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توی خیابونا راه میرفتم.دستامومشت کرده بودم؛آستینموبه صورت خیسم
کشیدم.ازروبروشدن باایرج خیلی میترسیدم.مطمئن بودم زندم نمیزاره،خیابوناکم کم
خلوت میشد.صدای شرشربارون باصدای رعدوبرق باعث میشدبیشتربترسم.وسط
بلوارروی چمنای خیس نشستم،لباسم خیس بودوبه بدنم چسبیده بودآرنج لباسمم پاره
شده بود.یه فکراحمقانه به ذهنم رسیدیابایدباایرج روبرومیشدم کتک وشکنجه زیردست
اونوتحمل میکردم یامیتونستم......آره مسلماٌمیتونستم.بایدمیتونستم،دیگه تحمل ندارم.به
سختی ازجام بلندشدم.برقی خیابوناروروشن کرده بود.بعدازچندثانیه باشنیدن صدای
رعدوبرق دستمومحکم روگوشام فشاردادم.مثل کسی که توخواب داره راه میره بی هدف
به سمت جلومیرفتم.احساس میکردم نوک انگشتام بی حس شده.به پل هوایی
رسدیم،باقدم های لرزان ازپله های فلزی باالرفتم.کناردیواره ش ایستادم،به پایین نگاه
کردم.آسفالت روی جاده سیاه ترازهمیشه بنظرم میرسید.دوباره صدا رعدوبرق اومدومن
بیشترنگران شدم.نرده ی کنارپل حدودنیم متربود.روی پل نشستم اشک وبارون باهم
ازروی گونم میچکید.ترسیده بودم.ولی بافکرکردن به ایرج ترسموپس زدم.فکراینکه
تاحاالهمه چیزوفهمیده بیشتربهم انرژی میداد.دوباره ایستادم.چشماموبستم،قلبم تندبه
سینم میکوبیدونمیتونستم خوب نفس بکشم.دستموروی نرده های یخ زده ی پل
گذاشتم.حس میکردم سبک ترازهمیشه آم.خواستم خودموپرت کنم که دستی به شدت به
عقب هلم داد.باپهلوکف پل افتادم.خیلی سردبودلرز توتنم پیچید.باصدای بلندگفت:چی
کارمیکنی؟
سریع ازروی پل بلندشدم هواتاریک بودوچهرشودرست نمیدیدم.هل شده بودم،بهم
نزدیک شد.به طرفش جهش برداشتم وباتمام قدرت هلش دادم چون کارم غیرمنتظره
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بودبه دیوارپل کوبیدباسرعت رعدوبرق به سمت پله هارفتم.صداش هنوزتوگوشم
بودوهزارباربهش لعنت فرستادم که نزاشت خودموخالص کنم.همون طورکه میدویدم به
عقب برگشتم باقدم های آرومی راه میرفت وبهم نگاه کرد.فقط یه هاله ی سیاه ازش
دیدم.چراغ خیابوناروشن بودحاالکمی آرومترشده بودم.بی هدف راه میرفتم وقتی به خودم
اومدم دیدم چندکوچه بیشتر باویالی ایرج ندارم.به جلوخیره شدم.نوره چراغ پورشه
چشماموزد.آرادارماشین پیاده شدودرماشینوبهم کوبید.ناخودآگاه یه قدم به عقب
برداشتم.بانگاه خشمگین بهم نزدیک میشدبه چشماش نگاه کردم سیاه ترازهمیشه
بود.بریده بریده نفس میکشیدم بالحن عصبی گفت:
تااالن کدوم گوری بودی؟
من من کنان گفتم:مَ....مَ....من داشتم.....یعنی...
میدونی چه گندی باالاُووردی یانه؟سرم وپایین انداختم بغض سختی گلوموفشارمیداد.عصبی گفت:بروتوماشین.
بادستای لرزون درماشین وبازکردم.شال خیسم به موهام چسبیده بود.آرادمثل همیشه
ساکت ودستاش روی فرمون ماشین بود.دوست نداشتم سکوت کنه،دوست داشتم یه
حرفی بزنه.باصدای آرومی که خودم به زورمیشنیدم گفتم:چی میخوای به ایرج بگی؟
آرادبدون اینکه تغییری توحالتش بده دستشوروی فرمون میفشرد.به سمت
ویالمیرفت.انگاراصالنشنیدچی بهش گفتم تمام جراتموجمع کردموباصدای لرزونی گفتم:
آرادشنیدی چی......
ازفریادش نفسم بنداومد:ساکت شو.توفقط ساکت باش.
سرکوچه ی ویالبه داخل پیچید.یکی ازنگهبانادروبازکرد.ماشینشوتوی حیاط پارک کرد.به
شیشه زدواشاره کردبیام بیرون.ازماشین پیاده شدم.همونجاخشکم زده بود.وقتی
دیدحرکتی نمیکنم.باخشونت دستموکشید.ازپله هاباالرفتم.درخونه
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روبازکردوکنارایستاد.باوحشت بهش زل زده بودم.یقموگرفت وبه داخل هلم داد.ایرج به
پشت ایستاده بود.باشنیدن صدای دربه عقب برگشت.بادیدنش خون توی صورتم
دوید.ایرج درحالیکه باقدم های بلندبه طرفم می اومددادزد:دختره ی حرومزاده میکشمت.
قلبم تندبه سینم می کوبید.به طرفم هجوم اُوُرد.چندقدم به عقب رفتم آرادجلوم
ایستاد.روبه آراددادزد:گمشواونوراین کثافت زنده ازاینجابیرون نمیره.
همین طورکه فریادمیزدسعی میکردآرادوکناربزنه،آرادمحکم جلوم وایساده بود.ازترس
توی خودم جمع شده بودم.ایرج فریادزد:تاکی میخوای طرف این هرزه روبگیری؟
آرادسکوتشوشکست ودادزد:بسه دیگه بابا.
ایرج یقه ی آرادوتومشتاش فشرد:من اگه اینوامشب نفرستم الدست باباش ایرج نیستم.
آراددرحالیکه دستاشومشت کرده بودگفت:منم اگه امشب بزارم این کاروکنی آرادنیستم.
ایرج ازعصبانیت رعشه گرفته بود،ازآرادکمی فاصله گرفت.همون موقع سایه ونرگس
وحشت زده ازآشپزخونه بیرون اومدن.منم همونطوربه دیوارچسبیده
بودمومیلرزیدم.نرگس بهم خیره شده بودمیدونستم میخوادایرج وآروم کنه ولی
انگارازترس حتی جرات نمیکردازجاش تکون بخوره.دیگه اشکی برای ریختن
نداشتم.پوست لبمومی جویدم.ایرج خوب میدونست امکان نداره آرادبزاره بهم نزدیک
بشه،صدای نفسای تندشومیشنیدم:
این دختره ی نکبتوازجلوی چشمام دورکن.
ناخودآگاه نفس عمیقی کشیدم.چشمم به سایه افتادیه لبخندمحوروی لباش بودوقتی
فهمیدنگاش میکنم پوزخندزد.آرادداغ کرده بودبااین فاصله ی کم حرارت کمرشوحس
میکردم.به طرفم برگشت،بهش نگاه کردم.بازوموکشیدوبه جلوهلم دادایرج با نگاه تیزی
بهم خیره شده بودخدامیدونه چندباراز1#
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نگاش مُردموزنده شدم.آرادجسم بی جونمودنبال خودش میکشیدازپله هاباالمیرفت وبه
جلوخیره شده بود.دراتاقموبازکردباهم توی اتاق رفتیم.دروازپشت قفل کرد.باانگشتانم
بازی میکردم،آرادبااعصبانیت روی تخت هلم دادبهش خیره شدم ابروهاش توهم گره
خورده بود.دکمه های پیراهنشوبازکردوبایه حرکت درش اوُرد.نمیدونستم میخوادچی
کارکنه،گوشه ی تخت خزیدم به سرووضعم نگاه کردمانتوی سفیدم ازچندجاپاره شده
بود.یه بلیزآستین بلندبایه شلوارجین ازتوکمددیواری بیرون کشیدوبه طرفم پرت کرد:
بپوش لباسات خیسه.
به بازوهای عضله ایش نگاه کردم یه رکابی مشکی تنش بودباصدای آرومی
گفتم:باشه.توبروبیرون.
آروم ترشده بوداماهنوزاخم کرده بودانگارحرفمونشنید:توخیابون چی کارمیکردی؟
جرات نمیکردم بگم میخواستم خودکشی کنم.به پنجره خیره شدم:هیچی.
دیگه سوالی نپرسیدوازاتاق بیرون رفت.حتی فرصت ندادازش
تشکرکنم،مانتومودراوردموپیرهنوپوشیدم،موهای خیسمم بازکردم.خواستم روی تخت
درازبکشم که ترسیدم.اصالازاین ایرج بعیدنبودنصفه شب بیادخفم کنه اون موقع دیگه
آرادم نبودنجاتم بده.دراتاقموقفل کردم.روی تخت درازکشیدم.پتوموروی سرم کشیدم.
به گندایی که امروززدم فکرمیکردم به اینکه شریک ایرج چقدرراحت گولم زدوپوالی
تقلبی بهم داد.حتماایرج وآدماش دربه دردنبالشن،ولی دیگه چه فایده به
احتمال%111ازمرزخارج شده وداره به ریش ایرج وآدماش میخنده.خب تقصیرمن چی بود
ایرج چندسالی بودکه باهاشون معامله میکردوهردفعه پوالی اصل میدادن4-3.تاکیف
بوداولیشوکه دیدم خیال کردم همش مثه این اصله.بس که خرم،آخه به قاچاقچی جماعت
میشه اعتمادکرد.خودش میدونسته ایرج چه جونوری واگه توایران بمونه،ایرج بادم
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ودستگاه وآدماش عرض4-3روزه پیداش میکنن بعدم به بدترین نحومیکشنش.بایه
حساب سرانگشتی011هزاردالروبه باددادم.چقدرایرج بدبخت روی این معامله سرمایه
گذاری کرده بود،یه جوذایی ازکارم مطمئن بود.درطول این7سالی که زیردستش بودم
کاراموبه بهترین نحوانجام میدادم.منِ احمقم به اون شریک چندین وچندساله ی عوضی
الشخورش اعتمادکردم.ازچهار تاچمدونی که بهم پول داده بود،سه تاش قالبی
بودوخدامیدونه که چقدرخوشحالم ازاینکه آرادپیشمه.اون روزآرادبراش کاری پیش
اومدورفت وگرنه اگه بودازاین گندانمیزد.بایدیه هفته ازاتاقم بیرون نیام تاآباازآسیاب
بیوفته.نمیدونم چطوری جرات کردم خودکشی کنم.خیلی خسته بودم.ازافکارم دل
کندموچشماموروی هم گذاشتم.
باصدای تق تق درچشماموبازکردم.دستی توموهام کشیدم.سینموصاف کردم:کیه؟
سایه ام برات صبونه اوردم.زیرلب گفتم:صبونت بخوره توسرت.خاک برسرحسود.
آفتاب ازشیشه ی پنجره اتاقوروشن کرده بود.دروبازکردموتوچارچوبش وایسادم.قدش-5
6سانتی مترازمن بلندتربود.بدون اینکه نگاش کنم سینی وازش گرفتم.روی میزاتاقم
گذاشتموبیرون رفتم.سایه همون جابودبه طرف اتاق آرادرفتم.باصدای سایه متوقف شدم:
برای افسونگری یه کم دیرشده تاراخانوم،آرادصبح زودرفت.به طرفش برگشتم:افسونگری روکه توبایدبکنی.من ازاین کارای خاک برسری بلدنیستم.
شادی جاروبه دست ازپله هاپایین می اومد.بادیدن سایه سری به نشانه ی افسوس تکون
داد:
توبازسوزنت گیرکردبه تارا.بیابروکاراتوانجام میده تاآقانیومده دادوهواررابندازه.میدونیکه اعصاب درس درمونی نداره.نمیخوای که بکشت؟
شادی بعدازاین حرف سالنه سالنه برای تمیزکردن اتاقابه انتهای راه رورفت.سایه نگاهش
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به دورشدن شادی بود.برعکس ذاتش به قیافش میخوردمظلوم وآروم باشه.چشمای
خاکستری خوشگلی داشت.بهم نگاه کرد:چیه؟خوشگل ندیدی؟
بالحن آرومی گفتم:چراهرروزتوآینه میینم.
پوزخندی زدوبه سمت پله هارفت.هوس کردم یه کم اذیتش کنم
وایساسایه.بروبرام یه لیوان آب بیار.به طرفم برگشت:امردیگه ای نیست خانومی؟
ریلکس گفتم:نه فقط سریعتر.
به اتاقم رفتم.کثافت برام آب نیورد.تلوزیون اتاقموروشن کردم.حوصلم سررفته بوددوست
داشتم برم زمین پشتی ویه کم تیراندازی کنم.ولی که جرات داشت بره بیرون.میترسیدم
یه وقت ایرج سربرسه.اگه تنهاگیرم بیاره به قصدمرگ کتکم میزنه.خیلی دلم میخواست یه
تفنگ بزارم روی پیشمونیشومخشوپخش زمین کنم.به افکارخودم پوزخندزدم هی اون
وایمیسه تامن بکشمش.پشت پنجره ایستادم.نمای باغ خیلی قشنگ بود.انگارمش رحیم
تازه آبیاریشون کرده بود.گالی رزقرمزویاس به فاصله ی نیم متری دورتادورباغ
وپوشونده بودن.تلفن همراموبرداشتموبه صفحش دست کشیدم.موقعیتم طوری بودکه هیچ
وقت فرصت دوست شدن باکسی ونداشتم تنهادخترایی که اطرافم بودن خدمتکارای خونه
ی ایرج بودن که بااوناهم زیادگرم نمیگرفتم.یه چاقوی ضامن دار دستم بودکه مدام
بازوبستش میکردم.راستی راستی تشنم شد.ازپنجره حیاطودیدزدم.همه چی آروم
بودنگهباناسرپستاشون بودن.به آشپزخونه رفتم.بوی قرمه سبزی میومد.نرگس ودیدم که
کنارگازوایساده وقابلمه روهم میزنه.قبل ازاینکه من به اینجابیام اون توخونه ی ایرج
کارمیکردچهل ودوسه ساله بود.
زن خوب ومهربونی بود.بادیدنم لبخندزد:سالم تاراخانوم.
دریخچال وبازکردم:سالم0#.
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آبوسرکشیدم.به سمت پذیرایی رفتم.نرگس دنبالم اومد.
تاراخانوم برای ناهاربهتره به سالن غذاخوری نیایدمیترسم ایرج خان وآقادوباره دعواشونبشه.
زیرلب گفتم:به درک.دعواشون بشه.
نرگس به صورتش زدوگفت:اینطوری حرف نزن اگه آرادنبودخدامیدونه دیشب ایرج خان
چه بالیی سرت می اورد.
تودلم گفتم خب به من چه آدم وقتی همچین بابای بی شخصیتی داره بایدجورشوبکشه.
چندروزی گذشت.حدالمکان سعی میکردم جلوی ایرج آفتابی نشم.آرادم که طبق معمول
اصالنمی گفت من توخونه هستم یانه.به ساعت نگاه کردم7صبح بود.دلم میخواست یه
دوش آب گرم بگیرم.به حموم تواتاقم رفتم،شیرآب وبازکردم تاوان پرشه.بعدازیک ربع
بیرون اومدم.موهای طالییموکه تاباالی کمرم بودباسشوارخشک کردم.شلواراسپرت آبی
تیره بابلیزآبی آسمونی پوشیدم.تقه ای به درخورد.صدای شادی میومد:تاراخانوم بیاصبونه
بخور.
به سالن غذای خوری رفتم.یه سمتش کامالپنجره بود.یه لوستربزرگ شیشه ای هم به
سقف آویزون بود.ایرج سرمیزنشسته بودمثل همیشه ابروهاش گره خورده بود.چون
آرادبود جرات کردم برم جلو.وقتی متوجه حضورم شدبهم نگاه کردبعدازچندثانیه بی
تفاوت آب پرتغالشوسرکشید.به میزنزدیک ترشدم.هنوزازایرج میترسیدم.باصدای آرومی
گفتم:
س...س...سالم آقا.نگاه تیزی بهم انداخت.قلبم دوباره به تپش افتاد.صندلی کنارآردوبیرون کشیدم.اصالبهم
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نگاه نکردانگارنبودم.به جهنم مهم این بودکه نزاشت ایرج
منوبکشه.تندتندنوناروریزمیکردم ومچپوندم توحلقم.یه لیوان آب پرتغال
سرکشیدم.زیرچشمی ایرجونگاه میکردم داشت چای کوفت میکرد.موهای
مشککیشوباالداده بودته ریش صورتش میشدگفت تنهافرقش باآراده.آروم ازپشت
میزبلندشدم.نرگس کنارمیزایستاده بود.باقدم های آرومی ازکنارایرج گذشتم خداکنه
دوباره بم گیرنده.باصدای بم وخشنش سرجام خشکم زدپشتم بهش بود.
بیاتوسالن باهات کاردارم.لعنت به توایرج دوباره لرزه به تنم افتاد.به عقب برگشتم آرادبه ایرج خیره شده بوداخم
کم رنگی روپیشونیش بود.آروم گفتم:می....می....میشه همین جاکارتونوبگین....؟؟؟
یه جوری نگام کردکه جوابموگرفتم.باقدم های بلندبه سمت سالن رفت.آرادازپشت
میزبلندشدبه طرفش رفتم.چشم های کشیده ی مشکیشوبرای چندثانیه بهم دوخت.دستی
به موهام کشیدم:آرادمیشه بام بیای؟
نهدیگه به غلط کردن افتاده بودم.باصدای کشداری گفتم:آرااااااد.
بالحن محکمی گفت:کاریت نداره.
بعدازکنارم گذشت بوی عطرتلخش توبینیم پیچید.به سالن رفتم.ایرج روی مبل نشسته
بودوپاهاش وروی هم انداخته بوددرحالیکه سیگارشوروشن
میکردگفت:بخاطراون011هزاردالری که به باددادی تاچندوقت ازحقوق خبری نیست.
نگاهموبه زمین دوختم:چشم آقا.
به سیگارش پک زد:درضمن اگه بفهمم ازآرادپول گرفتی دمارازروزگارت درمیارم.
سرموتکون دادم.دودسیگارشوبیرون داد:نشنیدم چی گفتی؟
باصدای آرومی گفتم:چشم آقا .
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اه مرتیکه نکبت نمی دونم این زن های خاک برسر عاشق چی این بزمجه می شن ازسالن
زدم بیرون ایرج بعد از چند دقیقه با آراد از ویال رفتن رفتم توی حیاط یه شاخه گل رز
چیدم نگهبانا در حیاطو باز کردن فردین با موتور تریل سفیدش وارد حیاط ویال شد
چشمش به من افتاد فکرهای شیطانی دوباره تو مخم اومد بهش نزدیک شدم از موتور
پایین اومد فردین یکی از آدمای آراد بود ولی بیشتر از بقیه بهش نزدیک بود به خاطر
موتورش بش می گفتن فردین موتور لبخندی خبیثانه زدم
_سالم فردین
عینک دودیشو برداشت :سالم
اون طرف موتورش باهاش راه می یومدم
_فردین می گم این اسم فردین موتور خیلی بت می یاد ها
همونطور که دسته ی موتورشو به جلو هل می داد گفت :اوهوم
_موتورت خیلی خوشگله
_اوهوم
گلو به طرفش گرفتم به سمتم برگشت ابروشو باال داد
_سالم گرگ بی طمع نیست
آه لعنتی فهمید ولی خوب راستشو بهش می گم
_موتورتو بهم می دی؟
با چشمایی از حدقه در اومده نگاهم کرد و با صدای بلندی گفت:چیییییییی؟ شمرده شمرده
گفتم:موتورتو...بهم...بده
دستی به موهاش کشید:هرچقدر پوست کلفتی دختر هنوز چهار،پنج روز از شیرین کاریت
نگذشته موتور می خوای؟
باد موهامو تو صورتم می ریخت اخم کمرنگی کردم
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_فردین بده به جون خودم زود برات می میارمش
قدم هاشو تند تر کرد :نمی شه اگه چیزیه بشه آراد ولم نمی کنه
_اه هیچیم نمی شه فردین بده دیگه
سرجاش وایساد فکر کنم خیلی رو اعصابش راه رفتم پامو به زمین .کوبیدم
_آراد چند ساعت دیگه می یاد یک ساعته بر می گردم
_نمی شه تارا اینجا تهرانه اگه پلیس بت گیر داد چه خاکی تو سرم کنم ایرج خان می کشم
_پلیس مگه بی کاره
با ابرویی باال رفته نگام می کرد لبخندی ملیح زدم فکر کنم خرش کردم باصدای آرومی
گفتم :بده دیگه
نفسشو با حرص بیرون داد :پس حد اقل یه شال درست و حسابی بپوش با این وضعت
پلیسم بت گیر نده گشت می گیرت
به سرعت رفتم طبقه باال مثل چی کیف می کردم چند باری تو ویال با موتورش دور زده
بودم ولی هیچ وقد باهاش بیرون نرفته بودم شال سفیدی سرم کردم موهامو یه طرفه توی
صورتم ریختم یه مانتوی کوتاه قرمز پوشیدم با حالت3#
سنگ هم خواهد شکست
دو از پله ها پایین می اومدم نرگس داشت شیشه هارو دستمال می کشید مهری هم کنارش
بود با دیدنم گفت:آروم تارا خانوم از پله ها می افتی
بدون اینکه جوابش رو بدم درو باز کردم و به سمت فردین دویدم به موتورش تکیه داده
بود ال مصب موتور که موتور نبود عین گوریل بود نفسشو عصبی بیرون داد
_این چیه سرت کردی من می گم یه چیز درست و حسابی
چشمامو ریز کردم و با حالت مظلومی گفتم:فردین روانیم کردی بده دیگه
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سرشو به نشونه افسوس تکون داد کاله کاسکت سفیدشو به طرفم گرفت
_بیا حد اقل اینو بپوش کسی نفهمه دختری
پشت چشمی نازک کردم:نمی خوام توش احساس خفگی می کنم
با صدای بلندی گفت:احساس خفگی می کنم یعنی چی بدون کاله خطرناکه
پوفی کردم و کالهو از دستش کشیدم از پله های ویال باال رفتم در اتاق آرادو باز کردم به
سمت کمد کرم رنگش رفتم اتاقش کال سفید کرمی بود یه کاله از تو کمدش بیرون آوردم
مدل لباس سربازا بود ولی سبزش تیره تر بود تو آینه به خودم نگاه کردم با این کالهه
خیلی با مزه شده بودم دوباره پایین رفتم فردین دیگه راست راسی دیوونه شده بود
_این چیه سرت کردی مگه نمی گم کاله کاسکت
_ااااگیر نده دیگه من از این کالهاخوشم می یاد تازه جلو هم داره صورتم زیاد معلوم نمی
شه
فردین به پیشونیش کوبید:تو مخت عیب کرده؟ نگفتم کاله کاسکت بپوشی برا خوشگلی
_فردین به جون خودم زود می یام فقط نیم ساعت
بعدم با لبخند سوییچ موتورو از تو دستش بیرون کشیدم موتورو به سمت در خروجی
حرکت دادم از پشت صداشو شنیدم
_تارا زود برگردی ها
سرمو تکون دادم نگهبانا درو باز کردن در ویالی ایرج خیلی بزرگ بود دوتا ماشین با هم
می تونستن ازش رد شن رنگش سفید بود و در قسمت باال ترش میله های بلند بود وقتی از
در زدم بیرون پامو رو دسته ی موتور گذاشتم و سوارش شدم این باال خیلی با حال بود
سوییچ رو زدم و پامو رو هندل چند بار فشار دادم که روشن شد عاشق صداش بودم دستمو
روی فرمون گذاشتم سرعتم تقریبا باال بود خدا رو شکر لواسون خلوت بود و گر نه تا االن
حتما چند نفرو زیر گرفته بودم باد شدیدی تو صورتم می خورد کاله مانع می شد شالم از
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سرم بیفته ساعت تقریبا نه صبح بود و هوا کامال آفتابی با این نمی شد تک چرخ زد زیادی
سنگین بود یه بچه با مامانش داشتن از جاده رد می شدن به سرعت فرمونو به سمت راست
کشیدم صدای زنه رو شنیدم
_خدا بکشت با اون موتور سواریت
خدا خودتو بکشه زنیکه ی بی شعور از آسفالت خیابونا مثل باد رد می شدم دیگه کم کم
داشت سردم می شد وقتی به خودم اومدم نزدیکای یه پارک بودم خیلی از لواسون دور
شده بودم سر سری اطرافو نگاه کردم چند تا بچه داشتن تاب بازی می کردن درختای
اطراف سبز و قشنگ بود خیابون خیلی خلوت بود به خودم اومدم و به جلو خیره شدم فقط
صدای گاز دادن موتورو می شنیدم سرعتم خیلی باال رفته بود حدود بیست متر اونور تر یه
پژو پارس پارک کرد نمی تونستم سرعتمو کنترل کنم در جلو باز شد پسر جوونی ازش
بیرون اومد دومتری باهاش فاصله داشتم به شدت دستمو رو ترمز گذاشتم ولی دیر شده
بود الستیکای موتور به طرز وحشتناکی روی آسفالت کشیده شد پسره نگام کرد تا
خواست خودشو کنار بکشه با موتور رفتم تو در ماشینش دوتامون پخش زمین شدیم فکر
کنم بغل موتور کنار ماشینشو گرفت تو پاهام درد بدی پیچیده بود پسره سرش پایین بود
و دستشو به پاش گرفته بود موتور فردین بد بخت پخش زمین شده بود کنار مانتوم به
آسفالت زده بود و پاره شده بود دستام گز گز می کرد پسره که انگار تازه به خودش
اومده بود داد زد
_چته وحشی؟
در حالی که پامو گرفته بودم با صدایی که از زور درد می لرزید گفتم:وحشی قیافته
پسره مثل جن زده ها به عقب برگشت با چشمایی از کاسه در اومده نگام می کرد زمزمه
کرد:تو دختری؟؟؟؟؟
ابرویی باال دادم :مگه کوری؟؟
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یهو داد زد:وقتی بلد نیستی سوار نشو ماشینمو داغون کردی
یه نگاه گذرا به ماشینش انداختم شیشه اش خورد شده بود قسمت جلوی درش داخل رفته
بود همچین می گن ماشینم حاال انگار فراری زیر پاشه کالهمو از سرم برداشتم
_ببخشید به ماشین شیش میلیاردیت خط انداختم
پسره دندوناشو روی هم فشرد :هرچی باشه پولش از موتور قراضه ی تو بیشتره
دستشو به پاش گرفته بود پوزخندی زدم :کل هیکل و ماشینت روی هم اندازه ی یه
الستیک موتور من نمی ارزید
دستشو به پاش گرفت.سعی می کرد بلند شه دوباره به طرفم برگشت بهم اخمی کرد
_تو اصال به چه حقی موتور سواری می کنی می خوای بگم بیان جمت کنن؟
پوفی کردم :مثال چه غلطی می خوای بکنی؟
دستاشو مشت کرده بود سر پا ایستاد:حرف دهنتو بفهم
یه نگاه به سرتاپاش انداختم آب دهنمو قورت دادم با عصبانیت قدمی به جلو برداشت فکر
کنم می خواست به پلیسا لوم بده دست و پامو گم کرده بودم خدا لعنتت کنه تارا داد زدم
_هی وایسا
مثل فنر از جام پریدم موتور فردین بدبخت آش و الش رو زمین افتاده بود چراغش
شکسته بود نزدیکش رفتم
_حاال که چیزی نشده!!!!
پوزخندی زد:قبل از اینکه اون زبون دومتریتو4#
سنگ هم خواهد شکست
بچرخونی باید به این چیزاشم فکر می کردی عجب رویی داشت این بشر ازباز کوره در
رفتم

وبسایت رمان فا تقدیم میکند
https://roman-fa.ir
_زبون من هر چقدرم دراز باشه از توی چنار کوتاه تره بهم نزدیک تر شد به شلوار جین
آبی نفتیش خیره شدم عین فیل و فنجون بودیم چشماشو ریز کرد و گفت:من در برابر
توی کاکتوس چنارم
_بهتره تو آینه به خودت یه نگاه بندازی تا بفهمی کاکتوس کیه
پوزخندی زد:چطوره قضاوت این که کاکتوس کیه رو به آقایون پلیس واگذار کنیم؟
دوباره ترس به جونم افتاد کثافت می دونه چه کار کنه که عین چی بترسم اگه این دفعه
دردسر درست کنم آراد که صحله پدر و پدر جد آرادم نمی تونه منو از دست ایرج نجات
بده خواست از کنارم بگذره جلوش ایستادم قدش خیلی بلند بود مجبور شدم سرمو باال
بگیرم لحنمو مظلوم کردم
_حاال پاتون که چیزیش نشد خدایی نکرده؟
_حاال برفرض که چیزیش شده باشه اول تشریف می بری پلیس راهنمایی رانندگی ناجا
موتورتو تحویل می دی البته اگه گواهی نامه داشته باشی بعدم تشریف می بری گشت تا یه
کم ارشادت کنن اگه زنده بیرون اومدی یه راست می یای پزشک قانونی
چشمام اندازه ی کاسه شده بود عجب رویی داشت این شیطونه می گه برم یکی بزنم تو
دهنش دستی به مانتوی درب و داغون شدم کشیدم
_اووووووه کی می ره این همه راهو ببین هر چی خسارتت شده دوبرابرشو بهت می دم
فقط ماجرا به پلیس ملیس ربط پیدا نکنه
لبخندی تمسخر آمیز زد:اااااا خوب خسارتمو االن بده
کاله تو دست راستم بود دستمو داخل جیب مانتوم کردم آه لعنتی هر چی پول ته جیبم بود
در آوردم دوتا هزار تومانی درب و داغون بود که معلوم نبود مال چند سال پیشه پوله رو
کف دستم گرفته بودم و نگاش می کردم دوست داشتم سرمو بکوبم لبه ی جدول به
پیرهن آستین سه ربعش خیره بودم منتظر یه ضد حال ناجور بودم یه پوزخند قشنگ

وبسایت رمان فا تقدیم میکند
https://roman-fa.ir
تحویلم داد با دست راستش به کف دستم اشاره کرد
_اووووه تراوالشو نگاه کن
شال سفیدم که داشت از سرم می افتاد رو یه کم جلو کشیدم آرنجشو کف ماشینش
گذاشت
_دختر کوچولو اون دوتا هزار تومنتو بزار تو جیبت کرای تاکسی کم نیاری
دوست داشتم خرخرشو بجوم بی شعور منو مسخره می کنه به اطراف نگاه کردم هنوزم
خلوت بود شانس آوردم وگرنه االن یه ایل آدم دورمون جمع می شدن رفتم کنار موتور
فردین روش خم شدم فرمونشو گرفتم به هر بدبختی بود از رو آسفالت بلندش کردم این
پسره ی کثافتم تکیه داده بود به اون ماشین کوفتیش و با پوزخند بهم نگاه می کرد یه نگاه
نفرت انگیز .بهش انداختم
_االن که پول ندارم ولی اگه همین جا وایسی می رم از خونه برات می یارم
تازه یادم افتاد ایرج گفته بود یه ماه از حقوق خبری نیست لرز افتاد به جونم در درب و
داغون ماشینشو باز کرد و گفت:برو خودتی ...بعدم سوار پژو پارس سفیدش شد و در
حالی که استارت می زد گفت:من عادت ندارم از دختر بچه ها پول بگیرم بعدم گازشو
گرفت و از کنارم رد شد پسره ی بی شعور یه تعارف نزد موتور عاش و الش فردینو کمکم
بیاره آه مجبور بودم تا لواسون پیاده برم پیاده یک ساعت راه بود کالمو سرم کردم خدا رو
شکر خلوت بود و گر نه با این اوضاعم از کنار هر کس رد می شدم یه متلک بم می نداخت
تمام پاهام درد گرفته بود نزدیکای کوچه که رسیدم یه نفس راحت کشیدم دستم به
فرمون موتور بود تمام هیکلم کوفته شده بود زنگ رو زدم نگهبانا درو باز کردن همیشه
عین مجسمه بودن نه باهام حرف می زدن نه جوابمو می دادن فردین رو نیمکت ویال
نشسته بود با دیدنم از جاش پرید به سرعت به طرفم می اومد موهای فرشو باال داده بود
یه ته ریش داشت با داد گفت:تارا چه غلطی کردی؟
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یه دستمو به گوشم گرفتم:ااااکرم کردی
قیافمو مظلوم کردم و سرمو پایین انداختم
_ببخشید دیگه موتورت داغون شد از حرص دندوناشو روی هم فشار می دآد انگار دوست
داشت خرخرمو بجوه
لبخند ملیحی زدم
_ببخشید خب یهویی شد دیگه
با دقت به موتور نگاه کرد:منم کل خسارتمو یهویی می خوام
لبخندی زدم:بی خیال فردین این که چیزیش نشده
با عصبانیت گفت :چیزیش نشده؟؟؟؟اینو دیگه به عنوان آهن قراضه هم از من نمی خرن.
اونوقت تو می گی چیزیش نشده؟
شونه ای باال انداختم:به هر حال ایرج به من حقوق نمی ده منم پولی ندارم که بت بدم
_اون دیگه مشکل خودته
یهو یه چیزی به ذهنم رسید سریع گفتم :باشه این مشکل منه و از اونجایی که مشکل من
مشکل آرادم می شه می تونی بری بهش بگی موتورمو دادم به تارا اون رفت خورد زمین
موتور منم داغون شد حاال خسارتشو بهم بده
لبخند شیطنت آمیزی زدم :البته اینم اضافه کن که زانوی تارا هم داغون شد
با عصبانیت موتورشو کشید و رفت وقتی به در نزدیک شد داد زد
_من بمیرم دیگه به تو سه چرخه هم نمی دم به سمت پله ها رفتم در سالنو باز گذاشتم
ساعت یازده صبح بود خدا رو شکر آراد و ایرج هنوز پیداشون نشده بود در سالن دوباره
باز شد فردین اومد داخل ابرومو باال دادم
_چیه باز که تو اومدی من که بت گفتم برو پولتو از آراد بگیر
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خندیدم فردین با نفرت نگام می کرد
_تارا می زنم می کشمت ها امروز به اندازه ی5#
سنگ هم خواهد شکست
کافی رومخم راه رفتی
بعدم بهم نزدیک شد به سمت پله ها دویدم این فردینم یه نموره وحشی بود قبل از این که
پام به پله ی اول برسه بازومو کشید نرگس و مهری بد بخت کپ کرده بودن از
دادوهوارهای من سعی کردم بازومو بکشم بیرون
_آآی دستمو کندی روانی
بازومو بیشتر فشار داد استخونام داشت خورد می شد
_آی آیییی غلط کردم
بازومو ول کرد به طرفش برگشتم
_این دفعه دست منو اینطوری فشار بدی به آراد می گم ها
با همون عصبانیت گفت:اینقدر واسه من آراد آراد نکن خدا خوب در و
تخته رو با هم جور کرده
با جدیت به پشت سرش نگاه کردم و گفتم :سالم آراد
با ترس به عقب برگشت بلند زدم زیر خنده دوباره به طرفم برگشت خواست یه چیز دیگه
بگه که یه نفس عمیق کشید و یه کلت به طرفم گرفت
_اینو بده آراد من باید برم خونه ی منصور تا االنشم عالف تو شدم بهش بگو یکی از بچه
ها که تو کار قاچاق اسلحه است از روسیه آورده
ازش گرفتمش خیلی سبک بود دستش فلزی بود چند بار ماشه و خشابش رو کشیدم
دستش نقره ای رنگ بود تو دستم چرخوندمش فردین بدون خداحافظی به .سمت در رفت
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نرگس بهم نزدیک شد روسری رو باالی سرش بسته بود
_تارا خانوم کجابودید تا االن؟
یه جوری نگاهش کردم که جوابشو گرفت و زیر لب گفت :معذرت می خوام نباید فضولی
می کردم
ااه فکر کنم باز ناراحتش کردم آخه بغض کرده بود دستی به موهام کشیدم و آروم گفتم
بیرون بودم
به طبقه ی باال رفتم .رو تختم دراز کشیدم بدنم درد می کرد خیلی هوس استخر کرده بودم
کشوی لباسامو بیرون کشیدم یه مایو بنفش که توپ توپی های سفید روش بود برداشتم
اسلحه رو توی اتاق آراد گذاشتم از پله ها پایین رفتم سایه داشت میز عسلی رو پاک می
کردبه طرفم برگشت به سرامیک های سفید زمین خیره بودم
_کف سرامیکا هم تمیز کن سیاه شده
سایه با حرص نگام کرد به چشمای خاکستری خوشگلش خیره شدم
_می خوام برم استخر کلیدو بم بده
پوزخندی گوشه ی لبش بود یه رژه لب مات زده بود چقدر بهش مو یومد کثافت
_راستی تارا فردین خیلی بت می یاد
لبامو غنچه کردم :ممنون عزیزم تو هم به مش رحیم خیلی می یای تازه باغبونم هست
همیشه بوی گل می ده
دستمال رو تودستش فشار می دآد
_پس آفرین به من که مش رحیمو تور کردم ولی تو بدون توی همین خونه می ترشی
چون آراد هیچ وقت حاضر نیست با تو ازدواج کنه االنم اگه اینجایی به خاطر اینه که می
خواد ازت استفاده کنه
نیشخند زدم:تو خودت حسرت به دل همینم هستی
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چند ثانیه با نفرت بهم خیره شد با لحن محکمی گفتم :کلید
با حرص گفت :درش که بازه کلید برای چی ته؟
_تو چی کار داری؟
نیشخند زد:نترس آراد هیچ وقت نمی یاد سروقت تو
_باشه تو هر وقت رفتی درو بزار باز تا آراد بیاد دوتاتون مسابقه ی شنا بدین ولی االن
کلیدو بهم بده.
باحرص نگام کردورفت.دختره ی پررو فک کرده همه مثه خودشن.چنددقیقه گذشت
باصدای پاشنه های کفشش فهمیدم واردسالن شده.یه تونیک آبی پوشیده بودکه هیکل
قشنگشوبه نمایش گذاشته بود.موهای مش شوباالبسته بودخط چشمی که به چشماش
کشیده بودچشماشووحشی ترمیکرد،من اگه جای آرادبودم نمیتونستم ازاین هلوبگذرم.به
خودم اومدم نگاهموبه یه جای دیگه انداختم.کلیدوبه طرفم گرفت،ازدستش
کشیدمش.درسالن استخروبازگذاشتم.دورتادوراستخرسرامیکای آبی بود.دروازپشت قفل
کردم.دمپایی سفیدی پام کردم اطراف استخر سرامیکای سفید بود و کنارش یه لوستر
سقفش خیلی بلند بود .نزدیک رفتم وشیرجه زدم توآب.آبش ولرم بود،بعدازنیم ساعت
اومدم بیرون،ازسروصورتم آب می چکید.به طرف اتاق پرورفتم،حوله ی
سفیدمودراوردم.به آینه خیره شدم.چشمای آبیم ،قرمزشده بود.
یه تونیک سفیدباشلوارگشادآبی پوشیدم موهای طالیی خیسمو باال بستم چشمام و موهام
قشنگ ترین عضو صورتم بودن ولی لب و بینی معمولی داشتم در کل چهرم معمولی نسبتا
خوب بود یعنی زیبایی افسانه ای نبودم ولی با آرایش خوشگل می شدم.قفل
دروچرخوندم،به ساعت توی سالن نگاه کردم،هشت شب بود.ایرج ازپله هاپایین می
اومد،یه شلوارکتان مشکی بایه آستین کوتاه نفتی پوشیده بود،به هیکل کشیدش نگاه
کردم،اخم کمرنگی زوی پیشونیش بوددیگه به اخماش عادت کرده بودم.آروم گفتم:
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س..س..سالم آقا.
سری تکون دادوبی تفاوت ازکنارم ردشد.روی مبل نشست.من کنارشومینه وایساده
بودم.مهری واردسالن شد.ایرج گفت:
—مهری برام مشروب بیار.
مهری سرشوتکون داد:چشم آقا.
ایرج بهم نگاه کرد:چرانمیشینی؟
لبخندی زدموبافاصله ازش روی مبل نشستم.چندلحظه بعدمهری بایه سینی که توش یه
شیشه مشروب ولیوان بود،به سمت ایرج اومد،سینی روجلوی ایرج روی
میزگذاشت:امردیگه ای ندارید آقا؟
ایرج نگاهی به سرتاپاش انداخت معلوم مهری حسابی معذب شده،مهری حدوداً سی ساله
بود.جوون ترین خدمتکارخونه ی ایرج سایه بودکه بیست ودوسالش بود،یعنی دوسال
ازمن کوچیکتربود.ایرج بی تفاوت گفت:طرزلباس پوشیدنت حالموبهم میزنه.
مهری سرشوپایین انداخت.بهش نگاه کردم،زیادم بدنبودیه دامن تازانوپاش بود،بایه
جوراب شلواری سفید،بلوزشم تازیرباسنش بود6#
سنگ هم خواهد شکست
یکی نی بش بگه آخه ایرج تیپ مردم به توچه ربطی داره؟مهری گفت:آقامیتونم برم؟ایرج
درحالیکه موبایلشوازتوجیبش درمیاوردگفت:برو.
شماره ی کسی روگرفت.بعدازچندثانیه گفت:الوفرهاد.
.......................
نه همون جانگهش دارید
...................
اگه بازم چیزی نگفت تاچندروزآینده بیارش اینجاخودم به حرفش میارم.
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....................
گوشی روقطع کرد.حس فضولیم بدجوری گل کرده بودولی جرات نکردم چیزی ازش
بپرسم.یعنی کیومیخواست به حرف بیاره؟
شادی واردسالن شد:ببخشیدایرج خان شام آمادست.
ایرج ازجاش بلندشد،به سمت سالن غذاخوری میرفت:بیاتارا.
امشب بدجوری مشکوک میزد.به میزنگاه کردم مشروب دست نخورده روی
میزبود.آرادودیدم که ازپله هاپایین میاد.دمپایی انگشتی مشکی پاش بود،لباسشم سرتاپا
مشکی بود،چقدرلباس مشکی بهش میومدانگارباجذبه ترش میکرد.موهای مشکیشویه
طرفه توی صورتش ریخته بوداَ کثافط خیلی خوشگل شده بود.
سایه ونرگس ازآشپزخونه بیرون اومدن،دیس برنج دستشون بود.
سایه به آرادنگاه کردیه لبخندپسرکش رولبش بود:سالم آقاآراد.
آرادبدون اینکه نگاش کنه سرشوتکون دادوبی تفاوت ازکنارم ردشد.پشت
میزنشستم،آرادبشقابشوبه طرف شادی گرفت:برام غذابکش.
شادی چشمی گفت،سایه پیش دستی کردوبشقابوازدست آرادکشید:من براتون میکشم
آقا.
شادی بدبخت دستش که توزمین وهوامعلق بودپایین اورد.
آرادبی تفاوت به میزسفید که چندنوعذغذای رنگارنگ روش بودنگاه میکرد.بعدازاینکه
غذاموخوردم ازپشت میزبلندشدم.ایرج نگام کرد:توسالن منتظرباش.
سرموتکون دادم.پام روی زمین ضرب گرفته بود.اَه چرانمیان؟این ایرج اندازه یه ماموت
غذامیخوره.باالخره سروکلشون پیداشد،شیشه ی مشروب هنوزروی میزبود.آرادروبروی
ایرج نشست.ایرج گفت:فرهادمیگه هنوز حرفی ازپوالی گم شده نزده.
آرادسرشوبه عالمت تائیدتکون داد.ایرج سیگارشوروشن کرد:
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وقتی مزه ی مشتای منوبچشه حرف میزنه.
آراداخماش تو هم بود.اَه حوصلم سررفته بودازاین حرفای تکراری،هیچ وقت حوصله ی
حرفاشونونداشتم فقط هرچی میگفتن انجام میدادم.آرادم که انگاردردهنشوگل گرفته
بودن.فقط هروقت قضیه مرگ وزندگی بودبه خودش زحمت میدادویه چیزی میگفت.ایرج
کمی ازمشروب وتولیوانش ریخت وسرکشیدبعدمشروب وبه طرف آرادگرفت:بخور.
–فک کنم قبالگفته بودم مشروب دوست ندارم.
آرادازجاش بلندشدورفت.بعدازاینکه آرادرفت منم ازجامذبلندشدم.به طرف پله هارفتم که
ایرج باصدای بلندی گفت:کجا؟
به طرفش برگشتم:میرم اتاقم بخوابم.
بهم نگاه کرد:بروپیش آرادبخواب
حرفشومحکم وباقاطعیت زدم برای همین ترسیدم وبی اختیارگفتم:چی؟؟؟؟؟؟؟
بلندشدوبه طرفم اومدروبروم بافاصله ی کمی ایستاده بود:
—فک کردی این همه سال نگهت داشتم عاشق چشم وابروت بودم؟نخیر.بخاطره پسرم
نگهت داشتم ادامه داد:این باعث تاسفمه ولی آرادنسبت به همه ی دخترای اطرافش
جزتوبی میله.االنم میری پیش اون میخوابی.
اضطراب بدی بهم دست داد،ازطرفی میترسیدم پیش آرادبخوابم ازطرفی کی میتونست به
این نره غول بگه نه.باتردید سرموتکون دادم،نیشخند .زد:خوبه.
روی مبل نشست کمی ازمشروبش خوردوگفت:هنوزکه اینجاوایسادی برواتاق آراد.
باگام های سنگین ولرزان به راه افتادم.جلوی اتاق آرادوایسادم،جریان خون توبدنم
سریعترشده بود.یاخداخودت به دادم برس.نفس عمیقی کشیدم ودرزدم
—بیاتو.
وارداتاقش شدم یه رکابی تنش بودبادیدن بازوهای لختش لرزه به تنم افتاد.داشت
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باموبایلش ورمیرفت.باتعجب بهم نگاه کردوگفت:اینجاچی میخوای؟
اگه بگم واسه اولین بارتوعمرم داشتم ازخجالت می مردم دروغ نگفتم باهربدبختی
بودگفتم بابات گفت بیام پیش توبخوابم.
چندلحظه بهم نگاه کردروی تختش درازکشید:خب بیابخواب.
کثافط بی شرم وحیا عجب رویی ام داره.دلم میخواست بهش بگم بدنگذره،ولی ترسیدم
بدترلج کنه واذیتم کنه.مثل صاعقه زده هاسرجام خشک بودم.نیم خیزشد:یابیابخواب
یاگورتوگم کن.
دلم میخواست بامشت بزنم توصورت خوشگلش.همین طوروایساده بودم.تختش دونفره
بودخودشوکمی کنارکشید:پس میخوای بخوابی؟
—چنددقیقه دیگه میرم تابابات شک نکنه.
چشمای کشیدشوباخشم بهم دوخت.بعدم بهم پشت کردوپتورو روی خودش کشید.بی
اختیارنفس عمیقی کشیدم.به درودیوارنگاه میکردم،اتاقش تقریبابیست متری بود.روی
دیوارش چندتاتابلوی رئال بود.همونطورکه پشتش بهم بودگفت:اون کلتوتوگذاشتی
تواتاقم؟
–آره.
چندلحظه مکث کردموگفتم:فردین گفت دوستت ازروسیه.........
پریدوسط حرفم:صداتوببرمیخوام بخوابم
سرجام وارفتم.پدروپسربه هم بردن دیگه.خداروشکرآرادآرادآدم مغروری بودوسعی
نمیکردمنوبه زورتصاحب کنه.نمیتونستم منکراین بشم که آدم جذابیه.بعدازچنددقیقه
صدای نفس های منظمشوشنیدم.چطورمیتونست باوجودمن بگیره بخوابه.آروم الی
دروبازکردم.به راه رونگاه کردم.باقدم های آهسته ازاتاق آرادبیرون اومدم.اتاق خودم
چندمتری اونطرف تربود.ازاینکه پاموروی سرامیکای یخ میزاشتم.احساس خوبی بهم دست
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میداد.دعامیکردم ایرج نبینم.به پایین نگاهی کردم.ایرج روی مبل درازکشیده وچشاش
بسته بود7#
سنگ هم خواهد شکست
زاهده:
دخترای اطرافش جزتوبی میله.االنم میری پیش اون میخوابی.
اضطراب بدی بهم دست داد،ازطرفی میترسیدم پیش آرادبخوابم ازطرفی کی میتونست به
این نره غول بگه نه.باتردید سرموتکون دادم،نیشخند .زد:خوبه.
روی مبل نشست کمی ازمشروبش خوردوگفت:هنوزکه اینجاوایسادی برواتاق آراد.
باگام های سنگین ولرزان به راه افتادم.جلوی اتاق آرادوایسادم،جریان خون توبدنم
سریعترشده بود.یاخداخودت به دادم برس.نفس عمیقی کشیدم ودرزدم
—بیاتو.
وارداتاقش شدم یه رکابی تنش بودبادیدن بازوهای لختش لرزه به تنم افتاد.داشت
باموبایلش ورمیرفت.باتعجب بهم نگاه کردوگفت:اینجاچی میخوای؟
اگه بگم واسه اولین بارتوعمرم داشتم ازخجالت می مردم دروغ نگفتم باهربدبختی
بودگفتم بابات گفت بیام پیش توبخوابم.
چندلحظه بهم نگاه کردروی تختش درازکشید:خب بیابخواب.
کثافط بی شرم وحیا عجب رویی ام داره.دلم میخواست بهش بگم بدنگذره،ولی ترسیدم
بدترلج کنه واذیتم کنه.مثل صاعقه زده هاسرجام خشک بودم.نیم خیزشد:یابیابخواب
یاگورتوگم کن.
دلم میخواست بامشت بزنم توصورت خوشگلش.همین طوروایساده بودم.تختش دونفره
بودخودشوکمی کنارکشید:پس میخوای بخوابی؟
—چنددقیقه دیگه میرم تابابات شک نکنه.
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چشمای کشیدشوباخشم بهم دوخت.بعدم بهم پشت کردوپتورو روی خودش کشید.بی
اختیارنفس عمیقی کشیدم.به درودیوارنگاه میکردم،اتاقش تقریبابیست متری بود.روی
دیوارش چندتاتابلوی رئال بود.همونطورکه پشتش بهم بودگفت:اون کلتوتوگذاشتی
تواتاقم؟
–آره.
چندلحظه مکث کردموگفتم:فردین گفت دوستت ازروسیه.........
پریدوسط حرفم:صداتوببرمیخوام بخوابم
سرجام وارفتم.پدروپسربه هم بردن دیگه.خداروشکرآرادآرادآدم مغروری بودوسعی
نمیکردمنوبه زورتصاحب کنه.نمیتونستم منکراین بشم که آدم جذابیه.بعدازچنددقیقه
صدای نفس های منظمشوشنیدم.چطورمیتونست باوجودمن بگیره بخوابه.آروم الی
دروبازکردم.به راه رونگاه کردم.باقدم های آهسته ازاتاق آرادبیرون اومدم.اتاق خودم
چندمتری اونطرف تربود.ازاینکه پاموروی سرامیکای یخ میزاشتم.احساس خوبی بهم دست
میداد.دعامیکردم ایرج نبینم.به پایین نگاهی کردم.ایرج روی مبل درازکشیده بود.چشماش
بسته بود.سریع دراتاقموبازکردم وازپشت آروم بستمش.نفسموکه حبس شده بودبیرون
دادم.خودموروی تخت انداختم.به سقف خیره شدم،رنگ دیوارای اتاقم یاسی بود.گوشه ی
اتاقم یه کمدودراوربنفش بود.یه گلیم سفیدبنفشم دوازده متری هم کف اتاق بود.هرکس
ویالی ایرج ودم ودستگاهاشومیدیدفکرمیکردمن خوشبخت ترین آدم روی زمینم.یادمه
وقتی بابام زنده بودبااینکه واسه ایرج کارمیکردولی هیچ وقت دوست نداشت ایرج
منوببینه.شایدبخاطره همین بودکه میدونست ایرج آدم کثفیه.هیچ وقت مادرموندیدم
بعدازبه دنیااومدن من فوت کرده بود.فقط دلم به پدرم خوش بودکه فهمیدم قاچقاچیه و
برای ایرج کارمیکنه،یادمه وقتی این قضیه روفهمیدم تایه هفته گریه زاری میکردم.ولی کی
فکرشومیکردیه روزخودمم ازآدمای ایرج بشم.پتورو روی سرم کشیدم وچشماموبستم.
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بانورآفتاب که توچشمم افتاده بودازخواب بیدارشدم.خمیازه ای کشیدم.کش وقوصی به
بدنم دادم وازروی تخت بلندشدم.ازاتاق بیرون اومدم.رفتم توآشپزخونه نرگس نگاه
مهربونشوتوی صورتم پاشید:سالم تاراخانوم،صبحت بخیر.
لبخندزدم،نرگسودوست داشتم:سالم
به اطراف نگاه کردم مهری درحال جاروبرقی کشیدن بود.شادی داشت دستمال می
کشید.سایه هم شیشه های مشروبوروی میزمیچید.همه چیزمشکوک بود.نرگسم مشغول
پخت وپزبود.
روی .سنگ اپن آشپزخونه نشستم.دستی به موهام کشیدم:نرگس خبریه؟
–ایرج خان گفتن امشب آقامنصوروخانوادشون میان اینجا.
وارفتم.منصوررفیق ایرج بود.توی کارقاچاق داروبود.پسرشم هم سن وسال آرادبود.اسم
زنش شهالبوداصالازش خوشم نمیومد.ازاین زنای تازه به دوران رسیده بود.زنیکه بی شرف
عینه کنه به ایرج میچسبه.منصوربی غیرتم خم به ابرونمی اورد.حتماخبری بودکه
میخواستن بیان اینجا.بایدمیفهمیدم به طرف سایه رفتم اون تنهاکسی بودکه همیشه
میدونست آرادکجاست.بی توجه به من کارشوانجام میداد.گفتم:آرادکجاست؟
بدون اینکه نگام کنه پوزخندزد:داره بیلیاردبازی میکنه.
دوباره رفتم طبقه ی باالیه سالن نسبتابزرگ ته راهروبود.به سالن رفتم.یه آکواریوم بزرگ
شیشه ای ته سالن بودباالی آکواریومم یه گلخونه ساخته بودن.وسط سالن
میزبیلیاردبودآرادخم شده بودوداشت به یه توپ ضربه میزد.فردینم کنارش ایستاده
بود.به طرفشون رفتموسالم دادم.فردین نگام کردوسرشوتکون دادآرادبدون اینکه تغییری
توحالتش بده گفت:دوهفته دیگه بایدبریم.داروهاروتحویل بگیریم.
بامکث ادامه داد:امشب که منصوراومدبابام باهاش هماهنگ میکنه.
—چندروزبعداینکه برگشتیم داروهاروبه منصورمیدیم؟
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—سه روز.
—کم نیست؟
–مجبوریم.نبایدزیادنگهشون داریم.
صدای تق تق دراومد.سایه بالبخندواردسالن شدروبه آرادگفت:آقابراتون نوشیدنی اووردم.
آرادایستاد:بزاررومیزوبرو.
سایه باگفتن چشم،سینی رو،روی میزگذاشت وبیرون رفت.
آرادروبه فردین کرد:سیروس چیزی گفته؟8#
سنگ هم خواهد شکست
زاهده:
فردین دستی به موهاش کشیدوگفت:دوسه روزاول هیچی نمیگفت.ولی وقتی بچه
هاانگشتاشوخرد کردن گفت که موقع تحویل پوال،یه مقدارشوبرداشته.
آرادعصبی گفت:بیارش اینجا.وقتی مامانشواووردم جلوی چشمش می فهمه که دیگه ازایرج
دزدی نکنه.
—بعدازاینکه ازش زهرچشم گرفتی چی کارش میکنی؟
آرادچوب بیلیاردوروی میزگذاشت:میسپرمش به بابام.ولی قبلش بایدیه بالیی سرش بیارم
تابرای بقیشون درس عبرت شه.
فردین عزم رفتن میکردکه یه حسی بم گفت کرم بریز.به فردین گفتم:راستی امشب
کیوانم میاد؟
فردین به آراداشاره کردوبهم چشم غره کرد:فک کنم بیاد.
فردین ازسالن بیرون رفت.بالحن تمسخرآمیزی گفتم:دیشب خوب خوابیدی؟
بااخم نگام کرد.خم شدتابه یه توپ ضربه بزنه.کثافط هرکاری میکردم لجش درنمی
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اومد.سریع توپی روکه نشونه گرفته بودبادست به اون طرف میزپرت کردم.خندیدم
وباحالت دوبه سمت درسالن رفتم.یه لحظه برگشتم دیدم یه لبخندرولباشه.بادیدنم سریع
اخم کردبچم خوددرگیری داره،خندموقورت دادموبیرون رفتم.چقدرقشنگ میخندید.اوه
حاالفهمیدم راجب کی حرف میزدن.باید ته توی کار این سیروس بد بختو در می آوردم از
پله های حیاط پایین رفتم فردین دستش رو فرمون موتورش بود و داشت به طرف در
خروجی می رفت قدم هامو تند تر کردم
_وایسا فردین
سرجاش ایستاد به طرفم برگشت فقط نگام کرد
_چی شده؟
دستی به موهام کشیدمو گفتم:چه اتفاقی برای سیروس افتاده؟
بی تفاوت نگام کرد
_نیازی نیست تو بدونی
دندونامو روی هم فشار دادم:چرا خیلی هم نیازه منم تو کارای شما شریکم پس باید بدونم
موتورشو روی جک زد و روی نیمکت مشکی تو حیاط نشست داشت درختای اطرافو نگاه
می کرد دستمو به کمرم زدم
_فردین با تو بودم
چشمای قهوه ای شو بهم دوخت :تو انگار یادت رفته تارا تو فقط برای ایرج کار می کنی
پس هر چی اون می گه باید بگی چشم قرار نیست توکاراش دخالت کنی
دیگه داشت اعصابمو خورد می کرد پاشو رو پاش انداخت و گفت:هر چی می خوای بدونی
برو از آراد بپرس
نفس عمیقی کشیدم :سر سیروس چه بالیی قراره بیاد؟
شونه ای باال انداخت :نمی دونم بستگی به آقا داره فکر نکنم زندش بزاره
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لبخند مسخره ای رو لبام نشست :فقط به خاطر برداشتن یه کم پول از ایرج حقش مرگه؟؟
_آره
_یعنی جون یه آدم اینقدر بی ارزشه؟
با حالت جدی نگام کرد باد سردی اومد لرز تو تنم افتاد
_تارا طوری حرف نزن که انگار بی گناهی اسلحه ای که دست ایرجه دست تو هم میاد و تو
هم شلیک می کنی
_اوال من تا حاال فقط یه بار به کسی شلیک کردم اونم به خاطر زنده موندن خودم همچین
می گی انگار قاتل زنجیره ای ام دوما شلیک کردن بحثش با کشتن خیلی فرق می کنه .
از جاش بلند شد و از کنارم گذشت رو موتور نشست و روشنش کرد :بهتره این حرفارو
جلوی ایرج خان نزنی و اال یه بالیی به سرت می آره دیگه نتونی حرف بزنی به عقب
برگشتم رفتم سمت باغ هوا آفتابی بود زیر درخت یاس نشستم و سرمو به تنش تکیه دادم
دیگه خسته شدم از این وضع از این وحشی بازی های ایرج و آراد حتی به آدمای
خودشونم رحم نمی کردن نفس عمیقی کشیدم به نگهبانا نگاه کردم سر جاهاشون بودن
دوباره به داخل برگشتم کولر گازی داشت کار می کرد رفتم تو آشپزخونه بوی قرمه
سبزی می اومد شادی داشت ساالد درست می کرد مهری روی صندلی آشپزخونه نشسته
بود بهم نگاه کرد
_چیزی می خوای تارا؟
_آره بهم یه لیوان شربت بده لبخندی زد روی اپن سنگی نشستم شربت آلبالورو که تو
سینی گذاشته بود به طرفم گرفت لیوان و برداشتم و یه نفس سرکشیدم خیلی یخ بود از
پله ها باال رفتم صدای نحس سایه می اومد به طرف اتاق آراد رفتم الی در باز بود آراد
روی تخت دراز کشیده بود سایه با یه لیوان شربت باالی سرش بود
_آقا براتون شربت آوردم
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آراد چشماش بسته بود گفت :بزار رو میز .به سایه نگاه کردم از الی در فقط نیم رخش
مشخص بود بلیز آستین سه ربع قرمز جیغی پوشیده بود تا روی باسنش بود شلوار مشکی
تنگی پوشیده بود یه دستبند نقره ای ظریف دستش بود الک قرمز هم رنگی هم زده بود
موهای طالیی مش کردشو باال بسته بود موهاش تا پشت کمرش بود پوزخندی زدم فکر
میکرد با این عشوه های خرکی می تونه آراد تحریک کنه رفت لبه ی تخت نشست
پشتش به در بود همون دستی که دستبند داشتو رو پیشونی آراد گذاشت نا خواسته دستامو
مشت کردم آراد بعد چند ثانیه چشماشو باز کرد بی تفاوت به سایه نگاه کرد
_فکر کنم تب داری
آراد با صدای آرومی گفت :خوبم
_اگه می خواید.....
_نه نمی خوام
سایه دست آرادو تو دستش گرفت و گفت:انگار واقعا تب داری
آراد دوباره چشماشو بست :گفتم که خوبم
این دختره حاال چه اصراری داره که آراد بدبختو مریض کنه؟؟ سایه شربتو به طرفش
گرفت:این شربتو بخورید
آراد به سردی گفت:شربتو بزار رو میز و برو بیرون9#
سنگ هم خواهد شکست
011
تیرش به سنگ خورد طبق معمول شربتو رو میز گذاشت و به طرف در اومد تا خواستم
خودمو کنار بکشم درو باز کرده بود
کج خندیدم:به به سایه خانوم می بینم آراد بازم سگ محلت کرد با حرص نگام کرد با

وبسایت رمان فا تقدیم میکند
https://roman-fa.ir
تمسخر گفتم:عیب نداره دفعه بعد که اومدی پیشش لباستو باز تر کن شاید یه فرجی شد
حاال
بهم تنه زد و از کنارم گذشت وقتی این بشرو اذیت می کردم به طور کامال غریضی لذت
می بردم رفتم تو اتاق آراد از قصد درو از پشت محکم به هم کوبیدم از جاش پرید لباشو
روی هم فشار می داد تا بهم حرفی نزنه دوباره دراز کشید روی صندلی روبهروش نشستم
با صدای بلندی گفتم :چه شربتی هم درست کرده این عاشق دلخسته
آراد چشماشو باز کرد بهش زل زده بودم بوی عطرش بینیمو پر کرد چشمای مشکیش
برق خاصی داشت ابروهاش مرتب و مشکی بود دسته ای از موهای پرش توی پیشونیش
افتاده بود
با صدای بی تفاوتی گفت:درسته جذابیتم نفس بره ولی اونطوری زل نزن بهم
نگاهمو ازش گرفتم پسره ی پررو چه خودشم تحویل می گیره به میز نگاه کردم شربت
پرتغاله داشت بهم چشمک می زد رو میز خم شدم و شربتو برداشتم به آراد نگاه کردم
البد با خودش فکر می کنه منم مثل سایه ام و می رم می دمش بهش لبخندی زدم و شربتو
سرکشیدم لیوانو رو میز گذاشتم
_آخیش دلم حال اومد
آراد از جعبه ی سیگار کنارش یکی رو برداشت و با فندک روشنش کرد همونطور که پک
می زد بهم نگاه می کرد حالم از بوی سیگار بهم می خورد ولی کی جرات داشت به این
آراد بگه سیگار نکش اینم پسر اون ایرج بود دیگه از جام بلند شدمو به طرف در رفتم با
صداش متوقف شدم
_تارا بیا لیوانو ببر پایین حاال که خوردیش
شونه ای باال انداختم:به من چه به سایه جونت بگو بیا جمعش کنه مگه من نوکر توام
با صدای محکمی گفت:تارا میای برش می داری می بریش پایین خودت می دونی اگه بلند
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شم چی کارت می کنم
به عقب برگشتم لیوانو برداشتمو از در بیرون رفتم ایییشششش پسره ی پرروی زورگوبه
ساعت نگاه کردم نه شب بود االنا دیگه منصور پیداش می شه روبه روی آینه ایستادم بلیز
آبی تا یه وجب باالی زانو پوشیدم آستیناش تا آرنجم بود یه دستبند نقره ای هم دستم
کردم شلوار راسته ی جینی پا کردم موهای طالییمو یه طرفه توی صورتم ریختم و از پشت
باال بستمش آرایش مالیمی هم کردم در اتاقو باز کردم از پله ها پایین رفتم منصوراینا
اومده بودن بلند سالم کردم شهال کنار ایرج نشسته بود بهش نگاه کردم با لبخند جوابمو
داد چشمای سبزش زیر یه خروار آرایش بود کیوان روی یه مبل یه نفره نشسته بود با
لبخند نگام می کرد تیپ اسپرت جلفی زده بود منصور روبه روی ایرج بود موهاشو تا ته
زده بود روی یه مبل نشستم و به میز خیره شدم منصور دستی به ریشش کشید
_چند روز دیگه دارو هارو تحویل می گیریم؟
به آراد نگاه کردم روبهرو روی مبل نشسته بود و با اخم به ایرج و منصور نگاه می کرد
ایرج گفت:دقیق نمی دونم ولی دو هفته ی دیگه آراد و بچه ها می رن بوشهر احتماال برای
یک ماه بعد .چقدر می خوای؟
_همشو می خرم ازت
ایرج لبخندی زد:خوبه
_این دفعه از کجا جنسارو می گیری؟
_خارک
_حاال چرا خارک؟
_مرزبانای اونجا نسبت به جا های دیگه کمترن به جورایی امن تره
_چند قلمه؟
ایرج دستی تو موهاش کشید:ایندفعه چهار قلم آوردم بیست و شش کارتون انسولین
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پونزده کارتون دسفرال و آساکول و سایتوتک
قیمتاشون راکد بوده یا؟_آره همه تقریبا مثل قبال فقط سایتوتک بسته ای هفتاد تومن شده
منصور دیگه سوالی نپرسید سرمو چرخوندم متوجه نگاه خیره ی کیوان روی خودم شدم
بهش نگاه کردم لبخند زد نگاهمو به اطراف دوختم در سالن به صدا در اومدایرج حرفاشو
قطع کرد نرگس وارد شد سینی میوه دستش بود میوه رو رو میز گذاشت ایرج گفت
:نرگس مشروب بیار
_چشم آقا
بعد چند دقیقه شادی با سینی مشروب وارد شد ده تا گیالس تو سینی بود شادی جلوی
همه گرفت همه جز آراد برداشتن نفر آخر من بودم یه گیالس برداشتم نصفشو سرکشیدم
نمی خواستم زیاد از حالت طبیعیم خارج شم برای همین گیالسو رو میز گذاشتم وقتی
شادی رفت ایرج دوباره ادامه داد هیچ کدوم از خدمه ی خونه ایرج جز دوتا از نگهبانا از
کار قاچاقی ایرج بی خبر بودن پامو رو پام انداختم موهامو که تو صورتم ریخته بود با دست
پشت گوشم فرستادم به آراد نگاه کردم اخم کرده بود و به زمین نگاه می کرد آه کوری
بزنتت آراد یعنی تا حاال متوجه نگاه هیز این کیوان نشده بود؟شهال دستشو از دور بازوی
ایرج جداکرد بلند شد اومد کنارم نشست لبخندی زد :خوبی تارا جان ؟چه خبر عزیزم؟
هه الو هاشو با ایرج زده حاال میاد پیش من احوال پرسی لبخندی زدم
_ممنون خوبم
به لباساش نگاه کردم مانتوی جذب سفیدی پوشیده بود ایرج و منصور همچنان مشغول
صحبت بودن کیوان با صدای بلندی گفت:ایرج خان دیگه از فاز معامله بیا بیرون
ایرج لبخند شهال کشی زد و گفت:من بیرون اومدم باباته که بی خیال نمی شه کیوان جان
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زیر چشمی به شهال نگاه کردم کال غرق بود همچین رفته بود تو نخ ایرج آخه این ایرج
گور به گور ش
سنگ هم خواهد شکست
011
جز قیافه چی داشت؟؟؟
اینم که اصال خجالت نمی کشه انگار نه انگار که شوهر داره اونم چه شوهری شهال به کیوان
نگاه منظورداری کرد و از جاش بلند شد
_تارا جان من می رم دستشویی و بر می گردم
بهش نگاه کردم بهتر شرت کم البته اینو تو دلم گفتم به هر حال برازنده ی دختر با ادبی
مثل من نبود که به بزرگترم از این حرفا بزنم منصور دستشو رو دسته ی مبل گذاشت و رو
به آراد گفت :آراد جان تو چرا اینقدر ساکتی؟ تا چند روز دیگه قرار گیر بابات پول
هنگفتی بیاد تو هم باید خوشحال باشی
آراد بی تفاوت به منصور نگاه کرد
_شما هم تا چند روز دیگه قرار جنس خوبی گیرتون بیاد و چند برابر پولی که قراره بابام
بدست بیاره رو بدست بیارید پس شما بیشتر باید خوشحال باشید
لبخند منصور عمیق تر شد :نه خوبه دیگه کم کم داشت یادم می رفت زبون داری
آراد پوزخندی زد:انتظار ندارید که همه مثل پسرتون خوش زبون باشن؟
منصور گیالس مشروبو سر کشید ایرجم همین طور همون موقع کیوان از جاش بلند شد
اومد و کنارم نشست پس نگو مادر و پسر نقشه دارن لبخند پت و پهنی رو لبش بود
_چرا اینقدر ساکتی تارا انگار بد عنقی آراد رو تو هم تاثیر گذاشته
لبخند مزخرفی زدم و زیر چشمی به آراد نگاه کردم کال تو باغ نبود
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_موهای قشنگی داری
فقط سرمو تکون دادم بی هوا دستشو دور شونم انداخت سریع پسش زدم و با اخم گفتم
:چی کار می کنی؟
انگار بد تو پوزش خورده بود
_ببخشید فکر نمی کردم ناراحت بشی.در سالن به صدا دراومد .سایه اومد داخل اوووووه
چه تیپی هم زده لباسش اینقدر تنگ بود که حس می کردم آگه فقط یه کم تکون بخوره
لباسه جر می خوره به کیوان نگاه کردم بد جور میخ سایه شده بود
_آقا شام آمادست
بعدم لبخندی به آراد زد و بیرون رفت کیوان روبه ایرج گفت :ایرج خان خدمتکار
خوشگلی داری می شه چند روز بهم غرضش بدی؟
ایرج نیشخندی زد:نرگسو می گی؟اون که اندازه مادرت سن داره
کیوان کج خندید :نه سایه رو می گم
ایرج از جاش بلند شد :اگه ازش خوشت اومده می تونی چند روز ببریش
آراد با صدای محکمی گفت :سایه جایی نمی ره
کیوان با تعجب گفت:چرا؟؟؟؟؟
آراد از جاش بلند شد:چون من می گم
کیوان پوزخندی زد :انگار مزش خوب الی دندونته حاال چه اشکالی داره منم چند روز
مزشو بچشم
آراد تاکید کرد:دوست ندارم حرفمو دوبار تکرار کنم
کیوان دیگه هیچی نگفت همه پشت میز شام بودیم خیلی کنجکاو بودم بفهمم چرا آراد
نزاشت سایه با کیوان بره کیوان که اصال آدم پاکی نبود با دختر های زیادی گند کاری می
کرد منصورم که با پول دهن همشونو می بست یعنی آراد سایه رو دوست داره؟برام
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اهمیتی نداشت که دوسش داره یا نه مهم این بود که آراد نسبت به توجه های کیوان به من
کامال بی تفاوت بود و گر نه یه کاری می کرد ولی حتی به من نگاهم نکرد غذا قورمه سبزی
و جوجه بود من جوجه کشیدم نرگس و مهری و سایه کنار میز ایستاده بودن به سایه نگاه
کردم انگار از نگاه های وقت و بی وقت کیوان معذب بود اخماش حسابی تو هم بود خوب
معلومه فقط دوست داره آراد جونش بهش توجه کنه شهال کنار ایرج بین ایرج و منصور
نشسته بود یه کم ساالد کشیدم
_ایرج جان برات دوغ بریزم؟
این صدای نکره ی شهال بود به ایرج نگاه کردم به این عشوه های خرکی شهال دیگه عادت
داشتم ایرج گفت:ممنون لطف می کنی
این ایرجم اخم و تخما و وحشی بازی هاش مال من بد بخته به شهال که می رسه می شه
لطف می کنی البته شهال کس و کار داره ولی من چی نه مامان نه بابا خوب معلومه هر کس
می رسه یه چیزی بارم می کنه زیر چشمی به کیوان نگاه کردم یه لبخند مسخره رو لبش
بود کیوان متوجهم شد نگاه موشکوفانه ای بهم کرد انگار می خواست بهم حالیم کنه موقع
دید زدن مچتو گرفتم نمی خواستم کم بیارم زل زدم بهش آخرش بعد چند دقیقه خودش
خسته شد و نگاهشو انداخت یه جای دیگه آرادم طبق معمول کلش تو بشقاب بود و آروم
غذا میخورد هیچ وقت زیاد نمی خورد همیشه با چند قاشق می کشید کنار درست بر عکس
من که تنها دلخوشی زندگیم خوردن بود بعد از تموم شدن غذا دوباره به سالن برگشتیم به
طرف پله ها رفتم با صدای شهال متوقف شدم
_تارا جان کجا می ری؟
_االن می آم
رفتم تو اتاقم در کمدو باز .کردم یه شال آبی بیرون آوردم و سرم کردم دوست نداشتم
یکی خیلی بهم زل بزنه از پله ها پایین رفتم و به سالن برگشتم مبالی یه نفره پر بود آراد
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رو یه مبل دو نفره نشسته بود رفتم کنارش نشستم کیوان با تعجب نگاهم کرد شاید می
خواست بگه من که موهاتو دیدم پس این شال چیه سرت کردی؟به نیم رخ جذاب آراد
خیره بودم موژه هاش روی چشماش سایه انداخته بود با صدای منصور به خودم اومدم
_خوب ایرج جان ما دیگه زحمتو کم می کنیم همه از جاشون بلند شدن ایرج تا دم در
سالن بدرقشون کرد این ایرج خیلی سیاست مدار بود زبونشم وقتی پای سودش در میون
بود حسابی چرب می شد آراد رو مبل نشسته بود و پاشو رو پاش انداخته بود رفتم به اتاقم
روی تخت دراز کشیدم .....
آفتاب توی صورتم افتاده بود دستمو رو چشمام گذاش

گذاشتم از روی تخت بلند شدم پرده یاسی رنگ کنار زدم پنجره که به حیاط باز می شد
درست باالی تختم بود دستمو به .ها گرفته بودم و سالنه سالنه پایین می اومدم آراد روی
مبل نشسته بود نگاهش به صفحه ی تلوزیون بود آستین کوتاه سورمه ای پوشیده بود
_سالم آراد
به طرفم برگشت سری تکون داد و دوباره به صفحه ی تی وی چشم دوخت حسرت به دل
موندم یه بار درست و حسابی احوال پرسی کنه به ساعت دیواری نقره ای نگاه کردم
دوازده ظهر بود هوا آفتابی بود هوس کردم برم بیرون یه گشتی بزنم دوباره رفتم باال
مانتوی قرمز کوتاهی پوشیدم با شلوار و شال سفید موهامم طبق عادت همیشگیم یه طرفه
توی صورتم ریختم کیف سفیدی دور شونم انداختم و در اتاقو بهم کوبیدم ایرج خونه نبود
به طرف آراد رفتم کنارش ایستادم بهم نگاه کرد
_آراد من می خوام برم بیرون یه گشتی بزنم
ابروشو باال انداخت :خب من چی کار کنم؟
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می مرد یه بار ضایم نکنه دندونامو روی هم فشردم
_مگه تو کار دیگه ای به جز کتک زدم بلدی که بخوای انجام بدی؟؟؟
کنترل تی وی رو رو میز پرت کرد بلند شد و اومد طرفم بی اختیار یه قدم عقب رفتم با
قدم بلندی فاصله بینمونو طی کرد
_نه بلد نیستم ولی تو این کار خیلی ماهرم می خوای نشونت بدم؟
بی هوا بازومو تو دستای داغش گرفتو به طرف خودش کشید گفت:تازه کار های دیگه ای
هم بلدم که شاید برات جذاب باشه بازومو کشیدم وگفتم:من دیگه می رم پوزخندی زد و
دوباره رو مبل نشست سریع به سمت در خروجی رفتم این آرادم جنبه ی

شوخی نداشت هادر سالنو بهم کوبیدم و از پله ها باال رفتم نگهبانا درو باز کردن کنار جاده
وایسادم اولین تاکسی که اومد سوار شدم جلو نشستم از شیشه به خیابون نگاه می کردم
طرف یه پاساژ پیاده شدم کنار پیادهرو داشتم راه می رفتم به اطراف نگاه کردم موتور
سواری با سرعت سرسام آوری به طرفم می اومد تا خواستم خودمو عقب بکشم کیفمو از
دستم قاپیدجیغ خفه ای کشیدم با چشمای درشت به موتوری خیره شدم همون موقع
ماشینی از پیچ خیابون بیرون اومد موتوره نتونست سرعتشو کنترل کنه و کوبید به ماشین
قدم هامو تند تر کردم موتوره به یه پژوو پارس کوبیده بود شیشه ی پژو هه خورد شده
بود موتور سواره هم پخش زمین بود به سمتش دویدم یه بالیی به سرت بیارم مرتیکه دزد
با دیدن شخص روبروم وا رفتم از ماشین پیاده شده بود چند متری باهاشون فاصله داشتم
هنوز منو ندیده بود به سمت موتور سواره رفت موتور سواره با دیدنش سریع از جاش بلند
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شد هول شده بود دوید به سمت جلو هنوز قدمی نرفته بود که پسره با یه قدم بلند خودشو
بهش ریوند یقشو گرفت و به سمت خودش کشیدش
_کجا در می ری پسره ی دزد
کیفمو از دستش کشید مردم دورشون جمع شده بودن به بد بختی از بینشون رد شدم به
موتور سواره نگاه کردم وااا این که یه علف بچه است شاید فقط هیجده نوزده سالش بود
_غلط کردم آقا
پسره دندوناشو روی هم سایید :اون وقت که این غلطا رو می کردی باید بش فکر می
کردی
موتوری یه کم کم داشت گریه می افتاد :غلط کردم آقا ،گه خوردم
مرده میان سالی دست رو شونه ی پسره گذاشت و یقه ی موتوری یه رو از تو دستش
بیرون کشید
_حاال که اتفاقی نیفتاده پسر جون این کیفم که سهی سالمه
پسره دستاشو مشت کرده بود:ماشین من که سهی و سالم نیست
مرده دستی به ریشش کشید:این بچه هنوز عقل نداره اشتباه کرده اصال خودم خسارتتو می
دم
من از کسی خسارت نمیخوام باید یاد بگیره از االن به حریم کسی تجاوز نکنه چه مالی چهغیر
_اگه بره زندان و سابقه دار شه فکر می کنی یاد می گیره؟
پسره نفس عمیقی کشید مرده یه کم موتور سواره رو نصیحت کرد بعدم مرخصش کرد
اونم مثل فشنگ سوار موتورش شد و در رفت ازدحام مردم کم تر شد هر کدوم به یه
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طرف رفتن مرده رو به پسره گفت:پسر جون هر چی خسارتت شده بگو خودم می دم
پسره سرشو تکون داد:من از کسی خسارت نمی گیرم همین که یه دزد کمتر شه برام
کافیه
به اطرافش نگاه کرد این همون یارو اون روزی یه بود که با موتور فردین ماشینشو
سرویس کردم پوزخندی گوشه لبم بود به طرفش رفتم و با صدای بلندی گفتم :وای چه
انسان نیکو کاری هستی تو
به طرفم برگشت نگاهش رنگ تعجب گرفت اونم پوزخندی زد کیفمو تو دستش چرخوند
:ااااا این کیفه مال تو ا؟؟اگه می دونستم یه پولی هم به یارو می دادم ببرش
کیفو به سمتم پرت کرد تو هوا گرفتمش پسره ی بی فرهنگ!!!!آستینشو باال داد انگار
شیشه ی خورد شده ی ماشین دستشو بریده بود ابرویی باال انداختم
_تو همیشه اینقدر مودبی؟؟؟
_نه فقط وقتی به آدمای با ادب می رسم منم مجبور می شم از خجالتشون درام
دستمالی از تو کیفم بیرون آوردم و به طرفش گرفتم :حاال بیا این دستمالو بگیر یه وقت از
خونریزی سقط نشی
دستمالو از دستم کشید محکم روی ساعد دستش فشار می داد به طرف ماشینش برگشت
ابرومو باال دادم
_حیف این ماشینت نیست هر دفعه یه الش می یاد پایین؟
همونطور که خیره به ماشینش بود گفت:حیف منم که دارم با تو حرف می زنم
بدون این که نگام کنه رفت سمت ماشینش داد زدم :هی کجا می ری
به طرفم برگشت:به تو ربطی نداره قطعا که کجا می رم
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کیفمو رو شونم انداختم:اگه می خوای بری بیمارستان منم بات می یام
لبخند مرموزی زد :اون وقت به چه مناسبت؟
_به مناسبت پای چالغت.....خب می خوام پول بخیه دستتو بدم دیگه
نیشخندی زد :دو تا هزار تومنیت هنوز ته جیبته؟
این موجود مریض خوشش می اومد منو ضایع کنه سینمو صاف کردم و جدی گفتم :اون
دفعه پول همراهم نبود
_متاسفم ترجیه می دم خودم پولشو بدم
_اونوقت چرا؟
شونه ای باال انداخت  :چون نمی تونم یک ساعت تحملت کنم
چه آدم بی شخصیتی بود این حدود صد متر باال تر این خیابون یه بیمارستان بود بدون
توجه به من به سمت جلو قدم برمی داشت دنبالش دویدم_کجا می ری
روبه روش ایستادم دیگه دوست نداشتم بهش بدهکار باشم
_گفتم پول بیمارستانو من می دم
خونسرد نگاهم کرد :تو همیشه اینقدر کنه ای؟یا فقط به پسرای خوشگل می چسبی؟
دندونامو روی هم فشار دادم عجب رویی داشت این شیطونه می گه یکی بزنم تو
دکوراسیونشو عوض کنم
با تمسخر گفتم  :همچین آش دهن سوزی هم نیستی آخه
از جیب شلوارش تلفن همراهشو بیرون آورد و شماره ای گرفت نمی دونستم می خواد چی
کار کنه
_الو

