرار داشت ی پنجاه مترییرایسمت راستش آشپزخونه اپن و بعد از اون پذ
 دو تا اتاق خواب قرار و خورد یراهرو م هی ، درست سمت چپش هم ییرایوسط پذ

اتاق شهراد هم ...  شاهد و خانومش ی اتاق آقایکی اون م،ی اتاق شمیکی... داشت 
...  بود گهی دی راهروهی سمت چپ ییرایآخر پذ...  اتاق خونه بود نیکتریکوچ

 گپ و یصدا...  شهراد و سمت راستش حموم قرار داشت یآخر راهرو اتاق ده متر
 یجوراباشو در آورد و انداخت تو ... دی شاهد شنیقا رو با آیی دایگفتگو

 مخصوص خودش ی بزرگ سورمه ای هایی ، آب رو باز کرد روش، دمپاییدستشو
 پاهاشو ییبا شلنگ دستشو!  مخصوص بودزشی اون خونه همه چیکالً تو. رو پا کرد

ه، رفت سر  راحت شد که پاهاش خوش بو شدالشی خیوقت... شست، سفت و محکم 
 عی شده بودن، با همون ماسی رنگش خوب خدی سفیجورابا. ییدستشووقت 

 و گوله دی آب کشدی از لک روشون ندی اثری کم مشتش داد و وقتهی ییدستشو
بعد از اون، .  دست و صورتش رو هم شست و خشک کرد،ییشون کرد کنار دستشو

 در واری کنار دیبیو ار هاشییدمپا.  دست مشتشون کردیآب جورابا رو گرفت و تو
 ی توشی رو فرشی هاییدمپا. رونی بییآورد که آب توشون بره و رفت از دستشو

 ی ها رو از تویی دراز شده دمپای و با پاستادی ای پا دری کنار در بود، رویجا کفش
 راحت الیبعد با خ ... دشونی سمتشون و پوشدی پرش پرهی با د،ی کشرونی بیجاکفش

 لی آشپزخونه مشغول فراهم کردن وسای مامانش تو،ییرایذراه افتاد سمت پ
 برداشت، بلند یبی سوهی اپن و داخل ظرف میخم شد از رو...  بود یی از داییرایپذ

  :گفت
  
  ... سالم مامان خانوم -
  

 ی آقای نکرد، در ازاش صداافتی دری جوابچی که انتظارش رو داشت ههمونطور
  : که گفتدیشاهد رو شن
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  ... ها رو دوباره بشور وهین م خانوم او-
  

 شد، اما با نگاه شهراد ی داشت منفجر مییدا...  مشت شد، فکش هم منقبض دستش
 زد و رو بی به سیشهراد گاز ... دی کشششی به ریخودش رو کنترل کرد و باز دست

  : شاهد گفتیبه آقا
  
  ... شاهد ی سالم آقا-
  
 نگاه چپ چپ الیخی بمی شمغی با ج... کرد ی وقت بود باباش رو بابا صدا نمیلیخ

 دهی پررونی رنگ نمازش از اتاق بدی چادر سفی تودهیچی پمیشم. دی شاهد چرخیآقا
 با عشق ییدا...  که به روش باز شده بود شیی زد سمت آغوش دارجهی راست شهیو 
  : و گفتدی رو بوسمی شمیشونیپ

  
  ... قبول باشه خانوم دکتر -
  

  : و گفتدی غش غش خندمیشم
  
قد سوراخ جوراب مورچه شده بود  ... کهی چهی ... زهی رهی دلم براتون یی دای وا-

...  
  

 نگاشو حس کرد، سرشو باال ینی سنگمی کرد، شمی نگاه ممی با لبخند به شمشهراد
  :گرفت و برعکس برخورد سرد بابا و مامانش گفت

  
  ... سالم داداش -
  
  رون؟ی از اتاق بادی یدر نماز م با چایکس...  ماه نشسته ات ی سالم به رو-
  

 ی خوب مگهی نگاشو دی شاهد رو که حس کرد، نگاش کرد، معنی نگاه آقاینیسنگ
نصف ! مونی و انی دی بیای حی بی خاک بر سر تویعنی نگاه غضبناک نیا. دیفهم

  !ری بگادی! توئه
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الً  اصنی شه، و ای مری خواهرش تحقی بمونه جلوگهی کم دهی دونست اگه ی مشهراد

 شیی از دای زد و بعد از عذر خواهبشی به سیپس گاز.  نبود که دلش بخوادیزیچ
 که قصد داشت یپس لباس ... رهیقصد داشت اول از همه دوش بگ.  اتاقش شدیراه

 نفره اش و بعد از هی ی تخت خواب فلزیبعد از حموم بپوششه رو ولو کرد رو
 دوش ریز...  حمام یفت تو راست رهیبرداشتن تن پوشش از اتاق خارج شد و 

 هم بعد از کارش نی همیبرا...  شد ی می رخوت خاص و حس سبکهی دچار شهیهم
 ریز...  آب ری زقهیسه دق! قهی اگه شده فقط سه دقیحت...  گرفت یحتماً دوش م

  ... مطلق یپاک
  
 راست رفت هی کج کنه ییرای راهشو به سمت پذنکهی اومد بدون ارونی حموم که باز
 حوله کرد یانگشتشو از رو...  سرش ی بود رودهیکاله حوله رو کش... اتاقش  یتو
چراغ  ... رونی بادی گوشش بی گوشش و چند بار محکم تکون داد که آبهایتو

 نشون نی زد و ای چشمک مد، هم بووترشی کامپزی که مرشی تحرزی می روشیگوش
 کاله حوله آب موهاشو ی دست از روهی که با نطوریهم...  داد اس ام اس داره یم
  ... اس ام اس رو باز کرد گهی گرفت با دست دیم
  
  ...لک پرس  ... یباتر فال ... ربدیه...  شکالت تلخ -
  

  : نشست کنج لبش ، کد رو وارد کرد و جواب دادلبخند
  
   ...هی خوبیمشتر ... ی شکالتگاری س-
  

شک کرد و رفت سمت تند تند موهاشو خ ... زی می رو انداخت روی کرد و گوشسند
 اتاق، بعد حوله رو از تنش ی توادی هوا نی بمی موقع شمهیدر، اول قفلش کرد که 

شورت ... رفت سمت لباسا ...  کنار اتاق کرد ی چوب لباسزونی و آودی کشرونیب
 اس ام یصدا ... دی و پوشبرداشت ی قرمز و سورمه ای رو با لبه هادشی سفیتام

   ...ی گرفت سمت گوشزیخ...  بلند شد شیاس گوش
  
   ...یموفق باش...  شکالت تلخ -
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 براش جور شده بود اونم از نوع یمشتر...  رو گذاشت سر جاش ی زد و گوشلبخند

 ذکاوت ونی مددی رسی خبرش بهش می که قبل از اومدن مشترنیا... فرد اعالش 
 نهیآ یرفت جلو ... دی برداشت و پوششویشلوار گرمکن سورمه ا... خودش بود 

 شهیطبق معمول هم...  نکرد نگاهبه صورتش ..  بود زاری اش بافهیاز ق...  اتاق یقد
 گوریف...  اش انداخت کهی به شکم هشت تینگاه...  رو دوست داشت کلشیاما ه... 

دستکش ... کل عضله هاش برجسته شدن و بهش اعتماد به نفس دادن ... گرفت 
 زونی که از سقف آوی بوکس مشکسهی بوکسش رو دستش کرد و رفت سمت کیها

مشت ...  ذهنش به دهن سپهر یاما تو...  بوکس سهیبه ک... مشت زد ... کرده بود 
به ... مشت زد  ... ری چشم امی ذهنش پایاما تو...  بوکس سهیبه ک... زد 

مشت ...  پدرش یبه حرفا... مشت زد ...  قلبش یخیمشت زد به کوه ... خاطراتش 
 کورش ذشتهمشت زد به گ .. اهشی سندهیبه آ... مشت زد ... ر مادرش به قه... زد 
بازم بتونه ... بتونه بخنده ...  که آروم بشه نقدریا... زد ... زد ... مشت زد ... 

رفت سمت ... دستکش ها رو در آورد و پرت کرد گوشه اتاق ... خسته شد ... بخنده 
...  اونطرفش و مشغول شد نطرفیا انداخت ییلوی کستیدو تا وزنه ب... هالترش 
دستش ...  گشتن ی و بر مرونی زدن بیم...  کردن ی مد بازوش بای جلویعضله ها

 کرد عضله ها یدستشو که راست م...  اومد ی کرد داد عضله ها در میرو که خم م
سه تا ...  کرد لیستش رو تکم...  از نو یو باز روز از نو روز ... ومدنی یکش م

...  برداشت شوییلوی ده کیدمبل ها... هالتر رو هم گذاشت کنار اتاق .. .هشت بار 
 نیی آورد سمت پایهمزمان م...  برد باال یدستاشو م... پشت بازو ... مشغول شد 

 ی برد عقب و باز کنار بدنش نگه میم...  ساخت ی نود درجه مهیکنار بدنش زاو... 
 سوزن یکرد عضله هاش دارن م داد عضله هاش بلند شد و حس یوقت... داشت 

 یرو...  اتاقش ی پوستر هایچشم گردوند رو ... نددمبل ها رو سر جاشون برگردو
 نی مردان جهان و برترنی تری قویرو ... ی نقص مرحوم روح اهللا داداشی بکلیه
 اتاقش رو پر کرد از پوستر واریفقط هجده سالش بود که د...  نس کار ها تیف

 رو ستمشیس...  از اونا یکی نگذشت که خودش هم شد یزیچ و کلی هی قویمردا
 مورد نظرش رو باز کرد یقی موسلیفا... وارد شد ... کد عبور داد ...  کرد وشنر

 رو باز زی می و کشودی رو کوبنتریا...  زد و همه رو با هم انتخاب کرد یکنترل ا... 
بازش کرد  ... دی کشرونیب یی بسته کاپتان بلک از داخل باکس دوازده تاهی... کرد 
با دو انگشت گرفتش، گذاشت  ... دی سرک کشرونی به نخ بهی ... رشیضربه زد ز... 
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 برداشت و روشنش ریفندکش رو از لب م.  رو زبون زد نشیری شلتریگوشه دهنش ف
 رونیدود رو فرستاد ب...  برداشت شویگاری سریز... دهنش طعم گس گرفت ... کرد 
 ز که دستش ایی تخت جانیی رو درست پایگاری سریز... تختش  یولو شد رو... 

 یبو ... یگاری سری زی توزهی برگارشی شد قرار داد که خاکستر سی مزونیتخت آو
  ... زد ی اگهیپک د... شکالت اتاق رو برداشت 

  
   او غلط کردم ، غلطی کردم بر وفاهی تک-
  

   او غلط کردم، غلطی جان در هواباختم
  

   عبث کردم ، عبثیف او فعل کردم صرعمر
  

   او غلط کردم ، غلطی جان را فداساختم
  

...  ساخت ی براش مییایچه دن ... ی محسن چاووشیصدا ... ی بافقی وحششعر
و باز  ... گفتی شد و شعر میشاعر م...  شد یاون قدر که باز ذهن سرکشش شاعر م

 ی پدرادیبه ...  نبود  دلگهی که دی دلیبرا...  دلش یبرا...  خودش یهم فقط برا
 دشی عقای که برای پدرادیبه  ... تش که فروخی پدرادیبه ...  پدرش نبود گهیکه د

  :زمزمه کرد... حرمت قائل نشد 
  
   شم از دردی من مرد م-
  

   شم از دودی مرد ممن
  

   دستاتی به جایوقت
  
   مرهمم بودگاریس
  

 شد رهی اتاقش خدی سقف سفبه ... رونیدود رو فرستاد ب... پک زد ...  کرد سکوت
  ... حال بود یب... بدنش کوفته بود ... 



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

14

  
   به داغش مبتال کردم خطا کردم ، خطادل

  
   او غلط کردم ، غلطی خود را براسوختم

  
   دل بستم به مهر عارضش بد بود بدنکهیا

  
   او غلط کردم ، غلطی که دادم در هواجان

  
 رهی نفر بگهی بود که نی ا شد درست مثلیذهنش که سرکش م...  زد پوزخند

 آورد ی وقتا از زور درد به شعر رو میبعض...  گرفت یخنده اش م... قلقلکش بده 
االن هم از ...  شد ی گفت تا آروم می گفت و می گفت و می ذهنش منقدریو ا

اون نجس ...  پدرش یصدا...  افتاد که ظرف برداشت یبی سادی... همون روزا بود 
پک زد ...  اون خونواده نجسه ی کرد که برایداقل خودش قبول م حنوی ادیبا! بود

 بار از فشار نی اولی که برایوقت ... شی سالگزدهی افتاد به سادشی ... گارشیبه س
 رو کش رفت و گاری نخ سنی باباش کرد و اولبی جی عذاب آورش دست تویفکرا

   ...دی جون خره رو بیگاریاسم س
  
  بتی از پاکت تو ج-
  

   شدمیگاری سمنم
  

   دهی عذابم مسرفه
  

   از خودمادی ی مبدم
  

 هفده ی شد که تویچ... محبتشون رو داشت ...  موقع خونواده اش رو داشت اون
 ی مدی رو که نبایزی چدنی شد که همه فهمیچ!  خراب شد؟ی همه چیسالگ
 از اول هم تو ی نارو زدن؟ هر چند که جوونمردری شد که سپهر و امیچ ... دنیفهم

  ...ونشون نبود خ
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  ی کــنـی خــوارم مـــاری خــاطــر اغــی بــرااز
  

  ی کنی اعتـبـارم می بـنینچـنی چه کردم که امن
  

   تـوی آنـچـه با مـن کـرد اسـتغنـایروزگـار
  

  ی کنـی هـا بـر روزگـارم مـهی گـرـمی بگـوگر
  

 یبرا...  پدرش  نگاه پر افتخاریبرا...  مامانش ی نوازش دستای تنگ بود برادلش
دلش ...  پدرش و بغل کردن و چرخوندن مامانش دور خونه ی دستایبوسه زدن رو

 ی برای فرصتگهیاما همه رو از دست داده بود و د...  داشتن خونواده یتنگ بود برا
 ی فدا شدن رویاز بچگ...  بود دهاون خودش رو فدا کر... داشتنشون نداشت 

 دونست ی رو نمنیا!  کرد با دل تنگش؟ی کار میچحاال ...  حک شده بود شیشونیپ
...  
  
   بوسههی حسرت تو
  
   لبخندهی حسرت تو
  

   روح توی بیدستا
  

   از خونه کندروحمو
  

...  خاموشش کرد یگاری سری زیتو...  تموم شده بود گارشیس...  لب تخت نشست
 اش افهیکاش ق...  بودن ختهی رشیشونی پیموهاش رو...  دستاش نیسرشو گرفت ب

... کاش تو دلبرو نبود ...  زبون زد خاص و عام نبود یکاش از بچگ... قشنگ نبود 
  ....کاش 

  
  ی کــنـی خــوارم مـــاری خــاطــر اغــی بــرااز
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  ی کنی اعتـبـارم می بـنینچـنی چه کردم که امن

  
شهراد به خودش اومد و ...  دفاع حکم صادر کرد یب...  بود ی نا مردی قاضپدرش

اون هر !  داشت که بگه؟یچ!  تونست که بگه؟ی میچ... حبس ابد ...  محکومه دید
...  شد ی انصافانه طرد می قدر بنی ادینبا...  هم که بود پسر اون مرد بود یچ

   ...دینبا
  
  ای کام دنی تلخ-
  

   لحظه رو لبامههر
  

   سرد کوچهآغوش
  

   رد پامهزیلبر
  

...  بشه ری هم تحقمی شمیوست نداشت جلواما د ... شهیهم...  بود دهی خندشهیهم
...  خراش برداره فشی بشنوه و روح لطمی زشت پدرش رو شمیدوست نداشت حرفا

 رو که یی کرد روزایاما چه م...  نشنوه می که شمختی گریم ... ختی گری مشهیهم
 همه ی خودش اون رو جلویرو جمع کردن آبی جمع بودن و پدرش برالیهمه فام

همه فکر کنن شهراد ...  نباشه ی مهمونچی داد تو هی محیترج... کرد  ی آبرو میب
  ...مرده 

  
  ی بزمت نگذرم از بس که خوارم کرده ای سو-
  
  ی اعتبارم کرده ای نداند کس که چون بتا
  
  زی مگذار خون من برنی از اشی بدمی امنا
  

  ی کرده ادوارمی امشتنی به لطف خوچون



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

17

  
 داد سکوت کنه حیترج ... دیخند ... دی کشگاریس.  ..دیحرف ها شن...  خورد یلیس

  ... ذهنش شکل گرفت ی ها توتی بنیآخر...  شد راه دفاع براش نیا... و بخنده 
  
  یدی و ندی نخواست-
  
  دهی منو کشگاریس
  

   اخم وشهی همبابا
  

   ....دهی فقط ، کشبابا
  

 کرده ی خالیخودش رو حساب...  شده بود یخال ... دی خندشهیمثل هم ... دیخند
   ....دی شنی رو ممی شمیصدا... از جا بلند شد .... بود 

  
  ....ناهار ...  داداش -
  
 عوض کرد، باز مثل احمق دی و سفی شرت مشکی تهی شرتش رو با ی جا بلند شد، تاز

 و چسبنده شده سی ورزش کرده بود که بدنش خنقدریها اول دوش گرفته و بعد ا
 باباشو به جون ی های وری گرفت و باز دریت دوش م رفی دوباره مدیبا... بود 

 کرد، سفره رو ی رو که طی سه متری راهرورون،یاز اتاق که رفت ب ... دی خریم
...  دست راستش شیی سفره نشسته بود و دایباباش باال. دیپهن شده کف خونه د

 ی سفره می داشت و توی رو از لب اپن بر ملی هم کمک مامانش تند تند وسامیشم
  : و گفتستادی شهراد ادنیبا د ... دیچ
  
  ... داداشی همون که دوست دار-
  

 برنج رو که روش سی هم دمیشم...  داد و نشست سر سفره لشی تحوی لبخندشهراد
از پارچ آب ... پر شده بود از زعفرون وسط سفره گذاشت و نشست کنار شهراد 

 رو وانیل.  موندوانی ته ل چند قطرهد،ی و الجرعه سر کشختی خودش ری برایوانیل
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 ی دهنوانیل...  بخوره آب باز تشنه شد از همون یگذاشت کنار دستش که وقت
 شاهد یاخم و تخم آقا... شهراد هوس کرد سر به سرش بذاره ... دوست نداشت 

عادت کرده بود، هم اون به باباش و هم باباش به اون ... هم چندان براش مهم نبود 
!  نبودکی هم کوچیلیهر چند که خ! ه خواهر کوچولوشو بچزونه بود کنیعاشق ا... 

 رو برداشت و به سرعت همون چند قطره رو می آب شموانیل ... ود برستانیسوم دب
 ال اله اال یصدا...  بلند شد و شهراد قهقهه زد می شمغیج...  صورتش ی رودیپاش

 شهراد و ی پاهای رودی پرمیشم...  هم بلند شد یی دای شاهد و خنده هایاهللا آقا
  : گفتو کنار دیشهراد خودشو کش... انگشتش رو برد سمت صورتش 

  
  !می نکن شم-
  
 شهراد فرو هی چال گود سمت چپی از رو نرفت و انگشت اشاره اش رو تومی شمیول

 می تونست خنده اش رو جمع کنه که چالش هم محو بشه و شمیشهراد نم... کرد 
 چال هی هم میخود شم...  گرفت ی خنده اش مشتریاز حرکتش ب... دست برداره 

برعکس شهراد ...  عمق ماما محو و ک... کوچولو داشت، سمت راست صورتش بود 
 شاهد یباالخره با تشر آقا!!! یکه هر دو طرف لپش چال داشت اون هم به چه عمق

  : شهراد بلند شد و گفتی پای از رومیشم
  
 بهونه هی... و چاله ات فرو نرفته بودم  وقت بود تیلیخ...  دمت گرم داداش -

  ... دستم یداد
  

  ... شاهد در اومد ی خودش برنج بکشه که داد آقای و خواست برادی خندشهراد
  
  !! پسره کو؟نی خانوم بشقاب ا-
  

 و رفت دی از جا پرمیشم...  شد ری انداخت، شهراد سر به زمی به شمی نگاهمامانش
 رنگ و ی نارنجدهی لب پرنی که با بشقاب مالمدی طول نکشیزیچ...  آشپزخونه یتو
 دونست چرا یم...  همرنگ و قاشق و چنگال مخصوص شهراد برگشت وانیل

نوجوون ...  شد یباورش نم...  کرد یاما باور نم ... ییداداشش محکومه به جدا
 شد یباورش نم!  استهی اتفاق بده مال بقی کرد هر چیبود و به خاطر سنش فکر م
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 کردن ی هم مدرک براش رو میهر چ!  باشهی آدمنیبرادر خودش هم همچممکنه 
دلش .  کردی باور نممی گفت شمی منوی هم که بابا ایهر چ!  شدیبازم باورش نم

از گوشه چشم !  هضم کنهویزی چنی طاقت نداشت چنلبشق!  خواست باور کنهینم
، برعکس داشت با  صورتش نبودی توی از ناراحتیخبر...  به شهراد انداخت ینگاه

 دی تا لب پر از برنج سفشوی خورد، بشقاب نارنجی هر چه تموم تر غذا میاشتها
 هی بشقاب خورش مخصوص خودش چند قاشق لب پر بامیلنجان کرده بود و از تو

 یاصالً ک! خنده اش گرفت...  خورد ی می بود و داشت دو لپختهی برنجش ریرو
 نیبدتر.  خونسرد و خندون بودشهیشر هم بنیا!!  بود؟دهیشهراد رو ناراحت د
 هی زد و به بقی لبخند مهی انداخت ی شونه باال مهی دی دیصحنه ها رو هم که م

 دهید!  فاقد احساسههراد کرد شی خودش فکر مشی وقتا پیبعض. دی رسیکارش م
...  اتاقش ی رفت توی و مدی خندی و شهراد مدی کشی رو که بابا داد میبود مواقع

 زد ی و حرف خودش رو بهش مدی خندی کرد بهش و شهراد میپشتش رو ممامان 
 دونست مامان به همه یم...  کرد ی وقتا شهراد با مامان درد دل میلیخ... 

 افتاد که مامان از بعدش با ی روزادی...  داد ی نماب کنه، اما جویحرفاش گوش م
...  شهراد ی جلوستادی ا!... کار کردهی شهراد چدی که فهمیروز... شهراد قهر کرد 
صورت پسرشو قاب کرد و ...  طرف اونطرف صورتش گذاشت نیا... دستاشو باال برد 

  :بگه لرزون و بغض آلودش فقط تونست ی از اشکش و صدازی لبریبا چشما
  
   آره شهـــــراد؟-
  
 نوینابود شد و ا... له شد ...  مامان شکست ن،یی شهراد تو سکوت سرشو انداخت پاو

 زد، یبا شهراد اصالً حرف نم... کم حرف شد... بعد از اون قهر کرد ... دنیه فهمهم
  ... هم شده بود در حد چند کلمه هی حرف زدنش با بقیول
  
به سالمت ... سالم ... پاشو نمازتو بخون آفتاب زد !  گازو کم کنریز!  بپزم؟ی چ-

  ... تموم شده ریپن ... مینون ندار ... میماست ندار... 
  
 یدادشو در م...  کرد ی می بابا رو جرشتری بنیهم ... ی دست مکالمات زورنی ااز

 برگشت یی شهراد با وساطت دایول ... رونیشهراد رو انداخت از خونه ب... اورد 
  :دی پاش از جا پری به رویبا ضربه ا... 
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  !!شم؟ی چته تو کرم ابر-
  
  : و گفتدی در هم کشافهیق
  
  ! اون چشات بایی توشمی کرم ابر-
  

 بشقابش و مشغول هم زدن برنج و یسرشو فرو کرد تو.  شهراد در هم شدیاخما
 کرد و شهراد اصال ی خورش رنگ عوض می با آب نارنجدیبرنج سف. خورشتش شد

  : متعجب با خودش فکر کردمیشم ... گهی نبود دای دننی ایانگار تو
  
  !!! گفتم که ناراحت شد؟ی مگه چ-
  

 ی نگاش کرد تا باالخره قاشقنقدریا!!  جمله؟هیاونم به خاطر ! ؟ی و ناراحتشهراد
 و دی کشینفس آسوده ا... غذا به دهن برد و باز لبخند گوشه لبش جا خوش کرد 

 دی غذاشو هم خورد، دستاشو طبقه معمول مالهیشهراد بق... اونم مشغول خوردن شد 
از سر سفره بلند شد و  بود، بعدش ادتش بشه، عزیبه شلوارش که اگه چرب شده تم

  :گفت
  
  !ی عالشهیمثل هم...  دستتون درد نکنه مامان خانوم -
  

 یو شهراد م...  پسرش بندازه ی که نگاه به چشمااوردی سرشو باال نی مامانش حتاما
 بود ادشی...  شه که مامانش نگاش کنه ی شکسته می روزی سکوت لعنتنیدونست ا

  : گفتی مشهی بود که مامانش همشادی دور بود اما خوب نکهیبا ا... 
  
 یینگران دخترا...  کنن ی خودشون دارن که آدمو الل می تویی چشمات جادو-

   ...تی تو زندگانیهستم که قراره ب
  
  : گفتی شهراد با خنده مو
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 واسه دهیدختر رو خدا آفر ... ادهی دونه م زهی!  مامانالیخیب!!!  دخترا؟-
  ... کنم یحال م شتریمن با پسرا ب... چزوندن 

  
  : آروم به گونه اش زد و گفتی چرا مامانش ضربه ادمی اون روز نفهمو
  
  ! خدا مرگم بدهی وا-
  

 گهی خواست بار دیم...  و رفت سمت اتاقش دی کشیآه ... دی فهمی االن خوب ماما
  ... اردک شده بود هیشب ... رهیدوش بگ

  
  :دی شاهد رو شنیداد آقا ی حموم و در حموم رو بست ، صدای که رفت تونیهم
  
 تو اون اتاق ستیمعلوم ن!  ره حمومی دوبار میپسره روز...  خانوم ری بگلی تحو-

 پالسه شی گرامیصبح تا ظهر و بعدم عصر تا شب که خونه دوستا!  کنهی میچه غلط
  ... با خودشم رابطه نیا...  نشده رابی خونه انگار هنوز سادی ی هم میاما وقت... 

  
 تن ملتهب شهراد دوا یاما برا...  بود خی.  که بلند شد دوش آبو باز کردیی داداد
 نیبه ا ... دی شنی صداشون رو نمگهید...  و نفسشو حبس کرد رشیرفت ز... بود 

انگار پسر هجده ساله .  خنده اش گرفتهوی دوش ریز... جر و بحث ها عادت داشت 
 ی روبرونهیآ ... دیغش غش خند.  باشهشتهبود که به قول باباش با خودش رابطه دا

اما خودش هم مثل ...  صورتش بشه رهی کرد که خیدوش چشماشو وسوسه م
 ... رونیبعد از دوش گرفتن، حوله شو تنش کرد و زد ب. مامانش با چشماش قهر بود

رفت . هی وقت خوردن چائدونستی زدن و شهراد خوب می و بابا داشتن حرف مییدا
 و رفت سمت رونید لباساش رو تنش کرد، زد از اتاق بتند تن...  اتاقش یتو

 ی شورش رو در میلی شاهد خی آقایوقت...  اتاقش بود ی تومیشم ... ییدستشو
 ی کرد و می قهر ممی شد شمی هم مای حی داد و بی مری گیادیآورد و مثل امروز ز

 نکهی نه ابتهال...  بود ونیزی تلوی جلوشهیوگرنه جاش هم...  اتاقش یرفت تو
 ی ، لب تابش رو می وی تی نشست جلوی مومدی یم!  باشهونیزیحواسش به تلو

 رونی بومدی یفقط از اتاق م...  شد ی مینترنتی ای هاتی پاش و غرق سایذاشت رو
 ی ازش نمی رو داشت که کستی مزنیشهراد حداقل ا...  بهش غر نزنه یکه کس
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 ی راست رفت توهی نگاه کنه یکس به نکهیبدون ا ... رونی از اتاقش بادیخواست ب
 یدوست نداشت کس.  خشک کردی وضو گرفت ، دست و صورتش رو حسابییدستشو

 و باباش در ییبحث دا...  اتاقش یبفهمه وضو گرفته، بعد دوباره برگشت رفت تو
سجاده اش رو پهن کرد ... براش مهم نبود ...  بود ی اقتصاددیمورد معضالت جد

 دیشا...  اتاقش ی توادی ی نمی دونست کسیم...  قفل کرد  رواتاقشدر . کف اتاق
 ریاما قفل کرد که غافلگ.  که اونم قهر بودمی هم شمیگاه.  که اونم مهم نبودییدا

 کرد ی خونه ، خونه رو تو حلقش می نماز هم مدی فهمی شاهد اگه میآقا... نشه 
 دی پرستی خدا رو ممگه اون. حوصله بحث نداشت ... یکه تو خدا رو به سخره گرفت

 کرد یعبادت م! دی پرستی مشیینه اون خدا رو به خاطر خدا!گرون؟یواسه دل د
 داشت همه شاهد عبادتش یلیپس چه دل!  عبادتنی داشت به اازی ننکهی ایبرا

 داد ی هاش رو میریباشن؟ همه شاهد داد و ستدش با خدا باشن؟ اون غماش و دلگ
 بود یزی چقاًی دقنیو ا...  دنبال آرامش بود شهیهم. کرد یو از خدا آرامش طلب م

... قامت بست .  نشست سر سجادهی که مییجز همون وقتا.  وقت نداشتچیکه ه
  ... کرد تین

  
  ... اهللا اکبر -
  

 که اگه اون یطور... تو دل عبادتش فرو رفت ...  انداخت و مشغول شد دستاشو
 داد اصال براش مهم نبود یش م عالم رو هم بهیلحظه باباش پشت در تمام فحش ها

 اگه یحت!  اگه لجن بودیحت...  خدا رو داشت شهیهم... اون خدا رو داشت ... 
 براش نی خدا رو داشت و همباز هم بود ای بد دنیزهای اگه همه چیحت! نجس بود

بعد از اون، در ...  داد ی آرامش رو نماز خوندن و عبادت بهش منیباالتر. بس بود
 واجبش رو خونده بود و حس مستحب خوندن هم نداشت ، رو یماز ها که نیمواقع

نمازش که تموم شد دستاش رو گرفت رو به ...  و شعر یقی و موسگاری آورد به سیم
  : به لب آوردشویشگی همشیایآسمون ن

  
!  که منو ساختیی که منو سوخت و چه سوختن هاییچه ساختن ها ... ای خدا-

  . آباد بجا بمونهی که از سوختنم ساختن بدهیبه من فهم ... ایخدا
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 و سجاده دی بود رو بوسدی مهر بلندش که از مشهد خرد،ی صورتش کشی رودستشو
 تخت و چشماشو بست ی تخت جا ساز کرد، افتاد روریهمه اشو ز. اش رو جمع کرد

  ... قرار عصر آماده و قبراق باشه ی کم بخوابه تا براهی خواست یم... 
  
  !نیـــــــــــی ه-
  

 شده بود و باد یعرق از سر و صورتم جار.  باز کردم و به سرعت نشستمچشمامو
 و چه خوب دمی گفتن خودم از خواب پرییی هیاز صدا.  شد لرز کنمیکولر باعث م

 یرو ... دی لرزیبدنم هنوز داشت م ... یچه خواب افتضاح. دمیکه از خواب پر
 ادی ساسان ادی...  افتادم خوابم ادیباز . تخت چمباتمه زدم و زانوهامو بغل کردم

 دهی کشغیج... باز بغض کردم .  خط به خط نامه اشادی. بدن کبودش شده اش
.  ندارمتی اهمی کسی دونستم تو اون خونه برای بودم اما مدهیبودم و از خواب پر

 یسرمو گذاشتم رو!  بکشمغیچه برسه ج! رهی گی ازم نمی سراغی هم کسرمیبم
  . اشکام اجازه بارش دادمبهرزونم و  لیزانوها

  
 یی ساسان مگه تنها؟ی چرا تنهام گذاشت؟ی وفا شدیچرا ب!!  ساسان؟ی چرا رفت-

 شتری بای منو از همه تو دنی گفتی مشهی تو که هم؟ی مگه دوستم نداشت؟یدیمنو ند
 من ریتقص!  منهریهمه اش تقص!!! ؟یاوردیچرا طاقت ن ... یچرا رفت! یدوست دار

   ...یلعنت
  
 کردم ی کرد، حس می مدادی وجودم بی تونهیبغض و حرص و ک.  جا بلند شدماز

 و رونی بکمیدوست داشتم همون لحظه برم از اتاق کوچ! ادی ی تنم کش میرگ و پ
 نقدری داشتم ، اظی غنقدریا...  تونستم یم.  که اومد سر راهم رو بکشمی نفرنیاول

 زانوهام دمی در اما دم در که رسمت رفتم س... تونستم ی داشتم که منهینفرت و ک
  :دمی و نالواری دیدستمو گذاشتم رو ... ستادمیا. سست شد

  
به ساسان فکر کن، !!! ز؟ی به همه چی زنیچرا گند م!!!  دختر؟ی کنی کار می چ-

 ی کنترل احساستو از دست بددینبا ... ی احمق بشدیتو نبا... به روح پاک ساسان 
به ! ی تونیتو م ... ی تونیتو م ... ی و با وقار و خنثیروم باش آشهی همدیبا... 

   ...زتیزفقط به خاطر ساسان ع... خاطر ساسان 
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 شد خودمو یکاش م...  دستام نی و لب تخت نشستم، صورتمو پنهون کردم ببرگشتم

  ... کنم یبرم خودمو خال...  شد برم درد دل کنم یکاش م... برسونم بهشت زهرا 
  
 که از همه عاشق تر بودم ی چرا مندم؟ی دی اون صحنه رو مدی چرا من باای خدا-
 چه دمی شد؟ چرا زودتر نفهمی مینطوری ادی چرا بادم؟ی دی جون کندنش رو مدیبا

  ! بودم منی چقدر عوضدم؟ی داره؟ چرا به دادش نرسیدرد
  

لند با نور  بهیرفتم سمت پنجره، دو سه تا المپ پا.  از جا بلند شدم، کالفه بودمباز
تو اون باغ  ... نمی تونستم ببی می ماز رو به خوبری اطراف باغ روشن بود، مسدیسف

 که چی در پچی ماز پهی...  ماز بود نی که وجود داشت همی جالبزی تنها چدیبزرگ شا
...  بود ی وحشی سگ هاتی بود و مخصوص تربه بلند ساخته شدیبا شمشادها

کم کم .  گرفتنی مادی چرخوندن تا راه رو یم اون ماز سگ ها رو ی تونقدریا
 ی سگ هانی گرفتن، به خاطر وجود ای بودن فاصله می شدن و از وحشی متیترب

 کرد پا به باغ و ی جرئت نمی شدن کسی می که همه شون پشت باغ نگهداریوحش
نگام رو زوم ...  بود بذاره یبه خصوص اون قسمت باغ که پشت ساختمون اصل

 که ییدرست جا...  مشخص نبود رشیز...  شده وسط ماز هی بون تعبهیکردم به سا
 یو خوب م...  بون زده بودن هی ساهی... اون وسط ... مقصد همه سگ ها بود 

مطمئن  ... م و خچیوسط اون ماز پر پ... دونستم که خونه سگ ها هم همون جاست 
 شمشاد ها بلند تر از قد ... کنم ی روز پا به اون ماز بذارم راه رو گم مهیبودم اگه 

 گم ی شمشادی بن بست های رفت اون تو مدام توی آدم بلند قد بود و هر کس مهی
 وقت چی بود که هیلی دلنیا...  شد ی می وحشی شد، آخر هم خوراک سگ هایم

...  شده بود شیهوا گرگ و م... دلم نخواست رفتن به اون ماز رو امتحان کنم 
 گذاشتم، چارهی قلب بیدستم رو رو...  شد ی مدهی شن از سگ های زوزه بعضیصدا

عقب گرد کردم و ولو ...  ساسانم یدلم تنگ بود برا. ضربانش هنوز هم نامرتب بود
 گه خودم نی که از ساسان برای بالش و تنها عکسری تخت، دست بردم زیشدم رو

داختن  رنگش باز آشوب به راه انی خمار آبیچشما. دمی کشرونیداشته بودم رو ب
 هی...  بورش یموها ... شی لبخند جذاب و دوست داشتندش،یپوست سف.  دلمیتو

 آب کردن یآخرم برا.  کردمی به خاطرش مسخره اش مشهیکم لپ داشت که هم
  : کردمنیفر نظی و خودم رو با غدمی کشیقینفس عم ...یاون لپ ها
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 ی اگه نتونیریت بم شکل و با ذاللنی به بدتریاله!  شاهزاده خانومیری بمی اله-

   ...ی ساسان و درخواستش باشیجواب گو
  

 نکهی نداشتم، اما نه تا قبل از ای هراسچیاز مردن ه.  دلم پاره پاره بوددم،ی کشیآه
 هی دیبا ... ادی سرم بیی راه چه بالنی ای نداشت که تویتیبرام اهم. به هدفم برسم

 جربزه دیباالخره با.  کردمیم ی کارهی دیاما با! هر کار که شده.  کردمی میکار
 ی دونم که میم!  تونمیمن م! به خودم و مامان.  کردمیام رو به خودم ثابت م

 ساعت م،ی هفت و نی بالش گذاشتم، ساعت رو کوک کرده بودم برایسر رو! تونم
 اسم خدا و ساسان و نقدری دلم ایچشمامو بستم و تو.  وقت نداشتمادیز... پنج بود 

  . کردم تا خوابم بردمامان رو صدا
  

 رنگ دی سفی مر مری دوشش جا به جا کرد و از پله های بزرگش رو روی مشکساک
 ربدی رو که باز کرد سالن بزرگ و مجهز باشگاه هی اشهیدر ش.  رفتنییباشگاه پا

 دوشش جا به جا کرد و رفت تو ، صدا سالم یساکش رو رو.  شدانی روش نمایجلو
  ... از هر طرف بلند شد کیعل
  
  ... سالم شهراد -
  
  ! سالم استاد-
  
   ...ی سالم مرب-
  
  : دو تا پوزخندیکی و
  
  ... هه -
  
 توری مانی نشسته بود سرش رو از توزی که پشت ماوشی لبخند جواب همه رو داد، سبا
.  رفت به سمتشمیشهراد مستق.  و بلند شددی کشرونی روبروش بنچی و هفت استیب

  ... به هم دنین و کوبهر دو دستاشون رو مشت کرد
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باشگاه  ... یای صبر کردم تا بیکل ... یی برم جادیمن با!  پسر؟ی باالخره اومد-

  ...دستت سپرده 
  

 ی منیی باشگاه رو باال و پای که با نگاش افراد تونطوری جنبوند و همی سرشهراد
  : گفتست،ی نی هست کیکرد تا بفهمه ک

  
  ... باشه برو به کارات برس من هستم -
  
 که روش نشسته بود ی گردانی صندلی گرمکنش رو از پشتی با خوشحالاوشیس

  :برداشت و گفت
  
  ... دمت گرم -
  

 یصدا.  باشگاه باال رفتی سر شونه شهراد زد و به سرعت از پله های هم ضربه ابعد
 ها ی اتاق رخت کن مربی کرد و راهیشهراد پوف.  کر کننده بودی خارجیقیموس
 قرار داشت و کمد شماره دوازده متعلق به ی قدیاتاق کمد هاسمت چپ ... شد 

...  ها نبود ی از مربگهید یکی جز خودش و کاوش ی اتاق کسیتو. شهراد بود
 که بند نطوری کمد ها و همی جلوی هامکتی نی خودشو ول کرد رودنشیکاوش با د

  : بست گفتیکفش هاش رو م
  
  ! آقا شهراد؟یچطور!  بـــــه سالم-
  

  : رفت سمت کمدش و گفتدشهرا
  
  ... نوکر داداش -
  

 شهی که همیدی و در کمدش رو با کلنی زمی رو انداخت روشی ساک ورزشهمزمان
  :کاوش از جا بلند شد سر جا مشغول در جا زدن شد و گفت. همراش بود باز کرد
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  ؟ی کاره ایچ...  هاپ پی دادن واسه کالس هری شهراد بچه ها گ-
  
  ...گرمکنش رو در آورد و انداختش داخل کمد ... باز کرد  شوی گرمکن مشکپیز
  
 ریاگه گ ... ستی ها نی بازی قرطنی ایجا! هی باشگاه ورزشهی نجایا!!  بگم؟ی چ-

  . کنهی همه مون منی چوب تو آستیونسیبدن و باشگاهو ببندن حاج 
  
 ... کیا دوزاده ت...  باشگاه می واسه شبا بعد از تامی ذاری کالس رو ممی خوب تا-

  چطوره؟
  
 دی جذب سفی حلقه انی آستهی...  کمد ی شرتش رو هم در آورد و شوت کرد تویت

  : ساکش درآورد و گفتیساده از تو
  
  ... ندارم یمن حرف ... ی صحبت کنی با خود حاجدی با-
  
من دو روز ! ؟ی داری کالس رو بر میمای از تایکی کنم ی رو راضی اگه حاج-
  ... سه روز در هفته باشه دی گن بای هم منایا! تونم ی تو هفته نمشتریب

  
  !! کرده؟لهی پنقدری ای ک-
  
 داره دائم هی مایلی که خاروی!  مونهی کش تمبون مهی اش شبافهیق ... کهی مرتنی ا-

 می داری گه پارتیم ... قشیخودش و رف... اتفاقا االن هم هست ... تو باشگاه پالسه 
من اگه !  توپهشیشنهادیاما مبلغ پ...  شعرا زی چنی خوام کالس بذارم و از ایم

 دوبله پاش حساب یخصوص...  بردمش خونه ی مار کنیخونه مون مکان بود واسه ا
  ! شهی که نمفیاما ح...  عمه اش خنک بشه گری کردم جیم
  

  : و گفتدی رو پوشلباسش
  
  ...هستم ...  کن ی رو راضی حاج-
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   ...ی دمت گرم مشت-
  

 به ساق و رون پر یکاوش نگاه ... نیی پادید زد و شلوارش رو کش پوزخنشهراد
  :عضله شهراد انداخت و گفت

  
  ! خاک بر سرت-
  

  : و گفتدی ساک برداشت پوشی شلوارکش رو از توشهراد
  
  ... خاک بر سر عمه ت -
  

  : خنده اش گرفت و گفتکاوش
  
   !وثی د آخه د-
  
 رونیکرد و رفت از سالن رخت کن ب یپوف...  بگه یزی نتونست چگهی که گفت دنویا

قمقمه آب و حوله اش رو برداشت، ...  کمد یشهراد هم ساکش رو پرت کرد تو... 
 ها چهار نفر همزمان لی تردمیرو...  شد نی سالن تمریدر کمد رو بست و راه

 که نیهم...  دوچرخه مت گرم کردن خودش رفت سیبرا ... دنی دویداشتن م
 به باسنش زد و ی محکم ضربه اشونیکی شد یر نفر رد م اون چهایداشت از جلو

 اتفاقا نیاز ا. شهراد برگشت سمتشون ... دنیهمزمان هر چهار نفر غش غش خند
پس با همون .  رو باختههی دونست اگه وا بده قافی خوب می افتاد ولی براش مادیز

 ی حرکتچیمرد که انتظار ه.  شد و دستش رو جلو بردکیزدلبخند کن لبش به مرد ن
 مچ عی حرکت سرهیشهراد با .  موندرهیرو از سمت شهراد نداشت خشک شده بهش خ

شهراد سرش رو .  داد مرد بلند شدی که صداچوندیدست مرد رو گرفت و چنان پ
  :جلو برد و کنار گوشش زمزمه کرد

  
  . بار آخرت بود-
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 فتهی بلیم تردی بود از روکیمرد که نزد.  چشمک زد و دست مرد رو ول کردبعد
 راست رفت سمت هیشهراد . خاموشش کرد و مشغول ماساژ دادن دستش شد

هنوز درست و .  گردنش جا به جا کرد و سوار شدیحوله اش رو رو. دوچرخه
 ی روند نشوی اردالن لبخند محوی شروع به پا زدن نکرده بود که صدایحساب
  :لبش

  
  

چرا دو !  شده بود بال گرفتهزهی رهیدلم برات !!  تو؟یچطور!!! زمی سالم عزی وا-
کم ...  نگرانت شده بودم یلیخ! ؟ی هانی دی نمجامویسی کاال و مسیروزه جواب م

 نرفته ادمیهنوز ...  ترسم یاما از بابات م...  دم خونه تون امیمونده بود پاشم ب
 کشه با اون قدش و اون ی خجالت نمکهیمرت...  کرد زمی جی قبل چه جوریسر

   ....ششششیا!  زنهی من داد م سرالشیبیس
  

 سمت دی ابروش رو باال فرستاد و چرخی تاهی.  لبخندش رو جمع کردعی سرشهراد
آروم گونه شهراد ...  به سر و گردنش داد صورتش رو برد جلو یاردالن قر. اردالن
  : و بلند گفتدیرو بوس

  
 به ازین...  ی نفسی جورنیتو هم!  منگری جی زدیی خوش بووی اومممم چه افتر ش-
  !ی دورت بگردم الهییخودم تنها! ستی کارا ننیا

  
  : کرد و گفتشی به دوچرخه کناری اشاره اشهراد

  
   ...می دارنی تمریلیامروز خ...  بپر پا بزن اردالن -
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...  مشغول بود یطرف حساب ... ی سرش رو چرخوند سمت دستگاه باتر فالهمزمان
  :رخه و گفت دوچیاردالن با ناز و عشوه نشست رو

  
  !دمیمن آناه!  صد دفعه گفتم به من نگو اردالن-
  

  : دوچرخه جا به جا شد و غر غر کردی روی به صورت ناراحت کمبعد
  
!  دوچرخه هاش سفتهی های صندلنیچقده ا!  باشگاهشوننی با ارنی کوفت بگ-

   ...رهی گیآدم دردش م
  

 ساکت یچند لحظه ا حرف مشغول رکاب زدن بود، اردالن هم ی هنوزم بشهراد
موند و رکاب زد، اما آخر کار از سکوت خسته شد، سرش رو چرخوند سمت شهراد و 

  :گفت
  
  ! باشگاه یومدی یدو روز بود نم! ؟یکجا بود...  کن فیتو تعر...  نانا می بگذر-
  

  : نفس گرفت و گفتشهراد
  
   ...دمی رسینم...  داشتم ی خصوصی مشتر-
  

 که ی رنگی تنه شکالتمیبا اون ن.  شدادهیز دوچرخه پ رکاب زدن االیخی باردالن
 هی تو مایزی چهی کلشی هنکهیبه خصوص ا!  مضحک شده بودیتنش کرده بود حساب

 شهراد و ی جلونگی پولی صندلیرفت نشست رو.  خود شهراد و پر از عضله بودیها
 همزمان دور و...  کرد گاششهراد سرشو کج کرد و ن.  همیپاهاشو انداخت رو

  :با لحن مسخ کننده مخصوص به خودش گفت ... دیی پایاطراف رو هم م
  
  !! من چش شد؟زی عز-
  

  : نشست و گفتنهیدست به س...  به سر و گردنش داد ی قراردالن
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  ! حقته باهات قهر کنم-
  

 که انداخته بود دور گردنش رو برداشت یحوله ا...  اومد نیی از دوچرخه پاشهراد
 هی بم و خاصش ی اردالن و با صداکی خشک کرد ، رفت نزدو باهاش عرق گردنشو

  : گفتشهیکم آروم تر از هم
  
  ! دلم؟زی کار کردم عزی مگه من چ-
  

 رضای علدنیسرشو چرخوند و با د.  از کنارش بلند شدی سرفه ای موقع صداهمون
  به اردالن انداختی نگاه پر از انزجاررضایعل. ستادی باشگاه صاف ای از بچه هایکی

  :شهراد اخم کرد و گفت... 
  
  !ه؟یچ ... ی بگو عل-
  
  : نفسشو فوت کرد و گفترضایعل
  
 نداره؟ عضله یرادیا...  کنم شتری خوام بی م رو منهی شهراد من تعداد پرس س-
  ! سوزونم؟ینم
  

  : کرد گفتی که نگاش منطوری و همرونی بدی دستش کشی برنامه اش رو از توشهراد
  
  !؟ی زنی ملوی چند ک-
  
  ... چهل -
  
  ! چند تا؟-
  
  ... هر ست دوازده تا -
  
   ...هی دوازده تا کاف-
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  ! تونم بزنمی مشتری کنه بی خوب خسته م نم-
  

  : و گفتدی اش کوبنهی سی به عضله رویضربه ا...  رو بهش پس داد برنامه
  
 وزنه ت رو ی تر از ستت انجام بدادی زی تونی حرکت رو مهی یدی هر وقت د-
  ... نره ادتی هم نیپروتئ...  سوزه ی باال عضله ت می تعداد رو که ببر! کنشتریب

  
  : تکون داد و گفتی سررضایعل
  
   ...یمرس...  باشه -
  

  :دی رو شنرضای دوست علی گرفتن صدای که داشتن ازشون فاصله منطوریهم
  
 نی با ای ریچرا م! ستن؟ی ناوشیمگه کاوش و س! ؟ی کنی عوض نمتوی تو چرا مرب-

  ! کاره اس؟ی چنی ای دونیتو که م!! که؟یمرت
  
شش ...  همجنسباز کهیکارش حرف نداره مرت ... ستی نیاما چاره ا...  دونم ی م-

  ... ده ی ملتیماهه هفت تحو
  

  : با پوزخند گفتدوستش
  
  !شکشیهفت پ!  ننه ت ندهلی بپا هشت تحو-
  

 به ید دستشهرا. دی داد که فقط خودش شنی لب فحشری گفت و زیشی ااردالن
  : و گفتدی اردالن کشیبازو

  
   ...زمی عزمی بزن بر-
  

  : و گفتدی اش کشرهی تی کوتاه قهوه ای موهای تویدست ... دی از جا پراردالن
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  ! عسلم؟می کجا بر-
  

  : به اتاق ماساژ کرد و گفتی اشاره اشهراد
  
  ... اونجا -
  

  : و گفتدی دو کف دستش رو به هم کوبی با خوشحالاردالن
  
  ... وقت بود دستت به تنم نخورده بود یلیخ!  عاشقتمی وا-
  
شهراد لبشو گاز .  شونه شهراد و چشمک زدی رودی از دستاشو کشیکی که گفت نویا

  :گرفت و آروم گفت
  
  ... بــــــرو تا کار دستت ندادم تخم سگ -
  

 شهراد نفسش.  اتاق ماساژ شدی راهشی و با ناز و قر و قمدی غش غش خنداردالن
 هیاز تشب ... دی کش تمون رو دکهیرو فوت کرد و خواست بره به همون سمت که مرت

 عی سراروی زد و خواست از کنارش رد بشه که یکاوش خنده اش گرفت، پوزخند
 که هر دو چاله گونه دش و با لبخند خاص خوستادیسر جاش ا. دستش رو گرفت

  : به سمتش و گفتدی ذاشتن چرخی مشیهاش رو به نما
  
  !د؟ی داریامر!  جانم آقا ساالر؟-
  

  : باال انداخت و گفتیی ابروساالر
  
   سرت خلوته امروز؟-
  

  : جواب دادعیسر!  اومد تو دامزی عزی تو دلش گفت باتر فالشهراد
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  ... توئه ی فقط ارد-
  

  ... شناختن ی مربدی کل باشگاه هگهی رو دیارد
  
  ... رو حس کنم تیئ جادوی خوام امروز دستایم...  بفرستش رد کارش -
  

 یبه زور دستش رو از تو.  کرد محوش کنه اما نشدیسع...  شد انی کجش نمالبخند
  : و گفتدی کشرونیدست ساالر ب

  
  ... تو ایشما ب...  فرستمش بره ی مگهی دقهی پنج دق-
  

  : جنبوند و گفتی سرساالر
  
  !مای خوای می مشت و مال درست و حسابهی...  هست قممی رف-
  

پس هم باتر .  زد و بعد از تکون دادن سرش رفت سمت اتاق ماساژی پوزخندشهراد
 هیاردالن لباساشو در آورده بود و با ... درست طبق نقشه !  بود و هم لک پرسیفال

 دی شهراد رو که شنی پایصدا...  تخت مخصوص ی بود رودهی خوابیشورت مشک
  :سرش رو چرخوند به سمتش و گفت

  
  !؟یباز منو منتظر گذاشت!!! زم؟ی عزی اومد-
  

 و دی کشرونیروغن مخصوص ماساژش رو ب ... ی اشهی رفت به سمت کمد ششهراد
  :گفت

  
  ... دارم یاالن مشتر...  دم یتو رو آخر شب ماساژ م...  جان ی پاشو ارد-
  

  : باال آورد و گفتی سرش رو کماردالن
  
  ... دفعه نینوبت من بود ا! ؟یک!  اوا-



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

35

  
  :ب کرد و گفت دستاشو چرشهراد

  
  ... باالخره ادی ی مشی پ-
  

  : و گفتدی کوبنی زمی اومد، پا رونیی ناچار از جا بلند شد، از تخت پااردالن
  
- یشهر!  ا!  
  

  : و گفتشی قهوه ای چشمای سمتش، زل زد تودی کرد و چرخی پوفشهراد
  
  !!م؟ی که دنبال چی دونی م-
  

  : چشماشو گرد کرد و با حرص گفتاردالن
  
  ... دونم ی م-
  

  : لبخند زد و گفتشهراد
  
  !م؟ی دنبال چ-
  

  : هوا تکون داد و گفتی توی دستاردالن
  
 با هم ازدواج می و بتونمی ممکلت خراب شده برنی روز جفتمون از اهی نکهی دنبال ا-
   ...میکن
  
  ! خوب پس؟-
  

  : رفت سمت لباساش و با غر غر گفتاردالن
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   ... و غر نزنمامی باهات راه بدی با-
  
  ! گل پسرنی آفر-
  

جلو اومد و دستش رو گذاشت ...  سمت شهراد دی چرخدی شلوارکش رو پوشاردالن
شهراد ...  و با اخم یهر دو جد...  موندن رهی هم خی چشمایتو... سر شونه شهراد 

  : و گفتدی کشیقیاردالن نفس عم... آروم سرش رو تکون داد و به در اشاره کرد 
  
 اروپا ی توی بتونیاری پول در بی بذارم تو کار کندیبا...  دونم یم...  دونم ی م-

 یم ... می بزرگ کنمیکه بعد هم بهمون بچه بدن ببر ... ی جفتمون خونه بخریبرا
   ...ی پول داشته باشدیبا! دونم

  
 حرفاش تموم نشده بود که در اتاق باز شد و ساالر و سهراب دوستش اومدن تو هنوز

  : رو به شهراد گفتعیو کرد بهشون و سراردالن پشتش ر... 
  
  ! دونمیم ... می کنی و با هم ازدواج ممی ری مرانی دونم که باالخره از ای م-
  

 سهراب و دهی باال پری متعجب و ابروهای توجه به نگاه هایب ... دی هم چرخبعد
 شهراد ... رونی چنگ زد و رفت از اتاق بی چوب لباسی تنه اش رو از رومیساالر ن

  :دستشو آغشته به روغن ماساژ کرد و رو به ساالر گفت
  
   ...دیی بفرما-
  

  : به سهراب کرد و گفتی نگاهساالر
  
  ... تو برو اول -
  

 ی رودی شورت دمرو خوابهیسه سوت لخت شد و با ...  باال انداخت ی شونه اسهراب
اس کرد  حسی و نرم نرم شروع به ماساژ عضله هاستادیشهراد باال سرش ا... تخت 

به ... کجا رو بکشه ...  دونست کجا رو چه وقت و تا چه حد فشار بده یخوب م... 



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

37

 کنه و کدوم عضله بدن رو ی مرفع رو یکدوم عضله خستگ... کجا ضربه بزنه 
 محدوده ی کارش تونی همی خوب بلد بود و برایلیهمه رو خ...  کنه یشاداب م

 ی خاصش میژگی والیخی بلی دلنیهم همه به قاًیاطراف خودشون معروف بود و دق
 کار ی ثابت کرده بود با هر کسگهیچون د.  سپردنیشدن و بدنشون رو بهش م

 به ای دونستن که پارتنرش یاالن همه خوب م!  کنهی نمحالنداره و به قول خودش 
 ی جزامنی که همه عیاردالن! دی همون آناهای...  فابش اردالنه قیقول خودشون رف

...  خوردن بابت حروم کردن خودش ی شهراد افسوس میکردن و برا یها نگاش م
 کنه و یم کار ی دونست داره چیخودش خوب م...  دنده هیاما شهراد غد بود و 

 ی که داشت سهراب رو ماساژ منجوریهم.  ارزش نداشت یزی براش پشیحرف کس
  : گفت تنها کاناپه اتاق نشست ویساالر رو... داد منتظر و گوش به زنگ شد 

  
  ! کارت حرف نداره؟دمیشن!  آقا شهراد؟ی کنی چه م-
  

 و دی کشیقیساالر نفس عم...  باال انداخت و سکوت کرد ی در جواب شونه اشهراد
  :گفت

  
  !درسته؟ ... ی کنی هم کار می خصوصدمی شن-
  

  ... سرش رو تکون داد شهراد
  
  ؟ای ماساژور ای! ؟ی باشگاهیمرب!  شهراد؟هی کار تو اصالً چ-
  

  : نگاش کرد و گفتطنتی با شی چشمری زشهراد
  
  !؟ی چای -
  

  : زد و گفتی پوزخندساالر
  
 شه گفت ی مدمی که خودم دییزایکه البت با چ ... دمی راجع بهت شنییزای چهی -
   ...ستی کدومش دروغ نچیه
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  : ناله اش بلند شد و گفتی به کمر سهراب زد که صدای ضربه اشهراد

  
  !؟یکه چ...  خوب -
  

  : باال انداخت و گفتی شونه اساالر
  
  ...حاال تا بعد  ... یچی ه-
  

 بفهمه ضربه هاش نکهیبدون ا...  کار رو خوب بلد بود هی نیا...  سکوت کرد شهراد
 نداشت چون با یتی سهراب اهمی تر شده بود ، اما انگار برانیبه بدن سهراب سنگ

 جلو دی پر از لذت سهراب رو دافهیساالر که ق...  کرد یلذت همه اش رو تحمل م
سهراب که چشماشو با لذت بسته ...  نه چندان محکم به گونه اش زد یلیاومد و س

  : و گفتدی از جا پرهویبود 
  
  ! هان چته؟-
  

  : خنده اش گرفت و گفتساالر
  
  ! گذره؟ی خوش میچی ه-
  

  : تخت گذاشت و با لذت گفتی باز سرشو روسهراب
  
  ... تو فضام یبی جور عجهیاصن ... ست پنجوالش طال!  آره بابا-
  

  : شونه سهراب بود گرفت و گفتی مچ دست شهراد رو که روساالر
  
  ... سهراب نمیبپاش بب!  خب بسه-
  

  : با اخم نگاش کرد و گفتسهراب
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  ! بذار حالمو بکنملی بخ-
  
  !بسته...ا !  گمی بپاش بهت م-
  

ساالر تند تند لباس هاشو  ... دیار کش با آخ و اوخ و آه و ناله بلند شد و کنسهراب
  :همزمان گفت...  تخت ی رودیدر اورد و دراز کش

  
 که برات در ی کاری برانمیخودتو نشون بده بب!  شهرادای کنی کار می چنمی بب-

  ! نه؟ای ینظر گرفتم مناسب هست
  

 ریز...  ابروش رو باال انداخت و با لبخند کجش مشغول ماساژ شد ی تاهی شهراد
 که تکون خورد و به دی شده بود رو دزونی دست ساالر رو که از تخت اویشمچ

شهراد بدون . رونی و زد از اتاق بدیسهراب تند تند لباس پوش... سهراب اشاره کرد 
 ریساالر هم تحت تاث.  استرس داشته باشه کارشو انجام دادی ذره اای هول بشه نکهیا

 محکم شروع ی ضربه هایط کار وقتوس.  شفابخش شهراد سکوت کرده بودیدستا
  ... آه و اوهش بلند شد و همزمان به حرف افتاد یشد صدا

  
 من تو خونه یقای از رفیکی... آه ...  سر وقت ی روز برهی شهراد اگه ازت بخوام -

از ...  رو هم قبول نداره یدست هر کس... آخ ... عاشق ماساژه اما ! ؟ی ریاش م
 ماساژورارو براش از نیوگرنه بهتر ... ادی ی خوشش نمقضا از کار خانوما هم اصالً

  ... ده ی بهش حال نمفیجنس لط... آآآ.  آوردم همه رو پس زدلندیتا
  
 ی چشمای زل زد توطانی هرزه و شی و با نگاهدی پهلو چرخی رودی که رسنجای ابه

  :مخمور شهراد و گفت
  
  ... که ی فهمی م-
  
 یکرد با دستش اونو خوابوند، چشماشو تو یشهراد پوف.  زدی دنبالش چشمکبه

  :کاسه سرش چرخوند و گفت
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   ...نهیکارم هم...  رم ی ماساژ میبرا ... می آخر حرفات بشالیخی اگه ب-
  

  : رفته از درد گفتلی تحلی با صداساالر
  
 سراغش؟ ی ریفردا م!  آخرش، اولشو بچسبالیخیمنم موافقم فعال ب!  اوهوم-

  !بهش خبر بدم؟
  

ساالر . ی تشنه تر کردن مشتریسکوت برا.  بودنیترفندش هم.  سکوت کردشهراد
  : کرد و گفتی گه پوفی نمیچی شهراد هدی دی سکوت کرد و وقتیچند لحظه ا

  
  نه؟ی عروس رفته گل بچ؟یای ی نم؟یای یم!! ؟ی دی پس چرا جواب نم-
  

  : زد و گفتی پوزخندشهراد
  
   ...زمی آدرس رو بذار رو منی برنی خواستی وقت-
  

  : زد و گفتی لبخندساالر
  
   ...ی هستیپسر عاقل...  خوبه -
  

  : دفعه از جا بلند شد نشست لب تخت و گفتهی بعد
  
  !ی شی عاقل تر هم م-
  
  : و گفتنیی پادی تخت پراز
  
 می ندمیاالن تازه فهم!  شناسمتیدو ساله م...  باشگاهم نی همه ساله تو انی ا-

 دونم یم! کارت غوغاست بشر! ی حاال مشت و مالم بدعمرم بر فناست که نذاشتم تا
  !یتو راس کار خودش. زاستی جور چنیخوره ا. ادی ی خوشش مقممیرف
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  : گفتدی پوشی که لباساشو منطوری براش تکون داد، همی سرشهراد

  
   پولشو کجا حساب کنم ؟-
  

  : با سر به سمت در اشاره کرد و گفتشهراد
  
   ...نیا خودش حساب کنب...  اومده فکر کنم ی حاج-
  
  ه؟ی کالس رقصه اوکنیا ... گهی دزی چهیفقط ...  باشه -
  

  : کرد گفتی مزی که دستاشو تمنطوری باال انداخت، همشونه
  
  ... کنه ی اوکی حاجدی دونم، اونم بای نم-
  
 دغل باز کجاش زی هکهی مرتنیا! هی تو مکه حاجیحاج! ی حاجیحاج!  بابای ا-

  !ه؟یچرب کنم اوک لشویبیس!! ه؟یحاج
  

  : زد و گفتی پوزخندشهراد
  
 ره ی من مبی تو جمی پولهیمنم از خدامه، ! هی صد در صد اوکی چرب کنلشویبی س-

...  
  

  : لبخند زد و گفتصانهی حرساالر
  
  ... توپ رو بدم ندهی آهی تونم بهت قول ی اگه رقصتم مث ماساژت خوب باشه م-
  

 براش تکون داد و رفت یساالر سر.  شدنهی س باال انداخت و دست بهیی ابروشهراد
  .رونیاز اتاق ب
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 چیاما ه!  به سقفدی کوبی باال مشت مدی پری می از زور خوشحالدی لحظه بااون
 براش معنا ی حسچیه. کردی می خال زندگی وقت بود که تویلیخ!  نداشتیحس

  وقتچی دونست هیچون م.  خوردی واقعا به دردش می حسی بنیو ا. نداشت
 یچ عکس العملیه! یطی شراچیتحت ه!  ببرهی به احساسش پچکسی بذاره هدینبا
 رو جمع کرد و از اتاق ماساژ لشیپس خونسردانه وسا! یچیه.  دادی نشون مدینبا

  ... رفت رونیب
  

آروم ...  بود یکیخونه غرق در تار.  باز کرد و وارد شدیفی ضعکی خونه رو با تدر
 نکنه یی صدانی ترکی کرد کوچی میو باز کرد، سع و بند کفشاشنی زمینشست رو

.  خواب کنهی رو هم بمی بشه و با داد و هواراش مامانش و شمداری شاهد بیکه آقا
 نی گوله کرد داخل کفشاش و با کمتردکفشاشو که در آورد جوراباش رو هم در آور

...  اتاقش ی شد رفت توی مدی ممکن که اونم از خش خش لباساش تولیصدا
 اتاق رو روشن و ی رنگینور ها. اژور کنار اتاق رو روشن کرد و در اتاق رو بستآب

  ... کردن یخاموش م
  
  ...قرمز  ... ینارنج... زرد ... سبز  ... یآب....  بنفش -
  
 ضی مشغول تعویساکش رو انداخت گوشه اتاق و با خستگ...  دوباره از اول و

ارش درش آورد و اس ام اس  شلوبی جی توشی گوشبرهیبا حس و. لباسش شد
  :اومده رو باز کرد

  
  !اوضاع روبه راهه؟...  شکالت تلخ -
  

  :اس ام اس زد...  رو وارد کرد کد
  
  !رو به راهه ... ی شکالتگاری س-
  

 ی زنگ به اردالن بزنه و باهاش صحبت کنه، اما افسوس که نمهی دوست داشت چقدر
 کرد که تقه یدور مچش باز م لباساش داشت ساعتش رو از ضیبعد از تعو! شد
 حرکت به ی بنمی همیبرا ... دهیاول فکر کرد اشتباه شن.  به در اتاقش خوردیفیضع
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با .  درنگ به سمت در رفت و آروم بازش کردی تقه دوم بدنیبا شن. در اتاق زل زد
 عی سرمیشم.  پشت در اتاقش چشماشو از تعجب گرد کرد و کنار رفتمی شمدنید

  : و آروم پچ پچ کرد اتاقی تودیپر
  
  ... سالم -
  

  : در رو بست و گفتشهراد
  
  ! مگه؟یخواب نبود!  تو خونه؟ی ری رژه می وقت شب چرا دارنیا...  سالم -
  

  : هوا تکون داد و گفتی دستش رو تومیشم
  
  ... بودم نترنتیتو ا! خوابم کجا بوده؟!  نه بابا -
  

  :فت ابروش رو باال داد و گی تاهی تفاوت ی بشهراد
  
  !شهی مثل هم-
  

  : کرد و گفتی پوفمیشم
  
  ... و الزمه یعی تو سن من طبزای چنیا!  مثل مامان بابا غر نزنا شهرادگهی تو د-
  

  : بهش زد و گفتیپوزخند
  
   ...یعــــــــیبابا طب! بابـــــــــا لــــــــــازم! ی جد-
  

  : نسبتاً بلند گفتی و صداظی چشماشو گرد کرد و با غمیشم
  
  ! شهــــــراد-
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  : و خوش فرمش گرفت و گفتی گوشتی لبای انگشت اشاره اش رو جلوعی سرشهراد
  
  ! مامان بابارو؟ چته؟ی کنداری بی خوایم! شششی ه-
  

چند لحظه بعد از هم بازشون کرد و بعد دوباره ...  انگشتاشو تو هم قفل کرد میشم
  : و گفتشهراد خونسرد مشغول باز کردن ساعتش شد. قفلشون کرد

  
  !؟ی بذارشی من رقص انگشتات رو به نمای برانجای ای وقت شب اومدنیا!  چته؟-
  

  : زد و گفتای سکوت باالخره دل رو به درهی پوف کرد و بعد از چند ثانمی شمباز
  
  !؟ی گی بگم به خاطر من نه نمیزی چهی...  شهراد -
  

  : و گفتدی خندشهراد
  
   که به خاطرت نه نگم؟ی هستی تو کزمیعز! ی به چه شخص مهم-
  

 حرکت مهارش کرد و هی حمله برد سمت شهراد که شهراد با دی از جا پرنباری امیشم
!  تونست تکون بخورهی نمگهی دمی که شمیطور. دستاشو از بازو محکم نگه داشت

  :شروع کرد به غر غر کردن
  
  ... گم ی نمگهیاصالً د... ول کن دستمو ! شرک! غول گنده بک!  ننری وحش-
  

  : و گفتدی خندشهراد
  
   ...ستمی بلد ندنی که ناز کشی دونیم... حرفتو بزن ! تی خاصی و بی لوس-
  

  : فکر گفتی بمیشم
  
  ! باباتهتی خاصی ب-
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 هم خودش خنده اش میشم.  خندهری زد زی اول چشماشو گرد کرد و بعد پقشهراد

 دی خندزی رزی ر دهنش گرفت وی که شهراد ولش کرد دستشو جلونیگرفته بود، هم
  : صداش گفتیشهراد وسط خنده ب... 

  
 خوام ی مرونی برو بای چته نمی بنال ببایحاال !  حرف زدنتنی خاک بر سرت با ا-

  ...بخوابم 
  

  : خنده اش رو جمع کرد نشست لب تخت و گفتمیشم
  
  ... فردا شب تولدمه -
  

  : خونسرد گفتشهراد
  
  ... ا؟ مبارک باشه -
  

 شهراد ادی مراسما نجوری وقت اچیه.  ناراحت کننده نبودمیم شی براشیخونسرد
اون روز هر طور که ... جز روز مادر !  شدی هم براشون قائل نمیتی موند و اهمینم

 ... دی دی می توجهیهر چند که ب ... کردی ممی شاخه گل به مامانش تقدهیشده بود 
  : و گفتدی کشیآه
  
  !!؟ی کنی قبول می جشنم باشیازت بخوام تو...  شهراد -
  

  : به طرفش و گفتدی چرخشهراد
  
  !؟یری گیمگه جشن هم م!  جشن؟-
  

  : باز انگشتاش رو تو هم قالب کرد و گفتمیشم
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 دونم دوست یم...  رو دعوت کرده رستوران کی نزدلیبابا فام...  خونه ی نه تو-
  ... من  بار به خاطرهی نیاما ا! یای ی نمگهی که دی و گفتی تو جمع باشیندار

  
 ی نشست رووترش،ی کامپزی ابروش رو باال انداخت ، رفت سمت می تاهی باز شهراد
  : و گفتزی پشت میصندل

  
  !!!تولد تو رستوران!  کننیسوپر خرج م!  شاهد چه الرژ شدن یآقا!  به-
  

  : دفعه چشمش رو گرفت و گفتهی بعد
  
  ! اوه اوه کالسش گوله شد خورد پا چشمم-
  

  :رفت و گفت خنده اش گمیشم
  
  ! ا داداش-
  

 رو به د،ی رو تاب داد دو دور دور خودش چرخی دستش رو برداشت، صندلشهراد
  : که متوقف شد گفتمی شمیرو
  
  ! تولدت کوفتت بشه؟ی خوایم! ؟ی چی براامی من ب-
  

  : گفتظی با غمیشم
  
اد شهر...  جز تو، مامان، بابا ستی کس برام مهم نچیه!  کننیهمه غلط م!  کوفت-

 من ی براشی ورهی و پوز افهی قنی شعور با ای نگار بنیخوب خسته شدم از بس ا
 و سپهر ری امنی ایستی نیاز اونور وقت!  نکبتشدی به داداش نودی گرفت و چسبافهیق

 ی زر مفت پشت سرت منقدری زنن ای زارتشون که حال آدمو به هم میپایبا اون ت
...  برن ی از تو حساب میخودت که هست.. . شه یزنن که هر بار باهاشون دعوام م

به زور .  اما قبول نکردمی دم دوستامو دعوت کنم تنها بری محیبه بابا گفته بودم ترج
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 ذره پز بدم هی تا هم ی خوام توام باشیحاال م. گذاشت دو تا از دوستامو دعوت کنم
  ! و سپهر بسته بشهریبه نگار، هم در دهن ام

  
 به زانوش زد و یزانوش ، با انگشت اشاره اش ضربه آروم دستشو گذاشت سر شهراد

  :گفت
  
  م؟ی شمیآخرش که چ! ؟ی که چ-
  

 شهراد که با نور رقصان آباژور هر ی چشمای شد تورهیخ.  سرش رو باال آوردمیشم
  : شد و گفتیلحظه پر رنگ و کمرنگ م

  
گه تو آخه م. ی جا نذاشتچی شهراد؟ االن حدود دو ساله پا تو هی خودت که چ-

  !!؟یجذام دار
  

 حرف بزنه پس از جا بلند می مسائل با شمنی اصال دوست نداشت در مورد اشهراد
  :شد، لب تخت نشست و گفت

  
  ... خوام استراحت کنم یحاال برو م...  کنم یفکرامو م ... می خب شمیلی خ-
  

  نداره رفت سمت در، لحظه آخر برگشتی ادهی فاشتری دونست اصرار بی که ممیشم
  :و گفت

  
  ... کنم یخواهش م!  تولدم نگو نههیبه عنوان هد...  شهراد -
  
 بسته شدن در، چشماشو یشهراد با صدا. رونی حرف از اتاق رفت بنی دنبال ابه

 ی تونست گوش کنه، بوکس هم نمیآهنگ که نم.  گرفته بودیلیدلش خ. بست
 راست رفت سمت هی پس از جا بلند شد،. تونست کار کنه، نمازش رو هم خونده بود

باز .  روشنش کردندک گذاشت کنج لبش و با فرونی بدی نخ کشهی. گارشیپاکت س
 هی به لی تبدگاری سی شکالت که همراه با بویدود همه جا پخش شد و به دنبالش بو
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... نشست کنج تختش، پاهاشو دراز کرد و زل زد به سقف.  شده بودنیری گس شیبو
  ... سقف ی رنگ نور رورییزل زد به تغ

  
  ...قرمز  ... ینارنج... زرد ... سبز  ... یآب...  بنفش -
  

 جمع ی تونست تویچطور م. یمحکم و عصب ... دی کوبیقلبش م...  بست چشماشو
 ریچشمش به سپهر و ام. پوزخند بزنه!  تونست بره و بخندهیم!  حاضر بشه؟لیفام

.  نکنهادهی جفتشون رو پ بمونه و فکی زر زر کردناشون خونسرد باقیجلو. فتهیب
   تونست؟یچطور م

  
  ... شدن فیباز کلمات تو ذهنش رد...  اومد تو ذهنش باز

  
  ... ترکه ی می بادکنکهوی که یی مثل وقتا-
  

  ... ترکه ی می ما الکی وقتا دالیبعض
  
 ی که بادکنکش میوقت ... ی سقف رفت تو حس و حال بچگی روی رنگادنی دبا

 گهی دهی بادکنک رنگهی شدن براش ی تا مجبور مدی کشی مغی جنقدری و ادیترک
 ارهی رو نیخدا روز! ستی نیچی هدنی بادکنک ترکدی فهمیاون موقع ها نم. بخرن

 هزار بار بدتر از دشدر. دی ترکیحاال هر روز و هر شب دلش م. که دلش بترکه
 بتونه کهنیچه برسه به ا.  شدی هم باز نمشی بغض لعنتیاما حت.  بادکنک بوددنیترک

  !داد بزنه
  
   ...می خنده هامونو گرفتن و نمرد-
  
  ... ترکه ی می طفلکیری بگی اشکو از کسیول
  

 ی گذشته بود به اون مهیکارش از گر!! ؟ی اما چه خنده ادی خندی که مدرسته
چرا .  شدننطوری دور و برش همی اکثر آدمادی دیو چه درد داشت که م ... دیخند

چرا با !! چرا خنده هاشون رو ازشون گرفته بودن؟! ن؟ درد داشتنقدریمردم ا
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 شد؟ ی باشن اما بازم نمد کم شاهی دنبال بهونه بودن که ی اتفاقنی ترکیکوچ
دلش .  سوختی همه مردم می خودش که برای وقتا نه تنها دلش برایبعض!! چرا؟

  !غی دراما...  از ته دل هی گرهی! نشد هم به جهنم.  خواستی قهقهه از ته دل مهی
  
  ... نمکدون رو شکست ی چرخه واسه هر کی چرخا م-
  

  ... ترکه ی می چرخ نمکی چرخاعوضش
  

هر که درنده باشه و بدره ...  زخم بزنه موفق تره ی دوره زمونه هر کنیتو ا! هه
 نویا! درنتی می باشعیاگه مط ... ی باشریاگه سر به ز ... یاگه خوب باش. موفق تره

 بد باشه تا بقا دیبا.  پاره اش نکننکهی هار باشه تا تدیبا! رفت گادی خوب یاز زندگ
  ...داشته باشه 

  
  ... ده ی حرفاشون روحمو قلقلک مقهی هر دق-
  
  ... ترکه ی می قصه آدم قلقلکته
  

به .  شدی باهاشون روبرو مدیباز با!  محترمش؟لی کرد با فامی کار می چدی باحاال
 غل و ی پاک و بنقدری دختر انیبگه نه، اما ا تونست بهش یکاش م ... میخاطر شم

   ...میفقط به خاطر شم...  رفت ی مدیبا.  آوردی جلوش کم مشهیغش بود که هم
  
 شیگاری سری سطل اتاق انداخت و زی رو توگاریس.  تموم شد از جا بلند شدگارشیس

بار  نی آخریبرا... رفت سمت آباژور .  کردیرو هم که پر از خاکستر شده بود خال
  :ی رنگفیزل زد به ط

  
  ...قرمز  ... ینارنج... زرد ... سبز  ... یآب...  بنفش -
  

 دیدراز کش. رفت سمت تختش.  شدیکی و اتاق غرق تاردی دکمه اش رو کوبمحکم
  : سرش و همزمان زمزمه کردی رودیپتوشو کش...  تخت یرو
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  ... حال من بده ی غزل ادامه داره ولنی ا-
  

  ... ترکه ی میما الک ی وقتا دالیبعض
  

.  از درد حقارتم کم بشهی به هم تا بلکه ذره ادمی اتاق شدم و در رو محکم کوبوارد
 ینم. دمی کشقی زانوهام و تند تند نفس عمی سرمو گذاشتم رون،ی زمینشستم رو

 تونستم زنده و رو ی میمن تا وقت.  دادمی بهش اجازه مدینبا! خواستم بغضم بشکنه
با  ... دینبا.  بشکنمدینبا!  رد خور ندارهمیبوداگه بشکنم نا!  بمونمیپا باشم که قو

  ... زانوم برداشتم ی صداش سرمو از رودنیشن
  
  ... پرنسسم غصه داشته باشه نمی نب-
  

  : دادم کنار و گفتمهولش
  
  ... از اتاق من رونیبرو ب!  گمشو ساسان، حوصله تو ندارما-
  

 ی کنار و بدمی خودمو کشعی موهامو بکشه، سر خوادی مدمیفهم.  جلو آورددستاشو
  : و گفتدیاونم خند.  خنده ام گرفتاریاخت

  
  ! غصه داشته باشهدیشاهزاده خانوم که نبا ... نیآفر! آره... بخند !  هان-
  
  ...شاهزاده خانوم عمه ته !  پاشو برو لوس مسخره-
  
  : فکر کردن در آورد و بعد با خنده گفتی کم اداهی

  
 ادی ی جاش نمچی کنم به هی و روش مریاز هر لحاظ که دارم ز! نما فکر نک-

  ...شاهزاده باشه 
  

  : ام گرفت و گفتمخنده
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  !اد؟ی بشونیی به جادی وا مگه شاهزاده ها با-
  

  : زانو نشست و گفتچهار
  
 تا پر و پاچه و رک و رون و اهم و اوهون ریاز ساق و سمبشون بگ. ادی بادی بله که ب-

 و شک و شونه و گل و گردن و سک و صورت و مک و مو و نهیو و سک و سو پک و پهل
  ...سر و کله 

  
 تو دی و منو کشدی غش غش خنددی گرد شده منو دی نگاه متعجب و چشمایوقت

  :بغلش و گفت
  
  !تعجب نکن خوشگلم!  من دورت بگردم شاهزاده منی اله-
  

  : اش فاصله دادم و گفتمنهی کم از سهی سرمو
  
  !!؟ی بود االن سخن گفتیه زبون چنی ا-
  
  : خنده گفتبا
  
 اش رو هم به نسبت هیبق...  گه ینصفشو اون م ... هی از دوستام اصفهانیکی -
  ! مثال مک و مو و شک و شونهیاز برا...  که اون گفت از خودم در اوردم ییزایچ
  

رد،  ساسان صورتش رو جلو آوهوی. میدی و هر هر خندمی به هم نگاه کردیی تادو
  : صورتم نگه داشت و گفتیمتری چند سانتیتو
  
... گل و گوش ... مثالً چشم و چار !  هم هست شاهزاده خانومگهی دیزای تازه چ-

  !لب و لوچه... پک و پوز 
  
  : خنده هولش دادم و گفتمبا
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  ... ا ساسان -
  
  : و گفتدیدستمو کش.  جا بلند شداز
  
 که من توش باشم حروم اندر حروم ی خونه اغمبرک زدن تو! نمیپاشو بب...  پاشو -

  . سالتو سوارت کنمی خوام ببرمت شهربازیپاشو م! اندر حرومه
  
  :دمی کشغیج
  
   ...کلتی رو کل هارمی یمن سالتو سوار بشم باال م!!! ری بم-
  
 که دارن تماشا ی از اون باال کل ملتی ذره گردنتو کج کنهی! زمی اشکال نداره عز-
   ...ی کنی خالجانتوی خوام ببرمت هیم! برن ی مضی کنن فیم
  
   ...نی زمی رودمی کوبپا
  
  ! ساسان-
  

  : جلو آورد و ز ته دلش گفتسرشو
  
  ! جون ساسان-
  
   ...امی ی من نم-
  

 و شال ی رنگ همراه با شلوار مشکیری ساده شی مانتوهی...  سر کمد لباسام رفت
  : و گفتدی کشرونی بموی مشکیریش
  
  !ی دری حاضر و آماده جلوگهی دقهی تا ده دق خانوم گل گالب-
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هم خنده م گرفته . رونی مهلت اعتراض به من بده از اتاق رفت بنکهی هم بدون ابعد
 که برام یی متضادم لباسای توجه به حالت هایب.  خوردمیبود هم داشتم حرص م

 به کله  کم بادهی ومدی یبدم نم. رونی و زدم از در بدمیانتخاب کرده بود و رو پوش
 یم...  رفتم ی مسهی گفت و من ری متتموم طول راه اون چرت و پر. م بخوره
 یبا مامان بحثم شده بود و عصب.  خواد حرص خوردنام رو جبران کنهیدونستم م

 قدر دیپس با.  طرف من و دنبال آرامش من بودشهیساسان هم که هم. شده بودم
 چنگ رهنشوی پستادیگاه سالتو که ا دستکینزد.  زدمی هم نمی دونستم و غر الکیم

  :زدم و گفتم
  
  ! شوالشیخیب!  ترسم ساسانی من م-
  

 آورد که هم نیی گرد کرد و سرشو پای خوش حالت و خوش رنگش رو کمیچشما
  :قدم بشه و گفت

  
  !؟ی ترسی میاز چ! من باهاتما! ی روان-
  
  : بود نگاه کردم و گفتمدی ترس به دستگاه که در حال چرخش شدبا
  
  ! چرخهی بدجور م-
  
  !؟ی تا حاال چند بار سوار شدیلی خدا وک-
  
   ...یچی ه-
  
 جانیتو عاشق ه!  شناسم شاهزادهی بار امتحان کن، من تو رو مهی!  پس حرف نزن-

  .ول کن لباس منو برو تو نوبتمون شد ... ی ترسیپس نم! ی هستی بازوونهیو د
  

 مخصوص و ی صندلیم رونشست. دی لرزیبدنم داشت از ترس م!  چرادروغ
ساسان هم کنارم نشست و با . نییاهرم مخصوصش هم اومد پا. کمربندم رو بستم
  :دی داد کشفتادهیخنده هنوز راه ن
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  !!!وهوی -
  
  : گوشه چشم نگاش کردم و با ترس گفتماز
  
  ! رو هم خودت بدههیجواب بق! من افتادم مردم خونم گردن تو!  زهرمار-
  
  :اخماش در هم شد و گفت به سمتم، دی چرخهوی

  
  ! زنم تو دهنتایم!  درست بزنی زنیحرف م!  زهرمار-
  
!  کردمفیک ... دیلرز. تازه دلم قنج رفت. اما نشدم!  شدمی ناراحت مدیبا

عاشق ساسان بودم .  دلمی توختی رایهمه آرامش دن.  انگارختیترسم ر. دمیخند
 میهمه زندگ. جاش ساسان رو دادخدا اگه بابا رو ازم گرفت به . با همه وجودم... 

ساسان با ...  اول رفت باال ودستگاه حرکت کرد !  لبخندشهی ی شد تویخالصه م
. دمی کشغی که به چرخش افتاد با همه توانم جنیهم. دی کشی مغی جیمسخره باز

وسط داد و هوارش  ... دمی شنی ساسان رو هم میصدا! دمی کشی مغیفقط ج
 ادمی ذره که گوش کردم ترسم از هی.  زدن برداشتمغی ج زد که دست ازی مییحرفا

  :رفت و افتادم به قهقهه
  
 ای ننه یوا! سایوا...  خوردم زیمن چ! من غلط کردم! نگهش دار! کهی مرتی او-

 ی خدا چه شکریا...  بچه ام افتاد ی حاجیاو!  امام زمونای!!! پنج تن آل عبا
  ! الناسهایا! یییآ... خوردم 

  
!  هم که کنارمون نشسته بودن افتاده بودن به خندهگهین که دو نفر د تنها منه

 نقدریساسان ا! دنی کشی نمغی جگهی چون ددمی شنی خنده هاشون رو میصدا
.  باالخره دلش سوخت و دستگاه رو متوقف کردارویضجه زد و التماس کرد که 

 بهم یل کردم کیم سی که داشتم از ترس خودمو خیمن! جامون برعکس شده بود
 افهی شدم و قادهی که پنیهم. خوش گذشته بود و ساسان شجاع رنگ به رو نداشت

  :دادش بلند شد.  از خندهدمی ترکدمیاش رو د
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 ی می منو به چه روزنیبب!  که باش به جهنمیشاهزاده ا! یرو آب بخند!  زهرمار-

 هم ینده اچه خ!  وسطنی بود ایآبت نبود نونت نبود سالتو سوار شدنت چ! ایانداز
  ! واسه من اون باالیول داده بود

  
 هم بلند نخندم که باعث جلب توجه بشه، ولو یلی کردم خی می که سعی حالدر

  : کنار پارک و گفتمی های از صندلیکی یشدم رو
  
تازه االن به دهنم ! می گفتم نریه! پسر بد... حقت بود !  خنک شدگرمیج! ی ها-

  ! خوام برم رنجریمزه کرده م
  
  : گرد کرد و گفتشماشوچ
  
  ...من به قبر بابام !  من سوار بشهی خواد برایرنجر هم م!  پاشو برو جمعش کن-
  
  :دمی بهش توپهوی

  
  !!! ساسان-
  

  :چند لحظه نگام کرد و بعد سرشو گرفت رو به آسمون و آروم گفت.  کردسکوت
  
  !دیببخش...  نوکرتم بابا -
  

  : زدم و گفتمیلبخند
  
  ...گشنمه ...  بخر من بخورم یزی چی پشمکهی می پاشو بر رنجر نخواستم-
  

  : داد و گفتی دستش ، فشار کمی گرفت تودستمو
  
  !!! جفت چشمامی به روی ا-
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اون روز ساسان رو با همه .  های به سمت محل خوراکمی رفتیی زدم و دوتایلبخند

ر شده در به د!  صبای هاش مجبور کردم هم رنجر سوار بشه هم کشتی بازیکول
 رفت ادمیاونقدر که به کل .  عمرم شدی روزانی از بهتریکیاما ! چقدر فحشم داد

 که هنوز ی ساسان در حالدستآخر شب دست تو !  کار کردهی گفته و چیمامان چ
چقدر خوشبخت  ... میچقدر خوش بود.  خونهمی برگشتمیدی خندیهر دو غش غش م

  !میبود
  

رفتم سمت دفتر ...  لرزوند ی چونه مو میعنتبغض ل.  زانوم برداشتمی از روسرمو
  : نوشتماری اختیبرش داشتم و ب. چه اشعارم

  
  ی زخمی شبانی پشت ا-
  
   که بدونهستی نفر نهی

  
  ستی تو کنج قفس نقسمت

  
  ! تو آسمونهقسمت

  
 ذهنم جا خوش کرد و اون گوشه ها لم داد ی اومد و توی واسه کنی دونستم اینم

 خودم؟ خسته شده بودم از ی براایت آسمون شد؟  ساسان که قسمیبرا... 
 مرز و بوم نی ای همه زنای برادمیشا!  کار نشستنیاز ب... از تکرار  ... یکنواختی

 قفس ی که توییزنا. سهی و بنوبشکنه تابو رو نی نوشتمو گذاشتم قلم انطوریبود که ا
  ... پرواز بود اقتشونیل.  نبودنی ااقتشونیچپونده شده بودن ل

  
  :دمی دفتر و نالی رو گذاشتم القلمم

  
به فکر راه چاره  ... ستی نی بازستیاالن وقت فمن! ری خفه شو شاهزاده خانوم اس-

  !نه فکر و شعار... االن وقت اجرا و عمله ... باش 
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بازش . بعدش رفتم سمت پنجره ... ی پا تختی کشوی رو بستم و گذاشتم تودفترچه
 ماز شده بود پر از راز و نی انی منم عیایدن.  شدمرهیکردم و باز به ماز روبروم خ

  : شدمازی دلم مشغول راز و نی سرمو گرفتم رو به آسمون و تودم،ی کشیآه. رمز
  
 بهم توانشو بده تا بتونم ای...  خوام ی مزی چهیازت ...  بزرگ و مهربون ی خدا-

 نطوریا... م بشم  ساسان تا آروشی منو هم ببر پنکهی اای ... رمیحق ساسان رو بگ
 یتو که م ... ایخدا...  کردن برام از هزار بار مردن و جون دادن سخت تره یزندگ

!  سوزمیدارم م!  درد دارمیلیخ...  خدا ارمدرد د!  دل غرق خونهنیا ... یدون
 تا آخر عمرم دی بار غفلت کردم و چوبش رو باهی.  سوزمیهر روز و هر شب دارم م

نه از !!  کردم؟یچی بودم برات؟ مگه از دستوراتت سرپیده بد مگه بنایخدا. بخورم
 من ی که به حکم تو از خودشون فتوایی از کسایلیدستورات تو ، نه از دستورات خ

 ی علدیدختر س... منم ! ؟ی شناسی منو مایخدا ... رونی دن بی میدر آورد
... ن خدا نگام ک! میمن شاهزاده سد عل. من همونم!!!  خدا؟یدیفهم ... یصبور

 عمر تو سرمون زدن و هزار تا تهمت رو بستن هی. فتمینذار ب! رینگام کن و دستامو بگ
.  خدا پس پشتم باشادی خوام صدام در بیحاال م! ومدی صدامونم در نشمونیبه ر

 دونم یم... توکلم به توئه !!! از من حرکت از تو برکت! نجاتم بده خدا. تنهام نذار
  ...ونم  دیم ... یهوامو دار

  
آروم تر شده .  مناجاتم تموم شد چشمامو چند لحظه بستم و باز کردمنکهی از ابعد

  ...بودم 
  

 دورم می مشکیخرمن موها ... دمی از سرم کشمویروسر...  سمت تخت خوابم رفتم
 یلیخ.  تخت ولو شدمی روی موهام فرو کردم و با خستگی تویرو گرفتن، دست

  ...فکر به خواب فرو رفتم اونقدر که بدون . خسته بودم
  

 خودش انداخت ی به سر تا پای بست، نگاهی رو مراهنشی پی که دکمه هانطوریهم
 ی آبنی بود و بعد از اون شلوار جدشی اسپرت سفی کفشادی که دیزی چنیاول... 

بستن  ...شی و سورمه ادی و سفی چارخونه آبرهنی به پدی کم باال تر رسهیروشنش، 
 اش رو مرتب کرد قهی رو باز گذاشت و با دست یی، دو تا دکمه باالدکمه ها تموم شد

 تخت خوابش ی از رودشوی شرت سفیسوئ...  آرنج تا زد کی تا نزدناشویو آست
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 ی وقت احساس سرما نمچی که هوا سرد بود اما هنیبا ا. برداشت و دستش گرفت
بود و گر گرفته  از درون داغ شهیهم...  بود ادی شرت هم براش زی سوئنیکرد، هم

بازش کرد و ...  خواست عجله کنه رفت سمت در اتاق ی که ازش ممیشمبا داد ... 
 ناز شده ی رنگ حسابی کرمی اون پالتویتو ... دی راهرو دی رو آماده جلومیشم

  : بهش زد و گفتیبود، لبخند
  
  .فقط آدرس رستوران رو بهم بده ... امی یمن خودم م ... نی منتظر من نش-
  

  : قدم جلو اومد و غر زد و گفتهی میشم
  
   ...می بابا برنی همه با هم با ماشمی خواستی ا م-
  

  : با خنده گفتشهراد
  
 و بر ای اون دنمی سر برهی به رستوران همه مون دهی نرسی خوایم!  اوه چه شود-

   ...میگرد
  
  ! ا شهـــــراد-
  

  : و گفتدی باز خندشهراد
  
  .هنوز آماده نشدم. امی یم ممن خود ... نی گفتم که بر-
  

  : و گفتدی چهره در هم کشمیشم
  
 رسم ی من نمی رسی که تو به خودت منقدریا! ی مونی خاله زنکا منیع!!! ی اَ-

  !واال
  

  : باال انداخت و گفتیی ابروطنتی با ششهراد
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 که ینی همی چه نرسیچه به خودت برس!  کنهی هم نمی آخه در مورد تو فرق-
 ی نمگهی دمی شمی بشینجوریخدا خواسته ا ... ی کنی هم نمیفرقچندان ! یهست

   ...زمی عزایباهاش کنار ب...  داد رشییشه تغ
  

شهراد هم به سرعت در رو .  زد سمت شهرادرجهی گرد شده شی و چشماظی با غمیشم
 کرد در رو باز کنه ی سعی هر چمیشم.  مشتشی رو گرفت تورهیمحکم بست و دستگ

 هم بعد میشم.  زدی فقط قهقهه ممی شمی هاغی جغید در جواب جشهرا. موفق نشد
 شهراد هی تنبالی خی برونی ره بی شاهد که اعالم کرد داره از خونه میاز داد آقا

  .شد، فقط با غر غر آدرس رستوران رو گفت و رفت
  

 راحت رفت سمت دراور الی از جانب رفتن اونا راحت شد، با خالشی خی وقتشهراد
 عطر رو از شهی تخت خواب و شی شرت رو دوباره انداخت رویسوئ. شکنار اتاق

مچ دستاش رو آغشته به عطر کرد بعد از اون هر دو دستش .  دراور برداشتیرو
همه جا ...  خودش انداخت به نهی آی توی کنار گوشش، نگاهدی و کشدیرو به هم مال

 رو برداشت و بست  دار چرمشپی بود، دستبند زلی تکمیهمه چ.  از صورتشریبه غ
 رو گذاشته بود و از ری جوشن کبی دعاکیدور مچ دست چپش، داخل دستبند بار

دستبندشو سفارش داده بود براش .  کس جز خودش خبر نداشتچی ههی قضنیا
 یالبته به استثنا.  به دستش ببندتششهی کرد همی میسع.  درست کرده بودنیدست

 ی هم توشویاز دستبند گردنبند چرمبعد .  خواست بره سر کارشی که میمواقع
 رو همراه با می شمهی آماده شده باکس هدنکهی راحت از االیگردنش انداخت و با خ

چون کفش پاش . رونی و کاله کاسکتش برداشت و زد از اتاق بچی شرت و سوئیسوئ
از خونه .  نکنهفی بره که فرش رو کثکای سرامی کرد از گوشه و از روی می سعبود

فقط .  نبودی استرس گشت اما خبری وجود خودش دنبال ذره ای تورونیکه زد ب
موتورش رو از  ...! نیهم. می رفت به خاطر شمیاما م! نیهم... دوست نداشت بره 

 سرش گذاشت و از الهشو نشست روش، کد،ی کشرونی مخصوصش بنگی پارکیتو
 یوران معمول رستهی که پدرش در نظر گرفته بود یرستوران.  رفترونی بنگیپارک

 تا باالخره به دی طول کشی ساعتهی...  غرب تهران بود و خونه اونا شرق تهران یتو
 کرد و بعد از دای پارک پی جاهی در رستوران یهمونجا جلو! دیمقصد مورد نظر رس

لحظه .  و بزرگ رستورانی اشهی کالهش رفت سمت در شرداشتنپارک موتورش و ب
 پاش پنج شش تا ی که وارد شد جلونیهم. ارد شد و ودی موهاش کشی تویآخر دست
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 قرمز قرار ی داخل سنگ هاش چراغ هاونی در مکی که دی دی مشکی مریپله مر
 یمربع رفت سالن بزرگ و نییاز پله ها که پا.  شدنیگرفته بود و خاموش روشن م

دور تا دور سالن رو که نگاه کرد تونست .  شدانی چشمش نماشیشکل رستوران پ
 شی و مادری پدرلی رستوران رو در خدمت خونواده و فک و فامزی منیربزرگت

 کرد اما یپوف.  نظر خدا رو شکر کردنی خلوت بود و از اباًیرستوران تقر! نهیبب
 هاش به شکل ی کوتاه و صندلهی رستوران پایزهایم. لبخند زد و رفت به سمتشون

  .ومدی ی میکیت و شبه نظر رستوران راح.  و قرمز بودنی مشکی چرمیمبل ها
  

 بود که تموم مدت چشم به در رستوران دوخته می که متوجهش شد شمی کسنیاول
  : و گفتدیاز جا پر... بود 

  
  ... داداش شهرادم اومد -
  

 پوف و اه و چه عجب یی سمت شهراد و از گوشه و کنار چند تادی نگاه ها چرخهمه
و بعدش از جا بلند شد ، شهراد  به جمع انداخت ی نگاهی با دلخورمیشم!  شددهیشن

  :به سمتشون اومد و بلند گفت
  
   ...ی سالم بر همگ-
  
 یعنی...  جوابش رو دادن هی جمع و عموش و پدر و مادرش بقی جز اکثر جوونابه

 و عسل دختر خاله اش و شیی و محمدرضا پسر داشییدر اصل فقط خاله اش و دا
 ،ی تفاوتی انزجار، ب،یبود، دلخور حس ها نی از ایکینگاه همه همراه . عمه اش

 ی تودی از هم باز کرده بود کشو رو که دستاشمیشهراد شم!  حسادتدیشا...  و نهیک
  :بغلش و در گوشش گفت

  
  ! خجالت بکش وسط رستوران-
  

  : به پهلوش زد و گفتی ضربه امیشم
  
  ... نگار کم شه نی ایبذار رو! قه؟ی دقهی یری می م-
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 و با فاصله زی به نگار دختر عمه شون که اون سمت میگاه از گوشه چشم نشهراد

 و حسادت نهی بود از چشماش کمیحق با شم.  نشسته بود انداختدیازشون کنار نو
با .  دادی رو آزار ممی شمای بود اما گویعی شهراد طبی برازای چنیا. دی باریم

  :لبخند گفت
  
  ! خوب کم شد بکش کنار-
  

  : و گفتدیودش رو کنار کش خنده اش گرفته بود، خمیشم
  
  ... کنار من دادش نی بش-
  

  : پر از تمسخر سپهر بلند شدیصدا
  
  ...از اون نظر ! ی مهمیلی که تو خستین!  آره از اون اول برات جا گرفته-
  

 زی سپهر کرد که وسط می خمار و قهوه ای چشمامی تقدی تفاوتی نگاه پر از بشهراد
 ی نشست نگاهی که می کرد و بعد از اون در حال نشسته بودنی و عمو حسریکنار ام

 شاهد ازش ی وقتا آقانجوری خواست ایچقدر دلش م. هم به باباش انداخت
.  به حسرت شده بودلی آرزو براش تبدنی سال بود که ایلی کنه اما خیطرفدار

شهراد .  زدی تفاوت، انگار نه انگار، داشت با شوهر عمه اش گپ میپدرش کامال ب
 نجای تا ای رو که به سختمی شمهی و با همون لبخند محوش، باکس هددی کشیآه
  : موتور سالم نگه داشته بود گرفت سمتش و گفتیرو
  
   ...ی که به خاطرش تولد گرفتی اوننمیا!  جغجغهای ب-
  

 خشک شده و با ره،ی اش رو بگهی دستشو دراز کرده بود تا هدی که با خوشحالمیشم
از حالت .  تشکر بکنهای رهی دونست گارد بگینم. شهراد گرد شده زل زد به یچشما

  : و گفتدیچهره اش شهراد خند
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   ..ی خواد زور بزنینم ... دمیفهم!  خوب یلی خ-
  

 کی کوچزی می که روی اش رو گرفت و در حالهی هم خنده اش گرفت، هدمیشم
  : گذاشت گفتی درست پشت سرش مایمخصوص هدا

  
   ...یس اما مریی بچه پرونکهی با ا-
  

  : عمه اش بلند شدی بده صدای شهراد بتونه جوابنکهی از اقبل
  
  ! عمه؟یباالخره افتخار داد!  چه عجب شهراد جان-
  

 و سپهر نشسته بود و ری امیدرست روبرو!!! عمه جانش.  سرش رو باال آوردشهراد
 به جلو خم بشه تا بتونه ی خود شهراد بود، شهراد مجبور بود کمفی ردیچون تو

  : باال انداخت و با لبخندش گفتییابرو. نهیهره شو ببچ
  
  !ادهی هام زیریدرگ!  سر دارم هزار سوداهی...  چه کنم عمه -
  

  : اعصابش رو به شدت مچاله کردری امیصدا
  
آمارشون رو ...  شن ی تر مادی هاش دارن زی آره عمه جون روز به روز مشتر-

 آقا نیاونور فتوا صادر شده که عمل افکر کنم ...  ره باال شهر ی هم میه. دارم
 ی شمال شهرنی که همه امکانات مال اییآخه از اونجا!  دونم واالینم! مجازه

  ! باشندهیهاست احتمالش هست که فتوا هم خر
  

 ی و چشماری امی گوشتی به لبهای ها عادت داشت پس فقط لبخندکهی تنی به اشهراد
 دونست حرفش ممکنه جنجال یکه م ی و درشتش زد و خونسردانه با وجودیمشک

  :به پا کنه گفت
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 رن؟ی تونن فتوا رو بگی منمی هام بکنم ببی با مشتری صحبتهی دیبا ... دی شا-
 شهر نییتو که پا! ؟ی چه کنی خوایاما تو م...  شه ی کار منم راحت تر مینجوریا

  !ی کنیکار م
  

 بهش یتر شد و چشمک قیبه جاش لبخند شهراد عم!  پر زدری لب امی از رولبخند
 شاهد ی آقای دفعه صداهی سکوت غرق شده بود که ی جمع تویچند لحظه ا. زد

  :بلند شد
  
 ریزود باش از ام!  خزعبالتنی از ایهنوز دست بر نداشت!  خفه شو شهراد-

  ... کن یعذرخواه
  

 بگه که سپهر وارد بحث شد و یزی شاهد و خواست چی سمت آقادی شهراد چرخنگاه
  :گفت

  
!  نه؟ای کنه ی خودش رو خالی جورهی دیباالخره شهراد با...  عمو ستی ا نه مهم ن-
 فقط می زنیما اگه حرف م!  نه دشمناشمی خواد بفهمه ما دوستاشی دونم چرا نمینم

 ی بگه دلخور نمیزی بشه و چی اگه عصبنمی همی برامی خوایو فقط صالحش رو م
   ...میش
  

  :خته گفت برافروی اافهی با قنشی حسعمو
  
 حرفا رو نی انقدری ادیحتما با! ن؟ی شیشما آدم نم! نی رو نخوارشی خوام خی م-

  !ن؟ینی بی نمنوی ایزندگ!! بزنه تا همه باور کنن؟
  
  : شهراد اشاره کرد و ادامه دادبه
  
صد دفعه خواستم لوش بدم جامعه از شر امثال !  کنهی می داره مثل سگ زندگ-

شما دو تا !  سوزهی که دلم واسه داداش و زن داداش ماما چه کنم! اون پاک بشن
! نی با من طرفنی کنیرخواهی خنی و بخوانی بزنی حرفگهی بار دهیهم اگه 

  !گهی دنی رو بکنتونیزندگ



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

64

  
.  برخوردا رو کرده بود و بعد اومده بودنیفکر تک تک ا.  باز هم عادت داشتشهراد

 بود، دستشو مشت شده گذاشته رهیت کدر و یی نگاه داش،یینگاش تاب خورد سمت دا
  : گرفت و همونطور لبخند به لب به عموش گفتشیینگاه از دا ... زی میبود رو

  
 ی رو نمی کسری شما خی پسرانیمطمئن باش! چقدر دلتون پره!  اوف عمو جون-

  !!!خوبه عمو جان؟.  گمی نمیزی چگهی شما من دیاما به خاطر گل رو... خوان 
  

  : نازک کرد و گفتی پشت چشمحهی بگه، عمه ملیزیو چ عمنکهی از اقبل
  
!!!  چرا؟ی اندازی مکهی روشن تنقدریا!  حرمت بزرگترتو اقالً حفظ کنهی وا عمه -

  ! گنی نمراهیخان دادشم که ب
  

 ی عمو که با همه وجودش چشم شده بود و توش،یی سمت دادی باز نگاش چرخشهراد
  : با پوزخند گفتشیی شهراد به دارهی نگاه خدنیدهن شهراد زل زده بود با د

  
 هم حرف ی سرهنگش گرمه ما هر چیی پشت شهراد به دای خانوم تا وقتی آبج-

   ...ادی جمع ما نی وقت توچیهمون بهتر که ه! دنهی آب تو هاون کوبمیبزن
  

 التماس کرد و یی با نگاهش به داعی سمت عمو که شهراد سردی چرخیی خشن دانگاه
 سمت دینگاه شهراد چرخ. دی به صورتش کشیرو فوت کرد و دست فقط نفسش ییدا

اشک تو چشماش حلقه زده بود و سرشو تا . مادرش که درست روبروش نشسته بود
 شد یشهراد عصب...  اش نهیس بود به دهی انداخته بود که چونه اش چسبنیی پاییجا

 اش در افهیظه ق لحهی.  کردی مشی که عصبیزیتنها چ!  تنها نقطه ضعفش بودنیا... 
   :دی دستشو چسبعی سرمیشم... از جا بلند شد ... هم شد 

  
   کجا داداش؟-
  

  : گفتنی و در همون حدی رو بوسمی خم شد گونه شمشهراد
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اصرار !  شهی تولدت خراب مامیبهت گفتم ن!  کشهیداره عذاب م!  مامنو نگاه کن-
  ! داداشیخوش باش.. . بگذره ی و خوشری تولدت به خهی رم که بقیم ... یکرد

  
  : بکنه سپهر گفتی بتونه اعتراضمی شمنکهی از اقبل

  
 حواسمو جمع کنم تنم بهش ی سخته برام هیلیخدا وک!  اصرار نکن بذار برهمی شم-

   ...میبذار بره راحت باش...  نشه و ی قاطوانامونی لنکهی ااینخوره 
  

  :ت گفی نسبتا بلندی بلند شد و با صداخودی از خود بمیشم
  
   ...ووی شماها همتون ح-
  

 بغلش و چنان فشارش داد که حرف تو گلوش موند ی تودی رو کشمی شمعی سرشهراد
  :آروم گفت... 

  
 ی دونیم. ی واسش جواب پس بدی نگو که بعدا بخوایچیه...  نگو یچیه! شی ه-

 اما زوده!  بند خشک بشنی تونم همه شونو با هم بشورم بندازم رویکه اگه بخوام م
امشب که هفده سالت ...  دم یبهت قول م... صبور باش ...  جان میزوده شم.... 

 دوارمیام.  سن واسه من شوم بودنیا...  درست بشه ی دم همه چیشد بهت قول م
 اری خودت نیبه رو!  رمی نگو من میچیه... واسه تو پر از برکت باشه خواهر گلم 

  باشه؟
  

  :د و گفت بغض آلود کمر شهراد رو چنگ زمیشم
  
  ! نرو-
  

  : با خنده گفتشهراد
  
 ... نمتی بیشب خونه م ... رمی رم که بمینم!  کوچولو رو ی نی ااا نگاش کن ن-

   ...یفقط قول بده که صبور باش.  رم خونهیاالن هم م
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   ...ی ول-
  
  !!!قول ... می شم-
  

  : کلمه بگههی رو الل کرد و فقط تونست می صداش شمی توتحکم
  
  ! قول-
  
 لنتی حالت سای در آورد و روبشی از جشویگوش...  به سر در خونه انداخت یگاهن

 هی نداشت، به ثانشتری تک زنگ بهی... رفت به سمت در خونه و زنگ رو زد . گذاشت
 اطی روش حیجلو... در رو هل داد و رفت تو .  باز شدیکی تی در با صدادهینکش

 اش، وهی میدرختا.  کردهشی تشبمه شد به باغ ی مدی که شادی دی می بزرگیلیخ
 وهی که میتنها درخت.  کردنی نگاش مشونیزیی زرد پای همه با برگاوه،یبدون م

 بزنه از دی و اونطرف رو دنطرفی با نگاش انکهیبدون ا... داشت درخت خرمالو بود 
 رفت ی و مرمرضی عری راست از پله هاهیکنار استخر بزرگ و بدون آب رد شد و 

 درهم برهم قد علم ی و رنگ هااتورینی می دو ستون بلند با طرح هاوونیا یرو. باال
در بسته بود .  خونهی به در چوبدیاز کنار ستون ها هم گذشت و رس... کرده بودن 

چند لحظه معطل شد تا ... دوبار . دی رو گرفت و محکم کوبیریکومه کله ش... 
  :در رو به روش باز کرد و گفت یخدمتکار.  و باز شددی پاشنه چرخیباالخره در رو

  
  ...آقا منتظرتونن  ... دیی بفرما-
  

  : تو دلش گفتشهراد
  
  ! کنن خدا رو شکری سالمم که نم-
  
 روش شی شکل پی به دور تا دور سالن مربعی توجه به خدمتکار رفت تو و نگاهیب

خدمتکار راه .  شده بودختهی سنگ ررشی بود و زی اشهیکف اون قسمت ش. انداخت
  :فتاد و گفتا
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   ...نیای و همراه من بنی کنزونی شرتتون رو آوی سوئنیلی اگه ما-
  

از اون قسمت مربع .  دنبالش راه افتادارهی شرتش رو در بی سوئنکهی بدون اشهراد
 ی شدن که دو دست مبل توش به چشم میشکل که خارج شدن وارد سالن بزرگ

 لم انداخته و مشغول هی ی راحت کاناپهی رویمرد!  نبودیخورد و چندان هم تجمل
 شهراد دنی کرد و با دد پا سرش رو بلنی صدادنیبا شن. خوندن روزنامه بود

شهراد هم رفت به سمتش و .  و از جا بلند شدزی میروزنامه رو تا کرد گذاشت رو
  :گفت

  
  !د؟ی آقا جمش-
  

  : تکون داد و گفتی زد با لبخند سری که حدودا چهل ساله ممرد
  
   ...زیشهراد عز خودمم -
  
با .  برد و با هم دست دادنشیشهراد هم دستشو پ.  دستشو به سمتش دراز کردو

  : بود گفتستادهی هر دو نشستن و مرد رو به خدمتکار که منتظر ادیفشار دست جمش
  
  ... آقا نی با امی کار داریلیخ... زود  ... اری برو دو تا قهوه برامون ب-
  

 سر شونه ی دستدیجمش... ا سرعت از سالن خارج شد  تکون داد و بی سرخدمتکار
  :شهراد زد و گفت

  
ه .د.ا.ز.م.و.ر. که ساالر حیزیجذاب تر از اون چ ... ی جذابیلیتو خ!  واو پسر-
  ... گفت یم
  

  : باال انداخت و گفتیی ابروشهراد
  
  ... خان دی جمشنی لطف دار-
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  ! و چهار؟ستیب!  حدس بزنماجازه بده... نه نگو ... امممم ...  چند سالته؟ -
  

 باال ییابرو...  بچه ها بود نیع.  خنده اش گرفته بوددی جمشتی از شخصشهراد
 کم فکر هی دوباره دیجمش...  شد نهی داد و دست به سهی مبل تکیانداخت و به پشت

  :کرد و گفت
  
  ! خودشهگهی و شش دستیب...  اممم -
  

  : گفت باال انداخت و با خندهیی بازم ابروشهراد
  
  ... نچ -
  

  : گفتجانی با هدیجمش
  
  ! توی داری بامزه ای چه چال ها-
  

  : خنده اش رو جمع کرد و گفتشهراد
  
  ... ممنون -
  

 بکنه دی جمشای به شهراد ی نگاهنکهیبدون ا.  سالنی لحظه خدمتکار اومد توهمون
  : قهوه رو جلوشون گذاشت و گفتیفنجون ها

  
  ! آقا؟ستی نی اگهی دستور د-
  
  ... نه برو -
  

  : به شهراد کرد و گفتی نگاهدیجمش...  رفت رونی و از سالن بدیخدمتکارچرخ
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  خودت بگو چند سالته؟ ... می گفتی خوب م-
  
   ...کی و ی س-
  
  ...اول سن هلو شدن پسرا !!!  به-
  

  :دی باز پرسدیجمش...  نگفت یچی زد و هی پوزخندشهراد
  
   کارت ماساژه ؟؟ی کنی م کاریچ! ؟ی خوندی چ؟ی دانشگاه رفت-
  

  : گفتیی بازجوی براای ماساژ ی دونست اومده اونجا برای نمشهراد
  
 یگریشغلم هم مرب...  دارم یاضی رپلمید...  نکردم دایوقتشو پ...  دانشگاه نرفتم -

   ...هیباشگاه و ماساژور
  
  !؟یدیکجا دوره د...  کرد ی مفی از ماساژت تعریلی ساالر خ-
  
   ...لندی تا-
  
 فی ح؟یچرا دانشگاه نرفت...  از خودت بگو گهیخوب د ... ی هم عالیلیخ!  به به -

  !!ست؟یتو ن
  
  ... رو نداشتم طشیشرا...  گفتم که -
  

  : به خودش گرفت و گفتی ناراحتافهی قدیجمش
  
  ! شده بود مگه؟یچ!  چرا؟-
  

 و دی کش بده الجرعه سری جوابنکهیبدون ا...  فنجون قهوه اش رو برداشت شهراد
  :گفت
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  ... برم دی هم باگهی دیمن عجله دارم جا...  سر کارمون می بهتره بر-
  

  :بلند شد و گفت...  نزد یاما حرف...  اخماش در هم شد دیجمش
  
  ... اتاق من می بر-
  

 وسط سالن باال رفتن و به طبقه چی مارپیاز پله ها...  به دنبالش راه افتاد شهراد
 جلب توجه نکهیشهراد بدون ا ... دنیود و چند تا در رس راهرو بهیدوم که کلش 
 اون راهرو بود که همه بسته یشش تا در تو...  زدن اطرافش شد دیبکنه مشغول د

 در مجزا قرار هی راهرو یسه در سمت راست و سه در سمت چپ انتها... بودن 
  :فت رفت سمت اون در و گدیجمش...  راست و چپ ی اتاق هانیدرست ب... داشت 

  
 ... می بسازگهی دیکی می خرابش کندیبا...  شده یمی قدی خونه هم حسابنی ا-
  ! برجهی دیشا
  

  : تکون داد و گفتی سرشهراد
  
  ... اما جالب ساخته شده -
  

  : اتاقش برگشت سمت شهراد و گفتی بره تونکهی قبل از ادیجمش
  
  ! جالب و پر رمز و راز-
  

  : شهراد پر از تمسخر شد و گفتنگاه
  
   ...نمی بی نمنجای ایمن راز!!  راز؟-
  

  : و گفتدی هم خنددیجمش
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   ...ینی هم ببدی نبا-
  

 ... دینگاه شهراد دور تا دور اتاق چرخ ... دی اتاق بزرگ جمشی دو رفتن توهر
 یلی اتاق مستطهی...  بود بی عجی کمنی بود و ای شد گفت اتاق برهنه ای مبایتقر

 و نیهم.  تخت دو نفره بزرگ چسبونده شده بودهی  دری روبروواریبزرگ، که به د
نه ...  پنجره بزرگ بدون پرده هی تکف اتاق موکت کرم رنگ بود و سمت راس! بس

  : وسط اتاق، کنار تخت خواب و گفتستادی ادیجمش !!! چیه! ینه کمد ! یزیم
  
  !!ت بشم؟.خ. تونم لی خوب م-
  

 تخت نیی مخصوصش رو پافی کرد و جلو رفت، کی نگاه متعجبش رو مخشهراد
  :گذاشت و گفت

  
   ...نی بشدیبا...  آره -
  

 که زل زده بود به شهراد دونه دونه لباساش رو در نطوری بدون خجالت، همدیجمش
.  هم رحم نکردرشی به لباس زیحت!  کرد براشیانگار داشت شو اجرا م. آورد

  : باز کرد و گفتنیه شد دستاشو از طرف.ن.ه.ر. کامل بیوقت
  
  ! کار کنم؟ی خوب چ-
  

 که طبق یدر حال!!  دونستی نثارش کرد، انگار که خودش نمی تو دلش فحششهراد
  :گفت! کهی ساالر خوره ماساژ بود مرتیگفته ها

  
   ...نی شکم بخوابی رو-
  

 خواست احساسش رو از نگاهش یم.  شهراد انداختی به چشمای نگاهدیجمش
 گرفت و بعد از باز دی جمشختی ریام ب چشم از اندیعیبخونه و شهراد کامالً طب

 برق بزنه، دستاشو آغشته به روغن دی جمشیکردن کمربندش که باعث شد چشما
  ...ماساژ کرد 
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 ایاما گو...  کمربندش رو باز کنه شتری انعطاف داشتن بی داشت موقع کار براعادت
  ... برداشت کرده بود ی اگهی طور ددیجمش

  
  : گفتکه
  
  ؟یبشت .خ. لی خوای م-
  

  : گفتی و با لحن تندرهی خودش رو بگی نتونست جلوشهراد
  
  ! لطفانیبخواب...  خوام راحت باشم یم!  نه-
  

  : تخت و گفتی رودی حرف خوابی بدیجمش
  
 منم نهی شد دست رد به سیاما باورم نم ... ی دی پا نمی ساالر گفته بود به هر کس-

  !ی دونم از خودمونیم! یبزن
  

  :ش و گفت نشست کنارشهراد
  
  . کنمی رابطه بر قرار نمیمن با هر کس...  به ساالر هم گفتم -
  
  ... گذره ی با من بهت بد نم-
  

  : و گفتدی کمر جمشی رودی کشدستشو
  
 پارتنر خوب هی...  شه یمن نظرم عوض نم!! ن؟ی بحث رو تموم کننی شه ای م-

  ... خوام باهاش ازدواج کنم یدارم و م
  

  : و گفتدی خنددیجمش
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  !!ران؟ی ایتو!! نجا؟ی ا-
  
   ...رانی از امی ریم...  نه -
  
  ! کجا؟-
  
  ... و پست ندونن فی که ما رو کثییجا...  دونم ی اونشو نم-
  

  : و گفتدی کشی آهدیجمش
  
  . کنمیمن کمکت م...  خودتو به من ثابت کن -
  
  ... به کمک ندارم ازی ن-
  
 دنده لج و لوت بده حکمت ی روفتهی نفر باهات بهی اگه ی دونیم!  پسری دار-
  !ی برو برگرد اعدامیب! ه؟یچ
  

  : گفتخونسرد
  
  ! دونمی م-
  
  !!؟ی راحتنقدری چرا ا-
  
  ... تونه ثابت بکنه ی کس نمچی چون ه-
  
  ! فرض کن که من صداتو ضبط بکنم-
  
  ... و شما فرض کن که منم صداتو ضبط کرده باشم -
  

  : و گفتدی قاه قاه خنددیجمش
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  !ی زرنگیلیخ ... ادی یشم م ازت خو-
  

  : و گفتدیاما در جواب خند»  از توشترینه ب«: دلش گفت ی توشهراد
  
  ... فکر نکنم ام؟ی ی به نظر منطوری ا-
  
 باهات نقدری دونم چرا اینم... شک نکن !  قماش باشه زرنگه پسرنی هر کس از ا-

  .راحتم
  
 خودش ادامه دیاد رو د سکوت شهری وقت»بهی عجینباش«:  دلش گفتی شهراد توو

  :داد
  
  !ه؟ینجوری االتتی تمای بردی چند وقته پ-
  

  : تر کرد و گفتی دستش رو قوی ضربه هاشهراد
  
   ...ی از بچگ-
  
  !!؟یاز بچگ!!! ؟ی جد-
  

  ... بود تشی سکوت نشانه رضانی کرد و اسکوت
  
  ؟ی هستی راض-
  
  ! چرا نباشم؟-
  
   ...نی نباشن و ناراضینجوری خوان ای ها میلی خ-
  
   ...ستمی من ن-
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  )دمی محی مورد توضنیبعداً در ا( اسه؟ ی طرفت ت-
  
   ...باًی تقر-
  
  ... خودت سالم باشه نی که عی رابطه نداری خوب چرا با کس-
  
  ...من باهاش راحتم ...  اونم سالمه -
  
   ...نمشی واجب شد بب-
  

  ... نداد یجواب...  شهراد ی لبای نشست رویلبخند
  

  :ت گفدیجمش
  
   ...رونی بیدی تو تنم بود کشی خستگیهر چ!  ضرب دستت حرف نداره-
  

  ... جوابش سکوت بود بازم
  
  !ی تو چه کم حرف-
  
  ! ندارم که بزنمی حرف-
  
  ! فهمه؟ی که دردت رو می کسشی پی اومدیستی خوشحال ن-
  
   ...هی دردم رو خودم بفهمم کاف-
  
  !ی مغروریلی خ-
  

  ... سکوت بازم



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

76

  
  !؟یور مغریدی د-
  

  : کنار و گفتدیکش
  
 از چند نیهر موقع خواست. شماره منو ساالر داره ... نی پاشنی تونی تموم شد م-

   ...نیروز قبلش به من خبر بد
  

  : همونطور برهنه نشست لب تخت و گفتدیجمش
  
 ی سه وعده قبول می روزی هر روز منو ماساژ بدنجای ایای اگه ازت بخوام ب-
  !؟یکن
  

  : صداش و گفتی تودی تعجب پاشیکم.  گرد کرد چشماشوشهراد
  
  !!!؟ی چ-
  
   ...اری رو هم بلتیوسا!  بموننجای اایب ... یدی که شننی هم-
  

  :دستشو پاک کرد و گفت.  با خنده رفت سمت دستمالششهراد
  
  ! تونمینم...  هم دارم ی اگهیمن کار د...  نه ممنون -
  

  ... مشغول بستنش شد دیجمش کمربندش رو برداشت و پشت به نی همون حدر
  
  ! با حقوق دو برابر-
  

  : زد و گفتی لبخند محوشهراد
  
  !کارمو تو باشگاه دوست دارم...  نه ممنون -
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  :اما خودشو کنترل کرد و گفت...  شد ی می داشت عصبدیجمش

  
  ! حقوق سه برابر-
  

  : گفتی به سمتش و جددیچرخ
  
  ...م گفتم که کارمو دوست دار!  ندارهی ادهی فا-
  
 باشم مطمئن باش برات یاگه از کارت راض!  شهراد لگد به بخت خودت نزن پسر-

   ...کی درجه یبا شاگردا!! ی زنم خصوصیباشگاه م
  

  : کرد و گفتی وجود پوفنیبا ا...  شهراد به حرکت افتادن یرادارا
  
  ... قرار داد دارم ربدیبا ه! تونمینم...  نه -
  
  ... فرستم قرار داد رو فسخ کنه ضررش رو هم بده ی مساالر رو!!!  با منربدی ه-
  
  ... نه -
  
  !!!پنج برابر... شهراد !  بابای ا-
  
  : رو برداشت و گفتفشیک...  بود ی ناز کردن کافگهید
  
  ه؟ی چی همه اصرار برانی ا-
  
 نی که عیکی!  فرزند خونده مهیفکر کن دنبال ... فکر کن ...  ازت خوشم اومده -

  ...خودم باشه 
  
  ... برم رانی خوام از ای گفتم که م-
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  !قول...  کنم ی اون کار هم ساپورتت می برا-
  

بعد نفس ...  شد رهی خدی براق و زاغ جمشی سکوت به چشمای چند لحظه توشهراد
  : گفتدی و با ترددی کشیقیعم
  
  !!! قول؟-
  
  !هم پارتنرت... هم خودت ! شک نکن ... ی اگه بهم وفادار باش-
  

  :افتاد سمت در و گفت راه
  
  .... کنم یروش فکر م...  باشه -
  

  :دی داد کشدیجمش
  
  !؟ی دی می خبرش رو ک-
  
 اتاق ها خارج شد ، از پله ها ی بلند از راهروی نداد و با قدمهای جوابگهی شهراد دو

 کم رفت و اومد یلیاون خونه خ...  راست به سمت درب خروج رفت هی و ریسراز
 ی وجود سعنیبا ا.  بودبی براش عجنیا!  بوددهی رو ندی کسبود و جز خدمتکار

  ... درندشت خونه خارج شد اطیکرد گول ظاهر رو نخوره و از ح
  
 ی بشه و تکه های فکر کرده بودم که ذهنم هر آن احتمالش بود که متالشنقدریا

 یآه.  بکنننی دور و برم رو رنگیوارای سمت پرتاب بشن و دهیافکارم هر کدوم به 
  :دمی و نالدمیکش

  
  !!! براش بخرم؟یآخه من چ ... ای آخ خدا-
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 براش میبا مامان قصد داشت.  وقت داشتمگهی روز دهیفقط .  بودکی ساسان نزدتولد
 ادی شب به هی و میخودمون سه تا باش. می کنزشی و سورپرامیری بگکی تولد کوچهی

ا من درمونده شده بودم که  بافته بود اموری پلهیمامان براش . می داشته باشیموندن
  ... آوردم ی کردم کم می که فکر میبه هر چ!  بخرم براشیچ
  
  ... عطر -
  
   ...دهی خرداًی کنه اونو هم جدی عطر استفاده مهی ، ساسان فقط از نه
  
  ... ساعت -
  

   ساعت؟نقدری کار ای خواد چیم...  تا ساعت داره دو
  
  !! طال بخرم براش؟-
  

تازه پس اندازمم اونقدار !  نماز ندارهست،ی مرد خوب نی براطال!  کشتمی ممامان
   ...ستین

  
  ر؟ی لباس ز-
  
  ! جوراب بخرمنی جهیاصن خوبه براش !! ه؟ی هم شد هدریآخه لباس ز! یییییییا

  
  !نی شلوار جهی آخه؟ دی شه خری می چگهی مرد دهیواسه !  خوب مرض-
  
 پاره ها براش نی از ایکیمونده کم ...  داره ی همه رنگنیشلوار ج...  خوام ینم

  ...بخرم 
  
  ! باکس خوبه؟کسیا!  بابای ا-
  

   بچه است؟مگه
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  !!!؟یری بمی بری خوای م-
  

  ...نخواستم بابا !  چه وضع صحبت کردنهنیا! ای شدیشعوری وجدان بچه
  
  ... شاهزاده خانوم دمیفهم!!! دمی فهم-
  
  ...ش ست اصالح بخرم  برای دستور بدی خوای منباریالبد ا!!! ه؟ی چگهید
  
  !ستی البته اونم بد ن-
  

  ... بابا برو
  
 که یهمون باشگاه.  خواستم بگم ثبت نامش کن تو باشگاهنباری ارینخ!  بد اخالق-

  . رنی گفت دوستاش می مشیچند روز پ
  
  : و گفتمدمی جا پراز
  
   ...یگل کاشت! ی وجی گل کاشت-
  

سرم کردم و از اتاق سه در چهارم زدم  شالم رو دم،ی چطور لباس پوشدمی نفهماصال
  :دمی و داد کشرونیب

  
  ... رم ی مامان من دارم م-
  

  : آورد و گفترونی سرش رو از آشپزخونه بمامان
  
  !!! کجا؟-
  
  ... ساسان رو بخرم ی رم کادوی م-
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 از طرف مامان نشدم، تند تند کفشامو پام کردم و زدم از خونه ی منتظر حرفگهید
 رمی خواستم اشتراک سه ماهه بگیم.  کارتم پول داشتمی تویازه کافبه اند. رونیب

 خونه مون نبود اما چون ساسان انتخاب کرده بود کی هم نزدیلیباشگاهه خ. براش
با چند بار عوض کردن . کردمی همون جا ثبت نامش مدی داره بره بامیو گفت تصم

 هی!  استرس داشتمیلی خواستم برم تو خی میوقت ... دمیخط مترو باالخره رس
چه !! ؟ی چدی دی میاگه کس!  بستمی چشمامو مدیفکر کنم با... باشگاه مردونه 

 موقع هی.  تونستم بگم بره برام ثبت نام کنهی هم نمیبه کس!  رفتی ازم مییآبرو
همون . نییتوکل به خدا کردم و از پله ها رفتم پا...  آبم روش هی خورد یپولو م

چه .  به سمتمدیو باز کردم و رفتم تو همه نگاه ها چرخ ری اشهیلحظه که در ش
 بزرگ بود که مسئول باشگاه نشسته بود زی مهی در یهمون جا جلو! یباشگاه کوفت

 جور واجور به ی هاستگاه پر بود از دی کردیپشتش، اما سمت چپ رو که نگاه م
 جلد ی و تومدی چشم دزدعیسر!! ییکالیچه ه! و ال اله اال اهللا ... یرنگ سورمه ا

 نشسته زی که پشت میمسئول.  هم و رفتم جلوی تودمیاخمامو کش... خودم فرو رفتم 
 بتونه نکهیقبل از ا.  من مبهوت مونده بوددنی بود که از دکلی پسر خوش ههیبود 

  : گفتمنه بکیاعتراض
  
  ! ثبت نام اومدمیبرا ... دیخسته نباش...  سالم آقا -
  

  :ت زد و گفی لبخند مضحکپسره
  
. نیاری بفی تشردیصبح با ... ستیسانس خانوما االن ن...  سالم، شرمنده خانم -

  . شهی ما دردسر می که برارونی بدییحاال هم خواهشاً هر چه زودتر بفرما
  
  : بزنم گفتمی لبخندنی ترکی کوچنکهی درهمم بدون ای همون اخمابا
  
 خودم ومدمیمن ن! ه؟ دونم سانس خانوما صبحی من خودم نمنی کنی شما فکر م-

 خودتون رو ثبت نام کنم ی از هم جنس هایکیاومدم .  محترمیرو ثبت نام کنم آقا
...  
  



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

82

 زی اومدم تو و به می چی من کنجکاو شده بود بفهمه برادنی که با دیی از پسرایکی
  : خنده و گفتری زد زی شده بود پخکینزد

  
چشم نخوره !!! بت نامش کنهالبد دوست دخترش اومده ث!! ییچه پسر مامان!  به-

  !یگوگول
  
اعصابم خورد . دنی بود غش غش خندزی که پشت میکی که گفت خودش و اون نویا

 حرف ادی!  کردنی هم داشتن مسخره ام منایخودم کم استرس داشتم، حاال ا! شد
  :بابا افتادم

  
ش  پادگان پر از مرد و پسر، از اون طرفهی ی که من بزرگ کردم، بره توی دختر-

رو به مرد جماعت نده !  تونه سالم بمونهی متشیدختر با جد! رونی بادی یسالم م
  ...بابا 

  
  : بلند گفتمی و صداتی اومد، با جدادمی نی که انیهم
  
 داشته باشه در دی ورزشکار باهی که یزیچ!!  گن ورزشکار؟یبه شما م!!! نی نخند-

 جا ثبت نی مجبورم همفیح! نی کدومتون ندارچیدرجه اول اخالقه که الحمداهللا ه
 و مثل نیخجالت بکش.  بمونمنجای اگهی لحظه دهینامش کنم وگرنه محال ممکن بود 

  !نیآدم کار ارباب رجوع رو راه بنداز
  

 بود زی که پشت میکیاون . چند لحظه مبهوت نگام کردن!  بسته شدششونی دو نهر
ن خم شد از داخل چو... زودتر خودش رو جمع و جور کرد، انگار بهش بخورد 

  : دستم داد و گفتد،ی کشرونی بی فرمزی منیی پایکشو
  
 که ستی نی کسگهید!  بودبی کم عجهیراستش ...  خوام ی خانوم من معذرت م-

  ! بفرستهشوی ثبت نامش ولیبرا
  

 ی برانکهی تونستم با گفتن ایم!! اره؟ی یمرد مگه کم هم م!  کن هم نبودنول
 ینم در دهنشون رو ببندم اما به اونا چه ربط خوام ثبت نامش کیتولدش م
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تند تند فرم رو پر کردم و !!  مردم سرک بکشن؟یمفتش بودن که تو زندگ!! داشت؟
 بودم قبلش، گذاشتم رو گرفتههمراه با مدارک الزم و مبلغ سه ماه رو که از باجه 

 ستمید س زودتر منو بفرسته برم تند تند اطالعات رو وارنکهی ایپسره هم برا. زیم
کارت رو گرفتم و بعد . کرد و همون موقع کارت اشتراک رو صادر کرد و داد دستم

 که هنوزم به شونیکی غضب آلود به اون ی همراه با نگاهی تشکر خشک خالهیاز 
  .رونی گرفته بود زدم از باشگاه بی من الل مونیخاطر ترکش ها

  
  ! نفله ها-
  

 عیسر.  شدن برگشت به سمتمیاه رد م باشگی که داشتن از جلوی زن و مردنگاه
خنده شون گرفت .  تکون دادمی دهنم رو گرفتمو سرم رو به نشونه عذر خواهیجلو

  : لب زمزمه کردمری به کارت انداختم و زی نگاهیبا خوشحال... و رفتن 
  
  !! شدی عالیلی خ-
  
  ... فهمه ی االن مگهیسر و صدا نکن د!  مامانشششی ه-
  

  : کرد خنده اش گرفت و گفتیتخمه هاش رو مغز م که نطوری هممامان
  
 گهی کارا دنیمادر من ا!!  فهمه؟ی چراغ خاموشه نمنهی تو ببادی خوب االن ب-

  ... شده یمیقد
  
  : حرص گفتمبا
  
  ...حرف نزن جان من !!!  مامان-
  

 داد ی نشون مبره،ی که رفته بود رو ونیهم.  دهنشی توختی تخمه هاش رو رمامان
 سرش رو هم به د،ی منو دظی نگاه پر غیوقت. خنده اش رو قطع کرده یفقط صدا

 و داد کنم غی اومدم ججانیدر خونه باز شد و من با ه... نشونه موافقت تکون داد 
  ...که بهت زده خشکم زد 
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 نطوری سرش ، همی روی کاله بوقهی دست راستش، همراه با ی فشفشه توهی با ساسان

  :ومد تو خوند ای داد و میکه قر م
  
روشن کن اون چراغو ! نمی من نگنیهمه تون انگشتر ... زمی در جشن تولدم عز-
  !نمی وقت روز بد نبچی من بامزه هی الهایخدا ... نمی ها مضحکتونو ببافهی خوام قیم
  

 غی اومدم و جرونی و من از پشت مبل بنی زمی کنارم از زور خنده ولو شد رومامان
  :دمیکش

  
  ! کشمتی ساسان به خدا م-
  

فشفشه .  روش بودکی که کیزی چراغ رو روشن کرد و اومد سمت معی سرساسان
 بتونم نکهیقبل از ا ... کی و حمله برد سمت کزی میخاموش شده اش رو انداخت رو

 بزرگش رو کند و اومد به سمتم کهی تهی و کی کیبپرم سمتش دستش رو فرو کرد تو
 ساسان هم به دنبال من دمی و دودمیش کغیج!  کار کنهی خواد چی مدمیفهم... 

 دی رو کامل کششیکی کیآخر هم از پشت گرفتم و دستا ... ومدی یقهقهه زنون م
 یمامان هم غش غش م...  دادم ی و فحش مدمی کشی مغیمن ج...  صورتم یتو

 سمت دی کردن من فارغ شد چرخی مالکی از کنکهیساسان بعد از ا ... دیخند
  :نه اش و گفتی تو سدیببا مشت کو... مامان 

  
حداقل ... دور اون خنده هات بگردم !  تو بخوره تو فرق سر منی درد و بالی اله-
... بخند ...  پرن تو هوا ی دهنت دارن می تویهمه تخمه ها!  نخور و بخندزیچ

  ...بخند 
  

 با مامان تخمه گرمک می ساسان برسه داشتنکهیقبل از ا...  مامان شدت گرفت خنده
 ختهی جا رهی عالمه شو مغز کرده بود و هی! مامان معتادش بود. می شکستیاده مبو د

 مبل ی خنده و ولو شد روری مامان زد زتی وضعدنیساسان هم با د... بود تو دهنش 
 شدن مبال و فرشا رفتم دهی به گند کشالیخی بد پر شده بوکیمن که صورتم با ک... 
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 تو دمی بتونه در بره همه شو با ظرفش کوبکهنی برش داشتم و قبل از اکی کهیسمت بق
  : مامان در اومدغیج... صورتش 

  
  !!!ی صورت بچه م رو له کردی وا-
  

  : سمت مامان و گفتدمیچرخ
  
-منو ترکوند نمیا! عجبا! میمن سر راه!  ا ...  
  

 زدن دور دهنش و برداشتن تکه سی مشغول لالیخی باال گرفت و ساسان کامال ببحث
!  بشرنی احساس بود ایاصن خدا...  صورتش و خوردنشون شد ی رو ازکی کیها

  : از خنده و گفتمدمی حالتش باز ترکدنیاز د
  
  ! کنم؟زتی خوام سورپرای میدیاز کجا فهم! ی شعوری بیلی خ-
  

  : گفتکی با دهن پر از کساسان
  
از پچ پچ !  خورمی مواری جرز دی من اگه شماها رو نشناسم که به درد ال-

 ادهی نقشه بخواد پهی هم یوقت!  خندهیمامانم که دائم داره م... تون تابلو بود کردنا
   ...برهی ره رو وی شه می ملنتی کال ساگهیکنه د

  
 که مامان براش یوریاول پل.. رفتم سمت کادوهامون  ... میدی سه غش غش خندهر

  : قشنگ کادوش کرده بود رو گرفته به سمتش و گفتمیلیبافته بود و خ
  
  !!!ورهیپل ... ای ب-
  

کاغذ کادوشو باز کرد و شروع کرد به .  از خندهدی مامان در اومد و ساسان ترکداد
  :به به کردن
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اجازه هست  ... یی هنرمندتون برم من خودم تنهایقربون دستا!  چه قشنگهی وا-
  !!!دورتون بتابم؟

  
  : با خنده گفتمامان...  دور مبل مامان دنی شد و بشکن زنون شروع کرد چرخبلند

  
 نقدریخدا حفظت کنه مادر که تو ا!  رهی مجی من فدات بشم سرت گی الهنی بش-

   ...ی داریانرژ
  

  : مامان و گفتی چهار زانو نشست جلوساسان
  
   ...ی داریی فدا-
  

  : بدجنس به من نگاه کرد و گفتبعد
  
  !! تو کو؟یکادو...  خوب شاهزاده خانوم خالص -
  

  :حمله کرد سمتم و گفت...  مشغول سوت زدن شدم  رو نگاه کردم وباال
  
  ! کشمت به جان خودمی م-
  

  :دی کشغی جعی که خواست قلقلکم بده سرنیهم
  
  !غلط کردم...  دم یم...  دم ی م-
  

 که نیهم.  گذاشته بودم گرفتم طرفشینی تزئکی پاکت کوچهی ی رو که توکارت
  :درش رو باز کرد دادش بلند شد

  
  !!!الفضل عاشقتم به ابو-
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 دستاش بلند کرد و ی شد چون تا به خودم اومدم منو روی چدمی نفهمگهی دبعدش
  : گفتی و مامان مدی کشی مغیمن ج... مشغول چرخوندنم شد 

  
  !!!شی اندازی مادر منیبذارش زم!!!  ساسان-
  

 که راهنشی پبی و گذاشت تو جدی کارت رو بوسن،ی زمی منو گذاشت روساسان
  :شده بود و گفت یکی هم کیحساب

  
بچه ! ی به من بخندی نتونگهی دیکی بسازم خفن تا تو کلی ههی!  آب کنمی چه لپ-

  ...پرو 
  

  :می مامان همزمان گفتبابا
  
  ! لپات بشمی فدا-
  
   ...دمی بعد هر دو غش غش خندو
  

  :دی گرفته اردالن رو شنی بست که صدای در کمد رو مداشت
  
  !! شهراد؟ی رو گرفتمتی تصم-
  

صورت . نی زمی رو ول کرد رولشیساک وسا. کمد رو قفل کرد و بر گشت در
  : دستاش و گفتنیاردالن رو گرفت ب

  
  ... جفتمونه ی کنم برای می باور کن اگه کار-
  

  : و گفتدی لب ورچاردالن
  
من !! زم؟ی تو سرم بری خودش من چه خاکی تو رو بر بزنه براکهی اگه اون مرت-

  ... شهراد رمی میبدون تو م
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...  شد ی قلب هر دوشون به وضوح حس میصدا...  بغلش ی تودشی کششهراد

  :گفت
  
  !رهیشهرادت بم...  حرف از مردن نزن -
  

  : آب دهنش رو قورت داد و گفتاردالن
  
  !؟یای ی نمگهی دی بر-
  

  : عقب رفت، ساکش رو برداشت و گفتد،ی کشی آهشهراد
  
 ی کردن توی زندگگهی که دین دویم! نی هم،ی شه اردی فقط خونه م عوض م-

 خان، دی رم خونه جمشیم.  رو جمع کردملمیاون خونه برام سخت شده بود، وسا
 دیجمش.  به تونطوری زنم و همی باشگاه سر میاما بازم هر موقع که بتونم به بچه ها

   ...ا اونجیای بی تونی میخان گفته هر موقع که خواست
  

  : با بغض گفتاردالن
  
  !؟ی دیو م جواب تلفنام-
  

  : دوشش و گفتی رو انداخت روساکش
  
  ! دارم؟می جز تو و شموی کای دننیمن تو ا! وونهی دم دی معلومه که م-
  

  : و گفتدی بلوزش رو کشنیی پااردالن
  
   با رفتنت کنار اومد؟می شم-
  

  : راه افتاد سمت در و گفتشهراد



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

89

  
اونا هم ! رنی جلومو بگ کنهی کنه و به مامان و بابا التماس می مهیفقط گر!  نه-

 شد که برم ی راضستی اونا براشون مهم ندی خودش دی وقتگهید... انگار نه انگار 
  .اما قول گرفته دائم بهش سر بزنم و تماس داشته باشم

  
  !؟ی ری کجا می گفت-
  
   ...ی خونه مجرد-
  

  : و گفتستادی در ای جلواردالن
  
  ... شهراد -
  
  ! جون دلم؟-
  
  ..شهراد جونم !! ارن؟ی سرت نییبال! ل خونه اش امنه؟ کچکهی مرتنی ا-
  

  : زد و گفتی لبخندشهراد
  
  . برسنتیبه تمر.  دلمزیبرو عز...  آب بره رشی خوابه که زی نمیی شهراد جا-
  
  ! دونمیم...  کنن ی متمی اذیلی لندهورا خنی ای تو که نباش-
  

. ننی تا وداع اونا رو ببدنی کشی ها سرک میلی به دور و بر انداخت،خی نگاهشهراد
 کرده بود و حاال همه دوست داشتن وداعشو با اردالن یشهراد با همه خداحافظ

  .ننیبب
  

  : و گفتدی کرد خم شد گونه اردالن رو بوسیاخم
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 ی کنم برای میمن هر کار.  دمیبهت قول م...  من شی پیای ی زود توام میلی خ-
  . جفتمونهیراحت

  
  :کون داد و گفت با بغض سرش رو تاردالن

  
 نره ادتی ... ی مونم تا زنگ بزنی مداریشب ب.  سپارمتیبه خدا م...  برو عشقم -
  !ها
  

  : تو شونه اردالن زد و زمزمه کردی مشت آرومد،ی کشی هم آهشهراد
  
  .. مواظب خودت باش -
  

 ربدیپرونده ه.  باشگاه باال رفتی تکون داد و شهراد به سرعت از پله های سراردالن
  ... بسته بشه شهی همیرار بود براق
  

 ی خان گفته بود خودش بهش همه امکانات رو مدی دو تا ساک بود، جمشلشی وساکل
 یرو.  دنبال خودش راه بندازهیادی ززی شاهد چی نبود از خونه آقاازیده پس ن

 سرش گذاشت و راه افتاد ی رو جا ساز کرد، کالهشو رولشیموتورش نشست و وسا
 مانیبه کارش ا ... داشت مانیبه خودش ا... وش بود و آشفته ذهنش مغش... 

کلمات ... سالها بود که احساسش به تاراج رفته بود ! ؟یاما احساسش چ... داشت 
  ... ذهنش شکل گرفتن یتو
  
   حجم سکوتنی من و ا-
  

   و خاکستر بارون که نشسته رو تنممن
  

 که از اون خونه خارج نی از ا دونست ناراحتهینم... چقدر خسته بود  ... دی کشآه
 ی که برای دلخوره از دست پدر و مادرای شه ی مگهی خونه دهیشده و داره ساکن 

 ای دننی روز از کل اهی خواست یچقدر دلش م!  نگاهش هم نکردنیبدرقه اش حت
  ... براش نداشت یچی هذاب که جز زجر و عیطیخالص بشه از مح... ببره 
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   برمنجای خوام از ایم
  

   بزنمادی که اسممو فری به شهربرسم
  

 از وجودش ی که سکوت جزئنیبا ا...  شد ی همه سکوت خسته منی وقتا از ایبعض
اون ...  داد که از خودش خسته شده ی نشون منی شد و ایبود اما ازش خسته م

روز به ...  بود ادی نفر زهی ی همه فشار برانیا...  شد ی از خودش هم خسته میگاه
 بود ی راهنی داد، اما ای دست مش احساس له شدن بهشتری فشار ها بنی اریروز ز

 ی زجرها اگه منو نمنی گفت ای با خودش مشهیهم... که خودش انتخاب کرده بود 
 بود که همه کارهاش یاما منتظر روز ... شدی هم منطوری کنه و همی ترم میکشه قو

  ...ه  ببره و خالص بشیتموم شده باشه و بتونه از همه چ
  
   زنمی رم دلو به جاده می منجای روز از اهی

  
  ... تن خسته منم نی خوام همه بدونن ای ممن

  
رفت جلو .  محله خلوت باال شهر بودهی یخونه تو. ستادی خان ادی خونه جمشیجلو

از امروز قرار بود ساکن ... تا زنگ بزنه درو باز کنن براش، موتورش رو هم ببره تو 
  : از پشت سر صداش کردی که زنگ رو زد کسنیهم.  خونه باشهنیا

  
  ... شهراد -
  

 متعجب چشماشو گرد کرد و همزمان لبخند زد و با شیی دادنیبا د ... دیچرخ
  : گفتیخوشحال

  
  !! بهنامیی ا دا-
  

 باال رفت و قبل یی دست بده که دست دایی و با لبخند خواست با دایی سمت دارفت
 صورتش که حس ی شد تودهی کوبیلی بشه چنان سی چ بتونه بفهمه قرارهنکهیاز ا
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چند لحظه . چند قدم پرت شد عقب و خورد به موتورش. کرد فکش جا به جا شده
دستش رو !  از کار افتاده بودعرش به موتور داد، انگار مشاهی همونجا تکریسر به ز

  ... شد رهی خشیی گونه اش گذاشت و با بهت سرش رو باال آورد و به دایرو
  

  : قدم جلو اومد و گفتهی ییدا
  
 فکرشم نکهی ایتا امروز اگه پشتت بودم برا ... یلیخ!!!  شهرادی هرزه ایلی خ-
مار .  داشته باشهقتی کنن حقی که پشت سرت زر زر میی کلمه از حرفاهی کردم ینم

   ...می دادی پرورش منمونیتو آست
  

  : گفت گرد شدهی خودش رو جمع و جور کرد با چشماعی سرشهراد
  
  ... کار یمگه من چ... من ! ؟یی دای گی می چ-
  

 که ی صورتش به طوری تودی دوم رو محکمتر کوبیلی به سرعت جلو اومد و سییدا
بدنش درد گرفت ، صورتش داغون شده بود، اما براش ... شهراد افتاد وسط کوچه 

قبل از  سرش، ی بود باالستادهی ایی دا،ییصورتش رو چرخوند سمت دا. مهم نبود
  : گفتیی بزنه دای بتونه حرفنکهیا

  
 تو یی من دایلعنت! اعدام... حکمت اعدامه !  خودم بکشمتی اومدم با دستا-

  !!! بود مزد من؟نیا. من که همه جوره هواتو داشتم! بودم
  
خون از کنار ...  آورد و راه نفسش رو بسته بود ی مثل بغض به گلوش فشار میزیچ

 ی افتاده بود رونی زمیهمونطور که رو...  نکرد یا توجهام.  شده بودیلبش جار
  : بلند شد و گفتی از دستاش کمیکی

  
  !!! کار کردم؟ی من چنیخوب بگ!!!  شده؟ی مگه چیی دا-
  

 اش از درد در هم شد و کامل افتاد افهی شهراد که قنهی تخت سدی با لگد کوبییدا
 بود دهی خونه هاشون کشیو چند نفر رو از تیی داد و هوار دایصدا. نی زمیرو
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 ی بود که هر شب توی جهاننجایا!  بودیعیطب...  کرد ی دخالت نمی کسی ولرونیب
 ی توجهی دادن و کسی جون مابونی گوشه خیگوشه گوشه اش آدمها از گرسنگ

هر کس ...  کرد ی نمی دخالتی شدن و کسیمزاحم زن و دخترا م...  کرد ینم
 گذره تو ی می نداشت بفهمه چیلیر اصال م خودش بود و انگایسرش به زندگ

 گرندیکدی ی آدم اعضای رفته بود بنادشونی!!! مرد که مرد! شی خونه بغلیزندگ
 که راحت باشن و نی ایفراموش کرده بودن برا... همه فراموش کرده بودن ... 

 کمک کردن بهش پا جلو ی برای که شهراد کتک بخوره و کسنی شد همی میراحت
 ستادنی ایی دای تونست خودش از خودش دفاع بکنه، اما تو رویشهراد م... نذاره 

  !بلد نبود! کار اون نبود
  
!!!! چرا؟!!! قته؟ی همه حرفا حقیچرا به من نگفت!!! فیپسره کث!! ؟ی کار کردی چ-

اگه از !! تو چه مرگت بود؟ ... مارهیحاال اون ب!  آشغالدمیپارتنرت رو هم رفتم د
 همه نیا!!!  تا درمونت کنم؟ی چرا زودتر دردتو نگفتیشت مشکل دایلحاظ روح

 یچه م...  بازم پشت تو بودم من کنه از دستت و یسال خواهرم داره دق م
  ... دونستم یچه م! دونستم؟

  
 ی افتاده بود داشت بدجور به چشماش فشار مری گلوش گی که توی لعنتزی چاون

  :دی دستاش پنهان کرد و نالنیب کرد قورتش بده، فقط صورتش رو یآورد، اما سع
  
  !!!یی دا-
  

 که ی شد، در حالوونهی دفعه دهی داشت، ی داغونی روحطی که خودش هم شراییدا
 خان دیدر خونه جمش.  شهراد و شروع کرد به مشت زدنی افتاد رودی کشیعربده م
 داد ی صدای تو و از طرفومدی نی کسدنی دی بود که باز شده بود، وقتقهیچند دق

 دی رو با شهراد دی مردیار که کتک کنی در اومد و همی جلودی جمشدنی شنرو
 کردن و ی خونه اش کار می که تویی خونه برگشت و دو سه تا از مردای توعیسر

 تا شهراد رو از اون مرد جدا کنن و رونی درشت بودن رو فرستاد بکلی هیحساب
 شهراد نی و مالنی جسم خون ورونیمردا به سرعت از خونه زدن ب...  تو ارنیسالم ب

 و خون دی کشی هنوزم داشت عربده مییدا ... دنی کشرونی بیی دست داریرو از ز
 شهراد از زور درد مچاله شده افهیق ... دی کوبی زد و مشت میزار م.  کردی مهیگر
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 که خورده بود طاقت ی همه کتکنیبا ا... از درد روح .. اما نه از درد جسم ... بود 
 شونیکی شهراد رو گرفتن و ی بازوریمردها ز.  رو نداشتیی دای و اشک هایناراحت

 ی تودی خواست باز هجوم ببره سمت شهراد که مرد کوبییدا ... ستادی ایی دایجلو
  :دی عربده کشییدا...  شد رهی اش و با خشم بهش خنهیتخته س

  
 به بابات رو رهچایمن ب ... ی هم داری بهنامییفراموش کن دا... برو !  برو هرزه-

 به قول اقتتی لیبرو که نشون داد ... ی کنیزدم تا گذاشت تو اون خونه زندگ
  !!!ریبرو بم...  وقت برنگرد چی هگهیبرو و د!  کردن مثل سگهیعموت زندگ

  
 خودش رو یاما بازم جلو.  سوختیقلبش م!  دوست داشت عربده بکشهشهراد

 ،یی دانی خونی چشمای زل زد تو... گرفت که شهراد نبود یگرفت، که اگه نم
  : زد و گفتیلبخند

  
  ...توام برو ! باشه ... یی باشه دا-
  

 جلوش رو گرفت و اون دو نفر گهی خواست دوباره بپره به سمتش که مرد دییدا
 و ستادهی در ای جلودیجمش... بردن تو لشی هم شهراد رو همراه با وساگهید

 دشی اون مردا کشی دستانید و از ب جلو اومعی سردنشیبا د... منتظرش بود 
  : و گفتدبا افسوس سرش رو تکون دا...  صورتش ی و زل زد تورونیب

  
 یچ!!  بود اون مرد؟ی کش؟ی شناختیشهراد م!!!  شرفی کار کرده بی چنی بب-

  !!بگم بچه ها لهش کنن؟! کارت داشت؟
  

... سوخت  ی تونست حرف بزنه لبش بدجور مینم...  دستش رو باال آورد شهراد
فقط اشاره کرد که .  گلوش جا خوش کرده بودی گرد و قلمبه هم هنوز توزیاون چ
 ری خان دو تا از مردها زدیبا اشاره جمش...  رفت ی داشت از حال مستیمهم ن

  :دیکش داد عی سردیجمش...  تو دنشیبازوش رو گرفتن و کش
  
  .. .اری رو بردار بهی اولیاون جعبه کمک ها!!!  ســـــارا-
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 رو انشی اطرافیصدا.  داد و چشماش رو بستهیتک.  مبلی رو نشوندن روشهراد
  : خواست بشنوهی اما نمدی شنیم
  
  ن؟ی دکتر خبر کنستی بهتر ن-
  
  !قهی عمیلی زخم لبش به نظر خ-
  
  ... چشمش هم داغونه ی و پایشونی پ-
  
  ... زد بهش ی بد مشت میلی خاروی -
  

  : بلند شددی جمشداد
  
 اون فتهی خط بهش بهی..  ارزش داره یلی پسر خنیصورت ا ! نی نزن د حرف-

  ...سارا !!!  کنمی حذف منی کره زمی رو از روکهیمرت
  
  ... بله آقا -
  
   ...ادی زنگ بزن دکتر بعی جعبه رو سرنی بده من ا-
  

 ی پدرش رو متیچقدر دلش حما...  خواست بشنوه ینم ... دی نشنگهی دشهراد
چرا !!  همه بچه ها به اون بود؟ی داشت که دلگرمی پدر چنی ایلعنت... خواست 
  !!! کرد؟ی می بدون اون احساس نا امننقدریشهراد ا

  
  ی منیای دنی از وجودتم اگه تو خداکهی تهی اگه من -
  

   دشمنم؟ی خوای می با هر چچرا
  

  ؟ی خوام دشمنی می با هر چچرا
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 همه شون خوب ندهیچند روز آ بودن و تا یزخما همه سطح...  اومد و رفت دکتر
شهراد مونده ... فقط چند تا پماد نوشت براش و چند تا هم قرص مسکن .  شدنیم

 کرد یفکر نم... بدجور ...  کرد ی متشیبدجور اذ!  کار کنهیبود با درد قلبش چ
بعد از رفتن دکتر ...  باشه ده حد براش آزاردهننی تا ایانی جرنی چنهی یروز

  :اومد و گفت ششی خان پدیجمش
  
فعال برو استراحت کن !  ازت خوشم اومدشتریب!  شهرادی و محکمی قویلی تو خ-

 ... یبرو استراحت کن تا خوب بش.  باال رو برات در نظر گرفتمی از اتاقایکی... 
   ...می کنیبعدش برنامه مون رو با هم مرور م

  
ورم پلکش رو به  سوخت و تیچشمش م...  تکون داد و از جا بلند شد ی سرشهراد

 یشل م... اما براش مهم نبود ...  لب و گونه اش رو نطوریهم.  کردی حس میخوب
 به خاطرش نقدری داد صورتش له بشه اما ای محیترج. زد اما بازم مهم نبود
 از پله ها باال ی به سختو رو قبول نکرد یکمک کس.  نشهتیسرکوفت نشنوه و اذ

  : و گفتستادیوسط پله ها ا. رفت
  
  !! اتاق من کدومه؟-
  

 به سمتش ادی که خدمتکار خواست بنی به خدمتکار کنارش اشاره کرد و همدیجمش
  :شهراد دستش رو باال آورد و گفت

  
  ! اتاق من کدومهنیفقط بگ ... ستی الزم ن-
  

  : زد و گفتی لبخنددیجمش
  
  ...سمت راست ...  در اول -
  

 رو هم از دست داده شیتنها حام.  رفت پله ها رو باالهی بقی تکون داد و به سختیسر
  ... خودش یو خدا...  خودش بود و خودش و گهید. بود
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 ی بهتر شده بودن و حاال می صورت شهرادحسابی گذشته بود، زخمای روزچند
حس .  باهاش مدارا کرده بودیادی جا هم زنی تا همدیجمش. تونست به کاراش برسه

 نیبدتر.  دادی آزارش منی و استی باز ن اون خونه دستاشی هم تویلی کرد خیم
 نبود و خوب بهیباهاشون غر!  مدار بسته بودی هانی که اونجا بود وجود دوربیزیچ
!  مگه چقدر فرصت داشت؟ی باشه، ولی چه جور آدمدی بانی دوربی دونست جلویم
 که با ییزای از چیکی.  دادی خواست انجام می رو که می کارعی سریلی خدیبا

 نشست ی اتاق می بود توکاری که بییوقتا.  خونه آورده بود لب تابش بودخودش از
 ی مورد عالقه اش رو پخش می شد، لب تابش هم آهنگای مدنی کشگاریو مشغول س
 بود دهی رسنجایاگه به ا.  کارشی کرد فکرش رو متمرکز کنه روی میکردن و سع

 هیتاب رو روشن کرد، لب  ... شیهوش و ذکاوتش و خونسرد!  بودزیبه خاطر دو چ
ه نخ ی کالم گذاشت، پاکت کاپتان بلک رو از کنار بالشش برداشت و ی بیقیموس

نگاهش دور تا دور  ... دیگذاشت کنار لبش، با فندک روشن کرد و طعم گسش رو بلع
 که چسبونده ،ی نفره چوبهی تخت خواب هی با ،ی مترستی اتاق بهی. اتاق چرخ خورد

 ی بغل تختش بود و جاشو حسابقای در ، شوفاژ هم دقی روبرواروی ، دواریبودش به د
 هی دروار چسبونده شده بود که روش هی شی طرفن اوواریبه د.  کردیگرم و نرم م

 یهر جا که م! نهیآ ... نهیآ ... نهیآ.  نه چندان بزرگ قرار داشتیلی مستطنهیآ
 خودش دنید اون از دنی فهمیچرا نم...  کرد ی می بهش دهن کجنهیرفت آ

 یصدا...  زد گارشی به سی اون از چهره اش متنفره؟ چرا ؟ پک محکمزاره؟یب
 فیکلمات تو ذهنش رد...  ذهن آشفته هی و گاری موتزارت ، دود و سیها یسنفون

  : شدن یم
  
  گاری پشت سگاری کش دار سی هاازهی خم-
  

  گاری پشت سگاری به ناچار سی گوشه اشب
  
  ستیزیکندنش غر روح خسته هر شب جان نیا

  
  گاری پشت سگاری خود آزار سنی به العنت
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 بود و دود ، تنها یکی ، عرق کرده بود ، اتاق غرق تاردی کششیشونی پی رو رودستش
 تخت ، ی مچاله شد رونهیدست به س.  تختش بودی کوب کم نور باالوارینور نور د

 نیع. ومدی ی رفت و بعد آروم آروم فرود می گرفت و باال می اوج میقیموس
.  خوردمی بود و چرخ دهیچی هم پر به بدنش باشه ددهی نرسونی که خمار افیمعتاد

  ...اما درد روح ! درد داشت... انگار درد داشت 
  
  دندی بری چپ جهان را با اره ایپا
  

  گاری پشت سگاری شلوار سی پاچه هاچپ
  

   الشه منفجر شدنی تخت اکی انجماد در
  

  گاری پشت سارگی سواری شد به ددهیپاش
  

 ی هوا بفرسته توی نبود که بازش کنه و کمی پنجره اچی هوار،ی سمت ددی چرخنگاش
روز بود و هوا روشن، . کردی داشت داغونش میحس خفگ!  خشک شده اشی هاهیر

دلش پر بود، ! کیپس اتاقش شب بود و هوا تار.  نور نداشتی برای روزنه اچیاما ه
از مردن !  آدمای آدم نبودن بعضاز!  هایاجوانمرد ها، از نی عدالتیپر بود از ب
 ها انسان بودن رو فراموش کرده و وجدانشون رو کشته یچرا بعض! وجدان ها

  !!بودن؟ چرا؟
  
   سرانجامی بدهی سنگفرش کوچه خواببر
  
  گاری پشت سگاری مرده کفن خوار سنیا

  
   بن بستی در کوچه هایی رهانی از امردم

  
  گاری پشت سرگای نه انگار سانگارها
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 دستاش گرفت و قدم رو ی جا بلند شد، قد علم کرد وسط اتاق، بازوهاش رو تواز
چشماش رو بست، .  امشب قصد جونش رو کرده بودنی لعنتی واژه هانیا. رفت

 ... واری رسه به دی دونست چند قدم برداره می اتاق راه رفته بود که می تونقدریا
 شد بره یکاش م...  از نو یروز و روز از نو  کردی عقب گرد مواری به ددهینرس

آروم ...  داشت به منفجر شدن ازین...  حرف بزنه ی داشت با کسازی اردالن نشیپ
  . شدی کرد آروم نمی میهر کار!  شدینم
  

  دی ترحم در چشم شهر جوشی لنز بصد
  
  گاری پشت سگاری سکاری شاعران بنیو
  

   صحنه تا ابد هستنی هر متن ای البالدر
  

  گاری پشت سگاری به حال اقرار سیمرد
  
 شرت، ی تهی گرمکن پاش بود و هی شرتش، ی هوم برد سمت سوئاوردی طاقت نگهید

 ی تقه اد،یرفت سمت اتاق جمش.  از اتاق خارج شدعی و سردی شرت رو هم پوشیسوئ
شهراد .  لب تخت نشسته بوددی رفت تو ، جمشدیی بفرمادنیبه در زد و بعد از شن

  : و گفتدی کشیقی نفس عمرفت تو
  
   ...رونی خوام برم بی م-
  

  : از جا بلند شد، اومد سمت شهراد و گفتدیجمش
  
   شده شهراد؟یزی چ-
  

  : تکون داد و گفتی سرش رو به نشونه نفشهراد
  
   ...نیهم...  سر به خواهرم بزنم هی برم خوامی نه م-
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  : باال برد و گفتمی نفسش رو فوت کرد ، هر دو ابروش رو نشونه تفهدیجمش
  
  ... مراقب خودت باش -
  

نفسش تنگ ...  خارج شد ی تکون داد و با سرعت نور از اون خونه جهنمی سرشهراد
 خونه یکس.  چطور خودش رو به ساختمون صبا رسونددینفهم.  اشنهی سیبود تو

 نداشت پس زنگ زد دیکل...  مدرسه بود و پدرش سر کار میشم... نبود جز مادرش 
در خونه .  کردیکی تا باال دو تا و باز شد، به سرعت پله ها ریی صداچی هیدر ب... 

 آشزپخونه سرش رو ی توجه تویهم باز بود، کفشاشو در آورد و رفت تو، مادرش ب
 ببره ، ی تونست به حالش پی شهراد از لرزش دستاش خوب میگرم کرده بود، ول

 حرکت یمادرش هم ب. لش بغی تودشی حرف کشی طاقت سمت مادرش رفت و بیب
دل ...  تونست ینم!  تونست ی نمی خواست خودش رو کنار بکشه ولیمونده بود، م

 شهراد ش؟ی با دلخورکردیاما چه م... دلتنگ عطر تن پسرش !  آغوش بود نیتنگ ا
  :دی مادرش فرو کرد و نالی موهایسرش رو تو

  
  ... ترکم یدارم م...  ترکم مامان ی دارم م-
  
کل ...  مادرش دور شونه اش حلقه شد یمی گرم و صمی دستای مدت ها بعد ازو

مادرش محکم تر پسرش رو بغل کرد و شهراد با بغض ! دیلرز ... دیوجود شهراد لرز
  :گفتم

  
 ، مامان من به ی دارم باهام حرف بزنازین...  بگو قربون صدات برم یزی چهی -

 شه که صدام یرده سال مداره چها!  نکن ازمغیدر!  دارمازیآرامش صدات ن
  !!چهارده سال!  مامانستیکم ن!! ینکرد

  
 رو نکاری صال توقع نداشت مادرش جوابش رو بده، بارها ای ولزدی حرف مشهراد

!  بوددهی نشنیچی هی مادرش افتاده بود ولیامتحان کرده بود، به دست و پا
 اش وونهی مادرش دیبعد از چند لحظه سکوت خواست کنار بکشه که صدا! یچیه

  :کرد
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   با خودت مادر؟یچه کرد!  شهراد جان-
  
  :دی دستاش بلند کرد و فقط داد کشیمادرش رو رو!  کنهی کار می چدی نفهمگهید
  
   ...یمامان صدام کرد! یصدام کرد!!! نوکرتم! نوکرتم مامان !! ی علای -
  

ش رو  ، چونه شهراد هم به لرزه افتاد بود، مادردی چکی مادرش می از چشمااشک
 ی بغلش گم کرد خودش رو، دست مادرش توی بچه توهی نی گذاشت و عنی زمیرو

  :دیموهاش گره خورد و نال
  
  ... منو مادر ی کشی میدار... هنوزم سخته !  سخت بود شهراد سخت-
  

  : و گفتدی دست مادرش رو کشاورد،ی طاقت نگهی دشهراد
  
  ... مهربونت برم یما باهات کار دارم قربون اون چشایب...  مامان ای ب-
  

 شد و در اتاق بسته شد دهی بزنه به سمت اتاق شهراد کشی مادرش حرفنکهی از اقبل
  . گفتنی حرف ها داشت برایلیشهراد خ... 

  
  : به در از جا بلند شد و گفتی تقه ای صدابا
  
   بله؟-
  

  : خدمتکار بود یصدا
  
  ... غذا آوردم براتون آقا -
  

دوست .  خوردی اتاق خودش میودش غذاشو تو بود به خواست خی روزچند
از جا بلند شد، رفت .  نکرده بودی هم باهاش مخالفتدی و جمشنهی زبشینداشت سر م
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 رو از دستش ینیس. خدمتکار با لباس فرم پشت در بود... سمت در و بازش کرد 
  : گفتینی سی توی به غذاهای اجمالی و بعد از نگاهدی کشرونیب

  
  !کو پس؟ هاش ینی زمبی س-
  

 ی بود رویچند وقت.  آب پز شده هم بذارنینی زمبی داده بود براش سسفارش
 به خصوص رهی رو دوباره از سر بگناتشی داشت تمرمی کار نکرده بود و تصمکلشیه

.  کنهنی هم براش گرفته بود که بتونه تو خونه تمرلهی وسی سرهی دیکه جمش
  :ت گفت رفی که منطوری و همدی توجه چرخیخدمتکار ب

  
  !ستی هنوز اماده ن-
  

  :دی دلش غری رفتنش رو نگاه کرد و تودهی باال پری با ابروشهراد
  
  ... تخته شون کمه هی خونه نی همه تو ا-
  

  : در بلند شد، با دهن پر گفتی نصف غذاش رو خورده بود که باز صداتازه
  
  !ه؟ی ک-
  

از . اردالن اومد تو  دهنش بسته نشده بود که در باز شد و ی درست و حسابهنوز
  : در شروع کردیهمون جلو

  
نفسم، شهراد !  تو رو کتک زدننهی نباشه که ببی اردیاله!  دلمزیعز...  شهرادم -

  ...درد و بالت به جون اردالن ! جونم
  

  : از جا بلند شد، خنده اش گرفته بود، در اتاق رو بست و گفتشهراد
  
   به تو گفت آخه؟ی ک-
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 لندهورت کتکت یی دادنیهمه فهم... خش شد تو باشگاه  زود پیلی خبرش خ-
!  بزنم له کنمتویی نباشه دوست داشتم برم داای خوام دنیبه جون ارسالن که م! زده

  ! سرش نذارمی روسیگ

  
...  کرد ی از گوشه چشم پاک مشویالی خی هم آروم اشکایلی گفت خی رو که منایا

  : اش و گفتنهی سیچسبوند روشهراد با لبخند رفت سمت اردالن، سرش رو 
  
  !! تا خبرت کنم؟ایمگه نگفتم ن! نجا؟ی ایومدی ی مدیاون وقت با! وونهی د-
  

  : شرت قرمزش شد و گفتی تنیی با پای مشغول بازاردالن

  
 با دیبا.  خودمو گرفتمی چند روزم به زور جلونیا! اوردی خوب دلم طاقت ن-

  ... من طاقت ندارم ...شهراد  ... ی سالمدمی دی خودم میچشما
  
شهراد خواست جواب بده .  بغض تو گلوش گره خورد و ساکت شددی که رسنجای ابه

 دستش محکم فشار داد و یشهراد دست اردالن رو تو...  به در خورد یکه تقه ا
  :رو به در گفت.  کردافتی هم از جانب اون دریمتعاقبا فشار

  
  ! بله؟-
  

 خاص مخصوص خودش وارد شد و در اتاق رو  با لبخنددی اتاق باز شد و جمشدر
 کرد و ی با دست اشاره ادیجمش.  پاش بلند شدنیاردالن و شهراد هر دو جلو. بست
  :گفت



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

104

  
   ...نیراحت باش...  لطفاً نینی بش-
  

 منتظرشون نذاشت یلیاونم خ.  شدنرهی خدی دو نشستن و کنجکاو به دهن جمشهر
  :و با لبخند رو به اردالن گفت

  
  ! راحت شد؟التی خش؟یدید! ی خوش اومدیلی خ-
  

  : انداخت و گفتری خجالت زده سرش رو زاردالن
  
  .نمشی ببامی بنی که اجازه دادیمرس...  بله -
  

  : سر شونه اردالن زد و گفتی با خنده ضربه ادیجمش
  
 شهراد یای بی تونی می خونه خودته هر وقت که خواستنجایا!  کنم ی خواهش م-

  .ینیرو بب
  

  : با شعف گفتناردال
  
  ! واقعاً؟-
  

  : زد و گفتی مرموز چشمکی برهنه و لبخندی با نگاهدیجمش
  
  ! واقعاً-
  

 اصالً دی شد اما از نگاه جمشی خوشحال مدیبا.  شدری سر به زی با ناراحتاردالن
 لبخند سر حالش نیهم. شهراد دستش رو فشرد بهش لبخند زد. ومدیخوشش ن

  : ولو کرد و گفتی صندلی خودشو رودیجمش. آورد
  
  !آره؟ ... یای ی خوب میلی خوب شهراد به نظر خ-
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 داد وزنش رو انداخت هی تخت تکی نفسش رو فوت کرد، دستاشو از عقب روشهراد

  : دستاش و گفتیرو
  
  ... بهترم -
  
   زدت؟ی بود که به قصد کشت داشت می ککهی اون مرتی بگی خوای هنوزم نم-
  

 شهراد ی برانی بود و ادهی نپرسی مورد سوالنی در اگهی بعد از اون روز ددیجمش
 یهمونطور خونسرد و ب.  کردی حاال باز داشت بحث رو باز میول!  بودبیهم عج

  : باال انداخت و با لبخند کجش گفتیتفاوت شونه ا
  
  ... مهم نبود -
  
 کنم پسر ی حس مقاًیدق ... یزی عزیلیمن به تو گفتم برام خ!  چرا شهراد مهمه-

  ! برسونهبی بهت آسیزیدوست ندارم چ! ینده منخو
  
  ! جامعه کم مشکل ندارننی که امثال من تو ای خوب بدوندی باگهی شما د-
  
 یاما از حرفا! ی کاره انی وقته ایلی دونم که تو خی هم منویاما ا...  دونم ی م-
  !آره؟..  .ی کاره انی تو ادهیهر کس که بود انگار تازه فهم!  دونمینم ... اروی نیا

  
 و دیلپش رو از داخل جو.  شدواری در و دیاردالن مشغول تماشا.  پوزخند زدشهراد

  :گفت
  
  ....حاال مطمئن شد ...  دونست اما شک داشت یم!  درسته-
  
  ! بود؟ی ک-
  
   ...میی دا-
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  : با نفرت اضافه کردبعد

  
  ... شناس فهی سرهنگ وظهی ... سهی پل-
  

  : بهت زده گفتدیجمش
  
  !پس دخلت اومده!!!! ؟یگی م راست-
  

  : زد و گفتی پوزخندشهراد
  
شانس آوردم به شدت بهم .  تا االن آورده بودارهی خواست دخلمو بیاگه م...  نه -

 به اسم ی پسر خواهرگهیبه قول خودش د.  ازم گذشتنمی همیبرا! عالقه داره
  !شهراد نداره

  
  !؟ی چنجای ازنی اگه با مامور بر-
  

  :گفت با خنده شهراد
  
 تونه ی بشه؟ چطور مدای پنجای قراره ایچ! زنیدوماً خوب بر!  ممکنهری اوالً که غ-

  ... به جا نذاشتم ی وقت از خودم مدرکچیمن ه! ثابت کنه؟
  

  : و گفتدی نشست کنج لب جمشیلبخند
  
  ... سر کار خودمون میبر...  اون الیخیب...  باشه -
  

  : صاف نشست و گفتشهراد
  
  ... موافقم -
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بعد از ...  خوام ی سه وعده ماساژ می از تو روزنجای همونطور که بهت گفتم من ا-
. ی بری تونی میهر جا که بخوا ... یستی نی خونه زنداننی ایتو تو ... یاون آزاد

 نجای ادی من بایفقط راس ساعت ماساژ ها. ی بکنی تونی می هم بخوایهر کار
 شی پی بری تونی تا بعد از ظهر جمعه مبهنآخر هفته ها از بعد از ظهر پنج ش. یباش

  ...خونواده ت 
  

  : گفتعی سرشهراد
  
   ...ستی در کار نی خونواده اگهید.  رم اونجای نمادی زست،ی الزم ن-
  

  : گفتی با ناراحتاردالن
  
  !! شهراد؟ی پس من چ-
  

 کنار گوشش زمزمه یس آلود.و. دست انداخت دور شونه اردالن با لحن هشهراد
  :کرد

  
  ...هر وقت که بخوامت ...  من شی پیای ی تو م-
  

  : گفتدی توجه به جمشی اخم کرد و باردالن
  
  ... خونه ما یای یتو م.  کشمیخجالت م...  تونم ی نمنجای من ا-
  

  : داد و گفتی رون پاش فشار کمی دستش رو گذاشت روشهراد
  
   ...یهر جور تو بخوا ... زمی باشه عز-
  

  : زد و گفتی نظر گرفته بود لبخندریرو ز اونا ی که حسابدیجمش
  
  !نی هاتی هر دو هم حساب-
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 زد و ی برده بود، لبخندادی رو از دی حضور جمشای صاف نشست، گوعی سرشهراد

  :گفت
  
  !؟ی چگهی خوب د-
  
   ...ی رقص هم هستی مربدمی از ساالر شن-
  

  : و گفتدی از درون خندشهراد
  
  ! شهی سرم مییزای چهی ... ی ا-
  

  : و گفتدی دو کف دستش رو به هم کوبدیشجم
  
 بهشون آموزش نجای اارمی یچند تا شاگرد م!  هم دارم گهی دی کار عالهی برات -

  !باشه؟... بده 
  
  !! شاگرد؟-
  
   ...ی خوام استادشون کنیم... دو تا دختر و دو تا پسر ...  آره -
  

  : باال انداخت و گفتیی ابروشهراد
  
   ...می داری قدنهی به آازی فقط ن ...ستی نی مشکلی اوک-
  

  : تکون داد و گفتی هم سردیجمش
  
 نیبهتره با کادر ا. گهی دزی چهی یآهان راست...  گم بچه ها جورش کنن ی باشه م-

  . که آشپزمون هم هستمی خدمتکار دارهی فقط نجایا. یخونه هم آشنا بش
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  : کرد و گفتیاشاره ا خورده شهراد مهی نی غذاینی با سر به سدی که رسنجای ابه
  
به ! سرش به الک خودشه... البته .  دارهتی خونه فعالنی که تو اهیتنها زن...  سارا -

  !هی هم جدیلیخ...  و قانونمنده هیشدت کم حرف و منزو
  

  
  

  : زد و گفتی لبخنددی که رسنجای ابه
  
  !ی سر به سرش بذاری موقع هوس نکنهی -
  

  :گفت با لبخند سر تکون داد و شهراد
  
  !اد؟ی ی من از سر به سر گذاشتن دخترا خوشم منی دونی شما از کجا م-
  

  : و گفتدی به پشت گردنش کشی دستدیجمش
  
  ! خونمی از چشمات م-
  

  : ادامه داددیجمش» جون عمه ت«: و گفت دی دلش خندی توشهراد
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 نجای امن. ستنیالبته اونا فقط نگهبان ن ... شونیدی که دمی سه تا نگهبان هم دار-

 موی دم که بتونم به کمکش زندگی انجام میی هاتی فعالی سرهیپشت ساختمون 
 ... ی ولگرد و وحشیپرورش سگا!  شغل منهیی جوراهی ... ی دونیم. بگذرونم

 امرار نمیا.  فروشمشونی ها مه باغ ها و خونی نگهبانی کنم و برای متشونیترب
چون اون سگا جز با ! ساختمون پشت ی کنم نری مشنهادیبهت پ... معاشه منه 

 کنن و من اصالً دوست ندارم ی ارتباط برقرار نمیپرورش دهنده هاشون با کس
  ... که ی فهمیم ... نمی شده ت رو ببکهی تکهیجسد ت

  
  : با خنده گفتدی شهراد و جمشی با ترس دست انداخت دور بازواردالن

  
به وقتش  ... نین طرف نرشما هم او. انی ی طرف نمنیاونا ا ... زمی نترس عز-

 دونم یهرچند که م! اما به وقتش ... نینی برمتون اون طرف رو هم ببیخودم م
 ی کنجکاویچی در مورد هی ولیینجای هفته است اهی! یستی ندنیاهل سرک کش

 ی خوشم میلی خاخالقت نیاز ا.  بدمحی که خودم اومدم برات توضنهیا! ینکرد
   ...میبگذر!  خبیلیخ!! ادی

  
  : حرف از جا بلند شد و گفتنی از اعدب

  
  ...به استراحتت برس  ... گهی رم دیمن م...  فعالً به فکر کالس رقص باش -
  

 از جا بلند شد و بعد از دست دادن با اردالن دی براش تکون داد و جمشی سرشهراد
  : شونه شهراد گذاشت و گفتی سر روعیاردالن سر. از اتاق خارج شد

  
 و کهی مرتنی ترسم تو رو بذارم تو خونه ایشهراد جونم من م! زیه کهیمرت! شی ا-

  ...برم 
  

  : و گفتدی اردالن کشی به موهای با خنده دستشهراد
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نه من . می خان هر دو فاعلدی که مشخصه من و جمشنطوریا ... زمی نترس عز-
ال حا...  افته ی وقت با هم نمچیپس سر و کارمون ه! حاضرم مفعول باشم و نه اون

   ...یهم بهتره بر
  

  : با اخم گفتاردالن
  
  ... خوام باهات باشم یمن م! ؟ی کنی مرونمی ب-
  
   ...ی تونی نمنجای ای االن خودت گفتنی هم-
  

  : با اخم گفتاردالن
  
  ... خونه مون یای ی پس آخر هفته م-
  

  : تکون داد و گفتی سرشهراد
  
  ... حتما -
  

  : و گفتدیگونه شهراد رو بوس از جا بلند شد ، خم شد آروم اردالن
  
  ... دوستت دارم یلی خ-
  

  : کرد و گفتشی در اتاق همراهکی هم از جا بلند شد، تا نزدشهراد
  
  ...مواظب خودت باش ...  منم -
  
  !!؟ی کنی کار می چی ساسان دار-
  

  : با خنده گفتساسان
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  !رمی گی مگوری دارم ف؟ینی بی نم-
  

  : و گفتمدمی غش خندغش
  
  !نهی جلو آرهی گی میگوری من چه فینجغله عضله آورده برا! و مسخره برای ب-
  
 و دمی چرخعی خوش اسفند از پشت سرم سری ترق و توروق و بوی صدادنی شنبا

 ی توختی ری خوند اسفند ها رو می لب دعا مری که زیدرحال. دمیمامان رو د
شت اسفند دور سر  مهی موندم که رهیبا دهن باز مونده به مامان خ. منقل تو دستش

 بهت افهی قدنی با دسانسا...  سرخ شده ی ذغال های روختیساسان چرخوند و ر
  : و گفتدیزده من غش غش خند

  
  !!چشات دراد حسود خانوم!! نگاش کن!!  چته؟-
  
  : و گفتمدمی جا پراز
  
!  نباشمی سر راهنمی ببزنمی رم چند تا پروزشگاه سر میمن واقعا االن م!!!  مامان-

 من ی دونه هل پوک براهی خونه نی آوردم تو ای گرفتم می وقت که من مدال ماون
 انگار ی راه انداختی چه دودنی دردونه ات ببنی ایحاال برا!! ش؟ی تو آتیختیر

  . خدا جونمری بگنایداد منو از ا...  هوار یا...  خدا یا!  گرفتهشیخونه آت
  

 شد دور کمرم و صداش رو دهیچی ساسان پی کردم که دستای عز و جز مداشتم
  :دمیشن
  
  ! دل منو چشم بزنهزی رو که بخواد عزی چشمارمی یدر م!  خودم نوکرتم-
  

  : کرد گفتمی و رو به مامان که با خنده نگامون مدمی برچلب
  
 نی من اسفند دود نکرده ای بار براهی خوام بدونم چرا یمن م! ستی قبول نری نخ-

  !مامان خانوم
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  :ر شد و گفت دست به کممامان

  
 بچه روز به روز نی ایول ... ی منزیتوام عز! ه؟ی حرفا چنیا!  مادردادی داد بی ا-

  ! موقعهی بشه شی خوام بچه م طورینم!  شه االن تو چشمهیداره ورزشکار تر م
  

  : زدمغر
  
  ... خوام یاصن من بابامو م!!  گرفتم تو چشم نبودم؟ی من مدال م-
  

از .  مامان و ساسان در هم شدافهی بود که قومدهیدر ن حرف کامل از دهن من هنوز
 قدم هیمامان .  بود که خودمم دل تنگ بودمنجای شدم اما مشکل امونیحرفم پش

  : و گفتدیاومد به طرفم دست رو کش
  
   ...ی درونه سد عل-
  
نبود !  سختیلیخ...  همه مون سخت بود یبرا. دی دفعه بغضش ترکهی که گفت نویا

داشت ذره ذره جون همه مون !  شدی وقت خوب نمچیه!  زخم بودی البابا استخون
 نذاشت ی خاطره بدچیه... از بس بابا خوب بود، از بس مهربون بود !  گرفتیرو م

 کنار شی خالیجا.  آورد بودجر حاال نبودش زی خوبنهمهیا ... یچیه. برامون
 ... میت نگاه نکن به اون سممی کردی می بارز بود که همه مون سعنقدری ایبخار

 بابا همون جا بود ی جانی تا آخر فروردزییاز اول پا!  بودیی آخه بابا سرمارمیبم
  : خوندی ساسان از جا پروندم با بغض داشت میصدا... بابا ... آخ بابا ... 

  
  ادشهی خاطره هاتو خونه مون -
  

  اتهی پر از عکس جوونهنوز
  

  ی رو گوشی چکمه ایشای رخط
  



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

114

  اتهیز نشون سر سوزن اهی
  

 گهی بود که با ساسان با همدی شعرنیا...  گونه هام ی روختی و اشک ردی ترکبغضم
ساسان هم صورتش . میختی اشک رتشی به بتیچقدر با ب ... می بابا گفته بودیبرا
 که مال بابا بود یطاقچه ا ... ی بخاریرفت سمت طاقچه باال...  از اشک بود سیخ

 بابا لی وسای رویدست...  اونجا جمع کنه ز بابا رو الی جرئت نکرده بود وسایو کس
  : و گفتدیکش

  
   شاهنامه توی هفت جلدکتاب

  
   کتابای ذارم باالی مهنوز

  
   گفتمی بودم بهت آقا مبچه

  
   گفتم بابای خواست می دلم ماما

  
 هیبابا همه محبتش رو ... دستشو حلقه کرد دور کمرم  ... ستادمی ساسان اشی پرفتم

!  شد و تو پسری دختر مدی گفت ساسان بای وقتا میبعض.  بود به ساساندهیجا بخش
 خودش رو ی هایبماند که ساسان هم تخس...  ساسان مهربون و آروم یتو تخس

ساسان حساس ...  آوردم ی احساس من جلوش کم مختنیداشت، اما وقت وسط ر
  :شعر رو من ادامه دادم...  حساس یلیخ... بود 

  
   دادهی به تو هد کتابشومامان

  
  ی من گذاشتی کتابو رواسم

  
  یدی برام خرنی کره زمهی

  
  ی من گذاشتی رو روبروایدن
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 نی کره زمهی...  من و ساسان اومد خونه ی براهی که بابا با دو تا هدمی افتادی شبادی
اونروز ...  رو داد به من نی رو داد به ساسان و کره زممایهواپ ... مای هواپهیو 

بابا خواست بهمون نشون  ... می بردی کم کم به قصدش پی ولمیدیو نفهممنظورش ر
بابا خواست از باال به همه ...  نشونه پرواز بود مایواپ و اون هکهی چقدر کوچایبده دن

بزرگ  ... می نشکی تا خودمون کوچمینی رو بزرگ نبیزی چچیه ... می نگاه کنایدن
  :ساسان با هق هق گفت! فقط خدا بود و بس

  
   بفهممدنوی پر کشی خواستی م-
  
  یدی آسمون کشهی دفترم تو
  
   با آرزوهات بزرگ شمی خواستیم
  

  یدی واسم خرمای تا هواپچند
  

  :می با هم گفتییدوتا...  اش نهی منو چسبوند به خودش، سرم رو گذاشتم رو سساسان
  

   خودت عاشق جاده بودممثل
  

   بستم و مسافر شدمچشمامو
  

   به همختمیر که ی به دلم داددل
  

   شاعر شدمیدی رو موهام کشدس
  

...  من بودم دی رو ددنشی که موند و پر کشی که مسافر شد ساسان بود و کسیکس
   ...دنی موندن و عذاب کشقی رفتن بود و من القیساسان ال... بابا ساسان رو برد 

  
سان  من و سایشعر بابا.  تخت نشسته بودم و مشغول ورق زدن دفتر شعرام بودملب

 داشتم قبل از مرگم اشعارم رو بسپارم میتصم.  شعرام بودنیهنوزم جز قشنگ تر
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 نیا...  بشن کی هم بااحساسات من شرهی خواستم بقی نفر تا چاپشون کنه، مهیدست 
 تشی به وصدیبا...  من چاپ بشه ی خواست شعرایاون م... خواست ساسانم بود 

  :دمی از جا پرادی فریبا صدا. کردمیعمل م
  
  !!! ســـــارا-
  

  : لب گفتمری کردم و زیپوف
  
  !شروع شد!  از نوی باز روز از نو روز-
  

دفترم .  چونه ام گره اش زدمری رنگم رو برداشتم سر کرد و محکم زی زرشکیروسر
 خونه برام نی ایچقدر موندن تو.  کردم و از اتاق خارج شدمی بالش مخفریرو ز

 نییاز پله ها به پا!  حال به هم زنی اجنبسخت شده بود به خصوص با وجود اون
 و منتظر ستادمی نفرت داشتم اش که با همه وجودم ازی مرددنی شدم با دریسراز
  . شدمششیفرما

  
  ... سارا نی بش-
  
 کم پشتش فرو کرد و ی موهای تویدست...  فاصله از اون لب مبل نشستم ی کلبا

  :گفت
  
  ! چه خبر؟-
  
   ...یچی هنوز ه-
  
  !؟یدی ندیوک مشکزی چ-
  
   ...ری نخ-
  
   حواست بهش هست؟-
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  ... بله -
  
  ؟ی به اون پسره دوستش چ-
  
  ... بله -
  
! ی دونم کارت رو بلدیخوب م.  دارممانی تو ایمن به وفادار!  اهللا دخترکی بار-

 ادتی نیا.  فرق دارههی با بقنی ایول ... یچند بار تا حاال خودت رو بهم ثابت کرد
  !باشه

  
  : گفتمی ول»نطورهی همقای منم دقیبرا«: فتم دل گیتو
  
  ... بله -
  
 ی کن کاری ، سعی کنکی دوست و همزبون خودت رو بهش نزدهی کن مثل ی سع-
 نیتو بهتر.  به من اعتماد نداشته باشهدیشا.  که بهت اعتماد کنه و حرف بزنهیکن
ه چون با  نسبت بهت داشته باشینگران هم نباش که نظر سوئ...  براش ی انهیگز

  ... توئه تی مامورنیا.  ندارهی کارچیجنس مخالف ه
  
فکر ! چرا کرده بودم!  رو نکرده بودم؟نجاهای مگه فکر ای ولدم،ی درون لرزاز

  :پس نفسم رو فوت کردم و گفتم. بدترش رو هم کرده بودم
  
  ... بله آقا -
  
  : پله ها اشاره کرد و گفتبه
  
   ...ی بری تونی م-
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 رو کهی مرتنی و اعتماد ارمی پسره بگنی از ایی تونستم آتوی، اگه م جا بلند شدماز
 پسر نیو ا! دیبا.  شدمی تر مکی به اون نزددیمن با.  شدی خوب میلیجلب کنم خ

  !کنهیمطمئن بودم کار من رو راحت تر م
  

خسته شده بود از .  بودگاری غرق دود سشهی و طبق معمول همدهی تخت دراز کشیرو
همه کارش شده بود ماساژ ... بدون کار  ... جانی هی بی زندگ،یاختکنویاون همه 

 تونست یفعال نم...  غازش هی صد من ی خان و گوش دادن به حرفادیدادن جمش
 کرد ی مشی عصبنیهم.  بشهمئن مطدی که از اعتماد جمشی بکنه تا وقتی کارچیه

ا که جز دو کلمه  گپ زدن با نگهبان،یی جلواطی حیکارش شده بود دور زدن تو... 
 اوقات خودش رو هیبق. دی هم گپ زدن با خود جمشی زدن، گاهی حرف نمشتریب

 با ای کرد و ی گوش میقی موسای دی کشی مگاری سای کرد و ی اتاق حبس میتو
 بالشش درش ری از زشی گوشیبا صدا!  به سبک خودشونماون.  زدیاردالن حرف م

  : اس ام اس لبخند زددنیبا د...  کرد اردالنه یفکر م... آورد 
  
  ت؟یموقع...  دراز ی باز-
  

  : به دور و بر اتاقش کرد و اس ام اس دادی نگاهد،ی از جا پرشهراد
  
   ...ادی یبعد از گذشت سه هفته به نظر امن م ... ی شکالتگاری س-
  

  : جواب اومدعیسر
  
  ... ها کارت رو شروع کن نی با توجه به دورب-
  
 عیسر.  و از جا بلند شددی تخت، دستش رو به هم کوبی رو رو انداختی ذوق گوشبا

با وارد کردن کد .  و روشنش کرددی کشرونی تخت لپ تاپش رو بریخم شد از ز
 کامالً امن بود، وارد ی فضاهی از هک شدن و داشتن یری جلوگی که برایتیامن

 یاحت به رلشیبا خط موبا. ت نداشی هم کارنترنتشیوصل شدن به ا. اطالعاتش شد
.  ها رو چک کردلیمی تند تند االش،یمی کنه به صفحه ادای پی تونست دسترسیم
تند تند اطالعات .  دراز براش فرستاده بودنی که شکالت تلخ و بازیی هالیمیا
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!  بکنهسکی تونست ریفعالً نم.  ها رو پاک کردلیمی رو به ذهنش سپرد و ادیجد
حاال .  بشهیمونیکه بعد باعث پش لپ تاپش نگه داره یرو رو یزی خواست چینم

 به کل ی ها و دسترسنی دوربنی ای مرکزستمی کردن سدایپ...  بود یوقت قدم بعد
از جا بلند  ... ومدنی ی بودن و به چشم نمی که به نظرش مخفیی جاهایخونه ، حت

 پشتش از ر پی موهای توی دستدنی تخت و کشریشد و بعد از هل دادن لپ تاپش ز
 ی سد جلونی راهرو اولی هانیدورب!  فرصت بودنیاون لحظه بهتر. زد رونیاتاق ب

اول از همه رفت سمت اتاق .  دوست داره بکنهی تونست هر کاریراهش بودن، نم
 بود جز دهی رسجهی نتنی بود، به ادای کم پیلی که خی خاندیجمش...  خان دیجمش

 نویاما ا.  شهی نمداشیپ خواد، ی که غذا میاقع به ماساژ داره و موازی که نیمواقع
 ی اتاقش چرت می ساعت بعد از ناهار خوردنش توهی دونست که تا یهم خوب م

 یبر خالف تصورش صدا. دی به در کوبی کرد و ضربه ای در اتاق مکثیجلو. زد
  :دی رو شندیجمش

  
  !ه؟ی ک-
  

  : کرد و گفتی اسرفه
  
  ...شهراد ...  خان دی منم جمش-
  
  ... تو شهراد ای ب-
  

 تخت و چشماشو ی بود رودهی خان دراز کشدیجمش.  رو مشت کرد و وارد شدتشدس
  : بدون باز کردن چشماش گفتدیجمش. شهراد جلو رفت. بسته بود

  
  ! اومده شهراد؟شی پی مشکل-
  

 دی بود و سابقه نداشت قبل از اون شهراد سراغ جمشگهی ماساژ دو ساعت دساعت
  : باال انداخت و گفتی شهراد شونه ا! تعجب کرده بوددی جمشنی همیبرا. بره

  
  ... خونه بزنم ی توی دورهی شه ی خواستم اگه میفقط م...  نه -
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  : به باال خم شد و گفتی چشماشو باز کرد، کمدیجمش

  
  !؟ی چی برا-
  

  : باال انداخت و گفتی کامالً خونسرد شونه اشهراد
  
  ... اتاقم ی رم تویم .. ستی نی مسئله انیاما اگه دوست ندار ... ینطوری هم-
  
 دی جمشی حرف عقب گرد کرد و خواست از اتاق خارج بشه که صدانی دنبال ابه

  ...نگهش داشت 
  
! ی قدم نذارستی که به تو مربوط نییفقط حواست باشه جاها ... ستی نی مسئله ا-

   ...یبه خصوص باغ پشت
  

  : زد و گفتی لبخند محوشهراد
  
  ... بله چشم -
  

 نی اتاقش بود بهتری تودیاالن که جمش. امه داد و از اتاق خارج شد به راهش ادبعد
 به جز ی مطمئن شده بود که کسباًیتقر.  کنهدای رو پی مرکزستمیزمان بود که س

 خونه نی همی آورد اونو تویالبته اگه شانس م.  رهی نمستمی کنار اون سدیجمش
 نی داشت عمیتصم! ش کنه چکی کایو !! هوگرنه معلوم نبود کجا باش!  کردی مدایپ

 کنه به ی رو چک مستمی هم سی اگه کسی فضول و خنگ رفتار کنه که حتیآدما
 رو برداشت و لشیاول از همه وارد اتاق خودش شد، موبا.  اون شک نکنهیکارا

  : که تماس برقرار شددی طول نکشیزی شماره گرفت، چعیسر
  
  ... الو -
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 از کار ی زمان بندهی ی تونیع شده، نم من از امروز شروتی شکالت تلخ مامور-
  !؟ی ها بهم بدنیدورب

  
  : شد و بعددهی شنی پوفیصدا

  
 کنن و تعدادشون ی ها چطور کار منی دونم اون دوربیمن نم!  معلومه که نه-

 به یعنی نشده باشه، نیی براشون تعی تعدادشون کم باشه و زماندیشا... چقدره 
 ی هانی که تعداد دوربیفقط در صورت. کننصورت شبانه روز روشن باشن و کار 

 دوتا از اونا یکی هی شه و هر چند ثانی باشه بهشون زمان داده مادیمدار بسته ز
اونم ...  ده ی مگهی دینای دوربری خودشو به تصوی شه و جای قطع مرشونیتصو

 ی از رورشی شه فقط تصوی قطع نمنی گرفتن دوربلمیچون ف...  نداره دهی فایلیخ
 اما اگه شک کنن و نهی بی کنه تو رو نمی که داره اونو چک می ره و کسی متوریمان

  .ننتی راحت ببیلی ختوننی رو چک کنن منایب همه دورلمیف
  

  : سرشو تکون داد و گفتشهراد
  
  !گرفتم ... ی اوک-
  
 یلی نقاط کور دارن که خی سرهی ها نی باشه که همه دوربادتی هم خوب نوی اما ا-

 کن از نقاط کور استفاده ی سعی تونی که میی کجاست، تا جادی فهم شهیراحت م
   ...یکن
  
  ... باشه -
  
  !حشره همراهته؟...  شهراد -
  
  ... همراهمه -
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 کن، حشره رو یی شد رو شناسای که مانع از کارت مینی با خودت ببرش هر دورب-
 کنم تا ی متشی همون محدوده بنداز، من با کنترل از راه دورش هدای توییجا
   ...رمی گی رو مدشی دی و جلونی دوربیرو
  
  ! مگه برد اون کنترل از راه دور چقدره؟-
  
 تی مستقر شدم تا تو به مامورنجایفعال ا...  خونه هستم کیمن نزد!  نگران نباش-

  !یبرس
  
  ! کنمیالزم شد خبرت م...  بزنم دی دارم که خوب همه جا رو دازی باشه ن-
  

  : شددهی شنی آهسته ایو پر کرد و بعد صدا لحظه سکوت خط رچند
  
  ... شهراد -
  

  : صداشو آروم کرد و گفتشهراد
  
  ... بله -
  
 نی سر بهتریی بالچی ههی قضنی خوام به خاطر اینم!  مراقب خودت باش یلی خ-
   ...ادی بقمیرف
  

  : اول سرش رو تکون داد و بعد آروم گفتشهراد
  
  ! مطمئن باش-
  
 داًی رو که جدیی نانوی شرت های از تیکی...  قطع کرد  روی بعد از اون گوشو

داخل .  شلوارش گذاشتبی جی رو هم توشیوارد کارشون شده بود تن کرد و گوش
 ی لمسنی قرار گرفته بود که با کوچکتریکروسپی می شرتش شنود های تی نانوافیال

 شدن  که هر جا الزمانداخت ری شلوارش گنهیحشره رو هم به بند.  شدیروشن م
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 و خونسرد از دی کشیقینفس عم. نی زمی بندازتش روی شک کسختنیبدون بر انگ
 که از کنار اتاق ها نطوری شروع به قدم زدن کرد و همی عادیلیخ. اتاق خارج شد

 ی می جلب توجه بکنه سرکنکهیبدون ا.  کردی شد در تک تکشون رو باز میرد م
 ی اما براستی ننجای استمینست س دویم.  دادی و دوباره به راهش ادامه مدیکش

آروم از پله ها .  نباشه مجبور بود به همه جا سرک بکشهزی حرکتش شک بر انگنکهیا
 حمام و ی سه تا اتاق بود، به استثنانییپا. قبالً چک کرده بود ... نییرفت پا
اما هر چه .  گشتی منی زمری رفتن به زی برای داشت دنبال راهشتریب ... ییدستشو

 مثل ی همه چد،ی سرک کشگهی دو اتاق دی شد، توی گشت کمتر موفق می مرشتیب
 به دور و برش ینگاه.  پله ها بودریاتاق سوم درست ز.  بودی اتاق ها عادهیبق

 یزی باشه، آروم رفت به سمت در ، از چیعی کرد طبیسع.  کس نبودچیانداخت، ه
.  در ها فرق داشتهی با بق درنی اصالً مدل اشت، ندارهیدر دستگ.  جا خورددیکه د

 دیبا...  شد، رادار هاش به کار افتاد ی باز مدی آپارتمان بود و با کلی در ورودهیشب
 دی کرده بود بفهمه جمشی سعیلی بود، خیحتماً اون تو خبر.  کردیدر اتاق رو باز م

 بشه بیخواست غی که می همون زمانقای ره، اما دقی شه کجا می مبی که غیوقت
البته فعال براش .  نفهمهیزی فرستاد که شهراد چی ماهی نخود سیهراد رو پ شیطور

 ها چرخوند، هی سقف و زاویسرش رو رو!  مهم تر داشتیکارا!  هم مهم نبودیلیخ
 یونیزی کامالً خونسرد از در فاصله گرفت و رفت سمت مبلمان و تلونی دوربدنیبا د

 ی حرکتش ذره انکهی بدون انی کنه ، در همون حادهکه عادت نداشت ازش استف
 ازی وارد شدن به اون اتاق نیبرا.  انداختنی زمی باشه حشره رو روزیشک بر انگ

 ی فرش افتاد و شهراد رویحشره رو...  داشت نی اون دوربدی شدن از دیبه مخف
  : رو در آورد و اس ام اس زدلشیمبل نشست، موبا

  
  ... دارم ازی شکالت تلخ به کمکت ن-
  

 نداشت از واژه یادی که وقت زیشتن واژه شکالت تلخ در مواقع اضطرار نویبرا
  :جواب اومد.  کردی استفاده مcb یاختصار

  
  ؟cc شده ی چ-
  

ccنوشت...  بود ی شکالتگاری سی هم واژه اختصار:  
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  ...آماده است ...  حشره رو بپرون -
  
  ت؟ی موقع-
  
   ...ییرای پذ-
  
  ... شد افتی در-
  

 درست یعی طبیلیشم مراقب حشره بود، به پرواز در اومد و خ از گوشه چشهراد
 لنز ی دور خودش چرخ زد و بعد درست جلوی کمیعی حشره زنده و طبهیمثل 
  :اس ام اس اومد.  نشستنیدورب

  
  ...به کارت برس ...  انجام شد -
  

  ... از جا بلند شد و به سمت در مرموز رفت عی بدون جواب دادن سرشهراد
  
 با عی سرن،ی همی رو گرفته و برانی لنز دوربدی دین بود حشره جلو مطمئگهید

 بود و یقفل خارج...  به لباسش بود به جون قفل در افتاد شهی که همیسنجاق قفل
 کارت تلفن هم هی.  کردی مدای رو پی اگهی راه ددیبا.  شدی ها باز نمی راحتنیبه ا
 ی کارت رو در آورد، در رو کم! نباشهفل مواقع داشت، دعا کرد در قنجوری ایبرا

 در فرو کرد و با چند بار عقب جلو کردن در با یبه جلو هل داد و کارت رو ال
 کرد کامالً خونسردانه وارد اتاق ینفسش رو آزاد کرد و سع.  باز شدیکی تیصدا
 یچی گشت، اما هنی که کرد با چشم دور تا دور اتاق به دنبال دوربی کارنیاول. بشه
 وجود نداشت، نفسش رو از ینیجب باز هم چشم گردوند اما واقعا دوربمتع! نبود

  : آزاد کرد و آروم گفتنهیس
  
 نجای ایدی الزم ندگهی دی که رو در انداختیبا اون قفل!  جونیمی دمت گرم ج-

  !دمت گرم ... ی کار بذارنیرو دورب
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با انواع و  روش بود شی بزرگ پی متری اتاق سهی بزنه، دی تونست اتاق رو دتازه
 ی در اتاق پنجره قدی شده بودن، روبرودهی چی ها که به شکل نا مرتبلهیاقسام وس

 زدن دی دیالبته شهراد وقت برا!  دارهدی دی بود و مشخص بود به باغ پشتیبزرگ
 سمت راست اتاق تخت خواب دو نبود، اونجا هم ی مرکزستمیس.  نداشتیباغ پشت

 ری تحرزی مهی کمد بزرگ ، کنار کمد هی روبروش روای قرار داشت و به دینفره بزرگ
 پنجره ری هم زشی آرازی مهی. و کنار تخت خواب سه آباژور رنگ و رو رفته

 هم یکتابخونه بزرگ.  هم افتاده بودی بود و کف اتاق چند تخته فرش روییروبرو
 گهی ساعت دمی ند،ی کشیقیشهراد نفس عم.  سمت چپ در بودوارید به دهیچسب
 خونه نی ای اتاقاهیبه نسبت بق.  دادی کارش رو انجام معی سردی باومدی ی مدیجمش

 دی نداشت و شای استرسچیه.  بودزی خودش شک بر انگنی بود و ای شلوغیلیاتاق خ
 که داشت بابت حضور یتنها نگران.  کارش موفق بودی توشهی بود که همنی همیبرا

ند تند کتاب ها رو جا به جا کرد، هر به سمت کتابخونه رفت و ت.  بوددی جمشیناگهان
 هی و با دی پشت در شنیی پایصدا.  اون خونه مشکوک بود به نظرشی تویزیچ

اما انگار ...  تخت ری رسوند، زدی که دی امنی جانی خودش رو به اولعیحرکت سر
 تخت ریدوباره از ز.  داخل نشد، نفسش رو فوت کردی کسه بود کاریشانس باهاش 

و رفت سمت کتابخونه، تند تند و بدون اتالف وقت همه کتابها رو فشار  رونیاومد ب
 هی از ی بزرگی تابلوواری دی دور خودش زد، رویچرخ.  نبودی در مخفچیه! داد

 زی مبود، نیبازم خبر.  بود، رفت به طرفش و پشتش رو چک کردیمنظره زمستون
 و کمد ری تحرزیم.  نبودیزی ترک خورده چواری رو تکون داد ، پشتش جز دشیآرا

 دی گردوند که چرخش کلی بر مهیداشت کمد رو به حالت اول! نطوریبزرگ هم هم
 تخت و ری رفت زرجهی درنگ از همون نقطه شی بدون لحظه اد،ی در شنیرو تو

 بسته بود و دستش رو جلو روچشماش ... دست و پاشو تا حد ممکن جمع کرد 
 دی جمشیمنتظر بود پاها.  نشهدهیشن نفس نفس زدنش یدهنش گرفته بود که صدا

 جفت کی که با ی زنونه ای موند به پاهارهی اما برعکس اون، چشمش خنهیرو بب
 تونست ی نمیجز سارا کس.  وارد اتاق شددی سفی و جوراب هادی سفیکفش عروسک

 که از نطوریا. ادی داخل دهنش فرو کرد که صداش در نترمشتش رو محکم ... باشه 
 ها مشغول دنی قد کشی از مکث کردن ها و هر از گاهد،ی فهمیارا م سیحرکات پا

دختره احمق االن .  فحش بلده نثارش بکنهیدوست داشت هر چ.  بودیریگرد گ
 دیبان!  بردی به نبودنش می شد، اگه پی وارد اتاق مدیاگه جمش!! وقت نظافته؟

 ذهنش ی تو نقشه هاش روعیسر.  داد همه نقشه هاش نقش بر آب بشهیاجازه م
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.  بودریاون شکست ناپذ.  داشتهی ذهنش چند تا نقشه ثانوی توشهیمرور کرد، هم
 تا سارا دی طول کشی ربعهی.  ذاشت چند سال زحمتش دود بشه و بره هواینم

 نگاهش کرد تا از اتاق خارج نقدریشهراد ا. باالخره دل کند و رفت سمت در اتاق
 گهیچند لحظه د.  و نفسش رو فوت کرددستش رو برداشت. شد و در اتاق رو بست

با .  رفترونی تخت بری از زستی نی خبرگهی راحت شد که دالشی خیهم موند و وقت
 زیمطمئن بود که چ.  کردهی اتاق اشتباه منیخودش فکر کرد به کل در مورد ا

 اتاق ها هی با بقدمانشی اون اتاق هست، چون هم در اتاق و هم نوع چی تویمشکوک
 گرفت از میتصم. ستی اونجا نی مرکزستمی که سدی رسجهی نتنی، اما به افرق داشت

 پاش قرچ قرچ صدا ری زیزی که از وسط اتاق رد شد چنی همیاتاق خارج بشه ول
 ی گوشای نبود که جلب توجه کنه اما براادیصدا اونقدر ز! کرد، سر جا خشکش زد

 هم پهن ی روی هایاش و قال پریبه ز.  بلند و واضح بودی شهراد به اندازه کافزیت
 ی رودی پاشو کوبگهی بار دهی که تو ذهنش شکل گرفته بود یبا تصور.  شدرهیشده خ

 به ساعتش کرد، ینگاه!  اون قسمت شل بودنی هاکیخودش بود، سرام. نیزم
 ها رو کنار زد، لبخند ی قالعی وقت داشت، سردی تا اومدن جمشگهی دقهی دقستیب

.  شصت در شصت قرار داشتکی سرامهی ها ی نقطه وسط قالقاًی لبش، دقینشست رو
 شد یاز لق بودنش هم م.  بودنی در سی اطرافش که همه سی هاکیبرعکس سرام

 کی سرامیوقت نداشت پس به سرعت با همون کارت تلفنش کم. رشهی زیزی چدیفهم
 کی سرامری زی در چوبدنی حرکت برش داشت، با دهی کرد و بعدش با لورو عقب ج

 در نی همری خوان زی که میزیمطمئن بود چ! خودش بود... چشماش گرد شدن 
 اون ی رو برداره و کسی در چوبدی ترسیم!  کنهسکی تونست ریاما نم. هیچوب

 ی کمکیروی نه بازی مورد ننی ایتو!  از راه برسهدی جمشنکهی اای باشه ، نییپا
ر جاش گذاشت و خواست  رو سکیپس سرام.  نبودی نقشه عملنیدست تنها ا. داشت

 شد فرش رو به همون حالت ول ی نمد،ی در چرخی تودیفرش رو صاف بکنه که کل
 ری رفت سمت زرجهی حرکت شهیکنه، پس به سرعت فرشا رو صاف کرد بعد از اون با 

 تخت اصابت کرد و نه تنها ی هاهی از پایکی پاش محکم به یاری بدبهی یتخت که تو
چشماش رو . ه باعث تکون تکون خوردن تخت هم شد کرد بلکدی تولی بدیصدا

 تونست خودش رو تبرئه کنه ، ی می بود به راحتدیاگه جمش... دیبست ، بازم نترس
 سوال ری کردن اتاقه اون ززی که سارا مسئول تمییو از اونجا! بگه در اتاق باز بوده

پس . ش داره تخت و رفته برری از دستش افتاده زیزی و بعد از اون هم بگه چرهیم
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 تا شنود روشن دی شرتش کشی هم به تی باشه اما همون موقع دستی کرد عادیسع
  .بشه

  
 لق لق خوردن تخت و دنی آورده بود تا اتاق رو جارو بزنه با دی که جارو برقسارا
 شد، رهی بود با تعجب به تخت خدهی که قبل از باز شدن در شنی ضربه ایصدا

با خودش فکر کرد . خورهیرا تخت تکون م دونست چیچشماش گرد شده و نم
  : آروم صدا کردنمی همی اتاق باشه، برای خان تودیجمش

  
  
  ... خان دی جمش-
  

 دختر رو نیحاال ا!  شدی نمنی بدتر از ای تخت دستش رو مشت کرد، لعنتری زشهراد
 راه نی کردن بهتردای پی کرد برایداشت ذهنش رو منظم م!!  کرد؟یچطور خفه م

 هم گره خورد، ی تخت و چشماشون توری درست همون لحظه سارا خم شد زحل، اما
 که یی و با صدادی پررونیر تخت بی بکشه شهراد از زیغی فرصت کنه جنکهیقبل از ا

  : اش گرفت و گفتینی بی کرد باال نره انگشتش رو جلوی میسع
  
  !ششششی ه-
  

  : به شهراد کرد و گفتی گرد شده اشاره ای با چشماسارا
  
  !!!؟ی کار داری چنجایا ... نجایتو ا...  تو -
  

  : هر دو دستش رو باال گرفت و گفتشهراد
  
 حرف رونی بامی ی اول تو برو بعد من، مرون،ی از اتاق بمی ریم! ادی صدات در ن-
  !؟یدیفهم ... می زنیم
  

 ی چشماشو گرد تر کرد و خواست صداش رو ببره باال، درست همون لحظه صداسارا
 بود نی ادی که اون موقع به ذهنش رسی شد و شهراد تنها کاردهیپشت در شن از ییپا
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پس دست سارا رو گرفت هلش .  رو از مهلکه دور کنهیکه خودش و سارا و جارو برق
 تخت ری کرد و بعد هم خودش رفت زت رو هم با پاش شوی تخت و جارو برقریداد ز

 دهن سارا یدستش رو رو از حرف زدن سارا با همه قدرتش یری جلوگیبرا... 
 تخت ری که خودش هم زنیهم.  گرد شده بودی سارا قد نعلبکیچشما... گذاشت 

  : خفه گفتی آروم و با صدادی و کنارش دراز کشدیخز
  
   ...ی دیجفتمون رو به کشتن م!  نگویچی ه-
  

 کیسارا از بهت نزد.  وارد شدی مردونه ای و پاهادی در چرخی تودی لحظه کلهمون
 ی خوب میلی رو خدی جمشیپاها...  اونجا چه خبره دی فهمینم! ش کنهبود غ

 پسر خراب نی بود به خاطر ادهی مدت کشنی که ایی خواست زحمتاینم. شناخت
 اومده پس مجبور خلشون دنتشونی ببتی اون وضعی تودیمطمئن بود اگه جمش. بشه

!  دهنش بودی کرد دست شهراد جلوی متشی که داشت اذیزیتنها چ. شد سکوت کنه
 کم هی توجه بازم ی کنار، شهراد با اخم نگاش کرد و سارا بدی کمکشهیخودش رو 

 در ی تونست برای بدنش مونده بود و نمری دستاش زدیخودش رو کنار کش
 کم هی که نیهم.  شدی باعثجلب توجه مدنش بکنه چون تکون خوریآوردنشون کار

 دیجمش.  صدا چشماشو بستیو ببدنش از بدن شهراد فاصله گرفت آروم تر شد 
 و باز کردن کی ها، کنارشون زد و بعد از برداشت سرامیسالنه سالنه رفت سمت قال

 ی و فرش ها همون شکل باقکی رو بست اما سرامی وارد شد و در چوبیدر چوب
  ...موندن 

  
  

 هی اگه فقط نیی رفتن پانی در حدی زدن، جمشی و شهراد هر دو نفس نفس مسارا
 نی و ادی دی کرد مسلماً هر دو رو می تخت رو نگاه مری کرد و زی مزیم تذره چش

 مطمئن شده بود آروم کنار گوش سارا دیشهراد که از رفتن جمش! اصال خوب نبود
  :گفت

  
 حرف رونی بامی یم. رونی از اتاق بی ری حرف می ولت کردم بدون کلمه ای وقت-
  !!؟یدیفهم ... می زنیم
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 کرد با دستش دست شهراد ی و سعدی کشرونی بدنش بریرو از ز باالخره دستش سارا
 کرد ی که از دهنش خارج میی دهنش برداره، اما موفق نشد و با صداهایرو از جلو

  ... کرد داد نزنه یشهراد با همه توانش سع... اعتراضش رو نشون داد 
  
کشتن تو .  ..ارمی سرت بیی بالهیوادارم نکن ...  گفتم ادیصدات در ن!!!  چته؟-

...  باهات ندارم ی کاری نداره اما اگه حرف گوش کنی کارچی من هیبرا
  !!؟یدیفهم

  
 شهراد کم کم داشت د،ی جنبیسارا هنوزم داشت م.  بود سارا رو بترسونهمجبور

  : کرد خونسرد باشه و گفتی شد، سعی میعصب
  
 رفته کهی مرتنیا!!!  کشمت؟ی گم می دارم بهت می فهمینم!!!  االن چته تو؟-
  !بفهم !!! رونی بادی ی تو اتاقه میکی کنه ی تکون نخور حس من،ییپا
  

 هی خواست بفهمه شهراد کی شده بود و با همه وجودش دلش مجی گی که حسابسارا
 تکون داد و ی سرتیشهراد با رضا.  کار داره ناچاراً سرش رو تکون دادیو چ

  :دوباره گفت
  
  !ادای یر نمصدات د...  دارم ی دستم رو بر م-
  
 دختر هم شده بود قوز باال قوز نیا...  کرده بود شی عصببشی جی تولشی موبابرهیو

 سارا سرش رو به راست خم کرد و مظلومانه نگاش کرد تونست خودشو یوقت... 
  .. و دستش رو برداشت ادی ی ازش در نمیی صداگهیقانع بکنه که د

  
  : بلند گفتی و با صدادی کشیقی نفس عمسارا

  
  !!!؟ی هستی کگهی تو د-
  

  : لب سارا و گفتی انگشتش رو چسبوند روعی سرشهراد
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 ری از زگهی دهیده ثان ... ادیگفتم صدات در ن!! ؟یبلندگو قورت داد! چته! شی ه-
 ی توای باال، ی ری راست مهی. رونی بمی زنی از اتاق معی و سررونی بمی ریتخت م

  !!؟ی شدرفهمیش ... ی زنیحرف ماونجا ...  اتاق من ی توایاتاق خودت 
  

  : دست شهراد رو پس زد و گفتظی با غسارا
  
   ...ی داری و چه غلطی هستی نفهمم تو کی تا وقت-
  

  : حرفش و گفتنی بدی پرشهراد
  
  !!؟ی فهمیچرا نم!  دختره احمقستی االن وقتش ن-
  

  : چشماشو گرد کرد و گفتسارا
  
  !!! درست حرف بزن-
  

  : کرد و گفتنروی اشاره به بشهراد
  
   ...ای حرف نزن ب-
  

مچ دست سارا  ... دی و به دنبال خودش سارا رو هم کشدی کشرونی خودش رو بعیسر
به سرعت رفت سمت در، .  شد اما براش مهم نبودی بزرگش داشت له می دستانیب

 هنوزم حشره رونی بنیدورب. رونی بدی رفت و بعد هم سارا رو کشرونیاول خودش ب
  : و گفتد نداشت، اشاره به در اتاق کری مشکلجلوش بود و

  
 چی هیب...  اتاق من ای بی بکنی حرکت اضافه انکهی بدون اعی قفل کن و سرنوی ا-

  !!؟یدیفهم! یحرف اضافه ا
  

...  اتاقش شدی تکون داد و شهراد به سرعت راهی شده بود سرجی گی که حسابسارا
  . دادی زودتر اس ام اس ها رو جواب مدیبا
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  !!ه؟ی کی صدای شکالتگاریس...  دراز یباز -
  
  !یجواب بده لعنت!! ؟یخوب...  شکالت تلخ -
  

جفت دستش رو فرو .  تختی رو پرت کرد رولشی جواب هر دو رو داد و موباعیسر
 کرد که یداشت تو ذهنش مرور م.  عرق شده بودسیهمه تنش خ.  موهاشنیکرد ب

 ی بهتر بود با بازدیشا! تا دهنش رو ببنده بگه و چطور قانعش بکنه ی به سارا چدیبا
 و هجوم برد دی کوبشیشونی تو پیستد... دختره ...  موردنیدراز مشورت کنه در ا

 رو فی تخت و درز ته کی کرد روی خالعی تخت، لباس هاش رو سرریسمت ساکش ز
...  ساک جاساز شده بود نیری قسمت زی حرکت پاره کرد، دستگاه شوکرش توهیبا 
چطور دختره رو ...  کرد و به سرعت رفت سمت در شی مخفراهنشی پنیآست یتو

 ی تودیدر رو باز کرد و پر!!!  اتاقش؟ی خجسته اومده بود تولول کرده بود و با د
 نیامان از ا...  هم حفظ ظاهر بکنه تی موقعنی ایچقدر سخت بود که تو... راهرو 

 ی و ضربه استادیشت در اتاقش ا دونست اتاق سارا کدومه پیم! ی لعنتی هانیدورب
 سارا کار جبران ادا وسط اتاق تا مبدی پریاگه دست خودش بود م. دیبه در کوب

 ها نیاما به خاطر دورب!  اتاقشهی شد سارا توی مطمئن مدیاصال با.  بکنهیریناپذ
 راحت شد و در رو باز کرد و الشی خدی سارا رو که شنیصدا.  کردی متی رعادیبا

 لب ریشهراد ز.  مونده بودرهی خرونی و به بستادهیارا درست پشت پنره اس! رفت تو
  :رفتبه سمتش و گفت...  دختر دست از پا خطا نکرده نی اکهخدا رو شکر کرد 

  
  ! اتاق من؟ای مگه نگفتم ب-
  

  : روح گفتی بی قرمز شده و صدای و با چشمادی چرخسارا
  
 تو اتاق من دی که االن تو نبانطوریهم. .. مرد ناحرم بشم هی وارد اتاق دمی ندلی دل-

  ! کار کنمی چدی دونم بای خان برگرده ، اونوقت مدیفقط منتظرم جمش! یباش
  

  : لبخند زد و گفتشهراد
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  !دختر کوچولو! ؟ی منو بکنی چغلی بری خوای م؟ی کنی کار می چ-
  

  : سمت پنجره دوباره و گفتدی بشه چرخی عصبنکهی بدون اسارا
  
 ؟ی هستیک! ی گذاشتدی منطقه ممنوعه جمشیتو پا تو! ودم مربوطه اونش به خ-
  !نجا؟ی ای کار داریچ
  
  ... بدم حی به تو توضنمی بی نملی دل-
  
  ... کنم ی پس منم کار خودم رو م-
  

  : و گفتدی خندشهراد
  
  !ی کنی نم-
  
  !؟ی کندمی تهدی خوای م-
  
   ...دی شا-
  
  ... ترسم ی نمیزیمن از چ ... ستی کارساز ن-
  

  : نشست لب تخت و گفتشهراد
  
   تا در دهنت بسته بمونه؟یری گی می فقط بگو چ-
  

  : اخم محو گفتهی پشت سرش و با واری داد به دهی تکنهی دست به سد،ی چرخسارا
  
 داشتم ازی نی اگهی دزیمن به چ...  ندارم ازی بهش ن؟ی دی حق سکوت مشنهادی پ-

  ...که به دستش آوردم 
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 حرف سارا ی رو در آورد، کنجکاو بود معنلشیبه حرف سارا موبا توجه ی بشهراد
 کرد، کد رو وارد ی مشورت می با کسدیبا.  اون لحظه وقتش نبودیرو بدونه ول

  ...کرد و شماره گرفت 
  
   ...دی دراز رو شنی بازی بوق صدانی اولبا
  
  ...قربان ...  الو -
  
  !!ه؟ی دختره کنیا!!!  شده شهراد؟ی چ-
  
  ن؟یدیرو فهم انی جر-
  
   ...دمیفهم...  بله -
  
  !ه؟ی قربان دستور چ-
  
  ! پسری گند زد-
  

  : موهاش فرو کرد و گفتی توی دستی با کالفگشهراد
  
  ... که نی خودتون شاهد بود-
  
...  من یاسکن کن برا ... ری اثر انگشت ازش بگهی االن نیهم!  خوب بسهیلی خ-
 از نقطه ضعفاش استفاده دیل کردنش با الیبرا!  کاره استی و چهی کنمی ببدیبا
   ...یکن
  

  : کرد و گفتی پوفشهراد
  
  ...االن ...  بله قربان -
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سارا .  رو قطع کرد، رفت سمت سارا، دستش رو جلو برد و انگشتش رو گرفتیگوش
  :تقال کرد و گفت

  
  ...گفتم ولم کن !!!  مثال محترمیآقا...  به من دست نزن -
  

 ی جددی رفت بای مادشی وقتا ی بود بعضدهی خندنقدریا.  خنده اش گرفتشهراد
 رغم همه تقالهاش یدست سارا رو عل.  گرفتیباشه و وسط کار هم خنده اش م
 زود اثر یلی فشار داد، خلشی صفحه اسکنر موبایگرفت و انگشت اشاره اش رو رو

  :ت و گفدی خودش رو کنار کشعیسارا هم سر. انگشت ثبت شد
  
 ی کدمیازت پرس!! ؟ی فرستادی کیفهمم؟ اثر انگشت منو برا ی نمیکنی فکر م-

همن االن هم داره منو و تو !  ندارهی کارچی خان هدیلو دادن تو به جمش!! ؟یهست
  !نهی بیرو م

  
  : دراز گفتی بازی فرستاد برای که داشت اثر انگشت رو منطوری همشهراد

  
  ! افتهی مری توام گی پاانی جرنی ایتو! اری در نی تابلو بازنقدری و انی بشای پس ب-
  

  :زمزمه کرد ... نی زمی همونجا کنار پنجره تا خورد و نشست روسارا
  
  ! ذارمی خراب بشه زنده ت نمزی اگه همه چ-
  

  : به سارا نگاه کرد و گفتدهی باال پری تا ابروهی با شهراد
  
 یاخراج مفوقش  ! ی خدمتکارهی نجایتو ا...  به تو بگم دی که من باهیزی چنی ا-
   ...یش
  

  : زد و گفتی پوزخندسارا
  
  ... دم ی اخراج بشم تو رو هم لو م-
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  : از جا بلند شد و گفتشهراد

  
تو به کارت برس، منم به  ... می به کار هم نداشته باشی کارایب!  خوبهنی آهان ا-

  ...کارم 
  

  :دی دستاش و نالنی توه به حرف شهراد سرش رو گرفت بی بسارا
  
  !!! دفعههی شد داتیجا پ تو از ک-
  

  : سرش رو باال آورد و گفتبعد
  
 یاگه نذار...  خواد یعصرانه م...  زنه ی خان صدام مدی جمشگهی ساعت دمی ن-

   ...ستمی فهمه نیبرم م
  

  : با خنده گفتشهراد
  
  ...چون تا اون موقع ادبت کردم !  فهمهی نم-
  

 دونست تو ینم. سکوت کرد موند و رهی به شهراد خنی خشمگی فقط با چشماسارا
 به خدا و دشی همه امی بشه ولی قراره چنی کرده و بعد از اری گیتیچه وضع

  .  ساسان و باباش بودیدعاها
  
 شهراد زنگ خورد یهمون لحظه گوش.  کننی و کمکش مستی داشت که تنها نمانیا

  : گفتو جواب داد عیشهراد سر... 
  
   بله قربان؟-
  
  !!!؟ی چ-
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نگاهش .  شدی دادن بود و شهراد هر لحظه بهت زده تر محیغول توض دراز مشیباز
 رو قطع کرد فقط ی گوشیوقت...  موند رهی سمت سارا و متعجب بهش خدیچرخ

  : لب بگه ریتونست ز
  
  !!! رسد ی می باغ برنی هر دم از ا-
  
چهار .  به در اتاق زد و وارد شدیضربه ا.  بود سرد و خونسردشهی اش مثل همافهیق
 باًی اتاق تقرهی.  و مشغول تو سر و کله هم زدن بودنستادهیختر و پسر وسط اتاق اد
دور تا دورش رو !  اتاق اون خونه بودنی بزرگتریی جوراهی شکل، ی مربعی متریس
  . باشهزی لی که کمدن گذاشته و کفش رو سنگ کرده بونهیآ
  

. شن کرده بود روی اتاق روشن بود و اتاق رو حسابی هم تویادی زی المپ ها
  .  فراهم کرده بودی کالس رقص عالهی ی رو برازی کنار اتاق همه چیویاستر

  
 به طرفش و سالم کردن، شهراد دنی که شهراد وارد شد هر چهار نفر چرخنیهم
 یهمه شون به نظر کم سن و سال م. ند تکون و تک تکشون رو از نظر گذرویسر

 خط دی و سفی تاپ مشکهیونه اش داشت،  بلند تا سر شی از دخترا موهایکی. ومدنی
 جفت کفش اسپرت به اضافه جوراب هی و ی دو وجبنی بود با شلوار جدهیدار پوش

 طونی شی بلند داشت تا کمرش، از چشمای بلوطی موهایکیاون ...  تا سر زانو یها
 نی شلوار جهی!  و مشخص بود آروم و قرار ندارهختی ری رنگش شرارت میقهوه ا

 که خودش روش دی هفت کفش آل استار سفی بود تا سر زانو به اضافه دهیشکوتاه پو
پسر ...  و قرمز دی سفی شرت مخملی تهی کرده بود و ی رنگ رنگیرو پر از ستاره ها

 هاپ پی هنی تمری همه شون براو شرت ی بودن با تدهیها هر دو شلوار گرم کن پوش
  : و گفتدیشهراد دستش رو به هم کوب. آماده آماده بودن

  
   ...میبهتره با هم آشنا بش...  خب -
  

  : و گفتدی جلو پری چشم قهوه ادختر
  
  ... آقا خوشگله نیا...  کنم ی می من بچه ها رو معرف-
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  : داشت اشاره کرد و گفتیفی ظرلی از پسرا که قد بلند و استیکی با دستش به و
  
  ... آقا خوشگله هم سامه یکیاون !  حامده-
  

  :مت دختره و گفت سدی چرخبعد
  
   ...ناستی ملنمی ا-
  

  : سمت شهراد و گفتدی چرخبعد
  
   آقا معلم؟هی اسم شما چ-
  

  : شد و گفترهی موشکافانه به دختر خشهراد
  
  ؟ی کنی نمیخودتو معرف...  گن شهراد ی بهم م-
  

  : باال انداخت و گفتیی ابرودختره
  
  ... با هم کم کم می شی حاال آشنا م-
  

 سر خودش بود رو برداشت و گذاشت ی که رویو کاله نقاب دار قرمز جلو اومد بعد
 دو اورد،ی خودش نی اصالً به رویشهراد خنده اش گرفته بود ول.  سر شهرادیرو

  : ها و گفتنهی سمت آدی چرخد،یکف دستش رو به هم کوب
  
 آهنگ پر هی ... می کنی شروع م گا گایدیل ی از آهنگایکیبا !  خوب دوستان -

 دم و آروم آروم تا یهر جلسه هشت حرکت بهتون اموش م ... یر و جنجالطرفدا
 رو بهتون آموزش بدم که ی کنم حرکات اصولی میسع...  با هم می ریته آهنگ م

 آهنگ تموم شد همونطور نی ایوقت ... نی استفاده کنی هر آهنگی ازشون تونیبتون
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 اون یاالن برا!  نفره دوی هاپ هاپی سر همی ری خان اصرار داشته مدیکه جمش
  !کار زوده

  
همزمان شروع کرد به ...  کرد ی سرهاشون رو تکون داد و شهراد آهنگ رو پلهمه

  :آموش دادن
  
 نیحرکت دستش هم ا! نی کوتاه پاهاتون رو به عرض شونه باز کنیلی پرش خهی با -
 یهر چ! نی کنی شه که کف هر دو دست رو به شدت به سمت جلو پرت میم

  ... دو سه کی!  کنه رقصصتون روی تر باشه قشنگ تر میون قدرتحرکاتت
  

 هم دارن پشت یادی حرکت رو انجام داد و بچه ها که مشخص بود استعداد زخودش
  ...سرش همون حرکت رو اجرا کردن 

  
  
  
  
  

  دانلود آهنگ
Face Poker - Gaga Lady  

  
  بخش آنالین از آپارات
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I wanna hold’m Like they do in Texas Plays 

  
  خوامی کنن می می که در تگزاز بازییمثل اونا)در پوکر( هلدم ی بازکی

  
Folde’m let’em Hit me,Raise It Baby Stay with me  

  
   بمونهشمی پشتری بزمیعز..اجازه بدم اونها به من لطمه بزنن..کنم) در پوکر (ُفلدم

  )  که از اون خوشش آمدهیفی از حرهیکنا (

  
  

  : دادی رو بهشون آموزش میکی داشت حرکات تکنیگری پس از دیکی شهراد
  
 دور تا دورتون نی زمی رونی چپ رد کنی پای از روی راست رو ضربدری پا-

 که یوقت ... نی زمی رونینی حرکت بشهی ، حاال با نی بکشی فرضرهی داهیباهاش 
  ...سه ... دو  ... کی...  عقب می ری میکلیقدم ما سه نیبلند شد

  
  

  
love game intuition play the cards with spades to start  

   شروع کنمکی رو با پی بازگهی عشق بهم می بازالهام
  

after he’s been hooked I’d play the &  
one that’s on his heart  
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  خوادی که دلش مکنمی رو می کرد همون بازری تله گی توی وقتو

  
oh o o o oh o o o o ooh I’ll get him hot..  

show him what I’ve got  
  

  کشمی اونو سر شوق آوردم و استعدادهامو به رخش ممن
  

oh o o o oh o oo o ooh I’ll get him hot..  
show him what I’ve got  

  
  کشمی اونو سر شوق آوردم و استعدادهامو به رخش ممن

  
  ... خان هم اومد تو دی بود که در اتاق باز شد و جمشدهینج آهنگ رس اوبه

  
can’t read my..can’t read my..no he  

cant read my..poker face…  
  

  ی افهی از قتونهینه اون نم.. بخونهتونهینم.. بخونهتونهینم
   بخونهیزی حالت من چیب

  
she’s got to love nobody  

  نباشه چکسی مجبور شده عاشق هاون
  

I wanna roll with him a hot pair we will be  
   بودمی خواهی و تاب بخورم جفت پر شورچی با اون پخوامیم

  
a little gambling is fun when you’re with me  

  گذرهی هم بهم خوش مکی کوچی قمار بازهی با ی تو با منیوقت
  

ًRussian roulette is not the same without a gun  
  ستی مسلح نری مثل اون موقع ها غگهی دی روسلترو
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baby when it’s love if it’s not rough &  

it isnt fun..fun…  
  

  دهی عشق هست اگه خشونت نباشه حال نمیوقت..زمی عزو
  

 شهراد یهشت حرکت تموم شده بود ول ... دی چکی همه شون می از سر و روعرق
!  کردن ول کنشون نبودی نمنیها تمر بارها و باری بود تا وقتیریمعلم سختگ

.  شدرهی داده و با لذت به اندام تک تک دختر پسرها خهی تکواری خان به ددیجمش
  ! اش بودنهیاونا سرما

  
I wont tell you that I love you  

   که عاشقتمگمی نمبهت
  

kiss or hug you  
   بغلت کنمای ببوسمت

  
cause I’m bluffin’ with my muffin’  

   اومدمی رو خراب کنم قپی اگه بازینطوریا چون
  

I’m not lyin’ I’m just stunnin’ with my  
love glue gunnin’  

  
  کنمیفقط دارم با اسلحه باز چسبِ عشقم همه را مبهوت م..گمی نمدروغ

  
just like a chick in a casino  

   قمار خونهی دخترک توکی مثل درست
  

check your bank before I pay you off  
   حساب کنمهی باهات تصفنکهی چک کن قبل از احسابتو

  
I promise this..promise this  
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  دمی بهت قول قول منوی امن
  

take this hand cause I’m marvelous  
  ! زده امجانی کن که هی دست رو بازنیا

  
  گدانلود آهن

  بخش ویدیو از آپارات

  

  
  

.  طرف ولو شدنهی بار سوم تموم شد و هر کدومشون ی آهنگ تموم براباالخره
  : کرد زد و گفتی پاک مشیشونی سر شونه شهراد که عرق از پی دستدیجمش

  
   ...ادی ی وقت غلط از آب در نمچی من هیانتخابا!  بودی عال-
  

باز .  از اتاق رقصشون خارج شدی اگهی حرف دچی هی تکون داد و بی هم سرشهراد
 بودن؟ از کجا اومده بودن و چرا یاون دختر و پسرها ک. هم ذهنش مشغول بود

 ذهنش داشت ی جواب تویهزار سوال ب! رن؟ی بگادی اصرار داشت اونا رقص دیجمش
  ...سه که مصمم بود حتما به جواب همه شون بر

  
 تر بشم کارم راحت تر یمی خان اجازه داده بود با شهراد صمدی که جمشی وقتاز

 طول یچند لحظه ا.  به در اتاقش زدمی و ضربه ادمی کشیقینفس عم. شده بود
  : تا صداش اومددیکش

  
   بله؟-
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 توش نباشه که فکر کنه دارم براش عشوه ی نرمشچی کردم هی می که سعیی صدابا
  : گفتمامی ی میخرک

  
  ... سارا هستم -
  

  : گرفته اش بلند شدیو بعد صدا...  لحظه سکوت چند
  
  ... تو ای ب-
  

 کردم و با ی سرفه اگاری سظی دود غلدنیبا د.  در رو چرخوندم و رفتم تورهیدستگ
 توجه به چهره منقلب من به تک یب.  کردمشی صورتم رو پس و پی جلویدست هوا

  :ت اتاقش اشاره کرد و گفیصندل
  
   ...نی بش-
  

 تونستم تحمل کنم یاصال نم.  دستش نگاه کردمی توگاری و با عجز به سنشستم
  : سرشو به نشونه سوال تکون داد و گفتدینگاهمو که د! دودشو

  
  !ه؟ی چ-
  
   ...ادی ی خوشم نمگاریاز دود س! ؟ی شه خاموشش کنی م-
  
  : زد و گفتگاری به سی پوزخند پک طوالنبا
  
 نی کمتردنی کشگاری سنجایا! ی کجا اومدیستیانگار متوجه ن! انوم دختر خنی بب-

تو مادرت رو . ی کم چشماتو باز کنهی بهتر باشه دیشا ... ی بکندی که باهیکار
 یبه توام م!! هان؟!! ؟ی برسی که به چنجای ای سالمندان و اومدشگاهی آسایگذاشت

  !گن آدم
  

  : مشت کرد و گفتمدستمو
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 خونواده ؟ی تو از کجا منو شناختنمیاومدم بب ... نجای اومدمی ن حرفانی ای من برا-

  !!؟ی لعنتی هستیتو ک!! منو؟
  
  : رو روشن کرد و گفتگارشی لبخند سبا
  
   بهت جواب دم؟دی و چرا من با-
  
  : که تو گلوم چنگ انداخته بود گفتمی بغض محکمبا
  
  ! کنمی ازت خواهش م-
  

 راحت نقدری انتظار نداشت ادیشا! مشخص بود اش افهیکامال از ق!!  جا خوردشهراد
 با ارزش یلی که داشتم خی هدفیول.  پام بذارمریازش خواهش کنم و غرورم رو ز

  : و گفتدی کشیقینفس عم. تر از غرورم بود
  
 ،ی هستی سارا صبوردمیاز اونجا فهم.  که اثر انگشتت رو اسکن کردمیدی د-

  ... زمان جنگ رتبهی عالیفرمانده ها از یکی ی صبوری حاج علدیفرزند ارشد شه
  

 خودم ی احساس رو تونکهیمگه نه ا!  االن وقتش نبودی به چشمم نشست، ولاشک
  : و گفتمستادمیا!! کشته بود تا بتونم مردونه مقاومت کنم؟

  
  !!؟ی کار کنی چی خوای حاال م-
  
ودت باشه  که تو حواست به کار خییالبته تا جا.  بکنمیقصد ندارم کار ... یچی ه-

...  
  
  !!ی هستی بفهمم تو کدی من بای ول-
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 که نطوریهم! یدی ندیدیشتر د.  هستمی من کی نداره تو بدونلی دلچیه...  نه -
 دونم تو یهر چند که خوب م...  کارت برس هی به بقی کردی کار منجایتا االن ا

 تر از  پرورش داد مستعدی صبوردی که شهیدختر! یستی ننجای امرار معاش ایبرا
 ،یراندازیتکواندو ، ت!  بلدهیر که هر کایدختر... اونه که بخواد کلفت بشه 

   سارا خانوم؟نهی از اریغ ... یسوارکار
  

  : از جا بلند شدم و گفتمنیخشمگ
  
  !؟ی شناسی که انگار پدرم رو می زنی حرف می چرا طور-
  
  : توجه به سوالم گفتیب

  
  ! کنم و تو نهی کار می دونم دارم چی من میول...  مشابهه باًی هدف من و تو تقر-
  

  : زدم و گفتمیپوزخند!  پسرنی سرخوش بود اچه
  
  !فکر نکنم!!  هدف مشابه-
  
 و ی تا االن کارت رو کرده بودی بودی انتقام اومدیتو اگه برا! فکر کن...  چرا -

 ... ی بررانی از ایخوای ده می نشون میینجای ساله اهی نکهی ایول ... یرفته بود
  ! حرفاستنیهدفت باال تر از ا

  
 ی که بهش شد چه کوفتیاون تلفن!!  بود؟ی پسر کنیا!  شدمرهی زده بهش خبهت

 که جرئت تکرارشون رو تو ییزای چی دونست؟ حتی رو مزیبود که حاال اون همه چ
  : قدم عقب رفتم و گفتمهی! ذهن خودم هم نداشتم

  
 ی مینی نفر اون پشت برات کف بهینکنه ! یدی رو هم از اثر انگشتم فهمنای البد ا-

  !کنه
  



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

146

.  جلوم بخندهی کسمی عصبی وقتنکهیمتنفر بودم از ا ... دی غش غش خندشهراد
  : صدام رو باال بردم و گفتمیکم
  
  ...جواب منو بده ...  نخند -
  

  : تکون داد و گفتی دستشهراد
  
توام مثل ...  گه یم گه و دروغ هم نی حسم بهم میول. می نکردینیکف ب...  نه -
 تو و امثال تو ی که اونجا جای دونی نمگهید!  اون باال باالهای بری خوای میمن
 دیشا ... یستی برنامه ها ننی گن تو اهل ای مگرانید! البته من خبر ندارما ... ستین

   ...یهم باش
  
! ود که نبی الکیول...  لذت ببره تمی کنه تا از عصبانمی دونستم قصد داره عصبیم

  : و گفتمدمی کشیقی نفس عمنمی همیبرا...  صبور بودم میلی فامنیدرست ع
  
 حواسم رو شتری بی فقط کمدیمن با!  بشه به خودم مربوطهی اونور قراره چنکهی ا-

زحمات ...  به کار من نداشته باش یتوام کار!  دارمی خواهشهیازت ... جمع کنم 
  ... ساله منو به باد نده کی

  
  :اد و گفت تکون دیسر

  
  .. کنم ی می سع-
  

از همون .  پسر اعتماد کننی گفت به ای دلم می دونم چرا ولینم.  بودی کافنیهم
 بود تا یفی کاسه اشه و مطمئن بودم اگه آدم کثمی نری زیاول مشخص بود کاسه ا

  :از جا بلند شدم، رفتم سمت در و گفتم! االن منو کشته بود
  
  ... ممنون -
  

  ...اتاق خارج شدم  از اون از بعد
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***  

  
  ه؟یدستور چ...  مادرش دنی دشگاهی ره آسایدختره داره م...  الو قربان -
  
  ... بله چشم -
  

  : نوشت ی اس ام اسی از قطع گوشبعد
  
  ...وقتشه ...  داخل خونه ای االن بنی هم-
  

 نشسته ونی تلوزی جلودی جمشن،یی ام اس که سند شد به سرعت از پله ها رفت پااس
 بود، سارا هم کنارش نشسته و مشغول ی خارجی از کانال هایکی یو مشغول تماشا

 سرش رو به نشونه مثبت تکون داد سارا از جا بلند دی که جمشنیهم. صحبت بودن
 شد و اردالن با ناز و کرشمه اومد ازشد، االن وقتش بود، همون لحظه هم در خونه ب

. دیاومد سمت شهراد و گونه اش رو بوس راست هی کرد و ییداخل ، سالم بلند باال
  : خان گفتدیشهراد دست انداخت دور کمرش و رو به جمش

  
   ...می بزنی دورهی با اردالن می برمی خوای منی اگه اجازه بد-
  

  : زد و گفتی خان لبخند تلخدیجمش
  
  !ن؟ی برنی خوای همه تون با هم م-
  

  : گفت شد به سارا ورهی زد، خدنی خودش رو به نفهمشهراد
  
  ... بره یی خواد جای مگه سارا هم م-
  

  : و گفتونیزی شد به تلورهیخ...  آروم نگاهشو از اونا گرفت دیجمش
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  ... به مادرش سر بزنه شگاهی ره آسای م-
  

  : گفتیعی کامالً طبشهراد
  
  ... که می نداری کارییجا ... مشی رسونی من و اردالن م-
  

  : باال انداخت و گفتی شونه ادیجمش
  
  ... دونه ی هر جور خودش م-
  

  : خواست اعتراض کنه که ادرالن با عشوه گفتسارا
  
  ! نترسمتی خورینم ... ی عسلمی برای ب-
  

 تعارف نکرد و گهی کنه دی رو طابونی تا سر خادهی که خودش هم راغب نبود پسارا
ار  همه جا رو گرد و غبی اون بعد از ظهر زمستونیتو. همراهشون از خونه خار شد

 بسته بود و استخر سمت خی کهی به تکهی تنی در زمیتا جلو... غم پوشونده بود انگار 
سارا پالتوش رو محکم تر به خودش .  کردی می از آب دهن کجیچپشون خال

 رنگ اردالن شدن و ی و شش مشکستیهر سه نفر سوار دو. رونی و رفت بدیچیپ
  : گفتیبیاردالن با لحن عج

  
   کجا برم شهراد ؟-
  

 هم اوا خواهر بود و حال به هم شهی بود، همدهی دادی پسر رو زنیا!  جا خوردسارا
 مونده رهیبهت زده بهش خ...  نگاه پر از اخم نیا!!  بود؟ی چی لحن جدنیا! زن

  : تفاوت گفتی بیشهراد ول... بود 
  
   که؟یبلد...  ارغوان شگاهی برو آسا-
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شهراد که هنوزم نگاه ... راه افتاد  سرش رو تکون داد و ی حرفچی بدون هادرالن
  : کرد گفتیمتعجب سارا رو حس م

  
  !یدی ندیدیشتر د!!  بود سارا خانوم؟ی قرارمون چ-
  

  : سارا انداخت و زمزمه کرداهی سی به چشمای نگاهنهی آی هم تواردالن
  

  
  

  ... ره ی مادمیداره خودم بودن !  خودم باشمی گاهدی با-
  

 یزینقشه اونا گسترده تر از چ!  طرف شدهیی با بد کسادی فهمی تازه داشت مسارا
 اردالن به یبا صدا! هی چهی تونست بفهمه قضی کاش میول!  کردیبودکه اون فکر م

  :خودش اومد
  
  ... بلند بگو منم بشنوم -
  

  : و گفتدی کشیشهراد آه...  صحبتش با شهراد بود یرو
  
   ...ستی نی خاصزی چ-
  

  :فت دنده عوض کرد و گاردالن
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   ...ستی نی خاصزیچ! ی گی منوی همشهی هم-
  

 آهنگ هی.  دستش رو به سمت ضبط صوت دراز کرد و روشنش کردد،ی خندشهراد
 داد چشماش رو بست و هی تکیسارا سرش رو به صندل.  بودی از مرحوم نورمیمال

 ی بودن جلودهی چشماش رو باز کرد، رسنیبا توقف ماش.  شدیقی موسیغرق صدا
  : کرد و گفتاز رو بنی نگاه هر دو پسر به روبرو بود، در ماشه،شگایآسا

  
  ... زحمت دادم دی ببخش-
  
  :دی اردالن رو شنی شهراد صدای جابه
  
   ...یای و بی تا برمیهست...  زحمت نبود -
  

  : گفتعی سرسارا
  
  ... گردم یخودم بر م...  نه -
  

  : در هم شد و گفتشتری اردالن بیاخما
  
   ...ی تا برگردمی کنیصبر م. یه تعارف کن نگفتم کنوی ا-
  

 تکون ی رفته بود ناچاراً سرادشی جذبه اردالن حرف زدن هم ری که تحت تاثسارا
  . شدادهیداد و پ

  
!  بودشی مامان ریدلم برا.  خارج شدمشگاهی نمناک و قلب گرفته از آسای چشمابا

 که دمی فهمیهش م فقط از نگاخت،ی به هم رزشی بعد از مرگ ساسان همه چقایدق
 نی مامانمو زمیاون سکته لعنت!  زدیوگرنه حرف که نم.  باشمششیدوست داره پ

 ی مجبور شدم مامان رو بذارم تورمی بتونم تقاص پس بگنکهی ایو من برا.  کردریگ
معلوم نبود بعد از من .  کردمی مهی هر روز و هر شب براش خون گریول. شگاهیآسا
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 ، مطمئن بودم دی شهادیداشتم مامان رو بسپارم به بن میتصم. ادی به روزش بیچ
 دهی من که معلوم نبود به کجا کشندهیآ.  تونن ازش مراقبت کننیخودشون خوب م

 اردالن که تنها پشت فرمون نشسته بود جا دنی با ددمی که رسنیبه ماش.  شهیم
عقب رو باز  بخره در یزی رفته چدی فکر که شانیبا ا! شهراد کجا رفته بود؟. خوردم

 بود که اگه سالم فی ضعنقدری سالمم ایصدا...  عقب ی صندلیکردم و نشستم رو
  : گفتاضحبرعکس من اردالن بلند و و.  تر بودمنی کردم سنگینم
  
  !م؟یبر...  سالم -
  

  : با زبونم تر کردم و گفتملبمو
  
  !اد؟ی ی شهراد نم-
  
  ... رم ی رسونمت و میمن م...  اومد رفت شی پی نه براش کار-
  
  ... که ینجوری خوب ا-
  

  :راه افتاد و گفت.  حرفم تموم بشهنذاشت
  
  ! زنونهی تعارفانیمتنفرم از ا!! ؟ی تعارف کنی خوای باز م-
  

 شی کناری صندلی که رویکیاز پالست.  دادم سکوت کنمحی و ترجدی باال پرابروهام
  : گرفت به سمتم و گفتد،ی کشرونی بوهی دونه آبمهیبود 

  
   ...میدی من و شهراد به خودمون رسی نبودرش،یگ ب-
  
  : لحنش خنده م گرفت و گفتماز
  
  ... نوش جون -
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  . رو گرفتم و با ولع خوردموهی خشک بود، آبمی حسابگلوم
  
  !نجا؟ی ای ت رو گذاشتچارهی مامان بی چی برا-
  

  : در هم شد و گفتماخمام
  
  !م بدحی توضمی شخصی کارای فکر نکنم الزم باشه برا-
  

  : زد و گفتیپوزخند
  
هر چقدر هم که حالش ! مادر تقدس داره...  به شخص تو ندارم یکار!! ؟ی شخص-

  ... برات سخت بود نقدریا!  داره ازش مراقبت کنهفهیبد باشه بچه اش وظ
  
 فهمم یمنم م! نیاری ی سر در مزای چنی فقط خودتون از انی خواهشا فکر نکن-
  ... نداشتم نی جز ای چاره ایول
  
 که یی جای مهم بود که به خاطرش مادرت رو بذارنقدری انتقام گرفتن ایعنی -
 ی توشیشک دارم ذره ا!!  گن عاطفه؟ی منیبه ا!! ره؟ی گی زود جونشو میلیخ

  ...وجودت باشه 
  

  : و گفتمی دو تا صندلنی بدمی خودم رو کشیکم
  
  ...برم خونه  دم خودم ی محی ترجی حرفا آزارم بدنی با ای اگه قصد دار-
  

  : زد، دست دراز کرد ضبط رو روشن کرد و گفتی تلخپوزخند
  
  ! تا خانوم با وجدان آسوده شون آسوده تر باشنکنمی من سکوت م-
  

 ی که من خودم داشتم دق مدی فهمی می چیاون لعنت!  خوردی خونم رو مخون
ناحق  تونستم بگذرم از خون به ی چطور میول!  که کرده بودم؟یکردم از کار
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 نطوری عمر چشممو ببندم و بگم قسمت اهی تونستم ی شده ساسانم؟ چطور مختهیر
 خواستم رو به دست ی که میزی اون چینداشتم و تا وقت! من طاقت نداشتم !! بود؟

 کم کم چشمام گرم شد یقی موستی الیبا صدا. دمی رسی آوردم به آرامش نمینم
  . چشمام رو باز کردمییر و صدا سدنیبا شن... و آروم آروم به خواب رفتم 

  
  ! هنوز خوابه؟-
  
  ... بله قربان -
  

   ...ی مگه چقدر دارو به خوردش دادم،ی کندارشی ببهتره
  
  ... بشه داری االن بدیقاعدتا با...  نبود قربان یادی ززی چ-
  

 دنیبا د!  شده بودکی هوا تاریول!  بودمنی ماشیهنوز تو...  سر جام نشستم آروم
دو ...  نشستم سر جام خی با ترس سنی بلند اطراف ماشی و درخت هااهیآسمون س

 پشتش گهی مرد دی ولدمی دیاردالن رو م...  در حال گفتگو بودن نیمرد کنار ماش
  : و گفتذاشت سر شونه اردالن گیمرد دست... به من بود 

  
ست شهراد تنها!  خودتتی به موقعیحاال بهتره برگرد...  کارت خوب بود سرگرد -

...  
  

 فاصله پارک ی که با کمیی هانی از ماشگهی دیکی و راه افتاد سمت دی پا کوباردالن
 تونستم ی بود که نمکی همه جا تارنقدریا!!  کجا بود؟نجای خدا اای! شده بود

فقط تونستم بنالم !!!  سکته کردمبای تقردیمرد که چرخ.  افتادمری بدم کجا گصیتشخ
:  
  
  ... عمو حسام -
  

 تا در توسط دی طول کشهیکمتر از سه ثان. و فوت کرد و زنگ در رو زد رنفسش
  : شهراد با لبخند گفتدنیارسالن باز شد و با د
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  !! پسر؟یچطور ... نجاستی ای کنیبب!!!  به-
  

 با لبخند وارد شد، دستش تو دست ارسالن قفل شد و شونه هاشون رو محکم شهراد
 ونی هاله از دود قلی کم نور خونه که توییرای به پذیشهراد نگاه...  به هم دنیکوب

  :ارسالن فرو رفته بود انداخت و گفت
  
  ! کجاست؟یارد...  نور نی آخرش با ای شی تو کور م-
  

  : به اتاق ته راهرو کرد و گرفت ی با خنده اشاره اارسالن
  
  ...تو اتاقش ... ستمی سیپا...  طبق معمول -
  

 خونه ییرایپذ.  سمت چپ خونهید سمت راهرو سرش رو تکون داد و راه افتاشهراد
...  شد به راهرو و دو اتاق خواب ی دراز بود و انتهاش وصل ملی مستطهیشکل 

  : کرد و گفتیشهراد سرفه ا
  
  ... اردالن -
  

  : بم و گرفته اردالن بلند شدیصدا
  
  ... تو شهراد ای ب-
  

 شرت و شلوار ی با تاردالن.  در اتاق رو چرخوند و وارد اتاق شدرهی دستگشهراد
 و رو کردن وب ری نشسته و مشغول زنچشی هفده ای دی ال ستوری مانی جلویمشک

  :شهراد رفت به سمتش و گفت.  هک شده اش بودیها
  
  !! پسر؟ی چطور-
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 داد ی نشون مشهی تر از همی که صورتش رو جدیبا اخم...  از جا بلند شد اردالن
  :گفت

  
  ...ن خوبم فکر ک!!  چطور باشم؟ی خوای م-
  

  : کرد و گفترونی به بی با سر اشاره اشهراد
  

  
  

  ... ارسالن که خوب بود -
  

  : زد و گفتی پوزخنداردالن
  
  ... دم که خوب باشم ی اون خوبه منم به خودم اجازه می وقت-
  

  : نفسش رو فوت کرد و گفتشهراد
  
  !!ه؟یعملش ک...  پسر الیخی ب-
  
   ...گهی دو ماه دیکی -
  
  !ور شد؟ پولش ج-
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  : تخت و گفتی ولو شد رواردالن

  
   ...رمی گیاز اداره وام م...  آره -
  

  : گرد شده گفتی با چشماشهراد
  
  !! اداره؟ی رفت-
  
 یمشکلو گفتم گفت جورش م ... یریزنگ زدم سرهنگ قد!!!  تو؟یخل!  نه بابا-

  ...کنه 
  
  ... خوب خدا رو شکر -
  
  ! اوضاع تو چطوره؟-
  

  :خت و گفت نشست لب تشهراد
  
   باهاش؟ی کار کردیچ...  شه ی بهترم مستی دختره ننیحاال که ا...  خوبه -
  

  : زد و گفتی پوزخنداردالن
  
  !! دختر هم باز بشه؟هی ی پای بزرگنی به ااتی عملی توی کردی وقت فکر مچی ه-
  
از صد !  از کاراشکردی مفیسرهنگ تعر! ی دخترنی همچهیاونم ...  معلومه که نه -
  ! پسر بدترهتا
  

  : خنده اش رو قورت داد و گفتشهی خنده اش گرفت، اما مثل هماردالن
  
  ...به من و تو اعتماد کرده بود .  کم عذاب وجدان دارمهی در موردش -
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  : سر شونه اردالن زد و گفتی دستشهراد

  
  ...دستور سرهنگ بود ! ستی به من و تو مربوط ن-
  
   شناختش؟ی سرهنگ از کا م-
  
 تو ست؟ی نادتی... در اصل دختر فرمانده گردانشون ... ر همرزمش بوده  دخت-

 ی رفت می رفت راست می کرد ازش ، چپ می نقل قول میلیدوران خدمتشون خ
   ...ی صبوردیبه قول شه ... ی صبوردیگفت به قول شه

  
  : سرش رو تکون داد و گفتاردالن

  
 ی دونیم!  و مقاوم باشهیقو نقدری استی نبمیپس عج! عجب ... ادمهی آره آره -

  ...که مدال تکواندو داره 
  
  ... سر رشته داره، سرهنگ برام گفته ی رزمیتو اکثر ورزشا...  دونم ی آره م-
  
 نیکم از ا! دهی لرزی اسمش تنشون مدنی گردان از شنهی ... ی صبوردی دختر شه-

  ... حرف داره یباشه جا
  

  : و گفتدی لپش رو جوشهراد
  
   شده؟ی چشبی دی خبر ندار-
  
 داری بدمی برگشتم ددم،ی و داد شنغی ی که صدارونی از باغ بومدمی ی من داشتم م-

شما برام بپا .  گفت عمو پس کار شما بودی و مختی ریفقط اشک م... شده 
 ی وری دریکل!  شدی نمی داشت آرومش کنه ولی سعیلیسرهنگ خ ... نیگذاشت

 سال عمرش تو اون هیبنده خدا ... اش سوخت  دلم بریول... هم بار من و تو کرد 
  ..خونه تلف شد 
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  ! هم داشته باشهی اطالعات خوبدی شا-
  
  ... قراره سرهنگ ازش بپرسه -
  
 یدونیتو م...  اومدنش به اون خونه مرگ برادرش بوده لی سرهنگ گفت دل-

  ! شده؟یبرادرش چ
  

  : زد و گفتی پوزخنداردالن
  
 که سارا خواهر ساسان یصد هم تو ذهنت احتمال ناد درهی یعنی! ؟ی دونی تو نم-

  ! باشه؟یصبور
  

  ! شهراد بلند شدداد
  
  !!!امکان نداره!!!  نه-
  

  : و گفتدی به سرش کشی دستی با ناراحتاردالن
  
  ... خودشه -
  
  !!! منیخدا...  اومده اونجا نی همی پس برا-
  

  : و گفتدی لبش رو جواردالن
  
 چهی پی تو می االن به پر و پادیجمش... جمع باشه  حواسمون دی در هر صورت با-

  ! شدهیکه سارا چ
  
   ...می و رفتمی اش کردادهی پشگاهیمنم گفتم ما دم آسا ... دیچی پشبی همون د-
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  ! شر نشهدوارمی ام-
  

 به ذهنش یزی دفعه انگار که چهی سکوت نشست لب تخت و بعد ی توی لحظاتشهراد
  : باشه گفتدهیرس

  
  !!!د اون خونه شده؟ واری چطور-
  

  : اردالن و گفتی لبای نشست روی محولبخند
  
شناسنامه هر دوشون رو ... هم خودش و هم مادرش  ... تیجهل هو! هی دختر زرنگ-

 مادرش رو لیفام ... ی شده عسگرلشیاسمش همون ساراست اما فام... عوض کرده 
درست کرده که  پدر مرحومش ی هم برای جعلتی هوهی یحت...  داده رییهم تغ

 مامان باباش دی شناسنامه جدیتو...  و گفته باباش فوت شده هی نفهمه فرزند کیکس
   ...ستی از ساسان نیاثر...  فرزند ثبت شده هیهم فقط اسم 

  
  !!!! دخترنی چه جلبه ا-
  
  ... جمعه یانتقام کورش کرده اما حواسش هم حساب! دی شد-
  

اردالن از جا بلند . دی به گوش رسرونیب کر کننده از یقی موسی موقع صداهمون
  :دی عربده کشباًیدر اتاق رو باز کرد و تقر...  درهم رفت سمت در یشد و با اخما

  
  !!! خفه اش کن ارسالن-
  

شهراد با ...  دستاش نی و سرش رو گرفت بدی از اون در رو محکم به هم کوببعد
  : گفتینگران

  
  !!! اردالن؟ی خوب-
  

  :ن داد و گفت سرش رو تکواردالن
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  ... نداره ری روش تاثگهی هم دی مسکنچیه...  ترکه ی داره م-
  
  ! معده اتی تویختیاز بس قرص ر! وونهی دی لعنت-
  
  ! کوبهی بازار مسگر ها منی کارش کنم؟ عی چ-
  

  : اردالن و گفتوتری کامپی صندلی نشست روشهراد
  
  !؟ی شی بهمون ملحق می تو ک-
  
 نباری مامان بابا ایداد و هوارا... ه اومدن سراغم  باشگای تویمی جی آدما-

  ...کارساز شده 
  
  !!؟ی که چ-
  
 و می نشری تحقگهی که دیی جامی هم از خودم هم از ارسالن دعوت کردن بر-

   ...می کنیآزادانه زندگ
  

  : بهت زده گفتشهراد
  
  !!؟ی گی االن منوی ا-
  
  ... داشت یچه فرق ... نجای ایای ی دونستم می م-
  

  : نفسش رو فوت کرد و گفتشهراد
  
  !ی تو محشر-
  
  ! که شک نکرده بهت؟دی جمش-
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  ! تونه شک کنه؟ی می کمی زنی من و تو الس منقدریا...  نه بابا -
  

  : زد و گفتی پوزخنداردالن
  
  ... ره ی مادمی خودم ی وقتا حرف زدن عادی بعض-
  
  ...همه جا رو گشتم من !!!  هست؟یزی اونجا چیکنیفکر م...  گم اردالن ی م-
  
  ...شک ندارم که هست ....  هست -
  
  ... باشه گهی دی مکانشون جادی شا-
  
  ... ممکنه ری غ-
  
   ...ستی نیی جایی اون خونه جز چند تا اتاق و حمومو دستشوی توی ول-
  
 ساختن اونجا رو که به عقل من و تو و امثال ما نرسه ی مطمئن باش اونا هم طور-

 یم...  همونجا ارنی یشک ندارم تو رو هم م...  رم اونجا ی میودمن که به ز... 
   ...میفهم

  
  ن؟ی نظر دارریخوابگاه ها رو هنوز ز ... دوارمی ام-
  
  ... آره -
  
  ... خوبه -
  
  !؟ی بخوابیخوایم ... ی خسته ا-
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 رو دارم یهنوز عذاب وجدان اون چند وقت...  خوابم ی خونم و می نمازم رو م-
  ... نظر بودن نتونستم اونطور که دوست دارم نماز بخونم ری زکه به خاطر

  
  : اشاره به سجاده کنار اتاقش کرد و گفتاردالن

  
  .. گم ارسالن برات رخت خواب پهن کنه یبعدش م...  بخون -
  

قد بلند ...  که شهراد رفت سمت جا نماز ارسالن در اتاق رو باز کرد و اومد تو نیهم
 ی هانهیس...  و دخترونه فی اش ظرافهی الغر بود و قکلشیه... داشت ی ادهیو کش

 اون دو نفر با دنیبا د...  وجودش بود ی که توینارسش حرف ها داشتن از درد
  :خنده گفت

  
   ...زی عزنی سرگرد-
  

  :دی و غردی از جا پراردالن
  
  ! واژه رو به کار نبرنیصد بار بهت گفتم ا...  ببند دهنت رو ارسالن -
  

  :رو گرفت رو به آسمون و گفت سرش بعد
  
! ومد؟ی ی نابغه در مدی به درگاه خدا کرده بود که خواهرم بای من چه گناه-

  ... من و ی زندگی تودی کشی سرک مومدی یبعدش م
  

  : گفتی با ناراحتارسالن
  
  ! برادر-
  

  : نفسش رو فوت کرد و گفتاردالن
  
   ...ی هنوز خواهر-
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 سمت دیشهراد چرخ ... رونیاخت و رفت از اتاق ب اندری سرشو زی با دلخورارسالن

  :دیاردالن و توپ
  
 که توام دهیکم از بابا مامانت کش!!! ؟ی بچه رفتار کننی مثل سگ با ادی باشهی هم-
  !!؟ی کنی مشینجوریا

  
 حرف ی و بدی کشرونی بگاری سی پاکتیخم شد از پا تخت...  نشست لب تخت اردالن

پس ...  شنوه ی از طرفش نمی که جوابدی شهراد فهم غرق دود شدیوقت... آتش زد 
  ... جا نماز رو پهن کرد و قامت بست الیخیب

  
 و دی کشیقی در خونه رو بهش داده بود، نفس عمدی کلدی بود که جمشی وقتچند

 ی صبحونه و بوش مستش می بود برادهینون تازه خر...  در ی رو انداخت تودیکل
مشخص بود که اونطرف مشغول سگا .  نبودیخبر سمت باغ نیاز نگهبانا ا. کرد

 یدرخت ها.  باغ بکشهت هم اون سمی سرکهی روز هیمصمم بود که حتماً . هستن
 بلند باغ همه ا رو لخت و ی هاواری بلندشون دور تا دور دی باغ با شاخه هاانیعر

 چهار پله...  در باال رفت ی جلووونی ای سنگیاز پله ها.  دادنی روح جلوه میب
 گرم به ی از هوایموج.  رو چرخوند و وارد شدرهی دستگدیپشت در که رس... 

 یبعض...  به درخواست خودش رفته بود خونه اردالن روشب قبل . صورتش خورد
رفت و اومد با کفش مجاز بود پس با .  اون خونه نباشهی داشت که توازیوقتا هم ن

 راست رفت سمت هی.. . نبود منی داخل سالن نشی راحت وارد شد، کسالیخ
 مدت خودش هی دی از سارا نبود بایحاال که خبر. آشپزخونه تا صبحونه رو حاضر کنه

 حواسش رو به نفر ی حسابدیفقط با.  استخدام بشهی شد تا نفر بعدیمسئول غذا م
در مورد سارا شانس باهاش بود !  سارا نشهانی کرد تا باز مثل جری جمع میبعد

 ی آشپزخونه جلویپا که گذاشت تو...  بشه نطوریفر بعد هم هم معلوم نبود که نیول
  : و تو دلش گفتدبه چشماش اعتماد نکر!! در خشکش زد

  
  ...آره حتماً !  حتماً توهم زدم-
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 یی چاختنی مرموز مشغول ری سارا که با لبخندی نگاش رو از رودی جمشی صدابا
  :بود برداشت 

  
 نیبهت که گفتم اون کبوتر جلد هم... مد سارا هم صبح زود او!  شهراد؟ی اومد-

  ... ره ی نمییخونه است و جا
  

 داد و با خنده ریی تغشیعی صورتش رو به حالت طبعی سردی کشیقی نفس عمشهراد
  :گفت

  
  ! در رفته بود؟-
  

 کرد نگاهش نکنه ی به سمتش انداخت و شهراد سعنی خشمگی نگاهی چشمری زسارا
  : گفتدیجمش... 

  
 کنم تازه ی می وقت که با سارا دارم زندگنهمهیبد هم نشد، من بعد از االبته !  نه-

  ...چقدر غفلت کردم ازش ... نچ نچ نچ !  دخترو نی مشکالت ادمیامروز فهم
  

 ری مطمئن بود از زیول...  گفته دی به جمشی مرد بفهمه سارا چی داشت مشهراد
 که دی ترسی منی از ازیبدتر از هر چ.  بکشهرونی تونه بی نمیزیزبون خودش چ

 نی حسابشون با کرام الکاتبگهیاونوقت د!  انتقام گرفتن از اونا لوشون بدهیسارا برا
 نی خواست چنی اصال دلش نمی رفع و رجوع کنه ولوی تونست همه چیم. بود

کنجکاو ...  سلب بشه دی که تازه کسب کرده بود از جمشی و اعتمادفتهی بیاتفاق
 کدوم قصد چی کامالً مشخص بود که هی ولخوردیرا تاب م و سادی جمشنینگاهش ب
 از نون ی تکه ادیجمش.  کرد خونسرد باشهیاونم سع...  بروز بدن یزیندارن چ

  : دهنش گذاشت و گفتیسنگک رو کند تو
  
  ! تنگ بشهرانی ای شه دلم برای که بعدا باعث مهیزی اوممم نون سنگک تنها چ-
  

 با ولع صبحونه اش رو بخوره که نقدریکرد ا ی تکون داد و سعی فقط سرشهراد
  : که تموم شد از جا بلند شد و گفتنیهم.  بهش شک نکنهیکس
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 امی ی هم مگهی ساعت دهی...  رم اتاقم ی منی نداری خان اگه با من کاردی جمش-

  ... ماساژ یبرا
  

  : تکون داد و گفتی سردیجمش
  
  ... دختر حرف دارم نیمنم با ا...  آره برو -
  
با وجود ! ستادی ای بود وگرنه حتما گوش میوونگی سمع تو اون خونه دستراقا

 شی راست رفت سمت اتاقش و گوشهی!  راه رفتنش هم حساس بودی ها رونیدورب
  :دی دراز رو گرفت و شنی شماره بازیتیرو در اورد، بعد از وارد کردن کد امن

  
  !دونمیم...  دونم شهراد ی م-
  
  ... قربان ی ول-
  
 از نی اری ساسان آروم بود و سر به زیهر چ!  سرتق و چموشهیلی دختره خنی ا-

 شد نمیآخه ا! دهی سر سریهمه اش ز!  رفتی راست باال مواری هم از دشیبچگ
  !!ت؟یترب

  
   چطور فرار کرد قربان؟-
  
... براش دو تا نگهبان گذاشته بودم .  از باغ رفتمشبی من خبر نداشتم، همون د-
 رو بسپاره به ما و بکشه زیف زدم، قانعش کردم که به نفعشه همه چ باهاش حریکل

 رو به زی خبرش نذارم و همه چیآخر سر قبول کرد، خواهش کرد که فقط ب! کنار
 راحت شد، رفتم قرار المیخ!  گهیفکر کردم واقع اداره راست م. گوشش برسونم

  ! از نگهبانا زنگ زد گفت رفتهیکی یدیگاه، صبح سع
  
  !طور؟ چی ول-
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 نگهبانا که خواب بودن ساعت چهار صبح از م،ی محوطه باغ رو چک کردیلمای ف-
  .پشت باغ خارج شده

  
  !! پشت باغ که در نداره-
  
 گربه از رو درخت رفته باال و هی نیع!  که دارهواری درخت و دیول!  بله نداره-

   !واری اونور ددهیبعدم پر
  

سرهنگ داشت از زور .  مونده بود هم خنده اش گرفته بود هم مبهوتشهراد
تا حاال !  انداختی شهراد رو به خنده مشتری بنی شد و همی منفجر متیعصبان

  : و گفترهی خودش رو بگی کرد جلویسع...  بودش دهی ندی عصبنقدریا
  
  ...نکنه !  دختر از من زخم خوردهنی قربان؟ اهی حاال دستور چ-
  
 و نی دادم شما هر دو سرگرد هستحیوض براش تشبید...  نه نگران اون نباش -

 پرش ی که براستی نیسارا هم آدم. نی کنی دستورات دولت رو اجرا منیدار
اونقدر اطالعات داره که بدونه اگه لوتون بده .  بذارهیخودش پا رو جنازه کس

  . کنهی کار رو نمنیپس ا. فتهیممکنه جونتون به خطر ب
  
  
  !بمونه؟ نجای انی اجازه بدنی خوای میعنی -
  

  :دی غرسرهنگ
  
اون دختر رو تو زندان هم که بکنم با قاشق کف !!  شه کرد؟ی هم می اگهی کار د-
 شه گرفت ی اونو نمیجلو ... دی زنه تا برسه به باغ جمشی کنه و تونل می رو منیزم
 حواست رو جمع دی هم باادی زیلیخ!  سرگردی حواست رو جمع کندی تو بایول
 کرده به ری که دو ساله همه مون رو درگیتیخواد ان مامور یاصال دلم نم. یکن

  ! دختر خراب بشههیخاطر حضور 
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  : و گفتدی کشیقی نفس عمبعد
  
 سال بود گمش کرده بودم ، کی! اون دختر امانته دست من...  عالوه بر اون -

 هم یکی نی خوام ایساسان رو که نتونستم حفظ کنم نم... پدرش اونو به من سپرده 
به ! چشم ازش برندار، فکر کن خواهرته. مراقبش باشه شهراد. ادی سرش بییبال

 ونش به نکهی ای خراب نشه و هم براتتی مامورنکهیهم واسه ا... اردالن هم سپردم 
 هم ی خطرچی و از هنهی بی جا رو نمچیاون االن ه!  کنهیوونگینذار د! فتهیخطر ن

  ...اشم  خوام از بابتش مطمئن بیم...  نداره ییابا
  

! ؟ی اومده بود بچه دارای تیاومده بود مامور.  خوردی خون خونش رو مشهراد
  : برد گفتشی به دلخوری و پدیسرهنگ که سکوتش رو د

  
 نیدارم سارا رو به بهتر!  ندارمیشک ... یای ی من مطمئنم تو از پسش بر م-

  ...بذار دلم قرص باشه !  سپارمیمامورم م
  

 رو تیجز اطاعت ، سرهنگ کاوه مافوقش بود و مامور نداشت ی چاره اشهراد
  :پس به ناچار گفت!  کنهیچی شد سرپینم.  کردی متیهدا

  
  ... چشم قربان -
  

  : و گفتدی کشیقی نفس عمسرهنگ
  
 ی تونیم...  کنه ی رو بدرقه راهت مرشی خی هم دعای صبوردی مطمئن باش شه-

 یشترین تو اون خونه اعتماد باو ... ی به بعد رو کمک سارا هم حساب کننیاز ا
   ...یری جاها ازش کمک بگی و بعضی بشکی کن بهش نزدیسع. جلب کرده

  
  ... بله قربان -
  
   ...ی موفق باش-
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 با وجود ی سرتیمامور!  نوبرش بودگهی دنیا...  که قطع شد نشست لب تخت تماس
  ... تخت ینفسش رو فوت کرد و ولو شد رو!  دخترهی

  
  

 سمت دی شد و چرخنهی دست به سد،ی کشی به نرمرهی دستگی از رو دستش روشهراد
  :چند لحظه نگاش کرد و بعد گفت... سارا 

  
  !؟ی کننیی من شرط تعی برای که بتونی هستی در حدی کنی و چرا فکر م-
  

  : نشست لب تختش و گفتسارا
  
  ... که هستم ی دونیخودت هم خوب م!! ستم؟ی ن-
  

 کالهش گهی داد دو روز دی دختر منیگزک به دست ااگه االن  ... دی چرخشهراد
 سارا متوقفش ی و بازم صدارهیباز دستش رو دراز کرد سمت دستگ. پس معرکه بود

  :کرد
  
  !ستی نیکار سخت!  گمی می چنی حداقل بشنو بب-
  

  : صورتش گفتی توی حسنی و بدون انعطاف کوچک تردی چرخشهراد
  
  ... حرفتو بزن -
  

  : گفتی شد و کامالً جدکیزد قدم بهش نهی سارا
  
 به کارم یمن ازت خواهش کردم کار! ی که نارو زدی دونی خودت خوب م-

   ...ی حرفت زدری زی ولی باشینداشت
  

  : دستش رو باال آورد و گفتشهراد
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 شونیا ... ستیبه من مربوط ن! فتی با عموت در بیفتی در بی خوای می با کس-
  ... خواستن نطوریا

  
 ی شه سر سوزنی نمگهی به تو و دوستت هم ددمیاما فهم! م در افتادم با عموم ه-

  ...اعتماد کرد 
  
 امی بی چرا خواست؟ی دی می همکارشنهادی بهم پی داری چی پس برانطورهی اگه ا-

  هان؟! اتاقت؟
  
 یم!  دونم عمو حسام منو به تو سپردهی خوب میلی خنکهیاول ا! لی به دو دل-

  ...شناسمش 
  

  :سارا ادامه داد...  نگفت یزی چی ولدید باال پر شهرایابرو
  
   ...می رسی با کمک هم زودتر به هدفمون منکهی دوم هم ا-
  

  : زد و گفتی پوزخندشهراد
  
  ... من کار خودم رو خوب بلدم ی نباشای ی تو باش-
  

 کنه شیدوست داشتم عصب! دمی رو نفهمنی شهراد هنوز ایول!  اهل کل کل نبودسارا
  : و گفتاوردی خودش نیاما سارا طبق معمول به رو. ارهیر بو صداشو د

  
 توش سرک ی که تو رفتیمن بارها و بارها به اون اتاق...  جواب سوال من رو بده -

 دای پی معمولری غزی چچی نبود اما هدی که جمشیی کنم، البته وقتازشی تا تمدمیکش
 کار ی چی خوایونم م بددیبا!! ؟ی کرددای پیتو چ!  تو اون اتاقه؟یچ! نکردم

   ...یکن
  

...  شد ی میسارا داشت عصب.  اش ادامه دادرهی به نگاه خی حرفچی بدون هشهراد
 سکوت شهراد قهی دقکیبعد از حدود ... اما از رو نرفت و اونم به نگاهش ادامه داد 
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سارا زودتر از اون هجوم برد سمت در و ...  سمت در دی چرخی حرفچیبدون ه
  :گفت

  
  !حرف زدم باهات!! ؟ی گی نمیچیه چرا -
  

  : صدا و گفتی ، آروم و بدی خندشهراد
  
   ...ی که واسه من شرط بذاریستی نی بهت گفتم در حد-
  

  : هوا تکون داد و گفتی انگشتش رو باال برد، توسارا
  
 دونم ی که میزیمن هر چ! ی دونی خودت هم خوب م،ی دارازیتو به من ن! نی بب-

  . ماجراها بذارانی ازاش توام منو در جر گم، دریرو به تو م
  

  : شد و گفتمی مالی کمشهراد
  
  !؟یاوک!  به نفعتهی کمتر بدونی هرچ-
  

  : گفتی جدسارا
  
.  دهی جواب می من روزی باالخره تالشایتوام که بهم نگ!  خوام که بدونمی م-

  م؟ی کنجادی هم مزاحمت و دردسر ای برای هنکهی تا امی با هم کار کنستیبهتر ن
  

  : و گفتدی کشیقی نفس عمشهراد
  
   ...ی شنوی نمیزی نپرس چون چشتریب!  گم که به دردت بخورهی می در حد-
  

  : نفسش رو فوت کرد و گفتسارا
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 تو زاتیمن به تجه ... میفعالً به نفع هر دو نفرمونه که با هم صلح کن!  خوبیلی خ-
  .ن می دارم توام به کمک هاازی پشت پرده ات نیو دوستا

  
  : پوزخند زد و گفتشهراد

  
   ...کنمی صلحت رو در حال حاضر قبول مشنهادیاما پ.  ندارمازی من به تو ن-
  

  : کاسه سر چرخوند، برگشت نشست لب تخت و گفتی چشمش رو توسارا
  
   ...هی اون اتاق چیحاال بگو تو!  خبیلی خ-
  

اختمون به نظرش  پشت سمیماز عظ.  شدرهی خرونی برگشت پشت پنجره و به بشهراد
!  کردنی سخت میلی کارش رو خی وحشی سگ هایول.  مشکوک بودیلیخ

 کرد ی رصد مکری غول پی که رفت و اومد سه نگهبان رو به همراه سگهانطوریهم
  :گفت

  
 ها نی دوربنی ای مرکزستمیمن دنبال س.  هستی مخفنیرزمی زهی اون اتاق ی تو-
  . رو مشاهده کرد هانی شه همه دوربی که مییجا.  گردمیم
  

  : تکون داد و گفتی سرسارا
  
 یی ره اونجا و از اونجای مادی زدیچون جمش!  همونجا باشهدی کنم بای منم حس م-

 چی کدوم از اتاق ها هچی خونه آزاده و تو هنی ای به همه اتاق هایکه دسترس
 دیش که اون روز جمینی زمریتو همون ز...  اونجا باشه دی وجود نداره بایستمیس

  ...رفت توش 
  

 مچ دست راستش ی مشغول چرخوندن ساعت بزرگش رویشگی طبق عادت همشهراد
  :شد و گفت

  
  ... درسته -
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 نفر از باال ساپورتت کنه هی که ی دارازیخوب مسلما ن!  اونجا؟ی بری خوای حاال م-

  ...و هوات رو داشته باشه 
  
   ...ادی قراره اردالن ب-
  
  ... من هستم !ستی به اردالن نیازی ن-
  

 دونست حضور سارا کمتر ممکنه ی نفسش رو فوت کرد، خودش هم خوب مشهراد
.  رو قبول کنهشنهادشی اون دختر ناز کنه و پیبهتر بود کمتر برا. باعث شک بشه

  : هم قرار داد و گفتی جلوی پاهاش رو ضربدروار،ی داد به دهیتک
  
 شه روت حساب ی مطمئن بشم م تای نشون بدیپس بهتره خودت رو حساب..  باشه -

 و فرش رو به کی و تو سرامنیرزمی زی رم توی داخل اتاق، من ممی ریبا هم م! کرد
 کارم که تموم شد به در ی شی تخت پنهان مری و زی گردونی اش بر مهیحالت اول

  !باشه؟ ... رونی بامی بن تا می کنی زنم تو دوباره درو باز میضربه م
  

  : گفتفتهی به دلش بی ترسنکهی بدون اسارا
  
   ...امی یاز پسش بر م ... هی کار راحت-
  

  : نفسش رو فوت کرد و گفتشهراد
  
 رو یدی فهمی مدی که باییزایچ!  خبیلیخ .. می کنی مفی و تعرمینی بی م-

شماره ت رو ! در ضمن.  کنمی خبرت متی ماموریآماده باش فردا برا ... یدیفهم
  ...به من بگو 

  
 زنگ هم هی ی وقت بود حتیلی خرون،ی بدی بالشش کشریرو از ز لشی موباسارا

  :دیپرس...  داشت ی حالت دکورشترینخورده بود و ب
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  !؟ی چی شماره برا-
  
   ...می با هم در تماس باشدی با-
  

  : کرد و گفتزی رو باال گرفت چشماشو رلشی موباسارا
  
هر دومون رو داره اون شماره !  ممکنه خط ها رو هم کنترل کنه؟ی کنی فکر نم-

...  
  

  : تکون داد و گفتی سرشهراد
  
 هیوتری کامپی بازهی هی برنامه هم هست شبهی ... رمی گی میتی کد امنهی واسه ات -

 ی و بعد با من تماس می کنی اون وارد می کد رو توت،ی گوشی روزمشی ریم... 
   ...ی دی اس ام اس مای یریگ
  
  ! شه؟ی می اون وقت چ-
  
 ی اگه کسیعنی...  شه ی ضبط شده پخش می صداهی همزمان یزن اگه زنگ ب-

 مکالمه هی شنوه که اصوال ی ضبط شده رو میبخواد خط رو کنترل کنه اون صدا
 ی تونی نممی از تو نداری ضبط شده ای صداچی چون ما هیول! هیروزمره معمول

 یرد جا چی که اس ام اس هنهی اس ام اس دادن هم سودش ایبرا ... یزنگ بزن
  ... مونه ی نمیازش باق

  
 نگاهش منعکس بشه و ی تعجب کرده بود اما نذاشت تعجبش توی حسابنکهی با اسارا

 وارد کرد و بهش تک شی گوشیشماره شهراد رو تو. به تکون دادن سرش اکتفا کرد
  ... از اتاقش خارج شد ی حرف اضافه اچیبعد از اون شهراد بدون ه... زد 

  
بچه ها اونطرف . رونیت رو دوشم و از پشت درخت اومدم ب رو انداخمی کولفیک
 و دو تا انگشت شست و سبابه ابونیاومدم کنار خ...  منتظر عالمت من بودن ابونیخ

 بود که از پشت ی کسنی اولاریکام.  دهنم و با قدرت تموم سوت زدمیم رو کردم تو
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 ی بود و بعدالیناز ینفر بعد ... رونی و اومد بدی سرک کشابونی اونطرف خیدرختا
 شاپ ی گرفتم سمت کافزی شاپ کردم و خودم خی به سمت کافیاشاره ا ... امکیس

 مخصوص زینشستم پشت م...  وارد شدن یگری پس از دیکیبچه ها پشت سرم ... 
 و شروع زی می شاپ بودن ضرب گرفتم روی کافی که توهی توجه به بقیخودمون و ب
  :دنکردم به خون

  
  ! شه بلهی دستت قلم میدست به زلفاش بزن!! ساها قشنگه بله! له  کوچه تنگه ب-

  
 یهمه داشتن هر هر م...  شاپ ی هم شروع کرد به قر دادن وسط کافاریکام

 ... وونهی دپی اککی!  شناختمونی خوب مگهید ... امونی به مسخره بازدنیخند
  : و شروع کرد به خوندنزی اون سمت مدی هم پرالیناز

  
  ! بلهگهیساها چه خ..  بله گهی کوچه ر-
  

  : سرش و داد زدمی شوت کردم توزی سمت منی م رو برداشتم از همکوله
  
  ! و هفت جد و آباد مربوط به عمه تیگی خودت خ-
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  : قر مونده بود و گفتمهی که اون وسط تو حالت ناری زد تو سر کامامکیس
  
  !ی قر موندمین!  بور بتمرگ چته؟-
  

  : خشک شده گفت تو همون حالتاریکام
  
  ... حفظ کنم شنمویبذار من پوز...  کنن ی باز شروع منمیتا بش!  اشمهی منتظر بق-
  
  : نشست و گفتدی قاه قاه خندامکیس
  
   کجاست پس؟ازین...  رو ی بساط مطربنی جمع کن-
  
  : کردم و گفتمنی فنیف
  
 هیلی خگشت مشت نبرده باشتش تا االن!  مونهی عقب مشهیاون هم!  دونمی چه م-

...  
  

  : کنار من و گفتی صندلی قرش ولو شد رومی نالیخی باریکام
  
 مزی جنی که عمییما ... ستی نچوندنیاون که اهل پ!  رفته تو استادخی چار مدمی شا-

  !می ریباندا در م
  
  : شد و گفتزی می مشغول ور رفتن به دستمال روامکیس
  
 هر وقت نایپردن به حراست ا که سمی چقدر در رفتنیبب! می بدم تابلو شدی ول-

  .... هم ساعت کالساشون رو چک کن رونیخواستن برن ب
  

  : و گفتمدمی هر هر خندیی تاچهار
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 درسا به نیدوزار ا! می درِزی تک تک ممی گرفتادیما هم که راهشو !  دندشون نرم-
 ی می غلطیمثال من با دونستن ب م م ک م م چ!! واال...  خوره ی ما نمندهیدرد آ

  تونم بکنم؟
  
  : و گفتدی غش غش خندامکیس
  
  ! شه شستیکهنه اش هم م...  مثال ی بچه بشورزی چی تونی با ک م م م-
  
دستاشو  ... امکی برداشتم رفتم سمت سفمی کی دونه کتاب از توهی یستی دوربایب

 و پشت رهی کرد جلومو بگی می شده بود سعاهی که از خنده سنطوریآورد باال و هم
  : گفتیسر هم م

  
  ...ساها جونم ...  ساها غلط کردم -
  
 زیاونور م...  توجه به عز و جز کردنش شروع کردم با کتاب بکوبم تو سرش یب

ده !  کرد محکمتر بزنمی مقمی برعکس داشت تشوالی هم غش کرده بود و نازاریکام
  : و گفتمدمی موهاش کشی تویدست...  که زدم تو سرش دلم براش سوخت ییتا
  
   ...یناقص شد! رهیه ت برات بم نن-
  
  : و گفترونی بدی حرکت کتابو از دستم کشهی تو امکیس
  
  ! نداره کهی کاری شی خب حاال توام ناقص م-
  
  : و گفتمدمی کشغیج
  
   ...مارستانتی به جون بابام دستت به من بخوره روانه ب-
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و محکم  رونی شاپ بی از کافدمی کنون پرغی جغی بگم و جیزی نتونستم چگهید
 شدم و ی پشتش مخفعیسر ... ازهی ندمیسرمو که آوردم باال د...  نفر هیخوردم به 

  :گفتم
  
  ... بخور نوی اازی ن-
  
 اونور نوری از ای که هامکی سی بود گرفت جلودهی که کالسورش رو محکم چسبازین
  : و گفترهی تا منو بگدی کشی سرک مازین

  
دو تا خرس ! هیزیخجالتم خوب چ! گهیه همد بنیدیچتونه شما دو تا باز پر!  ااا-

  ...گنده 
  
  : و گفتستادی با خنده سر جاش اامکیس
  
 ی وایول...  گذرم ی ازت مازی نی رو به خاطر گل رونباریا...  تخسک رونی بای ب-

  !ی من بلند کنی دست روگهیبه حالت دفعه د
  

 نهی دست به سمکایس...  رو براش در اوردم و بعدش هم اداش رو در آوردم زبونم
  : گفتدی خندی که مازیشد و رو به ن

  
  ! تو رو خدانشی بب-
  
  : و گفتدی دستم رو کشازین

  
  !هیلی ترم مشروط نشم خنیاز دست شما من ا ... نمی ببنیای ب-
  
  :می همزمان گفتامکی سبا
  
  ... خرخون بدبخت -
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  : گفتاریکام ... زمونی پشت ممی و تو و نشستمی برگشتهمه
  
   ...ازی نادی یرم م من ق-
  
  : و گفتزی کالسورش رو شت کرد رو مازین

  
  ...پاشو قر بده !  کارت کنمی خوب چ-
  
  : کردم و گفتمنی فنیف
  
  ن؟ی سفارش دادیزی چ-
  

  : گفتالیناز
  
   ...ی شکالتکی برامون با کارهیگفتم پنج تا موکا ب...  آره -
  
  !؟ی مهمون ک-
  
  : گفتامکیس
  
  ! رو مهمون کنهی رسه کسی وسعش می انگارکسیون گرنیتو ا!  خودتبی ج-
  

  : براش نازک کردم و گفتمی چشمپشت
  
  ... گدا -
  

  : گفتاریکام
  
   ...ازی نادی ی من قرم م-
  



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

179

  : هم خونسردانه دوباره گفتازین
  
  ! پاشو برو خونه تا صبح برقص خبرت-
  
 با دماغ  محکم خورد پس کله م و منی بزنم که دستی کردم و خواستم حرفنی فنیف

 افهی گرد شده برگشتم و با قیبا چشما...  برگشتم وی وی نی و عزیرفتم تا وسط م
  : روبرو شدمالی نازیبرزخ

  
   ...ینکش باال حالمو به هم زد!!!  نکش باال المصب-
  

  : گردنم و گفتمی گذاشتم تودستمو
  
 که مال باباتو! مال خودمه...  خوام بکشم باال یم! چه مرگته؟! لی کوروکد-

  ... باال دمینکش
  
  : و گفتدی باز غش غش خندامکیس
  
   ...نیی کشه پای بهش مال باباتو می کنلهی پ-
  
  : و گفتمدمی چشمام براش شاخ و شونه کشبا
  
  ! در گوشت از وضع روده هام بگماامی نکن بی کارهی امکی س-
  
  : در هم شد و گفتامکی سافهیق
  
  ! گندت بزننی ا-
  

 رمیمنم خوب بلد بودم حالشو بگ...  شد ی زود حالش بد م بد مزاج بود ویحساب
  : گفتاریکام... 
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   ...ازی نادی ی من قرم م-
  

   ...اری رو سر کاممیختی رهی و تو کمتر از سه ثانمی نگاه به هم کردهی مون با هم همه
  

  : و غر زدمدمی کشی اازهیخم
  
  ! خونه به خدانیا تو میدیپوس...  خواد ی مسافرت مهیدلم ....  خسته شدم -
  
  : پاش جا به جا کرد و گفتی تختش جا به جا شد، لب تابش رو هم روی روازین

  
  ... کم کارامون سبک تر بشه هی یبذار ... می ری م-
  
  ! بابای ا-
  

  :دمی که دستم بود زدم و داد کشیبی به سیگاز
  
   !ــــاری کام-
  

  : دوباره و بلند تر داد زدمدم،ی نشنیجواب
  
  !!؟ی مرد-
  

 نخوردمپرت کردم سمت سطل آشغال کنار در که افتاد بمویس ... ومدی جواب نبازم
  :کنارش و گفتم

  
 تیپیتازه رو ر!  هستشی خوایهر وقت نم! ستی نشی خوای المصب هر وقت م-

  ! کنهی ره نروتو نابود میهم م
  
  : و گفتمدی غش غش خندازین
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  ... ده ی جا داره قر مهی البد -
  

  : انداختم و گفتم باالییابرو
  
  ... دلبندم ی اشاره کردی به نکته خوب-
  

 هی هامو هم وصل کردم بهش کریلب تابم رو روشن کردم، اسپ...  بلند شدم عیسر
 دستاشو گذاشت کنار گوشش و ازین...  دار گذاشتم و صداشو بلند کردم سیآهنگ ب

  :دی کشادیفر
  
  !!! کر شدم-
  
دو تا تخت خواب .  نداشتادی زی خالیجا ...  توجه رفتم وسط اتاق متوسطمونیب
 دو تا تخت نیهمون ب...  رقص کم بشه ی نفره توش بود که باعث شده بود فضا براهی

...  شد به من رهی نشست و خنهی دست به سازین ... یشروع کردم به قر دادن مار
 قر  تو و حاالدی پراری موقع کاممونه...  زدم و به سمت در اشاره کردم یچشمک
 زونی آواری از گردن کامدمی پرعی از خنده و من سردی ترکازین!  قر بدهینده ک

  ! بلند شداریداد کام... شدم و گردنش رو گاز گرفتم 
  
 هم یما رو باش با ک!! هان؟! ی رو رو کردثتیذات خب! ی عوضریومپا!! ی هو-

   ...ی آیآ!  کشم یمن تو رو م ... میخونه شد
  
  : از خنده لب تاب رو خاموش کرد و گفت بوددهی که ترکازین

  
 تو ی دونه چه جوری هم خوب مدهی ورپری ساهانیا! اری کامی موش تله دارنی ع-

  ! بندازهریرو گ
  

  : داد گفتی که هنوزم گردنش رو ماساژ منطوری نشست لب تخت و هماریکام
  
  !داشت نیچی هیخر ما از بچگ...  خوام برقصم یآقا من اصال نم!  من غلط کردم-
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  : پس کله اش و گفتمزدم

  
  ! ببند بذار حرف بزنمی کام-
  

  :دی کشداد
  
   چته؟نمیبنال ب...  منو ی هــــــان؟ صاف کرد-
  
  ... خانوم متشخص درست صحبت کن هیبا !  حمالی هو-
  

 هم نی همی و برارهی خودش رو بگی داشت جلوی به زور سعی اش گرفت ولخنده
  : گفتمعیسر... شد  ی فک و دهنش کج و معوج میه
  
  !حوصله مون سر رفته به جان تو...  صفا می جور کن با بر و بچ بری مهمونهی ی کام-
  

  : کله اش رو خاروند و گفتاریکام
  
اصال !  چه وقته؟یمهمون!!  چته تو؟؟ی خمار؟ی مستست؟ی نتیحال! ؟ی فهمی نم-

  ... گرفتم که بار دومم باشه یمن تا حاال مهمون
  
  !ی تونی خوب تو م-
  
  ... که راه نداره ی دونیم...  تونم ی نم-
  

  : تو سرم و گفتمدمی کوبمشت
  
 تو سرم کنم یپس من چه خاک! ی مهمونی هم که بیمهمون!  شهی مسافرت که نم-

  ...که حوصله م سر نره 
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 ازیرفت سمت ن...  کرد یرفت سر لب تابم و باز آهنگ رو پل...  از جا بلند شداریکام
  :با لبخند گفت...  و بعد از اون هم دست منو دیدستش رو کش

  
  ...دارمتون ... منم هستم  ... نیبرقص ... ی مهموننمی ا-
  
  : با خنده گفتازین

  
   هر دوتامونو؟-
  

  : اتاق و گفتی تودی هم سرک کشامکی جواب بده ساری کامنکهی از اقبل
  
  ...بزن برقصه ؟ منم هستم !  به به-
  
 می شددنی و مشغول رقصمی کرددایم جفت خودمون رو پ هر کدوامکی اومدن سبا

 ی جووننیهم...  ها خوش بود یوونگی بزن برقصا و دنی دلمون به همای دنیتو... 
 و داغونمون رو آروم کنه و بهمون ی تونست درون طوفانی بود که منیهم... ها 

  ... بود نیآرامش بعد از طوفان هم... آرامش بده 
  

  : ام اس اومداس
  
  !؟یآماده ا -
  

  : و نوشتمدمی کشیقی عمنفس
  
  ... اماده ام -
  

 هی شدن با شهراد برام کی شردیشا!  هم سخت نبودیلی کردن با اون برنامه خکار
 بهش اعتماد های راحت نی شه به ای دونستم که نمی خوب منویشانس بود، فقط ا

 من رو کنارش یتا وقت.  کار رو بکنهنی بازم ادی بار منو فروخت شاهیاون . کرد
من .  کردی شد باز دکم می منی از اریغ...  کرد که باعث دردسر نباشم یتحمل م
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 ازش داشتم تا یشتری بی خواستم آتوهای میول. مجبور نبودم به اون باج بدم
...  من شده بود دی قانون جدنمیا...  بهتر بود ینطوریا! مجبورش کنم بهم باج بده

 اتاقش ی تودیجمش...  لباسم بی گذاشتم داخل جومی و گوشرونیرفتم از اتاق ب
 البته اگه ی مرکزستمی سر وقت سمی رفتی مدی بود و من شهراد بااحتمشغول استر

 رو در دمیکل...  در اتاق منتظرم بود یجلو! جاش رو درست حدس زده باشه
  : گفتمی حرف اضافه اچیآوردم و بدون ه

  
  ... هست نی دوربنجای ا-
  
  :در اتاق که باز شد رفت تو گفت...  اشاره کردم منی نشنیت به دورب با سر از پشو
  
  !دمی مطمئن باش منم دینی بی رو که تو میزی هر چ-
  

 که من عالقه یکار!  پسر کال دوست داشت با من کل کل کنهنی رو فوت کردم انفسم
 یکم کم داشتم م...  رفت سمت فرش و کنارش زد عیشهراد سر.  بهش نداشتمیا

...  از ذهنم پسش زدم عیسر!  شد؟ی می چدی رسی سر مدی اگه جمشیجد. دمیترس
 رو برداشت و به من اشاره کرد، رفتم کیسرام.  فکر نکنمزای چنیبهتر بود اصالً به ا

  : کرد و گفتیجلو، اشاره به در چوب
  
 کم هی رو بذار سر جاش، کی تو اول در رو ببند و بعد سرامن،یی رم پای من م-

   ...ی عرضه باشی کنم توام بی فکر نمیول نهیسنگ
  

!!! دی خندی می جدی داشت جدنی خدا ایوا! دی بهش رفتم که خندی غره اچشم
خوش به ! انگار نه انگار!  مردم و اون چه سرخوش بودیمن داشتم از استرس م

شهراد قبل از ...  نبود دای پیکی جز تاریزی رو برداشت ، چیدر چوب... حالش 
  : به من اشاره کرد و گفتنییپا بره نکهیا

  
  ... نباشه ی کسنی سرت رو بکن داخل و بب-
  

  : گرد کردم و گفتمچشمامو
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  ! باشه؟ی ک-
  
 زدن دید!  باشهنیی راه داشته باشه و نگهبان اون پاگهی دی جاهی جا به نی ادی شا-

  ...نگاه کن ...  باشهی کنم خبریفکر نم! نگران نباش!  تر از منهیعیتو طب
  
!  نفر باشه کله مو بکنههینکنه  ... دمی ترسیم ... نی زمی کردم و نشستم رویوفپ

 چشمم ی و صبر کردم تا کمنییخودم از فکر خودم خنده ام گرفت، سرم رو بردم پا
 ی هاستمی کم که چشمام عادت کرد سی! ومدی ی نا میبو... به نور کم عادت کنه 

 زده جانیه ... ی خالی صندلهی با دمید کی کوچیلی اتاقک خهی ی رو تویوتریکامپ
  :سرم رو آوردم باال و گفتم

  
   ...هی مرکزستمیس!!  خودشه-
  

  : باال ااندخت و گفتیی ابروشهراد
  
  ... دونستم ی م-
  

  : به سمتم و گفتمدی چرخنیی بره پانکهی قبل از اچه،ی گرفت سمت درزی خبعد
  
تا ! ینی بی وگرنه بد ممیندار به بعد نیاز ا!! می نداری حواست باشه که نامرد-

  ! نکن مونمیپش! ی کنیزدم به در بازش م
  

  : تکون دادم و گفتمسرمو
  
  ...برو ! ستمی نی من مثل بعض-
  

نگران ...  شد دی و ناپدنیی شد و بعد به سرعت رفت پارهی لحظه تو چشمام خچند
 جاش  بود سرنی سنگشیی رو که خداکی رو بستم و سرامی در چوبعی سریبودم ول
 ام حبس نهینفس تو س.  تخت پنهان شدمریبعد هم فرش رو صاف کردم و ز. گذاشتم
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 ی نمی شه ولی نمی خبردی از جمشندهی ساعت آهی مطمئن بودم تا باًیتقر. شده بود
  .دونم چرا دلشوره داشتم

  
 روبروش بود با دو تا کی کوچیلی اتاقک خهی نیی که رفت پانی زمری زی پله هااز
همه شون هم روشن بودن و  ... سی و کی دی ال ستوری و چهار تا مانوتری کامپزیم

 اتاق رو یشهراد با عطش تک صندل.  دادنی مشی مختلف خونه رو نمای هانیدورب
 رو پوشش نی چند دوربتوری مانهر...  شد ی نشست روش و مشغول وارسدیکنار کش

 و قسمت یر ورود دی بود، جلورونی از اونا مخصوص محوطه بیکی...  داد یم
 از گهی و ماز و البته دو قسمت دی ، باغ پشتیکوچه ، از در ساختمان تا در ورود

 ی بعدتوریمان.  دقت مکانش رو متوجه شد و لبخند زدیکوچه بود که شهراد با کم
 و آشپزخونه بود که هر نی و نشمییرای راهروها ، اتاق ها و پذنه،مخصوص داخل خو

 ی رفت ولی مگهی اتاق دکی اتاق به کی شد و از یض م ها عوری تصوهیچند ثان
 رو شیشهراد صندل!  بودندبی عجی ولی بعدی هاتوریمان.  راهرو ثابت بودریتصو

 یزی دادند چی مون ها نشنی که دوربیزیچ...  و زل زد به اونها دی کنار کشیکم
... شت  رو برداشی صورتش و موبالیلبخند نشست رو!  خونه باشهنی اینبود که تو

   ...ی سر نخ عالهی! دنی رسخواستنی که میزیباالخره به چ
  
 رو زی گشت، همه چی بر مدی جمشگهی ربع دهی وقت نداشت، یزی جا بلند شد، چاز
 ی شلوارش جا داد و از پله هابی جی رو توشیگوش.  و به ذهنش سپرده بوددهید

  ... زد ی به در چوبینردبان کوتاه باال رفت و ضربه ا
  

 خدا رو شکر کارش زود رونی تخت اومدم بری به سرعت از زدمی تق رو که شنیصدا
 به نقدری که ایری بمدیجمش!  کردمیداشتم از زور استرس غش م! تموم شد انگار

 دی پسش زدم، باعیرفت سمت فرش و سر!! ی کنیآدم ترس و دلهره وارد م
کارت تلفن برشداشت  باشهراد !!! ؟ی چه جوری داشتم ولی بزرگتر رو بر مکیسرام

از جا بلند شدم و دور !  کردم نشد که نشدی نداشتم با دست هر کاریزیمن که چ
 دونستم شهراده ، محل ی بلند شد، ممی اس ام اس گوشیصدا... خودم چرخ زدم 

 کتابخونه یتو.  رو بردارمکی سرامنی اعی کردم تا سری مدای پیزی چهی دینذاشتم با
 ... دمی پا شنی گرفتم سمتش که صدازیخ!  بودیعال ... تاد خط کش افهیچشمم به 

 بود کینزد!!  قفل دری تودی فرو رفتن کلیدرست پشت در متوقف شد و بعد صدا
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.  کردمی می غلطهی دیبا... اما االن وقت ترس و لرز نبود !! زمیهمون وسط فرو بر
 برگردونم ید بود که فرش رو به حالت عانی شد اون لحظه بکنم ای که میتنها کار

 و نی زمی رودمیبا پام فرش رو شوت کردم سر جاش و خواب...  تختریو باز برم ز
چشمامو !!! ؟یپس شهراد چ!  م گره خورده بودنهینفس تو س...  تخت ریغلت زدم ز

 ایخدا... وسط اتاق بود ...  اتاق ی اومد تودیجمش... بستم و محکم فشار دادم 
فرش رو کنار ... شک نداشتم !  کشتی شهراد رو میوض عنیا!!! شهراد... شهراد 

...  رو باز کرد ی برداشت و در چوبی خوروهی می چاقوهی رو با کیزد، سرام
  : دلم التماس کردمیچشمامو بستم و تو

  
  !! امام زمونای... بابا دعا کن واسه شهراد !!!  بابا-
  

 هر یول. تونه بره باال مونده و هر آن انتظار داشت باز بشه تا برهی به در خمنتظر
 در آورد غر بشی رو از جشی گوشن،ییاز پله ها رفت پا.  نشدی صبر کرد خبریچ

  :زد
  
  !!کجا ول کرده رفته؟! تی مسئولی دختره ب-
  

  : ام اس داداس
  
  ... باز کن درو -
  
 تق تق ی که خواست بهش زنگ بزنه صدانیهم.  نبودیخبر...  شد رهی باز به در خو

  : و گفتدی کشیقی تکون خورد، نفس عمینبالش در چوباومد، و به د
  
  ! آوردن مادمازلفی باالخره تشر-
  
!! سرفه مردونه...  سرفه سر جا خشکش کرد ی گرفت سمت نردبون که صدازیخ

 از یکی ری زمان ممکن خودشو انداخت زنیاصالً وقت فکر کردن نداشت تو کوتاه تر
.  شدن وجود نداشتی مخفی اتاقک برا اونی جز اونجا توییجا. وترهای کامپزیم

 وتری کامپزی مهی ریکل شهراد زیه!  جانی حال بدترنیو در ع.  جا بودنیفعالً بهتر
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 خورد و لو ی تکون مزی تکونش کل منی ترکی شد و با کوچی به زور جا مکیکوچ
 دهی نردبون شنی ترق توروق پله هاینور که از باال اومد به دنبالش صدا.  رفتیم

. واری سمت ددی کشوتری کامپزی مری تونست خودش رو زی که مییشهراد تا جا. شد
 ی کفشهادنیبا د!  نکنهدی تولیی همه وجود مراقب بود که صدااچشماش باز و ب

 یبدشانس! یلعنت!!  زودتر اومده بودکهی مرتنیچرا ا!  بود آه بکشهکی نزددیجمش
شهراد شانس  ... زی مری کرد ز و پاشو درازی صندلی نشست رودی جمشن؟ی از اشتریب

.  بودیوگرنه لو رفتنش حتم!  که اون بود نکردیزی مری پاهاشو زدیآورد که جمش
از طرز !  کنههی توجیی بودنش رو جای دونست چه جوری بود که نمی بارنی اولنیا

 خوره ی تکون می و داره با صندلی صندلیتکون خوردنش مشخص بود لم داده رو
معلوم نبود . دی کشی می اعصاب شهراد نقاشیردن خودکارش رو تق تق کیصدا... 

 اونجا ی تا کدی دونست باینم!  رهی ور مخودکار با نقدری داره که ایچه مرض
 به اردالن خبر دیبا!  کردی آخر کار خودش رو کرد و تالفی لعنتیسارا! حبس باشه

نه تا بتونه بره  رفت در رو براش باز کدی جمشی داد که خودش رو برسونه و وقتیم
.  کردی مماد دختره اعتنی به ادیاز اولش هم نبا!  نبودنی جز ایچاره ا ... رونیب

 یهمه شون اشتباه کرده بودن و شهراد اصال دلش نم!  سر سرهنگ بودریهمه اش ز
 نباری تق ایصدا! زهی کل برنامه شون رو به هم بریکی کوچنی اشتباه به اهیخواست 

 افتاده دی چشمش رو چرخوند، خودکار جمشعیسر.... ل اومد بلندتر از دفعات قب
 ی داد عقب و خم شد برای رو کمی صندلدیجمش!!  شهرادی پای جلوقاًیبود دق

 تموم زی داشت همه چگهید... شهراد آب دهنش رو قورت داد ... برداشتن خودکار 
ناله اش بلند  ی دفعه صداهی تا نصفه خم شده بود که دیجمش ... زیهمه چ...  شد یم

 ی موهادی دی که شهراد میزیتنها چ... شد و همونطور خم شده سر جاش موند 
 بتونه شهراد رو ختشی بد ری بود، هنوز اونقدر خم نشده بود که با چشمادیجمش

 کمرش گذاشت یناله کنون دست رو.  شدیکمرش صاف نم...  از جا بلند شد نه،یبب
پله ها رو به .  دادی کرد انگار داشت جون میچنان ناله م.... و رفت سمت نردبون 

 عربده هاش یصدا...  اتاق خارج شد از رفت باال و بعد هم آه و ناله کنون یسخت
  : بوددهیچی کل خونه پیتو
  
  !!!ســـــارا!  شهراد-
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 دی دونست جمشیم...  سمت نردبون دی اومد و دورونی بزی مری به سرعت از زشهراد
از .  نظر باشه نداشتری زنکهی از بابت ای نگرانگهیاقش و د ره سمت اتی راست مهی

با خشم رفت به  ... دی گرد شده وسط اتاق دیپله ها که باال رفت سارا و با چشما
  :دی داد و غرنستش، انگشت اشاره اش رو به سمتش تکو

  
  !شک نکن!!  کنمی مهی حسابم رو بعداً با تو تسو-
  

  :شهراد دستش رو باال آورد و گفت.. . چهره سارا دو برابر شد ی توبهت
  
 تا می برساروی نی به امیاالن بهتره بر! ی جواب بدی که چی خواد فکر کنی نم-

  ...خونه رو تو حلقش نکرده 
  

  : از دهن خارج کرد و گفتقی نفسشو عمسارا
  
   ...ی کنی اشتباه می دار-
  

  : راه افتاد سمت در و گفتشهراد
  

  
  

 من حکم مافوق تو نجایا!  کنمی مختیبعدا توب ... ستی نفعال مهم! ی حاال هر چ-
 ی ، بهش مدی رم تو اتاق جمشیمن م ... ی کردیچیرو دارم و تو از دستور من سرپ

.  نباشهنی رو بگو که مجهز به دوربیی جاهی و ای بودم توام بعدش بییگم دستشو
   ...می نبودگهی دیا جای اتاقمامون ی که ما تودهیچون مسلماً د
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شهراد هم به سرعت رفت سمت پله  ... رونی سرش رو تکون داد و زد از اتاق بسارا
  ! داشتمانی انیخدا نجاتش داده بود، به ا! ها
  

 رو ی داشت داد نزنه و توجه کسی کرد، با همه وجود سعی ممی داشت عصبصداش
  :جلب نکنه

  
ه من انجام  کیی هااتی عملنی تموم ایتو! خانوم محترم! شانس! شانس!  شانس-

 نقدریسابقه نداشته من تو کارم ا!  که نجاتم داده شانس بوده و بسیزیدادم چ
  ! توئهری همه اش تقصنایاشتباه کنم و ا

  
 که ی با آرامبخشدی شدم، نشسته بود لب تخت خواب من، جمشکی قدم بهش نزدهی

اش  که من بریاهی گی شهراد و داروهای شده بود خواب بود، ماساژهاقیبهش تزر
 ری راحت بود که فعال زالمیخ.  پزشکش اومدمی کردم افاقه نکرد زنگ زدیدرست م

  : هوا تکون دادم و گفتمیدستم رو تو. میستینظر ن
  
 تو به یتی ماموری توی نکردم که خللی کارچیمن ه!  گوش کن جناب سرگرد-

همه اش اصال !  کرده بودری گی لعنتکی گم اون سرامی بار صدم می ، براارهیوجود ب
 ی داره مدی جمشیدیچطور ند!  هانی اون دوربی جلویتو نشسته بود!  توئهریتقص

  !!هان؟!! اد؟ی
  

  : و گفتدی کششیشونی پی توی کالفه دستشهراد
  
 خونه هی ی هانیحواسم به دورب!  خونه نبودنی ای هانی چون که حواسم به دورب-
  ... بود گهید
  

  : نگاش کردم و گفتممتعجب
  
  !؟ی چ-
  

  : اش و گفتگهی کف دست ددی مشت کرد، چند بار کوبتشودس
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 که یخونه ا...  نظر داره ری رو هم زگهی خونه دهی دیجمش ! یدی که شننی هم-

   ...هیبی غربی عجیتوش خبرا
  
  ..درست حرف بزن منم بفهمم ! ؟ی چیعنی -
  
 بفهمم اون خونه دیاالن فقط با!  کنه ی متی کفایدی که فهمی حدنی در هم-
 از ی مدت رفت و اومد مشکوکنی ایتو...  شه رفت اونجا یجاست و از کجا مک

  ؟یدی نددیجمش
  

  : از تخت و گفتمگهی گوشه دهی نشستم
  
  ! دونم بهت بگمی می من هر چی توقع داری چه جوری گی به من نمیچی تو که ه-
  
   ...ی کردی خراب کاری تو به اندازه کافنکهی ای برا-
  
 شانس شانس ی گی که تو بهش میزیبذار راحتت کنم، اون چ! ایباز گفت!  بابای ا-
  ! منهی بابایشک نکن که دعا! ستین

  
  : و گفتدی غش غش خندشهراد

  
!  کنم کجا بودن؟ی که من دارم کار می چهارده سالنی ای شما طیبابا!! ؟ی جد-
  !! بابات بدرقه راهم بود؟ی هم دعاگهی دیاتای عملیتو
  
  !وسطه من ی پانجای اری نخ-
  
 دم اگه ی محی به آب بزنم و ترجگداری تونم بی نمگهیمن د!!  چرت نگو دختر-

آخه ! یتو همه مون رو سکته داد ... ارمی کنم اردالن رو بی همکاریخواستم با کس
 ی رو جا به جا کرد کارکی که بشه باهاش سرامیزی چهی ای کاردک هی کردن دایپ

  !داشت؟
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  ! من هول شده بودم-
  
 ی نمی دردچی به هی و حساسی سریتای مامورنی چنی که هول بشه توی آدم-

  !خوره
  
  باشه؟!!!  افتهی نمی اتفاقنی به بعد چننی بار اولم بود و مطمئنم از ا-
  
 گفت وادارم ی که بابا مییاز همون نگاها...  نگاهم نگاش کردم نی مظلومانه تربا
 موند و آخر سر سرش رهیبهم خچند لحظه ! نی رو زمارمی کنه ماه رو هم برات بیم

پس  ... دی ازش فهمیزی شد چی خونسرد بود که نمنقدری اش اافهیرو تکون داد، ق
  :مجبور شدم بپرسم 

  
  !؟ی چیعنی نی ا-
  
  ... بازم بهت فرصت بدم نمی بی نملی دلی گذرم ولی بارت منی ای از خطایعنی -
  
  !ی کار رو با من بکننی ای تونی تو نمی ول-
  
  : و گفتستادی جلوم اقایبلند شد، دق جا از
  
پس با ...  ندارم یازیمن به تو ن! یی داره توازی به من نتی مامورنی که تو ای کس-

  ... حرف نزن ینجوریمن ا
  

  : جلوش گرفتم و گفتمدستامو
  
 ی می که از تو پشت بانییرویآره من به ن...  دارم ازیباشه من به تو ن!  خبیلی خ-

منم مطمئنم !  نشستمکاریفکر نکن منم ب!  دارم نه بعداًازی االن نیلو!  دارمازیکنه ن
 که ساسان برام نوشته بود یاز نامه ا! مطمئنم...  وجود داره نجای از اری به غییجا

 قاتتی تو با تحقنکهی زودتر از ایلی برسم و مطمئن باش خونجامنم اومدم که به ا... 



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

193

 دنبال من دی که باییاونوقت تو... دم  کردای اونجا کجاست من بهش راه پیبفهم
  !یبدو

  
 ی سرم رو کامل باال مدی سر و گردن ازم بلند تر بود و باهی از جا بلند شد، شهراد

  : زد و گفتیبازم خونسرد بود ، لبخند! اخم نداشت ... نمشیگرفتم تا بتونم ببب
  
! ی شیحسوب م خونه تو همکار من منی ایتو...  گم ی مگهی بار دهی!  خانومنی بب-

 دست ری زهی ی وقتی دونیم.  حساب من مافوقتمنیاونم به خواسته سرهنگ و رو هم
 خشی توبی ها برام شاخ بشه چه جوری به قول امروزای کنه یچیاز دستور من سرپ

 و بازداشت به یی از اون بازجوعد کار خلع سالح کردنشه و بنیاول!!  کنم؟یم
 شه من ی نملی دلیستی نی و رسمی تو خانومنکهیحاال ا...  شکل ممکنه نیبدتر

 تونم به ی میحت... پس تو حرف زدن با من حواست رو جمع کن !  نکنمختیتوب
  ! بفرستمت بازداشتتی ماموریجرم خلل وارد کردن تو

  
 از زبون ادی رو ززای چنی فرمانده بودم اهی دونستم، منم دختر ی حرفاش رو مهمه

سرم رو تکون دادم !  جذبه اش زبون زد خاص و عام بود کهیی بودم ، بابادهیبابا شن
  :و گفتم

  
من ...  کنم یچی سرپای کنم جادی خوام خلل ایمن نم!  قبول دارم همه حرفات رو-

   ...یاگه تو بذار!  خوام کمک کنمیم.  کنمی خوام همکاریفقط م
  

  : نفسش رو فوت کرد و گفتشهراد
  
  .. .ادی ی از دست تو بر می االن چه کمک-
  
  : جا بلند شدم و رفتم پشت پنجره ، گفتماز
  
  ... تا بهت بگم ای ب-
  

  :اشاره کردم به وسط ماز و گفتم...  با چند قدم نا مطمئن و آروم اومد سمتم شهراد
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  !؟ینی بی اون وسط رو م-
  

  :ادامه دادم...  رو تکون داد سرش
  
تا شب دووندن و  صبح نکهی بون هست ، تموم سگ ها رو بعد از از اهی ساهی -

 دی کنم بای بون که فکر مهی اون ساری برن زی استراحت میروشون کار کردن برا
 دیبا...  بعد از اون از اونجا خارج بشن دمیچون ند.  باشهری اون زشونیسگ دون

  ... باشه ری اون زیزی چیاتاقک
  
   کجاش مشکوکه؟نی خوب؟ ا-
  
 ... ادی ی و ساعت ها نمری اون ز رهی هم مدی وقتا جمشی که بعضنجاستی نکته ا-
 گهی دبی عجزی چهی...  ره ی بار مهیهر چند روز ...  ره ی روز می هم توشتریب
 هی ی سال حتهی نی ای تویعنی!  وقتچیه!  نرفتهرونی از خونه بدی تا حاال جمشنکهیا

   ...رونی از خونه بره بدمیبار هم ند
  

  : و گفتدی به سرش کشی دستشهراد
  
   ...یزی چهی شد نی حاال ا-
  
  ... هست یزی چری من مطمئنم اون ز-
  

 پسر رو نی انی شد خوند و همی نمیزیاز نگاهش چ...  شد به وسط ماز رهی خشهراد
!  بردی پیزی چهره اش به چی شد از توی وقت نمچیچرا ه!  کردی مبی عجیحساب

 یزه رو کوتاه چند روشی ری رویدست! الیخی خونسرد بود و بشهیچرا انگار هم
  : و گفتدیصورتش کش

  
به ! ازت ممنونم... اما ...  گرفت جهی نتی زودنی شه به اینم!  روش کار کنمدی با-

  !؟ی گفتی چدیتو به جمش ... ادی ی مشی سوال پهیحاال  ... ی اشاره کردینکته خوب
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  : و گفتمدنی خودم رو زدم به نفهمی منظورش رو ولدمیفهم

  
  !؟ی ک-
  

 رهی شده بودم خرهی شد و به من که هنوز به ماز خنهیه دست به س داد به پنجرهیتک
  :شد و گفت

  
 یچ! ؟ی بهش گفتیچ ... ی برگشتیوقت...  سرهنگ شی پمتی اون روز که برد-

  !؟ی رسی زودتر از من به اون خونه می که االن هم اعتقاد داریگفت
  

  : رو گرفتم رو به سقف و گفتمسرم
  
  ... گم یبه وقتش بهت م! پرس نیزی مورد فعال چنی در ا-
  

  : حرف راه افتادم سمت در اتاق و گفتمنی از ابعد
  
  ...مطمئن باش ! ستی تو مرام من نی تنها خور-
  

  ... از اتاق خارج شدم و در رو بستم نی از ابعد
  
 کرد اما اون لحظه فقط دلم ی زده م مجانی هشهی درشت برف همی دونه هادنید
 ی چقدر با ساسان برف بازری بخادشی! م اصال خوب نبودحال.  خواست زار بزنمیم
 به قول می کردی میی و عقده گشامیدی کوبی چقدر تو و مغز هم مم،ی کردیم

 ی پشت در، پالتوی از پنجره فاصله گرفتم و رفتم سمت چوب لباساری اختیب. ساسان
  ...ته ها  پالتو منو برد به گذشقهی دور ی رو برداشتم و تنم کردم خزهامیقهوه ا

  
  !ه؟ی چایزی بزی بنی ا-
  
  !! هان؟-
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  !! دم آهوئه-
  

  : و گفتمدمی هر خندهر
  
  !حداقل بگو دم روباه دلم نسوزه! ه؟ی شکلنیآخه دم آهو ا! سوادی ب-
  
  ... دختراست ای مامانشی قرتنایا!  دونمی من چه م-
  

  : دادم تو برفا و گفتمهولش
  
  !یف با من طری منو مسخره کنگهی بار دهی -
  
  : شد و گفتکی قدم بهم نزدهی جا بلند شد، از
  
  ... بهتر از شما شاهزاده خانوم یک!  به به-
  
 یدیباغ غرق سف.  دادی بهم دست می قدمام حس خوبری خرچ خرچ برفا زی صدااز

...  صدا عادت داشتم نیبه ا ... ومدی ی زوزه می صدایبرف ها بود و از باغ پشت
 باغ و آدماش رو نیحوصله ا ... ابونیبزنم به کوچه و خرفتم سمت در ، م خواستم 

  : و زمزمه کردمدمی کشیآه. نداشتم
  
  ... تبدار ی شبانی خسته شدم از ا-
  

   تکراری روزانی شدم از اخسته
  

 ی که اطرافشون پراکنده می کوچه با نوری برق هاریت!  شد؟ی تموم می کایخدا
  . ساختنی میدادن و صحنه بکر ی برف رو درخشان تر نشون میکردن دونه ها
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 یی نبود، وقتای اتاق خودش که پنجره ای و رفت پشت پنجره، تودی کشی آهشهراد
.  تا بتونه از پنجره اش استفاده کنهشی اتاق بغلی رفت توی گرفت میکه دلش م

 رو تو ذهنش مرور کرده بود مغزش رو به انفجار تی که لحظه به لحظه مامورنقدریا
 و دی کشی بود که فکر گذشته باز به ذهنش سرک میه بر اون چند روزعالو... بود 

 ی برازشی بوکس عزسی کی شد برای که دلش تنگ می داد اونقدریآزارش م
 دی برف رو که دیدونه ها...  روز انداختنش نی که به اییمشت زدن به صورت آدما

  :پوزخند زد و گفت
  
 نیچه با حوصه ا!  خورهیا غبطه م به آرامش خدنهی بی برف رو منی ای آدم وقت-

  !نیی فرسته پایدونه ها رو م
  

  : و گفتدی گردنش کشی توی اش گرفت دستخنده
  
  ! مثل بچه ها شدم-
  
 یفکرش م!  فکر کنهیدی و سفییبای تونست فقط به آرامش و زی برف نمدنی دبا

که  ییآدما!  که لباس گرم نداشتنیی که کفش نداشتن، بچه هاییرفت سمت بچه ها
 ها ییبای زنی افتاد ای اونا مادی یوقت!  که گاز نداشتنییاونا! آب گرم نداشتن

 خودشون نگاه دی رو از دایچرا آدما اکثرشون عادت داشتن دن.  شدیزهرمارش م
 اونا رو یبای زیای که دنی اگهی دی هستن کسارفتی مادشونی وقتا یلیکنن؟ چرا خ

 ی های بچگادی!  وجود نداره براشونییبای ززی چچیکه ه... با زجر تماشا کنن 
 نشست کنار یم...  رفتن پارک ی که با خونواده اش مییروزا... خودش افتاد 

 یسرسره باز ... یتاب باز...  کرد ی بچه ها نگاه می حسرت به بازامامان باباش و ب
  ...فوتبال ... 

  
  نی بهم بگادی ی نمادمی یچی ه-
  

   کدوم کوچه گذشت؟ی تومی گبچه
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! باز دلش گرفته بود...  پنجره رو چنگ زد یدستش لبه ها ... دی اش لرزچونه
!  شد احساسات رو به طور کامل تو خودش بکشهیکاش م!  حالتنیمتنفر بود از ا

 تفاوته در برابر درد درونش هم ی بی که در برابر هر اتفاقنجوری تونست همیکاش م
حسرت !  به دلش مونده بودی باز برفهیحسرت !  تفاوت باشه و از روش بگذرهیب
 برفا یغلت بزنه رو! از ته دلش... قهقهه بزنه !  بار که با دوستاش بره وسط برفا هی

 ییبای وقت نتونست زچیه... خوش بگذرونه لذت ببره .  درست کنهیآدم برف... 
 روز بعدش یلی به تعطومدی ی که برف میی وقتاهی وقت مثل بقچیه. نهیبرف رو بب

 ... ی برفی کردن دخترا با گلوله هاتیاذ...  با رفقا یبه خوش گذرون ... ردفکر نک
 ... نهی جوونا ببدی وقت برف رو نتونست از دچیه...  کردن ی رفتن و اسکستیپ

 ارهی پر در بنکهی ای جرقه براهی بهونه بود، هیانگار دنبال ...  کرد ی میریاحساس پ
...  

  
  د زی بود که تو شبم پرسه می کاون

  
  ! بر نگشتگهی بود که رفت و دی کاون

  
 کرده ، دور دستش بخار گرفت خی شهی شی داغ و تبدارش رو گذاشت روی دستاکف
 سوخت ، صورتش رو هم چسبوند به یصورتش هم داغ بود و م...  رو شهی شیرو
چند بار پشت سر هم ...  کم از التهاب بدنش کم شد هی...  دو تا دستاش نیب ... شهیش

 خودش ی بار هم شده براهی ی براه ، بررونی خواست بزنه بیم ... دی کشقیعمنفس 
  !تنها؟ : دی نشست کنج لبش و نالیپوزخند...  کنه یزندگ

  
   کننی میبی با دلم غرهمه

  
   ها ، پنجره ها ، خاطره هاکوچه

  
   بمونمنجای اگهی تونم دینم
  
  ! برم اما کجا؟دی دونم بایم
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 چشماش رو د،ی داطی حی رو تویاز غمش بود که کس شعر پر ری هنوز درگذهنش
  : کرد و گفتیبعد از چند لحظه پوف.  شدقی کرد و دقزیر
  
  ! شهی دردسر منی باز ا-
  
  :دمی شنیی از در خونه فاصله نگرفته بودم که صداادیز
  
  !؟ی ری میکجا دار! نمی ببسای وا-
  

 شده بود که کیتحر احساساتم نقدری االن ادم،ی کشیقی بستم و نفس عمچشمامو
  : و گفتمدمیسر جام چرخ.  نداشتمگهی تشنج دهی ی براییجا
  
  رم؟ی من اس-
  

  ... برف نشسته بود ی موهاش دونه هایرو
  

 فرو کرده بود و نوک دماغش سرخ بود مطمئن بودم که بشی جی رو تودستاش
 دی که رسیجلو...  زد ی مخی هستم چون صورتم داشت ینجوری همقایخودم هم دق
  :با اخم گفت

  
   ...ی تویول! یستی نری اس-
  

  : رو آهسته کرد و آروم گفتصداش
  
   ...ی ول کنینجوری شه که همینم! یتی مامور-
  

  : گفتماری اختی که تو گلوم بود رو قورت دادم و بیبغض
  
   ...ادی زیلیخ!  گرفته یلی دلم خ-
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 برم که رمی بگاومدم راهمو!  خوان مسخره کننی شد که میی کساهی اش شبافهیق
  :گفت

  
 ادی ی که داره برف میی که منم حوصله ندارم و از اونجاییخوب از اونجا!  اومم-

  ! کردی کارهی شه یم ... می مون رو حفظ کنهی روحدی که من و تو باییو از اونجا
  

  : نگاهش کردم و گفتمکنجکاو
  
  !؟ی چه کار-
  

  : و گفترونی بدی کشبشی رو از جلشیموبا
  
   ...ی فهمی االن م-
  

  : تماسش برقرار شد و گفتنکهی نگاش کردم تا اهمونطور
  
  !؟یی کجای ارد-
  
   ...یی جاهی می برمی خوای جات مادی نفر بهیزنگ بزن ... امنه !  دارمت داداش-
  
-گم رو بکنی که میکار!  د !  
  
  ! چربهی که زورم بهت می دونی می ولستمی بله مافوقتون ن-
  
  ...منتظرم !  مرگ نخند-
  

 گشاد و شی ننی بشر با انیمن موندم ا.  گوشه لبش لپش رو چال انداخته بودلبخند
.  هستنیی و اخموی جدی آدمایاصوال سرگردها!  سرگرد شدهی چه جورلکشیر
 سرباز صفر شتریشهراد ب... از نظر من اردالن واقعاً سرگرد بود !  اردالنهی شبیکی
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 جلوم دی چرخعیسر ... بگردوندمم رو از فکر خودم خنده م گرفت و صورت! بود
  : و گفتستادیا

  
  ؟یدی خندی به چ-
  
  ! نبودی خوبزی چ-
  
  ! دستورههی نیا!  بگو-
  

  : گرد کردم و گفتمچشمامو
  
  !ای توهم زدیلی خ-
  

  : اش عمق گرفت و گفتخنده
  
  !؟ی باز با من بد حرف زد-
  

سمت سر کوچه و  زنگ خورد، راه افتاد شی جوابش رو نداده بودم که گوشهنوز
  :گفت

  
   ...می برای ب-
  
  : جواب دادو
  
  ! شد؟ی چ-
  
  !حواست هم جمع باشه ... ابونی سمت سر خای بفتی خوب راه ب-
  

  : قطع کرد گفتمیوقت
  



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

202

   شد؟ی چ-
  
 ینجوری شه همینم!  اومدهنشیگزیمامور جا ... ادی ی اردالن هم داره میچی ه-
  ! کهمیبر
  
  !م؟ی حاال کجا قراره بر-
  

  : کرد و گفتشتری قدماشو بتسرع
  
   ...ی فهمی مای ب-
  

 نای به سمتش، زممی و رفتمیدی اردالن رو منتظر دنی ماشمیدی که رسابونی خسر
 ... می نخورزی موقع لهی که می مثل پنگوئن راه برمی شده بود و مجبور بودزی لیحساب

 عی و سرمی گرم توص صورتمون خورد، نشستی موج هوامی رو که باز کردنیدر ماش
  : کنم شهراد زد سر شونه اردالن و گفتسالم وقت کنم نکهیقبل از ا ... میدر رو بست

  
  !ن؟ی تو ماشیسونا راه انداخت!  بد نگذره برادر-
  

  : زد و گفتی لبخند محواردالن
  
  ! ببند دهنتو-
  

  : باال انداخت و گفتیی ابروشهراد
  
  ... باز ی پرو شد-
  

 رو نهی قبل از من اردالن آیم اعالم وجود کنم، ول بودم ساکت شن تا بتونمنتظر
  : صورتم و گفتی کرد رومیتنظ

  
  ... سالم -
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 در موردش ی اگهی جور دنکهی ای برادی شدم، شای دونم چرا جلوش معذب مینم

دست و پام رو گم . دمی دی خودم می کردم و االن اونو کامال متضاد جلویفکر م
  :ص و محکم باشم و گفتم قرشهی کردم مثل همیسع.  کردمیم
  
  ... سالم -
  

  : سمت شهراد و گفتدی چرخاردالن
  
 زتی عزتی که از ماموری داشتیچه کار واجب! م؟ی خوب حاال قراره کجا بر-

  !؟یگذشت
  
  ... داغون من و سارا هی روحمی قوا و ترمدی تجد-
  
  : و گفتدی اردالن باال پری ابروی تاهی

  
   ..می کار کنی چدیحاال با!  اوهو-
  
  !می کنی برف بازمی جا که بتونهی برو -
  

  : من و اردالن همزمان گرد شد و اردالن قبل از من گفتیچشما
  
  ! زده به سرت؟ی چ-
  

  : و گفتدی کشی آهشهراد
  
برو ...  ربات شده هی شبمیزندگ...  نره آدمم ادمی بکنم که ی کارهی دیفقط با!  نه-

  ...حرف هم نزن 
  

  :دی لب غرری راه افتاد و زاردالن
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  . کشمتی خودم می با دستامی بشخی توب-
  

 پارک ، پارک کرد و هی کی رو نزدنی از خونه دور بشه ماشی کرد حسابی سعاردالن
  :گفت

  
  ! بشهوونهی شهراد دادی ی مشیکم پ!  سپارمی خودمو به خدا م-
  

 هم پشت شهراد جلو جلو راه افتاد و من و اردالن ... می شدادهی پیی و سه تادمیخند
  :گفت...  محتاط بود ی زد، حسابی آروم حرف میلیاردالن خ! میسرش بود

  
 ی برم برف بازچونمی رو بپتیمامور!  نکرده بودمی کارنی تا حاال تو عمرم همچ-

...  
  

  : زدم و گفتمی تلخلبخند
  
به ! نی شی می سنگیلی خینجوریا!  دارهازی اوقات آدم نیگاه!  حق با شهراده-

  !نی هم بها بداحساساتتون
  

  : داشتن ی برق خاصشی قهوه ای به سمتم، چشمادیچرخ
  
   ...طی شرانی آخه تو ا-
  
 قرار یزیچ!  راکدهی جورنی ساله که همکیوضع اون خونه ! نی نگران نباش-
...  خوابه ی ره می و بعد هم مونهیزی تلوی هم االن پادیجمش!  عوض بشهستین

 می اومددهیمسلما د. رونی بمی شهراد اومد شه بدونه من بایبعدش هم خوشحال م
   ...رونیب

  
   خوشحال بشه؟دی چرا با-
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!  بودی چلشی دونم دلی راحت تر از شهراد تونستم اعتماد کنم ، نمیلی اردالن خبه
  :گفتم

  
  ... بشم و براش اطالعات ببرم ی چون از من خواسته با شهراد قاط-
  

  : و گفتستادی گرد شد، اچشماش
  
  ! دونهی رو منی شهراد ا-
  
 نگاه کردم و ی برف بازی گشت برای منطقه بکر مهی روبرو و شهراد که دنبال به

  :گفتم
  
  ... ندارم دی جمشی برایزی چیمن که جز اخبار معمول! ستی مهم هم نی نه ول-
  

  : رو تکون داد و گفتسرش
  
  !؟ی هنوزم با شهراد مشکل دار-
  

  :شونه باال انداختم و گفتم... بود  شهراد در مورد من باهاش صحبت کرده پس
  
 ی قدرتش رو به رخم میاونه که با من مشکل داره و ه!  ندارمی من با اون مشکل-

  ...کشه 
  

  : زد و گفتی محولبخند
  
! ادی کنه که حساب کار دستشون بی برخورد می با تازه کارا جورشهیهم!  حالشه-
  ... ده جلوت کوتاه اومده یون م نشی باشنجای که االن خواسته با ما و انی همیول
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 اردالن خورد، نهی قفسه سی توی محکمی نگفته بودم که گلوله برفیزی چهنوز
 اصابت رو مالش داد و بعد ی جای با دستش کمارهی خم به ابرو بنکهیاردالن بدون ا
  :دیبا اخم داد کش

  
  ! شهرادی جواز دفن خودت رو صادر کرد-
  
 به من حمله نکنن یلی کردن خی میشد، اول سع شروع ی همون لحظه برف بازاز

 و جنگ برابر ومدنی کوتاه نگهی زنمشون دی رحمانه می من بدنی دیاما کم کم وقت
. می رو به رگبار بسته بودگهی و همدمی درخت سنگر گرفته بودهیهر کدوم پشت ! شد

 گلوله ومدمی ی مشی کم پمیشت مهارت دایراندازی تیچون هر سه تامون هم تو
 بوتش رو در اورد می که شهراد با خنده نمی بودی بازیوسطا... هامون به خطا بره 

 بوت شهراد می برفا و نیمن از خنده ولو شدم رو...  پرت کرد سمت اردالن ظیو با غ
از ...  درخت کاج ی برفای سر اردالن رد شد و افتاد روی از روادیهم با فاصله ز

  : و گفتدیداردالن خن!  فاصله زده بودباعمد 
  
 ناجوانمردانه گهی تا دی شی خونه آدم می کفش رفتیحاال که ب...  آخ آخ -

   ...ینجنگ
  

  : گفتشهراد
  
  ! کنمی کفش برم خونه تو رو نفله می شده باشه کال ب-
  
از درخت ...  به درخت کردم ی اونا نگاهی خوندنا و جر و بحثای توجه به کریب

 توجه به یب.  آوردمی کفشام رو در مدیفقط با. باال رفتن برام مثل آب خوردن بود
با .  کردمی مدی کار مفهی وقتا ی بعضدیبرفا کفشام رو در آوردم، باالخره منم با

 نبود، اما قطور ی بلندیلی باال ، درخت کاج خدمی خودم رو از درخت کشیچاالک
نه سر  تی از روعی کفش رو برداشتم و سرن،یی پادمی پری معی سردیهم نبود و با

 به سمت اردالن و دمی چرخنی زمی رودی که پام رسنیهم. نییخوردم سمت پا
با انگشت اشاره دماغم رو خاروندم و !  موندن به منرهی با دهن باز خدمیشهراد و د
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  :گفتم
  
  
  !! چتونه؟-
  

  : قدم جلو اومد و گفتهی شهراد
  
  !؟ی چی باال برایاز درخت رفت!!  تو؟ی خوب-
  
   ...ارمشی اون باال رفتم ب خوب کفشت افتاد-
  

  : هم اومد جلو و زد سر شونه شهراد و گفتاردالن
  
  !می رو دارجی نقش هونجای من و تو اای گو-
  

  : چشم از من برداره سرش رو تکون داد و گفتنکهی بدون اشهراد
  
 ی می برف بازمیسادی وانجایمن و تو عنر عنر ا!  االن همون حس رو دارمقای دق-
   ...نیی پاارهی ی ره نوک درخت کفش میر م دختهی میکن
  

  : باال انداختم و گفتمی اشونه
  
   ...یبسه برف باز ... گهی دمی رو بسازمونی آدم برفنیایب!  باباالیخی ب-
  
 پالتوم و یبای جی رو از پام در آوردم و کردم توسمی خی حرف جورابانی دنبال ابه

ون دو نفر هنوز همونطور مات سر ا...  بدون پاشنه م رو پا کردم ی بوت هامین
خم شدم دو تا گلوله درست کردم ، نشونه رفتم به ...  بودن سادهیجاشون وا

داد ...  قلب اردالن زدم ی رو توی قلب شهراد و دومی رو تویسمتشون ، گلوله اول
  : و گفتمدمیغش غش خند... هر دوشون بلند شد 
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  !می برگرددی شد باری دگهی دنی زود باش-
  

 ... می شدی دو به سمتم اومدن و به سرعت مشغول درست کردن تنه آدم برفهر
  :شهراد از ما فاصله گرفت و گفت

  
  ... رم کله شو بسازم ی من م-
  

  :دمی اردالن رو کنارم شنی جمع کردن برف بودم که صداغرق
  
  ... سارا خانوم -
  

 سرش رو یرو یبا دست برفا...  داشت با هام یفاصله کم...  به طرفش دمیچرخ
  :تکوند و گفت

  
دست من و ...  اون روز انی کنم ازتون بابت جری خواستم عذرخواهی راستش م-

   ...نی دونم دلخوریم... دستور بود از باال ! شهراد نبود
  

  : گفتمعیسر
  
 که یینجایمن راحت خودمو به ا!  عمو منو نشناخته بود که شناختن،ی فراموش کن-

 دونم که شما هم چاره یم!  هم پا پس بکشمی راحتنیه ااالن هستم نرسوندم که ب
   ...نی نداشتنی جز ایا

  
  : شهراد بلند شدیصدا

  
  ! پسنیای ب-
  

.  تموم شده بودباًی تقرهی درهمش زدم و رفتم سمت شهراد ، آدم برفافهی به قیلبخند
  :شهراد رفت سمت اردالن و گفت
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  ...ی شدی چته تو ؟ شکل چک برگشت-
  

 انداخت ، همه حرکاتش، حرف زدناش، خنده ی ساسان مادیسر منو  پنی اچقدر
 کرد بهش و یاردالن اخم!  انداختناش به خصوصکهیت... سرخوش گوشه لبش 

  :گفت
  
  ... امشب یچه خوشحال!  جمع کن خودتو-
  

  : رو به آسمون باز کرد و گفتدستاشو
  
تو ...  نباشه یی فردادیشا!  دارمی چه حس خوبیدی فهمی می اگه مثل من بود-

  ...پس لذت امروز ببر ! ی دونی خوب مگهیکه د
  

  : زد و گفتی پوزخنداردالن
  
   ...هی ارسالن خالی جا-
  

  : کرد و گفتی پوفشهراد
  
   ازش؟یخبر دار...  آره -
  
  ... کنن تشی که اذنهیترسم از ا...  با دوستاشه -
  
   باز رفته پارک دانشجو؟-
  
هر بار ...  ره اونور ی نمگهی تا سر حد مرگ زدنش د قبل که اونجایاز سر...  نه -
  ... کنن ی جا اتراق مهی

  
   ...نی شی خالص مانی جرنی شه و از ای انشاهللا که زود عمل م-
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   ...دوارمی ام-
  
 بزنن ی کدوم قصد ندارن حرفچیاما مشخص بود ه...  موندم رهی بهت بهشون خبا

  : و گفتکمونی کوچیم برف عوض کردن جو نشست کنار آدیشهراد برا... 
  
   ...دی سفدی سفی آدم برفهی! می کننشی تزئمی هم نداری کوفتچی ه-
  

 که بعد ی شعرهی. مونی شعر بگم مخصوص آدم برفهی خواست ی کنارش، دلم مرفتم
 نکهیقبل از ا.  و قشنگی شب برفنی خاطره از اهی و بشه سمشی دفتر اشعارم بنویتو

  : آروم گفتمرمی رو بگرونی بدیاز ذهنم پر که یتی بنی اولیبتونم جلو
  
  ... ، ته کوچه تک و تنهاست ی تو شب ساکت و برف-
  

پسر جماعت چه سر در ! دنی خندیحاال بهم م!  دهنم رو گرفتمی با دست جلوعیسر
 یخودمو برا! همه شون فقط بلدن مسخره کنن آدمو! ؟ی از شعر و شاعرارهی یم
  :م که سرش رو با تعجب باال آورد و گفت شهراد آماده کرده بودی هاکهیت

  
  !؟ی گفتی چ-
  

 ی سر آدم برفی رودمی و دستم رو نوازش گونه کشدنی خودم رو زدم به نفهمعیسر
  :و گفتم

  
   ...یچیه-
  

 ی که زده بودم رو جمع کنم و هم می خواستم گندی بود، هم مختهی به هم رذهنم
 ی بود که صداریذهنم درگ یحساب.  رو تو ذهنم شکل بدمیخواستم مصرع بعد

  : کردجمیشهراد گ
  
  ... با تموم انتظارش چشم به راه صبح فرداست -
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  : باال انداخت و گفتی شونه ادی گرد من رو دی چشمایوقت
  
  !هوی کنه ی طبع آدم گل م-
  

  : گفتمآروم
  
  !!؟یاری سر در مزای چنی مگه توام از ا-
  

  : زد و گفتیپوزخند
  
  !!خترا قبضه کردن؟ رو دای کل احساسات دن-
  

  : بود جلو اومد و گفتستادهی ای کنارهی که تا اون لحظه اردالن
  
  !نی چند مرده حالجنمی ببنیشعرتون رو کامل کن ... نی حاال دعوا نکن-
  
 هی بار با هیمن فقط ! نه من طاقت نداشتم... نه !! دوباره؟...  تعجب نگاش کردم با

  ... نه گهید... بود  شعر گفتم و اون هم ساسان گهینفر د
  

  : نفسش رو فوت کرد و رو به من گفتشهراد
  
 مونی آدم برفنی بگو که نشون بده ایزی چهی یول! ی هر چند که فکر نکنم بتون-

  ... داره یقصد خودکش
  

 شی من پی تونه پا به پای که نمی دادم کسی نشونش مدیبا! ال اله اال اهللا  ... پسره
 دمیآه کش...  بود هی واژه و قافی داشتم، ذهنم کمپانمانیمن به خودم ا!  اونهادیب

  : لرزون گفتمیبا بغض و صدا... از اعماق وجودم ... 
  
  ... سازه ی مونی قلبش داره آشی تودی عشق خورش-
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شهراد سرش رو انداخته بود ...  من و شهراد در نوسان بود نی نگاهش ما باردالن
 رو به یحس کردم کم اورده خواستم باز. رد کی می بازی جلوش بازی و با برفاریز

  :نفع خودم تموم کنم و شعر رو ببندم که گفت
  
  ... عمرشو ببازه دی عشق بانی ای دونه پای نم-
  

عمر ... عمر رو ...  به پاش عمر رو باخت دی که بایعشق...  دهنم رو قورت دادم آب
 ی ممانی اون هم ایا هیی به توانادی بادیشا...  بدجود تکونم داد تشیب... رو 

 کردم به ی که من داشتم دق منطوریهم...  نبود ای دننیشهراد انگارر تو ا. آوردم
  : و گفتمدیچونه ام لرز!  ساسانمادی

  
   ...رهی گی ازش مشوی دونه چتر آفتاب هستی نم-
  

 تنش فرو کرد و سرش رو ی توی دست آدم برفی به جای ، تکه چوبدی آه کششهراد
 گاری نخ سهی اومد و به دنبالش دست اردالن همراه با ی تقیاش، صدا دستنیگرفت ب

 رو گرفت و پک گاری سرش رو بلند کنه سنکهیدراز شد سمت شهراد، شهراد بدون ا
  : خارج شد گفتش که از دهنیظیهمراه با دود غل...  زد یمحکم

  
   ...رهی می میی تنهای تودی شه تو دست خورشی آب م-
  

 رو شروع کنم اونم قصد یدی جدتی بگهی قصد نداشتم دم،ی مون سکوت کردهمه
 ادی منو شتری درهمش بافهی و قدیکشی رو مگارشی سکوت داشت سیتو. نداشتم

 همراه می دادم تا بغض لعنتی آب دهنم رو قورت میهر چ!  انداختیدردام م
 غیمثل ت...  بره ه خواست کینم...  رفت ینم...  نداشت دهی فانییباهاش بره پا

...  خورد ی از جاش تکون نمی کرد ولیباد م...  سوزوند یم...  داد یخراش م
 شاد ی دونم چقدر زمان گذشته بود که صداینم ... یجا خوش کرده بود لعنت

  :دمیشهراد رو شن
  
دماغت در !  انهی که دم به گری دختر کوچولوها شدنی انیع!  چته خانوم شاعر؟-
  !ادی ی از دستم بر نمی که من کارادین
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 هی و حاال دی باری االن از چهره اش غم منیتا هم!  نبودیعی طبزشی چچی پسر هنیا

 ساسان ادیبدتر منو !  بدتر شدی جو رو عوض کنه ولیخواست با شوخ... دفعه 
 زمیداداش عز...  داداش جوون مرگم افتادم ادیبدتر  ... شیایانداخت و لوده باز

بغضم شکست و ...  تازه تر شد ی نبود ولکهکهنه .. .داغم تازه شد ... مهربونم ... 
  :دمینال
  
  ... ساسان -
  

 دستام نی و صورتم رو بنی هم تاب خورد ، نشستم رو زمنی اردالن و شهراد بنگاه
 اونطرفم نطرفی خرچ خرچ برف که اومد دستم رو برداشتم، ایصدا... پوشوندم 

 تر ظی شهراد بغضم رو غلی صدا زدم ، انگشتام سر بود،ی مخیداشتم . نشسته بودن
  :کرد

  
   ساسان انداخت ؟ادی تو رو یزی چ-
  

بهتر بود بگه !  ساسان انداخت؟ادی منو یزی چن؟ی گفت ای می م بند اومد، چهیگر
  : زدم و گفتمی ساسان نندازه؟ پوزخندادی هست که تو رو یزیچ
  
  ن؟ی دونی از داداش من می شما چ-
  

  : و شهراد گفتدی آه کشاردالن
  
 بود یپسر فوق العاده ا ... ی براش دلتنگ باشی دونم که بگم حق داری اونقدر م-

...  
  
  : تعجب نگاش کردم و گفتمبا
  
  ؟ی شناختیتو ساسان رو م...  تو -
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  : رو تکون داد و گفتسرش
  
 شتری و شوخ بود که از همه بطونی شنقدریا...  از شاگردام بود یکی باشگاه ، ی تو-

 چهره اش زنگ خطر بود ییبای کردم، عالوه بر اون زی میحتباهاش احساس را
  ... شه ی زود طعمه مای ری دونستم دیم..  ما یبرا

  
  : و گفتمدمی جا پراز
  
  !!یآره لعنت!! ؟ی نکردی کارچی و هی دونستی م-
  

  : اومد وسط و گفتاردالن
  
در  که ی ما در حدم،ی اون ماجرا ما مقصر نبودیتو! گوش کن!  آرومشششی ه-

 ییبعد از اون هم به جا!  نگرفتی خودش جدمیتوانمون بود به ساسان هشدار داد
  ...که با ما صحبت کنه اون کار احمقانه رو کرد 

  
  : برفا و گفتمی رودمی کوبپا
  
 نیزتریبه عز!  گفت؟ی به شما مومدی ی میچ!  شده بودی روح داداش من سالخ-

!! ن؟یچرا مراقبش نبود! نی هستی کهگیشما د!  ها بگهبهی به غرادیب! کسش نگفت
ساسان فقط برادرم ! هی منه چه داغنهی سی که روی داغنی فهمی نمچیه!!! چرا؟

  ! پدرم بودز بعد ادمیام!  من بودیزندگ! نبود ، همه کسم بود
  

  : هم از جا بلند شد و گفتشهراد
  
ست  دوهی منم خوردم چون ساسان واقعاً برام ی همونقدر که تو ضربه خورد-

 که حاضر شدم به خاطرش خودم رو تو خطر بندازم و یدوست. منحصر به فرد بود
 کردم، اما ساسان عادت داشت به ی کس نمچی که در مورد هیکار! بهش هشدار بدم

 مراقب گذاشته بودم، اما شمن برا!!! باور نکرد! هیفکر کرد شوخ!  بخندهیزیهر چ
  .دمی از مرگ ساسان فهم تر از ما بود، بعدی حرفه ایلیکار اونا خ
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  !!؟ی چیعنی -
  
 دور و بر خود طعمه ی اعتماد کنه از آدمای طعمه اصلنکهی ای برانکهی ایعنی -

 ساده و ابله ساسان رو قبل از اون گول زده بودن، ی از دوستایکی کنن، یاستفاده م
 وگرنه ساسان هم اونقدر پخمه.  کردن و بردننی اون ساسان رو سوار ماشهیبه وس

  ...نبود که خودش رو ببازه 
  

  : هق کردم و گفتمهق
  
 وانی لهی در اتاق داداشم رو باز کردم تا با ی وقتدمی من چه کشنی دونی چه م-

 نی دونیچه م...  روبرو شدم ی با چامیآب برم سر وقتش و از خجالتش در ب
  !!!شما؟

  
  : و گفتاردالن از جا بلند شد ... ومدی ی کردم و نفسم باال نمی هق مهق

  
  .امی تا من بنی ، شهراد ببرش تو ماشرمی آب از اون دکه بگشهی شهی رم ی من م-
  

  : که نذاشتم و گفتمرهی بازوم رو بگری اومد سمتم و خواست زشهراد
  
 ی مسلماً االن هم مستادم،ی پا ای بعد از مرگ ساسان رویوقت!  تونمی خودم م-

  !شک نکن ... ستمی پام باینم رو توی مرمی انتقامش رو نگیمن تا وقت! تونم
  
 خواست هر طور شده سکوت ی غرق سکوت بود، اردالن منی برگشت ماشری مسیتو

 اون دو خی تا دی رسی به ذهنش نمیزی کرد چی فکر می هر چی ببره ولنیرو از ب
 ی زنگ گوشیصدا...  ساده زهرمار هر سه تاشون شده بود حی تفرهی. نفر رو آب کنه

 بکشه که باالخره از اون جو یو شکست و اردالن خواست نفس راحتاردالن سکوت ر
  : جواب دادعی شماره اخماش در هم شد و سردنی با دیمتشنج خالص شده ول

  
  ...ارسالن ...  الو -
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 که دهی شنیاردالن معلوم نبود چ ... دی نگران شهراد هم به سمت اردالن چرخنگاه

  :ت با درد بست و بعد گفقهیچشماشو چند دق
  
  ؟یخوب... فقط ! نگران نباش...  دنبالت ادی فرستم بی از بچه ها رو میکی -
  

  : و گفتدی کشیقی عمنفس
  
  فعالً ... نمتی بیم... امی یمنم م ... عیسر...  بعدش برو خونه -
  

  :دی پرسی رو که قطع کرد شهراد با نگرانیگوش
  
  ! شده؟یزی چ-
  

  : و گفتالی وی داخل فرعدیچی پاردالن
  
  ... زدنشون یکل...  رو سرشون ختنی تعداد عالف رهی! طبق معمول -
  

 که توقف کرد دستش رو جلو نیماش...  چشماشو بست و نفسش رو فوت کرد شهراد
  :برد، گذاشت سر شونه اردالن و گفت

  
   باهات؟امی ب-
  
  ... بره دنبالش یکی گمیم...  مهم تره نجایحضورت ا...  نه -
  
  ... خبرم نذار ی پس ب-
  

 رو باز کرد و رو نیشهراد در ماش...  اردالن فقط بستن و باز کردن پلکاش بودجواب
 نی اومده بشیبه سارا که تا اون لحظه سکوت کرده بود و اصال حواسش به بحث پ

  :شهراد و اردالن نبود گفت
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  ... شو ادهی پ-
  
 به ینگاه نگراناردالن ...  کردی نمری سای دننی ایکال تو ... دی سارا بازم نفهمیول

  :شهراد انداخت و آروم گفت
  
باهاش تند نباش !  کنهی کس کار ما رو درک نمچیه...  حق داره ناراحت باشه -

  !گناه داره... 
  

  : کاسه سر چرخوند و گفتی چشماشو توشهراد
  
  ... بله چشم -
  

 رو دور زد، در سمت سارا رو که باز کرد سارا تازه تکون نی شد و ماشادهی پبعد
  : و گفتدی کشی هوا خطی به شهراد نگاه کرد، شهراد با چشماش توجیخورد و گ

  
   ...میدیرس...  شو ادهی پ-
  

  : و آروم گفتدی از اعماق وجودش کشی آهسارا
  
  ... خداحافظ -
  

  ... حال بود ی اردالن هم به همون اندازه آروم و بجواب
  

برف ها تا قسمت ...  دادم  دستامو بغل کردم و به قدمام سرعتمی که شداطی حوارد
 یچند قدم...  له و صاف شده بودن بای ساختمون به خاطر رفت و اومد تقریورود

  :دمیپله ها بودم که شن
  
  ... سارا -
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 ی بکشم ولغیدوست داشتم ج. داغون بودم...  بودم یعصب...  خواستم بشنوم ینم
.  حرفا نبودمنی آدم ای خواست کتکش بزنم ولیدلم م.  شدی اون خونه نمیتو

 توجه خواستم یب.  کردی اوضاع رو بهتر نمنمی ای خواست خودمو بزنم ولیدلم م
  :برم که باز صدام کرد

  
   ...می حرف بزنایب...  تو به نفعته ی نرینجوریا...  سارا -
  

 کردم باال نره ی می که با همه توان نداشته م سعیی و با صدادمی پاشنه پا چرخیرو
  :دمیغر
  
  ! شماها؟یسهل انگار! ؟یرد چ در مو-
  
   ...یای در بی برزخافهی قنی شه از ای که باعث میزیدر مورد هر چ...  نه -
  
   ...نی هستتتونیبله شما فقط به فکر مامور! آهان-
  

  : زد ، سرش رو رو به آسمون گرفت و گفتی جا آروم چرخدر
  
   ...ی حاال هر چ-
  
  : شدم و گفتمکی قدم بهش نزدهی

  
 موفقت کرده؟ تو اصال نی نه؟ همی برسنجای باعث شده به اتیونسرد خنی هم-

 احساس مرده یآدم ب ... یتو خودت رو کشت! متاسفم برات! ؟یاحساس دار
  !ی زندگی جای کنی می مردگیدار... متحرکه 

  
  : شلوارش و با لبخند گفتبی جی باال انداخت، دستاشو کرد توییابرو

  
  !؟ی چگهید!  به به-
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  ... با ساسان ی بذاریونست چطور ت-
  

  : گفتعیسر
  
  !شششی ه-
  
 و دمی کشیآه...  دونستم ی تذکرش رو خوب ملیدل...  نبود ادامه بده یازین

  :گفتم
  
  ... شم ی منتقل میمن به زود ... ستی نیازی به تو نگهی د-
  

  : گرد کرد و گفتچشماشو
  
   به کجا؟-
  
  ...اونور آب  که بعد از اونجا برم ییبه جا...  دونم ی نم-
  

  : زد و گفتیپوزخند
  
  !؟ی کنی می زندگینجوری تو کال ا-
  
  : تعجب گفتمبا
  
  !؟ی چیعنی -
  
  !؟ی احمق؟یساده ا! ؟ی قدر راحتنی هم-
  

  : گرد کردم و گفتمچشمامو
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 رو با ناخنام در یکی تو ی رو بزنم چشمای همه چدی نکن قی کارهی!  شازدهنی بب-
 ی ذره آروم مهیتو رو هم بکشم !  کردم باالخره هایط غلهی راحت بشه المی خارمیب

   ...یول...  برام ی کردم دوستیتا االن فکر م... شم 
  

...  زدم ینفس نفس م...  و روشن کرد دی کشرونی بیگاری ، سبشی جی کرد تودست
 باال نیا...  فرستادم ی منیی زدم و عقده ها رو با دم و بازدمم باال و پاینفس نفس م

... باعث شکنجه بود ...  شد یباعث درد م...  شد ی رفتنش باعث زخم منییو پا
 به یظیپک غل ... میدیکه چه کش! دمی کشچه بره که ادمی دی آورد که نبای مادمی

 بودم که دهی رو ندی تا به حال کسی بودم ولدهی دادی زیگاریس...  زد گارشیس
 رفت ی شد و اخماش در هم میبا هر پک چشماش بسته م...  بکشه گاری سیاون مدل

بعد از دو پک محکم ...  تونستم حس کنم ی من هم می بودن پکاش رو حتطیغل... 
  :گفت

  
  !درسته؟ ... ی از ساسان نامه دار-
  

 ادمی بعد دهی نامه ساسان رو فهمانی رفت از کجا جرادمی لحظه هی.  خوردمجا
 ی میت دادم به خوبآب دهنم رو قور. دهی خودم از دهنم پریافتاده تو حرفا

اون نامه از .  گردوننی به من برش نمگهی دفتهی بیدونستم نامه ساسان دست کس
 که ازش یزی چنیآخر ... ود دست خط ساسانم بنیآخر. جونم برام با ارزش تر بود

  :گفتم...  کردم خونسرد باشم یرفتم سمت استخر و سع...  مونده بود یبرام باق
  
  !؟ی که چ-
  

  :ونسرد تر گفت از من خاون
  
  ... بخونمش دی با-
  
 یی از اون نامه بوی وقت کسچی مگه قرار نبود هوانهیآخه د!  سارای شدچارهیب

 تونستن به ی از نامه مسای مسلما پل؟یری دهن رو بگی جلویچطور نتونست! نبره
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...  فاتحه اش خونده بود یچی شد؟ هی میبعدش چ... عنوان مدرک استفاده کنن 
  : قورت دادم و گفتمآب دهنم رو

  
  ... شه ی نم-
  

 هم از فاصله نویا... درست پشت سرم بود  ... دمی قدماش فهمی سمتم، از صدااومد
  :دمیصداش فهم

  
  ! تونم بدونم چرا؟ی م-
  
 ... نمشی تونستم ببیم...  سمت چپم ی گوشه چشم نگاش کردم، پشت سرم بود ولاز

  :ز عشقم جدام کنن، گفتم خوان ای کردم میحس م.  آوردمیداشتم کم م
  
خطاب به ...  دم ی نشونش نمی احدچیبه ه...  نامه ساسانه تی اون نامه مثل وص-

  ...خودم نوشته شده 
  

 عاجزانه ساسان توش بود ی تقاضانیآخر...  هم خطاب به من نوشته شده بود واقعا
خودم  داشتم به روش ی که اون خواسته بود رو نکردم، ولیدرسته که من کار... 

  :شهراد گفت.  رسوندمیاون رو به خواسته اش م
  
   ...نجای که هست تو رو کشونده به ای اون نامه هر چ-
  
 بود ی قوشیسی بود و شم پلشیاون پل ... دی فهمی مدیبا!  تعجب نداشتی جاادمیز

  ... نبودم ای منم کوتاه بیول... 
  
  ؟ی خوب که چ-
  
  : تحکم و عامرانه گفتبا
  
   ...نمشی ببدی با-
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 ترسوندو مگه ی منو منیهم.  صداش نبودی توی از لطافت و صبوری خبرگهید

 برخورد کنم، ی اگهی کردم جور دی تونستم جلوش مقاومت کنم؟ سعیچقدر م
 من دی فهمیانگار نم...  نگاش کردم هی به سمتش، چند لحظه عاقل اندر سفدمیچرخ

  :و گفتم شدم، راه افتادم سمت در خونه الشیخیب!  گمی میچ
  
  ... شه ی گفتم نم-
  
من تو فکر در رفتن بودم و .  بودنی کار همنی اون لحظه بهترکردم،ی فرار مدیبا

 جلوم جا دیچی پعی سری وقتنمی همیاصال حواسم به عکس العمل اون نبود برا
 حساس نیا!  بود حسمودهی کرد، فهمزیچشماشو ر...  باال دمی متر پرهیخوردم و 

   ...دیکوبی اعصابم سنگ میصداش رو... خاک بر سرت سارا ...  کرد یترش م
  
  ...دستوره ! ستی به حرف تو ن-
  
  : عجز گفتمبا
  
  ! نه-
  

  ... شد ی کردم ، اون خشن تر می اصرار مشتری من بی چهر
  
  ... امشب نیهم ... شیاری ی م-
  

  :دمی وار نالیطوط
  
  ! نه-
  

 که انگار به ی طوری ولمیلحن مال با نباری کرد و انیی رو چند بار باال و پاسرش
  :خودش مطمئن بود گفت

  



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

223

   ...یاری یم!  خانومیاری ی م-
  

 تو فضا پخش بود گارشیدود س...  زد و رفت سمت استخر ی هم لبخندنی از ابعد
 توجه به برف نشست لب استخر و ی شدم، برهی و بهش خستادمی ااری اختیب.... 

 اش رو از پشت گهی بود و دست دگارشی س دستش بههی...  کرد زونیپاهاش رو آو
...  شد ی دهنش خارج ماز که ینگاش به آسمون بود و دود... حائل بدنش کرد 

اون ...  کرد ی رو لمس نمای دننی اگهیانگار د.  خودش شده بودیایاونم غرق دن
  ...چشم ازش گرفتم و راه افتادم سمت ساختمون  ... گاریبود و آسمون و س

  
  ...صد و سه ... صد و دو ..  .کی صد و -
  

  : از پشت سرم بلند شدییصدا
  
  !اه!!!  بسه ساها-
  
منم جز طناب !  بلد نبودنیجز غر زدن کار...  توجه بهشون به کارم ادامه دادم یب

 رو بلد بودم و ی طناب بازیانواع و اقسام مدل ها.  نداشتمی اگهی دحی تفریباز
 ی حرکاتم برادی شانکهی توجه به ایم و ب رفتی میضربدر!  کردمیباهاشون عشق م

 توجه ی اما بختی ری از سر و روم معرق. کردمی آزاردهنده باشه بپر بپر مهیبق
  : دادمیداشتم به کارم ادامه م

  
   ...کیصد و چهل و ...  صد و چهل -
  

مو به تنم راست .  گردنم پخش شدی و نفس داغش تودیچی از پشت دور کمرم پیدست
 امکی سدنیبا د. دمی فرا بنفش چرخغی جهیناب رو ول کردم و با  طعیشد و سر

  :مشت و لگد پروندم و گفتم
  
  !چندش! یمگه خودت خواهر مادر ندار! ول کن منو!  ااا-
  
  :دی قدم رفت عقب، خندهی کنار، خودش هم دی دستاشو کشامکیس
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  ... شه نگه داشت ی مینجوری تو رو فقط ا-
  

  : گفتم تو هوا تکون دادم ودستمو
  
 گوشه هی کا ره کار شما دارم آخه؟ یچ! نینی منو ببحی تنها تفرنی چشم داشته باش-
  ! کنمی خودم بپر بپر می دارم براسادمیوا
  

 که نابم هم از پشت به یی جاهی بودم، ییرای نقطه پذنی تری گوشه ای هم توقایدق
 طناب زدن نی تونستم حی بود که می پنجره سرتاسرهیپشت سرم .  نخورهوارید

 دست به کمر امکیس! ی ببرم اساسضی کنم و به قول خودم فتیآسمون رو هم رو
  :شد و گفت

  
  ن؟ینی رو ببی منو کامحی تفرنی جونت چشم دارازی مگه تو و اون ن-
  
  ! بلندی ، نصف شب ، با صدانی کنی ترسناک نگاه ملمی فنینی شی شما م-
  

  :داد و گفت به سر و گردنش ی قرارهی ادامو در بخواست
  
 به اون نیا! ی پری منیی رو اعصاب من باال و پای شما هم در طول روز مدام دار-

  ...در 
  

  : و گفتدی از جا پرهوی ولو بود ونیزی تلوی که پااریکام
  
  !!!؟ی دی چرا پاس نمیخوب تو که عرضه ندار!!  تف تو ذاتت احمقی ا-
  

  : بلندتر از قبل گفترنبای و ادی گرد کردم که دوباره از جا پرچشمامو
  
  ....!!!هند بود داور ... !!!  عمتو -
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  :دمی کشغیج
  
 که نی کنی کارا رو منیهم! سادهی مادمازل وانجایا! رایدر دهنتو گل بگ! ی هو-
 محترم ی جو شعور تو وجود شما نر هاهی! می ذارن بانوان محترم برن استودینم

  !ستین
  

 و ونیزی تلوی رفته بود تویهشت چشم! م گی می من چدی شنی که اصال نماریکام
  : نگام کرد و گفتی چپ چپامکیس.  شکستیتخمه م

  
  !یدور از جون! ی بال نسبتهی -
  
 نداره ، یری بگم که رو مردا تاثدی باینطوریدر اصل ا!  حرفا ندارهنی بالنسبت و ا-

   ...نی همنیاول آخر همه ع
  

  : و گفتدی توجه به جر و بحث ما باز از جا پری باریکام
  
  !!!بزن!! گهی بزن د-
  

 توجه به جفتشون راه افتادم سمت آشپزخونه، درست روبروم بود، ی کردم و بیپوف
سالن خونه حدودا شصت .  قسمت سالن نی تریی به سمت راست، انتهالی متمایکم

آشپزخونه اپن .  هم نبودکی کوچی بزرگ نبود ولیلیمتر بود، خونه مون خ
 و الی از نازیخبر. داد ی به خونه روح می و نارنجیقهوه امجهزمون با ست چوب 

 زد، ی خر مازی نشتری هستن، البته بیمطمئن بودم تو اتاق در حال خرخون.  نبودازین
 براش ای دننی تو ایچی کردم هی وقتا فکر میبعض.  ها نبودی وادنی تو االیناز
 نه ناراحت بود نه ی ول ،گهی دی منتقل بشه جایقرار بود به زود...  نداره تیاهم

 در اصل ما چهار تا سگ و ای!  ما چهار نفرمی موندی از رفتن اون مدبع. خوشحال
 تی وضعنی دونستم ایالبته م . می بکنمی به هم نداشتدنی جز پریکه کار! گربه

 دونه هی.  رسم خونه ما بودنی شن، ایچندان دووم نداره و بازم بهمون اضافه م
... گذاشتم تا سرش پر بشه ...  آب سرد ری شری گرفتم زسطل ماست برداشتم و

  : و گفتدی سرک کشامکیس
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   ...میستی به زحمتت نیراض! دستت درد نکنه! ؟ی غذا بپزی خوای م-
  

  : براش در آوردم و گفتمیشکلک
  
   ...ستمینوکرت که ن!  برو بگو عمه ت برات غذا بپزه-
  

  : چرخوند و گفتچشماشو
  
   ...تی تربی ب-
  
سطل پر شده ...  ولو شد اری توجه به من عقب گرد کرد و رفت کنار کامی هم بدبع

 که از آشپزخونه نیهم!!!  سطل پر از خشم اژدهاهی در آوردمش، ری شریاز ز. بود
 آشپزخونه ی ورودیاتاق ها درست روبرو. رونی هم از اتاق اومد بازی نرونیرفتم ب

 حدود یزیهر کدوم چ!  اندازههی اتاق هیو اون سمت سالن بودن، سه در کنار هم، 
با چشم التماس کرد !  من شصتش خبردار شد کجا چه خبرهدنی با دازین.  مترستیب
 رفتم سمت الیخی بهش زدم و بی تکون داد، چشمکنی بشم و سرش رو به طرفالیخیب

 طرف هی اشونیهمه گند کار.  مشغول تخمه خوردن بودنلکسیکامال ر... پسرها 
 نی هر روز با ادنی کشی رو به گند مزیم...  طرف هی دراز شده شون هم یااون لنگ

 اما چاره مون،ی سخوت واسه کاناپه خوشگل کرم قهوه ایدلم م. حرکت چندششون
  ! کردم کاناپه رو بشورنی خوش کردم که بعدا وادارشون منیدلم رو به ا!  نبودیا

  
 یمن شد و برگشت ول متوجه امکی پشت سرشون اول از همه سدمی که رسنیهم

 باًی که تقرامکیس!  سر جفتشون همانی شدن سطل آب رویبرگشتن همان و خال
 بازم دهنش باز مونده ی کمتر جا خورده ولادی به روزشون بی بود قراره چدهیفهم

 همون جور سر اریمبرعکس اون کا.  مونده بودرهی گرد شده بهم خیو با چشما
 ی دهنش باز و بسته میجور. از مونده بود بنیجاش خشک شده و دستاش از طرف

 خنده یصدا... بچه م توهم زده بود !  شهی و داره غرق مایشد انگار افتاده تو در
 و مشغول فوت کردن رونی هم از اتاق اومده بالیناز...  هم بلند بود ازی و نالیناز



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

227

په و  کانانوری ادی زودتر به خودش اومد، پرامکیس.  الک زده دستش بودیناخنا
  :دی غرنیخشمگ

  
  !ساهـــــــا!  ساها-
  

 باال ی داد، شونه ای ساها ساها کردنش با خشم سرش رو هم تکون منی حدر
  : بترسم، رفتم جلوتر و گفتمنکهیانداختم و بدون ا

  
ساها انتقام  ... ی منو حرص ندی خواستیم...  که هست نهیهم! چته؟!  هوم؟-
  !ادتا چشت در ... ستی که ساها نرهینگ
  

 دونستم ی که به خودش اومده بود از جا بلند شد، چشماش پر از غضب بود، ماریکام
 سر به سر گذاشتن با اونا یی جوراهی.  برام مهم نبودیول.  کننیجفتشون االن رم م

 از ی شرتش رو کمی با حرص و حالت پر از انزجار، با دست تاریکام. برام عادت بود
  :بدنش فاصله داد و گفت

  
   !یاها گور خودتو کند س-
  
  : قدم رفتم عقب و گفتم هی

  
 خی گهیدفعه د... نخورده !! ؟یچ... گفته باشم دستتون به من بخوره  ! دینی بب-

  ... هاتون قهی تو زمی ریخالص م
  

 دی پرامکی بتونم فرار کنم اول سنکهی کرد و قبل از اامکی به سی اشاره ااریکام
 دختر و هیمن !  گرفتنمیی کاناپه و دوتانوری ادیپر هم اریسمت من و به دنبالش کام

 ی شد که قوی نملی دلی نبودن ولکلی هم درشت هیلیدرسته که خ! اونا دو تا پسر
  : جلو اومد و گفتازی شد ، نی نمی ولدم کردم هولشون بیسع! تر از من نباشن

  
  !نمی ببنی ولش کن-
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  : دستاشو حلقه کرد دور گردنم و گفتامکیس
  
  !!! خوام خفه اش کنمیم!! کنم؟ ولش -
  

  : و گفتدی دستم رو کشاریکام
  
  ... نقشه بهتر دارم براش هی! نمی ببارشی ب-
  
  :دمی کشغیج
  
 دیبا! اصال خوب کردم باهاتون! نی هم نداریجنبه شوخ!  جنبه های بنی ولم کن-

  ... کردم یبدتر م
  

 دنی افتاد به خندی میوقت کال د،ی خندی و مواری داده بود به دهی تکالیخی بالیناز
 هم غش ازین!  شد انگار بچه میکل بدنش شل م!  تونست تکون بخورهی نمگهید

 ارهی در بامکی و ساری دست کامی کرد دست من رو از توی می و سعدیخندیغش م
 و یی آشپزخونهف دستشوار کنی سمت راهرودنیمنو کش..  شد ی موفق نمیول

. ادی قراره چه به روزم بدونستمی خوب م یلی اون راهرو بود و من خیحموم تو
  :دمی کشغیج
  
  !!!نیگفتم دست از سرم بردار!!!  کنمی جفتتونو تو خواب خفه م-
  

 امکیس. دنی کشی و با همه زورشون من رو مدنی خندی هم داشتن غش غش ماونا
و  دار به خودم گرفتم و رهی گرافهیدر حموم رو باز کرد و برام ابرو انداخت باال، ق

  : گفتمازیبه ن
  
  ! حاللم کن-
  
دستامو به چارچوب در حموم . دنی خندی هم هنوز داشتن هر هر ماری و کامامکیس

 ی ، اون مرونی باری تو حموم بود و کامامکیس... گرفتم و سفت سر جام موندم 
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هر ...  کرد یخنده قدرتم رو کم م!  شد نخندمیکاش م...  داد ی هل منی و ادیکش
 سمت یکی امکی سمت سیکی دم، پرونی جفتک هم مهی تقالها نی انی بیاز گاه

 رو خی دوش و آب ری زدنمی نداشت، چون تا به خودم اومدم کشی ادهی اما فااریکام
 دفعه مورد هیبدن خشک من ! بگم سکته کردم کم گفتم...  سرم یباز کردن رو

 غیند اومد و جنفسم ب!  رفتمشی قرار گرفت و تا مرز سنکوپ پخیخجوم قطرات آب 
 که روبروم بود، امکی مونده بودم به سرهی گرد شده خیبا چشما ... دیتو دهنم ماس

 خواستم خودم رو ی من خنده م بند اومده بود، می ولد،ی خندیهنوز داشت م
 اری کامی تو تنم نمونده بود ولی جونگهی زد، دی مخیبکشم کنارف بدنم داشت 

 ی که نمودم کرده بخی نقدریا. د تکون بخورم دایمحکم گرفته بودم و اجازه نم
 شرتش رو ی تامکیس!  بلکه دلم خنک بشهامکی جفتک بپرونم تو شکم سهیتونستم 

  :در آورد و گفت
  
  !! چسبه نه؟ی دوش دو نفره م-
  

 تونم تکون بخورم، ولم کرد، رفت ی نمگهی هم که مطمئن بود از زور سرما داریکام
  : شرتش رو در آورد و گفتیم ت و همراه چشمک اونامکیسمت س

  
  ... سه نفره دمی شا-
  
  : که تو دستش بود شروع کرد کتک زدنشون و داد زدی تو و با جارو دستدی پرازین

  
 نینیواسه دوش گرفتن بش ... گهی بسه دنی کردسشیخ! ایروان! نمی ببرونی بنی بر-

  !!تو نوبت 
  

فقط ... چشمامو هم بستم ..  پشت سرم واری حال کمرم رو چسبوندم به دی بمن
 و جیگ.  بکنمی چه غلطدی دونستم بای اصال نمرون،ی کردم، گم شن بیداشتم دعا م

 و رونی همونجور لخت با هر هر خنده زدن از حموم باری و کامامکیس. منگ بودم
 با خنده ازی باز کردم، نچشمامو دفعه آب گرم شد ، هی. دمی از صداشون فهمنویا

 لبخند شیفقط تونستم در جواب خوب... رو اون گرم کرده بود  کرد، آب ینگام م
  ...بزنم 
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  : بالش و غر زدمری فرو کردم زسرمو

  
   ...ادی ی خوابم م-
  

  : پر از خنده ساسان اومدی شد و صدادهی از روم کشپتو
  
 یریبگ!! ؟ی که چی کردی صخره نوردنهمهیا! نمیپاشو بب!  نق نزن تنبل بانو-

  !؟یبخواب
  
  : پلکامو باز کردم و گفتم ازیکی

  
  !!صخره؟!! ؟ی گی می چ-
  

  : حرکت از تخت بلندم کرد و گفتهی دستمو گرفت و با دی بازمو دی که چشمانیهم
  
 ی رد بشنجانبی از رو نعش ادی بای کنی هم صخره نوردیبخوا...  نه تنبل جونم -

 ی صبحگاهی از هوامی فقط برمی خوایم!  ورزشنیاز اول گفتم مخالفم با ا... 
  ... تو رگ می توپ بزنونی قلهیاون باال ماالها  ! میاستفاده کن

  
  : رفتم سمت در اتاق گفتمی که منطوری م گرفت و همخنده

  
  ! به خدا تو دو تا تخته ت کمه ساسان-
  

  : رفت سمت کمد من و گفتشیشگی طبق عادت همساسان
  
  ! اون فرشه که دو تا تخته اش کمه-
  

  : در گفتمی لحظه آخر سرمو دوباره کردم داخل اتاق و از النروی از اتاق برفتم
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  ... خوره ی ساسان ، رنگ روشن برندار به درد کوه نم-
  

 همو انتخاب ی لباسامی عادت داشتشهی ، هممی تر از چشم به هم زدن آماده شدعیسر
 شرت ی تهی اون ی من برام،ی همراه هم بودشهی هم همدی خری توی ، حتمی کردیم

 کمرنگ، همراه ی و آبی دار چسبون سرمه اپی بافت زهی انتخاب کردم با یمه اسور
 سرمه ی مانتوهی من یاونم برا!!  کردمیبهش افتخار م ... ی سورمه انیبا شلوار ج

 ی و قرمز، کوله پشتی و شال سورمه ای شلوار سرمه اهی انتخاب کرده بود با یا
ساسان تازه تونسته . رونیز خونه ب امی زدییمخصوص کوهمو هم برداشتم و دو تا

 بخره ی هاچ بک مشکهی کم هم کمک مامان هی خودش و یبود به کمک پس انداز ها
 وقتا به اون پاره آهن هم یبعض!  دونستی، چقدر دوستش داشت فقط خدا م

 هی دی شهادی راحت به کمک وام بنیلی ختونستیالبته ساسان م.  کردمی میحسود
 مخصوص خودش دیعقا...  رفت ی بار نمری عنوان زچی به هی بهتر بخره، ولنیماش

  :دی و ساسان پرسمی شدنی سوار ماشییدوتا. رو داشت
  
  ... اخمات رفت تو هم هوی چرا نمی خوب شاهزاده خانوم ، بگو بب-
  
  : راحت گفتمیلیخ
  
 زنه ی از چشمات قلب قلپ قلپ می کنی شه ، نگاش که می ممی حسودنتی به ماش-
  . ..رونیب

  
از همونا که حاضر بودم .  اش گرفت، قهقهه زد، از همونا که عاشقش بودمخنده

 دستش رو جلو آورد، د،ی خوب خندیوقت ... نمشونی ببشهی همیجونم رو بدم ول
  : و گفتدیگونه مو کش

  
  ! منی حسود کوچولو-
  

  : کردم و گفتماخم
  
  !ی ترکیکوچ زنه ، دوماً شما ی االن آفتاب مرهی که دفتی اوالً راه ب-
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  : نوبت اون بود که اخم کنه و گفتنباریا

  
  ... شاهزاده خانوم نیقابل بدون!!  همه اش واسه دو سال ناقابل؟-
  

 کردم ی حسادت منشی که به ماشیمن ... شی مخمور آبی چشمای برادی لرزی مدلم
 یم!! چطور؟!!  زن رو کنارش تحمل کنم؟هی حضور گهی خواستم دو روز دیچطور م

ساسان !  رفتمی شهر منی ذاشتم از ایاصال م...  شم ی میستم بد خواهر شوهردون
  :راه افتاد و گفت

  
  !رم؟ی می دارم م؟ی کنی نگام مینجوری چرا ا-
  
  : تو بازوش و گفتمدمی اخم کوببا
  
   ...ی اصال حرف بزنستیالزم ن!  دهنتو ببند -
  
  : اش مالش داد و گفتگهی خنده بازوش رو با دست دبا
  
  ... خوامت ی باز می هم باشی وحش-
  

 سکوت نمونی بی شدم، چند لحظه ارهی خرونی به بشهی تو هم تابوندم و از شدستامو
  : گفتنکهیبود تا ا

  
  ... بگو -
  

  : گفتمی طرفش و با حواس پرتدمیچرخ
  
  ! نگفتمیزیمن که چ! و؟ی چ-
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 خوام یم ...  کنه رو بگوی که ذهنت رو داره سوراخ میزی اون چیول!  دونمی م-
ذهنش ...  حق نداره شاهزاده مارو دلخور کنه یچیه!  کن کنمششهی جا رنیهم
  ... جز درسش مشغول باشه یچی با هدینبا
  

  : اراده گفتمی نشست کنج لبم و بلبخند
  
 یری که زن بگگهی دو روز دی ذاری من می به الالی لی لنقدری ای گی ساسان نم-

  ! کنم؟ی دق میمن از حسود
  

  : زد و گفتی لبخند محوانساس
  
 از دی که بایکس!!  خانوم؟ی ده آخه آبجی ساله زن مکی و ستی پسر بهی به ی ک-

! ی روز تو شوهر کنهی تونم هضم کنم که ی وقتا نمیبعض!  منمرهی بمرتی و غیحسود
تازه بزرگتر ...  درد من بدتره نیبب!!  شن؟ی نمیرتی داداش غهیچطور بق! اوووف
 اصال ی ریم .. ی سارا خانومی کنی زودتر از من ازدواج میلیخ ... یهم هست

  ! هم بودهی ره ساسانی مادتی
  

  : گرد کردم و گفتمچشمامو
  
  ... من محاله تو و مامانو تنها بذارم -
  

  : و گفتدی م رو دوباره کشگونه
  
 خونه هی تونم؟ دو تا بانو رو بذارم تو یمگه م! نطورمی پس شک نکن که منم هم-

   ...گهی دی بانوهی و بچسبم به تنها
  

  : و گفتمدمیخند
  
 هی که ی عرضه بودی بیلی جاش هم خنیتا هم...  شه ی مداشی پهوی ! گهی عشقه د-

   ...ینفرو واسه خودت دست و پا نکرد
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  : لبخند زد و گفتباز

  
از ...  نداره ی عرضگی به بی ربطیول!  عرضه هم شدمیب! دست شما درد نکنه-

  ... که خدا داده بای چهره زنیصدقه سر ا
  
 و دمی اش رو مرتب کرد، خندقهی به غبغب انداخت و با دست ی باددی که رسنجای ابه

  : و ادامه داددیاونم خند...  تو شونه اش دمیکوب
  
   ...ی گیبگو دروغ م!  گم؟ی دروغ م-
  

 برابر اصل یساسان کپ ... ی گی دروغ نمیعنی تکون دادم که نی به طرفسرمو
 مامان همراه با ییبای با مامان داشت، زی فرقهیاما ! ییبایبه همون ز! ان بودمام

 کرد ی که آدمو وادار میبی جور عجهی...  بود ی ساسان وحشییبایمالحت بود اما ز
خوش به حالش، ...  بره به جنگ با چشماش رهی بگمی بشه و تصمرهیساعت ها بهش خ

 ی ، چشمای پر و مشکیابروها... ود  پدرم بهی شبشتریچهره من برعکس ساسان ب
 ی بهره ای آنچنانییبایکالً از ز...  سوخته ی نه چندان درشت قهوه ایمعمول

 داده بود بگم خدا ادمی شهی بابا همیول ! ی شد بهم گفت معمولی مشتریب! نداشتم
 کرد به مسخره ی گفت ساسان شروع می منویهر وقت بابا ا! ستمی زشت نهرو شکر ک

  . ..یباز
  
  ... و ی موریحور...  و بایزشت و ز!  شمام بلهی آره حاج-
  

 ی مکهیساسان به بابا ت...  داد ی کرد و سرشو تکون می چپ چپ نگاش مبابا
 ساسان یبا صدا... اخالقش بود . کردی مهشی فقط با نگاه تنبشهیانداخت و بابا هم

  :از فکر بابا خارج شدم
  
 ها دست از سر مودار من بر ی دخنی ، ابایز ی چهره بسنیبه لطف ا! گهی آره د-
 که یپسر! م؟یمن اهل دختر باز! م؟ی آدمنیاما به نظرت من همچ!  دارن کهینم
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آره شاهزاده !!  که بره سر وقت ناموس مردم؟رتهی غی بنقدری کرده اتی تربیحاج
  خانوم؟

  
  : رو گره زدم و گفتمابروهام

  
  ...بود  یشگی عشق همهی نگفتم، منظورم نوی من ا-
  
 ارزه و ی مای دنهی واسه مون می خانوم داری آبجهیاالن ...  اونم به وقت خودش -
 خوام ی که فقط میکی خواد؟ من ی می پسر چهیمگه .  خوامی هم نمگهی دیچیه

خوب من ...  درد دل کنم ی بگردم، بخندم، حرف بزنم، گاهرونیخوش باشم برم ب
 که ستمی نیمن آدم!  هستندممهم جنس خو یدوستا...  رو با تو دارم نایهمه ا

!  موندهادمی خوب یحرف حاج.  کنمچهی رو بازی دو روزه م کسحاتی تفریبرا
 همونطور که باباش ی داشته باشرتی رو طرفت غدی باد،یگفت ساسان اگه دلت لرز

 هم ی مال تو نشده امانت باباشه دست تو و وقتی تا وقتی بدوندیبا... روش داره 
من  ... ی مراقبش باشدیمثل چشمات با...  تو ی تو دستاداستد امانت خمال تو ش

 شل و ول هم یول ... ستمیمطمئن باش مرتاض ن...  رم ی مشی پیرو اصل حاج
   ...ی کنم خواهریهر وقت وقتش بشه ازدواج م ... ستمین

  
  : اخم گفتمبا
  
  ... من یریتو زن بگ!  برادر منگهی گم دی منویخوب منم هم-
  

  : با لبخند دستمو گرفت و گفتانساس
  
مطمئن باش ...  بگم نوی خواستم همیم...  که نطق بنده تموم بشه ی ذاری د نم-

 باور نویا...  سارا یتو همه کس من ... یمن ازدواج هم که بکنم بازم تو تاج سرم
 خودت رو ی جاشهیتو هم...  تو رو پر کنه ی تونه جای کس نمچی وقت هچیه! کن
  !!باشه؟!  وقتچیه...  شه ی از محبتم نسبت به تو کم نمین ذره ا و میدار

  
  : شدم، اونم زل زد به من و گفترهی حرف بهش خبدون
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   ...می بگو باشه تا تصادف نکرد-
  

  : و گفتمدمیخند
  
  ... باورت دارم -
  

  : فشار داد و گفتدستمو
  
  ... نوکرتم -
  
 رو نی ساسان ماشم،یدی رسی کدمی که اصال نفهممی سرگرم حرف شده بودنقدریا

 و سخت بود ی سنگالخی شد گفت کمی مشی انتخابریمس . می شدادهیپارک کرد و پ
 بود که تا اواسط بی نسبتا کم شی خاکری مسهی ی سنگالخری قبل از اون مسیول

  : و گفتمستادمی اه کمی بودیوسط جاده خاک... دامنه کوه امتداد داشت 
  
  ... من تشنه مه ساسان -
  
  : و گفتستادی جا ارس
  
   ..گهیبر دار بخور د! ست؟ی خوب مگه تو کوله آب ن-
  
  : جلوم و بازش کردم، همزمان گفتمدمشی کوله رو آزاد کردم، کشی از بندایکی

  
   ؟ی تو آب برداشت-
  

  : شو در هم کرد و گفتافهی قساسان
  
   ...یکوله رو تو بست!  نکنی شوخ-
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  :خم گفتم گشتن کوله دست برداشتم و با ااز
  
همه  ... ینجوری همشهی هم؟ی شد تو چک کنینم!  رفتادمی قلم رو هی نی هم-

خسته ...  باال امی ی نمگهیمن د! ؟ی کار کنم از تشنگیحاال چ!  بکنمدیکارارو من با
  ...شدم 

  
ساسان با خنده ...  شدم ی شدم غر غرو هم می خسته می بودم وقتنطوری همشهیهم

  : و گفترهی حرف زدنم رو بگی دهنم که جلوی جلوجلو اومد دستشو گذاشت
  
...  خرم ی رم برات آب میاالن م!  رو موج غر غر اف ام؟یرفت! غر غرو! ششی ه-

   ...امی ی من االن منی جا بشنی تر بود تو همنییدکه صد متر پا
  

 حرفاش تکون داد دیی بار سرش رو به نشونه تاهی و دی آروم دستش رو کنار کشبعد
سرم رو !  تونست در برابر آرامش ساسان آروم نباشه؟ی میمگه کس! اشه؟ بیعنی

 بود اشاره کردم یکی که همون نزدی باشه و بعد با دست به سنگیعنیتکون دادم 
 سرعت عقب گرد کرد که بره آب هسرش رو تکون داد و ب...  اونجا نمی شی میعنی

 ی تو حال و هوای حساب... سنگ و نشستم روش کهیمنم رفتم سمت اون ت... بخره 
خدا رو شاکر بودم بابت داشتن ساسان، همه دوستام به رابطه ... خودم بودم 

 ی کردن دروغ می وقتا فکر میبعض...  خوردن ی من و ساسان غبطه منی بیمیصم
 یفکر م!  گفتم داداشمهی خورد با لبخند می زنگ ممیوش هر وقت گنکهیا! گم

...  گم داداشمه ی حفظ آبرو کنم به دروغ مکهنی ایکردن دوست پسر دارم و برا
 ومدی ی بود که ساسان میی وقتاانیاوج جر ... دمی خندیچقدر با ساسان بهشون م

 نی بیت شباهچی هی و وقتستادی ای همه شون راست میچشما! دم دانشگاه دنبالم
 برام یچی کرد و من هی مدای افکار منحرفانه شون وسعت پدنی دیمن و ساسان نم

   ...یچیه... هم نبود م
  
  ! واقعایچه پسر بد!  کرده؟ری د-
  

 هم یلیظاهرشون خ...  رو باال گرفتم و با تعجب به دو پسر روبروم نگاه کردم سرم
 یلی بودن خستادهی من ای جلونکهی ای ولی نبود، دو تا پسر معمولبی غربیعج
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 موندم رهیبود خ که ساسان رفته یری تفاوت باشم و به مسی کردم بیسع.  بودبیعج
  : جلو اومد و گفتشونیکی... 

  
...  اول استراحت من بوده ستگاهی اشهی همنجایآخه ا! نم؟ی بشنجای شه من ای م-

 ی منتظر دوست پسر بمینی شیبا هم م ... ی جامو گرفتی تو اومددمیامروز د
  ! کاشتهنجای که تو رو اتتیمسئول

  
  : و گفتمدمی که نشست کنارم از جا پرنیهم
  
   ...هیزیخجالت هم خوب چ!!  آقا؟ی گی می چ-
  

  : و گفتدی خنددوستش
  
  ... که ارزش نداره نیآخه ا!  پدراممی پاشو بر-
  

  : که دوستش پدرام صداش زده بود از جا بلند شد و گفتپسره
  
 بچه گربه نیع! چشماشو نگاه!  کفش کهنه نعمت است؟ابانی گن در بی میدی نشن-
   ممد؟پنجولمون نکشه!  مونهیم
  
 نی نگران ایول...  دونستم قدرت دفاع کردن از خودم رو دارم ی مدم،ی ترسینم

عالوه بر اون هوا هنوز !  شناختمشیم ... فتهیبودم که ساسان برسه و خون راه ب
 دی هوا شایکیبه خاطر تار.  کردی کم استرس بهم وارد مهی نیروشن نشده بود و هم

 گرفتم خودم برم سمت میتصم ... دن داین م رو به خودشویشتری بیجرئت جسارتا
 که ی ، اوننیی به سمت پادمیکوله م رو انداختم رو دوشم و راه رو کش... ساسان 

  : و گفتدیاسمش پدرام بود دنبالم دو
  
 در حقت بکنم و جور ی لطفهی خوام ی منیبب ... می زدی گپ ممیداشت!  ا کجا؟-

 کوه اومدن ییباالخره تنها!  که؟ی فهمیم.  کاشته رو بکشمنجای که تو رو ایاون
  ... چسبه یاصال نم
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 جلوم و رخ به دیچی پنباری کردم، اشتری دهنم رو قورت دادم و سرعت قدمامو بآب

  :رخم گفت
  
  !!؟ی من ناز کنی که برای هستیدر حد!  اصالنمتی بذار بب-
  
. هم آبش بهش بدم که هم نونش بشه ی جوابهی کرد، خواستم ی منی داشت توهگهید
فحشم !  ساسان شدم که گفته بود به پسر جماعت اصال جواب ندهی موعظه هاالیخیب

 و نی باشه همی تونه براش مثل تو دهنیفقط سکوت م!  کنه ی اون حالشو میکه بد
 یکی و ی لفظی به دعوادی کشی اوردم و آخر سر کار می کم مشهی من همیول! بس

  : ساسان از پشت سرم مو به تنم راست کردیا نداده بودم که صدیهنوز جواب! به دو
  
  ... عقب خانوم سای شما وا-
  

 رهی و خدی باری و با التماس به ساسان نگاه کردم، از چشماش خون مدمی چرخعیسر
ساسان قد بلند بود و درشت ...  شه ی دونستم االن دعوا میم... شده بود به پدرام 

 ی درشتیود، کال تو پر بود و استخون بند نشده بی عضله ایلیالبته هنوز خ ... کلیه
 بار دعوا باهاش نره ری زی شد کسی باعث منی و نود بود و همکیقدش هم . داشت

  : نگاه به ساسان کرد و گفتیچپ چپ ... ارهی در بیپدرام اول خواست قلدر باز... 
  
  !؟ی خانومنی شما با ا-
  

  :دی و غرستادی رفت جلو ، رخ به رخ پدرام اساسان
  
  ! نگویچیپس ه... حرف ندارم باهات بزنم !  جوجهنی بب-
  
 داشت ی ترزهی پسره ، دوست پدرام که اندام رقهی که گفت دستش رفت سمت نویا

  : جلو اومد و گفتعیسر
  
  .... خانوم تنها هستن نی امیدی ما دنی باور کند،ی آقا شما ببخش-
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  : که دستم رفت سمت گوشمدی چنان عربده کشساسان

  
 انگشتش ی به خودت اجازه بددی تنها بود بایهر ک! تو رو سننه؟! است که باشه تنه-

  !!؟ی خوردی گهو منیخواهر خودت هم بود ا ! رتی غیب!! ؟یبزن
  

 دونستم حساب کار دستش ی دم سکته بود، قدش تا چونه ساسان بود، مپدرام
  : ساسان بازوش رو گرفتم و آروم گفتمیاومده، رفتم جلو

  
   ...می برایب...  داداش الیخیب... ن  ساسان جا-
  

 زد ی پدرام نفس نفس مدهی ترسی به چشمارهی به من نگاه کنه خنکهی بدون اساسان
 ادهی مشت نصف صورت پدرام رو پهی دونستم آروم تر شده وگرنه تا االن با یم... 

  :کرده بود، دوباره بازوش رو فشار دادم و گفتم
  
   ...زمیعز...  ساسان -
  

  : و گفتدی پدرام کشقهی دستش رو محکم از ساسن
  
  !!گمشو تا لهت نکردم  ... ی هر-
  

چه ...  داداشم رو ببوسم و تو بغلش حل بشم رتی خواست همونجا رگ غی مدلم
 کرد ی مفی از دوستام تعریکی ادمهی...  تو داداشم نمرده بود رتیخوب بود که غ

من اصال ...  که دعوا بشه رونی بای دنبال من نی جورهی گه ی بهش مشهیداداشش هم
...  نبود اسیاصال قابل ق ... سان سایول!! گفته باشم! حال حوصله ش رو ندارما

 به خودم اومدم یوقت...  پسرا رفتن دمی تو افکارم غرق شده بودم که نفهمنقدریا
  : دستاش و گفتنیکه ساسان دستامو گرفت ب

  
  ! کردن؟تتیاذ!! ؟یخوب...  سارا جان -
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  : صورتم و با همه وجودم خودم رو انداختم تو بغل ساسان و گفتمی نشست روخندلب
  
   کنه ؟تی جرئت داره منو اذی با وجود تو مگه کس-
  

  : و گفتدی بوسمویشونی صورتش بود، آروم پی عقب، لبخند رودی کشمنو
  
اصال حواسم ! ببخش که تنهات گذاشتم سارا ...  خانوم خودمم هستم ی چاکر آبج-
  ... کردم ی رو منکاری ادینبا... ود نب
  
 کهیهوا تار!! یلیخ!  ساساندمی ترسیلیفقط خ...  نشد یطور...  ساسان الیخی ب-

  ... موقع هیگفتم 
  

  : قدم رقت عقب و گفتهی کرد ، ی نذاشت حرفم رو ادامه بدم ساسان کالفه پوفبغض
  
 شینه آرا! ستین تو ظاهرت ی مشکلچی هنکهیاز ا!!  سوزم؟ی می از چی دونی م-

!! ؟ی عوضی پسرانیچشونه ا!!  نه لباسات مشکل دارهرونه،ی ، نه موهات بیدار
  !!چشونه آخه؟

  
  : و گفتمدمی کشیآه
  
...  است تی گن حجاب مصونیهمه اش حرفه که م...  همه اش حرفه ساسان نای ا-

حجاب  با ی آدمای مشکالت برانی گم، ای هم منویالبته ا!  همه جا هستماریآدم ب
 ... ستی نزیحجاب همه چ...  همه هست یبرا!! ادی ی مشی پی ولاد،ی ی مشیکمتر پ

 ستی نی هستن که کسونیآقا هیاونور قض...  است هی طرف قضهیحجاب فقط 
  ....ارشادشون کنه 

  
  : کرد گفتی که غم ازشون چکه میی دستم رو گرفت و با چشماساسان

  
ببخش سارا که  ... ستی هم کرم از درخت نشهی که همدمی فهمنوی من با داشتن تو ا-
  ... کنن ی می و بهت بدی خوبنقدریا
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  : و گفتدمی جورو عوض کنم خندخواستم

  
مردم !! آبت کو؟!  دهیاالن مغزم ارور م ... ی شد ساسانی اوف چقدر فلسف-

  !یتشنگ
  
  : و گفتدی پر پشت بورش کشی تو موهای اش رو مظلوم کرد، دستافهیق
  
 هیفقط پرتش کردم !  کارش کردمی چدمی پسرا دور و برتن اصال نفهمنی ادمی تا د-

  ... سمت تو دمی و دویطرف
  
 ی شه، برای می و رسمنی بشم ، باز جو سنگی دونستم اگه باز بخوام احساساتیم

 بگم که ساسان با خنده دستم رو یزی ام رو در هم کردم و خواستم چافهی قنیهم
  : و گفتدیکش

  
 می بخرگهی دیکی میبزن بر...  رو موج غر غر اف ام ی بری شیآماده م ی باز دار-

   ...یی دوتانباریا... 
  

  : رو فشار دادم و با لبخند گفتمدستش
  
  !!یی دوتاشهی هم-
  

 دلتنگ بود، چاره یول...  نه ای بود و دو دل بود بره داخل ستادهی در خونه اپشت
 خونه دو دلش کرده نگی پارکیو پدرش تنیماش.  نداشت که وارد بشهنی جز ایا

 یشغلش به اندازه کاف.  بودی از جنگ اعصاب فراری ولدی ترسی نمیبود، از کس
اما ...  نداشت گهی فشار دهی به ازی نگهید.  کردی مجادی ایبراش مشغله فکر

 رو از دشی زد کلای پس دل رو به درد،ی چربی منای به همه امی شمی براشیدلتنگ
 دنی که در باز شد از دنیهم...  قفل در چرخوند ی و تودیش کرونی ببشی جیتو

 نقدریا...  شد ی مدهی هم شنیادی زیاون همه کفش پشت در جا خورد، سر و صدا
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 ی دونست کینم!  نه متوجه سر و صدا نشده بودای بره تو خونه د بونیکه تو فکر ا
  :دی رو شنمی شمی فکرا بود که صدانیتو هم! اونجا مهمونه

  
  !! ؟هیک!  درو باز کردیکی -
  

 دونست یم.  بودزاری بتی در رو به هم بزنه و برگرده، از اون جمعخواست
 هم در کار یبه خصوص االن که شهراد!  رفتی اونجا نمی اگهیخودشونن، کس د

 دیدر رو گرفت و کش.  دوباره بر پا شدهی دوره ای هاینبود مطمئن بود مهمون
 ی نشده بود که انتهاه هنوز بستیهم غلط بود، ولاومدنش از اولش ... سمت خودش 

 نشوند ی که لبخند میتنها دختر...  و با هم چشم تو چشم شدن دی رو دمیراهرو شم
 میشم!  بکنهی شاد نگه داشتنش حاضر بود هر کاری که برای لبهاش ، تنها دختریرو

  :دی کشغی باال و جدی متر پرهی شهراد چند لحظه خشک شد و بعد دنیبا د
  
  !!! داداش-
  

 نیپس دستاشو از طرف.  راه فرار نداشتگهی شهراد، دی لبای تلخ نشست رویلبخند
شهراد ...  آغوش باز برادرش ی زد تورجهی و شدی پررونی از خونه بمیباز کرد و شم

 و ی پاکی که بودی اش فشار داد، عطر موهاش رو بلعنهی سیسرش رو محکم رو
  : داشت و گفتتیمعصوم

  
  !؟ینوز آدم نشد تو ه-
  

  : زد گفتی که تهش خنده موج میی با صدامیشم
  
! ؟یی وقت معلومه کجانهمهیا!! ی معرفتی بیلیخ...  شم ی منم می هر وقت تو شد-

 ی منو ببریومدی ننمای سهی!  پس؟یکجا مونده بود!! ؟ینی منو ببیای ی میمگه نگفت
   ...سیخس

  
 و دی خرینگ خواهرش رو به جون م همه درد دل دلتکرد،ی با لبخند گوش مشهراد
 ریهمه حسش رو در گ...  از سر دوست داشتن ی اون غر غر های داد برایجون م
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 رو محکم میشم...  وقت بود لمسش نکرده بود یلی بود که خیزی چنی کردن و ایم
  :تر فشار داد و گفت

  
  ! کنمایآب لمبوت م! گهی بسه د-
  

  : و گفتدی کشغی ججانی با همیشم
  
  ....غلط کردم ... غلط کردم !  نه-
  

  : از شهراد جدا شد و گفتعی سربعد
  
  ! وسطشمی بزنمی برایب ... هی چه بزمنی تو ببمی برای ب-
  

  : با اخم به در اشاره کرد و گفتشهراد
  
  ! چه خبره؟-
  
  ! خنگولگهی دلداستیشب !! ؟ی دونی نم-
  

 غافل شده یاز همه چ...  دونست ی نمیچی وقت بود که هیلیخ ... دی آه کششهراد
  : داشت دستش رو بکشه سمت در نگه داشت و گفتی رو که سعمیآروم شم... بود 

  
 نمیاومده بود تو رو بب... بذار من برم !  شه مثل شب تولدتی ، باز ممی شمالیخی ب-

   ...نمی بی مامانو مامی ی روز هم مهی ، دمیتو رو که د... و مامانو 
  

  :گرد کرد و گفت چشماشو میشم
  
من ! ؟ی فهمیم ... ی باششمی تا آخر شب پدی بایحاال که اومد! ی ذارم بری نم-

   ...دمتیهنوز درست ند
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  : زد و گفتی پوزخندشهراد
  
 در ی جلوومدی کس نچی که هینی بیم!  من ندارهدنی به دی عالقه ای اون تو کس-
پس کجا ... ن من دم درم  دونی همه میدی که تو کشیغیبا اون ج!  چه خبرهنهیبب
  م؟ی شمامیب

  
 مسخره یاونا با حرفا ... ی و رفتی از ما گذشتشهی همی که فکر نکنن تو براای ب-

 هینذار فکر کنن داداش من !  بدن که دادنی خواستن تو رو فراریشون فقط م
  ...بازنده است 

  
 می بود و شمیراون تو چه فک... به افکار مغز خواهر کوچولوش ...  لبخند زد شهراد

 یبرا...  بمونه ای کنن شهراد بره نیی نبودن که بخوان تعیاونا عدد ... یتو چه فکر
 وجود چندان هم نیبا ا...  بود دهیهنوز وقتش نرس!  به وقتشیهمه شون داشت ول

 از بابات ی نگرانگهی کنه، حاال که دمارشون رو زهرششونی بره عومدی یبدش نم
  : زد و گفتمی به شمیپس چشمک...  نداشتن یتی اهمهگی دهیمامانش نداشت بق

  
   ...میزی ذره کرم برهی می بر-
  

  : شد و گفتزونی شهراد آوی از بازومیشم
  
  ! داداش منهنیا! نهی ا-
  

 یی در در آورد و دمپای دو با خنده وارد شدن، شهراد کفشاشو طبق عادت جلوهر
 که راهرو تموم شد نیهم... د  بود پا کری جا کفشی رو که هنوز روشی رو فرشیها
 ی شدن و شهراد لبخندش کمییرای متصل به پذی سمت راست وارد راهرودنیچیو پ

...  و سپهر ریو در صدرشون ام! جمع ارازل و اوباش جمع بودن... وسعت گرفت 
  :شهراد بلند گفت

  
  ... سالم -
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عموش  اعتراض یصدا...  باز نصف اون جمع جوابش رو دادن و نصفشون نه و
  : بوذ که بلند شدی اعتراضنیاول

  
   ...یمگه نگفت...  داداش -
  

مشخص ...  موند به شهراد رهی گرد شده خی شاهد از جا بلند شد و با چشمایآقا
 آماده کرده بود، اما ی هر حرفیو شهراد خودش رو برا... بود آماده انفجاره 

  : شاهد دهن باز کرد و گفتیدرست همون لحظه که آقا
  
   ...یسره  پ-
  

  : مادرش هم بلند شدیصدا
  
  ! بکنه انگار که به من کردهی احترامی به شهراد بی کس-
  

 بهش دست داد، اما چه ی شد که شهراد احساس خفگنی سنگنقدری جمع اسکوت
 مادرش رو به تیباالخره حما...  نفر ازش دفاع کرده بود هیباالخره ...  برد یلذت

 بود داشتن نیریچه ش!  بود داشتن محبت مادرنیریچقدر ش... دست آورده بود 
به ! رهی همه شک بر انگیه برای قضنی دونست ایم... لبخند افتخارش !  مادرتیرضا

اما ...  شک نکنه ی رفتار کنه که کسشهیمادرش هشدار داده بود که بازم مثل هم
ل  گناهش رو تحمی به پسر بی حرمتی بنی از اشتریمگه طاقت داشت ب! مادر بود

 یکه اگه م...  دونه ی رو نماناتیو شهراد خوشحال بود که مادرش همه جر... کنه 
 شاهد بهت زده یآقا!  مسخره اونجا نبودنی جماعت با اون لبخندانیدونست االن ا

  :گفت
  
  ! خانم-
  

 که به روبروش نطوری همسرش بندازه همی به چشمای نگاهنکهی بدون امادرش
  : شده بود گفترهیخ
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 شما عاقش کردم و الم تا کام ی پسره منه، چهارده سال به خاطر حرفا شهراد-
 زهیبرام عز!  که باشه پاره تنمهیاون پسرمه و هر چ...  بسه یول! باهاش حرف نزدم

  ... دم آزارش بده ی اجازه نمی بشری خونه به بننیو تو ا
  

ده بود تا پر  که تا اون لحظه به دست و پاش زیی هاری حرف باالخره زنجنی از ابعد
شهراد . نگاهش شفاف بود و زالل. نکشه سمت پسرش رو پاره کرد و از جا بلند شد

. غرق زالل نگاه مادرش شد و مادرش با چند قدم بلند خودش رو به پسرش رسوند
 آغوشش جا داد و آروم یشهراد هم با تموم احساس سرکوب شدش مادرش رو تو

  :کنار گوشش زمزمه کرد
  
   هان؟گه؟ی بود قرارمون دنیا... ن خانوم  نوکرتم ماما-
  
  : آروم مادرشی صداو
  
 چهارده سال باهات چه ادی ی مادمی ی وقتترکهیم! ارهی ی مادر دلم طاقت نم-

همون ...  ازم نخواه برات مادر نباشم ی گم ولی نمیچیمن ه! باشه چشم. میکرد
  . که تا آخر عمر بار عذابشو به دوش بکشمهیچهارده سال کاف

  
  : آروم تر گفتشهراد

  
  .می کنیبعداً صحبت م!  مامان منستی االن وقتش نشششی ه-
  

 رو لی گرد و بهت زده فک و فامی که از هم جدا شدن تازه تونستن نگاه هانیهم
 آشپزخونه شد تا از دردونه اش ی همه راهی توجه به نگاه هایمادرش ب. ننیبب

 کنارش اشاره کرد و یاش به صندل لبی روعی با لبخند وسشیی کنه و داییرایپذ
  :گفت

  
  ... پسر نی بش-
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 طی شرانی ای بار بود که تونی اولی برادمیشا.  تر بودعی وسشهی شهراد از هملبخند
  : آروم کنار گوشش گفتشیی که نشست دانیهم...  زد یاز ته قلبش لبخند م

  
   ...یینجای خوبه که ا-
  
   ...یی ممنون دا-
  
  ... نگرانت بودم -
  
  !؟ی چی برا-
  
  ... اون روز تی با اون وضع-
  
  !بار اول که نبود  ... یی دامی ما کتک خوردتون-
  

  : زد و گفتی لبخند تلخییدا
  
  ... بار فرق داشت نی بار قبل با ا-
  

  : و گفتدی کشی آهشهراد
  
  ! چشم و گوشهادهی زنجای که االن ایزی چیی داالشیخی ب-
  
   ... بمون تا آخر شب باهات کار دارم-
  
  ... چشم -
  

 ی شهراد تکون نمی لحظه هم از روهی ری و کنجکاو سپهر و امنیزبی ریچشما
  : خودش رو کنار شهراد جا کرد و آروم گفتمیشم... خوردن 
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  ... شد ی خوب میلی با تو بدن خنقدری چرا انهی دو تا بوزنی ادمی فهمی من اگه م-
  

  : نگاش کرد و گفتطونی ششهراد
  
  !؟ی باز فضول-
  

  : شهراد رو آشفته کرد و گفتی دلتنگ و ذوق زده موهامیشم
  
  ... دلم برات تنگ شده بود یلیخ! ی خاک بر سرت که نبود-
  

  : رو از مچ نگه داشت و گفتمی شمی دستاشهراد
  
  ! نکن-
  

  : باال انداخت و گفتیی ابرومیشم
  
 و  صورتتی روی از اون دو تا گودالی تونی می خوای که می هر کسی جلو-

 رفهمیش...  کنم ی دلم بخواد میهر کار!  من آزادمی ولیموهات مراقبت کن
  !؟یگشت

  
  : سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفتشهراد

  
  !ای بدم زبون دراز شدتی مدت نبودم گوشمالهی -
  
  ... که هست هینی هم-
  

   ...شونی آرامش خواهر برادری رودی عمه خط کشیصدا
  
  ! گذره؟ی خوش مت؟یاز خونه مجردچه خبر ...  خوب عمه -
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 کالمش رو کهی تی کرد که بتونه درست و حسابدی تاکی خونه مجردی رویجور
 ی هم میمعمول.  انداختن بلد نبودکهی جز تی هم نبود عمه حرفیازیالبته ن. برسونه

  : پا انداخت و گفتیشهراد خونسرد پا رو ... هی چهی قضدنی فهمیگفت همه م
  
 ی روز دعوتتون مهی هم خونه دارم وگرنه یی که چند تافیح ...  خوبه عمه جان-

   ...نینی ببکی از نزدنیایکردم ب
  

  : شد و گفتدی سرخ و سفعمه
  
  ... ذارم ی بشه پامو هم نمتی که معصییجا!  خونمی من نماز م-
  

  : با پوزخند گفتشهراد
  
 یکه هاد دمی دشیآخه چند وقت پ!! ن؟ی ریپس چطور خونه خودتون م! ؟ی جد-
   ...هیبا 
  

 از جا بلند شد و عی که بلند شد شهراد سری بلند و منقطع هادی سرفه هایصدا
  :گفت

  
  !! پسر عمه؟ی شدی ا چ-
  

 با التماس نگاش کرد که خنده اش ی طوری ، هادی هادی دسته صندلی رونشست
 ومدی ی منافعشون می شدن که پای مهربون می جماعت فقط مواقعنیا... گرفت 

  : شد و ادامه دادی مشغول ماساژ دادن کمر هادالیخیشهراد ب... ط وس
  
  ... هم معرف حضور بنده هستن یحاج آقا رسول...  عالوه بر اون -
  

  : به شوهر عمه اش کرد و گفتی ااشاره
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 عمه نهیهم! نی سر اسمت خدا ببرتت جز معصومادی ی حاج که مهی نکهی مگه ا-
 باشه ازی موارد ننی اون کبکه است؟ فکر نکنم در اهی قضای! نه؟یجان؟ اعتقاد شما ا

  ... است انی گفت چه حاحت به بدی رو بازای چی سرهی...  بزنم یبنده حرف
  

  : و گفتدی دم به سکته از جا پرعمه
  
 ی مادی روتو زی همی گی بهت نمیچی هیهر چ!!  تو پسره آشغال؟ی گی می چ-
 سر وقت شوهر و پسر ینکرد حاال اومد ارضات ری انگ چسبوندن به سپهر و ام؟یکن

 پسر نیداداش دستت درد نکنه با ا!  پسرادیتف تو روت ب ... ی حاجمیمن؟ پاشو بر
  ... حرمتم نکرده بود که کرد یتو خونه ت ب! بزرگ کردنت

  
 هم از خدا خواسته از جا بلند ی و هادی کرد و حاج رسولی داشت عز و جز معمه

.  شناختنی خوب شهراد رو میلی خگهیهمه شون د.. .شدن و هجوم بردن سمت در 
 بودن شهراد اون پسر سر به دهیکم کم فهم!  بردی گرفت آبرو ببره می ممیاگه تصم

 شاهد از یآقا...  شنون ی بدم مون شنیتو بهش بگن تو م. ستی نمای و آروم قدریز
 ها یلخور داشت دیسع... جا بلند شد و راه افتاد دنبال خواهر و شوهر خواهرش 

...  تک تک حضار رو حس کرد ی لبای خوب لبخند رویلیاما شهراد خ. رو رفع کنه
 مارش به همه شون شیعمه با زبون ن... انگار همه لذت برده بودن از حرکت شهراد 

 شهراد یول.  نشون بده جلوشی کس جرئت نکرده بود خودچیزخم زده بودن و ه
 بار بود که همه دوست نیاول! و خنک کرد رلی که انجام داد دل کل فامیبا حرکت

قلبش ...  دل خودش آشوب بود یشهراد اما تو...  ازش تشکر کنن یداشتن به نوع
 لی فامهیدوست داشت ... طالب صلح و آرامش بود ... هنوزم طالب جنگ نبود 

 ی مزی هم دندون تی که تک تک اعضاش برایلی داشته باشه نه فامیمیمهربون و صم
  : و گفتدی کشیآه. دنی کشی مریمشکردن و ش

  
  ! خراب کردمنکهیمثل ا!  اوپس-
  
فقط مادرش بود که باالخره از آشپزخونه خارج شد با ...  نداد ی کس جوابچیه
 و یخوراک...  تلخ ی شکالتی هاتیسکوئی شکالت داغ و بوانی لهی ی حاوینیس

  :شهراد آروم گفت ی رو گذاشت جلوینی که سنیهم...  مورد عالقه شهراد یدنینوش
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! من پشتتم...  رفتار کرد نطوری قوم همنی با ادی وقتا بایبعض!  مادری خوب کرد-

  ...نگران پدرت هم نباش 
  

  : دست مادرش رو گرفت و آروم گفتشهراد
  
  ... مامان ستمی نیچی من جز خدا و دل شکسته تو نگران ه-
  

 یول ... ارهیهراد رو در ب بود که لج شنی سنگنقدری شاهد ای آقانی سنگی هانگاه
 یادی خونه خودش زی داشت آدم تویچه زور! ومدی ی از دستش بر نمیفعال کار

 هی پدرش به چشم نکهی ایول!  خونواده اش شیپ... اونجا خونه اونم بود ... باشه 
 اونو از فکر یی دایصدا ... آورد ی کرد خونش رو به جوش می بهش نگاه میعوض

  :خارج کرد
  
مطمئن باش اگه بفهمه بهت ...  دونه ی نمیزیاون که چ! حق داره شهراد پدرت -

  ... کنه یافتخار هم م
  

  : زد و گفتی پوزخندشهراد
  
 ی کار می بهتون بگن محمد رضا همجنس گراست، شما چانیاگه ب!  سوالهی یی دا-
  !ن؟یکن
  

راد  شهنهی دونست جوابش تازه بدتر کی چند لحظه به فکر فرو رفت، خوب مییدا
 همه انگریهر چند که سکوتش هم ب.  دادحیپس سکوت رو ترج.  کنهی تر مقیرو عم

 شهراد با خنده یصدا!  دونستنی رو منی شاهد بد کرد و همه ایآقا...  بود زیچ
  :بلند شد

  
 ن،ی کردی کار می که چنی دونیخودتون هم خوب م! ؟یی دانی کنی سکوت م-

 ی مقی دوم تحقن،ی که محال بود باور کناول!  گمی خودم منی بگنی تونیشما نم
 کرد دیی اگه تان،یدی پرسی از خود محمدرضا هم منی شدی اگه مطمئن من،یکرد
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 شی بردنش پهیض شدن قدیی کار بعد از تانی اولن،ی کردیمطمئنم ترکش نم
 تو دهن همه حرف مفت زنا ن،ی کردی متشی حماشتریب. روانشناس و درمانش بود

  !؟یی دانهیاز ا ریغ ... نی زدیم
  

 به یفی خفی گذاشت، فشاری دسته صندلی دست شهراد روی دستش رو روییدا
  :دستش وارد کرد و گفت

  
  !!یری گی سخت می شهراد جان دار-
  

  : زد و گفتی پوزخندشهراد
  
 ی تو روگهی ددیوگرنه نبا ... رمی گیاتفاقاً دارم آسون م!  جانیینه دا!  سخت؟-

  . نگاه کنمی پدرنیهمچ
  

  : شاهد بلند شدی آقای بزنه که صدای باز خواست حرفییدا
  
 شی حالزادیزبون آدم!  نشه؟ی آفتابنورای اگهی پسره دنیمگه قرار نبود ا! نی حس-
!!  لندهور بکشم؟نی از دست ادی بایتا ک!!  پول کنه؟هی همه جا منو سکه دی باست؟ین

 رو دور هم لیروز فام هینشد !  و دق من بشه؟ی خواد باعث سرافکندگیتا کجا م
  !! تونم سرمو بلند کنمی می کیگه من تو روید!  گند بزنه توشادی ننیجمع کنم ا

  
 از جا بلند شد، ییدا ... رفتی گفت و صداش لحظه به لحظه باال تر می رو منایا

  :رفت طرفش و گفت
  
  !اون پسرته! ی کنی فقط خودتو خراب تر می زنی که میی حرفانیا!  بس کن مرد-
  

  : شاهد از جا بلند شد و پوزخند زدیآقا
  
   ...ستی نی ساله پسریلیخ...  دختر دارم هیمن فقط ! پسر!!  هه-
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  : و گفتدی کشیقی طاقت از جا بلند شد، آه عمی بشهراد
  
 خواهر و مادرم دنی قصدم دنم،ی محترمتون رو بباری بسلی بودم شما و فامومدهی ن-

 رم سراغ ی حاالم مدم،یخواهر و مادرم رو د. شتم کار هم تو اتاقم دای سرهیبود و 
  ! رو بچسبلتی فامیشما دو دست. کارام

  
 ی شاد دشمناشو روی لبخنداای بشنوه، یزی منتظر نموند تا چگهی که گفت دنویا

 که نیهم.  متصل به اتاقش رفتی راست به سمت ته سالن و راهروهی نه،یلباشون بب
 کرد و یپوف. ازه حس کرد وارد آرامش شده اتاق و در اتاق رو بست تیرفت تو

  : پس گفته،ی دونست کی مدین در رو که شیرفت سمت تخت خوابش و ولو شد، صدا
  
   ...یی تو دانیای ب-
  

  : اومد تو، با لبخند کنج لبش گفتشیی اتاق باز شد و دادر
  
   با مرام؟ی پس چرا آمپر چسبوند-
  

  : و گفتدی خندشهراد
  
  ... کنم ی هم ترک منویکم کم ا!  چسبهیپره م آمنی بار اهی ی سال-
  
 نه از فتی بوم بنوری باش شهراد ، نه از ایعاد! ستی هم خوب ندنی خندیادی ز-

  ...اونور 
  
 ی که دور و برمه لهم مییزای چنی وگرنه ایی بخندم دادی بودن بای عادی برا-

 دنیخند...  کنه ی م مچارهی داره بی که دست از سرم بر نمدهی افکار پوسنیا! کنه
  ! دهیبهم آرامش م

  
  : نشست لب تخت و گفتییدا
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 ینه تو قانع م!  من و تو آب با هاون کوفتنهی برازای چنی حرف زدن در مورد ا-
   ...می حرف بزنتی در مورد مامورای نه من، بیش
  

  : چشمشو دور اتاق چرخوند و گفتشهراد
  
  !الیخی بیی دا-
  
 ی انتظامروی وارد نی خوای میی گفتشموی پیاومد که یاون روز! ال؟یخی بوی چ-
 ی که بدون نظرم کاریگفتم همه جوره هواتو دارم، به شرط!  گفتم؟ی بهت چیبش
  !ی کنی کار می چی بدونم داردیبا.  کنارت باشمی و اجازه بدینکن

  
  !یی دانی دونی خودتون خوب م-
  
  .ستمی مطمئن نی زنم، ولی حدس م-
  
 سرهنگ دارم، و اون کار یی داهی بره که من ی می کنه و پی مقی دونستم تحقی م-

  ! شد نشون داد من رابطه م با شما شکرآبهی بود که میتنها کار
  
  ... شک نکرد -
  
 اون اتفاق شده، اما ما همه رد ها رو گم ی چاشنقاتی تحقیالبته مطمئنم کل!  نه-

  .میکرد
  
  ؟یزیعز که چقدر برام ی دونیم! ؟یمراقب که هست!  شهراد-
  

  : بوکسش و گفتسهی راست رفت سمت کهی لبخند زد، از جا بلند شد، شهراد
  
  !دمی نرسنجای به ایالک! یی مراقبم دا-
  

  : لبخند زد و گفتییدا
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  از اردالن چه خبر؟... به خودت و کارت !  دارممانی بهت ا-
  
  . ارسالنه فعالًریدرگ...  اونم خوبه -
  
  ! بنده خدا-
  
 ره، نه تنها از خونواده که از ی مادمی خودم از ی دردانمی بیم ارسالن رو که -

 هستن که یی تونه رابطه داشته باشه کسای که مییجامعه طرد شده، با تنها کسا
  ... درد خودش باشه نیدردشون ع

  
  : و گفتدی کشی آهییدا
  
 که از عمد همه یی و اونامارنی که بیی اونانی بدی کشکی خط تفکهی شد ی کاش م-
  . کشنیا رو به گند مج
  

  : دستکش هاش رو دستش کرد و گفتشهراد
  
  !من مطمئنم ... یی رسه دای باالخره اون روز م-
  

 ستادی اکشی نزدیی جایی بوکسش، داسهی به کدنی شروع کرد به مشت کوبهمزمان
  :و گفت

  
 دختر دوستش هم تو اون خونه دمی کنه، شنی مفی تعریلی سرهنگ از کارت خ-

  !است
  

  : کرد و گفتی ، پوفستادی چند لحظه از مشت زدن اادشهر
  
  !هی کار ما مخفیعنی!  دست سرهنگ درد نکنه-
  



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

257

  : و گفتدی خندییدا
  
  ! مثالً من معرفت بودما-
  
  !ی حاال هر چ-
  
 زود و یلی رو هم خیکی نی ادوارمی تموم شد، امی عالیلی ختونی قبلتی مامور-
   ...ی تمومش کنزیتم
  

  ... شد دنیداد و دوباره مشغول مشت کوب تکون ی سرشهراد
  
 سر نی داشته باشطنتی شنقدری اادی یخوشم نم! نیستی بچه ها سر جاهاتون با-

  !! تو کارتوننی تر باشی از من جددیشماها با! کالس
  

 شهراد رو در اورد، شهراد از ی اداطونی و دخترک شستادنی چهار نفر صاف اهر
  : کرد و گفتی آهنگ رو پلاورد،ی ن خودشی به روی ولدشی دنهی آیتو
  
 رو بهتون دی جلو بعد حرکات جدمی ری شمارم، تا وسط آهنگ رو می من م-

  !؟یاوک...  دم یآموزش م
  

  : چهار نفر با هم گفتنهر
  
  !ی اوک-
  
  ... دو کی...  دو سه چهار پنج شش هفت هشت کی -
  

 شده ی قشنگیلی خی رفتن، رقص گروهی مشی آهنگ پتمی شمردن و با ری مهمه
 رو دیشهراد حرکات جد.  برنی بود هر پنج نفر دارن ازش لذت مدایبود و پ

 نشست، پاهاش رو به نی زمی روی صوتستمی کنار سییآموزش داد و خودش جا
  : آب خورد و گفتی آبش، کمیصورت قائم جلوش نگه داشت، از بطر
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  ... من حواسم بهتون هست ن،ی کننی شما تمر-
  

 رفت، شهراد هم همه ی در مرشی کرد و از زی نمنیالس درست تمر کطونی شدختر
 اون ی بودن ولنی به شدت و با دقت در حال تمرگهی دیسه تا. حواسش به اون بود

! هی دونست اسمش چیهنوز نم...  کرد ی خواست می که دلش می هر کاریکی
کرد، رفت به  ی ادب منویا دی کرد که بفهمه ، از جا بلند شد، بای هم صداش نمیکس

  :سمتش و گفت
  
  ! توی ه-
  

  : زد و گفتی چشمکشی قهوه اطونی شی با اون چشماد،ی چرخدختر
  
  ! تو کالتی هو-
  

  : کرد و گفتی اخمشهراد
  
با بزرگترت درست  ... کی!  کنمتی حالدی که بای فهمی رو نمزای چی سرهی تو -

 که بهت یرکاتجز ح!  ورجه وورجه نکننقدریسر کالس من ا... دو ! صحبت کن
 نمی ببگهی بار دهی... سه  ... ی انجام بدیستی مجاز نی اگهی دم، حرکت دیاموزش م

  !ه؟یاسمت چ... چهار !  دونم و توی من مستیحواست به کارت ن
  

 شد و کی قدم بهش نزدهی به شهراد زل زده بود، رهی که تموم مدت با لبخند خدختر
  :گفت

  
  ...ا کن  صدنیریمنو ش! نیری واسه شما ش-
  

  : چشماشو تاب داد و گفتشهراد
  
  ! گفتم بهت؟ی چیدی خانوم فهمنیریش ... ی حاال هر چ-
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  : به چشم و ابروش داد و گفتی تابنیریش
  
 بهتر دارم شنهادی پهی من یول ... ستمیخنگ که ن!  استــــاددمی معلومه که فهم-

...  
  

  : اخماش رو در هم کرد و گفتشهراد
  
  !؟ی چ-
  

 شد و ری دست دخترک اسی کنار دستاشو توکشهی بتونه خودش رو نکهیا از قبل
  :دیشن
  
  ! دو نفره م زی تند و تیمن عاشق رقصا ... می برقصیی دوتاای ب-
  
 که خودش از قبل بلد بود رو رو ی حرکاتعی کمک کرد که سرنیری آهنگ به شتمیر

 یرت و کم و با قدعیشهراد سر!  شهراد تکون خوردنیکنه و شروع کنه جلو
  : و گفتدیخشونت دستش رو کش

  
   ...ای سوسول بازنینه ا!  هاپهپی کالس رقص هنجایا! ؟ی چیعنی -
  
  : و گفتدی لب ورچنیریش
  
 استپ لمیف...  هاپ هم دو نفره اش قشنگ تره پیقبول کن که رقص ه!  بد اخالق-

ا ما چر!  رقصن؟ی هاپشون رو هم با هم مپی دختر پسره هیدی د؟یدی رو د4آپ 
امل !  شه یمعرکه م ... دهی و حرکت جددهی من تو مغزم پر از ام؟ی نرقصیاونجور

  !گهی دایب ... ی تو مثال معلم رقصاری در نیباز
  

  : و گفتدی قدم عقب کشهی کرد ی پوفشهراد
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 به اون حد تی بدنی کن، هر وقت امادگنی گم رو تمری که مییزای چنی شما فعال ا-
  ... کنم ی خبرت مدیرس

  
  : نازک کرد و گفتی هم پشت چشمنیریش
  
  ... افتاده لی باشه جناب از دماغ ف-
  

 نکهی ای دختر براش جالب بود، برانی ای زبوننیری شد،ی دستاش رو به هم کوبشهراد
  :بهش توجه نکنه بلند گفت

  
همه  ... می کنی منی از اول آهنگ تمرگهی بار دهی ن،یستی خوبه بچه ها کنار هم با-

   ...میبر ... نی رو از دست ندتمی که رنی بلند ضرب ها رو بشماربا هم
  

 نگاهش نهی آی توی کرد و همه با هم از اول شروع کردن، هر از گاهی رو پلآهنگ
 خودش حس ی اون رو هم رورهی و در کمال تعجب نگاه خن،یری رفت سمت شیم
 راز اون اون  ازدیبا...  نگاهش داغ بود و سوزاننده بی دختر عجنیا.  کردیم

 دی جمشی چی و برااومدن هستن و از کجا ی کدی فهمی شد و میچهار نفر آگاه م
   ...دی فهمی زودتر می هر چدیبا ... رنی بگادی خواد رقص یم
  

  : آهنگ رو تا ته بلند کرد و گفتیصدا
  
  !؟ی کنی کار می با ارسالن چ-
  
   ..ششی ذارم پی از بچه ها رو میکی -
  
   ...ستی نیازین! ر رونکن کانی اردالن ا-
  
 من ی راه برای تو رو به اون خونه راه بده، ولی کستی اون معلوم نست؟ی چرا ن-

  ... سراغت ادی یمطمئن باش م...  رم ی نمییباز شده، بهش گفتم بدون تو جا
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  !؟ی قراره بری ک-
  
   ...ندهی گفته هفته آ-
  
 خودم ی وارد اونجا بشیا تو بخونکهی کنم که قبل از ای من همه تالشم رو م-

  ...کشفش کنم 
  
  ! خوره؟ی می به چه درد-
  
 راحت بشه لوشون یلی و خمی بشستمی نباشه تا اون حد وارد سیازی اصال ندی شا-

  ...داد 
  
  ... کنم ی نمی فکرنی من که همچ-
  
  ... رو ی کنم اون خونه لعنتی مدای من پی ول-
  
  ره ؟ از همون خونه راه دای کنی هنوزم فکر م-
  
محال ممکنه خودش بهشون سر ...  ره ی نمرونی خونه بنی از ادیجمش!  مطمئنم-

  مگه نه؟ ... نی با هم برنجای تا از انجای ایایبه توام گفته ب! نزنه
  
  ... آره -
  
  ... جاست نی پس راه هم-
  
!  حرف گوش کن پسریول!  تر از منهی موارد قونی شهراد درسته که ذهن تو تو ا-
   ...می افتی مشی پیلی خمی که وارد اون خونه بشنیهم ... ستی کارا ننیه ا بیازین

  
  : و گفتدی کشی آهشهراد
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  ... کنم ی روش فکر م-
  
  ... شه ی مشخص می همه چندهی هفته آ-
  
  ..مراقب خودت باش ...  باشه -
  
   ...شتری تو ب-
  
  ... فعال -
  

از خونه آورده بودش . .. بوکسش سهی راست رفت سمت کهی رو قطع کرد و یگوش
...  کارش ی کرد روی خودش ذهنش رو متمرکز مهی با ضربه زدن و تخلدیبا... 
  ... شد ی داشت حساس ماتیعمل

  
 تر کردم و کی رو به هم نزدمیدو طرف بافت سورمه ا.  خونه رو زدم به همدر

ا  کردم تی داشت و حس میزی تند و تیلیهوا سوز خ.  بغلم فرو کردمریدستامو ز
 سرد از راه ی انداخته بودم که کمتر هوانییسرم رو پا!  سوزونهیوسط مغزم رو م

 کردم ی می بودن و من سعزده خیدور و بر کوچه برف ها .  وارد سرم بشهینیب
 لبخند شی چند شب پی برف بازیادآوری...  نخورم زی از وسط راه برم که لشتریب

 که با همه ختی ری به همم مدرنقی آخر شبش ایاداوری آورد اما ی لبم میرو
  ... رو فراموش کنم زی کردم همه چیوجودم تالش م

  
 شدم، بعدش هم ی رفتم و از اونجا سوار اتوبوس می مادهی تا سر کوچه رو پدیبا
 ی برایلی برسم، دلم خشگاهی کردم تا به آسای چند تا خط اتوبوس عوض مدیبا

 ی برا،ی همون سکوت پر معنیبرا همون زبون بسته شده ، یبرا. مامان تنگ بود
 گهی که دی اون زبونی برا، کردمی روز خودمو هالک حرفاش مهی که یهمون زبون

 تو نگاهاش و من دوست ختی ریقدرت تکون خوردن نداشت و همه حرفش رو م
 داشت مانی بهم ای که نگران بود ولی نگاهیبرا.  اون نگاهیداشتم جون بدم برا

کل .  خواستی منوی آرامشمه و اونم همی کنم برایم که ی دونست کاریم... 
 قبرستون به نهی سشونیکی داشته باشن، ش خواست بچه هاش آرامی مشیزندگ
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 برفا رو بلند ومدی ی که میسوز سرد! خدا عالمه...  هم یکی و اون دیآرامش رس
 رونی بسته بودم که فقط چشمام بیشالم رو جور. دی کوبی صورتم می کرد و تویم

 داشتم که به سر کوچه ی دور و برم رو نگاه کنم تند تند قدم بر منکهید، بدون ابو
 رفتم نیدفعه قبل که با ماش!  خسته کنندهی طوالنری مسنیمتنفر بودم از ا ... برسم

  :تو دلم غر زدم... بد عادت شدم 
  
 به باغ امن عمو حسام دی که تهش رسیدید!!  شد؟ری ختم به خیلی خستی حاال ن-
...  
  

 ساعت معطل می ندی رفت بای کردم تا زودتر برسم، اگه اتوبوس مشتری بسرعتمو
  . شدمی میاتوبوس بعد

  
  ... خانوم طال یوزمی اکس ک-
  
 تو همون حالت راه رفتن ی بود، ولدهی که شنیزی گوشام شک کردم از چبه

 با  که پشت سرم بود و اونمی پسر قد بند الغر اندامدنی پشت سرم و با ددمیچرخ
 با نگاه رفتم تا ته کوچه و بعدم عی جا خوردم، سرداشتی من قدم بر میسرعت قدما

 هم که کامالً تابلو اروی نی ادنحرف ز!!  زدیقو پر نم!  رفتم تا سر کوچهدمیچرخ
آب دهنم رو قورت دادم و سرعتم رو ! دی فهمیشنقولم م! هی داد قصدش چینشون م

 ی در مدیبا...  خودم یشتم، خودم بودم و خدا محافظ نداگهی دنجای کردم، اشتریب
 ی بهم گفته بود در صورتشهیبابا هم.  بشمری خواست با پسره درگیرفتم، اصالٌ دلم نم

اونم تو ... وگرنه خودت رو انگشت نما نکن !  شرفت وسط باشهی شو که پاریگدر
وابون تو  شدن، محل نذار و تند برو، برگرد بخفیراه حل هام تو ذهنم رد! ابونیخ

 تا ری شماره ازش بگهی و داد راه بنداز که بترسه در بره، غیصورتش، فحشش بده، ج
حاال اون وسط خنده م هم گرفته ! ش گورشو گم کنه ، قبرتو بکن بخواب توعیسر

 ادامه دادم، ری به مسدنی دوهی شبباًیبود، رفتم سراغ راه حل اول و به سرعت تقر
 و دمی تند شده اش رو شنی قدمهای، چون صدا طرف از رو برو نبودای گویول
 رو هشی که دست کرنیهم.  شددهی مستانشو و همزمان بازوم کشی قهقهه نطوریهم

االن ! کهی مرتی شوخی بی شوخگهی مبارکم باال اومد، دیدم اون رویدور بازوم د
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 کنم، محکم هولش دادم عقب، با همه قدرتم دستش از بازوم جدا شد و یآدمت م
  :دمی شنادی فریهمزمان صدا ... واریخورد تو دکمرش 

  
  !!کهی مرتنی کرد ای چه غلطنمی ولش کن ببنوری اای سارا ب-
  
 ی آرومش مدی خونم به جوش اومده و بای اردالن خوشحال شدم، ولدنی دبا

از ...  گرفتم سمت پسره زی و خای جلو نیعنی به سمت اردالن کردم یاشاره ا. کردم
 نی زمیطرف رو. نی زمی لگد به مچ پاهاش ولوش کردم روهی کندمش با وارید

 رفتم ی رحمی با برد، از ددیچی پیگرد دور خودش حلقه زده بود و به خودش م
 که بخواد مزاحم من بشه رو مادر یکس. سمتش تا ضربات جانانه م رو نثارش کنم

با ! نبودم نبود که هوامو داشته باشه، خودم که چالق ی ساسانگهیحاال د! دهیینزا
 رو که آماده کرده بودم ی اراده لگدی و بدمی بازوم با خشم چرخی رویحس دست

 به خودم اومدم هوی آخش یبا صدا.  مزاحم رو پرت کردم سمت اونیبکوبم تو پهلو
 دهی قدم پرهی بود و دهی مچ پاش رو چسبی که دو دستی موند به اردالنرهیو نگام خ
  :نم و گفتم دهیدستامو گرفتم جلو. بود عقب

  
  !!نیی شمادمیند! شرمنده... آقا اردالن !! ی وا-
  
  : از دستاشو آورد باال و به زحمت گفتیکی

  
  !!یتو اونو نکش!  من خوبم-
  

 داشت عقب عقب در نی زمی سمت پسر مزاحم که همونجور رودی چرخنباری انگام
  : گفتمظیبا غ.  رفتیم
  
  ! هم حقشهرهی تنه لش بمنی ا-
  

  : زد و اخماش هم در هم بود جلو اومد و گفتی که لنگ مطورنی هماردالن
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 کارا مردونه اس بهت که گفتم بکش کنار تا نیا! ؟ی هستینجوری دختر تو چرا ا-
  .خودم آدمش کنم

  
  : توجه به حرفاش راه افتادم سمت خونه و گفتمیب

  
م حقش  که گفتنطوری نشده باشه، اون هم همی کنم طوری من پات رو بررسای شما ب-

  !بود، جوش اونو نزن
  

 تیتو عصبان...  زده بودم یچه گند!  تو صورت اردالن نگاه کنمگهی شد دی نمروم
تند تند .  محکم زدمیلی خ؟ی شده باشه چیاگه پاش طور! دمی دی نمیچی هگهید
  : زدمی لب با خودم حرف مری زی رفتم و هیم
  
 ضربه بزنم ی به کسیاشتم طورمن عادت ند ... ریزبونت رو گاز بگ!  نه خدا نکنه-

  !!هو؟یچه مرگم شد ! ادی سرش بییکه بال مال
  

 هی پاش رو ستاد،ی و برگشتم، اردالن هم پشت سرم استادمی ادمی خنده که شنیصدا
 که نگاه نیهم.  کنهی داد مچ پاش واقعا درد می نشون منیکم گرفته بود و باال و ا

  : گفتدیشرمنده م رو د
  
 ادی ضربه ها زنیمن از ا! اشکال نداره!  شد مگه؟یچ! دت تو؟ با خوی گی می چ-

  ...خوردم تا سفت شدم 
  
  ... موقع هی ترسم یم...  آخه -
  

  : کرد و گفتنیی کم باال و پاهی رو پاش
  
   ...ی که قولشو دادی واسه اون پانسمانمیفقط بزن بر!  نشدهشیچی ه-
  

  : زد و گفتی لبخندبعد
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   ... تونم بگذرمی از اون نم-
  
  : تعجب نگاش کردم که لبخندش عمق گرفت و گفتبا
  
 می کنیفرض م! ی کنی رو پانسمان نمیی تو که هر پا؟ی کنی نگام مینجوری چرا ا-
   ..ی که له کردهیی ساق پاهید
  
  : اراده خنده ام گرفت، لبخند زدم و گفتیب

  
  !میبر...  باشه قبول -
  
  ! شهــــــراد-
  
  ! فعال بشه هاعی سردی بانین دورب اوگه،ی سارا زود باش د-
  

  : کرد و گفتی پوفسارا
  
 ذره هم سرشو گرم کن تا هی!  کارت دارهی چنیشما برو بب... چشم !  خبیلی خ-

  ! خوبرهی گیوقت م ... امیمن ب
  
   ...ادی ی اون به کارمون می روزهی! ی حواست باشه درست بکش-
  

  : به در اشاره کرد و گفتسارا
  
  ! کار کنمی دونم چیخودم م...  زنم ی هم منو هول نکن گند منقدریا!  شما برو-
  

  : و گفتدی خندشهراد
  
 که تو همه کارا مردا بهترن نهی همیبرا!  کار کننی دونن چی آره همه دخترا م-

...  
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 دو سه بار دیجمش. رونی چشماشو گرد کرد و شهراد قهقهه زنون از اتاق رفت بسارا

داشت به .  کار دارهیت حدس بزنه که باهاش چ تونسیصداش کرده بود و م
 راست رفت هی.  خوشحال بودی بابت حسابنی شد و از ای مکیخواسته اش نزد
  :دیشن. دی به در کوبی و ضربه ادیسمت اتاق جمش

  
   شهراد؟-
  
  ...خودمم ...  خان دی بله جمش-
  
  ! توای ب-
  

ت ولو بود، بدون لباس  تخی رودی جمششهی رو باز کرد و رفت تو، طبق معمول همدر
  : توجه رفت جلو و گفتیاما ب! شهراد تعجب کرد، زمان ماساژ نبود...

  
  !ن؟ی خوای ماساژ م-
  
  !ستی بد نی ماساژ هم بدنشی خوام باهات حرف بزنم، در حی م-
  

 کمربندش رو باز کرد، نشست لب تخت و دست به کار شد، از شونه ها شروع شهراد
  :دی شنکرد به سمت کمر و همزمان

  
   ...یدی من به اردالن و خواهرش شنشنهادی البد در مورد پ-
  

 به جواب اون نداره و خودش ادامه یازی ندی دونست جمشی سکوت کرد،مشهراد
  : هم شدنطوری ده، همیم
  
 رو که مشکالت مشابه یی از جوونای سرهی ازش خواستم به خونه بچه ها برن ، من -

 زی از هر چشتری هستن، اما بدهیفای گم برام بیمشما دارن دور هم جمع کردم ، ن
 جوونا نی روابط بی های جوون بودم و از سختی روزهیمنم . دنبال آرامش اونام
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 آزاد ی ندارن ولیی همجنس گرامشکل کهیی اونا هستن کسانی بیحت.  دارمیآگاه
از اردالن هم خواستم که با ...  که خواستن رو دادم یمن بهشون آزاد. نبودن

 چی اون بدون تو هی دونیخودت خوب م! اما  ... وندهیخواهرش به جمع اونا بپ
حاال نظر تو  ... ی توام باشنکهی رو قبول کرده منوط به اشنهادمیپ...  ره ی نمییجا
  ه؟یچ
  

  : و گفتدی کشی پوفشهراد
  
 برم از ی خوام با اردیگفتم که م...  خان دی بود جمشی اگهی دزی قرار ما چ-
 خونه راحت داشته هی! ؟یکه چ!  ندارمرانی تو ای و آزادی به راحتازیمن ن! رانیا

  ... خوام ی کشور آزاد مهینه من ! باشم؟
  
 ، به خصوص در مورد می رسیبه اونجا هم م! ی هولیلیخ!  گاماس گاماس جوون-

من !! ی تونه بکنه اما اگه عاقل باشی کارا میلیچهره منحصر به فردت برات خ... تو 
بچه ها راه و چاه  ... نیبا هم باش.  گمی که می فرستم به خونه ایو اردالن رو متو 

  !نی فرستمتون بری بعد از اون من،ی داشته باشود برام سدیبا...  دن یرو نشونتون م
  
  !!؟ی ک-
  
  !نگران نباش ... ی که فکرش رو بکنیزیزودتر از اون چ...  زود یلی خ-
  

  :د کرد که آخش رو در آورد و گفت واردی به کمر جمشی فشارشهراد
  
  ! کجاست؟نی گی که می خونه ا-
  
 ،ی بارت رو ببنددیبا!  کجاستنی فهمی منی قرار شد بری وقتست،ی دور نادی ز-

  ... خاص خودش رو داره نیاما اونجا قوان ... ی شیامروز فردا منتقل م
  

  : دور نگه داشت و گفتدی لبخند کجش رو از چشم جمششهراد
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  !؟ی چ مثال-
  
  !گرگه شاخت نزنه!! ؟یتا چ ... یای یآسه م...  ره ی آسه م-
  

  : هم حرفش رو از سر گرفتدی سکوت به کارش ادامه داد و جمشی توشهراد
  
 وگرنه بچه ها باهاتون ن،ی وفادارنی ثابت کندی که اونجا هم بانهی خلالصه حرفم ا-

   ...یری منو هم بگی جای تونی می حتی داراقتی لیاگه نشون بد.  کننیبرخورد م
  

  : مزموزانه گفتشهراد
  
  ن؟ی بچه ها کمک کننی که به اادی ی شما مری گی چن؟ی کنی رو منکاری ای چی برا-
  

  : شهراد و گفتی چشمای زل زد تود،ی دست شهراد رو پس زد، به پهلو چرخدیجمش
  
ه به بچه ها  کنهی اادی ی من مری که از تو گیسود!  منم کم سود ندارهی گفتم، برا-

   ...ی بدادیرقص 
  
   و از اردالن؟-
  

 رو از رهنشی کرد، پزونی چونه اش رو خاروند، نشست لب تخت، پاهاشو آودیجمش
  : و گفتدی تخت برداشت، پوشیپشت

  
 خوام از دستش یفقط نم. یچیاما فعالً ه...  دارم یی فکراهی اردالن هم ی برا-

   ...نی ذارم بری ازتون نبرم نم بهرهیمطمئن باش تا به اندازه کاف! بدم
  
 همه اش رو یشهراد حس انزجار داشت از اون مرد ول. دی گفت و غش غش خندنویا

  : کرد و گفتیپشت لبخندش مخف
  
  م؟ینی بی شما رو نمگهی دمی برنجای از ا-
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 برداشت شی از لب تخت بلند شد، شلوارش رو همراه با شورت پاچه دار طوسدیجمش
  : همزمان گفتد،یرتش رو پوش خم شد و شوی، کم

  
 ذارم ی جا تنها نمچی رو هزمیمن پسر خونده عز...  زنم یبهتون سر م!  چرا که نه-

  ! اونور آبیحت... 
  

  : باال انداخت و گفتیی ابروشهراد
  
   شه؟ی می قرار ماساژمون چ-
  

  : و گفتدی شلوارش رو پوشدیجمش
  
  !ی منیتو طال.. ان اون نباش نگر! شتونی پامی ی داشتم مازی هر وقت احساس ن-
  

 خورد، راه افتاد سمت چی هم پی حواله شهراد کرد که دل و روده شهراد تویچشمک
  :در و گفت

  
  ...حرفامون تموم شد  ... گهی دمی بر-
  

 که وارد راهرو نیهم...  هم دنبالش راه افتاد و هر دو از اتاق خارج شدن شهراد
  : گفتدیجه به شهراد رو به جمش تویشدن سارا سر راهشون سبز شد و ب

  
  ... اومده ادی مصاحبه بی برانی که گفته بودیخانوم...  خان دی جمش-
  

 حرف راه افتاد سمت پله ها، سارا هم خواست پشت ی تکون داد و بی سردیجمش
  :دی رفت کنارش و آروم پرسعیسرش بره که شهراد سر

  
  ؟ی مصاحبه چ-
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  :ت و گفت باال انداخی با لبخند شونه اسارا
  
  ... من یاومده جا...  خدمتکار قراره بشه -
  

  : عالمت سوال و تعجب شد و گفتهی صورت شهراد شبهمه
  
  !!؟یپس خودت چ!! ؟ی چ-
  

  ... شد ری انداخت باال و بدون جواب از پله ها سرازیی لبخند زد، ابروسارا
  
 چشماش  کم از هم باز شد، از زور خوابهی پلکاش ی شکمش الی حس لرزش روبا
با شصت و انگشت سبابه دست .  کرد چشماش پر از پف هستنی سوخت و حس میم

 شکمش ی رو از روشیراستش محکم دو تا چشمش رو فشار داد و با دست چپ گوش
 کم باال گرفته بود دوباره ول کرد هیسرش رو که ... برداشت و گذاشت کنار گوشش 

  : دسته کاناپه و با غر غر جواب دادیرو
  
  م اردالن؟ هو-
  

 تر از اون ور خط باعث شد باز چشماشو باز کی نزدیلی خیی اردالن از جایصدا
  : کم بچرخونههیکنه و سرشو 

  
 جون دی بود قرارمون؟ جمشنیا!! گرم؟ی بهت بگم آخه جیچ...  هوم و -

  !گهی شو دداریب... منتظرمونه خوب 
  

  : دستش فشار داد، نشست و گفتی رو توی گوششهراد
  
   اومد رو شکم من ؟ی کی گوشنی ا-
  

 کاناپه ولو شد و ی کرد، کنارش روی تا شهراد رو طشی فاصله چند قدماردالن
  : داد گفتی هوا تاب می ادا توی که دستاشو با کلنطوریهم
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 یلیعسل خ!  بودنی کردن تو از خواب همداری بی برالهی وسنیبهتر!  من گذاشتم-

  ؟ی دونستیم!  هاقهیخوابت عم
  

  : باز کرد و گفتشی شد اردالن نانیچالش که نما...  دونست یلبخند زد ، م شهراد
  
  ! چاله هاتمنی آخ من عاشق ا-
  

  : باال انداخت و گفتیی ابروشهراد
  
 کردن من استفاده داری بی راه ها برانیبار آخرت باشه از ا!  لوس نکن خودتو-
  !!ای کنیم
  

 سرش ستی نی مطمئن شد کسی و وقت با نگاه دور تا دور سالن رو نگاه کرداردالن
 خواست صحنه ی گردن و گوش شهراد توقف کرد، منی بیی جاقیرو جلو برد، دق

...  باشه ی دو تا آدم گنی صحنه نرمال بهی شدن دهی دنی باشه که اگه از دوربیطور
  : گفتیجد یلی که ساخته بود خی لحنش برعکس صحنه ایول
  
 تشک و بعد به خودت زنگ ری زی رو بذاریوش ده گی میفی چه کی تازه خبر ندار-

  !!هیائیدن...  شه ماساژور یتشکت م. یبزن
  

 خنده اش رو قورت داد، دستش رو باال آورد و عی سری خنده اش گرفت ولشهراد
 نیدر همون ح.  کردن اردالن آروم گونه اش رو نوازش کردی بازلمیدر جواب ف

  :ت شد سمت کوله اردالن و گفدهینگاش آروم کش
  
  !؟ی آماده ا-
  

  : کنار، دستاشو مشت کرد تو هوا تکون داد و گفتدی کم خودشو کشهی اردالن
  
   ...ی آماده نکردیچینگو که خوابت برد ه!! ؟یتو چ!  آماده آماده-
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  : و گفتدی کشی اازهی خمشهراد

  
  ... آماده است ی دختره سارا ، همه چنی نه از صدقه سر ا-
  

  : رفت، ابروهاش رو تو هم گره زد و گفتادشی کردنش یز بالمی لحطه فهی اردالن
  
   چطور؟-
  

 ی براعی اردالن ، و اردالن هم سری پای سرش رو گذاشت رود،ی دراز کششهراد
  : شهراد شد، شهراد آهسته گفتیی خرمای مشغول نوازش کردن موهالمیادامه ف

  
  ! مشکوکه-
  

  :گفت شهراد رو مشت کرد و ی اردالن چند تار از موهادست
  
  !؟ی چیعنی -
  
 کی بدجور تدیبا جمش. ارمی بلکه سر از کارش در بدمی کشکی تا صبح کششبی د-
 کار گهیسارا د. نجای اومده اگهی آشپز و خدمتکار دهی تا حاال هم روزی زنن، دیم

نامه . دی زبونش حرف کشری شه از زینم...  دونم ینم! انگار قراره بره...  کنه ینم
  . کنهی نممی عنوان تسلچیهساسان رو هم به 

  
شهراد .  در هم و متفکر شده بودی خودش بفهمه حسابنکهی اردالن بدون اافهیق

  : به پاش زد و گفتیضربه ا
  
  !عشوه ت کو؟! حواست باشه ... ی ارد-
  
. دی شهراد کوبی به بازوی که گفت هر دو خنده شون گرفت و اردالن ضربه انویا

  : آروم گفتیلی خی با صدایز و ادا ول حالت داد و با ناریی تغعیسر
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  !کار دست خودش نده؟!! ؟یدی نفهمیچی ه-
  
  !!کار دست ما نده!  ندارهی دست خودش بده به من ربط-
  

  : کرد و گفتی پوفاردالن
  
  .ی ذاشتی شنود تو لباساش مهی -
  
رفتن تو .  دارهنی خراب شده دوربنی ای همه جای چطور برم تو اتاقش وقت-

اون ...  ها نی تو اتاق خودش باشه نه پشت دوربدی که جمشسرهی می وقتاتاقش فقط
  ...وقتا هم سارا تو اتاقشه 

  
  :دی غراردالن

  
  !! بزنه؟کی تدی کنه با جمشی وقت می پس ک-
  
 خواد برم ی ازم مادی زدی جمشدایجد! اهی نخود سی فرستن پی که منو میی وقتا-

  . رفتنیم که قبالً نوکراش یدر حال! امیسوپر و ب
  
  !مشکوکه...  پس حق با توئه -
  
  !! مشکوکه؟ی چ-
  
 آوران و وابران شهراد بهش دستور دادن ی تموم سلول هادی جمشی صدادنی شنبا
  ... سر جاش نهی بشخیس
  
 خودش رو عی تر بود سرعی از سلوالش هم سری اون که عکس العملش حتیول

 با دست موهاشو یاون داشت هاردالن هم بدتر از .  نرم نشستیلیکنترل کرد و خ
  :تو همون حالتم گفت! ختی ری و عشوه مدی کشی اونور منوریا
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  ... خان دی اوا سالم جمش-
  

  : توجه به اردالن گفتیب...  بود ظی صورتش غلی جلو اومد، اخم رودیجمش
  
  !دم؟ی مشکوکه پرسی چ-
  

  : پا انداخت و گفتی پا روشهراد
  
  !می گفتی رو می خونواده ارد-
  

  : مشکوک نگاشون کرد و گفتشون،ی مبل کناری نشست رودیجمش
  
   خب؟-
  
  ... ما شی پادی ، نذاشتن ارسالن بگهی دیچی ه-
  

  : خورد سر جاش و گفتی وول می نگاشو تاب داد سمت اردالن که هدیجمش
  
   ارسالنو؟ی کارش کردی پس چ-
  
   ...یچیه... اوا !!  من؟-
  

  : زد و گفتی لبخنددیجمش
  
  !وی کی اشی گم کجا گذاشتیم یعنی -
  

  : و گفتدی خندی دهنش نخودی دستشو گرفت جلواردالن
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 جونم به جونش بسته است آخه، ارمش،ی خواستم بیمن که م...  هان از اون نظر -
 یکی داد بره خونه حی شه ترجی جنگ منای باز داره با مامان ادی دی خودش وقتیول

  ...از دوستاش 
  
  !اد؟ی ی نمشی براش پی اونجا مشکل-
  
  ...مثل همن !  نوچ-
  

  : از جا بلند شد و گفتدیجمش
  
  ن؟یآماده رفتن هست...  خب یلی خ-
  

  : و اردالن هم از جا بلند شدن و گفتنشهراد
  
   ...میبر...  بله -
  

 دیجمش...  رو بهش نشون بده ی راه مخفهی دی صبرانه منتظر بود که جمشی بشهراد
  :به در اشاره کرد و گفت

  
   ...امی ی منم االن مرونی بنیبر -
  

 از مهلکه در رفتن دنبال هم راه افتادن و از در نکهی و اردالن خوشحال از اشهراد
 ی هر دو به طور نا محسوس نفساوونی ای رودی که پاشون رسنیهم. رونیرفتن ب

 دوست داشتن با هم یلی خنییاز پله ها که رفتن پا. حبس شده شون رو آزاد کردن
 جرئت گهی در مورد سارا ، اما دشتری که افتاده بود و بین در مورد اتفاقحرف بزن

...  پشت سرشون هر دو برگشتن یی قدهای صدادنیبا شن!  کردن نداشتنسکیر
.  لبش بودی و لبخند رونیی پاومدی ی رو دوشش داشت از پله ها میسارا با شال

سارا جلو اومد، با ... داخت اردالن و شهراد به هم نگاه کردن و شهراد شونه باال ان
  : بازوهاشو بغل کرد و گفتستاد،یفاصله دو قدم ازشون ا
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  !ن؟ی ری منی دار-
  

 در حال حاضر رو نداشت سکوت کرد و ختنی که اصال حال و حوصله عشوه راردالن
 با لحن نه چندان مهربونش شهیشهراد هم مثل هم. جواب رو به شهراد واگذار کرد

  :گفت
  
  !ن با اجازتو-
  

  : کم جلوتر اومد و گفتهی سارا
  
  !نیستی هم که الحمداهللا بلد نی خداحافظ-
  

  : کرد و گفتزی چشماشو رشهراد
  
  ... کنن نه ی می زنن و پنهون کاری که مشکوک میی با اونا-
  

  : و گفتدی خندزی رسارا
  
  ! فهمه های مدیجمش! شی ه-
  

  : باال انداخت و گفتی شونه اشهراد
  
   ...ی باشه دست از پا خطا کنادتی ی ولم،ی ما که رفت-
  

  : آورد و گفتنیی تا حد امکان پاصداشو
  
...  ما تی ماموری اختالل توجادی کنه به جزم ای بازداشتت معی سرهنگ سر-

  ؟یدیفهم
  

  : سر شونه شهراد زد و گفتی دستاردالن
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   ...ستی نی آدمنیسارا خانوم همچ...  شهراد الیخی ب-
  

  :و گفت زد ی پوزخندسارا
  
  !دوستت که به خودشم شک داره ... ی خوبه اقالً شما منو شناخت-
  

 کجا چه دی فهمی سارا از درد شهراد؟ چه مدی فهمیچه م...  پوزخند زد شهراد
  : سمت اردالن و گفتدیچرخ.  زدی حرف منطوری هم ادیخبره؟ با

  
   ...دی کجا با-
  

 چشماش گرد دیشت سر اردالن د که پی جمله اش تموم نشده بود که با صحنه اهنوز
 و با دنیهمزمان سارا و اردالن هم چرخ. دی دهنش ماسی تموم تومهیشد و حرفش ن

 ی بی چند لحظه اومدنی ی که به سرعت به سمتشون منی دو سگ خشمگدنید
 ی که بعد از خدا میزی از تنها چشی زندگیسارا تو. حرکت و بهت زده خشک شدن

 ی جلوی دفعه دستهی بکشه که غید تا با همه وجودش جدهن باز کر.  سگ بوددیترس
  ...دهنش رو گرفت 

  
 ی بودن و پارس مستادهی اشونی به سگ ها که تو فاصله پنج شش متردهیترس... 

 دهنش رو ی که جلوی کسدی فهمکی اردالن تو فاصله نزددنیبا د.  شدرهیکردن خ
چرا !!  بودن؟ستادهیچرا ا!! هی چلشی دونست دلی نمیمحکم گرفته شهراده، ول

تقال کرد و جفتک پروند، ! ؟ دادن سارا هم فرار کنهی کردن و اجازه نمیفرار نم
 صورتش ی باعث شد اصال حواسش به دست شهراد رونیهم!!  کردیداشت سکته م

 داد ی بود و اجازه نمستادهی استوارش که مثل کوه پشتش اکلی هنطورینباشه و هم
 اون ی کرد ولی بود حتما با شهراد بد برخورد می اگهیاگه وقت د!! تکون بخوره
 یکیجفتک پروندن سارا باعث شد !  و بسنی نباشه همونجا خواست ایلحظه فقط م

 یاز زور ترس داشت م... سارا چشماشو بست ...  و غرش کنه ادیاز سگ ها جلوتر ب
. د کری حس می باهاش داشت به خوبی کمیلی رو شهراد که فاصله خنی و ادیلرز

  :آروم کنار گوش سارا گفت
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خونسرد باش و به !  کنهیسگ حسش م... ترس بو داره !! نترس...  نترس سارا -
  ... افته ی نمی اتفاقچیه! میینجای فکر کن که من و اردالن انیا

  
 از زور ترس رهی اش بگهی که دستش رو برداشت سارا که کم مونده بود گرنیهم
  :دینال
  
  !!نی وحش-
  

  : پشت سرش و رو به اردالن گفتدی آروم سارا رو کشیلی خشهراد
  
  !من حواسم هست...  سارا شی برو پشت من پ-
  

  : چشم از سگا برداره گفتنکهی بدون ااردالن
  
   ...یای ی از پسشون بر نمییتنها!  کنن شهرادیحمله م!  به مرحله غرشدنی رس-
  

 حرکت نکهیبدون ا.  حرف فقط با سرش اشاره کرد که اردالن بره عقبی بشهراد
 کم زانوهاشو خم هی بکنه که سگ ها رو حمله ور کنه سمت خودش، آروم یتهاجم

 ستادهی ایخدا رو شکر رو قسمت سنگ.  قلوه سنگ برداشتهی نی زمیکرد و از رو
 بشه به صورت رهی خدی نباست دونیم.  و درشتزی ری پاش پر بود از سنگاریبود و ز

 کرد ی که به گوش هاشون نگاه منطوریپس هم. ... سگ ها یو به خصوص چشما
 کدوم از سگ چیآه از نهاد سارا بلند شد چون سنگ شهراد به ه. سنگ رو پرت کرد

 پاره شدن کهی تیچشماشو بست و خودش رو برا!! نشونیدرست افتاد ب! ها نخورد
 خورد ترس رو تو ی شهراد و سارا تاب منی حواسش بهاردالن ک... آماده کرد 

  : و زمزمه کرددی سارا دصورت
  
  !!شهراد بلده !  نگران نباش-
  

  :دی نالسارا
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  !! سنگ رو نتونست بزنه بهشون؟هی که هی چه جور بلدگهی دنی ا-
  

حمله کرده !! جالب بود...  پارس سگا که بلند شد سارا با ترس نگاشون کرد یصدا
  :اردالن هم گفت!! بودن به تکه سنگ

  
 دینبا!!  کنهی تازه بهت حمله مینگ رو به سگ بزنس!! لی دلنی به اقاًی دق-

   ...ی ازش بترسدی و نباشیبترسون
  

 باهاشون ی که کمی سگ ها استفاده کرد و از درخت نو رسی از حواس پرتشهراد
 رو کند و به عنوان سالح یفاصله داشت و مشخص بود تازه قلمه زده شده شاخه ا

 بود که نشون نیفقط محض ا! شتقصد کتک زدن سگ ها رو ندا... گرفت دستش 
 ترسه و فقط ی از آدم ماول در درجه یوونیهر ح!! اون آدم بود... بده سالح داره 

 شه و ی موونهی هم دیی وقتاهی ، دهی شه که حس کنه آدم ازش ترسی شجاع میوقت
 کم هی سنگ الی خیسگها ب.  که حس کنه آدم به قلمروش تجاوز کردههیاون وقت

 که مسئول آموزششون بود تو ی سرهنگیصدا.  باز غرش کردنجلوتر اومدن و
  : زدیگوشش زنگ م

  
 خواد ی میعنی غره ی می خواد دورت کنه و وقتی کنه می پارس می سگ وقت-

  .ی آماده باشدیحمله کنه با
  

 از سگ ها که یکی! رهی حمله رو بگی کرد جلوی می همه جوره داشت سعشهراد
 حس ی ترسش رو به خوبیبو!  سارایوم کرد روجلوتر بود چشماشو چرخوند و ز

 شد سارا که تا اون لحظه زبونش از ترس کی کم به سارا نزدهی که نیهم. کرده بود
...  سمت در خونه دی دودرتش و با همه قدی کشی بنفشغی اراده جیبند اومده بود ب

 و رنیو بگ افتاد که نه اردالن و نه شهراد نتونستن جلوشی اتفاقات با چنان سرعتنیا
 الیخیهر دو سگ با همه قدرتشون ب.  شدن سگ ها شدی حرکتش باعث وحشنیا

 دونست اگه به سارا یشهراد م!  به دنبال سارا دنیشهراد شدن و شروع کردن دو
 به دنبال دنیپس اونم شروع کرد دو...  شه ی سارا مبی نصی درناکیبرسن گازا

 از یکی در بود که یدرست جلو.  بوددهیاردالن هم که زودتر از شهراد دو. سگ ها
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 پرتاب ی توسط لگد محکم اردالن به گوشه اگهیسگ ها به سارا حمله ور شد و سگ د
 و دی کشی مغی جاراس ... ختنی شهراد رو بهم ریهمه برنامه ها! خطا پشت خطا. شد

 کرد باز حمله یسگ که بزاق دهنش چکه م...  کرد خودش رو آزاد کنه یتقال م
 نکهی قبل از ای ولدیاردالن چرخ ... رهی سارا رو هدف بگی مچ پانباریاکرد تا 

 یلی حرکت خهی و با دی سگ رو هم پرت کنه عقب شهراد جلو پریکی نیفرصت کنه ا
  :دی و داد کشگرفت دستش ی پوزه سگ رو توعیسر

  
  ...حاال !! هر دوتون!!  تودی بر-
  

 عی ندونستن و هر دو سرزیا موندن رو جگهی قبضه روح شده دی و سارااردالن
 قابل کنترل رم ری غیشهراد موند و دو سگ وحش.  داخل خونه و در رو بستندنیپر

 بد دی رسی مدی اگه به گوش جمشزی جنگ گرنیا. ذهنش به تقال افتاده بود!! کرده
 با نقدری بود و شهراد ارده بادی رو از شی عشوه اتیاردالن کل شخص.  شدیم

 یچاره ا. دهی آموزش ددی فهمی می شده بود که هر احمقریگمهرات با سگ ها در
مطمئن بود که .  نبودزی مقاومت جانی از اشتریب.  کردی خودش هم خطا مدینبود با

شهراد .  کرد خودش رو آزاد کنهیسگ به شدت تقال م. ارهی یاردالن براش کمک م
رت شده بود  که پیسگ.  نداشتی و در حال حاضر سالح خاصبودچوب رو انداخته 

 یچشما...  شهراد رو گرفت یعقب هم به کمک دوستش اومد و به شدت مچ پا
 شنل دنی اونطرف رو نگاه کرد و با دنطرفیبا چشم ا. شهراد از زور درد بسته شد

 فقط گاون س. دی به ذهنش رسی اردالن پشت در بسته شده فکریسارا و کوله پشت
 تونست یاگه م!  رودی رسی دستش م که بهیزی حاال هر چرهی خواست گاز بگیم

 داد که ی کار باز هم نشون منی ایول...  حل بود رهی پوزه هاشون بگیکوله رو جلو
پس از .  رفتار کنهی عادی کرد مثل آدمایسع!  شدالیخیپس ب. اون کار بلده

 از یکی. ستادی استفاده کرد و ادن دای که سگا داشتن بهش دندون نشون میفرصت
 داشت یسع.  شهراد فرود آوردنهی قفسه سی و دستاش رو روستادیپا ا یسگا هم رو

 شهراد رو ی هم با همه قدرت مچ پاگهیسگ د.  پاره کنهکهیاونو بندازه و طعمه شو ت
  :دی آورد نالیشهراد که داشت کم م. هدف قرار داده بود

  
   !!االید !  زود باش پسر-
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پا درد شهراد اونقدر .  تموم بود به اومدن اردالن بود و بس وگرنه کارشدشیام
هر !!  رفتلی بود تحلستادهی که تمام قد جلوش ای وزن سگری شد که قدرتش زادیز

 بود قصد دای که پنطوریسگ ها هم ا! فتهی بنی زمی داد از عقب رویآن احتمال م
 ی چه جوردی دونست بای و نمداشت فاصله یلی هم خواریاز د. آروم شدن نداشتن

...  تونست نجاتش بده ی بلند می صداهی فقط طی شرانیتو ا!! ت بدهخودش رو نجا
 ی ترقه از کجاش می داد ولی می ترقه سگ ها رو فراریبو و صدا!  مثل ترقهیزیچ

 شد که قصد داشت استخون ستادهی دستش متوجه گاز سگ ادیبا سوزش شد... آورد 
رل شهراد از دست  حرکت باعث شد کنتنیهم!  کنهلی نهار میدست شهراد رو برا

 تخته ی روی زده و گرسنه و وحشجانی و سگ ها هم هنی زمی روفتهیبره و از عقب ب
 صورتش ی کرد فقط جلویشهراد چشماش رو بست و سع...  اش فرود اومدن نهیس

اونا !  سگ نبودنناعالوه بر اون او! گرسنه بودن سگا رو حس کرده بود ... رهیرو بگ
 نکنه ی هم خداحافظی دونست اگه با زندگیم. ده و درنیوحش! گرگاسگ بودن

 بود قصد دای که پنطوریاردالن هم ا.  کنهی با صورتش خداحافظشهی همی برادیبا
  !کمک نداشت

  
 ی روشونینی سنگنطوری کرد، همی صورتش حس می گرگاسگ ها رو روی هاپنجه

 ی کاررهیگ تونست همه فنونش رو به کار بی اگه مدی دونه بود شاهیبدنش رو، اگه 
 یاونها نژاد.  نداشت جز تظاهر به بلند نبودنی چاره ایول. ومدی یاز دستش بر م
 و درنده ی وحشنقدریا! ومدنی ی گرگ نر و سگ ماده به وجود موندیبودن که از پ

 ی تونست اونا رو اهلی و نمومدی بر نمتشونی وقتا آدم از پس تربیلیبودن که خ
 سگا به شدت قصد ی صورتش گذاشته بود ولیو وار ربیشهراد دستاشو صل! کنه

 یهر از گاه.  گرفتنیداشتن صورتش رو هدف قرار بدن و مرتب دستاش رو گاز م
باالخره در خونه .  نداشتی ادهی چندان فای کرد ولی من پس زدنشوی برایحرکت

  :دی داد اردالن رو شنیباز شد و صدا
  
  ... شهراد جونم -
  
  :دی جمشادی فری همزمان صداو
  
  !!!نظام...  ها رو جمع کن ی وحشنی اایب!! ؟ی رفتینظام کدوم گور!!!  نظام-
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  :دی کشادی باز فرو
  
  !!ییه ... نیبش... االن  !! نینی گم بشیم ... نیبش!! اسپات! دلی ف-
  
 بازم دستاشو برنداشت، هم دستاش تا آرنج و هم صورتش ی شهراد سبک شد ولنهیس

 کنارش زانو زد و با عیاردالن سر.  سوختی می او هم پاش به شکل آزاردهنده
  :دی اسف بار نالیحالت

  
  ... شهراد -
  

  : محکم گفتیی کرد دستاشو حرکت بده و با صدای سعشهراد
  
  ... خوبم -
  
 کرد، قفسه ی درد میخوب نبود، بدنش حساب!  دلش اضافه کرد البته فکر کنمتو
 رو کرین دو تا گرگاسگ غول پ نبود مطمئناً تحمل وزن اودهی اش اگه ورزنهیس

 ی نشکسته بودن اما حسابنکهیحاال هم با ا!  شدنیدنده هاش له و خورد م. نداشت
 آروم دست مجروح اردالن!  شدهدهی کرد کل تنش کوبی کردن و حس میدرد م

  : صورتش کنار زد و گفتیشهراد رو گرفت و از رو
  
  ... اوه اوه -
  

 درست بی لبخند عجهی خان که با دیسمت جمش دی چرخشونشی نگاه نگران و پربعد
 لمی بازم فتی وضعنیاردالن سخت بود براش که تو ا.  بودستادهی سر اونا ایباال
 دهی اونا رو دیل کس. بود که اگه لحظات اودهی رسجهی نتنی اونم به ایول.  کنهیباز

ته و  گوشه نشسهی سگ ها رو که مظلوم ونظام اومد ! باشه فاتحه شون خونده است
 ی از خجالتش در اومد ولی هم حسابدیجمش.  رو با خودش برددنی کشیزوزه م

  . صورتش حفظ کرده بودیبازم اون لبخند مزخرف رو رو
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  !آخ...  سارا آروم -
  
دکتر هم ...  کنم ی مشی تکون نخور دارم ضد عفونقهیدو دق!! ی لولی اه چقدر م-

  !ادی یاالن م
  

  : و گفتاوردی خودش نی به روی ولدنی کشری صورتش تی کرد، زخمااخم
  
 هی اولی کمک هایمگه نگفت! ؟ی بزنیستی رو خودت بلد نی آمپول کزاز و هارهی -

  !؟یبلد
  

 فاصله ازشون ی چشماشو تو کاسه سر چرخوند نگاش رفت سمت ارالن که با کمسارا
ون  داشت سکوت کنه تا مجبور نباشه با ای اتاق شهراد نشسته بود و سعی صندلیرو

 دنی با دیول.  حوصله بودیبه شدت ب.  بشهبانیلحن چندش آورش دست به گر
 هی داد چقد عصبی نشون مماشنگاه سارا که کالفه لب تخت شهراد نشسته بود و چش

 شیسارا هم به ادامه ضد عفون.  نگهیزیلبخند زد و با اشاره پلک ازش خواست چ
  : نتونست سکوت کنه و گفتیمشغول شد ول

  
 مون داروخونه هی اولیتو جعبه کمک ها...  زنم یپولش رو بخر من برات م تو آم-

   ...میکه ندار
  

  : زد و گفتی پوزخندشهراد
  
  !! اوه بله خانوم دکتر-
  

  : هم لبخند زد و گفتسارا
  
  ... کوچولو نی آفر-
  

 اتاق شهراد بودن، در که باز شد پزشک ی لحظه در اتاق باز شد، هر سه اونا توهمون
دوست .  مونده بودرهی خدیاردالن موشکافانه به جمش.  وارد شدندی و جمشدیجمش
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 نطوری و همشی وحشیداشت خر خره اش رو بجوه به خاطر ادب نکردن سگا
 داشت شهراد اگه نانیاطم!! ؟ی چومدی ی سر شهراد مییاگه بال...  اونا ینگهبانا

شهراد . ادیان بر ب تونست از پس پنج تا سگ مثل اونا به طور همزمی خواست میم
سارا خواست کنار بکشه که شهراد .  کرده بودتی ماموری خودش رو فداچارهیب

  :آروم گفت
  
  ! تشکرتودمی نشن-
  

  : گفتی چشماشو گرد کرد و به همون آرومسارا
  
   ...ای تشکر کندیتو با!  من زخماتو شستم-
  

  : زد و گفتی لبخندشهراد
  
  ... بنفشت غی با اون جی دردسر انداختنیتو منو تو ا!  منم جونتو نجات دادم-
  

همه اش به .  زور زد نتونست تشکر کنهی هر چی دونست حق با شهراده، ولی مسارا
 کم مهربون تر بود هی اگه دیشا!  دادی شهراد بود، آزارش مزیخاطر زبون تند و ت

  اعتراف کنهی تونست به خودش بقبولونه که ازش تشکر کنه و حتیسارا راحت تر م
 دونست ی می شهراد هم به خوبیطرفاز .  تونستینم!  شدی نمیول! ونهیبهش مد

 ی بره مشغول نقش بازادشونی بنفش سارا نبود ممکن بود اون و اردالن غیاگه ج
در !  سگا رو دفع کنن و بعدش گاوشون بزادی دو مامور حرفه انیکردن هستن و ع

 یسارا که با ناراحت. ن آورد سارا بود که اون دو نفر رو به خودشونی اقتیحق
  : کنار رفتدی جمشی بود با صدالشی وسادنمشغول جمع کر

  
  ... دکتر روبراهش کن، کار دارم باهاش -
  

 کلمه حرف کنار شهراد نشست و هی وارد اتاق شد بدون دی که پشت سر جمشیمرد
  پانسمانیکی یکی کرد و بعد زخماش رو قیمشغول شد، اول واکسن ها رو بهش تزر

گونه ...  راستش ی راستش رو هر دو دستش رو از مچ تا آرنج و بازویمچ پا. کرد
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 زی اش تجونهی قفسه سی براهم یپماد!! کال داغون بود...  راستش یچپش و ابرو
 هفته هر شب ماساژ بده و ببنده تا از درد آزاردهنده اش خالص هیکرد تا به مدت 

ردالن از جا بلند شد، کنار شهراد لب تخت  و سارا ادیبعد از رفتن دکتر و جمش. بشه
  :نشست و گفت

  
  ق؟ی رفی خوب-
  

  : پلک زد و آروم گفتشهراد
  
  !نگران نباش..  خوبم -
  

  : نفسش رو فوت کرد و گفتشهراد
  
 اوقات واقعاً ی گاهیول! شهیهم ... می بودجاناتی هنی من و تو خودمون دنبال ا-

  !؟ی شه ، قبول داریآزار دهنده م
  
 خوام شک بر ینم.  بحثنی اگهیحاال هم بسه د .. ی بوده اردنی من و تو ا هدف-

   شد؟ی رفتنمون چم،ی باشزیانگ
  
 ی که تو بهتر باشمی ری و فردا ممی مونی جا منی خان گفت امروز رو همدی جمش-

...  
  

 دستاش وارد ی تویلونی حرفش تموم نشده بود که در اتاق باز شد و سارا با ناهنوز
  :شد و گفت

  
  ...مسکن هستن . شونی بخوردی دارو برات نوشته ، پاشو بای سرهی دکتر -
  

شهراد که هنوزم .  وسط اتاقی صندلی از لب تخت بلند شد و باز نشست رواردالن
 سر جاش نشست ی به سختی حرف اضافه ای آورد، بیاحساس درد نفسش رو بند م
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 یکی آب یت و با جرعه ا قرص ها رو از دست سارا گرفیکی یکیو دست دراز کرد 
  : کنار تختش گذاشت و گفتزی می رو رولونیسارا نا...  خورد یگریپس از د

  
حاال بهتره .  کنمی میادآوری امی ی ، خودم می بخوردی باز باگهی هشت ساعت د-

  .یاستراحت کن
  

  : هم و گفتاردالن
  
   ...می کار داریلی که خی دونیم! خودتو خسته نکن...  آره بخواب -
  

  : از گوشه چشم به اردالن نگاه کرد و گفتسارا
  
  ... صدام بزن ی داشتیکار! قاًی دق-
  

 سارا خم شد پتو رو تا گردنش باال دی در هم شده دراز کشافهی که شهراد با قنیهم
 نقدری دختر انیچرا ا.  موندرهی چشماش خیشهراد تو.  و صاف و صوفش کرددیکش

 داد و برعکس ی هاش رو نمهی ها و کنا وقت جواب متلکچیچرا ه! خوب بود؟
 یادیچرا اون ز!!  دلسوز بود؟نقدریچرا ا!!  کرد؟ی رفتار می باهاش با خوبشهیهم

 همه ی دختر به شکلنی؟ چرا ا! خواست مرد باشهی حال که منیدر ع! زن بود؟
 تو نقدریا!!  بود؟ی چهیقض! خت؟ی ریتصورات شهراد رو از زن و زن ها به هم م

 خوابش برد ی و خودش کرونی از اتاق رفت بی سارا کدیرفته بود که نفهمفکر فرو 
...  
  

 نشسته و سرش رو گذاشته لب تخت و نی زمی که رودی که باز کرد اردالن رو دچشم
 کرد رو تکون داد زد ی که کمتر درد می اراده دستیب! خنده اش گرفت... خوابه 

  : جاش گفت نشست سرخی که اردالن سنیپس کله اردالن و هم
  
  ! خودتو لوس نکنکهی پاشو مرت-
  

  : گرد شده گردنش رو ماساژ داد و گفتی با چشمااردالن
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  ! کنی و خوبایحاال ب!  خاک بر سرت-
  

  : با خنده گفتشهراد
  
 نگران آدم باشه و کنارش ینجوری ای حور و پرهی که چسبهی وقتا به آدم منجوری ا-

  ... باشه دهیخواب
  

  :رد و گفت کواشی صداشو بعد
  
  !! کار نره غولی خوام چی تو رو م-
  

  : اومد و گفتی کش و قوساردالن
  
!  مجبورمیول!  کنم؟ی ها رو برات بازی هندلمی فنی من بخوام ای آخه تو آدم-
  !!؟ی فهمیم
  
 و دی چپش چرخی پهلوی روی اشاره کرد، شهراد به سختنی بعد با خنده به دوربو
  : اردالن گفتی تو چشمارهیخ
  
 ی وقتا احساس سرطان حنجره بهم دست میبعض! ی کوفتنی دوربنی کشت ما رو ا-

  . بلند حرف بزنمدمیده از بس پچ پچ کردم و ترس
  

شهراد هم سرخوش .  خنده اش گرفت و باز تو حالت عشوه و اداش فرو رفتاردالن
  . و طاق باز شددیخند

  
 یت منو بچزونه ول داشت و دوست داشی اون زبون تنددی داروهاش بود، شاوقت

 شی کردم، من ناراحتیمن غم نگاهش رو درک م!  هم بد باشمنقدریمن بلد نبودم ا
 شد تو ی بود که میزی چنی بارز ترنی و ادی کشی اون داشت زجر مدم،ی فهمیرو م

 کرد و احمق بود ی مشی رو دل ریخنده هاش از زور تلخ! دی و فهمدیشهراد د
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 کنه که چرا در ی تعجب مدمی فهمی از چشماش م وقتایبعض. دی فهمی که نمیکس
 یمن کس!  مونده بود تا منو بشناسهی گم ولی نمیزی چزشی تند و تیجواب حرفا

شهراد .  های برم به جنگ بدشهی داده بود همادیبابا به من !  بجنگمینبود که با خوب
. بودم باهاشون رو بلد ندنی بودن و من جنگستادهی ها ای خوبتو اردالن تو قسم

 پر از ناز اردالن لبخند روز یصدا...  به در زدم و منتظر اجازه ورود شدم یضربه ا
  :لبم نشوند 

  
  ... جـــــــونم -
  
  : لبخند در رو باز کردم، سرم رو بردم داخل و گفتمبا
  
  ! اجازه هست؟-
  

  : اشاره کرد و گفتاردالن
  
  ...اتاق خودته !! ه؟یاجازه چ ... زمی تو عزای ب-
  
 ینجوری تونست ایچطور م!!  مضحک بودتی شخصنی خدا که چقدر اردالن با ایوا

 کردم خنده م رو کنترل کنم، رفتم تو و رو به شهراد که تو سکوت یسع!! باشه؟
  : کرد گفتمیهمونطور دراز کش نگام م

  
  !!!هشت ساعت! ایدی خواب-
  
  : پاهاش گذاشتم و گفتمی دستم بود رو روی که توینیس
  
  ! شهی نمیبا معده خال... پ رو بخور و بعدش داروهات رو بخور  سونی ا-
  

  : توجه به من رو به اردالن گفتی بشهراد
  
  ؟یستی جونم گرسنه نی ارد-
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  : و گفتدی به شکمش کشی دستاردالن

  
  !شکمم به قار و قور افتاده!  واال چرا-
  

  : شهراد بشم، اشاره به در کردم و گفتی کم محلالیخی کردم بیسع
  
  ... تو آشپزخونه شامت رو بخور نیی شهناز غذا درست کرده، شما برو پا-
  

  : شد و گفتنهی به سدست
  
  !؟ی خودت خورد-
  

  : به شهراد بودم، گفتمرهی که خنطوریهم
  
  ... خورم یبعداً م...  نه -
  
  : داد و گفتهی تکواری دبه
  
   ...می ری با هم م-
  
  :د و گفت توجه به اردالن و حرفش رفتم سمت شهرایب

  
  ... شه ی مری داروهات دگهی بخور د-
  

ظرف دو سه .  گرسنه است شروع به خوردن سوپ کردی که مشخص بود حسابشهراد
 ی مد،ی بلعیگری پس از دیکی کل ظرف رو خورد و بعد هم قرص ها رو قهیدق

!  نبوددنی و خوابیضیاون آدم مر.  تر سر پا بشهعی سری خواد هر چیدونستم م
 آب هنوز د،ی قرص الجرعه سر کشنی که تو دستش بود رو همراه با آخری آبوانیل

 دم،ی کشرونی بلونی دهنش بود که رفتم سمت داروهاش، پماد رو از داخل نایتو
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 تونستم با یم.  کرده بودزی صورت و دستش تجوی مخصوص زخمانویفکر کنم دکتر ا
  :پس گفتم. گوش پاک کن براش بزنم

  
  ...بزنم  برات دی هم بانوی ا-
  

 و با رونی شد بدهی دهن شهراد پاشی حرفم تموم نشده بود که کل آب توهنوز
 سمت دمی اراده چرخیبا تعجب نگاش کردم و ب.  موند بهمرهی گرد شده خیچشما

 گرد شده اردالن رو ی و چشمارهی وضع شهرادو؟ نگاه خدهی اونم دنمیاردالن که بب
چشون شد .  خوردی تاب مون هر دوشنیب نگام ری متحدمی به خودم درهیهم که خ

 دفعه هی اردالن ی زدم مگه؟ البد حرفم بد بود چون اخمایحرف بد!  دو تا؟نی اهوی
نگاه متعجبش تا !  موضع دادریی دفعه تغهی بگه که شهراد یزیدر هم شد و خواست چ

 آب وانی لبش جا خوش کرد و لی رویثیلبخند خب.  شدطونی حد ممکن شنیباالتر
! هی چهی کردم تا بفهمم قضی داشتم نگاش مرهیهنوزم خ. ی تختا پیذاشت رورو گ

  : شرتش و گفتیدست برد سمت ت
  
  ! چرا که نه-
  

 هی با رم،ی جلوش رو بگی حتای بزنم ی و بتونم حرفهی بفهمم ماجرا چنکهی از اقبل
 و من هجوم خون رو به صورتم از گرم شدن رونی بدی شرت رو از تنش کشیحرکت ت

!  باال تنه برهنه اش چشمام گرد شد و پوستم گر گرفتدنیبا د!  حس کردممیگهاننا
 دیآب دهنم رو قورت دادم، با. نیزم ی شدم رورهی چشممو ازش برداشتمو خعیسر

 اعتراضم بلند بشه، ی صدانکهیقبل از ا!!  کردمی سکوت مدینبا!  گفتمی میزی چهی
  :شهراد گفت

  
 ی درد میلی ماساژ بده خشتریدستت سمت چپ رو بفقط قربون ...  زود باش ای ب-

  ...کنه 
  

 ی پماد تواری اختیب.  سرمی تودمی کوبی باال و دو دستارمی داشتم دستام رو بدوست
 ی و خوبایحاال ب!!  شرمیپسره ب!  انگشتامنیله شده بود ب!  دادمیدستم رو فشار م

!!  زخماشه؟یپماد برا کردم یمن چرا فکر م!!  کرد؟ینجوری چرا انی اایخدا! کن
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 لحظه سرم رو باال هی!  خودشون؟شی پردن کی فکر میحاال چ!!  آبروم رفتیوا
 دست من که کامل یآوردم و نگاش کردم، همزمان نگاه اونم اومد سمت پماد تو

 برام ی چاره اچیه!!  قهقهه اش فضا رو شکافتی دفعه صداهیچلونده بودمش و 
 تونستم حرف بزنم که بخوام از خودم ی اصال نم. کردمی فرار مدینمونده بود با

 شدم، پماد یاز گرما داشتم خفه م.  بگم که خنده اش کوفتش بشهیزی چایدفاع کنم 
 به اردالن هم نگاه گهید. دمی پررونیرو ول کردم کف اتاق و با سرعت نور از اتاق ب

  !دی بلعی منو منیکاش زم... آبروم رفته بودم ! نمی اش رو ببافهینکردم که ق
  

 خنده ی تونست جلوی عنوان نمچی به هی اش از درد در هم شده بود ولافهی قشهراد
  :دی غریاردالن عصب. رهیاش رو بگ

  
  ...دختره رنگ لبو شده بود !! ه؟ی اداها چنیا!  شهرادی مسخره ایلی خ-
  

  : باال انداخت و گفتی شونه اشهراد
  
  ...خودش گفت !!  به من چه-
  

 دست اون دستش نی کم اهی برداشت، نی زمیپمار له شده رو از رو خم شد اردالن
  :کرد و گفت

  
  ... زخماتهی اون البد فکر کرده پماد برا-
  

 کرد ژستش رو هم داشته ی می که سعی در حالی باز قهقهه زد و اردالن عصبشهراد
 رونی و بعدش از اتاق بدشی هوا قاپیباشه پماد رو انداخت به سمتش که شهراد تو

سارا شهناز رو مرخص کرده بود که به .  راست رفت سمت آشپزخونههیرفت و 
 یدلش م. دی کوبی مهماتاقش بره و خودش داشت قابلمه و ظروف رو تو سر 

 ینم... بغض افتاده بود تو گلوش .  رو هم بکوبه تو سر خودششیکیخواست 
اعصابش !! ادی زیلیخ! دهی خجالت کشیلی دونست خیفقط م! دونست چه مرگشه

 که لباش رو نطوری و همیی تو ظرفشوختی دستش رو ریخورد شد تموم ظروف تو
 در آشپزخونه تا به اتاقش پناه سمت رفت زهی داد تا اشکش نری هم فشار میرو
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 قطرات جمع یبا دست چشماش رو فشار داد تا جلو! اشتهاش کور شده بود. ببره
 و محکم با نهید جلوش رو نب باعث شنی و همزنی که نررهیشده تو چشمش رو بگ

 تا از افتادن هر دیچی دستاش رو دورش پاری اختیاردالن برخورد کرد و اردالن ب
  ... کنه یریدوشون جلوگ

  
 ی بازوهادنی کنار کشی برای تالشچی بهت زده سر جا مونده بود و اردالن هم هسارا

 دلش یسارا تو شده بودن و رهی نگاه هم خیتو.  کردیستبرش از دور کمر سارا نم
 دفعه به خودش اومد و با اخم هی.  اردالن گرمهی چشمایاعتراف کرد چقدر قهوه ا

  :فت کنار و گدی خودش رو کشدی حرکت شدهیو 
  
  ... برو کنار لطفاً -
  

 ای دونست اردالن و شهراد تو هستن ینم.  دونستی رو با خودش نمفشی تکلهنوز
 ی و با صدادی موهاش کشیاردالن دست تو!  نهای با اونا مشکل داره تیمیصم! شما

  : گفتیآهسته ا
  
  !یفتیگرفتمت که ن ... دی ببخش-
  

!  اونوای بخوره نوی دونست حرص اینم! گند پشت گند.  در هم شدشتری سارا بیاخما
 ری سارا که دقش بدن؟ که اعتقاداتش رو زی زندگی دو تا دوست اومده بودن تونیا

 تند شده یلی متوجه بشه خنکهیردن، لحنش بدون ا کی متشیچرا اذ!! سوال ببرن؟
  : گفتیبود وقت

  
   که تشکر کنم؟یستادی حاال ا-
  

 نی از دست شهراد و حاال اشیدلخور. دی فهمی کرد، حال سارا می درک ماردالن
 که رفتن تو ستی نی دونست سارا دختری بود مدهیاردالن سرد و گرم چش... اتفاق 

سارا !  مثبت هجده شهراد رو خنده داریق بدون و شوخ مرد نامحرم رو اتفاهیبغل 
 ناراحت هم ی دل نگرفت ، حتهپس ب.  دادی زجرش مزهای چنی بود که ایدختر
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 شتریشرمنده شد که حواسش رو جمع نکرده، سرش رو ب. نشد، فقط شرمنده شد
  : و گفتریانداخت ز

  
  . خوامیت ممعذر. مقصر من بودم...  نبود یعمد! تلخ نباش سارا...  نه -
  

 که ی از حس عذاب وجدانیزی چنی ای نبود، ولیدرسته عمد.  کم آوردسارا
 نی هم ای وجود حق اردالن به اون خوبنیبا ا.  کردی رو گرفته بود کم نمبانشیگر

 پشت سرش زی دستش رو به مد،ی کشیقینفس عم!  لحن بهش بتوپهنینبود که با ا
  :گرفت و گفت

  
  ... اتاقم ی خوام برم تویاالنم م!  کنمیند خواستم تینم...  ببخش -
  

 عیاردالن سر.  جدا کرد و راه افتاد سمت درزی حرف خودش رو از منی از ابعد
 ها هم باشه و نی کرد مراقب دوربی می که سعی به خودش داد و در حالیتکون

  : گفتی آهسته ایاداهاش رو موقع حرف زدن فراموش نکنه با صدا
  
  .میجازه بده حرف بزنا...  سارا سای وا-
  

  : و گفتدی کشی آهسارا
  
  ...باشه واسه بعد .  االن حال حرف زدن ندارم-
  

  : قدم جلو اومد ، راه سارا رو سد کرد و گفتهی اردالن
  
 زننده یلی هاش خی اوقات شوخیگاه!  کنمی می من از طرف شهراد عذر خواه-
  . شهیم
  

 نیسارا ا!  لرزشنیمتنفر بود از ا. .. صداش رو لرزوند نی باز بغض کرد و همسارا
 ضعف بود و سارا ی عجز بود از روی از روی لرزش لعنتنیا.  خواستیلرزش رو نم

در عجب بود .  ذاشتی پاش مری تموم ضعف هاش رو زدی به هدفش بادنی رسیبرا



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

295

 هنوزم بغض ختنی ری برااره هنوز اشک دی ولدهی زجر کشنقدریاز خودش که ا
 لب ریز! در عجب بود از خدا... شدن گلوش و لرزوندن صداش  فشرده یداره برا

  : کرد به لرزش صداش غلبه کنهی گفت که کفر نگه و سعیاستغفرالله
  
من احمق خواستم !  کنه؟ی می که باهام شوخلشمیمگه من فک و فام!! ؟ی شوخ-

  ... دونستم جنبه نداره یچه م! بهش لطف کنم
  

  : اخم کرد و گفتاردالن
  
 باور کن منم از دستش ی ولی باشی دم عصبیمن بهت حق م... توئه  حق با -

   !ریبه دل نگ. دلخور شدم و باهاش برخورد کردم
  

  : ها نشست و گفتی از صندلیکی ی روناتوان
  
  ... به کارش ندارم ی کارگهید! قی هر چه القی خال-
  

  : سارا و گفتی زد، نشست رو به روی لبخند محواردالن
  
  !؟ی حاال خوب-
  

 پسر با اون خط اخم نیا.  سرش رو باال گرفت، موشکافانه به اردالن نگاه کردسارا
  : و گفتدی کشیآه.  کردن رو بلد باشهی مهروبننهمهی اومدی ی ابروها بهش نمنیب

  
  ! بد باشم؟دی مگه با-
  

  : به لبخندش عمق داد و گفتاردالن
  
  .ی بدجور از اتاق فرار کرد اما نگرانت شدم،،ی وقت بد نباشچیانشاهللا که ه!  نه-
  

  : شد و گفتزی می با نوک انگشتش رودنی مشغول خط کشسارا
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  ! شهراد بخندم؟ی به چرت و پرت هاسمی وای انتظار که نداشت-
  

  : گفتی کامال جدافهی با قاردالن
  
  !نی بدتر از ایحت...  رفت ی انتظار هم منی مثل تو همیاز دختر!  نه-
  

  : کرد و گفتی پوفسارا
  
 ی نشده بود مطمئن باش مری اگه جونمو نجات نداده بود و با اون سگا درگ-

  ! تو صورتشدمیکوب
  

  : آورد و گفتنیی تا حد ممکن صداشو پااردالن
  
  ... ره ی انتظار هم منی همی صبوردی از دختر شه-
  

... شرمنده و نادم !  پدرشیشرمنده بود از رو.  پدرش بغض کردادی سارا با باز
اقال اگه به .  شهمی هم شتری بشیدونست اگه راهش رو ادامه نده شرمندگ ی میول

 دمی سر بلند کنه و بگه بابا جنگی روزهی پدرش ی تونست جلوی مدی رسیهدفش م
 زدن؟ از ی موند برای می حرفه چگهی زد دی اگه وسط کار جا میول!  باطلهیعل

  :جا بلند شد و گفت
  
  ! رم اتاقم ی م-
  

  . کرده بودی رو سپریسارا روز بد ! رهی جلوش رو نگگهید د داحی ترجاردالن
  
  ! نرهادتی من ینی زمبی س-
  

ترم . دی و به قدماش سرعت بخشفشی انداخت داخل کشوی کرد و گوشی پوفسارا
 دی رسی می کرد که وقتی خسته اش می نامه به قدرانی پایآخر دانشگاه و کار رو
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 خوردن ساسان هم ینی زمبی سنیا! وابه خواست بخی دلش مزی از هر چشتریخونه ب
 زد و ساعت رفع اشکال استاد ی گروه مری سر به اتاق مدهی دیبا!!  شده بودیمعضل

 فشن دانشکده ی در آموزش سه تا از دخترهایدرست جلو. دی پرسی رو مییفدا
متنفر .  کردنی به سارا نگاه مرهی خرهی خری پر از تحقی بودن و با نگاه هاستادهیا

 سر کالس دم از ی که استاد جان نثاریدرست از بعد از روز!  نگاه هانی از ابود
 یلی در مورد پدرش بگه نگاه خیخاطرات جبهه زد و وسط کار از سارا خواست کم

 ی انجمن علمی بدتر شد که برای وضع وقتنیو ا!  کالس عوض شدیاز بچه ها
 همه رتید و در کمال ح آوری مساوی از دخترها رایکی شد و با دیدانشگاه کاند

 انین جریخودش هم از ا.  رد شدگهی و دختر درفتنی کالس اون رو پذیبچه ها
 اون نی بیری گی راگهی بار دهی رفت اعتراض کرد و خواست یحت! خوشحال نبود

 نیاز ا!  صورت گرفتهیی قبول نکردن و گفتن انتخاب نهایدو نفر انجام بشه ول
 همه نی ناخواسته اونو بی های بازی پارتنی همیلو!!  نبودی ها راضی بازیپارت

  : بلند شدشونیکی ی دخترا رد بشه صدای که خواست از جلونیهم. خراب کرده بود
  
 خواستن از رو ی مم؟یکم بهشون گفت...  دونن یعالم و آدم م!  گفتن ندارهگهی د-

  .برن رفته بودن
  
 نجای استیحق اونا ن!  برهادشونی دینبا ! می بهشون بگدی تا اخر عمرمون هم با-

  نه؟ی از اریغ. باشن
  

 زنن ی حرفا رو به در منی گفت ای بهش می حسهی.  قدماشو کند کرده بودسارا
  : کرد و گفتشتری جسارتش رو بشونیکی...  بشنوه و همه شو با اونن وارید
  
 هی سهمهی ندارن با وی کیقد جلبک آ!  کشنی اونو و امثال اون دانشگاهو به گند م-

 ی نفر که استعداد و توانش رو هم داشته رو مهی ی جاننی شی مانی ی میلعنت
  !!رهی گیآدم لجش م. رنیگ
  
 رو زی همه چیری گی رای چطور تویدید.  بودنیتازه کاش فقط هم!  آره به خدا-

اونم ! ؟یدیمگه تو جنگ!!  شده که شده تو رو سننه؟دیبه نفع خودش کرد؟ بابات شه
  ... خواست نره یم... ته  دل خودش رفیبرا
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 خواست یم!!  خواست نرهیم!  خواست نرهیم...  شد ی تو ذهن سارا اکو مصداش

!  خوندن تو گوش خرهنیاسی دونست حرف زدن با اون جماعت یم! ایلعنت!!! نره
 رو یی حرفادیبا!  کشور؟نی گفت؟ از عشق پدرش به خاک و مردم ای می از چدیبا
!  گفت؟ی میچ!  رسالت؟ان مردم اون زمیار بود و برا زد که به قول همه شعیم

 که اون زمان قلب رزمنده ها رو پر از عشق یزیچ.  کردیچرا خودش رو خسته م
 گهی آدما دنی مردمشون بکنن رو ای کرد تا با جون و دل برن و جونشون رو فدایم

 ی اگه روزها و ساعت ها وقت برایحت!  خواستن که بفهمنینم! دنی فهمینم
 گروه عقب گرد کرد و ری پا بذاره تو اتاق مدنکهیبدون ا.  دادی هدر مهشونیتوج

 ی روزهی کرد که ی فکرش رو هم نمیحت...  سوزوند یبغض گلوش رو م. برگشت
از ! پدرش جونش رو گذاشت.  بشهری از افراد حقی سرهی تو چشم نقدریکار پدرش ا

 یدلش م... ن اونوقت اونا  باشی خوشی نمک نشناسا تونی گذشت تا ازشیهمه چ
 که یاون!  شاهزادهالیخی گفت بی لبخند مهی دونست اگه پدرش بود با یم! سوخت

اما ...  دونست یخوبم م!  دونستی بدونه مدی که بایآره اون!  دونهی بدونه مدیبا
 که حقش بود استفاده نکرده بود و با ی اهی از سهمی سوخت اون حتیبازم دلش م

 نا به جا ی قضاوتانی سوخت از ایچقدر م. ارد دانشگاه شده بوداستعداد خودش و
 پدر سالم رو از دست هیاونم حق داشتن !  حقشه هی گفتن اون سهمیهمه بهش م... 

 دهی رو ددنشی که پدرش زنده بود و جانباز بود زجر کشییاونم سالها... داده بود 
 که دوست داشت بره رو یی از جاهایلیخ.  مورد تمسخر قرار گرفته بودیگاه. بود
 که آرزو داشت با پدرش بکنه یی کارایلیخ! ادی تونست بی بود چون پدرش نمتهنرف

 سهمش بهره نیحق داشت از کمتر! اونم حق داشت... رو نتونسته بود انجام بده و 
 واسه دمی نامه اش نوشته بود من جنگتی وصیچون پدرش تو... ببره اما گذشته بود 

 که انگار من نی کنی زندگیطور! اره به گردن من ندینی کس دچیه! عشقم به وطنم
 شی گوشبرهیبا و...  پدرش بود تی وصنیا.  کشته شدمی تصادف معمولهی یتو

شماره ساسان بود  ... دی کشرونی بفشی کی رو از تویبغضش رو قورت داد و گوش
  :جواب داد... 

  
   جونم ساسان؟-
  
  ؟ی شاهزاده خونه ا-
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   .... سالمکی عل-
  
  !؟یخونه ا...  سالم دی اوا خواهر ببخش-
  

  : اش گرفت و گفتخنده
  
  ... رم خونه یداره م... دانشگاهم ...  نه -
  
  ! نره هاادتی من ینی زمبی س-
  
  ؟ی دیچرا ارد م!  منم خستمیتو خسته ا!  به خدای رو داریلی ساسان خ-
  
  ! بگم؟ی به تو ارد ندم به ک-
  
  ! به مامان بگو -
  
  ! که من بدم؟ی شه به مامان دستور بدی روت م تو-
  

 از ی بوقی بار ساسان کنه که با صدای وری نفسش رو فوت کرد و خواست درسارا
 ی هاچ بک ساسان لبخنددنیبا د...  به سمت عقب دی و نا خوداگاه چرخدیجا پر

  ! شناخت و بسی رو فقط خدا موونهیساسان د... گشاد کل صورتش رو گرفت 
  

  : برداشتم و غر زدمیاری ظرف خیاز تو شدم خم
  
 مزمن یآدم حس سرماخوردگ! نا؟ی اهیچ!  تابستونی هاوهی دلم لک زده برا م-

 کردم زمستونا ی نبود من دق ماری خنیا! ی نارنگمویپرتغال ، ل!  دهیبهش دست م
...  
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 به شکمم ی پام ضربه ای که کنارم ولو شده بود و سرش رو گذاشته بود روامکیس
  : و گفتزد
  
  ... ذره مراعات کن هی!  شه های داره بزرگ م-
  

  : تو سرش و گفتمدمی کوبی اضربه
  
  ! پسندهی بپسنده مدی که بایاون!  تو ببند-
  
  !!هیچه خر!  منم نگران همونم-
  
  : زدم و گفتمارمی به خی توجه گازیب

  
  !فتهی تو نگران خودت باش پالونت ن-
  

  : چپ نگام کرد و گفتچپ
  
   نه؟ای تو رگ می بزنی جور کنی مهمونهی یتونست!  و پالونو ول کنتیخر حاال -
  
 ولو شده ی که روی کاناپه ای دادم به پشتهی ام ناله شد سرم رو از پشت تکافهیق

  :بودم و گفتم
  
  ... زدم نشد یبه هر در!  نه -
  

  : زده ادامه دادمجانی صاف نشستم و هییهوی بعد
  
  !کهی نزدوالمونیفست...  اونو نخور  شه غصهی جور می به زودی ول-
  
  : زد و گفتی راستش رو آورد باال ، سوتیپا
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  !والی کو تا فست-
  

  : پاش و گفتمی رودمی شدم کوبخم
  
  ...لنگ مبارکم بنداز !  استگهی دو هفته دوالیفست!  چته بابا؟-
  

  :فت زد و گی گازرونی بدی رو که نصفه شده بود از دستم کشارمی شد نشست ، خبلند
  
  ! خوادی می مهمونهی دلم ی شب جمعه انی من هم-
  

  : باال انداختم و گفتمییابرو
  
  !می برمی تونی نمی که ما هر مهمونی دونیدوما م! کهی اوال صاحب داشت مرت-
  

  : کرد و گفتیپوف
  
  ! دوست دخترمی شیتو م!  شهی شب هزار شب نمهی!  بابا به درک-
  

  : اوق در اوردم و گفتمیادا
  
  !ی اَ-
  

  : تو شکمم و با خنده گفتدی کوبمشت
  
  !!شعوریب!  زهرمار-
  

  : باز کردم و گفتمشموی چهار زانو و جمع و جور نشستم، نعیسر
  
  !من به عنوان دوس دختر خوبم؟! امکی س-
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  : نگام کرد، اخم کرد و گفتیجد
  
  !!یفسقل!  پرو نشو-
  

  : و گفتمدمی شدم موهاشو کشخم
  
  ! سوال کردم هی! داای ی بهت نمرتی مرتی غ-
  

 مهار کرد که نتونم تکون ی دستامو گرفت دو طرف بدنم نگه داشت و منو طورعیسر
 تو بغلش و دی ، منو کشغی جغیتقال کردم خودمو نجات بدم و شروع کردم ج.بخورم

  :گفت
  
  !بچه! نقدری د تکون نخور ا-
  

  : کردم خودمو نجات بدم گفتمی می که سعی حالدر
  
  ! کنمای می به کامتوی منحرف ، چغلنکارای بده جا ا جواب سوالمو-
  

 نم،ی تونستم صورتش رو ببی که منو تو بغلش از پشت نگه داشته بود و نمهمونجور
  : و گفتدی کشیآه
  
 خوادف ی ماقتیداشتنت ل! ی هستی انرژای دنهی!  ساهاادی ی بهت می تو همه چ-
  ... که فیح
  
 دی آورد و پررونی سرش رو از اتاق بازی که ن تا بناگوش باز غرق حرفاش بودشی نبا

  :وسط حرفامون
  
  ! زنگ بود؟ی صدا-
  
  : تعجب شونه باال انداختم و گفتمبا
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   ...دمی من که نشن-
  
  : از پام گرفت و گفتی کاناپه بلند شد، نشگونی که از رونی ولم کرد و همامکیس
  
  !؟ی در بری بده که منتظر بودنقدری بغل من ا-
  

  :ازوش نشگون گرفتم و گفتم از بمحکم
  
   ...ی آمازونیوحش!  اصالنی ببلمتوی تو ف-
  
  : و جواب دادفونی ما دو تا رفت سمت آیشگی توجه به کل کل همی بازین

  
  ! بله؟-
  

  : استرس گفتی با کمنباری دوباره و ایوقت
  
  ... بله بله -
  
.  نگاش کردم گردی هم مثل من از جا بلند شد و زل زد بهش ، منم با چشماامکیس
 بودن که چند روز یی همونایعنی!  بود؟ی کیعنی!  نداشتی زنگ اصوالً مشترنیا

  : رو گذاشت و رو به ما گفتفونیآ!! بود منتظرشون بودم؟
  
  !نی جمع کننیپاش...  اومدن دی جدیبچه ها! می بدبخت شد-
  
  : و گفتمدمی جا پراز
  
  !چند نفرن؟!!  که نرفتهالیناز! ده؟ی جدمی چه وقت اومدن ت-
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.  هم کرده بودنری اونا دقتی دونستم، در حقی سواال رو خودم منی تموم اجواب
  : رفت سمت اتاق و گفتامکیس.  زنگ باال اومدیهنوز جواب نداده بود که صدا

  
  !! خوابهنیبگ!  من که رفتم-
  

  : زدمغر
  
!!  خوابه گه بگوی که مرنی گی شناسن و سراغشو می منویحاال انگار همه ا!  کجا؟-

قراره هم خونه !!  ده؟ی میچه معن ... رونی بنیای ی صدا کن زود مارویبرو کام
   ...هیزیخجالتم خوب چ! میباش

  
 توجه به من که داشتم ی رفت سمت اتاق ادامو در آورد و بی که منطوری همامکیس

 هم که رفته بود الیناز! ازیمن موندم و ن.  زدم رفت تو اتاق و در رو بستیزر م
 کردم و خودم رفتم یپوف!  کار کنم؟ی به من نگاه کرد و اشاره کرد چازین! گردش

 شناختمش بدون ی که خوب می اه احمد واسطدنیبا د. سمت در و بازش کردم
  :سالم گفتم

  
  ! چه خبره احمد؟-
  

  : به پشت سرش کرد و گفتی اشاره ااحمد
  
   ...ارمشونی آقا گفت ب-
  
  ! نرفتهی هنوز که نازی ول-
  

  : باال انداخت و گفتی اشونه
  
  ... ندارم ی من اطالع-
  

  : و اشاره به دو پسر پشت سرش کرد و گفتدی گنده اش رو کنار کشکلی هبعد
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  ! تونی بر-
  

!  روشن بودی قهوه ای درشت، جذاب با پوست برنزه و چشماکلی اول قد بلند، هپسر
م از دلم شوتش کردم  که قدم اول رو برداشتنیاما هم!! بودکهیت! به دلم نشست

  : براندازم کرد و گفتیبا نگاه موشکافانه ا!!  اوا خواهریییییا. رونیب
  
  ... سلم -
  
 جذاب و زمخت رو افهی و قکلی آخه اون هرام،ی بود باال بکینزد!!  همون سالمیعنی

 به بچه ها به می داشتی اصطالحهی...  شده بود ی کال اشتباهنیا!!!  اداهانیچه به ا
 نیا ... ی که روحشون رفته بود تو جسم اشتباهییکسا ... ی اشتباهمیگفتیا مترن ه

  : و گفتمدادم تکون یسر!  بودی اشتباهیادیز
  
  ! نکنیبی بفرما تو غرکی عل-
  

 ی لبم، ولی پسر دوم لبخند نشست رودنیپشت سرش با د!  ازم گرفت و رفت تونگاه
 یچیش داشت و دستش هم باندپصورتش از چند جا خرا!!!  داغون بود؟نقدریچرا ا

 بدجور جا دنشی که از دارمی کردم به خودم نیسع. دی لنگیبود و پاش هم م
  : زده گفتمجانی باز کردم و هشمویخوردم، ن

  
  !! سالم استـــــــاد-
  
 نتونست ی بهت زده بود که حتنقدیا!  شده بودیدنی من ددنی استاد شهراد با دافهیق

حمد از پشت سرشون در رو بست و رفت، با لبخند جلو ا.  بدهکمویجواب سالم عل
  :رفتم، دست گذاشتم سر شونه استاد مبهوت و گفتم

  
 حرکتم هی خنگ من تا حاال یشاگردا! یینجای خوشحالم ایلی که خای استاد ب-

در ضمن اون ! ی باهاشون استاد جونمی کار داریلیخ! رنی بگادینتونستن از من 
  . کنمی من دارم خودمو آماده مایول دادرقص دو نفره رو هم بهم ق
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  : فاصله گرفت و گفتی ذره از اون حالت بهت زدگهی اش افهیق
  
  ؟!نجایا...  تو -
  

  : و گفتمدمی غش خندغش
  
  !! پس کجا؟-
  

 اش که در هم افهی از قنویا.  کردتشی صورتش اذی در هم که زخمادی کشاخماشو
 من رفت سمت جاناتی توجه به هی ب.دمی که برد سمت زخم ابروش فهمیرفت و دست

 پا ی پا روی حرفچی هی و بامکی کاناپه مخصوص سیدوستش که نشسته بود رو
 از خودم اصال انگار نه م ذوق در کردنی من برا انقدریا! خرو نگاه کنا. انداخت

دلتم !  ناراحت کننده اسنقدری من ادنی دیریکوفت بگ...  لبخند هیبابا ! انگار
 بهش بگم و برم تو اتاقم درو بکوبم ی درست و حسابشی اهیست داشتم دو... بخواد 

.  بشهچارهی کجا بکپه تا صبح بدی وسط ندونه بانیتا هم نونش بشه هم آبش بمونه ا
 مبل دو نفره هی ی رویی دوتادی دستم رو کشازی از دست خودم، نتخنده م گرف

 وسط هال و ی شدید م بود که از در که واریخونه ما طور. می اونا نشستیجلو
 که در خونه درست یال.  هم سر هم و به شکل ال بودییرایهال و پذ. ی بودییرایپذ
 دمیچرخ.  داشترار آشپزخونه اپنمون قکشی کوچهیو ته پا.  پابه بلندش بودیرو

  : نازک کردم و گفتمیپشت چشم!  حرف زل زده بود به پسرای باز،یسمت ن
  
  !نیالق بابا شما دو تا چقدر بد اخ-
  
  : اشاره به دوستش که اوا بود گفتمبا
  
  ؟! استادنی کنی نمی معرف-
  

 یچه م! گهیاستاد منه د! هی خواستننقدری رو بخورم که اتتی کرد، عصبانی پوفشهراد
  :گفت... شه کرد 
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   ...نیری اردالن، ش-
  
  ... به من اشاره کرد و
  
  ... اردالن ن،یری ش-
  
 نازک کرد و یاردالن پشت چشم! یی بود االن؟ نچایمعرف.  به اردالن اشاره کردو

  : که مثال من نشنوم گفتیکنار گوش شهراد طور
  
  !زهی چه ه-
  

!  بودنومدهی خونه ننی ای تا به حال توی اشتباهی آدماپی تنیاز ا!  م گرفتخنده
 شدن، ی راست وارد خونه ها مهی اس و دو جنسه ی تیپایت! خوب درستش هم نبود

  : و گفتمشونی مبل کناریولو شدم رو!  بودگهی دزیکارش چ که نجاینه ا
  
 و امکی و سالی و نازازیمنم و ن.  بهتون بدمنجای کوچولو راجع به احی توضهی دی با-

  ... که اتاقمون اونه ازی من و نمی مونیم! رهی منجای داره از ایالبته ناز ... اریکام
  

بعد نوک انگشت اشاره . اره کردم که باز بود اشی سمت راست و به در اتاقدمیچرخ
  : کردم و گفتملی به چپ متمایم رو کم

  
  ... اتاق یکیو اون  ... ارهی و کامای اتاق هم که درش بسته است، اتاق سیکی اون -
  

 ی رو چرخوندم به سمت پشت سرم و به درکلمی با نوک انگشت اشاره م کل ههمراه
  :که ته دسته ال بلند بود، اشاره کردم و گفتم

  
  ... اونم اتاق شماست -
  

  : م و گفتمهی به حالت اولدمی چرخدوباره
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 ، لباس نی پزی خودتون من،ی خوای کنه، غذا می هر کس کار خودش رو منجای ا-
 بار هی رو دو هفته نای هم مثل جارو ای ، نظافت کلنی شوری خودتون منی دارفیکث
 از دخترا که من و یکی و فقط می کنی خونه رو خالدی که اون روز بامیاری کار مزیتم

   ...اروی باال سر می مونی ممیازین
  

  : ابروش رو باال انداخت و گفتی تاهی شهراد
  
  ! بلد نباشهی آشپزی و اگه کس-
  
 دونستم اعجاز لبخندم از ی لبم بود و می که لبخند روی جا بلند شدم و در حالاز

  :کجا تا کجاست گفتم
  
  !می تونم سهم غذامو دوبل کنم با هم بخوریبنده م ی نفر شما باشهی اگه اون -
  

  : اخماشو در هم کرد و گفتشهراد
  
  ! رستوارن قرارداد ببندمهی دم با ی محی ترج-
  

  : و گفتمدمیخند. ی که استاد شهراد نبودیگفتی نمنویا!  اون غرورت منو بردهآخ
  
 تو نکهیمگه ا!  خونه نشده تا حاالنی وارد ای دارهی آدم ماچیه! ؟ی کنی می شوخ-

   ...یاستثنا باش
  

 سمت شهراد، دست دی کشی کم خودشو مهی که نطوری وارد بحث شد و هماردالن
  : پاش و گفتیگذاشت رو

  
  ... که بلدم ی دونیم!  پزمیخودم برا هر دومون غذا م! زمی بهش فکر نکن عز-
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د محکم  پاش بوی به اردالن بندازه فقط دستشو که روی نگاهنکهی بدون اشهراد
لبخند ...  من بود ی اش رورهی لحظات نگاه خنیگرفت و فشار داد و در تموم ا

  ! کردم باالخره ینرمش م!  مرد من بودی مرد مغرور و جدنیا! زدم
  

  : اتاق رو به هم زد و گفتدر
  
  ! دخترهنی اهیری چه گ-
  

  : با حرص گفتشهراد
  
  ... هنوز ناشناخته است نجایا! نیی پااری صداتو ب-
  

  : در حد زمزمه گفتیی با صداادالن
  
  ! ندارهنی چک کردم ، دورب-
  

  : و زمزمه وار گفتی پچ پچی بغلش و با همون صدای تودی اردالن رو کششهراد
  
 ی تونی شن و تو نمی جاساز مواری ها داخل دنی دوربی سرهی!  احمق نشو اردالن-
  ...در ضمن ممکنه شنود هم باشه ! شونینیبب
  
  ! هم هستاگهی دزی چهی یول...  استفاده کنم ابمی از رددیبا! ه حق با توئ-
  
  !؟ی چ-
  
 ی فرستنش توی اعتماد نکنن نمی به کسی گفت تا وقتدی بار سارا بهم گفت جمشهی -

 خونه هی فقط دی ها جز خونه جمشستمی سی تو اتاق مرکزیتوام که گفت. خونه ها
  ! بود؟نجایا...  داشته نی دوربگهید
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 نی به سنگ خورده و ارشی بود تدهی فهمیدی خودش هم در کمال نا ام کهشهراد
  : که منتظرش بوده گفتستی نیخونه اون خونه ا

  
  ! نه-
  
 ی دونی کنم می استفاده مابی وجود از ردنیبا ا!  پس به احتمال نود درصد امنه-

  . شهی مدای باشه پنجای اینی دوربایکه اگه شنود 
  

  : داد و گفت کمر اردالن رو فشارشهراد
  
  ... شه، باشه بعد یاالن نم! ششی ه-
  

 به دور یتازه وقت کردن نگاه.  سرش رو تکون داد و از شهراد فاصله گرفتاردالن
 تخت هی!  وسطشی دوازده مترچهی قالهی اتاق متوسط با هیتا دور اتاقشون بندازن، 

 در اتاق که از.  تختی روبروواری کمد لباس بزرگ درست به دهیخواب دو نفره و 
 ی سمت راست میدی چرخی که مدش ، و بعدی دی اول کمد رو می شدیوارد م
 شده بود خی سمت چپ مواری هم به دی قدنهی آهی. ینی تخت خواب رو هم ببیتونست

 یشهراد ساکش رو پرت کرد و نشست لب تخت، دست!  توالت نبودزی از می خبری، ول
  : و گفتدی صورتش کشیبه زخما

  
  ! خسته میول...  خواد حرف بزنم یلم م چقدر د-
  

  : شهراد شده بود گفتی که متوجه حرف رمزاردالن
  
  !نطوری منم هم-
  

اردالن .  و اس ام زددی کشرونی ببشی رو از داخل جلشی کرد موبای پوفشهراد
  : گفتتشی شد و با همون ژست خاص مامورکشینزد

  
  ... که من حسودی دونیم! زمی عزی کنی کار می چ-
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 فرصت نکهی به در اتاق خورد و قبل از ای حرفش تموم نشده بود که ضربه اهنوز

  : بگن سر ساها از در اتاق تو اومد و پچ پچ کنان گفتیزیکنن چ
  
 ییاز اونجا!  تقلب بهتون برسونمهی!  کنمی بازی خوام برات پارتی می استاد جون-

 نی دونم ای که میی ، و از اونجانیای ی می عوضدی دونم از خونه جمشیکه م
 کار گذاشته نی دوربیی و همه جاشو از تو اتاق تا تو دستشوهی چه ولد چموشدیجمش

پس هر ! ستی ننی از دوربی خبرنجایا! نی مطلق خوش اومدیجا داره بگم به آزاد
  .نی راحت باشنی بکننی خوای میطونیش
  

شدن در از جا شهراد که با باز .  زد و کله اش رو از اتاق خارج کردی چشمکبعد
 می نهی موند و بعدش همراه با پوزخند با رهی بود، چند لحظه به در بسته اتاق خدهیپر

 و به اردالن اشاره کرد دی تخت دراز کشیقدم خودش رو دوباره ولو کرد رو
اردالن کنار !  نداشتنی چاره ای ها ولطوار ادا و انیمتنفر بود از ا. کنارش بخوابه

 گردن ی آهسته تویلی خیراپا گوش شد، شهراد با صدا و سدیشهراد دراز کش
  : پچ پچ کردبایاردالن تقر

  
  ! رد گم کننخوانی مدیشا!  شه اعتماد کردی کس نمچی به حرف ه-
  
  ؟ی اس ام اس زدیبه ک ... قاًی دق-
  
   ...می دراز خبر دادم که وارد خونه شدی به باز-
  

 که امکان داره از لفظ یی تا جادادی محی ترجی سرهنگ کاوه بود ولمنظورش
  : شهراد گذاشت و زمزمه کردنهی سیاردالن سرش رو رو. سرهنگ استفاده نکنه

  
  ! خب؟-
  
  ... سارا هم گفتم تی و از وضع-
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از ! گهی شه دی دونه سارا اونجا تنها می اون مرونی بمی اومدی که گفتنی خب هم-
  ؟یتیچه وضع

  
 کنترل بشه دیاون دختر چموشه با! کنه ی نمبی عی کار از محکم کاریول!  درسته-
  . شه به حال خودش رهاش کردینم
  

  : بالش خودش گذاشت و زمزمه وار گفتی زد ، سرش رو روی غلتاردالن
  
  ... به زور هم که شده از اونجا ببرنش دیبا!  نفر هواشو داشته باشههی دی آره ، با-
  

 یتو.  شکستیتاق رو م بود که سکوت ایی تنها صدایواری تاک ساعت دکی تیصدا
 ی بود دو جفت چشم نگران مراقب بودن که حتدهی که اتاق رو بلعیظی غلیکیتار

 یابی کرد و اردالن مشغول ردیشهراد با سر اشاره ا.  نفساشون هم بلند نشهیصدا
به !  خوف و رجا بموننی تونستن توینم.  مخصوصش شدابی و سقف با ردوارهاید

 شد که ینم!  نبودای اونجا بود نی دوربای!  زنگی زنگای روم ی رومایقول اردالن 
.  خودشون رو زجر کش کننستی که بود و نبودش مشخص نیزی به خاطر چیالک

 ها رو باال واری از دیکی. شهراد لب تخت نشسته و زل زده بود به اردالن و حرکاتش
س آسوده رو  نفنی نکرد اولدای پیزی چی کرد و وقتیابی باال ردبه نیی پانییبه پا

 ی بی ولعیشهراد سرش رو همراه با حرکات سر.  دوم رفتواری و سراغ ددیکش
 ی دل از خدا کمک می کرد و تویبا چشم دنبالش م.  دادی اردالن تکان میصدا

 حداقل از نظر حرف دی خونه جمشیتو.  نباشدنی از دوربیخواست که اونجا خبر
 ی رو داشتن ولری ضبط تصوتیابل اونجا فقط قی هانیزدن راحت بودن چون دورب

 جمع ی حواسشون رو حسابدی در انتظارشونه و بایزی دونستن چه چی اصال نمنجایا
 اردالن و شهراد نهی از سی اگهی دیقی دوم هم که تموم شد نفس عموارید.  کردنیم

 ی زده آماده بود که اگه روجانیشهراد ه. سوم واریبلند شد و اردالن رفت سراغ د
 جانشی تو هوا بزنه و هی وجود نداشت پرشینی ها و سقف دوربواریم از د کدوچیه

 تونست بفهمه ی خونه که هنوزم نمنی ای محض توی آزادیعنی نیا.  کنههیرو تخل
 ن به اردالدی دلش بود که بای توییحرفا! فتهی قراره توش بیکجاست و چه اتفاقات

 وارید. ه بودن امکان نداشت مطمئن نشدنی که از لحاظ دوربی تا زمانی زد ولیم
 واری دی چهارم و وقتواری گرفت سمت دزیسوم هم تموم شد، اردالن به سرعت خ
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 صورتش، اردالن ی تموم شد شهراد لبخند نشست روتی با موفقشیابیچهارم هم رد
.  کردی رو تکه به تکه بررسقف و سستادی ای صندلی بود رویهم صورتش غرق خوش

 عقب جلو کنه و دوباره کارش رو ی رو کمی صندلادی بنییپاهر چند متر مجبور بود 
 دی طول کشی ساعتکی. دیباالخره سقف هم تموم شد و نوبت به کف رس. رهیاز سر بگ

 یوقت.  کار گذاشته نشده باشهی کرد که شنودی بررسابی رو هم با ردلیتا کل وسا
 اونا بلند ی هر دونهی از سی راحت شد نفس آسوده االشونی شد و خمکارش تمو

 سمت شهراد ، شهراد با دی رو پرت کرد سمت تخت و چرخابیاردالن رد! شد
  : دستاشو از هم باز کرد و گفتیسرخوش

  
  !یی بپر بغل عمو-
  

  : و گفتدی تو شونه شهراد کوبی با خنده مشتاردالن
  
  ... تونم خودم باشم ی مگهی اتاق دنیحداقل تو ا! شی آخ-
  

  :د و گفت به در کری اشاره اشهراد
  
  . موش داشته باشهواری حواسمون باشه، ممکنه ددی بای ول-
  
  : تکون داد و گفتی از اتاق اشاره کرد، اردالن هم سررونی با سر به بو
  
  ... شرط عقله شهی کار همی تواطی احت-
  

  : تخت و گفتی ولو شد روشهراد
  
  ! کردمی که من فکر مستی نی خونه اون خونه انیا ... ی ارد-
  
 لحظه ورودشون هم شهراد گفته نویا.  نشست لب تخت و به فکر فرو رفتدالنار

  : زد گفتی که چشماش دو دو میدر حال. بود
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  ! پس کجاست؟-
  

  : باال انداخت و گفتی زد، شونه ای مجی گی که خودش هم حسابشهراد
  
 کردم اونجا دای پدی اتاق کنترل رو تو خونه جمشیبهت گفت وقت!  خبر ندارم-

 ما رو دی کردم جمشیمن فکر م.  شدی می هم بررسگهی خونه دهی ی هانیبدور
 داره و تی اهمیلی اونجا براش خداستی که پنجوری کنه اونجا چون ایمنتقل م

  ... نداشت چکش کنه یلیوگرنه دل! هیسر
  
  !! پس اون خراب شده کجاست؟-
  
!  نبودننای ایول نجا،ی اون خونه چند تا دختر پسر بودن، مثل ایتو!  دونمی نم-

  . و ساده تر بودکتری کوچنجایخونه هم از ا
  
 ی قبلتیمامور! ادی ی داره کش متی مامورنی ایادی شهراد، زمی کنداشی پدی با-

 یکی نیا. می کردری و همه رو دستگمی کردییسه سوته خونه رو شناسا! ادته؟یرو 
 شدن بهش طول  و وارددی خونه جمشییدو سال فقط شناسا!  افتاده؟شیچرا نحس

  ! اش هم خدا عالمههیبق! دیکش
  
 رانی کل ای تودیجمش. ستی فقط مخصوص تهران نتی مامورنی نره که اادتی -

 داشته دی اممی تونیپس نم. می کندای تموم خونه هاش رو پدیما با.  کردهیزیتخم ر
! ی اردطونهیعجله کار ش.  بشهی اوکی سه سوته همه چی قبلتی مثل مامورمیباش
  ! ندارهور شکستمون ردخمیاگه عجله کن... نم تو کار ما او
  
  !ادی ی مجای از تعلل بیی وقتاهی که شکست ی دونی هم خوب منوی ا-
  
 رو بازداشت دیجمش!  رسهی نمیی االن عجله کردنمون به جایول!  دونمی آره م-
 ی مگش؟ی دی خونه هاای اون خونه کجاست؟ می فهمی شه؟ می می بعدش چم؟یکن

!  نهه؟ی کدی مافوق جمشمی فهمی مه؟ی دختر پسرا چنی هدفش از جمع کردن امیفهم
  .می کنثابت دی رو به جمشمونی وفاداردیبا. می صبر کندیپس با



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

315

  
با چشم بسته !  آوردهی کدوم خراب شده ای ما رو تومیدونی نمی حتی لعنت-

  .آوردمون
  

خواد جا به جامون کنه  کردمکه با چشم بسته بی کرد و اصال فکرشم نمی پوفشهراد
  . انداختمی دنبال خودم راه میزی چیابی ردهیوگرنه 

  
  : نگاش کرد و گفتهانهی عاقل اندر سفاردالن

  
 ی نمیی المصب جانی کرد؟ ای بررسکلمونوی کل هابی نفر با ردهی قبلش یدی ند-

  . آب برهرشیخوابه که ز
  

  : چشماشو بست و گفتشهراد
  
 رو ری و مسمی ری ممی بفهمم کجا دارنیکات ماش حری کردم از روی سعیلی خ-

  !روی و تاب خورد که آخر حواسم پرت شد و گم کردم مسچی پنقدری ایول. حفظ کنم
  
 ساسان و امثال اون که ادی شهراد باور کن یوا!  هدف نبودهی خوردناش هم بچی پ-
  !رهی گی چشمم رو می افتم خون جلویم
  

  : و گفتدی کشی آهشهراد
  
 ذارم جاش ی خودمو میوق!  انتقام جو شده باشهنقدریدا سارا حق داره ا بنده خ-
 لی که همه رو با مدی جمشنیا...  فهمم ی نمویزی چهی یول! هی بد دردنمی بیم

 کاره نی دونه ای که مهی ره سراغ کسائی میعنی!  کنهیخودشون وارد باند م
   اومد؟زشچه به رو!  وسط؟نی اهوی بود یپس ساسان چ! هستن

  
  ! کاره بود؟نی ساسان هم ای بگی خوای میعنی -
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 برنامه ها نیاصال هم اهل ا!  شناختمشی بود، خوب مقمیساسان رف!  باباری بم-
 آخه ساسان تنها ؟ییبای چرا؟ صرفا به خاطر زی راه، ولنی تو ادنشیکش. نبود

 و لی مورد ها همه با مهیبق.  در موردش متوسل به زور شدنای بود که گویمورد
  . جمع شدندیرغبت دور جمش

  
   بوده؟ی شخصیی انتقام جوی بگی خوای میعنی!  دونمی واال نم-
  

 بدنش کنه از عقب لی دستش رو حانکهی بدون اد،ی سرش رو چسبی دو دستشهراد
 بالش، ی سقوط آزاد رفت و سرش فرود اومد روهی تخت ، یخودش رو ول کرد رو
  :دیبا همون ژست پکر نال

  
 پازل دو هزار تکه رو به هم بچسبونم بلکه نی اید تکه و خورده ها شی کاش م-

  ...واقعا !!  شدمجیاما واقعاً گ! بفهمم کجا چه خبره
  

  : شرتش رو در آورد، لحاف رو کنار زد، ولو شد کنار شهراد و گفتی تاردالن
  
 تر شیری من سیول.  کردمی که فکرشو مهیزی تر از چدهیچی پیلیخ! نطوری منم هم-
 دی جمشنی ای کردم، خونه هاکونی رو کنفی که خونه قبلنطوریهم.  حرفامنیز اا

  . کنمی مرونیخان رو هم و
  

 افکار خودشون ی که هر کدوم توقهی انداخت، بعد از چند دقهی سانشونی بسکوت
  :غوطه خوردن، اردالن سکوت رو شکست و گفت

  
  ه؟یک... نداره  نی دوربنجایهمون که گفت ا!  دخترهنی گم شهراد، ای م-
  

  : به اردالن بندازه گفتی نگاهنکهی بدون اشهراد
  
  .. از شاگردام بود یکی نمی کالس رقص گذاشته بود؟ ادی جمشادتهی -
  
  !!؟ی جد-
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  ! هوم -
  
 ی به ذهنت میچ.  بپرسمیزی شد چی نمی بهت گفت استاد، شک کردم ، ولدمی د-

  !رسه
  
.  فهممی داره منم منای ایای به گند کاری رقص چه ربطی بفهمی واال اگه تو تونست-

  . تر شدمجی گنی همیبرا
  
   همه شون همون شاگرداتن؟-
  
  ... دختره نی نه فقط هم-
  
  !؟ی چهی پس بق-
  
   ..رونی دختره بکشم بنی زبون همری از زدی بادیشا!  دونمی نم-
  

  : زد و گفتی خندزی راردالن
  
  .. ده یآمار م!  تو نخته ها-
  

  :اش گرفت و گفت خنده شهراد
  
 نجای رفته اادتیبعدش هم انگار !  کم دارمنوی همیری ویری هنیتو ا!  زهرمار-

  !اریحرف در ن...  همه شون همجنس گران نایا! کجاست ها
  
  ؟!یینجای که ایی تو همجنس گرا-
  
 شه همه هدف مند ی ملی دلمیما با هدف اومد! قهی داره به شقیچه ربط...  گ-

  باشن؟
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  : ول کرد سمت شهراد و گفتیگد لاردالن

  
بعدش هم من !  ممکنهیخواستم بدون!!  کشه ها ی نم مشتری بتتی روز به روز ترب-

  ...چشش تو رو گرفته !  کنمیاشتباه نم
  

  : گفترهی خنده اش رو بگی کرد جلوی می که سعی در حالشهراد
  
   ...رهیو بگ پسر رهی دختر هیچشم !  خونه مشکوکهنی تو انمیهم!  ببند اردالن-
  

  : تا دم گوشش باز کرد و گفتششوی ناردالن
  
آمار ! طرف چه هواتو هم داره! ستی نی گوشام مخملیول!  بندمی باشه من م-

  ! هم درست دادنویدورب
  

  : شونه اش و گفتی زد توی به سمتش مشتدی چرخنباری اشهراد
  
  ! بچهتخس!  اصن در حد منهنیا! اری مثل آدم در بیاری آخه حرف در م-
  

 اردالن بالشت اضافه ی توجه به حرفایشهراد ب.  و جواب نداددی فقط خنداردالن
  : خودش و اون گذاشت و گفتنی تخت بود رو برداشت، بی که رویا

  
انگشتت به !  شهی سمت من قلم مادی دستت تو خواب بهیحواست باشه ها، ! ی هو-

  !من بخوره کشتمت
  

 که خنده توش ی سرش تو هم گره زد و با لحنی طاق باز شد، دستاشو باالاردالن
  : زد گفتیموج م

  
  ! شاخ و دمی تر از تو نبود؟ غول بفیجنس لط!  کار دارمیمن با تو چ!  باباری بم-
  



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

319

  : گفتی کامال جدشهراد
  
  ! امر بهت مشتبه نشهتای مامورنی موقع به خاطر اهی یگفتم که بدون! ی مرد-
  

  : گفتیشهراد داشت م ... دیهر خند و هربرهی وی فقط رفت رواردالن
  
  ... هر هر و مرض -
  

 شماره دنیبا د.  بالش درش آوردری از زعی سرد،ی رو شنلشی موبابرهی وی صداکه
  : نشست و اس ام اس رو باز کردخی سعیسرهنگ سر

  
جواب زنگ و اس !  مادرش هم نرفتهشیپ! ستیسارا تو خونه ن ... ی شکالتگاری س-

   ...نی ردشو بزن. دهیام اس هم نم
  

  ... شد رهی کنجکاو اردالن خی به چشماری سرش رو آورد باال و متحشهراد
  
 زنگ چنان از جا پروندشون ی بمونن، چون صدارتی نتونستن تو حالت بهت و حادیز

 بود که از تو نگاه هر ی سوالنیا!  وقت شب؟نیا. ستادنی ااری اختیکه هر دو ب
 و به دنبالش ساها که بلند شد، شهراد امکیر س غر غیصدا.  شد خوندشیدوشون م

 تخت ی حرف و سر و صدا روی دو بره.  به اردالن کرد و به تخت اشاره کردینگاه
 ی پشه رو هم ته خونه مدنی پری بود که صدازی تیگوشاشون به قدر. دنیدراز کش

  : کردیساها غر غر م. دنیشن
  
  چه خبره امروز؟!  وقت شب؟نی اهی ک-
  
  :امکهی دونستن اسمش سی شده بودن و می که سر شب بهم معرفیسر پی صداو
  
  !می وارد فردا شدگهیاالن د!  امروز نه-
  

  : گفتی پر از حرصی با صداساها
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 امکیمن و س! ازیبخواب ن ... یری بگی ازم سوتی مونده تو هنمی وسط همنی حاال ا-

  .میهست
  

  :کامی بلند سی باز شدن در خونه اومد و بعد صدایصدا
  
  !!مای قرارا نداشتنیاز ا! ه؟ی کنی ای نصفه شب-
  
  : که منتقلشون کرده بودی همون مردی غر غروی صداو
  
 نی و برنی داره؟ اتاقش رو نشونش بدی شما چه فرقیبرا.  دستور آقا بود-

  !برو تو ... نیبخواب
  
  :ی آهسته و ناواضح دختری تقه در و صدای دنبالش صدابه
  
  ... سالم -
  
  : ساهای صداو
  
   ...یخوش اومد!  ساها هستم،ی سالم خانوم-
  
  ! ممنون-
  
  : همونطور غر غر کنون گفتامکیس
  
   ...ازی ببرش تو اتاق خودت و نادا،ی رم بخوابم، صداتون نی سالم، من م-
  

 سمت دی صداها قطع شد و تازه نگاه پر از ترس و مبهوت اردالن و شهراد چرخهمه
  :اردالن آروم گفت. هم
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  ...شک ندارم !  سارا بودیدا ص-
  

  : به خودش گرفت و گفتی متفکرافهی قشهراد
  
  .می کنی اشتباه مدی واضح نبود اردالن، شا-
  

  : فرستاد و گفترونی نفس حبس شده اش رو باردالن
  
 اومده یاون به چه بهونه ا! خودش بود شهراد... خودش بود !!  نه شک ندارم-
  !نجا؟یا

  
  : و گفتدی رو چسب نشست لب تخت سرششهراد

  
  ! اونم همجنس گراست دی خوب شا-
  

 گرد شده چهارزانو نشست ی بود که اردالن با چشماومدهی حرف از دهنش در نهنوز
  : تخت و گفتیرو
  
  !! تو؟ی گی می چ-
  

  : زد و گفتی پوزخندشهراد
  
 که اگه االن سارا هم میدی دبی غربی عجیزای چنقدری کار انی ای من و تو تو-

  !می تعجب کندی گرا باشه نباهمنجس
  

  : تخت و گفتی از پشت خودشو ول کرد رود،ی موهاشو کشاردالن
  
فقط سر !  دونم هم توی هم من منویا!  انتقامی برانجاستیاون ا!  حرف مفت نزن-

  .نجای کرده بفرستش ایزاده رو راض/روم/ حدی اون جمشی چه جورارمی یدر نم
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 خنک کف پاش ی با لمس پارکت هایی دمپادنی از جا بلند شد، بدون پوششهراد
  :کش کش کنون رفت سمت در اتاق و گفت

  
   ...میاری ی مرشی صبح گ-
  

 شد ی غضب مری مهی اش کم کم داشت شبافهی صبر کنه تا اردالن که قنکهی بدون ابعد
اما .  مشغول بودی تشنه و ذهنش هم حسابیحساب. رونی بگه رفت از اتاق بیزیچ

 ذهنش رو مرتب و منظم نگه داره و اجازه نده درهم برهم نکهیاعادت داشت به 
 ی شد روی میبار!  سرهنگینت بود، امانجایسارا ا. شدن افکارش آزارش بدن

 ی دونست چطور می اصال نمی دونست ولی رو خوب منیدوش اردالن و شهراد ، ا
 هم یلیش خ که حکم خدمتکار رو داشت رفتنیتا وقت!  دور کردی بازنیشه اونو از ا

 لی دلدی فهمیحاال م. دی جمشی از مهره هایکی حاال شده بود یدردسر ساز نبود ول
 طونی دختر شنیحقا که ا.  رودی اومدن خدمتکار جمشلی و دلدیجمشپچ پچ هاشو با 

 ی وجود زندگنی با ای ولنانهی دونست سارا قابل اطمیشهراد م!!  دادیرو درس م
  . خودش هم اعتماد نکنهی داده بود که به چشماادیبهش 

  
 که پر شد تا تهش رو وانی گرفت، لخچالی قسمت آب سرد کن ری برداشت و زیوانیل

 نیری که شی همون اتاقیحدس زد همه رفتن تو.  از دخترا نبودیخبر. دیسر کش
 آب سرد کن ری رو دوباره زوانی که لیگرمش بود به قدر. گفته بود اتاق خودشونه

 شده که همه دای از کجا پی اه دفعهی حرارت نی دونست اینم. گرفت و پرش کرد
 لشی دلیول! انگار که تب داشت!  سوزونهیاعضا و جوارحش رو داغ کرده و داره م

چند سال .  شدی دچارش مشی که چند سال پییاز همون تب ها. دی فهمیرو نم
 حاال یل باالخره بر همه امراضش فائق اومد ودنی کشاضتی و ری با هزار بدبختشیپ

  ! اقال چه مرگشهدی فهمیکاش م!! ؟یچ
  
  ش؟ی خوری و نموانی به اون لی که دو ساعته زل زدی هستی تو چه فکر-
  

 بلوز مردونه گل و گشاد تنش بود تا سر زانو هی د،ی و ساها رو لب اپن ددی چرخعیسر
موهاشو آزاد و رها !  و بسنیهم.  مچشی وجب باالهی تا ی جفت جوراب پشمهیبا 
 اومده بود اونجا که یک.  دادیورش ول کرده بود و داشت پاهاشو لب اپن تاب مد
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 تب داشت براش نی پرت شده بود؟ احواس نقدری تا حاال ایاز ک!!  بود؟دهینفهم
 وسط آشپزخونه و راه زی لب مدشی کوبدی رو تا ته سرکشوانیل!  شدیخطرناک م

ده ، اما درست همون لحظه که  گرفت جوابش رو نمیتصم. افتاد که بره سمت اتاقش
 رهنی که پنی زمی و بپره رورهی بگزی ساها خواست خشدیداشت از کنارش رد م

 دستش رو عی حرکت سرهیشهراد با . نی کرد و پرت شد سمت زمریگشادش به پاش گ
 لوی حدود پنجاه و پنج کیزی دستاش، تمام وزنش که چنیجلو برد و ساها پرت شد ب

 ی اهی ثاننکهیهراد فرود اومد و بعد از اون شهراد بدون ا ساعد دست شیبود رو
 فتهی براش بیاتفاق نکهی خم کرد و ساها بدون ایوقت رو تلف بکنه دستش رو کم

 در کار نبوده و ی کلکچی داد که هی اش نشون مدهیرنگ پر.  فرود اومدنی زمیرو
 ببره با لبخند  صداش رو باالنکهیشهراد بدون ا. واقعاً تعادلش رو از دست داده

 ی دستهاری باال انداخت و خواست بره که مچ دستش اسیخاص خودش شونه ا
 که به یمچ دست.  موندرهی و به دستش خستادیا.  ساها شددهی کشی و انگشتافیظر

 بود رو از دست داده و دی سفی خودش که روزی رنگ واقعادیخاطر آفتاب ز
ساها آب .  کردی مییوش خودنما ررشی برنز شده بود و دستبند جوشن کبیحساب

  :دهنش رو قورت داد و گفت
  
  !نی با مخ اومده بودم کف زمی بودیاگه منو نگرفت!  ازت ممنونم-
  

  : رو دوباره نشون داد و گفتارشی لبخند حرص در بشهراد
  
  . شکستی افتاد، فوقش سرت می برات نمی در اون صورت هم اتفاق-
  

  : باال انداخت گفتی ا ناراحت بشه شونهنکهی بدون اساها
  
  !ادی سرم بیی که بالستی که من دارم اصال و ابدا درست نیطی با شرا-
  

  : و زمزمه کرددیی دور و برش رو پااطی با احتبعد
  
  ! از شمامیکی منم -
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.  اتاق خوابش شدی زد و دست شهراد رو رها کرد و راهی حرف چشمکنی دنبال ابه
 بود که گفت منم یمنظورش چ!!  گفت؟ی چنیا! شهراد بهت زده سر جا مونده بود

 بود که شهراد صد سیساها اگه پل.  مشکوک بودی حرف حسابنیا!!  از شمام؟یکی
 بود بازم ی اگهی بود، و هر کوفت دنی از اریاگه هم غ.  شدی مطلع مدیدر صد با

 دونه ی داد می از شماهام نشون میکی که گفت منم نیا.  اونا خطر داشتیبرا
 واری دی کرد و نگاهش رفت سمت ساعت رویپوف! ستنی و اردالن جزو اونا نشهراد

 شد بخوابه؟ هر بار اتفاق ی مومد،ی یخوابش نم.  شب بودمهیساعت سه ن... 
!!  بود؟یواقعا منظورش چ!  ساهای سارا ، زرت و پرت هاناومد.  افتادی میدیجد

 شد به حرف ساها ی م رو کهی عواملیکی یکی کرد یراه افتاد سمت اتاقش و سع
  . کنهیربط داد رو بررس

  
اومده بودم .  چشم باز کردمعی شد سری مدهی موهام کشی که روی دست نوازشبا
  :در دل اعتراف کردم!! آماده بودم؟!  آماده بودمی دل خطر و حسابیتو
  
  ! نه چندان-
  
 به من زل زده بودن نا بی عجی صورتم که با حسکی خمار نزدی چشمادنی دبا

  : و گفتدی کنار کشی نشستم کمدی که دنیهم.  نشستمخیخودآگاه س
  
  !؟یدی چته بابا جن د-
  

 کردم و یپس پوف! نه! بودم؟.  صاف کردم، من که اهل کم آوردن نبودمصدامو
  :گفتم

  
  .می نشدی به هم معرفشبی د-
  

  : شکمش و گفتی تخت خودش نشست، پاهاشو جمع کرد توی رودختره
  
  !؟یتو چ ... ی ترم آخر کشاورزیپنج ساله ، دانشجو و ستی بازم،ی ن-
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 و دلباز که توش ری اتاق بزرگ و نورگهی.  به اون اتاق بندازمی وقت کردم نگاهتازه
 از ته فی ردکی ی همه تویمثل سرباز خونه ها.  نفره قرار داشتهیچهار تا تخت 

  :تم شکم جمع کردم و گفی پاهامو توازیمنم مثل ن. اتاق تا وسط اتاق
  
  .ی تجربپلمی و چهار سالمه، دستی سارا هستم، ب-
  

 سر در می واقعتی از من و هوی داشت کسلیچه دل.  تا تخت با من فاصله داشتدو
.  نداشت راست بگمیلی دلگهیپس د.  رو محو و گم کرده بودمتمی من همه هواره؟یب

 داد و  کوتاهشی به موهای تابازین. دی چسبی مبی وقتها دروغ گفتن عجیبعض
  :گفت

  
  نه؟ ... التتی بابت تمایدی زجر کشیلی خ-
  
  :دیچی خودم تو گوشم پی صداالت؟ی کم فکر کردم، تماهی شدم، جیگ
  
 لو رفتم که عاشق ی وقتی از هجده سالگ،یلی خدم،یزجر کش!  خاندی جمش-

به .  دوستم شدم نه تنها از طرف دوستام که از طرف همه طرد شدمنی تریمیصم
فقط ! من فقط دوستش داشتم!  نبودمیگفت من همجنس بازم، ول!  گفتخونواده م

  ...فقط ... 
  

  : زدم و گفتی چه، پوزخندیعنی التی تمادمیفهم
  
 نشده تی برعکسش تمسخر نشده باشه؟ اذالتی که بابت تمای شناسی رو می کس-

  !باشه؟ کتک نخورده باشه؟
  
  : خودش جمع تر شد و با بغض گفتی توازین

  
  !شده باشه طرد ن-
  

  : رو تکون دادم و گفتمسرم
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 بودم، دوست نداشتم دهی برگهید! دنی که مثل ما هستن درد کشیی همه کسا-

  . کردمدای رو پنجای دوستم داشت که ایلی کنم، خدا خیزندگ
  
  : کرد بخندهی از جا بلند شد و سعازین

  
 تی دسته ها ترب خونه سرنی ایتو!  جانی بهتریتو اومد.  غصه تموم شدگهی دنی بب-
 غصه نمیپس نب. ی دیفقط دستور م. گهی خونه دهی سی رئی شی شن، بعدش میم

  ...همه غمات دود شده رفته هوا ! ایبخور
  

  : تعجب کردم و گفتمواقعا
  
  !؟ی چی برات؟ی ترب-
  

 ی بلندم رو گرفت توی از موهاکهی تهی لب تخت من، دستشو آورد جلو، نشست
  :دستش و گفت

  
  !ی داری قشنگی چه موها-
  

 اراده همونطور با ی شب قبل کامالً برون،ی مو فقط از شال افتاده بکهی تهی همون
  : چشمامو ادامه دادی زل زد توازین.  بودمدهیشالم خواب

  
 می ریحاال صبر کن، ما کم کم م!  کردنشونههی توجنی ما با تازه واردا همی بدبخت-

 که وارد یون وقت هر تازه وارد خونه انی عضو انی تریمی قدی شیو خودت م
 ی سرهی ی بندمی تای کم کم و رونجای ما انیبب. ی کنهی توجدی شه رو تو بایخونه م
 چند ماه تا چند نی مدت که بهی گذشت ز بعد انکهی ایبرا. میری گی مادیکار رو 

 ی تازه وارد گروه شده رو می خونه جداگونه با چند نفر آدم مبتدهی رهیسال متغ
 حواسمون باشه چطور دیبا. میری رو بر عهده بگشونی دستمون تا سرپرسترین زانداز

   ...می و چطور قانون رو دور بزنادی نشی برامون پی تا مشکلمی برشیپ
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 باند نی به سر دسته ادنی رسی بود، حاضر بودم برادهی رو به تنم مالزی همه چی پمن
 نشون دهی خودم رو ترسی ول،دمی هم اصالً نترسنی همیبرا!  بگذرممیزیاز هر چ

  :دادم و گفتم
  
 دارم که ازی نفر رو نهیمن خودم !! نمی بی خودم نمی توی قدرتنی من چنی ول-

  ...کمکم کنه 
  

 و دی خونه جمشی که قبال هم توی شر و شوری لحظه در اتاق باز شد، دخترهمون
 ساها فکر کنم شب قبل خودش رو.  تودی بودمش پردهی کالس رقص شهراد دیتو

 زد با دهن پر ی بزرگش گاز مری که به لقمه نون پنیدختره در حال!  کردیمعرف
  :گفت

  
ما هم ! نجای که فرستادتت ادهی دیزی چهی تو ی توی جوندیالبد جمش!  نترس-

 کار یکل! سی فرستنت بگن بفرما بشو رئیاالن که نم. می اندازی راهت ممیهست
   ...یدار

  
  :سمت من و ادامه داد از جا بلند شد، اومد بعد

  
 التتی تمایوقت!  دخمل مننیبب. ی لچک رو از سرت بردارنی که انهی کار انی اول-

 یازی ننی شد همچی نخواسته، وگرنه مگه منی همون خدا از تو دیعنیبرعکسه 
 بنده هی به ی وقتی کار حرومه، گناهه، ولنی گه ایخودش م! بذاره تو بدنت؟ هان؟

 نوی پس بردار ادهی آزاد آفرولت اون بنده رو از هفت دیعنی ؟ی چیعنی ده یم
  .قربون قدت برم

  
. دمی به تنم مالزی همه چی پیگفت!  قدمنی اولنمی سارا اای بد،یچی تو گلوم پبغض

 چشم ی حجاب گشتن جلوی بیپ! ؟یدی رو به تنت مالینی دی بی پ؟ی لعنتیدیمال
 نطوریتو اهل ا!! س که تنشونه رو؟ لباساسینی بی م؟یدیچند تا نامحرم رو به تن مال

 که یناله ا...  ناله هی...  در اومد م از ته حنجره ییصدا ... یدنیلباس پوش
  :مخاطبش فقط و فقط وجدانم بود
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  ... به خاطر ساسان -
  

 به ی خوای ساسان اگه جون داد به خاطر اعتقاداتش داد تو میآخه لعنت!! ساسان؟
تقاداتت؟ نگاهشون منتظر به من و دستم دوخته  از اعیخاطر انتقام خونش بگذر

 دلم زجه زدم دستم ی تودمینال!!! کردم؟ی چه مدیبا. شده بود که شالم رو بردارم
 سن با چنگ و دندون نی که تا ارو ی باال رفت تا برداره حجابی وقتدی لرزیم

 ی زنه و از خدا می که اونم زجه مدمی شنی و مدیدستم لرز. نگهش داشته بودم
شالم از .  زمان براش ارزش بودننی که تا اییزای پا نذاره رو چیخواد قطع شه ول

ناله م خفه شد و ...  افتاد ریسرم به ز... شالم افتاد کنارم و سرم .  شددهیسرم کش
  :دی داد کشانموجد

  
 که دور و برت نشستن همه همجنس گرا ییدخترا!  تازه اولش بود سارانی ا-

 کنن ی میی چشم تو کارای سر وقتت جلوانین.  سر وقتتانی یامروز فردا م. هستن
نگو که تو اهل  ... دمی رو مالینگو پ!!!  سارا؟یچه کرد ... ی بشیکه به مرگت راض

 که انتقام ساسان رو ی فقط در صورتی جهنمشینگو آماده آت! یستی برنامه ها ننیا
  !!!ی تونینگو چون نم ... یریبگ
  
 تو و دی پری در اتاق باز شد، پسر الغر اندام و بلندهوی فکرا بودم که نی همیتو

  :گفت
  
 به دی صبحونه نباهی می چهار تا خانوم دارنجایما ا!!  مثالً؟ی چیعنی! ن؟ی چه نشست-

  !ن؟یما چهار تا مرد بد
  

 حجاب نشسته ی اتاق بود و من بی مرد نامحرم توهیمردم و زنده شدم، ! مردم
  !!! و دم نزنمدمیرو فقط خودم فهمخاکستر شدم و سوختنم . بودم

  
  : کرد و آروم گفتواشی صداش رو پسره

  
 ی منیحرف مفت بزن!  هم غول تشننی حسابدای به خصوص که اون دو تا جد-

  !خورنتون
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  : اش و گفتنهی تو سدی با مشت کوبعی سرساها

  
  ! استادم بشم، صبحونه استادم با منهی فدای اله-
  
 یشی اون پسر بودم و حواسم به افکار فرسادیم از د کردن خودمی غرق قانقدریا

 به تکاپو افتادن برن یتازه وقت.  لحظه متوجه حرفاشون نشدمهیخودم بود که 
دو تا غول تشن، استاد؟ ! دمی شنی چدمی فهمرونی و پسره هم رفت از اتاق برونیب

 هینه  همه رو منتقل کدی زدم که جمشیحدس م!!!  بودننجایشهراد و اردالن هم ا
!  بشن؟ بد هم نبودگهی خونه دهی یکی اونا هم قرار بود برن سردسته یعنی یجا، ول

 ی من کافیبرا!! ؟ی من چیول.  رفتی فساد لو می خونه هانیحداقل دو تا از ا
 به اون دمی رسی مدیمن با!  فسادشون؟ نه بس نبودی از خونه هایکیبود لو دادن 

 که داشتم از یمن!  کردمی رو خفه می اصلسی رئ خودمی و خودم با دستاهاباال باال
 رو که با همه یی آوردم نداشته های به دست مدی گذشتم بایهمه داشته هام م

 جا نی شهراد و اردالن هم همنکهی ایادآورینا خودآگاه با . وجود خواهانشون بودم
 لبم که جلوش رو ی روادی خواست لبخند بیو کنار من هستن دلم قرص شد، م

 خدا یوا!!  حجاب برم؟ی اونا بیذهنم، وجدانم جلوش رو گرفتو من جلو. تمگرف
 رو جهنم اتی با گناه اون دنی که بهشت کناتوی گفت دنیبابا م! هی چه عذابنیا

کفر !!  کو عدالتت؟ایخدا. امی جهنم شده و هم اون دنامی دننیمن که هم ا. یکرد
 دی پرازی زدم که نیو دلم ضجه مداشتم ت!!! تی وضعنی نجاتم بده از ای گم ولینم

  : من و گفتیرو تخت کنار
  
   بگم؟یزی چهی آقا من -
  
  :دستش رفت سمت شالم که کنارم افتاده بود و گفت...  نگاش کردم جیگ
  
 ادی شه به منم یم.  بودکی شیلیخ!  ها ی بود که شالت رو بسته بودی اون مدل-
  . بخرمشوی دیندارم برم س وقت یمنم دوست دارم ول! المصب مد شده!! ؟یبد
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 بهونه جفتمون با شال نی شد راحت و به همیحاال م!  قربونای ذوق نگاش کردم، ابا
  ! نوکرتمیلی خایخدا ... رونی بمیبر
  

  : به عجله رفت سمت در و گفت ازی وقت برد، نی ربعهی شال اون و خودم بستن
  
 نی کردی احترامی استادم ب گه بهیحاال م!  پارمون نکردهکهی تا ساها تمی بزن بر-

...  
  
 در مورد ی جور خاصهیباز حرف ساها اومد تو ذهنم، . رونی گفت و زد از اتاق بنویا

 عاشقانه نقدری ایپس چه جور!  دختر هوموسکشوال نبود؟نیمگه ا! شهراد نظر داد
  : حواسم جمع شدغشی جیبا صدا!  داد؟یدر مورد شهراد نظر م

  
  !ن گردنو ول کی عوضاری کامییی آ-
  

 هم پشت ازین.  بود شوت شد تو اتاقری اساری دست کامی که گردنش توی در حالساها
 چنادن موفق ی ولرهی رو بگاری کامی داشت جلویسرشون بدو بدو اومد تو و سع

 اریکام! نا؟یچشون بود ا.  موندمرهی عقب و بهشون خدمیبا ترس خودم رو کش. نبود
 در حال چلوندنشه ، ی بود حسابخصه بود و مشمهره گردن ساها رو از پشت گرفت

  : گفتظیدر همون حالت با غ
  
 برامون دردسر ی دور و برش بپرنمینب! ؟ی فهمیم! هی اون گیستی تو اگه لز ن-

  !ایدرست کن
  

  :دی ساها جمع شد و غری تو چشمااشک
  
  ! خودمون بمونهنی قرار بود ب-
  

  : و گفتدییا منو پی چشمری گردن ساها رو ول کرد، زاریکام
  
   ...ی شی نمی بدونن تو براشون پارتنر خوبدی تازه واردا با-
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 ی چه غلطنجای پس ایول! پس ساها همجنس گرا نبود.  کردمی نگاشون مجی گجیگ
  : و گفتاری کامی جلودیچیساها پ!  کرد؟یم
  
عالوه بر اون ممکنه به .  کننی بهم توجه نمگهی بفهمن اونوقت دنای نذار شهراد ا-

   ...یتو رو خدا کام. ادی یپدرم در م!  برسوننسی و رئدیگوش جمش
  

  : کرد و گفتی پوفاریکام
  
 نمیبب! فقط توام حواست رو جمع کن... نترس !  من جاش امنهشی ساله رازت پهی -
  . دمی زنم و خودم لوت می ممونوی دوستدی قی دردسر ساز بشی خوایم
  

 دی پرازین. دیها نشست لب تخت و بغضش ترک از اتاق و سارونی حرف زد بنی از ابعد
  : بغل خودش و گفتی تودشیبه سمتش، کش

  
  !گهی گه دیگفت نم! ی ساها جونالیخی ب-
  

  : سرش رو باال آورد و گفتساها
  
  ! دونستنی هم نمی بود حاال اون دو تا عوضدهی نفهمالیاگه ناز!  شانسنی تف به ا-
  
 امکی سنکهی هم از ترس ااریکام! ق توئه که عاشی دونی که خطر نداره، مامکی س-
  . شک نکنادی ی محلش نذاره صداش در نمگهید
  

  : با پشت دست اشکاشو پاک کرد، نگاشو سر داد سمت من و گفتساها
  
  ! خودمون بمونه؟نی بیدی و شنیدی دی هر چی دی قول م-
  
  : کردم و گفتمزونی لب تخت پاهامو آواز
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  ! پس؟یدار کار ی چنجایتو ا...  خوب تو -
  

  : گفتدی لرزی از چونه اش مشتری که بیی و با صدادی چونه اش لرزباز
  
  !ی قول بده منو بدبخت نکنی گم، ولی برات می روزهی -
  

ساها انگار . ارنی بمانی اون خونه بهم ای داشتم همه اهالازی تکون دادم، فعال نسرمو
  : و گفتدی از بابات من راحت بشه از جا پرالشی خواست خیکه فقط م

  
  ... تو حلق پسرا می صبحونه مفصل بکنهی امروز رونی بمی برنی پس پاش-
  

دست منو گرفت .  کردی خودش حل می رو برای دختر راحت همه چنی اچقدر
  : به سمت در و گفتدیکش

  
  !!ی شی عاشقشون می پاشو سارا، با پسرا آشنا بش-
  
 شال ازی که من و ننقدریو ا بابت موهام هم معذب نبودم گهی جا بلند شدم، داز

 نبود که بی گرفت و براشون عجی بهش خرده نمی کسمیهامون رو قشنگ بسته بود
 ی پسرها از توی ، صدارونی و ساها از اتاق رفتم بازیپشت سر ن. میحجاب دار

   :ومدی یآشپزخونه م
  
ت بو گند گرف!! اه! یکل گاز رو پر از تخم مرغ کرد!!  دست نزنیستی خوب بلد ن-

  ...خونه رو 
  
  !؟یری گی موهی آبمی داریعنی! نمی بده من بب-
  

 ی مشتری که سرعت قدماشو به سمت آشپزخونه بنطوری تو سرش و همدی کوبساها
  :کرد گفت

  
  ! گند زدن به آشپزخونهاری و کامامکی باز سی وا-
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!  بود روبرو شدنم با شهراد و اردالنی حواسم پشتری نبود، بزای چنی حواسم به ااصال

 ترسوند که کنترلم رو از دست ی منو منی شده بود و همری پذکی تحریاعصابم حساب
 دونستم وقت روبرو شدن یم.  بزنم که باعث دردسر بشهی نکرده حرفییبدم و خدا

واقعا گند .  و خونسرد وارد آشپزخونه شدمدمی کشیقیبا شهراد و اردالنه، نفس عم
 از رونی رو بندازه بامکی و ساریداشت کام یساها سع!! زده بودن به آشپزخونه

  . از شهراد و اردالن نبودیخبر. آشپزخونه، نگاهمو چرخوندم
  

  : گفتدی آشپزخونه دی ورودی که منو محو و مات جلوساها
  
. رونی بانی کنم استادو دوستشو صدا کن بی سارا جون، تا من صبحونه رو حاضر م-

  ..اق ته سالنه اتاقشون اون ات. فکر کنم خوابشون برده
  
  :دی همزمان داد کشو
  
  .بتمرگ تا من درست کنم! اه!!! گهی دست نزن دامکی س-
  
 کهی تیمطمئن بودم دو نفر!  خواست منو بفرسته سر وقت اونا؟ی بدتر که منی ااز

  :دیخواستم غر بزنم که ساها داد کش.  کننی م مکهیت
  
  ... چرا ماتت برده گهیک د کمای بازین! اه !!!  ببرنمی ارونی برو باری کام-
  

آب دهنم رو قورت دادم و راهمو به سمت تک اتاق ته .  رفتمی مدی نبود بای اچاره
 جمع با هم یاگه تو.  خلوت روبرو بشمیاتفاقا بهتر که باهاشون تو. سالن کج کردم

تو دلم به خودم .می انجام بدن که لو بری اونا ممکن بود برخوردمی شدیروبرو م
تو حواست به !!  خرن که بندو آب بدننقدریدو تا مامور کاکرشته ا! بلها. دمیخند

 نی اولنی گله گرگ و با همهی وسط ی اومدی آموزشچیخودت باشه که بدون ه
 به در یخودم رو به خدا سپردم و تقه ا! یفتیدستورشون کم مونده بود پس ب

  : دادمصی پر عشوه اردالن رو تشخیاتاقشون زدم، صدا
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  !ه؟ی ک-
  
  :دمی توجه باز ضربه زدم، و شنیب

  
  ...وقت بده تمبونمو بکشم باال !  االنمیای یم!!  هـــــان؟-
  
 از ی کنن، و خبری دونستم رد گم میم.  لبمی شهراد بود، لبخند نشست رویکی نیا

اردالن لب .  در اتاق رو باز کردم و رفتم تولکسیپس ر. ستی ندنیتمبون باال کش
 ی منهی آی بلوزش رو جلوی کرد که داشت دکمه هایاد نگاه متخت نشسته و به شهر

 خشک رهنشی دکمه پنی سومی روددست شهرا! دمی تمبون رو هم فهمیمعن. بست
 کردم یسع.  کردمی حفظ مموی خونسرددیلبخند زدم، با. دیشد و اردالن از جا پر

رشون هم که تخت دو نف.  بودکتری از اتاق ما کوچیلیاتاقشون خ. حواسم رو پرت کنم
 و رهی نگاه خیوقت!  شده استفی همه تعری بود که روابطشون برانی اانگریب

 مو دادم به در هیتک.  بگمیزی چهی باالخره دی خودم بادمی شد فهمیسکوتشون طوالن
  :که پشت سرم بسته شده بود و گفتم

  
  ن؟ی کنی به من نگاه مینطوری شده که ایزی چ-
  

 دی و شادی چون اونقدر که بادنیدن من رو فهم اومشبی مشخص بود که دکامال
قبل از اردالن .  تعجبشون از رفتن من به اتاقشون بودشتریانگار ب! تعجب نکردن

 کرد ی می که به شدت سعیی قدم اومد به سمتم و با صداهیشهراد به خودش اومد، 
  :دیباال نره غر

  
 خودت و ما رو با یتتا وق! ؟ی آدم بشی خواینم!! ؟ی کنی می چه غلطنجای تو ا-

  !!!؟ی کنی چرا گورتو گم نمیلعنت!! ؟یستی دست بردار نیهم تو هچل ننداز
  

 ی بود دستشو گذاشت روستادهی که از جا بلند شده و اومده بود کنار شهراد ااردالن
  : شهراد و گفتیبازو

  
  ... آروم باش -
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  : گفتی آهسته ای و با صدادی شهراد رو عقب کشبعد

  
  .رونی ره بی صدامون منیریز در فاصله بگ بچه ها ا-
  
 که ی و کنار کمد لباسمی اتاق رفتیی حرف هر سه نفرمون به قسمت انتهاهی دنبال ابه

اردالن زودتر به حرف اومد و رو به من . میستادی داده شده بود اهی تکواریبه د
  :گفت

  
 اصالً نجاینت ااومد!! ؟یری گی می به بازویچرا همه چ!  گه شهراد، سارای راست م-

 دیبا تو با.می کردری گی تو کدوم قبرستونمی دونیما خودمون هم نم.  نبودحیصح
  م؟ی کار کنیچ
  

  : اردالن رو پس زد، با خنده گفتشهراد
  
 ی خونی رو میستی آگاتا کری کتاباادی حس مارپل بودن بهت دست داده هان؟ ز-

 حواست رو جمع خودت نای انی دو روز بهی! هی واقعی زندگنی دختر خانوم ای؟ ول
  .ی برمتی بفرستمی بکنی غلطهی تا ی رو به باد ندتتیثیکن ح

  
رنگ باز رنگ لبو شد و به زحمت خواستم !  شهراد جا خوردمیی پروای اون همه باز
  : بگم که اردالن اجازه نداد و گفتیزیچ
  
 تک هی شهراد ای به من ی چند وقته احساس خطر کردنیاگه ا!  همراهته؟تی گوش-

 کجا یدیدختر تو واقعاً نفهم. می دی که شده باشه نجاتت میبه هر بهونه ا! بزن
  .... مشت هی نایا! ؟یاومد

  
  :دی و غردی کششیشونی پی روی دستدی که رسنجای ابه
  
  ... ال اله اال اهللا -
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  : زد سر شونه اردالن و گفتی با خنده دستشهراد
  
  ... همه اش بهونه نای انتقام و ادیشا... است  نکارهی خودش ادیاصال شا ! الشیخی ب-
  

 خوان ی می دادم هر غلطی بودم و اجازه مستادهی بود جلوشون ای اقهی دقچند
 نی خونم به جوش اومد، اگهی دیول!  رسه رو بگنی به زبونشون میبکنن و هر چ

 گهید!!  کرد؟ی منی بهم توهماًی کرده بود که مستقی خودش چه فکرشیپسره پ
فاصله م .  رفتی ماه اعصاب من ری پسره ابله بدجور داشت رواوردم،ی نطاقت

 راحت تر از یلی راحت دستم رو بردم باال و خیلی متر بود، خمیباهاش به اندازه ن
 ی دونستم اگه محکم تر بکوبم جاش رویم. دمی صورتش کوبی قدرتم تومیاون با ن

 محتاط شده نقدریا! شده ی طورهی فهمن ی مرونی مونه و همه اون بیصورتش م
.  کردمی همه حواسم رو جمع مدی سر جاش هم بانفر هی نشوندن یبودم که برا

 کف دستم رو ظیبا غ.  صورت منی صورتش نشست و نگاش رویدست شهراد رو
  : صدام رو باال ببرم گفتمنکهیماساژ دادم و بدون ا

  
 رونی بنیایم بگم بفقط اومد!  رو به زور بستیکی در دهن تو دی بایی وقتاهی -

  ... به خودم مربوطه می زندگهیبق!  و بسنی ، همنیصبحونه بخور
  

  :دی نالاردالن
  
  ! سارا چت شده تو؟-
  

  : زدم و گفتمیپوزخند
  
   ...نی تا تابلو نشدرونی بنیایزود ب.  بودمنی ، از اول همستی نیدی جدزی چ-
  

 یوتش قفل شده بود تو توجه به شهراد که هنوزم نگاه مبهی و بدمی هم چرخبعد
 هم اشتهام رو طی اون شرای توی حتمروی نیبو. رونینگاهم زدم از در اتاق ب

  .... کرد ی مکیتحر
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 نی در عش،ی زد به صفحه بزرگ ساعت بند چرمی انگشت اشاره دست چپ تلنگر مبا
  : اردالنی کرد همه حواسش رو معطوف کنه به حرفای میحال سع

  
  ... شده دایم پ هگهی دو سه تا خونه د-
  

  : چشم از ساعتش برداره گفتنکهی بدون اد،ی کوبی محکمضربه
  
   شک کردن بهشون؟ای شده دای پ-
  

 تخت و ری بود که نصفش زی بلند فرشی نشست لب تخت، چشمش به پرزهااردالن
 و دی کشیقینفس عم.  کرده بودی پارکت ها رو مخفی تخت، قهوه ارونینصفش ب

  :گفت
  
 بگم دی نه که باای شده دای پدی مثل خونه جمشی که خونه مشکوکنهی اگه منظورت ا-
 یاز تو.  از افراد مشکوک کشف شدهی سرهی بی گم با تعقی که میی خونه هانیا. نه

 ی که کار مشکوک خاصپنی اکی سرهی.  رنی ممونی که عوامل نفوذیی هایمهمون
  .ندارن

  
 الیخی بد،ی کشریبابه اش ت که ناخن انگشت سدی ساعتش کوبی روی محکم ترضربه

 ی به چشمارهی هم قفل کرد ، صاف نشست و خی هر دو دستش رو تویساعت، انگشتا
  : اردالن گفتیقهوه ا

  
   ما؟تی و ربطش به مامور-
  
 تی به ماموری نداره ولی ربطتی مامورنی به ام،ی گردی دنبال ارتباط ممی دار-

  ! داشته باشهدی شایبعد
  

 و دی خوب فهمیلی کرد که شهراد منظورش رو خی اشاره ا زد و با سری چشمکبعد
  :اردالن با پوزخند گفت. دستاشو مشت کرد
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 کردنشون، ریکار دو روزه دستگ!  شهی و احمقن که باورت نمی مبتدی به قدر-
 ی جان، منو تو بگاری که سی دونیم! دی بعد از جمشی نگهشون داشتم برایول

   !!میری می متیمامور
  

 کنار تخت نگه دارنده تلخ ی های عسلشهی کنار تخت، همیشد سمت عسل خم شهراد
 کاپتان بلکش رو در آورد، با لبخند مخصوص گاریپاکت س.  بودنشی زندگی شنیتر

 گاری گذاشت کنج لبش، پاکت سد،ی کشرونی نخ بهی زد ی پاکت ضربه اریکنج لبش ز
  :گفت حالت مون بستش و در ه،ی عسلی کشویرو دوباره انداخت تو

  
  ... افتاد ادمی!  شکالت جانگار،ی سی گفت-
  

  : به بدنش داد، از جا بلند شد و گفتی کش و قوساردالن
  
  !می دختره بکننی واسه ای فکرهی دی شهراد با-
  

!  چراغ خواب اتاقشی زد، چقدر دلش تنگ بود براگارشی به سی پک محکمشهراد
 مامانش، ی دستایبرا! ش جا نماز و عطر خوش سجاده ایچقدر دلتنگ بود برا

 که خسته و کوفته از یی روزای برا،ی سرخ شده قرمه سبزی های سبزی بویبرا
  :دی کشی خونه و از همون دم در داد مومدی یمدرسه م

  
  !م؟ی داری مامان گشنمه ناهار چ-
  
  : گفتی مامانش با چشم غره مو
  
   ...یسالمت رو خورد!  مادریری سگهی تو که د-
  
  :دیاردالن از جا پر ضربه دست با
  
  !با تواما!! ؟یی کجای مشتی هو-
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 هی تعبستالی کریگاری جاسی رو توگاری رو محکم تر زد و آروم سی پک بعدشهراد
  : شد گفتی که دود از دهنش خارج منطوری تخت تکوند و همهی پایشده تو

  
  !م؟ی داری کارش کنم؟ خودمون کم درد و بدبختی چ-
  

  :موهاش زد و گفت ی توی کالفه چنگاردالن
  
 که براش چند سال زحمت تی مامورنیبه خاطر ا!  گم به خاطر خود دخترهی نم-

  ... کنه شهراد یخرابش م!! میدیکش
  

 نی که با سر سرخ بگاری به سی باال انداخت، از جا بلند شد، نگاهی شونه اشهراد
  : سوخت انداخت و گفتیانگشتاش م

  
پس بذار ! ادی ی نشه کوتاه نمیدختر تا قربون نی گه ای ساله من منی تجربه چند-

  !بشه
  

  : شهراد و گفتی جلوستادی اد،ی از کوره در رفت، از جا پراردالن
  
  !! بود؟نی هم بود نظرت هممیاگه شم! ؟ی گی می چی فهمی م-
  

 سر به سر گذاشتن ی داداش گفتن هاش، برای برام،ی شمی دلش تنگ بود براچقدر
 زد به گوشش، ی کش چادر ضربه میماز از سرش، وقت چادر ندنی کشیبرا! هاش

 یوقت!  کردی مغی جغی و جدی دوی دور خونه دنبالش می وقتد،ی کشی مغی جیوقت
  !دناشه کرد عاشق حرص خوری دلش اعتراف می کرد و توی متشیاذ
  
  !یستی تو امروز کال تو باغ نری خ-
  
 و برا نبود، دور و بر خونه  دورنی خورد، ای غوطه می دلتنگینه نبود، تو!  باغ؟تو

 داشت، اردالن رفت یچرا دست از سرش بر نم!  گفت اردالن؟ی میچ. شون بود
  :سمت در و گفت
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  ... بره نجای کنم از ای زنم، قانعش می من خودم باهاش حرف م-
  

  : گرفت و گفتگارشی از سی نشست لب تخت، کامشهراد
  
  !؟یدی اردالن تو کجا آموزش د-
  

 در خشک شد و ی ربط شهراد سر جاش جلوی و بی معنیب از سوال ب متعجاردالن
  :گفت

  
  ! هان؟-
  
  ... جوابم داره هی! گهی سوال بود دهی -
  

  : با دست به در اشاره کرد و گفتاردالن
  
 نای از ایکی! م؟یی دوما، حواست هست کجا،ی دونی اوال که جوابش رو خودت م-

  ... کارمون تمومه می گی ممی داریبفهمه چ
  

  : و گفتیگاری جا سی رو انداخت توگارشی از جا بلند شد، سشهراد
  
 واسه گنده هاشون، پس میینجایما ا!  خونه در برابر من و تو جوجه اننی کل ا-

  ! نرفته باشهادمینگران نباش، اونقدر حواسم هست که آموزش هام 
  
  !؟ی که چ-
  
عالوه بر اون من !  مشخصهی در به راحتری اش از زهی ساسهی گوش وای کس-

 دم،ی کشی و تشنگیچهار سال گشنگ!  کنمی نفر رو پشت در حس مهی حضور ینیسنگ
 ها دم به تله ی راحتنیمطمئن باش به ا! دمی لباس تو سرما و گرما آموزش دیب

 رو یی چه روزاادی بادتی که یدی کجا آموزش ددمی ازت پرسنی همیبرا.  دمینم
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 ی و نگران بشی خودت رو ببازی راحتنی به ااردالن جان اگه! یپشت سر گذاشت
   خوردن؟ی من و تو غبطه می هست همه به چادتی! دهی رستیوقت بازنشستگ

  
 قسمت پارکت بدون فرش سر خورد و ی پوزخند زد، همونجا کنار در رواردالن

کف .  خنک بودنی بازم زمی روشن ولی خنک بود، با وجود شوفاژهانینشست، زم
  : و گفتنی زمی رو گذاشت رودست داغ و ملتهبش

  
  !مونی به خونسرد-
  
 که جلومه رو ی اردالننی ایول! شهی بوده، همنی من و تو همتیراز موفق! نی آفر-
  ! شناسمینم
  

نه اگه !  بود؟دهی شهراد فهمیعنی پارکت ها مشت کرده بود، ی دستاشو رواردالن
اونا قسم ! رتش صوی تودی کوبی زد دو تا مشت می بود باهاش حرف نمدهیفهم

 اون یارسالن همه زندگ.  ارسالن افتادادیخورده بودن، اونا زخم خورده بودن، 
 ی فرعزی هر چدی و قدی چسبی همون رو می دو دستدیبا!  که داشتیزیبود، همه چ

 شه، چون ی ها کشته ماتی عملنی از ایکی یمطمئن بود تو.  زدی رو می اگهید
 ی قلب خطر فرو می توی معمولی هاسی از پلترشی بیلی نبود اونا خی معمولسیپل

 نیدلش به ا.  کردنی می خداحافظی با زندگدی بای اشتباهنیرفتن و با کوچکتر
 ی مدی جمشی که از خونه های اخبارنیبه ا.  خوش بودکی کوچی هاتیموفق

 کرد نه ی فکر مزای چنی به ادیبا.  رسنیمطمئن بود به اون باالها هم م. فرستادن
 یبه کس!  نداشتی اندهی کرد چون اون آی فکر مدی نباندهی به آگه،ی دیازیبه چ

 ی موندن اگه اون می آرامش می کرد چون همه توی فکر مدیجز خودش نبا
به امروز .  شدی حال خالصه می اون تویزندگ.  کارش رو درست انجام بدهنستتو

. و رو از جا پروند که به در خورد هر دی تقه محکمیصدا!  فردا نبودندیبودن و شا
 لب ی ساها لبخند روفی ظری آماده باش بودن آزاردهنده بود ، صداشهی همنیا

  ... لب شهراد نشوند یاردالن و پوزخند رو
  
  !می کار داررون،ی بنیای لحظه بهی بچز -
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  : سقف تاب داد و زمزمه کردی نگاشو روشهراد
  
  !رمی می دختره منی ای نشه از دست ناز و اداهامیزی چاتی عملنی من تو ا-
  

 قهقهه زد و شهراد هم با لبخند که لپشو سوراخ کرده بود در رو باز کرد و اردالن
شهراد .  نشسته بودنازی و سارا و نامکی و ساری هال خونه، کامیتو. رونیرفت ب

  : لبش گفتیخونسرد با همون لبخند رو
  
   ؟هی چه خبره؟ دور هم-
  

  :ش زد و گفت کنار خودی به صندلی ضربه اساها
  
  . با خودتون کار دارممای مستقن،ینی بشنجای انیاری بفی استاد شما تشر-
  

  : کم عمق داد و گفتهی باال انداخت، لبخندشو یی ابروشهراد
  
  !! با من؟-
  
 ال ی جلورهی دامی خونه رو به صورت نی حرف جلو رفت ، مبلمان راحتنی دنبال ابه
 و اری و کامامکی کاناپه سه نفره سین، رو بوددهی خونه چنچی چهل و دو ای دیس
 مبل دو ی کرده بود و ساها هم رواری نفره رو اختهی مبل هیسارا .  نشسته بودنازین

 سارا ی نفره روبروهی مبل هی ی رفت روهی توجه به بقیاردالن ب. نفره نشسته بود
 ولو الیخیشهراد هم ب.  به سر و گردنش دادی پا انداخت و عشوه اینشست و پا رو

 نی ای تودنیلباس پوش.  با ساها تماس نداشته باشهیلی کرد خی مبل و سعیشد رو
 بود با شلوار دهی پوشی تاپ سورمه اهیساها !  غرب بودطی تحت محیادیخونه ز
 شرت قهوه ی تنش بود با تنی شلوارک کوتاه جهی هم ازین. دی اسپرت سفیبرمودا

 دنشونی دخترا دست از تاپ پوشنیود ا از خونه سرد برونی هوا بنکهیبا ا. یا
 دختر نی از ای نگاهش رفت سمت سارا، هنوزم سادگاری اختیب! برنداشته بودن

بلوز .  راه و رسوم بد بودن رو بلد نبودی خواست بد باشه ولیم!  کردیچکه م
 شالش رو هم یحت. ی تنش بود با شلوار گرمکن مشکی سبز رنگی بلند پشمنیآست
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 کرد در دهن ی می داد سعی که بهش می عجق وجقی مدالنیا ا داشت و بیبرنم
  :چشم از دخترا گرفت و گفت.  موفق هم بودیهمه رو بسته نگه داره و تا حدود

  
  ! خب-
  

  : گفتجانی شهراد و با هی پای پا انداخت دستشو گذاشت روی پا روساها
  
 نی ام،یبش تا آماده میکال پنج روز وقت دار! می داروالی فستهی آخر هفته -

  ...می شی دور هم جمع مرانیهمه بچه ها از کل ا!  ماستی مهموننیبزرگتر
  

  : توجه به دست ساها گفتی بود بی برنامه انی که منتظر چننقدری اشهراد
  
   خب؟-
  

  : و گفتدی خودش دستشو برداشت، هر دو دستش رو به هم کوبساها
  
 بزن و برقص و عشق می شیمع مهمه دور هم ج. می برنامه رو دارنی بار اهی ی سال-

 بهت زهی اون سورپرایبرا.  برنامه استزی سورپراهی وسط اصل قضنیاما ا... و حال 
  ... استاد می دارازین

  
 قهوه ی به شهراد و چشمادی بچه ها تاب داد تا دوباره رسنی حرف نگاشو بنی از ابعد

  : کم گرد کرد و گفتهی رو طونشی شیا
  
 گروه رقص هماهنگ، دوازده جفت هی! میه رقص داشته باش گروهی قراره امسال -
  !! شه نه؟ی میعال ... می رقصی و ممی شیم
  
 مونده بود به رهیاردالن خ.  داشت که گونه هاش گل انداخته بودجانی هنقدریا

 یول!! ی بود ، عالــــیعال.  شدنی همه جمع مرانیکل ا! ی مهمونهی... شهراد 
 ی از خونه هایلی کردن خدای پیجمع کردن اطالعات برا ی حمله بلکه براینه برا
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 بود و اصال متوجه منظور ساها کرا فنی همیشهراد هم تو! شتری نفوذ بیفساد برا
  ...نبود 

  
  : زده ادامه دادجانی همونطور هساها

  
 قرار بود شما من و اون گه،ی بود دنی واسه هممیومدی ی رقص که می اون کالسا-

 تا ما هر کدوم به نی هستن رو آموزش بدگهی دی خونه های تو رو کهگهی دیسه تا
حاال پنج روز .  که خوب فرصت نشدمی و گروهمون رو بسازمیچند نفر آموزش بد

! همه زوج. می شی و چهار نفر مستیب.  جانی کنم همی ، همه رو جمع ممیوقت دار
 بچه ها هیبق. ا هم هم بازی باهمن، سارا و نامکی و ساری شه استاد، کامی خوب میلیخ

... انتخاب آهنگ هم با شما . نی به تمرمی شروع کندیبا...  امروز نی همانی یهم م
  !!خوبه؟

  
 گوشه مات مونده بود، هی شد به شهراد، نگاه شهراد به رهی که تموم شد خحرفاش

 کردنش ی در مخفی که با همه وجود سعی بگه که سارا با کالفگیزیخواست چ
  :داشت گفت

  
   ما داره؟ی برایچه سود!!  هست؟ی چی براوالیت فس-
  

  : و گفتدی کشیقی نفس عمساها
  
 ی زحمت ممی سال دارهی.  دونمی نمگهی شو من دهیبق.  بودنشهیحی سودش تفر-

 نی ای ولمی هم دارگهی دی هایالبته مهمون. گهی دمی کنحی روز هم تفرهی دی ، بامیکش
!  گروهمونه، خارج از شهریه گنده ها از کلیکی باغ یتو.  بزرگهیلی خوالیفست

  !نجای دوباره ای خواد برگردی گذره سارا که اصال دلت نمی خوش منقدریا
  

 دهنش ی توی بود طعم خون رو به راحتدهی که لپش رو از درون جونقدری اسارا
چشماشو .  زده باشهجانی کرد مثل ساها هی و سعاوردی اصال کم نی کرد، ولیحس م

  :گرد کرد و گفت
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  !! باشهی عالیلی خدی با-
  
  : سرش رو تکون داد و گفتازی ننباریا

  
  ! خوشهوالی فستنی من که دلم هر سال به ا-
  

  : بگهی کرد با نگرانی سعسارا
  
  !! دردسر نشه؟-
  

  : و گفتدی غش غش خندساها
  
!  شهی نمیچی زنن؟ هی رو دور مسی چند ساله بچز گروه ما دارن پلی دونی م-

  ... کنن ی بازسی با پلاونا خوب بلدن
  

 خودشون رو ی خواست به سمت هم بچرخه ولی اردالن و شهراد با همه وجود منگاه
  :سارا باز گفت.  بشهزی تونست شک برانگیکنترل کردن ، هر نگاه م

  
  !می بپوشی چی وا-
  

 رفتار ی دختر عادهی نی خوب بلد بود عیلیسارا خ!  خنده اش گرفته بوداردالن
  : گفتامکیس...  دخترونه اش ی با همه دغدغه های معمول دخترهی! کنه

  
  !نی جون تو جونتون کنن به فکر لباس تنتون-
  

  : و گفتدی تو سرش کوبی هم دو دستاریکام
  
  .نی برمتون لباس بخری مسئول لباس شماها منم ، خودم م-
  

  : توجه به کل کل بچه ها گفتی بساها
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   ...یجواب منو نداد!  امروزه هانی استاد کالسمون از هم-
  

 کالفه دستش رو جلو د،ی از شهراد که به جلو مات مونده بود ندی عکس العملیوقت
  : صورت شهراد تکون داد و گفتیبرد، جلو

  
  !!با شما بودما!  استاد شهراد-
  

 خواست بگه خفه شو بذار به کارم ی فکراش غرق بود می که تونطوری همشهراد
 بگه که ساها کالفه از عدم یه بود در جواب ساها چ نگرفتمی هنوز تصمیول! برسم

 با خنده امکی سد،ی پاش، شهراد از جا پری رودیتحرک شهراد دستش رو محکم کوب
  :گفت

  
   ، نه؟ی زنی مادیکال ز! ایستی شهراد جون ن-
  

 ی طرف مقابل رو می هزار جای که خنده بود ولیی از همون خنده هادی خندشهراد
 ی لبخند شهراد خودش مدنی با دی انداخت که بسوزونه ولی مکهیطرف ت. سوزوند
  : گفتامکیدر جواب س. سوخت

  
   ...هینجوری اکلمی زنم که هی مادی زگه،ی آره د-
  

  : باال انداخت و گفتیی ابروارهی کم بقشی که دوست نداشت رفاریکام
  
  !!م؟ی شروع کنیحاال از ک!  خدا داند-
  

 هم شونه نی همیبرا.  گفتهی بود چدهی فهمیول ساها نبود ی حواسش به حرفاشهراد
  : باال انداخت و گفتیا

  
  . دمیفقط آموزش م.  گروه باشمی خوام توی خودم نمیول!  آماده م-
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  :دی کشغی جساها
  
تنها جفت نا همجنس گروه !! میی در اصل من و شما،یی شماهیاصال اصل قض!! ؟ی چ-

...  
  
  : دلش گفتید توشهرا.  باال انداختیی گفت و ابرونویا

  
 دونه ی دختر منی که اون شب زد ، ای ها، اون حرفکهی تنیا!  دونهی دختر منی ا-

  !!؟ی آخه چه جوریول! ستمیمن همجنس باز ن
  
  ! کنم؟ی پلی استاد چه آهنگ-
  

رنگ چشماش !  تونستم بگذرمی سبزش، از حق نمی دوختم به چشمارهی خنگامو
 یول. ی طوسی شد و گاهی میوقات عسل ای سبز خاص که گاههی!! معرکه بود

آب دهنم رو .  پوزخند نشست کنج لبش و لپ هاش چال افتادهی.  سبز بودشتریب
  : و گفتویاومد سمت استر. قورت دادم

  
  ... تو صف سای ذارم ، برو وای فلش خودم رو م-
  

 با یلیخ.  شناختمی باال انداختم و رفتم کنار بچه ها، اکثراً همه شون رو می اشونه
 یهمه لباس ها. ومدی ی هاشون اصالً خوشم نمی هاشون دوست بودم و از بعضیبعض

 بودن، پسرا اکثرا با شلوار گرم کن بودن و دخترا با شلوارک ها کوتاه دهیراحت پوش
 کوتاه بپوشم، شلوارم یلیمثل خودم، البته من عادت نداشتم شلوارک خ. و تاپ

 ی بودم که حرکات دستم رو تودهی تاپ پوشی زانو ولری وجب زمیبرمودا بود تا ن
شهراد با همون . نمی بهتر ببمی امروز تو سالن نصب کرده بودنی که همی قدنهیآ

 و بدون ستمی و فلشش رو زد به سویژست خاص و دختر کش خودش رفت سمت استر
  : سمتمون و گفتدی کنه چرخی پلی آهنگنکهیا

  
  ن؟یدر چه حد!  خوب-
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  : گفتمعی از همه خودم سرقبل
  
 می دادی آموزپی اکنی رو ما به انی دادادی که به من و بچه ها ی تموم اون حرکات-

  !میستی هم صفر نیلی، خ
  

 که دمی دی بود سمت پسرا، مرهی بازم نگام نکرد، نگاش خی تکون داد، ولسرشو
 تصور که نی با افمونی مرفی ظریبه خصوص پسرا.  کردنی نگاش میپسرا چه جور

  :لجم گرفت و گفتم. دنشی بلعی داشتن با نگاه مهی قویلی فاعل خهیشهراد 
  
  ! استادگهی دمی شروع کن-
  
 نگاهش ینی و سرد، پوف کردم چون سنگقی چشمام، عمی نگاشو دوخت تونباریا

  :برنده گفت.  کردی آدم فشار وارد منهی سیواقعا رو
  
  !؟ی کرددای شما پارتنر خودتو پ-
  
 خواست حرف حرف ی حرف زد وگرنه می چه جوردی بشر بانی دونستم با ایم

  : هم شونه باال انداختم و گفتمنی همیبرا. خودش باشه
  
  !می با هم برقصدی دستور از مقامات باالست که من و شما با-
  

  : زد و گفتیپوزخند
  
. ی پارتنر از جنس مخالف داشته باشهی خودت ی برادی که شما بانطورهی دستور ا-

  !ستمیمن گفتم که من ن
  

 هی جمع نی از بامکی بچه پرو رو ادب کنم سنی بگم و ایزی من بتونم چنکهی از اقبل
  :قدم جلو رفت و گفت
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 و ی به ساها زور بگی تونیاسم تو رو آوردن، به خاطرش نم!  دستور دستوره-
  . زنهی رو از خودش نمی حرفچیاون ه. ی کنتشیاذ
  

د از چند لحظه چشماشو باز کرد و  سرش رو باال گرفت، چشماشو بست و بعشهراد
 من سوخت نهی شد و باز سرهیخ.  چشمامی شد تورهیهمونطور که سرش باال بود خ

  : و شمرده گفتدهیکش... 
  
  ! خوبیلی خ-
  
 کار نیمطمئن بودم ا! رمی گیبدم حالتو م! رمی گی حالتو میعنی خوب یلی خنیا

 آوردم یاگه ازش کم م! تن ساها گفیبه من م.  نبودمای منم کوتاه بیول.  کنهیرو م
 برگشت، ی به حالت عادعیشهراد سر!! فعال که بازنده خود شهراد بود. باخته بودم

  : و گفتدیکف دو دستش رو به هم کوب
  
 می رقصی موالی فستی با همون آهنگ هم تومی کننی که االن تمری ما با هر آهنگ-

 ینجوریا. میو عوض کن شه آهنگ ری کار دارن و نمی آهنگ جایچون ضربه ها
 شه و هر کس با هر ضرب از آهنگ که دلش بخواد حرکتش ی خراب میکار گروه

  . کنهیرو عوض م
  
  : جمع گفتنی از دخترا از بیکی

  
  . باشه از خودمونیکی پس خواهشاً خواننده -
  

 اش کامال پسرونه بود به خصوص با افهی فقط به دختر نگاه کرد و دختر که قشهراد
  : باال انداخت و گفتی کوتاه شونه ایاون موها

  
 که درد ما یکی! کلی جوج مان،ی مارتیکی گاگا، ریدی بشه مثل لدی بایکی!! ه؟ی چ-

  . کنمی حال نمی باشه، من با هر خواننده ادهیرو کش
  

  : زد و گفتی لبخندشهراد
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  ! کنهی هم با تو حال نمیهر خواننده ا!  بله-
  

 که نظر ی خود دختری حتدن،یمه دختر پسرا خند که جمله شهراد تموم شد هنیهم
 ی در نظر اول هر کس مدیشا.  شناختمشیاسمش نگار بود م. دیداده بود هم خند

 دختر بود هینگار هم .  نبودنطوری ایول!  دو جنسه اسای اس ی تکردی فکر مدشید
اخواه  پسرا بود خواه نهی و شبسرونه که همه حرکاتش پنقدری ای دخترا ، ولهیمثل بق

 دور و برش ی باعث شده بود کم کم جذب دخترانی شدن و همیدخترا جذبش م
 می گفتی دسته از همجنس گراها منیبه ا. از پر قنداق همجنس گرا نبود. بشه

.  شدنی کردن و بعد معتادش می شروع می رو مثل بازیچون همه چ! همجنس باز
 از لطف ی خالدنشیکه شن یی ماجراای داشتن، ییه ماجرای بچه ها نیهر کدوم ا

 همه بلند شد، غی جی صدانی مارتیکی رزی آهنگ پر ضرب و تند و تدنیبا شن. نبود
  : و گفتدیشهراد دو دستش رو به هم کوب

  
  !!همه هستن؟ ... می کنی آهنگ کار منی با ا-
  

  :دنی کشغی صدا جهی همه
  
  ! بلــــه-
  

  :ومد کنارم و گفت با صورت عرق کرده اازی منم جواب بدم که نخواستم
  
  !ادی تونه بینم...  دختره، سارا نیا!  ساها-
  
  : به سمتش و گفتمدمی تعجب چرخبا
  
  !!چرا؟!!! ؟ی چ-
  
   ...نی خودت ببای ب-
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 ناخن هام ی دستم رو مشت کرده و فشار داده بودم که همه کف دستم از جانقدریا
 ینم!!!  اون همه چشم؟یجلو!! من؟!! رقص!  ضربه اون گروهنی دومنمیا. کبود بود

 درد داد یادی خواست از زور فشار و زیدرد داشت و دلم م... درد داشت !! تونستم
 که یزیگذشتن از هر چ.  درد بودیادیز!  درد بودیلیدردش خ!  بکشمغیج. بزنم

 بابا و نگاه ظی پر از غیحس کردن نگاه ها.  سوزوند منوی داده بود مادیبابا بهم 
 یچطور م!  درد داشتیدرد داشت لعنت.  کردی ساسان نابودم م پر از سرزنشیها

 ی منیی باال و پاینفسام به سخت!! چطور؟!!!  جمع پر از آدم برقصمهی یتونستم تو
 تا از کردمی مدای پی راهدیبا.  کرد از فشار فکری و ذهنم ، ذهنم هم درد منشد

ود چون با اون اداها و اردالن کنار گذاشته شده ب ... دیبا!! دیبا.  در برمرشیز
 ی کاردیبا.  شدمی کنار گذاشته مدی خورد، منم بای خاص به دردشون نمیحالتا

!  تونستمیمن نم.  درست مثل اردالن به درد نخورمی کردم که حداقل تا مدتیم
 بود که اجازه داده بودن با یزی چی تنهای گوشنی برداشتم، امویگوش!!  تونستمینم

 و همه دی اومد خونه جمشی خونه خانومنی منتقل بشم به انکهیاقبل از . ارمیخودم ب
 دستگاه هی بدنم رو با ینه تنها لباسام و ساکامو که اعضا.  کردی منو بررسیجا
 ،ینی با خودم ببرم، دوربیزی چنکهی ترسن از ایم.  ترسنیمشخص بود م. تگش
 یاون روز. دن فلش شد بهم برگردوننی رو بعد از امیگوش. یزی چی شنود،یابیرد

 نی انتقام از ساسان خودم وارد عمل بشم ، اون روز به همه ای گرفتم برامیکه تصم
 خونه ها نی ای نامه ساسان نوشته شده بود که اومدن تویتو.  فکر کرده بودمزایچ

 ی دونستم ، میو من م! اون نوشته بود.  دونستی ، اون مهیمصادف با چه اعمال
 عفتم، هم ی حجابم، هم روی ، هم روی همه چی بذارم رو پادی باامیدونستم اگه ب

 نی دونستم و با ایم!  دونستمیم.  ببازمدیهمه و همه رو با!  نجابت و شرفمیرو
چرا !!  درد داشت؟نقدری چرا حاال که وقت عمل بود ایول.  اومدماشتم که دیعلم

 شد ی نه م انتقامم بشم والیخی شد بی بشم؟ نه مالیخی شد بی شد ؟ چرا نمینم
 یری تونستم جلوگی که میی تا جادیبا.  بشم که برام مونده بودیی هایی داراالیخیب
 که بهم شک یی تا جاستادمی ای شد جلوشون می تا مدی اتفاقاتو بانی کردم از ایم

 یکه همرنگشون نشم ول.  بمونمی کردن که انسان باقی رو ممی سعدی کردن باینم
 ی مرده متحرک ادامه مهیاونوقت، اونوقت با فرض  رم ، ی دارم لو مدمیاگه د
 ی اومد توجانی پر هازیاز جا بلند شدم، همزمان در باز شد و ن.  نبودیچاره ا. دادم

  : من گفتدنیاتاق و با د
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 ی و کامامکیس.  هم آشنا شوهی با بقای بان،ی یکم کم بچه ها دارن م!  کهی ا نشست-
 ده یجون م.  بزرگ شدهنقدری ارونیردن اون ب رو جمع کنای و ای ویکل مبال و ت

  .رونی بای لباس راحت بپوش بهیپاشو ! یواسه قر دادن به قول کام
  

رفتم .  حرف زدن رفت سمت کمد لباسش و مشغول گشت و گذار شدنی در حخودش
  : تخت و گفتمی روستادمیا

  
  !ه؟ی تختا تشکشون فنرنیا ... نمیبب.  گرم کنمی دم اول حسابی محی ترج-
  

 و دی کشرونی بی کموننی رنگنی شلوارک جهی ی نگام کنه از چوب لباسنکهی ابدون
  :گفت

  
  !نه! ؟ی واسه چ-
  
  :خودمو افسرده نشون دادم و گفتم! ی لعنتاه
  
  . کنمی استفاده می گرم کردن خودم از تشک فنری براشهیمن هم! فی چه ح-
  

  : به سمتم و گفتدی متعجب چرخی و با چشمادیخند
  
  !!؟ی گیراست م -
  

  : گفتمنی در همون حن،یی تخت اومدم پای باال انداختم و از روی اشونه
  
  . شمی پرم که گرم گرم می منیی باال پانقدریا!  آره-
  

 هی راستش شوت کرد ی حرکت در آورد و با پاهی که تنش بود رو با ینی جشلوار
  : هفت رنگ شد و گفتنی شلوارک جدنی مشغول پوش،یطرف

  
  . کنهیشهراد اول گرمت م. ی شی گرم می بپرنیی ذره که باال پاهی!  باباالیخی ب-
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 با شغلش نداشت و یتی سنخچی نثار شهراد کردم با اون هنراش که هی دلم فحشتو

  :گفتم
  
  .رهی گی من اگه گرم نکنم وسط رقص عضله پام م-
  

ش  شرتی تنیی پای پشتش رو کرد به من ، دستاش رو به صورت ضربدردیچرخ
  : گفتنی در همون حرون،ی بدشیگذاشت و گرفت از سرش کش

  
 اتاق پسرا، ی بردی بای خوای میتشک فنر!  خونه دخترا خاک بر سرننی تو ا-

  .ایبرو بپر بپرت رو بکن و ب. هی فنری و شهراد و اردی و کامایتشک س
  
من خدا با .  حقا که خدا هنوزم هوام رو داشتدم،ی زده دستام رو بهم کوبجانیه

با عجله رفتم سمت در، . رهی کنه نقشم بگی ذاره و کمکم می دونستم تنهام نمیبود م
 تا شلوارش رو هم نی زمی شرتش دستش بود و خم شده بود روی که تی در حالازین

  :برداره گفت
  
برو اتاق !  رو تختشون حساسنیلی رفتم، خی نمنای ای تو بودم اتاق کامی جا-

  . داد کارتو بکنتیاگه رضا. ن تو اتاقه فکر کنمالبته اردال. نایشهراد ا
  

 خواست برم ی ته دلم مشتری بی نداشت کجا برم ولی پوف کردم، برام فرقنفسمو
 ی متیاون دو نفر به من هم حس امن. فتهی که چشمم به شهراد و اردالن نییجا

 ته دمی دی می وقتدم،ی دی نگاهشون رو به خودم میوقت. دادن هم حس عذاب
 ی می صبوردی شهتیرب پوزخند رو به تنی کردم ای شهراد پوزخنده و حس منگاه

 ی رو نسبت می دلخورنی کردم و ای رو حس می ته نگاه اردالن دلخوریزنه، وقت
 شتری کرد، احتماال به خاطر ساسان ، بی که در برابر من میتیدادم به احساس مسئول

 و زدم دمی کشیقینفس عم!  شدی شدم دوبل میری تیعذاب ام پ. دمی کشیعذاب م
 دی شد دی خونه که اون لحظه مانی عرییرای پذی تویر ، چند نفرونیاز اتاق ب

.  بودنستادهی اکاری شده بود عالف و بدهی توش چلهی که وسهیچقدر بزرگتر از وقت
 دستم به سمت سرم رفت و اری اختی کدومشون بکنم بچی به هی توجهنکهیبدون ا
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اتاق اردالن و شهراد .  سرجاشه معذب رفتم سمت چپ مطمئن شدم شالمیوقت
 کردم ی دلم آرزو میتو.  بودری رفتم و سرم زی مواریاز گوشه د.  سالن بودیانتها

 ی تودمی در رو باز کردم و پرعی سردمی که به اتاق رسنیهم. نهی کس منو نبچیه
 کرده بودم،  عده فرارهیانگار از دست .  دادم به در و چشمام رو بستمهیتک. اتاق

 باز عی شهراد چشمام رو سریبا صدا!  چه مرگمهدمی فهمی روزا نمنیخودمم ا
  :کردم

  
  !! است؟لهی طو-
  

 گفت اردالن تو ازین!! یلعنت!  اتاق بودم و اونی فقط من تودی دور اتاق چرخنگام
 ی راحت تر بودم تا با شهراد و اون نگاه ها و پوزخند هایلیبا اردالن خ! اتاقه

 اش رهی تی قهوه ای مشغول ژل زدن به موهانهی آیجلو! ارشیف حرص دربمزخر
 دهیاز دخترا فهم. رنی که با ژل حالت نگی نه اونقدریبود، موهاش کوتاه بودن، ول

 یاطرافش کوتاه تر از وسطش بود و اگه م! ی گن خامه ایبودم به مدل موهاش م
 که ی انهی آیاز تو. ادی ی بهش میلی کردم خی اعتراف مدیخواستم منصف باشم با

  : بود نگام کرد و گفتواری به ددهی چسبقایدق
  
  ! است؟لهیگفتم طو!  خانوم با شما بودمی ه-
  

 بابا تی تربی روی به اندازه کافیول!  آرهی خواست بگم چون تو توشی دلم مچقدر
آب دهنم رو . کردمی بهش اضافه مدی رو نبای و بد دهنیتی تربیپا گذاشته بودم، ب

  :قورت دادم و گفتم
  
  !رون؟ی از اتاق بی ری می ک-
  

  : و گفتدی کرد متعجب به سمتم چرخی مزی تمی که دستاش رو با دستمالنطوریهم
  
  !! بله؟-
  
  : قدم رفتم به سمتش و گفتمهی
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 رونی اون جماعت اون برون؟ی بی شه بریم.  شهی با حضور تو نمنجا،ی کار دارم ا-

  !منتظر استاد گرانقدرشونن
  

 رنگ کنار تخت ی نقره ای دستش رو شوت کرد سمت سطل آشغال فلزی تودستمال
  :و با خنده گفت

  
  ... انتقام برادرش تن به ی برایدختر! به به چه شود! ای باشرونی اون بدی شمام با-
  
 ام از خشم باال و نهیس.  سکوت کرد و با افسوس سرش رو تکون داددی که رسنجای ابه
 قبل شده ی بود که تحملم نصف روزاادی فشار روم زنقدریروزا ا نی شد، ای منییپا

 ی فکر منی به است،ی در انتظارم نی اندهی آچی کردم که هی فکر منی به ایوقت. بود
 باشن و هر روز از روز قبل بدتر بشه می زندگوم آری روزا روزانی ادیکردم که شا

 رفتم رخ به رخ شهراد نمیم هیبرا. دنی کشی میوونگی منو تا مرز دنایا... وضعم 
.  دادهی پشت سرش تکواری شد و به دنهی اونم کامالً خونسرد دست به سستادم،یا

  : زدم گفتمی که نفس نفس منطوریهم
  
  !؟ی تو خواهر دار-
  

 بود چون ی خوبیلی خگری شهراد بازی خوب حس کردم ولیلی خوردنش رو خجا
  : برگشت و گفتی به حالت عادعیسر

  
  !؟ی شیحوال مزاحم م از ثبت ا-
  

 کم باالتر هیصدامو !  کرد دوست داشتم بکشمشی با خنده نگام مینجوری ایوقت
  :بردم و گفتم

  
  !!؟یخواهر دار!  جواب منو بده-
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 ، پاهاشو ضربدر کرد و واری داده بود به دهی که تکنطوری از هم باز کرد، همدستاشو
  : داد و گفتهی تکواریدستاش رو کنارش به د

  
  !! شه؟یمشکل تو حل م!  که بلهمیری گ-
  
  : دست به پشت سرم اشاره کردم و گفتمبا
  
 خواهرت رو ینی ببیای روز به خودت بهی نامردا بشه، اگه نی اگه خواهرت طعمه ا-

 و با جنازه ی خواسته، اگه چشم باز کنی که خودشون دلشون مدنی کشیبه راه
 و تیتو چند خط نامه حالل اگه کل خواهرت خالصه بشه ،یخواهرت روبرو بش

  !!؟ی کنی نگاه مینی شی خروار خاک، مهی بشه تی اگه کل عشق زندگ،یخداحافظ
  
 کنترلم دست خودم نبود، نگاه اونم مثل اول نبود، چال لپش هم محو شده بود، گهید

 ی اسپرت سبز رنگرهنی پقهی ابروهاش، نا خودآگاه نی اون خط افتاده بود بیبه جا
  :دمی مشتم گرفتم و نالی توکه تنش بود رو

  
 راحت تر از یلی که خی دارطشویتو شرا!! ؟ی کنی نگاه مینی شیم! ی بگو لعنت-

!  که پشت توئه رو ندارمییروهای من ندارم، من امکانات تو و نی ولیریمن انتقام بگ
من منم و ! ای پدرم از اون دنیمن منم و دعا!  منیمن منم و خدا! من منم و من

فقط منم و ! من منم !  ساسانمتیمظلوممن منم و !  شده داداشمختهیرخون ناحق 
 و فمی چون من ضع،یری بگافهی برام قدمی با،ی به من فخر بفروشدمیبا! می خالیدستا
. ی هم پوزخند بزندی با،ی ها رو پشت خودت داریلی چون من تنهام و تو خ،یتو قو

 که سر ییقسم بخورم اگه بال جا حاضرم به ارواح خاک ساسان و بابام نی همیول
 ی می بدتریلی خی آوردن تن به کارای من آوردن رو سر خواهر تو ماسانس

 معادل ی واژه اچی مرد هیهرچند که برا. ی دادی هم می گریتن به روسپ. یداد
 شناسن ی واژه ها هم نمیحت!  واژه ها هم پشت مردانیحت. ستی نی گریروسپ
 ی می علیال به وی کنه، ولیو که تن فروش ریمرد!  رو که خراب باشهیمرد
  !!!یکرد
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 که تا مردمک چشمم باال اومد، دستش دمی که باال اومد ، نگاش رو ددمی رو ددستش
 که نهی دستم بشیدستش خواست رو. اومد سمت دستم و نگاش آروم شرمنده شد

  : زدم گفتمی که نفس نفس منطوریهم.  قدم رفتم عقبهی و دمیدستم رو کنار کش
  
 ی بابادی خطا بود که از دنی ددیاز د!  بابام خطا بوددی نامحرم از دی رقص جلو-

 که بابام یزی ذارم که تن ندم به چی مهی جاها از جونم مایلیمن خ! منم خطا بود
  !دوست نداشت

  
 ی که با همه توان بغض تو گلوم رو قورت می سرم گذاشتم و در حالی رو رودستم

  :دمیدادم نال
  
امروز و فردا ! ستی خونه راحت ننینگه داشتنش تد ا! ؟ینی بیجاب رو م حنی ا-

حراج !  نامحرمادی دی زنن برای و موهام رو چوب حراج مرنشی گیازم م
 نگاه نکن که یبه من طور!  موندن مجبورمنجای ای برای ولست،یکردنشون راحت ن

 ی فهمی کم کم محاال! سم بری آزادنی خواستم به ایانگار محدود بودم و از خدا م
من ! ادی ی از ارزش هاش نگذره چه کار ها که ازش بر نمی از بعضنکهی ایسارا برا

  ...هنوزم سارام 
  

  : رو آهسته کردم و گفتمصدام
  
 اسم لکه دار نشه، اگه شد ، اگه شد نی که اسمیمی جون وایتا پا! ی سارا صبور-

 نیبه شاگردات برس و اصال به ابرو ... حاال برو .  از سارا نموندهیزیمطمئن باش چ
 بذار به درد خودم رونیبرو ب!!  توام حرومهی من حرومه برایفکر نکن که اگه برا

برو که دل !  مردامون هنوز هستی بعضی تورتیبرو که دلم خوش بود غ ... رمیبم
  !!!رونیفقط برو ب... برو . یخوشم رو خون کرد

  
 هوا ی توی کالفه چرخف،یه بالتکل کدمی کنده شد، دستش رو دواری از دشهراد

 دمید.  استوار نبودنگهی که ددمی موهاش، قدم هاش رو دیخورد و چنگ شد تو
 که رونیب. مهم بود و پرنگ. اون لحظه فقط درد خودم مهم بود.  برام مهم نبودیول

.  کردمی می نقص عملی و بعیر سیلی نقشه رو خدیبا.  وقت نداشتمستادم،یرفت ا
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 ی قرار داشت ، برعکس عسلشهی شهی کنار تخت ، روش یه عسلچشمم خورد ب
رفتم رو تخت، . ومدی ی به کارم میکی نیا.  بودیاونطرف تخت که کامل چوب

 ی هام افتادم، وقتی بچگادی. دمی پری منییباال و پا. چشمامو بستم و شروع کردم
 مامان دم،یکش ی مغی با شوق جی ، وقتدمی پری منیی پاو تخت بابا مامان باال یرو
  : گفتی و بابا با خنده مرهی کردم جلومو بگی میسع
  
  . کنهیبذار بچگ!  شاهزاده بابا رو؟ دو روز بچه اسی کار داری چ-
  

 ها یچرا حس بچگ...  رفتم باال تر ی می و هدمی پری لبم، می تلخ نشست رولبخند
 باال نقدریتا ا نده ری بهم گی خواست کسی نبود؟ چرا دلم نمنیریرو نداشت؟ چرا ش

 بپر نی بکشم؟ چرا اغی از شوق جخواستی بپرم که خسته بشم؟ چون دلم نمنییو پا
 ی بی حس خنثهی بود و همه آرزوم االن شده بود حمی همه تفری روزهی که یبپر
 هام؟ چرا از ی شد برگردم به بچگیچرا نم.  عوض شده بودمنقدریچرا ا! یحس

 هی ی شد ته آرزوی می که تو بچگی حسهیا چرا؟ چر!  کندم؟یبزرگ بودن دل نم
 وقتش گهید ... دمیپر ... دمیپر ... دمی پر؟ی تفاوتی شد ته بی میبچه تو بزرگ

چشمام رو بستم و .  گرفتم سمتشزی خی باز کردم، نگاه افتاد به عسلوچشمام ر. بود
  :گفتم

  
 یچاره ا!  منو ببخش خدا،ی جراحت عمدنی ایمنو ببخش برا!  تودی به امی اله-

  .نهیتنها راهش هم.  به درد نخور بشمدیبا.  ندارمنیجز ا
  

 در باز شد ، دمی تخت پری که از رونیهم...  بود ی مقصدش وسط عسلی بعدپرش
 نباریپام سوخت، همه وجودم درد شد و ا.  شد، فرود اومدمدهینگام به اون سمت کش

 چشمام از زور درد یول دم،ی رو شنادی فریصدا. هم درد روح بود و هم درد جسم 
  بسته شده بود،

  
  !!! سارا؟ی کار کردی چ-
  

 به ساها خبر داد ساها به سرعت از جمع فاصله گرفت و راه افتاد سمت ازی که ننیهم
  : گفتازی رو به ننیاتاق اردالن، در همون ح
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   ...ادی هم بگو بامکی به س-
  

 گرفته ادیط شهراد  شدن که قبال توسی حرکاتنی بچه ها غرق آهنگ و تمرهمه
 بر افروخته یساها در اتاق اردالن رو باز کرد وارد شد، اردالن با صورت. بودن

 نداشت و فقط یهر چند که شلوارش مسئله ا. مشغول پوشاندن لباس به سارا بود
  : تو و گفتدیساها پر.  بلندش بپوشهنی بلوز آستی مانتو روهی بود یکاف

  
  !! شده؟ی چ-
  

 باال یاال گرفت، اصال حوصله اوا بودن رو نداشت، پس شونه ا سرش رو باردالن
 خواست اردالن باشه، ی وقتا دلش میچقدر بعض. انداخت و به کارش ادامه داد

 چیه!  نه سرگرد، نه برادر ارسالن، نه شکالت تلخ،ینه اردالن فان!! فقط اردالن
فاصله گرفته و چقدر .  داشتتکدوم رو دوست نداشت، فقط اردالن بودن رو دوس

 از،ی خواست سر همه داد بکشه، ساها، نیاون لحظه دلش م... بود از اردالن بودن 
 بود و زل زده بود به حرکات دست اردالن ستادهی اازی که پشت سر ساها و نیامکیس

! زهی قطره اشک برهی دی کشی که می که حاضر نبود به خاطر دردیی سارایو حت
 یتا کجا بود که اردالن نم!!  برادرش تا کجا بود؟ دختر نسبت بهنی محبت ایایدر

  : قدم جلو اومد و گفتهیساها ! تونست درکش کنه؟
  
  !!؟ی سارا خوب-
  

 سرش رو باال گرفت، لبخند زد، دردش رو پشت لبخندش پنهان کرد، هم درد سارا
  :لبخندش رو کش داد و گفت. روحش و هم درد جسمش رو

  
  ..ردن  شلوغش کنایا!  آره بابا خوبم-
  

کامال واضح هم خوب !  سارا ، خوب نبودی شد به پارهی دو زانو نشست و خی روساها
 به ازیمشخص بود ن.  بود و زخم باز شده بوددهی بردیپاش از چند نقطه شد! نبود

 نیدر عجب بود با اون دو سه تا زخم بزرگ و دهن باز کرده چطور ا.  دارههیبخ
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 دلش جواب خودش رو یتو!!!  زنهی مند و لبخرهی گی رو از درد گاز نمنیدختر زم
  :داد

  
  . شدندهی که فوالد آبددنی و اونور خوردن و کشنوری از انقدری امثال ماها ا-
  
  : صورتش رو برگردوند و گفتی حالت بدبا
  
  !! دلم از حال رفتی وا-
  

 سارا رو ی هم حس کرد فشارش افتاده، زخم سارا بدجور بود، اردالن بازوواقعا
 حرکت سارا رو هی بکنه با ی مخالفتنی سارا بتونه کوچک ترنکهیگ زد و قبل از اچن
صورت سارا از درد جمع شد، طاقت تکون خوردن پاش .  بغلش و بلند شدی تودیکش

 ی برداره پس مخالفت هم نمه تونی قدم هم نمهی ی دونست حتیرو نداشت، م
 اون یودش راه بره ، ول تونست خی بود که می زمانیمخالفت برا. تونست بکنه

  :ساها جلو رفت و گفت... لحظه 
  
  . برتشی مامکی سش،ی تو ببرستی نازی نی دستت درد نکنه اردالن ول-
  
  : سکوت کامل نظاره گر بود اعتراض کردی که تا اون لحظه توامکیس
  
  .ستی کنم، بذار اردالن ببرتش اون که تو گروه نیمن کالسو ول نم!!  به من چه-
  

  : به سمتش و گفتدیرخ چساها
  
  . گه تازه واردها تا چند ماه حق خروج ندارنی خونه منی که قانون ای دونی م-
  
  : باال انداخت و گفتی شونه اامکیس
  
  ...بعدش هم به نظرت .  کردشی شه کاری نمی در مواقع اضطرار-
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  : آورد خم شد و کنار گوش ساها گفتنیی رو پاصداش
  
  .گهیولش کن بذاره ببرتش د! اد؟ی ی بر می پسره کارنی از ا-
  

  : چشماشو چرخوند و گفتساها
  
  .ارشی خودت ببرش و بایب...  ها ییمنو درننداز با باال!! امکی شه سی نم-
  

  ... دوم پست
  
 که از اتاق ی بازم شونه باال انداخت، دستش رو تو هوا تاب داد و در حالامکیس

  : شد گفتیخارج م
  
  !! شهی می عصبی حاالش هم از کالسم عقب افتادم کامنی رو من حساب نکن، هم-
  
 یخون خون اردالن رو م. رونی بگه از اتاق زد بیزی ساها بتونه چنکهی قبل از او

 ی دونست سارا حساسه، می سارا رو ببره، مامکی تونست اجازه بده سیخورد، نم
 ی متیا اذ نامحرم بود ، سارامکیس!  بغلش کنهامکی تونه اجازه بده سیدونست نم

  :دیبه خودش توپ. شد
  
  !!که؟ی مرتیستی تو ن-
  

 خواست بره ظیساها با غ.  به جواب نبوددنی رسی برای لحظه لحظه مناسباون
  : اومد جلوش و گفتازی که نامکیدنبال س

  
 تونم بغلش کنم و زورم ی که نمیی از اونجای برمش، ولی ولش کن، من مالیخی ب-
  . برمشی رسه با اردالن مینم
  

  : آروم و با حرکت سر گفتبعد
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  ! حواسم هم بهش هست-
  

  : کرد و آروم گفتی پوفساها
  
  ؟ی کالس رو بمونی خواینم!! ؟ی مطمئن-
  
  : رفت سمت در اتاق تا بره آماده بشه گفتی که منطوری همازین

  
 یمن که پارتنرم آش و الش شد، جلسه بعد!  هست به من؟یازی آره مطمئنم، چه ن-
 تو کالس گهی پاش عمرا بتونه دنیسارا که با ا.  کنمدایودم پارتنر پ واسه خدیبا

  .شرکت کنه
  

 خواست داد بزنه شما ی رفت اردالن هم رفت سمت در ، چقدر دلش مازی که ننیهم
 داره نجابت ادی یاگه صداش در نم!!  دختر درد داره؟نی که انیدرک و شعور ندار

 ازی کرد که نیگرفت و دم گوشش پچ پچ رو ازی نیساها لحظه آخر بازو!  کنه یم
  : گفتتیساها با جد. سرش رو تکون داد

  
  ... مهمه ها یلیخ!! رهی نمادتی -
  
  ... باشه حواسم هست -
  

 جلوشون رو نگرفت و گهیساها د.  از اون بدون فوت وقت از اتاق خارج شدبعد
د سمت  لحظه نگاش رو چرخونهیاردالن هم رفت سمت در، از اتاق که خارج شد 

شهراد که چندان هم .  و در صدرشون شهراد بوددنی رقصیگروه که داشتن م
 عی و سردشینه دی آی لحظه توهی داد ی دستور مشتری کرد و بی نمنیخودش تمر

!!  اردالن بود؟ی دستایپس چرا رو!!  نبودشیزی به سمتش، سارا که چدیچرخ
به سمتشون اردالن سرش رو به  ادی بتونه بنکهیاردالن چرا اخم کرده بود، قبل از ا

شهراد .  تکون داد و رفت سمت در خونه و خارج شدهی اوکی همه چنکهینشونه ا
  :ت تکون داد و گفتی جمعی برایدست
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   ...نی رو تکرار کننی هم-
  

 شد، ی سارا تو ذهنش اکو می ، صداخچالی راست رفت سمت آشپزخونه و سر هی بعد
 ییچه بال!!  کار کنه؟ی چنکهی ای اتاق برایوسارا اومده بود ت.  که زدییحرفا

 ذهنش مطمئن ی تویزی چی سرش آورده بودن؟ ولییسرش اومده بود؟ نکنه بال
 همه آدم نی ای سر خودش آورده که مجبور نشه جلوییبود که سارا از عمد بال

 آب ری شری و سرش رو خم کرد زیی ظرفشونکیدستاش رو گذاشت لب س! برقصه
!  حرارت از رقص نبودنی کرد ، چون داغ بود و ایو حس نمقطرات آب سرد ر

 دونست سرچشمه اش ی کرد و نمی مدادی وجودش بی باز همون حس تب تویلعنت
 و به دستش دی آب کنار کشری شریبا احساس درد دستش سرش رو از ز!! کجاست

  فشار داده که بند بندنقدری رو انکی بود چه وقت لب سدهی شد، اصال نفهمرهیخ
  ! دستش درد گرفتهنقدری شده و ادیانگشتاش سف

  
 که با همه وجودش ازی که نی طوری همه حواسش رو داد به دور و برش، ولاردالن

 هی ی نشه، اونا توشی نظر گرفته بود متوجه کنجکاوریچشم شده بود و اون رو ز
 بود  راه پله های که توی ساختمون چهار طبقه، از خاکهیساختمون بودن، طبقه سوم 

.  بردی که شدن به تعداد طبقات پر ساختمون نوسازه، سوار آسانسودی شد فهمیم
 خورد و چشماش رو بسته ی بلندش سر میشونی پیچشم دوخت به سارا، عرق رو

اردالن .  انداخته بودنهی صورتش سای روششی آرای نچندان بلند بیمژه ها. بود
 ی کنه، ولدای پیمنحصر به فرد زی صورتش چی خواست تویبا دقت تر نگاش کرد، م

 و خوش حالت داشت، نه پوست دهی درشت و خمار و کشیشمانه چ!!  نبودیچیه
 قلوه ی سر باال و نه لبهای و عروسکی قلمینی و شفاف، نه بدی دست و سفهیصاف و 

 خارق العاده زی چچی ، هی دختر ساده و معمولهی! سارا سارا بود!  و خوش رنگیا
 ی توی اه خارق العادزین به خودش پوزخند زد، آره سارا چاردال.  نداشتیا

 خاص بود و زشیهمه چ!  درونش خارق العاده بودزی همه چیظاهرش نداشت، ول
  . بودبای زی سادگنی اردالن سارا در عدی از دیحت
  
  !!رون؟ی بی ری نم-
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 و با رونیرفت ب.  چشم از سارا گرفت، آسانسور توقف کرده بودعی سراردالن
 اونجا به ینی ماشچی هی بودن ولنگی پارکیتو.  به دور و برش کردی نگاهیجکاوکن

  : و گفتنی رفت به سمت ماشازین. یی و شش آلبالوستی دوهیجز .  خوردیچشم نم
  
  . رفتمی اون بودم از حال میمنم جا.  فکر کنم از حال رفتهارش،ی بعی سر-
  

 رو باز نی در ماشازی که ننیت، هم رفنی به سمت ماشازی معطل نکرد و دنبال ناردالن
 یم.  آغوشش نگه داشتی عقب نشست و سارا رو توی صندلیکرد اردالن رو

 سارا از نی عقب بذاره ممکنه با هر ترمز ماشی صندلیدونست اگه سارا رو تنها رو
البته اردالن .  نکرد و در رو بستیتی هم درک کرد که شکاازین. فتهی بی صندلیرو
 کردن آدرس و اطالع دای پی زدن اطراف برادیهم داشتن و اون د ی اگهی دلیدل

 ی بازرسلی رو ترک کنن به دلدی خواستن خونه جمشی که میزمان.  بودیرسان
 کم هی نی که زودتر به آدرس برسن و همارنی با خودشون بیچی نتونستن هیبدن

تن با  تونسی لپتاپ هم نمقی از طریچون اونجا حت. کارشون رو سخت کرده بود
همه .  کرده بوددایمافوقشون در ارتباط باشن و اس ام اس هم به شدت کاهش پ

 اطالعات محدود نتونسته ی سرهی بودن و اردالن و شهراد جز دیمنتظر اطالعات جد
.  کارساز باشهیلی تونست خی آدرس منیحاال ا.  به گروهشون برسوننیزیبودن چ
 بودن راه پله فی کثنطوری بودنش، و همی و خالنگی ساز بودن پارکمهی و نیاز خراب

.  باشننی اون ساختمون تنها ساکنی زد توی اردالن حدس می تحرکچیها و نبودن ه
 دنی خارج شد اردالن شروع به ضبط آدرس کرد و تا رسنگی از پارکازی که ننیهم

 مارستانی بنگی که وارد پارکنیهم.  بر اومدسش خوب از پیلی الحق خمارستانیبه ب
 بود و به اندازه ساها هم از مافوق هاش دهی از اردالن ندیی خطاچی که هازین نشد
  : گفتدی ترسینم
  
  . رو پارک کنمنی تو برو ببرش داخل تا من ماش-
  

 دور زد که شماره پالک رو نی شد و از عمد از عقب ماشادهی از سمت چپ پاردالن
رو به قسمت اورژانس بردن و سارا .  شدمارستانیبعد از اون با سرعت وارد ب. نهیبب

 داره ، به خاطر هی به بخازی چپش نی پای جاهی راستش و ی پای دادن دو جاصیتشخ
 و همزمان که همه ستادی سر سارا ای بودن قسمت اورژانس اردالن باالیعموم
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 نی تند تند آدرس و شماره پالک ماشلشی از حال رفته بود با موبایحواسش به سارا
 دونست گروه یم.  همون سرهنگ کاوه اس ام اس کردایاز  دری بازیرو برا

 کشن و اطالعات الزم رو به ی مرونی زود کنه و بنه اون خونه رو بیلیتجسس خ
 بشی جی رو توی اس ام اس رو داد گوشنکهیبعد از ا.  رسوننیاردالن و شهراد م

مشغول  یدکتر.  تخت افتاده بودی حال رویگذاشت و حواسش رو داد به سارا که ب
 زخم ها رو برداشت ی روی که دلمه هانیهم.  کردن اطراف زخم پاش بودزیتم

دکتر همزمان که تند تند خون ها .  زد و اردالن با درد چشماش رو بسترونیخون ب
 رو هی بخلی وساعتری داد که سری کرد به پرستار کنار دستش دستور می مزیرو تم

  :رو کرد به اردالن و گفت. آماده کنه
  
  چه به روز پاش اومده؟ -
  

  : از پشت سر گفتازی بگه نیزی اردالن بتونه چنکهی از اقبل
  
 ی عسلی تخت بپر بپر راه انداخت با پا پرت شد رویرو! طونهی کم شهی بچمون -

  .دی پاش رو برشهیکنار تخت و ش
  

دست .  کرد و به کارش ادامه دادی هم ازش گذشته بود پوفی که سن و سالدکتر
 و دهی نه چندان کشی تخت کنار بدنش قرار داشت، انگشت هایز شده روسارا درا
 ی نداره و حسابی روزا اعصاب درستنی داد صاحبش ای که نشون مییناخن ها

 دستش ی خواست با همه وجود دست سارا رو تویاردالن دلش م.  شده بودندهیجو
 ی میول.  کنهی و درد اون رو درک مششهی و فشار بده، که بهش نشون بده پرهیبگ

سارا اگه اجازه .  بخشهی سارا متوجه کارش بشه هرگز اونو نمیدونست اگه درصد
 بود که خودش قدرت راه رفتن نیداده بود اردالن بغلش کنه فقط و فقط به خاطر ا

 و دی موهاش کشی تویدست.  بخشهی مطمئن بود که نمرو کار هی نی اینداشت، ول
 و سرش ی صندلی تخت قرار داشت، نشست رو تک کناری صندلهی. عقب عقب رفت

  :دی از جا پرازی نیبا صدا.  دستاشنیرو گرفت ب
  
   ...ادی یبهت نم!  اردالنی ساکتیادی ز-
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 ی گند مدینبا!  کردی خراب مدی خودش رو گرفت که پوزخند نزنه، نبای جلوچقدر
بود،  کرد به نقشش بگرده، هر چند سخت یپس سع.  که رشته بودنی هر چیزد تو

دستاش رو تو .  نداشتنی جز ای چاره اچی درد اجبار هیهر چند حوصله نداشت، ول
  :هم تاب داد و گفت

  
  ... کم هی...  خون -
  

 در ازین.  کنهی حالم رو بد میعنی راستش رو باال آورد و کنار سرش تکون داد دست
  :جا قانع شد و گفت

  
 به ی داره ولتی به خون حساس هماریکام! ی چه خوبه که تا االن هم دووم آورد-

  ...بازم به تو !  رهی از حال منهی بی خون منکهیمحض ا
  

 جمعش کرد و باز مشغول تاب دادن انگشتاش تو هم شد عی زد و سری لبخنداردالن
 قی و بعد از اون بهش سرم تزردی طول کشیقیکار سارا دقا.  انداختریو سرش رو ز

 خسته شده بود ستادنی که از سر پا اازین. جاشکردن تا فشار افتاده اش برگرده سر 
  :رو به اردالن گفت

  
کارش . نمی کنم بشدای جا هم پهی کنم بخورم و دای پیزی چهی رم ی من خستم، م-

  !؟یتموم شد بهم زنگ بزن، شمارمو دار
  

  : دستش رو دراز کرد و گفتازی سرشو به چپ و راست تکون داد، ناردالن
  
  .تیتو گوش بده تا بزنم توی گوش-
  

 کرد، ی فکر مزی چهی و همزمان داشت به شی دستش رو سر داد سمت گوشاردالن
 باز کردن ی خواست برای کد میگوش.  دادیاالن سرهنگ جواب اس ام اسش رو م

 ی مازی رو نی که گوشنیاگه هم.  بودزی شک بر انگی کد خودش کلنیاس ام اس و ا
 رو از یگوش!  کرد؟ی مر کای چدی با!!؟ی چومدی یگرفت همزمان هم اس ام اس م

  : گفتادی حوصله به نظر بی کرد بی می که سعی و طوردی کشرونی ببشیج
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  ... زنم ی بگو خودم م-
  
 نی رو بده و اشی گرفت سمتش، حس کرد اردالن دوست نداره گوشزی خازین

 و رونی دستاش بنی از بدی رو کشی گوشعی حرکت سرهی کرد، پس با یکنجکاوش م
  :گفت

  
 دی پسرا همش دست من و ساهاست، بای خونه هم گوشیلوس نشو، تو! نمی بده بب-

  .می ندارای لوس بازنی ما از ایعادت کن
  

 کرد درستش نبود، ممانعتش ی و اگه وقت هم مرهی رو بگی وقت نکرد گوشاردالن
 کانتکت و شماره خودش رو ستی رفت داخل لی با خونسردازی شد، نیدردسر م

 کرد و همه حواسش به اردالن بود که سرش رو به پشت ی مویداشت سوارد کرد 
 بود اما با همه ته اردالن بسیچشما.  داده و چشماش رو بسته بودهی تکیصندل

 ری ختم به خهیقض!! ادیاس ام اس ن!  کرد سرهنگ جواب ندهیوجودش داشت دعا م
  ...بشه 

  
  !نگی د-
  

 ی مونده بود و رنگ از رورهی خیوش به گی با کنجکاوازی چشماش باز شد، نعیسر
 فکر نیاون لحظه فقط داشت به ا.  اومدیاس ام اس لعنت! اومد.  بوددهیاردالن پر

 ی جورهی رو ازی به خونه ندنی کرد که در اسرع وقت از مرکز بخواد قبل از رسیم
 ازیاون نگاه کنجکاو ن ... یهمه چ! د تموم بویوگرنه همه چ. از سر راه بردارن

 نی خوب به ایلی کد خواسته و مطمئن بود اونا خی داد گوشی نشون میگوش یرو
 دونست که نرم افزار رو یم.  و سازمان اطالعات واردنی مخصوص جاسوسیکدا

 گفت ی میزی چدی کنه، بای رو برانداز می گوشی داره اونجورنی همیشناخته و برا
 کف یه سنگ ها برهی نگاه خازی نی با صداد،ی رسی نمذهنش به یزی چیول

  ... رو باال آورد مارستانیب
  
  !lion آر اس اس -
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 بود که ی اسمنی اردالن بلند شد کامالً ناخوداگاه بود، انهی که از اعماق سینفس

 استفاده کرده بی غربی نوشتنش از حروف عجی بود و چون برارهیارسالن رو ذخ
از . رتش رو تا بتونه بخونتش گرفته و چپ و راست برده بود صوافهی قنقدری اازیبود ن

 رو از دست ی کنه، گوشی نقشش رو بازونست تی راحت تر میلیجا بلند شد، حاال خ
  : و گفتدی کشرونی بازین

  
  ز؟ی شمارتو عزیزد! نمی داداشمه، بدش بب-
  
  : باال انداخت و گفتی شونه اازین

  
  ... آره پس من رفتم -
  

ردالن بمونه از قسمت اورژانس خارج  از جانب ای منتظر حرفنکهی هم بدون ابعد
  : و اس ام اس ارسالن رو باز کردرونیشد، اردالن باز نفسش رو پوف داد ب

  
  !!؟ی کنی از داداشت نمیادی پس؟ یی سرگرد جون کجا-
  

!!  شدی وقت آدم نمچی ارسالن هنی اد،ی کوبشیشونی پی توی ضربه محکماردالن
 که اس ام رو بست نیهم!  خوندی مزای اس ام اس رو ننی مونده بود که انیهم

   ...دی لرزیگوش
  
  !نگی د-
  

  ... صفحه و اردالن لبخند زد ی درخواست کد اومد روبرنامه
  

 ی روهیشهراد هم مثل بق.  ولو و سرش به کار خودش گرم بودی گوشه اهرکس
 شکل جلوش گذاشته بود و یلی مستطزی میکاناپه نشسته و پاهاشو دراز به دراز رو

 ی گوشمی داشت حواسش رو بده به گیسع.  فرو کرده بودشی گوشیو توسرش ر
 باهاش سرگرم شو تونست خودی بود که می کارنی اون لحظه مسخره ترمی گیول
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 پر بغض سارا ی نداشت ، صدای ادهی کرد حواسش پرت بشه فای میهر کار. کنه
شه و مغز  کرد از جا بلند بی که با همه وجود هوس مدیچی پی گوشش میچنان تو

 نقدری سارا ای دونست چرا حرفای کنه، نمی روبروش متالشواریخودش رو با د
 رن و ی از اون حرفا از ذهنش نمکلمه هی ی چرا حتایبراش گرون تموم شده و 

 رخ ی رن و خودشون رو به رخ بیدوباره و سه باره و هزار باره اکو وار عقب جلو م
 ی کدوم از اعضاچی هی سرش ، نه تویاحساس درد داشت، نه تو.  کشنیشهراد م
 که مدت ها یقلب!  کرد به قلبشی متی اونو هدامی که مستقیقی درد عمهیبدنش ، 
 یدرد برا!  کردی رو احساس نمی دردچی بود و هدهی مطلق درد رسآستانهبود به 

 زانی مدیبا.  محض شده بودیری خوگهی عادت و نسبت بهش دچار هیقلبش شده بود 
 خودش برسه و شهراد ی شد تا به آستانه اختالفی اضافه تر می اونقدردرد وارده

پوزخند  ... ی اختالفتانه آسهیحاال سارا و صداش براش شده بودن ! اونو حس کنه
  ... اسم برازنده اون دختر بود نیحقا که ا! زد
  
   ...ی آستانه اختالف-
  

.  کنمی و گفت من باز مدی پررونی اتاق دخترا بی زنگ که بلند شد ساها از تویصدا
 واقعا ی و تاپ سبز لجنی شد، با اون شلوار کوتاه ارتشدهینگاه شهراد دنبالش کش

 بود یدی مدی بود که شهراد مدت هایزی زن تنها چکی ییبای زی شده بود ، ولبایز
  : گفتامکی کنجکاو سه رو زد و به نگافونیساها آ! دی دینم
  
  ! بچه هان-
  

 در تا مطمئن بشه ید که مبادا از جا بلند بشه و بره جلو دستش رو مشت کرشهراد
 ای زد خودش رو لت و پار کرد سالمه دشی دفاع از عقای که براوونهیاون دختر د

 دونست ی خوب میلی سر سارا اومده و حاال خیی بود چه بالدهیاز بچه ها شن! نه؟
 چرا اون بال رو سر  دونست که سارای مالن بهتر از اردی ، اون حتهی بال چنی الیدل

 ی لبش و تویلبخند نشست رو.  رفت سمت قلبشاری اختیخودش آورد ، دستش ب
  :دیدلش نال

  
   ...ی درد لعنتنیاول تب و حاال هم ا!  دور گردوننی گرده ای باز برم-
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 کرده بود دوباره داشتن بهش ی باهاشون خداحافظی روزهی که یی دردهاتموم

 تخس و سرتق باهاش؟ در ی آستانه اختالفنیبود ا کردن، چه کرده ی میدهن کج
 کرد اول ی دستاش حمل می خواب رو روی که سارایخونه باز شد و اردالن در حال
ساها رفت سمت اردالن و . ست وارد شد و در رو بازیاز همه اومد تو و به دنبالش ن

  : کرد آروم بپرسهیسع
  
  ! شد؟ی چ-
  
  : اردالن جواب دادی به جاازین

  
  ! تکون بخورهدی نبای دو هفته ایکی کردن، فعال هیهاش رو بخ پا-
  

  : اش در هم شد و گفتافهی قساها
  
  ! پارتنر واسه تو بودنیسارا بهتر! فی ح-
  

!  که همه حواسش به سارا بود عضالتش رو منقبض کرد که نپره به ساهااردالن
  :په بهش خواست بتویم!  بودوالشونی همه فکر و ذکرش به فستشعوریدختره ب

  
 تونه چشماشو یهم جنست رو دست من افتاده و از زور درد نم!  چشماتو باز کن-

  !!؟یاونوقت تو به فکر عشق و حال! دهیباز کنه و به زور مسکن خواب
  
  : دلش اعتراف کردیتو
  
 هم ی دشمنا برانی بدترفی اکثر مواقع همجنس ها به خصوص از نوع جنس لط-

  ! شنیمحسوب م
  

 ی بود، تولشی موبای توجه به اونا سرش توی که بدیند و شهراد رو د رو چرخوسرش
 از آخر و دی ترسیم! خوش به حالش چقدر خونسرد بود! دلش بهش غبطه خورد
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 اردالن تی مامورنی ای دونست توی خودش هم خوب م،ی پنهانتی مامورنیعاقبت ا
 همه بد یبرا بده و گروه کار دست خودش و دی ترسیم. ستی نی قبلی هاتیمامور

 هم فشارد داد و به سمت اتاق یدندوناش رو رو. ارهی به بار بیاری و بدبیاقبال
ساها هم پشت سرش راه افتاد و مثل .  تختش بذارهیدخترا رفت تا سارا رو رو

  :وروره جادو به حرف افتاد
  
 والیشما دوتا واسه فست.  مدتنی سارا با خودت باشه اتی جون ، مسئولی اردنی بب-
  ! دکتر دوا موا داده واسش؟م،ی ما همه گرفتاری ولنی بکننی نداریارک
  

  : زد گفتی سارا رو کنار می که پتونطوری فقط سر تکون داد ، ساها هماردالن
  
 ی شه، سعی بفهمه ناراحت مسی خوب پس خودت مراقب حال و احوالش باش ، رئ-

  .یکن زود خوبش کن
  

 اواخر پس بدون حرف نی ایتمام روزا کردن نداشت، مثل ی حال نقش بازارالن
 کرد و زد از اتاق ی نکرده بود پوفافتی درینشست لب تخت سارا ، ساها که جواب

 ی که همه وجودش گوش بود بازم خودش رو مشغول گوشنطوریشهراد هم. رونیب
  : نشون داد، ساها غر زدلشیموبا

  
 گهیاصال د ... شششی حساس؟ انقدریپسر هم ا!  پسره از دخترا هم بدترهنی ا-

  . کنهی مهی گرهی دخنی باال سر انهی شیولش کنم م!  حرف بزنهادی یصداش در نم
  
  : گفتداشتی آب بر میوانی لیخچالی که از نطوری همازین

  
 وجود نی با ای شه ولی حالش بد منهی بی خون میطفل!  نگو ساها گناه داره-
  مارستان؟یبردم ب ی سارا رو می نبود من چه جورنیا. ومدی در نکشیج
  
 مشغول ی آشپزخونه ، به دنبالش ساها هم رفت همون جا و سه نفری رفت توامکیس

 هستن که نیشهراد حدس زد مشغول پرس و جو در مورد ا. پچ پچ کردن شدند
 راحت بود ، اون لحظه خودش الشیاز اردالن خ.  نهایاردالن دست از پا خطا کرده 
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 رفلکس نیا.  شهی مسط مدام منقبض و منب دونست چه مرگشه که معدشیهم نم
 رو پرت کرد کنارش و سرش رو به پشت کاناپه یگوش!!  بودن؟ی چی معده برایها
 شونه اش ی روی دونست چقدر گذشته که دستینم.  داد و چشماشو بستهیتک

 فی ظرینشست، چشماشو باز نکرد ، دست مشغول ماساژ دادن گردنش شد و صدا
  :دین گردنش شیساها رو تو

  
 لطف رو در حق خودت نی حاضرم ای گاهی شما بودا استاد ، ولفی ماساژ از وظا-

  .بکنم
  

 زد و خواست دوباره ی چشماشو باز کرد و صاف نشست ، ساها لبخندعی سرشهراد
  :شونه شهراد رو ماساژ بده که شهراد با خشونت دستش رو پس زد و گفت

  
  ... بهم یسبون چی خودت رو می هادی یخوشم نم!  نکن بچه-
  

 شهراد رو گرفت و بهش فشار آورد تا مانع از بلند ی با همه قدرتش شونه هاساها
  :شدنش بشه و گفت

  
 یبرا! نهی خوام باهات حرف بزنم ،تنها بهونش همیم!  تلخ نباشنقدری استاد ا-
  ... شک نکنه ی کسنکهیا

  
 که ی روزیفردا!  از شمامیکیمنم ...  حرف ساها افتاد ادی صاف شد، باز شهراد
 تونست اثر انگشت ینم ... تشی حرف رو زد شهراد افتاد دنبال کشف هونیساها ا

 ساعت بعد کی رو داد و شیازش بفرسته واسه مرکز پس فقط مشخصات ظاهر
 ی گروهک هانی بتی که در حال فعالی مخفیروهای نیتو. جوابش رو گرفت

، اما سرهنگ خبر داد که چند  وجود نداشت ی دختریروی نچی بودن هیهمجنس باز
 دونن از طرف ی شه که نمی ملی به صورت محرمانه براشون می هست اطالعاتیوقت

 فرسته ی که اون اطالعات رو براشون می باز هم نتونستن کسادی زیریگی و با پهیک
 که یی راجع به همون گروه های اطالعاتی ناجتعار با نام مسیکس.  کننییرو شناسا

 ی متی توشون فعالی انتظامیروی نی از بچه هاگهی دیالن و عده اشهراد و ارد
 دونستن ی نمیول.  خوردی هم به درد می فرستاد که حسابی مرکز میکردن رو برا
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همون موقع . ستی خودش هم نی کنه و حاضر به معرفی می کارنی همچیچه کس
نه داره  اون خودش به طور داوطلبانکهی شهراد شکش رفت سمت ساها و اهبود ک

 خودشون رو فاش تی تونست هوی عنوان نمچی وجود به هنیبا ا.  کنهیخدمت م
.  بکنهیسکی رنی تونست چنی گفت که همون فرده باز هم نمی اگه ساها میکنه، حت

 ی رو با پنجه هااش که نرم نرم شونه هنطوری همدی سکوت شهراد رو دیساها وقت
  : کرد گفتیس م گرفته بود و عضالتش رو لمیازی به فشیظر

  
  !ستمی من همجنس گرا ن-
  

  ... کرد فقط شنونده باشه ی چشماش رو بست و سعشهراد
  
 ی کنی کار می چجای دونم ای ، نمیستی دونم که توام همجنس گرا نی خوب م-
  . خونمی منویاز چشمات ا. ی داری مطمئنم توام مثل من هدف خاصیول
  

 دیی تایکه سکوت شهراد رو گذاشته بود پا باز هم چشماش رو باز نکرد ، ساها شهراد
  : گفتجانیحرفاش با ه

  
 دست ی کنم ولکونی رو کن فنای خوام ایمن م!  شهرادزارمی گروه بنی من از ا-

 من از ی ولگمی تو می که دارم براهیوونگی دونم دیم. امی یتنها واقعاً از پسش بر نم
 توام مثل من دمی فهممتدی ددی که تو خونه اون حرومزاده جمشیهمون روز اول

 که مثل خودم باشن رو ییمن کسا. ی کنی می نقش بازی ، فقط داریستی کاره ننیا
 که ی دارم تو رو به کسازیمن به کمکت ن! ی خودمنیتو ع.  شناسمی خوب میلیخ
خسته شدم  ... ی غرور و سکوتت بردار و بگو که توام با مننی دست از ای پرستیم

 یلی مطمئن باش خم،ی دو نفره وارد بشایب. دنی تنه جنگهی  ویی همه تنهانیاز ا
  .می بزننی همشون رو به زممی تونی مترراحت 

  
 و گرد ساها ، چند ی قهوه ای چشمای باالخره چشماش رو باز کرد ، زل زد توشهراد

 شد و چند بار پشت سر نی که نفس ساها سنگی اونقدردی نگاهش طول کشی اهیثان
 وزنه هی گذاشتن ، نی وزنه سنگهی اش نهی سی کرد رویحس م. دی کشقیهم نفس عم
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. ومدی ی نگاه شهراد می دانه هانگ از رمی که رنگش سبز بود و مستقی ، سربیسرب
  : زمزمه کرداری اختی لب کامالً بری نوبت ساها بود که چشم ببنده و زنباریا

  
  !! توئهفی ح-
  

ر ساها ، که به کل حرفاش ، شروع  خنده ، نه فقط به حرف آخری زد زییهوی شهراد
 اریکام.  شده بودری که اشک از چشماش سرازدی خندی میکرد به قهقهه زدن ، طور

 امکی اومدن ، سرونی اتاق ها بودن از شدت خنده شهراد از اتاق بیو اردالن که تو
 ی هر دو کنجکاو به ساها و شهراد نگاه مازی بود همراه نازیکه مشغول پچ پچ با ن

   :دی لب نالریساها ز. کرد
  
  !! کنمی شهراد خواهش م-
  
 بود از دهی بود از بر مال شدن رازش ، ترسدهی بود که ترسنی ای التماس برانیا

 کلمه دودمان هی تونست با یاشتباه کردن در مورد شهراد ، شهراد از جا بلند شد ، م
 دختر مطلع نیصد ا و قتی تونست کامل از نی که نمی تا وقتیساها رو به باد بده ول
  :پس فقط گفت. نه کار رو بکنیبشه وقتش نبود که ا

  
  ! تو دختری بامزه ایلی خ-
  

 در که ی راه افتاد سمت اتاقش و جلوانی اطرافرهی خی توجه به نگاه های هم ببعد
  : گفتدیرس

  
  ! مزاحم من نشهی خوام دو ساعته خبرم بخوابم، کسیم!  من خستم-
  
در که بسته شد نفس حبس شدش رو آزاد . اق و در رو بست اتی گفت و رفت تونویا

 ی رو دود کنه و توگارشی ، سنهی آرامش بشی تویی تونست جایکرد ، حاال راحت م
 دست از سرش ی آستانه اختالفیالبته اگه اکو.  ساها غرق بشهی حرفاییرمز گشا

  ... داشت یبر م
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 تالش شتری هرچه بی ول نفس نفس تالش کرد چشماش رو باز کنهی صدادنی شنبا
 بودن که حس کرد به دهی به هم چسبی شد ، پلک هاش طوری کرد کمتر موفق میم

 هر چه ی باال و چشماش رو باز کنه ، ولارهی کرد دستش رو بیهم دوخته شدن ، سع
 به شی شده بودن، کالفگه تالش کرد کمتر موفق شد چون دست هاش هم بستشتریب

 مصممش کرد هر طور شده چشماش نی و همدی شنی مغی جی ، صدادی رستیحد نها
 کرد و باالخره موفق شد ، از چسبناک بودن پلکهاش یرو باز کنه ، با همه توانش سع

 شدن خرمن مژه هاش دهی چسبناک باعث چسبیزی نفر با چهی تونست بفهمه که یم
 یو و ردی دکی اتاق تارهی ی رو باز کرد خودش رو تواش که چشمنیدر هم شده هم

پلک زدن براش عذاب شده بود و اون همه .  که با طناب کامل بسته شده بودیتخت
 باز کردن چشماش ی زد باز برایهر بار پلک م!  زجری و غلظت کم نوریکیتار

 کم رهباالخ...  شده بود یواقعا عصب!!  شد، دوست داشت داد بزنه یدچار مشکل م
  :دیداد کش... آورد 

  
  !یییییه!!! ست؟ی ننجای ای کس-
  

 یلی تونست بفهمه اونجا خی می ، از انعکاس صداش به خوبدیچی پی اونجا مصداش
!!  ذاشت درست تمرکز کنه و بفهمه کجاستی نمیکی اونهمه تاری ولستیهم بزرگ ن

 شد ، با همه خی تنش سی تموم موهادی اش شنی که در فاصله چند قدمییبا صدا
 یدن صدا رو متوقف کنه ولیاره و شن گوش هاش بذیوجود تالش کرد دستش رو رو

 ی داشت ناخن رویکس. ومدی ی از دستش بر نمی کارچی بسته هیبا اون دست ها
 هم فشار داد و باز ی ، شهراد با زجر چشماش رو محکم رودی کشی صاف میسطح

 گوش خراش و ی چسبناک اون صدای پلک هاش رو هم شد ، اون پلکادنیدچار چسب
 گوشه و یی کرد و معلوم بود در جای شدت ناله مه که بیه ا گربی بعد صدایلحظات

 کرد که ی با روانش بازی و جون دادنه به قدردنیکنار همون اتاق در حال زجر کش
   !!دیکم آورد و با همه وجودش داد کش

  
  !!!!!بسه!!!  بسه-
  
 اتاقک هی ی خودش رو بفهمه ، توتی دفعه اتاق غرق نور شد ، تونست موقعکی

 چوب بود و ی هاکهی و تمانی خرابه بود که کفش پر از خاک و سمهی و نمخروبه
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 تختش بود نشون از ی باالواری که به دیاهیتخته س ... ی و آجریمانی هاش سوارید
 ی بلندیلی خرابه سقف خمان ، ساختدهی کشی اون می ناخن رویاون داشت که کس

 کرد، تی رو هم روهگی شد چند طبقه دی می اشهی به سقف شدنیداشت و تا رس
 گرفته از شی آتی ای کرد که گونی مزی خودش رو آنالتیشهراد با زجر داشت موقع

 اون بود پرتاب شد، شهراد با همه ی که شهراد توی به سمت طبقه اییطبقه باال
 گوش خراش یصدا!! غی جی اومد و صدای سوخته می مویوجودش چشم شد ، بو

 یوونی که حدی شد فهمی راحت میلیداد ، خ ی مدنی که دم از زجر کشیی هاغیج
  .دنی کششی به آتیزبون بسته رو داخل اون گون

  
 شعله ور بود ی گشاد شده بود و چشمش به اون گونی شهراد به اندازه نعلبکیچشما

 صدا شد و ی شد و آخر سر هم بی مدهی ظرف و اون طرف کشنیکه تا چند لحظه ا
اونقدر که .  بوددهینسرد، به مرز مرگ رسشهراد خو.  سوخت تا خاموش شدنقدریا

با همه وجود .  کردی و پارش مکهی تی به راحتدی دی چشمش می رو جلویاگه کس
 کرد طناب ها رو باز کنه ی و تالش مدی کشیتقال کرد خودش رو آزاد کنه ، داد م

 کدوم از آموزه هاش چی شد ، هی کرد کمتر موفق می تالش مشتری هر چه بیول
 تونست طناب ها رو به کمک لبه ی اومد، اون فقط می به کارش نمطیشرا نی ایتو
 توجه به زمان بر بود اون کار یب.  بردی زمان میلی که خی تخت پاره کنه ، کاریها

 قصد شکنجه اش رو داشت و شهراد ی سخت بود ، کسیمشغول شد ، اون مرد روزا
 و خراش ی طناب با لب چوب به سرعت مشغول پاره کردناره،ی تاب بنوی تونست اینم

 کرد چشماش رو نبنده که باز از ی میبا همه وجودش هم سع. دار لبه تخت شد
 جز اون اونجاست و ی دونست کسیم. ادی شدن پلک هاش دادش در ندهیچسب

 یرویپس به ن.  عنوان قصد کمک کردن به اونو ندارهچی اون فرد به هدونستیم
 کرد تا زودتر از شر طناب ها شتریش رو ب بسته ای شد و سرعت دستایخودش متک

 خواست ، از ی که کمک مختر دهی غی جی صداد،ی شنغی جیخالص بشه ، باز صدا
 قصد ی کسدی شد فهمی میبه راحت...  کرد یدختر التماس م. چند طبقه باالتر بود

 نی زد ، نفری ، زجه مدی نالیتجاوز به اونو داره ، کل بدن شهراد سر شد ، دختر م
 زد و دستش رو به لبه تخت ی ، داد مفتهی بهیشهراد کم مونده بود به گر...  کرد یم
 ساعت باالخره هی از طناب ها بعد از گذشت یکی.  تا خودش رو آزاد کنهدی کشیم

باز ...  تموم شد غی جی شهراد آزاد شد ، نور رفت ، صدای از دستایکیپاره شد و 
 یکی کرد با دست آزادش اون ی سع نکردیتوجه.  مطلق غرق شدیکی تاریتو
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 دونست عذاب ی مراد ، شهدی تخته کشی ناخن رویدستش رو هم آزاد کنه باز کس
 دی مروت ، بایتمومش کن ب!  خواست داد بزنه بسهی در راهه دلش می اگهید

 به یی تخته بوی شدن ناخن رودهی همزمان با کشنباری کرد ، ایخودش رو رها م
 هر نکهیمتعفن که معده اش رو دچار رفلکس کرد و قبل از ا ی بوهی ، دیمشامش رس

 تخت ولو شد و چشماش بسته شد ی روحالی بارهی بچه خورده و نخورده بود رو باال
...  
  
  ... چشماتو باز کن ؟ینی بیخواب م!!! شهراد !  شو داریب...  شهراد ، شهراد -
  

ردالن که کنارش به  ادنی تخت نشست ، با دی دفعه روکی با همه قدرتش شهراد
 بود با چشم دور ستادهی تختش نگران انیی فرو رفته بود و ساها که پایقیخواب عم

 اتاق خودش بود ، با همه وجودش یتو!!  از اون خرابه نبودیاتاق رو گشت ، خبر
 ساها طبق معمول یجلو ... نگفت و خواست بگه خدا رو شکر که دی کشیقینفس عم

 که دستش بود رو ی آبوانی پچ پچ وارش لیساها با صدا...  خودش رو گرفت یجلو
  :به سمت شهراد گرفت و گفت

  
 ، ینی بی خواب مدمی ، فهمدمی ناله هات رو شنی شدم برم آب بخورم صداداری ب-

 ی لب تخت و بدنت رو چنگ می کشی می دستت رو هی داردمی اتاق دیاومدم تو
   ...یت رو داغون کرد کردم ، دستدارتی بینی بی خواب مدمیفهم. یزن
  

 مچ دست ملتهبش نفسش رو دنی نور آباژور گرفت و با دری دستش رو زعی سرشهراد
  :دی دلش نالیتو... حبس کرد 

  
  ... شکرت ایخدا!  خدا رو شکر که خواب بود-
  

  : جلو اومد و گفتی قدمساها
  
  !؟ی خوبیمطمئن...  آب رو بخور -
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 کرد ، ی ، بدنش درد مدیو الجرعه نوش آب رو از دست ساها گرفت وانی لشهراد
 نیسابقه نداشت چن!  رو کم داشت فقطنی زده، همیساها گفت خودش رو چنگ م

  :دی لب نالریز ... نهی ببی آزاردهنده ایکابوس ها
  
  !یختی بدنمو به هم رستمی که همه سی لعنت به تو آستانه اختالف-
  

  : متعجب گفتساها
  
  !! هان؟-
  

 رو به دست وانی اش لگهی پرپشتش فرو کرد ، با دست دیا موهی توی دستشهراد
  :ساها داد و گفت

  
   ...ی بری تونی ، خوبم می کرددارمی ممنون که ب-
  

  : رو گرفت و گفتوانی لساها
  
  !ی خوبه که خوب-
  

 تخت ولو شد و از گوشه چشم یشهراد رو. رونی زد و رفت از اتاق بی لبخند کجبعد
 یلبخند محو ... دهی خواب بود که انگار صد ساله نخوابیبه اردالن نگاه کرد ، طور

  : بم و آهسته اش گفتیگوشه لبش نشست و با صدا
  
  !!ی چقدر خسته انیبب! دی رس تو رو هم کشروزی دی آستانه اختالف-
  

.  بوددهی که بهش آورده بود بری نور دستش رو نگاه کرد، کامال از فشارری زباز
 دلش شروع به ذکر گفتن کرد و باز یش کرد ، تو کرد ، آباژور رو خامویپوف

  ... کابوس ی خواب بهی دیچشماشو بست به ام
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 بلند یقی موسنی ای صدادنی چشمامو باز کردم، شنیقی بلند موسی صدادنی شنبا
 نی گروه رقص به ایبرام عادت شده بود ، چند روز بود که به طور مداوم بچه ها

 ادی که به پام فشار نیسر جام به طور.  شدنی منی و مشغول تمرومدنی یخونه م
. دی کشی ممتد و شکسته می هاط داد و هوار بچه ها رو اعصابم خیغلت زدم، صدا

 سرم کج و معوج شده و نصف موهام یناچار پتو رو کنار زدم و نشستم ، شال رو
رو خدا .  کنار اتاقشی آرازیاز جا بلند شدم و راه افتادم سمت م.  بودختهی ررونیب

شالم رو .  تونستم راه برمی بهتر شده بود و میلیشکر بعد از گذشت چهار روز پام خ
 اس ام هی.  که کنار بالش گذاشته بودممی درست کردم و رفتم سمت گوشرم سیرو

 به جز اون به من اس ام ی دونستم از اردالنه، چون کسیم...  نداشتم شتریاس ب
  :نوشته بود .  دادیاس نم

  
  شت؟ی پامی ب!؟یداری ب-
  
 عصرونه م رو ای شد اون برام صبحونه ی که مداری چند روز بود ، بنی برنامه انیا
.  موندی مشمی گرفتم بخوابم پی ممی که دوباره تصمی آورد داخل اتاق و تا زمانیم
 ازی نی هم به جز اردالن و گاهی نرفته بودم و کسرونی روزا اصال از اتاق بنیا

 چه خوب یول...  شد لمس کرد ینجور وقتا می رو ایی تنها.سراغم رو نگرفته بود
جوابشو نوشتم و نشستم لب تخت ، کمتر از ده . بود که اردالن رو کنار خودم داشتم

 باز شد و اردالن اومد داخل هر دو به هم یکی بعد در اتاق بعد از تقه کوچقهیدق
  : قدم شدشی سالم پی و اون تومیلبخند زد

  
   ...ریبخصبحت ...  سالم -
  
 کم خودم هی...  دستش بود ، در اتاق رو با آرنجش بست و اومد جلو ی بزرگینیس

  : چهارزانو نشستم و گفتمدم،ی تخت عقب کشیرو رو
  
  ... پرستار مهربون ری سالم ، صبح توام بخ-
  

  : و گفتنمونی رو گذاشت بینی من ، سی تخت روبروی رونشست
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  ... دی خندی بود بهت منجای ارسالن ا-
  

  : دادم باال و گفتمابرومو
  
  ! ارسالن؟ برادرت؟-
  

 ختی رمیی ، ظرف شکر رو برداشتم و چند قاشق داخل چاینی رو برد سمت سدستش
 دونست چقدر یخوب م...  مشغول هم زدنش شد ییو با قاشق کوچک دسته طال

ت  سرد نشه ، همه عادمیی هم بزنه که چاادی زدی دونست نبای خورم، خوب میشکر م
  :ن گفتیدر همون ح...  چند روز نی ای بود تودهی منو فهمیها
  
  ... آره -
  

  :زانوهامو بغل کردم و گفتم
  
  1 زدم؟ی مگه حرف خنده دارد؟ی خندی چرا م-
  

 که یکی ، گذاشتش داخل بشقاب کوچیی رو دوبار آروم زد لب استکان چاییچا
  : گفتی بود و با لبخند تلخینیداخل س

  
  ... شناسن ی مهی که بقستی نی اردالن اون اردالننی ایم فهی می روزهی -
  

  : و گفتمدمیخند
  
  ... پسر ترنس هی دونم ، اون اردالن ی که خودمم منوی خوب ا-
  
  : وسط حرفم و گفتدیپر
  
   ...یکی نه ، اون -
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.  گفتی رو می سرگرد اردالن فاندم،ی منظورش رو فهمی نگاش کردم ولمتعجب
 وقت بود یلی رو از خط اخم وسط ابروهاش خنیرد، ا شد باور کیحرفش رو م

 نون گذاشت جلوم و ی اکهیت!  رو اخم کردهشی زندگشتری پسر بنی بودم که ادهیفهم
  :گفت

  
  ... مشغول شو تا سرد نشده -
  

  ک: خودم گرفتم و گفتمی براری نون پنی لقمه ادم،ی کشیقی عمنفس
  
   کنن چرا؟ تموم نشده هنوز؟یروع م رو زودتر شنشونی روز به روز دارن تمرنای ا-
  

  : خودش گرفت و گفتی برای بزرگلقمه
  
 از حرکتا مونده بود امروز شروع کردن، یلی آخراشه ، چون خیول!  نه هنوز -

  ... فرداست والشونیفست! ستی که نیشوخ
  

  : کردم و گفتمیپوف
  
  تم؟ی وضعنی با اامی بدی منم با-
  

  : رو سر داد سمت پام و گفتنگاهش
  
   مگه؟یستی بهتر ن-
  
   ...امی کاش بشه نی بهتر که هستم ، ول-
  

 یعنی نیا.  اش رو داخل دهنش جا داد و در جواب من فقط شونه باال انداختلقمه
  : قورت دادم و گفتمییمجبورم برم ، لقمه م رو به زور چا
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 رونی بمی بزنی بهونه اهی شد به یکاش م...  اتاق نی ای واقعا حوصلم سر رفته تو-
...  
  

  : و گفتشی برداشتن لقمه بعدی رفت برادستش
  
   ...رونی بمی ری ، امروز همه مستی به بهونه نازی ن-
  
  : تعجب گفتمبا
  
  !!؟ی جد-
  
 برنامه ی البته اومدن تو تورون،ی بمی لباس قرار امروز همه بزندی خری آره برا-

 من و ی راه برینست ، فوقش اگه نتومی ری میای ی چون به نظر خوب مینبود ، ول
  . تا بچه ها برنمینیشی جا مهیتو 
  

 ی جلوی خواستم بگرسم ولی چند روز مدام منی ای ک توی و سوالای زدم به دردلو
  :دمی گرفتم رو پرسیخودم رو م

  
همش ! ؟ی کنی محروم مزی خودت رو از همه چی تو چرا به خاطر من دار-
   ...ی برسقاتتی به تحقی تونی م راحت تری باشرونی که اون بی در حالیینجایا

  
 و هوا موند و نی زمونی رفت باال تا لقمه رو ببره سمت دهنش می که داشت میدست

 ازش ی سوالنی کرد که چنی اصال فکرش رو هم نمدیمتعجب بهم نگاه کرد، شا
  : و گفتینی سیلقمه رو گذاشت تو!  واقعا برام سوال شده بودیبپرسم ، ول

  
  ... قبلش بعد حمله کن زی بریزی چی مقدمه اهی! ی کنیوکه م آدمو شییهوی چه -
  

  : و گفتدی م گرفت ، اونم خندخنده
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 می دارازی که ما نی واسه من نداره، حداقل اطالعاتی اطالعاتچی هرونی اون ب-
   ...ستی ننجایا

  
  !ن؟ی هستی شماها دنبال چ-
  
 مینی بی ممیکه ما دار یزی دنبال گنده ها ، دنبال اهدافشون ، مسلما کار از چ-

  ... شن ی جا ساپورت مهی گروهک ها دارن از نی تره ، اقی اش عمشهیخراب تره و ر
  
   ...دی خوب مگه جمش-
  

  : گفتعیسر
  
  ... دست نشونده است هی هم دی است ، جمشگهی دیمسلما از جا!  نوچ-
  
  : کرد و گفتینی اشاره به سعی که گفت سرنویا

  
   ...میر بخور که صد تا کار دا-
  

 ماجرا نی بود که قراره ته انی همه حواسم به ای خودم گرفتم ولی رو برای بعدلقمه
 به هدفمون می و بتونمی امکانش بود که همه ما جون سالم به در ببریعنی!  بشه؟یچ

 ی می خدافظی با زندگدی و بامی رفتی وسط راه همه مون لو مای ؟ میهم برس
  !البته فعالً...  فکر نکنم زای چنی ابه دادم حیج و تردمی کشیقینفس عم! م؟یکرد

 ، قرار بود من و انی بودم و منتظر بودم بچه ها بستادهی در ای لباس مناسب جلوبا
 هاش به شهی ببرن که عقبش ون مانند بود و شگهی دنی ماشهیاردالن و شهراد رو با 

 می خواستیم ی گرفت ، چطور وقتی کاراشون خندم منیاز ا.  نداشتیدی درونیب
 آوردم ، ساها از کنارم رد ی در نمکاراشونسر از !  خبرا نبودنی امارستانی بمیبر

  :شد و گفت
  
  ... مواظب پات باش فقط -
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 کردم ی فکر منیداشتم به ا.  زد و رفتی رو براش تکون دادم و اونم چشمکسرم
 کرده ی سع سرش و با شال همرنگی که گذاشته بود رویکه ساها با اون کاله نارنج

قد .  و بامزه و تو دلبرو شده بودی خواستنیلی بپوشونه خیبود گردنش رو تا حدود
 سر دیبا.  نشستی به دل می خودم ، ولل مثبای بود ، تقرزهی مزهی نداشت ، ریبلند

 و بفهمم ارمی کردم تا از سر کارش در بی فرصت مناسب سر حرف رو باهاش باز مهی
 یبا صدا.  همراه مناسب برام باشههی تونست ی اونم مدیشا.  کنهی کار می چنجایا

  ... اعصابم بود ی بدجور روی لعنتی صدانیا...  باال دمیشهراد پر
  
  !؟یای بی تونی می تو مطمئن-
  

 پام کنم یی نگاش کنم نگاهمو دوختم به پاهام ، مجبور شده بودم دمپانکهی ابدون
.  کردی شده بود فشار وارد م پام زدهی که کنار و رویی هاهیچون کفش به بخ

 ، چند تا نفس دمی نفسش رو شنیصدا... بدون جواب فقط سرم رو تکون دادم 
 یهر بار دهن باز م...  بگه یزی چهی خواد ی مدمی فهمیم... پشت سر هم  ... قیعم

 نفس هی بست و ی شد ، دهنش رو می ممونی تونست ، پشیکرد حرفش رو بزنه ، نم
 تک واژه ی گاهیحت...  همون صورت و تکرار و تکرار و تکرار و باز به ... قیعم
...  شدم ی نمشونی معنریگی نداشت و منم پی معنی شد ولی مدهی از زبونش شنییها

  ! خوردی درد من نمچی اون به هیعذرخواه.  کنهی عذرخواهست خوایالبد م
  
  ... تونی م-
  

 کرد، ی داشت کنجکاوم م دست دست کردنشنی رو آوردم باال و نگاش کردم، اسرم
 ی ، چشکادی شد بهم ، نگاشو ندزدرهی خدینگامو که د!  خواست بگه؟؟ی میمگه چ

  : کوتاه گفتهی چند ثانی و تودی محکم کشقی نفس عمهی.  زدی دودو مشیعسل-سبز
  
  !ی کن منو ببخشی سع-
  
 ی رودی رو کششی شرت خاکستری کاله سوئی اگهی حرف دچی بعدش بدون هو

 یحت!  بود؟ی کگهی دنیا.  موندمرهی به رفتنش خریمتح. رونید از در بسرش و ز
 خواهشانه و ی کمیجمله اش از لحاظ دستور.  دادی بخشش هم دستور میبرا
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چشمامو .  ادا شدنه کامال عامرانه و خودخواهاانیمودبانه بود اما از لحاظ لحن ب
دالن معلوم نبود کجا ار. رونی کاسه سرم چرخوندم و به سرعت زدم از خونه بیتو
 بودم بدجور به بی غرنقدری خونه که انی ای تونستم بگم تویدروغ نم...  افتاده ریگ

 بود که از من به خاطر خودم یاون تنها کس. اردالن و حضورش وابسته شده بودم
 ساسان ادیاون برادرانه هاش منو بدجور .  ازم نداشتی توقعچی کرد و هی متیحما

حق !  زدمبشیباز چشمم خواست پر شه که باز نه.  انداختی هاش میو مهربون
 که سر ساسانم ییانتقام بال.  که هنوز انتقام نگرفته بودمینداشت بباره نه تا وقت

 که ما ی طبقه ایو تدی که رسنی و دکمه رو زدم ، همستادمی آسانسور ایجلو. اومد
و باز کرد، با وحشت  شونه ام رد شد و در آسانسور ری از روی قبل از دستمیبود

  : با صورت خندون گفتاری ، کامدمیچرخ
  
   ...رهی که دمیبزن بر!! sorry ترسوندمت ؟ -
  

 پرش هی نگفتم و رفتم داخل آسانسور ، اونم با یزی چی گرفت از دستش ، وللجم
 از تنها بودن باهاش ومدی ی رو زد ، خوشم نمنگی داخل آسانسور و دکمه پارکدیپر

 داخل ، آسانسور هنوز درش کامل بسته نشده ادی هم بگهی نفر دهیدم  کریدعا م... 
من و .  بسته شدن در رو گرفتی جلویت و دسدی شنشهیبود که خدا صدامو مثل هم

 اردالن هر دو لبخند دنی شد سمت در ، با ددهی همزمان با هم نگاهمون کشاریکام
من با محبت ،  ! اریبخند کام لی لبخند من تا منحنی منحننیالبته تفاوت بود ب. میزد

 که تو ی احساسی هاشهی بلند شد رگ و ریصداش هم وقت... اون با تمسخر 
  ...لبخندش بود رو بروز داد 

  
   ...ی موندی جا می خوشگله داشت-
  

! تلخ و پر از زهر...  خونه لحن حرف زدنشون با اردالن اصوال تلخ بود نی ایپسرا
 هی! سی رئهی پسر ترنس هم بشه هی که نی از ا ندارنیکامالً مشخص بود دل خوش
 اگه بود هم نفرت ی حتیاردالن که ترنس نبود ول... ترنس هم باشه در حد اونا 

...  کردن ی طرد می روحیماری انسان رو به صرف بهیداشتم از طرز تفکرشون که 
همون  آسانسور و با یاومد تو...  بود عادت داره دای اردالن خونسرد بود ، پافهیق

  :لحن مخصوص خودش گفت
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  ! وفایشهراد جا گذاشت منو ب ... دمیترسی مییمن تنها!  اوا نگو-
  

 انجام داد که اصال ی بدون توجه به من خودشو چشبوند به اردالن و حرکتاریکام
 سرم رو چرخوندم که گردنم تا مرز رگ به رگ شدن یطور!!  کردمیفکرش رو نم

جرئت نداشتم به اردالن . خجالت بلند شده بودننفسام از زور حرص و !  رفتشیپ
 ی بفیکث!  هرزهیلعنت ... بکشم رو اری خواست کامیبا همه وجود دلم م. نگاه کنم

 من ایخدا!  من طاقت ندارمایخدا...  رو بکنه ی کارنیچطور تونست همچ!! شعور
م االن  دونستم اونیم.  شه به اردالن نگاه کنمی روم نمگهی من دایخدا !! رمیمیم
 که داشت جمالت اری کامیصدا.  رو له نکنهاری خودش رو گرفته که کامی جلویلیخ
 که نیهم! رمی و دوست داشتم بمدمی شنی گفت می رو به اردالن میکی رکیلیخ

 بود کی خوردم و نزدی که سکندررونی چنان خودم رو انداخت بستادیآسانسور ا
 قدم جلو هی من تی وضعدنیبا د.  بودستادهیشهراد درست پشت در آسانسور ا. فتمیب

  : گفترهی شد که اگه افتادم منو بگی که خم منطوریاومد و هم
  
  !یفتی ن-
  

  : چشماش و فقط تونستم بنالمی شدم تورهی ، بغض آلود خستادمی اصاف
  
  ! اردالن-
  

 هر هر اریکام...  باال اومد و داخل اتاقک آسانسور رو نگاه کرد عی شهراد سرسر
 دی دوعی که سردی اردالن رو چطور دستی کنارمون رد شد و شهراد معلوم نکنون از

 یزی تونستم چیکاش منم م...  تونستم برم جلو یکاش منم م... سمت آسانسور 
ساها آخر ... گلوم باد کرده بود !!  شدمیفقط داشتم از بغض و نفرت خفه م. بگم
برام دست .  بودستادهی ایانمی سی از چند ستون قطور استوانه ایکی کنار نگیپارک

  :تکون داد و گفت
  
   ...نیای ی منی ماشنیشما سه تا با ا!  بدو -
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 پالتوم بی جیدستامو تو...  کنارش اشاره کرد ی گفت و با دست به پاترول مشکنویا
 صبر ایخدا .... نیرفتم سمت ماش...  کردم بغضم رو فرو بدم یفرو کردم و بازم سع

  ... فقط صبر ایخدا... 
  
 چی زدم، هی مدی و لباس ها رو دستادمی ای مغازه ها منیتری وی هدف جلویب

اگه به خودم بود که دوست داشتم . کدوم تا االن نتونسته بودن نظر منو جلب کنن
من که قصد نداشتم .  امکان نداشتیول.  بپوشمیزی چی کت دامنیکت شلوار

 گوشه چشم به اردالن ازاسم حو.  وسط اون جماعتدی سفیشونیخودم رو بکنم گاو پ
 اری چطور به کامدمی دیم. و شهراد هم بود، شهراد درست مثل مار زخم خورده بود

 ی چسبه، حق هم داشت ، توی جا خرش رو مهی کنه و مطمئن بودم باالخره ینگاه م
.  کنهی حق نداشت به اون دست درازاری خونه پارتنر اردالن شهراد بود و کامنیا

 کرد و چقدر ی عنوان به من نگاه نمچیبه ه.  اصال گفتن نداشتههم کحال اردالن 
 ی رو له کنه و ماریاون با همه وجود دوست داشت کام.  تونستم درکش کنمیخوب م

.  بشهی رو له کنه و اجازه نده بهش دست درازاری ضربه کامهی تونه با یدونستم که م
 که نسب یاحترام...  که داشت یتی کار رو نکرد فقط و فقط به خاطر مامورنی ایول

 ی کم تویلی دختره که خیکی و ساها و اون ازین. بهش داشتم چند برابر شده بود
 از فروشگاه ها شدن و پسرا هم یکی بود وارد الی شد و اسمش نازی میخونه آفتاب

منم داشتم آروم پشت سر شهراد و .  ها شدننیتری از وگهی دیکی یمشغول تماشا
 ی می چدمی شنی نمی کردن ولی که با هم پچ پچ مدمی دیم. تم رفیاردالن راه م

 و شهراد هم با رهی شهراد رو بگی خواد جلوی کردم اردالن میفقط حس م. گن
 از داخل دی رو فهمانی که شهراد جریهمون موقع.  دادیخشم جواب اردالن رو م

 چون اونا ی رسری دی ولنای ااری کامنی و هجوم برد سمت ماشدی پررونیآسانسور ب
 به ی که قرار بود ما رو برسونه مثل مار زخمینیبعدش هم داخل ماش. راه افتادن

 می شدادهی که پنیهم.  نشسته بودری حرف سر به زی و اردالن هم بدیچیخودش پ
 من مطمئن بودم ی که اردالن جلوش رو گرفت ولاریخواست هجوم ببره سمت کام

 شد، ی نمریکارش هم شک بر انگ. ستی ننول ک رو آش و الش کنه اریتا نزنه کام
باالخره هم دست اردالن رو پس زد و حمله کرد سمت .  حق داشتیطیتحت هر شرا

 ها بودن ، شهراد نیتری وزی با چند قدم فاصله از ما مشغول آنالنای ااریکام ... اریکام
که  به سمت عقب دشی و چنان کشاری کامقهی مقدمه چنگ انداخت به یکامالً ب

 ی اش و حاال نزن کنهی سی شد و شهراد بدون مکث نشست رونی پخش زماریامک
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 ی از دستم بر نمی کارچیمن چنان بهت زده سر جام خشک شده بودم که ه!! بزن
 ی بلند کنه ولاری کامی کرد شهراد رو از روی می با همه قدرتش سعامکیس. ومدی

 ی ماری بار کامومدیش در م از دهنی مشت زدناش هر چنی شد، شهراد بیموفق نم
!  حقش بوداری بردم، کامیاز بهت خارج شده و حاال داشتم از اون دعوا لذت م. کرد

 جرئت نداشت ی کسیاز داد و هوار اونا مردم جمع شده بودن ول!  شرفیپسره ب
 در کی هم که جسارت کرده بود بنده خدا امکیجلو بره و شهراد رو نگه داره ، س

ساها .  چند دختر سرم رو برگردوندم سمت چپغی جی صااب. د خوری مشت مونیم
 به پسرا جلو رفت دی که رسنی ساها همدن،ی دوی داشتن به سمتمون مالی و نازازیو ن

 غی جنی کرد بلندش کنه در همون حیو دستاشو دور شونه شهراد حلقه کرد و سع
  : زدیم
  
  !!شیشتشهراد تو رو خدا ولش کن ک!!  چه مرگتونه شما دو تا؟-
  

 هم جرئت کردن جلو برن و همه گهی ساها وارد عمل شد باالخره دو سه نفر دیوقت
 زد خودش رو رها کنه و یهمونجور که دست و پا م. با هم شهراد رو عقب بکشن

  :دوباره حمله ور بشه با داد گفت
  
 بار هی ، کهی بکن تو گوشت مرتنویا!!  که مال منهی طرف کسی رفتی تو گوه خورد-
  !!! که مال منه، مال منهیکس!!  کشتمتنمتی دور و برش ببگهید
  
 یبا خودم فکر کردم چقدر خوشبخته دختر ... دی لحظه دلم لرزهی دادش ی صدااز

از فکر .  داره ی ای قوتی شه، نگاه چه حس مالکی شهراد می روز وارد زندگهیکه 
 نجاستی افتاد اونم اادمی ارالن یبا صدا!! یری ویری هنیتو ا. خودم خنده م گرفت

:  
  
   ...گردنی ، بچه ها دارن برممی برایب...  سارا -
  

 ی باهام حرف زد، منم باالخره تونستم نگاش کنم ، نگاش پر از شرم بود، ولباالخره
خدا اردالن رو گذاشته بود سر راه من تا همش .  دادی آدمو دق مشتریغم نگاش ب

 واقعاً مظلوم واقع تی مامورنیالن هم تو اساسان مظلوم من ، ارد. فتمی ساسان بادی
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 که اصال قدرت راه اریکام.  از کنارمون رد شدناری و کامامکی و سالیناز. شده بود
  : زدی هم غر مالیناز.  رفتی داشت مامکیرفتن نداشت و به کمک س

  
من موندم . نی دیشما دوتا آخرم کل گروهو به باد م! نی صد بار گفتم آدم باش-

   ...نی باشسی که خواست رئدی دین تو شما چ خادیجمش
  
 شهراد رو ی بازوریساها ز. دمی شنی نمیزی چگهی فاصله گرفته بودن که دنقدریا

  :اردالن زمزمه کرد.  کردی گوشش پچ پچ مریگرفته بود و داشت ز
  
  ... شرمنده شبت خراب شد -
  

  : زدم و گفتملبخند
  
  ...فاقاً دلم بدجور خنک شد  همه شبامون خرابه ، اتگهیما د! ی چه شب-
  

  : زد و گفتی لبخند محواونم
  
  ... نکته مثبت توش بوده هی خدا رو شکر اقال -
  
  ! شه ؟ی می فقط موندم حاال لباس چ-
  

  : باال انداخت و گفتی هم شونه ااردالن
  
   ...والشونی خودشون و فستی گور بابا-
  
  !! مادنی از لباس خرنمیا ... می رفتنی خنده به سمت ماشبا
  
  ؟ی خوبی ارد-
  
  ... که پسر ی آش و الشش کردیزد!  واال از تو بهترم -
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  : تخت و گفتی حال و خسته ولو شد روی بشهراد

  
   سارا خوب بود؟-
  

 هی شهراد رو برداشت ، گاری نشست خم شد پاکت سی که لب تخت منطوری هماردالن
  :ت گفنی گذاشت گوشه لبش و در همون حدی کشرونینخ ازش ب

  
 زد ی شوک شد از حرکت تو که تا چند لحظه پلک هم نمنیبنده خدا همچ!  نه بابا -

...  
  

 رونی دونه اش رو بهی رو از دست اردالن گرفت، گاری شد ، پاکت سزی خمی نشهراد
  : خودش روشن کرده بود و گفتگاری سی که اردالن برای فندککی گرفت نزدد،یکش

  
  ... راه داشت که کشته بودمش -
  

  : زد و گفتگارشی به سی پکارالن
  
   سارا رو ؟و؟ی ک-
  

  : تخت و گفتی پک زد، ولو شد روگارشی هم همزمان به سشهراد
  
مالحظه سارا رو هم نکرده ، دختره از آسانسور که اومد ...  رو کهی نه بابا اون مرت-
  !!! شدهی بود که گفتم چدهی رنگش پری جوررونیب

  
  : و گفتدی کشی آهاردالن

  
  ... سارا ی بد شد جلویلیخ -
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 بدون ی بگی خوای میعنی ره ؟ ی خونه فک کرد کجا داره منی ای اومد توی وقت-
  ... شه ی صحنه ها مواجه منی دونسته با ایاون صد ر صد م! فکر اومده؟

  
 رو که اون ی خجالتزانی کرد می نداشت که بده، شهراد درک نمی جواباردالن

 شهی داشت رداًی که جدی کرد حسی درک نمید حت بود، شهرادهی سارا کشیجلو
 بود نی که تونست بکنه ایتنها کار.  آوردی قلب اردالن به وجود می تویقی عمیها

 به اردالن کرد و با پشتشهراد هم ...  بزنه گارشی به سی ترقی عمیکه پک ها
  :خودش فکر کرد

  
 هی دنیکه با د کنه؟ اون ی منی خونه تضمنی ای سارا رو توتی امنیزی چه چ-

 فتهی خودش بی برای اتفاقنی حالش خراب شده بود اگه همچنطوریصحنه ساده ا
  ! کنه؟ی کار میچ
  
 بود ، رهی ذهنش ، چشماش باز و به سقف خی لحظه اون حالت رو تصور کرد توهی

 روش بود، اما تصورات ذهنش اون رو به شی پی سقف خاکسترهی اتاق یکی تاریتو
 داد اردالن یصدا...  زدن ی کردن و طرح می میزینگ آم شکل ممکن رنیبدتر

  :اونو از فکر خارج کرد
  
   ...یسوخت!! ؟ییکجا!  شهراد-
  

  :اردالن هم نشست و گفت...  دستش صاف نشست ی سوزش روقی با حس عمشهراد
  
 ی اون دستت؟ از بوی رویزی ری می رو دارگاری خاکستر سیدی خوت نفهم-

  !! باز؟یکجا بود ! دمی دستت من فهمیسوختن موها
  

  : خاموش کرد و گفتیگاری جا سی رو توگارشی حرف سی بشهراد
  
  ... تراس ی رم روی من م-
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 در حال آزار دادن دوستشه، ی دونست فکر آزار دهنده ای نشد ، مچشی پا پاردالن
  . که اون سوزش دستش رو احساس نکرده بودیبه حد

  
 ی شد که توی اتاق خارج شد و وارد تراس ازی لباس گرمچی بدون برداشتن هشهراد

 دی دیی جلوش اونقدر بلند بود که به جاواری که دیتراس.  قرار داشتییرایپذ
 زد و هی تراس تکواریبه د.  آزاد بودی هواافتی دری برای خوبی فضاینداشت ، ول

 ی گذشته به ذهنش هجوم مز بود ای که چند وقتیافکار... چشماش رو بست 
 یول.  کرد پسشون بزنهی می آزاردهنده بود که با همه توانش سعرنقدیآوردن ا

 به ی اگهیحاال امشب با اضافه شدن تصورات زجر دهنده د. چندان هم موفق نبود
 چشماش رو باز کرد و به سمت یی صدادنیبا شن...  آورد یذهنش واقعاً داشت کم م

  :دیدر تراس چرخ
  
  ! قهوه؟-
  

 و ستادهی در ای مردونه تا سر زانو جلورهنی پهی بود که طبق معمول با ساها
  ... کرد یمظلومانه نگاش م

  
 برهنه یساها با پاها.  بار تکون دادهی داشت، پس سرش رو به نشونه مثبت ازی نبهش

 خودش ی کمستاد،ی لحظه لرز به اندامش نشست، سر جا اکیاش وارد تراس شد و 
  :رو لرزوند و گفت

  
  ...چه سرده ! ی وووو-
  

 قهوه رو از وانی لمی شد، نکی به ساها نزدی کند، قدمواری اش رو از دهی تکرادشه
  :دستش گرفت و گفت

  
   ...ی خوری برو تو ، سرما م-
  

 خوردن، سرش رو به چپ و ی که دندون هاش از سرما به هم می با وجودساها
  :راست تکون داد و گفت
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  ! نه خوبم-
  

  :کرد و گفت برهنه شهراد ی به بازوهای اشاره ابعد
  
   ...ستی تنت نیچی خودتم ه-
  

  : پهنش انداخت و گفتی به بازوهای نگاهشهراد
  
  ... ، تو برو تو رنی گی سرما رو می جلوی من عضله هام تا حدود-
  

  : و گفتدی کوبنی زمی پا روساها
  
  ... خوره ی دندونامم به هم نمگهی دنیمگه زوره؟ بب!  رمی نم-
  

  : هم فشار داد و گفتیرو رو حرف دندوناش نی از ابعد
  
  !یییییی ه-
  

 از قهوه داغ و خوشمزه اش رو مزه مزه کرد و ی خنده اش گرفت ، جرعه اشهراد
  :گفت

  
  ... خسروان دانند شی صالح مملکت خو-
  

 چپش ی پای راستش را روی داد، کف پاهی تکواری در تراس رو بست، به دساها
 شد بکاهد و ی به بدنش منتقل منیزم قی که به از طریی از سرمایگذاشت تا کم

  :گفت
  
  ؟یی دور از جونت هاپونقدری شده امروز ای استاد چ-
  



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

394

 تا زانو برهنه ساها ی به پاهانکهی داد و بدون اهی ساها تکی روبروواری به دشهراد
  : شد و گفترهی مقابل خواری دی رویی ، به جاندازدی بینگاه

  
  ... خورم ی از حد توانم حرص مشتری وقتا بی بعض-
  

  : باال انداخت و گفتی شونه اساها
  
 و ی بدی رو گوشمالاری کم کامهی ی فقط خواستای ؟ی داررتی رو دوستت غنقدری ا-

  !ی کنهی خودتو تخلی خواست،ی داشتنهی ازش کیبه قول
  

 رهی شد، خنهی در دست دست به سوانی ، با همان لدی قهوه اش را الجرعه نوششهراد
  :د و گفتبه ساها نگاه کر

  
  ه؟ی منظورت چ-
  

  : و گفتدی که از برودت نگاه شهراد بدجور حساب کار دستش اومده بود، خندساها
  
 دونم توام مثل ی خو آخه من که م؟ی کنی نگاه به آدم منیچرا همچ!  وا استاد-
  ؟ی کنی می بازلمیچرا برام ف ... یمن
  

 جدا کرد ، به واریز د ندونست، خودش رو ازی از اون رو جاشتری موندن بشهراد
 مردونه رهنی پقهی ، دستش رو جلو برد و ستادی اش ای قدمهی یسمت ساها رفت ، تو

  : بود رو صاف و صوف کرد و گفتدهی که سارا پوشیا
  
 یم...  مونه ی خودمون منی همش بی زنی که میی حرفانیا! زهی خاله رنی بب-

 بهتره تمومش یول. کنم دردسر درست ی کسی چرا؟ چون عادت ندارم برایدون
 هدف چیه.  هستم که همه ازش خبر دارننجای ایزی همون چی براقای من دق،یکن

 ی راحت به کسنقدری ، ازهی جونت برات عزیلیتوام اگه خ..  هم وجود نداره یپنهان
 یلی خی بدم االن آتوتیچون به فرض اگه من هوس کنم گوشمال! اعتماد نکن

  ؟یدیفهم...  ازت دارم یخوب
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 صورت ی توی مونده بود به اون دو تا چمنزار وحشرهی و مظلومانه خدهی ترسساها

  : رو باال آورد و گفتوانیشهراد ل... شهراد 
  
  !شب خوش ... دیچسب!  ممنون -
  

  ... رو گرفت و شهراد رفت داخل و در رو بست وانی لساها
  
 رو حرف من حرف میکس...  که گفتم نیهم!  کنمی لباس رو تو تنمم نمنی من که ا-

  ..نزنه 
  

  : کنون گفتغی جغی جساها
  
 فرصت کم نیخبرم تو ا!  شه ی شروع می مهمونگهی دو ساعت د؟ی نازی چیعنی -

  ! مناسب توئهنیحس کردم ا ... ارمی بری رو گنایفقط تونستم هم
  

  : بهش نگاه کرد و گفتی لباس رو باال آورد ، با حالت چندشالیناز
  
  ! شمیمن خفه م...  که بسته است قشمی!!!  دارهنیآست! !! شد لباس؟نمی ا-
  

 لباس رو به عهده اون دی خرتی مسئول،ییرای کرد و نشست وسط پذی پوفساها
 هم از صبح هیبق.  و مو درست کردن نبودادی زشیگذاشته بودن چون اهل آرا
 کل گروه هم دختر و هم پسر ی براییساها به تنها. مشغول خودشون شده بودن

 شده الیحاال ناز. بود داده لیو لباس هر کدوم رو بهشون تحو...  بود دهی کردیخر
  : کرد و گفتیونی پا درمامکیس! بود قوز باال قوز

  
قدشم که ...  لباسا نیاالن مده ا!  غر نزنی بپوش نازی قشنگنی لباس به انی بابا ا-

  .. .وودهی هالیگرای االن لباس بازنیباور کن ا... تا سر زانوئه 
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 تو حرف نزن رو ی نگاه فقط معننی موند، و ارهی خامکی حرف فقط به سی بالیناز
 کرد ، به سمت ینی راحت مفهومش رو درک کرد ، عقب نشیلی خامکی داد که سیم

  : خودش رفت و گفتیکاور لباس ها
  
   ...نی بکننیخوای می من که رفتم حاضر شم، شمام هر غلط-
  

 جر یصدا.  مونده بودرهی روبروش خنیسته و به زم مغموم لب تخت خوابش نشسارا
فقط به !  کجا چه خبرهنهی تونست تمرکز کنه ببی نمی ولدی شنی رو مرونیو بحث ب

امکان .  فرار کنهتی مسئولنی بار اری تونه از زی چطور منباری کرد که ای فکر منیا
دش خواسته  که خویزی با چدی و بانداشت یی راه در روچی هگهی دنباریا! نداشت

 شده و صورتش دهیچی پالی دست نازریموهاش ز.  شدیبود واردش بشه روبرو م
 نرفته بود یشگری آراچی دست هری که تا اون روز زشیابروها.  داشتی محوشیآرا

 بکنه چون ی اعتراضچینتونست ه.  شکل عوض کرده بودنی حسابالی دست نازریز
 چیه.  بشهتی رعانشی قوانی و باهیص خای مهمونوالیهمه متفق القول بودن که فست

 از همجنس یپارتنر.  رفتنی با پارتنر مدیکس حق داشتن حجاب نداشت و همه با
 عوضش کرده ی گردنش، حسابکی نزدیی بودن جادهیچیموهاش رو پ... خودشون 

 نی المی بود فدهیاز بچه ها شن.  بشهی تونه وارد مهمونیبودن و گفته بودن حاال م
 کنه که ی عده رو انتخاب مهی سی شه و رئی فرستاده مسی رئیله برامراسم هر سا

 سی دونست رئی کس نمچی هیول.  خودش کار کننی خودش و براشیرسما برن پ
 بود که تونست دل نیو هم ... نیهم ! ستی نرانی دونستن ایفقط م.  و کجاستهیک

 دیبا! دیشا... فت  گری قرار مسی مورد قبول رئدیشا...  کنه که بره یسارا رو راض
  :ساها با غر غر وارد اتاق شد و گفت! دیبا...  کرد ی رو مالقات می لعنتسی رئنیا

  
  !؟یری بگیای ی لباست رو چرا نم؟ی سارا پس چرا نشست-
  

 هی نکهی از ادی ترسی چطور؟ می کرد ولی رفتار می عاددی نگاهش کرد، باسارا
 ی باعث قالب تهی ترس لعنتنی انکهی از ای ترسیم. رهی بگلی تحوی وجبمیلباس ن

 ساسان هم حاضر نشده ی جلوی بود که حتیسارا دختر. رهیکردنش بشه و در جا بم
 اون همه ی وجب لباس رو جلومین تونست یحاال چطور م!  شلوارک بپوشهایبود تا 
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 دنی از ترس و جرئت ددی لرزیم!! نا محرم بپوشه و خودش رم به حراج بذاره؟
   :دی دل نالدر... نداشت 

  
   از همه ارزش هام بگذرم؟دی با من که به خاطرت بای آخ ساسان چه کرد-
  

  : سارا و گفتی پاهای کاور لباس رو شوت کرد روسارا
  
  !!کار دست فوالد زره اس؟! ی هم شدیچه عروسک ... نمی پاشو تنت کن بب-
  

زم به در ال!  شدرهی بود خدای که از داخل کاور هم پی بهت زده به لباسسارا
مرگ براش دلچسب !!!  کوتاه زرد رنگنی و آستقهی ی دکلته بهی... آوردنش نبود 

 راه رونشی بود که ضعف درونش هرگز به بنی داشت و اونم ای خوبهیاما . تر بود
 نداشت تا افراد یلی دلی ولرفتی پذی از درون مدیضعف رو شا...  کرد ی نمدایپ

 خواست یاون م... پس از جا بلند شد . برند ضعف بنی به ایخارج از خودش هم پ
لباس ...  به حق خون برادرش دنیجهنم رو هم به جون بخره ، فقط در صورت رس

 شهراد و اردالن دیبه درک که د.  کرد نگاش نکنهی و سعرونی بدیرو از کاور کش
! به درک...  شد ی و آخرتش تباه مایبه درک که دن...  شد یمنسبت بهش خراب 

 تی بود که خودش انتخاب کرده بود و خدا هم اونو به اون سمت هدایاه رنیا
هنوز ...  گرفت ی جلوش رو می طورهی خواست خودش یخدا اگه نم... کرده بود 

 نق کنون نق الی فکر کامل از ذهنش عبور نکرده بود که در اتاق باز شد ، نازنیا
  :وارد شد و گفت

  
  ! عن شدمهی شب-
  

 شده یلباس کامل پولک دوز.  بوددهیلباس رو پوش ... دیرخ همه به سمتش چنگاه
به .  کننده بودرهی و خبایواقعا ز ... ی سه سانتقهی بلند و ی هانیقرمز رنگ ، با آست

کاش اقال اون لباس رو ...  دلش غبطه خورد یسارا تو ... ومدی هم بدجور مالیناز
  :د ی کشیغیساها ج... بهش داده بودن 

  
  !!رکه اس معی نازی وا-
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  : و گفتدی صورتش رو در هم کشالیناز

  
  ... هم یلی خ-
  

 شد و خکوبی دست سارا می لباس توی حرفش تموم نشده بود که نگاش روهنوز
  : خودش رو چسبوند به سارا و گفتهیدر عرض سه ثان... برق زد 

  
مز تو قر!  همهنی عزامونیما سا ... ی لباس عوضایب! قربونت برم...  سارا جونم -

  خوب؟... شو من زرد 
  

  : خودش رو لوس کرد و گفتبعد
  
  !! من که خوشگلت کردم -
  

لبخند ...  بود ادشی هم خدا به دیشا... از خداش بود .  بهت زده نگاش کردسارا
  : کرد و گفتی ذوق و مبهتش رو مخفعیسر... نشست کنج لبش 

  
  ... نداره ی من فرقی برا،ی باشه ناز-
  

 دی لباس رو تو هوا قاپالیناز... کرد و لباس رو گرفت به سمتش  دستش رو دراز بعد
 کرد ی که لباس بنفش رنگ خودش رو از داخل کاور خارج منطوریساها هم... 

  :گفت
  
  ! باشه هازی سادی کفشاتون هم با-
  

  : گفتعی سرالیناز
  
   سارا پات چنده؟-
  



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

399

  : باشه و گفتیکی پاشون هم زی لش التماس کرد سای سارا توو
  
  ... و هشت ی س-
  

  : و گفتدی کف دستاش رو به هم کوبالیناز
  
  !وی فایها... بزن قدش !  جورهیاصال همه چ...  و هشت ی منم س-
  

 لباس ضی هم مشغول تعوی جلوالی کف دست سارا و ساها و نازدی دستش رو کوبسارا
 یم لباس کضی از کمد ها رو باز کرد که موقع تعویکی در یسارا پنهان... شدن 

 نشست الی تن نازی تویدکلته زرد رنگ حساب.  دخترها پنهان کنهدیخودش رو از د
 قرمز رو به سمت سارا گرفت و در باس و لدی با ذوق و شوق کفشاشو هم پوشالیو ناز
 همون لحظه قایدق...  سارا رو ببوسه ی سرش رو جلو آورد تا لبهاهی از ثانیکسر

 داد و هی زاوریی تغی کمعیقت بود داشت سر ویلی حرکت رو خنیسارا که انتظار ا
.  مهم باشد از اتاق خارج شدشی برانکهی گونه اش نشست و بدون ای روالی نازیلبها
 یسارا لباس رو رو.  پاشنه بلند بنفش رنگش بودی کفش هادنی هم مشغول پوشهاسا

  برهنهی پاهادنی با دیلباس رو پوش...  لباس شد ضیدستش انداخت و مشغول تعو
 سمت دیچرخ ... دی به ذهنش رسی فکرعی سریول.  کمرش نشستیاش عرق رو

  : زد و گفتی رژ لب منهی آیساها که داشت جلو
  
  ... ساها -
  

  : همون حالت گفتی توساها
  
   هوم؟-
  
 ، تو ساپورت ختهی ری بیلی پانسمانه خنی پام به خاطر ایمن رو ... زهی گم چی م-

   من بپوشم؟یندار
  

  : سمت سارا و گفتدی چرخش،ی آرازی میو انداخت رو رژ لب رساها
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  !؟ی کفش بپوشی تونی تو نبود ، اصال می به پاادمی آخ -
  

  : تکون داد و گفتی سرسارا
  
  ... تونم ی راه نرم آره میلی اگه خ-
  

 رو ی عسلی دو زانو ، کشوی کنار تخت خوابش و نشست روی رفت سمت عسلساها
  : کرد گفتی و رو مری داخلش رو زی هاری که لباس زنطوریباز کرد و هم

  
 دای که پانسمانتم پی دم بپوشی هم می ساپورت مشتهی ، االن هی خوب پس اوک-

   ...ناهاشیآهان ا!! کوش؟... نباشه 
  

 حرکت انداخت سمت سارا و هی ، با دی کشرونی رو بی رنگی کلفت مشکساپورت
  :گفت

  
  !ساها کال ماهه... حالشو ببر ... ه تو باشه واس...  بودمش دهیتازه خر!  نوئه ها-
  

  : و گفتدی خندسارا
  
  ... ساها خانوم ماه ی مرس-
  
 از بابت الشیحاال خ...  تا ساپورت رو بپوشه دی دوباره خودش رو پشت در کمد کشو

  : لب گفتریز.  راحت بودیلباس حساب
  
 هوامو نقدریا که یمرس ... تی وقتا از بزرگی بعضادی ی ، من زبونم بند مای خدا-

  !یمرس ... یدار
  

 کل بدنشون حس کردن ، ی تکون نا محسوس توهی که متوقف شد هر سه نفر نیماش
 در یفی خفی ته نگرانهی بود همراه با تی شهراد و اردالن به خاطر مامورینگران
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 ی ته نگرانهی سارا در مورد خوب جلوه دادن خودش بود و یمورد سارا و نگران
 باز شد هر سه از عقب اون ه کنیدر ماش.  شهراد و اردالنتی بابت مامورفیخف

 دنی دعی محوطه وسهی ی رفتن و خودشون رو تورونی باهی سی هاشهیپاترول با ش
 وارهاشی کرد درخت داشت و دی که کار میی بزرگ که تا جایلی خیالی وهیداخل 

 یا چند قدم زد و با قر و ادی لب سوتریاردالن ز.  پنهان شده بودندی از دیحت
  :فاصله گرفت و گفت

  
  
   جونم؟ینه شهر!  باحالهنجای چقدر ای وو-
  

  : سمت خودش و گفتدشی دست انداخت دور شونه اردالن کششهراد
  
  .نجای ای خوری داخل سرما ممی برایب ... زمی آره عز-
  

 که حکم راننده شون رو ی اونا راه افتاد ، مردی نازک کرد و جلوی پشت چشمسارا
 بود و منتظرشون بود ، سارا ستادهی االی وی و مرمری سرتاسری پله هایجلوداشت 

استرس اونقدر اومده بود . که راه افتاد به سمتش شهراد و اردالن هم حرکت کردن
 راه رفتن استوار بود و صاف راه ی باز هم توی بود به زانوهاش ولدهی که رسنییپا
 کرد، ی مریعضا و جوارحش رو درگ که همه ای استرس لعنتنیامان از ا.  رفتیم

 قلبش و سلول به ی و درشتش گرفته تا ضربه به ضربه طپش هازی ریاز عضله ها
 رو ی اشهی شیی مرد راننده در بزرگ کشودنی پله ها که رسیبه باال! سلول تنش رو

 رو باز کرد و ادی نرونی شد صدا از اون بی دو جداره اش باعث میشه هایکه ش
شهراد و اردالن دست هم رو گرفته بودن و سارا تنها بود، . داخل بشناشاره کرد که 

 یلی سالن برهنه خهی روشون شیپ. اول سارا داخل شد و بعد از اون شهراد و اردالن
 اون همه تن برهنه دنیسارا با د.  زدی داخلش موج متیبزرگ قرار داشت که جمع

 قدم جلوتر رفت، هی و  خودش رو گرفتی جلویول!  بود چشماش رو ببندهکینزد
 هنوز هم شروع ی داد مهمونی نشون منی هم بلند نبود و ایلی خیقی موسیصدا

 که دوتا دوتا و ییدختر و پسرها. نشده و حضار در حال گرم کردن خودشون هستن
 دو سه نفره در هم کی کوچی هاپی اکنی ای بودند ، گاهدهیبسه تا سه تا بهم چس

 و مشغول ستادهیاز افراد رو ساخته بودن که کنار هم ا یعی وسرهیادغام شده و دا
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 شده و به هم زونی که پارتنر هم بودن چنان از هم آویافراد. حرف زدن بودن
 یقسمت ها.  کردنی سارا مجسم می بودن که صحنه کوآال و درخت رو برادهیچسب

  هم اون وسطیچند نفر.  وسط سالنی تر بود تا قسمت هاتی پر جمعواریکنار د
 هاش ی بچگی جمله تونی اادیسارا خنده اش گرفته بود ، .  بودندنیمشغول رقص

  ... افتاد یم
  
  ! دخترا با دخترا پسرا با پسرا-
  

 ری کرد تا از غی وحشت مشتری از همجنس خودش بدی بود که بایی جانیاول
  :دی به گردنش شنکی نزدیی شهراد رو جایصدا! همجنس

  
  ...تونم هم حواسم به تو باشه هم به کار خودم  ینم!  دور نشویلی از ما خ-
  

 که اومد توجه هر سه نفر یغی جیصدا.  و نامحسوس چپ چپ نگاش کردواشی سارا
  : جلوشون و گفتدیرو به روبرو جلب کرد، ساها با لباس خوش رنگش پر

  
   ...عی سرعی سرعی ، سرنیایچشام به در خشک شد ، دنبال من ب!  باالخرهنیدی رس-
  
 ، سارا نگاهش به مچ دست شهراد دی حرف دست شهراد رو گرفت و کشنینبال ا دبه

 تونست نگاهش رو از اون قسمت ینم.  شده بودری مچ دست ساها اسنیبود که ب
 رنگ پوست روشن ساها و نی کرده بود بجادی که تضاد ایبرداره درست همون قسمت

 ساخته بودن دور ییبای زیری الک خورده ساها چنان تصویناخن ها! برنزه شهراد
 سمت نگاه دی خواست چشم برداره ، شهراد نگاهش چرخیمچ شهراد که سارا نم

 بود به دست اون و دست ساها ، با دست رهی که مسخ شده خی سارا ، نگاهرهیخ
 یچپش که آزاد بود دست ساها رو از مچ گرفت و از دستش جدا کرد ، صداش کم

  : گفتی بم شده بود وقتی از حد عادشتریب
  
  !امی ی خودم م-
  

  : باال انداخت و گفتی شونه اساها
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 بار هی ، می برقصدی شروع بای بار براهی شه ، ی پس ، االن برنامه ما شروع منی بدو-

  ... اتمام یبرا
  

انگار . دی سرش بود رو جلوتر کشی که روی شالاری اختی و بدی کشیقی نفس عمسارا
 جمع ظاهر نی ای بار بدون شال تونی اولی برادیا بگهی دقهینه انگار که تا چند دق

 شکل و آخر سالن از سمت چپ یلی سالن بزرگ و مستطی انتهادیسارا رس.  شدیم
 کی شد به ی می راهرو منتهی راهرو و رفت تا آخر راهرو ، انتهاهی داخل دیچیپ

از .  کردی اون رو به سالن باال متصل میضی عریسالن گرد و کوچک که راه پله ها
 سالن ی شدند که البته به بزرگگهی سالن بزرگ دکیپله ها هم باال رفتند تا وارد 

 متعدد ی شد از درهای رو منی دور تا دورش اتاق قرار داشت و ای نبود ، ولنییپا
 خورد که مشخص بود همه ی به چشم میادی زتیاونجا هم جمع.  حدس زددورش

  : تکون داد و گفتی دستالی نازندیساها با د.  لباس اونجا هستنضی تعویبرا
  
   ...ی ناز-
  

 یکی سالم و علی تکون داد و اومد طرفشون ، سر سری دستدنشونی هم با دالیناز
  :کرد و گفت

  
 ستی نشونیحال! رونی بشونی بکشدی اتاقا به زور بای رن تویم!  ام کردنوونهی د-
  !اه! گهی لباس نه کار دضی تعوی اومدن برانجایا

  
 کرد و ی به اتاقی اشاره االی شد ، نازواری در و دی و مشغول تماشادی لب گزسارا
  :گفت

  
  . گروه ماستی اون اتاق واسه اعضان،ی اونجا لباس عوض کننی بچه ها بر-
  
  : گرفت و گفتافهی بامزه قییساها با ادا.  اتاق بزرگ پشت سرش اشاره کردبه
  
  ! اتاق رؤساست-
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  : و گفتدی هم خندالیناز

  
 کای از همون اتاق کوچیکی گهی ، وگرنه شما هم از سال دنی استفاده کننی بر آره ،-
 گروهتون و حرص ی سر اعضای باالنیسی وادی که همش هم باادی ی مرتونیگ

  !نیبخور
  

  : شد و گفتزونی آوالی از گردن نازساها
  
  .همممم...  ذاره ی ره تنهامون می از فردا مالی بچه ها ناز-
  
 ی با خنده زد توالیناز.  کردزونی در آورد و لباش رو آوهیگر ی گفت و ادانویا

  :شونه اش و گفت
  
  !لوس ننر! ی برو اونور حالمو بد کرد-
  

  : جدا شد و گفتالی با خنده از نازساها
  
  ... تو بچز می بر-
  

 و شهراد و اردالن که تا اون لحظه سکوت کرده بودن دنبال هم وارد اتاق سارا
 وارهاشی از دیکی بود که به شونی روشی پی ای متری سبایاتاق بزرگ تقر. شدن

 ی شده بود برای کارنهی آوارهاشی از دگهی دیکیسر تا سر کمد نصب شده بود و 
 از همون ی فقط دو تا صندلرد، خوی اونجا به چشم نمی خاصلهی وسچیه. پرو لباس

 پشت سر ساها.  کردن گوشه اتاق بودی مهی مراسم ها کرای که برایی هایصندل
  : و گفتستادیشهراد ا

  
  ! بده من کاپشنتو استاد -
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.  رو باز کرد و کاپشنش رو در آوردشی مشکی کاپشن بادپی بدون مخالفت زشهراد
 یغی که ساها جومدی ی رنگش می شرت تنگ بنفش رنگش اونقدر به پوست شکالتیت

  :زد و گفت
  
  !!چه بهت اومده!  شهراد چه خوشگلهی وا-
  

  : و گفتستادی اردالن ایجه به ساها جلو توی بشهراد
  
  ... بذارم کمکت کنم زمی عز-
  

 کاپشنش پی برداشت و شهراد مشغول باز کردن زپشی زی دستش رو از رواردالن
شهراد کاپشن .  شرت شهراد فقط به رنگ سبز بودی تهی شرت اردالن هم شبیشد ، ت

ساها به سمت کمدها رفت .  کنهزونشونی دست ساها گذاشت تا آویاردالن را هم رو
  : نازک کرد و گفتی پشت چشمالیو ناز

  
   ...گهی ، سارا زود باش لباستو عوض کن دنی نماداتون رو بردارنیای بچه ها ب-
  

 شهراد و اردالن و ساها که اومده نی نگاه سنگری آب دهنش رو قورت داد و زسارا
 چشماش رو یوقت. برداشت باالخره شالش رو الی بود و نازستادهیبود کنار شهراد ا

 که باباش یی حرفاادی نادشیچشماش رو بست تا . بست اصال دست خودش نبود
 ی به حجاب عالقمند مشتری بز زد و اون رو روز به روی در مورد حجاب مشهیهم

 حجابش، فقط خوب و بد رو تی رعای وقت اجبارش نکرد براچیپدرش ه. کرد
 به کجا؟ حجاب ی رسه و خوبیه کجا م بی و نشونش داد بددیجلوش پله پله چ

 رسونه و حجاب نداشتن، بهش گفت که دخترم اگه حجاب یداشتن اونو به کجا م
 اش سهی ، مقافتهی هم برات نی اتفاقچی که هالت حنی با احتساب بهترینداشته باش
اون جاها بود .  شهی مبتی که از حجابت نصییزای و چی که حجاب داریکن با زمان
 تونست نگهش یودش حجابش رو انتخاب کرد، چادر رو نخواست چون نمکه سارا خ

 وقت کم چی رو انتخاب کرد که هی حجاب سفت و سختیداره و براش سخت بود، ول
 ی همه داشته هاش رو مدی قدی بود که بادهی رسییحاال کارش به جا.  نبودچادراز 
 شده رهی بهش خی جدی و چشماش رو باز کرد ، اردالن طوردی کشیقینفس عم. زد
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.  بشهرهی جرئت نداشت به نگاه شهراد خی از قبل گرفت ولشتریبود که سارا دلش ب
 پالتوش رو به سرعت باز کرد تا هر چه یدکمه ها.  رو نداشتیکیتاب مالمت اون 

پالتوش رو در آورد و بدون نگاه کردن به .  رو تموم کنهی لعنتی شونی تر اعیسر
 گردن سارا شد و زونی آونباری ، ساها االی نازیستا دی کدومشون گذاشت روچیه
  : وزن سارا و گفتی رو انداخت کامل روفشی ظرکلیه
  
  ! شدهی خوردنیلی گفتم خ؟ی نازیدی د-
  

سارا .  گونه سارا گذاشتی هم تند تند دو سه تا بوس پر سر و صدا و محکم روبعدش
 ی سه سانتقهیجود  با وی گردنش که حتی و مدام روریسرش رو انداخته بود ز

 ی می و سعدی کشی ، دست مدی کشیلباس قرمز رنگش باز هم خودش را به رخ م
 ی سارا و اردالن و شهرادیوا توجه به حال و هی بالیناز. کرد حواسش رو پرت کنه

 شد ی می بازم نگاهشون به اون منتهی خواستن نگاه از سارا بدزدند ولیکه مدام م
  : برداشت و گفتواری کنار دی از اون دوتا صندلیکی ی از روی رنگی صورتسهیک
  
  !نی از خودتون جدا کندی دم رو نبای که بهتون میی نمادهانی بچه ها ا-
  

 سهی از داخل کالیناز.  نگاش کردنی و شهراد و اردالن با خونسردی با کنجکاوسارا
 مثلث شونیکی ی و روی دو تا از اونا دو تا مثلث صورتیسه تا انگشتر در آورد که رو

.  رو گرفت سمت سارا و اون دو تا رو داد به اردالن و شهراداهیمثلث س.  بوداهیس
  : گفتالی شد، نازی ممی تنظزشونی بودن که سایانگشترها طور

  
   نه؟ای نی دونی در مورد نمادها م-
  

  : دادحی دونن توضی نمیزی چدی فهمدی رو دجشونی نگاه گنگ و گیوقت
  
 ی مثلث هانی که انی بدوننوی فقط اهی به چیاتون بگم چ بریلی حال ندارم خ-

اونوقت اونا هم .  کردنی می دوم مردا رو زندانی تو جنگ جهانهی مال زمانیصورت
 نماد نی از اشونیی شناسایبه مرور زمان همجنس باز شدن و زندانبان ها برا
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 که شد  ساختنی نمادهی دشون خویبعدا زن ها هم اومدن برا.  کردنیاستفاده م
  .اههی مثلث سنیا

  
 سه تا سهی از داخل کالی سه نفر بدون حرف انگشترها رو دستشون کردن، نازهر

 دونه به هی یکی.  برعکس بودیسی انگلی واهی زشی آورد که آورونیگردنبند ب
  :هرکدوم داد و گفت

  
.  همجنس گرا هستنای نشون بده کنکهی ای نماد براهی نمی گن الندا ، ای منی به ا-

  ...زنونه مردونه هم نداره 
  

  : رو خارج کرد و گفتی رنگی رنگی کرد ، دستبندهاسهی دستشو دوباره داخل کبعد
  
 نیا...  دور مچ دستتون نیببند ! ی کموننی نمادمونه ، پرچم رنگنی مهمترنمی ا-
  ! ماستی آزادانگریب

  
  : رو باال گرفت و گفتالی دست نازساها

  
  .می بشسی که ما هم رئهیقت واسه ویول!  هست نمی ا-
  

.  شده بودی خالکوبغهی تبر دو تهی شبیزی چی ، قسمت داخلالی مچ دست نازیرو
  :دیسارا پرس

  
  ساست؟ی واسه رئنی ا-
  

  : و گفتدی کشرونی دستش رو از دست ساها بالیناز
  
البته فقط واسه خانوماست . می کنی عنوان ازش استفاده منی به انجای ما ای نه ، ول-
  ... نماد معافن نی از اونیآقا، 
  

  : گردنبندش رو گرفت سمت شهراد ، پشتشو کرد بهش و گفتاردالن
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   دلم؟زی برام عزی بندی م-
  

 که تازه از بستن قفل گردنبند خودش فارغ شده بود گردنبند رو گرفت و شهراد
  : رفت سمت در و گفتالیناز. سرش رو به نشونه مثبت تکون داد 

  
  . شهین مراسم شروع م االنیای زود ب-
  

  : هم راه افتاد دنبالش و گفتساها
  
 بچه ها ، شهراد کم بچسب به اردالن ، نیایزود ب!  استرس دارمی رم ، ووی منم م-

  !ایامشب پارتنر من
  

شهراد که قفل . رونی نازک کرد و ساها با خنده رفت بی براش پشت چشماردالن
  :الن زد و گفت به پشت شونه اردیگردنبند رو بست ضربه ا

  
  ! حله -
  

  :دی و غرنهی آی رفت جلواردالن
  
  ! مزخرف-
  

 ی نمادهاش رو گرفته بود دستش و نگاشون مری رفت سمت سارا که سر به زشهراد
  :کرد ، دستش رو جلو برد و گفت

  
  ! گذره ، بده برات ببندمی ، مری سخت نگ-
  

 هی و کناکهی و تیباز به جز مسخره ی آدم بتونه حرفنی شد از ای باورش نمسارا
 موند ، شهراد هم چشم ازش رهی بهش خی هم چند لحظه انی همیبرا! بشنوه

  :برنداشت و فقط دوباره گفت
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  ! بده-
  

  : که از بستن دستبندش فارغ شده بود جلو اومد و گفتاردالن
  
  ...اضال بگو حالم بده تا بفرستنت خونه !  مزخرفاتو نی سارا بنداز دور ا-
  

  : کرد و گفتیونیدر م پا شهراد
  
  ... حاال که اومده بذار باشه ، خودم حواسم بهش هست -
  

 خودش مشغول بستن نهی سمت آدی بغض کشنده اش رو قورت داد ، چرخسارا
  :گردنبند شد و گفت

  
   ...سمیمی هم واشی همه چیخودم خواستم پا!  ، حالم خوبهستی مهم ن-
  

  : کرد و گفتی پوفاردالن
  
   ...روننیا ب شهراد بچه ه-
  
 مهمونا کنن و ی تموم شد خودشون رو قاطی مهمونی بگو مراقب باشن ، وقت-

  . کننبشونیتعق
  
 لیموبا.  تونم باهاشون در ارتباط باشمی نمگهیمن که د!  دراز مراقبهی باز-

  .میندار
  

 شهراد و ی و دستبند چرملی مثل موبالشونی همه وساالی نازفتنی راه بنکهی از اقبل
  : و گفتدی کشیقیشهراد نفس عم. رو گرفته بود... 

  
  .ستی نحی موندن صحنجای بچه ها امی بر-
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 کرد تب ی تکون داد و رفت سمت در ، فقط سارا بود که حس می هم سراردالن

 حالش رو که دی فهمیشهراد انگار م.  کالفه اش کرده بودیداره ، احساس منگ
  : شد و گفتکی بهش نزدیقدم

  
  ؟یستی خوب ن-
  

 ی و تاب مچی گلوش پی توی قورت داد، لعنتی و به تلخی آب دهنش رو به سختسارا
  :به زحمت گفت.  رفتی نمنییخورد و پا

  
  !ستمی خوب ن-
  

 ی تومی قدش رو کوتاه کرد تا بتونه مستقی تر شد، کمکی بهش نزدی قدمشهراد
  : سارا نگاه کنه و گفتیچشما

  
  !یری می می دار؟یعنت موندن آخه لی برای داری پس چه اصرار-
  

  : و گفتنی زمی شد رورهی پوزخند زد، نگاش رو از شهراد گرفت، خسارا
  
  ! بعدش مردن آرزومهی ، ولرمی می نمرمی انتقاممو نگی ، تا وقترمی می نم-
  

  : بود گفتستادهی که کنارشون ااردالن
  
  ! رو بسپار به ما خودت رو آزار ندهی انتقام کوفتنی سارا لج نکن ، ا-
  

  : سرش رو چند بار به چپ و راست تکون داد و گفتسارا
  
 یزی چی قرص مسکنهی تونستم یفقط کاش م ... امی یباهاش کنار م!  نه نه -

  . کنم تب دارمیبخورم ، فکر م
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 کرد ، اشاره به در ی سارا رو درک می بهتر از هر کسدی پوزخند زد ، اون شاشهراد
  :کرد و گفت

  
 هم فکر نکن ، فقط یچیبه ه. میبزن بر ... ی شی کم سفت م کمی اولش سخته ، ول-

  ...روحت رو آلوده نکن ! ی کن به دور و برت نگاه نکنیسع
  

 مونده بود ، واقعا اون طور حرف زدن رو از شهراد رهی بهت زده به شهراد خسارا
  :اردالن به شهراد گفت. باور نداشت

  
   ...ارمی ی تو برو من سارا رو م-
  

 نهی آیاردالن نگاه به خودش تو. رونی تکون داد و رفت از در اتاق بی سرشهراد
  :انداخت و گفت

  
 و ارمی ترنسکشوال ها رو در بی که مجبورم اداستی من نفی حشیی سارا خدا-

  ! شمی دختره از دور و برم برن؟ واقعا دارم حروم میباعث بشم هر چ
  

 لبش، واقعا نصف ی رو نشستی رفت و لبخند پهنادشی هاش ی همه ناراحتسارا
 نگاه نکرده بودن و ی اگهیاسترسش تموم شده بود، شهراد و اردالن بهش به چشم د

 دختر دست و دلباز نقدری هم مطمئن بود ارونیاون ب.  خوب بودیلی خودش خنیا
 عقب جلو شد و ندهی آی کم جلوهیاردالن . ادیتر از اون بود که اون اصال به چشم ن

  :گفت
  
 رنی که دخترا برام تلپ تلپ بمنمی گم؟ االن من مستحق ایدروغ م!  نه مرگ من-

...  
  

  : و گفتدی خندسارا
  
   ...رنی می پسرا برات تلپ تلپ می مهموننی البته ناگفته نماند که تو ا-
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  : چشماشو گرد کرد و گفتاردالن
  
  . رو خودم دارمطی شرانی که االن بهترمیبر! خطرناک شد ، حواسم نبود!  اوپس-
  

 دلش اعتراف کرد که اردالن خود ساسانه که ی و باز هم تودی باز هم خندسارا
 که سارا ناراحت بود ساسان یی ، وقتاوهی با همون شقایدق. اومده تا اونو آروم کنه

 ی منیی که داشتن از پله ها پایوقت.  شد تا اون رو بخندونهی مای دلقک دننیبهتر
  :رفتن اردالن گفت

  
   !می ؟ من و تو که پارتنر ندار نخورنمون سارا-
  

  : باال انداخت و گفتی هم شونه اسارا
  
   ؟ستی کردم ، مگه قانونشون داشتن پارتنر نی فکر منی منم به هم-
  

  : اومد به سمتشون و گفتاری بودن که کامدهی به پله آخر نرسهنوز
  
   ...نوری از انیای بچه ها ب-
  

 دونست یم.  کردیر و برش نگاه نم که شهراد گفته بود به دوی همونطورسارا
:  دلش گفتی باشه، سارا تولشی که باب مستی نییزهای اون چنهی بی که مییزهایچ

 می شه داشته باشی نم؟ی باشفی که همه فن حرنهی اشی جمع بودن معننی ایمگه تو
 هم ای ذره شرم و حهی ؟ خجالت هم بکشنی رو که همجنس گرا باشن ولییکسا

و .  همه آزاد و رها بودننقدری انجای شد که ایالبد نم!  شه واقعا؟یداشته باشن؟ نم
  ! شد وصله ناجوری متی مثل سارا وسط اون جمعیکی

  
  : ملحق شدن و ساها با ذوق گفتامکی و سالی به ساها و نازاری کامیی راهنمابا
  
  ! شه ی بچه ها االن برنامه شروع م-
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  :ه کرد و گفت بودن اشارستادهی که ایی به همونجااریکام
  
 که نی ، اگه عرضه اش رو دارنیستی گوشه بانی سارا و اردالن ، شما دو نفر هم-

 نی کنی وگرنه سعنی کار رو بکننی اعی که سرنی خودتون پارتنر جفت و جور کنیبرا
  .نی که تابلو نشنیری فاصله نگپمونی از اکیلیخ
  
  : ازش نبود جلو اومد و گفتی که تا اون لحظه خبرازین

  
  ... وسط می شه بری میبچه ها االن آهنگ پل!  به سالم بچز خودمون-
  

 وسط ، ساها هم شهراد رو دی رو که پارتنر خودش بود رو گرفت و کشالی نازدست
 که یتی و به جمعواری داد به دهیسارا تک.  هم با هم رفتنامکی و ساری و کامدیکش

  : و گفت شدرهی بودن خستادهیاون وسط در حالت آماده باش ا
  
  ست؟ی همجنس بازها نی شو برانی شهراد و ساها باهم برقصن؟ مگه ادی چرا با-
  

  : زد و گفتی پوزخنداردالن
  
 دی نفر باهی هر سال دمی رو دشونی قبلیواالی فستلمی بار فهی من یول.  چرا هست-

 از مراسم هی همجنس برقصه و لحظه آخر توسط بقری غهی با والی فستنیداخل ا
در .  از جنس خودمونهیی ها فقط مخصوص کسای خوشنی گن ای شن و میماخراج 
 ی داره که بعدا ازش برای قوی کارگردانهی شه ی که داره گرفته میلمی فنیاصل ا

  . شهی استفاده مدیجذب افراد جد
  

  : سمت اردالن و گفتدی چرخمتعجب
  
  !!؟ی جد-
  

 به سارا دهین و چسب اومد به سمتشوی نداده بود که دختری اردالن جوابهنوز
 ی فرو کرد ، دختر موهاواری دی توبای که سارا خودش رو تقرکی ، اونقدر نزدستادیا
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آدامسش را .  کرده بودشینی داخل بی بلوند داشت و حلقه هفت رنگغی تغیکوتاه و ت
  : ، دست سارا رو گرفت و گفتدی جوی میبه شکل بد

  
  ؟یی عسل چرا تنها-
  

  : بگه که اردالن جلو اومد و گفتیزیاد و خواست چ آب دهنش رو قورت دسارا
  
  ! زدمی تو بودم بهش دست نمی ناناز صاحب داره ، جانی ا-
  

  : زد و گفتی پوزخنددختره
  
   جون تو؟ پ کو؟-
  

  : به وسط کرد و گفتی اشاره ااردالن
  
!  شه ی مو به تن آدم راست مهیرتی هم غی ، بدجورادشی می رفته واسه رقص، ول-

  !نباور ک
  

  : باال انداخت و گفتیی ابرودختره
  
  !ادیزت ز ... می زنیما دست به مال مردم نم!  باش-
  
 بود نتونست دهی ترسی که حسابی گفت و از اونا فاصله گرفت ، سارا با وجودنویا

 شد و آروم رهیاردالن با لذت به خنده سارا خ.  و قهقهه زدرهی خودش رو بگیجلو
  :گفت

  
  ؟ دختری خندی چرا م-
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 ی کرد خنده اش رو کنترل کنه، اشک توی دهنش گرفت و سعی دستش رو جلوسارا
 باالخره تونست خودش و کنترل کنه یوقت. چشمش حلقه زده بود از فشار خنده

  :گفت
  
  . دختر مزاحمم بشههی کردم ی وقت فکر نمچی ه-
  

  : زد و گفتی لبخند جذاباردالن
  
  . بشمیرتی غیطیشرا نی همچی کردم توی وقت فکر نمچی منم ه-
  

 تونست ی وقت نمچی که نسبت به اردالن داشت هی ای افکارخنثلی که به دلسارا
  : و گفتدی در موردش بکنه باز هم خندی فکرچی هنکهی بدون اره،ی بگیاونو جد

  
  . بگمی دونستم چی باحال بود ، کپ کرده بودم نمیلی خ-
  

 ی هاکهی خواست سارا متوجه تی ، چقدر دلش مواری داد به دهی تکنی غمگاردالن
 حساس بشه و بفهمه زای چنی ای سارا خوب تر از اون بود که روی بشه ، ولفشیظر

 شد ولوله افتاد ی که پلنی مارتیکیآهنگ ر.  دهی بهش نخ میبه قول معروف کس
 رقصنده ها رو غی و جسوت شروع شد و همه با دست و ی جمع ، رقص گروهنیب

 خودش رو ی تونست جلوی زد ، نمدیا چشم اطراف رو دسارا ب.  کردنی مقیتشو
 به سر دنشی همه سال بود در انتظار دنی که ای خواست مطمئن بشه کسی ، مرهیبگ
اما باز هم .  تونست بشناستشیهر چند که اگه هم بود سارا نم. ستی برد اونجا نیم
 نشسته ی ا که گوشهدی رو ددیجمش.  کنه یابی مشکوک رو ارزی تونستن مورد هایم

 دی خونه جمشیاون مردها رو تو.  بود کلی هیو مشغول صحبت با سه مرد مسن و قو
 کرد و دی حواله جمشی مرگی دلش آرزویتو. ستنی نسی بود و مطمئن بود رئدهید

 و دنی رقصی که با هم میی جز دخترهادی دی نمی مشکوکزی چچیه. باز هم دور زد
چقدر .  زدنیکردن و حال سارا رو به هم م ی مفی هم عشوه ردی که براییپسر ها
 عق بزنه تا بلکه حالش ی پناه ببرد و چند باری بهداشتسی به سروخواستیدلش م

.  بودنی سنگیادی معده اش زیاونهمه حالت تهوع نگه داشتنش تو. ادیسر جاش ب
رقص که .  درد هم به دردش اضافه شده بودسر بود که ادی تند مشروب اونقدر زیبو
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 هفت رنگ ی بود باز شد و بادکنک هازونی سقف آوی که روی چوبچهی شد درتموم
 که دی دیم.  وسط رقصنده هاختی که به مچ دستش بسته بود ریدرست رنگ نماد

 ی که با وجود لبخند رودی دی سر و گردن بهتره و مهی حاضر یشهراد از همه پسرها
 که یی سارایت برادلش سوخ. داستی از اون فاصله هم پی چشماش حتجزلبش ع

 به اردالن ی شباهتچی که هی اردالنی تونست سارا باشه ، برای نمیاونجابود ول
 پوزخند کنج هی ی که تنها شباهتش به شهراد واقعی شهرادی نداشت و برایواقع

 سمت دیچرخ.  بشهم تر ختعی قائله هر چه سرنیاز ته دل آرزو کرد ا. لبش بود
  : و گفتوارید داده بود به هیاردالن که تک

  
  ... اردالن امشب که گروه ها -
  

  : دستش رو باال آورد و گفتعی سراردالن
  
  !سسسی ه-
  

 مورد نی با چشم به دور و بر اشاره کرد ، حق با اردالن بود االن حرف زدن در ابعد
 ی کرد بعد از امشب همه گروهک های سارا از ته دل آرزو می نبود ولحیاصال صح

 رنی بتونن انتقام خودشون رو بگی جمع بشن تا اقال به طور از کل کشوردیجمش
باالخره .  دل هر سه نفرشون خنک بشهم کهیحداقل .  باشهدهی رسیی جاهیوکار به 

 رو دوبل کردن و سارا نگاهش رو از قشونی دختر و پسرها تشودیآهنگ به اتمام رس
 و داد غیه ها با جبچ. نیهر طرف که پخش و پال کرده بود جمع کرد و زل زد به زم

 بودن ، ساها دهی به هم چسبامکی و ساریکام.  و نفس نفس زدن برگشتنجانیو ه
 در مورد جانی و با هستادهی هم کنار هم اازی و نالی بود و نازدهی رو چسبشهراددست 

  : زد غیساها ج.  کردنیحرکاتشون صحبت م
  
 به نباریا!! هورا !  تجربهنی تجربه م شد بهترنی ، اولشهیبهتر از هم!!!  بودی عال-

  !غیییج...  تو بود که از هر سال بهتر شد یخاطر طراح
  

 کرد ی می و سارا باز هم با همه وجودش سعدنی خندی ساها مجانی ها به هبچه
 سوخته ی قهوه ای بود و نگاه از پارکت هارهی خنیهمچنان مصرانه به زم. نگاه نکنه
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 کند و سرش را باال نیباالخره دل از زم ی ابهی غریبا صدا.  داشتیکف بر نم
  :گرفت

  
 ی تویای لحظه بهی شه یم!!  تو بشر ی ترکوندنهیقلبم رو تو س! ی آقا معرکه بود-
   ما؟پیاک
  

  : وسط و گفتدی بزنه ساها پری شهراد بتونه حرفنکهی از اقبل
  
 نی با شهراد جون هم کالم بشنی تونی می راحتنی گفته به ایک!  آقا کجا؟ی ه-

  !شهراد مال خودمونه! نمی کارت ببیشما؟ برو پ
  

  : که اومده بود سمت شهراد گفتی خنده شون گرفت و پسرهمه
  
  ... خوام در مورد رقص باهاش ی دارم مویکی خورمش، من خودم ی بابا نم-
  
   ...نمی دارم رو پارتنرم ، برو اونور ببرتیمن غ! ی خوام حرف نزنی م-
  

 لبخند کنج لب خود شهراد هم نشست یحفاظت کرد که حت بچه گونه از شهراد چنان
 و عقب عقب برگشت می دستاش رو باال گرفت به نشونه تسلعانهی، پسره هم مط

 بازش رو زد پشت گوشش سرش رو یساها موها.  که ازش اومده بودییهمونجا
  : گفتمع چشماش و رو به جی از دستاش رو گرفت جلویکی ریانداخت ز

  
  ! دارمرتیخو من غ ! نین نگاه نکن به می اونجور-
  

  : و گفتدی ساها رو کشی همه شدت گرفت و شهراد با خنده موهاخنده
  
  ! ده آخری کار دستت مطنتتی شنهمهی ا-
  

 شد که باالخره شهراد اونو خطاب قرار ی شد، باورش نمرهی با ذوق به شهراد خساها
اردالن که متوجه نگاه .  باهاش صحبت کردهزی محبت آممهی جمله نهیداده و با 
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 دختر بدجور داشت نیا. خاص ساها به شهراد شده بود با افسوس سر تکون داد
ساها خودش رو زد به غش و ولو . د باغ نبوی شد و شهراد هم که اصال توی مییهوا

  :شد سمت شهراد و گفت
  
  ! آه قلبم-
  

قلبش رو نوک  و قهقهه زد ، سارا ضربان رهی خودش رو بگی نتونست جلوگهی دشهراد
 گهی داد هر آن دی زد که احتمال می تند منقدریقلبش ا!  کردیزبونش حس م

  : و رو به اردالن گفتدیآه کش! نزنه
  
  م؟ی کم هوا بخورهی می شه بری نمنجای ا-
  

  : توجه به حال سارا گفتی باردالن
  
ها  دخترا با دخترا و پسرا با پسرنجای که ای دونی ، مستی درست نرونی بمی بر-

  . خودمونومی کنیتابلو م. هستن
  

  : از جا پروندشون امکی زده سجانی هیصدا
  
  !میری گی خان گفت به خاطر شاهکار امشب هممون پاداش مدی بچه ها جمش-
  

 رو گرفت و ازی دوبله شده بود دست نشی با هم دست زدن و ساها که خوشحالهمه
  :گفت

  
   ...جانی ترکم از هیمن االن م! ازی نمی قر بدمی بر-
  
 ی مشروب های حاوینی با سییرای پذی برای و ساها رفتن و همون موقع مردازین

.  برداشتن و رفتن وسطکی دو پی نفراری و کامامکیس. ستادیمختلف جلوشون ا
 نفس رفت باال ، شهراد و اردالن هم به ناچار هی هم برداشت و همون موقع الیناز

 مفهوم دیسارا فهم!  نخوری ولردار بیعنیاه  نگنیا. برداشتن و به سارا نگاه کردن
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 اومد جلو الیناز.  سرخ رنگ برداشتکی بارالسی گهی عی سرنی همینگاهشون رو برا
  :و گفت

  
  . تکمیمن و تو موند...  وسط می سارا بخور بر-
  

 ی به اون کوفتیطی شراچی دونست که تحت هیم!  و هوانی زمنی مونده بود بسارا
درست همون لحظه !! چونتشی بپی چه جوردی دونست بایم نی زنه ، ولیلب نم

  : و گفتدیشهراد رفت سمت اردالن و دستشو کش
  
  ! که امشب نتونستم به خدمتت برسممی عشقم ، برمی بر-
  

 خوان برن که درست همون لحظه ی مونده بود که چرا کمکش نکردن و مجی گسارا
 عیسر. نی زمی روفتهی ب از دستشالسی بهش زد و باعث شد گیشهراد تنه محکم

  :گفت
  
  ...افتاد !  اوپس-
  

 سرخ رنگ نذاره و عی اون مای که پاش رو هم رودی هم خودش رو کنار کشسارا
  :گفت

  
   ...ی نازمی خورم، بری اشکال نداره ، بعدا م-
  

 رفتن معادل ی دونست با نازی لعنت شده بود که نمعی حواسش غرق اون مااونقدر
 و چی و مشغول پستادی جلوش ای که نازنیهم! تی اون جمع وسطدنی شه با رقصیم

 بود که کرده بود ، خدا یغلط!!  کار کرده ی چدیتاب دادن به اندامش شد تازه فهم
 با نی همیبرا.  دروغ بگهستی و قرار هم نستی بلد ندنیرو شکر کرد که کال رقص

  :خنده گفت
  
  . کنمیت م برقصم ، تو برقص من نگاستمی من اصال بلد نی ناز-
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  : مبهوت نگاش کرد و گفتالیناز
  
  !!!؟ییی جد-
  

  : زد و گفتی قهقهه اسارا
  
  . تونم بزنم ، تو برو تابلو نکنی بشکنم به زور منیهم!!  باور کن-
  

  : با خنده گفتالیناز
  
   ...ای بزی و رواشی کنم ، تو ی باشه من تو رو کاور م-
  

 کرد ، هر از یسارا نگاه م. ه دادن نفره ادامهی و به همون رقص دنی دو خندهر
 کم الی نازی ، ولضهی نبودن عری خالی برازی بشکن رهی ای زد ، ی دست میگاه

 گهی دختر دهیآخر هم .  و تاب دادچی دور و بر سارا خودش رو پینذاشت و حساب
 زد الی به نازی خواسته چشمکخداسارا از .  بهش و از سارا جداش کرددیاومد چسب
 ی قوی دستای گوشه مچ دستش توهی دی که رسنیهم.  فاصله گرفتتیو از جمع

 دونست ی شد ، خواست عکس العمل نشون بده که متوجه شهراد شد، نمری اسیمرد
 ی رفت که مادشی شهراده دی که فهمنی کرد؟ چرا همی می تنددی بگه بایچ

 ی بشهراد. ستی نبهی از آرامش شد که طرف غرپرخواسته اعتراض کنه؟ ته دلش 
 از سالن خارج عی سمت در سالن و سردشی دل سارا کشیتوجه به آشوب افتاده تو

  : که از همهمه سالن دور شدن سارا باالخره دهن باز کردنیهم. شد
  
   منو؟ی بری کجا م-
  

  : سمت پشت ساختمون و گفتدی دست سارا رو کششهراد
  
  !! حرف نزنایب! شششی ه-
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 ی جای رفت پشت ساختمون؟ هر کسیاهاش م کرد به شهراد و بی اعتماد مدیبا
 ته نباری ایول.  شدی مری باهاش درگی حتدی کرد و شایشهراد بود عمرا اعتماد نم

خواست دستش رو از . فتهی براش بستی قرار نی اتفاق بدچی دونست که هیدلش م
.  رو محکم تر نگه داشتش بکشه که شهراد اجازه نداد و دسترونیدست شهراد ب

 قشنگ، استخر وسط قرار یلی محوطه باز و خهی به دنیرو که دور زدن رسساختمون 
 ها که حوصله داخل بودن رو یبعض.  ساخته شده بودقیداشت و دور تا دورش آالچ

 که یزیچ.  ها نشسته بودن و مشغول گپ و گفتگو بودنقینداشتن داخل اون آالچ
نس مخالف هم بودن که  از دو جی هم همجنس نبودن، حتفقط بود که نیجالب بود ا

شهراد .  و صحبت کردن بودندنیکامالً دوستانه کنار هم نشسته بودن و مشغول نوش
  : و گفتی خالی هاقی از آالچیکی سمت دیدست سارا رو کش

  
   ...نجای اای ب-
  

 ی هامکتی از نیکی که وارد شدن، دست سارا رو رها کرد، سارا نشست لب نیهم
 بوده؟ ی کارش چنی الیهراد نگاه کرد تا بفهمه دل و کنجکاو به شقیداخل آالچ

 شلوارش کرد، پاکت بی جی فاصله نشست کنارش، دست تویشهراد هم با کم
 زد و یقی پک عم، گوشه لبش گذاشت ، روشن کرد یگاری رو در آورد ، سگارشیس
  :سارا کالفه گفت.  شد رهی حرف به دودش خیب

  
  نجا؟ی ای چرا منو آوردی بگی خوای نم-
  

 ، پک قی بلندش رو دراز کرد کف آالچی به سارا نگاه کنه ، پاهانکهی بدون اشهراد
  : زد و گفتگارشی به سی اگهید
  
   گذشت؟ی اون تو داشت بهت خوش میلی خ-
  

  : سر جاش جا به جا شد و گفتسارا
  
   ...ییهوی آخه یول ... یول!  خوب نه-
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 یچقدر م.  شدیطرناک م من و اردالن ، بعدش هم داشت خمی خسته شدگهی د-
 میای بمی دادحی به کار تو نداشته باشه؟ ترجی کاری که کسمی مراقب باشمیتونست

   ...رونیب
  

 کار رو در نی دونست که بهتری خوب میلی خودش هم خد،ی کشیقی نفس عمسارا
  :دیفقط پرس. حقش کرده شهراد

  
   بد نشه؟-
  
  ! نوچ-
  

 ی بهتر از اون شهرادیلی شهراد رو خنیا!  دادی نمحی توضشتری گرفت ، چرا بلجش
. ستی که شهراد نارهیشهراد اگه لج در ن.  بوددهی دی شناخت که امشب چند باریم

 شهراد گرفت و گاری نگاه از دود سومدی ی مقی که به سمت آالچیی قدم هایبا صدا
 دنی خورد ، با دی سرد بود و فکش داشت به هم میلی شد ، هوا خرهی خرونیبه ب
 دستش بود خوشحال از ی خودش و شهراد روی سارا و کاپشن هایالن که پالتوارد

  :جا بلند شد و گفت
  
  ... زدم ی مخیداشتم !  دمت گرم اردالن-
  

 بهش زد و پالتوش رو گرفت به سمتش ، بعد کاپشن به دست ی لبخند مهربوناردالن
 زد و یم گارشیرفت سمت شهراد که همونطور پاهاش رو دراز کرده و پک به س

  :گفت
  
  ! بد نگذره-
  

  : و گفتدی دستش رو باال آورد کاپشنش رو از دست اردالن کششهراد
  
  ! گذره ی نم-
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  : باال انداخت و گفتیی ابرواردالن
  
 نی ترکه بذاری گفتم سرمون داره مدی هم بگذره ، من بدبخت رفتم به جمشدی نبا-
تو که خوش خوشانت بود از !  کردمفی براش ردشی هم ناز و غمی ، کلرونی بمیبر

  ...اول تا حاال 
  

 ی گاه پاهی راستش رو تکی باال انداخت ، صاف نشست و پایی مغرورانه ابروشهراد
  :چپش کرد و گفت

  
  !گهیچه کنم د!  خورمی مموی و خوشگلیپی من نون خوش ت-
  

 شده رهی به سارا که متعجب به شهراد و اعتماد به سقفش خی خونسرد نگاهاردالن
  :د انداخت و گفتبو
  
  !پاشو جمع کن کاسه کوزتو ! می وزغهی حاال انگار ما شب-
  

  : گفتعی خنده اش گرفت و سرسارا
  
  !! واال -
  

  : به سارا انداخت و گفتی از گوشه چشم نگاهشهراد
  
  !؟ی جد-
  

شهراد .  لبخندش رو محو تر کرد و فقط سرش رو به نشونه مثبت تکون دادسارا
  : با پاشنه کفش خاموشش کرد و گفتقی آالچ رو انداخت کفگاریس
  
  ! شه ینوبت منم م!  باشه-
  

  : و گفتدی کاپشنش رو پوشاردالن
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  ؟ی آخه مشتی فکر کردی نفر ، چهی تو می ما دو نفر-
  

  : و گفتدی کشیقی توجه به حرف اردالن نفس عمی بشهراد
  
   چه خبر اردالن؟-
  

  :رد و گفت کی خودش رو انداخت کنار شهراد ، پوفاردالن
  
  . منم مثل تو خبر ندارمم،یاری بی که نذاشتن گوشیدی د-
  

  : زد و گفتی پوزخندشهراد
  
 ی مبی که تموم بشه گروهک ها رو تعقی دراز راحته، مهمونی از جانب بازالمی خ-

  . شون رو سوزوندشهی ری مهموننیا.  کننی مییکنن و همه خونه ها رو شناسا
  

  : شد و گفتنهی دست به سق،ی کف آالچ هم پاهاشو دراز کرداردالن
  
  !شک ندارم. ی شهراد تو امشب راه خودت رو باز کرد-
  

  : ابروش رو باال داد و گفتی تاهی زد، ی پوزخندشهراد
  
  !؟ی به چ-
  
 ی کنه و تو می تو رو انتخاب منه،ی بی مسشونی رو رئلمی فنیا!  نه، به کجای به چ-
  ... اونور یر
  

  : و گفتدی کشی آهسارا
  
  ! منم موافقم-
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  : به خودش داد و رو به اردالن گفتی تکونشهراد

  
چه من برم چه .  از ما راهش به اونور باز بشهیکی بود که نی نداره، مهم ایتی اهم-

  ! و بستهی مامورنیتو اصل تموم شدن ا
  

  : اومد وسط حرفش و گفتسارا
  
  ... خودم باز کنم ی برای راههی ترفند هی باز با دی منم با-
  

  : و اردالن همزمان با هم شروع به صحبت کردنشهراد
  

  ؟ی سارا؟ باز شروع کردی چیعنی! خودی ب– اردالن
  

 ی جاایب!  خواد خودش برهیهمه جا رو م! یاری ی شورشو در می دارگهی د– شهراد
  ! خوادیمن برو اگه دلت م

  
 ی رویستاردالن کالفه د.  شد و سکوت کردرهی بهت زده به دو نفرشون خسارا

  : و گفتدیصورتش کش
  
  .می نگران تو باششهی هممی تونی خانوم سارا ، ما که نمگهی تمومش کن د-
  

  :دی غرسارا
  
  .امی ی من خودم از پس خودم بر من؟ی گفته نگران من باشی کن،ی نباش-
  

 کرد ی گرد شده نگاش کرد، شهراد سعی ، سارا با چشمادی غش غش خندشهراد
  : و گفتخنده اش رو جمع کنه
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 و هم با صد نفر با ناز و ی بنوشی می هم مجبور بودمیما نبود!  چشمشوهی دمی د-
   ...زمی عزی آوردی طبقه باال سر در می از اتاقایکی و آخر سر هم از یعشوه برقص

  
  :دی خجالت زده غرسارا

  
  ! بس کن-
  

  :دی دندوناش غری و از الستادی سارا ای از جا بلند شد ، جلوشهراد
  
  ؟ی کنی می چه غلطی داری فهمی نمادی سرت نیی کنم ، تو تا بالیبس نم -
  

  : بازوش رو گرفت و گفتستاد،ی هم بلند شد، کنار شهراد ااردالن
  
  ! آروم باش تو-
  

  : و گفتدی کشرونی دست اردالن بی با خشونت بازوش رو از توشهراد
  
 ، یحاال؟ جون من ارد تا ی بوددهی بذاره ، تو اصال خشم منو دنیاگه ا!  آرومم-
  !؟ی بوددهید
  

  : خودش رو گرفت و گفتی جلوی خنده اش گرفت، ولاردالن
  
 که خونسرد و ی بود من بودم و کسی عصبشهی که همی من و تو کسنی واال ب-

  !یخندون بود تو بود
  
ول کن هم !  اعصاب منی کشه روی ناخن می دختر هنیا! نهی د حرف منم هم-
   ...ستین

  
  :ا بلند شد و گفت از جسارا
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 گم برام راحته، چون ی آماده کردم، نمیی هر بالی ، من خودم رو براونی آقا-
 رمیتا انتقامم رو نگ!  تندهشمی ، چون آترمی می نمادی هم سرم بیی بالیول! ستین

 جا به بعد نیاز ا.  دنبال کار خودتوننی برنی تخت ، پس ولم کنالتونی خرم،ی مینم
 که بعد منتش نی برام بکنی کارگهی دم خوایکار خودش ، نم ره سمت ی میهر ک

  .نیرو سرم بذار
  

 شهراد با دو قدم بلند خودش رو رسوند جلوش ، قی که رفت سمت در آالچنیهم
  : دستاش و گفتنی الغرش رو گرفت بیبازوها

  
 پا یاالن هم مجبور! ی وارد گروه ما شدی چه نخوای دختر خانوم، چه بخوانی بب-

شک نکن اگه الزم بشه !  کناری بکشمی و هر وقت ما ازت خواستیای بشی ما پیبه پا
 نی رنگ ای نتونگهی وقت دچی وقت هچی کنم که هی گروه دورت منی از ایطور

  !!؟ی شدرفهمیش. ینیجماعت رو بب
  

 یقیاردالن نفس عم.  بود که سارا رو الل کنهادی زی صداش اونقدرتی و جدخشونت
  : و گفتدیکش

  
 رقص و یی قسمت انتهادیبعدش هم شهراد با...  داخل می ها وقت شامه ، بر بچه-
  م؟یبر.  کنهی رو بازلمیف
  

  : گرفته گفتی و با صدارونی بدی بازوش رو از دست شهراد کشسارا
  
  ... رم تو ی من م-
  

  : گذاشته بود و گفتمکتی که لب نگارشی رفت سمت پاکت سشهراد
  
  ...تو برو  ... امی یم کشم و ی مگهی دگاری سهی من -
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...  که دود کل صورت شهراد رو پر کرد یاونقدر...  صبر کرد ی چند لحظه ااردالن
 کرد ی پورخندهاش مخفنی شد و خشونتش رو باز هم بدی که غرق دود سفیاونقدر

...  
  
  !! کنم به من دست نزن یخواهش م! نــــــه...  نه -
  

 تونست ، انگار که کل بدنش ی نمی ، ول وحشت زده خواست از جا بلند بشهشهراد
 ی نمیدهن باز کرد که داد بزنه ول! قدرت تکون خوردن نداشت. فلج شده باشه

. ی رفته وحشلیبی مرد سهی برهنه و مهی پسر نهی پسر بود ، هی روش یجلو. تونست
 چی تالش هی کرده بود ولخی و دیرز لی کرد از جا بلند بشه ، همه بدنش میبازم سع

 ی رفتار می طوری روبروش بودن ولنکهیاون دو نفر با ا...  نداشت ی ادهیفا
 ، ناله نهی ، شهراد وحشت زد چشم بست که نبننی بیکردند که انگار شهراد رو نم

  :دی شنی درد آلود پسر رو میها
  
  ییییآ!!! نکنننن!!!  تو رو خدا-
  

ش گره خورده بود  ، نفسارهی خواد باال بی بدنش رو می حس کرد همه اعضاشهراد
 کردن که ی کدوم از اعصابش کار نمچی هی اش رو چنگ بزنه ولقهیو دوست داشت 

فقط پلکاش رو محکم تر . دستور مغزش رو به دستش برسونن و بتونه تکون بخوره
 یول.  کردی ، هق هق مکرد یصدا عاجزانه التماس م...  داد ی هم فشار میرو
 پر ی داد صدای داد و اجازه می کارش ادامه م رحمانه بهی نداشت مرد بی ادهیفا

 که در ییشهراد با همون صدا.  رنگ بشهکی اون پسر بدبخت یلذتش با ناله ها
 نی همی ، ولدی رسی به گوش نمیی چون صداد،ی کشی ، داد نمدی داد کشومدی ینم

...  بود که داد بزنه نی انی کرد تا داد بزنه عیکه به حنجره اش فشار وارد م
 بود که نی اانگری بفشی بود ، اندام ظریماش رو باز کرد ، تن و بدن پسر خونچش

 خورد ، خون از ی شاخ و دم مقاومت کنه ، کتک می اون غول بی تونه جلوینم
 خواسته اش به و رهی تا داد نزنه ، تا اون آشغال بتونه ازش کام بگختی ریدهنش م

 که اشک ی نه اونقدریمس بود ولصورتش ل... شهراد عاجزانه چشم بست ... برسه 
 دی فهمینم...  و منگ بود جی صورتش رو حس نکنه ، گی رودی چکی که مییها

 به دور و قی تونست دقی ، اونقدر شوکه بود که نمدی دی درست نمیحت! کجاست 



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

429

 داده شده بود ، هی تکیی از پشت به جارشس... برش نگاه کنه و مکانش رو بفهمه 
 ، به نی زمی حرکت افتاده بود روی که حاال بید ، زل زد به پسردوباره چشم باز کر

 بود ستادهی که ای و اونطرف افتاده بودن و به مردنطرفی پاره اش که ایلباس ها
 شهراد!  نبودکی زد که کم از کارش رکی میی سر پسر و با قاه قاه خنده حرفایباال

بزرگ به وجود اومده  غده گرد هی حلقش یآب دهنش رو قورت داد و حس کرد تو
 که دوست داره ادیاونقدر ز!  کنهیدرد م...  کنه یکه راه بزاقش رو بسته و درد م

 بود که دوست داشت نی سنگنقدری آب دهنش رو قورت نده ، نفسش ای ولرهیبم
 شد پسر له شده ، پسر نابود شده خم ، دیمرد لباس هاش رو پوش... نفس هم نکشه 

 ذره هی مونده بود؟ ی از اون پسر باقیزیمگه چ ...  جمع کردنی زمیرو از رو
 که نطوری سر شونه اش و همختیهمونا رو بلند کرد و ر...  از جسمش زهیخورده ر

 دیشهراد چشماش رو بست و باز اشک چک...  دور شد ، دور شد دی خندیسرخوش م
  نفسگهی شد اونجا ، دوست داشت دی استشمام می بدیلی خیبو...  صورتش یرو

 هم ی شدن و افتادن رونیپلکاش سنگ...  نفسش رو حبس کرد ی اهینکشه ، چند ثان
...  
  

 شده نی اون اتاق نفری تخت خوابش توی عرق افتاده بود روسی که باز کرد خچشم
نشست ...  خر و پفش بلند بود ی ، اردالن کنارش افتاده بود و صدادی چرخعیسر... 

ز هم گلوش خراش داشت ، هنوز هم آب  ، هنودی کشقیسر جاش و چند نفس عم
!  آشفتهی خواب هانی به اعنتل ... دی کشی مری داد گلوش تیدهنش رو که قورت م

 کابوس بود ی سال بود از شر هر چیلیخ! هی خواب هاش چنی الی دلدی فهمینم
 نی حاال باز شروع شده بودن و حاضر بود قسم بخوره که ایخالص شده بود ول

از جا بلند شد و زد از اتاق .  هستنشی قبلیدتر از کابوس ها بیلیکابوس ها خ
 اومده بودن و همه یاز مهمون.  و آرامش غرق بودب خوایخانه تو ... رونیب
اون لحظه فقط  ... خچالی راست رفت سمت هی آشپزخونه و یرفت تو.  بودنهوشیب
 یابوس لعنت هر طور که شده بود ذهنش رو از اون کدی خواست ، بای آب موانی لهی

 نفس تا هی رو برداشت و یبطر.  شدی کرد و دوباره خودش میزجر آور خالص م
 نگهش داشت به موازات بدنش ، کف اون نیی رو آورد پای ، بطردیتهش رو سر کش

.  نداشتی ادهی فای زد ولی ، نفس نفس مخچالی در بسته یدستش رو چسبوند رو
 یه بود و ذره ذره وجودش رو م که همه بدنش رو پر کردیحرارت درونش ترس

 رو ی شد ، بطرجدا خچالی از یعصب. لرزوند قصد نداشت دست از سرش برداره
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 لوکس شد ، در رو یوارد حموم دو در دو.  رفت سمت حمامنکی سیگذاشت رو
 قفل کردن در حموم دوش آب رو باز ی حتایبست و بدون روشن کردن چراغ و 

...  آب ری حرارت جذب خودش بکنه رفت زی کم صبر کنه تا آبنکهیکرد و بدون ا
 لب زمزمه ریچشماش رو بست و ز. دهی دونست که براش مفی مینفسش پس رفت ول

  :کرد
  
 بترسم ، من دینبا!  شه ، تموم شده ، منم شهرادی تموم می شم ، همه چی خوب م-

  ...آدم باش ... آدم باش پسر ! من شهرادم...  ترسم ی نمیچیاز ه
  

 و از اونجا یشونی پی روختی ری خورد می خوش حالتش سر می موهای از روآب
 گونه ی خورد روی خورد و بعد سر می مدشی پر پشت و به هم چسبی مژه هایرو

دوست ...  به تنش دهی چسبی لباس های بدنش ، روی کرد روی مدایاش و راه پ
 دونست ی م ، خوبشد ی نمیول...  بار که چند بار کینه ... داشت عربده بزنه 

...  خواست ی نمنوی دادن حاالتش و اون احی شه با توضی مصادف مهی کردن بقداریب
همونجا ...  خواست ی نمگهید...  نده حی توضی به کسگهی دیحاضر بود له بشه ول

 ری خودش ، نشست زی شد مچاله شد توی دوش که رفته رفته داشت ولرم مریز
 دی کشقی بغلش و نفس عمی تودیش رو کش پاهاسرش پشت واری داد به دهیدوش تک

   :دینال... 
  
  ...نذار تکرار شه ...  خدا -
  

 ی قورتش مدیبا...  گلوش بی چنگ انداخت به گلوش و اون هم چنگ زد به سبغض
 ی سال بود که نذاشته بود اشک از چشماش جاریلیخ!  کردی مهی گردینبا... داد 
 یی از کسارهی که بتونه انتقام بگیال تا زماناق...  کرد ی مقاومت مدیبازم با... بشه 

   ...ونست تیم...  تونست یاون م! که لهش کردن
  
 از جا بلند بشه نکهی دونست چقدر گذشته که حس کرد آروم تر شده ، بدون اینم

 و واری داد به دهیسرش رو از پشت تک.  آب رو بستریدستش رو بلند کرد و ش
 ساعت ، اونقدر نشست که می ربع ، نکی ، قهی ، دو دققهی دقهی. چشماش رو بست

 ی فقط کم،ی حس کردم کمیوقت!  محضی فکری بهیبه . ذهنش رو به خال برسونه



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

431

 و نم دار سی بود و لباس هاش هنوز هم خسیبهتر شده از جا بلند شد، موهاش خ
 نا ی بود و قدم هانی زمینگاش رو.  کردی آب ازش چکه نمگهی دیول. بودن

 نی کرد از همی که حس مدی و شدقیاونقدر عم...  سوخت ی دلش م...استوارش 
 گرفت که شیراه اتاقش رو در پ...  رسه ی به مشامش می سوختگیدور و بر بو

 ، دینترس ... دی به گوش رسفی ضعینی هی بلند شد و به دنبالش صدای تقه ایصدا
 ی کارچیاون ه! نه نه ...  نکرده بود که بترسه یکار... سرش رو هم باال نگرفت 

  : گفتی آهسته ایصدا... نکرده بود 
  
  !! شهراد-
  

 خارج شده بود ، یی از دستشونی سرش رو باال گرفت ، سارا بود که پاورچباالخره
 حجاب و فرق باز شده ی تا آرنجش، سر بسی خی باال زده اش، دست های هانیآست

. د سمتش نرفته بود وقت بود شهرایلی که خیزیچ.  داشت فقطزی چهیاش نشون از 
 تونسته بود یومد حقش بود وقتی ی سرش مییهر بال! حقش بود... آهش بلند شد 

 کنه که یادآوری داد تا بهش ی مشی گوشمالینجوریاز اون بگذره ، حاال اونم ا
 ادشی که ی شهراد ، در حالقی توجه به نگاه عمیسارا ب ... ستی نیچیبدون اون ه

 شرت شهراد رو گرفت ی تنییومد دست دراز کرد ، پا جلو استی سرش نیزینبود چ
  : دستش و گفتیتو
  
  !!یسیخ!! ؟ی خوب-
  

  : سارا گفتی توجه به حرفای و بدی کشیقی نفس عمشهراد
  
  !؟ی خونی کجا م-
  

  : و گفتدی کشنیی لباسش رو پای هانی آستعی تازه متوجه خودش شد ، سرسارا
  
  ... نگو تو رو خدا یچیه! شی ه-
  

  :وباره گفت دشهراد
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  ! کجا؟-
  

  : با نگاهش اشاره به اتاق شهراد و اردالن کرد و گفتسارا
  
  ... اونجا -
  

 خوند و اون ی اونجا نماز مشهی سارا همیعنی متعجب به اتاقشون نگاه کرد، شهراد
 فرو تی از خری پوسته ایچقدر وقت بود که تو! چقدر احمق بود...  بود دهینفهم

اومدن هم نداشت ، سارا شالش رو که لب کاناپه انداخته بود  رونیرفته بود و قصد ب
  :برداشت و گفت

  
   ...نسای وانجای اتاقتون ، ای برو تو-
  

 شرت تنش ی ، در رو بست ، تیی نه سمت اتاقش، سمت دستشوی راه افتاد ، ولشهراد
 آب خنک فرو برد ، مشتش رو ری نبود ، دستهاش رو زنی به باال زدن آستازیبود و ن

  : کردتی دلش نی صورتش و توی تودیپر از آب کرد ، پاش
  
  ! قربه اال اهللا-
  

 به گهیقدم هاش د. رونی رو باز کرد و رفت بیی در دستشودی پا رو که کشمسح
 ی گاههی تکهی.  کرده بوددای گاه محکم پهی تکهی قبل نبودن ، حاال قهی چند دقیسست
 اتاق و در اتاق یرفت تو. بش کنه تونه خرای نمزی چچی کس و هچی دونست هیکه م

 دنیبا د.  و مشغول بستن شالش دور سرش بودستادهی انهی آیسارا جلو. رو بست
 ستادی و سارا رفت انهی آیشهراد رفت جلو.  و نگاهش کردستادیشهراد صاف ا

 نه ی به خودش انداخت ، لباس هاش نم داشتن ولی در، شهراد نگاهکینزد
 شونشی پری به موهایدست!  دختر لباس عوض کنهنی ای که حاضر بشه جلویاونقدر

 بود کرد و دای که پینگاه به قرص صورت.  سمت سارادیخ مرتبشون کرد و چرد،یکش
  :گفت
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  !؟ی مهر دار-
  

 موها و گردن و سر شونه اش رو پوشونده بود و ی شالش حسابلهی که به وسسارا
. داد و دستش رو جلو آوردآماده نماز خوندن بود سرش رو به نشونه مثبت تکون 

دستش رو جلو برد و مهر رو .  زدی کف دستش به شهراد چشمک میکیمهر کوچ
 ، چشماش رو با دی کشفس نقی ، عمدی بو کشقیعم ... شینی بیبرداشت و گرفت جلو

  :دی نالاری اختیلذت بست و ب
  
  ... لعنت به من -
  

 ی اتاقشون پارکت بود نمکف.  از وسط خورده بودیکی باز کرد ، مهر ترک کوچچشم
 کرد ، سارا مهر رو می حرکت مهر رو دو نهی سنگ بذاره پس با ی رویشونیتونست پ

 قاب سارا ی بی چشمای شده بود تورهی که خنطوریهم. گرفت و متعجب نگاش کرد
سارا هنوز هم .  قفل در چرخوندیتو رو دیدستش رو از کنار کمر سارا رد کرد و کل

 که حاال با ی مردنیا!  مرد نماز بخونهنی کرد ای ، باور نم کردی نگاهش مرهیخ
از بسته .  بودشدهی وقت ندچی آشفته هنقدری و انی غمگنقدری فرق داشت ، اشهیهم

  :دیشدن در که مطمئن شد پرس
  
   قبله از کدوم طرفه؟-
  

  : و با دست به راست اشاره کرد و گفتدی کشی آهسارا
  
   ...ینوری کم اهی -
  

 گذاشت و نی زمی توجه به سارا جلو رفت و مهر رو رویتکون داد و ب سر شهراد
 پشت عی شده سارا سردهی که شنفشی ضعی اهللا و اکبر سوزناک ولیصدا. قامت بست

  . کردتی و نستادیسرش ا
  

 اردالن بود که طاق یسارا نگاهش رو.  گفتنی دو سر جا نشسته بودن و ذکر مهر
  :دی سبحان اهللا رو که گفت آروم پرسنیخرآ. دی کشی و خرناس مدهیباز خواب
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   شده؟نی خوابش سنگنقدری چرا اردالن ا-
  

  : از گوشه چشم نگاه به اردالن کرد و گفتشهراد
  
   ...نطورهی همشهی هم-
  

  : انداخت و گفتری سرش رو زسارا
  
  . شدی مداری اتاق بی توومدی ی من می وقتشهیاون هم ... ستی نه ن-
  

  : کرد و گفت چشماش رو گردشهراد
  
   ...نجای دونست تو ای اون م-
  
  ... اوهوم -
  

 دونست شهراد نماز ی گفته؟ اردالن که می کرد ، چرا اردالن بهش نمی پوفشهراد
 ارهی بادشی چرا به شهراد نگفته بود که ی خونه ، البته خودش اهل نماز نبود ولیم
 که رهیا خودش درگ بی شهراد به خاطر چدیانگار سارا فهم.  مدته غافل شدههی

  :گفت
  
  ... من ازش خواستم بهت نگه -
  

 کنه؟ یادآوری به آدم ی بود که کسیزینماز چ.  به افکار خودش پوزخند زدشهراد
 خونه عذاب ی روز نمهی ی کرد که وقتی می رو قومانشی انقدری ادیخودش با
 ادشی نگرای توقع داشته باشه دنکهینه ا.  گم کردهیزی و حس کنه چرهیوجدان بگ

 ی تونست نماز بخونه ولی نمنکهی شد از ای متی اذدی خونه جمشی تولیاوا. ارنیب
  : رفته بود؟ زمزمه کردادشی شد چرا ی که منجایا
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  ؟ی کنی کار می ظهر و شبت رو چ-
  

  : و گفتدی کشی آهسارا
  
 یستی جا ، اکثر مواقع تو ننی همامی ی میواشکی ستی حواسش نی که کسی وقت-

به اردالن گفته بودم . رونی بیای کردم تا بی صبر می هم که بودییروزااون ... 
   ...ینذاره تو بفهم

  
  ! چرا؟-
  

  : و گفتچوندی هم پی دستاش رو توسارا
  
   ...ی کردی رو مسخره ممانمی تو ا،ی کردی ، تو مسخرم مدمی ترسی م-
  

  : نگاهش کرد و گفتزی ، تدی چرخعی سرشهراد
  
 چیه! ی و بری برداری بود که دست از سرتق بازنیسه ا گفتم وایزی من اگه چ-

 به ی قومانی انی توئه که با افی گم حی کنم ، فقط میوقت مسخرت نکردم و نم
 ی بهش هست خودت رو خراب کندنی رسی برایادی زی که راه های هدفهیخاطر 

  !؟ی فهمیم... 
  

  : آورد و گفتنیی صداش رو پاسارا
  
  . کنمیه بعد راحتم ، اقال از تو پنهان نم بنیحاال از ا.  فهممی م-
  

  : لبخند زد و گفتشهراد
  
  . رسمی حساب اون خرس خوش خواب رو هم بعدا م-
  

  : آورد و گفتنیی توجه به حرف شهراد صداش رو تا حد ممکن پای بسارا
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  نا؟ی کردن ای چرا اونجورشبی دیدی نفهم-
  

  : و گفتدی هم کشی اخماش رو توشهراد
  
 ای تا چند ماه و می تردد کنی دودشهی شنی با ماشدی باای گفت قانونه ، ی مامکی س-

...  
  

  : چشماش رو گرد کرد و گفتظی با غسارا
  
  !!؟یهوشی ب-
  

  : باال انداخت و گفتی شونه اشهراد
  
  ؟ی به هوش اومدیک.  شدی برامون گرون تموم ممی کردی می هر اعتراض-
  

  : به ساعتش کرد و گفتی نگاهسارا
  
   !شی ساعت پهی نی هم-
  
 و دی سمت اردالن و شهراد قبل از سارا از جا پردی نگاه هر دو نفرشون چرخییهوی

 ینگاه سارا ترسون رو... نشست لب تخت و شروع به تکان دادن اردالن کرد 
  . مونده بودرهیاردالن غرق خواب خ

  
 یو با صدا چفت شده اش رو باز کرد ی پلکای چند تکون محکم باالخره اردالن البا

  :گرفته گفت
  
   هوم؟-
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 یلی کرد ولومش خی می که سعیی شونه اش و با صدای تودی با خشونت کوبشهراد
  :هم باال نره گفت

  
  ... ! هوم و -
  
 رهی بود و به اردالن خستادهی ای به سارا کرد که کنارش با نگرانی نگاهی چشمریز

  :دی کرد و غررلتی خواست نثار اردالن کنه رو فی که میشده بود، فحش
  
  !نمیپاشو بب...  ال اله اال اهللا -
  

 هی سرش خوف کرد، ی شهراد و سارا باالدنی هر دو چشمش رو باز کرد و با داردالن
 ی باعث شد سرش رو دو دستدی شدجهی که احساس سرگنهی خواست بشیدفعه ا

  :شهراد شونه هاش رو گرفت و گفت. بچسبه و چشماش رو ببنده
  
  !؟ی خوب-
  

  :زمزمه کرد.  آب دهنش رو قورت داد ، دهنش خشک و سقش چسبناک بودالنارد
  
  ... آب بده کمی -
  

  : گفتعی سرسارا
  
  ارمی ی من م-
  
  :شهراد شونه اردالن رو گرفت و گفت.  به سرعت رفت سمت در و از اتاق خارج شدو
  
  ؟ی منگنقدریچرا ا! ؟ی اردالن خوب-
  

  :ه و گفت کرد چشماش رو کامل باز کنی سعاردالن
  



   سیگار شکالتی
  

goldjar/me.Telegram  

 

 

438

  ؟ی کرددارمیچرا ب!  شده؟یزی چ-
  

  : کرد و گفتی پوفشهراد
  
 می ما بهوش اومدادته؟ی کردن، هوشی من و تو و سارا رو با هم بم،ی نگرانت شد-
  ... تو نه یول
  

  : هاش رو فشار داد و گفتقهی باز شقاردالن
  
  ... هوم -
  

 شد رهی کنه خی نمری ساین دنی به اردالن که مشخص بود انگار در ای با نگرانشهراد
  :و گفت

  
   تو؟ی شدینجوری چرا ا-
  

 کرد که خوابش ی حرف فقط داشت با همه قدرتش با پلکاش مبارزه می باردالن
  : آب اومد داخل و گفتیوانینبره، در اتاق باز شد و سارا با ل

  
  ! بهتره؟-
  

ز دستش  آب رو اوانی سمت در اتاق و دستش رو دراز کرد تا لدی چرخی کمشهراد
 رو به دست شهراد داد وانی بود لرهی به اردالن خی با نگراننطورکهی ، سارا همرهیبگ

  :و گفت
  
  ؟ی اردالن خوب-
  

  : تکون داد و گفتی شد باز کرد، سری چشماش رو که دوباره داشت بسته ماردالن
  
  !یلی ، خادی ی ، فقط خوابم منینترس!  زندم بابا-
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  :ن داد و گفت رو به دست اردالوانی لشهراد

  
  .. بخور نوی ا-
  

  : سمت سارا و نگاه نگرانش و گفتدی چرخبعد
  
  ... اردالن باالتر از ما بوده ی احتماال دوز دارو-
  

  : هم تاب داد و گفتی دستاش رو توسارا
  
  ! خوب چرا؟-
  

  : باال انداخت و گفتی شونه اشهراد
  
  ! البد داشته باشه، از دستشون در رفتهیلی دلدی حتما که نبا-
  

  : وارد کرد و گفتی با دست به شونه اردالن فشاربعد
  
   ...اری ، به خودت فشار نی توام بخواب ارد-
  

 خرناسش بلند ی که صدادی نکشی و طولدی دراز کشی حرف اضافه اچی هی باردالن
  :سارا آب دهنش رو قورت داد و گفت. شد

  
  ... خطرناک نباشه -
  

 اردالن ی سارا رو برای همه نگراننی الید ، دل شرهی سکوت فقط بهش خی توشهراد
 شه و همه ی مدهی گردنش کشی توی دردناکزی چهی کرد ی ، حس مدی فهمینم

 که نطوری قابل تحمل ، همری سوزش غهی ری کنه ، درگی مری بدنش رو درگیاعضا
 تونست ی خودش نبود نمدست ، دنی نگاه سارا بود باز کلمه ها تو دهنش رقصرهیخ
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 کردن ی می ، بازم داشتن از دستور مغزش نافرمانرهی سرکش رو بگیکلمه ها یجلو
 حاال باز با قدرت برگشته ی وقت بود که دست از سرش برداشته بودن ولیلیخ... 

  .... کردن ی مییبودن و داشتن خودنما
  

  ... منو برده تی نهایکه تا شهر ب...  چشمات رنگ خوابه ی قهوه ارنگ
  

 از ذهنش ییایخولی و سرش رو محکم تکون داد تا اون افکار مال از سارا گرفتچشم
 شهراد نفس کم آورده بود چند قدم رهی و خنی نگاه سنگری ، سارا که ززهی بررونیب

 رونی از اتاق بدهی که شهراد سرش رو تکون داد سارا نفس برنیعقب عقب رفت و هم
  ...زد 

  
   ...ای سارا پاشو ب-
  

 آب و تاب دار یمبل نشسته و مشغول گوش کردن به حرفا ی که کنار ساها روسارا
 رهی خاری و به کامدی که گرفته شده بود ، بود از جا پریلمی و فیساها راجع به مهمون

...  و دستش رو گرفته بود به سمت سارا ستادهی درست روبروشون ااریکام... شد 
  :سارا متعجب گفت

  
  ام؟ی کجا ب-
  

  :زد و گفت ی لبخند کج پر تمسخراریکام
  
 ی سرهی ؟ی و بخوابی خونه که فقط بخورنی تو ای اومدی کنی تو که فکر نم-

 شه ی امروز آموزشت شروع منی از هم،ی انجامشون بددی هم هست که باتیمامور
  ... با من ایپاشو ب... 

  
 دی خواستن ازش؟ بای می بود؟ چی چتی مونده بود بهش، ماموررهی متعجب خسارا

  : سارا زد و گفتی به پهلوی ساها با آرنج ضربه ا کرد؟ی کار میچ
  
  ... کاره نی خبره ااریکام!  فانهیلی خست،ی پاشو بدو ، نترس خطرناک ن-
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 شهراد از پشت سر بلند شد و ی آب دهنش رو قورت داد و از جا بلند شد، صداسارا

م  هی کرد هر اتفاقی دونست چرا فکر می خودش هم نمد،ی کشیسارا نفس آسوده ا
  !یطیتحت هر شرا.  شهراد هواشو دارهفتهیکه ب

  
   چه خبره؟نجای ا-
  

 ی مهمونی که توجه همه رو تورشی نفس گتی از شهراد و جذابی که دل خوشاریکام
 توجه به اون با سرش به اتاقش اشاره کرد و یبه خودش جلب کرده بود نداشت ب

  :گفت
  
  ... سارا می بر-
  

 حواله ی ادهی ندونست، سارا نگاه ترسزی جایول خواست بازم سوال کنه ی مشهراد
 بود چون تی مزهی خودش ومدی ی ساها از شهراد خوشش منکهیشهراد کرد و رفت، ا

  : گفتینیری خودشیساها برا
  
  ... من استاد تا بهت بگم چه خبره شی پنی بش-
  

  : مبل و گفتی از خدا خواسته ولو شد روشهراد
  
   ...نمی بگو بب-
  

 هی زدن بقدی دالیخی و بزی می که دستش بود رو انداخت رویرگ تبلت بزساها
  : شد و گفتی مهمونیعکسا

  
 ، البته ما چند تا یری بگادی چند تا مهارت رو خوب دی بای که هستی خونه انی تو ا-

 کدوم از مهارت ها در هی ها به هر کدوم یی که بنا به درخواست باالمیمهارت دار
 ی که منتقل بشی شه و بعدش تو به هر خونه ایه م شدن آموزش دادیحد حرفه ا

  افتاد؟. ی و اوستاشون کنی آموزش بدت خودی دستاری رو به زفهی اون وظیموظف
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 هاش رو به خاطر بسپاره و دهی کرد همه شنی می سعی تفاوتی که با بشهراد

 ی نارنگزی می رووهی رو بروز نده سرش رو تکون داد و خم شد از ظرف مجانشیه
  :برداشت و گفت یا

  
   خوب؟-
  
 یاز برا ... ستی نی انتخابی ولادهی خوب به جمالت ، جونم برات بگه مهارت ها ز-

  ... که براش انتخاب شده حمل مواده ی مهارتی سارا خانومنیمثال ا
  

!  بوددهی که شنیزی شد چی از دست شهراد سر خورد و افتاد ، باورش نمینارنگ
 فقط تو کار پناه دادن به نای انکهیخونه؟ مگه نه ا نی ایاونم تو!!! حمل مواد؟

 فقط نای کار انکهی از اونا بودن؟ مگه نه ای جنسیهمجنس گراها و سو استفاده ها
 گهی خودشون بود؟ پس مواد دیار کطهی تو حی جزئیقاچاق آدم و زد و بندها

داخت و  باال انیی ابروی با بدجنسدیساها که نگاه متعجب شهراد رو د! کجاش بود؟
  :گفت

  
 عاشق اد؟ی ی همه دم و دستگاه و امکانات از کجا منی ای دل برادر فکر کردزی عز-

   نه؟ای که خرجت کنن ی داشته باشی سودهی دیبا! ستنیچشم و ابروت که ن
  

 ی منیی ذهنش مدام باال و پای که توی کرد جمله ای و سعدی کشیقی نفس عمشهراد
 پاش گذاشت ، از فشار ناخن هاش یت کرد و رو دستش رو مشره،ی بگدهیشد رو ناد

  .. کرد ی رو کف دستش حس میدیبه کف دستش ، احساس سوزش شد
  
   شد؟ی می حاال سارا چ-
  

 کردنشون پشت سرم می کردم و با مشت کردن و قای حس می دستام و به خوبلرزش
 نیزبی تی داشتم تس و لرزم رو ا زچشمای پام سعی به کناره هادنشی چسبیو گاه

 و بز نبودکه بفهمه حال من خرابه، تند تند مشغول زی کنم، اونم چندان تی مخفاریکام
 ی از روی به رنگ سبز ارتشی اته رنگ و رو رفیآموزش دادنش بود، کوله پشت
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.  بودامکیتخت خواب دو نفره کنار دستش برداشت، اونجا اتاق خواب خودش و س
 لشی همون مدل و وسادمانشی چیبود ولاتاقشون بزرگتر از اتاق شهراد و اردالن 

  : رو گرفت باال و گفتیکوله پشت.  همون سبک بودقایهم دق
  
 فی آستر داره که ته کهی داخلش فی کنیا!  گمی می بهت چنی خوب دقت کن بب-

   ...می آستر رو پاره کردنی انگشت اهیبه اندازه رد شدن 
  
 دی کشرونی رو بی رنگدی سفکی کوچیلی شلوارش پاکت خبی از جدی که رسنجای ابه

  :و گفت
  
  ؟یگرفت!  تو آستری فرستی با فشار انگشتت منوی ا-
  
 ی رو جورفی کرد و کفی رو داخل ککی کوچسهی کی رو گفت و خودش به راحتنیا

 به داخل آستر ، بعد فی رو هول داد از ته کسهی با دو انگشت کنم،یگرفت که من بب
 و ولو رمشی بدنم نتونستم بگی لرزش درون و پرت کرد سمت من که به خاطرفیک

  :چپ چپ نگام کرد و گفت. شد کنار پام
  
برش دار !  حسابت پاکه های باشی دست و پا چلفتی بخوانهمهی حواست کجاست؟ ا-

  ... اش رو بگم هیتا بق
  

 ستادمی که انی برداشتم، همنی زمی رو از روفی رفت، کی مجی شدم، سرم گخم
 هم فشار دادم، بعد از چند لحظه که یچشمام رو محکم رو شد، اهی چشمام سیجلو

  . زدی هنوز داشت حرف ماریچشمام رو باز کردم بهتر شده بودم، کام
  
   ...نجای تو اای تو جورابت ، دی باشهی تو همرته،ی ذخفهی که داخل آستر کی اون-
  
و  رنیا!  دست خودم نبودگهی اش و چشمک زد، سرخ نشدن دنهی سی دست زد روبا
 من خوشش اومد که غش دنی تونستم کنترلش کنم، اونم از خجالت کشی نمگهید

  : و گفتدیغش خند
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  ... به خدا ینوبر!  توی چه آکبند-
  

 توجه به ی دستم فشار دادم، بی رو محکم توی انداختم و دسته کوله پشتری رو زسرم
  : من گفتیحال و هوا

  
   ...می کننی تمری عملمی برمی خوایاالن م!  منو نگاه کن پس-
  
 نی دستش بود، گرفته بود بدی سفی از اون بسته هاگهی دونه دهی ترس نگاش کردم، با

بعد خم ! نی ببنوی انکهی ای تکونش داد به معنهیانگشت سبابه و وسط دست راستش، 
  : باال انداخت و گفتی شونه استادی صاف ای جورابش ، وقتیشد و گذاشتش تو

  
 یلی فعال خی بکندی که بای ، کاری سر استپ بعدمی ری محاال! ی راحتنی به هم-

 گنده منده گرفته تا ی های ، از مشتری خانوممی داریادی زی هایراحته، ما مشتر
 ها کار ی جوجه مدرسه انی ها ، تو قراره با همی شن جوجه مدرسه ایخرده پا که م

 ی ری ، منی ذاری زنن، قرار می زنگ مت بهشون ، بهمی دی فعال ، شمارت رو میکن
   ...ینجوریا...  کنارشون ینی شی راحت میلیسر قرار و خ

  
 خودم رو از عی ، دوست داشتم سرنمی نشست لب تخت و اشاره کرد که منم بشخودش

 بودم دهی که شنییزهای کنم که بتونم همه چدای رو پیی جاهی ، رونیاتاق پرت کنم ب
 ی کردن؟ من چطور می ها هم رحم نمی به بچه مدرسه ای حتیلعنت! ارمیرو باال ب
 و زجر آورم خلوت کنم، مچ دستم رو ور با افکار منفیلیاجازه نداد خ!! تونستم

 تخت ، دوست داشتم بگم به من دست ی پرت شدم کنارش رود،یگرفت و محکم کش
 از دهنم ی صورتش بکوبم، دوست داشتم هر چیدوست داشتم با مشت محکم تو! نزن
 و همشون رمی تماس بگسی االن با پلنیگم، اصالً دوست داشتم هم بهش بادی یدر م

ته ...  شهراد س؟یپل...  معلوم نبود تا حاال چند تا بچه رو ایلعنت! قانونرو بدم دست 
 اگه یول ... ی رو بکنن، ولی کارنی ذاشت اونا همچیشهراد نم! دلم قرص شد
شک تا پشت پلکم اومد  ا؟ی داد چی اجازه متشی برد مامورشی پیشهراد هم برا

فاصله اش رو باهام  ... دی دی ضعفم رو مدی با زحمت و زور برش گردوندم، نبایول
 به فاصله کرد و ی وجب فاصله داشت ، اشاره اکی هنوز هم به قد یکم کرد، ول

  :گفت
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 که اماکن جمعتون کی ، نه اونقدر نزدینی شی قد فاصله از طرف منیبا هم! نی بب-

 ی رفتار میجور. ی کنی می چه غلطی بفهمه داریقدر دور که هر خرکنه ، نه اون
 ، بعدش که ینی شی می اقهیچند دق.  انگار دوست پسرتهی زنی و حرف میکن

   ...یاری ی به بهونه خاروندن پات بسته رو در می شی خم می بریخواست
  

 کش کی نزدیی خم شد، پاچه شلوارش رو باال زد، پاش رو درست جاخودش
 ری با شستش زد،ی کشرونیبش رو خاروند و به شکل کامالً نامحسوس بسته رو بجورا

  ...دستش نگهش داشت و دستش رو آورد جلو 
  
 ی منوی ، دستت رو که گرفت ای جلوش که باهاش دست بدی بری دستت رو م-

 ی می شی و پا می فرستی بوسم مهی ،ی کنی مامان می بای باهی کف دستش ، یذار
 و مسئول بردن یری گی معی ترفی کار رو درست بکننیاگه ا!! ی راحتنیبه هم ! یر

 در ستی و اداها رو هم الزم نرا قر و فنی اگهی دی ، اونجوری شیمواد دم خونه ها م
   شد؟ی چیگرفت ... یاریب

  
 ی تونستم حرف بزنم، نممی دهنم جام کرده بودن، نی نگاش کردم، واژه ها توفقط

 نی که ممکن بود با اکردمی رو تصور میی ذهنم بچه هایتوفقط .  بدمیتونستم جواب
 انصافت کجاست؟ من ایخدا!! آخه بچه رو چه به مواد؟.  بشندهیکار من به دام کش

  : و گفتدی سر شونه ام کوبکم محمهی نیبا کف دستش ضربه ا!!  تونمینم
  
ه جلب  ساده باشه کدی ، فقط حواست باشه لباست بامی پاشو ، پاشو حاضر شو بر-

  ؟یدیفهم ... ی ری از فردا خودت تنها می ، ولمی ریامروز رو با هم م! توجه نکنه
  
 شد ، از جا ی مزی موندم شک بر انگی هپروت و حال خرابم می از اون اگه توشتریب

 سرم رو به نشونه مثبت تکون د،ی لرزی مشتری از اول هم بیبلند شدم، پاهام حت
  ... از پشت سر دم،یصداش رو شن. دادم و اه افتادم سمت در اتاق
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 ، تنها می نداری چاره ایول!  هممون سخت بودی دونم اولش برات سخته، برای م-
 ی وگرنه مم،ی داشته باششی و آسامی جا بموننی هممی تونی راهه که منیاز ا

  ! کهی فهمیم ... ابونی تو خزنمونیر
  

 نشدم دهی کارار آفرنی ای کم درک و شعور داشت که بفهمه من براهی رو شکر خدا
 یلیحاال خ.  موادیی تونسته باشه جز جا به جای میزی اومدنم هر چنجای ایلیو دل

بازم سرم رو تکون دادم و بدون !  خوش و بشاش نداره اقالًیهم ازم انتظار رو
 آشپزخونه ی فقط شهراد نشسته بود، ساها توییرای پذیتو. رونیحرف رفتم از اتاق ب

 و هنوز رونی هم که از صبح رفته بودن بامکی و سازی بود ، نیپز گرم آشیحساب
 حال و افتاده راه افتادم سمت اتاق که یب.  نبودیاز اردالن هم خبر. برنگشته بودن

 شهراد رو نینگاه سنگ!  رم سمت قتلگاهمی کردم دارم میحس م. لباس عوض کنم
 اتاق و یرفتم تو نشون بدم، ی تونستم توجهی نمی کردم ولی خودم حس میرو

 از سی که صورتم خنطوریهم. تازه اونجا بود که تونستم اشکام رو آزاد رها کنم
 رونی بنی شلوار جهی و ی ساده سورمه ای مانتوهیاشک بود رفتم سمت کمد لباسم و 

  :دمیل نای دلم می کردم و توی لباس هام رو عوض مدم،یکش
  
 زای چیلی خی دونم خودم رو برای م آلوده گناه بشم،نی از اشتری نذار بای خدا-

من !  نه چهار تا بچه رورهی که گردن خودم رو بگییزای چیآماده کرده بودم ، ول
 هی! کمکم کن! ی زنم به همه چی گند مایتوان آلوده کردن بچه ها رو ندارم، خدا

! احمقن! اونا بچه ان...  تونم خدا ی در برم ، نمرشی روم بذار که از زشی پیراه
   ...رمی جلوشون رو بگدیبامن 

  
 که هنوز دستم بود رو برداشتم و رفتم از اتاق ی کوله پشتفی کدمی رو که پوشلباسم

 ی ، ساها هنوز تودیباز نگام دور خونه چرخ.  شهراد هم نبودنباری ، ارونیب
ساها که متوجه من .  نبودی و اردالن و شهراد خبراری از کامیآشپزخونه بود ، ول

  : به دست گفتریگشده بود کف
  
  ؟ی ری می ا دار-
  

  : رو به نشونه مثبت تکون دادم و گفتمسرم
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   کو؟اری کام-
  

 براش کامال ای متوجه نشد و ای ساها ی گرفته بود که تعجب کردم، ولنقدی اصدام
  : بود که باز رفت سراغ اجاق گاز و گفتیعاد

  
ت بگم تماسش مهمه گفت به.  اتاقش دوبارهی زنگ زد رفت توشی االن گوشنی هم-
  .ادی منتظر بمون تا بقی چند دقهی

  
 دم دستم تا ولو بشم ی از مبل هایکی سمت دمی رو تکون دادم و پاهام رو کشسرم

  : کردمی دلم دعا میروش، داشتم تو
  
 بهش بگه یزی چهی یکی کارش داشته باشه بره، کاش یکی کاش ار،ی کامادی کاش ن-

  .می ریاعصابش خورد بشه بگه نم
  
 روبروم نای ااری اتاق کامدم،ی باز شدن در اتاق از پشت سرم چرخی صدادنی شنبا

 شهراد دمی که چرخنیهم.  که باز شده بود اتاق شهراد و اردالن بودیبود و در اتاق
  : من گفتدنی و سشوار دستشه، با دستادهی دهنه در اتاق ای که تودمیرو د

  
  !؟یکاری ب-
  

 ی چه غلطاری بود که قراره با کامدهینشن! رد بود نگاش کردم، چقدر خونسمتعجب
 نداده بود؟ اگه اونم نخواد کمک کنه که کاله من پس حی براش توضی کسم؟یبکن

  : شد و گفتزونی اپن آویساها رو! معرکه است
  
 ها ینی زمبی سنی ، بذار اامی ی شهراد؟ من االن می موهاتو سشوار کنی خوای م-

  ...رو سرخ کنم 
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 ی راههی خواستم ی از اون مدی زدم، بای با شهراد حرف مدی بادم،یا پر از جعیسر
 تی موقعنی بهترتی روم بذاره، تنها برگ برنده من االن شهراد بود و اون موقعشیپ

  :رو به ساها گفتم.  من بودیبرا
  
  ... منتظر نهی بگو حاال اون بشرونی اومد باری رم ، کامی خودم م-
  

 کالفم کرده، ساها ی حساباری اومدن کامری دیعنیم که  نازک کردی پشت چشمبعدم
 رو یی کذایکوله پشت.  باال انداخت و باز رفت سمت اجاق گازی شونه االیخیهم ب

 خود شهراد هم عقب نا،ی مبل چنگ زدم و به سرعت رفتم سمت اتاق شهراد ایاز رو
 بگم یزیستم چبه محض وارد شدن در اتاق رو بستم و خوا. گرد کرد و وارد اتاق شد

  : خفه گفتیی و با صدادیکه شهراد قبل از من چرخ
  
  که؟ی گفت بهت اون مرتی می چ-
  

  : سبز رنگ رو باال گرفتم و گفتمی دهنم رو قورت دادم ، کوله پشتآب
  
   وسط؟نیآخه مواد کجا بوده ا...  کرد ی مواد جا سازنی ای شهراد ، تو-
  

برق و روش کرد، اشاره کرد بهش  حرف سشوار رو زد به ی ، بنهی سمت آرفت
 خواستم یچطور م! دی لرزی االن پاهام داشت منی بشم، من بدبخت همکینزد

 ی آروم که به خاطر صدای و با صدادی کشیقی بکنم؟ شهراد نفس عمی کارنیهمچ
  : تونستم بشنوم گفتی میبلند سشوار به سخت

  
 یق هام ندارم، ول با مافوی ارتباطچی ها من هلی به خاطر عوض کردن موبا-

 باند همجنس هی تر از دهیچی پیلی خهی اطالع داشتن، قضهی قضنیمطمئنم اونا از ا
 و خود ادی امثال من وسط بی نبود پایازی وگرنه ندمی از همون اول هم فهمهییگرا

  ! سارا فقط نترسنیبب.  کردی سر و تهش رو جمع می به راحتی انتظامیروین
  

  : و گفتم گلومی رو گذاشتم رودستم
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 نظر ری خواد به بچه ها مواد بدم ، درسته که من زیم!!  شمی من دارم خفه م-
  !! شهراد اونا بچه انی کنم ولی کار رو منی اسیپل
  

 ی خونسردش اشاره اشهی من با همون چهره همی توجه به حرف های کامال بشهراد
  :به کوله کرد و گفت

  
   ...نمی بده بب-
  

 تخت برداشتم و گرفتم به سمتش ، ی رو که انداخته بودم روی رفتم و کوله پشتعقب
  :کوله رو گرفت و گفت

  
   کجاشه ؟-
  

 راحت یلی رو نشون دادم و با دستم به تهش اشاره کردم ، خفی رفتم و آستر کجلو
 و بعد شینی بی ، اولگرفت جلودی کشرونیمتوجه شد چطور جاساز شده و مواد رو ب

 هی کرد و جادی بسته ای روزی ریلی سوراخ خهیندونش به شکل کامال نامحسوس با د
  :دی اخماش در هم شد و غرد،یکمش رو چش

  
  !نیکوکائ!  خوب خور هم هستن زی چ-
  

  : سرش رو چند بار تکون داد و گفتبعد
  
 بر دنشی تونه از پس خری بچه نمهی!  گرونهیلی خنی مشکوک شد،کوکائهی قض-
  !ستی بچه نیشتر مای کال مانوره، هی قضای پس اد،یب

  
  : گرد شده گفتمی چشمابا
  
  !یبچه مدرسه ا...  چرا گفت بچه اس -
  

  : رو برگردوند سر جاش و گفتمواد
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 نداره نی کوکائدی قدرت خری عذاب وجدان نداشته باش، بچه مدرسه اگهی پس د-

 مانور راه هیبرات .  دونمی مدی مال اون باال ماال ها باشه که بازم بعنکهی، مگه ا
   ...ی رو راحت کنالشونی کن خی ، برو و سعی کننیانداختن که فقط تمر

  
  ؟ی مطمئن-
  

 نزد ، کوله رو از دستش گرفتم و از ته ی بار باز و بسته کرد و حرفهی رو چشماش
  :دلم اعتراف کردم

  
   ترسم؟ی منقدری چرا من ا-
  

و  آهسته ی صورتش ، سرش رو خم کرد و با همون صدای نشست روی کجلبخند
  :بمش گفت

  
  !یستی حرفا ننی مال انکهی ای برا-
  

  : گارد گرفتم، چشمام رو گرد کردم و گفتمعی کنه سری داره مسخرم مدمیفهم
  
  ؟ی کنی مسخره م-
  
  : و گفتنهی سمت آدی خونسرد لبخندش عمق گرفت، چرخیلیخ
  
 تو  هم ندارهی ترسچی مانوره ، ههی که نیا!  کنمی روبروت مقتی نه ، دارم با حق-
   ...ی خودت رو باختینجوریا

  
 با خودم دیبا!  گفت و حرف حق جواب نداشتی دهنم رو قورت دادم، راست مآب

 دیشهراد دوباره چرخ.  نشده بودمدهیی اعمال زانی ای بودم ، من برایروراست م
  :به طرفم و گفت
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 تنی تونه زمی که مهیزی چنی بهت سارا ، ترس بدترگمی می چنی خوب گوش کن بب-
 ی که برنده بازی و مطمئن باشی داشته باشمانی به خودت ای تونی میبزنه ، تا وقت

 یری بگادی دیبا. ی خودت رو کنترل کنی بتونی ترسی اگه مای ی که نترسییتو
 به ی باشه ، نه تعجبت نه خشمت نه ترست نتونه راهی حسی غرق بشهیصورتت هم

   ...ی بکنیرو درون احساست ی بکننی تمردی بکنه ، بادایصورتت پ
  
  : اراده گفتمیب

  
  ! احساسم رو بکشمرمی بگادی دی با-
  

  : رو پاندول وار به چپ و راست حرکت داد و گفتسرش
  
 پر ی تونی گفتم، گفتم اسحسات رو نشون نده ، از درون می چیدینفهم!  نچ نچ نچ-

 ی صورتت رو بنقدری ایهر وقت تونست!  خودت باشی برای ولیاز احساس باش
 گذره اونوقته که ی می من هم نتونم بفهمم درونت چی که حتیاحساس نگه دار

  !ی کاره انی گم ایبهت م
  
 وقتا منم نسبت به شهراد ی سوخته اش ، واقعا بعضی قهوه ای چشمای شدم تورهیخ

 رو لشی االن دلیول!  نداره ی حسچی بشر هنی شدم که نکنه ای حس منیدچار هم
  :ردمزمزمه ک ... دمی فهمیم
  
  ؟ی خندی مشهی که همنهی همی برا-
  

 وجود من فرو ی تویزی صورتش کش اومد ، لپ هاش فرو رفت و چی رولبخند
  : ، با سر به در اشاره کرد و گفتختیر
  
 ی بنی ک تمرتهی موقعنی بهترنی گفتم، ای باشه بهت چادتی ، فقط ی بهتره بر-

   ...ی رو شروع کنیحس
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 و راه افتادم سمت در ، دمی کشیقیون دادم ، نفس عم تکدنی رو به نشونه فهمسرم
 ی به طرفش ، هنوز داشت نگام مدمی نرفته بود که باز چرخرهیهنوز دستم رو دستگ

  : بشه گفتمدی تولیی صدانکهیکرد ، با حرکت لب هام بدون ا
  
  ! ممنون -
  

  : زد و اونم با همون حالت حرکت لبهاش زمزمه کردپلک
  
  ... مواظب خودت باش -
  

 خودم رو از عی فشار دادم و سررهی دستگی ندونستم ، انگشتام رو روزی رو جاموندن
 مبل ی رواریکام!!  بود که به شدت آروم شده بودمنی اتیواقع. رونیاتاق انداختم ب

  : از جا بلند شد و گفتدی بود ، من رو که دلشینشسته و مشغول موبا
  
  م؟ی بر-
  

...  ، االن وقتش بود رونیشد و اردالن اومد ب جواب بدمکه در حموم باز خواستم
  :بدون نگاه کردن به اردالن رفتم سمت در و گفتم ! ی حسی بنیتمر

  
  ! من که رفتم -
  

 ی شهراد سشوار رو که خاموش کرده بود پرت کرد رورونی که از اتاق رفت بسارا
 هی  رو برداشت ،گارشی کنار تخت پاکت سزی می و رفت سمت تخت خوابش ، ازیم

دونه گذاشت کنار لبش و روشن کرد ، پکاول رو که زد در اتاق باز شد و اردالن 
  :حوله پوش وارد شد و گفت

  
  ... شهراد یهو...  شهراد -
  

  : به سمت اردالن بندازه گفتی نگاهنکهی حوصله بدون ای بشهراد
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   هان؟-
  

 و سی خیها بکنه موی تالشنکهی همونجور حوله به تن جلو اومد و بدون ااردالن
  : کنار بزنه گفتشیشونی پیآب چکانش رو از رو

  
   رفت؟ی کجا مکهی مرتنی سارا داشت با ا-
  

 ی سرخ سرخ به اردالن دهن کجگاری زد ، سر سگارشی به سی ترقی پک عمشهراد
 صبر کنه تا بلکه شهراد دست از نکهیکرد، اردالن که کم طاقت شده بود بدون ا

  : باز کنه جوابش رو بده دوباره گفتاستخاره کردن برداره و دهن
  
   رفت؟ی کجا داشت ماروی نی گم سارا با ایم!  شهراد با توام-
  

  : فرستاد و بدون نگاه کردن به اردالن گفترونی بظی دود رو از دهنش غلشهراد
  
   ...می دراز قرر مالقات بذاری هر طور که شده با بازدی لنگه ، بای کار می جاهی -
  

 ی سرش پس زد و با اخم های لب تخت نشست ، کاله حوله را از رویان با نگراردالن
  :در هم گفت

  
   شده مگه؟ی چ-
  

 دهنش نگه ی توی گرفت ، دود را چند لحظه اگارشی از سیقی باز کام عمشهراد
 یداشت که همه دهنش را تلخ کرد ، بعد قورتش داد و اجازه داد همه اعضا

 قی عمید و باالخره همه آن را با بازدم ببرنیضی از آن دود بد طعم فشیداخل
  : فرستاد و گفترونیب

  
  ... پخش مواد ی سارا رو بردن آموزش بدن برا-
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 هان کوتاه و مقطع بود هی دی که توانست بگویزی تنها چدهی باال پری با ابروهااردالن
  : تخت بلند شد و گفتی، شهراد از رو

  
  .نم دراز حرف بزی با بازدی بکن ، بای فکرهی -
  

  : به سرعت رفت سمت کمد لباس ها و گفتاردالن
  
  ! منهشی بسپرش به من ، راهش پ-
  
 مهی مستانه چشم باز کرد ، باز همان جا بود ، همان خانه نیی خنده های صدابا

...  بسته ی و دستهای حالی ، همان بی و طوسیمانی ها و کف سواریساخته ، همان د
 دنی ، سرش رو به زحمت چرخاند ، با ددیه شن خندی ، باز صدادی پری مشیپلک ها

 بودند با دهی در هم غلطیمانی سی همان کف هالی اسفبار که روتیدو دختر با وضع
 کند که نشنود ی توانست کاری کاش می ای ولندیهمه توان سرش رو چرخاند که نب

 که دوست داشت عربده دندی کشی اعصابش خط می رونقدری نفس هاشون ای، صدا
  ... شد ی کل عربده اش زمزمه محویول ... بکشد

  
  !دی بس کن-
  

 شد و ی نفس نفس هاشون بلندتر می دخترا هر لحظه کمتر و صدای خنده هایصدا
 نیا ... رهی کرد دستش رو باز کنه و در گوشش رو بگی تالش مشی از پشیشهراد ب

 ننشی بی داشت؟ مطمئن بود اونا نمی بود که دست از سرش بر نمیچه کابوس لعنت
 چی انداختن و هی نممتش به سی نگاهچی هی باهاش نداشتن ولیچون فاصله ا

 خواست ازشون یشهراد با عجز سرش رو چرخوند ، م.  کردنی بهش نمیتوجه
   :دی ، چشماش رو بست و نالرهیکمک بگ

  
  ! کمک -
  

 زدن ی که به هم میکی رکی گرفت ، حرفای اوج مشتری لحظه به لحظه بصداشون
 بچه گونه چشم هاش هی و گرغی جی صدادنی ، با شنکردی مری سی رو از زندگشهراد
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 ، دخترها نوز مشغول رنی در گکری که با دو مرد غول پدیدو بچه رو د... رو باز کرد 
 ی رنگی نگاه های که تویتی به سمت بچه ها بود ، معصوممیبودن ، نگاه شهراد مستق

 کرد ی زد رو با همه وجود حس میوج م مشونی خاکدی تپل و پوست سفیو گونه ها
   :دیشهراد نال.  ، صورتشون از خاک و اشک به گل نشسته بودزدنی مغی، ج

  
  ! نه-
  

 گرفته بود ، غی صداشون از زور جغی به تن بچه ها پاره شد ، بچه ها جلباس
مردها !  هفتای شش تاًی کردند، مگه چند سالشون بود؟ نهایمامانشون رو صدا م

 شتری بی هر چی خواست از جا بلند بشه ولیرو پوشونده بودن ، شهراد مصورتشون 
 تونست ی شده بود ، نمدهیچسب به تخت خی شد ، با می کرد کمتر موقف میتالش م

 دختر ها ی کنند ، صدای وارد مبی به روح اون بچه ها آسانهی که اونطور وحشنهیببب
 مردها مخلوط شده بود و یت صفوانی پر از حی هاادی بچه ها و فرغی جیبا صدا

 دیچشماش رو بست تا شا!  توانست شهراد را در جا بکشدی ساخته بود که میریاکس
 حس ی جون کنارش بود مشت کرد و آروم رو بی ، دستش رو که بشهکمتر زجر بک

  : زد ی و ناله مدیچکی ، اشک از گوشه چشمش مدی تخت کوبیچند بار رو
  
   ... ، ولشونوونای حنی ولشون کن-
  
  .دی نفهمیزی چگهید
  
 ، هر دو دستش رو دی تخت اتاقش دی نفس نفس چشم باز کرد و خودش رو روبا

 کابوس نی تحمل اگهی شد ، دی موونهی سرش گذاشت ، داشت دیمشت کرد و رو
 برد ی توجه به اردالن که در خواب هفت پادشاه به سر می رو نداشت ، بی لعنتیها

 راست راهش هی.  زدرونی بق از اتای لباس گرمچیاشتن هاز جا بلند شد و بدون برد
 ی و منگ بود که کم مونده بود بخوره توجی گنقدریرو به سمت تراس کج کرد ، ا

 داشت فقط راه بره ، ازی ، نرونی زد بی ، اگه در خونه قفل نبود از خونه موارید
رو محکم بست و  تراس ییدر کشو.  راه بره که پاهاش پر از تاول و زخم بشهنقدریا

 شده و نبضش کند تر ونی در مکی زانوهاش ، نفس هاش ی افتاد رودرهمونجا پشت 
 قلبش یدستش رو رو.  کردی حس می رو به خوبنی زد، خودش ای مشهیاز هم
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 ، آهسته دی خفه داد کشیگذاشت ، سرش رو گرفت رو به باال و رو به آسمون با صدا
حنجره ات !  و باد کنهادیبدن آدم کش ب ی شه همه رگ و پی باعث مدنیداد کش

 و بسوزه و شهراد رهی درد بگیکنی که واقعا صدات رو ول می از وقتشتریچند برابر ب
  : خفه داد زدی داشت به داد زدن پس با صداازین

  
  ! لعنت به تو-
  

 از قبل شتری شد و صداش بی گلوش لحظه به لحظه بزرگتر می سفت و محکم تویگو
 زونی تراس از سقف آوی بوکسش رو همون جا توسهیجا بلند شد ، ک ، از دی لرزیم

 دست نکهی برسه ، بدون انشی تونست راحت به تمری بود که مییتنها جا. کرده بود
 و ی قوی مخصوصش رو دست کنه شروع کرد به ضربه زدن ، مشت هایکش ها

دردناک  انگشتاش لحظه به لحظه ی بند هادی کوبی زد و مشت میمحکم ، در جا م
 زد ، همراه با مشت زدن از ی رفت و محکم تر مشت می از رو نمی شدن ولیتر م

  :دی غری دندون هاش میال
  
لعنت به ...  لعنت یا...  بشم ینجوریا...  که ومدیدر ن... پدرم ...  ساال نی ای تو-

  ...لعنت به  ... فتونیکث... لعنت به ذات ... شما 
  

 نی مگه مهم بود؟ اگه نگران ای کرد ، ولیس م انگشتش رو حی شدن بندهازخم
 کرد به داد ی بشه شروع مهی باعث شک کردن بقی لعنتتینبود که وسط اون مامور

 سهی که کدی مشست کوبنقدریا...  داشت ازیبا همه وجودش ن!  داشتازی ، ندنیکش
 ی خون های رودی کوبی شد ، مشت منی رنگش از خون دستش رنگیبوکس نارنج

 کرد ، عرق ی بوکس پخش مسهی کزی تند و تی نارنجی قطرات خون رو روخودش و
 ه کم ی تونستی مدی کشست شای اگه مشی ، بغض لعنتدی چکیاز سر و صورتش م

 ساعت مشت می از نشتری اون بغض قصد شکستن نداشت ، بیحالش رو بهتر بکنه ، ول
 ی دستاالی خی رو از دست دادن بناشون که دستاش حال و ی به قدردیکوب

 ی و بیی بوکس رو به حال خودش رها کرد و رفت سمت در کشوسهیداغونش ک
 ، نایخونه غرق سکوت بود ، نگاش رفت سمت در اتاق سارا ا. مالحظه بازش کرد

با ...  داده بود مقاومت کنه در برابر احساسش و حاال خودش ادی که بهش ییسارا
بود دستاش رو محکم مشت کرد ،  که برگشته ی وقتجشی سارا و حالت گیادآوری
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 بازم توجه نکرد ، یداد بند بند انگشتاش در اومد ، بدجور باهاشون تا کرده بود ول
 راه افتاد سمت در حمام ی محکم و عصبیچشم از در اتاق سارا برداشت و با قدم ها

 در صد هی بوکس فقط سهی کم بهتر کنه ، کهی تونست حالش رو ی مدیدوش سر شا... 
در حمام رو باز کرد و رفت داخل ، در رو ...  داده بود نیرد روحش رو تسکاز د

 ی تونقدری ، استادی ارشی مالحظه زیقفل کرد و دوش آب سخ رو باز کرد و ب
 ی هم بدنش عکس العمل تندیلی بودن که خستادهی اخی آب ریآموزش هاشون ز
 شده بود ، یش عاد ها برازی چیلی داشت ، خادت ها عزی چیلینشون نداد ، به خ

 نی چنی رو پشت سر گذاشته بود تا بتونه توی ناجوون مردانه ایآموزش ها
 که ممکن بود ومدی ی داشت سرش میی حاال بالیول !! ارهی دووم بیی هاتیمامور
 و پرت دی کشرونی شرتش رو از تنش بی دوش تریز...  رشته بودن پنبه بشه یهر چ
 ی چسبوند و وزن بدنش رو انداخت روواریه د از دستاش رو بیکی در ، سمتکرد 

 ی دور صورتش رو قاب گرفتن ، زل زد به موهاش و قطره هاسشی خیدستش ، موها
   :دیچی ذهنش پی دو رگه خودش تویصدا ... دی چکی که ازشون میآب
  
  !! کشمی نمگهیمن د! یی فهمن دایتو رو خدا نجاتم بده ، نم! یی دا-
  

 خوب به خاطر یلی کرد رو خیگونه هاش رو نوازش م ی وقتیی زبر دست داپوست
  ... رفت ی نرفته و نمادشی وقت از چی هیی پدرانه دایداشت ، زمزمه ها

  
 اون حرف ی زنی می حرفی دونم وقتی شناسم ، می شهراد ، من تو رو بهتر از تو م-
 تا اگه ی خودت باشیگذاشتم چند روز خودت تو!  محضهقتی برو و برگرد حقیب

 دونم دروغ یم ... ی نکردیعنی ی نکردی کاری گی میوقت ... ی بود بزنیحرف
 گهی جور دهی و غضبت رو رص حنی خوام ایم...  نجاتت بدم خوامیاما م! ی گینم

  ؟یی دایموافق ... ی کنهیتخل
  

 که دوست یی بود ، مشت هاادشی رو دی کشی که محکم موهاش رو مییانگشتا
مگه !  بودادشی بره رو ادشی نگاه پر اشک مادرش دی سرش بکوبه تا شایداشتم تو

 ی به کوهازی پسر هفده ساله هنوز نهی! چند سالش بود اون روزا ؟ فقط هفده سال 
 رو فراهم کنه تا یی هاتیموقعبه اسم پدر داره که پشت سرش باشه و بتونه براش 

 داره ی مادر بهازی کنه ، هنوز نهی رو تخلشی نوجوونی جای بیکله پر باد و غرورها
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 به ی بچه لوسش کنه و در کنارش ذره اهی نی سرش بکشه و عیکه دست محبت رو
 ی خواد ولی پسر نوجوون که پره از تضاد ، استقالل مهیغرورش لطمه وارد نکنه ، 

 از عواقبش ی ولرهی بگمی خودش تصمی ترسه ، دوست داره خودش برایم ییاز تنها
 لحظه پدر بهش پست بکنه از هی اگه ی بزنه ولدای ترسه ، دوست داره سر پدر فریم
 دلش به شدت ی توی زنه ولیدست نوازش مادر رو پس م!  ترسهی می گاههی تکیب

 تونه اون همه درد ی مور نوجوون هفده ساله چطهی...  داره ازیبه اون نوازش ها ن
  : شد اون شب دی براش پر از امیی دای تنه به دوش بکشه؟ صداهی رو ییو تنها

  
 ، ی بررانی خوام بفرستمت از ای گم ، گفتم می به مامانت گفتم ، به بابات هم م-
 آموزش ماساژ ی برالندی فرستمت تای ، گفتم میری بگادی که کار گهی کشور دهی یبر

  ... کردستان شهراد ی بردی بایول... 
  
  پس رفتهی و با صدایی سمت دادی همه وجودش تعجب شد و با همه قدرتش چرخبا

  : گفترتیو پر از ح
  
  ؟ی چ-
  

  : دادحی نره تند تند توضرونی که صداش از اتاق بی طورییدا
  
 خواستم با خودت و بابات حرف بزنم چون ی مفتهی اتفاقات بنی انکهی قبل از ا-

 ی می ، پسر خودم نداره وگرنه اون رو معرفیمطمئن بودم تو جربزش رو دار
 کنه ، کار توام به ی استخدام مرویداره ن کشور ی از ارگان هایکیکردم، شهراد 

 مثل من به عنوان ستیتو هرگز قرار ن...  داره یی فرقاهی ی به منه ولهی شبیعبارت
   ...ی شناخته بشسیپل
  

 ، دنی رقصی چشم شهراد مشی و اکشن بودن که پیسی پلی هالمی و اقسام فانواع
 اون بود از ی هر کس جادیشا...  بزن بزن و وسترن و رامبو و آرنولد ی هالمیف
 بود که نی شهراد با همه فرق داشت و همی ولدی کوبی سقف می سرش رو توجانیه

   .بدونه کار مناسب نی ای اون رو براییباعث شده بود دا
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 رو ذات آروم تی خصوصنی الی دلییدا!  بود و خونسردجانی شهراد به شدت کم ه
 تونست به همه حس هاش ی از ک دونستی می شهراد به خوبی دونست ولیشهراد م

  : بلند شدیی دایغلبه کنه، باز صدا
  
 ستی دونم اون جا قرار نی و خوب هم مادی ی کم به نظر خوف آور مهی دونم ی م-

 به ی ، ولی کنی رو قراره سپرتی زندگی روزانیبهت خوش بگذره ، سه سال از بدتر
  !سرم داره پازیمن اعتماد کن ، کشور به امثال تو به شدت ن

 تا ی بود و از چی سر چیی رفت بحثش با داادشی آب دهنش رو قورت داد ، شهراد
  : حد دلخور بود فقط گفتنیا

  
  نم؟ی مامان رو ببدی سه سال نبا-
  

  : زد و گفتی لبخند تلخییدا
  
  ... پسر ی وابسته نباشچکسی که به هنهی شرطش انی اول-
  

 ی و مدی کوبی هوا می توی مشتدیر پی بود از جا می اگهی نوجوون هفده ساله دهر
  :گفت

  
   ...تمیپا! یی خان دامی بزن بر-
  
  : زد و گفتی شهراد لبخند تلخیول
  
   فکر کنم؟نی دی بهم اجازه م-
  

  : سر شونه شهراد زد و گفتی ضربه اییدا
  
 ی راه برگشتگهی راه دنی ای تویاگه افتاد!  حتماً فکر کن پسر ، خوب هم فکر کن -

 ی تجربه می شهربازی که تویجانی نه هی ولشهی مجانی پر از هتی ، زندگیندار
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 ، خوب فکرات رو بکن ی کشورت بجنگی ، قراره برای کنی ، قرار با جونت بازیکن
  . خبر بدههم بی مرد عملیدی ، اگه دی تونی میدیاگه د

  
 مهمون در نظر ی که برایکی از اتاق کوچیی آروم سرش رو تکون داد و داشهراد
 روح دردمند پسر نوجوون خواهرش شده بود یرای بودن و دو سه شب بود پذگرفته

 فکر کرد و نقدری هم نزد و ایاون شب بود که شهراد تا خود صبح پلک رو. خارج شد
 را مشی صبح باالخره تصمازفکر کرد که همه اعصاب مغزش کش آمد و موقع نم

 از ی مدتی داشت براازی و در کنارش نردی خواست که انتقام بگیاو م... گرفت 
  .خانه دور باشد

  
 شعارها نبود اون لحظه فقط به اهداف کوتاه نی اون لحظه هدفش نجات کشور و ا

 داد و افتاد داخل یی جواب مثبتش رو به دایوقت... مدت ذهنش دلخوش بود 
 کی هدفش فقط ستی قرار ندی هم سخت نبود تازه فهمیلی که به نظرش خیریمس

 بود که اون فکرش رو یزی تر از اون چدهیچی پیلی خزیهمه چ! شهانتقام ساده با
 ی گرفته تا انتقالش به کردستان و اون منطقه کوهستاننششیاز گز... کرده بود 

 که مسئول یمدسرهنگ اح...  چهل چشمه که بارها اشکش رو در آورد ریسردس
ز دستش  گروه ای رحم که بارها بچه های خشن بود و بنقدریآموزششون بود ا

 دشونی بعد از سه سال از تبعی شد که وقتنی اش اجهی نتیول!  مرگ کردنیآرزو
 سه سال قبل خودشون تونستنی شده بودن که خودشون هم نمییآزاد شدن مردها

  !ارنی بادیرو به 
  

   ) انی پا (
  

  هما  پور اصفهانی

  
Farid  soghrati  
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