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 تمساح خوني یك آكواریوم را بلعید 

 دود گرفتهآهنگ همیشگي پلي مي شد... خونه رو 

 خارج شدن دود از دهنم با آهنگ  مزمان بابود... ه

 : خوندم

O bella ciao bella ciao bella ciao ciao 

ciao 

 دنبال زیر سیگاري نگشتم. همون جا روي شیشهي 

 میز خاموش كردم. بعدي رو فندك زدم... روي مبل 

 .طاق باز دراز كشیدم... دود رو از دهان خارج كردم

  

 كردم و به  ي دستهي مبل آویزانپاهام رو رو

 ناخنهاي الك زدهام نگاه كردم. یك دست رو زیر سر 

 ...گذاشتم و دست دیگر حامل سیگار بود 

 آهنگ پشت هم تكرار میشد و خداحافظي رو یادآور

 میشد... آهنگي كه همیشه گروهي، با استرس و

 ...هیجان ولي شادي خونده میشد، االن تكي و با غم



 چار شد. به ساعتدوم هم به عاقبت اولي د ته سیگار 

 رو نشون میداد. براي صبحانهي ٦:٣٠نگاه كردم.  

 دوستانه توي یه كافهي گرم و دلچسب، فقط یك

 ساعت و نیم زمان داشتم. باید میخوابیدم؟

 ...پوزخند زدم و سومي رو آتش زدم

*** 

  

 صداي جیلینگ جیلینگ آویز باالي در كافه، اكثر

 ي كردم و پا به تم برگردوند. نگاه معذبصورتها رو سم 

 داخل كافه گذاشتم. اكیپ پر سر و صدا رو خیلي زود 

 .پیدا كردم. با سر به لبهاي خندانشون سالم كردم

 كیفم رو روي میز گذاشتم تا صندلیاي عقب بكشم و

 :بشینم كه سهیل گفت

 ساده پوشیها، ولي عجیب برند پوشي. دختر تو -

 وق میگیري ؟ مطمئني اندازهي ما حق

 !ده پوش نبودممن هرگز ساتضاد اول! 



 :لبخند كوچكي زدم

 چطور؟-

 .یه نگاه به كیف فِندیات بندازي نمیپرسي -

 :لبخندم رو ادامه دادم

 

 .قدیمیه-

 روي صندلي جاگیر شدم. فرنوش مثل همیشه خوش

 :برخورد گفت 

 چه خبر؟-

 .هیچ-

 :ستاره خندید 

 حاشیهي اینچه خبري میخواي؟ از زندگي بي -

 ر بیاد؟قراره خبري هم د 

 !تضاد دوم! من هرگز بي حاشیه نبودم

 :كیهان بلندتر گفت



 خبریم باشه از این كمحرف چیزي در میاد؟-

  

 .تضاد سوم! من هرگز كمحرف نبودم

 :فرنوش زود گفت

 .همونو بگو. تازه خبر هم هست و نمیگه -

 :به حرف اومدم

 چه خبري؟ -

 :پایینتر آورد فرنوش كمي صداش رو 

 .پایین موسسهكشوندتت كافهي   خبر داریم شریفي-

 .چیزي نبود كه -

 :سهیل چشمهاش رو به مسخره چپ كرد 

 .دیگه خواجه حافظ هم میدونه خیلي وقته تو كفته-

 .خب اشتباه میكنه-

 :فرنوش كاراگاه شد 

 كي؟ شریفي یا خواجه حافظ؟-



  

 :لبخندي به دقتش زدم

 .شریفي-

 :ورد اوووووو گفتن. ستاره سرش رو جلوتر آهمه بلند 

 خب؟ چي میگفت؟-

 فرنوش طوري نگاه كرد كه تو دایرهي لغات من پوكر

 :فِیس معني میشد و گفت 

 اون بدبخت حرف بلده بزنه؟ دو تا بیحرف خوردن به-

 .هم

 :كیهان خندید 

 پسره سادهاس درست، ولي خیلي مخه المصب. فكر -

 ها اع و اقسام نظریهكنم تو ذهنش فقط فرمول و انو

 .جریان داره

 :ش ابروهاش را باال برد و رو به من گفتنوفر

 .اي هستي ي مجهولي تو هم كه خوب معادله-



  

 :ستاره "هیس" اي كرد و گفت 

 .وایسید تعریف كنه-

 :سهیل دستش رو دور گردن ستاره انداخت

 ستارهي سهیل ساده رو ببینید. فكر كردي از زبون-

 رون میاد؟این بچه حرف بی

 :به من گفت  ستاره اخم ظریفي كرد و رو

 اذیت نكن دیگه، بگو. میخوام ببینم بچه مثبتها چه-

 .جوري پیشنهاد میدن

 :مجبور بودم حرف بزنم

 .چیز خاصي نگفت آخه-

 .حاال ما همون غیر خاصشو میخواییم بدونیم-

 معذب بودم. این جمع من رو معذب میكرد و همین

 .تضاد بود 

  



 هارم! من هرگز توي هیچ جمعي معذب تضاد چ

 !دمیشنم

 :كیهان كه كنارم نشسته بود سقلمهاي به پهلوم زد 

 .محو نشو تو افق. حرف بزن خواهرم-

 :بعد بلند خندید و اضافه كرد 

 .حس میكنم "خواهرم" صدات زده-

 :كمي، فقط كمي قوس لبهام بیشتر شد 

 .فقط خواست بیشتر آشنا شیم -

 :بینیش انداختفرنوش چیني به 

 نو گفت؟ یه ساعت تو كافه بودین همی-

  

 :سهیل خندید 

 دیقه١٠دیقهي اول صغري و كبري چیده،  ٤٠خب  -

 دیقه فكر كرده این٥عینكش رو عقب و جلو كرده،  

 ٥عشق یك ساله رو باالخره اعتراف كنه یا نه، بعد 



 دیقه هم گفته استدعا میكنم اگر ممكن است براي 

 .تخاري به بنده دهید آشنایي بیشتر اف

 :گفت جمع خندید. ستاره هول

 خب؟ تو چي گفتي؟ -

 :تعجب كردم

 چي بگم؟ -

 گفتي باشه؟ آشنا شیم؟ -

 .نه-

 پس چي؟-

 .گفتم همین قدر آشنایي براي دو تا همكار كافیه -

  

 كیهان و سهیل صورتهاشون رو با درد جمع كردن و

 :یكصدا گفتن

 .اوووه-

 :تكون داد كیهان سرش رو به دو طرف 



 .سان شدياي بمیرم برات شریفي... با خاك یك-

 :سهیل اضافه كرد 

 ساله تو موسسه میبینم، یه بار نشده٦این بدبختو  -

 تا حاال نگاه كسي كنه. یه بار كه عاشق شد و ببین چه 

 .جوري تیكه پاره شد 

 :ستاره كه از نگرفتن خبر داغ دمغ شده بود گفت

 میه چرا زبان درساین كه انقدر مخ ریاضي و شی -

 میده؟

 :فرنوش جواب داد 

  

 خواهرم، برادرمون میون تحقیقات گستردهاش بخ-

 .وقت نداره بتونه فول تایم كار كنه

 :سهیل كمي روي صندلیش جابهجا شد 

 خب عروسي كه كنسل شد. بگید ببینم تولد چي-

 شد؟ هستید همه؟



 حتما از تولد كیهان حرف میزدن كه برنامه داشت

 .خانوادگیشون مهموني بگیره توي باغ

 :ه من گفتمه رو گرفت، رو بسهیل كه موافقت ه

 .خانوم اگه الیق میدونید یه جوابي بدین-

 ...نمیدونم. بذارید فكر -

 :ستاره كمي حرصي گفت 

 اِ! لوس نشو دیگه. هیچ وقت هیچجا نمیاي. با خوش-

 گذروني غریبي؟

  

 "گذرانیاي "نهتضاد پنجم! من هرگز، به هیچ خوش 

 !نمیگفتم

 :سهیل به مسخره گفت 

 .را با این دوستیمیدونم ما چمن اصال نم-

 .من هم این رو نمیدونستم

 :فرنوش با لحن لوسي گفت 



 ...بیا دیگه. پلییییییز-

 :لبخند كوچك مزخرفم رو باز زدم

 .باشه-

 :قبل این كه صداي شادي در بیارن گفتم

 سفارش نمیدیم؟ -

 :كیهان چشمك زد 

 .خیلي وقته سفارش دادیم-

  

 :متعجب خواستم چیزي بگم كه گفت

 .دیر اومدي، ما هم گشنه -

 حاال چي سفارش دادین؟-

 گفتیم به سیس شما صبحانهي انگلیسي میاد، همونو-

 سفارش دادیم. وگرنه ما كه میخواییم املت بخوریم با 

 .پیاز

 این بار كمي خندیدم. صبحانهي انگلیسي دوست



 دوستش داشتم ولي تنهایي از پس  داشتم. سالها

 ها شریكي خورده بودم وخوردنش بر نمیومدم... سال

 ...االن

 :تنها یك كلمه گفتم

 .مرسي-

  

 بیشتر از این جایز نبود. كسي نباید پا به دنیاي من

 میگذاشت. اطالعات اضافه، همیشه دردسرهاي اضافه

 .به همراه داشت

*** 

 مدلش هیچ حاضر شدن براي مهمونیاي كه با 

 آشناییاي نداشتم عجیب بود. یه مهموني تولد ساده،

 .با آدم هاي ساده... نرمال بودن چقدر عجیب بود 

 .شایدم نبود ولي هرچي كه بود، من بلدش نبودم

 بدون نگاه به آینه، سوییچم رو برداشتم و از در خارج 

 .شدم. این قیافه رو نمي شناختم 



  

 ر كردن بود. اگهتمام راه فكرم درگیر چگونه رفتا

 سرو شد، بخورم؟ سیگار چطور؟ میشدنوشیدنی 

 كشید؟ تو این جمعها چه رفتاري عادي بود؟ چطوري

 برقصم؟ اصال موزیكي در كار بود؟ یا این آدمها فقط

 دور هم جمع میشدن و شعر میخوندن و دست

 میزدن و كادو میدادن ؟ هان... كیك! حتما كیك رو

 گاهي به ست كیف پول وداشتن. كادوم كافي بود؟ ن

 ا كلیشهيكمربند چرمي كه خریده بودم كردم. تنه

 .نرمالي كه به ذهنم میرسید همین بود 

 نخور! سیگار نوشیدنیبا خودم اتمام حجت كردم. 

 !نكش! نرقص

 .شعرتو بخون، دستتو بزن، كادو تو بده و كیكتو بخور

 ...اصال چرا دعوت رو قبول كرده بودم؟ دلیل ساده بود 

 .میخواستم خودم رو جا كنم. نه صرفا بین اون جمع

 .با زندگیهاي عادي دمهاي عادي، بین آدمها. آ



  

 سیگاري روشن كردم تا نسخي همراهم نبرم. جاده

 .خلوت بود و من به این سرعت عادي، عادت نداشتم

 خندهام گرفت. خندهي كالفه، خندهي عصبي. كاش

 .ساخته نشدمباورم میشد كه من براي این زندگي 

 وارد فرعي شدم. پیام كیهان رو باز كردم تا آدرس رو

 :كنم. انتهاي پیام نوشته بود  كچ

 رسیدي دم باغ بوق بزن نگهبان درو باز كنه ماشینتو-

 .بندازي تو

 جلوي در سبز رنگ و رو رفته توقف كردم و تك بوقي 

 .زدم

 در زود باز شد. شروع به تحلیل كردم. این زود باز

 چیز رو نشون میداد. یا نگهبان خیلي فرز شدن سه

 .ارهام بود، یا تعداد ماشین د بود، یا تعداد مهمونها ك

  

 وارد شدم و با دیدن مردي تپلي كه به جاي تكون



 دادن زبان براي حرف زدن، سرش رو بي حوصله تكون

 .داد، فرضیهي سوم رو رد كردم 

 سفیدي پارك كردم. مغزم ٢٠٦ماشین رو پشت  

 ماشین پارك بود. پرشیاي٤پردازش كرد.   شروع به

 .چك كردم، خودش بود سهیل رو شناختم. پالك رو 

 سفید دیگه پارك بود. ولي ماشین كیهان٢٠٦یك  

 نبود. پالك جور در نمیومد. حتما جاي دیگهاي پارك 

 ...ماشین وجود داشت٥كرده بود. پس در واقع  

 .ردم ماشین رو خاموش كردم. تیپم رو با خودم مرور ك

 پیراهن مشكي، با آستین هاي بلند حریر. با قدي كه 

 سید. حتي جوراب شلواري هم ي زانو میرتا نزدیكها 

 پوشیده بودم. احتماال مناسب بود. عطري براي كاور

 .كردن بوي سیگار زدم و باالخره، پیاده شدم

 راه رفتن با كفشهاي پاشنهدار روي سنگ ریزهها

 پاشنهدار عضو جدا نشدنيكمي دشوار بود، ولي كفش  

 من بود. تغییرش نمیدادم. حس خوبي كه ازش



 وست داشتني بود. گوش تیز كردم برايتم، د میگرف

 شنیدن موزیك. صداي مالیمي به گوش میرسید. به 

 همون سمت حركت كردم. به در باغ ویال رسیدم. باید 

 با كفش وارد میشدم؟ كسي اطالعي نداده بود و من

 نیاورده بودم. اگه فكر میكردن پا هم كفش اضافهاي 

 .ودنبرهنه حاضرم وارد شم سخت در اشتباه ب

 كیفم توي یك دستم و ساك كادوییم توي دست 

 .دیگهام بود 

 داخل شدم. حاال صداي موزیك كمي بلندتر شنیده

 .میشد. گوش تیز كردم. موزیك ایراني شادي بود 

 .نمیشناختم 

 .شدماز راهرو رد شدم و بالفاصله دیده 

  

 :ستاره با خنده گفت

 دیدید گفتم میاد؟-

 :سعي كردم لبخند بزنم



 .سالم-

 ١٠نفر. ١٠به جمعیت نگاه كردم. در ثانیه شمردم  

 نفر حضور داشتن. همه ي دخترا پیراهنهاي ساده

 .پوشیده بودن. خوب بود. همرنگ جماعت بودم

 با همه دست دادم و معرفي شدم. ساك هدیه رو رو به

 :فتم كیهان گر 

 .مبارك باشه-

 :لبخند زد 

 .مرسي، شرمنده كردي-

 هاي مبلها، فهمیدم همین هبا دیدن مانتوها روي دست

 جا باید مانتوم رو در بیارم و همین كار رو كردم. مانتو 

 .و شالم رو روي دستهي مبلي گذاشتم و نشستم

 با دیدن یكي از شاگردهام كه از آشپزخانه بیرون اومد،

 شد. صدف اینجا چي كار میكرد؟ چشمهام گرد 

 :فرنوش ریز خندید و اروم بهم گفت

 .تشریف دارن كراش كیهان خان-



 :صدف نشست و با ذوق رو بهم گفت

 .واي شمام كه هستین-

 :تنها لبخند زدم كه گفت 

 .شما بین زبان آموزا خیلي معروفي-

  

 :یك ابروم باال رفت كه ادامه داد

 تا زبان درس آخه تنها استادي هستین كه دو-

 میدین. فرانسه و انگلیسي رو قاطي نمیكنین ؟ 

 .اشتر از دو زبان دیگر ند در دل پوزخند زدم. خب

 :سعي كردم مهربان جواب بدم

 .نه، قاطي نمیكنم-

 آخه جوونم هستید. چند سالتونه دقیقا؟ -

 متعجب نگاه كردم. چرا كسي تعجب نمیكرد؟

 من كسي پرسیدن این سوالها عادي بود؟ توي دنیاي

 .از اطالعات شخصي چیزي نمیپرسید 



 كردم جواب به نگاههاي منتظر بقیه نگاه كردم. سعي 

 :بدم، واقعا سعي كردم ولي در نهایت گفتم 

 .به سن نیست، از بچگي یاد گرفتم -

 احساس كردم همه معذب شدن. بد هم نبود. دیگه

 .تنها معذب جمع من نبودم

 موزیك رو باالتر صدف لبخند فیكي زد، بعد صداي 

 :برد و گفت 

 یه كم برقصیم؟-

 كه من محكم سر جام نشستم. این مراسم جایي نبود 

 .راحت بلند شم و برقصم 

 كیهان همراهیش كرد. ستاره و سهیل و دو نفر دیگه

 .هم رقصیدن

 بعد كه همه نشستن، فرنوش كیك آورد. كاله

 مسخرهاي سر كیهان گذاشتن. صورتش رو توي كیك 

 .و غش غش خندیدنفرو كردن 

 تمام مدت لبخند الكیاي روي صورتم بود و تظاهر



 .همیكردم حوصلم سر نرفت

  

 كادوها باز شد، بعضي مهمانها رفتن و آخر سر،

 .ماندیم من و ستاره و فرنوش و سهیل و كیهان

 باید میرفتم. نمیشد. من آدم این جور مهمانیها 

 نبودم. بیخود تالش میكردم. به محض این كه 

 :استم بلند شم، سهیل گفتخو

 تایي بشینیم تو آالچیق؟ هوا خوبه، گپ٥بریم  -

 .بزنیم 

 .كردن و به من نگاه كردن وافقت همه م

 صدایي از درون میگفت: بگو دیرم شده و خودتو

 .خالص كن

 ولي خودم رو مجبور كردم. یك شانس دیگه! یك

 .شانس دیگه به خودت. شاید شد 

 .آالچیق باغ نشسته بودیمسرم رو تكون دادم. توي 

 سهیل از خاطرات دانشجوییش تعریف میكرد. همه



  

 . چقدر بینم پوزخند میخواستمیخندیدن و من دل

 دنیاها فاصله بود و من حتي نمیدونستم كدوم دنیا رو

 ترجیح میدم. فقط هر لحظه بیشتر مطمئن میشدم

 .كه من هرگز نمیتونم توي دنیاي این آدمها جا شم

 ا تالش به هر چیزي میرسي یك چرت این كه ب

 محض بود. بعضي چیزها نمیشد. فقط انرژي از دست

 .ست نمیاورديهیچي به د میدادي و 

 شب بود و من انقدر١٠به ساعت نگاه كردم. تازه  

 ها ساعت١٠كالفه بودم؟ حس میكردم به اندازهي  

 .تحمل كردم

 :از جا بلند شدم و گفتم 

  

 .من دیگه برم -

 :ت گفت فرنوش ناراح

 چرا به این زودي؟-



 :دم دستیترین حرف رو زدم 

 .دیرم میشه-

 :ائه بدهكیهان سعي كرد راه حل ار

 خب یه زنگ بزن به خونه، بگو دیرتر میاي. من با -

 ماشین دنبالت میام تا دم خونه كه اگه دیر شد نگران

 .نشن

 ساعتها میتونستم به این حرف بخندم. عجایب 

 .زیادي توي جملهاش بود 

 خواستم جوابي بدم كه نگهبان باغ سمت كیهان اومد

 :و گفت

 .كیهان خان؟ چند نفر اومدن تو باغ-

  

 :كیهان چشمهاش گرد شد 

 كي؟ پلیس؟ مگه صداي موزیك زیاد بود؟-

 نه آقا دختر و پسر بودن به گمونم. ظاهرشون كه به -



 پلیس نمیخورد. خوب ندیدمشون البته. خیلي فرز از

 .مدن تو. فقط رسیدم بیام به شما بگم دیوار پریدن و او

 عكس العمل همه این بود كه از جا بلند شن. نشانهي 

 بود؟ شونترس

 همه هول شده و ترسیده بودن. هر كس چیزي 

 میگفت و من میدونستم... خودشونن... حتما 

 .خودشونن

 به چهرهي ترسان مثال دوستام نگاه كردم. باید چي

 باشید كسي با شمامیگفتم تا آروم شن؟ بگم نگران ن

 كاري نداره؟ بگم اومدن دنبال یه نفر دیگه؟ بگم من 

 ازتون مراقبت میكنم؟ 

  

 خفه شدن رو انتخاب كردم. حرفي نزدم و توي سكوت

 .منتظر موندم

 :كیهان رو به سهیل گفت 

 .بیا بریم یه گشتي بزنیم ببینیم چه خبره-



 :سهیل مخالفت كرد 

 كي بمونه پیش دخترا پس؟-

 ونستم بگم من! من میمونم. ولي باز همكاش مي ت

 فرقي نمیكرد. چه میرفتن و چه نمیرفتن، نتیجه 

 .د یكي بو

 :ستاره گریه میكرد 

 .چي كار كنیم؟ شاید خفت گیرن -

 :سهیل دستش رو گرفت

 .نترس عزیزم، چیزي نمیشه-

  

 :فرنوش با استرس گفت 

 زنگ بزنیم پلیس؟-

 :یهویي گفتم بدون این كه بخوام، بلند، هول و 

 !نه-

 همه نگاهم كردن. گاف داده بودم و باید جمعش



 :میكردم. آرومتر گفتم

 . نگهبان گفت دختر ومختلط نیست خفت گیري كه -

 پسرن. شاید از دوستاي كیهانن اومدن واسه تولد 

 .سورپرایزش كنن

 از چرتي كه گفته بودم خندهام گرفت، ولي كیهان به

 :فكر فرو رفت 

 .دوستاي زیادي ندارم آخه خیلي -

 :بعد پر امیدتر گفت

 .شاید كاوهاس-

  

 ندترینبه قدرتم لبخند زدم. همیشه اعتقاد داشتم چر

 حرفها رو هم میشه باور پذیر كرد، فقط اگه بلد 

 باشي چه جوري بیان كني و من... همیشه بلوف زن 

 .خوبي بودم

 :فرنوش بهو جیغ زد 

 .سهیل پشتت-



 نفر دست٤بجنبه، هر  و تا سهیل بخواد به خودش 

 هاشون از پشت گرفته شد و دستي جلوي دهانشون

 .اومد 

 ر ستاره خیس شدهرنگ فرنوش سفید شده بود. شلوا

 بود. سهیل سعي داشت دستش رو به دست ستاره

 .برسونه و كیهان، فقط شوك بود 

 من؟ من آزاد و رها ایستاده بودم و آنالیز میكردم كه 

 اینها میفهمن كه تنها كسي تا چند دقیقهي دیگه 

  

 كه دست و دهنش بسته نشده منم؟ آزاد و رها

 ...ایستاده بودم. رها

 عنتیها بدترین زمان، وقتش نبود. لاینجا جاش نبود 

 رو براي حمله انتخاب كرده بودن. تمام این یك سال

 هر لحظه منتظر بودم و خبري نبود و االن... لعنت به 

 .تك تكشون

 ستام رو گرفته بودن نگاه كردم. یكي نفري كه دو٤به  



 .ناشناس بود و یكي... كم بود! جاي یكي خالي بود 

 ... یرتر ظاهر شه ومیشناختمش، دوست داشت د 

 .قدرتمند 

 باید چي كار میكردم؟ دفاع؟ یا حمله؟

 صداي ظریف آشنایي رو شنیدم كه دستهاي ستاره

 :رو گرفته بود 

  

 نید ولتوناگه سر و صدا نكنید و بي حركت بمو-

 میكنیم. ولي به محض این كه كوچكترین صدایي

 ازتون در بیاد، اون وقت؟

 ه همیشه روي مخم صداي بعدي رو شنیدم. صدایي ك

 بود، هم خودش، هم صداي مسخرهاش و هم كل 

 :وجودش

 .اون وقت بد میشه. بدم بد میشه. نااااجور بد میشه-

 .ستاره فورا سرش رو باال و پایین تكون داد 

 اول دستهاشون رو از روي دهانشون برداشتن ولي



 .دستها هنوز بسته بود 

 با  صداي قدمهاي كسي شنیده شد. فهمیدم، شناختم.

 تمام وجود حس كردم. صدا نزدیكتر شد و نزدیكتر 

 :شد و نزدیكتر و آخر سر، صداي خش دارش

 .سالم عرض شد -

 .همهي سرها سمتش چرخید، به عالوهي من

 سر تا پا مشكیش كردم. قد بلندش،نگاهي به تیپ  

 موهاي پر و همیشه شلختهاش و دست چپي كه 

 .ریاشهمیشه توي جیب بود و استایل ایستادن یك و

 نگاهي به جمع كرد و آخر سر، سرش رو رو به من

 :كمي خم كرد و گفت

 .خدمت شما هم كه سالم ویژه رها خانوم-

 نگاههاي پر تعجب دوستهاي یك سالهام سمتم 

 .برگشت

 :نگاهشون نكردم. ولي صداي عصبي كیهان رو شنیدم

  



 .اشتباه گرفتین. رها نداریم اینجا -

 یت میكرد؟چشمهام بسته شد. از كي حما

 :با صداي خشدارش خندید 

 .آخ، بله بله. درسته. شما به نام ُدّرین میشناسیدش-

 .فیس كیهان خوابید 

 :صداي خشدار ادامه داد 

 فته. دروغه نصیب ما ازش ناراحت نشید. راستشو گ-

 .بود 

 :ستاره سمتم خروشان گفت

 كین اینا؟ تو كیاي؟-

 :تنها تونستم بگم 

 .هیچ كس، االن میرن-

 :سمتم قدم برداشتبهت پر ا

  

 دوستات چي ازت میدونن؟-



 به قصد ناك اوت كردن اومده بود. من زهر پشت

 .صداي خونسردشو میشناختم

 :جواب میدهجوابي ندادم چون میدونستم خودش 

 میدونن به جز فرانسه و انگلیسي به ایتالیایي و -

 آلماني هم مسلطي؟

 ب پس این یك سال ولم نكرده بود. آمارم رو خو

 داشت. خوب میدونست چي كار میكنم و با كیا 

 .میگردم

 :سهیل اخم كرد 

 .بلده كه بلده. نوش جونش-

 :لبخند مسخرهاي زد 

 خالي  به به، عجب دوستایي داري رها. پشتتو-

 نمیكنن. جالب شد. بهشون گفتي كار اصلیت چیه؟

  

 :دلخور و كمي حرصي نگاهش كردم كه گفت

 .ریش میشهآخ، این جوري نگام نكن دلم -



 :مسخره میكرد... حرفي نزدم كه گفت 

 اینا مي دونن لقبت تمساح خونیه؟-

 :ستاره گیج گفت 

 چي ؟-

 : تكرار كرد 

 .جالبهتمساح خوني. گوگل كن درباره اش. -

 : بعد رو به من گفت

 میدونن با قیافهات چند نفر رو بدبخت كردي؟ یا-

 همیشه این شكلي ملیح دیدنت؟

 :تنها گفتم 

 .بس كن-

  

 عادت ندارم این شكلي ببینمت. كو اون خط چشم-

 پهن؟ كو اون آرایش اسموكي؟ كو اون رژ لبهاي

 سرخي كه انگار داره از لبت چكه میكنه؟ 



 :اه كرد سر تا پام رو نگ 

 تو اصال بلد بودي جوراب شلواري بپوشي؟ قد -

 پیراهنت زیادي بلند نیست؟ چاكش كو؟

 .تمومش كن-

 نمیخواي دوستات اومدیم شروع كنیم رها. -

 بشناسنت؟ میدونن چه ذهن پردازشگري داري؟ 

 تا شكل و عدد رو تو ثانیه حفظ٥٢میدونن میتوني  

 نفوذ   كني؟ میدونن خیلي راحت میتوني تو هر جایي 

 كني؟ میدونن با كیا میپریدي؟

 :صداي آروم فرنوش رو شنیدم

 اون كارهاس ؟-

  

 .اهمیتي ندادم. مهم هم نبود برام 

 :بستم و بعد رو بهش گفتم شمهام رولحظهاي چ

 چي میخواي؟-

 یه كم مشت و لگد. خیلي وقته یه مبارزه از نزدیك-



 .ندیدم

 .خواستهات این نیست-

 .میرسیم حاال به بعدشم  -

 .راهتو بكش و برو. اینارم ول كن-

 واسه ول كردنشون باید بجنگي رها. یا اصال یه كاري -

 تا. هوم؟ ٥تا، ما  ٥كنیم همگي بجنگید. شما  

 .ستاره ترسان نگاه كرد 

 .نكن. اذیت نكن. میدوني نمیشه-

 چرا نمیشه ؟ توانایي ندارن؟-

 :اشارهاي به سهیل و كیهان كرد و گفت 

 تا نره خر چي كارهان؟ فقط هیكل گنده پس این دو-

 كردن؟

 : بعد بلند تر گفت 

 .عرش ؟ یه تستي بكنشون-

 قبل این كه مخالفت كنم مشت عرشیا توي شكم 



 .سهیل فرو رفت 

 :ستاره جیغ زد و رو به من گفت 

 .یه غلطي كن-

 :عرشیا خندید 

  

 .درصدم عضله نداره٢ -

 .صداي خندهاشون بلند شد 

 گریه میكرد. عرشیا خواست مشتستاره با جیغ 

 :بعدي رو بزنه كه ستاره بلندتر گفت

 وایسادي بر و بر چیو نگاه میكني؟ این گوهو تو زدي-

 .به زندگیمون

 كردم. حرص چیو میخورد؟ مگه دو تا مشت هش نگا

 خوردن چقدر درد داشت؟

 :ستاره باز جیغ زد 

 .با توام درین-



 .كالفه چشمهام رو بستم

 :با خنده گفتصداي خش دار 

 چیه؟ خشكي رها؟-

 خشك نبودم. كیسه بوكس پاره شدهي توي خونهام 

 .گواه بود 

 :جواب دادم

 .ولشون كن-

 آمادهي تماشا بشم؟-

 :زدمحرصیاي پوزخند 

 .باخت تماشا نداره-

 :خندید 

 .این روحیهاتو همیشه ستایش كردم-

 :بعد بلندتر گفت

 .ولشون كنید -

 .دستهاي بچهها آزاد شد 



 :شدار باز حرف زد صداي خ

  

 خب؟ با كي شروع میكني؟ -

 .فرقي نداره-

 خوبه. عرش؟ آمادهاي؟-

 : عرشیا چشمك زد 

 .همیشه-

 .م بدنمو گرم كنم دست و پاهام رو كشیدم. سعي كرد 

 .كفشهاي پاشنهدار رو از پا درآوردم و آماده شدم

 سهیل و كیهان با تعجب و ستاره و فرنوش با وحشت

 .نگاه میكردن

 :عرشیا لبخند زد 

 عادت دارم قبلش دست بدیم، ولي... نوچ! دلم -

 .نمیخواد 

  



 به هم نگاه كردیم بشكن شروعي زد و هر دو سمت

 هاش رو با دست راستهم هجوم بردیم. تمام مشت

 مهار كردم و در لحظه با دست چپ مشت جانانهاي 

 نثار چانهاش كردم. پس نكشید. خواست جلو بیاد كه

 لگدي حوالهي صورتش كردم. روي  با پرش و چرخش

 زمین افتاد. بلند شد. این بار خشمگینتر سمتم یورش

 آورد. لحظهي رسیدنش بهم روي زمین نشستم و

 ار... با درد ازپاهاش زدم كه این بمشتي از پایین بین 

 .دور خارج شد 

 :صداي خشدار زود گفت

 فرگل؟-

 فرگل جلو اومد. با نفرت نگاهم میكرد. سمت هم

 :دویدیم كه گفتم

 .ما دوست بودیم-

  

 :با همون نفرت گفت



 !دوستي مرد، وقتي مامانمو كشتن-

 مامانشو كشته بودن؟ تحت تاثیر قرار گرفتم، ولي

 گاردو حفظ كرده بودم. بعدا اموش نكردم. موقعیتمو فر

 .فرصت براي عزاداري بود 

 مثل همیشه دفاعش فقط براي صورتش بود و من لگد 

 شكمش زدم. چند قدم عقب رفت. دلممحكمي توي 

 نمیومد زیاد بزنمش. این بار كه جلو اومد لگد محكمي 

 توي قوزك پاش زدم تا با درد كمتري از دور خارج 

 :طلي گفت صداي خشدار بي معشه. وقتي افتاد، 

 كیان؟-

 كیان؟ كیان رو نمیشناختم. اهمیت ندادم. فقط

 .منفر رو حریف ٤میدونستم كه من تك به تك این   

  

 كیان جلو اومد و قبل این كه حركتي كنم به سرعت

 از پشت، یك دستش رو دور گردنم انداخت. فشار

 آورد. سخت بود، ولي گذاشتم كمي انرژي بذاره. نفسم 



 بود كه هم زمان گازي از دستش گرفتم و لگدي مك

 .ازپشت بین پاهاش زدم

 وقتي عقب كشید، مزه ي خون رو توي دهنم حس

 .م به دست كنده شدهاش افتاد كردم و نگاه

 :زمزمه كرد 

 .وحشي-

 این بار كه سمتم اومد، خم شدم، كفشم رو برداشتم و 

 .با پاشنهاش، محكم توي پیشونیاش زدم

  

 .عقب رفت با آخ بلندي

 :صداي خش دار بلند تر از قبل گفت

 هیلدا؟-

 ...هیلدا... هیلداي نفرت انگیز

 :هیلدا سمتش رفت و گفت

 .ه كم انرژي بگیرموایسا قبلش ی-



 خشك شدم. بي حركت، با چشمهاي گرد شده

 ایستاده بودم كه نفهمیدم چي شد و چطور شد كه

 درد بدي رو توي شكمم حس كردم و به عقب پرت 

 .شدم

 :با خندهي هیلدا به خودم اومدم

 .همیشه همین بودي! اهل مبارزهي ناجوانمردانه-

 .حواس پرتي خوب نیست رها-

  

 خشمم رو جمع كردم و سمتش حمله كردم. با تمام 

 دست مشتش رو گرفتم و با پا ضربهي محكمي به 

 !زانوش زدم. از درد چشم.هاش پر شد. مثل همیشه

 جلو اومد، لگد محكمي  ولي عقب نكشید. این بار كه

 توي گلوش زدم كه از پشت تا شد و قبل فرود امدنش

 هیلدا با كمر روي پشتش رفتم، زانوم رو قائم كردم و 

 .زانوم فرود اومد و فریادي از درد كشید 

 همیشه همین بود. توي این جنگها رحم معني 



 .نداشت

 :صداي خشدار گفت

 .میكنم پس تمرین داشتي. عالیه. واقعا بهت افتخار -

 .یكي هنوز مونده-

 .واسه اون یكي خیلي خسته.اي-

 .من هنوز نفس میكشم-

  

 :خندید 

 زهها باهم خواهیم داشت رها. نگرانمنو تو خیلي مبار-

 .نباش، فرصت زیاده

 .مبارزه.اتو دیدي! حاال برو-

 .تازه اومدیم رها-

 :بلند گفتم 

 چي میخوااااي؟-

 : عرشیا جواب داد 



 .تو رو مي.خواییم-

 نه... نه نه نه نه... نمیشد. نمیرفتم. نمیتونستن منو

 .ببرن

 :سرم رو تند تند به چپ و راست تكون دادم

 .نه... نه. هیچجا نمیام. هیچجااا-

  

 :با صداي قشنگش خندید 

 .میاي رها. خودت میاي-

 .نمیام، برو-

 :كیان خندید 

 .نشونش بده-

 با دست توي جیب، همون طوري یك وري سمتم

 :گفت اومد و

 یه كلیپ ببینیم؟ -

 گیج نگاه كردم. گوشیاش رو درآورد و روي ویدیویي



 ت توي خیاباني راهكلیك كرد. تصویر پسري كه از پش

 میرفت دیده میشد. لحظهاي پسر ایستاد، برگشت تا 

 .از كوله پشتیاش چیزي برداره كه چهرهاش رو دیدم

 عینك ته استكانیش رو دیدم... ظاهر همیشه موجهاش

 .م... شریفي بیچاره رو دیدمدید رو 

  

 پشتش ماشیني در حال حركت بود. كیان تلفن 

 :دیگري رو سمتش آورد و گفت

 .منتظر دستورن-

 :تلفن رو گرفت و رو به شخص آن سوي خط گفت

 .فكر كنم كسي نگرانش نیست-

 .ویدیو جلوي چشمم بود كه ماشین سرعت گرفت

 .ستاره جیغ زد 

 :بلند گفتم 

 .نكن! ولش كن-



 :خندید 

 نگرانشي؟ كیه مگه این پسر؟ -

 .نكن! نكن! لعنتي ولش كننن-

 :ولي بیتوجه توي گوشي گفت 

  

 .احسان؟ راه رفتنشو دوست ندارم-

 تلفن رو روي اسپیكر زد و كسي كه احسان نامیده

 :شده بود، گفت

 .كاري نداره كه. پاهاشو میگیریم-

 :جیغ زدم

 .نكننن-

 :ولي بي اهمیت گفت

 احسان؟ ي كار كنیمبا دستاش چ-

 خیلي رو دست نظري ندارم، ولي به نظرم با یه چشم -

 .بدههم میتونه به زندگي ادامه 



 :نا باور فریاد زدم

 .بگو وایسه لعنتییییي-

 :توي گوشي گفت

  

 .سرعت بگیر احسان-

 ماشین سریع شد. هر لحظه منتظر برخوردش و به هوا

 .پرت شدن شریفي بودم

 :دمبا تمام توان نعره ز ماشین نزدیك تر شد كه

 .فراااااااااااااز-

 انگار كه هر فراز نگاهم كرد. آروم و خونسرد، انگار نه 

 :ثانیه ممكنه كسي بمیره گفت 

 خب ؟-

 .میام، لعنتي ولش كن. میااام -

 :لبخندي زد و توي گوشي گفت 

 احسان؟ دست و پا و چشمشو ببخش. ولي كولهاش-



 .و بخرهرو مخمه. بگیرش كه بره یكي بهترش

  

 ماشین پر سرعت از كنارش رد شد و همون لحظه

 مد، كوله روكسي از پنجرهي شاگرد كمي بیرون او

 .محكم كشید و بعد به همون سرعت رد شدن و رفتن

 .از تپش قلب و استرس روي زمین نشستم

 :فراز باال سرم ایستاد و با صداي خشدارش گفت

 .عجله كنواسه استراحت وقت نیست رها. كار داریم. -

 :نگاهش كردم

 كي انقدر كثیف شدي ؟-

 .از وقتي گوه زدي تو همه چیز -

 .گرفتم تا بلند شماز زمین كمك 

  

 كیان سمتم اومد و دستم رو محكم كشید. دنبالش 

 :كشیده میشدم كه صداي ستاره رو شنیدم



 آشغال عوضي. حیف این یه سالي كه با تو وقت-

 .گذروندیم

 :ید عرشیا سمتم خم شد و خند 

 چه دوستاي قدر نشناسي. نمیفهمن جونشونو نجات-

 دادي؟

 :پوزخند زدم

 .نبودم كه جونشون اصال به خطر نمیفتاد اگه من -

 :فراز رو به كیان گفت 

 ماشین هماهنگه؟-

 .هماهنگه-

 .خوبه-

  

 :نفرهي ترسان گفت ٤و رو به جمع   

 .به امید دیدار دوستان-

 حاال شده بودنفرهاي كه ٥بعد پر صدا خندید و جمع  



 نفر، به سمت آیندهاي كه مثل همیشه نامعلوم بود٦ 

 .حركت میكردن

 من... نه به فكر ماشینم بودم، نه مانتو و شال و و

 .كیفم 

 تمام فكرم پیش تنگ ماهیاي بود كه براي عادي 

 .زندگي كردن خریده بودم و توي خونه گذاشته بودم

 ...ماهي حتما میمرد. بدون غذا، بدون تعویض آب

 ماهي حتما میمرد. اصال آب و غذا بهانه بود. هیچ

 ده نمیموند. تمساح ماهیاي كنار تمساح خوني زن

 .خوني به كل یك آكواریوم هم رحم نمیكرد 

 ...!ماهي مرد 

  

*** 

 سال قبل٣ 

 با دیدن شمارهي فرشاد روي گوشیم خندان جواب

 :دادم



 چطوري؟-

 بگو شیري یا روباه؟-

 .بهم بر میخورهها-

 :اد شد ش شصدا

  

 به به، چقدر به جیب زدي؟-

 .تا ُرند ٤٥ -

 نرفته؟ قرارمونو كه یادت -

 .تو٤٠من،  ٦٠هستم سرش.   -

 یه دونهاي دختر. چي كارهاي؟-

 .شاید برم یه آكواریوم-

 اوهو، چند تا ماهي اونجان؟-

 .تایي میشن٥-٦ -

 .پس حسابي پر بركتي امروز-

 در كار  این میزو خودم جور كردم فرشاد. درصدي-



 .نیست

 اشكال نداره، نوش جونت. بعدش یه زنگ بهم بزن، -

 .ات سراغ دارمیه كار بر

  

 میز سنگینه؟ -

 .میز نیست -

 اون یكیو نیستم فرشاد. سري پیش جر خوردم از-

 .ترس

 .بابا كي داره این حرفو میزنه-

 ٣تا حاال تو زندگیت دست و پا بسته كتك خوردي؟ -

 یه میزو دادم اونا رو تا دندونم شكست مردك. پول

 .درست كردم

 .مایهي این خوبهها-

 :حریصي كه باعث شد بپرسم لعنت به حس  

 چقدر؟-



 :فرشاد بلند خندید 

 .تو رو خوب میشناسم رها -

  

 .فقط میخوام رقمو بدونم-

 ٣٠٠ولي میتونم بیارمش رو .٢٥٠گفته  ،-

 میلیون؟٣٠٠ابروهام تا باالترین حد باال رفت.  

 :پرسیدم رفت و جدیتر  سر خوشي صدام

 كیه طرف؟-

 یا اوني كه قراره تا میده؟ ٣٠٠كدوم طرف؟ اوني كه  -

 تا بده؟٣٠٠واسش  

 !هر دو-

 .تا بده حبیبي زادهاس٣٠٠اوني كه حاضره  -

 از حبیبي زاده زیاد شنیده بودم. خودم هم یك بار

 و خوردهاي سالهي ٤٠براش كار انجام داده بودم. مرد  

 یدونست مابقیشون، كسي نمثروتمندي كه مثل 

 .كارش دقیقا چیه 



 اون یكي طرف كیه؟-

  

 .ه همینه. نمیدونیمقضی-

 :اخمام تو هم رفت

 یعني چي نمیدونیم؟ دنبال چي بگردم من پس؟ -

 تا٤٠-٥٠فكر میكني كاري كه همه نهایتا براش  -

 پیاده شه؟٣٠٠میدنو واسه چي میخواد تا  

 .اشهیه اطالعات به درد بخوري كه باید ب-

 .یه چیزایي داریم-

 :گفتمبه ساعتم نگاه كردم. فرصت زیاد نبود. 

 .من دیرمه. برم سر این میز، بعدش زنگ میزنم-

 .حله، منتظرم-

  

 .و بووس پر صدایي فرستاد 

 ٤٥تومني كه گفته بودم ٦٠تومن، از  ١٥قطع كردم.  



 تومن٤٥تومنه یك راست توي جیبم میرفت و براي  

 .مي گفتممش میكردم، به جهنباقي كه باید تقسی

 .تا بود ٣٠٠مغزم درگیر  

 چشم ٣٠١طویل گذشتم. دنبال اتاق  از راهروي 

 .گردوندم و وقتي پیداش كردم لبخند حریصي زدم

 ".امیدوارم پر مایه اومده باشید "

 .به آینهي جیبیم نگاه كردم. رژ لبم رو پر رنگتر كردم

 بخند دم اسبي موهاي بلندم رو سفتتر كردم و با ل

 :خاصي وارد شدم

 سالاام. دیر كه نكردم؟ -

 نفره نگاه كردم. ظاهرهاي پر ادعاشون٦به جمع  

 امیدوارترم كرد. همیشه همین بود. ماهیها همیشه

  

 ظاهر پر ادعا داشتن و به همون میزان، جیب من پرتر 

 .میشد 

 روي صندلیاي دور میز گرد، كه به پارچهي سبز رنگ 



 :تم و گفتم مخصوص مزین شده بود نشس

 سخت كه نمیگیرید؟-

 :پسر جووني چشمك زد 

 .ه دختر خوبي باشي، نهاگ-

 :اخم ظریف و الكیاي كردم

 .معلومه این كارهایدها-

 !پس چي-

 ذوقم توي دل هر لحظه بیشتر میشد. مخفیش 

 كردم. من بلوف زن خوبي بودم. چه در اغراق، چه 

 .برعكس

 :دختري گفت

  

 .حواست باشه لخت بیرون نري -

 فوقش پیاده مي.شم، ولي یه چیزي هم ازتون یاد -

 .میگیرم 



 :پسر جوان باز چشمك زد 

 همین درسته. لختم شدي نگران نباش. فوقش با-

 .خودم میبرمت خونه

 :به استعارهاش بلند خندیدم

 قول؟-

 .قووووول-

 شخص دیگري وارد شد. بهش دقیق شدم. ورقهاي

 ه رويتوي دستش نشون میداد كه دیلره. جایي رو ب

 :من نشست و با ظاهري بسیار خشك و جدي گفت

 شروع كنیم؟ -

  

 همه تایید دادن. ورقها پخش شد. به دو برگ توي

 .دستم نگاه كردم. چیز جالبي نبود. باید بلوف میزدم

 .شرط بندي رو بردم باال. چند نفر همراهي كردن

 ورقهاي روي زمین چیده شد. سه تا خشت پشت هم 

 د، رنگا خشت توي دستم بوردیف شد. اگه دو ت



 نبود و نداشتم. ولي بقیه كه میشدم و عالي میشد كه 

 نمیدونستن. توي چشمام برق انداختم. پر ذوق خیلي

 زود ژتون بیشتري وسط گذاشتم. مبلغ باال و باالتر 

 .رفت 

 :پسر جوان جا زد و گفت

 .تابلوعه رنگي-

 .همه جا زدن و پولها نصیبم شد 

 ي ترتیب طي شد. دست یك چند دست بعدي به همین 

 رفت. همه عصبي بودن از باخت مونده به آخر بلوفم لو 

 .و دیگه باورم نمیكردن

 دست آخر پخش شد. به دو آسي كه توي دستم

 میدرخشید خیره شدم. سه ورق روي میز چیده شد و

 وقتي آس سوم رو دیدم شرط رو باال بردم. دختري 

 :گفت

 لوف میزني؟فكر كردي زرنگي؟ نمیفهمیم داري ب-

 :قیافهامو لوس كردم



 .سوتي ندادممن كه -

 .همه پوالشونو باال اومدن. بازي به اوج هیجان رسید 

 تمام پولها جمع شد. وقت رو كردن ورقها بود. به 

  

 ورقهاي رو شده نگاه كردم. باالترینشون هم از من

 .پایینتر بود 

 :پسر با حرص گفت

 .رو كن ببینم چي داري-

 :تم قبل رو كردن گف

 میدوني ماهي چیه؟-

 :رد و گفتلبهاش رو غنچه ك

 آره، این شكلیه. ماهي شو تا بگم با لبات چي كار -

 .مي.كنم

 :بلند خندیدم

 .نوچ، نمیدوني. ماهي شماهایید. تازه كار. نا بلد -



 :اخمهاش تو هم رفت 

 من تازه كارم؟-

  

 از اون تازه كارایي كه امثال من از بازي باهاشون ذوق-

 .حتاج پولیم ماهيچون م میكنن.

 :نگاهم میكرد كه گفتم عصبي 

 میدوني به همچین میزي كه توش پر ماهیه چي-

 میگن؟

 :دختر به مسخره خندید 

 ماهي دوني؟-

 :پسر دیگري گفت

 .البد دریا-

 :خندیدم

 .دریا؟ چه خوش خیال-

 :پسر جوون عصبي گفت



 .د یاال حرف بزن-

  

 .میگن آكواریوم. ما عاشق آكواریومیم-

 .دیلر حاال لبخند میزد 

 ا بلند شدم. كش موهام رو سفتتر كردم. یكي از از ج

 .برگههام رو، رو كردم. یك آس دیده شد 

 :پسر جوون زود از جا بلند شد 

 .كه چي؟ یه آس داري، زمینم یه آس. تازه میشي پِر -

 .من دو پِرم

 :خندیدم

 .تو دو پري ماهي، ولي من پر نیستم-

 :گفتم  آس سوم رو رو كردم و

 بهتون میگن ماهي؟حاال فهمیدي چرا -

 نمایشي خم شدم و تمام ژتونها رو آروم و كشدار

 :توي كیسهاي ریختم و رو به دیلر گفتم



  

 اینا رو كجا نقد كنم؟ -

 :دیلر خندید 

 .بعد راهرو. صندوق. میبیني-

 چشمكي زدم. كیسه رو روي دوشم انداختم تا بیشتر

 :كه پسر جوون گفتتوي چشم باشه و سمت در رفتم 

 ما ماهیایم، به تو چي میگن؟اگه -

 :چشمك زدم

 .تمساح خوني-

 یعني چي؟ -

 :تنها گفتم 

 .معنیش با خودت-

 هنوز دور نشده بودم كه صداي دیلر رو شنیدم كه

 :توضیح مي داد 

  



 توي پوكر، تمساح خوني به كسي میگن كه پول-

 تو زیادي همراهش نمیاره، ولي اونقدر قدره كه تا آخر

 .ا برندهي بازیهبازي میمونه و اكثر

 :و پشت بندش صداي داد پسر جوون

 .دخترهي پتیاره -

 .قهقهه زدم و سمت صندوق رفتم 

 :صندوق با دیدن تعداد ژتونها گفت

 تومن یا دالر؟-

 :كیف كوچیكم رو نشونش دادم

 به نظرت تو این تومن جا میشه؟-

 .خندید 

 خوش از اسكناسهاي دالر رو تحویل گرفتم و سر

 .بیرون زدمساختمون 

 حاال اون قدري حالم خوب بود كه بخوام بیشتر به

 .تا فك كنم ٣٠٠اون  



 ماشین رو روشن كردم و در همون حال شماره ي 

 :فرشاد رو گرفتم. به محض جواب دادن گفت

 قورت دادي؟-

 :خندیدم

 .بلعیدم-

 .پس سرحالي-

 .فعال فقط در حد شنیدن اطالعاتت-

 .همونشم كافیه -

  

 شخص ناشناس چیا میدوني؟خب؟ از این -

 تا دختر، باقي پسر. و مشكل٢نفرهان.  ٤-٥یه اكیپ  -

 .اینه كه ما نمیدونیم اصل كاري كدومشونه

 اسمش چیه؟-

 .نمیدونیم. فقط اسم گروهشونو میدونیم-

 چي هست؟-



 .رابین هود -

 :خندیدم

 ؟١٣چند سالشونه؟ -

 باورت میشه حتي سنشونم نمیدونیم؟-

 .فرشاد. یه چیز درست حسابي به من بگور مار هز-

 درصد احتمال٩٠با توجه به كارایي كه گروه كرده،  -

 .میدم سر دستهاشون كه دنبالشیم یه پسر باشه 

  

 درصد چیه؟١٠اون  -

 .درصد تویي١٠ -

 من؟-

 درصد با یه١٠٠اگه تو رو نمیشناختم، میگفتم  -

 كنم  پسر سر و كار داري. ولي تو باعث میشي فكر 

 .این كارا ممكنه از یه دختر هم سر بزنه 

 درصد مطمئن باش با ١٠٠نه دیگه، مشكلت همینه.  -



 .یه پسر سر و كار داریم

 چطور؟-

 .چون جز من دختري نیست كه این كارا ازش بر بیاد -

 :بلند خندید 

 .ناكس-

 عكسي چیزي ازشون داري؟-

  

 .فقط از یكیشون، كه متاسفانه دختره-

 .دفترچه خاطراتت ر الياونو كه بذا-

 .حاال شاید به یه دردي خورد -

 عكسو ول كن. مشكل حبیبي زاده با رابین هود-

 عزیزمون چیه؟

 هر دو دنبال سرمایه گزارن. هر دو هم یكیو میخوان-

 به اسم یعقوبي. یعقوبي هم فقط واسه یكیشون

 .میتونه سرمایه گزاري كنه 



 درن به  حبیبي زاده هم میخواد رقیب رو از میدو-

 كنه؟

 .دقیقا-

 حاال این دو نفر سرمایه گزار واسه چي میخوان؟-

 فقط خود یعقوبي میدونه. ولي ما بدمون نمیاد -

 .بفهمیم

  

 كارشون چیه؟-

 اگه كار یعقوبي رو فهمیدي، كار رابین هودم -

 .میفهمي 

 .پس اینجور كه معلومه نم پس نمیدن-

 ي؟شونكارمیگم اسم یارو رو نمیدونیم، تو دنبال -

 فرشاد دهنتو سرویس. نه اسم داري، نه كار، نه-

 هیچییي. یه رابین هود به من گفتي انتظار داري برم 

 آمار ننه باباشم واست بیارم؟ 



 ما فقط یه نقطه ضعف میخواییم. چیزي كه باعث-

 .شه یا خودش بكشه كنار، یا یعقوبي منصرف شه

 اهل زد و خورد كه نیستن؟-

 ره. یعني از لحاظ شخصیتيگزایه مي گم دنبال سرما-

 .باالست

  

 تا آدم كه ٤خودش كه نمیخواد زور بازو نشون بده.  -

 .داره

 .رها بگو هستي یا نه -

 :صدام باال رفت

 لعنتي از كدوم گوري پیداش كنم؟-

 .یعقوبي یه مهموني گرفته واسه سالگرد ازدواجش-

 حتما اونجا دیده میشن. ولي این كه چه جوري به

 د كني با خودته. تو لیست دعوتي ورومهموناون 

 .نیستي



 هوم، پس عكسه دختره به یه دردي میخوره. از-

 .دفترچه خاطرات بكشش بیرون

 :خندید 

 .لوكیشن مهموني رو میفرستم -

 .تند نرو فرشاد. هنوز قبول نكردم-

 تا پشت پا بزني؟ ٣٠٠بیخیال رها. میخواي به  -

 .رو نیستم٤٠به  ٦٠ -

٦٥، ٣٥- 

 چن-! ٧٠-٣٠

 .اذیت نكن رها. بذار به یه نون و نوایي برسیم -

 ٣٥رو صندلیت نشستي، لنگاتو انداختي رو هم،  -

 .درصدم میخواي ؟ من باید برم تو دل گرگ

 ٧٠-٣٠جهنم الضرر. !-

 .خوبه. حاال لوكیشنو بفرست -

 :خندید 



  

 ببین من اگه یه روزي زن خواستم یه راست میام -

 .سراغ خودت

 .شوهر نخواستیم ن برم،و رد كتو فعال من-

 .پولتو آماده كن، آدمشو جور كنم-

 تخفیف بگیر فرشاد. اون رقمي كه میگي خیلي-

 .باالست

 اجازه پدر نداري رها. لب مرز میگیرن چوب میكنن -

 ...تو

 :حرفشو بریدم 

 من نصف پولو سعي میكنم جور كنم. بهش بگو-

 .باقیشو وقتي پام رسید اون ور میدم

 باقیشو داري؟-

 :خندیدم

 .خدا بزرگه-



  

 .دهنتو سرویس-

 .من رسیدم خونه. خدافظ-

 قطع كردم. ماشین رو توي پاركینگ انداختم و وارد

 .تك واحد ساختمون شدم

 روي مبل نشستم، گوشي رو برداشتم و وارد اپلیكیشن

 بانك شدم. مبلغ پولي انتقال دادم و شمارهي ساناز رو 

 .گرفتم 

 رها؟جونم -

 ختم. بزنش به حساب هي این ماهو ریسالم. پول اجار-

 .صاحب خونه

 رها آخر سر من از استرس این كاراي تو میمیرم. بابا -

 تو چه غلطي میكني كه با اسم یكي دیگه خونه 

 .میگیري؟ من دنبال دردسر نیستما

  



 ناراحتي معامله رو بهم بزنیم ساناز. با پولي كه -

 .و بكننا راضین برام این كارماهیانه بهت میدم، خیلی

 .خب حاال عصبي نشو. فقط لطفا حواستو جمع كن-

 من شب به شب واسه خواب میام خونه. فكر و خیال-

 .بیخود نكن

 .اوكي، پولو میزنم رسیدشو میفرستم-

 .منتظرم-

 قطع كردم. لیوان شیري گرم كردم و پولهام رو حساب

 .مونده بود میلیارد مبلغ خیلي زیادي ٣كردم. تا  

 تایي فكر كردم كه ٣٠٠نوشیدم و به  قلوپي از شیر  

 .درصدش مال من بود ٧٠اگه موفق میشدم،  

 رابین هود... باز خندهام گرفت. این چه اسم بچه

 !گانهاي بود؟

  

 فرشاد لوكیشن مهماني و روزش رو فرستاده بود. تاریخ 



 .نزدیك بود. باید خودي نشون میدادم

 افتادم. خواب دلچسب مسواك زدم و روي تخت

 .ود رم بمنتظ

*** 

 كمد لباسهام رو باز كردم. از خودم شاكي بودم. باید 

 براي لباس مهموني از فرشاد پول میگرفتم. نه كه 

 لباسي نداشته باشم، ولي هر هزار تومن هم براي من 

 .ارزش داشت

 پیراهن دكلتهي مشكي رنگ رو كنار زدم. پیراهن

 م. حوصلم سر رفت و عروسكي سبز رنگ رو كنار زد 

  

 ها رو یك جا كنار زدم كه چشمم به لباسنصف 

 پیراهن نازك و لطیف بلند قرمز رنگ خورد. پیراهني

 ساده، با چاكي بلند تا رون پا. یقهي نسبتا شلي داشت

 و بندهاي نازك روي شونه. با لبخند لباس رو از كمد 

 .بیرون آوردم و روي تخت گذاشتم



 . با بابلیس كمي موهايشروع به حاضر شدن كردم

 رنگم رو حالت دادم كه به خاطر لختي زیاد  كيمش

 موها كار سختي بود. موها رو آزاد، روي شانه رها 

 كردم. آرایش تیرهاي كردم. سایهي مشكي رنگ رو 

 .روي پلك كشیدم، زیر پلك رو كمي سایهي قرمز زدم

 خط چشم پهني كشیدم تا چشمهام رو كشیدهتر 

 م لب سرخ رو روي لبهاي برجستهانشون بده. رژ 

 كشیدم و كمي گلیتر روش زدم. به چهرهم نگاه 

 .كردم. بلند خندیدم

  

 از جا بلند شدم. صندلهاي مشكي پاشنه دارم رو

 پوشیدم. كتم رو روي شونهها رها كردم. شال مشكي

 رنگي روي سر انداختم و با برداشتن كیف و سوییچم

 .بیرون زدم

 كردم. شروع به آنالیز كردم. كوچه پر دم ویال پارك 

 بود از ماشینهاي مدل باالي پارك شده. چشمم 



 سمت مردي با لباس فرم رفت كه جلوي در ایستاده

 بود. احتماال كارتهاي دعوت رو چك میكرد و خوش

 .آمد میگفت

 ماشین رو خاموش كردم. سبد گلي كه خریده بودم رو

 .برداشتم و پیاده شدم

 فس سمت در ویال حركت كردم. سري با اعتماد به ن 

 بان جلوي در تكون دادم و در حال رد شدننگه براي

 :بودم كه گفت

  

 .یه لحظه خانوم-

 بینیم چین افتاد. خودم رو كنترل كردم. جدي 

 :سمتش برگشتم 

 بله؟-

 میتونم كارت دعوتتون رو ببینم؟-

 :یك ابروم باال رفت

 بله؟-



 كارت دعوت؟-

 آقا. فقط شانس دومي بهتون دادم تا سوالتونو شنیدم -

 .میگید ید چي دقت كن

 : مرد پوزخند زد 

 چطور؟ كارت رو جا گذاشتین؟ ما از این حرفا زیاد -

 .شنیدیم

  

 :اخم كردم

 حد خودتو بدون آقا. اصال متوجهي با كي داري-

 صحبت میكني؟

 با یكي كه كارت دعوت نداره. برو بیرون خانوم وقت -

 .ما رو نگیر

 شدم. سرم رو نزدیك پیراهنش كردم و نزدیكش

 :پیراهن رو دیدمروي   اتیكت

 مسعود جعفري؟-



 :مرد لبخند یك وریاي زد 

 چیه؟ شماره هم بدم؟-

 :تلفنم رو درآوردم

 .چنین بي احترامیاي رو باور نمیكنم -

 :بعد زیر لب تند تند، طوري كه بشنوه تكرار كردم

  

 .مسعود جعفري... مسعود جعفري-

 :شاد رو گرفتم. خیلي زود جواب دادشمارهي فر

 ستي بري تو؟ ؟ تونچطوري-

 .سالم جناب یعقوبي-

 .مرد موشكافانه نگاه میكرد 

 : صداي فرشاد اومد 

 چي چرت میگي؟-

 .خواستم براي عدم حضورم عذر خواهي كرده باشم-

 :فرشاد خندید 



 .غلط كردي نري. برو تو دختر-

 جوابمنو میشناسید. دعوت شما رو اصال بي -

 بدونید نمیذارم ولي خب چون منو میشناسید باید 

 كه تحمل بي احترامي رو ندارم. سبد گلي براتون

  

 تدارك دیده بودم. میفرستم نگهبانتون دستتون

 .برسونه

 جلو كي داري فیلم میاي رها؟-

 من واقعا عذر میخوام، ولي از من نخوایید كه شركت -

 .كنم. عزت نفسم باالتر از این حرفهاست 

 .مرد كمي ترسیده بود 

 :فرشاد لوس گفت

 .و قربوننفستعزت -

 حقیقتا برخورد نگهبانتون اذیتم كرد. به خاطر چي؟-

 یه كارت دعوت. من فكر میكردم چهرهام به اندازهي



 .كافي شناس باشه تا نیازي به دعوت نداشته باشه

 .اوهو چهرهاتو قربون-

 ظهشخصي به اسم... اممم... فراموش كردم یه لح -

 .اجازه بدین

 كت روي لباسش روباز به مرد نزدیك شدم تا اتی

 ببینم كه دستش رو فوري روي اسمش گذاشت و

 :آروم گفت 

 .خیل خب برو تو. فقط منو از نون خوردن ننداز-

 :اخم كردم

 .اسمشونو فراموش كردم-

 :فرشاد خندید 

 .فكر كن تو یه چیزیو فراموش كني-

 میرسونم. به امید سبد گل رو به دستتون -

 .موفقیتهاي بیشتر. خدا نگهدار

 :دم و رو به مرد گفتمكر قطع



  

 من دیگه داخل نمیرم. این گل رو به دست آقاي-

 .یعقوبي برسونید. خدا نگهدارتون

 .خانوم وایسا. نري تو دهن من صاف میشه -

 :صدام كمي باال رفت 

 من كاري ندارم كه منو نمیشناسید... ولي بهتون یاد -

 دادن با یه خانوم چطوري صحبت كنید؟ بي ادبیتونن

 .بخششه قابل غیر 

 .من معذرت میخوام بیا برو تو -

 معذرت خواهي شما براي من كافي نیست آقا. طرز -

 .حرف زدن شما منو اذیت میكنه

 :مرد نالید 

 بله چشم. شما درست میفرمایید. منو با این یعقوبي -

 گرفتم. پولمو نده در ننداز خانوم. به زور این كارو ازش

  



 زنمو بدم. میفتم زندانبدبختم. ندارم مهریهي این ماه  

 .وهلل

 :اخمم رو حفظ كردم

 امیدوارم درس عبرتي باشه تا بدونید رفتار صحیح با -

 .یه خانوم چطوره

 با حرص گل رو از روي میز كوچیك رو به روش

 برداشتم و بدون نگاه بهش به سمت ورودي ویال

 .حركت كردم

 :براي فرشاد نوشتم

 .رفتم تو-

 .ده بود رو نگاه كردمعكس دختري كه فرشاد فرستا

 .جزء به جزء رو به ذهن سپردم

 :پیام فرشاد رسید 

 .جووون داري تو به خدا-

  



 گوشي رو توي كیف سر دادم. پا به ویال گذاشتم از

 .لوكسي بیش از اندازهاش جفت ابروهام باال رفت

 :دختر جواني سمتم اومد 

 خوش اومدین. كتتون رو بگیرم؟-

 الم رو دستش دادم و بهسرم رو تكون دادم. كت و ش

 سمت سالن حركت كردم. سبد گل رو روي میزي

 .گذاشتم

 با دیدن جمعیت تعجب كردم. تعداد نسبت به فضا كم 

 نفر حضور ٤٠بود. حدس چشمیاي زدم. حدود  

 .داشتن. پس معلوم بود یعقوبي آدم محتاطي بود 

 وي لب نشوندم و سمت بار رفتم. بارمنلبخندي ر

 :پرسید 

 ارید؟یاي میل د چه نوشیدن-

 .غیر الكلي باشه-

  

 .باید هشیار میبودم



 نوشیدني رو تحویل گرفتم. همون جا ایستادم و در

 حین نوشیدن جمعیت رو زیر نظر گرفتم. تك به تك

 دخترا رو از چشم گذروندم. دختر توي عكس نبود. از 

 .زاده رو دیدم. آشنایي ندادیمدور حبیبي 

 چپ چرخوندم و آروم و طبیعي گردنم رو به سمت

 چشم.هام درجا به هدف زد. دختر رو دیدم. موي توي 

 عكس تیره بود ولي االن بلوند. كمي دقت كردم. برق 

 .مو زیادي بود. طبیعي نبود. مو، مو نبود. پوستیژ بود 

 از كشفم خوشحال شدم. كسي كه به موي مصنوعي

 .رو میاورد حتما دلیلي براي شناخته نشدن داشت

 كنارش ایستاد و شلوار خاكستريمردي با كت و  

 شروع به حرف زدن با دختر كرد. دختر عادي بود. نه 

 لبخند خاصي، نه نگاه خاصي، نه تظاهر به رفتار

 .خاصي. این دو نفر آشنا بودن

 مواجهي یك دختر با پسر غریبه متفاوت بود. حتما

 میداشت. یا لبخند ، یا لبخندي به نشانهي لبخند 



 ه نفسش روایستاد تا اعتماد بادب. حتما صافتر می

 .نشون بده

 این بیریایي دختر عادي بود. اونقدر عادي كه نشون

 .میداد این دو نفر خوب هم رو میشناسن

 چهرهي مرد رو به ذهن سپردم. رو گرفتم و به رو به 

 .رو خیره شدم

 رفت سمت نگاهها. باید دقت میكردماین بار چشمم 

 اه میكنند. چیز تا ببینم كدام چشمها به دختر نگ

 .خاصي توجهم رو جلب نكرد 

  

 قلوپ دیگري از نوشیدنیام خوردم. مرد كت و شلوار

 خاكستري پوش سمت بار اومد. بارمن سوال تكراري

 :رو پرسید و مرد جواب داد 

 .بدون الكل باشه-

 وقتي كسي به الكل پشت پا میزد حواسم جمع شد. 

 ه دقت ویعني براي انجام كاري اومده بود، كسي كه ب



 .حواسش نیاز داشت. مطمئنتر شدم

 نگاه ریزي سمتش انداختم. نگاهم كرد. لبخند 

 .كوچیكي زدم. مرد هم لبخند زد 

 ني رو توي دهان گذاشتم و قلوپي نوشیدم كه مرد 

 :گفت

 خوشمزهاس؟-

 .راضي كنندهاس-

 :خندید و رو به بارمن گفتمرد 

  

 .به منم از همین بده-

 :و رو به من گفت

 .یزي خانوما رو راضي كنه یعني معركهاسیه چاگه -

 :لبخندم رو كش دادم

 .خیلي مطمئن نباشید -

 :نگاه مرد سمت یقهي لباسم رفت. زود نگاه گرفت



 چطور؟-

 مثال همین لباس من حتما از نظر شما زیباست، ولي-

 .اضي كننده نیست براي من ر

 :مرد بلندتر خندید 

 نم وليمنم دارم چیزي كه خودم باهاش حال نك-

 .خانوما رو راضي كنه 

 :یك ابروم باال رفت

 با چنین ذهنیتي احتماال مجبور شید تنهایي باهاش-

 .حال كنید 

 شده بود. خندهاش كه این رو گیجمرد بي نوشیدني 

 .میگفت 

 پیراهنم اشاره كرد نوشیدنیاش رو از بارمن گرفت، به 

 :و گفت

 .لباس قشنگیه-

 .و بعد از كنارم رد شد و رفت 



 د شدم. چطور مي تونست ول كنه و بره؟ چراامینا 

 براي حرف زدن بیشتر نایستاد؟ نمیخواست توجهم 

 رو جلب كنه؟ یا به اصطالح مخ بزنه؟ 

 لبخندم رو حفظ كردم. معلوم بود كه نمیموند. مرد 

 اومده بود. قطعا وقتي براي این كار براي انجام كاري 

 .نداشت

  

 ش جعبهي قدمهاي مرد رو دنبال كردم. از جیب

 .سیگاري بیرون كشید و به باغ رفت 

 تكوني به خودم دادم. قدم برداشتم و سمت دختر 

 .رفتم 

 .چشم تو چشم شدیم. قیافهي نگراني به خودم گرفتم 

 :نزدیكش شدم و گفتم 

 واستي ازتون داشتهسالم. ببخشید میتونم یه درخ-

 باشم؟

 :دختر متعجب بود 



 .بفرمایید -

 .نمیشه من... ام... آخه روم هم -

 :دختر هنوز عجیب نگاه میكرد كه گفتم

  

 همین االن پریود شدم و متاسفانه چون موعدش نبود -

 هیچ چیزي همراهم ندارم. احیانا شما همراهتون پد 

 دارید؟

 :دختر لبخند زد 

 همراهمه. بریم توي سرویس بهت بدم؟آره عزیزم -

 :لبخندي از شانس خوبم زدم

 .ممنون میشم-

 :رفتیم كه گفت  كنارش سمت سرویس

 .خیلي نگران نباش. پیرهنت قرمزه-

 به شوخیاش لبخند زدم. وارد سرویس شدیم كیفش

 .رو باز كرد. همه تن چشم شدم و توي كیف فرو رفتم 



 ه. مجبوركیف شلوغي داشت. همه چیز به هم ریخت

 شد چند قلم رو بیرون بیاره تا راحتتر پیدا كنه. رژ

 .لب و عطر از كیف خارج شدن

  

 مطمئن بودم سنگیني نگاهم رو تا حدي حس میكنه

 .ولي چارهاي نبود 

 بلیط نمایشگاهي توي كیفش دیدم. دقت كردم تا 

 .بفهمم چه نمایشگاهیه

 تاریخ رو دیدم. براي دو روز بعد بود. خواستم دقت 

 بیشتري كنم كه انگار خودش هم متوجه بلیط شد و

 خیلي زود دستش رو جوري روي بلیط گذاشت كه 

 ستم اسمش رو بخونم. پد رو دیدم ولي چشمم وننت

 روي بلیط بود كه دختر سخت سعي در پنهانش 

 .داشت

 .تنها چشمم یك كلمه دید: آبرنگ

 :بعد دختر زود گفت



 .پیداش كردم-

 :لبخندي بهش زدم

  

 .خیلي لطف كردي. ممنونم -

 :دختر كمي هول بود ولي لبخند زد 

 .خواهش میكنم-

 .ز سرویس بیرون رفتپد رو دستم داد و زود ا

 داخل دستشویي شدم. ریسك نكردم. ممكن بود بعدا

 سرویس رو چك كنن. پد رو استفاده كردم و جلد

 دورش رو طوري توي سطل انداختم كه گوشه اش از

 .سطل بیرون میزد 

 .تهام رو شستم و خارج شدمدس

 چشمم دختر رو دید. دورتر ایستاده بود و با همون

 اهشكمي توبیخ گرانه نگ مرد صحبت میكرد. مرد 

 .میكرد 

 .زود نگاه گرفتم



 سمت میز غذا رفتم و تكه فیلهاي براي خودم توي

 بشقاب گذاشتم. بشقابم رو دست گرفتم و به قصد 

 و به رومبرگشتن سر جام چرخیدم كه دختر رو ر

 .دیدم

 :باز لبخند زدم

 .بازم ممنون-

 كمي چشم گردوندم. مرد نبود. مرد كجا بود؟

 :زد لبخند   دختر هم

 .خواهش میكنم. امیدوارم به برندش حساسیت ندي-

 .من خودم حساسست میدم

  

 پس براي چي همراهت داریش؟-

 براي من نیست. كیف خواهرمه. به خاطر تشابه-

 .ناهار كیفها جا به جا شد كیفها امروز سر 

 .به معني فهمیدن سرمو تكون دادم

 ز بودم،چقدر ناشیانه بلوف میزد. اگه باهاش سر می



 .این ماهي رو تكه تكه میكردم

 :جواب دادم

 .به كار من كه اومد. باز هم ممنون-

 چشمم دنبال مرد بود. همزمان دختر رو هم زیر نظر 

 و در حالداشتم كه تلفنش رو كنار گوشش گذاشت 

 .حرف زدن به سمت باغ رفت

 باز به دنبال مرد چشم گردوندم. اروم و نامحسوس به

 ... تماما چرخیدممستقیم، بعد چپسمت راست، بعد 

 كه به سمت بار برم تا به این بهانه پشت سرم رو ببینم 

  

 كه چشمم به مرد خورد كه از سرویس بهداشتي خارج 

 .میشد 

 !كنه لبهام كش اومد. رفته بود چك

 خودشون بودن. خودشون بودن كه انقد محتاط و

 لهمحافظه كار بودن. سالها با امثال این آدمها سر و ك

 .زده بودم. دیگه میشناختمشون



 مرد تا آخر مهموني دیگه نه سمت دختر رفت، نه

 .سمت بار 

 وقتي از در ویال خارج شدم و سوار ماشین شدم، فورا

 هنوز بوق نخورده جوابشمارهي فرشاد رو گرفتم. 

 :داد 

 .جون من بگو اوضاع ردیفه-

 .هنوز نمیدونم. آمار یه چیزیو در بیار -

 .مون كه تویي آمار در بیار-

  

 .نترس با چند تا سرچ میتوني اینو در بیاري -

 .بگو عزیزم-

 .یه نمایشگاه كه تاریخش واسه پس فرداست-

 چه نمایشگاهي؟-

 بیار ببین واسه كیه واحتماال نقاشیه. آبرنگ.ش در  -

 .چرا این رابین هود نمیخواد كسي دربارهاش بدونه



 چي كشف كردي رها؟ -

 .ي كه گفتم رو بكن تو كاریت نباشه. كار -

 .خبرت میكنم -

 قطع كردم. سیگاري روشن كردم و به سمت خونه

 .حركت كردم

 در حال گرم كردن شیر بودم كه تلفنم زنگ خورد. با 

 :ب دادمدیدن شمارهي فرشاد جوا

  

 چك كردي؟-

 :صداش پر خنده بود 

 .دختر گل كاشتي-

 چي شده؟ چه نمایشگاهیه؟-

 .اسم ارسالن زواري نمایشگاه واسه یه آقاییه به-

 خب؟ كي هست؟-

 .دشمن خوني یعقوبي-



 :یك ابروم باال رفت

 یعقوبي هم نمیدونه؟-

 .یعقوبي بدونه خشتكشونو مي كشه رو سرشون-

 .ي پس بذار كف دست یعقوب-

 اسمي ازشون نداریم. باید بري نمایشگاه. عكس-

 .میخواییم رها 

  

 :پوفي كردم 

 درگیري داریم؟ اونو میشه راحت ورود كرد؟ یا باز-

 :خندید 

 .بلیطتم خریدم-

 ٢٩٠تا بشه  ٣٠٠اوكي. ببین فرشاد، فقط كافیه این  -

 .تا. اون وقته كه بد قاطي كنما

 حبیبي زاده توخیالت راحت. همه چي سرجاشه. -

 .مهموني دیدتت. راضیه ازت



 .اوكي. بلیطو واسم بفرست-

 .دستت طال-

 .خدافظ-

 شتاق به همكاري با فكرم درگیر شده بود. اگه خیلي م

 یعقوبي بودن پس با دشمنش چه كار داشتن؟

  

 شیر رو نوشیدم. پیراهن رو درآوردم. حوصلهاي براي 

 .پوشیدن لباس نداشتم. به تخت رفتم 

 .تنها زندگي كردن یه مزیتهایي هم داشت

*** 

 با لباسهاي گل گلي و گشاد هنري، چتریهاي كوتاه

 و پلوغ وارد  مصنوعي، عینك گرد و بند عینك شلوغ

 نمایشگاه شدم. بلیطم رو نشون دادم و لبخند دندان

 .نمایي زدم

 پا به تاالر اصلي گذاشتم. مجلل بود. دیوارهاي بزرگ 

 شي بود. چند نفر دربارهي نقاشیهاپر از تابلوهاي نقا



 توضیح میدادن. چشم گردوندم به دنبال چهرههاي

 .مآشنا. زود نگاهم رو سمت یكي از نقاشیها كشوند 

 نمیخواستم جلب توجه كنم. سمت یكي از تابلوها

 رفتم. به نقاشیاي رسیدم كه هیچي از مفهومش

  

 شدهنمیفهمیدم. نگاهم به قیمت تابلو كه باالتر درج  

 :بود كشیده شد 

 میلیون تومان؟ كي براي چند تا خط مسخره٢٤٠ 

 .چنین مبلغي میداد؟ شیفته وار نگاه میكردم

٢٠ 

 همین حینتابلوي بعدي و در  قدم برداشتم به سمت

 نگاه گردوندم. چشمم مرد آشنا رو دید. كمي دقت

 كردم. نگاه مرد باال اومد. زود سرم رو سمت تابلو

 ني نگاه رو حس میكردم. لعنتي چرخوندم اما سنگی

 نكنه شناخته بود؟

  



 تلفنم رو دراوردم و خیلي زود، طوري كه انگار دارم از 

 ز مرد انداختم. درجاتابلو عكس میگیرم، عكسي ا

 .براي فرشاد فرستادم و عكس رو پاك كردم 

 .نگاهم رو به تابلو دادم. دقایقي با لبخند نگاه كردم

 كرد. یكي برداشتم كهشخصي با آبمیوه پذیرایي می

 :صدایي نزدیك گوشم گفت 

 یعني از این یكي هم راضي هستید؟-

 تپش قلب اولین حسم بود. هرچقدر هم كه تجربه 

 .م استرس مثل بار اول بود باز ه داشتم،

 :سمتش چرخیدم. اخمي از گیجي كردم

 بله؟-

 .نشناختید؟ مهموني یعقوبي یه گفت و گویي داشتیم-

 .عنتي باهوش بود نمیشد زیرش بزنم. ل

 :لبخند زدم

  



 .اووه، بله یادم اومد. دنیاي كوچیكیه-

 .دقیقا-

 .لبخند زدم و با گفتن "با اجازه" از كنارش گذشتم

 ترس حمله ور شده بود. تنها امیدم عكسي بود كهسا

 براي فرشاد فرستاده بودم. كار تموم بود. فقط باید 

 نمیشد بدونفكري براي خروج از اینجا میكردم. 

 دیدن اكثر تابلوها برم. مشكوك بود. به قدمهام سرعت

 بخشیدم. چند تابلو رو گذروندم و جلوي یكي ایستادم

 .شد كه صداي آالرم آتش روشن 

 با هول برگشتم. نگاه به جمعیتي كردم كه هراسان

 سعي داشتن از ساختمون خارج شن. قاطي جمعیت 

 میكردن. فضایيشدم تا بیرون برم. همه هم رو له 

 براي دویدن وجود نداشت. بین جمعیت سعي داشتم

  

 راهمو پیدا كنم كه دستم كشیده شد. برگشتم و مرد 

 :رو دیدم كه با لبخند گفت 



 كمك كنم راحتتر بیرون برید. اون ور یه  ایید بفرم-

 .خروجي دیگه هست

 :احمق نبودم كه باور كنم. هول و ترسیده گفتم 

 .ور میرم ممنون. خودم از همین-

 .ولي دستم ول نشد 

 خواهش میكنم. من به آشناهام همیشه كمك -

 میكنم. ما با هم آشناییم، نیستیم؟ 

 :لبخند كوچیكي زدم

 .ن راه باز میشهآخه نیازي نیست. اال-

 :ابروش رو باال انداخت

 .حركت كنید خانوم. گفتم كمكتون میكنم -

  

 ناكجا حرفش تهدید داشت. میدونستم من رو به 

 .آبادي میبره. چارهاي نبود 

 سرمو با تایید تكون دادم و همراهش شدم. لعنتي 



 دستم رو ول نمیكرد تا فرار كنم. خالف جهت 

 ودم سردي دستمجمعیت حركت كردیم. امیدوار ب

 بین دستهاش حس نشه. نزدیك اتاقي شدیم. در 

 اتاق رو باز كرد و تقریبا پرتم كرد داخل. سكندري

 دختر٢ادلم رو حفظ كردم. داخل اتاق  خوردم ولي تع

 .دیگه هم بودن كه یكیشون رو میشناختم

 :مرد در رو بست. خودمو به اون راه زدم

 تید راهچي شده؟ چرا در رو میبندین؟ مگه نگف-

 ...خروج

 دروغ نگفتم. راه فرار داره اینجا. منتها یك طبقه و-

 .نیم رو باید بپري

  

 .جه نداشتمسه نفر بودن و من قصد جلب تو

 :دختري كه توي مهموني دیده بودم گفت

 .بهش سخت نگیریدا-

 .هر سه خندیدن



 :مرد با خندهاش گفت 

 .نمیشه. با موشها مشكل دارم-

 :با تعجب گفتم 

 ؟موش-

 هوم، موش. تو كیاي؟ -

 ...من-

 نتونستم جملهام رو تموم كنم. نگاهم به سه نفرشون

 .تم بود كه همزمان بهم نزدیك میشدن. عقب رف 

  

 پشتم به پنجره خورد. راه فراري نبود. مرد نزدیكم شد 

 :و یقهام رو گرفت

 زیر این موزاییكا جا میشي چالت كنیم؟-

 ال؟فرشاد لعنتي. این بود اون شخصیت وا

 چشمم به اسپري فیكس نقاشیاي كه درست سمت 

 .چپم بود خورد 

 گفته بود یك طبقه و نیم؟ پاهام چقدر توان داشتن؟



 .نزدیك صورتم بودنهر سه 

 در ثانیه اسپري رو برداشتم و توي صورت هر سه نفر 

 اسپري كردم. صداي دادشون بلند شد ولي من فرصت 

 ل بزرگنداشتم. زود از پنجره خم شدم. سطل آشغا

  

 شهرداري پایین بود. سعي كردم دقیق باشم. نگاهي به 

 سه نفر كردم. مرد یك چشمش رو بسته بود و چشم

 ود. زیر لب فحش میداد. باز داشتدیگر سرخ ب

 نزدیكم میشد كه لحظهاي چشمهام رو بستم و از 

 .پنجره بیرون پریدم

 فرصتي براي جیغ زدن نبود چون به ثانیه هم نكشید 

 ا فرود اومدم ولي ساق پام محكم ن آشغالهو من میو

 .به لبهي سطل خورد. آخ بلندي گفتم 

 بود. لعنتي  باال رو نگاه كردم. مرد آمادهي پریدن شده

 .ول كن نبود 

 زود از دو طرف سطل گرفتم و بیرون اومدم. بیرون



 اومدنم همزمان شد با پریدن مرد. پام درد میكرد ولي

 یي دم وروديبه زور دویدم. ماشین مدل باال

 ساختمون پارك بود كه احتماال براي یكي از 

 .مهمانهاي لوكس نمایشگاه بود 

  

 .مردي پشت فرمون نشسته بود 

 بي مكث سمت ماشین رفتم، در رو باز كردم. روي

 :صندلي شاگرد نشستم و بلند گفتم

 .برو برو برو برووووووو-

 :مرد متعجب گفت

 چي؟-

 :حرصي داد زدم

 .هبرو االن میرسهه-

 مرد به عقب نگاه كرد. مرد دونده رو دید. ماشین رو

 .روشن كرد و راه افتاد 

 :حرصم از سرعت كمش دراومد 



 یر پاته مازراتیه، در جریاني؟ ایني كه ز-

 :مرد یه وري لبخند زد 

  

 .خوب شد گفتي -

 .تا سرعت گرفت ١٠نهایت  

 از حرص لبهام رو میجویدم. مرد از حرص خوردنم

 :خندید 

 چروك میشه. همین جوریش. پوستت حرص نخور-

 .قیافت دیدنیه، چه برسه چروكم بشي

 قیافم چشه؟-

 .موهات نصفش كنده شده-

 : رفتابروهام باال

 چي؟ كجا؟ اینه داري؟-

 مرد به سایهبون ماشین اشاره كرد 

 .نگاهي به عقب انداختم. دیگه كسي دنبالم نمیومد 



 .كمي راحتتر نفس كشیدم

  

 تفاده كنمیدم تا از آینهاش اسسایهبون رو پایین كش

 كه عكس كوچیكي از خودم رو توي اون پیراهن قرمز، 

 .چسبیده به آینه دیدم

 .شكل وحشیانهاي برگشتتپش قلب به 

 بهت زده، ترسیده و پر استرس نگاه مرد كردم كه 

 :خندید 

 .خوشگله، نه؟ پاهاش كه خیلي هوس انگیزه-

 میگفت؟پاهاي بیرون زده از چاك پیراهن قرمز را 

 !رهاي احمق

 خواستم در رو باز كنم كه باز نشد. نگاهش كردم. باز 

 :هم لبخند یه وریاي زد 

 .تحان نكن. قفلهشیشهي پنجره هم ام-

 تو... كیاي؟ چي میخواي؟-

 :دستش رو جلو آورد 



  

 .فراز هستم. به جهنم خوش اومدي-

*** 

 دست و پام یخ زده بود. تقریبا مطمئن بودم كه این

 .ستهي مخوف رابین هودهون سر د فراز هم

 دلم میخواست نظرم رو دربارهي اسم مسخرهي

 .گروهش بگم ولي احتماال وقت مناسبي نبود 

 تقریبا توي در ماشین فرو رفته بودم. افتاده بودم تو

 .دام. به بدترین شكل

 من عكس رو فرستاده بودم، كار رو تموم كرده بودم،

 تا رو٣٠٠نگ اون  ولي آیا اونقدر زنده میموندم تا ر

 ببینم؟ دالرهاي توي آپارتمانم چي؟

  

 فراز لبخند یه وریاي داشت كه شدیدا با اعصابم بازي 

 میكرد. نگاهم رو گرفتم و به رو به رو دوختم. چشمم 

 باز به عكسم خورد. تا حاال از دیدن عكسي از خودم



 نفرت نداشتم. باید ترس رو كنار میذاشتم. احتماال

 تا مشت و لگد نوش ولي قطعا چند  آدم كش نبودن.

 .جان میكردم 

 با صدایي كه شدیدا سعي داشتم ترسم توش مشهود

 :نباشه گفتم

 ري منو كجا میبري؟ دا-

 .خودت سوار شدي-

 .پس پیادهام كن -

 نه دیگه، سوار شدنت با خودت بود، پیاده شدنت با -

 .منه

 سبب؟-

  

 یا قانونمه دختر. یا از اول راهتو میكشي و میري، -

 .وقتي جفت پا میاي، دیگه رفتنت با خودت نیست

 من چه كار به تو دارم؟ من یه پامم بین شما نیست،-



 .به جفت پا  چه برسه

 شنیدي میگن یه بار جستي ملخك، دوبار جستي-

 ...ملخك، بار سوم 

 :حرفشو بریدم 

 خب؟-

 آفرین، خوب موقع اومدي وسط حرف. حتي دیر هم -

 .اره. یه بار جستي ملخككردي. این جا قانون فرق د 

 وقتي اون یه بارو جستي، تا تهش جهش كن و برو

 ملخك. چون بارچون دیگه نمیگیم دو بار جستي 

 !دوم مشت است و فلك

  

 مشت است و فلك رو جوري خشن گفت كه قالب

 :تهي كردم. باید میرفتم تو قالب دختر لوس و ترسو

 ه طوريببین. من اصال مال این حرفا نیستم. االنم ك-

 .نشده. منو ول كن برم. بابام بیچارهام میكنه



 :خندید 

 . خودمبابات كیه؟ اصال نوبت به بابات نمیرسه-

 .بیچارهات میكنم 

 بابا دردت چیه؟ چیزي از دست ندادي كه. فكر نكن -

 من این كارهام. فقط بلدم لباس بپوشم و قر و قمیش

 بیام. خیلي ترسوتر از این حرفام. من اصال جرئت 

 .یكنم جفت پا بیام بین شمامن

 .حاال كه اومدي. پس جرئت كردي-

 من اصال نمیدونم شما چي كاره اید و چي-

 میخوایید. به من فقط گفتن برو تو فالن مهموني،

  

 ببین كیا اونجان. بعدشم گفتن برو نمایشگاه و ببین

 كیا اونجان. من اصال نمیدونم قصدتون چیه، كارتون

 .چیه، خودتون كیاید 

 خیلي سریع و پر سرعت ماشینو كنار كشید و چنان

 .ترمزي كرد كه كم بود با سر توي شیشه فرو برم



 :به رو به رو بود كه گفتنگاهش 

 .بكش پایین-

 :نفهمیدم 

 چي؟-

 .بكش پایین-

 .تو كه گفتي شیشه قفله-

 نگاهم كرد. با چشم و ابرو نگاهي به شلوارم انداخت و

 :تكرار كرد 

 .بكش پایین-

  

 :ام تا حد ممكن گشاد شد مهچش

 ...چي؟ میخواي... میخواي چي كار-

 كردم. اینا بدترگفته بودم آدم كش نیستن؟ من غلط 

 :بودن. حاال دیگه جدا وحشت كرده بودم

 بذار من برم. من االن از اینجا برم الل میشم. هیچي-



 ٢٠نه از تو میگم، نه از كسایي كه دیدم. اصال 

 ه خاطرش انقدر تو دردسرمیلیون چه ارزشي داره ب

 .بیفتم؟ خب؟ باشه؟ قبول؟ باز كن در رو

 :تكرار كرد باز لبخند یك وري شو 

 بكش پایین. اگه من یه پد خوني دیدم، هرچي گفتي -

 راسته و میتوني بري. ولي واي اگه همچین چیزي 

 .نبینم 

 شانس گوهم رو لعنت كردم. خون از كجا بیارم؟ پد از

 ختراانقدر حواس جمع بود؟ د كجا بیارم؟ لعنتي چرا 

  

 چطور میگفتن تو شرایط استرس زا پریود میشن؟

 ترس بود، خون كدوم گوري بود؟االن كه اس

 :نگاهش كردم. با یك ابروي باال رفته تكرار كرد 

 .بكش پایین-

 اوكي، بیا مسالمت آمیز صحبت كنیم. به عنوان یه-

 ...خانوم من نمیتونم االن این كاري كه



 . خانوم؟ تو خانومي؟ نرین تو این كلمهبابااااجمع كن -

 .خواهشا

 :اخم كردم

 یعني چي؟ -

  

 خانوم نیستي. وّزهاي. از اونا كه آبم باهاشون تو یهتو -

 جوب نمیره. از اونا كه تا ننشونمشون سر جاشون

 آروم نمیگیرم. تو اون بدبختي هستي كه هنوز 

 نمیدونه بدبخت شده چون هنوز نمیدوني با كي 

 .تاديافدر

 مشكل همینه. من اصال با كسي در نیفتادم. بابا چي-

 تا٤ي بدبختم كني واسه   كارتون كردم مگه؟ میخوا

 كلوم حرفي كه با٣نگاه كردن و یه پد؟ یا واسه  

 رفیقتون زدم؟

 :با تفریح نگاه كرد 

 منو كه دیدي. اونو چي كار كنیم؟-



 ه من از اینجا برم اسم بابامم دیگه یادم نمیاد. چ-

 .برسه به قیافهي تو. ولم كن برم

 

 نگاهش رو گرفت. جعبهي سیگارش رو درآورد. با 

 دن برند دانهیل سیگار ابروهام باال رفت. سیگارشدی

 :رو آتش زد. پك اول رو زد كه گفتم 

 خب؟-

 : نگاهم كرد 

 ...چي خب؟ هان-

 :جعبه سیگار رو جلوم گرفت

 .شرمنده تعارف نكردم-

 دادم. با این كه دلم شدی از مسخره بازیش اخم كر

 :امتحان كردن اون سیگار رو میخواست ولي رد كردم

 سیگاري نیستم. بابام بفهمه سیگار میكشم پاره -

 .پورهام میكنه



 .هومي كرد و چیزي نگفت 

 :باز پرسیدم 

  

 من برم؟ -

 .كجا؟ بودي حاال-

 :صدام باال رفت

 بابا المصب طوري نشده كه. یه مهموني رفتم و یه-

 چي از شما كم شد؟گاه. نمایش

 .بیراه هم نمیگي. شاید گذاشتم بري-

 میكرد یا جدي میگفت؟ شاید از اول قصدشمسخره 

 ترسوندنم بود كه درسي بهم بده و ولم كنه؟

 :لبخند ریزي زدم

 من االن برم دیگه اون دنیا هم منو نمیبیني. مطمئن-

 .باش

 .خوبه-



 باز میكني در رو؟-

  

 تهنگاه طوالني مدتش خس  بي حرف نگاهم كرد. از

 :شدم

 .باز كن دیگه... لطفا-

 :رد. با لبخند گفتتلفنش زنگ خو

 .وایسا اول جواب بدم-

 :تلفن رو جواب داد 

 .بگو عرش-

… - 

 .هوم، با منه

… - 

 خب؟

… 

  



 چطوري؟ كي فرستاده؟ دست یعقوبي چي كار -

 میكنه؟

… - 

 ...قطع كن عرش. قطع كن

 :بهم گفتتلفن رو كناري پرت كرد و رو 

 !سلیطه-

 :ابروهام باال رفت

 چي شد؟ چرا فحش میدي؟-

 هیچ غلطي نكردي، نه؟ كه -

 چي كار كردم مگه؟-

 عكس عرش توي نمایشگاه، دست یعقوبي بیشرف-

 چي كار میكنه ؟ 

  

 شت شت شتتتت.. فرشاد به این زودي عكس رو

 فرستاده بود؟ گندت بزنن فرشاد. دو ساعت صبر



 .میكردي لعنتي

 :باختمرو ن قافیه 

 .كدوم عكس؟ من از عكس خبر ندارم-

 .ببند دهنتو-

 .ن رو روشن كرد و باز راه افتاد. راست میگفت ماشی

 بدبخت شده بودم. منتها االن دیگه خودمم میدونستم 

 بدبخت شدم. با سرعت معقول رانندگي میكرد و

 .حرفي نمیزد 

 :باید چیزي میگفتم

 از خود ببین من از عكس هیچي نمیدونم. برو -

 .یعقوبي بپرس ببین كي براش فرستاده

 .گوشیتو بده-

  

 كیفم افتاد تو سطل آشغال. كدوم گوشي؟-

 یه دهني از تو صاف كنم كه دیگه جرئت نكني گوه-



 .اضافه بخوري

 :نالیدم

 بابا من اصال این كاره نیستم. من چه میدونم یعقوبي -

 چي كاره است و عكس از كجا اومده؟ گفتم كه به من 

 .ط گفتن برو مهموني ببین كي اونجاستقف

 جوري تخم كردي از پنجرهاین كاره نیستي چه -

 بپري؟ 

 طبقه٥ترس! گرخیدم. رفیقت گفت چالم میكنه.  -

 هم بود میپریدم. میگرفتن منو میزدن چه غلطي

 میكردم؟ من مشت و لگد بلدم؟

 پس فقط همون قر و قمیش رو بلدي؟-

 :پر خواهش گفتم 

  

 كست از دست یعقوبي درصاف كني ع االن دهنمو-

 فرستادم. برو خود كرهمیره؟ تازه عكسي كه منم ن

 خرشو پیدا كن دهن اونو جر بده. زورت به یه دختر



 رسیده؟

 :خندید 

 .خانوم... دختر... خیلي به خودت حال میدیا -

 چرا؟ جنسیتمم میخواي ببري زیر سوال؟-

 .نه! آدم بودنتو میبرم زیر سوال-

 :حرصي گفتم

  

 راست میگي. خرم! خرم كه دارم سعي میكنم -

 كه یه بدخواهي داري كه عكستونو لوروشنت كنم 

 .داده

 .هنوز رو حرفم هستم-

 چه حرفي؟ -

 .بكش پایین. پد خوني ببینم میري-

 :كم مونده بود از حرص گریه كنم

 اون پایین منظرهي جالبیه برات واقعا؟-



 .خانوم نیستي... دختر نیستي... ولي-

 ابروم باال رفت. راه رو اشتباه رفته بودم ؟ اگه كی

 ش تیك میزدم شاید تا االن یه شماره رد و بدلباها

 .كرده بودم و زده بودم به چاك

 بیا اصال یه كاري كنیم. تو بذار من برم، خودم كمكت -

 میكنم اوني كه عكس فرستاده رو پیدا كني، خب؟

  

 .تو كه فقط قر و قمیش بلد بودي-

 .و قمیش ردیفش میكنم ون قر با هم-

 .و ببند تا برسیم دیگه سرمو درد آوردي. دهنت-

 كجا برسیم؟ -

 .گفتم ببند -

 .بستم. عصباني كردنش اصال به نفعم نبود 

 كاش میتونستم بخوابم و وقتي چشم باز میكردم 

 تموم شده بود. این استرس، كتكهایي كه قرار بود

 م وبخورم و همه و همه... كاش چشم باز میكرد 



 .میدیدم تموم شده

 میكردم. تك تك خیابونها روتا ٤باید چشمام رو   

 .حفظ میكردم. حتما بعدا به یه دردي میخورد 

 وارد جاده شد. تعجب كردم. كجا میرفت؟ 

  

 ساعتي بعد، جایي شبیه جنگل خشك شده یا بیابوني

 با چند تا درخت نگه داشت. در سمت خودش رو باز 

 كرد  شاگرد اومد. در رو باز كرد و پیاده شد. سمت در

 .د و منتظر ایستا

 خودم پیاده شدم. سوالي نگاهش كردم كه با ابرو به رو 

 .به رو نگاه كرد 

 با دیدن همون مرد و همون دختر و دختر دیگهاي

 .فاتحهام رو خوندم

 :رو به فراز كردم

 من میتونم كمكت كنم اوني كه عكسو فرستاده رو-

 .پیدا كني



 ایستاده بود وبود. كمي مایل   دست چپش توي جیب

 :یاش رو داشتلبخند یك ور

 .اونو خودم پیدا میكنم-

  

 پس با من چي كار داري؟-

 .غلط اضافه كردي افتادي پیمون-

 .خواستم حرفي بزنم كه باز فقط به رو به رو اشاره كرد 

 نیمهي راه بودم كه دو دستم از پشت گرفته شد. سرم

 :به عقب چرخید و گفتم 

 ني؟ر میكچي كا-

 .محض احتیاط-

 دوستاش رفتیم. پسري كه دیدهبه همون شكل پیش 

 بودمش با طنابي سمتم اومد. این صحنه رو قبال هم 

 ...تجربه كرده بودم. اعتراض فایده نداشت. التماس هم

 دستهام رو بستن. خواستم با پا جلو دارشون شم ولي

 فایده نداشت. اون وقت قطعا مجازات بیشتري در



 ود. همین كه باور كرده بود من عكس ررم بوانتظا

 .نفرستادم جلو بودم

  

 پاهام رو هم بستن. سمت درختي بردن و از شكم به 

 .درخت بستن

 :پسري كه دیده بودمش رو به فراز گفت 

 اجازه هست؟-

 :دختر ناآشنا گفت

 بذار من شروع كنم عرش. خیلي انرژي تو دستامه كه -

 .دوست دارم خالي كنم

 دم. اگه دست و پام بسته نبود،نگاهش كربا نفرت 

 .خلیهي انرژي رو نشونت میدادمت

 لبخند دختر با اعصابم بازي میكرد. از همین لحظه

 .ازش نفرت داشتم

 :مردي كه عرش خطاب شده بود لبخند زد 



 .شروع با تو هیلدا-

 :به حرف اومدم

  

 .با دندونام كاري نداشته باشید -

 :ن كه گفتم نفر با تعجب نگاهم كرد ٤هر  

 برنمیام. باقي جاها هزینهاش زیاده، از پسش -

 .خودشون خوب میشن

 :دختري كه ازش پد گرفته بودم به مسخره خندید 

 احمقي تو؟-

 :هیلدا پوزخند زد

 .احمق نیست. تجربهاش زیاده-

 و قبل این كه به خودم بیام مشت هیلدا توي صورتم

 .فرود اومد. صورتم به سمت چپ پرت شد 

 :شد  از بلند صداي فر

 .باشید با صورتش كاري نداشته -



  

 نگاهش كردم. باز با یك دست توي جیب چپ، 

 .ایستادن مایل و لبخند یه وریاش نگاه میكرد 

 هیلدا این بار با مشت توي پهلوم كوبید. دردم گرفت، 

 ولي بدتر از اینو تحمل كرده بودم. مشتهاش جانانه 

 :نبود. دلم میخواست بگم 

 "این مشتها خالي شه ي كه قراره با گوه تو انرژیا"

 .لي زبون به دهن گرفتمو

 این بار عرش جلو اومد. لگد دردناكي توي شكمم زد 

 .كه دادم بلند شد. ضربات بعدي رو دیگه نشمردم

 انقدر تند و سریع و پشت هم اتفاق افتادن كه فرصتي

  

 براي شمارش نبود. انقدر به شكم و پهلوهام ضربه

 .دهنم خون میومد  خورده بود كه از

 :كه صداي فراز بلند شد دیگه نایي نداشتم 

 .كافیه-



 سرمو رو به زور باال گرفتم و نگاهش كردم. توي

 :چشمهام خیره شد و گفت

 .ولش كنید بره. دیگه غلط كنه سمت ما پیداش شه-

 :عرش جلو اومد و طنابها رو باز كرد و گفت

 راضي كننده بود؟-

 .تواني نداشتمحتي نگاهش هم نكردم. هیچ 

 .كریهي میزد و دختر دیگر اخم داشتهیلدا پوزخند 

 به محض اینكه طنابها باز شد روي زمین افتادم. من 

 .به قدرت طنابها ایستاده بودم

  

 :عرش رو به فراز گفت 

 براش ماشین بگیریم؟ -

 :فراز با لبخندش جواب داد 

 خودش واسه برگشت یه راهي پیدا میكنه. انگار قر و-

 .ب بلدهرو خوقمیش 



 .ن فقط نگاه كردمهمه خندیدن و م

 سمت ماشینهاشون رفتن جز فراز. نزدیكم شد و

 :گفت

 جاي تو بودم، جوري زندگي میكردم كه حتي -

 !اتفاقي هم توي خیابون همو نبینیم. به سالمت

 دور شد، سوار ماشینش شد و رفت. همه رفتن و من

 طمئنموندم و تني كوفته، وسط نا كجا آبادي كه م

 .نخواهد شد بودم هیچ ماشیني رد 

  

 فكر كن رها... چاره پیدا كن رها... تو بیشتر از این

 ...حرفایي رها 

*** 

 بعد از یك ساعت پیاده روي با اون حال نزار و رسیدن

 به جایي كه هر از گاهي ماشیني رد شه، باالخره سوار

 .ماشیني شدم كه خانوادگي از سفر بر میگشتن

 :پرسید  براي بار دهمپدر خانواده 



 آخه شما تو همچین جایي چي كار میكردي كه -

 چند تا از خدا بي خبر بیان همچین بالیي سرت

 بیارن؟

 :مادر رو به دختر نوجوانش گفت

 میبیني؟ درس شه برات. حاال هي بگو با دوستم برم -

 .فالن جا و بیسار جا

 :دختر توپید 

  

 پس چرا امیرحسین میتونه بره ؟-

 .ه. فرق دارهین پسرامیرحس-

 زخند زدم. چه مكالمهي آشنایي. محدودیت به جرم پو

 ...!دختر بودن

 جوابي ندادم. توي سكوت منتظر بودم فقط به شهر

 .برسیم تا خودمو از این ماشین بكنم و برم بیرون

 :دختر كه كنارم نشسته بود، آروم توي گوشم گفت



 با دوستت رفته بودي؟-

 :تنها یك كلمه گفتم

 .نه-

 :رش خم شد و گفت پسر از روي پاي خواه

 از این به بعد این جوري شد به خودم زنگ برن بیام -

 .دنبالت

  

 چشمهام رو بستم و جوابي ندادم. حماقت از سر تا 

 پاي این خانواده میریخت و من اعصابم داغون.تر از 

 .این حرفا بود 

 وقتي به خونه رسیدم، گوشي قدیمي و سیم كارت

 فرشادو گرفتم. زود جوابم و شمارهي  دوم رو برداشت

 :داد 

 دختر معلومه تو كجایي؟ گوشیتو چرا جواب-

 نمیدي؟

 دهنتو سرویس فرشاد. تو روحت فرشاد. بمیري-



 .فرشاااد 

 وایسا وایسا. چي شده؟ چرا اتقدر قاطیاي؟ -

 ببخشید جناب. زیادي مشت و لگد خوردم اعصابم ته -

 .كشیده

  

 چي؟ كي زدتت؟-

 .رابین هود  دار و دستهي-

 االن كجایي؟-

 رسیدم خونه خبرم. عكسو فرستادي؟-

 .آره. حبیبي زاده تو همه جاش عروسیه-

 تا باید ٥٠تا. فقط  ٣٥٠تا رو بكنه  ٣٠٠بهش بگو  -

 .بدم ریكاوري كنم

 نمیده دختر. دلت خوشه؟-

 :صدامو بردم باال

 گوه خورده نمیده. بگو ندي رها گفته میفتم رو-



 .ندارمازش آتو كسب و كارت. كم 

 .سر لج نندازش دختر. دیگه بهت كار نمیدهها-

 به یه ورم كه نمیده. كجا بود مرتیكه وقتي من كتك-

 میخوردم؟

 .خیل خب تروم باش. میگم بهش-

 تا یه راست میره تو جیب خودما. بفهمم یه ٥٠اون  -

 ...قرون از روش ورداشتي

 .باشه رهاا. آروم باش. برو یه دوشي چیزي بگیر-

 حوصله قطع كردم. دوش فكر بدي نبود. ولي وانبي 

 .بهتر بود 

 ریختم و به لیوان نوشیدنی وان رو از آب گرم پر كردم. 

 وان رفتم. به محض برخورد آب با تنم كل بدنم به 

 سوزش افتاد. هرچي فحش ناموسي بلد بودم نثارشون

  

 .كردم. خوشحال بودم كه عكسو خودم فرستادم

 .رو داده بودمكها  حداقل جواب این كت



 دیقهاي توي وان موندم و بعد با كرختي و رخوت٤٠ 

 بیرون اومدم. حوله رو دورم پیچیدم و با همون وضع

 .به تخت رفتم

 .لعن و نفرین و فحشهام رو دادم و خوابیدم

 صبح با صداي تق و توق از خواب بیدار شدم. به 

 محض هوشیار شدن چشمام گشاد شد. من همخونه

 سایه نداشتم. این صداها چي بود؟ن همنداشتم. م

 گرهي بند حوله باز شده بود. سرسري بستمش و از

 الي در نگاه كردم. چیزي ندیدم. آروم كمي جلوتر

 :رفتم كه كسي از پشت گلوم رو گرفت

  

 .جیكت در بیاد گردنتو شكستم-

 .با استرس كمي چرخیدم تا ببینمش. خودشون بودن

 .كسي بود كه عرش خطاب میشد 

 .پشت هولم داد و به سالن بردتماز 

 با دیدن دو دختري كه دالرهام رو توي كیف مشكي 



 رنگي میذاشتن و فرازي كه روي مبل لم داده بود و

 دو دستش رو از دو طرف باز روي پشتیهاي كاناپه 

 :گذاشته بود بیشتر ترسیدم. بلند گفتم 

 .چي كار میكنید؟ اینجا... چرا؟ وسایلم رو بده ببینم-

 :از با لبخند یه وریش گفترف

 میدوني عرش كارش چیه؟ -

 گیج نگاهش كردم. به من چه كه كارش چیه؟ 

 :بلندتر گفت 

 میدوني؟-

  

 چه میدونم؟ مشت میپرونه؟-

 اونو كه همه میپرونن. عرش كاراي كامپیوتري رو -

 حل میكنه. هر جور اطالعاتي هم كه بخواییم در

 .میاره

 :اخم كردم



 كه چي؟-

 .دا كردیمز سطل پیگوشیتو ا-

 .تا تهشو خوندم. فهمیده بودن عكسو من فرستادم 

 :دیگه فیلم بازي كردن فایده نداشت. عصبي توپیدم

 به جهنم! گمشید از خونهي من بیرون تا پدرتونو در-

 .نیاوردم

 :عرش خندید 

 .فراز من ترسیدم-

 :هیلدا لوس گفت

  

 .من لرزیدم-

 :دختر دیگر گفت 

 .من گرخیدم-

 :گفتو فراز 

 من فهمیدم! فهمیدم چه مارمولكي هستي. از -



 میزهاي پوكر دست پر پا میشي. خوب آمار در

 .میاري 

 :به كیف دالرها اشاره كرد و گفت

 .شواهدش هم موجوده-

 .پوالمو بده و برو. نذار بد شه-

 .بد شده دختر. هنوز خبر نداري-

 :بعد به تنم اشاره كرد و گفت

 بیاري؟ تا آمار درقمیش میاي این جوري قر و -

  

 نگاهي به تنم كردم. یقهي حوله جوري شل شده بود 

 كه تا نیمه معلوم بود. كمي یقه رو صاف

 كردم. بیشتر از این اهمیتي ندادم. دالرهام تو خطر

 .بود 

 .روشش به خودم مربوطه. پوالمو بده برو رد كارت-

 حاال چرا دالر؟ یعني میفهمم چرا نقد نگه -

 یخواي بپري؟ را دالر؟ میها، ولي چمیدار



 .و با دستش اداي هواپیما درآورد

 :عرش لبخند زد 

 .بد شد كه-

 :چرا هیچي نمیفهمیدم؟ مثل احمقها پرسیدم

  

 چي بد شد؟-

 این كه نمیتوني بپري؟ -

 تو مي.خواي نذاري؟-

 :فراز جواب داد 

 .من نمیذارم-

 نه بابا؟ بابامي یا شوهرم خبر ندارم؟-

 :خندید 

 .اتم و خبر نداريبعد همه كارهاز امروز به -

 :و رو به سه نفر بقیه گفت

 جمع و جورش كنید ببریمش. حواستونم به پوال-



 .باشه دستش بهشون نرسه

٢٨ 

  

 با دهان باز و چشمهاي گشاد شده سمت دخترها 

 :رفتم 

 بذارید سرجاش پوالمو. به چه حقي ورشون-

 میدارید؟

 شدن انگشت وسطتنها عكسالعمل هیلدا نشان دا

 .بود 

 از این حرصیتر نمیشدم. سمت فراز چرخیدم و صدام

 :رو توي سرم انداختم

 بیخود میكني میاي خونهي من و وسایلمو بر-

 میداري. تو چي كارهاي؟ 

 :خونسرد لبخند میزد 

 .همه كاره-

 :فریاد زدم 



  

 .هیچ كارهاي. واسه من هیچ كارهاي-

 دوست داري به زور ببرمت؟ -

 ه حقي؟ به چه ي. اصال به چیكني منو ببرتو غلط م-

 دلیلي؟

 :بعد كالفه نالیدم

 شماها كي هستید آخه؟-

 :عرش چشمك زد 

 .رابین هود -

 :پر غضب گفتم 

 دیروز خواستم بگم، ولي خانومي كردم. اسم -

 .گروهتون بیش از اندازه مسخره و احمقانه و ابلهانهاس

 .مثل خودتون

 :فراز بلند خندید 

  



 .مخودش گفت خانوباز این به -

 .من اون پوالرو با زحمت جمع كردم-

 ما هم خیلي واسه این كارمون زحمت كشیده بودیم-

 .كه شما پر دادیش

 میخواستي زیاده خواه نباشي. هم با یعقوبي میپري -

 .هم دشمنش؟ گوه خوري اضافه این دردسرا هم داره

 .من همیشه زیاده خواهم یادت باشه-

 از كالفگي  راز چهرهاش روخواستم چیزي بگم كه ف

 :جمع كرد 

 .عرش بیا اینو ببر. صداي جیغ جیغش سر درد میاره-

 .صدام از داد و بیداد زیاد گرفته بود. نزدیكش شدم

 :جلوش ایستادم و گفتم

 بیین منو. با من در نیفت. واسه من مهم نیست كه -

 خرت میره یا نه. مهم نیست كه چند نفرید. مهم 

  



 ردید زیر آب. منحاال سر چند نفرو ك نیست كه تا 

 ناجورم. من بدتر از تو رو پیچوندم. من به احدي رحم 

 !ندارم. هركي با من در افتاد، ور افتاد 

 :لبخند زد 

 عرش؟-

 :عرش جواب داد 

 جونم؟-

 ور بیفتیم؟-

 .بیفتیم. با تو ور افتادن هم قشنگه-

 دخترا خندیدن. مسخره میكرد؟ منو دست كم گرفته 

 بود؟

 تن ورهاي عزیزم بود رو بسزیپ كیفي كه حاوي دال

 :دختري كه اسمشو نمیدونستم رو به فراز گفت

  

٢٩ 

 .كار تمومه-



 : فراز با چشمك اشاره اي به من كرد و گفت

 .پس زیپ اینم ببندین بریم -

 : یك ابروم رو باال دادم. از خشم مي لرزیدم

 مي خواي منو ببري ؟ -

 .مي برم-

 زور ببریم ؟  مي خواي به-

 .مي برم-

 واي منو ببري قاطي كثاقت كاري خودتون ؟خ مي-

 .مي برم-

  

 اوكي. خوب به این سه تا مي برم اي كه گفتي دقت-

 كن. من میام. نه به زور، خودم میام. ولي بدون. هرجا 

 .خوردي و نفهمیدي از كي، بدون از من خوردي

 .منتظر هرررر چیزي باش چون من ساكت نمي شینم 

 هشو بلدم، ولي جاي تو من اعتمادتو جلب مي منم را



 بودم هیچ وقت اعتماد نمي كردم. یه جوري با همون

 اعتماد دهنتو صاف كنم نفهمي از كدوم سمت صاف

 شده. تك تك این دالر ها رو از حلقومت مي كشم

 ..بیرون. از دماغت در میارم. از 

 ُكري خونیت كي تموم مي شه ؟-

 .نمي دونيتو هیچي از من -

 ام خودتم م. خونه اي كه به نفعال كه تو خونه ات-

 .نیست

  

 نه دیگه. نشد. فكر كردي خونه امو پیدا كردي-

 فهمیدي من كیم ؟ منو هیچ احدي نمي شناسه. من

 .تا شو دیدن٣-٤هزار تا رو دارم كه نزدیك ترینام  

 منم واسه هر رو یه عكس العمل خاص دارم. هر وقت -

 .و هم امتحانشون كنیم خواستي بگو ر

 : د عرش خندی



 .اخ چه شود -

 : فراز رو به دختر گفت

 .فرگل ؟ اینو جمعش كن بیار-

 : فرگل سمتم اومد. تنها گفتم

 .خودم لباس مي پوشم-

 لباس پوشیدم و یه سري از وسایلم رو توي ساكي

 .گذاشتم و اماده شدم

  

 رهافرگل از بازوم گرفت. در ثانیه مي تونستم خودمو 

 .مو پس مي گرفتمكنم ولي نمي خواستم. باید پوال 

 همراهشون شدم. سوار ماشیني كه راننده اش عرش

 بود و فرگل روي صندلي شاگرد نشسته بود شدم. فراز 

 .با هیلدا رفت

 سوار شدم و به اینده اي نامعلوم تر از قبل قدم 

 .گذاشتم

*** 



 به ویالي یك طبقه ي رو به روم نگاه كردم. شیك و

 .لوكس

 ن ایستاده بودم وهمه سمت ورودي حركت كردن و م

 .تماشا مي كردم 

 : فراز میانه ي راه برگشت و رو بهم گفت

  

 افتخار ورود نمي دین ؟ -

 پاهام رو به حركت دراوردم. اینجا كجا بود ؟ همه باهم 

 زندگي مي كردن ؟

 از حیاط نسبتا بزرگ و استخر توي حیاط گذشتیم 

 دست مبل اِل طوسي رنگ چیده وارد ویال شدم. یك

 نفره، سیستم صوتي، میز بار، ٨خوري  . نهار  شده بود 

 تلوزیون، پلي استیشن.. ولي جایي كه نظر من رو

 جلب كرد اشپزخونه ي قشنگش بود. دست خودم

 نبود. از دیدن كابینت هاي چوبي و جزیره و در كل 

 یه اشپزخونه ي شیك بسیار لذت مي بودم. نمي دونم



 ابروي  شمم روي اشپزخونه بود كه فراز با یه چقدر چ

 : باال رفته گفت

٣٠ 

  

 نكنه واقعا خانومي ؟ -

 .نگاه گرفتم. باید خودم رو با این زندگي وفق مي دادم

 هیلدا و عرش روي مبل ولو شدن. فرگل سمت 

 اشپزخونه رفت و قهوه جوش رو به برق زد و فراز رو به 

 .كرد روي من ایستاده بود و خیره نگاه مي 

 ه اي گذاشتم. رو كردم مانتو و شالم رو دراوردم و گوش

 : به فراز و گفتم

 خب ؟-

 .به جمالت-

 احساس نمي كني یه توضیحاتي باید بدي ؟-

 .بپرس-

 همه با همدیگه اینجا زندگي مي كنید ؟ -



 .بله-

  

 منم قراره اینجا زندگي كنم ؟ -

 .بله-

 نفرید ؟٤فقط همین  -

 .اكثرا بله-

 كارتون چیه ؟ -

 : عرش پوزخند زد 

 .بذار برسي-

 و به یه دلیلي اوردین دیگه. من خر نیستم. البد بهنم-

 .كارتون میام 

 : فراز لبخند زد 

 هوشت خوبه ها، چي خوندي ؟-

 .هرچي-

 .مي خوام ببینم به كار میاد یا نه-



  

 .تو همین جوریشم یه كاري واسه من در نظر گرفتي -

 .ي یه حرفه اي دارهاین جمعو ببین. هر ك-

 .ك رنید جدا ؟ من فكر مي كردم كت-

 : خندید 

 .اون كه شرط اوله-

 خب ؟-

 مثال عرش. خداي كامپیوتره. هر كاري بگي ازش بر -

 .میاد. گوشي تو هم این كنكاش كرد 

 : به مسخره گفتم

 .شاهكار كرد -

 .فرگل كاراي پزشكیمونو مي كنه-

 یه پزشك انقدرجفت ابروهام باال رفت. پزشك بود ؟ 

 بدبخت بود كه بیاد اینجا ؟

  



 : سیدمر پرمتحی

 دكتري ؟-

 : بي حوصله جواب داد 

 .حدودا-

 خدودا یعني چي ؟-

 : فراز بین حرف اومد 

 .اونش به تو مربوط نمي شه-

 : به هیلدا اشاره كردم

 این چي كاره اس ؟ اسم انتخاب كنه ؟ اسم فاخر-

 گروهتونو انتخاب كرده ؟

 : خود هیلدا گفتمبعد رو به 

 مي شیني یه گوشه من شنیدم این كارا پولش خوبه.-

 .كلمه مي سازي

  

 : هیلدا حرصي رو به فراز گفت



 .مي زنم دهن مهن اینو پر خون مي كنما -

 : فراز اروم گفت

 .هیلدا اكثرا كار پیدا مي كنه-

 عجب شغلي. به ایران تلنت رزومه دادي ؟ رو هوا-

 .ورت مي دارنا 

 : هیلدا خواست بلند شه كه فراز گفت

 .ناربچه بازیو بذارید ك-

 : نیشخندي به هیلدا زدم و به فراز گفتم

 چه كاري ؟-

 .كاري كه پول توشه-

 : با شك پرسیدم

 هركاري ؟ -

  

 چطور ؟ مشكلي داري ؟ -

 .من اهل هركاري نیستم-



 .قربون پوالي حاللي كه تا حاال در میاوردي-

 : اخم كردم

 .قانوناي خودمو دارم. دست به هر كاري نمي زنممن -

 هنم. ولي ما هم قانونايكه بره به جقانوناي تو -

 .خودمونو داریم

 كار من چیه ؟-

 .هموني كه همیشه انجام مي دادي-

 : از من چي مي دونست ؟ دم به تله ندادم

 امار در بیارم ؟-

 حاال یه وقتاییم پوكر بزن. هوم ؟ چي مي گن بهت ؟ -

 اح خوني ؟تمس

 اخمام توهم رفت. كي امار منو داده بود ؟

 : ید عرش خند 

 فكر كردي فقط تو مي توني امار در بیاري ؟ -

 : اهمیتي ندادم و از فراز پرسیدم



 تو چي كاره اي اون وقت ؟ -

 .به تو هیچ ربطي نداره-

 چرا رابین هود ؟-

 .چون پول رو از ادم بدا مي گیریم-

 خوبایین ؟ البد شما هم ادم -

  

 اونقدر خوب نیستیم كه هر كاري كني ساكت -

 .كنیمبشینیم نگات  

 .هوم، چشیدم-

 .خوبه-

 براي هر كار چقدر درصد مي گیرم ؟ -

 .بستگي داره-

 به چي ؟ -

 : هیلدا با دهن كجي گفت

 .به این كه چقدر دختر خوبي باشي-



 : فراز اصالح كرد 

 .كه چقدر كارت خوبه. چقدر وفاداري-

 : وم باال رفتیك ابر

 خب ؟ از كي باید شروع كنیم ؟-

  

 : لبخند زد 

 .داري  پشتكارخوبه، -

 : همچنان منتظر نگاهش مي كردم كه گفت

 اول برو این ساك و وسایلتو بذار تو اتاق. بهم -

 .ریختگي اعصاب منو خورد مي كنه 

 كدوم اتاق ؟-

 : سمتي رو با دست نشون داد و گفت-

 .خالین. یكیو انتخاب كناون دو تا اتاق -

 به سمتي كه اشاره كرده بود رفتم. یكي از اتاق ها

 بزرگتر بود، ولي اون یكي ویویي به استخر داشت. مي 



 .شد پیش خودم فكر كنم ویوي رو به دریا دارم

 : بلند گفتم

 .اینو مي خوام-

 : وسایلم رو توش گذاشتم و بیرون اومدم و گفتم

 .تونم بخوابممن رو تخت یه نفره نمي  -

 : هیلدا خندید

 چرا ؟ میفتي ؟ -

 : رو به فراز گفتم 

 .خوامدو نفره مي -

 : باز لبخند یه وري زد و یك ابرو باال رفت

 كینگ سایز باشه ؟ یا معمولي هم قابل قبوله ؟-

 : عرش خندید 

 .مولي شاید راضي كننده نباشه فرازعسایز م-

 : مفراز همچنان لبخند به لب داشت. جدي تر گفت 

 .شوخي نمي كنم-



 : لبخند فراز تبدیل به خنده شد 

 یگاهي هستي كه برامونواقعا فكر مي كني در جا -

 شرط بذاري ؟

 : جوابي ندادم كه هیلدا گفت

 قانونا رو نمي گي فراز ؟ -

 : پوفي كردم

 .تو حرف نزني نمي گن اللي -

 .فراز من اینو پاره مي كنما-

 .ي مي شد نقطه ضعفش دستم اومده بود. زود عصب

 .خیلي زود 

 : فراز یك دست رو توي جیب فرو كرد و گفت

 .داریمچند تا قانون -

 : به مسخره گفتم

 قانون هاي فایت كالب ؟-

  



 : گوشه ي لبش رو خاروند 

 هر پولي كه در میاد، به نسبت درصد ها تقسیم١--

 .مي شه. بین همه

 .خوب بود. پس یه پولي در میاوردم

 !اطالع من انجام نمي شه. هیچ كاريكاري بدون ٢--

 ر نمي توني با ه ٤-زیر ابي رفتن عواقب بدي داره. ٣-

 كسي بپري و نمي توني دوستاتو دعوت كني 

 .اجاین

 اگه با یكي تو همین جمع دوست شدم چي ؟-

 : جفت ابروهاش باال رفت

 .اون وقت مي توني دعوتش كني به این خونه -

 نگاهم كرد. بعد ادامهسرمو تكون دادم. كمي مشكوك 

 : داد

 .هر جا گیر افتادي، هیچ كیو نمي شناسي٤- -

  



 ي بود كه حتي فكریر افتادن چیز كمي ترسیدم. گ

 .كردن بهش دیوانه ام مي كرد 

 حوصله ي شنیدن باقي قانون هاش رو نداشتم. بین

 : حرفاش گفتم

 .منم چند تا قانون دارم-

 : لبخند مسخره اي زد 

 .بفرمایید -

 : مسخره كرد ولي من جدي ادامه دادم

 اگه كار مواد باشه نیستم. اگه سالح و كوفت و-

 ..وشه نیستم زهرمار با

 و.. ؟-

 .واسه كار، با كسي نمي رم تو تخت-

 : خندید 

 پس قر و قمیشات چه فایده اي داشته برات ؟-

 به خودم مربوطه. تاكید مي كنم.. واسه كار با هیییچ -



 .ممماحدي تو تخت نمي ر

 : با تفریح نگاهم مي مرد 

 واسه كار نباشه مي ري ؟ -

 .بستگي داره چقدر جذاب باشه-

 : سف تكون داد به تا  سرش رو

 باید زود شروع كنیم. تواناییت چقدره ؟ -

 : گیج گفتم

 یعني چي ؟ -

  

 : عرش پوفي كرد 

 تا اینو راه بندازیم یه سال گذشته، كارم از دست مي -

 .دیم

 : اخم كردم

 .مق طرف نیستیدابا اح-

 : عرش رو به فراز گفت



 .من بهت گفتم راه درست چیه-

 : ه گفتمبلند، طوري كه جوابمو بد 

 جریان چیه ؟ -

 : هیلدا حرصي گفت

 .جریان اینه كه تو ریدي تو همه چي-

 : بي حوصله رو به فراز گفتم

 یكیتون مي تونه مثل ادم توضیح بده ؟-

  

 : فراز اروم گفت

 .كلوپ رو گسترش بدم. پول الزمم مي خوام -

 كلوپ چیه ؟-

 یه كلوپ دارم. واس دورهمي هاي خاص و چیزاي-

 .به تو مربوط نیست یاتش فعالدیگه. جزئ

 خب ؟-

 به جمالت. مي خواستم پولو از یعقوبي بگیرم كه یكي -



 .گند زد 

 چنان غلیظ گفت گند زد كه كمي خودمو جمع كردم

: 

 سابقه ي تر و تمیزش  مي خواستي به یعقوبي با اون-

 بگي سرمایه گزاري كنه رو كلوپ غیر قانونیت ؟

 : هیلدا خندید

 خره این ؟-

  

 : تگف عرش

 فراز راه درست جلو پامونه. كوري نمي بینیش ؟-

 .اون واسه روز مباداس. یه راه بهتر دارم-

 .تا این بفهمه چي به چیه لیگ رو از دست دادیم-

 .باید بتونه-

 : با حرص گفتم

 .اه درست بگید قضیه چیه -



 : عرش چشم غره رفت

 .جریان اینه كه تو باعث شدي پولو از دست بدیم-

 یكي به فراز گفت یكیو بفرست سرت پیش  چند وق

  

 پوكر پول درو كنه، یه بخشي اون ورداره یه بخشي

 فراز. ما هم پوكر باز نداشتیم. حاال فراز مي گه مسبب 

 .ي راه بهتري هستاین اوضاعو بفرستیم سر میز. ول

 چه راهي ؟-

 .دالر هاي تو-

 : چشم هام گرد شد و صدام رفت باال

 ..زنید به دالر هاي من ب  چي ؟ بیخووود. دست-

 : فراز درست جلوي سینه ام ایستاد 

 خب ؟ چي مي شه ؟-

 : اروم تر گفتم

 .بد.. بد مي شه-



 مگه تو كارمو خراب نكردي ؟ -

 .من خراب نكردم. طمع خودت بود -

  

 .منم عوضش دالر هاتو برداشتم-

 .به دالر هام دست نزن-

 .قرار هم نیست دست بزنم -

 : لبخند زدم كه گفت

 نه چون واسه توعه. نه. دیگه مال منه. ولي دالر خرج -

 نمي كنم. واسه اون برنامه ي بهتر دارم. مي فرستمت 

 .سر میز 

 : سعي كردم اروم باشم

 بهم پس مي ببین من مي رم سر میز. ولي دالرامو -

 دي. من مي رم، پولي كه از دست رفته جبران مي شه 

 سيو بعدش تو دالرامو بر مي گردوني هر كي 

 خودش، خب ؟



 : فرگل خندید و باالخره یه حرفي زد 

 .خوشحالیا-

  

 : صدامو بلند كردم

 .دردتون چیه ؟ پولو براتون میارم دیگه-

 : عرش چشمك زد 

 كي یه پول بیش تر "نه" مي گه ؟-

 .اون پول مال شما نیست. مال منه-

 : فراز یه وري لبخند زد 

 واسهتو خودتم وقتي از این در اومدي تو دیگه -

 خودت نیستي. اون وقت از پولت حرف مي زني ؟

 : به مسخره خندیدم

 نكنه مال توام ؟ -

 : هیلدا عصبي گفت

  



 این جمع، همه با همن. پس فقط واسه خودشون-

 تر از اوني هستي كه تو این نیستن. ولي تو خودخواه

 .جمع جا داشته باشه

 دقیقا درست گفتي. من خودخواهم.من حتي نمي-

 با كسي شریك شم. پس مطمئن باشید نه امو تونم خو

 .به دردتون نمي خورم

 : فراز همچنان لبخند مي زد 

 .رامت مي كنم -

 بحث بي فایده بود. حساب و كتاب كردم. اگه مي

 مي گرفتم، مي تونستم باهاشونرفتم سر میز، پولو كه 

 معامله كنم. اگه پولمو نمي دادن، منم پولشونو نمي 

 .دادم

 : ردمبحث رو عوض ك

 این میزي كه مي گید كیه ؟ كجاست ؟-

 .یه جاییه كه بهش مي گن تگزاس-

 جفت ابروهام باال رفت. از میز هاي تگزاس زیاد شنیده



 میزهاي پوكرش به بودم. توي ایران بود ولي به خاطر 

 تگزاس معروف شده بود. جایي كه هیچ وقت نتونسته

 بودم بهش ورود كنم. ورود بهش پارتي كلفتي مي 

 .خواست كه من نداشتم

 : سوال بعدي رو پوشیدم

 چقدر با خودم مي برم ؟ -

 .تا١٥٠نهایتا  -

 : تعجب كردم

  

 تااا ؟ مي دوني چه رقم هایي از اون میزا در١٥٠ -

 میاد ؟

 ه تمساح خوني نیستي ؟ تمساح خونیا پول كممگ-

 .مي برن و درو مي كنن و میان

 شروع مي شه میز هاي تگزاس مرحله ایه. از یه میز -

 و هي مي ري میز سنگین تر. پول بیش تري مي

 .خواد 



 اگه برنده شي پول هاي بقیه هم گرفتي و مي ري-

 .میز باالتر

 چند تا میزه ؟ -

 .سه تا-

 داري من نفر اول هر سه تا میز شم ؟ سه تا تو انتظار -

 میزي كه اعضاش پایه ثابت تگزاسن ؟

  

 تو یك میلیارد  انتظار ندارم، مجبوري رها. به خاطر-

 ضرر كردم. مي فهمي ؟ 

 تاریخش كیه ؟ -

 نمي دونم، باید ببینم ابراهیمي كي مي تونه جور كنه -

 .واسمون

 ابراهیمي كیه ؟ -

 .كارت ورودمون-

 : دادم كه گفت سرمو تكون



 تمام اتاق ها و میزاش دوربین دارن كه كسي نتونه-

 رو تقلب كنه. ما هم تو اتاق سینماش مي شینیم و بازیا

 ..مي بینیم. پس

 پس چي ؟ -

 .فكر پیچوندنمونو نكن-

  

 پوزخند زدم. من براي پیچوندن همیشه راهشو پیدا

 : مي كردم. تنها سرمو تكون دادم

 ؟ اگه ببازم چي مي شه -

 .مقروض مي شي-

 خب ؟ بعدش ؟-

 باید اونقدر اینجا برامون كار كني و پروژه بگیري تا -

 .قرضت صاف شه

 ، ولي پرسیدنشدیگه اي هم داشتممنظقي بود. سوال 

 : كمي با ابروم بازي مي كرد. ولي پرسیدم



 تو قانون هاي این خونه، قانون ممنوعیت سیگار هم -

 هست ؟

 با دودش مشكل داري ؟-

 .نه. كال خواستم بدونم-

 : یك ابروش باال رقت و لبخند یه وریش برگشت 

  

 چي شد ؟ سیگاري نبودي كه. بابات مي فهمید -

 .كه ي داد جرت م 

 : اخم كردم

 فكر كردي كي اي كه برات بشینم حقایق زندگیمو-

 رو كنم ؟ 

 : عرش سرش رو تكون داد 

 با این دختره برنامه داریم. یه روده ي راست تو-

 .مش نیستشك

 : فراز رو به هیلدا گفت



 زنگ برن ابراهیمي. بگو تو این هفته واسمون تو-

 .تگزاس میز جور كنه 

 : گفتقبل هیلدا، فرگل 

 .نزنن شل و پلش كنن ؟ این كه بلد نیست-

 شل و پل ؟ ممكن بود كار به اونجا ها كشیده شه ؟

  

 : فراز جواب داد 

 .نمیاره فرگلكسي تو تگزاس، تگزاس بازي در -

 : هیلدا بلند گفت

 كاش در بیارن. كتك خوردنش دیدن داره،-

 : فراز لبخند زد 

 .بگیر ابراهیمي رو-

 : تمن رو به فراز گف هیلدا با اشاره به

 ابرومونو مي بره. بذار موقعیت ابراهیمیو نگه داریم-

 .واسه یكي كه كارش درسته



 داد و بیداداز صد تا فحش برام بد تر بود. اماده ي 

 بودم كه فراز با چشم و ابرو اشاره كرد ساكت باشم و 

 : رو به هیلدا همچنان با لبخند گفت

 .بگیر هیلدا-

  

 روي اسپیكر ماره اي گرفت وهیلدا با حرص ش

 : گذاشت. زود جواب داده شد 

 .سالم عرض شد هیلدا خانوم-

 سالم، خوبي ؟ -

 .ینما كه خوبیم ولي انگار شما زیاد خوب نیست-

 : هیلدا اخم كرد 

 چطور ؟-

 .یه خبرایي شنیدیم-

 : هیلدا چشم غره ي وحشتناكي به من رفت و گفت

 وني حتما، نه ؟كسي نمي تونه ما رو دور بزنه. مي د -



  

 : مرد خندید 

 خب ؟ از من چه كمكي بر میاد ؟-

 .مي خواییم بیاییم تگزاس-

 .شما كه اهل پوكر نبودین-

 .ا مي خواییمحاال هستیم. واسه یكي ج-

 ..هیلدا اگه به امید تقلبي بدون-

 .كسي اهل تقلب نیست-

 واسه كي مي خوایید ؟-

 :اهر هفته-

 .و هفته بعد اخر هفته پره. مي ره واسه د -

 .دیره-

 ایني كه مي خواد واستون بازي كنه اماده اس ؟ یا -

 امادگي مي خواد ؟

  



 چطور ؟-

 .كنسل كرد یكي از بازیكن هاي فردا، امروز جاشو -

 ولي كسي یه روزه نمیاد تگزاس. كمه كم یه هفته

 .تمرین مي خوان

 به فراز نگاه كردم كه خندید و چشمك زد و رو به 

 .داد ه تایید تكون هیلدا سرش و ب

 : هیلدا با غیض از فراز توي گوشي گفت

 .همون فردا رو برام بذار-

 .واسه من فرقي نداره، ولي مي بازیدا-

 .امتحانش میرزهبه -

 اینجا باشه. شرطو مي دوني ؟٩ساعت  -

 چند درصد ؟-

١٥- 

  

 .بیش تر نمي دم١٠ -



 : مرد خندید 

 .فقط تو سود ها. ببازید بهم ربطي نداره-

 از كجا مي دوني مي بازیم ؟ -

 كي یه روزه میاد تگزاس هیلدا ؟-

 : هیلدا بحث رو عوض كرد 

 اییم بازیوتام جا واسه سینما مي خواییم. مي خو٤ -

 .ببینیم 

 .مشكلي نیست. بیایید -

 : تلفن كه قطع شد، هیلدا توپید 

 یه روزه مي خواد معجزه شه كه مي خواي بفرستیش-

 ؟

  

 مي دن ؟نه دیگه بهمون جا نمي فهمي اگه گند بز

 .داري خراب مي كني فراز

 : فراز خندید 



 .چیزي خراب نمي شه. دالر هاش هست-

 .پس راه بندازش-

 اشاره اي به عرش كرد. عرش جلوم ایستاد و گفت فراز 

: - 

 دفاع شخصي و هرچیز رزمي اي بلدي ؟

 : نگاهش كردم

 .شما كه گفتید تگزاس از این خبرا نیست-

 م تگزاس. شنیده ها با دیده ها فرقال نرفتی ما تا حا -

 .داره

 .بلد نیستم-

  

 .پس حسابي حواستو جمع كن-

 : اخم كردم

 به چي ؟ -

 . هركي واسه اولین بار بخواد واسه ما یه به همه چي -



 كاري كنه، ما فقط تماشاچي ایم. یعني این جوري

 بگم كه اگه ریختن سرت و تا جون داشتي زدنت، ما 

 این روند تا جایي كه ون نمي دیم. انگشتمونم تك

 .اعتمادمونو بخري ادامه داره

 بیفتن سرم پوالرو بگیرن چي ؟-

 .اون وقت دالرا باي باي -

 : نقطه ضعفي كه دستشون بود عصبي بودماز 

 اگه بردم و زنده خارج شدم، درصد دارم ؟-

 : عرش سوالي به فراز نگاه كرد و فراز جواب داد 

 هتا ببینیم بردت چقدر-

  

 یعني من برم اون تویي كه شاید كتك بخورم، بازي -

 كنم، حتي پولم ببرم و احتماال چیزي گیرم نیاد ؟ با 

 خر طرفید ؟ 

 .خواستي غلط اضافه نكني مي -

 پر حرص رو گرفتم و به اتاقي كه دقایقي پیش مال



 من شده بود رفتم. سیگاري اتش زدم و دم پنجره

 .ایستادم

 . باید پوالمو پس مي بازي براي من نشد نداشت

 .گرفتم 

*** 

 : هنوز قهوه ام رو كامل نخورده بودم كه هیلدا گفت

  

 ه. اومده هتلاین از صبح داره همین جوري مي خور-

 ؟

 : اخم كردم

 .قراره ازم بیگاري بكشید ؟ من استرسم این شكلیه-

 .هي مي خورم

 : عرش خندید 

 ه استرس ؟ نزنید توروخدا این حرفارو. این میزا ك-

 .واسه شما چیزي نیست 



 : به تمسخرش چشم غره رفتم

 اگه انقدر به بازیم بي اعتمادي چرا مي خوایید -

 بفرستینم تگزاس ؟

 نمي خوام بفرستم. فراز دیوونه شده. من كه مي من -

 .گم دالرا چشمك مي زنن

  

 فراز از جا بلند شد. از بازوم گرفت و از روي مبلي كه 

 : تنشسته بودم بلندم كرد و گف

 .پاشو حاضر شو-

 تا اتاق كشوندتم. به میز ارایش تكیه زد، به لوازم

 ازایشي كه دیشب روي میز چیده بودم اشاره اي كرد 

 : و گفت

 .بجنب-

 با حرص ازش نگاه گرفتم. كرم و كانسیلر زدم. در حال

 : سایه زدن بودم كه گفتم

 نوت بردار خوب یاد بگیري. این خیره شدن یه جا به -



 .لاد حداقكارت بی

 یك وري به گوشه ي میز تكیه داده بود، دست چپ

 : توي جیب بود و لبخند كجي داشت

  

 م. مي خواي امتحانمن خوب بلدم صورتتو رنگ برن-

 .كنیم ؟ البته من اختصاصي قرمز كار مي كنم 

 به كنایه اش لبخند مسخره اي زدم و بي جواب به

 : گفتمكارم ادامه دادم. رژ جیگري رنگ رو كه زدم  

 واسه تعویض لباسم هم قراره خیره شي ؟ -

 چطور ؟ اعتماد به نفس نداري ؟-

 : خندیدم

 .مي ترسم دیرمون شه-

 چطور ؟-

 .اید محبور شي تنهایي بري حمومش-

 : خندید 



 .چه پر مدعا-

 شك داشتي ؟-

  

 خیره نگاهم كرد. بعد از چند دقیقه سكوت، سمت در

 : رفت و گفت

 .منتظریمزود حاضر شو. بیرون -

 : لبخند خبیثي زدم و با چشمك گفتم

 .الساعه قربان-

 باالخره دقیقه تذكر، ١٥سوار ماشین فراز بودم. بعد از  

 : سكوت كرده بود. با دیدن بستني فروشي اي گفتم

 .راستي من یه قانون واسه بازي دارم-

 چي ؟-

 .اگه شیر بیرون بیام، جایزه مي خوام-

 : پوزخند زد 

 ؟ چه حایزه اي -



  

 .بستني-

 سالگي رو رد نكردي ؟ فكر كردي قراره بریم ١٠ -

 امپول بزنیم ؟ 

 ن با این ادم بي چشم غره رفتم. ارتباط برقرار كرد 

 فایده بود. زیر چشمي به تیپ سورمه اي رنگش نگاه

 كردم و اعتراف كردم كه حقیقتا جذابه. صداي خش

 دارش جذاب بود. خونسردیش جذاب بود، لبخند 

 .بود كجش جذاب 

 توي اینه ي ماشین نگاهي به چهره ام كردم كه گفت 

: 

 .خوبي. خیالت راحت-

 : با لبخند سمتش چرخیدم

 .بار دومیه این حرفو بهم مي زني-

 .پس خوش شانسي. خیلیا فقط یه بار مي شنون -

  



 وقتي مي شنون چي مي شه كه به بار دوم نمي رسه -

 ؟ -

 غ زودرسساله ها نمي شه توضیح داد. بلو١٠واسه  

 .میاره

 : یك ابروم رو باال دادم

 پس یه سري احمق بودن كه با لفظ خر -

 .شدن

 .ي و هنوز حالیت نیست تو از همه احمق تر-

 .هوش منو دست كم نگیر -

 .هوشتو حتي دست نمي گیرم. چه برسه به دست كم -

 : رو به روي ساختموني توقف كرد 

 .وقت پیاده شدنه-

 شم با بستني منتطرمامیدوارم وقتي قراره سوار -

 .باشي

  



 : پوزخند زد 

 .خوش خیال-

 پیاده شدم. وارد ساختمون شدم كه نگهبان دم در

 : تگف

 شما ؟-

 : لبخند زدم

 .رها-

 : لیست رو چك كرد. سري تكون داد و گفت

 از طرف ؟-

 .ابراهیمي-

 : به اسانسور اشاره كرد 

 .طبقه ي هفتم -

  

 تم. من تا طبقه ي هفت رو فشار دادم. استرس داش

 حاال وارد تگزاس نشده بودم. اگه همین پولي كه بهم 



 اعتماد به نفسداده بودن رو هم مي باختم چي ؟ 

 .همیشگیم رو از دست داده بودم

 : وقتي وارد طبقه شدم، مرد جواني سمتم اومد و گفت

 رها ؟-

 .بله-

 : با من بیا. سمت اتاقي رفت و گفت-

 ؟  نمي خواي لباس هات رو در بیاري-

 مانتو و شالم رو دراوردم و دستش دادم. همچنان-

 : منتظر نگاه مي كرد كه گفتم

 چي ؟-

 : رد پوفي ك

 ..باید بازرسي بدني شي. یا بازرسي، یا -

  

 و با نگاهي به لباس هام منظورش رو رسوند. با

 : چشمان گرد گفتم



 انتظار كه نداري جلوت لخت شم ؟-

 : پوفي كرد و بلند كسي رو صدا كرد 

 .مجید ؟ بگو الناز بیاد. این جا یكي حساسه-

 چنان به مسخره كلمه ي حساس رو تلفظ كرد كه

 .ر كارم زیادي عجیب و غریبهانگا

 دختري وارد شد. بازرسي صورت گرفت و بعد داخل

نفر دورش نشسته بودن. لبخندي زدم و روي  ٣اتاقي شدم كه   

 .تك صندلي خالي نشستم 

 شروع به پخش ورق هاتوضیحاتي داده شد و دیلر 

 كرد. دست هام یخ كرده بود ولي لبخندي كه از لحظه

 .همچنان سر جاي خود باقي بود ي ورود داشتم 

 پیك،٥خشت و   ٢نگاهي به كارت هام كردم. با دیدن  

 سردي دستهام بیش تر شد ولي لبخند ؟ لبخند 

 .همچنان جا خوش كرده بود 

 ه ِسري برگه ها روي زمین چیده شد. احتمال این ك

 بشم وجود داشت. شرط رو باال بردم. همه همراهي



 همچنان لبخند رويكردن. برگه ي چهارم چیده شد. 

 لبم بود. برگه ي چهارم كمكي به دستم نمي كرد، اما 

 با امید به برگه ي پنجم شرط رو باال بردم. باز همه 

 همراهي كردن. كمي ترس برم داشت. چي داشتن كه

 جا نمي زدن ؟

 لبخند دائمي درد گرفته بود. چشم  ورتم ازعضالت ص

 رو كرد ووخته بودم به دست دیلر، برگه ي پنجم رو د 

 من ِسري شدم. لبخند مثل قبل بود ولي این بار روحم

 .هم مي خندید. به احتمال زیاد بازي رو برده بودم

 مبلغ رو دو برابر باال بردم و باز همه همراهي كردن. یا 

 یا مي دادن بلوف مي زنم، احمق بودن، یا احتمال 

 دست خیلي خوبي داشتن. كارت ها رو شد و من بلند 

 ..رده بودمخندیدم. ب

 .با توجه به كارت هاشون تحلیل كردم. احمق بودن

 احمق به تمام معنا. كي با پِر سرباز این همه باال

 میومد ؟



 اعتماد به نفسم دوباره باال رفت. بردن این میز مثل

 .آب خوردن بود 

 یاد طول نكشید و توي دست سوم، جیب میز ي زباز

 .اول لخت شد و جیب من پر

  

 ٦٠٠تا گرفته بودم. حاال با این ٦٠٠میز اول  فقط از 

 تا مي رفتم سر میز بعدي ؟

 شمكي با چشم هاي كشیده ام به اهل میز اول زدمچ

 .و لبهاي سرخم رو به لوسي جمع كردم

 میز اورده بود مردي كه اول دیده بودم و من رو به این

 سمتم اومد، تبریك گفت و به سمت میز دوم

 .تاق بررگ تري شدیم راهنمایي كرد. وارد ا

 .نفر ٦نفر دور میز نشسته بودن كه با من مي شدن  ٥ 

 سرم رو به نشانه ي احترام كمي خم كردم و با ناز 

 روي صندلي اي نشستم. جز من یك دختر دیگه هم 

 : ند زد دور میز بود كه با دیدنم پوزخ



 .تا حاال تو تگزاس ندیدمت-

 .چون نبودم-

 : خندید 

 .ي همراتپس كاش پوشك میاورد -

 : لبخند زدم

 حتما تو همراهت هست، اگه كار به اونجا كشید ازت-

 .یكي مي گیرم 

 .دختر پوزخند زد 

 .كارت ها پخش شد. دو دست اول رو با بلوف باال بردم 

 .ن داشتما براي بلوف سنگیجپول زیاد دستم بود و 

 : دختر كارت هاش رو سمت دیلر پرت كرد و گفت

 اوردي، ولي سر میز سوم شانس جوابگواینجا شانس -

 .نیست

 پس تو چه جوري به میز دوم رسیدي ؟-

 : واضحا حرص خورد 



 .بازي خوب با شانس فرق داره-

 : به ژتون هاي زیاد چیده شده جلوم اشاره كردم

 .كامال مشخصه-

 .ا قدر تر بودنتر بود. بازیكن همیز دوم كمي سخت 

 .مثل میز اول احمق نبودن

 ورق ها رو پخش كرد. نگاهي به جفت شاه تويدیلر 

 .دستم كردم و شرط رو باال بردم. همراهي كردن

 اي كه چیده شده٤سه ورق زمین چیده شد و دو تا  

 بود چشمك مي زد. تا االن دو پر بودم. راضي كننده

 .بود. شرط رو باال بردم 

 .همه همراهي كردن

 توي ورق آخر چیده شد و با دیدن یك شاه جشنم رو 

 .دل گرفتم. فول هوس بودم

 .شرط رو دو برابر باال بردم و باز همراهي كردن

 كارتها رو شد. و منه برنده با لبخند دنداننمایي فقط

 .به دختر خیره شدم



 دختر پول زیادي باخته بود و سرخ شده بود. با اشاره

 :متش گفت به صور

 از رنگ صورتت قرض میدي؟ به درد رژ لب-

 .میخوره

 :حش ناموسیاي زیر لب داد كه بلند خندیدمدختر ف

 خیل خب. چرا فحش میدي؟ میرم از شنل -

 .میخرم 

 مرد همراه، وارد اتاق شد. شونههام رو باال انداختم و

 :گفتم 

 از معاشرت باهاتون خوشحال میشدم ولي متاسفانه -

 .باید برم 

 م غره میرفتن و من با خنده بلندچش همه

 .شدم

 :همراهیم میكرد گفتمردي كه 

 .حسابي كیفت كوكه، نه؟ زیادي خوشحالي-



 :لبخند زدم

 .راضي كننده است-

 میلیون برده بودم. دالرا به درك،٦٠٠سه میلیارد و   

 این پول زیادي خوب بود. اگه میز سوم رو میبردم

 ا فراز و رابینچقدر نصیبم میشد؟ اگه میبردم درج

 .م اون ورهود و میپیچوندم و یه راست میپرید 

  

 .و اگه میباختم… نباید به اون قسمتش فكر میكردم

 وارد میز سوم شدم كه با كمال تعجب فقط دو نفر دور

 .میز بودن و من، نفر سوم بودم. تنها دختر جمع 

 .كامال جدي جلو رفتم و پشت میز نشستم 

 ده شده بود. پس این میز وسط میز سیگار و آبجو چی

 مقي وسط بازي به اینپذیرایي هم داشت! كدوم اح

 میكرد؟ گیجسنگیني 

 .دیلر از همه كسب اجازه كرد و ورقها رو پخش كرد 

 .وقتي ورقها روي زمین چیده شد، اعصابم خورد شد 



 هیچي نبودم. شرطها باال رفت و من جا زدم. دست

 رفت كه كنار دوم كمي بهتر بود ولي شرط انقدر باال 

 .كشیدم

  

 حمله میكرد. اگه پولو ازكم كم ترس داشت بهم 

 ١٠دست میدادم چي؟ فراز گفته بود مقروض میشم. 

 .سال هم كار میكردم این قرض جبران نمیشد 

 نه... نباید اجازه میدادم ترس جلومو بگیره. ترس

 .جلوي ریسك رو میگرفت، جلوي بلوف رو میگرفت 

 .نمیشد. امكان نداشت

 ت سوم تصمیمم رو گرفتم. باید خودي نشانسد 

 یدادم. دست چندان جالبي نداشتم اما شرط روم

 .شدیدا باال بردم

 با توجه به جا زدنهاي دست قبلم خیلي احتمال 

 ندادن كه بلوف میزنم و همه جا زدن و من پولهاي

 .از دست رفتهام رو برگردوندم



 ظر خیالم كمي راحتتر شده بود. تك تكشون رو زیر ن

 نشان از گرفتم. هر حركت، یا لرزیدن گوشهي لب كه

 لبخندي داشت كه جلوش رو میگرفتن. بازیشون

 داشت دستم میومد. دو دست بعدي رو بردم. حاال

 .خوشحال بودم

 مردي كه زیاد باخته بود از خشم میلرزید. دست

 .بعدي پخش شد. به جفت آس توي دستم نگاه كردم

 بودم ولي فقط و فقط پرپر بودم. درسته پر باالیي 

 وردم و آس دیگري روي زمینبودم. اگه شانس میا

 چیده میشد وضعم بهتر بود. ولي اون موقع اگه شرط

 رو باال میبردم، بقیه با دیدن آس روي زمین 

 .میترسیدن و جا میزدن. من جا زدن نمیخواستم

 من همهي پولها رو میخواستم. باید قبل چیده شدن

 .ورقها كاري میكردم

 استرسهمه داشتن شرطهاشون رو میذاشتن و من 

 ...داشتم. ریسك كن رها... نترس رها



 

 نگاهي به دوربین كردم كه احتماال رابین هود داشتن

 تماشام میكردم. چند لحظه خیره به دوربین نگاه 

 كردم و بعد، دو دستم رو پشت ژتونهاي خیلي زیادي

 كه جلوي دستم دسته دسته روي هم چیده شده

 :دن گذاشتم و همه رو ریختم وسط و گفتموب

 .آل این-

 ابروهاي دو نفر باال پرید. تمام پولم رو شرط بسته

 .بودم

 :یكي از مردها با ابروي باال رفتهاش گفت 

 .قبل ورقهاي زمین؟ زیادي اهل ریسكي دختر -

 :متقابال یك ابروم رو باال بردم

 .اهل ریسك نبودم كه اینجا نبودم-

 متقابال تمام  جویي برداشت ومرد خشمگین آب 

 :ژتونهاش رو وسط ریخت و گفت

 .دیدم-



 مرد دیگر به هر دویمان نگاه كرد. باز كارتهاي توي 

 :دستش رو آروم دید و بعد گفت 

 .دیدم-

 .و با حركت خاصي ژتونهاش رو وسط ریخت 

 :دیلر گفت

 كارتهاتون رو رو كنید، وقتي همه آل این دادید، از-

 .نیم د رو، رو بازي میكاینجاي بازي به بع

 .همه كارتها رو رو كردیم

 مرد خشمگین دو ورق باال داشت و مرد دیگر یه جفت 

 .شاه

 با دیدن جفت شاه مرد كمي خودم رو باختم. اگه شاه

 دیگري وسط گذاشته میشد چي؟

 .دستم رو دراز كردم و یكي از سیگارها رو برداشتم

 ي زیر سیگار كه روي لبم رفت، مرد با لبخند فندك

 :تسیگارم گرفت و گف

 .خوبه، آروم میكنه-



 .لبخند كجي زدم و به دستهاي دیلر خیره شدم

 كارت اول روي زمین چیده شد. با دیدن یه شاه اون٣ 

 وسط، كم كم داشتم به اون پوشكي كه دختر گفته

 .بود نیاز پیدا میكردم

 .مرد خشمگین فحشي داد و ابجوي دیگري برداشت

 :هم زد و گفتمرد دیگر چشمكي ب

 دیگه بدم؟ یه سیگار-

 تنها نگاهش كردم و چیزي نگفتم. میترسیدم هنگام 

 .جواب دادن لرزش صدام حیثیتم رو ببره

 كارت چهارم چیده شد. و آس پیك چنان درخشید 

 كه لبخند عمیقي زدم. مرد خشمگین آبجوي دیگري 

 .برداشت و مادر هر دومون رو مورد عنایت قرار داد 

 ه زمین بود. تازد و خیره بگه حرفي نمیمرد دیگر دی

 اینجاي كار برده بودم ولي اگه كارت بعدي شاه بود،

 .فاتحهام خونده بود 

 :هر دو با استرس به دیلر نگاه كردیم كه دیلر گفت



 تایم استراحت میخوایید؟-

 هر دو فقط خیره نگاهش كردیم كه با لبخند كارت

 بود. داشتبعدي رو سمت میز برد. هنوز برنگردونده 

 بازي در میاورد و هیچ كدوم از اعضاي این میز بامزه 

 .توي مود شوخي نبودن

  

 كارت رو برگردوند و با دیدن یك آس دیگر قهقهه

 .زدم

 ي كمي گیجمرد خشمگین چنان بلند شد كه از 

 .سرش گیج رفت و صندلیاش از پشت به زمین افتاد 

 .مرد دیگر لبش رو میجوید 

 برداشتم و جلوش گذاشتماري دست دراز كردم و سیگ

 :و گفتم 

 .آروم میكنه-

 :مرد عصبي بود اما آروم پرسید 

 تا حاال اینجا ندیدمت، اسمت چیه؟-



 رها" نوك زبونم بود، داشت با زبونم ادا میشد ولي"

 :لحظهي آخر تنها گفتم

 .رابین هود -

 .ژتونها رو جمع كردم و سمت صندوق رفتم

  

 م بود. باید چيدست میلیون پول٨٠٠میلیارد و  ١٠ 

 كار میكردم؟ من هرگز به تنهایي نمیتونستم چنین

 ...پولي جمع كنم. ولي كنار این گروه

 برنامهي رفتن هنوز توي سرم بود، دو راه داشتم. یا 

 همین االن به یه نحوي میپیچیدم و این پولو به

 فرشاد میدادم و میرفتم، یا كنار رابین هود میموندم

 میكردم و اون وقت با یه  و پول بیشتري جمع

 .سرمایهي تپل میرفتم 

 اگه باز پولمو میپیچوندن و نمیدادن چي؟

 نمیشد... مادر نزاییده بود كسي بتونه پول منو 

 بپیچونه. به فراز میشد اعتماد كرد؟ حتما قابل اعتماد



 بود كه اون سه نفر كنارش مونده بودن. اگه

 تهدیدشون كرده بوده چي؟

  

 نتي... به همین اندازه كه جذابیت داشت،ع فراز... فراز ل

 مورد اطمینان هم بود؟

 :صداي صندوقدار شنیده شد 

 .مبلغ باالست، به ازاي مبلغ سكه میدم-

 :مخالفت كردم

 .نمیتونم این همه سكه رو راحت آب كنم. ارز بده-

 چي بدم واسه این همه پول؟-

 .دینار كویت-

 :با لبخند سرشو تكون داد و گفت

  

 همه از تو حرف زدن. دختري كه یهویي اومد و زامرو-

 .سه تا میز رو درو كرد 



 :خندیدم

 سري بعد سعي میكنم شلخته درو كنم تا چیزي هم -

 .گیر خوشهچینها بیاد 

 صندوقدار خندید. كیفهاي ارز رو تحویلم داد و

 :گفت

 براي حملشون كمك میخواي؟-

 اعتمادي بهت ممنون. اونقدر دوستت ندارم كه چنین -

 .كنم

 سمت خروجي راه افتادم و همچنان نیرویي در من 

 دنبال راه خروج دیگري بود. دو دل بودم. دو به شك

 .بودم

  

 عرش گفته بود باید اعتمادمونو بخري. اگه صاف و

 صادق میرفتم پیششونو پولها رو تحویل میدادم

 خرید اعتماد بود؟ لباسهام رو تحویل گرفتم و سمت

 .بودم رفتم  ازش وارد شدهدري كه 



 :مرد نگهباني كه دم در بود با دیدنم گفت 

 .گل كاشتي رها -

 باید یك دله میشدم. باید تصمیمم رو میگرفتم. این

 جدال بین عقل و احساس نبود. شاید بین نیم كرهي 

 چپ و نیم كرهي راست مغز بود. ولي هرچي بود فقط 

 .بین مغز بود 

 ، ولي آخر سر نمیدونم چقدر خیره نگاهش كردم

 :نفس عمیقي كشیدم و گفتم

 .رابین هود صدام كن-

  

 و بي هیچ حرف دیگري از در خارج شدم. عرش یك

 قدمي در ایستاده بود و با دیدنم، یكي از كیفها رو

 .گرفت و سمت ماشین همراهیم كرد. هیچ حرفي نزد 

 حتي یك لبخند هم نمیخواست بزنه؟ عجب آدمهاي

 دم واسهمه استرس كشینمكنشناسي بودن. اون ه

 هیچي؟



 سوار ماشین شدم. خودش هم نشست و بي هیچ 

 حرفي ماشین رو روشن كرد. براي نگهبان سري تكون 

 :داد و وقتي از تگزاس دور شدیم فریاد زد 

 .گل كاشتي دخترررررررر. یوهوووووووووو-

 از صداي بلندش ناخوداگاه ترسیدم و كمي از جا

 .پریدم

 :عرش بلند خندید 

  

 بووودي؟ وااااي باورم . تا االن كجا یه دووونهاییي-

 نمیشه. همه كف كرده بودن دختر. هركي تو سینما

 نشسته بود هنگ كرده زل زده بود به پرده. وااااي

 .محشر بووووود

 یعد فرمون رو ول كرد، خم شد و سمت چپ صورتم

 :رو بوسه بارون كرد 

 .محشري، تكي، یه دونهاي. واااااااااااي-

 :ب گفتممتعج



 .گیر تا نمردیم نو بفرمو-

 خندید و توي گوشیش چرخي زد و بعد آهنگي پلي

 كرد كه به قهقهه افتادم. خودش هم بلند بلند 

 :همخوني كرد 

 ...آره تو محشري... از همه سري-

 ...تو یك افسونگري، یا حور و پري

  

 باز فرمون رو ول كرد و با دستهاش شروع به 

 .رقصیدن كرد 

 :گفتمبا خنده 

 .همه پول همرامونهنكن. این جلب توجه -

 من داد نزنم و نرقصم میتركم رها. این حجم از-

 .انرژیاي كه تومه رو باید یه جوري تخلیه كنم 

 بلندتر خندیدم. حقیقتش این بود كه خودم هم از 

 ذوق حال دیوانگي داشتم. ولي استرسي همرام بود كه

 .فراز چه قصدي داره



 :گفت صندلي پشت كیفي دستم داد وعرش از 

 .یه گوشي این توعه. از این به بعد مال توعه-

 .كیف رو گرفتم و چیزي نگفتم 

  

 به ویال رسیدیم. ماشین رو پارك كرد، پیاده شد،

 كیفها رو برداشت و با رقص به سمت خونه حركت 

 .كرد. از حركاتش به خنده افتادم

 ل دم در وارد كه شدم هیلدا روي مبل بود و فرگ

 .منتظر

 :نم خندید فرگل بادید 

 .تركوندییییي-

 این بار من هم خندیدم،

 .نگاهي به دور و بر كردم. فراز نبود. تو ذوقم خورد 

 حتي حضور نداشت؟ ما به همون لبخند كجش هم

 راضي بودیم. یعني چي كه نبود؟

 :عرش با بطري نزدیك شد و گفت



 .به رسم هر بار -

 :هیلدا باالخره حرف زد 

  

 منتظر فراز نمیشي؟-

 .شنیدن جواب تیز شد  براي گوشام

 فراز كه معلوم نیست بیاد یا نه. ما جشن نگیریم؟-

 .حاال وایسا شاید اومد. اگه نیومد آخر شب میخوریم-

 :فرگل خوشحال تایید كرد 

 راست میگه. صبر كنیم. دسته جمعي كیفش -

 .بیشتره

 االغ نمیشد حالم گرفته بود. رفته بود؟ مرتیكه ي 

 زه؟به افتخارم باال بندا بمونه و حداقل یه ابرو

 :به سمت اتاقم رفتم كه عرش گفت

  

 كجا دختر؟-



 .میرم یه كم دراز بكشم -

 .برو استراحت كن. خدایي پاره شدي امشب-

 تنها سرمو تكون دادم و به اتاق رفتم. با همون لباسها

 روي تخت پهن شدم. هنوز به یك نفره بودنش عادت

 .نكرده بودم

 ح فرازسزا بلد بودم نثار رو زیر لب هرچي فحش و نا

 .كردم

 به خاطر كي در نرفته بودم و برگشته بودم؟

 !بي لیاقت

 در حال فحش دادن بودم كه صداي دینگي از كیفي 

 .كه عرش بهم داده بود بلند شد 

 با تعجب سمتش رفتم و گوشي گرون قیمتي كه اون

 .تو بود رو درآوردم

  

 .شمارهاي كه ذخیره شده بود نگاه كردم به 

 به اسم ذخیره نشده بود و تنها یك فِِلش رو به باال



 بود. كمي متعجب نگاهش كردم. حدس كلمهي فراز از

 .اون ایموجي فلش سخت نبود 

 :مسیج رو باز كردم. تنها نوشته بود 

 .بیا دم در-

 .یك ابروم باال رفت و ناخودآگاه لبها كشیده شدن

 ي كه نگاهي به آینه كردم. هنوز آرایش داشتم. آرایش

 .فراز توصیف كرده بود:

 .با شیطنت خندیدم

 گوشي رو توي جیب سر دادم و بدون كیف از اتاق

 .خارج شدم

 :سمت در رفتم كه فرگل گفت 

 كجا؟-

  

 یكي احضارم كرده،-

 :عرش خندید 



 .بگو زود برگرده. میخواییم جشن بگیریم -

 .دا نگاه كردم كه لبهاش رو میجوید ناخودآگاه به هیل

 .اصال سخت نبود و حدس...  تحلیل كردم

 از در خارج شدم و با دیدن مازراتیاي كه فالشرش

 روشن بود، خندهام گرفت: خود مازراتي به اندازهي 

 .كافي تابلو بود، نیازي به فالشر نبود 

 با همون خنده سمت ماشین رفتم. در سمت شاگرد رو

 كامل ننشسته بودم كه گازش رو باز كردم و هنوز

 .گرفت و دور شد 

 به پشتي صندلي كوبیده شدم. فورا كمربندمو بستم و 

 متعجب نگاهش كردم. به روبهرو نگاه میكرد و با

 .سرعت وحشتناكي میروند 

 هي خواستم چیزي نگم، ولي از دست فرمونش چیزي 

 نمیدونستم و جونمو بیشتر از این حرفا دوست

 :داشتم

 .حاالها قصد مردن ندارما من حاال-



 میره؟ ني مازراتي چند تا مگه نمیخواستي ببی-

 االن یه مشت دیوونه كه بخوان پدرمو در بیارن-

 .دنبالم نیستن

 .دنبالت نیستن. افتادي دستشون-

 پوفي كردم و جوابي ندادم. فایده نداشت. فهمیدم كه 

 تخستر از این حرفاست كه تشكر كنه، یا یه باریكال

 .بگه

  

 دلم میخواست یه حرفي رد و بدل شه، ولي چیزي

 .واسه گفتن نداشتم

 سرعتش كم شده بود و مثل آدم رانندگي میكرد. دلم

 .براي رانندگي با سرعت سرسام آور تنگ شده بود 

 :پاكت سیگارش رو برداشت، سمتم گرفت و گفت

 اگه بابات ناراحت نمیشه، میكشي؟-

 :بردارم كه گفتچشم غره رفتم و خواستم یكي 



 .واسه منم روشن كن-

 علیلي خودت؟-

 :وري خندید  یك باز

 .نچ، خوشم میاد رو فیلترش رد رژ قرمز باشه -

 یك ابروم باال رفت. فتیشي چیزي داشت؟ ناخودآگاه

 لبخند زدم. مطمئن بودم این عالقهاش، یه جا به دردم

 .میخورد 

  

 سیگار رو روي لبم گذاشتم و لبهام رو حسابي بهش

 فشار دادم. روشنش كردم و دستش دادم. سیگار و

 به فیلتر قرمز شدهاش كرد و چشمكنگاهي گرفت، 

 .زد 

 بهش دقت كردم. حتي پشت فرمون هم كج 

 !مینشست. یك وري! مایل

 :براي خودم هم سیگار روشن كردم و گفتم

 عرش گفت بهت بگم زود برگرد. میخواد بطري باز -



 .كنه

 .توپ در نظر گرفته چیز هوم، حتما یه  -

 :نمیدونمي گفتم كه گفت 

 اونم مخالفه؟ ؟ یا بابات با اهل درینك هستي-

 :كالفه غریدم 

 بس میكني یا نه؟-

  

 كج خندید و جایي توقف كرد. به اطرافم نگاه كردم و

 :گفتم 

 اینجا كجاست؟ واسه چي اومدیم؟-

 .نترس نمیخوام سرتو بزنم -

 :كردم كمي ترسیدم. اخم 

 واسه چي اومدیم؟-

 :با ابرو به سمتي اشاره كرد 

 مگه بستني نمیخواستي؟-



 به كافهاي كه اشاره كرده بود نگاه كردم و ناخودآگاه

 :خندیدم

 هوم، جایزه. البته اون واسه وقتي بود كه فكر -

 میكردم نهایتش یك چهارم اون پولو ببرم. االن باید 

 .جایزهام بزرگتر شه

 .تا بستني میگیرم٤مشكلي نیست،  -

 .رو گرفتم. از این بشر هیچي واسه ما در نمیومد 

 .كنارش سمت كافه رفتم  یاده شدم واز ماشین پ

 :توي تراس كافه نشستیم و روبهم گفت

 چه بستنیاي میخوري؟-

 .دارك چاكلت، كوكي، دارك چاكلت، كوكي -

 :خندید 

 .پس اهل تنوع نیستي-

 .ندارهسبك زندگیم نیازي به تنوع -

 .ولي باید تنوع بدي-



  

 :یك ابروم باال رفت

 باید؟-

 :داد و بعد گفتبا اومدن گارسون سفارش رو 

 .خودتو رابین هود معرفي كردي-

 خب؟-

 .یعني میخواي بموني-

 امروز به عنوان رابین هود اونجا بودم، نگفتم قراره-

 .رابین هود باقي بمونم

 خب؟ تصمیم؟ -

 .كنم به این زودي؟ باید فكر -

 وقت نداري رها. یا بعد اینجا با من بر میگردي، یا -

 .هم كه باي باي 

 قدره؟مشب سهمم چاز پوالي ا-

  



 .سهمي نداري، فقط گناهتو بخشیدم-

 :اخم كردم

 مي دوني چه رقمیه؟ یعني چي سهم ندارم؟-

 ترجیح میدي پولو بگیري ولي فرداش آش و الش-

 شي؟

 .تلخ شده بود  گارسون با بستنیها رسید، ولي كامم

 .باید یه سهمي بهم بدي -

 :به بستنیها اشاره كرد 

 .میگیري همینه  تنها سهمي كه از امشب-

 تا بستني ٤میلیارد میخواست  ١٠عصبي بودم. از  

 بهم بده؟

 :با صدایي كه از خشم دو رگه شده بود گفتم

 .میتونستم بپیچم-

  

 واسه همین االن سر و مر و گنده نشستي بستني-



 .بخوري

 :بستني رو كناري هول دادم

 فكر كردي با این حسابداري قشنگت كنارتون-

 تونو پرتر كنم؟ میمونم تا جیبا

 :شونههاش رو باال برد 

 .انتخاب با خودته-

 .با من در نیفت. پولمو بده-

 :خندید 

 نگو ترسیدم. در بیفتم چي میشه؟-

 .از پا درت میارم-

 ت و منو ازاوكي، پس تصمیمت اینه؟ بري سي خود -

 پا در بیاري؟ 

  

 .لعنتي! من پول میخواستم

 :ت از جاش بلند شد و با لبخند همیشگیش گف



 .آشنایي باهات خوش بود رها. خدافظ-

 :از میز فاصله گرفت كه ناخودآگاه گفتم 

 .هستم-

 :چرخید و ابرو باال انداخت

 هستي؟-

 حاال بستني رو جلوم كشیدم. قاشقي توش فرو كردم و

 :گذاشتم و گفتم به دهن 

 .هستم-

 از پا درآوردنم چي میشه؟-

 .اون هنوز سر جاشه-

 :خندید و جلو اومد 

 .خیلي دست باال میگیريتو خود -

 .به نظرم تو هم منو دست باال بگیر-

 .این فازت خوبه، خوشم میاد. از خودت مطمئني-

 .قشنگه. ولي واسه من از این اداها نیا. جواب نمیده



 :خندیدم

 میكني واسه تو ادا میام؟ من كال همینم. نه چرا فكر  -

 .واسه تو، واسه همه

 :اال رفتلبخند كج ظاهر شد و یك ابرو ب

 واسه همه؟-

 .واسه هممممممه-

  

 :روي صندلي نشست

 اگه قراره با ما باشي، كارت فقط پوكر نیست، -

 میدوني؟

 چیه پس؟-

 هركاري كه تیممون بخواد انجام بده. اگه عضو رابین-

 ي، تو همهي پروژهها باید باشي. متوجهي؟هود ش

 ...قانون هامو-

 كار داریم، نه با  یادمه. همهاشو یادمه. ما نه با مواد -



 .سالح

 .یه قانون دیگه هم داشتم-

 :یه وري خندید 

 .اون قانونت بهت نمیاد -

 :اخم كردم

  

 همین كه خودم میدونم قانونمه، بسه. نیاز نیست تو-

 .نظري بدي

 :شونههاش رو باال انداخت

 .باید راه بندازمت-

 از چه لحاظ؟-

 .بدنت باید قوي شه-

 منظورت مشت و لگده؟-

 .ي میخواي اسمشو بذارهرچ حاال-

 .اوكي، یه برنامهي آموزشي بذار-



 :یك ابروش باال رفت 

 من؟-

 پس كي؟-

 .من سختگیرم رها. دووم نمیاري-

  

 .میاد از مربي سختگیر، شاگرد خوب در -

 بعد چشمكي زدم و قاشق رو به طرز خاصي توي

 .دهنم فرو كردم

 :نگاهي به ادا و اطوارم كرد و گفت

 مت مصممي؟ رو قانون سو-

 :توپیدم

 چطور؟-

 .خوشگلي. حیفه -

 گیر نكنم تو گلوت؟-

 :خندید 



 .بي خیاااال-

 :عمیق نگاهش كردم كه گفت 

  

 قرار نیست من ذرهاي بهت اعتماد ندارم. واسه همین -

 ریز جزئیات پروژهها رو بدوني. فقط كاري كه بهت 

 .میگیم رو میكني و درصدتو میگیري

 .پروژه چیه و هدف چیهاین چه طرزشه؟ باید بدونم -

 مگه فقط سه تا قانون نداشتي؟ مطمئن باش اون سه-

 .تا قانونت رعایت میشه. باقیش بهت ربطي نداره

 م كاري انجام این جوري نمیشد. ندونسته نمیتونست

 .بدم

 :خواستم حرفي بزنم كه گفت

 .بحث تمومه رها. جمع كن بریم-

 پر حرص قاشق رو توي ظرف شیشهاي بستني 

 :از جا بلند شدم و زیر لب گفتمتم و انداخ



 .نمك نشناس-

  

 منتظر حساب كردن فراز نشدم و زودتر از كافه بیرون

 .زدم و دم در ایستادم

 سر سوار بودن، یكي ازماشیني كنارم ایستاد. دو پ

 :پنجره بلند گفت 

 جونم به این تیپ و قیافه. سوار میشي؟ -

 .ساله میزدن٢٢-٢٣نگاهشون كردم. نهایتا  

 :نگاهي به بطري توي دست راننده كردم و گفتم

 .نچ، جونمو بیشتر از این حرفا دوست دارم-

 :پسري كه روي صندلي شاگرد بود چشمك زد 

 .میشینم پشت رولتو سوار شو، خودم -

 :صدایي از پشت سرم گفت 

 .اگه سوار نمیشي، بیا بریم-

 :با ایستادن فراز كنارم پسر گفت 



  

 اوه، صاحب داري؟-

 :مرفت  سمتش

 .هووي، من فقط خودم صاحب خودمم-

 جونم استقالل. میپري باال؟ -

 :فراز كالفه گفت 

 من حوصلهي بچه بازي ندارم. میاي یا نه؟-

 :گفتم رو به پسر 

 .ایشاال قسمت شه سري بعد -

 .و كنار فراز قدم برداشتم

 .سوار ماشین شدیم و حركت كرد 

 :خسته از سكوت گفتم

 .یه موزیكي، چیزي-

 ت پخش برد و آهنگ فرانسویايرو سمدستش 

 .نواخته شد 



 :به صندلیم تكیه دادم و خیره به روبهرو گفتم

 تو با اون دختره فاز خاصي داري؟-

 كدوم دختره؟-

 دختر رو مخه؟-

 .اسم بده به من-

 .هیلدا-

 چطور؟-

 .همین جوري-

 چطور؟-

  

 .همین جوري-

 چطور؟-

 :حرصي گفتم

 ي. خواستم بدونمدنبال زیر بغل ماري؟ همین جور-

 .تو گروه كاپل داریم یا نه 



 :جوابي نداد كه گفتم 

 خب؟-

 به تو ربطي داره؟-

 .با تو دو كلوم هم نمیشه حرف زد -

 .كسي توضیح نمیدممن واسه -

 :هنوز حرصي بودم

 .به جهنم -

 .خندید و تا خونه حرفي زده نشد 

  

 :وقتي توي حیاط پارك كرد، قبل پیاده شدنم گفت 

 .میگیريدرصد ٥وز  از پول امر-

 :با ابروي باال رفتم سمتش چرخیدم

 چي شد؟ مهربون شدي؟-

 .نه، از اول هم برنامه همین بود -

 :پوزخند زدم



 ي مثال؟امتحانم كرد -

 .باید میفهمیدم موندني هستي یا نه-

 .از خودم میپرسیدي-

 :نگاه كرد و بعد پرسید 

 هستي؟-

 :ابرومو باال انداختم

 .رمنیستم. یه روزي میپ -

  

 .و مثل خودش با دست اداي هواپیما درآوردم

 :بعد ادامه دادم

 .ولي تا اون روز در خدمتم -

 :سرشو تكون داد

 اگه پروژهاي بود روت حساب پس قبل رفتن خبر بده -

 .نكنیم 

 مردك! فقط واسه پروژه منو میخواست؟



 :صورتم رو كج كردم

 !حتما-

 زدم و در و از ماشین پیاده شدم و سمت ویال رفتم. در 

 .با قیافه ي بشاش عرش باز شد 

 :به چهرهاش خندیدم

 شادیت هنوز ادامه داره؟-

  

 .پس چي؟ من حاال حاالها شادم-

 .وارد ویال شدم

 جمع سه نفرهشان در حال فیلم دیدن بودن. هیلدا به

 .محض دیدنم چشم غره رفت. اهمیتي ندادم

 .به اتاق رفتم و لباس عوض كردم

 برداشتم، روي  خیاري از روي میز  بعد وارد هال شدم،

 :مبل نشستم و گاز زدم

 چي میبینید؟-



 :هیلدا پوزخند زد

 .بفرما خونهي خودته-

 هست، نیست؟ -

 .روز از اومدنت بگذره، بعد انقدر راحت بگرد بذار دو -

  

 .عموما آدم راحتیم. ولي تو اگه نیستي درك میكنم-

 .برو اتاقت. كسي به دل نمیگیره

 :ز زدم و رو به عرش گفتم برداشتم و گابعد سیبي هم 

 تركیب سیب و خیار خیلي خوبه. امتحان كردي؟-

 .عرش فقط خندید 

 كجش نظارهگر نگاهم سمت فراز رفت كه با لبخند 

 .بود 

 :فرگل رو به فراز گفت

 بطري رو باز میكنیم یا نه؟-

 :فراز لبخندي بهش زد 



 میخواي باز شه؟-

 :فرگل شونههاش رو باال داد 

 .هست جشن نگرفتیم وقتيچند -

  

 :فراز چشمك زد 

 .پس باز میكنیم -

 ي بینشون بود؟ یا فقط یه چیزدقتم جمع شد. 

 .هربون ندیده بودمصمیمیت دوستانه بود؟ فراز رو م

 :عرش با بطري اومد 

 .ایشاال جشن بعدي توي كلوپ-

 هنوز نفهمیده بودم این كلوپ چیه و توش چي كار

 .ن نبود میكردن. ولي االن وقت پرسید 

 :قبل خوردن گفتم

 .من یه سري وسیله احتیاج دارم-

 :عرش خندید 



 .شما جون بخواه-

 :متقابال خندیدم

  

 .قربونت-

 :كرد هیلدا پوفي 

 مي خواي یه تاج هم بذاریم سرت؟-

 .بد فكري نیستا -

 .و چشمكي به عرش زدم

 :عرش با لبخند پرسید 

 چي میخواي؟-

 .به سري وسایل بهداشتي و شخصي-

 .س میگیریمشونویبن-

 .اوكي-

 .ها رو دست گرفتیم. همه گرد ایستادیملیوان 

 فراز جامش رو باال آورد. عمیق نگاهم كرد و خیره توي 



 :م گفت نگاه

  

 .به سالمتي رابین هود -

 همه خوردن جز من و خودش. همچنان به هم نگاه

 میكردیم. جزء رابین هود بودم؟ سالمتي من هم بود؟

 ه؟صاصي به سالمتي منچرا حس میكردم اخت

 با نگاه توي چشمهام، جامش رو به احترامم كمي باال 

 .برد و سر كشید 

 .نگاه گرفتم و یك جا جام رو سر كشیدم

 خودتو رها كن رها. تو قراره بپري. فكر و خیال بیجا 

 .نكن

 : لیست رو دست عرش دادم و باز تاكید كردم

 .دقیقا همین برند هایي كه نوشتم باشنا. حساسم -

  

 بار گفتي ٦٠خیل خب بابا توهم گا.. صافمون كردي.  -

 .دیگه



 .خالصه كه حواست باشه-

 روي تكه ظرف پنیر رو به خودم نزدیك تر كردم و  

 .ناني گذاشتم و با لذت فرو دادم

 : عرش با خنده ي ریزي نگاهم كرد 

 خدایي این هیكلو از كجا اوردي ؟ این همه مي-

 خوري چرا انقدر فیتي ؟ 

 : براش درشت كردم  ام روچشم ه

 تا لقمه خوردم خار شد تو چشمت ؟٢ -

 .هر وقت دیدیمت دهنت داشت مي جنبید -

 : دهانم گذاشتملقمه ي بعدي رو توي 

 .صبونه دوست دارم-

  

 : فرگل لبخند زد 

 ناهار شام دوست نداري ؟ -

 .اونم دوست دارم-



 : عرش با تفریح نگاه كرد 

 میان وعده ؟-

 رو یه جووور دیگهم، اما.. صبونه همه رو دوست دار-

 .دوست دارم

 : یك ابروي عرش باال رفت

 خصوصا اگه صبحِ یك شب خاطره انگیز باشه ؟-

 م. شبي كه همچین رقمي بردم خیلي خاطرههو-

 .انگیزه

 دست به پیچوندت خوبه، نه ؟-

 .من همه چیم خوبه عرش-

  

 : فرگل خندید 

 .فداي اعتماد به نفست -

 .انداختم  شونه هامو باال

 .هیلدا تماشاگر بحث بود و حرفي نمي زد 



 : رو به فرگل پرسیدم

 تو واقعا دكتري ؟-

 : بده، صدایي گفتقبل این كه فرگل جواب 

 مگه ما از تو اطالعات شخصیتو مي پرسیم ؟ -

 نگاهم باال اومد و به قامت چهارشونه اش كه جلوي

 .اشپزخونه، مایل ایستاده بود نگاه كردم

 كرد ؟  م نمي شهمعاشرت ه-

  

 جوري كه انگار توي فكره سرش رو تكون داد، جلو

 اومد. یكي از صندلي هاي اشپزخونه رو كشید، نشست 

 : و گفت

 خوبه، معاشرت دوست دارم. خب ؟ چي خوندي ؟-

 چند سالته ؟ مامان بابات چي كاره ان ؟

 : فقط نگاهش كردم. یك ابروش رو باال انداخت

 معاشرت دوست نداري ؟ -

 نگاهم رو گرفتم و با حرص لقمه ي دیگه اي براي



 .خودم درست كردم

 : كج خندید 

 .الحق كه امار در بیاري-

 ن سوال ها جواب مي دي ؟ خودت به ای-

 هرگز. ولي متقابال هم نمي پرسم. اگه مي پرسي، باید -

 .خودتم جواب بدي. زندگي بده بستونه

  

 : لقمه ي توي دستم رو ازم گرفت و گفت

 .. چاق مي شي از ریخت میفتي دیگهبسه -

 : یك ابروم باال رفت. زیادي رو ریختم مانور مي داد 

 ندیدي ؟تو تا حاال خوشگل -

 : هیلدا پوزخند زد

 .جدا اعتماد به نفست ستودنیه-

 : لبخند مسخره اي بهش زدم

 .گفتني ها رو باید گفت -



 فراز از قوري قهوه ي روي میز فنجاني براي خودش پر

 : كرد 

 این حجمي كه فرو دادي وقتي رفت پایین، حاضر-

 .شو

 كجا به سالمتي ؟-

  

 .راه بندازمت-

 هم داره ؟هوم، لباس خاصي -

 : لبش باز كج شد 

 در این حدم نمي دوني ؟-

 : بعد رو به جمع گفت

 .ببین با كي طرفیم -

 : هیلدا بلند خندید و فرگل با لبخند بهم گفت

 .ورزشي بپوش. بعدشم بیا پیش من-

 پیش تو چرا ؟-



 .احتماال آش و الش مي شي -

  

 : قلوپي از چایم خوردم

 زندگیم رو بكشم ؟ پس سیگار خدافظي با -

 : فرگل خندید 

 .بكش-

 باقي چایم رو سر كشیدم و خواستم بلند شم كه هیلدا

 : گفت

 كجا ؟-

 .اتاقم-

 : به میز صبحانه اشاره كرد 

 این بساطو كي جمع كنه ؟ هتل تشریف اوردي ؟-

 من جمع كنم ؟ اسیر گرفتین ؟-

 : عرش اروم تر گفت

 .نوبتیه-



  

 .امدتون كه باالست خب خدمه بیارید. ماشاال در-

 : فراز محكم جواب داد 

 .غریبه وارد این خونه نمي شه-

 : با حرص لیوان ها رو برداشتم كه این بار گفت 

 .داشتم مي خوردم-

 : با لحن مسخره اي گفتم

 .ره باال بسه، ضربان قلبت مي  -

 : عرش خندید 

 .زبون دو متررر-

 لیوان اخر رو اب مي كشیدم. صداي اروم حرف

 توي هال رو مخم بود. چي مي گفتن ؟زدنشون 

  

 دستكش ها رو از دستم دراوردم و به جمعشون توي 

 .هال ملحق شدم. به محض رسیدنم صدا ها خوابید 



 لعنتي ها چرا حرفو قطع كردن ؟

 : نهعرش خواست سكوت رو بشك

 كلوپ به كجا رسید ؟-

 جمع نگاهي به من انداختن و بعد ساكت به عرش نگاه

 : گفتكردن كه 

 اي بابا، از كلوپم نمي شه حرف زد ؟ -

 : هیلدا جوابش رو داد

 .از هیچي نمي شه حرف زد -

 باالخره كه چي ؟ همش حضور داره دیگه. داریم باهم -

 زندگي مي كنیم. فقط حال احوال كنیم ؟ 

 : فراز گفترو به هیلدا 

 .حرفا رو ببریم تو كلوپ ؟ یه روزایي جلسه بذاریم-

  

 : كالفه گفتم

 جمع كنید بابا. مثال مي خوام چي كارتون كنم ؟ من-



 كه دیگه اینجام. همش جلو چشمتونم. مشكلتون چیه 

 ؟

 : هیلدا پر نفرت نگاهم كرد 

 تو موذي اي. اشناییمونو یادت رفته ؟ اومده بودي-

 یكي. از كجا معلوم دیگه این كاروبدي به  امارمونو

 نكني ؟ 

 : اخم كردم

 .هرچي باشم خائن نیستم -

 اصال این طور به نظر نمیاي. از نظر من اومدي مفت -

 بخوري، مفت بخوابي، اخر سرم امار ما رو بذاري كف 

 دست یكي. تو یه مفت خوري. مال مفت بهت مي

 .چسبه

  

 : توپیدم

 مي گي. من واسه هر اووووي، حواست باشه چي -

 .پولي كه گرفتم كار كردم. پا رو خط قرمز من نذار



 قرمزته ؟ مفت خوري خط -

 .گفتم درست حرف بزن -

 با كي ؟ خدا رو شكر هیچ گوهي نیستي. اگه یه كاره -

 اي بودي كه از مردم رشوه مي گرفتي تا شااید وظیفه

 .اتو انجام بدي. امثال تو رو خوب مي شناسم 

 !الشخورید 

 دري عصبي شده بودم كه مطمئن بودم صورتم نقاو

 : زدمسرخ شده. نزدیكش شدم و توي صورتش فریاد 

 یك بار دیگه. فقط یك بار دیگه این حرفاتو تكرار-

 !كن تا بفرستمت جایي كه عرب ني انداخت

 : خواست حرفي برنه كه فراز بلند گفت

  

 بسه. جمع كنید خودتونو-

 : ا گفتد و رو به هیل

 از بحث و دعوا تو خونه خوشم مي دونيتو خوب -



 .نمیاد 

 : بعد به من گفت

 كردم ادمي، جلوت یه حرفایي تو هم هر وقت حس -

 .مي زنیم. االنم پاشو حاضر شو بریم

 : و رو به جمع كرد 

 .هر كي كار داره بره دنبال كارش-

 : عرش از جا بلند شد 

 .من برم دنبال خریداي خانوم-

 باس بپوشم. تاپ ورزشي ومن هم به اتاق رفتم تا ل

 لگ مشكي اي پوشیدم. موهاي لخت و مشكیم رو

 باال با كش بستم، مانتویي پوشیدم و از اتاقمحكم از 

 .بیرون اومدم

 سمت فراز رفتم. دست انداخت به مانتو، از تنم دراورد

 : و گفت

 .به این نیازي نیست-

 در رو باز كرد و راه افتاد. متعجب دنبالش رفتم. ویال 



 .دور زد و از سمت دیگه اش، پله ها رو پایین رفت ور

 رفتم و با فضاي بزرگي رو  پشت سرش پله ها رو پایین 

 به رو شدم. ابروهام ناخوداگاه باال پریدن. یه باشگاه

 .بزرگ و مجهز مي دیدم

 : همون طور سرجام ایستاده بودم كه صدام زد 

  

 نمیاي ؟ -

 : پرسیدمجلوتر رفتم. به وسیله ها نگاه كردم و 

 از همه ي اینا استفاده مي كنید ؟-

 .تو هم قراره استفاده كني-

 .ي خیلي سخت مي شه كه وا-

 تا حاال ورزش نكردي ؟ -

 فقط نگاهش كردم كه جلو اومد، بازوم رو توي دست

 : گرفت و گفت

 این عضله ها رو پوكر ساخته ؟-



 : دستم رو بیرون كشیدم

 .دمبل بلدم بزنم-

 .یچیهخوبه، بهتر از ه-

 خب با كدوم یكي از اینا شروع مي كنیم ؟-

  

 : گفتبه سمتي اشاره كرد و 

 !با این-

 : به رینگ گوشه ي باشگاه نگاه كردم

 از االن ؟-

 .باید اماده باشي. نمي خوام كتك خور همراهم ببرم-

 .حداقل دفاع كردن رو یاد بگیر، حمله پیش كش 

 ودیمهمراهش سمت رینگ رفتم. روي تشك ایستاده ب

 : كه گفتم

 .اولشو اروم شروع كنا-

 : باز كج خندید 



 .گیر مي خواستي كه چرا ؟ مربي سخت-

 .تا حركت یاد بده، بعد سخت گیري كن ٤حاال  -

 .شروع مي كنیم. ببینم ناخوداگاهت چي بلده-

  

 .اوكي-

 اماده اي ؟-

 .نه-

 به جهنم. تو درگیري ها كسي منتظر اماده شدنت-

 .نمي شه

 مشتش رو جوري جلو اورد تا جلو اومد.بعد سریع 

 سریع مشتش رو توي ضربه اي زیر فكم بزنه كه خیلي 

 دست گرفتم، پیچوندم، چرخوندم و دستش رو از

 : پشت گرفتم و توي گوشش گفتم 

 .قرار شد سخت گیري نكني-

 : بلند خندید 



 .تو عجب مارمولكي هستي-

 : دستش رو ول كردم. چرخید و رو بهم ایستاد و گفت

 .یه بار دیگه -

  

 ضربهاین بار هر دو سمت هم حمله كردیم. با مشت  

 اي به شكمم زد ولي من هم باهر دو پا، یك پاش رو

 گرفتم و روي زمین انداختمش، بعد خیلي سریع روش

 : نشستم و گفتم

 خفه ات كنم ؟ یا فقط تمرینه ؟ -

 : لبخند كجش رو زد 

 .مي تونیم به چیز دیگه اي تبدیلش كنیم -

 : خودش كج خندیدمل مث

 چرا ؟ كم اوردي ؟-

 .و از روش بلند شدم

 لند شد، سمتم اومد. دستش رو به تاپم گرفت و ب



 : خواست باال بكشتش كه گفتم

 اوووو، چي كار مي كني ؟-

  

 تو صورتم خندید و بعد تاپ رو كمي باال برد، به

 شكمم نگاه كرد، بعد با انگشت روي خطوط و عضله ها

 : دست كشید 

 تو از كجا میاي ؟-

 .مهم اینه كه به كجا مي رم -

 .اینه كه االن كجا ایستادي نچ، قبلش مهم-

 كجا ایستادم ؟-

 .پیش من-

 جاي خوبیه ؟ -

 .بدترین جاي ممكنه-

  

 .از هر بدي باز مي شه خوب دراورد -



 از این جا چه خوبي در میاري ؟-

 .پول-

 فقط پول ؟-

 .من حایي بهم بد نمي گذره-

 .گذرونيي خوش بپس اومد -

 .بگذرونمنچ، اومدم پول در بیارم، كنارش خوش هم -

 بیخود اوردمت پایین، نه ؟ -

 : خندیدم

 .نه، من روزانه ورزش مي كنم. دیروز ورزش نكردم-

 یه روده ي راست تو شكمت نیست. بعد انتظار داري-

 هر حرفیم جلوت بزنیم ؟ 

 .این كه نگفتم مبارزه بلدم دلیل به خیانتم نیست-

  

 : توي نزدیك ترین فاصله از صورتم ایستاد 

 .اعتماد ندارمبهت -



 .ریسك كن-

 : نفسش توي صورتم مي خورد 

 از اون دخترایي هستي كه مي دونم چه ناكسي -

 .هستن

 .با دختراي بد گشتي-

 من دختراي بد رو دوست دارم. دختر خائن بد -

 .نیست، نفرت انگیزه

 من چه جور دختریم ؟ -

 .نگیزبد و نفرت ا-

 : لبخند خاصي زدم

 .پس یه امتیاز مثبت دارم-

  

 .دختراي نفرت انگیز تا اخر نفرت انگیزن -

 من هركاریم كنم ذهنیتت عوض نمي شه. خودت-

 .باید ریسك كني 



 .فقط واسه پول كنارموني-

 بقیه ي تیمت في سبیل هللا اینجان ؟-

 .یكي بهت پیشنهاد بهتر بده مي فروشي ما رو-

 .ي ادم فروش نیستم ت دارم، ولپول رو دوس-

 .باورت ندارم-

 ..گفتم كه-

 واسه چي ریسك كنم ؟ كي اي تو مگه ؟ -

 مجبوري. نمي توني همین جوري ادامه بدي. باالخره-

 .تو برنامه هات باید شركتم بدي

 : توي چشمهام خیره شد 

  

 .يخوشکل-

 .مي دونم-

 .خیلي آگاهي. این بده -

 چرا بده ؟-



 .ه مي كني چون ازش استفاد -

 د ؟ از نعمت هاي خدا نباید استفاده كر-

 .نمي ذارم ما رو به باد بدي-

 .كسي هم چنین قصدي نداره-

 تو پوكر بازي. بلوف رو خوب بلدي. واقعا انتظار داري-

 باورت كنم ؟ 

 .اگه دستم خوب باشه بلوف نمي زنم -

 با ما دستت خوب مي شه ؟ -

 .شما هم با من دستتون خوب مي شه-

 .ن تو هم كاره ایمبدوما -

 استفاده كرد یك ابروم باال رفت از اصطالح پوكري كه 

: - 

 .تا ورق الزمه٥واسه پوكر  

 : نزدیك تر شد 

 .بوي شامپوت خوبه-



 : لبخند زدم

 .مي دونم-

 اگه مارو دور بزني، جنازه ات رو مي فرستم واسه-

 .همون بابایي كه اگه با سیگار ببینتت پاره ات مي كنه 

 .بامو پیدا كني من فسیل شدمو باتا ت-

 .اش. من زیر خاكم اشنا دارمنگران نب-

 كي گفت مرده ؟-

  

 : نفسش گرم تر شده بود

 .یه وقت دیدي الزم شد خودم بفرستمش اون زیر-

 .پس هر وقت دیدیش سالممو بهش برسون-

 .بزرگیتونو مي رسونم-

 : با چشم به اطراف اشاره كردم

 قرار نیست كاري كنیم ؟ -

 : چند لحظه نگاهم كرد و بعد فاصله گرفت



 چیا بلدي ؟-

 تو چه زمینه اي ؟-

 .هررچي-

 ..نمي دونم. دونه دونه بپرس جواب-

 .نپیچون منو. درست جواب بده-

 .رقص بلدم-

  

 چه رقصي ؟ -

 : لبخند زدم

 .هر رقصي -

 به چه دردم مي خوره رقص ؟-

 : شونه هامو باال دادم

 ه همراه خوب خواستي،اگه مهموني دعوت شدي و ی-

 .به دردت مي خوره

 تو همراه خوبي ؟-



 معلومه. خوشگلم، خوش هیكلم،-

 : بعد با چشمك گفتم

 رقص هم كه بلدم. كي از من بهتر ؟  -

 تو رو با خودم نمي برم مهموني. ولي اگه تو یه-

 .مهموني دیدمت، شاید باهات رقصیدم

 : به طعنه گفتم

 .افتخاریه واسه ما-

 : ض كرد بحث رو عو

 .تو خونه جر و بحث نمي خوام-

 .ه اون االغ بگوب-

 .گفتم و شنیدي-

 .زر اضافه بزنه الل نمي مونم -

 .باید همو تحمل كنید. قراره كنار هم زندگي كنید -

 .با عرش و فرگل مشكلي ندارم. اون لجن رو مخمه-

 .كنار بیاي به نفع خودته-



  

 چطور ؟ نكنه باید ازش بترسم ؟-

 !ارامشترس نه، -

 .وقتي نترسم ارامش دارم-

 اشتباه مي كني. ارامش رو با هیچي نمي شه مقایسه-

 .كرد 

 تو ارامش داري ؟-

 به تو ربطي داره ؟-

 : پوفي كردم

 .همین جوري پرسیدم-

 .همین جوري نپرس-

 : بعد به فضا اشاره كرد 

 .ورزشتو بكن بریم باال-

 .و خودش سمت هالتر رفت

  



 م مدت كردم. نگاهش رو تما دو ساعتي سنگین ورزش

 ردم. نگاه كنترل گري كه تا وزن دمبلحس مي ك 

 .هایي كه مي زدم رو چك مي كرد 

 خسته و عرق كرده سمتش رفتم. به بازوي هاي 

 : عضالنیش لحظه اي نگاه كردم و بعد گفتم

 .بریم-

 : از پله ها باال رفتیم. وارد ویال شدیم كه فرگل گفت

 .وا، تو كه سالمي-

 : زدم ي بهشلبخند 

 .زود یاد گرفتم -

 نگاهي به فراز كردم كه سرش رو با تاسف تكونبعد 

 .داد 

 : رو به فرگل پرسیدم

 .عرش نیومد ؟ سفارش هامو مي خوام برم حموم-

  



 .االنا باید برسه-

 سرمو تكون دادم، سمت اشپزخانه رفتم و از یخچال

 .لیوان اب پرتقالي براي خودم ریختم كه فرگل خندید 

 : ي نگاهش كردم كه گفتالسو

 .هیچي، نوش جان-

 كلید توي در چرخید و عرش وارد شد و به محض

 : دیدنم پر اخم گفت

 تو دیگه كي هستي ؟-

 وا چي شد ؟-

 .زهر مار شد -

 چته ؟-

 : چشم غره رفت كه فرگل گفت

 چي شده عرش ؟-

  

 تا شامپو و پد بهداشتي و كوفت و زهرماري كه ٤ -



 !تومن٨ته، شد  بزنه به كله اش نوش

 : كردماخم 

 خب كه چي ؟ -

 تومن مي مالي به كله ات ؟ ٨ -

 .هوم، مي مالم-

 .این سریو گرفتم، ولي دفعه ي بعدي در كار نیست-

 .عوضش كن

 : نگاهي به فراز كه نگاهم مي كرد كردم و گفتم

 .نوچ، بوش خوبه. عوض نمي كنم-

 : لب فراز باز كج شد و رو به عرش گفت

 ؟ مي خوري  ه. حرص چیوپولشو مي د -

 : عرش پر حرص بود 

  

 تومن ؟٨خودشم بده من كونم مي سوزه. چه خبره  -

 واقعا زیاد نیست ؟ یا همینه و من خیلي وقته دوست



 نداشتم ؟ 

 : خندیدم

 .بستگي داره دوستت كي باشه-

 .واال مثل تو باشه كه فقط ضرره-

 با همون خنده سمتش رفتم، خرید ها رو ازش گرفتم 

 : تمگفو 

 .دیگه، نمي دوني. من سراسر منفعتم نه -

 بعد با خنده سمت حمام رفتم. دوش اب گرم، با این

 .حال خوشم حتما مي چسبید 

 یك ماهي گذشته بود كه یك روز صبح با صداي

 : نحس هیلدا بلند شدم كه بلند گفت

 .بچه ها ؟ جمع شید. بیایید اینجا -

 ه، وليمي دونستم منو جزء بچه ها حساب نمي كن

 اوي اجازه نداد. بلند شدم و با همون تي شرت وكنجك

 .شلوارك به هال رفتم 

 فرگل با فنجان قهوه و عرش با نون تستي توي 



 .دستش توي هال ایستاده بودن

 : هیلدا باز بلند گفت

 .فراز ؟ پاشو بیا -

 : و رو به من گفت

 تو واسه چي ارمدي ؟-

 : یك ایروم باال رفت

 ه یك ماهه اینجا داوري كنم ك چون منم هستم. یا-

 زندگي مي كنم ؟

 .كار این سري پوكر نداره. مرخصي-

 .ي كنمز قرار نیست فقط پوكر با-

 كي گفته ؟ -

 : صداي فراز شنیده شد 

 من گفتم. مشكلیه هیلدا ؟-

 : هیلدا پر حرص از من رو گرفت

 به همین راحتي اعتماد كردي ؟-



 جزئیات لي از اعتماد نكردم. تو كارا شركت مي كنه، و-

 .خبردار نمي شه 

 : پوفي كردم

  

 این چه مدلشه ؟ من چه جوري بدون دونستن-

 جزئیات كار كنم ؟

 .اونش با من-

 : و رو به هیلدا گفت

 ریان چیه ؟ ج-

 یه شركت فرانسوي، قبول كرده با چند شركت-

 خارجي قرارداد ببنده. در واقع یه جور شراكت ولي در

 البته همچنان یره كهینه ي گزافي مي گ زازاش ه

 خیلي از شركت ها براي شراكت باهاش سر و دست

 مي شكونن. بیانیه داده و شرط و قوانینشو توش

 .نوشته

 خب ؟-



 بین شركت ها رقابت بوده و یه شركت از ایران برنده-

 .شده

  

 : فراز متعجب گفت

 از ایران ؟-

 .تعجب نكن. صاحبش منفرد زاده اس-

 : فتفراز ر اخم ریزي بین ابروهاي 

 پس با زد و بند قراردادو گرفته. خب ؟ ادامه اش ؟-

 متن قرارداد محرمانه اس. شرط و شروط قرارداد اون-

 ..تو نوشته شده. و ما

 .نگاهي به من كرد و حرفش رو خورد 

 : فراز گفت

 متن قرارداد ایمیل شده ؟-

 .هیلدا سرش رو تكون داد 

 : فراز رو كرد به عرش



 .شروع كن-

 : بود ي عرش جد 

 با منفرد زاده مي خواي در بیفتي ؟-

 من با هر كسي در میفتم عرش. ترسي داریم ؟ -

 اون مردك تو هر سازمان كوفتي اي اشنا داره. خیلي -

 .كلفته ها

 چه جوري به این ثروت رسیده عرش ؟-

 ..مي دونم فراز، فقط -

 چه جوري به این ثروت رسیده ؟-

 .با كثافت كاري -

 احسنت، پس ؟-

  

 .پس ما وارد مي شیم -

 درسته. االن چي كم داري ؟ -

 .یه لپ تاپ -



 .دقیقا. شروع كن-

 با ابروهاي باال رفته به بحثشون خیره بودم. ادم هاي 

 همیشه شوخ، زیادي جدي شده بودن. اینش به من

 ربطي نداشت، من باید مي فهمیدم منفرد زاده كیه،

 قا دقی ایناچرا راه ثروتمند شدنش به اینا ربط داره و 

 كارشون چیه ؟ 

 دو ساعتي بود كه خونه توي سكوت فرو رفته بود و

 عرش خیلي جدي غرق مانیتور بود. نه حرف مي زد، 

 .نه چیزي مي خورد 

 تك تك حركات همه رو زیر نظر داشتم و هیچي بروز 

 .نمي دادن

  

 : صداي عرش سكوت رو شكست

 .گرفتمش-

 : فراز با لبخند كج روي شونه اش زد 

 .سررم پمت گد -



 : عرش چشمكي بهش زد 

 .پروژكتورو وصل كنید -

 فرگل بلند شد، پروژكتور رو وصل كرد. عرش متن

 .دانلود شده ي قرارداد رو روي صفحه انداخت

 : هیلدا بلند گفت

 این چیه ؟-

 : عرش سرش رو تكون داد 

 .لعنتي فرانسویه -

 .با دقت متن رو زیر و رو كردم. یك ابروم باال رفت 

  

 : نیده شد گل شي فرصدا

 .خب یه جوري بدیمش یكي ترجمه اش كنه-

 : عرش جواب داد 

 متن محرمانه اس. به هیچ كسي نمي شه نشون-

 بدیم. بگیم از كجا اوردیم ؟



 صدا ها رو مي شنیدم و همچنان چشمم روي متن

 .قرارداد بود 

 : هیلدا اروم تر گفت

 هیچ كدومتون فرانسه بلد نیستید ؟-

 : كرد فرگل پوفي 

 ا بلد باشیم هیلدا ؟جفرانسه از ك-

 نمي شه از گوگل ترنزلیت استفاده كنیم ؟ -

 : عرش مسخره نگاهش كرد 

 واقعا به ترجمه ي اون اعتماد مي كني ؟ -

 .پس چه غلطي كنیم ؟ شما فكر بهتري داري بفرما-

 : باالخره صداي فراز بلند شد 

 .همه اتون برید اتاقاتون-

 : هیلدا اعتراض مرد 

 ..كاري باید یه-

 : فراز با صداي بلند تر حرفش رو برید 



 .اتاق هیلدا. اتاق-

 باالخره چشم از صفحه گرفتم. از روي میل بلند شدم

 : و خواستم سمت اتاقم برم كه گفت

  

 .تو نه! تو بمون -

 : گیج نگاهش كردم. باز رو به جمع گفت

 .منتظر چي اید ؟ گفتم اتاق-

 .ن رفتن ت اتاقشوهمه هال رو ترك كردم و سم

 باز روي میل نشستم. كنارم نشست، به صفحه ي

 : پروژكتور اشاره كرد و گفت

 .بخون-

 چي ؟-

 .متن رو مي گم. بخون-

 چه جوري ؟ -

 .بخون رها-



 .بلد نیستم-

 : یك ابروش باال رفت

  

 .بخون رها-

 حرف تو كله ات نمي ره ؟ -

 دستش رو پشت گردنم گذاشت و فشار محكمي وارد

 : م بلند گفتكرد و توي گوش

 .گفتم بخون-

 : سرم رو كنار كشیدم

 .چته ؟ دو دیقه اي فرانسه یاد بگیرم ؟ ولم كن-

 .بخون رها-

 .قفلي زدي ؟ مي گم بلد نیستم -

 چرا نیم ساعته چشمت از این صفحه جدا نشد ؟ چرا-

 .ابرو باال انداختي ؟ بخون رها 

 زیر نظرم داشت ؟ چرا انقدر تیز بود ؟



 مه ؟نگاه كردنم جر -

  

 نمي خوني ؟ -

 .بلد نیستم لعنتي. اگه انگلیسي بود مي خوندمش-

 !اینو بلد نیستم. بفهم

 .اوكي-

 .گردنمو ول كرد. سمت كمدي رفت كیفي بیرون اورد 

 .كیف رو مي شناختم. دالر هام رو توش گذاشته بودن

 كیف رو جلوي پام گذاشت. چند دقیقه اي از جلوي

 شد، دبه اي تويو بعد كه وارد چشمام دور شد  

 .دستش بود. در رو باز كرد و بوي بنرین رو شنیدم

 .محتواي دبه رو روي دالر ها خالي كرد 

 : چشم هام گرد شد و صدام بلند 

 چي كار مي كني رواني ؟ -

 .هنوز فرصت داري بخوني-



 : داد زدم

  

 .از كجام بخونم ؟؟؟ لعنتي انگلیسیشو بیار مي خونم-

 و روشن كرد. سمت دالر فندكش رو از جیب دراورد 

 : ها برد و گفت

 خدافظي نمي كني ؟ -

 : جیغ زدم

 نكن دیوونه. بكش كنار دستتو. زده به سرت ؟ -

 دالرا مي ره رها. خودتم میندازم بیرون. همه جام -

 .امارتو پخش مي كنم تا هیچ احدي بهت كار نده

 : بود نفسم بند اومده بود. همچنان صدام بلند 

 ون فرانسهمو اتیش مي زني چچي مي گي ؟؟ پوال-

 .بلد نیستم ؟ مشكل داري تو! باید بستریت كنیم

 .دیوونه ي روانییییي

 كج لبخند مي زد و فندك رو هر لحظه به دالر ها



 .دیك تر مي كرد زن

 : از حرص مي لرزیدم

 .اون دالرا اتیش بگیرن پدرتو در میارم -

 غشته به بنزین رودسته اي اسكناس هاي دالر ا

 فندك رو بهش چسبوند. یك دسته و اتش برداشت

 دالري جلوي چشمهام اتیش مي ١٠٠اسكناس  

 : گرفت. داد زدم

 .نكن روانیییییي -

 یك دسته دالر جزغاله شد. سمت دسته ي بعدي

 : رفت كه فریاد زدم

  

 .مي خونم لعنتییي. مي خونم. بس كننن-

 لبخند زد. سمتم اتیش فندك رو فوت كرد. باز كج 

 دستم رو گرفت و من رو هم مبل نشست. اومد. روي 

 : نشوند و اروم گفت

 .منتظرم-



 : غضبناك نگاهش كردم

 از كجا مي دوني درست ترجمه مي كنم برات ؟-

 چون دیگه منو شناختي. مي دوني اگه یه جاي كار -

 .بلنگه دالر كه سهله، خودتو اتیش مي زنم

 .يازش بعید نبود. مردك روان

 .خونمرتون باشم. وگرنه نمي باید كامل در جریان كا-

 .زیاد حرف مي زني رها. بخون-

 ..گفتم مي خوام در جریان-

 .ین هنوز میاد رها. بخونزبوي بن-

 دستم رو كه هنوز توي دستش بود رو محكم بیرون

 .كشیدم و شروع كردم

 متن قرارداد حدودا مثل باقي قرارداد هاي بین شركت 

 : بود. فقط چند شرط داشتها 

 قرارداد محرمانه اس و اگه فاش شه: این  شرط اول

 یك چهارم مبلغ قرارداد به عنوان جریمه باید پرداخت



 .شه

 شرط دوم : پولي كه از شركت ایراني گرفته مي شه، 

 .یك جا و بدون قسط بندي باید باشه

 شرط سوم : شركت فرانسوي یك نماینده از شركتش

 بینه و فرسته تا همه چي رو توي ایران از نزدیك بمي 

 تایید كنه و اگه مشكلي وجود نداشت، همون جا

  

 قرارداد امضا مي شه و واریزي جلوي خود نماینده

 .انجام مي شه

 شرط چهارم : در صورت فسخ قرار داد، بعد از امضا

 كردنش، نصف مبلغي كه براي قرارداد باید پرداخت

 .ه باید پرداخت شهشه، به عنوان جریم

 نجامه عملي خالف قرارداد اشرط پنجم : اگه هر گون

 شه، براي همیشه ممنوعیت شراكت با این شركت

 .گذاشته مي شه

 : خوندن كه تموم شد رو كردم به فراز



 حاال بگو مي خواي چي كار كني ؟ -

 : كج خندید 

 كاري كه به تو محول مي شه رو بهت مي گم. منتظر -

 .خبر باش

 و برم كجا بدونم نمي خواي بدبختم كني ؟ یه جا ل از -

 و بیفتم دست پلیس و امثالش چي ؟ اصال پلیس

 هیچي. گیر چند تا نره خر بیفتم، كي جونمو تضمین

 مي كنه ؟

 از جا بلند شد. دست چپش توي جیب رفت و با 

 : استایل همیشگیش گفت

 .ریسك كن-

 .و با خنده ي بلندي ازم دور شد 

 توي بینیم بود. حالت تهوع داشتم. نمي بوي بنزین 

 مي شد. بهش اعتمادي نداشتم. باید جوري ن شد، این

 .توي جزئیات قرار مي گرفتم

 چند ساعتي بود كه توي اتاقم كز كرده بودم و بیرون



 نمي رفتم. حرص داشت خفه ام مي كرد. یك بي

 لیاقت نمك نشناس عوضي بود. در واقع بي لیاقت

 .ابنمك نشناس عوضي جذ 

 عضالتش تحریكم مي كرد تا لمسش كنم. موهاش

 تحریكم مي كرد تا دست توش فرو كنم و لبخند 

 ..كجش

 خواستم فكرم رو منحرف كنم ولي نشد. هربار از

 جذابیتم تعریف مي كرد لذت مي بردم. تا به امروز

 زیاد تعریف شنیده بودم، زیاد خواسته شده بودم و

 ولي فراز.. باید اعتراف مي زیاد توي مركز توجه بودم، 

 .كردم كه متفاوت بود 

 نجره ایستادم و سیگاري روشن كردم. پك اول روپ لب

 كشیدم كه در اتاق باز شد. بدون این كه برگردم و

 : ببینم كي وارد شده تنها گفتم

  

 !تو طویله بزرگ شدي ؟ در داره-



 جوابي نشنیدم، ولي صداي بسته شدن در و بعد قدم 

 دیكم مي شد رو شنیدم. و در اخر صدایيهایي كه نز

 : گفتكه توي گوشم 

 .اینجا خونه ي منه. هر جا بخوام مي رم -

 : نگاهش نكردم و گفتم

 همین طوره. نتوني هم بري اتیش مي زني، نه ؟-

 فكر كردي كه اگه از اول مي خوندي هیچ كدوم این-

 اتفاقا پیش نمیومد ؟

 : با چشم هاي عصبیم نگاهش كردم

 برو بیرون تا از این دیوونه ترم نكردي -

 .اودم جایزه بدمبرم ؟ اومده ب-

 ناخوداگاه نگاهم سمت دست هاش رفت. بستني اي

 : در كار نبود. از نگاهم خندید 

  

 .جایزه یه چیز دیگه اس. حاضر شو بریم بیرون-



 كجا ؟-

 : چشمكي زد و گفت

 .كلوپ-

 ي ابروم باال رفت. قصد داشتم پیشنهادش رو برا

 ..هرجایي رد كنم، اما كلوپ

 : گفت همچنان نگاهش مي كردم كه 

 .پشیمون مي شما-

 .اوكي، بریم -

 از اتاق كه خارج شد شروع به ارایش كردم. با ارایش

 كامل، سمت كمد لباس ها رفتم. مانتوي قرمز رنگي 

 انتخاب كردم. شلوار مشكي رو پوشیدم، شال رو روي

 كي به چهره امموهاي لخت سیاه گذاشتم و با چشم

 .توي اینه، از اتاق بیرون زدم

  

 نبود. دلم مي خواست بیرون رفتنموي هال  كسي تو

 .توي چشم هیلدا فرو كنم، ولي نبود 



 از در خارج شدم. مازراتي جلوي در بود و فراز توش

 .نشسته بود. سوار شدم

 نگاهي به تیپ و قیافه ام كرد، بعد خندید، سرش رو

 تكون داد و راه افتاد، به چپ و راست 

 .این بار اروم رانندگي مي كرد 

 : مو مي پرسیدم. شروع كردموال هاباید س

 كلوپ مال توعه ؟-

 .من و بچه ها-

 غیر قانونیه ؟ -

 .نسبتا-

 نسبتا یعني چي ؟-

  

 .یعني نسبتا. وارد جزئیات نشو-

 توش چي كار مي كنید ؟ -

 .خوش مي گذرونیم-



 تا ؟ ٤خودتون  -

 : ابروش باال رفتیك 

 تو احمقي ؟ -

 : اخم كردم

 چطور ؟-

 خوش بگذرونیم چرا  تا قرار باشه٤  واسه جایي كه ما-

 انقدر خرج كنم ؟

 .خب منطقي بود 

 پس كیا میان اونجا ؟-

 .اعضا-

  

 اعضا كیان ؟-

 مي شه انقدر چرت و پرت نپرسي ؟-

 چرت و پرت ؟ من داشتم از سوال هاي زیاد دیوونه

 .مي شدم



 : بحث رو عوض كردم

 من هر وقت بخوام مي تونم برم بیرون ؟-

 نم كجا مي ري. در واقع یعني ط باید بدومعلومه، فق-

 مطمئن باشم، كه در خصوص تو و موذي بردنت مي 

 .تونم بگم نه، نمي توني

 یعني چي ؟ اختیار بیرون رفتنمم ندارم ؟ -

 .تا وقتي من نگم، نه -

 .ه مي شممن زیاد تو خونه بمونم دیوون-

 .كلوپ زیاد میاییم-

  

 ورت شما اوكي، جمله امو تصحیح مي كنم. مدام ص-

 .ها رو ببینم دیوونه مي شم 

 : كج خندید 

 دو راه داري. یا چشماتو ببندي، یا من واسه همیشه-

 .ببندمشون



 پوفي كردم. هیچ جوره رام نمي شد. یه حركت اساسي

 .الزم بود 

 كرد. ماشین رووقف ت باز جلوي یه خونه ي ویالیي  

 .توي حیاط گذاشت و پیاده شد 

 كردم. حیاط بسیار بزرگي  پیاده شدم و به اطراف نگاه

 .بود 

 یك راست وارد واحد شد. نگاه از حیاط گرفتم و پشت 

 سرش وارد شدم و با چیزي كه مي دیدم ابروهام باال 

 .رفت 

  

 این جا كجا بود ؟ باشگاه بیلیارد ؟ گیم نت ؟ كافه ؟

 واحد بسیار بزرگ كه قسمتي چند میز بیلیارد یه 

 بود، قسمتي  وجود داشت، قسمتي مبلمان چیده شده

 ..انواع كامپیوتر ها و پلي استیشن و اكس باكس و

 : با چشم هاي گشاد سمتش چرخیدم

 اینجا كجاست ؟ -



 .یه جایي كه خوش بگذره-

 نگاهم به میز بار و اشپزخونه ي مجهز و انواع دستگاه

 قهوه ساز افتاد. دنبال میز هاي پوكر چشم هاي 

 .گردوندم و چیزي ندیدم

 .یه چیز كمه-

 : د دیخن

 چشمت فقط دنبال اونه، نه ؟ -

 .همچین حایي بدون اون نمي شه-

  

 .گفتم مي خوام گسترش بدم-

 : سوالي نگاهش كردم كه ادامه داد 

 تو حیاط دارم یه ساختمون مي زنم كه از همین جا -

 شته باشه. میز هاي پوكر اونجا چیدههم بهش راه دا

 .مي شه

 چرا همین جا نذاشتي ؟-



 پلي مي شه. بازي پوكر با صداي بلند اینجا موزیك -

 .سكوت مي خواد 

 : جلوي صورتش ایستادم

 تو از كجا پول در میاري ؟ زدن همچین مكاني -

 .زیادي هزینه مي خواد 

  

 .گفتم وارد جزئیات نشو-

 كار كنیم ؟ نباید بدونم ؟مگه قرار نیست باهم -

 كارتو مي كني، پولتو مي گیري. به بقیه اش كاري -

 .اشنداشته ب

 : نگاه ازش گرفتم. به دور و بر اشاره كردم

 چرا خالیه ؟ اعضاي خوش گذرون كجان ؟-

 .واسه تعمیرات تعطیلیم-

 سرمو باال و پایین كردم. روي میز بیلیارد نشستم و 

 .سیگاري روشن كردم



 .زخونه رفت و با زیر سیگاري نردیك شد سمت اشپ

 : سیگار رو از دستم گرفت و گفت

 .كن. این واسه منه خودت روشن یكي دیگه واس-

 : لبخندي به فیلتر قرمز شده ي سیگار زدم

  

 چطور شد منو اوردي اینجا ؟-

 ناراحتي ؟ -

 تو نمي توني یه سوال رو مثل ادم جواب بدي ؟-

 نه كه اوردمت. سوال هاي واقعا سواله برات ؟ مهم ای-

 .بیجا نپرس 

 اوكي، منفرد زاده كیه ؟-

 .یه آشغال-

 : اال رفتیك ابروم ب

 چه خشن! چي كار باهات كرده مگه ؟ -

 .كاري با من نكرده-



 پس مشكلت چیه ؟-

 اسمشو شنیدي ؟-

 .نچ-

  

 منفرد زاده یكي از ثروتمند تریناي كشوره. حتي نه -

 .فقط تو ایران

 پولداره تو مخته ؟خب ؟ چون -

 .نه، چون كثافته تو مخمه -

 تو مثال خیلي پاك و منزهي ؟ -

 .كردمگناهي ظلم ن   من به هیچ بي-

 : نگاهش كردم كه ادامه داد 

 مشكل من با اوناس كه بقیه رو چال مي كنن و -

 روشون واي میستن تا قدشون بلند شه. مي دوني الي 

 زه دفنه ؟ اجر به اجر امپراطوري منفرد زاده چقدر جنا 

 چي كاره اس ؟-



 همه كاره. تو هر كاري دست داره. هر جا پول گنده-

 ه فقط این. منفرد زاده وصله به این. نباشه یه سرش و 

 .خیلي اشغاالي دیگه

  

 .پس مشكلت با پول كثیفه-

 : با سر تایید كرد. با هاي مسخره اي گفتم

 پول خودتو تمیز مي دوني ؟-

 تره. وقتي امثال منفرد پول من از هر چیزي تمیز -

 .زاده رو مي زنم زمین، یه ملتي رو نجات مي دم

 : پوزخند زدم

 .لبیهه جاتوجی-

 شما چطور ؟ فرزند پیغمبر تشریف دارین ؟ -

 من از كسایي پول مي گیرم كه خودشون با رضایت-

 .خودشون پشت میز نشستن

 : پوزخند زد 



 .توجیه جالبیه-

 : بحث رو عوض كردم

  

 خواي با منفرد زاده چي كار كني ؟مي -

 گفتم كه، كار مربوط به تو رو مي گم و تو انجام مي -

 ..بهت  دي. باقیش

 .مي دونم، ربطي نداره. حفظ شدم دیگه-

 سیگار رو توي زیر سیگاري خاموش كردم. از روي میز 

 : بیلیارد پایین پریدم. جلوش ایستادم و گفتم

 هیلدا پروژه عرش كاراي كامپیوتري، فرگل پزشكي، -

 یاب.. تو چي كاره اي ؟

 : لبخند كجش رو حفظ كرده بود 

 .مي شه گفت معمارم -

 معمار ؟ -

 .معمار. دیگه هم سوال بسه. بریم-



 .نگفتي كار من چیه-

  

 .تو خونه مي گم -

 سر راه غذا گرفت و به خونه رفتیم. فرگل با دیدن

 : جعبه هاي پیتزا زود گفت

 .كردم پیاممو نخوندي واي مرسي فراز فكر مي -

 : فراز چشمك زد 

 .دلت پیتزا خواسته بود دیگه-

 نیش با فرگلپس پیتزا سفارش فرگل بود. مهربو

 متفاوت بود. یعني حسي این وسط بود ؟

 : زا بودیم كه عرش پرسید تدور هم در حال خوردن پی

 خب ؟ نقشه چیه ؟-

 : هیلدا گفت

 .ود بجنبیمباید تا تابلو نشده كه قرارداد لو رفته ز-

  



 : فرگل تایید كرد 

 .هرچي زودتر بهتر، من پول الزمم -

 : فراز اخمي از دقت كرد 

 ه چي ؟پول واس-

 : فرگل ناراحت گفت

 ..دوباره-

 : فراز نفس عمیقي كشید 

 فرگل چند بار بگم وقتي پول الزم داري بهم بگو ؟-

 .مسئله ي شخصي منه فراز. نمي خوام از تو بگیرم -

 شخصي چیه ؟ چقدر الزم داري ؟ عزیز من -

 فراز یه بار و دوبار نیست كه. این مشكل همیشه-

 .بیام هست. خودم باید از پسش بر

 ..فرگل-

  

 حاال فعال وقت هست، بذار اگه پول دستم نیومد بهت -



 .مي گم. از این كار پول دستم بیاد خوب مي شه 

 .فراز سرش رو تكون داد 

 : فرگل باز پرسید 

 ریم ؟ خب ؟ پلن دا-

 : فراز نگاهي به من كرد و بعد گفت

 .مي گم بهتون-

 ه با اعصاب خورد تكه پیتزاي توي دستم رو توي جعب

 پرت كردم. واقعا در این حد نمي خواست جلوم چیزي 

 بگه ؟

 با غیض به فراز كه خیره ام بود نگاه كردم. از جا بلند 

 : شدم و سمت اتاقم رفتم كه عرش گفت

 قهر كرد ؟-

 : رازو صداي ف

  

 .د فكر مي كنه ناز كش دارهبال-



 .و صداي خنده ي بلند هیلدا

 باید هرچهدر اتاق رو بستم و روي تخت نشستم. 

 زودتر پول جمع مي كردم و واسه همیشه گورمو گم 

 مي كردم و مي رفتم. اون وقت رابین هود مي موند و

 حوضش. همشون برن به جهنم. واسه پول جمع كردن

 رو مي خواستم. اگه اعتماد نمي كرد، شاید اعتماد فراز 

 خیلي از كار ها رو هم بهم نمي داد و اون وقت خبري 

 ..ب تكرار كردم : فرازاسمش رو زیر لاز پول نبود. 

 !فراز.. فراز لعنتییییي

 در اتاقم زده شد و عرش وارد شد. چند تكه پیتزا توي

 : ظرفي توي دستش بود. اشاره اي بهش كرد و گفت

 ه هست ؟اجاز-

 : لبخندي به روش زدم

 .بیا تو-

 .عادت ندارم غذا نخوري رها-

 ست. تكه اي خندیدم. با جعبه رو به روم روي تخت نش



 : پیتزا سمتم گرفت و گفت

 اهل پپروني هستم ؟ -

 : پیتزا رو گرفتم

 .هستم-

 : نفس عمیقي كشید و گفت

 .از فراز شاكي نباش-

  

 : ناخوداگاه پوزخند زدم

 ش شامل حالم شده تا حاال ؟ چه غلطيچرا ؟ لطف-

 كرده كه اصال بخوام خوبي و بدي هاشو سبك سنگین

 .زور بازو نشون دادهكنم ؟ از روز اول فقط 

 رها قبول كن اشناییمون خوش نبود. فراز سر اون-

 .عكسي كه فرستادي پول گنده اي از دست داد 

 من كه جبران كردم. پولو برگردوندم، نه ؟-

 باال سرت بود رها. فراز كینه ایه. خیلي هم كینه زور -



 .ایه

 غلط كرده. من مثال رفیقش بودم و نارو زدم ؟ من-

 بین هود چه خریه. یه كاري بهم دونستم رااصال نمي 

 .خورد و قبول كردم

 .كار ما خیلي ریسكیه. نمي شه اعتماد كرد -

 : ابروم رو باال دادم

  

 .پس تو هم اعتماد نداري-

 . كاره اي نیستم. هیچ كدوممون نیستیممن اصال-

 .فقط فرازه كه تصمیم مي گیره 

 !بره به جهنم-

 : خندید 

 .رفا نزني هاجلو هیلدا از این ح-

 من اصال نمي خوام با اون حرف بزنم. جدا چه جوري -

 تحملش مي كنید ؟



 : اخم ریزي كرد 

 .دوستمه ها-

 : پوفي كردم

 .خب حاال-

  

 بیاي رها. راه نیاي خودت ضرر مي باید با فراز راه -

 .كني. راه نیاي، راهت نمي ده

 .من اصال نمي دونم راهتون چیه-

 .وني چون راهت نمي ده نمي د -

 چه جور ادمیه ؟-

 : خندید 

 !یكي از بارز ترین ویژگي هاشو گفتم. كینه اي-

 بعد جعبه ي خالي پیتزا رو برداشت و با چشمكي از 

 .اتاق خارج شد 

 اومدن با فراز.. شایدم من نباید راه میومدم. شاید راه 



 .باید به راه میاوردم

 لبخندي زدم و روي تخت دراز شدم. منم ویژگي بارز 

 .به راه اوردنم.. داشت

*** 

  

 دو روزي گذشته بود و این دو روز مدام با پچ پچ ها و

 حرفاي رمزیشون مواجه بودم. ولي دیگه به روي خودم

 .میت از كنارشون رد مي شدمنمیاوردم و بي اه

 حدوداي عصر بود. روي مبل نشسته بودم. هیلدا توي

 اتاقش بود و فرگل و عرش در حال بازي با پلي

 .راز هم نبود ن و فاستیش

 گوشیم رو برداشتم. توي قسمت پیام ها رفتم. فلش رو

 : به باال رو انتخاب كردم و نوشتم

 .مي خوام برم بیرون-

 : د كه جفت ابروهام باال پرید جواب انقدر زود اوم

 كجا ؟-



 ..بیرون، خیابون، كافه -

 با كي ؟ -

 .خودم-

  

 متعجبم  تلفنم زنگ خورد. فلش رو به باال امروز زیادي 

 .مي كرد 

 .به اتاقم رفتم. تماس رو وصل كردم ولي حرفي نزدم

 : چند ثانیه اي سكوت بود كه گفت

 كجا مي خواي بري ؟ -

 .اینجا. بابا من تو خونه بمون نیستم هر جا به غیر از -

 .تار عنكبوت بستم

 كجا مي خواي بري رها ؟ -

 : كالفه شدم

 .نمي دونم، برنامه اي ندارم-

 ي ؟ مه اي ندارجدا ؟ برنا-



 .ندارم-

 هوم، چي مي خواي بپوشي ؟-

  

 : گیج پرسیدم

 چي ؟-

 چي مي خواي بپوشي ؟-

 .مانتو و شلوار-

 لو باز یا جلو دكمه دارچه رنگي ؟ جذب یا گشاد ؟ ج-

 ؟ -

 خوبي تو ؟

 .جواب بده رها-

 ..نمي دونم. شاید.. مانتوي مشكي و شلوار-

 : حرفم رو قطع كردم و بعد توپیدم

 چي كار داري كه چي مي خواي بپوشم ؟ وت-

 : صداي پوزخندش اومد 



 .مي خوام تصورت كنم-

  

 .نگران نباش. عكس مي فرستم برات -

 .هوم، خوبه-

 اصال یه كاري كنیم. من برم بیرون، حوصله ام سر -

 .رفت بگم شما هم بیاي حضوري فیض ببر

 : خندید 

 !رواني-

 .فن داشتو بعد صداي بوقي كه نشان از قطع شدن تل

 چند دقیقه ي بعد صداي پیام گوشي بلند شد كه

 : نوشته بود 

 .مي توني بري -

 دهن كجي اي به گوشي كردم. حوصله ي ارایش

 خواستم سرسري لباس بپوشم كه فكري  نداشتم.

 جرقه زد. چي مي شد اگه این بیرون رفتن بي هدف

 رو هدفمند مي كردم ؟



 براش سایه سمت میز ارایش رفتم. كانسیلر رو زدم و

 ..رو سیاه كردم. به فراز فكر كردم. بازوهاي عضالنیش

 .چشم ها رو تا جا داشت سیاه كردم

 یدم. دست چپيمایل ایستادنش.. خط چشم پهني كش

 .كه توي جیب مي رفت.. ریمل رو به مژه ها زدم

 لبخند جذاب و كجش.. لب ها رو انقدر سرخ كردم كه 

 .داشتدیگه براي بیش تر سرخ شدن جایي ن

 .نگاهي به چهره ي وحشیم كردم و بلند خندیدم

 كمد لباس ها رو باز كردم. حرفاي فراز توي سرم مي 

 رده بود : خوشگله، نهپیچید.. وقتي به عكسم اشاره ك 

  

 ؟ پاهاش خیلي هوس انگیزه.. لگ چرم مشكي رنگ رو

 ..برداشتم

 بار ها از لفظ استفاده كرده بود.. تاپ جذب 

 .رو انتخاب كردممشكي رنگ ساده 

 گفته بود از ریخت میفتي.. یك جور تعریف بود، نبود 



 .؟ مانتوي جلو باز و گشاد كرم رنگ رو انتخاب كردم 

 ظاهرم انداختم و لبخند كل صورتم رو پرنگاهي به 

 .كرد 

 در اتاق رو باز كردم. كسي توي هال نبود. با خیال

 راحت از خونه خارج شدم و سمت مقصدي كه توي 

 .فتم بود رذهنم 

 به در خونه ي ویالیي نگاه كردم. كلید نداشتم، ولي از

 .در باال رفتن خیلي كار دشواري واسه من نبود 

  

 اط پایین پریدم. كمي جلو رفتم كهباال رفتم و محت

 : صدایي متوقفم كرد 

 خانوم ؟ شما كي هستید ؟ -

 با لبخند برگشتم و به مردي كه احتماال نگهبان بود

 : نگاه كردم

 .اقا فراز منو فرستاده-

 .باید باهاشون تماس بگیرم -



 .نیاز نیست. خودشم یه كم دیگه میاد -

 : گفتممرد با اخم نامحسوسي نگاه مي كرد كه  

 اگه تا یه ساعت دیگه نیومد، زنگ بزن. خب ؟-

 .مرد سرش رو تكون داد و دور شد 

 وارد كلوپ شدم. احتمال مي دادم كه مرد زودتر زنگ 

 كردم. كنار میز بیلیارد  دم پیش دستيبزنه. پس خو

 ایستادم. یك سلفي از خودم گرفتم و براي فراز

 .فرستادم

 فورا تلفني كه زنگتیك هاي ابي نمایان شدن. و 

 .خورد 

 : با خنده جواب دادم

 .بفرمایید -

 اونجا چي كار مي كني ؟ -

 مگه واسه خوش گذروني نیست ؟ اومدم خوش-

 .گذروني



 داري ؟ رها اون جا چي كار -

 : همچنان مي خندیدم

 .كار خاصي ندارم-

 واي به حالت اگه احدي قبل من برسه اونجا. منتظر-

 .میام ر باش دارمظ باش رها. منت

  

 تلفن رو با خنده ي بلندي قطع كردم. حتما نگهبان

 .هم بهش زنگ مي زد 

 .مانتو و شالم رو دراوردم و روي دسته ي مبل گذاشتم

 ي وصل كردم و موزیكي گوشیم رو به سیستم صوت

 .براي خودم پلي كردم

 سمت میز بار رفتم و كمي از نوشیدني زرد رنگ براي 

 ي به عنوان مزه گشتم خودم ریختم. دنبال خوراكي ا

 ولي چیزي نبود. كمي حالم گرفته شد ولي اهمیتي

 .ندادم و شروع به مزه كردن نوشیدني كردم

 كردم وبه كانتر بخش بار تكیه دادم، سیگاري روشن 



 .نگاهم رو به در ورودي كه دقیقا رو به روم بود دوختم

 پوك بیش تر نزده بودم كه در با شدت باز شد و٣ 

 .نمایان اندام فراز

  

 حركتي به خودم ندادم. همچنان تكیه داده به كانتر،

 در حال سیگار كشیدن نگاهش مي كردم. اطراف رو 

 ز نگاه كرد و وقتي دید كسي جز من نیست اخمي ا

 : گیجي كرد 

 واسه چي اومدي اینجا ؟ -

 : لبخندي زدم

 .اومدم خوش بگذرونم-

 .قرار بود بري بیرون-

 دیگه، نیست ؟ اینجام بیرونه -

 به كي خبر دادي ؟-

 .به تو-



 : ابروش باال رفت

 به من چرا خبر دادي ؟-

  

 كینه ها رو دور بریزیم ؟ -

 چي ؟-

 نموزیك دیگه اي از گوشیم پلي كردم. با شنید 

 .موزیك جفت ابروهاش باال رفت. مشكوك نگاهم كرد 

 سیگار رو توي زیر سیگاري خاموش كردم. از لیوان

 : و باز گفتم  درینكم نوشیدم

 دور بریزیم ؟ -

 بي جواب نگاهم مي كرد. منظورم رو متوجه شده بود

 ؟ حتما متوجه شده بود. احمق نبود. به اندام جذابش

 ست ها چه حسينگاه كردم. لمس شدن توسط این د 

 داشت ؟

 نفس عمیقي كشیدم. مي تونستم خودم رو كنترل 

 ر یهكنم. اما نمي خواستم. به نگاه گیجش زل زدم و د 



 حركت تاپ رو از تنم خارج كردم. با باال تنه اي كه 

  

 .تنها لباس  داشت و شلوار به پا نگاهش كردم 

 : لبخند كجش پدیدار شد. نزدیك تر شد و گفت

 مي ریزي ؟ ه ها رو دور این جوري كین -

 .مي شه از اول شروع كرد -

 : قدم دیگه اي نزدیك شد 

 .رهمن كینه ام به این راحتي كنار نمي -

 .مي تونه یه شروع باشه-

 : با لحن مسخره اي گفت

 شروع چي ؟ یه عاشقانه ؟ -

 یه صمیمیت، همكاري، شراكت.. هرچي. فقط بدون-

 !كینه و بدون پیش قضاوت

 بود. با دستش گردنم رو  به روم ایستادهحاال دقیقا رو 

 : گرفت



  

 چي تو سرته ؟ -

 : لبخند زدم

 .خوشگذروني-

 با من ؟ -

 .و كه تا حاال كسي بهت نگفتهجذابي. نگ-

 .تو نگفتي -

 : لبخندم عمق گرفت

 منتظر بودي ؟-

 منتظر.. منتظر جذابیت نه، ولي-

 : و بعد توي گوشم گفت

 ..مون دیدار اولمنتظر این لحظه خیلي بودم. از ه-

 .حتي از اولین باري كه عكستو دیدم

 : بلند خندیدم

  



 .خیلیا منتظرن فراز-

 : رفت و گفتیك ابروش باال  

 اتفاق امشب هیچ معني اي نداره، مي دوني ؟ -

 .معني داره فراز. هدف داره-

 .انتظاري نباید داشته باشي-

 .من فقط از خودم انتظار دارم-

 يدستش رو از پشت سرم تورسما بهم چسببده بود. 

 : موهام فرو كرد و گفت

 لعنتي  -

 : صداش رو شنیدم

 .اینجا تخت نداره رها-

 : یدمبلند خند 

 تخت ؟ واقعا ؟ -

 كج خندید و شیطون نگاهم كرد. دستش رو دورم 

 انداخت و كمي از كانتر دورم كرد، بعد با دست تمام 



 بطري ها و لیوان هاي روي كانتر رو به پایین پرت 

 د. صداي شكستنشون گوشم رو پر كرد و بازرك

 .خندیدم

 بلندم كرد و روي كانتر خوابوندتم. نزدیكم شد. تي 

 شكي رنگش رو با كمك خودش از تنششرت م

  

 دراوردم. روم خم شده بود. در انتظار  

 .بودم

 : صداش رو شنیدم

 .صبح كه از خواب پا شي باید امشبو فراموش كني-

 : لبخند زدم

 .بتوني فراموش كنينكنم تو ولي فكر -

 اجازه ي صحبت بیش تري نداد و كم كم تن ها گرم 

 ..بریده تر وتر مي شد، نفس ها بریده 

 : صداي گرمش رو شنیدم

 .اسممو بگو-



 .فراز-

 .اسممو بگو-

 فراز-

  

 ..اسممو-

 .بلند خندیدم

 كار بلد بود. مشخص بود. حسي كه داشت غیر قابل 

 اوج ترین حالت توصیف بود. حس مي كردم در 

 .ممكنم. تمام حس هاي لذت بخش بهم حمله كردن

 ل تجربه اشتمام وجودم پر از حالي شد كه تا به حا

 نكرده بودم. جوري به اوج رفته بودم كه مطمئن بودم

 .حاال حاالها سقوط نخواهم كرد 

 هیچ حس منفي اي نداشتم. ترس ؟ نبود. استرس ؟

 .نبود. پشیموني ؟ هررگز

 من شده بود كه نفهمیدم چه نان از آنحال خوش چ

 .بالیي سر فراز میارم 



*** 

 بود رو فوت كردم باز روي رد زخمهایي كه از خراش 

 :كه این بار صداش دراومد 

 بسه رها. هر دو دیقه یه بار چیو فوت میكني؟ -

 :دوباره نگاهي به كمرش كردم

 میسوزه؟-

 این سوزشها قشنگه رها. یعني كار رو درست انجام -

 .دياد 

 :با نیشي كه بسته نمیشد جواب دادم

 .همین طوره-

 فتچنگالهات كه مثل گربهاس. امیدوارم گربه ص-

 .نباشي

  

 :خندیدم

 .نمیدونم، باید بشناسي-



 :چرخید و توي صورتم گفت

 االن چقدر میشناسمت؟-

 :یك ابروم رو باال انداختم

 .تو خوشیها خیلي نمیشه شناخت-

 تو مگه غم هم داري؟-

 :ش كردم كه گفتنگاهفقط 

 .اوكي. ریز ریز میشناسمت. به روش خودم-

 .رد و با چشمك فندكش رو روشن و خاموش ك

 :شوخي وار چپ چپ نگاهش كردم

 با تهدید میخواي بشناسي؟ -

 .هر كي یه روشي داره-

  

 سرمو به تاسف تكون دادم كه اشارهاي به 

 :نوشیدنیهاي ریخته شده روي زمین كرد و گفت

 توي خونت بود؟ نوشیذنیخاطر  امشب به چند درصد -



 .صفر درصد -

 .هوم، خوبه-

 .خوبه نه! خوبم -

 :كج خندید 

 خودتو میپرستي، نه؟ -

 با خودم صادقم. میدونم خوبم. میدونم امشب برات-

 ...رویایي بود. و

 و چي؟-

 و میدونم اونقدر خوبم كه این قضیه فقط به امشب-

 .ختم نمیشه

  

 :رتش كه تنم بود كرد خندید و اشارهاي به تیش

 میشه بپوشمش؟-

 .حتما-

 تیشرت رو زود درآوردم و بهش دادم. دنبال تاپ و



 شلوارم بودم كه زودتر از من پیدا كرد، دستم داد و

 :گفت

 این جور وقتا دخترا روشون نمیشه لخت باشن. تو-

 چه موجودي هستي؟

 :لبخند زدم

 .آدم! آدمم-

 امم گرفتم ودستم رو به كمرم زدم و ژستي با اند 

 :گفتم 

 .چیزي واسه قایم كردن یا خجالت وجود نداره-

 :با ابروي باال رفته پرسید 

  

 واسه همه؟-

 .واسه كسایي كه كار به اینجا میرسه-

 :تاپ و شلوارم رو پوشیدم و گفتم

 قبل اومدن به اینجا واسه چي لباسامو چك-



 میكردي؟

 چك؟-

 هوم، چك. كوتاهه یا بلند؟ جذبه یا گشاد؟-

 كه بفهمم واسه بیرون رفتن برنامه داشتي یا نه. جاي -

 .خاصي تو نظرت بود یا نه 

 :گیجي نگاهش كردم كه گفتبا 

  

 اگه جاي خاصي مد نظرت باشه، حتما از قبل لباساتو-

 .انتخاب كردي 

 :از تیز هوشیش یك ابروم باال رفت

 و نتیجه؟-

 حرفات كه نشون میداد برنامهاي نریخته بودي. ولي-

 .. نمیشه مطمئن بود یيتو

 :خندیدم

 همین جا میخوابیم؟-



 :كج خندید 

 زمان من و تو خونه نباشیم؟دیوونهاي؟ یه شب، هم-

 .اصال نمیخوام اعضاي خونه در جریان باشن

 :فاصلهي صورتم رو با صورتش به حداقل رسوندم

 از كسي میترسي؟-

  

 .زندگي شخصیمو واسه كسي باز نمیكنم -

 :گفتم 

 .اوكي-

 م. به پاكت سیگارش اشارهاي كرد كهگرفت  فاصله

 :گفتم 

 .دیگه رژم رفته -

 .روشن كنمهم نیست.  -

 .سیگاري براش آتش زدم و دستش دادم

 :صداي پیام گوشیش بلند شد. پیام رو باز كرد و گفت 



 .بریم-

 طوري شده؟-

 فرگل پیام داده كجایي؟ -

 : اخمي از دقت كردم

  

 چیزي بینتونه؟-

 :خیلي زود گفت 

 باید بهت توضیح بدم؟ر؟ چطو-

 .چرا رم میكني؟ همین جوري پرسیدم-

 .همچین سواالیي نپرس كه هیچ خوشم نمیاد اوال كه -

 همین االن گفتم زندگي شخصیمو واسه كسي باز

 .نمیكنم 

 دوما؟-

 .دوما كه من خائن نیستم -

 .هوم-



 .بپوش بریم-

 .مانتومو پوشیدم و شالم رو دور گردنم انداختم

 جلو به سمت خروج راه پوشیدم جلو كفشها رو كه

 :افتادم كه گفت 

  

 رها؟-

 :چرخیدم و نگاهش كردم كه گفت-

 .درست میگي. واقعا خوبي-

 :خندیدم

 .میدونم-

 در خونه توسط هیلدا باز شد. با تعجب نگاهمون كرد و

 :گفت

 با هم بودین شما؟ تا این ساعت؟-

 .فراز فقط نگاهش كرد و هیلدا خفه شد 

 هیلدا دادم و روي مبلرآري تحویل لبخند حرص د 



 .ولو شدم

 :فرگل نگاهم كرد 

  

 خوبي رها؟ آرایشت ریخته، زیر چشمات تماما -

 .سیاهه

 :نگاهي به فراز كردم و گفتم

 .گریه كردم -

 :هیلدا پوزخند زد

 تو اصال میدوني غم و غصه چیه؟-

 :رو بهش لبخند زدم

 كي گفت از غصه گریه كردم؟-

 لب شد رفت. توجهم به عرش جهیلدا با حرص نگاه گ

 .جیبي نگاهم میكرد كه با ابروي باال رفته و لبخند ع

 :چند لحظهاي سكوت شد و بعد فراز شكستش

 فرگل؟ كارم داشتي عزیزم؟-



 .اوهوم. میخوام بدونم برنامهامون چي شد -

  

 وقت نداري؟-

 .میخوام فقط بدونم-

 ...فرگل جان، قربونت برم، بذار اون پولو من-

 :برید  حرفشوفرگل 

 اگه كارو زود انجام بدیم وقت دارم. چي شد؟-

 برنامهاي هست؟

 :فراز چند لحظه نگاهش كرد و بعد گفت 

 .هست-

 :عرش خندید 

 .جوونم، پس نقشه رو ریختي -

 نقشه؟

 فراز سرش رو تكون داد كه هیلدا اشارهاي به من كرد 

 :و گفت



 بعدا دربارهاش حرف بزنیم؟-

 .شو میخواستآخ كه چقدر دلم خفه كردن

 :فراز قبل من جوابشو داد 

 .پروژه قرار میگیره رها در جریان این -

 تا خواستم از تو دهنیاي كه به هیلدا زده بود ذوق

 كنم توجهم جلب شد. گفته بود "این" پروژه؟ پس

 پروژههاي بعدي چي؟ 

 :هیلدا اخم داشت

 چرا؟ معتمد شد؟-

 .چون كار اصلي رو قراره رها كنه-

  

 ش كردم. چون قرار بود به من كار باور نگاهلحظهاي نا

 یانو برام میگفت؟اصلي رو بده جر

 جواب نگاهم، نگاه طوالنیش بود. خودم رو كنترل

 كردم. شاید هم نخواست آتو دست بچهها بده. شاید 

 هر چیز دیگهاي میگفت تابلو میشد. شاید هم وقتي



 گفته بود كینهي من به این راحتیها از بین نمیره 

 .ن بود ش همیمنظور

 پارچ آب براي كنترل خشمم نفس عمیقي كشیدم و از 

 روي میز لیوان آبي براي خودم ریختم. مشكلي نیست

 رها. تو به چیزي كه خواستي رسیدي. این پروژه رو

 .هم گرفتي. براي بعدیها هم یه فكري میكني

 :عرش پرسید 

 خب؟ پلنت چیه؟-

 .فراز همچنان نگاهم میكرد 

  

 :فت هیلدا پر حرص گ

 .منتظریم فراز-

 :نگاه گرفت و گفت

 قرار بود نماینده بفرسته واسه شركت فرانسوي-

 شركت منفرد زاده؟

 :عرش تایید كرد. فراز با دست نشونم داد و گفت



 .اینم از نماینده-

 :ابروهام باال رفت

 چي؟-

 .شنیدي رها-

 .چه جوري خودمو نمایندهاشون معرفي كنم؟ تابلوعه-

 یندهام؟ه چي برم بگم نما اصال... اصال واس

  

 شركت شماره حساب بدي و پول بهكه بعد از تایید -

 .حساب ما واریز شه

 :ابروهام باال رفتن

 .پس كارتون اینه. كاله بردارید -

 .پول كثیفشونو میگیریم -

 من... من نمیتونم. چرا من؟ یعني اصال جور در-

 .نمیاد. خر كه نیستن

 كه توي چه عرش یه ایمیل براشون میفرسته -



 میان فرودگاه دنبالت وتاریخي نمایندهاشون میرسه. 

 میبرنت شركت، یه سري آشنایي صورت میگیره و تو

 .از فرداش میري شركت و بازرسي انجام میدي

 میخواي منو بندازي جلو گرگ؟-

 منظورت چیه؟-

  

 من كه به قول تو تازه كارم و غیر قابل اعتماد... چرا -

 اسه اونا خطریا اون یكي ندادي؟ واین كار رو به فرگل 

 ؟داره

 :اخم كرد 

 .كسي جز تو فرانسوي بلد نیست دختر احمق-

 خب منطقي بود، ولي براي احمق خطاب شدنم اخم

 :كردم و گفتم

 اگه تو این فاصله واقعا نماینده بفرستن چي؟ -

 عرش مدام ایمیلها رو چك میكنه. بخوان نماینده-

 .بفرستن ما اول متوجه میشیم 



 .باید فكر كنم -

 .ون بگیریم پونصد هزار دالرهمبلغي كه بخواییم ازش-

 ...باید فكر -

 .درصد بهت میدم ٢٠ -

  

 هنوز جملهاش كامل تموم نشده بود كه هول و بلند

 :گفتم 

 .هستم-

 هیلدا پوزخند زد. عرش و فرگل خندیدن و فراز سرش

 .رو به نشانهي تاسف تكان داد 

 شون مهم نبود. من به پولشونههامو باال انداختم. فكر

 .نمیگفتم و براش ریسك میكردمنه 

 :فراز اضافه كرد 

 از طریق یه آشنایي تو فرانسه حساب باز كردم. پول-

 .به اون واریز میشه



 ممكن بود پول رو باال بكشه؟ نگاهش كردم. متوجه

 :بودم كه منتظر اعتراضمه. ریسك كردم

 .اوكي-

 .به اتاقم رفتم 

  

 ارهاشقت افتادم. شمخبري این چند ویاد ساناز و بی

 :رو كه حفظ بودم رو ذخیره كردم و براش نوشتم

 .رهام. اگه خبري اومد به این شماره پیام بده-

 چند وقتي بود خبري نبود و این عجیب بود. به جاي

 این كه آسوده باشم از این بیخبري، بدتر باعث 

 .استرس میشد 

 مبلغ لباس پوشیدم. روي تخت دراز كشیدم. به 

 میومد فكر كردم. زیاد طول نكشید باالیي كه دستم  

 چون فكرم رفت سمت لمسها و بوسهها و اون حس

 .ناب... با خودم تعارف نداشتم. باز هم میخواستم

 لبخند عمیقي كشیدم و چشمهام رو بستم و خودم رو



 .به خواب دعوت كردم

  

 وقتي به میز صبحانه رسیدم، همه از قبل مشغول

 ي براي خودم كنار رفتم و صندلیادن. جلو خوردن بو

 .كشیدم

 :عرش لبخند زد 

 .صبح شما هم بخیر-

 .بخیر-

 :فراز مثل همیشه مشغول نوشیدن قهوه بود 

 .دو درجه باید موهاتو روشن كني-

 .چي؟ اصال فكرشم نكن رنگ موهامو عوض كنم-

 كدوم فرانسویاي انقدر موهاش مشكیه؟ -

 شاید انقد مشكي   دقیقا هیچكس. حتي ایرانیا هم-

 .نباشن. این ویژگي خاصمو رنگ نمیكنم 

 :فرگل خندید 



 .پوستیژ بذاریم خب-

 :لقمهاي توي دهانم گذاشتم

 .باید از موي طبیعي باشه-

 :هیلدا به مسخره گفت 

 چرا؟ مصنوعي به كالست نمیاد؟-

 .چون اگه مصنوعي باشه شاینش ضایعاس-

 :فرگل هومي كرد 

 كي شروع میكنیم؟-

 :زد ندي بهش فراز لبخ

 .ي زود خیل-

  

 :بعد رو به من گفت

 .حاضر شو باید بریم جایي -

 :با دهن پر گفتم 

 كجا؟-



 :تنها گفت

 .حاضر شو-

 از روي صندلي بلند شدم. زود لقمهي دیگري درست

 كردم كه باعث خندهي فرگل و عرش شد. لقمه رو

 توي دهانم چپوندم و براي حاضر شدن سمت اتاقم 

 .رفتم 

 سرعت متوسط رانندگيشدم. با  سوار ماشینش

 .میكرد 

 :نگاهش به مسیر بود و گفت 

  

 بدنت آمادهاس دیگه؟-

 واسه چي؟-

 ...واسه پروژه. اگه مشكلي پیش اومد -

 مشكلي پیش بیاد؟ مگه نگفتي همه چي تحت -

 كنترله؟

 .همیشه یه احتمالي هست كه برنامهها قاطي شه -



 :نفسم رو فوت كردم

 .آماده است-

 .خوبه-

 مشكلي ممكنه پیش بیاد؟ چه-

 چیزي كه ما نمیدونیم، بهش فكر نكردیم و براش-

 .آماده نیستیم

 دارم میرم تو دهن شیر، نه؟ -

  

 .شیر نگو. كفتار-

 :تنها نگاهش كردم كه گفت

 عرش به تمام دوربینهاي شركت و هرجایي كه اونجا-

 باشي دسترسي پیدا میكنه. حتي تو خیابون هم 

 ل ترافیك دستمونه. ما هر ثانیه رباشي دوربینهاي كنت 

 داریم تماشات میكنیم. ایمیلها دستمونه. زود 

 .خبردار میشیم



 خبر دار شید چي میشه؟ -

 :نگاهم كرد و جوابي نداد. باز پرسیدم

 خبردار شید چي میشه؟ فرشتهي نجاتم میشید؟ -

 .نگاهش رو گرفت و به مسیر دوخت. باز جوابي نداد 

 ؟ میشهفراز خبردار شید چي -

 .بهت خبر میدیم كه مشكلي پیش اومده-

  

 خندیدم ولي خندهي واقعي نبود. پس در واقع خودم

 .بودم و خودم

 جایي كنار زد و ماشین رو متوقف كرد. پیاده شد. در

 :سمتم رو باز كرد. یه صندلي راننده اشاره كرد 

 .بشین-

 :ابروهام باال رفت

 بشینم پشت فرمون؟-

 .بشین ببینم چي بلدي-



 پیاده شدم. روي صندلیش نشستم و آینههاجب متع

 :رو تنظیم كردم. روي صندلي شاگرد جا گرفت و گفت

 گیر افتادي باید در بري، میدوني كه؟ -

 :طعنه زدم

 .آره، چون كسي نیست بیاد سراغم-

  

 .دقیقا. حاال برو ببینم در رفتن بلدي-

 ماشین رو روشن كردم. اولش با سرعت متوسط جلو

 ...گرفتم، بیشتر، بیشتر، بیشتر رعت عد سرفتم، ب

 از بین ماشینها رد میشدم، توي كمترین جایي 

 ماشین رو جا میدادم و گذر میكردم. سرعت سرسام 

 .آور بود و لذت بخش

 ناخودآگاه بلند قهقهه زدم. چند وقت بود با این 

 سرعت رانندگي نكرده بودم؟

 ماشیني از پشت سعي در سبقت داشت. از آینه چك

 ه ندادم. راننده با دست عالمتي داد. به كلاجاز كردم،



 كل دعوتم كرده بود. با خنده سرعت رو بیشتر كردم، 

 ...پشت سرم میومد. سرعت داشت، ولي پشت سر بود 

 با همون سرعت میپیچیدم و دور میزدم و توي

 .خروجیها و فرعیها میرفتم 

  

 :فراز مسیري رو نشون داد و گفت

 .بنداز تو جاده-

 تم، دم خروجي دستم رو از شیشهیر رف مت مسس

 بیرون آوردم و به نشانهي باي باي براي رانندهي

 .پشتي تكون دادم كه باعث خندهي فراز شد 

 .وارد جادهي صاف و خلوتي شدیم

 :فراز با خندهاي كه هنوز رو لبش بود گفت

 .سرعتو بیار پایین-

 كمي پام رو از روي گاز برداشتم. سرعت به متوسط

 .ید رس

 از سمتم خم شد، مایل شد و دكمهي كروز كنترلرف



 رو فشار داد. پام رو از روي گاز برداشتم. با یك دست

 چونهام رو آروم گرفت و با دست دیگه دستهام رو از

 :فرمون جدا كرد 

  

 .جاده صافه-

 بعد نزدیك شد 

 صندلیم رو كمي خوابوند.  مسیر رو

 .چك میكرد و حواسش به جاده بود 

 ماشین در حال حركت، جاده و  اهمیت بهبي 

 دستهام رو دور گردنش حلقه كردم 

 :بعد از دقایقي فاصله گرفت و گفت

 تو از كجا اومدي؟-

 ...تنها خندیدم و باز سمتم اومد و باز بوسه

*** 

  

 شب قبل عملیات بود. دور هم نشسته بودیم. استرس



 .داشتم، ولي نمیخواستم بهش بها بدم

 رو از استرس تكون وقت پام  بود. هر نگاه فراز روم

 میدادم نگاه میكرد. هر وقت با ناخنم روي جایي

 ضرب میگرفتم نگاه میكرد. هر وقت سریع و بیهدف

 .با موهام بازي میكردم نگاه میكرد 

 در واقع فردا قرار نبود كار خاصي انجام شه، فقط 

 میدیدمشون و نگاهي به شركت مینداختم. روز 

 .بود  بعدش روز مهمتري

 نفرهي روبهروم نگاه كردم. هر كي تخصصي٤مع  ج به

 داشت. فراز گفته بود معماره و حاال منظورش رو

 میفهمیدم. واقعا معمار بود. نقشه كشیده بود، طرح 

 ریخته بود و منتظر اجرا شدن طرح و پر شدن حساب 

 .بود 

  

 :صداش رو شنیدم كه بلند گفت 

 عرش؟ برنامهاي نداري؟-



 برنامه اي؟چه -

 .رگرم كننده. فیلمي، چیزيیز سیه چ-

 :عرش متعجب گفت

 واقعا میخواي سرگرمت كنم؟ -

 فراز تنها نگاهش كرد كه عرش نگاه ریزي به من

 :انداخت و گفت

 .هاان، بیایید یه كاري كنیم -

 :فرگل تلفنش رو كنار گذاشت و گفت

  

 .چي كار؟ منم حوصلم سر رفته-

 :عرش چشمك زد 

 .بازي كنیم-

 :هیلدا پوفي كرد 

 .بزرگ شو عرش-

 :فراز اما گفت 



 .خوبه، بازي خوبه-

 :همه متعجب نگاهش كردن كه خندید 

 .شروع كنید دیگه-

 خوب بود. اگه فكرم مشغول بازي میشد، احتماال

 استرسم كمتر میشد. دور هم نشستیم. عرش توضیح

 میداد. هر كي باید سه جمله دربارهي خودش

 د حقیقت وجمله بای٢جمله،  میگفت كه از این سه 

 یكي دروغ میبود. بعد بطریاي چرخیده میشد و به 

  

 هر كي میافتاد اون باید دروغ رو تشخیص میداد. و

 اگه درست تشخیص میداد، میتونست خودش یه

 سوال بپرسه و بازنده باید جوابش رو میداد. جالب

 .بود 

 احتماال همه با قسمت دروغ گفتنش مشكل داشتن

 .بود  من مشكلم گفتن حقیقت ولي 

 .بازي شروع شد 



 عرش بطري رو چرخوند. سرش رو به هیلدا و انتهاش

 .رو به من بود. حاال هیلدا باید سه جمله میگفت 

 :چند لحظهاي فكر كرد و بعد گفت

 با نامادري بزرگ شدم، تحصیالت آكادمیك ندارم،-

 .یك بار عاشق شدم

 ن بدنبه تك تك جزئیات صورتش خیره شدم. زبا

 جه شدم كه توي جملهمهم بود. متو توي دروغ گفتن 

  

 ي اول كمي گوشهي چشمش و توي جملهي دوم 

 كمي باالي ابروش لرزید. من یك عمر با بلوف زدن و

 بلوف زنها سر و كار داشتم. جملهي اخر تماما 

 حقیقت بود. جمله ي اول، لرزش گوشه ي چشم

 یك دردداشت ولي اون لرزش بیش تر شبیه یادآوري 

 .وغ رو پیدا كرده بودمهي دوم... دربود. اما جمل

 :لبخند زدم

 .جملهي دوم دروغه-



 هیلدا چند ثانیه نگاهم كرد و بعد تایید كرد. لبخند 

 :زدم كه عرش گفت

 .حاال میتوني یه سوال ازش بپرسي-

 :فكر رو جمع كردم

 مشكلت با من چیه؟-

 :لبخند حرصیاي زد 

  

 خاكپروایي. از اونایي كه نمیترسي با زیادي بي  -

 .یكسانمون كني 

 .یك ابروم باال رفت و دیگه چیزي نگفتم 

 عرش باز بطري رو چرخوند. باز رو به من و فرگل ثابت 

 .موند 

 :فرگل بعد فكر كردن گفت

 یك بار ازدواج كردم، همیشه بچهي درس خوني-

 .بودم، یك بار از طالفروشي دزدي كردم



 بودم. خیلي زود. همون آني كه جواب رو فهمیده

 گفته شد، ولي متعجب بودم. با همان چهرهي  ههاجمل

 :متعجب گفتم

 .جملهي سوم دروغه-

 با لبخند تایید كرد. همچنان متعجب بودم. یك بار 

 ...ازدواج كرده بود 

  

 :با حفظ لبخندش گفت

 .بپرس-

 :لبخند كوچكي زدم

 .بعدا ازت میپرسم-

 دلم میخواست اگه  حس خوبي به فرگل داشتم و

 ، توي خلوت ابي بینمون باشهقراره سوال و جو

 .خودمون باشه

 عرش بطري رو چرخوند و این بار رو به من و فراز 

 .ایستاد، منتها این بار من باید سه جمله میگفتم 



 :نگاهش كردم و بعد گفتم

 توي خانوادهي ثروتمندي بزرگ شدم، دو ساله-

 .ندارمسیگار میكشم، هیچ دوست صمیمیاي  

 :رد و گفت فراز با لبخند كجش نگاهم ك

 .جملهي دوم دروغه-

  

 .مطمئن بودم هنگام بیان جملهها هیچ گافي ندادم 

 :یك ابروم باال رفت و سرمو براي تایید تكون دادم

 .بپرس-

 :باز كج خندید 

 .بعدا ازت میپرسم-

*** 

 دم فرودگاه منتظر ایستاده بودم. با موهاي خرمایي 

 ارایش خیلي ملیح و تیپ بسیار ساده. استرسرنگ، 

 داشت دیوانه ام مي كرد. بار اول بود و من اصال نمي 



 .تونستم تخمین بزنم چه اتفاقاتي ممكنه پیش بیاد 

  

 فقط مي دونستم اگه نشه، بد مي شه. خیلي هم بد 

 .مي شه

 از طریق هندز فري اي كه توي گوشم بود، با رابین

 حبت هاي من شنیده ميهود ارتباط داشتم. هم ص

 .ناشد و هم صحبت هاي او

 سعي كردم چند قدم راه برم تا شاید از استرسم 

 .كاسته شه

 : صداي عرش توي گوشم شنیده شد 

 حالت خوبه رها ؟-

 .هوم، خوبم-

 خیالت راحت باشه. حواسمون به همه چي هست، -

 خب ؟

  

 فرقي نداشت. حتي اگه اتفاق بدي رو مي فهمیدن



 : حالم نداشت. با این حال گفتمفرقي به 

 .مي دونم-

 .مي رم با بچه ها صبحانه بخوریم، ولي نترس نم-

 فراز اینجاست، صداتو مي شنوه، اوكي ؟

 .اوكي-

 باز ایستادم. لعنتي ها چرا نمي رسیدن ؟ به ساعتم

 .نگاه كردم. تاخیر نداشتن. من زود رسیده بودم

 وينفس عمیقي كشیدم كه صداي خش دار فراز ت

 : گوشم گفت

 .االناس كه برسن-

 .هوم-

 .میفته قي ن اتفا-

 .احتماال-

  

 : شخصي كنارم ایستاد و گفت



 مادمازل ژاكلین باردین ؟-

 : صداي فراز رو شنیدم

 .اروم باش-

 : سمت صدا برگشتم و با لبخند به فرانسه گفتم

 .خودم هستم-

 .مرد با دست سمتي رو نشون داد و هیچ نگفت 

 فقط خانوم و اسم و فامیلم رو بلد بوداحتمال اینكه 

 .د كم نبو

 مرد سمت صندلي راننده رفت. دم صندلي عقب 

 .ایستادم. مرد نگاهي كرد و متوجه نشد 

 به در با چشم اشاره كردم كه "اهان" اي گفت، سمتم 

 .اومد و در رو برام باز كرد. با لبخند نشستم

 : پرسیدمبراي این كه حرفي زده باشم، به فرانسه 

  

 یكراست به شركت مي ریم ؟ -



 : ه كرد و گفتمرد از اینه نگا

 !فرانسه نو-

 پوزخندي توي دل زدم. كیو براي همراهي فرستاده

 بودن ؟

 : صداي عرش تو گوشم شنیده شد 

 داره مسیري رو مي ره كه به شركت مي رسه. این-

 .فقط یه جلسه ي معارفه است. نگراني نداره

 گه داشت. منتظر نشستم تا درراننده دم شركت ن

 .ماشین رو برام باز كنه 

  

 .پیاده شدم و سمت شركت رفتیم 

 شركت طبقاتي بسیار بزرگي بود. با ورودم همه تا كمر 

 خم مي شدن. لبخندي به روشون مي زدم و گذر مي 

 .كردم

 به طبقه ي پنجم رفتیم. توي طبقه ي پنجم مردي 

 : صحبت كرد منتظر بود كه به فرانسه باهام  



 .سالم خانوم خوش اومدین-

 : لبخند زدم

 هست كه به زبان خودم باهامخره یكي سالم. باال-

 .صحبت كنه 

 : مرد لبخند زد 

 مترجم هستم. یوسف احمدي. دفتر اقاي منفرد زاده-

 .از این طرف هست

  

 تشكر كردم و همراهش رفتم. همه جا دوربین داشت و

 .دارن تماشام مي كنن احتمال دادم كه رابین هود 

 میز وارد اتاق بزرگي شدیم. مرد حدودا مسني پشت 

 نشسته بود. با دیدنمان بلند شد، خودش رو منفرد 

 زاده معرفي كرد به فارسي احوال پرسي كرد. مترجم 

 .برام ترجمه مي كرد و من فقط لبخند مي زدم 

 روي یكي از مبل هاي چرمي نشستم. منفرد زاده و

 .و به روي من نشستنمترجم كنار هم ر



 و منفرد زاده چیزي توي گوش مترجم گفت. احمدي ر

 : به من كرد 

 دوست دارید با چي ازتون پذیرایي شه ؟ -

 قبل این كه جواب بدم منفرد زاده باز توي گوش

 : احمدي چیزي گفت. احمدي لبخند كوچكي زد 

 اگه نوشیدني هم خواستید، مي تونیم با اون-

 .پذیرایي كنیم

 : دملبخند ز

 .ممنون. قهوه كافیه-

 .رجمه كرد و مترجم حرفم رو توي گوش منفرد زاده ت

 چرا تو گوشي حرف مي زدن ؟ مردك الدنگ از چي 

 هراس داشت ؟ دوربین ها ؟ یا چي ؟

 یاد جمله اي افتادم كه قبل تر ها شنیده بودم. جمله

 اي كه مضنونش مي شد : حتي اگه به زباني مسلطي،

 كن تا هر بحثي كه پیش اومد رواز مترجم استفاده 

 .بندازي گردن ترجمه ي بد مترجم



 .نفرد زاده حسابي حواسش جمع بود م پس

 : باز حرف تو گوشي و احمدي كه گفت

 از چه بخش هایي از شركت قراره بازدید كنید ؟ و-

 چه مورد هایي باید بررسي شه ؟

 : فظ كردمحلبخندم رو 

 باشه. دوست دارم بدوناگه ممكنه اون قسمت با من  -

 .اطالع قبلي تحلیل هام رو انجام بدم

 ش منفرد زاده حرف ها زد و توي گو احمدي لبخندي

 : رو تكرار كرد، بعد رو به من گفت

 نتیجه ي بررسي هاتون رو كي متوجه مي شیم ؟ -

 ما دوست داریم كه این كار هرچه سریع تر انجام شه، -

 .اطالع رساني شهتا همكاري ما با شما زودتر ثبت و 

 سعي بر اینه كه امروز و فردا بازرسي ها انجام شه و

 .مین جا نتیجه رو به شما اعالم كنما هفرد 

  



 : صداي عرش رو توي گوشم شنیدم

 .كثافت چه مسلط فرانسوي حرف مي زنه -

 : احمدي با منفرد زاده صحبت كرد و گفت

 بسیار عالي. پس اگه نتیجه مثبت بود، فردا همین جا -

 .انتقال به حساب رو انجام مي دیم

 .مشكلي نیست-

 دهار شما، اقاي منفرد زاضمنا مادمازل، به افتخ-

 مهماني اي ترتیب داده كه اگه شركت كنید خوشحال

 .مي شیم 

 این دیگه از كجا اومد ؟

 : به زور لبخند زدم

 .حتما. باعث خوشحالي منه-

 مسافرتي قهوه رو كه نوشیدم، دفترچه اي رو از ساك 

 : كوچیكم دراوردم و گفتم

 .اگه ممكنه من به كارم برسم -



 .شركت سر بزنم  تا به جاي جايبعد بلند شدم 

 : از اتاق كه بیرون رفتم صداي عرش شنیده شد

 .مي بینم كه پارتي دعوت شدي-

 : لبخند ریزي زدم كه باز گفت

 .دیدم خندیدیا-

 .م نامحسوس نگاهي به دوربین كردم و زود رو گرفت

 به چند بخش سر زدم و به فرانسه توي دفترچه 

 .چیزهایي نوشتم

 ننده خارج شدم و به و همراه با را چند ساعتي گذشت

 .هتل لوكسي رفتم

  

 .به محض رسیدن، عرش تماس ویدیویي بر قرار كرد 

 جواب دادم. كل اكیپ نشسته بودن. هیلدا سرش توي

 د گوشي خودش بود، فرگل رو به دوربین لبخند مي ز

 و فراز خیره نگاه مي كرد. عرش هم كه مستقیم رو به 

 .روي دوربین نشسته بود 



 : م كلي اي دادم و عرش گفتالس

 چه خبر ؟ -

 یعني خبري بود كه از دست بدي ؟-

 فرانسه نمي فهمیم كه. این مرتیكه منفرد زاده چرا با -

 مترجمش تو گوشي حرف مي زد ؟

 .چون زیادي زرنگه-

 : لبخندش گفتفرگل با 

 امشب مهمونیو مي خواي چي كار كني ؟ -

 .واي نگو، اصال حوصله ندارم-

  

 .ه بپوشيساد  باید -

 : لبم رو جمع كردم

 .اصال ساده پوشي مدلم نیست -

 : عرش بلند خندید 

 .حاال این یه بار رو كوتاه بیا -



 دیگه ببینم چي مي شه. من لباس اینا ندارما، واسم-

 .بیارید 

 : فتهیلدا زود گ

 كمت نشه ؟ -

 .كم ترین كاریه كه مي تونید برام انجام بدین-

 : بعد رو به عرش گفتم

 شین برام ردیف كردین ؟ ام-

 .ردیف مي كنیم -

  

 هم كوچیك باشه، هم موتور قوي، خب ؟-

 .باشه عزیزم، به دستت مي رسونم-

 خوبه. من برم بخوابم. لباسارو اوردین زنگ بزنید بیام -

 .تحویل بگیرم 

 : ش باز خندید عر

 .یعني عاشق این بي خیالیتم-



 .خدافظ-

 : قطع كردم و فوري پیامي فرستادم

 یفش كردي ؟د ر-

 اره، انجام شد. دردسر ساز كه نیست ؟ -

 نه، گفتم كه شوگر ددي پیدا كردم. اون مي خواد -

 .برام بزنه 

 .باشه، مشكلي نیست-

 موهاي مصنوعي رو از روي سر برداشتم و روي تخت 

 كینگ سایز دراز كشیدم. اشناهاي قدیمي باید به یه 

 .دردي مي خوردن

 . با دیدن شماره يبا صداي زنگ گوشیم بیدار شدم

 : عرش، خواب الود جواب دادم

 هوم ؟-

 .كوفت و هوم. بیا لباستو بگیر -

 .بده خدمه بیاره-



 .دختر تو چقدر گشادي-

 .بفرست عرش. مي خوام برم حموم-

  

 .اوكي-

 . از روي تخت بلند شدم. قهوه اي برايقطع كردم

 خودم ریختم. در حال نوشیدنش بودم كه خدمه لباس

 پیراهن مشكي روي زانو كه نه جذب  با دیدن رو اورد.

 بود نه گشاد، نه یقه ي بازي داشت و نه هیچ جوره

 .باب میلم، دهن كجي اي كردم

 دوش سریعي گرفتم، كاله گیس رو روي سرم گذاشتم

 ارایش خیلي ملیحي كردم. تقریبا اماده بودم كهو 

 تلفن اتاق زنگ خورد و اطالع دادن كه كسي دنبالم

 .اومده

 شالي رو سرسري روي موهاي خرمایي انداختم، پایین

 .رفتم و سوار ماشین راننده شدم

 شمند بودمزبا دیدن باغ مجلل ابروم باال رفت. چقدر ار



 .و خبر نداشتم

  

 كوچكي با همه سالم و احوال پرسي كردم،با لبخند 

 دست دادم، سر تكون دادم و خنده هاي مصنوعي و

 .ریزي كردم

 م و كنار د دم پیدا كردنجي براي خو اخر سر گوشه ي

 .میز بلندي ایستادم

 : منفرد زاده با مترجمش سمتم اومد. احمدي گفت 

 .امیدوارم از مهموني لذت ببرید -

 : لبخند زدم

 .الت نیستم خیلي اهل تجم-

 منفرد زاده چیزي توي گوش احمدي گفت و بعد 

 : احمدي گفت

 ه، درستهاقاي منفرد زاده مي گن فردا دیگه كار تموم-

 ؟

 : لبخند زدم



  

 .تا ببینیم چي پیش میاد -

 وقتي احمدي حرفم رو توي گوش منفرد زاده ترجمه

 كرد، متوجه لبخند حرصي منفرد زاده شدم. وقتي دور

 كنارم ایستاد. كمي چرخیدم و با   شدن، سایه اي

 : دیدن فراز ابروهام باال وفت كه زود گفت

 .نمي شناسيبه رو به رو نگاه كن رها. تو منو -

 : رو گرفتم و اروم گفتم

 اومدي چكم كني ؟-

 .حاال هر چي-

 : پوزخندي زدم

 نتیجه ي چك كردنات چي شد ؟-

 .این كه شدیدا حوصلت سر رفته-

 حوصله بیاریم ؟ اومدي سر -

  



 .حدس اولت بهتر بود. اومدم چكت كنم-

 چرا ؟-

 جدا فكر مي كني دختر قابل اعتمادي هستي ؟ -

 ادا مي خوابي ؟ر قابل اعتمبا همه ي غی-

 : اروم خندید 

 .واال رسما تو با من خوابیدي-

 .سوالمو حواب بده-

 كدوم سوال ؟-

 با غیر قابل اعتمادا مي خوابي ؟-

 .اكثرا-

  

 : موزیك كه نواخته شد، گفت

 گفته بودم اگه تو یه مهموني ببینمت باهات مي -

 رقصم، نه ؟ 

 .برو با قابل اعتمادا برقص -



 : خندید 

 .قرار بود یه سوال ازت بپرسم -

 .بپرس و بعدش برو. حوصلمو بدتر سر بردي -

 ..اوكي. ما با هم خوابیدیم رها، ولي-

 : حرفش رو قطع كردم

 .ا تو خوابیدماشنباه نكن. من ب-

 : خندید 

 .اوكي، تو با من خوابیدي، ولي بار اولت نبود -

 : كمي اخم كردم

  

 رسي ؟ فكر كردي منتظر بودم تو از راه ب-

 سوالم اینه كه اولین بارت با كي بود ؟-

 اخمم بین ابروهام مونده بود. با این سوال بدتر به حال

 دروغو روزم گند زده بود. لحظه اي نگاهش كردم. 

 گفتن برام مثل اب خوردن بود، ولي نمي دونم چي



 : شد كه گفتم

 با یكي كه فكر مي كردم اگه باهاش بخوابم عقدم مي -

 .م مي دهكنه و نجات 

 بعد بالفاصله از میز فاصله گرفتم و به اهنگ فرانسوي

 اي كه نواخته مي شد گوش دادم. فراز لعنتي! فراز 

 .جذاب لعنتي

 گشتم. كارت رو از كیفم دراوردم،با راننده به هتل بر

 به در زدم، در باز شد و وقتي وارد شدم صداي جیغ

 .چند نفر باعث شد با ترس از جا بپرم

  

 وشن كردم و با دیدن رابین هود بلند ا رو ر چراغ ه

 : گفتم

 این جا چه غلطي مي كنید ؟ -

 : عرش خندید 

 .عجب استقبال گرمي-

 اد ؟ سكتهچه جوري اومدین تو ؟ كي راهتون د -



 .كردم

 : عرش قیافه ي دلخوري به خودش گرفت

 یعني وارد اتاق هتل شدن قراره برامون سختي داشته-

 .هاباشه ؟ بهم بر مي خوره 

 : كمي اروم تر شدم

 حاال واسه چي اومدین ؟-

 : هیلدا پوزخند زد

  

 .واسه وداع-

 : اهمیتي بهش ندادم. فرگل گفت

 باهم باشیم و شعرمونوشب قبِل روز بزرگه. گفتیم  -

 .بخونیم

 چه شعري ؟ -

 : عرش زود گفت 

 .وایسا اینجوري نمي شه-



 : بعد بطري اي رو از توي كوله پشتیش دراورد و گفت

 .اول این-

 : خندیدم

 .از اول همینو نشون مي دادي دیگه-

 به فراز كه گوشه اي روي مبل نشسته بود اهمیتي

 .ندادم

  

 بلند مي خندیدم. تاثیر  شروع به نوشیدن كردیم، بلند 

 بود یا خنده و خوش گذروني، یا وجود بچه ها،  نوشیدنی

 ولي هرچي كه بود، كمي از استرسي كه براي فردا

 .استه شد داشتم ك

 : عرش بلند گفت

 .حاال وقت شعرمونه-

 چه شعري ؟ -

 .خداحافظي-



 چي ؟-

 .خداحافظ اي زیبا-

 : با ایروهاي باال رفته گفتم

 -bella ciao؟ 

 .دقیقا-

 چرا ؟-

 : هیلدا خندید

 .كه اگه مردي خدافظیتو كرده باشي-

 : فرگل لبخند مهربوني زد 

 .همیشه قبل روز هاي بزرگ اینو مي خونیم-

 ولي جواب هیلدا برام باور پذیر تر بود. سرودي كه 

 توي ایتالیا دقیقا به همون دلیلي كه هیلدا گفته بود 

 .خونده مي شد 

 : ذاشت و رو به فراز گفتعرش موزیك رو گ

 .بیا اینجا-



  

 همه دور هم گرد ایستادیم. خواننده مي خوند، به

 قسمت بال چاو رسید، همه بلند خوندن. من این اهنگو

 ظ بودم، اگه ادامه مي دادم ایتالیایي بلد بودنم همفح

 لو مي رفت، ولي سرود باعث شده بود با وجود تمام 

 اشتم، استرس هم حس شادي اي كه توي اون لحظه د 

 وجودمو فرا بگیره.. اگه واقعا فردا چیزي مي شد چي ؟

 اگه این یه خدافظي واقعي بود، چي ؟ 

 مي خوند، صدايبال چاو گفتن ها تموم شد. خواننده 

 بچه ها خوابید، ولي صداي من نخوابید. بلند بلند با

 اهنگ خوندم. عرش و فرگل با چشم هاي درشت

 پوزخند و فراز با تك ابروي باال رفته شده، هیلدا با 

 .نگاه مي كرد 

 .باور نمي كردم تعجبش از ایتالیایي بلد بودنم باشه

 .حس من مي گفت فراز از ترس من تعجب كرده بود 

  



 ترسي كه باعث شده بود خودمو لو بدم. ترسي كه 

 .باعث شده بود واقعا خدافظي كنم

 .فتمبچه ها كه رفتن، توي تخت رفتم. ولي فقط ر 

 خواب فراري بود. هرچي غلت زدم و چشم هام رو 

 بستم، باز هم خوابم نبرد. فكر مشغول بود، استرس

 ..اذیت مي كرد و مغز فقط منفي بافي مي كرد 

*** 

 .ماشین شدم. راننده با سرعت متوسط مي روند  ارسو

 سوییچي كه فراز دیشب دستم داده بود رو توي جیبم 

 .لمس كردم

 وربین گوشیم چك كردم، رنگچهره ام رو توي د 

 كمي كه به صورتم داده بودم بي فایده بود. رنگ پریده 

  

 به نظر مي رسیدم. رژ لب كمرنگي از كیفم دراوردم و

 .مروي لبهام مالید 

 جلوي شركت پیاده شدم باز هم بساط سر خم كردن



 به راه بود. از میانشون رد شدم و یكراست به دفتر

 حمدي ایستاده بود و با رويمنفرد زاده رفتم. كنار ا

 .خوش نگاهم مي كرد 

 : شروع به صحبت كردم

 طي جلسه اي كه با مدیران ارشد داشتیم، مزایا و-

 دیم. چند موردمعایب شراكت با شما رو بررسي كر

 وجود داره كه با معیار هاي ما در تضاده، ولي باز هم 

 به شراكت با شما راضي ایم و امیدواریم در یك جلسه

 .اسكایپي، این تضاد ها بررسي و اصالح شه ي 

 احمدي با لبخند حرف ها رو توي گوش منفرد زاده

 تكرار كرد. باالخره منفرد زاده واقعي خندید و سري 

  

 عمیقي كشیدم. فقط دلم مي  داد. نفس برام تكون

 خواست زودتر واریزي انجام شه و گورمو گم كنم و

 .برم

 ورتش حك شدهاحمدي با لبخندي كه انگار روي ص



 : بود گفت

 نوشیدني چي میل دارید ؟-

 .در حین مراحل واریزي قهوه ام رو مي خورم -

 .البته-

 بعد منفرد زاده سمت تلفن اتاقش رفت و باالخره من

 : صداش رو شنیدم كه پشت تلفن گفت

 .بگو بچه ها واسه واریزي بیان-

  

 پشت میز كنفرانس، نقطه اي كه نسبت به دوربین ها

 ور محسوب مي شد نشسته بودم وکا نقطه ي  حدود

 .یك پام روي دیگري بود 

 .قهوه ام رو مزه كردم

 كمي بعد دو پسر جوان، هر یك لپ تاپ به دست وارد

 .شدن

 : فتمبا لبخند گ



 اگه عجله كنید ممنون مي شم. نمي خوام از پروازم-

 .جا بمونم 

 .احمدي "حتما" اي گفت

 درخواست شماره حسابدو پسر نزدیكم نشستن و 

 .كردن

 .دو شماره حساب روي كاغذ نوشتم و به پسر ها دادم

  

 احمدي با دیدن شماره ها حرفي توي گوش منفرد 

 : تزاده زد. بعد از پچ پچ به فرانسه گف

 چرا دو شماره حساب ؟-

 : لبخند زدم

 مبلغ باالست، ممكنه واریزشون به یه شماره كمي -

 هزار تا به این١٠٠ین   اذیت كننده باشه، براي هم

 هزار تاي٤٠٠شماره اي كه زیرش خط كشیدم و  

 .باقي رو به اون یكي حساب بزنید 

 و خدا رو شكر كردم كه رابین هود فرانسه بلد نیستن



 .گوش احمدي حرف مي زد  زاده تويو منفرد 

 احمدي سري تكون داد و منفرد زاده با سر به پسر ها 

 .تایید داد 

 هیجان توي كل وجودم حس پسر ها مشغول شدن.

 .مي شد. هرگز چنین ادرنالیني رو تجربه نكرده بودم

  

 شماره حساب ها زده شد. نام صاحب حساب رو تایید 

 : به دستم رسید كردم. منتظر پیام بودم. پیام اول 

 !شوگر ددیت صد هزار تا زد. بابا خوش به حالت-

 دهواریزي دوم در مرحله ي اجرا بود كه تلفن منفرد زا

 : زنگ خورد. جواب داد

 .به به، جناب حبیبي زاده-

 كل خون تنم در آن واحد یخ زد. حبیبي زاده! حبیبي 

 زاده منو مي شناخت. ممكن بود االن هم چیزي ازم

 بدونه ؟

 .اهم به صفحه ي لپتاپ بود و گوشم پي منفرد زادهگن



 : یكي از پسر ها، با اشاره به لپتاپ گفت

 .اخرشو چقدر طول مي دهاین مرحله ي -

 : صداي منفرد زاده رو شنیدم

  

 عكس هاي دیشبو دیدي حبیبي ؟ مي خواستم -

 سیكرت باشه. لو رفت ؟ 

 .بعد صداي خنده ي بلندش

 ت! یعني از من هم عكسيعكس ها رو دیده بود ؟ لعن

 بود ؟

 : صداي عرش رو توي گوشم شنیدم

 كرد ؟ یكي این حبیبي زاده همونه كه براش كار مي -

 !جواب بده

 : صداش استرس داشت. صداي فرگل شنیده شد 

 .همونه فكر كنم. رها تا واریز كردن بیا بیرون-

 به چهره ي منفرد زاده نگاه كردم. خیلي دقیق گوش



 .مي داد 

 : و شنیدمپسر رصداي 

 .باالخره انجام شد -

  

 : و همزمان صداي عرش

 .واریز شد. بپر بیرون رها -

 : یلداو بعد صداي ه

 هزارتاس ؟٤٠٠چرا  -

 ،: فورا كیفم رو برداشتم و گفتم

 .مي ترسم از پرواز جا بمونم. خدا نگهدار-

 و در نگاه اخر دیدم كه منفردزاده اخم داشت وقتي

 : توي گوشي گفت

 ختر ؟م د كدو-

 به ثانیه از دفتر خارج شدم. با اسانسور به طبقه ي 

 بودم كه نگهبان همكف رفتم. در حال عبور از خروجي 



 : گفت

 .خانوم وایسا-

  

 ابله نبودم كه وایسم، بد تر سرعت گرفتم. سریع تر، 

 .سریع تر 

 : صداي نگهبان رو شنیدم

 .بگیریدش كاله برداره-

 و از جیبم دراوردم وبا نهایت سرعت دویدم. سوییچ ر

 با دیدن گلف جي تي آي سورمه اي رنگي كه درست

 د سمتش جهیدم، جلوي شركت پارك بود با لبخن

 سوار شدم و در ثانیه استارت زدم و راه افتادم. از اینه

 .دیدم كه دو بنز پشت سرم راه گرفتن

 : صداي عرش رو شنبدم

  

 گه رها نترس، دوربین هاي خیابونا دستمه، بهت مي -

 .از چه راهي بري



 اگه دست فرمون خوبي داشته باشن دهنم صافه -

 .عرش

 رها فقط نترس، خب ؟ -

 .م سرسام اور بود. توي خیابون ها ویراژ مي دادمسرعت

 از بین ماشین ها مي گذشتم. صداي بوق هاي ممتد،

 ..فحش هاي مادر و خواهر و عمه

 : صداي عرش شنیده شد 

 .لوتهرها، اولین خروجي رو برو، خ-

 با این سرعت، از الین سرعت چطور خیلي زود باید 

 مي رفتم سمت خروجي ؟

  

 .وارد خروجي شدم. از اینه چك كردمزود پیچیدم و 

 دو بنز پشتم بودن. یكي پشتم بود و دیگري جوري 

 .داشت نزدیك مي شد كه سمت راستم قرار بگیره

 اگه كنارم مي رسید وضعیت بد مي شد، مي گرفت 

 .مي شد  روم و سخت



 صداي تپش قلبم رو مي شنیدم. پام رو بیش تر روي

 رانندگي نكردهگاز فشردم. تا به حال با این سرعت 

 بودم. تمام دوربین ها ازم عكس مي گرفتن. اهمیتي 

 ندادم. بنز داشت كنارم مي رسید كه منتظر عرش

 نشدم و اولین خروجي رو داخل شدم كه فریاد عرش

 : رو شنیدم

 .هه. قفله رها. ترافیك سنگینه اونجا نههنهههه نهههه-

 : متقابال فریاد زدم

  

 رم مي گرفت روم. چهچاره نداشتم. مي رسید كنا -

 غلطي كنم ؟ 

 با همون سرعت رفتم و با دیدن ترافیكي كه جلو تر 

 بود پام روي پدال لرزید. دستام دور فرمون یخ زدن و

 ..حس كردم فشارم افتاد 

 كه كیپ هم ایستاده بودنوسط اتوبان، ماشین هایي 

 و حركت نمي كردن. نزدیك شده بودم. ترمز شدیدي



 .ها شنیده شد گرفتم. صداي الستیك 

 .ماشین فاصله داشتن٢-٣دو بنز پشتم بودن. فقط  

 .كم مونده بود گریه ام بگیره

 : عرش داد زد 

 .در هاي ماشینو قفل كن رها -

 .زود قفل مركزي رو زدم 

 .گیر افتاده بودمباید چي كار مي كردم ؟  

  

 : صداي عرش بغض دار شده بود 

 رها ؟-

 .همه چي تمومهاین صداي پر بغض نشون مي داد كه 

 : عرش باز گفت

 .رها نترس-

 : نا امید نالیدم

 چي كار كنم عرش ؟-



 : صداي هیلدا شنیده شد 

 .عرش حرفاي اخر رو بهش بزن-

 : و صداي كمي بلند عرش

 چي مي گي هیلدا ؟-

 باید بدونه، ینه عرش.قانون هم-

 : صداي لرزان فرگل رو شنیدم

 رها جون ؟ نمي شه بدویي ؟ -

 .فكر ابلهانه ولي مهربانش زدم   پوزخندي به

 : هیلدا باز چیزي گفت كه عرش فریاد زد 

 خفه شو هیلدا. فراز چرا اللي تو ؟ چه گوهي بخوریم-

 ؟

 صدایي از فراز شنیده نشد. قبال گفته بود. اگه گیر

 .و خودت خودتي افتادي

 : هیلدا باز حرفي زد كه عرش گفت

 .خودت بگو-



 : صداي هیلدا واضح شد 

  

 خوب گوش كن رها. تو رابین هود نمي شناسي، تا -

 حاال ندیدیشون، حتي چیزي ازشون نشنیدي. تو تكي 

 كار مي كني. تنهایي رفتي سمت این كار و گیر

 .افتادي

 .سرم رو با درد به پشتي صندلي كوبیدم

 : گل صداش گریان بود رف

 رها، شاید.. شاید ما بتونیم مدرك ها رو یه جوري از -

 و پلیس زود ولت كنه، ها ؟ بین ببریم 

 .حرفي نمي زدم

 : این بار عرش گفت

 واقعا فكر كردي منفردزاده تحویل پلیس مي ده ؟-

 .ساده نباش فرگل

 : فرگل واضحا گریه مي كرد 



  

 فراریش مي دیم،  خب.. فراز طرح مي ریزه، مي ریم-

 نمي شه ؟ 

 : عرش اروم تر گفت

 .ي شینیمرها.. این پایان راه نیست. ما بیكار نم -

 .میاییم سراغت، خب ؟ از االن خودتو بازنده ندون

 .شاید بتونیم بیاییم سراغت

 نگاهم از اینه رفت سمت راننده ي بنزي كه پیاده شد

 .و داشت كم كم، اروم و اهسته سمتم میومد 

 : محرف زد  باالخره

 عرش ؟-

 جانم ؟ -

 : لرزان گفتم

 بال چاو رو خوندیم، نه ؟-

 .نگو رها-



  

 خدافظي كردیم، نه ؟ -

 ..رها جان-

 .پیشتون خوش گذشت-

 .میاییم سراغت رها-

 حتي اگرم پیدام كنید احتماال آش و الش، با دندون-

 هاي خورد شده و استخون هاي شكسته تحویل پلیس

 .داده شدم

 ..عزیزم-

 .نزدیك تر شده بود د مر

 ..تموم شد رها.. یه جایي باید تموم مي شد و االن

 !تموم شد 

 : روم تر گفتما

 !..خدافظ-

  



 هر لحظه منتظر تقه اي به شیشه بودم. البته اگه

 متمدن بودن. وگرنه كه احتماال در ثانیه ي اول تمام 

 شیشه ها پایین مي ریخت و منو خركش مي كردن و

 .نبا خودشون مي برد 

 اول و اخر من رو مي گرفتن، كتك ها مي زدن،

 كردن و نميپوستمو مي كندن و اگر لطف مي 

 كشتن، تحویل پلیسم مي دادن. بعد سال ها حبس ؟

 از صفر شروع كردن ؟

 .نه نه نه.. نمي شد.. این داستان من نبود 

 .كمي صاف تر نشستم. هنور ترافیك سنگین بود 

  

 چند قدم كوچك فاصله از اینه نگاه كردم. مرد تنها 

 داشت. نگاهي به سمت چپ انداختم. حاال كه دنبال

 .فرار بودم، راه فرار رو مي دیدمراه 

 خیلي زود در ماشین رو باز كردم و پیاده شدم. شروع

 .كردم توي اتوبان دویدن



 : صداي عرش رو توي گوشي شنیدم

 از ماشین پیاده شد. ایناهاش. دختر تو احمقي ؟ -

 ي كني ؟واي چه غلطپیاده مي خ

 .پشتمو نگاه كردم. مرد پیاده دنبالم مي دوید 

 ي كه قبل از پیاده شدن چشمم رو گرفته بود به موتور

 نزدیك شدم. با یك حركت كاله رو از سر موتور سوار

 برداشتم، با لگدي پرتش كردم. خودم سوار شدم و

 كاله رو گذاشتم. و بدون مكث چنان پر سرعت از

  

 ا گذشتم كه خیلي زودبین ماشین هفضاي باریك 

 .فاصله زیاد شد 

 : رو شنیدم صداي نا باور و بلند عرش

 دختر تو دیگه كي هستي ؟-

 .و بعد خنده ي بلندش

 چند سال بود سوار موتور نشده بودم ؟

 جایي فضاي بین دو ماشین زیادي باریك بود و مجبور 



 شدم اینه ي یكي از ماشین ها رو با پا بزنم و فضا رو

 .بیش تر باز كنم 

 .فحش خوردم، ولي اهمیتي ندادم

 : بود كه عرش گفتفاصله بسیار زیاد شده 

 .همین خروجیو بپیچ بیا-

  

 وارد خروجي اي كه گفته بود شدم. حدودا نزدیك

 هاي خانه بود كه موتور رو رها كردم، در بست گرفتم 

 .و سمت ویال رفتم

 بانوقتي داخل ماشین نشستم تازه فهمیدم چه ضر 

 ..قلبي دارم، چقدر گر گرفتم و چقدر بي نفسم 

 خل رفتم و هنوز كامل پام رودم ویال پیاده شدم. دا

 .كسي له شدم حصارداخل خونه نذاشته بودم كه توي 

 هنوز بي نفس بودم. از خودم دورش كردم ولي دور

 .نشد 

 : صداي فرگل رو شنیدم



 .عرش ولش كن حالش خوب نیست-

  

 : ت و گفتعرش ازم فاصله گرف 

 تو كي هستي رها ؟ ریده بودیم به خودمون. گفتیم -

 .تموم شد. پریدي رو موتور كف كردیم رفتي 

 لبخند نصفه و نیمه اي زدم. فرگل بغضي لبخند مي 

 : زد. فراز بي حرف خیره شده بود و هیلدا گفت

 هزار تا پول زدن ؟٤٠٠چرا  -

 : چشم غره اي حرصي رفتم

 پولو زدن واي نستادم منم از شما شنیدم. وقتي -

 حبیبي  ببینم چقدر زدن. خودتون كه دیدین در رفتم.

 .زاده امارمو داده بود 

 : عرش لبخند رد 

 .فداي سرت. همینم غنیمته. خودت سالمي كافیه -

  



 لبخند مهربوني بهش زدم. فراز همچنان خیره نگاه مي 

 كرد. بي شعور حتي از حضورم ابراز خوشحالي هم 

 : به جمع گفتم ي بهش رفتم و رونكرد. چشم غره ا

 .مي رم یه كم بخوابم-

 : لحن مسخره اي گفتعرش با 

 .برو عشقم-

 : با خنده نگاهش كردم كه گفت

 .جدا اگه ادم زن گرفتن بودم، خودتو مي گرفتم-

 .خیلي تاپي دختر 

 .خندیدم و به سمت اتاقم رفتم 

 لباس ها رو كندم، زیر پتو رفتم و فقط خواستم

 .مروز و استرس ها رو فراموش كنمخوابم و ابخوابم. ب

*** 

 یم كه صداي پیام گوشیم بلند شد. به سر میز شام بود 

 : شماره ي ساناز نگاه كردم و اروم، پیام رو باز كردم



 پدر بزرگ پدریت مرده. فردا تشییع جنازه اشه. تو -

 .خونتون هم بابات مراسم گرفته 

 نیاوردم و اخم بین ابروهام شكل گرفت. به روي خودم

 .به شام خوردنم ادامه دادم

 رو جمع مي كرد كه بلندبعد شام، فرگل ظرف ها 

 : گفتم

 سهم پول من از عملیات دیروز رو كي برام مي زني ؟ -

 روي صحبتم با فراز بود كه نگاهم مي كرد. جوابي نداد

 : و باز گفتم

 این همه پاره شدم باید پولمم بگیرم، نه ؟ -

 : مي پرخاشگر گفتمباز نگاه كرد كه ك

 !با تو ام-

 : یك ابروش باال رفت

 .زنیم باهم حرف مي -

 مي خواي پولمو بپیچوني ؟ -



 .حرف مي زنیم -

 : بلند گفتم

 االن مي خوام حرف بزنیم. تا دم مرگ رفتم. تخمت -

 هم نیست ؟

 از جا بلند شد. از بازوم گرفت و كامال ناخوشایند بلندم

 : كرد، به حیاط برد و گفت

 ؟ه چت-

  

 چمه ؟ پولمو مي خوام. چرا حرفي از سهمم نمي زني -

 ؟ -

 .دهن منو باز نكن رها

 باز شه چي مي شه ؟ ارث باباتو خواستم مگه ؟-

 .سهممه

 .تو سهمتو گرفتي رها. بیش تر از این حرفام گرفتي -

 : ابروهام باال پرید 



 چي ؟ كي گرفتم ؟ -

 هزار تاي پول نیست. قاعدتا دنبال تخفیف١٠٠ -

 نبودن رها، هوم ؟

 داشتمبه من چه ؟ برو از خودش بپرس. لعنتي من -

 نابود مي شدم. نمي خوام پولمو بدي ؟

 تو نابود نمي شدي. تو تا به پولت نرسي تسلیم نمي -

 .شي

 : پوزخند زدم

 اصال برات مهم نیست، نه ؟ واقعا اگه جر وا جر هم -

 مي شدم، مهم نبود ؟

 فكر مي كني اگهچرا فكر مي كني مهمي ؟ چرا -

 چي تو طوریت شه باید خودمو یه اب و اتیش بزنم ؟  

 من دیدي ؟ اصال چي تو خودت دیدي ؟

 با ابروي باال رفته و لبخندي كه روي لبم شكل گرفته 

 : بود نزدیكش شدم

 حرفمو پس مي گیرم. برات مهمم فراز. خییییلي-



 مهمم. دقیقا اگه طوریم شه خودتو به اب و اتیش مي 

 ن اگه گیر بیفتم، فقط من اذیت نميدون! مزني. ب

 .شم

 وام لوم بدي ؟چطور ؟ مي خ -

  

 نچ! خودت خودتو لو مي دي. چون میاي دنبالم. تو -

 .نمي توني منو ول كني فراز. تا حاال مثل منو ندیدي

 هر دقیقه شگفت زده ات مي كنم. هر بار مي خواي

 .تحسینم كني. تو عجیب غریب جذبم شدي فراز 

 .لیتهخوب حاخودتم 

 .كنرویا پردازي بهت نمیاد رها. تصوراتمو خراب ن-

 .تصوراتت خراب نمي شه چون من رویا پرداز نیستم -

 من واقع بینم. زیادي واقع بینم. واقع بین نبودم، ولي

 شدم! اخرین باري كه رفتم سمت رویا، نتیجه اش شد 

 یه كم خون و درد و پسري كه رفت و یه جورایي گفت 

 .قع بینم و تو اینو خوب مي دونيت! من واگور بابا



 .امروز برام بزن. منتظرمپولمو تا اخر 

 : لبخند نداشت و زمزمه كرد 

 .مي زنم-

 من اما با لبخند سمتش رفتم 

 : و گفتم

 .منتظرم-

 به اتاقم رفتم، سیگاري اتش زدم و به مراسم فردا فكر

 كردم. به ریخت نحس اون ادم ها. به لبخند هاي روي 

 !تظاهر هاي كثیفبه  مخ و

*** 

 : كلمه اي كه گفتبا نگاه مشكوك فراز و دو 

 !مي توني بري-

 .از خونه خارج شدم

 سوار اسنپ شدم و توي همون ماشین شروع كردم

 مانتوم رو دراوردن و مانتوي مشكي حدودا ساده اي

  



 پوشیدن. راننده با تعجب از توي اینه نگاه كرد كه 

 : گفتم

 .جاده جلوته اقا-

 .زود نگاهش رو گرفت و من شالم رو هم عوض كردم 

 س ها رو توي كیف بزرگي كه داشتم گذاشتم ولبا

 : روبه راننده گفتم

 .دم همین گلفروشي نگه دار-

 : پیاده شدم و به مرد جوان گلفروش گفتم

 .یه سبد گل مي خوام واسه مراسم یكي كه مرده-

 چه گلي باشه ؟ -

 .به من باشه كه مي گم رز سرخ -

 .خانومرز سرخ كه واسه همچین مراسمي نمي برن  -

 .همین كه گل مي برم زیادي هم هست-

  

 چه گلي بذارم ؟-



 .هرچي صالحه-

 گالیل و لیلیوم خوبه ؟-

 لیلیوم ؟ چه غلطي واسه من كرد كه براش لیلیوم-

 ببرم ؟ همون گالیل رو بذار، یه كم خس و خاشاكم 

 .قاطیش كن بپیچ ببرم 

 كرد. ربان سیاهي د گل رو امادهمرد خندید، سب

 : دور سبد بزنه كه گفتم برداشت تا

 .صبر كن. ربان رو سفید بزن -

 : ابرو هاي مرد باال رفت

 زهرمو یه جوري باید بریزم یا نه ؟ واسه داد و بیداد-

 .دستم كوتاهه، ولي ربان سفید بد فكریم نیست

 مرد باز خندید. ربان سفید رو دور گل گره زد، سبد رو

 : دستم داد. با شنیدن قیمت زمزمه كردم

 !كوفتشون شه-

 مبلغ رو حساب كردم، باز سوار اسنپ شدم و دم خونه 

 طبقه پیاده شدم. پارچه هاي سیاه و گل٣ي ویالیي  



 .هاي دو متري دم در پوزخند روي لبام اورد 

 گل ها رو مي شد تو حیاط هم گذاشت. نمي شد ؟

 یستاده بودن. جلوعمو مهدي و پسرش ایلیا دم در ا

 دیدنم توي اغوشش فشردتم و خوش امدرفتم. عمو با 

 .گفت

 ورودم رو به خونه ي پدري خوش امد مي گفت ؟

 : لبخند كوچكي زدم و اروم گفتم

  

 .تسلیت مي گم-

 : عمو سرش رو تكون داد و ایلیا گفت

 .خوش اومدي دختر عمو-

 ممنونم اي گفتم و بدون این كه گل رو تحویل بدم

 .ور كردمبع

 ها رو پاي دیگ هاي حلوا توي حیاط عمه و زنعمو

 .دیدم

 : زنعمو مهري با دیدنم بلند گفت



 درین. اومدي عزیزم ؟ الهي قربونت برم. یه كم از این -

 .درس دل بكن ما بیش تر ببینیمت

 : با لبخند سمتشون رفتم

 سالم، خوبین ؟-

 .دورت بگردم هر روز خوشگل تر مي شیا -

  

 : ندیدمتوي دل خ

 .به خاطر پسرش چه شیرین زبوني مي كرد -

 : عمه حلوا رو هم مي زد 

 نبودي ببیني بابام چه غریب رفت درین. پرستارش-

 غذاشو گذاشت جلوش و رفت پي كاراش. بابا غذا رو

 .خورد، بعدش سرش رو به صندلي تكیه داده و رفته

 .تو تنهایي 

 بهمردك كركس غذا رو هم تا ته خورده و بعد گور 

 .رنگ بودنگور شده ؟ اینا تو مردن هم ز



 خدا رو شكر االن جایین كه عوض این همه-

 .تنهاییشون در میاد 

 .جاش كه بهشته عمه. مي دونم بهشته-

 : لبخند زدن

 مامان كجاست ؟-

  

 .مامانت داخله. طبقه ي اول مردونه اس، دوم زنونه-

 .برو عمه. حتما همه دلتنگتن

 : ام رو نگه دارماین بار نتونستم خنده 

 !حتما-

 خونه رفتم. وارد كه شدم، رو به رو، روي مبل سمت 

 سلطنتي دیدمش. با دیدنم اول اخمي كرد، بعد بلند 

 : شد، ابرو ها رو باز كرد. سمتم اومد و گفت

 .باالخره اومدي-

 : لبخند زدم



 .باالخره پدربزرگ واسه هممووون عزیز بود -

 : اخم باز برگشت 

 نیومدي ؟ چرا بهشت زهرا-

 بودم. به محض این كه خبر رو گرفتم بلیط تو پرواز -

 .گرفتم، ولي متاسفانه به تشییع جنازه نرسیدم

  

 : سبد گل رو دستش دادم و گفتم

 !تسلیت مي گم.. بابا-

 دستي روي ربان سفیدش كشیدم كه اخم هاش باز تو 

 : هم رفت

 .ایشاال غم اخرت باشه-

 .م و از پله ها باال رفتبعد سري براي حضار تكون دادم 

 اولین نفري كه دیدم گل بهار بود. با دیدنم بزرگ

 : لبخند زد 

 درین جان. اومدي ؟-



 توجه خانوم ها جلب شد. گل بهار خواست نزدیكم شه 

 : كه صداي مامان رو شنیدم

 گل بهار ؟ یه چاي مي چرخوني ؟ -

 : و بلند تر گفت

 سالم درین جان. سفر راحت بود مامان ؟-

 .كالس بودم دیگهبود. بیزینس  حترا-

 : یكي از دختر عمو ها گفت

 .درین رفتي كه رفتي هااا. بابا المان كه دور نیست-

 .ساعت پروازه٣-٤همش  

 : لبخند مسخره اي به روش زدم 

 درس ها اجازه نمي ده. خصوصا دكتري. همش مقاله-

 … و ارائه و

 با دیدن ُدرسا حرفم نصفه موند.. با سیني حاوي 

 از اشپزخانه خارج شد. با هیكل رني هاي حلوایيیش

  



 نحیف همیشگیش، لباس هاي ساده و صورت سفید و

 .خشكي كه سخت به لبخند مزین مي شد 

 ساكت و خاموش ایستاده بودم. مي خواستم چیزي 

 بگم، كاري كنم ولي ترجیح دادم اول چند دقیقه

 ..نگاهش كنم 

 : بلند گفتزنعمو پله ها رو با هن هن باال اومد و 

 .ت روشن ژاله. دخترت اومدهچشم-

 .با این حرف سر درسا چرخید. نگاهمون قفل شد 

 منتظر لبخند نبودم، ولي یك لرزش لب.. یه تكون

 ..دست.. یه مهربوني توي چشم 

  

 نگاهم كرد و خیلي اروم سرش رو به نشانه ي سالم

 .تكون داد و باز به اشپزخانه برگشت

 سمت مامانتم. بعد روم لحظه اي چشم هام رو بس

 برگشت كه هنوز حتي جلو نیومده بود تا حتي براي

 حفظ ظاهر هم شده بغلم كنه. اجازه نداشت ؟ بعدا



 توبیخ مي شد ؟ یا دلش نمي خواست ؟ هرچي هم كه 

 بود مهم نبود. خیلي وقت بود دلم از این جور محبت 

 .ها نمي خواست

 به تك قدم برداشتم و روي نزدیك ترین مبل نشستم.

 مان ها نگاه كردم. مگه امروز تشییع جنازهتك مه

 نبود ؟ این داغ كه یك روزه سرد نمي شد. چرا كسي

 گریه نمي كرد ؟

 تما خیلي هم داغ نبود. چون همه فرصت كردهح

 بودن انگشتر ها و دستبند هاي جواهرشون رو روي

 دستكش هاي توري بندازن. همه یادشون بود زنجیر 

  

 .گینشون رو روي مانتو اویزان كنند نسهاي بلند و 

 اینا واسه عزاداري نیومده بودن! حتي خود این مراسم 

 هم براي عزاداري گرفته نشده بود. صرفا حركتي بود تا 

 نشون بده پدر عزیزي فوت شده و فرزند پدر دوستش

 .مراسم الیقي براش گرفته 



 پا روي پا انداختم. چقدر دیگه مراسم تموم مي شد ؟

 د قبرستون رستوران رفتن و غذا هم خوردهعبحتما 

 .بودن. پس این مراسم غذا نداشت. خدا رو شكر كردم 

 .پس احتماال زود تموم مي شد 

 دنبال درسا چشم گردوندم. نبود. مامان اروم جلو اومد

 : و روي مبل كناریم نشست. اروم كنار گوشم گفت

 بابات دیدت ؟ -

 ؟  رسید مي پپوزخند زدم. قبلش نباید حالم رو 

 .دید -

  

 چیزي نگفت ؟ -

 !فقط ابراز دلتنگي-

 بقیه چي ؟ دیدنت ؟-

 نمي دونم، دقت نكردم. یاد نگرفتم با مردا چشم تو-

 .چشم شم



 : چشم غره اي بهم رفت

 یه كم اگه اهل یادگیري از مادر و پدرت بودي دلم-

 .نمي سوخت

 از مادر نه. مادر كه از خودش حرفي نداشت. فقط -

 .رار مي كرد و تكدر رحرفاي پ

 : حرف رو عوض كرد 

 مهري حرفي نزد ؟-

 .نه، فقط قربون صدقه-

 .خدا رو شكر-

 : باز پوزخند 

 كي تموم مي شه این شو مسخره ؟-

 : اخم كرد 

 مثل ادم تا اخرشو مي شیني درین. دیگه واسه ابرو-

 .ریزي هاي بیش ترت گنجایش نداریم

 درسا چي كار مي كنه ؟-



 خودشه. مي ره دانشگاه و كار ش بهخدا رو شكر سر-

 .میاد خونه

 !چه زندگي قشنگي-

  

 درین چشمتو در میارم بفهمم رفتي فكر اونو بازي -

 .بدي. یه دونه نا خلف بسمونه. بابات ابرو داره

 .منم دلم تنگت شده بود مامان-

 : چند ثانیه نگاهم كرد و بعد گفت

 عمرت هیچ وقت نذاشتي كار به دلتنگي برسه. كل -

 .ن بودیم ابرو بري نكني رانگ

 .وقت واسه این حرفا ندارم. باید برم -

 مي شیني سر جات درین. نمي تونیم به مردم بگیم -

 .دختر تازه از سفر رسیده كدوم گوري داره مي ره

 .فامیالي تو كجان ؟ هیچ كدومو نمي بینم -

 : سرش رو كمي پایین انداخت



 .مرحوم فامیل من نبوده كه بیان -

 ه نه ؟دغن بود غ-

  

 درست حرف برن. غدغن واسه چي ؟ بابات صالح-

 .دید تو این مراسم فامیالي خود مرحوم باشن

 بعد قراني از روي میز برداشت، صفحه اي باز كرد، 

 : جلوي صورتش گرفت و گفت

 ایلیا حرفي نزد ؟-

 .خوشامد گفت-

 حواست به عمه ات باشه. دنبال بهونه مي گرده بره-

 .وز كنه بات وز زیر گوش با

 : پوفي كردم و به طعنه گفتم

 .به قران خوندنت برس-

 چند دقیقه ي دیگر هم نشست، بعد بلند شد و سمت

 .مهمان ها رفت 



  

 كم كم مهمان ها خداحافظي مي كردن. درسا از كنج 

 افظي با مهمان ها د عزلتش بیرون اومده بود و براي خ

 .كنار مامان ایستاده بود 

 حیاط رفتم. وارد شدم و به بود. بلند خونه خلوت شده 

 اتاقك پشتي شدم. چقدر توي این اتاق سیگار كشیده

 ..بودم

 سمت كتابخونه رفتم. دفترچه خاطراتي رو كه همیشه

 جلوي چشم مي ذاشتمش رو برداشتم. همیشه چیز

 هایي توي این دفتر مي نوشتم كه بقیه بخونن و متاثر 

 اي كه مي شن یا حرص بخورن یا هرچي.. نتیجه 

 خواستم این بود كه به خواسته هام برسم. دفترچه اي

 كه نصف بیش ترش دروغ بود. از جلب توجهم خنده

 ام گرفت. بدون باز كردن صفحه اي، دفترچه رو سر

 .جاش گذاشتم

  



 صداي قدم هاي كسي كه وارد اتاقك شد باعث شد

 .برگردم و با ایلیا رو به رو شم

 : لبخندي به روش زدم

 شما ؟ حال-

 كه همون همیشگي. زندگي شماست كه همیشه ام-

 .پر هیجانه 

 ..منم كه همون همیشگي. درس و دانشگاهو-

 : حرفم رو برید 

 بچه نیستم دخترعمو. این دروغا رو نگه دار واسه فك-

 .و فامیل

 مگه تو فك و فامیل نیستي ؟-

 .فكر كنم نسبتمون یه كم نزدیك تره-

 ویي. همونكه فقط پسرعمچطور ؟ شوهرمي ؟ فعال -

 .فك و فامیل

  



 .بابا مي گه حاال كه برگشتي! بیاییم جلو-

 برگشتي" رو چنان مسخره ادا كرد كه خنده ام"

 : گرفت

 خب ؟ كي میایید جلو ؟-

 .جدي باش-

 از جدي بودن چي عایدمون مي شه ؟ بیا همه چیو-

 .به شوخي بگیریم و رد شیم 

 .نیست مقوله اي مثل ازدواج اصال شوخي-

 بگیریش راحت تره. شوخي شوخي ازدواجوخي به ش-

 .كني، شوخي شوخي بچه دار شي

 .زیاد اهل شوخي نیستم-

 مي دونم. یُبسي! زنت شم افسرده نشم ؟-

 : كمي هشدار گونه گفت

 !دختر عمو-

 جون دختر عمو ؟-



 : با حرص چشم هاش رو لحظه اي بست

 به بابا چي بگم ؟-

 دم یا شما ؟ن باید بله باز من مي پرسي ؟ اول م-

 مي خواي زنم شي ؟-

 .قبال نظرمو درباره ي این موضوع دادم-

 : لبخند كمرنگي زد 

 .كوچیك تر بودي گفتي بیا ازدواج كنیم بریم خارج-

 : یك ابروم باال رفت

  

 .هنوزم رو حرفم هستم -

 دوستم داري ؟-

 تو گفتي دوستم داري. همون موقع كه كوچیك تر-

 .بودیم

 دوستم داري ؟تو -

 .مدارا مي كنیم باهم پسرعمو-



 .من مي دونم تماما مال من نیستي-

 .اوه اوه اروم بگو. این حرفا تو خانواده جرمه-

 خانواده مهم نیست. واسه منم مهم نیست. مهم -

 نیست قبال مال من نبودي. ولي اگه مي دونستم مال

 من مي موني، بي تردید میومدم جلو. ولي تو ادم

 موني. دوستم م مال من نمي نیستي. باشي هموندن 

 .نداري

 : به دفترچه خاطرات اشاره كرد 

  

 .تو همین دفترچه یه كلمه هم از من نوشته نشده-

 .عشق اسطوره اي رو بذار كنار پسر عمو. گفتم كه -

 .همه چیو جدي نگیر. با شوخي كیفش بیش تره

 .واسه كیف كردن نمي خوام زندگي كنم -

 ني ؟ كیف نكني مي خواي زندگي كپس واسه چي -

 چي مي شه ؟ غم پرستي ؟ كیف كني بیش تر بهت

 خوش نمي گذره ؟ مشكلتون با شادي چیه ؟ 



 مشكلم تویي. با تو مي شه شاد شد، ولي نمي شه-

 شاد موند. راست و دروغت معلوم نیست. هیچیت 

 معلوم نیست. یه بار گفتي بیا ازدواج كنیم، چند وقت

 خوان زن یكي زنت نمي شم. مي بعدش گفتي دیگه 

 دیگه شم. از اون چه خبر ؟

 .اون كه به خاطره ها پیوست-

 .معلوم نیست من كي به خاطره مي پیوندم-

  

 .غصه نخور. تو دائمي اي-

 : پر غیض گفت

 !دختر عمو-

 ببین پسر عمو. االنم مي گم. اگه مي خواي، من-

 دارم، نه هستم. ولي نه اعصاب فك و فامیل خودمو 

 !بریم خاااارجاگه هستي، همون فك و فامیل تو.  

 موندن و نموندنم هم بستگي به این داره كه چقدر

 باهات بهم خوش بگذره. نه كه بگم تو سختي ول مي 



 كنما، نه. ولي حوصله ي ادم عبوس ندارم. از االنم 

 بهت بگم احتماال مي دوني من مدلم با خانواده ام و

 يه. ولي بازم بدون هیچي نم خانواده ات فرق دار

 .دوني. خیلي متفاوت تر از این حرفام. هستي، هستم

 .نیستي، ما رو به خیر و شما رو به سالمت

 : چند لحظه نگاهم كرد و گفت

  

 .نیستم-

 .ما رو به خیر و شما رو به سالمت-

 : از كنارش رد شدم كه گفت

 ُدّرین ؟-

 م واز صدا شدن اسمم ابروهام باال رفت. چرخید 

 : نگاهش كردم كه گفت

 مي دوني كه دوستت دارم، نه ؟-

 .میدونم-



 میدوني اعتمادي بهت نیست، نه؟-

 .میدونم-

 خوشحال میشم هر از گاهي خبري ازت داشته-

 !باشم. حتي وقتي برگشتي

 .باز "برگشتي" اي كه به مسخره ادا شد 

 :لبخند زدم

 جریانزندگیم جوري نیست كه بتونم بقیه رو در  -

 .قرار بدم 

 دست باي باي به روش زدم و با بعد لبخند بزرگي 

 .كردم و از اتاقك خارج شدم

 .عمو و زنعمو رو دم در، در حال خدافظي دیدم

 احتماال منتظر ایلیا بودن. جوري كه انگار ندیدمشون

 وارد خونه شدم و روي كاناپه خودمو انداختم. گلبهار

 رو روي میز گذاشت وبا لیوان چاي سمتم اومد. چاي  

 :گفت



 .راهي م. خستهي بخور عزیز-

 :لبخندي به روش زدم

 .دستت درد نكنه-

 .روي موهام رو نوازشي كرد و به طبقهي باال رفت 

 لیوان رو برداشتم، باال آوردم، خواستم اولین قلوپ رو

 :بخورم كه صداش رو شنیدم

 چاي بعد سفر مزه داره، نه؟-

 :ملیوان رو روي میز برگردوند 

 بته نه! یه ساعت. نیم هوم، نیم ساعتي تو راه بودم. ال-

 .ساعتم تو گلفروشي بودم

 :رو به مامان كرد 

 كسي كه نفهمید تو آلمان دانشجو نیست؟-

 :مامان روسریش رو از سر درآورد 

 .نه خیالت راحت-

 :پام رو روي پا انداختم



 خیالت راحت. نقشهات حرف نداره. مو ال درزش-

 شك نمیكنه تو همین تهران بغل نمیره. كسي 

 نمیكنه تو آلمان دانشجوكسي شك  گوشتونم.

 نیستم. كسي اصال شك نمیكنه كه من نمیتونم از 

 .ایران خارج شم چون بابام ممنوع الخروجم كرده

 :ابروهاش گره خورد 

 فكر كردي از ایران بري میذارنت رو سرشون حلوا-

 حلوات میكنن؟

 كه بفهمم. هنوز آشنایي  نمیدونم، هنوز نتونستم برم-

 تا پروندهاي كه علیهم ني پیدا نكردم تو پزشكي قانو

 .ساختي رو جر وا جر كنه

 :مامان با چشم تذكر داد و آروم گفت

 !درین-

 بابا اشارهاي به مامان كرد و مامان باال رفت. حاال

 .مونده بودیم خودم و خودش

 !فكر نمیكردم واسه مراسم پدر بزرگت بیاي-



 .ام؟ ویزام رو خودش صادر كرد چرا نی-

 ویزا؟-

 .هوم. ویزاي تبعید، ویزاي تنبیه-

 بده تو بهترین كشور ها تحصیل كردي ؟ -

 نه! چه بدي ؟ نوجوون بودم كه فرستادینم فرانسه. نه -

 زبان بلد بودم، نه كسیو مي شناختم. بعد سه سال كه

 .اومدم جا بیفتم امر كردین باید برگردم

 !شده باشيگفتم شاید خلف -

 .یاولي سال بعدش فرستادیم ایتال-

 .ادم نشده بودي-

 بعد چند سال گفتي باید بري المان! بعدش باز -

 !دستور دادي برگرد 

 .ولي برنگشتي-

 اومدي یقه ام رو گرفتي برگردوندي و بعدشم كه-

 بوووووم! نفهمیدم چي شد كه ممنوع الخروج شدم. به 



 ترشخكي د صالح دید پدر دلسوزي كه مدارك پزش

 .كشور غریب باشهنشون مي داد نمي تونه تنها تو  

  

 انگار نه انگار كه این دختر نصف عمرش رو تنها تو 

 كشور غریب بوده! كدوم خري حرفتو باور كرد اخه ؟

 .درست حرف بزن-

 البته بدم نشدا، باور كن این چند وقته زبان بلد بودنم-

 ن شدم از به كارم اومده. از وقتي از این خونه بیرو

 ه رو كردم. هرچي هرچي كه بلد بودم نهایت استفاد 

 هزینه كردي یاد بگیرم رو واسه كثافت كاري ازشون

 .استفاده كردم

 : با غیظ گفت

 .بیرون نشدي. خودت رفتي -

 .نرفتم. در رفتم! از دیوونه خونه-

 واسه میراثش اومدي ؟ مي دوني كه اموالش رو به نام -

 .پسراش زده



  

 ت. تو هم پسرشي دیگه. اخر سر ميمشكلي نیس-

 .من رسه به 

 : واضحا حرص مي خورد 

 چي كار مي كني االن ؟-

 !كاراي بد -

 كجا مي موني ؟-

 !جاهاي بد -

 این دوستت سانازو با چي دهنشو بستي كه نم پس-

 نمي ده ؟

 !با معرفته-

 : پوزخند زد 

 كسي واسه دغل بازي مثل تو معرفت مي ذاره ؟-

 .گذاشتهمي بیني كه -

  



 وشي ؟نمي تونستي یه مانتوي بلند تر بپ-

 بهتر از این نداشتم. پولم نداشتم برم یكي دیگه -

 .بخرم. بازار كاراي بد فعال كساده

 !بهترین زندگي رو داشتي اینجا! بهترین امكانات -

 !بهترین خورد و خوراك و پوشاك! بي لیاقتي

 .تو قفس نمي شه از امكانات استفاده كرد -

 ؟ حبست كرده بودیم ؟ قفس-

 ن اینجوري نپوش! درینفقط كه حبس نیست. دری-

 اینجوري نگرد! درین خانواده ي فالن دوستت خوب

 نیستن قطع كن! درین با پسر داییت هم كالم 

 !نشو! درین بابات آبرو داره! درین بابات سرشناسه

 !درین حواست به دوست ها و اشناهاي بابات باشه

 !بابات فالن مدل رفتار كندرین جلوي همكاراي 

 !!درین بمیر

  



 م رعایت كردي. هر چي گفتیم برعكسشو انجام درچق-

 دادي. هر جوري خواستي پوشیدي، هر جوري

 .خواستي گشتي، با ادم هاي نا باب دوست مي شدي

 یه ذره به فكر ابروم نبودي. با پسر داییت جیك تو

 !جیك شدي

 : از روي مبل بلند شدم

 ممنوعه هام بابا! هرچي برام منع شه مي من عاشق -

 اشه، چه فامیل باشه، چهچه دوست برم سمتش. 

 لباس پوشیدن و ارایش كردن باشه، چه رقص و كوفت 

 و زهرمار! تازه اینایي كه مي گم ساده هاشه. بقیه اشو

 .بگم سكته مي كني مي موني رو دست مامان و درسا

 افت كاریاشبي حیا! چه راحت جلو باباش داره از كث-

 !مي گه

 نبودم، ولي برام بابا بابا بووووودي. باشه من خلف -

 بودي. كاش بابا مي موندي. اون وقت باهم كنار

 !میومدیم



 : پوزخند زد 

 .حتي نمي گي ادم مي شدم -

 !نمي گم چون ادم هستم! شما ها مریضید! دیوانه اید -

 ریاكارید! وضع االنو ببین. واسه این كه نگن دخترش

 .ونه رفته چو انداختي دارم المان دكتري مي گیرماز خ

 من حالم از این ادا و اطوار بهم مي خوره. ولي بازم به 

 !كارم اومد. بلوف زدن رو خوب ازتون یاد گرفتم

 بعد راهم رو كشیدم و به طبقه ي باال رفتم. سمت

 : اتاق درسا مي رفتم كه مامان بازوم رو گرفت

  

 !هواییش نكن ها-

 حرص بازوم رو ازاد كردم و بدون در زدن در اتاقش با 

 م. روي تخت نشسته بود و لپ تاپش جلوشز كرد رو با

 .باز بود. سرش باال اومد. نگاهم كرد و هیچ نگفت

 : جلو رفتم. روي تخت نشستم

 چي كارا مي كني ؟ -



 .درس مي خونم -

 .جز اون-

 .هیچي-

 سركار نمي ري ؟-

 .نه-

 دوست اینا داري ؟-

 .دونمنمي -

 یعني چي ؟ -

 .زنگ مي زنن  یعني اكثرا نیستن، ولي پول مي خوان-

 .چه دوستاي خوبي-

 جاي گله نیست. مگه خواهرم برام موند كه اونا-

 بمونن ؟

 چند بار بهت گفتم با من بیا ؟ -

 .جام خوبه-

 !نیست-



 .فراري بودنو دوست ندارم-

 .میاممن فراریم ؟ هرجا بخوام مي رم. هر وقت بخوام -

 هر كاري دوست دارم مي كنم بدون این كه جوابگو

 .باشم

 .ادم درستي براي نصیحت كردن نیستي-

  

 انقدر كه با من مي جنگي، شده واسه خواسته هات-

 بجنگي ؟ 

 .حوصله ندارم درین-

 دیر نشده درسا. بیا با من بریم. درستو مي خوني، -

 !اشنا شوخودم خرجتو مي دم. یه كم با زندگي بهتر 

 .برو درین-

 بدرسا تو با این ادما فرق داري. اهل جا نماز ا -

 .كشیدن نیستي. درستي! صاف و صوفي! لیاقتتو ندارن

 .حیفت مي كنن



 : جوابي نداد. ادامه دادم

  

 فكر كردي اینجا عاقبتت چیه ؟ به یكي امثال-

 .خودشون شوهرت مي دن و سالي یكي باید بزایي

 شوهر و بچه هات سیر! اون وقت خونه ات تمیز باشه و

 فت از زنمي شي زن نمونه. اینو مي خواي ؟ تعری

 بودن اینه ؟

 .برام مهم نیست -

 .این ادما درست نیستن درسا-

 .باز سكوت

 .خرابت مي كنن. اذیتت مي كنن-

 : انگار كه طاقت نیاورد، صداش رو بلند كرد 

 تو درستي ؟ صاف و صوفي ؟ مثال بارز زن نمونه اي -

 چي اي تو درین ؟ به من بگو بدون هیچ پشتوانه ي  ؟

 ختر خونهندگي مي كني ؟ تو د مالي اي چطور خوب ز

  



 تومن بود! االن١٤-١٥بودي پول تو جیبیت ماهیانه  

 چه كار خاصي مي كني كه خوب زندگي مي كني ؟ 

 ..كي گفته مثل قبل خرج-

 .من خر نیستم درین-

 : روي موهام رو بو كرد 

 !گرونه! شاین موهاتو ببین. این شاین گرونهاین بو -

 .مي شناسمش

 : كرد به ساعتم اشاره  

 جدیده، نه ؟-

 : كیفم رو هدف گرفت

 دالر٢٠٠٠این مدل مایكل كورس رو مي شناسم.  -

 .قیمتشه

 : كمي عقب نشیني كردم

  

 ..این طوري كه فكر مي كني نیست-



 دونهتازه اینا فقط خریداته! تیپ و ظاهرته. خدا مي -

 .چقدر پس انداز و سرمایه گذاري داري

 ده تو چشمت ؟بعد یك عمر خرید كردم. خار ش-

 .نه. مي دونم راستم مي گي. تو رو خوب مي شناسم-

 تر دوست شپولي كه خودت در بیاري رو از جونت بی

 .داري. تمام زورتو مي زني خرجش نكني 

 خب پس دردت چیه ؟ -

 ه باباشون در مي دردم اینه كه دخترایي كه از خون-

 رن، چرا نیاز دارن كه لباس ها و كیف و كفش هاي 

 خودشون ببرن ؟ یادته سر عینكرو با   برندشون

 افتابي هاي دي اند جي ات چه جنگي شد ؟ بابا مي 

 خواست بده به برادر زاده اش، اومدي داد و قال كردي

 !و بردیشون

  

 خب ؟ منظورت چیه ؟ -

 دردت رفتن از این خونه بود،منظورم اینه كه اگه —



 هیچي برات مهم نبود. مي ذاشتي و مي رفتي. حتي 

 ذاشتي هم ظاهرت نباید مهم مي بود. باید نمي اگه 

 میومدي تخت و كمد مي بردي! ولي تو ابزار شیك

 بودن، درخشیدن، تو چشم خاصبودن بردي. ابزار 

 !بودن

 : اخم كردم

 چي مي خواي بگي ؟ -

 ن درستم و مثل مامان و بابامي خوام بگم اگه م-

 نیستم، مثل تو هم نیستم! اینایي كه با خودت بردي

 زار كثافت كاریه درین. ترجیح مي دم همین جابا

 بمونم و بپوسم. ولي نه مثل تو شم، نه امثال مامان. تو 

 هم بدون! تا ابد قرار نیست خوش باشي و خوش

  

 بگذروني. یه جا بد یقه ات رو مي گیرن و مطمئن

 !باش بابا برات انگشتشم تكون نمي ده

 ودم. باید ناراحت شده بودم، اما براي دعوا نیومده ب



 : راضیش مي كردم

 باشه، قبول! من كثافت! ولي یه فرقي دارم. بهت-

 ازادي عمل مي دم. بهت اجازه مي دم كاریو كني كه 

 دوست داري. تو دوست داشتي هنر بخوني، یادته ؟

 ودي. چي شد درسا ؟ چي شدعاشق سینما و تئاتر ب

 كه داري علوم ازمایشگاهي مي خوني ؟ 

 .مشكلي ندارم-

 ..كن. بیا با من بریم. بهت قول مي دمن لج-

 .قبولت ندارم درین. نه خودتو، نه راهتو، نه قوالتو-

 !وقتتو هدر نده. برو

  

 .انقدر مصمم گفت برو كه دلم مي خواست گریه كنم 

 .بوسیدم. كنار نكشید كمي خم شدم روي موهاش رو 

 : سمت در رفتم و باز گفتم

 تك زنگ  هر وقت پشیمون شدي، فقط كافیه یه -



 .برني. با كله میام دنبالت

 .باشه-

 از در خارج شدم. تحمل اینجا داشت سخت تر و

 سخت تر مي شد. بدون خدافظي از مامان و بابا پله ها 

 !رو رفتم و یك راست از در خارج شدم. برن به درك

*** 

 توي اتاقم در حال سیگار كشیدن بودم كه تقه اي به 

 ل رو دیدم. لبخنددر خورد. به پشت چرخیدم و فرگ

 : كوچكي زد و گفت

 اجازه هست بیام تو ؟ -

 .حتما-

 جلو اومد و روي تخت نشست. سیگار رو خاموش

 : كردم، از پنجره كنار كشیدم و رو به روش نشستم

 چیزي شده ؟-

 ..نه. یعني اره-

 شده ؟ چي-



 ..مامانم-

 جفت ابروهام به شدت باال رفت. كسي از زندگي

 متوجه  . خانواده كه هرگز! خصوصیش حرفي نمي زد 

 : تعجبم شد 

  

 مي دونم اینجا خانواده خیلي معني نداره، ولي من از -

 اول با فراز شرط كرده بودم كه هواي مامانمو باید 

 .داشته باشم، بهش سر بزنم و پول برسونم

 مامانت مریضه ؟-

 ..مریض ؟ هوم.. یه جورایي مي شه گفت مریضه-

 ..شایدم معتاد. معتاد قمار 

 قمار ؟ -

 .البته مثل تو از اون زرنگاش نه. از اون بازنده ها-

 شرط بندي هاي سنگین و اخرش بدهي گنده اي كه 

 .باال میاد و من باید پرداخت كنم 



 چرا پرداخت مي كني ؟ -

 جز من كسیو نداره. نمي تونم مامانمه.. تنها كسم.-

 .ولش كنم

 بابات ؟ -

  

 نمي دونم دقیقا  از وقتي چشم باز كردم بابایي نبود.-

 .چي شده و كي رفته و چرا.. فقط مي دونم نبود 

 تنها نگاهش كردم. حرفي براي گفتن نداشتم. حتي

 دلداري.. حتي این كه از خانواده ام بگم و بخوام بگم 

 !من بدبخت ترم

  نگاهم لبخند زد به 

 وقتي ازدواج كردم فكر مي كردم منم دیگه خانواده-

 ي ، هم مامانم، هم خانوادهدارم. هم خانواده ي خودم

 .فرزین

 فرزین ؟ -



 .شوهرم-

  

 .فراز رو اولین بار تو جشن عروسیم دیدم-

 : چشم هام گشاد شد كه زود گفت 

 .لو نكن گفتما. مي كشتمبجلوش تا-

 : بعد پشیمون گفت

 انقدر اعصابم خورده كه نفهمیدم چي شد گفتم. اینا-

 .رو هیلدا هم نمي دونه

 یت بود ؟فراز چرا تو عروس-

 .چون برادر شوهرم بود -

 : تمام تنم عالمت تعجب شد. فرگل ادامه داد 

 يدوستخانواده ي خوبي بودن ولي دو تا برادر اصال -

 خوبي نداشتن. اون موقع ها نمي دونستم چرا، ولي

 ها، وقتي فرزین رو تو حالت هاي عجیب مي دیدم بعد 

 فهمیدم. اعتیاد داشت.. اعتیادي كه رفته رفته 



 .شتناك تر مي شد. خانواده اش طردش كردنحو

 موندیم خودم و خودش. مني كه دنبال خانواده بودم،

 حاال یه مامان قمار باز داشتم و یه همسر معتاد. باید 

 .خرج مواد اینو هم خرج بدهي هاي اونو مي دادم، هم

 تو چرا مي دادي ؟-

 مجبور بودم. نمي كشید حالش بد مي شد میفتاد به -

 اون موقع دانشجو بودم. تو و خونه.جون من 

 بیمارستان كار مي كردم. یه كم حقوق داشتم. ولي

 .نمي رسید.. خرج چند جا رو دادن خیلي سخت بود 

 منه شاگرد اول دانشجوي پزشكي، نتونستم از پس

 .ه ي دانشگاه بر بیام و سال اخر انصراف دادمشهری

 .پس براي همین كار هاي پزشكي مي كرد 

 نشدي ؟چرا جدا -

 بعدش شدم. وقتي دیگه هیچ جوره نمي تونستم -

 دووم بیارم. جدا شدم. زندگیم سخت بود تا یه بار نیمه 

  



 شب، گوشیم زنگ خورد. شماره ي ناشناس بود. جواب

 تعجب كردم. فراز تا حاال به من زنگ دادم. فراز بود.  

 نزده بود. وقتي جواب دادم فقط سریع گفت ادرس

 دیقه بعد ١٠ ادم زود قطع كرد.  بده. ادرس رو كه د 

 .رسید، با یه زخم چاقو توي پهلوش! ترسیده بودم

 هرچي پرسیدم چي شده جواب نداد. فقط گفت مي

 متوني یه كاریش كني ؟ با تجهیزاتي كه تو خونه داشت

 در یه حدي اوكیش كردم. تشكر كرد و رفت. هفته ي 

 بعدش اومد و گفت با من كار مي كني ؟ كارشو كه 

 عقب كشیدم. بیش تر كه توضیح داد یه كم  یدمفهم

 راغب شدم. مامان هم باز بدهي باال اورده بود. قبول

 كردم. وقتي قبول كردم، اولین حرفي كه بهم زد این

 خودت انتخاب كن! از اون روز شدمبود : یه اسم واسه 

 .فرگل

 پس اسم هاشون قالبي بود. تعجبي هم نداشت. قطعا

 سم ین حرفا بود كه با احواسشون جمع تر از ا



 : خودشون وارد كار شن. شكي توي دلم بود و پرسیدم

 چرا فراز كمكت كرد ؟ -

 .به خاطر برادرش. زندگیمو نابود كرده بود -

 : خیلي باورم نشد 

 ینتون هست ؟ي بچیز-

 : خندید 

 .نه دیوونه-

 : نفس عمیقي كشیدم

  

 چرا این حرفارو به من مي گي ؟-

 شت، یهومانم اومده بودم پیراستش براي مشكل ما-

 نفهمیدم چي شد، نتونستم غصه رو تو دلم نگه دارم و

 .برات گفتم

 چه مشكلي ؟-

 یه كم پول مي خوام. نمي خوام از فراز رها من.. -



 بگیرم. اگه بهم بدي، قول مي دم توي اولین فرصتي

 كه پول دستم مي رسه بهت برگردونم. واقعا قول مي

 .دم

 ه بودم. من بهحاال انجامش نداد پول قرض دادن ؟ تا

 هیچ كس پول نمي دادم. نه دوست و نه دشمن. اصال

 دم كه گفت من دوستي نداشتم. یاد درسا افتا 

 دوستاش براي پول بهش زنگ مي زنن.. كمي نگاهش

 : كردم كه گفت

  

 .واقعا قول مي دم رها-

 فرگل دوست داشتني به نظر مي رسید. مي تونستیم 

 شتن یه دوست رو؟ مي تونستم دا باهم دوست باشیم

 تجربه كنم ؟ اگه دردسر ساز مي شد چي ؟ 

 : تنها گفتم

 چقدر ؟-

 .تومن٢٠٠ -



 ي بود ولي تعجبي نداشت. قمار باز بازندهرقم زیاد 

 .همین رقم ها كم میاورد همیشه

 : نفهمیدم چي شد كه گفتم

 .فردا برات مي ریزم -

 : لبخند بغضي اي زد 

 .خیلي خیلي ممنونم-

  

 : ریسك كرده بودم. لبخند زدم

 .تشكر الزم نیست-

 ازت حس خوبي مي گیرم. زرنگي، تیزي، شاید -

 .خوبي رهابدجنسي، ولي 

 : خندیدم

 .مرسي-

 : از جا بلند شد، سمت در رفت و گفت

 ..این حرفایي كه زدم-



 : حرفش رو ادامه دادم

 .بین خودمون مي مونه-

 .لبخند بزرگي زد و از در بیرون رفت 

 من موندم و فكر فرگل و زندگیش و مادرش و.. این كه 

 !اسم واقعي فراز چي بود ؟

  

*** 

 نفرد زاده گذشته بود. تو اینچند ماه از پروژه ي م

 مدت فراز هر از گاهي خیره نگاه مي كرد، الفاظ زیبا و 

 جذاب بهم مي چسبوند و هر از گاهي شب ها غیب

 . با فرگل مي شد. سعي مي كردم بي تفاوت جلوه كنم

 حرف هاي عمیق مي زدم، با عرش مي خندیدم و با 

 .هیلدا.. حتي بهم نگاه هم نمي كردیم

 وي مبل هاي وي اي پي مثل همیشهتوي كلوپ، ر

 دور هم نشسته بودیم. مشتري ها یا مشغول گپ زدن

 و نوشیدن بودن، یا انواع بازي ها.. چیزي كه فهمیده



 كلوپ سهم بودم این بود كه همه ي بچه ها توي 

 داشتن و به چشم مي دیدم كه كلوپ درامد خیلي

  

 خوبي داره. اگه قصد موندن داشتم حتما سهیم مي 

 .شدم، اما چنین قصدي در كار نبود 

 بلند شدم تا به سرویس برم. وقتي بیرون اومدم، فراز 

 : رو دم در دیدم. نگاهش كردم و گفتم

 تو نوبتي ؟-

 .نه-

 چي كار داري ؟-

 لیات تو دفتر منفرد زاده رواون روز عممن ویدیوي -

 .صد بار دیدم

 خب ؟-

  

 .روي كاغذ چیزي نوشتي و دستشون دادي-



 .اره حساب رو نوشتمشم-

 چرا بعدش قیافشون متعجب شد ؟ چرا سوال-

 پرسیدن ؟ چرا تو یه پاراگراف توضیح دادي ؟

 لعنتي نثار تیزي و ول نكن بودنش كردم! عجب گیري 

 : جواب دادماعتماد به نفس   بود این بشر. با 

 نام صاحب حساب و مشخصات بانكي و همه و همه -

 !مي شه یه پاراگراف

 .ر زبوني همونه رها. من خر نیستماسم تو ه-

 كه چي ؟ -

 .تو اسمي از صاحب حساب نبردي-

 االن قصدت چیه ؟ دنبال چي اي ؟-

 .هزار تا١٠٠دنبال اون  -

  

 هزار تا ١٠٠  برو خدا روزیتو جاي دیگه بده. من-

 داشتم االن اینجا بودم ؟



 مي دونم دستته. مي دونم برداشتي و هنوز اینجایي -

 هزار تا زیاد برات پیش١٠٠دوني از این  چون مي 

 .میاد 

 چه مطمئن! رفتي سراغ فالگیر ؟-

 ..اون پول مال تو، ولي-

 كدوم پول ؟ ولي چي ؟-

 یه جوري، به یه نحوي، باید یه كسب درامدي برام-

 !ي. مبلغ باالنك

 !پولي دست من نیست. بیخودي توهم نزن-

 ا همینرها با من در نیفت. من ارومم درست، ولي ب-

 .ارامش مي تونم گردن بزنم

 : كمي ترسیدم

  

 برو هرجوري مي خواي حسابامو چك كن. چیزي -

 .واسه پنهان كردن ندارم



 بعد زود از كنارش رد شدم و سر جام نشستم. فراز از 

 گاهم كرد، بعد نزدیك شد و به لحظه ن دور چند 

 ستوني كه چسببده به كاناپه بود یك وري تكیه زد و

 .ایستاد 

 لوپي از ابجوي شیشه اي توي دستم نوشیدم كه ق

 گروهي پسر، وارد كلوپ شدن. یك راست سمت فراز 

 : اومدن و یكیشون گفت

 صاحب اینجا تویي ؟-

 : ابروي فراز باال رفت

 فرمایش ؟ -

 . پسر با لحن قلدر گونه ايشده بودیمهمه ساكت 

 : گفت

  

 .مي خواییم بریم پاي میز -

 چه میزي ؟-

 .پوكر-



 لحن مسخره ي پسر حتي با نِرو من هم بازي مي كرد 

 چه برسه به فراز. عرش نیم خیز شد تا كاري كنه كه 

 فراز دستش رو روي شونه اش گذاشت و سر جاش

 : نشوندش و رو به پسر گفت

 .ریممیز سبك ندا-

 .كي گفت سبك مي خواییم ؟ خالفمون سنگینه-

 .بعد خودش به شوخي مسخره اش بلند بلند خندید 

 : فراز لبخند كجي زد 

 نفري چقد مي ذارید ؟-

 -٣٠٠تا 

  

 : فراز با پوزخند نوچي كرد 

 !كمه-

٣٥٠- 

 میز نمي دم، ٤٠٠زیر  -



 : پسر اخم كرد 

 مي خوام جیب پر كنم. تو هم چیزي ٤٠٠اوكي،  !-

 .ت نمي شه! حرصمم ازت مي خوابهیبنص

 چند نفرید ؟ -

 شمردن بلد نیستي ؟ -

 .هیچ وقت خوابم نبرد با گوسفند شمردن -

 : پسر پر حرص نگاه كرد 

 .گوسفندو بعد بازي نشونت مي دم. میزو ردیف كن-

 : خواستن حركت كنن كه گفتم

  

 .منم مي شینم -

 : پسر با ابروي باال رفته سمتم برگشت

 .پیش خودم اصال بشینجون، شما -

 .نه سختت مي شه. نمي توني تمركز كني-

 پوكر بازي ؟-



 نم تا یاد بگیرم، نه ؟باید بازي ك-

 : بلند خندید 

 تایي هم كه ازت ٤٠٠افرین. بیا بهت یاد مي دیم.  -

 .مي بریم باشه عوض اموزش خصوصي

 .بقیه ي پسر ها هم پشت بندش خندیدن

 دم. تاپ گشادم روفراز گیج نگاهم مي كرد. بلند ش

 : صاف كردم و رو به فراز گفتم 

 .بگو میز رو بچینن-

  

 رد مي شدم، دستش رو دور شونه ام از كنار پسر كه 

 : انداخت

 وایسا باهم بریم. واسه چیز دیگه اي اموزش نمي-

 خواي ؟

 نگاهي به فراز كردم كه فقط خیره نگاه مي كرد. دست 

 : فتمپسر رو از دور شونه ام جدا كردم و گ



 .هورمونات مي زنه باال واسه بازیت خوب نیست-

 ست داشتنیم بعد جلو تر از همه سمت میز هاي دو

 حركت كردم. با لذت به پارچه ي سبز رنگ نگاه كردم

 .و منتظر شدم تا بفهمم با اكواریوم طرفم یا نه

 تمساح خوني گرسنه بود.. خیلي وقت بود كه گرسنه

 !بود 

 ودم. سومین دست رو بازي دو دست رو عمدا باخته ب

 مي كردم كه پسر كه فهمیده بودم اسمش یاشار 

 : هست، گفت

 باز خدا رو شكر قیافه داري. پوكرو بیخیال شو، برو از-

 .قیافه ات پول در بیار 

 : نیشخند زدم

 .اونو گذاشتم مرحله اخر-

 : فراز وارد شد و رو به دیلر پرسید 

 اوضاع چطوره ؟-

 گفت است تكون داد و یاشار دیلر سرش رو به چپ و ر



: - 

 .اوضاع ردیفه. یارتون تا خرخره باخته

 : نگاه سوالي فراز نگاه كردم. یاشار خندید مظلوم به 

  

 اینجوري نگاه مي كني باختتو اون حساب كنه ؟-

 و برگه هاش رو رو كرد و باز ژتون هاي وسط رو جمع 

 .كرد 

 اي كه توي١٠دست چهارم پخش شد. به شاه و  

 تم نگاه كردم. هنوز سه برگ اول چیدهداش دستم

 .م نشده بود كه بي دلیل شرط رو باال برد 

 : یاشار باز خندید 

 مثل بازنده ها بازي نكن. بازنده ها بعد كلي باخت-

 .درشت بازي مي كنن كه باختشونو جبران كنن

 : لبخند زدم

 .كسب تجربه -



 فراز با اخم ریزي بازي رو نگاه مي كرد. یاشار رو به 

 : فراز گفت

 .بیكار واینستا. چند تا نوشیدني بیار-

  

 .و تكون نخورد فراز تنها كج لبخند زد 

 اي كه ٥سه ورق روي زمین چیده شده. به آس و  

 چیده شده بود نگاه كردم. هیچي نبودم. ولي حسم

 دروغ نمي گفت. من این دست برنده بودم. شرط رو

 .باال بردم. همه باال اومدن

 باز خوشحالم كرد. یاشار چیده شد. سر  برگه ي چهارم

 : با دیدن سرباز بلند خندید و رو بهم گفت

 .مرسي شرط باال بردي. به كارم اومد. بعد آل این داد -

 .همه اومدن و به من رسید 

 : یاشار نیشخند زد 

 .به نظرم وقت خوابت رسیده-

 : ابروم باال رفت و گفتم



 .دیدم-

 چي دیدي ؟-

  

 .مآل این ات رو! هست-

 .بعد تمام ژتون ها رو وسط ریختم. برگه ها رو شد 

 و االن با سرباز روي زمین یاشار دو سرباز دستش داد 

 .سه سربازه بود و من هنوز هیچي نبودم

 : با دیدن دستم قهقهه زد 

 منم باشم یكي هزینه هامو بده این جوري پوالرو مي -

 !زنم به گاو

 : لبخند زیبایي زدم

 .هنوز یه برگه مونده-

 .با یه برگ معجزه نمي شه خوشگله-

 .من ایمان دارم-

 به معجزه ؟ -



 ..ورق٥٢خودم. به حسم. به هر یه دونه از این  به -

  

 برگه ي اخر گذاشته شد و با دیدن بي بي بلند بلند

 .خندیدم

 چشم هاي یاشار به آني گشاد شد. اخم هاش توي هم 

 : رفت، یهو بلند شد و بلند گفت

 ؟چي ؟ سري شدي -

 .سري باال -

 تقلب كردین دیوثا ؟-

 : لبخند زدم

 .درخواست ویدیو چك بديمي توني -

 : بعد به چهره ي خشك شده اش نگاه كردم و گفتم 

  

 !بیكار واي نستا. برو چند تا نوشیدني بیار-

 : یاشار سرخ شد 



 .سه تا سرباز داشتم زنیكه-

 .خوشگله بودم كه-

 .تو یه غلطي مي كني -

 .دربیارم شب  ام قراره پول هوم، با قیافه -

 از كجا مي دونستي تو از ورق اول ِریز مي دادي.-

 سري مي شي ؟ 

 وقتي گفتم كسب تجربه منظورم به خودم نبود. واسه-

 تو گفتم بیچاره. تبریك مي گم. شانس اینو داشتي كه 

 یه بازي حرفه اي تماشا كني. حاال ازش یاد بگیر و

 .تجربه كسب كن 

 بیاد كه توي هوا ا روي صورتم فرود دستش باال اومد ت

 : پایین اوردم و گفتمگرفتم، پیچاندم و 

  

 شر نشو! درسته من تنهایي تو رو حریفم، ولي دوست-

 ندارم واسه غرورت بد شه كه از یه دختر خورده و

 خاك شیر شده، واسه همین مي گم بچه ها هم بیان



 روت. اون وقت فقط عصاره ات مي مونه. دستتو بكن

 .یباي خالیت و برو بیرونج تو

 : شخند جلو اومد و گفتهنوز حرصي بود، ولي با نی

 عصاره امو دوست داري ؟-

 .برو یارو! بموني میترسم حامله شي-

 .مي رم، ولي باز میام. منتظر باش-

 معلومه كه منتظرم. تو نباشي از كي انقد ببرم ؟-

 جلوي پام توفي كرد و به دوستانش اشاره كرد تا خارج 

 .شن

 : وقتي رفتن، یك راست سمت فراز رفتم و گفتم

 .ف این برد مال من، نصفش مال تونص-

  

 !پس برام پول اوردي-

 !این گیرت رو بذار كنار. دهنمو صاف كردي-

 : خواستم برم كه بازوم رو گرفت 



 مي خواي شب با قیافه ات پول در بیاري ؟ -

 : لبخند زدم

 هوم، مشتري اي ؟-

 .مشتریم-

 ؟چقدر -

 !خجالت بكش-

 : خندیدم

 .بیلیارد اخر شب، رو میز -

 توپا باشن ؟-

 .خودت داري. كافیه-

  

 : سرش رو به نشانه ي تاسف تكان داد و گفت

 .عجیب ترین دختري هستي كه تا حاال دیدم-

 .عجیب نه. زیبا، جذاب، خواستني-

 : خندید 



 !اهل دروغ نیستم، هستي-

 .منم اهل دروغ نیستم. مي دونم-

 ديدلم مي خواد خانواده اي كه توش بزرگ ش درچق-

 .رو ببینم 

 : بلند خندیدم

 .دنبال نا امیدي نباش. من خانواده ام خودمم-

 .دنبال موزیك باش-

 .این بار با تو-

 .موزیك من واسه بعدش خوبه-

  

 .دیگه یه فراز كه بیش تر نداریم. همونم قبوله-

 : كج خندید 

 .مي دوني و اذیت مي كني -

 چي ؟-

 استفاده روتو خیلي زرنگي. مي دوني جذابي و نهایت -



 مي بري. مي دوني زبون بازي و نهایت استفاده رو مي 

 ..بري. مي دوني خواستني اي و

 وایسااااا. ترمزززز.. یوااااش. این حرفارو نگه دار واسه-

 .اخر شب

 .زرنگي. خییییلي زرنگي-

 چون مي دونم جذابم زرنگ نیستم. چون مي دونم-

 خواسته اممي خوام و چه جوري مي تونم به  يچ

 !برسم زرنگم. فراز خان

 به خواسته ات رسیدي ؟-

  

 .هنوز نه. چند ساعتي مونده-

 چشمكي زدم و از اتاق بیرون رفتم. امشب باز به اوج

 ..مي رسیدم. خیلي وقت بود منتظر بودم

*** 

 موزیك پلي مي شد و من مسخ شده روي بازوي فراز، 

 دود مياز كشیده بودم و سیگار یلیارد درروي میز ب



 .كردم

 : نگاه ها به سقف بود كه فراز گفت

 برنامه ي رفتنت چي شد ؟-

 .پولم كمه-

  

 كجا مي خواي بري كه انقدر پول مي خواي ؟-

 .مقصدم گرون نیست. خروج از مرزم گرونه-

 چرا مي خواي قاچاقي بري ؟-

 .اش نكردم قاچاقي رفتنو دوست دارم. تا حاال تجربه -

 .كمت نیستیه روده ي راست تو ش-

 .سواالیي نپرس كه دروغ بشنوي-

 حاال اشنات مطمئنه ؟ پوالتو باال نكشه و د برو كه-

 رفتیم ؟ 

 ..به شخصه به احدي اعتماد ندارم، ولي-

 ولي چي ؟-



 .چاره اي هم ندارم-

 صداي پیامك گوشیم بلند شد. بلند شدم. با تعجب به 

 كردم. من نگاه  ه ذخیره نشده بود شماره ي اشنایي ك

  

 شماره ي فرشاد رو مي شناختم، ولي اون از كجا

 شماره ام رو پیدا كرده بود ؟

 سمت لباس هام رفتم، پوشیدم، روي مبلي رو به روي 

 : فراز نشستم و پیام رو باز كردم

 رها.. هر وقت تونستي حرف بزني زنگ بزن، خیلي -

 .فوریه

 : صداي فراز رو شنیدم پیام رو بي جواب گذاشتم.

 طوري شده ؟-

 .واسه من هیچ وقت طوري نمي شه-

 : خندید 

 بریم ؟ -

 .بریم-



 دوشادوشش از كلوپ خارج شدم، سوار ماشینش

 .شدیم و با سرعت خیلي اروم به سمت خونه رفتیم 

  

 موزیك توي ماشین هم پلي مي شد و من هم مثل

 ..مایكل بابل، واقعا احساس خوبي داشتم

*** 

 .ره ي فرشاد رو گرفتم حض ورود به اتاقم شما م به

 : خیلي زود جواب داد 

 رها خودتي ؟-

 شماره امو از كجا پیدا كردي ؟-

 خوبي ؟-

 .جواب منو بده-

 .داستانش مفصله-

 .پس خالصه اش كن-

 !از طریق اون سانازي كه خونه ات به نامش بود -



  

 : چشم هام گرد شد 

 ساناز شماره امو داده ؟-

 یكي از گوشیش شماره روهم نداره.  دش خبرنه، خو-

 .گرفت 

 چي ؟-

 البته باور پذیر بود. امكان نداشت ساناز امار منو به

 .كسي بده

 رها فكر مي كردم مردي! چه غلطي مي كردم ؟-

 .خب. حاال كه مي بیني زنده ام-

 خوبي ؟-

 .خوبم-

 .دختر یه خبري بده از خودت-

 .چه خبري ؟ انداختیم تو لجن-

  



 زاده ي عوضي داده بود. وقتي گیر ارتو حبیبي  ما-

 دادي

 .مبلغو باید ببره باال از لجش رفت امارتو داد 

 .حالشو مي گیرم به موقعش-

 .یه پیشنهاد برات دارم-

 !پس زنگ نزدي كه ببیني مردم یا نه-

 .به جان خودت اونم بود -

 .كار نمي كنم فرشاد -

 !زیادي تپله ها-

 : اخ اون حس حریص

  

 ؟ تا چند -

 .تا٣ -

 : ناباور سوال مسخره اي پرسیدم

 میلیون ؟٣ -



 !میلیارد -

 : ابروهام از این باالتر نمي رفت 

 چه كاري ؟-

 موالپور رو مي شناسي ؟ -

 مي شناختم. توي كار واردات خودرو بود. خرش هم 

 .خوب مي رفت 

 خب ؟-

 .امار مي خواد -

  

 ید میلیارد داشت با فكرم بازي مي كرد. چه جوري با٣ 

 هود رو گول مي زدم و كار تكي مي گرفتم ؟  رابین

 امار كیو ؟-

 .واست راحته-

 كي ؟-

 .خیلیم راحته-



 .حرف بزن فرشاد -

 !رابین هود -

 چي ؟-

 تا بگیر و خالص ٣مي دونم با اونایي. امارشونو بده،  -

 .شو

 مي فهمي چي مي گي ؟ اصال مي خواد چي كار-

 امارشونو ؟

  

 تا ٣گفته امارشونو بدي هم  ن. قبال یه بار لگدش كرد -

 .مي ده، هم حسااابي هواتو داره

 .لعنتي ممكن نیست-

 .رها واسه تو هیچي غیرممكن نیست-

 .باید.. باید فكر كنم-

 .فكر كن، ولي خیلي وقت نداري-

 .خبر مي دم-



 .منتظرم-

 قطع كردم وگیج و منگ روي تخت دراز كشیدم. امار 

 ز.. فراز ؟فرارابین هود.. هیلدا، عرش، فرگل… 

 میلیارد سنگین تر بود یا رابین٣روي ترازو گذاشتم.  

 هود ؟ نمي شد، نمي دونستم. كفه ها باال و پایین نمي 

 شدن.. اگه سه تا رو مي گرفتم، به آني از مرز خارج 

 مي شدم.. كفه ي ترازو تكون مي خورد ؟

  

 دام مي خواست از ندونستن جیغ بكشم.. دمر شدم و

 !!!!!!!!!ت كوبیدم.. لعنتش مروي بالشم 

 سه روز از پیشنهاد فرشاد گذشته بود و هنوز جوابي

 میلیارد زیادي هوس انگیز بود. اگه٣نداده بودم.  

 میگرفتم، با پولي كه از قبل داشتم خیلي زود از مرز 

 .رد میشدم و یه چیزي هم توي جیبم میموند 

 دور میز شام نشسته بودیم و مرغ بیمزهاي كه عرش

 .رده بود رو میخوردیمت كدرس



 :باز غر زدم

 خب آقا نمیتوني بگو از بیرون بگیریم دیگه. چیه این -

 زهرمار؟ 

  

 :عرش پوفي كرد 

 بار غر زدي، ولي٦٠اوال كه خوشمزهاس. دوما كه  -

 ماشاال یه قاشق هم عقب نیفتادي. خب نخور عزیز

 .من

 گشنمه. میفهمي؟-

 :فراز لیوان آبش رو روي میز گذاشت

 .دیگه. سر یه غذا یه ساعته دارید بحث میكنید ه بس-

 !خسته شدم

 :عرش زود گفت 

 تو بگو فراز. بد مزهاس؟-

 بله، بد مزهاس. ولي هركي ناراضیه نخوره. زورت میاد -



 تومن خرج كني از بیرون واسه خودت بگیري؟ ١٠٠ 

 :پر غیظ سرمو سمتش چرخوندم

  

 نه،خو وقتي ماهانه دارم خرج میدم واسه غذاي این-

 چرا جدا واسه خودم سفارش بدم؟

 :هیلدا نفسش رو فوت كرد 

 .بابا تو عجب خسیسي هستي-

 :رو به عرش گفتم

 به این میگي با من هم كالم نشه؟ صداشو میشنوم-

 .مو به تنم سیخ میشه

 :هیلدا چنگالش رو روي میز پرت كرد و بلند گفت

 دربارهي من حرف دهنتو بفهم! خر كي باشي بخواي -

 دي؟نظر ب

 اوووو، چته؟ داریم آروم حرف میزنیم. پریودي-

 چیزي هستي؟

 عرش كه دید اوضاع داره قاراشمیش میشه آروم



 :گفت

  

 .خیل خب بسه-

 :هیلدا با توپ پر جواب داد 

 نه، نه... بس نیست! آره پریودم. ریخت تو رو میبینم -

 !پریود میشم! منتها پریود مغزي 

 .ودهاون جا كه همیشه پریقربونت برم -

 :هیلدا عصبیتر شد 

 دور بر ندار. واسه هیچكسي مهم نیستي. نبین بچهها -

 جرت نمیدن. نیازت دارن. ما قدیمیایم، هواي همو

 داریم. تو هیچ پخي نیستي. همین فراز اگه نیازت

 .نداشته باشه درجا میذارتت دم در

 .به فراز نگاه كردم تا جوابي بده

 :فتهیلدا زودتر گ

 د یقه جر بده واست؟تظار داشتي بیابمیرم برات. ان-



 چرا نمیفهمي اضافهاي؟ 

  

 :عرش كمي بدون آرامش گفت

 .هیلدا بسه-

 :فرگل هم زود گفت

 .داریم همه با هم زندگي میكنیم. باید كنار بیاییم -

 حرفاشون مهم نبود. فراز چرا الل بود؟ همچنان نگاهم 

 .روش بود 

 :خندید هیلدا مسخره 

 ؟ منتظر معجزهاي؟ فكر هي نگاش میكني چي بشه-

 كردي چي داري كه حسابت كنه؟

 :با طعنه گفتم 

  

 ...نمیدونم، شاید خوشگلم، خاصم، جذابم-

 :هیلدا اخم غلیظي كرد 



 دنبال این كثافت كاریا تو این خونه نباش. كسي-

 !نگاهت نمیكنه

 با توپ پرتر به فراز نگاه كردم. نگاهش رو سمتم 

 ولي خم به ابرورخوند. متوجه عصبي بودنم شد، چ

 .نیاورد 

 ي نیست، تعهدي نیست، هیچي چیز گفته بود 

 نیست! بحث بچهگانه بود؟ به جهنم! االن باید یه 

 .حرفي میزد 

 :از نگاه خیرهام لحظهاي چشمهاش رو بست و گفت

 .این بچهبازیا رو تمومش كنید -

 و به خواست بلند شه كه دستمو رو شونهاش گذاشتم 

 :پایین فشار دادم

  

 .بشین. من بحثیو نصفه ول نمیكنم  جاتسر -

 :رو به هیلدا گفتم 

 چرا انقدر آماتوري؟ چرا حالیت نیست تو كار حرفهاي -



 حسودي جایي نداري؟

 :عصبي خندید 

 تو دربارهي خودت چي فكر میكني؟ چي داري كه -

 بهش حسودي كنم؟

 .بخوام بشمرم كه صبح شده-

 :فراز گفتم بعد رو به  

 حرفي نداري بزني؟-

 .ها داشت سنگینتر میشد  اه كرد. یكي از كفهنگ فقط

 :عرش دستش رو روي دستم گذاشت

 .رها جون بیخیال شو-

  

 نمیشم. اگه من جدا واسه این گروه بیارزشم باید -

 !بدونم! بدونم با كیا طرفم

 :عرش دوباره گفت

 ...كسي نمیگه بیارزشي-



 .باید جواب بده تو نه عرش! یكي دیگه-

 :گفتم  سكوت نگاه میكرد.فراز همچنان توي 

 !خوب حواستو جمع كن، بعد با دقت سكوت كن-

 انقدر محكم گفته بودم كه همه متوجه جدي بودن

 .بیش از اندازهام شدن

 ...یكي از كفهها پایینتر میرفت

 :فراز باز نگاه كرد. این بار از جا پا شد و گفت 

 .ي عرش رو از بیرون غذا بگیرید از این به بعد نوبتها-

 .د جمع رو ترك كرد بعو 

  

 هیلدا از خنده تركید. عرش سرش رو روي میز

 .گذاشت و فرگل معذب به جمع نگاه میكرد 

 از جا بلند شدم و سمت اتاق فراز رفتم. در رو محكم 

 باز كردم و در حال سیگار كشیدن دیدمش. برگشت و

 :گفت



 !آروووم. میشكنه-

 !بشكنه-

 چي میخواي؟-

 جمع كه خوب اللمونيعه؟ پس زبون داري. تو -

 .گرفته بودي

 .درست حرف بزن-

  

 نمیزنم! كیاي كه باهاش درست حرف بزنم؟ -

 :كج خندید 

 تو چي میخواي؟ برم اون بیرون داد بزنم بگم بس-

 كنید! این دختر عزیزه، تو چشمم جذابه. برام خاصه؟

 اینو میخواي؟

 دي بزني تو دهن اون بیمغز؟پیشكشت! میمر -

 ین بچهبازي دو تا نفرم اینه كه بچیزي كه ازش مت-

 زن گیر كنم! نمیشناسي، بشناس! من تو این بحثا 



 .شركت نمیكنم 

 جایي شركت نكن كه از سكوتت، الل بودنتو برداشت-

 !كنن! نه اینجا كه مهر تایید بزني با سكوتت

 :صداش كمي باال رفت

 مو پر كردي؟ عاشقتم؟ بیام چي فكر كردي تو؟ قلب-

 ناسمت برو بهه چندین ساله میشبگم هیلدا تویي ك

 جهنم، این تازه واردي كه نه چیزي ازش میدونم، نه 

 حرف راست میزنه، نه قابل اعتماده بشه تاج سر؟

 .بزرگ شو یه كم! دیگه پرنسس بابات نیستي 

 :عصبي خندیدم

 بودم، اگهمن هیچوقت پرنسس بابام نبودم. كه اگه -

 تا آخر بخوام، میتونم چنان بالیي سرت بیارم كه 

 !عمرت تو زندان بپوسي

 راه همیشه بازه رها. هر وقت بخواي میتوني بري به -

 پلیس یا هركي گزارش بدي. ولي بدون چهرهي اوني

 !كه تو پروژه رویت شده تو بودي



 من میدونم با تو چي كار كنم فراز! میدونم از كجا-

 ...خورد شي. میدونمبزنمت كه 

 ا چاقو بیاي باالتهدیداي دخترونه! میخواي شب ب-

 سرم؟ یا مثال بري لوم بدي؟ چند سالته تو؟

  

 نچ، اینا نیست. یه جوري دیوونه و وابستهام میشي، -

 كه واقعا بكنیم تاج سر! ولي اون موقع تاج رو سرت

 !خورد میشه! مردك كالش

 :براي فرشاد نوشتم در رو كوبیدم و بیرون زدم و در جا

 !هستم-

 ي من ید چي كار كنم. كار براحاال دقیقا میدونستم با

 نشد نداشت. اگه میخواستم، كلهي سر دستهي 

 !رابینهود رو هم میتونستم به طاق بكوبونم

*** 

 :اولین پیام مرتبط با عملیات فرشاد روز بعد رسید 



 با سرمایه گزاري براي ساختن  مورد یه پروژهاس، در -

 شهرك مسكوني. خیلي بزرگه این كار. حتما به یه 

 یرسه و اونام میخوان كه سرمایهینهود مگوش راب

 گزاري كنن. فرصت خوبیه برات. خودشون قبول

 میكنن و تو یه جوري لوشون میدي. موالپور یه سر 

 قضیهاس. اگه بتونه رابینهود رو لو بده، قول گرفته 

 .پروژه رو میدن بهش

 سرمایه گزاري؟ خندهام گرفت. فرشاد رابینهود و 

 .هیچي نمیدونست

 :تم تنها نوش

 شروط این رقابت سرمایه گزاري چیه؟ -

 یه مراسمه، روساي شركتها شركت میكنن و -

 نماینده.اشون كنفرانس میده و ریز جزئیات شركت رو 

 تحویل میدن. ولي یه شانسي داري. صاحب زمینها، 

 یف میكنه. از اهل پوكره. با بازي حرفهاي حسابي ك

 .ياین طریق میتوني نزدیكش شي. یه پولیم ازش ببر



 :ابروم باال رفت 

 كجا میز میچینه؟-

 .آمار ندارم. میگم بهت-

 .اوكي. منتظر میمونم تا اینجا هم خبري شه-

 فقط یه چیزیو باید بدوني. حبیبي زاده هم یه سر-

 !ماجراست

 !!لعنتییي!! حبیبي زاده منو میشناخت

 :نوشتمفورا 

 خودشم حضورا شركت میكنه؟-

 ران رفته. وليشانست زده واسه یه كاري از ای-

 نمایندهاش شركت میكنه. امیدوار باش چیزي از تو

 .ندونه

 :سخت شده بود، خیلي سخت... ولي نوشتم

 !اوكي، خبر میدم-

 .و زود تمام پیامها رو پاك كردم 



 الپاهام رو توي آب استخر تكون دادم و سعي كردم اص

 فكر نكنم... فكر كردن به آخر و عاقبت هركاري كه من

 ود... استرس رو بیشتر میكرد ال خوب نبمیكردم اص

 ...و من اصال استرس نمیخواستم

 :صداي فراز باعث شد حركت پاهام متوقف شه

 ساعته چي كار میكني؟ بیا میخواییم غذا٢ -

 .بخوریم

  

 .گشنه نیستم -

 :نزدیك شد 

 .بهت برخوردهچي شده؟ نگو كه -

 نگو كه خودتو انقدر مهم حساب كردي كه حرفات -

 .بخورهبهم بر 

 .خوبه، پس لوس نیستي. جمع كن بیا غذا-

 .فعال گشنم نیست-



 تو؟ گشنه نیستي؟-

 .هوم، نیستم -

 پس بیا ببین هیلدا چي میگه. پروژهي جدید پیدا-

 .كرده

 :گوشام تیز شد، ولي به روي خودم نیاوردم

 ارزشمند شدم و خبر ندارم؟ چطور؟ نكنه -

  

 .زرگت كنم مسخره بازي در نیار رها. قرار نیست ب-

 :بلند شدم، رو به روش ایستادم و گفتم 

 ببین منو! منو بابامم نتونست بزرگم كنه. خودم-

 .خودمو بزرگ كردم

 .خوبه. خانوم بزرگ، بیا بریم ببینیم چه كاریه-

 و دربدون جواب بهش سمت خونه رفتم. من پدر تو ر

 !میارم فراز. بشین و تماشا كن

 :دور میز نشستم كه عرش گفت



 برات؟  شمبك-

 .نمیخوام فعال. حرفارو بگید میخوام برم بخوابم-

 :هیلدا دهن كجي كرد 

 امر دیگه؟-

  

 امر دیگه این كه تا جاي ممكن سعي كن كوتاهش-

 .كني. شنیدن صدات صبري میخواد كه من ندارم

 :رو به فراز كرد 

 .فراز جان عزیزت بعد این پروژه، اینو بنداز بیرون-

 .ز پیدا میكنمخودم برات یه پوكر با

 :فراز بلند گفت

 یك كلمه دیگه دعوا بشنوم دوتاتون از این پروژه-

 !بیرونید 

 :لبخند زدم

 .دعوا چیه؟ اینا حرفاي روزمرهاس-



 :فراز هشدار گونه گفت 

 !رها-

 به من نیاز فرشاد از پوكر حرف زده بود. احتماال

 :داشتن. ریسك كردم

 بخواه،زبون من همینه. جلوشم نمیگیرم. میخواي -

 نمیخواي هم كه اوكي! دستورو دادي. از این پروژه

 .دور وایمیسم

 :اخم كرده بود 

 .دقیقا! همین كارو كن-

 :و رو به هیلدا گفت

 .ادامه بده-

 از پشت میز بلند شدم. در حال رفتن به اتاقم بودم و

 ١...٢... ٣...٤دل میشمردم... ...توي 

 :و صداي هیلدا

  



 .وایسا-

 .خیدمایستادم ولي نچر

 :هیلدا آرومتر به فراز گفت 

 روزه كه نمیتونم پوكر باز پیدا٢-٣الزمش داریم.  -

 .كنم

 :خودمو به نشنیدن زدم و بلند گفتم

 .شب بخیر-

 :این بار فراز گفت

 .صبر كن-

 :سمتش چرخیدم

 هوم؟-

 .باید باشي-

 باید؟-

 !باید -

 كي تعیین میكنه به باید تو میمونم؟-



 .دالرات-

 نه چي كار میكردي؟ و داري! وگرخوبه اونا ر-

 .من خوب نقطه ضعف پیدا میكنم-

 .خدا رو شكر كه فكر میكني نقطه ضعفم دالرامن-

 میخواي بگي نیستن؟-

 مي خوام بگم تو هیچي نمیدوني. خودتو جر وا جر-

 ازم پیدا كني همون دالراس. كه كني نهایت چیزي كه 

 اگه میخواستم، میتونستم یه جوري تو هفت تا 

 .خ قایمش كنم كه پیدا نشهراسو

 یا خودتو زیادي دست باال میگیري، یا منو زیادي-

 .دست پایین

  

 من واقعبینم. قبال هم گفته بودم. االنم جوابت میشه-

 منتها هر دو! هم من دست باالم، هم تو دست پایین.  

 هنوز حالیت نشده. این دور و بریاتم هي هندونه

 . ولي من بلدمگذاشتن بغلت نفهمیدي چي به چیه



 تك تك اون هندونهها رو بتركونم. یه جوري كه از

 صداش از این خواب بیدار شي. هم چشمات به 

 واقعیت باز میشه، هم دور هم یه هندونهاي

 واقعیت میخوریم. اصال گلش هم مال تو! گناه داري، 

 برات سنگینه، 

 لبخند كجي زد. بلند شد، نزدیكم رسید و آروم، جوري

 :شنوم گفتكه فقط من ب

 .پس حرفام بهت بر خورده-

 اگه حرفاي آدمایي مثل تو بهم بر میخورد خیلي-

 .وقت پیش منزوي شده بودم

  

 .گفته بودي اهل رویا بافي نیستي-

 تو هم دقیقا. نیستم. میبیني كه میخوام بافتههاي -

 .پاره كنم 

 .مشكلي نیست. من همیشه طرفدار واقعیتم-

 .آماده باش-



 .حاال بشینهمیشه هستم.  -

 .اول درصد -

 !بشین رها-

 .درصد -

 :عرش اینبار گفت

 بابا بسه دیگه! شده میدون جنگ. رها بیخیال شو تو-

 .هم. كسي حقتو نمیخوره نترس

 .اوكي، به خاطر عرش-

  

 صندلي نشستم كه عرش آروم زیر جلو رفتم و روي 

 :گوشم گفت 

 .چاكریم-

 :خندهي ریزي كردم و هیلدا شروع كرد 

 اسم مراد پیروزمند. صاحب زمینهاي ییه به یه آقا-

 بزرگ چیتگر. هركي با هر رقمي خواست ازش بخره،



 .نفروخت. فقط گفت مشاركتي كار میكنه بسازتش

 .چون پول ساختش خیلي هنگفته

 :د فراز با اخم پرسی

 ...این پیروزمند، با اون پیروزمند -

 :هیلدا حرفش رو برید 

  

 زاد پیروزمند. همهاتوندقیقا! مراد پدر مهرزاده. مهر -

 یادتونه؟ نه؟

 :پرسیدم

 كیه این مهرزاد؟-

 :فراز جواب داد 

 یه الشي عوضي كه بدون پول باباش هیچ گوهي-

 .نیست

 :و رو به هیلدا گفت

 .باباشو این بسازهالبد میخواد زمیناي -



 :هیلدا تایید كرد 

 دقیقا! پدرش شرط گذاشته به شرطي مشاركت-

 .هكار ساخت رو دست بگیر میكنه كه مهندس مهرزاد 

 :عرش پرسید 

  

 .خب این یارو مهرزاد كه ما رو میشناسه-

 همهمون رو نمیشناسه. فرگل رو ندیده، فراز رو-

 .ندیده، این دختره هم ندیده

 !بود. میدونستم این دختره منمنیازي به پرسش ن

 :فرگل گفت

 .حاال ادامهي جریانو بگو-

 ن. چونهمه صف كشیدن كه تو كارش شریك ش-

 .سودش عجیب غریبه

 :اینبار من پرسیدم

 شرایطش چیه؟-



 .هیچكس نمیدونه. فقط باید خودشونو اثبات كنن -

 چه مادي، چه معنوي! در واقع این آقا مراد، بر عكس

 چند هر دو از یه قماشن. خیلي هم  پسرش زرنگه. هر

  

 سعي كرد گنداي پسرشو الپوشوني كنه. خودشم كم 

 .داره و یه حرمسراگند نمیزنه. یه زن 

 :فرگل پرسید 

 خب ما میتونیم چي كار كنیم؟ -

 شركتهاي درست و حسابي، واسه ارائهي خودشون-

 .مشاور میگیرن. ما هم اینجا چند تا مشاور داریم 

 :ماخمي از دقت كرد 

 اصال گیریم ما مشاور، چه جوري پول به جیب بزنیم؟ -

 .باقیش با فرازه -

 ن؟با این مهرزاده چي كار كردی-

 :فراز عادي گفت 



 .كاري كه حقش بود -

 :عرش از هیلدا پرسید 

 چقدر وقت داریم؟-

 كم! هفتهي دیگه مشخص میشه كیو به عنوان-

 .شریك قبول میكنن. یه مسئلهي دیگه هم هست 

 :زود پرسید عرش 

 چي؟-

 :هیلدا به چشمهام زل زد و گفت

 آقا مراد عالقهي زیادي به پوكر داره. یه روش براي -

 !رآوردن... میتونه این باشهكارش د سر از 

 :اخم كردم

  

 وسط بازیاي كه مبناش بلوفه چه جوري میشه سر -

 از كار یكي درآورد؟

 :جوابم رو فراز داد 



 .ولي میشه بهش نزدیك شد -

 :به هیلدا پرسید رو 

 كي میره پاي میز؟-

 :جواب هیلدا استرس داشت

 !امشب-

 :عرش اعتراض كرد 

 !یمامشب؟ هنوز برنامه نچید -

 :فراز كج خندید 

 !برنامه چیده شده است عرش. نو پرابلم-

*** 

  

 :دستهاي زن تمام بدنم رو گشت و گفت 

 .مشكلي نیست-

 :لبخندي زدم

 ممنون. میتونم برم؟ -



 .حتما-

 پسري از راهروي طویل همراهیم كرد. ساختمان

 بسیار شیكي بود. اصال بهش نمیخورد جاي غیر 

 .قانونیاي باشه

 :ي ایستاد پسر دم اتاق 

 .همینجاست-

  

 وارد شدم. با چشم دنبال مرادي گشتم كه عكسش رو

 دیده بودم، ولي نبود. نكنه پاي میز دیگهاي بود؟

 ته بودن كه ناچار نشستم. سه نفر دیگه جز من نشس

 دو نفرشون مرد و یكیشون زن بود. لبخند كوچیكي 

 زدم و سالم بلندي گفتم. پسري كه حدودا رو به روم 

 :فتبود، گنشسته 

 اینجا تا حاال زني به زیبایي تو ندیدم. تا حاال كجا-

 بودي؟

 یك ابروم باال رفت و نگاهم سمت دختري رفت كه 



 .كنارم نشسته بود و مشخص بود بهش برخورده

 :لبخندي براي پسر زدم

 .منتظر امروز بودم-

 :پسر خندید 

 .پس حسابي خوش شانسي كه من اینجام-

  

 چطور؟ قراره ببازي؟ -

 !حرفم كه میپیچوني. خوبه. خوشم اومد -

 :دیلر وارد شد 

 شروع كنیم؟ -

 :پسر جواب داد 

 .نچ. بابا هنوز نرسیده-

 توجهم جلب شد. احتمال دادم این پسر همون پدر

 معروف باشه. به روي خودم نیاوردم. خودم رو با

 .ژتونهاي جلوي دستم مشغول كردم



 :پسر باز دهانش رو باز كرد 

 .دیمیه شرطي ببن بیا قبل بازي -

 :با ابروي باال رفته نگاهش كردم كه گفت

 اگه من بردم، امشب با من بیاي بیرون، اگه تو بردي،-

 .امشب باهات میام بیرون

 حقت؟ اجحاف نشه در -

 .نگران نباش. حواسم به خودم هست-

 :خواستم جوابي بدم كه صداي مردي رو شنیدم

 .سالم به اهل میز-

 یروزمند و دیدمش. خود مراد پسرم رو كمي چرخوندم 

 .بود 

 خودم رو كمي جمع و جور كردم. پسر هم متقابال

 .خودش رو جمع و جور كرد 

 :مراد نشست و گفت

  



 .میخوام. شروع كنیم بابت تاخیرم عذر -

 دیلر شروع كرد و من خودم رو براي نشون دادن

 .خیلي از هنرهام توي پوكر آماده كردم

 برده بودم و دست سوم دو دست رو با كارتهاي خوب 

 رو فقط بلوف زده بودم. وقتي همه شرطم رو جا زدن،

 ژتونهاي زیادي كه تا اون موقع جمع شده بود رو

 :م جمع كردم و با لبخند گفت

 .عذر میخواما-

 :مراد خندید 

 شما رو تا حاال اینجا ندیدم. با این بازیاي كه دارید -

 .عجیبه

 :لبخند مناسبي زدم

 فرصت نمیكنم به ر گرمه كه خیلي انقدر سرم با كا-

 .هابیام برسم 

  



 میتونم شغلتونو بپرسم؟ -

 .البته. مشاور حقوقي هستم-

 :یك ابروش باال رفت 

 .ین كار جوان هستید براي خبره بودن توي ا-

 :خندیدم

 اهل تعریف از خودم نیستم، ولي حیف كه كیفم رو-

 .جلوي در ازم گرفتن

 توي كیفتون چي بود؟-

 .ارك كاریم رزومه و مد -

 .پس مدعي هستید كه موفقید -

 شركتهایي كه باهام كار كردن و فقط سود بردن كه-

 .اینو میگن

 :ژتونها رو توي ساك كوچكي ریختم و گفتم 

  

 ببخشید باید از حضورتون مرخص شم. دیر وقته و -



 .صبح یه جلسهي مهم دارم

 مراد سرش رو تكون داد. ژتونها رو به صندوق دادم و

 خروجي رفتم، كیف و لباسهام رو تم. سمت نقد گرف 

 تحویل گرفتم كه صدایي كه منتظرش بودم رو

 :شنیدم

 .صبر كنید خانوم-

 :برگشتم و رو به مراد گفتم

 .بفرمایید -

 تو كارتون هم مثل بازیتون حرفهاید؟-

 فكر میكنید چرا تو پوكر حرفهایم؟ چون كارم دقیقا -

 یه جاهایي  مثل پوكره. یه جاهایي رو بازي میكنیم، 

 كارتارو نشون نمیدیم و یه جاهایي بلوف. همیشه یه 

 .جاهایي باید كثیف بازي كرد. روز خوش

  

 :شالم رو سر میكردم كه باز گفت 

 میتونم مداركتون رو ببینم؟-



 .جناب من واقعا دیرم شده-

 .خیلي وقتتون رو نمیگیرم. قول-

 سري تكون دادم و از توي كیفم مداركي كه عرش

 .د رو نشونش دادمرده بودرست ك

 گرفت، ورق زد و نگاه كرد و هر ثانیه ابروش باالتر 

 .میرفت 

 :دستم رو جلو بردم

 میتونم بگیرمشون؟-

  

 :متقابال پرسید 

 میتونم شمارهاتونو داشته باشم؟-

 براي؟-

 .كار-

 كارتون چیه؟-

 .آشنا میشیم خانوم جوان-



 .اوكي، مشكلي نیست-

 ازش دور شدم. و درجا شماره رو گفتم و با لبخندي

 :براي فراز نوشتم

 .اوكیه-

 دور هم منتظر هیلدا نشسته بودیم. فراز كنارم نشسته

 :بود و گفت

  

 كه شك نكرد؟ به چیزي -

 :پوفي كردم 

 بار به روشهاي مختلف پرسیدي. اصال چیزي ٦٠ -

 .نبود كه شك كنه. پسرشم كه اسكلتر از خودش

 پسرشم بود مگه؟-

 و كندم. پوچتو دست دوم كلكش هوم، بازي میكرد.-

 .شد 

 چیزي نگفت؟ -



 :با تك ابروي باال رفته نگاهش كردم

 پروژهحرف كه زیاد زد، ولي چیزي كه مربوط به  -

 !باشه، نه

 یعني چي حرف كه زیاد زد؟-

 .حرفاي همیشگي. از اونا كه بهشون عادت دارم-

  

 براي یك ثانیه هم كه شده خودپسندي رو بذار كنار -

 .بدهو جواب 

 :خندیدم

 این كه زیبام. این كه باهاش برم بیرون، این كه تو-

 ...این جمع تنها زني هستم كه

 .خیل خب. فهمیدم-

 لبخند "اوكي" اي گفتم و سرم رو سمت هیلدایيبا 

 .چرخوندم كه تازه رسیده بود 

 ".داري میاي تو مشتم فراز"



 :هیلدا زود گفت

 .یه مشكلي هست-

 :همه اخم كردیم

 چي؟-

  

 حبیبي زاده! یكي از شركت.هاییه كه میخواد-

 .سرمایه گزاري كنه

 :اطالعات جدیدي برام نبود، اما فوري گفتم

 .رتیكه منو میشناسه چي؟ اون م-

 تنها شانسي كه داریم اینه كه ایران نیست. نمیدونم-

 معاونش چیزي میدونه از تو یا نه، ولي سعي كن به

 .نشي  جز خود پیروزمند، جلوي كسي آفتابي

 اگه یه جوري ببینه و بفهمه چي؟ چه جوري در برم؟ -

 !دیگه اون مشكل خودته-

 ي پیش كم تیكه نكنن راحت نمیشید؟ سر٤تا منو  -



 .بود تا دم مرگ برم

  

 :فراز آروم گفت 

 تو اصال با حبیبي زاده كاري نداري. فقط میري-

 !شركت پیروزمند و بر میگردي. همین

 ي هستید. جز خودتون وهمین؟ بابا شماها دیگه ك-

 این اكیپ قدیمیتون به كس دیگهاي هم فكر 

 میكنید؟ جر وا جرم كنن چي؟ 

 :فرگل تاییدم كرد 

 .راست میگه. ریسكه-

 :هیلدا بلند گفت

 .كل كار ما ریسكه فرگل. همهمون اینو میدونیم-

 :پوزخند زدم

 .ولي من تا حاال ریسكي واسه شما ندیدم-

 :هیلدا خشك گفت



  

 .ي! ما هم قبال پدرمون دراومدهدي جدید چون زیا-

 چرا تو وارد ماجرا نمیشي؟ االن من و فرگل وارد-

 یشي؟ بازي شدیم. تو چرا نم

 .چون چهره ي من دیده شده-

 چهرهي منم دیده شده. حبیبي زاده دیده، منفرد -

 زاده دیده. االنم كه پیروزمند دید! خب؟ چیز دیگهاي 

 داري بگي؟

 .ه شد سكوت كرد. در واقع خف

 :رو به فراز گفتم 

 تو بگو. چي كار كنیم؟-

 :چند لحظهاي سكوت كرد و بعد كمي كالفه گفت

 .قبال گفتم. فرگل و رها میشن مشاورهموني كه -

 !همین

 .بعد بلند شد و به حیاط رفت



  

 حرص داشت دیوانهام میكرد. درسته كه من به هر

 حال وارد این ماجرا میشدم. اما چرا هیلدا رو وارد

 نمیكردن؟ این همه تبعیض عجیب نبود؟! نباید بهم 

 بر میخورد؟ جون من از سر راه اومده بود؟

 :دنبالش برم كه به خونه برگشت و گفت خواستم 

 فرگل؟ میخواستي بري بیرون؟-

 :فرگل لبخند زد 

 .فكر كردم یادت رفته -

 واقعا یادم رفته بود. معذرت میخوام. حاضر شو من-

 .میرسونمت

 .مرسي-

  

 .ند شد و به اتاق رفت لب

 :صداي نكرهي هیلدا هم شنیده شد 



 منم بیام؟ -

 :فراز پرسید 

 تو بیاي؟ كجا؟ -

 حوصلهام سر رفته. بیام یه چرخي بزنیم. خیلي وقته -

 .بیرون نرفتیم 

 خیرهي فراز شدم. برگشت و نگاهم كرد. با نگاهم تمام 

 هشدارهام رو دادم. چشمهاش روي چشمهام بود كه 

 :و داد جواب هیلدا ر

 .زود بپوش بریم-

 چشمهام بسته شد. اشكالي نداره رها. از این هم گذر

 .نشد ندارهمیكنیم. كار براي تو 

 :صداي بسته شدن در كه اومد، عرش گفت 

  

 موندیم ما. چه كنیم؟ فیلمي چیزي ببینیم؟ -

 :با شیطنت نگاهش كردم كه گفت



 اوه چي تو فكرته؟-

 شیم كه   گیجقدر نظرت چیه تا خرخره بخوریم و اون-

 از دنیا فقط خندههاش یادمون بیاد؟

 جلوبا خندهي حیرت انگیزي نگام كرد، مشتش رو 

 :آورد و گفت

 .هستم-

 :با مشتم ضربهاي به مشتش زدم و گفتم 

 .شرووووووووووووع-

 بودیم،  گیجپیكها پشت هم باال میرفتن. هر دو 

 .ولي هنوز جا داشتیم

 :ت پیك بعدي رو كه میخوردیم عرش گف

  

 اینبار به سالمتي یكي دیگه بریم؟-

 .برو بابا من فقط به سالمتي خودم میرم باال-

 رفیقامون چي؟-



 .اوكي. خیلي اصرار میكني واسه فرگل میرم باال-

 خودتم بكشي با هیلدا كنار نمیاي نه؟ -

 :اَه بلند و كشداري گفتم

 !اسم اونو نمیاوردي نمیشد؟ هر چي زده بودم پرید -

 .دیگهمنفي نده بابا فاز 

 :خندید 

 .چشم قربان. بریم به سالمتي فراز-

  

 :دهان برده بودم رو پایین آوردمجامم رو كه تا نزدیك 

 فراز؟ فراز بره بمیره، واسه سالمتیش بخورم؟-

 .بابا با همهي دنیا قهري كه-

 كسایي كه اذیتم كنن، جوري آتیششون میزنم كه -

 .هیچ جوره خنك نشن

 :لبخند زد 

 .منم نبودم نبود،فراز -



 :با گیجي نگاهش كردم كه گفت

 نوادههایي كه من تو بدبختي بزرگ شدم. تو اون خا-

 قرون قرون جمع میكردیم تا شاید یه روزي بتونیم 

 پلوي ایراني بخوریم. مادرم همیشه آرزو كردني

 میگفت ایشاال از شر این برنجاي هندي و پاكستاني 

 یچوقت راحت شیم. بابام مریض شد و مرد. ه

 نفهمیدیم مرضش چي بود. پولي نبود ببریمش دكتر و

 .بیمارستان

 نههاي مردم كار میكرد. سال بابام مادرم میرفت خو

 .كه در اومد، حقوق مادرم هي بیشتر و بیشتر شد 

 .گوني گوني برنج ایراني میخرید رها. بزرگ شده بودم

 واسه كنكور درس میخوندم. میفهمیدم یه چیزي 

 هواشو داره. دلش گفت صاحب كارشعجیبه. فقط می 

 ايمیسوزه و اینا. دانشگاه قبول شدم. سراسري! تو دنی

 كامپیوتر غرق بودم، ولي كامپیوتر نداشتم. مادرم یه 

 روز با یه لپ تاپ اومد. گفت لپ تاپ قدیمي بچهي 



 .صاحب كارش بوده، آورده واسه من. درسم خوب بود 

 میكردم،شاگرد اول. مسابقههاي بین المللي شركت 

 رتبه میاوردم. همهچي خوب بود، تا وقتي یه روز كه بر 

 .دیدم یه مرد از خونمون زد بیرونمیگشتم خونه، 

 :پوزخند زد 

 خالصهاش اینكه مادرم شده بود معشوقهي صاحب-

 !كارش

 .چشمهام رو با درد بستم

 :ادامه داد 

 تازه ارشد قبول شده بودم. نرفتم. دیگه خونه هم-

 .ادا میخوابیدمزیر پل، با معتنرفتم. میرفتم  

 ...همنشیني با معتادا بود كه

 :نگاهش كردم كه گفت غمگین 

 .نفهمیدم كي معتاد شدم... عملم هي میرفت باالتر-

 پولدار نبودم جنس اعال بزنم. مخم دیگه به گا رفته 



 بود. یه روز یكي اومد باال سرم. دستم رو گرفت و برد 

 ولي زورم بهشكمپ. مقاومت كردم، عربده زدم، 

 .نمیرسید. جون نداشتم كه. اونم هیكلي

  

 ني واقعي كلمه جر خوردم رها. وليتو كمپ به مع

 گذشت. گذشت و باز اون مرد اومد، گفت حاضري 

 باهام كار كني؟ كارشو توضیح داد. قطعا كه كار

 .كارمندي و دولتي و این چیزا نبود... ولي قبول كردم

 في كنه چي گفت؟میدوني قبل اینكه خودشو معر

 چي؟-

 گفت یه اسم واسه خودت انتخاب كن. وقتي گفتم -

 عرشیا، دستش رو جلو آورد و گفت خوشبختم عرش،

 !منم فرازم! دست دادیم

 خانوادهات چي شدن؟ خواهر و برادر؟-

 .مادر پولدارشونو انتخاب كردن و... منو از دست دادن-

  



 .ه بدمغمگین بودم، ولي نمیخواستم به این حال ادام

 :زود گفتم

 .بریم باالاوكي، اینبار رو لیاقت داره به سالمتیش -

 بلند خندید و چشمهاي اشكیش رو پاك كرد. پیك رو

 باال رفتیم. پیكهاي بعدي پشت هم پر میشدن و

 ...بطري خالیتر 

 :سر گیجه داشتم. پرسید 

 حكایت تو چیه؟-

 !مجرمم-

 قانوني؟-

 :پوزخند زدم

 .سپیچیدهتر از این حرفا-

 .خب بگو. من فردا هیچي یادم نیست-

  

 .ه چون واسه من خوب نیستنپرس چون نمیگم. ن-



 چون واسه تو خوب نیست. واسه هركي كه بدونه و

 بشنوه خوب نیست. من از اون مجرمهام كه اگه كسي 

 باهام دوست شه مجرمه! اگه كسي دستمو بگیره

 مجرمه! اگه كسي كمكم كنه مجرمه! اگه كسي منو

 !مه عرشمجر نكشه

 :قهقهه زد 

 ف زدي؟با این حالت چهجوري انقدر فلسفي حر -

 من هیچ وقت از خود بیخود نمیشم. من تو-

 ترین حالت ممكن هم هوشیارم. من هوشیارگیج 

 میشم، هوشیار میخوابم، هوشیار میخندم،  گیج

 هوشیار حرف میزنم. من هوشیار زندگي میكنم

 .عرش

 میدونستي عجیبي؟ خیلي زیاد؟-

  

 .هوم، زیاد شنیدم-

 :اشاره كردمسیگار روشن كردیم. به سیستم صوتي 



 این چرا بیكار افتاده یه گوشه؟-

 انتظار داري پارتي بگیریم تو این خونه؟ ما فقط همو-

 .داریم

 :هومي كشیدم

 باهاش خوش بگذرونیم؟-

 :بلند و سر خوش گفت 

 .بگذرونییییییییم -

 گوشیم رو وصلبا خنده و تلو تلو سمت سیستم رفتم، 

 :كردم و گفتم

 رپ میكني؟-

 رپ؟-

  

 ت خوبه؟انگلیسی-

 :با خنده گفت 

 .همون قدر كه رپ كردنم خوبه-



 :خندیدم

 اهل رقص كه هستي؟-

 دختر دنیا داره برام میرقصه االن. من چه جوري -

 برقصم؟ 

 :سمتش رفتم و بلندش كردم

 .برقص. اگه نرقصي همیشه مجبوري عزاداري كني -

 ...ي كردمآهنگ رو پل

 :فریاد زد صدا رو تا انتها باال بردم. با خنده 

 امینم؟-

 سرم رو باال و پایین كردم و با ریهانا شروع به خوندن

 .كردم

 با گوشیش متن آهنگ رو باز كرد. سعي میكرد با 

 لحن كشدارش هم خوني كنه و باز از خواننده عقب 

 .میموند. انقدر خندیده بودم كه فكم درد گرفته بود 

 وني شده بود كه میخواستم. فقط خنده و خنده ومه

 نده... بُرسم رو برداشتم، جلوي دهانم گرفتم وخ



 همخوني كردم. وقتي نوبتش رسید برس رو از دستم

 گرفت. شانهاي به موهاش زد، بعد جلوي دهانش

 :گرفت تا بخونه كه گفتم

 شت چرا زدي به سرت؟ بدم میااااد. یكي باید برام-

 .بخري

  

 :گفتزود 

 این؟ گوه خوردم! پول كلهي تو زیاده. چند تومنه-

 :بلند خندیدم

 .دیگه رفت تو پاچهات-

 .جهنم الضرر. یه رها خانوم كه بیشتر نداریم-

 بیدلیل قهقهه میزدیم. در خونه باز شد و فراز و

 .هیلدا وارد شدن

 بلند، جوري كه صدام میون صداي بلند موزیك شنیده

 :شه گفتم 



 .كي اومده اوووو، ببین-

 رو دور شونهاشسمتش رفتم، قدبلندي كردم و دستم 

 :انداختم

 .اوني كه هوامو ندااااره-

  

 .چشمهاش رو جمع كرده بود و گیج نگاه میكرد 

 :ادامه دادم

 چطوري عزیزم؟-

 :هیلدا متعجب و عصبي گفت 

 چیكار میكني؟ چقدر خوردي؟-

 :رو به فراز با خنده گفتم

 .فازم میپرهبه این بگو حرف نزنه.  -

 :عرش خندید 

 .هبخون رها. نوبت توع-

 :اشارهاي به فراز كردم و خوندم



I'm friends with the monster that's - 

under my bed 

 (با هیوالیي كه زیر تختمه دوستم)

  

 :عرش قهقهه زد. فراز توي گوشم گفت

 چیكار میكني دیوونه؟-

 هوم، دیوونه. دیوونهام نكردي؟ -

 :ت بازوم رو گرف

 .بیا ببرمت اتاقت-

 :بلند گفتم 

 نه نه... تازه داره خوش میگذرههه. وایسانه نه نه -

 ببینم. یعني این جوري جذاب نیستم؟

 :هیلدا هم بلند گفت

 چي میگي تو؟-

 :عرش جوابش رو داد 



 .هگیجولش كن -

 :رو به فراز خندیدم و آرومتر گفتم

  

 یه. تو رو اصالگیجفكر میكنن حرفام از -

 اسن؟نمیشن

 .اتاقبس كن رها. حالت بده بیا بریم -

 :یك ابرومو باال انداختم

 تو هم میاي؟-

 :هشدار داد 

 !رها-

 جونم؟-

 كمي خندهاش گرفت و روش رو برگردوند. رو به عرش

 :گفتم 

 .گفتم "جونم" خوشش اومد -

 :بعد با فریاد قسمتي از آهنگ رو خوندم



But that’s not fair 

  

 ( .ستاما این عادالنه نی )

 :بعد با عرش هر دو خوندیم

...Ooh ooh ooh ooh- 

 :باز فشاري به بازوم آورد 

 .بسه هرچي خوش گذروندي. بریم-

 !اگه میخواي منو ببري، دستمو بگیر. نه بازومو-

 .گروگان دستت نیست

 بعد دستم رو آزاد كردم و سمت عرش رفتم و شروع

 به بي ابا رقصیدن كردیم. بلند بلند میخوندیم و

 داي خشداريمیرقصیدیم كه دستم گرفته شد و ص

 :توي گوشم گفت 

 .بریم-

 :بلند خندیدم. سمت هیلدا برگشتم و گفتم



 .اوپس. وقت رفتنمه-

  

 :با دیدن فك منقبض شدهي هیلدا گفتم

 .میكنه  گیجچیه؟ این قیافهات دو برابر نوشیدنی بابا -

 :فراز با لحني كه خنده توش موج میزد، گفت 

 .دیوونه راه بیفت-

 رو بست. زود از گردنش آویزونداخل اتاق شدیم و در 

 :شدم و با لبخند گفتم 

 .ازت متنفرم فراز-

 :كج خندید 

 چون متنفري ماچ داریم؟ -

 .هوم، از حرصم میشه -

 یقهي هیلدا رو ول نمیكني، نه؟-

 منم ول كنم تو دو دستي چسبیدیش. البته یقهاش-

 .رو نه. دستشو، دلشو، هواااشو



 ید ول كنم؟با مگه-

 ل كردني جلوت وایساده. چه نیازیهالبته كه نه. و-

 رفیقهاي شفیقتو ول كني؟

 .چرت نگو رها -

 تا حاال دو بار بهت شانس دادم فراز... هر دوبارم گوه-

 زدي توش. ولي تا سه نشه بازي نشه، نه؟

 دست شما درد نكنه. پس یه شانس سوم هم برام در-

 كردي؟نظر گرفتي. موقعیتشم جور 

 .كنم. موقعیت خودش پیش میاد نیاز نیست من جور -

 !من كه منتظرم، تو هم منتظر باش

 :گفتم 

 !حاالم دیگه شب خوش-

 بیاهمیت بهش با سرگیجه به تخت رفتم و چشمهام 

 رو بستم. سرگیجه بیشتر شد، دنیا چرخید و چرخید 

 !و چرخید. عجب خوب میرقصید این دنیا

*** 



 در رومدیریت با مهرزاد رو  به محض ورود به طبقه ي 

 : شدم. با دیدنم "اوووو" بلندي گفت

 ببین كي اینجاست. طاقت نیاوردي دوریمو ؟ دلتنگ -

 شدي ؟

 .نچ. شب ها خوابتو دیدم، دلتنگي برطرف شد -

 : خندید 

  

 .زبونتو خودم مي خورم اخر -

 تند و تیزه ها، نسوزي ؟-

 سوختنشم قشنگه. اینجا چي كار داري ؟-

 .ار دارمبات كبا با-

 : اخم كرد 

 پیر پسندي ؟ یا پول پسند ؟-

 .كار پسند. بكش كنار -

 سمت دفتر پیروزمند مي رفتم كه خودش زودتر از



 : اتاقش بیرون اومد 

 سالم، تشریف اوردین ؟-

 قرارمون امروز بود، نبود ؟-

 .چه سر وقت هم هستید -

  

 وقتم خیلي ارزشمنده. باید دقیق باشم تا به همه ي-

 .هام برسمر كا

 .بسیار عالي. بفرمایید داخل-

 : و رو به پسرش گفت

 .خانوم معتمد، از امروز مشاور حقوقیمون هستن-

 وارد اتاق شدم و روي اولین مبل نشستم. پیروزمند و

 .پسرش هم وارد شدن

 : صداي عرش رو از هندزفري توي گوشم شنیدم

 !یه جوري این پسره رو خفه كن رها. خیلي رو مخه-

 : ن. پیروزمند با لبخند گفتدو جاگیر شد  ره



 حقیقتا وقتي اسمتون رو سرچ كردم و تحقیقاتي-

 كردم، از این همه سابقه ي درخشانتون انگشت به 

 .دهان مونده بودم

 : باز صداي عرش

  

 .یادت باشه بعدا ازم تشكر كني-

 براي تقدیر شدن نیومدم. اگه ممكنه زودتر كار رو-

 .شروع كنیم 

 : شگفتي زد دي از ند لبخنپیروز م

 .این كاري بودنتون منو شیفته مي كنه خانوم جوان-

 : كشویي رو باز كرد و مداركي تحویلم داد 

 اینا تمام مداركیه كه مي خوام بررسي كنید. مربوط-

 به یه زمین هایي توي چیتگره. مي خوام براشون

 سرمایه گزار پیدا كنم. متقاضي ها پرونده هاشون رو

 فرستن و بعد ارائه مي دن. مي خوام رسي مي براي بر



 .روي كمكتون براي بهترین انتخاب، حساب كنم

 .كمك نیست جناب. وظیفه است -

 : خندید 

 .ممنونم. خب ؟ از شرایط شما صحبت كنیم-

  

 شرایط من خیلي ساده اس. اول این كه ساعاتي در-

 روز كه قراره روي فایل هاي مرتبط با شما كار كنم، 

 شركتتون یه اتاق مي خوام. كه درتوي  همین جا

 خصوص هر مشكل یا نیاز به جلسه ي فوري بهتون

 دسترسي داشته باشم. احتماال حساسیت موضوع رو

 .مي دونید 

 .كامال درست مي فرمایید. مشكلي نیست-

 دوم این كه بنده به احدي اعتماد ندارم. عذر خواهي-

 ي تمام من رو بابت این جریان بپذیرید اما مي خوام

 .مراحل محرمانه باشه. فقط و فقط بین من و شما

 .و نگاهي به پسرش انداختم



 : پیروزمند هنوز خنده اش رو داشت

 .اینجا كسي خائن نیست-

  

 ابدا از خیانت حرف نمي زنم جناب. داشتن اطالعات-

 بعضا براي هر كسي خوب نیست. موجب اشتباهات

 ار به وسط كغیر عمدیو غیر قابل جبران مي شه و من 

 .این حساسي اصال جایي براي اشتباه نمي بینم 

 .حق با شماست. مهرزاد ؟ شما برو بیرون-

 مهرزاد با لبخند حرصي نگاهم كرد، اروم چشمكي بهم 

 : زد و گفت

 .مشكلي نیست-

 : خارج كه شد، رو به پیروزمند گفتم

 درصد از مبلغ١٠با مسئله ي مالي ..  مورد و در -

 .مي گیرم و سرمایه گزاري ر

 : چشم هاي پیروزمند درشت شد 



 درصد ؟ مي دونید درباره ي چه مبلغي صحبت ١٠ -

 مي كنیم ؟ 

 بله، مي دونم. و مطمئن باشید با من، بهترین سرمایه -

 گزار با باالترین مبلغ رو پیدا مي كنید. خیلي راحت

 درصد٤مي تونید با مشاوري قرارداد ببندید كه نهایتا   

 باشید با من سود بیش تري ن بگیره. ولي مطمئ

 .نصیبتون مي شه. به هر حال تصمیم با شماست

 ..درصد خیلي باالست خانوم. لطفا ١٠ -

 اهل چونه زدن نیستم جناب. لطفا وقت هم رو -

 .درصد مي گیرم١٠نگیریم و جواب اخر رو بدیم. من  

 حاال شما بگید. هستید یا نه ؟ 

 : پیروزمند نفسش رو فوت كرد و اروم گفت

 .هستم-

  

 خوبه. كدوم اتاق مي تونم كارم رو شروع كنم ؟-

 .مي گم دستیارم راهنمایي كنه-



 .ممنون. موفقیت از آن ماست جناب پیروزمند -

 .خیالتون راحت باشه

 .امیدوارم-

 روي صندلي اي كه متعلق به من شده بود نشستم و

 : توي گروه نوشتم

 اینجا حله. اون ور چطوره فرگل ؟-

 ١٠تا حدي بهش تضمین بدم. ولي م مجبور شد -

 .درصد رو اوكي كردم. مي شه گفت اینجام حله

 : فراز نوشت

 تضمین دادي شك نكردن ؟-

 اونجوریم قاطع تضمین ندادم كه. از كار بلدیم گفتم -

 و اعتمادم به كارم. سر همین تضمین دادم. خیلي

 .سخت گیره این حامدي فر 

 كردم و دقیقز باگوشي رو كنار گذاشتم. پرونده رو 

 .مشغول مطالعه شدم



 : براي گوشیم پیام اومد و باز كردم

 پنجشنبه باید همه شونو تحویل بدي رها. حواست-

 هست دیگه ؟

 میلیارد! همه رو نقد مي ٣حواسم هست. همه اشون،  -

 !خوام فرشاد. همه رو

 مي دونم، گفتم ارز اماده كنن. همون جا تحویل-

 .خودت مي دن

 .اوكي-

  

 اي به پیشروي استرس ندادم و داخلي پیروزمند  زهجاا

 : رو گرفتم

 .بفرمایید -

 .فایل هاي كاندیدا هاي سرمایه گزاري رو مي خوام-

 .فعال دوتاشون دستمونه. باقي به دستمون نرسیدن-

 .مشكلي نیست همون دو تا رو بفرستید -



 كارهاي الزم رو انجام دادم، فایل ها رو مطالعه كردم و 

 .ه سمت ثبت اسناد، از شركت بیرون زدمب عد ساعتي ب

 : صداي عرش رو تو گوشم شنیدم

 كجا مي ري رها ؟-

 .یه جایي كه كارمو انجام بدم -

 چي كار ؟ -

 صبر داشته باش. فرگل ؟ هستي ؟ -

 : صداي فرگل اروم اومد 

 .هستم، بگو-

 .تا اخر همین امروز فایل بفرست از حامدي فر-

 تا ٤ن مشاورم ؟  ر كردي مواقعا فك تا اخر امروز ؟ تو -

 .چیز به زور یاد گرفتم كلي زمان مي بره

 روز وقت٢باید همین امروز برسوني فرگل. فقط  -

 داریم

*** 



 جوابي كه گرفته بودم لبخند بزرگي رو روي لبم 

 .نشونده بود 

 : دم شركت پیروزمند بودم كه باز عرش گفت

 كني! در رها من اصال نمي فهمم داري چي كار مي -

 .یانمون بذار لعنتيرج

  

 عرش ؟-

 عرش و كوفت. هان ؟ -

 یه كم بیش تر پول به جیب بزنیم ؟ -

 فرگل رو بدون١٠درصد تو و  ١٠نمي خوام. همون  -

 .دردسر بگیریم من راضیم

 .نه دیگه، با قناعت كه زندگي نمي گذره عرش-

 چي مي گي رها ؟-

 ته بودنبلند خندیدم، به اتاقي كه در اختیارم گذاش

 تم. نگاهي به فایلي كه فرگل فرستاده بود كردم وفر



 .بعد سمت دفتر پیروزمند رفتم. در زدم و وارد شدم

  

 : به روز لبخند زد 

 برگشتید ؟-

 .بله، براي كار باید جایي مي رفتم -

 كار من ؟ -

 .بله-

 مشكلي هست ؟ -

 شما چند وقته این زمینو دارید جناب پیروزمند ؟-

 كسي نمي  یتگر بیابون بود.ساله. اون موقع چخیلي -

 .ساخت كه من بسازم

 تا حاال استعالم گرفتید ؟-

 چه استعالمي ؟ -

 در عجبم كه تا به حال وكیلي این نكته رو بهتون-

 .گوشزد نكرده



  

 چه نكته اي ؟ مشكلي هست ؟ -

 .مشكلي هست-

 : اخم كرده بود 

 چه مشكلي ؟-

 !مسكوني زمینتون كاربري زراعي داره. نه-

 : د ید تر شاخمش شد 

 یعني چي ؟ -

 یعني طبق قانون توي زمیني كه براي زراعت هست -

 .نمي تونید شهرك مسكوني بسازید 

 یعني چي ؟ االن باید چي كار كنم ؟ -

 .قانون همینه-

 : صداي عرش كمي عصبي شده بود 

  

 رها داري خراب مي كني ؟ زراعیو از كجات اوردي ؟-



 ه. به ما چه ؟ گزارشو بگیره تموم شه بربذار سرمایه 

 : پیروزمند عصبي بود، ولي گفت

 االن باید چي كار كنم ؟ -

 قانون مي گه نمي شه توش مسكوني ساخت، ولي-

 .همیشه استثنا هست

 : گره ي ابروها كمي باز شد 

 چه استثنایي ؟ -

 مي تونید جریمه بپردازید و مسكوني بسازید. اما-

 .جریمه هنگفتهبدونید كه مبلغ 

 !بود  این چه دردسري-

 .دردسر همیشه هست-

 : صداي عرش

  

 .رها بس كن-

 .یه راه دیگه هم هست جناب پیروزمند -



 چه راهي ؟-

 اگه االن اعالم كنید كه زمین كاربري زراعیه، به-

 خاطر دردسرش شاید سرمایه گزار خوبي پیدا نكنید،

 ..اما

 اما چي ؟ -

 .مي شه اعالم نكنید -

 ؟ م نكنم ؟ پایان كار مي گیرم اعال-

 .نمي گیرید -

 چي مي گي دختر ؟ -

 اعالم نكنید كه زمین مشكل داره. مبلغ سرمایه -

 .گزاري رو ببرید باالتر. خیلي باالتر. بعد بسازیدش

 وقتي براي پایان كار اقدام كردین مي بینید اي دل

  

 غافل! زمین كه كاربري زراعي داره. بعد زمین باید بره 

 ه تعیین ميكمیسیون ماده صد! اونجا مبلغ جریم

 كنن! و از اونجایي كه طبق قانون شركا توي سود و



 زیان شریكن، هر دوي شما باید مبلغ جریمه رو 

 پرداخت كنید تا قانوني شه. ولي شما مبلغ جریمه رو

 از قبل گرفتید و تو جیبتونه! همون موقع كه مبلغ

 ینجوري هم جریمه رو سرمایه گزاري رو بردید باالتر. ا

 كي دادید، هم به خاطرولي اسما شری یكي دیگه داده

 مشكل زمین سرمایه گزارتونو از دست ندادید، هم

 ملكتون قانوني شده. هوم ؟

 چند لحظه نگاهم كرد بعد لبخند خاصي روي لبش

 : شكل گرفت

 .واقعا كارت مثل بازي كردنته-

 : خندیدم

  

 .گفته بودم-

 : ته خنده داشت این بار صداي عرش

 ردي ؟ این جوريتو از كجات دراودختر این اطالعا-

 مبلغ بره باالتر هم درصد تو بیش تر مي شه هم



 .فرگل. لعنت به تو رهااا. تو لنگه ندااري

 اخه از من چي مي دونید شما ؟ 

 : پیروزمند خوشحال بود 

 از بین سرمایه گزارا كسي رو پسندیدي ؟-

 .پسندیدم-

 كي ؟-

 .حامدي فر -

 گردنش كلفت چي ؟ حامدي فر ؟ نصف بقیه هم-

 .نیست

 .دقیقا! ما گردن كلفت نمي خواییم جناب پیروزمند -

 با توجه به زمین شما گردن كلفت دردسره. ما فقط یه 

 پولدار مي خواییم. یه پولداري كه دوست داره گردن

 .كلفت شه و بي قید و شرط رقم باالتر رو قبول كنه

 : خندید بلند 

 .دختر تو معركه اي-



 : لبخند زدم

 .ونممي د -

 ..مراسم ارائه ي پنج شنبه -

 مي تونید به گوش دادن تظاهر كنید. ولي شما -

 انتخابتونو از قبل كردین، هوم ؟

 تو ازدواج كردي ؟-

 .خیر-

 هیچ وقت نكن. با این هوش، خودتو درگیر زندگي -

 .مشترك نكن. حیفي

 : لبخند زدم

 .نهیادم مي مو-

 مجرد  ولي هر وقت خواستي ازدواج كني، من یه پسر-

 .دارم

 .این هم یادم مي مونه. با اجازه-

 : از در اتاق بیرون زدم كه مهرزاد جلوم ظاهر شد 



 داري مي ري ؟-

 .بله-

 .از فكرم بیرون نمي ري -

 : شونه هام رو باال دادم

 .كاریش نمي شه كرد -

 : حركت كردم كه جلوم رو گرفت

 .باهام بیا بیرون -

 : خندیدم

 نم ؟چرا فكر مي كني قبول مي ك -

 چي كار كنم تا قبول كني ؟ -

 .نیاز ندارم كسي برام كاري كنه-

 : كارتش رو توي كیفم انداخت

 شاید یه روزي نیاز پیدا كردي، هوم ؟ -

 .منتظر نباش-

  



 راه گرفتم و از شركت بیرون زدم. حساب و كتاب

 این پروژه، سه میلیارد درصد ٢٠كردم. سهمم از  

 ..همم از پروژه ي قبليهزار دالر اونور، س١٠٠اینور،  

 !..دنیا مال من بود 

*** 

 اماده ایییییید ؟-

 : همه بلند گفتیم

 .امادهههه-

 .فرگل صدا بده-

 .صداش تا ته زیاده عرش پلي كن-

١،٢،٣- 

 bella ciao.. باز اهنگ.. باز خدافظي.. باز

  

 برگشتني جیبام چقدر سنگین تر مي شد ؟امروز 

 اراحت ؟ امروز براي چقدر خوشحال بودم ؟ یا چقدر ن

 من هم معما بود.. خواستم پیش بیني كنم، ولي



 نكردم.. زندگي بدون "انچه خواهید دید" هیجان انگیز 

 .تر بود 

 : قبل ورود پیروزمند به مراسم جلوش ایستادم

 پیروزمند ؟موفقیت چه طعمي داره جناب -

 موفقت همیشه خوش طعم بوده خانوم جوان، ولي-

 .اي بودین شما افزودني معركه

 : بعد به چند ساك بزرگ پشتش اشاره كرد 

 همون طور كه خواستید، نقد هست. ارز! فقط چه-

 .جوري مي خوایید ببریدش ؟ سنگینه

 : لبخند زدم

  

 .كمك مي گیرم. جاي نگراني نیست-

 ه مراسم و صداي تشویق ها، زود با ورود پیروزمند ب

 : توي گروه نوشتم

 .اید وارد شید همه اتون حاضرید ؟ همه ب-



 : عرش جواب داد 

 حله. یه جوري كه خیلي تابلو نشیم میاییم. چند تا-

 ساكه ؟

 زیاده عرش. هم سهم من، هم فرگل. دوتایي نمي-

 .تونیم بیاریمش به كسي هم نمي شه اعتماد كرد 

 .اییم گفتم كه حله. می-

  

 زیر لب "خوبه اي" گفتم. كل رابین هود قرار بود

 .جمع شن

 ني و كسل كننده با لبخند ي هاي طوالبه سخنران

 گوش دادم. با پیروزمند پچ پچ كردیم و حامدي فر 

 .انتخاب شد 

 : پیام فرشاد رسید 

 كجا تحویلشون مي دي ؟-

 ٢٠٥همین جا. اتاق  -



 : بعد توي گروه نوشتم

 .منتظر باشید ٢٠٥اتاق  -

 : جواب فرشاد رسید 

 .پولتو خودم بهت مي دم-

 .اوكي-

  

 متم اومد. دست دادیمبراي معاشرت سفرگل به ظاهر 

 : و اروم گفت

 پولو گرفتم. گذاشتم پیش كیف هاي تو. مي رم پیش-

 .بچه ها. همه رسیدن، تو اتاقن. تو با پوال بیا اونجا

 .كنم میام اوكي، منتظرم باش. با پیروزمند خدافظي-

 .سرش رو تكون داد و دور شد 

 : براي فرشاد نوشتم

 اماده اي ؟-

 .وروديبیا دم -



 سمت ورودي هتل رفتم. قیافه ي همیشه خندان

 فرشاد رو دیدم. سمتش رفتم و چمدان هاي چرخ دار

 .رو دیدم. بوي پول رو حس مي كردم

 : بهش رسیدم كه گفت

 .همون جوري كه مي خواستي-

  

 .اون گوشه. باید چكشون كنمبریم -

 گوشه اي كه دید نداشت، رفتیم. چمدان ها رو باز

 یت چشمك مي زدن. زود بستم و ار هاي كوكردم. دین

 : گفتم

 چطور شد اعتماد كردي پولو زودتر دادي ؟-

 رو چك كرده. یكي از٢٠٥یارو از دوربین ورودي  -

 .دختر ها رو شناخته

 خودت مي ري سر وقتشون ؟ -

 : خندید 



 از جونم سیر شدم ؟ دهن تو رو صاف كردن، منو كه -

 .درسته قورت مي دن

 .خوب مي كني-

 : تش رو جلو اورد سد 

  

 اشنایي با تو یكي از پول ساز ترین اتفاق هاي زندگیم -

 .بود 

 : خندیدم

 .به هم چنین-

 همه تو اتاقن ؟ -

 : نفس عمیقي كشیدم. خودم رو كنترل كردم و گفتم

 .قنهمه تو اتا-

 -٢٠٥؟ 

٢٠٥- 

 مراقب خودت هستي ؟-



 .همیشه-

 تا حاال بهت گفتم یه دونه اي ؟-

 .همه مي گن -

  

 تلفنش رو دراورد، شماره اي گرفت و روي گوشش

 : گذاشت

 .محموله رو تحویل بگیر٢٠٥بپر  ،-

 .بیش تر از این نمي تونستم بمونم

 : چمدان ها رو دنبالم كشیدم و گفتم

 .خدافظ فرشاد -

 پاهام سرعت دادم و سعي كردم بدون جلب توجهبه 

 …قدم بردارم

** 

 فرگل اونجا سمت جایي رفتم كه پول درصدهاي من و

 بود. كیفها رو به سختي برداشتم. حركت كردن



 :سخت شده بود. سمت یكي از خدمههاي هتل رفتم

 .میشه كمكم كنید تا اتاقم برم؟ بارم زیاده-

 :مرد لبخند زد 

 اتاق هستید؟البته. كدوم -

٢٠٤- 

 .بفرمایید -

 :سمت آسانسور رفتیم. عرش توي گروه نوشته بود 

 رها كجایي ؟-

 هستید؟همهتون -

 .مین دیگه میرسه. زود بیا دیگه١-٢هستیم. فرازم   -

  

 .گوشي رو توي جیبم سر دادم و لبخندي به مرد زدم

 آسانسور توي طبقهي دوم ایستاد. پیاده شدیم. مرد 

 :ي اتاقي ایستاد و گفت جلوتر رفت و جلو

 كارتتون رو میدید؟-



 .باقیش رو خودم میتونم جناب. خیلي ممنون-

 .ر شد ندي زد و دومرد باز لبخ

 كارت رو زدم، در باز شد. خیلي كم الي در رو باز 

 كردم و وارد شدم. ساكها رو دم در گذاشتم و قبل

 :این كه كامل وارد شم، آروم گفتم

 اینجایي؟-

 :نیومد. استرس گرفتمجوابي 

 رفتي؟ -

 پردههاي كلفت اجازهي ورود نور نمیدادن. دستم رو 

 دستم برسه  سمت چراغ بردم كه قبل این كه 

  

 نزدیكیاي حس كردم  

 :نفس حبس شده رو فوت كردم 

 .فكر كردم رفتي-

 :صداي خشدارش آروم گفت 

 .بدون تو كه نمیرم-



 :مچراغها رو روشن كردم و قامت سیاه پوشش رو دید 

 ساكارو كي میبره؟-

 :به پنجره اشاره كرد 

 .ردیف كردم. چند نفر از بچهها منتظرن-

 قابل اعتمادن؟-

 !قطعا-

 .هر دو چند ساك برداشتیم و سمت پنجره رفتیم

 از باال پایین رو نگاه كردم و چند نفري رو دیدم كه 

 دست تكون میدادن. تشكي پایین پهن بود. چمدانها

 :گاهم كرد و گفت رو پایین انداختیم. ن 

 به نظرت رفته سر وقتشون؟-

 اصال نمیدونم كي میخواد بره سر وقتشون. به من-

 .دتونگفتن یكي میخوا

 .مهرزاده دیوثه دیگه. جز اون كسي ما رو نمیشناسه-

 .خود مهرزاد كه نمیره سراغشون-



 .یكیو میفرسته دیگه-

 بریم؟-

  

 :نگاهي به ساعتش كرد و گفت 

 .بریم-

 ماسكها رو زدیم و از اتاق خارج شدیم. سمت اتاق

 رفتیم. فراز آروم در رو باز كرد و دیدیم كه٢٠٥ 

 ي كه نفر٥یستادهان و به  عرش، فرگل و هیلدا ا

 .جلوشون وایسادن نگاه میكنن 

 :آروم توي گوش فراز گفتم

 .اینا كه خودشونو خیس كردن-

 !چون من پیششون نیستم-

 ن، دو تا چپیه با تو. به نظرتاون دو تا راستیه با م-

 سه نفر تیمت با هم از پس اون یكي وسطیه بر میان؟

 .تیمت نه رها. تیممون-



 :دم كه گفتفقط نگاهش كر 

 .بر میان! از پسش بر میان -

  

١،٢،٣- 

 بعد هر دو از پشت حمله كردیم. اول سراغ یكیشون

 رفتم، از پشتش روش پریدم، از گردنش آویزون شدم

 لگدي به نفر بغلیش زدم كه به خاطر غیر و در لحظه 

 منتظره بودنش روي زمین افتاد. یك دستم رو دور

 دادم و با آرنج دستگردن اون یكي قفل كردم و فشار 

 .دیگه ضربهي محكمي به شقیقهاش زدم

 :صداي عرش رو شنیدم

 .دمت گرم دخترررر-

 :به نفر وسطي اشاره كردم

 .این با شما-

 بدون این كه مجالي بهش بدم این بار با پایین پریدم و 

 .مشت ضربهاي به چشمش زدم و از دور خارج شد 



 .د سراغ بعدي رفتم كه از جیبش چاقویي درآور

  

 خندیدم. جلو رفتم، مچ دستش رو فوري گرفتم و

 جوري محكم زیر گردنش بردم كه با هر حركتي

 :گردنش رو زخمي میكرد. توي صورتش گفتم

 !نكش هیچ وقت رو بزرگترت چاقو-

 بعد با حركت دستم باعث شدم خراشي روي گردنش

 ایجاد كنه و بعد ضربهاي میان پا. و صداي آخ بلندش

 .ه گوشهي اتاقو پرت شدنش ب 

 سمت فراز رو نگاه كردم كه دو نفر رو ناك اوت كرده

 بود. نگاهم كرد و چشمكي زد. نفر سوم هنوز به هوش

 شت نفر سومبود. حوصلهي صبر بیشتر نداشتم، پ

  

 رفتم و از پشت لگدي به گردنش زدم و رو به بچهها 

 :گفتم 

 .بدویید بیایید -



 .رفتیم ٢٠٤همه با هم به سمت اتاق  

 :از پنجره پایین رو نگاه كرد و گفت  ازفر

 .باید بپریم -

 :عرش زود گفت 

 .مشكلي نیست-

 :رو به عرش گفتم

 تجربه داري، نه؟-

 :خندید 

 فكرشم نمیكردم از پنجره بپري توخدایي اون بار -

 .سطل اشغال

  

 :فراز رو به جمع گفت 

 .اول عرش بپره. بعد دخترا. عجله كنید -

 :نده گفتعرش سمت پنجره رفت و با خ 

 .حالل كنید دیگه-



 .بعد زود پایین پرید و درست روي تشك افتاد 

 :هیلدا آمادهي پرش شده بود كه گفتم 

 .اول فرگل بره-

 :كرد كه آروم توي گوشش گفتم فراز گیج نگاهم 

 .به نظر ترسیده. بذار اول اون بره-

 :سرش رو تكون داد و گفت

 .فرگل بپر. نترس عرش میگیرتت-

 لحظه پایین رو نگاه ره رفت و چند فرگل سمت پنج 

 .كرد 

  

 .به ساعتم نگاه كردم

 فرگل خواست بپره كه در اتاق باز شد. تا برگردیم و

 .و هیلدا گرفته شد ببینیمش، دست و پاهاي من 

 هنوز به فراز نرسیده بودن كه فراز زود از پشت فرگل

 رو هول داد و فرگل به پایین افتاد و هنوز تكون



 .رو هم گرفت  نفر سوم فراز  نخورده بود كه

 با تعجب همدیگه رو نگاه كردیم. نفر دیگهاي وارد اتاق

 :شد و با دیدن مهرزاد، فراز زیر لب گفت

 .مردك پفیوز-

 :مهرزاد جلو تر اومد، سمت هیلدا رفت و گفت

 تو رو خوب یادمه. حال شما؟ -

 .هیلدا فقط با نفرت نگاه كرد 

 و گرفته بودن،بعد رو به دو نفري كه من و فراز ر

 :گفت

  

 .ماسك اینا رو بردارید ببینم كین-

 :ماسكها برداشته شد. با دیدنم متعجب خندید 

 ؟ اوه اوه، با  خانوم معتمد؟ شما این.جا چه میكني-

 آدم بدا میپري خوشگله؟

 :بعد سمت فراز رفت 



 تو رو نمیشناسم. ولي از همین االن میدونم حالم-

 .ازت بهم میخوره

 .خند كجي زد فراز فقط لب

 :مهرزاد قدمي توي اتاق زد 

 یكي دیگهاتونم دیده بودم. اون یكي پسره كو؟ -

 :كسي جواب نداد. مهرزاد خندید 

 زید گیر مالیات چي ها و سودفكر كردید منو بندا-

 پروژهي ساختموني رو به جیب بزنید من ساكت

 میشینم؟ 

 :باز سمت من اومد 

 ي، توتو چرا همه جا هستي؟ سر میز پوكر هست -

 شركت هستي، اینجام هستي. دقیقا چي كارهاي؟

 :جواب دادم

 .همه كاره-

 .حیف خوشگلي. دلم نمیاد صورتتو خراب كنم -



 :چونهاش رو محكم گرفت سمت هیلدا رفت، 

 چه خبرا هرزه خانوم؟ به اسم كثافت كاري میاي تو -

 اتاق خوابم و هر مدركي بخواي بر میداري؟ مالي هم 

 .نیستي آخه

  

 :زخند زدا پوهیلد 

 .بدنت كه اینو نمیگفت -

 :مهرزاد خندید 

 مرد جماعت و نمیشناسي كه اعتماد به نفس گرفتي -

 !بیچاره

 :سراغ فراز رفت

 ي كه تا االن قیافهات رو نشده بود؟ سرتو كیا-

 دسته؟

 :فراز تنها پرسید 

 چي میخواي؟-



 خیلي چیزا. ولي از دست تو بر نمیاد. مجبورم فقط-

 .پلیسنم و بدم دست آش و الشتون ك

 منو خوب شناختي. سر دسته. پس اینا رو ول كن-

 .برن، من و تو باهم كار داریم

 :مهرزاد خندید 

 دي دستم. رو دخترا حساسي؟اخ چه نقطه ضعفي دا-

 :بعد رو به سه نفر دیگه گفت

 نظرتون چیه دخترا رو ببریم؟ این سر دسته هم بره -

 به كاراي زشتش فكر كنه، نه؟

 .نخندید  سه پسر

 :مهرزاد لبخند حریصي زد 

 .دخترا رو بیارید پیشم-

 حركتي به من و هیلدا دادن و دو طرف مهرزاد 

 دستها بسته بود و پاها میانقرارمون دادن. هنوز 

 !پاشون قفل



 :فراز كمي حرصي گفت 

 مي ترسي من گیرت بیفتم كه اونا رو گرفتي؟ -

 متو االن دقیقا چه گوهي میتوني بخوري كه بترس-

 ازت؟ من با خشمم جلو نمیرم پسر. با فكرم جلو

 میرم. االنم فكرم میگه واسه خالي كردن خشمم و پر 

 این دختران. نه بچهها؟ كردن خشم تو، بهترین راه

 :و فشاري به دستام وارد شد كه بلند گفتم 

 هووووووي! دستامو باز كن حالیت كنم بهترین راه-

 .چیه

 :هیلدا با داد گفت

 .بخوریننمیتونین هیچ گوهي -

 :مهرزاد چهرهاش رو جمع كرد 

 دهن اینو خوب ببندین صداش نیاد. چقدر رو مخي-

 .تو دختر

 :بلند خندیدمدست خودم نبود كه 



 .تو زندگیت یه حرف درست زده باشي همینه-

  

 :هیلدا عصبي گفت

 .دهنتو ببند هرچي میكشیم از توعه-

 :جوابي ندادم. مهرزاد رو به فراز گفت

 نمیكني با دخترا؟  فظيخدا-

 .آدم باش! ولشون كن، من و تو حرف میزنیم-

 من اهل حرف زدن نیستم. تو كار عملم. با دخترا-

 .عمل، با تو هم عمل. منتها جنس عملها فرق داره

 .بعد دو دستش رو دور گردن من و هیلدا انداخت

 :فراز ناجور نگاهش كرد 

 رديمنو با خودت در ننداز. بذار ضربهاي كه خو-

 .همون مالیات و ضررت باشه. نذار به فاك بري 

 :مهرزاد مسخره گفت

 .رحم كن توروخدا-



 

 اینو به گوشت نرسوندن من خیلي بي رحمم مهرزاد.-

 ؟

 : مهرزاد لبخند زد 

 مي خواي بي رحم بازي كنیم ؟ تا االن دلرحم بودم،-

 ولي مي خوام به بازي هیجان بدم. فشار دست هاش

 : فتن بیش تر كرد و گرو دور شونه هامو

 به خاطر تو، فقط یكي از دخترا رو مي برم. نظرت-

 چیه ؟

 : فراز جوابي نداد. مهرزاد ادامه داد 

  

 .یه لطف دیگه هم بهت مي كنم. تو بگو كدومو ببرم -

 چطوره ؟ خیلي بهت حال دادما. اصوال با دشمنام

 .انقدر مهربون نیستم

 : فراز اخم كرده بود. محكم گفت



 !كن مهرزاد ون ولش-

 .تازه داره خوش مي گذره-

 .داري بد بازي اي رو شروع مي كني -

 .وقتمو تلف نكن. زود انتخاب كن-

 : غیظ گفتپر 

 !مهرزاد -

 : مهرزاد به ظاهر كالفه گفت

 .حالیش كنید شوخي ندارم-

  

 یك دستشون دستمون رو گرفته بود و دست دوم دور

 .گردن پیچید. هیلدا به سورفه افتاد 

 : از بلند گفترف

 !ول كنننن-

 مهرزاد با دست اشاره كرد.. دست از دور گرین ازاد

 .شد 



 : فراز گفتهیلدا میان سورفه رو به  

 .بچه ها منتظرمونن. تیممون-

 من اما فقط نگاه مي كردم. نگاه فراز.. فرازي كه بین 

 .دو زن مونده بود. موقعیتي كه گفته بود ازش بیزاره

 .اي پسر بود راي فرار از چنگال ههیلدا در حال تالش ب

 دختر بي عقل! تقالي بیجا جز این كه انرژیتو بگیره

 !راه به جایي نمي بره

  

 تقالش حوصله ي پسر رو سر برد كه تو دهني اي

 .بهش زد 

 .اخم فراز هر لحظه شدید تر مي شد 

 : مهرزاد اخر سر گفت

 !ولش كنید. دوتاشونو مي برم. بریم-

 دیم كهیم. در حال خروح بوسمت در هول داده شد 

 : صداي فراز شنیده شد 



 !صبر كن-

 ..غمگینچرخیدیم. نگاهش كردم. نگاهم كرد. شاید 

 : نگاهم كرد و گفت

 .هیلدا رو بده-

 .خنده ي مسخره اي كردم كه چشم هاش رو بست 

 مهرزاد با ابروهاي باال رفته به هیلدا اشاره كرد و گفت 

: 

  

 هیلدا اینه ؟-

 اد به پسري اشاره كرد وهش كرد. مهرزفراز فقط نگا

 .هیلدا ول شد 

 : دست مهرزاد دور شونه ام رفت و به فراز گفت

 !تو چه عن سلیقه اي هستي-

 : خیره ي فراز بودم و قبل از خروج از اتاق گفتم

 !من بر مي گردم.. فراز-



 : نگاهش رو ازم گرفت. هیلدا دستش رو گرفت

 .بریم. توروخدا زود بریم -

 ..از هتل خارج شدیم.. ساكت بودم مهرزاد همراه 

 !خاموش.. خفه

 .سوار ماشینش شدیم. روي صندلي شاگرد نشستم

 : استارت زد و گفت

  

 خب ؟ خوب بودم ؟ قابل باور بود ؟-

 .هوم، بود -

 ه بخوري. بهت نمیاد از اینصنگو كه مي خواي غ-

 .دخترا باشي

 ٥غصه ؟ تو اگه جدي جدي هم منو گرفته بودي -

 !اي كارت تموم بود  قهدی

 ولي واقعا غصه مي خوردم.. موقعیت سوم، شانس

 ولي من جا نمي زدم. بر مي سوم!.. فراز گند زده بود. 



 گشتم. بر مي گشتم و فراز رو له مي كردم! معلومه كه

 بر مي گشتم. پولم اونجا بود.. كسب درامد بیش تر هم 

 !اون جا بود 

 : مهرزاد سیگاري روشن كرد و گفت

 ارمونو كه یادت نرفته ؟رق-

 .نه، یه شب مي ریم بیرون-

  

 و ؟-

 .برات مي شینم سر میز-

 هم گرم. خب ؟ كجا بریم ؟ دم شما -

 .یه جا كه انقد سالم نباشم -

 چي ؟-

 وقتي بر مي گردم باید زخم و زیلي باشم یا نه ؟-

 : ابروهاش باال رفت

 كتكت بزنم ؟ -



 .م رو دستاممال این حرفا نیستي. رد طناب مي خوا-

 …جاي قرمزي رو بازوهام و

 و چي ؟-

 ندازم روزالو مي خوام مهرزاد. زالو برام پیدا كن. ب-

 .گردنم

  

 : بلند و متعجب گفت

 زالو ؟ مریضي تو ؟ مي خواي چي كار ؟ -

 : چشمك زدم

 .مي خوام خون كثیفو خارج كنم -

*** 

 : تقریبا داد زدم

 .لعنتي این كه جاي نیشش معلومه-

 ده مي فهمي ؟ خور زالو-

 من االن چي كار كنم اینو ؟-



  

 .نیشو ببینهبابا یارو باید ذره بین بذاره جاي -

 : پر حرص گفتم

 !یارو خودش ذره بینه-

 : خندان گفت

 .من كه گفتم بده خودم كبودش كنم. نذاشتي-

 : دهن كجي كردم 

 .مي ترسم ایدز بگیرم -

 : دست هاي بسته شده ام رو سمتش گرفتم

 .اب ها رو سفت بكش رد بندازهم طنیه ك-

 .بار كشیدم١٠ -

 .بكش باز-

  

 حكم كشید. چهره ام كميدنباله ي طناب ها رو م

 جمع شد ولي من درد هاي بزرگ تري رو تحمل كرده



 .بودم

 : نزدیك صورتم ایستاد و گفت

 تو خیلي فیلمي دختر. نفهمیدم چطوري منو خر-

 !كردي

 دي ؟خرت كردم ؟ تو چیزي از دست دا-

 قرار بود رابین هود به من برسن. موالپور قرار بود برام -

 دادي، پولم گرفتي. منم اوردي توبیارتشون. ولي تو پر 

 .بازیت

 بهت گفتم رابین هودو تحویلت نمي دم، نگفتم ؟-

 .گفتي-

 .ولي یه چیز دیگه بهت دادم-

 جي ؟-

  

 هم اسم سر دسته، هم فِیسش! كسي تا حاال -

 .د مستفیض نشده بو



 .شرمنده امون كردي-

 .به تو لطف نكردم. حال اونو باید مي گرفتم-

 ي ؟عاشقي چیزي هست-

 : خندیدم

 عاشق ؟-

 جلو تر رفتم، جوري جلوش ایستادم كه هر دو

 : چشمش فقط منو مي دید و گفتم

 یه همچین دختري جلوت باشه. قیافه به كنار.. پول-

 مكنه سهساز باشه، به نفعت باشه، حرفه اي باشه.. م 

 باااار بذاریش كنار و یه ایكبیریو انتخاب كني ؟ 

 .بستگي داره-

 به چي ؟ -

 تي قیافه به كنار. پس باید ببینیم اون چقدر پولگف-

 .سازه و به نفع و حرفه اي

 هیچ گوهي نیست. فقط قدمت داره. هاااا.. دنبال-



 .عاشق مي گشتي ؟ اون عاشقه

 .جوابتو دادي-

 چي ؟-

 انتخاب معشوق هم حت تره. حتي ازانتخاب عاشق را-

 نارو راحت تره. عاشق بهت نارو نمي زنه. نارو بزني هم 

 !نمي زنه

 : حرصم گرفت

  

 اونو كه مطمئن باش بزرگ ترین ناروي زندگیشو از-

 من مي خوره. االنشم خورده. وقتي قیافه اش رو

 .نشونت دادم خورد. منتها هنوز خبر نداره

 تماد كني ؟مي دوني نباید به من اع-

 .نكردم-

 .چرا پیشمي ؟ تنها.. تو خونه ام -

 : خندیدم



 گرم. ولي دور برت نداره. مي شریكم شدي، دمتم -

 دوني چرا اینجام ؟ چون من خواستم! مي دوني چرا 

 باهات معامله كردم ؟ چون من خواستم! مي دوني چرا 

 هر وقت بخوام مي رم ؟ چون من مي خوام! بهت بر 

 وني كني. چرا ؟ ي هیچ غلطي نمي تنخوره مهرزاد. ول

 !چون من نمي خوام

 ..زاي صورتتهي نگاهت مي كنم. به تك تك اج-

 ..واقعا زیباي خیلي خاصي نداري ولي ناجور زیبایي

 ناجور جذابي. حرف زدنت، قدرتت، زرنگیت، هوشت،

 حتي این اعتماد به نفست.. چه خر مغزیه كه ازت 

 !گذشت

 .مي دونم-

 ر مغزه ؟ كه جذابي ؟ یا خ-

 .هر دو. ولي اون نمي دونه-

 كه خر مغزه ؟-

 .بگیرمكه من قراره مغزشو گاز -



 تو خري ؟ -

 !خر نیستم. ولي گازام خر كنه-

 واسه چي مي خواي برگردي پیشش ؟ غرور نداري ؟-

  

 غرور ؟ پوالیي كه من واسشون جون كندمو بخورن-

 مي شم مغرور ؟ پروژه هاي خفني كه دستشون میاد 

 ت بدم مي شم مغرور ؟ بذارم راست راستز دسرو ا

 مي دوني كي مي راه بره و كیف كنه مي شم مغرور ؟ 

 شم مغرور ؟ وقتي پوال تو جیب من باشه! وقتي پروژه

 ها به من برسه! وقتي مردك رو بگیرم تو مشتم و اون

 موقع كه حساااابي تو مشتم جمع شد، من ؟ 

 تو ؟-

 .مسوتي زدم و اداي هواپیما دراورد 

 .همیشه جذابا بدجنسن-

 !بد جنسي نیست. راز بقاست-

 دي هنوز حالیمون نشده ؟سر بابام چه بالیي اور-



 .بال ؟ راهي كه جلوش گذاشتم معركه اس-

  

 تو مشاور حقوقي نیستي. اون اطالعاتو از كجات-

 اوردي ؟

 خیییییلي راهه تا بدوني من كیم و چیم و چه جوریم-

 .مهرزاد 

 میز واسم ؟ كي مي ري پاي-

 درصدش برام ٣٠هر وقت یه سنگینش جور شد كه  -

 .بماسه خبرم كن 

 ِدیت رو كي بریم ؟ -

 هر وقت تو یه رستوران شیك، یه میز به سنگیني-

 .همون میزاي پوكر برام رزرو كردي خبرم كن 

 : بلند خندید 

  

 .عجب پول پرستي هستي تو-

https://www.instagram.com/romanbookir/


 انتظار داري باهات بیام فري كثیف ؟ -

 ي مي شه ؟ بعد شام چ-

 .بعد شام دیگه جیش، بوس، الال-

 .باز خندید 

 .خودم رو روي مبل پرت كردمعقب عقب رفتم و 

 صداي زنگ گوشیم بلند شد. مهرزاد نگاهي كرد و

 : گفت

 این عرش باز داره زنگ مي زنه. صد باري شد، نه ؟-

 .نشمردم-

 عادت به شمردن نداري ؟-

 .بستگي داره چیو بخوام بشمرم -

 ؟شمري  چیو مي-

  

 شمردنیا زیاده. از هر خال چند تا رفته! این میزو-

 رقمي میاد تو جیبم ؟ با حساباي قبلیم چقدرببرم چه 



 !جیبام پر مي شه ؟ چند بار به یكي شانس مي دم 

 ..اما

 اما چي ؟ -

 .یه چیزي هست كه قسمت نشده بشمرم -

 چي ؟-

 : تمام حرصم رو جمع كردم و گفتم

 !بارم زنگ نزده چرا یه نفر هنوز یك-

 : سرم رو تكون دادم، افكار رو رها كردم و گفتم

 .بیا نوبت بازومه-

*** 

  

 توي راه تمام كارهام رو بررسي كردم. حتما با حركت 

 اخرم اعتماد رابین هود رو جلب كرده بودم. به جهنم 

 كه سه میلیارد تقسیم مي شد، برنامه ي من جلب 

 یار فراز قرار دادهاعتماد بود! موقعیت سوم رو در اخت

 بودم. موقعیت سومي كه در شرایطي بود كه قابل



 .اعتماد بودم. انتقام كوچكي هم از فراز گرفته بودم

 حاال مي رفتم توي گروه.. با توپي كه پر بود! با زبوني 

 كه دراز بود و با جنگ احساسي اي كه مي خواستم

 .شروع كنم 

 میان شونهمانتو و لباسم رو كمي پایین دادم و جایي 

 و گردنم رو كه كبود كرده بودم نگاه كردم. كرم پودر

 كي كه زده بودم و خوب فِید كرده بودم جاي نیشاند 

 .رو پوشونده بود

 .ماشین جلوي ویال ایستاد. پیاده شدم و زنگ زدم

 : صداي متعجب فرگل رو از پشت ایفون شنیدم

  

 !رها ؟-

 وارد ویال جوابي ندادم. در باز شد. از حیاط گذشتم و

 شدم. فرگل نزدیك در ایستاده بود. با ورودم سفت

 : وشش فرو رفتم. پر بغض گفتتوي اغ

 .خدا رو شكر كه اومدي-



 .فقط سرمو تكون دادم. باید ناراحت جلوه مي كردم

 اشك مي ریختم بهتر نبود ؟ تاثیر گزار تر نبود ؟ من 

 چرا هیچ وقت اشكم نمیومد ؟ 

 كس دیگه اي از پشت هنوز تو بغل فرگل بودم كه

 دوتاي دیگهبغلم كرد. ندیده مي دونستم عرشه. اون 

 !رو چه به این كارا

 : از بغلشون كه جدا شدم عرش گفت

 .خوبي رها ؟ خدا رو شكر كه اومدي-

 : صداي هیلدا رو شنیدم

 .بادمجون بم افت نداره-

 نگاهش كردم. با تمام حرص و نفرتي كه داشتم 

 فر مي ادم تا ابد الدهر متن نگاهش كردم. من از این

 !موندم. مطمئن بودم

 .خواستم سمت اتاق برم كه چشم تو چشم فراز شدم

 نه اون حرفي زد و نه من. فقط نگاه. من با توپ پر و

 اون.. هیچي. نمي فهمیدم. چقدر مي تونست خوب



 !پوكر بازي كنه این فراز لعنتي

 : سرمو تكون دادم

 .سالم عرض شد فراز خان-

 : ه مي كرد. ساكت نموندمن نگاهمچنا

  

 مي گذره ؟ حال شما ؟ خوش -

 : نگاهي به لیوان نوشیدني جلوش انداختم

 بزمتونم كه به راهه! چیزي خاطرتون رو كه اذیت-

 نكرده ؟

 : بعد زود نگاهم رو سمت هیلدا چرخوندم

 بذار ببینم سالمتي ؟ به نظر كه سالم میاي. خب خدا-

 .راحتهرو شكر. پس فرازم خیالش 

 : كرد هیلدا پوزخند زد. عرش اخمي از گیجي 

 اینجا چه خبره ؟-

 : سمتش نگاه كردم



 خبرا رو مگه نگرفتي ؟-

 چه خبري رها ؟-

  

 این كه رها خودشو تو خطر انداخت، ریسك باالیي -

 !كرد، سه میلیارد براتون اورد، اخرشم مفت فروختنش

 نشنیدین ؟ پس چي كار كردین ؟ نشستین فقط 

 شمردین ؟ تونوپوال

 : اخم عرش شدید تر شده بود 

 چي مي گه این فراز ؟ -

 : فراز همچنان خیره نگاهم مي كرد. خودم جواب دادم

 حرفا زیاده عرش. ولي متاسفانه تلخه! من امروز-

 فهمیدم كه قضیه ي من و ارزشم واسه این گروه نه به 

 !اعتمادتون ربط داره، نه به راست و دروغ گفتن من

 نفر! بقیه ٤و قبول دارید. خودتون  خودتون شما فقط 

 قط دستگاه چاپ پولن! یه بار از دست خودتون جر ف

 بخورم و در رم، یه بار از دست منفرد زاده، یه بار از



 ..دست مهرزاد 

  

 : عرش هنوز اخم داشت

 فراز گفت گیر افتادي، اما میاي. از اون موقع تا حاال -

 .هیچ حرف دیگه اي نزده

 .مي دونم میام. خودم گفتم میام م.. من كه میام. اومد -

 یر كه نكردم ؟ مهموني نبود اخه. ساعت ورود ود 

 خروجم دست خودم نبود. هر وقت خودشون سیر

 شدن ول كردن. به خاطر جفتك پروني هام البته دیر

 .تر شد 

 : فرگل غمگین و بهت زده بود 

 چي مي گي رها ؟-

 همیشه مي گم كه من مي دونستم جزء شما نیستم. -

 دونستم مي خوب بهم ثابت مي شد. اما نمي 

 فروشینم! اونم درست وقتي كه من واسه نفروختن

 !شما به فاك رفتم 



  

 .از گوشه ي چشم دیدم كه فراز از جاش بلند شد 

 سمتم اومد و بعد بازوم گرفته شد. خواستم داد و

 بیداد كنم كه یهو یادم به بازوم افتاد و آااااخ كوتاهي

 .گفتم 

 : عصباني گفتمد بع

 .دستت به من نخوره-

 : حاال اخم ریزي كرده بود 

 .مانتوت رو در بیار ببینم-

 .دیدني نیستم فعال-

 .چي شده ؟ در بیار گفتم -

 چیزي نشده. گفتن خود فراز به این رحم نكرد، ما -

 رحم كنیم ؟ البته دروغ چرا مهرزاد یه كم مهربون تر

 .بود 

 .بریم اتاق صحبت كنیم-



  

 .و یكي صحبتي ندارم ت با-

 .قگفتم بریم اتا-

 .گفتم صحبتي ندارم-

 .رها-

 : فریاد زدم

 درد و رها! مرض و رها! كوفت و رها! چي مي خواي-

 ؟ اومدي دیدن جنازي اي كه دستور قتلشو صادر

 كردي ؟ روت مي شه ؟ 

 : د شد نصداي داد هیلدا هم بل

 چه انتظاري داشتي ؟ به نظرت بین من و تو، تو رو -

 انتخاب مي كرد ؟

 : شد عصبانیتم شدید تر 

 !تو یكي خفه شوووو. كسي با تو حرف نزد -

  



 تو خفه شو. اومدي شو راه انداختي ؟ اگه انقدر-

 ناراحتي واسه چي جنازه اتو اوردي اینحا ؟ گم مي 

 .شدي یه قبرستون دیگه

 یه بار دیگه دهنت باز شه تضمیني واسه زندگیت-

 .نمي دم 

 ..هخر كي باشي ك-

 : و صداي بلند فراز

 !بسههههه! هیلدا تمومش كن-

 : هاه" متعجب و نمایشي اي كردم"

 واي فراز.. با این حركتت قلبم بوم بوم كرد. ناراحت-

 نشه ؟ اذیت نشه ؟ یه وقت دردش نیاد ؟ مطمئني ؟

 : نالید 

 .بیا بریم اتاق حرف مي زنیم رها-

  

 ني ؟تو اتاق چي مي خواي بگي كه اینجا نمي تو-



 ي دوتایيدوستي داریم ؟ مگه مگه ما حرف دوتایي ا

 اي داریم ؟ من و تو مگه اصال با هم دو تا مي شیم ؟ 

 رو به روش قرار گرفتم. با انگشت اشاره ضربه اي روي 

 : سینه اش زدم و گفتم

 من یه منم فراز. تو هم یه من! اینا از اون "یك به-

 مرده نميعالوه ي یك مي شه دو" ها نیستن! باهم ش

 !شن! اصال باهم هیچ گوهي نمي شنشن. جمع نمي  

 !برو كنار

 بعد تنه ي محكمي زدم و باز راه گرفتم. به محض این

 كه وارد اتاق شدم، در اتاق باز شد، تا بیام مقاومت

 كنم وارد شد، در رو قفل كرد و درجا كلید رو از

 : پنجره توي حیاط انداخت و گفت

  

 !یمواي میسي، حرف مي زن-

 : ابرو باال انداختم

 .بفرما-



 .لباساتو در بیار -

 فعال رو مود نیستم واسه اون كارا. ایشاال فرصت-

 .بعدي

 .مسخره بازي در نیار رها. در بیار-

 نمي خوام. نمي خواااام. اصال تو و حرفاتو دستوراتتو-

 .نمي خوام

 ..رها-

  

 .بیا برو بیرون. من قیافه اتم نمي تونم تحمل كنم-

 .اب بودم كهذ ج-

 !اتتو كه دیدم تموم شد و رفتبودي! ذ -

 .رها لباستو در بیار-

 ..نذار بد دهني كنم فراز. با زبون خوش-

 حرفم تموم نشده بود كه یهو دو دستش رو دو طرف 

 .مانتو گذاشت و خیلي خشن از تنم دراورد 



 نمایشي مقاومت كردم. كه با یك دست دو دستم رو

 كرد و تا ه هاي بلیزم رو باز گرفت و با دست دیگر دكم

 .نیمه روي بازو ها رها كرد. با دیدن بازوهام اخم كرد 

 اخمش شدید تر شد و همچنان نگاه مي كرد. موهام

 روي گردنمو پوشونده بود. جوري كه انگار قصد

 مقاومت دارم سرمو چرخوندم و موها از روي شانه كنار 

 تر رفت. دید! اخمش غلیظ تر شد. صورتش رو نزدیك 

  

 ترس این كه كرم پودر مشخص شه عقباورد. از 

 : كشیدم و اروم گفتم

 .بسه دیگه-

 همچنان اخم داشت ولي لحنش اروم و كمي لرزان بود

: - 

 چي كارت كرده رها ؟ 

 : فقط نگاهش كردم. باز پرسید 

 .رها حرف بزن -



 : باز نگاهش كردم. این بار عصبي تر و بلند تر گفت

 ه ؟ وث چي كارت كرد رهاااا.. بگو اون دی-

 : مثل خودش بلند گفتم

 كار خوبي نبود. گیر افتاده بودم. انتظار داشتي-

 نوازشم كنن ؟ البته نوازش هم كردن. فقط نوازشاشون

 .یه كم فرق داشت

  

 نوازشا"شون" ؟ یعني چي ؟ -

 .یعني مهرزاد مرحله اخر بود -

 چي.. چي مي گي رها ؟-

 داشتنها دستور نوازشاي اونا شبیه كتك بود! منت-

 ..سمت صورتم نرن. ولي مهرزاد كه اومد 

 چه گوهي خورد ؟-

 چطور ؟ ناراحت مي شي ؟ مگه دو دستي تقدیمم -

 نكردي ؟ چته االن ؟ این فیلما چیه میاي ؟ 



 : حاال فكش هم سابیده مي شد 

 رها دقیقا چي كارت كرد ؟-

 : تلخ گفتم

 .فكر مي كنم مشخص باشه-

 ..باهات.. به تو -

  

 : زد.. ادامه داد نفس مي  س نف

 .تورو.. مي كشمش رها-

 : پوزخند زدم

 نوشدارو بعد مرگ سهرابي ؟ -

 .مي كشمش رها-

 : شونه هامو باال انداختم

 بكش.. نكش.. برام مهم نیست. نه بالیي كه سرم -

 .اومده از یادم مي ره، نه اون لحظه كه تقدیمم كردي

 .ما حاال اگه فایده اي تو كشتنش مي بیني بفر



 ..من-

 تو چي ؟ فكر مي كني درد این كبودیا از اون لحظه-

 اي كه هیلدا رو انتخاب كردي بیش تره ؟ من صد 

 برابر این دردا رو تحمل مي كنم و تو اینو خوب مي 

 دوني. حتما تا االن یه شناختي ازم داري! داري و مي 

 !دوني كه من با این بادا نمي لرزم. ولي تو لرزوندیم

 .پشتم نیست. همیشه مي دونستمخري  فهمیدم هیچ

 مي دونستم من خودمم و خودم. ولي اسم تیم اومد،

 !گروه، باند.. همون روز گفتي : تیمتون نه رها! تیممون

 تیم مگه معنیش این نیست كه هواي همو داشته

 باشیم ؟ لعنتي اگه منم حسابم چرا تخمت هم حسابم 

 نكردي ؟ 

 .بذار حرف بزنم-

 اتفاقا خیلي مشتاقم بدونم ه ؟ گرفتكسي جلوتو -

 دلیلي داشتي ؟

 .داشتم-



  

 چي بود ؟ فقط خواهشا از این كه رفیق چند سالته و-

 منو نمي شناسي و چپ و راستم معلوم نیست حرف 

 نزن. تو منو تو حالتي زدي كه من واستون همه كار 

 كرده بودم. من از پول مي گذرم ؟ ولي بین تو و پول،

 . تو بگو. اگه حرفي داري بگوحاال  ردم.تو رو انتخاب ك 

 ولي اگه دهنتو باز مي كني، یه جوري باز كن كه ازش

 !چرت و پرت بیرون نیاد 

 من كي چرت و پرت گفتم ؟ -

 وقتي گفتم فكر كردم رفتي، ٢٠٤همون روز تو اتاق  !-

 گفتم بدون تو نمي رم! خب ؟ بعدش كجا رفتي ؟ 

 بندي سته  چون یادم نمیاد منو برده باشي. منو ب

 .كردي دادي دست یكي دیگه

 ..رها-

  

 بگو دیگه. حرفتو بگو. یه چیزي بگو كه بفهمم با -



 دلیل كتك خوردم. با دلیل مكیده شدم، با دلیل رفتم 

 ..زیر دست

 .خیل خب! اجازه بده-

 .بفرما-

 .حین كار، من باید به نفع همه عمل كنم-

 من جدا ؟ فروختن من به نفع بود ؟ چون به نفع -

 .نبود 

 .بین تو و هیلدا، انتخاب درست هیلدا بود -

 .گمشو بیرون فراز. بیش تر داري حالمو بهم مي زني-

 ..تو زرنگي، تو خاصي، تو مي توني در بري، تو-

 : داد زدم

 برو بیرووون! مي كشتنم میومدي باال سر قبرم این-

 حرفارو بزني ؟ 

  

 .اگه تا شب نمیومدي من وارد عمل مي شدم-



 .مت دست اوننمي داد ئن باش مطم

 دادیم دست اون! یه نگاه به من بنداز. لعنتي تو چه-

 عوضي اي هستي ؟ ادم این كار رو با زیر خواب

 ..هفتگیشم نمي كنه! هر چند نمي دونم.. شاید منم

 بس كن رها! چرا خودتو میاري پایین ؟-

 با تو بودن منو اورد پایین! از بودن با اون عوضي كه -

 ن نشدم كه از بودن با تو! ما ر پشیمود اونقد ولم كر

 فقط هم تیمي نبودیم. یه چیز بیش تري بودیم. رابطه

 .نبود، احساس نبود، ولي یه كوفتي بود! ازت بدم میاد 

 ..از تو و امثال تو! تو و اون هیلداي پفیوز مادر

 : بین حرفم اومد 

 !هیلدا مریضه-

 : سكوت كردم. بعد اروم تر پرسیدم

  

 !لي سالم میاد یه خبه نظر ك؟ چشه ؟ چي -



 بالیي نمونده بود نا مادریش سرش نیاورده باشه. به -

 من سپردنش رها! وقتي وسط خیابون از زیر دست

 نامادریش مي كشیدمش بیرون، برادرش التماسم كرد 

 ببرمش! ببرمش و حواسم بهش باشه. هر جا شده، ولي

 اعتماد كرد! اعتماد ببرمش! به یه غریبه تو خیابون 

 كرد چون فكر كرد ادمم كه تو خیابون نذاشتم

 بكشنش! هزار جور درد و مرض روحي داره! من.. من 

 .در برابر اون نگاه ملتمسانه مسئولم رها

 در برابر من چي اي ؟ -

 : عمیق نگاهم كرد 

  

 فكر كردي برام راحت بود ؟ فكر كردي تا االن راحت-

 راه انداختم ؟نشستم و به قول خودت بزم 

 ر مي كنم راحت بود. غمت چي بود ؟ یا رها ا فكواقع-

 در مي ره و میاد، یا هم كه یه چیزیش مي شه. مگه 

 .چقدر مي شناختیمش ؟ پولم كه خوب اورد برامون



 نچ! نمي شه فراز. من با این دلیال قانع نمي شم. یه 

 !چیز دیگه هم هست. حتما هست

 .هست-

 چي ؟-

 .ه ي خودتهفكر مي كردم نقش-

 : ي ابرو باال انداختمداشت، ولترس برم 

 !چي ؟-

 تو نذاشتي هیلدا زودتر بپره. وقتي مهرزاد خواست-

 .مثال با زجر شما منو اذیت كنه، فقط هیلدا سرفه كرد 

  

 به تو فشاري نمیومد. هر دو بلبل زبوني كردین ولي

 !هیلدا خفه شو تحویل گرفت، هیلدا تو دهني خورد 

 ار بین من و تو هیلدامهرزاد از كجا مي دونست چند ب

 جریان بوده ؟ اگه نقشه ي تو بود، با گرفتنت ولت مي 

 !كردن. ولي هیلدا رو.. هیلدا رو ول نمي كردن



 نقشه اره ؟ راست مي گي! چون من كتك خوردنو-

 دوست دارم. دست مالي شدن بهم كیف مي ده. هر

 در سرحالم میارهحرفیو شنیدن سر حالم میاره. اونق

 !ش پلن بچینمكه بشینم برا

 : به كبودي هام اشاره كردم و گفتم

 اقاي معمار! یه نگاه بنداز ببین طرحم خوب بوده ؟-

 گفتم فكر مي كردم. احتمال.. عاقالنه اش همین بود-

 رها. هیلدا دووم نمیاره. هیلدا مثل تو زرنگ نیست. تو 

 گرانت هستم ولياز اونایي كه خیالم ازت راحته. اره ن

  

 ز اونایي هستي كه مي تونم از بقیه. تو ا نه اندازه ي

 قدرتش مطمئن باشم. هوشت باالست، زرنگي، پر

 تواني. من.. من تا حاال نمونه ي تو رو ندیدم. تازه اینا 

 اون چیزاییه كه من تا االن فهمیدم. نمي دونم دیگه

 !چه هنرایي داري

 نمي كنم، مي دوني ؟من برات دیگه تره هم خورد -



 .مي دونم-

 برام ارزش نداري، مي دوني ؟ گهدی-

 .مي دونم-

 فقط اینجام تا پول جمع كنم. پول جمع كنم و -

 گورمو گم كنم و برم. برم و پشت سرمو نگاه نكنم. برم 

 !و تو بموني و هیلداي عزیزت و تیم گرانبهات

 .مي دونم رها، مي دونم-

 .خوبه حاال برو بیرون-

  

 از من چي مي خواي ؟-

 خوام! از شما به ما  دقیقا هیچي نمي از تو ؟ از تو  -

 .رسیده

 .مي خواي رها، بگو-

 .برو بیرون فراز-

 .بگو رها. مي دونم، تو حتما یه راه تو ذهنت گذاشتي-



 .یه راه كه مثال جبرانش كنه

 لعنتي چرا انقدر تیز بود ؟ منو كي انقدر شناخته بود ؟

 ي جبران مي شه ؟واقعا فكر مي كن-

 .گوبه میانبر داري. ب-

  

 .ندارم، برو-

 نمي رم رها. اگه گند زدم، واسه جمع كردنش حتما -

 !شرط داري. بگو شرطتو

 : رو به روش ایستادم

 من و تو تمومیم فراز! شاید تا وقتي برم فقط سر-

 پروژه ها هم كالم شیم. اینو من مي دونم، االن گفتم 

 ..تو هم بدوني، ولي بقیه

 بقیه چي ؟-

 .نمي دونندر واقع خیلي چیزا  بقیه نمي دونن. بقیه -

 چیو ؟-



 نمي دونن یه چیزي بین ما بوده! نمي دونن چه كارا -

 ..كه نكردیم، نمي دونن

 چي مي خواي ؟-

  

 مي خوام چیزي كه همیشه قایمش كردي رو حاال-

 !بكنیش تو چشم

 تو چشم كي ؟-

 !بقیه-

 بقیه یا هیلدا ؟-

 .فراز. حرفو نپیچونهمه -

 بیاري وسطگه یه چیز شخصیو چي عایدت مي شه ا-

 ؟ -

 شخصي یعني یه نفره فراز. وقتي مي شه دو نفره از

 شخصي گذشته! نكنه فكر كردي چیز بین ما فقط

 واسه توئه ؟



 واقعا انتظار داري برم بگم ایها الناس من و این-

 ..دختره با هم دو بار

  

 ندارم. به جوري باید شان من برهمن با روشت كار -

 !اد به من بگه هیچ گوهي نیستيكره خر نی باال كه یه

 !دردت این نیست-

 .هر كوفتي كه هست به تو مربوط نیست-

 : جلوش ایستادم. توي چشم هاش خیره شدم و گفتم

 منو میاري جلوي چشم فراز! باید بیاري! مجبوري -

 !بیاري

 با من میاي تو چشم ؟-

 .ه تو این جمع حرفت واسشون گنده اسمتاسفان-

 .چي توت دیدن. برامم مهم نیست ي دونم  دیگه نم

 مهم اینه كه وجودم قدرت داشته باشه بزنه تو دهن

 .یكي



 .بچه بازي در نیار-

  

 اصال من بچه ام، مي خوامم بچه بازي در بیارم! یه -

 سگ ریخت كه تنها هنرش پیدا كردن پروژه اس نمي 

 قد علم كنه. من تنهایي مي تونم زبونشوتونه جلو من 

 اه كنم، دمشو بچینم! ولي این یكي راهدشو كوتببرم، ق

 .بیش تر به مزاجم خوش میاد 

 سمت در اتاق رفتم تا بازش كنم. میانه ي راه ایستادم

: - 

 ضمنا! از این به بعد، اگه ما تو پروژه حضور داریم،

 خورهاونم باید حضور داشته باشه. وگرنه گوه مي 

 !درصد بگیره

 : در رو باز كردم 

 .ضافه هم بهت دادم، تموم شد ما! وقت احاالم بفر-

 !بیش تر از این ببینمت حالم بد مي شه

  



 یك دستش رو توي جیب گذاشت، مایل سمتم قدم

 : برداشت، جلوي در روبه روم ایستاد 

 من یه روز تو رو مي شناسم، ولي تو.. نشناختنت هم -

 .قشنگه

 : مكنار كشید 

 .زیاد حرف زدي-

 و من تعیین مي كنم. با مسئولیت ها تو پروژه ها ر-

 .صالحدید خودم

 .اون وقت ببین من چي كار مي كنم -

 : لبخند كجي زد. بعد گفت

 .از مهرزاد نمي گذرم-

 مي خواي چي كار كني مثال ؟-

 : با انگشت ضربه اي روي سرش زد 

 .برنامه اش رو این تو ریختم -

 داشت. اگه مهرزاد تحت فشار همهكمي ترس برم  



 ؟ چیو لو مي داد چي

 حساب اون با خودمه! تو دخالت نمي كني. مسئله ي-

 .شخصي منه

 نه دیگه، شخصي نیست. وقتي من و تو، دو نفره با -

 هم جلو رفتیم، نفر سوم گوه خورده اومده یه غلطایي

 .كرده

 نفس عمیقي كشیدم. اینو كجاي دلم مي ذاشتم ؟ 

 : گفتاروم تر 

  

 ليحال تو هم خوب مي كنم رها. قول مي دم. و-

 .مهرزاد.. خیلي قراره حالش بد شه

 : خواست از اتاق خارج شه كه گفتم

 !مهرزاد به تمام اون چیزي كه مي خواست نرسید -

 مگه سكه اس ؟ نیم و ربع و تمام داره ؟-

 گفتم بذارش پاي خودم. باهاش یه قرار مداري -



 .گذاشتم كه ولم كرد 

 چه قرار مداري ؟-

 .مي گم. خدافظهر وقت از نظرم ادم بودي بهت -

 .نگاهم كرد، بعد بي حرف خارج شد و در رو بست

 اگه مي رفت سر وقت مهرزاد چي ؟ نباید هوشش رو

 .دست كم مي گرفتم 

*** 

 : فرگل باز نگاهي به گردنم كرد و باز غمگین گفت

 .بمیرم برات-

 خورد شده بود. ولي بهدیگه حتي من هم اعصابم 

 : خاطر محبتش اروم گفتم

 .ت فرگلطوري نیس-

 : عرش هنوز عصباني بود 

 چرا یكي درست حسابي واسه من تعریف نمي كنه -

 اونجا چي شد ؟



 : نگاهي به فراز كردم

  

 كسي اگه روش مي شد تعریف مي كرد. ببین چي-

 .شده كه همه سكوت اختیار كردن

 : هیلدا پوزخند زد

 ر مي كني من ادمیم كه از چنین چیزي تو فك-

 خجالت بكشم ؟

 رو داخل ادمیزاد حساب نمي كنم. چه ال تومن اص-

 برسه به قسمتي كه بخوام رو خجالتي بودن یا نبودنت

 .فكر كنم 

 .تو هیچیت نیست. واسه من یكي فیلم بازي نكن-

 فیلم ؟ من نیاز دارم واسه تو فیلم بازي كنم ؟ -

 ولنگ و باز مي پوشي تو این روزه فقط تاپ هاي ٣ -

 دیگه نیاز نیست انقدر خونه. همه دیدن كبودي هاتو.

 بكنیش تو چشم، 



  

 از قرار معلوم تو چشم تو زیاد نرفته كه هنوز زبونت-

 !درازه

 تو چشم من نمي ره. تو اگه طوریت هم شده باشه-

 اونقدري به این طوري شدن ها عادت داري كه این

 .برات چیزي نباشه

 : از جا بلند شدم كه قبل من عرش توپید 

 !هیلدا-

 كبود شده قراره بذاریمش جاش٤چون   هیلدا چي ؟-

 رو سرمون ؟

 : عصباني بودم ولي اروم گفتم

 تو یكي منو ندار رو سرت. عادت ندارم رو خرابه-

 .وایسم! جا پام باید محكم باشه

 به من مي گي خرابه دختره ي عفریته ؟ تو از هفت -

 فرسخي داد مي زني چه ماري هستي! اینا كور شدن



  

 ختي اینجا واسه! اومدي چتر انداولي من كور نیستم

 پول! معلوم نیست از زیر كدوم بته عمل اومدي كه 

 !شاخصه ي بارزت اویزوني و ول نكردنته

 به قصد حمله سمتش هجوم بردم كه فراز میان راه

 : گرفتتم

 .رها.. خواهشا-

 و كري ؟ نمي شنوي دهنشو وا كردهخواهشا چي ؟ ت-

 یگه هم بلدي ؟خزعبل مي گه ؟ جز رها گفتن چیز د 

 !یه كم در و گوهر بریز بیرون ببینیم چه خبره

 ..تو این خونه-

 : حرفشو بریدم

  

 من الل نمي شم فراز. مي خواي بحث تموم شه،-

 اللش كن! چون دفعه ي بعدي اي وجود نداره. تو هم 

 ري. هم تو رو له مي كنم، هم نمي توني جلومو بگی



 .اون عوضیو! خوب مي دوني كه مي تونم

 بعد با ارنج از پشت توي سینه اش كوبیدم، فاصله

 گرفتم و به اتاق رفتم. تند تند لباس پوشیدم، كیفم رو

 .برداشتم و بیرون زدم

 : در حال خروج از ویال بودم كه فراز گفت

 كجا ؟-

 : داد زدم

 !قبرستون-

 توجه از خونه خارج شدم. بي هدف توي خیابون و بي 

 . اكسسوري هاي راه رفتم. چند تا مغازه دیدم

 سواروسكي چشمم رو گرفت، ولي دلم نیومد براي

  

 سواروسكي پول خرج كنم. گذر كردم. پیامي براي

 : ساناز نوشتم

 خبري نیست ؟ -

 وارد كافه ي كوچكي شدم. كنج ترین قسمت كافه



 دادم و پیامي كه از ساناز رسیدهنشستم. قهوه سفارش 

 : بود رو باز كردم

 .نه، درگیره-

 وب بود! یعني فرصتي نیست به پر وبودن خدرگیر 

 !پاي تو بپیچه

 : با لبخند پیام دیگري فرستادم

 .حواست باشه فراز واست برنامه داره-

 : بالفاصله تلفنم زنگ خورد 

 اصال خوندي ؟ دو ثانیه اي چه جوري زنگ زدي ؟-

  

 !واسم چه برنامه اي داره ؟ تخم داره بیاد رو به روم-

 .حالیش كنم

 .و روزم مي خواد برات برنامه بچینه حال واسه-

 .گوه خورده-

 ببین مهرزاد بیا باهم صادق باشیم. فراز بخواد تو رو-



 تا كتك ٤مي گیره. بدم مي گیره. فقط جان مادرت با  

 نیاي شرح واقعه بریزي بیرون ؟

 بر سرت رها. واقعا این جوري در باره ام فكر خاك -

 مي كني ؟ 

 دیگه. تو  ز پرورده ي بابایي اي فكر چیه ؟ مطمئنم. نا-

 عمرت كتك خوردي تو اخه ؟

 ..معلومه-

 ببین كتكي كه من مي گم با اوني تو فكر مي كني-

 !فرق داره. دندونات خورد مي شه مي ریزه تو شكمت

  

 مي خوره كه همون سینه و شكمت انقدر مشت و لگد 

 دندونا رو با خون باال میاري. گیج گاهت انقدر مشت

 هوش مي ري، بعد یه سطل آب یخ كه از  مي خوره

 میاد روت و باز چشمات به این دنیاي گوهي وا مي 

 شه. پس قبل حرف زدن فكر كن. تا حاال كتك 

 خوردي ؟



 : خندید 

 .نه-

 كتك بخوري لو مي دي ؟-

 .احتماال-

 زهرمار، -

  

 .پس یه كاري كن كه كتك نخورم-

 اگه در جریان باشم حواسم هست، ولي یهو بخواد-

 .قیصر بازي در بیاره و ازم قایم كنه تضمیني نمي دم

 .دهن خودت صاف مي شه كه -

 مهرزاد نمي شه یه مدت گم و گور شي ؟ -

 نه. تو هم نترس. این اگه قیصر بود، عن سلیقگي -

 .انتخاب كنهنمي كرد اون هرزه رو 

 االن یه فازي داره مي خواد خوي قیصریشو بكنه تو -

 .چشمم



 مي ره تو چشمت ؟-

 : خندیدم

 .گرد و خاكه. مي تكونم میاد بیرون-

 .یه روش دیگه هم داره-

  

 چي ؟-

 .چشماتو ببند -

 تو منو از این دختر احساساتیا مي بیني ؟-

 من اصال تو رو دختر نمي بینم. جدا شك دارم دم و-

 .دستگاه پایینتم دختر باشه

 .این پرو بازیات جواب دو بار خندیدنمه ها-

 ولي بیش تر  گل مي شي درست،تو خندیدني خوش-

 ترسناكي. از اون خنده هاست كه وقتي مي خندي

 .طرف مقابل باید گریه كنه

 .گریه دوست ندارم. ولي دردش شاید ارضام كنه-



 .خیلي دردا ارضا مي كنن-

 .دم مهرزاد. درد نمي كشم من درد مي -

 .پس با درست حسابیا گشتي -

  

 بي باشه ؟ اصال به من میاد دور و برم ادم حسا-

 .لعنتي تو چقدر خواستني اي-

 این حرفا به درد من نمي خوره. جلو دهنتو بگیر لو-

 .ندي

 حواست باشه اوني كه گیر میندازه اون نباشه. من-

 !باشم

 : ابروهام به هم پیچید 

 خواي چي كار كني ؟ مي -

 فكر كه نمي كني ساده ازشون بگذرم ؟ -

 ؟ نه ولي من باید در جریان باشم، هوم -

 !مي گم. شریكي دیگه-



 .اره، شریك-

 كاري باري ؟ -

  

 .فعال-

 قطع كردم. قهوه ام رو تموم كردم و از كافه خارج 

 شدم. ساعاتي رو براي خودم گشتم و شب بود كه به 

 .ویال برگشتم 

 روم لبخند زد و عرش با ابروي باال رفته گفت فرگل به 

: - 

 .خوش اومدي

 سر در نیاوردم. رو به گیج به ادا و اطوارش نگاه كردم. 

 : فرگل گفتم

 رو مخ كجاست ؟-

 : خندید 

 .بیرون-



 .مي گم خونه حال و هواي خوب داره ها-

 .پس استفاده كن چون االناس كه برسه-

  

 اون یكي رو مخ كجاست ؟ -

 كدوم ؟-

 .مردك رو مخ-

 : باز خندید 

 .همین وراس-

 عرش هم چنان عجیب نگاه مي كرد. سمتش 

 : چرخیدم

 اري ؟ دعوا د چیه ؟ -

 من غلط كنم، -

 : نگاهم رو از عرش روي فرگل بردم

 .شما یه مرگیتون هست-

 جوابي نگرفتم. در باز شد و موج منفي وارد شد. بي 



 .شدم توجه به اتاقم رفتم و همان جا دم در خشك 

 تخت دو نفره ي كینگ سایز وسط اتاق، با رو تختي 

 تك رنگ سفید رنگ، عجیب چشمك مي زد. اون

 خواست تخت دو نفره داشتم ولي یه جورایيل دراوای

 .خفه شو" تحویل گرفته بودم"

 چشم هام گشاد بود كه دستي روي شونه ام قرار 

 : گرفت و صداي خشداري توي گوشم گفت

 خوشت میاد ازش ؟-

 : تش برگشتمسم

 تخت ؟-

 : لبخند كجي زد 

 .تخت-

  

 با نزدیك شدن هیلدا بلند و كمي با ذوق و شوق گفتم 

: - 

 برام تخت خریدي ؟



 هیلدا جلو اومد و كنارم دم در ایستاد. با اخم نگاهي به 

 : اتاق كرد و گفت

 .ببین چقدر كولي بازي دراوردي كه مجبور شده-

 هیلدا خواست بره كهفرگل و عرش هم جلو اومدن. 

 : فراز گفت

 .گرفتم چون.. نیازمون مي شه -

 رفت و هیلدا سر جاش ایستاد جفت ابروهاي عرش باال  

 فرگل مي خندید و من.. نگاه خیره ام بین همه مي

 چرخید و اخر سر روي چشم هاي پر شیطنت فراز 

 : ثابت موند. لبخند زدم

 .هوم، نیاز مي شه-

  

 ت راست رو دور شونهدست چپ توي جیب بود، دس

 : ام انداخت و گفت

 افتتاحیه كي باشه ؟-

 : لبخند زدم



 .درم كه درست كردي-

 : چشمك زد 

 .اونم نیاز مي شه-

 : هیلدا عصبي توپید 

 چي مي گي فراز ؟-

 : بي اهمیت رو به فراز گفتم

 .تا وضعیت سفیده بجنب-

 : فرگل بلند خندید. هیلدا صداش رو باال برد 

 ..ا اینفراز واقعا ب-

  

 : فراز هنوز لبخند داشت

 نه دیگه. باهاش باید خوب حرف بزنیم، نه ؟ -

 : خندیدم

 .نیست مي سازم. مشكلي من با حرفاي بد -

 : عرش كمي لبخند زد 



 مي دونستم. اصال تابلو بود. یه رها بیاد و فراز ازش-

 بگذره ؟ یا یه فراز باشه و رها بیخیالش شه ؟ 

 : لرزید هیلدا علنا از خشم مي 

 ..فراز.. چطوري ؟ تو.. این اخه ؟ مار صفته.. دروغگو-

 : سمتش لبخند زدم

 سخت نیست ولي واسه توبرو جمله بساز، بعد بیا. -

 .ساعتتو بگیره. فعال٢-٣شاید  

  

 بعد دست فراز رو گرفتم و با خودم توي اتاق كشیدم و

 .در رو بستم 

 .صداي قهقهه ي فرگل شنیده شد 

 : لبخند داشتفراز هنوز 

 جدي جدي افتتاح كنیم ؟ -

 .نه. دلت خوشه ها تو هم -

 یعني از من مي گذري ؟ -



 .از تو بهتراش گذشتم-

 : كج خندید و روي تخت دراز شد ز با

 .اوكي مشكلي نیست-

 : زود جلو رفتم

 .چي كار مي كني ؟ پاشو-

  

 حداقل یه ساعتو كه باید اینجا باشم. اوردیم تو اتاق-

 ، نه ؟به یه دلیلي

 یه ساعت ؟ -

 .زیر یه ساعت برام اُفت داره-

 : خنده ام گرفت

 .ال اقل رو تختي رو بزن كنار. كثیفش مي كني-

 .رو تختي كه اول و اخر كثیف مي شه-

 !تا من كي بخوام-

 .مشكلي نیست، من منتظرم -



 : بعد چشم هاش رو بست و گفت 

 .یه ساعت دیگه بیدارم كن-

 .ندادم. اوضاع داشت بهتر مي شد خندیدم و جوابي 

*** 

 : عرش باز بلند گفت

 دیدي با چند تا فن چه جوووري اش و الشت كردم-

 ؟

 : كرد بعد صداشو كلفت 

)Finish him( !- فینیش هیم 

 : دهن كجي كردم 

 كنسول و پلي استیشن رو بذار كنار. راست مي گي -

 .بیا تن به تن مبارزه كنیم 

 اون در. بگو باختم! چقدر  اقا كم اوردي دیگه نزن به -

 سخته مگه ؟ 

  



 باخت ؟ این كه هركي سریع تر بتونه رو ضربدر و-

 .بابا دایره بكوبونه برنده مي شه ؟ برو

 : فرگل اروم گفت 

 .بابا بسه. صداتون مي ره بیرون-

 در باز شد و فراز با توپ پر داخل شد و رو به هیلدا

 : گفت

 پرونده ي جنجالي پسر كلهچرا من نباید از جریان  -

 گنده ي مملكت خبردار باشم ؟ 

 همه ساكت شدیم. چي شده بود ؟ كدوم پرونده ؟ پسر

 كي ؟ 

 : هیلدا كمي ترسان گفت

 .خیل خب، اروم باش-

  

 اروم ؟ این كار خوراك منه. اون وقت كاریابمون-

 ندیده ؟ نفهمیده ؟ نگفته ؟ تو چي كار مي كني هیلدا

 مثال ؟؟ لج كردي 



 .لج نكردم فراز -

 : فراز صداش رو بلند كرد 

 یه دلیل قانع كننده برام بیار. سرت كجا گرم بود كه-

 ه دعوا توخبر دار نشدي ؟ این همه وقتي كه واس

 .خونه مي ذاري رو گذاشته بودي من فهمیده بودم

 : هیلدا بغض داشت

 فهمیده بودم! پرونده و دادگاه رو مي دونستم. خودم-

 .نگفتم 

 : فراز شوك شد 

 چي ؟ نگفتي ؟ سبب ؟-

  

 چون ترسناكه. زیادي خطرناكه. مي دونستم بهت-

 .بگم حتما میفتي دنبالش

 تو تعیین مي كني ؟-

 اس فراز. زیادي قدرت داره. پدرتو دره گنده یارو كل-



 .میاره

 وااااي هیلدا.. هیلداااا. باورم نمي شه. تو چي كار -

 كردي ؟

 .نفعته به خدا به -

 به نفعم ؟ یكي از كثیف ترین ادم هاي شهر جلومه،-

 من نكوبمش ؟ 

 .حاال كه دادگاهش تموم شده. بیخیالش شو-

  

 : فراز پوزخند زد 

 راض زدن! یعني چي ؟راي دادگاه اعتتموم نشده! به  -

 .بازم یكي دیگه تشكیل مي شه 

 : هیلدا عالوه بر ترس حاال نگران هم بود 

 ال شو. جان عزیزت بیخیال شو. از فراز توروخدا بیخی-

 .این بگذر

 بس كن هیلدا. ازت شاكیم. نخواه همه رو سرت-



 .خالي كنم 

 به فرگل و عرش نگاه كردم. مثل من گیج و منگ 

 : ي من سكوت نكردم. ولبودن

 جریان چیه ؟ -

 : فراز دنبال بهانه واسه خالي كردن حرصش بود 

  

 ل ها، مي جریان اینه كه یكي از اشغال ترین اشغا-

 تونه چپه شه و خانوم اطالع ندادن. كه چیه ؟ 

 !خطرناكه

 كدوم اشغال ؟ خطر چرا ؟-

 : سوال من رو بي جواب گذاشت و رو به هیلدا گفت

 بترسم ؟ این همه سال با من ن از خطر كي دیدي م-

 كار كردي و نمي دوني ؟ نمي شناسي ؟

 : عرش هم سكوت رو كنار گذاشت

 بگید چه خبره ؟ بابا به ما هم -



 فراز لحظه اي چشم هاش رو بست، بعد كمي ارام تر 

 : گفت

 یه اقازاده اي، زده یكیو كشته! جنجال شده. شكایت -

 م زاده ي تمام شده، قاضي پرونده هم شده یه حرو

 عیار. تابلوعه كه قتل عمد بوده، ولي قاضي عزیز حكم 

  

 غیر عمد و دفاع از خود داده! مي فهمي ؟ یعني

 .نگ جیرینگش زیاد بودهجیری

 : عرش هم حاال حرصي بود 

 بي صفت! كي هست ؟-

 یه مردك به اسم صابر قلندري. رشوه ي اول و-

 یشدومش هم نیست. از شروع كارش به جوري زندگ

 كشیده باال كه اون سرش نا پیدا. این پرونده هاي

 .جنجالیم مي دن دست خود عوضیش

 : فرگل از همه اروم تر بود 

 باید چي كار كنیم ؟  حاال ما-



 : فراز حق به جانب بود 

 دست قاضیو رو مي كنیم، رشوه هم مي زنیم به-

 .جیب. نوش جوووووونمون

 : عرش هم جو داد 

 

 ارنادم كشه. مي خوان بذ  درستش هم همینه. دیوث-

 راست راست بگرده ؟

 : هیلدا ملتمسامه گفت

 بابا شما چراا ؟ این یارو قاضیه كله گنده اس. خرش-

 مي ره. نمي شه باهاش در افتاد. فراز رو بیچاره مي 

 .كنه به خدا

 : فراز جوابش رو داد

 گفتم بس كن هیلدا. من از همچین عوضي اي نمي -

 هاي  من مادر و خواهر و بچهگذرم! مردك بي ناموس! 

 !اینو سرویس مي كنم



 : هیلدا رو به من گفت

  

 .تو یه چیزي بهش بگو. به خدا پاره اش مي كنن-

 كسي با من حرف زده بود ؟ من چي مي گفتم ؟ مي 

 گفتم مي دونم ؟ مي شناسم ؟ از برم ؟ 

 : خشك و میخ شده نگاه كردم. فراز سمتم اومد 

 خوبي رها ؟ چي شده ؟-

 : كردمهش نگا

 مي خواي چي كار كني ؟ -

 : كج لبخند زد و مهربون گفت

 .كار همیشگي. خشتكشو بكشم رو سرش-

 : جلو اورد و گفت بعد چشمك زد، دستش رو

 هستي ؟-

 سعي كردم لبخند بزنم ولي مي شد ؟ نمي شد. لب

 هام كش نمیومد. پوستم خاصیت ارتجاعیش رو از



  

 بود. پرسیدم دست داده بود. همون طوري خشك شده

: - 

 نقشه اش رو ریختي ؟ 

 .تا حدودي-

 قیافه ام معلوم مي شه ؟ -

 .نفر قیافه اشون معلوم مي شه١-٢احتماال  -

 : دستم رو توي دستش گذاشتم

 ..هستم ولي-

 ولي چي ؟-

 .چهره ام دیده نشه-

 : باز لبخند زد 

 فداي سرت. تو زیادي رفتي تو كار. اصال واسه این-

 .جلو چشم یكي خودم مي رم 

  



 : ترسیدم. زود و هول گفتم

 .نه نه! نرو! دیده نشو. چهره ات رو نبینن-

 نداري ؟رها مي ترسي ؟ به من اعتماد -

 .فقط.. دیده نشو-

 لعنتي چطور مي گفتم این جماعت زرنگ تر از این

 حرفان ؟ 

 : باز چشمك زد 

 .غمت نباشه. فراز همیشه فرازه. نشیب نمي شه-

 .نم و تنها سرم رو تكون دادمزخند بباز هم نتونستم لب

 حتما كه باید یه روزي جواب پس مي داد! ولي این

 .ابر خان ؟ گیر كرده بودمبار، فراز جواب مي داد یا ص

 ..خیلي بد جا، بد وقت و بي حال گیر كرده بودم

*** 

 

 روي تخت دراز بودم كه فراز وارد شد. نگاهي سمتش 

 و كنارم رويانداختم و چیزي نگفتم. نزدیك شد 



 : تخت دراز كشید. خوشحال بود 

 قصد نداري رام بدي ؟ -

 .تو كه اومدي تو-

 .اون جا نه-

 كجا ؟-

 .خلوت خودت-

 .پررو نشو-

 قهرت تموم نشد ؟-

  

 .فكر نمي كنم تموم شه-

 بال چاو خوندني هم قهر مي موني ؟-

 دلم ریخت.. اشوب شد.. پریشون شد.. این بال چاو از

 ا بود ؟كدوم بال چاو ه

 مصممي ؟ -

 با ؟ مورد در -



 .قاضیه-

 .معلومه-

 راضي نمي شي كنار بكشي ؟ -

 .وظیفه ام اینه. اصال عشقم اینهمن كارم همینه رها. -

 ..عشق-

 : بي دلیل بحث رو عوض كردم

 تا حاال عاشق شدي ؟-

  

 !نه-

 اصال به عشق اعتقاد داري ؟-

 به چي مي خواي برسي ؟-

 .به هیچي-

 .دارم-

 .میاد بهت ن-

 اعتقاد دارم، ولي خودمو درگیرش نمي كنم. قصد-



 .ندارم خودمو بدبخت كنم

 شي ؟ عاشق شي بدبخت مي -

 عشق خیلي بزرگه رها. خیلي پر قدرت. اونقدري -

 قدرت داره كه هم مي تونه بكشه و هم مي تونه حیات 

 .بده

 تو كه گفتي عاشق نشدي. از كجا مي دوني ؟ -

  

 !چون دیدم-

 ل شورو رو بیخیافراز این یا-

 .از تو بعیده. تو ترسو نیستي -

 .نمي ترسم-

 پس چي ؟ -

 .. دردسر داره. سیاسي و-

 ب ؟خ-

 خب ؟-



 ما كي ایم ؟ -

 .رابین هود -

 قاضیم داروغه اس، نیست ؟ -

 تا حاال با امثالش در افتادي ؟ -

 .هر كاري یه اولیني داره-

  

 .بعضي اولینا نمیرزن فراز-

 .نمي فهمیم تا وقتي امتحان نكنیم-

 پشیمون شي چي ؟-

 باالخره باید این راه باز شه رها. چه بد باشه چه-

 .باید انجام بدي. مثل بكارت مي مونه خوب، اولین بارو

 اول و اخر باید انجام شه. چه خاطره ي خوبي باشه چه

 .بد! براي بار هاي بعدي اون اولین بار نیازه

 اولین بارهات قشنگ بودن ؟ خوب بودن ؟-

 : دستش رو دور گردنم انداخت



 .بستگي داره كدومو بگي-

 .اتدوستی اولین -

 : خندید 

 مي كردم خوبه. بعدش فهمیدم به چهاون موفع فكر  -

 .گوهي مي گفتم خوب

  

 .اولین پروژه ات تو رابین هود -

 .معركه بود -

 با دست دیگرش دستم رو گرفت. حواسم بود كه ذره

 .ذره داشت نزدیك تر مي شد 

 .باري كه عمیقا یكیو دوست داشتيین اول-

 : نگاهم كرد 

 ..هنوز پیش نیومده. ولي-

 ولي چي ؟-

 .قتي پیش بیاد به فاك مي رم مطمئنم و-



 چرا ؟-

  

 .چون قالم مي ذاره-

 : توي چشم هاش خبره شدم

 اگه انقدر مطمئني چطور باز مي توني بري سمت-

 دوست داشتنش ؟

 .چون هر چیزي یه اولین باري داره-

 : دستم رو اروم از زیر دستش بیرون كشیدم

 جات بودم نه سمت دوست داشتنه مي رفتم، نه -

 .قاضیه سمت 

 جام نیستي. توي مغز من نیستي. توي روح من-

 نیستي. مغز و روح من حاضر نیست با چنین چیزي 

 كنار بیاد،

 داستانت چیه ؟-

 داستان ؟-



  

 نشنیده به داستاني داري كه انقدر حرصي اي. تا حاال-

 .بودم بگي بي ناموس

 كسي این سوالو مي پرسه كه هیچي نمي گه ؟-

 چي مي خواي ؟-

 .در برابر چشم! سوال در برابر سوال چشم-

 چه سوالي ؟-

 .اول بگو قبوله یا نه-

 تمام مغز و منطق و فكرم مي گفت نه، ولي باید 

 : جوابش رو مي دونستم

 .قبوله-

 عمدي كه واقعا به  یكیو داشتم كه به خاطر قتل غیر-

 خاطر دفاع از خودش بود، قصاص شد. چون گردنش

 .اندازه ي شاكیش كلفت نبود 

 : تنم لرزید 



  

 قاضي همین بود ؟-

 .نه. استادش. شایدم الگوش-

 كمي راحت تر شدم ولي باز هم تو اصل قضیه فرقي 

 .نمي كرد 

 كي بود كه قصاص شد ؟-

 .نشدا. اول سوال من-

 .بپرس-

 ا شدي ؟چي شد كه ره-

 این چه سوالي بود ؟ چي باید مي گفتم ؟ من اصال به

 گفتم. مي تونستم كسي از مسائل شخصیم نمي 

 باهاش حرف برنم ؟ مي شد ؟ 

 وقتي از اسارت در بیاي، ازاد مي شي. وقتي بدون-

 منع، كار خودتو بكني، واسه خودت مي شي. وقتي از 

 تیه محیط پر خفقان و ممنوعه ها بیاي بیرون، راح

 مي شي. وقتي بفهمي راه غلط تو، از راه درست خیلیا 



 شي.. وقتي همه ي درست تره، از خودت راضي تر مي 

 ..اینا اتفاق بیفته، رها مي شي

 اینجا هم هستي، رهایي ؟ -

 .من دیگه همه جا رهام -

*** 

  

 یارو دختره رو مي خواسته. حاال پا نداده و چي شده-

 . دو تا دادگاهرو كسي نمي دونه، ولي زده كشتتش

 .داشتن تا االن. تو دومي راي رو غیر عمد دادن

 : فرگل متفكر گفت

 كجا بفهمیم رشوه گرفته ؟  از-

 : عرش نیشخند زد 

 تا زمین تو لواسون به نامش شده،٢امارشو دراوردم.  -

 ماشین زن و بچه اش هم عوض شده. اینا پولو نقد نگه 

 همه رو زدمنمي دارن. ده تا واسطه این وسط بود. رد 



 .و تهش رسیدم به همین شاكي 

 .پس بچه هم داره-

 .اینجا دانشجوعه، یكي الماندو تا دختر داره. یكي -

 المان.. منو مي گفتن ؟ 

 : این بار فراز پرسید 

  

 زن و بچه اش چه جور ادمین ؟-

 .زنش كه خیلي سنتیه. نقطه ي تاریك هم نداشته-

 ون كشوردختراش هم كه بزرگه كه كال این كشور ا

 بوده، كوچیكه هم بي سر و صداس. چیزي علیهشون

 .نیست

 : فرگل

 كنیم رشوه گرفته كه لو نریم ؟ چه جوري رو  -

 : عرش نفسش رو فوت كرد 

 لو مي ریم. از هر جایي مداركو پخش كنیم پیمون رو-



 .مي گیرن

 : فراز اخم كرد 

  

 .باید یه راهي وجود داشته باشه-

 .لوي خشكم رو تر كردماب دهانم رو قورت دادم. گ

 : زبون رو توي دهان حركت دادم و اروم گفتم

 خانواده ي قرباني. مداركو بدین دست اونا پخش-

 .كنن

 : هیلدا پوزخند زد

 به اونا بگیم كي هستیم آي كیو ؟-

 : فراز ابروش رو باال داد 

 نا شناس مي ریم. فكر نكنم بیان دست ناجیشونو گاز -

 .بگیرن و بیفتن دنبال ما

 : هیلدا مخالفت كرد 

 .ریسكیه فراز-



 ریسكیه هیلدا. نمي دونم چرا سرهمه ي كارهاي ما  -

 .این یكي داري این جوري مي كني

  

 چون خطر این بیش تره. خیلي راحت تر از بقیه امار -

 در میارن. خودت نمي دوني ؟ 

 مي دونم، ریسكشم مي پذیرم. هر كي هست، كه-

 .ه اعالم كنههست. اگه كسي ریسكو نمي پذیر

 : فرگل لبخند زد 

 .من همیشه هستم فراز-

 : ش دستش رو پشت فراز كوبید عر

 .فكر كن در برابر همچین بي شرفي كوتاه بیام -

 : هیلدا پوفي كرد 

 .معلومه كه منم هستم! من واسه تو نگرانم فراز -

 فراز سرش رو تكون داد و بعد نگاه ها روي من

 وزي كه براينشست. نگاهشون كردم.. خاطره ي ر



 بار همیشهاولین بار فهمیدم بابا چه مي كنه.. اولین 

  

 ..سخت بود.. ولي به قول فراز باید انجام مي شد 

 : جرعت چندین ساله رو جمع كردم و گفتم

 .هستم-

 فراز به روم لبخند زد. كج بود، اما لبخند بود و هیلدا

 .سرش رو تكون داد و جمع رو ترك كرد 

*** 

 .نوشیدیم، رقصیدیم شد، خوردیم،  بال چاو خونده

 ودم و براي درمان، فراز رواسترس داشتم.. مضطرب ب

 ..با خودم به اتاق اوردم

 لب هام خندون بود. احتماال از نوشیدن زیاد بود. هر 

 : دو روي تخت افتادیم. فراز لبخند زد 

 یعني یه بارم كه شده قراره روي تخت امتحانش-

 كنیم ؟ 

  



 : خندیدم

 ؟ر شدیم  نكنه پی-

 : روم چمبره زد 

 توي هر شرایطي خواستني اي.. رو كانتر، رو میز، رو-

 ..تخت، پیر، جوون

 : بلند خندیدم

 ي ؟گیجچقدر -

 : چشمك زد 

 ؟ نوشیدنی از تو یا-

 : بلند تر خندیدم

 .يگیجپس خیییییلي -

 : نزدیكم شد و اروم توي صورتم گفت

 بریم باال ؟ -

  

 : مثل خودش زمزمه كردم



 ..یمبر-

*** 

 پشت سیستم ها نشسته بودم و نگاهاین بار من هم 

 : مي كردم. صداي هیلدا از پخش بلند شد 

 .رسیدیم دم خونشون-

 ..قلبم كوبش رو اغاز كرد. نفسم بُرش، رنگم پَرش

 از من بعید بود ولي سر این پروژه عجیب استرس

 داشتم. شاید چون از زیر و بم كثافت كاري هاي طرف 

 .یر بودممقابل با خ

  

 : كنارم توي میكروفون گفتعرش از 

 هیلدا تو دور تر وایسا، دوربینو روشن كن. فراز.. برو-

 .جلو

 .چهارچشمي نگاه مي كردم. هیچ حرفي نمي زدم

 : صداي فراز بلند شد 



 رها ؟-

 : جوابي ندادم كه گفت

 .امشب بریم كلوپ. خیلي وقته پوكر نزدي-

 ز و اروم مي كرد ؟ بالبخند غمگیني زدم. اون داشت من

 .جواب ندادم

 از دیشب پر از حس بودم.. دیشبي كه براي اولین بار 

 تا صبح كنار هم خوابیده بودیم.. دیشبي كه براي

 اولین بار چندین ساعت به صداي نفس هاش گوش

  

 داده بودم.. واي از اولین بار ها.. اولین باري كه حس

 !نگراني داشتم.. براي كسي غیر از خودم

 شد  جتم ها از صفحه ي سیاه خارمانیتور بكي از سیس

 و فراز رو نشون داد. معلوم شد كه هیلدا دور بین رو

 .روشن كرده

 فراز زنگ رو زد. درخواست كرد پایین بیان و منتظر

 .موند 



 هر چي اصرار كرده بودم كه چهره اش رو بپوشونه

 قبول نكرده بود.. به درك كه شك بر انگیز مي شد. به 

 خانواده ي قرباني مي داد.. چرا ه ترس به دل م كجهن

 فقط به گریم و تغییرات جزئي رضایت داده بود ؟

 مرد جووني در رو باز كرد. فراز سالم كرد.. بسته اي

 : كه دستش بود رو تحویلش داد و گفت

 .این به روند دادگاهتون كمك مي كنه -

  

 : مرد اخم كرد 

 این چیه ؟ شما كي هستین ؟ -

 ازش استفاده كنید. اما حتما مينید مي تو  خیّرم.-

 .دونید كه باید اروم و بي صدا باشه

 این چیه اقا ؟ -

 : عرش توي میكروفون گفت

 فراز زود تمومش كن. بعید نیست كسایي دم اون در-

 .نگهباني بدن



 : فراز رو به مرد گفت

 ..اثبات گند دادگاه-

 شما كي هستین ؟ از چي حرف مي زنید ؟ گند كي -

 ؟ -

 ونده ي برده رو مي بازید، باید به همه چيوقتي پر

 .شك كنید! عجیبه شك نكردبن

  

 شك كردیم، ولي شك فایده نداره. وقتي پشتشون-

 فلكه ي اب هست كه كون گوهیشونو پاك كنن، كاري 

 .ازمون بر نمیاد 

 ایني كه من اوردم چیزیو پاك نمي كنه. جاي شما-

 .بودم باهاش حكم رو مي خریدم 

 : كه مرد دستش رو گرفت ت برگردهاسخو

 .از كجا اعتماد كنم ؟ اصال نمي فهمم چي به چیه-

 چاره ي دیگه اي داري ؟ یه راهي از غیب، مفت-



 رسیده. مي خواي امتحانش نكني ؟ بسته رو باز كني 

 .متوجه مي شي 

 : عرش باز گفت

 !فراز عجله كن -

 : فراز دستي به پیراهن مشكي مرد كشید و گفت

  

 یدوارم این سیاه، سیاه خواهرت نباشه. سیاه قاتلشما-

 .باشه

 : مرد بسته رو سفت توي دستش گرفت و گفت

 !سیاه خواهرمه. واسه فاتلش قرمز مي پوشم-

 فراز سرش رو تكون داد و زود از مرد دور شد. دوربین

 هنوز روي در خونه بود و وقتي بسته شد، دوربین به 

 .ك شدن هیلدا بود ید فراز نزدیك شد كه نشونه ي نز 

 : بعد دوربین خاموش شد و صداي هیلدا

 خوب بود ؟-



 : و فرازي كه محكم گفت

 .پسره شاكي بود. حتما استفاده مي كنه -

 : عرش گفت

 خیلي زود بیایید. جدا جدا. چند بار مسیر عوض-

 .كنید 

  

 : فراز خندید 

 به كي داري مي گي عرش ؟ -

 ..و خنده ي عرش

*** 

 نگاه كردم. واقعا شاد بود. باعثفراز بلند به خنده ي 

 .شد خودم هم لبخند بزنم. هیلدا ولي هنوز نگران بود 

 : فرگل سوال مهمي پرسید 

 چه جوري قراره پول رشوه رو ما بر داریم ؟ -

 : عرش نیشخند زد 



 با یكي هماهنگم از اون سر دنیا، ایمیل بده به یارو-

 ابروتو انتقال نديكه اگه چیزایي كه گرفتي و به ما 

 .مي ریزیم وسط

 نمي فهمن ؟ -

 پلیس بین الملله مگه ؟ واسه این كه لو نره هر گوهي-

 .بگیم مي خوره

 ..كاش

 فراز پشتم ایستاد. دست هاش رو رو شونه هام 

 : گذاشت، كنار گوشم خم شد و گفت

 بریم كلوپ ؟ -

 پوكر ؟-

 .اگه بخواي-

 .نمي خوام. خوصله ندارم-

 .اوكي-

  



 ..ولي-

 ؟ ولي چي-

 .بریم خرید -

 : ابروهاش باال رفت

 خرید ؟-

 !هوم، دوتایي. بریم پول بزنیم به گاو. الكي! ولخرجي-

 !بي دلیل

 : خندید 

 .بپوش بریم-

 حاضر و اماده توي ماشین نشیتم با دیدنم ابروهاش رو

 : باال برد 

 این ظاهر واسه خرید كردنه ؟ -

  

 اسهواسه پوكر، چه واین ظاهر ظاهره منه. حاال چه -

 ..خرید، چه واسه شخص خاصي 



 .رهایي دیگه-

 : استارت زد. پرسیدم

 دادگاه كیه ؟-

 .فردا-

 بعد دادگاه مي خوایید ایمیل بزنید ؟-

 .دقیقا بعد صدور حكم -

 به نظرت تا االن یارو با قاضیه حرف زده ؟-

 .نمي دونم. شاید -

 ..فراز-

 هوم ؟-

 تو از كي فراز شدي ؟-

  

 : ه، زلنگاهم كرد. عمیق، خیر

 !من همیشه فراز بودم.. همیشه -

 تا حاال ازدواج كردي ؟ -



 .شدمنگفتم كه عاشق  -

 مگه ازدواج، عشق مي خواد ؟-

 : خندید 

 .حواسم نبود با كي دارم حرف مي زنم. نه، نكردم-

 اهل زدواج نیستم. اون جورم عاشق نشدم كه به 

 .فكر كنم  جازدوا

 ..چرا-

 .وایسا. چشم در برابر چشم-

 : مكرد  پوفي

 .بگو-

  

 تو ازدواج كردي ؟-

 مهمه ؟-

 .حقیقتا تو مرامم نیست با متاهل بخوابم-

 .باور كنم ؟ بعد این همه مدت پرسیدي-



 مگه با تو مي شد حرف زد ؟ -

 .االنم نمي شه. خیلي زور نزن -

 قبل خرید بریم یه جا شام ؟ -

 .همیشه استقبال مي كنم-

 : خندید 

 .د دلم پیتزاي اسفورنو مي خوا-

 : مي دونستم، ولي پرسیدم

 چي ؟-

 .یكي از معروف ترین پیتزا فروشي هاي ایتالیاس-

 .محشره. یه بار باید بریم. باهم

 چه كالري هایي كه توي اون پیتزا فروشي به بدنم 

 : وارد نكرده بودم. لبخند زدم

 .واي اخ جون. خیلي دوست دارم امتحانش كنم -

 .ك زد و بیش تر گاز داد چشم

 ن زیادي كم سني فراز. منه درینناخت مواسه ش



 قلندري، كه نشون كرده ي پسر عمومم، كه نصف دنیا 

 رو گشتم، كه فرزند ارشد قاضي بزرگ شهرم، كه به 

 دلیل صالحدید پزشكي پدر ممنوع الخروجم، كه 

 قیافتو تحویل مهرزاد دادم، ادرس كلوپتو تو ذهن نگه

 لندرياسم و رسمتم پیدا مي كنم. درین قداشتم و 

  

 كه رسم روزگار رو از پسرداییش یاد گرفت. اولین

 .ممنوعه! با یاد مهیار لبخندي زدم

 ذهنم جرقه زد.. یادم بود براي یكي از دوست هاش

 پشت میز نشستم. دوست معتادي كه پول الزم بود،

 برادر ثروتمندش یاریش نمي كرد و زنش تركش كرده

 كاش بیاي و بود. دوستي كه با دیدن بازیم گفته بود 

 به مادر زنم یاد بدي. دوستي كه بهم گفته بود كاش

 زودتر مي دیدمت.. گفته بود براي تو كمپ هم مي 

 ..رم.. دوستي كه دقیقا یادمه "فرزین" نام داشت

 .تو توي مشتمي فراز.. كاش دست از پا خطا نكني



 شاید معلوم شده  یه بار دیگه خبرارو چك كنید.-

 .باشه

 : عرش پوفي كرد 

 .دیقه پیش چك كردم٥فرگل جان  -

 .ساعته كه تموم شده٢خب دادگاه  -

 چرا استرس داري ؟ مداركي كه دادیم به یارو خیلي -

 .قرص و محكمه 

 پس چرا خبري نیست ؟ -

 : فراز لبخندي به فرگل زد 

 .یه كم دیگه صبر كن. باخبر مي شیم -

 اشتن به اندازه ي من نبود. منحتي اگه استرس هم د 

 .س داشتم. یك جور پدر مادر دار ترري استرجور دیگ

 دو ساعت دیگه هم گذشت و خبري نشد. فراز رو به

 : هیلدا گفت

  



 .زنگ بزن از چند تا رابط و واسطه ات خبر بگیر-

 بفهمیم چي شده. مي خواییم بگیم طرف ایمیلمونو

 .بزنه

 شماره اي گرفت و مشغولهیلدا "باشه" اي گفت، 

 .تلفن شد 

 : گفتم رو به فراز 

 ممكنه مشكلي پیش اومده باشه ؟-

 .نه، چه مشكلي ؟ جلسه ي نهایي بود. حكم نهایي-

 قاضي یا جلسه رو كنسل كرده، یا حكم رو عوض

 .كرده. جز این امكان نداره

 سرمو تكون دادم. ولي خیالم راحت نبود. فراز نمي 

 .بود. لمس نكرده بود شناخت. زندگي نكرده 

 !چي ؟!؟-

  

 .همه رو سمتش گردش داد  یلدا سر هاي صداي بلند ه

 همه گیج نگاهش مي كردن. با چند پرسش و منگ 



 : تلفن رو خاتمه داد و رو به ما گفت

 !حكم تغییر نكرده. همون قتل غیر عمد -

 تپش قلب حمله كرد. عرش اولین نفري بود كه ري 

 : اكشن نشون داد 

 ؟ نترسیده یارو ؟یعني چي -

 : فراز اخم داشت

 .انواده ي شاكيم سراغ خباید بری-

 : همزمان با هیلدا از جا پریدم

 دیوونه اي ؟ مي دوني چه خطري داره ؟-

 !باید بریم تا بفهمیم. باید -

 : از جا كه بلند شد تلفنش زنگ خورد 

  

 .بگو-

.. 

 خب ؟-



… - 

 چي ؟ كي ؟ 

… - 

 چه یادداشتي ؟ نامه ؟

… - 

 .بفرست عكسشو 

 و زیر لب گفت  تلفن رو قطع كرد، روي مبل پرت كرد 

: - 

 !مرتیكه پفیوز

 : عرش زود پرسید 

  

 چي شد ؟ كي بود ؟-

 .نگهبان كلوپ-

 خب ؟-

 گفت یكي اومده، با حكم هم اومده. شماره گذاشته-



 !گفته یا خودش بیاد دادگاه،یا به من زنگ بزنه

 : فرگل باز بغضي شد 

 ..وااااي-

 : ا عصبيهیلد 

 چند بار گفتم با اینا در نیفت ؟-

 : عرش

 این حرفا فایده نداره. االن باید چي كار كنیم ؟ -

 من هم كه الل.. ترس، شوك، سردي تن.. حس هایي 

 بود كه در لحظه داشتم. پیدا كرده بود.. فراز رو پیدا

 !كرده بود 

 پیامي براي فراز رسید كه حاوي برگه اي بود كه

 .نوشته شده بود شماره توش 

 : فرگل ابلهانه گفت

 .ضیه نبودهومده از طرف قاشاید ایني كه ا -

 .كسي جوابش رو نداد 



 : فراز شماره رو گرفت. هیلدا اروم گفت

 .بزن رو اسپیكر-

 تلفن رو روي اسپیكر زد. نزدیكش شدم به شماره نگاه

 انداختم. اشنا نبود. ولي من چه مي دونستم از خط

 اید هم فرگل ابله نبود.. شاااید،هایي كه داشت ؟ ش

  

 صداي اشنایي كه توي ابا نبود.. ولي  بلكه.. از طرف ب

 : گوشم پیچید، تمام فرصیه ها رو خط زد 

 بله ؟-

 : فراز پر حرص گفت

 .سالم عرض شد -

 سالم از ماست. اقا فراز، درسته ؟-

 .لعنتي همه چیز رو مي دونست

 .كارتو بگو-

 یخ دادگاه رو نگفتن ؟كار ما كه معلوم بود. تار -



 پس چرا گفتي زنگ بزنم ؟-

 اید بخواي بدوني واسه چي مي كشونمتم شگفت-

 .دادگاه. شاكیت هم دولته

 خب ؟ بگو ؟ -

  

 پرونده ات جلومه. اسم و رسم و همه ي كارهایي كه -

 كردي. پرونده ات فقط اسم و فامیلت بود، ولي خوب

 این اقا فراز روز وقت گذاشتم و دیدم ١پرش كردم.  

 چه غلطا كه نمي كنه. ادرس اون مكانتم ضمیمه

 كردم. در واقع این جوري بگم. با توجه به سنت، اون

 .قدري حبس مي خوري كه برات با ابد فرقي نداره

 قلبم ریخت.. كجا ؟ نمي دونم. ولي فهمیدم كه 

 ریخت.. توان پاهام رفت و روي مبل افتادم. فراز نگاهي 

 ي كرد و كنارم نشست و توي تلفنبهم كرد. اخم ریز

 : گفت

 نا رو تو جلسهه اگه این بود، ایكارت این نیست.. ك-



 .هم مي تونستي بگي

 فكر كردي زرنگي بچه جون ؟ مي دوني من چند تا-

 پیرهن بیش تر از تو پاره كردم ؟ اخه به تو چه كه

  

 واسه این و اون مي پري وسط ؟ چي عایدت شد جز

 بدبختي ؟ 

 گ بزنم كه نصیحت كني قلندر ؟ گفتي زن-

 فقط من مي دونم، فقطخندید.. از اون خنده ها كه 

 من بلدم، باید از من یاد بگیري، نه چون پدرتم، چون

 !من خوب كسیم

 خواستم بگم كنار اسمت، یكي دیگه هم پیدا-

 كردم.حاال خوب فكراتو كن. ببین فقط خودتو ببرم 

 و هم بیارم ؟ دادگاه، یا اون فامیل اسبق سببي ات ر

 كجا فرگل.. فرگل رو مي گفت كه اشكش چكید!.. از 

 !پیدا كرده بود ؟

 : فراز حاال كمي نگران شده بود 



 چي مي خواي ؟-

 : خندید 

  

 .من مرد قانونم. سمت این كارا نمي رم پسر جون-

 : فراز پوزخند زد 

 امارتو دارم. یه جوري پخشش مي كنم كه مي ري رو -

 .میام دادگاه، یه ورمم نیست هوا، بعدم خودم 

 . خانوم رو هممشكلي نیست. فقط دو تایي بیایید -

 .بیار

 مشكلت با منه، نه ؟ -

 خوب فكراتو كن. مي تونم مشكلم فقط با تو باشه.. با -

 صبر و خوصله فكر كن. ببین تنهایي مي ري پشت

 میله ها، یا یكي دیگه هم مي خواي ببري. عجله هم 

 !لندر بیدارنكن. شب دراز است و ق

  



 ابا بعد بلند خندید. فراز نفس عمیقي كشید.. صداي ب

 : باز گفت

 ها.. راستي.. وقتي تو این جور پرونده ها مي خواي-

 دخالت كني، كنار آمار من، امار شاكیم در بیار. اون

 وقت مي فهمي كه شاه راضي، وزیر راضي، گور باباي 

 !ادم ناراضي

 !و بعد تلفني كه قطع شد 

 كس حرفي نمي زد. همه سكوت كرده بودن. كار هیچ 

 ارك روهم شاید! اگه فراز مد فراز تموم بود، فرگل 

 علیه بابا پخش مي كرد، فرگل هم راهي مي شد. ولي

 !در هر صورت فراز تموم شده بود 

 .عرش بي حرف پشت سیستم نشست

 یك ساعت توي سكوت گذشت و بعد عرش شكستش

: 

  

 !الشي-



 : چرخید فرگل سمتش 

 چي شد ؟-

 !خود شاكي پول گرفته. پول گرفته صداش در نیاد -

 !میومده فرازفیلم جلوت 

 : فراز نفسش رو فوت كرد و اروم گفت

 ..هیچیو پخش نكنید، من مي رم دادگاه.شما هم-

 .سهماتونو بردارین و برید پي زندگیتون

 خواست بره كه دستش رو گرفتم، ولي زود جدا كرد و

 !تبه اتاقش رف

 چشم هام رو با درد بستم.. فراز تمام شده بود ؟

 : فرگل رو به عرش گفت

 نمي شه كاري كرد ؟ خانواده ي شاكیو تهدید كنیم، -

 ..یه حركتي كنیم

  

 به ما ربطي نداره كه. دادگاه تموم شده، هر دو طرف-



 هم راضین. حاال ما بریم بگیم اینا زد و بند كردن ؟

 !اصال نوبت به ما نمي رسه

 : هیلدا بغض داشت ولي عصبي گفت

 .صرار كردینهي گفتم بیخیال این پرونده شید! هي ا-

 !بي ناموسه، بي شرفه، تو مراممون نیست ولش كنیم

 !حاال ببینید چي شد 

 : عرش توپید 

 هیلدا این حرفات االن راه حله ؟ كاریو پیش مي بره -

 .؟ باید فكر كنیم

 فرگل رو فهمیده بود،فكرم مشغول بود. اگه بابا فراز و 

 بقیه رو هم مي دونست ؟ من رو چي ؟ اگه من رو هم 

 ..!ید چي ؟ شایدم فهمیده بود فهممي 

 : فرگل بینیش رو باال كشید 

 .باید بریم با خود قاضیه حرف بزنیم -

 : هیلدا مخالفت كرد 



 .نه، باید بریم سراغ تقطه ضعفش-

 نقطه ضعفش چیه ؟-

 !سراغ اوناحتما خانواده اش. باید بریم -

 : عرش اخم ریزي كرد 

 بریم چي كار كنیم ؟ -

 زدیكیم مي ترسه. باید ن همین كه نزدیكشون ش-

 شیم. زنش كه ترسوعه. چند تا بچه داشت ؟

 : عرش زود گفت 

 .دو تا. یكیشون ایران نیست-

 مي ریم سراغ اوني كه ایرانه. امارشو درار. دختر بود -

 .عمل شيدیگه ؟ احتماال خودت باید وارد 

  

 !قلبم البد برگشته بود كه این طور مي كوبید.. درسا نه

 ده ي بي سر و صدا! درساي.. درساي ساواي درسا نه

 !سازگار با شرایط! درساي عزیزم.. نه



 : عرش زود پشت سیستم نشست و رو به هیلدا گفت

 ادرسشون چي بود ؟-

 : هیلدا ادرس رو گفت. عرش زود گفت

 ستم دخترش راه پیدا كنم عالياوكي.. بتونم به سی-

 .مي شه

 ..ترس فراز كم بود، درسا هم اضافه شده بود 

 : عرش خندان شده بود 

 .حلش مي كنم. باید حلش كنم-

 : هیلدا لبخند زد 

 .مي رم فراز رو صدا كنم-

  

 فرگل با اشك خندید. همه شاد بودن.. من چرا هنوز

 عزا داشتم ؟

 هیلدا برنامه رو براشفراز همراه هیلدا وارد شد. 

 ..توضیح داد. حرفي نمي زد 



 : نفهمیدم چقدر گذشت كه عرش گفت

 !سیِ -

 : همه سمتش هجوم بردن.. فرگل پر شوق خندید 

 .لعنتي چطوري تونستي ؟ كل اتاقشو داریم مي بینیم -

 : هیلدا پوزخند زد

 .چه اعیوني هم زندگي مي كنه -

 ، اتاق منواگه به اتاق ساده ي درسا اعیوني مي گفتن 

 مي دیدن چي مي گفتن ؟ 

 : فرگل زود گفت

 .این خودشه ؟ از بالكن اومد تو-

 : ش لبخند زد رع

 .جوونه. حتما خودشه-

 یاد هشدار هاي بابا افتادم. كه مي گفت حتي اگه از

 دوربین لپ تاپ استفاده نمي كنید و خاموشه، روش

 برچسب بزنید! لعنت به تو صابر قلندري. همه چیز رو 

 ..مي دونستي. از همون اول



 نگاهم سمت سیستم رفت. درسا با ظاهر ساده اش

 .ستپشت لپ تاپش نش

 : هیلدا زود گفت

 .یه نشونه بذار-

  

 : عرش خندید 

 .اون حله-

 : كمي بعد درسا اخم كرد و بلند گفت

 مامان ؟ تو نشستي پشت سیستم من ؟ -

 : صداي ریزي گفت

 چي ؟-

 .بیااا-

 : اتاق شد بعد مامان وارد 

 چي مي گي ؟ -

 كي نشسته پشت سیستم من ؟ اطالعاتم به هم -



 .ینترنتم كانكت نمي شم ریخته. اینا چین ؟ به ا

 من چي سر در میارم درسا ؟ اصال ما وارد اتاقت مي -

 .شیم ؟ وایسا باباتو صدا كنم

  

 بعد از اتاق بیرون رفت. ترسیده بودم، ولي دیدن درسا

 .كشید. كاش باهام میومد   غنیمت بود. دلم براش پر

 : كمي بعد بابا وارد شد 

 چي شده ؟-

 رمز اینترنتو عوض كردین ؟-

 .نه-

 پس چرا وصل نمي شم ؟ -

 .وایسا ببینم-

 : نگاهي به گوشي اش كرد و گفت

 .من كه وصلم-

 مودم تو با من فرق داره. به مودم خودم وصل نمي -



 .شم

 : عرش بلند خندید 

  

 متره كه چند تا مودم دارن ؟خونه اشون چند -

 توي دل جواب دادم.. بزرگه. خیلي بزرگه.. یه مودم

 .نمي دهكل طبقات رو پوشش 

 : مامان گفت

 اینترنت منم وصل نیست. زنگ بزن بیژني ببین چي -

 .شده

 .شاید یه مشكل كلیه. یه كم صبر كنید -

 : مامان غر زد 

 من سریالمو چه جوري ببینم ؟-

 !مي شه ؟ به شب نبین. طوري-

 .وقتي ماهواره نداریم باید اینترنتي ببینم دیگه-

 !ه وصل كننهمینم مونده بیان واسه خونم ماهوار-



 : درسا پوفي كرد 

  

 باال سر من دعوا نكنید. شماره ي بیژني رو بده من-

 .زنگ بزنم 

 : مامان متعجب گفت

 .نداري مگه ؟ این همه بهش زنگ زدین-

 .مي زد  من كي زنگ زدم ؟ درین زنگ-

 .كم بود اشكم روون شه

 : بابا اخم كرد 

 الزم نیست. خودم زنگ مي زنم اگه یه كم دیگه-

 !نشد وصل 

 : بعد رو به مامان گفت

 .یه چاي واسه من بیار-

 : مامان كه خارج شد، از درسا پرسید 

 خبري از خواهرت داري ؟ -



  

 نه، چه خبري ؟-

 .با تو حتما حرف مي زنه. راستشو بگو-

 .اخرین بار مراسم ختم دیدمش-

 بهت نگفته كدوم خراب شده اي مي مونه ؟-

 .نپرسیدم-

 چرا ؟-

 !نبود چون برام مهم  -

 : عرش با ابروهاي باال رفته گفت

 .اوه، اوه. ماجرا دارن-

 : هیلدا خندید

 .دختره با پول ددي رفته خارج، پیچوندتشون-

 : بابا نگاهي به لپتاپ كرد و توپید 

 !م رو این دوربینو برچسب بزنید؟چند بار بگ-

 .درسا "خب" اي گفت 



 : بابا تلفنش رو دراورد، شماره اي گرفت و گفت

 بیژني. اینترنتمون مشكل پیدا كرده. وارد شو مسال-

 .ببین چي شده

 .بعد در حال صحبت از اتاق خارج شد 

 : مامان وارد اتاق شد و اروم و پچ پچ وار به درسا گفت

 صل كن به لپ تاپ، من سریالمواینترنت خط منو و-

 .ببینم. بابات نفهمه ها

 .عرش بلند خندید 

 : درسا حرصي بود 

  

 ر كني وصل مي شه. بابا زنگ دو دیقه صبواي مامان -

 .زد بیژني 

 ن. جلويیبابا وارد شد. با اخم غلیظ و صورت خشمگ

 لپ تاپ ایستاد و شماره اي گرفت. تلفن فراز زنگ 

 : كردیم. فراز گفتخورد. همه تعجب 



 .خودشه-

 .عرش صداي سیستم رو میوت كرد 

 : فراز روي اسپیكر زد. صداي بابا پیچید 

 .بهت نمیومد -

 چي ؟-

 چون نمي توني باهام سر شاه شي رفتي دنبال -

 .معصوم ؟ خجالت داره واال

 : فراز با ته خنده گفت

 از چي مي ترسي ؟-

  

 ن. دستمن ترسي ندارم پسر جون. دیگه فكر هم نك-

 فامیلتو بگیر بیار دادگاه. همین شنبه! تا شنبه با 

 !دوستات خدافظي كن

 شت و نشونشعرش چیزي توي گوشیش براي فراز نو

 .داد 



 : فراز با خوندنش گفت

 !انقدر محكم حرف نزن. خبر نداري چي به چیه -

 .اصال مهم نیست برام -

 گنداي دخترتو اول رو كنم یا خودت ؟-

 : بابا اخم كرد 

 .عمرت قد نمي ده پسر-

 كدوم گند ؟ درسا مگه گند داشت ؟

 ازیو پر كنم ؟ جبا از دختر خارج رفته ات فضاي م-

 .ایه خوب سوژهفكر كنم 

  

 : بابا خندید 

 چي مي دوني تو اخه ؟-

 : عرش گیج نگاهش مرد و نجوا كرد 

 چي مي گي ؟ -

 : بعد بابا جدي تر گفت



 اه. این گندا كهنخار پسر! پاشو با پاي خودت بیا دادگ-

 .تو ازش حرف مي زني تو یه بشكن زدن پاك مي شن

 مي دوني با كي داري حرف مي زني ؟ 

 : ان شنیده شد صداي اروم مام

 كیه ؟-

 : فراز خندید 

 من كه میام، ولي دست پر! از تو و خانواده ات خوب -

 .تو چنته دارم

  

 : بابا هم خندید 

 اهرتاگه عاقل بودي، یه كم یاد پرونده ي خو-

 میفتادي، بعد با دم شیر بازي مي كردي پسر! شب

 .خوش

 بعد قطع كرد و لپ تاپي كه كوبیده شد و تصویري كه 

 !م شد منهد 



 ..نگاهم سمت فرازي رفت كه عصبي نفس مي كشید 

 : چهره اش قرمز شده بود و گفت

 دورشو خط بكشید! فرگل تو نترس! من مي رم.. شما -

 !گفتم. خدافظهم همون كاریو كنید كه 

 پرونده ي خواهر.. دادگاه.. فراز گفته بود كسیو از

 ..دست داده.. بابا.. استاد 

 مهم نبود. فراز تمام شده مهم نبود.. االن هیچ كدوم

 !بود 

 ..فكرم درگیر فراز بود.. در گیر پرونده ي خواهرش بود 

 درگیر فراز بود.. درگیر گند درسایي كه ازش حرف مي 

 ..فراز بود.. فكرم درگیر بود.. خیليزدن بود.. درگیر 

 صداي هق هق فرگل روي مغزم خط مینداخت.. هیلدا

 سكوت كردهعصبي پاهاش رو تكون مي داد و عرش 

 ..بود. حتي صداي سكوت عرش هم اذیتم مي كرد 

 بوي خداحافظي میومد. مي فهمیدم، حسش مي 

 كردم. خونه رنگ تموم شدن داشت.. یه رنگي بین



 سفید كه خاكستري هم نبود. خیلي بي حسسیاه و 

 تر از این حرفا بود.. فراز به اتاقش رفته بود.. عدم

  

 ه چیز اذیتحضورش اذیت كننده بود. چقدر هم

 !كننده بود 

 : باید از یك جایي شروع مي كردم. رو به عرش گفتم

 گند دختر یارو چیه ؟-

 از گرفتگي صدام هر دو تعجب كردیم. چقدر بود كه

 كرده بودم ؟ سكوت

 عرش روي تك مبل نشسته بود، پاها به عرض شانه باز 

 بود و ارنج ها رو روي پاها تكیه داده بود. بدون این كه

 :  بیاره گفتباال سرشو

 چه فرقي مي كنه دیگه ؟-

 .شاید بشه روش مانور داد -

 .یارو به چپش هم نیست -

 .به چپش میاریم! بگو تو-



  

 مي كنه. از این فیلما كه مي ره تو یه فیلم داره بازي -

 .واسه خارج از ایران و دردسره! باباش هم خبر نداره

 : ابروهام به ریشه ي موهام چسبید 

 ؟  چه فیلمي-

 كارگردانه چند بار جنجال شده. احتماال هم به خاطر-

 باباي دختره دست گذاشته روش، ولي دختر احمق

 شالبد خیال كرده بازیشو دوست داشتن كه انتخاب 

 !كردن

 دردم گرفت.. درسا.. درساي عشق تئاتر و بازیگري و 

 هنر.. چقدر گفتم بیا پیش خودم بهت پر و بال بدم ؟

 : پرسیدم

 چیه ؟ عاقبتش -

 اگه باباي كلفتش از قطر گردنش استفاده كنه، شاید -

 خیلي طوریش نشه. ولي آبروي باباش همچین یه نمه 

  



 باشه، دختره لك بر مي داره. ولي اگه واقعا به چپش

 !به فاك مي ره

 !چه بي رحمانه تو صورتم مي كوبید 

 حاال باید چي كار كنیم ؟ -

 .دیدي كه فراز چي گفت. هیچي-

 یچي ؟ واقعا ه-

 .نمي دونم رها، االن عقلم به چیزي قد نمي ده-

 : صدام رو بلند كردم

 .االن باید قد بده! تو این شرایط-

 .خدمتم ایده اي داري بفرما. در -

  

 چشم غره اي رفتم، از جا بلند شدم و سمت اتاق فراز 

 رفتم. بدون در زدن وارد شدم. روي تخت طاق باز دراز 

 : ید. با دیدنم گفتكشیده بود و سیگار مي كش

 .برو بیرون رها، حوصله ندارم-



 .به جهنم. باید حرف بزنیم -

 .حرفي نمونده-

 چرا انقدر نا امیدي ؟-

 .نا امید نمي شم نا امید ؟ من -

 اوكي، پس پلن داري ؟-

 نه.. نهایتش با چیزایي كه علیهش دارم حكممو -

 .سبك تر كنم

 حالت  تا قبل این كه از دادگاه خواهرت حرف بزنه -

 .این نبود 

 : بلند شد و نشست

  

 این مسئله اصال به كسي مربوط نیست رها! دنبال-

 فكر  كار من نباش. تو زرنگي! پس مي دوني كه باید به

 .نجات خودت باشي

 یعني اگه منم جاي تو بودم باید این حرفو مي زدم ؟-



 تو هم مي گفتي باشه ؟

 .جوابي نداد 

 و خودمون ؟ مي  حرف بزن فراز. همیشه خودمونیم-

 .خوام عاقبتمو بدونم

 .باز جوابي نداد 

 : بلند گفتم

 .حرف بزننن -

 !همینه! خودتي و خودت-

 !به درك-

  

 خارج شدم و به اتاق خودم رفتم. لباسبلند شدم، 

 : پوشیدم و بیرون زدم. عرش با دیدنم گفت

 كجا مي ري رها ؟-

 : عصباني جواب دادم

 !یكي هوامونو یه جا كه هوا داشته باشه! یا -



 و بیرون زدم. مقصد رو مي دونستم و یك راست به 

 : همون سمت رفتم. مقابل خونه ي ویالیي رسیدم

 .شم  همین جا پیاده مي-

 از ماشین پیاده شدم و جلوي خونه ایستادم. دستم 

 سمت زنگ رفت ولي متوقف شد. چي كار مي كردم ؟

 اومده بودم خواهش و تمناي مردي كه هرگز نمي 

 !چیزي ازش بخوام ؟ ارزششو داشتن ؟ نچ ستمخوا

 ارزش خواهش و تمنا نداشتن.. فراز چي ؟ فراز گفته 

 ..ود ؟ نه.. نمي شد بود خودتي و خودت.. واقعا گفته ب

  

 با دست خالي، با خواهش و تمنا نمي شد.. دستم 

 خالي بود. من مي تونستم دست پر باشم. چرا مي

 ..قدیمي باز شه ترسیدم ؟ شاید وقتش بود دفتر هاي

 شاید باید باالخره این كار انجام مي شد.. گذاشته

 .بودمش براي روز مبادا. االن كه مبادا نبود 

 كف زمین بشینم، به زمین و زماندلم مي خواست  



 فحش بدم و بعد فكرامو كنم.. اگه برگ برنده رو رو

 مي كردم، براي خودم چي مي موند ؟ اگه رو نمي 

 جلسه ؟ اگه حتي براي یك كردم فراز چي مي شد 

 پاش به دادگاه باز مي شد تموم بود! من ادم از خود

 كار روگذشتن نبودم. هیچ وقت نبودم! اصال اگه این 

 مي كردم تك تك سلول هام متعجب مي شدن. شاید 

 ..از كار میفتادن

 به دیوار تكیه دادم.. چه غلطي كنم ؟ 

  

 اي دور از از كوچه بیرون زدم. ماشین گرفتم و به كافه

 خونه رفتم. فكرامو جمع كردم. رابین هود یعني پول و

 قدرت. دو تا چیزي كه مي خواستم. فراز مي رفت، 

 هم تعطیل بود. برگ برنده ام تنها چیز توي  رابین هود 

 دستم بود. اگه تقدیمش مي كردم، هیچي اینده امو

 تضمین نمي كرد. قدرت داشت.. بیش تر از من، بیش 

 یش تر از من، بیش تر ازباهوش بود. بتر از همه.. 



 ..همه.. بي رحم بود. بیش تر از من، بیش تر از همه

 داشت كه در اون قدري هوش و قدرت و بي رحمي 

 عرض چند ساعت امار فراز رو دراورده بود. فرازي كه 

 !براي همه گنگ بود 

 حساب و كتاب كردم. اگه فراز رو حفظ مي كردم، پول

 ده رو روبیش تر! اگه برگ برنبیش تر داشتم. قدرت 

 مي كردم، تنها تهدیدم از بین مي رفت! چاره این بود 

 مین شه. نمي كه كاري كنم از طریق فراز اینده ام تض

 شد! نداشت! نمي تونست! این وسط گند درسا هم

 بود.. پوفي كردم.. تمام این افكار بیهوده بود. من از

 ارهمون لحظه ي اول مي دونستم مي خوام چي ك

 .كنم.. شاید واسه همین بدنم متعجب بود 

 : پیامي فرستادم

 .صندوقو برام بیار-

 : جواب داد و بعد تماسي گرفتم. مثل همیشه زود 

 بله ؟-



 سالم-

 شما ؟-

  

 نشناختي ؟ -

 به بهههه. دختر عمه. چطوري تو دختر ؟ -

 خوبم. تو چطوري ؟ -

 من كه خووب. خبري ازت نیست. كجایي ؟ -

 .راهمین دور و ب-

 اونو كه مي دونم. دختر یعني پاره شدم بابات چو-

 .انداخت رفتي المان

 .مایه ننگو انداخته بیرون-

 .نیست افتخار خاندانشيننگ ؟ حالیش  -

 چه خبرا ؟ چه مي كني ؟ -

 .میز كرایه مي دم، هر از گاهي هم خودم مي شینم-

 چند تا مایه دار ماهي هم میندازم دور میز، یكیو مي



 .وم كنه، درصد مي گیرمرشونو تمفرستم كا

  

 .پس كاسبي خوبه-

 : خندید 

 شكر، راضیم. تو چه مي كني ؟-

 از گاهي هم پروژه هاي عجیب هر از گاهي پوكر، هر -

 .غریب

 .همین كه واسه من خالي نمي بندي یعني عزیزي-

 : خندیدم

 .همین كه واست خالي نمي بندم یعني عزیزي -

 خب ؟ كارت چیه ؟-

 اد بود، یادته ؟اشتي. معتیه رفیق د -

 رفیق معتاد زیاد دارم. كدومو مي گي ؟ -

 مایه بودناوني كه زنش ولش كرده بود. خانواده اش -

 .ولي انداخته بودنش كنار 



  

 ها، فرزینو مي گي ؟ -

 .اره همون-

 خب ؟-

 هنوز ازش خبر داري ؟ چه مي كنه ؟-

 دارم. اتفاقا حال تو هم مي پرسه هر از گاهي. هنوز -

 .كفته وت

 هنوز معتاده ؟-

 .اره، ولي شیك شده. كوك مي زنه فقط-

 اوهو! پولدار شده ؟-

 هاي داغون كه داشت مي رفت سمت تزریق-

 .داداشش اومد سراغش

 داداشش كیه ؟-

 داداشش دیگه. بگم مي شناسي ؟-

  



 .سالم بهش برسون-

 به فرزین ؟ یا داداشش ؟-

 : خندیدم

 زین. بگو مایه الزم داداششو چي كار دارم ؟ به فر -

 بودي برات مي شینم پشت میز. واسه قدیمي ها 

 .تخفیفم مي دم

 نه بابا ؟ -

 .پسر دایي عزیزمه دیگهدیگه رفیق -

 بهش بگم با كله قبول مي كنه. خصوصا كه االن پولم-

 .اومده دستش

 بگو پول اولیه رو بذاره، من بازي مي كنم، نصف-

 !نصف

 .حله. مي گم خبرت مي كنم-

 .برات تنگ شده پسرم دل-

  



 .منم. حاال خواستي بیاي پشت میز مي بینمت-

 .ماچ ماچ-

 : خندید 

 .دیوونه. خدافظ-

 قطع كردم. قرار نبود بدون هیچ ضمانتي از خود

 .گذشتگي كنم 

 نفس عمیقي كشیدم. سلول هاي بدنم كم كم به 

 ..حالت طبیعي بر مي گشتن

*** 

  

 گذاشتم وپوشه ي سنگین داخل صندوقو توي كیفم 

 راهي شدم. سیگیني اش شونه ي سمت راستم رو

 اذیت مي كرد. بقیه چه جوري كل عمر این بار رو

 حمل مي كردن ؟ این بار از كت و كول مینداخت، از 

 .نفس كشیدن مینداخت ولي… ككشون هم نمي گزید 

 این بار دستم رو محكم روي زنگ گذاشتم. صداي



 : متعجب مامان رو شنیدم

 درین ؟-

 .و بزنرد -

 در با مكث زده شد. از حیاط گذشتم، دم در مامان رو

 : دیدم

 طوري شده ؟-

 : پوزخند زدم

 .سالااام-

  

 سالم، چي شده ؟-

 .اومدم صله ي رحم-

 : بعد با انگشت به باال اشاره كردم

 هست ؟-

 كي ؟ درسا ؟ -

 .نچ! رئیس-



 .اتاق كارشه-

 تم. در سرمو تكون دادم و پله ها رو دو تا یكي باال رف 

 .اتاق درسا باز شد. میانه ي در ایستاد و نگاه كرد 

 ي نگاهشچیزي نگفت. چیزي نگفتم. چند ثانیه ا

 كردم و سمت اتاق بابا قدم برداشتم. درسا هم از پله

 .ها پایین رفت 

 !دیدار خواهرانه انجام شده بود البد 

 : بدون در زدن در رو باز كردم

  

 .سالم علیكم-

 نك نگاه مي م هاش از باالي عیسرش باال اومد. چش

 كردن. مرحله ي بعدیو رو مي دونستم. ابروي سمت 

 رحله ي بعدي.. ابرو ها به هم چپ باال مي رفت. م 

 : نزدیك مي شدن و شروع مكالمه هاي ما

 چي شده اومدي اینجا ؟ -

 اومدم حالتو بپرسم. خوبي ؟ سرحالي ؟ قبراقي ؟-



 .لوده نشو-

 كردم. بوي خدافظيجدا مي گم. یه بوهایي حس -

 مي داد. گفتم نكنه بي خدافظي رفته باشي. نگرانت

 خبر ؟شدم باور كن. خب ؟ چه 

 چه بوهایي ؟ -

  

 بوي میله هاي فلزي.. بوي عرق یه عالمه مرد كه -

 ماهي یه بار حموم مي رن.. بوي غذا تو ظرف هاي 

 ..استیل.. بوي لباس هاي راه راه

 : اخمش شدید تر شد 

 دارم ؟ ه این بو ها من چه ربطي ب -

 بچه كه بودم ازت مي ترسیدم. یه باباي همیشه -

 ..جدي.. همیشه امر و نهياخمو.. همیشه  

 : پوزخند زد 

 .از صدقه سریم كه خوب كیف كردي-



 كیف ؟ -

 : بلند خندیدم

 یاد گردنه ي حیران افتادم.. تله كابین رو یادته ؟-

 واقعادختر من از ارتفاع مي ترسید! باید هم بخندي. -

 .خنده داره

  

 !طبقه٣٥اون موقع تو برج مي شستیم یادته ؟ برج  -

 .تیم خونه، نصفه شب اومدي باال سرموقتي برگش

 بلندم كردي. كشون كشون بردیم بیرون. سوار

 اسانسور شدیم و باال ترین طبقه رو زدي. دست هام

 یخ كرده بود. داشتم به همه ي كار هاي بدي كه انجام 

 نستم قراره واسه چيكردم. نمي دودادم فكر مي 

 بردیم، انقدر به تنبیه شم. رفتیم پشت بوم. روي لبه 

 سمت پایین نزدیكم كردي كه مرگو دیدم. نگو موضوع

 .تنبیه نبوده! باباي عزیزم خواسته ترسم از ارتفاع بریزه

 .هنوز یاد جیغ هام میفتم گلوم مي سوزه



 خب ؟ بعدش چي شد ؟-

 ..دشبعدش ؟ نریم سراغ بع-

 بریم سراغ بعدش.. چرا از نیمه شب هایي كه -

 ت بوم حرف نمي زني ؟ مخفیانه مخفیانه مي رفتي پش

  

 مي رفتي با پاهاي لرزون رو لبه واي میستادي ؟

 ..ترسون پایین نگاه مي كردي 

 : از كجا مي دونست ؟ قافیه رو نباختم

 باید عادت مي كردم. نباید اجازه مي دادم باز اون

 .بديم انجام حركتو رو

 هوم، نتیجه ؟ ترس از ارتفاع چي شد ؟-

 جواب لعنتي رو هر دو مي  فقط نگاهش كردم.

 : دونستیم. ادامه داد 

 .سالت بود كه گفتم باید بري كالس هاي رزمي٥ -

 .گیر دادي بودي مي خوام برم باله



  

 اخ منو یاد اون گناهم ننداز. دوست داشتم باله یاد -

 فت بازي تر جماعت و چه به لطابگیرم. چه جالفتا! دخ

 ؟ -

 .باید دفاع شخصي یاد مي گرفتي

 .یقا. دشمن هاي پدر زیاد بودندق-

 .دو روز رفتي و با ابغوره برگشتي-

 زده بودن تو صورتم.. بابا! االبته از تو نتظار بیجایي -

 .بود كه بیاي كالس و واسه صورتم شاخ و شونه بكشي

 رت! یهویي، بي زندگي خیلي بد تر مي زنه تو صو-

 !خبر، سنگین

 !سالم بود ٥ -

 گریه نمي كردي. اصال از اوناز جلسه ي سوم دیگه -

 روز دیگه اشكتو ندیدم.. از جلسه ي سوم شدي بي 

  



 رحم. تو كالس با قوانین مي زدي، تو كوچه خیابون

 !بي قانون

 : خندید 

 تو عین خودمي. تحمل شكست نداري. نه فقط -

 !نیستي به خودت ببازي شكست از بقیه. تو حاضر

 .من همیشه برنده ام. ژتون ها اخر میان دست-

 رفتي فرانسه نگران بودي، ولي دم نزدي. راهو یاد -

 .گرفته بودي. زود زبان باد گرفتي. زود مسلط شدي

 ایتالیا همین طور، بعدي ها همین طور.. گند زدي به

 !زندگیت. مي تونستي بهترین وكیل شي

 : خندیدم

 بهترین دانشگاه حقوق قبول شدم اقا. توشدم اتف-

 رخشان.. تو اولین ازمونیادت رفته ؟ نمره هاي د 

 !كانون وكال قبول شدم. همون بار اول

  



 .هیچ وقت وكالت نكردي -

 نكردم. از اولشم نمي خواستم كنم. مداركو گذاشتم-

 رو میزت و گفتم مي تونم یكي مثل تو باشم، ولي نمي 

 !خوام

 التري داري ؟ ثال جایگاه باحماقت! االن م -

 باالتر، كیف و حال باالتر، حتي خیلي باالتر! درامد -

 جایگاه اجتماعي باالتر. مي موندم اینجا تهش مي

 شدم لنگه ي مامان، نه ؟ بله قربان گو! رشته ي دومي

 .كه خوندمو واقعا دوست داشتم

 تو به خودتم بله قربان نمي گي. كیف چیو مي كني -

 اون پسر دایي تنه لشت ر بازي ؟ با ؟ این كه قما

 معلوم نیست كدوم جهنم دره اي پول ریختي رو هم و 

 !قمار درو مي كني

 : جلو رفتم. روي میزش خم شدم و گفتم

  

 من نمي تونستم وكیل شم. اگه واقعا مي رفتم دنبال-



 !عدالت، اولین نفر به خودت حمله مي كردم

 ون این كهتو تیزهوش بودي! همیشه شاگرد اول، بد -

 .ي گرفتيساعتي درس بخوني. از معلم هات ایراد م

 انقدر براشون مسئله هاي سخت مي چیدي كه كالفه

 !مي شدن! تو نادر بودي! خودتو حیف كردي بدبخت

 من هنوزم همونم. باهوشم، ولي نه فقط واسه درس و-

 .مدرسه. اونا به درد نمي خوره.. من تو زندگیم باهوشم

 دي سر زندگي اي ي چه بالیي اوراحمقي! نمي دون-

 باشه! تو جنگنده بودي. كل كه مي تونست شایان

 عمرت مبارز بودي! مثل خودم. درسا.. درسا فكر مي 

 !كنه سازش كنه برده. ولي همیشه بازنده بود 

 بترس از اوني كه پر صدا سازش مي كنه و تو سكوت-

 !مخالفت

  

 .اخم هاش گره خورد ولي چیزي نگفت 



 زدن تو صورتم. ولي بزرگترشو توالم بود س٥وقتي  -

 وقتي فهمیدم بابام چي كاره اس. وقتي یه پدرزدي! 

 پول مي داد واسه حكم ازادي پسرش كه حتي اگه

 پولم نمي داد باز حكمش ازادي بود! تو از دانش

 !نداشتنش هم استفاده كردي

 تو وكیل نشدي درین! اگه شده بودي، شاید جواب-

 باز ندارم. و توي  ابي واسه یه قمارمي دادم. االن جو

 !در حدي نیستي كه منو ببري زیر سوالقمار باز 

 تو خودتو دم شیر مي دوني، ولي چه مي دوني كه با -

 دم گرگ بازي كردي ؟

 از كي حرف مي زني ؟ -

 !از اوني كه با پرونده ي خواهرش تهدیدش كردي-

 : اخمش غلیظ تر شد 

  

 با چه كثافتي مي پري تو ؟ -

 !ه بقیهخیاااااال. تو دنیاي من و تو كثافت ماییم! نیب-



 اون پسره رو از كجا مي شناسي ؟-

 .مي شناسم ؟ تازه اومدم نجاتش هم بدم -

 !حالیت نیست با كي در افتادي-

 .آخ كوتاهي گفتم و شونه ي راستم و ماساژ دادم

 .دقت كرد ولي چیزي نگفت 

 .دممن مي دونم با كي در افتادم. باهاش بزرگ ش -

 ي ولي تو نمي دوني.. چون چندین ساله منو نم

 .شناسي

 اومدي التماس ؟-

 !دست هاي پرم اینو نمي گه-

 .جدا ؟ رو كن ببینم-

  

 : باز اخ گفتم كه گفت

 چته هي درد مي كشي ؟-

 نفسم رو فوت كردم، دست توي كیف انداختم و پوشه



 : رو دراوردم

 د تن زندگياینه! انقدر سنگینه دردم اومده! انگار چن-

 !روم افتاده

 چیه ؟-

 ..وایسا دونه دونه-

 با نمایش خاصي دست توي پوشه كردم، یكیو دراوردم

: 

  

 .پرونده ي همون پدر بي دانش كه ازش پول گرفتي -

 !مداركش دستمه

 : اخم داشت. دومي رو دراوردم

 پرونده ي پسر دوستت كه تو دیار كفر سایت -

 !جا گرفته بودنششرطبندي زده بود! اومده بود این

 !وجودهمدارم رشوه ات م

 : سومیو دراوردم كه گفت



 اینا رو از كجا اوردي ؟-

 قدم قدم پشت سرت راه افتادم و دونه دونه جمع-

 ..كردم! گفتم كه. این پوشه خیلي سنگینه بابا 

 : عصبي نفس مي كشید 

 پس علیه بابات مدرك جمع مي كردي! نگهش -

 ت خط ؟ داشته بودي واسه این مردك هف 

  

 بودم یه روزي كه قاچاقي رفتم، از نه، نگهش داشته -

 !قدرتت استفاده نكني باعث دیپورت شدنم شي

 ارزش این پسره از زندگیت بیش تره ؟-

 !شایدم ارزش تو از هر دو كمتره-

 : خندید 

 خودتم این حرفتو قبول نداري! تو منو ستایش مي -

 !كني درین

 : بلند خندیدم



 .سم به تو رفتهپس اعتماد به نف-

 !دوني كافیهخودت مي -

 یكي از پرونده ها رو از پوشه خارج كردم. بقیه رو روي 

 : میزش گذاشتم و گفتم

 خوب مي دوني كه اگه بخوام، ابرو و كار و اون-

 جایگاه واالتو مي تونم با خاك بكسان كنم! اینا، در

  

 برابر این كه دیگه سمت اون یارو هم نیاي. نه خودش،

 !یانشطرافنه ا

 : ي دستم نگاه كرد به پرونده ي تو 

 اون چي ؟ نگه داشتي دیپورت نشي ؟ -

 .نچ! این واسه جواب سوالمه-

 سوال ؟-

 !جریان پرونده ي خواهر یارو چیه ؟-

 : خندید 



 .پس اونقدر رفیق نیستید كه بهت گفته باشه -

 بهش بگم كیم مي گه. دوست داري بگم ؟ -

 وم بازي كني چه كارها خودت مي دوني ذره اي با ابر -

 !مي تونم بكنم كه 

 !پس سوالمو جواب بده-

  

 یه دختري حین درگیري یه پسریو مي كشه. قصاص-

 !شد 

 دفاع از خود بود ؟-

 : قبل این كه جواب بده گفتم

 .بدون بلوف و نمایش بگو-

 !دفاع از خود بود -

 چقدر گرفتي كه حكم قصاص دادي ؟-

 .من ندادم پولو من گرفتم، ولي حكم قصاصو-

 : اخم كردم



 كي داد ؟-

 .خود دختره. التماسم كرد -

 چرا ؟-

  

 دختره با پسره هم بستر شده بود. پسره كه رفته بود،-

 درگیر شده بود كه باید ازدواج كنیم. خانواده ي سنتي 

 اي نداشت، ولي انگار خیلي سال بود اون پسر رو مي 

 خواست. خانواده ي پسر هم سر شناس بودن. پسر

 دختر هولش مي ده. یه ري هاش درگیر مي شه و اب

 اكشن كوچیك! ولي سر پسر كوبیده مي شه به كنج 

 .دیوار و در جا مي میره

 دختري كه واسه جونش یكیو مي كشه، چرا باید -

 التماس كنه كه حكم قصاص بدي ؟

 !واقعا باید وكیل مي شدي-

 .جوابمو بده-

 .چون مي خواست از جون یكي دیگه حفاظت كنه-



 جون كي ؟-

 !كه توي شكم داشت بچه اي-

  

 ..تنم یخ زد 

 وقتي حكمو مي دن، چك مي كنن. حامله باشه-

 قصاص نمي كنن. عقب میندازن

 .قصاص شد! ولي بعد زایمان -

 اون بچه.. االن زنده است ؟ كجاست ؟-

 .جاش امنه-

 كجاست ؟-

 .به اندازه ي یه پرونده ات جواب گرفتي درین-

 خبره ؟ كي از وجودش با-

 .بزرگش مي كنه اوني كه -

  

 كي ؟-



 : تنها لبخند زد كه گفتم

 فقط بگو فراز از وجودش خبر داره یا نه ؟ -

 : چند لحظه اي نگاهم كرد. جدي.. بعد گفت

 .نداره-

 : این چه ماجرایي بود ؟ سوال دیگه اي پرسیدم

 دختره حقش قصاص نبود. چرا حاضر نشد بیاد بیرون-

 زرگ كنه ؟كه خودش بچه اشو ب

 مئن بود خانواده ي پسر نمي ذاره اون بچهچون مط-

 .دنیا بیاد 

 .پس بچه با خانواده ي پدریش زندگي نمي كنه -

 .تو هوشت شكي نیست -

  

 خانواده ي مادریش هم كه خبري ازش ندارن. كدوم -

 گوري فرستادي اون بدبختو ؟

 گفتم كه امنه! از اون امنا كه دختره از توش امن-



 .خودت گرگي، خوب مي دونيه ون. تو كمیاد بیر

 هنوز باور دارم اونقدر رذل نیستي كه با زندگي یه -

 .بچه بازي كني. امیدوارم ناامیدم نكني 

 من تو رو نا امید نمي كنم. تو بیش تر از هر كسي-

 .منو قبول داري

 : تنها پوزخند زدم كه گفت

 مي دوني چرا این پرونده ها رو بهم دادي ؟ چون-

 ته بودي. تو هرگز علیه من ازشونن داشنگهشوالكي 

 استفاده نمي كردي. مي دوني چرا وكیل نشدي ؟

 چون مي ترسي! چون دقیقا همین راهیو مي رفتي كه 

 !من رفتم. تو خود مني درین. فقط به فكر منفعتتي

  

 ..حرفاش لرزه به تنم انداخت

 درباره ي پرونده دیگه اطالعاتي نمي دي ؟ -

 .نیاز به اطالعات من نداريین. تو باهوشي در-



 : فكرم پر بود. نمي تونستم نظم بدم. اعصابم خورد بود 

 مي دوني كه باید این دادگاهو بهم بزني ؟ اونم یه-

 جوري كه تابلو نشه من خواستم! اصال یه جوري كه 

 شك نكنه تو این كشور نفس مي كشم. این مورد اخر

 .به نفع خودته

 مي خواي روش یادم بدي ؟ -

 .ما خودت بلديحت-

 با این پسره سر و سري داري ؟-

 : جواب ندادم كه پوزخند زد 

 دوسش هم داري ؟-

  

 : قبل این كه چیزي بگم، گفت

 .بدون بلوف و نمایش بگو-

 بلوف ؟ كدوم بلوف ؟ بلوف به مردي كه منو از بر بود ؟

 بلوف به مردي با نگاهش به تك تك سلول ها رسوخ

 كه یك پا دستگاه دروغ دي مرمي كرد ؟ بلوف به 



 سنج بود ؟ یكي از بزرگترین قاضي هاي كشور ؟

 ..نمي دونم-

 اونم برات همچین كاري مي كرد ؟-

 ..نمي دونم-

 موقعیتش حتما جور مي شه. وقتي افتادي تو این-

 كارا، از این موقعیتا زیاده. برو دعا كن همون به فكرت 

 .باشه، از من انتظاري نداشته باش

 .مندار-

 خوبه كه مي دوني. وقتي انتظار نداري، بیش تر-

 .حواست جمع مي شه

 تو چرا این حرفو مي زني ؟ استادت كه هواتو خوب-

 .داشت

 .جا نشین مي خواست. پس صدرالدین رو یادته-

 .یادمه. بچه بودم مجبورم مي كردي عمو صداش كنم-

 راستي بحثش شد.. بگو حواسش به خودش باشه! سر 



 فتي تو حكم ندادي. اون داد، نه ؟گ ه.همون پروند 

 .گفتي پولو تو گرفتي! ولي تو از دختره پول گرفتي 

 اون از خانواده ي شاكي، نه ؟ قاضي اون پرونده تو

 .نبودي

  

 صدرالدین پیر شده بود. اخرین پرونده اش بود. اسما  -

 .اون قاضي بود، ولي گوشش به حرف من بود 

 .نده اسهنوز زاونقدري پیر نشده بود كه -

 : خندید 

 هیچ وقت پسر نداشتم، ولي با وجود تو كمبودشم-

 .حس نشد 

 .من بچه ي قابل قبول تو نیستم-

 البته كه نیستي. ولي وجودت لذت بخشه. قوي اي، -

 محكمي، تیزهوشي، با همه ي این ها، جلوي من

 ..هیچي



 هیچ ؟ یادت رفته نقطه ضعفت تو دستاي منه ؟-

 ..آبروت

 جلوش كرد و هاي چیده شده ي نگاهي به پرونده

 : گفت

  

 ..تو هم نقطه ضعفتو االن گذاشتي تو دستم! پسره-

 راست مي گفت.. واقعا جلوش كم میاوردم. نمي دونم

 : تو نگاهم چي دید كه خندید 

 .تحسینم مي كني-

 : سرمو به تاسف تكون دادم

 !خدافظ-

 : سمت در رفتم كه گفت

 داشته باشه چي  ت ترس از ارتفاع اگه یه روزي دختر-

 كار مي كني ؟ 

 .ایستادم، ولي سمتش نچرخیدم 



 .بدون بلوف و نمایش بگو-

 : از خودم متنفر شدم وقتي گفتم

 !مي برمش رو پشت بوم-

  

 در رو باز كردم و سعي كردم صداي خنده ي بلندش

 .رو از گوشام دور كنم 

 برام كاري مي فكرم رو درگیر كرده بود. اگه فراز بود 

 از چه نسبتي داشتیم ؟ داشتم  من و فركرد ؟ اصال

 وابسته مي شدم ؟ من چي فراز بودم ؟ لعنت بهت

 !فراز

 سمت در اتاق درسا رفتم، ولي همون لحظه پشیمون

 شدم. به حرف گوش نمي كرد هیچ، بد تر لج هم مي 

 .كرد 

 .پایین رفتم. مامان رو در حال سلاير دیدن پیدا كردم

 : و گفتنم سلاير رو متوقف كرد با دید 

 چي شد ؟ دعواتون شد ؟-



 .نه! ما همیشه صلح و صفاییم-

 درین. نمي خواي برگردي ؟-

  

 .جام خوبه. هواي ابري المانو دوست دارم-

 .و خودم به مسخره خندیدم

 زنعموت چند باري تو حرف گفته كه این دو تا رو-

 .بفرستیم سر زندگیشون

 ایلیا هم مي دونه ؟-

 .ش گفته دیگهالبد مي دونه كه مامان-

 .نچ! نمي دونه. زنعمو هم یكي مثل تو-

 : اخم كرد 

 .من چمه-

 : اشاره اي به تلوزیون كردم

 به جاي این كه خودت زندگي كني، كارت شده-

 .زندگي بقیه رو تماشا كردن



 .زندگي من هیچ ایرادي نداره-

  

 .داشته باشهنداره. اصال زندگي نیست كه ایرادي -

 !درین-

 .در نیومدي یك بار پشتم-

 هنوز اونقدر بزرگ نشدي كه بدوني پدرت صالحتو-

 مي خواد ؟ واسه پدرت پشتت در بیام ؟ كسي كه

 دوستت داره ؟ خیرتو مي خواد ؟

 .از من كه گذشت. حواستو به درسا جمع كن-

 خدا رو شكر درسا خودش حواسش جمعه. مي ره-

 .دانشگاه و میاد خونه

 : خندیدم

  

 .حتما همین طوره-

 به زنعموت چي بگم ؟ -



 .بگو با ایلیا حرف بزنه -

 .و بي خدافظي سمت خروجي رفتم و بیرون زدم

 : تماسي با مهیار گرفتم

 چي شده تند تند زنگ مي زني ؟-

 .باید كمكم كني -

 چي شده ؟-

 .درسا ریده-

 درسا ؟ اون شیر برنج ؟ -

 .زده شیر برنج نیست. زیر زیركي گوه-

 : خندید 

 .یه دیگهخوشم اومد. قلندر-

  

 رفته تو یه فیلم جنجالي كه كارگردانشم گرد و-

 .خاكیه بازي كرده. از اونا كه مي ره اونور

 پس قلندري نیست اون قدرا. قلندري گنداش رو-



 .نمي شه

 .مهیار باید تمومش كنم -

 فكري داري ؟-

 خوام. یه یه نامه، یه ایمیل، یه مسیج جعلي مي -

 .نتو صاف كنه چیزي كه بگه باید بیاي دولت ده

 .خب مي ره مي ذاره كف دست بابات-

 نه، تو متنش بنویس مثال یه ماه وقت مي دن گوهشو-

 .تموم كنه، وگرنه وارد عمل مي شن

 : خندید 

 لعنتي داریم مگه همچین چیزي ؟-

  

 از حقوق و اینا سر در نمیاره. درسا با بابا سر شاخ -

 .شه. بترسه پس مي كشهنمي 

 .حله ردیفش مي كنم -

 .اونقدرام خنگ نیستا، نامهه درست حسابي باشه-



 .شك داري به من ؟ كارم ردیفه ها هنوز-

 .حواست باشه خالصه-

 حله. به خونه بفرستم ؟-

 .اره، ولي تاكید كن فقط به خود درسا تحویل بدن-

 .از بچگي دوست داشتم باعث گرخیدن درسا شم-

 .هم نترسوندیشكم -

 بود ولي نمي ذاشتولي خوشم میومد، شیر برنج -

 .كف دست بقیه

 .كسیو نداشت بیاد دفاع كنه ازش-

  

 .تو آس اون خانواده بودي-

 بودم ؟-

 : كشیده گفت

 .هستي عزیییییییز-

 : خندیدم كه گفت



 ما اگه خانواده نداشتیم خیلي راحت تر بودیما. واسه-

 .خودمون عشق مي كردیم 

 .كهبرو خدا تو شكر كن زنگوله پا تابوت شما كوچی-

 .هنوز نیفتاده تو این گوه بازیا

 .سالت بود مي شستي پاي میز ١٢سالشه ها. تو  ١٢ -

 .ولي درین این یه جور ورق بُر مي زنه كف مي كنم

 مي خواي از توش پوكر باز در بیاري ؟ -

 .نه، هوش ریاضي نداره. ولي تو پي اس خیلي ردیفه -

 .شه مي برمش كنسول بازي بزرگ

  

 .شوخي نداره ها مامانت با دخترش-

 ال مصب خیلي دختر دوسته. ولي حیف مي شه این-

 .بچه. یه كاریش مي كنم

 : خندیدم

 .معلم خصوصي خواست خبرم كن-



 .تو تكرار نشدني اي. افتخار دوران تدریسمي-

 .روزه مي خواما١-٢دست پرورده ایم. مهیار نامه رو  -

 .قربونت برمحله -

 .فدات، جوابش رو خبر بده بهم-

 چشم، امر دیگه ؟-

 .مراقبت كن. الو یووو-

 : خندید 

 .مسخره. خدافظ-

  

 نفسم رو فوت كردم. حاال با خیال راحت تر سمت

 .خونه مي رفتم 

*** 

 : وارد كه شدم هیلدا توپید

 عیت رفتي بیرونضممنون از همدردیت. تو این و -

 خوش خوشان ؟



 تا از دنیا بریده نگاه كنم ؟ ٤بشینم  -

 ي برن، نه ؟ نیست فرازو م اصال واست مهم-

 وقتي واسه خودش مهم نیست، من یقه جر بدم ؟-

 !بي خاصیت-

  

 صداي فرازي كه از اتاق خارج شده بود هم شنیده شد

: - 

 .كار درستو مي كنه. همه اتون باید همین كارو كنید 

 : حرصي نگاهش كردم

 تو مود "من كه مردم، شما ادامه بدین" اي ؟هنوز -

 : فتمرد كه سمتش ر تنها نگاهم ك 

 !اگه دنبال راه نجات باشي، راه نجات پیدا مي شه-

 ولي تو كز كردي یه گوشه. منتظري كائنات به دادت

 برسن ؟

 .من رفتنیم، ولي تا ابد نه! میام بیرون-



 : بعد به مسخره گفت

 منتظرم مي موني ؟ -

 ؟ ولي هر از گاهي كمپوت میارم. چهمگه خرم -

 طعمي دوست داري ؟ 

  

 .كمپوت دوست ندارم. تونستي ودكایي چیزي بیار-

 .حله-

 مي توني ؟ -

 مي تونم. واسه یكي تزریق مي كردم تو هندونه مي -

 .بردم براش

 : كج خندید 

 همه غلطي كردي تو زندگیت، نه ؟ -

 .فریه مایه اش خوب بود. ولي تو فرق داري. واسه تو -

 .دم شما گرم-

 .چاكریم-



 : هیلدا بلند گفت

 در میاري ؟ مي ره زندان! مي ره بازي داري مسخ-

 فهمي ؟

  

 چرا نمي فهمي صدات تو گوشم مثل وز وز مگسه ؟-

 اعصاب خورد كنه! سادیسم داري هي حرف مي زني ؟ 

 !به تیكه اشغالي. انگل-

 .پس بپا نرم تو بدنت-

 چه جوري انقد به چپت هم -

 ست ؟ نی

 .هوم، بحثش شد -

 : رو به فراز كردم و چشمكي زدم

 فظي كنیم ؟ خدایه -

 .و به اتاق اشاره كردم. فراز عاقل اندر سفیه نگاهم كرد 

 : هیلدا اتیشي شد 



 !عوضي لجن-

 جدي تر به فراز اشاره كردم تا به اتاق بیاد و خودم هم

 .هیلدا رو بي جواب گذاشتم و رفتم

  

 : گفتمفراز كه وارد شد 

 دادگاهت كیه ؟ -

 .روز دیگه٣ -

 هیچ غلطي نمي خواي كني ؟ -

 نگراني ؟-

 .بحثو نپیچون-

 نگراني ؟-

 !فراز-

 نگراني ؟-

 نیستم! اگه بخوام نگران شم، واسه كسي خرجش مي -

 !كنم كه به فكر باشه. نه تو



 خوبه. حساب كتابارو كردم. سهم كلوپ و پوالیي كه -

 .دستتوندستم دارینو مي دم 

  

 داري وصیت مي كني ؟ -

 تو چي مي خواي رها ؟-

 اید بگم ؟كني. اینم من ب مي خوام یه كاري-

 در رفتن واسه من كاري نداره. از مرز خارج شدن هم-

 همین طور. ولي اگه فرار كنم، پرونده ي قدیمي باز 

 .مي شه. مي گن همه مثل همن. واسه من مهم نیست

 اصال بیراه هم نمي  به هیچ جام نیست چي مي گن. 

 گن. من كم گوه نزدم. ولي احدي.. احدي رها، نباید 

 !م كنه اسم خواهرمو بیاره. اوني كه بي گناه مرد خت

 مردن نه. كشتنش! نمي خوام بشنوم بگن یكي قاتل، 

 ..یكي فراري، یكي

 ..ادامه نداد ولي من توي دلم كامل كردم. یكي معتاد 



 : نفس عمیقي كشید و گفت

  

 اجازه نمي دم پشت بند اسم خواهرم شر و ور -

 !م. پر قدرت تربچسبونن. من مي رم. ولي بر مي گرد 

 ویران گر تر! آتیشي تر! تو هم با هیلدا دهن به دهن

 .نشو. بذارید این دو روز اخر ارامش باشه تو این خونه

 : سمت در رفت كه گفتم

 .در باره ي خدافظي شوخي نمي كردم -

 : خندید و گفتسمتم چرخید. كج 

 .وقتي برم دلم واقعا برات تنگ مي شه-

 ز احساساتي شده بود ؟ابروهام باال پرید. فرا

 : لباسم رو از تن دراوردم

 .پس رفع دلتنگي كن-

 .االن دلم مي خواد زمان رو نگه دارم. ذخیره اش كنم-

 : خندیدم



  

 .پس موزیك جور شد -

 م و گفتم گیج نگاه كرد. با گوشیم موزیكي رو پلي كرد 

: - 

 چقدر دیگه صبر كنم ؟ 

 خم سمتم اومد، دست زیرم انداخت و بلندم كرد. 

 شدم و اغاز كردم. پر هیجان روي تخت 

 انداخته شدم. 

*** 

  

 وقتي برگشتم یه تایمي جور كن ببینمت. دیدار تازه-

 .كنیم

 : روي بازوش جا به جا شدم

 .شاید شوهر كرده باشم-

 : خندید 

 گیره ؟ از جونش سیر شده ؟كي تو رو مي  -



 !صف كشیدن-

 .ظاهرتو دیدن. از توت خبر ندارن-

 .ن كه صف كشیدنخبر داراتفاقا -

 زن هر كي شدي حواست باشه حیفت نكنه. تو جات-

 پشت میزه، پشت هیجان، آدرنالین. تو رهایي، بپا

 .اسیرت نكنن

 فكر كن كسي بتونه منو اسیر كنه. با چند تا حركت-

 .النسلش مي كنممقطوع 

  

 : خندید 

 .قابل باوره-

 هولي روش فكر مي كنم. اومدي بیرون ببینمت. اگ-

 .خواستي از مرز خارج شي زنت هم مي شم

 : به مسخره گفت

 .منت رو سرمون مي ذاري-



 .با مرامم -

 من از این كشور نمي رم. حسابم با مردمش صاف-

 .نشده

 مردم سه بار هم دنیا بیاي صاف نمي شه. كثافتي-

 .نموداِر صعودیه

 .چندتاشونم غنیمته-

 ولشونراستي تتو اینا نداري. بري زندان بچه ژیگ-

 نشي ؟

  

 : خندید 

 .هر كي تو رو بگیره پیر نمي شه-

 .آپشنام زیاده-

 .اوووف. فول آپشن-

 : چشم هام رو بستم

 .هوم، فردا صبح رو پیشنهاد تتو فكر كن. شب بخیر -



 .نگفت باز خندید و چیزي 

 .تا لیوان كثیف كردي. من نمي شورم امروز٦٠ -

 : لبخند زدم

 .هم اب پرتقالهم هوس چاي كردم، هم قهوه، -

 .تو مشكلت با منه-

  

 چرا به خودت مي گیري ؟ من اصال یادم نبود -

 .سادیسمیمون امروز قراره ظرف بشوره

 : عرش با شیر و موز سمت میكسر رفت كه زود گفتم

 .ز مي خوامآخ منم شیر مو -

 : هیلدا بلند گفت

 .شورشو دراوردي ها-

 .پولشو مي دم-

 .تو همون لیوان آبت كوفت كن-

 .نچ. به دلم نمي شینه-



 نگاهمو چرخوندم و با فرازي كه لبخند كجي به لب

 .داشت رو به رو شدم. متقابال لبخندي زدم

 : عرش لیواني سمتم گرفت

 .بفرما شیر موز -

  

 .قربون دستت-

 : صبي گفتهیلدا ع

 عرش تو چرا ؟-

 : فرگل اروم گفت 

 .عصبي نشو هیلدا. باهم مي شوریم-

 : اعتراض كردم

 .آ.. اصال نمي شه. نداشتیما آ-

 : هیلدا لب جوید 

 مي بینید از حرص من مي كنه این كارا رو ؟ -

 : عرش قلوپي نوشید 



  

 .بابا این روزاي اخرو بس كنید ال اقل-

 : فرگل ناراحت گفت

 .یادمون ننداز عرش-

 واقعا یادت مي ره ؟-

 نه، ولي مي تونیم یه خاطره ي خوب بسازیم. از-

 .یرونفكرش بیاییم ب

 : فراز لبخند كوچكي به فرگل زد 

 .مي سازیم -

 با زنگ خوردن تلفنش گوشیش رو از جیب دراورد و با

 : تعجب به شماره نگاه كرد 

 .قاضیه اس-

 اد چي ؟كمي تپش قلب گرفتم. اگه لوم مي د 

 اولتیماتوم رو داده بودم. ولي اگه مي زد زیرش چي ؟ 

  



 : عرش فحش زیر لبي اي داد و گفت

 .. مي خواد زر مفت بزنه البد نده جواب-

 : هیلدا زود گفت

 .نه جواب بده. شاید بخواد معامله كنه-

 : لمسي روي گوشي كرد و گفت 

 .بفرما-

 : صداي بابا پیچید 

 .اول سالم كن پسر-

 .حرفتو بگو-

 اماده شدي واسه دادگاه ؟-

 .دست هام سرد شد 

 .من همیشه اماده ام. واسه هر چیزي-

 .شنا سراغ دارماكیلم هستي ؟ اخوبه. دنبال و-

  

 .زحمت مي شه -



 .چه زحمتي ؟ هر كسي حق دفاع داره-

 : فراز تنها پوزخند زد. بابا گفت

 اون اشنات هم اماده اس ؟-

 .گفتم طرف حسابت منم-

 .طرف حسابم تو و امثالتن. ولي شانست زده-

 : فراز اخمي از دقت كرد 

 چطور ؟-

 اید یه سفر برم واسه دخترم مشكلي پیش اومده. ب-

 .المان

 .خیر باشه-

 .خیر و شرشو وقتي برم اونجا معلوم مي شه -

 .سالم برسون-

  

 .حد خودتو نگه دار-

 نگاهنترس. به خودت رفته باشه كه نمي شه تو روش -



 .هم كرد 

 : بابا خندید 

 .اتفاقا لنگه ي خودمه-

 .پس دبه ي ترشیو اماده كن-

 رونده اتو مي یه چند وقتي درگیر دخترمم. فعال پ-

 .ذارم كنار، ولي یادت باشه منو تو باهم كار داریم

 منم با تو كار دارم. یادت كه نرفته ؟ -

 تعویق میندازیمش پسر. خدا رو چه دیدي ؟ شاید -

 .تونستیم سازش هم كنیم

 .با تو سازش ممكن نیست. اونقدر بي غیرت نشدم-

 : بابا خندید 

  

 .هیچي نمي دوني پسر-

 زني ؟  از چي حرف مي-

 .همیشه به نشوني از من تو زندگیت هست -



 .حاال پاهام هم یخ زد 

 !نشونیتو دفن كردم! مجبور شدم دفن كنم-

 ولي یادش هست، نیست ؟ -

 .رم رو خانواده اتنذار دست بذا-

 : بابا لحظه اي مكث كرد و بعد گفت

 .دستت نمي رسه-

 .من اهل سفرم. دست كم نگیر -

  

 .كه  دنبال دبه باید مي رفتم-

 شایدم مجبور شدي دفنش كني! نگران نباش یادش-

 .مي مونه

 دخترمو حتي منم نمي تونم بكشم. تو كه سهلي. مي -

 .تبینمت. شاید سال ها بعد، ولي مي بینم

 .بعد تلفن قطع شد 

 : فرگل دست زد 



 واااي یعني حل شد ؟-

 : عرش هم لبخند زد 

 .مباركمون باشه -

 : فراز پوزخند زد 

 موم نشده. بازم مي رم ا این یارو تولي كار من ب-

 .سمتش. ولي این بار پر قدرت تر

  

 : هیلدا چهره اش رو جمع كرد 

 دردسرواي فراز تو رو خدا االن بس كن. تازه از -

 .اومدي بیرون

 : فرگل اشك مي ریخت

 .واي من دلم مي خواد جیغ بزنم-

 فراز با لبخند سمتش رفت. دستش رو روي شونه اش

 : گذاشت و گفت

 چرا گریه دیوونه ؟-



 .اصال دست خودم نیست-

 : لبخندي زدم و گفتم

 پس تتو كنسله ؟-

 فراز بلند خندید. تلفنش باز زنگ خورد. فرگل نگاهي 

 شماره كرد و با اكراه روش رو چرخوند. فراز لبخند به 

 : كوچكي بهش زد و حواب داد 

  

 بله ؟-

… - 

 كجا ؟

… - 

 .زیادي خوش مي گذره انگار

… - 

 ؟ درچق

… 



 : بعد خندید 

 نه بابا ؟ -

… - 

 جز من راهي هم داري مگه ؟

… 

  

 .رفیقات اگه به درد بخور بودن شاید باور مي كردم-

… - 

 !چون این بار باید دور منو خط بكشيامتحان كن. 

 : قطع كه كرد فرگل پرسید 

 هواشو داري هنوز ؟-

 : فراز نگاهي به جمع كرد و گفت

 .حرف مي زنیم باهم -

 : ي به بینیش انداختچین  فرگل

 حتي نمي خوام حرفشو بزنم. به من چه اصال ؟-



 .فراز بار بهش لبخند زد و روي موهاش رو نوازش كرد 

 بودم تلفن از فرزین بود و تقریبا  تقریبا مطمئن

 مطمئن بودم پول مي خواست و فراز نداد و تقریبا 

 .مطمئن بودم كه همین روزا مهیار بهم زنگ مي زنه

  

 ..ینیم فراز خان چه زندگي اي داره. ببهوم.

*** 

 نامه رو فرستادي ؟-

 وه ساز رفتم. فرگل هپیام رو فرستادم و سمت دستگاه ق

 : اومد. لبخندي بهش زدمسمتم 

 .صبح بخیر-

 صبح تو هم بخیر. بقیه خوابن هنوز ؟-

 .فرازو كه صبح بیدار شدم نبود. بقیه هم خوابن-

  

 م هاش رو جمع كرد. و سرش رو تكون داد. از درد چش

 بعد یك راست سمت كابینت قرص ها رفت. مسكني 



 .دراورد و به دهان گذاشت

 ن با معده ي خالي ؟از شما بعیده خانوم دكتر. مسك -

 .دترین حرفو زديبواي تو بدترین زمان -

 چه حرفي ؟-

 !خانوم دكتر-

 : بعد اضافه كرد 

 .سرم داره مي تركه-

 : كردمیامي كه رسیده بود رو نگاه پ

 .فرستادم، حله-

 : نفس راحتي كشیدم و رو به فرگل گفتم

 بدت میاد بهت بگن خانوم دكتر ؟-

  

 گفت. اصوال بدم نمیاد، ولياون مرتیكه بهم مي -

 ..االن

 االن چي ؟-



 .رد پاش هست-

 : تعجب كردم

 مي خواد برگردي ؟-

 : خنده ي تلخي كرد 

 ت ؟مني كه هیچ وقت دوستم نداش بخواد برگردم ؟-

 پس چي مي گه ؟-

 .پول مي خواد -

 از تو ؟-

 .من یا فراز-

  

 به تو چه ربطي داره ؟ تو كه دیگه كاره اي نیستي تو-

 .زندگیش

 .روشم زیاده اخه-

 چرا ؟-

 .بیا، خودت بخون-



 .بعد گوشیش رو دراورد، وارد چت ها شد و دستم داد 

 .: فرزین مفنگي   نگاهي به اسم ذخیره شده كردم

 فت. شروع به خوندن كردم. اولین پیام از خنده ام گر

 : جناب مفنگي بود 

 مي دونم باهاش در ارتباطي. دقیقا نمي دونم بینتون-

 .، مهم هم نیست، ولي مي دونم در ارتباطي چیه

 كیو مي گي ؟ -

 !آق داداش-

  

 خب ؟-

 .بهش بگو اوني كه مي خوامو بهم بده-

 .به من ربطي نداره-

 .ارهداره خانوم دكتر. خوبم د -

 .ربطو بفرما -

 مي دونستي همیشه رابطمون چه جوریه، تو هم -



 .رفتي بد تر هار شد 

 ابراز دلتنگیه این االن ؟-

 ست! مي خوام بگم اگه حرمت حالیت بود، نمي نی-

 .رفتي سمت اوني كه هیچ وقت ادم حسابم نكرد 

 حرمت چیو نگه مي داشتم ؟ عشق بینمونو ؟-

 مي كني احترامین دیگه. چون عشق نبود فكر هم-

 .هم پشمه! نارو زدي. یه ناروي بزرگ

  

 تویي كه بدبختم كردي این حرفو مي زني ؟ -

 .كرده بودم همون سال اول مي رفتياگه بدبختت -

 چرا موندي پس ؟

 .فكر مي كردم ادم مي شي -

 .آدم من نبودي كه برات آدم شم -

 االن چي مي خواي ؟-

 دكتر. تو به دوني. فرازو راضي كن خانوم خودت مي -



 .من مدیوني

 مدیونم ؟ یادم رفته پول بساطتو مي دادم ؟-

 .برابرشو خرجت كرده بودمتو همون سال اول صد -

  

 !برات هیچ كاري نمي كنم. وساطت كه هرگز-

 !نمك نشناسي-

 چه نمكي خرجم كردي كه بشناسمش ؟-

 ني هایي كه گیر یادت رفته چند بار مامانتو از گوه دو-

 ردم ؟ استادت اذیتت مي كرد برات یقه جر میفتاد دراو

 ندادم ؟ از بیمارستان دزدي كردي كه قرض هاي

 .نتو بدي، حتي خبر نداشتم چه غلطي كرديماما

 وقتي فهمیدم كه مچتو گرفتن. من گردن نگرفتم ؟

 !دوستت نداشتم، ولي زنم بودي! به اینا مي گن حرمت

 اوردیو نمي شمري ؟ بالهایي كه سرم -

 تكت زدم ؟ بال ؟ ك-



 نزدي ؟-

 تا نره خر، پایین تنه ٦یه بار بود! وقتي رفتي بین  -

 معاینه كردي باید نوازشت مي كردم ؟ اشونو 

  

 .خوب مي دوني پول الزم بودم-

 كاري ندارم. گذشته. تو هم گذشتي، ولي هنوز -

 .محترمي 

 .خوش غیرتیت از خود بیخودم كرد فرزین خان -

 فتي ؟ مسخره كردنو از فراز یاد گر-

 .دیگه به من پیام نده-

 .فرازو راضي كن خانوم دكتر -

 ؟تو خرج دودت موندي -

 .نه. چیز دیگه ایه-

 !به من ربطي نداره فرزین. خودت مي دوني-

 .و دیگه جوابي نیومده بود 



 : پر تعجب گفتم

 ..اینایي كه گفته راسته ؟ یقه جر دادنو-

  

 اونشو دیدي ؟-

 مي گي ؟  نه، كلي گفتم. حاال به فراز-

 معلومه كه نه. به من چه ؟ حتي حرصم مي گیره-

 .فراز هم كمكش كنه

 با فراز خوب نیست ؟ اششه به هر حال. داد -

 همو دوست دارنا، خیلي. ولي با هم نمي سازن. همه -

 ي مكالمه هاشون طعنه اس. همدیگه رو باعث 

 سر لج دارن،بدبختي مي دونن، همیشه از هم شاكین، 

 .از تهش همو دوست دارننمي سازن ولي ب

 چرا مي گي دوستت نداشت ؟-

 شه نفهمم ؟ باهام مي ساختا، مشخص بود. مگه مي -

 ش وقتي نالیدمگیجیولي دوستم نداشت. یه بار تو 



 .چرا این كوفتیو نمي ذاري كنار، گفت تنها دلخوشیمه

  

 گفت اگه تو دلخوشیم بودي مي ذاشتم كنار، ولي 

 !نیستي

 : فه كرد بعد با پوزخندي اضا

 منم دوستش نداشتم. شاید اگه خوب بود مي-

 .عالقه مند شم. ولي نبود، نشدمتونستم بهش 

 : سرمو به نشانه ي فهمیدن تكون دادم كه گفت

 مي بیني پرروعه ؟-

 : لبخند زدم

 .حرمت نگه مي داره. این خیلي مهمه فرگل -

 .كنم  نگو رها. من براش هیچ كاري نمي -

 .گفتم پررو نیست، همین منم نگفتم بكن. فقط  -

 : گوشي رو كناري گذاشت و اروم گفت

  



 ر واقع ذات بدي نداره. مثل فراز. ولي من ازشد -

 .تا بذارم رو بدیاش و بگم٤ضربه خوردم. شاید  

 .قابل دركه-

 .وقتي خواهرشون رفت همه اشون نابود شدن-

 چطور ؟-

 ریسك، فرزین معتاد شد،فراز اومد تو این كار پر -

 .و پدرش ویران شدن مادر

 تو اون موقع بودي ؟-

 .نه، بعدا فهمیدم -

 ي این اتفاق افتاد ؟ك-

 .سال بیش تره١٠نمي دونم، خیلي ساله.  -

 : با خنده گفتم

  

 تا مردو معاینه كني ٦واقعا رفته بودي كمر به پایین  -

 ؟



 : خودش هم خندید 

 .از خجالتم درومد  خیلي پول الزم بودم. فرزینم-

 .كي هستي؟! این جنبه اتو ندیده بودم تو دیگه-

 .خودمم ندیده بودم-

 .نگران نباش. دیگه جواب نداد كه. كشیده بیرون پس-

 واب ندادنش بیش تر نگرانم مي كنه. انگار كه جاین -

 بگه حالتو مي گیرم. پوف.. ولش كن. تو چي ؟

 : با تعجب گفتم

  

 من چي ؟ -

 ..گیت نگفتي. هیچ وقتهیچي از زند -

 با یه پسري بودم. تو عالم خامي فكر مي كردممنم -

 !بهش بدم باهام مي مونه اگه همه چي 

 دوستش داشتي ؟-

 .راه فرار بود -



 : لبخند زد 

 بدبختیا كم نیست، -

 : چشمك زدم

 ولي گذشته، نه ؟-

 هوه اي پر ق لبخند زد و سرش رو تكون داد. فنجان 

 : كردم و دستش دادم

  

 خالي نباشه قرصبا كیكي چیزي بخور معده ات -

 .خوردي

 : مهربون لبخند زد 

 سوال بپرسم ؟ مرسي. یه -

 .بپرس-

 .بد برداشت نكن ها-

 چي مي خواي بپرسي مگه ؟ -

 ، بودنفراز خوبه ؟ یعني به عنوان یه دوست-



 باهاش خوبه ؟

 : خندیدم

 .خوبه، بد نیست. راضي كننده است-

 ." شده بود "دوستولي فكرم درگیر كلمه ي 

 ا سبتي نداشتیم. واسه یه ادم بي نسبت با بابمنو فراز ن

 معامله كرده بودم. باید به امید یه ادم بي نسبت مي 

  

 شستم ؟ خودم چي مي خواستم ؟ چه جوري بهش

 مي گفتم كه ضایع نشم ؟ 

 : نفسم رو فوت كردم

 حوصله ام سر رفت. این هیلدا هم نیست حرصش-

 .بدم بخندم

 : خندید 

 .ول كنش نیستي ها-

 .باهام در بیفته همینهكسي -

 .شیدهاونم كلي بدبختي ك-



 : كنجكاو شدم. بدون این كه بروز بدم گفتم

 .ك تر از گل شنیدهز البد دو بار نا-

 نه بابا یه نامادري فوالد زره داشته. همیشه كتك و-

 بیگاري به راه بوده. اخر سر به زور مي خواستن بدنش

 مچشو قلچماق، این خواسته در بره  به یه پیرمرد 

  

 .به دادش رسیدنگرفتن. تو خیابون انقدر زدتش كه 

 .ولي یه برادر نا تني داشت، اون هواشو داشت

 داشت ؟-

 فكر كنم كال دیگه خبري ازشون نداره. همه رو-

 .بوسید گذاشت كنار

 .هوم-

 خوب شد اطالعات شخصي خاصي به فرگل نداده

 نداشت. به محض صمیمي   بودم. دهنش چغت و بست

 .ندگي طرف رو مي ریخت وسطشدن ز



 : عرش هم وارد شد 

 .سحر خیز شدین-

 فرصتي براي جواب نبود. تلفنم زنگ خورد به شماره

 ي مهیار نگاه كردم جواب دادم و اروم از اشپزخونه

 : بیرون اومدم

  

 سالم، خوبي ؟ -

 قربون دختر عمه. تو چطوري ؟-

 .خووب-

 .مدرین الزمي برا-

 : خندیدم

 چي شده ؟-

 اوضاعن پسره فرزین بود ؟ پول مي خواد. ولي همو-

 .خیلي ریسكیه ها 

 ریسكي چرا ؟ -



 دنبال اینه یه كار راه بندازه. منم كه مي دوني چند -

 ساله مي خوام یه رستوران الگژري بزنم. گفته شریك

 مي شه، پولش كمه. حاال مي خواد دار و ندارشو بیاره

 ي. وليازي كني براش چند برابرش كنپاي میز، تو ب

 .پوله بره زندگیش رفته 

  

 هوم، غذا ایناي رستوران واسه من رایگانه دیگه ؟-

 : خندید 

 .اره مفت خور-

 م مي دي ؟ نوشیدنیاخر شبا -

 بخوري ؟ بیا خونه ام گیر داري تو رستوران -

 .بهت مي دم دیگه

 .نچ، اونجا هیجانش بیش تره-

 عشق ممنوعه اي، نه ؟-

 .ناجووور-



 پشت میز یا نه ؟ حاال میاي براش-

 ِكي ؟-

 امشبه یكي فردا. یكیشم بیاي حله. نمي  یكي-

 بهت بگم ولي فرزین قرار بود از یكي ٩٠خواستم دیقه  

 .پول جور كنه، نشد 

 حله میام امشب -

 .دمت گررررمه-

 مایه چقدره ؟ -

 .سنگیییین. دالر وسطه-

 .هووووم، دالر دوست دارم-

 ا. كم تر ه نصف نصف باهات حساب كنه هنمي تون-

 .مي شه

  

 نداره. انقدر تو رستورانتون مي خورم كه اشكال-

 .عوضش دراد 



 .اگه اشتهات مثل قبله كه ورشكست مي شم-

 : خندیدم

 .شب میام اونجا. مي بینمت. الو الو-

 : خندید 

 .مي بینمت. خدافظ-

 قطع كردم و عمیق لبخند زدم. به دنیات ورود مي

 !فرازكنم  

*** 

 به جیب وانجام دادم. فراز دست ارایش همیشگي رو 

 .مایل وارد اتاق شد 

  

 : یك ابروش باال رفت

 چه خبره ؟-

 .مي خوام برم بیرون-

 : تعجبش بیش تر شد 



 كجا ؟-

 هنوز باید جواب پس بدم ؟-

 كجا مي ري رها ؟-

 .جاي بدي نمي رم-

 !رها-

 : غلیظ گفتم

 جونم ؟-

 .با این قیافه كجا مي ري ؟ اونم -

 : خندیدم

  

 قیافه ام چشه ؟ -

 : چشمكي اضافه كردمبا 

 حساس شدي ؟-

 : كج خندید 

 .دلت خوشه-



 خب پس مشكل چیه ؟ -

 خبر داشته باشم كجایي بالیي سرت اوردن بتونیم-

 .بیاییم درت بیاریم

 مگه فقط "خودمم و خودم" نبود قانون ؟-

 .یه جاهایي تیم یه حركتایي مي زنه-

 .ي كه مي رم نیاز نیست. خطرناك نیست جایهوم، -

 كي مي ري ؟با -

 : خندیدم

  

 مهموني كه نمي رم پارتنر داشته باشم. البته قراره-

 .خوش بگذره

 داري اغراق مي كني، نه ؟-

 واسه چي باید اغراق كنم ؟ -

 .خوب مي دوني-

 جلوش تي شرتمو دراوردم شومیز حریر مشكي رنگي 



 : پوشیدم و گفتم

 .ه اغراق نیستنیازي ب-

 .كي رنگي پوشیدمدراوردم و لگ مش شلوارم رو هم

 : با دقت به حركاتم نگاه مي كرد 

 جایي كه مي ري كیا هستن ؟ -

 : خندیدم

 .تو چرا انقدر ول نكني ؟ شل كن بابا-

  

 : لب هام رو غنچه كردم

 رژم خوبه ؟ -

 : تنها نگاهم كرد. به ساعتم نگاهي كردم و گفتم

 .ن برم اوه، دیر شد. م -

 سر كردم و ازیدم و شالم رو مانتوي جلو بازي پوش

 .جلوي چشم هاش دور شدم

 .مي رم تو رو كشف كنم فراز 



 زنگ خونه ي مهیارو زدم. صداش رو از پشت ایفون

 : شنیدم

 اومد، دیدي گفتم میاد ؟ -

 : بعد گفت

 .كجایي بابا ؟ نمود این مارو-

  

 .بزن درو-

 .رو زدم٥و طبقه ي  در باز شد، وارد اسانسور شدم 

 ش كردم و سفت حصارفوري در دیدمش  وقتي دم

 .فشارش دادم

 .خفه ام كردي-

 .دلم برات تنگ بود مسخره. بیا ماچت كنم-

 : سرش رو دور كرد 

 .با اون همه رنگي كه زدي ؟ نمي خواد -

 : خندیدم و وارد شدم



 رفیقت كو ؟ -

 قبل این كه جواب بده دیدمش. بلند شد، لبخند

 : زد و گفتخوشگل 

 .ومبه به، رها خان -

  

 : ام باال رفتابروه

 .تیكه استخون بودي٤اوهو، رو اومدي!  -

 : نزدیك شدم و مشتي به شكمش زدم

 .بابا عضلهههه-

 : خندید 

 .رو كوك ورزش مي چسبه -

 .پولدارم كه شدي-

 .خان داداش فهمید یه خري داداششه-

 .تیكه٦نگو خر. تیكه اي شدي. البته یه تیكه نه،  -

 : بلند خندید 



 .نشديعوض  تو ولي-

 اصال از اون موقع هات چیزي یادته ؟ -

 .تو رو یادمه-

 : با ابروي باال رفته لبخند زدم

 .رستورانم كه مي خوایید بزنید -

 : مهیار جواب داد 

 .اگه مایه اش جور شه-

 .اون كه امشب جووره-

 : مهیار خندید 

 .جونم اعتماد به نفسسس-

 پس چي ؟ -

 .تسصابون نزنا. درصدت زیاد نیدلتو 

 .حله. مرامي اینجام. فقط به شرط داره-

  

 چي ؟-



 .اسم رستوران باید باشه رها -

 : مهیار خندید 

 .مغزت خرابه به خدا. دغدغه رو نیگا-

 : فرزین لبخند زد 

 .من مشكلي ندارم-

 : بعد كمي نگران پرسید 

 مي بریم پوالرو، نه ؟ -

 .بگو ایشاالاا-

 : پرسیدمرو به مهیار 

 اكواریومه ؟-

 ي ؟ كدوم ماهي اي دالري میاد پاي میز ؟ خوش-

 .ساعت دیگه همین جا بزمه٣-٤موردي نیست.  -

  

 چشمك زدم و بلند خندیدم. خوش بودم. واقعا خوش

 بودم. ذره ذره نفوذ مي كردم و این حس لذت بخش



 .بود 

 : رو باز كرد مهیار با خنده بطري 

 .بزن به افتخار رهاااااا-

 : ندیدمخ

 .تون نره هااااسم رستوران یاد -

 : مهیار گرنه ام رو ماچ محكمي كرد 

 .تو جون بخواااه-

 : فرزین خاص نگاهم كرد 

 .اگه واسه من بودي همه كار برات مي كردم-

  

 .اگه بدوني چند نفر از این قوال دادن-

 لنگه نداري، مي دوني ؟-

 .مي دونم-

 : بعد ترانه خوند 

 ، به تعدااادنم، نه یك بار، نه صد باربیمي خوام تورو ب-



 .نفس هام 

 براي دیدن تو نه یك چشم، نه صد چشم، همه چشم

 .ها رو مي خواااام

 : ابروهام تا باالترین حد باال رفت

 شت! جدا صدات خوبه. كجا بودي لعنتي ؟-

 : خندید 

 تو رو باید مثل ماه رو قله ها نگاه كرد،-

 .باید صدا كرد با هر چي لب تو دنیاست تو رو 

  

 .ا صدات خووووبه. حیف شدي كهههوااااي جد -

 .كسي نبود براش بخونم-

 .زن داشتي كه-

 دلیله ؟-

 .نچ، نیست-

 .زن داشتم، ولي تو رو نداشتم-



 : خندیدم كه خوند 

 تو چشمات خواب مخمل، شراب ناااب شیراز،-

 .هزار میخونه آواز، هزار و یك شب راز

 هاي غنچه ماچي رو گونهشیفته سمتش رفت و با لب 

 : ذاشتماش گ

 جدا كیف كردم. یه فكري به حال این استعدادت-

 .بكن

  

 بعد به رد كوچك سرخ رنگ رژ روي گونه اش نگاه

 : كردم و گفتم

 .اینم اثر هنري من-

 : و خندیدم كه گفت

 تتوش كنم ؟ -

 .بلند تر خندیدم

 نگاهي به ها رو باال رفتیم. سمت كیفم رفتم تا  لیوان



 ه خاموش بود. روشنشساعت بود ك٤گوشیم بندازم.   

 : كردم و با سیل پیام ها رو به رو شدم

 كجایي رها ؟-

 كي میاي ؟ -

 چرا جواب نمي دي ؟ -

 لعنتي چرا خاموشي ؟-

  

 كدوم گوري رفتي ؟ -

 سالمي ؟-

 !یه خبر بده رها -

 !باالخره كه مي بینمت-

 كي میاااااي ؟-

 بروهام باال رفت. فراز میس كال كردم و ا١٧نگاهي به  

 نگراني هم بلد بود ؟خان 

 : نوشتم



 .خوبم، دیر میام -

  

 .در ثانیه مسیجم سین خورد و دیگه پیامي نیومد 

 : گوشي رو كناري گذاشتم و گفتم

 .واسم كافي نیستااا لیوانیه -

 : شمك زد چفرزین 

 یه الین مي زني ؟-

 .یه قلمو فاكتور بگیر نه قربونت. اون -

 : گفت   ي اي از میز بار خارج كرد ومهیار بطر 

 .دواي دردت پیش خودمه-

 : پر شوق بلند گفتم

 .تكیالاااااا-

 ها پشت هم باال رفت، نفهمیدم چند تا خوردم لیوان

 فقط مي دونستم زیادي باالم. موزیك با صداي بلند

 .رقصیدیمپخش مي شد. هر سه مي خوندیم و مي 



 : بلند گفتم

  

 .خیلي باالااام-

 : ن خندید فرزی

 .التر االن مي برمت با-

 نزدیك شد و از زیر زانوهام بلندم كرد تو هوا چرخیدم

 نفر٣٠و جیغ كشیدم. سه نفر بودیم و اندازه ي  

 بودم، ولي مي فهمیدم فرزین بهم  گیج

 صال نزدیكه. اشتباه بود ؟ نبود ؟ من كه كاري نكردم.. ا

 ار كاري كنم.. مگه بین من و فراز چیزي بود ؟ هر ب

 ي نداره، بعد هر معنگفته بود هیچي نیست، 

 اینو تاكید كرده بود.. نه، تو این حال نمي بار 

 .تونستم بهش فكر كنم 

 : بودم ولي پرسیدم گیج

 چرا آبت با داداشت تو یه جوب نمي ره ؟ این جور-

 .پولداره كهكه معلومه 



  

 خودش كم گوه كاري نداره، ولي سِر كشیدن هاي-

 ار كوفت زده. زنم كه رفت رسممن كل زندگیش س

 جرم داد، ولي یه بار نپرسید دردت چیه! چند سال

 كل خانواده ولم كردن.. اونا مهم نبودن، ولي داداشم

 هم یه بار حالمو نپرسید. داداشي كه كل بچگي و

 م بودیم. بیش تر از داداش ونوجووني پا به پاي ه

 !رفیق

 : پوزخند زدم

 .ه تو دیده باشيكي از خانواده خیر دیده ك-

 من و داداشم زیادي نزدیك بودیم. تو فرق داره.-

 مدرسه معروف بودیم، تو دانشگاه.. اصال یه محل بود و

 فراز و فرزین. االنم بفهمم مشكل داره واسش جون

 ..وسط مي ذارم، ولي

  

 كشید و ادامه نداد. غمگین نگاهش كردم. درد توي آه 



 : تمچشمهاش بیداد مي كرد. اروم تر گف

 راش همه كار مي كنم وليمنم یه خواهر دارم. ب-

 .حتي تو صورتم نگاه نمي كنه 

 : مهیار كالفه گفت

 .فاز دپ شدا. بكشید بیرون-

 : بعد با خنده گفت 

 زنگ بزنم تتو كار بیاد ؟ -

 گه باال رفتیم. كل دنیا مي پیك دی٣خندیدیم.  

 چرخید و من وسط دنیا مي خندیدم. آزاد، بي غم.. در

 ..كلمه، رهااا یك

 ي فهمیدم كسي اومد. سوزن و رنگگیج بودم ول

 مشكي رو دیدم و خندیدم. خنده هاي بلند فرزین رو

  

 شنیدم. عكس گرفتن هاي مهیار و اخر سر، نمي دونم 

 : چه ساعتي بود كه مهیار گفت

 مع كن ببرمت خونه ات. كجا مي موني ؟ ج-



 .مي رم خودم-

 مي ري ؟ نمي توني رو پات وایسي. كجا -

 .هت پاره ام مي كنن بفهمن ادرس دادم ب-

 از كجا بفهمن ؟-

 یكي منو باید تا دم در ببره یا نه ؟-

 ماشین مي گیرم، همرات میام. دم در مي رم كنار -

 مي گم راننده ببرتت. اوكیه ؟

 اوكیه عزیییییز. تو نبودي چي كار مي كردم ؟-

 : خندید 

  

 ا راننده ي زن پیدارواني دو عالمي. وایسا یه ماشین ب-

 .كنم

 ن چرا ؟ز-

 ت كنه ببره ؟ بلند بدم مرد -

 هان اي كردم و باز خندیدم. بي دلیل. ولي خنده ولم



 .نمي كرد 

 : ماشین كه ایستاد، مهیار پیاده شد و به زن گفت

 در ببرش لطفا، زنگ بزن بگو بیان تحویلشتا دم -

 .بگیرن

 : زن اروم گفت

 .یه كم لیمو مي دادین بهش خب-

 : خندیدم

 .رفتیم باال اتفاقا با لیمو-

  

 زن سرش رو به تاسف تكون داد. پیاده شد و سمتم 

 اومد. در رو باز كرد. به زور پیاده شدم. سكندري

 فتیم خوردم. زن از زیر شونه ام گرفت. سمت در ر 

 : زنگ زد. صداي فراز رو شنیدم

 بله ؟-

 .اقا بیا اینو بگیر. من راننده ماشینم-



 باز شد و قامت ذاشته شد. كمي بعد در ویال ایفون گ

 فراز نمایان. محكم و خشن از شونه ام گرفت و به زن 

 : گفت

 مرسي. حساب شده ؟-

 .بله-

 : گفتم

 .پول حمل و نقلمو ندادم-

 : زن گفت

  

 .نیازي نیست. خدافظ-

 : سفت كشیدتم

 .راه بیفت-

 اوه، عصبي اي ؟-

 .حرف نزن رها -

 .جون، عصبیتم قشنگه-



 .ها مي زنم تو دهنتار-

 یاد ؟ این دهنو مي شه ماچ كرد. زدن چرا ؟دلت م-

 چي زدي تو ؟ -

 .چیزي نزدم كه. درینكه فقط -

 : وارد اتاق شدیم. روي تخت افتادم

 ي ؟گرمه. لباسامو در میار-

 .نمردي كه. در بیار-

  

 : نالیدم

 سختههه،-

 حرصي نزدیك شد. شومیزم رو چنان از وسط كشید 

 : ا پرت شدن. غر زدمكه دكمه ه

 ر مي كنیي ؟ مي دوني چقدر پولشو دادم ؟ چي كا-

 به جهنم! تو این حالم به فكر پولشي ؟-

 .برام یكي بگیر -



 .حرف نزن-

 .نگرفتیا. خجالت دارهراستي تا حاال برام كادو -

 .رها دهن منو باز نكن-

 .بابا كاري نكردم كه. چند تا شات خوردم همش -

 كدوم گوري بودي ؟-

 .ي. قابل اعتمادنخوش گذروني با رفیقاي قدیم -

 .حسااااااابي قابل اعتمادن

 .من فردا تو رو پاره مي كنم-

 .فراز-

 ها ؟-

 ما چي ایم ؟ -

 چي ؟-

 من و تو. چي ایم ؟ -

 ي مي گي تو ؟چ-

 .رو مخمه جدا. چند روزه رو مخمه-



 ي تو ؟گیجچقدر -

 

 : خندیدم

 .خییییلي-

 : داد كه گفتمسرش رو به چپ و راست تكون 

 گهه. یه چیزي باید باشیم. یه چیزي كه جواب بده دی-

 به خاطرش رعایت كنم، دلم قرص باشه یكي یه جا 

 داره، میاد سراغم، بدونم برام یه كاري مي كنه، هوامو

 .پشتمه. هیچ وقت هیش كي پشتم نبود 

 : نگاهم كرد كه گفتم

 باید یه چیزي باشیم، نه ؟-

 : دیگه عصبي نبود. لبخند زدم باز فقط نگاه كرد. ولي

 اینجوریمو نبینا، تعهد اینا بلدم. بلدم نباشم یاد مي-

 .گیرم 

 : لبخند زد 



 .بخواب رها-

  

 منو مي خواي، نمي خواي ؟-

 : لبخند زد باز 

 .مي خوام-

 .خیلیا مي خوان-

 : خندید 

 .تو این حالت هم اعتماد به نفست باالست -

 .یه فرقي كن با بقیه-

 : شونیم رو بوسید خم شد و پی

 .ي مي خواممن خیییل-

 خیلي یعني چقدر ؟-

 .یعني خیلي -

 اون قدري كه یه چیزي باشیم ؟-

  



 ي رها نمي فهمي چي مي گي. فردا همه اشو یادت م-

 .ره

 گیجشاید نفهمم چي مي گم، ولي بد تر از اینم -

 .شدم و یادم نرفته

 .باز فقط نگاه كرد 

 : دستام رو دور گردنش انداختم

 .بیا نزدیك تر -

 .ي خوابم رهانمبا سیاه -

 .بار اول نیست كه-

 .بار صدم باشه-

 چي ایم فراز ؟ -

 مگه نمي خواستي بپري ؟ دنبال افتادني ؟ -

 .بپرم. سقوط تو برنامه ام نیستقراره -

  

 .پس مي خواي بپري-



 .شاید باهم پریدیم-

 .گفتم كارم اینجا تموم نشده-

 یه روزي تموم مي شه ؟-

 .مي شه-

 م. خودت گفتي منو مي پس مي تونیم باهم بپری-

 خواي. خوابیدیم، ولم نكردي، نرفتي. پس واقعا مي 

 خواي، نمي خواي ؟

 .اوني كه ولت كنه احمقه -

 تو احمقي ؟ -

 .نیستم-

 پس ؟-

 : خندید 

  

 دنبال بله اي ؟-

 : نالیدم



 ..فرااااااز-

 : لبخند زد 

 جان ؟-

 جان" ها زیاد مي گي ؟ اگه یه چیزي باشیم از این "-

 : خندید 

 .مي گم -

 .امروز یكي برام شعر عاشقانه خوند -

 .من بلد نیستم بخونم-

 .اشكال نداره. چیزاي دیگه بلدي -

 چي بلدم ؟-

  

 مبارزه بلدي، پلن ریزي بلدي، باهوشي، خوب بلدي-

 .ببري به اوج

 : خندید 

 معیار هات اینان ؟ تو دیگه كي هستي ؟ -



 .ي تو باشم. ولي ناز مي كنيرهام. مي شد رها-

 ق نگاهم كرد عمی

 : گفت و

 .خیلي وقته رهاي من شدي-

 ال مي تونستم لبخند زدم. چشم هام رو بستم. حا

 .بخوابم

 .یه چیزي شده بودیم ؟ فكر كنم شده بودیم

*** 

 .چشم هام رو باز كردم و با چهره ي فراز رو به رو شدم

 به محض باز شدن چشم هام سرم تیر كشید. آخي

 : گفتم. فراز لبخند زد 

 .بخیر صبح-

 : صورتم از درد جمع شد 

 .خیلي بخیر به نظر نمیاد -

 .خرخره مي خوري همین مي شه وقتي تا -



 چي خوردم ؟-

 .یه كم فكر كن-

 چشم هام رو باز بستم. دیشب.. مهیار، میز، فرزین،

 ..هزار و یك شب، ماچ 

  

 هام تا اخرین حد گشاد شد و خیلي سریع روي چشم

 : تخت نشستم و بلند گفتم

 ! تتو كرد ؟شت-

 : فراز گیج گفت

 چي ؟-

 ..واقعا تتو كرد -

 رها ؟چي مي گي  -

 : نگاهش كردم

 .هیچي. دیگه تتو كرد دیگه. تموم شد -

 كي ؟-



 .یه دیوونه-

 : به پشتي تخت تكیه دادم و غر زدم

 .سرم داره مي تركه-

  

 ز چشم هام رو بستم و باز به دیشب رفتم. فرازبا

 ولي عصبي نموند. اوه تحویل گرفته بود. عصبي بود 

 .بود  چه حرفایي زدم.. گفته بود رهاي من ؟ گفته 

 خواب بود ؟ توهم بود ؟ یا گفته بود رهاي مني ؟ اوف

 حاال چطوري مطمئن شم ؟ 

 : باز چشم هام رو باز كردم

 ؟  امم، دیشب من اومدم چي شد -

 : شونه هاش رو باال داد 

 .نمي دونم، خواب بودم-

 ا اینجایي پس ؟ خواب بودي ؟ االن چر-

 .یه كم پیش اومدم-

 ي اي كهگیجلعنت به  اوه واقعا خواب دیده بودم ؟ 



 .نمي دوني خواب بوده یا نه

 : هومي كردم. سكوت كرد. رو مخم بود. پرسیدم

  

 جدا دیشب خواب بودي ؟-

 .خواب بودم-

 من تا اون موقع كجا بودم و اینا مهم نبود ؟ یعني-

 .گفتي خوبي، دیر میاي -

 ین ؟هم-

 چي كار كنم دیگه ؟-

 : نگاهي به تن لختم زیر پتو كردم 

 ..چرا من-

 مشكوك نگاهش كردم. بعد پایین تخت رو دیدم و

 شومیز پاره رو دیدم. لبخند بدجنسي زدم. خم شدم،

 : ش زدمشومیز رو برداشتم و با شتاب به صورت

 !مرض-



 : بلند خندید 

  

 .دت میاد نه، خوبه. با اون همه كه خوردي واقعا یا-

 داشتم به چیزي كه خوردم شك مي كردم. گفتم -

 .هم زا جاي تكیال به خوردم دادننكنه تو

 .گفتي دیشبیا قابل اعتماد بودن كه-

 دقیقا همینش عجیب بود. وقتي مي گه تكیالس،-

 .ارمیعني تكیالس. قبولش د 

 : یك ابروش باال رفت

 كي هستن ایشون ؟-

 .عزیز دل-

 ستن یا پسر ؟بسیاار عالي. دختر ه-

  

 : اروم خندیدم

 .پسر هستن-



 دوتایي خوردین و رفتین باال ؟ عالي تر. -

 .نه، سه تایي-

 به به، نفر سوم كي بود ؟-

 .یه دوست قدیمي-

 ایشونم پسر تشریف داشتن ؟-

 .دي شده واسه خودشخیلي نمي شه پسر گفت. مر-

 : لبخند كجي زد و كمي حرصي گفت

 مي گي ؟ رها جان حالیته جي داري  -

 چوندناي بابا، جنبه ي صداقت نداریا. فكر كردي پی -

 واسه من كاري داره ؟

 جریان تتو چیه ؟-

  

 .اوه، یادم ننداز اونو. چه كثافتي شد -

 چه غلطي كردي رها ؟-

 .منفجر مي شه هیچي. بیخیالش شیم. واي سرم داره-



 .پاشو یه چیزي بخور بتوني مسكن بخوري-

 .كن نمي خوام. دكترو خبر -

 : خندید 

 .دیوانه اي تو واقعا. پاشو-

 ي چیزي شاید اثر كرد. تو كارت حصار حاال یه كم-

 نیست ؟ 

 .نمي دونم. من نه شعر عاشقانه بلدم، نه تو كار تتو ام-

 اثر مي كنه ؟ 

 : چپ چپ نگاهش كردم

 االن ؟ خالي شدي-

  

 نه. هنوز كه نفهمیدم چي شده كه یكي شعر عاشقانه -

 تتویي انجام شده. با یه عزیز دل تكیال  برات خونده، یه

 !خوردي

 !سرم درد مي كنه مسخره-



 : نزدیكم شد، دستش رو دور شونه ام انداخت و گفت

 !من كه مي فهمم قضیه چي بوده-

 !ندمكمي ترسیدم. اگه مي فهمید باید اشهدمو مي خو

 با داداشش بودم، براش بازي كردم، باهاش جشن

 عر خوند و اون ماچ لعنتي اي م كرد، برام شحصار گرفتم، 

 .مید، به فاك مي رفتم كه تتو شد! اگه مي فه

 : نه اش گذاشتمشاسرم رو رو 

 .كاش دینگ مي كردیم صبونه رو میاوردن اینجا-

 .خیلي الگژري زندگي كردیا -

  

 كردیم هیلدا صبونه رو میاورد اخ نه. كاش دینگ مي -

 !اینجا. المصب این اپشنم نداره

 : خندید 

 .بیرون از اون بدبخت بكش-

 بگه بدبخت، ببینید چي یه بار دیگه یكیتون به این-



 .كارتون مي كنم 

 ت میاد سردردتو بیش تر كني ؟شخو-

 .خوبه خودتم مي دوني عامل سردرده-

 !واسه تو-

 .حاال هرچي -

 بریم بیرون ؟-

 .مي خوام یه كم دیگه بخوابم-

 تنها برم ؟ -

  

 .بیام دستتو بگیرماز خیابون كه نمي خواي رد شي -

 : عمیق نگاهم كرد 

 مي، نیستي ؟دوست-

 تپش قلب.. هیجان.. بي نفسي.. انگار دنیا یك لحظه

 ایستاد. چرا هیچ وقت همچین حسي نداشتم ؟ چرا

 ه بود هیچ وقت این جوریم نكرد   كلمه ي دوست



 ..؟ اولین ها.. اولین بود ؟ اولین تپش قلب براي فراز

 ..اولین بي نفسي براي فراز اولین هیجان براي فراز.. 

 فراز نه، براي من و فراز. من و فراز ما مي شدیم  براي

 ..؟ مي شدیم.. اولین ایست دنیا براي ما

 اب دهانم رو قورت دادم. از صدایي كه ایجاد كرد هول

 ه بودم ؟ تابلو كرده بودم كه هول شدم ؟شدم. لو رفت

 : لبخند زد كه گفتم

 .هستم-

 م روني گفتم كه خندید و گونه انفهمیدم با چه لح

 : بوسید 

 .باورم نمي شه تو این چیزا بكري-

 : این بار كمي مسلط تر لبخند زدم 

 گفتم كه یاد مي گیرم. چیزي نیست من نتونم یاد -

 .بگیرم 

 .شكي نیست -



 .ه دوتایي پریدن هم یاد بگیریمقرار-

 .یاد مي گیریم -

 .من زود یاد مي گیرم -

  

 .اد مي گیریم. به وقتشدیر و زودش نكن. ی-

 وقتش معلومه ؟-

 .معلوم مي شه-

 : چشم هام برق زد 

 ویزا اینا داري ؟ واي چرا زودتر پیدات نكردم ؟-

 : سرش رو به تاسف تكون داد 

 .خاك تو سرت رها-

 .شم ها  ببین زنتم مي -

 : از تخت پایین اومد، سمت در رفت و گفت

 .اعجوبه اي تو به خدا-

 تیري پریدم كه باعث شد سرم زود پشت سرش پایین 



 : بكشه. اهمیت ندادم و گفتم

 وایسا كجا مي ري ؟ -

  

 .قهوه مي خوام-

 .خب باهم بریم-

 : نگاهم كرد كه گفتم

 مي، نیستي ؟دوست-

 .باز لبخند زد  از چهره ي عبوسش خارج شد و

 كاش مي تونستم درونش نفوذ كنم. نفوذ كنم و بفهمم 

 قلب گرفت ؟ اون هم با شنیدن اون كلمه تپش

 ي شد ؟ نفسش رفت ؟ دنیاش چي ؟ ایستاد ؟هیجان

 ..چقدر دلم یه قدرت ماورایي مي خواست

*** 

 .بابا تو عجب خري هستي -

 : فرگل هشدار داد



  

 .یهنمي شه حرف بزنیا. امتیاز منف -

 : حرصي گفتم

 االن مثال راهنمایي كردم ؟ -

 .حاال هرچي -

 كردمنگاه غضبناكي به عرش كردم و باز سعي 

 : بفهمونم. باز به موهام اشاره كردم كه عرش غر زد 

 .بار مو رو گفتي٦٠بابا  -

 واقعا تا زدنش فاصله ي زیادي نداشتم. به رگ دستم

 .اشاره كردم

 رگ ؟-

 : ورمه كه گفتاشاره كردم كه داخلش منظ

 خون ؟-

 : سرمو تند تند به تایید تكون دادم كه گفت

  



 اه مو مگه خونمو ؟ موي خون ؟ موي خوني ؟ خون -

 داره ؟

 : به قصد كتك جلو رفتم كه گفت

 موي قرمز ؟ -

 : باز هیجان زده سر تكون دادم كه رو به فراز گفت

 یه فكري به حال این بكن. خیلي تعطیله. واسه قرمز، -

 .و ول كرده، خونو نشون مي دهقلب

 : هیلدا هشدار داد

 .وقتتون كم مونده ها-

 : دراوردم كه گفت خوانندهاداي میكروفون و 

 ميیه مو قرمزي كه خواننده اس ؟ اوه چه -

 .شه

 این بار جلو رفتم و ضربه ي محكمي روي شونه اش

 .كوبیدم

  



 وحشي! بد اجرا مي كني خب. بابا خواننده ي مو-

 مز كیه اخه ؟ قر

 : دو طرف موهام رو بافتم كه گفت

 .موهاشم مي بافه ؟ واي چه كیوت-

 غره ي جانانه اي به عرش بلند خندید. چشمفراز 

 : رفتم كه هیلدا گفت

 .وقت تمومه-

 : عرش زود گفت 

 چي بود كلمه ؟-

 : حرصي گفتم

 !جرج مایكل. ابله-

 از كجام باید مي فهمیدم منظورت خواننده ي آنه-

 رلیه ؟ش

  

 مو قرمزي كه موهاشو مي بافه كیه پس ؟-



 .هزار نفر -

 .یكیشو بگو-

 .دارمحضور ذهن ن-

 تو رو مي كشم عرش. همچین اول بازي من امشب -

 گفت من و رها شما سه تا باهم، گفتم به به عجب

 .چیز خفنیه

 .بابا ریدي با اجرا كردنت-

 : فرگل با خنده گفت

 ه ؟خب حاال دعوا نكنید. نوبت كی -

 : روي كاناپه با حرص فرود اومدم كه فراز گفت

 نوبت منه -

 : بعد توي گوشم گفت

  

 .شي  رص نخور چروك ميح-

 و وسط رفت. نگاهش كردم. تو این یك هفته ي 



 دار شده بودیم حس خوبياشنایی گذشته كه علنا 

 .داشتم. هر روزم یك اولین بار جدید بود و راضي بودم

 كرد، خندید و درجا به  نگاهي به كلمه ي مورد نظر

 .من اشاره كرد 

 : هیلدا گفت

 پررو ؟-

 : كردم. فرگل گفتپوكر فیس نگاهش 

 ؟ عشق ؟ قلب  -

 سرش رو به چپ و راست تكون داد. اداي دیلر دراورد،

 .ورق داد و سه ورق روي زمین چید 

 : هیلدا گفت

 پوكر ؟-

 : تایید كرد. فرگل گفت

 برنده ؟-

 : شاره كرد كه فرگل گفتباز به من ا



 هااا، تمساح خوني ؟-

 : دا گفتاشاره كرد كه كوچیكش كن و هیل

 تمساح ؟ -

 : شست. رو به من گفتالیكي نشون داد و ن

 .اینجوري اجرا مي كنن -

  

 ببخشید ما شانس شما رو نداریم. جرج مایكل كجا، -

 !تمساح كجا

 : عرش بلند شد 

 .نوبت منه-

 : كلمه رو نگاه كرد و گفت

 .اقا من از رها مي ترسم-

 : جمع خندید كه گفتم

 یعني ؟نمي توني اجرا كني -

 .سخته المصب-



 زیم، اون موقع تازه مي فهمي زور بزن عرش. اینم ببا-

 .ترسیدن از رها چیه

 .نفس عمیقي كشید و شروع كرد 

  

 به خودش و فراز اشاره كرد. دستشو رو دور شونه اش

 : گذاشت كه گفتم

 ت ؟ صمیمي ؟ رفیق ؟ دوس-

 سرش به چپ و راست تكون خورد. بعد نگاهي به فراز 

 : بانش رو روي لب هاش كشید. فراز بلند گفتكرد و ز

 !خاك بر سرت عرش-

 : عجب، بلند گفتمتم

 چیییي ؟ -

 : این بار با انگشتش روي هوا هالل كشید كه گفتم

 ابرو ؟-

 : ولي باز هالل هایي روش كشید كه گفتم



 رنگین كمون ؟ -

  

 تایید كرد. باز به خودش و فراز اشاره كرد. با چشم 

 : مهاي گرد شده گفت

 ِگي ؟-

 دیدم. بعد نمایشي،بلند خندید و الیكي نشون داد. خن

 : قلدرانه گفتم

 .دفعه ي اخرت باشه به فراز چشم داریا-

 .برو بابا" اي گفت و نشست "

 .بازي ادامه پیدا كرد و باختیم 

 و توي هوا تكون داد وفرگل خندان، اسكناس ها ر

 : گفت

 برات رها. همیشهبه به، چه لذتي داره برد. بمیرم -

 پول مي بردي االن چه حسي داري ؟ 

 .عد خندید ب



 .فراموش نكنیم كه شما سه نفر بودین-

  

 : هیلدا گفت

 خیلي به هوشت مطمئن بودي كه. االن ما شدیم سه -

 نفر و شما دو ؟

 دو نفر حساب كرده ما ؟ عزیزم گفتم سه نفر، فرازو-

 .بودم

 : عرش دستش رو دور شونه ام انداخت

 زیزم برنده ي این نبرد ماییم. كلمه هاي اونا به ما ع-

 .میفتاد بازي خیلي وقت بود تموم شده بود 

 همونو بگو. چه پزي هم مي دن واسه تمساح و و-

 كریستال و كمانچه. سختتون نشه یه وقت ؟ تازه

 .وودش مایه گذاشتعرش واسه كلمه اش از وجو

 : جمع خندید و فراز نمایشي رو به عرش گفت

 .واسم به فاصله ات هستاح-



 : كرد و گفتعرش دستش رو دورم محكم تر 

  

 .برو بابا-

 .خندیدم و ماچي براي فراز فرستادم

 : هیلدا بد نگاه كرد، از جا بلند شد و گفت

 .من مي رم بخوابم-

 : لبخند زدم

 .خوشحالمون مي كني -

 .فس حرصي اي كشید و بي جواب رفتن

 : فراز با شماتت گفت

 .خاري هاامي -

 : لبخند زدم

 .حرص خورش ملسه-

 : ه ساعتش كرد و گفتعرش هم نگاهي ب

 .نصف شب شد. منم مي رم بخوابم. شب بخیر-



  

 : وقتي رفت، فرگل رو به فراز گفت

 خبري داري ؟ -

 : فراز اخم ریزي كرد 

 ؟ واسه چي پیگیري مي كني -

 .المصب بي خبري ازش بدتره. ترسناكه -

 رگل. استرس چیو داري ؟كاریت نداره ف -

 .یه روزي حرصشو خالي مي كنه دیگه-

 كدوم حرص ؟ اصال بهت فكر نمي كنه دیگه. خیالت-

 .راحت. مي دونم همجین ادمي نیست كه اذیتت كنه

 .غلط كرده. من مي شناسمش -

  

 .نمي شناسي. چند روز پیش دیدمش-

 خب ؟ چیزي گفت ؟ -

 .رواني ماچ رو صورتش تتو كرده-



 .قلبم لحظه اي كند شد. عجب گندي بود اون تتو

 : فرگل گیج گفت

 چي ؟-

 .رفته طرح ماچ تتو كرده رو صورتش-

 : فرگل پوزخند زد 

 ارزوشو نقاشي كرده ؟ عاشق اینا شده نكنه ؟ -

 اونقدر حرف نزدیم كه از این چیزاش بپرسم. ولي-

 .واش فرق داشت. داره یه كار راه میندازهحال و ه

 كاري ؟چه -

  

 دیگه بیش تر از اینش رو نخواه بدوني. به هم ربطي -

 ید ؟ندارید. دار

 چه خوش بودن كه فكر مي كردن من نمي فهمم چي 

 مي گن. در واقع مي تونستم با ریز ترین جزئیات از 

 .خود فرزین و تتوش و كارش توضیح بدم



 : فتفرگل كمي دلخور گ

 من گفتم ربط داریم ؟ -

 ذاب كشیدنو دوست داري ؟پس سوالم نپرس. ع-

 كدوم عذاب ؟ مهمه مگه ؟ فقط خواستم كارشو-

 .مبدون

 : فراز پوفي كرد 

 .با یكي شریكي مي خواد رستوران بزنه-

 : فرگل پوزخند زد 

  

 پس دو روزه ورشكست مي شه. دو ماه پول در میاره، -

 .همونم دود مي شه

 .م فرق كردهبه نظر-

 .من كه باور نمي كنم-

 .راحتي هر جور تو-

 : فرگل بغضي گفت



 .اگه ادم شه خیلي نامرده-

 : فراز پوفي كرد 

 .خیال فرگل بی-

 .منو نمي خواست باشه، قبول. ولي منم ادم بودم-

 .بعد از جا بلند شد و به سمت اتاقش رفت 

 .فراز سرش رو به پشتي مبل تكیه داد و سكوت كرد 

  

 نو مي دونستم ولي براي این كه دونستنم توجریا

 : چشم نباشه، پرسیدم

 موضوع عشق و عاشقیه ؟ -

 .ولش كن. مهم نیست-

 .هنوز صمیمي نیستیم هوم، یعني -

 : كالفه سرش رو بلند كرد 

 رها من و تو فراتر از صمیمي ایم. اگه طبقه بندیشو-

 .بلد نیستي بهت بگم. ایني كه ما داریم باالتره



 .یزي نمي گي نقضش مي كنه وقتي چ-

 .هیچي نمي گي، ولي دلیلم اون نیستتو خودت -

 .دلیلم اینه كه االن نمي كشم درباره اش حرف بزنم

 مغزمو اذیت مي كنه در حال حاضر. از یه طرف فرگل، 

 از یه طرف اون یكي. هر دو هم عزیز. هرچقدرم بدونم

 .طرف درست نیست، بازم عزیزه

  

 : لبخند كوچكي زدم

 .اوكي. بعدا دوباره اش حرف مي زنیم-

 : لبخند زد 

 امشب اتاق من یا اتاق تو ؟ -

 : خندیدم

 خبریه مگه ؟ -

 .و. واسه خواب گفتم چه منحرفي هستي ت-

 .نزدیكن به هم دیگه-



 : خندید 

 بریم بخوابیم ؟-

 .بریم-

 دوشادوشش راه افتادم و توي دل از تمام كائنات

 .نشهخواستم جریاني از من و فرزین رو 

  

*** 

 گذشته بود، چند وقتي بود كه مهرزادچند ماهي 

 پیامهاش براي قرار دو نفره شروع شده بود. هر بار به 

 چونده بودم و آخرین بار رسما گفته بودم كه نحوي پی

 نمیام و خدا رو شكر پیامها قطع شده بود. عجیب بود،

 .ولي سر فرصت حتما یه كاري براش میكردم

 :ه بودیم كه فراز گفتتوي كلوپ نشست

 تراحتتون تموم نشد؟ دیگه وقتشه كه پروژهاس-

 .بگیریم 

 ود چنداز بعد جریان بابا و فراز، گروه تصمیم گرفته ب 



 .وقتي رو استراحت كنه 

  

 :عرش زود گفت 

 .جان تو تا یه ماه دیگه اصال حرفشم نزن-

 .حاال سنگین نه، كوچولو محض تفریح-

 :فرگل خندید 

 تفریحه؟ تفریح؟ كجاش  -

 :حرصي گفتم

 .اینا كه تفریحي مواد میزننعین -

 :عرش خندید 

 اي بابا قهرتون تموم نشد؟-

 !عمرا-

 :فته و لبخند كجي گفت فراز با ابروي باال ر

 .دیگه آخراشه-

 :عرش با لبخند گفت



  

 .ما كه آخر نفهمیدیم سر چي قهر كردین-

 هر دو سكوت كردیم. گفتني نبود. توي این جمع 

 شروع شده بود كه فراز بود. بحث از روزي گفتني ن

 توي بالكن در حال سیگار كشیدن بود و هیلدا كنارش

 یوندم صداي هیلدارفته بود. وقتي خواستم بهشون بپ

 :رو شنیدم كه گفته بود 

 واقعا قصد داري با این دختره بموني؟-

 چطور؟-

 .خودتم میدوني به درد نخوره-

 چرا به درد نخوره؟-

 اعتماد نیست، معلوم نیست كي ، قابل موندني نیست-

 .قالت بذاره و بره و نفهمیم كجا رفته

 .ول كن هیلدا-

  



 ي پولو از همه چيپوالرم میپیچونه. خودتم میدون -

 .بیشتر دوست داره

 چرا فكر میكني هنوز ما رو، اینجا رو دوست نداره؟-

 .چون شماها اسكناس نیستید فراز-

 .يكل داشتتو از همون روز اول باهاش مش-

 !ذاتشو دیدم. اومده بود خر كنه. كه كرد -

 من خرم؟ -

 شدي فراز. نشدي؟-

 :فراز خندید 

 .شاید -

 نمیخواي ولش كني؟-

 لدا ممكنه این بحثو تموم كني؟هی-

 :هیلدا نفسش رو فوت كرد و بعد با صداي آرامي گفت

  

 چرا هیچ وقت ندیدي؟-



 چیو؟-

 ...منو-

 :امه داد اد فراز نگاهش كرده بود. هیلدا 

 باهوش نیستم؟ خوشگل نیستم؟ زرنگ نیستم؟ چي؟-

 .رو خودت ایراد نذار-

 پس ایراد ندارم؟-

 .همه ایراد دارن-

 .ندیدي؟ من... من برات همه كار میكردم چرا منو-

 .خودخواه نیستم مثل اون

 ...هیلدا جان-

 گندش در میاد، میدوني؟-

 .میدونم-

 اذیتت میكنه، میدوني؟-

 .مونمید -

 با همهي اینا باهاش میموني؟ -



 و فراز جوابي نداده بود و این جواب ندادن انقدر منو

 :سوزونده بود كه جلو رفته و بلند گفتم 

 .ر نزن هیلدا. از این ور اون ور جر میخوریازو-

 .و با چشم غرهاي به فراز محیط رو ترك كرده بودم

 رو حاال یك هفته از اون جریان میگذشت و هنوز فراز 

 .ندید میگرفتم

  

 از جا بلند شدم و سمت آشپزخانه رفتم تا نوشیدنیاي 

 براي خودم آماده كنم. دنبالم راه افتاد. چسبیده كنارم 

 :اد و گفتایست

 .بیخیال شو دیگه-

 .دهن منو باز نكن فراز-

 :لبخند كجي زد 

 .تا حاال بستهاشو ندیدم-

 :حرصي گفتم



 ببین باز شهبستهاش بوده. اتفاقا اینایي كه دیدي -

 .چي میشه

 واقعا میخواي سر حرفاي هیلدا قیافه بگیري؟-

 .هیلدا خر كیه؟ سر اللموني تو میخوام قیافه بگیرم-

 شخصي و تصمیمهاي شخصیمو براي من مسائل-

 .كسي باز نمیكنم رها

  

 .واسه اون الشخور باید باز كني-

 .اینجوري حرف نزن-

 ي كركسمیزنم. دختره هر جوري دلم بخواد حرف-

 رسما داره نخ میده. اون به درك. پشت سر من زر زر 

 میكنه، تو دهني زدن بلد نیستي؟

 .نیازي نیست-

 چرا نیست؟-

 با همیم. رفتارم عوض شد؟ حرفاشچون ما هنوز -



 روم تاثیر گذاشت؟ كاري كردم؟

 :نگاهش كردم و گفتم 

 .كافي نیست فراز-

 ئل حلجنگ و دعوا مساكافیه. همیشه نیاز نیست با -

 .شن رها

  

 نفسم رو فوت كردم و سكوت كردم. خودمم از این

 دوري خسته شده بودم و متاسفانه دلم براي 

 و شبهاي گرممونخندههاش و جذاب گفتنهاش 

 تنگ شده بود. و تمام این حسها ترسناك بود. من

 آدمي نبودم كه وابسته شم. چرا حس میكردم چنین

 رد چي؟ نابودفراز ولم مي ك آدمي شده بودم؟ اگه

 میشدم؟ من عاشق بودم؟ عاشق بودن چه حسي بود؟

 دوستش چي؟ داشتم؟ ناخودآگاه لبخند زدم. دوستش

 .ه دوستش داشتمداشتم... مطمئن بودم ك

 :روي گونهام رو بوسید 



 خندیدي. یعني تموم شد؟-

 :خندهام بیشتر شد و رو گرفتم

 .حاال پررو نشو -

 .گرديبپوش بریم خیابون -

  

 .اوكي-

 :لبخند زد 

 .دلم برات تنگ شده بود بیمعرفت-

 :ناخودآگاه زمزمه كردم

 .منم-

 :خندید 

 .دوست داشتني جذاب-

 :گفتچشمام برق زد. چشمكي زد و  

 .بیرون منتظرتم. زود بیا -

  



 سرمو تكون دادم. با خارج شدنش نگاهي توي آینه

 كردم وكردم. آرایش خوبي داشتم، رژم رو تجدید 

 .رو پوشیدم و بیرون زدم مانتو و شال

 یك ساعتي چرخیده بودیم. گوش دادن به موزیك و

 همخوني باهاش و سیگار و خنده... عمیقا شاد بودم،

 .ته بود. كنار فراز خوش میگذشتبهش خوش گذش

 .واقعا خوش میگذشت

 تلفنش زنگ خورد. صداي موزیك رو كم كرد و جواب

 :داد 

 بله؟-

… - 

 .بگو

… - 

 .بگو ناز میكني؟ میگم

  

… - 



 خب؟

… - 

 !مبارك باشه

… 

 :پوزخند زد 

 .به سالمتي-

… - 

 .همیني دیگه. فكر میكني چشم ندارم

… - 

 .حوصله ندارم

… - 

 .آرزوهامو میكنم از همینجا 

  

… 

 :نفسش رو فوت كرد و كمي حرصي گفت 



 !آدرس رو بفرست-

 :و قطع كرد و رو بهم گفت 

 .باید بریم جایي -

 كجا؟-

 .ه میخوام ببرمت اونجااصال باورم نمیش-

 كجا؟ جاي بدیه یعني؟ -

 .نه-

 خب كجاست؟ -

 .بریم میبیني -

  

 شونه باال انداختم و چیزي نگفتم. مسیري رو طي

 ارك كرد و پیاده شدیم. از خیابون كه رد شدیمكرد، پ

 :چشمم میخ سر در رستوراني شد 

 !رستوران بینالمللي رها-

 هیار و فرزین ستاد. دستهام یخ زد. مقلبم از حركت ای



 رستورانشون رو زده بودن؟

 :با صداي فراز سمتش چرخیدم

 .همینه. اوه، هم اسمتم كه هست -

 دم. دم رستورانلبخند مسخرهاي به لبخند مهربونش ز

 رسیده بودیم. اكسیژن نداشتم و بینفسي داشت اذیتم 

 میكرد. با استرس وارد شدم. كسي داخل نبود. فراز 

 د كه نمیشد پیامي به مهیار انقدر نزدیكم ایستاده بو

 .بدم

 :فراز نگاهي به فضاي اطراف كرد و ابرو باال انداخت

  

 .نه بابا! جاي درست حسابیایه -

 .تي نگاه هم به اطراف نكرده بودماز شدت استرس ح

 سرسري دید زدم. جاي بزرگ و شیكي بود. چرخي 

 دور شم و بتونمتوي رستوران زدم تا از فراز كمي 

 ار بدم. كمي كه دورتر شدم، صدایيمسیجي به مهی

 :پشت سرم گفت



 .سالم فراز خان -

 چشمهام رو بستم. لعنتي به شانسم فرستادم. صداي

 زماني براي فرستادن پیام  مهیار نشون میداد كه

 .ندارم

 :فراز جواب داد 

 .سالم. مباركه-

 .مرسي-

 نیستش؟-

  

 .پشته، االن میاد -

 :زخند زد فراز پو

 میكنه؟  داره دماغشو پودري-

 .نه. اتفاقا خیلي كم كرده-

 خوبه. بگو بیاد، ببینه اومدم. دو روز دیگه نگه چشم -

 .نداشتي موفقیتمو ببیني 



 یخورید؟میاد خودش. چیزي م -

 چي دارید؟-

 نوشیدني گرم؟ سرد؟ كوكتل؟-

 .من یه قهوه-

 :بعد بلندتر گفت

 رها تو چي میخواي؟-

  

 ردم؟ به روي گریهام بگیره. باید چي كار میك كم بود 

 خودم نمیاوردم كه مهیار رو میشناسم؟ باالخره كه

 ...چي؟ وقتي فرزین میومد لو میرفت

 :برگشتم و گفتم

 .من یه كوكتل-

 :نگار كه تازه متوجه مهیار شدم، گفتم بعد ا

 به به، مهیار. چطوري؟-

 :بخند زد یك ابروي مهیار باال رفت. متعجب بود ولي ل



 ما؟ رهاي عزییییز. حال ش-

 شحصارسمتش قدم برداشتم. نزدیكش شدم و آروم 

 :كردم و توي گوشش گفتم 

 .نسبت فامیلي نداریم. رفیقیم -

 :مهیار دو ضربه پشتم زد و گفت 

 ؟ اینجا؟تو-

 :لبخند زدم

 .دنیا كوچیكه-

 :فراز با اخم ریزي نزدیكمون شد 

 میشناسید همو؟-

 :استرس رو توي صدام محو كنم سعي كردم 

 .ا و بازیها و … مهیار برام خیلي عزیزهاز سر میزه-

 :مهیار خندید 

  

 لطف داري قربونت. از تو بهتر نیست. خودت كه -



 .میدوني

 ق آمیزش زدم كه فراز لبخند حرصیاي از تعریف اغرا

 :گفت

 .پس خیلي وقته همو میشناسید -

 :فرزین شنیده شد وقتي براي جواب نشد. چون صداي 

 .به به، آق داداش! منور كردي-

 نگاه فراز سمت فرزین رفت و نگاه مهیار روي من. با 

 چشم و ابرو اشاره كرد كه جریان چیه؟

 .ناالن تنها نگاهش كردم

 :فراز نزدیك فرزین شد 

 .بارك باشهم-

 مباركمون باشه فراز. من و تو نداریم كه. داریم؟-

  

 .ینجا روامیدوارم به باد ندي ا-

 حرفاي بهترم نیومده شروع نكن فراز. به جاي طعنه -



 میتوني بزني. بلدي؟

 :بعد نگاهي به این سمت كرد و گفت

 رها؟ تویي؟ كي اومدي دختر؟ مهیار چرا خبر ندادي-

 رها میخواد بیاد؟

 ي جلوگیري از افتادن كانتر رو گرفتم. لو رفتن چه برا

 :حس گندي بود. بیوقفه ادامه داد 

 رستوران. حال كردي؟ مهیار میخواست بزنه اسم-

 ا، گفتم فرزینه و قولش. خصوصا اگه به رها زیرشه

 .خانومي مثل تو قول داده باشم

 سعي كردم نگاهم رو سمت فراز ندم. پس به صورت

 دیدن اون تتوي ماچ، پشیمونفرزین دوختم كه با 

 :شدم. دلم میخواست كف رستوران بشینم و بگم

  

 دیقه وایسید با ١٠صاف كنید، فقط  باشه، دهنمو -

 .بیام اتفاقا كنار  

 نگاهم رو از اون تتوي منحوس گرفتم و به فراز نگاه 



 كردم كه اخم وحشتناكي داشت. فرزین هنوز نفهمیده

 :گفت بود كه من همراه فراز اومدم كه 

 .ایشون رها خانومن فراز. یه جور نابي عزیزه-

 :چشمهام رو لحظهاي بستم. فراز گفت

 جدا؟-

 كردياینجا رو مدیون خودشم. اون موقع كه ناز -

 بهم یه چیزي بدي رها جون اومد، یه جوري پولو چند

 .برابر كرد كه كف كردیم 

 :فراز سرش رو تكون داد 

 هوم، كي بود این روز خوش یمن؟-

 :ین خندید فرز

  

 یادم نیست. انقدر باال بودیم كه حواسم به روز و-

 .تاریخ نباشه 

 لحظه بدتر میشد. فرزین این گند رو هم میزد، بوهر 



 .میشد و فراز خط و نشون چشمهاش بیشتر شدیدتر

 نگاهم باز سمت گونهي فرزین رفت كه فرزین مچ

 :نگاهم رو گرفت، بلند خندید و گفت

 اري؟اثر هنریتو دوست د -

 دستي به پیشونیم كشیدم و جواب ندادم. فقط نگاهي

 .بیاي روي لبهاش بود به فراز كردم كه خندهي عص

 :مهیار رو به فرزین گفت

 .چهها قهوه میخوانفرزین ب-

 سفارش كوكتل داده بودم ولي قطعا مهیار صالحم رو 

 .میخواست كه كنسلش كرد 

 :فرزین چشمكي بهم زد 

  

 .جون بخواه-

 ود جیغ بكشم، كم مونده ب

 :فراز با همون خنده رو به فرزین گفت 



 خانومه؟اون تتوي قشنگت اثر -

 :فرزین خندید 

 .كنم  ماچش انقدر چسبید كه تصمیم گرفتم تتوش-

 باحاله، نه؟ 

 اره، باحاله! دیگه چیكار كردین اون شب؟-

 … رقص و بزم و-

 :فراز حرفش رو برید 

  

 با صداي قشنگت هم آواز خوندي؟-

 بود كدوم شب رو میگیم... به خدا فهمیده فهمیده 

 ي بود كه گرخیدهبود. صداش انقدر حرصي و عصب

 .بودم

 :سمتش رفتم و بازوش رو گرفتم و گفتم

 .یه دیقه بیا بریم بیرون-

 :خیلي زود دستش رو آزاد كرد 



 .داریم حرف میزنیم. وایسا-

 :فرزین گیج نگاه كرد 

 میشناسید همو؟-

 :مهیار زود گفت 

 .قهوه  فرزین،-

 :فراز پرسید 

  

 عاشق شدي پودرت كم شده؟-

 :ه بود خندهي فرزین كمتر شد 

 .شاید كمپ هم برم-

 :اینبار پیرهنش رو گرفتم

 .فراز-

 ان دستش رو عقب كشید كه سر جام خشك شدمچن

 :و گفت

 .خودتو پاره فرض كن رها-



 :مهیار زود گفت 

 .اوووووو، حواست باشهها -

 :فراز عصبي بود 

 .؟ برو پي كارتتو كي باشي-

 .بحث رها باشه كارهایم-

  

 میشد؟ كاش همه اللچرا همه چي داشت بدتر 

 .میشدن تا خودم یه جوري درستش كنم

 :اومد  فرزین سمتم

 میشناسي اینو؟-

 :فقط نگاهش كردم كه گفت

 نچ، نمیشناسي. چند روزه آشنا شدي و نمیدوني-

 كیه، نه؟ همون داداشمه كه اون شب دربارهاش 

 ي. اون شب كه تو از خواهرت گفتي و منم از پرسید 

 .داداشم



 :هه زد فراز عصبي قهق

 !پس آمار هم گرفتي. فكر میكردم كارت عوض شده-

 :تنها گفتم 

 .اینجوري كه فكر میكني نیست-

 جدا؟-

  

 سمت فرزین رفت. قسمتي از گونه، دقیقا جاي تتو رو

 :محكم كشید و گفت

 این چیه؟-

 :ردمابلهانهترین توجیه رو آو

 .بودم گیج-

 دلیله؟-

 !نیست-

 خب؟-

 .نبود رو لپش بود، لبش كه -



 !رها همین وسط جرت میدما-

 .تعهدي نبود كه -

 یدوني؟میدوني این كیه، نم-

 :جوابي ندادم كه گفت

  

 كلوم حرف مسخره با هیلدا یه هفتهاس داري٤سر  -

 منو جر میدي، بعد االن داري این شر و ورا رو تحویلم

 ؟يمید 

 :تم جوابي بدم كه صدایي گفتخواس

 .سالم عرض شد -

 و مهرزاد رو دیدم، دیگه تحملم تموم وقتي برگشتم

 :شده بود و ناخودآگاه گفتم

 ...واي-

 :مهرزاد سمت فراز رفت

 .باز دیدیم همو-



  

 :بعد رو به من گفت

 سالم رها جوني. خوبي زیبا؟ -

 نزدیكترم شد، یقهي مانتو رو كناري زد و با دیدن

 :م گفتشونها

 رد كبودي رفت، نه؟ -

 مشت فراز محكم تويهنوز عقب نكشیده بود كه 

 :صورتش فرود اومد 

 !بكش كنار مرتیكه بساز بنداز-

 ندادنهاي مهرزاد االن ترسناك شده بود. لججواب 

 كرده بود، برنامه چیده بود، نقشه ریخته بود و فراز

 بیخبر از همهجا، براي مني كه چند ثانیه قبلترش

 رو شده بود، تعصبي شده بود؟ گندم

 :شید مهرزاد دستي دور لبش ك

 .آروم رواني. چته؟ یه كم متمدن باش-

  



 :بعد رو به من گفت

 ري واسه من؟ قرارمون چي بود؟ من خوبحرفي ندا-

 نقش ایفا كردم دختر، كامال قابل باور! به تو كه رسید،

 وا رسید؟

 ...مهرزاد -

 خوشگله. وليچون من ِدیت دو نفرهاي نمیبینم -

 حالواسه تو خوب شد، نه؟ با توپ پر رفتي و 

 دوتاشونم گرفتي، هوم؟

 .فراز ناباور نگاهم میكرد 

 :مهرزاد خندید 

 نفر رو فرستادم٥ازت یاد گرفتما. همون روز  ولي -

 پیات مكانتو درآرن. خب؟ استااااد... كارم چطور بود؟

 نقشهام اندازهي تو زیبا بود؟

 :اد و آروم گفت مهیار پست سرم ایست

  

 چه گوهي خوردي رها؟-



 :گفتمآرومتر 

 .ریدم مهیار، یه كاري كن. اینا منو جر وا جر میكنن-

 م. مهیار پشتم ایستاده بود ولي سهبه اطرافم نگاه كرد 

 پسر خشمگین و ناباور رو به روم... من از این در سالم 

 بیرون میرفتم؟ یا باز دندهها خورد میشد؟ دندانها

 ...و لگدمال میشدم؟ هیچكدوم مهم نبود میشكست 

 میشد؟ فراز... تازه دوست داشتن رو فهمیده فراز چي 

 ...بودم... فراز

*** 

 :گفت مهیار آروم 

  

 كیا با تو؟ كیا با من؟-

 .هر كیو به من میدي، بده. فقط فراز با خودت-

 .خري دیگه. فراز و فرزین كاریت ندارن. دلشون نمیاد -

 .پارهات كردهمهرزاد گیرت بیفته 



 :فراز نگاهم كرد 

 نقشه بود، نه؟ اون قیافههایي كه شانس سومت -

 ...گرفتي و شاخ و شونهاي كه كشیدیو

 نفس كشید كه انگار قصد كنترل خودشبعد جوري 

 .رو داره

 :فرزین به فراز توپید 

 چي میگي؟ رها نمیدونست ما داداشیم. رفیق -

 .مهیاره

 :فراز پوزخند زد 

  

 ري هستي. این مار رو نشناختي. این تو دیگه چه خ -

 !رو نیش میزنه جز خودشهمه 

 :مهرزاد بلند خندید 

 خودتونفكر كنم خیلي نیازي به من نیست، شما -

 .هم دیگه رو چال میكنید از اینجا میرید بیرون



 :فراز عصبي توپید 

 .تو یكي دهنتو ببند -

 .لت و پارت میكنما، حواستو جمع كن-

 :ز پشتم بود، گفتم آروم به مهیار كه هنو

 راجع به فراز و فرزین مطمئني؟رو نظریهات  -

 .آره اسكل. تابلوعه-

 .پس من میرم سراغ مهرزاد -

 چي؟-

  

 !تیر و سه نشون یه-

 !رها از جات تكون نخور-

 :بیاهمیت سمت مهرزاد رفتم 

 حواست باشه با كي حرف میزني هااا. لت و پار؟-

 ابات؟دوست داري جنازهات رر بفرستم واسه ب

 :ابروي مهرزاد باال رفت



 نه بابا؟ تیریپ عاشقیه؟ واسش سینه سپر میكني؟-

 .میكنم-

 .بیا جلو ببینم -

 ه میانهي راه فراز گرفتتم، سمتش حمله كردم ك

 :كناري رسما پرتم كرد و خودش سمت مهرزاد رفت

 خوب موقعي اومدي. اونقدري االن قاطي دارم كه -

 .دنبال یكي مثل تو باشم

  

 مهرزاد به سمتلگدي توي پهلوي مهرزاد زد. عد ب

 راستش كه من حضور داشتم پرت شد. موقعیت براي 

 ه كنم، بود. ولياین كه زیر چونهاش مشتي حوال

 نكردم. فرصت دادم، خودش جلو اومد و دستش رو

 جوري دور گردنم انداخت كه گردنم بین بازو و

 :ساعدش محبوس شد و گفت

 بشكونمش همینجا؟-

 :ند گفتفراز بل



 !كناردستتو بكش -

 نگاهم به مهیاري رفت كه خنده به لب داشت. لب

 :خوني كردم

  

 !ناكس-

 :تمون اومد مهرزاد خندید. فرزین سم

 .ولش كن دیوث-

 :مهرزاد زود گفت

 .جلو نیاییدا. فشار بیشتر میشه-

 :بعد رو به من گفت

 .یقه جر بدههاتم كه زیادن-

 .نگاه میكرد  خشمگین نگاهش كردم. فراز خصمانه

 جلوم رو نگاه كردم و مهیار رو ندیدم و چند لحظه بعد 

 .آخ بلند مهرزاد و دستي كه از دور گردنم آزاد شد 

 به محض آزاد شدن فراز بازوم رو چنگ زد. لحنش



 :مهربون نبود ولي پرسید 

 خوبي؟-

  

 سرمو تایید وار تكون دادم و به مهرزادي كه از روي 

 :فتم م و به فراز گ زمین بلند میشد نگاه كرد 

 ي مثل من چیه؟ میدوني خوبي داشتن دوست-

 :پوزخند زد 

 خوبي؟-

 .ش نگرانم باشيآره، خوبي! اینه كه نیاز نیست هم-

 :با ابروي باال رفته گفت

 از اینجا تر تمیز میریم بیرون، ولي بیرون از اینجا-

 خودتم باید نگران شي رها. اصال قصد ندارم باهات راه

 .بیام

 .زرگهبخدا -

 بعد هر دو سمت مهرزاد حمله كردیم. حواسم بود كه



 چهرهي فراز ناجور عصبیه. حواسم بود كه فرزین و

  

 پچ پچ میكردن و حواسم بود خودم براي رهایي مهیار 

 .از این شدت استرس ضرباتم محكمتر از همیشه بود 

 كارمون كه با مهرزاد تموم شد، فراز مجال نداد، دستم 

 :رو كشید و گفت 

 .راه بیفت-

 :مهیار زود جلو اومد 

 رها میخواي نري؟-

 :فراز جریتر شد 

 شدن میزنم فك مكتو میارم پایینا. همه اینجا آدم-

 .واسه ما

 :مهیار ابرو باال انداخت

 .كافیه رها بخواد -

  



 :لبخندي به روش زدم

 .خوبم، اوكیه. مرسي-

 یه چرتي گفته بودم. نه خوب بودم و نه اوضاع اوكي

 ال نمیدونستم تو این جور مواقع دعواها چه بود. اص

 شكلین. فراز چه جوري عصباني میشد و من چه

 م؟ جوري باید آرومش میكرد 

 :در حال خروج صداي فرزینو شنیدم

 .فراز بفهمم اذیتش كردي حسابت با خودمهها -

 :و پوزخند فراز

 !خاطرخواهاتم كم نیستن-

  

 .ماشین پرت شدمبه محض بیرون رفتن درجا توي 

 عقلم زود دستور داد كمربندو ببندم چون احتماال

 .سرعت عجیبي خواهیم داشت

 ید میزدم فكر كردمبه حرفایي كه به عنوان توجیه با

 و هیچي نبود. خالي خالي. تهي تهي. جدا باید چه



 جوري میپیچوندم؟

 دختراي دیگه تو این شرایط چي كار میكردن؟ 

 كم نمیومد؟نت! من چرا اشاحتماال گریه میكردن. لع

 از كودكي به این ور اصال گریه كرده بودم؟ ترجیح

 .دادم توي راه سكوت رو انتخاب كنم

 .به خونه نرفتیم و به كلوپ رفتیم برعكس تصورم 

 پیاده شدم. جلو جلو راه میرفت. انگار مطمئن بود كه

 پشت سرش میرم. وارد ساختمون كه شدیم درجا

 میخواست چي كار  وم باال پرید.درها رو قفل كرد. ابر

  

 كنه؟ دفنم كنه؟ من كه قصد در رفتن نداشتم، چرا در

 قفل میكرد؟

 .و روي كاناپه گذاشتم مانتوم و شالم رو درآوردم

 فراز زود سمت بار رفت، لیواني آماده كرد و در ثانیه 

 .سر كشید. اوضاع داشت هر لحظه خطرناكتر میشد 

 سمتم   تا گرم شم و وقتي آماده شدم. كمي درجا زدم  



 برگشت، گاردمو حفظ كردم و دستهام رو جلوم

 :مشت كردم. گیج و اخمو نگاه كرد 

 چي كار میكني؟-

 واییم دعوا كنیم؟ مگه نمیخ-

 چي؟-

 .دعوا دیگه، خالي شیم-

 تا حاال دعوا نكردي؟-

 .تا دلت بخواد -

  

 .با یه پسر -

 پسرا رو هم خوب زدم. دستمو نبندن كتك -

 .نمیخورم

 ر از كتك كاري دعوا نكردي؟ با پسر؟رها تا حاال غی -

 .نداشتم به اون صورتتا حاال دوست  -

 لوم پایین آورد وجلو اومد. دستهام رو آروم از ج 



 :گفت

 قدرت كلمات میتونه بیشتر از ضربههاي مشت و-

 .لگد باشه

 میدونم. ولي واسه كلمات دست بسته و نبسته فرقي -

 .كلمه بكشمنداره. نمیخوام درد 

 ي دردش بیشتره. پس با پسر دعواپس میدون-

 .كردي

 .پسر نه، مرد! یه مرد سن باال -

  

 بابات؟-

 د از خانوادهام میگفتم؟ باید جواب میدادم؟ بای

 :سكوت كردم. پوزخند زد 

 رفتي آمار من و داداشمو درآوردي، االن قر میاي -

 واسه حرف زدن؟ تو چه آدمي هستي؟ میخواي آمار 

 منو بفروشي به این وبگیري باهاش چه غلطي كني؟ 



 اون؟ به امثال مهرزاد؟ تو اصال احساس حالیته؟ عاطفه

 حالیته؟ وفاداري حالیته؟

 .یخواستم بفروشمنم-

 :داد زد 

 پس میخواستي چه غلطي كني؟ از احساسات برادر-

 احمق من استفاده كردي؟ خر كنت قویه اخه. اونم كه 

 !خر اعظم

 .ف زدیمكلمه حر٤بودیم  گیج  اده نكردم.  استف-

 .همین

 به اون چه قول و قراري دادي؟ مثل مهرزاد قرار ِدیت-

 گذاشتي؟

 نرفتم. اون قول و قرار واسه قبلمن با مهرزاد بیرون -

 .بود 

 نیازي هم نبود. مك زدن گردنت براش كافي نبود؟-

 .شت! هنوز اون جریانو نمیدونست



 جریان پلن ریختیم. چند بار اوكي، سر مهرزاد و اون -

 ایم كرده بودي. هیچ وقت اولویت نبودم. حرف از قهوه

 هم وفاداري میزني؟ سه باااار فراز. سه بار هیلدا رو ب

  

 ترجیح دادي. هیلدا قیافهاش معلوم نشه ولي رها به 

 درك! هیلدا اذیت نشه ولي رها به درك! مهرزاد هیلدا

 .تم نبودمرو نبره ولي رها به درك! من به پشت

 من ازت نمیگذشتم. حواسماحمقي! خري! نفهمي! -

 به همه چي بود. كار ما كلش خطره. ولي نمیذاشتم

 شي. من از خودم بیشتر از توانت تو خطر با

 میگذشتم ولي نمیذاشتم طوریت بشه! ولي خرتر از

 !اوني هستي كه بفهمي

 :متقابال داد زدم

 ابروت خوشگل بود؟از كجا باید میفهمیدم؟ چشم و -

 . از كسایي هم خوردم كه از من كم نارو نخوردم فراز 

 تو خوش قیافهتر و خوش خندهتر بودن. من نمیتونم



 عمل هم كه تو همش گند  به حرف اعتماد كنم! به 

 زدي! به چیت دل خوش میكردم؟

  

 :ناباور ابرو باال انداخت

 به چیم؟ واقعا؟ -

 :زود جمع كردم

 .را واسه قبل اون چیز بینمونههمهي این حرفا و كا-

 ن؟چیز بینمو-

 .یعني همون چیز... میدوني دیگه-

 حتي نمیتوني بگیش، نه؟-

 :نگاهش كردم كه گفت 

 نداره، نه؟ به جز خودت و پولهیچي واست معني -

 چیو دوست داري رها؟ 

 :باز فقط نگاهش كردم كه گفت

 میخواي با هم باشیم؟-



 :آروم گفتم 

  

 .میخوام-

 نباشه، به خاطر این كارایي كه در حقم كردي، تا اال-

 پوالیي كه درآوردي مال من، منم همه چیو فراموش

 میكنم، قبوله؟

 :جواب ندادم كه با پوزخند گفت

 .تو فقط پولو دوست داري رها -

 همه پولو دوست دارن فراز! دور بر ندار. من واسه این-

 !استرس مردم! حقمهپول جون دادم. پدرم دراومده، از 

 یه جوري به من نگو یا پول یا من! درستش اینه كه

 !بشه هر دو رو حفظ كرد. حرفاي شعاري رو بریز دور

 این سوالو بدون پول هیشكي دووم نمیاره! از هر كي

 بپرسي، اگه راستشو بگه مثل من جواب میده. یه 

 !نفرم اگه پیدا كردي كه پولو نخواست بدون احمقه

 .حمقه كه نتونسته هر دو رو حفظ كنه اون قدر ا



  

 :جلوتر رفتم و گفتم 

 من میتونستم بگم پولو وردار خودت مال من! تو هم -

 میگفتي پولت مال خودت، میخواستم فقط نظرتو

 م. منو میشناسي. بخوام بلوف بزنم احدي شكبدون

 نمیكنه. بخوام زرنگ بازي در بیارم كسي به پام

 مینم فراز. هم تو رونمیرسه. ولي نخواستم. من ه

 !میخوام، هم پولو، هم آینده رو

 منو واسه چي میخواستي؟ با داداشم چه فازي  آمار-

 داري؟ با اونم تیك و تاكي؟ 

 :فریاد زدم 

 !!!نیستم-

  

 :بلندتر فریاد زد 

 جاي ماچت رو گونهاشه! گقتي شعر عاشقانه برات-

 خوندن! من خرم؟ صداي داداشمو نمیشناسم؟ 



 خري! كه اگه نبودي، میفهمیدي كه میتونستم تره -

 خبردار نشه! با فرزینم صنمي  هزار تا كار كنم و روحت

 !كلمه حرف! همین٤ندارم. یه ماچ رو لپ بود و  

 !ه همین؟ چه راحتم میگه همینكوفت و همین! كم-

 :جیغ زدم

 خوب كردم! اصال نوش جونم! نمیخواي بفهمي-

 .وب كردمنمیفهمي دیگه. برو به درك. خوو

 ...خووووب

 رتشبا بوسیده شدنم حرف توي گلو موند... كم كم قو

 . شوكدادم و پایین رفت

 .بودم ولي كم كم به خودم اومدم و همراهي كردم

  

 .عجول بود. خیلي زود دستش سمت لباسم رفت

 :مخالفتي نداشتم فقط گفتم 

 .میز پوكر-



 :نفس نفس زنان جواب داد 

 .كاناپه! حرفم نباشه-

 نزدیك كاناپه بودیم كه پریدم باال، پاهامو دورش حلقه

 كردم  

 .د ش به میز خورد به خودش اومقتي پشتو

 نگاهي به پشت كرد و با حالتي كه نفهمیدم پوزخنده

 :یا لبخند، گفت

 !بچه زرنگ-

 كي، هر دو حرصي. وليهر دو عصبي بودیم، هر دو شا

 به همون میزان هر دو خواهان! پیش رفتیم و پیش

 ...رفتیم و شد آنچه هر دو میخواستیم

  

 :بودیم كه گفت  به حالت قهر روي كاناپه نشسته

 كي بود؟اون پسره -

 كي؟-

 .رفیق فرزین-



 .از آشناهاي قدیمي-

 چیزي بینتون بود؟-

 جوري كه فكر دوستش دارم، عزیزمه، ولي نه اون -

 .میكني 

 چه جالب!! با فرزین قول و قرار داشتي؟-

 .نه. فقط اسم رستورانو شرط گذاشتم-

 پولو تو براش بردي؟-

 .من بردم-

  

 قراري داشتي؟  با مهرزاد چه-

 ...رو بگیره، براش میرم سر میز و من و هیلدا-

 و...؟-

 .یه بار باهاش میرم بیرون-

 :پوزخند زد 

 .هیه گردنم دادي بمك-



 :لب گزیدم

 !كار اون نبود -

 .ماشاال!!! پس یكي دیگه هم هست-

 .نیست-

 گردنتو كي كبود كرده بود؟-

 .زالو-

 چیي؟؟؟-

  

 كنترل كنه و آروم جوابي ندادم كه نتونست خودشو

 :خندید 

 !رواني بازیگر-

 :لبخند ریزي زدم كه گفت 

 .هر كي جاي تو بود پرتش كرده بودم بیرون-

 دارم؟من برات سود -

 .احمق نباش رها-



 :حرفي نزدم. این بار به حالت اخطار گفت 

 فرگل نباید چیزي از جریان فرزین بفهمه، خب؟ بهم -

 .میریزه

 و باال و پایین كردم كه خودم هم خواستار بودم. سرم

 :تگف

 .پاشو بریم-

  

 :بلند شدم و كمي معذب پرسیدم 

 ...االن... ما... ام... چیز... بینمون-

 زهرمار رها! میمیري عین آدم حرف بزني؟-

 :چشم غره رفتم 

 هنوز دوستیم؟-

 .همیشه دوست بودیم-

 .از اون دوستیهاي خاص -

 :حرص میخورد ولي خندید 



 اص" هستیم. ولي چشممآره هستیم. دوست "خ-

 !روته

 .اوكي-

 حیف كارت درسته، حیف دلم نمیاد، حیف كه -

 ...دوست داشتنیاي رها

  

 :تاسف تكون داد و گفتبعد سرش رو به 

 .برو بریم -

 جلو جلو راه افتادم، در حالي كه لبخند خیلي بزرگي 

 روي لبهام بود. همه چیز خوب بود. همون جوري كه 

 صشتم... داشتم... یه طور خاباید میبود. فراز رو دا

 ...داشتم

 فرگل كیك مي خوردیمچند هفته اي گذشته بود. با  

 كه تلفنم زنگ خورد. به شماره ي مهیار نگاه كردم و

 : جواب دادم

 جونم ؟-



  

 .سالم دختر-

 سالم، چطوري ؟-

 خوبم. تو از كي تا حاال الرج شدي ؟-

 : خندیدم

 . كدوم الرج ؟ ه از عرفان نرسیدمهنوز به اون مرحل-

 .اون شب كه واسه فرزین بازي كردي سهمتو نگرفتي -

 چیك بود به چشمت نیومد ؟ كو

 اوه، راست مي گي. بابا انقد بال بعدش نازل شد كه از-

 .یادم رفت

 .بي بال باشي همیشه دختر عمههه-

 .قربوونت-

 .امروز خونه ام بیا ببر. نقده-

 ؟  شب میام. خونه ي خودت-

  



 .ن اینام. بیا از اینجا ببر خونه ي ماما-

 .حله، میام-

 .وحشیتم سالم برسونبه اون رفیق -

 : خندیدم

 .برسونم وحشي تر مي شه ها-

 !جهنم-

 .مي بینمت. ماچ و موووچ-

 : خندید 

 .بي عقل. خدافظ-

 وقتي قطع كرد با ایروهاي باال رفته ي فرگل رو به رو

 : شدم. سوالي نگاهش كردم كه گفت

 ه شنیدم، ولي كي بود كه انقدرصداي پسر رو ك-

 صمیمي بودي باهاش ؟

  

 .از اشناهاي قدیمیمه-



 اهان. البته خودت مي دوني، ولي فرازو در جریان-

 .بذار سو تفاهم نشه

 : به روش لبخند زدم

 .چشم-

 : خندید 

 .قربونت-

 اصال كجا موند ؟ مگه نرفتن خریدا رو بكنن ؟ -

 .نمي كشید  هیچ وقت انقدر طول-

 .ام رو باال دادم و به كیك خوردنم ادامه دادمشونه ه

 ز اتاقش خارج شد، سمتمون اومد، برش كیكي هیلدا ا

 .برداشت، روي مبل نشست و مشغول شد 

 : فرگل با خوشرویي گفت

  

 چه خبر هیلدا ؟-

 .هیچي-



 كار و اینام خبري نیست ؟ -

 .ماه دیگه هم صبر كنم ١- ٢فراز گفته  -

 .اس ها، پسرا رفتن بیرون ن. خونه امروز دخترونهاها-

 یه كاري نكنیم ؟ 

 : مسخره گفتمبه 

 .بالش بازي-

 : فرگل خندید 

  

 انقدر تو خونه همیشه همه باهمیم هیچ وقت به -

 جنسیت فكر نمي كنیم. بقیه دخترونه جمع مي شن

 چي كار مي كنن ؟

 : هیلدا پوزخند زد

 .از زندگي عشقیشون مي گن-

 : رو باال انداختمابروم 

 وتونیم حرفاي خاص بزنیم. از اونا كه نمي شه جل مي-



 .پسرا زد 

 : هیلدا كمي رو به جلو خم شد 

 یه كاري كنیم. دونه دونه سوال بپرسیم، دوتاي دیگه-

 .هم باید جواب بدن

 : فرگل خندید 

 سواالي خاك بر سري ؟-

 : جواب دادم

  

 .یم درباره ي سیاست كه نمي خواییم حرف برن-

 : ل هیلدا پرسید موافقت شد. نفر او

 بودین ؟ حاال نه كه به تخت تا حاال با چند نفر -

 .كشیده شه، كال

 : اول فرگل جواب داد 

 .نفر٢ -

 .تو ذهنم حساب كتاب كردم. با دو نفر كه رسما  بودم



 ند تایي هم شیطنت بود ولي در حد چند تا مسیج وچ

 ي شد ؟ با دو بار شام خوردن. حساب كه نمي شد، م

 : ادمتعلل جواب د 

٢- 

 : فرگل زود گفت

 اینجوري حال نمي ده. خجالت و معذب شدن و اینا-

 .رو یه چیزي حل مي كنه 

  

 بعد از جا بلند شد، سمت بار رفت و با چند نوشیدني

 .برگشت. مشغول شدیم

 : سوال بعدي رو فرگل پرسید 

 وقتي بچه بودین دوست داشتید چي كاره شید ؟-

 : ندیدهیلدا خ

 م كه سوال قرار بود خجالت بكشی واسه جواب این-

 رفتي نوشیدني اوردي ؟



 : فرگل خندید 

 .اذیت نكن دیگه. جواب بده-

 : هیلدا تلخ گفت

 یكي بود كه همیشه دوست داشتم بكشمش. پس -

 .احتماال قاتل شدن یكي از اپشن هام بود 

 : فرگل كمي متاثر گفت

  

 ؟ اصلي ترین شغل رویاهات چي بود -

 .اشتم. حاال هرچي شغل مردونه دوست د -

 : من پرسید فرگل از 

 تو چي ؟-

 شغل رویا ها ؟ تو عالم كودكي فكر مي كردم بهترین 

 شغل رو بابا داره. موفقه، سر شناسه، پولداره. همیشه 

 فكر مي كردم اگه شغل بابا رو داشته باشم اولین زن

 ..تو فامیل مي شم كه موفقه و سرشناس و پولدار



 : منم تلخ جواب دادم

 وكیل شدن فكر مي كردم. خودتقتي بچه بودم به و-

 چي ؟

  

 : فرگل هم تلخ بود 

 .دوست داشتم دكتر شم -

 .كه شدي-

 !كه نشدم-

 : نوبت من بود بپرسم

 بیش ترین چیزي كه تو خودتون دوسش دارید چیه-

 !؟ ظاهري

 : فرگل خندید 

 .نیستم واسه جواب این سوال گیجاون قدر -

 .بگو دیگهه-

 .وست دارمسینه هامو د -



 : خندیدم. هیلدا جواب داد

  

 چشمهام رو دوست دارم. نه چون خوشگلن، چون تیز-

 .بینن

 : فرگل هنوز مي خندید 

 خودت چي ؟-

 : لبخند زدم

 .موهام-

 : نوبت هیلدا رسید 

 تا حاال عاشق شدین ؟-

 خشك شدم. چي باید جواب مي دادم ؟ من عاشق

 توستم دروغي ؟ هیلدا منتظر آتو بود. م بودم ؟ نبودم

 هم بگم، ولي اگه به گوش فراز مي رسید چي ؟

 : فرگل جواب داد 

 یه بار شدم. اوایل دانشگاه، یه پسر بچه مثبتي بود،-



 ..اونم منو مي خواست. ولي نشد دیگه

  

 ..بعد نفسش رو فوت كرد 

 : هیلدا بهم گفت

 تو چي ؟-

 بهترین جواب بود،  چي باید مي گفتم ؟ "نمي دونم"

 ي خدا چي بگم ؟ وانبود ؟ 

 با خودم درگیر بودم كه صداي كلید توي قفل چرخید 

 .و فراز و عرش وارد شدن

 : به جاي جواب زود گفتم

 كجا موندین ؟-

 : عرش بلند گفت

 .تو یكي حرف نزن-

 : گیج نگاهش كردم كه فراز گفت 

  



 همه ي خریدا یه ساعت اول تموم شد، جز -

 .ود پوستي جنابعالي. هیچ جا نبمحصوالت 

 : عرش حرصي اضافه كرد 

 كاش پیدا نمي شد. تا قبلش فقط حرص اینو مي -

 خوردیم كه پیدا نمي شه، بعدش حرص اینو خوردیم

 تومن پیاده شدیم! بابا تو چي مي مالي به ١٥كه  

 صورت و كله ات ؟

 : پر شوق سمت كیسه هاي خرید رفتم

 .تم خشك شده بود واي پیدا كردین ؟ مرسي. پوس-

 : بر مي داشتم كه عرش گفت كرم ها رو

 .وایسا ببینم! فاكتورو یادت رفت برداري-

 : خندیدم

 .م. تا حاال برام كادو نخریدهاونو بده به دوست-

 : عرش باالخره خندید 

  



 .بیا فراز. رفت تو پاچه ات-

 ..و فراز با لبخند كجي تماشام مي كرد 

 پوشیدن بودمه اي در حال لباس با ظاهر تقریبا ساد 

 : راز وارد شد و گفتكه ف

 كجا مي ري ؟ -

 .پیش یكي از دوستام-

 كي ؟-

 ..یكي از-

 .اسم بده رها-

 : نفسم رو فوت كردم

  

 چطور ؟-

 چي چطور ؟-

 فكر كردي خیانت اینا مي كنم ؟-

 یه اسم دادن سخته برات ؟ -



 ؟ بعدش سوالت تموم مي شه ؟ یا تازه شروع سواالته-

 .تموم مي شه -

 مهیار، یه امانتي دارم. بگیرم و مي رم یه سر پیش -

 !بیام. همین

 تنها نگاهم كرد. از جلوي نگاهش اروم گذر كردم و

 .خارج شدم

 دم در خونه ي دایي رسیدم، زنگ زدم و صداي

 : متعحب زندایي رو شنیدم

 درین ؟ خودتي ؟-

  

 سالم محبوب جون. رام نمي دي ؟-

 .باال اي واي بیا -

 ه توي بغل زندایي محبوبه رفتم و هنوز در باز نشد باال 

 : فرو رفتم. گونه ام رو محكم بوسید و گفت

 گفتم بابات تو گوشت خونده ما رو گذاشتي كنار-



 .البد 

 : به روش لبخند زدم

 .شما كه تاج سرییید -

 : ذوق كرد 

 زبون باز. بیا تو عزیزم، بیا. با مهیار كار داري ؟-

 .بودم میام بهش گفته -

 .اره خونه اس، بیا-

  

 .ارد شدم. به خونه ي تقریبا مدرنشون نگاه كردمو

 هایي كه دایي خودش مینداخت كنار دیوار نوشیدنی

 : بودن. دور تا دور رو نگاه كردم و گفتم

 دایي نیست ؟-

 .رفته تركیه واسه كارش-

 مهگل كجاست ؟-

 .اونم رفته تولد دوستش-



 : كشید. زود پرسیدمجیبي هومي كردم. زیر دلم تیر ع

 چندمه ؟ امروز-

 .ام. بیا چاي ریختم برات ١١ -

 : سمتش رفتم، قبل این كه روي مبل بشینم پرسیدم

 مهگل به سني رسیده كه از وسایالش بتونم پد پیدا-

 كنم ؟ 

  

 : خندید 

 .نرسیده هنوز-

 خودت نداري ؟-

 .ساله تعطیلم دختر ١٥من كه  -

 : خندیدم

 نم ؟پس من چه غلطي ك-

 ته بودم كه اگه یهو مهگلتو خونه دارم. اماده گذاش-

 .خواست داشته باشیم. االن برات میارم



 تشكر كردم و همونجور ایستاده قلوپي از چاي نوشیدم

 : و بلند گفتم

 مهیار خااااان كجااایي ؟-

 : صداش از اتاقش درومد 

 .اتاقم درین. بیا اینجا-

  

 .حاال میام، وایسا-

 د رو ه با پد رسید، سمت سرویس رفتم پحبوبزندایي م

 ١٥عوض كردم كه جرقه اي توي ذهنم خود.. گفت 

 سالش١٢ساله تعطیلم ؟ چطور ممكن بود ؟ مهگل  

 بود.. یخ كردم.. موهاي تن به آني سیخ شد. چطوري

 مي شد ؟ ذهنم رو بردم سر وقتي كه خبر حاملگي

 كردهزندایي رو شنیده بودیم. اولین نفر خودم تعجب  

 و جواب همه فقط یهبودم.. بعد این همه سال بچه ؟  

 چیز بود : خودت كه مي دوني محبوبه چقدر دختر

 !مي خواست



  

 دختر.. دختر محبوبه.. بعد این همه سال.. یه دختر

 ..!این وسط گم شده بود 

 دیالوگ ها از جلوي چشمم رد مي شد.. فرگل گفته 

 ! بابا گفته سال١٠بود خیلي سال گذشته، بیش تر از  

 امنا كه دختره ازش امن میاد  بود : جاش امنه. از اون

 !!بیرون. تو خودت گرگي، خوب مي دوني

 من گرگ بودم، من امن بودم! منو كي گرگ كرده بود

 ؟ من از كجا امن بیرون اومدم ؟ خون توي رگم یخ 

 !بست.. منو مهیار گرگ كرده بود 

 پروندتم  از جاصداي ضربه اي كه به در سرویس خورد 

: - 

 ؟  درین جان خوبي ؟ نمیاي

 : تنها گفتم

 .خوبم. میام-

  



 مهگل ؟ خواهرزاده ي فراز ؟ ممكن بود ؟ از بابا هر 

 چیزي ممكن بود.. به عقل جن هم نمي رسید.. باید 

 مطمئن مي شدم.. واي من توي چه بازي اي بودم ؟

 گفتم اگه درست بود، به فراز چي مي گفتم ؟ اصال مي 

 ام رو و به دیوار سرویس تكیه دادم و چشم ه ؟ سرم ر

 !..بستم.. همه چیز داشت عجیب و عجیب تر مي شد 

 تكیهام رو از دیوار گرفتم. چنین چیزي خیلي بزرگ

 بود. باید باهاش چي كار میكردم؟ اول باید مطمئن

 میشدم... از سرویس خارج شدم و همزمان فكر كردم 

 !تاق فكردستشویي میگن اكه بیخود نیست به 

 :تم كه گفت سمت زندایي رفتم و روي مبل نشس

  

 خوبي درین جان؟-

 .آره، خوبم. مرسي-

 یه چاي دیگه بریزم؟ -

 :میخواستم باب صحبت رو باز كنم پس جواب دادم



 .ممنون میشم-

 زندایي سمت آشپزخونه رفت و من ترتیب جمالت رو 

 .تو ذهنم میچیدم 

 :وقتي جلوم نشست گفتم

 اه منم زودتر تعطیل شه. چیه اینكاش دم و دستگ-

 تحمل كردن؟ همه درد 

 :خندید 

 دیوونهاي؟ ایشاال چند تا بچه بیاري بعد. تازه -

 .دردسراش بیشترم هست 

  

 اووووو، كي منو میگیره كه بچه بیارم محبوب جون؟-

 .پسر عموت كه میخواستت-

 !قالب منو میخواد. درونمو دوست داره فرم بده-

 .با فامیل بابات وصلت نكن من میشنوي اصالاز -

 .! شده عروسك دست باباتمامانتو ببین 



 بحث داشت منحرف میشد. پوفي كردم و باز آوردم

 :سمت موضوع دلخواهم

 میدونم. تازه مامانم بعد كلي سال بچه نیاورد بیشتر-

 .بره تو چشم بابام. همه كه مثل شما نیستن

 :لبخند زد 

 ه بغلش كردم خونهاس. اولین روزي كمهگل كه نور  -

 دونستم تا آخرشیه جوري دلم براش رفت كه می

 .براش جون میدم

  

 چرا گذاشتین این همه وقت بگذره بعد بچهدار شید؟-

 سال بعد مهیار بیارید. اصال ده سال٥میتونستید  

 !بعدش

 به عكس العملش دقیق شدم. كمي خودش رو جمع و

 :جور كرد 

 .شد دیگهدیگه اون موقع ن-



 سك كمرتونم حتما حاملگي سخت بوده،به خاطر دی-

 .ر مهیار دیسك نداشتین آخهنه؟ س

 :كمي معذب بود 

 .دیگه سختیها هست درین جون-

 این مهگل هم عجیبهها تو خانواده. شبیه هیچ كس-

 نیست. دقت كردین؟

 :زود گفت

 .شبیه مادر خدابیامرزمه. تو ندیدیش-

  

 :نوشیدمقلوپي از چایم 

 س حاملگیتون خورده بود به یكي شما هم كه از شان-

 ي دایي، اصال ندیدیمتون كه بتونیم از ماموریت ها 

 .كمكي هم كنیم 

 نه كه اینجا بودم بابات میذاشت بیایید كمك دستم؟-

 بابا كه خودش از همه وضعش خرابتره. ولي -



 .نمیخوام بهش فكر كنم. ولش كن 

 ل مربوط به بابا كنجكاومثل همیشه در مورد مسائ

 :شد 

 طور؟ چي شده؟چ-

  

 و جو و تحقیق و فالنواال جدیدا بعد از كلي جست -

 .فهمیدم یه بچهاي رو... نه محبوب جون ول كنید 

 خاك بر سرم صیغه كرده؟-

 وا زندایي نه! بچهي یكي از متهمهاي پروندهاش رو-

 .گرفته داده یكي دیگه

 :رنگ از چهرهاش رفت 

 چیزاآره درین جان ولش كن. دربارهي این  آهان، -

 .حرف نزنیم. آدم دلش ریش میشه

 شدم. امكان نداشت زندایي از مسائل مربوطمطمئنتر 

 !به بابا كناره گیري كنه



 راستش من كه خیلي افتادم دنبال اون بچه پیداش-

 .كنم

 .دنبال دردسري؟ ولش كن-

  

 دردسر چرا؟ فقط میخوام بدونم. یه چیزایي هم-

 .علیه بابا دستم باشه

 .نمیشه پیدا كرد. بیخیالش شو این چیزا رو-

 گرفتیا زندایي. به یه جاهایي  هوشمو دست كم-

 .رسیدم

 :كمي به سرفه افتاد 

 به كجاها؟-

 .یه سرنخهایي داشتم، به هم وصلشون كردم-

 احساس كردم كمي لرزش گرفته. باید كار رو یكسره

 :میكردم. نمیخواستم اذیتش كنم 

 جیب نیست زندایي؟ع-



 چي عجیبه؟-

  

 لبچه این وسط گم شده، شما بعد اینننن همه سا یه-

 ١٢ساله یائسه شدین، ولي بچهي ١٥بچهدار شدین!   

 ... ساله دارید! مهگل شبیه نیست و

 :حرفم رو برید و درجا اشكش چكید 

 .خیل خب! بسه... میدوني، فهمیدم-

 :اشتمذ دستم رو روي دستش گ

 .نمیخوام اذیتتون كنم -

 .فرق داره با خانوادهاتمیدونم عزیزم. جنست  -

 :د بعد گریهاش شدیدتر ش

  

 بعد مهیار دیگه حامله نشدم. بابات یه روز اومد، گفت -

 همیشه دختر میخواستي. گفت بهم یه دختر میده،

 ولي اگه بفهمه خوب بزرگش نكردم، به خاطر كارایي 



 ون ور برد و چیزايكه مهیار یادت داد و این ور ا

 دان! مثال تهدیدم كرد وليدیگه، میتونه بندازتش زن

 ودم. من از ثانیهي اول راضيم نبمن اصال تهدید الز

 بودم. گفت برید یه كشور دیگه، اونجا اعالم كن حامله

 شدي. بعدشم بچه بغل برگرد. به جون مهیار و خودش

 مثل بچهي خودم دوسش دارم. مهم نیست مامان و

 ششش چي كاره بودن. مامان و باباش ماییم! دادابابا

 !مهیاره. همین

 :كنارش نشستم و بغلش كردم

 .ه نكن محبوب جونگری-

 بابات میخواد ازم بگیرتش؟ فرستادتت بیاي حرفشو-

 پیش بكشي؟ 

  

 بابا غلط كرده! مگه من میذارم كسي بگیرتش؟ اصال-

 كسي نمیخواد بگیرتش. غصهي چیو میخوري؟

 .این سالها ترسشو داشتم كه بیان بگیرنشهمهي -



 .ه جونمه درین. نباشه منم نیستممهگل هم

 ش زندایي. خودت عروسشگیرتهیچ كس نمی-

 .میكني یا حاال هرچیزي كه دوست داري. مال توعه

 دختر توعه. مگه نگفتي خانوادهاش شماهایید؟

 چند بار به داییت گفتم بیا مهاجرت كنیم بریم. آدم-

 ه. یه روز میان در خونه رو میزنن میگنكه نمیدون

 .نبال بچه! چه میدونم... ولي قبول نكرد اومدیم د 

 .با بچه رو برات آورده، فكر اینجاهاشم كردهي باوقت-

 .نمیذاره كسي ببرتش

 .میترسم خانوادهاش پیدا شن-

  

 خب بشن! نهایتش میگن دو روز در هفته بیاد -

 .پیشمون. از تو نمیگیرنش

 روز رفته ٢ضربه نخوره مشكل ندارم. انگار   اگه مهگل -

 ...فامیل و دوستش. كنار میام. ولي خود مهگل خونهي



 گل هرچیزیشم به ما نرفته باشه، این سرسختیشمه-

 مثل خودمونه. توپ تكونش نمیده. از كدوم ضربه

 .حرف میزني؟ اون خودش ضربه زنه

 :لبخند كوچیكي زد 

 .ه زنگ برنمقربونش برم.دیرم شد نیومد. بذار ی-

 :متقابال لبخند زدم

 .هیارمنم برم پیش م -

 .سمت اتاق مهیار رفتم

 و چي كار كنم؟ بچهي خواهري كه با تواي فراز... من 

 ...!انقدر روش حساسي پیش ماست... واي خدا

  

 بدون در زدن در اتاق رو باز كردم. با باالتنهي لخت 

 :نشسته بود و لپتاپ روي پاش بود كه گفت 

 !گراز در بزن-

 .برو بابااا. ما رسما زندگي كردیم باهم-



 چه خبر؟ رفیق وحشیت خوبه؟-

 :خندیدم

 .خوبه-

 نداد؟ جرت-

 .نه، حل شد -

 حل شد یا حلش كردي؟-

  

 .حلش كردم. البته خودشم به حل شدن مشتاق بود -

 .خاك تو سرت درین-

 .هوم، اونم زیاد بهم میگه اینو-

 فاز داري باهاش؟-

 ر ؟چطو-

 .خالصه كه فرزینم میخوادت-

 .به معتادا ویزا نمیدن-

 :بلند خندید 



 .كثافت سو استفادهگر-

 .ر خوبیه شوخي پس دور از-

 خوب؟-

 .از اون بداي خوب-

 پس راست كار خودته. حاال فاز الو هم برداشتي؟-

  

 اتفاقا امروز این سوالو ازم پرسیدن عین خر موندم تو-

 .جوریهگل. اصال نمیدونم چه  

 از من كه انتظار مشاوره نداري؟-

 :خندیدم

 .قا. یه راهنمایي كن ببینمچرا اتفا-

 و عاشق بشو نیستي. وليت دارم تبا شناختي كه از-

 .وقتي واسه دردش دردت گرفت، شاید یعني شدي

 به من چه دردم بگیره؟ درداي خودم كمه؟-

 .گفتم كه عاشق بشو نیستي-



 كه بهتر نشم. هم  اگه عاشقي یعني درد كشیدن-

 .واسه خودم درد بكشم هم اون؟ برو بابا

 اون یكي پسره كي بود اون وسط اومد؟-

 نداز. فكر میكردم خیلي خره. ولي، یادم ناوه اوه-

 .اونقدرام خر نبود 

  

 .خرها هم رشد میكنن باالخره-

 :هومي كردمو گفتم 

 .مایهي منو بده یه كم بو كنم حالم خوب شه -

 :خندید 

 .دیه به خدامغزت ر-

 از جاش بلند شد، سمت كمد رفت و ساكي به دستم

 .مه به گفت داد. زیپو باز كردم و با اغراق بو كشیدم و ب

 :خندید و گفت

 .با این یارو جدي شدي بگو بیام تایید بدم-



 .اصال بدون تایید تو عمرا بشه-

 :چشمك زد 

 .حله خوشگل-

 :سمتش رفتم و گونهاش رو ماچ صدا داري كردم

  

 یه كاري كن بیشتر ببینمت. تو از معدود كسایي-

 .براشون تنگ میشه هستي كه دلم

 .ي حشیه بیاباشه. شاید قسمت شد با و-

 :خندیدم

 .خبرت میكنم -

 :و به عنوان جملهي آخر گفتم 

 .هواي مهگلم بیشتر داشته باش-

 اون كه عشقمه. یه شاخي ازش در بیارم همه كف -

 .كنن

 .م. پیش مهیار جاش امن بود لبخند زدم و بیرون اومد 



 ...واقعا امن بود 

*** 

 

 نفر دور هم نشسته بودیم و هر كس چیزي مي ٥ هر 

 ل بود. حجم اطالعاتي كه داشتمفت. فكرم مشغوگ

 روي مغزم سنگیني مي كرد. نه مي شد به فراز بگم و

 نه مي شد نگم! ولي مطمئن بودم كه "نگفتن" رو

 .انتخاب مي كنم

 : ي پام نشستدست فراز رو 

 چه نقشه اي تو فكرته كه انقدر درگیري ؟-

 : د زدملبخن

 .نقشه هاي شوم -

 واسه من ؟-

 .رهدا كیفش بیش تنه، هیل-

 : خندید 



  

 .دیوونه-

 بعد دستش رو دور شونه ام انداخت و به خودش

 .فشارم داد 

 لبخند روي لبم بود. با لرزیدن گوشیم از جیبم درش

 نهایت تعجب نگاه كردم واوردم. به اسم درسا با 

 : پیامش رو باز كردم

 خفتم مي كنن. میاي سراغم ؟ فكر كنم دارن  -

 .فتم كه رد تماس زد ماره اش رو گردر جا ایستادم. ش

 : و پیام بعدي رسید 

 زنگ نزن. نمي دونن كه فهمیدم مي خوان خفتم -

 .كنن. لوكیشن فرستادم برات. بیا. نیومدي هم نیومدي

 .نهخیلي فرقي نمي ك

 : چطور انقدر خونسرد بود ؟ عصبي و لرزان تایپ كردم

 نفرن ؟  چند -



  

 .نفر٤ -

 مرد یا زن ؟ -

 : و شنیدمصداي فراز ر

 شده رها ؟ چي-

 : نگاهش كردم. جوابي نداشتم. پیام درسا رسید 

 .تا پسر و یه دختر٣ -

 درسا كدوم گوري رفته بود ؟

 بودم. تنها، تپش قلب داشتم، عصبي بودم و گر گرفته  

 تاشون بر میومدم ؟٤به موقع مي رسیدم ؟ از پس هر  

 رو صحیح و سالم بر مي گردوندم ؟ استرس درسا

 .مداشت

 : رسید فراز باز پ

 چي شده رها ؟-

  



 : چند ثانیه اي نگاهش كردم و بعد گفتم

 .یكي.. یكي تو دردسره، باید برم كمك -

 كي ؟-

 تونستم ؟ تنهاوقتش بود ؟ باید حرف مي زدم ؟ مي 

 : گفتم

 .دیرمه، باید برم-

 پوشم. حاضر و امادهفوري سمت اتاق رفتم تا لباس ب

 : بیرون اومدم كه گفت

 !ریمب-

 .نگاهش كردم. فراز نباید درسا رو مي دید  با استرس

 نباید. اصرار بیش تر شكش رو بیش تر مي كرد. باید 

 چي كار مي كردم ؟ همراهش شدم و در آن واحد به

 ران چیز فكر مي كردم.. درسا رو نجات بدم، فراز هزا

 !لعنتدرسا رو نبینه، مهگل.. 

 رعتي مي روند فراز پشت ماشین نشست. با چنان س 

 .اي بوق ماشین ها عجیب شنیده مي شد كه صد 



 !داشتم فكر مي كردم چه جوري قضیه رو بپیچونم

 درسته كه درسا مهم بود. ولي دیده نشدنش هم مهم 

 .بود 

 .اي مهیار لوكیشن رو فرستادم و همین كافي بود بر

 : پیامي براي درسا فرستادم

 در چه حالي ؟ -

 .نیا-

 یعني چي نیا ؟-

  

 یست. گفتن كسي بیاد قاطيول مي خوان. زیاد نپ-

 .مي كنن 

 گوه خوردن. من بیام دیگه كسي نمي مونه بخواد-

 .قاطي كنه 

 واسه پولفكر مي كردم شاید بكشنم كه گفتم بیاي. -

 .الزم نیست. حوصله ندارم درین نیا



 : حرصي و با عصبانیت تایپ كردم

 يیعني چي حوصله ندارم ؟ مي خوادي پول مفت بد -

 بهشون ؟

 .اعصاب تو رو دارم نه اونا اره. نه-

 میام درسا. اون وقت مي فهمي اعصاب منو نداشتن-

 .یعني چي

 !تنها بیايامیدوارم اون قدر فهم داشته باشي كه -

 ..تنها ؟ باید یه كاري مي كردم 

  

 : نزدیك مقصد بودیم كه گفتم

 نیاها، اگه اوضاع بیریخت شد خبر مي دم تو داخل -

 .بیاي

 : بلند گفت

 چي ؟-

 اون تو چند تا خانومن كه من نمي دونم تو چه -



 وضعیتین. یكیشونم هم مذهبیه هم خجالتي. قاعدتا

 .دوست نداره ببینیش

 : اخم كرد 

 چي مي گي رها ؟-

 .مي گم بمون همین جا، من میام-

 كین ؟  بفرستمت بین چند نفري كه نمي دونم-

 كسي هست از پس من بر بیاد ؟-

  

 ..رها-

 : م رو دستگیره رفتوقتي ایستاد. دست

 ي مثل من چیه ؟ گفتم از خوبي هاي دوست-

 : اروم گفت

 نگرانت نشم ؟-

 .مي كنماینجور وقتا نه! وایسا خبرت -

 .جوابي نداد و فقط نفس حرصي اي كشید 



 اطرافپیاده شدم و سمت ویالي وسط بیابون رفتم. 

 ر كار ساده تر ازرو نگاه كردم. هیچ دوربیني نبود. انگا

 فا بود. درسا با چه خرایي مي گشت ؟ این حر

 به ویال رسیدم. نزدیك پنجره ي شیشه اي ایستادم و

 ا خونسرد روي مبل نشستهداخل رو نگاه كردم. درس

 بود و بقیه دورش ایستاده بودن. خنده ام گرفت. خم 

 .رده بود به ابرو نیاو

 باهاش بشكنم  دور و برم رو براي چیزي كه شیشه رو

 فلزي گزینه ي خوبي بود. برشنگاه كردم. منقل 

 داشتم و با نهایت قدرت توي شیشه كوبیدم و در جا

 سمت اومد. از پنجره پودر شد. همه ي نگاه ها به این 

 : داخل پریدم و گفتم

 همیشه دوست داشتم یه ورود غرور افرین داشته-

 باشم كه ؟

 : دختري كه اونجا بود پرسید 

 ي اي ؟ تو ك-



 بود باید بگي كه چي ؟ نه دیگه سوالت اشتباه -

  

 دختر به قصد حمله جلو اومد كه از گردن گرفتمش و

 : بیخ دیوار كوبیدمش و تكرار كردم

 !سوالو بپرس-

 : دختر ترسیده بود 

 كه.. كه چي ؟-

 !كه همیشه داشتم-

 : نشستم و گفتم ولش كردم، روي تك مبلي

 مي كشید و هول مي   دعواهاي شما چه شكلیه ؟ مو-

 و كه بد و بیراهم مي گین ؟ واي گاز رو دین ؟ اخ نگ

 یادم رفت. گازم مي گیرید ؟ 

 ومپسر تقریبا درشتي كه چاقو هم دستش بود جل

 : ایستاد. چاقو رو نشونم داد و گفت

 !زر بزن كي هستي-



 : خندیدم

  

 .بیراه اشتباه نمي كردمپس درباره ي بد و -

 .نشسته بود و حرفي نمي زد درسا همچنان خونسرد 

 : دیگري گفتپسر 

 خوب تیكه ایم هستي باهم حال كنیم ؟ -

 : سر تا پاشو نگاه كردم

 !ي شم باهاتنچ. سر و وضعت خوب نیست. روشن نم-

 : پسر اخم كرد 

 .پتیاره مي زنم بچسبي به دیوارا-

 : لبخند زدم

 ه شرایطیه كه تنها باشم. االن كه دوستتازه این واس-

 .باشم  م دارم و دارم تمرین مي كنم متعهد ه 

 .تعهد خیلي مهمه 

 : پسر عصبي گفت



  

 .بزنیم دهن مهن اینو صاف كنیم -

 : دختر گفتماز جا باند شدم و رو به 

 فیلم بگیر. اموزش رایگان. بعدا فیلمو بینید یه چیزي -

 .یاد مي گیرید 

 : پته گفتدختر با تته 

 چ.. چي ؟ -

 لگد محكمي توي شكم یكي  پوفي كردم، جلو رفتم كه

 .ه مشت محكمي توي گیجگاه دیگري زدمو بالفاصل

 دادشون هوا رفت. عصبي تر شدن. سمت پسر سوم

 : چرخیدم

 كجات بزنم ؟  تو رو از-

 منتظر جواب نشدم و مشتم رو روي چشمش خالي

 .كردم

 : پسر درشت گفت



  

 .خودت عصبیم كردي  خودت خواستي!-

 : خندیدم

 سبز شي ؟ اوه اوه قراره -

 ت پشت هم زده مي شد وسریع تر حمله كردم. ضربا 

 دقایق كوتاهي كه گذشت، سه پسر بي حال افتاده

 .بودن

 : گفتمبرگشتم و رو به دختر 

 .واسه این گفتم فیلم بگیرا-

 دختر ترسیده نگاه مي كرد. درسا اروم از جاش بلند 

 : مد و گفتشد، سمتم او

 ماشین اوردي ؟-

 : دم كه گفتبي جواب نگاهش كر

 نمي ریم ؟ -

  



 با اینا مگه تموم شد ؟  كارمون-

 .اره، بیش تر از این حوصله ام نمي كشه-

 پول كه ندادي بهشون ؟-

 !نه-

 : رو به پسرها و دختر گفتم

 شانس اوردین دلرحمه. وگرنه كه من چیزي كه زیاد -

 .دارم حوصله است

 تد به درسا اشاره كردم تا بیرون بریم. سمت پشبع

 : ویال رفتم كه گفت

 ري ؟اونوري چرا مي -

  

 .مهیار اومده دنبالت. بدو-

 : شاكي گفت

 به مهیار چرا گفتي ؟-

 : شاكي حواب دادم



 .ون به اون نمي گفتم گیر یكي بدترش میفتادي چ-

 !بدو

 با دیدن ماشین مهیار سمتش قدم تند كردم، در جلو

 .و باز كردم و درسا با سالم ریزي سوار شد ر

 : یار با خنده گفتمه

 ! شیر برنج تو رو چه به دردسر-

 .درسا با غیظ نگاهش كرد و جوابي نداد 

 : رو به مهیار گفتم

 دیده نشدي كه ؟-

  

 .خیالت راحت-

 : درسا پوزخند زد 

 وسط گرفتاري من خودتم یه غلطي كردي كه نگراني-

 ؟

 : لبخند زدم



 .اش دیگه به تو مربوط نیست شیر برنجاون-

 رولند خندید. چشمكي بهش زدم و در ماشین مهیار ب

 بستم و خودم اروم سمت ماشین فراز رفتم. سوار كه 

 .خندید شدم، سر تا پام رو نگاه كرد و  

 : پرسیدم

 چي شده ؟-

 : با خنده گفت

 صورت سالم، لباسا سالم، خوب و سر پا. حظ كردم-

 .رها خانوم 

  

 : دیدمخن

 ي ؟ بهم بر خورد. غیر از این فكر مي كرد -

 : كرد و گفت سمتم خم شد، اروم گونه ام رو ماچ 

 همه چي خوبه ؟-

 .خووووب-



 دوستت اوكیه ؟-

 .اوكیه-

 .دوست داشته باشي رها باور نمي كنم -

 : نگاهش كردم

 .ندارم-

 .سرش رو باال و پایین كرد و سوال بیش تري نپرسید 

 ..ر اروم.. پر ارامش.. پر فرازحركت كرد. این با

*** 

  

 همهتي بود كه هیلدا پاي تلفن بود. كم كم یك ساع

 كنجكاو شده بودیم. تقریبا مشخص بود كه پروژه اي

 اخرین پروژه گذشته بود و تایم در راهه. ماه ها از 

 .استراحت احتماال به سر رسیده بود 

 : تلفن رو كه قطع كرد، سمتمون اومد و گفت

 دونم هنوز تو استراحتید یا نه! ولي حساب من نمي-



 .ن یارو باید رسیده شهای

 : ت كرد عرش اخمي از دق

 كي ؟-

 !احمد جاللي-

 : فرگل پرسید 

 كیه ؟ چي كاره اس ؟-

 .ره كدوم كارشو بگي. دو تا كار دارهبستگي دا-

  

 : بعد شروع به توضیح كرد 

 .وارد كننده ي ماشینه. همه رو هم پالك مي كنه-

 وقت گیر گمرك نمي مونه. كارش خیلي راحت هیچ

 ..شاز این حرفا راه میفته. و اما كار دومتر 

 : فراز بود كه پرسید 

 چه غلطي مي كمه ؟-

 !قاچاق انسان-



 : همه وارد شد. هیلدا اصالح كرد شوك بزرگي به 

 !انسان نه، دختر. به دوبي-

 : همه میخ شده بودیم. هیلدا ادامه داد

 !ماشین هاشم از همونجاست جالبه كه سفارش-

 : ود كه پرسیدمسوال فقط یك چیز ب

 باید چي كارش كنیم ؟ -

  

 : هیلدا رو به روم، روي میل نشست

 ماشین بیاره. مفت و قراره چند تا دختر بده، چند تا -

 مجاني! باید دستش رو شه، دست خودشو اون عربا

 ..بمونه تو پوست گردو و ما هم 

 : عرش تكمیل كرد 

 .لي به جیب برنیمیه پو-

 !دقیقا-

 :م این بار پرسید 



 كجا گیرش بیاریم؟ چه جوري ببینیمش؟ -

 :لدا نفس عمیقي كشید هی

  

 عربها یه امین سالگرد شراكتش با ١٥به مناسبت  -

 مهموني باهاشون گرفته. اونجا میشه گیرش آورد. ولي

 اینكه چي كار كنیم و چه جوري علیهش مدرك

 !ي لوش بدیم، با فرازهجمع كنیم و اصال به ك

 :نگران گفتم

 .كه نمیتونیم همكاري كنیم با پلیس-

 :اف كرد فراز گلوش رو ص

 نیازي نیست ما با پلیس همكاري كنیم. ما كارشو-

 ا رو میكنیم، پلیس خودش دست به كار همه ج

 .میشه

 :سرمو تكون دادم. عرش گفت 

 این مراسمي كه میگي كیه؟ -



 :هیلدا جواب داد 

 .وقت داریم دو هفتهاي-

  

 :فرگل

 از این حرفان. چه جوري  این آدما خیلي محتاطتر-

 یم؟علیهش مدرك جمع كن

 :هیلدا جواب داد 

 .كنیم فكر كنم از سمت عربها باید مدرك جمع -

 :فرگل اخمي از دقت كرد 

 چطور؟-

 ...یعني ما دخترا وارد عمل شیم، به عنوان-

 :فراز حرفشو برید 

 !امكان نداره. حرفشم نزنید -

 :فرگل گفت

 مختلف وارد عمل فراز ما خیلي وقتا با عنوانهاي-



 .م كهشدیم. قرار نیست كاري كنی

  

 :قبل این كه فراز چیزي بگه هیلدا گفت

 مهرزاد رفتم فراز. یادت نیست؟ من تا اتاق -

 :فراز كالفه گفت 

 .میگردیم یه راه دیگه براش پیدا میكنیم. همین-

 كردم. چند ثانیهايبا تك ابروي باال رفته نگاهش  

 .و به اتاقش رفتنگاهم كرد و بعد بلند شد 

 شد. در واقع همه باید   جمع سكوت كرد و بعد متفرق

 .منتظر خبري از فراز میشدیم

 عد وارد اتاق فراز شدم. روي تخت نشسته بود،ساعتي ب

 .به پشتي تخت تكیه داده بود و پاهاش دراز بود 

 :نزدیكش روي تخت نشستم و گفتم

 .ه بیاعصاباهم-

 :چشم غره رفت



  

 بیاعصاب كدومه؟-

 .نمي دونم زود قاطي كردي -

 رت بگي رها؟اومدي چرت و پ-

 .پوفي كردم. بعد میگفت بیاعصاب نیست 

 این كه دخترا وارد عمل شن، به این معني نیست كه 

 .كار به جاهاي باریك قراره بكشه

 :برزخي نگاه كرد 

 بزني؟  جدا؟ اومدي واسه این قضیه حرف-

 خب حاال چرا میزني؟ -

 ؟حالیته چي میگي-

  

 ...یزمیگم كه جناب معمار! بگرد و بچین و طرح بر-

 .اشهولي اگه چیزي پیدا نشد، شاید گزینهي بدي نب

 بفرستمتون اون وسط كه معلوم نیست چه گوهي-



 میخورن؟

 .یه مراسم سادهاس-

 !تبعات داره-

 سه؟ چه تبعاتي؟ مگه قراره دستشون بهمون بر-

 اگه همون شب ولتون نكردن چي؟-

 .میایید  تو و عرش-

 تون ممكنه باز اصال امكان نداره. حتي بیرونم بیاریم -

 .تبعات داشته باشه

 یسك داشته. ضمنا معلوم نیستكارمون همیشه ر-

 !قطعا ما رو نگه دارن

 :كالفه سرش رو تكون داد و آروم گفت 

  

 !تو رو میپسندن-

 :لبخند ریزي زدم

 چي؟-



 !كوفت-

 :خندیدم

 .منو كه خیلیا میپسندن فراز-

 !رها االن وقت این حرفات نیست-

 .كال از بیخ داغونیا اي بابا. امروز-

 .میام برو یه فكري میكنم و  -

 :شیطون نگاه كردم

 نمونم؟-

 .رها میگیرم میزنمتا-

  

 با خنده بلند شدم و بیرون اتاق رفتم. كار جدید در راه

 بهتر جدید! شاید میشد بعد  بود. پول جدید. موقعیت

 ...ز به پریدن فكر كنیماین پروژه با فرا

*** 

 و كسي هیچ حرفي نزده بود. نهروزي گذشته بود ١٠ 



 .چ چیزي مربوط بهشاز پروژه نه هی 

 دور میز صبحانه نشسته بودیم كه فرازي كه 

 نمیدونستیم از صبح كجا رفته وارد شد. یك راست

 :سمتمون اومد و گفت 

 !ه به اون مراسم میریمهم-

 .سمتش برگشت با یك جمله تمام سرها

  

 :هیلدا بود كه پرسید 

 به چه عنوان؟-

 :فراز لیوان آبي براي خودش ریخت و گفت

 .به عنوان كسي كه میخواد وارد همون كار شه -

 :فرگل متعجب گفت

 قاچاق دختر؟-

 ظاهر قضیه اینه كه واسه واردات ماشین میخواییم-

 پیوندیم. ولي باطنش رو شاید خودشونبه جمعشون ب



 .كه همونهفكر كنن 

 :پرسیدم

 چه جوري وارد اون مراسم شیم؟-

 راي اراش رو انجام دادم. ورودش سخت نیست. بك-

 وارد كردن یه ماشین خیلي خاص باهاشون وارد 

  

 مذاكره شدم كه قراره توي اون مراسم دقیقتر 

 .دربارهاش صحبت كنیم

 :عرش پرسید 

 ریم برنامه چیه؟ اون تو ب-

 :فراز شروع كرد 

 نفري یكي از دخترا رو به عنوان همراهمن و عرش، -

 یمونه كه دیده نمیشه. اگه ما داخلمیبریم. یكي م 

 تیم سر و گوشي آب بدیم و به اتاقهاشون برسیم تونس

 و یه سري مدارك جمع كنیم كه خوبه. اونیم كه 

 بیرون مونده، حواسش جمعه كه اگه مشكلي پیش



 .مد وارد عمل شهاو

 :فرگل اخم ریزي داشت

 ونایي كه داخلن نتونن جلو چشمشون برناگه ا-

 سرك بكشن چي؟

  

 ، بایداون وقت اوني كه بیرونه و دیده نشده-

 .نامحسوس وارد شه و سرك بكشه

 :هیلدا پرسید 

 كیا داخلن و كیا بیرون؟-

 .فرگل با عرش میاد، هیلدا با من. رها میمونه بیرون-

 گزینه واسه بیرون موندن رهاس. اگه مشكلي بهترین

 ش بیاد هول نمیكنه و به موقع وارد عمل میشه وپی

 قوت بدنیشتونستیم مدركي پیدا كنیم، به خاطر  اگه ن

 راحتتر از بقیه میتونه زیر زیركي وارد شه و اگه

 .حملهاي شد دفاع كنه

 :همه موافق بودن. فراز نگاهم نمیكرد 



 انهاتون رو بخورید، یكروز وقت داریم. صبح٤ -

 گاه، باید قدرتهاي بدني روساعت بعدش بیایید باش

 !رزه رو ببریم باال. قدرتهاي مبا

  

 .آشپزخانه خارج شد  بعد آبش رو سر كشید و از

 به هم نگاه كردیم و انگار كسي دیگه خیلي میلي به 

 صبحانه نداشت. انگار معلوم بود این پروژه با قبلیا فرق 

 وقت قبل پروژهاي تمرین مبارزهايداره. ما هیچ 

 ي این بار... معلوم بود كه احتماال كار به نداشتیم، ول

 ...شیده میشهمبارزه ك

*** 

 نفر دیگه پشت ٤شروع میكنیم. هر نفر با  دونه دونه -

 !هم مبارزه میكنه. باید از نفس نیفتید! از نا نیفتید 

 !باید هنوز واسه مشت و لگد زدن جون داشته باشید 

 ادهاید؟آم

 :سر تكون دادیم كه گفت



 .میكنیم. بیا وسط  با رها شروع-

 :جلو رفتم كه گفت

  

 ي میاد؟اولین نفر ك -

 لبخند مسخرهاي دستش رو باال برد. فرازهیلدا با 

 موافقت كرد و هیلدا هم وسط اومد. فراز كمي عجیب

 نگاهمون كرد و گفت: مبارزه میكنیم، رحم هم 

 م نداریم. هوم؟نداریم. ولي نامردي ه

 .شدار میداد خندهام گرفت. انگار به بچه ه

 :عرش بلند گفت 

 .كاش پاپ كورن داشتیم-

 :م كرد خندید ولي فراز اخفرگل 

 .شوخي نیست عرش. این آدما دیوثتر از این حرفان-

  

 :عرش آروم گفت



 .چشم قربان -

 .خندیدیم و فراز بشكن شروعي زد 

 صد هر دو پر حرص سمت هم حمله كردیم. ق

 يكوچكترین رحمي نداشتم. حاال كه چنین فرصت 

 !پیش اومده بود، عمرا از كنارش ساده بگذرم

 :ستاد و از فراز پرسید رسیدیم ناگهان ای  وقتي به هم

 تو صورت هم میشه بزنیم؟-

 :عرش گفت 

 .نه دیگه قیافهها واسه مهموني الزمه-

 :فراز گفت

 ...گریم میكن-

  

 هیلدا لگدي تويهنوز حرفش تموم نشده بود كه 

 با نفرت نگاهش شكمم زد. چند متري عقب رفتم. 

 :كردم و گفتم



 ناجوانمردانه عمل  نمیدونستم تو مبارزهات هم-

 .میكني 

 :پوزخند زد 

 .حواس پرتي خوب نیست رها-

 سمتش یورش بردم. قبل این كه بتونه كاري كنه از

 شونهاش گرفتم، كمي چرخوندمش و لگدي توي

 چشمهاش از درد پر شد. مجاليستون فقراتش زدم. 

 ي صاف شد، این بار با آرنج تويبهش ندادم و وقت

 منتظرش نموندم و باز   .شقیقهاش زدم. كمي گیج زد 

 جلو رفتم و این بار با لگد پهلوش رو نشونه رفتم كه به 

 !زمین افتاد 

  

 :فراز سرش رو به چپ و راست تكون داد 

 ي ورزشايكافیه! هیلدا بلند شو، رو به راه كه شد -

 .سنگینو شروع كن. فردا نوبت خودته

 هیلدا با چشمهاي پر شده و با نفرت نگاهم كرد و با 



 .ور شد د درد 

 :بیكار نایستادم. درجا زدم تا گرم بمونم كه فراز گفت 

 .فرگل! تو برو-

 :فرگل با لبخند رو به روم ایستاد 

 .دوستیم آخه-

 :لبخند زدم

 .نیست دلم هم نمیاد بزنمت، ولي چارهاي -

 ربهيخندید و سمتم حمله كرد. دلم میخواست ض

 اولو فرگل بزنه. لگدش كه زیر چانهام نشست كمي 

 ه گرفتم و بعد باز سمتش حمله كردم. تمام لفاص

  

 حواسش به صورتش بود تا ضربه نخوره. از ضعفش

 استفاده كردم و شكمش رو هدف گرفتم. لگد جانانهاي 

 .ا زدم تا بلند شهزدم كه به عقب پرت شد. منتظر درج

 له كردیم باز مراقببلند كه شد باز سمت هم حم

 ه آخ بلنديزدم كصورتش بود. این بار توي زانوش 



 .گفت

 :فراز بلند گفت

 اون صورتتو بیخیال میشدي این جوري نمیشد. برو -

 .سراغ ورزشا! عرش! تو بیا 

 :عرش جلو اومد و گفت 

 .اول باید دست بدیم-

  

 رفتم. دست دادیم و نمایشي تعظیم با لبخند سمتش  

 صورتش رو نشانه رفت ولي همزمان كردیم. مشتم

 .چ كدوم آخ نگفتیمو رفت. هی لگدش توي پهلوم فر

 نباید با دخترا یكیش میكردم. این بار دقیقتر عمل 

 كردم. فیزیك بدنش رو از نظر گذروندم و سمتش

 رفتم. وقتي لگدش رو براي چانهام آماده میكرد،

 روي زمین لیز خوردم، از كنارش گذر كردم و   نشستم.

 عد از پشت با زانو میان پاهاش رو ضربهي محكمي ب

 :ر بلند آخ گفت كه این با زدم 



 !خدا لعنتت كنه اگه از كار بیفته -

 :بلند خندیدم كه فراز گفت 

 .كافیه-

 باز درجا میزدم. این بار خودش وسط اومد، گردنش

 :رو تابي داد و گفت

  

 میتوني؟-

 :ثل خودش لبخند كجي زدم م

 .هنوز نفس میكشم-

 :ش با صدایي كه درد توش موج مي زد باز گفتعر

 .خمه نیازهبابا االن جدا ت -

 هیچ كدوم اهمیت ندادیم، سمت هم دویدیم. مشتم

 رو براي گیج گاهش آماده كردم. نزدیكش كه شدم

 .كمي عقب رفت و تو ثانیه مشتم رو تو هوا گرفت

 فكرمو خونده بود. عقب كشیدیم. باید عجیب بود! انگار 



 .هتر عمل میكردم هوشمندان

 .غوزك پاش حمله كردماین بار به قصد لگد توي 

 بهش كه رسیدم چرخي زد و از پشت با پا، پاهام رو 

 قفل كرد، یك دستش رو دور گردنم پیچید و توي

 :گوشم گفت 

  

 !فقط به فكر حمله نباش-

 كردم. نباید از ازش فاصله گرفتم. توي چشمهاش نگاه

 یتونستم ضربهاي بهشخودم نا امید میشدم. باید م

 هم لگد رو . این بار هم مشت وبزنم. باز سمتش دویدم

 آماده كردم. ولي هر دو رو مهار كرد. لعنتي توي دل

 :فرستادم. به نفس نفس افتاده بودم كه گفت 

 .كافیه-

 ایستادم. خارج شدنش رو نگاه نكردم و سمتش رفتم و

 :م گفت

 .هنوز میتونم ادامه بدم-



 :آروم گفت 

 .وني. بي نفس میشي رها نمیت-

 .من ضربه نخوردم-

  

 رباتتو مهار كردم. زیادي حملهچون نزدم! فقط ض-

 میكني. واسه اكثر آدما جواب میده. ولي یكي كه 

 زرنگ باشه میتونه فقط مهارت كنه. الكي بدونتت و از 

 ا افتادي تازه نفس بندازتت و بعدش، وقتي حسابي از ن

 !تازه نفسهحمله كنه. چون برعكس تو، اون 

 :نگاهش كردم و گفتم 

 چرا حمله نكردي؟پس تو -

 :م كرد و گفتنگاه

 تو زرنگي رها، ولي باید زرنگتر شي. اصال زرنگترین -

 !شي

 رفت و سوالمو بي جواب گذاشت… نزدي چون

 نخواستي؟ یا دلت نیومد فراز؟ 



 . همهي بچهها در حالبرگشتم و پشتم رو نگاه كردم

 ن پروژه عادي نبود، سادهورزشهاي سنگین بودن. ای

  

 میتونست سرنوشتهاقیه نبود! این پروژه نبود، مثل ب

 رو عوض كنه. فكرم سمت حرف فراز رفت... گفته بود 

 این پروژه تبعات داره... یعني حتي وقتي تموم شه هم 

 نباید نفس راحت میكشیدیم. وقتش بود... دیگه 

 !بود  ش بود كه بعد این پروژه بپریم... واقعا وقتشوقت

 لوتوس الیزه، با چند  بیرون ساختمان مراسم، توي یك

 تاپ جلوم، منتظر نشسته بودم. هندز فري تويلپ 

 گوشم بود و همه تن چشم و گوش بودم. به غیر از

 اتاق ها و سرویس ها، بقیه جاهاي مراسم دوربین

 .هشون انجام داده بود داشت كه عرش دسترسیم رو ب 

  

 ونه، خونه ي یكي از سران بزرگاز اونجایي كه این خ

 یم مدارك اینتوي ایران بود، همه حدس مي زد عرب 



 .جا باشه

 چشمم توي دوربین بود. دست تو دست بودن فراز و

 هیلدا روي مخم بود ولي سكوت كردم. اگه فرگل بود

 !مشكلي نبود، ولي هیلدا منتظر فرصت بود 

 : ي عرش توي گوشم شنیده شد صدا

 د كوتاهه كه ریش پروفسوري داره،رها. اون یارو ق-

 .خود احمد جاللیهار اون عرب قد بلنده ایستاده كن

 .اون عربه هم شریكشه

 .اوكي. حواسم هست-

 چشمام از صفحات مانیتور ها جدا نمي شد. كمي بعد 

 فراز همراه هیلدا سمت مرد عرب رفت، دست دادن و

 یسي شروع به صحبت كردن. فراز از وارد كردنبه انگل

  

 ه جواب مي ماشین سوال مي پرسید و مرد سر بست

 .داد 

 : باز صداي عرش



 رها دور تا دور اینجا نگهبان و بادیگارده. فكر نكنم ما -

 .بتونیم وارد عمل شیم

 : فرگل گفت

 وایسا هنوز زوده. بذار ببینیم به بهونه ي سرویس یا -

 .تونیم از جلوشون دور شیممشكالت دیگه مي 

 از از مرد عرب جدا شده بود وساعتي سپري شد. فر

 : فتیگري ایستاده بود. توي گوشي گجاي د 

 دارن میان سمتت. یه  نوشیدنیفرگل واسه پذیرایي -

 .كاري كن بریزه رو لباست

 .فرگل "اوكي" اي گفت و با لبخند منتظر ایستاد 

  

 رد. مرد كهپشتش رو به مردي كه پذیرایي مي كرد ك 

 : نزدیك شد، هیلدا گفت

 .حاال-

 .پذیرایي فرو رفتگل یهو برگشت و توي سیني فر



 شد. مرد شروع به عذرها روش چپه محتوي 

 : خواهي كرد. فرگل با روي نسبتا ترش گفت

 .فقط سرویس رو بهم نشون بدین-

 .مرد اشاره كرد و فرگل راه افتاد. عرش دنبالش رفت 

 دن كه یكي از بادیگارد ها نزدیكشونمیانه ي راه بو

 : شد و گفت

 .ممن راهنماییتون مي كن-

 : عرش با لبخند گفت

 .یه كم حساسن نیازي نیست. خانوم-

 : اما مرد گفت

 .وظیفه امه جناب-

 و دنبالشون راه افتاد. فرگل وارد سرویس شد ولي مرد 

 .دم در سرویس همچنان ایستاده بود 

 : عرش با لبخند گفت

 شما  ممكنه طول بكشه. من اینجا هستم. نیاز نیست -



 .بمونید هم منتظر 

 : مرد لبخندي زد و گفت

 سئولیت كاركنانمونوخواهش مي كنم اجازه بدید م-

 .به عهده بگیریم 

 .اصرار بیجا شك برانگیز مي شد و عرش سكوت كرد 

  

 : فراز گفت

 المصبا نمي یذارن كسي از جلوي چشمشون دور-

 .شه

 : فتهیلدا گ

 .ارد شهمراسم یه ساعت دیگه تمومه. رها باید و-

 : گوشي گفتم توي 

 .تایید بدید -

 : فراز گفت

 دوم بري. نقشه ي خونه روباید از بالكن طبقه ي -



 یادته ؟

 .یادمه-

 مشكلي نداري ؟-

 : هیلدا حرصي گفت

  

 .فراز وقت این حرفا رو نداریم-

 : جواب دادم

 .مشكلي ندارم-

 پارك كن كه بتوني زود و راحت ماشین رو جایي-

 .سوارش شي

 .ن اتاق مي ذارمشیقا زیر بالكدق-

 .خوبه-

 وندم و زیر ماشین رو روشن كردم، سمت پشت خونه ر

 بالكن كه نسبتا خلوت بود پارك كردم. نه مانتویي به 

 تن داشتم و نه شالي. دست و پا گیر بود و فقط كاله

 سوییشرت  كپي روي موهاي دم اسبیم گذاشته بودم و



 .جذبي پوشیده بودم

 : بودم كه گفتمهنوز توي ماشین 

 عرش مي خوام وارد شم. حواست هست ؟ -

  

 : ش دراورد عرش گوشیش رو از جیب

 رها فقط دو دقیقه وقت داري از دیوار باال بري. بیش-

 .تر از اون دوربینو قطع كنم براشون االرم مي ره

 .باشه، نزدیك كه شدم مي گم قطع كني-

 .نتظرمم-

 یق تر ازنفس عمیقي كشیدم. دیشب بال چاو رو عم

 همیشه خونده بودیم. ترسناك بود.. اون بال چاو 

 .نذاشتم ترس احاطه ام كنه خوندن ترسناك بود.

 كالهم رو تا پایین حد ترین حد ممكن روي صورتم 

 اوردم تا چیزي از چهره ام معلوم نشه. دستكش هاي 

 : گفتمچرمي رو دست كردم و توي گوشي 



  

 .مي خوام پیاده شم-

 : عرش گفت

١-٢-٣- 

 چراغ دوربین خاموش شد. به ثانیه روي سقف ماشین 

 تا دیوار زیاد بود. با ارتفاعش  ایستادم. فاصله ي ماشین

 مشكل زیادي نداشتم، اما با این كه ماشین رو تا حد 

 ممكن نزدیك به جدول پارك كرده بودم، باز هم 

 .وار خونه بود فاصله ي زیادي تا دی

 : صداي عرش رو شنیدم

 .ه كنرها عجل-

 شمردم و به خودم گفتم : تو با پرش٥وي دلم تا  ت

 .یشتر از این بپريخوبي داري رها. قراره ب

 !نترس

  

 بعد یك خیز بزرگ و و بعدش هم پرش بلند. روي



 دیوار فرود اومدم. صدام از هیجان و استرس لرزش

 : داشت

 .روي دیوارم-

 مي توني بري رو بالكن ؟-

 .شمباید اسپایدر من -

 .بشو رها وقت نیست-

 .خیل خب هولم نكن-

 .ثانیه دیگه دوربینا رو وصل مي كنم٣٠ -

 ي زود از نرده ها اویزون شدم و خودم رو باالخیل

 كشیدم. لحظه ي اخر كه خواستم بپرم توي بالكن،

 زیر بغلم به سر تیز نرده كشیده شد و درد بدي

 .ودم رو فرا گرفت. فرصتي براي درد كشیدن نبود وج

 : د اتاق كه شدم توي گوشي گفتموار

  

 توي اتاقم. عرش دوربینا رو داري ؟-



 ارم. ولي دوربیني توي اتاق نیست. دم روي گوشي د -

 .درشم نگهباني توي دوربینا فعال دیده نمي شه

 .چراغ خاموشه هیچي نمي بینم. وایسا روشن كنم-

 یم سمت كلید پریز رفتم. چراغ رو روشنبا نور گوش

 رو كه نگاه كردم چشم هام گرد شد و  اطرافكردم، 

 : ابروهام باال رفت. توي گوشي گفتم

 .قطعا اینجا دوربین نمي ذاره اوه اوه.-

 چه خبره ؟ مدارك رو دیدي ؟-

 یه تخت دو نفره مي بینم كه از سقف اویزونه و یه-

 كان نداره كسيسري وسایلي كه به هیچ عنوان ام

 .اینجا دوربین بذاره

 !حرف مردك من-

  

 شروع به گشتن دور اتاق كردم. تك تك كشو ها رو

 ، با دیدن گاووارسي كردم، به كمد اخر كه رسیدم

 : صندوق اه از نهادم بلند شد و توي گوشي گفتم



 گاو صندوق داره. لعنتي گاو صندوق داره. چي كارش -

 كنم ؟ 

 كلیدي نیست ؟ -

 .رش، نیست. رمزیه نیست ع-

 كه با كسي شد همان لحظه صداي عرش شنیده 

 .صحبت مي كرد و فهمیدم نمي تونه جواب منو بده

 ن رها. تو باهوشي. تو سمت گاو صندوق رفتم. فكر ك

 مي توني. صابر قلندري به اون باهوشي به تو ایمان

 .داره! خودتو دست كم نگیر. فكر كن رها 

 زي از اتفاق هاي مهم اینفكرمو جمع كردم. نه چی

 .خانواده اش خبري داشتماز شخص مي دونستم، نه 

 ولي قطعا هم خر نبود تا تاریخ تولد و سالگرد انتخاب 

 فكر كردم. ماشین.. دختر.. ماشین و  كنه. به كارش

 ي بود ؟ ازچدختر! بین ماشین و دختر

 اینایي بود كه روي ماشین خاصي اسم خاصي بذاره ؟

 .نتي فكرم كار نمي كرد. فكرم رو متمركز كردملع



 قدر روي زانو جلوي گاو صندوق نشسته بودم كه درد ان

 زانوم به خودم اوردتم. كامل روي زمین نشستم و باز 

 .كر كردمف

 : صداي عرش رو شنیدم

 رها اگه نمي توني كاري كني بیا بیرون. ماشینت تو -

 !چشمه. ممكنه ضایع باشه

  

 رقه زد! اسم ماشیني كه اسم دخترماشینم. ذهنم ج 

 توي الیزه.. الیزه!!! الیزه هم اسم ماشین بود لوهم باشه. 

 .و هم اسم دختر. نفسم از هیجان بند اومده بود 

 رداشتم و اطالعات دقیق لوتوس الیزه روگوشیم رو ب

 سرچ كردم تا مطمئن شم. چه اطالعاتي توي ماشین

 شترك باشه ؟به درد مي خورد كه شاید با دختر هم م

 و براي این ادم ها ود مهم ترین ویژگي ماشین موتور ب

 ..مهم ترین ویژگي دختر هم كه 

 الت تناسلي یه دختر رو مي شد موتور در نظر گرفت ؟ 



 .سي سي بود ١٨٠٠شد؟ .. مي شد. موتور الیزه  مي 

 یه عدد پیدا كردم. كافي نبود. فكر كردم. قطعا صفر تا 

 د ماشین مهم بود، مثلصد هم مهم بود. صفر تا ص

 بود.. اطالعات رو سرچ هم صفر تا صد دختر كه م

 ثانیه بود. چند عدد٤.٧كردم. صفر تا صد الیزه  

 داشتم. ١٨٠٠-٠-١٠٠-٤.٧

  

 .فكري به حال ترتیب ها مي كردم  باید یه

 : صداي فراز رو شنیدم

 .رها یكي از بادیگاردا داره میاد باال. رها برو بیرون-

 : با لرز گفتم

 .وایسا-

 .رها توي راهروعه-

 .رو زدم ارقام تند تند 

٠١٠٠٤٧١٨٠٠ 

 دستگاه ارور داد. از استرس تا سكته فاصله ي زیادي 



 .نداشتم

 : توي گوشي گفتم 

 مهم تره یا صفر تا صد ؟ موتور-

 : فراز گیج گفت

  

 چي ؟-

 .بگو فراز-

 .موتور مهم تره-

 .اوكي-

 : این بار زدم

١٨٠٠٠١٠٠٤٧ 

 .ارور داد  دستگاه باز

 گ بود. جون كداشتمزیادي زرنكم بود گریه كنم. یارو  

 .اعداد و ارقام بیش تري وارد كنم

 : صداي فراز رو شنیدم



 !!پاییندم در همون اتاقه رها. بپر -

 .صداش حرص داشت، شاید كمي ترس هم داشت

 : امید اخر بود.. ارقام رو جا به جا كردم

  

١٨٠٠٤٧٠١٠٠ 

 .شد. نفسم رو فوت كردم تیك صدا داد و باز 

 توي صندوق و تمام برگه ها  ت انداختمبي معطلي دس 

 .رو برداشتم. دالر هاي طبقه ي پایین چشمك مي زد 

 وي یكي از كمد ها، كیفي اون ها رو هم برداشتم. از ت

 كه به چشمم خورده بود رو هم برداشتم، مدارك و

 دالر ها رو توش ریختم و سمت بالكن رفتم كه در

 .باز شد اتاق 

 كل بسیارد درشت هیبا ترس سمت در برگشتم و مر 

 سبزه اي دیدم. معطل نكردم. خیلي زود سمت بالكن

 زیر دویدم كه از پشت كشیده شدم. خیلي زود با ارنج 

 چونه اش زدم اما تكون هم نخورد. تنها تالشم این بود 



 كه دست هام رو قفل نكنه. با لگد سمتش رفتم ولي

 د، مشتي توي پهلوم زد و از زیر زود تر از من جنبی

  

 م كه به خاطر زخمي كه از نرده ها ایجاد بغلم كشیدت

 .شده بود نفسم بند رفت

 : صداي عرش رو توي گوشي شنیدم

 ومدیم بیرون. تو هم اومدي ؟رها ما ا-

 نمي تونستم جواب بدم. خم شدم و روي ساعدش رو

 گاز محكمي گرفتم. طعم خون رو توي دهانم حس

 .د ولي مرد حتي دستش رو عقب هم نكشی كردم.

 ین دیگه كي بود ؟ هم زمان سعي كردم لگدلعنتي ا

 ..هم بزنم ولي فایده نداشت

 دم و بيگیج بودم، منگ بودم، خسته و زخمي بو

 !نفس.. بي نفس.. از نفس افتاده بودم

 تند تند نفس كشیدم كه اكسیژن كم نیارم ولي بدتر

 ایستاده بود و با چشمهاي شد. مرد ایستاده بود. 



 باید هوشمندانهتر عملوحشیش نگاه میكرد. 

 .میكردم. باید با فكر جلو میرفتم. مرد حمله نمیكرد 

 ...مثل فراز... فراز

 آروم آروم نفس گرفتم. نباید فقطكمي عقب رفتم. 

 حمله میكردم. آروم آروم درجا زدم تا سرد نشم. براي 

 رد از نفس بیفته؟دفاع آماده شدم. ممكن بود این م

 كردم. میدونستمرو زیر بغلم حس می حس خیسي

 .حتما خونریزي دارم

 توي چشمهاش نگاه كردم و سمت بالكن رفتم. مرد 

 ه بهم برسه خم شدم وسریع دنبالم اومد. قبل این ك

 از زیر دستي كه براي گرفتنم جلو اومده بود در رفتم 

 تش روو سمت مخالف رفتم. مرد باز دنبالم اومد. مش

  

 دادم. عصبانیتر نزدیك كرد كه باز جا خالي براي زدن 

 .شد 

 دیگه فهمیده بودم كه به نفعمه از دستش فرار كنم و 



 .ر برابر منباهاش درگیر نشم. مرد خیلي درشتي بود د 

 .پس احتماال من تیزتر و سریعتر بودم

 دست انداخت كوله رو بگیره اجازه ندادم ولي به قیمت 

 .ز درد خم شدمسینهام تموم شد. الگد محكمش توي 

 .درد داشتم و زخمي بودمخسته بودم، 

 :صداي فراز رو شنیدم

 رها كجایي؟ چرا تو ماشین نیستي؟-

 فتم اما مرد زود بهم باز در رفتم، سمت گوشهي اتاق ر

 رسید، جلوم ایستاد و من كنج اتاق گیر افتادم. مرد 

 یگهحاال لبخند بدجنسي میزد. از اونا كه میگفت د 

 .كارت تمومه

  

 :صداي عرش

 از كجا میري؟ رها كجایي؟ فر-

 :صداي بلند هیلدا



 .الل نشو بگو كجایي؟ فراز داره میره تو! حرف بزن-

 دم. چیزي دیدم. مرد راست و چپم رو آروم نگاه كر 

 دستش رو جلوم دراز كرد. احتماال میخواست بگه

 كیف رو خودت مثل بچهي آدم تحویل بده. نگاهش

 روي دوشم بردم و  ك دستم رو سمت كیفكردم ی

 ست دیگرم رو به شالق رسوندم و بالفاصلههمزمان د 

 شالق رو محكم روي صورتش فرو آوردم. سرخ شد و

 م، وقتي در حال درد كشیدناز درد لرزید. مجال نداد 

 بود زود سمت بالكن رفتم و بدون این كه درست

 .موقعیت سنجي كنم فقط پایین پریدم

  

 خیابون فرو اومدم پاهام از درد زمین سفت  وقتي روي 

 غ شد. بالفاصله نگاهي به باال كردم. مرد دم بالكندا

 .بود. ثانیهاي نگاه كرد و بعد تلفنش رو درآورد 

 شم ولي میدونستم چند لحظهاي زمان خواستم بلند 

 میخوام. مرد گوشي رو روي گوشش گذاشت. خدایا



 چقدر وقت داشتم تا نگهبانا بهم برسن؟

 ي خواستم بلند شم كه چند آدم توي سیاهبه زور 

 شب دیدم. فراز رو از كج ایستادنش شناختم. امید به

 تمام روح و تنم برگشت. سمتم قدم تند كردن. عرش

 رو گرفت كه دادم هوا رفت. فراز زیر زانوهام زیر بغلم 

 دست انداخت و بلندم كرد، سمت ماشین میرفتیم كه

 .حس كردمه شد رو نور فالشي كه از باال زد 

 ...مرد عكس گرفته بود 

 ماشین شدیم، فراز پشت فرمون نشست و با  سوار

 .نهایت سرعت حركت كرد 

  

 ...!مرد عكس گرفته بود 

*** 

 .آخ... آروم فرگل-

 :فرگل پوفي كرد 

 از اون مریضهاي رو اعصابیا. خب درد داره. تحمل -



 .كن دیگه

 .چشم غره رفتم و حرفي نزدم

 بخند كوچیكي به غر زدنم نگاه میكرد. توي لفراز با 

 هاش نگراني رو حس میكردم. نه فقط تويچشم

 چشمهاي فراز. همه نگران بودن. عكسي گرفته شده

 ه قابل تشخیص نبود،بود. حتي اگه چهرهي من با كال

  

 نفر دیگر مشخص بودن خصوصا كه توي ٤باز هم  

 !مهماني حضور داشتن

 م داد، همه همدیگه رواوقتي فرگل پانسمان رو انج

 یم كسي حرفي بزنه، تكلیفي نگاه كردیم. منتظر بود 

 .مشخص شه، یه برنامهاي چیده شه

 :عرش تمام مدارك رو باز بررسي كرد و گفت 

 .كه دستمونه، حتما میفتن دنبالمون  با این مداركي-

 :هیلدا اخم داشت

 .ولي تا وقتي دستمونه كاري هم نمیتونن بكنن-



 میتونن؟

 :فرگل

 احتهرچه زودتر مداركو پخش كنیم تا بگیرنشون ر-

 .شیم

 :عرش

  

 .فكر نمیكنم به این راحتیا یقهامونو ول كنن-

 :هیلدا

 جا و انقدر منفي بافي نكنید. اصال از كجا میخوان-

 مكانمونو پیدا كنن؟

 :من اما بلند گفتم 

 چرا در نریم؟ -

 :عرش بلند گفت 

 چي؟-

 ري پول داریم، مقدادر ریم. بپریم و بریم. یه  -



 .یم راحت شیم وضعمونم كه اینجا خطرناكه. بر

 .فراز فقط نگاهم میكرد 

 :عرش گفت 

  

 واسه چي بریم رها؟ اصال چنین برنامهاي هیچ وقت -

 .نداشتیم

 ن بهش فكر كن. میخواي بموني اینجا تاخب اال-

 پدرتو در بیارن؟

 :هیلدا گفت

 آخه كجا به ما ویزا میده؟-

 .گیم یكي ردمون كنه. میویزا نمیخواد -

 :ابروي هیلدا باال رفت 

 .پس آشنا هم داري-

 :رو به همه گفتم

 .باید بریم. بمونیم پامون گیره-



 :فراز باالخره حرف زد 

 .و دیده نشديتو پات گیر نیست رها. ت-

 منم با شمام. نیستم؟-

 اگه نپریم و بمونیم و سعي كنیم اوضاع رو هندل-

 كنیم هم با مایي؟

 نگاهش كردم. جواب رو نمیدونستم. سوالفقط 

 :پرسیدم  دیگهاي

 وقتي میتونیم و شرایط هم بده، چرا نریم؟-

 تو جواب منو بده. همه جوره با مایي؟ -

 چرا تحت فشارم میذاشت؟

 گ تلفن نجاتم داد. فرگل نگاهي به گوشیشصداي زن

 .كرد و پوفي كرد 

  

 :نگاه فراز از روي من به فرگل رفت 

 شد؟چي -



 :ل با حرص گفتفرگ

 .یه ساعته داره زنگ میزنه -

 ي؟ك-

 .فكر كنم باز باخته. گیرمه! حوصله ندارم-

 .جواب بده اگه كم باشه كه زود میزنیم براش-

 :فرگل با حرص جواب داد 

 بله؟-

… - 

 الو؟ كجایي؟ صدات نمیاد درست. الوووو

… - 

 ..میگم كجا

  

 :صحبتش لحظهاي قطع شد. اخمي كرد 

 شما؟-

… - 



 .هستي؟ كجایي؟ گوشیو بده به خودشكي 

 از جا بلند شد. سمت فرگل رفت، گوشي رو فراز نگران

 از دستش كشید و روي اسپیكر گذاشت. حاال همه

 :صدا رو میشنیدیم

 .ذار یه كم حرف بزنیم عجله نكن دختر. ب-

 :فرگل عصبي بود 

 بگو چقدر باخته میزنم. این مسخره بازیا چیه؟-

 : خندید مرد 

 !ون نباخته كه. شما باختید باخت؟ ا-

  

 كردیم. چي شده بود؟ داشتم همه هم رو نگاه

 .میترسیدم

 :این بار فراز حرف زد 

 كي هستي؟ -

 .سالم عرض شد جناب-



 !بگو كي هستي -

 باهم حكم میزنیم. میشه گفت هم  فعال كه داریم -

 .بازیام. ولي شاید همخوابه هم شدیم

 :ن بود كوتاهي كشید. فراز خشمگیفرگل جیغ 

 الشي؟  چي میگي؟ چي كارش داري؟ دردت چیه تو-

  

 .دردمون شماهایید -

 تنم یخ كرده بود. فرگل گریه میكرد. عرش سرش رو

 پایین انداخته بود و هیلدا توي سكوت فقط نگاه

 .كرد می

 :فراز بلند گفت

 تو اصال میدوني ما كیایم؟ اون قدر بزرگ شدي كه -

 نو بشناسي؟بتوني م

 :مرد خندید 

 !بزرگم نترس. هم خودم، هم جاي دیگهام-



 .لندتر گریه كرد فرگل ب

 :فراز داد زد 

 !گوشیو بده خودش-

 وایسا اول ما حرف بزنیم. نگرفتیمش اذیتش كنیم -

 یم. اینجا فقط واسهكه. گفتم كه. داریم ورق میزن

  

 میكنید، خوشگذرونیه. حاال یا كاري كه میخواییم رو  

 .میا اینكه بیشتر خوش میگذرونی

 .گفتم گوشیو بده خودش-

 .. شنیدم یه تیم حرفهاي داريآمارتو خوب گرفتم -

 .چیز زیادي نمیخوام. به شكل بازي بهش نگاه كن

 :فراز عصبي نفس مي كشید 

 چي میخواي؟-

 كاغذایي كه بردیو بر میگردوني، بعدشم  اول كه اون-

 .بیا حضوري حرف میزنیم 



 :د از جام بلند شدم و آروم گفتمزو

 .قبول نكنیا نه،-

 :فراز گفت

 .كارتو همین جا بگو-

  

 :مرد خندید 

 .اخه یه كار نیست كه-

 :فراز دندون مي سابید 

 !حرف برن مردك-

 .شنیدم تو پوكر خوبید -

 شمهاي ترسیده نگاه فراز درجا نگاهم كرد. با چ

 .میكردم

 .واسه پوكر آدم ندارم-

 .اینجوري نشنیدممن -

 .اوني كه داشتم زده به چاك-



 .برش گردون-

 :داد زد 

 نیست! نمیفهمي؟-

  

 .كیو پیدا كنپس ی-

 .مداركو بهت میدم، اون زنم ول كن-

 :خندید 

 .نشد دیگه. قراره به منم خوش بگذرهها-

 .فرگل رسما هق هق میكرد 

 :فریاد زد فراز 

 یاسینتوپیدات میكنم و جرت میدم! فهمیدي؟ -

 .بخون انگل

 .دوست دارم جر دادنیها كه زیاده. منم جر دادنو-

 :فرگل جیغ زد 

 !خفه شوووووو-



 :خندید  مرد 

 .یه دیقه وقت داري باهاش حرف بزني-

  

 :بعد صداي زني پیچید 

 الو؟-

 :فرگل نتونست حرف بزنه. فراز گفت

 ...الو-

 :میلرزید صداي زن 

 فراز جان؟ اینا كین؟-

 ارن؟ اذیت نمیكنن؟كاریت ند -

 :زن گریه میكرد 

 كم فامیلیم، نه؟ یه... یه نسبتي فراز... ما... ما یه-

 .داریم

  

 .نترس. میارمت بیرون-



 ...اینا منو-

 :كمي سكوت كرد و بعد گفت 

 .گوشیو بده دخترم-

 :فراز تلفن رو به فرگل داد و گفت

 .رو اسپیكر برداراگه خواستي از -

 :حرفش نكرد و گریان گفتفرگل اما دقتي به 

 مامان؟-

 .ن مامانپري... اینا لباسامو درآورد -

 رو بین دستاشهمه با این حرف لرزیدیم. فراز سرش 

 گرفته بود. عرش شبیه نابود شدهها نشسته بود و

 .هیلدا.. حس میكردم بغض داره

  

 چ وقت انقدر با خودم؟ من انگار مرده بودم. زندگیم هی

 .ترسناك نشده بود این جدیت 

 .فرگل نتونست حرفي بزنه. دیگه بیصدا ضجه میزد 



 :ي مرد شنیده شد باز صدا

 سو میفرستم. اومديفردا شب، سر میز پوكر. آدر-

 ...اومدي. نیومدي هم كه 

 ...بعد با دهنش صداي تكون فنرهاي تخت رو درآورد 

 :بعد بلندتر خندید و گفت 

 .وست دارمولشه. من گردن بریدن هم د تازه این ا-

 :هیچ كس حرفي نزد كه گفت 

 .راستي بازي سر پول نیست -

 :رفي نزد كه گفت باز كسي ح

 .سر پودره-

  

 .زید... بازي نبود... این دیگه بازي نبود تمام تنم میلر

 همه توي سكوت سپري میكردن. هركس به نقطهاي

 فین خیره بود و از نگاههاي هم فراري. فقط صداي 

 .این سكوت خط مینداختفین فرگل روي  



 هنوز تنم سرد بود، هنوز باورم نمیشد چیا شده و چیا

 .شهنیدم. ولي ترسناكترش این بود كه چیا قراره ب ش

 .در عرض چند ساعت زندگي تبدیل به جهنم شده بود 

 .تنها سرد بود ولي توي آتیش میسوختیم

 :سكوت رو هیلدا شكست

 .د یه فكري كنیم وقت نداریم فراز. بای-

  

 :كسي جوابي نداد. هیلدا ادامه داد 

 ها فكراین آدما عوضین. منتظر نمیمونن ما روز-

 .كنیم

 :باز كسي جواب نداد. هیلدا گفت

 !فراز یه فكري كن-

 :فراز دهان باز كرد 

 ...یه فكر -

 :باز ساكت شد. هیلدا بلندتر گفت



 .تا كي میخوایید ساكت باشید؟ یه چیزي بگید -

 :و بریدهام ندادم و گفتمتي به صداي لرزان اهمی

 .بیایید بپریم-

 :اور گفت نفر متعجب سمتم برگشتن. عرش ناب٤ 

 فتن؟ در بریم؟ نشنیدي مامان فرگل رو گر-

  

 :هیلدا پوزخند زد

 فكر كردي براش اهمیتي داره؟-

 :ناالن گفتم

 كمك میگیریم. از دوستا و آشناها... كمك میگیریم -

 .فراریش بدن

 :مسخرهاي كرد دا تك خندهي هیل

 جدا؟ ما نتونیم فراري بدیم و دوستا و آشناها بدن؟-

 :عرش آروم گفت

 .رها بس كن. این حرفا بهت نمیاد -



 ن نمیكنن عرش. گفت تازه اولشه. هزار تا اینا ولمو-

 .كار ازمون میخوان

 :هیلدا داد زد 

 .تو خود پسندترین آدمي هستي كه تا حاال دیدم-

 جات خودتي! تو اصال آدمي؟نفقط به فكر 

 :با همون صداي لرزان داد زدم

 .به فكر نجات همهام-

 كیا؟ اون زني كه دست اونا اسیر شده هم همه یعني -

 كردي؟  حساب

 :فراز بلند گفت

 بسه! تو این اوضاع هم میخوایید بپرید به هم؟-

 :هیلدا تند گفت

 !پس یه حرفي بزن! یه كاري كن! یه فكري كن -

 .رم. در حال حاضر فقط یه فكر دارم هیلداایه فكر د -

  



 چي؟-

 و نفرستم این كه هررر فكري شده كنم، ولي رها ر-

 .دست اونا

 :هیلدا اخم كرد 

 بفرستیش فراز. بحث پوكره! میخوايمجبوري -

 چیكار كني؟ 

 یه گروگانو نمیكنم دو تا هیلدا! فهمیدي؟ -

 :بعد به من گفت 

 !بیا اتاق. همین االن-

 بودم ولي كمي دلم قرصتر بود. برنامه ترسیده هنوز 

 نداشت منو بفرسته. با خیالي كه فقط كمي راحتتر 

 .ه بود دنبالش راه افتادمشد 

 :ت سرش وارد شدم كه گفت وارد اتاقش شد. پش

 .درو ببند -

  



 :بستم. سعي كردم لبخندي به روش بزنم كه زود گفت 

 .نمیفهممت رها! من... من واقعا نمیفهممت -

 :گفتم گیج

 چیو؟-

 واقعا االن حرف از رفتن میزني؟ از پریدن؟ واقعا-

 درصدي احتمال دادي قبول كنم؟

 يعاقالنه اینه كه قبول كني فراز. چارهي دیگها -

 .نداریم

 یعني تخمم نباشه كه مامان فرگلو گرفتن؟ -

 همیشه همه چي عالي پیش نمیره. باید اول-

 م. یه جات بدی خودمونو نجات بدیم تا بتونیم بقیه هم ن

 .فراز مرده به كار هیچ كسي نمیاد 

 !دهرها... رها... رها این حرفا حتي از تو هم بعی -

 :بلند گفتم 

  



 همون خودمونو فدا كنیم؟چرا بعیده؟ واقعا باید هم-

 .هیچي برات اهمیت نداره نه؟ فقط خودت مهمي رها -

 .تو فقط خودت براي خودت مهمي

  هفت تا كفننبودم تا حاالدرستشم همینه. اگه مهم -

 .پوسونده بودم

 چطوره یكي دیگه كفن بپوسونه تا تو چیزیت نشه؟-

 عث گیر افتادن اون زن نبودم! مگه من رفتم من با-

 دیمش كردم؟ تق

 .مشكل همینه. تو اونو فقط مادر یه شخصي میبیني-

 اصال مادر هم نه. یه شخصي! یه غریبه! مثل یه آدم تو

 !خیابون

  

 مش؟ كسي كه تا حاال نه چه جووري باید ببین-

 رو چه جوري باید دیدمش 

 ببینم؟ 



 :داد زد 

 !خانواده! باید مثل خانواده ببیني-

 !انواده؟ من تو خانوادهي خودم هم زاییدمكدوم خ-

 ما براي هم خانوادهایم رها. ولي تو ما رو خانواده-

 .نمیبیني 

 اذیتم فراز. من ناراحتم. من خانوادهایم؟ باشه! من-

 یدم! آقاي خانواده.. آقاي معمار... فراز مثل سگ ترس

 !به حالم كن  خاااااان... یه فكري

 .دم مرگ نیستي رها-

 دم مرگ باشم؟ باید حتما-

 !ولي یكي االن دم مرگه-

  

 !من نفرستادمش دم مرگ-

 :فریاد زد 

 مااااا فرستادیمش! چرا بهش به چشم مامان یكي-



 ه نگاه میكني؟ فكر كردي آمار فرگل و دیگ

 وادهاش رو درآوردن و ماها رو نه؟ فكر كرديخان

 رو تنبیه كنن؟ احمقي مگه  میخواستن فقط فرگل

 .مون، یكیو رندوم انتخاب كردنتو؟ واسه جزاي همه

 میتونست خانوادهي من باشه، خانوادهي عرش، هیلدا،

 رها... پدري، مادري، خودت... حتما یه خانوادهاي داري 

 داري! به خاطر همهي خواهري، برادري... حتما یكیشو 

 ما فرگل باید حساب پس بده؟ تنهایي؟

 ه دم... حرفش دروغ نبود... جزاي همه بود... اگالل ش

 درسا رو گرفته بودن چیكار میكردم؟ نمیخواستم

 قبول كنم... حاال كه نگرفته بودن. حاال كه پاي من 

 ایا این چه دردي بود؟گیر نبود... خد 

  

 :آروم گفتم 

 بر نمیاد. چیكار كنیم؟ چارهاي كاري از دستمون-

 .نداریم فراز 



 :با لحن تلخي گفت

 !نترس! تو رو نمیفرستم-

 ودم میترسم... من هم آدم بودم، فهمیده بود براي خ

 براي اون زن و فرگل ناراحت بودم... ولي خودم چي؟

 بود؟یه جنازه میشد دو تا بهتر 

 :سمتش قدم برداشتم

 !مثل ما نیستن. رحم ندارن  فراز... بیا بریم! اینا... اینا-

 ت گفتي خانوادهنگو ما! تو از ما نیستي رها. خود -

 .نیستیم

 نمیتونیم قاطي این آدما شیم. دنیا  فراز لج نكن. ما...-

 دنیا هم توش پول باشه نمیتونیم. اینا با قاچاق دختر

  

 دارن. تازه این دو موردشو ماو مواد سر و كار 

 یا هست! ما نمیتونیم فهمیدیم. خدا میدونه دیگه چ

 .با اینا به توافق برسیم

 .ه توافق برسم منم نمیخوام ب-



 :بیشتر ترسیدم 

 واي چیكار كني؟میخواي... میخ -

 .بدون جواب بهم از اتاق خارج شد. دنبالش راه افتادم

 :پیش بچهها رفت و به فرگل گفت

 آخري كه مامانت غیب شده بود، بعد پیداسري -

 .نامه رو گوشیش نصب كنشدنش گفته بودم یه بر 

 یادته؟

 :د فرگل چشمهاي قرمزش رو بازتر كر

 .آره.. آره.. آره به خدا نصب كردم-

 بعد انگار امیدي گرفته باشه از روي مبل بلند شد و

 :سمت عرش رفت

 .نصبش كردم عرش. واي نصبش كردم-

 :و به عرش گفت فراز ر

 .تو سیستم چكش كن-

 ل شد. همهعرش زود لپ تاپ رو برداشت و مشغو



 شادتر شده بودن ولي من بیشتر ترسیدم... فراز 

 میخواست چیكار كنه؟ 

 فرو كرده بود. فرگلعرش سرش رو توي لپ تاپ  

 حالش بهتر بود ولي هنوز اشك میریخت. فراز 

 د دستش رو روي شونهي فرگل گذاشته بود و لبخن

 .كوچكي داشت و هیلدا هم با لبخند نشسته بود 

  

 :عرش بلند گفت 

 دا كردم. بچهها پیدا كردم. یه جایي نزدیكپی-

 .شهریاره

 سمت سیستم حمله كردن. عرش موقعیت دقیق همه

 .رآورد رو د 

 :فراز روي موهاي فرگل رو بوسید و گفت

 .پلن میریزیم، میریم درش میاریم-

 اینها دیوانه بودن؟فرگل لبخند زد. 

 :هیلدا گفت



 .دیمباید زود وارد عمل شیم. نمیتونیم وقت هدر ب-

 :فراز قاطع گفت 

 .م دخترا جایي نمیان. من و عرش میری-

 :هیلدا مخالفت كرد 

  

 ...نمیشه. تعدادمون-

 :فراز حرفش رو برید 

 .اینا آدمایي نیستن كه دخترا هم باهامون بتونن بیان-

 !تمام

 :بودم، عصبي و خشمگین بودمحرصي 

 دو نفري قراره معجزه كنید؟-

 :هیلدا مسخره گفت

 ...ي یأس شروع كرد خانوم آیه-

 :پوزخند زدم

 فكرتون نمیرسه؟ آیهي یأس؟ یعني خودتون-



 ره اون همه نگهبان ونمیفهمید؟ تو یه مهموني مسخ

 بادیگارد داشتن. این كه دیگه وضعش جداست. چرا

 یت؟ خودتونو زدید به خر

 :فرگل با اشكهاي روان سمتم برگشت

  

 میگي كاري نكنم تا مامانم بمیره؟-

 :مي بود، ولي گفتم شاید بیرح

 ...ه هماینجوري مامانت كه هیچ، دو نفر دیگ-

 :فراز حرفم رو برید 

 میخواي؟ باهاشون معامله كنیم یا  بسه رها! تو چي-

 بجنگیم؟ 

 .بریم هیچ كدووم! من میخوام از دستشون در -

 .بپیچونیم. دورشون بزنیم

 میفهمي یكي از ما دستشونه؟-

 میخواي تا آخرش عروسكشون شي؟-



 :ریاد زد ف

 !دارم میرم كه عروسك نشم-

 :من هم فریاد زدم

  

 !به درك! به جهنم! اصال برو بمیر-

 !!تاق رفتم و در رو كوبیدم. احمقهاي بي عقلبعد به ا

 شت هم فقط چند ساعتي بود كه تو اتاق بودم و پ

 سیگار دود میكردم. صداهایي شنیده میشد ولي

 .نگنگ بود و نمیتونستم تشخیص بدم چي میگ

 در اتاق باز شد. میدونستم خودشه ولي تكوني به

 ندادم. همون جوري جلوي پنجره ایستاده بودمخودم 

 به سیگار پك میزدم. پشتم ایستاد و دستش رو و

 تا سمتشروي شونهام گذاشت. فشاري وارد كرد 

 .بچرخم. چرخیدم و حاضر و آماده دیدمش

 :سر تا پاش رو نگاهي انداختم و گفتم

 دافظي؟اومدي خ-



 :لبخند كجي زد 

 ...شاید -

 شما رو هم بگیرن ما میاییم فكر میكني وقتي -

 دنبالتون؟

 میاي؟-

 .نمیام فراز. میدوني نمیام-

 .منم نمیخوام بیاي-

 بازیاي كه از شكستشخوبه. چون نمیام! من -

 .مطمئنم رو شروع نمیكنم 

 .بیا حرفشو نزنیم-

 :داشتم از حرص منفجر میشدم 

  

 دم تو باهوشي فراز! چرا انقدر داريمن فكر میكر-

 ر میكني؟ واقعا فكر كردي با عرش احمقانه رفتا

 نه بر میگردي؟ میري و با ز



 .یك درصد هم تو این شرایط براي من احتماله رها-

 .س یك درصد هم نداريحتي شان-

 .همه شانس یك درصد رو دارن-

 ندارن. این دنیاي واقعیه. تو دنیاي واقعي با شانس-

 .رصد هم میبازي فراز د ٩٠ 

 . نمیتونم جوريمن دست رو دست نمیذارم رها-

 .یفتاده. من مسئولیت دارمرفتار كنم كه انگار اتفاقي ن

 مگه هزار بار نگفتي فقط خودتي و خودت؟ پس چي -

 شد؟

 .اون زن داره تاوان ماها رو پس میده-

  

 فراز كوتاه بیا. میگیرنت! میگیرنت و تو بهترین-

 .دست پلیسحالت میدنت 

 .باید یه حركتي كنم-

 .ي بود همیشه نمیشه ناج-



 نیست براشونمسئولیت این آدما با منه. اگه قرار -

 ناجي باشم، پس بمیرم بهتره. خنثي بودن كار من

 .نیست

 .نمیام دنبالت فراز من -

 .میدونم-

 لعنتي واسه چي اومدي اینجا؟ اومدي حرص -

 خوردنمو ببیني؟

 واسه من حرص میخوري؟ -

 :عصباني گفتم

 .از حماقتت حرص میخورم -

  

 صال نمیدونم... هیچ وقت بخثش نشد... تو راستي ا-

 دوست داري رها؟ منو 

 نگاهش كردم. چي میخواست؟ اصال چرا این سوالو

 صال جواب چي بود؟ انقدر جواب ندادم كه پرسید؟ ا

 :كج خندید 



 .خودتو اذیت نكن. نمیخواد جواب بدي-

 . میدوني؟امشب نشیب میشي فراز -

 .شونههاش رو به معني نمیدونم باال داد 

 :گفتم 

 !نداره یك درصد شانس! یك درصد با باخت فرقي -

 یك درصد با خودش امید داره رها. ولي بدون... اگه -

 براي نجات تو صفر درصد شانس هم داشتهروزي 

 .باشم، باز میام سراغت

  

 زچرا با احساساتم بازي میكرد؟ چرا قلقلكم میداد؟ ا

 ...اون قلقلكا كه خندهات نمیگیره، ولي گریه شاید 

 ...بغض شاید... حرص شاید 

 :و شنیدیمصداي بلند عرش ر

 .فراز بدو دیگه-

 سمت در رفت وخم شد و روي شقیقهام رو بوسید، 



 :گفت

- ( .bella ciaoخداحافظ زیبا ) 

 در كه بسته شد چیزي درونم فرو ریخت. تمام چراغها

 ...دره ایستاده بود و امید  خاموش شد. خوشي لب

 .خداحافظي میكرد 

 !درصد براي من رنگ امید نداشتیك 

*** 

 م و به قدم رو رفتنم ادامهباز نگاهي به ساعت كرد 

 :دادم. هیلدا كالفه گفت 

 دیقه یه بار ساعت٥یه ساعته داري رژه میري. هر  -

 !چك میكني. بشین دیگه رو اعصابموني

 دم. فین فین ریزداتنها چشم غره رفتم و جواب ن

 ید مراعاتش روفرگل رو مخم بود. حیف كه با

 .میكردم

 :در حال باال كشیدن دماغش گفت



 بزنیم بهشون؟زنگ -

 :هیلدا مخالفت كرد 

 .نه، خطرناكه! خودشون بتونن زنگ میزنن-

 :خندهي مسخرهاي كردم 

  

 نصف٣بتونن؟ واقعا فكر میكني میتونن؟ ساعت  -

 شبه میفهمي؟ 

 :فتگ هیلدا حرصي

 .ولي من منتظر زنگم -

 زنگم. ولي نه از فراز! از اون مردكاتفاقا منم منتظر -

 .یكي، سه تا دستمون دارید كه االن بگه به جاي 

 :فرگل آروم گفت 

 ...نگو رها-

 .چشمهام رو براي كنترل كردن خودم لحظهاي بستم

 :بعد جلوش روي زانو نشستم و گفتم 



 ؟ تيفرگل چرا متوجه وخامت اوضاع نیس-

 :لرزان گفت

 .من به فراز ایمان دارم-

  

 .از خدا نیست فرگلفر-

 .ه! نه... نگو رهافراز گیر نمیفته. نمیشه. نباید بیفت-

 .توروخدا نگو

 گفتن یا نگفتنم چه فرقي داره فرگل؟-

 :باز هق هق رو از سر گرفت كه هیلدا توپید 

 اگه خیلي زرنگي، به جاي این كه حالشو بدتر كني -

 !نك یه فكري

 یمفكر؟ فكر چرا؟ میشینیم باهم كوبلن میدوز-

 !!منتظر میشینیم تا آقایون بیان

 .دیگه حرفي نزد چشم غرهاي رفت و 

 یك ساعت دیگه هم گذشت و خبري نشد. هیچوقت



 تشویش رو این شكلي حس نكرده بودم. هیچوقت 

 انقدر آشوب نبودم. آخ فراز كدوم گوري هستي؟

 د كه حس میكردم تیشرتم بو ضربان قلبم انقدر شدید  

 .نه شده بودم؟ نمیدونمتكون میخوره. دیوا

 :شكستفرگل سكوت یك ساعته رو 

 .من دیگه نمیتونم صبر كنم. زنگ میزنم به عرش-

 :موافق بودم

 .بزن. از این كه بدتر نمیشه -

 فرگل با دستهاي لرزان شماره رو گرفت و روي

 :اسپیكر زد 

 !مخاطب در دسترس نمیباشد -

 مله كافي بود... بوووم صدا كرد و قلبهان جهمی

 یستاد! امكان نداشت عرش گوشیش رو خاموش كنه، ا

 گه اینكه كسي مجبورش كرده باشه! مگه اینكه م

  

 كسي گوشیش رو گرفته باشه! مگه اینكه كسي 



 !!خودشون رو گرفته باشه

 .گوشي از دست فرگل سر خورد و روي زمین افتاد 

 :هیلدا نگران گفت

 رفتنشون! چیكار كنیم؟ي گلعنت-

 ر! قرار همین بود! هیچ كار. قرار چیكار كنیم؟ هیچ كا

 م. بهش گفته بودم. بهش گفته بودم بود كاري نكن

 دنبالت نمیام. گفته بودم وارد بازیاي كه به شكستش

 ایمان دارم نمیشم. من گفته بودم. من خودمو

 میشناختم. میدونستم وارد این بازي نمیشم. من 

 رد این بازیا نمیشدم... من عقل داشتم ووا هیچوقت

 ه این بازي ورود كردن عاقالنه نبود. مِن همیشهب

 .برنده، نمیتونستم باختن رو انتخاب كنم

  

 فرگل گوشهي مبل كز كرده بود، پاها رو توي شكم

 جمع كرده بود و مثل تموم شدهها به انگشتهاي

 .پاش خیره بود 



 كرده بود و وسطوض هیلدا هم انگار جاش رو با من ع

 من گوشهاي به ستون هال قدم رو میرفت و من...

 .خریت محض فراز فكر میكردمتكیه داده بودم و به 

 !خریت محضي كه از اول، نتیجهاش مشخص بود 

 : حاال هیلدا هم صداش میلرزید

 باید چیكار كنیم؟-

 چقدر از این جمله متنفر شده بودم. كاش الل 

 رو هي تكرار میكردن؟ره میشدن. چرا یه سوال مسخ

 :ناخودآگاه داد زدم

 .چرا خفه نمیشي هیلدا؟ كاري نمیشه كرد -

 ٢١چي میگي توو؟ گرفتنشون میفهمي-

 فقط نگاهش كردم كه نزدیك شد. توي صورتم ایستاد 

 :و گفت

 .میكشنشون احمق! اینا دست پلیس نمیدن-

 !نمیدن چون دستمون مدرك داریم. میكشنشون

 !عرشو میكشن



 ؟ رپ كردن و خندیدن ورفیق  عرش رو؟

 یدن؟ مهربونیاش هم باهاش میمرد؟ اگه شامرقص

 نمیخوردم كي نگران میومد تو اتاقم؟

 :هیلدا ادمه داد 

 !فرازو میكشن احمق-

 ...فرازو؟ فراز... فلش رو به باالي زندگیم... اولین من

  

 :فرگل هم به جمع داد زنها اضافه شد 

 ه چي بكشن؟ از دارن. واسنمیكشن! بهمون نی-

 ...ممكن بود 

 :واب داد هیلدا ج

 انقدر تو بیخبري میكشن فرگل. ولي نمیگن. -

 نگهمون میدارن كه فقط واسه گرفتن خبر هركاري 

 .خواستن انجام بدیم! حتي اگه خبر مرگشون باشه

 !چون بیخبري خیلي گوهتر از بدخبریه

 ر ممكن بود... چرا همه چي ممكن بود؟ چرا عقلم كا



 كرد؟ا مثل همیشه هوشم راهنماییم نمینمیكرد؟ چر

 شویش و اضطراب، چراچرا این حس نگراني، چرا این ت

 این موج منفي وجودم سدي شده بود براي افكارم؟

 من چم شده بود؟

 :فرگل گریه میكرد 

  

 توروخدا یكي یه حرف خوب بزنه. یه راه جلومون-

 بذاره. رها چرا اللموني گرفتي؟ 

 یخواست كه باید دعاگه خبر خوب ماللموني؟ ا

 .تمر الل بمونم. من هیچ خبر خوبي نداشمیكرد تا آخ

 :هیلدا جو رو متشنجتر كرد 

 نكنه تا االن تمومشون كرده باشن؟-

 :فرگل فریاد زد 

 .خفه شو هیلداااااا-

 هیلدا روي زمین نشست و سرش رو محكم بین

 .دستهاش گرفت 



 د و فریاد فرگل مثل دیوانهها دور خونه میچرخی

 رو به اطرافكشید... هر چیزي دم دستش میومد می

 تنها هم به صداي داد وپرتاب میكرد. صداي شكس

  

 فریاد و گریهها اضافه شده بود. جو از این متشنجتر 

 .نمیشد و مغز من از جو هم متشنجتر بود 

 بدون هیچ فكري سمت لپ تاپ عرش رفتم، بازش

 .مي فرستادمكردم و موقعیت رو نگاه كردم و پیا

 م، تیشرت گشاديبه اتاق رفتم، لگ ورزشیاي پوشید 

 !و یك كاله كپ

 اتاق كه بیرون میومدم جواب پیامم رسیده بود. پیام از 

 :مهیار رو باز كردم

 این لوكیشني كه فرستادي كدوم قبرستونیه؟ واسه-

 چي میخواییم بریم؟

 :جواب یك كلمه بود. تایپ كردم

 !خریت-



 :بعد اضافه كردم 

 میاي؟-

  

 تمسانهي فرگلن جوابي به نگاههاي پرسشگر و ملبدو

 . كتونیهام رو میپوشیدم كهو هیلدا سمت در رفتم

 :پیام رسید 

 !مگه خرم بذارم بدون من خریت كني-

 .سوییچ مازراتي رو برداشتم و از در خارج شدم

 خر شده بودم. مِن مدعي هوش، احمق شده بودم! منِ 

 نهایت سرعت به با مازراتي، با  برندهي صحنهها، حاال 

 وندم! من خر شده بودم! خر شدنسمت باخت میر 

 معنیاي داشت؟چه 

*** 

  

 دم جایي شببه انبار، وسط بیابوني حوالي شهریار

 ایستادم. دو ماشین دیگه پارك بود. پیاده شدم. با



 پیاده شدنم، مهیار از ماشین پیاده شد. سمتش رفتم، 

 :م و گفتم به ماشین دیگر اشاره كرد 

 با تو ان؟اینا -

 .یگهبا منن. خرهاي د -

 :نمیومد كه گفتبعد خندید. خندهام 

 چي شده؟-

 !فراز خودشو انداخته وسط گوه-

 خب؟-

 .خب كه خب! گرفتنش احتماال -

 خب؟-

 .اینام آدماي وحشتناكین. خطرناك واقعي-

  

 خب؟-

 ...ممكنه بالهاي شدیدي سرش-

 :حرفو برید 



 ي؟ خبببب؟ آخرش؟ كه چ-

 :نگاهش كردم

 بیرون... كه منم   كه هیچي... كه اومدم بیارمش-

 .خریت كنمباهاش 

 من تا تهش هستم درین. ولي تو چي میخواي؟ به -

 بعدش فكر كردي؟

 .تنها باریه كه به بعدش فكر نكردم مهیار -

 :چند ثانیهاي نگاهم كرد و بعد گفت

 .بریم-

  

 دن و دواشارهاي به ماشین دیگر كرد. دو نفر پیاده ش

 .توي ماشین موندن نفر دیگر 

 هنوز ترس داشتم، اما لرز مت انبار رفتیم. نفري س٤ 

 نه... انگار راحتتر بودم... با اینكه هیچ رضایتي از 

 .كارم نداشتم، ولي انگار از خودم راضیتر بودم



 :از دور یك نگهبان دم در دیدیم كه مهیار گفت

 .عقب وایسا و تماشا كن-

 .رفت دو نفر دیگه سمتشچشمكي زد و با 

 یهوشول نكشید كه تن بچند دقیقه هم بیشتر ط

 شدهي مرد روي زمین افتاد و مهیار بهم اشاره كرد كه 

 برم. قدرت مهیار رو هر كسي نداشت! مهیاري كه من 

 هم همیشه ازش شكست میخوردم. سوال این بود كه

 فراز چطور پیش رفته بود؟ فراز قوي بود. از چند تا 

  

 گرفته بودنش؟ چطوري از پا  ن رد شده بود؟ كينگهبا

 درش آورده بودن؟

 از در كه وارد شدیم یكي از پسرها پیشنهاد داد پخش

 :شیم. مهیار مخالفت كرد 

 پخش شیم ضعیف میشیم. همه باهم حركت -

 !میكنیم

 نفر آروم قدم بر میداشتیم. انبار خیلي بزرگي ٤هر  



 .ادي شنیدمنبود. هیچ دوربیني هم نداشت. صداي فری

 ر امفهوم بود. مهیا عرش بود، مطمئن بودم. اما نصداي 

 :آروم گفت 

 صداي رفیقاته؟ -

 تند تند سرمو تكون دادم. به سمت صدا حركت 

 كردیم. به راهرویي رسیده بودیم كه دو نفر رو دم در 

 .اتاقي دیدیم

  

 :مهیار گفت 

 دو تا میریزیم، ولي دیگه بیرون انبار  نسر ای-

 بعدش آمادهاي؟سر و صدا میشه. واسه نیستیم. 

 .احتماال نگهبانهاي بیشتر میریختندش بعدش؟ بع

 نفرهامون كم و كمتر میشد ٤بعدش احتماال جمعیت  

 .و ریز ریز بینفس میشدیم. بعدش اصال قشنگ نبود 

 :جواب دادم

 .آماده نیستم-



 .مهم نیست. بریم-

 :قبل این كه قدمي برداریم صداي داد عرش رو شنیدم

 !زاااا. داره میمیرهیكیو خبر كنید پفیو-

  

 ام قفل شد. ایستاد. تنم خشك شد. زود مهیار روپاه

 :نگاه كردم. كمي اخم داشت. آروم گفتم 

 !فرازو میگه. مهیار حتما فرازو میگه-

 تا اینجاشو اومدیم درین. االن نه میشه برگشت، نه -

 .چیزي

 تو چرا باهام میاي؟-

 :لبخند زد 

 ي در این حد نمیكردم خریتي كه میگراستش فكر -

 !خریته

 !توني برگردي مهیارمی-

 .نداشتیما! یه جوري نگو كه فكر كنم نمیشناسیم -



 .برو بریم 

  

 حركتي به پاهام دادم. آروم قدم برداشتم، قدم بعدي

 سریعتر، بعدي سریعتر. تونستم بهتر راه برم. ادامه

 :دادم و با صداي مهیار كه گفت 

 !حاال-

 پسرها . مهیار و یكي از فر سمت دو مرد دویدیمن٤هر  

 .از جلو و من و پسر دیگر از پشت سر حمله كردیم

 !ضرباتي كه خوردیم كم بود، اما سر و صدا زیاد 

 احتماال تا رسیدن بقیهي نگهبانها وقتي زیادي 

 .نداشتیم. هول بودم. صداي داد عرش توي گوشم بود 

 ...!داشت میمرد 

 رفتم، از شونههاي نگهبان گ تاب نیاوردم. از پشت،

 .م و پام رو دور گردنش پیچیدمپرید  روي شونههاش

 سفت فشار دادم تا از بي نفسي بیهوش شه. مرد با 

 مشت به پام ضربه میزد كه دوست مهیار ضرباتش رو



 مهار كرد. آخر سر با سرعت از پشت سمت دیواري

  

 رفت و خودش رو كوبید! كمرم با شدت به دیوار

 ينكردم. چند ثانیه  د ولي از فشار پام كم كوبیده ش

 .مرد بیهوش شده بود  بعد 

 مهیار كار نگهبان دیگر رو تمام كرد. هر دو متعجب 

 بودیم. چرا نگهبانهاي بیشتري نیومده بودن؟

 نمیشد همه چي انقدر ساده باشه. انقدر ساده باشه و

 !فراز و عرش رو گرفته باشن

 .سي دیده نمیشد مهیار در اتاق رو آروم هول داد. ك

 در با صدا پشت سرمونزود، وارد شدیم و خیلي آروم 

 :كوبیده شد و مردي با لبخند كریهي گفت

 !خوش اومدین-

 نه لبخندش مهم بود، نه حرفش... فقط اسلحهاي كه 

 دستش بود تمام من رو پوچ كرد! ما از این اتاق سالم

 !بیرون نمیرفتیم



  

 دیدم و تازه نگاهم رو چرخوندم و فراز و عرش رو

 بود! خون جاري شده،درومده چرا فراز از پا فهمیدم 

 صورت بي رنگ و تن بیحال... فراز... تیر خورده بود؟

 .مثل مرده ها ایستاده بودم و فقط نگاه مي كردم

 چشم هام خشك شده بود، مي سوخت. ولي پلك

 .زدنم نمیومد 

 : صداي مهیار

 .جاشت! جدا باید خر باشي كه بیاي این-

 .یدممي شنیدم ولي نمي فهم

 : عرشصداي 

  

 رها.. رها تو اومدي رها.. رها اومدي ولي چرا اومدي-

 دختر ؟

 .مي شنیدم ولي نمي فهمیدم

 : صداي مرد 



 بزممون گرم تر شد. خوش اومدین. كجا دوست دارید -

 بشینید ؟ دوست داشتم باال رو تعارف كنم ولي یه كم 

 خونیه. مشكلي ندارید ؟

 .یدم ولي نمي فهمیدممي شن

 همیدم. من فقط تیر رو مي ف  قط یه چیزيمن ف

 خوردن فراز رو مي فهمیدم.. من فقط خون جاري 

 شده ازش رو مي فهمیدم.. من فقط صداي داد عرش

 كه مي گفت داره مي میره رو مي فهمیدم.. من.. من 

 یه چیز دیگه هم نمي فهمیدم. چرا از دو جاي فراز

 م پاش خون میومد همخون مي ریخت ؟ چرا ه

  

 مي فهمیدم و هیچي نمي  چرا همه چي وش ؟ من پهل

 فهمیدم ؟ 

 : صداي خش دار شنیدم

 رها.. رها.. رها اومده ؟-

 !شنیدم و .. فهمیدم



 فهمیدم و كاش نمي فهمیدم. كاش اون صداي بي

 جون و بي حال رو نمي فهمیدم! كاش من اون صداي

 ..!مرده رو نمي فهمیدم

 : د برگشتمهیار سمت مر 

 .یین حرف برنیم ! بنداز پایین بابابنداز اونو پا-

 لبخند مرد رو ار صداش هم مي تونستم تشخیص بدم 

: - 

 این تو دستمه. واسه حرف زدن به دهنم احتیاج 

 !دارم

  

 : باز عرش داد زد 

 داره از دست مي ره! نمي فهمي ؟ ولمون نكن! حد -

 !اقل یكیو خبر كن ال مصببببب

 : ي كرد اروم صحبت كنهمهیار سعي م 

 ستته چه نه. چه دهنت بازه چه. چه اون د بین یاروب-

 نه! وقتي تا االن نكشتي یعني نمي خواي بكشي، نه ؟ 



 پس یه خریو صدا كن اینو ردیف كنه تا بعدش ببینیم 

 .چه گوهي مي خواي ازمون

 : مرد خندید 

 من نمي كشم. ولي جلوي مرگ طببعیشم نمي-

 .گیرم 

 ي بود ؟دت خونریزي مردن مرگ طبیع طبیعي ؟ از ش

 ز شد و مرد دیگري وارد شد. وارد شد و كناردر اتاق با

 : عرش و فراز ایستاد و با خنده گفت

  

 خوش مي گذره ؟-

 اینا دیگه چه ادمایي بودن ؟ چرا همه چي انقدر واقعي

 بود ؟ واقعا مي خواستن فراز جلوشون جون بده ؟ فراز 

 ؟

 : ه وارد رفتمهیار سمت مرد تاز

 ه چه دردتون مي اد. جنازه اش ببیزنگ بزن یكي -

 خوره ؟



 : مرد خندید 

 زنده اش به چه دردمون مي خوره ؟-

 فراز رو مي گفتن ؟ زنده ي فراز به دردي نمي خورد ؟

 زنده ي فراز منو به اوج مي برد.. زنده ي فراز با لبخند 

  

 كجش دل مي برد.. زنده ي فراز پشت هم برام جذاب

 با . زنده ي فراز د.و خوشگل و سكسي ردیف مي كر

 ..احتمال صفر درصد شانس برد هم براي نجاتم میومد 

 زنده ي فراز اولینم بود.. فراز به درد مي خورد.. به فراز 

 مي گفتن به درد نخور ؟ فراز من ؟ اولینم ؟

 ناخوداگاه چشم هام رو بستم و داد عصبي اي بلندي

 ..پر خشم كشیدم.. بلند، طوالني، 

 طاب كرده بودبه درد نخور خ روسمت مردي كه فراز 

 حمله كردم و درجا لگدي حواله ي صورت كریهش

 كردم. چون انتظار حمله نداشت به عقب پرت شد و

 روي رمین پخش شد. مجالش ندادم. سمت تن افتاده



 اش رفتم و با لگد توي سر و صورت و پهلو و هرجا كه 

 .مي شد مي زدم

 ، اما كشید هام رو گرفت و به عقب مي  مهیار دست 

 .م. مجال نمي دادمنمي ذاشت

  

 صداي داد و فحش مي شنیدم ولي نه مي فهمیدم نه 

 اهمیتي مي دادم. خون جلوي چشم هام رو گرفته بود 

 !و فقط مي زدم

 ..ولي صداي شلیكي كه شنیدم باعث توقفم شد 

 با باالترین حد ترس سمت فراز برگشتم. نكنه تیر سوم

 .د ه بوو خورده بود ؟ نه.. نخورد ر

 حه به دست چرخیدم و فهمیدم به سمت مرد اسل

 جایي از دیوار شلیك كرده. مسیر نگاهم رو دنبال كرد 

 : و گفت

 این یكي رفت تو دیوار. ولي بعدي نمي ره. به تو هم -

 !نمي خوره. یه راست مي شه حكم مرگ اون مردك



 : تمداشتم مي مردم! نفسم باال نمیومد كه گف

 في داري ؟ت بیا ببینم حرن وقاونو بذار كنار، او-

 : مرد خندید 

  

 بچه گول مي زني ؟ -

 تو مردي و من زن! به قدرتت نمي نازي ؟ بیا تن به -

 .تن حلش كنیم 

 : مرد بلند تر خندید 

 .اخ دارم تحورك مي شم اسلحه رو بذارم كنار -

 : جیغ زدم

 .لعنتییییي بذارش كناااااار-

 : گفتمهیار بلند 

 رها بس كن! چته ؟-

 : عرش بغض داشت صداي

 ..رها.. كاش نمیومدي.. حیفي دختر-



  

 حیف ؟ چقدر این كلمه رو شنیده بودم.. حیف بودم ؟

 بودم.. فراز حیف نبود ؟ بود.. عرش ؟ مهیار ؟ حیف 

 ..بودیم.. به خدا ما همه حیف بودیم

 : پر خشم به مرد گفتم

 .ش بیاد تو هیچ كاره اي! برو بگو خود -

 ؟جدا ؟ خوب كي -

 !مرتیكه احمد  اون-

 : مرد خندید 

 احمد كیه ؟-

 : گیج و ترسان گفتم

 تو واسه كي كار مي كني ؟-

 : شمرده شمرده جواب داد

 !واسه.. خود.. اقا.. اسعد -

  



 اسعد.. اسعد قطعا یه اسم عربي بود.. قطعا متعلق به یه 

 یچعرب بود!.. اخ ما تو چه بازي اي بودیم ؟ ما ه

 پر كه خوبه هم نبودیم.. ر ساد بودیم.. ما حتي یه پِ 

 ..بود.. ما حتي "هاي كارد" هم نداشتیم

 : صداي عرش از فكر بیرونم كشید 

 بي.. بیهوش شد.. لعنتي بیهوش شد! یه غلطي كنید -

 .نامرداااا. بیهوش شددددد 

 !رعب.. وحشت.. خطر

 من این سه حس رو با تمام وجود حس مي كردم. من 

 خ و من خطر رو بیبودم  رعب داشتم، من وحشت زده

 !گوشم حس مي كردم

  

 : ابن بار رو به مرد نالیدم

 ..زنگ بزن یكي بیاد -

 !كاري براش نمي كنم! ما ازش درخواست داشتیم-

 !عمل كه نكرد هیچ، به قصد حمله هم اومد 



 .لعنتي داره مي میره-

 خودش سند مرگشو امضا كرد. مي تونست خواسته-

 .ونو اجابت كنهام

 : داد زد عرش 

 .! گفتیم نداریم كسیو بازي كنهاشغال رواااني-

 .مهیار سمت فراز رفته بود و بررسیش مي كرد 

 پیرهنش رو دراورد، پاره كرد و محكم دور سوراخ هاي 

 ایجاد شده روي تن فراز بست! چه جوري تو این

 شرایط حواسش بود ؟ چه جوري عقلش كار مي كرد ؟ 

 .سر مرد داد مي زد عرش هنوز 

  

 : فریاد زد  مرد دیگر

 .فه شو! بیر صداتوخ-

 : عرش با فریاد گفت

 !یكیو بیارید باال سرش-



 : مرد اسلحه به دست گفت

 .منتظر باشید. عزرائیل االناس كه بیاد -

 عرش با بغض داااد مي كشید. مرد دیگر فحش مي داد 

 .و مرد اسلحه به دست مي خندید 

 ر فریاد.. من همي شد. صدا هاي  صدا ها توي سرم اكو

 دم.. جز یه صدا.. من صداي قلب فراز صدایي مي شنی 

 رو نمي شنیدم! هیچ وقت نشنیده بودم ولي االن باید 

 مي شنیدم و نمي شنیدم! این قلب نمي زد! واقعا نمي 

 زد ؟

 : صدا ها اوج گرفت كه جیغ بنفشي كشیدم

  

 !ساكت شیییییییییییییید -

 : ن گفتموقتي همه ساكت شد 

 فقط یه فكري به ن بازي مي كنم بازي مي كنم. براتو-

 .حال این بكن

 : یك ابروي مرد باال رفت



 .پوكر بازشون تویي ؟ شنیده بودم زنه ها-

 : سمتش رفتم، یك قدمي اش ایستادم و گفتم

 همین االن یه فكري به حالش مي كني. وگرنه من-

 توجنازه تحویل مي گیرم و دست تو هم مي مونه 

 !دوپوست گر

 ما تا االن فهمیدي، نه و دور بزني. حتنمي توني ما ر -

 ؟

 جوابي ندادم و فقط با حرص تماشاش كردم كه ادامه

 : داد

  

 یادتون نره كه یكي دیگه دست ما دارید. یكي كه-

 .طبقه ي باالس

 !همه رو با خودم مي برم و میام مي شینم پاي میز-

 بري و با خودت مينه دیگه، نشد! این جمع رو -

 !سپري به ماباالییو مي 



 : د در رو باز كرد و گفتبع

 !به سالمت-

 : سمتش براق شدم

 !براش دكتر خبر كن-

 .همین كه مي ذارم برید خیلیه. باقیش با خودتون-

  

 اخ اگه اون اسلحه دستش نبود. مطمئن بودم به ناك

 !اوت كردن اكتفا نمي كردم و جونش رو مي گرفتم

 ل قاتل شدن رواین لحظه، تماما پتانسی، تو من حاال

 !داشتم

 : مرد ضربه اي به در زد 

 .این در تا ابد باز نمي مونه ها -

 .مهیار همراه عرش فراز رو بلند كردن و خارج شدن

 پشت سرشون در حال خارج شدن بودم كه مرد 

 : اسلحه اش رو ري شونه ام گذاشت و گفت



 تي، ه ننشسپاي اون میز نشستي كه نشستي. اگ-

 احدي رحم نميدن كه هیچ! به اینایي كه اینجا بو

 ..كنم. تو فك و فامیل، دوست و اشنا، مادر و پدر 

 .شدم جتوفي روي صورتش كردم و خار

  

 بچه ها به ماشین ها رسیده بودن. پشت فرمون 

 .مازراتي نشستم. عرش پشت نشست و فراز رو خوابوند 

 .مهیار هم سوار ماشین خودش شد 

 تم. به یكنشستن شماره ي فرگل رو گرفحض به م

 : هم نرسید كه جواب داد بوق 

 رها ؟ الو ؟ چي شد ؟-

 : صداي گریانش از همین جا هم مشخص بود 

 همین االن با یه بیمارستان و جراح و هرچي كه نیازه -

 هماهنگ شو كه بدون سوال پرسیدن و اطالع دادن

 .یكیو جراحي كنه



 رها چي شده ؟-

 : داد زدم

 !!كاري كه گفتم رو بكن-

 : و استارت زدم كه عرش گفتكردم. ماشین ر و قطع

  

 كجا مي ري ؟ -

 .فعال سمت شهر! یه جایي كه بیایون نباشه-

 حركت كردم. مهیار پشت سرمون میومد. با سرعت

 مي روندم و خلوتي خیابون كمكم مي كرد. نزدیك

 : هاي تهران بودم كه فرگل زنگ زد 

 ار . برو اونجا، بگو با محجوب كاادرسو فرستادم ره

 .ضا محجوب! باهاش هماهنگهداري. علي ر 

 .بدون جوابي قطع كردم

 نفهمیدم كي به بیمارستان رسیدیم و هماهنگي ها

 انجام شد. نفهمیدم كي معاینه ي اولیه انجام شد و

 سرم و دم و دستگاه ها به فراز وصل شد. فقط فهمیدم 



 : كه دكتر گفت

 .مهیاوضاعش خیلي وخ-

  

 وابیده روي اق عمل، فراز خو به محض اماده شدن ات

 تخت رو هول مي دادن كه دنبال تخت دویدم. قدم

 اول رو كه برداشتم، گونه ام خیس شد. نا خوداگاه

 سقف رو نگاه كردم. اب از كجا چكه مي كرد ؟ قدم 

 دوم گونه ي دیگرم خیس شد، قدم سوم چشم هام 

 ق هق كردمهعجیب سوخت و قدم چهارم، وقتي 

 سال بود گریهكنم.. من چند  فهمیدم كه گریه مي

 نكرده بودم ؟ تو زندگي من چیزي ارزش گریه 

 ..نداشت.. هیچ وقت

 دنبال تخت دویدم و رو به چشم هاي نیمه باز فراز داد

 : زدم

 واي به حالت از اون اتاق زنده بیرون نیاي فراز! به -

 ي شم! قول ميم خدا مي رم قاطي هر گوه كاري اي 



 سم من اون وسطفت كاري باشه ادم هرجا اسم كثا

 !برق بزنه! فراز مي رم زیر خواب این و اون مي شم

 فراز اگه زنده بیرون نیاي، به خدااا به همین عربا مي 

 گم منو قاچاق كنن! حالیته ؟ مي شنوي.. تو منو مي 

 شنوي مطمئنم مي شنوي. فراز واي به حالت سالم

 !واي به حالت فرااااااازنیاي! بیرون 

 شد، پشت در ایستادم و به گریه و تي در ها بسته و وق

 !لعن و نفرینم ادامه دادم

 شاید حدود یك سالي گذشته بود.. حسم كه این طور

 مي گفت. ولي هنوز فراز بیرون نیومده بود. ولي هنوز

 اشك هام تموم نشده بود و هنوز باورم نمي شد كجا

 !ا كه قراره بشهو چه هام و چي شده 

  

 و دور شونه ام انداخت وم اومد، دستش رمهیارم سمت

 : گفت

 چته درین ؟-



 : اروم جواب دادم

 .دردم میاد -

 با دردش ؟-

 !اصال نمي دونم درد منه یا اون-

 .پس كار تمومه -

 گیج نگاهش كردم كه بي جواب سفت تر توي بغلش

 .هولم داد 

 یوان هايي از لعرش با چشم هاي سرخ، با یك سین

 ارج شد وش از اسانسور خیك بار مصرف توي دست

 .سمتمون اومد 

  

 بخار لیوان ها رو مي دیدم اما مطمئن بودم گرمم نمي 

 .كنه

 : عرش به محض رسیدن سوال مسخره اي پرسید 

 هنوز نیاوردنش؟-

 هیچ كدام جوابي ندادیم. خودش جوابش رو مي گرفت 



 .حتما

 اي توي راهروروي صندلي هاز كنارشون گذشتم و 

 داشتم. از جون ودم اما خشم هم نشستم. ترسیده ب

 .فراز ترسیده بودم و از خود فراز هم خشم داشتم

 خشم داشتم كه با رفتنش باعث شد مجبور شم سر

 پودر بازي كنم! از خودم هم خشم داشتم. خشم 

 داشتم كه به خاطر كس دیگه اي چنین بازي احمقانه 

 !ماي رو قبول كرد 

  

 شدم. سمت دراتاق عمل كه باز شد زود بلند درهاي 

 یدم و با دكتر محجوبي كه فرگل معرفي كرده بود دو

 : رو به رو شدم و گفتم

 .فقط یه كلمه بگو-

 : جواب داد

 !زنده اس-

 انگار تازه نفس كشیدم. تا قبلش چه جوري زنده 



 مونده بودم ؟

 ..ود ترس كم كم از بدنم مي رفت و فقط خشم مونده ب

 رفتم. عرشكون دادم و درجا سمت اسانسور سرمو ت

 : د پرسی

 كجا رها ؟ -

 .خونه مي بینمتون-

  

 درهاي اسانسور در حال بسته شدن بود كه كسي

 جلوش رو گرفت. نگاهي به دكتر محجوب كردم. سوار

 : شد و گفت

 پریزاد.. خوبه ؟-

 پریزاد ؟ فرگل رو مي گفت ؟ حوصله ي جواب دادن

 : منداشتم ولي مجبوري گفت 

 .خوبه-

 طالق گرفته ؟ -

 .ق گرفتهطال-



 .. سالم برسون. بگو.. بگو اگه یه روزي خواست،بهش-

 ببینیم همو. بگو.. فقط به خاطر گیر بودن كارش بهم 

 .زنگ نزنه.. بگو.. اصال ولش كن. نگفتي هم نگفتي 

 .اسانسور كه ایستاد زود خارج شد و رفت

  

 گفت   مثبتي بود كه فرگل مي  محجوب.. همون بچه

 قبل تر عاشقش بوده ؟

 شده رفتم، روشن كردم و قبلمازراتي پارك  سمت

 : حركت براي مهیار نوشتم

 مي دوني عزیزي دیگه ؟ -

 : جواب اومد 

 .هوم-

 لبخندي با خیال راحت زدم و حركت كردم. به ویال

 كه رسیدم، در جواب نگاه هاي پرسشگر هیلدا و

 : كه مي دونستم رو گفتمفرگل، تنها چیزي 

 !زنده ان-



 بعدي باشم، به منتظر سوال هايبعد بدون این كه 

 اتاق رفتم، حوله رو برداشتم و خودم رو زیر دوش پرت

 .كردم

  

 زیر دوش نشستم.. اب داغ روي تنم مي ریخت و من 

 داغ و داغ و داغ تر مي شدم و مطمئن بودم این داغي

 ترسیه كه رفته! این داغي ازاز اب نیست! این داغي از 

 ین، این داغي.. ا خشمیه كه داره پیشروي مي كنه

 !داغي قراره داغ بذاره رو دست و دل و جونم

*** 

 یك هفتهاي گذشته بود و امروز قرار بود فراز مرخص 

 .شه

 هیلدا و فرگل به جون خونه افتاده بودن و عرش

 رفته  مشغول خریدهاي خاص بود و حاال به دنبال فراز

 .قط پوزخند روي لبم میاورد بود. تمام حركاتشون ف

  



 م خاصي كسب كرده بود و حاالانگار فراز مقا 

 .میخواستیم بازگشت با شكوهش رو جشن بگیریم

 توي اتاق كز كرده بودم و انواع و اقسام بُرها رو روي

 .ورقها خالي میكردم

 .ذهنم فقط درگیر بازیاي بود كه دیگه شوخي نبود 

 اه خیلي وحشتناكي درگیر قدمي بود كه قرار بود تو ر

 د كه دیروز باهام گرفته درگیر تماسي بوگذاشته شه. 

 شده بود و گفته بودم تا مرخص شدن فراز باهام

 تماس نگیرید و گفته بودن امروز با خودش تماس

 .میگیرن

 .زنگ خونه كه به صدا دراومد تپش قلب گرفتم

 میدونستم رسیده ولي از جام تكونمیدونستم اومده، 

 .نخوردم

 :داي بلند فرگل رو شنیدمص

  

 .دنها بدو بیا اومر-



 باز تكون نخوردم فقط گوشهام رو تیز كرده بودم

 !براي هر صدایي

 در باز شد و درجا صداي گریهي فرگل شنیده شد و

 :بعد صداي تقریبا بیحال فراز

 .اي بابا تو كه هنوز اشكات روونه-

 :هیلدا

 چه میفهمي این مدته چي كشیدیم ما. خوش-

 .ومدي فرازا

 :فرگل

 .از ومد به خونه فرباز امید ا-

 :عرش

 رها كو؟-

  

 :صداي پوزخند هیلدا رو از همینجا هم میشنیدم

 !اتاقشونن-



 :بعد صداها خوابید. چند دقیقه بعد فرگل گفت

 .بشین قهوه بیارم-

 :عرش

 .بذار كمكت كنم -

 :باز صداي فراز 

 .زي نیست عرش، میتونم نیا-

 ایستادم. سیگاري روشن كردم بلند شدم و لب پنجره

 كردم. دلم بیرون توي هال بود، وليبا استرس دود  و

 .عصبانیتم مانع از رفتنم میشد 

 .سیگار اول كه تموم شد باز روي تخت نشستم 

 اضطراب نمیذاشت مشغول به كاري شم. فیلم ندیده

  

 .ندیده زیاد بود و … ولي نمیشد زیاد بود، ویدیوهاي 

 ...نمیتونستم

 .نمیتونستم بخوابمحتي 



 باز بلند شدم و سمت  یقه اي كه گذشتچند دق

 پنجره رفتم. وسط هاي سیگار بودم كه در اتاق باز 

 شد. نا خوداگاه چشم هام بسته شد. امادگي دیدنش

 .رو نداشتم

 گرمایي رو از پشت حس  

 يرزي از تو حس كردم.. من جم شده بود ؟ صدال

 : گوشم گفت خش دار ولي بیحالش اروم توي

  

 یه رخ نشون نمي دي ببینمت ؟-

 : جوابي ندادم. این بار كنار گوشم بوسیده شد 

 دلت تنگ نشده رها خانوم ؟ فقط منم ؟ -

 كم بود اشكم روان شه. باز جواب ندادم. این بار سمت 

 .م اومد كه یهو چرخیدم و اخمو نگاهش كردمگونه ا

 : م زد و گفتلبخندي به رو

 حال شما ؟-

 !گند -



 گند چرا ؟-

 فراز تو متوجهي چه اتفاقي افتاده ؟-

 قبل رفع دلتنگي مي خواي دعوا كني ؟-

 كدوم رفع دلتنگي فراز ؟ تو اون شب بیهوش بودي-

 حالیت نبود! رسما مردي یه بار. مي فهمي ؟ 

  

 : خودم جواب دادم

 نچ! نمي فهمي. نمي فهمي چون نمي خواي كه-

 ئولیت روفهمي. نمي فهمي چون كلمه ي مسب

 تي تو دهنت و انقدر بزرگ و بزرگ و بزرگشانداخ

 .كردي كه خود كلمه داره خفه ات مي كنه 

 .رها كلمه ي مسئولیت به خودي خود بزرگ هست-

 .تو نمي توني همه رو راضي نگه داري فراز -

 من با همه چي كار دارم ؟ من فقط درگیر دور و بري -

 .مهاي خودم



 حال منینه! نیستي كه نیستي! نیستي كه وضع من ا-

 انقدر اشوبه. نیستي كه من قراره پا بذارم رو خط

 !قرمزم

 تو واقعا فكر مي كني من اجازه مي دم بري سر اون-

 میز ؟ 

  

 : عصبي تر شدم

 راز ؟ قول و قرار چه جووري مي خواي مانع شي ف-

 همي ؟گذاشتم! وعده وعید دادم! جونتو خریدم. مي ف

 ..رها-

 .د تر بسوزونمتآتیشیم. نذار بحرف نزن فراز! -

 .باال بري پایین بیاي من نمي ذارم بشیني پاي میز-

 : تلخ خندیدم

 مي گم كه! بیهوش بودي نشنیدي. تو این حال و هوا-

 .منبودي. نفهمیدي با همه چي تهدید شد 



 واسه چي اومدي اونجا رها ؟ ما طي نكرده بودیم ؟-

 سابته بودي نمیاي ؟ من رو عقلت حخودت نگف

 تو نباید میومدي. نباید خودتو نشون مي  كرده بودم.

 .دادي

 : بلند گفتم

  

 باید مي ذاشتم بمیري ؟ -

 اره! باید مي ذاشتي بمیرم! مگه این بازي تهش-

 واسه چي پا گذاشتي شكست نبود ؟ باخت نبود ؟ 

 توش ؟

 .تو واقعا نمي فهمي چي مي گي-

 . مي . مي فهمم كه خودتو نشون داديمي فهمم رها-

 ول بازي ازت گرفتن و مي فهمم كه بهفهمم كه ق

 !همین ختم نمي شه

 من ختمش مي كنم! هركي فكر كرده بیش تر از این-

 .قراره از من نصیبش شه كور خونده



  

 خودتو دیدي ؟ تو یه نگاه كسي از تو  ساده اي ؟ اصال-

 !نن كه دیگه هیچينمي گذره رها! توانایي هاتم ببی

 ز. ولي خر چرا! خودم مي ساده نیستم فراساده ؟ من -

 دونم خرم. خر شدمم! احمق شدم! لعنت به تو كه

 .رفتي اونجا فراز

 : اون هم داد زد 

 !من رفتم كه رفتم! من رفتم چون باید مي رفتم-

 ئولیت داشتم. تو واسه چي اومدي رها ؟ من چون مس

 م كه دیده نشي. كهحتي تو پروژه هم واردت نكرد 

 اسه چي اومدي ؟ چراي! مي فهمي ؟ وپسندیده نش

 خودتو درگیر كردي رها ؟ 

 : هولش دادم و فریاد زدم

  

 چون درگیرم. من درگیرم فراز! وقتي تو رفتي یعني -

 افتادي یعني منم منم درگیرم! وقتي تو باهاشون در 



 !درگیرم! لعنتي وقتي تو درگیري یعني منم درگیرم

 : لیدمبعد نا

 ..رگیر تودرگیر شدم.. د  چون من درگیرم فراز.. -

 ..درداي تو.. زخماي تو

 : عصاي توي دستش رو با شتاب پرت كردم و گفتم

 این عصا داره دیوونه ام مي كنه! این صداي بیحالت-

 رنگ و روي پریده ات داره داره روانیم مي كنه! این

 ؟جونمو اتیش مي زنه! تو اصال اینا رو مي فهمي 

 : دادمز داد.. ادامه صداي من هم خش دار شد ولي ا

 ..تو نمي فهمي فراز! نمي فهمي با من چه كردي.. تو-

 تو یه جوري درگیرم كردي كه قرار گذاشتم بشینم 

 داپاي میزي كه سر پودره! سر مواد! حاال چه موادي خ

  

 داند! اینا زیر كوك كار نمي كنن قطعا. من باید برم 

 ي كنم ؟ سر كوكائین باز 

 نزدیكم شد بدون عصا، كمي لنگان 



 : گفت 

 درگیري ؟ -

 : پر بغض جواب دادم

 .درگیرم-

 درگیر من ؟ -

 .درگیر تو-

 ناراضي اي ؟-

 راضيچي مي خواي بشنوي فراز ؟ شرایط نمي ذاره -

 ..باشم

 تو فكر مي كني من مي ذارم كسي كه درگیرمه،-

 ننده نباشه ؟شرایط براش راضي ك

  

 !ببینشماتو وا كن و ولي همینه. چ -

 .رها من نمي ذارم تو بشیني پاي اون میز-

 پس چي ؟ مي خواي یه گوشه وایسي و نگاه كني ؟ -



 قراره معجزه شه ؟ عدالت از وسط اسمون بریزه پایین 

 .چي ؟ فراز این جا رویا و خیال و فانتزي نیست؟ یا 

 !ني جنگ و خون و درد دنیاي واقعیه. دنیاي واقعي یع

 : لبخند زد 

 ي نیست رها.. وقتي تو هستي، یعني خود دنیاي واقع-

 ..رویاست

 االن چه وقت این حرفا بود ؟ هي اتیش مي گرفتم و 

 هي اب مي ریخت. باز اتیش مي گرفتم و باز اب.. نیم 

 .شده بودم سوز

 .فراز راه فراري نیست. من باید بشینم پاي اون میز-

 !ست رها. راه حمله هستراه فرار نی-

  

 : اخم كردمگیج 

 ؟ چي-

 نفر هماهنگم ٥٠تو این چند روز بیكار ننشستم. با  -



 !رها. مي ریزم سرشون. مثل خودشون، دست پر

 : رنگ از رخم پرید. زود بازوش رو گرفتم

 دست پر یعني اسلحه ؟ دست پر.. -

 .یعني مثل خودشون-

 یعني اسلحه ؟-

 ..رها-

 ه فراز! یعني اسلحه ؟جواب منو بد -

  

 : لند گفتباز ب

 .یعني اسلحه اره-

 مي خواي.. مي خواي ادم بكشي ؟-

 !من نمي خوام بكشم رها. مي خوام نذارم بكشنمون-

 واي فراز تو داري چي مي گي ؟ مواد.. اسلحه… فراز -

 !نمي كشم، بسه. توروخدااا بسهمن 

 رها من خط قرمزاتو یادمه. من دست تو اسلحه نمي -



 م بشیني ي كنم! نمي ذار دم، اصال تو رو وارد بازي نم 

 سر اون میز! نمي ذارم اصولتو زیر پا بذاري! من همه 

 جوره اماده ام رها. از بیخ نابودشون مي كنم. مامان

 ي فرستم واسهفرگل رو میارم و مدارك رو یه راست م

 ..پلیس! اون وقت این كابوس هم تموم مي شه

 : و راست تكون دادمسرم رو تند تند به چپ 

  

 ي شه. تموم نمي شه. دستي كه ه نه نه نه! نم نه.. ن-

 اسلحه بهش بخوره عادتش مي شه. خوشش میاد،

 .بهش مي شینه! نمي شه فراز. نمي ذارم

 .تو فكرشو نكن رها-

 : توپیدم

 جووري فكرشو نكنم ؟ فراز تو دیوونه اي ؟چه -

 جمع كنه  دیوونه نیستم. اوني كه این اوضاع رو باید -

 !منم! همین و بس

 .شه فراز. نباید بشه .. نمي شه. نمينه-



 هیچ كدومتونو دخالت نمي دم رها. از چي مي ترسي -

 .؟ پیروز میام بیرون

 بیرونمي دونستم. از همین االن مي دونستم پیروز  

 ..میاد ولي نمي خواستم

  

 فراز.. من تا وقتي كه هستم، نباااید دست تو اسلحه-

 ي فهمي ؟ببینم. م

 ؟ رها نگران چي هستي -

 : جیغ زدم

 !گران توووون-

 !من قرار نیست بمیرم، قرارم نیست كسیو بكشم-

 .من نباید اسلحه ببینم دستت فراز. نبااااااید -

 .مي رمباشه. قبول. من بدون اسلحه -

 : كالفه نالیدم

 نه نه نهههه! تو نمي ري فراز. نبااااید بري. نمي ذارم -



 !كه بري

 ي و تو بشیني پا  تو چه انتظاري داري ؟ من نرم  رها-

 اون میز لعنتي ؟

  

 اره! همین انتظارو دارم. من مي شینم پاي میز. سر -

 همین نشستن جرت هم مي دم، دهنتم صاف مي 

 !شو مي ذارم ولي برنامه همینهكنم، تا اخر عمرتم منت

 !مننننن میشینم پاي اون میز

 .نمي ذارم رها -

 .تو بیخود مي كني-

 : نعره زد 

 !رهاااااا-

 .چهره ي گیج و نگران وارد شدن اق باز شد و سهدر ات

 : هیلدا زود گفت

 نرسیده چرا دادشو در میاري ؟ نمي فهمي ناخوشه ؟-



 .هیچ كدوم اهمیتي ندادیم

 : فریاد گفتفراز با 

  

 باال بري، پایین بیاي، من نمي ذارم پاي اون میز-

 .بشیني

 !مي شینم-

 .نمي ذارم-

 !مي شینمممم-

 !نمي ذارمممم-

 ..مي شي-

 : ند گفتعرش بل

 بسه دیگه! چتونه ؟ رها بس كن. هیچ كدوممون نمي -

 .ذاریم بري سر اون میز

 : مسخره خندیدم

 قشون كشي كنه وجدا ؟ خبر دارید اقا قصد داره -



 دست هر كي یه اسلحه بده و بریزن سر اون وحشیا ؟

  

 : عرش گیج گفت 

 چي ؟-

 : فراز گفت

 .ه فتم نه، یعني نرها صبر منو امتحان نكن. گ-

 : بعد سمت در رفت، در حال خروج بود كه گفتم

 .مي رم فراز -

 ..ایستاد 

 :ادامه دادم

 ... میرم و به خدا میرم فراز. بري سمت اسلحه میرم-

 منم میشم یه كثافتي مثل همونایي كه اسلحه دست

  

 ه پودرمیگیرن! میرم سر میزایي بازي میكنم ك

 !.. بدم میرمخوبهاشونه! میرم فراز.



 :راز آروم رو به بچهها گفت ف

 .بیرون باشید -

 در كه بسته شد، به سختي اما محكم، عصباني و با

 اومد و با چشمهایي كه از خشم قرمز بود سمتم 

 :صداي كنترل شدهاي گفت 

 یك بار دیگه دهنتو واسه این چرت و پرتا باز كني -

 نه حق داري بري سر اون جورخودم میبندمش رها! 

 خودتو بفروشي به عربا و به قول زا، نه حق داريمی

 ...خودت زیر خواب

 یادش بود... حرفامو یادش بود؟

 :ادامه داد 

  

 من یا هررر احد خاك بر سر من، اگه به خاطر -

 .دیگهاي بخواي از این گوها بخوري رها

 :اشكم ریخت 

 .به خدا میرم فراز-



 .رهامیزنم تو گوشتا -

 .به خدا میرم فراز-

 .رها  ه قیمهات میكنمقیم-

 ...به خدا-

 :داد زد 

 بس كنننن! ساكت شو! این حرفا حتي نباید تو -

 !دهنت بیاد 

 میشه. من همین یه بار رو میرم سر میز و بعد تموم  -

 !میتونم تمومش كنم

  

 ...گفتم نه رها -

 تلفنش زنگ خورد و حرفش نصفه موند. شماره

 :واب داد ناشناس بود، ج

 بله؟-

… - 



 شما؟

… 

 كه گوشي رو از دستش قاپیدم وماش تو هم رفت اخ

 :روي اسپیكر زدم. صداي مردي شنیده شد 

 مرخص شدي به سالمتي؟ -

 فرمایش؟-

 .داده بود. تماس واسه اونهاون دختره یه قولي -

  

 !اون دختره غلط كرد -

 :مرد خندید 

 خودش حرف منو بهتر میفهمه. بده به خودش-

 !یوگوش

 !تشریف ندارن-

 :آروم گفتم 

 .فراز جدیم-



 :رد گفت م

 آمار تك تكتون دستمه. علي الحساب با این پیرزنه -

 .خدافظي كنید، بعدا جنازهها رو دونه دونه میفرستم

 :س كردمرسما التما

 .فراز توروخدا-

 :اخم وحشتناكي بهم كرد 

  

 !طرف حساب تو فقط منم-

 و بست. در صداي جیغ زني اومد. فراز چشمهاش ر

 د و شروع به از جیبش درآور عین حال تلفن دیگري

 نوشتن كرد. زود نگاه كردم. نوشته بود: شروع

 .میكنیم 

 هراس كل تنم رو گرفت. زیر گوشي زدم و به زمین

 :افتاد و براي بار آخر گفتم

 باهام راه نمیاي؟-

 جوابي نداد كه باشهاي گفتم. شروع به لخت شدن



 م عجیبي نگاهم میكرد.  كردم. با اخ

 عكسي از و

 خودم گرفتم. توي شمارهها گشتم و شمارهي مشاور

 ده بودم پیداش كردم. عكساسعد رو كه ذخیرهاش كر

 رو براي فرستادن انتخاب كردم كه فراز مایوس،

 :غمگین وحتي بغضي گفت

 !لعنت به تو رها-

 :گفت  مرد 

 با مني ؟-

 :بعد فراز

 .گورایط بازي رو بش-

 :مرد خندید 

 .خوبه. داري رام میشي -

 .فراز فك میسابید ولي غم چهرهاش رو پوشونده بود 

 :مرد ادامه داد 

  



 شرطا كمه، ولي اجباري! اعتماد نداریم بهتون. این-

 زنه كه دستمون میمونه به دختره هم بگو باید چك

 !بده

 چك؟-

 !د تومنمیلیار٢٥چك هر كدوم به مبلغ  چك! دو تا -

 خت یكیشو میزنم به حساب و اگه كال پیچید اگه با

 !دو تاشو میزنم به حساب

 :فراز اخم داشت 

 !چك زیادیتونه-

 :خندید مرد 

 فكر كردي با خر طرفي؟ تا یه ساعت دیگه چكها -

 باید دستم باشه. سه روز دیگه هم بازیه! حله؟ 

 :فراز نفسش رو فوت كرد 

 !رو خودم میدم. تمام چك-

  



 . مشكلي نیست. منتظر چكها. ارفاق میكنیم اوكي-

 !هستم

 میلیارد تومن؟٥٠و بعد تلفن قطع شد.  

 د... ناامید، دلخور،فراز به شكل وحشتناكي نگاهم كر

 .عصباني... چند دقیقهاي توي سكوت نگاهم كرد 

 :سمتش رفتم، دستهاش رو گرفتم و گفتم

 یست، میدونم. حتي راه خوبياین راه بهترین راه ن-

 !رین نیست فرازنیست. ولي بدت هم

 فكر میكني نقطه ضعف پیدا كردي، نه؟ -

 .فراز بیا منطقي فكر كنیم-

 طقیه رها؟ چرا با نابود كردنمنطقي؟ كدوم كارت من-

 خودت تهدیدم میكني؟

 :غمگین نگاه كردم

 .چاره برام نذاشتي فراز-

  



 چارهترینم! من یك هفته چاره؟ رها من در برابر تو بی-

 ال نمردم كه االن بیام و اینر جور فكر و خیاز هزا

 حرفا رو بشنوم! میدوني تو اتاق عمل تا وقتي كه

 استرس حرفات داشت باهاممادهي بیهوشي اثر كنه 

 چیكار میكرد؟ این... این نقطه ضعفي كه پیدا كردي

 زیادي ناجوانمردانهاس رها. حتي واسه تو هم 

 !انهاسناجوانمرد 

 .زاین جوري حرف نزن فرا-

 چه جوري؟-

 این لحن... این حس... این كلمات... این جوري كه -

 ...انگار ازم ناامیدي

 :دستهاش رو از دستام جدا كرد 

 میرم چكها رو امضا كنم -

 .امضا نكن فراز-

  

 چرا؟ مگه نمیخواي بشیني پاي میز؟ -



 :د اشكم شدیدتر شد... لحن فراز داشت دیوانهام میكر

 ...میشینم، فقط-

 فقط چي؟ -

 ...نمیدونم-

 :ت در رفت و گفتسم

 .این ورژنت اذیتم میكنه رها -

 ورژن درگیرم؟-

 !نه! ورژن خود خراب كنت-

 نگاهش كردم به در رسید كه دنبالش رفتم ومغموم 

 :گفتم 

 با هم نمیریم؟-

 :فقط نگاهم كرد كه با بغض گفتم 

  

 تم، نیستم؟ دوست-

 تم رو گرفت و نیمه لنگان خارج بي حرف فقط دس



 ...شدیم

*** 

 :هیلدا جوري عصباني بود كه صداش میلرزید

 میلیارد چك امضا كني فراز؟ ٥٠واقعا میخواي   -

 عقلتو از دست دادي؟

 :فراز اما آروم گفت

 .چك خواستن هیلدا-

 خودش امضا كنه! چرا خودش امضا نمیكنه؟ -

  

 :فراز اخم كرد 

 .بس كن هیلدا-

 مونون میذاره. قالن بهش اعتماد ندارم. اصن قالمم-

 .میلیارد ٥٠میذاره و ما میمونیم و  

 :بهونهي خوبي واسه خالي كردنم بود 

 میلیارد تكه تقسیم٥٠خودتو به   یه كاري نكن بیام-



 !كنما

 :هیلدا بدون نگاه به من رو به فراز گفت 

 !فراز به خدا خریته! این ثابت كرده چه موزماریه-

 :چشمهاش رو بست و گفت  فراز

 !ارمیلدا. حوصله ند بسه ه-

 :عرش نگران گفت

 .نره بذاره اجرا فراز؟ حتي اگه ببریم-

  

 .اثر انگشترسید میگیرم ازش. با امضا و -

 میلیارد رو٥٠بدون كوچكترین لرزشي توي دست،  

 .امضا كرد، توي پاكت گذاشت و سمت اتاقش رفت

 :هیلدا خشمگین گفت

 !قت كوچكترین لطفشم نداريتوي عوضي لیا-

 :ابروم باال رفتیك 

 میلیارد؟٥٠جدا؟ جونش بیشتر میرزه یا   -



 هیلدا فك سابید و خفه شد. منتظر چرت و پرتهاي

 .یش نموندم و سمت اتاق فراز رفتمبعد 

 در رو باز كردم و توي بالكن دیدمش. وارد بالكن شدم

 :و گفتم 

 خوبي؟-

 چطور؟-

  

 درد اینا نداري؟-

 یادت افتاد بپرسي؟  جدا؟-

 دي بپرسم؟منتظر بو-

 :هاش رو باال انداختشونه

 ...نمیدونم، شاید -

 حاال درد داري؟-

 .درداي دیگهام بیشتره رها-

 ...میلیارد ٥٠اون  -



 :حرفمو برید 

 میلیارد! رها اگه ببازي، ٢٥میلیارد نه. اون  ٥٠اون  -

 هیچ اشكالي نداره... من حتي كلیهام هم میفروشم و

 اون قرضورضو میدم. كلوپو میدم میره و اون ق

 تو فقط بدون كه باختت یك درصدم اشكال میدم.

 !نداره

  

 .میلیارد چك میخواي بدي٥٠دستشون  -

 تاي بقیه واسه اینه كه بذاري و بري. تو٢٥رها،  نه -

 نمیخواي بري، مگه نه؟ 

 :با لبخند نگاهش كردم

 بهم اعتماد داري؟-

 !دارم-

 رد؟میلیا٥٠اندازهي  -

 .خیلي بیشتر از این حرفا -



  

 نهاش گذاشتم  شاارش ایستادم، سرم رو روي  كن

 ستش رو حركتد 

 :د و دورم انداخت. نفس عمیقي كشیدم و گفتم دا

 چكها رو خودت میبري میدي؟-

 .خودم میبرم میدم-

 منم بیام؟ -

 .حرفشم نزن-

 رو به روش ایستادم

 :فتم و گ

 .اش فراز. من میبرمنگران نب-

 .حتي بردت هم نگرانم میكنه رها-

 ...من میبرم ولي بعدش-

 بعدش چي؟-

  



 بعدش بیا بپریم فراز. وقت پریدن رسیده. نرسیده؟-

 .میدونم، رسیده-

 :پر شوق گفتم

 پس میپریم؟ -

 .باید با بچهها صحبت كنم -

 اونا هم میان؟-

 .گه بخوان میبرمشونا-

 ن چي؟اگه نخوا-

 .راشون كار پیدا میكنم. سرمایه هم كه دارناینجا ب-

 برنامهات واسه اون ور چیه؟-

 :لبخند زد 

 .گذروني با رها خانوم خوش -

 :خندیدم

  

 پولم قراره از آسمون بریزه برامون؟-



 .یه فكرایي دارم -

 چي؟-

 .م همهي پوالمونو ببریم و اونجا یه كازینو بزنی-

 :چشمهام برق زد 

 واقعا؟-

 :دید خن

 .ذوقي كرد! هیچیت به آدمیزاد نرفتهببین چه -

 .كازینو زدن خیلي گرون میشه-

 .تماشا كنحاال وایسا و -

 :گفتم  با ذوق جلو رفتم و

 فعال تعطیلي؟ -

 از چه نظر؟-

  

 .یه پرواز ریز خودموني-

 :بلند خندید 



 .دختر دیوانه-

*** 

 خره بازي عرشتوي كلوپ نشسته بودیم و به مس

 یخندیدیم. بعد از این كه اداي بد عنقي هیلدا روم

 :درآورد، گفت

 كیه؟ حاال این -

 :بعد اداي گریه درآورد و گفت

 .من شماها رو خیلي دوست دارم-

 :بعد باز گریه

 .من خیلي خوشحالم-

 :بعد باز گریه

  

 .من خیلي ناراحتم-

 ام حاالت مشخص بود زدیم زیر و چون گریه توي تم

 .ندهخ



 :بخند و حرص، گفتفرگل با ل

 خجالت بكش، منو مسخره میكني؟-

 :عرش چشمكي زد 

 .تي عزیزممسخره هس-

 :بعد گفت 

 .حاال این یكي -

 :بعد مدل خودش گفت 

 .تو كارت درسته-

 :بعد رفت تو جلد آدم دیگهاي

 .هوم، میدونم-

  

 :بعد باز مدل خودش

 .خوشگلي-

 .یدونمهوم، م-

 .عزیزي-



 .هوم، میدونم-

 .دمت گرمه-

 .وم، میدونمه-

 !كوفت و زهرمار-

 .هوم، میدونم-

 :فرگل بلند خندید 

 :خود رهاست. همراهش خندیدم و گفت واي -

 .هوم، میدونم-

 .همه خندیدن

  

 :عرش این بار گفت

 .حاال این یكي -

 بعد دستش رو توي جیب كرد، كمي كج ایستاد،

 نیاز نبود حرفي بزنه. جمع با  لبخند كجي زد و حتي

 .ید صداي بلند ترك



 :فراز گفت

 اداي تو رو كي در بیاره؟ -

 :ال انداختعرش تند تند ابروهاش رو با

 .من نرمالم برادرم. مثل شما نیستم-

 باز خندیدیم. شادي رو حس میكردم. بازي فردا شب 

 بود و از همین االن از بردم مطمئن بودم. یكبار روي 

 فتیم تو نفر میر٥میذاشتم و بعدش، هر  خط قرمز پا  

 .ا... به مقصد فرانكفورت آسمونه

  

 آلمان بود ناخودآگاه بلند خندیدم. قسمتم رفتن به 

 .انگار

 از خندهي بلندم جمع با تعجب نگاهم كرد. اهمیتي

 .ندادم

 تلفنم كه زنگ خورد با دیدن شماره، متعجب حالل

 تلفن روزادهاي توي دل گفتم و از جمع جدا شدم و 

 .جواب دادم



 همزمان داشتم. به جاي این كه جب و استرس رو تع

 وشیم بود؟ساناز خبر بده، چرا شمارهي بابا رو گ

 :به حیاط كلوپ رفتم و تماس رو جواب دادم

  

 بله؟-

 !تو داري چه غلطي میكني درین؟-

 :از صداي تقریبا بلندش ابروهام باال رفت

 ا آوردي؟چي شده؟ شمارهي منو از كج -

 :دمصداي پوزخندش رو شنی

 كني من شمارهاتو ندارم؟ احمق بودن بهت تو فكر می-

 !نمیاد 

 :سكوت كردم كه گفت حدسش رو مي.زدم. اما

 خبر داري خواهرت قاطي چه كثافت كاریاي شده؟-

 :درسا؟ مگه ول نكرده بود؟ خودمو به اون راه زدم

 چي كار كرده؟-



 ي! حالیته یعنياحضاریهاش جلو چشممه! سیااااس-

 چي؟

  

 :داشت ترس برم 

 . یعني چي؟یعني.. -

 یعني وقتي خواهر بزرگتر تو باشي، كوچیكه هم این-

 !میشه

 .چي شده بگووو-

 همین االن پا میشي میاي اینجا! تكلیفا زیاده واسه-

 !روشن شدن! احمقاي بیخاصیت 

 .و بعد تلفني كه قطع شد 

 ا چي كار با ترس و تعجب به گوشي خیره موندم. درس

 اده بود؟كرده بود كه گیر افت

 به كلوپ برگشتم، مانتو و شالم رو پوشیدم و به فورا 

 :فراز گفتم 



 .سر برم جایي و بیام یه-

  

 نگاهم كرد، لبخند زد و براي اولین بار بدون پرسیدن

 :كجا" گفت"

 .برو عزیزم. منتظرم-

 .گونهاش رو ماچ كردم و از كلوپ بیرون زدم

 .شد  فشار دادم، بدون هیچ حرفي باززنگ در رو كه 

 شدم. صدایي نمیومد. پله.ها رو باال رفتم كه  وارد خونه

 نیدم. با دیدن مامان روي مبلهاي صداي ریز گریه ش

 :هال طبقه دوم سمتش رفتم و گفتم 

 چي شده؟-

 .نه سالمي بود و نه علیكي. اوضاع مساعد نبود 

 :مامان با خشم نگاهم كرد 

 !سي چي شده؟ بدبخت شدیمچي شده؟ تازه میپر-

 .خاك بر سر من با این بچههام تو دارن میبرن!خواهر



 هم میره تو فیلمایي یكیشون قمار بازه، اون یكي 

  

 بازي میكنه كه... دلم خوش بود درسا آدمه. درسا

 دنباله روي تو نیست. دلم خوش بود درسا از تو یاد 

 !نگرفته

 :پر حرص گفتم 

 !رفته كه گیر افتادهیاد نگرفته! از من یاد نگ-

 :باال برد صداش رو 

 خارته؟ به خودت افتخار میكني كه واسه كثافتافت-

 فتادي؟ تو شرم نداري؟بازیات گیر نی

 !به جاي داد و بیداد بگو دقیقا چي شده-

 خواهرت تو یه فیلمي بازي كرده كه كشورشو با-

 خاك یكسان كرده. نصفه ولش كرده. به خیالش

 مرتیكه كارگردانه هم همون  خودشو كشیده كنار.

 مه رو اون ور، خواهرتو اینجاري فرستاده فیلجو

 !بدبخت كرده



  

 ...خ درساواي درسا... آ

 جریانو كیا فهمیدن االن؟-

 كیا؟ كل دنیااا! تلفن خونه انقدر از صبح زنگ خورده-

 كه كشیدیمش. موبایالمونو خاموش كردیم. احضاریه

 اومده براش درین. میفهمییي؟

 ...ونو كه باباا-

 :حرفمو برید 

 ات اینبار با همیشه فرق داره درین. یهبابات؟ باب-

 .هیییچ كاري براش نمیكنهجوري آتیشیه كه 

 !فهمیدي؟ خواهرت میره زنداااان

  

 .لرز به تنم افتاد. لجبازي بابا رو میشناختم

 عصبانیتشو سر این كارا میشناختم. هر بار خودم هم 

 .ه برام كاري نمیكنهتهدید شده بودم ك



 :فتم كه مامان گفت مت اتاق درسا ربا حرص س

 .قفله-

 :رفتم كه باز گفتاین بار سمت اتاق بابا 

 درسا از دست بره از چشم تو میبینم درین! از وقتي -

 !تو رفتي دنبال گند كاریات این خونه مثل قبل نشد 

 جوابي بهش ندادم و در اتاق بابا رو باز كردم. با تك 

 زخي بود كه از بهش قافیه رو باختم. جوري بر  نگاهي

 همون لحظه توي ذهنم مالقاتهاي پشت شیشه با 

 .و تجسم كردمدرسا ر

 :آروم جلو رفتم و گفتم 

 .سالم-

  

 :فقط نگاهم كرد كه گفتم

 .گفتي بیا، اومدم -

 .چون مجبور بودي بیاي -



 .با دلیلش كار نداشته باش. االن اینجام. مهم همینه-

 رو باز كرد و برگهاي روي میزشكشوي میزش 

 تم و با دیدن ترازوي عدالت زود عقب گذاشت. جلو رف 

 .كشیدم

 :زد  پوزخند 

 كاغذشم ترسناكه، نه؟ -

 :حرفي نزدم كه گفت

 ممنوع الخروج شده. بعضي از این مردم همیشه-

 جوگیر هم منتظرن گیرش بیارن و خودشون سرش رو

 و نشونزیر آب كنن و به اصطالح عشقشون به وطن ر

 .بدن

  

 دم تا از لرزشش جلوروي هم فشار دالبهام رو محكم  

 .گیري كنم 

 :روي میز چید و گفت بابا سه تلفنش رو 

 دوتاش خاموشه. از صبح فقط شنیدم: دختر -



 شماست؟ درسا قلندري؟ حاج آقا واقعیه؟ خودتون

 حكمشو میدین؟ ابد میخوره ؟ یا اعدام میشه؟

 :. ناخودآگاه ناباور گفتماسم اعدام وجودم رو اذیت كرد 

 دام؟اع-

 ردي؟ فكر كردي جزاي جرمهاي سیاسيچي فكر ك-

 .م كه گشته بدترینشو پیدا كردهسادهاس؟ خواهرت

 .تو یه كاریش كن-

 :صداشو باال برد 

 من هیچ غلطي نمیكنم! چند ساله دارم میگم مثل-

 آدم زندگي كنید! چي كم داشتید تو این خونه؟ ها؟

  

 شورهايون كم بود؟ خریداتونم كه از ك خورد و خوراكت

 !كردین. همه آرزوي زندگي شما رو داشتندیگه می

 گند میزدین به زندگي خودتون و آبروي من؟باید 

 :من هم بلند گفتم 

 نفس نبود تو این خونه! اكسیژن پیدا نمیشد! تو -



 نمیتونستي یكي مثل منو قبول كني، منم شرایط این

 !م. بس كنخونه رو نمیتونستم قبول كن

 بره دادگاه! پاشنه! فردا باید بس كردم كه وضع ای-

 اید هر روز بري اوین،برسه دادگاه دیگه خداافظ! ب

 التماس كني ببیني فقط یه خبر ازش بهت میدن یا

 نه! مالقات و این چیزا كه هیچ! تازه پاش برسه اوین و

 بفهمن باباش چي كارهاس كه دیگه هیچي! تو همون

 !حم نمیكننزندانم بهش ر

 : صدام میلرزید 

  

 ي درستش كني. میتوني. یه راهينكن! تو میتون -

 !لعنتي تو گردنت كلفتهداري. 

 گردنمو از مو باریكتر كردین شما دو تا! دخترام-

 !اینن! اگه پسر داشتم چي میشد؟

 !االن نه بحث منه، نه پسر نداشتهات-

 بحث تو هم پیش میاد! فكر كردي زرنگي؟ گندات رو-



 نمیشه؟

 ده! مطمئن باشحاال هم رو نش فكر نكردم. زرنگم. تا-

 !تورو هم بشه نمیام سراغ 

 خوبه كه میدوني. به خواهرتم یاد بده. حالیش كن-

 .براش كاري نمیكنم

 در اتاقش چرا قفله؟-

 از ترسش! از در خونه بره بیرون مردم تیكه پارهاش-

 ردي یهمیكنن، از در اتاق بیاد بیرون من! نكنه فكر ك

  

 .ولي ترسوعه؟ احمقه درست. بالیي سر خودش میاره

 نمیشناسیش؟

 .نمیاد ولش كني دخترته! دلت-

 خوب دلم میاد درین! دختري كه انقدر خررر باشه-

 .میخوام نبااشه

 تو این بار رو درستش كن، خودم از این به بعد -



 .حواسم به كاراش هست

 :بلند خندید 

 دست تو بیاد كه از اینم  چه اعتماد به نفسي داري تو!-

 بعدشت دور بود شد این، از این به ه! تا االنش ازبدتر

 !كه ماشاهلل

 :حرصي بودم، ترسیده بودم، خشمگین بودم

 .یه كاریش كن بابا! نذار فردا بره دادگاه-

 !انگشتمم براش تكون نمیدم-

  

 !ردش میكنم بره! میفرستمش اون ور-

 زاران نفر دم اینجداا؟؟؟ بدبخت احمق فكر كردي ه-

 بچه بازیه؟   میدن؟ فكر كردي خونه كشیك ن

 :بچهها پا روي زمین كوبوندممثل 

 میخواي بیفته اوین؟ درسا من نیست. درسا دووم-

 !نمیااره. یه هفتهي اول خودشو خالص میكنه! نكن



 من از شما دو تا بریدم! خودتونید و خودتون! هر-

 ن. باقیشم با غلطي تا االن كردین از من نپرسیدی

 !خودتون

 :رو سمتش گرفتمانگشتم 

  

 !! واسه اسیر كردنمون بدهكاريتو به ما بدهكاري-

 واسه تك تك ترساي تو دلمون بدهكاري! واسه كنترل

 !كردن هر قدم زندگیمون بدهكاري بابا

 بابا؟ به من هنوز میگي بابا، نه؟ چرا؟ چون من باباااا-

 ن درین! اعترافام! چرا رو راست نیستي؟ اعتراف ك

 نداشتي چون یكي  ت هم با ترس بركن حتي یه قدم 

 من باباته! اعتراف كن هیچ وقت تو دلت هیچمثل 

 ترسي نبود چون یكي مثل من باباته! اعتراف كن

 همیشه همهههه جااا دلت خوش بود كه یكي مثل من

 !!باباته

 :با بدني كه میلرزید نگاهش كردم. ادامه داد 



 ر كردي برام كاري داشت پابند نمك نشناسید! فك-

 خونه بكنمت؟ 

  

 الخروجم نكردي؟ رفتي برام یهنكردي؟ ممنوع -

 پرونده به چه كلفتي تو پزشكي قانوني باز كردي كه از 

 !لحاظ سالمت رواني خروج از كشور به ضررمه

 نكردییي؟

 رفته بودي كه قیمه قیمه بودي دختر! فكر میكني-

 خبر ندارم برنامه داري بري؟ 

 ز جلوي چشمهي با ب دهانم رو قورت دادم. به زورآ

 .و گرفته بودم تا جلوش گریه نكنمشدهي اشكها ر 

 :ادامه داد 

 تو گرگي، میدونم! ولي اگه من بابات نبودم، تو-

 موشم نبودي درین! اگه بابات نبودم از برداشتن هرر 

 قدمي میترسیدي و هیچ وقت نمیفهمیدي چقدر 

 !از مني ایني درین قدرتمندي! تو از مني و چون



 ا؟صدام كردي اینجواسه چي -

  

 .ت خدافظي كني با خواهر-

 .نكن بابا-

 برو از پشت در خدافظیتو بكن و برو. میدونم برات-

 !عزیزه. تو براش عزیز نیستي، ولي اون برات عزیزه

 .بچهي اول بودن همینه دیگه 

 سمت در رفتم، در رو كه باز كردم، زود بستمش و

 :سمتش برگشتم 

 افظي ازاگه قرار به خد نچ! واسه این صدام نكردي. -

 در بود، تلفني هم میشد. تو راه حل داري. یه پشت 

 راه داري كه بذاري جلو پام. تو دخترتو دو دستي

 .تقدیم نمیكني بره ناكجا آباد 

 :از باالي عینكش نگاهم كرد كه گفتم

 !راه حلتو بگو. تو واسه این صدام كردي-



  

 ه تنم زد و یك جملهاي گفت كه لرزه ب لبخند كوچكي 

 :انداخت

 !آلمان برگردي درینوقتشه از -

 :تند و شتاب زده نگاهش كردم 

 چ...چي؟ -

 این زندگي مسخرهاي كه براي خودت ساختي، در -

 ازاي زندگي خواهرت! میدیش؟

 .من... من نمیتونم-

 خودت میدوني درین! به روح پدرم قسم درسا رو-

 !میدم ببرن

 :چكید  حاال اشك

 !نكن-

 صبح٥دي فردا  ي، اومدي. نیومهمین امشب اومد -

 !میان دنبال درسا



  

 :اشكها پشت هم ردیف شد 

 .لعنتي نمیتونم -

 همین امشب درین! این زماني هم كه بهت میدم-

 واسه جمع كردن وسایلته. اگه قبل این كه بیان دنبال

 درسا بیاي، یه كاریش میكنم. اگه نیاي اون وقت

 دگي بياهرته كه رفته در ازاي این زنزندگي خو

 !واسه خودت ساختيه تو ارزشي ك

 :زانوهام خالي شده بود... نگاهش كردم

 میتوني كار درسا رو جور كني، انجامش بده. به من -

 چي كار داري؟

 ریسك تموم شد درین! كنار اومدن باهات تموم شد-

 درین! مراعات كردنام هم تموم شد. حاال تو میدوني و

 اون یكي  اهرت. انتخاب كن كدومتون فدايخو

 .میشید 

  



 :م آورده بودم ناچار گفتم ك

 خیل خب، قبول. من میام. ولي امشب نه، دو شب -

 .بهم مهلت بده، میام

 !امكان نداره درین! تا قبل بردن درسا! همین-

 :با اشك داد زدم

 .نمیتوونم! قول دادم! نكن-

 ول دادي؟به جهنم كه قول دادي! به همون پسره ق-

 !كن  نتخابحاال خواهرتو ایه بار نجاتش دادي، 

 دو شب مهلت بده میام. به خدااا میام. به جون-

 !خودتتتت میام

 لبخند زد. احتماال به خاطر قسم جونش بود... احتماال 

 .فهمید كه برام عزیزه

 تا قبل بردن درسا درین! بي سر و صدا میاي و-

 .موندگار میشي

  



 من . زندگي چندین نفر به این قوللعنتي نمیتووونم-

 !میام دو شب دیگه بنده! گفتم 

 برو خدافظیتو كن درین! من و تو با هم معاملهامون-

 .نمیشه. برو با خواهرت خدافظي كن

 :ملتمسانه گفتم

 .نكن بابا-

 .خدافظ درین-

 :بعد اسف بار نگاهم كرد و گفت 

 حیف اسم درین به این قشنگي نبود؟ چرا با رها -

 بش كردي؟خرا

 :ت گفشاش كردم كه  شوك زده و گریان تما

 .خدافظ-

 :سمت در رفتم و لحظه ي آخر گفتم 

  

 .چون تو این خونه رها نبودم-



 :در رو بستم و بیرون در شكستم. مامان سمتم دوید 

 چي شد؟ راضي شد؟-

 نگاهش كردم. صورتي كه چروكهاش به خاطر

 بوتاكس مشخص نبود. چهرهاي كه یاد نداشتم هیچ 

 میشهه  ... مادري كهجایي برام غمخواري كرده باشه

 میدونست خودمون هستیم و حتي خودمون هم

 ...نتونیم بابامون هست. دوستمون داشت، میدونستم

 ...ولي دوست داشتن خالي كه كافي نبود 

 بدون جواب بهش بلند شدم، در اتاق درسا رو زدم و

 :گفتم 

 !باز كن این در رو! درساااا-

 :د. بلندتر گفتم صدایي نیوم

 !ز كنننبهت میگم با -

  

 .به در تنه زدم و فایدهاي نداشت كممح

 عصبي بودم و دنبال خالي كردن خشمم. سمت 



 مجسمهي بزرگ و نفیس برنز گوشهي هال رفتم، 

 .بلندش كردم. سنگین بود ولي میتونستم

 !بلندش كردم و با شتاب توي در اتاق فرو كردمش

 .شد و در شكستصداي جیغ مامان بلند 

 .قفل رو باز كردمانداختم و دست از توي شكستگي 

 درسا رو توي اتاق ندیدم. یك راست سمت حمام 

 اتاقش رفتم. با دیدنش توي وان آب و سري كه توي

 وب فرو رفته بود وحشت زده جلو رفتم. با فریاد 

  

 كشیدمش بیرون كه آروم چشمهاش رو باز كرد و

 :گفت

 ا كلهامو تو آب كردم. هر بار ت امین بار بود كه٣٥ -

 .رم خفه میشم، اومدم نفس گرفتممیكردم دا حس

 :بعد خندید 

 میترسم درین! میبیني؟ -

 درجا دستمو بلند كردم و توي گوشش كوبیدم. باز



 :خندید 

 تیغ و قرص و اینا كه اصال حرفشو نزن. جرئتم كمتر -

 .از این حرفاست 

 :گفت ضربهي دیگري توي گوشش زدم. باز با خنده

 اسها، رفتم. دو طبقه  اتاقممحتي سمت پنجرهي -

 .ولي بلنده. بازم گرخیدم

 :ضربهي سوم رو زدم. عجیب خندید 

  

 مردن مگه نباید آسون باشه؟-

 :ضربه ي چهارمو كه زدم یكهو به گریه افتاد 

 !كم آوردم درین-

 :این بار نگاهش كردم و براي اولین بار از درسا شنیدم

 !كمكم كن-

 وقش نگاه میكرد دم در اتاریه میكرد. بابا از مامان گ

 .من تو اون لحظه بدبختترین فرد توي دنیا بودم 



 از جا بلند شدم و با گریه از خونه خارج شدم. چند 

 ساعتي توي خیابونها گشتم و آخر سر ماشیني 

 :گرفتم و به ویال رفتم. دم در ویال براي مهیار نوشتم

 من بتونه توش رهن كامل یه خونهاي كه یكي مثل-

 چقدره؟ بشینه

 :واب رسید ج

 ١كم ! كمه-

  

 .زنگ ویال رو زدم و وارد شدم. جمع رو توي هال دیدم

 تلوزیون روشن بود و فوتبال میدیدن. عرش با هیجان

 نگاه میكرد و تشویق میكرد. هیلدا به حركات عرش

 میخندید. فرگل ساندویچ درست میكرد و فراز زل

 .زده بود به چهرهي من

 .ها سمتم چرخید مه ي نگاه سالم بلندي دادم و ه

 جواب سالممو تحویل گرفتم و با خودم فكر كردم: چرا

 عادین؟ چرا نگران نشدن این همه ساعت رفتم، شاید 



 برنگردم؟ چرا فكر نكردن شاید قالشون بذارم؟ من از

 كي معتمد شده بودم؟

 :فراز اخم ریزي كرد، سمتم اومد و گفت

 خوبي؟-

 :ت و پایین كردم كه گف  سرمو باال

 .ات اینو نمیگهقیافه-

  

 :آروم گفتم 

 .خبر مرگ یكیو گرفتم -

 ...دروغ نبود. رها مرده بود 

 :دستم رو گرفت و گفت

 مي خواي بریم بیرون؟-

 نه، تو جمع باشیم. با بچهها. نمیخواییم بال چاو-

 بخونیم؟

 :فراز لبخند زد 



 شب قبل عملیاته. چرا نخونیم؟-

 :بعد بلند گفت 

 یم كه كل ي بال چاو بخونبیار. یه جور عرش بطریا رو -

 دنیا بفهمه رابین هود میخواد عجیب غریب خدافظي

 .كنه

  

 :فرگل متعجب گفت

 خدافظي؟-

 :فراز چشمكي زد 

 .روز بعد این بازي میپریم١-٢كارا رو ردیف كردم.  -

 .جمع بلند هووورااا كشید. خندیدم ولي دلم گریان بود 

 م پریدن؟كدوم بازي؟ كدو

 . بال چاوم ولي مست نشدمبیشتر از همیشه خورد 

 خونده شد، با هر آهنگي رقصیدم. با عرش مسخره

 بازي درآوردیم، با فرگل به هر چیزي خندیدیم و با

 ...هیلدا دهن به دهن نذاشتیم و با فراز



 آخر شب دستش رو كشیدم و به اتاقش بردم و قبل

 :این كه چیزي بگم، گفت 

 ج؟بریم به او-

 :كردمتایید 

  

 .خیلي اوج-

 آلمان؟-

 :ه چپ و راست تكون دادمسرمو ب

 !كمه. بریم فضااا-

 سمتم اومد و جوري بوسیده شدم كه با اولین بوسه تا 

 .آلمان رفتم. با حركت دستهاش به ژاپن رسیدم

 وقتي با عطش لباسهام رو درآورد تا استرالیا پرواز

 …تمكردم و با حركت آخر، واقعا به فضا رف

 ...بال چاو

 لند شدم. از اتاق فراز ود كه از جام بنیمه هاي شب ب 

 بیرون اومدم و به اتاق خودم رفتم. وسایلم رو جمع



 كردم. سمت پولهام رفتم. نیازشون میشد... تنها یك و

 نیم برداشتم و كاغذ و خودكاري درآوردم و شروع به

 ...نوشتن آهنگي كردم كه حاال واقعا معني پیدا میكرد 

  

Bella ciao 

 ویال خارج شدم. بي سر ز گذاشتم و از كاغذ رو روي می

 ...و صدا... همون جوري كه صابر قلندري امر كرده بود 

 :سوار ماشین شدم و براي مهیار نوشتم

 .برام دنبال خونه بگرد -

 :جواب رسید 

 به نام كي؟ -

 :نوشتم-

 .درین قلندري-

 !...از آلمان برگشته بودم

 . داغیاي كه روي دست و دلدم..داغي رو حس میكر



 ...شده بود  و جونم گذاشته

 !رها داشت میمرد... رها... مرد 

  

*** 

 ساك پول و چمدون وسیله هام رو دنبالم كشیدم و

 زنگ در رو زدم. مطمئن بودم كه خواب نیستن. نا 

 .سالمتي درین قرار بود برگرده

 ادي عدر باز شد و وارد شدم. از عمد بیش تر از حالت 

 دم. با خودمم. من زلزله بواز چمدان سر و صدا دراورد 

 !زمین لرزه میاوردم

 در ورودي خونه باز بود. وارد شدم و در رو محكم 

 : كوبیدم. صدام رو توي سرم انداختم

 خانواده ي قلندري! كو استقبالتون ؟ نمي بینید كي -

 برگشته ؟ درررررررین برگشته! درین قلندري، فرزند 

  

 حصیل از بهترینكییییل، ریاضي داان. فارغ التصابر، و



 دانشگاه هااا. كجاااایید پس ؟

 : بابا باالي پله ها ظاهر شد 

 چرا قمار باز رو نمي گي ؟ -

 : پر بغض گفتم

 ..درین كه قمار باز نیست -

 : سرش رو تكون داد 

 .خوبه، پس سر عقل اومدي-

 .تازه عقلمو از دست دادم-

 !خطا كني بد مي شهاز پا  خودت مي دوني دست-

 : اومد از اتاق بیرون مامان زود 

 .اروم باشید. صداتون تا هفت كوچه اون ور تر رفت -

 .نصفه شبه هااا

  

 : با اشك جواب دادم

 خب باشه! بازگشتم ارزش نداره مردم از خواب بیدار-



 شن ؟ چندین سال نیست كه همینو مي خواستید ؟

 نیست ؟چي شد پس ؟ بزمي در كار 

 : عصباني رو به بابا كردمبعد 

 بگیر، درسا رو راحت كن. چون مدم. تماس هاتواو-

 !فقط همین امشبه كه اینجام

 : ابروي بابا باال رفت

 امشب ؟-

 از فردا مي رم خونه ي خودم. من تو این خونه نمي -

 سازم. ولي درین مي رم! درین خونه مي گیرم، درین

 یه سر بهته ها میام زندگي مي كنم! البته اخر هف

 .نم خانواده ي گرمم مي ز

 : ب گفتمامان متعج 

  

 اخر هفته ها ؟-

 !اره، اخر هفته ها. من بچه ي طالااقم! یه صاحبم مرد -

 رور مال خودت، دو روز مال٥اون یكیم مي گه  



 .قلندري ها

 : بابا نیشخند زد 

 .خوبه. به صاحبت بگو فردا شب جایي نمي توني بري-

 دا شب رو ازم بگیرن. چندینمي دادم فر عمرا اجازه

 .ه خودم رو به اون بازي برسونمن ریخته بودم كپل

 : با حرص گفتم

 .توقعیتونو باال نبرید. فردا شب اینجا نیستم -

 : بابا خندید 

 !اتفاقا دقیقا فردا شب اینجایي-

  

 شك كرده بود ؟ مي دونست ؟ جریان چي بود ؟

 .نگه دارهچیزي نمي تونه منو اینجا -

 : لبخند زد بابا 

 وست و اشنا وتي ؟ فردا كل د مگه بزم نمي خواس-

 .فامیل رو دعوت كردم. درینم برگشته! درین قلندري



 ..لعنتي! شك كرده بود.. خودم اتو دستش داده بودم

 ..خودم اصرار كرده بودم

 : جیغ زدم

 لعنت به تووو. به همه اتون!! به تویي كه هنوز كه -

 امان كه هیییچ وقت به م مي كني!! به م هنوزه كنترل

 !وووود فكرم نب

 رسا هم از اتاقش بیرون اومد. با دیدنش عصبي تر د 

 : شدم

 به تو از همه بیش تر لعنت!!! لعنت بهت كه هزاار بار -

 گفتم بیا پیشم و به خاطر غرور مزخرفتت قبول

 نكردي و حاال اینجوري بدبختم كردي!! لعنت به همه 

 !!یهت به هرچي قلندرتون. لعن

 انگار.. مامان ؟ ولي انگار نه  درسا گریه مي كرد.. بابا

 !مامان احتماال هنوز نگران صداي بلندمون بود 

 چمدون ها رو تكون دادم و از پله ها باال رفتم. به

 : مامان كه رسیدم گفت



 چیزي نمي خوري ؟ -

 : با خنده گریه كردم و گفتم

 .نه! مي خوام یه سیگار بكشم-

  

 ه بابا ب هاش رو گاز گرفت و با چشم بمامان محكم ل

 : رد اشاره ك

 خاك بر سرم. درین ؟-

 پوزخند زدم. سیگار كشیدنم چیزي نبود كه مامان

 .ندونه

 : بابا اروم گفت

 طوري نیست خانوم. درین بزرگ شده. خودش براي -

 .خودش تصمیم مي گیره

 : خواستم از كنارش رد شم كه گفت

 .وایسا-

 روي دوشم برداشت، گوشیم رو ایستادم. كیفم رو از 



 م رو خارج كرد و از جیبش سیماورد، سیم كارتدر

 : كارت دیگه اي دراورد و وارد كرد و گفت

 .این پي گیري نمي شه-

  

 جنگ فایده نداشت.. من نمي تونستم تو هر زمینه با 

 !این مرد بجنگم

 رد شدم و تنها صداي شكستن سیم كارت رو توي

 ..ستهاش شنیدمد 

 سته بودم كهتاق سابقم شدم، هنوز در رو نبوارد ا

 : سا جلوي در ایستاد و گفتدر

 بیام تو ؟ -

 : غمگین نگاهش كردم

 درهایي كه با جون و دل برات باز نگه داشته بودم-

 دیگه بسته شدن درسا. . فرصت همیشه باقي نمي

 !مونه

 مهیار راستنگاه دقیقي به قیافه ي مغمومش كردم. 



 برنج بود. هم خودش، هم  مي گفت.. درست شیر

  

 اشك هاش ندادم و در اتاق رو اش.. اهمیتي بهكار

 !بستم

 مگه كسي به اشك هاي من اهمیت مي داد ؟

 چمدان رو كف اتاق رها كردم، مانتو و شال رو كندم و

 .یك راست به بالكن اتاق رفتم

 كردم دیگه كسي سیگاري روشن كردم و با خودم فكر 

 ز كنه، از پشت بغلم كنه ونیست كه در اتاق رو با

 ..!ب بهم بجسبونهاظ خوشگل و جذاالف

 دیگه كسي نیست كه با شانس صفر درصد هم بیاد 

 ..سراغم

 ..دیگه كسي منو به اوج نمي بره 

 !رویاي پریدن، سقوط كرد 

 دستم كه سوخت نگاهم به سیگار روشني رفت كه به 

 .. اصال پك زده بودم ؟انتها رسیده بود 



  

 .دمم و روي تخت دو نفره ام پهن شبه اتاق رفت 

 : پیامي به مهیار فرستادم با خط جدید 

 .درینم، اینم خط جدیدم-

 چي شده درین ؟-

 ..برگشتم.. یعني برم گردوندن-

 ..خودش حتما مي فهمید.. تا تهش رو مي خوند 

 و جشم هام رو بستم.. دنیا از همین االن چقدر تیره

 .تار شده بود 

*** 

 ود، با تمام كه براي من ترتیب داده شده ب  مهموني اي

 موني هایي كه رفته بودم متفاوت بود. مامان برايمه

 این كه نیمه اي از خانواده اش رو حفظ كنه، چند دف

 زن دعوت كرده بود. همه ي اقوام دور هم نشسته

 دیدنمبودن.. حرف مي زدن، تنقالت مي خوردن و با 

 مشكي رنگي كه تا لبخند مي زدن و من.. با سارافون 



 اري كلفت مشكي رنگ و ، با جوراب شلوروي زانو بود 

 روسري كوچكي روي موهام، تا جایي كه مي تونستم 

 .لب هام رو كش بدم، نگاه هاشون رو جواب مي دادم

 تمام فكر و ذكرم پیش گروهي بود كه االن احتماال

 م كارتي كه توي گوشیم بود خون گریه مي كردن.. سی

 ي گیري ز هر تماسي.. بابا گفته بود پمانع مي شد ا

 ولي مطمئن بود خودش ریز و درشتش رو درنمي شه 

 ..میاره

  

 استرس به جونم افتاده بود.. از دیشب تا حاال هیچي 

 نخورده بودم. حالت تهوع داشتم و حتي نگاه به غذاها

 ..حالم رو بدتر مي كرد 

 از لحظه ي ورود چفتم نشسته بود و جدازنعمو كه 

 : شد، با ذوق گفت نمي

 .ل ترم كه برگشتي درینن از همه خوشحافكر كنم م-

 توي دل پوزخندي زدم. پسرش منو شناخته بود، ولي



 خودش نه.. اگه مي دونست من كیم، حتي نگاهم هم 

 .نمي كرد 

 باز لبخند مسخره اي زدم و از جا بلند شدم. به حیاط

 وسط درخت ها ایستادم. در باز شد و مهیار  رفتم و

 استتند كردم و یكروارد شد. با دیدنش سمتش قدم  

 .ش انداختمحصارخودم رو توي  

 : لحظه اي نگهم داشت و بعد زود جدام كرد 

  

 چي كار مي كني ؟ حواست هست كجایي ؟ این جا-

 .این كارا اعدام داره ها

 !به یه ورم-

 : پام كرد و به مسخره گفتخندید، نگاهي به سر تا 

 !چه دیدني شدي-

 : ط نگاهش كردم كه گفتفق

 دلم دختر. این چه ریختیه ؟عالم اومد رو  غصه ي-



 .بدبخت شدم مهیار-

 چرا ؟-

 !چون بدبختشون كردم-

 .یه چیزایي مي دونم-

 از كجا ؟-

 .شریكم فرزینه ها-

  

 اومد سراغت ؟-

 .اومد. سراغتو مي گرفت -

 خب ؟-

 ه تو خبر دار شدي، منم مي شم. عجیبگفتم اگ-

 .وحشي بازي دراورد، نه چیزي  بود.. نه

 ..واااي مهیارر -

 زهرمار! جمع كن خودتو حالم بهم خورد. عاشق-

 نشدي، نشدي، وقتیم شدي خیلي حال بهم زن شدي



 !دختر

 .به خاطر گوه درسا بدبخت شده. یه كاري كن-

 چه كاري ؟-

 .پول مي خواد -

 پول بدم بهش ؟-

  

 !بده-

 .از دست رفتي تو بابا-

 ون. اندازهار و ندارمو گذاشتم واسه خودشمهیار من د -

 .ه خونه گرفتن با خودم اوردمي ی

 چقدر كم داره ؟-

 اون قدري كه احتماال فقط یكي مثل صابر از پس-

 !پرداختش بر میاد 

 : چهره اش رو جمع كرد 

 !اوووه، ریده كه-



 .رو حساب من داده چكو-

 تا ؟چند -

 : اروم تر گفتم

 .تا٥٠ -

  

 : و بعد گفتدهنش باز موند  

 قطعا از میلیونصابر مي تونه، وقتي مي گي فقط -

 .حرف نمي زني 

 ..حرف نمي زنم -

 !!!فاك فاك فااااااك-

 .به من اعتماد كرده كه چك داده-

 میلیارد میرزه اخه ؟٥٠گوه خورده. تو سر تا پات  -

 مغز نداره ؟

 .كه نداره. اونو ول كنحاال فعال  -

  



 میلیارد ٥٠رد بیارم ؟ من  میلیا٥٠من از كجام  -

 جواب سالم تو هم مي دادم ؟تم فكر مي كني داش

 .مهیار مسخره بازي در نیار-

 : چشمك زد 

 .راست مي گي. تو یكیو جواب سالمتو مي دادم-

 .مهیاااار-

 جون دلم ؟-

 .یه غلطي كن-

 ندارم، نمي فهمي ؟ دار وزهر مار و یه غلطي كن. -

 ه باشمم نمي دم. بهندارم یك دهمشم نمي شه. داشت

 من چه ؟ 

 .به خاطر من دادهبي شعور مي گم -

 خب خره! عقل نداشت ؟-

  

 .اعتماد كرد -



 گوه خورد. اصال گیریم تو مي مردي! چه گوهي مي -

 خواست بخوره ؟

 !فعال كه زنده ام-

 .ندارم درین. به منم كه ربطي نداره-

 .ربط داره مهیار-

 : ابروش باال رفت

 ست. ولي دوست پسرت خیلي بهم دختر عمه اي در-

 .ه هابط پیدا نمي كن و

 : سرم رو نزدیكش كردم، با استرس و اروم گفتم

 عمه ات، دایي خواهرته! حاال دوست -

 .هركاري مي خواي بكن

 : خندید 

  

 چي ؟-

 سال٢٠بعد  البد اون قدر احمق نیستي كه فكر كني  -



 .مامان بابات هوس بچه كردن

 نوخ نبود، دیگه نمي خندید و اوچهره اش دیگه ش

 : كه تا حاال اینجور ندیده بودمش. گفتقدر جدي بود 

 شعر كه نمي گي درین ؟ -

 .نمي گم -

 درین این حرف شوخي بردار نیست، مي دوني ؟-

 .مي دونم-

 از كجا فهمیدي ؟-

 .گوه كاري صابر-

 مگه گوه كاریم داره ؟صابر -

  

 ي هم قاطیشیه گوهي خورده، اون وسط خیر و نیك -

 .كرده

 ي ؟ي درین، مي دونمهگلو مي گ-

 .مي دونم-



 ننه باباش ؟ -

 ..مامانش مرده.. تو زندان. باباشم-

 باباش چي ؟ -

 .اگه از وجودش خبر دار شه اصال خوشحال نمي شه-

 : دستش رو روي پیشونیش گذاشت

 گي درین ؟ شتتت! چي مي -

 .مهیار االن وفتش نیست. بعدا مفصل حرف مي رنیم-

 .ا پیش منهسراغ مامانتم نرو. همه ي حرف

  

 از در خونه باز شد و قامت ایلیا وارد شد. در حالب

 تلفن حرف زدن بود و همون جا ایستاد و به حرف 

 .زدنش ادامه داد 

 : مهیار با دیدنش گفت

 .پسش بر بیادا جز صابر یكي دیگه هم مي تونه از-

 .بود ایلیا.. ایلیا ثروتمند بود.. خیلي ثروتمند 



 .به من پول نمي ده كه-

 زنش نمي شي هنوز ؟ مي خواستت كه. -

 .ببین به كجا رسیدم كه اون منو نمي خواد -

 : خندید ولي بي حال

 .مي خوادت، منتها قابل اعتماد نیستي دیگه-

 نیستم ؟ -

 .تا به چخ نمي رفت٥٠نیستي. كه اگه بودي، یارو با   -

  

 دم كه مهیار ایلیا داشت نگاهمون مي كرد. نگاهش كر

 : گفت

 بهشم نمیاد بندازتت تیپ موش تیپه. خدایي خوش-

 .تو قفس. من جات بود مي رفتم تو كارش

 بهش گفته بودم منو ببري زنت مي شم، گفت مي-

 .خوادتم، ولي نمي گیرتم

 .ولي فعال عزبه -



 : خندیدم

 یف مي كردم مي گفتن ایلیا درینوبچه بودم ك-

 .دوست داره

 : خندید 

 .خر بوديهمیشه -

 : فتون مهیار زود گبا اومدن ایلیا سمتم

  

 من برم یه سالمي كنم به صابر خان. درباره ي اون-

 .فضیه هم باید حرف بزنیم 

 باشه اي گفتم و مهیار رفت. ایلیا بهم رسید و به 

 : مسخره گفت

 .رسیدن بخیر-

 : تنها نگاهش كردم كه ادامه داد 

 چي كار كردي كه برت گردوندن ؟-

 .كار رو من نكردم-



 ب زدنه، نه تو دختر عمو. یه ل بي گدار به انه عمو اه-

 چیزي شده، نه ؟

  

 .شده-

 : این بار لبخند كوچكي زد 

 حالت خوبه ؟-

 .نه-

 .مي دونم-

 پس چرا مي پرسي ؟ -

 .اداب معاشرت -

 تو تنها كسي هستي كه مي شه تو كل فامیل پدري-

 .در یه حدي باهاش معاشرت كرد 

 : مردونه خندید  اروم و

 .رم دختر عموهاشون فرقي ندامنم خیلي با-

 : شونه هامو باال دادم
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 نمي دونم. شاید چون حس مي كنم قضاوتم نمي -

 .كني

 چرا فكر مي كني قضاوتت نمي كنم ؟ -

 مي كني ؟-

 .شاید -

 .نمي كني-

 چرا ؟-

 .ن باهات راحتمچو-

 چرا راحتي ؟ -

 چي برسي ؟چقدر چرا چرا مي كني. مي خواي به -

 .واهي دختر عموبه این كه تو خودخ-

 : نگاهش كردم كه باز پرسید 

 چرا باهام راحتي ؟-

  



 : اروم گفتم

 ..چون دوستم داري-

 : لبخند زد 

 چون دوستت دارم باهام راحتي. چون دوستت دارم -

 نمي گم. چون دوستت دارم ميمي دوني كه بدتو 

 مي دوني پاي حرفات مي شینم. چون دوستت دارم 

 من مهم نیست چي سر دوني هستم و تو برات خیلي 

 میاد، نه ؟ 

 : باز فقط نگاهش كردم و باز خندید 

 .خودخواهي. گفتم كه. ولي طوري نیست دختر عمو-

 .شما خودخواهیتم قشنگه 

 .تازگیا فهمیدم قشنگ نیست -

 چرا ؟-

 !ون مي تونه به خاك سیاه بنشونهچ-

  



 : جدي تر پرسید 

 ؟مشكلي پیش اومده -

 زي كه كه در برایر چیمشكل ؟ این كلمه خیلي كوچی-

 .پیش اومده

 كمكي از من بر میاد ؟ -

 .میاد -

 خب ؟-

 .ولي نمي خوام-

 : اخم ریزي كرد 

 چرا ؟-

 نمي خوام خودخواه چون دوستم داري و این بار.. -

 .باشم

 مي خواي خودخواهیو بذاري كنار ؟ -

  

 .فقط این بار. پررو نشو-



 : خندید 

 .انقدر جدي ندیده بودمت تا حاال-

 .در جدي نشده بود گي هیچ وقت انقزند -

 یه قصار بگم ؟ -

 : پوفي كردم

 .جون به جونت كنن قلندري اي -

 بگم ؟ -

 .بگو-

 بیا همه چیو از جدي بودن چي عایدمون مي شه ؟-

 .به شوخي بگیریم و رد شیم 

  

 میخكوب شدم. این كه قصار نبود.. چرت و پرت رها 

 كه  گرفته بود ؟ جوري نگاهش كردم بود. چرا بغضم 

 : گفت

 ر عمو ؟ خوبي ؟دخت-



 : جوابي ندادم. نگران تر گفت

 درین ؟-

 : بي ربط پرسیدم

 چرا فقط مواقع حساس مي گي درین ؟-

 .ه. مي ترسم زیاد بگم تاب نیارماسمت زیادي قشنگ-

 كاش زندگي باز شوخي شه ایلیا. من واسه جدیت-

 .زاده نشدم

 .ر عموبزرگ شدي دخت-

 ي شیم ؟ چند سالمون شه بزرگ م -

  

 .ي زندگي جدي مي شه یعني بزرگ شدیم وقت-

 .كاش تو همون عالم بچگي ازدواج مي كردیم ایلیا-

 .اون وقت به اینجا نمي رسیدم

 برام مي موندي ؟-

 : شونه هام رو باال دادم



 .نمي دونم-

 نمي موندي دختر عمو. اگه مال من نشي شاید بتونم -

 .. نه، نمي م، ولي اگه مال من شي و نمونيتحمل كن

 .متون

 : حرص و بغض قاطي گفتم

 !خب نگهم دار-

 نموندنیو نمي شه نگه داشت دختر عمو. من كه-

 .زندان بان نیستم 

 .بوديكاش -

 هر مشكلي كه هست، تو از پسش بر میاي. دخترِ -

 .عمو صابر كه كم نمیاره

 باید چي كار كنم ؟ -

 .كار-

 كار ؟-

 رت بیش تر كار سرتو گرم كن. سرت گرم باشه فك-



 .مي كنه 

 : اشاره اي به داخل كرد و گفت

 .برم تو. زشته یه ساعته اومدم اینجا موندم-

  

 : سرمو تكون دادم كه گفت

 .مراقب قشنگي هات باش درین-

 ..گفت و زود رفت

 ..و باز توي دلم گفتم.. كاش ازدواج مي كردیم ایلیا

 !..اشتي عاشق شمكاش هیچ وقت نمي ذ 

 .سمت در حیاط رفتم لوت دیدم، زود حیاط رو كه خ

 اگه االن خارج مي شدم، كي مي فهمید ؟ كي مي

 تونست جلومو بگیره ؟

 چه گذاشتم، قدم دوم رو در رو باز كردم، قدمي به كو

 : بر نداشته بودم كه مردي سمتم اومد و گفت

 مشكلي پیش اومده خانوم ؟-



 : اخم كردم

 شما ؟-

 .حل كنم ینجام تا اگه مشكلي پیش اومد ا-

  

 .مشكلي ؟ مشكلي نیستچه -

 .لطفا به میهمانیتون برسید -

 لعنتي.. بابا فكر همه جا رو كرده بود و من، اصال فكرم 

 ..كرد  كار نمي

 اخر شب كه تنها روي تخت دراز بودم براي مهیار 

 : نوشتم

 .برام یه كار پیدا كن-

 میز ؟-

 .كار واسه درین-

 .بساطم نیست اون یه قلم تو -

 : نوشتمار براي ایلیا این ب



 برام كار پیدا مي كني ؟ -

 چه كاري ؟-

  

 .نمي دونم-

 زبان درس مي دي ؟-

 باید عزاداري روتدریس زبان ؟ دنیاي عادي ؟ من 

 ..كنار مي ذاشتم ؟ مي تونستم ؟ باید كنار مي ذاشتم

 شاید داشتم نابود مي شدم.. من.. نباید نابود مي شدم!  

 ..ردمحساب و كتاب ك وقتش بود ادم جدیدي شم.. 

 ..من هیچ جوره نمي تونستم قرض فراز رو پس بدم

 پولم رو براشون گذاشته بودم و این تمام چیزي بود 

 ..مي تونستم.. من نامرد نبودم، بي معرفت نبودم كه

 یك بار از زندان نجاتش دادم، یك بار از مرگ.. سهمم 

 دم ؟رو انجام داده بو

  

 .لم این نبود سفانه االن مشكانجام داده بودم و متا



 مشكل این بود كه نگران خودم بودم.. نگران دردي كه

 از دردش داشتم و نگران دلي كه از نبودش خیلي

 ..تنگ بود 

 حتما یك روزي، یك جا سراغم میومدن.. و تا اون روز،

 من باید سر پا مي موندم. قدمي به دنیاي عادي 

 : وقتي نوشتمبرداشتم 

 .درس مي دم-

 : مم دیگري فرستاد پیا

 هزارتایي كه شوگرم زده بود رو بفرست به ١٠٠اون  -

 .این حسابي كه مي گم 

 : بعد پیامي به مهیار

 .میاد به حسابت. برسون دستشپول -

 .حله-

  

 .به منم دیگه هیچ خبري ازش نده-



 .حله-

 .باید بتونم زندگي كنم-

 .حله-

 .ق مي كنم این جوري دارم د -

 .حله-

 .ي خوام پاره شم شه یا هرچي. نم خودخواهي با-

 .حله-

 .باید اول زنده باشم كه بتونم كاري كنم-

 .حله-

 .اینا توجیه نیستا -

 .حله-

 .زدم، توجیههزر -

  

 .حله-

 .مهیار خیلي باید به دادم برسي-



 .حله-

 هواي مهگلو داري ؟ -

 .عشقمه-

 : لبخند پر بغضي زدم و نوشتم

 .یوالو -

 .ن جواب گرفتم و ایموجي بوسي كه به عنوا

 از جا بلند شدم و رو به روي اینه ایستادم. نگاهي به 

 سارافوني كه توي تنم زار مي زد و ارایش ملیحي كه 

 فرقي با نبودش نداشت كردم.. عادي بودن این شكلي

 ..!بود ؟ دربن این شكلي بود ؟ چقدر درین زشت بود 

*** 

  

 …حال

 سرم كه پرت شدم، دستي كالهي روي  توي ماشین

 سر بلند نكردم كه ببینم كیه. سرم رو گذاشت. حتي

 به شیشه ي ماشین تكیه داده بودم و فكر مي كردم



 ؟ بابا چي مي شه ؟ درسا چي مي حاال چي مي شه 

 شه ؟ سرنوشت من با یه گروه ادمي كه فكبه خونم

 تشنه ان چي مي شه ؟

 ترسیدم. هنوز به قدرتم سرنوشت بهونه بود.. ازش نمي 

 ي تونست بالیي سرم بیاره،داشتم.. كسي نمایمان 

 ..كسي از من قدرتمند تر نبود جز یكي 

  

 از حسي كه  من از نگاه هاي بي روح مي ترسیدم..

 دیگه مال من نباشه، از شوقي كه دیگه مال نباشه.. از 

 خنده هاي كجي كه دیگه مال من نباشه.. من هنوز

 د نیودم.. اون بود ؟اون قدر قدرتمن 

 ه مي كرد چي مي شد ؟ ضربهارزه نكرد.. اگباهام مب

 مي زد ؟ مشت ؟ لگد ؟ حرص ؟ خشم ؟ 

 د خیليضربه رو زده بود.. لبي كه بوسیده شده بو

 ..ضربه ها زده بود 

 صداي ناشناسي كه كنارم، روي صندلي هاي عقب 



 : نشسته بود گفت

 .اشنا نشدیما-

 : تنها پوزخند زدم كه گفت

 م چهااا فكر مي كرد همچین شنیده بودم رهااا ره-

 دافي باشي! همش همین ؟

  

 : این بار كمي سرم رو شمتش چرخوندم

 واسه دستت باش! دافبه جاي داف دنبال بانداژ -

 نیستم این حوري تركیدي، داف بودم كه از دو ور مي 

 .تركیدي

 : با حرص خندید 

 .نه خوشم اومد. هارت و پورتتم زیاده-

 ل گي مي كرد، فرگگاهي به دورم كردم. عرش رانند ن

 .جلو نشسته بود و پشت فقط من و این مردك بودیم

 خوشاون دو تاي دیگه كجا بودن ؟ رفته بودن 

 گذروني ؟ دور دور ؟ این بار خوش گذروني با هیلدا



 خانوم ؟

 چم شده بود ؟ حساس شده بودم ؟

 : ماز حرص محكم به شونه ي مرد كناریم زدم و گفت

 !ب به مناون ور جا زیاد هست. نچس-

  

 تور داریم یه ثانیه هم دور نشیم. بهت اعتماديدس-

 .نیست انگار 

 و وسط اتوبان افتادهاگه مي خواستم در برم االن ت-

 .بودي و منم پشت فرمون بودم

 .پس اهل لطف هم هستي -

 : كالفه گفتم

 .حوصله اتو ندارم. بكش كنار-

 : بعد بلند تر گفتم

 كجا مي ریم ؟-

 : تانه نبود صداي عرش دوس



  

 فعال در مقام سوال پرسیدن و جواب گرفتن نیستي-

 .رها خانوم 

 قدیمي چه حسي بود ؟دشمني.. دشمني دوست هاي 

 !قطعا تلخ

 تلفن فرگل زنگ خورد و بعد چند "باشه" و 

 : فهمیدم" قطع كرد و رو به عرش گفت"

 .هیلدا گفت كیفشو برداشته-

 ردمونو مي وشیشو بتركونه ؟ باباي كلفتش گفتي گ-

 !زنه

 همه چیو مي دونستن.. لعنتي ها چطور فهمیده بودن

 ؟

 : فرگل جواب دادم

 .دست فرازه گفت سیم كارت-

 دست فراز ؟ مي خواست چي كار ؟ 

  



 فكرم به همه حا سرك كشید.. شاید مي خواست به

 كرد بابا بگه گروگانه و پول بگیره ؟ اگه این كار رو مي 

 .با پول بدهاحمق بود. امكان نداشت با

 في نزدم و فقط به مسیر چشم دوختم. جایي حر

 .د حوالي كرج، رو به روي ویالیي ماشین توقف كر

 كیان رسما به بیرون پرتم كرد. با حرص و خشم

 .نگاهش كردم كه تنها نیشخند زد 

 قدمي برداشتم كه كیفم جلوي پام سقوط كرد. سرم 

 ي بالكن یلدا رو با لبخند مسخره اي تورو باال بردم و ه

 .با حفظ لبخندش دست تكون داد دیدم. 

 با یاداوري محتواي كیف خم شدم و كیف رو از روي 

 .رداشتمزمین ب

 به سمت ورودي حركت كردم. دم در كه رسیدم

 : ایستادم. كیان به خاطر تعللم با كنایه گفت

  

 منتظري در رو برات باز كنیم ؟-



 ي ذاریم ورود مهمه.. هر جایي كه پا م ورود.. لحظه ي

 مي شه جزئي از زندگي، جزئي از خاطرات ومهمه.  

 چیز هايتجربه ها.. این ورود به من مي گفت كه 

 خوبي در انتظارم نیست.. این ورود، ورود به دنیایي بود 

 كه تمام اهلش از من كینه داشتن. نه كینه اي مثل

 ..تر سري قبل. بزرگ تر، حجیم تر.. ناغاقل

 شاید براي م به دنیایي كه یك دله شدم و قدم گذاشت

 ..هر كسي ترسناك بود ولي براي من غمگین 

 ..هم مبل ال طوسي رنگنگاهي به اطراف كردم. باز 

 نفره. باز دست خودم نبود و با٦این بار نهار خوري  

 كنجكاوي نگاهي به اشپزخانه كردم. كوچیك تر از

 .بود خونه ي قبلي بود، ولي قشنگ  

 : فتنارم رد شد و گعرش تنه اي بهم زد، از ك

  

 .اگه دیداتو زدي حركت كن. وقت نیست -

 : بي تفاوت پرسیدم



 ؟ كجا حركت كنم -

 : توي صورتم زل زد و گفت

 !به سمت عقب-

 : بي حوصله و كالفه روي مبل نشستم. كیان خندید 

 !مطمئنید این از پس كار بر میاد ؟ خیلي ُشله-

 تم و با ید. كاله رو از روي سرم برداشكسي اما نخند 

 : گوشه اي پرت كردم. صداي كیان درومد اكراه 

 اووو.. چته ؟ -

 بوده این! به موهام اهمیت مي چه بدونم رو سر كي -

 .دم، نمي خوام شپش بگیرم 

 : كیان این بار با خنده گفت

  

 عرش گفتي واسه ماموریته موهاشو باید بتراشیم ؟ -

 نگاهشون كردم. عرش و فرگل ناگهاني و شوك زده 

 .تن یدن و چیزي نگفخند 



 ..نه نمي شد.. نمي ذاشتم موهام رو بزنن

 : ومد. فرگل گفتهیلدا از بله ها پایین ا

 فراز كجاست ؟-

 : هیلدا توي جشمهام خیره شد و گفت

 .حمومه-

 تنم لرزید! قضیه چي بود ؟ چرا این جوري گفت ؟ یه 

 ..حموم ساده بود ؟ یا

  

 : پوزخند زد عرش 

 رها ؟رنگت چرا پریده -

 ودم نیاوردم و سكوت كردم. نمي خواستمبه روي خ

 .دهن به دهن عرش بذارم

 : ل نكرد هیلدا ولي و

 راست مي گه هاا.. رنگ به رو نداري. طوري شده ؟-

 هوم، طوري شده. چند مدت ازت دور بودم بدنم-



 خاصیت ضد باكتریشو از دست داده! دیدن ریختت 

 .ي سازه بهم نم

 : باز زود ترش كرد 

 !بند دهنتوب-

 : ه ام رو جمع كردمچهر

 .اخ! بد تر شد. صداتم اضافه شد -

  

 : زود از جا بلند شدم و گفتمجلو اومد كه 

 چیه ؟ اونایي كه خوردي كمت بود ؟ احتماال كمرت -

 هنوز درد داره، نه ؟ 

 : ایستاد و خشمگین نگاه كرد. نیشخند زدم

 ه اماده ام. تو هم كه بخورتمن واسه زدن همیش-

 چرا وایسادي ؟لسه! بیا جلو.  م

 : عرش جلوي هیلدا رو گرفت و هیلدا گفت

 .ي ندارممن با تو حرف-



 !خوبه، پس بگو اوني كه حرف داره بیاد -

 : صداي خش دارش شنیده شد 

 ..اكراه، جبر، زور-

 گیج به قامت جذاب و موهاي شلخته ي خیسش نگاه

 : كردم كه ادامه داد 

  

 باشه، ولي تو حرفي داشته در واقع كسي نمي خواد با-

 ..جبر زمانه

 : نفسش رو فوت كرد 

 ..ها اجبار چیز قشنگي نیست ر-

 براي حرف زدن با من اكراه و اجبار داشت ؟

 : با صدایي كه سعي داشتم اصال نلرزه گفتم

 دلیلش مهم نیست. مهم اینه كه حرفي هست. یه -

 بازي دراوردي، یه   حرفي كه به خاطرش ارتیست

 دي، یه بدبختي رو تا دم تا مرز سكته برجماعتي رو 

 رف مرگ بردي و رفیقاتو كیسه بوكس كردي! باید ح



 .مهمي باشه

 : لبخند كجي زد 

 .تو هنوز نفهمیدي كي كیسه بوكسه-

 : شونه هام رو باال دادم

  

 .هركي رو به روم باشه مي شه كیسه بوكس-

 .تو هم رو به روي مایي رها-

 .وكسپس همه اتون مي شید كیسه ب -

 : كج خندید 

 .هنوز اعتماد به نفست به قواي خودش باقیه-

 نگاه به شل و پل هاي دور و برت شك داري ؟ یه -

 .بنداز، اون وقت جواب واسه تو هم روشن مي شه

 .جواب خیلي وقته واسه من روشنه-

 چي هست ؟ -

 ١٢با   نفره!١٢این كه باید بشیني پاي میز. یه میز  -



 !تا گرگ

 : رفت یك ابروم باال 

 .همه وقت نتونستي بهتر از من پیدا كني پس این-

  

 : باز كج خندید 

 بهتر از تو زیاد هست رها. منتها دلم نمیاد -

 !نفره١٢بندازمشون بین اون جماعت  

 ابروهام بهم نزدیك شد. مي خواست بگه من قربانیم ؟ 

 : اعتماد به نفسمو از دست ندادم

 ١١٢نفر، چه ١٢اشتباه گفتي. چ یك نفر، چه  نچ! -

 .فر.. اونان كه دلشون نمیاد با من بیفتن یه جا ن

 : بلند خندید 

 .خوبه. همین روحیه ات رو نگه دار واسه هفته ي بعد -

 : این بار من لبخند زدم

 .نگفتم بازي مي كنم -



 .نكفتم حق انتخاب داري-

 

 .من همیشه حق انتخاب دارم-

 ا خودتچي نداري رها! همه ي حق هات بتو حق هی-

 !ستن و رفتنچمدون ب

 من بدون حق هام جایي نمي رم. وقتي حق هام -

 ..نیستن، یعني منم باي باي 

 تا٢-٣تا پلنگ و  ٤اشتباه به عرضت رسوندن. با  -

 پسر ماچ كردني گشتي، فكر كردي همه همونن ؟

 .فراموشي بهت نمیاد 

 .بورم كنيهیچ جوره نمي توني به بازي مج-

 !ایي ؟ اینجاي، ولي االن كجتو نمي خواستي بیا -

 : پوزخند زدم

  

 خواي یكي دیگه رو تا دم باز واسه مجبور كردنم مي -



 مرگ ببري ؟ 

 !چرا تا دمش ؟ یهو دیدي مرد -

 : اخم كردم و جدي گفتم

 .بیخیال اون شو-

 : جلو اومد، با لحن مسخره اي كفت

 روش حساسي ؟-

 : بعد بلند تر گفت 

 .بچه ها رو اون حساسه-

 : خندید  كیان

 ا دلرحمیم فراز. اون پسره كیهانو انتخاب كن خب م-

 .این بار

 : ند تر گفتمبل

  

 بس كنید! زورتون به اونا رسیده ؟-

 : فراز ابرو باال انداخت



 مگه تو هم جرء اونا نیستي ؟ خودتو جدا مي دوني ؟-

 : محكم كفتم

 ي شینم! خیلي وقتهمن پاي میز نمي شینم! دیگه نم-

 !كه.. اصالاااا نمي شینم به خاطر شما هم نمي شینم! 

 فهمیدم. چرا مي همه خندیدن. گیج بودم. نمي 

 خندیدن ؟

 : فراز دست چپش رو توي جیب كرد و گفت

 اره خب! شما وقتي مي گي نمي شینم، یعني نمي -

 شیني! اخه شما نترسي! شما قدرتمندي! شما دختر

 !رر جناب صابر قلندري هستيقاضي بزرگ شهرررر

 ماتت قدرت دارن! البته كه مي تونيبته كه تمام كلال

 ..برني. فقط یه مشكلي هستمحكم حرف 

  

 مشكل ؟-

 خواهرت به تو و بابات نرفته. شاید به مامانت رفته، -



 !نمي دونم. بي بخاره! بي قدرته! خنثي اس و بي ارزش

 : اخم غلیظي كردم

 خواهرم.. منظورت از خواهرم منظورت چیه ؟ خواهر..-

 یه ؟چ

 : د كیان خندی

 !زرد كرد -

 توي صورتش بي مكث سمتش رفتم و چنان مشتي

 .زدم كه اخ بلندي گفت

 : بعد رو به فراز گفتم

 خب ؟ مي گفتي ؟-

 : نگاهي به كیان كرد، لبخند زد و گفت

  

 شو ناكار كرديخواهرت ناراحت نمي شه دوست -

 ؟

 بست.. با درسا چي كار كردهخون توي رگ هام یخ 

 دن ؟بو



 ل كرده بودم.. فكر مي كردم اون قدريدرسا رو و

 ..ترسیده كه دیگه غلطي نكنه.. غلطي هم نكرده بود 

 فقط با كسي دوست شده بود كه از بد روزگار یه

 !عوضي به تمام معنا بود 

 : كمي عقب نشیني كردم

 .همین االن این بازیو تموم كن-

 : كوله گفت كیان با فك كج و

 .رتم بیروندمه مي خواد ببنشداا، امشب تول-

 ز كامل بهش پیشنهاد سورپرایزي چیزي. تازه هنو

 .ندادم. اما خوب هوله

  

 : حتي نگاه كیان نكردم و رو به فراز گفتم

 .تمومش كن-

 هیلدا مي خندید. فرگل فقط نظاره گر بود، كیان

 ..نیشخند داشت و عرش با اخم نگاه مي كرد 



 : ز جلو تر اومد فرا

 گي تره ؟ انواده ي تو رنچرا ؟ خون خ-

 !جوانمردانه بازي كن-

 مرداانه. باشه.. خیالي نیست. نترس! مطمئن باشجوان-

 امشب با یه تتوي بوس روي گونه اش به خونه بر نمي 

 !گرده

 ..چشم هام رو بستم.. طعنه هاش تموم نمي شد 

 كجا  حاال صداي پوزخند فرگل رو هم مي شنیدم.. من

 ن ؟ نمي تظر دریدنم بود بودم ؟ بین جماعتي كه من

  

 نمي تونستن رفته بودن سراغتونستن.. و دقیقا چون 

 .درسا

 اصال واقعا رفته بودن ؟ شاید كلك بود.. درسا دوست

 هاي عادیش رو هم به زور تحمل مي كرد! دوست  

 ؟

 : گلومو صاف كردم



 !مي خوام یه تلفن بزنم-

 : عرش خندید 

 كي ؟ به ددي جون ؟به -

 : گفتم  رو به فراز

 .باید یه تلفن بزنم-

 : ظه اي نگام كرد و بعد گفتفراز چند لح

 .یه گوشي بهش بدین-

 .هیلدا مخالفت كرد ولي فراز فقط لبخند زد 

 تلفن كه دستم رسید فوري شماره گرفتم. فراز كنارم 

 ایستاد و زود تماس رو روي اسپیكر زد.. اهمیتي

 .ندادم

 : رسابوق خورد و بعد صداي بي حس د 

 بله ؟-

 : یان اروم گفتك

 .نهعه این كه زید م-



 : درسا باز گفت

 الو ؟-

  

 .منم درسا-

 درین ؟-

 : جشم هام رو بستم

 .امشب.. امشب بیا پیش من، كارت دارم-

 .نیستم-

 .واجبه-

 .نیستم-

 .بیا درسا-

 .نیستم-

 : داد زدم

 .كفتم بیااااا-

 : متقابال داد زد 



  

 !ودي كهمنو پاك كرده بكفتم نیستممم! چي شد ؟ -

 در ها باز شدن ؟

 : خشم گفتمپر 

 !امشب بیا پیش من درساااا-

 .نمیاام! نیستم! قرار دارم-

 : حس بیچارگي داشتم.. نالیدم

 !احمق! دختر احمق! دیوونه ي بي مغز-

 !اره من خر! ولي خر بي صاحاب-

 : ملتمسانه گفتم

 .زنیم درسابیا پیشم حرف ب-

 !خدافظ درین-

 : زدمداد 

  

 تووو. باید همون موقع بهت درساااا. لعنت به لعنت -



 .مي مرررردي! لعنتییییي

 بوق قطع شدن تلفن نشون مي داد درسا بیخیال

 ..شده

 تلفن رو محكم پرت كردم. نفهمیدم كجا افتاد ولي

 .صداي شكستنشو شنیدم

 : هیلدا با خنده گفت

 خیال درسا شي. یه كیس دیگه هم فراز مي توني بي -

 .هست

 چسبید به تلفني كه توي دستاومد و نگاهم  سرم باال 

 .هاي هیلدا بود 

 : فراز اخمي از دقت كرد 

 چطور ؟-

 : هیلدا نگاهي بهم كرد.. ابروش رو باال برد و گفت

  

 ..یه پسر عموي سینه چاك داره انگار-



 ه هم به ایلیا.. ایلیا.. حتما بچه ها به موسسه و موسس

 ..به موسسهایلیا.. معرفم  ایلیا خبر داده بود! 

 گوشي حمله كردم و چنگي به صورت هیلدا سمت

 : زدم. فراز زود گرفتتم. فریاد زدم

 .انگشتتون بره سمتش روزگارتونو سیاه مي كنم-

 شنیدیییین ؟

 هیلدا دستش روي صورتش بود وقتي گفت ؛ 

 .ز فكر كنم همین پسر عموعه خوب مناسبه فرا-

 .خونتو مي ریزم هیلداااا-

 و فرگل حرفي نمي  یان خندید. عرشهیلدا خندید. ك

 زدن.. صداها داشتن اذیتم مي كردن.. وحشي بازي رو 

 كنار گذاشتم. توي دست هاي فراز بودم. سرم رو

 : سمتش چرخوندم و كفتم

  

 .نمي ذارم.. اینو نمي ذارم-

 : عمیق نگاه كرد 



 مي شیني ؟-

 ..نكن-

 ؟ مي شیني -

 ..نخواه-

 مي شیني ؟-

 ..اازفراا-

 كه گفت در تضاد بود،ش با كلمه اي لحن اروم

 : لبخندش هم

 ..درد و فراز-

 .كاریش نداشته باش-

 مي شیني ؟-

  

 ..از سر بیجارگي اشكم چكید 

 : دستش رو بلند كرد، تك اشك رو برداشت و گفت

 یه بار دیگه كه گریه كرده بودیو یادمه رها.. پس این-



 ..عمو ارزشمنده پسر

 : د اشك بعدي چكی

 ..نكن-

 ر اخره مي پرسم.. مي شیني ؟با-

 چشم هام رو بستم و سر مو باال و پایین كردم كه

 : گفت

 نشنیدم ؟-

 : اروم گفتم

 .مي شینم -

 نشنیدم ؟-

  

 : بلند تر گفتم

 .مي شینم -

 نشنیدم ؟-

 : داد زدم



 .مي شینم لعنتیییي. مي شینممممم-

 لم كرد. سیم كارتم رو از گوشيخوبه اي گفت و و

 : دندون شكستش و باز گفتكرد، با خارج 

 !خوبه-

 سیم كارت شكسته شده رو روي زمین پرت كرد و با

 .استایل مایلش پله ها رو باال رفت

 اگه مجبور به انتخاب بودم، واقعا بین ایلیا و درسا، ایلیا

 .رو انتخاب مي كردم

 .!.درساي احمق

 : ي پله ها نرسیده بود كه گفتمهنوز به باال 

 بمونم ؟ ید اینجابا-

 : ایستاد 

 تو چي فكر مي كني ؟-

 كجا ؟-

 .بچه ها مي گن -



 : هیلدا رو به فراز گفت

 بیام ؟ -

 : فراز مكثي كرد و گفت

 .نیاز نیست -

  

 .و بعد پله ها رو تموم كرد و محو شد 

 : فرگل رو به عرش گفت

 .تو نشونش بده-

 : تعرش جلو رفت و گف

 .بیا-

 : ز كرد و گفتاتاقي رو بادر دنبالش حركت كردم. 

 !اینجا مي موني.. رها خانوم-

 بدون نگاه به اتاق، صورتم رو به صورت عرش دوختم و

 : پرسیدم

 خوبي ؟-



 : خندید 

 .با تشكر از شما-

 االن! خوبي ؟-

  

 .نیستم. نیستیم! تو هم نمي شي. خوب نمي شي رها-

 وب نبودي. دیگه خوب نمي حتما این یه سال هم خ

 .شي

 .اتاق كرد و رفت عد اشاره اي به ب

 وارد اتاق شدم. پنجره داشت خوب بود. ولي یك چیز 

 خیلي توي ذوق مي زد.. یك چیز خیلي ناراحت 

 كننده بود.. یك چیز با اعصابم خیلي بازي كرد.. تخت 

 !..یك نفره بود 

 سمت تخت رفتم، روش ولو شدم. به سقف نگاه كردم 

 چطور بودم ؟  كر كردم.. من توي این یك سالو ف

 دقانه قبول كردم خوب نبودم. ولي مشكل این بودصا

 ..كه دلیل خوب نبودنم مشكالت رابین هود نبود 



 دلیلش نبودن با فراز بود.. دلیلش دوري از هیجان

 بود.. دلیلش محدودیت هام بود و رفت و امد با كساني 

 ..!كه هیچ وجه مشتركي باهاشون نداشتم

  

 . وليسال خوب نبودم  یكعرش راست مي گفت. من 

 .دلیلش رو نمي دونست. دلیلش رو اشتباه مي كرد 

 توي حال بدي بودم، االن، تو این لحظه از تمام یك

 سال قبل هم حالم بدتر بود.. االن كه از جریان بین 

 هیلدا و فراز سر در نمیاوردم. االن كه یه عوضي به 

 طه نقبال درسا بود.. االن كه از تمام معنا مثل كیان دن

 لیا خبر دار شده بودن و االن كه بعد یكضعفم مثل ای

 نفر اونجا١٢سال باید سر میز مي رفتم. میزي كه  

 ١٣نفري كه با من مي شد ١٢نفر گرگ.  ١٢بودن.  

 عدد نحسي بود ؟١٣نفر!  

 !پوزخند زدم.. نفر سیزدهم من بودم. سیزده من بودم

 !ترسید ؟ من خود نحسي بودمكسي از نحسي مي 



 و جور مي كردم.. باید قدم به قدم،  ید خودم رو جمعبا

 دونه دونه، دالیل حال بدم رو كنار مي ذاشتم.. باید از 

 .امشب شروع مي كردم.. امشب و قرار درسا 

  

 بلند شدم و جلوي اینه رفتم.. نگاهي به چهره ي كم 

 ازاد باشمارایش و نا مرتبم كردم.. من مي تونستم باز 

 . مي تونستم رها ودم باشم ؟ من.خ ؟ مي تونستم براي

 باشم ؟ 

 پوفي كردم.. نه وقتي براي فكر كردن بهش بود، نه 

 .حوصله اي. فعال باید روي درسا تمركز مي كردم

 چند ساعتي رو با كالفگي توي اتاق سر كردم.. هوا

 ..خیلي وقت بود روشن شده بود.. از بیرون صدا میومد 

 .ما صرف صبحانه بود حت

  

 كالفه بودم و سیگارم هم  م سر رفته بود،حوصله ا

 تموم شده بود. نه گوشي اي بود باهاش مشغول شم،



 .نه كسي بود باهاش حرف بزنم 

 ناچار از اتاق بیرون زدم. هنوز پیراهن مسخره ي شب 

 قبل تنم یود. با یاداوري صورتم به اتاق برگشتم، با اب 

 بونياكراه با صاوینده نداشتم. با شستم، كافي نبود. ش

 ویس بود صورتم رو شستم، جورابكه توي سر

 شلواري اي كه مثل خوره پوستم رو مي خورد رو از پا 

 .دراوردم و از اتاق بیرون زدم

 هنوز به اشپزخونه نرسیده بودم كه با دیدن تلفني

 روي میز گوشه ي هال، كه نزدیك سرویس عمومي

 خنديراز رو شناختم. لببود سمتش رفتم. گوشي ف

 .تفاده كردماز نبود كسي اسزدم و 

 به اشپزخانه رفتم و به جمع نشسته دور میز نگاه

 : كردم. فراز نبود. به روي خودم نیاوردم و گفتم

  

 .من یه سري وسیله نیاز دارم-

 نگاه ها سمتم برگشت و بعد چند لحظه باز به خوردن



 .مشغول شدن

 : حرصي بلند تر گفتم

 !یاز دارمي شنوید ؟ وسیله ننم-

 : تم گفتداي فراز از پشص

 جي شده داد و بیداد مي كني ؟ -

 صداي خش دار جذابش حالي به حالیم كرد. سمتش

 : برگشتم و كفتم

 لباس مي خوام. نمي تونم كه همش با این پیرهن-

 .بچرخم

 : كیان خندید 

 .چشه پیرهنت ؟ فرقي با لباس خونگي نداره كه-

  

 مي زد و گشادي لباس طعنه د خندید. به هیلدا بلن

 كرد من ناراحت مي شم ؟ فكر مي

 : رو به فراز گفتم 



 لباس مي خوام، شوینده مي خوام، گوشي مي خوام،-

 .پد بهداشتي مي خوام

 : با ابروي باال رفته نگاهم كرد و گفت

 همین ؟-

 .و خیلي چیزاي دیگه-

 .مختصر و مفید لیست كن بده عرش-

 : تدم كه عرش گف سرمو تكون دا

 هیچیش پیدا نمي واسش برم خرید. من غلط كنم -

 .شه، پیدا هم شه باید خودمو بفروشم بتونم پولشو بدم

 : فراز جدي گفت

  

 فعال وضع مالي براي همچین خریدایي مناسب نیست -

 .عرش. هر چیزي كه از سطح باال تر بود، معادلشو بگیر

 گاهي بهم كمي با فصه نگاهش كردم ولي بدون هیچ ن

 . فرگلصندلي ها نشست  رفت و روي یك از جلو



 فنجان قهوه اي جلوش گذاشت. هیلدا براي قهوه اش

 شیر گرم كرد و عرش زیر سیگاري رو سمتش هول

 .داد 

 كسي براي خوردن صبحانه ازم دعوت نكرد. سمت

 : قهوه ساز رفتم، فنجاني براي خودم ریختم و گفتم

 .بیارمه ام یه سري وسیله هم باید از خون -

 : فراز این باز گفت

 .ز مي ریم میاري حاال یه رو-

 .همین امروز باید بیارم. واجبه-

 چي هست ؟ -

  

 .شخصیه-

 : فراز نگاهي به عرش كرد كه گفت

 .من كه باید برم خرید -

 : نگاهش سمت كیان كه رفت خودم گفتم



 .این یارو رو با من بفرستي تو راه خونشو مي ریزم -

 : ه خندید مسخركیان به 

 كي باشي ؟-

 : دمزخمیش اشاره كربه دست 

 .فعال بذار جاي این یكي خوب شه، بعد كري بخون-

 : كیان خواست جوابي بده كه فراز گفت

 .بعد صبحانه حاضر شو مي ریم-

 اوكي" اي گفتم و لبخندي به چهره ي پر حرص"

 .هیلدا زدم

  

 !تو نبود من انگار زیادي مانور داده

 وشیدم، ها پیدا كرده بودم. قهوه رو ناشت حاال كمي 

 مه اي هم براي خودم درست كردم كه فراز بعدش لق

 : گفت

 .بپوش-



 : ابروم باال رفت

 چي بپوشم ؟ -

 : انگار كه یادش اومده باشه گفت 

 .از بچه ها لباس بگیر-

 : هیلدا زود گفت

 .فكر منم نكن-

 : فرگل با كینه نگاهم كرد و گفت

 .خورهسایزمون نمي  -

  

 ؟ شاید  ر از سایز نبود پوزخند زدم. بهونه اي مسخره ت

 .هم عمدا مسخره ترین بهونه رو استفاده كرده بود 

 : فراز خواست چیزي بگه كه پیش دستي كردم

 .پیرهن مردونه هم به كارم میاد -

 : هیلدا زود گفت

 !تو چه رویي داري-



 : كیان اما با خنده گفت

 !پیرهن هاي من در اختیارت-

 : و جمع كردمصورتم ر

 .مدنبال شپش نیست-

 : یشنهادي نداد. این بار هیلدا گفتعرش پ

 !خودم لباس مي دم بهت-

 : لبخند ردم

 .نچ، فرصتت سوخت. نمي پوشم-

 .بس كن! گفتم مي دم-

 : رو به فراز گفتم 

 .لخت میام -

 فراز كالفه از بازوم گرفت، سمت پله ها هولم داد و

 : گفت

 !ینجاكودك زدیم امهد -

 .با رضایت همراهیش كردم



  

 شدم اولین چیزي كه خار شد توي چشمموارد اتاقش 

 قدر بهش خیره بودمچتخت دو نفره بود. نمي دونم 

 : كه گفت

 مگه لباس نمي خواستي ؟-

 : نگاه از تخت گرفتم و اروم كفتم

 .مي خوام-

 : یك پیراهن تك رنگ كرم دستم داد و گفت

 .اینو بپوشبیا -

 .ست ندارمكرم دو-

 : لب هاش رو كج كرد 

 .نیومدیم خرید -

 .به هر حال نمي شه هر چي دم دستت اومد رو بدي-

  

 از كنارش رد شدم و سمت كمد رفتم. این بار پیراهن



 : طوسي اي برداشتم و گفتم

 .این بهتره-

 .بپوش زود -

 : یك ابروم رو باال فرستادم

 همین جا ؟ -

 : گفتم جشم غره رفت كه

 .رمامشكلي ندا-

 : گفت از اتاق بیرون مي رفت كه

 .نعجله ك-

 در رو بست و من پیراهن رو دراوردم و پیرهن طوسي

 رنگ فراز رو پوشیدم. دو دكمه ي باالیي رو باز

 .گذاشتم و بیرون رفتم

  

 دم در منتظر ایستاده بود. با دیدنم لحظه اي مكث

 : كرد و بعد گفت



 شلوار ؟-

 .جوراب شلواري دارم-

 .بپوشخوبه، -

 ردم تنم تويبا خودم فكر ك از پله ها پایین رفتم و

 پیراهن مردونه ي فراز، با پاهاي لخت، حتما جذاب

 بود، نبود ؟

 ..اي ولي نه جذابي شنیدم، نه قشنگي

 جوراب شلواري رو پوشیدم و با اكراه كاله كیان رو

 .سرم گذاشتم

 كابریو٣شدم و فراز رو توي بي ام و سري  از در خارج 

 اتي سوار، بي دم.. فراز مازردیدم. ناراحت شدم ؟ ش

 ..مازراتي شده بود 

  

 خیلي ناراحت شدم ؟ نه.. هنوز ماشیني زیر پاش بود

 .خب

 سوار شدم، زود گاز داد و راه افتاد، تا دهنم رو باز 



 : كردم

 ..بنداز تو اتوبان-

 : حرفم رو برید 

 .مي دونم ادرس رو-

 یبا باالیي مي روند. حرفي ساكت شدم. با سرعت تقر 

 ود. دلم مي خواست از رابطه اش بازد و رو مخم ب نمي

 .هیلدا سر در بیارم ولي غیر مستقیم 

 : خودش به حرف اومد 

 واسه هفته ي دیگه اماده اي ؟-

 فرقیم داره ؟-

 .بهتره اماده باشي-

  

 چطور ؟ ببازم سالخیم مي كني ؟-

 ي كه دست من اصال ببین از اون جا زنده بیرون میا-

 بیفتي ؟



 : كردم  اخم ریزي 

 نفره ؟١٢گه این جماعت  كین م-

 .نمي شناسي -

 .توصیف كن-

 برسون،n  بذار این جوري بگم. بازي رها رو به توان-

 برسون، نامرررردیشو به توانn  كلك هاشو به توان

 n١٢ن برسون. اون وقت مي شه مثال یكي از ای ١٠ 

 !نفر

 : كه حرصم گرفت چنان نامردیو با غلظت گفت 

 اال بازي خاصي از رها كر مي كني تا حجدا ؟؟ تو ف-

 دیدي كه سطحش دستته ؟

  

 : پوزخند زد و با كنایه گفت

 .بازیاي رها رو خوب دیدم-

 : بحث رو عوض كردم



 چقدر پول سر اون میزه ؟-

 .میلیارد ٣٠پول برنده مي شه حدود  -

 : گرد شد جشم هام 

 وم چي ؟این پول نفر اوله ؟ نفر د -

 !ازندهب١٢ده داره و  این بازي فقط یه برن-

 : مغزم سوت كشید 

 جنین رقمي فقط یه برنده ؟-

 تو این میزا یه شبه زندگي عوض مي شه. یا فلك زده-

 .مي شي، یا مي ري تو اسمون

  

 باید از قرضش مي پرسیدم.. از این كه چقدر از اون

 میلیارد پرداخت شده ؟ چقدرش مونده ؟ اصال٥٠ 

 ش تربل براي پول بیمونده ؟ یا تموم شده و مثل ق

 مي رن جلو ؟ ولي نپرسیدم.. این پرسش دو سر باخت 

 .بود. به ضرر خودم تموم مي شد 



 : با یاد اوري موضوعي زود گفتم

 !من موهامو نمي زنما-

 چي ؟-

 نتم نميموهام. نمي تراشم. كچل كه هیچ، دو سا-

 !زنم. پنیه رو از گوشت بیرون كن

 ي گفت موهاتو برني ؟ ك-

 !!سگاون پدر-

 : گفتم كه گوشه ي لبش كج شد  چنان غلیظ

 .از این خبرا نیست-

  

 : با خیال اسوده تر گفتم

 پس چرا گفت ؟-

 اذیت! با استفاده از نقطه ضعف! تو كه باید اینو خوب-

 !بلد باشي

 با یه من عسل هم نمي شد باز الل شدم. این فراز رو  



 .خورد 

 : كرد. پرسید   دم خونه توقف

 كلید داري ؟-

 .ایه اسزاپاسش دست همس-

 رو روي دكمه هاي ایفون زدم، سمانه خانوم ٣٨واحد  

 : گفت

 درین جان تویي ؟-

 بله، كلیدمو جا گذاشتم. باز مي كنید بیام ازتون-

 بگیرم ؟ 

 .بیا عزیزم-

 نگاهي به نماي ساختمان كرد،در باز شد، فراز اول 

 .د شد پوزخندي زد و وار

 شدیم، اولوارد اسانسور  رو رفتیم،c  ورودي بلوك

 .رو زدم٣طبقه ي  

 بیاده كه شدم سمانه خانوم دم در ایستاده بود. سالمي



 : كردم كه گفت

 كجا بودي دختر ؟ دیشب نیومدي نگران شدم، بعد -

 .گفتم البد رفتي به مامان اینا سر بزني 

  

 گفته لبخند حرصي اي زدم. من كي از امورم براش 

 ؟ بودم نگران شه بودم كه به خاطر یك شب ن

 : سر تكون دادم كه گفت

 .از ایفون دیدم یه اقایي همرات اومد -

 : فقط لبخند زدم. صدایي از طبقه ي پایین گفت

 اسانسور مشغوله ؟ چرا حركت نمي كنه ؟-

 : اروم گفتفراز از اسانسور بیرون اومد و 

 .شتباید میومدم. طبقه ي پاییني كار دا-

 : اروم جواب دادم

 ؟یمت كرده بودم مگه قا-

 : سمانه خانوم با دیدن فراز گفت



  

 دختر چرا نگفتي ؟ خبراییه ؟ اون سري كه مامانتو-

 پایین دیدم و واسه یكي از پسر هاي همسایه 

 .پرسیدمت گفتش نشون كرده ي پسر عموتي ها 

 : لبخند زدم كه گفتتنها 

 .واي از این كم حرفي تو-

 : و به فراز گفتبعد ر

 م نشون كرده اس خودما، من تا فهمید ناراحت نشید -

 به اون اقا پسر گفتم. ماشاال درین جان انقدر سر به 

 زیره، فقط مي رفت سر كار و میومداا.. دیگه دختر

 .خوبو همه مي خوان دیگه

 : فراز بلند خندید 

 .مي گین بله، درست-

 : م گفتمچشم غره اي به فراز رفتم و به سمانه خانو

 ..كلیدمو-



  

 : رید حرفمو ب

 فررشي اشنا دارما. واسه خریدتون مي تونید من طال -

 .برید 

 : نفسم رو با حرص فوت كردم. این بار رو به فراز گفت

 این همه بهش گفتم تو كه زبان بلدي بیا یه كم به-

 .ومد. شما بهش بگید الاقلمن یاد بده، نیومد كه نی

 : فراز تك خنده اي كرد 

 .هنراشو به كسي یاد نمي ده-

 : گفتم ن بار كمي حرصيای

 كلیدامو مي دي سمانه خانوم ؟ -

 .اره عزیزم وایسا-

 : دقیقه اي بعد با كلید ها اومد، دستم داد و گفت

  

 بعدا بیا پیشم. مي دوني كه خواهرم مزون داره. واسه-



 .كنیم لباست انتخاب

 رو زدم، تنها سرمو تكون دادم و زود دكمه ي اسانسور  

 .بلغور كردمر حینش خدافظي وارد اسانسور شدم و د 

 .رو فشار دادم١٢این بار طبقه ي  

 .وقتي از اسانسور خارج شدیم فراز باز پوزخند زد 

 : حرصي سمتش گفتم

 چته هي هه هه مي كني ؟ -

 همه ي طبقه ها دو واحده طبقه  ساختمون الگژري.. -

 به راه ي شما تك واحدي.. معلومه اوضاع حسابي رو

 تن. مرد صابر قلندري هسبوده. البته پدر شما 

 مردستاااان! شهره ي عام و خاااص! قاضي امین

 !كشوررر

  

 وابي ندادم و كلید رو توي قفل انداختم. در رو باز ج

 .شدمكردم و خودم جلو تر وارد 

 به انواع پیرهن هاي انباشته شده روي مبل نگاه



 موني دنبال لباس عادي وكردم.. شبي كه براي مه

 .رو سر خونه اورده بودم ي بودم این بالمناسب

 زود چمدونم رو برداشتم، پرش كردم و با خودم فكر 

 كردم چقدر این چمدون پر و خالي مي شد.. چقدر

 ر من رو این ور واینور و اون ور برده مي شد.. چقد 

 !اون ور مي برد.. چقدر من اواره بودم

 : یرون اتاق شنیدمصداي فراز رو از ب

 !بردار كه دیگه نخریم این چیز میزاتمشوینده و -

  

 با یاداوریش به حمام رفتم. هر چي شوینده و ماسك و

 .ابرسان داشتم رو برداشتم

 : بیرون كه اومدم فراز گفت

 !یك و لوكسخونه ي قشنگي داري. ش-

 : تك تك طعنه هاش رو مخم بود 

 .اسخونه ي من نیست. مال صاحب خونه -

 .ابا بخرتش خباي بابا چرا ؟ مي گفتي ب-



 پر حرص سمتش رفتم كه صدایي از بیرون خونه گفت 

: - 

 درین ؟ در چرا بازه ؟

 با شنیدن صداي مهیار چشم هام رو بستم. لعنتي به 

 ابروي باال رفته ي فرازشانسم فرستادم. نگاهي به 

 : كردم و تنها تونستم بگم

 .بیا تو-

 :وقتي فراز رو دید گفت به محض ورود،

 !شت اوه،-

 .نگاه میكرد فراز فقط 

 :مهیار قدم دیگري جلو اومد و گفت

 .مشتاق دیدار-

 .فراز تنها پوزخند زد 

 :مهیار اینبار گفت

 چه خبر رها جان؟-



 :فراز باز پوزخند زد 

 !یه اسم دیگه صداش میكردي كه االن-

  

 :مهیار نیشخند زد 

 عه شنیدي؟-

 :زد كه مهیار گفتفراز باز پوزخند 

 .ده؟ بابا شل كن یكمپوزخند گیر كر این لبش رو-

 :فراز اینبار لبخند كجي زد 

 من شلم! شلترین. وقتي رها اینه، از رفیقش باید -

 انتظار میداشتم؟

 رفتم، كابینت قرصها رو باز ولشون كردم و آشپزخونه 

 كردم و ورقهاي مورد نیازم رو برداشتم و با خودم فكر 

 :كردم

 گه نیازم نمیشه، میشه؟ دی

 وي جیب مانتویي كه از اتاقحال برداشتم، تبا این

 برداشته بودم انداختمش و به سمت جنگ اعصاب



 .وسط هال رفتم 

  

 :مهیار روي كاناپه نشسته بود، با دیدنم گفت

 رفتنیاي؟ -

 :نیم نگاهي به فراز كردم و گفتم 

 .رفتنیام-

 :فراز چمدونم رو برداشت و گفت

 ل به همیم. البته میدونم بعد یك ساااوقت ندار-

 !ا، ولي ایشاال اختالط باشه واسه بعد رسیدین

 بعد با چشم به در خروجي اشاره كرد. دنبالش راه

 .افتادم و مهیار هم دنبالم

 ز این نمیشد. آخر سر مهیار جو آسانسور معذبتر ا

 :تاب نیاورد و گفت

 تن وزن داره جناب! ورش دار از رو٨٠نگاهت  -

 .مونسر



 :فراز تلخ گفت

  

 !قدرهببینم روتون چ میخوام-

 زیاده. زیاااد. كم هم نمیشه. بكش بیرون دیگه. تو-

 .عجب ول نكني هستي

 خندهام گرفت. این حرفو منم زده بودم ولي مهیار از 

 .كینهاي بودن فراز خبر نداشت

 آسانسور كه ایستاد فراز جلو جلو رفت. آروم به مهیار 

 :گفتم 

 ومدي؟واسه چي ا-

 .نه  كه خبر دادي یااومدم مطمئن شم خودتي -

 .اوكي-

 این چرا انقدر سگه؟-

 .چون بعد رفتنم ریده شده به زندگیش-

 اوه. انقدر مهمي یعني؟-



  

 :آروم خندیدم

 .از طریق من پول گرفته! پررواقا خبر نداره -

 .هزار تا رو كه یه راست ندادم دستش١٠٠ -

 م فرزینو خریدي،خب باشه، پول گذاشتي روش سه-

 !شش حتمال داده به دادافرزینم كه پو

 :مهیار خندید 

 همچین میگي پول فرستادم براش انگار از خودت-

 زدي! یه روز جوگیر شدي، فرداش برنامه رو عوض

 .تو رستوران سهم ورداشتي دیگهكردي! تو هم 

 :بیخیال گفتم

 به هر حال رفت تو جیبش، نرفت؟ این جوري هم به -

 .یزي رسید، هم به اونمن یه چ

 !ي هستي توعجب كس-

  



 راستي حاال كه حرفش شد، سود این ماهمو فعال نریز -

 برام. نگه دار ببینم اوضاع چطور میشه، بعدا ازت 

 .میگیرم 

 !هستي تو مهیارعجب كسي -

 .حواسم هست-

 :گونه اش رو ماچ كردم 

 .دمتم گرم. خواستم میگم بریزي برام -

 .حله خوشگل-

 :گفتم آروم 

 .الو یووو-

 .تظر توي ماشین رفتم راز كالفه و منو بعد سمت ف

  

 :به محض نشستنم گفت

 میموندي حاال نیم ساعت دیگه هم گفت و گو -

 !میكردي



 :دم به قیافهي زهرمارش نگاه كر

 .حاال وقت هست-

 :گاز رو پر كرد و گفت

 !نمیدوني. دیگه وقت تموم شد -

 قت تمومتوي دلم پوزخند زدم. وقت من هیچ و

 ني رو بر بشه، من ساعت شنمیشه فراز. تموم هم 

 ...میگردونم و باز دوباره از سر میگیرم 

 وسایلهام رو كامل توي اتاق چیدم، لباس مناسبي 

 .رفتمپوشیدم و از اتاق بیرون 

  

 فرگل و عرش روي مبل نشسته بودن، هیلدا در حال 

 شستن ظروف شام بود و فراز هم همون لحظه به 

 .ل و عرش اضافه شد جمع فرگ

 فرنگي برداشتم و خواستم از روي میز توتجلو رفتم، 

 بشینم كه كیان رو به روم ظاهر شد، چرخي جلوي

 :چشمم زد؟ به تیپش اشاره كرد و گفت



 چطورم؟-

 :تنها گفتم 

 !كریه-

 :خندید. دو دكمهي باال رو باز كرد و گفت 

 به نظرت درسا خانوم اینجوري بیشتر نمیپسنده؟-

 :د حرص درآري زدملبخن

 .ز خودش بپرسنمیدونم، ا-

 .دارم میرم بپرسم دیگه-

  

 .سالم برسون-

 بعد خودم رو روي مبل پرت كردم و توت فرنگي رو 

 .توي دهانم انداختم

 :ا بهم جلب شد كه گفتم حواس بچهه

 .دربارهي بازي سوال دارم-

 :كیان خندید 



 !برو سر میز ازشون بپرس-

 :چهرهام رو جمع كردم

 شم هم خواهرم؟یشه زودتر بري كه هم من راحت م-

 چطور؟-

 .من دیدن ریختتو دوست ندارم، درسا هم تاخیرتو-

 :چشمك زد 

  

 دخترااز كدوم تاخیرا حرف میزني؟ بعضیاشو كه -

 .وست دارند 

 :حرص میخوردم ولي خندیدم

 جات بودم اصال به اون قسمت فكر نمیكردم. نه -

 .واسه درسا ها! كال همهي دخترا

 :با حرص گفتابروش رو باال انداخت و كمي  

 .اال نشونت میدمح-

 :بعد بلندتر رو به جمع گفت



 .من شاید امشب نیام -

 !و با چشمكي به من از در خارج شد 

 حواسم به نگاههاي زوم شدهي روم بود. توجهي نكردم 

 :و گفتم 

 بازي كجا برگزار میشه؟-

  

 :عرش جواب داد 

 !دالون-

 هاي شت. از دالون شنیده بودم. میزكمي ترس برم دا

 و بازندههایي كه نمي تونستن چنین خیلي سنگین

 باخت سنگیني رو هضم كنن و تصمیم به فرار 

 دالون تو دالون بود كه همه  میگرفتن. اما فضا انقدر

 گیر میفتادن و اون وقت بالهایي سرشون میومد كه

 !باختشون جلوش خیلي به چشم نمیومد 

 :زود پرسیدم

 ن شب كي حواسش به منه؟او-



 :تعجب گفتفرگل م

  

 انم؟ج-

 شبي كه میرم پاي میز. كي حواسش به منه؟-

 به چي میخواي برسي؟ -

 :ص گفتم رپر ح

 ستن زنده زنده گورم كنن یكيبه اینكه اگه خوا-

 !واسه ننه بابام خبر مرگمو ببره

 :فرگل با صداي بغضداري گفت 

 خودم نگران نباش. من با خبر مرگ ِسر شدم. -

 .بهشون میگم

 :رو فوت كردمكالفه نفسم  

 ...قطعا از طریق دوربینا نگاه میكنید، نه؟ هندز فري -

 ...؟ ماشیناتون اون دور و برم منتظر باشه و  

 :عرش خندید 



  

 !چه دل خوشي داري تو-

 :اخم كردم

 یعني چي ؟ -

 .یعني كه اون شب ما همه تو برنامهایم -

 چه برنامهاي؟-

 .متفاوت داره هر كي یه پروژهي-

 چي میگي؟ -

 چند نشون. تو سر میز ازشون م كه یه تیره ومیگ-

 میبري، ما هم طبق برنامهاي كه چند وقته داریم و 

 دادیم، میریم سر وقت رقیب و معاون وروش مانور 

 ..ولیعهد و ایناشون

 :چشمهام گرد شد 

  

 یعني... یعني چي؟ من... من دارم میرم تو دهن-



 زنده! خبر گند یكي از شماها مرگ! جلو چشمشون!

 !ون جا زنده زنده پوست میكنندر بیاد، منو ا

 :عرش تنها گفت 

 .پس زرنگ باش-

 :ناباور گفتم

 ممكنه بكشنم اونجا! میفهمید؟ چي میگید؟ جدا-

 :فرگل با صداي لرزان گفت

 جون یكي در خطر باشه مگه مهمه؟-

 باورم نمیشد... استرس بهم حمله كرد و باز از عرش

 :پرسیدم

 سر پروژه؟ واقعا همهاتون میرید -

 .ه جز فراز. اون از دور هندل میكنههم-

  

 :تا اومدم كمي نفس آسوده بكشم اضافه كرد 

 میخواي امیدوار شي، بشو. اما ببین اگه اون شب-



 یكي دیگهامون هم تو خطر بیفته، فراز سمت كي

 .میره

 :عصبي گفتم

 ! عادیاین هرچي باشه شماها جلو چشم چند تا آدم-

 ….رستوران یاجلسههاي كاري، تو شركت، خیابون، 

 من تو یه زیرزمینم كه رفتنم با خودمه برگشتنم با 

 !خدا

 :االخره شنیده شد صداي فراز ب

 تو مگه هراسي داري؟ مگه به خودت مطمئن-

 نیستي؟ مگه كسي میتونه تو رو گیر بندازه؟

 :بلند گفتم 

 لعنتیا خودتون میفهمید چي میگید؟-

  

 :عرش گفت 

 ته، نه؟ بازم بابات پشتمشكلي پیش اومد -



 :حرصي داد زدم

 انقدر نگید بابات بابات! بسه دیگه! من اگه دلم به -

 خوش بود میموندم ور دلش! یه چیزي پیدا بابام

 كردین و فكر كردین همه چیو فهمیدین؟ احمقید 

 .شما؟ من یك سااال اینجا بودم، اینجا زندگي كردم

 بام كجادم و خوردم و پول درآوردم! بااینجا خوابی

 ن تو هرر پروژه استرس گیر افتادن داشتم! پس بود؟ م

 بدبختي خودمو نجاتبابام كجا بود؟ من هر بار با  

 دادم! پس بابام كجاااااا بود؟

 :فراز آروم از كنارم گفت 

 داد نزن. خوب نیست با صداي خروسكي بري پشت -

 .میز

 هاوضاعشون انقدر بد شده بود ك كم بود گریهام بگیره.

 ك بازي میكردن؟اینطور خطرنا

 فرگل انگار بغض رو طاقت نیاورد... كمي به فین فین 

 .افتاد و بعد به اتاقش رفت



 هیلدا دم آشپزخونه ایستاده بود و نگاه میكرد. فراز

 .هم بیحرف به حیاط رفت 

 با درموندگي به عرش نگاه كردم. از جا بلند شد، كنارم 

 :تاد و گفتایس

 نگیر. تو ذهنش ي فرازم دست كم همه تو خطریم. ول-

 پلنهاي بي و سي و دي و … هست. فرازو كه یادت 

 ، نه؟ نرفته

  

 ...آب دهانم رو قورت دادم و قدردان نگاهش كردم

 ناامید فكر كردم چرا انقدر ترسیده بودم؟ اوضاع واقعا 

 ترسناك بود؟ یا من مثل قبل نبودم؟ شاید تاثیر 

 ...ه نمیشد هایي بود كه چند شبي بود خورد قرص

 ه چي بود؟ نكنه اعتیاد پیدا كرده بودم؟قضی

 بازي به خوردنش ادامههر چي كه بود باید تا روز 

 ...!میدادم

 هرچند بعید بود... تنها چیزي كه اون قرصها به



 انسان نمیداد آرامش بود... ولي من یك انسان عادي

 ...!ود... هرگزنبودم! آرامش براي من كافي نب 

 خودم چرخیدم... فكرم و دقایقي براي به اتاق رفتم 

 برداشتم و به داشت اذیتم میكرد... آخر سر یك ورق 

 آشپزخانه رفتم. چراغ رو روشن نكردم و توي تاریكي 

  

 لیواني برداشتم و از آبریز یخچال پرش كردم. قرصي از 

 :ورق خارج كردم كه صداي خشداري گفت 

 چیكار میكني؟ -

 گشتم. چراغهااز ترس جیغ كوتاهي كشیدم و بر

 وشن شد و فراز با یك ابروي باال رفته و دستي توي ر

 .ظر جوابم بود جیب منت

 :قرص رو توي مشتم آروم قایم كردم و گفتم

 !چرا یهو میاي؟ شاید یه خوي اینجا باشه-

 چیكار میكني رها؟-

 :به لیوان اشاره كردم



 .نمیبیني؟ آب میخورم-

 یكني رها؟چیكار م-

 رس ازیخورم دیگه. نتچیكار میكنم؟ آب م-

 آشپزخونه راه فراري نیست! تو چرا بیداري؟

  

 لي وقته شبا بیدارم. یك سالي میشه. چي من خی-

 كار میكني رها؟

 : پوفي كردم

 .دیوونه شدي تو بابا-

 راه اتاقم رو پیش گرفتم كه نگهم داشت. دستش از

 ...سید روي بازوم حركت كرد و به مشتم ر

 ...ه لو بره خواستم این قضیچشمهام رو بستم... نمی

 باشه... ایننمیخواستم آتوي بیشتري توي دستش 

 ...یك چیز شخصي بود 

 مشتم رو آررم باز كرد، ورق قرص رو از دستم خارج 

 :كرد، نگاهي بهش انداخت، اخم ریزي كرد و گفت



 این چیه؟-

 جمع جوابي ندادم. در واقع نداشتم. باید فكرامو 

 .میكردم

  

 :باز گفت ه نیمه خوند و اسم قرص رو نصف

 براي چیه این قرص؟-

 :تفاده كردماز بیاطالعیش اس

 .یه سري عفونتهاي داخلي-

 سرش رو به باال و پایین تكون داد. چند لحظهاي

 :نگاهم كرد و بعد بلند گفت

 فرگل؟؟؟؟-

 چشمهام رو بستم... واقعا آدم ول نكني بود! مقاومت

 اومد، چشمهاشه نداشت. فرگل از اتاق بیرون هم فاید 

 :رمز بود، آروم گفت ق

 بله؟-



 :ص رو نگاه كرد و گفت فراز دقیقتر ورق قر

 formoterolواسه چیه؟ 

  

 فرگل چشمهاش رو باریك كرد، نزدیكتر اومد و

 :گفت

 قرصه؟-

 اره، قرصه. واسه چیه؟-

 .قرصش تو ایران نیست فراز-

 .تو بگو واسه چیه-

 :هي بهم كرد و گفت فرگل نگا

 آسم، برونشیت... نداشتيیوي نداشتي... تو مشكل ر-

 !رها، نداشتي

 : چند لحظه نگاهشون كردم. فراز گفت

  

 .جواب بده-



 : گلومو صاف كردم

 .چند ماهه.. مبتال شدم-

 فراز با اخم نگاهم كرد. چهره ي فرگل كمي متاثر بود 

 كشیدم و  ولي بروز نمي داد. قرص رو از دستش بیرون

 : گفتم

 م برم ؟ حاال مي تون-

 تاییدش نموندم و به سمت خروجي اشپزخونهمنتظر 

 : تم كه فراز گفترف

 ..فرگل-

 : ناخوداگاه من هم ایستادم. فراز ادامه داد 

 .آسم نیست-

 : تپش قلب شروع شد. ادامه داد

  

 رها جونشو خیلي دوست داره. اگه آسم بود، سیگار -

 .ر رو درجا مي ذاشت كنا



 منتظراشت. با استرس لعنت به شناختي كه از من د 

 موندم. دانش فرگل چقدر بود ؟

 : فراز باز گفت

 .فرگل ؟ منتظرم-

 : فرگل اروم گفت 

 .باورم نمي شه رها-

 ..بغض كردم. فهمیده بود 

 : صداي فرگل مي لرزید 

 انقدر به این كار معتادي ؟-

 اشكم چكید.. من چم شده بود ؟

 : فرگل سمتم اومد 

  

 ال زندگي كني ؟تو.. واقعا نمي توني نرم-

 : فراز بلند تر گفت

 فرگل ؟چي شده -



 : فرگل اروم گفت 

 .یه تاثیر دیگه هم داره این قرص-

 اشك دوم چكید. ملتمسانه نگاهش كرذم تا نگه، ولي

 مي دونستم زور بیجا مي زنم. فرگل هرگز فراز رو نمي 

 .پیچوند 

 : فراز گفت

 چه تاثیري ؟ -

 مه يیي كه براي ادانالینو مي بره باال. واسه كساآدر-

 ج دارن. شده حتي زندگي به یه هیجان احتیا

 ..مصنوعي

  

 اشك سوم چكید. فراز متعجب نگاهم مي كرد. نگاه

 گرفتم و سمت اتاقم مي رفتم كه دستم وسط راه

 .كشیده شد 

 : منو سمت خودش چرخوند و گفت

 لین ؟ زندگي پر قرص مي خوري واسه هیجان ؟ ادرنا-



 ریسك ؟

 ال خودش كشید و به طبقه ي ندادم. منو دنبجوابي 

 .باال برد. پله ها زیاد بود 

 به بالكن رفتیم. روي لبه ي فلزي بالكن نشست و منو

 هم مجبور به نشستن كرد. دو طبقه خیلي زیاد نبود،

 ولي باز هم ترسناك بود. دستش رو پشتم گذاشت و نا 

  

 اد. جیغ كشیدم. ولي از پشتغافل به جلو هولم د 

 .فته بودتمگر

 : زدم داد 

 ق ؟چي كار مي كني احم-

 : نگاهم كرد و باز هول بعدي. فریاد زدم

 .نكن! دیوونه اي ؟ اگه هستي، من نیستم-

 : نگاهم كرد و باز هول بعدي. عربده كشیدم

 رواني بي شعور چي كار مي كني ؟؟؟-

 كرد زود از بعد با نفس نفس، وقتي دستش رو ازم جدا



 پایین اومد و رو به ومدم. خودش هم روي نرده پایین ا

 : ایستاد. محكم روي سینه اش زدمروم 

 احمق عوضي، حالیته چي كار مي كني ؟ -

 !مگه اینو نمي خواستي ؟ هیجان.. ادرنالین.. ریسك-

  

 .هنوز قصد مردن ندارم-

 .االنم نمردي -

 : دماشك هام روان بود، باز تخت سینه اش كوبون

 بار اخرت   ن جوري مي كني.بار اخرت باشه با من ای-

 ..رفتار مي كني. مثل.. مثل باشه این جوري 

 : حرفمو خوردم كه گفت

 مثل كي ؟ -

 هر خري! خوشم نمیاد، مي فهمي ؟ -

 ..ولي تو ایني.. فارغ، بي پروا، رهاااا-

 : چسبیده به نرده ها ایستاد و دستم رو كشید و گفت



 خودتو رهااایي. بهترین اسمو واسه درینو ول كن! ت-

 دي. رهایي، مي فهمي ؟انتخاب كر

 : داد زدم

  

 .نمي فهمم، نمي خوامم بفهمم. گمشو كنار-

 برگرد به خودت. این ورژنتو نه خودت دوست داري، -

 !نه كس دیگه اي 

 نمي خواااام. تو رو سننه ؟ هر جور دلم بخواد زندگي-

 .مي كنم

 ر كن. فكر كن كه تا چند جیغ جیغ نكن. به جاش فك-

 ه هم مي ري كه واسه درین تریگه داري جایي  روز د 

 خورد نمي كنن. خورد هم كنن به كار نمیاد! از 

 .پسشون بر نمیاي. باید از پسشون بر بیاي رها 

 نگرانمي ؟ به فكرمي ؟ استرسمو داري ؟-

 ..خودت باش. خود رهات. فكراتو بكن.. رها-



 .اخل رفت بعد دستم رو ول كرد و به د 

 ني رو ولك هاي مهار نشد كف بالكن نشستم و اش

 از قبل و سوزناك تر از قبل.. گیر كرده دادم. بیش تر

  

 بودم بین اجباري به عادتي كه به زندگي عادي داشتم

 و شوق به تجربه ي زندگي پر هیجاني كه همیشه

 .داشتم

 !..چه حال گندي داشتم

 كه با شنیدن نفهمیدم چقدر اون جا نشسته بودم 

 تاق رفتم، پله ها رواز بالكن به ا صداي داد و بیداد 

 پایین رفتم و كیان رو وسط هال دیدم. با دیدنم گفت 

: - 

 !به به! حالل زاده. بحث شما بود اتفاقا

 حالم هنوز خوش نبود.. هنوز میزون نیودم. تنها

 .نگاهش كردم

  



 : فرگل گفت

 چي شده كیان ؟-

 : كیان پوزخند زد 

 !شده ؟ همه چي چي-

 : فراز اخم داشت

 .انحرف بزن كی-

 : بهم كرد و گفتكیان اشاره اي 

 این از كجا با بیرون ارتباط گرفته ؟ -

 : عرش كه معلوم بود از خواب بیدار شده گفت

 چي مي گي ؟ كي ارتباط گرفته ؟ جلو چشممونه كه -

 .همش

 : كیان حرصي گفت

  

 ته عالفم و یه جوري ارتباط گرفته كه من چند ساع-

 .ركسي نیومده سر قرا



 : خندیدم

 برجكت. اوه راستي! قرار بود س حساابي خورده تو پ-

 شب نیاي، چي شد ؟

 : خواست سمتم حمله كنه كه فراز نگهش داشت

 وایسا ببینم. دختره نیومد سر قرار ؟-

 .نخیر، نیومد -

 زنگ زدي ؟-

 .جواب نمي ده المصب-

 ه نیازي بهش خب حاال ولش كن. مهمم نیست. دیگ-

 .نداریم كه

 .داده. اسن مطلع كردهاین خیر  به جهنم فراز. نیاز-

  

 : به حرف اومدم

 دور بر ندااار بابااا. من كي خبر بدم ؟ گوشي كه-

 ندارم، جلو چشمتونم كه بودم! چرا چرت و پرت مي 



 گي ؟ 

 چرت و پرت نیست! دختره تا دیروز هر جا مي گفتم -

 ازش نیست ؟  میومد، االن واسه چي خبري

 م بیا اصرار كرد زدم بهش! وقتي جلو چشمتون زنگ  -

 .پیش من، جایي نرو بیا پیش من، حتتمن شك كرده

 فكر كردي همه خرن تو باهوش ؟

 !من امثال تو رو خوب مي شناسم دختره ي قمار باز-

 وقتي زندگیت با دروغ و بلوف مي چرخه انتظار داري

 حرفتو باور كنم ؟

 !و چشم نداشته اتو باور كني انتظار دارم عقل-

 در بیاري ؟ برو بابا! من   صتو از منچزیدي اومدي حر

  

 صد تا مثل تو رو مي چرونم! یه جوریم مي چزونم

 .نفهمي از كجا چزیدي

 : بعد جلو تر رفتم و گفتم

 مطمئن باش اگه كار من بود، یه جوري برنامه رو-



 !پیش مي بردم كه یه درصدم شكت به من نیفته

 نبود. چون من ي اومدي سراغ من، بدون كار منوقت

 !ادن نیستم مرتیكه دوزارياهل گاف د 

 بعد تنه اي بهش زدم و به اتاقم رفتم و خدا رو شكر

 كردم كه مهیار پیغامم رو به درسا رسونده و عجیب 

 .كه این بار درسا به حماقتش ادامه نداده

 با خوشحالي از سوختن كیان مسواكم رو برداشتم، 

 .م اك زدم و با لبخند به تخت رفتمسو

 ..بود. خوش تر، میزون ترهتر حاال حالم ب

** 

 روز قبِل بازي بود. استرس داشتم و دلم مي خواست

 .به هر چیزي فكر كنم جز بازي 

 تو این چند روز نگاه فراز هم نمي كردم. رو مخم بود و

 ..نمي خواستم قبول كنم حرفاش درسته یا نه

 بیرون ن روز هاي كسل كننده بود. همهامروز از او

 و عرش و متاسفانه هیچ حرفي برايمن  بودن جز



 ..گفتن نداشتیم

 هر دو روي مبل ها نشسته بودیم، عرش با گوشیش

 .مشغول بود و من هم هر بار به یك جا خیره مي شدم

 : اخر كالفه گفتم

 مي شه دو كالم حرف بزني ؟ -

  

 : تسرش همچنان توي گوشي بود كه گف 

 .حرفي نیست-

 : پوفي كردم

 رار نیست كه قربون صدقه ي همال قاي بابااا، حا-

 !بریم. یه حرفي بزنیم فقط

 .گفتم حرفي نیست-

 یعني چي ؟ از اب و هوا هم نمي تونیم حرف بزنیم ؟ -

 .هوا خوبه-

 اه! منم خیلي مشتاق به حرف زدن با كسي كه كال-



 نه گوشي، نه  تو قیافه اس نیستم، ولي سرگرمي ندارم. 

 !لپ تاپ

 .ربطي ندارهبه من -

  

 حرص نفس كشیدم. نگاهي به اطراف كردم تابا 

 سرگرمي اي پیدا كنم و با دیدن بطري شیشه اي 

 : چشم هام شیطون شد. رو به عرش گفتم

 ..اوكي، ما نمي تونیم با هم حرف بزنیم، ولي-

 ولي چي ؟-

 .اگه شرایطو عوض كنیم شاید بشه-

 چي ؟-

 : عرش گفتمري رفتم و برش داشتم و رو به سمت بط

 .خره بخوریم! حرف خودش میاد خر تا-

 : چند ثانیه فقط نگاهم كرد. اصرار كردم

 ..باشه، اصال حرف نزن. فقط بخوریم، هوم ؟ پلییییز-



 با سر تنها تایید كرد. پر ذوق لیوان هاي شیشه اي رو

 .برداشتم و سمتش رفتم 

  

 ..یكي

 ..دوتا

 ..سه تا

 ..چه

 .چندمي بود ؟ مهم نیست 

 ..بعدي

 ..بعدي

 : رگیجه ي شدید بلند خندیدمساز 

 .كل دنبا به خاطر منه كه مي چرخه-

 : قهقهه ي عرش هم شنیده شد 

 این جوري شب و روز مي شه ؟-

 : بلند تر خندیدم و گفتم



 .موزیك بذار عرررش-

  

 .حال ندارم پاشم رها-

 .هوم، منم -

 .بعد هر دو خندیدیم

 : م و گفتمردم حواس نداشته ام رو جمع كن سعي ك

 .ي با هیچ كسي اندازه ي تو كیف نمي ده عرشگیج-

 .چه فایده ؟ ول كردي رفتي دختر-

 .حاال كه برگشتم، ولي راه نمي دي-

 : عرش فاز غمكین گرفت

 مي دوني چي به سرمون اومد ؟ صبح پاشدیم و-

 دیدیم نیستي. فراز داشت سكته مي كرد. فكر مي كرد 

 ري رنگ جو فرازو این عربا اومدن بردنت. من تا حاال

 .پریده و پر ترس ندیده بودم رها

 االن درباره ي فراز حرف نمي زنیم. درباره ي تو -



 .حرف مي زنیم

 من جدا از یقیه نیستم. من فرازم، فرگلم، هیلدام.. ما -

 همه باهمیم. اصال یكي ایم. فكر مي كردیم تو هم با 

 .دي و رفتيبودي رها. تو رها بودي. رها شمایي. ولي ن

 : داشتم كه احتماال تاثیر الكل هم بود  غضب

 .باید مي رفتم -

 دلیالتو به من نگو. حتي منطقي هم باشه من حالیم-

 نمي شه. تو رفتي، دنبالت گشتیم و نبودي. فراز رفت 

 سراغ رفیقت و وقتي برگشت، نمي دونم چرا و چطور،

 اینو كه شنیدیم افتادیم،  فقط گفت : خودش رفته. 

 م! رها.. رهایي كه اینقدر براموناصال مردیتیم. شكس

  

 .عزیز شده بود تو بدترین موقعیت ولمون كرد و رفت 

 هیچ زماني نبود برنامه بریزیم، نقشه بكشیم، طرح 

 ..بچینیم. حتي زمان هم بود، فكرامون كار نمي كرد 

 وقتي نرفتي سر میز، یك ساعت بعدش جنازه ي 



 .مامان فرگل رو فرستادن

 ستم.. سخت بود.. حتما كهبا درد ب ام روچشم ه

 ..سخت بود 

 : عرش ادامه داد 

 .فرداش چك ها رو گذاشتن اجرا.. خالي بودیم رها-

 ..میلیارد خیلي خالي بودیم٥٠واسه  

 .من پول گذاشته بودم-

 .فراز بهشون دست نزد -

 : متعجب، بلند گفتم

 چي ؟؟-

  

 خودمون جور مي كنیم. چیزي كه دست نزد، گفت -

 .ي دونستم امید واهیههمه اون زمان م

 احمقید ؟-

 خونه رو فروختیم، كلوپ رو فروختیم، همه ي -



 پوالمونو رو هم گذاشتیم، داداش فراز پول داد بهش و

 .با بدبختي تونستیم یكي از چك ها رو پاس كنیم 

 اون یكي چي ؟ -

 باورت مي شه  نداشتیم رها. صفر بودیم. صفر صفررر! -

 دیم ؟ تازه خودداداش فراز مونخونه ي چند وقت 

 صاحب خونه هم رفت بیرون چون یكي كنارش راحت 

 .نبود 

 ..واي خدا

 چك دومو چي كااار كردین عرش ؟-

  

 نداشتیم رها. فراز داشت مي رفت زندان. مجبور-

 ..شدیم

 .چي ؟ حرف برن-

 !پول اسكونتي گرفتیم-

 : اشكم چكید 



 نت ؟ این مبلغ ؟ جي ؟ اسكو-

 میلیارد چك٦٠ل گرفتیم،  میلیارد پو٢٥  نبود.. چاره-

 .دادیم

 واي عرشیا چي مي شنونم ؟ واي خدا.. شما ها عقل-

 ندارین ؟

 : انگار كه باز یادش افتاده بود، عصبي داد رد 

 چي كار مي كردیم ؟ ها ؟ مي رفتیم زندان ؟ چه-

 !غلطي باید مي كردیم ؟ شما بگو خانوم نخیه

 : مه داد دم. اداتنها با اشك نگاهش كر

  

 عربا كه پاس شد، فراز یك شب هم خونه چك-

 ننشست. هر شب پروژه رها، هرشب.. از مامان فرگل 

 ترسیده بود و همه رو تكي مي رفت. نه اعصاب داشت

 باهاش حرف یرنیم، نه قبول مي كرد. صبح مي رفت و

 .نصف شب با پول بر مي گشت 



 : پر غصه نگاه كردم

 چقدر صاف كردین ؟-

 رضایت داد باز گروهي كارچند ماه اخیر  تو این-

 تا! نمي٤٠میلیارد دادیم. مونده  ٢٠كنیم. تا االن  

 خواستیم بیاییم سراغت. یعني فراز نمي ذاشت تا این

 تا ٣٠پروژه ي اخر بهمون خورد. اومدیم سراغت. اگه  

 رضاتو ببري و ده تا هم ما بزنیم به جیب، باالخره ق 

 .صاف مي شن 

 چي ؟  ببازیم-

 : نگاه كرد و گفت عرش خیره

 .بیا به اون قسمتش فكر نكنیم-

 یعني بد مي شد، یعني خیلي بد مي شد، یعني 

 ..بدبخت مي شدیم

 .فاز دپ داشت وجودمو مي گرفت كه از جا بلند شدم

 شمت سیستم صوتي رفتم، گوشیم رو وصل كردم، 

 .كردمتا انتها منفجر موزیكي پلي كردم و صدا رو 



 ید، از جا بلند شد و به ن اهنگ عرش خند با شنید 

 شكل مسخره اي با موزیك هم خواني كرد. اكثر 

 قسمت ها رو به من اشاره مي كرد و مي خوند و اصرار

 داشت اهنگ براي منه. من هم با ادا و اصول همراهي

  

 مي كردم. بلند مي خندیدیم، بلند مي خوندیم و با 

 .یم شتیم حتي برقصي فراوان سعي داسرگیجه 

 هو قطع شد، هردو متعجب بركشتیم وموزیك كه ی

 .فراز و بچه ها رو دم در دیدیم

 : نالیدم

 چرا گند مي زنید به فاز ادم ؟ موزیكو چرا قطع-

 كردین ؟

 : فراز تنها نگاه مي كرد. فرگل عصبي ر پر بغض كفت

 خوش مي گذره ؟-

 : كسي جوابي نداد كه گفت

 ؟ رفاقتو مي عرشیا خان. خوش مي گذرهشمام  با-



 .م، عیش و نوش رو مي گم، رقص و اواز رو مي گمگ

 خوش مي گذره ؟

 .عرش فقط نگاهش مي كرد 

  

 : هیلدا سرش رو به تاسف تكون داد

 واقعا متاسفم. یادت رفته این كیه عرش ؟ وسط این-

 همه مشكل و دغدغه، نشستي باهاش خوش گذروني

 ؟

 : غر زدم

 توموزیك خار شده ااا.. چند تا پیك و یه اي باب-

 چشمتون ؟

 : فرگل داد رد 

 اره خاره تو چشممون! تو نیومدي اینجا خوش-

 .بگذروني. نیومدي بگي و بخندي و بخوني و بنوشي

 اومدي پول ببري و بعدشم خدافظ! من… من نمي 

 ..تونم.. من نمي تونم دوباره



 : بعد زد زیر گریه و رو به فراز گفت

 .ز من نمي تونمفرا-

  

 نه ي فرگل گذاشت و ارومدستش رو دور شوفراز 

 : گفت

 .باشه، گریه نكن-

 : عصبي گفتم

 باشه ؟ اون موقع كه اومدین با جنگ و خون منو-

 بردین فكرشو نكردین ؟ من خوب یا بد یه زندگي

 ساخته بودم. یه سري ادم دورم جمع كرده بودم. یه 

 باشه. اگه قرار به اینهرم كاري داشتم كه سرم بهش گ

 گوه خوردین اومدین دنبالم! منوزجرم بدین پس  كه

 از دنیایي كه ساخته بودم كشیدید بیرون كه چي ؟ ها 

 فرگل خانوم ؟ كه چي ؟ كه بیاي بگي من نمي تونم ؟

 اره ؟

 : رو به فراز كردم و من هم بلند گفتم



  

 .ممنم نمي تووونم! نمي تونم ریخت این كیانو ببین-

 م این جا ل كنم! نمي توننمي تونم این هیلدا رو تحم

 بخوابم و بیدار شم و بچرخم ولي مثل یه مرده زندگي

 كنم با ادمایي كه فرقي با دیوار ندارن. نه گوشي دارم، 

 نفر ادم دورمن٥نه لپ تاپ نه هیچ كوفت دیگه اي!  

 اما انگار افتادم تو انفرادي! حاال این چند پیك و یه

 چشم نوعي شده خنجر تو قلبتون ؟مص حال خوش

 ندارین ؟ دیدن اینم

 : فراز گفت

 !داد نزن، بسه-

 تا٣٠بس نیییست. فكر كردي خر گیر اوردي ؟ من  -

 تا بدین واسه قرضتون٤٠ببرم، ده تام بذارین روش و  

 و خدافظ ؟ یه قرون كه به من نمي خوایین بدین، كار 

 خدافظ ظ ؟و آبرو و دوستامم كه گرفتین، بعد خداف

 ا ؟كار كنم ؟ هاا كجا ؟ برم كجا ؟ چي



  

 : هیلدا زود گفت

 برو پیش بابا جونت! نكنه فكر كردي مي خواستیم -

 نگهت داریم ؟

 !تو یكي دهنتو باز نكن كه واسه همیشه مي بندمش-

 !مخاطب من تو نیستي با اون صداي نكره ات

 : هیلدا عصبي گفت

 !فراز دهن اینو چفت كن-

 : خره خندیدممسبه 

 امم نتونست دهنموكنه ؟ منو باب  فراز دهنمو چفت-

 چفت كنه! همین بابایي كه انداختین تو دهنتون و رِ 

  

 به ِر مي گید هم نتونست. شما ها كي باشید ها ؟ فكر 

 .كردین یه مدت رام بودم یعني تمومه ؟ اشتباه كردین

 : جلو تر رفتم و گفتم



 تون باشه كه خطراسمن گرگم! هااار و وحشي! حو -

 !مرگ دارم

 : ان خندید كی

 كسي از این زرت و پرتا كرده از همه سوسول تر هر-

 بوده! كسي كه دغدغه اش ماسك مو و كرم پوستشه

 !قد این حرفا نیست

 جلو رفتم، تو نزدیك ترین فاصله بهش ایستادم و

 : گفتم

 ببین منو.. من زمستونا مي رم آالسكا بستني مي-

 خورم،

  

 چاي سر مي  بستونا مي رم صحراي العزیزه وتا من

 ..كشم

 من وقتي جنگ مي شه قرمز مي پوشم و یه رژ سرخم 

 سانتي هم مي تونم از١٢مي زنم.. من با پاشنه ي  

 كت و كول بندازم.. من لگد مي زنم كشته مي دم، 



 مشت مي زنم كشته مي دم، سیگار مي كشم كشته

 وقت.. هیچ  دم.. هیچمي دم، لبخند مي زنم كشته مي 

 دي باالم. زیادي یر، چون من زیاوقت منو دست كم نگ

 پرم. زیادي تو اوجم و اگه یك لحظه دست كم بگیري 

 !تویي كه باختي

 : كیان در ثانیه یقه ام رو گرفت و گفت

 مثال چه غلطي مي خواي بكني ؟-

 در جا مشتي وسط گردنش زدم، لحظه اي نفسش

 : رفت و گفتم

  

 ه اي! نیا كه بد قاطیم! نیا كه پاره پورمن نیا  دور و بر-

 ..كه

 دستم كه با شدت كشیده شد، برگشتم و با دیدن فراز

 : بلند گفتم

 !ولم كنن-

 : تنها پر حرص گفت



 !راه بیفت-

 تا اتاق كشیده شدم، توي اتاق ولم كرد، در رو بست و

 : گفت

 چته تو ؟ صداتو انداختي رو سرت كه چي ؟ روتم-

 زیاده ؟

 م پاچه مي ده. شما چتونه ؟ تكون مي خوریاره زیا-

 د! مگه شما نیومدین دنبالم ؟ مگه به زورگیری

 !نیاوردینم ؟ پس غلط مي كنید این جوري رفتار كنید 

  

 كالم٤بیخود مي كنید قیافه بگیرید واسه كسي كه  

 …باهام حرف زده. بیجا مي كنید 

 : فریاد زد 

 ولمون كرديبسسسسسسه! چي مي خواي تو ؟ -

 ؟یمانه هم داري فتي، انتظار استقبال گرم و صمر

 رفتم ؟ خوب كردم رفتم. بازم مي رم. اصال از كجا -

 معلوم فردا بازیو براتون بشینم ؟ تا دقیقه ي اخر



 استرس داشته باش فراز. استرس داشته باش كه باز 

 !برم و بمونید تو بدیختیتون

 : ابروهاش باال رفت

 یم ؟كني ما بدبختتو فكر مي -

  

 : س نكشیدم بوذم ولي پا پ حقیقتا از حرفم پشیمون

 !هستید! هستید كه تا خرخره زیر قرضید -

 یاداوري كنم چرا زیر قرضیم.. یه بازي ترتیب داده-

 شد. نمي خواستم بري، نمي خواستم بشیني، نمي

 خواستم بازي كني. ولي گیر دادي، اصرار كردي، 

 تي جلو جشماي د فروشي. لعنتهدید كردیییي.. به خو

 تادي! من كه شتي عكس مي فرسخودم لخت شدي دا

 !نمي خواستم بفرستمت، من كه از اولش گفتم نرو

 ولي تو زور كردي. واست چك دادم و تخمم نبود 

 تا فداي سرش! ولي تو رفتي.. رفتي و ٢٥ببازي! گفتم  

 تا رو دستم گذاشتي و یه جنازه! مي فهمي ؟ ٥٠ 



 رسه ؟شعورت مي 

 حد به  مي رسه ؟ مي رسه وقتي در این تو شعورت-

 رار دارم پس حتما یه گوهي شده كه رفتم ؟ بازي اص

  

 مي رسه ؟ اقاي معمااار، رفتي دنبال طرح و نقشه اي

 كه به خاطرش رفتم ؟ یا فقط بریدي و دوختي ؟

 .وقتي فهمیدم خودت رفتي، دیگه چراش مهم نبود -

 .توجیه نمي كرد چون هیییییچ دلیلي 

 رد ؟ نمي ك-

 !نمي كرد -

 كرد ؟ تنمو توجیه نمي هیچ دلیلي رف-

 نه رها خانوم.. اشتباه كردي.. رفتنت یه چیزیه، بي -

 خبر رفتنت یه چیز دیگه! هیچ دلیلي بي خبر رفتنتو 

 !توجیه نمي كرد 

 الل شدم.. گیرش اون بود ؟ چند لحظه سكوت كردم 

 : و بعد با تته پته كفتم



 .ي.. نمي شد ن نمي تونستم بگم. یعن من.. م-

  

 منه وامونده یه ؟ نمي شد بگي ونمي شد ؟ چرا  -

 فكري كنم ؟ نمي شد بگي و حتي فقط یه شب وقت

 باشته باشم یه غلطي كنم ؟ نمي شد بگي و سعي 

 كنیم راه بسازیم ؟ مي مردي بگي ؟ حتي شب اخر

 رها.. حتي شب اخر من فرصت حمله داشتم! من

 خبر رفتي و كلداشتم! ولي رفتي.. بي فرصت نقشه 

 رفت واسه این كهو نقشه، وقتم  روز به جاي طرح

 بفهمم نكنه رها رو دزدیدن ؟ نكنه كشتن ؟! وقتیم كه 

 فهمیدم خودت تشریف بردي، دیگه كار از كار گذشته

 !بود 

 : جلوي صورتم اومد و عصبي گفت

 !گذرمن ادمي نبودم كه بگم به خاطر ما از خودت ب-

 چ، تو به خاطر خودت ما رو فداولي گذشتنت كه هی

 !كردي



 : تماروم گف

 .مجبور بودم-

 !به درك-

 .خواهرم گوه زده بود -

 !به جهنم-

 !كم بود خود بابام حكم اعدامشو مهر بزنه-

 به تخمم رها! به یه ورم! مي تونستي خبر بدي یا نه -

 خواستم؟ مي تونستي بگي باید بري یا نه ؟ من مي 

 واهرتو به كشتن بدم تا توبگم نرو ؟ مي خواستم خ

 ن اینم ؟؟؟؟ني پاي میز ؟ مبشی

 : بعد متاسف گفت 

  

 اگه مي گفتي، هم یه فكري براي مشكل تو مي -

 !كردیم، هم مشكل اینور

 : بغض داشتم



 ..خانواده ام-

 خانواده ات چي ؟ مي فهمیدیم كین ؟ ترست از این-

 نكنه بفهمیم دنیاي تو جه شكلیه! نكنه بود، اره ؟ كه 

 !بفهمیم ننه بابات كین

 : داد ا فریاد ادامه بعد ب

 تتوي لب هاي تو رو گونه ي داداش منه اشكال-

 نداره، بعد مي مردي من بفهمم از كدوم گورستوني

 اومدي ؟

 ..نمي خواستم-

 دقیقا! نمي خواستي! مشكلتم بابات و جریان بین من-

 خانوم! فرزند ارشد! دانشجوي دكترا و بابات نبود رها

  

 نمي د رها، تو فقط در المااااان! مشكلت این نبو

 !خواستي كسي بفهمه تو كي اي

 : تنها نگاهش كردم كه گفت

 بگو. جرعت داشته باش بگو. تو اهل خجالت نیستي -



 !رها، بگو

 : داد زدم

 اره نمي خواستم! مشكلمم جایگاه بابام نبود! اصال به-

 .تمكه بابام كیه و چي كار كرده! نمي خواسمن جه 

 ده ي خصوصي مننمي خواستم كسي وارد محدو

 !بشه

 افرین! و دقیقا به همین دلیله كه هیییییچ دلیلي -

 .توجیه نمي كنه رها خانوم! حاال هم اعتراض بیجا نكن

 !اوضاع همینیه كه مي بیني! مي خواي باز بري ؟ برو

 !زم میاممن از زیر صفر اومدم باال، با 

  

 اض مي كنم. جون مناعتراض مي كنم، خوبم اعتر-

 ین ور اون ور كشیدنمي فهمي ؟ از اخسته شدم، 

 !خسته شدم! منو فرستادن المان، بعد گفتن برگرد 

 منو فرستادن فرانسه، بعد گفتن برگرد! منو فرستادن



 ایتالیا، بعد گفتن برگرد! منو اوردین اینجا، بعد گفتن 

 !و باز شما اومدین و گفتین برگرد برگرد! برگشتم  

 ز چند شده بود! منو اي ها سگم بود تا االن دیوونه لعنت

 .ور مي كشید ؟ من با این شرایط نمي تونم فراز خان

 .نمي تونم زندگي كنم 

 زندگي ؟ تو كه مي خواي بري. مسافر امروز و-

 ..فردایي

 : بي جواب نگاهش كردم كه گفت

 هوم ؟ چي شد ؟-

 : یدمبي ربط پرس

 

 با هیلدایي ؟-

 چي ؟-

 با  ؟ هیلدایي ؟ با همین با -

 هیلدایي ؟



 : عصبي خندید 

 واقعا داري سوال مي كني ازم ؟-

 : باز بي ربط گفتم

 .نمي رم-

 چي مي گي ؟ -

 .مي گم نمي رم، ول نمي كنم. پاي میز مي شینم-

  

 .این حرفا رو قبال هم شنیدم رها -

 .این بار فرق داره-

 چه فرقي ؟ -

 .ماگه بخوامم برم، بي خبر نمي ر این بار، -

 .یستدیگه مهم ن-

 نیست ؟-

 : سرد نگاهم كرد و یك كالم گفت 

 !نیست-



 : بعد سمت در رفت و گفت

 !خودت شو! فقط یك شب وقت داري كه خودت شي-

 !بعد از در بیرون رفت و در كوبیده شد 

 یك شب.. گفته بود یك شب ؟

*** 

  

 : ور میز گفتمصبح كه از اتاق خارج شدم، به جمع د 

 ساعتیه ؟ امشب بازي چه -

 : كسي بود كه جواب داد فراز 

!١٠- 

 قهوه اي براي خودم ریختم، سمت میز رفتم كه فرگل 

 بلند شد و رفت، لبخند زدم پشت بندش هیلدا هم

 رفت، لبخند زدم. كیان هم نیشخندي زد و رفت و من

 موندم و عرش و فراز. اهمیتي ندادم. مقداريبا لبخند 

 به پشتي صندلير توي قهوه ام ریختم و ریلكس شی

 تكیه زدم. عرش چایي براي خودش ریخت و رو به



 : فراز گفت

 بریم ؟ ٩ما امشب ساعت  -

  

 اره، حواسم به دوربین ها و صداهاتون هست. هرچي -

 .شد عالمت بدین

 .حله-

 رفت و من موندم و فراز بعد اروم بلند شد و اون هم 

 .و ازم مي گرفتعنقي كه بد تر اشتها ر

 : كه گفت خودم درست كردملقمه اي براي 

 تا بر مي ٣٠و نیم تا با خودت مي بري امشب و با  ٢ -

 .گردي

 و نیم تاي اضافه رو مكان مي گیره ؟٢ -

 .اره-

 .اوكي-

 .اینایي كه پشت میزن كل عمرشونو پشت میز بودن-



 .با تجربه و باهوشنحرفه اي، 

 خب ؟-

  

 .حواستو جمع كن-

 رم ؟ و فكر مي كني من از اونا كم تت-

 !، باید ببینمنمي دونم-

 نمي دوني ؟ -

 .نمي دونم-

 : لقمه ي نصفه گاز زده رو روي میز انداختم و گفتم

 !مي بیني-

 بعد از پشت میز بلند شدم، از روي عسلي كنار مبل 

 دونستم متعلق به فرازه روپاكت سیگاري كه مي 

 .برداشتم و به اتاق رفتم 

 ..مي شد كرد ن اتاق كاري جز سیگار كشیدن نتوي او

*** 



 

 دو ساعتي بود كه در حال ارایش كردن بودم. از هیچ

 لوازم ارایشي نگذشته بودم و تا تونسته بودم همه رو

 .روي صورتم پیاده كرده بودم

 ار پهن. زیر چشم سایه ي اسموكي، با خط چشم بسی

 ودم. با ها رو سایه ي سرخ زده بودم و عجیب راضي ب

 كردم. هایالیتر رو رو حسابي لیفت صابون ابرو، ابرو ها 

 دقیقه اي فقط٢٠به جاهاي مورد نیاز زدم. حدود  

 صرف ریمل زدن كردم، مداد مشكي داخل پلك باال و 

 مداد قرمز داخل پلك پایین، رژ گونه و اخر سر رژ 

 .را چنان روي لب كشیدم كه نیمي از رژ رفت قرمز 

 وي صورتم اسپري كردم. تاپاسپري فیكس رو ر

 و روش كت كوتاه چرم مشكي، ي جذبي پوشیدم مشك

  

 لگ چرم مشكي هم به پا كردم و بوت هاي پاشنه دار

 .چرمم رو هم به پا زدم 



 موها رو با اتو تیز صاف كرده بودم. باالي سر مدل

 گوجه كردم، گیره موي سوزني شكلسامورایي ها 

 یطنت امیزي به چیني اي توش فرو كردم و لبخند ش

 .ه زدمچهره ي توي این

 باز شد و فراز وارد شد، با لبخند عجیبم  در اتاق

 سمتش چرخیدم. ابروهاش باال رفت، گوشه ي لبش

 : هم.. و گفت

 !خوش اومدي-

 به خودم ؟-

 .به خودت-

 : پوزخند زدم

  

 ني رها این شكلیه و درین یه شكلتو فكر مي ك -

 و درین ضعیف ؟ فكر  دیگه ؟ تو فكر مي كني رها قویه

 درین ساده ؟ ا پیچیده است ومي كني ره

 : جلو تر رفتم و لبخند زدم



 نچ، اشتباه كردي. اگه بنا به مقایسه اس، اون كه قویه -

 .و پیچیده درینه! درینه كه رها رو ساخته فراز خان

 د رو گرفته، پرورش داده و داده دستدرینه كه استعدا

 تك خورده تا بتونه كتك سالگي ك ٥رها! درینه كه از  

 از هم جدا نیستن! یكین. دنباله! درین و رها زن باش

 اسمم نباش، هرچي مي بیني و هست، هممه خود

 منمممم!! دنبال دریني ؟ بیا سراغ من! دنبال رهایي ؟ 

 قدرتمند دور و برت مي بیا سراغ من! دنبال یه زن  

 گردي ؟ بیا سراغ من! دنبال مرد قدرت مند مي گردي 

 رد كه نیست. یه باز بیا سراغ من! جاي دیگه نگ؟ 

 !مشت به درد نخور دور خودت جمع كردي

  

 حتي اگه به درد نخور باشن، ولي هستن! ول نمي -

 !كنن و برن

 دلت به این خوشه ؟-

 گرفته بودمت. وقتي بهت خیلي! من واقعا دست كم -



 مي گفتن تمساح خوني، فكر مي كردم واسه بازیه،

 ه مشتاا تمساح خوني بودي و ما هم یولي تو واااقع

 ..ت. طعمهماهي دور

 : جلو اومد و محكم گفت

 رها خانوم.. تمساح خوني واقعا یك آكواریوم را-

 !بلعیییییید 

 دماز صداي محكمش كمي جا خوردم ولي به روي خو

 : نیاوردم و گفتم

 از تمساح خوني فقط معنیشو بلدي. بشین و تماشا-

 !چیه و كیهكن تمساح خوني 

 .مو از اتاق خارج شد 

 تم، رفتنم همزمان شد با پایین اومدنبیرون كه رف

 كیان از پله ها! با دیدنم چشم هاش گرد شد و

 .سكندري خورد 

 : پوزخند زدم

 .یواااااش! هول نكن-



 اال رفته و چشم هایي كه هنوز متعجببا ابروهاي ب

 : گفت

 !نه حرفمو پس مي گیرم.. خوب دافي هستي-

 : لند خندیدمب

  

 هم كه یه ماهي ثابت   مساح خونیم. توداف نیستم. ت -

 !شده اي. پس مراقب باش

 .به چهره ي گیجش اهمیت ندادم و روي مبل نشستم

 .كمي بعد عرش و بچه ها رفتن و من موندم و فراز

 فراز مانیتور ها رو جلوش چید، هدفون رو توي

 : گوشش گذاشت و یكي هم به من داد و گفت

 .باطيبچه ها در ارت این، هم با من و هم با همه ي با-

 : هدفون رو توي گوشم گذاشتم و گفتم

 چه جوري باید برم تا اون جا ؟-

 .احسان میاد دنبالت-



 احسان همون راننده ي وحشیتونه ؟-

 : و گفت نگاهم كرد 

 .فقط راننده اس-

  

 كسي كه به قصد كشت یكي پشت فرمون مي شینه -

 !فقط راننده نیست

 ي ؟ تو قصدشو نمي دوني، مي دون-

 : م. با صداي پیام تلفنش گفتجوابي نداد 

 .احسان رسیده-

 شالم رو دور گردنم انداختم و سمت خروجي رفتم كه 

 : گفت

 رها ؟-

 .بي جواب سمتش برگشتم 

 رهایي، همه فن حریفي، نه ؟تو -

 .هستم-



 سرش رو باال و پایین كرد ولي من نگراني توي

 ؟  چشماش مي دیدم

  

 : تخدافظي زمزمه كردم كه گف 

 !، بگو فعالنگو خدافظ-

 باز نگاهش كردم. چرا با هر كلمه اش مي تونست حالم 

 رو عوض كنه ؟ باز حسرت خوردم. كاش چنین حسي

 كاش مي تونستم راحت و بيرو به ایلیا داشتم، 

 دردسر كنارش زندگي كنم. ولي نه من اهل زندگي 

 ون مي تونست مثل فراز راحت و بي دردسر بودم، نه ا 

 .وض كنهحالمو ع

 : ر گفتماین با

 .فعال-

 : در حال بستن در بودم كه شنیدم

  

 ١٠از .١٠زیبا شدي..  -



 .زود در رو بستم تا بیش تر از این نفسم بند نیاد 

 نفس عمیقي كشیدم.. به خودت مسلط باش رها، االن

 .نه وقت احساسي شدنه، نه وقت حالي به حالي شدن

 ..اي خطرناكري جاي بدي مي ري، جاي سخت، جدا

 دیدن اف جي كروزي كه منتظر ایستاده بود با

 : سمتش رفتم، سوار شدم و زود گفتم

 تا خود اونجا، نه حرف مي زني، نه مي خندي، نه -

 زمزمه و كوچك ترین صدایي. اعصاب ندارم وحتي 

 اعصاب تو یكي رو كه اصالاا ندارم. صبر و تحملمم

 ه. فقط راهكن. هركي امتحان كرده ضرر كرد امتحان ن

 .ت و بعدشم خدافظبیف

  

 با ابرو هاي باال رفته، براي جلو گیري از خنده اش لب

 هاش رو سفت تو كشید، سرش رو باال و پایین كرد و

 .فتاد راه ا

 به دستهام نگاه كردم.. این دست ها باز مي تونست



 و خال هابرنده باشه ؟ مي تونست با كارت ها و اعداد 

 معجزه كنه ؟ 

 .ني رو سمتم گرفت ي حرف تنها تلفاحسان ب

 تحویل گرفتم و به پیامي كه روي گوشي بود نگاه

 اي نوشتهF  كردم. خبري از فلش رو به باال نیود، تنها

 : بود. باز كردم و پیام رو خوندمشده 

 .هدفونتو روشن كن-

 هدفون رو لمس كردم و روشن شد. صداهاي بچه ها 

 .مي شد  شنیده

 : دمصداي كیان رو اول شنی

  

 .د شدممن وار-

 : عرش

 .واردم-

 : فرگل



 .واردم-

 : هیلدا

 .منم واردم ولي این جا پر نگهبانه-

 : و بعد صراي فراز

 .میفته. اروم باشریلكس باشي اتفاقي ن-

 .احسان توقف كرد و با دست به دري اشاره كرد 

 هدفون پیاده شدم، وارد در منحني شكلي شدم و توي

 : كفتم

 .منم وارد شدم-

  

 : دم در بود، گفتنگهباني كه 

 .گوشیتونو تحویل بدین و پله ها رو برید پایین-

 شم گردوندم و چیزي بهچبراي راه خروج دیگر

 .نخورد چشمم 

 گوشي اي كه احسان داده بود رو دست مرد دادم و



 .پله ها رو پایین رفتم 

 ان عجیبي بود، شبیهاسترس به جانم افتاده بود. مك

 وهاي مار پیچي شكل و تقریبا تو در تو. راهرتونل هاي 

 .تاریك

 از مسیر هاي پیچ وا پیچ رد شدم و به زني رسیدم كه 

 : گفت

  

 .تحویل بدین لباسا و ساك پول رو-

 : تنها شال و ساك پول رو تحویلش دادم و گفتم

 .كتم تنم مي مونه-

 : سري تكون داد و گفت

 .سي بدني شید باید بازر-

 : م باز كردمدست هام رو از ه

 .شروع كن-

 بعد این كه بازرسي تمام شد به سمت اتاق بازي 

 همراهیم كرد. باز هم راهروهاي عجیب و غریب كه 



 راه داشتن. به در اتاق كه رسیدیم چندین خروجي و

 : گفت

 .وارد شید -

 : قدم گذاشتم و صداي فراز رو شنیدم

  

 .موفق باشي.. قلندري-

 ه نشستهنگاه كردم. هم  وارد شدم و به میز گرد بزرگ 

 بودن و فقط یك صندلي خالي بود. اولین چیزي كه

 .نفر مرد بودن١٢دقتم رو درگیر كرد این بود كه هر  

 دهانم رو قورت دادم و به خودم اعتماد به نفساب 

 .دادم : تو طوریت نمي شه رها، نگران نباش 

 قیقا رو به روم به محض نشستنم مرد چاقي كه د 

 : تنشسته بود، گف 

 .ممون به جمال یه زن هم روشن شد چه عجب چش-

 : لبخندي زدم

 .سعادت از ماست-



 م ژتون ها جلوم چیده شده بودن. دقیق نگاهشون كرد 

 و با خودم گفتم : همه ي این ژتون ها باید مال من

 .شن

  

 ١٠و ٨دیلر شروع به پخش كارت ها كرد. با دیدن  

 ي تونم دستم داشتم، خودمو نباختم : ماي كه توي 

 .سري شم 

 قبل چیده شدن سه ورق روي زمین، شرط بندي

 صورت گرفت. با دیدن رقم هاي باال كل بدنم تعجب 

 رق رو ندیده انقدر باال شرط مي كرده بود. هنوز سه و

 كارتي نبود كه براش انقدر خرج كنم ١٠و  ٨بستن ؟  

 جبورا شرط روولي باید بازیشون دستم میومد، پس م

 .یده شد دیدم و سه ورق چ

 بود و٨خودمو باختم ولي ورق سوم  ٢ن اس و  ، با دید 

 حداقل یه پِر ریزي بودم. دوباره شرط بندي صورت

 م ها متعادل تر بود. باز شرط روگرفت و این بار رق 



 بعدي٨دیدم. برگه ي چهارم چیده شد و با دیدن  

  

 رضایتبدون این كه توي چهره ام مشخص شه،  

 .داشتم

 نفر كنار ٦گفتن.   تم و حرفي برايحاال سه هشت داش

 كشیدن و بقیه شرط بندي كردن. شرط ها باز باال

 دلم رو رفت. ترس داشتم، ریسكي بود اما چیزي كه 

 خوش مي كرد این بود كه حداقل شرایط سري شدن

 .روي زمین نبود 

 خودم٢شرط رو دیدم و ورق اخر چیده شد. با دیدن  

 خیلي چیز كمي باختم. حد اقل سه هشت داشتم، رو ن

 بود. باید مي فهمیدم بلوف مي زنن یا چیزي توين

 .چنته دارن

 .باز شرط بندي كردن

 .دن و بعد برگه ها رو رو كردیمدو نفر دیگر كنار كشی

 ٢بود، ٦نفر دیگر كردم. یكي پِر   ٥نگاه به برگه هاي  



 سه هشت و نفر نفر با هیچي بلوف زده بودن، من هم 

 ت و یعني فولدر دست داش٢ك  اخر.. یك آس و ی

 ..هاوس شده بود 

 .دست اول رو باخته بودم.. استرسم بیش تر شده بود 

 لبخند كریهي ژتون ها رومرد چاق كه برده بود، با 

 .روي هم مي چید 

 دست بعدي پخش شد.. وقتي دیدم دست جالبي 

 دم. بازي ها ندارم، كنار كشیدم و یه بازي بقیه دقت كر

 برنده شد، اما این بار با . باز مرد چاق كامال متفاوت بود 

 !هیچي و یك بلوف بزرگ

  

 دست سوم و چهارم هم بازي شد و من هر لحظه

 تر مي شد. هیچ كدام بازیشان شبیهاسترسم بیش 

 دست قبلشون نبود و این ترسناك بود. این جماعت

 شونواقعا حرفه اي بودن و متود هاي معمولم رو

 .جواب نمي داد قطعا



 بود. حس مي كردم كمرم عرقمي برام مونده پول ك

 .كرده و این اصال خوشایندم نبود 

 تر دست بعدي پخش شد. با خودم عهد كردم : تو كم  

 .از این ها نیستي رها. با شهامت بازي كن

 عزمم رو جزم كردم. این بار ٥با دیدن یك آس و یك  

 و به خاطر كناره گیري   من بودم كه شرط رو باال بردم

 ي به بعد همه فولد دادن ولیم، از یك جایهاي قب

 احتمال نمي دادن كه بلوف زده باشم. مقدار خیلي

 .م بود كمي پولم بیش تر شد ولي باز ك 

  

 دست بعدي پخش شد. با دیدن دو ده كمي راحت

 شدم. شرط ها خیلي باال رفت، دو دل بودم ولي یاد 

 ١٠از ..١٠حرف فراز افتادم..  

 و شرط رووبي پیدا كردم نفهمیدم چرا ولي حس خ

 و٥دیدم. برگه هاي بعدي پخش شد. با دیدن شاه و  

 .هرچي فحش بلد بودم نثار فراز كردم٣، 



 ط بندي و باز یه فرصت دیگه به فراز دادم وباز شر

 ژتون وسط ریختم. برگه ي چهارم رو شد و با دیدن

 نوز امیدي بهتتوي دلم گفتم : مثل این كه ه١٠ 

 .هست فراز خان

 شد و برگه ي اخر، كه باز ده بود. كم   باز پول گذاشته

 .مونده بود بلند بخندم. فراز لعنتي

 ر كنار كشیدن و مابقي نف٥شرط رو بسیار باال بردم.  

 .اومدن. برگه ها رو شد و ژتون ها رو جمع كردم

  

 حاال اعتماد به نفسم بیش تر شده بود. مرد چاق هنوز

 ش. چون تمام پولكریه لبخند مي زد كه عجیب بود 

 رو باخته بود. منتظر ترك كردن صندلیش بودم كه 

 ناگهان دسته چكش رو بیرون اورد، میلغي نوشت و

 .ژتون هاش شارژ شد بعد 

 : ابروهام باال رفت. اعتراض كردم

 .خالي شدي! شارژ ممكن نیست -



 : مرد چاق خندید 

 ن یعني فقط سر شرطفكر كردي بازي نامحدود دالو-

 محدود ؟بندي ها نا 

 .سي مخالفتي نكرد تازه فهمیدم بیچاره شدموقتي ك

 این ها تا اخر مي تونستن شارژ كنن و یك جایي پول

 .تمام مي شد من 

 : فراز توي گوشم گفت

  

 بپرس كي مي شه كنار كشید ؟-

 : از دیلر پرسیدم

 كي مي تونم از بازي كنار بكشم ؟ -

 ولير شه اجازه ي كناره گیري هست هر ده تا كه پ -

 ادامه بدي، باید باز ده تات پر شه تا بتوني  وقتي نري و

 .بري

 .سرمو تكون دادم و سر جام نشستم



 : و شنیدمصداي فراز ر

 .سر ده تا بیا بیرون. حاال هرچي كه شد -

 چندین دست بعدي بازي شد كمي مي بردم و كمي 

 .مي باختم

 .دست نهم پخش شد 

 .دنتوي دست داشتم و هر دو خشت بوآس و شاه 

 م و ادامه دادم. سه ورق چیده شد. باشرط رو دید 

  

 خشت شاد شدم. اگه خشت ٤خشت و  ٣دیدن  

 گذاشته مي شد رنگ باالیي مي شدم. ورقدیگري 

 سوم آس پیك بود. باز هم خوب بود اگه رنگ هم نمي 

 شدم حد اقل پر خوبي بودم. برگه ي چهارم آس دل

 سه آسحالم عجیب غریب بود. تا االن بود و من 

 .شانس رنگ باالداشتم و 

 شرط ها باال رفت و به من كه رسید، یك دله شدم و

 سي دیگه نمي خندید و همه جديآل این دادم. ك



 بازي مي كردن. سه نفر كنار كشیدن و ما بقي آل اینم

 .رو دیدن

  

 خشت، شاد ترین٦برگه ي اخر چیده شد با دیدن  

 .. رنگ شده بودم، رنگ باالبودم

 رو شه. زود رو كردم و سمت ژتون لر گفت ورق ها دی

 : هاي وسط رفتم كه یكي گفت

 .صبر داشته باش دختر-

 تش برگشتم كه ورق هاش رو وسط ریخت. باسم

 خشت، روح از تنم رفت. رنگ شده بود،٥و  ٢دیدن  

 ..پایین بود، ولي استریت بود. استریت فالش

 به كه حس كردم همون قدر استریت   استریت فالشي 

 مي زنه.. استریت فالشي كه حس كردم وجودم خنجر 

 با رنگ خونم رنگ شده.. من تموم شده بودم ؟ باخته 

 بودم ؟

 دست بازي شده بود و به٩مرد چاق باز مي خندید..  



 ..دست دهم نرسیده من باخته بودم 

  

 : صداي فراز رو شنیدم

 باختي رها ؟-

 مي شد،اب بدم. من.. جوابي نداشتم. ننمي تونستم جو

 نمیومد، من بازنده نبودم.. نبودم.. هرگزجور در 

 ..نبودم

 : باز صداي فراز 

 .رها جواب بده-

 سرم رو چرخوندم تا ببینم دوربیني تو اتاق هست یا نه 

 ؟ نبود.. فراز به من دسترسي دوربیني نداشت.. نمي 

 گفتم ؟تونست ببینه، فقط شنیده بود. باید چي مي 

 ي خاليبه جاي ژتون هاچي كار مي كردم ؟ فقط 

 ..شده ام نگاه مي كردم

 من اصال از اینجا مي تونستم بیرون برم ؟ جنازه ام

 ي ؟ جنازه ام رو بیرون مي فرستادن ؟ تازه سنگیني چ



  

 ببش از حد دالون رو حس كردم. حسي به من مي 

 گفت جنازه ها این جا دفن شده.. چم شده بود ؟

 ك زده بودم ؟فری

 : فراز باز گفت

 رها ؟-

 : گاه زمزمه كردمنا خودا

 ..باختم-

 : مردي خندید 

 .خودش هنوز باورش نشده-

 : فراز اروم گفت

 خیل خب، اررم بیا بیرون. دردسر درست نكني-

 كاریت ندارن. نترس، خب ؟

 ..نه نمي شد.. باخت مال من نبود كه

  



 : دیلر پرسید 

 شارژ مي كنید ؟-

 با كدوم پول ؟ شارژ ؟

 : صداي فراز

 .رها بیا بیرون-

 : صداي عرش

 چي شده فراز ؟ اون ور مشكلیه ؟-

 : فراز بي جواب به عرش تنها گفت

 .رها بیا بیرووون-

 .من بازنده نبودم.. من نمي تونستم بازنده باشم

 صدا هاي فراز و عرش قاطي شده بود، رو به دیلر گفتم 

: - 

 .شارژ مي كنم

  

 : د زد دیلر لبخن



 پول رو مي دین ؟-

 .پول نهبا -

 : ق خندید مرد چا

 ناز بشي. رو چي مي خواي شرط ببندي ؟ ژتون هاي-

 بقیه ؟ 

 اي فراز هنوز میومد. اعتماد بهجمع خندید. صد 

 .نفسمو جمع كردم

 : دیلر باز پرسید 

 شارژ ؟-

 : یك ابرو باال انداختم، لبخند زدم و گفتم

 .شارژ مي كنم، با پول نه -

 : دي اخم كرد مر

  

 انوم. لوس بازي وزي نیست دختر خاینجا بچه با-

 خواهش و تمنا جواب نمي ده. پول نداري با چي شارژ 



 سر چي شرط مي بندي ؟مي كني ؟ 

 خیره نگاهشون كردم. از تو حالم رو نمي فهمیدم، ولي 

 : جدي و با ابروي باال رفته گفتم 

 !سر خودم-

 متعجب شد، مرد  سكوت كل اتاق رو گرفت، قیافه ها

 ه ي فراز گوشم روزد و صداي عربد چاق لبخند مي  

 : كر كرد 

 .رهااااااااااااااااااا-

*** 

 :دیلر گفت

 ...ین چیزي توي دالونچن-

 :یكي از مردها حرفش رو قطع كرد 

 .نظر جمع رو بپرسیم. شاید موافقت شه-

 .بعد لبخندي به روم زد 

 اب مثبت دادندیلر تك به تك سوال پرسید. همه جو

 :ید كه گفتو به مرد چاق رس



 .افقم، ولي بدون من تو بازي رحم ندارم دخترمو-

 ه، هوم؟راشن رولت بدون اسلحه معني نمید -

 مرد چاق بلند خندید. دیلر تردید داشت. رو به من

 :پرسید 

 مطمئنید خانوم؟-

 :نبودم ولي جواب دادم

  

 .ورقها رو پخش كنید -

 ون باشید، مقدار آل این بقیه اگه آل این شما، خودت-

 .ه. رقم باالیي االن توي بازیه هم باید مشخص ش

 یعني ارزش من كمتره؟-

 :یكي از مردها گفت

 و ٢آل این اي كه با آل این دختر برابري كنه، نفري  -

 .نیم تا باشه

 :ابروهام رو لوس كمي به هم نزدیك كردم



 و نیم تا؟ ٢واقعا؟ من، همش  -

 :مرد چاق خندید 

 .وتو كم كن دخترر-

 تایي كه از اول قرارمون٣٠. میشد همون  و نیم تا..٢ 

 .بود. ناچارا قبول كردم و دیلر كارتها رو پخش كرد 

  

 سه و هفت توي دستم بهم دهن كجي میكرد، ولي وا

 ندادم. شرط بندیها انجام میشد و جالب این بود كه

 هیچ كس كنار نمیكشید! انگار لقمهي چرب و نرمي 

 .بودم

 ت س و شاه بهم گفسه ورق زمین چیده شد. سه و آ

 كه حتي اگه پر سه باشم، كسي ممكنه پر آس و شاه

 .باشه

 شده بود. تپش قلبم رو بیشتر از حد استرس بیشتر  

 ممكن حس میكردم و میترسیدم بقیه هم حس كنن

 و تمام فكرم این بود كه در صورت باخت چطوري در 



 برم؟ 

 .صدایي هم از فراز نبود عجیب این بود كه دیگه هیچ  

 اضطراب من هم هر ثانیه بیشتر باالتر رفت و  شرطها

 میشدم؟ میشد. من به چه شكلي از این دالون خارج

  

 اصال خارج میشدم؟ یا اوضاع طوري میشد خودم

 حتي خارج نشدن رو ترجیح بدم؟

 ورق بعدي چیه شده. با دیدن هفت كمي تونستم 

 .نفس بكشم 

 خند وحشتناكي روي صورتشمرد چاق تمام مدت لب

 ز دستهاي قبل كریهتر كه حس میكردم اداشت 

 .شده

 داد. به شرطها اون قدري باال رفت كه یكي آل این 

 دنبالش همه آل این دادن! لعنتیها چرا هیچ كس 

 كنار نمیكشید؟ همه دستهاشون خوب بود؟ یا بلوف

 بود؟ یا من كیس خاصي بودم؟



 بهش زدم تا به  مرد چاق خیره نگاهم كرد. لبخندي

 .هش درونم پي نبراوضاع قاراشمی

 همهي ژتونها وسط ریخته شده بود و من هم یه 

 .دمجورایي وسط بو

 دیلر ورق آخر رو میچید، همه تن چشم بودم. یك

 كارت، یك عدد، یه ورق كوچك میتونست كل زندگي

 من رو عوض كنه. قمار سر زندگي همین بود؟

 افتادم و با خودم عهد همون لحظه به غلط كردن 

 !غلطي نكنمگه هرگز همچین كردم دی

 :صداي عرش رو شنیدم

 عیت بقیه چیه؟من بیرونم، اوضاع اینجا ردیفه. وض-

 ورق رو شد و با دیدن هفت عمیقا شاد شدم. فول

 .هاوس بودم. فول هاوس باال بود. حسابي باال بود 

 احتمال این كه كس دیگري هم فول هاوس باشه

  

 د و یكيم بود چون دو هفت روي زمین بوخیلي ك



 نفر بودیم! تازه به١٣. فقط یكي میموند و  دست من

 كارتهاي رو زمین رو هم جز هفت باید یكي از 

 میداشت. اطمینان خوبي داشتم. اعتماد به نفس رو

 .توي تك تك سلولهام حس میكردم

 كارتها رو شد و باالترین رو كسي داشت كه دو پر

 به و جلوي من باز هم بازنده بود.آس و شاه بود 

 :زده بودم كه دیلر گفت صندلي تكیه

 .ورقهاتون رو رو كنید -

 رو كردم، همه جدي و ساكت منتظر اول كارت سه رو 

 نشسته بودن. براي رو كردن ورق بعدي از جا بلند 

 شدم، كارت رو طوري انداختم كه زیر كارت قبلیم

 :رفت. زود ژتونها رو جمع كردم و گفتم 

 .شب خوش دوستان-

  

 .و دیلر ساك پولي دستم داد به دیلر دادم  ژتونها رو

 .مرد چاق دیگه لبخند نمیزد 



 :خروجي رفتم كه كسي گفتسمت 

 .قبول نیست. اعتراض دارم-

 :مرد دیگري بل گرفت 

 .این بازي محض سرگرمي بود -

 :مرد دیگر

 .نباید با پوال از اینجا خارج شه-

 :ساك رو سفتتر چسبیدم

 یتونبه خاطر مردونگمرد نیستید؟ تا دو دقیقه قبل  -

 برنامههاي مفرح داشتید، االن كو اون مردونگي؟

 :د خندیدمبعد بلن

 .من كه از شما مردترم-

  

 :دیلر از جا بلند شد و سمت در خروج رفت كه گفتم 

 .كجا؟ تا بیرون با هم بریم -

 :دیلر لبخند زد 



 .دتونهمن ساك رو تحویلتون دادم. خروج با خو-

 :كنارم آروم گفتبعد در حین رد شدن از 

 .اشتباه كردید خانوم-

 گردن رد كردم وتوي دلم خالي شد. ساك رو از دور 

 كج انداختمش. امكان نداشت بتونن پول رو ازم 

 .بگیرن

 :صداي فرگل شنیده شد 

 .منم اومدم بیرون. پولم دستمه-

 :یكي از مردها از جا بلند شد 

  

 چیز  دي، با پولم نمیتوني بري. اگهبا پول شارژ نكر-

 .خواي در خدمتیم دیگهاي می

 :ز جا بلند شد با ترس به مرد دیگري نگاه كردم كه ا

 فكر كردي ما احمقیم؟ این همه پولو الكي الكي-

 ورداریو بري؟



 :اخم كردم

 !الكي الكي؟ سرش بازي كردم. از جوون مایه گذاشتم-

 :مرد دیگري با خندهي مسخرهاي گفت

 ...از جوون؟ یا از كوو-

 :رو بریدم حرفش

  

 فكر كردي بودن با شماها كمتر از مرگه؟-

 ه از جا بلند شد و سمتم اومد ومرد چاق آخر از هم

 :گفت

 .آل اینت رو به ماها بده و بعد با پوال برو-

 .ترس حمله كرده بود. این آدما ولم نمیكردند 

 :صداي كیانو شنیدم

 .منم بیرونم-

 فكر  م نزدیك و نزدیكتر میشدن و منمرد به١٢ 

 بوت پاشنهدار چقدر سریع میتونم بدوم؟ میكردم با 



 عقب رفتم كه یكي از مردهاسمت خروجي عقب 

 بازوم رو گرفت، به محض لمس شدن خیلي سریع،

 دستش رو پس زدم و شروع به دویدن كردم. با ساك

 مرد ١٢پول به گردن و بوتهاي پاشنهدار میدویدم و  

 .بودن دنبالم

  

 :فكرم جرقه زد 

 !د خشمگینمر١٢ 

 رو لعنت كردم: االن وقت فكراي مسخره نیست خودم

 .رها

 هاي عجیب و غریب رو با توجه به مسیري كه راهرو

 .ورود كرده بودم میرفتم و میپیچیدم

 :صداي عرش رو شنیدم

 .هیلدا كجایي؟ یه حرفي بزن -

 !نگاهي به پشتم كردم و شمردم. یكي كم بود 

 مونده بود؟عقب 



 از جلو كه به سمتم  و با دیدن كسي به راه ادامه دادم

 .میومد مجبورا متوقف شدم

  

 س میزدم. فرار فایده نداشت. این آدما ولمنفس نف

 مرد پشتم و یك١١نمیكردن. با ترس و بینفس به   

 مرد جلو نگاه كردم. باید چي كار میكردم؟ 

 :صداي كیان

 .هیلدا یه حرفي بزن-

 :وم هیلداو صداي آر

 .م خارج شمسعي میكنم آرو بهم شك كردن. دارم-

 :صداي فرگل

 فراز كجاست؟ فراااز؟-

 مردها نزدیكتر میشدن و من توي یك راهروي 

 .تاریك گیر افتاده بودم

 باید تیزتر و فرزتر میشدم. زود بوتها رو از پا 

 درآوردم و یكیش رو دستم گرفتم. روي صورت اولین



 رسید، با پاشنهي تیز بوت، مردي كه از پشت بهم 

  

 اشتم. خون جاري شد و مرد داددي عمیقي جا گذ ر

 :زد 

 شي! جلو رفتم و به مرد جلویي رسیدم،پتیارهي وح-

 خیلي زود لگدي توي شكمش زدم و قبل اینكه به 

 .خودش بیاد چند مشت محكم توي كیج گاهش زدم

 از حال رفت. دو مرد دیگر بهم رسیده بودن و هردو

 ن بهبهم حمله كردن. در حال لگد زد همزمان 

 دم كه مشتي توي صورتم خورد. سمتشیكیشون بو

 :برگشتم

 ك! تو صورت؟ اونم صورت یه زن؟فا-

 .بعد با خشم سمتش حمله كردم و لگد بارونش كردم

 مرد پشتي به پشتم ضربه میزد. ضربههاي مسخرهاي 

 كه فقط روي اعصاب بود. با آرنج توي صورتش كوبیدم

 :و گفتم 



  

 !مشت نزن آبرو بردي فقط-

 ر درگیري داشتیم. خسته شده بودم،چند دقیقهي دیگ

 .بودم و دلم زنده موندن میخواستسنگین 

 مرد سرپا بودن! حوصله نداشتم و پا به فرار گذاشتم٦ 

 ولي خیلي زود یكي شان گرفتتم، دستش رو دور

 گردنم حلقه كرد و فشار آورد. تنها تونستم گازش

 .ولم كرد بگیرم كه 

 :صداي هیلدا شنیده شد 

 م احاطهام كردن. همهشون دارن نگاهمحس میكن-

 .نمیكن

 :صداي عرش

  

 !وایسادي كه چي؟ در رو-

 .فراز گفت آروم باشم -



 بیان جر واجرت كنن میخواي آروم باشي؟ هیلدا-

 كجایي االن؟ 

 :كیان صدا كرد 

 !فراز؟ كجا رفتي تو؟ اي بابا-

 :فرگل

 .ود بیا بیرون و سوار ماشین شوهیلدا خیلي ز-

 امه دادم. عرق از تمام تن و صورتم جاري به مبارزه اد 

 .بود. نا نداشتم و سه مرد مونده بودن

 هر سه سمتم اومدن. عقب عقب رفتم و وقتي پشتم به 

 دیوار خورد، چشمهام رو با ناامیدي بستم. گیر افتاده

 .بودم

 :یكي از مردها گفت

  

 .د، یا خودتویا ساكو رد كن بیا-

 :گفتمجون نداشتم ولي 



 .ببیني  به خواب-

 .الجون، تازه نفس بودننزدیك شدن و نسبت به مِن 

 پام رو براي لگد زدن بلند كردم و یكیشون با پا جلوم

 رو گرفت. مرد دیگري یكي از دستهام رو دست

 ...گرفت 

 ..تو كم نمیاري رها

 روقبل اینكه مرد شوم دست دیگرم رو بگیره، دستم 

 دم، سوزن سر روتوي موهاي گوجه شده فرو كر 

 كردم كه ازدرآوردم و چنان توي دست مرد فرو 

 عربدهاش مكان لرزید و حتي خودم هم از صحنهي 

 .خوني مقابلم چندشم شد 

  

 دو مرد دیگر وحشیتر شدن. مردي كه پاهام رو گرفته 

 بود، خم شد و سعي داشت شلوارم رو پایین بكشه كه

 نان با شتاب توي سرش خورد كهیك چوب گلف چ

 فراز شد. سرم رو باال آوردم و با دیدن در ثانیه بیهوش



 انگار جون گرفتم كه خیلي زود پاي آزاد شده رو بین

 پاهاي مرد دیگر زدم. فراز زود دستم رو كشید و شروع

 .به دویدن كرد 

 :نفس نفس میزدم، ولي پرسیدم

 كي اومدي؟-

 مسخرهات رو باز  از اون لحظهي مضخرفي كه دهن-

 ي! شفافه؟ یا بیشتر رط تخمي رو بستكردي و اون ش

 بدم؟توضیح 

 .خندهام گرفته بود، ولي براي خندیدن هم خسته بودم

 ...ترس رفته بود، دلهره رفته بود، تپش قلب رفته بود 

  

 ...فراز اومده بود 

 به در كه رسیدیم با دیدن نگهبان بیهوش شده به فراز 

 .چشم غره بود  نگاه كردم كه جواب

 ریموت رو زد و مت ماشین كشید،فراز دستم رو س

 شدیم و به محض نشستن صداي هیلدا روسوار 



 :شنیدیم

 دارن میان سمتم. زیادن... رسیدن... بچهها، منو-

 ...گرفتن

 :و صدایي كه دورتر شد 

 ولم كننن، چیكار میكني؟-

 و صداي زد و خورد، و صداي داد، و صداي درگیري و

 نمیومد وليكه از هدفون نمیومد، از محیط صدایي 

 رد... صداي آژیر هاي من برام پخشش میكگوش

 ...ماشین پلیس

  

 !...چه صداهاي گوش خراشي

 حس میكنم احاطهام كردن. همهشون دارن نگاهم-

 .میكنن

 :صداي عرش

 !وایسادي كه چي؟ در رو-



 .فراز گفت آروم باشم -

 باشي؟ هیلدابیان جر واجرت كنن میخواي آروم -

 كجایي االن؟ 

 :صدا كرد  كیان

 !اباز؟ كجا رفتي تو؟ اي بفرا-

  

 :فرگل

 .هیلدا خیلي زود بیا بیرون و سوار ماشین شو-

 به مبارزه ادامه دادم. عرق از تمام تن و صورتم جاري 

 .بود. نا نداشتم و سه مرد مونده بودن

 هر سه سمتم اومدن. عقب عقب رفتم و وقتي پشتم به 

 هستم. گیر افتاد خورد، چشمهام رو با ناامیدي بدیوار 

 .بودم

 :مردها گفتیكي از  

 .یا ساكو رد كن بیاد، یا خودتو-



 :جون نداشتم ولي گفتم

 .به خواب ببیني -

 .نزدیك شدن و نسبت به مِن الجون، تازه نفس بودن

 پام رو براي لگد زدن بلند كردم و یكیشون با پا جلوم

  

 از دستهام رو دست رو گرفت. مرد دیگري یكي 

 ...گرفت 

 ..كم نمیاري رها تو

 اینكه مرد شوم دست دیگرم رو بگیره، دستم روقبل 

 توي موهاي گوجه شده فرو كردم، سوزن سر رو

 درآوردم و چنان توي دست مرد فرو كردم كه از

 عربدهاش مكان لرزید و حتي خودم هم از صحنهي 

 .خوني مقابلم چندشم شد 

 شدن. مردي كه پاهام رو گرفته دو مرد دیگر وحشیتر 

 شلوارم رو پایین بكشه كه عي داشتبود، خم شد و س

 یك چوب گلف چنان با شتاب توي سرش خورد كه



 در ثانیه بیهوش شد. سرم رو باال آوردم و با دیدن فراز

 انگار جون گرفتم كه خیلي زود پاي آزاد شده رو بین

 و شروعپاهاي مرد دیگر زدم. فراز زود دستم رو كشید 

 .به دویدن كرد 

  

 :پرسیدمفس میزدم، ولي نفس ن

 كي اومدي؟-

 از اون لحظهي مضخرفي كه دهن مسخرهات رو باز -

 كردي و اون شرط تخمي رو بستي! شفافه؟ یا بیشتر 

 توضیح بدم؟

 .خندهام گرفته بود، ولي براي خندیدن هم خسته بودم

 ...ترس رفته بود، دلهره رفته بود، تپش قلب رفته بود 

 ...فراز اومده بود 

 ن نگهبان بیهوش شده به فراز رسیدیم با دید   به در كه

 .نگاه كردم كه جواب چشم غره بود 

 فراز دستم رو سمت ماشین كشید، ریموت رو زد و



 سوار شدیم و به محض نشستن صداي هیلدا رو

 :شنیدیم

  

 دارن میان سمتم. زیادن... رسیدن... بچهها، منو-

 ...گرفتن

 :ه دورتر شد و صدایي ك

 میكني؟ ولم كننن، چیكار-

 زد و خورد، و صداي داد، و صداي درگیري و و صداي

 صدایي كه از هدفون نمیومد، از محیط نمیومد ولي

 گوشهاي من برام پخشش میكرد... صداي آژیر 

 ...ماشین پلیس

 !...چه صداهاي گوش خراشي

 ماشین ایستاده بود و فراز تالشي براي به حركت

 .ردنش نمیكرد درآو

  

 :شنیدمگوشم ش رو توي صداي فریاد عر



 .فراااااااااااز-

 :به جاي فراز من جواب دادم

 ...مساعد نیست-

 بینفس و ناتوان بودم ولي باید خودم رو جمع و جور

 :میكردم. رو بهش كردم و گفتم 

 حركت نمیكني؟-

 :پوزخند زد 

 كجا برم؟ -

 ...هیلدا رو-

 .میدونم-

 میدوني؟-

 .تقریبا -

  

 یعني چي؟ -

 :حرصتر گفتم جوابي نداد. پر  



 .رف بزن دیگهح-

 :صداش رو باال برد 

 یعني وقتي حرف مفت تو رو شنیدم پریدم تو-

 ماشین. یعني وقتي شنیدم هیلدا گفت بهم شك

 كردن، چون میدونستم تهش چیه، چون میدونستم

 گیر میفته، چون میدونستم احتماال از پسش بر نمیاد 

 اونور تا  بدونم، هدفونو كندم و انداختمو نمیخواااستم 

 است و سریع برسم بهت! كه قیمه قیمه نشي. كه یه ر

 تا١٢حیف و میل نشي. كه نیام از زیر دست و پاي  

 وحشي كه واسه تن و بدنت دندون تیز كردن درت 

 بیارم. فهمیدیییي؟؟؟

  

 آب دهانم رو قورت دادم. با فراِز این لحظه نمیشد

 كه بود، عصبي بود و قطعا كسي حرف زد. خشمگین 

 .بودمرو مخش بود من 

 :ولي شرایط طوري نبود كه بشه سكوت كرد. پرسیدم



 االن میخواي چیكار كني؟-

 :داد زد 

 .نمیدوونم-

 :متقابال داد زدم

 !باید بدوووني. شرایط "نمیدونم" بر نمیتابه االن-

 نفر منتظر حرف توان. یه٣االن باید یه گوهي خورد.  

 هي هم اینجا داریك لوم نیست كجا گیر افتاده ونفر مع

 !از خستگي میمیره

  

 به اون سه نفر بگو بیان خونه یه فكري كنیم، اون یه-

 نفر منتظر بمونه تا براش چاره پیدا كنم و اوني كه 

 !داره از خستگي میمیره بهش بگو بره بمیره

 چنان با حرص گفت "بره بمیره" كه به جاي این كه

 ه م كام گرفت. لبهام رو تو كشید بترسم خنده

 :عصبیتر گفت

 یه ریزه بخندي رها جرت دادم. اصال االن صبرمو-



 .امتحان نكن

 هم چنان لبها رو سفت نگه داشته بودم و فقط سرم

 :رو باال و پایین كردم و بعد توي هدفون گفتم 

 .بیایید خونه. باید حرف بزنیم -

 اي كه فراز حركت كرد و به سمت خونه رفتیم. خونه

 ه و من براي شنجي داشته باشجو متاحتماال قرار بود 

 .تحمل اون جو زیادي خسته بودم

  

*** 

 : عرش لپ تاپ رو روي مبل گذاشت و حرصي گفت

 نیست! لعنتي! معلوم نیست از كدوم ور بردنش كه تو -

 .دوربینا نیست

 : فرگل گفت

 .یعني چي ؟ غیبش كه نكردن-

 نگاهاد نداري پاشو خودت  سه بار دیدم فرگل. اعتم-



 !كن

 : كیان عصبي گفت

  

 به جاي این كه فراز بره دنبال این دختره، باید مي -

 !رفت سراغ هیلدا

 .فراز خاموش بود 

 : عرش گفت

 .نمي شه اینجوري گفت كیان. موقعیت ها متفاوته-

 : كیان ابروش رو باال برد 

 .چرا نمي شه ؟ این دختره رفیقمون نیست عرش-

 : رگلف

 سراغ  از باید مي رفتي بازم فربحث رفاقت نیست. ول-

 .هیلدا

 : حرصي گفتم

 چرا اون وقت ؟ چون مامانم زنده اس ؟ چون زیر -



 دست نامادري نبودم ؟ چون مامانم با یه پولدار ازدواج

 نكرده ؟ یا باز مي خوایین از بابام بگید ؟ اقا یه بار 

  

 م، نوشبراي همیشه مي گم. باباي قاضي دارم كه دار

 !خاطرش یفتم تو خطر بهجووونم! دلیل نمي شه ب 

 .كسي از بابات نمي خواست حرف بزنه-

 پس دلیلش چیه فرگل خانوم ؟ شما بفرما از چي مي -

 خواستي حرف بزني ؟ 

 دلیلش اینه كه تو اونقدر كلك هستي كه یه جوري-

 !در بري و خودتو نجات بدي. هیلدا نمي تونه

 به من مي رسه خانوم ! چطور به یه ورم كه نمي تونه-

 ي گه این كارا پر ریسكه و باید د بر مي گرده مزو

 قبول كني و فقط خودتي و خودت؟! یادم نرفته تو

 ماشین بین بنز ها گیر افتاده بودم، داشت قانوناي

 خدافظیو برام مي شمرد! چي شد حاال ؟ حاال دیگه

 كار پر ریسك نیست ؟ هیلدا نمي تونه ریسكو بپذیره



 !اخه ز سر راه اومدمك فقط واسه منه ؟ من ایا ریس ؟

  

 : عرش اروم گفت

 .همچین جیزي نیست رها -

 !دقیقا همینه-

 : فرگل عصبي گفت

 فراز باید بهترین انتخاب رو مي كرد و اون لحظه تو-

 .بهترین انتخاب نبودي

 : مسخره خندیدم

 ذیتانفر به من ١٢درسته خب. نهایتش این بود كه  -

 ادن. منم با ولي بعدش پوله رو بهم مي د ن، مي كرد 

 تا میومدم براتون كافي بود دیگه، نه ؟ بقیه اش٣٠ 

 هم به یه ورتون، هوم ؟ 

 : فرگل از غم و خشم مي لرزید 

 .ما بي وجدان نیستیم رها خانوم -



  

 پس چي اید ؟ این حرفا چه معني اي داره ؟ خستم-

 كه دارم حاال كردید بابا! اصال من گوه زدم و رفتم! 

 خطر افتادم. یه  م. واسه شما توواسه شما بازي مي كن

 !اسكناس از اون پولم كه به من نمي رسه

 .میلیارد قرض توعه٥٠یادت نره این   -

 : صداي داد فراز همه رو ساكت كرد 

 ساكت شیییید! تو این وضعیت فقط گیس و گیس-

 .كشي كم داریم

 : تن گف بي توجه بهشون سمت اتاقم رفتم كه كیا

 كجا خانوم ؟ -

 .ازه اتونحموم با اج-

 اال به این دل خجسته ات! به چپتم نیست یكيماش-

 گیر افتاده، نه ؟

  



 نفر خون بازي كردم كیان خان. االن بدنم و١٢با  -

 دلم و عقلم و همه مي گن برو دوش بگیر تا پس

 نیفتادي! االنم نه طرحي دارید، نه نقشه اي! كاري از 

 ؟ ، نه من بر نمیاد 

 : گفتكیان رو به جمع با پوزخند 

 شه انقدر خونسرده ؟این همی-

 : خودم جوابش رو دادم

 دقیقا همینم! همیشه خونسرد، همیشه ریلكس، -

 .همیشه موفق! نوت بردار الزمت مي شه

 : سمت اتاق مي رفتم كه فرگل گفت

 .كاري ازت بر میاد رها-

 : رو بهش چرخیدم

  

 لش ؟ با چند نفري كهدنباچه كاري ؟ برم نا كجا -

 ا رو از جایي كه نمي دونمم بجنگم و هیلد نمي شناس

 كجاست بیارمش بیرون ؟ دقیقا چه كاري ؟



 هیلدا دست كسایي افتاده كه نه اهل كشتنن نه -

 .چیزي

 خب ؟-

 .یه راست مي دنش دست پلیس-

 خب ؟ مي خواي برم با پلیس بجنگم ؟ این یه قلم رو-

 .م اخهنخواستید تا حاال از

 .نه-

 خب ؟-

  

 فیه ففط به اسم بگه و یه جملهابا داري كه كا تو یه ب-

 .ي ازادش كنید 

 : اخم كردم

 منظور ؟-

 منظور واضحه. رفیقي ؟ برامون تو ریسكي ؟ واست-

 .اهمیت داریم ؟ ثابت كن رها



 : ناباور خندیدم

 نزدم. شما فكر من واسه خودمم تا حاال به بابام رو -

 و بیش تر از خودم دوست دارم ؟ كردین شما ها ر

 .اري داره، نه خطري، نه درديواسه تو نه ك-

 .داره. همه رو داره-

 : عرش اروم گفت

 .چاره ي دیگه اي نیست رها-

  

 جاش رو پیدا كنید، حاضرم باهاتون بیام و برم -

 !سراغش. فكر بابامو از سرتون بیرون كنید 

 .پلیس باشه چي ؟ نمي تونیم بریم سراغشدست -

 !م مالقاتاون موقع مجبور مي شیم بری -

 .سمت اتاقم رفتم و یك راست به حموم رفتمبعد 

 !صابر قلندري براي من حتي گزینه ي اخر هم نبود 

 از حموم كه بیرون اومدم، فراز رو دیدم كه لبه ي 



 .تخت نشسته بود و چشمش به در حموم بود 

 : جب گفتمبا دیدنش متع

 بفرمایید ؟ -

 : كرد به تخت اشاره 

 .بشین-

  

 ؟  بلش لباس بپوشماجازه دارم ق-

 !جیز ندیده اي نیست رها-

 .بیراه هم نمي گفت. هرچي بود و نبود رو دیده بود 

 : روي تخت نشستم

 .بگو-

 هیلدا افتاده دست پلیس. از دوربیناي راهنمایي-

 !رانندگي جلوي اداره ي پلیس عرش دیدتش

 .به سالمتي-

 : چشم هاش رو لحظه اي بست



 ؟مي شه مسخره بازي در نیاري -

 بازي ؟ چي مي تونم بگم جز این ؟كدوم مسخره -

 بریم از زندان فراریش بدیم ؟ نقشه ي زندانو تتو كنیم 

 ؟

  

 ..رها تو-

 من چي ؟ -

 : سكوت كرد كه گفتم

 بگو! مي خوام ببینم روت مي شه یا نه ؟-

 مثال بدي كردم در حقت ؟ نارو زدم روم مي شه ؟  -

 ا بدجایي گذاشتمت و رفتم ؟بهت ؟ ی

 .ن دلیلمو گفتمم-

 منم قبول نكردم. تو بي خبر رفتي! خبر مي دادي-

 !انقدر همه چي گوهي نمي شد 

 .من به بابام نمي گم فراز -



 اگه كاري ازم بر میومد، حتي حاضر بودم نقشه رو-

 هیلدا مي ره زندان زنان تتو كنم و گیرت نباشم! ولي 

 !ي دنو متاسفانه منو راه نم

 !پس االن گیر مني-

  

 ده ؟س قدرت بهت مي ح-

 !مي ده-

 !خوش به حالت-

 .من به بابام رو نمیندازم فراز-

 !ننداز-

 چرا اصرار نمي كني ؟ چرا گیر نمي دي ؟ -

 !گفتي رو انداختن به بابات خطر داره، درد داره-

 !داره-

 باته، نیست ؟ چرا ؟ تهش با-

 .نیست! از اون باباها نیست-



 .هباش-

 !شه باشهاه! این چه مدلشه ؟ هي با-

  

 چي مي خواي ؟ التماس كنم بري سراغ بابات ؟ تو-

 گفتي درد داره، نه ؟ 

 : درد رو مسخره گفت كه با داد گفتم

 مي دوني رو انداختن به بابام یعني چي ؟ یعني باید -

 غرورمو بذارم زیر پام! یعني باید باج بدم! بعني باید 

 و هرچي گفت بگم باشه! اینسرمو بندازم پایین 

 !تا حاال خوردم بیش تره ش از هرچي كتك درد 

 .باشه. ولش كن رها-

 همین ؟-

 .همین رها-

 تموم شد حرفت ؟-

  



 .تموم شد رها-

 زهر مار و رها! وقتي مي دوني اسمم رها نیست اصال-

 گي رها ؟ چرا با این اصرار مي

 .چون رهایي رها-

 !و رابین هود و بابام افتادمنیستم! نیستم كه گیر تو -

 .رهایي رها -

 : د ردمدا

 !االن نگو رهااا-

 چي بگم ؟-

 !بگو درین-

 !نچ، نمي خوام-

 : بي دلیل و منطق عصبي بودم

 !!درینم، بگو درین-

  

 پوزخند زد، تلفنش رو از جیب دراورد و ویسي رو پلي 



 : اي ایلیا رو زود شناختمكرد. صد 

 دارم دیوونه مي شم  كجایي درین ؟ یه خبر بده.-

 !درررین

 فراز با لحني كه برام غریب بود  یس كه تموم شد،و

 : گفت

 وقتي این جوري، انقدر با حس و انقدر متاسفانه -

 !قشنگ صدات مي كنه درین، مي خوام درین نباشي

 !رها باش رها

 .باز بغضم گرفته بود 

 : فراز از رو تخت بلند شد و سمت در رفت كه گفتم

 ي ؟با هیلدای-

 : جواب نداد كه گفتم

  

 مي ري، یا اگه جواب ندي همین  ا جواب مي دي وی-

 !جا شبیه جوابت مي كنم



 مي خواي چي كار ؟ -

 !مي خوام بدونم -

 !نیستم-

 چرا ماچت كرد ؟-

 .نمي دونم، رفتي مالقات ازش بپرس-

 دي ؟تو چرا اجازه دا-

 تعهدي به كسي نداشتم، یه ماچ هم قرار نبود فیزیك-

 شد ؟مو تحت تاثیر قرار بده! تموم بدن

 وشي مي خوام. مال خودم موند دستنه، یه گ-

 !نگهبانه

 .میارم یكي برات-

  

 !رفت و من موندم و احساسات مسخره ي چرت رو مخ

*** 

 با گوشي اي كه فراز به دستم رسونده بود براي مهیار 



 : شتمنو

 یكي امثال من بیفته زندان زنان، چي مي شه ؟-

 نه ؟  دریني،-

 ولي مهیار  رفي نكرده بودمخنده ام گرفت. خودمو مع

 .از سوالم فهمید 

 .هوم، درینم-

 به فاك مي ره. جرش مي دن، دهنشو صاف مي-

 كنن، براش زیاد مي برن. یه كم هم رو مخ و سوسول

 .ترتیبشو مي دناینا باشه اونجا زناي دیگه  

 !شت! اوضاع بد بود 

  

 : نوشتم

 یامو مي دونه، ننه بابامم مي من رو مخشم، گوه كار-

 هنشو باز كنه ؟شناسه. ممكنه د 

 !یه كارایي باهاش مي كنن كه مجبور شه باز كنه-



 وقتي كسي نخواد حرفي بزنه ولي پدرشو در بیارن، از 

 كسي حرف مي زنه كه حاشیه هاش زیادن! رو مخشم 

 …كه هستي، باباتم كه

 فااااك! دهنم صافه، نه ؟ -

 .صافه خوشگلم، صافه-

 ي كشتن هم اگه هیلدا رو مكوشیو كناري پرت كردم. 

 از بچه ها حرفي نمي زد، مطمئن بودم! اما من ؟ اگه

  

 زورش مي كردن، اگه مجبورش مي كردن، اگه تهدید 

 … و

 پلیس باید ولي هیلدا منو لو مي داد. لو مي داد و قبل 

 با بابا درگیر مي شدم! بابایي كه داشت درسا رو مي

 !اوینفرستاد 

 رو انداختنوم كمتر بود ؟ حساب كتاب كردم. درد كد 

 ..به بابا یا

 !جواب مشخص بود 



 از جا بلند شدم، سمت اتاق فراز رفتم، درش رو باز 

 : كردم و گفتم

 بخوام برم سراغ بابا باهام میاي ؟-

 : ابروهاي باال رفته گفتبا 

 ..چي ؟ مي خواي-

 حرف اضافي نزن. میاي یا نه ؟-

  

 اره ؟درد د -

 .داره-

 مرهمم ؟ -

 : بعد  ي نگاهش كردم ولحظه ا

 .هستي-

 .میام-

 .یا باید دست پر بریم، یا باید باج بدم-

 .نمي ذارم باج بدي-



 منتظر اجازه ي تو نمي شینه. تو و من و جد و-

 .ه جا رو انگشتش مي چرخونهابادمونو باهم ی

 : متعجب نگاه كرد كه گفتم

 رم انگشت كوچیكه اشاینجوري بگم كه من، یك هزا-

 !هم نیستم

  

 : لبخند زد 

 .خودتو دست كم نگیر -

 نمي گیرم. بابامم دست كم نمي گیرم، چون اگه -

 بگیرم باختم! من نمي خوام باخت بدم، نمي خوام

 .بدم سوخت بدم و نمي خواام باج  

 .باشه، یه كاریش مي كنیم -

 بهش زنگ نمي زنم، چون باز غیبم زده قاطي مي -

 ..است مي ریمكنه. یه ر

 دفتر كارش ؟ -



 ..براش بد مي شه، مي ریم  ه.. با پسر برمن-

 نفس عمیقي كشیدم خودم باورم نمي شد فراز رو مي

 : خواستم با خودم اونجا ببرم. گفتم

 ..مي ریم خونه! خونه ي پدري -

  

 بعد بدون این كه منتظر جوابش بمونم در رو بستم و 

 دتر، بد رو انتخاباز اتاق خارج شدم. باید بین بد و ب

 مي تونست بابا رو از  ضور فراز كنارم مي كردم. ح

 ابروش بترسونه. مي تونست بگه این بار اومدم خونه

 ات، سري بعد جاهاي دیگه میام. سري بعد تو اینترنت 

 … سري بعد پیش رفیقات و همكارات ودیده مي شم، 

 ..كاش جواب بده

 م میگفتمسومین سیگار رو دود میكردم و با خود 

 .با رو راضي كنه چي میتونم بگم كه با

 پیامي براي مهیار فرستادم. عصبي بودم و تشویش

 .داشتم



  

 پوفي كردم. سیگار رو نصفه خاموش كردم و شروع به 

 از اتاقم خارج شدم،لباس پوشیدن كردم. بي آرایش  

 فراز رو آماده روي مبل دیدم. نگاهي به تیپ چرم 

 :پوشش كردم و گفتم 

 .مبری-

 نشدهترینبابا پیشبیني   راه افتادیم. استرس داشتم.

 آدم ممكن بود و هرگز نمیتونستم از قدم بعدیش 

 .باخبر باشم

 صداي دینگ گوشي نشون میداد احتماال مهیار جواب

 :داده. باز كردم 

 !دهنتو درین-

 :نوشتم

 .گیرم به خدا مهیار. طوري نمیشه كه-

 :جوابي نیومد كه باز نوشتم

  



 ؟اوكیه-

 .ن میدونم و توخیل خب! ولي اگه طوري شه م-

 .ماچي براش فرستادم و گوشي رو كنار گذاشتم

 :صداي فراز بعد از دقایقي سكوت شنیده شد 

 .از خانوادهات بگو-

 :پوزخند زدم

 .صمیمي، دوست داشتني مهربون، گرم و-

 :خندید 

 حاال چرا انقدر تلخ؟-

 د. فكر تو خانوادهي من دنبال دوست داشتنیها نگر-

 .باشه ات دوست داشتنينمیكنم حتي یكیشونم بر

 :ابروش رو باال برد 

 !عجیبه-

  

 شاید، ولي واسه من دیگه خیلي وقته كه عجیب-



 .نیست

 ف باز ازم آدرسي نپرسید و یك راست دم خونه توق

 .كرد 

 :با دیدن آپارتمان سوتي كشید 

 .آقاي قاضي عجب جایي سكونت میكنن -

 .كه نتونم جوابش رو بدماونقدري استرس داشتم 

 فتیم. قبل زنگ زدن چند نفسشدم، سمت در ر پیاده

 عمیق كشیدم. براي اولین بار با پسر غریبهاي وارد

 !خونه میشدم. اصن تابو رو تا حاال نشكسته بودم

 :آروم گفت فراز 

 میخواي برگردیم؟-

 .جوابم رو با فشردن زنگ بهش دادم

  

 آیفون مشخصفراز جوري ایستاد كه تصویرش از 

 .نباشه



 :مثل همیشه گفتامان برداشت و آیفون رو م

 درین؟-

 .باز كن-

 در باز شد وارد شدم و فراز هم پشت سرم راه افتاد. از 

 كسي استقبال حیاط بزرگ گذشتیم، وارد خونه شدم. 

 !نیومده بود 

 سمت پلهها رفتم كه مامان رو باالي پلهها دیدم. با

 م و احوال پرسي، با دیدن فراز كنارم قبل سال

 :فتقیافهي ممكن گ متعجبترین 

  

 درین؟ چي كار كردي؟-

 :با چشم به اتاق بابا اشاره كردم و تنها گفتم 

 هست؟-

 :زود خودش رو به من رسوند 

 .شر درست نكن درین-



 شر كجا بود؟ هست یا نه؟ -

 درین این كیه باهاش اومدي ؟ همین یه دونه تو-

 !پروندهي درخشانت كم بود 

 :فتمهها رو باال رفتم و به فراز گپل

 .بیا-

 :ان جلوم ایستاد مام

 درین نكن! عصبانیش نكن. آخه دیوونه آتیشش اول-

 .از همه دامن خودتو میگیره

  

 .اومدم آتیش بازي مامان -

 :مامان ترسید 

 دیوونه نشو درین. دختر تو چرا همیشه انقدر -

 یاغیاي؟

 .از نظر شما مثل شما نبودن یاغي بودنه-

 .درین جان شر درست نكن-



 :مخندید 

 كه بهم جان گفتي رو یادم نمیاد. ببین  آخرین باري-

 .چي شده كه درین جان شدم

 :بعد ادامه دادم

 .نگران نباش. بابا همراهمو میشناسه-

 :اال قیافهي ترسناكش متعجب شده بود ح

 چي؟-

  

 .حوصلهي توضیح نیست-

 .ابا آوردمبعد دست فراز رو كشیدم و همراهم دم اتاق ب

 .شدمبدون در زدن وارد 

 :منو دید. زود اخم كرد و گفتبابا اول 

 به به درین خانوم! غیبت صغري چطور بود؟ كه در-

 رفتي، ها؟ 

 دوران اسارتم تموم نشده بود؟در نرفتم، آزاد شدم. -



 .من االن آزاده محسوب میشم

 :پوزخند زد 

 .خوبه، زبونتم درازه. ولي موردي نیست، خوش باش-

 میشناسي، نه؟ من كارمو بلدم دختر. منو خوب

 :بدون اینكه بذاره جواب بدم گفت

 منم نشناسي خودتو خوب میشناسي. دخترو ببین،-

 پدرو بشناس! لنگهي همیم، نه؟

  

 آب دهانم رو قورت دادم. من چطور قرار بود با این آدم

 شر كنم؟ 

 :سمت در یرمو چرخوندم

 .فراز بیا تو دیگه-

 بانيد، اخم بابا وحشتناكتر شد. عصفراز وارد ش

 :توپید 

 اسه من رفیق آوردي تو خونه؟ اونم این یه ال قباي و-

 التو؟



 :فراز لبخند زد 

 .سالم عرض شد جناب قاضي-

 وب نبود، ولي خونسرد نشون دادن رو بلد حالم خ

 :بودم

 ششششش… آروم بابا. سكته میكنیها. من تحمل-

 .غم پدر ندارم، نكن

 ي یشرم، خجالت نكشیدي؟ نگفتي یكدختر ب-

 ني اینجا كجاست؟ خونهي كیه؟ دیگهببینتت؟ میدو

 گند كاریاتو میاري جلو چشمم؟ 

 فوقش نمیدونم كسي دید یا نه. دقت نكردم. ولي -

 میبینن دیگه. یهو دیدي مجبور شدي تو همین خونه

 !مراسم بادا بادا مبارك بادا راه بندازي

 :لبخند زد 

 كسي ندیدتت. لحنت و حرفاتخیالم راحت شد. -

 نمیتوني راحت بگي فوقش دیده میده دختر. تو لوت

 .باشن! خوب میشناسمت



  

 :لعنت به این مرد! به روم نیاوردم

 .ي اومدمواسه مطلب دیگها-

 میدونم. این پسره ابزار تهدیده؟-

 فكم رو محكم فشار دادم تا جیغ نزنم. چرا همه چي 

 رو میدونست؟

 اومدم معرفیش كنم. البته معرفتهدید كجا بود؟ -

 ؟حضور هستن، نه

 نمیدونم چه گندي زدي كه كارت به من افتاده! ولي-

 كار به جایي نمیبري دختر. از االن بگم. غرورتو له

 .ن. من انگشت برات تكون نمیدمنك

 .انكشت نیاز نیست. فكتو تكون بده-

 جالب شد! چي شده؟ رفتني هستي؟ كدوم زندان-

 ایشاال؟

  

 يكه تو فكر میكن ن رفتني نیستم! یعني از اونا  م-



 نیستم. من وقتي رفتنیم كه بپرم! به كي میگن 

 !رفتني؟ به اوني كه میخواد بمیره؟ من نمیمیرم بابا

 زندان؟ تو واقعا فكر كردي من لو میرم؟

 :خندیدم

 مگه نگفتي لنگهي خودتم؟ تو كي لو رفتي كه من-

 برم؟ 

 .با عالم و آدم فرق داريتو زرنگي درین، قبول دارم.  -

 مثلت ندیده. اماااااا… اما خودتو بانمونهاي. كسي  اصال

 من مقایسه نكن. خیلي راه داري تا به من برسي. من 

 .الگوتم، نه؟ هنوز به من نرسیدي كه الگوتمهنوز 

 :فراز خندید 

 .عذر میخوام. فكر كردم مزاح فرمودین-

 :بابا ابروش رو باال برد 

  

 و تومنچي نمیدونه، نه؟ از این پسره هی-

 ه، نه؟ كه اگه میدونست، به جاي خندهخبري ندار



 خودشو خیس میكرد! خیس میكرد كه با كي داره

 .میگرده

 :بحث جالب نبود، عوضش كردم این

 .بحثو نپیچون بابا-

 .كدوم بحث؟ بحثي پیش نیومده. هنوز حرفي نزدي-

 چرا استرس داري درین؟

 چم شده بود؟

 :زدم حرف 

 .میخوام یكي بیاد بیرون-

 :خندید 

 از كجا؟ اونم رفتنیه؟ از كدوم نوع رفتني؟ از قبر-

 بیارمش بیرون؟ یا جاي دیگه؟

 :فتمكمي آرومتر گ

 .جاي دیگه-

 بسیار خب. اسمش چیه؟ درجا بسپرم، نیم ساعت-

 دیگه پیشت باشه. هوم؟



 ...مسخره میكرد 

 .به اسم و رسمشم میرسیم-

 .لت نكشبگو، خجا-

 .باید بیاد بیرون-

  اهل دوست و رفیق شدي؟ هیچو از كي تا حاالت-

 .وقت نداشتي

  

 .االنم ندارم-

 انداختي؟ نكنه رفیق به به، پس واسه كي اومدي رو -

 این پسرهاس؟

 :جوابي ندادم كه خندید 

 سري پیش اومدي خودشو در بیاري بیرون. اونم-

 ت دوستشه؟رفتني بود، یادت كه هست؟ این بارم نوب

 تر؟تو به كجا رسیدي دخ

 سمت فراز رفت. قیافهاش از این متعجبتر نگاهم ریز 



 :كردمو گیجتر نمیشد. االن وقتش نبود. رو به بابا 

 .دنبال دوست این و اون نیستم. باید بیاد بیرون-

 آهااان، این شد! این باید یعني به نفع توعه كه بیاد -

 در خطره! از این بیرون! این باید یعني موقعیت خودت

 !از دست نرفتي ومد درین. هنوزباید خوشم ا

 ...اسمش-

  

 .وایسااا... خوشم اومد درست، ولي كاري نمیكنم-

 .ابامیكني ب-

 .از این خبرا نیست-

 اشكال نداره، سري بعد با گل و شیریني میاییم-

 دفترت اونجا تمنا میكنیم. یا اصال شاید بگم عمو

 .صدرالدین وساطت كنه

 :بروهاي بابا بهم نزدیك شد ا

 و. خودت این راهو انتخاب كردي،وتو كم كن و برر-



 !خودتم دنبال چارهات باش

 ...گفتم-

 :حرفمو برید 

 مگه من اسارت نیستم؟ مگه بدون من رهاااا نیستي؟-

 .برو رها باش درین. رهایي سمت اسارت نمیاد 

 :به تمسخر گفتم

  

 ند گاهي بیام خون میكشه بابا. عادت دارم هر از چ-

 .گي نمیگذرهسمتت. بي تو زند 

 و منو نداشتي حتي ثانیهاي نمیتونستي زندگي ت-

 .ضي نمیشم كني. االنم وقتتو هدر نده. میدوني را

 فكر صدرالدین و آشناهاي منم از سرت بنداز بیرون. از

 جون خودت و دور و بریات سیر نشدي، نه؟ 

 .ود استرس و اضطراب كه هیچ، حرص هم اضافه شده ب

 من نفس حبس شدهي  زنگ خونه به صدا دراومد و



 .هم از سینه خارج شد. بازي وارد راند دوم شده بود 

 :یدمصداي پر استرس مامان رو شن

 مهیار جان تویي؟-

 فراز كه از شنیدن اسم مهیار حاال متعجبتر هم شده

 :بود، گفت

 مهیار؟ همون مهیار؟ -

 :بابا اخم كرد 

 ینهم تو دعوت كردي؟ تو فقط با ااین یكي یه ال قبا -

 میگردي؟ بیسر و پاها 

 صداي سالم و علیك شنیده شد. صداي پاهایي كه

 :میومدن شنیده شد و بعد صداي مهیارپلهها رو باال 

 .سالم عرض شد شوهر عمه-

 .فراز گیج نگاهم كرد. اهمیتي ندادم

 :به مهیار گفتم 

 اوا مهیار؟ تو كي اومدي؟-



 :مهیار لبخند زد 

  

 .اومدیم یه سر به عمه بزنیم -

 :كردمبا اغراق تعجب 

 اومدین؟ با كي؟-

 :مهیار بلند گفت 

 .دیگهكجا موندي عشقم؟ بیا -

 با دیدن شخصي كه وارد شد، با لحن زیااد از حد 

 :صمیمي گفتم 

 واااي مهگل. تو اومدي؟ از كیه ندیدمت قربونت برم؟-

 د؟بابا با اخم وحشتناكي نگاه میكرد. آچمز شده بو

 مهگل  اد فهمیده باشماحتماال! شاید احتمال نمید 

 .كیه! شاید هنوز هم شك داشت

 :رو به جمع گفتم 

 واسه این وروجك تنگ شده بود. قربونچقدر دلم -



 .قیافهي خوشگلت برم مهگل 

  

 :بعد رو به بابا براي اینكه مطمئنترش كنم گفتم 

 میبیني چقدر خوشگله؟ به كي رفته این بچه آخه؟-

 .یش با همه فرق دارهخوشگل

 هگل زیبایي آنچنانیاي دو میدونستیم مو ما هر 

 !نداره

 تنها رو به ماماناخم بابا شدید در هم شده بود و 

 :گفت

 .از مهمونا تو هال پذیرایي كن تا كار ما تموم شه-

 :لبخند زدم

 تره مامان سر پا نگهشون ندار. كار ما هم دیگه-

 .پیشتونآخراشه. زود تموم میشه، میاییم 

 :یدمصداي آروم مهگل رو شن

 كیه؟ این پسره-



 :و جواب خندان مهیار

  

 !دست گل جدید درین-

 دت حواسش یه عكس العملهاي فراز بود وبابا تمام م

 حتما متوجه شده بود كه هنوز فراز جریان رو

 .نمیدونه

 :مهیار و مهگل كه همراه مامان رفتن، رو به بابا گفتم

 ر وایسادم. اسم و رسمو بدم؟كمرم درد گرفت انقد -

 میتونستم بخونمش نگاهم جیب، طوري كه نع

 بود؟ دنبال میكرد... این نگاه در حال برنامه چیدن

 زهر ریختن بود؟ یا به معني تسلیم شدن بود؟

 .!..حرف بزن بابا... حرف بزن و راحتمون كن

 فراز گیج بود. هیچي از اوضاع نمیفهمید و خب حقم 

 .داشت

 :گفت از باالي عینكش نگاهم كرد و  بابا

 !وركه این ط-



 با لبخندي كه سعي داشتم باهاش اعتماد به نفسم رو

 :نشون بدم گفتم

 اسم و بدم؟-

 .تو منو خوب میشناسي درین-

 :نگاهش كردم و باز پرسیدم 

 .اسم و بدم-

 .تو باهوشي درین-

 اسمو بدم؟-

 .همه فن حریفي درین-

  

 اسمو بدم؟-

 یچ، بدتر ن لبخند دلم رو كه قرص نكرد هلبخند زد. ای

 :د ترسون

 .اسمو بده درین-

 بگه. هنوز گیج بود ونگاه فراز كردم تا اسم واقعیش رو 



 :آروم گفت 

 .عطیه بابایي-

 بابا سرش رو تكون داد، تلفنش رو برداشت و روي

 اسپیكر زد، شمارهاي گرفت و به محض وصل شدن

 :گفت

 .سالم آقاجاني عزیز-

 تر قلندري. حال شما؟ به به دك-

 نواده خوبن؟شكر. خا-

 .ست بوسن دكترد -

  

 .خدا رو صد هزار مرتبه شكر -

 تر؟ موردي پیش اومده؟جانم دك-

 .واال یه مشكلي هست آقاجاني -

 .جون بخواه شما-

 یه دختري رو آوردن مركز به اسم عطیه بابایي، -



 درسته؟

 .بذار ببینم دكتر -

 :بعد از چند ثانیه گفت 

 .گارتر آوردن. كاله بردارم هست انآره دك-

 چیه آقاجاني؟ سابقهاش -

 داشته. باباش اطالع دادهیه بار سابقهي فرار از خونه -

 بوده بچهها گرفتنش تحویل باباش دادن. اون موقع

 .سال بوده١٨زیر  

  

 :بابا به معني افسوس نچ نچي كرد 

 .رفیق ناباب آقاجاني-

 .درسته دكتر-

 شفه. نذار اون تو بمونه. بفرستآقاجاني این دختر حی-

 .بیرون

 .برداره دكتر كاله-



 .منشا اون نیست-

 .اشه، خورده كه هستمنشا هم نب-

 .واال آقاجاني، وجدانم اجازه نمیده دروغ بگم-

 .متاسفانه تقصیر از منه 

 .چه تقصیري دكتر؟ نفرمایید -

 دختر بزرگم رو یادته؟-

 ...رنگم پرید 

 رجه هستن؟همون دخترتون كه خا-

 ه غریبه نیستي، برگشت... تو ك بله، همون. پارسال-

 جواني، رفت پي یه كاري و دستمتاسفانه از جهالت 

 .این عطیه خانومم با خودش كشید 

 ...نفسم گرفت

 ...دكتر نگو. من كه باور نمیكنم -

 قایم كردن نداره آقاجاني. قایم هم بكنم خدام هست،-

 ...میبینه



 …قلبم ایستاد 

 ...یه مشكل پزشكي داشتن دخترتون یادمه-

  

 ردگيلخروج بود اصال به خاطر مشكلش. افسممنوع ا-

 .پدر آدمو درمیاره

 ...پس چطور آلمان-

 .طبق قانون بدون خانوادهي درجه یكش نمیتونه بره-

 منتها تعهد دادم با پرستارش كه امین خودم هست

 ...بره. ولي این بیماري آخر كار خودشو كرد 

 .نگاه كردم م یخ كرد… به زور سمت فراز رودست و پا

 ...تلفنش ور میرفت  با

 . بیماریه دیگه... پیش میاد. وگرنه من جایي نگو دكتر -

 .و شما كه میدونیم ذات دختر خانومتون چقدر پاكه

 .حواسم بهش هست آقاجاني -

 این عطیه خانومم امشب میفرستمش بیرون كه -



 ا سایهي وجدان و خیال شما هم آسوده باشه. خد 

 .كترملكت كم نكنه د امثال شما رو از سر م 

  

 .یهات جبران كنملطف میكني آقاجاني. تو شاد -

 وظیفه است دكتر. در خصوص دخترتونم ایشاال شفا -

 .پیدا میكنن

 دیگه چهار چشمي مراقبشم. نمیذارم بدون-

 خانوادهاش حتي شهر دیگه بره! كم كاري كردم آقا 

 .ره جاني. دختر دسته گلم در خط

 .كتركمكي بود در خدمت باشم د -

 نكنه. پس امشب خانوم بابایي رو  دستت درد -

 .بفرستش بره

 .به روي چشم. سالم برسونید خدمت خانواده-

 .بزرگي آقاجاني. خداحافظ-

 قطع كه كرد، فقط خیره نگاهش میكردم... بي نفس،



 ...بي ضربان قلب، بي حس و بي جان

 :لبخند زد 

  

 یاد بیرون. راضي شدي دخترم؟ خب... دوستتونم م-

 رینم؟د 

 :گاهش میكردم كه گفتهمچنان ن

 میكني میتوني منو بترسوني؟ هنوزتو فكر -

 نفهمیدي هربار جولون دادي من بودم كه اجازهي

 جولون بهت دادم؟ نذار به هوشت شك كنم دختر. من 

 !از هیچي نمیترسم

 ...من-

 ، تو رفتني نیستي درین. همون جور كه خودت گفتي-

 م . ولي پریدني هنه میمیري، نه زندان میري..

 پات برسه اون ور، حكم نیستي. دیگه هرررگز نیستي! 

 دستمه. درجا دیپورتت میكنن. تو رفتني نیستي 

 درین. حاال برو دورا تو بزن، خندههاتو بكن، پاي این 



 .میز و اون میزت بشین، آخرش بر میگردي همین جا

  

 نباش. خانوادگي، پدر البته باهم سفر میریم نگران

 . هوم؟ دختري.. 

 نیفتم. اما فایده نداشت. درر كنارم گرفتم تا از دیوا

 :حال ریختن بودم كه فراز از بازوم گرفت و گفت

 .تو اهل پریدني رها، سقوط تو برنامهات نیست -

 تنها نگاهش كردم. لبخند میزد. خر بود؟ احمق بود؟

 ید بابا یكيگاو بود؟ نمیفهمید با كي طرفه؟ نمیفهم

 نشده بود نیست؟ درس عبرتاز اون پروژههاش 

 براش؟

 :ابا خندید ب

 نه سقوط، نه پرواز. ولي راه برو درین، بدو... واسه-

 !ایستادن هنوز زوده. افتادن كه هرگز

 :فراز بازوم رو محكمتر گرفت

  



 تو نه اهل راه رفتني، نه دویدن. فقط پرواز.. رها پرواز-

 !میكنه

 :خندید و رو به من گفت بابا بلندتر

 ز نفهمیدهیه نیست درین. هنورفیقت اصال توجاین -

 !چي شده. هنوز نمیدونه هر چیزي یه تاواني داره

 .من؟ من احتماال مرده بودم

 :فراز هم خندید 

 !درست میفرمایید... دكتر-

 با صداي پیام گوشیش، به تلفنش نگاهي انداخت و

 :گفت

  

 .به به-

 :بعد ادامه داد 

 .هرچیزي تاوان داره دكتر-

 :لیدمگاهش كردم و نان



 !میگي؟ بس كنچي -

 :فراز خندید 

 ماه عسل كجا بریم عشقم؟ ایبیزا؟ هاوایي؟ یا دلت-

 واسه آلمان تنگ شده؟

 گیج نگاهش كردم. بابا هم اخم كرده بود. فراز با

 :لبخند گفت

 .خبر اصلي رو ندادیم به بابات-

 :بعد رو كرد به بابا

 .گمخ محضر رو میخواستم خدمتتون بتاری-

  

 :گوشیش كرد و گفتي به بعد نگاه

 دقیقا میشه هفتهي بعد. البته پروسهي آزمایش و-

 .اینام هستا، ولي خب یه كم سر كیسه رو شل كردم

 گفتم همچین پدرخانومي داشته باشم و از این كارا

 بلد نباشم؟

 كهتوي ذهنم مرور كردم... هیچ... هیچ تاریخي نبود 



 یگفت؟ فراز چه چرتي م من انقدر شوك و گیج باشم! 

 :اخم بابا زیادتر شد ولي لبخند زد 

 تو فكر كردي من به عقد شما رضایت میدم؟ -

 :فراز هم لبخند زد 

 گفتنش درست نیست دكتر. بابتش شرمندهام. ولي-

 واقعا فكر میكنید دخترتون اجازهي پدر نیاز داره؟

 :ند گفتصورت بابا به آني سرخ شد و بل

 !ببند دهنتو بیشعور-

  

 جه یكش! هم باهاش راه میرم، هي درمیشم خانواد -

 .هم میدوم، هم پرواز میكنم. به موقعش هم میپریم

 رها كه رهاست، منم فرازم. ما نه اهل اسارتیم، نه اهل

 پایین اومدن و نشیب. ما تو آسمونا سیر میكنیم 

 قي دكتر. اون پروندهي پزشكي هم به قوت خودش با

 !یككه هي درجه یكش! یباشه. خودم كنارشم. خانواد 

 !یكتر از تو و مامانش و خواهرش



 بابا به سرفه افتاده بود... احتمالش رو نمیداد. فكر

 اینجاشو نكرده بود... فكر نمیكرد در برابرش انقدر

 ...بیپروا باشیم 

 :خشمگین گفت 

 .درین نشون كرده است! نامزد داره-

 :فراز خندید 

  

 خیلي وقته نو شوهرش بده دكتر! رها رو مندری-

 وعدهي ما هفتهي بعد، جمعه! خوشحال میشیم م. برد 

 ببینیمتون. یه عقدي خونده میشه، بلهاي گفته 

 میشه، عسل و نقل و نبات و شیریني، بعدشم میریم 

 یه جا شیشلیك و چنجه و دنده! البته فكر نمیكنم 

 .ت دكترواسه افتر پارتي بیایید. اون مخصوص جووناس

 .قتتون نمیشیمبعد شام دیگه مزاحم و

 :با خنده گفت  بعد 

 !بعد شام ما دوستانه شاید یه دور موقت بپریم -



 حالم بد بود، ولي میفهمیدم كه لعنتي عمدا

 .میخواست بیشتر و بیشتر حرص بابا رو در بیاره

 گیج بودم، شوك بودم، حالم هم بد بود، ولي این وسط

 راز... فراز لعنتي... نقطهيحس خنده هم داشتم... ف

 !…ه باالو بوج من... فلش را

 .بابا حرفي نمیزد، فقط خشمگین نگاه میكرد 

 حالم بهتر و بهتر میشد. فراز دستم رو گرفت. دستش

 رو فشردم. لبخند زد. لبخند مهربون، لبخند قشنگ، 

 !لبخند كج فرازي

 :بعد آروم بهم گفت

 همسایهات. گفت واسهبریم؟ میتونیم بریم سراغ اون -

 .داره لباس آشنا

 :واقعا خندیدماینبار 

 .دیوونه-

 :پیامي به گوشیم فرستاد و گفت

  



 آدرس محضر رو فرستادم برات. اصال اگه دوست-

 داري یه هفته پیش خانوادهات بمون، خدافظیهاي

 .آخرتم بكني

 .خندیدم و سرمو به طرفین تكون دادم

 :م كه بابا گفتهمراهش راه افتادم سمت در رفتی

 !پسر-

 .گشتفراز بر 

 :ه داد با ادامبا

 هرچي فكر میكنم میبینم درین درست میگه. این -

 برادرزادهي عیال ما اصال شبیه كسي نیست. ولي

 !عجیب به تو شبیهه

 ...حملهي دوم... واي بابا... لعنت به تو بابا 

 :فراز گیج خندید 

  

 دهدكتر شما امشبو استراحت كن، حرفات نشون می-



 .میكنیم ه صحبت حالت خوش نیست. ایشاال جمع

 حال من میزون نیست، ولي عقلم سر جاشه. خودت-

 متوجه شباهت نشدي؟

 هیچ شباهتي نبود. یقینا هر سه نفر ما میدونستیم كه 

 .هیچ شباهتي نبود. ولي بابا بازي رو شروع كرده بود 

 :ادامه داد 

 سال به٢٠مهگل خانوم ما رو خدا بعد از حدود  -

 ا یهفكر میكنم چره  خانوادهاش داد. واقعا االن ك

 سال باز باید بچه دار شه؟٢٠خانواده بعد  

 :فراز گیج خندید 

 .جمعه دكتر! جمعه-

 نچ! كار امروز و به فردا مسپار پسر. البته شایدم من -

 اشتباه میكنم. به هر حال تصمیمهاي عجیب و غریب 

  

 ر یكي ازو فرزندان متولد شده كم نیستن. یادمه س

 تر خانومي یه ي بود. یه دخیزپروندهها هم همچین چ



 آقا پسري رو كشته بود. بعدا گندش دراومد كه خانوم

 حاملهاس. همهي قرار مالقاتاش رو با خانوادهاش ابطال

 كرد تا كسي چاق شدنشو نبینه. از خودم كمك 

 !میگرفت. منم كه اهل كار خیر

 شتم... هنوزتك تك ري اكشنهاي فراز رو زیر نظر دا

 محسوس بود ولي منرفته بود. ناگ گیج میزد ولي لرز

 .میفهمیدم 

 : بابا ادامه داد 

  

 .بچهاي كه تو زندان دنیا بیاد عاقبتش خوش نیست-

 خصوصا اگه حكم مادرش اعدام باشه. البته در

 خصوص این پرونده این اتفاق نیفتاد. حواسم بود بچه

 د. به تو هم تعریف رو كجا بسپرم كه مشكلي پیش نیا

 فتاده بودي پي اون بچه،درین، یادته؟ ابودم كرده 

 یادته؟ میدونم اسم و رسمشو درآوردي. تو همه چیو

 میدوني. بدون این كه به احدي لو بدي! دختر 



 .خودمي دیگه

 لرز فراز بیشتر شده بود... عصبي و قرمز شده، پر

 :خشم گفت

 از كي حرف میزني؟ -

 :بابا رو به من گفت

  

 میدهاتفاقا خوب فه  هوشیش نیست!این حرف از كم -

 .اوضاعو. منتها یه وقتایي عقل نمیخواد قبول كنه

 .منطق جا میزنه، هوش كم میاره. االن از اون وقتاس

 جرئت نداشتم نزدیك فراز شم. تا به حال این جوري

 ...ندیده بودمش... من تا حاال فراز رو لرزون ندیده بودم

 یا شوك؟یا ترس؟ یا حرص؟  از خشم میلرزید؟

 تي چش شده بود؟لعن

 سمت میز بابا رفت، آروم چند ضربه با مشت روي میز 

 :زد و گفت 

 از... از... از كي حرف... میزني؟-



 :بابا لبخند زد 

 !جمعه پسر، جمعه-

 لرز فراز بیشتر شد. جدا ترسیده بودم. اگه طوریش

 میشد چي؟ اگه به جاي بابا فراز سكته میكرد چي؟

  

 ز عصبیترنبود... هم فراصال به نفع ولي جلو رفتنم ا 

 ...مي شد، هم آتیشش دامن منو میگرفت 

 همه چیو نابود شده میدیدم... آتیشها رو دور و برم 

 ...میدیدم... و بابا رو میدیدم كه هي نفت میریخت 

 آتیش شعلهورتر میشد و حسي به من میگفت توي

 غاله این آتیش هر سه میسوزیم، ولي یكي جز

 ..!میشد 

*** 

 خشم روي میز بابا كوبید. فنجاننبار با نهایت فراز ای

 .چاي كج شد و صداي بدي پیچید 

 !بهت گفتم از چي حرف میزني؟ جواب بده-



  

 :بابا كمي جدیتر گفت

 !از فرزانه معراج صحبت میكنم، فراااز معرااج -

 ...بچ... بچه... تو... تو االن گفتي... ایني كه رفت پایین -

 …وها میدونه... ت. گفتي بچه... رتو… رها.. 

 :بابا خندید 

 آروم پسر! حیفه تو كه سكته كني. بذار جملههاتو-

 .كامل كنم. خواهرت تو زندان میفهمه حاملهاس

 نمیخواست خانوادهي مقتول بفهمن، چون اگه

 میفهمیدن بچه نیست میشد. بچه رو سپرد به من و

 فهمید یه بچهاي هم   خودشم با دنیا وداع گفت! درین

 ي فهمیده كیه و كجاست، وده. نمیدونم كاین وسط ب

 ولي فهمید. هوشش ستودني نیست؟

 فراز لحظاتي عقب نشیني كرد. سرش رو سفت با 

 دستهاش گرفت. تنش میلرزید و صورتش از این

  



 سرختر نمیشد. این آدم خالي شدن نیاز داشت. زیر 

 :لب كلماتي رو با خودش تكرار میكرد 

 ...!رهاه... مهیار...  نه... اعدام... قتل... بچفرزا-

 بعد زمزمهها بلندتر شد و آخر، خروشید، فوران كرد و

 با صدایي كه تا به حال به اون بلندي نشنیده بودم

 :گفت

 تو... تو و امثال تو خواهرمو كشتین! بي دلیل! نا به -

 جا! با حكم غلط و دروغین! كشتینش و كافي نبود؟

 م كیه وگرفتي و دادي یكي كه نه میدونبچهاش رو 

 ونم چي كارهاس بزرگش كنه؟ این همه ساااالنه مید 

 براش تصمیم گرفتي؟ آره؟ آره كالاااااش؟

 :بابا اخم كرد 

 گفتم آروم باش! احدي تو خونهي من صدا باال -

 نمیبره. اینو تو سرت فرو كن! خود خواهرت نخواست

  

 انوادهي مقتولبچه به شما برسه كه نكنه به گوش خ



 ت نمیكشه؟ برسه! اینم عقل 

 سال ٥سال نمیگفتي، دو ساال نمیگفتي،  یك -

 نمیگفتي! آخه آقاي دكترررررر این همه ساااال؟ ما

 نمیتونستیم واسه اون بچه خانواده باشیم؟ ما 

 نمیتونستیم خشتك اون خانوادهاي كه بخواد هم

 خونمونو نیست كنه رو بكشیم رو سرشون؟ ما

 یم عزیزمونو بزرگ كنیم؟؟؟؟؟نمیتونست

 اي نیست. مادرش دخترشو از پسر پیش بد خانواده-

 .تنیاش هم بیشتر دوست داره

 "خانواده خوب؟ پسرشون كه به هیچ گوهي "نه -

 !نمیگه

 نكنه تو میگي؟ یه دختر اعدام شده، یه پسر معتاد و-

 !یه پسر كاله بردار! انتخاب با خودت

  

 !ن دهنتو آب بكشواسه بردن اسم خانوادهي م-

 یییچ خانوادهايادهاي، هییییییهیییییچ خانو



 نمییییتونست مثل ما باشه براش! ما بلدیم از 

 خانوادهامون محافظت كنیم، چه معتاد باشیم چه كاله

 بردار چه حتي مرده!!!! از تو چي دراومد ها؟ یه قاضي 

 كالش حروم خور! بهتر از من دراومد ازت؟

 :بابا لبخند زد 

 !كه دقیقه پیش میخواستي عقدش كني دوتا -

 یشرفترین آدمي هستي كه تا حاال دیدم! نه بهتو ب-

 خاطر پولهاي مفتي كه باال كشیدي، نه به خاطر

 حكمهاي اشتباهي كه دادي، نه!... از اینا زیاد دیدیم و

  

 شنیدیم! ولي هییییچ بي وجداني نمیتونه با یه بچه

 !بازي كنه

 تماساي خواهرتو ببیني؟ بودي البازي؟ كجا -

 من نبودي! گرخیده بودي ي به فكر خواهرتو یك-

 گندش درآد كه چه غلطي كردي! وگرنه تو و وجدان ؟

 گذاشتمش پیش آدمایي كه چندین ساله تو حسرت-



 دخترن! آدمایي كه دور و برمن و حواسم بهشون

 هست. نه مالي كم داشت، نه فرهنگي، نه محبتي! چه 

 ؟ مرگته تو

 :با غمگینترین حالت ممكن نالید فراز 

 ؟ تو فقط به بچه ظلم نكردي، به ما هم كافیه؟ همین-

 ظلم كردي! به پدرم كه بعد خواهرم علیل شد! به

 !مادرم كه هنوز كه هنوووزه سیاه از تنش در نیاورده

 ...تو به چندین نفر ظلم كردي! میتونستیم

  

 غممونمیتونستیم بغلش كنیم و حتي یه درصد از 

 ق و محبت و م شه! ما هم میتونستیم بهش عشك

 نگ و مال بدیم! چند برابرشو! از ته دل! با جون وفره

 دل! با خون و رگ! میفهمییییییي؟

 .فكر میكردم با فریاد زدن خالیتر شه ولي نمیشد 

 .پرتر و پرتر و پرتر میشد 

 :كمي نزدیكش شدم و آروم گفتم



 .یه لحظه بشین-

 :باز فریاد زد 

 !برو كنار-

 :بعد رو به بابا گفت

 و دست اون بچه رو نمیگیرم  مین االن نمیرم اگه ه-

 !و با خودم نمیبرم، واسه خاطر خودشه كه شوك نشه

  

 فقط سه روز بهت وقت میدم! سه روز دیگه میاد 

 !پیش خودم

 احمق نباش. با روحیهاش بازي نكن! با خانوادهاش-

 !وابسته شده

 :عربده زد 

 !ایییییمخانوادهاش م-

 :بابا هم صدا بلند كرد 

 ي جر میدي كه به فكر داري واسه بچهایقه -



 روحیاتش نیستي؟

 .تو نگران نباش! من خوب بلدم تعادل حفظ كنم -

 خوب بلدم جوري تا كنم كه اذیت نشه! خوب بلدم

 كاري كنم كه كنار كسایي كه بهشون میگه مامان و

 ز ه! سه روبابا، دایي و مادر بزرگ و پدر بزرگم بشناس

  

 !وكیل قدراضي! سه روووز آقاي دكتر! سه روز جناب ق

 .سه روز مهلت داري

 و بعد به سرعت از اتاق خارج شد و حتي برنگشت در 

 !رو ببنده! اصال بكوبه

 یكیو جا نذاشته بود؟

 پشت سرش از پلهها پایین رفتم. پایین پلهها ایستاده

 سمتشبود و مهگل رو نگاه میكرد. وقتي مهگل 

 و از چشم تو چشم شد، زود نگاه گرفت برگشت و 

 .ون زد خونه بیر

 دنبالش دویدم. توي حیاط بهش رسیدم، بازوشو



 :كشیدم كه به سرعت دستش رو ازاد كرد 

 چیه؟ چي میخواي؟-

 :با غصه گفتم

 !چرا اینجوري میكني!؟ وایسا حرف بزنیم-

  

 چه جوري میكنم ! اصال بگو چه جوري باید بكنم، -

 هیچ وقت بهم صداقت نشون ندادهبا دختري كه  ها؟

 مم؟باید چیكار كن

 :بغض داشتم، تا خواستم حرفي بزنم گفت 

 .همیشه میدونستم رودهي راست تو شكمت نیست-

 همیشه همین بودي! ولي خریت كردم و فكر كردم

 اوضاع عوض شده... فكر میكردم بین ما یه چیزایي

 !عوض شده

 !عوض شده بود-

 !ودي تعهد بلديتو گفته ب-



 :نالیدم

 مگه خیانت كردم؟-

 كردي رها، بدم كردي! فكر كردي فقط  كرررردي! -

 یه پسر بخوابي خیانته؟ تو با اطالعات داشتهات و کنار

 نگفتنت به من خیانت كردي! تو با كمك به پدرت تو

 ...پنهان كردن چیزي كه حقمون بود خیانت كردي! تو

 ؟ هر بار یه رو راست بودي، هااصال تو به من بگو كي 

 لو رفتي! از اون بهر بار یه جا  گندي ازت دراومد!

 بسم هللا، تا آخرش! سر جریان فرزین، سر جریان

 مهرزاد، سر جریان مهیار، سر جریان قال گذاشتن و

 ...رفتنت و حاال هم

 :اشكم چكید 

 !من دروغ نگفتم-

 !تو خودشي رها. خود بلوف! دنیاتو كردي پوكر-

 ال و عدد و عكسیم! من چیممهي ما واسه تو خه

  



 !خشت؟ یا سرباز؟ احتماال سربازم٤پیك؟  ١٠رات؟  ب

 سربازتم، نه؟ 

 :با اشك بلند گفتم 

 ...من نامردي نكردممم لعنتي! من-

 !تو چي؟ یه دلیل بیار، یه توجیه-

 :فوري گفتم 

 تو این یه سال فهمیدم! پیشت نبودم، نمیدونستم-

 هرمار بودین! چه اومدم همهاتون ز كجایي، بعدشم كه

 هااا؟  جوري میگفتم، 

 :گاهم كرد با غم ن

 تو این یه سال فهمیدي؟ -

 ...من-

 رها االن جوابمو بده. قول میدم باور كنم! تو این یه-

 سال فهمیدي؟ 

  



 :به هق هق افتادم كه گفت 

 تو خوشگل دروغ میگي! اون قدري كه نمیفهمم-

 سال حاال بهم بگو. تو این یهواقعا دروغه یا راست؟ 

 فهمیدي؟ 

 :نگاهش كردم

 ...ازفر-

 .راز! جواب منو بدهمرگ و ف-

 :آروم گفتم 

 !قبلش فهمیدم-

 ...لبخند زد. تلخ... سرد... زهرمار

 :نفس عمیقي كشید و گفت

 رو حساب كاري كه واسه هیلدا كردي، رو حساب-

 كاري كه واسه من كردي و خبر نداشتم، رو حساب

  به هر شكل... دم تي كه كنار ما بودي، حاالاون مد 

  



 .ي كه بردیو برات میفرستممیلیار٣٠اون    شما گرم!

 از قبل هم پوالت مونده. دالرات، زحماتت! رو هم مبلغ 

 .خیلي گندهاي میشه. همه رو برات میفرستم 

 پووول... پول زیاااد. چیزي كه از همه چي بیشتر

 !دوسش داري

 د؟ حرص داشت میفهمیدم، چرا انقدر تلخ حرف میز

 وه كشیده شدهم داشت میفهمیدم، زندگیش به گغ

 ود، میفهمیدم... ولي... این حرفا از رو حرص بود؟ یاب

 واقعي بود؟

 ...گوله گوله اشك میریختم... به پهناي صورت 

 :جلوش رفتم، صدام میلرزید اما محكم گفتم 

 واسه تو جونمو گذاشتم كف دستم و اومدم سراغت-

 به بابایي كه خودت به یري! واسه تو رو انداختمكه نم

 و باز اومدم سراغش... دیديدي چیه! واسه تچشم دی

  

 كه ازم باج خواست باز! واسه تو... واسه خود توي



 لعنتي، هر چي از اون پوالیي كه دوسشون داشتم و

 گذاشتم و رفتم! حاال برو حساب كن، دو دو تا چهار تا 

 ببین من چیو بیشتر از همه دوستكن، چرتكه بنداز 

 !دارم

 ودم آرامشمیخوام! گفته ببهت گفته بودم آرامش -

 رو با هیچیي نمیشه مقایسه كرد! من و تو كنار هم

 آرامش نداریم رها. من دنبال آرامشم و كنار كسي كه 

 ...نتونم حرفاش رو باور كنم آرامشي نیست و تو

 :تلخ خندید 

 نیستي! تو فقط دنبال هیجان و تو اصال دنبال آرامش-

 یز شده برات مثل مریسك و بازیاي! زندگي و دنیا  

 پوكر! چمن رو پارچهي سبز میز میبیني، گلها رو

 خالهاي ورقا میبیني! آدما رو عكسها میبیني و 

 !پول رو عددا! هر قدمت برات مثل بازي میمونه 

 آرامش هدف تو نیست... تو فقط یه هدف داري! تو 

 قط ازت میخواي بپري. چیزي كه از روز اول ففقط 



 ال با هر پرش و پرش! حا  شنیدم همین بود! پرش و

 !كي كه بود، نه؟ با هر كي كه جور شد، نه؟ هر آدمي

 فقط یه پاسپورت دستش باشه و یه ویزا توش، نه؟

 زندگي تو پوكره! جایزهي بردتم پرشه! و من... من 

 ارم اینن همهواقعا امیدوارم به هدفت برسي! امیدو

 باال  امیدوارم انقدر بپري و بري تالشت نتیجه بده! اصال

 !خارج شي! اخه تو واسه این دنیا زیاديكه از جو 

 تویي كه به قول بابات همه فن حریفي، باهوشي، 

  

 تیزي... تو اصال فوق العادهاي! كاش بپري... به اون باال 

 سريباالها... اونقدري كه ما آدما برات بشیم یه 

 ...نقطهي سیاه! كاش بپري 

 !ن جوابم این نیستمن... م-

 نامردي میكنم؟ از  چي كارت میكنم؟ مگه دارم -

 پشت خنجر میزنم؟ كتك میزنم؟ شكنجه میكنم؟

 من... بدي نمیكنم، میكنم؟ 



 ...فراز-

 پوال رو اینجا بفرستم یا خونهي خودت؟ البته تو-

 پولجونمو نجات دادي... تو دنیاي من جواب جون 

 .و یادم میمونهنیست! دنیاي تو چي؟ البته بدهیم ر

 دو دستي تقدیمتبگو كه جونمو  هر وقت خواستي

 .كنم. قابل شما هم نداره

 ...نكن فراز-

  

 .روز شما خوش-

 :گریان نالیدم

 ...فرااااااز-

 ...خدافظ-

 : جیغ زدم

 ...نگو خدافظ! بگو فعالااا! بگو فعالااا... ما-

 تو هم یه من! اینا از اون "یك بهما؟ من یه منم، -



 هم شمردههي یك میشه دو" ها نیستن! با عالو

 ، جمع نمیشن، اصال باهم هیچ گوهي نمیشن

 نمیشن، نه؟ 

 حرفامو به خودم برمیگردوند؟

 .فكر میكردم همه چي بینمون عوض شده-

 فكر میكردم و تو رفتي! رفتي و منم فكر میكردم.. -

 چیزي كه برام موند شد یه مغز! یه ذهن! مثل یه

  

 هارد پر خاطره كه خندههات  دیسك، یه فلش، یه

 گیات جا موند! یه رها كه پر زدهش جا موند! قشنتو

 ...!بود و رفته بود جا موند 

 .برگشتم-

 برنگشتي، برت گردوندم... باز فكر كردم یه چیزایي -

 میشه، ولي نمیشه... راست میگفتي، احتماالعوض 

 !من یه منم و تو هم یه من

 كردم حتي حس میكردم قلبم میلرزه... حس می



 ...روحم میلرزه

 :در رفت كه گفتمرو گرفت و سمت ازم 

 !ما جمعه یه قراري داشتیم-

 !شما نشون كردهي پسر عموتي درین خانوم-

 :بغضم از این بیشتر نمیشد بتركه

 نیستم؟ مگه رها-

  

 !رها پر زد... پر زد و رفت-

 از كجا؟-

 !از مغز، ذهن... از دیسك و فلش و هارد... رفت-

 قلب چي؟ از -

 :رد و گفت خونه رو باز ك لبخند زد ولي تلخ، در

 ...بال چاو درین قلندري-

 رفت و من توي حیاط شكستم... افتادم، به خاك 

 هنشستم... این خاك خاك سیاه بود؟ من جزغاله شد 



 بودم؟ پس چرا بیشتر بوي سوختن فراز رو حس 

 میكردم؟ حالم بد بود، افتضاح بود، گندترین بود! چرا

 اله شده فرازه؟قلبم میدونست كه اوني كه جزغ باز

 چرا... چرا گفت بال چاو؟ چرا نگفت فعال؟ من... من 

 فعال میخواستم، من تا بعد میخواستم... من به امید 

 !!!میخواستم، من... من فراز میخواستمدیدار 

  

*** 

 :صداي بابا رو از بالكن باال شنیدم

 ه زمین افتادنخودتو جمع و جور كن! این جوري ب-

 !در شانت نیست 

 ردم. زهرشو ریخته بود و حاالپر غضب نگاهش ك

 !حرف زیادي هم میزد 

 صداي قدمهاي كسي كه نزدیكم میشد رو میشنیدم

 روي شونهام نشست و آخر سر صدايو بعد دستي كه  

 :درسا



 !پاشو درین. این جوري مثل بدبختا نیفت رو زمین-

 :عصبي گفتم

  

 ستم؟ بدبختم كردید! همهتونبدبختم دیگه، نی -

 !، بابا، حتي خودم! خستم كردید بختم كردید. توبد 

 .باشه، پاشو حرف میزنیم -

 .حرف كاري نمیكنه-

 .باشه، كتك كاري میكنیم -

 :زدمپوزخند 

 تو رو چه به كتك كاري. لمست كنم ناك اوت -

 !میشي

 .میدونم-

 دستش رو زیر شونهام انداخت و كمك كرد تا بلند 

 :ي پا ایستادم كه گفت شدم. رو

 .دنبالت. توپشم پر بود  مسیج داده میاد مهیار -



  

 معلومه كه پره. اصال همه از من توپشون پره! منو -

 توپشونو باد میكنن تا پر و پرتر كردن تلمبه و باهام 

 .شه

 با مهیارم مشكل داري حاال؟-

 اصال كي براش مهمه من با كي مشكل دارم؟ -

 لي خطرناكه. پس مشكل داشتنت با كسي خی-

 .ه همه مهمه مطمئن باش واس

 !مین دیگه. مهمم باشه واسه ترستونه. همین و بسه-

 ازكنارش زدم و خواستم از در خونه خارج شم كه بابا 

 :باال گفت

 كجا؟ بودي حاال. یه هفته خدافظي هم دریغ -

 میكني؟ 

 با حرص به لبخند پیروزمندش نگاه كردم. براي نگاه

 .بود باال میگرفتم، چون تو ارتفاع كردنش باید سرمو 



  

 تو بالكن بود، چون تو ارتفاع بود. بابا همیشه نه چون 

 تو ارتفاع بود. همیشه واسه دیدنش باید سرمونو باال

 میگرفتیم و همیشه ما بودیم كه گردن درد نصیبمون

 .میشد چون بابا حاضر نبود سرشو پایین بگیره

 :نم گفتم نگاهش كردم و بي توجه به صداي لرزا

 .تو تقویمت بنویسشه بابا. اصال امروزو خوب یادت با-

 امروز روزي بود كه باهام كاري كردي كه دیگه دلم

 و... مثل همیشه ونسوزه بابامي! راست میگفتي. ت

 هربار و هر دفعه راست میگفتي. بهت میگم بابا،

 چون بابایي! تو واقعا حق داشتي. من... من با این كه

 ت قبول كنن ولي همیشه ستاایشت دلم نمي.خواس

 داشتم، تاییدت میكردم و   میكردم، قبولت

 میپرستیدمت. آره تو درست میگفتي... اگه من شدم

 واسه این بود بابام تو بودي! بابام ایني كه االن هستم 

 بودي بابا، هنوزم هستي، ولي... ولي من دیگه میخوام



  

 شهانصرف بدم. میخوام از اینكه پشتم بهت گرم با 

 ستایشید كردنت و از انصراف بدم. میخوام از تای

 كردنت انصراف بدم! من انصراف میدم چون تو لیاقت 

 ه صورت مرده يادامه دادن نداري. تو دو تا لبخندو ب

 من اضافه دیدي و درجا خشكش كردي! من انصراف

 میدم پس امروزو خوب یادت باشه. تو خوب میدوني

 .كه حرفم دو تا نمیشه

 یاي نتظار نداشتي بازي اشكنك داره درین. تو كه اب

 اینجا بتازوني و منم نگاه كنم؟

  

 اشكنك؟ تو به این میگي اشكنك؟ سر شكستنك؟-

 شكست، پام مي.شكست، دستم كاش سرم می

 ..میشكست ولي قلبم این جوري نمیشكست

 :اب دهانم رو قورت وادم و ادامه دادم

 !حرفاش نشكستامروز، اینجا، قلب من از فراز و -



 مش، ولي از توزندگیم پیچوند  بیراه نمیگه. كل

 شكست! از تو كه بابامي و این جوري برام زیرآبي

 باید چیكار كنم؟ هوم؟رفتي! قلبم شكست... حاال من 

 چیكار؟-

 تو بگو. تو كه میگي خوب منو میشناسي، تو كه-

 میدوني من مدلم چطوریه. بگو، حدس بزن، تخمین

 ار میكنم؟بزن... من چیك

 !قلب میشكوني-

  

 ه. تو منو خوب بلدي، منو خوباریكالاا! همین ب-

 میخوني و منو خوب پیشبیني میكني! منتها این 

 فرق داره. هر بار پیشبیني میكرديسري یه چیزي  

 و ازم جلو بودي ولي این بار میفتي عقب، حتي افتادي 

 عقب؟ خیلي عقب... اون قدري كه من حتي نیازه به

 خط پایانو  ندارم... با راه رفتن عادي هم دویدن 

 ینم! اینبار نمیتوني پیشبیني كني چون من میب



 .دیگه اون درین قابل پیشبیني قبل نیستم

 :خره گفتبه مس

 .نكن این تهدیدارو-

 اینا تهدید نیست. من اصال كي باشم كه شما رو تهدید 

 ...كنم؟ اینا اطالع رسانیه... یه جور هشدار، آالرم خطر

 خطر داره. اینم جوري كه بهت بگم مراقب باش،  یه

 آخرین خوبیاي كه به عنوان دخترت میتونم برات

 !كنم

  

 اتفاقا اینبار هیچ كاري نمیتوني بكني درین چون-

 !تماما تو مشتمي 

 :خندیدم

 تواناییهامو دست كم نگیر. البته تقصیري نداري. تو -

 لياز من چیزیو میشناسي كه به خاطر بابا بودنت خی

 ه. فكراینبار فرق دارجاها خودمو رو نكردم! ولي 

 كردي ممنوع الخروجم كردي و تموم؟



 مگه نمیخواست عقدت كنه؟-

 ن میپرم بابا! شده حتي برمچه بكنه، چه نكنه م-

 لیبي میپرم! شده برم ونزوئال میپرم! میپرم تا بفهمي 

 .اگه بخوام حتي تو هم نمیتوني جلو دارم بشي

 داره. ولي زیادي خستهي راهي، امتحانش ضرر ن-

 تادهاي. تازه نفس نیستي درین! تحملزیادي از پا اف

 اینبار هم یه شكست دیگه رو داري؟ آماده هستي؟ یا 

  

 بیفتي دیگه پا نمیشي؟ چون من دستتو نمیگیرم 

 .بلندت كنم

 .تو كي دستمو گرفتي؟ تو همیشه یه هولم دادي-

 .ولي ببین چي شدي! رو دستت نیست-

 ت كسي هم ست، رو دستم كسي نیست، ولي دسنی-

 تم نیست. میخوام باشه و نیست. میفهمي؟تو دس

 .لوس شدي درین. خوشم نمیاد -

 یزي برخالف میل تو باشه میشه لوس؟لوس؟ چ-



 درین كسیو بخواد میشه لوس؟ درسا بخواد تئاتر 

 بخونه میشه لوس؟ مامان از خونه موندن حوصلهاش

 ز مثال خیریههات مشغول بهسر بره و بخواد تو یكي ا

 شه میشه لوس؟ كار

 .نمك نشناسي درین-

 .تو نمك نشناسي بابا. امروز نشون دادي هستي-

 نشون دادي دختري مثل من واست زیاده. من برات

 زیاااادیم شنیدي؟ زیاادیم. حاال برو بگرد ببین یكي 

 .مثل من پیدا میكني یا نه

 :بابا پوزخند زد 

 باز؟تو؟ توي قمار -

 هم تو تك تكادق باشیم. تو آره من قمار باز. بیا ص-

 !لحظاتت به داشتن دختري مثل من افتخار كردي

 !بابا، االن همه چي روعهكتمان نكن  

 .تو این جوري فكر كن درین-

 مهگل رو آماده كن. سه روز دیگه خودم میام -



 .میبرمش

  

 !چه غلطا-

 :خندیدم

 مهگلو ندي، كارتو تموم شدي بابا. اگه سه روزه -

 خودم وكیلش شكایت كشي. شدهمیشه شكایت و  

 میشم. خودم واسه اولین بار وكالت میكنم و تو رو

 .پایین! گندتو رو میكنم بابامیكشم 

 :بابا اخم كرد 

 هر غلطي میخواي بكني بكن. با مهگلم خودت-

 .صحبت كن. برو ببین مهگل و زنداییت نظرشون چیه

 !دختر احمق

 :لبخند زدم

 گلو بشنوي، یامنتظر باش. كه یا خبر رفتن مه-

 !احضاریهي دادگاه بیاد. روز خوش دكتر قلندري 



  

 ي جواب یك راست به بیرون خونهبعد بدون انتظار برا

 .وفتم

 سوار اولین دربستي كه نزدیكم بود شدم و آدرس

 ...خونهام رو دادم. خونهي تنهایي، خونهي اول و آخر

*** 

 !میدونم-

 ن سیخ شد، خشك شدم و با تعجبتریمو به تنم 

 .چشمهاي مهگل زل زدم  حالت ممكن تو

 میدوني؟-

 ترس و لرز، با اشك واوهوم. مامان بهم گفته بود. با  -

 !آه

 ...خب... ام... یعني تو-

  

 مقدمه نچین درین. مامان گفت، به هفته گریه كردم،-



 به هفت غصه خوردم، به هفته اذیت شدم ولي بعدش

 !خره كه چي؟ باید سر كرد فهمیدم باال

 .: خودمو جمع كردمشوك بودم ولي  هنوز

 كه  سر كرد؟ نه نه... نگو! مهگل من میخوام بدوني-

 .اتفاقا خوش شانسي

 :پوزخند زد 

 خوش شانس؟ چون تو زندان دنیا اومدم؟-

 از چیزي كه نه یادته و نه تاثیري تو زندگیت داره-

 واده دوحرف نزن. خوش شانسي چون به جاي یه خان 

 واده دو خانوادهغیر از یه خان خانواده داري. چون به

 داشتن توعاشقتن. چون االن دو تا خانواده دارن براي 

 میجنگن! اینا شانس نیست؟ 

 :شونههاش رو باال انداخت

 نمیدونم، هست؟-

 هست مهگل، هست. ماها رو میشناسي، خانوادهامونو-

 تنها زندگي  میشناسي. خود منو ببین، همیشه تك و



 . همه مثل تو تم تو خونهامونكردم چون جا نداش

 .نیستن

 :حرفو عوض كرد 

 ه جوریه؟ایني كه میگي داییمه، چ-

 ساله چي میگفتم؟ ١٢چي میگفتم؟ به بچهي  

 میگفتم خوب میبوسه؟ تو تخت كارش معركهاس؟

 حس فوقالعاده بهم میده؟ نه، اینها نمیشد، به درد 

 ...نمیخورد 

  

 !ولیت پذیر، جذابحامي، مسئ-

 !فاكتور بگیرم و نگمشم نشد از آخري هر كاري كرد 

 :پرسید مهگل لبخند كوچیكي زد و با شیطنت 

 چه جوري جذابه؟-

 :چشم غرهي مصلحتیاي رفتم

 .پررو نشو-



 بوي فرندته؟ -

 :غصهي عالم رو دلم ریخت وقتي گفتم

 .بود -

 بود؟ كي بود؟-

 اصال تا نمیدونم... یه سال و نیم پیش؟ پارسال؟-

 قط میدونم دونم! فقط... ف همین هفتهي قبل؟ نمی

 .االن نیست

  

 كجاست؟-

 !رفت-

 كجا رفت؟-

 !یست، هر جا كه هست، من نیستممهم ن-

 كارش چیه؟-

 : خندیدم

 .معمار-



 واقعاا؟-

 .یه جورایي-

 :خندید 

 !پس لنگهي تو و مهیاره-

 :نتونستم مقاومت كنم 

 .نچ! با هیچ كس قابل قیاس نیست-

  

 :صورتشو جمع كرد 

 !لمونو بهم زديخب حاال! حا-

 :خندیدم

 فردا باید بریم پیشش، خب؟-

 نمیدونه كه كسي نمیتونه محبورم كنه؟ باید؟ -

 :به غروري كه از مهیار یاد گرفته بود خندیدم

 .میدونه، ولي مطمئن باش میتونه مجبورت كنه -

 …میام درین، فقط -



 فقط چي؟ -

 !. تا تهش، تا آخر آخرشباید بفهمه مامانم مامانمه-

 ه كیه! من مامان خودموري ندارم فرزانمن كا

 وامش. میخوام بفهمه بابام میشناسم و تا آخر میخ

 بابامه، مهیار داداشمه! من هیچ كیو كنار نمیذارم

 .درین

  

 .میخواستي كنار بذاریم من نمیذارم-

 مامان از روزي كه بهم گفته از استرس داره میمیره-

 م، فقط ه برم! هرچي میگم، هرچي میخواكه ولم نكن

 .شه. ترس داره درین، من... من میفهمممیگه با

 :زدملبخند 

 .بزرگتر از سنت میزني مهگل-

 :لبخند زد 

 مهیار چرا انقدر شاكیه؟ -



 !آخ آخ نگو كه میخواد دهنمو بگ… صاف كنه-

 .عجیبه! مهیار جونشو واست میده-

 .میبینه  نه، اینبار پاي تو وسطه و از چشم من-

 .نوبار ببرتم كازیقرار بود یه -

 :خندیدم

 .من نداد ناكس هیچ وقت از این قوال به -

 این پسره كه نمیخواد برام فاز "راهي كه من میگم -

 رو برو" رو ورداره؟

 :شونههام رو باال دادم

 .نمیدونم. تا حاال تو این موقعیت ندیدمش-

 عصباني و بداخالق نمیشه؟-

 .كینهایه-

 .اه-

 :خندیدم

 .مطمئن باشازش خوشت میاد، -



  

 .هوم-

 فردا میام دنبالت بریم، خب؟-

 .خب-

 كه نمیزني قالم بذاري؟  جا-

 .نه-

 اوكیاي؟-

 .اوكیم-

 .باشه-

 خونهي خودش میریم؟-

 خونهي مامانش اینا. تا حاال هم نرفتم و ندیدمشون-

 .پس سوال نپرس ازم

 .اوكي-

  

 ، ماچي براش فرستادم واز جام بلند شدم، دم در رفتم



 ر جا با زندایي رو به رو شدم كهقش خارج شدم. د از اتا

 :میكرد. دستش رو گرفتم و از اتاق دور كردمگریه 

 .من كه قول دادم زندایي-

 .بچهامه درین-

 بچهاته. خودشم میدونه، خودشم تا تهش پات -

 وایساده. ولت نمیكنه بره، فراموشت نمیكنه. اصال

 ؟لي تو از كجا میخواد پیدا كنهمامان به باحا

 :مصنوعیاي زد  با بغض لبخند 

 و اینا؟ ---نگن اونا اذیتش نكنن؟ بهش -

 .نه زندایي. هزار بار گفتم این جوري نیستن-

 تو پسره رو میشناسي. خانوادهاش رو كه -

 .نمیشناسي

 .اونام خوبن. داداشش كه خوبه-

  

 وا داداششو از كجا میشناسي؟ -



 .خوبنل كن. فقط بدون خوبن. همهشون اونشو و-

 .یذارم شب بمونهها درینفردا نم-

 .چشم-

 :فوت كرد  نفسش رو

 بره ببینتشون ایشاال كه خیره... از اولشم میدونستم-

 یه روزي مي فهمه و باهاشون ارتباط بگیره. اشكال

 نداره، بگیره. شاد باشه منم شادم فقط... منو ول نكنه 

 .كه از پا در میام 

 .اداششوه باباشو، نه د ت نمیكنه زندایي. نه تو رو، نول-

 تبعید كردن آلمان و ایتالیا وبابا حسودیم شد! منو 

 فرانسه و كوفت و زهرمار، یه بار مامانم برام اشك

 نریخت. یه بار درسا احساساتي نشد، بابا هم كه از

  

 هفت دولت آزاد. االن شما گریه، دایي داغون، مهیارم 

 .و از گردن آویزون كنهكه میخواد من

 .م حیف شديت برم من، تو هقربون-



 :تلخ خندیدم

 عوضش اگه این بار برم دیگه من پشت سرمو نگاه-

 نمیكنم. من واسه كسي اشك نمیریزم و من واسه

 .كسي احساساتي نمیشم 

 :دستش رو روي گونهام گذاشت

 .قربون خوشگلیات برم، غصه نخور-

 :رو ماچ كردم خم شدم و با لبخند گونهاش

  

 تو رو خدا اشك ریزون هگلو ببرم، فقطفردا میام م -

 .هیچي نمیشه، انگار داره میره مهموني نباش. 

 .سرش رو تكون داد 

 :سمت در واحد رفتم و با دیدن سوییچ مهیار گفتم

 .ماشین نبرده؟ پس واسه من-

 :خندید 

 .بردار عزیزم-



 چشمكي زدم و از خونه خارج شدم، سوار ماشین

 :هیار شدم و براش نوشتمم

 .ين خوش دستي دارماشی-

 :خیلي زود جواب اومد 

 .نخور گوه-

 :لبخندمو خوردم

  

 احوال عزیز دلم؟-

 .گوه-

 .قربونش بشم-

 .گوه خوردي-

 براش چند بار بشینم پاي میز؟ -

 .هیچ گوهي نمیخواد بخوري-

 :این بار خندیدم

 !خدایي تو جمله سازي با گوه خیلي خالقي-



 !ونیم پر شده آخهگوه د -

 ین بار شمارهاش روحركت كردم و ا استارت زدم، 

 :گرفتم 

 ها؟-

 .چطوري عشقممم-

  

 !زهرمار درین. كوفت درین، مرررررگ درین-

 بابا نكن دیگهه. من چه بدونم صابر خان میخواد این-

 جوري برینه تو برنامهي منو همه چیو لو بده؟

 !تو گوه خوردي باباي گوهتو نمیشناسي-

 نه... هیشكي بابامو میشناسم، ولي پیشبیني -

 .مهیار یتونه پیشبینیش كنهنم

 .گوه خورده-

 بابا خود مهگل راضیه، خودش میگه مامانم اینا یه -

 .طرف، اونام یه طرف دیگه



 درین شانس آوردي. یعني این جوري بگم كه از-

 باسن آوردي كه مهگلو خودم جوري بار آوردم كه 

 و كدي مگیره. وگرنه كه یه خیلي هر مسئلهي زندگی

 .میكردمااااپر  ي دهنتو با گوهجور

 :به لفظ مودبانهي باسن بلند خندیدم

  

 .قربونت برم من آخه عشقمم. نكن دیگه. خیلي سگي-

 .بابا من خودم جرواجرمااا

 تو چه مرگت شده؟-

 خالصهاش اینه كه اومدم گوه بزنم تو كار بابا، كه گوه-

 ه زدنشم باعث شد فراز سر تا زد تو برنامهام، این گو

 .ن همه خوبن و من گوهي گوهيو االامو گوه بگیره  پ

 :باالخره خندید 

 .چه گوه تو گوهي شد -

 از خونهي بابا كه باز زدم بیرون. حاال تنهام باز، كار و -



 .بارم ندارم. چه قانونیش، چه غیرش

 :به مسخره گفت

  

 .چه زندگي عالیاي-

 میگم یه چیزي میشنوي. در اوووف، اصال یه چیزي -

 نده بود زنگ بزنم زن سرایدارموكه دیروز كم حدي 

 .بیاد حرف بزنیم 

 :این بار قهقهه زد 

 خاك تو سرت درین! تصورت كردم پاره شدم،-

 .میگم اوضاعم گوهه باور نمیكني-

 ببین من با اوضاع االن كار ندارم. ولي به اون پسرهي -

 یاد، خدااي وحشي حالي كن كه فردا خواهر من ب

 باشه، یه ثانیه تهقطره اشك ریخنكرده برگشتني یه 

 استرس گرفته باشه و یه ریزه غصه خورده باشه میرم 

 دهن خودشو داداششو همه كس و كارشونو خودم

 .سرویس میكنم 



  

 خب حاال نمیخواد بگیرتش كه! تو داداششي اونم-

 .داییشه

 .گوه خورده. من این چیزا حالیم نیست -

 .مهیار-

 ها؟-

 فردا بردمش تو هم میاي؟-

 !بارآره سه -

 خب بعدش میاي؟-

 واسه چي بیام؟ -

 .احتماال میخواد فلكه گوهو باز كنه روم -

 :خندید 

 .جدا سر گوه خالقیما-

 .گوه تو این خالقیت. میخوام نباشیم-

  



 نگران نباش. تو زندگي تو كم بهت ریده نشده. این-

 .یه بارم اون یاروهمه درسا و بابات اینا ریدن، حاال 

 .كهاف نكردي  دهنشم كم ص

 .اه برید گمشید همهاتون. گوهترم كردي كه-

 .زندگي كلش گوهیه درین، غصه نخور-

 .ببین من گوه خوردم بهت زنگ زدم -

 :خندید 

 .فردا سعي میكنم ببینمت -

 .خب-

 .ماشینمم خط برداره به گوه میكشمت-

 .این بار هر دو سر خالقیمتمون بلند خندیدیم

*** 

  

 انقدر غمگین بود؟تنهایي ین بار وارد خونه شدم، چرا ا

 :روي كاناپه دراز كشیدم و براي فراز نوشتم



 .ا خودم میارمشد فر-

 :جواب رسید 

 .فرقي نداره-

 :با حرص نوشتم 

 !آدرس-

 آدرس رو فرستاد و هیچ چیز دیگهاي نگفت. گوشي رو

 كناري پرت كردم و همون جا روي كاناپه سعي كردم 

 !هتر از امروزگوخوابم. فردا روز گوهي بود، ب

*** 

 .باز بوق زدم كه این بار مهگل باالخره اومد و سوار شد 

 :با حرص گفتم

 .میذاشتي دو ساعت دیگه بیاي-

 .مامانم داشت حرف میزد -

 خواستم ایتارت بزنم كه مهیار در حال سیگار كشیدن

 و بهنزدیك شد، به پنجرهي سمت مهگل تكیه داد و ر



 :من گفت 

 ؟حواست كه هست-

 .هست-

 .خوبه-

 :عد رو به مهگل گفت ب

 دیدي اذیتت كردن چي؟-

  

 .بهت زنگ میزنم-

 دیدي حرفاشون بو میده چي؟-

 .بهت زنگ میزنم-

 كال اصال بیدلیل اگه دیدي باهاشون حال نمیكني-

 چي؟

 :مهگل لبخند زد 

 .بهت زنگ میزنم-

 وحشیه، وليحله. برو خوش بگذرون خوشگل. داییت -



 .وحشیه واسه پسرااحتماال 

 .ابرو اشارهاي به من كرد كه مهگل خندید  بعد با

 :چشم غره رفتم 

 میكشي كنار راه بیفتم؟ -

 صاحاب شدي ماشینو؟-

  

 .نچ، یغوره! خوب تو هر سوراخي جا نمیشه-

 .لیاقت نداري-

 امروز مي.بینمت؟-

 :از ماشین فاصله گرفت و با خنده گفت

 .چقدر حالت گوه باشهبستگي داره -

 ز رو پر كردم و به سمت بخندي زدم و گابا حرص ل

 .جاي پر استرس راندم

 در كه با صداي تیك باز شد، مهگل لحظهاي ایست

 :كرد. دستم رو دور شونهاش گذاشتم



 .هیچي نمیشه -

 .میدونم-

 .آدماي خوبین-

  

 .میدونم-

 :لبخندي به روش زدم

 بریم تو؟ -

 :نفس عمیقي كشید 

 .بریم-

 نفري وي حیاط اولین قدیمیاي شدیم، توارد خونهي 

 كه دیدم فرزین بود. با نزدیك شدنش مهگل آروم كنار 

 :گوشم گفت 

 اون چه تتوییه؟-

 :اروم جواب دادم

 .یه قولي بهم بده-



 چي؟-

 .هیچ وقت، از هیچ كس راجع به اون تتو نپرسي-

  

 :خندید 

 تو به گندي زدي، نه؟ -

 :خندهام رو خوردم

 .نیفت، فضولي نكراه ب-

 هگل چشماش به آني پر دیم. با دیدن مبه فرزین رسی

 :شد و پر محبت گفت

 .سالم عزیزم، خوش اومدي-

 :مهگل لبخند كوچیكي زد 

 .ممنون-

 بریم تو؟ -

 :مهگل شونههاش رو باال داد 

 .بریم-



 :فرزین رو به هر دو گفت 

  

 .بفرمایید -

 فتیم وراه افتادیم، از حیاط گذشتیم، چند پله باال ر 

 :كه فرزین گفت نزدیك در ورودي رسیدیم 

 مامان و بابا میخواستن بیان پایین استقبالت، گفتم -

 .شاید موذب شي

 .مهگل فقط سرش رو تكون داد

 دم در یك مرد ویلچر نشین و یك زن پیر ایستاده

 بودن و پشت سرشون من میتونستم قامت كج كسیو

 .ببینم كه با لبخندي كجتر منتظر بود 

 ان فراز كه احتماال مامبه قامت سیاه پوش زني  نگاهي 

 :بود كردم كه با دیدن مهگل، اشك ریزان گفت

  

 .سالم قربونت برم. سالم عزیز مامان-



 :مهگل موذب لبخند زد 

 .سالم-

 :لبهاي زن میلرزید 

 .من فروغم. تو هرچي دوست داري صدام كن-

 :مهگل سرش رو باال و پایین كرد. فروغ پرسید 

 ي بغلت كنم؟ازه مید اج-

  معذب سعي كرد فروغجلو رفت و كامال مهگل كمي 

 .رو بغل كنه، فروغ اما با جون و دل بغل كرد و زار زد 

 :پدر فراز هم چشماش اشكي بود اما با لبخندگفت

 نكن فروغ. االن بچهام فكر میكنه هر بار بیاد پیش-

 .ما گریه زاري داریم

 :فروغ با ترس زود به مهگل گفت

  

 .تابه خدا، اصال این جور نیس نه -

 :ي به پدر فراز كرد بعد اشارها



 .این آقا هم همسر منه، فرامرز-

 :فرزین با خنده گفت

 خب برید تو خودتونو معرفي كنید. چه وضعشه دم-

 در؟

 :فروغ زود اشكاشو پاك كرد 

 .هول شدم به خدا، ببخشید -

 فروغ و فرامرز كه كنار رفتن تازه قامت فراز مشخص

 گلتم. با دیدن مه د. دقیقا هموني بود كه میدونسش

 :تنها لبخند كجشو عمق داد و گفت

 چطوري دختر؟-

 :مهگل لبخند زد 

  

 .مرسي-

 نج! مرسي جواب نیست. یا میگي خوبي، یا بد. اگه -

 خوب بودي كه هیچ،



 :مهگل كنجكاو پرسید 

 اگه بد بودم چي؟-

 .اون وقت میریزیم سر باعث و بانیش-

 :د مهگل خندی

 مثل مهیار ؟-

 .زهشیوهي خاص فرا  نه دیگه، این-

 :مهگل باز خندید كه فراز گفت

 حاال خوبي یا بد؟-

 :مهگل این بار قشنگتر لبخند زد 

 .خوبم-

  

 :فراز چشمك زد 

 .بسیار عالي-

 :با صداي فروغ به خودم اومدم

 .بیا تو دخترم -



 :هول لبخند زدم

 .مرسي، من... ام... میرم-

 :ممهگل گفتباز به 

 من همین اطرافم، خب؟ -

 :اد. این بار فروغ گفت سرش رو تكون د  مهگل

 .واسه چي بري عزیزم؟ بیا بشین-

 .ممنون، حاال یه وقت دیگه-

 :فرزین مهربون گفت

 .بیا تو رها -

  

 چشمهاي مهگل با شنیدن رها گرد شد. اصال امكان

 .نداشت بتونم این جا بمونم 

 :زود گفتم

 .ار دارمهمین اطراف كمرسي، منم -

 . نه لبخند زد، نه یرهي فراز كردمبعد نگاهي به نگاه خ



 .چیزي

 :آروم گفتم 

 .فعال-

 :صداي خشدار فراز رو شنیدم

 .تا دم در میام-

 .به خدا كه اگه نمیومد دق میكردم

 از پلهها پایین رفتم. فراز در رو بست و پشت سرم توي 

 .حیاط راه اومد 

  

 :، رسید و گفتایستادم تا بهم برسه

 .زود نیا دنبالش-

 .برگرده خونهشب باید -

 .باشه، ولي زود نیا-

 :سرمو باال و پایین كردم كه گفت 

 چطور دكتر نیاوردنش؟-



 :پوزخند زدم

 .خیالباف نبودي-

 پولت به دستت رسید؟-

 ساكهایي رو میگفت كه دو روز پیش دم در خونه

 .آورده بودن؟ حتي نگاهشون هم نكرده بودم

 .فكر كنم-

 كني؟ فكر-

  

 .نمیدونم-

 نشمردي؟اي بابا، -

 :نگاهش كردم كه گفت دلخور 

 .بابا شاید اوني كه پیك كرده از روش ورداشته باشه-

 چرا نشمردي؟

 .حوصله نداشتم-

 !عجب-



 بچهها... خوبن؟-

 مهمه؟-

 :شونههام رو باال دادم

  

 .نمیدونم-

 في زدهرواقعا نمیدونستم. در واقع فقط میخواستم ح

 .شه

 .ساز چیزي كه برات مهم نیست نپر-

 خودت خوبي؟-

 :ابروش رو باال انداخت

 .ممنون-

 :پوزخند زدم

 .مرسي كه نشد جواب-

 میخواي بگي مهمه؟-

 چطور؟ اینم باور نمیكني؟ -



 فقط نگاهم كرد. پر بودم، خیلي پر بودم، دلم تركیدن

 میخواست و انگار فراز فهمید. فهمید كه دستم رو

  

 كهاز خونه بود. توي كوچه بودیم  گرفت و بیرون  

 :گفت

 ونو زدیم، نه؟ حرفام-

 :با غم گفتم

 .نزدیم. تو زدي-

 .تو هم زدي. من خوب شنیدم حرفاتو-

 چرا به هیچ صراطي مستقیم نبود؟

 باشه من دروغ گفتم! ولي بدون خودم خواستم كه -

 دروغ بگم. نه عادتمه، نه روش زندگیم. زندگي من رو

 بخوام صادق باشم بلدم از همه  ستههام میچرخه.خوا

 بخوام خائن باشم هم بلدم از همه  صادقتر باشم و

 خائنتر باشم. جریان مهگلو میدونستم و نگفتم. نه

 چون یه سرش بابام بود و به فكرش بودم، نه! نه چون



 نگران حال روحي مهگل بودم، نه! من تو رو خوب

  

 جودت واسهمیشناسم و خوووب میدونم چقدر و

 د. نگفتم، چونخوبه! نگفتم، چون به نفعم بو مهگل

 نگفتنش باعث میشد یه برگ برنده دستم باشه. باعث

 میشد در برابرت چنتهام پر باشه و من پر بودنو

 .دوست دارم

 در برابر من؟ واسه منن میخواستي پر باشي؟ پر و-

 خالي ما واسمون برد و باخت میاره؟

 الي بود شدم كه اگه دستم خمن با پدري بزرگ -

 ردم و زندگيتو جمعي كار ك میشدم بازندهترین! من

 كردم و پول درآوردم كه اگه ازشون آتو نداشتم پولي

 دستمو نمیگرفت و جامم گوشهي زندان بود! ولي باز 

 !عادتم نشد! زندگي من پوكر نیست، ولي رهایي چرا

 تنها هدفم پریدنه؟ آره هست چون به جز اون راه

 .نمبا وجود پدري مثل صابر، نمیتومیتونم رها باشم. ن



 بقهاي كه از خودم گذاشتم، نمیتونم! اصالبا وجود سا

  

 !با وجود دنیایي كه توش زندگي میكنم، نمیتونم

 پس فكر نكن با اینكه تنها هدفم اینه میتوني بكوبیم 

 زمین! نمیتوووني، چون من یه هدف دارم. كوچیكه؟

 اینه كهت؟ مهم نیست! مهم مهم نیست! مسخره اس

 ن، كل دنیامان سنگ میندازمن میخوامش. زمین و ز

 جلوم وایساده و من باز میدونم كه بهش میرسم. من

 از كل دنیا هم كم نمیارم فراز، ولي تو... من جلو تو كم

 میارم! من كم میارم وقتي میبینم با تو حالم چیه! من

 كلیه! من كم كم میارم وقتي میبینم اوج با فراز چه ش

 هیلدا دیوانه وقتي میبینم از وجود كسي مثل میارم 

 میشم چون دوست داره و برات مهم هم هست! كم 

 میارم... واسه همینه كه میخواستم دستم پر باشه! كم 

 آوردنو دوست ندارم. كم آوردن برام حس باخت داشت

 .و من برندهام فراز



 :عصبي بود 

  

 دیدن باختن من لذتبرنده شدن به چه قیمتي؟ -

 "چیزي "دوتایي فقط تو برنده شي كافیه؟ اصال داره؟

 برات معني نداره؟ بدون كه وقتي دو نفر مبارزه

 میكنن، میجنگن، اصال بازي میكنن، اگه دنبال 

 برنده شدني، اون یكي باید ببازه! تو اینو خوب

 میدوني، نه؟ حاال هم تو بردي! همون جوري كه

 باخت من اداي ناراحتي درمیخواستي. پس واسه 

 .نیار

 بدونم وقتي كم م. تسلیمم اگه ولي من... دیگه تسلیم-

 میارم خودت پرم میكني. تسلیمم وقتي بدونم اگه

 دستم خالیه خودت پرش میكني. تسلیمم وقتي 

 بدونم من با تو حتي اگه ببازم هم برندهام! تو... واسه

 پیك و من هیچ وقت سرباز نبودي، نه خاج، نه دل، نه 

 واسه من شاه دل بودي! من هیچنه خشت. تو... تو 



 یدا نكردم میدوني؟ حتي ایلیا هم وقت شاه دلمو پ

  

 نتونست شاه دلم باشه. هیچ وقت نشد. كاش میشد

 فراز. دروغ چرا، آرزوم بود كه بشه، ولي نشد! نشد 

 چون من باهاش نمیرفتم فضا! نشد چون ایلیا كه فراز 

 لیا... ایلیا نبود، معراج نبود... ای نبود، اوج نبود، صعود 

 ...خودشم میدونست حداقل واسه من.فقط ایلیا بود! 

 میدونست كه نگهم نداشت. میدونست كه زور نزد 

 بكشتم سمت خودش. ولي تو... تو بیلیاقتي. بیلیاقتي 

 چون شاه دلي و راحت میكشي كنار! گفتي آرامش

 رستهمیخواي و بامن آروم نیستي؟ نچ! این نیست. د 

 ه با من آروم نیستي، وليآرامش میخواي، درست

 رامشو فقط با من میخواي! از من ش اینه كه تو آدلیل

 آرامش نمیگیري ولي فقط با منه كه به آرامش

 میرسي. صداقت میخواي؟ آرامش میخواي؟ منو

 میخواي؟ به دستم بیار فراز! صداقتمو، آرامشمو،



 بیارم. اومدم تو رو بهخودمو... منم اومدم به دست 

  

 ههامچون میخوام و من... به خواست دست بیارم 

 ز. باید برسم. اصال كل این دنیا باید رومیرسم فرا

 !خواستههاي من بچرخه چون من میخوام

 خواسته هاي بقیه چي ؟ مهمن ؟ یا فقط تو مهمي ؟-

 : فتمگ كمي اروم تر 

 خواستهمن به خواسته ام برسم، من ارضا بشم، به -

 .رسوندن بقیه هم بلدم

 واسته ات برسيوقتا نیازه بدون این كه به خ گاهي-

 .بقیه رو برسوني

 : ساكت نگاهش كردم، ادامه داد 

  

 تو دو نفره بودن بلد نیستي. تقصیري هم نداري، -

 .مدلت اینه. طرز زندگیت اینه. تمام تجربه ات اینه



 ر از تومنم تجربه ندارم اما مطمئن باش كه خیلي بهت

 .بلدم

 تو  رایر بابام برام مرهمي! من بهمن به تو كفتم در ب-

 بودم كه بابام كل دنیا رو رو انگشتش مي  هشدار داده

 چرخونه و تو.. تو قرار بود كنارم من، مقابلش بایستي 

 .اما جا زدي فراز

 اگه تو با من صادق بودي، من تا تهش كنارت واي-

 .میستادم

 : توان، به عنوان حرف اخر گفتمغمكین بودم و نا 

 ذوق كردم،ام از اینده گفتي شوق داشتم، وقتي بر-

 حسمو نمي تونم توصیف كنم. یه نفر جز خودم اصال

 داشت واسه من برنامه مي ریخت.. ولي بابام كه روشو

  

 نشون داد، بابام كه تالششو كرد، كشیدي كنار. ماللي

 راستشو بگم، نیست، اشكالي نداره. مي دونم مي شد 

 !فتم فراز، مي دونماصال راست كه نه، فقط بگم! نگ



 فتم. من.. تمام من ایني. یه روزي مي گولي شاید.

 .نیست كه تا حاال دیدي. حتي خودمم تماممو ندیدم

 اما مي دونم فقط این نیستم. من بیش ترم، خیلي 

 بیش تر. چند تا روي دیگه دارم كه به قول تو از بي 

 نشون دادم و اون كس مي شد تو تجربگي به كسي

 شگل ترم ا معلوم ؟ شاید اون روي من خوباشي! از كج

 ذاب ترم بود، سكسي ترم بود! تمام من اینبود، ج

 نیست، نمي تونه باشه! من بي نهایتم فراز! فقط.. هنوز 

 وقتش نرسیده بود، همین! تو هم بدون كه اجازه دادي

 ؟ تو راهصابر قلندري پیروز شه! دشمنت بود، نه 

 .تش داديپیروزي رو جلوش گذاشتي، چراغم دس

 : عصبي تر شد 

  

 ..به باباي تو من -

 : وسط حرفش پریدم

 ولش كن، بیخیال. دیگه تموم شد. دیگه بابا برد! االن-



 بزرگ ترین لبخند رو صورتشه. ولي نمي ذارم این برد 

 زیاد طول بكشه. از پریدن من مي ترسه، پس من مي 

 .ون نمي خواد. چون به قول تو هدفمهپرم. نه چون ا

 ولي حتمااید بعدش پشیمون شم و برگردم اصال ش

 م فراز. غیر ممكنه ؟ اشكال نداره. من ممكنمي پر 

 .كردن هم بلدم. من خیلي غیر ممكنا رو انجام دادم

 همه چي همیشه غیر ممكن نمي مونه. همیشه یه

 پیداراهي هست. كورمال كورمال هم بشه من راهشو 

 .مي كنم

 : بعد لبخند خشكي زدم و گفتم

  

 تونامیدوارم حواس میدوارم با مهگل خوش بگذره. وا-

 باشه شرایطو براش سخت نكنید. اومده و بهتون

 شانس داده، از داشتن خانواده ي جدید هیجان زده

 اس، مي شناسمش. نه نازك نارنجیه، نه تیتیش 

 . قابلیتشماماني. دست پرورده ي مهیاره، مثل خودم



 شب میام هم خیلي بیش تر از سنشه. من.. اخراي 

 ، دیگه تورنم اماده باشهدنبالش. قبلش زنگ مي 

 .نمیام. بیاد دم بر و بعدشم.. خدافظ

 : سمت در رفتم و گفتم

 .البته االنم خدافظ-

 و قیافه ي عجیبشو پشت سرجا گذاشتم و از خونه

 .بیرون زدم

 جمالت تحریك كننده استفادهسعي كرده بودم از 

 راي ادامه ي بازي، براي كنم. تحریك براي لجبازي، ب

 ؟ شاید. فراز كینه اي بود، ه. جواب مي داد مبارز

 درست. اما كینه اش از من، نمي تونست بزرگ تر از 

 كینه اش از بابا باشه. حتي داشتن پدري مثل صابر كه 

 امدشمن فراز بود هم مي تونست برگ برنده اي بر

 باشه. آس دستم بود و داشتم سمت یك رویال فالش

 ..!ي خواستمبر مي داشتم. من رویال فالش مقدم 

*** 



  

 پیك رو ریختم. تنهایي نوشیدن كیف مي داد ؟ مثل

 قبل كیف مي داد ؟ نمي دونستم.. خیلي وقت بود 

 .تنهایي ننوشیده بودم

 با این فكر حالم بیش تر گرفته شد، پس جام رو پر تر 

 .كردم

 سیگارم رو فندك زدم، سرم رو به پشتي مبل تكیه 

 ..دم و دود كردمدا

 لب دادم و بي حوصله ه شد، فحشي زیرزنگ در كه زد 

 بلند شدم. چشمم رو توي چشمي فرو كردم و با دیدن

 .سمانه خانوم اه از نهادم بلند شد 

 فوري عقب گرد كردم، سیگار رو خاموش كردم و جام 

 .ردمرو توي سینك خالي ك

 مجددا سمت در رفتم، باز كردم و سعي كردم لبخند 

 : خره اي روي لب هام بنشونممس

  



 .سالم-

 .عروس خانومسالم -

 كل وجودم پوزخند مي زد اما لب هام همچنان لبخند

 .مسخره رو حفظ كرده بودن

 خوب هستین ؟-

 اره من خوبم، تو خوبي ؟ هي نبودي، االن فهمیدم-

 دم نیام باال. مي دونم دوستاومدي اصال طاقت نیاور

 .نداریا. تو نمیام

 : خند زدم كه ادامه داد تنها لب

 وست داشتم خونه ي قشنگتوه همیشه خیلي د البت-

 .ببینم، ولي نترسا تو نمیام عزیزم

 .باز هم لبخند زدم

  

 نه كه شما تك و تنها یكي از خونه خوباي ساختمونو-

 دوستداري، ادم كنجكاو مي شه دیگه. ولي خب 



 .نداري اصراري نیست دیگه. تو نمیام 

 : مكالفه تسلیم شد 

 .. مشكلي نیست بفرمایید تو سمانه خانوم-

 : چشماش برق زد 

 .واقعا ؟ به خدا بدونم دوست نداري با تو نمي ذارما-

 : تنها گفتم

 .بفرمایید -

 : خیلي سریع داخل شد و به محض ورود گفت

  

 .ماشاهلل چقدر خوشگله دختر-

 تو قدم اول چي دیده بود كه این جور تعریف مي كرد 

 ؟ -

 .م بزرگهچقدر

 .ممنون-

 از اول همین بود ؟ عوض كردي ؟ یا كاببینتارو-



 .عوض كردم سمانه خانوم -

 تو هم اندازه ي ما شارژ مي دي ؟-

 : كالفه بي طاقت سمت مبل هدایتش كردم

 .بشینید سمانه خانوم چاي بیارم-

 : و گفتكمي موذب شد، نشست 

 .به هر حال مباركت باشه -

 .ممنون-

  

 م وتوي برق زدم، تي بگ هم برداشتكتري برقي رو  

 .انداختم. حوصله ي دم كردن چاي نبود توي لیوان 

 چاي ها رو توي لیوان ها ریختم و جلوي سمانه

 .گذاشتم

 : سمانه تشكر كرد و گفت

 راستي لباس گرفتي ؟-

 چه لباسي ؟-



 .مثال. لباس عقدتو مي گم دیگه وا ؟ عروسیا -

 دل خوش كه مي گفتن همین بود ؟

 .، هنوز نگرفتمنه-

 .زونو ببینمدم. بیا این م پس خوب شد او-

 فورا گوشیش رو دراورد، وارد اینستاگرام شد و صفحه

 : اي رو توي چشمم فرو كرد 

  

 .ببین چقدر كاراش شیكه. تو هم كه شیك و قشنك-

 .به دردت مي خوره

 : خشكي زدملبخند 

 .حاال بعدا مزاحمتون مي شم -

 وا بعدا چرا ؟-

 .مود نبودمد تو پاچه كنه و من اصال روي اومده بو

 ریخ عقدم كه هنوز معلوم نیست، حاال هر وقتتا-

 .معلوم شد اون موقع مي خرم 



 چرا معلوم نیست ؟ خب نیست این جوري زیاد -

 .بمونیدا، زود عقد كنید 

 .ن خانواده ها همو مي شناس-

 .كافي نیست دختر. به هیچ كس اعتماد نكن-

 : ردم كه گفت سرمو باال و پایین ك

  

 وست داره ؟ باز ؟ بسته چه جور لباسي د حاال نامزدت  -

 ؟ گیپور دار ؟

 : با یاداوري فراز ناخوداگاه گفتم

 .چاك دار دوست داره-

 : خندید 

 .حاال به شوهر من بگي چاك چیه اصال نمي دونه-

 .پیرهنو ببین درین جان، مال خودتهولي این 

 جدا قشنگ كالفه نگاهي به صفحه ي گوشي كردم.

 یقه ي صافهنگ ساده اي كه بود. پیراهن سفید ر



 داشت و تكه پارچه هاي كوچیكي به عنوان استین،

 شل روي بازوها میفتاد. نه هیچ گیپوري داشت، نه 

 هیچ مرواریدي، اما چاك قشنگي داشت. چاكي مثل 

 پیراهني كه فراز عكسش رو توي اینه ي اولین 

  

 ریفي كه ازم كرده بود،ماشینش جا داده بود. اولین تع

 ..اولین

 : لباس موندم كه سمانه خانوم گفت  انقدر خیره ي 

 .نه، اینو ول كن زیادي ساده است-

 اما من میخش شده بودم. خواست از صفحه بیرون

 : بیاد كه زود گفتم

 .نه، اینو مي خوام-

 عا ؟واق-

 .اره، مي خوام-

 .گفتي تاریخ عقدت مشخص نیست كه-

 بهش مي گم این جوري خوب نیست نمي دونم، خب -



 .گه بشه بگم این جمعه عقد كنیمبمونیم. اصال ا

 : سمانه خندید 

  

 .هولي ها-

 هول ؟ بودم.. من هول بودم. جمعه قرار بود برنامه اي 

 یعني ممكن باشه. ادرس فرستاده بود، وقت گرفته بود. 

 بود وقت رو كنسل كرده باشه ؟ امتحانش ضرر داشت

 ؟ -

 ي گید بفرسته برام ؟ همن االن م

 د تو ؟وا چت ش-

 .یگه. مي ترسم تموم شه بگید د -

 .خیل خب دختر امون بده-

 بعد تلفني زد، صحبت ها كرد و ادرس داد. اخر سر 

 : شماره كارتي رو نشونم داد و گفت

 .ت بزني پولشو باید به این كار-

 .تند تند سرمو تكون دادم



 

 رفت، لباس رسید وپول رو واریز كردم، سمانه خانوم 

 .لباس زل زده بودمیقه بود كه به من چندین دق

 اصال فازم چي بود كه خریدمش؟ فراز كه واضحا به

 محضر نمیومد. اگه میومد چي؟ ممكن بود بیاد؟ این

 هات آرامشهمه باهام دعوا كرده قبولت ندارم و با

 ندارم و بهت باور ندارم به نافم بسته و حاال محضر هم 

 بیاد؟

 لهن كردم اما فاصیومد. پوفي كردم و سیگاري روشنم

 گرفتم تا لباس بوي سیگار نگیره. امید مسخرهاي كه 

 داشتم چي بود؟

 تلفنم باز زنگ خورد. سومین باري بود كه مامان از

 :دادمصبح تماس میگرفت. این بار جواب 

  

 بله مامان؟-

 درین چرا جواب نمیدي؟ -



 .حوصله نداشتم، بگو-

 یي شما وت اینا میخوان بیان. یه جورافردا شب عم-

 .كنن  رو قطعي

 :خندهام گرفت

 چي؟ ایلیا میدونه؟-

 .البد میدونه دیگه-

 مشما نمونهاید به خدا. چند روز پیش با دوست-

 .منو دیدیها

 .پاي یكیايچقدرم تو اهل موندن به -

 :بعد اضافه كرد 

 مگه بهم نخورد اون؟-

  

 .با هم داريآهاان، پس خبراي گل كاري با-

 ي. نمیتونم بگمهشت اینجا باش فردا حواست باشه-

 .برید خونه مجردیش سراغش



 خودت به من بگو. جدا فكر میكني میام؟ -

 .واال بچهتر بودي آرزوت بود ایلیا بیاد سراغت -

 .، اگه فرازي نبود آرزوي االنم هم بود 

 .نمیام مامان. بیخودي دعوت نكن-

 .بیخود كردي نمیاي درین-

 یني هم كه میگم ونو كه خودتم میدوني نمیام. اا-

 .دعوت نكن دلم به حال غرور ایلیا میسوزه

 .خودت میدوني كه میاي بابات یه جوري میارتت-

 .پس خودت آروم و بي درد سر بیا

 یگم مامان. بگو زورشوبه دردسرها این روزا بله م-

 .بزنه. دیگه چیزي نیست باهاش تهدیدم كنه 

  

 .ردم و باز خندهام گرفت تلفن رو قطع ك 

 هم میتونست محرك خوبي  . فكر كردم اینلعنتي

 باشه؟



 :فوري تلفن مهیار رو گرفتم و زود جواب داد 

 هوم؟-

 مهیار زود تند سریع بگو ببینم مهگل امروز میره-

 اینا؟خونه داییش 

 از كجا میدوني؟-

 .پنج شنبهاس دیگه، گفتم شاید میره-

 .آره میره-

 رفت اونجا بگه فردا خواستگاري اوكي، بهش بگو -

 .ش داره میاد درینه. پسرعمو 

 .خاك تو سرت درین-

  

 .جدي میگم مهیار. یه جوري كه تابلو نباشه اینو بگه-

 اگه هنر داره یه جور نامحسوسي هم بگه كه باباش

 .انقدررر قدرت داره تونسته زورش كنه

 :مهیار خندید 



 .درین جدا خاك تو سرت-

 .بابا بگو دیگهه -

 خودت خجالت نمیكشي؟ -

 چي؟  نه، از-

 .كلي یارو بیاد سمتت كه این ش-

 .خجالت چي؟ من فقط دارم اطالع رساني میكنم-

 .احمقي تو؟ به همین ایلیا بله بگو تموم شه بره -

 .خدایي از سرتم زیاده

 :حرصي گفتم

  

 مهیار یا خودت میاي منو میگیري، یا به مهگل-

 میگي حرفارو بزنه، خب؟ 

 :خندید 

 نا شدم؟به این حد رسیدي؟ منم جز آپش-

 فقط نمیتونم باهات بخوابما. حس برادري وآره، -



 .پدري دارم بهت 

 زهرمار درین. تو چرا آدم نیستي؟-

 میگي بهمهیار؟ عشقم؟ قربونت برم؟ فدات بشم؟ -

 مهگل؟

 میگم ولي اون فرازي كه من دیدم این چرت و پرتا -

 .روش جواب نمیده

 .ظارشكنه من یه گوشه افتادم در انتبزار حاال فكر ن-

 ؟نیفتادي-

 .مهیار كاري كه گفتمو بكن-

  

 .شدم٦٠احساس كردم وارد فیلماي ایراني دهه  -

 .مهیار اذیت نكن-

 ي منم میبريخیل خب میگم. ولي المصب آبرو-

 .خب

 بابا بین حرفاش بگه. مثال گفتن چه خبر؟ دختر-



 داره براش عمهات خوبه؟ بگه خوبه اتفاقا جمعه

 از شه كه شوهرد سر درد دلش بخواستگار میاد. بع

 .عمهاش چه مارمولكیه

 .چه سناریو هم چیده-

 كاریت نباشه. بسپر بهش، خب؟-

  

 .باشه درین. قطع كن دیگه-

 .مننن. ماچ و موووچعاشقتم -

 .حیف كه خوشگلي درین-

 خندیدم و تماس رو قطع كردم. محرك بعدي رو به 

 .دمكار انداخته بو

*** 

 اوضاع چطوره؟-

 و پایین كردن و پاك كردن وشصت بار باال  بعد از

 مجددا نوشتن پیام رو براي عرش فرستادم. روي پا بند 

 خبري نبودم و حس میكردم روي میخ نشستم. هیچ 



 .نبود و این بیاطالعي داشت اذیتم میكرد 

 مقالهاي كه براي ترجمه گرفته بودم تا از این حال و

 .باز كردم   بار خارجم كنه رو روي لپ تاپماوضاع اسف 

  

 نوز دو پاراگراف بیشتر ترجمه نكرده بودم كه پیام ه

 .عرش رسید 

 .رسما روي گوشي حمله كردم 

 .اوكیه-

 شد! اوكیه؟ اوكیه و زهركل قیافهام یك خط بیحس 

 مار! اوكیه واسه من جواب میشد؟

 :نوشتم

 هیلدا اومد؟-

 .اومد -

 :با حرص نوشتم 

 !!یكنم، قابلي نداشتخواهش م-



 .گي، ممنونراست می-

  

 ساعت از برگشتن٢وفت و ممنون! خبر بده لعنتي.  ك

 مهگل گذشته بود خبري از فراز نبود. پیش بچهها

 بود؟

 منه. امروز میرسونم دستت، برو یه سري پول دست -

 .قرضا رو صاف كن

 .قرضا رو فراز صاف كرد -

 :چشمهام درشت شد 

 كنه باز اسكونتي گرفتید؟صاف كرد؟ چه جوري؟ ن-

 دین باز؟ خر ش

 .ااش رهایواا-

 .خب حرف بزن مثل آدم-

 باباش آپارتمان و زمین داشت، وقتي اوضاع فراز رو-

 یي هم واسهفهمید چند روز پیش فروخت. یه چیزا

  



 .خواهرش بود كه دست نزده بودن، اونارم فروختن

 .البته ما هم رسما فقط كلیههامون موند 

 ي داشتید شما آخه؟جز كلیه چ-

 م برد، منم دم شوهر ننه خونهي پدریش سههیلدا از -

 !رو دیدم

 چشمهام با درد بسته شد. یقینا سختترین كار ممكن

 وش كلیهام مایه بود و به شخصه ترجیح میدادم از فر

 .بذارم

 تنها حرفي كه داشتم، " با سالمتي و میمنت" بود، اما

 :نمیخواستم به بحث خاتمه بدم

 د ي رفتي باال یاشب پر بزمي در راه دارید. وقتپس -

 .منم بیفت 

 از حرفم راضي بودم، یه جورایي توي جوابش باید لو

 .مي داد كه فراز هم اونجا هست یانه

  



 نیست، ولي یه شب آروم خوابیدنحال باال رفتن  -

 .چرا

 المصب نتیجه نداد! عرش از كي دهن قرص شده بود؟

 هوم، برنامهاتون چیه؟-

 ا چي میخواي؟ره-

 :با تعجب نوشتم

 .داریم معاشرت میكنیم  چیزي نمیخوام،-

 خب بگو از خودش چه خبر تا رك و پوست كنده-

 بپیچونم؟بهت بگم. تا كي هي تو بپیچوني هي من 

 خواستم فحش بنویسم، كنسل كردم! بعد خواستم از

 حرصم بالك كنم، كنسل كردم. حتي لحظه اي فكر

 و درخواست كنم هیلدا روكردم كه پیش بابا برم 

 ؟ تنها چون حرصي بودم و هیلداونه زندان. چرابرگرد 

  

 گزینهي مناسبي براي خالي كردن بود. اما باز هم

 كنسل كردم 



 :شتم تسلیم وار نو

 از خودش چه خبر ؟ -

 اما قبل اینكه بفرستم با دیدن پیامي كه همون لحظه

 م و از فراز دسید، زود از صفحهي چت عرش خارج شد 

 :پیام فرا رو باز كردم

 .قهها. از شما بعیدهدیمي شده این حق-

 حقه؟ چیو میگفت؟

 حقه؟-

  

 .مهگل رو ننداز وسط. خودتم ضایع نكن-

 :شدمحرصي بودن، حرصیتر 

 مهگل؟ به مهگل چه ربطي داره؟ اون كه اصال-

 .نمیدونه

 .باشه-

 .من خودمو ضایع نمیكنم-



 .باشه-

 حقهي قدیمي تو استایلماهل حقه شاید باشم، ولي -

 .نیست

 .باشه-

 :طاقت بیارم و آخر نوشتم نتونستم

 !زهرمار و باشه-

  

 بعد گوشي رو كناري انداختم. چشمم رو باز روي لپ 

 سوق دادم اما اعصابم نمیكشید. باشه؟ همین؟ بهتاپ 

 جهنم! به درك! برو بمیر اصال! حیف من كه این همه

 .براش سخنراني كرده بودم

 گ رفت. باز ر چشمم به سمت پیراهن سفید رناین با

 :اسات حمله كرد و باز نوشتماحس

 .فردا جمعهاس-

 برنامهي آخر هفتهامو میخواي؟-



 :باز حرصي شدم

 !واستم برنامهي كوه بجینمهوم، میخ-

 بعد گوشي رو فالیت مد كردم و این بار تمام حواسم

 .رو به زور روي مقاله گذاشتم

 م به بطري شیشهاي باز نشدهترجمه كه تمام شد نگاه

 ردا شب به نصف میرسید. از همینتاد. احتماال فاف

  

 حاال، حال فردام رو میدونستم! مي دونستم كه خراب

 گریان و مست، شب روي همین كاناپهو داغون و 

 .میخوابم

 !ولي باز هم به درك

 آدرس و ساعت محضر رو چك كردم. به آرایشم كه 

 اصال آرایش ملیح عروسنگاه كردم خندهام گرفت. 

 ور بود. اهمیت ندادم، من ایند. آرایش رها ططور نبو

 !بودم. همین. خود خود همین

 تن كردم كه با هزار احتیاط پیراهن رو طوري به 



 آرایشم كثیفش نكنه. كیف كل وجودمو فرا گرفت. بهم 

 ١٠! میومد. واقعا شده بودم خوشگل، جذاب

 بودم؟ شده بودم حتما، نشده١٠از  

  

 شالي رويیراهن پوشیدم، مانتوي كوتاهي روي پ

 موهاي لختم انداختم، سوییچ مهیار رو برداشتم و

 .پایین رفتم 

 سي كه خودش سوارعروس میشدم امروز؟ عرو

 ماشین میشه و به سمت محضر میره؟ عروسي كه

 گل نداره و از داماد هم خبر نداره؟ عروسي كه اصال

 .ه؟ مهم نبود. من عروس نبودمنمیدونه داماد میاد یا ن

 نمیرفتم. شاید این رفتن به عقد من براي عروسي 

 .ختم میشد، ولي من براي بودن با فراز مي رفتم

 كردم. ساعت رو چك كردم و تك ودم محضر پارك 

 .تنها پلهها رو باال رفتم

 با شنیدن صداي كل كشیدنها فهمیدم عقد دو نفر 



 در حال شادین. من تازه انجام شده و خانوادههاشون 

 اعتماد به نفسم رو ازمراهم نداشتم. خانوادهاي ه

 :دست ندادم. تك و تنها سمت منشي رفتم و گفتم 

  

 .زوقت داشتیم واسه امرو-

 به نام؟ -

 .فراز معراج، درین قلندري -

 ...درسته، ولي-

 ولي چي؟-

 چشم گردوند، نگاهي به تك و تنها بودنم كرد و آخر

 :سر گفت 

 .وم شهظر بشینید تا كار زوج قبلي تمهیچي، منت-

 .ون دادم و روي صندلیهاي ناراحت نشستمسرمو تك

 .زوج قبلي خارج شدن، براي من كسي نیومد 

 .بد نگاه میكرد، عجیب، غریب، پر ترحممرد منشي 



 .باز اهمیت ندادم

  

 یك ساعت دیگه گذشت، كسي نیومد. زوج دیگهاي 

 .كسي نیومد  اومدن، باز كل كشیدن، باز خارج شدن،

 .ومد میكرد، كسي نی منشي باز بد نگاه

 خسته شده بودم و از نشستن طوالني كمرم درد 

 شدن، نگاه منشي باز گرفته بود. كمي این ور و اون ور 

 سمتم اومد. احتماال فكر میكرد میخوام برم، اما 

 .نرفتم و باز... كسي نیومد 

 نمیدونم چند ساعت بود كه اونجا نشسته بودم، آخر

 :ر منشي گفت س

 دیم. تنهایي هم یگه محضرو میبنخانوم یك ساعت د -

 .كه نمیشه ازدواج كرد 

 مگین بودمفقط نگاهش كردم. شانس آورده بود كه غ

 .وگرنه جوابهاي مناسبش زیاد بود 

 .دلم میخواست سیگار بكشم، اما قطعا اینجا نمیشد 



 :نیم ساعت دیگه طاقتم رفت و گفتم 

 اینجا بالكن داره؟-

 :منشي جواب داد

 ي؟بله، واسه چ-

 .هواي تازه بگیرم میخوام... -

 :احتماال دلش به حالم سوخت كه گفت

 .بفرمایید همون پشتهباشه خانوم، -

 به بالكن رفتم و در جا سیگاري آتش زدم. امید همین

 .بود؟ امید واهي البته

  

 توي زندگیم هیچ وقت امیدم به كسي نبود. هیچ وقت 

 ودمر منتظر ننشسته بودم. همیشه خبراي كسي انقد 

 م براي خودم كافي بودم. االن هم كافي بودم و خود 

 م كافي باشم. من بود، میدونستم، فقط نمیخواست

 سهمم رو اومده بودم. قدمم رو برداشته بودم، حسن

 نیتم رو نشون داده بودم. حاال چه با محرك چه بي



 م ومحرك. چه با نقشه، چه بي نقشه. ولي اومده بود 

 .مهم همین اومدن بود 

 بیشتر كشیدم. چرا بودنعدي رو با حرص پك ب

 ودمباهاش انقدر برام لذت بخش بود؟ مگه من جز خ

 با كس دیگهاي هم میتونستم خوش باشم؟

 كم بود اشكم سرازیر شه، نه چون تنها بودم، نه چون

 كسي نیومده بود، چون این تغییر بزرگ توي وجودم

 تم انرژي عجیبش از یه طریقي زیاد بود و نیاز داش

 .ینهي مناسبي بود ارج شه. اشك گزخ

  

 رارهنوز اشك اول نریخته بود كه دستي روي شونهام ق 

 گرفت. دست رو میشناختم، لمسش رو، گرماش رو،

 وجودش رو... این دستي كه استثنائا از جیب بیرون

 ...اومده بود رو میشناختم، پس اشك اول چكید 

 ش كردم. با چه حسي؟ سمتش برگشتم. نگاه

 .چه حسي؟ نمیدونمنگاهم كرد. با  نمیدونم. 



 :تنها گفتم 

 ...اومدي-

 :تنها گفت

 ...اومدم-

 .دیر اومدي-

 .هنوز نرفتي -

 .خریت-

 :ابروش باال رفت

  

 جدا؟-

 .دارن اینجا رو میبندن-

 چه كاري مهمتر از امر خیر؟ -

 .نمیتونستم بخندم. پر بودم از حسهاي ناشناخته 

 مده بود؟كسي او

 :باید مطمئن میشدم



 ...... یعني... مااومدي كه... ام -

 :لبهاش كج شد 

 سختته، نه؟-

 چپ رو توي جیب سر داد، اوننگاهش كردم. دست 

 هم سیگاري روشن كرد، تكیه به نردههاي بالكن داد و

 :گفت

 من چند تا ویژگي دارم. یكي اینه كه سر قولهام-

 .میكشم، درست میمونم. وقتي نامردي ببینم پا پس

  

 . بهت قول پرواز دادهم تا تهش بمونم ولي سعي میكن 

 .مسئولیت پذیرمبودم، نه؟ یه ویژگي دیگه اینه كه 

 واسه دوستام، واسه خانوادهام، واسه آشناهام. من با 

 حمل این بار سنگین كنار میام، ولي اگه كسي با نارو 

 زدن سنگینترش نكنه. گفته بودم مسئولیت ممنوع

 ...ویژگي دیگه رهاجیتو به عهده میگیرم، نه؟ یه الخرو

 كینهایم. من خیلي خیلي كینهایم. دلم زود صاف



 زود كه هیچ، خیلي وقتا اصال صاف نمیشه و نمیشه.

 تا به امروز تو تنها كسي بودي كه زودتر از اینا باهاش 

 صاف شدم. همهي اینا رو گذاشتم كنار هم، قولمو

 كرده بودي. مسئولیتمو یادم بود ولي تو هم نامردي

 .ارو زده بوديود ولي تو هم نیادم ب

 :پك عمیقي گرفت و ادامه داد 

 آخرش دیدم اینجام. اومدم كه سر قول واومدم رها. -

 مسئولیتم باشم. ولي كینهام هنوز هست... تو هم حتما 

  

 از من كینه داري، میدونم. فعال فقط برنامهامون

 ي شناسنامه مهم پروازه. بپریم و بریم، نسبت تو 

 .اشمره پر پروازت بنیست، فقط قرا 

 ستم از حرفاش شاد شم یا غصهي عالم رونمیدون

 سرم سرازیر شه؟ نمیدونم چه شكلي نگاهش كردم

 :كه لبخند كج قشنگي زد و گفت 

 پرواز یعني باال رفتن. چه جوري باال میرن؟-



 :با بغض گفتم 

 با فراز؟ -

  

 زیاد برام حرف زدي. با گرفتن. از اوج پرواز یعني اوج -

 كي اوج میگیرن؟

 :باال كشیدمبینیم رو 

 با فراز؟ -

 پرواز یعني خودتو رها كني و همه چیو بسپري به -

 كسي كه بالهاتو نچینه. با كي بالهات چیده نمیشه؟

 :حاال همراه بغض كمي لبخند هم داشتم

 با فراز؟ -

 رسم، با یه ني وقتي این همه سوال ازت میپپرواز یع-

 ي جواب ندي كه تهش عالمت سوال بخواد. با كي لحن

 میشي رها؟ رها 

 :اینبار مصمم لبخند زدم



 !با فراز-

 :خم شد و روي موهام رو بوسید و گفت 

  

 .پرت میدم رها-

 لب خندید، اشك چكید و دلم گرم شد. گفته فقط پر

 مئن بودم. از خودمپرواز اما دلم گرم بود، چون مط

 طور نمیمونه. من  كه همه چي این مطمئن بودم

 ازم باشه. من با فراز آدمي نبودم كه فراز فقط پر پرو

 فقط با هواپیما پرواز نمیكردم. من با فراز به اوج

 ...میرفتم، شاید هر شب، شاید با هر بوسه، شاید 

 ناخودآگاه خندیدم... تو نمیتوني تحمل كني فقط پر

 خواستم كه  باشي فراز. چون من خواستم! منپروازم 

 تو باشم، توي اوج، رها شم و تو هم فراز... آخ حس با 

 .خوب لذت، از همین حاال حست میكنم

 به نگاه عجیبش به خندهام توجهي نكردم. سمت در

 :بالكن رفتم كه به داخل محضر برم كه گفت



 رها؟-

  

 سمتش چرخیدم لبخند جذابي زدم و سوالي نگاهش

 وچشماش برق زد  ردم. نگاهي به سر تا پام كرد، ك

 :گفت

 ١٠از ١٠جذابیت  -

 .خندیدماینبار بلند 

 با غرور به مرد منشي نگاه كردم. در جواب نگاهم

 لبخند رضایتي زد. فراز كنارم ایستاد، دستش رو آروم

 .پشت كمرم گذاشت و به سمت اتاق عقد هدایتم كرد 

 ان ابروهام باالبا دیدن عرش و فرگل و هیلدا و كی

 .رفت 

 :رفته به ظاهرم نگاه كرد و گفت ابروهاي باال   كیان با

 با؟ نه با-

 .چشم غره رفتم و جوابي ندادم

  



 هیلدا تنها نگاه كرد، عرش لبخند عمیقي داشت و

 ...فرگل

 :سمتش رفتم و ناخودآگاه بغلش كردم

 .خیلي خوشحالم كه اینجایي-

 :لبخند ظریفي زد 

 .واسه فرازاینجام رها. ولي -

 :ادامه داد  چهرهام آویزون شد،

 شاید هنوز و آدم خوبي هستي، میدونم. حتي ت-

 دوستت هم دارم، ولي... من نمیتونم ببخشم، 

 نمیتونم كنار بیام و نمیتونم فراموش كنم. كم 

 هستم، اما صمیمي نه، نزدیك نه، مثل قبل نه. من

 .دوست فرازم و تو هم زن دوستم

  

 و سرم رو تكون دادم. شاید اینلبخند كوچكي زدم 

 هیچ وقت میشد، اما مهم نبود. من  مسئله هم درست

 .دوست صمیمي نداشتم



 عاقد كه اومد، فراز سمتش رفت و برگهاي روي میزش 

 گذاشت. گیج نگاهش كردم، چیزي نگفت و با حال

 :مسخرهاي گفت 

 روي این مبل مسخرهها باید بشینیم؟-

 :خندیدم

 چشه؟-

 درد  است. عین سلاير ایرانیهاي به خیلي ضایع-

 .نخور

  

 .من كف زمینم حاضرم بشینم-

 .نچ، حیفه. لباست كثیف میشه -

 با لبخند روي مبلهاي مسخره نشستیم. عاقد خواست

 :شروع كنه كه فراز گفت 

 .چند لحظه صبر كنید لطفا-

 باز گیج نگاهش كردم، دقیقهاي بعد با ورود مادر و پدر 

 كه گوشیم از دستم افتاد. عروسفراز چنان هول شدم 



 آورده بود؟اومده بود و داماد لشگر  بي پدر و مادر

 :با حرص فراز رو نگاه كردم كه گفت 

 .خدا تو شكر كن فرزینو نیاوردم-

 لبهام رو جمع كردم. ویلچر پدرش رو كناري نگه

 داشتن، مادرش با لبخند سمتم اومد. نگاهم سمت 

 :فتكت كرم رنگش رفت. نزدیك شد و گ

 .میدونستم یه چیزي هست -

  

 بودم و هیچ راضيلبخند بزنم. موذب  به زور تونستم 

 .كننده نبود 

 :مادرش باز لبخند زد 

 بعد این همه سال سیاهمو درآوردم. روشن پوشیدم-

 .تا پر شگون باشه

 احساس شرم كردم. خبر از پدر من داشتن؟ یا نه؟

 مادرش كه نشست عاقد شروع كرد، هیچ كدام گوش

 طاب نشدم و نمیدادیم فقط فهمیدم دوشیزه خ



 هاي كه فراز روي میزشماال بي ربط به برگاحت

 .گذاشته بود نبود. مهم نبود 

 :وقتي سكوت شد، فراز گفت

 .بگو بله-

 هوم، زود نیست؟-

 حوصله داري سه بار دیگه بگه؟-

  

 :خندیدم و بلند گفتم

 .بله-

 مشل و ول دستي زده شد و كسي كل نكشید. باز ه

 .خندیدم

 :گوشم گفت   فراز آروم كنار

 ساعته كه تصمیم به اومدن گرفتم، نهایتا چند   من-

 .حلقه و زیر لفظي و امثالش تو بساطم نیست 

 :با خنده گفتم



 زیر لفظي چي هست؟-

 .نمي.دونم منم تو راه از مامانم شنیدم-

  

 هوم، زیر لفظي كه در كار نبود، مهریه هم كه شنیدم -

 تك تخم و این چیزا بود، اماا حلقه یهشاخه نبات 

 .میخوام

 :خندید كج 

 .چرا تك؟ دوتاش هست-

 :چشم غره رفتم 

 .یه تك تخم درشت-

 زیاد آب میخوره؟-

 .اوووووف. زیااااد -

 :خندید 

 .رهایي دیگه-

 ...خندیدم، بیشتر، بیشتر، بیشتر... كسي اومده بود



  

 سند ازدواج به دست، سمت ماشین فراز میرفتم و در 

 :همون حال براي مهیار نوشتم 

 .بردارماشینتو خودت -

 .غلط كردي-

 .من نمیتونم بیارمش، وسط یه فیلم ایرانیم -

 .بعد با خنده گوشیو قفل كردم و توي كیفم فرستادم

 سوار ماشین كه شدیم، استارت كه زد، همون جور كه

 :به رو به رو خیره بود گفت

 .رژ قرمز زدي -

 :ایید كردمجمله سوالي نبود، اما ت

 .هوم-

 :داد و گفت سیگاري دستم 

  

 میكني؟  آتیش-



 لبخند زدم. لبهام رو محكم روي فیلتر سیگار فشار

 .دادم و رد قرمز ایجاد شده رو نگاه كردم

 سیگار رو كه به دستش دادم چشمكي زد و پك 

 .گرفت 

 نمیدونستم كجا میریم و مهم هم نبود، حتي به 

 دم. ولي یه چیزي خیابونها و آدرس هم نگاه نمیكر

 .بودمن بوسیده نشده مهم بود... م

 گفته بود فقط پر پرواز، میدونم. اما این براي من

 .كافي نبود و این رو هم میدونم

 با ماشین توي خیابونها چرخیدیم، ویراژ دادیم،

 موزیك گوش كردیم و سیگار كشیدیم، من همسر

 بودم؟ همراه بودم؟ با كسي بودم؟ بودم... چون كسي

 ...اومده بود 

  

 :فتفراز گ بود كه  هوا تاریك شده

 بریم مهموني؟-



 مهموني؟-

 .تو فكر كن پاگشا-

 :با ابروهاي باال رفته پرسیدم

 چي؟-

 پدر خانومم امشب مهمون نداره؟ ما رو قطعا فراموش-

 نكرده، نه؟ گفتي تو رو دو نفر بنویسن؟

 ابروهام باال پرید و لبم خندان شد. خندان شد چون

 ت میخواسن. فراز فهمیدم محركها بي فایده نبود 

  

 پیروزیش رو تو چشم بابا فروكنه و امشبي رو انتخاب 

 .كرده بود كه برنامهي خواستگاري بود 

 :باز پرسید 

 بریم؟-

 :لبخند زدم

 .بریم-

 من هم خیلي وقت دنبال این برد بودم، من اصال تا 



 حاال از بابا برده بودم؟

 :زود براي ایلیا نوشتم

 .امشب نیا-

 یا برام بزرگ بود،پایمال شه. ایلنمیخواستم غرورش 

 .خیلي بزرگ

  

 فراز دم خونهي ویالیي پارك كرد. پیاده شدم به كل

 خونه نگاه كردم. احتماال جزء اولین بارهایي بود كه

 .بدون ترس به این خونه نگاه میكردم

 فراز كنارم ایستاد، جلو رفتیم، زنگ رو زدم. فراز از 

 :ن شنیده شد ي آیفون كنار كشید. صداي ماماجلو

 .یدونستم میاي. باریكالم-

 فراز لبخند كج شیطنت آمیزي داشت. در باز شد، وارد

 شدیم. امشب چي میشد؟

 از حیاط رد شدیم، دم در خونه كه رسیدم مامان 

 .ایستاده بود 



 قبال شده بود كه به استقبالم بیاد؟

 فراز رو دید  اولش لبخند میزد ولي به ثانیهاي كه

 و گرفت، ترس كل صورتش رچشمهاش گرد شد، 

  

 كمي هم سرخ شد، در رو كمي بست تا فقط خودش

 :دیده شه، وقتي بهش رسیدیم گفت

 چیكار میكني درین؟ دیوونه شدي؟-

 .باز كن درو مامان. مهمون داریم، زشته-

 :مامان از جاش تكون نخورد 

 وتدختر رواني میفهمي داري چیكار میكني؟ عم-

 .اینا تو نشستن

 اییم میشینیم. خودتباشن، ما هم مینشسته خب -

 گفتي بیام، نگفتي؟

 .نكن درین. جلو عموت اینا زشته-

 :فراز لبخند زد 

 .آشنا میشیم خب -



 :مامان چشم غرهاي به فراز رفت و رو به من گفت

  

 بابات این دفعه بد قاطي میكنه درین. خودت-

 .میدوني

 :خندیدم

 ي كرديال كار ودم میدونستم! تو تا حاتا االنشم خ-

 ؟واسه ما

 درین كوتاه بیا. این آقا رو رد كن بره، خودت بیا برو -

 .بشین پیش عموت

 .نچ! نمیشه. بكش كنار مامان. اومدیم مهموني-

 :بعد بلندتر از الي در گفتم 

 اهل خوونه؟ درین نمیخوایین؟-

 با این حركتم مامان چشم غره رفت و مجبور شد كنار

 .فراز گرفته شد توسط   بكشه. جلو رفتم كه دستم

 .خندهام گرفت. اومده بود كه بتازونه



  

 همراه هم وارد شدیم. مامان حاال صورتش سفید شده

 بود. اولین نفري كه دیدم زنعمو بود. با دیدنم تا 

 خواست لبخند بزنه، نگاهش به فراز افتاد. درجا اخمي 

 .از نفهمیدن كرد. اما من لبخند میزدم

 یكرد و آخر سر،گاهم م عمو با چشمهاي عجیب ن

 اصل قضیه... بابا! همزمان تو چهرهي بابا هم اخم

 میدیدم و هم تعجب! بابا تعجب كرده بود. بابا هیچ

 وقت تعجب نمیكرد! همه چیو پیشبیني میكرد، 

 آمادگي هرچیزي رو داشت، اما حس میكردم تعجب 

 .كرده

 افراديكردم. تنها به قیافههاي عجیب دور و برم نگاه 

 .و فراز بودیمه لب داشتن من كه لبخند ب

 كمي بعد درسا با سیني چاي وارد شد. با دیدنمون

 بالفاصله چشمهاش گرد شد و بعد خندهاش گرفت و

 .مجبور شد جلوي خندهاش رو بگیره



 :زنعمو اولین نفري بود كه حرف زد 

 این آقا كین دخترم؟-

 ه بود كه ازبا حرص گفت دخترم گفته بود اما چنان

 .م بدتر بود فحش ه

 .ا منه زنعمو. همراهمهب-

 :فراز آروم توي گوشم گفت 

 .یه نسبت دیگه هم داریم-

 :آرومتر توي گوشش گفتم 

 .هنوز زوده اونو بگیم-

  

 :عمو با اخم زیادي گفت

 یعني چي همراهمه؟ مگه تو نشون كرده نیستي؟-

 نامزد نداري؟

 :با لحن لوسي گفتم

 .ش بهم گفت منو نمیخواد عمو. خود مزدم كه  نا-



 .ط كردهغل-

 :باز رو به بابا گفت

 این جریانا چیه صابر؟-

 :بابا وحشتناك نگاهم میكرد. خودم جواب دادم

 بابا كه میدونست عمو. آخ! بهتون نگفته بود؟-

 :عمو عصبانیتر شد 

 چي میگه این صابر؟-

  

 سمتبه بابا تنها از جا بلند شد؟ از بازوم كشید و 

 .پلهها كشیدتم

 ست دیگرم دست فراز روكشیده شدن با د در حین 

 :محكمتر گفتم

 .بدون فراز هیچ جا نمیاما-

 بابا بیحرف فقط میكشید. از پلهها باال رفتیم و توي

 .اتاق كارش رسما پرت شدیم



 :زود در اتاق رو بست و گفت 

 نمیفهمي چه غلطي كردي، نه؟-

 كرده بودم. قبحشهم چه غلطي؟ این غلطو كه قبال  -

 وز؟ نریخته هن

 ین. ببند دهنتو. شب خواستگاریتزهرمار در-

 ورداشتي با یه پسري اومدي و جولون میدي؟

  

 من كه قبال هم با همین پسر اومده بودم و جولون-

 داده بودم. چي عوض شده بابا؟ چرا فكر میكني 

 قدرت حرفاي تو از چیزي كه بین ماست بیشتره؟

 :د بابا پوزخند ز

 ر ر از فردا سر ه داغي حالیت نیست. همین پس-

 مشكلي، كاراي قبلتو میزنه تو سرت! فكر كردي تموم 

 شد؟ اومدي جلو من رژه رفتي و اوضاع گل و بلبل

 شد؟ به خوبي خوشي؟ فكر كردي تو قصهها زندگي

 میكني؟ تو نمیدوني دنیا چه جهنم درهایه؟ تو عقل



 داشتي درین! اونم دادي اجاره؟

 دوران تو تموم  اشه بابا. خوبم سر جاشه. دیگهسرج-

 .شد. حاال من میتازونم. یعني ما میتازونیم 

 :بابا مسخره خندید 

 !دختر احمق-

 با خنده جلو اومد، نزدیك نزدیك ایستاد. از من بلندتر

 بود، خیلي بلندتر. براي دیدنش محبور شدم سرمو باال 

 :بگیرم. با حفط خندهاش گفت

 فهمیدي تا ین همه ساله دختر مني، هنوز نه اتویي ك-

 زندهام دوران دوران منه؟ یه نگاه به این چند  وقتي

 سال بنداز درین. از روزي كه دنیا اومدي. كي بوده كه

 من ببازم؟ كي بوده كه من كم بیارم؟

 :به اختالف قدیمون اشاره كرد و ادامه داد 

 جلوي منكي بوده كه تویي كه خودم بزرگت كردم -

 علم كني درین ؟ قد 

  



 م. بابا چي تو دستش اري ترسیده بود حقیقتا مقد 

 داشت كه اینجوري حرف میزد؟

 فراز دستم رو كشید و خودش جلوم ایستاد و رو به بابا 

 :گفت

 من قد علم میكنم دكتر. منم نتونم، منو رها رو هم-

 خیلي بلندتر میشیم. منو دست كم نگیر. تازه فكر 

 . تویي كه همه عمرت برندهكي هم بشیم كن با رها ی

 االنت بنداز. دیگه دخترت با منه، ي، یه نگاه به بود 

 .مهگلت مال منه، حتي اون یكي دخترت تو مشتمه

 من نخواستم كه بتازونم. تو هم نخواه كه تازوندنمو

 .ببیني چون من بد میتازونم دكتر 

 :بابا جدي گفت 

 برام كاري داره هرشماها جوجهاید پسر. فكر كردي -

 دوتونو بكنم تو هلفدوني؟

  

 ادم: از آبروش میترسه، نمیكنه. از ه خودم آرامش د ب



 .آبروش میترسه

 :بابا انگار فكرمو خوند 

 من بردن رو بیشتر از آبروم دوست دارم. صالح-

 .دخترمم خودم میدونم چیه

 نشد دكتر. نمیدوني. از دخترت چي میخواي-

 مهي ایناا اصال وكیل؟ با هبسازي؟ مترجم؟ معلم؟ ی

 .حالش ناخوشه

 :فتم آروم گ

 .و خدا. میترسم به راه راست اغفال شمنگو تو ر-

 :فراز لبخندي بهم زد و بابا پوزخند زد 

 تو ازش چي میخواي بسازي؟ قمار باز؟ كه حالش-

 خوش باشه؟

  

 مشكلت همینه. رها خودش خودشو ساخته. من-

 وام چیزي كهنمیخوام چیزي ازش بسازم. من میخ



 م. نیومدمساخته رو تماشا كنم و لذت ببرخودش 

 !ساختن رها، اومدم واسه ساختن با رها واسه

 شعار نده. اگه ایلیایي كه از وقتي چشم باز كرده-

 عاشق درین بوده نتونه باهاش بسازه، تو سهلي. درین

 .بالست. خوب بالییه، ولي بالست. تو تحمل بال نداري

 سرعتي رفتي كه  اسم مهگل اومد با چناننداري كه تا 

 .دیمدود پاهاتم دی

 :خندید فراز 

  

 .ببین االن كي اینجاست دكتر. كي جلوت وایساده-

 ببین دخترت كدوم وره؟ تو كدوم تیم؟ رها درست

 .میگه، دورهات تموم شد. دیگه وقتشه بازنشسته شي

 من و رها رو بكني هلفدوني هم مدارك خوشگل اون

 د رها تنها بمونه؟دخترت دستمه. دلم نمیخوایكي 

 اون وقت تو میموني میفرستم پیشش. خواهرشم من

 و دو تا بچه كه واسه شنیدن صداشون باید نیم ساعت



 دیقه حرف ١-٢پشت خط زندان بموني. با هركدوم  

 .بزني و بعدشم تلفن بدون خدافظي قطع میشه

 :محكمتر ادامه داد 

 دیقه هیچ وقت اون١- ٢بدون خدافظي دكتر! چون  -

 !كني كافي نیست كه وقت كني خدافظي قدر

 :رو گرفت و كنارم ایستاد  بعد دستم

  

 ولي االن من بهت وقت خدافظي میدم. چقدر وقت -

 دیقه؟ یا ١٠دیقه؟  ٥دیقه؟  ٢میخواي دكتر؟   

 .بیشتر؟ چقدر حرف داري؟ حرف كه نه... تهدید 

 تهدید چقدر وقت میبره رها؟

 :ام زدودمترس رو از صد 

 نیه ثا٢٠یه خدافظ میخوام بگم كه  وقت نمیبره، -

 .هم نمیشه 

 .خدافظ كه سه ثانیهاس رها -



 :جلو رفتم، رو به روي بابا ایستادم و گفتم

 .برام عزیز بودي، همیشه. قبولت داشتم، همیشه-

 حتي دوستت داشتم بابا، همیشه. نخواستي... تو

 رفتنه. چه بپرم، چهنخواستي بمونم. حاال هم وقت 

 نوانه. شاید یه روزي قسمت شه به عنپرم، وقت رفتن 

 م خونهات، نمیدونم. شاید باز هم باهممهمون بیا

  

 جنگها داشته باشیم، نمیدونم. ولي بابامي. هنوزم 

 .بابامي. خدافظ بابا

 :همراه فراز سمت خروجي رفتیم كه بابا گفت 

 .این آخرین دیدار ما نیست درین-

 ...م، منتظرم. فعالمیدون-

 .بیرون زدیم

 :مان كمي با بغض گفتما

 درین؟-

 :دمرگشتم نكاهش كرب



 .مادري نكردي واقعا مامان. ولي شاید یه روزي بكني-

 .به امید اون روز

 به حیاط كه رفتم درسا رو دیدم. آروم و بیحركت

 .ایستاده بود و نگاه میكرد 

  

 :تم خودم سمتش رفتم، بغلش كردم و توي گوشش گف

 ه جایي برم، میخوامحماقتو بذار كنار درسا. من اگ-

 اي؟ببرمت. می

 :شد   چشماش اشكي

 .میام-

 .خوبه، خبرت میكنم -

 .گونهاش رو ماچ كردم و از خونهي پدري بیرون زدم

 نفس عمیقي كشیدم. اینبار بیشتر از همیشه حس 

 .رهایي داشتم

 :سوار ماشین كه شدیم گفتم 



 ...كنهاگه بابا حرفاشو جدي -

 :حرفمو برید 

 خرش بود. بخواد بكنه هم وقتنمیكنه. زورهاي آ-

 .دارهن

  

 قت نداره؟چرا و-

 .نیمه شب میپریم رها -

 :چشمام به درشتترین حالت رسید 

 ...كجا؟ ویزا و-

 دوبي، دوبي هم كه ویزاش یه روزه حله. میریم دوبي-

 تا ببینیم چي میشه. از اونجا واسه اقامت اقدام 

 .م میكنی

 :نیشم باز شد 

 واقعا؟-

 .واقعا-



  

 اسه همیشه؟و-

 .یزیو بدوناییم. فقط یه چتا هر وقت كه بخو-

 چي؟-

 هیچي دستم نیست. همهي پولم رفت واسه قرضا و-

 بدهیها، اگه اونجا بخواي با من زندگي كني بدون كه

 اوضاع سخته. اگرم میخواي تنها زندگي كني كه 

 .هیچي

 ود هم غصه از گردنشبا بغضي كه هم از شادي ب

 :آویزون شدم

 .ارم، خیلي زیاد زندگي میكنیم فراز. من پول د  باهم-

 .میلیاردي، بزرگ، كلفت. باهم زندگي خوب میسازیم

 :لبخند كوچیكي زد كه ادامه دادم

 یه كازینو میزنیم، قرارمون همین بود، نه؟-

 .همین بود -



  

 هر وقت دلم خواست بازي میكنم، نه؟ -

 .میكني بازي -

 دوتایي با هم مدیریتش میكنیم، نه؟-

 :خندید 

 .نمیسازیم باهم -

 از من شریك پیدا نمیكني. كل زیم فراز، بهترمیسا-

 دنیا رو بگرد یه شریك پیدا كن كه نیاز نباشه هر

 .لحظه نگران باشي. من از پس خودم بر میام 

 :لبخند قشنگي زد 

 .میدونم، مطمئنم -

 :متقابال لبخند زدم

 .بذار خونه كه وسیله جمع كنم  پس منو-

  

 از زندگي من درست از همون لحظه، شمكي زد وچ



 از همون قول و قرار و وعدههاي آینده همون چشمك،

 .شروع شد 

 :دم در خونه ایستاد 

 .تو برو، من جایي كار دارم بعد میام دنبالت -

 باشهاي گفتم و به خونه رفتم. تند تند وسیلهها را جا

 چي مانتو و شال بود رو این ور اون وربه جا كردم. هر 

 تب تويدم و لباسهاي مناسب رها رو مرپرت كر

 ذاشتم. ساك پولها رو هم كناري گذاشتم وچمدون گ

 .پاسپورت و مداركم رو آماده كردم

 !قراره بپري رها، میفهمي؟ واقعا قراره بپري

 بلند خندیدم. بلندتر، بلندتر... كافي نبود. باال و پایین

 :پریدم، خندیدم و داد زدم

 ..میخوام بپررررررررم-

 :مهیار نوشتم روي تخت افتادم و براي 

 .دارم میپرم عشقمممم -

 :جواب مهیار اومد 



 .به به، به سالمتي خوشگله-

 .تازه ازدواجم كردم. فیلم ایراني طور-

 :خنده فرستاد و نوشت

 خاك تو سر تو و اوني كه این حركت روش جواب-

 .داد 

 .دوریت دقم میده مهیار-

 .ویدیو كال هست-

  

 .ر نمیاد و ویدیو كال كه ماچ صدا دار د از ت-

 .الي كمتر، زندگي بهتر تف م-

 .درسا هم میخوام ببرم بعدا-

 اون شیر برنج نرینه تو زندگیت؟-

 .آدمش میكنم-

 تو نتوني كي بتونه؟-

 .الو یووو-



 .و كلي ایموجي بوس و قلب كنار هم ردیف كردم 

 :یر وقت بود كه فراز مسیج دادد 

 .بیا پایین -

 :اشت؟ نوشتمعقل ند 

 .بیا باالوسایالم زیاده، -

 .بزن درو-

  

 در رو زدم، مانتو و شالم رو پوشیدم و دم در منتظر

 .موندم

 :آسانسور كه رسید بزرگتررین لبخند روي صورتم بود 

 .سالم-

 .سالم-

 تو كه نمیخواي بیاي؟ -

 .وقت نیست -

 بریم؟ هوم، -



 .وایسا-

 كرد  مشتاق و منتظر نگاهش كردم. دست توي جیبش

 ازبهي جواهره رو و جعبهاي كه مشخص بود جع

 :جیبش درآورد. با ذوق گفتم 

 حلقه خریدي؟-

  

 .نچ-

 جعبه رو باز كرد و چیزي درخشید. چشمهام رو

 نزدیك بردم و نگاه كردم و با دیدن گردنبندي كه

 بود كه دو بال جواهرپالكش یك مروارید درشتي 

 اهشداشت، درجا اشك توي چشمهام جمع شد. نگ 

 :كردم كه گفت 

 م رها. اینم یه مرواریديتي هم دریني، ه یه روزي گف-

 .كه بال میزنه و رها میشه

 .اشك طاقت نیاورد و چكید 

 :حرفي براي گفتن به ذهنم نمیرسید، تنها گفتم 



 یه كم بریم تو؟-

 :خندید 

 واسه چي؟-

 .تو تختبریم -

  

 تخت؟-

 .كانتر، مبل، میز-

 :بیشتر خندید 

 .وونه دیر میشهبیا بریم دی-

 .توفیه، بیا بریم یه رفع هم كا-

 .دیوونه نشو رها، بیا بریم-

 :نزدیكش شدم، لبهاش رو بوسیدم و گفتم

 .تو... تو فقط پر پرواز من نیستي فراز، نمیتوني باشي-

 هرجایي كه  قرار ما، اولین شب تو دوبي، رو تخت یا 

 و  شد... اون میشه یه اوج واقعي. با فراز اوج میگیریم



 .میكنیم  ع است كه پروازبا من رها میشیم و اون موق

 یه پرواز واقعي. امشب اوج میگیریم فراز، چون من

 .میخوام و تو هم خوب میدوني كه میخواي

  

 خواست حرفي بزنه كه با دو انگشت جلوي دهانش رو

 :گرفتم 

 -derniere danseنیدي؟رو ش 

 چي؟-

 .یه موزیك فرانسویه-

 .نشنیدم-

 یشنویم، دوتایيگ امشبه فراز، امشب تو دوبي مآهن-

 .باهم، وقتي رو ابراییم

 .باز هم خندید 

*** 

  



 :دوباره غر زدم

 یعني واقعا هیچ كس نیومد بدرقهامون؟ عرش دیگه-

 نیومد چرا آخه؟

 میخوان بیان، بابا چند روز دیگه خودشون هم -

 .درگیرن

 خیلي بیمعرفتن. االن خشك و خالي میخواییم -

 گریه كنه؟  ؟ هیشكي نمیخواد واسه رفتنمونبریم

 یقا كي گریه كنه رها؟ دق-

 .هر خري -

 .بیخیال شو توروخدا-

 .برن بمیرن -

  

 :حرصي نشسته بودم كه صدایي گفت 

 .درین-

 دویدم وبا هیجان بلند شدم و با دیدن مهیار سمتش 



 :یك راست توي بغلش پریدم

 .عشقممم. داشتم دق میكردم-

 :خندید 

 .خفهام كردي  بكش كنار-

 .اومد  واي اومدي. یكي-

 .ت داره سر باز میكنهها خوشگلهعقدهها-

 :فراز هم بهمون رسید و به محض دیدن مهیار گفت 

 كارها رو اوكي كردي؟ -

 .همهاشون حله-

 :كنجكاو پرسیدم

  

 چي حله؟-

 :مهیار چشمك زد 

 تو بري اونجا كازینو بزني من از اینجا خبراشو-

 .بشنوم؟ نمیشه كه



 :شوق گفتم پر

 واي تو هم میاي؟-

 .پیش هم باشیم درین. میاممن و تو باید -

 :فراز تصحیح كرد 

 .با مهگل میاي-

 :مهیار با لبخند گفت

 آره دیگه، میخوام دیلرش كنم. ورقها رو اون بُر-

 .برنه

 :دیدم كه فراز به مهیار گفتبلند خن

  

 .آدم باش-

 :مهیار با شوخي گفت 

 ت میز. اشكال نداره؟ خواهرچطور زن شما بشینه پش -

 داره؟ بر بزنه ایراد  ما

 :قهقهه زدم و رو به فراز گفتم 



 .گفت زنت-

 فراز سرش رو به تاسف تكون داد و "دیوونه" اي

 .مزمه كرد ز

 :گفتم ماچ آخر رو روي گونهي مهیار نشوندم و

 .منتظرم-

 با فراز سمت ِگیتها رفتیم. میدونستم دیگه بابایي 

 ااكه، ولي فراز بود، نبود؟ حتمپشتم نیست و ترسن

 ...بود 

*** 

  

 .شما ممنوع الخروجي خانوم-

 :خم به ابرو نیاوردم

 به چه دلیل؟-

 .پدرتون ممنوع الخروجتون كرده. به دالیل پزشكي-

 شناسنامه و سند ازدواج رو جلوشلبخند زدم. فراز 



 :گذاشت و گفت

 .تنها نیستن جناب. اینم جواز خروج از كشورش-

 ش،و از بین حرفهاد كمي نگاه كرد، چند تلفن زد مر

 .دخترتون ازدواج كرده" رو شنیدم"

 :لبخندم بزرگتر شد و گفتم

  

 بهشون بگو گفتم رفتنیم. نه اون رفتنیهایي كه اونا-

 .ن رفتنيفكر میكردند، ای 

 .و اداي بال زدن درآوردم

 .مرد گیج نگاهم كرد و چیزي پاي تلفن نگفت 

 .خندیدیمتنها من و فراز  

 اپیما آروم شروعاپیما شدیم، هوعبور كردیم، سوار هو

 …به حركت كرد، با خودم زمزمه كردم: عقب گرد 

 :هوا پیما كمي سرعت گرفت و زمزمه كردم

 ...شتاب-



 :و بعد بلندتر گفتم

 !شپر-

 تیك آف كردیم و من پریدم. با فراز، رها شدم و

 ...ممیدونستم امشب با فراز حتي بیشتر اوج میگیر 

  

 . اونقدر كه فقط فراز . باالي باال.. قرار ما روي ابرها بود 

 .و رها میتونستن برن

 اوج منتظرم بود، قسمتي از آهنگ رو با خودم زمزمه 

 :كردم

Et je m’envole- 

 میآیم و به پرواز در  

vole, vole, vole, vole 

 پرواز، پرواز، پرواز، پرواز

 ...پایان

 باسپاس از شما عزیزان 


