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فرمون رو زدم.

نفس عمیقی کشیدم.

باالخره بعد گذشت دوماه، تونسته بودم
موفق بشم و

نتیجه تالشم رو ببینم.

شیشه رو دادم باال و چادرم رو از
صندلی عقب

برداشتم.

خواستم پیاده شم که صدای گوشیم
اومد.

پوف کالفه ای کشیدم و از جیبم درش
آوردم.

بدون نگاه کردن به صفحش تماس رو
وصل کردم و

گذاشتم کنار گوشم.

- بله؟

صدای حرصی نوال تو گوشم پیچید.-
معلومه کدوم گوری هستی؟
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ماشین رو تو یه جای مناسب پارک
کردم و قفل



سه ساعته منتظرتم، دیگه علف زیر پام
سبز شد!

با یادآوری قرارمون ضربه محکمی به
پیشونیم زدم.

- نوال، ببخشید عزیزم.

من انقدر عجله داشتم یادم رفت بهت
خبر بدم!

مکث کرد.

- چی رو خبر بدی؟ اتفاقی افتاده
فوکا؟

اصال تو کجایی؟

خونه هم زنگ زدم کسی جواب نداد!

دم و بازدم عمیقی گرفتم.

- جلوی زندانم!

صدای متعجبش تو گوشم پیچید.

- زندان؟ اونجا چرا؟

اتفاقی افتاده؟

تکیه دادم به صندلی.
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- یک ساعت پیش ترابی زنگ زد،
باالخره این یارو

قبول کرد درخواست مالقاتم رو!اندازه
چند ثانیه سکوت کرد.

- کدوم یارو؟

نکنه... نکنه همون که...

پریدم وسط حرفش.

- درسته، خودش!

بهت زده صدام کرد.

- فوکا؟ دیوونه شدی؟ یا عقلت رو از
دست دادی؟

من فکر کردم دست کشیدی از این
تصمیمت!

پوزخندی زدم.

- چرا باید دست بکشم؟

می دونی این یارو چقدر می تونه تو
سابقه شغلیم

موئثر باشه؟
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دست!

پوف کالفه ای کشید.- فوکا، چند بار
باید بگم بهت؟

این یارو یه روانی تمام به عیاره!

سابقه شغلی بخوره تو سر جفتمون،
بالیی سرت بیاره

چی؟

بی اختیار خندم گرفت.

- نوال کم چرت و پرت بگو!

داخل زندان، با اون همه سرباز و
نگهبان چه بالیی

می خواد سرم بیاره؟

چشمم به ساعت خورد.

- من باید برم، خیلی دیرم شده!

قرار امروزمون رو موکول کن به یک
روز دیگه؛

فعال!
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دو ماه تمام سگ دو زدم تا بتونم
پروندش رو بگیرم



کردم.

بی مکث گوشی رو خاموش کردم.
گذاشتم داخل کیفم.

از داخل آینه نگاهی به خودم انداختم و
پیاده شدم.

چادرم رو سرم مرتب کردم و رفتم
داخل.

سرباز از پشت میزش بلند شد.- وقت
مالقات تموم شد خانوم، بفرمایید

بیرون!

ظاهر جدیم رو حفظ کردم.

از داخل کیفم کارت پزشکی و گوشم
رو در آوردم و

گذاشتم رو میز.

- با آقای ترابی هماهنگ شده!

2
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بدون این که اجازه بدم جوابم رو بده
تماس رو قطع



کارت رو برداشت و نگاه با دقتی بهش
انداخت.

- بسیارُ  خب، بفرمایید بازرسی بعدش
می تونید

تشریف ببرید داخل!

سرم رو تکون دادم.

- ممنون.

کارتم رو برداشتم و رفتم داخل.

پرده رو کشیدم کنار، زنی که رو
صندلی نشسته بود

با دیدنم بلند شد.

چادرم رو در آوردم و همراه با کیفم
گذاشتم رو میز.

- آقای ترابی هنوز هستن یا رفتن؟نگاه
مشکوکی به سر تا پام انداخت و شروع

کرد به

بازرسی کردن.
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- نه، تشریف دارن هنوز!

پوف کالفه ای کشیدم و چشم هام رو
بستم.

انقدر با عجله اومده بودم که به کل
یادم رفته بود

لباسم مناسب این محیط نیست!

صداش به گوشم رسید.

- می تونی بری تو، دفعه بعدی لباس
مناسب تر

بپوش.

مانتو کوتاه جاش تو زندان نیست!

بی حوصله سرم رو تکون دادم و چادرم
رو برداشتم.

همونجوری که سرم می کردم جوابش
رو دادم :

- بار اولم نیست میام اینجا، االنم عجله
ای شد.

وگرنه به خوبی از قوانین این محیط با
خبرم!
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پله هارو رفتم باال و به سمت راه رو پا
تند کردم.

gجلوی در مورد نظرم وایسادم.نفس
عمیقی کشیدم و با انگشت اشارم چند

تقه به در

زدم.

صدای مردونه ای پیچید تو گوشم.

- بیا تو!

3

جلوی چادرم رو جمع کردم و در رو باز
کردم.

- سالم آقای ترابی!

با دیدنم از جاش بلند شد و لبخند
کمرنگی زد.
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لبخند کمرنگی زدم و بعد برداشتن
کیفم رفتم داخل!



- خوش اومدی دخترم.

به ساعت نگاه کرد.

- زودتر از اینا منتظرت بودم، بفرما
بشین!

با خجالت رفتم جلو و رو صندلی
نشستم.

- معذرت می خوام، خوردم به ترافیک
سنگین!

نشست پشت میزش.

- اشکال نداره، خانوادتg خوبن
الحمدالله؟

خیلی وقته از پدرت خبر ندارم!با گوشه
چادرم بازی کردم.

- سالم دارن خدمتتون.

نفس عمیقی کشید.

- بسیارُ  خب، بریم سر اصل مطلب!

دستاش رو بهم گره زد.

- ببین دخترم، اگر به من باشه ترجیح
میدم با یه
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علل خصوص تالشت رو!

مکث کرد:

- پرونده این زندانی پیچیده تر از چیزیه
که فکرش

رو می کنی و جالب تر از همه اینه که
خودش با پای

خودش تسلیم شده!

دم و بازدم عمیقی گرفت.

- تا به االن نه یک دونه مالقاتی قبول
کرده نه چیزی!

حتی با تجربه ترین مامور های
بازجویی هم نتونستن

از زیر زبونش حرف بکشن.تو بدترین
شرایط که داخل سلولش زخمی شده

بود هم

اجازه نداد دکتر بهش دست بزنه و
خودش، خودش
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روانشناس آقا همکاری کنم.

اما از طرفی حرف تورو هم نمی تونم
زمین بزنم،



قبول کرده!

برای همین این فرصت برای ما یه
فرصت طالییه!

4

سرش رو آورد جلو.

- فوکا جان، می خوام که با آرامش از
زیر زبونش

حرف بکشی!

مطمئنم این شخص جرم های دیگه هم
داره، اما انقدر

کارش رو تمیز انجام داده که فقط با
یه پرونده نصفه

و نیمه قتل غیر عمد تونستیم اینجا
نگهش داریم.
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رو مداوا کرد.

برام عجیبه واقعا که درخواستت رو



از طرفی طبق شواهدی که فهمیدیم،
پشت این مرد یه

باند خیلی بزرگی است!

کنجکاو نگاهش کردم.

حرفاش باعث شده بود اشتیاق شدیدی
به وجودم

سرایت کنه!لب های خشک شدم رو تر
کردم.

- یه چیزی خیلی عجیبه!

اگر این مرد یه قاتل و خالفکار حرفه
ایه، پس چرا

خودش اومده و اعتراف کرده؟

چه هدفی پشت این کارش بوده؟

اونم در حالی که طبق حرف شما یه
باند بزرگ

پشتشه؟

سرش رو تکون داد.

- ما هم در در تالش رسیدن به این
جوابیم، اما
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متاسفانه هنوز موفق نشدیم!

نگاهم رو ازش گرفتم.

عالمت سوال های بزرگی تو جای جای
مغزم می

چرخید.

g!اینایی که میگید داخل پروندش نبود -

از جاش بلند شد.

- به نظرت این اطالعات چیزیه که بشه
به هرکی

گفت؟

به نشونه احترام از جام بلند شدم.-
این مرد پیچیده تر از چیزیه که فکرش

رو می

کردم.

لبخند عمیقی رو لبم نشست.

- برای همین اصرار داشتم که پروندش
رو دست

بگیرم!
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- عباسی رو بفرست اتاق!

بعد اتمام حرفش گوشی رو گذاشت
سر جاش.

- می دونم کار سنگینه، اما به عنوان یه
روانشناس

همه تالشت رو بکن دخترم.

من به هوش و ذکاوت تو ایمان دارم!

سرم رو تکون دادم.

- چشم، مطمئن باشید از هیچ تالشی
دریغ نمی کنم.

صدای در اومد و پشت بندش باز شد.

به همون سمت نگاه کردم.یه سرباز
اومد داخل و احترام نظامی کرد.

- امر کنید قربان!

به من اشاره کرد.
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به سمت تلفن رفت. گذاشت کنار
گوشش و یه شماره

گرفت.



سرش رو تکون داد.

- چشم قربان!

چادرم رو جمع کردم.

- با اجازه!

نیم نگاهی بهش انداختم و عقب گرد
کردم.

سرباز جلوتر از من حرکت کرد.

دسته کیفم رو تو مشتم فشردم و
پشت سرش راه

افتادم.

کنجکاوی مثل خوره افتاده بود به
جونم.

نفس عمیقی کشیدم.

میل و اشتیاق شدیدی نسبت به
شناختن این مرد

داشتم.
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- خانوم رو هدایت کن به سمت اتاق
بازجویی!



سواالتم به قدری زیاد بود که رسما
داشتن تو ذهنم

شنا می کردن!درک نمی کردم.

آخه چرا باید اعتراف کنه و دستی
دستی خودش رو

بندازه تو این چهار دیواری؟

صدای سرباز باعث شد از افکارم بیام
بیرون.

- رسیدیم خانوم.

سرم رو بلند کردم.

g!جلوی یه در نیمه باز وایساده بود

گلوم رو صاف کردم.

- ممنون.

دوقدم رفت عقب.

- داخل منتظر بمونید!

6
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حالت جدی صورتم رو حفظ کردم و
رفتم داخل.

به فضای نیمه تاریک اطرافمg نگاه
کردم.

هیجان شیرین و دلنشینی تو وجودم
پیچید.

کیفم رو گذاشتم رو میز و رو صندلی
نشستم.پرونده ای که رو میز بود

توجهم رو به خودش جلب

کرد.

کشیدم سمت خودم و بازش کردم.

چند تا عکس بود و کاغذ !

به مشخصاتش نگاه کردم.

" سلیم کاتبی، سی و پنج ساله! "

کنجکاو به عکسش خیره شدم.

با عکسی که دوماه پیش دیده بودم
زمین تا آسمون

فرق داشت.

اصال انگار این دوشخص دوتا مرد
متفاوت بودن!
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صدای جیر جیر در باعث شد به خودم
بیام.

سرم رو بلند کردم و به مسیر صدا
خیره شدم.

همراه با دو سرباز وارد اتاق شد!

به دستبند و پابندش نگاه کردم.

- شما می تونید برید، می خوام تنها
باهاشون صحبت

کنم.

نگاه نا مطمئنی بهم انداختن.

- بیرون منتظریم خانوم!بدون این که
نگاهم رو ازش بگیرم جوابشونg رو

دادم.

- بسیار خب!

با رفتنشون دست از نگاه کردن بهش
برداشتم.

- بفرمایید بشینید!

صدای پوزخندش تو گوشم پیچید.

20

داژفوک   



کنجکاو به حرکاتش نگاه کردم.

با وجود دستبند و پا بند تعادل خوبی
داشت!

نگاهم به چشماش نشست.

چشمایی که سیاهی رو فریاد میزد!

7

گلوم رو صاف کردم.

- آقای سلیم کاتبی، درسته؟

تو سکوت نگاهم کرد.

آب دهنم رو قورت دادم.نگاهش مثل یه
جاذبه پر دافعه بود، یه جاذبه که با

تمام قدرت من رو می کشید به سمت
خودش!

پرونده رو باز کردم.
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اومد جلو، صندلی رو کشید عقب و
نشست.



کنید.

حتی از جلوی در همین زندان چندین
بار برگشت

خوردم.

و باز هم تنها چیزی که عایدم شد
سکوت بود!

نفس عمیقی کشیدم.

- قراره کل تایممون به همین منوال
پیش بره؟

اگر می خواید سکوت کنید پس چرا این
مالقات رو

قبول کردید؟

صدای گرفتش تو گوشم پیچید.

- باالخره یکی باید به این موش و گربه
بازی پایان

می داد!

22

داژفوک   

- حسابی من رو چرخوندید تا این
مالالقات رو قبول



ابرو هام ناخواسته پرید باال.صدای
گرفته و خش دارش به حدی برام جذاب

بود که

می خواستم تا صبح همینجا بشینم و به
حرفاش گوش

بدم.

سرش رو آورد جلو.

- نمی ترسی بزنم دک و پوز صورت
مامانیت رو

بیارم پایین؟

دستش رو گرفت جلوی صورتم.

- شکستن این ماسماسک کار یک
دقیقست واسم!

پوزخندی زد.

- راهتو بکش برو دختر جون، این جاها
واسه تو

زیادیه!

از جاش بلند شد و خواست بره که
صداش کردم.

- صبر کن!
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تو جاش وایساد.

نگاهم رو ازش گرفتم و به روبه روم
خیره شدم.- اگر می خواستم بترسم

دوماه تمام دنبال پروندت

نبودم.

حتی اینجا روبه روت هم نمی نشستم.

نیشخندی زدم.

- ترس باعث میشه نتونی چیز های
جدید رو تجربه

کنی.

منم آدمی نیستم از رویاهام دست
بکشم!

خندید.

- عجب!

عقب گرد کرد و نشست جای قبلیش.
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8



دستاش رو گذاشت رو میز.

- دنبال چی هستی دکتر؟

بلند شدی اومدی اینجا که چی بشه؟

مثال بگی خیلی دختر زرنگی هستی؟

می خوای مغزم رو تعمیر کنی؟

نیشخندی زد.

- ک

ِ}ز

ی!نفس عمیقی کشیدم تا خودم رو
آروم کنم.

- خب، از اول شروع می کنیم!

پرونده رو باز کردم.

- سلیم کاتبی، سی و پنج ساله... محل
تولد بوشهر!

درسته؟

با سرگرمی نگاهم کرد.

- دو مورد آخر آره!

اخم هام رو کشیدم تو هم.
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گردنش رو چرخوند.

- برو سر اصل مطلب!

دم و بازدم عمیقی گرفتم.

- طبق جزئیات این پرونده، مقتول بر
اثر ضرب و

شتم و اصابت جسم سنگین به سر
مرده!

دستم رو مشت کردم.

- چرا کشتیش!

gیا واضح تر بگم، هدفت چی بود؟تو
مرحله اول دست به قتل زدید، هرچند

غیر عمدی و

تو مرحله دوم اومدید پیش پلیس و
اعتراف کردید!

آرنجش رو گذاشت رو میز.

9
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- یعنی میگید اسم و فامیلتون درست
نیست؟



- عشقم کشید!

با دهن باز نگاهش کردم.

یه آدم در چه حد می تونست رک باشه
و بی پرده

صحبت کنه ؟

صدای خش دارش تو گوشم پیچید.

- زیاد مغز فندقیت رو درگیرش نکن،
یهو دیدی

اتصالی کرد و آمپر سوزوند!

ناخون هام رو کف دستم فشردم.

انگار این مرد قسم خورده خدایی بود
که با من سر

لج برداره !

از داخل کیفم کار ویزیتم رو در آوردم
و هول دادم

سمتش.
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- انگار صحبتمون به نتیجه ای نمیرسه!
من هفته دیگه همین موقع میام برای

جلسه دوم.

امیدوارم بتونیم با هم کنار بیایم و به
جاهای خوبی

برسیم!

کارت رو برداشت و گرفت جلوی
صورتش.

پوزخندی زد و از جاش بلند شد.

- خسته نکن خودت رو دکتر.

امام زاده ای که داری طلب حاجت
میکنی من رو شفا

نمیده!

برو دنبال زندگیت، پیگیر من نباش.

من نیازی به مشاوره، روانشناس و این
کوفت و

زهرمارها ندارم.

گنده تر از تو هم نتونستن از زیر زبونم
حرف بکشن.

توی جوجه ماشینی که سهله!
28
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- حداقل بگو اسم و فامیل واقعیت
چیه؟

بدون این که برگرده جوابم رو داد.-
مگه تو پرونده جلوت ننوشته؟

لب هام رو تر کردم.

- چیزیه که نوشتن، ولی وقتی از زبون
خودت نشنیدم

یعنی واقعیت نداره و صرفا جهت پر
کردن جای

خالیه!

با مکث برگشت عقب و تو فاصله یک
قدمی وایساد.

دستاش رو گذاشت رو میز و خم شد
سمتم.
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برگشت بره که صداش کردم.

  10



میخکوب چشمای سیاهش شدم.

سیاهی که من رو داخل خودش حل می
کرد.

به رد زخم قدیمی گوشه ابروش خیره
شدم.

حاال می تونستم تو فاصله نزدیک بهتر
و واضح تر

ببینمش!

صدای آروم و دورگش تو گوشم زنگ
خورد.

- به من میگن داژو!

صداش به قدری آروم بود که به زور
متوجه حرفش

شدم.

نفسش رو صورتم فوت کرد.

بی اختیار چشم هام رو بستم.درک
نمی کردم خودم رو!

چرا هر عکس العمل این مرد برام
جذاب بود؟

صدای در باعث شد به خودم بیام.
30

داژفوک   



به دیوار روبه روم خیره شدم.

صداش دوباره و دوباره تو گوشم
پیچید.

لبخند عمیقی گوشه لبم نشست.

- داژو!

11

در خونه رو باز کردم و رفتم داخل.

به اطراف نگاه کردم، خلوت بود!

بند کفشم رو باز کردم.

- مامان؟ کجایی؟

تسبیح به دست از اتاق اومد بیرون.

- خسته نباشی مامان جان، چرا دیر
کردی؟
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چشم هام رو باز کردم.

g!حتی متوجه نشده بودم کی رفته بود



نفس عمیقی کشیدم.- کارم طول
کشید یکم، آقاجون کجاست؟

تسبیحش گذاشت رو میز.

- رفته خونه حاج رضا!

متعجب چادرم رو از سرم در آوردم.

- محمد چی؟

خندید.

- می شناسیش که داداشت رو، شده
دم بابات!

از مدرسه، خونه نیومده رفت؛ حتی
صبر نکرد ناهار

بخوره.

بی حوصله چادرم رو گذاشتم رو مبل.

- همینه خونه خلوته!

رفتم جلو، دستاش رو تو دستم گرفتم
و بوسه عمیقی

به جفتشون زدم.

- قبول باشه نمازت مامان جون!

خواستم برم عقب که اجازه نداد.
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- فوکا؟

سرش رو آورد جلو و بوم کرد.- این
بوی زهرماری چیه؟ سیگار کشیدی؟

پوزخندی زدم.

- بوی عطره مادر من، سیگار کجا بود؟

عصبی نگاهم کرد.

- من رو خر فرض نکن فوکا، عطر رو
خالی کردی

رو خودت ولی هنوزم داری بوی گند
سیگار میدی؛

حتی آدامس هم نتونسته بوش رو
بگیره!

پوف کالفه ای کشیدم و عقب گرد
کردم.

- بسه توروخدا مامان، نیومده دوباره
شروع کردی

به عیب و ایراد گرفتن!

12
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صورتش رو چنگ زد.

- دختر تو به کی کشیدی که انقدر
سرکش شدی؟

می خوای آبروی مارو ببری؟

سکه یه پول کنی جلوی دیگران؟

این کارها چیه تو میکنی؟ اصال تو شأن
خانواده ما

هست؟ناسالمتی تو دکتر این مملکتی!

کالفه موهام رو دادم باال.

- مادر من قتل انجام ندادم که، یه دونه
سیگار

امتحانی بود!

قرار نیست که من به خاطر شغلم از
خودم دست

بکشم.

نشست رو مبل و دستش رو گذاشت
رو زانوهاش
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- فوکا تو آخر قاتل من میشی با این
سرکشی هات!

نفس عمیقی کشیدم و رفتم جلو،
بوسه ای به سرش

زدم.

- حرص نخور شهین بانو، دیگه تکرار
نمیشه!

به صورت قرمز شدش نگاه کردم.

- من میرم استراحت کنم، از صبح یه
کله بیدارم!

حرفم رو زدم و بدون این که منتظر
جوابش بمونم به

سمت اتاقم دویدم.

در رو بستم و رفتم داخل، نشستم رو
تخت.

انقدر افکارم بهم ریخته بود که ناچارا
پناه برده بودم

به سیگار؛ تا شاید بتونم مغزم رو سر و
سامان بدم.با همون لباس های بیرونم

دراز کشیدم رو تخت و به
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سقف باالسرم خیره شدم.

صورتش جلوی چشمام زنده شد.

ابروهای مشکی پر پشتش، صورت
کشیده ش که

جای جای زخم های قدیمی بود و چشم
هایی که مثل

یه سراب من رو محو خودش می کرد.

نفس عمیقی کشیدم و سرم رو تکون
دادم.

چرا انقدر ذهنم درگیر این مرد تاریک و
پر رمز و

راز شده بود؟

اسمش رو چندین و چند بار زیر لبم
زمزمه کردم.

اسمی که تا حاال حتی به گوشم هم
نخورده بود.

از جام بلند شدم و پشت میز نشستم

لپ تاپ رو روشن کردم و اسمش رو
تایپ کردم.
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نوشته بود رو خوندم.

زخم سر باز کرده، داغ رو بدن؟

تکیه دادم به صندلی.

حتی اسمش هم عجیب بود و پر رمز و
راز!به سقف باالسرم خیره شدم.

یعنی چی پشت این مرد تاریک بود؟

13

)داژو(

به دو سرباز اعصاب خورد كني كه
كنارم نشسته

بودن خیره شدم.

پوف كالفه اي كشیدم و دستم رو تكون
دادم.

مثل كنه بهم چسبیده بودن و داشتن
رو مغزم خط مي

كشیدن.
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بی مکث یکی از سایت هارو باز کردم و
مطلبی که



- ساعت چنده؟

با نشنیدن جوابي از سمتشون چشم
هام رو باز كردم.

- چیه؟

مي خواي بدوني كي وقت عجلت مي
رسه؟

پوزخندي زدم.- نه، مي خوام بدونم كي
وقت مالقاتت رو با عزرائیل

فیكس كنم.

همزمان با تموم شدن حرفم ضربه
نسبتا محكمي به

ماشین خورد.

خودم رو انداختم گوشه ماشین تا
صدمه نبینم.

ضربه محكم دیگه اي خورد و ماشین
چپ شد.

یكي از سرباز ها خودش رو جمع كرد و
خواست بیاد
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سرم رو تكیه دادم به پشت و چشم هام
رو بستم.



صورتش.

صداي درگیري و تیر اندازي از بیرون
اومد و پشت

بندش در باز شد.

با عجله كلید دستبند رو پیدا كردم و
دست و پام رو

باز كردم.

از كنار دو سرباز زخمي گذشتم و رفتم
بیرون.

- آقا؟ حالتون خوبه؟

14
    

گردنم رو به چپ و راست تكوم دادم و
قلنجش رو

شكوندم.

- دیر كردي!
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 كه دستم رو بردم باالال و با تمام
سمتم

قدرت كوبیدم به



به اطراف نگاه کردم.

- زودتر اینجارو جمع کنید.

دوربین های بین راه چی؟

دخلشون رو کندید؟

سرش رو تکون داد.

- همه چی روبه راهه، خیالتون تخت!

موهای پراکنده صورتم رو دادم باال.

- سوئیچ رو بده!

متعجب نگاهم کرد.

- خودتون تنها میرید؟

پوف کالفه ای کشیدم.با سوال های بی
خودش داشت روانم رو بهم می

ریخت.

- ببند گاله رو، سوئیچ رو رد کن بیاد!

با مکث از جیبش در آورد و همراه با یه
گوشی داد
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سرش رو انداخت پایین.

- معذرت مي خوام، منتظر موقعیت
g!مناسب بودیم



دستم.

گوشه پلکم پرید.

- اون یکی چیه؟

به چشمام خیره شد.

- ژیوار سالم رسوند خدمتتون،
سفارش کرد این

g!گوشی رو بدم بهتون

پوزخند بلندی زدم.

- ژیوار؟

از دستش کشیدم و نگاهی بهش
انداختم.

- که اینطور!

با شدت انداختمش زمین و چند تا لگد
جانانه بهش

زدم.

نیشخندی به صفحه خورد شدش
انداختم.- سالمی اگر داره بیاد شخصا

برسونه، نه توی

بزمجه رو بفرسته!
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من این سالم هارو حوالی می کنم به
ناکجا آباد!

دستی به ریشم کشیدم و به سمت
موتورم رفتم.

بی مکث سوار شدم و کالهم رو سر
کردم.

نیم نگاهی به سمت چپم انداختم.

- ر

ِ}ب

و ر

ِ}ب

من رو نگاه نکن، کارت رو تمیز انجام
بده.

یه جا گاف بدی دخلت رو در آوردم!

نگاهم رو ازش گرفتم و حرکت کردم.

سرعتم رو بردم باالتر، باد مثل شالق
به بدنم کوبیده

شد و حس خوب رو به وجودم تزریق
کرد.
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پرده رو کشیدم کنار و رفتم داخل.

صدای کر کننده آهنگ پیچید تو
گوشم.نفس عمیقی کشیدم و رفتم

جلو.

در رو باز کردم.

صدای قژ قژش باعث شد متوجهم
بشن.

همزمان سر چند نفر چرخید سمتم.

- به به ببین کی اینجاست!

قدم رنجه فرمودید، منت سر ما
گذاشتی داژو!

پوزخندی زدم و رفتم جلو.
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نفس عمیقی کشیدم.

- سالالم آزادی!

15



رنگش پرید.

- من غلط کنم داژو!

دستام رو فرو کردم تو جیب شلوارم.

- سرتون توِ  خشتک خودتون باشه!

نیم نگاهی به اطراف انداختم.

- سعید کجاست؟ نمی بینمش!

یکیشون دمبل رو گذاشت زمین و اومد
جلو.

- رفته دست به آب داژو!گردنم رو
چرخوندم.

- اومد بفرستینش اتاقم.

خواستم برم که یه چیزی یادم افتاد.

دستام رو دور میله مشت کردم.

- هنوز یاد نگرفتی وقتی شروع به
دمبل زدن می

کنی تا تهش بری؟
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- گوله نمک شدی فرفری، سایم رو
دور دیدی دور

برداشتی؟



کمرم رو صاف کردم.

- یاال از اول شروع کن، بدنت سرد شد!

خندید.

- چشم مربی، رو چشمم.

نگاه کلی به اطراف انداختم و به سمت
اتاقم قدم

برداشتم.

در رو باز کردم و رفتم داخل.

همونطوری که کاپشنم رو در میآوردم
به اطراف

نگاه کردم.

همه چیز مثل همیشه بود و تکون
نخورده بود!

نشستم رو صندلی و پام رو میز دراز
کردم.

نفس عمیقی کشیدم و هوای اتاق رو
استشمام کردم.حس می کردم بال و

پرم باز شده و می تونم پرواز

کنم.
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کشیدم بیرون.

به اطراف نگاه کردم.

هیچ خبری از فندک نبود!

پوف کالفه ای کشیدم و سیگار رو
گذاشتم پشت

گوشم.

16

خواستم از جیبم فندک رو در بیارم که
دستم به یه

کارت خورد.

متعجب درش آوردم و گرفتم جلوی
صورتم.

" دکتر فوکا قاضیان"

پوزخندی زدم.
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چشمم به پاکت سیگار رو میز خورد.

خم شدم جلو و یه نخ از داخل جعبه



به کل اون دکتر اعصاب خورد کن رو
یادم رفته بود.

فندک رو از جیبم در آوردم و سیگار رو
روشن کردم.

کام عمیقی گرفتم و دودش رو
خوردم.به دیوار روبه روم خیره شدم.

صورتش جلوی چشمام زنده شد!

ابروهای پر پشتی که می تونستم قسم
بخورم تاحاال

بهشون دست نزده...

چشمای مشکی که شیطنت درونشون
موج میزد و...

خندیدم.

و شلوار شش جیبش زیر اون چادر
مزخرف.

حرفاش تو گوشم پیچید.

" ترس باعث میشه نتونی چیز های
جدید رو تجربه

کنی، منم آدمی نیستم از رویاهام
دست بکشم".
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سرم رو تکیه دادم به پشت مبل.

پوزخندم پررنگ تر شد.

بی اختیار زیر لب زمزمه کردم :

- تو چی میدونی آخه از ترس فندق
کوچولو؟

نفس عمیقی کشیدم و فیلتر سیگار رو
انداختم زمین.

از جام بلند شدم و زیر پام لهش کردم.

دستام رو کشیدم پشتم.باید انرژیم رو
تخلیه می کردم.

موهام رو دادم باال و خواستم برم
سمت در که با

شدت باز شد.

سر جام وایسادم.

سعید هراسون اومد داخل.

ناباور نگاهم کرد.

- داژو؟ خودتی؟

نیشخندی زدم.

- نه روحمه، اومده زیارتت کنه برگرده!
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ابروهام پرید باال.

- من که خیلی وقته اینجام تو کجایی؟

فکر کردم تو مستراب چالت کردن.

اومد جلو و مشت محکمی روانه بازوم
کرد.

- تو آب نمک خوابیدی این همه گوله
نمک شدی؟

17مردونه بغلم کرد.

    

نفس عمیقی کشیدم و چند ضربه
کوتاه به پشتش زدم.

- همه چی روبه راهه پسر؟

ازم جدا شد.
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نفس آسوده ای کشید.

- پسر تو که من رو کشتی، کجا بودی
این همه مدت؟



- خیالت تخت، این باشگاه مثل اژدها
کار می کنه!

درسته خودت نبودی اما سایت باالسر
این جونور ها

بود!

تکیه دادم به میز.

- خوبه !

با مکث به صورتم نگاه کرد.

نیشخندی زدم.

- لقمه رو نچرخون سعید، بپرس هرچی
که تو ذهنته؛

دست دست نکن.

اومد جلو.

- کجا بودی این مدت؟

دستی به ریشم کشیدم.- همین دور و
اطراف، زیاد ذهنت رو درگیرش نکن.

به سمت آینه رفتم و جلوش وایسادم.

نگاهی به سر تا پام انداختم.
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باید از شر این موهای مزاحم خالص
می شدم.

- سعید موزر رو بیار، بجنب.

به سمت کمد رفت و بازش کرد.

- دوباره می خوای کوتاه کنی؟

نیم نگاهی به سمتش انداختم.

- آره، مزاحمه!

از دستش گرفتم.

- سعید من یه مدت دیگه نیستم.

حواست به اینجا باشه، مثل شیر
باالسرشون باش.

سیمش رو زدم به برق و روشن کردم.

- هرکی اومد اینجا و سراغم رو گرفت
بگو خیلی

وقته خبر نداری ازم.

به بچه ها هم بسپر...

شتر دیدن ندیدن!رو مبل نشست.

- چیزی شده داژو؟ دوباره دردسر
درست کردی؟
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سرم و نگاهی

بهش انداختم.

18

- نه می خوام برم صفا سیتی، اینجا
هم تو هستی منم

گهگاه سر میزنم بهت.

نفس عمیقی کشید.

- هرچی اصرار کنم بی فایدست، تا
خودت نخوای

نمیگی!

دستی رو سرم کشیدم.

- خوبه که اخالقم رو مثل کف دستت
می شناسی،

حوصله توضیح نداشتم.

از جاش بلند شد.
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بی مکث موزر رو کشیدم به سمت چپ



- من برم به بچه ها گوشزد کنم.

ناهار هستی؟

به ساعت نگاه کردم.- آره غروب میرم.

می خوام یکم با دستگاه کار کنم
عضالتم گرفته!

به سمت در رفت.

- باشه، می سپارم ظفر همیشگی رو
بیاره واسمون.

در رو باز کرد و خواست بره که یه
چیزی یادم افتاد.

- سعید؟

برگشت عقب.

- بگو داداش!

با مکث به کارت رو میز نگاه کردم.

- یه کارت رو میز گذاشتم، اطالعات
کامل اون دکتر

رو برام در بیار!

چیزای ابتدایی نمی خوام سعید، تا
هفت نسلش هم
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واسم در بیار!

با ابروهای باال رفته نگاهم کرد.

- کیه این؟

به سمت میز رفت و کارت رو برداشت.

سوت بلندی زد.- اوه، چه اسم سوپر
الکچری!

g!فوکا قاضیان، دکتر روانشناس

چشمکی زد.

- چیه داداش، نکنه خاطر خواه شی؟

راستش رو بگو کلک!

دستم رو مشت کردم.

- فضولی موقوف، بزن به چاک!

خندید.

- چشم، جوش نیار.

نگاهم رو ازش گرفتم و مشغول زدن
ریشم شدم.

صدای بسته شدن در تو گوشم پیچید.

نفس عمیقی کشیدم.
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اصال چرا باید هنوزg که هنوزه بهش فکر
می کردم؟

پوزخندی زدم.

عقب افتادن تو قانون های داژو نبود.

من هم باید همه چی رو راجبش می
g!فهمیدم.درست مثل خودش

موزر رو خاموش کردم و گذاشتم کنار.

دستی رو صورتم کشیدم.

- ببینم چی تو چنگت داریُ  دکی!

19

) فوکا (

زنجیر دوچرخه رو بستم و كمرم رو
صاف كردم.

چندین و چندبار نفس عمیق كشیدم.
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اطالالعات این دختر رو می خواستم
چیکار؟



غرق لذت كرد.

گوشیم رو از كیفم در آوردم و به
ساعت نگاه كردم.

مطمئنا تا االن اهل خونه بیدار شده
بودن و نبودنم به

چشمشون خورده بود!

قفل رو چك كردم و برگشتم برم كه
كوبیده شدم تو

سینه ستبر كسي!بي مكث چاقوم رو
از جیبم در آوردم و دو قدم رفتم

عقب.

نگاهم قفل شد تو چشماي متعجب
طاها.

با مكث دستم رو آوردم پایین.

- ترسوندیم!

اخم هاش رو كشید تو هم.

- از كي تاحاال چاقو كش شدي من خبر
ندارم؟
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هواي تازه دم صبح پیچید تو ریه هام و
وجودم رو



چاقو رو بستم و گذاشتم داخل جیبم.

- واسه امنیت خودمه!

حرصي نگاهم كرد.

- مسخره بازي در نیار فوكا، كسي
جرئت نمي كنه از

دو قدمي تو رد شه!

من و حاج احمد مثل سایه باالسرتیم،
نیاز نیست این

آت و آشغال هارو پیشت نگه داري.

اصال چاقو تو شأن و شخصیت یه دختر
هست؟

خصوصا تو!

چند ثانیه كوتاه چشم هام رو بستم تا
بتونم آرامشم رو

حفظ كنم.- سر صبحي بلند شدي
اومدي اینجا كه گند بزني

اعصابم طاها؟

یا دوباره شجرنامه باید و نباید راه
بندازي واسم؟
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دم و بازدمی گرفت.

- فوکا جان، خودت خوب میدونی من
همه این هارو

واسه سالمتت می گم...

چون دوست ندارم حتی یک تار مو ازت
کم بشه!

دوست ندارم فردا روزی بگن دختر حاج
احمد چاقو

می کشه!

مچ دستش رو آورد باال و به ساعتش
نگاه کرد.

- اصال تو این وقت صبح که مگس پر
نمیزنه چه

غلطی می کنی تو خیابون؟

ناخون هام رو کف دستم فشردم.
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20



دیگه کنترل کردن خودم حدی داشت!

به چشماش خیره شدم.

- تورو سننه؟مامانمی، بابامی،
برادرمی، آقا باالسرمی...

چیم هستی که وایسادی جلوم و داری
ازم حساب پس

می گیری؟

من هرجا که عشقم بکشه میرم...

هر ساعتی که می خواد باشه!

اومد جلو و بازوم رو تو چنگش گرفت.

- باید یادآوری کنم که من نامزدتم و در
عین حال پسر

عموت؟

با عصبانیت به چشماش خیره شدم.

g...طاها از حدت خارج نشو -

پسر عمومی که باش اما دلیل نمیشه
بخوای با من

این رفتار رو کنی و بخوای وحشی
بازی در بیاری!
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چند قدم رفت عقب و متعجب نگاهم
کرد.

انگشت اشارم رو به نشونه تهدید
گرفتم سمتش.

- دیگه حق نداری به من دست بزنی،
انگار یادت

رفته فردای اون خواستگاری مزخرف
حلقه رو واست

21پس فرستادم!

    

نگاه پر تمسخری به لباس نظامیش
انداختم.

- خیر سرت سرگرد این مملکتی، باید
آرامش بیاری

واسه مردم و مهم تر از همه امنیت.
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محکم و با تمام قدرت زدم تخت
سینش.



نشون میکشه!

دستم رو فرو بردم تو جیب شلوارم.

- مرد های آش و الش خیابون رو جمع
کن تا من

مجبور نشم واسه امنیت خودم چاقو
حمل کنم.

دفعه بعدی هم خواستی واسم امر و
نهی کنی یه نگاه

به خودت و جایگاهت پیش من بنداز.

از کنارش گذشتم و خواستم برم که
صداش از پشت

سرم اومد.

- هیچ وقت نمی خوای دوستم داشته
باشی فوکا؟

ما از بچگی باهم بزرگ شدیم، سر یه
سفره با هم

نون و نمک خوردیم.
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اون وقت آقا وایساده جلوی من و داره
واسم خط و



نفس عمیقی کشیدم.تند رفته بودم و
حاال عذاب و وجدان بیخ گلوم رو

گرفته بود.

برگشتم عقب و به صورت ناراحتش
نگاه کردم.

- طاها تو پسر خیلی خوبی هستی.

مهربونی، یکسره دستت تو کار خیره،
خداشناسی و

هزار تا چیز دیگه!

اما همه اینا جمع میشه تو مردی که
خانواده ام واسم

مناسب دیدن نه خودم.

من روحم آزاده، مثل خیلی ها نیستم
که تو خونه باشم

و در حال بچه داری...

یا صبر کنم شوهرم شب بیاد خونه برم
g!پیشوازش

رویای من زمین تا آسمون فرق داره با
این چیزا!
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برادریه!

درست همون حسی که به محمد دارم.

بیشتر از این نخواه ازم!

22
    

نفس گرفتم و سعی کردم آرامش رو
به صدام تزریق

کنم.

- خواستگاری اون شب به خواست من
نبود، تو عمل

انجام شده قرار گرفتم!

اگرم سکوت کردم فقط و فقط واسه
احترام به تو و

عمو بوده!

وگرنه...

پرید وسط حرفم.
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من فقط با یه عنوان تورو دوست دارم
اونم حس



- بسه فوکا، فهمیدم.

دوقدم اومد جلو.

- شاید حس تو به من برادری باشه اما
من نه!

از همون اولم من تورو به یه چشم
دیگه دیدم و بعد

اینم همونطوری باقی میمونه.

من واسه داشتنت هر کاری از دستم بر
بیاد انجام

میدم و کوتاهی نمی کنم.

دستام رو مشت کردم.

- تا کی؟

اصال به فرض مثال ما ازدواج کردیم!
فکر می کنی خوشبخت میشیم با یه

حس یک طرفه؟؟

عمیق نگاهم کرد.

- آره میشیم، عشق من واسه جفتمون
کافیه!

پوزخندی زدم و خواستم جوابش رو
بدم که اجازه
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دستش رو گرفت باال.

- کافیه، االن باید برم اداره!

سر فرصت مناسب بحثمون رو ادامه
میدیم.

به ساعتش نگاه کرد.

- تو هم بیشتر از این با این مانتوی
کوتاه و جذب

نمون بیرون!

نیم نگاهی به سمتم انداخت و عقب
گرد کرد.

به مسیر رفتنش خیره شدم.

- من با تو چیکار کنم؟

چیکار کنم که ازم دست بکشی؟

23
    

) داژو (
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نداد.



روم خیره شدم.

کیسه بوکس از شدت ضربه هام پاره
شده بود و

تقریبا هیچی ازش نمونده بود!

شیشه آب رو از زمین چنگ زدم و با یه
حرکت

خالیش کردم رو صورتم.

نفس عمیقی کشیدم.

خنکیش باعث شد حرارت تنم تا حدودی
کم بشه!

نشستم رو زمین و حوله از دور گردنم
برداشتم.

صورتم رو خشک کردم.

صدای سعید پیچید تو سالن.

- زدی ترکوندی که کیسه بدبخت رو!

مگه تو چقدر جون داری الکردار؟

پوزخندی زدم.

66

داژفوک   

نفس نفس زنان تکیه دادم به دیوار و
روبه  gبه تصویر



- عمرش رو کرده بود، وگرنه نباید با
چهار تا ضربه

چسکی به این وضع می افتاد!خندید.

- دوتا از همین ضربه های چسکی که
میگی رو

بیاری رو یه آدم زنده؛ یه دور عزرائیل
رو زیارت می

کنه بر میگرده!

پام رو دراز کردم.

- کاری که بهت سپره بودم رو حل
کردی؟

اومد جلو.

- جونم در اومد ولی تونستم

کنارم نشست.

- این دختر حسابی خطریه داداش، آبا و
اجدادش

پلیسه!

باباش سرهنگ بازنشستست و مامانش
خونه دار!

67

داژفوک   



یه نامزد سمج هم داره که پسر عموشه
و سرگرد.

حاال جالب ترش اینجاست که از این
خانواده خر

مذهبی باید یه دختر نجیب و سر به زیر
بیاد بیرون

ولی دختره قلب خطره!

24
    

متعجب نگاهش کردم.

- یعنی چی؟

چیزی مصرف می کنه؟

خندید.

- نه بابا خودش دکتره، منظورم از
خطر اینه که کال

دختر شریه!

یکی از بچه هارو فرستادم جلو ببینم
چند چنده؛ با
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دوتا چاقو پسره رو فراری داد!

انگشت اشارم رو کشیدم به لبم تا مانع
خنده م بشم!

- از شلوار شش جیبش و مانتوی کوتاه
زیر چادرش

مشخص بود!

با چشمای درشت شده نگاهم کرد.

- مگه دیدیش از نزدیک؟

قلنج گردنم رو شکوندم.

- فضولی نکن، ادامه بده!

مکث کرد.

- خالصه بگم که خانوم صبح به صبح هم
یواشکی

میره موتور سواری!یه شب تا صبح
کشیک دادم نزدیک خونش تا بفهمم،

اما جوری ظاهرش رو تغییر می ده که
هیچ بنی و

بشری شک نمی کنه این دختره!

ابروهام از تعجب پرید باال.

69

داژفوک   



- شوخی می کنی؟

چهار زانو نشست.

- نه جون تو داژو، اول فکر کردم
داداششه یا فک و

فامیلی چیزی ولی فقط یه برادر ده
ساله داره!

لبخندی حاکی از رضایت رو لبم
نشست.

از همون سمج بودنش باید می فهمیدم
که این دختر

یه آدم معمولی نیست!

از جام بلند شدم.

- آدرسش رو واسم بفرست، منم یه
سر و گوشی آب

بدم.

حوله رو از زمین چنگ زدم و به سمت
در رفتم.

سرخوش سوت زدم.

- همش که قرار نیست تو بیای
مالقاتم، یه بارم من
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) فوکا (

بشقاب های کثیف رو گذاشتم داخل
ظرف شویی و

کمرم رو صاف کردم.

صدای نوال از پشت سرم اومد.

- بیا بشین دیگه عزیزم، خسته شدی!

از زمانی که اومدید داری کار می کنی!

پوف کالفه ای کشیدم.

- چقدر غر میزنی تو دختر، خاله آهو
تخم کفتری

چیزی داده بهت که من خبر ندارم؟

یه بند داری در گوشم حرف می زنی!

خندید.

- خب راست می گم دیگه دختر عمو!
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بیام دیدنت خانوم دکتر شر!25



دوساعت اومدید یه روند داری کار می
کنی.

زشته خب؛ مهمونی گفتن، صاحب
خونه ای گفتن.

از داخل کشو چند تا چاقو میوه خوری
برداشتم.- بیخیال بابا، جوری حرف نزن

انگار که من غریبم.

نصف عمرم تو این خونه کنار شما
گذشت.

بعدشم...

پیش دستی هارو گذاشتم رو کانتر.

- حاظرم تا صبح اینجا مثل خر کار کنم
ولی نرم تو

جمعشون!

داداش گرامیت شام رو زهرمارم کرد
از بس خیره شد

بهم.

باورت میشه، لقمه هارو نجوییده
g.قورت دادم از هولم

با صدای بلند خندید.
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می دونی چقدر وابستته.

بعدشم خالف شرع نکرده که نامزدشی!

چشم هام رو تو کاسه چرخوندم.

- نوال مغزت تاب برداشته یا من رو
گیر آوردی؟

مگه من فردای خواستگاری اون حلقه
کوفتی رو پس

ندادم به داداشت؟

ظرف میوه رو از یخچال در آورد و
26گذاشت رو کانتر.

    

- آره ولی هنوز کسی خبر نداره، یعنی
همه شمارو

نامزد میدونن.

تنها کسی که خبر داره خانواده خودتن
و من!
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- دیگه خودت بهتر از من طاهارو می
شناسی فوکا،



نزده؟؟؟

سرش رو تکون داد.

- نه دلبندم!

- تو چی؟

سرخوش یه سیب برداشت.

- به من چه؟

مگه موضوع منه که بخوام بگم بهشون
مخم رو

بخورن؟

با عصبانیت نگاهش کردم.

- نوال، تو خیلی...

پرید وسط حرفم:- می دونم، خیلی
عشقم!

چشم هام رو بستم تا بتونم خودم رو
آروم کنم.
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مات و مبهوت نگاهش کردم.

- یعنی طاها هیچ حرفی به عمو خسرو
و خاله آهو



بتازونید.

من امشب تو همین جمع همه چی رو
تموم میکنم.

بدون این که منتظر جوابش بمونم
ظرف میوه رو

برداشتم و از آشپزخونه خارج شدم.

به سمت سالن رفتم.

همه دور هم جمع شده بودن و خوش و
بش می

کردن.

عمو خسرو با دیدنم صحبتش رو قطع
کرد.

- دست گلت درد نکنه دخترم، بیا بشین
زحمت نکش.

کنار مامان نشستم.

- خواهش می کنم عمو جون،
وظیفست!
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- اشکال نداره، شما خواهر و برادر تا
می تونید



استکان چاییش رو گذاشت رو میز
کناریش.

- راستی فراموش کردم بپرسم ازت،
دیروز محسن

زنگ زد!

هفته پیش رفته بودی زندان؟؟لبخند
زوری رو لبم نشوندم.

- منظورتون آقای ترابی؟

سرش رو تکون داد.

- آره، محسن دوست جوونی من و
احمده!

تو دوران خدمت زیاد هوای هم رو
داشتیم.

نیم نگاهی به صورت عصبی طاها
انداختم و هزاران

هزار بار تو دلم بد و بیراه نصیب اون
ترابی دهن لق

کردم.

27
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داژفوک

خودم رو جمع کردم.

- راستش در خصوص پرونده یکی از
زندانیان نیاز

به روانشناس داشتن؛ منم نتونستم نه
بگم.

باالخره اقتضای شغلم ایجاد می کرد
که برم.

خندید.

- باریکال دخترم.

الحق که شجاعتت به پدرت رفته!

اما میدونی که اونجا محل مناسبی
نیست.دفعه بعدی خواستی بری حتما با

طاها برو!

خواستم جوابش رو بدم که با کار
مامان نطفم تو دهنم

خشک شد.
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خطرناک؟

بلند شدی رفتی مالقات یه زندانی یه
کلمه هم به من

نمیگی؟؟

صدای بابا تو گوشم پیچید.

- چیکارش داری خانوم؟ واسه
خوشگذرونی نرفته که

واسه کارش رفته!

عمو خندید.

- احمد تو باید همون اول این بچه رو
می آوردی

وردست خودمون شغل مارو ادامه می
داد!

خدا شاهده ذهنش بیشتر از من و تو قد
میده!

مامان کالفه تو جاش تکون خورد.

- برادر خسرو شما دیگه نگو توروخدا!
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- دختره خیره سر باز خودت رو
انداختی تو کارهای



االنم که محمد جا پاش گذاشته.خدا
شاهده کم سر احمد نکشیدم که االن

بخوام این

دوتارو تحمل کنم.

هر بار که می رفت ماموریت من خون
به جیگر می

شدم، تمام تنم می لرزید تا برگرده!

28

پوف کالفه ای کشیدم و نگاهم رو
ازشون گرفتم.

به طاها خیره شدم.

بدون پلک زدن نگاهم می کرد.

اخم هام رو کشیدم تو هم و نگاهم رو
ازشون گرفتم.
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من موهام رنگ دندونام شد تا این بچه
رو دکتر کنم.



تو پیش دستی!

- حاال که دیگه بازنشسته شده زن
داداش جوش چی

رو میزنی؟

- واال برادر اسمش بازنشسته شدنه،
سر و تهش رو

ببری تو کالنتری پیدا میشه.

کالفه پام رو تکون دادم.

انگار بحث بینشون تموم شدنی نبود!
صدای خاله آهو تو گوشم پیچید.

- قراره عروسیتون کیه انشالله؟

من خسته شدم دیگه از چشم انتظاری.

دوست دارم هرچه زودتر فوکارو تو
لباس سفید و

طاها رو تو لباس دامادی ببینم.

از گوشه چشم به طاها نگاه کردم.
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عمو از داخل ظرف میوه یه پرتقال
برداشت و گذاشت



نفس عمیقی کشیدم.

سکوت کافی بود!

دیگه نمی زاشتم بیشتر از این برای
من و زندگیم

تصمیم بگیرن.

گلوم رو صاف کردم.

- خاله آهو،g عمو خسرو...

اگر اجازه بدید می خوام یه موضوع رو
باهاتون

مطرح کنم.

به یک باره رنگ از صورت مامان پرید.

عمو خسرو مشکوک نگاهم کرد.- چی
شده دخترم؟ خطایی از طاها سر زده؟

اذیتت

کرده؟

با مکث از جام بلند شدم و خواستم
صحبت کنم که
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با لبخند رو لبش داشت میوه پوست
می کند.



سمت بالکن

رفت.

29

کالفه دستم رو کشیدم.

- مامان چیکار می کنی؟ ولم کن!

با قدرت دستم رو کشیدم و سر جام
وایسادم.

- ولم کن مامان، دستم درد گرفت.

با صورت سرخ شده از عصبانیت نگاهم
کرد.

- دختر تو می خوای آبروی خانوادت رو
ببری؟

من و پدرت رو سکه یه پول کنی؟
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مامان اجازه نداد.

- فوکا بیا یه لحظه، کارت دارم.

دستم رو کشید و بدون توجه به بقیه به



تکیه دادم به دیوار.- من نمی خوام
لطمه ای به شما و بابا وارد شه اما

این حق منه که واسه زندگی خودم
تصمیم بگیرم.

شما از اول می دونستی من طاهارو
دوست ندارم...

می دونستی حلقه رو برگردوندم اما
یک کالم حرف

نزدی، بدتر نشستید دارید در مورد
عروسی صحبت

می کنید؟

این زندگی منه!

حق مسلممه که بخوام خودم شریک
زندگیم رو

انتخاب کنم.

من حتی اگر بر خالف میلم با طاها
ازدواج هم کنم

خوشبخت نمی شم.

چون طاها از اول برادر من بوده و تا
آخر هم بردارم
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می مونه!

نمی تونم به چشم یه شوهر ببینمش.

محمد برای من هرچیه طاها هم همونه!

کالفه گره روسریش رو شل کرد و
خواست جوابم رو

بده که صدای خاله آهو از پشت سرم
اومد.

- شهین جان، داداش احمد صدات می
کنه.تو برو، منم با فوکا جان یه صحبتی

کنم.

نگاه پر مکثی بهمون انداخت.

- باشه.

نفس عمیقی کشید و از بالکن خارج
شد.

دستام رو تو سینه م حلقه کردم و تکیه
دادم به دیوار.

30
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نگاهش رو ازم گرفت.

- طاها هیچ چیزی به ما نگفت، حقیقتا
منم فکر می

کردم تو موافقی عزیزم.

یعنی اون شب اینطوری نشون میداد!

حتی زمانی که حلقه دست هم کردید
هم اینطوری

نشون میداد؛ جدا از اون شما دوتا از
بچگی نشون

کرده همید فوکا جان!

g،به سیاهی شب خیره شدم.- خاله آهو
اگر من شب خواستگاری سکوت کردم

فقط و فقط به خاطر احترام به شما و
خانواده ام بود.

دوست نداشتم بی احترامی کنم چون
این وظیفه مادرم
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- فکر کنم صحبت های بینمون رو
شنیدید!



بود که این تصمیم رو به شما اطالع
بده.

من حتی روحمم خبر نداشت، تو عمل
انجام شده قرار

گرفتم.

لب هام رو تر کردم.

- من فردای همون شب حلقه رو
برگردوندم طاها و

بهش دالیلم رو گفتم؛ قرار شد خودش
به شما و عمو

خسرو بگه!

نفسی گرفتم و رفتم جلو.

- خاله آهو،g من شمارو به اندازه مادرم
دوست دارم.

اما نمی تونم به این ازدواج تن بدم.

طاها همه چی تمومه اما مرد مناسب
من نیست!

روحیات ما، عقایدمون، همه چیمون
زمین تا آسمون
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باهم فرق داره. من طاها رو فقط به
عنوان پسر عمو

و برادرم می تونم ببینم، نه شریک
زندگیم.

دستش رو گذاشت رو دستم.- می
دونی طاها دیوانه وار عاشقته؟؟

سرم رو انداختم پایین.

- عشق یک طرفه موندگار نیست خاله!

االن از دستم ناراحت بشه بهتره تا بعد
تو زندگی به

مشکل بخوریم و خدای نکرده راهمون
به طالق ختم

شه...

31

نفس عمیقی کشید.
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- فوکا جان عزیزم، جایگاه تو همیشه
به اندازه طاها

و نوال برای من با ارزش بوده و
هست!

من هیچ وقت تورو غریبه ندونستم و
مثل دخترم

دیدم.

موهای صورتم رو داد کنار.

- خیلی دوست داشتم عروسم بشی و
زندگیت رو با

پسرم بسازی اما اصرار نمی کنم.

خوشبختی جفتتون از همه چی برام
مهم تره!به چشمام خیره شد.

- من با طاها و خسرو صحبت می کنم
و شرایط رو

بهشون می گم اما...

مکث کرد.

gاما چی خاله آهو؟ -

دم و بازدمی گرفت.
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- بهم قول بده یکم بیشتر فکر کنی به
این موضوع!

دستش رو گذاشت سمت چپ سینه م.

- شاید بتونی تو این قلب مهربونت
جایی برای پسرم

باز کنی!

سرم رو انداختم پایین.

- چشم!

لبخند پررنگی زد.

- بیا بریم تو دیگه، زیاد اینجا موندیم.

- شما برید منم یکم هوا بخورم میام.

سرش رو تکون داد.- باشه عزیزم، زود
بیا.

عقب گرد کرد و از بالکن خارج شد.

نفس عمیقی کشیدم و هوای تازه رو
استشمام کردم.

دستام رو تکیه دادم به نرده.

چند روز بود که این موضوع خواب و
آرامش رو ازم
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گرفته بود اما االن حس می کردم یه
بار سنگین از رو

دوشم برداشته شده.

نفس آسوده ای کشیدم و به سیاهی
شب خیره شدم.

بی اختیار چشم های سیاه اون مرد
جلو چشمام نمایان

شد.

دستم رو مشت کردم.

سه روز دیگه نوبت جلسه دوممون بود
و من بی

صبرانه منتظر دیدن دوبارش و صحبت
کردن باهاش

بودم.

ناخودآگاه اسمش رو زیر لب زمزمه
کردم:

- داژو...

موهام رو دادم پشت گوشم.

- باالخره کشفت می کنم مرد تاریک!
32
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داژفوک
    

) داژو (

تکیه دادم به موتور و به آسمون نگاه
کردم.

صاف و آبی بود و پرواز دست جمعی
پرنده ها جلوه

زیبایی بهش داده بود.

نفس عمیقی کشیدم و هوای اول صبح
رو استشمام

کردم.نیم نگاهی به ساعتم انداختم.

درست هفت صبح بود و کم کم باید
پیداش می شد.

تکیه م رو از موتور برداشتم و با سنگ
ریزه های

روی زمین خودم رو مشغول کردم.

هنوز دو دقیقه نگذشته بود که صدای
اگزوز موتور

به گوشم رسید.
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سرم رو بلند کردم و به روبه روم نگاه
کردم.

با دیدن پالکش پوزخندی گوشه لبم
نشست.

با جزئیات بیشتری به موتورش نگاه
کردم.

برای خودش یه هیوالی بزرگ بود و
عجیب بود که

دختر ریز جثه ای مثل اون بتونه به این
خوبی

برونتش!

با سرعت از کنارم گذشت.

با آرامش دستکش های چرمیم رو
دست کردم و

سوار موتور شدم.

روشنش کردم و با آخرین سرعت
حرکت کردم.

باد خنک پیچید داخل کاله و وجودم رو
غرق لذت
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کرد.فقط یک دقیقه طول کشید تا
بهش برسم.

چند تا تک بوق پشت سر هم زدم و به
مسابقه

دعوتش کردم.

نیم نگاهی به سمتم انداخت.

بدون این که نگاهم رو از روبه رو
بگیرم با دو

انگشتم به ته جاده اشاره کردم و
سرعتم رو بردم

باالتر.

عاقل تر از اینا بود که متوجه هدفم
نشه، چون

بالفاصله پشت بند حرکتم موتورش رو
آورد نزدیک

تر و همزمان باهام حرکت کرد.

با لذت به نبرد تن به تنمون نگاه کردم.

این دختر بیشتر از چیزی که فکرش رو
می کردم برام

سرگرم کننده و پر رمز و راز بود.
93

داژفوک   



به مسیر روبه روم خیره شدم.

تنها صد متر مونده بود تا برسیم.

سرعتم رو کم کردم و درست زمانی
که از کم شدن

سرعت اون هم مطمئن شدم خواستم
بهش رکب بزنم

اما موفق نشدم.

متوجه هدفم شد و پیچید جلوم.با
سرعت پام رو گذاشتم رو ترمز و نگه

داشتم.

پوزخندی زدم.

- آفرین، دقیقه آخر خوب ذهنم رو
خوندی ولی...

33

خودم رو کشیدم جلو.
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- نمیترسی بگیرنت و بندازنت
هلفدونی؟؟

باالخره دختری و االن داری خالف انجام
میدی!

مکث کرد و بعد چند ثانیه، با صدایی که
سعی در کلف

کردنش داشت گفت:

- حاال کی گفته دخترم عمو؟؟؟

خندیدم.

- خیلی سعی کردی اندامت رو زیر این
لباس چرم

پوشش بدی ولی نتونستی!

بی مکث کالهش رو در آورد.

موهاش مثل افشون پشتش پخش شد.

- چون دخترم باید از چیزایی که دوست
دارم دست

بکشم؟؟پوزخندی زدم.

- حاال من و بقیه رو بگی یه چیزی،
امثال من از
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ولی تو چی دختر حاجی؟

تو که بند نافت چسبیده به قانونه!

نمی ترسی بابا جونت بندازتت
هلفدونی؟

نیشخندی زد.

- خوبه، دست مریزاد.

حسابی دربارم تحقیق کردی، ریز و
درشت زندگیم رو

می دونی!

موهاش رو باالی سرش جمع کرد.

- یادمه مادربزرگم می گفت نرو باالی
بلندی، وقتی

رفتی مستقیم به روبه روت نگاه کن و
راهت رو

ادامه بده.

چون اگر به پایین نگاه کنی سرت گیج
میره و می
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محدود شدن تنفر دارن و کارشون دور
زدن قانونه



افتی!

شفاف تر بگم مشتی...آدمی که عاشق
پروازه رو از سقوط نترسون، چون

پیه همه چی رو مالیده به تنش!

چند بار زد رو موتورش.

- من خودم به تنهایی یاد گرفتم چطور
این غول پیکر

رو رام کنم.

پس مطمئن باش پیه همه چی رو به
تنم مالیدم.

قرار نیست واسه شرایط جامعه و
خانوده ام از رویا

هام و خواسته هام دست بکشم.

کالهش رو سرش کرد و سوار شد.

- عزت خوش حاجی، مبارزه خوبی بود!

دستش رو تکون داد و با سرعت حرکت
کرد.

با مطمئن شدم از رفتنش کالهم رو در
آوردم و دستی
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شدم.

- هرروز با یه خصوصیات آشنام می
کنی اسب

وحشی!

حرفش تو ذهنم زنده شد." قرار نیست
واسه شرایط جامعه و خانواده ام از

رویاهام و خواسته هام دست بکشم".

پوزخندی زدم.

- پس تو هم مثل من اهل پیچوندنی
دختر حاجی!

34

) فوکا (

کالفه پایین چادرم رو جمع کردم و تکیه
دادم به
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به سر خیس از عرقم کشیدم.

با سرگرمی به مسیر رفتنش خیره



دیوار.

مچ دستم رو آوردم باال و نگاهی به
ساعتم انداختم.

درست یک ساعت و نیم بود که منتظر
بودم و هنوز

که هنوزه خبری ازش نبود.

تکیم رو از دیوار برداشتم و خواستم
برم که چشمم به

سرباز اون روز خورد.

با عجله به سمتش رفتم.

- ببخشید آقا؟؟برگشت سمتم.

- بفرمایید؟؟

نفس عمیقی کشیدم.

- آقای ترابی کی تشریف میارن؟

من خیلی وقته منتظرشون هستم، تایم
مشاوره هم

داره می گذره!

مکث کرد.
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g!بله همونم -

امروز جلسه دوم بود با اون زندانی...

نگاهی به اطراف انداخت.

- الکی منتظر نمونید خانوم، آقای
ترابی درگیر پیدا

کردنشون هستن.

برای همون زیاد سر نمیزنن، اینطوری
بگم همه چی

بهم خورده و اوضاع حسابی قمر در
عقربه!

با چشمای درشت شده نگاهم کردم.

- پیدا کردنش؟؟ یعنی... یعنی فرار
کرده؟سرش رو تکون داد.

- بله متاسفانه، تو مسیر دادگاه فرار
کردن!

آب دهنم رو قورت دادم.
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- شما همون خانومی هستید که هفته
پیش...

پریدم وسط حرفش.



آقای دا...

با یادآوری موضوعی مکث کردم.

- آقای سلیم کاتبی؟ درسته؟

ایشون فرار کردن؟

35

سرش رو تکون داد.

- بله خانوم!

چند ثانیه کوتاه چشم هام رو بستم تا
بتونم مغزم رو

جمع و جور کنم.

g!باشه، ممنونم از اطالعاتتون -

کالهش رو جابه جا کرد.

- خواهش می کنم، فقط...فقط لطفا
با کسی در این مورد حرف نزنید وگرنه
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- مطمئنید اشتباه نگرفتید با کسه
دیگه؟؟



اضافه خدمت می خورم.

دسته کیفم رو تو مشتم فشردم.

- حتما، نگران نباشید. بازم ممنون!

سرش رو انداخت پایین و عقب گرد
کرد.

با رفتنش کالفه چادرم رو جمع کردم و
به سمت پله

ها رفتم.

تو مغزم نمی گنجید.

چطور تونسته بود با اون همه مأمور و
مراقبت فرار

کنه؟؟

دستم رو دور نرده مشت کردم.

این مرد هر سری با کارهاش من رو
بیشتر و بیشتر

شگفت زده می کرد.

***
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روشن کردم.

خواستم حرکت کنم که چشمم به سمت
چپم خورد.

مشکوک نگاهش کردم.

چقدر شبیه مردی بود که اون روز
باهاش مسابقه

دادم.

با مکث نگاهم رو ازش گرفتم.

یعنی ممکن بود اون باشه؟

از گوشه چشم نگاهش کردم.

g!نه، محال ممکن بود

جدا از اون رنگ موتورش و همچنین
پالکش هم فرق

داشت.

کالفه سرم رو به چپ و راست تکون
دادم.
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قفل ماشین رو باز کردم و سوار
شدم.کیف و چادرم رو گذاشتم صندلی

پشت و ماشین رو



افکار منفی مغزم تمومی نداشت.

نفس عمیقی کشیدم و حرکت کردم.

ضبط رو روشن کردم تا ذهنم به سمت
دیگه ای بره!

36
    

موزیک مورد عالقه م پلی شد و آرامش
کم کم به

وجودم تزریق شد.

انگشت اشارم رو تیک وار به فرمون
زدم و همراه با

خواننده زیر لب خوندم.

میدون رو دور زدم و از آینه به پشت
نگاه کردم.

با دیدن همون مرد پشت سرم اخم هام
کشیده شد تو

هم.

نه...
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این دیگه توهم ذهنم نبود، داشت
تعقیبم می کرد!

سرعتم رو بردم باالتر و تو یه حرکت
غیره منتظره

پیچیدم داخل یکی از کوچه ها!

سرعتم رو کمتر کردم.

بعد حدود ده ثانیه پیچید تو کوچه.

به یک باره ماشین رو نگه داشتم.

چاقوم رو از داشبورد برداشتم و پیاده
شدم.

موتورش رو نزدیک ماشین نگه داشت.

با عصبانیت به سمتش رفتم.

- تو کی هستی ها؟؟برایg چی داری
سایه به سایه تعقیبم میکنی؟؟

صدای پوزخند بلندش از پشت کاله
سیاهش به گوشم

رسید.

- هرروز داره یه خالفت رو میشه دختر
حاجی!
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خندید.

- چیه، انتظار دیدنم رو نداشتی؟

دسته چاقو رو تو مشتم فشردم.

- چی می خوای ازم؟

کل اطالعات زندگی من رو در آوردی
کافی نیست؛ دم

به دقیقه تعقیبمم می کنی؟

چی می خوای از جونم مرتیکه یالغوز؟

نگاهم رو دستای قفل شدش نشست.

جوری مشت کرده بود که هرآن ممکن
بود انگشت

هاش بشکنه!

37
    

صدای دورگه شدش تو گوشم پیچید.
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با شنیدن صداش اخم هام کشیده شد
تو هم.

- تو...



- حرف دهنت رو بفهم دختره نفهم.

یالغوز جد و آبادته و بابای...

سکوت کرد و ادامه حرفش رو خورد.

- حیف... حیف که با خودم عهد دارم
دست رو زن

جماعت بلند نکنم وگرنه معنی واقعی
یالغوز رو

نشونت می دادم.

دستام رو زدم به کمرم و با لحن التی
گفتم :

- نه بابا؟

سوار گاری شدی جفتک زنان داری
میری جلو

مشتی، پیاده شو باهم بریم!

با تمسخر نگاهش کردم.

- اصال تو با چه جرئتی من رو تعقیب
می کنی؟

کی بهت این اجازه رو داده؟؟

به کالهش نگاه کردم.
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- در بیار این ماسماسک رو ببینم کی
هستی و از

جونم چی می خوای؟با ندیدن عکس
العملی ازش رفتم جلو و خواستم

کالهش رو در بیارم که مچ دستم اسیر
دست

قدرتمندش شد.

حرکتش به قدری غیر منتظره بود که
برق از سرم

پرید.

- یکم دیگه تالش کن تا استخونت رو
خورد کنم،

بعدشم آت و آشغاالش رو با خاک انداز
جمع کنم و

تحویل باباجونت بدم.

فشار دستش زد بیشتر کرد.

- پا رو دم من نزار دختر جون، یهو
دیدی مغزم

اتصالی کرد و اون موقع مطمئن باش
تنها کسی که
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ضرر می کنه تویی!

سرش رو آورد نزدیک.

- می دونی آخر عاقبت خروسی که قد
علم میکنه

چیه؟

با یه دستش چاقو رو از دستم قاپید و
با دقت

وارسیش کرد.

آب دهنم رو پر سر و صدا قورت دادم.

لحنش به قدری ترسناک بود که مو به
تنم سیخ شد.پوزخندی زد.

- من نمی خوام بهت صدمه بزنم، فقط
می خوام یکم

سرگرم شم همین!

38

مکث کرد.
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- موش و گربه بازی باهات عالمي داره
دختر حاجی!

مات و مبهوت نگاهش کردم.

این جمله...

این جمله چرا انقدر آشنا بود؟

دستم رو رها کرد.

- پس فردا صبح بیا به آدرسی که برات
می فرستم،

می خوام یه راند دیگه برم باهات!

البته...

کمرش رو صاف کرد.

- اگر واقعا مشتاقی بدونی من کیم و
ازت چی می

خوام!پوزخندی زد.

- ببینم تو عمل چقدر شجاعی دختر!

عقب گرد کرد و جلوی چشمای ناباور
من محو شد.

دستم رو مشت کردم.

چرا این مرد انقدر برام آشنا بود؟
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صداش، حرفاش، تک به تک حرکاتش...

سرم رو محکم تکون دادم.

- به خودت بیا فوکا!

چاقورو از زمین برداشتم.

سوار ماشین شدم، روشنش کردم و با
سرعت حرکت

کردم.

شیشه رو دادم باال و قفل رو زدم.

باید چند روزی می موندم خونه،
اینطوری بهتر بود!

39

) داژو (دستکش های چرمیم رو دست
کردم و سوت زنان

خیره شدم به آسمون.

نفس عمیقی کشیدم.
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به ساعت نگاه کردم.

تقریبا نیم ساعتی بود اینجا عالف بودم
و انگار این

دختر به اندازه تصوراتمg شجاع نبود.

پوزخندی زدم.

- تو هم تو خالی در اومدیُ  دکی!

تکیه م رو از موتور برداشتم و خواستم
سوار شم که

صدای بوق به گوشم رسید.

با مکث برگشتم عقب.

درست تو چند قدمیم پارک کرد و پیاده
شد.

- زیاد دیر نکردم که؟

ابروهام از تعجب پرید باال.

- دیگه داشتم می رفتم، گفتم منصرف
شدی!

با تمسخر خندید.
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دم دمای صبح بود و پرنده پر نمیزد تو
خیابون.



- اون وقت چرا باید منصرف شم؟
نگاهی به سر تا پاش انداختم.

شلوار جین تیره ش و کت چرم
کوتاهش کامل فیت

تنش بود.

نگاهم رو موهاش نشست، دم اسبی
بسته بود و همین

باعث شده بود چشم هاش و ابروهای
پر پشتش از

دفعات پیش کشیده تر بشه!

صداش تو گوشم پیچید.

- هوی عمو، چشمات رو درویش کن!

خندیدم و بدون توجه به حرفش گفتم:

- معموال کسایی تو شرایط تو می
ترسن و سریع

خودشون رو تو هزارg سوراخ و سمبه
قایم میکنن اما

احسنت به تو؛ شجاعتت قابل تحسینه!

چشماش رو تو کاسه چرخوند.
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نیستی، مرد

ناشناس!

40
    

ابروهام رو کشیدم تو هم.- یعنی چی؟

شونه ای باال انداخت.

- نگو منظورم رو نفهمیدی که خنگ
بودن اصال بهت

نمیاد!

دستم رو مشت کردم.

- مامانت جونت کالس تیکه انداختن
داشته یا بابات

که شاگرد ممتاز شدی؟

لقمه رو نچرخون دختر جون، رک و
راست حرفت رو

بزن.
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- اما انگار تو به اندازه من شجاع



به هزار و یک در اشاره نکن!

دو قدم اومد جلو.

- اون کاله رو بردار و صورتت رو بهم
نشون بده!

من تمام ریسک هارو به جون خریدم و
بلند شدم

اومدم این خراب شده، حاال وقتشه تو
خودت رو بهم

نشون بدی.

g!یاال اون کاله رو بردار

نیشخندی گوشه لبم نشست.

- امر دیگه خانوم کوچولو؟می خوای
برم آرایشگاه سانتال و مانتال کنم...

با شنیدن صدای شلیک گلوله حرفم
نصفه موند.

لعنتی فرستادم و به سمتش رفتم.

دستش رو کشیدم و پشت یکی از
ماشین های پارک

شده پناه گرفتم.
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صدای بهت زدش تو گوشم پیچید.

- اینجا چه خبره؟؟

از گوشه ماشین نگاه کردم.

چند نفر اسلحه به دست، وسط کوچه
ویراژ می دادن!

دستم رو بردم پشت کمرم اسلحه م رو
بردارم که با

جای خالیش مواجه شدم.

لعنتی به شانس بدم فرستادم و
نشستم رو زمین.

صدای نسبتا بلندش سکوت اطراف رو
شکست.

- چرا چیزی نمیگی بهم؟ اینا کین؟

اینجا چه خبره ؟

41
    

با سرعت کف دستم رو گذاشتم رو
دهنش و مانع
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صحبت کردنش شدم.

نفس عمیقی کشیدم.

- دو دقیقه زبون به دهن بگیر ردمون
رو گم کنن، گند

نزن به همه چی!

تعدادشون زیاده، یه نفره نمی تونم
جلوشون دووم

بیارم...

قبل از این که متوجه حرکتش بشم
محکم و با تمام

قدرت دستم رو گاز گرفت و خودش رو
کشید عقب.

دندون هاش به قدری تیز بود که
دستکش سوراخ شد

و پوست انگشتم اسیر دندون هاش!

سخت خودم رو کنترل کردم تا صدام در
نیاد.

نفس نفس زنون نگاهم کرد.

- بار آخرت باشه بهم دست می زنی،
از قرار معلوم
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طرف حساب اینا تویی و دنبال تو
هستن!

پس دلیلی نداره من خودم رو پنهون
کنم.

از تو جیبش چاقوش رو در آورد و
نگاهی به اطراف

انداخت.نیشخندی گوشه لبم نشست.

انگاری این دختر کمر به همت بسته بود
هم خودش

رو بدبخت کنه هم من؛ و تو این لحظه
راهی برام نمی

موند جز این...

خواست بلند شه که بازوش رو کشیدم
و قبل از این

که به خودش بجنبه ضربه خیلی محکمی
به پشت

گردنش زدم.

بدنش سبک شد و تو کسری از ثانیه تو
آغوشم رها

شد.
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درازش کردم رو زمین و چاقو رو از
دستش گرفتم.

دیگه پنهون شدن کافی بود، باید می
رفتم جلو و

خودم رو نشون می دادم تا حساب کار
بیاد دستشون.

کالهم رو در آوردم و از جام بلند شدم.

به سمتشون رفتم.

صدای قدم هام باعث شد متوجهم
بشن!

سر دستشون اومد جلو.- به به، داداش
داژو!

پارسال دوست امسال آشنا.

پوزخندی زدم و نگاهی به سر تا پاش
انداختم.
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42



ی، جنابعالی؟

خودش رو جمع کرد.

- بهمون دستور داده شده بیایم اینجا.

هم از خجالت شما در بیاییم و هم یه
سالمی عرض

g!کنیم به ژیوار

با تمسخر خندیدم.

- به اون رئیس چاقالت بود من نامه
رسون هیچ خری

نیستم، حتی ژیوار...

کاری داره از سوراخ موشش بیاد
بیرون انجام بده!

چند قدم رفتم جلو و درست مقابلش
وایسادم.

- افتاد یا جور دیگه حالی کنم؟

دندوناش رو به هم سایید.
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- ک

ِ}ز



- اگر از این معامله دست نکشه بد
میبینه!

این شد دومین اخطار...مسلما سومی
براش خوشایند نیست!

چاقو رو جلوی صورتم حرکت دادم.

- می دونی کم کم داره از این نمایش
مزخرفت حوصلم

سر میره؟

با سر چاقو خط باریکی به گونه ش
زدم.

- اگر همین االن نزنی به چاک، صورتت
رو دفتر

نقاشیم می کنم و با بند کفشات می
بندمت سر در

شهر؛ تا درس عبرت بشه برای هم
نوعات و بفهمن

در افتادن با داژو یعنی چی!

یه قدم رفتم عقب.

-َ  زت زیاد!

- پشیمون میشی، مطمئن باش.
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خندیدم.

- مادر زاده نشده کسی که بخواد داژو
رو پشیمون

کنه، بزن به چاک!

نگاه عمیقی بهم انداخت و عقب گرد
کرد.کمتر از چند ثانیه سوار ماشین

هاشون شدن و گاز

دادن!

با مکث برگشتم سر جای اولم و از باال
نگاهش کردم.

g!همچنان بیهوش بود

رو زانوهام خم شدم و موهای پخش
شده صورتش

رو دادم کنار!

- من با تو چه غلطی کنم دختره کله
شق؟

43
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هم تو، هم ژیوار!



) فوکا (

با احساس درد شدیدی تو ناحیه گردنم
چشم های بهم

چسبیده م رو باز کردم.

دستم رو کشیدم به پشت گردنم.

درک نمی کردم.

چرا انقدر درد می کرد؟

پتورو کشیدم کنار و نیم خیز شدم.بدنم
مثل یه تیکه چوب خشک شده بود!

دم و بازدمی گرفتم.

- مامان؟ مامان؟ کجایی؟

با نشنیدن جواب ازش از جام بلند شدم
و خواستم برم

بیرون که چشمم به اطراف خورد.

یه لحظه احساس کردم قلبم هوری
ریخت!

ترسیده به خودم نگاه کردم.
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چشمم به در خورد.

با سرعت به سمتش رفتم و دستگیره
رو کشیدم.

با باز شدنش یکم، فقط یکم خیالم
راحت شد!

پاورچین پاورچین رفتم جلو.

نگاهم به سالن مقابلم خورد.

انقدر شلوغ بود که جای سوزن
انداختن نبود!

صدای دوش آب به گوشم رسید.

برگشتم عقب.چشمم به آشپزخونه
خورد!

با عجله رفتم جلو و کارد میوه خوری
که رو کانتر

بود رو چنگ زدم.

پشت بوفه خودم رو پنهون کردم.
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با دیدن لباس های تنم کم کم پازل
های ذهنم تکمیل

شد.



گوش می رسید.

چندین و چند بار دم و بازدم گرفتم تا
آروم شم.

زیر چشمی از گوشه کمد به جلو نگاه
کردم.

صدای باز شدن در اومد و پشت بندش
یه مرد، با

حوله دور شانش و حوله دستی رو
سرش نمایان

شد!

با استرس لبم رو گاز گرفتم.

باید هرچه سریع تر از این خونه لعنتی
خارج می

شدم.

با حرص ناخون هام رو کف دستم
فشردم.
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صدای ضربان قلبم به حدی بلند بود که
واضح به



به دیدن اون مرد ناشناس نمی رفتم
اینطوری نمی

شد!

44

نفس عمیقی کشیدم و یواشکی نگاه
کردم.

در حال وارسی کیسه بوکس گوشه
سالن بود!

چاقو رو تو مشتم فشردم، تمام
جسارتم رو جمع کردم

و پاورچین، پاورچین رفتم جلو.

انقدر حواسش پرت کارش بود که حتی
متوجهم نشد.

126

داژفوک   

به قدری از خودم عصبی بودم که حد
نداشت!اگر کله شق بازی در نمی

آوردم و اون وقت صبح،



چاقورو گذاشتم زیر گلوش.

صدای پوزخندش تو گوشم پیچید.

- چیز دیگه ای پیدا نکردی جز این
چاقوی زپرتی؟؟

فشار دستم رو بیشتر کردم.

- همین چاقوی زپرتی می تونه دخلت
رو بیاره، می

دونی که نه؟؟خندید.

- از تو بعیده دیگه دختر حاجی!

بابات سرهنگه این مملکته و تو، تو
خونه یه پسر

مجردی و چاقو می کشی روش؟؟

نفس عمیق کشیدم.

- درسته، بابام سرهنگه و دختر قانونم،
اما این دلیل

نمیشه از خودم و حق و حقوقم دفاع
نکنم.

چاقورو سفت گرفتم.

- تو کی هستی؟
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اینجا کجاست و چرا من رو آوردی این
خراب شده؟؟

صدای نفس عمیقش تو گوشم پیچید.

- کارت با اون زندانی به کجا رسید؟

دستم شل شد.

- چی؟؟ تو از کجا...

قبل از این که بفهمم چی شد مچ
دستم رو پیچوند و

ثانیه ای بعد قفل شدم تو آغوش
اجباریش!

45
    

بازوی قدرتمندش دور گردنم حلقه
شد، جوری که به

زور می تونستم نفس بکشم.

صدای دورگش تو گوشم پیچید.

- جسارت پیدا کردی دختر، این همه پر
و بال رو از
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کی می گیری؟

خودم رو تکون دادم.

- به من یاد دادن جلوی پس فطرت
جماعت سر خم

نکنم.

تو حتی مرد هم نیستی، بودی جرئت
می کردی خودت

رو نشون می دادی!

خندید.

- خیلی دوست داری بدونی من کیم؟

بازوش رو چنگ زدم.

- ولم کن!

فشار دستش رو کمتر کرد و قبل از
این که به خودم

بجنبم کوبیده شدم به دیوار.

درد گردنم باعث شد ناله بلندی از بین
لب هام خارج

شه!به صورتش نگاه کردم.
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با دیدن چشم های سیاه و آشناش هنگ
کردم.

آب دهنم رو پر سر و صدا قورت دادم.

- تو...سلیم...سلیمg کاتبی!

از موهای خیسش قطره آبی چکید رو
بینیم.

- داژو، تکرار کن دهنت عادت کنه.

شمرده شمرده زمزمه کرد:

- داژو!

بدون این که پلک بزنم نگاهش کردم.

زخم کهنه کنار ابروش، صورت کشیده
و استخونیش،

چشمای سیاه و پر حرفش...

همه و همه مثل دفعه آخری بود!

کف دستش رو گذاشت رو دیوار و
عمیق نگاهم کرد.

- خب؟

نطفت باز شده بود خوب!

چرا اللمونی گرفتی؟
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با مکث رفت عقب و حوله رو از سرش
برداشت.

- هرموقع رفتی زندان و خواستی فرار
کنی یادت

میدم.

هرچند...

از گوشه چشم نگاهم کرد.

- پارتی بابات انقدر کلفته که به
اینجاها نرسی!

به سمت اتاق خواب رفت و یک دقیقه
بعد با شلوار

راحتی و در حالی که داشت تیشرتش
رو می پوشید

اومد بیرون.
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آب دهنم رو پر سر و صدا قورت دادم.-
تو چطور از زندان فرار کردی؟

46



نشست رو مبل و پاش رو انداخت رو
میز.

- اگه ورجه وورجه نمی کردی و مثل
بچه آدم ساکت

می شستی مجبور نمی شدم بیهوشت
کنم.

با مکث یه قدم رفتم جلو.

- چرا من رو آوردی اینجا؟

سرش رو کج کرد و با ژست خاصی
نگاهم کرد.- انتظار نداشتی که کف

خیابون ولت کنم دختر جون؟

لب هام رو به هم فشردم.

gخب اون آدم ها کی بودن؟؟ -

ابروهاش رو کشید تو هم.

- انگاری خیلی دلت تنگ شده واسه
اتاق بازجویی

نه؟

از جاش بلند شد.

- سرت تو خشتک خودت باشه، تو
کارهایی که بهت
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همراه با

ماسماسکت اونجاست!

حالت خوب شد شرت کم!

47

در یخچال رو باز کرد.

- رسیدی اول کار برو زیر دوش آب
گرم تا درد

گردنت زودتر خوب شه، وگرنه تا یک
هفته فلجی!هرچند...

از گوشه چشم نگاهم کرد.

- خودت دکتری، بهتر از من می دونی!

لبخند کنج لبم نشست.
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مربوط نیست سرک نکش!

به میز غذا خوری اشاره کرد.

- موتورت تو پارکینگه، سوئیچش هم



- هرچی...

حاال برو دیگه، کار دارم.

نیم نگاهی به ساعتم انداختم.

عقربه هاش نشون از یک ظهر می داد.

نفس عمیقی کشیدم.

باید هر طور شده بود از زیر زبونش
حرف می

کشیدم؛ وگرنه دیگه معلوم نبود کی و
کجا می تونستم

ببینمش!

لبخند مرموزی کنج لبم نشست.

خدا شانس رو گذاشته بود جلوم و
دودستی باید بهش

می چسبیدم.
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- من روانپزشکم، دکتر عمومی نیستم
که!

شیشه آب رو سر کشید.



به سمت کاناپه قدم برداشتم و
نشستم.درست مثل خودش پام رو

انداختم رو میز.

صدای متعجبش به گوشم رسید.

- چیکار داری می کنی؟

دستام رو تو سینه م حلقه کردم.

- داشتم می رفتم ولی یه چیزی یادم
افتاد.

تکیه داد به کانتر و با اخم های درهم
نگاهم کرد.

- چی؟؟

نیم نگاهی به صورتش انداختم.

- گرسنمه!

48

پوزخندی زد و اومد جلو؛ دست به کمر
مقابلم وایساد.
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- من رو سننه؟!

اخم هام رو کشیدم تو هم.

- زمانی که داشتی گردن بی نوای من
رو می

ترکوندی باید فکر این چیزارو می
کردی.

نگاهم رو ازش گرفتم و چشم هام رو
بستم.بعد حدود یک دقیقه ؛ سایه

سنگین نگاهش از روم

برداشته شد و صدای تق تقی اومد.

زیر چشمی نگاهش کردم. پای گاز
وایساده بود!

نفس عمیقی کشیدم و نگاهم رو ازش
گرفتم.

به روبه روم خیره شدم.

سواالت ذهنم دونه دونه شروع کردن
چرخیدن.

دستم رو زدم زیر چونم؛ چطور تونسته
بود از زندان
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فرار کنه و راست راست، با یکم کوتاه
کردن موهاش

آزادانه تو شهر بچرخه؟

اصال کی بهش کمک کرده بود؟

حضورش باالسرم باعث شد از افکارم
بیام بیرون.

یه بشقاب همراه با یه لیوان آب میوه
گذاشت رو میز.

با دیدن تست داخلش سوت بلندی زدم.

- مهارت هات یکی دوتا نیست ماشالله،
از هر

انگشتت یه هنری می باره!

بدون توجه به تیکه م رو مبل مقابلم
نشست و

موشکافانه نگاهم کرد.

با مکث لیوان رو برداشتم و چند جرئه
کوتاه نوشیدم.شیرینیش باعث شد یکم

حالم بهتر شه!

صدای دورگش به گوشم رسید.
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- چی مثال؟

49

شونه ای باال انداخت.

- هر آت و آشغالی!

نگاهم رو ازش گرفتم.

- تو چی؟ نمی ترسی؟

پوزخندی زد.

- دقیقا از چی؟

دم و بازدمی گرفتم.

- از این که برم و لوت بدم...

بریزن اینجا و بگیرنت!

باالخره تو یه...پرید وسط حرفم.
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- نمی ترسی تو اون لیوان چیزی ریخته
باشم؟

به چشماش خیره شدم.



- قاتل فراری هستم؟

با مکث سرم رو تکون دادم.

گردنش رو چرخوند و با خنده نگاهم
کرد.

- زمانی که تو داشتی الف، ب رو یاد
می گرفتی؛ من

صبح تا شب پادویی می کردم و خرج
خانواده ام رو

در میآوردم.

اینطوری بگم بهت دختر جون، من سرد
و گرم زندگی

رو چشیدم.

فقط کافیه به تخم چشم آدم مقابلم
نگاه کنم تا بفهمم

چند مرده حالجه!

تو آدمش نیستی، بودی تو همون دیدار
اول

مشخصات من رو میزاشتی کف دست
اون گوساله ها!

در ثانی...
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- اون هلفدونی جای آدم های
گناهکاره!

گنگ نگاهش کردم.- نمی فهمم حرفات
رو... یعنی... یعنی میگی تو بی

گناهی؟

اون قتل رو انجام ندادی؟

پس چرا اومدی پیش پلیس و اعتراف
کردی؟

چرا الم تا کام حرف نزدی و اون همه
مدت حبس رو

تحمل کردی؟

پوزخندی زد و از جاش بلند شد.

دستاش رو فرو برد تو جیب شلوارش
و عمیق نگاهم

کرد.

- ببین خانوم دکتر ، یه جمله بهت می
گم و نقطه

پایان رو میزارم.
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خم شد جلو و دستاش رو به هم گره
زد.



شد سمتم.

- سزای بعضی از گناهارو بی گناها
میدن و مجازات

این گناها یک عمر طول میکشه!

50
    

نفسش رو فوت کرد تو صورتم.- اگر
عرضه و جنم نداشته باشی، تا زمانی

که

موهات هم رنگ دندونات شه تو اون
قوطی کبریت

می مونی.

عرضه و جنم داشته باشی

ِ}پ

یه همه چی رو می مالی

141

داژفوک   

چند قدم اومد جلو؛ یه پاش رو گذاشت
رو میز و خم



تنت و...

سکوت کرد و ادامه حرفش رو خورد.

بی اختیار پوزخندی گوشه لبم نشست.

- و فرار می کنی...مثل تو!

درسته داژو؟

نگاهش تو صورتم چرخ خورد و در
نهایت رو چشم

هام موند.

بی اختیار قفل نگاهش شدم.

انگار که چشماش مهره مار داشت، بی
رحمانه من

رو می کشید داخل سیاهیش!

انگشت اشارش رو نوازش وار رو گونه
م کشید.

- درسته، دختر حاجی!

بی مکث دستش رو پس زدم و از جام
بلند شدم.

- اگر بی گناهی پس چرا...پرید وسط
حرفم...
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- قبال گفتم االنم میگم، سرت تو
زندگی خودته باشه.

تو کارهای من سرک نکش!

به در اشاره کرد.

- حاال اگر شکمت سیر شده برو خونت
و بیشتر از

این وبال گردنم نشو!

نفس عمیقی کشیدم؛ دیگه موندنم
جایز نبود.

به سمت میز رفتم و وسایلم رو همراه
با کالهم

برداشتم.

- ممنون بابت همه چی داژو، مراقب
خودت باش!

دستگیره رو کشیدم و خواستم برم که
صداش از پشت

تو گوشم پیچید:

- تو هم همینطور دختر حاجی، چشم و
گوشت رو

خوب باز کن و ترمز بزار رو سرکشیت.
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یادت نره، همه چی به اندازه خوبه!

سری برای حرفش تکون دادم و از
خونه خارج شدم.

به سمت آسانسور قدم برداشتم و
دکمه پنل رو

فشردم.تکیه دادم به دیوار.

حس می کردم ضربان قلبم رفته رو
هزار!

دم و بازدمی گرفتم.

چرا هرموقع با این پسر مالقات می
کردم روح و

روانم بهت می ریخت؟

چرا با هر حرکتش تا این حد فکرم رو
مشغول می

کرد؟

سرم رو تکون دادم.

- به خودت بیا فوکا، بسه دیگه!

کالهم رو سر کردم و موهام رو کامل
داخلش
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ذهنم پاک می

کردم.

51

) داژو(بازوهام رو قفل هم کردم و
سرم رو گذاشتم روی

بالش.

صداش از پشت تو گوشم پیچید.

- طرح های خفن جدید زدم ها!

کلی مشتری پر و پا قرص پیدا کرده.

نمی خوای؟

چشم هام رو بستم.

- نه، همون مال خودم رو پررنگ کن
فقط!

145

داژفوک   

پوشوندم.

نیم نگاهی به در بسته انداختم.

باید هرچه سریع تر این پسر رو از



سگ مصب پیچوندم!

کالفه تو جام تکون خوردم.

- یعنی اگر تتو زن تیر نبودی عمرا
میومدم سراغت

شبنم!

یه ساعت اون زبون کوفتیت رو تو
دهنت چفت کن.

سرش رو آورد کنار گوشم و زمزمه
کرد:

- چیه؟ از دخترای پر حرف خوشت
نمیاد؟

تو یه حرکت غیره منتظره مچ دستش
رو گرفتم و

برگشتم.

با دست آزادم گردنش رو گرفتم و
صورتش رو

موازی با صورتم نگه داشتم.
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سوزش کمی رو پشتم حس کردم.

- نبودی چند وقت، سراغت رو از سعید
گرفتم اما



خندید.

- مگه میشه تورو شناخت الکردار، هر
دفعه یه سمت

جذابت رو میشه!

نگاهم رو صورتش چرخ خورد.

ناخودآگاه چشمای سرکش اون دختر
جلوی چشمام

زنده شد.

انگشت اشارم رو کشیدم به گونش.

یه لحظه به خودم اومدم.

سرم رو تکون دادم تا از ذهنم دور شه.

با لحن جدی گفتم :

- کارت رو انجام بده بدون حرف و
حرکات اضافه!

بدون توجه به صورت مات زدش
برگشتم و مثل حالت

52اولم دراز کشیدم.
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- از حرف مفت بیزارم، هنوز نشناختی
من رو؟



داژفوک

    

) فوکا(

بی حوصله خودکار رو بین انگشت هام
حرکت دادم.

هرکاری می کردم نمی تونستم تمرکز
کنم.

هر سری می خواستم فکرم رو
مشغول کنم؛ دو جفت

چشم سیاه و مرموز تو ذهنم زنده
میشد و تا ساعت

ها من رو غرق خودش می کرد.

کالفه از پشت میز بلند شدم و خواستم
برم سمت تختم

که در اتاقم به صدا اومد.

نفس عمیقی کشیدم.

- بفرمایید!

در باز شد و صورت بابا نمایان شد.
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- فوکا جان؟ وقت داری بابا؟

رفتم جلو.

- مگه میشه برای شما وقت نداشته
باشم تاج سرم؟

خندید.- کم زبون بریز.

لبخند دندون نمایی زدم.

- خب زبون نریزم که نمی تونم جای
گل پسر خونه

رو پر کنم.

نشست رو تخت.

- حسودی نکن به داداشت!

کنارش نشستم.

- چشم رئیس.

به تیکه آخر حرفم خندید.

- امان از دست تو!

با مکث نگاهش کردم.

- چند وقته زیاد خونه نیستید، اتفاقی
افتاده؟

دستم رو گرفت تو دستش.
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- چیزی که میگم به گوش مادرت
نرسه...

چند روزه میرم اداره، به محسن قول
دادم تو پیدا

کردن یه زندانی کمکش کنم.

آب دهنم رو پر سر و صدا قورت دادم.-
gآقای ترابی منظورتونه؟؟

سرش رو تکون داد.

- آره، دوست من و خسرو!

همون که اون شب صحبت می کردیم
راجبش.

مکث کردم.

- این زندانی...

این زندانی فراری که میگید سلیم
کاتبی؟
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متعجب نگاهم کرد.

- آره، ولی تو از کجا می دونی؟؟

کمرم رو صاف کردم.

- این شخص همون کسیه که رفتم
مالقاتش.

اون روز هم رفته بودم زندان برای
جلسه دوم، که

متوجه فرارش شدم.

با تأسف سرش رو به چپ و راست
تکون داد.

- سپرده بودم بهش جایی درز
نکنه...نفس عمیقی کشیدم.

- چیزی هم راجبش فهمیدید؟

یعنی نشونی پیدا کردید؟

دستم رو رها کرد.

- فقط تونستیمg رد خونه مادرش رو
بزنیم.

چند نفر رو به صورت ناشناس
گذاشتیم نزدیکی های
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خونش اما فعال خبری نیست.

خیلی هم موقعیت خطرناکیه، یه قاتل
فراری که آزادانه

تو شهر پرسه میزنه!

لبم رو گاز گرفتم.

- بابا...

من حس می کنم این شخص بی گناهه!

دم و بازدم عمیقی گرفت.

- بهتره این بحث رو ادامه ندیم فوکا.

من برای چیز دیگه ای اومدم!

عمیق و پر حرف نگاهم کرد.

- برای اتفاقات مهم زندگیت چندین بار
فکر کن،

عجوالنه تصمیم نگیر!دستم رو مشت
کردم.

- بابا اگر منظورتون طاهاست من
خیلی وقته تصمیمم

رو...

پرید وسط حرفم و پرتحکم صدام کرد.
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دم و بازدمی گرفتم.

- چشم!

نگاهش رو ازم گرفت.

- من میرم مسجد، مادرت برگشت از
خرید بهش بگو

نگران نشه!

سرم رو انداختم پایین.

- چشم!

از جاش بلند شد و با مکث رفت بیرون.

پوف کالفه ای کشیدم و موهای
پریشون صورتم رو

دادم باال.

حسم می گفت برم اون خونه لعنتی و
بیدارش کنم، اما

این کار خیانت به پدرم بود.

ناخونم رو جویدم.خیانت به پدرم گناه
بود اما کمک نکردن به یه آدم
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g!!فوکا؟؟ -



به دیوار روبه روم خیره شدم.

عجیب بود، اما انگار من این مرد رو از
خودش هم

بیشتر می شناختم.

با این که کال چهار جلسه دیده بودمش
اما مطمئن

بودم که حرفاش دروغ نیست!

جدا از اون چشمای صادقش گویای
همه چیز بود!

نفس عمیقی کشیدم و از جام بلند
شدم.

به سمت کمد لباس هام قدم برداشتم.
ریسک بود، اما

من حاضر بودم هرکاری کنم تا جون یه
آدم بی گناه

رو نجات بدم.

54
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برابر سنگین تر  gمعصوم گناهش هزاران
بود.



داژفوک

از آسانسور اومدم بیرون.

نگاهی به شماره واحد ها انداختم.

با دیدن واحد یازده و در قهوه ای رنگ
نفس آسوده

ای کشیدم.

خداروشکر درست اومده بودم!کیفم رو
شونم جابه جا کردم و رفتم جلو.

خواستم زنگ رو بزنم که بی هوا در باز
شد.

ناخودآگاه دو قدم رفتم عقب.

چشم تو چشم شدم با یه دختر!

نگاهم تو صورتش چرخید.

با دیدن موهای کوتاه و آبیش اخم هام
رو کشیدم تو

هم.

- داژو داخله؟
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تاک ابرویی باال انداخت.

- تو کی هستی؟

دستم رو مشت کردم.

- تورو سننه؟ باید جواب پس بدم؟

پوزخندی زد و سر تا پام رو رصد کرد.

- پس آقا شاه ماهی تور کرده که
چشمش به پایین ها

نمیاد.

نیم نگاهی به صورتم انداخت.

با حرص از کنارم گذشت و مسیره پله
هارو پیش

گرفت.متعجب به جای خالیش نگاه
کردم.

gچه مرگش بود؟؟

نفس عمیقی کشیدم و رفتم جلو؛ از
الی در به داخل

سرک کشیدم.

کسی نبود!
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با مکث رفتم جلو و به اطراف نگاه
کردم.

به نسبت اون روز مرتب تر بود!

کیفم رو گذاشتم رو مبل و آستین های
مانتوم رو دادم

باال.

چشمم به چراغ روشن اتاق خواب
خورد.

با مکث رفتم جلو.

نگاهم قفل شد به بازوهای قفل
شدش و بدن

عضالنیش!

با حیرت به تتوی پشتش نگاه کردم.

یه مار بزرگ دوسر از سرشونش تا
g!کمرش بود

صدای سرد و گرفته اش تو فضای اتاق
پیچید.

- چی جا گذاشتی شبنم؟

بی اختیار پوزخند عمیقی زدم.- شبنم
پیش پام رفت، نترس چیزی جا نذاشته!
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نگاه پر مکثی به سر تا پام انداخت.

- اینجا چه غلطی می کنی؟؟

نگاهم رو ازش گرفتم.

- تو سالن منتظرتم!

55

بدون توجه بهش عقب گرد کردم و به
سمت سالن

رفتم.

منتظر رو مبل نشستم.

کمتر از یک دقیقه طول کشید تا قامت
بلندش سایه

بندازه روم!

دست به کمر با ابروهای گره خورده
نگاهم کرد.
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با شنیدن صدام نیم خیز شد و برگشت
سمتم.



- کفکر کردی اینجا خونه فک و فامیلته
که هی چپ

و راست سرت رو بندازی پایین و
بیای؟؟؟

با عصبانیت از جام بلند شدم.- صدات
رو واسه من نبر باال که پاش بیفته این

خونه

رو تو سرت خراب می کنم.

پوزخند پررنگی زد.

- آفرین به بابات، خوب دختری تربیت
کرده.

چپ و راست بلند میشه میره خونه یه
مرد نامحرم!

کسه دیگه جای تو بود االن این وسط
بندری می رفت

از ترس...

ببین تو چند بار از این غلط ها کردی
که واست عادی

شده!
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بی اختیار دستم رفت باال.

خواستم یه سیلی محکم، به جواب
حرفاش بدم.

اما متوجهم شد و تا به خودم بیام؛ مچ
دستم اسیر

دست های قدرتمندش شد!

با تمام قدرت دستم رو فشرد.

سخت خودم رو کنترل کردم تا آثاری از
درد تو

صورتم مشخص نشه!خیره شد به
چشمام و با لحنی ترسناک غرید :

- خورد میشه دست کسی که رو داژو
بلند شه.

قبال گفتم االن هم میگم، ترمز بزن رو
سرکشیت!

این شد دو...
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همه این بازی های کثیفت رو پشت
شغل بابات

پنهون...



بی اختیار اشک تو چشم هام حلقه
بست.

دوست داشتم بشینم یه گوشه و زار
بزنم از درد شدید

دستم، اما غرورم بهم اجازه نمی داد
جلوی این مرد

بی پروا کم بیارم.

با نفرت به چشماش خیره شدم.

- من سر سفره پدر و مادرم بزرگ
شدم.

خوب یاد گرفتم حالل و حروم رو، خوب
فهمیدم محرم

و نامحرم رو!
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دفعه سوم رو خودت خوب می دونی
چی میشه!

56



چشم هام رو بستم.- من تاحاال به
خودم اجازه ندادم دست یه مرد رو جز

پدرم بگیرم، چون قبل از هرچیزی
آبروی خانواده ام

برام مهم بوده!

بی اختیار قطره اشک مزاحمی از
گوشه چشمم چکید.

- اگر االن اینجام فقط و فقط به خاطر
انسانیتمه،

واسه خاطر این که دلم اجازه نمیده یه
آدم بی گناه بره

پای چوب دار!

از اعتبار پدرم سوءاستفاده کردم فقط
به خاطر این که

بهت بگم رد مادرت رو زدن و از طریق
اون می

خوان پیدات کنن!

کم کم اخم هاش از بین رفت و آثار
پشیمونی رو

صورتش نمایان شد.
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پوزخندی زدم.

- من با یه کالم حرفت، باور کردم بی
گناهی؛ اما تو

انسانیت من رو اشتباه گرفتی و با
دخترای دورت

یکی کردی.

دستش شل شد.

خواست حرف بزنه که تو یه حرکت
غیره منتظره

زانوم رو بردم باال و با تمام قدرت
کوبیدم به شکمش.چهرش از درد رفت

تو هم اما جیک نزد.

پوزخندی زدم.

- اینم تالفی کارت، خوب بهم یاد دادی
که به یه

زندانی فراری نمیشه اعتماد کرد؛ حتی
اگر اون

شخص انسان باشه!
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مردونگی به چهارتا خالکوبی و زور
بازو نیست، به

غیرته!

عقب گرد کردم و به سمت در رفتم.

g.خواستم بازش کنم که نتونستم

مچ دستم به قدری درد می کرد که حتی
نمی تونستم

تکونش بدم.

لبم رو محکم گاز گرفتم و خواستم با
دست سالمم

دستگیره رو بگیرم که دستی زودتر از
من رو در

قرار گرفت و مانعم شد.

چشم هام رو بستم.

- بردار دستت رو، می خوام برم از این
خراب شده!نفس عمیقی کشید.
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- نه بابا...

درد رو دادی می خوای درمونم بدی؟

اینم از قانون های مزخرفته آقا داژو؟

نکنه فکر کردی...

پرید وسط حرفم.

- معذرت می خوام!

ناباور نگاهش کردم.

گوش هام چیزی رو که شنیده بودن رو
باور نمی

کردن.

یعنی این مرد پر غرور داشت ازم
معذرت می

خواست؟

ابروهام رو کشیدم تو هم.

- چی؟
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- با این دستت نمی تونی بری، یکم
استراحت کن بعد!

پوزخندی زدم و برگشتم.



کالفه دستش رو کشید به سرش.-
مشکل شنوایی داری؟

گفتم معذرت می خوام!

گره بین ابروهام کور تر شد.

- دستم رو زدی ترکوندی، راضی
نشدی؟

می خوای بیا سرمم بشکن!

چشم هام رو تو کاسه چرخوندم.

- رو که رو نیست!

پوف کالفه ای کشید.

- تو با این اخالق مزخرفت عمر آدم رو
نصف می

کنی.

کشید کنار.

- بیا بشین یه فکری به حال دستت
کنیم بعد میری!
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چسبیدم به در.

- دیگه سر سوزن بهت اعتماد
ندارم.دفعه اول که زدی گردنم رو

ترکوندی بیهوشم کردی،

االنم که کم مونده بود دستم رو
بشکنی!

معلوم نیست دفعه سوم چه بالیی سرم
بیاری، شاید

منم بی سر و صدا کشتی...

هرچی نباشه...

پرید وسط حرفم.

- چرت نگو!

خم شد سمتم و به چشمام خیره شد.

- انقدر مgردش هستم، پای کاری که
g!کردم وایسم

جا زدن تو مرام من نیست دختر جون!

کشید کنار.

- بشین رو مبل دستت رو چک کنم.
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حرفش رو زد و به سمت آشپزخونه
رفت.

با مکث رفتم جلو و رو مبل تک نفره
گوشه سالن

نشستم.

به دستم نگاه کردم.

مچم کامل قرمز شده بود و شک
نداشتم تا فردا کبود

میشه!خواستمg حرکتش بدم که
نتونستم.

لبم رو محکم گاز گرفتم از درد
شدیدش.

صداش تو گوشم پیچید.

- خسته نکن خودت رو، چند روزی نمی
تونی

تکونش بدی!

به سمت صدا برگشتم.

با یه بسته یخ و آتل مچ بند، باالسرم
وایساده بود.
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پایین مبل نشست و مچ دستم رو
گرفت تو دستش.

با دقت نگاه کرد.

- کبود میشه تا چند ساعت دیگه !

کیسه یخ رو گذاشت رو مچم.

نیم نگاهی به دستاش انداختم.

- دست نیست که، فوالده!

خندید.

- تو غذا نمی خوری انقدر پوست و
استخونی؟

اخم کردم.- ببخشید که مثل شما
هرکول نیستم بزنم استخون

طرف رو بشکونم.
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یخ رو جابه جا کرد.

- چند کیلویی دختر جون؟
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با خشم نگاهش کردم.

- به تو چه من چند کیلو هستم؟

می خوای شجرنامه...

پرید وسط حرفم :

- وزنت خیلی پایینه، باید یکم اضافه
کنی.

وگرنه با کوچیک ترین ضربه ای آسیب
می بینی،

درست مثل االن!

یکم پروتئین مصرف کن، به نفع
خودته!

یخ رو برداشت و چسب آتل رو باز کرد.

- انقدر هم مقابل هرچیز کوچیکی
جبهه نگیر دختر

جون!به کیسه بوکس و دمبل های
گوشه سالن اشاره کرد.

- من یکی دو پیرهن بیشتر از تو پاره
کردم؛ مطمئن

باش چیزی میگم به خاطر سالمتته!
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آتل رو فیکس کرد و چسبش رو بست.

- یکم استراحت کن، االن بر می گردم.

از جاش بلند شد و بدون توجه به من به
سمت اتاق

رفت.

صدای کوبش در باعث شد تو جام بپرم.

با استرس پوست لبم رو جویدم.

االن عقل حکم می کرد پاشم و دور
بشم از این خونه

و هرچیزی که به این مرد مربوطه اما
کنجکاویم

اجازه نمیداد.

از جام بلند شدم و پاورچین پاورچین
به سمت اتاقش

رفتم؛ گوشم رو چسبوندم به در.

صدای عصبی اش تو گوشم پیچید.

- تو که گفتی بی بی جاش امنه، کسی
نمی تونه

پیداش کنه...
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والی علی قسم

یک تار مو از ننه کم شه روزگارت رو
سیاه می کنم.

نگاه به هیچی نمی کنم پس حواست رو
شش دنگ

جمع کن.

60

متعجب از در فاصله گرفتم.

ژیوار کی بود؟

از چی داشتن حرف میزدن؟

گوشم رو چسبوندم به در و خواستم
ادامه صحبتشون

رو بشنوم که در با یه حرکت باز شد.
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پس چی شد؟ شر و ور تحویل من
دادی؟مکث کرد.

به  g،حرف مفت تحویل من نده ژیوار -



پام پیچ خورد و کنترل خودم رو از
دست دادم.

داشتم پخش زمین می شدم.

نفس نفس زنان سرم رو بلند کردم.

چشم تو چشم شدم با دو جفت سیاهی
که مثل یه

مرداب من رو غرق خودش می کرد.به
صورتم خیره شد.

- فالگوش وایساده بودی؟

آب دهنم رو پر سر و صدا قورت دادم.

- نه من... من فقط...

مکث کردم.

- تو چی فقط؟

خودم رو کشیدم عقب.

- من اومدم بگم دارم میرم.

سرم رو انداختم پایین.

- خداحافظ!

بدون این که اجازه بدم حرف بزنه به
سمت کیفم
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بیرون.

بدون این که منتظر آسانسور بمونم
راه پله هارو

پیش گرفتم.

نفس نفس زنان نرده رو چنگ زدم.

حس می کردم از خجالت گونه هام
قرمز شده.نفس عمیقی کشیدم و به

دستم نگاه کردم.

- آخر تا یه بال سر خودت نیاری ول نمی
کنی.

پوف کالفه ای کشیدم و باقی پله هارو
رفتم پایین.

هر سری که می خواستم این مرد پر
رمز و راز رو

کشف کنم یه چیزی میشد و باز گره
های تو ذهنم کور

و کورتر میشد.
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دویدم و برداشتمش.

با دست سالمم در رو باز کردم و خودم
رو انداختم



) داژو(

تابلو رو صاف رو دیوار قرار دادم.

- ننه ببین جاش خوبه؟

سینی رو گذاشت زمین.

- خوبه پسرم دست و پنجت درد نکنه.

صندلی رو گذاشتم گوشه سالن.

- باز یه چک کن، جایی کم و کسری
داشت بگو حلش

کنم.

لبخند عمیقی زد.- باشه مادر، بیا بشین
یه گلویی تازه کن!

کنارش رو زمین نشستم و تکیه دادم به
پشتی.

- دوست داری اینجارو؟
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61



سپردم بچه ها حوض هم راست و
ریست کنن؛ یه

صفایی بگیره خونه!

یه حبه قند برداشتم.

- فقط می مونه شمعدونی هات که
اینجا تبدیل شه به

بهشت ننه گلسار!

سرش رو به نشونه تأسف تکون داد.

- من نمی دونم خونه به اون دسته گلی
چی داشت که

هول هولکی من رو برداشتید آوردید
اینجا.

لبخند پررنگی زدم.

- من که بهت گفتم بی بی...

لیوان چایی رو برداشتم و جرعه ای
نوشیدم.

- دیوار های خونه پوسیده بود، نیاز به
تعمیرات

اساسی داشت.
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تو هم فشار خون داری، سنت
باالست...

نمی تونی این همه فشار رو تحمل
کنی!واسه همین علل حساب اینجارو

gگرفتیم تا تعمیرات

اون ور تموم شه.

بعدشم... مگه خونه بدیه؟

نفس عمیقی کشید.

- دلم شور می زنه!

شما دارید چه غلطی می کنید از من
بی خبر؟؟

تو که چند ماه ازت خبری نبود، هزارg بار
مردم و

زنده شدم تا بیای.

اون یکی نره خر هم یکی دوبار بهم
سر زد، تموم شد

رفت!

لبخند پررنگی زدم.

- الکی به دلت نگرانی راه نده دردت تو
سرم!

177

داژفوک   



62

- یکم کارهای باشگاه رو ردیف کنم
میام چند روزی

پیشت می مونم.با نگرانی نگاهم کرد.

- داژو؟

چهارزانو نشستم و گردنم رو
چرخوندم.

- بگو ننه!

از کنارش قرآن کوچیکش رو برداشت
و دستم رو

گذاشت روش.

- تورو به این آیات قرآن، به ارواح خاک
بابات قسم

می دم؛ سمت خالف نرو!

دستش رو گذاشت رو صورتم.

- تو نور چشم منی پسرم، نمی خوام
مثل اون ابله

قاطی کثافت کاری شی.

دم و بازدم عمیقی گرفتم.
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- ننه کی دیدی من زیر آبی برم؟

لبخند عمیقی زدم.

- من یاد گرفتم با عرق رو پیشونیم
پول در بیارم، نه

با خالف!

- به من اعتماد کن تاج سرم!چند ثانیه
کوتاه چشم هاش رو بست.

- می دونم که هیچ وقت شرمنده ام
نمی کنی!

سرم رو تکون دادم و از جام بلند شدم.

خواستم برم سمت حیاط که صداش
اومد.

- داژو؟

برگشتم عقب و منتظر نگاهش کردم.

- هنوز دختری پیدا نشده که دلت رو
بلرزونه؟؟

پوزخندی زدم.

- عشق و عاشقی از من گذشته دیگه
ننه، من پسر
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لبخند پررنگی زد.

- عشق و عاشقی که سن و سال نمی
شناسه پسرم،

آدمیزاد تو هر سنی میتونه عاشق شه!

خواستم جوابش رو بدم که اجازه نداد.

دستش رو گرفت باال.- نگو نه که
تصمیم گیرنده تو نیستی نور چشمم،

همه

چیز به تقدیر و قسمتی بستگی داره
که اون باالسری

واست در نظر گرفته!

دستش رو گرفت به زانوش و یا علی
گویان بلند شد.

- من مطمئنم یه روزی، یه دختری سر
راهت قراره

میگیره که التیام پخش کل زخم هات
بشه!
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دبیرستانی نیستم که با نگاه یه دختر،
دست و دلم به

لرزش بیفته.



بگیره!

سینی رو برداشت و به سمتم اومد.

- یکی که همدمت بشه، همراهت بشه!

یکی که با خوشحالیش خوشحال بشی
و با ناراحتیش

غمگین!

با دیدن صورت اخم آلودم خندید.

- بیخودی با اون چشمای ورقلمبیدت
نگاهم نکن.

شاید بتونی بقیه رو با ظاهر سفت و
سختت گول بزنی

اما من نه!

به سمت آشپزخونه حرکت کرد.- برو
حیاط هم یه بادی به کله ات بخوره، هم

به

حرف هام فکر کنی تا من ناهار رو بار
میزارم.
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یه دختر پاک و نجیب که قلب مهربونت
رو دست



با مکث سرم رو تکون دادم و رفتم
بیرون.

رو سکو نشستم و نفس عمیقی
کشیدم؛ هوای تازه

پیچید تو بینیم!

حرفاش تو گوشم تکرار شد.

" یکی که همدمت بشه، همراهتg بشه!

یکی که با خوشحالیش خوشحال بشی
و با ناراحتیش

غمگین".

بی اختیار صورت اون دختر یاغی جلوی
چشمام زنده

شد.

سرم رو محکم تکون دادم.

- دیوونه نش داژو، اون دختر برای تو
مثل یه سیب

ممنوعست!

نه همتای تو هست نه هم پات و نه
لقمت!
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- آخه یه قاتل فراری رو چه به دل
بستن به دختر

63سرهنگ!

    

) فوکا (

بی حوصله قاشق رو تو فنجون
چرخوندم؛ صدای

نوال تو گوشم پیچید.

- کف اون قهوه بی نوا در اومد، چقدر
بهمش می

زنی؟

نفس عمیقی کشیدم و گذاشتمش
کنار.

g!حواسم نبود -

مشکوک نگاهم کرد.

183

داژفوک   

با یادآوری موقعیتم پوزخندی گوشه
لبم نشست.



چه مرگت شده؟؟

نگاهم رو ازش گرفتم.

- این روزا یکم فکرم مشغوله، چیزی
نیست نگران

نباش.

گوشه ناخونش رو جوید.- راستی
نگفتی بهم دستت چی شده ها، هر

سری

پرسیدم پیچوندی!

چشمام رو مچ دستم نشست؛ بعد
گذشت دوهفته

کبودی هاش از بین رفته بود و فقط یه
مقدار جزئی

مونده بود!

بی اختیار لبخندی کنج لبم نشست.

- موند الی در!
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- فوکا مطمئنی خوبی؟

یکسره میری تو فکر، حواس پرت
شدی!



دم و بازدمی گرفتم.

- طاها چه خبر؟ باالخره تونست کنار
بیاد!

چشم هاش رو تو کاسه چرخوند.

- من نمی دونم تو چیکار کردی که این
بردار کله خر

من ازت دست نمی کشه!

از همون شب که از خونه ما رفتید و
مامان باهاش

بحث کرد، قهر کرده و رفته خونه
g!مجردی خودش

پاش رو کرده تو یه کفش یا تورو
راضی میکنن یا

دیگه پاش رو نمیزاره خونه.

با صدای بلند خندیدم.- جمع کن این
حرف هارو نوال، طاها دیگه سنی

ازش گذشته مگه بچست؟

یا من اسباب بازیشم که داره شرط و
شروط میزاره؟؟

شالش رو مرتب کرد.
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های طاها.

نه به حرف من گوش میده نه مامان نه
بابا!

عشق تو کورش کرده، باور کن همین
االن اگر بفهمه

تو کنارمی؛ میاد دم در کافه چادر
میزنه.

انگشت هام رو دور لیوان حلقه کردم.

- خیره سرش سرگرد این مملکته، باید
غرور و

شخصیت داشته باشه؛ آخه یعنی چی
این کار ها؟

کالفه سرش رو تکون داد.

- نمی دونم مامان آهو بهش چی گفت
اون شب که

اینطوری دیوونه شد، وگرنه طاها سر
سوزن از این

رفتار ها نداشت.
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 نمی دونم واالال، من که دیگه بریدم از
-

دست لجبازی



    

- قشنگ مثل یه پسر بچه کوچیک لج
کرده.

بی اختیار خندم گرفت.

- صد رحمت به...

با شنیدن صدای گوشیم سکوت کردم.

از داخل کیفم برداشتم و نگاهش
کردم؛ با دیدن شماره

ناشناس ابروهام رو کشیدم تو هم.

پیام رو باز کردم:

" می خوام اشتباه اون روزم رو جبران
کنم"

بی اختیار ابروهامg رفت باال.

این شماره، این پیام...
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هزار تا دختر بزاریم جلوش، تا آرنج
برن تو عسل هم

باز میگه فوکا کوتاه هم نمیاد!64



متعلق به هیچکس نمی تونست باشه
جز داژو!

انگشت هام بدون اختیار خودم شروع
کردن به تایپ

کردن.

" بعد گذشت دوهفته؟ فکر نمی کنی
یکم دیره؟"

نگاهی به پیامم انداختم و فرستادم؛
کمتر از یک دقیقه

جواب داد:" ماهی رو هر وقت از آب
بگیری تازست دختر

جون! "

با دیدن کلمه آخرش خندیدم.

صدای متعجب نوال تو گوشم پیچید.

- چی شده فوکا؟؟

سرم رو از گوشی بلند کردم.

- هیچی، به این پیام خنده ام گرفت.

گلوم رو صاف کردم و شروع کردم
تایپ کردن:
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" اون وقت چطوری می خوای جبران
کنی؟ "

پیام رو فرستادم و منتظر به گوشی
نگاه کردم.

" با یکم آدرنالین بازی، می خوام
ببرمت یه جا که

مطمئنم ازش خوشت میاد، یک ساعت
دیگه جلوی

برج... می بینمت! "

با لبخندی که گوشه لبم جا باز کرده بود
پیامش رو

مرور کردم.

صدای کفری نوالg تو گوشم پیچید.

- فوکا بزار کنار دیگه اون المصب رو،
دودقیقه

اومدیم بیرون یکسره سرت تو گوشیه!
نفس عمیقی کشیدم و بلند شدم.

- نوال عزیزم من باید برم یه جایی، یه
کار فوری

واسم پیش اومد.
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ناراحت نمیشی برم؟

با چشمای درشت شده نگاهم کرد.

- چه کاری...

g.کیفم رو برداشتم 

- قول میدم تالفی کنم عزیزم، فعال!

بدون این که فرصت بدم جواب بده پله
هارو اومدم

پایین و به سمت در خروجی رفتم.

گوشیم تو جیبم لرزید.

با سرعت درش آوردم و به صفحش
نگاه کردم.

" زیاد منتظرم نزار دختر جون، صبرم
خیلی کمه! "

وسعت لبخندم بیشتر شد.

به طرز عجیبی کنترل رفتار هام از
دستم خارج شده

بود.

بعد از حرکت اون روزش باید ازش
متنفر می شدم اما
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بود!

در ماشین رو باز کردم و سوار شدم؛
نفس عمیقی

کشیدم و از آینه به خودم نگاه کردم.

- الکی فکر های بی خود به ذهنت راه
نده فوکا، اون

فقط یه دوست سادست؛ نه کمتر نه
بیشتر.

یادت نره موقعیت اون و خودت رو!

65

) داژو (

تکیه دادم به موتور و منتظر شدم تا
بهم برسه.

191

داژفوک   

االالن...با یه پیام ساده هیجان به کل
وجودم سرایت کرده



و کلش پیدا شد.

نزدیکم نگه داشت و سرش رو از
شیشه آورد بیرون.

ابروهای پر پشتش رو کشید تو هم.

- دنبالت کردن انقدر تند و تیز میری؟

یا نکنه من رو جت اسکی فرض
کردی؟؟انگشت شصتم رو کشیدم به

لبم تا بتونم خنده ام رو

کنترل کنم.

- خودت چی فکر می کنی؟

نگاه پر مکثی به اطراف انداخت و پیاده
شد.

- تا جایی که یادمه قرارمون جلوی برج
بود، اینجا

کجاست که من رو آوردی؟

ما تو بیابون چه غلطی می کنیم؟

دستام رو تو سینه م حلقه کردم و با
سرگرمی نگاهش
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انتظارم زیاد طول نکشید، چون کمتر
از دودقیقه سر



کردم.

- انگاری یادت رفته من یه زندانی
فراریم نه؟

اگر مغزت ریست کرده مشکل نداره...

خم شدم سمتش و چشمکی حواله اش
کردم.

- یه ریکاوری می کنیم برمیگرده!

چشماش رو تو کاسه چرخوند.

- برو خودت رو مسخره کن!

تکیه داد به کاپوت ماشین.

- نگفتی، چرا اومدیم اینجا؟

نیشخندی زدم.دور از مردونگی نبود که
یکم، با اذیت کردن این

دختر یاغی سرگرم شم نه؟

کنارش وایسادم.

- تو چند ماهِ  ه به دنیا اومدی؟

متعجب نگاهم کرد.

- یه بچه نرمال چند ماهه به دنیا میاد؟

خندیدم.
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- مطمئنی شش ماهه به دنیا نیومدی
دختر جون؟

با اخم های درهم و نگاه سنگینی خیره
شد بهم.

نگاهی که داخلش هزارن هزار فحش
نهفته بود.

کامل برگشتم سمتش.

- چیه خب؟ دروغ میگم؟

از زمانی که اومدیم داری یه روند زیر
گوشم وز وز

می کنی؛ خب دختر یکم صبر کن...

یکم اون زبون رو تو حلقومت قفل
کن.

با چشمای درشت شده نگاهم کرد.

- باریکال...نه به روز اول که باید با
قاشق از دهنت حرف می

کشیدم نه االن که نطفت باز شده؛
یکسره شیرین

بازی در میاری!
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صدای ماشین اومد.

برگشتم عقب، باالخره رسیده بود.

گلوم رو صاف کردم و رفتم جلو.

- چه عجب باالخره تشریف فرما شدی!

ماشین رو نگه داشت و پیاده شد.

- سخت نگیر پسر، مهم اینه اومدم
دیگه!

66

سوئیچ رو داد دستم.

- همونطوری که سپردی ردیفش کردم،
یه پاترول

مامانی بدون خط و خش؛ باِ کشم تا ته
پره!

نیم نگاهی به عقب انداخت.
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چشمکی به حرفش زدم و خواستم
جوابش رو بدم که



- می خوای منم بیام؟

سرم رو تکون دادم.- الزم نیست،
خودم هستم!

به دختره، که کمی عقب تر وایساده
بود و متعجب

نگاهمون میکرد اشاره کرد.

- می خوای بری عشق و حال؟

واسه اونه این همه تشکیالت؟

با خنده زدم رو سرشونش،g امروز به
طرز عجیبی

کیفم کوک بود.

- زیاد حرف نزن مهرداد، بزن به چاک.

با مکث سرش رو تکون داد و به سمت
موتور رفت.

چند قدم رفتم جلو.

- حواست رو شش دنگ جمع کن، یه
خط روش بیفته

کل تن و بدنت رو نقاشی کردم.

دستش رو تکون داد.
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- فعال!

با رفتنش صداش تو گوشم پیچید.

gمیشه بگی اینجا چه خبره واقعا؟این -
مرد کی بود؟

ِ�َ به صورت اخمالوش نگاه کردم.

- سوار شو بریم!

با لجاجت پاش رو کوبید زمین.

- تا نگی اینجا چه خبره قدم از قدم بر
نمی دارم.

دستاش رو تو سینه ش قفل کرد.

- برای چی اومدیم این بیابون؟

اون مرد که اومد کی بود؟

یا این ماشین؟ برای کیه؟

چند ثانیه کوتاه چشم هام رو بستم تا
بتونم آروم شم و
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g!حواسم هست -

نیم نگاهی به دختره انداخت و موتور
رو روشن کرد.



نزنم ل�ت و

پارش کنم.

67

- فکر می کنم پشت تلفن شفاف بهت
گفتم.

این ماشین هم برای راحتی جنابعالیه؛
حاال اگر می

خوای سوار شو، نمی خوای به
جهنم...راه رو بلدی، سوار ماشینت

شو و بزن به چاک.

بدون توجه به نگاه ماتش عقب گرد
کردم و به سمت

ماشین رفتم.

پشت رول نشستم؛ کمربند رو بستم و
ماشین رو
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مثل اون روز کنترلم رو از دست ندم و



روشن کردم.

خواستم حرکت کنم که در جلو باز شد
و ثانیه ای بعد،

بوی عطرش پیچید تو بینیم.

پوزخند کمرنگی گوشه لبم نشست.

باید یه درس خوب به این دختر یاغی
میدادم تا با هر

حرفم هزار و یک اما، اگر و نه نیاره!

پام رو تا ته رو گاز فشردم؛ ماشین با
یه تیک آف از

جاش بلند شد و پر کشید.

با هول در رو بست و خودش رو پرت
کرد داخل.

- چته وحشی؟ صبر کن سوار شم
بعد...

پوزخندم پررنگ تر شد.

- چی شد، پشیمون شدی؟

با اخم نگاهم کرد.
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- پس سفت بچسب!

فرمون رو بی هوا چرخوندم و با
سرعت وارد کوه

شدم.

صدای جیغ ناشی از هیجان زیادش، تو
کابین ماشین

پیچید.

از گوشه چشم نگاهش کردم.

- می بینم خوشت اومده، دیگه از نق
نق چند دقیقه

پیشت خبری نیست!

دستگیره رو گرفت و خودش رو کشید
باال.

بدون توجه به حرفم گفت:

- سرعتش بیشتر نمیشه؟

نیشخندی زدم.

- چرا، میشه!
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- فکر کن آره...نیم نگاهی به صورتش
انداختم.



شیشه رو داد پایین و سرش رو برد
بیرون.

شالش از سرش افتاد رو شونه هاش؛
نگاهم قفل شد

بهش.باد با طنازی بین موهای فر شده
اش می پیچید و

باهاش بازی می کرد.

جوری محو این صحنه دلنشین و خالص
شدم که

نفهمیدم کی الستیک رفت رو یه سنگ
بزرگ.

یه لحظه به خودم اومدم، من داشتم
چیکار می کردم؟

سریع نگاهم رو ازش گرفتم و حواسم
رو به روبه رو

جمع کردم.

- هیچ وقت نزار کسی موهای بازت رو
تو باد ببینه!

سرش رو آورد داخل و متعجب نگاهم
کرد.
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سرش کشیدم.

- چون هوش و حواس رو از آدم میگیره
و این

واست خطرناکه دختر جون!

68

) فوکا (با آرامش به روبه روم خیره
شدم.

شهر زیر پام بود و این صحنه؛ به طرز
عجیبی حس

قدرت رو به وجودم تزریق می کرد.

مسیر نگاهم به سمت چپم خورد.

طبیعتا االن باید از این مرد فرار می
کردم و حتی تو
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- چرا؟

دست راستم رو بردم سمتش و شالش
رو تا فرق



دوقدیمش هم نزدیک نمی شدم اما
االن؛ رو کاپوت

ماشینش نشسته بودم و داشتم از حس
آزادی و

هیجانی که بهم داده بود لذت می بردم.

نفس عمیقی کشیدم.

نمی دونستم چرا، اما هرکاری می
کردم نمی تونستم

ازش فاصله بگیرم یا نادیده اش بگیرم.

دوست داشتم زندگیش رو بدونم!

بفهمم چرا و به چه دلیل انقدر سیاه و
تاریکه!

بفهمم قاتل اصلی کیه و چرا داژو
گردن گرفته بود در

صورتی که می دونستم حسم بهم
دروغ نمیگه.

اون بی گناه بود و از یک چیز دیگه هم
مطمئن بودم

که این مرد برای من درست ترین
اشتباه ممکنه!
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مکالمه اش رو تموم کرد و اومد
نزدیک.- خوش می گذره؟

پام رو دراز کردم.

- ا}ی، بد نیست...

میشه مدارا کرد!

پوزخندی زد.

- رو که رو نیست...

پریدم وسط حرفش :

-

ِ}گ

سن

پا قزوینه؟

کف دو دستش رو گذاشت رو کاپوت و
با یه حرکت

کنارم نشست.

- نپر وسط حرفم دختر جون!

چشم هام رو تو کاسه چرخوندم.

- من اسم دارم ها، متوجهی؟
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نیم نگاهی به سمتم انداخت و با
تمسخر گفت :

- نه بابا، نمی گفتی نمی دونستم...

gحاال اسمت چیه کوچولو؟

کالس چندی عمویی؟چشمg غره ای
رفتم.

- فوکا!

صدای پوزخندش تو گوشم پیچید.

- چه اسم درب و داغونی، نمیاد بهت!

دهانم باز موند از رک گوییش.

- اون وقت چی میاد بهم.

شونه ای باال انداخت.

برام جالب بود که چشم تو چشم
نمیشد باهام و

نگاهش رو می دزدید.

69

گ
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- شیطون، زبون دراز، بی پروا، بی
ادب، قانون دور

زن که بگم از این مورد خوشم نمیاد
دروغ گفتم و

هزار تا چیز دیگه که از گفتنش
معذورم!

مات و مبهوت نگاهش کردم.

- تو دیگه چه آدمی هستی؟

از جیبش جعبه سیگارش رو در آورد و
یه نخ گذاشت

گوشه لبش.- چیه میخوای دروغ بگم؟

شرمنده مادمازل، من مثل اون پسر
عموی سیریشت

بلد نیستم الکی از کسی تعریف کنم.

نفس عمیقی کشیدم؛ اگر االن می
پرسیدم تو طاها از

از کجا می شناسی خیلی مسخره
میشد، چون مطمئن

بودم سیر تا پیاز زندگیم رو می دونه!

صداش به گوشم رسید.
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- زیاد به مغز فندقیت فشار نیار
کوچولو، آمپرت

میزنه باال جوش میاری!

داژو اهل عقب افتادن نیست.

در قبال چیزایی که ازم میدونی منم یه
چیزایی در

موردت فهمیدم.

االن شدیم یک، یک مساوی!

سیگارش رو روشن کرد و فندک رد
گذاشت تو

جیبش.

کامل به سمتش چرخیدم.

- خیلی عجیبی، نمی تونم بفهممت!
رفتار هات تو جلسه اول دیدارمون رو

بزار کنار

امروز، می تونم به جرئت بگم زمین تا
آسمون فرق

کردی!

پوک عمیقی از سیگارش گرفت و
دودش رو از
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بینیش خارج کرد.

- کشف کردن من چیز سختی نیست!

با حالت خاصی سرش رو چرخوند و
خیره شد بهم.

- من دقیقا همون آدمیم که می تونم
یه کاری کنم که

یک ساعت تمام، بدون وقفه بخندی...

جوری که فکت درد بگیره!

می تونمم یه جوری باهات رفتار کنم
که اولین جملت

راجبم این باشه که چقدر مغرور و
سرده!

کام عمیق دیگه ای گرفت و دودش رو
تو صورتم رها

کرد.

بوی خوش کاپتان بلک پیچید تو بینیم؛
برای ثانیه ای

گیج بوی سیگارش شدم.

صدای گرفته و خش دارش تو گوشم
پیچید :
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دم و بازدم عمیقی گرفتم و از کاپوت
پریدم پایین.

حضورش کنارم باعث میشد تمرکزم رو
از دست بدم.

با جدیت بهش خیره شدم.

- اصال بیا یه کاری کنیم...

دیدار اولمون رو، اون اتاق بازجویی
رو...

همه چیزو فراموش کنیم و دوباره هم
رو بشناسیم.

آرنجش رو تکیه داد به شیشه و با
سرگرمی نگاهم

کرد.
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- میبینی؟همه چیز بستگی به خودت و
جایگاهت داره کوچولو!

70



بشناسمت!

لبم رو به عادت همیشگیم گاز گرفتم.

- خب پس من شروع می کنم.

خواستم حرف بزنم که اجازه نداد..به
چشمام خیره شد.

-ُ  دکی جون، سعی نکن از زیر زبونم
حرف بکشی.

تو شروع نکرده من نقطه سر خط می
زنم!

پشت چشم نازک کردم.

- بزار حرف از دهن من بیاد بیرون بعد
امر و نهی

کن شازده!

شاید ازت سوال داشته باشم، شاید
بخوام بیشتر در

موردت بدونم.

تک خنده ای کرد.
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 قبالال صرف شده، تمایلی ندارم دوباره
-

بخوام



- چیه، می خوای بیای خواستگاری!

ابروهام رو کشیدم تو هم.

- مسخره!

با سرگرمی نگاهم کرد.

- بپرس ببینم چی تو اون مغز فندقیت
می گذره

کوچولوی فضول.

مکث کردم.

- برای چی اسمت رو گذاشتن داژو؟

فندکش رو باز و بسته کرد.- یه شب
ننه بابام کار خرابی کردن، نتیجش شد

من؛

یه بچه ناخواسته!

واسه همون اسمم رو گذاشتن داژو.

لبم رو گاز گرفتم، به سرعت نگاهش
نشست رو لبم.

- اصالتا کجایی هستی؟

به نگاه بی پرواش ادامه داد.

- ترکم، اما بوشهرg زندگی کردم.
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نیشخندی زد.

- یه داداش بزرگتر از خودم داشتم.

- داشتی؟

- آره...

متفکر نگاهش کردم.

- خب االن کجاست؟

از کاپوت پرید پایین.- به درک واصل
شد!

با چشمای درشت شده نگاهش کردم.

- چی؟ یعنی چی؟

تو جاش وایساد.

- ایستگاه بازرسیه؟؟
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به چشماش خیره شدم.

- خواهر یا بردار داری؟

71



تونسته بودم پیش برم.

باید گاماس گاماس می رفتم جلو!

- نه، فقط... فقط کنجکاو شدم.

در ماشین رو باز کرد و سوار شد.

- خوبه، بجنب بریم دیگه زیاد موندیم.

سرم رو تکون دادم و به سمت ماشین
رفتم.

در رو باز کردم و رو صندلی شاگرد جا
گرفتم.

به محض سوار شدنم حرکت کرد.

شیشه رو یه مقدار دادم پایین.

- میشه باز امروز رو تکرار کنیم؟

سرعتش رو برو باالتر.- من واست
خطرناکم دختر جون!

تو هم واسه من، نمی خوام بیشتر از
این دور و بر

هم ب}پلکیم.
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به سرعت سکوت کردم؛ تا همینجاش
هم خوب



دارم.

ریسک کردن هم!

آدم یک بار متولد میشه و یک بار
میمیره؛ پس باید

اونجور که می خواد زندگی کنه.

صدای نفس عمیقش تو گوشم پیچید.

- فکرامو می کنم.

خنده ام گرفت به حرفش.

- خوبه!

شیشه رو دادم پایین و چشم هام رو
بستم.

کنجکاوی مثل خوره افتاده بود جونم
اما نباید عجله

می کردم.

نفس عمیقی کشیدم و تو دلم زمزمه
کردم:
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نگاهم رو ازش گرفتم.

- بزار تصمیم گیرنده خودم باشم، من
خطر رو دوست



    

) داژو (

با خستگی کمرم رو صاف کردم؛ صدای
سعید به گوشم رسید.

- تموم شد؟

دفتر رو بستم و هول دادم سمتش.

- آره، برنامه همشون نوشته شده،
فقط گوششون رو

کش

ِ}ب

مرتب مکمل هارو بخورن و عقب
نندازن...

- چرا؟ برنامه سنگینه؟

پوزخندی زدم و با لحن پر تمسخری
گفتم :
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باالالخره می فهمم گذشته زندگیت رو!
-

  72



- واسه این که بالیی سر سیکس پک
هاشون نیاد؛

عاشق پیشه هاشون ولشون کنن!

این نره خر هارو که می شناسی، از
بدنشون به

عنوان دکور استفاده میکنن تا مخ
بزنن!

با خنده دفتر رو برداشت و نگاه
سرسری بهش

انداخت.- خودت کی میای داژو؟

شونه ای باال انداختم و ازجام بلند
شدم.

- فعال معلوم نیست، ثبت نامی جدید
نداشتیم که؟

نشست رو صندلی.

- چند نفر اومدن ولی ردشون کردم.

با مکث به چشمام خیره شد.

- چرا انقدر داری فرار میکنی داژو؟

بگو چی شده شاید بتونم کمکت کنم؛
به والله دارم
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نگرانت میشم دیگه!

نیشخندی زدم.

- دهنت چفت و بند نداره، لِ  قه!

نمی تونم بگم.

دلخور نگاهم کرد.

- دستت درد نکنه دیگه، بعد این همه
رفاقت اینهُ  مزِ  د

ما؟

خندیدم.

gخب چرا ناراحت میشی پسر؟راست -
میگم دیگه، در ثانی...

سرم رو بردم جلو و صاف تو چشماش
خیره شدم:

g!حرف حق تلخه، درست مثل زهرمار -

دو لیوان بخوری هرچی بوده و نبوده
میزاری وسط!

خواست جوابم رو بده که اجازه ندادم.

کالفه دستم رو بردم باال.

-ِ کش نده دیگه سعید!
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به سمت کمد رفتم و بازش کردم؛
ساکم رو برداشتم و

خواستم وسایلم رو جمع کنم که صدای
زنگ گوشیم

اومد.

نیم نگاهی به عقب انداختم.

- کیه؟

سوت بلند باالیی زد.

-

ِ}س

یو شده آتیش بال!مکث کردم؛ انگاری
این دختر قصد نداشت دستش رو

از یقم بکشه.

- رد تماس بزن!

218

داژفوک   

73



انتظار داشتم به حرفم گوش بده اما
انگاری سعید نمی

خواست دست از فضولی های بی
موردش برداره!

بالفاصله صداش تو گوشم پیچید.

- بله؟

پوف کالفه ای کشیدم و از جام بلند
شدم.

با عصبانیت به سمتش رفتم؛ تکیه داد
به میز و

چشمکی زد.

- من دوستشم، سعید!

االن گوشی رو میدم بهش.

کالفه دستم رو کشیدم به سرم.

- دیگه از این غلطا نکن سعید.

خواست حرف بزنه که یه پس گردنی
محکم بهش زدم

و گوشی رو گرفتم.

گذاشتم کنار گوشم.
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- بگو!مکث کرد.

- ادب یادت ندادن؟

یه سالمی، یه علیکی...

دوباره ت

ِ}چ

شده داری پاچه میگیری؟

تکیه دادم به میز.

- تو ادب داری واسه هفت پشتم کافیه!

بگو چی میخوای باز زنگ زدی؟

صدای نفس عمیقش تو گوشم پیچید.

- یه درخواستی داشتم ازت اگر قبول
کنی...

پریدم وسط حرفش.

- قبول نمی کنم، دیگه؟

کفری شد.

- به جهنم که قبول نکنی مرتیکه بی
اعصاب روان

پریش...
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اصال تقصیر منه بهت زنگ میزنم دیوانه
تیمارستانی!

وقتی چادر زدم جلوی خونت و آبروت
رو بردم می

فهمی جفتک زدن یعنی چی!حرصی به
سعید نگاه کردم؛ با تفریح خیره شده

بود

بهم.

گوشی رو از از خودم فاصله دادم.

- دوغی، نوشابه ای، آب شنگولی
چیزی؟

ابروهاش رو انداخت باال.

- قربونت معرفتت داداش، همینطوری
عالیه!

74
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نفسی گرفتم تا بتونم خودم رو کنترل
کنم.

گوشی رو تو دستم جابه جا کردم.

- چی میخوای دختر جون؟

صداش با مکث به گوشم رسید.

- به من بوکس یاد بده!

چشم هام درشت شد.

- شوخی میکنی؟

تو؟ بوکس؟

- مگه من مه؟

ِ}چچیه؟ می ترسی شکستت بدم؟

به قول خودت دک و پوزت رو بیارم
پایین؟

پوزخندی گوشه لبم نشست.

انگاری من هرچی می خواستم از این
دختر دور بشم

اون بیشتر و بیشتر خواهان نزدیکی
میشد.
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لباس مناسب هم همراهتg باشه!

حرفم رو زدم و گوشی رو قطع کردم.

انداختمش رو میز.

- حاال که به حرفم گوش ندادی و سر
بی خود جواب

دادی باید ش

ِ}ر

جو هم بکشی.

با چشمای درشت شده نگاهم کرد.

- چی؟ چیکار کنم؟

پاکت سیگار رو چنگ زدم و یه نخ
برداشتم.

- کل باشگاهو تا یه ساعت دیگه خالی
کن، باقی
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- بیا به آدرسی که می فرستم واست،
به پا تعقیبت

نکنن.



بدی.

با خنده از جاش بلند شد.

- اگر این دختر که میگی همون خانوم
دکتره چرا که

نه داداش، رو چشمم!

دستش رو تکون داد و رفت بیرون از
اتاق.

فندک رو از جیبم در آوردم و سیگار
بین لب هام رو

روشن کردم.

باید کاری می کردم این دختر ازم دست
بکشه و بره

پی زندگیش!

من واسه اون سراسر خطر بودم و
بس، وجود اون

هم کنارم پر خطر بود.
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به یه  gتمرینشون بمونه برای فردا!باید
دختر سرکش و یه دنده و پرو بوکس

یاد



رو پیدا کردن من!

با فکری که تو سرم جرقه زد دستام
مشت شد.

بالفاصله این فکر رو از ذهنم دورش
کردم.

می تونستم ازش استفاده کنم برای
گرفتن اطالعات اما

این دور از قانون های داژو بود و با
این کار

75مردونگیم می رفت زیر سوال!

    

) فوکا (

با تعجب به در روبه روم نگاه کردم.

آدرسی که برام فرستاده بود درست
همینجا بود، ولی

این باشگاه تناسب اندام مردانه...
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خصوصا که پدرش تمام فکر و ذهنش
رو گذاشته بود



پوف کالفه ای کشیدم و زیپ کوله ام
رو باز کردم.

خواستم از داخلش گوشیم رو بردارم و
بهش زنگ

بزنم که صدای مردونه ای تو گوشم
پیچید.

- سالم!

برگشتم عقب و نگاه به مردی که پشت
سرم بود

انداختم.

- بفرمایید؟

مکث کرد.

- فوکا خانم شمایید؟؟

ابروهام رو کشیدم تو هم.

- شما من رو از کجا می شناسید؟با
ادب سرش رو انداخت پایین.

- من سعیدم، پشت تلفن حرف زدیم.

داژو داخل منتظرته!

به سمت چپش اشاره کرد.
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پشت سرم بیا!

حرفش رو زد و بدون این که منتظرم
بمونه، به

همون سمتی که گفته بود رفت.

با مکث پشت سرش حرکت کردم.

مغزم...

مغزم فریاد میزد نرو، خطرناکه؛ اما
قلبم اعتماد کامل

داشت.

پرده جلوش رو کشید کنار و رفت
داخل.

پشت سرش وارد سالن شدم؛ متعجب
به اطراف نگاه

کردم.

از چیزی که ظاهرشg نشون میداد
بزرگتر و مجهز تر

بود!خواستمg پله هارو برم پایین که
صداش از پشت سرم
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- در اصلی رو بستیم، باید از در پشتی
بریم.



برگشتم عقب و نگاه عمیقی به سر تا
پاش انداختم.

یه رکابی مشکی پوشیده بود و یه
شلوار ورزشی هم

رنگش.

به حوله دور گردنش و صورت خیس از
عرقش نگاه

کردم.

از ظاهرش معلوم بود یه تمرین سخت
کرده!

gچرا باید نیام وقتی خودم خواستم؟؟ -

گردنش رو چرخوند.
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اومد.

- فکر نمی کردم بیای!

76



کردی.

پوزخندی زدم.- اگر تنها اومدنم به
اینجارو میگی یه آدم مطمئن

آدرس اینجارو داره؛ دست از پا خطا
کنی سریع

میریزن اینجا.

در ثانی انقدر عرضه دارم بتونم از
خودم دفاع کنم.

اشاره به کوله ام کردم و غیر مستقیم
بهش فهموندم

که دست خالی نیومدم.

به نرده تکیه دادم.

- جدا از همه اینا، اگر می خواستی
بالیی سرم بیاری

دفعه های قبل فرصت مناسب داشتی؛
تو آدم این کار

نیستی داژو!

نگاه عمیقی به صورتم انداخت.
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- جسارتت ستودنیه، این رو برای بار
پنجم بهم ثابت



نگاهی که هزارن هزار حرف درونش
نهفته بود.

- راهرو سمت راست رختکنه، لباساتو
عوض کن بیا.

یعللی تعللی هم نکن، کار دارم باید
برم.

خنده ام گرفت به حرفش.

- باشه بی اعصاب!نیم نگاهی به پسری
که خودش رو سعید معرفی کرده

بود و ساکت یه گوشه شاهد بحثمون
بود انداختم و

پله هارو رفتم پایین.

مستقیم به سمت رختکن رفتم.

- فوکا نیستم اگر به زانو درت نیارم
آقا داژو!

77
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- عجب دختریه، وای پسر...g دهنم باز
موند.

شیر دختره الکردار!

چپ نگاهش کردم.

- فکر های غلط توُ  مخت رو با خاک
انداز جمع کن و

بریز سطل زباله.

نبینم چپ نگاهش کنی.

دستاش رو به نشونه تسلیم برد باال.-
من غلط کنم داداش، به چشم خواهری

می بینمش

والله!

چشمکی زد.

- لقمه خودته و بس، به ما نمی خوره!

g.حوله رو از دور گردنم برداشتم
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) داژو (

با رفتنش صدای متعجب سعید تو
گوشم پیچید.



- کم حرفُ  مفت بزن، آموزشش با
خودت.

فقط یکم نرم برخورد کن نزنی
بترکونیش!

متعجب نگاهم کرد.

- چرا خودت یاد نمیدی بهش؟

می اندازی گردن من؟

با تو که جور تره؟

کالفه از کنارش گذشتم.

- خسته م، در ثانی وقتی غلطی میکنی
باید پاش

وایسی، گوشی رو جواب دادی حاالُ  ج
}رش رو ب}کش.

حواسم هست بهتون از دور، درست
یادش بده!

نفس پر صدایی کشید.

- چی بگم والله، چشم!به سمت سالن
رفتم و به گوشه نشستم که مستقیم

بهم

دید داشته باشن.
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g!کامال پوشیده بود و آزاد

یه سویشرت مشکی قرمز با شلوار
ستش و کتونی

مناسب.

پوزخندی زدم و پام رو دراز کردم.

نگاهش دور تا دور سالن چرخید و روی
من متوقف

شد.

خواست بیاد سمتم که سعید صداش
کرد.

به سمتش رفت و نزدیک کیسه بوکس
وایساد.

سعید دستکش رو داد دستش و مشغول
صحبت

باهاش شد.

78
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بعد حدود پنج دقیقه سر و کلش پیدا
شد.

به لباسی که پوشیده بود نگاه کردم.



همه چی رو کامل و دقیق توضیح داد
بهش و حالتی

که باید بدنش رو قرار می داد نشون
داد.

چشم هام بی اختیار رو موهاش، که دم
اسبی باال

سرش بسته بود نشست.

مثل یه شالق این ور و اون ور میشد.

نگاهش به نگاهم تالقی پیدا کرد.

از قضا سرش رو تکون داد تا موهاش
بیشتر حرکت

کنه و بیشتر در معرض چشم من قرار
بگیره!

بی اختیار از جام بلند شدم و به
سمتشون رفتم.

دیگه نمی تونستم خودم رو کنترل کنم.

سعید از نگاهم فهمید، پی به همه چی
برد و سریع
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جیم شد.

مقابلم وایساد و پیروز مندانه نگاهم
کرد.

تقریبا دوسر و گردن ازم کوتاه تر بود!

- چه عجب از جات بلند شدی؛ فکر
کردم مثل بُزدل ها

می خوای بشینی یه گوشه و تماشاگر
باشی!

پوزخندی زدم.

- این انگ ها به من نمی چسبه
کوچولو!- ولی من فکر می کنم می

چسبه.

انگشت شصتم رو کشیدم به لبم تا
بتونم خنده ام رو

پنهون کنم.

- که اینطور!

با قدم های شمرده رفتم جلو و تو یه
حرکت غیر

منتظره، موهاش رو پیچیدم دور دستم.
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صدای جیغ خفیفش تو گوشم پیچید؛ از
صورت بُهت

زدش مشخص بود انتظار این حرکت رو
ازم نداشت.

به چشمای سرکشش خیره شدم.

- موهات رو افشون می کنی، چپ و
راست لبخند

تحویلم میدی، شیطونی می کنی...

می خوای دل ببری وروجک؟

خودش رو تکون داد و خواست ازم جدا
شه که اجازه

ندادم.

فشار دستم رو دور شانش بیشتر
کردم.

- کجا؟

اخم کرد.- ولم کن!

سرم رو بردم نزدیک تر.

- ول نکنم چی؟ چیکار...
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79

دستم شل شد، مثل یه ماهیُ  سر
خورد و از بین دستام

پر کشید.

با خنده رفت عقب و ازم فاصله
گرفت.

- کافیه یا بازم نشونت بدم چه ها که
نمی تونم بکنم؟

دستم رو کشیدم به زیر چونم.

- باریکال، غافلگیرم کردی؛ وگرنه اگر
همجنس خودم

بودی سر و دماغت ترکیده بود.

پیروز مندانه نگاهم کرد.
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بی هوا مشتش نشست زیر چونم و
باعث شد نتونم

حرفم رو تموم کنم.



بیاد.

بی اختیار اخم کردم.- کشمشُ  دم داره
هاُ  دکی، مگه پسر خالته که

اینطوری صدا می کنی؟

آقا سعید!

چند قدم رفتم جلو.

- پاها به عرض شونه باز، چپ دستی یا
راست؟

متعجب نگاهم کرد.

- راست!

سرم رو تکون دادم.

- پای راست جلو باشه، چپ عقب.

دستات رو تو حالت حمله قرار بده،
پنجه پات جلو،

پاشنه عقب.

سعی کن وزنت رو مساوی نگه داری!
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- می خوای یادم بدی بسم الله، نمی
خوای بگو سعید



مو به مو کارهایی که گفته بودم رو
انجام داد.

دو قدم رفتم جلو و سرش رو صاف
کردم.

- چونه پایین، چشم از باالی دستکش
دیده شه.

نگاه با دقتی بهش انداختم.

g!دقیق همونطوری که باید وایساده بود
سری به نشونه تحسین تکون دادم.

- خوبه!

آرش فاصله گرفتم.

- هرموقع که بخوای به جلو یا چپ
حرکت کنی، اول

پاِ  ی چپت رو بیار بعدش پاِ  ی سمِ  ت
راستت دنبالش!

اگر هم بخوای به عقب یا راست حرکت
کنی باید

برعکسش رو انجام بدی.

یعنی اول پای راستت، بعد پای ت

ِ}پ
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تمرین کنه که

مجدد چشمم به موهاش خورد.

دستم رو مشت کردم.

انگار این لعنتی ها شده بودن نقطه
ضعفم و همچنین

بالی جونم!

80

دندونام رو به هم فشردم.

- باف

ِ}ب

اون سگ مصب هارو!

با چشمای درشت شده نگاهم کرد.-
چی رو؟

با دیدن خط نگاهم پی به همه چی برد.
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چ پشتش.

سرش رو با دقت تکون داد و خواست



لبخند شیطونی زد.

- چرا ببافم؟ خب باال بستم دیگه!

به سختی نگاهم رو گرفتم.

- بباف، کامل باال جمع کن.

حواسم رو پرت می کنه!

خندید.

- باشه ولی من بلد نیستم ببافم!

بی حوصله نگاهش کردم.

- دختر جون بازیت گرفته منم اصال
حوصله این ادا و

اطوارهاg رو ندارم.

بباف این المصب هارو یاِ دت بدم تموم
شه بره.

بدتر و بدتر لج کرد؛ ابروهاشg رو داد
باال.

- من بافت بلد نیستم و اینطوری دم
اسبی هیچ

مشکلی ندارم.
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اگر خیلی اذیتت می کنه بیاد خودت
بباف!چندین و چند بار نفس عمیق

کشیدم تا بتونم خودم رو

کنترل کنم و به نقطه جوش نرسم.

انگاري این دختر، عزرائیل روح من بود
و حاال حاال

ها قصد رهایی ازش نداشتم.

با حالت دستوری گفتم :

- بچرخ!

با چشمای درشت شده نگاهم کرد.

- چی؟ نگو می خوای خودت...

بدون این که اجازه بدم حرفش رو
تموم کنه شونش

رو گرفتم و چرخوندم.

کالفه کشش رو در آوردم، با دیدن
موهای بلند و یک

دستش دستم از حرکت وایساد.

بی اختیار پایینشون رو لمس کردم.
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نفس عمیقی کشیدم؛ بوی شامپوش
پیچید تو بینیم.

با مکث شروع کردم به بافتن.

خدایا، این تارها طناب

ِ}ر

دا من بودن؟؟

با هزار بدبختی بافتمشون و با کش
پایینش رو بستم.

صداش تو گوشم پیچید.- از کجا بلدی
بافت رو؟

با شنیدن حرفش ابروهام رو کشیدم تو
هم.

- به تو ربطی نداره!

نگاه پر مکثی به سر تا پام انداخت.

- باشه ولی...

یه قدم اومد نزدیک.

- تو هم یه چیز آستین بلند بپوش.

چشمکی زمینه حرفش کرد.

بازوهات حواسم رو پرت می کنه!
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این حرفش، شد یه سطل مواد مذاب و
فرو اومد رو

کل تنم.

حس می کردم تو آتیش جهنمم!

چرا هر بار که می خواستم از این دختر
دور بشم

بیشتر و بیشتر نزدیکم می شد؟

چرا عقلم رو به بازی گرفته بود؟

چرا وجودم، تمام تنم طالب این دختر
سرکش بود؟چرا می خواستم بازوهام

رو دور بدن ظریفش حلقه

کنم و تو آغوشم حِ لش کنم؟

چشم هام رو بستم؛ االن تنها چیزی که
آرومم می کرد
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شدید خواستن از بین بره!

از الی دندون های کلید شدم غریدم:

- برو فوکا، هر چه سریع تر از این
خراب شده برو تا

کنترل خودم رو از دست ندادم.

عمیق و طوالنی نگاهم کرد و انگار
خودش به خوبی

متوجه شده بود چه بالیی سرم آورده!

- باشه، ممنون بابت همه چی...

مراقب خودت باش داژو!

بدون گفتن کالم دیگه ای به سمت
رختکن رفت و بعد

حدود دو دقیقه از سالن خارج شد.

نفس نفس زنان دستم رو کشیدم به
سرم.

چی اومده بود به سر من؟؟
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دور شدن ازش بود و یه دوش آب سرد
تا این تب



اون دختر چهِ  ورد و جادویی رو من
خونده بود که

فقط با استشمام بوی شامپوش از این

رو به اون رو می شدم؟کالفه کاب

ِ}ر

یم رو در آوردم و پرت کردم یه گوشه.

باید فکرم رو دور می کردم و برای
شروع یه دوش

آب یخ پیشنهاد بدی نبود.

دم و بازدمی گرفتم و خواستم برم
سمت اتاق که

صدای کف زدنی از پشت سرم اومد.

با مکث برگشتم عقب؛ نگاهم قفل شد
به صورت

خندونش!

پوزخندی زدم، با وجود گذشت چند ماه
حتی کوچیک

ترین تغییری نکرده بود!

دستاش رو قفل هم کرد.
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نسخه غیرتیت باحال تره داژو!

82

دستم رو مشت کردم.

- اینجا چه غلطی می کنی؟

آروم از پله ها اومد پایین.- اومدم سر
بزنم بهت، بد کردم؟

با ابروهای گره خورده نگاهش کردم.

- آره، بد کردی مثل گاو سرت رو
انداختی اومدی

داخل و مزاحم من شدی!

خندید.

- سخت نگیر پسر، نگران حاِ لت شدم.

اومدم ببینم چیکار می کنی که با وجود
اون دختر
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- اعتراف می کنم، نمایش خیلی جالبی
بود.  



سوپرایز شدم.

چشمکی زد.

- امیدوارم مزاحم لحظه های
خصوصیتون نشده باشم.

نگاه پر تمسخری به سر تا پاش
انداختم.

-

ِ}ر

زُ  مفت تحویل من نده ژیوار،g تو محض
رضای خدا

نگران هیچ خری نمیشی، حتی من!

خیلی بخوای شاهکار کنی ماه به ماه یه
سر به اون

پیرزن بزنی که چشم به راه نمونه!

ابروهاش رو کشید تو هم.

- تو نمی خواد وظایف من رو یادآوری
کنی، خودم

gخوب می دونم نیاز به گفتنت نیست.تو
خیلی زرنگیِ گلیم خودت رو از آب

بکش بیرون.
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لحنش سنگین شد.

- به خاطر تو مجبور شدم هزارg و یک
آدم رو ب}خرم تا

از اون

ِ}ن

زندا کوفتی بیای بیرون، اون وقت تو
رفتی

چسبیدی به اون دختره...

کنترل خودم رو از دست دادم، یقش رو
با جفت دستام

گرفتم و کوبیدمش به دیوار.

- دهنت رو آب بکش وقتی می خوای
اسمش رو

بیاری به زبون این یک...

دوم این رو خوب تو گوِ  شت فرو کن!

من به خاطر غلط اضاف

ِ}ی

تو پام به اون زندان کوفتی
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83

فشار دستم رو بیشتر کردم.

- آب از سر من گذشته؛ چه یه وجب،
چه صد وجب.بخوام لج کنم هم خودم

رو به باد میدم هم دودمان

تورو آتیش می زنم.

با چشمای به خون نشسته نگاهش
کردم.

- دفعه بعدی خواستی از اینِ زر هایُ 
مفت بزنی یه

نگاه به خودت و زندگی سیاهت بنداز
ژیوار!
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باز شد، پسِ ِ  منت سر من نزار و کاری
نکن که سِ ِ ر

دنده لج قرار بگیرم ژیوار!



ِ}م

سرم بزاری!

با شدت ولش کردم و رفتم عقب.

یقش رو صاف کرد.

- منِ  منت سرت نزاشتم، فقط می
خوام آگاهت کنم.

با نزدیک شدن به اون دختر گند میزنی
به همه چی!

باباش همه رو بسیج کرده واسه پیدا
کردنت، اون

وقت تو اینجا داری با دخترش الو می
ترکونی؟

ِ}د

لعنتی بفهم، اون لقمه تو نیست!

این همه دختر، رنگ و وارنگ.
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من مثل اون زیر دست های حیوونت
نیستم بخوای

نت



بیا بچینم جلوت؛ دور اون رو خط
بزن.محکم دستم رو کشیدم پشت

گردنم؛ سخت داشتم خودم

رو کنترل می کردم حمله نکنم بهش و
صورتش رو

نترکونم.

- اوال بین من و فوکا هیچی نیست،
دوما گیریم باشه

تورو سننه؟

من میام ازت بپرسم چرا خوک های دو
}رت بیست و

چهاری مزاحم من میشن و واسم نامه
پسوند می

فرستن؟

دستم رو مشت کردم.

- ت

ِ}ر

س توِ  خشتک خودت باشه ژیوار، به تو
ربطی

نداره زندگی من!
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نفس عمیقی کشید و برای چند ثانیه
کوتاه چشم هاش

رو بست.

- با کی داری لج می کنی روانی؟

gبا من یا خودت؟

تو چسبیدی به االن و خام عشوه
}کرشمه هاش شدی!اما من دارم فردا،

پس فردا رو می بینم که تورو

دودستی تحویل باباش داده.

دو قدم اومد جلو.

- من برادرتم داژو، هرچقدر هم پیشت
نبوده باشم اما

دورا دور حواسم ششُ  دنگ بهت
هست!
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84



برداشت.

خوب دقت کردم، یه گردنبند بود.

ابروهام گره خورد تو هم، چرا من
متوجه اش نشده

بودم؟

انگار از نگاهم به سوال توی ذهنم پی
برد.

پوزخندی زد و اومد کنارم.

دستم رو آورد باال و گردنبند رو گذاشت
کف دستم.

- مواظب باش زیر آوار قلبت ویران
نشی!

دنیا انکار کنی، جنس نگاهت به این
دختر یه چیز

دیگست.

نفس عمیقی کشید و رفت عقب.
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به سمت کیسه بوکس رفت، خم شد و
از زمین چیزی



بیفته!

نیم نگاهی به صورتم انداخت و به
سمت در خروجی

رفت.

با رفتنش به گردنبند تو دستم خیره
شدم.

اسم خودش بود، فوکا!

پوزخندی گوشه لبم نشست.

- کوچولوی سرکِ  ش دوست داشتنی!

یه لحظه به خودم اومدم، من داشتم
چیکار می کردم؟

حرفای ژیوار تو ذهنم زنده شد:

" مواظب باش زیر آوار قلبت ویران
نشی"

گردنبند رو تو دستم فشردم.

- همچین چیزی امکان نداره این حرف
های پوچ رو
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- آدرس خونه جدیدت رو برات می
 یه مدت اونجا ساکن باش

فرستم.فعالال
تا آب ها از آسیاب



85
    

) فوکا (با خستگی ساک ورزشیم رو
گذاشتم صندلی عقب و

پشت رول نشستم.

سرم رو تکیه دادم به صندلی، هنوزم
که هنوزه قلبم

تند تند می کوبید.

چشم هام رو بستم.

درک نمی کردم؛ چرا اینطوری شده
بودم؟

یه دختر بی فکر، بی منطق، بی حساب
و کتاب!

اصال چرا باید یه زندانی فراری، تا این
حد و اندازه

256

داژفوک   

از ذهنت بنداز بیرون پسر!

نفس عمیقی کشیدم و بی مکث به
سمت اتاقم رفتم.



حرف هاش...g زخم کنار ابروش...

نفس عمیقی کشیدم.

شاید به این علت از این مرد خوشم
می اومد که مثل

خودم دیوونه بود با رویاهای بزرگ،
شاید هم...

پوف کالفه ای کشیدم.دیگه این مرد،
کم کم داشت کل ذهنم رو تصرف می

کرد.

سرم رو محکم تکون دادم و صاف
نشستم.

خواستم ماشین رو روشن کنم که در
شاگرد بی هوا

باز شد.

ناخودآگاه حالت تهاجمی گرفتم.

به سمت راستم نگاه کردم؛ با دیدن
صورتش ابرو هام
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روم تأثیر می ذاشت؟

صورتش رو تو ذهنم تصور کردم.



رو تو هم کشیدم.

با مکث دستم رو آوردم پایین.

gداری چه غلطی می کنی طاها؟؟ -

بیخیال نگاهم کرد.

- علیک سالم، منم دلم برات تنگ شده
بود دختر

عمو!

حالت صورتم رو حفظ کردم.

- طاها یه سوال ازت پرسیدم، اینجا
چیکار می کنی؟

پوزخندی زد.

- من یا تو؟

به سمتم چرخید.- تو اون باشگاه چیکار
می کردی؟

دستم دور فرمون مشت شد.

- تورو سننه؟ چیکاره حسنمی؟

سر پیازی یا ته پیاز؟

حاال رسما کارت رسیده به جایی که من
رو تعقیب
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کنی فوکا!

هر موقع که بخوام دو کالم حرف
حساب باهات بزنم

یا فرار می کنی یا عالم و آدم رو
مقابل من بسیج می

کنی.

86

آخه خدارو خوش میاد انقدر من رو این
ور و اون ور

می چرخونی فوکا؟

یک بار شده چشم هات رو باز کنی و
من رو ببینی؟

یک بار شده بشینی پای صحبت با دلم؟
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کنی؟

نگاهش رو ازم گرفت.

- خودت من رو مجبور به این کار می



نفس پر صدایی کشیدم.- طاها هم من،
هم خودت می دونیم که تو درباره چی

می خوای باهام صحبت کنی.

حرف من همونه که دفعه پیش و
هزارن دفعه قبل

ش

ِ}ر

ت بهت گفتم.

ما آدم مناسب هم نیستیم!

عقایدمون، افکارمون، رویاهامون،
زمین تا آسمون با

هم فرق داره.

با عصبانیت دستش رو کشید به
موهاش.

- رویاهای ما می تونه یکی باشه اما تو
نمیخوای

فوکا!

چرا؟ آخه چرا الکردار؟

یه دلیل برای من بیار تا قانع شم...
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دیگه ام!

اون شخص انقدر قلب من رو احاطه
کرده که نمی

تونم جایی برای تو داشته باشم طاها!
قبال گفتم االنم میگم، تو برای من هیچ

فرقی با محمد

نداری!

جز حس خواهر و برادری هیچ چیز دیگه
ای ازم

نخواه.

شوکه نگاهم کرد.

- چی؟ چی گفتی؟

کالفه دوطرف شقیقه ام رو با انگشت
اشاره ام ماساژ

دادم.

مجبور بودم...
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ناخودآگاه پریدم وسط حرفش:

- من کسه دیگه ای رو دوست دارم،
عاشق یکی



و به زندگیش برسه!

آرامش رو به صدام تزریق کردم و با
لحن آرومی

گفتم :

- طاها جان، دست کش

ِ}ب

از من!

کامل به سمتش برگشتم.

- مطمئنم یه روزی، یکی میاد تو
زندگیت که میشه

همه دنیات!یکی که نفست به نفسش
بند باشه و با هر حرکتش

یک دنیا عشق رو به وجودت تزریق کنه!

من دیگه نمی خوام ازت فراری باشم،
می خوام با

واقعیت آِ  شنات کنم.

من و تو
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مجبور بودم این دروغ رو بگم تا دست
از سرم برداره



اطرافیانت رو اذیت نکن.

87

صدای دو رگه شده اش با مکث به
گوشم رسید.

- این باشگاه، برای همون شخصه؟

آره؟ اومده بودی دیدنش؟

پوف کالفه ای کشیدم و موهام رو دادم
پشت گوشم.

- طاها این مزخرفات چیه داره تو
ذهنت می چرخه

آخه؟ چرا انقدر بی منطقی؟

من اومدم این باشگاه کوفتی تمرین
کنم، همین و بس!
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آدِ ِ م مناسب هم نیستیم.

پس لطفا بیشتر از این من رو، خودت
رو و



کرد.

- خیلی دوستش داری؟ آره؟

اون مرد کیه فوکا؟ چیش از من
بیشتره؟

چیکار کرده که عاشقش شدی؟

چرا من نه، ولی اون رو می خوای؟

بهم بگو فوکا، اللمونی نگیر!

دستش رو محکم مشت کرد و کوبید رو
زانوش.

- بگو فوکا، من هرکاری از دستم بربیاد
می کنم؛

واسه به دست آوردن تو هرگونه مبارزه
و مجادله ای

باشه انجام میدم.

حتی اگر یه شانس کوچیک هم دارم
بگو بهم.

چشم هاش رو بست.
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انقدر حاشیه نچین.به  gلطفا، خواهشا
سمتم برگشت و با چشمای به خون

نشسته نگاهم



- من رو انتخاب کن فوکا، با من باش!

لعنتی من واسه تو جونمم میدم.

نفس عمیقی کشیدم و برای دودقیقه
چشم هام رو

بستم تا بتونم خودم رو کنترل کنم و
بیشتر از این

قلبش رو نشکنم.- تو هیچی کم نداری
طاها جان، بیشتر داری که کمتر

نداری!

تویه شغلت یه آدم موفقی، الگوی
هممون هستی و

همچنین مایه سربلندیمون اما این
ترجیح و انتخاب

منه!

دیگه نمی خوام از هم فراری باشیم.

ما فامیلیم، رفت و آمد خانوادگی
داریم.

باالخره هرچقدر هم از هم فرار کنیم
باز فایده نداره

چشم تو چشم می شیم.
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حرمت ها بشکنه!

تو از اول برادر من بودی و برادرم می
مونی!

مطمئن باش خوشبختیت آرزویه
قلبیمه!

لیاقت تو خیلی بهتر از من}ه طاها.

88

نگاهم رو ازش گرفتم.- االنم اگر اجازه
بدی می خوام برم خونه، خسته ام.

لطفا پیاده شو!

پوزخند بلندی زد.

- که اینطور!

با مکث در رو باز کرد و پیاده شد.
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پس این واقعیت رو قبول کن و نزار
بیشتر از این



نفس آسوده ای کشیدم و خواستم
ماشین رو روشن

کنم و حرکت کنم که در سمِ  ت من باز
شد.

با چشمای درشت شده نگاهش کردم.

- چیکار می کنی طاها؟ دیوونه شدی؟

با ابروهای گره خورده نگاهم کرد.

- پیاده شو فوکا، میریم یه جایی که
بتونم راحت حرف

بزنم باهات؛ تو همه حرفات رو گفتی
ولی من نگفتم.

دستم رو دور فرمون مشت کردم.

- مزخرف نگو طاها، دیگه هیچ حرفی
باقی نمی

مونه!

هرچی بود گفتم و شنیدم، تموم شد و
رفت.

پس بیشتر از اینِ کشش نده.

کالفه دستش رو کشید بین موهاش.-
نمیای نه؟
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ِ}ی

ت

ِ}ر

کا !

نیم نگاهی به اطراف انداخت.

- خودت خواستی فوکا!

قبل از این که متوجه معنی حرفش
بشم خم شد تو

ماشین و سوئیچ رو برداشت.

مات و مبهوت نگاهش کردم.

- طاها، چیکار داری می کنی؟؟؟

بازوم رو محکم گرفت و از ماشین
بیرون کشوند.

- کاری که باید بکنم؛ میریم یه جای
آروم حرف می

زنیم.
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با جدیت نگاهش کردم.

- نه، برو پ



رو شست و شو داده که اصال من رو
نمی بینی.

نیم نگاهی به صورتم انداخت.

- حاج احمد می دونه فوکا؟ آره؟

می دونه دخترش با یه مرد غریبه در
ارتباطه؟؟

پوزخندی زد.- معلومه که نمی دونه!

مگه تو از کله شق بازی هات دست بر
میداری؟

89

    

با درد بازوم رو کشیدم تا شاید رهام
کنه اما انگار

قوی تر از این حرفا بود.

- طاها ولم کن، داری اذیتم می کنی
لعنتی!
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معلوم نیست این مرد از چه ُقماشیه و
چطور مغزت



به سمت ماشینش کشید.

- اشکال نداره، یه ذره اذیت میشی اما
بعد سر عقل

میای و می فهمی که جز من هیچ مرد
دیگه ای نمی

تونه خوشبختت کنه.

می فهمی فقط منم که تب کنی می
میرم و زنده میشم.

بدون توجه به جیغ و دادهای من در جلو
رو باز کرد

و خواست به زور سوارم کنه که به یک
باره کشیده

شدم عقب و قفل شدم تو آغوشی که
به طرز شدیدی

آشنا بود.

صدای سرد و دورگه شده اش تو گوشم
پیچید:- می شکنم، خورد می کنم

دستی رو که بخواد رو یه

دختر بی دفاع بلند شه.

طاها کفری نگاهش کرد.
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دخالت کنی مرتیکه؟

با مکث برگشتم عقب و نگاهش کردم.

کاله کاسکتش سرش بود!

بی اختیار نفس عمیقی کشیدم.

نمی دونم چرا؟ اما می ترسیدم لو بره!

صدای پر اقتدارش تو گوشم پیچید:

- خواب دیدی خیره سرگرد، تو کجا و
نامزدی با فوکا

کجا!

راجب این که من کی هستم هم فکر
کن آقا باالسرش!

حاال بزن به چاک تا صورت مامانیت رو
با کِ  ف

آسفالت یکی نکردم.

طاها با عصبانیت اومد جلو.

- مggرتggggیکggه تggggو فggکggر کggردی
کggی هggسggتggggی
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- تو کی باشی؛ که بخوای بین دعوای
من و نامزدم



برد به سمت طاها.

مات و مبهوت به جدال بینشون نگاه
کردم.

90

داژو بی وقفه مشت های محکمش رو
روانه صورت

طاها می کرد و طاها به زور می
تونست از خودش

دفاع کنه!

با این که از نظر قد و هیکل یکی بودن؛
اما انگار

قدرت داژو صد برابر بود!

صورت غرق در

ِ}ن
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هggا؟خواست دستم رو بکشه که داژو
کنارم زد و یورش



خو طاها باعث شد به خودم بیام.

به اطراف نگاه کردم.

مردم تماشاگر بودن و یک نفر هم
جرئت نمی کرد بیاد

جلو.

ناچارا دویدم به سمتشون و بازوی داژو
رو کشیدم.

- ولش کن داژو کشتیش؛ کافیه دیگه،
بسه!

نفس نفس زنان از روش بلند شد.-
زور و قدرت من رو امتحان نکن

سرگرد، بد

میبینی!

االن به خاطر فوکا ولت می کنم، دفعه
بعدی مطمئن

باش یه دونه استخون سالم رو بدنت
نمی مونه.

سوئیچ رو از زمین چنگ زد و به سمتم
اومد.

- راه بیفت بریم!
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- ولی...

پرید وسط حرفم:

- دلت واسه اون بُز نسوزه دختر جون،
میای یا به

زور ببرمت؟

پوف کالفه ای کشیدم و به سمت
ماشینم رفتم.

انگار امروز از شر و بال راحت نمی
شدم.

در شاگرد رو باز کردم و سوار شدم.

همزمان باهام نشست پشت رول و
ماشین رو روشن

کرد.پاش رو گذاشت رو گاز و با
سرعت از اون منطقه

دور شد.

شیشه رو دادم پایین تا هوای آزاد
بخوره بهم.
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به طاها نگاه کردم؛ که روی زمین
افتاده بود و ناله

می کرد.



اجازه نداد.

- هیشش، االن چیزی نگو بزار فکرم
آروم شه.

نگاهم رو ازش گرفتم.

- کجا داریم می ریم؟

فرمون رو چرخوند و دور برگردون رو
با مهارت

دور زد.

- نمی دونم!

91

) فوکا (

با برخورد باد به صورتم، دستام رو تو
سینه ام حلقه
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با مکث برگشتم سمتش و خواستم
حرف بزنم که



ها هوا سوز بدی داشت.

صدای داژو به گوشم رسید:

- سردته؟؟

به سمتش برگشتم.

- نمی دونم، معلوم نیست؟

پشتی رو درست کرد و مقابلم نشست.

- سپردم چایی تازه دم بزارن، یکم دیگه
تحمل کن

االن میارن گرم میشی.

نفس عمیقی کشیدم.

- تو این سرما، دربند، تو آالچیق سر باز
بدون وسایل

گرمایشی فکر خوبی بود!

ِ  ش شدیدی که یک ساعت اونم با تن}
پیش داشتم.
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کردم و تو خودم جمع شدم.دم و
بازدمی گرفتم؛ آخرای پاییز بود و تو

این ساعت



نخ گذاشت گوشه لبش.

کاپشنش رو گرفت سمتم.

- بپوش اینو، داری می لرزی!مکث
کردم؛ می خواستم نگیرم ازش ولی

متاسفانه

داشتم سگ لرزه می زدم، پس بی
تعارف ازش گرفتم

و پوشیدم.

نفسی گرفتم؛ بوی عطر سردش
مشامم رو پر کرد.

- ممنون!

سرش رو تکون داد و تو جیب شلوارش
دنبال چیزی

گشت.

فوش کوتاهی از بین لب هاش خارج
شد.

- ببین این فندِ  ک کوفتی تو جیبه؟
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جعبه سیگارش رو از جیب شلوارش در
آورد و یه



سرد و فلزی به انگشتم برخورد کرد.

درش آوردم و بدون نگاه کردن بهش
دادم دستش.

سیگارش رو روشن کرد و دودش رو تو
هوا رها

کرد.

نگاه پر مکثی بهش انداختم.

- یه چی بگم؟

پوزخندی زد.

92- دو چی بگو دختر جون!

    

لبم رو گاز گرفتم.

- چرا اومدی جلو داژو؟

متوجه موقعیت خودت هستی؟

می دونی چه کار خطرناکی کردی؟
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با مکث دستم رو فرو بردم تو جیب
کاپشنش، شیء



طاقت نیاوردم.

به چشمای سیاهش خیره شدم، چشم
هایی که من رو

از خود بی خود می کرد.

- به خاطر یه دختر غریبه؟ ارزش داشت
خودت رو

تو خطر بندازی؟

اگر لو می رفتی چی؟؟

صدام رو آوردم پایین.

- تو االن یه زندانی فراری هستی داژو،
حتی نباید

زیاد تو معرض جمعیت باشی!پوزخند
پررنگی زد و کام عمیقی از سیگار تو

دستش

گرفت.

- ناراحت میشی برم اون سگ دونی
دوباره؟
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به روبه رو خیره شد.

- خیلی سعی کردم خودم رو کنترل
کنم، ولی نتونستم؛



پاش رو دراز کرد.

- غریبه نیستی و آره ارزش داشت!

مردونگیم اجازه نداد تو حضور من؛ یه
نره خره دیگه

بخواد بهت زور بگه و اذیتت کنه.

عمیق و طوالنی نگاهش کردم.

نمی دونم چرا اما حرف آخرش باعث
شد کیلو کیلو

قند تو دلم آب بشه!

خواستم حرف بزنم که صدای مردی
اومد.

- داداش، چایی آمادست!

برگشتم عقب؛ یه پسر جوون و سر به
زیر با سینی

چایی نزدیک تخت وایساده بود.

داژو بلند شد و سینی رو ازش گرفت.

- دمت گرمُ  مسلم جان، فقط به مش
ممد بگو چند تا

جیگر آب دار هم بزنه!
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آروم زد رو شونش.

- نه، فقط یه دوساعت ماشینت رو
امانت می خوام تا

برم جایی و برگردم.

میگم سعید شب برات بیاره!

لبخند با ادبی زد.

- صاحب اختیاری داداش، من انقدر
منت ه

ِ}ر

دا خوبی

هاتم که صد سالم بهت خدمت کنم باز
کمه!

93

با خنده موهاش رو بهم ریخت.
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سرش رو تکون داد.- رو چشمم داداش،
امر دیگه نداری؟



یه لحظه محو صورتش شدم، محو خط
خنده اش.

خنده ای که همیشه پشت صورت سرد
و تاریکش

پنهان می کرد و عجیب باعث شده بود
جذاب بشه.

- باز حرف اضافه زدی بچه؟ بدو برو
منم چاییم رو

بخورم.

- چشم داداش!باg رفتنش سینی رو
گذاشت وسط تخت و نزدیکم

نشست.

- ببینم بلدی یه لیوان چایی بریزی یا
نه؟؟

پوزخندی زدم و قوری رو برداشتم.

- باز که من رو دسته کم گرفتی آقا
داژو، فکر کنم

داغی چونت رفته!

دستش رو پشتی دراز کرد.
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بانویی و خانوم بودن.

لیوان رو دادم دستش.

- هر عملی، عکس العملی داره خب!

نعلبکی رو برداشت و یه مقدار چایی
ریخت داخلش.

با چشمای درشت شده نگاهش کردم.

صداش تو گوشم پیچید:

- چیه مثل وزغ زل زدی بهم؟

با نعلبکی کیفش بیشتره، تازه می
خوام هورتم بکشم،

ناراحتی گوِ  شتو بگیر.ما بچه کوچه
بازاریم با این سوسول بازی ها و با ناز

و کرشمه خوردن ها آشنا نیستیم.

خندیدم.

- خیلی عجیبی!

به سمتم برگشت و بدون توجه به
حرفم گفت:
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واالال تا االالن فقط وحشی بازی دیدم
-

ازت، نه کد



- راستی، تو از این پسره خوشت میاد؟

یه لیوان خالی از داخل سینی برداشتم.

- کی؟ طاها؟

- حاال هر خری هست!

دستم از حرکت وایساد.

- طاها فقط برادر منه، همین و بس.

هزار بار بهش گفتم اما گوش نمیده که
نمیده؛ فقط با

فکر و منطق خودش میره جلو.

نعلبکی خالی رو گذاشت داخل سینی.

- حواست بهش باشه دختر جون، اگر
نمی رسیدم

معلوم نبود چه بالیی...

پریدم وسط حرفش:- فقط می
خواست صحبت کنه همین، طاها

همچین

آدمی...

پوزخند پررنگش باعث شد سکوت کنم.

- چیه؟ چرا می خندی؟
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از گوشه چشم نگاهم کرد.

- نمی خواد از اون بز جلوی من
طرفداری کنی دختر

جون؛ من جنس خودم رو خوب می
شناسم.

به قولی، مار خوردم افعی شدم!

نفس عمیقی کشیدم.

- حاال خداروشکر به خیر گذشت!

با همون پوزخند مزخرف و اعصاب
خورد کن گوشه

لبش؛ سرش رو تکون داد.

- آره، بعد این حواست رو بیشتر جمع
کن؛ من

همیشه نیستم.

اون چاقوهای رنگ و وارنگت رو واسه
این نره خر

هم رو کن.

به لیوان تو دستم اشاره کرد.
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- باشه!

یه حبه قند برداشتم و چند جرعه کوتاه
از چایی تو

لیوان نوشیدم.

گرماش باعث شد سرما کمتر به تنم
نفوذ کنه.

نامحسوس یقه کاپشنش رو کشیدم
جلو و بوی

عطرش رو به مشامم فرستادم.

نمی دونستم چرا؟

اما وجودم کنار این زندانی فراری
آروم بود.

انگار... انگار من واقعا من بودم.

کامل، بی کم و کاست!

با مکث طوالنی نگاهم رو ازش گرفتم
و سرم رو
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- بخور دیگه، از دهن افتاد.نکنه منتظر
دعوت نامه شخصی هستی؟

خنده ام گرفت به تیکه اش.



- خدایا، خودت به عقلم مسلط باش!

94
    

) داژو (

ماشین رو یه گوشه خلوت نگه داشتم و
شیشه رو تا

نصفه دادم پایین.

همزمان با من نگه داشت و سرش رو
از شیشه آورد

بیرون.

عینکم رو صاف کردم و نامحسوس به
اطراف نگاه

کردم.

- کاری نداری؟

با مکث به چشمام خیره شد.
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تکون دادم.

زیر لب زمزمه کردم:



- خودم میومدم دیگه داژو، برای چی تا
اینجا اومدی؟

خطرناکه؛ رسما اومدی تو دل شیر!

پوزخندی زدم.

- نترس دختر جون، شیشه ها دودیه
ماشین هم به نام

کسه دیگست!

بعدشم...

از داخل جیبم کارت شناسناییم رو در
آوردم و گرفتم

سمتش.- یه نگاه به من و این
ماسماسک بنداز!

ببین اصال قابل تشخیصه با سلیم کاتبی
که تو زندان

مالقات کردی؟

دستی به سرم کشیدم.

- من االن با هویت و چهره داژو دارم
بیرون می

چرخم.
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تا نوچه داری!

مکث کرد.

- داژو؟؟

دستم رو از شیشه بردم بیرون.

- بگو!

با شنیدن لحنم سکوت کرد.

نیشخندی زدم.

- لقمه رو تو دهنت نچرخون دختر
جون، بگو چی می

خوای؟

نگاه عمیقی به صورتم انداخت.- بازم
می بینیم هم رو؟

ابروهام پرید باال.

- مثل کنه چسبیدی بهم ول نمی کنی
ها!

چشم هاش رو تو کاسه چرخوند.
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خندید.

- خب آقای زرنگ، فهمیدیم تو کاِ ِ رت
واردی و هزار



- فکر بد نکن شازده، عاشق چشم و
ابروت نیستم؛

خاطر خواه درجه یکت هم نیستم.

آموزشت نصفه موند، من هنوز بوکس
رو یاد نگرفتم.

نیشخندی زدم.

- من رو سننه؟ دقیقا کجاش به من
ارتباط داره که

خودم نمی دونم؟

با چشمای درشت شده نگاهم کرد.

- یعنی چی؟

تو قرار بود بوکس رو بهم یاد بدی!

یادت رفته؟

امروز نصفه موند؛ نکنه می خوای بزنی
زیر حرفت

آقا داژو؟

95
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سرم رو یه مقدار از شیشه بردم
بیرون.

- اگر فکر کردی می تونی با اون مغز
فندقیت، ازم

حرف بکشی؛ کور خوندی کوچولو!

ولی اگر واقعا هدفت یادگیریه، که من
میگم نیست، رو

تخم چشمم جا داری!

پشت چشم نازک کرد.

- مرتیکه توهمی رو ببین ها، آخه
زندگی تو به من

چه؟

خندیدم.

- رو سر من دو شاخ می بینی کوچولو؟

عصبی نگاهم کرد.

- می خواستم بابت امروز تشکر کنم
اما کور خوندی؛

با این رفتار مزخرفت.

حاال که اینطوره وظیفه ات بوده!
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خالص بود!

هرموقع هم دوست داشته باشم زنگ
می زنم بهت!اومدم جوابش رو بدم که

شیشه رو داد باال و با

سرعت از کنارم پر کشید.

با سرگرمی به مسیر رفتنش خیره
شدم.

ماشین رو جلوی خونشون پارک کرد و
پیاده شد.

نیم نگاهی به سمت من انداخت و
کلیدش رو از کیفش

در آورد.

با همون پوزخند گوشه لبم ماشین رو
روشن کردم و

حرکت کردم.

با سرعت از کنارش گذشتم.

انگاری این دختر از بزرگی فقط قد
کشیده بود و
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 هم اصالال خوشمزه نبود، چاییت
جیگرت

هم تفاله



مغزش هنوز تو بچگی مونده بود!

نفس عمیقی کشیدم و خواستم بپیچم
داخل خیابون که

صدای انفجار خیلی بلندی از ته کوچه
به گوشم رسید.

بهت زده به پشت سرم نگاه کردم.

نه... امکان نداشت!

چطور ممکن بود همچین چیزی؟

یه لحظه به خودم اومدم؛ باید می رفتم
کمک!

لعنتی زیر لب گفتم و با سرعت دنده
عقب گرفتم.ماشین رو همونطوری

رها کردم و پیاده شدم.

به شعله های سوزان مقابلم نگاه
کردم.

شعله هایی که با بی رحمی تازیانه
میزد به اطراف.

درک نمی کردم.

چطور امکان داشت همچین چیزی؟
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باید اون دختر رو نجات می دادم.

درسته شدت انفجار خیلی زیاد بود اما
من احمقانه

امید داشتم که سالم بیارمش بیرون.

از بین شعله های آتیش گذشتم و رفتم
جلو.

صدای فریادم بلند شد.

- فgggوکgggا؟ فgggوکgggا؟؟

کgggجgggایی لggعggنggتggی؟؟

96

دستم رو گرفتم جلوی صورتم تا مانع
رفتن دود به

دهنم بشم.- فgggوکgggا؟؟ صدام رو می
شنوی؟؟
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انداختم رو سرم و  g،کاپشنم رو درآوردم
رفتم جلو.



سرفه کردم.

کم کم داشت اکسیژن تموم میشد.

الشه هارو کنار زدم و به جست و جوی
پیدا کردنش

پرداختم، اما انگار آب شده بود و رفته
بود زیر

زمین!

با تموم شدن نفسم، برگشتم عقب و
خواستم برم

بیرون که پام رفت رو یه چیز سفت و
سختی.

سریع خودم رو کشیدم عقب و به پایین
نگاه کردم.

یه دست زخمی و خونی، زیر انبوهیg از
وسایل

g!سوخته بود
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فgggوکgggا؟؟

با رفتن دود سیاه به حلقم، چند بار
پشت سر هم



کشیدمش بیرون.

بهت زده به صورتش خیره شدم.

سر تا سر سیاه بود.لعنتی زیر لب
گفتم؛ باید هرچه سریع تر می بردمش

بیرون!

کاپشنم رو کشیدم روش تا محافظش
بشه.

 ناگهان یه

چوب افتاد پشت سرم.

شدت ضربه به حدی زیاد بود که تعادلم
رو از دست

دادم.

لحظه آخر زانوم رو گذاشتم زمین و
مانع افتادنم شدم.

گرمی خون رو پشت سرم حس کردم،
بی اختیار ناله

بلندی از بین لب هام خارج شد.
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 سرعت خم شدم و از زیر الالشه های
با

سوخته،



دست هام رو مشت کردم.

- خدایا قدرت بده بهم!

سفت به خودم فشردمش و یا علی
گویان، با سختی

بلند شدم.

97    

همون راهی که اومده بودم رو برگشتم
و با سرعت و

سختی از اون مکان خارج شدم.

نشستم زمین و تند تند نفس گرفتم؛
فوکارو هم

خوابوندم رو زمین.

حس می کردم دارم خفه میشم.

دستم رو کشیدم به پشت سرم، با
لمس کردن خون

ابروهام کشیده شد تو هم.
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- فوکا؟

صورتش رو که غرق شده بود تو دود
سیاه تکون

دادم اما فایده نداشت.

به دستاش نگاه کردم.

هر دو تا آرنج سوخته بود!لعنتی زیر لب
گفتم و به اطراف نگاه کردم.

خونه های کناری هم، از انفجار آسیب
دیده بودن و

چند نفر عابر هم از ترس تو کنار ترین
قسمت

وایساده بودن!

صدای فریادم بلند شد:

- یکی زنگ بزنه به آتش نشانی کوفتی؛
چرا مثل

ماست وایسادید دارید نگاه می کنید؟

با نشنیدن جواب ازشون فوشی حواله
شون کردم و
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سرفه عمیقی کردم و خودم رو کشیدم
جلو.



صبر کنم.

به سمت ماشین رفتم و با احتیاط
خوابوندمش صندلی

عقب و نشستم پشت رول.

همونطوری که سرفه می کردم ماشین
رو روشن

کردم و حرکت کردم.

گوشی رو از داشبورد چنگ زدم و بی
مکث شماره

اضطراری ژیوار رو گرفتم.

با اولین بوق جواب داد.

- چی شده؟؟از آینه جلو، به جسم بی
هوشش نگاه کردم.

- سریع چند تا دکتر بفرست خونه، زود
باش فقط

ژیوار!
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بلندش کردم.

نمی تونستم دست دست کنم و تا
اومدن آمبوالالنس



و انداختم صندلی کنارم.

برگشتم عقب و به دست های سوختش
خیره شدم.

- نجاتت میدم دختر سرکش!

98

) داژو (

بی حوصله، سیگار رو داخل جا سیگاری
خاموش

کردم و گذاشتمش روی میز وسط.

ساعدمو گذاشتم رو پیشونیم و به
سقف باالسرم خیره

شدم.

به ظاهر، آروم و ریلکس بودم اما
مغزم، پر شده بود
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بدون این که بزارم جوابم رو بده
گوشی رو قطع کردم



از فکر های بیهوده!

برای اولین بار نگران بودم، نگران
کسی جز ننه!نگران یه دختر سرکش و

چشم مشکی، که مدت خیلی

کوتاهی بود اومده بود تو زندگیم؛ اون
هم با اجبار و

تخس بازی!

پلک هام رو روی هم دیگه گذاشتم و
فشار دادم.

درک نمی کردم، نمی فهمیدم!

اون انفجار چطور اتفاق افتاده بود؟

نفس عمیقی کشیدم.

نمی دونستم چطور و به چه وسیله ای
اتفاق افتاده

بود؛ اما یه چیزی رو صد در هزار
مطمئن بودم.

اون هم این که این انفجار، یه دسیسه
از پیش تعیین

شده بود و از شدت موج انفجار می
شد حدس زد،
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هیچکس از اهالی اون خونه زنده
نمونده!

صدای آشنایی، درست کنار گوشم،
باعث شد چشم هام

رو باز کنم.

- به چی فکر می کنی؟

بدون این که نگاهم رو از سقف
باالسرم بگیرم گفتم:

- به خرمگسی که داره زیر گوشم وز
وز می کنه!

صدای جیر جیر مبل اومد.- چیه؟ مزاحم
افکارِ گران بهات شدم که اینطوری

داری پاچه میگیری؟

سرم رو به سمتش چرخوندم.

- تو دیگه از کجا پیدات شد؟

ریلکس پاش رو دراز کرد رو میز.

- از همین دور و اطراف!

پوزخندی زدم.
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بی مکث جوابم رو داد:

- دختری که خوابیده رو اون تخت و
داره مداوا

میشه!

از گوشه چشم نگاهش کردم.

gربطش به تو؟ فضولی؟ -

ابروش چین خورد.

- همه چی به من ربط داره، حتی ریز
ترین اتفاق

ممکن؛ تو هنوز متوجه این نشدی پسر؟
99

    

بی حوصله باالی مبل رو، چنگ زدم و با
یه حرکت
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- و چی باعث شده ریسک کنی و از
لونه موشت بیای

بیرون؟



بلند شدم.

خواستم برم سمت اتاق که صداش
اومد.

- بزار با حوصله کارشون رو تموم کنن،
تمام سر و

بدنش زخم و زیلیه!

پوزخند پررنگی گوشه لبم نشست.

کم کم داشت پازل های داخل ذهنم
تکمیل می شد!

برگشتم عقب.

- چند تا زخمی داشته اون حادثه؟

گوشه لبش رفت باال.

- بهتره بگی کشته!

با جدیت به چشماش خیره شدم.

- اصالح می کنم، اون انفجار چند تا
کشته داشته آقای

همه چیز دان؟

شونه اش رو باال انداخت.- تا جایی که
خبر دارم پدر و مادرش و چند تا از
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همسایه هاش!

دستم رو کشیدم به پشت سرم،
سوزش زخمش باعث

شد ابروهام کشیده شه تو هم.

- یه چیزی خیلی عجیبه!

با خنده سرش رو تکون داد.

- چی عجیبه برادر کله شق من؟

با حوصله چاقوی یدکم رو از جیبم در
آوردم و بازش

کردم.

انگشت اشاره ام رو کشیدم به تیزی
سرش.

- من فوکارو گذاشتم جلوی خونش و
رفتم....

اما درست زمانی که رسیدم ته کوچه،
یه انفجار شدید

رخ داد.

دستام رو نمایشی بردم باال.

- بggggggمggggب، همه چی ترکید!
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- خب؟

نیشخندی زدم.- اومدی سیرک؟ منم
دلقکتم آره؟

خواست جوابم رو بده که اجازه ندادم،
دستم رو گرفتم

جلوش.

- نپر وسط حرفم.

با مکث طوالنی نگاهم رو ازش گرفتم.

- بعدش من، از آتیش کشیدمش بیرون
و به تو زنگ

زدم؛ گفتم دوتا دکتر بفرست!

ولی وقتی رسیدم اینجا شوکه شدم.

جعبه سیگار رو چنگ زدم و یه نخ از
داخلش

برداشتم.

همونطوری که روشنش می کردم به
چشمای

شرورش نگاه کردم.
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با سرگرمی نگاهم کرد.



ِ}ر

فک من دوتا از بهترین جراح های

g!پالستیک رو فرستاده بود

دستاش رو تو سینه اش جمع کرد.

- چیه؟ بد کردم فکر دوستت بودم؟ اگر

ناشکری بفرستمشون، جاش دکتر
عمومی بیارم هیچ

غلطی نتونه بکنه؛ دختره هم خیلی
شیک و مجلسی

جلوی چشمات جون بده، بری قبرستون
زیارتش!گوشه لبم رفت باال؛ چاقورو

تو دستم تنظیم کردم و با

یه حرکت پرت کردم سمتش.

با سرعت متوجه حرکتم شد و بین
زمین و آسمون

گرفتش.

- زدی تو خال پهلوون!

100
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- برادر با



داژفوک
    

جدی نگاهش کردم.

- تو من رو احمق فرض کردی ژیوار؟
من جیگر تو

رو می دونم.

فکر کردی نفهمیدم انفجار اون خونه
کار تو بود؟

با آرامش چاقورو بست و پرت کرد رو
میز.- خب حاال که چی؟ االن احساس

زرنگی می کنی؟

می خوای مثل این بابا های وظیفه
شناس دعوام کنی

یا کتکم بزنی؟

با صدای بلند قهقه زد.

- دمت گرم داژو، روزم رو ساختی!

با عصبانیت از جام بلند شدم.

- جمع کن این شیرین بازی هارو،
بیشتر از این حالم
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رو بهم نزن.

تو ثانیه ای حالت صورتش تغییر کرد.

- سرت رو مثل کبک کردی تو برف،
متوجه هیچی

نیستی داژو؛ انتظار نداشته باش منم
مثل تو باشم.

شاید تو بخوای با کله شق بازی، خودت
رو بندازی

تو دام؛ اما من اجازه همچین کاری رو
نمیدم.

اون سرهنگ داشت تیشه میزد به ریشه
امون، باید از

ِ}م

یدون برش می داشتم.

دستم رو با حالت عصبی کشیدم به
سرم.

- زرشک...

ریشه؟ از کدوم ریشه حرف میزنی؟
همون ریشه ای که خودمون به فاکش

دادیم؟
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نیشخندی حواله اش کردم.

- نه، انگار زیادی به آقا خوش گذشته!

دخترای رنگ و وارنگ 

پول های کثیفی که با الشی گری در
میاری، خدنگ

های جلوت...

همه باعث شده یادت بره ما دو تا داریم
تو چه لجنی

دست و پا میزنیم.

با چشمای به خون نشسته نگاهم کرد.

- آره، یادم رفته و نمی خوام به یاد
بیارم.

من همه اون روزهاروg ریختم تو یه
پالستیک سیاه و

پرت کردم تو زباله!

نیشخندی زدم.

-

ِ}د

نه ،
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قدرت کوبیدم تخت

سینه اش.- همونطوری که من
هرلحظه تو این جهنم میسوزم

تو هم باید بسوزی!

همونطوری که یه سمت منه عوضی تو
اون جنگل

کوفتی مونده مال تو هم باید بمونه...

به صورت قرمز شده از عصبانیتش
نگاه کردم.

101

- یادت اومد؟

ساعت سه و چهل و پنج دقیقه صبح، د
}م چشمه، تو
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ِ}د

باید یادت بمونه.

با قدم های بلند رفتم جلو و با تمام



اون جنگل تاریک...

صدای فریاد بلندش تو گوشم پیچید:

- خgggفgggه شgggو، بgggبgggند گgggاله رو!

محکم زد تخت سینه ام و فقط دو قدم
ازش دور شدم.

درست مقابلم وایساد و با مردمک های
لرزون ناشی

از عصبانیت نگاهم کرد.

- من اون اتفاق رو، بیست و پنج سال
پیش چال کردم

تو خاک، یه فاتحه هم براش خوندم.

پس با بازگو کردن گذشته گه نزن به
اعصابم!پره های بینیم از خشم باز و

بسته شد.

- تو

ِ}ی

لعنتی، به خاطر خودخواهی های خودت

خانواده اون دختر رو ازش گرفتی! می
فهمی؟
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پشت و پناهش رو گرفتی!

چرا؟ به چه دلیل؟ فقط واسه این که
دنبال من بود؟

یا شاید هم از طریق من رسیده بود به
کثافت کاری

های تو، که ترجیح دادی سر به نیستش
کنی.

با تمسخر نگاهم کرد.

- سخت در اشتباهی برادر احمقم، من
اونارو نکشتم.

فقط یه بمب کوچیک داخل خونه اون
سرهنگ جاساز

کردم، همین و بس.

اونا به وسیله دختر خودشون کشته
شدن.

کالفه رفتم عقب.

- شر و ور تحویل من نده بیٌ  مروت!

تو اگه مردونگی ال پات بود، حداقل
جرئت داشتی
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خانواده!



کاری که کردی رو گردن میگرفتی، نه
این که

میانداختی گردن یکی دیگه!نیشخندی
زد.

-

ِ}ف

حر حق تلخه نه؟

مثل قهوه بی شکری که ناشتا میخوری
زهِ رماره!

یقه لباسش رو صاف کرد.

- ضامن اون بمب، جوری طراحی شده
بود که مستقیم

وصل بود به در ورودی!

هرکی که اون در رو باز می کرد اون
بمب میترکید.

شانس این بنده خداها هم، دخترشون
باز کرد و سبب

مرگشون شد.

نیم نگاهی به سمت اتاق انداخت.
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- ژیوار؟

رو پاشنه پاش چرخید.

- بگو!

102
    

عمیق و پر تهدید نگاهش کردم.

- به والی علی قسم، به شرافت و
مردونگیم قسم، به

جون ننه که دنیامه و تا آخر عمر خاِ  ک
پاشم قسم...

ببینم دور و بر این دختر می پلکی یا
بخوای اذیتش

کنی، زندگی رو واست جهنم می کنم.

به اندازه کافی بهش صدمه زدی،
خانواده اش رو
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- من واست مسیر رو باز کردم، بعد
g!این با خودت

برگشت بره که با تحکم صداش کردم.



پوزخندی زد.

- سعی می کنم به خاطر بسپارم که به
دهنی داداشم

دست نزنم.

با نفرت نگاهش کردم.

- آدم های گناهکار و کثیفی مثل تو
الیق مرگن!

چند ثانیه کوتاه چشم هاش رو بست.

- اتفاقا اشتباه فکر می کنی!

عمیق نگاهم کرد.

- آدم های گناهکار به مرگ محکوم
نمیشن، به زندگی

طوالنی و با عذاب محکوم میشن...

چند قدم اومد جلو.- تو هم مثل من
گناهکاری...

همونطوری که بیست و پنج سال
رازمون رو نگه
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گرفتی، بیشتر از این دیگه اجازه
نمیدم.



داشتی اینم مجبوری نگه داری!

هر بار که به اون دختر نگاه کنی،
واقعیت هارو یادت

میاد و نمیتونی بهش چیزی بگی؛ مگر
بخوای برای

همیشه از دستش بدی!

به مردمک چشم هام خیره شد.

- سالم این پسِ ر ناخلف رو به ننه
برسون، یه چند

هفته ای نیستم باید برم اون ور آب!

دستم رو مشت کردم.

- برو به جهنم!

پوزخندی زد.

- هرموقع خواستم برم تورو هم
میبرم.

رو پاشنه پاش چرخید و بدون توجه به
دستهای

مشت شده من به سمت خروجی رفت.
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نفس عمیقی کشیدم و خودم رو پرت
کردم رو مبل.

باز مثل همیشه، با خودم نحسی و
سیاهی آورده

بودم.اگر این دختر وارد زندگی من
نمیشد، هیچ کدوم از

این ها اتفاق نمیافتاد.

کالفه دستم رو کشیدم پشت سرم.

حاال باید چیکار می کردم با این یأس و
شرمندگی؟

چطوری تو روش نگاه می کردم؟

حرف های ژیوار تو ذهنم زنده شد.

" تو هم مثل من گناهکاری...

همونطوری که بیست و پنج سال
رازمون رو نگه

داشتی اینم مجبوری نگه داری!

هر بار که به اون دختر نگاه کنی،
واقعیت هارو یادت

میاد و نمیتونی بهش چیزی بگی؛ مگر
بخوای برای
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و بقیه درست

103کرده بود میسوخت، برای همیشه!

    

) فوکا (

با احساس سوزش شدیدی تو ناحیه
دست و صورتم،

هوشیار شدم.

خواستم پلک بزنم اما نتونستم،g انگار
چشم هام با

چسب، چسبیده شده بود به هم.

نفس عمیقی کشیدم و آروم بازشون
کردم، اما تنها

چیزی که نصیبم شد سیاهی مطلق
بود!
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همیشه از دستش بدی! "

سرم از عصبانیت داغ شد.

ژیوار باید تو همون آتیشی که برای من



ترسیده چند بار پشت سر هم پلک زدم.

کم کم اون سیاهی از بین رفت و
تبدیل شد به تاری.

سرم رو چرخوندم و به وسایل نا آشناِ 
ی اطراف نگاه

کردم.

اینجا چه خبر بود؟

دم و بازدم عمیقی گرفتم و خواستم
ملحفه رو بکشم

کنار که تا عمق وجودم سوخت.

بی اختیار ناله بلندی از بین لب هام
خارج شد.

یه لحظه، نگاهم به دستم خورد!مات و
مبهوت نگاهش کردم؛ چرا هر دو تا

دست من

تا آرنج پانسمان شده بود؟

چرا انقدر درد و سوزش شدید داشت؟

خواستم باند رو باز کنم ولی نتونستم،
انگار چسبیده

بود به پوستم.
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میکشید.

پایه تخت رو چنگ زدم و با هزار
بدبختی، بدن بی

رمقم رو کشیدم جلوی آینه!

با دیدن خودم احساس کردم نفس تو
سینه ام حبس

شد.

چشم هام رو بستم؛ انگار روحم پر
کشیده بود به اون

اتفاق!

از حیاط سرسبزمون گذشتم، نمیچه
پله هارو رفتم باال

و در رو باز کردم.

انفجار شدیدی که رخ داد، حجم عظیم
آتشی که به

سمتم اومد و سیاهی مطلق!
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دیوانه وار به اطراف نگاه کردم؛ مغزم
داشت سوت



چشم هام رو باز کردم و به صورتم
خیره شدم.به سوختگی گوشه چونم که

پماد زده شده بود و زخم

های ریز و درشتی که تو جای جای
صورتم بود.

واقعیت، مثل یه رعد و برق سهمگین
به سرم زد!

بی اختیار بغض تو گلوم جمع شد.

مامان، بابا، محمد...

یعنی اونا هم مثل من زنده بودن؟

یا زبونم الل، زبونم الل...

قدرت توی زانوهام از بین رفت و
سقوط کردم کف

زمین.

دستم سوخت و تا اعماق استخون هام
دردش رفت،

اما سوزشش در مقابل قلب زخمیم
هیچ بود!

خواستم پاشم ولی نتونستم، انگار
جون و قدرت از
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بتونم یکم، یکم

آروم شم، اما فایده نداشت.

صدای کوبش در اومد.صدای بم و
گرفته اش تو گوشم پیچید:

- آروم باش دختر جون!

104

    

از آینه به تصویر دو نفرمون نگاه کردم.

- مامانم... بابام... برادرم...

بازوش رو چنگ زدم.

- بگو زندن... بگو زندن لعنتی!

چند ثانیه کوتاه چشم هاش رو بست.

- اول آروم باش، بعد صحبت می کنیم.

323

داژفوک   

بدنم رفته بود.

بی اختیار صدای جیغم بلند شد.

از ته حنجره ام جیغ کشیدم تا شاید



کردم.

- من نمی خوام آروم باشم، می
فهمی؟

نمی خوام آروم باشم، می خوام
واقعیت رو بدونم!

چه بالیی سر خانواده ام...

پرید وسط حرفم:

- مردن!لحن محکمش باعث شد حرفم
تو دهنم بماسه؛ مات و

مبهوت نگاهش کردم.

- چی؟

دم و بازدم عمیقی گرفت.

- خانوادت تو اون حادثه، جونشونg رو
از دست دادن!

ناباور نگاهش کردم.

- یعنی... یعنی میگی... خانواده ام...
مردن؟
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مشت های بی جونم رو، نصیب
بازوهای مثل سنِ ِ  گش



با صراحت سرش رو تکون داد.

بی اختیار زدم زیر خنده؛ بلند و از ته
دل خندیدم.

- شوخی... شوخی قشنگی نبود اصال!

دیوانه وار به اطراف نگاه کردم.

- االن... االن میرم خونه... مامان با غر
غر میاد

پیشوازم؛ بابا هم همراه با محمد تو
مسجده، تا شب

میاد!

سرم رو محکم تکون دادم.

- آره.. آره... باید برم خونه... تا دیر
نشده باید برم!

خواستم بلند شم که نتونستم، ثانیه ای
جلوی چشمام

سیاه و تار شد.صدای عصبیش تو
گوشم اکو شد.

- دیوونه بازی در نیار فوکا، االن زخم
هات خونریزی

میکنه.
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کالفه دستش رو پس زدم.

- ولم کن داژو، راحتم بزار... باید...
باید برم خونه!

آشفته دنبال وسیله ای گشتم تا بتونم
بهش تکیه کنم و

بلند شم اما داژو مانعم شد.

- میگم زخم هات خونریزی می کنه
االغ، چرا نمی

فهمی؟

105

اشک هام قطره قطره چکید. هیچ
قدرتی تو بدنم

نداشتم تا با این مرد غول پیکر مبارزه
کنم.
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دستم رو بگیر ببرمت رو تخت، باید
استراحت کنی!



گذاشتم رو تخت.- مثل یه دختر خوب
دراز بکش رو این تخت کوفتی و

استراحت کن.

با جیغ و شیون هیچی درست نمیشه

که هیچ بدتر میشه!

خم شد سمتم پتورو بکشه روم که
محکم و با تمام

قدرت صورتش رو چنگ زدم.

صدای " آخ " بلندش تو گوشم پیچید.

- وحشی، چرا مثل ببر پنجه می کشی؟

مگه از باغ وحش فرار کردی که انقدر
ادا

در میاری؟

تنم رو از تخت باال کشیدم.

- وحشی خودتی مرتیکه، عوضی هم
اون دخترای

خراب دورتن که لب و دهنشون واسه
اخالق گندت و

قیافه مزخرفت آب می افته!
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های بلند شد.

- من نمی خوام تو این خراب شده
باشم، نمی خوام

استراحت کنم.می خوام برم پیش
خانواده ام؛ مامانم، بابام، برادرم

منتظرم هستن!

تاج تخت رو چنگ زدم و خواستم پاشم
که اجازه نداد.

محکم زد به قفسه سینه ام، جوری که
کوبیده شدم رو

تخت!

دستاش رو دوطرفم گذاشت و خم شد
روم.

با صورت برزخی نگاهم کرد.

- خری دختر جون؟ نمی فهمی یا
خودت رو زدی به

نفهمیدن؟
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تو با چه حقی به من دست میزنی؟؟

بی اختیار بغض تو گلوم ترکید و تبدیل
به هق هق



میگم زخم های کوفتیت خونریزی
میکنه، دو ساعت

نیست عملت تموم شده!

بدون توجه به درد و سوزشی که تو
تمام تنم پیچیده

بود و داشت جونم رو میگرفت کوبیدم
به بازوش.

- به جهنم که خونریزی میکنه، من می
خوام برم

خونه، پیش خانواده ام!

106
    

مثل آب خوردن، با یه حرکت، ضربه
دستم رو مهار

کرد و مچ هر دو دستم رو باالی سرم
قفل کرد.

صدای دورگه شده اش تو گوشم اکو
شد.
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- بسه فوکا، به خودت بیا، از صبح تا
االن دهن من

رو سرویس کردی، هزار و یک بال
اومده سرم، بسه

دیگه!

- تو اون خونه یه انفجار بزرگ رخ داد و
همه چی

تبدیل به خورد و خاکشیر شد!

خانواده ات هم بر اثر همون انفجار
جونشون رو از

دست دادن!

تو هم اگر زود نمی رسیدم و از آتیش
نمی کشیدمت

بیرون االن مرده بودی و حتی استخون
هاتم سوخته

بود!

لب هام از بغض لرزید.

- دروغ میگی، می خوای اذیتم کنی،
می خوای تالفی

کنی آره؟
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نفس عمیقی کشید.- عوضی عالمم
بخوام دروغ بگم!

آخه چی رو باید تالفی کنم دختر جون؟

بدن زخمیت رو ندیدی؟ صورتت رو
ندیدی؟

دستات رو ندیدی؟

واقعیت مثل یه پتک، محکم کوبیده شد
به فرق سرم!

مثل یه جوجه بی پناه، شروع کردم به
لرزیدن.

با صدای گرفته شده ای دم گوشم پچ
زد:

- نلرز، نلرز لعنتی آروم باش!

صدای هق هق هام بلند شد؛ نمی
خواستم باور کنم

این حقیقت تلخ و کذایی رو!

نمی خواستم باور کنم که دیگه خانواده
ام رو نداشتم؛

نمی خواستم باور کنم که دیگه پشت و
پناه نداشتم!
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آب می کرد نالیدم :

- چرا من رو نجات دادی نامرد؟

چرا نزاشتی من هم همراه اونا بمیرم؟

فکر کردی با نجات دادن من در حقم
مردونگی کردی؟

تو باعث شدی من بی پناه شم...قطره
های ریز و درشت اشک فرود اومدن

روی

صورتم.

- کاش من هم همراه باهاشون می
مردم!

می مردم و این ذلت رو نمی دیدم، می
مردم و این

درد رو نمی کشیدم، می مردم و
شکستنم رو نمی

دیدم، می مردم و شرمنده خودم نمی
شدم...
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خودم رو تکون دادم و با لحنی که دل
سنگ رو هم



- هیش...

به چشمام خیره شد.

- مردن افتخار نیست، میدونی چی
افتخاره؟

این که سر پا بمونی و با روزگار
بجنگی!

سرش رو آورد کنار گوشم.

- مقاومت، در مجاورت یک دنیا
مخالفت، اولین قدم

است برای رسیدن به موفقیت!

دستم رو رها کرد و از میز درآرو بغل
تخت، چیزی

برداشت.

- یکم بخوابی به نفعته!قبل از این که
بتونم حرفش رو درک کنم، اومد سمتم

و آمپولی رو تزریق کرد بهم، سوزش
کمی رو بازوم
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انگشت اشاره اش رو گذاشت رو لبم و
باعث شد

سکوت کنم.



حس کردم.

خواستم حرف بزنم اما نتونستم، انگار
لب هامِ  سر

شده بود و قدرت تکلمم رو از دست
داده بودم!

انگار از نگاهم پی به همه چی برد که
گفت:

-ُ  مسکنه برای تسکین دردات، نگران
نباش!

پتورو روم مرتب کرد و بدون توجه بهم
از اتاق

خارج شد.

با رفتنش تو خودم جمع شدم؛ قطره
های اشک دونه

دونه از چشمم چکیدن.

تو دلم نالیدم:

" خدایا این کابوس تلخ باشه...

فقط یه کابوس."..

کم کم آمپول اثر کرد؛ چشم هام افتاد
روِ  ی همدیگه و
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تیک تاک... تیک تاک... تیک تاک...

نیم نگاهی به ساعت روی دیوار
انداختم و به پشت

خوابیدم.

حدود چهل دقیقه بود، که از خواب
اجباریم بیدار شده

بودم و گنگ و مات به اطراف نگاه می
کردم.

نفس عمیقی کشیدم، انگاری توی خأل
بودم!

نه می تونستم گریه کنم، نه بخندم، نه
حتی بخوام

واکنشی نشون بدم!

فقط از این پهلو به این پهلو می شدم
و تو فکر های

پوچ خودم، شنا می کردم.
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به یه خواب پر آرامش دعوت شدم.

107



اتاق تاریک و سکوت مطلق بود اما برام
کافی نبود...

من می خواستم برم یه جای دور، یه
کلبه تاریک و تا

ابد همونجا به خواب برم، به دور از
هرکسی!

به پهلوی چپ دراز کشیدم و به پنجره
نیمه باز خیره

شدم.

باریکه ای از نور افتاده بود کف زمین و
نسیم

مالیمی، پرده های اتاق رو به رقص و
بازی گرفته

بود!با مکث دستم رو گرفتم باال و به
باندهای دورش نگاه

کردم.

یعنی ممکن بود داژو دروغ بگه؟

اصال شاید مامان مثل همیشه رفته بود
خرید یا دنبال
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صحنه سازی بود!

پوف کالفه ای کشیدم.

ولی اگر یک درصد... یک درصد راست
بود چی؟

اون موقع می خواستم چیکار کنم با
این غم بزرگ؟

چطور تحل می کردم؟

تنم رو از رو تخت باال کشیدم و صاف
نشستم.

نگاهم دور تا دور اتاق چرخید و در
نهایت رو میز

گوشه اتاق ثابت موند.

با مکث باالی تخت رو چنگ زدم و بلند
شدم.

یه لحظه جلوی چشمام، سیاه و تار
شد، اما من بیدی

نبودم، که با این بادها بلرزم!
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محمد، بابا هم مسجد بود و این اتفاق
فقط و فقط یه



چند ثانیه کوتاه چشم هام رو بستم تا
حالم بیاد سر

جاش!بعد از اینکه مطمئن شدم از
خودم، به سمت گوشه

اتاق رفتم و تلفن رو برداشتم.

دم و بازدمی گرفتم.

اگر به جای این پهلو و اون پهلو کردن
حواسم رو

بیشتر جمع می کردم، زودتر می
تونستم این تلفن بی

سیمی لعنتی رو ببینم.

با مکث طوالنی و دستای لرزون،
انگاری که اون

انفجار لعنتی رخ نداده و همه چی طبق
روال قبل بود،

شماره خونه رو گرفتم اما هیچ بوقی
نخورد.

چندین و چند بار گرفتم اما باز هم هیچ
جوابی عایدم

نشد.
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قلبم محکم و بی وقفه شروع کرد به
کوبیدن و

دلشوره شدیدی سر تا سر وجودم
پیچید.

لبم رو محکم گاز گرفتم.

نمی خواستم باور کنم...

مطمئن بودم که مامان، بابا و محمد
زنده بودن و همه

اینا، دروغ داژو بود!باالخره اون یه
قاتل و زندانی فراری بود و بعید نبود

بخواد از ،

ِ}من

به قول خودش که ناف نظام بودم و

بابام سرهنگ، بخواد انتقام بگیره یا
تالفی کنه!

ممکن بود اون اتفاق فقط یه صحنه
سازی بوده باشه

برای گمنامی و آوردن من به این خونه!

با این فکر ها بی اختیار تنم لرزید.
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بی مکث شماره نوال رو گرفتم و تلفن
رو گذاشتم

کنار گوشم، چند بار بوق خورد و قطع
شد.

پوف کالفه ای کشیدم و مجدد شماره
اش رو گرفتم.

بعد خوردن دو بوق صدای گرفته و خش
دارش تو

گوشم پیچید.

- بله؟

با شنیدن صداش تنم یخ کرد.

g!نوال؟ -

مکث کرد.

108- الو؟! فوکا؟! خودتی؟!

    

گلوم خشک شد، با زور آب دهنم رو
قورت دادم و
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زمزمه کردم:

- خودمم!

زد زیر گریه.

- کجایی تو قربونتg بشم؟! ما مردیم و
زنده شدیم!

کجایی؟! حالت خوبه؟! آسیب ندیدی؟!

دستم رو مشت کردم و ناخونام رو
محکم کف دستم

فشردم.

- نوال...g بگو... بگو چه اتفاقی
افتاده؟!

مامان... بابا... محمد...

صدای هق هق هاش باعث شد آشوب و
نگرانی،

بیشتر دلم رو چنگ بزنه.

gچرا اللمونی گرفتی نوال؟ -

انقدر گریه و زاری نکن، حرف بزن!

من جونم به لب رسیده لعنتی، حرف
بزن!

341

داژفوک   



ولی...

سکوت کرد و ادامه حرفش رو خورد.

بغض سنگینی به گلوم چنگ زد؛ قدرت
از زانوهام

رفت و پخش زمین شدم.

- چرا... چرا ساکت شدی نوال؟!

ولی چی؟! مامان و بابا کجان؟!

اونا هم حالشون خوبه؟!

هق هق کنان گفت:

- تو کجایی فوکا؟ بگو بیایم دنبالت،
تورو به امام

حسین ق�سمت میدم بگو کجایی؟!

چشم هام رو بستم.

از شدت بغض داشتم خفه میشدم.

- گوشی... گوشی رو بده بابا... بده
باهاش صحبت

کنم، من دارم سکته می کنم.
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هق زد.- محمد... محمد حالش خوبه،
بیرون از خونه بود...



آهو تو گوشم پیچید.

- فوکا؟! دختر خوشگلم؟ کجایی دردت
به سرم؟!موهام رو چنگ زدم.

- خاله فقط بگو مامان و بابا خوبن یا
نه؟!

به ابوالفضلg دارم سکته می کنم.

صدای گریه هاش مثل ناقوس مرگ تو
گوشم اکو شد.

- عمرشون، بیشتر از این نبود به این
دنیا دخترم،

بابات درجا فوت کرد، مادرت هم...
مادرت هم...

هق زد.

- مادرت هم دوساعت پیش بر اثر
سوختگی زیاد

جونش رو از دست داد.

اونا االن جاشون تو بهشته دخترم،
بابات باالخره به
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خش خشی اومد و پشت بند اون صدای
پر بغض خاله



زمین.

قفسه سینه ام سنگین شد و بر اثر
بغض راه نفسم بند

اومد!

صداش بارها و بارها تو گوشم پیچید.

" اونا االن جاشون تو بهشته دخترم!
خوشحال باش، بابات باالخره به

آرزوش رسید و

شهید شد"...

109

گلوم رو چنگ زدم، داشتم خفه میشدم
از شدت این
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آرزوش رسید و شهید شد!

خوشحال باش...

دستم شل شد و گوشی از دستم افتاد



بغض لعنتی که نه باال می اومد نه
پایین!

به خس خس افتادم، چرا اکسیژن
نبود؟!

گیج و منگ به اطراف نگاه کردم.

باید میرفتم بیرون و نفس میکشیدم!

تو این اتاق، با وجود حقایقی که
فهمیده بودم داشتم

خفه میشدم.

با دستای لرزون گوشی رو برداشتم و
تماسی که،

هنوز برقرارg بود رو قطع کردم.

دستم رو گرفتم به دیوار و بلند شدم؛
دنبال لباسی

گشتم تا بتونم بپوشم و بازوهایم رو
بپوشونم اما

هیچی نبود!بدون توجه به وضعیتم در
اتاق رو باز کردم و رفتم

بیرون.
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دیگه نمی تونستم تحمل کنم با این
بغض مثل سنگ...

مثل یه غده سرطان...

سرگردون به اطراف نگاه کردم.

چشمم به هودی رو مبل خورد!

با زانوهای لرزون رفتم جلو و برش
داشتم.

بدون توجه به سوزش و درد دستام
پوشیدمش و

کالهش رو انداختم سرم.

بی صدا به سمت دری که حدس میزدم
در ورودیه

رفتم و بازش کردم.

از شانس خوبم قفل نبود!

بدون این که به پشتم نگاه کنم و بدون
توجه به

ساعت که پنج صبح بود از خونه زدم
بیرون و راه

پله هارو پیش گرفتم.
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با سرعت اومدم پایین.

در پارکینگ رو باز کردم و خودم رو
پرت کردم

بیرون.با استشمام هوای تازه نفسم
برگشت.

حرفای خاله آهو برای بار هزارم تو
گوشم تکراری

شد.

" اونا االن جاشون تو بهشته دخترم!

خوشحال باش"...

سرم رو، روبه آسمون گرفتم؛ اشک
هام قطره قطره

چکید.

دستام رو فرو کردم تو جیبم و به
سمت مقصدی

نامعلوم حرکت کردم.

هر قدم که می رفتم خاطراتم جلوی
چشمام زنده

میشد و جیگرم رو می سوزوند.
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محمد اذیتش می کردیم...

نصیحت های همیشگی بابا...

دستای پر مهرش که همیشه رو سرم
بود...

g...110صورت مهربونش

    

بی صدا هق زدم؛ داشتم آتیش می
گرفتم.

انگاری یه زغال داغ، رو قفسه سینه ام
گذاشته بودن

و از شدت سوختن، داشت جلز و ولز
می کرد.

آخ که کمرم داشت خم میشد، زیر بار
این غم...

محمد... برادر ده سالم!
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غرغرهای مامان... عصبانیت هاش،
زمانی که من و



چطور می تونست تحمل کنه؟

با احساس لرزیدن پاهام، از حرکت
وایسادم.

گیج و منگ به اطراف نگاه کردم.

حتی نمی دونستم کجام؟ تو کدوم
خیابونم!

از شدت ضعف، زانوهامg تا شد؛ همونجا
رو زمین

نشستم.

آخ بابا...کجایی ببینی دردونت ساعت
پنج صبح، از

درد نبودنت آواره کوچه و خیابون شده!
کجایی ببینی اشک هاش رو... کجایی

ببینی دخترت

کمرش خم شده زیر بار این غم
سنگین!
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چطور می خواست قبول کنه که تو این
سن کم یتیم

شده؟



میگیره.

سرم رو گذاشتم رو زانوم و از ته دل
هق زدم.

صدای گریه هام تا عرش آسمون رفت
اما به گوش

خدا نرسید.

خدایی که پشت و پناه من و برادر
کوچیکم رو گرفته

بود!

صدای دونفر باعث شد تو جام بپرم.

- اوخی کوچولو، آبنباتت رو گم کردی؟

ترسیده از جام بلند شدم و رفتم عقب.

به دو مرد قد بلند و هیکلی مقابلم نگاه
کردم.

از رفتارهاشون مشخص بود گیج بودن
و حالت

عادی ندارن!

- جوووون، چه جیگری پیدا کردیم
یوسف.
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داره جونش رو  g،کجایی ببینی نبودنت



دنبال لولو بودیم هلو شکار کردیم.

با حالت چندشی زد زیر خنده.

- چرا گریه میکنی دلبر؟ بیا پیش ما
ببریمت فضا!سوتg بلندی زد و با

دستش به آسمون اشاره کرد.

تنم یخ کرد از حرفای بی شرمانشون

یه قدم رفتم عقب و با صدای لرزونی
گفتم:

- مزاحم نشو آقا!

برگشتم برم که دستم محکم کشیده
شد.

فشار انگشت هاش روی دست آسیب
دیده ام باعث

شد صدای ناله ام بلند شه.

به طرز زننده ای خندید.

- کجا میری خانومی؟ بودی حاال، امشب
در خدمتت

بودیم.

قول میدم خوش بگذره بهت!
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با عصبانیت نگاهش کردم.

- دست کثیفت رو از روم بکش عوضی،
برو در خدمت ننت باش!بدون توجه به

حرفم خندید.

- جوووون...یوسفg بیا کمک، این دختر
ماده گرگیه

واسه خودش.

صدای ضعیف دوستش اومد.

- بیام بریم سهراب، شر درست نکن.

بدون توجه به اون نگاهم کرد.

- هوش و حواس رو ازم گرفتی توله
سگ!

از روی بیچارگی اشکم چکید.

من با این حالم و بدن زخمیم و ضعف
جسمانی شدیدم
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111



چطور می خواستم با این مرد گیج
مبارزه کنم و از

خودم محافظت کنم؟

در صورتی که محکم دستم رو گرفته
بود و حتی ولم

نمی کرد.

زانوم رو بردم باال و خواستم به جای
حساسش ضربه

بزنم که صدای آشنایی اومد.

- اون ماده گرگ صاحاب داره، تن لشت
رو بکش

کنار!صداش به قدری اقتدار داشت، که
باعث شد پسر کنار

دستم یکه بخوره!

ابروهاش رو کشید تو هم.

- نکشم می خوای چه غلطی بکنی؟

با مکث به داژو نگاه کردم؛ تو صورتش
هیچ حالتی

نبود!
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gدستاش رو فرو کرد تو جیب شلوارش
و بدون توجه

به پسری که یه گوشه وایساده بود و تو
سکوت و

ترس، تماشاگرمون بود اومد جلو!

تو یه قدمیمون وایساد و با لحن
ترسناکی گفت:

- گه رو میمالم رو صورتت، کاری می
کنم نوش

جانش هم کنی ...

نیم نگاهی به سمت چپم انداختم.

حواسش کامل به داژو بود و این برای
من یه فرصت

طالیی بود.

تو یه حرکت غیر منتظره خم شدم و با
تمام قدرت

بازوش رو گاز گرفتم...

صدای فریاد پر دردش بلند شد و دستم
رو رها کرد.از خدا خواسته دویدم

سمت داژو و پشتش پنهان
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شدم.

برگشت عقب و عمیق نگاهم کرد.

- همینجا بمون و تکون نخور!

قبل از این که متوجه حرفش بشم
یورش برد سمت

اون پسر و مشت های محکمش رو
حواله صورت و

بدنش کرد.

دستم رو گرفتم به صورتم و ناباور
نگاهشونg کردم.

به قدری تند و محکم میزد که اون پسر
حتی نمی

تونست از خودش دفاع کنه، فقط
فریاد می کشید و از

درد ناله می کرد.

صحنه دعواش با طاها جلوی چشمام
زنده شد.

بی مکث دویدم سمتش و بازوش رو
گرفتم.

- ولش کن داژو، مرد...
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کافیه دیگه!

نفس نفس زنان سرش رو بلند کرد و
نگاهم کرد.

- واسه پس فطرت هایی مثل این
گوساله، مرگ هم

کمه...لگد محکمی به صورتش زد و از
رو شکمش بلند

شد.

ترسیده و ناباور به زمین نگاه کردم.

صورتش غرق در خون بود...

اومد نزدیکم و دستم رو محکم گرفت
تو دستش.

به عقب نگاه کرد، به جایی که دوست
اون پسر

وایساده بود.

- جنازه رفیقتو جمع کن، دفعه بعدی
خواست از این

گه ها بخوره و دست درازی کنه به
حریم یه دختر

بدتر از این رو می بینه...
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شیرفهم شد؟

وحشت زده سرش رو تکون داد.

- آره... آره...

نفس عمیقی کشید و به سمت راست
خیابون حرکت

کرد، من هم پشت سرش کشید.بی
صدا مثل یه جوجه سر به زیر پشت

سرش حرکت

کردم.

112

    

انقدری راه رفت و من رو پشت سر
خودش کشید، که

دیگه جون از پاهام فراری شد.
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کاری می کنم یک ماه تمام نتونه از
بیمارستان بیاد

بیرون!



- ولم کن داژو!

برگشت عقب و عصبی نگاهم کرد.

- چیه دختر جون؟

دلت واسه اون پسرا تنگ شد؟ می
خوای برگردی

پیششون؟

مات و مبهوت نگاهش کردم.

- چی؟ این مزخرفات چیه داری میگی؟

پوزخندی گوشه لبش جا خوش کرد.

- کی رو داری سیاه می کنیُ  دکی؟من
خودم هفت خط عالمم...

وقتی اومدم تو

ِ}ق

حل پسره بودی!

اگه می خوای تخت کسی رو گرم کنی
نمی خواد بری
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با احساس گیج رفتن سرم، دستم رو
کشیدم و سرجام

وایسادم.



سراغ غریبه مطمئن باش من ده برابر
اونا...

دستم رو بردم باال و با تمام قدرت به
سمت چپ

صورتش سیلی زدم.

اشک هام مثل یه سیِ  ل عظیم رو
صورتم فرود اومدن.

- ندیدی چطور از دستش فرار کردم و
پشت توِ  ی

نامرد پناه گرفتم؟

لب هام از بغض لرزید.

- نمیزارم به ناموسم تهمت بزنی، حاال
هر خری که

می خوای باش!

خدای من اون باالسر شاهده، همون
واسم کافیه.

نیاز به قضاوت های تو نیست!

با مکث دستش رو آورد باال و جای
سیلی رو لمس

کرد.
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نیشخندی زد.

- این شد سومین بار، ناز شصتت دختر
جون!ناخونام رو کف دستم فشردم.

- جواب حرفات بیشتر از اینه، منتها من
االن جونش

رو ندارم.

حاال هم دست از سرم بردار، بزار تو
داغی که خدا

گذاشته تو دلم بسوزم...

برگشتم برم که بازوم کشیده شد و
کوبیده شدم تو

سینه ستبری...

صدای زمزمه اش تو گوشم پیچید.

- معذرت می خوام، گاهی اوقات خون
به مغزم

نمیرسه، آمپر سوزوندم.

تیشرتش رو تو مشتم فشردم؛ با
استشمام بوی

عطرش بی اختیار بغضم ترکید و صدای
هق هق هام
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خودش فشرد.

اشک ریختم، بارها و بارها مشتم رو به
قفسه سینه

اش کوبیدم و اون هیچ کاری نکرد، جز
این که فشار

دستاش رو دورم بیشتر کرد و حتی یه
آخ هم نگفت!نمی دونم چقدر گذشت،

چقدر گریه کردم و چقدر زار

زدم برای بدبختیم...

فقط زمانی به خودم اومدم که دیگه
جونی تو بدنم

نمونده بود و چشمام دو دو میزد.

بی حال ازش جدا شدم؛ به سمت
جدول رفتم و

نشستم.

ثانیه ای بعد حضورش رو کنارم حس
کردم.
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بلند شد.

دستاش رو دور شونم حلقه کرد و من
رو بیشتر به



چشم هام رو بستم.

- نتونستم تحمل کنم، بغض داشت خفه
ام میکرد.

نفس عمیقی کشید.

- من رو صدا میکردی، تا هرجا که می
خواستی

میبردمت!

اگر دیر می رسیدم و بالیی سرت
میاومد چی؟

لبخند تلخی رو لبم نشست.

- دیگه واسم مهم نیست داژو، مرگ رو
ترجیح میدم.من پشت و پناهم رو از

دست دادم؛ زیر خروار خروار

آوار له شدم!

113
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- چرا اومدی بیرون این وقت صبح؟

اونم تک و تنها؟



مهمون هرشبش بود پیچید:

- تو غلط کردی...

بابات نیست من که هستم!

هم پشت میشم واست هم پناه، مگهُ 
مردم؟

با مکث به صورتش نگاه کردم.

- با چه صنمی؟

- مگه حتما باید صنمی داشته باشیم؟

کاله هودی رو دادم عقب و به آسمون
خیره شدم.

هیچ جوابی برای حرفش نداشتم و
منطقی ترین راه

سکوت بود.

صداش کنار گوشم اومد.

- به کی زنگ زدی؟از گوشه چشم
نگاهش کردم.
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صدای نسبتا عصبیش، تو خیابونی که
سکوت،



- نوال، دختر عموم!

با یادآوری حرفاش چشمه اشکم
جوشید.

- خدا پدر و مادرم رو ازم گرفت اما
برادرم رو نگه

داشت.

چشم هام رو بستم، هرکاری می کردم
نمی تونستم

آروم شم.

نه با گریه، نه با شیون، نه با خود زنی
و نه قدم

زدن...

بی مقدمه گفتم:

- سیگار داری پیشت؟

تاک ابرویی باال انداخت.

- تو سیگاری هم بودی ما خبر
نداشتیم؟

تک خنده ای کرد.
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- خالف هات از سنت گنده تره ها
کوچولو...

هرروز یکیش رو رو میکنی!

gپوزخند تلخی گوشه لبم نشست.سعی
داشت با حرفاش من رو از پیله غمم

بکشه

بیرون اما نمی دونست که من، با وجود
این اتفاق

تلخ، دیگه نمی تونستم فوکای سابق
بشم.

به صورت زاویه دار و ته ریشش نگاه
کردم.

- داری یا نه؟

با مکث جعبه سیگارش رو از جیبش در
آورد و یه

نخ داد دستم.

یه نخ هم برای خودش بیرون کشید و
گذاشت کنج

لبش!

365

داژفوک   



خواستم فندک رو از دستش بگیرم که
اجازه نداد،

خودش گرفت زیر سیگارم و روشنش
کرد.

کام عمیقی گرفتم و دودش رو تو هوا
رها کردم.

صدای خش دارش سکوت رو شکست.

- تو مگه روانشناسg نیستی؟

مگه کارت تعمیر مغزا نیست؟

پس چرا االن خودت به این حال و
روزی؟

کامل برگشت سمتم.

- ما دو دسته آدم داریمُ  دکی!یکی
اونایی که واسه کالس و تفریح میرن

سراغ این

ماسماسک...

یکی هم آدم هایی که از تمام دنیا
بریدن و دنبال ذره

ای آرامشن.

خاک سیگار رو ریختم رو زمین.
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- به نظرت من جزو کدوم دسته ام؟

عمیق و طوالنی نگاهم کرد.

- از کام گرفتنت مشخصه دفعه اولت
نیست!

زهرخندی زدم.

- من همون کوزه گر ماهری هستم که
از کوزه

شکسته آب میخورم.

شاید بتونم واسه درد بقیه درمان پیدا
کنم، اما این

دردی که من دچارش شدم قابل درمان
نیست.

عمیق و طوالنی به صورتم نگاهم کرد.

- جنبه ات باالست؟

متعجب نگاهش کردم.

- چرا؟

با دو انگشتش چونه ام رو اسیر
کرد.کام عمیق و طوالنی از سیگارش

گرفت و سرش رو
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آورد جلو!

- میخوام یه کاری کنم!

114

- چی شد دختر جون؟

چرا مثل چوبُ  خشکت زد؟

تک خنده ای کرد و دستش رو کشید به
پشت سرش.

- اگه نمی شناختمت می گفتم آفتاب و
مهتاب ندیده

ای، ولی با این همه خالف و شیطونی
که ازت دیدم...سکوت کرد و ادامه

حرفش رو خورد.

با مکث نگاهم رو ازش گرفتم و سرم
رو انداختم

پایین.

- قضاوت کار همیشگیته نه؟

چون موتور سواری می کنم، چون
واسه محافظت

خودم از مردای الشی چاقو حمل
میکنم، چون واسه
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کم شدن دردام سیگار میکشم یعنی
دستمالی این و

اونم؟خجالت رو گذاشتم کنار و با
جسارت به چشماش خیره

شدم.

خاطرات گذشته دونه دونه جلوی
چشمام زنده شد و

بغضم رو بیشتر و بیشتر کرد.

با لبخند تلخی گفتم:

- مامانم همیشه می گفت دختر مثل
برگ کل ظریفه،

بهش دست بخوره پژمرده میشه!

دختر حریم داره، حرمت داره...

با ابروهای باال رفته نگاهم کرد.

- پس چرا به من اجازه دادی؟

مکث کردم.

مزخرف نبود اگر می گفتم نمی
دونستم؟

- تو چرا این کارو کردی؟
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دستی به زاویه چونش کشید.

- سوال رو با سوال جواب میدی؟

- آره!

با مکث برگشت سمتم و عمیق نگاهم
کرد. 

چند ثانیه طوالنی خیره به آسمون
سکوت کرد.

- نمیگم دردت رو نمی فهمم، اتفاقا
تنها کسی که

میتونه تورو بفهمه منم!

خوب می فهمم چه زخم بزرگی رو
قلبته، برای

دختری مثل تو سخته یهویی بخواد
پشت و پناهش رو

از دست بده، اونم تو یه حادثه تلخ!

اما یه چیزی رو فراموش نکن...

سرش رو چرخوند و با حالت خاصی
نگاهم کرد.
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- همه چیز بستگی به قسمت و تقدیری
داره که اون

باالسری برات در نظر گرفته!هیچ وقت
به اوست کریم شک نکن.

به قول ما ترکا " الله بیر د�ردی رَ  سه

ِ}و

د�رمانوناَ  رر

ِ}و

"

بی اختیار قطره اشکی از گوشه
چشمم چکید.

- یعنی چی؟

ضربه کوتاهی به رونم زد.

- خدا درد رو بده درمان هم میده!

لبم رو محکم گاز گرفتم.

- درد من قابل درمان نیست داژو!

زخمی که رو قلبمه با هیچ چیز خوب
نمیشه، حتی

گذر زمان!
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دم و بازدم عمیقی گرفت.

- خدمت که بودم یه رفیق صمیمی
داشتم.

پوزخندی زد.- انقدر این پسر با مرام و
باوفا بود که من جلوش کم

می آوردم!

سرم رو گذاشتم رو زانوهام و با دل و
جون به

حرفاش گوش دادیم.

نمی دونم خودش متوجه بود یا نه، اما
با حرفاش

باعث میشد من آرامش بگیرم.

- االن کجاست؟

چشم هاش رو بست.

- سینه قبرستون!

دستش رو محکم مشت کرد، همین
حرکت باعث شد

رگ های بازوش بزنه بیرون.

372

داژفوک   



من و چاقو خورد.

پوزخندی زد.- یک سال تمام عذاب
وجدان ولم نکرد، اما فهمیدم

که مرگ حق هر انسانیه!

به قولی:

شتریه که در خونه همه می خوابه!

دنیا ما ناراحت شیم، دنیا گریه کنیم،
دنیا شیون کنیم.

کسایی که مارو ترک کردن برمیگردن؟

نه!

دستش رو گذاشت تو دستم و با حالت
خاصی نگاهم

کرد.

یه لحظه مات نگاهش شدم.

مات صورت مردونه و ته ریشش!

مات چشمایی که تو تاریکی برق میزد.

- تو االن باید هوا
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- تو یه دعوای ناموسی، خودش رو
انداخت جلوی



خواهر.می دونم سخته اما نشد نداریم!

116

    

بغض به گلوم چنگ زد.

- پس کی هوای منو داشته باشه؟

من دیگه هیچ پشت و پناهی ندارم، نه
پدرم هست نه

مادرم...

هیچ شونه ای ندارم بخوام سرم رو
بزارم روش و غم

های تو دلم رو خالی کنم.

سکوت کرد و بعد چند ثانیه با لحن
مالکانه ای گفت:

- من هواتوg همه جوره دارم فوکا!

374

داژفوک   

ِ}ی

برادرت رو داشته باشی!

هم براش مادر بشی، هم پدر، هم



تمام نداشته هات میشم...

غصه هات برای من، گریه هات مال
من...همه چی رو به جون میخرم، تو

فقط بخند!

بخند و دنیارو به زانو در بیار!

درسته باهات صنمی ندارم، اما من
آشنا ترین غریبه

ممکنم برای تو!

اشک هام قطره قطره چکید.

حرفاش به قدری شیرین بود که غرق
شدم.

این مرد سعی داشت چیکار کنه باهام؟

می خواست احساساتم رو قلقلک بده؟

خواستم جوابش رو بدم اما نتونستم،
انگار کلمات ازم

فراری بودن!
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هم برات پشت میشم هم پناه، هم
مادرت میشم هم

پدرت...



- میشه نریم خونه؟

از پایین نگاهم کرد.

- پس چیکار کنیمُ  دکی؟

دستام رو تو سینه ام حلقه کردم.-
نمی دونم!

اما نمی تونم برم خونه، انگار...

انگار یکی دستش رو گذاشته رو گلوم
و داره خفه ام

میکنه.

نفس عمیقی کشید و بلند شد.
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با مکث اشک هام رو پاک کردم و بلند
شدم.



جاده؛ دو کوچه باالتره!

سرم رو تکون دادم.

- باشه!

پشت شلوارش رو تکوند و جلوتر از من
راه افتاد.

تازه حواسم به پشت سرش جمع شد
که پانسمان شده

بود!

سرجام وایسادم.

- داژو؟ سرت چی شده؟

برگشت عقب.

- مهم نیست، بیا بریم!نفس عمیقی
کشیدم و رفتم جلو.

- یعنی چی مهم نیست، انقدری زخمش
جدی بوده که

پانسمان شده!
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- بریم خونه موتورو بردارم از پارکینگ،
بزنیم دل



چسبوند به خودش.

- زمانی که تو سِ ر دیگ داشتی قیمه
می کشیدی من

تو کوچه خیابون قمه می کشیدم.

این زخم ها واسه من حکم دستگرمیه،
الزم نیست

فکرت رو مشغولg کنی!

تو سکوت کنارش راه رفتم.

سرم رو به چپ و راست تکون دادم.

من چه مرگم شده بود؟

نفسم رو فوت کردم." خدایا خودت
مراقب عقلم باش، نزار دل بی جنبه ام

وا بده! "

117
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بی هوا دستش رو دور شونه هام حلقه
کرد و من رو



یک ماه بعد...

بطری آب رو خالی کردم رو سنگ قبر
مامان و با

دستم تمیزش کردم.

با بغض به عکسش نگاه کردم.

- مامان؟ بابا؟

جاتون راحته؟

قطره اشکی از چشمم چکید.

- مطمئنم که کنار همدیگه جاتون
راحته...یکی از شاخه گل هایی که

گرفته بودم رو برداشتم و

شروع کردم به پر پر کردنش.

- دلم خیلی براتون تنگ شده...

اشک هام قطره قطره چکید.

- دلم واسه غر زدن هات تنگ شده
مامان!

حتی محمد...
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) فوکا (



- رفتنتون داغونمون کرد.

محمد، یک ماهه که کالمی با هیچکس
حرف نزده!

اما نگران نباشید...

دستم رو کشیدم به سنگ قبر بابا.

- مثل کوه پشت پسرتم بابا، با آرامش
بخواب.

بغض مثل سنگ گیر کرد به گلوم.

مشتم رو پر خاک کردم و با نفرت
زمزمه کردم:

- قسم میخورم انتقام مرگتون رو
بگیرم...

قسم میخورم تقاص اشک هام رو
بگیرم...

با مکث چشم هام رو پاک کردم و بلند
شدم.نگاه آخری به سنگ قبر هر

دوتاشون انداختم و عقب

گرد کردم.
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با یادآوری محمد لبخند تلخی کنج لبم
نشست.



با تنی رنجون، راهی که اومده بودم رو
برگشتم و

خواستم سوار ماشینم شم که صدای
آشنایی از پشت

سرم اومد.

- فوکا؟

با مکث برگشتم عقب، نگاهم قفل شد
به چشمای

غمگینش.

- اینجا چیکار میکنی طاها؟

- اومدم سر خاکشون، دیدم تو هستی
نیومدم جلو.

نگاهم رو ازش گرفتم.

صداش تو گوشم پیچید.

- صحبت کنیم یکم؟

برای ثانیه ای دلم تنگ شد برای همدلی
ها گذشتمون.

سرم رو تکون دادم و رو کاپوت ماشین
نشستم.
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اومد جلو و درست مقابلم وایساد.

- خوبی؟

نگاهم رو به آسمون دوختم.- نمیدونم
طاها، گنگم...

چشم هام رو بستم.

- نبودنشون داره داغونم میکنه...

جای خالیشون داره کمرم رو خم
میکنه!

رو قلبم... رو قلبم یه زخم بازه و انگار
هرموقع که

نبودنشون رو حس میکنم یه مشت نمک
روش

میریزن.

نفس عمیقی کشید.

- نمیدونم چی بگم فوکا...

حال و روز تو این ور که داره من رو
داغون میکنه،

محمد از اون ور...

از یه طرف هم بابا...
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اما یه چیزی رو خوب میدونم، زمان
دوای درده!

پوزخندی گوشه لبم نشست.

- همه میگن زمان دوای درده، میگذره
ولی اینطوری

نیست طاها... به خدا که اینطوری
نیست.

قطره اشک مزاحمی رو گونه ام
چکید.- هرچی زمان بگذره دردت بیشتر

میشه، زخمت

عمیق تر میشه، سوزشش بیشتر میشه
و هیچ چیز

نمیتونه خوبش کنه، جز کسی که اون
زخم رو برات

یادگاری گذاشته!

دستام رو محکم کشیدم دوطرف چشم
هام و اشک هام

رو پاک کردم.

- من آروم نمیشم تا زمانی انتقام
خونشون رو
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صداش با تاخیر به گوشم رسید.

- ریز و درشت جزئیات حادثه رو، از
کسی که پرونده

رو گرفته دست پرسیدم.

همه اول فکر میکردن یه انفجار
معمولیه، اما با

تحقیقات متوجه شدن اون حادثه یه
اتفاق از پیش

تعیین شده بوده.

پوزخندی زدم.

- پس درست حدس زده بودم که اون
انفجار عمدی

بوده...دستاش رو تو سینه اش حلقه
کرد.
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نگرفتم.
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- آره، خونه بمب گذاری شده بوده!

با درد چشم هام رو بستم.

- کار کی بوده؟ فهمیدن؟ نشونی
هست؟

نفس عمیقی کشید.

- نه، اما سفت و سخت دنبالشن.

عمو دشمن زیاد داشت اما این کسی
که تونسته به

خونه راه پیدا کنه و بمب رو جاسازی
کنه خیلی آدم

قوی وِ  خبره ای بوده!

مطمئنن هیچ نشونی از خودش جا
نمیزاره که بخوایم

پیداش کنیم اما نگران نباش، ماه پشت
ابر نمیمونه و

پیداش می کنیم و به سزای اعمالش
g.میرسونیم

دوقدم اومد جلو و تکیه داد به کاپوت،
صداش با

مکث به گوشم رسید.
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از قلبم کنده شد.

عمیق و طوالنی نگاهم کرد.- تو اون
دوروز که نبودی عمر از عمرم گذشت

فوکا،

فکر کردم تورو از دست دادم اما وقتی
با اون حال

زخمی جلوم ظاهر شدی خدارو هزار
بار شکر کردم و

سجده به جا آوردم...

لبخند تلخی زد.

- خوشحالم که حالت خوبه!

موهای پراکنده رو صورتم رو دادم کنار
و سرم رو

انداختم پایین و با صدای بغض آلودی
گفتم:

- جسما خوبم، زخم هام در حال ترمیمه
اما روحم
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- وقتی...

وقتی خبر اون انفجار رسید به گوشم
انگار یه تیکه



داغونه طاها!

سکوت محمد هم بیشتر داغونم ميکنه!

- بهش زمان بده فوکا، محمد سنش
کمه و تا بخواد

خودش رو جمع و جور کنه و واقعیت
رو قبول کنه

طول میکشه.

با مکث دستش رو آورد جلو و اشک
هام رو پاک

کرد.

بی مقدمه گفت:

- این چشم ها عمر منه، هر یه قطره
اش جونم رو

میگیره!عمیق و طوالنی نگاهم کرد.

- پیدا می کنم اون شخصی که حکم
قتل عمو و زن

عمو رو صادر کرده...

پیدا میکنم و به روحشون قسم، کاری
میکنم خودت
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تو سکوت نگاهش کردم.

هیچ حرفی نداشتم بگم و این روزها،
سکوت و خود

خوری شده بود مهمون همیشگی قلب
زخمیم.

صداش با مکث به گوشم رسید.

- فوکا درمورد یه موضوع دیگه هم
میخوام باهات

صحبت کنم.

کامل برگشت سمتم.

- مامان گفت بهم که دنبال خونه ای!

سرم رو تکون دادم.

- آره، بیشتر از این نمیخوام وبال گردن
کسی باشیم.

- وبال چیه؟ اون خونه، خونه خودته!

تو و محمد یادگار عمو هستید، مطمئن
باش وقتی
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با دستای خودت طناب دار رو بندازی
گردنش!



کنار بابا باشید خیالش راحت تره!نفس
عمیقی کشیدم.

- اینطوری راحت ترم طاها!

نگاهش رو ازم گرفت.

- یه ماموریت اجباری دوماهه بهم
خورده، مجبورم

این مدت برم شیراز، برای همون
اومدم اینجا تا

زودتر باهات حرف بزنم.

به چشمام خیره شد.

- ازت یه خواسته دارم نه نگو!

خواستم حرف بزنم که اجازه نداد.

با لحن محکمی گفت:

- تو خونه من زندگی کن!

119
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ثانیه ای احساس کردم خون به مغزم
نرسید. با

عصبانیت و چشمای به خون نشسته
نگاهش کردم.- واقعا که طاها، تو دیگه

شورش رو در آوردی از

حدت خارج شدی!

اصال حرفی که از دهنت در میاد رو
گوشات می

شنوه؟

خجالت آورده واقعا، من تو این شرایط
با این حالم

gاون وقت تو فکر خودتی؟؟

خواست حرف بزنه که اجازه ندادم.

- هیشش، به اندازه کافی گفتی!

از کاپوت پریدم پایین و پشت مانتوم
رو تکوندم.

- من ا�بله فکر میکردم سر سوزن عوض
شدی، فکر

کردم مثل گذشته می تونم بشینم و یه
دل سیر باهات
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درد و دل کنم اما االن میبینم بدتر
شدی و از هر

موقعیتی داری سواستفاده میکنی!

نگاهی به صورت متعجب و ماتم زدش
انداختم.پوزخندی گوشه لبم نشست؛

در ماشین رو باز کردم.

- دیگه نبینم دور و بر من بپلکی، پسر
عمومی که

باش ولی قرار نیست بخوای ازم سؤ
استفاده کنی و

فکر کنی بی کس و بی پناهم!

نگاهم رو ازش گرفتم و خواستم
بشینم پشت رول که

بازوم رو کشید و با شدت در ماشین رو
بست.

صدای عصبیش تو گوشم پیچید.

- چرا داری حرف مفت میزنی فوکا؟

این شر و ور ها چیه داری میاری
دهنت؟
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محکم دستم رو کشیدم و چند قدم
رفتم عقب.

- شر و ور رو تو داری میگی بی همه
چیز!

فکر کردی میتونی هر غلطی خواستی
بکنی؟

چشم بابام رو دور دیدی؟البد تو ذهنت
میگی االن دیگه بی کس و کاره بیام یه

حالی بکنم...

صدای فریاد بلندش باعث شد سکوت
کنم.

- بgggggسggggه فggggوکggggا!

حرفی که از دهنت در میاد رو مزه مزه
کن بعد بزن!

به صورتش نگاه کردم. با چشمای به
خون نشسته و

فک قفل شده خیره شده بود بهم.

صداش تو گوشم پیچید.

- چه عوضی بازی در آوردم که خودم
خبر ندارم؟
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نمی خوای؟

چیکار کردم جز این که عاشقت شدم؟

120جز این که دلم زنجیر شد به قلبت؟

    

- من تنها جرمم این بود که عاشقت
شدم.

عاشق دختری که دختر عمومه، نشون
کردمه،

همبازی بچگی هامه، شریک و همدمه
کل روزای

زندگیمه...

به چشمام خیره شد.

- داغ دیده ای، تو فشاری، داری اذیت
میشی...

حیون نیستم میفهمم اما قرار نیست
بهم انگ بی
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به زور بهت دست زدم؟ به کاری
وادارت کردم که



دستم.

- هنوز بی غیرت نشدم که ناموس
عموم رو آواره

خونه یه غریبه و امالک ها کنم که
معلوم نیست چه

آدمی هستن و ذاتشون چیه!این کلید
خونه منه، فردا مامان و نوالg میان کل

وسیله

هارو انتقال میدن به انباری ویال.

خودت به سلیقه خودت با وسایل جدید
دکور کن تا هر

وقت هم میخوای بشین داخلش.

حتی قفل خونه هم عوض کن تا خیال
خودت راحت

باشه!

من نیستم چند ماه ماموریت اجباری
بهم خورده بعد
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ناموسی و دروغ بزنی!

از تو جیبش یه دسته کلید در آورد و
گذاشت کف



اون هم وسایلم رو جمع می کنم و
میرم ویال!

دهنم مثل ماهی باز و بسته شد.

خواستم حرف بزنم ولی نتونستم.

هیچ کلمه ای به زبونم نیومد.

نگاه طوالنی به صورتم انداخت.- فکر
نکن با از دست دادن عمو و زن عمو

بی کس

شدی فوکا!

تو هنوز یه خانواده دیگه داری که همه
جوره پشتتن!

مامان، بابا، نوال، محمد...

مکث کرد.

- من...

با هر عنوانی که خودت میخوای.

برادر، دوست، پسر عمو...

فقط و فقط خوشحالی تو مهمه!

نفس عمیقی کشید.

- فعال!
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عقب گرد کرد و بعد چند ثانیه از دیدم
محو شد.بی اختیار اشک به چشمام

نیش زد و بغض سنگینی

به گلوم هجوم آورد.

من به خاطر یه فکر اشتباه و
زودجوشی، چه چیز

های شرم آوری باِ رش کرده بودم. در
صورتی که

طاها، فقط هدفش کمک کردن به من
بود.

با احساس لرزش پاهام تکیه دادم به
ماشین.

سنگینی قلبم دوبرابر شده بود و یه
حسی...

یه حسی مثل عذاب وجدان تو کل
وجودم می چرخید و

آزارم میداد.

با یه قضاوت اشتباه باعث شده بودم
قلب یه آدم که

قصدش کمک به من بود بشکنه!
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از دلش در

میآوردم.وگرنه نه خدا من رو میبخشید
نه خودم، خودم رو

می بخشیدم.

121

    

) داژو (

نگاهی به صحنه دلنشین روبه روم
انداختم. ننه با

چادر گل گلی صورتیش، روی سجاده
اش چهار زانو

نشسته بود و قرآن میخوند.

تکیه دادم به پشتی و با لبخندی که از
لبم پاک نمیشد

نگاهش کردم.
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کلید رو تو مشتم فشردم.

باید قبل رفتنش باهاش حرف میزدم و



آرامش بستش.

خودم رو کشیدم باال.

- باشووا دوالنوم ننه!

) دور سرت بگردم ننه (اخم ریزی بین
ابروهاش نشست.

َ  من�ه گوزومون نوری؟ - دای ن�

) دیگه چی نور چشمم؟ (

خندیدم.

- منم دعا کردی ننه؟

همونطوری که چادرش رو از سرش بر
میداشت

جوابم رو داد.

- دعای اول هر نماز من تویی پسرم!

سجاده اش رو جمع کرد و یه گوشه
گذاشت.

به سمتم اومد.
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بعد از گذشت چند دقیقه بوسه ای به
قرآن زد و با



- انشالله خدا یه عمری به من بده،
بتونم خوشبختی

پسرام رو ببینم.لبخند شیرینی زد.

- یه دختر خوشگل و نجیب جلوی پای تو
بزاره؛ یه

عقلی هم به اون نره خر بده.

خدا من رو به این آرزوم برسونه، دیگه
جونمم بگیره

گله نمیکنم.

ابروهام رو کشیدم تو هم.

- ننه نبینم دیگه این حرف هارو بزنی
ها!

من با اوس کریم معامله کردم گفتم
بهش...

هم تو خلوت خودمون، هم جلوی حرم
آقا امام رضا!

به معاملمون عمل نکنه کالهمون میره
تو هم.

با صدای بلند خندید.
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قلنج گردنم رو شکوندم.

- من این حرفا حالیم نیست ننه، یه
طرفه معامله منم،

یه طرف دیگش اوس کریم.

بخواد عمل نکنه به قولش کالهمون
میره تو هم!

- تورو باید تا آخر عمرم کنارم نگه
داره!

من بهش گفتم...

هرموقع که دید داره از عمر تو تموم
میشه از مال من

کم کنه، به مال تو اضافه کنه!عمیق و
طوالنی نگاهم کرد.
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- استغفرالله پسر، نگو همچین حرفی
کفره!با تسبیحش سرگرم شد.  

g!!حاالال چه معامله ای کردی؟؟
-



- کوفر دمه اوغلوم آالها خوش گتمز.

عمر آالهن الیندده من نن سن تصمیم
توتامانک.

) کفر نگو پسرم، خدا بدش میاد. عمر
دست خداست،

من و تو تصمیم گیرنده نیستیم(.

مکث کرد.

- از داداشت خبر داری؟

دلم شور میزنه!

نفس پر حرصی کشیدم.

- حیف دلت نیست که نگران اون االغ
شه؟

چشم غره شدیدی رفت.- باز تو بی
ادب شدی؟

من ننیی�م، او خیر گورممیش چه پیس
اوال چه یاخچه،

گینه منیم اوغلومده، منیم قارنمنان
چخیپ.

) من مادرم، اون خیر ندیده چه بد باشه
چه خوب،
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بازم پسرمه؛ از شکم من اومده
بیرون(!

صدای بلند خنده ام تو کل سالن پیچید.

- یه تنه فدای اون فارسی، ترکی حرف
زدنت بشم

ننه!

خب چرا از این شاخه می پری به اون
شاخه؟

اخم ریزی کرد و مشت کم جونش رو
به پام زد.

- به ریش خودت بخند خیر ندیده، من
رو از خونه

زندگیم آواره کردید آوردید این جا!
همسایه های اینجا هم که ماشالله

قربونشونg برم هیچ

کدومِ زبون من رو نمی فهمن!

نه تو هستی پیشم نه اون پسر خیر
ندیده، تک و تنها

افتادم تو این خونه.
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یا برم همدم قناری تو قفس!

نفس عمیقی کشیدم.

- واسه راحتی خودت بود تاج سرم!

با مکث دراز کشیدم و پام رو گذاشتم
رو سرش.

دم و بازدم عمیقی گرفتم.

پوی گالب پیچید تو بینیم و وجودم رو
غرق آرامش

کرد.

123
    

دستای پر مهرش رو نوازش وار به
سرم کشید.- چی شده نور چشمم؟

چشم هام رو بستم.
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من پیرزن هم یا مجبورم هم رنگ اینا
شم تا دق نکنم،



سکوت کرد.

- اون یه نفر دختره؟

مکث کردم، بعد چند ثانیه صداش تو
گوشم پیچید.

- یهویی انقدر تو دلت جا باز میکنه که
دیگه به

هیچکس نمیتونی فکر کنی.

کل ذهنت رو مشغول خودش میکنه.

وقتی ازت دوره انگار یه چیزی گم
کردی، میشی مثل

بچه کوچیکی که اسباب بازیش رو گم
کرده!

صداش بهت آرامش میده...

با خنده اش خوشحال میشی و با گریه
اش ناراحت!یکسره باهاش کل کل

میکنی، اذیتش میکنی،

حرصش میدی...
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- ننه از کجا بفهمم دلم به دل یکی قل
و زنجیر شده یا

نه؟



خندیدم.

- همینطوری پرسیدم ننه، داستان
درست نکن.

به پشت خوابیدم.

- من از تنهایی خودم راضیم، دوست
ندارم دختر

جماعت رو بیشتر از یه شعاع مشخص
نزدیک خودم

راه بدم.

حاال این یکی هم استثنا شد.این حرف
رو گفتم و خودم خوب می دونستم

مثل

سگ دارم دروغ میگم و همه اینا بابت
قانع کرده

خودمه!

می دونستم می خوام حرف دلم رو
ندید بگیرم و به

اون دختر یاغی فکر نکنم.
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- حاالال این دختر کیه که دل پسر کله
شق من رو برده؟



بیشتر پاره کردم.

هجده سال با بابای افالطونت زندگی
کردم و کل کلک

هاشو یاد گرفتم.

زود بگو ببینم کیه این دختره؟

از چه خانواده ایه؟ خوشگله؟ بر و رو
داره یا مثل

خودت الت کوچه بازاره؟

خندیدم.- دستت درد نکنه دیگه ننه، حاال
من شدم الت کوچه

بازار؟

اصال از تو چیزی نمیشه پنهون کرد.

بزنم تخته شیر زنی هستی واسه
خودت، سریع مچمو

گرفتی!

124
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صداش تو گوشم پیچید.

- منو سیاه نکن بچه، من کم کم ده
پیرهن از تو



داژفوک

نفس عمیقی کشیدم.

- ننه باباش تازه مردن، دیروز
چهلمشون بود!

یه خودشه یه داداش کوچیکش.

دستش از حرکت وایساد و رد پررنگی
از ناراحتی و

غم رو صورتش نمایان شد.

بی مقدمه و با صراحت گفت:

- فردا بیارش اینجا!متعجب نگاهش
کردم.

- چرا ننه؟

پشت چشم نازک کرد.

- به تو چه؟ سرت به کار خودت باشه!

از رو پاش بلند شدم.

- ننه نه به باره نه به داره، هنوز هیچی
نشده چرا
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چی چیو بیارش اینجا؟

یه کلمه حرف، از این دهن المصب اومد
بیرون، ببین

به کجاها رسوندیش.

دستش رو گذاشت رو زانوش و یا علی
گویان بلند

شد.

- حرف اضافه نزن بچه، مگه باید به بار
و دار باشه؟اونم مثل دختر من، میخوام

مهمونش کنم تو کلبه

درویشی تورو سننه؟

تو برو به کارت برس تو اون باشگاه
کوفتی!

به سمت آشپزخونه رفت.

- تو یه تلفن کن بهش منم برم واسه
فردا ناهار بار

بزارم.

بدون توجه به من و نگاه شوکه ام به
سمت
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ترمزت برید؟



آشپزخونه رفت.

با چشمای مثل وزغ بیرون زده نگاهش
کردم.

من چطور اون دختر کله شق رو
میآوردم اینجا؟

از طرفی هم نمی خواستم رو حرف و
خواسته ننه، نه

بیارم!

پوف کالفه ای کشیدم و از جام بلند
شدم.گوشیم رو از رو طاقچه

برداشتم.

به سمت حیاط رفتم و زیر لب با خودم
غر غر کردم:

- ببینم چه می کنی پسر، چه خاکی
میریزی رو

سرت.

خربزه خوردی باید پای لرزش هم
بشینی.

نشستم دم حوض، قفل گوشیم رو باز
کردم و رو
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گفتی اینطوری

گیر نمیکردی تو هچل!
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) فوکا (با خستگی در خونه رو باز
کردم و رفتم داخل؛

همونطوری که کفش هام رو در
میآوردم به اطراف

نگاه کردم. خونه سوت و کور بود!

- خاله آهو؟g محمد؟ داداشی کجایی؟

کلید رو گذاشتم رو جا کفشی و رفتم
جلو؛ با دیدن

سالن تاریک و عمو، که رو مبل نشسته
بود و سیگار
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شمارش مکث کردم.

با حرص دستم رو کشیدم پشت گردنم.

- گل میگرفتی دهنت رو چیزی نمی



دود میکرد پاهام از حرکت وایساد.

با مکث به سمتش رفتم.

- عمو جون؟

چرا پرده هارو نکشیدی، آفتاب بیاد
داخل؟ سال

تاریک مطلق شده!

تک خنده ای کرد و به مبل کناریش
اشاره کرد. با

صدای گرفته ای گفت:- بیا فوکا، بیا
بشین کنارم باهات حرف دارم.

دم و بازدم عمیقی گرفتم و رفتم جلو.

رو مبل نشستم.

- چی شده عمو؟ خوبی؟؟!!

با مکث، به پاکت سیگار رو میز نگاه
کردم.

- خیلی وقت بود سیگار کشیدنتون رو
ندیده بودم.

چشم هاش رو بست.
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- یهو دلم واسه شیطنت های
جوونیمون تنگ شد.

صداش گرفته تر شد.

- با احمد دوتایی میزدیم بیرون و دور
از چشم همه،

این یه پاکت رو تا ته میکشیدم.

بابات خدا بیامرز عاشق بهمن
بود...سکوت کرد و ادامه حرفش رو

خورد؛ بی اختیار

قطره اشکی از چشمم چکید.

- گاهی...

گاهی اوقات با خودم میگم کاش...

کاش من هم همراهشون
g...میرفتم...کاش

پرید وسط حرفم:

- هیشش... نشنوم این رو دیگه از
دهنت!

بغض گلوم رو قورت دادم.

- خسته م عمو، خیلی خسته!
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طی کردم.

انقدر که حس میکنم تو یه لجن زار گیر
کردم و دارم

واسه زندگی کردن دست و پا میزنم!

صدای گرفته اش با تاخیر به گوشم
رسید.

- بابات دیشب اومد خوابم!سرش رو
چرخوند و عمیق و طوالنی نگاهم کرد.
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یه لحظه احساس کردم یکی قلبم رو
تو مشتش گرفت؛

با حسرت نگاهش کردم.

- چی گفت؟

قطره اشکی از چشمش چکید. سریع
پاکش کرد که
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انقدر که حس میکنم کیلومتر ها راه
رو، با پای پیاده



من نبینم، اما تیز تر از این حرف ها
بودم.

- گفت از امانت هام، خوب نگهداری
کن!

لب هام از بغض لرزید؛ کاش فقط یک
بار...یک بار

دیگه میتونستم ببینمشون و یه دل سیر
دلتنگیم رو

رفع کنم اما...

کامل برگشت سمتم.- فوکا دخترم،
خوب میدونم که دوست داری مستقل

زندگی کنی.

تو و داداشت رو تخم چشم من جا
دارید، فکر نکن که

من فقط عموتم؛ من فرقی با بابات
ندارم اما به

خواستت احترام میزارم.

نفس عمیقی کشید.

- طاها باهات صحبت کرد؟!
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پایین.

- بله، ولی قصد ندارم قبول کنم عمو؛
دوست ندارم

مزاحم زندگی کسی بشم و باعث شم
روتینش بهم

بخوره!

خدا صد سال، شما و خاله آهو رو کنار
من و محمد

نگه داره انشالله!

اما از بابا انقدری مونده که بتونم یه
خونه کوچیک

رهن کنم.نفسش رو پر حرص داد
بیرون.

- می خوای من شرمنده برادرم و
مادرت بشم فوکا؟

من اگر میگم خونه طاها واسه اینه که
خیالم راحته
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با یادآوری رفتار زشتم، خجالت زده
سرم رو انداختم



خواستم حرف بزنم که اجازه نداد.

- نه نگو دخترم، در غیر این صورت
اجازه نمیدم.

یا اینجا کنار من و آهو و نوال زندگی
کن، یا اگر

g...میخوای مستقل شی، خونه طاها

تا هرچقدر که میخوای اونجا زندگی کن
سندش هم،

g!میزنم به نام خودت

کالفه موهام رو دادم پشت گوشم.

بین دوراهی بدی گیر کرده بودم!-
عمو... میشه... میشه بعدا در مورد این

مسئله
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امنیت داری، از طرفی هم نزدیک
اینجاست!

127



صحبت کنیم؟ از سرخاک میام خیلی
خسته م!

جعبه سیگارش رو برداشت و همراه با
فندکش

گذاشت تو جیبش.

- هرچقدر بخوای حرف میزنیم فوکا اما
من از حرفم

کوتاه نمیام.

به فکر اون بچه هم باش، بعد تصمیم
بگیر.

به من باشه میگم کنار من و آهو باش
اما اگر باز

میخوای مستقل شی بسم الله...

اون خونه با وسایل دلخواه خودت،
کامل در اختیارت

تا هرچقدر که خواستی!

با مکث سرم رو تکون دادم و بلند
شدم.
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- چشم عموجون، من میرم اتاقم
استراحت کنم یکم.- برو دخترم، آهو

محمد رو برده بیرون یه هوایی

سرش بخوره، نوال هم دانشگاهه؛
اومدن صدات

میکنم.

سرم رو به نشونه تأیید تکون دادم و از
جام بلند

شدم.

کیفم رو برداشتم و بی مکث به سمت
اتاقم رفتم.

در رو پشت سرم بستم و کیفم رو
گذاشتم رو میز.

شالم رو از سرم در آوردم و دونه دونه
دکمه های

مانتوم رو باز کردم.

چشمم به دستام خورد!

با وجود انواع مختلف کرم های پوستی
و چندین
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و فقط رد کمرنگی مونده بود که اون
هم با گذشت

128زمان رفع میشد!

    

نفس عمیقی کشیدم و خواستم برم
سمت کمد لباس

بردارم، که صدای زنگ گوشم اومد.

با مکث به سمت کیفم رفتم و درش
آوردم.

به صفحش نگاه کردم، با دیدن شماره
داژو ابروهام

g.پرید باال و ضربان قلبم رفت رو هزار

آیکون سبز رو فشردم و گوشی رو
گذاشتم کنار

گوشم.

- سالم!
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جلسه لیزر پشت سر هم، سوختگیش از
بین رفته بود



صداش با تاخیر به گوشم رسید.

" علیک سالم دختر جون، خوبی؟
ردیفی؟"!!

نشستم رو تخت.- اگه با گفتن این که
g!خوبم راضی میشی باشه خوبم

خندید.

" از دست تو، فردا چیکاره ای؟"!

متعجب گوشی رو تو دستم جابه جا
کردم.

- فقط صبح باید برم دانشکده یه کار
کوچیک دارم،

چطور؟!

چند ثانیه طوالنی سکوت کرد.

" میخوام ببرمت یه جا، یکم حال
روحیت عوض شه

دکی جون.

ساعت یازده جلوی آزادی میبینمت"!
حرفش رو زد و بدون این که منتظر

جواب بمونه قطع

کرد.
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بیشتر میشد.

دراز کشیدم رو تخت و به سقف
باالسرم خیره شدم.

صورتش رو تو ذهنم تصور کردم؛ بی
اختیار لبخند

رو لبم نشست.

نفس عمیقی کشیدم و به پهلو
چرخیدم.

- توهم های ذهنت تمومی نداره فوکا!

129

) فوکا (با ایستادن موتور، پیاده شدم.

کالفه کاله کاسکت رو از سرم در
آوردم.
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متعجب به گوشی نگاه کردم.

هرروز رفتار های عجیبش بیشتر و



- گمونم کل زندگیت با الیی کشیدن
گذشته نه؟

از آزادی تا اینجا بیست دقیقه راهه، تو
ده دقیقه طی

کردیش؛ امید نداشتم سالم برسم!

کالهش رو در آورد و با اخم های درهم
نگاهم کرد.

- زندگی من اگر با الیی کشیدن گذشته
باشه مال تو با

وحشی بازی گذشته!

تو باغ وحشی چیزی کار میکردی دختر
جون؟

با ناخون های فوالد زریت سوراخم
کردی!

بی خجالت پیرهنش رو کشید باال و به
پهلوش اشاره

کرد.

با دیدن رد ناخون هام و قرمزی
پوستش خنده ام
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- ه

ِ}ک

ن� مادمازل از سرعت مورچه ای
خوشش میاد!

عمه من بود تو کویر، با سرعت صد و
بیست تا

میگفت تند تر برو!

سکوت کردم.

- اون فرق داشت، بعدشم...

من هیچ وقت ت�رک موتور آدم های
غریبه نمیشینم.

به چشمام خیره شد.

- چرا؟! میترسی؟!

پوزخندی گوشه لبم نشست.

423

داژفوک   

گرفت.- تقصیر خودته که انقدر تند
رفتی!

با تمسخر خندید.



ذهنش حرفم رو حالجی

میکرد.

- پس دلیل اصلیش چیه؟!

نگاهم رو ازش گرفتم.

- اعتماد ندارم!

- اما ت�رک من نشستی!؟

با تاخیر به صورتش نگاه کردم.

باید چه جوابی میدادم؟

g!میگفتم دلم رو لرزوندی؟

میگفتم ازت خوشم اومده؟

نفس عمیقی کشیدم.

- شاید بهت اعتماد داشتم!

ابروهاش پرید باال.- به نظرت من الیق
این اعتمادم؟

- آره.

با مکث تیشرتش رو درست کرد و به
سمتم اومد؛ تو
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- ترس واسه من یه واژه خنده داره
دیگه!سکوت کرد و انگار داشت تو



لبخند تلخی زدم.

- مهم نیست...

من دوست دارم با اشتباهاتم بزرگ
شم!

دستش رو آورد جلو و موهام رو بهم
ریخت.

- دختر بد، من آدم مناسبی نیستم
واسه اعتماد کردن!

- چرا؟

- به خاطر همون یه راه، سر سه راه!
بی اختیار لب هام به خنده باز شد.

- اتفاقا کسی که میگه من قابل اعتماد
نیستم، بدون از
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دوقدمیم وایساد.

- اگه یهو شکستمش چی؟؟

130



همه قابل اعتماد تره!

- اشتباه فکر میکنی.

از کنارم گذشت و رفت جلو.

بدون توجه به سنگ ریزه های زیرش
نشست زمین و

پاش رو دراز کرد.

- ویو بام شبا بهتره، روزا حال آدم
گرفته میشه!

کنارش نشستم.

- شب یه قشنگی داره روز یه قشنگی
دیگه؛ نمیشه

فرق گذاشت!

نفس عمیقی کشیدم و به روبه رو نگاه
کردم.

- خیلی وقت بود نیومده بودم بام!

صداش حالت خنده گرفت.- از بس مثل
مرغ نشستی تو خونه و داری زار

میزنی، راستی این همه اشک رو از
کجا میاریُ  دکی؟
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بی اختیار خنده ام گرفت.

سعی داشت با حرفاش، من رو از پیله
غم بکشه

بیرون، اما نمیدونست که تنها وجود
خودش برام

کافی بود.

عجیب بود، اما این مرد غریبه...

یه زندانی فراری متهم به قتل، بهم
حس امنیت رو

میداد.

نگاهم رو از روبه رو گرفتم و به
صورتش دوختم.

عمیق و طوالنی نگاهش کردم؛ انگار که
صورتش

برام، یه تابلو نقاشی چشم نواز بود.

صداش تو گوشم پیچید.- چیه خیره
شدی بهم؟ چیزی رو صورتمه خودم

خبر
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کوروکی بکش برم چشمش رو پیدا
کنم.



لبخندی کنج لبم نشست.

- ریشات بلند شده، موهات هم!

دستش رو کشید به صورتش.

- مثل علف خراب میمونن سگ مصب
ها!

باید دوباره کوتاه...

پریدم وسط حرفش.

- کوتاه نکن، بزار بلند شن!

با مکث به صورتم خیره شد.

- چرا؟

لبم رو گاز گرفتم.

- چون... چون بیشتر بهت میاد؛ من هم
اینطوری

131دوست دارم.

    

ابروهاش پرید باال.
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ندارم؟



خارج شد؟!

چرا کنارش فوکای واقعی نبودم؟!

چرا نتونستم زبونم رو کنترل کنم و
حرف دلم رو

نزنم؟

با مکث نگاهم رو ازش گرفتم و به
سمت مخالفش

خیره شدم.

- از کجات این حرف رو در آوردی
شازده؟

خندید.

- من عمری زغال فروش بودم دختر،
سیاهم نکن!

نفس عمیقی کشیدم و خواستم بلند
شم که اجازه نداد.

بازوم رو کشید و وادارم کرد به
چشماش نگاه کنم.
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- ازم خوشت اومده؟

یه لحظه به خودم اومدم، اون چه
حرفایی بود از دهنم



چشمایی که هربار تا عمق وجودم رو
می لرزوند.- حاال که اعتراف کردی،

بزار منم اعتراف کنم یک،

یک مساوی شیم.

عمیق و طوالنی نگاهم کرد.

- دلم لرزید...

تا به خودم اومدم دیدم یه دختره غریبه
شده پوست،

g!گوشت، خون و استخونم

ویرانم کردی فوکا، زیر آوار قلبم
ویرانم کردی.

دم و بازدمی گرفت.

- از زمانی که خودم رو شناختم، قلبم
رو قل و زنجیر

کردم...

اما تو این سه و چهار ماه، تو جوری به
من نفوذ

کردی که باعث شدی من به خودم ببازم
و وا بدم!

لبخند خالصی رو لبم نشست.
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- اگر بگم حس من هم مثل تو چی؟

دستم رو گذاشتم رو بازوش.

- تو این مدت که پدر و مادرم رو از
دست دادم، تو

تنها کسی بودی که از ته دل و با تمام
gوجود همراهم

بود.زانوهام رو تو شکمم جمع کردم.

- تو شریک تنهایی های من بودی داژو!

هیچکس.. هیچکس تو این مدت، اندازه
تو برام پشت

نبود، پناه نبود!

شونه های هیچکس نتونست آرومم
کنه، جز تو!

نگاه طوالنی بهم انداخت و انگار که یه
چیزی یادش

اومده باشه با سرعت از جاش بلند شد.

کالفه دستش رو کشید و از جاش بلند
شد.

- اشتباه کردم گفتم...
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اشتباهه!

مات و مبهوت نگاهش کردم.

درک نمیکردم، تو چند ثانیه چه اتفاقی
افتاد؟

- این که میگی عاشقم شدی اشتباهه؟

این که میگم عاشقت شدم و میخوام
کنارت باشم

اشتباهه؟

صدای فریادش بلند شد.

- آره اشggggتggggبggggاهه!هم من اشتباه
کردم حرف دلم رو زدم هم تو.

با عصبانیت دستش رو کشید پشت
گردنش.
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این حس اشتباهه فوکا، حس بین
هردوی ماه



- میگی عاشقم شدی، میخوای کنارم
باشی.

تو از عشق چی میدونی دختر جون؟

بودن کنار من یعنی هرروز تا عمق
جهنم رو زیارت

کنی.

من زندگیم سیاهه، هرکیم بیاد سمتم
غرق میشه تو

سیاهی!

تو انقدر خام و بی تجربه ای که عاشق
یه آدم اشتباه

شدی.

من یه قاتل فراریمg دختر جون، دقیقا
نقطه مقابل تو!

بودن با من بها داره، بهاش هم خیلی
سنگینه؛

انقدری که حتی با جونتم نمیتونی
پرداختش کنی.

با عصبانیت از جام بلند شدم.

- تورو سننه اخه؟
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تورو سننه؟

با شدت پاش رو کوبید به الستیک
جلویی موتور.

- دختر تو مغز تو سرت نداری؟

چرا داری شر و ور تحویل من میدی؟

من میگه ه

ِ}ر

ن� تو میگی بدوش؟

gاصال متوجه حرفات هستی؟؟؟

من کجا تو کجا دختر جون...

االن داغ دیده ای، دنبال تکیه گاهی اما
این حس بین

ما اشتباهه!

اصال من غلط کردم گفتم بهت خوبه؟
راضی شدی؟

بی اختیار بغضمg گرفت.

- اشتباهه؟؟
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شاید من بخوام تو این جهنم بسوزم!
شاید بخوام بمیرم...



من دنبال تکیه گاهم؟

با عصبانیت رفتم جلو و مشت های
محکمم رو تو

قفسه سینه اش فرود آوردم.

- تو بیجا کردی وارد زندگی من
شدی...بیجا کردی من رو به خودت

وابسته کردی...

بیجا کردی گفتی پشت و پنهات
میشم...

بیجا کردی من رو امیدوار کردی...

حاال میگی اشتباهه؟

راست میگی اشتباهه!

ِ}من

خر فکر کردم تو آدمی اما از حیوون،
حیوون

تری!

به سمت کیفم رفتم و از زمین برش
داشتم.

- دیگه نبینم دور و بر من بپلکی...
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شروع کردم

دویدن.

صداش از پشت سرم اومد.

- فggggوکggggا...

133
    

بدون توجه به صدازدنش ها دویدم.-
فggggوکggggا... لعنتی صبر کن...

صدای پاهاش پشت سرم اومد و بعد
اون بازوم که

محکم کشیده شد.

با شدت کوبیده شدم قفسه سینش..

خودم رو تکون دادم.

- ولم کن...
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راست میگی ما از اول هم اشتباه
بودیم.

عقب گرد کردم و به سمت مخالفش



بدتر لج کرد.

- ول نکنم چیکار می کنی؟

قطره اشک مزاحمی از چشمم چکید.

- تو چه مرگته داژو؟؟

با دست پس میزنی با پا پیش میکشی؟

ولم کن بزار برم...

مگه نگفتی اشتباهه؟

خب باشه هرکی میره سر زندگی
خودش بعد این...

از اولم اشتباه کردم...

کف دستش رو گذاشت رو دهنم و
وادارم کرد سکوت

کنم.- هیششش!

به چشمام خیره شد.

- با یه جمله چرا واشر سوزوندی دختر
جون؟

چشم هام رو بستم تا مست نگاهش
نشم.
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- من اگر میگم اشتباهه واسه اینه که
نمیخوام تو هم

تو مشکالتم غرق بشی...

نمیخوام زندگیت سیاه شه.

با شدت دستش رو پس زدم.

- زندگی من همینطوری سیاهه!

اما من وسط این همه سیاهی تورو
مثل یه امید دیدم!

تورو پشت دیدم...

پناه دیدم...

تکیه گاه دیدم...

با دیدن لبخند گوشه لبش سکوت کردم.

- چیه؟ چرا میخندی؟

حرفام واست خنده داره؟

نفس عمیقی کشید.- نه...

فشار دستاش رو دور شونه ام بیشتر
کرد.

مشتم رو کوبیدم به قفسه سینه اش.

- ولم کن داژو...ولمg کن برم...
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- چرا؟

عمیق و طوالنی نگاهم کرد.

- ول کنم به چشمات اتصالی کرده...

بخوامم نمیتونم ولت کنم...

دستام شل شد.

درک نمیکردم، نمیفهمیدم...

قصد داشت چیکار کنه؟ چرا داشت
باهام بازی

میکرد؟

چرا هر ثانیه یه حرف میزد؟

من باید به کدوم حرفش باور میکردم؟

به کدوم سازش میرقصیدم؟

صداش تو گوشم پیچید.- میخوام تاس
بندازم وسط و با زندگی بازی کنم...

تورو میزارم وسط فوکا...

یا من میبرم و تورو مال خودم میکنم!

یا زندگی میبره و تورو ازم میگیره!

439

داژفوک   

- ول نمیکنم...



ناباور نگاهش کردم.

چی داشت می گفت؟

خواستم حرف بزنم که با کارش شوکه
شدم.

لبخند عمیقی زد.

g!به زندگی داژو خوش اومدی کوچولو -

134
    

) فوکا (

با ایستادن موتور و پیاده شدن داژو به
خودم اومدم.

نگاه گیجی به اطراف انداختم؛ انقد تو
افکارم و به

قولی فانتزی های ذهنم گیر بودم که
حتی متوجه نشده

بودم کجا اومده بودیم.

کنجکاو به اطراف نگاه کردم.

- اینجا کجاست داژو؟
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نگاهی به سمتم انداخت.

- بیا میگمت!

با مکث پیاده شدم و پشت سرش
حرکت کردم.

به سمت یه خونه قدیمی رفت و چند
ضربه کوتاه به

در آبی رنگش زد.

تکیه دادم به دیوار.- نمیخوای بگی اینجا
کجا...

با باز شدن در و دیدن پیرزنی، با رویه
خنده رو؛ تو

قاب در حرفم تو دهنم ماسید.

داژو رفت جلو چیزی گفت؛

ولی انقدر آهسته که متوجه نشدم.

بعد چند ثانیه از هم جدا شدن.

ناخودآگاه یه قدم رفتم جلو.

- سالم!

لبخندش عمیق تر شد.

- سالم به روی ماهت عزیزم!
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نگاهی به سر تا پام انداخت.

- ماشالله ماشالله مثل برگ گل
میمونی!

صدای داژو کنارم گوشم اومد.- ننه
میخوای تا صبح مارو دم در نگه داری؟

با شنیدن حرفش ابروهام پرید باال.

یعنی این زن... مادر داژو بود؟

اسم مادر باعث شد یه حس خیلی بدی
تو وجودم

بپیچه!

یه حسی مثل نداشتن... نبودن...مثل
حسرت... مثل...

بغضی که مهمون همیشگی گلوم بود
رو قورت دادم و

نگاهشونg کردم.

-َ  سن

ِ}ر

ِ}ن

یه اوقالن؟
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یک کلمه هم از

حرفاشون رو نمیفهمیدم.

از جیبش یه کاغذ در آورد و گرفت
سمت داژو.- ت

ِ}گ

بازارا بوالرو آل ت}ز قییت باالم.

) برو بازار اینارو بگیر، زود بیا بچم(

پوف کالفه ای کشید.

- باشه!

135

به سمتم برگشت.

- تو برو داخل، منم اینارو بگیرم میام
زود.

بی اختیار خنده ام گرفت.
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) تو کجا پسر؟ (

نگاه کنجکاوی بهشون انداختم، حتی



تصور داژو، با اون ابهت و قیافه در
حال خرید کردن

سخت بود و البته خنده دار!

چپ نگاهم کرد.- نخند!

دستام رو به نشونه تسلیم بردم باال.

- از االن خسته نباش مرد خونه!

سرش رو به عنوان تاسف تکون داد و
بی مکث به

سمت موتورش رفت.

- بیا بریم تو دخترم!

لبخند عمیقی زدم.

- چشم!

پشت سرش وارد خونه شدم، با دیدن
محیط اطراف

ابروهام پرید باال.

به حدی زیبا، نفس گیر و دلنشین بود
که حتی نمی
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ماهی قرمز...

تخت، و میز و صندلی دونفره ای که به
طرز زیبا و

مرتبی دوطرف حوض گذاشته شده بود
و در آخر

شمعدونی های رنگ و وارنگی که تو
جای جای حیاط

جا داده شده بود!

به سختی نگاهم رو گرفتم.

- چقدر اینجا قشنگه!

خندید.

- نه به اندازه تو!

گونه هام رنگ گرفت.

- اغراق نکنید لطفا.

اینجا... اینجا انگار بهشته!

 به سمت تخت هدایت
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تونستم از منظره روبه روم چشم
بگیرم.حوض بزرگی که وسط حیاط بود

و داخلش چندین



کرد.

- روز اول میدیدی چی میگفتی؟!؟!
اینجا تازه تونسته رنگ خونه رو به

خودش بگیره!

این دوتا ه

ِ}ر

ن� خر من رو آوردن اینجا از خونه و

زندگیم آواره کردن، افتادم وسط
غربت!

هرچیم میگم چرا من رو آوردید اینجا؟!
مگه خونه

خودم ش

ِ}چ

بود؟

الم تا کام حرف نمیزنن!

کفش هام رو در آوردم و کنج تخت
نشستم.

- دوتا ن�ره خر؟

روبه روم نشست.
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- ُقل دیگه داژو، مگه... مگه نمیدونی؟!

مات و مبهوت نگاهش کردم.

- داژو برادر دوقلو داره؟

متعجب سرش رو تکون داد.

- آره دخترم!

136

آب دهنم رو پر سر و صدا قورت دادم.

ژیوار... این اسم...

این اسم رو من، چندین بار از زبون
داژو شنیده

بودم.
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- آره دیگه، ژیوار و داژو!

متعجب نگاهش کردم.  

- ژیوار کیه؟مکث کرد.  



اش...

زمانی که پشت اتاقش گوش وایساده
بودم.ولی آخه...

مگه برادر داژو نمرده بود؟

حرفاش تو ذهنم زنده شد:

" - خواهر یا بردار داری؟

- یه داداش بزرگتر از خودم داشتم.

- داشتی؟

- آره...

- خب االن کجاست؟

- به درک واصل شد"!

دستم رو مشت کردم.

چرا همچین دروغ بزرگی بهم گفته
بود؟

چرا با وجود زنده بودن برادرشg به من
گفت به درک

واصل شده و مرده؟نگاهم رو به
سمتش دوختم.
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داخل خونه  g،حتی یه بارش اون اوایل



- رابطشون... رابطشون با هم
چطوره؟

عمیق و طوالنی نگاهم کرد و انگار
درون چشمام

دنبال دلیل حالم میگشت!

- داژو پسر بسازی نیست، با هیچکس
نمیتونه

g...بسازه،حتی برادر خودش

اما عجیب با تو خوی گرفته عزیزم!

نفس عمیقی کشید و از جاش بلند شد.

- من برم چایی بریزم تا این کله شق
بیاد، بعدش

ناهار بخوریم و کنار حوض صفا کنیم.

لبخند زوری رو لبم نشوندم.

- ممنونم!نگاه پر مهری به صورتم
انداخت و به سمت داخل

خونه رفت.

با رفتنش ناخون هام رو کف دستم
فشردم.
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درک نمیکردم، نمیفهمیدم...

آخه چرا باید همچین دروغ بزرگی بهم
میگفت؟

چرا باید وجود برادرش رو پنهون
میکرد؟

من هرکاری میکردم نمیتونستم
همینطوری بدون

توجه به هرچیزی اینجا بشینم و تو روی
این مادر و

پسر نگاه کنم.

نمیتونستم دروغ داژو رو ندید بگیرم.از
تخت اومدم پایین و کفش هام رو

پوشیدم.

کیفم رو برداشتم.

نگاهی به اطراف انداختم و بی مکث به
سمت در

خروجی رفتم.

بی صدا از خونه اومدم بیرون و درو
پشت سرم

بستم.
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نفس عمیقی کشیدم و بی مکث به
سمت خیابون رفتم.

باید هرچه سریع تر خودم رو
میرسوندم خونه و به

خلوت تنهایی خودم برمیگشتم.

137
    

) داژو (

کیسه های خرید رو تو دستم جابه جا
کردم و از

جیبم؛ کلید رو در آوردم.

با دست آزادم در رو باز کردم و رفتم
داخل.

- ننه...بیا.

گرفتم چیزهایی که گفته بودی رو!
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نگاهی به اطراف انداختم، با دیدن اسم
کوچه متوجه

g.شدم سمت شرق تهرانیم



کیسه هارو گذاشتم یه گوشه و به
اطراف نگاه کردم؛

بر خالف انتظارم که فکر میکردم با
رویه خنده هر

دوتاشون مواجه میشم؛ اما جز سکوت
هیچ خبری

نبود!

به سمت جلو قدم برداشتم و خواستم
برم سمت خونه

که صدای ننه از پشتم اومد.

- داژو؟متعجب برگشتم عقب؛ آشفته
تو درگاه در بود.

- کجا بودی ننه؟

نگاه هراسونی بهم انداخت.

- این دختره رو ندیدی؟

ابروهام پرید باال.

- کی؟ فوکا؟ مگه اینجا نیستش؟

چادرش رو از سرش در آورد و اومد
داخل.
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ازش نبود.

کل کوچه رو گشتم ولی انگار آب شده
رفته زیر

زمین!

چند ثانیه کوتاه چشم هام رو بستم تا
بتونم خودم رو

کنترل کنم.- چیزی بهش گفتی؟ حرفی
بینتون رد و بدل شد؟

نشست گوشه حوض.

- هیچی واال اتفاقا خیلی هم خوشحال
بود.

من داشتم در مورد تو و داداشت
صحبت میکردم؛

یهو صورتش از این رو به اون رو شد.

گفتم شاید دلتنگ خانوادش شده ولی
نه...

پریدم وسط حرفش:
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در رو پشت سرش بست.

- گذاشتمش حیاط برم چایی بریزم؛
برگشتم هیچ اثری



- درمورد ژیوار چیزی بهش گفتی؟

نامطمئن نگاهم کرد.

- چرا مادر؟ نباید میگفتم؟

پوف کالفه ای کشیدم؛ دستی دستی
دروغم رو براش

روشن کرده بود.

- ننه... از دست تو!آخه چرا درمورد
اون گوساله حرف میزنی؟

ابروهاش رو کشید تو هم.

- مؤدب باش جلوی مادرت داژو؛ اون
گوساله که

میگی برادرته!

بی اختیار صدای فریادم بلند شد:

- فوکا نمی دونست ژیوار زندست!

نمی دونست؛ درست مثل همه.

چرا آخه گفتی بهش؟

چرا تو زندگی من باید اسم اون حیوون
رو بیاری؟

ژیوار برای من مرد ننه...
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حاال برای چی پیش عالم و آدم ازش
حرف میزنی؟چرا نمیخوای بفهمی

زندگی اون از ما جداست؟

gاون خواسته خودش بود، با یه هویت
جدید زندگی

کنه.

حاال که من دلم گیر کرده به یه دختر
باید پای اون

حرومی رو بیاری وسط و گند بزنی به
رابطمون؟

138

چشم های اشکیش باعث شد سکوت
کنم.

یه لحظه نفهمیدم چطور بدنم داغ کرد!
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بیست سال پیش مرد؛ تو همون
تصادف...



مشتم رو کوبیدم به دیوار.

- لعنت بهت ژیوارg لعنت!

نفس نفس زنان نشستم زمین و چشم
هام رو بستم.صدای بغض آلودشg تو

گوشم پیچید:

- آلله آدامی داش السین آما ننه
المسین.

) خدا آدم رو سنگ کنه ولی مادر نکنه(

این حرفش باعث شد به خودم بیام و
متوجه حرکت

زشتم بشم.

از جاش بلند شد و خواست بره سمت
خونه که

صداش کردم.

- ننه!

تو جاش وایساد.

از جام بلند شدم و رفتم سمتش.
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فریاد بلندی زدم و از عصبانیت چندین
و چند بار



دستاش رو گرفتم تو دستم و بوسه
عمیقی بهش زدم.

- ببخش ننه، آمپر سوزوندم باز!

نفس عمیقی کشیدم.

- من تا عمر دارم چشم بسته نوکرتم،
پس دیگه این

حرفو نزن!بچه ناخلف در اومدم؛ ولی
خودم نخواستم!

من و فوکا بسم الله گفتیم امروز و یه
راهی رو قرار

شد شروع کنیم.

اما هنوز یا علی نگفته؛ نقطه پایان زده
شد...

اونم به خاطر کسی که حتی وجود
نداره و تو خیال

همه مرده!

نگاه عمیقی بهم انداخت و دستش رو
کشید.

بدون این که حتی جوابم رو بده رفت
داخل خونه و
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بود!

کالفه دستم رو کشیدم به پشت گردنم.

همه چی داشت دست به دست هم
میداد تا گند زده

بشه به یه روز خوبم.با عصبانیت نفسم
رو فوت کردم و از خونه اومدم

بیرون.

گوشیم رو از جیبم در آوردم و بی مکث
شماره اش

رو گرفتم.

چند تا بوق خورد و رد تماس زد.

نیشخند عصبی رو لبم نشست.

صفحه پیامش رو باز کردم و نوشتم.

" جواب بده فوکا نزار سگ شم بیام دم
در خونت،
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درو بست.

بیشتر از چیزی که فکر میکردم ازم
دلش شکسته



میدونی که میکنم از احدی هم ترس
ندارم! "

پیام رو فرستادم و منتظر موندم.

به یک دقیقه نکشیده گوشی تو دستم
شروع کرد به

لرزیدن و شماره اش رو صفحه پیدا
شد.

بی مکث جواب دادم." واسه چی بدون
این که حرفی بزنی بلند شدی رفتی

ها؟

فکر کردی من وسیله بازیتم دختر
جون؟ "

مکث کرد.

" اوال که سر من داد نزن...

دوما با چه حقی داری این سوال رو
ازم میپرسی؟

تو به من دروغ گفتی، جای خر گذاشتی
من رو و

گفتی برادرم مرده در صورتی که."..

139
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داژفوک

سکوت کرد و ادامه حرفش رو خورد.

دستم رو محکم مشت کردم.

" اللمونی نگیر؛ بگو بقیه حرفت
رو."..عصبی شد.

" با من درست صحبت کن داژو، اگه
من رو با اون

دوستای چاله میدونت اشتباه گرفتی
سخت در

اشتباهی!

اگه دردت اینه چرا بی صدا رفتم چون
نمیخواستم بی

احترامی کنم به مادرت...

نمیتونستم راست راست تو چشماتون
نگاه کنم و

جوری رفتار کنم که انگار چیزی
نفهمیدم.
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تو...

تو چشمای من نگاه کردی و بهم دروغ
گفتی داژو...

االن انتظار چی داری ازم؟ "

پوزخندی زدم." میبینم زبون باز کردی
دختر جون باریکال... "

نشستم رو موتور.

" وقتی درمورد چیزی نمیدونی الکی
قضاوت نکن...

دروغ تو مرام ما نیست دختر... "

خواست حرف بزنه که اجازه ندادم.

" من به حرفات گوش دادم حاال تو
زبونت رو تو

حلقومت نگه دار و گوش بده به من...
"

نیم نگاهی به اطراف انداختم.

" این بود همه ادعات؟

این بود عاشق شدنت؟
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فوکا...

خوب فهمیدم چطوری میخوای کنارم
بمونی و پابه

پام باشی...

تو که نیومده میخواستی بری پس."..

سکوت کردم و ادامه حرفم رو خوردم.

" عزت خوشُ  دکی، شما راستگوی
عالم ما بنده

کثیف، دروغ گو و چال و میدون خدا!

حرفم رو زدم و بدون این که بزارم
جواب بده قطع

کردم.

بی مکث موتور رو روشن کردم و با
آخرین سرعت

از کوچه خارج شدم.با یادآوری حرفاش
پوزخندی گوشه لبم نشست.
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با یه جمله من؛ قشقرق به پا کردی
یا علی نگفته خوب  gبرای این؟هنوز

خودت رو نشونم دادی



تر در اومدی

دختر جون!

140

) داژو (

نفس نفس زنان؛ شیشه آب یخ رو از
زمین چنگ زدم

و ریختم رو سرم.

خنکیش تا مغز و استخونم رسید اما
ذره ای آتیش

بدنم رو نکرد.

حوله رو انداختم دور گردنم و مجدد
خواستم برم

سمت کیسه بوکس؛ که نگاهم به
دستام خورد.
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- از چیزی که فکر میکردم هم تو خالی



پوف کالفه ای کشیدم.یادم رفته بود
دستکش دست کنم و از شدت ضربه

کل

انگشت هام زخم و خونی شده بود.

نفس عمیقی کشیدم.

چی اومده بود به سرم که حتی متوجه
زخمی شدن

دستم هم نشده بودم؟

gبی اختیار صورتش رو تو ذهنم تصور
کردم.

میخواستم با وارد کردن این دختر تو
زندگیم آرامش

بگیرم؛ اما همون یه ذره آرامشم هم
رفته بود و شده

بودم یه دیوانه روانی زنجیری!

پوف کالفه ای کشیدم و برگشتم.

با دین صحنه روبه روم و فردی که
جلوم وایساده بود

ابروهام کشیده شد تو هم.

464

داژفوک   



- باز مثل گاو سرت رو انداختی و
اومدی اینجا؟

نمیفهمی نمیخوام ببینمت؟راه باز
کردی؛ چپو راست بی صدا جلوم ظاهر

میشی؟

یا راه این باشگاه سگ مصب رو با
گاودونی اشتباه

گرفتی؟

با آرامش دستاش رو فرو کرد تو جیب
شلوارش.

- چه مرگته داری پاچه میگیری؟

چیه؟

دختره نرسیده بهت اینطوری شدی؟

سگ اخالق بودی، سگ اخالق تر شدی!

نمیشه مثل آدم دو کالم باهات حرف
زد.

نیشخندی گوشه لبم نشست.

- بنال چی میخوای بگی حوصله شر و
ور هات رو

ندارم میخوام برم بکپم!
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گردنم رو چرخوندم و قلنچش رو
شکوندم.

- پس بگو کارت گیر افتاده، وگرنه تو
محض رضای

خدا نمیری مالقات کسی!

هر کاری داری واسه خودت نگه دار من
انجام نمیدم؛

حاال هری!

141

خواستم از کنارش رد شم که بازوم رو
کشید و هولم

داد.

- مسخره بازی در نیار داژو، مسئله
مرگ و زندگیه!
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از پله ها اومد پایین و به سمتم قدم
برداشت.- یه کاری میخوام ازت!



انگشت شصتم رو کشیدم به لبم.-
دفعه پیش هم همینو گفتی یادته چی

شد؟

همین که وارد اون خونه لعنتی شدم
تورو آش و الش

زیر دستای اون حرومی دیدم.

به خاطرت مجبور شدم آدم بکشم؛
تهشم برم زندان!

االنم دارم با هویتg جعلی و به دوش
کشیدن اسم قاتل

فراری تو شهر میچرخم.

gیادته ژیوار؟

یادت نیست من قشنگ ذهنت رو آپدیت
کنم یادت بیاد!

آشفته موهاش رو داد باال.

- این یکی خیلی مهمه داژو، باید جام
بری اربیل و یه

باری رو تحویل بدی.

پوزخندی زدم.- باش تا منم برم، کثافت
کاری های خودت رو خودت
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گرفته اش تو گوشم پیچید.

- نری مجبورت میکنم بری!

ابروهام پرید باال؛ رو پاشنه پا چرخیدم
و با جدیت به

صورتش نگاه کردم.

- نه، خوشم اومد...

مثال میخوای چه غلطی کنی؟

از اون پیرزن مایه بزاری؟

خالم عالم تو سر تو ژیوار...

پرید وسط حرفم.

- از ننه نه از دوستت مایه
g!میزارم.فوکا

یه لحظه نفهمیدم چی شد و سرم
چطور داغ کرد.

با عصبانیت یورش بردم سمتش و
مشت های محکمم
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باید جمع کنی.

طعنه محکمی بهش زدم و خواستم برم
که صدای



میاری!

تو غلط میکنی...

مشت محکمش نشست زیر چونم و
همین باعث شد

برم عقب.

نفس نفس زنان نگاهم کردم.

- خودت خوب میدونی من کاری با اون
دختر ندارم.

142االنم مجبورم...

    

پیرهنش رو درست کرد و از جاش بلند
شد.

- مسئله مرگ و زندگی منه، اون بارها
باید تا دو
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رو روانه صورتش کردم.

- عوضی تو غلط میکنی اسمش رو
حتی به زبون



هفته دیگه بره اربیل!

من اومدم ازت درخواست کردم؛ اما تو
کله شق تر از

این حرفایی که بخوای به حرفم گوش
بدی!

انگشت اشاره ام رو به نشونه تهدید
گرفتم سمتش.

g...زنده زنده آتیشت میزنم ژیوار -

تو گور دفنت میکنم ؛ بخواد حتی
انگشتت به فوکا

بخوره!

اون دختر رو فراموش میکنی؛ به
اندازه کافی بهش

ضربه زدی کثافت، دیگه چقد میخوای
اذیتش کنی؟

نفس عمیقی کشید.- این کارو واسم
انجام بده قول شرف بیخیال جفتتون

میشم؛ اصال مراسم عروسیت هم
خودم میگیرم.

470

داژفوک   



پوزخندی زدم.

- از چیزی حرف بزن که داشته باشی،
تو کجا شرافت

کجا؟

نخندون منو پسر!

چند قدم رفتم جلو و درست مقابلش
وایسادم.

- خوب گوشای کرت رو باز کن ببین
چی میگم.

فقط ببینم از شعاع یه کیلومتری فوکا
رد شدی...

فقط حس کنم میخوای بهش آسیب
بزنی...

حس کنم میخوای ازش در مقابلم
استفاده کنی...به علی اوالد خدا قسم،

به ناموسم قسم زنده زنده
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ولی االالن جون من بسته به این
بارهاست که سالم

g!برسه اربیل



آتیشت میزنم؛ کاری میکنم تو جهنم
بسوزی.

پوزخندی پررنگی زد و بدون توجه به
تهدیدم گفت:

g!به حرفام خوب فکر کن داژو -

من پای جونم بیاد وسط هرکاری
میکنم؛ حتی شده

دستی دستی اون دخترو از دستت
میگیرم.

نگاه پر تهدیدی به صورتم انداخت و بی
مکث به

سمت در خروجی رفت.

با رفتنش بی مکث به سمت کیسه
بوکس یورش بردم

و بدون توجه به دست زخمیم محکم و
با تمام قدرت

مشت زدم.

انقدر که نفسم برید و قدرت از بدنم
رفت.
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نباید میرفتم سمتش...نباید میرفتم!

143

    

) فوکا (

با آرامش تکیه دادم به تاج تخت و پام
رو دراز کردم.

آروم گفتم:

- محمد؟ نمیخوای باهام حرف بزنی؟

و باز هم مثل تمام این یک ماه؛ تنها
جوابی که عایدم

شد سکوت مطلق بود.

از باال به صورت مظلومش نگاه
کردم.سرش رو گذاشته بود رو پام و

چشم هاش رو بسته

بود.
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هموجا نشستم زمین و سرم رو بین
دست هام گرفتم.



با تکون خوردن پلکش، لبخندی کنج لبم
نشست.

- من که میدونم بیداری وروجک، پس
چرا یک کالم

باهام حرف نمیزنی؟

زبونت رو موش خورده؟

چشم هاش رو باز کرد و با مکث
برگشت سمتم.

سعی کردم صورتم رو شاد نشون بدم
تا انرژی مثبت

بگیره!

- آقا موشه؟ کجا بردی زبون داداش
کوچولوی من

رو؟

لبخند کمرنگی زد و با صدای گرفته ای
گفت:

- زبونم سر جاشه آبجی!

ابروهام پرید باال؛ ذوق زده نگاهش
کردم.- به به باالخره گوش هامون

صدای آقا محمد رو
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شنید.

- این دفعه بخوای حرف نزنی واقعا
میگم آقا موشه

بیاد زبونت رو بخوره!

بی صدا لبخند زد.

موهاش رو بهم ریختم.

- میخوای بری حیاط یکم دوچرخه بازی
کنی؟

با مکث سرش رو تکون داد و از جاش
بلند شد.

نفس عمیقی کشیدم؛ همین که بعد یک
ماه تالش باهام

حرف زده بود خودش کلی بود و من از
ته دل امید

داشتم بتونه با واقعیت کنار بیاد و بشه
مثل سابق!

لباسش رو مرتب کردم.

- محمد؟سرش رو بلند کرد و نگاهم
کرد.

- من همیشه پیشت هستم باشه؟
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رفت.

با خارج شدنش از اتاق دم و بازدم
عمیقی گرفتم و به

پهلو رو تخت دراز کشیدم.

144

گوشیم رو از میز بغلم برداشتم و
نگاهی به صفحش

انداختم.

هیچ خبری نبود!

پوف کالفه ای کشیدم و صفحه گوشی
رو باز کردم.

برای بار هزارم شماره اش رو گرفتم
اما مثل تمام این
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این رو یادت نره!

سرش رو تکون داد و به سمت در



یه هفته؛ صدای نحس زنی که میگفت "
دستگاه

مشترک مورد نظر خاموش میباشد"
نصیبم شد!ال عصبانیت گوشی رو پرت

کردم میز کنارم.

بعد اون روز و دعوامون دیگه هیچ
خبری ازش

نداشتم و اگر میخواستم با خودم
روراست باشم باید

میگفتم بی نهایت نگرانش بودم و البته
دلتنگ!

نفس عمیقی کشیدم.

قلبم تند تند خودش رو به سینه ام
میکوبید؛ دست

خودم نبود بی تاب بودنم...

g...دلتنگ بودم

دلتنگ دختر جون گفتن هاش...

دلتنگ کل کل هامون...

دلتنگ دستای پر حمایتش...
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فوکا...

خوب فهمیدم چطوری میخوای کنارم
بمونی و پابه

پام باشی...

تو که نیومده میخواستی بری پس."..

دستم رو مشت کردم و ناخون هام رو
کف دستم

فشردم.

شاید اگر اون روز نمیرفتم؛ کار به
اینجا نمیکشید...

شاید اگر جای رفتن، موندن رو ترجیح
میدادم و

باهاش صحبت میکردم االن اینجا با حال
نگران و

قلب پر آشوب ننشسته بودم.

چشم هام رو بستم.

نمیدونستم باید چیکار کنم!
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حرف های آخرش دونه دونه تو گوشم
زنده شد." هنوز یا علی نگفته خوب

خودت رو نشونم دادی



نه میتونستم دل بکنم، نه بیخیال شم.با
فکری که تو ذهنم جرقه زد چشم هام

رو باز کردم.

درسته گوشیش خاموش بود اما
مطمئنا مادرش ازش

خبر داشت یا شاید هم خونه اون بود!

بی مکث از جام بلند شدم و به سمت
کمد لباس هام

رفتم.

درش رو باز کردم و خواستم مانتوم رو
بردارم که

صدای ویبره گوشیم اومد.

بی اختیار لب هام به خنده باز شد.

مطمئنا خودش بود!

یورش بردم سمت تخت و گوشی رو
چنگ زدم، اما با

دیدن اسم طاها خنده از لب هام پر
کشید.

پوف کالفه ای کشیدم و آیکون سبز رو
فشردم.
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مکث کردم.

بعد رفتار زشت اون روزم هیچ مکالمه
ای با هم

نداشتیم.

چند بار خواستم زنگ بزنم و باهاش
صحبت کنم اما

نتونستم...

من دختر خجالتی نبودم اما رفتار اون
روزم واقعا

زشت بود...

صداش تو گوشم پیچید.

- فوکا اونجایی؟

145

نفس عمیقی کشیدم.
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- بله؟صداش تو گوشم پیچید:

- سالالم فوکا خوبی؟



- آره اینجام، خوبم تو چطوری؟صدای
خش خشی اومد.

- خوبم، این مأموریت تموم شه بهترم
میشم.

گوشه ناخونم رو جویدم.

- انشالله به خیر و سالمتی تموم
میشه.

- به امید خدا، زنگ زدم خونه کسی
جواب نداد بقیه

خوبن؟

باالخره تصمیمت رو گرفتی برای
خونه؟

تکیه دادم به تاج تخت.

- تلفن خونه خراب شده قرار شده بیان
درست کنن

هنوز هیچ...

مکث کردم.

- طاها راستش...
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دم و بازدم عمیقی گرفتم.- من تو این
مدت خیلی با خودم کلنجار رفتم که

زنگ

بزنم بهت و بابت رفتار اون روزم
معذرت بخوام ولی

g...حقیقتا نتونستم

لبم رو گاز گرفتم.

- من اون روز انقدر فشار روم بود که
نمیدونستم

دارم چه رفتاری میکنم و خب اشتباه
متوجه منظورت

شدم.

تو قصدت کمک به من بود ولی من فکر
کردم مثل

همیشه به خاطر حست به من...

پرید وسط حرفم :

- دیگه حسی باقی نمونده!

چند ثانیه سکوت کرد.

- من عاشقت بودم فوکا، دیوانه وار
دوست داشتم اما
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حس من بهت از بین رفت.

زمانی از بین رفت که اون مرد رو
کنارت دیدم...

درست زمانی از بین رفت که من رو با
اون حال

گذاشتی وسط خیابون و باهاش
رفتی...

زمانی از بین رفت که اون رو به من
ترجیح دادی.

زمانی از بین رفت که من از چشمات
خوندم حست

نسبت بهش رو...

از این به بعد هم؛ من مثل برادر
کنارتم. درست

g!همونطوری که خودت میخوای

سخت بود واسم عشقت رو بزارم کنار
اما یه شب تا
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 من رو نخواستی...من االالن با همون
تو

عنوانی که خودت گفتی پیشت

هستم.



صبح نشستم خر خوری کردم.

تمام رفتار هات رو آوردم یادم و
فرداش وقتی بیدار

شدم تورو دیگه به چشم یه معشوق
نمیدیدم.

عقلم اومد سر جاش؛ عاقل
شدم.رفتار اون روزت هم درک میکنم

عزیزم داغ دیده ای!

هممون داغ دیده ایم.

گذشته ها گذشته، مهم اینه آینده رو
چطوری ببینیم و

چطوری رقم بزنیم.

صدای خش خش اومد.

- من باید برم دیگه زنگ میزنم باز،
سالم به بقیه

برسون فعال.

بدون این که اجازه بده جوابش رو بدم
قطع کرد.

ناباور گوشی رو از گوشم فاصله دادم.

یهو چی شد؟
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نفس عمیقی کشیدم و از جام بلند
شدم.

با شنیدن حرفاش راحت شده بودم
احساس میکردم یه

بار سنگین از رو دوشم برداشته
شده.مانتوم رو برداشتم و بی مکث

تنم کردم.

نمی دونستم حرفاش راست بود یا نه
اما از ته دل

آرزو داشتم یه دختر مناسب خودش
پیدا کنه و

خوشبخت شه من هم...

سکوت کردم.

من چی؟

سرم رو محکم تکون دادم و با خودم
غریدم:

- کم چرت و پرت بگو فوکا!

146
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نگاه پر شکی به پالک و رنگ در
انداختم.

اون جایی که من هفته پیش اومده
بودم همین جا بود؛

ولی باز هم حس میکردم اشتباهه!

نفس عمیقی کشیدم و خواستم زنگ
رو بزنم که در

بی هوا باز شد.سرم رو آوردم باال؛
نگاهم قفل شد به صورت متعجب

مادر داژو.

- فوکا؟ تویی دخترم؟

لبخند کمرنگی زدم.

- سالم حالتون خوبه؟

ابروهاش رو تو هم کشید و دلخور
نگاهم کرد.

- بعد اون روز که رفتی؛ فکر نمیکردم
دیگه راهت
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- معذرت میخوام واقعا،g قصدم بی
احترامی و توهین

نبود اما واقعا نمیتونستم بمونم...

میدونم باید خبر میدادم اما انقدر از
g...داژو دلخور

پرید وسط حرفم.

- وقتی برگشت و دید نیستی خیلی
ناراحت شد.حتی با منم دعوا کرد...

اگر میموندی...

سکوت کرد و ادامه حرفش رو خورد.

لبم رو گاز گرفتم.

- هرچی بگید حق دارید؛ کارم زشت
بود!

نفس عمیقی کشید و چادرش رو سر
کرد.

یه قدم رفتم عقب.
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این سمت ها پیدا شه!

خجالت زده سرم رو انداختم پایین.



سرش رو تکون داد.

- نه دخترم، تو برو داخل من یه سر
gبرم تا نونوایی

میام سریع.

فقط جایی نرو؛ صحبت دارم باهات!با
مکث سرم رو تکون دادم.

- چشم!

لبخندی زد.

- امیدوارم وقتی برگشتم دوباره نرفته
باشی!

دستش رو گذاشت رو شونم و از کنارم
گذشت.

نیم نگاهی به اطراف انداختم و رفتم
داخل.

در رو پشت سرم بستم و خواستم برم
داخل حیاط که

چشمم به روبه روم خورد.
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- فکر کنم داشتید میرفتید بیرون؛
ببخشید بد موقع

اومدم.



این قد و قامت...

این مرد که پشت به من وایساده بود

کیفم از دستم افتاد.قد و قامتش از
پشت، بی شباهت به داژو نبود اما

موهاش...

با شک نگاهش کردم.

- داژو؟

انتظار داشتم برگرده سمتم اما تنها
چیزی که عایدم

شد سکوت مطلق بود!

با قدم های شمرده رفتم جلو و دستم
رو گذاشتم رو

شونش.
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پرید باالال.  gاختیار ابروهام 
بی

147



با برگشتنش و دیدن صورتش چشم
هام درشت شد.

هاج و واج نگاهش کردم؛ این مرد...

این مرد...

صداش تو گوشم پیچید.

- تو باید فوکا باشی؟ درسته؟

آب دهنم رو پر سر و صدا قورت
دادم.این مرد کپی برابر اصل با داژو

بود حتی...

حتی زخم کنار ابروش!

فقط داژو موهاش از ته کوتاه بود و
همیشه لباس

های اسپرت میپوشید اما این مرد
موهاش بلند بود و

مرتب داده بود عقب و یه کت و شلوار
مشکی پوشیده

بود.

به چشماش نگاه کردم.

به قدری تاریک و ترسناک و مرموز بود
که تنم
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لرزید.

بی اختیار یه قدم رفتم عقب.

- تو کی هستی؟

لبخند کجی زد.

- تو دوست داری کی باشم؟

ابروهام رو کشیدم تو هم.- تو دهات
شما سوال رو با سوال جواب میدن؟

گوشه لبش چین خورد.

- تو دهات ما دختر خوشگل هارو یه
لقمه چرب

میکنن.

دستم رو مشت کردم.

- تو کی هستی؟

نگاه عمیقی به سر تا پام انداخت.

- ژیوار، ُقل دیگه داژو!

ابروهاش پرید باال.

- میترسی؟

پوزخندی زدم.- نه، فقط ازت انرژی
منفی میگیرم!
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نفرته!

با این که نه تاحاال دیدمت نه چیزی!

سوت آرومی زد.

- میبینیم تنت به تِ  ن داژو خورده
رفتار هات شده کپی

برابر اصلش.

لبم رو گاز گرفتم.

- داژو کجاست؟ تو میدونی؟

شونش رو باال انداخت.

- تو دوستشی من باید بدونم کجاست؟

148

نفس عمیقی کشیدم و خواستم برم
سمت در که یاد

حرف آخر مادر داژو افتادم." امیدوارم
وقتی برگشتم دوباره نرفته باشی! "

492

داژفوک   

ولی حسم بیشتر بهت  g...نمیدونم چرا



مجبورا برگشتم عقب.

به سمت کیفم رفتم و برش داشتم؛
بدون توجه بهش

صندلی رو کشیدم عقب و پشت میز
دونفره ای که

کنار حوض بود نشستم.

صداش نزدیکم گوشم اومد.

- دختر عجیبی هستی!

از گوشه چشم نگاهش کردم.

- چیز جدیدی نیست؛ داداشت قبال زیاد
گفته بهم.

- عاشقشی؟

ابروهام تو هم گره خورد.

- تو فکر کن آره!

با مکث اومد جلو؛ صندلی رو کشید
عقب و درست

مقابلم نشست.- عشق آدم رو ضعیف
میکنه، بیچاره میکنه، به

حقارت میرسونه!
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منطق و عقل آدم رو ازش میدزده!

بی اختیار خنده ام گرفت.

جوری حرف میزنی انگار خودت تاحاال
عاشق نشدی

بعدشم همه چی به اندازه خوبه!

قرار نیست من به خاطر داژو خودم رو
به حقارت

g.بکشونم

عمیق و طوالنی نگاهم کرد.

- عشق اگر واقعا عشق باشه منطق و
اندازه سرش

نمیشه!

مکث کردم.

- عاشق شدی تاحاال؟

دستاش رو تو هم گره کرد.- نه.

ارتباط طوالنی مدت

اعصابم رو بهم میریزه!

نیشخندی زدم.

494

داژفوک   



- پس حق دارم ندیده ازت متنفر باشم
از چشمات

میشه فهمید چه آدمی هستی!

با صدای بلند خندید.

- با داژو دعوا کردی؟

چپ نگاهش کردم.

- به تو چه؟

انتظار داشتم بهش بر بخوره اما به
چشمام نگاه کرد

و با پرویی جوابم رو داد:

- به تو چه که به من چه؟ابروهامg پرید
باال؛ خواستم مثل خودش جوابش رو

بدم

که صداش تو گوشم پیچید:

- اگر میخوای ببینیش اینجا نگرد
دنبالش ؛ تو

باشگاهشه!

از جاش بلند شد.
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از کنارم رد شد.

بی اختیار تو جام پریدم؛ نیشخندی زد.

- پوست نرمی داری از همه مهم تر
چشمات...

سرش رو آورد جلو.

- چشمات سگ داره!نگاه عمیقی بهم
انداخت و عقب گرد کرد.

- فعال!

جلوی چشمای ناباور من در رو باز کرد
و ثانیه ای

بعد از جلو چشمام محو شد.

با عصبانیت دستم رو کشیدم به
صورتم.

-مرتیکه !

نفس عمیقی کشیدم و کنار حوض
نشستم؛ باید هرچه
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- من دیگه برم ننه دیر کرد؛ خوشبخت
شدم از آشنایی

g!باهاتون بانو



) فوکا (

مچ دستم رو آوردم باال نگاهی به
ساعت انداختم،

هشت شب بود.پوف کالفه ای کشیدم؛
مطمئنا داخل شلوغ بود و من

باید زودتر از اینا میومدم؛ اما هرکاری
کردم مادر

داژو ولم نکرد و از همه جا باهام
صحبت کرد.

g!حتی بچگی های داژو

نفس عمیقی کشیدم و سرم رو بلند
کردم، چشمم به

مردی خورد که داشت میرفت داخل.
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سریع تر میرفتم باشگاه و با داژو
صحبت میکردم.
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- آقا؟

برگشت سمتم و سوالی نگاهم کرد!

دسته کیفم رو تو مشتم فشردم.

- ممکنه بگید آقا سعید بیاد دم در؟

کار مهمی دارم باهاش!

ابروهاش پرید باال.

- باشه، االن میگم بهش!

سرم رو تکون دادم.- ممنونم لطف
میکنید.

نگاه کلی به سر تا پام انداخت و رفت
داخل.

تکیه دادم به ماشین و منتظر شدم.

به پنج دقیقه نکشید سر و کلش پیدا
شد.

تکیه ام رو از ماشین برداشتم و رفتم
جلو.

- سالم آقا سعید خوب هستید؟

مؤدب سرش رو انداخت پایین.
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ناخودآگاه صداش کردم.



- ممنونم آبجی شما خوبید؟

نگاهم رو ازش گرفتم.

- ممنونم خوبم، راستش...

راستش اومدم اینجا یه سوالی ازتون
بپرسم.

شما از داژو خبر دارید؟به طرز تابلویی
نگاهش رو ازم دزدید.

- نه آبجی خیلی وقته خبر ندارم؛ داژو
بخواد کسی رو

نبینه جوری خودش رو گم و گور میکنه
که هیچکس

نتونه پیداش کنه.

االن هم از اون موقع هاست مطمئنا؛
چند روز دیگه

سر و کلش پیدا میشه نگرانش نباش.

ابروهام رو کشیدم تو هم، این وسط
یک نفر داشت

دروغ میگفت و حسم عمیقا میگفت
اون شخص

سعیده!
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- یعنی میگید داژو به باشگاه سر نزده؟

میگید االن اون داخل نیست؟

رنگش پرید.

- باشه که میگم بهت آبجی؛ چرا دروغ
بگم؟

پوزخندی گوشه لبم نشست.

- مگه من گفتم دروغ میگید؟سکوتش
شد تاییدی رو حرفای برادر داژو!

بی مکث از کنارش گذشتم و رفتم
داخل.

صدای هول کردش تو گوشم پیچید.

- آبجی چیکار میکنی؟

پرده رو کنار زدم و به سمت جلو قدم
برداشتم.

نیم نگاهی به اطراف انداختم.

همه با رکابی و شلوارک درحال تمرین
بودن.

با دیدن من دست از تمرین برداشتن و
متعجب نگاهم
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اتاق مدیریت؛

درست جایی که حدس میزدم باشه کج
کردم.

در رو با شدت باز کردم و رفتم داخل؛
نگاهم قفل شد

به صورت عصبیش.پشتg میزش نشسته
بود و پاش رو دراز کرده بود رو

میز.
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نیشخندی زدم.

- به به آقا داژو، باالخره بعد یه هفته
چشممون به

جمالتون روشن شد.

خوش میگذره اینجا؟
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کردن.

بدون توجه بهشون راهم رو به سمت



جای ممکنه!

صدای عصبی و دورگه اش تو گوشم
پیچید.

- اینجا چه گهی میخوری؟

ابروهام رو کشیدم تو هم.- همون گهی
که تو میخوری...

مشت محکمش نشست رو میز.

- جواب بده فوکا سگم نکن، اینجا چه
غلطی میکنی؟

جلوی این همه بی همه چیز اومدی
داخل؟

بی اختیار خنده ام گرفت.

- چیه غیرتی شدی؟ به مردونگیت بر
خورد آقا داژو؟

داری دیوونه میشی از فکر این که
چشمم بهشون

خورده؟
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نگاهی به اطراف انداختم.

- بد جایی نیست، واسه تو که عشق
تمرینی بهترین



خوبه... بیشتر باید دیوونه بشی!

کیفم رو با شدت کوبیدم زمین.

- من یک هفته تمام از نبودن تو دیوونه
شدم...

هزار و یک تو ذهنم خطور کرد و تا مرز
جنون رفتم.اون وقت آقا نشسته پشت

میزش داره به عیش و

نوشش میرسه!

با عصبانیت از جاش بلند شد، جوری که
صندلی

برگشت عقب.

- از من چه انتظاری داری دختر جون؟

گه بزنی به سر تا پام بعد انگار نه انگار
که چیزی

شده بیام قربون صدقت برم؟

تو اون روز با رفتنت نشون دادی سر
سوزن من رو

نمیخوای...

صدای فریادم بلند شد:
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من رو جای خر فرض کردی!

نفس عمیقی کشید و چشم هاش رو
بست.

- کی بهت گفت من اینجام؟

پوزخندی زدم.- داداش جونت!

چشم هاش با ضرب باز شد.

- تو با ژیوار صحبت کردی؟

با تمسخر نگاهش کردم.

- آره، صحبت کردم با ُقل دیگت حتی...

صدای عربدش تو گوشم پیچید:

- تو غلط کردی... گه خوردی جواب
سالم اون بی

ناموس رو دادی...

یه لحظه نفهمیدم چی شد و چطور
عصبانیتم این همه

شدت پیدا کرد.

گلدون روی میز رو برداشتم و کوبیدم
زیر پاش...
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g...تو به من دروغ گفتی داژو -



    

- من اون خرابهای دورت نیستم بخوای
هرطور

دوست داری باهام رفتار کنی...

نفس نفس زنان نگاهش کردم.

- لعنت به روزی که تورو دیدم!

لعنت به من...

لعنت به تو...

لعنت به قلب بی صاحابم که نگران
توی عوض بود...

کیفم رو از زمین چنگ زدم و با قدم
های بلند از اتاق

خارج شدم.
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- غلط رو تو کردی مرتیکه...

دونه دونه جام هاش رو کوبیدم زیر
پاش...151



بدون توجه به نگاه های کنجکاو اطرافم
به سمت در

خروجی رفتم و خواستم برم بیرون که
بازوم محکم

کشیده شد.

با عصبانیت برگشتم عقب.- دست
کثیفت رو بردار!

دندوناش رو به هم سائید.

- برگرد داخل، صحبت دارم باهات!

دستم رو با شدت کشیدم.

- من هیچ صحبتی ندارم باهات حتی
نمیخوام ریختت

g!رو ببینم دست از سرم بردار

- منو بزار زمین لعنتی...

- هیشش، حرفای من تموم نشده هنوز
میشینیم

صحبت میکنیم.خودم رو تکون دادم.

- من هیچ صحبتی با تو ندارم ولم کن!
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به سمت اتاق راه افتاد اما لحظه آخر
برگشت.

صدای بلندش تو گوشم اکو شد.

- از کاسه در میارم چشم کسی که رو
زن من باشه،

درویش کنید چشم هاتون رو برید سر
تمرینتون!

این حرفش باعث شد سکوت کنم و
دست از ورجه و

وورجه کردن بردارم.

بی مکث وارد اتاقش شد و من رو
آروم پرت کرد رو

مبل.

از حرص و عصبانیت جیغ بلندی
کشیدم.

- چیکار داری میکنی یابو؟ریلکس در
اتاق رو قفل کرد و کلید رو گذاشت تو

جیبش.

- بزن، بشکون، داد و هوار بکش، دلخور
باش،
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نداری از من دور

باشی!

همینجا میمونیم هر دو تامون تا
مشکلمون حل شه!

152

دستام رو محکم مشت کردم و با
صورت قرمز شده از

عصبانیت نگاهش کردم.

- تو اصال میدونی با خودت چند چندی
داژو؟!هزار و یک حرف بار من میکنی،

یک هفته تمام ازم

فاصله میگیری!

508

داژفوک   

ناراحت بهش، عصبی باش...

هر کاری میخوای بکنی بکن!

گردن من از مو باریک تر؛ اما حق



چه مرگته؟ ها؟

تو زمانی که من رو میبینی یادت میفته
که نباید ازت

دور باشم!

پس این یه هفته کجا بودی؟

شب هایی که من با استرس و دلشوره
سر رو بالش

gگذاشتم کجا بودی؟؟

این چند روز برای من جهنم بود.

میفهمی؟

هر ثانیم، با نگرانی از بابتت گذشت که
مبادا...

مبادا مأمور ها ریخته باشن خونش و
گرفته باشنش

گذشت!چند ثانیه کوتاه چشم هام رو
بستم و سعی کردم با

آرامش و به دور از جنگ و دعوا؛ حرفم
رو بزنم!
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گوشیت رو خاموش میکنی و جوابم رو
نمیدی...



بندش اومدی دنبالم!

بسه دیگه داژو، دیگه از رفتار های
دوگانه ات خسته

شدم.

به موال خسته شدم، به پیر به پیغمبر
خسته شدم.

به ارواح خاک مامان و بابام خسته
شدم!

یک بار میگی تورو میخوام، دو ثانیه بعد
میگی

نمیخوام.

تکلیف من رو با خودم روشن کن داژو؛
یک بار برای

همیشه!مثل یه مرد با شرف؛ آخرین
حرفت رو بزن بزار منم

برسم به زندگیم!

لب هامو رو هم فشردم.
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- این شد سومین بار که من رو پس
زدی و پشت



جا زدی!

داژو یک بار خودت رو گذاشتی جای
من؟

من بهت همچین دروغی رو میگفتم
واکنشت چی بود؟

نفسی گرفتم و ادامه دادم:

- من اگر رفتم واسه این بود که
نمیتونستم بمونم و

انگار که هیچی نشده باهاتون چشم تو
چشم شم!

واسه این که نمیتونستم دروغ به این
بزرگی رو ندید

بگیرم.

من منتظر یه توضیح بودم ازت!یه
توضیح که دلم گرم شه و پیش خودم

بگم؛ داژو

من رو جای خر فرض نکرد و دلیل
داشت برای
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- تو میگی من رو ول کردی اول راه و
رفتی؛ میگی



تالفی کردی!

یک هفته تمام من رو از خودت بی خبر
گذاشتی...

میفهمی؟

یک هفته تمام!

بی اختیار چونم از بغض لرزید.

- داژو من دختری نبودم که عاشقی
بخواد عوضم

کنه...

دختری نبودم که دل به مرد ببندم، اما
توی لعنتی

کاری کردی یک ثانیه هم فکرم ازت
دست نکشه!منتظر جواب ازش شدم

اما دریغ از یک کلمه، سکوت

مطلق....

- چرا چیزی نمیگی؟ مگه نمیخواستی
حرف بزنی؟
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دروغش!

اما تو درجا در مقابلم جبهه گرفتی و
ده برابر اون رو



مگه کشون کشون من رو نیاوردی این
اتاق لعنتی؟

مگه نگفتی حق نداری ازم دور شی؟

مگه جلوی اون همه آدم من رو به
عنوان زنت

معرفی نکردی؟

پس چرا مثل یه آدم غریبه دور
وایسادی و تو سکوت

تماشام میکنی؟

خب حرف بزن دیگه!

مردی که میگفت من همه چیزت میشم
کو؟

153چرا نمیبینمش؟

عمیق و طوالنی نگاهم کرد و با مکث
گفت:

- ژیوار چی بهت گفت؟

مات و مبهوت نگاهش کردم.

- داژو همین؟ واقعاg همین؟
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بعد این همه حرف های من فقط این
رو میتونی بگی؟

ناخون هام رو کف دستم فشردم.

- من خوب فهمیدم چیزی که باید
میفهمیدم رو!

از جام بلند شدم و با تمسخر گفتم:- یه
روزی یه مشتی بهم گفت:

" میخوام تاس بندازم وسط و به
خاطرت با زندگی

بازی کنم. "

یه روزی تو چشمام نگاه کرد و گفت:

" g!تو شدی گوشت خون و استخونم "

قطره اشکی از چشمم چکید.

- به این زودی دلت رو زدم؟

به این زودی ازم دست کشیدی؟

منتظر نگاهش کردم اما هیچی نگفت و
این سکوتش

داشت من رو به مرز جنون میرسوند.
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با عصبانیت رفتم جلو و مشت های
محکمم رو کوبیدم

به تخت سینه اش.- داژو حرف بزن...
لعنتی حرف بزن.

چشم هاش رو بست.

- حاال که میخوای حرف آخرم رو بزنم
باشه.

من آدم مناسب تو نیستم فوکا!

دستام شل شد.

این حرفش شد نقطه پایان رو همه
چیز!

لبم رو گاز گرفتم، حس میکردم قلبم
داره آتیش

میگیره.

لبخند تلخی گوشه لبم نشست.

به قدری تلخ که دهنم زهرمار شد.

- تو این مدت کم شدی پشت و پناهم،
شدی ستونم

برای سر پا موندن!ولی االن...
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ستون رو؛ منم زیر خروار خروار آوار
رها کردی!

دستش رو گرفتم تو دستم و گذاشتم
رو قلبم که

محکم، تند و بی وقفه خودش رو به
سینه ام

میکوبید.

154

- این قلب هیچ وقت تورو فراموش
نمیکنه داژو؛

هیچ وقت...

اشک هام قطره قطره چکید.

با پاهای شل شده عقب گرد کردم و
کیفم رو از زمین
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 خودت یهُ ُ  کلنگ برداشتی و خورد
االالن

کردی اون



به سمتش برگشتم.

- در رو باز کن!نفس عمیقی کشید؛
کلید رو از جیبش در آورد و داد

دستم.

بی مکث ازش گرفتم و در رو باز
کردم.

خواستم برم بیرون که صدای گرفته و
دو رگه شده

اش تو گوشم پیچید:

- من خیلی دوست دارم فوکا، خیلی
زیاد.

انقدر که حاضرم به خاطر خودت، از
خودت بگذرم.

تو یه روشنایی بودی واسم تو دنیای
سیاهم!

بغض مثل سنگ گیر کرد تو گلوم.

دوست داشتم برگردم عقب، خودم رو
رها کنم تو

آغوشش و سفت بغلش کنم.
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برداشتم.



اما باید قبول میکردم همه چی تموم
شده!

- تو من رو دوست نداشتی داژو، هیچ
وقت...یه عاشق واقعی نه میتونه

فراموش کنه معشوقش

رو نه رهاش کنه!

تو من رو مثل آب خوردن گذاشتی
کنار، کاری کردی

حرمت های بینمون بشکنه!

دسته کیفم رو چنگ زدم و بی مکث به
سمت در

خروجی دویدم.

نفهمیدم چطور اومدم بیرون و چطور
سوار ماشینم

شدم.

فقط زمانی به خودم اومدم که سرم
رو گذاشته بودم

رو فرمون و داشتم زار میزدم.

یکی تو ذهنم بهم نهیب زد:

احمقی...
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اون تورو نمیخواد دیگه؛ چرا داری گریه
میکنی

واسش؟اما قلبم درک نمیکرد!

نمیفهمید، یا بهتره بگم نمیخواست
بفهمه!

با دستای لرزون ماشین رو روشن
کردم و حرکت

کردم.

حرفاش مثل یه نوار صوتی؛ مکرر تو
گوشم پخش

شد.

با عصبانیت دستم رو کشیدم زیر
چشمم و زمزمه

کردم :

- نامرد!

155
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رو روشن کردم.

آهنگ سوزداری که مناسب حالم بود
شروع کرد به

خوندن:

* بزن قیچی به عکساییکه برعکس تو
خوشحالن

به عکسایی که روی شونه هات

دست منو دارن

بزن بیرون برو اما نمیدونی

کجا میری

بکش کبریت زیر من خودت

آتیش میگیری *

اشک هام قطره قطره چکید.

احساس میکردم یه وزنه هزار کیلویی
رو شونه هام

گذاشته شده.
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با احساس خفگی شدید شیشه رو دادم
پایین و ضبط



قلبم داشت میسوخت جیگرم داشت
آتیش میگرفت.

* تو مثل من کیو داری

که بی دوز و کلک باشه

کیو داری که با اون

خاطراتت مشترک باشهحاال که حال تو
خوبه

داری میری با بی رحمی

بدون من هوا سرده االن گرمی

نمیفهمی نمیفهمی چه بی رحمی *

حرفاش دونه دونه تو ذهنم زنده شد و
انگار یه گالن

بنزین روم خالی کردن.

" دلم لرزید...

تا به خودم اومدم دیدم یه دختره غریبه
شده پوست،

g!گوشت، خون و استخونم

ویرانم کردی فوکا، زیر آوار قلبم
ویرانم کردی "
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از گوشم نمیرفت.

gمن هواتو همه جوره دارم فوکا!هم "
برات پشت میشم هم پناه، هم مادرت

میشم هم

پدرت...

تمام نداشته هات میشم...

غصه هات برای من، گریه هات مال
من...

همه چی رو به جون میخرم، تو فقط
بخند!

بخند و دنیارو به زانو در بیار! "

مشت هام رو کوبیدم به فرمون و
فریاد زدم.

بلند...

از ته دل...

از اعماق وجود...

انقدر فریاد زدم که گلوم به سوزش
افتاد..
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گوش هام رو محکم گرفتم ولی فایده
نداشت، صداش



تو یه حرکت فرمون رو چرخوندم و
ماشین رو یه

گوشه نگه داشتم.سرم رو گذاشتم رو
فرمون و هق زدم.

مشتم رو کوبیدم به پام.

- ازت مgggتggggنgggفgggرم لعنتی.

ازت مgggتggggنgggفgggرم!

156

) داژو (

کام عمیقی، از سیگاری که بین دو
انگشتم بود گرفتم

و دودش رو تو هوا رها کردم.

نگاهی به جعبه خالیش و جا سیگاری پر
شده
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با بوق هایی که پشت سرم زده میشد
به خودم اومدم.



میکشیدم؟

کام دیگه ای گرفتم.حتی شمارشش
هم از دستم در رفته بود.

هیچی نمیتونست دل پر آشوبم رو
آرومم کنه؛ نه

سیگار، نه نوشیدنی...

صدای باز شدن در تو گوشم پیچید.

بی حوصله چشم هام رو بستم.

- رفتن سعید؟

- آره!

چشم هام رو باز کردم و نگاهش کردم.

- دوروز تعطیل کن باشگاه رو تا
دهنشون چفت شه!

سرش رو به نشونه تکون داد و خیره
شد بهم؛

پوزخندی کنج لبم نشست.
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انداختم.

این چندمین سیگار بود که تو طول این
دوساعت



- خوبی؟

سیگار رو داخل جا سیگاری خاموش
کردم.

- خوب؟ اصال خوب بودن یعنی چی؟

آدم خوب چجوریه؟

نفس عمیقی کشید.

- داژو به خودت بیا...

واسه یه دختر به این حال و روز
افتادی؟!

g!یه نگاه به خودت بنداز؟

در عرض دو ساعت یه پاکت سیگار
کوفتی رو

کشیدی!

چه مرگت شده؟!

نگاهم رو ازش گرفتم و به روبه رو
خیره شدم.- اون یه دختر ساده نبود،

فرق داشت!

با همه فرق داشت.
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- چیه؟مکث کرد.



چند ثانیه طوالنی سکوت کرد.

- میفهمم چی میگی ولی این رسمش
نیست پسر، با

پاکت پاکت سیگار دود کردن...

بی مقدمه پریدم وسط حرفش:

g...اشکش رو در آوردم -

- داژو...

- آزارش دادم، کاری کردم باور هاش
بشکنه.

- داژو به خودت...

مشتم رو محکم و با تمام قدرت
کوبیدم رو میز.

- من لعنتی اذیتش کردم، رنجوندمش...

157میفهمی سعید؟

    

تو سکوت نگاهم کرد.

- چه مرگت شده لعنتی؟!
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پوزخندی زدم.

- این ارتباط مثل باقی نبود؛ من مجبور
شدم فوکا رو

از خودم فراری بدم، در عین حال که با
تمام وجود

g!میخواستمش

اون دختر لقمه من بود سعید،
میفهمی؟!

با مکث کشورو کشیدم بیرون و
گردنبندی که؛ حتی

خودش از گم شدنش خبر نداشت رو
هم برداشتم.

g!همون گردنبندی که تو باشگاه افتاد

گرفتم تو دستم و عمیق و طوالنی
نگاهش کردم.
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g!این واقعا تویی؟

خب یه ارتباط بود تموم شده رفته دیگه
این کارا چیه؟



- تا به خودم اومدم دیدم قلبم ُقل و
زنجیر شده بهش!فوکا فرق داشت
سعید...فوکا برای من با همه فرق

داشت!

چشمای اشکیش جلوی چشمم زنده شد
و عصبانیت

به فرق سرم نفوذ کرد.

دستم رو مشت کردم، باید یه طور دیگه
عصبانیتم رو

تخلیه میکردم.

باید تالفی اون اشک هارو از خودم
میگرفتم.

- زنگ بزن سهراب،g ببین هنوز نمایش
های شبش

برجاست؟

مات و مبهوت نگاهم کرد.

- داژو دیوونه نشو بشین سرجات!

پوزخندی زدم و از جام بلند شدم.
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- نمیخواد زنگ بزنی خودم حضوری
میرم میبینم.گردنبند رو گذاشتم تو

جیبم از جام بلند شدم.

خواستم برم سمت در که جلوم رو
گرفت.

- بشین سرجات ببینم؛ یعنی چی این
کارا؟

تو رینگ رفتن رو ترک کرده بودی،
دوباره میخوای

بری خودت رو لت و پار کنی؟

انگشت شصتم رو کشیدم به لبم.

- حاال کی گفته میخوام برم رینگ؟

سوالی نگاهم کرد.

gپس چرا گفتی زنگ بزن سهراب؟ -

نیشخندی زدم.

- میخوام برم قفس، دوست دارم
امشب ناک دان

بشم.

االنم به پر و بال من نپیچ سعید، نزار
صورتت رو با
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کیسه بوکسم اشتباه بگیرم.به سمت در
خروجی راه افتادم.

فکر کردم با تهدیدم بی خیالم میشه
اما دوباره جلوم

سبز شد و کالفه گفت:

- آخه میخوای بری قفس خودت رو
بترکونی که چی

بشه؟ چی رو ثابت کنی داژو؟؟

کنارش زدم.

- که یاد بگیرم دیگه اشک یه دختر رو در
نیارم!

نگاهی به صورتش انداختم و بی مکث؛
به سمت در

خروجی پُشت رفتم.

از باشگاه اومدم بیرون و سوار موتورم
شدم.

کاله رو سرم کردم.

- ببینم چقد جون کتک خوردن داری
پسر!
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) فوکا(

بی حوصله و غمگین؛ به سقف باال
سرم خیره شدم.

احساس میکردم قلبم ترک خورده!

انگار...

انگار داشت میسوخت؛ درست مثل یه
زخم کهنه!

انگار اون هم مثل من شوکه و ناباور
بود.

حق داشت!

مردی که میگفت تو فقط بخند و دنیارو
به زانو در

بیار، مردی که میگفت میخوام با زندگی
به خاطرت

بجنگم کجا...و مردی که تو یک کلمه
ساده خودش رو خالص

میکرد و می گفت:

" من
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آدِ م مناسب تو نیستم کجا! "

کجا بود تا ببینه خودش من رو به زانو
در آورده؟

کجا بود تا اشک هام رو ببینه ؟

کجا بود تا شکستنم رو ببینه؟

کجا بود تا قلب ترک خورده ام رو
ببینه؟

کجا بود تا حسرتم؛ برای آغوش تنگ و
دستای پر

حمایتش رو ببینه؟

دستم رو محکم کشیدم به زیر چشمم و
با خودم گفتم:

" بسه دیگه احمق، واسه یه ارتباط
چهار پنج ماهه

داری زار میزنی؟ "اما خودم خوب
میدونستم این ارتباط چهار و پنج

ماهه؛ عمیق تر از یه ارتباط چندین
ساله بود!

من تو این مدت روحم رو باخته بودم،
داژو رو جای

532

داژفوک   



همه نداشته هام گذاشته بودم و غم از
دست دادن پدر

و مادرم باعث شده بود حساس تر و
شکننده تر بشم!

صدای ویبره گوشیم باعث شد از
افکارم پرت شم

بیرون.

نگاهی به گوشیم و شماره ناشناس رو
صفحه

انداختم.

این کی بود که ساعت دو شب داشت
زنگ میزد؟

بی حوصله قطع کردم و گوشی رو
گذاشتم کنارم، البد

اشتباه گرفته بود.

چشم هام رو بستم و خواستم بخوابم
که مجدد لرزید.کالفه برش داشتم؛ با

دیدن پیام روی صفحه چشم هام

درشت شد.
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" مسئله مرگ و زندگی داژو، جواب بده
لطفا! "

پشت بند این پیام گوشی مجدد زنگ
خورد.

بی مکث جواب دادم.

- الو؟

صدای گرفته سعید تو گوشم پیچید.

- سالم!

نیم خیز شدم.

- سالم، اون پیام چی بود؟

اتفاقی واسه داژو افتاده؟

صدای نفس عمیقش تو گوشم پیچید.

- باید بیای آبجی، داژو حالش خوب
نیست!کامل نشستم رو تخت.

- یعنی چی حالش خوب نیست، چه
اتفاقی افتاده؟!

- رفته رینگ، یه ساعت دیگه هم میخواد
بره قفس

و نمیخواد مبارزه کنه!
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فقط میخواد خودش رو داغون کنه، بیا
لطفا!

تنها کسی که میتونه جلوش رو بگیره
فقط تویی!

بی اختیار اشک تو چشم هام جمع شد.

- واسه چی رفته رینگ؟ اصال واسه چی
نمیخواد

مبارزه کنه؟

مکث کرد.

- میخواد تالفی اشک هات رو از خودش
در بیاره،

داژو به خاطر شکستن دل تو میخواد
بره قفس و

159خودش رو داغون کنه.

    

دستم رو مشت کردم.

االن باید میگفتم چرا به من زنگ زدی؟
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یا باید میگفتم به من ربطی نداره؛ بعد
حرکت چند

ساعت پیشش و جداییمون!

اما دلم طاقت نمیآورد.

دوست نداشتم حتی یک قطره خون از
دماغش بیاد و

من به خوبی میدونستم داژو چه آدم
کله خراب و

دیوانه ای هست!

حتی... حتی ممکن بود با سرسختیش
جون خودش

رو از دست بده!

موهام رو دادم پشت گوشم.

- آدرس رو برام بفرست، میرسونم
خودم رو!بی مکث گوشی رو قطع

کردم و از جام بلند شدم.

به سمت کمد دویدم و با بیشترین
سرعت لباسم رو

عوض کردم.
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خارج شدم.

نیم نگاهی به اطراف انداختم، سالن
غرق در تاریکی

بود و معلوم بود همه خوابن!

پاورچین پاورچین به سمت در رفتم و
خواستم بازش

کنم که صدایی از پشت سرم اومد.

- جایی میری فوکا؟

ترسیده تو جام پریدم.

این صدای لبریز از عصبانیت متعلق به
هیچکس

نمیتونست باشه جز عمو...باg مکث
برگشتم عقب.

- عمو من...

با دستای مشت شده و رگ گردن
برآمده نگاهم کرد.

- ساعت دو شب کجا داری میری فوکا؟
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گوشیم رو گذاشتم داخل کوله ام و
آهسته از اتاق



بند کیفم رو تو مشتم فشردم.

- دوستم... دوستم مشکلی براش پیش
اومده

بیمارستانه، دارم میرم پیشش!

پوزخندی زد.

- به من دروغ نگو فوکا!

- دروغ نمیگم.

نگاه نا مطمئنی به سر تا پام انداخت.

- باشه اشکال نداره، صبر کن لباس
بپوشم با هم

میریم عیادتش!خوب نیست دو نصفه
شب یه دختر تنها بره تو

خیابون.

160

با عصبانیت نگاهش کردم.
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- عمو مگه من بچه دبیرستانیم که
میخواید دنبالم

راه بیفتید ببینید کجا میرم کجا نمیرم؟

خودم ماشین دارم میرم عیادت دوستم
برمیگردم.

همین و بس!

دیگه نیاز نیست بخواید این همه مسئله
رو شخم

بزنید ببینید من کجا میرم؟

کجا نمیرم؟ کی میرم؟ می برمیگردم؟

من بزرگ شدم، دیگه بچه نیستم!چند
قدم اومد جلو.

- حتی آدم بزرگ هم دو نصفه شب
نمیره بیرون فوکا

تو دیگه جای خود داری!

تو امانت برادر منی متوجهی؟

پوزخندی گوشه لبم نشست.

- بحث رو عوض نکن عمو، به من شک
داری؟
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که اینطوری داری کشیک من رو میدی؟

دستش رو کشید به صورتش.

- استغفرالله...

نصفه شبی اوقاتمون رو تلخ کن دختر
برو تو اتاقت

فردا صحبت میکنیم.

اگرم واقعاg میخوای بری مالقات
دوستت و میگی

بهت نیاز داره من خودم میبرمت و
خودم میارمت.

ابروهام پرید باال.- دستت درد نکنه دیگه
عمو جان، فقط مونده بود

تهمت دروغ گویی بهم نزنید که زدید.

اگه به من شک دارید اون مسئلش...

پرید وسط حرفم:

- آره بهت شک دارم، رفتار هات جای
شک هم داره!

بکوب گیر دادنت برای مستقل شدن،
وقت و بی وقت
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بیرون زدن...

هنوز یادم نرفته بعد اون حادثه تلخ
چطور سه روز گم

و گور شدی و بعد بدون این که الم تا
کام حرف بزنی

و بگی کجا بودی پیچوندی مارو!

اگر کسی تو زندگیته مثل یه آقا بیاد
جلو...

ولی مردی که تورو نصفه شب داره
میکشه بیرون...

با عصبانیت پریدم وسط حرفش:

- عمو چرا داری داستان درست میکنی؟
این حرفا چیه؟

صدای فریادش بلند شد:

- ایggggggggن وقggggت شgggب کgggدوم
گgggوری داری

میgggری...

با قدم های بلند به سمتم اومد.

- میدونم پیش دوستت نمیری؛ چون تو
غیر نوال
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چه غلطی کنی؟

161

با چشمای به خون نشسته نگاهش
کردم.

- ته این حرفا به چی ختم میشه؟

به طاها؟ آره؟این که میگم میخوام
مستقل باشم یعنی میخوام یه

غلطی کنم؟

این که میخوام رو پای خودم وایسم
یعنی اشتباه؟

لبخند تلخی گوشه لبم نشست.

- بابام حتی یک بار سرم داد نکشید، اما
شما خوب از
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دوست صمیمی دیگه ای نداری.

پس بگو ساعت دو شب داری میری
بیرون، یواشکی



خجالتش در اومدید.

احسنت بهت عمو، دست خوش...

انگاری من رو با زن کنار خیابون
اشتباه...

سیلی محکمش به سمت راست صورتم
باعث شد

حرفم تو دهنم بماسه.

ناباور دستم رو گذاشتم رو گونه ام که
از شدت

سوزش داشت آتیش
میگرفت.نمیتونستمg باور کنم...

تو شوک بودم!

با چشمای اشکی نگاهش کردم.

- این بود امانت امانت کردنت؟

چشم هاش رو بست و با صدای دورگه
شده ای گفت:

- برو اتاقت فوکا، نزار بیشتر از این
حرمت هامون

بشکنه.

543

داژفوک   



بغض سنگینی به گلوم نیش زد.

از الی چشم های اشکیم به پشت
سرش نگاه کردم.

خاله آهو و نوال شوکه و تو سکوت به
دعوای

بینمون نگاه میکردن.

انگار اونا هم انتظار این حرکت رو از
عمو نداشتن.نفس عمیقی کشیدم و

بغض گلوم رو قورت دادم.

- همونطور که مامان و بابا مردن شما
هم واسم

مردی عمو...

با این حرکت آخرت...

چند روز دیگه برمیگردم و برادرم رو
میبرم.

دوتایی باهم یه زندگی جدید شروع
میکنیم، بدون نیاز

به کسی...

بدون طعنه، بدون تهمت...

برگشتم برم که بازوم کشیده شد.
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- مسخره بازی در نیار فوکا برو تو
اتاقت، رو حرف

بزرگترت حرف نزن.

با تمام زور و قدرتم دستم رو کشیدم
ولی فایده

نداشت، مثلَ  کنه چسبیده بود
بهم.خاله آهو که تا االن تو سکوت یه

گوشه نظاره

گرمون بود اومد جلو.

- ول کن دستش رو خسرو، داری
اذیتش میکنی.

فشار دستش رو بیشتر کرد.

- تو دخالت نکن آهو،g االن جلوش رو
نگیرم فردا

دیگه هیچ جوره نمیتونم جمعش کنم.

یه عمر شرمنده برادرم میشم!

بچه خطا میکنه باید بزنی تو دهنش، تا
دیگه اون

اشتباه رو تکرار نکنه.
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داژفوک

gبه سمت اتاقم کشوندتم.دیگه نتونستم
در برابر حرف زور تحمل کنم، با تمام

قدرت هولش دادم عقب و به سمت
آشپزخونه دویدم.

از رو کابینت چاقو رو برداشتم و
گرفتم زیر گلوم.

صدای جیغ نوال بلند شد.

- فوکا چیکار میکنی؟ دیوونه شدی؟

خاله آهو با ترس و لرز اومد جلو.

- فوکا جان بده من اون چاقورو دختر
قشنگم،

خطرناکه...

اشک هام قطره قطره چکید.

از الی چشم های تارم به عمو نگاه
کردم، مات و
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چی میپوشه...

کجا میره...با کی میپره...

چه ساعتی بیرون میره...

مردونگی و غیرت اینه که اشک
ناموست رو در

نیاری...

غیرت اینه بهش حس اطمینان بدی و
به حرفاش باور

داشته باشی...

با شدت اشک هام رو پاک کردم.

- غرور من برام از هزارg چیز با ارزش
تره...

نمیزارم به دستای کسی بخواد شکسته
شه.

من دیگه بچه دو ساله نیستم، انقدری
بزرگ شدم
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مبهوت خیره شده بود بهم.- مردونگی
به این نیست که پیگیر این باشی

ناموست



خودم بتونم برای زندگی خودم تصمیم
بگیرم...نگاه جدیم رو دوختم بهشون.

- یا میزارید من االن برم، یا به والی
علی قسم، به

ارواح خاک مامان و بابا...

رگم رو میزنم خونم میمونه دستتون!

نوال اومد جلو.

- فوکا... بیا... بیا بریم اتاق صحبت
کنیم دیوانه بازی

در نیار.

سرم رو تکون دادم.

- من هیچ حرفی ندارم نوال، فقط
میخوام از این

خراب شده برم...

با هجوم یهویی عمو سمتم حرفم
نصفه موند.

چاقو رو از دستم کشید، لحظه آخر
سفت گرفتمش که

با شدت بیشتری کشید و همین باعث
شد تیزی چاقو
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کشیده شه کف دستم.از سوزش
شدیدش جیغ بلندی کشیدم.

همه چیز تو چند ثانیه اتفاق افتاد و
خارج از درکم

بود.

نفس نفس زنان به دستم نگاه کردم.

کف دستم اندازه پنج سانت بریده شده
بود.

لب هام خشک شدم رو تر کردم.

نمیتونستم دست تو دست بزارم و
همینطوری وقت

رو تلف کنم.

باید سریع تر میرفتم پیش داژو و
جلوش رو

میگرفتم.

از غفلتشون سؤ استفاده کردم و به
سمت کیفم دویدم.تا به خودشو بیان

کیفم رو چنگ زدم و به سمت

بیرون دویدم.
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سوئیچ رو از جیبم در آوردم و با
سرعت سوار

ماشینم، که بیرون پارک شده بود
شدم.

بدون توجه به درد و خونریزی دستم
روشنش کردم و

با سرعت حرکت کردم.

چند تا دستمال کاغذی در آوردم و رو
زخمم گذاشتم

اما فایده نداشت.

خونریزیش در حدی شدید بود که
دستمال کفافش رو

نمیداد.

بدون توجه بهش گوشیم رو از جیبم در
آوردم و به

آدرسی که فرستاد بود نگاه کردم.

از اینجا تا اونجا حدود چهل دقیقه راه
بود!دم و بازدم عمیقی گرفتم و

پیچیدم تو یکی از کوچه

ها.
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بزنن و برای داژو دردسر بشه و من به
خوبی بلد

بودم چطور دورشون بزنم.

163

نگاهی به آدرس انداختم، درست
همینجا بود.

نفس عمیقی کشیدم و از ماشین پیاده
شدم.

یه لحظه جلوی چشمام سیاه و تار شد،
تکیه دادم به

ماشین تا یکم حالم بهتر شه.

با حس بهتر شدنم گوشیم رو از جیبم
در آوردم و

شماره سعید رو گرفتم.
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ممکن بود از طریق دوربین های چراغ
قرمز ردم رو



با اولین بوق جواب داد.- الو، کجایی؟

به شال خونی که دور دستم برای
جلوگیری از

خونریزی پیچیده بودم نگاه کردم.

- دم درم، بیا سریع حالم خوب نیست!

مکث کرد.

- به موقع رسیدی، ده دقیقه دیگه میره
داخل.

االن میام دم در، باش همونجا!

گوشی رو قطع کردم و منتظر موندم.

کمتر از دو دقیقه طول کشید تا سر و
کله اش پیدا

شه.

در رو نیمه باز گذاشت و به سمتم
اومد.

- پشت سرم...با دیدن دستم و صورت
سفیدم سکوت کرد.

- دستت چی شده؟

پوزخندی زدم.
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نفس عمیقی کشید.

- باشه، بیا پشت سرم!

نگاهی به اطراف انداخت و جلوتر از
من حرکت کرد.

با قدم های آروم پشتش راه افتادم،
همزمان هم به

اطراف نگاه کردم.

از بیرون یه حیاط معمولی بود با درخت
های بید

مجنون، اما با رسیدن به سالن حرفم
عوض شد.مات و مبهوت به اطراف

نگاه کردم.

یه رینگ بوکس وسط سالن بود و
هرطرف سالن

قفس های آهنی بزرگ که حداقل هفت
الی هشت نفر

داخلش جا میشدن.

به جمعیت نگاه کردم.
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- هیچی، بریم سریع نمیتونم سر پا
بمونم.



مبارز داخل رینگ رو تشویق میکردن.

آب دهنم رو پر سر و صدا قورت دادم.

- داژو کجاست؟

164

شلوغی اطراف و صدای ضعیف من
باعث شد نشنونه

حرفم رو!سرم رو بردم جلو و سوالم
رو با صدای بلند تر

تکرار کردم.

- داژو کجاست!

پوف کالفه ای کشید.

- دنبالم بیا، دور اول رو رفت رینگ
خودش رو لت و

پار کرد.
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دور رینگ بوکس جمع شده بودن و با
داد و هوار دو



سرش کشید.

جلوی یه اتاق وایساد.

- داژو داخله، تو باهاش صحبت کن من
بیرون

منتظرم.

با مکث سرم رو تکون دادم و خواستم
برم داخل که

صداش به گوشم رسید.- مطمئنی
حالت خوبه؟ رنگت مثل گچ سفید شده!

خونریزی دستت خیلی زیاده؟

از گوشه چشم نگاهش کردم.

- خوبم، من فرصتی برای ضعیف بودن
ندارم.

یه زخم کوچیکه، همین و بس!

بی مکث در رو باز کردم و رفتم داخل؛
نگاهم به تخت
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دور دوم وقفه خواست برای قفس!

خواستم جوابش رو بدم که بازوم رو
گرفت و پشت



گوشه اتاق خشک شد.

داژو با صورت کبود و خونی رو تخت
ولو شده بود.

لبم رو گاز گرفتم و در رو بستم.

- داژو؟

چشماش با ضرب باز شد.

نگاه گنگی به سمت من انداخت.- اینجا
چه غلطی میکنی؟

به سمتش رفتم.

- تو چه غلطی میکنی؟

این سر و وضعت چشه؟ چرا ترکوندی
خودت رو؟

نگاهش به دستم خشک شد.

ابروهاش رو کشید تو هم.

- دستت چی شده؟

نیم خیز شد.

- چه بالیی آوردی سر خودت دختره
روانی؟

کنارش نشستم.
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نیشخندی زد.

- اون سعید دهن لق تورو آورده این گه
دونی؟

دندوناش رو به هم سائید.

- میدونم چه بالیی سرش بیارم!

خواست بلند شه که دست سالمم رو
گذاشتم تو

دستش.

- بلند شو بریم، نه من حالم خوبه نه تو
هردو

داغونیم.

نزار بیشتر از این داغون شیم، پاشو
بریم نگرانتم!

خون گوشه لبش رو پاک کرد.- مگه
خودت من رو پشت سرت نزاشتی و

نرفتی؟

پس چرا بلند شدی اومدی اینجا؟
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- اینارو ول کن!

نگاه عمیقی به صورتش انداختم.-
میخوای بری قفس؟



چرا نگرانمی؟ چرا جونم واست مهمه؟

لبخند تلخی گوشه لبم نشست.

- تو خودت گفتی برو...

خودت من رو نخواستی!

عصبی نگاهم کرد.

- من گفتم برو، تو باید بری؟

نگاه عمیقی به صورتش انداختم.

به دماغ خونیش و چشمی که به قولی
زیرش

بادمجون کاشته شده بود.

- خب حاال من ازت میخوام نری اون
قفس لعنتی!عصبی از جاش بلند شد و

با فریاد گفت:

- چرا؟

من اشک چشمت رو در آوردم، بزار با
این کار تئون

بدم.

لبم از بغض لرزید.

- نرو داژو، به خاطر من!
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دستم رو مشت کردم.

- چون نمیخوام غرورَ  مردم مقابل
چشمام بشکنه.

g...اگه میخوای بری قفس برو

165اما پیروز بیا بیرون، نه بازنده!

    

چند دقیقه طوالنی تو سکوت نگاهم
کرد.

سکوتی که پشتش هزارانg هزار حرف
نهفته بود!

سکوتی که دنیایی از کلمات بود!

در نهایت نگاه سنگینش رو از روم
برداشت و نفس

عمیقی کشید.
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چشم هاش رو بست.

- چرا فوکا؟ یه دلیل بگو تا قانع شم.

یه دلیل...



کنارم نگهت دارم.

من واست دنیایی از خطرم دختر چرا
نمیفهمی؟

با دیدن سکوتم چشماش رو بست.

- پاشو بریم، این کثافتدونی مناسب تو
نیست!لبخند کمرنگی رو لبم نشست.

- خوشحالم که کامل روانی نشدی!

پوزخندی زد.

- مگه واسه همین روانی بودنم عاشقم
نشدی؟

- چرا، اما درجش زیادی رفته باال
خطرناک شده!

دستم رو تکیه گاه تخت کردم و
خواستم پاشم که سرم

گیج رفت.

بدنم سست شد و افتادم رو تخت.
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- از دست تو چیکار کنم من فوکا؟

شدی وصله تنم، نه میتونم بندازمت
کنار نه میتونم



عرق سرد کل تنم رو گرفت و بیحال
شدم.

انقدر خون رفته بود ازم که جون
نداشتم سر پا

بمونم!

صدای نگران داژو کنار گوشم پیچید.-
خوبی؟

چند بار پلک زدم تا تاری چشمم از بین
بره...

- آر... آره، خوبم.

پوف کالفه ای کشید.

- از دست تو، آخه برای چی بلندی
میشی با حرف یه

گوساله میای اینجا!

زبونم رو لب های خشک شدم کشیدم و
خواستم پاشم

که نتونستم، بدنم سست و بی جون
بود و انگار داژو

متوجه حال بدم شد که اومد سمتم.

دیگه هیچ جون و توانی تو بدنم نبود.
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صدای باز شدن در اومد و پشت بندش
صدای عصبی

داژو.- اینجارو جمع و جور کن به
سهرابی بگو کنسل کنه

امشبو!

- باشه میری خونه؟

- احتماال برم بیمارستان، حال فوکا
خوب نیست.

- حال خودتم خوب نیست، یه نگاه به
صورتت بکن...

ترکیده!

- من بیدی نیستم که با این بادها
بلرزم، چهارتا مشت

که دیگه سوسول بازی نداره.

- اگه نداره چرا وقت خواستی واسه
قفس؟

- گه خوریش به تو نیومده، تالفی این
کارتم بعدا

سرت در میارم.
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میفتاد چی؟اون موقع من تورو زنده
زنده تو گور دفن میکردم

سعید!

166

- چرا اینجوری میکنی مرد حسابی؟

مگه من کف دستم رو بو کرده بودم که
زده ترکونده

دستشو؟

بعدشم اگه واسه تو اتفاقی می افتاد
اون موقع چی؟

همین دختر تُف نمیکرد تو صورت من
که چرا بهم

نگفتی؟
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با این حال کشوندیش اینجا، تو راه
اتفاقی واسش



دوتا روانی خوردید به تور هم دیگه،
دهن مِ  ن بدبخت

رو دارید آسفالت میکنید این وسط.

اصال هر غلطی میخواید بکنید؛ منو
سننه!

با بیحالی پیرهنش رو چنگ زدم و زیر
لب گفتم:- بریم، دیگه نمیتونم...

فضای اینجارو تحمل کنم.

صدای نفس عمیقش تو گوشم پیچید...

- سوئیچ ماشینت رو بده سعید.

- پس من با چی بیام؟

- با اسب بابام، نشدُ  درشکه،اونم نشد
گاری...

من چمیدونم؟!

خربزه خوردی پای لرزش هم بشین...

- باشه بابا آمپر نسوزون.

حرکت کردنش رو حس کردم و بعد چند
دقیقه تنم

روی صندلی ماشین فرود اومد...
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چشم هام رو باز کردم.

خم شده بود روم و با دقت به صورتم
نگاه میکرد.

صدای خش دارش تو گوشم پیچید:-
چیکار کردی با خودت دختر جون؟

با شنیدن کلمه آخر جمله اش لبخند
کمرنگی رو لبم

نشست.

- خونه دعوام شد...

- ربطش به دستت؟

- اتفاقی بریدم!

پوف کالفه ای کشید و چراغ باالسرم
رو روشن کرد.

دست زخمیم رو گرفت تو دستش و
شال رو از دورش

باز کرد.

از دردش لبم رو محکم گاز گرفتم.

با دیدن کف دستم اخم هاش کشیده
شد تو هم.
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با صراحت گفتم:

- نه...

سوالی نگاهم کرد.

- چراُ  دکی؟ نکنه از سوزن میترسی؟

چشم هام رو بستم.

- برم بیمارستان ردم رو میزنن،
نمیخوام فعال پیدام

کنن؛ میخوام چند روز دور باشم
ازشون.

پوف کالفه ای کشید و شال رو با
احتیاط پیچید دور

دستم.

- از دست تو...

در رو بست.
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- این شبیه زخم اتفاقی نیست فوکا...
بخیه میخواد!167



نشست پشت رول و بی مکث حرکت
کرد.چشم هام رو بستم، ضعف شدید

بدنیم اجازه نمیداد

حتی بتونم بشینم یا بتونم هوشیار
باشم.

کم کم با تکون های ریز و درشت
ماشین به خواب

رفتم.

نمیدونم چقدر گذشت، چند دقیقه یا
حتی چند

ساعت...

فقط زمانی به خودم اومدم که گذاشته
شدنم رو تخت

نرمی رو حس کردم و بعد اون مایع
شیرینی که وارد

دهنم شد.

چشم هام رو باز کردم.

نگاهم قفل شد به صورت زخمی داژو،
خون های
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صورتش رو پاک کرده بود و فقط چند
تا کبودی و

زخم باقی مونده بود.با دیدن چشم
های بازم خندید و لیوان آب قند رو ازم

فاصله داد.

- دختر تو انقدر غش و ضعفی بودی
من خبر نداشتم؟

خب تو که میدونی نمیتونی دووم بیاری
چرا کاری

میکنی دستت اینطوری زخم شه؟

دکترم که نمیای... حاال من چیکار کنم؟

با چسب یک دو سه بچسبونم زخمت
رو؟

نفس عمیقی کشیدم.

- غش و ضعفی نیستم، خون زیاد رفت
ازم سرگیجه

گرفتم.

بعدشم...

خودم رو کشیدم باال.
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- مگه تو خودت بلد نیستی بخیه بزنی؟
یادمه بهم گفته بودن تو زندان زخمی

شده بودی و

خودت خودت رو مداوا کردی...

چشمکی زد.

- ای کلک...

خم شد سمتم و پالستیکی که رو درآور
بود رو

برداشت.

به سروم و آمپول های داخلش نگاه
کردم.

پس دست خالی نیومده بود و قصدش
سر به سر

گذاشتنم بود.

- حاال از کجا بلدی؟

نیشخندی زد.

- وقتی زیاد زخمی شی و علی
الخصوص تنها باشی

یاد میگیری خودت خودت رو درمان
کنی.
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به کارم میاد در این مواقع.خوشم نمیاد
کسی بهم دست بزنه...

عمیق و طوالنی نگاهش کردم.

- خوبه...

نزار هیچکس جز من بهت دست بزنه!

168

g.دستش از حرکت وایساد

- اون وقت رد دست قبلی هارو چطور
میخوای پاک

کنی؟

زبونم رو لبم هام کشیدم و نیم خیز
شدم.

خوب میدونستم من اولیِ  ن داژو
نیستم و با حرفاش
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جدا از اون یه دوره کامل بهیاری رو یاد
گرفتم، زیاد



علنا داشت میگفت بهم ارتباطهای
زیادی قبل من

داشته!- میخوای پاک کنم؟

ابروهاش پرید باال.

- پیرزن رو از تاکسی خالی
میترسونی؟

بعدشم...

مثال چطوری میخوای پاک کنی؟

خندیدم.

- تیشرتت رو در بیار تا بهت بگم!

کنجکاو نگاهم کرد.

- چی؟

- مگه نمیخوای پاک کنم؟

خب در بیار تیشرتت رو تا بهت بگم!

با مکث تیشرتش رو از سرش در آورد
و انداخت

کنار.

- خب؟؟نگاهی به عضالتش انداختم و
دست زخمیم رو
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نوازش وار به سرشونه و بازوش
کشیدم.

با نگاه خاصی و تو سکوت خیره شد
بهم.

- اینطوری پاک کردم، بعد این دیگه
نزار کسی جز

من بهت دست بزنه!

عمیق و طوالنی نگاهم کرد و انگار نه
انگار که ما

بدترین دعوا رو تو باشگاه و اون اتاق
لعنتی داشتیم.

انگار که من اون حرف هارو بهش
نگفته بودم و اون

هم به من...

انگار که مثل سابق بودیم باهم...مثل
دوتا عاشق با دنیای یک رنگ...

انگار...

انگار هردوی ما میخواستیم فراموش
کنیم چند
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داده بود.

- چرا هر بار کاری میکنی قلبم بلرزه
لعنتی؟

نمیخوای تمومش کنی؟

میخوای قلبم رو تو مشتت اسیر کنی؟

با تمام احساسم به چشماش نگاه
کردم.

- تو تمومش کن داژو...

از این رفتار های دو گانه ات دست
بکش!

من میخوام به چشمای صادقت باور
کنم، میخوام به

رفتارهای خالصت باور کنم.میخوام به
دوست داشتنت باور کنم فهمیدی؟

من میخوام به همه اینا که از داژوی
واقعی برمیاد

باور کنم نه به اون کسی که گفت
نمیخوامت...
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ساعت پیش رو و تمام اتفاقات تلخی
که بینمون رخ



نفس عمیقی کشید.

- دراز بکش فوکا بعدا صحبت میکنیم.

االن تو حالی نیستی که بخوای این
بحث رو ادامه

بدی رنگت سفید شده!

خواستم مخالفت کنم که هولم داد.

به پشت فرود اومدم رو تخت.

مچ دستم رو محکم گرفت تو دستش و
یه کاسه استیل

گذاشت زیر دستم.

بتادین رو برداشت و یهویی ریخت رو
زخمم.یه لحظه حس کردم دستم آتیش

گرفت؛ از شدت درد و

سوزشش جیغم بلند شد.
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حس میکردم داره تا مغز و استخونم
میسوزه،

خواستم دستم رو بکشم ولی اجازه
نداد.

g!تحمل کن یکم، االن میفته سوزشش -

نفس نفس زنان چشم هام رو بستم؛
صداش تو گوشم

پیچید:

- چطوری بریدی؟

لبم رو محکم گاز گرفتم.

- با عموم دعوام شد...سرتق بازی در
آوردم زد زیر

گوشم...دستش از حرکت وایساد.

- زد زیر گوشت؟

چشم هام رو باز کردم و به صورتش
نگاه کردم، با

رگ گردن برآمده نگاهم میکرد.

- آره، خواستم از خونه بزنم بیرون
نزاشتن.
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بریدم.

صدای سائیدن دندون هاش تو گوشم
پیچید.

- غلط کرد زد زیر گوشت، با چه
حقی...

پر تحکم صداش کردم.

- داژو...

به چشمام خیره شد.- لعنتی با این
چشمای المصبت اینطوری نگاهم

نکن...

مات و مبهوت نگاهش کردم.

- چی؟

پوف کالفه ای کشید و دستش رو آورد
سمتم.

شال دور سرم رو کشید رو چشمم و
محکم از پشت

بستش.
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منم چاقورو برداشتم تهدیدشون کنم
که دستم رو



میگیری...

این حرکتش باعث شد خشکم بزنه و
الل شم.

خواستم شال رو بدم کنار اما لحظه
آخر پشیمون شدم.

در عوض با دست سالمم بازوش رو
سفت گرفتم.مایعی رو دستم زد که

سوزش و دردش رو کمتر کرد

و بعد اون شروع کرد به بخیه زدن.

با هر سوزش و دردم بازوش رو چنگ
میزدم و اون

هیچی نمیگفت، حتی یه آخ کوچیک!

نمیدونم چقدر گذشت، چقدر از درد
ناله کردم!

فقط زمانی به خودم اومدم که شال
رو از چشمم

برداشت.

نور اتاق به چشمم هجوم آورد.
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- نگاهم نکن تا کارم رو تموم کنم،
تمرکزم رو



صدای دورگه شده اش تو گوشم پیچید:

- فوکا؟ خوبی؟بی حال سرم رو تکون
دادم.

- آره... خوبم...

نفس عمیقی کشید.

- یکم استراحت کنی خوب میشی،
سرومت هم االن

برات میزنم تا صبح ردیف میشی.

زخمت زیاد عمیق نبود، سطحی بود.

کال سه تا بیشتر نبرد!

چشم هام رو باز کردم.

- مرسی...

نگاهش رو ازم گرفت.
578
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بی حال چشم هام رو بستم، حتی نا
نداشتم پلک بزنم.

170



- چرا؟

- واسه این که تو هر شرایطی پیشم
بودی...

واسه این که باعث شدی قلبم...سکوت
کردم و ادامه حرفم رو خوردم و انگار

اون

هم مثل من سکوت رو ترجیح می داد
که هیچی

نمیگفت.

چشم هام رو بستم، نیاز شدیدی به
خواب داشتم.

بین خواب و بیداری بودم که دستاش
رو بدنم حس

کردم.

دونه دونه دکمه هام رو باز کرد و
مانتوم رو با

احتیاط از تنم در آورد.

بعد چند دقیقه سوزشی رو رگ دستم
حس کردم و

سیاهی مطلق....
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این دفعه که چشمام رو باز کردم خبری
از ضعف و

سرگیجه نبود.فقط سوزش کمی رو
کف دستم حس میکردم.

نگاهی به اطراف انداختم، روشنایی
نوری که از

پنجره میومد نشون میداد صبح شده!

نفس عمیقی کشیدم و به دستم نگاه
کردم.

دور تا دورش باند پیچی شده بود و اون
یکی دستم

هم، روی رگم چسب زده شده بود.

نگاهی به ساعت انداختم، هشت صبح
رو نشون

میداد.

نفسم رو فوت کردم و نیم خیز شدم.

با احتیاط پتورو کشیدم کنار و بلند
شدم.

چند ثانیه کوتاه چشم هام سیاهی رفت
و اون هم به
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باشه و حداقل بتونم سر پا بمونم.

نگاهی به تیشرت و شلوار تنم انداختم،
لکه های

خون روشون داشت حالم رو بد میکرد.

چشمم به مانتوم که گوشه تخت بود
خورد.

بی اختیار لبخندی گوشه لبم نشست.
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به سمت در اتاق حرکت کردم و بازش
کردم.

نیم نگاهی به سالن نُقلی مقابلم
انداختم، اینجارو ندیده

بودم تاحاال!
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خاطر خونی بود که از دست داده
بودم.اما مداوای به موقع داژو باعث

شده بود حالم بهتر



چشمم به اتاق کناری خورد، پاورچین
پاورچین رفتم

جلو و در رو باز کردم.داژو  خوابیده
بود رو تخت و پتورو تا

نصفه کشیده بود روش!

تکیه دادم به دیوار و عمیق نگاهش
کردم، از

صورتش معلوم بود حسابی خستست و
حق داشت!

چشمم به تیشرت روی پاف خورد؛ چند
قدم رفتم جلو

و برش داشتم.

با فکری که تو ذهنم خطور کرد چشم
هام برق زد.

بد نبود یکم اذیتش کنم و خودم هم از
شر لباس های

تنگم خالص شم.

عقب گرد کردم و از اتاق خارج شدم.

تو همون فاصله با دست آزادم دکمه
شلوارم رو باز
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کردم.یه دستی و با بدبختی پیرهنم رو
در آوردم و تیشرت

داژو رو پوشیدم.

به قدری بزرگ و بلند بود که تا روی
زانوم اومد و

به قولی داشتم داخلش گم میشدم.

نفس عمیقی کشیدم و لباس هام رو
مرتب گذاشتم

روی مبل.

رو پنجه پا رفتم داخل اتاق و گوشه
تخت نشستم.

عمیق و با دقت صورتش رو وارسی
کردم.

کبودی زیر چشمش داشت به زردی
میزد!

انگشت اشاره ام رو نوازش وار به
صورتش کشیدم.

به یک باره چشماش رو باز کرد و مچ
هر دو دستم

رو محکم گرفت.
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گلوم گذاشته شد.مات و مبهوت
نگاهش کردم، همه چیز تو چند ثانیه

اتفاق افتاد، جوری که نمیتونستم
هضمش کنم.

- داژو؟

نفس عمیقی کشید و چاقورو کشید
عقب.

- تو اینجا چیکار میکنی؟

172

ابروهام رو کشیدم تو هم.

- چته حمله میکنی بهم وحشی؟

مگه دزد گرفتی؟

پوف کالفه ای کشید و از روم رفت
کنار.
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تا به خودم بیام کوبیده شدم رو تخت و
چاقویی زیر



- فکر کردم یکی دیگست...

با چشمای درشت شده نگاهش کردم.

- یعنی تو من رو نشناختی داژو؟
خوابآلود چشم هاش رو مالید.

- من تورو از بوی عطرت میشناسم
لعنتی االن یه

بوی دیگه...

چشمش بهم خورد، با دیدنم اخم کرد.

- تیشرت من رو پوشیدی؟

لبم رو گاز گرفتم.

- آره، لباس خودم تنگ بود اذیتم میکرد
از طرفی هم

لکه های خون روش داشت حالم رو
بهم میزد!

در نتیجه این رو پیدا کردم و پوشیدم.

تاک ابرویی باال انداخت.

- اون وقت با کدوم اجازه؟

چهارزانو نشستم و تیشرت رو کشیدم
پایین تا پاهام
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رو بپوشونه.

- باید اجازه میگرفتم؟- وقتی وسیله
شخصی یکی رو برمیداری اجازه

نمیگیری؟

نیشخندی زدم.

- اینطوریه؟

شونه ای باال انداخت.

- نه، من هر بار بخوام کاری انجام بدم
اجازه هم

نمیگیرم!

دست به سینه نگاهش کردم.

- اون وقت چرا؟

با نگاه خاصی خیره شد بهم.- چون
متعلق به منی همه چیه تو متعلق

به منه!

پوزخندی زدم.

- از کی تاحاال اون وقت؟

- اونش دیگه به خودم ربط داره!

چشم هام رو تو کاسه چرخوندم.
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تیشرتت ارزونی خودت، االن میرم
درش میارم!

173
    

خواستم از جام بلند شم که بازوم رو
محکم کشید و

وادارم کرد رو شکمش بشینم.

خودم رو تکون دادم تا بلند شم ولی
بدتر لج کرد.

- بچه انقد تکون نخور!

ابروهام رو کشیدم تو هم.

- بردار دستت رو میخوام بلند شم،
دوست ندارم

دیگه!

شیطون نگاهم کرد.
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- زورگو...

اصالال نخواستم...



با خواست منه!

نگاه شیطونی به سر تا پام انداخت.-
ولی از حق نگذریم خوب تو تنت

نشسته ها!

با این موهای بهم ریخته و تیشرتی که
تو تنت زار

میزنه و دست باند پیچی شده دلمو
بردی المصب!

دستم رو نوازش وار کشیدم رو جای
کبودی های

صورتش.

- درد داری؟

- نه، من به این دردها عادت کردم برام
حکم نوازش

رو دارن!

تو چی؟

دستت چطوره؟

شونه ای باال انداختم.
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- نه دیگه، اومدنت با خواسته خودت بود
ولی رفتنت



نمیکنم.

هرچقدر هم بخوام بخوابم رو تخت بدتر
مریض میشم. بعد چند ثانیه

گفت:

- امیدوارم بعد این حرکتم ناراحت
نشی ازم...

تا بخوام حرفش رو هضم کنم از جاش
بلند شد و من

رو چرخوند رو تخت.

- داژو...

با چشمای سرخ شده نگاهم کرد.-
لعنتی نمیتونم کنترل کنم خودم رو در
مقابلت... با سرعت از اتاق خارج شد.

لبم رو گاز گرفتم و با خودم غریدم:

- آخه مریضی این تیشرت رو بپوشی و
بیای کرم

بریزی؟
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- خوبم، درواقع اینطوری بگن دردی رو
حس



چشم هام رو بستم.

- خدایا خودت آب بریز رو این آتیش!

174

) فوکا(

دستم رو دور لیوان حلقه کردم و با
خجالت سرم رو

پایین انداختم.

بعد از اتفاقات چند دقیقه پیش، حتی
نمیتونستم به

چشماش نگاه کنم و به قولی؛ داشتم
عرق شرم

میریختم.

صداش تو گوشم پیچید:
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پوف کالالفه ای کشیدم و از جام بلند
شدم.حس میکردم از خجالت لپ هام

داره میسوزه.



- چرا چیزی نمیخوری فوکا؟

باید تقویت کنی بدنت رو ضعیف شدی!
زود بخور، دوباره باید سروم بزنی و

آنتی بیوتیک

بخوری تا زخم دستت عفونت نکنه!

لبم رو گاز گرفتم.

- باشه، میخورم...

یه تیکه نون برداشتم و خواستم لقمه
کنم که نتونستم.

پوف کالفه ای کشیدم، با این وضعیت
رسما چالق

شده بودم!

با مکث سرم رو بلند کردم، نگاهم قفل
شد به چشمای

خندونش.

- بزار من بهت میدم، از دستت کار
نکش!

صندلی رو کشید کنارم و درست تو یه
وجبیم نشست.
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با حوصله یه لقمه درست کرد و گرفت
جلوم.

از دستش گرفتم.- شما از این کارها
هم بلد بودید ما نمیدونستیم آقا

داژو؟

خندید.

- واال شما هم قابلیت دیونه کردن
داشتید ما

g!نمیدونستیم

هوش رو از سرم بردی دلبر، اگر به من
بود دوست

داشتم بمونم رو تخت و وجب به وجب
تنت رو بدرم

ولی...

سکوت کرد و ادامه حرفش رو خورد.

خجالت زده سرم رو انداختم پایین.

- خب حاال، نیاز نیست هی یادآوری
کنی!

قهقهه بلندی زد.
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- ببینمت دختر، االن خجالت کشیدی؟

دستش رو گذاشت زیر چونه ام و
وادارم کرد به

چشماش نگاه کنم.- االن از چی داری
خجالت میکشی؟

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم
بحث رو عوض کنم.

- اینجا کجاست؟! خونه کیه؟!

چشمکی زد و دستش رو عقب کشید.

- فکر نکن نفهمیدم بحث رو عوض
کردی ها!

گلوش رو صاف کرد و مشغول درست
کردن یه لقمه

دیگه شد، در همون حالت گفت:

- خونه خودمه!

با ابروهای باالرفته نگاهش کردم.

- نمیدونستم، فکر کردم اون خونه ای
که بار اول

اومدم مال تو.
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از دستش گرفتم و همونطوریg که
میخوردم گفتم:

- تا کی میخوای به این رویه ادامه بدی
داژو؟

175

ابروهاش در هم گره خورد.

- کدوم رویه؟

نفس عمیقی کشیدم.

- همینطوری که االن هستی، یکسره
مجبوری تغییر

چهره بدی، تغییر مکان بدی، تغییر
موقعیت بدی...

تو که اون قتل رو انجام ندادی پس چرا
داری فرار
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لقمه رو گرفت جلوی دهنم.- چرخشی
میچرخم، میدونی که موقعیتم رو!



میکنی؟

- از کجا میدونی من اون قتل رو انجام
ندادم دختر

جون؟به چشماش خیره شدم.

- از قلبم، از حسم، از حرفات...

تو آزارت به یه مورچه هم نمیرسه
داژو؛ ولی االن

بدتر داری واسه خودت جرم
میتراشی...

تو یه زندانی فراری هستی متوجهی؟

با عصبانیت از جاش بلند شد.

- صبحانت رو خوردی صدام کن!

با قدم های بلند از آشپزخونه خارج شد
و به سمت

اتاقش رفت.

صدای کوبیده شدن در تو گوشم اکو
شد.

پوف کالفه ای کشیدم و شقیقه ام رو
ماساژ دادم.
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نگاهی به در بسته اتاق انداختم.

رسما با حرفم؛ گند زده بودم به لحظه
های خوبمون!

بی اشتها از پشت میز بلند شدم و به
سمت اتاقش

رفتم.

جلوی در مکث کردم، االن باید چی
میگفتم بهش؟

میگفتم معذرت میخوام که گند زدم به
دودقیقه حال

خوبت؟

دم و بازدم عمیقی گرفتم و در اتاق رو
باز کردم.
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با خودم غریدم:

- الالل از دنیا میری به هرچیزی سرک
نکشی؟176



سیگار میکشید.

با مکث رفتم جلو.- داژو؟

صدای گرفته و دورگه شده اش با تاخیر
به گوشم

رسید:

- خوردی صبحانت رو؟

نفسم رو فوت کردم و به سمتش قدم
برداشتم.

دستام رو دور شکمش حلقه کردم و
سرم رو تکیه

دادم به پشتش.

- معذرت میخوام...

نمیخواستم...

نمیخواستم ناراحتت کن؛ قصد بدی
نداشتم.

کام عمیقی گرفت و دودش رو تو هوا
رها کرد.
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نگاهم تو اتاق چرخ خورد، کنار پنجره
وایساده بود و



- نشدم...

- دروغ نگو داژو، ناراحت شدی!

از گوشه چشم نگاهم کرد.

- اشکال نداره، حرف حق رو گفتی.

حرف حق که ناراحت شدن نداره!

سیگارش رو انداخت از پنجره پایین و
به سمتم

برگشت.

- وقتی بهت گفتم من آدم مناسب تو
نیستم دقیقا

منظورم به این بود.

من و تو دنیامون یه رنگه اما زندگی
هرکدوممون از

هم جداست و جوریه که نه میتونیم از
هم دست

بکشیم نه هم رو داشته باشیم!

177
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- ناراحت نشدم.- شدی!



وقتی بهت گفتم برو دقیقا منظورم به
همین بود فوکا.

من همینم، مجبورم اینطوری باشم.

جور دیگه یا باید برم تا آخر عمرم آب
خنک بخورم

گوشه زندان، یا اینطوری فراری
زندگی کنم.

از تو هم گله نمیکنم حق داری!

تحمل کردن یه زندانی فراری که از
قضا قاتل هم

هست سخته!

قبال بهت گفتم االنم میگم من مرد
مناسب تو نیستم.

دوست دارم، خیلی هم زیاد.

میبینمت دیوونه میشم، میخوام برت
دارم ببرم

محضر، بکوبم اون مهر لعنتی رو تو
شناسنامه ات و
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به همه بگم این دختر مال منه ولی
نمیشه فوکا...من انقدری دوست دارم

که حاضرم به خاطر

خوشحالی تو از خودم حتی از خودت
بگذرم...

دم و بازدم عمیقی گرفتم و عطر تنش
رو به مشامم

سپردم.

g...من نمیخوام ازم بگذری داژو -

نه من میتونم تورو رها کنم نه تو من
رو!

حاال که عاشقم کردی باید تا تهش
وایسی!

من با تمام شرایطت کنار میام چون
دوست دارم، چون

عاشقتم.

مقابلش وایسادم.

- من وقتی چیزی رو از ته دل بخوام
هرکاری میکنم

تا داشته باشمش، تا پای جون میجنگم.
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االن هم واسه بودن با تو میجنگم داژو!

موهام رو دادم پشتم گوشم.- میشه
اتفاقات بینمون رو فراموش کنیم و یه

شروع

جدید داشته باشیم ؟

دستمو گذاشتم رو صورتش.

- من کل اون حرف هارو فراموش
میکنم تو هم

فراموش کن.

چشم هاش رو بست.

- فوکا دیوونه م نکن... لعنتی دیونه م
نکن...

بزار بتونم با عقلم تصمیم بگیرم، تورو
میبینم از

خودم بی خود میشم.

178
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چند ثانیه کوتاه چشم هام رو بستم.

از کاری که میخواستم بکنم مطمئن
نبودم ولی

میدونستم تمام وجودم خواهان
داژو...میدونستم قلبم مهر و موم شده

به قلب این مرد...

میدونستم از ته دلم عاشقش بودم و
دوستش داشتم.

- یه چیزی ازت بخوام بهم نه نمیگی؟

مکث کرد.

- چی؟

با اطمینان به چشماش نگاه کردم.

- ازدواج کنیم، تو یه هویتg دیگه داری
درسته؟

هویتی که واقعا نشون میده تو
داژویی، منم اختیارم

دست خودمه مدارکمم داخل کیفم!

پس ازدواج کنیم دخلش کنده شه، من
به تو مطمئنم

به خودم هم!
602
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مات و مبهوت نگاهم کرد.

- فوکا دیوونه شدی؟ عقلت رو از
ِ ره تو میگی دست دادی؟من میگم ن�

بدوش؟

کالفه موهاش رو داد باال.

- کافیه دیگه، مغزت قاطی کرده!

دستم رو گرفت و به سمت بیرون اتاق
کشید.

- بیاِ  سرومت رو بزنم، بعدش
استراحت کن برو

خونت!

هرچی بمونی بدتر میشه یهو دیدی کار
دادم دست

خودمون!

به سمت اتاق کناری رفت و وادارم کرد
رو تخت دراز

بکشم.

با عصبانیت و بغض دستم رو کشیدم.

- ولم کن داژو، من نه میخوام به فکر
سالمتیم باشی
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g.دستش از حرکت وایساد

- چرا میخوای ازشون دور باشی؟

- چون دلم رو شکوندن!

- پس واسه همین گفتی ازدواج کنیم؟

میخوای تالفی کنی سیلی عموت رو؟

فردا پس فردا بری جلوشون وایسی
بگی با یه زندانی

فراری ازدواج کردم تا اذیتتون کنم؟

منم همراه خودت بسوزونی؟

بی اختیار بغضمg گرفت.

- واقعا تو اینطوری فکر میکنی؟

نفس عمیقی کشید و از داخل پالستیک
رو درآور یه

سروم در آورد.

- من به هیچی فکر نمیکنم جز خوب
179شدن حال تو!
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نه میخوام برم خونه!میخوام دور باشم
از خانواده ام چند روز برم یه شهر

دیگه!



داژفوک

    

با حس سوزن سروم و سوزش دست
سمت چپم چشم

هام رو بستم.

بعد چند دقیقه کوتاه، کارش رو تموم
کرد و کنار

کشید.

- چیزی الزم داشتی صدام کن، تا چهل
دقیقه دیگه

تمومه!

از جاش بلند شد و خواست بره که
صداش کردم.

- داژو؟

برگشت سمتم و نگاهم کرد.

- جانم؟

زبونمو رو لب های خشک شدم
کشیدم.- ماشین من کجاست؟
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ابروهاش رو کشید تو هم.

- سعید برده پارکینگ، چرا؟

الزمش داری؟!

- آره، بگو بیاره لطفا!

- چرا فوکا؟ میخوای بری خونه؟

اگه آره بگو خودم ببرمت!

نگاهم رو ازش گرفتم.

- خونه نمیرم، میخوام چند روز برم
شمال تا ذهنم

آروم شه، نیاز به دوری دارم.

تو اگر میبری من رو که هیچ اگر نه بگو
لطفا ماشینم

رو بیاره خودم برم!

نفس عمیقی کشید - یکم استراحت
کن، بعد صحبت میکنیم.

- روانیتم دختر یاغی!

تا به خودم بیام از اتاق خارج شد و این
شد دومین

606

داژفوک   



میکرد و میرفت!

با احتیاط خودم رو تکون دادم و چشم
هام رو بستم.

کم کم گرم خواب شدم و پرده سیاهی
جلوی چشم هام

180باز شد.

    

با ایستادن ماشین، چشم هام رو باز
gکردم و خوابآلود

به اطراف نگاه کردم.

- رسیدیم؟

صدای خسته اش به گوشم رسید.

- آره، اول آوردمت اینجا، تا یه باد به
کله ات بخوره؛

بعدش میریم ویال!
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بار تو یک روز، که من رو تو اوج
احساس رها



نفس عمیقی کشیدم و دستم رو از
شیشه بردم بیرون.

بارون نم نم میبارید و پوستم رو
نوازش میکرد.

لبخند پر رنگی رو لبم نشست؛ بی مکث
سرم رو از

شیشه بردم بیرون و چشم هام رو
بستم.

آرامش و لذت کم کم به بدنم تزریق
شد.

صداش کنار گوشم اومد.

- بیا تو فوکا، سرما میخوری!دم و
بازدم عمیقی گرفتم و سرم رو آوردم

داخل.

- ولی من هنوزم میگم باید با موتور
میومدیم، بیشتر

حال میداد!

نیشخندی زد و کمربندش رو باز کرد.

- مگه از جونت سیر شدی دختر جون؟

تو این هوا پاشی با موتور بیای شمال؟
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با تاسف سرش رو تکون داد.

- پیاده شو بریم، نیم ساعت دیگه هوا
تاریک میشه!

شالمو رو سرم مرتب کردم و پیاده
شدم.

کش و قوسی به بدنم دادم و به سمت
جلو قدم

برداشتم.درست دوساعت بعد از بحث
آخرمون، با یه ساک پر

جلوم ظاهر شد و گفت پاشو بریم و
حاال درست جایی

بودیم که میخواستم.

صداش از پشت سرم اومد.

- دریا صد متر جلوتره!

با فکری که به ذهنم خطور کرد لبخند
شیطونی رو لبم

نشست.
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داژفوک   

- تو فکر کن از جونم سیر شدم هوس
مریض شدن

کردم!



- مسابقه بدیم تا اونجا؟

متعجب نگاهم کرد.

- مسابقه چی؟

چشمکی بهش زدم.

- هرکی زودتر برسه مجبوره شام رو
درست کنه...

با گفتن این حرفم شروع کردم به
دویدن.

صدای پاهاش از پشت سرم اومد.-
جرزنی میکنی؟

همونطوری که میدویدم به پشتم نگاه
کردم.

نزدیکم بود...

با دیدن ساحل، سرعتم رو بیشتر
کردم.

انقدری که شالم از سرم افتاد و زیر
پام پیچید و چون

زیر پام شن بود نتونستم خودم رو
کنترل کنم.
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کوبیده شدم تو سینه ستبر کسی، که
آغوشش عجیب

بوی امنیت میداد.

181

نفس نفس زنان چشم هام رو باز
کردم و خیره شدم

به صورت جذابش.به فک زاویه دارش و
زخم و کبودی های ریز و

درشتی که جذابیتش رو چندین برابر
کرده بود.

صداش تو گوشم پیچید.

- هیچ وقت نزار کسی موهات رو باز
ببینه!

- چرا؟! حسودیت میشه؟!

611

داژفوک   

داشتم پخش زمین میشدم که بازوم
کشیده شد و



دستش رو نوازش وار بین موهام
کشید.

- آره، موهات هوش و حواس رو ازم
میگیره!

هی میخوام دل نبندم بهت، ولی این
سگ مصب ها،

مثل طناب میپیچه دور گردنم و اسیرم
میکنه!

قلبم تند تند شروع کرد به کوبیدن،
نمیدونستم باید

چی بگم یا حتی چه عکس العملی
نشون بدم.

فقط میدونستم تو وجودم کیلو کیلو
قند داره آب

میشه!

دستمو گذاشتم رو قفسه سینه اش و
ازش فاصله

گرفتم.شالم رو از زمین برداشتم و
شل انداختم رو سرم.

- هوا خیلی خوبه نه؟!
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با خنده سرش رو تکون داد.

- نمیخواد ویال رزرو کردم، امنیتش
بیشتره!

کاله هودیش رو سرش کرد و به سمت
جلو قدم

برداشت.

کفش هام رو در آوردم، با حس کردن
شن های نرم

زیر پام لبخندی رو لبم نشست و
همزمان بغض تو

گلوم جمع شد.

خاطرات آخرین مسافرتم با مامان و
بابا جلوی چشمام

زنده شد و قلبم سوخت.نفس عمیقی
کشیدم و چشم هام رو بستم.

سخت بود کنار اومدن با همچین غم
بزرگی، اما باید
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باد مالالیم، نم نم بارون، کنار دریا...

میگم یه آتیش درست کنیم همینجا چادر
بزنیم؟



جنگید.

نم اشک زیر چشم هام رو گرفتم و
پشت سرش حرکت

کردم.

182

رو یه تیکه چوب نشست و پاش رو دراز
کرد.

کنارش نشستم و با لذت به صحنه روبه
روم نگاه

کردم.

- انگاری دریارو خیلی دوست داری ها!

گوشه لبم چین خورد.- آرامشش رو
دوست دارم، چون خودم همینم!
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قبول میکردم هیچ جوره نمیشه با
تقدیر و سرنوشت



طوفانی!

نفس عمیقی کشیدم و هوای تازه رو
استشمام کردم.

- واقعا نیاز داشتم به این سفر، ممنون
که حرفم رو

رد نکردی!

با نگاه خاصی خیره شد بهم.

- تو جون بخواه

ِ}ر

دلب یاغی، کیه که نده!

با اشتیاق نگاهش کردم.

- داژو تو ترک بودی آره؟

سرش رو تکون داد.

- چطور؟

کامل به سمتش چرخیدم.- یه جمله به
ترکی بگو بهم!

متعجب نگاهم کرد.
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از ظاهر آروم اما از داخل دریایی
خروشان و



شونه ای باال انداختم.

- نمیدونم هرچی دوست داری!

لبخند شیطونی زد و به سمت برگشت.

- باشووا دوالنوم!

هیجان زده نگاهش کردم.

- یعنی چی داژو؟

موهای پخش شده رو صورتم رو داد
کنار.

- یعنی دور سرت بچرخم!

گونه هام قرمز شد و ضربان قلبم
رفت باال.به حدی محکم و بی وقفه

خودش رو به سینه ام

میکوبید، که انگار رفته بودم رو تردمیل
و با آخرین

سرعت میدویدم.

صداش به گوشش رسید.

لبخند نافذی زد و به صورتم خیره شد.

- قرمز شدی از خجالت!
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- چی بگم؟



مکث کرد.

- مارال قیز!

لبم رو گاز گرفتم.

- این یعنی چی؟

g!یعنی دختر آهو -

به قدری آرامش داشتم که حد
نداشت...

حتی... حتی قابل توصیف هم نبود.

فقط حس میکردم خروار خروار مسکن
بهم تزریق

شده!

نفس عمیقی کشیدم و عطر تنش رو
عمیق به مشامم

فرستادم.

صداش با تاخیر به گوشم رسید.

- بریم فوکا؟ هواg داره تاریک میشه!

با اکراه ازش جدا شدیم.

- بریم!
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- ولی شرط رو باختی ها داژو، شام رو
باید خودت

183درست کنی.

    

صدای خنده اش بلند شد.

g،شما جرزنی کردی خانوم کوچولو -
اتفاقا شام دست

خودت رو میبوسه!

با توپ پر برگشتم جوابش رو بدم که
یهویی، حجم

زیادی آب ریخته شد روم و پاشید به
صورتم.

صدای جیغ بلندم همزمان شد با صدای
قهقهش!

با عصبانیت نگاهش کردم.
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از جام بلند شدم و به سمت ماشین
حرکت کردم.



شلوارش رو داده بود باال و نزدیک آب
وایساده بود.

- داژو من لباس نیاوردم، چرا خیسم
کردی؟چشمکی زد.

- تیشرت های من هست خب، نیاز به
لباس نداری!

لبخند شیطونی رو لبم نشست.

- اینطوریه دیگه آره؟

با ناز و کرشمه رفتم سمتش.

- دلم میخواد یه چیزی رو لب دریا
تجربه کنم داژو!

نتونست خودش رو کنترل کنه و پرت
شد تو آب.

با دیدن قیافه زارش خنده ام گرفت.-
حاال

ِ}ی

ر به

ِ}ی

ر شدیم.
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ریخت روم.

- رسما سنِ  گ رو یخم کردی دختر
جون!

دستام رو زدم به کمرم.

- وقتی شیطونی میکنی منتظر
تالفیش هم باش دیگه

آقا داژو!

از جاش بلند شد.

نگاهی به سر تا پاش انداختم، مثل
موش آب کشیده

شده بود.

خواست بیاد سمتم که حالت تهاجمی
گرفتم.

دستاش رو به نشونه تسلیم برد باال.-
آتش بس دیگه، هم سرما میخوریم هم

زخم دستت

عفونت میکنه !

عقب گرد کردم.
620

داژفوک   

همونطوری که داشت بلند میشد مشت
پر آبش رو



- باشه، قبول میکنم که کم آوردی.

چشمکی حواله ام کرد و از کنارم
گذشت.

- زور و تحملم رو جای دیگه امتحان کن
کلک.

با فهمیدن منظورش صورتم از خجالت
قرمز شد.

پشت سرش حرکت کردم.

- بی حیا!

با ژست خاصی موهاش رو داد باال و
سرعت قدم

هاش رو بیشتر کرد.

-

ِ}ر

ِ}ک

184چا شمام دُ  کی!
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پتورو دوَ  رم پیچیدم و به سمت بالکن
رفتم.

تو درگاه در وایسادم، بوی خوش جوجه
پیچید تو

بینیم و باعث شد شکمم از گرسنگی
صدا بده.

- داژو؟

چقدر دیگه طول میکشه آماده شه؟

برگشت سمتم.

- آخراشه دیگه، گرسنته؟

لب هام رو جمع کردم.

- آره!

از الی نون یه سیخ در آورد و گرفت
سمتم.

- فعال اینو بگیر شارژ شی تا آماده شه!
بی مکث رفتم جلو و از دستش گرفتم.

- حال کردی چطور شام رو انداختم
گردنت؟

نگاهی به سر تا پام انداخت و خندید.
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- نه بابا، شلوار قشنگ!

با حرص یه تیکه از سیخَ  کنَ  دم و
گذاشتم دهنم.

از بی لباسی مجبور شده بودم
شلوارک و تیشرت

داژو رو بپوشم.

انقدر بزرگ بودن که داشتن تو تنم زار
میزدن و

باعث شده بودن شبیه دلقک سیرک
شم.

- برو عمتو مسخره کن.

فردا میرم پاساژی بازاری جایی، لباس
میگیرم

زخمیت میکنم.حاال هم که اینطوره
لباس تنگ و جذب میگیرم

میپوشم، چشمت در بیاد از کاسه!

بادبزن رو گذاشت کنار و سیخ هارو
برگردوند.

- تو غلط کردی...
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ابروهام پرید باال.

- خوبه حاال غیرتی نشو!

جدی نگاهم کرد.

- غیرت من خط قرمزمه فوکا، باهاش
بازی نکن.

یه تیکه سینه از سیخ در آوردم و گرفتم
جلوش.

- خب باشه، ناراحت نشو.صورتش رو
آورد جلو و با دندون هاش از دستم

گرفت.

185

- سفره رو میتونی آماده کنی تا من
میام؟
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خورد میکنم فک و دهن هر عوضی که
بخواد

چپ نگاهت کنه.



رو میز وسط بچین، میشینیم رو کاناپه
میخوریم.

سیخ خالی رو گذاشتم رو میز.

- آره میچینم، دستت درد نکنه چسبید!

لبخند مالیمی زد.

- نوش جونت!جواب لبخندش رو با
لبخند دادم و برگشتم برم داخل

که صدام کرد.

- فوکا، یادم رفت بگم...

داخل ساکم یه پالستیک مشکی
گذاشتم، اونم در بیار

با دو لیوان، کنار شام بخوریم میچسبه!

با فهمیدن منظورش خندیدم.

- پایتم صد درصد!

بی مکث رفتم داخل و پتویی که دورم
پیچیده بودمو

گذاشتم رو مبل.

به سمت آشپزخونه رفتم و از داخل
پالستیک های
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خرید وسیله های مورد نیاز رو
برداشتم.

با حوصله و سلیقه میز رو آماده کردم
و به سمت

ِ}ک

سا داژو، که داخل اتاق خواب بود
رفتم.زیپش رو باز کردم و پالستیک

داخلش رو برداشتم.

gبا دیدن شیشه پلمپ ویسکی ابروهام
پرید باال.

با مکث لیوان های داخلش رو هم
برداشتم و برگشتم

داخل سالن.

همزمان با من داژو هم با سینی پر؛ از
بالکن اومد

داخل.

با دیدن میز سوت بلندی زد.

- چه هنرمند!

شیشه رو گذاشتم رو میز و نشستم رو
مبل.
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نشست.

- انشالله خوردی دیگه قبال نه؟

موهام رو دادم پشت گوشم.- آره، زیر
زیرکی امتحان کردم، نوشیدنی هم زیاد

خوردم ولی این نه!

شیشه رو برداشت و درش رو باز کرد.

- خب پس اینم زیاد نخور، یکی دو
لیوان کافیته!

186

هر دو لیوان رو کامل پر کرد و در
شیشه رو بست.

- خب، تعریف کن.

شونه ای باال انداختم.

- چی بگم؟

627
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- دیگه دیگه!

سینی رو گذاشت رو میز و کنارم



گفتنی هارو میدونی دیگه چیزی ندارم
بگم!

لیوانش رو یه نفس سر کشید و مجدد
پرش کرد.

- داداشت چطوره؟ حال روحیش بهتر
شد؟آه پر افسوسی کشیدم.

- نسبت به اون اوایل خیلی بهتره، اما
هنوزم نتونسته

کامل با قضیه کنار بیاد.

تو این مدت سر جمع ده کلمه هم
باهامون صحبت

نکرده، یکسره خودش رو تو حیاط با
دوچرخه اش

سرگرم میکنه یا تلوزیون.

لیوان سومش رو پر کرد و یه نفس
رفت باال.

- یکم بگذره درست میشه، فشار نیار
روش.

دیگه خودت روانشناسی دختر باید این
چیزارو بهتر
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از من بدونی.

لبخند تلخی رو لبم نشست.

- این شغلی بود که مامانم میخواست،
من هیچ وقت

بهش عالقه نداشتم.

میدونی...االن شرایطم جوریه که
خودم به چند تا روانشناس

نیاز دارم.

یه سیخ از الی نون برداشت و تکیه داد
به مبل، به

دستم اشاره کرد.

- چرا بازی میکنی باهاش؟ بخور دیگه!

خندیدم.

- باشه!

در حدی تند بود که گلوم جزغاله شد.

به سرفه افتادم.

- این دیگه چه کوفتی بود؟

gبا صدای بلند خندید.- بابا انقد سوسول
نباش، ما تو محل عرق سگی
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اصلشه.

مشت محکمی به بازوش زدم.

- خودت سوسولی، بی مزه!

چشمکی زد.

- پاشو نمک بیار مزه دارم کن!

با عصبانیت نگاهش کردم.

- داژو سر به سرم نزار.

قهقهه زد.

- حرص خوردنت ملسه!

یه سیخ دیگه برداشت و گرفت سمتم.

- میخوری باز بریزم یا کشیدی عقب؟از
دستش گرفتم.

- نه بریز، جا دارم هنوز.

سرش رو تکون داد و هر دو لیوان رو
پر کرد.

- از اتاق بازجویی رسیدیم به کجاها...

از کار دنیا نمیشه سر در آورد.
630
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مزه زهرمار میداد این که  g،میخوردیم
دیگه جنس



کامل به سمتش برگشتم.

- نمیخوای بهم بگی چرا چند ماه بی
گناه خوابیدی

زندان؟

ابرویی باال انداخت.

- چرا میخوای بدونی؟

عمیق نگاهش کردم.

- باید دلیل داشته باشم؟میخوام بدونم
چرا جرمی که انجام نداده بودی رو

گردن گرفتی.

187

    

- از کجا میدونی اون جرم رو من انجام
ندادم؟

- از حرفات، از حسم، از قلبم...
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لبخند محوی کنج لبم نشست.

- آره!



خودمون دفن میشه.

اما واسم مهمه که بدونم چرا جرمی
رو که انجام

ندادی گردن گرفتی.

نفس عمیقی کشید و سیخ خالی رو
گذاشت کنار

سینی.

- چند ماه پیش ژیوار بهم زنگ زد،
گفت گیر کرده.

یه آدرس بهم داد و گفت بیا اینجا.

منم بلند شدم رفتم دنبال اون حیوون!
وقتی رسیدم دیدم یه حرومی افتاده

روش و داره خفه

اش میکنه.

هولش دادم کنار، ولی شدت ضربه ام
انقد زیاد بود که

کوبیده شد کتابخونه و سرش آسیب
دید.
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من دیگه غریبه نیستم داژو، هرچی هم
بگی بین



نگاهش رو ازم گرفت و نیشخندی زد.

- ژیوار هم کم نزاشت و با گلدون
فلزی چند بار زد تو

سرش، یارو درجا تموم کرد.

لیوانش رو یه نفس سر کشید و مجدد
پرش کرد.

- اینطوری شد که طرف مرد، منم
جرمو گردن گرفتم

چون اینطوری زنده بودن ژیوارg برمال
میشد و با

کثافت کاری هاش میرفت پای دار.

از طرفی ننه نمیتونست داغش رو
تحمل کنه، منم

حاضر نیستم حتی یه قطره اشک از
چشمش بیاد.خالصه که قول داد من رو

از زندان بیاره بیرون و

آورد.

ابروهام رو کشیدم تو هم.

- خب اینطوری تو جرم اون رو گردن
گرفتی، خودت
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پوزخندی زد.

- تا بتونم فرار میکنم، نشد هم دیگه
عمرمون نبوده

به این دنیا.

نفس عمیقی کشیدم.

- کثیف تر از چیزیه که فکرش رو
میکردم.

پس حق داشتم که حس بد داشته باشم
بهش.

چند ثانیه سکوت کرد.

- وقتی بهت گفتم ازش دور باش به
خاطر این بود.

واسه این که نمیخواستم چشم کثیفش
بهت بخوره.ولی تو برعکس متوجه

شدی و فکر کردی من

حسودی میکنم.

لبم رو گاز گرفتم.

- من...
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االالن پات لبه داره داژو!



بی خیال خندید.

- ولش کن گذشت دیگه، بعد این
حواسمون جمع

باشه!

محتویات داخل لیوانم رو مزه مزه
کردم.

- اصال چرا خودش رو مرده نشون
میده؟

مگه چه اتفاقی افتاده تو گذشتتون؟

با شنیدن این حرفم ابروهاش کشیده
شد تو هم.

- ولش کن، طوالنیه!دم و بازدم
عمیقی گرفتم.

- باشه!

جعبه سیگارش رو از جیبش در آورد و
یه نخ روشن

کرد.

خواست کام بگیره که تو یه حرکت
غیره منتظره از
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من نمیدونستم...



دستش گرفتم.

متعجب نگاهم کرد.

- چرا دزدی میکنی دختر خوب؟

بگو بدمت روشن کنی.

چشمکی زدم.

- اینطوری مزش بیشتره!

188
    

مردونه خندید.

- از دست تو!

نمیدونم چقدر گذشت، چقدر نوشیدنی
خوردیم و چقدر

صحبت کردیم.

فقط زمانی به خودم اومدم که بدنم
داغ شده بود و تو

حال خودم نبودم.

نگاهی به داژو انداختم، اون هم دست
کمی ازم
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بستم.

دستاش نوازش وار بین موهام حرکت
کرد.

صداش تو گوشم پیچید.

- انقدر دلبری نکن المصب، منم تا یه
جایی میتونم

خودمو کنترل کنم در مقابلت.برگشتم
سمتش.

با دیدن صورتش خندیدم.

- عه، من که کاری نکردم.

لبخند عمیقی زد و دستش رو کشید به
لبم.

- تو هر حرکتت با ناز و اداست
g...الکردار

چند ثانیه سکوت کرد.

- دوست دارم بندازمت رو کولم...
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نداشت.

بی اختیار سرم رو گذاشتم رو پاهاش
و چشم هام رو



ِ}ر

ب دارم و ببرم محضر، بکوبم اون مهر
لعنتی رو

تو شناسنامه ات.

دوست دارم برم باالی بلندی، عربده
بزنم و بگم این

دختر مال منه، حق منه، سهم منه،
حالل منه، زندگی

منه، دار و ندار منه!

- خب چرا نمیکنی؟

- نمیتونم!

- چرا؟

به چشمام خیره شد.- چون تو حقت
باالتر از ایناست!

با گفتن این حرف خم شد و کام
عمیقی از لب هام

گرفت.

نفس نفس زنان بازوش رو چنگ زدم.
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ت



- داژو، االن جفتمون گیجیم...

با اکراه ازم جدا شد.

- نترس فوکا، هرچقدرم گیج باشم
بازم حواسم

هست، به حریم یه دختر دست درازی
نکنم.

با شنیدن این حرفش لبخند عمیقی رو
لبم نشست.

- چرا انقدر خوبی؟

نفس عمیقی کشید .

- من خوب نیستم، تو منو خوب
کردی...

- بهتره بخوابیم دیگه؛ تا کنترلم رو از
دست ندادم.

189
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با صدای آزار دهنده زنگ تلفنی
هوشیار شدم.

خواستم بی توجه باشم بهش و به
خواب پر آرامشم

ادامه بدم اما انگار شخص پشت تلفن
سمج تر از این

حرفا بود.

با اکراه چشم هام رو باز کردم، نگاهم
قفل شد به

چشمای بسته داژو و صورت غرق
خوابش.

لبخند عمیقی رو لبم نشست.طبیعتا
باید ذهنم ریست میکرد و هیچ چیزی از

دیشب

یادم نمیموند اما برعکس...

تک تک اتفاقات دیشب یادم بود، حتی
جمله آخر داژو.

جمله ای که ثابت کرد این مرد
مردونگی بلده!

نگاهی به وضعمون انداختم.
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رو همون کاناپه سه نفره تو آغوش
تنگش خوابم

برده بود و جوری بازوهاش رو دورم
پیچیده بود که

انگار میخواستم فرار کنم.

کم کم چشم هام داشت گرم میشد که
مجدد صدای زنگ

گوشی بلند شد.

یه لحظه حواسم جمع شد، من که
گوشیم خاموش بود

پس این زنگ صدای گوشی داژو
بود.دستم رو آروم آوردم باال و

صورتش رو نوازش

کردم.

- داژو؟

داژو؟ بیدار شو!

صدام به قدری گرفته و دورگه شده
بود که خودم

تعجب کردم.
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گلوم رو صاف کردم و خواستم دوباره
صداش کنم که

چشم هاش رو باز کرد.

- بچه چقد ورجه وورجه میکنی، خب
بگیر بخواب

دیگه سر صبحی روانیم کردی.

خنده ام گرفت.

- اگه گوشی جناب عالی میزاشت
میخوابیدم، پاشو

کشت خودش رو...پوف کالفه ای کشید
و گره دستاش رو از دورم باز

کرد.

- کدوم عوضیه که کله صبح گه زد به
خوابم!

از جاش بلند شد و به سمت گوشیش
رفت.

با رفتنش حس کردم سرما به تنم نفوذ
کرد.

بی میل نگاهش کردم، دوست نداشتم
ازم جدا شه.
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صدای عصبانیش تو گوشم پیچید.

- چته ژیوار کله صبحی زر و زر داری
زنگ میزنی؟

مگه نگفتم دور و بر من نپلک ها؟

مکث کرد.

- شر و در تحویل کن نده عوضی، ننه
صحیح و

سالم تو خونشه...با شنیدن این حرف
چشم هام با ضرب باز شد.

190

    

نگاهی به صورتش انداختم.

آشفته بود و مدام دستش رو میکشید
به پشت

گردنش.
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دستام رو تو سینه ام حلقه کردم و
چشم هام رو بستم.



- ژیوار چی داری میگی لعنتی...

چی داری میگی حرومی؟

یعنی چی سکته کرده بیمارستانه؟

با شنیدن این حرفش حس کردم برق
از سرم پرید.

نشستم رو مبل و ناباور نگاهش کردم.

گوشام چیزی رو که شنیده بودن باور
نمیکردن.- میرسونم خودم رو تا چند

ساعت دیگه؛ حواست

بهش باشه فقط!

گوشی رو قطع کرد و انداخت رو میز.

- پاشو فوکا، باید بریم.

بدون توجه به من به سمت اتاق رفت و
با ساکش

اومد بیرون.

حتی لباس هاشم عوض نکرده بود و با
همون تیشرت

و شلوار گرم کن بود.

نگاهی به صورت آشفته اش انداختم.
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- چی شده داژو؟

به سمت آشپزخونه رفت و شیر گاز رو
بست.

- باید برگردیم سریع، ننه سکته کرده
بیمارستانه.

g!نمیتونم تنهاش بزارم

از جام بلند شدم و به سمتش دارم.-
آروم باش خب؟

هیچیش نمیشه صحیح و سالم از
بیمارستان میاد

بیرون.

وقتی ژیوار زنگ زده بهت گفته بیا
یعنی حالش

خوبه!

نفس عمیقی کشید.

- نمیتونم آروم باشم فوکا، دارم از
نگرانی میمیرم.

ننه تنها کسیه که تو این دنیا واسم
مونده، نمیخوام

از دستش بدم.
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باهاش صحبت کنم.

- هیچ اتفاق بدی نمیفته خب؟

آروم باش، اینطوری خدای نکرده سکته
میکنی.

پوف کالفه ای کشید.- باشه، سریع تر
آماده شو بریم، نمیتونم بمونم

بیشتر از این.

نگاهم رو ازش گرفتم و با تأخیر گفتم:

- من میمونم داژو...

با چشمای درشت شده نگاهم کرد.

- مسخره بازی در نیار فوکا یعنی چی
من میمونم؟

بلند شد لباس بپوش بریم.

یه قدم رفتم عقب.

- داژو من نمیام، تو برو بعد میای
دنبالم ولی االن من

نمیخوام برگردم.
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دستم رو گذاشتم رو صورتش و سعی
کردم با آرامش



پوف کالفه ای کشید.

- از دست تو من چیکار کنم آخه؟

لبخند کمرنگی رو لبم نشست.- هیچی،
من اینجام نگران نباش.

هرموقع که دیدی حالش بهتر شد بیا
دنبالم فقط بی

خبرم نزار.

من مطمئنم که زود زود حالش خوب
میشه و دوباره

برمیگرده به خونه با صفاش...

عمیق و طوالنی نگاهم کرد.

- مطمئنی؟

با اطمینان سرم رو تکون دادم.

- آره فعال نمیخوام برگردم خونه، تو
برو تا دیر نشده

راه زیاده تا اونجا.

آشفته دستش رو کشید به سرش.

- مواظب خودش باش، هرچیم الزم
داشتی بهم بگو.
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از داخل جیبش کارتش رو در آورد و
گذاشت رو

کانتر.- رمزش چهار تا صفره، من زود
برمیگردم.

- مواظب خودت باش خب؟

سرم رو تکون دادم.

- تو هم مواظب خودت باش، من رو بی
خبر نزار.

- خیالت تخت.

کیفش رو برداشت و بی مکث از خونه
خارج شد.

از بالکن نگاهش کردم.

کیفش رو انداخت صندلی شاگرد و
سوار شد و با

بیشترین سرعت حرکت کرد.

به مسیر رفتنش خیره شدم.

191- خدایا، خودت مراقبشون باش.
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هام رو باز کردم.

گیج و منگ به اطراف نگاه کردم، رو
همون کاناپه

خوابم برد.

نیم خیز شدم و به ساعت نگاه کردم.

دو ظهر بود و حدود چهار ساعت از
رفتن داژو

میگذشت.

از جام بلند شدم و به سمت تلفنی بی
سیمی که رو

کانتر بود رفتم.

بی مکث شماره اش رو گرفتم و
منتظر موندم.چند بوق خورد و بعد اون

صدای خسته اش تو گوشم

پیچید:

- بله؟
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با احساس گردن درد شدید و خشک
شدن بدنم چشم



لبم رو گاز گرفتم.

- داژو؟ خوبی؟

نفس عمیقی کشید.

- خوبم تو چطوری؟

- من خوبم نگران نباش، رسیدی؟

- نه هنوز، از شانس گندم خوردم به
ترافیک؛ یه

ساعت دیگه راه دارم.

گوشه ناخونم رو جویدم.

- کدوم بیمارستانه؟ کاش یه زنگ
میزدیم میپرسیدیم،

حداقل از نگرانی در میومدیم تا برسی
اونجا!

پوف کالفه ای کشید.- نگفت بهم کدوم
بیمارستانه، هرچیم به گوشی سگ

صاحابش زنگ میزنم جواب نمیده!

به سمت سینک رفتم.

- نگران نباش، انشالله که هیچی
نیست.
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صدای خش خشی اومد.

- فوکا چیزی الزم داشتی بهم زنگ
بزن، من تو کوتاه

ترین زمان ممکن خودم رو می رسونم.

فقط مراقب خودش باش و زیاد از
خونه خارج نشو.

یه لیوان برداشتم و از شیر پرش
کردم.

- اگه دلم برای تو تنگ شد چی؟ اون
موقع چیکار

کنم؟

چند ثانیه طوالنی سکوت کرد.

- دستت رو بزار رو قلبت و به من فکر
کن.با مکث دستم رو گذاشتم رو سمت

چپ سینه ام و

تمام لحظه های با هم بودنمون رو تو
ذهنم تجسم

کردم.

- گذاشتم!

- چه اتفاقی افتاد؟
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لبم رو گاز گرفتم.

- قلبم داره تند تند میکوبه!

- مال من هر دقیقه با دیدن تو میکوبه!

بی اختیار بغضمg گرفت، حس خیلی
خوبی بود دوست

داشته شدن توسط یه مرد.

یه مردی که با همه کس فرق داشت!

یه مرد که واقعاg مرد بود!

- وقتی نباشم چی داژو؟

صداش رو آورد پایین و با لحن خاصی
گفت:

192- دیگه نمیکوبه!

    

سکوت کردم.

حتی نمیدونستم باید چی بگم و چه
عکس العملی

نشون بدم.
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عاشقش میشم.

با حس خشک شدن گلوم جرعه ای از
آب گرم داخل

لیوان نوشیدم.

- رسیدی خبر بده، مواظب خودتم باش
تند نرو زیاد،

جاده ها بارونیه خطرناکه!

تک خنده ای کرد.

g!باشه، فعال -

تماس رو قطع کردم و گوشی رو
گذاشتم رو کانتر.با یادآوری حرفاش

قلبم تند تند شروع کرد به کوبیدن.

نفس عمیقی کشیدم و به سمت آینه
رفتم.

به صورتم نگاه کردم، گونه هام قرمز
شده بود و

داشت میسوخت.

دستم رو گذاشتم دوطرف صورتم.
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فقط میدونستم دارم هر لحظه بیشتر
و بیشتر



- چرا انقدر قرمز میشی لعنتی...

یعنی انقد بی جنبه ای که با دوتا جمله
وا میدی؟

کالفه کش سرم رو باز کردم و موهام
رو محکم باال

بستم.

باید خودم رو مشغول میکردم و بهترین
راه تمیز

کردن خونه و جمع کردن گند کاری
دیشب بود.

بشقاب هارو جمع کردم و خواستم برم
سمت

آشپزخونه که حس کردم صدایی از
پشت سرم اومد.

ترسیده برگشتم عقب، اما هیچ خبری
نبود.فکر میکردم توهم زدم تا که

چشمم به آینه خورد.

یه مرد قوی هیکل پشت مبل پنهون
شده بود.
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شروع کرد به لرزیدن.

خودم رو جمع و جور کردم و سعی
کردم متوجه نشه

که من دیدمش.

با پاهای لرزون به سمت آشپزخونه
رفتم.

زیر زیرکی پشت سرم رو نگاه کردم و
درست زمانی

که بلند شد تا حمله کنم سمتم برگشتم
و بشقاب های

دستم رو پرت کردم سمتش.

جا خالی داد و به سمتم اومد.

جیغ بلندی کشیدم و خودم رو پرت
کردم داخل

آشپزخونه.خواستمg از رو کانتر چاقو رو
بردارم که موهام با

شدت از پشت کشیده شد.

صدای فریادم بلند شد.
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آب دهنم رو پر سر و صدا قورت دادم،
دست و پام



ولgggم کgggن...

 مانع از حرکت

کردنم شد.

به قدری قدرتش زیاد بود که حتی
نمیتونستم خودم

رو تکون بدم.

اشک تو چشم هام حلقه بست.

- ولم کن عوضی...

ولی انگار این مرد ول کن نبود...

یه دستمال سفید از جیبش در آورد و
گذاشت رو

دهنم.بوی تند و تیزی پیچید تو بینیم،
خواستم نفسم رو

حبس کنم ولی نتونستم.

کم کم بدنم شل شد و قدرتم رو از
دست دادم.

چشم هام بسته شد و سیاهی مطلق!
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- کgggمggggک...

ولgggم کgggن لgggعgggنgggتgggی...



) داژو (

با عصبانیت ماشین رو یه گوشه نگه
داشتم و برای

بار هزارم شماره اش رو گرفتم.

چند تا بوق خورد و رد تماس زد.

پوف کالفه ای کشیدم، داشتم دیوونه
میشدم.حتی نمیدونستم کدوم خراب

شده ای بردتش و گشتن

دونه دونه بیمارستان ها هم ممکن بود
ساعت ها

طول بکشه.

مجدد شماره اش رو گرفتم، درست
زمانی که انتظار

داشتم دوباره قطع کنه جواب داد.

- بگو...
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193



ناموس؟

ننه کدوم بیمارستانه؟

نیشخندی زد.

g!ننه خونست -

با عصبانیت مشتم رو کوبیدم به
فرمون.

- چرا شر و ور تحویل من میدی
عوضی؟میگم ننه کجاست؟ حالش

خوبه؟

با لحن ریلکسی گفت:

- گفتم که حالش خوبه تو خونشه، تو
نگران کسه

دیگه ای باش.

اون بیشتر بهت نیاز داره!

هرموقع فهمیدی منظورم رو زنگ بزن
آدرس بدم
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صدای فریادم بلند شد:

- چرا جواب این صاحاب مرده رو نمیدی
بی



همین...

حرفش رو زد و تماس رو قطع کرد.

دستم شل شد و گوشی افتاد زیر پام.

حرفاش تو ذهنم زنده شد.

" نگران کسه دیگه ای باش؛ اون بیشتر
بهت نیاز

داره! "جرقه هایی تو سرم شروع
کردن به زدن.

یهویی زنگ زدنش، اون لحن پر
استرسش، کشوندم

به تهران...

همش... همش نقشه بوده برای دور
کردن من از فوکا

و من ابلهانه تو دامش افتاده بودم.

از نقطه ضعف من استفاده کرده بود
برای رسیدن به

اهداف خودش...
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بهت، فقط بدون خیلی عجله دارم
داژو.



گوشی رو از زیر پام برداشتم.

من رسما تو دام ژیوار افتاده بودم و
دستی دستی

باعث شده بودم فوکا تو آتیش بینمون
بسوزه.مشت های محکمم رو پی در پی

کوبیدم به فرمون و

از ته دل عربده زدم.

به قدری که گلوم به سوزش افتاد.

نفس نفس زنان چشم هام رو بستم.

باید چیکار میکردم؟

حرفاش تو باشگاه اومد تو ذهنم.

تهدیدش...

همون که گفت نری مجبورت میکنم
بری...
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194



فکر کردم کنار میکشه اما سخت در
اشتباه بودم.

اون منتظر یه فرصت مناسب بود.

شماره اش رو گرفتم و زدم رو آیفون.

با اولین بوق جواب داد:

- چه زود عاقل شدی!صدای فریادم
بلند شد:

- ژیوار یه تار مو ازش کم بشه به والی
علی

روزگارت رو سیاه میکنم.

آتیشت میزنم بخوای سر سوزن اذیتش
کنی.

بی خیال خندید.

- آب از سر من گذشته داژو، تهدیدم
نکن.

من وارد یه معامله بزرگ شدم که
نتونم انجامش بدم

کشته شدم.

االنم دوستت پیش من امانته.
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بارهارو برام ببر اربیل، صحیح و سالم
تحویلت میدم.

دندونام رو به هم فشردم.

- اندازه لعنت خدا هم نمیارزی بی همه
چیز، از یه

دختر بی گناه داری واسه منافع
شخصی خودت

استفاده میکنی؟

تو دیگه چه عوضی هستی!سکوت کرد.

- من واسه رسیدن به اهدافم هر کاری
میکنم داژو،

االنم وقت شنیدن این شر و در هارو
ندارم.

سالم میخوای دختره رو یا ردش کنم
بره؟

ماشین رو روشن کردم.

- یه تار مو ازش کن بشه ببین چطوری
آتیشت میزنم

ژیوار چیکار باید کنم؟

خندید.
662

داژفوک   



- خوبه داداش کله شق من، سر عقل
اومدی.

از اولم خواستم رو انجام میدادی کار
به اینجاها

نمیرسید، شاید االن کنار دوستت در
حال

خوش و بش کردن و الس زدن بودی.

- زر مفت نزن، فکر کردی من مثل تو
حروم زادم؟صدای کالفه ای تو گوشم

پیچید.

- من حوصله این زر زر هات رو ندارم
داژو، راه

بیفت به آدرسی که واست میفرستم
بچه ها میارنت.

باید بیای بندر عباس، از اونجا باقی راه
رو با قایق

شخصی من میریم، بعدشم از مرز رد
میشی میری

اربیل!
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به خیر شمارو به سالمت.

تو لنج میبینمت!

حرفش رو زد و گوشی رو قطع کرد.

به ثانیه نکشید از سمتش یه پیام اومد.

به آدرسی که فرستاده بود نگاه کردم.

195- میکشمت بی همه چیز...

    

) فوکا (

با احساس سردرد شدیدی، چشم های
بهم چسبیده ام

رو باز کردم.

دستم رو گرفتم به سرم، جوری درد
میکرد که انگار

با پتک کوبیده بودن بهش.

صدای آشنای کسی اومد.
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فوکا هم با تو میاد اونجا، بعد تموم
شدن کارها من رو



gخوب خوابیدی پرنسس؟ -

گیج و منگ به سمت صدا برگشتم.

با دیدن شخصی که رو مبل نشسته بود
برق از سرم

پرید.

همه اتفاقات دونه دونه تو ذهنم زنده
شد.

رفتن داژو، حمله اون مرد بهم، بیهوش
شدنم و...ترسیده به خودم نگاه کردم،

یه شلوار و سویشرتg تنم

بود.

دستم رو مشت کردم.

- من اینجا چیکار میکنم؟ کجا من رو
آوردی لعنتی؟

بیخیال خندید.

- آروم باش دختر جون، جای بدی
نیستی!

نگاه ترسیده ای به اتاق مجلل و تخت
سلطنتی که

روش خوابیده بودم انداختم.
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- از جونم چی میخوای؟ برای چی من
رو دزدیدی؟

یه لحظه یاد تماسش با داژو افتادم.

- پس اون خبر دروغ بود آره؟تو هدفت
این بود داژو رو از خونه بکشونی

بیرون؟

نیشخندی زد و دستش رو تکیه گاه
چونش کرد.

- آفرین دختر زرنگ، ولی حقیقتا فکر
نمیکردم

بمونی.

فکر میکردم با داژو برمیگردی ولی از
شانس خوبم،

موندی و دست و بالم رو باز گذاشتی.

دستم رو مشت کردم.

- چی میخوای از جونم آشغال؟ برای
چی من رو

آوردی این خراب شده؟

پتورو کشیدم کنار و از جام بلند شدم.
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بود.

مشت هام رو محکم کوبیدم به در.-
کggggمgggggک...

یggggggggکggggی ایggggggggن در رو بgggاز
کggggنgggه...

کggggمgggggک...

196

صدای عصبیش تو گوشم پیچید.

- بی خودی زور نزن، کسی در رو باز
نمیکنه تا

زمانی که من نگم.

با عصبانیت پام رو کوبیدم زمین.

- ولم کن برم لعنتی چی از جونم
میخوای؟
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به سمت در دویدم و دستگیره رو
کشیدم ولی قفل



نفس عمیقی کشید.

- چند ساعت دندون رو جیگر بزار
خالص میشی!

چسبیدم به در.- یعنی... یعنی چی؟

پاش رو انداخت رو پاش.

- داژو تو راهه داره میاد، باهم دیگه
میریم یه جایی

بعدش من رو به خیر شمارو به سالمت.

از اولم اگه قبول میکرد مجبور نمیشدم
تورو بدزدم.

خواستم جوابش رو بدم که نزاشت.

- نترس، به ناموس برادرم چشم ندارم.

فقط میخوام تا یه جایی برید و برگردید
همین.

تو فکر کن هدیه من واسه ماه
عسلتونه!

نگاه پر شکی بهش انداختم.

- چی تو سرت داره میگذره لعنتی؟
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هدفت از این کارا چیه ؟ میخوای به
چی برسی؟- به هیچی، انقد داستان

نباف به هم دیگه، من یه کار

ساده فقط از داژو میخوام همین؛ نه
بیشتر...

صدای زنگ تلفنش باعث حرفش نصفه
بمونه.

نگاهی به صفحش انداخت.

- زودتر از چیزی که فکر میکردم
رسید...

گوشی رو نزدیک گوشش نگه داشت.

- کجایی ؟

نگاهی به سر تا پام انداخت.

- نترس، بیدار شده داره مخم رو
میخوره با سوال

هاش.

همونجا بمون یک ساعت دیگه اونجاییم.

گوشی رو قطع کرد و گذاشت تو
جیبش؛از جاش بلند

شد و به سمتم اومد.
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در باز شد، نیم نگاهی به سمتم
انداخت.

- راه بیوفت پشت سرم، دست از پا
خطا کنی با دست

و پای بسته میبرمت حواست رو جمع
کن.

197

با تأخیر پشت سرش حرکت کردم.

نامحسوس به اطراف نگاه کردم،
عمارت خیلی بزرگ

و مجللی بود.

از پله های مارپیچ اومدیم پایین.

با دیدن محافظ های سیاه پوش دور تا
دور حیاطُ  کپ
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حالت تهاجمی گرفتم.بدون توجه به من
به سمت در رفت و سه تقه زد.



کردم.بی اختیار تو جام وایسادم،
متوجهم شد و برگشت.

- چی شد فندق؟ ترسیدی؟

آب دهنم رو پر سر و صدا قورت دادم.

- برای چی باید بترسم؟

پوزخندی زد و به سمتم اومد.

- خوبه!

بازوم رو کشید و به سمت یه ماشین
رفت.

در عقب رو باز کرد و هولم داد داخل،
کنارم نشست.

خودم رو گوشه ماشین جمع کردم و
حرکاتش رو زیر

نظر گرفتم.

از جیبش یه چشم بند مشکی در آورد و
گرفت سمتم.

- ببند چشمت!

- برای چی؟جدی نگاهم کرد.
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- سوال نپرس، اگه میخوای زود بری
سر زندگیت،

ببند به چشمت و ساکت بشین.

من بیشتر از چیزی که فکر کنی عجله
دارم، وگرنه

یکم بیشتر ازت پذیرایی میکردم.

حیف...

حیف که دوازده ساعت بیشتر وقت
ندارم.

از دستش گرفتم و شل بستم به
چشمم تا بتونم زیر

زیرکی اطراف رو ببینم اما زودتر از
چیزی که فکر

میکردم دستم رو خوند.

گره چشم بند رو سفت سفت کرد،
جوری که هیچ

جارو نمیتونستم ببینم.

صداش تو گوشم پیچید.

- حرکت کن سمت بندر...گوش هام تیز
شد.
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نفس عمیقی کشیدم و دستام رو تو
سینه م جمع کردم.

فقط دلم گرم بودن داژو بود، همین!

این که میدونستم رهام نمیکنه و واسه
نجاتم تا پای

جون میجنگه.

وگرنه حتی یک ثانیه هم نمیتونستم
طاقت بیارم.

دم و بازدم عمیقی گرفتم.

- خدایا خودت مراقبم باش!

198

) داژو (
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بندر؟ کدوم بندر؟ اصالال من رو کجا
آورده بود.



کالفه پام رو کوبیدم به الستیک
ماشین.- پس کجاست این رئیس

حرومیتون؟

دوساعته من رو عالف کردید تو این
خراب شده!

با ابروهای گره خورده نگاهم کرد.

- درست صحبت کن.

پوزخندی زدم.

- مثال درست صحبت نکنم چه گهی
میخوری ها؟

خواست جوابم رو بده که صدای بوق
ماشین اومد.

نگاهم رو ازش گرفتم و به ماشین
دوختم، ژیوار بود.

چشم هام رو تیز کردم، نگاهم قفل
شد به جسم نحیف

فوکا و چشم بندی که به چشم هاش
بسته شد بود.

بی مکث به سمت ماشین رفتم، با
ایستادنش در سمت
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- داژو؟

- هیشش...

تموم شد!

خودش رو تو آغوشم مچاله کرد.

- خیلی ترسیدم...

نفس عمیقی کشیدم و با عصبانیت به
ژیوار نگاه

کردم.

تکیه داده بود به کاپوت و با پوزخند
نگاهمون

میکرد.

- اگر عشق و عاشقیتون تموم شده
لطف کنید سوار

قایق شید حرکت کنیم سریع، فرصت
نیست.جدی به چشماش نگاه کردم.

- فوکارو بفرست خونه، نمیخوام بیاد.
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فوکا رو باز کردم و کشیدمش
بیرون.چشم بند رو از چشمش در

آوردم، با دیدنم بغض کرد.



میخوره؟

فکر کن اینجا هم همون شماله!

به قایق اشاره کرد.

- سوار شو وقت نیست!

نفس عمیقی کشیدم تا بتونم خودم رو
کنترل کنم، از

خودم فاصله اش دادم و بازوش رو
گرفتم.

- بریم...

با شک نگاهم کرد.

- داژو من...

پریدم وسط حرفش :

- نگران نباش فوکا، صحیح و سالم برت
میگردونم.حواسمg بهت هست.

نامطمئن سرش رو تکون داد.

- باشه!
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- چرا ؟ بده یه هوایی به سر دوستت
هم



نگاهی به اطراف انداخت و به سمت
قایق رفت.

پشتش حرکت کردم و در همون حین
بلند گفتم:

- منتظر تالفی این کارت باش ژیوار!

تقاص تک تک اشک های این دختر رو
ازت در

میارم.

به ناموسم قسم، به مرتضی علی
قسم این کارو

میکنم.

پوف بلندی کشید.

- چرا انقدر شلوغش میکنی آخه داژو؟

اصال ببین یه خط افتاده روش؟ صحیح
و سالم

آوردمش.یه روز میری اون ور
برمیگردی دیگه اه، شورشو

در آوردی دیگه!

سوار قایق شدیم.
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سرم رو تکیه دادم به پشت و چشمام
رو بستم.

صداش تو گوشم پیچید.

- این قایق دوطبقه برای کیه داژو؟

اصال ما داریم کجا میریم؟

نفس عمیقی کشیدم.

- نگران نباش فوکا، زود برمیگردیم.

یه کاریه، باید انجام بدم.

سرشو گذاشت رو شونم.

199- تا تو هستی نگران چیزی نیستم!

    

) فوکا (

با احساس خستگی و سرمای شدیدی
چشم هام رو

باز کردم.
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یه گوشه نشستم، فوکا هم کنارم
نشست.



گیج و منگ به وضعیتم نگاه کردم.

همون گوشه قایق، رو شونه داژو
خوابم برد بوده.

خمیازه بلندی کشیدم و سرم رو از
شونه اش

برداشتم.

- داژو؟

انقدر غرق افکارش بود که متوجه ام
نشد.

آروم تکونش دادم.

- داژو؟به سمتم برگشت و با چشمای
به خون نشسته که بر

اثر خستگی و بی خوابی به وجود
اومده بود نگاهم

کرد.

- بیدار شدی؟

سرم رو تکون دادم.

- آره، ساعت چنده؟

به مچ دستش نگاه کرد.
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- هفت صبحه...

پوف کالفه ای کشیدم.

- یه شبه کامل تو این قایق هستیم،
چقدر دیگه

مونده؟

من خسته شدم.

هم سردمه، هم گرسنمه هم خستم!

چهرش تو هم شد.

- به خاطر من اذیت شدی، طبقه باال
اتاق هست.پاشوg بریم اونجا دراز بکش

یکم تا برسیم.

موهام رو دادم پشت گوشم.

- اگر اونجا امن بود از اول میرفتی
نمیخواد،

همینجا راحتم فقط یه پتو میشه بیاری
واسم؟

خیلی سردمه!

نفس عمیقی کشید و از جاش بلند شد.

- صبر کن میام االن!
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از جاش بلند شد و به سمت طبقه
باالی قایق رفت.

نفس عمیقی کشیدم و از جام بلند
شدم.

تکیه دادم به بدنه قایق و به دریا نگاه
کردم.

پرخروش بود و ترسناک!

دستام رو بردم باال و کش و قوسی به
بدنم دادم.

دوست داشتم بفهمم چرا و به چه دلیل
تو این قایق

بزرگ و به قولی الکچری بودیم و چرا
ژیوار من رودزدیده بود اما حیف که

داژو هیچی نمیگفت و خودمم

نمیتونستم بفهمم.

صدای جر و بحثی باعث شد حواسم
جمع شه.

به عقب برگشتم و گوش هام رو تیز
کردم؛ صدای

عربده داژو بود.
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داژو.

پیرهن ژیوار رو تو مشت هاش گرفته
بود و داشت تو

صورتش عربده میزد.

- فکر کردی منم اون چلغوزg های دورتم
عوضین؟

اگه االن دارم باهات میام این سگ
صاحاب مجبورم...

به خاطر اون دختری که طبقه پایینه
مجبورم.

بهت گفتم فوکا خط قرمز منه، گفتم
سمتش بری

آتیشت میزنم...خودم رو به گوشه
پنهون کردم.

صدای ژیوار تو گوشم اکو شد.

- عاشق سینه چاکشی برادر من؟

200
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با احتیاط به سمت طبقه باالال رفتم،
نگاهم قفل شد به



- تو داری این همه براش جلز ولز
میکنی؛ اما همون

دختر واقعیت رو بفهمه حتی به
صورتت نگاه هم

نمیکنه.اگر بدونه تو شریک منی، بدونه
که قاتل پدر و

مادرش رو پنهون کردی؛ مثل آب
خوردن میزارتت

کنار.

درسته من بمب گذاشتم تو اون خونه
لعنتی اما تو هم

با مخفی کردن این مسئله شدی شریک
من!

نزار دهن من باز شه داژو، بی صدا این
کارو انجام

بده برو هرچقدر میخوای باهاش الس
بزن...

مات و مبهوت بهشون نگاه کردم.
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گوش هام چیزایی رو که شنیده بودن
باور نمیکردن.

یعنی ژیوار قاتل پدر و مادر من بود؟

اون بمب رو گذاشته بود داخل خونه؟

و داژو هم از این موضوع باخبر بود؟

اشک هام قطره قطره چکید، قلبم
داشت تیر میکشید.با پاهای لرزون

رفتم جلو.

- داژو؟ اینا... اینایی که شنیدم راسته؟

چرخید عقب و ناباور نگاهم کرد.

- فوکا؟

هق زدم.

- داژو اینایی که شنیدم راسته؟

تو میدونستی قاتل پدر مادر من کیه؟

میدونستی و هیچی نگفتی؟

درد و عذاب منو دیدی و هیچی نگفتی؟

چند قدم اومد جلو.

- اونجوری که فکر میکنی نیست.
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خانوادهاتg کم شه، زمانی فهمیدم که
کار از کار گذشته

بود، مجبور بودم ازت پنهان کنم، به
خاطر خودت!بغض مثل سنگ تو گلوم

گیر کرد.

- برادر تو قاتل پدر و مادر من بود و تو
یه کالم بهم

نگفتی...

چطوری تونستی داژو؟

چطور تونستی؟

صدای هق هق هام بلند شد.

- راست میگفتی، بودن با تو تاوان
داشت...

تاوانش هم خیلی سنگین بود...

عقب گرد کردم، دیگه طاقت موندن
کنارشون رو

نداشتم.
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من هیچ وقت نخواستم یه تار مو از سر
تو و



فقط دوست داشتم یه اسلحه بزارم رو
سر ژیوار و

انتقامم رو بگیرم، اما میدونستم این به
قیمت جونم

تموم میشد.

خواستم برم پایین که صدای ژیوار
اومد:

- مقصر مرگ پدرت فقط خودشه،
انقدر این ور و اون

ور سرک کشید که دستور قتلش از باال
دست ها اومد.اون بمب دیر یا زود تو

خونش جاسازی میشد، حاال

چه به وسیله من چه به وسیله کسه
دیگه ای!

تو و برادرت هم شانس آوردید که زنده
اید!

اونم فقط به خاطر این که داژو تورو
میخواست

وگرنه تو هم...

با عصبانیت یورش بردم سمتش.
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- خفه شو عوضی قاتل...

نا غافل اسلحه اش رو در آورد و به
هوا شلیک کرد.

سر جام وایسادم اما داژو بدتر لج کرد
و حمله کرد

سمتش.

با هم دیگه درگیر شدن...

ترسیده به اسلحه دست ژیوار نگاه
کردم، هر لحظه

ممکن بود شلیک کنه.

خواستم برم سمتشون که صدای شلیک
گلوله تو

گوشم پیچید.مات و مبهوت به صحنه
مقابلم نگاه کردم، گلوله به

شکم داژو برخوردg کرده بود.

تعادلش رو از دست داد.

عقب عقب رفت و جلوی چشمای
ناباور من از قایق

پرت شد پایین.
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- داژو...

با چشمای اشکی به ژیوار نگاه کردم،
اون هم دست

کمی ازم نداشت.

به سمت جلو دویدم و بدون این که به
چیزی فکر کنم

خودم رو از قایق پرت کردم پایین.

به یک باره فرو رفتم تو حجم عظیمی
از آب یخ.از الی چشم های تارم داژو

رو دیدم، خونش تو آب

پخش شده بود.

با بدبختی شنا کردم سمتش و دستش
رو گرفتم.

چشم هام رو بستم.

نمیتونستم نفس بکشم، اکسیژن نبود،
داشتم خفه

میشدم...

خواستم همراه خودم بکشمش باال اما
زورم نرسید.
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جیغ بلندی کشیدم.



با عذاب و سختی؟ در کنار هم؟

کم کم جلوی چشم هام تار شد و
سیاهی مطلق...

201
    

) سه هفته بعد(

تیک تاک، تیک تاک...

صدا های مختلفی تو گوشم میپیچید اما
نمیتونستم

تشخیص بدم چیه!

انگار... انگار قفل شده بودم.

صدای آشنایی تو گوشم پیچید.

" بیدار شو فوکا... بیدار شو."..

" انقدر دوست دارم که حاضرم به
خاطر خودت از

خودت بگذرم...
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دست و پا زدم؛ یعنی مرگ ما اینطوری
بود؟



دیوانه وار عاشقتم دختر سرکش و
یاغی من."..

چرا نمیتونستم خودم رو تکون بدم؟

چرا نمیتونستم عکس العمل نشون
بدم؟

انگار... انگار داخل یه مه غلیظ غرق
شده بودم.صدای بوقی تو گوشم

پیچید.

به یک باره انگار زیر پام خالی شد و از
باالی یه

بلندی سقوط کردم.

آروم چشم هام رو باز کردم، انگار روی
پلک هام یه

وزنه صد کیلویی گذاشته بودن.

چند بار پلک زدم تا تاری چشمم از بین
بره.

گیج و منگ به اطراف نگاه کردم.

این اتاق پر تجهیزاتg پزشکی...

صدایی تو گوشم پیچید.

- فوکا؟ فوکا بهوش اومدی؟
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طاها.

آب گلوی خشک شده ام رو قورت
دادم.- طاها...

دستم رو گرفت تو دستش.

- باورم نمیشه بهوشg اومدی...

باید... باید دکتر رو صدا کنم.

خواست بره بیرون که بی جون دستش
رو گرفتم.

- صبر کن...

به سمتم برگشت و نگاهم کرد.

- چیزی میخوای فوکا؟

گیج و منگ به اطراف نگاه کردم.

- من... چرا... چرا بیمارستانم؟

مکث کرد.

- یادت نیست؟

آب دهنم رو قورت دادم.- فقط یادمه
از قایق افتادم داخل آب، همین!
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سرم رو برگردوندم، نگاهم قفل شد به
صورت نگران



فوکا...

تقریبا نیمه جون بودی، سه هفتست که
بیهوشی...

به خاطر شوکی که بهت وارد شده بود
بدنت قفل کرده

بود اما خداروشکر بهوشg اومدی...

دستم رو ول کرد.

- من برم دکترت رو صدا کنم...

حرفش رو زد و بدون توجه به من از
اتاق خارج شد.

با یادآوری اتفاقات آخر چشم هام رو
بستم.

داژو... تیر خوردنش... افتادنش تو
آب...

بی اختیار بغض تو گلوم نقش
بست.یعنی ممکن بود اون هم مثل من

نجات پیدا کرده
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نفس عمیقی کشید و کنارم نشست.

- ما تورو از بیمارستان اربیل انتقال
دادیم به اینجا



یا شاید هم... شاید هم...

لبم رو گاز گرفتم.

من مطمئن بودم که زنده بود، قلبم
اشتباه نمیکرد...

خواستم خودم رو تکون بدم ولی
نتونستم، بدنم سست

و بی جون بود.

چشم هام رو بستم.

کی مارو می نجات داده بود؟ ژیوار؟

اصال االن کجا بود؟

تو افکار خودم غرق بودم که یه پرستار
اومد داخل و

شروع کرد به وارسی کردن انژیوکت
دستم.

- چه عجب از خواب نازت بیدار
شدی...ابروهام رو کشیدم تو هم و

خواستم جوابش رو بدم

که با حرفش شوکه شدم.
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باشه؟



همیشگی منتظرم...

در ضمن گفت بهت بگم که بیکار
نشسته و انتقامت

رو گرفته.

حرفش رو زد و جلوی چشمای ناباور
من از اتاق

خارج شد.

بی اختیار قطره اشکی از گوشت
چشمم چکید.

پس زنده بود...

نفس آسوده ای کشیدم، ازش دلخور
بودم اما هنوزم

که هنوزه قلبم واسش می تپید و هنوز
دیوانه وار

دوستش داشتم.چشم هام رو بستم و
تو دلم هزاران هزار بار خدارو

شکر کردم.

حرفای اون پرستار تو گوشم پیچید.
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 داژو سالالم رسوند، گفت بعد مرخص
-

شدنت جای



پایان.
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بی اختیار خندیدم.

- بی صبرانه منتظر دیدنتم روانی کله
خراب...


