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 مقدمه:

میداند که آخر یک شب از آسایشگاه بیرون خواهد زد.لباسهای آبی کهنه تیمارستان را دور خواهد 

اش را پیدا کرده و خواهد پوشید. پا بر*هنه به انداخت. یواشکی از آن کمد بزرگ ، لباسهای قدیمی

 .خواهد رفت و آواز خواهد خواندخیابان های شهر 
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 !ها، وجودِ خارجی نداردالزم به ذکر است که مکانِ نوشته شده در این پست

 

 

اش نشسته و با آشفتگی به در کوچک آلومینیومی و دیوارهایِ آبیِ رنگ و ی فلزیروی تخت یک نفره

حاال با دیدن این دیوارها، ذهنش اش نبود؟ پس چرا کند. آبی مگر رنگ مورد عالقهرو رفته، نگاه می

 !شد؟تر میدرگیر و قلبش ناآرام

ی دهد و پنجرهاش را به تک کمد فلزی و مکعبی شکل درون اتاق میماندهکند. نگاه ماتعرق می

کند. درست روی ی خورشید را به داخل هدایت میکنار تختش به طرز مزخرفی، پرتوهای سرکشانه

که خیلی وقت است که دیگر برق و سویی ندارند. گِرِه روسری سفید و های خمار مشکی رنگی چشم

افتد. دستی به گر*دن خیس از های ظریفش میکند و روسری، روی سرشانهکوتاهش را شُل می

ترسد و در جایش تکان خفیفی گیرد. میها باال میکشد که یکهو صدای قار و قار کالغعرقش می

بیند. اویِ بیش از حد آشنا را. اویی دهد. او را میاز پنجره به بیرون میالفور نگاهش را خورد. فیمی

شود که در آسایشگاه روانی، بستری است. مثلِ تمامِ که درست مثلِ خودش، یک ماه و چند روزی می

این مدت، زیرِ همان درختِ چسبیده به فنسِ مابینِ دو حیاطِ دو آسایشگاه نشسته است. باز جوجه 

ی خود اسیر کرده است. و چقدر جوجه ی دانه دادن، در چنگال محکم و مردانهه بهانهکالغی را ب

. دادندی او، دُم میرفتند و اندکی بعد، باز به تلهافتادند. میها احمق بودند! هر بار به دامش میکالغ

وجه با هیچ های لنگه به لنگه، بهشود. این دمپاییکند و آه از نهادش بلند میتر نگاهش میدقیق

ی باال ی طبقهطور ساکت و خیره از پنجرهخوانی ندارد! همینپوشِ سابق همی یزدانِ خوشچهره

رد. گیاش میهای آبیآورد و مچ نگاهِ سیاه روناک را با تیلهکند که یکهو یزدان سر باال مینگاهش می

کند، همان دستی که بند به رود و با هینِ ضعیفی که از د*ه*ان خارج میناخداگاه کمی عقب می

پوش و حاال تماماً کچل، بچه کالغ را ول بیند که یزدانِ آبیگذارد. میپنجره بود را روی ل*بش می

خورد. با یادآوریِ چیزی... یا بهتر است بگوییم کسی، کند و... چیزی در دل روناک تکان میمی

 ه های یزدان، بواهد که با خیره ماندن به آبیخکشد. نمیگردد و از نگاه کردن به بیرون دست میبرمی

های دلبرِ مرد چشم دریاییِ خود خیانت کند و... یزدان، خیلی بیش از خیلی شبیه به مردِ اوست. تیله
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سوزد. خاطرات گذشته، با سپاهِ تلخ و سیاه بغض، تیم کند و میاش درد میجایی توی س*ی*نه

های دخترک. قلبش ف و این روزها خسته از جیغ و گریهآورند به گلوی نحیشوند و هجوم میمی

داند تا چه وقت باید تحمل کند تا این وضع لعنتی شود. انگاری که نفسش بند برود و نمیفشرده می

 تمام شود؟

شود. و دست خودش نیست که اینطور با هق رفته رفته صورتش از زور غم، درد و رنج کبود می

گذارد و بلند بلند گریه هایش را روی صورتش میشکند. دستمیی بغضش در هم بلندی، شیشه

رود و ناخداگاه میان بغض و گریه، نامِ اویی که اش محکم باال و پایین میی س*ی*نهکند. قفسهمی

سوزند. و حاال تمام تنش از درد و غم و دلتنگی، لرز گرفته هایش میکند. چشمنیست را هجی می

شود و قامت باریک و کند که ناگهان درب اتاق، به ضرب باز میگریه می مهابااست. همینطور بی

شود؛ اما اش قطع میای گریهشود. برای لحظهی زنی با روپوش سفید در چهارچوب حاضر میکشیده

گیرد و بیند، دوباره گریه را از سر میهمین که نگاه سبز و وحشیِ زن را که اخم هم کرده است می

 :کندوار خواهش مینالهمیان هق هقش، 

 .شمثریا کمکم کن. باز دلم طاقت از دست داده. دارم... دارم خفه می-

هایش را آب رود و از دیدنِ حال زار دخترک، اخمزند. و ثریاست که چند قدم جلوتر میهق می

ح کشد. ترجیی راه، عقب میبرد؛ اما میانهکند. دستش را برای لمس موهای دخترک جلو میمی

کرد. تیز نگاهِ دهد همان پرستار بداخالق و بیشعوری باشد که روناک همیشه اینطور خطابش میمی

 :زندکند و جدی ل*ب میدخترک مغموم می

 !خوام که تمومش کنی روناکازت می-

شود. دهد و لِه میطاقتی، جان میروناک اما دارد زیر این حجم از غم، درد و دلتنگی و دیوانگی و کم

 :زنداخالق است که فریاد میگیرد و ثریای بیاش شدت مییهگر

 !اگه تمومش نکنی، مجبور به راهی میشم که اصالً دوسش نداری روناک-

 

شود. ترسد! به یکباره و همچون جنینی در خود مچاله و جمع میداند و... میو روناک آن راه را می
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اش را کامل و درست و دهد که جملهسکسکه اَمان نمیکند؛ اما بندد. گریه نمیلرزد و تنش یخ میمی

 :درمان بگوید

 .دا... داد... نـ... نزن-

 :پرسدثریاست که با دلخوری و صالبت می

 اینجوری پای قولِت موندی؟ اینجوری قراره خوب بشی؟-

 :زندو تا روناک به خود بیاید، ثریا محکم و جدی، همکارش را صدا می

 !اتاقِ صفر بیست و یکفرنوش؟ سریعاً بیا -

یرد. گکشد. و روناک، باز گریه را از سر میو ثریاست که از جیبِ مانتوی کوتاهش، آمپولی را بیرون می

 !اما نه برای دلتنگی و غم. برای خواهش و التماس به ثریا

نمیخواست که باز هم چون دفعات پیش، به زور قرص و سوزن، یک سری کوفتی به بدنش تزریق 

نا و توان شود که حتی خودش را هم فراموش کند چه حال، بیا بلکه تا دو یا سه روز انقدر بیکنند ت

 .شدبرسد به اویی که در پس ذهنش هر روز و هر ثانیه مرور می

شود. به محض ورود و ست که با یک کیسه پر از قرص، داخل اتاق میفرنوش؛ پرستار نسبتاً چاقی

گفتند که شوند. راست میدارش پُر از اشک میهای پفی چشمهتماشای روناک در آن حال، کاس

ی هرساند. کیسدل؟ یا فقط فرنوش اینطور بود؟ با قدمی بلند خود را به ثریا میاند و نرمها مهربانچاق

اش های آبی رنگ گردالی که روناک از آنها متنفر بود. چانهدهد. قرصها را به دست او میقرص

 :پرسد، با بغض میکند. با چنگ زدنِ ملحفهی تخت میرا بند گوشه لزرد و دستشمی

 حسم کنید؟خواین بازم بیمی-

 ی سیاه دردآور؟رود آن غدهدهد ولی مگر پایین میکند. بغضش را قورت میای میمکث سه ثانیه

 :دهدلرزند وقتی که ادامه میهایش میل*ب

 

 

 

و الل کردنم چی میشه؟ هان؟ من یادم میره که نیست؟ که  حسبرای چند روز؟ با سه چهار روز بی-
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 ندارمش؟

اند. به اویی که واقعاً کم نگاه پر از اشک فرنوش و نگاهِ مات؛ ولی نگرانِ ثریا هر دو به او دوخته شده

آورده است و هیچ توانی برای جنگیدن ندارد! روناک همچون ماهی که از آب بیرون اُفتاده باشد، 

ی لعنتی در گلویش، هر لحظه بیشتر تواند چیزی بگوید و غدهکند؛ اما نمیو بسته مید*ه*ان باز 

کند و گیرد و دستش را روی قلبِ دردمندش مُشت میشود. دم عمیقی میعود کرده و دردآورتر می

 :دهدفشار می

 .دوستش دارم خب... خب هنوز داره توی قلبم نفس میکشه-

 :لرزندهایش میل*ب

 .خوره... نکن. نکن دیگه حالم از خودم به هم مینکن ثریا-

جور دهند. و ثریا یکنشینند و تکانش میهای گرد و تپل فرنوش روی بازوی ثریا میبیند که دستمی

 :کشد تا ل*ب بزندکند. طول مینگرانی نگاه روناک می

 .ای نداریم. برو بیرون فرنوشتزریق و هیچ کوفت دیگه-

 ی آمپول وچاره و ترسیده کیسهزند. بیکند و لبخند میت خوشحالی، هول میفرنوش است که از شد

 .شودگیرد و به سرعت از اتاق خارج میها را از ثریا میقرص

شود. با چشمانی پُر و لبخندی ی روناک برداشته میو بار سنگین و وحشتناکی از روی س*ی*نه

 :کندلرزان، تشکر می

 !مرسی بداخالق-

 :آیدخندد. مضطرب و تصنعی. اما پا به پایِ او میمیثریا هم 

 ...بچه پُررو رو نگاه تو رو خدا-

بیند و... اش را میطور درد داری؛ اما عمیق. ثریا، چالِ دو گونهخندد اما یکتر میروناک این بار عمیق

 :کندشود وقتی که لبخند به ل*ب از دخترکِ نحیف پیش رویش تمجید میلحنش نرم می

 !هاتریخندی، خوشگلمی-

کند. این جمله را از مَردَش زیاد شنیده کشد و دوباره بغض میو روناک به یکباره روح از تنش پَر می
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 ...دهد؛ اماهای خوب خوب میبود و اصال چقدر دلتنگ صدای اوست! دکتر آرمان قول

گیرد. ناک! بغضش عمق میهای دکتر آرمان، اعتباری ندارد. البته که برای روکدام از حرفهیچ

ره بیند. قطچیزِ خوبی در این قضیه نمیچهارده روز بستری شدنِ روناک به ماه تبدیل شده بود و هیچ

 :دهدافتد که ثریا با اخم تذکر میی چشمش پایین میاشک سمج از گوشه

 .هِی هِی... حواست فقط پیشِ من باشه-

ست. مَردَش از اندازد. هوا آفتابیگذرایی به بیرون میپاشد و نیم نگاه لبخند لرزانی به رویش می

 درمان بود دیگر نه؟آفتاب متنفر است. باران دوست دارد و... دلتنگی، دردِ بی

 .لرزدشود و تنش خفیف؛ اما میگیرد. ناخداگاه سردش میدلش می

 :شودنگران میثریاست که دل

 سردته؟-

آید. و یادِ آن فال حافظ نحس برای یک لحظه هم از گیرد. بوی عید میبازوهایش را ب*غ*ل می

 !ست عیدِ امسالشود! و اصال چه عیدِ سیاهیمغزش پاک نمی

شوند و کند. میمیک صورتش توی هم جمع میشود و درد میپیچد. منقبض میاش به هم میمعده

 .لرزندچشمانش از زور درد می

 :زندکوتاه ل*ب می

 .نه-

زند و... به محض دست برد و موهایش را چنگ میریزد. کالفه، دست باال میمیاعصابش از درد به هم 

 شود وافتند. ته دلش خالی میهایش به شماره میزند و نفسهایش خشکش میکردن توی ابریشمی

کند. چرا یادش رسد. بغض میکند. انقدری کوتاه است که تا زیر گوشش میناباور لمسشان می

 اشتاهشان کرده است؟ اصال... اصال مگر مَردَش، موی بلند دوست نداشت؟ باز چانهآمد که کِی کونمی

 .لرزدمی

 :کندهای پُر، نگاه ثریا میبا تیله

 ...تو... تو کوتاهشون کردی؟ چـ... چرا... یادم نمیاد؟ مـ... من-
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 :زندهق می

 ...خوام. مـ... منآینه... یه آینه می-

ای که بیشتر رنگ تمسخر خندد. خندهحال و کالفه میسد، ثریا بیرو به این جای حرفش که می

 :دارد

 !حتی فکرشم نکن-

داند. خوب هم لرزند. نه اینکه دلیلِ این جوابِ ثریا را نداندها... مینفسی میلبانش از زور بغض و بی

از زور دلتنگی  های شبداند. به خوبی به یاد داشت که روز اولی که به آسایشگاه آمده بود، نیمهمی

 ...ها رگش را بریده بود. به یاد دارد. تهدیدها و تشرهای ثریا را کهآینه را شکسته و با خرده شیشه

 :زندلرزان صدایش می

 ثریا؟-

شود. پرستارِ سفیدپوشی با اخم ل*ب از هم باز و همان لحظه دربِ اتاق طاق به طاق از هم باز می

 :کندمی

 !مالقاتی داری-

 .شکند. آرام و تلخخواهد و مالقاتی؟ بغضش میکند. آینه میمی قلبش درد

 :دهدو ثریا، کوتاه جواب می

 .بگو بیاد داخل-

هایی که به رنگ دریا بودند و دارند از خستگی دستش را به پنجرهء قدی کافه تکیه داده و با چشم

شب هم گذشته ولی از شور  ست. ساعت از دوازده نیمهبسته میشوند ، مشغول تماشای خیابان بارانی

نم میبارد و هفتهء اول فروردین هم شلوغی خاص خودش ای کاسته نمیشود. باران نمو شوق مردم ذره

 افتد ش به روی زمین میاش از دسترا دارد. از باال به دختربچهء صورتی پوشی نگاه میکند که بستنی

آید. گیرند و ل*بش به خنده کش میاش بلند میشود. ناخداگاه لبانش از هم فاصله میو گریه

اش بلند میشود. دست روی صفحه همینطور خیرهء بیرون است که یکهو صدای اعالن پیام گوشی

  :میکشد و پیام را باز میکند
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 کِی میرسی عزیز دلم؟ شام خوردی؟ _

 لبخندش عریض میشود و این مادر مثل اینکه زیادی مهربان بود. کاش پدرش هم کمی مثل مادرش

  :اش مینویسدرفتار میکرد. کاش... برای ناهید جونِ ذخیره در گوشی

 .نمیرسم بیام _

اش عرفان ، که از عادتش بود که کوتاه جواب بدهد. با همه اینطور بود ااِل رفیق چندین و چند ساله

 اش را از پنجره میگیرد و با صدای بمی که حاال کمی گرفته واش هم بود. تکیهقضا شریک کاری

  :خشدار هم شده بود ، میپرسد

 عرفان پوشیدی؟ _

  :آیدصدای پر هیجان عرفان از اتاقک کنار پیشخوان می

 !. چقدر عجولی سهنددارم میپوشم _

 ایو مثل اینکه این رفیقِ همیشه بشاش و زیادی بیخیالش ، به شدت زمان نشناس بود. تک خنده

کف دست خودش را اذیت میکنند و مدتی بود  هایشمیکند و دستی به صورتش میکشد. زبری ریش

ای میکشد و بلوز سفید های رالی ، اصالح نکرده بود. خمیازهشان و درگیریکه بخاطر کار در کافه

اش را مرتب میکند. به سمت در چوبیِ کافه حرکت میکند. به اسم طالیی حک شده روی رنگ مردانه

راستش خودش هم نمیدانست. چرا که وقتی  "دارک ؟ چرا کافه  "در خیره میشود و با خود میپرسد 

ای که از ان متنفر بود ، عرفان گفته بود نام کافه یا دارک باشد یا دارچین ، او برای فرار از نام ادویه

و  ای میکندها ذهنش درگیر نام کافه شده بود. پوووف کالفهگفته بود دارک و حاال بعد از گذشت مدت

هم میریزد. همین مانده بود که بین هزار و یک مشکل به نام کافه فکر بکند. موهایش را طبق عادت ب

  :کالفه داد میزند

 نیومدی؟ _

  :با مکث کوتاهی میگوید

 .خداحافظ _

  :. نفس نفس میزند وقتی که میگویدآیدعرفان ، هول از اتاقک کنار پیشخوان بیرون می
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 .نجاروخدا بهت انصاف بده ، خب داشتم جمع میکردم او _

  :اندازدسهند اما بیخیال شانه باال می

 !فردا جمعشون میکردی_

  :اندازد که سهند جبهه گیرانه جواب میدهدعرفان نگاه چپی به او می

 .خب حاال توام _

 .نشیند و آن را پایین میکشد و هر دو کنار هم از کافه خارج میشونددستش روی دستگیره در می

هایش در هم میروند.نگاه سریعی به عرفان که میشوند ، ناخداگاه دوباره اخمکاربنی رنگ  702سوار 

 سواری اش با هر ماشیناندازد و نمیداند چرا مدام در حال مقایسه ماشین قبلیاتاقک ماشین می

 ایاش میشود ، با لحن دلگرم کنندهاست که داخلش میشود؟! عرفان که متوجه ناراحتی و کالفگی

  :میگوید

 .به رالی فکر کن! یکی بهترشو میخری _

حتی به سمت عرفان هم برنمیگردد تا جوابش را بدهد. همانطور که سرش را به شیشه چسبانده و 

خیرهء بیرون است ، صدای هوم مانندی از گلویش خارج میکند ولی ذهنش عجیب حول محور همین 

کرد ؛ اگر بخاطر سرمایه برای موضوع میچرخدد. اگر پدرش با شرکت کردنش در رالی مخالفت نمی

شرکت در رالی مجبور به فروختن شاسی بلند سفید رنگ محبوبش نمیشد ، همه چیز خوب پیش 

میرفت. نه او میشد سهند کافه دارِ زانتیا سوار! و نه پدرش میشد یک دبیر غیرنمونه که نتوانست 

 !اش بشوداش در اجرای تصمیم احمقانهمانع پسر بیست و چهارساله

 همه ب دنبال میکند و مغزش از آنها و موتورهارا در سیاهیِ شهای زرد و قرمز ماشیننگاهش چراغ

های نشیند و یکی از آهنگفکر و خیال دارد زنگ میزند. دست عرفان روی دستگاه پخش ماشین می

به دارِ همیشه در حالِ پخش در ماشینش شروع محبوبش را پلی میکند. اما همین که آهنگِ بیس

هارا باال و پایین میکند و میخواهد که امشب را با رفیقش که عجیب خواندن میکند ، عرفان آلبوم

دارد سخت میگیرد ، راه بیاید. به ماشین شتاب بیشتری میدهد و میخواهد که هر چه سریعتر به 

و شایع خواب گرم و نرمش برود و خب اشکالی ندارد که امشب را با سلیقهء سهند جلو بروند رخت
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گوش بدهد! طولی نمیکشد که صدای زمزمهء سهند تکیه زده به شیشه را که دارد با آهنگ همخوانی 

  :میکند را میشنود و ... همین هم خوب است

هایی هست که حالِ هیچی نیس.. میزاری پیش بیاد جای پیش بینی! هر کی هر جوری یه موقع _

  ..ینیشباشه گیر میدی و به چشم نمیاد حتی داف ویتر

  :اش را بگیرد و خطاب به سهند و با خنده میگویدبه اینجای آهنگ که میرسد ، نمیتواند جلوی خنده

 .مختص خودته که رو دخترهای گُل مردم عیب میزاری! تهشم به سوگند قناعت کردی _

نطق یل و مدلسهند هم با گفتن این جملهء عرفان میخندد و به این فکر میکند که واقعا چرا هر بار بی

هرکسی را که عرفان ، برای دوستی با او پیشنهاد داده بود و یا حتی اگر خود دخترک پا پیش 

اُفتد! دوست دخترِ نوزده سالهء گذاشته بود ؛ رد میکرد؟ جوابی پیدا نمیکند که یکهو یاد سوگند می

او را ببیند و با او حرف اش را سر بُرده بود. به این فکر میکند که باید حتما لوسش که اخیرا حوصله

اش کشیده بزند که با جملهء بعدی عرفان ، تمام حواسش به سمت رالی و رویای چندین و چندساله

  :میشود

 راستی .. کِی با عمو سامان دربارهء رالی حرف بزنیم؟ _

ها یکی یکی و پشت سر هم ردیف میشوند ؛ با پدرش حرف بزنند؟ در مورد رالی؟ کدام رالی؟ سوال

  :های درون ذهنش را بیرون میریزدبرای همین به طرف عرفان برمیگردد و همان ایکس

 رالی؟ مگه جور شده کارِمون که از االن بدوییم و بریم باهاش حرف بزنیم؟ _

  :عرفان متعجب نگاهش میکند و میگوید

 پس من امروز چی گفتم تو کافه؟ _

  :کاهدسرعت ماشین مینگاهش را به خیابان شلوغ رو به رو میدهد و از 

 !مگه نگفتم ماهان فقط چند روز فرصت خواست؟ خب قرار شد مُعَرِفمون بشه دیگه _

  :سهند از روی حرص و تمسخر پوزخند میزند و میگوید

آخه کدوم آدم عاقلی به کسی اعتماد میکنه که در حد اینستاگرام آشنایی داره باهاش؟ نکنه جدی  _

 جدی باورش کردی؟



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
13 

 

ها ، هایش در مورد کالهبرداریهای مکرر سهند و شکهای همیشگی و بدبینیفه از بحثعرفان کال

  :جواب میدهد

 چرا انقدر بدبینی داداشم؟ چرا ؟ _

  :اندازد که عرفان ادامه میدهدسهند نگاه چپی به او می

 .بیا و یک بارم که شده ، به من اعتماد کن! به واهلل همه کالهبردار و دزد نیستن _

سرش را به صندلی ماشین میچسباند و به این فکر میکند که مسئله باور کردن عرفان نیست! مسئله 

اعتماد به یک فرد مجازی است که ادعای جور کردن قضیهء رالی را برای کسانی داشت که حتی آنهارا 

  :کامل نمیشناسد. چشم میبندد و آهسته ل*ب میزند

 .وقبوله! یک بار با عقل تو میریم جل _

  :عرفان با خوشحالی میخندد و میگوید

 !داداشِ خودمی _

  :ای میکند و میگویدو ضربهء آرامی به بازویش میزند. سهند تک خنده

 !فقط میخوام مطمئن شم که آدم مورد اعتمادیه _

  :اش میکند ، جواب میدهدعرفان میخندد و با چشمکی که حواله

 .اونم به روی چشم _

 آخرین آپارتمانِ آن است. ریموت  اش در چهارمین طبقهءپیچد که خانهبستی میو داخل کوچهء بن 

را میزند و داخل پارکینگ میشوند. ماشین را که پارک میکند ، هر دو تنِ خسته خود را به آسانسور 

 اش را به بدنهء آسانسور تکیه میدهد و در آینهء آن نگاه گذرایی بهورزیده میسپارند. سهند باال تنه

اندازد و برای هزارمین بار به تضادهای چهره خودش با عرفان و حتی تضاد عجیب خودش و عرفان می

اجزای چهره خودش باهمدیگر فکر میکند. نگاهش را از موهای پر پشت و مشکی رنگش که 

های آبی رنگش خیره میشود اند میگیرد و به چشماش خانه کردهچندتارشان ، پریشان روی پیشانی

های طوسی رنگی موج میخورند. صورت گندم گونش را کامال الی آن همه آبی ، رگهنگار البهکه ا

های آبی دارش. به این فکر میکند که چشمهای متوسط و فک زاویهبرانداز میکند و سر آخر ل*ب
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ندارند ولیکن همه از او یک جذاب  اش هیچ همخوانیرنگش با موهای مشکی و پو*ست نسبتا تیره

تی ساخته بودند. نگاهش را به عرفان میدهد. موهای طالیی رنگ با چشم های درشت و سبز و لعن

های همیشه خمارش را ریز میکند و ادامهء آهنگی را که در یک صورت بی زاویه ولی سفید! چشم

  :ماشین عرفان گوش میدادند را میخواند

  ..گاهی وقتا خوب میرونی ولی پیست کوچیکه _

ای سوخته رنگ حرکت میکنند. عرفان کلید یستد و هر دو به سمت درب قهوهاآسانسور می

  :اندازدمی

 .خودت رو درگیر نکن زیاد! فردا راجبش حرف میزنیم _

  ...سهند سری به نشانهء تایید تکان میدهد و خمیازه میکشد و هر دو داخل خانه میشوند

رست کنار پنجره بود ، نشسته ، نگاهش همینطور که روی تک صندلی مشکی رنگ کافه که از قضا د

های کافه میگرداند تا اگر که کسی کم و کسری داشت ، رسیدگی کند. نیما ، پسرک را بین مشتری

شان کار میکرد را از نظر میگذراند و به ء الغر اندامی که به عنوان گارسون در کافههیجده ساله

د. اخم میکند و نگاهش را به عرفانی میدهد که یونیفرمش که دارد در تنش زار میزند ، خیره میشو

دارد سینی به دست و با دو قهوه نزدیک میشود. عرفان مثل همیشه لبخند به ل*ب دارد و سینی را 

  :روی میز چوبی میگذارد و سعی میکند ذوق درونش را پنهان کند و آهسته حرف بزند

 !ماهان مُعَرفمون شد! حله _

  :ابرویش را باال میبرد و کنجکاو میپرسد تایبا این حرف ، سهند یک

 خب؟ _

  :اش بازی میکند ، میگویدعرفان ریز میخندد و همینطور که با فنجان قهوه

 .خب نداره که! قراره توو پیست رویال برونی _

هد و اش را به صندلی میدسهند به یکباره ماتش میبرد و انگار که دیگر نمیشنود. پیست رویال؟ تکیه

های رنگارنگِ کنار پنجره میشود. دست خودش نیست که گوشهء ل*بش ، کم کم خیرهء کاکتوس

الِ مآید و انگار که تازه فهمیده باشد که چه شده! پیست رویال. همان پیست بزرگ لعنتی که کش می
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های رالی غیرقانونی شاهین موحِد است. شاهین موحدی که نامش در بین جدول برترین برگزارکننده

در صدر است. شوکه به عرفان نگاه میکند که عرفان از قیافه سردرگم و جا خوردهء او زیر خنده 

به سمت میز میزند. بلند .. طوری که نگاهِ چند نفری جلب آنها میشود. سهند هم ریز میخند و کمی 

  :هایش را روی میز میگذارد و به عرفان هشدار میدهدخم میشود. آرنج

 !یه کم آرومتر بابا _

اش را اش را مینوشد و سپس نگاهِ برق زدهعرفان هم کمی به سمت او متمایل میشود. کمی از قهوه

  :سمت مردمک های آبیِ سهند میگیرد

 !البته تو میرونی _

  :سهند جا میخود

 ؟چی _

اندازد و نگاهش را به دختر سرتا پا قرمز پوشی میدهد که دارد روی تخته سیاه عرفان شانه باال می

  :ای مینویسدنصب شده روی دیوار ، جمله

تو میشم و یا برعکس و از   Co_Driverتونیم مسابقه بدیم. یا تو میرونی و منجفتمون نمی _

 !اونجایی که تو دست فرمونت اوکیه .. تو برون

سهند در فکر فرو میرود و حاال احتمال برنده شدنش در رالی یک به صد است. کاش عرفان هم 

  :میتوانست مسابقه بدهد و شاید ... سری به نشانهء تایید تکان میدهد و توضیح بیشتری میخواهد

 ایه؟چند مرحله _

  :عرفان گوشهء ابرویش را با انگشت اشاره میخاراند

 !نجا قوانین رو بگن بهمون. مهم اوکی شدنه کاره دیگهقرار شد رسیدیم او _

اش را به عقب میدهد و میخواهد حتی اگر دروغ هم که شده باشد ، این قضیه را باور کند. سهند تکیه

. بلند میشود که صندلی با صدای قیژی عقب کشیده اش بود و بسباالخره رویا و خواستهء کودکی

  :بلند شدنش میپرسدمیشود. عرفان متعجب از یکهویی 

 کجا؟ _
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  :اینکه جواب سوالش را بدهد ، میگویدسهند اما بی

 .شب خونمون میبینمت _

 .و عرفان فقط میتواند مات رفتنش را تماشا کند

ای آید و سوار زانتیای نقرههارا تند پایین میدستگیره را پایین میکشد و از کافه خارج میشود. پله

آورد و دستش دستگاه پخش را روشن و مثل همیشه هیپ میبه حرکت دررنگش میشود. ماشین را 

اش های به درد نخور و پاپ عاشقانه؟ گوشیهاپ و رپ گوش میدهد. آخر مگر چه داشتند آن موزیک

ذخیره کرده است. به محض  "کاوه"ای را لمس میکند که آن را را در دست میگیرد و دستش شماره

  :اش را میشنودو بشاشِ رفیق کودکی خوردن بوق سوم ، صدای گرم

 سالم داداشم. خوبی؟ _

 مرسی. کجایی؟ _

  :کاوه خندهء پرحرصی به این عادتِ بد رفیقِ زیادی سمجش میکند و میگوید

 .خونه _

  :لحنش هیچ حسی ندارد جز یک دستور و امرِ دوستانه

 .توو کافه پیانو میبینمت ۶راس ساعت  _

  :نجور بودنِ سهند ، پس با خنده میگویدکاوه اما عادت دارد به ای

 چشم. امرِ دیگه؟ _

  :سهند هم نمیتواند جلوی تک خنده کوتاهش را بگیرد ولی با پرویی تمام ادامه میدهد

 .و یک دقیقه ۶نشه  ۶ _

  :و با مکث کوتاهی میگوید

 .خداحافظ _

ای میچرخاند را به طرف کوچهو تماس را بی اینکه منتظر خداحافظی او باشد ، خاتمه میدهد و فرمان 

ای که انتهای آن منتهی میشد به که تابلوی ابتدای وردیِ آن ، میگوید که نامش شهریور است. کوچه

یک کافه دنج و گرم و با نورپردازی خوب! درست برعکس کافه خودشان که همیشه تاریک بود و کم 
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های بلند و محکم داخل میشود. از پلههای نور! جلوی درب تمام شیشهء کافه پارک میکند و با قدم

مارپیچ چوبی وسط کافه عبور میکند و آخرین میز سیاه رنگِ کنار پنجره را انتخاب میکند و جای 

ه اندازد کاش میشکرش باقیست که خالی بود! روی صندلی مینشیند و نگاه گذرایی به ساعت مچی

. گارسون قد کوتاه و نسبتا چاقِ کافه قت داردای ونشان میدهد کاوه برای رسیدن هنوز پانزده دقیقه

ای مشکی رنگ به همراه یک کراوات سفید به تن دارد ، برای گرفتن که پیراهن و شلوار پارچه

  :سفارش نزدیک میشود که سهند همانطور که نگاهش از باال به کوچهء خلوت است ، ل*ب میزند

 .دوتا اسپرسو _

است که صدای گرم و آهستهء  ۶ِِ کوتاهی دور میشود. ساعت چهار دقیقه به "چشم"و گارسون با 

  :کاوه را از فاصله نزدیک میشنود

 .من اومدم _

ای میگیرد که همچون خودش یک سهند با لبخند سری تکان میدهد و نرم سرش را سمت کاوه

کاوه درست رو به روی او جا تیشرت جذب مشکی رنگ و یک شلوار همرنگ آن پوشیده است. 

  :میگیرد. کنجکاو نگاهش میکند و میپرسد

 .خب؟ گوشم با توعه _

هایش پر از هایش را در هم قالب میزند. نگاه و حالتسهند کمی به سمتش خم میشود و دست

  :ست که کاوه میپرسدکالفگی

 خوبی تو؟ _

های خودش وه که همچون چشمای میکند و سپس خیره در چشمانِ آبی پر رنگ کاهوف کالفه

  :های طوسی دارد ، ل*ب میزندرگه

 .میخوام ماشین رو بفروشم _

  :کاوه به یکباره جا میخورد

 چی؟ بازم؟ _

  :اش را به د*ه*ان میگیرد و سپس ول میکندسهند سری تکان میدهد. ل*ب پایینی
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 .میخوام مثل دفعه پیش برام یه مشتری پیدا کنی _

  :نگاهش میکند که او ادامه میدهدکاوه اما مبهوت 

میگی چیکار کنم؟ قضیهء رالی اوکی شده. بابا هم تحت هیچ شرایطی توو این قضیه کمکم نمیکنه.  _

 ایستم و دستم به دهنم میرسه چیشد؟ندیدی دفعه پیش برای اینکه ثابت کنم رو پای خودم می

شد و به خوبی به یاد دارد که پدر اش میکالی موهایِ مشکیکاوه سری تکان میدهد و دست البه

سهند مخالفت مستقیم خودش را در مورد رالی اعالم کرده بود و گفته بود که سهند هر غلطی که 

اش ، جلو نخواهد گذاشت. ای برای رسیدن سهند به خواستهمیخواهد بکند ولیکن او هیچ سرمایه

خته و با نصف پول آن ، کافه را با گفته بود و سهند ماشین شاسی بلند سفید رنگ محبوبش را فرو

ای رنگِ مدل پایینی برای خود جور کرده بود. برای عرفان شریک شده بود و با باقیِ آن زانتیای نقره

  :همین با مکث کوتاهی میگوید

 مطمئنی؟ _

  :سهند تایید میکند

 آره. میتونی؟ _

گرد میکند و متعجب به سهند  و درست همان لحظه گارسون با دو اسپرسو نزدیک میشود. کاوه چشم

  :خیره میشود. لحنش پر میشود از رنگ تعجب وقتی که میپرسد

 نگو که بازم خودت جای من سفارش دادی؟ _

  :ای میکند و با ل*ذت از حرص خوردنِ کاوه ، میگویدسهند تک خنده

 !نوش جون _

  :کاوه پر حرص میخندد و میگوید

 .لعنت بهت _

های ظاهری خودش با او فکر میکند و کاوه ا به کاوه میدهد و به شباهتو سهند نگاهِ مرموزش ر

 !عجیب مثل اوست

. پریز را میزند که همه جای خانه روشن میشود. خمیازه میکشد و اندازد و داخل خانه میشودکلید می
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ل راش را روی تک مبل راحتی زیتونی رنگ توی پذیرایی پرت میکند و کنتدر را میبندد. تنِ خسته

ها. نگاهی به ساعت دیواری تلویزون را از کنارش برمیدارد و شروع میکند به باال و پایین کردن کانال

است. بلند ای شکل نصب شده روی دیوار میکند. هنوز دو ساعتی تا رسیدن عرفان ماندهدایره

ه میخواهد داخل اینکه تلویزون را خاموش کند ، راهِ راهرو را در پیش میگیرد و همین کمیشود و بی

  :. متعجب صدا میزندحمام شود ، در با صدای چیکی باز میشود

 عرفان تویی؟ _

  :ست وقتی که میگویدو صدای عرفان باز هم پر انرژی

 .آره داداش _

  :در حمام را میبندد

 چرا زود اومدی؟ _

 .تنها بودم. گفتم امشب زودتر ببندم کافه رو _

 ای و شلوار سفید رنگی به تن به سمت پذیرایی برمیگردد. عرفان را میبیند که تیشرت جذب سرمه

اش ناخداگاه از دیدن شلوار سفید در تن او ، جمع میشود. عرفان متوجه نگاهش میشود. دارد. قیافه

  :سپس با خنده میگوید

 .ها. من به شلوار سفیدهام معروفماونجور نگاهم نکن _

سری تکان میدهد و به سمت آشپزخانه میرود. پشت میز غذا خوری جا میگیرد و با مکث  با خنده

  :کوتاهی میگوید

 .زنگ بزن بگو دوتا پیتزا بیارن و بعد بیا حرف بزنیم _

  :هایش را عوض میکند ، میگویدعرفان همینطور که دارد در پذیرایی و جلوی چشم او ، لباس

 .سفارش داده بودم از قبل _

  :نشیندروی سهند میچه گرمکن استخوانی رنگش را تا میزند و درست روبهپا

 اول من بگم؟ _

سهند هم راضی از این که اول خودش مجبور به بازخواست شدن و یا توضیح دادن نیست ، با لبخند 
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  :میگوید

 .گوشم با توعه _

د. دو لیوان را پُر و یکی را سهند بلند میشود و از یخچال ، آبمیوهِ پرتقال محبوبش را بیرون میکش

جلوی عرفان و دیگری را جلوی خودش میگذارد و عرفان مثل همیشه با آب و تاب شروع به توضیح 

  :دادن میکند

 !ورودیمون دَه میلیونه _

اُفتد. دستش را به دهانش میگیرد و پشت سر هم آبمیوه یکهو در گلوی سهند میپرد و به سرفه می

  :نگران بلند میشود و لیوان پر از آبی را به سمتش میگیرد و هول میگویدسرفه میکند. عرفان 

 چت شد تو؟ _

با کف دستش به کتف سهند ضربه آرامی میزند و سهند قلپی از آب میخورد و سپس دم عمیقی 

  :تر که میشود ، پر حرص ل*ب میزندمیگیرد. راه نفسش که آسان

 ..دِ دَه میلیون و زهر مار! مگ _

  :ان حرفش را قطع میکندکه عرف

 زیاده؟ _

  :سهند عصبی از قطع شدن حرفش ، تشر میزند

 !حرفمو قطع نکن این یک _

  :ای ادامه میدهدبا مکث سه ثانیه

 !و دوم اینکه مگه الکیه؟ چطور قبال نفری پنجاه میلیون ورودی میگرفتن ، یه شبه شد دَه ؟ _

  :ی میکند که توضیح دهدعرفان ترسیده و نگران از عصبانیت سهند ، سع

 ..نه .. ماهان گفت اینجور نیست که _

  :با دادِ سهند رشتهء کالمش پاره میشود و دیگر نمیداند که باید چه بگوید

 !من نمیدونم این ماهان یهو از کدوم قبرستونی در اومد که انقدر برات عزیز شد؟ _

  :با کف دو دستش روی میز ضربه میزند
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 متوجهی چی میگم؟ _

و بلند میشود که صندلی با صدای بدی به عقب پرت میشود و عرفان خیره به رفتن او ، آهسته ل*ب 

  :میزند

 .انگار که همه از دَم دزدن _

  :سهند داد میزند

 !خفه شو _

و عرفان میداند که باید سکوت کند. میداند که سهند نمیتواند ریسک کند. اگر همین مقدار پولش را 

 داری در راه رالی از دست بدهد ، دیگر از محاالت بود که پدرش دست سهند را به کلک و کالهبر

اش که رالی بود ، هُل بدهد. دستی به موهایش میکشد بگیرد و او را به سمت رویا و آرزوی همیشگی

را لمس و با بوق دوم جواب  "ماهان"اش را از جیب گرمکنش بیرون میکشد. دستش نامِ و گوشی

  :میدهد

 ماهان؟ الو _

ای رنگ مبل ، ضرب وار روی دسته مخمل سرمههایش ریتمیکاندازد و با انگشتسهند پا روی پا می

های عکسهای بلند و پهن خانه نگاه میکند که جای جایش پر شده از قابمیگیرد. به ستون

ی و ادست سرمهشکلی خیره میشود که به سلیقهء مادرش همه یک خانوادگی. به پذیرایی مربع

اند و با یک راهروی نسبتا بلند ، از یک طرف به آشپزخانه و از طرف دیگر به سه سفید چیده شده

خواب راه پیدا میکند و آخرین اتاق خوابِ منتهی به راهرو ، مالِ خودش است. صدای اعالن 

ایین را پ رو بگیرد. صفحهبههای نصب شده روی دیوار رواش باعث میشود که نگاه از تابلو فرشگوشی

  :میکشد و بر روی پیام ضربه میزند

 .سهند باید حرف بزنیم _

پوزخند میزند و عصبی صفحه گوشی را میبندد و آن را روی میز چوبی مستطیلی شکل جلویش 

اندازد. باید؟؟ برای بار دوم و سوم ، پشت سرهم به پیامِ دریافتی از جانبِ سوگند ؛ همان دوست می

 .ای مکث به سمت گوشی هجوم میبرداش ، نیشخند میزند و بعد از چند ثانیهدختر لوس و نازنازی
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  :ای به چیز دیگری فکر کند برایش تایپ میکنداینکه لحظهوارد صفحهء پیامش با او میشود و بی

 !هیچ بایدی وجود نداره _

و انگشت شستش کلید ارسال را لمس میکند. با یک پایش روی زمین ضرب میگیرد و دستش را 

های عصبی کار پاسمکالفه پشت گ*ردنش میگذارد و مشغول ماساژ دادنش میشود و آخر این اس

  :دستش میدادند. به دقیقه نمیکشد که جوابش میرسد

 فهممت. چیزی شده؟سهند این روزا نمی _

  :هایش تند تند روی صفحهء گوشی نقش میزننداراده و پرحرص میخندد. انگشتبی

 .نیازی به فهمیدنِ تو نیست _

ش را به عقب تکیه میدهد که دیگر منتظر جواب پیامش نمیشود و گوشی را خاموش میکند. سر

رنگش ناراحتی میبارند و جزء محاالت بود که تک  های طوسیآید. از چشممادرش از اتاق بیرون می

 اش... سهندَش ، متوجه حال او نشود. پوزخند میزند. سعی میکند آرام باشد و هیچ استرس و دردانه

  :ناراحتی به ناهید بانویش منتقل نکند وقتی که میگوید

 گفت نه؟ _

مادرش اما سعی میکند چهرهء غمگینش را پشت آن لبخند نصفه و نیمهء کذایی پنهان کند. با موهای 

های سنتی زیر اند ، بازی میکند و نگاهش را به طرحاش ریختهور و روی شانهاش که یکبافته شده

  :پیراهنش میدهد

  ..گفت ما که قبال حرف زدیم. من که گفته بودم _

ایستد. مادرش در جایش نمیگذارد که حرفش تمام شود. بلند میشود و یکهو در جایش میسهند 

اش میدوزد. بلوز مردانهء تکان خفیفی میخورد و نگاه ترسان و نگرانش را به جگرگوشهء عصبی

  :ای رنگش را مرتب میکند و سپس هیستریک میخنددسرمه

 .هامه! بازم پشیزی قائل نشد برای خواستهخب چرا کشش میدی ناهید بانوم؟ بگو بازم گفت ن _

اش را برمیدارد. عقب گرد میکند و میخواهد برود که مادرش با بغض صدایش اندازد و گوشیدست می

  :میزند
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 !بازم که میری سهند _

  :اینکه برگردد ، سرد جواب میدهدبی

 .به شوهرت بگو یه روزی پشیمون میشه از اینکه همراهم نبوده _

نشیند که صدای فریاد پدرش از اتاق خواب پوزخند به طرف در میرود. دستش روی دستگیره میو با 

  :بلند میشود

 !غلط اضافه کردی ، نکردی _

برای بار هزارم دلش جمع میشود و چه میشد که پدرش.. کمی.. فقط کمی پدری میکرد و هوایش را 

ای و کوله زهء باریدن بدهد. لبخند کجهایش میسوزند ولی.. محال بود که بهشان اجاداشت؟ چشم

  :میزند و همانطور که دستگیره را پایین میکشد میگوید

 !ها و وسایالمو بچین. میبرمشونشب ساعت یازده میام سرکوچه. تمام لباس _

 ناهید دست جلوی دهانش میگیرد و دست خودش نیست که انقدر راحت بغضش میشکند و هق 

هایش میریزند و صدای بسته شدن در و رفتن سهند به حال ا روی گونهمهابهایش بیمیزند. اشک

 .بدش دامن میزند

ای پدال گ*از را رها نمیکند و صدای وار میراند. پایش لحظهها دیوانهمقصد در خیابانهدف و بیبی

از موزیک رپی که گوش میدهد ، بیش از حد بلند است. همان موزیک تکراری. همان لعنتیِ مُسَکِن 

  :شایع که همیشه ذهن آشوبش را آرام میکرد

 یه موقع هایی حسو حال هیچی نیست نه حال حرف زدن نه حال پیش بینی"

 فقط دوست داری کام پیپ بگیری و حتی یه مسیر صافو پر پیچ میبینی

  "...دلت تنگه واسه یکی از خودت هرکیم بیاد بازم نمیشن خودت

ای میکند و فرمان را به اندازد. یک ربع به یازده!... پوف کالفهیای نگاهش را به ساعت مبرای لحظه

شان کج میکند. ضربان قلبش نامنظم و ذهنش نا آرام است. بین رفتن و ماندن ، بین طرف مسیر خانه

کار کند؟ نه اینکه اش ،... بین همه چیز گیر کرده است و نمیداند باید چهرویای چندساله و خانواده

رالی باشدها نه! فقط نمیداند که اعتماد کردن به ماهان نام در اینستاگرام  قصدش پس زدن
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های همیشگی پدرش ، مخلوط و در سرش ویراژ جوریست. صدای آهنگ با فریادها و عصبانیتچه

  :میدهند. همان یک جملهء لعنتی پدرش.. همانی که کاوه هم تکرارش میکرد

 .ن حماقتوتهِ رالی پوچه! هیچی نیست. ولش کن ای _

اما آنها که نمیدانستند و نمیفهمیدند که دوییدن هیجان زیر پو*ست را. آن هم وقتی که بخواهی در 

  پیچد و زیر تیربرق بلند وشان مینور. داخل کوچهپیست برانی. پیست رویال! و دیگر میشد نورعلی

به  ی به تن دارد و یک روسرینور کوچه ، زنی نسبتا بلند و توپُر را میبیند که پیراهن مشکی سنتکم

همرنگ آن. نور باال میزند که زن دست روی صورتش میکشد و مگر میشد که گریه نکند؟ سهند از 

های دلخور و هم به چشم ماشین پیاده میشود و به طرفش میرود. حتی نمیخواهد برای یک لحظه

خاطر این همه مهربانی او ، های مطمئناً لرزان زن نگاه کند. نمیخواهد حس بد بگیرد و بمردمک

اندازد و دو چمدان اندازد و دو کوله پشتی را به روی دوشش میکنارش بماند. برای همین دست می

 ها ها و ساکای رنگ را به دنبالش میکشد. حرفی ندارد. برای همین در سکوت چمدانچرخدار سرمه

و سهند درب صندوق را میبندد. آید را در صندوق عقب جا میدهد. مادرش چند قدمی جلوتر می

  :همینطور که دستش روی دستگیره ماشین مینشیند ، آهسته ل*ب میزند

 .باز اگه چیزی خواستم بهت میگم _

  :در را باز میکند و داخل اتاقک ماشین جا میگیرد

 .ممنون. شب خوش _

  :زن پر بغض صدایش میزند

 سهندم؟ _

بد وبیراه میگوید و نفرین میکند خودش را بخاطر این همه اما سهند نگاهش نمیکند. در دلش به خود 

نادیده گرفتنِ او. اویی که هر لحظه برایش سنگ تمام گذاشته بود. استارت میزند. نگاهش به روبه 

  :روست و زن دست روی شیشهء پایین کشیدهء ماشینش میگذارد. هق میزند و میگوید

  ..تو که میدونی _

ها نبود. اش است ولی االن وقت این حرفست. میداند که دردانه و جگرگوشهمیداند. میدان که جان او
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اش برگردد. برای همین به اجبار صدایش را باال میبرد. وقت این نبود که نرم شود. که از خواسته

  :عصبی فریاد میکشد

 .من هیچی جز این نمیدونم که میخوام راحتم بذارید _

 ترسیده عقب میکشد. گریه میکند اما نمیداند چه بگوید. دستش را روی فرمان میکوبد که زن 

ها بلند میشود و زن میخواهد د*ه*ان باز کند که سهند با گ*از دنده عقب میگیرد و جیغ الستیک

 .ء اشکش ، تار و لرزان دور شدن ماشین او را تماشا کندفقط میتواند از پشت پرده

  :بیرون میکشد و در همان حین میگویدسهند سیگاری از داخل جا سیگاری طالیی رنگش 

 !فکرامو کردم. من راهِ خودمو میرم و برام مهم نیست که اون چیکار میکنه و چی میگه _

  :اش تحلیل رفته است ، جواب میدهدکه عجیب امشب انرژیعرفان خسته از کارِ زیاد و با صدایی 

 نمیفهمم چرا عمو سامان نمیخواد درک کنه؟ _

  :یکندمکث کوتاهی م

 .پنجم فروردین اونجا باشیمواما میدونم که باید قبل بیست _

  :های خمار و کنجکاوش را سمت عرفان میگیرد ، که عرفان ادامه میدهدسهند آبی

زمایشی های آهمینجوری نیست که مستقیم بریم توو پیست و مسابقه بدیم. قبلش باید توو کالس _

 .شرکت کنیم

  :ت استاش از روی ل*ذتک خنده

 .هاشو هم عشقه سهندکالس _

سهند اما کالفه است و پر از خستگی. نمیتواند لبخند بزند. نمیتواند کمی از حس خوب رسیدن به 

ای رنگ سیگار را بین انگشت وسط و رالی را کمی .. فقط کمی در صورتش نشان بدهد. نخ قهوه

  :اش میگیرد و دستی در هوا تکان میدهدسبابه

 !نمیدونم. فقط بریم _

ای غرقِ فکر میشود. و بدون اینکه سیگار را روشن کند آن را میان لبهایش میگیرد و چند ثانیه

گیر است. دارد عرفان به ژست پر ریا و جذابش خیره میشود و با خود میگوید که او یک جذابِ سخت
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های سهند باال یکهو آبی زندگی را سخت میگیرد و همین مدام افکارش را به هم گِرِه میزند که

  :آیند و مچ نگاهش را میگیرند. لبخند کمرنگی میزند که عرفان آهسته ل*ب میزندمی

 .نمیدونم چی توو مغزت میگذره! فقط تظاهر به خوب بودن نکن و بدون که من و کاوه پیشتیم _

را خوب بلد بود. سهند خیره نگاهش میکند. هیچ جوابی ندارد بدهد و این رفیقِ زیادی رفیقش او 

سری تکان میدهد که عرفان از جایش بلند میشود. آهنگ الیتی را زیر ل*ب زمزمه میکند و راهِ 

حمام را در پیش میگیرد. سهند به سمت میز خم میشود و فندک مشکی و طالیی رنگش را برمیدارد. 

هء گار میزند و از ادامفندکش را زیر سیگار میگیرد و بالفاصله آن را روشن میکند. پک عمیقی به سی

ک شست و اگر قاعده و قانونش را بلد نباشد ، بیبازی هیچ ترسی ندارد. میداند که زندگی یک بازی

الی قوانین بازی است! میداند .. خوب هم میداند ولیکن قاعده و قانون خودش را هم در البه باخته

ست و ممکن است در این راه برای مدتی و زندگی پیاده میکند. میداند که رالی بزرگترین خواستهء او

 یا شاید هم همیشه ، همان بودن نصفه و نیمهء پدرش را هم از دست بدهد. میداند که ممکن است 

ضرر کند و یا حتی اصال برنده نشود. همهء احتماالت را میداند ولی میخواهد و خواستنِ او کم چیزی 

هارا یکی یکی کنار خواهد گذاشت. را خواهد رفت و مانعنبود. همینکه میخواهد یعنی تا تهِ این مسیر 

نظری او از هدفش را میخواستند ، چیز  های پدرش ، کاوه و بقیه که صرفپس نادیده گرفتنِ حرف

 !چندان سختی نبود

رخِ رنگ پریدهء کاوه نگاه میکند و هزاران فکر و خیال در سرش ویراژ میدهند. نباید همینطور به نیم

یگذاشتند. پدر و مادر کاوه ، به تازگی از هم جدا شده بودند و کاوه با مادرش زندگی میکرد. تنهایش م

 اش بودنشان را در بیاورد و تنها دلخوشیدر بوتیک لباس فروشی کار میکرد تا دخل و خرج زندگی

  :سهند و عرفان پیش خودش بود. سرش درد میکند و در دل با خود میگوید

 !. امشبم با وجود خبرِ خوش ، کوفتم شددهخنده به ما نیوم _

  :سرش را میان دستانش میگیرد و آرام صدایش میزند

 کاوه؟ _

شان به طرز عجیبی حال سهند را بد میکند. کاوه باید بداند که بحث ؛ بحثِ تمام سکوت سنگین بین
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د بی وقفه ادامه .. کاوه صدای هوم مانندی از گلویش خارج میکند که سهنانگیزه و هدف اوست! و 

  :میدهد

ام! من بوی دودِ چرا هیچکدومتون نمیخواین بفهمید که من با این رویا بزرگ شدم؟ من عاشق رالی _

اگزوز ماشین و الستیکی که داره از شدت اصطکاک ، میسوزه رو به لباس نو و بوی گل و گیاه و 

 .ای ترجیح میدمچمیدونم هر کوفتِ دیگه

 هایشکاوه حاال خیره نگاهش میکند و او در حالیکه دارد کالفه با انگشتصندلی را عقب میکشد. 

  :بازی میکند ، توضیح میدهد

قید درس و دانشگاهمو نزدم که یه صاحب کافه باشم! توو روی بابام نایستادم که فقط درس نخونم.  _

 !به هر قیمتی مونم.من همهء اینکارو برای رالی کردم. برای اینکه ثابت کنم من پای هدفم می

ه کست. اینهای سهند منطقیکاوه همینطور خیره نگاهش میکند و با خود فکر میکند که تمام حرف

 سهند آدمِ مصمم و تسلیم ناپذیریست هم درست ولی حس بد درون قلبش چه؟ فرق داشت. با سهند 

از صدای جیغ شان شده بود. اینکه برخالف آنها و عرفان فرق داشت و همین باعث رنجیدن همه

آمد و حتی میترسید هم یک نمونه از فرق بزرگشان بود... در ذهنش ها به وجد نمیکشیدن الستیک

دو دوتا چهارتایی میکند و در نهایت به این فکر میکند که حق با سهند است و شاید او زیاد از حد 

نباشد و کامالً آرام  نگران و مشوش است. برای همین لبخند میزند و با لحنی که سعی دارد نگران

  :میگوید

 به اُمید خدا اگر فردا شب حرکت کنید ، کلید کافه رو میدید دستِ من؟ _

اش پر از سردرگمی و تعجب میشود. این همه حرف زده بود و سهند جا میخورد. به وضوح قیافه

و عرفان  شان نداشت؟ داشت و او .. ابروهایش باال میپرندشان کشک؟ کاوه مشکلی با رفتنهمه

  :متعجب میپرسد

 االن مطمئنی داری در مورد رفتن ما به رالی حرف میزنی؟ _

  :ای میکند و سرش را به نشانه مثبت تکان میدهدکاوه تک خنده

 آره دیگه. خب من باید توو نبود شما کافه رو اداره کنم. اینطور نیست؟ _
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  :پس با مکث کوتاهی میگویدی نثار کاوه میکند و س"ک*ثافت"عرفان میخندد و زیر ل*ب 

ای از شعور رسیدی که مارو درک کنی و باید بگم بله! در نبود ما تو خیلی خوبه که توام به درجه _

 .باید توو کافه جولون بدی

و هردو میخندند. اما لبان سهند حتی طرح خنده هم نمیگیرند و سهمِ کاوه از سهند ، فقط میشود 

  :آوردای بر زبان می. سوالش را بی هیچ حاشیهیک نگاهِ پر از سوال و مرموز

 چی تو کَلَته؟ _

  :کاوه گیج میپرسد

 چی؟ _

  :و اما سهند منظورش را اینبار کامال واضح بیان میکند

 چی تو کَلَته که بعد این همه سال فاز ناسازگاری ، تازه برام باشعور شدی؟ _

  :دار میگوید، کش شلیک قهقهه عرفان به هوا پرتاب میشود و میان خنده

  ..تخریب فقط تووو _

اُفتد و میداند که سهند راحت از این قضیهء کنار آمدن یکهویی کاوه با مسئلهء کاوه هم به خنده می

  :رالی ، نخواهد گذشت. برای همین صادقانه جواب میدهد

 .نمیدونم. فکر کنم من زیاد از حد نگرانم _

  :سهند پوزخند میزند و تیز میگوید

اونو که بله ولی یهویی تغییر کردنت عجیب بود. چون نُه سال همین حرفارو زده بودم و تو فکر  _

 ..میکردی دارم کُری میخونم

آره "گیر بودن رفیقش و پوزخندهای مکرر که یعنیکاوه از این عادتِ زیادی مشکوک بودن و سخت

د... ل*ب زیرینش را به د*ه*ان اُفتد و هیچ نمیگوید و سهنبه خنده می "ت! خر خودتیجون عمه

  :میگیرد و سپس سرش را آرام باال و پایین میکند. بحث را عرفان با پرسیدن سوالِ 

 آقا بهش پیام بدم که فردا شب میاییم؟ _

اش را بر میدارد و وارد صفحه چتش عوض میکند و در جواب ، هومِ کشیدهء سهند را میشنود. گوشی
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 .با ماهان میشود

  :دارد با حوله ، نَمِ موهایش را میگیرد ، خطاب به عرفان میگوید همینطور که

 !دیرمون نشه عرف _

آخر را حذف میکرد.عرفان حین اینکه زیپِ  "ان"عادتش بود که همیشه موقع صدا کردن عرفان ، 

  :ساک مشکی و قرمزش را میبندد ، با خنده جواب میدهد

 نه بابا. کاوه نیومد؟ _

ر ای و پپوک و زمان نشناسش میمیرد. تک کلمهو آخر از دست این دو رفیق کلهسهند پوزخند میزند 

  :حرص جواب میدهد

 !نه _

  :آید. عرفان بشاش میگویدو درست همان لحظه زنگ در به صدا در می

 !اومد _

و به سمت در رفته و آن را باز میکند. کاوه هم پر انرژی داخل میشود. سالم بلند باالیی میدهد و 

  :سپس رو به سهند میگوید

 !سوپرایز _

  :لبخند دندان نمایی میزند که سهند مشکوک میپرسد

 باز چه گندی زدی؟ _

  :شلیک خنده عرفان به هوا پرتاب میشود و خطاب به سهند میگوید

 !حاجی تو به همه مشکوکی _

تش را که میبیند ، ای به عرفان میرود و نگاهش را به قیافه پوکر کاوه میدهد. سکوسهند چشم غره

  :غُر میزند

 .چیه حاال مگه؟ واال شما هروقت گفتید سوپرایز ، من صدقه دادم که بالیی سرم نیاد _

  :آیدعرفان و کاوه دمق به یکدیگر نگاه میکنند که سر آخر کاوه به حرف می

 .هاست که برسهبرات مشتری آوردم! االن _
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  :چشم عرفان گرد میشود. متعجب میپرسد

 ها؟ مشتری برای چی؟ _

  :و اما سهند با کف دستش روی پیشانی میکوبد و خفه میگوید

 .وای! لعنت به من _

  :کاوه کنجکاو نگاهش میکند که سهند دست به کمر زده و کالفه میگوید

 .بگو نیاد. بگو صاحب ماشین پشیمون شده ، نمیفروشه _

  :عرفان تقریبا داد میزند

 ماشینو؟؟میخواستی بفروشی  _

  :سهند اما اعتنایی به او نمیکند و محکم به کاوه دستور میدهد

 .ها! ردش کن برهنبینم التماس فالن کرد قبول کنی _

  :کاوه پوکر نگاهش میکند و سریع جواب میدهد

 .باشه _

  :سهند سری تکان میدهد

 .خوبه _

  :آوردعرفان دیگر دارد جوش می

 !سوال پرسیدم فکر کنم _

  :لی به بیخیالی ادامه میدهد. خونسرد میپرسدسهند و

 با ماشین تو میریم دیگه؟ _

  :عرفان با حرص جواب میدهد

 .بله _

  :سهند اضافه میکند

 ...پس من یه چند ست لباس بیشتر برمیدارم. راستی _

  :بیند که میپرسدنگاه عرفان را روی خود می
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 خونه رو چیکار میکنیم؟ _

  :اندازدمیعرفان شانه باال 

 .ماهان گفته اوکی میکنه _

  :سهند باز هم تیکه میپراند

 !انشاهلل که اینطوره _

  :هارا همانجا روی چمدان کوچکش رها میکند و جواب میدهداش زنگ میخورد. لباسگوشی

 بله؟ _

 سالم. دارید حرکت میکنید؟ _

شب است و قرار است دَه حرکت  نگاهی به ساعت روی دیوار میکند. هنوز چهل و پنج دقیقه به دَه

  :کنند. آرام میگوید

 اوهوم. خوبی؟ _

  :سوگند ذوق زده از مهم بودن حالش جواب میدهد

 االن عالی! تو ؟ _

  :سهند هم یک امشب را یه کم شُل میگیرد

 .ترین! دیرمه. قطع میکنم بعدا حرف میزنیمعالی _

  :و سوگند راضی از این نرم شدن سهند ، میگوید

 .باشه. فعال خداحافظت _

هارا که داخل چمدان میچیند ؛ لباسش را با یک تیشرت جذب نوک مدادی و قطع میکند.تمام وسایل

. موهایش را طبق عادت ، پریشان به هم میریزد و حین اینکه گازی به و شلوار مشکی عوض میکند

  :سیب درون دستش میزند ، صدا میزند

 .عرف من حاضرم. بیا دیگه _

به کمر میزند و دور تا دور خانهء عرفان را دقیق نگاه میکند که مبادا چیز قابل نیازی را از جا  دست

  :بیند. لبخند میزند و میگویدبیندازد. برمیگردد و نگاه عمیق و دلتنگ کاوه را زومِ خود می
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 .بیا ب*غ*ل ببینم پسر _

ای میزند و ند. به کتفش ضربهو کاوه از خدا خواسته خودش را محکم در آ*غ*و*ش او پرت میک

  :خشدار میگوید

 .مراقب خودتون باشید _

  :سهند اما میخواهد این جو سنگین را از بین ببرد. برای همین با خنده کنار میکشد و میگوید

 !نمیریم بمیریم که _

  :دیکاوه با اخم نگاهش میکند و نمیخواهد که تلخ بشود اما باز دلش راضی نمیشود برای همین میگو

 !خر فرض نکنید منو _

  :تای ابرویش را باال میدهد و سوالی نگاهش میکند که کاوه ادامه میدهدسهند یک

 خودم شنیدم داشتی به عرفان میگفتی موقع ورودی باید یه کارتی رو امضاء کنیم که یعنی هر _

 .بالیی هم سرمون بیاد ، تقصیر خودمونه و هیچکس جوابگو نیست

  :لند و مردانهسهند میخندد. ب

 .ست. درسته. گفتم! ولی نگفتم که حتما میمیریماحمق؟ فقط یه رالیِ ساده _

  :چپ نگاهش میکند که کاوه اخم میکند

 !دور از جون عه _

  :آیدعرفان با خنده از اتاق بیرون می

 ...آقا فیلم هندیش نکنید ولی_

بگوید یا نه. مکث میکند و سر آخر دل را به بیند اما دو دل است که نگاه منتظر کاوه و سهند را می

  :دریا زده و میگوید

 نمیخوای یه زنگ به مامانت بزنی؟ _

اُفتد. کاوه و عرفان هر دو نگران . گلویش خشک میشود و به سرفه میسهند جاخورده نگاهش میکند

  :نگاهش میکنند که سهند سرد جواب میدهد

 لش اضافه بشه؟بفهمه که چی؟ یه غصه به دردای توو د _
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  :مکث میکند که عرفان میگوید

 سهند حقش حتی یه خداحافظی هم نیست؟ _

  :کاوه ادامهء صحبت عرفان را میگیرد

 پسر ممکنه دوماه نباشی اینجا! اومد کافه و یا سراغتو گرفت ، چی بگم؟ _

  :ای میکند و جدی میگویدسهند اما پوف کالفه

 .داشت یا هر چی زنگ میزنهست! اگر کار شده این بحث تموم _

  :کاوه سری به نشانهء تاسف تکان میدهد که سهند بحث را عوض میکند

 .های خودمو میبرم پایین. منتظرتم توو ماشینمن وسیله _

ء دمقی میگوید و سهند با چمدان کوچکش و ساک همراهِ آن ، از در خارج میشود. "باشه"عرفان 

 ماشین همیشه پر از گرد و خاک عرفان میرود. دستش شاسی  داخل پارکینگ که میشود ، به طرفِ

هارا که داخل میگذارد ، صندوق را بسته و پشت رُل جا صندوق را لمس و آن را باز میکند. وسیله

ماند و ناگهان فکری به سرش میزند. فلش نارنجی رنگ میگیرد. نگاهش روی دستگاه پخش می

تعویض میکند. حداقل با این همه مشغلهء فکری  ای کوچکشنقره_عرفان را با فلشِ مشکی

های محبوب خودش را پلی میکرد. استارت میزند که صدای خندان عرفان و کاوه را میشنود. از آهنگ

اندازد که دارند نزدیک میشوند. عرفان بشاش در صندلی شاگرد جا آینهء جلو نگاهی به آن دو می

گاه میکند. سهند تک وه دو آرنجش را روی در تکیهمیگیرد. سهند شیشه را پایین میدهد که کا

  :خنده ای میکند و میپرسد

 دیگه سفارش نکنم دیگه؟ _

  :کاوه آرام میخندد

 .سهند بسه دیگه! فهمیدم _

  :نشیند. چشمکی زده و میگویددستش روی فرمان می

 .در یخچال باز نمونه _

  :عرفان میخندد و کاوه اما پر حرص میگوید
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 .بسالمت آقا بسالمتچشم.  _

  :سهند میخندد و میگوید

 .خداحافظت. مراقب خودت باش _

  :کاوه از بدنهء ماشین فاصله میگیرد

 ...شما بیشتر _

  :و با مکث کوتاهی میگوید

 .خداحافظ _

آورد. ریموت را کاوه میزند و با باز شدن در ، ماشین با گ*از از در و سهند ماشین را به حرکت در می

. کاوه نگاهِ کالفه و دلخورش را به جای خالی ماشین میدهد و هنوز یک دقیقه هم از یشودخارج م

 هارا پیش میگیرد و امشب شان نگذشته و اینطور تهِ دلش خالی شد؟ عقب گرد میکند و راه پلّهرفتن

مواجه  را نمیخواهد راهی آسانسور شود. با آسانسور برود تا زودتر به خانه برسد و با خلوت بودنش

اش در جیب میلرزد. حوصله جواب ها باال میرود ، گوشیشود؟ همینطور که کالفه و دلتنگ از پله

دادن به هیچ احدی را ندارد برای همین اهمیتی نمیدهد اما یکهو با فکر به اینکه نکند سهند یا 

ن نام روی صفحه اند ، گوشی را بیرون میکشد ولی با دیدعرفان چیزی را فراموش کرده و جا گذاشته

  :و خشدارش را سامان میبخشد وقتی که میگوید ، آه از نهادش بلند میشود. لحن گرفته

 جون دلم خاله ناهید؟ _

لحن زن پر از ناراحتی و حسِ بدِ تشویش است و این را کاوه از سالم و احوالپرسی نکردنش متوجه 

  :میشود. از اینکه یکهو رفته است سر اصل مطلب

 پیش شماست؟سهند  _

باید سهندی که نبود را پشت خط  "بله"نباید دروغ بگوید و از طرفی چه داشت که بگوید؟ بگوید 

 ...میکشید و از طرفی

  :نفسش را آرام بیرون میدهد

 .با عرفانه خاله _
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  :زن انقدر کالفه است که نمیپرسد پس چرا تو با آنها نیستی؟ هول میگوید

 !دزنگ زدم به سهند جواب ندا _

  :ای ادامه میدهدها میفرستد به سهند ولی با تک خندهکاوه در دل لعنت

 .خاله تو که باید بهتر بدونی. سهند همیشه گوشیش سایلنته _

  :زن اما دلش راضی نمیشود

 !عرفان هم خاموشه گوشیش _

را کمی آرام آورد. نمیداند. نمیداند و گیج است ولی میخواهد که دل آشوب زن کاوه دیگر دارد کم می

  :کند

 .من بهش میگم خاله. بهت زنگ میزنه _

 .ممنونم عزیزم. ببخش مزاحم شدم _

  :شان میگویدکاوه خوشحال از اتمام مکالمه

 .مراحمی. خداحافظ _

 .اندازد و داخل میشودو قطع میکند. باالخره به طبقهء چهارم میرسد. کلید می

وقفه رانندگی کرده بود. خوابی میسوزند و درست هشت ساعت بیهایش از شدت خستگی و بیچشم

اندازد. ساعت حول و حوشِ شش و نیم صدای دستگاه پخش را کمتر میکند و نگاهی به اطراف می

ای میکشد و نگاهش را به عرفانِ غرق صبح است. خورشید باال آمده و هوا گرمتر شده است. خمیازه

اب میدهد. ناخداگاه لبانش شکل خنده میگیرند و عرفان درست سی دقیقه بعد از گفتنِ جملهء خو

خوابش برده بود! از ماشین پیاده میشود و  "تا صبح باهات حرف میزنم. نمیزارم خوابت ببره!"

 که ناگهان متوجهء کافهء بازی میشود. عرض خیابان طی میکند و اش را به تنهء ماشین میدهدتکیه

 داخل کافه میشود. پانزده دقیقه بعد با دو فنجان قهوه و دو تکه کیک شکالتی در پاکت ، به ماشین 

برمیگردد. عرفان از صدای بسته شدن در ، هین بلندی میکشد و درجا میپرد که سهند چشمکی 

  :اش میکند و میگویدحواله

 !دارساعت خواب آقای شب زنده _
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  :خواب کمی بد قلق میشد. برای همین اخم میکند عرفان اما همیشهء خدا بعد از

 !ت تیکه بندازبرو به عمه _

  :سهند به قیافهء بامزهء او میخندد و جوابش را با خوشرویی میدهد

 !هاست که بریزهاونم به روی چشم. فعال اینو بگیر از دستم که االن _

دستش را برای گرفتن سینی ای به وسایل توی دستش میکند. عرفان همانطور با اخم و اشاره

  :پالستیکی جلو میبرد و آن را میگیرد که سهند میپرسد

 خب؟ کجا باید بریم؟ _

  :عرفان چنگالی به کیک میزند و بیخیال میگوید

 .مونیم تا بیادمنتظر ماهان می _

  :ابروهای سهند باال میپرند. میپرسد

 کِی میاد پس؟ _

  :عرفان با اخم نگاهش میکند

 .د حسابی میاد دیگه. بزار بخورم صبحونه رو فعالدِ مر _

آید؟ قهوه را مزه میکند و با سهند با پوزخند رو میگیرد و به این فکر میکند که اصال ماهان می

اند ، مشغول وارسی جادهء و عبور و مرور آن میشود. هایی که ریز و خمارتر از حد معمول شدهچشم

  :ه ، بلند و عصبی عرفان را میشنودغرق در فکر است که یکهو صدای کالف

 .اَه! بسه دیگه. متنفر شدم از این آهنگِ مضخرف _

هول زده از فرمانی که روی آن اُردو زده بود ، فاصله میگیرد که فنجان درون دستش کج میشود و 

  :مقداری از قهوه روی تیشرتش میریزد. عصبی پرخاش میکند

 چته احمق؟ _

  :عرفان اخم میکند

 .منو وصل کن. از دیشب قفل این آهنگِ چندشی! به واهلل خسته شدم فلش _

  :سهند تشر میزند
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 !ببند دهنتو و برو از صندوق عقب ، برام تیشرت بیار _

  :عرفان مات نگاهش میکند. زیر ل*ب زمزمه میکند

 !عجب رویی داری _

  :و سپس بلند میپرسد

 چی بیارم؟ _

  :ی لباسش است ، پرحرص جواب میدهدسهند همانطور که خیرهء لکه بزرگ رو

 .تیشرت _

 چه رنگی؟ _

  :سهند عصبی به سمتش برمیگردد و با مسخرگی

 !صورتی _

  :زدهء عرفان را که میبیند ، ادامه میدهدنگاه وق

 .م. پس فرقی نمیکنه چه رنگی باشههر چی توی اون ساکه مال منه! و مطابق سلیقه _

حدودا هفت یا هشت دقیقهء بعد با یک تیشرت طوسی کمرنگ که عرفان از ماشین پیاده میشود و 

اش را از تنش مدادیدور بازویش دو خط سفید دارد ، برمیگردد. سهند با یک حرکت تیشرت نوک

  :بیرون میکشد. عرفان میخندد

 .مامورا نریزن اینجا! بدو بپوش سهند _

  :اش میغُردهای کلید شدهسهند از بین دندان

 !زهر مار _

اش و سپس عصبی تیشرت را از دستش میکشد. اما همینکه میخواهد آن را بپوشد ، اعالن گوشی

  :ای که در پیامک ، پرسیده بود. تیشرت را روی پایش میگذارد و جوابِ کاوهبلند میشود

 رسیدین؟ _

  :را با

 تازه رسیدیم. میری کافه دیگه؟ _
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 .میدهد

  :بالفاصله پیام کوتاهِ کاوه میرسد

 .آره_ 

  :سهند جواب میدهد

 .باشه پس. حواست به نیما باشه _

دیگر منتظر رسیدن و یا خواندن پیامِ دیگری از او نمیشود. صفحه را قفل و گوشی را کنار میگذارد. 

 .ای به شیشه میخورددستش تیشرت را لمس و همینکه میخواهد آن را باال بیاورد ، تقه

همین که شیشه را پایین میدهد ، جیغ عرفان گوشش را کَر  نگاهش را به طرف صدا برمیگرداند و

 .میکند. طوری که در جایش تکان خفیفی میخورد و چشم میبندد

 !ماهااان _

با ذوق و هیجان صدایش میزند و در کسری از ثانیه ، سینی را روی داشبورد میگذارد و سپس از 

کند. نگاهش را دوباره به ماهان نام کنار ماشین بیرون میپرد. سهند فقط میتواند مات تماشایشان 

  :شیشه میدهد و سپس با مکث کوتاهی میگوید

 ..سالم. ببخشید من _

  :ای میکندمکث دو ثانیه

 .نشناختم _

 هایش را به نمایش میگذارد و او.. به قول معروف دندان بیند که ردیف دندانلبخند پهن ماهان را می

  :ست. گرم و صمیمی میگویدخرگوشی

 !سالم. این چه حرفیه؟ پیش میاد _

. با خود میگوید چقدر صمیمی! روی صورتش دقیق میشود. پو*ست به شدت مغزش سوت میکشد

های درشت عسلی رنگی دارد. موهای خرمایی رنگش نسبتا مجعد اَند. بلوز مردانهء برنزه و چشم

آ*غ*و*ش گرفتن او و عرفان و  اش از اول تا آخر باز است.. توجهی به درجینی پوشیده که دکمه

هایشان نمیکند. خیرهء شلوار جذب سفید رنگش میشود و آه! او هم یکی لنگهء عرفان صدای خنده
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  :بیند. با خنده میگویدبود. ماهان اما یکهو برمیگردد و نگاهِ آبی سهند را قفل خود می

 سهند میخوای همونجا بمونی پسر؟ _

  :تصنعی میخندد و هول میگوید

 .نه بابا! اومدم _

تیشرت جذب روی پایش را تنش میکند و از ماشین خارج میشود. دستش را برای دست دادن با 

  :ماهان بلند میکند و با صدای بمش میگوید

 .خوشوقتم آقا ماهان _

ماهان به گرمی دستش را میفشارد و درست همان لحظه که سهند میخواهد دستش را بیرون بکشد ، 

  :کوچکی او را به سمت خود میکشد و محکم بغلش میکند. ته گلو میخندد و میگوید ماهان با فشار

 .آقا و پسوند و پیشوند نداریم. یه کم کمتر یخ باش سهند _

  :بیند ، پوکر جواب میدهدرو عرفان را میسهند همانطور که در آ*غ*و*ش اوست و از روبه

 من یخم ؟ _

  :میزندماهان فاصله میگیرد. بلند قهقهه 

 !آره دیگه. حاجی اصال استایلت خشک و سرده _

آید و مثل اینکه هر که دورش بود ، عشق این کلمه بود! به زور میخواهد از کلمهء حاجی بدش می

 !معنای همیشگی را روی ل*بش شکل بدهد ، اما هر چقدر هم که سعی میکند ، نمیتواندلبخندِ بی

  :یدای میکند و سپس میگوماهان تک خنده

 اول بریم خونه رو نشونتون بدم؟ _

  :سهند متعجب میپرسد

 انقدر زود؟ _

ای که از دهانش ماهان با همان لبخند پهن روی ل*بش جواب میدهد و صمیمیت از کلمه به کلمه

  :خارج میشود ، هویداست

 .ست میشیمزود نیست که! حاال توی راه هم آشنا میشیم. شب هم باهمیم. انشااهلل فردا راهیِ پی _
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 سهند به نشانه تایید سری تکان میدهد و به سمت ماشین عقب گِرد میکند. پشت رُل که مینشیند ،

عرفان سریع در صندلی پشت جا میگیرد. سهند به سمتِ درِ کنارِ خود خم میشود و از داخل آن را 

  :باز میکند. محترم صدایش میزند

 ماهان؟ _

  :و با مکث کوتاهی میگوید

 .ییدبفرما _

ماهان همانطور که دارد به فرد پشت خط که دارد با آن صحبت میکند ، به شوخی بد و بیراهه میگوید 

و داخل اتاقک ماشین میشود. سهند از آینه جلو ، متعجب عرفان را  اندازد؛ نگاهِ چپی به سهند می

 آورده حرکت در مینگاه میکند که خندهء عرفان به هوا شلیک میشود. استارت میزند و ماشین را ب

 طور که به شخص نامعلومی در که ماهان از جیبش فلش کوچک سفید رنگی بیرون میکشد و همان

  :تلفن میگوید

 .نه بابا. فعال هیچی معلوم نیست _

آن را وصلِ دستگاهِ پخش میکند. سهند فقط میتواند پوکر به رانندگی ادامه بدهد و او واقعاً لنگهء 

اش! ماهان ه در زمینهء پوشیدن شلوار سفید ، چه در رفتار و چه در پرروییدیگر عرفان بود. چ

 های شاد و عاشقانه ست که صدای ضبط بلند میشود. این جور پاپهمینطور گرم صحبت با گوشی

آشناست. خیلی آشناست و از طرفی اعصاب خوردکن! نگاهِ پرحرصش را از آینه به عرفانی میدهد که 

اصل را همخوانی میکند. سعی معنا و بیال و پایین میشود و آن مضخرفات بیدارد روی صندلی با

میکند خونسرد باشد و خودش را قانع کند که اشکالی ندارد بقیه هم سبک خودشان را بپرستند. 

درست لحظهء آخر که میخواهد ذهنش را از این قضایای پیش پا افتاده کنار بدهد ، ماهان تماسش را 

  :با قهقهه میپرسدخاتمه میدهد و 

 .پسر ، اون چه چرندیجاتی بود که داشتی گوش میکردی؟ خوب شد فلش من همراهمه همیشه _

فک سهند سخت میشود و قرارشان توهین به عقاید و سبک یکدیگر نبود. بود؟ تازه مثال داشت آرام 

لحظه دوباره تقریبا عصبی شده بود. پوزخند کنار ل*بش دست خودش نیست و با شد که در یکمی
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  :کمی مکث... خونسرد جواب میدهد

 !من با رپ زندگی میکنم _

  :نفس عمیق ، اما کوتاهی میکشد

 .ها احترام میزارمهر کس سبک خودش رو داره. من به پاپ گوش _

  :ماهان با دست به سمت چپ اشاره میکند و مسیر میدهد. کوتاه میخندد و سپس

 چرا میزنی؟ _

عرفان اما جدی جدی سکوت کرده است. میداند. میداند که سکوتش بهتر است! چرا که سهند توهین 

  :ب نمیگذارد. ماهان مودبانه ادامه میدهدجوابه خودش و یا عقایدش را بی

 .نمیخواستم ناراحتت کنم _

  :سهند کوتاه جواب میدهد

 !نکردی _

  :عرفان صمیمی میگوید

 .این چه حرفیه؟ فقط یه مزاح بود _

ه ای کسهند نگاه توبیخگرش را از آینه به عرفان میدوزد و او فقط میتواند که بحث را دربارهء خانه

 .ان جور کرده بود ، عوض کندماهان برایش

تمامِ راه را با گوش کردن به اراجیف عرفان و ماهان دربارهء اینکه پاپ چقدر خوب است و شاد بودن 

در زندگی در اولویت قرار دارد ، طی میکند. حدودا سی و پنج دقیقهء بعد به حرف ماهان ، داخل 

است. ساختمان هایی با نمایِ سنگیِ کِرم های بلند و شکل هم ای میپیچند که پر از ساختمانکوچه

های حال بهم زنِ زندگی. میخواهد جلوی درب ساختمان پارک کند که ماهان ای. همان رنگقهوه

  :ریموت را میزند. سهند متعجب میپرسد

 داخل پارک کنم؟ _

  :ماهان همانطور که چیزی در گوشی تایپ میکند ، میگوید

 !صد در نود _
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این عادتِ ماهان که در چت هم نمیگفت صد در صد. همیشه جواب میداد صد در عرفان میخندد به 

نود. سهند فرمان میگرداند و داخل پارکینگ نسبتا بزرگ و تمیز ساختمان میشود. ماشین را خاموش 

  :میکند و هر سه پیاده میشوند. ماهان با نگاهی پر خنده میگوید

 !چهارمخب.. همگی به سمت آسانسور تا بریم طبقه  _

  :سهند خونسرد میگوید

 !باز هم چهار _

  :ماهان شوکه میپرسد

 اشکال داره؟ _

  :بیند ، خودش پیش دستی میکندعرفان که سکوت سهند را می

 !نه بابا. آخه تو شهرستانم خونمون طبقه چهار بود. حتما تعجب کرده _

ای بعد ، جلوی درب مشکی یقههمگی داخل آسانسور میشوند و ماهان کلید چهار را لمس میکند و دق

  :اندازد و سپس محترمانه میگویدرنگی میرسند. ماهان کلید می

  !ها لطفاًخونهاول صاحب _

آورد و سهند اما از تک تک حرکات و اجزای صورتش ، هایش را از پا در میعرفان میخندد و کتانی

  :وارزند. پر حیرت و نالهشک و ناباوری پیداست. داخل که میشوند ، یکهو عرفان داد می

 !اُوه نه _

  :. ماهان متعجب میپرسدجور عجیبی میکشدو نه را یک

 چیشد؟ چی نه؟ _

 هایهای شکاکش را گرد تا گرد خانه میچرخاند. کاغذ دیواریسهند اما توجهی به آنها نمیکند و آبی

ا از نظر میگذراند و به سفید و گلبهی روشن. پذیرایی اِل شکل که چیدمان سرخابی سفید دارد ر

  :مانند عرفان را میشنود که دارد جواب ماهان را میدهدسمت آشپزخانه قدم برمیدارد. صدای ناله

 !سهند از صورتی متنفره _

  :ماهان بلند میخندد
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 !سرخابی با صورتی فرق داره _

مخصوصا صدای عرفان را با این حال که قدم به داخل آشپزخانه میگذارد اما صدایشان را خوب دارد. 

  :اش را با د*ه*ان کجی ، هجی میکندکه عجیب معلوم است که دارد جمله

 !اَنسهند معتقده همشون یکی _

اش را به آشپزخانه نسبتا پوزخند میزند و در دل به هر دو فحش رکیکی میدهد. سعی میکند توجه

هد ولی... در دل آه میکشد. دست اند ، بدها و وسایلش سفید و سرخابیکوچکی که تمام کابینت

خودش نیست که اینطور با انزجار به همه چیز نگاه میکند و او از صورتی... به معنای واقعی متنفر 

است! اما رسم احترام و تشکر که این نبود؟ بود؟ برای همین از چک کردن تک اتاق خواب انتهای 

  :د و لبخند به ل*ب ، عقب گرد میکندبهداشتی ، امتنا میکن راهرو که منتهی میشد به سرویس

 .ممنون ماهان. توو زحمت افتادی حسابی _

  :ماهان سری تکان میدهد و پر هیجان میپرسد

 .اگه دوسش نداری ، بهم بگو. دو سوت براتون یکی دیگه پیدا میکنم _

  :زمزمه میکندابرو باال میدهد. نگاهش را پر از حس خوب میکند و خیره در دیوارهای لعنتیِ گلبهی ، 

 .نه اتفاقاً! این چه حرفیه؟ من که خوشم اومده. عرفان رو نمیدونم _

اند. تر از حد معمول شدههای سبز درشتش ، حاال درشتو نگاهش را سمت عرفانی میدهد که چشم

 تکان اش را بابیند ، از فرصت استفاده کرده و نگاهِ مرموز و ریز شدهنگاهِ ماهان را که زوومِ عرفان می

  :دادن سرش به عرفان میدهد. عرفان با تته پته ادا میکند

 ... واال سهند.. من آره! تو خوشت بیادمن که _

ماهان بلند قهقهه میزند و سهند پوکر نگاهش میکند. با خود میگوید این هم که هی تقی به توقی 

که ماهان آنجا را ترک کند میخورد ، فقط خنده ول میدهد. تشکر را کرده است و حاال فقط میخواهد 

تا کمی استراحت و خلوت کند. میخواهد سوالی بپرسد که گوشی ماهان زنگ میخورد. خیره 

های ماهان میشود. تماس را وصل میکند و پر ذوق تماشایش میکند و متوجه ستاره باران شدن چشم

  :میپرسد
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 احوال اِدی؟ _

  :نگاهش میکندعرفان قدمی به سمت سهند برمیدارد و مظلومانه 

 ..جونِ عرف اگه میدونستم خونه قراره صورتی _

  :اش تمام شود. لبخند به دارد ولی پر حرص اما آرام میتوپدنمیگذارد جمله

 !نشنوم _

عرفان عقب گرد میکند و خودش را مثال غرقِ کنکاشِ خانه نشان میدهد. ماهان سریع به فرد پشت 

  :خط جواب میدهد

 .نجام. آماده شوبیست مین دیگه او _

  :و سهند از خدا خواسته میپرسد

 میری؟_

  :ای به خود میگیردماهان قیافهء دلجویانه

خیلی میخواستم شب دور هم باشیم ولی باید برم پیش رفیقم. انشاهلل فردا صبح ساعت دَه میام  _

 .دنبالتون که بریم پیست برای کارهای ثبت نام

نیدن جملهء آخر ، گل از گلش میشکافد و پر خنده جواب سهند لبخند معمولی میزند ولی با ش

  :میدهد

 ..حله آقا _

  :تر شدن سهند ، با محبت نگاهش میکند. عرفان کنجکاو میپرسدو ماهان راضی از گرم

 اسمش اِدیه؟ خارجیه یارو؟ _

ش جوابسهند ابرو در هم میکشد و لعنت به اویی که فقط دخالت و فضولی میکرد. ماهان با خوشرویی 

  :را میدهد

 .نه بابا! ایرانیه. چون توو پیست لقبش ادواردِ و ما بهش میگیم اِدی ، عادتم شده اینجور صداش کنم _

  :عرفان میخندد

 !بازماشااهلل همه رفقا از دَم رالی _
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  :ماهان ابرو باال میدهد و پر غرور میگوید

 .بیاد کارهای تاپِ پیست رویاله! منتظریم روو دستشجزء رالی_

و چشمکی حواله سهند میکند. فک سهند بی اراده سخت میشود. االن داشت کنایه میزد؟ به رخ 

هایش را؟ میخواست بگوید که اگر سهند بتواند.. اگرر.. ؟! پوزخند ای بودن رفیقمیکشید حرفه

، ماهان را  اشهای تیز و خیره کنندهمهابا میخندد. مردانه و جذاب. آبینمیزند! برعکس! بلند و بی

  :شک در هر فردی نفوذ میکند ، زمزمه میکندهدف قرار داده و با لحنی که بی

 !هوم.. که منتظرید روو دستش بیاد _

  :ای میگوید و در ادامه اضافه میکندماهان ؛ بلهء کشیده

 ورانها اینم بگم تا دیر نشده. یک اینکه یخچال پُره و دوم اینکه هر چیزی خواستید از رستبچه _

 .سر کوچه سفارش بدید. کارتش رو میزه

  :سهند بالفاصله میگوید

 .زحمت دادیم که حسابی _

  :و ماهان همانطور که عقب گرد کرده و از در بیرون میرود ، بلند جوابش را میدهد

 .هاکاری نکردم که. خداحافظ بچه _

میکند. همینکه صدای بسته  اش میرود و سهند راهش را به سمت اتاق خواب کجعرفان برای همراهی

  :شدن در را میشنود ، بلند میپرسد

 رفت؟ _

  :درنگ جواب میدهدعرفان بی

 هارو از ماشین بیارم باال؟آره. برم وسیله _

ست خیره میشود و جای هزار شکر باقیست که این یک اش مشکیای که روتختیبه تخت دو نفره

  :مورد سرخابی نیست. کوتاه جواب میدهد

 .برو _

ها پر ها و خیابانجای این کوچهرو و همهدرِ ریلی کنار تخت را باز میکند و پا به تراس میگذارد. روبه
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روح! نفس عمیقی میکشد و مچش را دور نردهء طالیی حلقه های بلند و بیاست از با ساختمان

یند که دارد بلند داد ای دوچرخه سوار را میبسکوت منظره را دوست دارد که یکهو دختر بچه میکند.

  :میزند

 ناهید جون؟ ناهید جون؟ _

 ای از دلتنگیتند تند رکاب میزند و مُدام صدا میزند و با هر بار فریاد دخترک ، سهند انگار که در دره

و غم پرت میشود. ناهیدِ او کجا بود؟ چه میکرد؟ اصال غذا خورده بود؟ و وای که کاوه سفارش کرده 

و تماس بگیرد. پوزخندی روی ل*بش جا میگیرد و گوشی را از جیبش بیرون میکشد بود که حتما با ا

های جورواجور ناهید بانویش ، حتی یک پیامک هم از پدرش نداشت. ته دلش ها و پیامکو میان زنگ

خالی میشود. همان حس بد لعنتی که هفت سالِ تمام آن را با خود حمل میکرد. همان حسِ تنهایی 

ده سالگی دچارش شده بود. درست وقتی که مصمم گفته بود میخواهد رالی را تجربه که اوایل هف

 .کرده و ادامه دهد

درست وقتی که پدرش گفته بود که امکان حمایت سهند در این قضیه ، صفر است. گفته بود که مثل 

ای ها پشیمان برخواهد گشت! هوف کالفههمیشه نخواهد بود و گفته بود که سهند همچون احمق

میکند و دستش شماره را لمس و در کمال حیرت ، با بوق سوم صدای پربغض و دلتنگ زن در گوشش 

  :پیچیدمی

 سهند؟ _

نشیند و اینطور جانم ی میگوید که بر روح و تن ناهیدجانش می"جانم "مکث میکند اما در جواب ، 

که باید گِله بشنود ، شماتت  و حتی برعکس! میداند ها برای مادرش هیچ هم سرد و خشک نبودگفتن

اش زنگ بشود ، دلخوری گوش بدهد ، برای همین سکوت میکند. ناهید اما نمیخواهد حاال که دردانه

زده ، آن هم حاال.. درست چندی بعد از لحظاتی که در حمام به یادِ پسرش... زیر دوشِ آب فقط هق 

عی میکند لرزش صدایش را پنهان کند زده و گریه کرده بود. بغضش را به سختی قورت میدهد و س

  :ولی چندان موفق نمیشود

 خوبی سهندم؟ _
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  :بیند و با مکث جواب میدهدسری تکان میدهد. انگار که مادرش دارد می

 .تو خوب باشی منم خوبم _

 .هایش مورفین تزریق میکند انگاراش آلوده به بغض است و پسرش دارد به تک تک سلولخنده

  :زند و پر از احساسی که فقط و فقط از عمق وجود و قلبش نشات میگرفت ، میپرسدسهند لبخند می

 .هات بشمجونم؟... من فدای صدای خنده _

  :درنگ میپرسدصدای خدا نکنهء مادرش را میشنود که بی

 اون که اذیتت نمیکنه؟ _

ر*اب*طه پدر و مادرش مکث میکند و ناهید در این لحظه ، فقط از خدا مرگ میخواهد و کاش که 

ریخت که همدیگر را با پسوند این و آن مورد خطاب قرار دهند. دم عمیقی پسر این چنین بهم نمی

  :میگیرد

 .چیکارِ من داره آخه؟ ما نگران توییم _

 پوزخند سهند قلب ناهید را مچاله میکند و نکند نگرانی آنهارا باور ندارد؟

  :مکث میکند و سرد جواب میدهد

 .امنیت و آرامش کاملم ناهیدم. تو نگران نباشمن توو  _

  :را با تحکم و غلیظ میگوید. مکث ناهید به او اجازهء پیشروی میدهد "تو"و 

 شما نگرانید؟ _

  :اش پر از حس حقارت و تمسخر استمیخندد و خنده

 ..اونم نگران منه؟ مگه نگفت اگه برم دیگه اسمم نمیاره؟ _

  :کشد و سپس ول میکندل*ب زیرینش را به د*ه*ان می

 .من بچه هشت ، نُه ساله نیستم که خامم کنی _

  :فکش سخت میشود

 !نخوا که توی دلم براش جا باز کنی! نخوا _

ناهید آن سوی خط دست جلوی دهانش میگیرد تا صدای هقش باال نگیرد و دارد از دوری پسرش.. از 
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  :مع و جور میکند و آرام میپرسدحس سرد پسرش نسبت به شوهرش ، عذاب میکشد. خودش را ج

 مزاحمت نباشم؟ _

  :اش هم همانطوراراده است و لحن اخطارگونهاخم سهند بی

 .نشنوم دیگه ازتا! مراحمی تو _

ناهید میخواهد چیزی بگوید که همان لحظه ، عرفان درب اتاق را به ضرب باز میکند و با دیدن سهند 

  :در تراس ، بلند میپرسد

 سیگار داری؟سهند  _

ای از های برزخی به سمتش برمیگردد. ناهید با صدای تحلیل رفتهفک سهند سخت میشود و با چشم

  :شدت بهت و ناراحتی میپرسد

 چی؟.. تو.. سهند هنوز سیگار رو نزاشتی کنار؟ _

  :سهند دست الی موهایش میکشد و عصبی میخواهد توضیح دهد

 ..ی. فقط گاهیاینجور نیست که تو داری فکر میکن _

حرفش توسط زن قطع میشود و عصبی از متهم شدنش با دست به عرفان اشاره میزند که فقط گمش 

  :را گور کند. عصبی هجی میکند

 ماماان؟ _

  :و زن فقط دماغش را باال میکشد و با مکث میگوید

 .خداحافظ _

پیچد. عصبی تد در گوشش میمیخواهد ادامه بدهد. باید توضیح بدهد. باید.. که یکهو صدای بوق مم

روی تخت ، نگاهی به خودش بهایستد. جلوی آینه بزرگ روآید و وسط اتاق میاز تراس بیرون می

  :اش را روی تخت پرتاب میکند. از شدت عصبانیت رسماً میغردمیکند و کالفه گوشی

 عرفاان؟؟ _

قصد آب خوردن برداشته بود ، از  ای که از کابینت بهعرفان ترسیده در جایش میپرد و لیوان شیشه

اُفتد و میشکند. هین بلندش به گوش سهند میرسد و های استخوانی رنگ میدستش روی سرامیک
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های آبی رنگش سهند در کسری از ثانیه در درگاه آشپزخانه ظاهر میشود. دست به کمر میزند و چشم

بیش از حدش است و به معنای واقعی  اش نشان از عصبانیتاند. فک سفت شدهتر شدهحاال کمی تیره

  :گند زده بود! میخواهد توضیح بدهد که سهند دستش را در هوا و به سمت او ، تکان میدهد و میغرد

 !ای تو احمق؟ صد بار گفتم بسنج موقعیت رو بعد دهنت رو وا کنمالحظهچرا انقدر بی _

  :عرفان مات نگاهش میکند که سهند تشر میزند

 .زدی رفت! خانوم قهر کرد بیا.. گند _

  :اراده میخندد و با خیال اینکه سهند دربارهء سوگند صحبت میکند ، بیخیال جواب میدهدعرفان بی

 !ولش کن بابا. مجبور نیسدی که بهش جواب پس بدی _

  :جفت ابروهای سهند باال میپرند و سپس با اخم تذکر میدهد

 !هاحالیت نیست نه؟ مادرمه _

ورده نگاهش میکند. انگار که تازه متوجه شده باشد که چه شده و بلند و پُر حیرت عرفان یکه خ

  :میپرسد

 تو.. تو داشتی با خاله ناهید حرف میزدی؟ _

  :اش را که میبیند ، صادقانه ل*ب میزندرو گرفتن سهند و کالفگی

 .مرگ عرف خبر نداشتم_

ده روی کارتی را که از روی اُپِن برداشته سهند خودش را روی کاناپه پرتاب میکند و شماره درج ش

اش وارد میکند. سفارش چلو کباب داده و سپس تلویزون را روشن بود را در صفحه کلید تلفن گوشی

 ..میکند

*** 

اش رها میکند. اندازد که دارد موهایش را طبق عادت ، پریشان روی پیشانینگاهی به سهند می

اندازد و سپس اش مینگی به تن دارد.نگاهی به ساعت مچیای و شلوار مشکی رتیشرت جذب سرمه

  :عرفان را صدا میزند

 !من حاضرما. ده دقیقه دیگه طرف میاد _

بیند. لبخند میزند و به برمیگردد که یکهو عرفان را تکیه زده بر چهارچوب در ، حاضر و آماده می
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  :شوخی میگوید

 !چه عجب _

است. عرفان لبخند کمرنگی میزند و انگار که اصال در این حال و اش به زود حاضر شدن عرفان و تیکه

  :هوا نیست. سهند ابرو باال میدهد و دست به س*ی*نه نگاهش میکند

 خوبی تو؟ _

  :ای برای راحت کردنِ خیالِ او سر میدهد و سپس زمزمه میکندعرفان تک خنده

 .بریم پارکینگ. االن ماهان میاد _

 قدم برمیدارد. سهند اما کماکان  ت در خروجی پذیرایی عقب گرد میکند واین را میگوید و به سم

گرفتگی همیشگی به سراغش آمده بود. همان حسِ لعنتی حدس کمرنگی میزند. شاید همان دل

ها باید هفده ساله میشد و کمبود و نیاز! نیاز به وجود پدر ، مادر و حتی برادری که اگر زنده بود ، االن

رفان کوچکتر! دلش جمع میشود برای اینطور دیدن عرفان. برای عرفانی که هنوز هفت سال از ع

نتوانسته بود آن تصادف لعنتی هفت سال پیش را از مغزش پاک کند. باالخره کم چیزی نبود. تمام 

  :اش را باهم از دست داده بود! آهی از میان لبهایش خارج میشود که عرفان ، دمق میپرسدخانواده

 شی چرا؟آه میک _

  :ایستد. خیره نگاهِ پایین افتادهء عرفان میشود و آهسته زمزمه میکندسهند حاال دقیقا کنارش می

 !میدونی که ما هستیم؟ من! کاوه _

ای میکند و نگاهِ پُرش را به وار به کتف او میکوبد. عرفان تک خندهو کف دستش را آرام اما ضربه

  :خشدار زمزمه میکند ای سهند میدهد وهای حاال سرمهتیله

 !میدونم _

 .ای میگوید و هر دو شانه به شانه هم از خانه خارج میشوندسهند خوبه

 !نگفتی بیوگرافیتو _

مکث میکند در جواب دادن به سوالی که ماهان داشت از او میپرسید. از زیاد شناخته شدن خوشش 

آید و از طرفی نمیداند که چه بگوید. کم بگوید ، میداند که ماهان اصرار خواهد کرد و بعدش در نمی
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ش را صورت نگرفتن جواب ، اَنگِ تخسی به او خواهد زد و از طرفی اگر کامل جواب بدهد.. دست

وار روی دستهء ماشینی میگذارد که از کوچکترین قسمتش هم بوی فخر به زیر دماغ میخورد. قائم

البته اگر بوی تلخ و سرد یک عطر خاص را که داخل اتاقک ماشین پیچیده بود را نادیده بگیریم و به 

داشبورد میدهد  هرحال پورشهء کاربنی رنگِ ماهان کم چیزی نبود! نگاهش را به چرم کرم رنگ باالی

  :و خونسرد ادا میکند

 .بیست و چهار سالمه و تولدم دهم مرداد ماهه _

  :ماهان پر ذوق میخندد و میپرسد

 .اُوه! مردادی هستی _

  :سهند اما خونسرد جواب میدهد

 .اعتقادی به مربوط بودن ماه تولد با شخصیت و رفتار ندارم _

  :ماهان متعجب جواب میدهد

 !!نه _

ما سری به نشانهء مثبت تکان میدهد. صدای عرفان از صندلی عقب بلند میشود و کمی سهند ا

  :اش رفع شده استدپرسی

 !اما سهند واقعا یه مردادیِ مغروره _

ش اای میکند و در صفحهء چتش با سوگند پیامی را شروع به نوشتن میکند. جملهسهند تک خنده

و پیام را میفرستد. بعد از گذشت حدودا چهل و پنج که تمام میشود شستش آیکون ارسال را لمس 

دقیقه ، جلوی درب بزرگ فلزی و قرمز رنگی پارک میکنند. ماهان فورا از پشت رل به پایین میپرد و 

  :میگوید

 .پیاده شین _

سهند و عرفان هم از اتومیبل خارج میشوند که ماهان دو سه بار و پشت سر هم با کف دستش به 

 .، ضربه میزند دروازه آهنین

سهند دو سه قدم عقب تر از آنها ایستاده و توجهی به صدایشان و یا حتی حرکات آنها نمیکند و 
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اراده غرق تماشای اسم بزرگ الکترونیکی نصب شده روی دروازه است. پیست رویال! طپش قلبش بی

میخورد. بوی گند باال میرود و محکم به در و دیوار خود ضربه میزند. چیزی در دلش جوش و غُل 

ها باال میزند و.. باید آرام باشد. خونسرد باشد. نفس عمیقی میکشد. در با صدای تیکی باز کینه

  :میشود که ماهان پر هیجان صدایش میزند

 !منتظر چی هستی؟ یاال بیا پسر _

 جور اخیر. چرا که خودش را جمع و با تعلل قدم برمیدارد ولی فقط دو قدم اولش سست اند و با ت

های بعدی را محکم و بلند برمیدارد. داخل که میشوند ، محوطه سر بستهء فلزی را از میکند و قدم

ها میدید. نظر میگذراند و خوب خیره همان صفحهء الکترونیکی لعنتی میشود که همیشه در خواب

یاه و آبی ها و همچنین دود سها و رانندههمانی که وقتی سبز میشد ، با جیغ کر کننده الستیک

 .به پا میکرد اگزوزها ؛ معرکه

های سیبک گلویش ارام باال و پایین میشود و او هنوز درگیر حیرت است..نگاهش روی ماشین

ای میشود که دقیقا مثل پورشه ماهان است. همان جورواجور دور تا دور پیست میچرخد. زوومِ پورشه

در پیست رویال همه رقم ماشینی مسابقه  رنگ و همان مدل! چشم میچرخاند و.. پس دروغ نبود!

 .میداد و.. گوشهء پیست حتی ، یک زانتیای سفید به چشم میخورد

 !سهند بیا دیگه _

صدای تشر مانند و بلند عرفان ، رشتهء افکارش را پاره میکند. با اخم به طرف صدا برمیگردد و پر 

 .حرص نگاهش میکند

  :میدهدعرفان کالفه از حواس پرتی او ، توضیح 

 .بیا بریم دفتر شاهین. کارهامونو ردیف کنیم _

یک ابرویش را به معنای سوالی باال میدهد. شاهین که بود اصال؟ پشت سر عرفان را با نگاهش دنبال 

.. پو*ست میکند. کنار ماهان را جستجو میکند و او.. شاهین بود؟!! چشمهای خمار سیاه و نافذش

تر از رنگ شب را خوب میشناسد اما... واقعا موهای فرق کج سیاه دارش و آنروشن و صورت زاویه

خواب بود یا رویا؟ شاهین موحد تنها چند قدم با او فاصله داشت؟ آب دهانش را با مکث قورت 
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میدهد و به سمتشان قدم برمیدارد. نزدیکشان که میشود ، سالمِ کوتاه اما محکمی میدهد. همگی به 

های ماهان و عرفان برای قدم برمیدارند و سهند ؛ توجهی به پر حرفی ای شاهینسمتِ دفتر شیشه

شاهین نمیکند و تمام حواسش را پیِ جذبه او و پیست رویال میدهد. داخل که میشوند ، ماهان و 

 .روی آنها روی صندلی جا میگیردعرفان کنار هم و سهند دقیقا روبه

  :ه او را مخاطب قرار داده است ، میشنودنشیند ،صدای بم و مردانهءشاهین را کهمینکه می

 سهند؟ تو قراره برونی ، درسته؟ _

ی او را زومِ هایش را باال میگیرد و با اخم نگاهش میکند. همان اخم همیشگی! و نگاه خیرهسهند آبی

  :خود میبیند. سرفهء کوتاهی میکند و بعد کمی در جایش جا به جا میشود

 .راننده هستشدرسته. عرفان هم کمک _

  :شاهین اما به دروغ جا میخورد و ادعایش این چنین است که خبر نداشته

 .چی؟ من فکر میکردم هر دو قراره مسابقه بدید _

  :عرفان کوتاه میخندد

 .نه! در اصل میخوایم یه تیم باشیم

ه میز ب شاهین سری به نشانه تفهیم باال و پایین میکند و سپس انگشت در هم گره زده و کمی در

وار ادا میکند و انگار که میخواهد با صدایش بفهماند سمت جلو خم میشود. جمالت را مرتب و دیکته

 : !که لطفا مرا جدی بگیر و دقیق گوشم کن

ها بمونه قبل از هر چیزی ، میخوام یه سری از قوانین رو براتون ذکر کنم. قوانین اصلی رو. فرعی _

 .برای بعد

  :د و ادامه میدهدسرفهء کوتاهی میکن

الزم به ذکره که اینجا ، جایی برای بچه بازی نیست. از پا*ر*تی هم خبری نیست. پس شماهایی که  _

 .تازه وارد هستید باید یک الی دوماه توو کالس های آزمایشی شرکت کنید

  :سهند همینطور خیره نگاهش میکند و او خونسرد توضیح میدهد

ما وارد مسابقه اصلی میشید. در هر مرحله امتیازات شما بررسی و شما ها ، شبعد از اتمام کالس _
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 حتی نمره منفی کسب میکنید. در چه مواقعی؟

  :اش را به د*ه*ان میگیرد و سپس ول میکندل*ب پایینی

در صورت عدم رعایت قوانین پیست. مثال عدم استفاده از کمک راننده و یا غیره. با توجه به  _

 شت و مسابقهء اصلی خودش دوازده های حذفی خواهیم دامرحله پنجم به بعد ، ما تیم امتیازات... از

 ...ست و تنها یک برنده خواهیم داشتمرحله

هایش شاهین همچنان ل*ب میزند و از قوانین میگوید و سهند و عرفان ، گویی که خط به خط حرف

را برداشته و کمی گلویش را تازه میکند. را در دفتر مغزشان ثبت میکنند. شاهین لیوان آب روی میز 

  :سپس کشوی کنار میز را باز و دفتری را به سمت سهند میگیرد

 .انتخاب کن _

  :سهند با تاخیر دفتر را از او میگیرد ولیکن کوتاه و متعجب میپرسد

 چیو؟ _

  :شاهین کالفه از فراموشکاری خودش ، آه میکشد و سپس میگوید

 !یادم رفتشرمنده. قسمت اصلی  _

وار و دوباره توضیح را از سر ی میگوید که شاهین روی صندلی ولو شده و طوطی"خب"سهند 

  :میگیرد

لقب! هر کس که اینجا مسابقه میده یه لقبی داره. شما داخل پیست حق ندارید همدیگه رو به اسم  _

 مونه و اونها با یه لقبها برای همیشه مخفی باقی میکوچیک صدا کنید. هویت خیلی از شرکت کننده

 .ادامه میدن

  :. شاهین اضافه میکندسهند دست الی دفتر میکشد و آن را باز میکند

 .داره  Dای که روش برچسب گروهِ بزن صفحه _

ی از اها مواجه میشود که عدهها و لقبسهند دقیقا همان کار را میکند که با لیست بلند باالیی از اسم

هارا دنبال میکند که یکهو از خواندن بعضی ای دیگر نه! با انگشت اشاره لقبعدهاند و آنها خط خورده

  :افتد. شاهین کنجکاو میپرسدها به خنده میاز لقب
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 چیزی پیدا کردی؟ _

ای میگوید ولی همچنان خط به خط را دارد دنبال میکند که ناگهان انگشتش کشیده "هوم"سهند 

  :لند تکرارش میکندروی یک اسم عجیب متوقف میشود. ب

 (Tegaro) !تِگارو _

  :شاهین لبخندی به نشانهء تحسین به روی او میزند و کوتاه میگوید

 !خیلی هم خاص _

  :سهند کنجکاو ادا میکند

 !معنای خاصی داره؟ من که فکر نمیکنم _

  :شاهین همانطور که دارد نام و مشخصات او را در فرمی ثبت میکند ، جوابش را میدهد

نه! فقط بازی با حروفه که تهش منجر شده به یه لقب گیمری! سهند سری در جوابِ او تکان میدهد 

  :که شاهین ادامه میدهد

 با کدوم ماشین میخوای مسابقه بدی؟ _

  :اندازد و کوتاه میگویدسهند آرام و کوتاه شانه باال می

 !نمیدونم _

  :شاهین ، متعجب ابرو باال میدهد

 یعنی چی؟ _

  :ند صادقانه ل*ب میزندسه

 .خودمون مسابقه بدم 702فقط میدونم نمیخوام با  _

  :شاهین مکث میکند و سپس

 پس میخوای اجاره کنی؟ _

عرفان پیش دستی کرده و جای سهند پاسخ میدهد. شاهین نگاهش را سمت او میگیرد و به صحبت 

  :او گوش میکند که میگوید

 .ه فقط پول کرایه رو بدیم و تعمیر ماشین در صورت نیازدرسته! ولی با شرایطی میخوایم ک _
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  :شاهین بالفاصله میگوید

 خب مگه غیر اینه؟ _

  :ماهان بین حرفشان میپرد

 .آره دیگه! منظور عرفان اینه معامله با کسایی مثل میعاد رو نمیخواد _

  :سهند کنجکاو میپرسد

 !میعاد ؟ _

  :شاهین جوابش را میدهد

 .کارهاست. اما شرایطش فرق میکنهها به رالیکرایه بِدِه میعاد یکی از _

  :بیند ، ادامه میدهدنگاهِ منتظر سهند را که می

شرایطش اینجوریه که تو بهش قول میدی که برنده آخرین مرحله مسابقه تویی و اون بهت  _

 رو باهاش شریک ماشینش رو میده. مهم نیست چقدر له میکنی ماشینشو .. اما باید پول بُرد مسابقه

 !شی

  :جفت ابروهای سهند باال میپرند و حیرت زده ل*ب میزند

 !ریسک بزرگیه _

  :شاهین تایید میکند

 صد در صد... خب؟ تصمیمت چیه؟ _

 ...سهند نمیداند چه بگوید و عجیب گیج است

ای از آشناهرویش میشود که به وسیلهء یکی مدادی رنگ سوناتای روبهخیرهء بدنهء تمیز و براقِ نوک

اش را بیرون میدهد و دستی روی اش کرده بود. نفس حبس شده در س*ی*نهماهان و شاهین ، کرایه

هایش میگیرد که هر کدام به همراه کمک کاپوت ماشین میکشد. نگاهش را سمت همگروهی

 به این هایشان در حال آماده شدن برای نشستن در پشت رُل هستند. با یک نگاهِ گذرا و جزئیراننده

، مال خودش و همان پسرک تقریباً هیجده، نوزده سالهء   Dنتیجه میرسد که فعال ماشین خوبِ گروهِ

الغر اندام گروه است. همانی که لقبش دراکوالست! به ماشین او نگاه میکند و او.. یک کیا اُپتیمای 
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 ، زانتیا و پرشیا قرار 670، 702مشکی رنگ و گرد و خاکی دارد و بقیهء افردا گروه، چیزی ما بین 

سوار هم میتوانست  706دارند و البته که نباید مُدل را مالک برتری قرار بدهد. چرا که حتی یک 

موتورش را توربو کند و یا حتی با تقویت موتور بُرد مسابقه را از آنِ خود کند و سهند... به بُرد فکر 

، از االن... زود است! خیلی زود. آن هم از حاال میکند و از طرفی میداند که فکر کردن به مرحلهء آخر

های آزمایشی بود. نگاه از آنها میگیرد و کاله کاسکت که تازه اولین جلسهء شرکت کردنش در کالس

اش را نیز میپوشد و حاضر و آماده سفید رالی_های مخصوص و مشکیکشرا سرش میکند. دست

ت. دستهایش نمیلرزند ولی حس میکند که سر پشت رُل جا میگیرد. استرس دارد و کمی یخ اس

اند و قلبش به طرز وحشتناکی دارد تند تند تلمبه میزند. عرفان درب سمت انگشتانش کمی سر شده

  :شاگرد را باز و پر انرژی داخل اتاقک ماشین میشود

 !وای پسر! ماه شدی، ماه _

ماند. ز چشم عرفان پنهان میجانی میزند ولی بخاطر پوشیدن کاله کاسکت ، اسهند لبخند بی

  :جوابش را خونسرد میدهد

 ماه بودن من االن مهمه مگه؟ _

  :عرفان انگار که به ذوقش خورده باشد. اخم تصنعی میکند و میگوید

 .کِی میشه خدا تورو آدم کنه، منم یه نفس راحت بکشم _

  :ای از خنده دارد میپرسدکه رگهاش ، رو برمیگرداند. سهند با صدایی و بالفاصله بعد از گفتن جمله

 ای دیگه؟آماده _

عرفان میخندد و همیشهء خدا برای قهر کردنِ با سهند ، ناتوان بود. زیر ل*ب آرام اما طوری میگوید 

  :که سهند بشنود

 .خدا لعنتت نکنه آخه _

  :سهند ریز میخندد که عرفان صدایش را صاف میکند

 !مصد در صد. استرس دارم فقط یه ک _

  :سهند دست دور فرمان حلقه میکند و سپس استارت میزند
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 !اونو که منم دارم _

  :و با مکث کوتاهی اضافه میکند

 !بریم برای صف کشیدن پشت خط _

آورد. دور میزند و چند متری جلوتر پشت خط سفید و زرد رنگِ شروع ، ماشین را به حرکت درمی

دیگری کنار و پشت او جا میگیرند و کیا اُپتیمای مشکی  های دیگر ، یکی پس ازتوقف میکند. ماشین

اندازد که اتفاقا متوجه خیره شدن رانندهء آن ، رنگ... دقیقا کنار اوست! نگاهِ گذرایی به داخل آن می

تفاوت رو به خود میشود. نمیخواهد نشان بدهد که برایش مهم است و یا غیره.. برای همین سهند بی

را به طرف پایین و فرمان خم میکند و باال را نگاه میکند. همان تابلوی  برمیگرداند. کمی سرش

 .ای فرصت بودالکتریکی لعنتیِ قرمز! و تا سبز شدن حدودا ده دقیقه

پایش را مُدام باال و پایین و گ*از را پُر و خالی میکند. دست دور فرمان حلقه کرده و از آینه جلو 

 ...میدهد ای به عقبنگاهش را برای چند لحظه

ها و تماشاگرهای خودی و آشنا با صدای پر تنها دو دقیقه مانده به شروع و صدای سوت و جیغ راننده

ها باهم ترکیب شده و فضای پر از هیجان و به شدت اضطراب آور را و خالی شدن گ*از اتومبیل

و پایش را تا انتها ایجاد کرده است.. تابلوی الکتریکی ، سبز و سهند دست دور فرمان محکم کرده 

  :روی پدال گ*از میفشارد و توجهی به جیغ بنفش عرفان که داد میزند

 !برو بریم _

 .نمیکند

! ای شاهینِ موحدِ دور میزند و ماشین را کمی جلوتر پارک میکند. تقریبا نزدیک دفتر شیشه

چند دقیقهء قبل از هایش هنوز کشدارند و نامنظم. عرفان اند و نفسهایش به تنش چسبیدهلباس

ماشین ، به دو خارج و به دنبال ماهان گشته بود و او... هنوز هم باورش نمیشد! که اینجا باشد.. در 

بازان و شاهین موحد! و حتی.. اینکه در جلسهء اول ، دوم شده ، در قلبِ رالی ، کنارِ رالی پیست رویال

 آورد. و دستگیرهء از سرش درمی د. کاله کاسکت رابود هم باور نکردنی بود و او... ریز و کوتاه میخند

اش چسبیده اند. با برخورد هوا به در را پایین میکشد. تارهای سیاه و پریشان موهایش به پیشانی
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صورتش ، دَمِ عمیقی میگیرد. ماهان و عرفان با قهقهه و دو دارند نزدیک میشوند و همینکه به سهند 

  :و را در آ*غ*و*ش میکشند. سهند با خنده اعتراض میکندمیرسند ، هردو محکم و همزمان ا

 .خیسِ عرقم بابا! ولم کنین _

  :ای که به کتفش میزند ، از او جدا میشود. سپس رو به سهند میگویدماهان بلند میخندد و با ضربه

 .عالی بودی! دست فرمونت خیلی خاصه پسر _

  :عرفان با خنده پشت بند حرف ماهان را میگیرد

 !هایی که از سر هیجان یا عصبانیت به من میدادآره عالی بود. حتی فحش _

اُفتد و نگاهش را به چهرهء پُرخنده سهند میدهد که فقط لبانش کمی از هم کش ماهان به قهقهه می

اند و... همین هم خوب است و شاید سهند دارد صمیمی بودن را یاد میگیرد! سهند نگاهِ هنوز آمده

طربش را به طرف همان اُپتیمای مشکی رنگِ لعنتی که اول شده بود ، میدهد. نمیداند پرهیجان و مض

چقدر نگاهِ مشکوک و عجیبش را خیرهء همان پسرک الغرِ دراکوال نام و ماشینش میدهد که صدای 

  :شاهین را از فاصلهء نزدیک میشنود

 !بهش خیره نشو _

بیند. پلک روی خود میره و نافذ شاهین را روبههای تیسهند به یکباره گر*دن میچرخاند که تیله

  :میزند و میگوید

 !ماشینش توجهمو جلب کرده بود _

دار است برای همین ساکت میشود و نگاهِ خودش هم میداند که دروغش زیادی مضخرف و خنده

 یدهدپرخنده و متعجب شاهین را دریافت میکند. ابروهای شاهین باال میپرند و آرام سرش را تکان م

  :و سپس

 .شاید تو راست میگی. اما خواستم بدونی که مهم اول یا پنجم شدن نیست _

  :سهند اخم میکند و متعجب میپرسد

 یعنی چی؟_

  :و با مکث کوتاهی خودش جوابِ خودش را میدهد
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 های آزمایشی هستیم؟چون هنوز توو کالس _

ای که میگوید ، رد بود را با جملهای که سهند ذکر کرده شاهین لبی تر میکند و سپس فرضیه

  :میکند

. مثال تو دوم میشی ، با دریافتِ مثال هشت امتیاز مثبت و نفر اول نه! چون مهم جمع بندی امتیازاته _

 ، ممکنه حتی نمرهء منفی بگیره! متوجهی؟

نمیداند متوجه شده است و یا نه اما سری به نشانهء تایید تکان میدهد و مشغول درآوردن 

هایش میشود. شاهین مثل داورهای مسابقه ، در گ*ردنش سوتِ آویزان شدهء قرمز رنگی دستکش

بیند ، با دارد که آن را میان ل*ب میگیرد و با مکث، سوت میزند. توجهء همه را که جلبِ خود می

 ، وار دورش جمع میشوندای برای نزدیکتر شدن بقیه میکند و بعد از اینکه همگی حلقهدست اشاره

  :های شلوارش میکند و جدی و محکم توضیح میدهددست در جیب

هر شب ساعت هشت تا حول و حوشِ یک ، دوِ صبح خونهء ماهان جمع میشیم. هر کی دوس داره  _

 !میتونه بیاد! هم اعالم نتایج میکنم.. هم نقاط قوت و ضعفو میگیم اما هدف دور هم بودنِ 

آید و حاال هر شب باید ال از زیاد صمیمی شدن ، خوشش نمیسهند اخم میکند و ل*ب میفشارد و اص

 به آن دورهمی میرفتند؟

میخواهد رد کند و بگوید میشود که اعالم نتایج و نقاط مثبت و منفی را آخر شب به صورت وُیس 

  :برای او بفرستد یا نه که عرفان ذوق زده جواب میدهد

 !وای چه عالی _

ال میگیرد. سهند سرش را آرام نزدیک گوش عرفان میگیرد و آهسته صدای تایید و خوشحالیِ همه با

  :ل*ب میزند

 !نظر منو نپرسی یه وقت _

  :عرفان بلند بلند میخندد که سهند پر حرص ادا میکند

 !احمق _

رویش بهبه آدرسی که ماهان برایش پیامک زده بود، میرسند و سهند خیرهء دروازه سفید و بزرگ رو
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های بلند و سرسبز که ماهان..چیزی فراتر از حد تصور اوست! نگاهش ما بینِ درختچهمیشود و ویالی 

های بلند و طالیی کنار دروازه در گردش است که عرفان اند و ستونالی فنس مشخصاز البه

دستگیره را میکشد و پایین میرود. سهند هم بالفاصله بعد از او از ماشین پیاده میشود. به عرفان 

  :ند که دارد تماس میگیرد و با مکث کوتاهی، جواب میدهدنگاه میک

 !ما پشت دریم االن _

  :نمیداند فرد پشت خط چه میگوید که عرفان میگوید

 ..نه نه.. همین بیرون باشه بهتره.. آخه _

  :و انگار که تسلیمِ دستورِ فرد پشت خط میشود

 .باشه.. منتظرم _

  :سهند کنجکاو میپرسد

 چیشد؟ _

  :اندازدشانه باال میعرفان 

 !بپر ماشینو بیار داخل _

گفتنِ متعجب و کمی کالفه سهند، با صدای تیک باز شدنِ دروازه ترکیب میشود و آن  "چی؟"صدایِ 

زده آنهارا به داخل دعوت میکند، ماهان فرد خوش چهره و خوش مشرب که دارد پر هیجان و ذوق

آورد او را منصرف ای که به زبان میولی ماهان با جملهاست. سهند میخواهد که به سمت ماشین برود 

  :میکند

 .ها بیارنش داخلبیا بابا! میدم بچه _

  :اندازد و با مکث کوتاهی.. جواب میدهدسهند نگاهِ دو دلی به عرفان می

 .باشه ممنون _

رفند و اما سهند.. و راهِ ویال را.. هر سه باهم طی میکنند. ماهان و عرفان..مثل هربار، غرق خنده و ح

های سنگی و خونسردش را بین باغ بزرگ ویالی او و آالچیقِ میان آن میچرخاند. از پله نگاهِ معمولی

باال و داخل میشوند. به محض ورود، نگاهِ سهند؛ خیرهء جمعی میشود که همگی گرداگردِ یک میز 
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هیِ تقریبا خوش برخورد و شاید اند. سالمِ بلند باالیِ کایلو.. همان همگروبیضی چوبی جمع شده

آورد. داخل میشوند و سهند.. مثل همیشه احوالپرسی خشک و مهربانِ رالی، او را به خودش می

  :ای را به عقب میکشد و سپس رو به سهند میگویدمعمولی میکند. ماهان، صندلی

 !بیا اینجا ببینم پسر _

زیر ل*ب تشکری میکند که عرفان هم سهند با لبخند نزدیکش میشود و پشت میز جا میگیرد. 

حس بودنش را تشخیص داد، رشتهء شد، بیکنارش جا میگیرد. شاهین با لبخندی که به راحتی می

  :کالم را در دست میگیرد

 خب.. دوتا مهمونمون هم اومدن.. اول بریم سراغ امتیازها یا تفریحمون؟ _

و او.. پسر خوش چهره اما الغری است. همگی  اراده روی دراکوال نامِ گروه میچرخدنگاهِ سهند بی

  :تایید میکنند که اول جمع بندی امتیازها گفته شود و یکهو شاهین خطاب به سهند میگوید

 تِگارو نظری نداره؟ _

های خمار سهند ریزتر میشوند و با مکث کوتاهی جواب ها روی سهند میچرخند. آبیهمهء نگاه

  :میدهد

 !فرقی نمیکنه _

ای دستش بندازند و بند شوخی را شل کنند. شاهین با تیزی که میدهد باعث میشود که عدهجوابِ 

ی که در ادامه میگوید، توجه همه را به خود جلب میکند. سهند نگاهش را به "خب"تک خنده و 

های گرم و سرد رنگارنگ و نمیداند داری میدهد که پُرند از نو*شی*دنیهای کریستال بلندِ پایهجام

  :اند؟ دمِ عمیقی میگیرد که صدای مردانهء شاهین بلند میشودچرا انقدر دستانش یخ

 ...جمع بندی امتیازات به ما میگه که_

  :های متفاوت و معنادار هر یک از افراد دور میز را بررسی و با کمی مکث، ل*ب میزندنگاه

 ..بیشترین امتیاز _

  :ای میکند ودارد اذیت میکند. مکث دو ثانیههایش شکل میگیرد و لبخند خبیثی روی ل*ب

 !مال تیمِ تِگاروعه _
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هایش ء عرفان، دست کمی از جیغ ندارد. با خوشحالی از جایش میپرد و عسلی"همینه!"صدایِ فریادِ 

را سمت سهندی میگیرد که ناباور به شاهین نگاه میکند. سهند اما میخواهد بپرسد. دوباره بشنود تا 

اش، سوال کردن درباره اینکه شاهین شوخی شوخی نبود! و از طرفی... پرسش دوباره مطمئن شود که

میکند یا خیر، دست کم گرفتن خودش بود! وقتی خودش، خودش را جدی نمیگرفت و اول شدن را 

 برای خود انقدر دور میدید، پس از دیگران چه انتظاری باید میداشت؟

بار رنگ دارد. رنگِ خوشحالی و آن به د. لبخندش ایناش را با تاخیر بیرون میدهنفس حبس شده

  :ای میکند و با مکث و خطاب به شاهین میگویدوضوح برای همه قابل تشخیص است. تک سرفه

 .ممنونم _

  :شاهین با خنده ل*ب میزند

 !انشاهلل همیشه به بُرد _

و باقیِ شب را با بازی  معنای مسخرهء همیشگی را تحویلش بدهدسهند فقط میتواند همان لبخند بی

 ..کردن و گپ و گفت میگذرانند

خوابی میسوزند اما نمیخواهد بخوابد و برای اینکه پلک بر هم نزند، هایش از خستگی و بیچشم

اش تکیه زده بود، زیر گ*ردنش میگذارد که عجیب مقاومت میکند. ساعدش را که روی پیشانی

  :که کنارش جا میگیرد. خشدار ل*ب میزندبیند تخت کمی پایین میرود. عرفان را می

 چی گفت بهت؟ _

  :عرفان سری با ناراحتی تکان میدهد و جواب سوالش را جور دیگری میدهد

 !داری سختش میکنی سهند. گناهِ پدرتو پایِ اون ننویس. برو ببینش لطفا _

  :بغض به گلویش چنگ میزند. سیبک گلویش باال و پایین میشود و خفه میگوید

 !نمیتونم_ 

اش نسب به تفاوتیعرفان شاکی میشود و ناراضی و دلخور از این همه کله شق بودنِ رفیقش و بی

  :مادرش، تند پرخاش میکند

ها شرکت کردیم و نبودیم شو درآوردی! هشت جلسهء تمام توو کالسنمیتونی یا نمیخوای؟ مسخره _
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که یک هفته برگشتیم خونمون، باز نمیخوای شهرستان. نه باهاش حرف زدی نه پیام دادی! حاال هم 

 بری ببینیش؟

  :سهند کوتاه میگوید

 !نمیدونم _

  :عرفان اما از روی تخت بلند میشود و پر حرص ادا میکند

 !بهش زنگ میزنم و میگم که یک هفته اینجاییم _

  :خیز میشود و عصبانی میغردسهند روی تخت نیم

 !غلط میکنی _

 !دونم اما اینکارو میکنمغلط یا ناغلطشو نمی _

  :های تیره شده از عصبانیت سهند، ل*ب میزندو با مکث و خیره در تیله

 .داری حماقت میکنی! یه روزی میاد که پشیمون میشی _

اهمیت به رفتارش، در را میکوبد و با حرص از اتاق خارج سهند پوزخند صداداری میزند که عرفان بی

 ..میشود

جر میشود و واقعا نمیداند که باید چه کار کند؟ فقط یک هفته فرصت دارد تا سرش دارد از درد منف

  :دوباره از اول فکر کند و آن پیامِ لعنتی که دو شب پیش از طرف پدرش به دستش رسیده بود

از کاوه خبرتو گرفتم. شنیدم قراره برای استراحت یک هفته برگردی شهرستان. رسیدی حتما بهم  _

 !زنگ بزن

 رده بود. شاید هم به جایِ خالیِ تنها به جایِ خالیِ سالم و خوبی؟ در بینِ متن پیام فکر ک و سهند

  :کلمهء پسرم! جوابی نداده بود که پدرش پیامک دیگری فرستاده بود

الی ر"هنوزم فرصت داری که به دانشگاه، ماشین قبلیت و... فکر کنی! برای آخرین باره که میگم  _

 ."!هدف نیست

و سهند مات، فقط توانسته به صفحهء گوشی زل بزند و پدرش... برای پدری کردن شرط و شروط 

اش تنگ میشود. ویالیی که ای دلش برای ماشین سابقش و حتی ویالی تک خوابهمیگذاشت؟! لحظه
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 .پدرش بعد از انصرافِ سهند از دانشگاه، از او پس گرفته بود

القه واردِ آن شده بود را بخاطر رالی، ترک کرده و حاال پدرش، ای که با عو او که رشتهء حسابداری

اش را دورانی ماساژ حرف از برگشتن میزد؟ حرف از دوباره شروع کردن؟ با انگشت اشاره شقیقه

. شستش را روی صفحه میکشد و تماس را اش روشن و خاموش میشودمیدهد، که صفحهء گوشی

  :. گرفته میگویدوصل میکند

 جانم؟ _

  :پیچدکه صدای پر انرژی و با ناز سوگند در گوشش می

 .سَهالم عشقِ دلم! خوش برگشتی _

ترش، میخندد. بلند و طوالنی.. که سوگند هم پا به پای او، پر عشوه به لحن کودکانه و جملهء کودکانه

  :میخندد و میپرسد

 چیشد؟ _

  :سهند کوتاه و پرخنده میگوید

 هیچی! خوبم. چخبر؟

برایش بگوید. از آن هشت جلسه کالس آزمایشی و  ما پرذوق از از او میخواهد که از رالیسوگند ا

و  حتی حس و حال سهند راجبِ دو جلسه بعد که پس از آن قرار بود وارد مسابقهء اصلی شود

 ...دخترک... خوب میداند که برای بیشتر حرف زدن با او، از کدام در وارد شود

 شان برنگشته است. نگاهِ از کافهچهل و پنج دقیقهء شب و عرفان هنوز  ساعت حول و حوشِ نُه و

 ایای به صفحه تلویزونی میکند که گویندهء اخبارش دارد از هر دری میگوید. پووفِ عصبیکالفه

میکند و از روی مبل بلند میشود. بهتر است که او هم به کافه برود. به سمت اتاق قدم برمیدارد و بینِ 

تش را از تنش میکَند. داخل اتاق میشود و همینکه میخواهد در کمد را باز کند، صدای زنگ راه تیشر

در بلند میشود. ابروهایش از فرط تعجب باال میپرند و مگر عرفان کلید نداشت؟ به سمت در پا تند 

ر د اینکه از چشمی در، نگاه کند که چه کسی پشت در است؛ در را باز میکند. باز کردنمیکند و بی

هایش در دوتیلهء آبی و شاید طالیی و طوسیِ خوشرنگ! مات مساوی میشود با قفل شدن چشم
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  :ای، اخم کرده و سرد میپرسدنگاهش میکند و با مکث چند ثانیه

 بله؟ _

اش تکان میخورند و سپس، سعی مرد کوتاه میخندد و موهای جو گندمیِ ریخته بر روی پیشانی

  :وه دهد وقتی که میگویدمیکند لحنش را دوستانه جل

 دعوتم نمیکنی بیام توو؟ سالم. _

سهند دو دل نگاهش میکند و به لحن نسبتا گرمش، حواسش پرت میشود و این لحن مالِ پدرش 

. نگاهِ آورد و داخل میشودهایش را از پایش در میبود؟! کنار میرود و در را بازتر میکند که مرد کفش

  :های سهند.. سهند کوتاه میگویدکه پر بود از شلختگی اندازدکوتاهی به خانه می

 .بشین _

اش هم پُر است از دلخوری و سردی! مرد، نرم نگاهش میکند و روی یکی از و همین تک کلمه

  :بیند، میپرسدهای میز غذاخوری جا میگیرد. نگاهِ منتظر و مشکوک سهند را که میصندلی

 فکرهاتو کردی؟ _

و به این فکر میکند که باز هم حالش را نپرسید و یک راست رفت سر اصل  سهند پوزخند میزند

  :مطلب! مکث میکند و... جواب میدهد

 !نیازی به فکر کردن نبود _

  :اما بهتر بود که صادق باشد. برای همین اضافه میکند

 .ای بود ولی نه انقدر که بخوام بیخیالِ رالی بشمکننده پیشنهاد وسوسه _

د، بینرویش است. سهند که در فکر رفتنش را میرا به استکان چای خالی میدهد که روبه مرد نگاهش

  :جدی صدایش میزند

 سامان؟ _

ها و پیشانی سهند متوقف میشود. لحنش پر از آید و درست جایی میان چشمنگاهِ دلگیر مرد باال می

  :حسرت میشود و ادا میکند

 ..ه میدونیکاش بیخیال رالی بشی سهند! خودت ک _
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شان را سهند از بَر است؛ برای همین در بین کالمش میپرد و با صدایی که تمسخر هارا، همهاین حرف

  :از آن میبارد، ادامه میدهد

 !خودم میدونم که تو صالحِ منو میخوای _

  :اش جمع میشود. اما همچنان ادامه میدهدپوزخند میزند و قیافه

 !موفقیت منو میخوای_

  :اش را میخارانداشاره، شقیقه با انگشت

 !عاقبت بخیر شدنمو میخوای _

  :نشیند. دلگیر ل*ب میزندنگاهِ مرد غمگین میشود و روی قیافهء پر از حالت تمسخر پسرش، می

 !نکن سهند _

ای میشود برای آتش گرفتنش.. برای ها بود و این حرف جرقهو اما سهند دل پُر تر از این حرف

 ..ها و عصبانیتشها و دلخوریکینه ور تر شدنشعله

  :پرخاش میکند و کلمات را محکم هجی میکند

 نکنم؟ چیکار نکنم؟! مرد حسابی حالیته تو اصال من چی میگم؟ _

خواست. اصال چطور مرد فقط در سکوت نگاهش میکند و واقعا ساخته شدن این همه کدورت را نمی

 !شد که پسرش شد این؟

  :مه میدهددرنگ اداسهند اما بی

چرا متوجه نیستی تو؟ من میگم نمیخوام بشم یکی عینِ تو! من دنیای ادبیات و فرهنگ رو  _

ام. عاشق سرعت.. عاشق ماشین! اگر نمیتونی حمایتم نمیخوام. من سهندم! من عاشق هیجان و رالی

ر بپره، بدت ش کنم، تا بلکه هواش از سرمکنی حداقل مانعم نشو! جایِ اینکه کمکم کنی تا تجربه

 تحریکم میکنی؟! میگی نکن، آخرش قشنگ نیست؟

نگاه مرد خیس میشود، ولی نمیخواهد و نباید که گرید کند! سیبک گلویش تکان میخورد و با 

. که بعد از این حمایتش میکند.. هرجملهء سهند، بغضش را پایین میدهد. میخواهد بگوید که قبول.

او را بکِشَد داخلِ پیست که درست همان لحظه که میخواهد که قول میدهد که دستش را بگیرد و 
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  :د*ه*ان باز کند، سهند پر از حس بد ل*ب میزند

هات که با شرط و ها و محبتبودی و نبودی، واسه تمومِ حمایتواسه تمومِ وقتایی که باید پشتم می _

 !شروط بود... واسه خاطرِ همشونه که ازت بدم میاد

اش چه آید؟ با زندگیکند. دهانش خشک میشود و چه شنیده بود؟ بدش میو مرد مات نگاهش می

  :کرده بود؟ اخم میکند و بغض صدایش را به زور پس میزند. کوتاه میپرسد

 چی گفتی؟ _

ای و بد دل نیست. دوباره تلخ نمیشود و آید. سهند انقدر ها هم کینهگمان میکند که سهند کوتاه می

  :محکمتر تکرار میکند نیش نمیزند و اما سهند،

مو ازم گرفتی.. دارم میگم بخاطر اون روزی که گفتی بیخیالِ رالی شو و نشدم و تو بعدش خونه _

های اَلَکیت رو هم گرفتی.. بخاطر همونا و خیلی زخم زبونای دیگه ازت بدم میاد جنابِ همون محبت

 !سامانِ سپهر

هایش و ند و دنبال ردی از دروغ میگردد بین چشمچاره تر از هر زمان دیگری نگاهش میکسامان بی

هایش را تایید کنند و قلب مرد های پر از کینه و سردِ سهند.. فقط میتوانند صداقت گفتهاما.. چشم

 ..درد میکند

  :دستش را به میز میگیرد و با حال خرابی بلند میشود. سرش را پایین میگیرد و کوتاه میگوید

 ... خیلی بدحق باتوعه! بد کردم. _

بندد. دم عمیقی مدام در سرش اکو میشود. چشم می "ازت بدم میاد"بغض امانش را بریده و جملهء 

  :میگیرد و قلبش تیر میکشد. با حال خرابی ادامه میدهد

 ..جبران میکنم _

های پر اش اضافه کند، که سهند هیستریک میخندد. از آن خندهمیخواهد چیز بیشتری به جمله

ریخت چه برسد به طرف مقابل... دهانش پر میشود و پر از ه روان خودش را هم به هم میتنشی ک

  :تمسخر میپرسد

 !جدی میگی؟ _
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  :بیند، پر خنده ادامه میدهدحال بدِ او را که می

 !وای چقدر عالی! االن که بیست و چهار سالمه. چقدر زود _

رحمی و اعصابش بد بازی میکند و این همه بیدست سامان روی میز مشت میشود و سهند دارد با 

  :تحقیر هم حق او نبود، بود؟ کوتاه میغرد

 .تمومش کن سهند _

  :و اما سهند که تمام کردن بلد نبود. میخندد

 .چیو تموم کنم؟ تازه شروع شده. تو گفتی میخوای جبران کنی. دِ یاال شروع کن دیگه _

گوید و خسته از سرپا ایستادن، به طرف مبل چیزی نمیسامان عصبانی نگاهش میکند. سهند دیگر 

کنار تلویزون قدم برمیدارد. خودش را روی مبل پرت میکند و سرش را به عقب تکیه میدهد. چشم 

اش است یا صفرای لعنتی؛ بندد و... کاش که سامان برود! قلبش درد میکند و میسوزد و اسید معدهمی

ا مثل زهر تلخ کرده است. سامان هم با سکوت سنگینِ سهند، نمیداند! اما هر چه هست، دهانش ر

تر میشود اما همچنان دارد له میشود زیر بار تک تک جمالتی که شنیده بود. به طرف در کمی آرام

  :حرکت میکند و خسته اما دستوری ل*ب میزند

 .فردا صبح خونه باشی _

  :حال جواب میدهدبیسهند هم انگار حس و حالی برای ادامه دادن بحث ندارد. 

 .. سر ظهری یه سر میزنمامکافه صبح _

های سامان شکل میگیرد و شاید که بتواند در همین مدت کم.. در همین جانی روی ل*بلبخند بی

 .ای که سهند اینجا بود، دلش را به دست آوردیک هفته

  :کوتاه میگوید

 ..هاابرای سر زدن نگفتم _

  :ته... کوتاه میگویدسهند خسته است. خیلی خس

 .میام _

  :سامان اما میخواهد که مطمئن شود
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 حتما دیگه؟ _

  :معنا میخندد.. کوتاه.. خیلی کوتاهسهند بی

 .حتما _

و بی هیچ خداحافظی سامان در را باز میکند و از خانه خارج میشود. با صدای چفت شدن در، سهند 

  :چشم باز میکند و خیره به در بسته شده، میغرد

 !لعنت به من _

و کوسن مبل را به آن طرف پرت میکند که همان لحظه در باز و کوسن به صورتِ عرفان کوبیده 

اش را بگیرد و بلند میخندد و قیافهء انگار برق گرفتهء عرفان هم به میشود. نمیتواند جلوی خنده

  :اش عمق میدهد. عرفان مات نگاهش میکند و متعجب میگویدخنده

 .نوبت خودش شفا بدهط بیخدا فق _

از جلوی در به کنار میرود و پشت سرش، کاوه داخل میشود و با دیدن سهند در حال خنده و قیافهء 

  :ماتِ عرفان، میپرسد

 شد؟چی _

  :عرفان به سمت آشپزخانه قدم برمیدارد و خسته جواب میدهد

 !هاشو نخوردههیچی.. باز سهند قرص _

  :گویدسهند میخندد و زیر ل*ب می

 !خودتی _

  :شان نمیشود که گیج میپرسدهای رد و بدل شده بینکاوه متوجه حرف

 هان؟ _

  :و عرفان در حالی که برای خودش لیوان آبی را پر میکند، پر حرص جواب میدهد

 ..اَه بیا برو گمشو توام. همیشهء خدا مغزت با قحطی مواجهه _

چیزی بگوید که سهند پیش دستی کرده و کوتاه ل*ب اندازد و میخواهد کاوه نگاه چپی به او می

  :میزند
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 !سامان اینجا بود _

  :بندد و راه اتاق را در پیش میگیرد. عرفان متعجب و نسبتا بلند میپرسدکاوه در را می

 بابات؟ _

  :ای که بیخیال راهرو را طی میکند، میگویدسهند سری تکان میدهد و سپس خطاب به کاوه

 میدونست که اینجام کاوه هوم؟از کجا  _

  :اندازد و کوتاه میگویدکاوه پشت به سهند، شانه باال می

 !چه بدونم؟ _

داخل اتاق میشود و حتی صدای بسته شدن در را هم سهند میشنود. نمیتواند که نگوید.. برای همین 

  :پر حرص و بلند.. طوری که کاوه بشنود، میغرد

 !کنم. حاال ببین کی گفتم کاوهمن دهنِ تو یکی رو سرویس می _

  :تر از نگاهش میپرسدعرفان متعجب نگاهش میکند و حیرت زده

 کاوه به سامان آمار داده؟ _

اش میگذارد. جواب عرفان را نمیدهد که سهند روی مبل دراز میکشد و ساعدش را روی پیشانی

  :عرفان با خودش غر میزند

 !همتون روانی اید _

بندد و زیر ل*ب، چیزی *نه حبس میکند و سرش را باال میگیرد. چشم میدم عمیقش را در س*ی

اش را در دستش محکمتر میگیرد و سپس با زمزمه میکند. گوشی "قرار نیست دعوا کنیم!"شبیه به 

کشد که صدای پر بغض مادرش را از آیفون شان را میزند. طولی نمیمکث کوتاهی زنگ دروازه

  :میشنود

 سهند؟_

  :ای میگویدشمیِ آیفون، نگاه هم نمیکند. خونسرد و تک جملهحتی به چ

 !باز کن _

اندازد و نمیخواهد با رُزها و ای بعد، در با صدای تیک آرامی باز میشود. سرش را پایین میو لحظه
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هایی که هر بار برای خوشحال کردنش برای او میخرید و حاال رو شود. همانهای مادرش روبهشمعدانی

آید و درست روی گل اگزالیسِ . باعث حال بد او بود! و نمیداند چه میشود که نگاهش باال میخودش..

هایش را میگیرد و چه بالیی سر گلش آمده نشیند. حیرت تمامِ آبیِ چشممحبوب دل مادرش، می

د یها میشود. اخم میکند.. مگر میشد که ناهبود؟ نگاه میچرخاند و متوجه زردی و پژمردگی تمام گل

های مرمر باال میرود. میخواهد شان میگیرد و از پلههایش نرسد؟ چشم از همهبانویش به گل و گلدان

ای چشم در چشمِ ناهید میشود. دستگیره را پایین بکشد که در به آرامی باز میشود. برای لحظه

ه را ببیند... نمیداند کهای تر و پر از عشق ناهید نمیخواهد و نباید که نگاه کند. اگر ببیند.. اگر چشم

بتواند در برابر ب*غ*ل کردنش، مقاومت کند یا خیر؟ برای همین خودش را مشغول درآوردن 

هایش نشان میدهد و سپس بلند میشود. نگاهش جایی میان پشت سر ناهید است وقتی که کتانی

  :میگوید

 .سالم _

رحمی، پاتند میکند و از هند با بیآید. به هوای در آ*غ*و*ش گرفتنش و اما سناهید کمی جلو می

اش اینجور آزارش میداد؟ در را بندد و پسرش برای کدام نامهربانیکنارش میگذرد. ناهید چشم می

بیند که روی مبل جا گرفته و خیرهء درب اتاق سامان بندد و به سمت پذیرایی میرود. سهند را میمی

گری در راه بود؟ سعی میکند لحن ناراحتش را است. ناگهان دلش آشوب میشود و نکند باز جنگ دی

  :شور ببخشد وقتی که میپرسد

 خب؟ چخبرا؟ خوبی عزیزم؟ _

  :کشد و کوتاه جواب میدهدسهند صفحهء گوشی را پایین می

 .ممنون_

ناهید اما بیخیال نمیشود و هرچه باشد، پسرک غُدش، باالخره که باید با او، دلش نرم میشد. 

  :میپرسد

 ای؟ یا اول یه چاییِ مخصوص بیارم؟گرسنه _

آیند.. خوب نگاهش میکند. چشمانِ غمزدهء ناهید را.. صورت های سهند به یکباره باال میآبی
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اش را و حتی موهایی که شلخته تر از هر زمان دیگری بودند و به گمانِ سهند، ناهید اصال شکسته

  :اراده لبخند میزندآنهارا شانه نمیزد! بی

 !تا عصر هستم. اول چایی بعد ناهار _

  :ناهید چشم میدزدد و از خوشحالیِ بودن او میخواهد که گریه کند؛ هول زده میگوید

 ..همین االن عزیزم _

اش نچکند، عقب گرد میکند و به طرف آشپزخانه های دردانههایش پیش چشمو برای اینکه اشک

مدادی رنگش را باز میکند که ای بلوز مردانهء نوکهکشد و دکمهمیرود. سهند خودش را روی مبل می

خیز میشود که سامان پرخنده آید. سهند در جایش نیمهمان لحظه در اتاق، باز و سامان بیرون می

  :میگوید

 !راحت باش _

نشیند. روی او میسهند هم از خدا خواسته، دراز میکشد و نگاه به سامانی میدهد که درست روبه

خواست و میگفت که کمرش که سامان هرگز نشستن روی آن را نمی صندلی فلزی درست روی همان

  :روی آن، از درد سوراخ میشود. متعجب نگاهش میکند و میگوید

 چرا اونجا نشستی؟ _

ناخداگاه میگوید و برای همین در دل خودش را لعنت میکند. با خود فکر میکند االن است که سامان 

یک جواب کوبنده بدهد ولی برخالف تصورش، سامان با خنده جواب  پوزش را به خاک بمالد و

  :میدهد

 .میخوام قشنگ نگاهت کنم _

ای چنان به چشمان سهند درشت میشوند و پر از حیرت.. ابتدا چیزی نمیگوید و اما بعد از لحظه

میرود برای افتد که ناهید از آشپزخانه، هراسان خود را به پذیرایی میرساند.. دلش ضعف قهقهه می

  :تنش.. کنجکاو میشود و پر ذوق میپرسدهای پارهخنده

 چیشد؟ _

ادب تر از آنی بود که سامان حدسش را میزد. میخندد و حین و سهند، همیشهء خدا برای سامان بی



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
74 

 

  :خنده جواب ناهید را میدهد

 !شوهرت دیوونه شده _

انش میکوبد که سهند و سامان هر دو کشد و دست روی دهناهید چنان هینِ بلندی از روی ترس می

  :نگاهش میکنند. ناهید اما ترسیده و نگران، با تته پته و خطاب به سهند میگوید

 دردت به جونم.. چه طرز حرف زدنه؟ _

  :اندازد و سپس میگویدسهند نگاه گذرایی به قیافهء آرام و بیخیال سامان می

 طرزِ دیگه... پس این چایی کوو ناهید؟ _

ناهید نگاهِ نگرانش را از صورت سامان جدا نمیکند و نکند که سامان بد جوابش را بدهد؟ سامان، با 

  :خنده نگاهش میکند و سپس آرام میگوید

 ...بینی آقا پسرت چایی میخواد؟ بدو دیگهدِ مگه نمی _

را  نمیداند خواب است یا بیدار ولی هر چه هست خوب است و ناهید واقعا شکستنِ دل پسرش

شان خوب شود.. به آشپزخانه برمیگردد و نیت میکند که اگر خواهد و کاش که ر*اب*طهنمی

 ..ر*اب*طه سامان و سهند خوب شود، به هفت خانه شعله زرد، نذری بدهد

  :سامان عمیق نگاهش میکند و آرام میپرسد

 چقدر کم و کسری داری؟ _

ود و سپس پوزخند اعصاب خورد کنش را کنج ای به او میرسهند در جواب سوالش، تنها چشم غره

آید؟ پووفِ کشد و چرا این پسر راه نمیهایش جا میدهد. سامان دست الی موهایش میل*ب

  :ای میکند و سپس با مکث کوتاهی میگویدکالفه

 ...تو بردار برون! واز فردا ماشین قبلی _

  :ز حیرت میپرسدسهند با شنیدن این حرف، شوکه از جا میپرد و بلند و پر ا

 چی؟ _

  :سامان پرخنده نگاهش میکند و کشیده میگوید

 ..بلههه _
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  :نشیند و گیج تر از هر وقت دیگری، سوال میکندسهند در جایش می

 مگه ماشینو نفروختیم؟ _

ی میگوید که "خب"ای میکند و جوابش را با تکان دادن سرش میدهد. سهند سامان تک خنده

  :سامان توضیح میدهد

طرف دوباره گذاشته بود برای فروش ماشینو، منم گرفتم ازش. گفتم برای رالی.. مسابقه با زانتیا  _

 ..که

  :سهند شوکه و هیجان زده حرفش را قطع میکند

 ..با زانتیا مسابقه نمیدم _

  :مکث میکند و

 خب؟ _

  :میگوید هایش از جانب سهند هم خوب است. کوتاهسامان میخندد و همین دنبال شدن حرف

 !خب نداره که پسر خوب _

ست. مثل هربار از کوره در میرود و نسنجیده سهند اخم میکند و حس میکند که همه چی یک بازی

  :حرف میزند

 !آره خر شدم _

 ...آوردو بعد زبانش را از دهانش بیرون می

  :سامان اخم میکند که سهند فورا جواب میدهد

 !من پسر خوب نیستم _

  :ای سامان شُل میشود و میخندد. پر خنده میگویدگره ابروه

 ..خب باشه.. پسرِ بد _

سهند اما چیزی در دلش جوش و غُل میخورد. چیزی شبیه به هیجانِ مخلوط شده با استرس. چیزی 

 !های سابقشبیه به حس دلتنگی برای داشته

گند زنگ زده و روز آخری است که در شهرستانشان بود؛ برای همین چند ساعتی قبل، به سو



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
76 

 

ایستد و موهای براق و سیاه رنگش را مرتب میکند و درخواست مالقات کرده بود. جلوی آینه می

استثنائاً یک امروز، موهایش را به باال هدایت کرده بود. تیشرت جذب مشکی رنگش را مرتب و 

دست و ساعت مچی مشکی رنگش را هم دستش میکند و سر آخر ادکلن محبوب و سردش را رو مچ 

زیر گ*ردنش، خالی میکند.. سوییچ سانتافهء سفید رنگش را از روی میز برمیدارد و به طرف در پا 

  :کشد که کاوه هول میگویدکند. دستگیره را پایین میتند می

 منم بیام باهات؟ _

 اندازد و سپس با مکث بست، مییاش را مهای بلوز مردانهسهند نگاه کوتاهی به او که داشت دکمه

  :میگوید

 مسیرت کجاست؟ _

  :کاوه لبخند پهنی به رویش میزند

 !با تو بیام دیگه _

  :سهند اخم میکند و مشکوک نگاهش میکند. آرام میپرسد

 !یعنی چی؟ _

ور رود و همانطشود. در را باز میکند و به بیرون میکشد و نزدیک او میکاوه دستی الی موهایش می

  :بندد، جواب میدهداش را میهای مشکیکه بند کتانی

 .م سر رفت! دارم با تو میام خببابا حوصله _

  :سهند متعجب ل*ب میزند

 !یعنی چی آخه؟ من با سوگند قرار دارم _

  :کاوه پوکر نگاهش میکند و خونسرد میگوید

 خب ؟ من مزاحمم مگه؟ _

بندد.. پووف که ل*ب می "زاحمی بزرگتر از تو یا عرفان؟بله. م"سهند اخم میکند. میخواهد بگوید 

  :ای میکند و سپس کوتاه میگویدکالفه

 !نه _
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تن، ای را برای نشسبار، میز سه نفرهخودشان میرسند و سهند این بیست و پنج دقیقهء دیگر به کافه

میتوانست با سوگند، پشت آمد؛ انتخاب میکند و چه حیف شد که کاوه همراهش آمده بود. اگر نمی

های رنگارنگ نزدیک پیشخوان! میز دونفره و مشکی رنگ کنار پنجره، جا بگیرد؛ نه روی این صندلی

ای است که تاخیر کرده.. عرفان به طرفشان قدم با کاوه پشت میز جا میگیرند و سوگند، ده دقیقه

  :برمیدارد و آرام و کوتاه میپرسد

 با کاوه اومدی سر قرار؟ _

  :ای به سوالِ مزخرف عرفان میکند و جواب میدهدسهند چشم غره

 تو چی فکر میکنی؟ _

عرفان از چشم غرهء سهند متوجهء ضدحال شدنِ بودنِ کاوه برای سهند میشود؛ برای همین سرش را 

  :سمت کاوه خم میکند و میگوید

 ..به جای نشستنِ مفت اینجا، گمشو بیا کمک دست من شو _

خند پهنی نگاهش میکند. کاوه نگاه کوتاهی به سهند میکند و با دیدنِ چهرهء خونسرد او، و بعد با لب

به اجبار بلند میشود و راه آشپزخانه را در پیش میگیرد. عرفان هم به پشت میز پیشخوان برمیگردد 

 کند..بیند که دارد با لبخند نگاهش میو به محض اینکه دوباره نگاهش را به سهند میدهد، او را می

کشد که یکهو درب کافه، باز و سوگند داخل هایش خطوط فرضی روی میز چوبی میسهند با انگشت

دار شروع به چرخیدن میکند و صدای جیرینگ جیرینگش فضا را پر میکند. میشود. آویزهء زنگ

هایی سرخ، نزدیک میشود و تیپِ سراسر سفیدش، عجیب با آن الک و دختر با لبخندِ پهن و ل*ب

. پشت میز و روی صندلی جا میگیرد و صدایش های پاشنه پنج سانتی قرمز رنگ همخوانی داردکفش

  :و پُر ذوق است وقتی که میگوید شبیه به جیغی خفه

 ..چه ماه شدی عخش دلم _

 های دختر، ثابتاش و نگاهش جایی میان پشت پلکسهند کوتاه میخندد به این لحن همیشه بچگانه

  :ای نگاه میخرد. پر خنده جواب میدهدیه تیرهء پشت چشمش، به طور حرفهماند و سامی

 االن میخوای مُخمو بزنی که ببرمت پیست؟ _
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 و ادامهء حرفش، چشمک کوتاهی به اویی میزند که با این حرف سهند، تصنعی اخم میکند. ل*ب

  :اش را آویزان میکند و لوس میگویدپایینی

 !بد _

. شان شوددر همان حال به نیما اشاره میکند که برای گرفتن سفارش، نزدیک سهند کوتاه میخندد و

  :آید و کوتاه میگویدنیما جلو می

 .بفرمایید _

  :اینکه از دخترک نظر بخواهد میگویدو سهند باز بی

 .دوتا نسکافه با کیک هویج _

  :های دختر گِرد میشوند و پر ناز میگویدچشم

 ..اامن کیک هویج دوس ندارم _

ِِ کوتاهی او را مرخص میکند و سپس خونسرد، "ممنون"نیما منتظر نگاهشان میکند که سهند با 

  :توضیح میدهد

 برای اینکه تماشاچی باشی، باید آشنا یا فامیل درجهء یکِ راننده باشی. تورو چطور ببرم من آخه؟ _

کنار پنجره میدهد. دلخور های های رنگارنگ در گلدانسوگند اخم میکند و نگاهش را به کاکتوس

  :ل*ب میزند

 !دوست دخترتم _

و انگار که میخواهد هربار با تکرار این جمله، خودش، وجودش و جایگاهش را برای او تاکید کند. 

  :سهند ناخواسته پوزخند کوتاهی میزند و لحنش رنگ تمسخر میگیرد

 !زنم که نیستی _

  :سوگند چشم گرد میکند و پر حرص ل*ب میزند

 .بزار دو روز بگذره از خوش اخالق بودنت _

  :سهند کوتاه میخندد. دختر که جوابی از جانب او نمیشنود، ادامه میدهد

 !به چیِ تو دلم خوشِ من ؟ _
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  :سهند، مغرور و پرخنده و کمی پررو ادا میکند

 ..قیافه.. تیپ _

  :سوگند، میشمارد اش را باز میکند و با گفتنِ هر کلمه، جلوی چشمانگشت شست و اشاره

 ..آاا.. شخصیت.. شعور _

  :انگشت کوچکش را نیز باز میکند و پرخنده میگوید

 ..ام. همه چیم قابلِ دل خوش کردنهمن کالً آدم قابلی _

او و اینجور مغرور بودنش، پر حرص زیر خنده میزند که نیما نزدیک میشود و  سوگند از جواب

گند تشکر زیر لبی میکند که نیما دور میشود. انگشتان سهند چیند. سوسفارششان را روی میز می

  :پیچند، سوگند بغض کرده ل*ب میزندکه دور فنجان سفید و طالیی رنگ نسکافه می

 .من اما همش دلم برات تنگ میشه _

  :اش را مزه میکند و هومِ کوتاهی میکند.. سوگند، ناراحت و رنجور ادامه میدهدسهند نسکافه

 !ای نداریمایم اما انگار اصال هیچ ر*اب*طهحال که توو ر*اب*طهبا این  _

های دختر نمیفهمد. کوتاه سهند عمیق نگاهش میکند و هیچ چیزی جز یک ناراحتی عجیب از چشم

  :میپرسد

 چی میخوای؟ _

های جاذبِ سهند رد و سوگند با تکه کیک روی چنگالش بازی میکند. نگاه سرگردانش را بین آبی

  :یکند و در نهایت صادقانه جواب میدهدبدل م

 !تورو _

اش را جدی بگیرد؛ برای های این مدلیسهند میخندد و دست خودش نیست که نمیتواند ر*اب*طه

  :همین پرخنده جواب میدهد

 !هنوز زوده برات خانوم کوچولو _

ه دنِ سوگند را بسوگند ابتدا منظور حرف سهند را نمیگیرد و گمان میکند که باز مسئله کم سن بو

  :رخش کشیده.. دلخور میپرسد
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 ام؟من بچه _

  :ای از کیک هویج را مزه میکنداندازد و تکهسهند شانه باال می

 !میگی منو میخوای. منم میگم هنوز هیچ شرع و عرفی مارو به هم متعهد و محرم نکرده _

ه صورتش را حس میکند. سوگند تازه متوجهء منظورش میشود و از خجالت، هجوم یکهویی خون ب

  :صورتش کمی گلگون میشود و معذب میگوید

 ...من منظورم توجه بود و _

آورد. در ها پیش او کم میکلمات را گم میکند و نمیداند چه باید بگوید و آه که همیشه مانند احمق

رش را اش را اصالح کرده و منظودل به خودش و ذهن منحرف سهند لعنت میفرستد و میخواهد جمله

 ...ای میگویدِِ کشیده"آهان"تر بیان کند که سهند کوتاه میخندد و درست

کند تا چیزی بگوید که همان لحظه گوشی سهند زنگ میخورد و تک حرفِ اِم سوگند د*ه*ان باز می

  :اش نمایان میشود. سهند رد تماس میدهد و رو به سوگند توضیح میدهدانگلیسی روی صفحه

نیم دوباره.. فکر کنم حدودا چهار یا پنچ ماهی اونجا باشم. اگر شد وسطاش حاال شب باید حرکت ک _

 ..یه سری میزنم شهرستان

  :چشم های دخترک درشت میشوند و متعجب و سرگردان ل*ب میزند

 پنج ماه؟؟ چرا؟ _

  :سهند سری تکان میدهد و جواب میدهد

 ..فاصلهء پونزده روزه تشکیل میشهآره دیگه.. دو جلسه از آزمایشی مونده که خودش با  _

  :نگاه منتظر سوگند را که میبیند ادامه میدهد

 ..و دوازده جلسه خودِ مسابقهء اصلیه _

  :های سوگند میپرد. ذوق صدایش میخوابد.. کوتاه میگویدبرق خوشحالی از چشم

 ..پس طول میکشه _

گ میخورد. نگاهِ کنجکاو و مشکوک اش زنسهند با تکان دادن سرش، تصدیق میکند که دوباره گوشی

  :ای از صفحه جدا نمیشود که سهند آهسته ل*ب میزندسوگند برای لحظه
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 ..دیگه کم کم بریم _

  :حوصله و طوری انگار به ذوقش خورده باشد، میگویدسوگند بی

 هوم.. منم باید برم کتابخونه.. ساعت چنده؟_

  :هداش میکند و جواب میدسهند نگاهی به ساعت مچی

 .هفت و نیم _

و از روی صندلی بلند میشود و به سمت پیشخوان میرود و سوگند فقط رفتنش را تماشا میکند و چرا 

سهند به او نگفته بود که دیر وقت است و نباید به کتابخانه برود؟ چرا نگفته بود که با کِه میرود؟ یا 

یشود. توجهی به متلکِ نامربوط پسرِ میز اصال برای چه میرود؟ پوزخند دلگیری میزند و از جا بلند م

؛ نمیکند و کیف "چیشده؟ مثل اینکه بد خورده به پَرِت خوشگله"کناری که خطاب به او میگوید 

چسبد و به طرف در حرکت میکند. سهند نگاهِ کوتاهی به سمتش دستی قرمزش را محکمتر می

  :اندازد و آرام میگویدمی

 .پایین منتظرم باش. میرسونمت _

تکان میدهد و دستش،  "باشه"های دختر جا میگیرد. سری به نشانهء جانی روی ل*بلبخند بی

هایش پُر میشوند.. تخته سیاهِ نصب شده روی درب دستگیره را لمس میکند. ناخداگاه است که چشم

.. دست میخواهد... نمیتواند بخواند و عجیب دلش گریه .های رویش رابیند و جملهکافه را تار می

هایش میگیرد. پرانتز کجی میکشد و آورد و گچ سفید رنگ را محکم بین انگشتلرزانش را باال می

  :نویسدسپس با لبخندِ غمگینی می

 ...باعثِ خوشحالیِ جانِ غمگینِ من _

ا ر ست.. گچمکث میکند.. بغض میکند.. گلویش درد میکند و میداند که انتهای این ر*اب*طه، پوچی

  :کشدروی تخته می

 !مرا نمیخواهد _

 ...کشد و از کافه خارج میشودگچ را کنار میگذارد و سریع دستگیره را پایین می

اندازد.. دلش میگوید بماند. باید منتظر باشد و به پایین که میرسد، نگاه کوتاهی به ماشین سهند می
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 یکند که برود.. دو دل است و بغض م مخب سهند خواسته بود که او را برساند و از طرفی.. عقل حک

بیخ گلویش را خوب چسبیده است.. به سمت ماشین قدم برمیدارد که یکهو عقب گرد میکند و 

 ..مخالف ماشین او، قدم میزند

آید و با دیدن نبودِ سوگند، با او تماس میگیرد.. بوق اول.. دوم.. و دقایقی بعد، سهند به پایین می

دوباره تماس میگیرد که صدای ضبط شدهء زن که میگوید مخاطب خاموش سوگند جواب نمیدهد. 

 ...است، نگرانش میکند.. به سمت ماشین پاتند میکند

کند و هنوز نه تماس و نه حتی یک پیام هم از جانب سوگند اش را برای بار سوم، چک میگوشی

گذرد و سوگند... شان دیده بود، میدریافت نکرده بود. چهار روز از همان آخرین باری که او را در کافه

معلوم نبود که کجا غیبش زده بود؟ بیخیال میشود و نگاهش را پیِ جمع و حواسش را به بازی میدهد. 

ای حلقه میکند و آن را میچرخاند که یکهو درب بطری رو به سهند و ماهان دست دور بطری شیشه

نشسته است. سهند ریز و مرموز میخندد.. روی آن اُفتد که روبهانتهای آن به طرف شاهینی می

  :اش را متعجب و ناباور ادا میکندشاهین جملهء خبری

 !االن سهند باید از من بپرسه _

سایمون، دراکوال و دیگر اعضای گروه به دستپاچگی شاهین خیره میشوند که سهند کشیده 

  :میگوید

 ...خب _

  :شاهین نسبتاً خونسرد ادا میکند

 .بپرس _

  :چشم ریز میکند و یکهو ل*ب میزند سهند

 تو خودت طرفِ کی هستی توو رالی؟ _

  :شاهین ابتدا متوجه نمیشود.. برای همین گیج میپرسد

 منظورت چیه؟ _

  :اندازد و جواب میدهدسهند شانه باال می
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 دارم میپرسم که خودت دوست داری کی برندهء رالی باشه؟ طرفِ کی هستی؟ _

  :ای جواب میدهدبه سوالش میکند و سپس با تک خندهای غرهشاهین چشم

 .برام فرقی نمیکنه! هر کی که الیقِ برنده شدنه _

  :سهند میخواهد جوابش را بدهد که همان لحظه، صدای فریادی از حیاط بلند میشود

 ماهان؟ عشقم بیداری؟ _

بلند میشود و رو به  تمام اعضای جمع پقی زیر خنده میزنند جز شاهین و سهند. ماهان هول زده

  :جمع میگوید

 !متاسفم.. االن میام _

  :و به طرف در پا تند میکند. سایمون میخندد و رو به شاهین میگوید

 ..اگر قرار بوده دوست دخترش بیاد، کاش دعوتمون نمیکرد! حیف شد _

  :فک شاهین سخت میشود و آهسته جواب میدهد

 .هر شب دورهمی بزاریمربطی نداره! ما خودمون خواستیم که  _

  :های جمع، اضافه میکندگوییها و بذلهدراکوال هم پشت بندِ حرف

 !ام کرد ماهانچه هولی _

اندازد و سپس رو به همه افراد جمع و در ادامهء حرفش، بلند بلند میخندد. سهند نگاه چپی به او می

  :ل*ب میزند

 !کنید مسائل شخصی هرکسی به خودش ربط داره، پس تمومش _

  :مکث میکند و

 .ادامه بدیم بازی رو تا ماهان بیاد _

دراکوال اخم میکند و همینکه میخواهد د*ه*ان باز کند، شاهین با لبخند رضایت بخشی رو به سهند 

  :میگوید

 ..کنیمدرسته.. بازی می _
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فهمد که یها میخندند و اما سهند مبازی میکنند و بطری، چندین و چندبار میچرخد.. همگروهی

حواس شاهین اینجا نیست. این را از صورت پریشان و نگاهِ سردرگمش که مدام به در بود، متوجه 

کشد تا ماهان به جمع برگردد و وقتی هم که داخل میشود، ای طول میمیشود. حدودا بیست دقیقه

گوید و ِِ کوتاهی می"ببخشید"ها و صورتش میشوند. ماهان همه متوجه اضطراب نهفته در چشم

  :ای میکند و میگویدسپس کنار سهند جا میگیرد. شاهین تک خنده

 ...بریم ادامه _

بیند، از فرصت استفاده میکند و سرش را کمی و بطری را میچرخاند.. سهند که شلوغی جمع را می

  :. آهسته و طوری که دیگران نشنوند زمزمه میکندسمت ماهان خم میکند

 !شرمنده شدیم حسابی _

  :هان چشم گرد میکند و معذب جوابش را میدهدما

 .نگو اینجوری داداش _

  :سهند اخم میکند و کالفه میگوید

 !هاشه که از مهمونی خوشم نمیادبخاطر همین مسائل و شرمندگی _

  :ماهان میخواهد حرفش را قطع کند، که سهند ادامه میدهد

 .بخاطر رالی نبود، مزاحم نمیشدم.. االنم اگر کالً آدمِ مهمونی بُرویی نیستم ولی _

  :آورد از اینجور صحبت کردن او، برای همین پر حرص تشر میزندماهان دیگر جوش می

 چه ربطی داره؟ چی داری واسه خودت بلغور میکنی؟ _

  :سهند ریز میخندد و میپرسد

 حاال چیشد؟ قهر کردین؟ _

  :ماهان متعجب ل*ب میزند

 ها؟ با کی؟ _

 !رت دیگهبا دوست دخت _

 . ها سمتشان بچرخدبا شنیدنِ جملهء سهند پقی زیر خنده میزند که باعث میشود نگاهِ تعدادی از بچه
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  :عرفان هم ریز میخندد و سپس میگوید

 .داری هست برای ما هم تعریف کنیدچیزِ خنده _

  :ماهان با لبخند میگوید

 .ما االن برمیگردیم _

  :کشد. سهند متعجب ل*ب میزندشود و بازوی سهند را هم میمیو به دنبالِ حرفش، از جایش بلند 

 چیکار میکنی؟ _

  :کشد و پرخنده جواب میدهدماهان او را به دنبال خودش می

 ..بیا... کارت دارم _

های سنگی پایین میروند و های مات و متعجبِ جمع، هر دو از در خارج میشوند. از پلهو در مقابل نگاه

چوبی میروند. سهند لبهء چوبی آالچیق جا میگیرد و پاهایش را آویزان میکند. نگاه  به طرف آالچیقِ

  :منتظرش را به چهرهء پرخندهء ماهان میدهد، که ماهان پر تفریح ل*ب میزند

 !دوست دخترم کجا بود آخه حاجی؟ سه ماهه کاتَم _

  :سهند پوکر نگاهش میکند و متعجب میپرسد

 یعنی چی؟ _

  :را بیرون و توضیح میدهدماهان بازدمش 

 .دختر خالم بود که اومد. با هم خیلی راحتیم. اومده بود ماشینشو ببره _

  :سهند متعجب میپرسد

 همین که بهت گفت عشقم؟ _

  :ای میکند و میگویدماهان تک خنده

 .آره _

  :سهند هم ریز میخندد و جواب میدهد

 .مدخب خداروشکر. گفتم نکنه دلخوری چیزی پیش او _

  :یی میگوید و سپس با مکث کوتاه میپرسد"نه بابا"ماهان پرخنده 
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 هستی؟ پایه مسابقه _

اش را دور تا دور باغ و تا استخر بزرگ و مستطیل شکل وسط آن میچرخاند. با های آبیسهند تیله

  :مکث جواب میدهد

 ای؟چه جور مسابقه _

  :ماهان توضیح میدهد

 .دونفرهء شرط دارهای از اون رقابت _

  :سهند نگاهش را به موهای پریشان و خرمایی ماهان میدهد و متعجب ل*ب میزند

 یعنی شرط بندی کنم؟ _

  :ماهان پر ذوق سری به نشانهء مثبت تکان میدهد که سهند رو برمیگرداند و تاکیدوار میگوید

 !عمراً اگر همچین کاری کنم _

  :ماهان رنجور و متجعب میپرسد

 ا؟چرا _

  :کند و میگویدکشد. سهند اخم میو چرا را عجیب می

 !از اول توو گوشمون خوندن خوب نیست.. آقا جون میگفت حرومه _

 بابات؟ _

  :سهند نچ زیر لبی میکند و میگوید

 .بابا بزرگم _

ای میگوید و سپس نگاهِ دودل و پر از تردیدش را سمت سهند میگیرد. سهند ماهان آهانِ کشیده

  :ه میگویدپرخند

 !میخوای یه چیزی بگی اما نمیتونی _

  :ماهان هم مضطرب میخندد و کوتاه میگوید

 ...آره اما نمیدونم _

  :سهند صحبتش را قطع میکند
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 !هر جور که میخوای بگو. راحت باش _

  :تر شود، ل*ب باز میکندماهان خوشحال از اینکه توانسته است کمی با او راحت

 !رالی پیش اومده که میخواستم بهت بگمیه چیزی راجبِ  _

سهند منتظر نگاهش میکند و نمیداند که چرا دلش در یک لحظه آشوب میشود. بیخیال افکار مریض 

  :ای میگویداش میشود و تک کلمهو منفی

 خب؟ _

  :و ماهان، با خبِ او شروع به توضیح میکند

 ...همون رفیقم که اسمش اِدوارد بود _

  :انهء تفهیم تکان میدهد که ماهان ادامه میدهدسهند سری به نش

 !از دست فرمونت خوشش اومده! چند باری توو آزمایشی دیده تورو و میخواد که باهات مسابقه بده _

  :سهند اخم میکند و رقیب میخواست چه کار؟ کالفه میگوید

 ها شرکت میکنم؟چرا با من؟! مگه من فقط توو اون کالس _

  :یح میدهدماهان دوباره توض

 .نه! گفتم که... از کارِ تو خوشش اومده _

سهند لبی میکشد و نمیتواند که پوزخند نزند. در دل به ماهان و همان ادوارد نامِ رفیقش، کلی بد و 

ای بیش نبود برای حذف سهند از مسابقات؟ ها نقشهبیراه میگوید و... اصال از کجا معلوم که همه این

 !ا روی آن را کم کنند؟خواستند واقعنکند می

  :ای در سرش اکو میشودکشد و ناگهان جملهسهند کالفه دستی بین موهایش می

 ".کارهای تاپِ پیست رویاله! منتظریم رو دستش بیادجزء رالی " _

 .. نگاهِ حاال کمی تاریکش را سمت ماهان میگیرد ای بود که از خودِ ماهان شنیده بود.و این همان جمله

  :کوتاه میپرسدو 

 !؟  Dمیخواد بیاد گروهِ  _

  :ماهان مشتاق جواب میدهد
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 !آره! میخواد هم تیمی بشه _

  :کشد و سپس با مکث میگویدسهند ل*ب زیرینش را به د*ه*ان می

 ان؟همه راضی _

  :ماهان پر خنده ادامه میدهد

رو اولویت قرار دادم، گفتم اگر شاهین، عضو جدید بیاره تیم نباید مخالفت کنه! اما من چون تو _

 .نظرتو بپرسم

 ...لنگدسهند در دل پوزخند میزند و نمیداند چرا حس میکند یک جای کار می

  :ماهان که سکوت او را میبیند، میپرسد

 هوم؟ نظرت؟ _

نباید مخالفت کند... نباید بترسد و از عقب نشینی متنفر است! هر چقدر هم که حریفش قَدَر باشد.. 

  :ت و شاید که او... بتواند! با مکث کوتاهی، آهسته ل*ب میزندمهم نیس

 ..قبوله _

پنج دقیقه  و کف دستش را روی گِردیِ وسط فرمان میگذارد و کوتاه و پشت سر هم بوق میزند. چهل

به یکِ ظهر است و عالف ماهان شده است.. گفته بود که دوازده و ربع، دَمِ دروازهء ویالست و حاال... 

اش را به در دوخته است. گوشی اش روی داشبورد میلرزد. است که نگاه عصبانی و پر عجله سهند

  :تقریباً آن را چنگ میزند و پیام رسیده از طرف شاهین را میخواند

 !کجایی پس؟ یک بشه یک و دو دقیقه رفتما _

  :محکم و پرحرص ل*ب میزند

 !گمشو بابا. مرتیکهء ع*و*ضی _

  :نویسدنشینند و برایش میو پشت سر هم روی صفحه میاما انگشتهایش تند 

 .شو بیامچیکار کنم خب؟ گیرِ ماهانم. در و باز کنه، بدم امانتی _

  :کشد که شاهین جوابش را میدهدبه دقیقه نمی

 .خاک توو سرِ وقت نشناسش _
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  :تا پیام را میخواند، پیام بعدیِ شاهین هم میرسد

 .مونمباشه پس.. منتظرت می _

بندد و گوشی را روی داشبورد پرت میکند. از روی صندلی جلو، کاله کاسکت ماهان را صفحه را می

اش را پرحرص روی دکمهء آیفون، برمیدارد و از ماشین پیاده میشود. جلو میرود و انگشت اشاره

  :فشار میدهد.. کالفه میغرد

 ..ای لعنت بهت _

بیند که لگد محکمی و چند بار.. هیچ اثری از ماهان نمیمحکم با دستش به دروازه میکوبد.. چندین 

  :به دروازه میکوبد و سپس بلند فریاد میزند

 !ماهاان _

های سهند که همان لحظه دروازه باز میشود و دختری ترسان و متعجب، در درگاه ظاهر میشود. چشم

. نگاه از موهای کوتاه و رویش میشوددرشت میشوند و متعجب خیرهء دختر باریک و نسبتا بلند روبه

ل*ختِ مشکی رنگِ دختر که هیچ پوششی ندارند، میگیرد و با سرفهء کوتاهی صدایش را صاف 

  :میکند

 س؟آقا ماهان خونه _

  :دختر اخم میکند و تیز جوابش را میدهد

 !بازی شما میشداگه خونه بود میومد بیرون و مانع ادامه وحشی _

  :لول تنش درگیرِ صراحت و تلخیِ کالم دختر میشود. پوزخند میزندسهند اخم میکند و سلول به س

 !بازی رو تشخیص بدهفقط یه وحشیِ واقعی میتونه وحشی _

چشمان درشت و مشکی رنگ دختر، کامال گرد میشوند، میخواهد د*ه*ان باز کند و ادامه بدهد که 

 بیند، پوزخند رتی دختر را میهای آبی و نافذ سهند ماتش میکنند. سهند که مکث و حواس پتیله

  :میزند و خونسرد دستور میدهد

 ..به هر حال مهم نیست ماهان کجاست. بگیرش _

 .و کاله کاسکت را سمت دختر میگیرد
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 !بدیش به ماهان _

  :اندازدوار دستش میدختر فقط مات نگاهش میکند که سهند پرخنده و تفریح

 چرا موش خورد زبونتو یهو؟ _

های او شده باشد. اخم میکند و کاله را از دست سهند چنگ میزند. که تازه متوجهء حرف دختر انگار

  :سهند با قهقهه میگوید

 !تو یه وحشیِ واقعی هستی _

  :دختر پر حرص ل*ب میزند

 !خودتی _

و سهند حین اینکه نگاهش را بین گر*دن باریک و پو*ست خیلی سفیدش و تیشرت سفید و 

  :میگویدگشادش میگرداند، 

 .فعال _

دختر؛ پرحرص پا روی زمین میکوبد و عقب گرد کردنِ سهند را برانداز میکند. سهند داخل ماشین 

میشود و حین اینکه دندهء عقب میگیرد، برای بار آخر نگاهِ کوتاهش را پیِ صورت ساده او میدهد و 

نجا دور میشود؛ اما عجیب حواسش ای کوتاهِ قد نود در پایَش.. دور میزند و از آآن شلوار جینِ سرمه

مدام پیِ گستاخی و در عین حال معصوم بودنِ دختر، میچرخد... دستش روی دستگاه پخش ماشین 

هایی از شایع را با جان و دل گوش میکند. گوش میکند و نشیند و برای بار هزارم آهنگِ یه موقعمی

وی پیست رویال پارک میکند و خوشحال از هم خالی میشود و هم پُر! دقیقا یک ربع مانده به یک، جل

ای به در میزند و با باز بودن دروازه، داخل میشود و مستقیم راهِ دفتر شاهین را پیش میگیرد. تقه

سالم کوتاهی وارد دفتر میشود. شاهین را میبیند که پشت میزش جا گرفته و طبق اکثر اوقات، دارد 

 او جا میگیرد و شاهین به او اشاره میزند که کمی صبر  با تلفن صحبت میکند. روی صندلی نزدیک به

  :کند... شاهین تلفن را قطع میکند و سپس پرخنده رو به سهند میگوید

 !ها پسرخوب خودتو رسوندی _

هایش میسوزند و پر از سهند میخندد و میخواهد جوابش را بدهد که ناگهان عطسه میکند.. چشم
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کشد. شاهین قهقهه دلی تکیه داده و از ته گلو آه بلندی میاشک میشوند. سرش را به پشتی صن

  :میزند و میپرسد

 !چیشدی تو؟ _

  :مالد، جواب میدهدهایش را با انگشت میو سهند همانطور که چشم

 .آلرژی فصلی دارم! اونم هر چهار فصلش رو _

  :شاهین بلند بلند میخندد و میگوید

 !عجب _

  :شِ رو و باز کردن بحثی که بخاطر آن، تا اینجا آمده بود، میگویدو سهند برای عوض کردنِ بحث پی

 خب؟ قرار شده که از جلسهء اول مسابقهء اصلی باهامون باشه دیگه نه؟ _

های خمارش را به صورت اصالح شدهء او شاهین با تکان دادنِ سرش، تایید میکند که سهند چشم

  :میدوزد و سپس سوال بعدی را میپرسد

 ماشین؟تیپِ  _

و شاهین خوب میفهمد فردی مانند سهند که زیرکی و تیز بودنش در همین مدت کم هم ثابت شده 

است، به راحتی از مُدل و تیپ ماشین رقیب نمیگذرد. لبخند تحسین آمیزی میزند و سپس توضیح 

  :میدهد

از لحاظ قدرت  یه تیمِ متوسطِ  Dاول که میخواست با پورشه مسابقه بده! من گفتم نمیشه.. تیمِ  _

 !موتوری

  :سهند متعجب نگاهش می کند و آهسته می پرسد

 !چی؟ _

  :ای سری تکان میدهد و توضیح می دهدشاهین با تک خنده

میفهمم! تعجب کردی که چقدر پر رو درخواست مسابقه دادن با پورشه کرده ولی خب مهم اینه که  _

 !و وارد مسابقه بشهمن گفتم نه و اون قراره با یک سوناتای هم تیپ ت

  :سهند با شنیدن این جمله آسوده خاطر از هم سطح بودن قدرت موتور، ل*ب می زند
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 !خوبه _

  :و شاهین به تایید ادامه می دهد

 !صد در صد _

  :بیند بحث را عوض کرده و سمت ماهان میکشدنگاه سرگردان سهند را که می

 راستی بهش گفتی که چرا بد قولی کرد؟ _

  :ری تکان می دهد و از حال و هوای رقیب و رقابت بیرون می آید. جواب می دهدسهند س

 !نه اصال ندیدم که ماهان رو _

  :شاهین متعجب ل*ب می زند

 یعنی چی؟ _

  :سهند شانه ای باال می اندازد و توضیح می دهد

 .یه دختره در و وا کرد. به اون دادم کاله رو_

راحتی پریدن رنگ از روی شاهین را حس میکند. شاهین زیر ل*ب به اینجای جمله که می رسد به 

  :می پرسد

 کدوم دختره؟ _

  :سهند بیخیال ادامه می دهد

 .نمیدونم! الغر بود و ماست _

  :بیند نگران می پرسدو پشت بند جمله اش خودش می خندد. اخم شاهین را که می

 خوبی تو؟ چرا زرد شدی یهو؟_

  :تصنعی و کوتاه می خندد شاهین سری تکان میدهد و

 .هیچی _

  :گویدسهند لبی می کشد و خونسرد می

 ..اوکی من برم فعال _

  :زند و کوتاه می گویدشاهین لبخند نرمی می



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
93 

 

 .مراقب خودت باش _

  :دهدرود، جواب میشود و حین اینکه به سمت در میو سهند از جایش بلند می

 .ممنون _

*** 

شود که بیست دقیقه تمام است که به کشد و خیرهء سهندی میوهایش میعرفان، کالفه دستی بین م

صفحه گوشی خیره شده و ریتمیک وار، با شستش روی آن ضربه زند. گوشی اش می لرزد که توجهی 

  :به آن نمی کند و سپس خطاب به سهند میگوید

 االن که آشتی کردید دیگه چته؟ _

ای ترین جمله دنیا را از زبان عرفان شنیده باشد. تک خندهزند و انگار که مسخره سهند پوزخند می

  :کند و سپس جواب عرفان را با مکث میدهدمی

 تو واقعا فکر کردی ما آشتی کردیم؟ _

  :ابروهای عرفان باال میپرند و کمی در جایش، تکان میخورد

 !خب مگه غیرِ اینه؟ _

ز، زیرِ سیگارش را آتش میزند. عرفان که سهند گوشی را روی مبل پرت میکند و با فندکِ روی می

  :بیند، تشر میزندسیگار را روی ل*بش می

 !این بود ماهی یه نَخِت؟ _

و سهند باز هم فقط پوزخند میزند. کام عمیقی از سیگار روی ل*بش میگیرد و سپس تاکیدوار زمزمه 

  :کندمی

 !کنههارو فراموش نمییه آدمِ عاقل، هرگز کینه _

  :های نگران و ناراحت عرفان میشودکند و خمار، خیرهء سبزی به چپ متمایل میسرش را کم

 ...کنه باهاشون کنار بیاد و در فرصتِ مناسبفقط سعی می _

  :کند و با مکث کوتاهیچشم ریز می

 !ها شده رو، جر میدهاونی که باعثِ به وجود اومدنِ کینه _

  :عرفان گیج نگاهش میکند و مات ل*ب میزند
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 یعنی... فقط داری با سامان کنار میای؟ _

  :سهند سری باال و پایین میکند و سرد میگوید

 .شاید! اینجوری به نفع هردومون بود _

  :عرفان اما برای اولین بار حقیقت را جور دیگری برایش بیان میکند

 فقط بخاطر مانع شدنت برای نرسیدن به رالی؟ _

 دادنت؟ترسید از، از دست فقط چون می _

کشد و آرام... نمیشود! لحنش الی موهایش و کمی آنهارا میخندد و چنگ میزند البهسهند عصبی می

  :گویدپر از انزجار است وقتی که می

خواست. اون یه دختر پرستِ کودنه! اون... اون فقط منو بخاطر ناهید قبول اون از اولشم منو نمی _

 ..کرده

  :حرص تر ادامه میدهد اش هیستریک است و پرتک خنده

بودم تا اون فقط قبول! چون دلیلی نداشته که انقدر خوردم کنه هربار! من... من باید مطیع می _

 !داشت.. که دیدی مطیع نبودمدوستم می

  :عرفان میخواهد حرفی بزند که سهند مانع میشود و همچنان ادامه میدهد

 ..ونهء رالی بدترم کنهخواست به بهس! اون فقط میرالی هم بهونه _ _

اش از شدت حرص، کینه و عصبانیت هایش را به معنای ندانستن، در هوا تکان میدهد و بینیدست

  :توپدچین میخورد. و جمالت آخرش را محکم می

 !خواستم یکی باشه که کمکم کنه تا برسم به آرزومخواستم خودم باشم! میمن فقط می _

  :مکث میکند

که بفهمه منو! نه اینکه توو هر جمع و خلوتی گند بزنه به غرور و شخصیتم و هر  پدری میخواستم _

 !خری رو برام گُنده فرض کنه و بکوبه سرم

کشد و نگاهش را اش میکردهفرسای هفتهء اول تیرماه، دستی به پیشانیِ عرقکالفه از گرمایِ طاقت

لبخند رضایت بخشی روی دهد. های صف کشیده در پشت خط سفید مسابقه میبه ماشین
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هایش را پیِ عرفانی میدهد که دارد کاله به کند و آبیهایش شکل میگیرد و چشم ریز میل*ب

تر میزند و نمیداند دلشوره دارد یا از هیجان است که قرارش، نامنظمدست، نزدیک میشود. قلبِ بی

کشد که عرفان با میاینجور پریشان و آشفته است... دستی الی موهای ل*خت و مشکی رنگش 

  :خنده اما پر حرص، میپرسد

 دیدیش تورو قرآن؟ _

  :و با مکث کوتاهی ادامه میدهد

 !انگار که پیست رویال، ارث باباشه _

  :سهند نچی میکند و کالفه جوابش را میدهد

 بیخیالش! باز رفتی توو خط ماکان؟ _

  :و سپس متعجب میگوید عرفان که انگار متوجهء جمله نشده باشد، گیج نگاهش میکند

 هان؟ ماکان؟ _

کند. سهند نگاهِ جانی، حوالهء بازوهای سهند میسهند ریز و مرموز میخندد که عرفان مشت بی

عمیقی به پشت سر عرفان.. همان دراکوال نامی که به تازگی از زبان ماهان شنیده بود که نامش، 

  :کند و سپس متعجب میپرسدمی اندازد. عرفان رد نگاهِ او را دنبالماکان است؛ می

 دراکوال؟ _

  :سهند سری تکان میدهد و ریز میخندد

 ..اوهوم _

زند. پر از شیطنت و تفریح ل*ب وار به کتف سهند میعرفان کوتاه میخندد و پشت سر هم و ضربه

  :میزند

 !کارِت درسته حاجی _

خواهد اولین هد و.. شاید که نمیدهای او اخم تحویل نمیو سهند برای اولین بار به حاجی گفتن

کشد و دودل است جلسهء مسابقه را به خودش و عرفان، زهر کند.. ل*ب زیرینش را به د*ه*ان می

که در مورد اضطرابش از رویارویی با رقیبِ جدید، صحبت بکند یا خیر... اعالن گوشیِ عرفان بلند 
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های تکراری میزند. به هر شش نفر حرفمیشود و عرفان مشغول تایپ میشود و مثل همیشه به پنج، 

میگوید.. و شاید عرفان،  "عسلم"و شاید بیست مرتبه بیشتر  "عشقم"کدام هفت یا هشت مرتبه 

شان محبت الکی هایشان توسط خودش، به همهها بخاطر فراموشیِ نامبرای فرار از دعواها و درگیری

 ..وار بودمیکرد و.. خب کمی مزاجش تفریح

اش را از ماشین میگیرد و به اسپرت ماشینی از پشت دروازه بلند میشود. سهند تکیه صدای بوقِ

دویدن شاهین به طرف در خیره میشود. پوزخند کمرنگش صدا دار است و... شاهینِ موحد برای 

کند و.. یعنی رقیبِ جدید انقدر کار کشته و عالی بود؟ دوید؟ تک خندهء پر از تمسخری میکسی می

کشد و انگار که دارد مالشش میدهد.. پلک نمیزند اش میتش را مدام روی انگشت اشارهانگشت شس

و ماتِ باز شدنِ دروازه و ورود سوناتای مشکی رنگِ پر از گرد و غبار میشود.. ناخواسته اخم میکند و 

ند ه میزبه دنبالِ پیاده شدنِ رقیب و دیدنِ او، چشم ریز میکند. عرفان با آرنج به پهلوی سهند ضرب

پایِ سهند خیرهء بدنهء گوید و همِِ کوتاهی میکند. عرفان چیزی نمی"هوم"که سهند بالفاصله 

  :سوناتای مشکی رنگ میشود. پر حرص و دندان قروچه کنان میپرسد

 چرا گم نمیشه بیاد پایین؟ _

  :سهند پوزخند میزند

 !ادا شاخ بازی بیاد _

  :ی شانهء سهند تنظیم میکندعرفان پقی زیر خنده میزند و سرش را رو

 ..ما هم که اصال برامون مهم نیست _

کشد سهند ناراضی از تشخیص داده شدنِ حس کنجکاوی و حسادتش توسط عرفان، کمی کنار می

 که باعث میشود عرفان سر بلند کند و متعجب نگاهش کند و سهند در جوابِ حیرتِ او، کوتاه 

  :بگوید

 !به من تکیه نده _

هایش را داخل اندازد و بیخیال دستباال می عرفان شانه و سپس با چشم غره رو برمیگرداند.

هایش انقدر بلند است که های شلوار جینش میگذارد. شاهین در را باز میکند و صدای قهقههجیب
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  :کشد و با مکث میگویدمتری آنها میخندد. عرفان لبی میگویی در پنج سانتی

 ..هعجب چاپلوسی _

ار تر دهارا بیشتر ببیند و مگر هر که پولخواهد تبعیض و فرق گذاریو عقب گرد میکند و دیگر نمی

تر؟ قدم دوم را برداشته، نداشته؛ بود و واجبتر میتر، احترامش باید بیشبود و یا پا*ر*تی کلفت

  :سهند پر حیرت اسمش را صدا میکند و سپس ادامه میدهد

 ادوارد اینه؟ _

  :ان بیخیال ادامه میدهد که در قدم چهارم، سهند پرحرص و خطاب به عرفان میگویدعرف

 !با توام مثال _

عرفان برمیگردد و با صورتِ اخم آلود سهند مواجه میشود. میخواهد چیزی بگوید که نگاهش پشت 

غر و سر سهند.. کمی نزدیکِ دفترِ شاهین و کنارِ سوناتای مشکی رنگ، متوقف میشود. اندام ال

پیچ شده در لباسِ رالی را بررسی میکند و نگاهش پر مکث روی کاله شانهء ادوارد نامِ بقچهبی

 !جثه بزرگ استشک برای این اندامِ الغر و بیماند که بیکاسکت براق مشکی رنگی می

  :عرفان پرحیرت ل*ب میزند

 !این _

االتش با خودِ واقعی ادوارد وقفه میخندد و عجیب تضادِ خیو سهند دست خودش نیست که بی

دار است و کاش که صورتش را نیز ببیند تا بیشتر بخندد.. عرفان هم دست خودش نیست که خنده

کشد و همراهِ سهند میخندد.. چه فکر میکردند و چه بود! غولی ساخته هایش میدست به ریش

 ...بودند، سنگ جثه و اما ادوارد

 موهایش، دستش را هم کمی خیس  که خیسیِ عرق روی کشدالی موهایش میسهند دستی البه

بندد. گ*از را پُر و خالی میکند. کاله کاسکت را روی سرش تنظیم میکند و کمربندش را محکم می

پیچد و نگاهش هایش را دور فرمان میمیکند و مدام با فالشور های ماشین، بازی بازی میکند. انگشت

رقیب میدهد که در صفِ عقب قرار دارد و تقریبا اخرین ماشین  را از آینهء جلو به سوناتای مشکیِ

است. تابلوی الکتریکی با ثانیه جلو میرود و میشمارد و.. درست وقتی چشمش به صفر شدنِ وقت 
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میخورد، پایش را تا انتها روی گ*از فشار میدهد و فقط جلو میرود و حاال باید جوالن بدهد.. صدای 

فرمان دادنش، هیجان درونش را بیشتر میکند و هر بار که کمی میلغزد و  های عرفان میانجیغ زدن

ین و ای که به شاههای بیراههیا اشتباه کوچکی میکند، بلند بلند ناسزا میگوید و اَمان از بید و بیراه

توانست که نخندد؟ عرق میکند و عرق هایش نسبت میدهد! و عرفان مگر میماکان و هم تیمی

میخواهد که فقط این حجم از استرس و هیجان را عق بزند و نمیداند چرا حالش خوب  میریزد و دلش

ها بیشتر خطا میکند و میلغزد.. دستش را هایش کمی میلرزند و کمی در سرِ پیچنیست؟! سر انگشت

  :محکم به فرمان میکوبد و بلند بلند تکرار میکند

 لعنت بهت پسر! داری چیکار میکنی؟ _

تواند.. فقط میتواند در حد فرمان دادن حرف بزند و مثل یک میخواهد که آرامش کند و.. نمیو عرفان 

کمک راننده رفتار کند و خوب میفهمد که سهند میخواهد خوب بماند! خوب دیده شود و سهند... 

ه شاید کمی از رقیب جدید میترسد و شاید هم ماهان و امثالِ او رقیب جدید را برای سهند بزرگ کرد

 ...بودند

ها چطور و چقدر زود میگذرند؛ فقط یکهو متوجه ترمز زدنِ ناگهانی سهند میشود و نمیداند دقیقه

بیند، شروع ای هیچ ماشینی را در اطرافشان نمیکاود و وقتی که برای لحظهگیج، دور و بر را می

ء سهند پرتاب میکند به بلند جیغ زدن.. در جایش میپرد و خودش را محکم به آ*غ*و*ش بسته

میکند و شاید برای خودِ سهند هم کمی غیرقابل باور است این بُرد.. آن هم در اولین جلسهء مسابقهء 

های دیگر، پر شتاب از کنار ماشین او میگذرند و برایش های هم تیمیاصلی.. لبخند میزند.. ماشین

اس را وصل و روی اسپیکر بوق میزنند.. با صدا میخندد. گوشیِ عرفان زنگ میخورد و عرفان تم

  :میگذارد و وقتی سهند، میشنود که ماهان پرخنده میگوید

 ...ایچرا برنمیداره اون ماسماسکِشو؟ بگو گُل کاشتی حاجی... شدی یه رالی بازِ حرفه _

دیگر مات میشود و چیزی نمیشنود! فقط یک کلمه در سرش تکرار و تکرار میشود و آن هم چیزی 

از ب.. میخندد.. بلند و طوالنی.. پر از عطش و پر از حریصی و طمع! حاال او یک رالی"ازبرالی"نبود جز 

د و دابود و دیگر عقب کشیدن معنایی نداشت.. باید طور دیگری بازی میکرد... طور دیگری بازی می
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 ...شدبود، چه میآخ که اگر همین نتیجه تا آخرین مرحلهء مسابقه پایدار می

تکانش میدهد که رشته افکارش پاره میشود و با لبخندی که هنوز ردش روی صورتش عرفان با خنده 

  :مشخص است، متعجب میگوید

 هان؟؟ _

  :عرفان قهقهه میزند و سرش را به پشتی صندلی تکیه میدهد. کوتاه میگوید

 ...برون جایگاه _

حاال هم میتوانست و سهند استارت میزند و به سمت جایگاه، ماشین را حرکت میدهد. از همین 

 توانستهای دیگر را ببیند و وای که چه میشد اگر فقط همینجور میچهرهء پر از حرص ماکان و خیلی

افتد که ها چهرهء پوکر فیس و داغانشان را تماشا کند. از افکار خبیث خودش به خنده میتا ساعت

  :عرفان به شوخی ل*ب میزند

 !نوبت شفا بدهخدایا خودت بی _

اش را خودش، با تقلید از ادا و اطوار عرفان ند این جمله را از بَر است؛ برای همین ادامهو سه

  :میگوید

 !هر چند خدا هم میدونه تو هیچوقت شفا پیدا نمکنی _

 ..اش، هر دو بلند و پر از سرخوشی قهقهه میزنندو پشت بند جمله

*** 

را میان انگشت اشاره و شستش کشد و سپس ل*ب زیرینش شاهین شستش را گوشهء ل*بش می

دهد که غرور و هیجان در اش را به سهندی میهای سیاهِ نافذ و خیرهکشد. تیلهمیگیرد و کمی می

 خورند. لبخند کمرنگی میزند و... سهند چرا انقدر متفاوت تک تک اجزای صورتش، جوش و غُل می

معمولیِ هوسِ رالی؟ فقط کمی  زند و مگر سهند چه دارد؟! کیست جز یک پسرِاست؟ پوزخند می

دود و مگر رالی برای امثال وار به دنبال رالی میخر است که اینطور دیوانهخر... کلهجذاب است و کله

سهند چه داشت جز یک هیجان موقتی و بُردِ نه چندان بزرگ؟! چشم ریز میکند و بیشتر فکر میکند 

د... از او و افکار و اهدافش، هیچ چیزی نمیداند و و... گمان نکند که سهند بخاطر پول، مسابقه بده

. کند.ای کرده و سپس شروع به خواندنِ کاغذ درون دستش میکند.. پووفِ کالفهاش میهمین عصبی
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  :محکم و خونسرد.. مثل همیشه آرام و شمرده شمرده حرف میزند

 .قانون شمارهء اول، تا جلسهء پنجم هیچ حذفی نداریم _

  :وار زمزمه میکندپُرخنده و تفریحماکان 

 !فکر کنم یه صد باری گفتی اینو _

 ...های شاهین و حواس جمعش، حکم یک فریاد بلند را دارداش برای گوشو اما زمزمه

  :شاهین اخم میکند و پر صالبت، اخطار میدهد

 !وقتی حرف میزنم، کُری خونی ممنوع _

  :با مکث کوتاهی ادا میکند نشاند و سپسپوزخند کمرنگی کنج ل*بش می

 !اینو برای بار اول و آخرِ که میگم _

بیند، بیخیال ادامه میدهد و چه خوب که به هر کسی حدش را خاموش و مات شدنِ ماکان را که می

  :فهماندمی

قانونِ شمارهء دوم، هرگونه خطایی که موجبِ خارج شدنِ ماشینِ رقیب از پیست و الینِ اصلی بشه،  _

 !امتیاز منفی دارهپنج 

  :تر و تاکیدوار میگویدو سپس محکم

 !تکرار میکنم.. پنج امتیاز منفی _

سهند گوشهء ابرویش را میخاراند و به فکر فرو میرود و قانون شماره دوم، بد چیزی نبود. حداقلش از 

قوانین شد. شاهین مشغولِ خواندن های سنگینِ تعمیرات را محتمل نمیالین اصلی خارج و هزینه

 کند و باقیِ افردا تیم، امتیازات مثبت و منفیِ خود را جمع و شود. اول شدنِ سهند را اعالم میمی

فلش کارتِ امتیاز نهاییِ مرحلهء اول را میگیرند. ماهان مشغول توضیح دادن این میشود که پنج 

بعد از مرحلهء  مرحلهء اول مسابقه، پشت سر هم و به صورت یک روز در میان برگزار میشوند و

 ...های زمانی.. چیزی در محدودهء ده الی پانزده روز برگزار میشودپنجم... میانِ هر دوره، فاصله

 شوند و دورهمی میگیرند. ازها، همگی در ویالی ماهان جمع میها میگذرند و آخرِ شبروزها و شب

Suck&amp;blow و میپرسند و بیشتر آشنا  کنند.. میخندندگرفته تا حقیقت و جرعت... بازی می
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دانند و در این بین، ذهنِ سهند مشغول های کوچک یکدیگر را میشوند و حاال تقریبا همگی، اسممی

همان موضوع شاید به دردنخور و غیر مهم از نظر بقیه، است. اِدوارد نامی که منتظر بود کسی روی 

و در کمالِ شاید ناباوریِ همه، سهند...  دستش بیاید و حاال..چهار جلسهء مسابقه را باخت داده بود

ها در دورهمی نیست و مگر او کند که او چرا انقدر دور میچرخد؟ آخرِ شببُرده بود! به این فکر می

شود و حتی برای مسابقه... پنج ها حاضر نمیو رفیقِ فابریک ماهان نبود؟! سرِ تمرین  Dعضو تیمِ 

حاضر میشود.. دیر میرسد و زود میرود! حتی برای آشنایی هم  از شروع یا کمتر از آن.. دقیقه قبل

 !ها نیامده بود و... هیچ نمیفهمدبین هم تیمی

*** 

 !پاشو دیگه _

کند و خنکی کولر که در سرتاسرِ خانه پیچیده است؛ او را به بیشتر سرش را داخل بالش فرو می

کشد و در جایش سفید را تا روی موهایش باال می_کند. ملحفهء مشکیخوابیدنِ بیشتر ترغیب می

کند و شنود اما هیچ اعتنایی نمیهای بلند و آرامِ عرفان را میو تاب میخورد. صدای نق زدن پیچ

اش بلند میشود که سرش را آهسته همچنان به خوابِ خود ادامه میدهد. صدای اعالنِ پیامک گوشی

کند. صدای پیامکِ اش را جستجو میبرهم، گوشیهای خمار و موهایی در همباال میگیرد و با چشم

کند و می بیند. اخمبعدی که بلند میشود، گ*ردنش را میچرخاند و آن را دقیقا کنار بالشش می

تر پرت ای میکند و گوشی را آنطرفگوشی را چنگ میزند و با دیدن نامِ فرستنده، پووف کالفه

 کشد و به شکم روی تخت میخوابد که در با صدای بدی باز میکند. دوباره ملحفه را روی خودش می

کارها به  این مُدل آلودِ عرفانی کههای بسته هم میتواند چهرهء عصبانی و اخم. حتی با چشممیشود.

گوید که عرفان نشیند؛ اما چیزی نمیآمد را، تجسم کند. لبخند نرم و کوتاهی رو ل*بش میاو نمی

  :تقریبا فریاد میزند

 ..با تواما مثال! جمع کن تن لشتو ببینم _

 یِهای سبز و عصبانخندهء کوتاهش مساوی میشود با بلند شدن صدای اعالنِ پیامکِ دیگر.. تیلهتک

کند و سپس دست الی موهایش نشینند و... تک خندهء هیستریکی میعرفان روی صفحهء گوشی می

  :توپدکشد. پر حرص و خطاب به سهند میمی
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 !این دخترهء اُسکل هم لنگِ توعه احمق مونده _

 مکث میکند و گوشی را برمیدارد.. میخواهد پیام را بخواند که گوشی رمز میخواهد.. پین.. آن هم

  :ای میکند و سپس نا امید میپرسدهشت رقمی! پووفِ کالفه

 رمز؟ _

میداند.. خوب هم میداند که سهند از محاالت است که جوابش را بدهد، اما باز هم میپرسد.. پوزخند 

کند و سپس در صدا دارِ سهند، به دانستنش، مُهر تایید میزند. گوشی را محکم روی او پرت می

  :گرد میکند، نق میزنداتاق، عقب حالیکه برای رفتن از

 .به جهنم که بیای! چهار جلسه بُردی، فاز شوماخر گرفتی، نمیای سرِ تمرین _

  :لگدی به تیشرت زیر پایش که مال سهند است، میزند و ادامه میدهد

 ..لیاقتِ دوست دختر داشتنم نداری _

  :پر حرص و بلند بلند تکرار میکند

 ..احت شم! آخ کات کنه.. آخآخ که کات کنه باهات ر _

خیز میشود و بلند بلند قهقهه میزند.. عرفان که از تواند نخندد.. برای همین در جایش نیمسهند نمی

  :وار جوابش را میدهدرود.. سهند پرخنده و تفریحچهارچوبِ در، بیرون می

 ..کنهچرت نگو! خودتم میدونی منم کات کنم، اون نمی _

  :دهدمیخندد و ادامه می

 .ده مین بمون، یه دوش بگیرم.. بریم _

  :عرفان اما پر حرص میغرد

 !سر قبرم بیای _

  :شود، اخم میکند و جوری که به گوشش برساند، تشر میزندسهند همانطور که از روی تخت بلند می

 !زر مفت _

آورد و پرحرص و محکم، آن را از ماشین پیاده میشود. کاله کاسکتش را با عصبانیت از سرش در می

 توجه به او، روکوبد... عرفان متعجب و ترسیده اسمش را صدا میزند؛ اما سهند بیبه سینهء عرفان می
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  :کشدبه ماهانی که دارد به سمتش قدم برمیدارد؛ هوار می

 ..ون آشغال جوری بهم کوبید که من از راهِ اصلی خارج شدمماهان این جرزنیه! ا _

کشد و صورتش از عصبانیت، سرخ شده است.. دستش را سمت ماشینش دست الی موهایش می

  :توپدمیگیرد و می

 !ماشینو نگاه! گند خورده بهش _

  :ماهان اما سعی میکند آرامش کند. مضطرب و آهسته ل*ب میزند

 بود.. آروم باش.. خب؟ سهند.. اون یه اتفاق _

خندد و دستش را به معنایِ برو بابا، تکان میدهد و سپس کلمات را محکم و سهند هیستیریک می

  :کندعصبی ادا می

 چون چهار مرحله باخت داده، اینجوری میخواد بکشه باال خودشو؟ _

  :اش محکم است و جمالتِ پرحرصش، محکمترپوزخند عصبی

مگه شاهین نگفت ضربه زدن در صورتیکه باعثِ خارج شدنِ یه ماشین از با جرزنی اخه؟ اصال  _

 پیست بشه، خطاست؟

هایش میگذارد و آرام تکانش میدهد. صدایش را کمی باالتر میبرد؛ اما نه به ماهان دست روی شانه

هایش را... فقط کمی از آنهارا سهند بفهمد؛ اما مگر نشانهء عصبانیت! برای اینکه کمی از حرف

 .میفهمید؟ شاهین خودش اعالم کرده بود که او... همان اِدوارد نامِ ع*و*ضی، برندهء این مرحله است

 !سهند سعی کن درک کنی.. از عمد نبوده کارش _

  :هایش را پس میزند و عصبی میپرسدگوید و از او آرام شدن میخواهد؛ اما سهند دستماهان می

 میدونی که عمدی بوده یا نبوده؟ اصالً تو چی میگی این وسط؟! از کجا _

میخواهد ادامه بدهد.. بیشتر هوار بکشد تا تکلیفش مشخص شود که سوناتای مشکی رنگ ادوارد، 

ایستد. از ماشین پیاده همان لحظه.. با فاصلهء تقریبا یک یا دو متری در کنارشان از حرکت می

یِ حاال تیره و تاریکِ سهند.. پر تمسخر های آبمیشود و به طرف ماهان و سهند، قدم برمیدارد. تیله

کند و سپس پرحرص تشر نشیندد.. تک خندهء عصبی میروی جثهء باریک و هیکل کوتاهش، می
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  :میزند

 !توی احمق از عمد منو میکشی کنار؟ _

شود و دست روی کتف او میگذارد و او هم همچون ماهان، از سهند میخواهد عرفان نزدیک سهند می

ند.. تمام کند چون همه چیز با یک مرحلهء بُردِ او، تغییر نخواهد کرد.. اما سهند، عکس که تمامش ک

تر میشود و ناخداگاه با کف یک دستش، محکم و بیند، عصبیالعملِ خونسرد ادوارد را که می

کوبد و همین مسئله باعث حیرتش میشود.. دستش را با مکث عقب وار، تختِ سینهء او میضربه

تر رفته بود.. شود که بخاطر ضربهء سهند، حاال دو قدمی عقبمتعجب، خیرهء اویی می کشد ومی

  :کشدشاهین هوار می

 چیکارش داری؟ _

تر میکشد و.. سهند هنوز گیج است! و ادوارد... دختر بود؟! فکرهایش در ماهان سهند را کمی عقب

و وجودش را پر از حس  م مخلوط شدهپیچند و نمیداند باید چه بگوید؟ عصبانیت و تعجب باههم می

  :پرسدکنند. نگاهِ ماتش را به لباسِ رالیِ گشادِ در تنِ ادوارد میدهد و مشکوک میبد می

 !جوابمو بده. مگه اللی چیزی هستی؟ _

که ماهان تذکر میدهد که  "تورو سننه؟  "شاهین اسمش را با غیض صدا میزند. میخواهد بگوید 

 وزخند میزند و متعجب و منتظر نگاهِ ادوارد میکند که همان لحظه صدایِ خفهشاهین دخالت نکند. پ

  :ای که جوابش را داده بود، میشنودو گرفته

 !عمدی نبود _

انکارِ صحبتی را که به او نسبت داده بود را میشنود. باید دوباره هوار بکشد.. بگوید که خیر! اتفاقا 

ا برای چند لحظه کنار میگذارد و صدایِ اویی که انکار میکرد را کامالً عمدی بود؛ ولیکن.. عصبانیتش ر

در مغزش، صدهابار تجزیه و تحلیل میکند و در آخر به این نتیجه میرسد که نمیداند او؛ دختر است یا 

پسر؟ نه صدایش بم و یا پسرانه بود و نه نازک و یا خیلی دخترانه! خیلی معمولی بود و گرفته... در 

  :هایش را به نشانهء تسلیم باال میگیرد و با مکث میگویدگهانی.. دستیک تصمیمِ نا

 .آقا همگی معذرت.. زیادی شلوغش کردم _
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  :زند و خوشحال از تمام شدنِ بحث، رو به سهند میگویدماهان لبخند مضطربی می

 !اشکال نداره.. پیش میاد پسر _

سهند و عذرخواهی؟! عمراً! مگر اینکه خودش  زند به این جملهء او و...سهند اما؛ در دل پوزخند می

شود و سهند با فهمید که چخبر است.. شاهین با عصبانیت دور میبود.. و حاال.. باید میمقصر می

اندازد و با حالتی مثال نگران، ل*ب کند.. نگاِه کوتاهی به ماهان میچشم، دور شدنش را دنبال می

  :میزند

 !حرصیهبرو دنبالش.. حتما خیلی  _

اندازد؛ سپس سری به نشانهء مثبت تکان میدهد. مکث میکند و ماهان نگاهِ دودِلی به سهند می

  :خطاب به ادوارد میگوید

 .برو خونه! شب حرف میزنیم _

 !ها سر تکان داد؟کند که چرا ادوارد به جای جواب، همچون کر و اللو سهند به این فکر می

کند و همینکه دَوَد.. ادوارد نیز عقب گِرد میبه دنبالِ شاهین می بیند،ماهان که تایید او را می

اش میگیرد و به پشت روی خواهد دستگیرهء ماشین را بگیرد، سهند با تمام قدرت او را از شانهمی

اندازد و زانوهایش را دو طرف کوباند و تا ادوارد به خودش بیاید، سهند خودش را روی او میزمین می

  :کندیگذارد. ادوارد، بلند و وحشی ناله میپهلوی او م

 ..آخ!.. کمرم ک*ثافت _

هایش را تکان دهد.. سهند از کند و حتی نمیتواند دستو برای بلند شدن، کمی درجایش تقال می

... ماتش میبرد! او؟! او اینجا آورد کهفرصت استفاده کرده و کاله کاسکتش را به زور از سرش در می

های درشت و مشکی رنگ ادوارد پُر از آب میشوند. عرفان مات نگاهشان میکند و مچه میکرد؟! چش

  :به تته پته افتاده است.. هول زده میپرسد

 !چیکارش کردی احمق؟ _

زده و عصبی، صورت سفید و رنگ پریدهء کند و حیرتسهند دستهایش را پشت گ*ردنش قفل می

اب توفتاده است و دخترک دارد از درد ناله میکند و پیچدختر مقابلش را تماشا میکند. مغزش از کار ا
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 ...خوردمی

شود و نمیداند که حتی دستش را برای نمیداند باید چه بگوید.. کالفه و عصبی از رویش بلند می

اش از درد نبض میگیرد و قلبش با کمک کردنِ به او، برای بلند شدنش.. دراز کند یا نه؟! شقیقه

کند و چهرهء گستاخ اما های دختر نگاه میهای جاری از چشممیکوبد.. به اشکآور سرعتی سرسام

معصومِ دختری که دربِ دوازهء ماهان دیده بود، بارها و بارها همچون فیلمی با دور تند از جلوی 

است و هیچ نمیفهمد!  های ریز و ضعیف دختر را میشنود اما قفل کردهچشمش عبور میکند.. ناله

  :وار.. محکم و دردمندبار بلند و نالهبار نمیداند چندم ماهان را صدا میزند.. اما این دخترک برای

 !ماهاان؟ .. آخ خدا کمرم _

بیند که ماهان دارد به دو.. نزدیک میشود. همینکه سهند نگاهش را سمت دفتر شاهین میگیرد و می

  :کشدزند، بلند فریاد مییغ میبیند که دارد از درد جدخترک را به پشت و افتاده بر زمین می

 !رونااک؟ _

نشیند و نگران روی تنش بندد و بلند هق میزند. ماهان با عجله کنارش میروناک با درد چشم می

خیمه میزند. با نگاهش دارد نقطه به نقطهء صورت و بدنش را بررسی میکند. نگران، دستش را روی 

  :رسدصورت او میگذارد.. مضطرب و با حالِ بد میپ

 خیلی درد داری؟- 

 :صدایش خش میگیرد و لرزشش خفیف است وقتی که خطاب به سهند، میگوید

 .بدو ماشین رو روشن کن بریم بیمارستان- 

. عرفان که سردرگمیِ سهند گیج است و حتی معنای جملهء فارسی ماهان را نیز متوجه نمیشود

 :گویدمیبیند، هول زده سهند و حال آشوبِ ماهان را می

 ..با ماشین من بریم.. یاال بلندش کن- 

اش، به دو به طرف دویست و هفتِ کاربنی رنگش میرود. ماهان، دست به کتف و پشت بندِ جمله

روناک میگیرد و میخواهد بلندش کند که روناک، بازوی برهنهء ماهان را چنگ میزند و با هق هق 

 :میگوید
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 !..ونم...نمیت...من- 

کند و ای میاندازد.. پوووف کالفهنگاهِ بدی به او و دستِ در رفته و بانداژ شدهء خودش می ماهان

  :سپس با تشر رو به سهند میغرد

 !دِ چرا وایسادی منو نگاه میکنی؟ یاال بیا بلندش کنیم- 

نشیند. عرق کرده است و مغزش سهند کالفه و مطیع، سری تکان میدهد و کنارشان روی زمین می

 ...کندد میدر

 ..یه دستت رو بنداز گر*دنِ من، اون یکی رو هم بنداز گر*دن سهند.. خودتم بکش باال.. یاال- 

کند ولیکن چون قدش کند... روناک به زور همینکار را میماهان میگوید و رنجور و کالفه نگاهش می

هایش به جیغ ا نالهآید و دردش بدتر میشود. ل*ب میگزد تاز پسرها کوتاهتر بود، بدنش کش می

  :نالدتبدیل نشوند.. اما سر آخر نمیتواند و با عجز، می

 .نمیتونم- 

. کنداش میهای پُر خیرهء ماهان میشود. ماهان نگاهِ کوتاهی به دستِ تا ساعد باندپیچ شدهو با چشم

همین به  فهمد! ماهان نمیتوانست بغلش کند و او را در ماشین بگذارد؛ برایسهند منظورش را می

یکباره خم میشود و یک دستش را زیر زانوی دختر میگیرد و دست دیگرش را جایی میان کتف و 

های درشت کند ولی به صورتش نگاه... اصال! نمیخواهد که با دیدنِ چشمکمر دختر... بلندش می

 و فعالال شود. سهند پشیمان نبود شک؛ پر از اشک و دردند، حسِ بدش فعمشکی رنگِ دختر که بی

تا حل شدنِ شرایط جسمیِ روناک نامِ در آغوشش، کاری به کسی نداشت ولی سر آخر که ماهان و 

 !دادند که اینکارشان یعنی چه؟شاهین باید جواب پس می

اش چند قدم بیشتر تا ماشین نمانده که دخترک، در ب*غ*ل سهند پیچ و تاب میخورد و س*ی*نه

ا کند و برا در مشتش جمع میکند و گریه میکند.. سهند اخم میرا چنگ میزند.. تیشرت آبی رنگش 

  :اراده و پر ترحم، ل*ب میزنددیدنِ عذابِ او، بی

 ...کم مونده. تحمل کن- 

و با دو قدم بلند، خودش را به ماشین میرساند. عرفان هول و ترسان، در عقب را باز میکند که سهند، 
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و با مالیمت روی صندلی میگذارد. اخم میکند و آهسته  ... آرامدخترک را همچون شیئی شکننده

  :ل*ب میزند

 !هام بگیر و به پشت روی صندلی دراز بکشاز شونه- 

  :کند و ادامه میدهدمکث می

 ..یهو اینکارو نکن- 

های دختر جاری میشود و با گریه، سر تکان میدهد... ل*ب پایینش را به دندان از چشم اشک

های سهند میگذارد و آرام آرام به پشت های لرزانش را روی شانهباالتر نرود. دستمیگیرد تا صدایش 

کشد. ماهان در چسبد، سهند عقب میمیخوابد؛ و همینکه سرش کامال روی صندلی ماشین می

بندد، ماشین با شتاب از جا کنده صندلی جلو، جا میگیرد و همینکه سهند، درب عقب را محکم می

 ...میشود

کشد و... نفسش سنگین است و حس میکند که دارد اش میهای سردِ عرق پیشانییِ قطرهدست رو

خورد! ولی چرا؟! کجایِ راه را اشتباه رفته بود و... کلک؛ مثلِ اینکه نو*شی*دنی مُجازی بود بازی می

 !دارهای پا*ر*تی کُلُفتهای تفریحِ بچه مایهبرای وقت

یست قدم برمیدارد که شاهین از پشت سر، صدایش میزند. بدون گیج و مضطرب به سمت دروازه بازِ پ

  :اینکه حتی نیم نگاهی سمت او بچرخد، سرد جواب میدهد

 !فعال حرفی ندارم- 

 .کنداش را ادا میوار جملهشاهین پر صالبت و تحکیم

 .ولی من باهات حرف دارم! پس باید بمونی و گوش کنی- 

اینکه جوابی به او داده باشد، به سمت در پاتند کرده یرد و بیهای سهند جا میگپوزخندی کنج ل*ب

 !شودو... از دید شاهین محو می

کند و خیره به اسمِ اش در جیب میلرزد. دست داخل جیبش مینمیداند چقدر میگذرد که گوشی

  :، آیکون سبز را لمس و گرفته جواب میدهد"کاوه"

 بله؟- 
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صدای او، روزها کنار گذاشته بود را باز هم مثل دفعاتِ قبل لِه کاوه خنده و ذوقی که برای شنیدنِ 

  :پرسدکند و نگران میمی

 !ای انگارچیشده؟ گرفته- 

 .کشد... تا روی درخت سبز و پرشاخه و برگ کنار خیاباناش را باال میهایِ آبیسهند تیله

 خوبم. تو چطوری؟- 

های الکی و "خوبم"ادای تکلیف است و یکی از همان کاوه اما میداند که این خوبم گفتنِ او، فقط 

  :گویدکند او هم دروغ میکردند. مکث میدروغینی است که هر روز هزاران هزار نفر ذکرش می

 منم خوب! چخبر؟- 

 .ایشان در آنجا قرار داشتای میشود که آپارتمان اجارهسهند پووفی میکند و داخلِ کوچه

 ..خبرا که دست توعه- 

 .کندنچی زیر ل*ب می کاوه

 .واال خبری جُز کلفتی واسه شما نیست- 

  :کوتاه میخندد و ادامه میدهد

 ...راستی سهند... یا ول کن این دختره رو یا نگهش دار! ولش کردی وسط بالتکلیفی و- 

شنود. نمیداند چرا با شنیدن بحثِ کوتاهی در مورد ج*ن*سِ مخالف، حواسش پیِ سهند اما نمی

 بود. کالفه است و... نکند که محکم زده کشیده میشود که قاعدتاً االن باید در بیمارستان میدختری 

 باشد او را؟! ینی کارش به شکستگی و در رفتگی رسیده؟

  :اندازد و داخل پارکینگ میشود. کاوه اگر اشتباه نکند، برای بار دوم صدایش میزندکلید می

 سهند داری صدامو؟- 

  :گوید و کاوه طوری که انگار کفرش در آمده باشد، غُر میزندهومِ کوتاهی می

 اصال حواست به من نیست! پسر تو چته؟- 

  :سهند اما عصبی، تلخی میکند

 .وای وای وای بسه کاوه! هیچیم نیست. هیچی! چقد گیر میدی تو- 
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 خر؟ نکنه گندی چیزی زدی؟- 

  :شوند و سپس پرحرص تشر میزندمیهایش از حرص جمع کوبد. ل*بسهند محکم دروازه را می

 گند بزنم، آمار بدم که بزاری کف دست سامان؟- 

 چه ربطی داره؟- 

 .سهند اما وقتی اعصابش خورد است، عحیب تلخ و کم تحمل میشود

 !ربطش اینه که اعصاب ندارم، قطع کن- 

  :کاوه مات و مبهوت ل*ب میزند

 !حرف میزدم آخه- 

 .داحافظبعداً هم میتونی بزنی. خ- 

ماند و تماس را خاتمه میدهد... دستی الی موهایش و دیگر منتظر هیچ جوابی از جانب کاوه نمی

 ...کشد و با تنی گُرگرفته و اعصابی خ*را*ب، داخل واحد سرتاسر صورتی و مزخرفشان میشودمی

شین را کاربنی رنگش را میان انبوهی از جمعیت، تشخیص میدهد. درهای ما 702چشم میچرخاند و 

بیند. با مکث آب دهانش را قورت میدهد که سیب گلویش تکان باز و فالشورهای آن را روشن می

خفیفی میخورد. لرز میکند و پس چرا صدای جیغ دخترها و فریادهای بلند پسرها که کمک 

، دکند. باید فرار کند. باید دور شود؛ ولیکن همینکه میچرخمیخواستند، تمامی نداشت؟ عقب گرد می

 افتد و اُفتد. بدتر سردش میشود. به لکنت میدر س*ی*نه ستبر و پهنِ مردی سیاه پوش می

کند و زیر ل*ب؛ کند؟! مرد سیاه پوش به پشت سرِ او نگاه میها رفتار مینمیفهمد که چرا مثل احمق

  :طوری که او بشنود، زمزمه میکند

 !داره میمیره- 

 هایش هر آن ممکنش تیره و طوفانی میشوند... برق میزنند و اشکهایسهند لرز میکند. به آنی، تیله

 .است که سرازیر شوند

 چرا کمکش نمیکنی؟- 

سهند به تته پته اُفتاده است و از شدت ترس و غم، مغز و زبانش قفل کرده است. مرد اما کالمش نفوذ 



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
111 

 

 .دارد؛ تا مغز و استخوان سهند را میسوزاند

 !تو کُشتیش- 

های کند که مرد دست روی دهانش میگذارد و چشمو نالهء خفیفی از روی وحشت میسهند میلرزد 

کشد. دست روی بازویش میگذارد و به یکباره های لرزان او، باال مییخیِ روشنش را تا روی تیله

کند و باید فرار کند؛ اما همینکه فکر فرار از تر هل میدهد. سهند گیج نگاهش میسهند را کمی عقب

  :کندای پشت سرِ او، سرد و پرحرص زمزمه میکند، مرد سیاه پوش خیره به نقطهذر میسرش گ

 !داره میمیره احمق- 

 ...ای را میشنود وتر... صدای مهیب شلیک گلولهشوند و او گیج و ترسانصداها گنگ تر می

 !عرفاان- 

های ترسانش، وجب به کشد و نفس نفس میزند. صورت و بدنش خیس از عرق است و تیلهفریاد می

شود و به سمت آشپزخانه کند. از روی تخت بلند میوجب اتاق را برای وجود عرفان، بررسی می

میرود. بدنش د*اغِ د*اغ است و سرش از درد، رو به انفجار است. شیر آب را باز میکند و سرش را 

. کشدث سرش را کنار میای نفسش میگیرد و سپس با مکزیرِ آن میگیرد. از سردیِ آب، برای لحظه

چکد و او... ترسان و بد دل، نگاهِ ماتش را به کابینت سفید رو به رویش آب از سر و صورتش می

 میدهد و چرا یک کابوس، اینطور بهمش ریخته بود؟

 کند و برای اولین بار... از ادامهء راه در پیست و رالی، میترسد. به اتفاقات اخیر و کابوسش فکر می

ها اما نه برای خودش! برای عرفان و شاید هم... برای کاوه! نمیداند... نمیداند و همین ندانستنمیترسد 

 .اندکنارِ عطش خواستنِ رالی و بُرد اعصابش را به هم ریخته

نشیند که صدای چرخیدن کلید در جا روی زمین میاش را به کابینت زیر سینک میدهد و همانتکیه

بیند که دارد با حیرت به ز یک دقیقه، قامت عرفان را در درگاه آشپزخانه میقفل را میشنود و کمتر ا

 .کنداو نگاه می

 چیشده؟ چرا اینجا نشستی تو؟- 

کند خوددار باشد کند؛ اما سعی میدست خودش نیست که با دیدن عرفان و مرور کابوسش بغض می
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 .و چیزی نگوید

 .یه کم سرم درد میکرد- 

نشیند. نگاهش غم دارد و... رویش دو زانو بر روی زمین میرمیدارد و روبهعرفان به سمتش قدم ب

 .نگرانی. حالِ سهند هیچ خوب نبود و او... این را خوب میفهمید

 دلت برای مامانت تنگ شده؟- 

تنگِ مادرش؟ دروغ چرا! شده بود. اما مگر مهم بود؟ خیلی سالها، دلتنگ خیلی چیزها شده و با آنها 

ی هابود؛ این هم رویش... سیب گلویش تکان میخورد. نگاه میدزدد و از خیره شدن به تیلهکنار آمده 

 .کندسبز و مهربان عرفان، فرار می

 جوریه؟انصراف دادن از رالی، شرایطش چه- 

خشدار میگوید و عرفان... مات نگاهش میکند. باورش نمیشود این جمله را از زبان پسری شنیده 

اش برای رسیدن مغز همه را بخاطر ماشین و مسابقه سوراخ کرده بود! در کله شقیباشد که از بچگی، 

اش که رالی بود؛ همتا نداشت و حاال... چه شده بود؟ سوالی نگاهش میکند و ناباور ل*ب به خواسته

  :میزند

 !تو قیدِ حسابداری و دانشگاهو زدی که بیای توو این راه- 

 .مکث میکند

 ..مسئله اتفاقیه که امروز افتاد، منچته تو سهند؟ اگه - 

 .کند و عجیب کالفه استحرفش را قطع می

 نه نه! باور کن ربطی به قضیهء امروز نداره. من؛- 

کند. چه بگوید؟ چه دارد که بگوید؟ دروغ میگوید و شاید اتفاقات امروز، پنجاه درصدِ دلیل مکث می

  :عقب کشیدنش باشد. عرفان منتظر میپرسد

 ؟تو چی- 

 !میترسم- 

خندد. کوتاه اما بلند... مسخره وار دارد میخندد و... دارد نشیند و میعرفان روی زمین و چهار زانو می
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 .اش میکند! پرحرص و تاکیدوار بحث میکندمسخره

من احمقم؟ تو بترسی؟ تو مگه همونی نبودی که به کاوه گفتی اوالً که مرگ حقه، دوماً که آیهء - 

 نِمیرَن رالی که بِمیرن! هان؟نحس نخون! همه 

  :سهند جوابی ندارد که بدهد؛ برای همین عرفان با خیالِ راحت توضیح و ادامه میدهد

مسئلهء امروز رو، خودِ ماهان و شاهین، نه تنها برای ما... برای همه قراره توضیح ب*دن. وقت بده - 

 بهشون! کالفگیت سرِ اینه؟

بندد و نفس حبس شده در دارد گیر میدهد. چشم می فهمد و ... عجیبدو دل است و نمی

 .اش را به آرامی بیرون میدهدس*ی*نه

 ..راستی- 

 های عرفانکند و منتظر خیره به ل*بچشم باز می

 .میشود

 ها خب؟روناک فقط ضرب دیدگیِ کتف داره و قسمت آرنج! زیاد به این موضوع فکر نکن- 

ذهن مشغولیِ او، حالِ بد دخترک بود. با مسخرگی تمام  چه ساده بود عرفان که فکر میکرد دلیلِ

  :میخندد و سپس پر حرص میغرد

 دِ آخه به من چه که چه مرگش شده؟ بره بمیره. فکر اونم باید بکنم؟؟- 

  :عرفان مات و ناباور نگاهش میکند. کوتاه و متعجب میپرسد

 پشیمون نیستی؟- 

کند و همانطور که راه حمام دست در جیب گرمکنش میسهند کوتاه و عصبی میخندد. بلند میشود و 

  :را پیش میگیرد، جواب میدهد

 !اصالً و ابداً - 

  :عرفان خیره به رفتنش، ل*ب میزند

 !اما اون که تقصیری نداشت- 

 !محض رضای خدا خفه شو پسر- 
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اند در بندد و عرفان... فقط میتوگوید و داخل حمام میشود و به ضرب درب آن را میسهند می

 .سکوت؛ به فردا شب و دعوتی که از جانبِ ماهان بود، فکر بکند

بندد و بدعنق و لجباز، روی صندلیِ شاگرد، جا میگیرد و داخل اتاقک ماشین میشود. در را محکم می

  :غُر میزند

 !هایی سرِ هم کنهخدا میدونه باز قراره چه دروغ- 

د فکر میکند، همین که توانسته بود او را با خود به این آورد و با خوعرفان ماشین را به حرکت در می

 !دورهمی ببرد، کافی بود و به جهنم که نق میزد

سهند، پوزخند میزند؛ چرا که انگار داشت با خودش حرف میزد؛ چرا که عرفان هیچ توجهی به گالیه 

کند. بط را روشن میتفاوتی عرفان را که میبیند، دست دراز کرده و ضو غُر زدنهای او نمیکرد. بی

شود. لبی اش را به شیشه کنارش میدهد که صدای تنهاخوانندهء پاپِ محبوبش، بلند میتکیه

کشد و بینِ عابرهای کوچک و بزرگ، خندان و غمگینِ این شهرِ غریب؛ چشم میگرداند. نگاهش را می

هیِ عجیب و مطلق... کمی ست. یک سیابیند. فقط سیاهیکشد. تا روی آسمان و... ماهی نمیباال می

  :دهد که عرفان آرام ل*ب میزندشیشه را پایین می

 !کولر روشنه- 

گاه میکند و سرش را کشد. ساعدش را روی درب، تکیهکند و شیشه را تا انتها پایین میتوجهی نمی

 بندد و تمامِ تنش گوش میشود تا نهایت ل*ذت را از موزیک مورد روی آن میگذارد. چشم می

 .اش را ببردالقهع

 چقدر تنهایی کشیدم "

 دیدممن آخرِ قصه رو می

 چشات خیره به ساعت شد

 دیگه وقت رفتن شد

 " !حیف عشقی که با تو حرومم شد

کند که کاش آید و با خود فکر میآهنگ که به اینجای خود میرسد، سهند ل*بش به خنده کش می
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ار فهمید. از افککرده بود تا بیشتر آهنگ را می واقعا عاشق بود. یا حداقلش شکست عشقی را تجربه

های مورد افتد که راضی بود شکست عشقی را تجربه کند تا موزیکاش به خنده میمسخره

ای به خود میگوید که همان لحظه سرعتِ ماشین "دیوانه"اش، بیشتر به او بچسبند! در دل عالقه

باد... موهای سهند را به بازی میگیرد. خندهء بیشتر میشود. صدای اگزوز ماشین باال میگیرد و 

  :کنان میگویدسرخوشی میکند و کشیده و خنده

 .جووون! تو فقط گ*از بده لعنتی- 

  :افتد و پرخنده میگویدعرفان به خنده می

 !وقتی اینجوری حرف میزنی دقیقا شبیه یه پسر جذاب دخترکُش میشی- 

 .فرم. االنم که گفتم، یه جوری شدماَیی نگو چندشم شد! از کلمه جوون متن- 

 .اُفتدعرفان به قهقهه می

 !پسرهء خُل- 

کمتر از یک ساعت دیگر، داخل ویالی ماهان میشوند. سهند نگاه کوتاه و گذرایی به جمع شلوغ و 

های کنار پنجره میرود. روی کند و با سالمِ کوتاهی، اخم آلود، به طرف صندلیهای پُر میمبلمان

اش مشغول میشود که نشستن کسی نزدیک اندازد. با گوشیا میگیرد و پا روی پا میشان جیکی

 اش در هم میرود. از روی ادب و خودش را حس میکند. کوتاه سر بلند کرده و با دیدنِ شاهین، چهره

  :احترام احوالپرسی کوتاه و معمولی میکند که شاهین... دلجویانه و با مکث ل*ب از هم باز میکند

 .س که رالی رو ترک کنیمیفهمم که چقدر میتونی دلخور یا عصبانی بشی! اما این احمقانه- 

 .آیدکند و حرفش نمیسهند فقط نگاهش می

 ...افتن که اینجوری یا حتی بدترن! باید کنار بیاییم سهندها میخیلی اتفاق- 

وب میفهمد که اینجایی که االن سهند در فکر فرو میرود و واقعا نمیداند که چه بگوید. اما این را خ

ترها کسی به او میگفت که روزی نشسته است؛ چیزی فراتر از انتظار و ذهنیتش است. شاید اگر قبل

آید که وارد پیست رویال میشوی؛ آزمایشی را میگذرانی و حتی چهار مرحله بُرد میدهی؛ می

 !میخندید و دیوانه میخواندشان
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  :کوتاه ل*ب میزند

 .میزنیم حاال حرف- 

  :شاهین میخواهد جوابش را بدهد اما صدای بلند ماهان که میگوید

 !ها با همگیتون حرف دارمبچه- 

باعث میشود که همه سرها به طرف او بچرخد. شاهین بلند میشود و به سمت او میرود. ماهان 

و پشت  همانطور ایستاده در بینِ جمع، شروع به صحبت میکند. دستهایش را به هم قالب کرده

 .گ*ردنش میگیرد

ای که پیش اومد، از همگیتون عذر میخوام! میدونم که مقصرم؛ اما باور اول از همه؛ بابت این قضیه- 

 .کنید قصدم بد نبوده. درسته. دروغ گفتم! اما مجبور بودم

  :های منتظر و سوالی سهند، ادامه میدهدمکث میکند. خیره در تیله

ناکِ راستادِ ملقب به اِدوارد، دخترخالهء منه! ما... از بچگی باهم بودیم. بزرگ ادوارد؛ یا بهتره بگم رو _

شدیم و اون... از اولش متفاوت بود! عقایدش شبیه عقاید دخترهای دیگه؛ رنگی و عروسکی نبود! 

 .برعکس... عاشق رالی بود. عاشق ماشین و مورتو. سرعت دوست داشت و هیجان

های ماهان شوند. دخترِ این مُدلی هم مگر بود؟! منتظر به ل*بگِرد می هایِ آبی سهند از تعجبتیله

 ست و نمیداند که چطور و از کجا باید بگوید. های متفاوتینگاه میکند. ماهان انگار که درگیر حس

  :شود که شاهین به جایِ او، جواب میدهدمکث نسبتا طوالنی میکند. سکوت جمع سنگین می

وناک، اونو جای رفیقش جا زد. جای یه پسر! روناک از هیجده سالگی توو همین ماهان به خاطرِ ر- 

 !پیست... پیستِ رویال؛ رالی یاد گرفته و مسابقه داده

 .تک خندهء کوتاهش عجیب گرم و... شاید ذوق زده است

 !به عنوانِ یه دختر، حس رقابتش باالست- 

 .شودمع، جلبِ سهند میکند که توجه بسیاری از جبا ابرو به سهند اشاره می

 .های در هم و برهم، نگاه میدزدد و کمی... کالفه میشودسهند معذب از حس

کنه؛ که همین باعث شد بخواد با سهند هارو تماشا میهمیشه توو پیسته. یا مسابقه میده یا مسابقه- 
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 !رقابت کنه

  :*ب میزندوار ل، متعجب و اعتراض Dماکان... یا همان دراکوال نامِ عضو گروه

 !مگه فقط سهند رالی بازِ تاپِ گروهه؟- 

شود. پسر بچهء حسودی که به هیچ وجه صدای شلیک خندهء شاهین و بقیهء افراد به هوا پرتاب می

 !کردتابِ دیدنِ کسی بهتر از خودش را نداشت، چه واضح داشت اعتراض می

جلوگیری از هرگونه بحث و یا دعوای رود که شاهین برای سهند چشم غرهء پر معنایی به ماکان می

  :احتمالی، ادامه میدهد

 ...در تاپ بودنش شکی نیست ولی- 

  :مکث میکند و با خندهء کوتاهی میگوید

االن بحث این نیست! خالصه که... وجودِ یه دختر توو پیست برخالف قوانین بود. روناک هم... عزیز - 

 !دلِ ماهان و دوستِ من

  :جا میکند و سپس کوتاه ل*ب میزندها جابهدازد. نگاه دو دلش را بین بچهانسرش را پایین می

 .ها! متاسفممجبور بودیم بچه- 

گوید خب به درک که روناک، برایشان کند. در ذهنش صدها بار با خود میسهند مردد نگاهشان می

 های افکارش پاره تهکردند؛ اما با صدای بلند و صمیمیِ عرفان، رشعزیز بود! جورِ دیگری حلش می

 .میشوند

 کنیم. فکر کنم مشکل حل شد دیگه. درسته؟ما درک می- 

  :توجه به او، ادامه میدهدسهند نگاهِ تیزش را سمت عرفان میگیرد. عرفان اما بی

 !مسابقهء بعدی چندمه؟- 

  :خندد و کشدار میگویدشاهین می

 !قربوونِ تو برم من گُل پسر- 

 .اش را میگیردماهان پشت بندِ جمله

 هشت یا نُه روزِ بعد. چطور؟- 
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 روناکم هست؟- 

  :کنند که شاهین با مکث ل*ب میزندها نیز سوالِ عرفان را تایید میماکان و دیگر همگروهی

 !بستگی به خودش داره- 

سهند پوزخند کمرنگی میزند و با خود میگوید که خانوم چقدر ناز و اِفِه داشت! هه! شاهین نگاهش 

  :گویدکند. دلجویانه و خطاب به سهند میمی

 هنوزم قصدت رفتنه؟- 

افتد. یاد همان ای پیش میاندازد و سپس... یادِ هفت سال و خوردهسهند نگاهی به عرفان می

هایی که در به در اش، بخاطر رالی شروع کرد. همان سالاش را در نوجوانیسالهایی که سرکشی

 !اینجایی که االن؛ چیزی شبیه به رویا بود برسد.. میگشت و میزد تا به اینجا

 .هستم- 

های گروه. اش مصادف میشود با از جا پریدن عرفان و صدای خنده و ذوقِ خیلی از بچهتک کلمه

شاهین سری به نشانهء تحسین تکان میدهد و ممنونِ کوتاهی در جوابش میدهد. ماهان خودش را 

ود و در آغوشش نگیرد؛ چرا که میداند آدمی همچون سهند، کند تا به سمتش نرعجیب کنترل می

 !هنوز دلخور است

  :آید. شاهین متعجب ل*ب میزندمیخواهد چیزی بگوید که زنگ در، به صدا در می

 !خیر باشه این وقتِ شب- 

  :پراندسعید مزه می

 !دوست دختره ماهانِ- 

  :اب میدهدرود، جوماهان کوتاه میخندد و حین اینکه سمت آیفون می

 .روناکِ. اومد- 

  :شاهین متعجب و ناباور میپرسد

 چی؟ چرا؟- 

  :ماهان گوشی آیفون را برمیدارد و پرخنده میگوید
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 .بپر باال ببینم- 

 .هایش میدهدو سپس جواب شاهین را با باال انداختن شانه

 .الزم بود بیاد- 

که هیچ پرده و پوششی هم نداشت، به  اشکند و از پنجرهء تمام قد کنار صندلیسهند چشم ریز می

کند. دختر باریک و نسبتا بلندی را میبیند که در تاریکی حیاط، تیشرت باز شدن دروازه نگاه می

 های ورودی بلندبیند که دارد به سمت پلهشبرنگِ زرد و صورتیِ اسپرتش عجیب توو چشم است. می

مع و جور میکند. موهایش را به هم میریزد و قدم برمیدارد؛ برای همین نگاه میدزدد و خودش را ج

 .میخواهد در برخوردِ شاید اول تاپ و پرجذبه به نظر برسد

اینکه نگاهش کند؛ به نشانه احترام شنود اما بیدر باز میشود. صدای بلندِ خوش اومدیِ ماهان را می

ب نمیدهد! در عوض، بقیه اش را میشنود. جواشود... درست مثل بقیه. سالمِ کوتاه و معمولیبلند می

اش توانند خود نشان میدهند و میخندند و به قولِ خودِ سهند؛ شِر میگویند. روی صندلیتا می

هایش رو به رو را جستجو میکنند. نگاهش میکند. نگاه نشیند که همان لحظه ناخواسته آبیمی

زرد و صورتی! شلوار جین  بیند با تیشرت کوتاهِ شبرنگِکند و... یکه میخورد! دختری را میمی

ای و کوتاه و... پوزخند کمرنگش دست خودش نیست و مثل اینکه دخترها به، به رُخ کشیدن سرمه

 هایش را با مکث از مچ پای ظریف و روشن دخترک برمیدارد و تا مچ پاهایشان عادت کرده بودند. تیله

دارد رصد میشود و مشغول بگو  روی صورت گرد و ظریف او ادامه میدهد. دخترک حواسش نیست که

و بخند با شاهین، ماکان و سعید است.. خوش خنده است و خوش مشرب! در نگاهِ اول که اینطور به 

کشد و... شاید همین باعث نظر میرسد. تیشرتش جذب است و گودی کمرش را به زیبایی به رخ می

.. ظاهر معقول و هیکل مناسبی کشد و دخترک.شده که نگاهِ بیشتری به خود بخرد. سهند لبی می

ای در کند. موهای کوتاه و ل*خت مشکی رنگی که هیچ سعیدارد! روی صورتش بیشتر مکث می

های کوچک و ای رنگی به سر دارد. آن هم برعکس! ل*بپوشاندنشان نکرده و فقط کاله کپ سرمه

یش بلند است و... نگاهش را هاهای درشت و براقی به سیاهی شب! مژهشاید نرمِ صورتی دارد! و چشم

افتد و چقدر ه*یز و دقیق به جانِ دخترک افتاده بود... برمیدارد و از افکار کثیفش به خنده می
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اش را روشن میکند و وارد ت*ل*گرام میشود. با دیدن آنالین بودنِ کاوه، خوشحال برایش گوشی

  :کندتایپ می

 !یه خوشگلشو جور کن برام- 

  :ای که اموجی خنده فرستاده است، مینویسدکه پیامش سین میخورد. برای کاوه کشدبه دقیقه نمی

 !جبران میکنم- 

  :نشاند. جوابش سریع میرسدو اموجی چشمکی کنار پیامش می

 کات کردی با سوگند؟- 

 !نه- 

 وا! پس خوشگلشو میخوای چیکار؟- 

  :کند ولی برایش شکلک خنده میگذارد و مینویسددر ظاهر اخم می

 !تفریح- 

 .خاک توو سرت! تو آدم نمیشی- 

خواهد ولیکن خودش این روزها عجیب دلش آید و رفیقش بدِ او را نمیاز بازی با کاوه خوشش می

 .کارهای ناکرده میخواهد و تفریح

 .تو هر وقت آدم شدی منم میشم- 

 من چمه مگه؟- 

  :نویسدمیخندد و می

 .داشته باشی، بیا بگو چِت نیستهر وقت تونستی یه رابطهء سالم - 

  :با دیدنِ ایز تایپینگ باالی صفحه، برایش مینویسد

 .کنیم. فعالبعدا چت می- 

کند تا به عرفان چیزی بگوید که منتظر آمدن کاوه نمیشود و از ت*ل*گرام خارج میشود. سر کج می

ها بیند که اکثر بچهپس میبا جای خالیش مواجه میشود. جا میخورد و به دنبالش چشم میگرداند و س

اند و مشغول بگو و بخندند و فقط سعید است که ل*ب پنجره روی فرش وسط پذیرایی نشسته
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  :مشغول کشیدن سیگار است. بلند میشود و به طرف جمع حرکت میکند. خونسرد میگوید

 !آقا شاهین یه ندایی بده بعد بازی رو شروع کن- 

 .اشاره میزند. شاهین سرخوش میخندد و جواب میدهد و با ابرو به بطری در دست شاهین

 .واال صدات کردیم، مثل اینکه چت زیادی خوش میگذشت- 

کوتاه میخندد و نگاهی را روی خودش حس میکند و میداند که این نگاه؛ نگاهِ دخترک است. توجهی 

  :کند که ماهان میپرسدنمی

 دوست دختر داشتی دیگه نه؟- 

  :و میخندد اندازدابرو باال می

 .شخصی نداشتیم- 

ماکان میخندد و دعوتش میکند به حقیقت جرعتی که سهند امشب قصد بازی کردنش را نداشت. نه 

گیری سعید، عجیب ذهنش را درگیر کرده بود. به طرفش قدم اینکه نخواهد ها نه! بلکه گوشه

  :برمیدارد و سپس ضربهء آرامی به کتفش میزند. لبخند میزند و میپرسد

 احوال آقا سعیدِ گُلِ گالب؟- 

  :اندازد و متعجب ل*ب میزنداندازد. سهند ابرو باال میهایش گُل میسعید خجالت زده میخندد و لپ

 !بهت نمیاد خجالتی باشی- 

  :سعید پرحیرت و کنجکاو میپرسد

 چرا مگه؟- 

 .سهند کوتاه میخندد

 .ها کم نیستهات با بچهشوخی- 

  :هوا میپرسدکه سهند بیسعید آهانی میگوید 

 سیگار چرا؟ برات زود نیست؟- 

 .اندازد و نگاهش رنگ غم میگیردسعید شانه باال می

 کشی؟به سن نیست که! شما نمی- 
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 .نوزده ساله چه گنده صحبت میکرد_سهند میخندد به جوابش و این پسرک هیجده

 .کشم. اما تفریحیمی- 

عدی را هم میپرسد و نمیداند چرا میخواهد با او پر حرف سعید فقط نگاهش میکند که سهند سوال ب

 .باشد و از سعید... کمی بیشتر بداند

 عاشق شدی؟- 

  :کند و با تاخیر میگویدسعید لبخندِ تلخی میزند. نگاهش می

 نه! آخه عاشق شدنم کجا بود؟- 

  :های خوشرنگ و جذاب سهند، ل*ب میزندمکث میکند و خیره در تیله

 خوشگلی! عاشق شدی؟ شما خیلی- 

 .اش میخندد... کوتاه ولی عمیق... چقدر بچه استسهند به سوال بچگانه

 .مگه به خوشگلیه؟ نه... نشدم- 

ها آره خب. هر کی بچه پولدار و بچه خوشگله باید عاشق شه. به کجای بچه ندارها و کج قیافه- 

 عاشقی میاد؟

  :کند و خونسرد توضیح میدهدسهند اخم می

 .ل خودت باید خودت رو دوست داشته باشی، تا بعد دیگری عاشقت بشهاو- 

سعید کامِ عمیقی از سیگار میگیرد که باعث میشود سهند هم هوس کند. لبخندی میزند و حین 

  :اینکه دست در جیبش میکند تا پاکت سیگارش را بردارد، پرخنده میگوید

 !خدا لعنتت نکنه که یادم انداختی- 

 !تفریحیه- 

هایش میگیرد. فندکش را روشن و زیر سیگارش میگیرد. پک ند میخندد و سیگارش را بین ل*بسه

 .عمیقی به سیگار میزند که سعید مردد نگاهش میکند

 !بگو- 

  :زده میپرسدسعید جا میخورد و هول



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
123 

 

 چیو؟- 

 !همونی که توو مغزته اما نمیگی- 

 ...... مکث میکند وای میزند و دو دل است برای پرسیدنلبخند خجالت زده

 میشه حرف بزنیم؟- 

 .های بلند عرفان و صورت خوشحالش، دود سیگارش را بیرون میدهدسهند خیره در خنده

 .البته که میشه- 

 چطوری میتونیم انصراف بدیم از رالی؟- 

 :سهند متعجب نگاهش میکند و حیرت زده میپرسد

 !میخوای انصراف بدی؟- 

  :تکان میدهد که سهند توضیح میدهدسعید سری به نشانهء مثبت 

 لغو قرار داد و یا همون انصراف با پرداخت یک دومِ هزینه ورودی یکیه! تنها اومدی یا تیمی؟- 

  :پیچد. صدایش تحلیل میرود وقتی که میپرسدسعید رنگ از رخش میپرد و حالش به هم می

 باید پنج میلیون بدم تا انصرافم انجام شه؟- 

 .کند و سیگار بعدی را آتش میزندا داخلِ زیر سیگاری روی میزِ کناری، خاموش میسهند سیگارش ر

 .آره. اگه دو نفر باشید ده تومن- 

 .اش خبر از حال بدش میدهدکشد و رنگ پریدگیسعید دست الی موهایش می

 خوبی تو؟ چرا رنگت پرید؟- 

  :سعید ضعیف ناله میکند

 حاال چه غلطی کنم؟- 

  :اهش میکند و سوالش را تکرار میکندسهند عصبانی نگ

 میگم چرا رنگت پریده؟ _

قطره اشک سمجی از گوشهء چشم سعید میچکد که سریع با انگشتش پاکش میکند. منتظر نگاهش 

  :هایی پُر، درمانده ل*ب میزندمیکند که سعید با چشم
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 !خیانت کردم- 

 .سهند اخم میکند

 به کی؟- 

 .پدر و مادرم- 

  :خورده میپرسدسهند یکه 

 چی؟ ینی چی؟- 

 !تموم پس اندازشون رو برداشتمو اومدم پیِ آرزوم! اما تازه فهمیدم تهش هیچی نیست- 

افتد که با خودش عهد ای یاد خود میکند. سرزنشش نمیکند و فقط... لحظهسهند مات نگاهش می

 ...ن وارد رالی میشودکرده بود که اگر پاش برسد، تمام دارایی پدرش را به باد میدهد ولیک

  :در فکر است که سعید آهسته و پر بغض ادامه میدهد

میخواست. کار تا  پدرم کارگر ساختمون بود و قند خونش هم باال! نشد که ببریمش دکتر... هزینه- 

جایی پیش رفت که عفونت گرفت بدنشو... دکترا؛ هم انگشت دستشو قطع کردن... هم پاش از مچ به 

 !دپایین قطع ش

شد و برای بار شوند. چه بالیی سرِ مرد بیچاره آمده بود؟ دلش جمع میهای سهند تیره میمردمک

 شد اگر، همه به یک اندازه داشتند؟هزارم در دل میگوید که چه می

 ام دارم که نمیدونه مدرسه چیه؟مادرم سبزی پاک میکنه برای مردم... یه خواهر هشت ساله- 

 کند وچکند و او با دست مهارشان میهایش میهای لعنتی روی گونهربغض! اشکخندد... کوتاه و پمی

 .کشدسیگار می

 ...پس اندازمون- 

 .کندمکث می

شاید بخندی ولی کل داراییمون توو زندگی همین دوازده میلیونی بود که من با خودم آوردمش - 

میزاشتم و گند میزدم به تموم اینجا! فقط خودمو دیدم. من... پشیمونم... من نباید تنهاشون 

 .زحمتشون
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توانستیم چه احمقی باشیم! صدایش ها میشود و واقعا ما آدمگیرد. دلگیر میسهند گلویش درد می

  :خش میگیرد و میپرسد

 حاال میخوای چیکار کنی؟- 

 .دسعید ل*ب زیرینش را به دندان میگیرد و سرش را به معنای ندانستن، به چپ و راست تکان میده

 از دوازده تومن، چقدرش مونده؟- 

 .چکندها بیشتر میخندد... اشکسعید می

 .سه یا دو میلیون- 

 است و ای میکند و خوب میداند که سعید، هزینه ورودی داده و ماشین کرایه کردهسهند پووفِ کالفه

گیرد و او؛ رسد. پاکت سیگارش را سمت سعید میهمین مقدار پول؛ به کار انصراف دادنش هم نمی

  :یکی برمیدارد. فندک میزند که صدای سهند را میشنود

 کِی باید برگردی؟- 

 !نمیدونم! اما بهتره تا آخر تیرماه برگردم که چیزی بهش نمونده- 

 .اش را به پنجره میدهد و مستقیم نگاهش میکندسهند تکیه

 قراره چیکار کنی؟- 

  :ندسعید نمیداند؛ برای همین مردد و گیج ل*ب میز

 .نمیدونم- 

کند. کوتاه سمت سهند دود سیگارش را با مکث بیرون میدهد که نگاهی را روی خودش حس می

بیند. ابروهایش را باال میدهد و خونسرد های دخترک را زوومِ خود میها برمیگردد که چشمبچه

میشود. سهند  کند. نمیداند چه میشود که دخترک، هول زده نگاه میدزدد و مشغول بازینگاهش می

ای است که انقدر راحت بین پسرها بگو و پوزخند میزند و این دختر هم معلوم نیست چه اعجوبه

 .بخند دارد! ذهنش را از او پَر میدهد و به سمت سعید نگاه میکند

 !سه، چهار روز بهم وقت بده- 

  :سعید گیج میپرسد
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 ها؟ چرا؟- 

 .که کارِتو ردیف کنم، بری- 

  :کند و با ناراحتی و گلویی که دارد از درد و بغض میترکد، میگویدمیسعید اخم 

 ...من نخواستم ترحمتو باال بکشم. فکر نکن من- 

  :کند. آهسته و پرحرص، تشر میزندسهند با اخم حرفش را قطع می

من گفتم دلم برات میسوزه؟ من خودم از ترحم متنفرم! پس این چرت و پرتارو از مغزت بکش - 

 .ونبیر

  :خندد و میگویدسعید کوتاه می

 !اعصابیابی- 

  :ای به لبخندش میرود و پرحرص و به شوخی جواب میدهدغرهسهند چشم

 !اگه اعصاب گذاشتین برام شماها- 

 .های الغر سعید میگذارددستش را روی شانه

 .بیا بریم اونور- 

 .کندها میای به بچهاشاره

 .ل مفت هم نکن! خودم هواتو دارمخیالت تخت باشه. فکر و خیا- 

 .خنددسعید آرام و بریده بریده می

 .ممنون- 

کشد و دست او را میگیرد و سمت جمع می "هاخودت ممنون"سهند حین اینکه میگوید 

 .سیگارهایشان را در زیرسیگاری روی میز خالی میکند

بازی و تفریحشان را  ساعت حول و حوش دو و نیم شب است و مثل اینکه جمع؛ قصد تمام کردن

 .رویش نشسته بود، پیامک میزنداش را روشن میکند و برای عرفانی که دقیقا روبهندارند. گوشی

 ها شاید دلشون میخواد تا صبح حقیقت جرعت بازی کنن، توی خر هم نشستی؟این الدنگ- 

میکند و بیچاره اش را دست میگیرد. تک خندهء کوتاهی نگاهِ عرفان میکند که چه هول زده گوشی
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متعجب به سهند نگاه  "سهند دادا"عرفان! حتما فکر کرده بود که دوست دخترش است. با دیدن نام 

 .نویسدخندد و برایش میکند و سپس روی پیام ضربه میزند. با خواندن پیام، میمی

 قربونِ اخالق سگیت بشم آقایی. کِی بریم؟- 

د هایش تنیخواند. نمیتواند نخندد و چندشش نشود. دستسهند با روشن شدن صفحه، فورا پیام را م

 .نشینندوار روی صفحه کلید میو ضربه

 .پنج مین دیگه- 

کند که سهند پوزخند میزند. شاهین بلند و پرخنده عرفان با دیدن پیامک، پوکر به سهند نگاه می

  :میپرسد

 آقا سهند، امشب عجب مرموز شدی! چرا؟- 

 .ای میکندسهند تک خندهء مردانه

 چون بازی نکردم؟- 

 !چون محل نمیدی- 

 .سهند پرخنده جواب میدهد

 .نه بابا. یه کم درگیره ذهنم. انشاهلل دفعه بعد- 

 ناخواسته از دهانش میپرد و لعنت به خودش! دفعهء بعدی که فردا شب بود و... پووف! خودش، خودش 

 ؟شدرا داخل چاله انداخت و حاال مگر شاهین بیخیال می

 .پس، فردا شب منتظرماا- 

 فکر حرف زده بود؟خندد و چرا بیسهند مصنوعی می

 !حتما- 

ها بابت شب خوبی که برایشان ساخته بود، تشکر شود و از شاهین، ماهان و دیگر بچهعرفان بلند می

کند و عرفان هم با تشکرات پشت سر کند و میگوید که وقت رفتن است. ماهان بیشتر اصرار میمی

 .شوندکند و با سهند از در ویال خارج میهم، باالخره کسب اجازه می

 

***** 
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ز کند که جنشیند و به میز آرایشِ سفید رنگش نگاه میای رنگش میروی صندلی گرد و مخمل سرمه

بیند! موهای کوتاهش را چند ادکلن گران قیمت و یک برق ل*ب؛ چیز آرایشی دیگری روی آن نمی

  :شود. حرص میزنده در اتاقش به ضرب باز میبُرس میکشد ک

 !چرا آدم نمیشی تو؟ در بزن دیگه! خرِ گنده شدی مثال- 

خواهرش از خنده ریسه میرود و جووونِ کشداری در جوابش میدهد؛ که باعث میشود اخم کند و رو 

 .میگیردرویش های درشت و براقِ مشکی رنگش را سمت آینهء روبهبرگرداند. اخم میکند و تیله

 میشه امروز منم ببری با خودت؟- 

به سوالی که از او پرسیده میشود، فکر میکند. میداند چه میگوید و از چه میپرسد این خواهر 

  :ای میگویدهیجدهء سالهء کنکوری! مکث میکند و تک کلمه

 !نه- 

 .دخترک تقریبا ناله میکند

 چراا؟؟- 

 .خونسرد جواب میدهد

 ! بیای پیست چیکار؟چون باید درس بخونی- 

 .شود و تند جواب میدهددخترک دلخور می

 پس تو چرا میری؟- 

های کشیده و سیاهش را دلخور و اش را سمت اویی میگیرد که سعی دارد تیلهنگاهِ تیز و عصبانی

 ...کند واشکی نشان دهد! مکث کوتاهی می

 .پیست نه! اما اگه درستو بخونی، شب میبرمت مهمونی- 

  :رنجور التماس میکنددخترک، 

 !روناک لطفاً - 

 .معنایی به رویش میزندلبخند ژکوند و بی

 !روژین توام لطفا بس کن- 
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  :کند، پر عشوه میپرسدنشیند و همانطور که پشت چشمی نازک میروژین صاف در جایش می

 دختر پسرها جدان؟- 

یکند. بُرس را روی میز میگذارد و نثارش م "پررویی"خندد و روناک به لحن کشدار و پر از نازش می

  :هایش، جدی و محکم ادا میکندسپس خیره در چشم

 !نه! همه پسرن جز من- 

  :ابروهای روژین از شدت تعجب باال میپرند که روناک، محکمتر ادامه میدهد

 !تو زدماما اینو خوب توو گوشات فرو کن که بخوای پاتو کج بزاری، ریشه- 

اش تنظیم میکند. با تخسی سری تکان ند تاپ صورتی رنگش را روی شانهروژین اخم میکند و ب

 .میدهد

ام قربان؛ چون من روناکِ راستاد نیستم که حق باز پوشیدن و شرکت توو رالی داشته بله! متوجه- 

 ...باشم. حقِ

  :کند که روژین با اخم میگویدروناک با عصبانیت اسمش را هجی می

 !خفه میشم- 

کشد. میخواهد بلند شود و از اتاقِ خواهر بد ه حالتِ بستن زیپ، روی دهانش میو دستش را ب

  :اعصابش، بیرون برود که روناک میپرسد

 کجا؟؟- 

  :قدمی تا در نمانده است. پر حرص ل*ب میزند

 مگه نگفتی گم شم برم درس بخونم؟؟- 

روژینی قرار میگیرد که همیشه هایش در تیررس نگاهِ تواند نخندد. میخندد و چال گونهروناک نمی

 .حسرت داشتن آن دوچال خنده را داشت

 !برو بخون. این موهاتم ببند که خونه پُر شده از مو- 

 .روژین تقریبا ناله میکند

 دیگه چی بابِ میلیتون نیست ارباب؟- 
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 !آیدشود، خوشش میخندد و از بازی با این دخترک تخس و سرکش که رامِ او میروناک بلند می

 .فعال هیچی. یادم اومد میگم- 

بندد. روناک هم با رفتنش از پشت میز بلند شده و روی تختش رو برمیگرداند و پر حرص در را می

اش را برمیدارد و وارد صفحه چت با صمیمی ترین دوستش میشود. با دیدن پروفایل میخزد. گوشی

تا عکس کامل لود شود و بعد...  کشدای طول میای روی عکس میزند. چند ثانیهجدیدش، ضربه

های خمار، کشیده و آبی و پوستی شاید به ... چشمعکس دختری با موهای فر درشتِ طالیی رنگ

اش زده و دارد به دوربین لبخند میزند! متفکر نگاهش سفیدی برف! دختری که دست به زیر چانه

کند و خودش... چرا ش با او فکر میرفتاریِ خود_های ظاهری و یا شاید هم باطنیمیکند و به تفاوت

اش انقدر معمولی به نظر میرسید؟ بیخیال میشود؛ چرا که میداند تقصیر خودش است اگر رژ چهره

تواند موهایش را بلند نگه دارد و مُدام میخواهد ل*ب جیغ و صورتی نمیزند. اهل آرایش نیست و نمی

شال گذاشتنش هم به قولِ ماهان فقط نما دارد و کوتاهشان کند و... او حتی پسرانه لباس میپوشد و 

ای میکند و سپس با دیدنِ آنالین شدنش، اگر آن را نگذارد سنگین تر است! پووفِ کوتاه و کالفه

  :برایش مینویسد

 ای امروز؟چیکاره- 

 .جوابش کمتر از یک دقیقه میرسد. با چند اموجی خنده و چشمک

 !تم منهر جا که بری پایه- 

 .کمرنگی میزند لبخند

 چهار تا هفت عصر پیستم برای تمرین. میای؟- 

 شاهینم هست؟- 

کند و های چشم قلبی که کنارش است... مکث میبه سوالِ پرسیده شده از او نگاه میکند و اموجی

فهمد که شاهین اهل دوستی با او نیست و اصال... گلویش جای دیگری گیر است. این دختر چرا نمی

  :مینویسد

 هست. اما آیسو؟- 
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 !میدونم- 

و این میدانم یعنی دقیقا نمیداند و برای همین است که دارد مدام پیشروی میکند. کاری از او بر 

 .شق است و تا آسیبش را نبیند، بیخیال نمیشودآید و آیسو... کلهنمی

 .خوبه. سه و چهل میام دنبالت- 

ای هنشیند. روی پیامروی میز کامپیوترش می با همان شلوارک اسپرت طوسی رنگی که به تن دارد،

رو میشود. تعجب میکند و میگذارد بهفرستاده شده از طرف کاوه ضربه میزند که با سِیلی از عکس رو

ها باز شوند، خطاب به عرفانی که در آشپزخانه و مشغول پختن شان لود شوند. تا عکسکه تک تک

  :ناهار بود، میگوید

 !حداقل صدای اون المصبو ببر باال یا آهنگ نزار یا- 

هارا برای سرخ شدن در تابه میگذارد، افتد و حین اینکه مرغعرفان با شنیدن صدایش به خنده می

  :جواب میدهد

 .چشم- 

 .کندو بعد با کنترل، کمی صدای باند را بلندتر می

باز شده بود و او خبر ماند. کاوه هم عجب دافها باز میشود و د*ه*ان سهند از تعجب باز میعکس

دار مشکی. قد بلند و برنزه. روی تک ست با موهای بلند و موجنداشت مثل اینکه! تصویر اول، دختری

صندلی مشکی رنگی نشسته و با گردنی که به یک طرف خم شده است دارد به دوربین نگاه میکند. 

رد؛ جز شلوارش که سفید است، هایی که به تن داتصویر دوم، دختری با موهای صورتی! تمام لباس

  :ای که آنالین است، مینویسدافتد و برای کاوهست! به خنده میصورتی

 !عجب داف باز شدی- 

  :پیامش سین میخورد و جوابش سریع میرسد

 !خودت گفتی یه خوبشو جور کن- 

  :نویسدای که کاوه فرستاده بود، نگاه میکند و سپس برایش میهای خندهبه اموجی

 !اینا االن جورن؟ اینا رو که من خودم باید برم پیوی- 



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
132 

 

 .کاوه استیکر تعجب میفرسد

 داداش خب مگه اونا باید میومدن؟- 

 .با پررویی تمام جواب میدهد

 !آره دیگه- 

اش عمق میگیرد. به پوکر فرستاده شده از طرف کاوه نگاه میخندد و از تصور حالت چهرهء کاوه خنده

 .ویس میگیرد میکند و سپس برایش

 .بمون تا بقیه رو ببینم- 

های باالیی را ببیند. تصویر سوم، کشد تا عکسویس دو تیک میخورد و سهند صفحه را پایین می

دختری با موهای بلوند و روشن. لنزی که به چشم دارد از عکس هم قابل تشخیص است و آخر چشم 

س بعدی؛ مکث میکند! و این چهره و رنگ بنفش؟! میخندد و دخترها دیوانه شده بودند! عک

آشناست. موهای کوتاه و ل*خت مشکی رنگ دختر با سفیدی پوستش، تضاد عجیبی دارد. 

های جمع و صورتی! یک صورتی واقعی نه فِیک و آرایشی! های درشت و مشکی رنگ و... ل*بچشم

 تر ای رنگ دخجین سرمه آیند و به بلوز مردانهء آبی روشن و شلوارلبانش ناخداگاه به لبخند کش می

کند و دخترک دیوانه رالی بود که کند و... تک خندهء کوتاهی میخیره میشود. روی عکس زووم می

 .عکسش هم در قسمت پشتیِ پیست گرفته بود؟ نیشخند میزند و روی عکس ریپالی میکند

 اینو از کجا گیر آوردی؟- 

 .رایش تایپ میکند؛ که سهند ب"اینستاگرام"کاوه باالفاصله مینویسد 

 .بده آیدیشو- 

 خدایی این آخه؟؟- 

فهمد که کاوه دارد اوج نا تعداد پوکرهایی که کنارِ پیامش گذاشته است، باالست و سهند می

 .اش را با پوکرهایی که میفرستد، به او میرساندامیدی

 .منتظر خیره صفحه چت میشود که پیام میرسد

Ronakkk_ - 

  :ش نگاه میکند و برای کاوه مینویسدبه آیدیِ رسیده به دست
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 .پنج مین دیگه میام. منتظر باش- 

 !حاجی میری پیشنهاد بدی؟ چندان مالی هم نیستاا- 

خندد و کاوه خل شده بود؟ سهند پیشنهاد میداد؟ آن هم به این دختر؟! آخ که اگر سهند بلند می

انداخت! حتما از خنده و تعجب  کاوه میدانست که همین دختر را سهند به کوفتگی و ضرب دیدگی

 .افتادپس می

 .نه احمق! میرم چک کنم پیجشو. میام االن- 

 !قفله حاجی- 

با دیدن پیام کاوه مکث میکند و... محاالت بود اگر خودش برای دنبال شدن به دختری درخواست 

  :میداد؛ پس... نیشخند میزند و میپرسد

 فالو کردین همو؟- 

 !آره خب- 

 .ه میخنددپیروزمندان

 !کُلِ پیجو ش*ات بده- 

میگوید و نمیفهمد که این حس یاغیِ درونش چرا دنبال اوست؟ سری تکان میدهد و... خب محض 

های این دختر زیادی توو چشم بود و کنجکاوی که بد نبود؛ بود؟! کاری نمیکرد که! فقط تفاوت

است یا اینکه دارد خودنمایی میکند؟ اش ها واقعا پوستهء خودِ واقعیمیخواست که بفهمد این تفاوت

های آن دختر به او چه؟ پر از حس گیجی میشود ای بعد، حسی درونش میگوید که خب تفاوتلحظه

  :نویسدکند و... گیج برای کاوه میها پشت سر هم فرستاده میشوند. تمامشان را باز می. عکسکه..

 کوو پس؟- 

 !خب حاجی ش*ات دادم دیگه- 

 .نشیندا حرصی میشود. شستش تند و باضربه روی صفحه کلید مینمیداند چر

 .خودشو میگم- 

ش همون چرت و پرتای رالی و ش! بقیهبابا همون یه دونه عکس از خودشو گذاشته توو صفحه- 
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 .ماشینه

ی برایش میفرستد که کاوه طومارِ بلند باالیی با کلی اموجی خنده و چشمک برایش "آهان"

 .میفرستد

بینم خوراکِ خودته ناموساً! مخشو بزن. فقط یه کنم رالی فالن مُد شده. حاال که فکر میکنم، می فکر- 

 .چیزی... یکی نیست بگه آخه دختر و چه به این کارها؟ نکشیمون الکچری

 .استیکر خنده در جوابش میفرستد و ویس دیگری ضبط میکند

 .بابا این دختره توو پیست با من هم تیمیه- 

کند. سهند تیک میخورد و کاوه است که دارد سِیلِ استیکرهای تعجب را روانهء سهند میویس دو 

 .خندد و پرخنده ویس بعدی را هم میگیردمی

 !آره. حاال کجاشو دیدی؟ خودشو پسر جا زده بود- 

 ...خندد ومی

 !زدمش کاوه! نشستم روش کاله کاسکتو ورداشتم، فهمیدم دختره- 

 .آینداوه پی در پی میهای کمیفرستد و جواب

 جونِ من؟- 

 .پسر عجب وحشی بازی کردی- 

  :های خنده میفرستد و میپرسداموجی

 بینیش؟هر روز می- 

  :صادقانه جواب میدهد

نه بابا! تازه دو سه روزه فهمیدیم دختره؛ اما از این به بعد قراره هر شب، توو دورهمی که ویالی - 

 .هش میگیرن، حضور پیدا کنپسرخاله

ِِ بلند باالیی برایش میفرستد که سهند حین اینکه از خنده روی میز پهن شده است، "جوووون"کاوه 

  :ویس ضبط میکند

ش به رالی برام جالبه! وگرنه خودش که خیلی جووون و درد! دختر ندیده که نیستم؛ فقط عالقه- 
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 .معمولیه

 .ه که بیشترش را میخنددکاوه هم ویس میفرستد. حول و حوش یک دقیقه و چهارده ثانی

 .نکنه این لعنتی رو به عنوان تله گذاشتن براتون؟ حواستون که پرتش بشه، ببازید مسابقه رو- 

 .تواند که قهقهه نزندهایش گوش میکند و نمیسهند به حرف

ها! خودتو جِر ندادی بری رالی که تهِ تهِ موفقیتت بشه عاشقی و عر زدن در داداش عاشق فالن نشی- 

 .هجر و دوری

 زهر مار! نه بابا... عاشقیِ چی اخه؟- 

 .کلی گفتم- 

  :نویسدخندد و میسهند می

 .گمشو آشغال- 

 !آخ آخ سهند من برم. مشتری زیاد شده- 

 .خندد و دو پیام را پشت سر هم برایش میفرستدمی

 !لیهام زیاد شن پوالمو بیارم اینجا، دوباره بزنمشون توو رگِ راجووون. مشتری- 

 .برو. دمت گرم. فعال- 

 .های کاوه میرسندپیام دیر سین میخورد. منتظر میشود که پیام

 .خاعاک بر سرت کنن! پوالرو حیف کن فقط- 

 .مراقب خودت باش. خداحافظ- 

آید و سراغ عرفان میرود. در یخچال را نویسد. از روی میز پایین میکند و دیگری چیزی نمیسین می

  :کشد که عرفان به شوخی تشر میزندری آب را سر میکند و بطباز می

 بیتربیت! مگه لیوان نداریم؟- 

کشید، همین هایی که عرفان، بطری آب را سر میافتد که وقتخندد و یادِ ناهید بانویش میسهند می

 ...شود وجمله را به او میگفت. دلش تنگ می

 .یادم بندازی سر تمرین باهاش ویدیو کال کنم- 
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  :عرفان گیج میپرسد

 !با کی؟- 

 .نشیندسهند پشت میز غذا خوری می

 .ناهید- 

 اوکی. ساعت چند تمرین داری؟- 

  :اندازد و میگویدای باال میشانه

 .دقیقشو نگفت شاهین. حاال مثل دفعهء قبل چهار بریم تا هفت؛ ببینیم چی میشه- 

 .باشه- 

  :خندد و میپرسدسهند می

 ه اون دو تیکه مرغت؟پس کِی حاضر میش- 

 .کشد و روی میز میگذاردعرفان برنج را در دیس می

 .اومدم- 

هایش در آینه کند. نگاهِ کوتاهی به چشمادکلن سرد و تلخش را روی مچ و زیر گ*ردنش خالی می

بندد. شال نازک ای را که پوشیده، میهای بلوز چهارخانهء و گشادِ مردانهاندازد و سپس، دکمهمی

اندازد و سپس بعد از پوشیدنِ کتانیِ هایِ نویِ سفید ی رنگش را روی موهایِ کوتاهش میمشک

 هایش راهای طالیی رنگش، نگاه میگیرد و تیلههای سفید و نردهرنگش، از اتاق خارج میشود. از پله

 د. باکنآید و به طرف آشپزخانه حرکت میها پایین میسمت درب بسته اتاق خواهرش میدهد. از پله

ه زده بدیدن فریده، خدمتکارِ ویالیشان، لبخند به ل*ب؛ عصر بخیر بلندی میگوید که فریده هول

  :اش ور میرود و پشت سر هم قربان صدقه میرودطرفش برمیگردد. با روسری

 .قربانت خانوم جان! بفرما بشین برات چایی بزارم. تازه دَمِ - 

ای های تازه سرخ شده توی سبد، ناخنک میزند، ب*وسهبه سمتش میرود و حین اینکه به پیراشکی

اندازد. روناک پیراشکی هایش گُل میخندد و لپهای تقریبا چروکیده زن میزند. فریده میروی لُپ

  :کشد و سپس با ل*ذت میگویدتوی دستش را بو می
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 !گالب و عسل! وای فریده تو محشری- 

 .خنددفریده کوتاه می

 !جاننوش جانت خانوم - 

گوشی روناک در جیب شلوارش میلرزد که روناک هول زده، گازی به پیراشکی توی دستش میزند و 

  :. پرخنده و با عجله میگویداش را داخل سبد میگذاردباقی

 !ها از اینافریده باید برم. برام نگه داری- 

فریده را میشنود. از  ِِ"چشم خانوم جان"اش به دو به طرف در حرکت میکند و صدایِ با اتمام جمله

 ها درهای سنگی و پهن ورودی میگذرد و به انتهای باغ ویال که ماشیندرب سالن خارج میشود. از پله

ای رنگ پدرش بشود که چشمش به آنجا پارک شده بودند، میرسد. میخواهد سوار آذرایِ نقره

  :ن را صدا میزندبندد و متعجب، باغباپورشهء کاربنیِ خودش میخورد. درب آذرا را می

 صمد؟ آقا صمد؟- 

 بیند که دست کند. روناک را میبندد و به طرف صدا حرکت میزده و نگران شیر آب را میصمد هول

 .به کمر دارد نگاهش میکند

 .جانم خانوم جان؟ امری باشه- 

  :روناک اخم میکند و میپرسد

 ماهان اینجا بود؟- 

 .صمد سری به تایید تکان میدهد

 .. سر ظهری یه سَر اومدن ماشین شما رو بزارن سرجاش و برنبله- 

کند. ضبط را تنظیم و با پلی شدن ای میگوید و به طرف ماشین خودش حرکت می"باشه"روناک 

آورد. صمد دروازه هاپ، ماشین را به حرکت در میآلبومِ شایع، خوشحال از شنیدن صدای رپ و هیپ

 ...را باز میکند و او

 .ارج میشودبا گ*از خ

 کرد، میرسد. تک بوقِ کوتاهیکمتر از بیست دقیقه دیگر، جلوی آپارتمانی که آیسو در آن زندگی می
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اش میلزرد. با دیدنِ نامِ ماهان، میزند و نگاهش را به دروازهء قرمز رنگِ ساختمان میدهد. گوشی

 .آیکون سبز را لمس و جواب میدهد

 بله؟- 

  :میگویدوار ماهان پرخنده و تفریح

 !سالمت کوو بی ادب؟ بعدشم... بله چیه؟ بگو جانم- 

  :روناک خونسرد و با لحنی که دلخوری از آن میبارد، ادا میکند

 .سالم. بله بهتره تا جانم- 

 .ماهان قهقهه میزند

 چیشده باز تو درصد تلخیت زده باال؟- 

  :میگوید ی نثارش میکند و با مکث کوتاهی"کوفت"تواند نخندد. روناک نمی

 !خیلی آشغالی- 

  :ماهان میخواهد بپرسد چرا؟ که اجازه نمیدهد و تند میگوید

 برای چی ماشینو آوردی گذاشتی توو حیاط؟- 

 .ماهان کوتاه میخندد

 !خب نیازش نداشتم دیگه- 

  :روناک مشکوک میپرسد

 !بابات چیزی گفت؟- 

کوتاهی میگوید که چندان هم قاطع  "نه"ماهان مکث میکند؛ برای خاتمه دادن به بحث پیش رو، 

نیست و دل روناک را راضی نمیکند. با شنیدن صدای چیکِ باز شدن دروازه، نگاهش را سمت آیسو 

  :کشد. لبخند به ل*ب نگاهش میکند و سپس خطاب به ماهانی که پشت خط بود، میگویدمی

 .بعدا راجبش حرف میزنیم. فعال دارم میام پیست- 

  :میپرسدماهان متعجب 

 عه؟ توام تمرین داشتی این ساعت؟- 
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  :روناک خونسرد جواب میدهد

 آره! چطور مگه؟- 

  :خندد و میگویدماهان می

 .هیچی. فعال- 

 .ِِ کوتاهی در جواب ماهان میدهد و تماس را قطع میکند"فعال"

یشود با کشد. نشستنش مساوی مکند و خودش را داخل اتاقک ماشین میآیسو درب جلو را باز می

هایی باز خودش را در آ*غ*و*ش روناک پرت میکند. روناک به بندد و با دستجیغ زدنش.. در را می

اُفتد و بغلش میگیرد. آیسو با مکث از او جدا میشود و حین اینکه با ذوق نگاهش میکند، خنده می

  :ل*ب میزند

 !دلم برات تنگ شده بود توله سگ- 

اش بود که آیسو تقدیمش کرده بود. نگاهش ب چندین و چند سالهخندد و توله سگ، لقروناک می

 های سرخ و چشمان آرایش شده آیسو در گردش است که آیسو پرخنده و به شوخی اخطار بین ل*ب

  :میدهد

 .چشا درویش! خوردیم- 

 .روناک میخندد و استارت میزند

 !خوشگل شدی- 

کشد و آورد. خودش را روی صندلی باال میدر می آیسو با شنیدن این حرف از زبانِ روناک دیگر بال

  :حین اینکه فر درشت جلوی موهایش را مرتب میکند، میپرسد

 !جون من؟- 

کند تا آیسو غُر نزند و مثل دفعات قبل اعتراض نکند که تو اصال حواست روناک صدای ضبط را کم می

  :به حرفای من هست؟! و بعد کوتاه ل*ب میزند

 !آره. جونِ تو- 

  :آیسو ذوق زده میپرسد
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 !بازم سرِ تمرینت، شاهین قراره کنارت بشینه؟- 

 کنارم؟- 

  :آیسو به طرفش برمیگردد و پرخنده جواب میدهد

 !آره دیگه- 

  :توانست آیسو را قانع کند تا بیخیالِ شاهین شود، جواب میدهدروناک کالفه از اینکه چرا نمی

 .نه بابا- 

وابش به مزاج آیسو خوش نیامده است؛ چرا که ساکت میشود و نگاهش را به خوبی میفهمد که این ج

  :به بیرون میدهد. برای عوض کردن جو حاضر، پرخنده میپرسد

 !من چطور شدم؟- 

آیسو سعی میکند حفظ ظاهر بکند تا معلوم نشود که از نبودنِ شاهین در طول تمرین، دلگیر شده 

  :ا میدهداست. لبخند به ل*ب همان جواب همیشگی ر

 !مثل همیشه- 

  :روناک میخندد و میپرسد

 ام؟بازم شبیه عروس مُرده- 

 !آره- 

روناک میخندد و میداند که لفظ عروس مُردهء آیسو به خاطرِ نداشتن آرایشِ صورت روناک است! 

اینکه روناک عالوه بر اینکه آرایش کلی و چشم ندارد، حتی رژ ل*ب هم نمیزند. اینکه موهای کوتاه 

کند و صورتِ سفیدش را با رژگونه، رنگ و ل*خت مشکی رنگش را حتی با سنجاق کمی تزیین نمی

آمد و... شاید هم نمیدهد. خب دست خودش نبود! میخواست خودش باشد و از این کارها خوشش نمی

هنوز دلیلی نمیدید برای خوب بودن و توو چشم به نظر رسیدن! و خوب بودن که به آرایش نبود، 

 !؟بود

  :آیسو دماغش را چین میدهد و میپرسد

 بازم این اُدکلن؟- 



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
141 

 

  :اُفتد و جواب میدهدروناک به قهقهه می

ست، اُدکلن توام خیلی غیرقابلِ تحمل و تنده! پس خفه شو اگه اُدکلن من سرد و به قول تو مردونه- 

 !آیسو

 .هایش حرصش میگیردآیسو جیغ میزند و روناک از جیغ جیغ

 .اُدکلنم شیرینه! نه تندمن - 

 .تو اینجوری فکر کن- 

  :آیسو میخندد

 ما با این همه تفاوت چطور رفیق شدیم؟- 

 .روناک پشت دروازه پیست میرسد. بوق میزند و منتظر میشود

 !نمیدونم- 

  :آیسو ذوق زده ل*ب میزند

 .رسیدیم- 

 ...د میدهد و با گ*از داخل میشودروناک نگاهش را با کالفگی به پسرک الغر و قدبلندی که دربان بو

کند. نگاه کوتاهی به فَربُد، همان هایش رها میبه محض پاییدن آمدن از ماشین، شالش را روی شانه

  :کند و سپس خونسرد و دستوری میگویددربان الغر و کم سن و سال پیست می

 !ماشینو خودت پارک کن- 

زده آن را اندازد که پسرک هول و شتابهوا میهای پسرک، سوییچ را به گفتن "چشم"در میانِ 

االن "نشیند که روناک؛ با جایی ماشین، پشت رُل میمیگیرد. سری تکان میدهد و برای جابه

کند. تقهء کوتاهی به درب شود و به طرف دفتر شاهین حرکت میی از آیسو جدا می"برمیگردم

میشود. شاهین هول زده و متعجب از پشت میز اینکه منتظر جواب باشد، داخل ای میزند و بیشیشه

ای کوتاه شود. تکهء کیک هویجی را که داشت میخورد، قورت میدهد و سپس با تک سرفهبلند می

  :میپرسد

 کِی اومدی؟- 
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اندازد و هیچ تالشی برای روناک اما خونسرد روی دورترین صندلی به او، جا میگیرد. پا روی پا می

 .کندگاهِ تیز شاهین نمیپوشاندن موهایش از ن

 سالم. ماهان نگفت که میام؟- 

های دستش اراده ترین است که صدایش میلزرد و با انگشتشاهین تک خندهء هولی میکند و بی

 .بازی بازی میکند

 .نه! فکر نمیکردم بیای- 

 .میکندهایش مکث روناک کوتاه میخندد. ابرو باال میدهد که نگاهِ شاهین دقیقا روی چال گونه

 !چرا نیام؟ همیشه سر تمرینا حاضر میشم خب- 

 .شاهین نگاه میدزدد و نمیداند چه بگوید

 ...راستی- 

  :سر باال میگیرد و مودبانه میگوید

 جان؟- 

 حاال که همه فهمیدن روناکم؛ بازم نیازه که اون لباسه مضخرفو بپوشم؟- 

 .اندازدشاهین کوتاه و منقطع میخندد و شانه باال می

 .هر جور میلته! اما نیازی نیست- 

 .خوبه- 

شود. شاهین هول است و نمیداند برای نگه داشتنِ گفتنش از جا بلند می "خوبه"و سپس به دنبالِ 

  :کندبیشتر او در اتاقک چه باید بکند؟! برای همین ناشیانه ادا می

 .آوردن برامونموندی یه قهوه میمی- 

  :اینکه به سمتش برگردد، ل*ب میزندکشد و بیروناک دستگیره در را پایین می

 .ممنون. با آیسو ام- 

شاهین ابرو باال میدهد و دست خودش نیست که گوشهء ل*بش به نشانهء پوزخند باال میرود و 

های بلند و پر از عشوه آیسو... اولین چیزی که با شنیدن این نام در ذهنش شکل میگیرد؛ خنده
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ن وار شاهیدلبری کردن و دلبر بودن را ولیکن، دلبرِ زوری! و دخترک دیوانهاوست. اویی که بلد بودی 

هایی که خواست... از آن دست خواستنرا میخواست و به زور هم که شده کنارِ شاهین بودن را می

 ایکشید. تک خندهء مردانهشاید بعد از یک هفته خوشگذرانی و دو بوسهء کوتاه و متوالی، ته می

کند و از پشت میز س از پشت شیشه به دور شدن روناک نگاه میکند. چشم ریز میکند و سپمی

شود. ماهانی که دست دور شود و دست به جیب خیرهء بیرون میآید. نزدیک شیشه میبیرون می

داد و اعضای دیگر تیم که های مفتی به پسرک میگر*دنِ فربد انداخته و معلوم نبود باز چه مرخصی

طرف تر و مشغولِ هایشان تکیه داده و مشغول بگو و بخندند و سهند... کمی آنینهر یک به ماش

صحبت با تلفنش... چشم میگرداند و زومِ روناکی میشود که طبق معمول شلوار جین جذب و یک بلوز 

ء چهارخانه به تن کرده! دفعه پیش آبی و طوسی و امروز... مشکی و طوسی! نگاهش از اندام مردانه

های دختر آید و درست روی صورتش متوقف میشود. با دیدن ثابت بودن مردمکباالتر میدخترک 

 !هایش در هم میشود و عروسکش کجا را نگاه میکرد؟روی سهند، اخم

 کشد و آن شب هم دیده بود نگاهِ شود و عصبی دست الی موهایش میاراده فکش سخت میبی

جذابِ شاید کمی پرو! پوزخند میزند و نمیداند چرا این  خیرهء روناک را روی او! روی همان چشم آبی

هایی محکم از کند و سپس با قدمای میرود؟! پوووفِ کالفهنگاهِ خیره روناک بد روی مُخش می

کند و قدمی تا رسیدن به کنارشان شود. اخمِ روی صورتش را تصنعی کمرنگ میدفترش خارج می

معنا و اجباری هم خندد که شاهین به همین لبخندِ بیوتاه مینمانده که روناک متوجهء او میشود. ک

  :شکفد و پر خنده و ذوق زده ل*ب میزندراضی بود. آیسو با دیدنش گُل از گلش می

 !سالم شاهین. خوبی؟- 

نشاند و نمیخواهد توجهء این دختر را... مردمکش را آرام روی شاهین لبخند زوری کنج ل*ب می

د و حین اینکه جواب آیسو را میدهد، تمام و کمال حواسش را معطوف روناک صورت روناک میگردان

 !اش استمیکند. روناکی که به شدت خیره سهندی شده که حتی خبر ندارد کسی خیره

 سالم. من خوب، تو چطوری؟- 

 .ای کوتاه، نگاه تیرهء شاهین را میخردکند و برای لحظهآیسو دست الی موهای فرش می
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 !باشی منم خوبمتو خوب - 

  :گویدروناک باالخره چشم از سهند میگیرد و خطاب به شاهین می

 !تر شدیگُنده- 

آید و... ل*بش از روی خندد و پس عروسکش به او فکر و توجه هم میکرد. خوشش میشاهین می

 .آیدل*ذت به خنده کش می

 بَد شدم؟- 

 !اه و... به گمانِ شاهین شاید مصنوعیروناک متعجب نگاهش میکند و سپس زیر خنده میزند. کوت

 .مثل همیشه خوبی- 

  :آیسو هم با نگاهِ گردی که به وضوح شیفتگی در آن هویداست، اضافه میکند

 .میگی بد که تعریفت کنیم؟ اونم وقتی که میدونی خیلی خوش هیکلی- 

شد؟ نمی شاهین کوتاه میخندد و هیچ چیز آیسو برایش جذاب نیست و پس چرا دخترک بیخیال

 تا شاید بلکه کمی از این  "بشین پشت رُل که وقتِ تمرینه!"میخواهد خطاب به روناک بگوید که 

  :پرسدفضای پُر از سهند، دور شوند ولی همینکه ل*ب باز میکند تا حرفی بزند؛ روناک می

 سهند هم امروز تمرین داشت؟- 

  :کرده بود. خونسرد جواب میدهد کشد. چه زود اسمش را هم از بَرهایش را در هم میاخم

 آره. چطور؟- 

 .اندازدای باال میروناک شانه

 .هیچی. میرم یه کم تمرین- 

فهمد. این نگاه اندازد و شاهین خیلی خوب معنای این نگاه را میآیسو نگاهِ دو دلش را به شاهین می

روناک پشت فرمان سوناتای مشکی یعنی تو هم بیا! یعنی باش و افسارر تمرین را تو به دست بگیر! 

  :نشیند و سپس کوتاه صدا میزندرنگ می

 !آیسو بیا- 

 .آیسو نا امید رو برمیگرداند و به سمت ماشین قدم برمیدارد که شاهین مردانه دستور میدهد
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 .آیسو پشت بشین- 

  :آیسو با خوشحالی برمیگردد و با صدایی که از هیجان میلرزد، میپرسد

 میای؟- 

 .کشدای مین به نشانهء تایید پلک روی هم میگذارد که آیسو جیغ خفهشاهی

 !عالی شد- 

ای روی صندلی شاگرد جا میگیرد و به خوبی در پَر خوردنِ روناک را حس شاهین با تک خنده

  :کند. لبخندش پر از خباثت است وقتی که میپرسدمی

 نباید میومدم؟- 

ود که باید فاصله بگیرد. گفته بود که باید دور باشد تا هم روناک حرصی میشود و به شاهین گفته ب

 .آیسو بیخیالِ او شود و هم شاهین بیخیال خودش! ل*ب میفشارد و زورکی میخندد

 .چرا اتفاقاً! خوب کردی- 

 کند و سپس با مکث و پرخنده شاهین نگاهِ کوتاهی به آیسوی جا خشک کرده در صندلی عقب می

  :میگوید

 !اِدوارد بزرگبرو بریم - 

 

*** 

 

با تک خندهء کوتاهی به تماسش با کاوه خاتمه میدهد و نزدیک عرفانی میشود که معلوم نیست 

کند. کوتاه و پرسشی صدایش آفتاب از کدام ور درآمده که دارد اینطور با خنده با ماکان صحبت می

  :میزند

 !عرفان؟- 

کند و پرخنده سهند، یکه خورده عقب گرد میعرفان انگار که جاخورده باشد. با شنیدن صدای 

  :جواب میدهد

 اینجا بودی؟- 
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 .اندازد و کوتاه نگاهش را پی اندامِ الغر ماکان میدهدسهند ابرو باال می

 .االن اومدم- 

  :خندد و به نشانهء خداحافظی رو به ماکان میگویدعرفان هول می

 !بینمتخب من برم. می- 

های سبزش میشود رف سهند قدم برمیدارد که سهند مشکوک خیرهء تیلهاش به طو پشت بند جمله

  :و آرام زمزمه میکند

 !تو یه مرگت هست. من که میدونم- 

عرفان هول میخندد و دستش را روی کتف سهند میگذارد و با فشار کوچکی به طرف جلو هلش 

  :میدهد. سپس پرخنده میگوید

 .درست بشو نیستیحاجی از اولشم بدبین بودی؛ تو دیگه - 

 اندازد و با دیدن گذشت نیم ساعت از وقت، هشدارگونه اش میسهند نگاه کوتاهی به ساعت مچی

  :جواب میدهد

 !بد بینی خودمو نمیدونم اما برای تو دارم- 

  :عرفان گیج و ترسان میپرسد

 هان؟- 

  :کندسهند پوزخند صدا داری میزند و دستوری ادا می

 !ماشین و تا آخر تمرین دهنتو ببندفعال بشین توو - 

کند. داخل اتاقک ماشین جا میگیرد. استارت ایش قدم تند میمیگوید و به طرف اتومبیل کرایه

کشد و با سوار شدن عرفان... پر از میزند. دستش که به سمت دستگاه پخش میرود، دو دل عقب می

های گروه؛ از میان جمع الیی بچه کشد و جلوی نگاهِ مات و شاید هول زدهءهیجان تیک آف می

 !کشد و میخواهد که امروز را خوب تخت گ*از برودمی

کند و نگاهِ کالفه و دلخورش را پیِ مسیرش میدهد. فرمان را کمی به طرف چپ دنده را عوض می

میگیرد و به ماشین پشتی که نور باال میزند، راه میدهد. صدای بلند شاهین و تک خندهء زیبا و 
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  :اش را میشنود که میگویدنهمردا

 !جوون بابا! گربهء پنجول کِشمون چه آروم و مظلوم شده امروز- 

برخالف لحظهء رسیدنش به پیست که پُر بود از حس هیجان و تخت گ*از، حاال اصال روی فُرم 

  :کشد و خشک جواب میدهدنیست. دست الی موهای کوتاهش می

 .حوصله ندارم- 

 چراا؟- 

های ست. آیسو جا میخورد و تیلهین کمی بیش از حد بلند، کشیده و شاید عصبیو چرایِ شاه

اش را نگران و ترسان به نیم رخِ اخم آلود شاهین میدوزد. شاهین با مکث کوتاهی دوباره تکرار آبی

 .میکند

 !چراا؟- 

 ا جان کار روناک میخواهد ل*ب از ل*ب باز کند و بگوید که دارد اذیت میشود. توضیح بدهد که باب

شان اشتباه است. بگوید که شاهین دارد اشتباه میکند و به حسش نسبت به دختری که حتی همه

کند، پَر و بال میدهد! میخواهد داد بزند و هوار ای جز به چشم رفیق یا برادر به او نگاه نمیلحظه

و! ؛ پس بیخیالش شبکشد که آیسو جانم لطفا احمق نباش! ببین که شاهین برای من بال بال میزند

مدادی سهند پر سرعت و هایش از هم فاصله میگیرند، سوناتای نوکولی درست همان لحظه که ل*ب

یکهویی از سمت چپش سبقت میگیرد. خفیف میلرزد و دستش را محکم روی بوق میگذارد. اخم 

  :کندمیکند و عصبی داخل اتاقک ماشین حرصش را خالی می

 .ک*ثافت! ترسیدم- 

  :دهد و میغردپر حرص دستش را در هوا تکان می شاهین

 حواست کجاست تو؟- 

  :کند و در حالیکه راهنما میزند تا توقف کند، پرحرص ل*ب میزندروناک از سرعتش کم می

 .داد نزن سر من! اون حیوون یهو رد شد- 

کشد و دست جلوی دهانش میگیرد و اولین بار است که این مُدلی حرف زدن ای میآیسو هین خفه
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 .بیندشاهین و روناک را می

رود. محکم درب را کند؛ شاهین با عصبانیت درب ماشین را باز و بیرون میهمینکه دنده را خالص می

فرمان میگذارد و واقعا نمیداند چه  اش را به تنه ماشین میدهد. روناک سرش را رویمیکوبد و تکیه

 !مرگش شده است؟

  :ای صاف میکند و کوتاه میپرسدآیسو صدایش را با تک سرفه

 خوبی؟- 

  :جوابی نمیگیرد، برای همین سوال بعدی را میپرسد

 میخوای حرف بزنیم؟- 

 اش را بهیفتهاش را به صندلی و نگاهِ شحوصله روناک را میشنود، برای همین تکیهنچِ کوتاه و بی

 .مالداش را میشاهینی میدهد که با دو انگشت دارد شقیقه

 کشد اش را از کیفِ بندی براق و بنفش رنگش بیرون مینمیداند باید چه کار کند و چه بگوید؟ گوشی

کند. میخواهد موزیکی پلی کند که درب ماشین باز و شاهین داخل میشود. و هنذفری را وصل می

  :ی صندلی تکیه میدهد و کوتاه و خسته ل*ب میزندسرش را به پشت

 .روشن کن بریم- 

آورد. کمی که روناک سرش را از فرمان فاصله میدهد و بی هیچ حرفی ماشین را به حرکت در می

اش را تکیه روند، میخواهد دور بزند که همان سوناتای نوک مدادی رنگ را متوقف و رانندهجلوتر می

های بلند پسر میشود و... سهند از شدت کند و خیرهء خندهسرعتش را کم میبیند. زده بر آن می

 !خنده نمیتواند خوب سرپا بایستد و عرفان هم دارد خودش را تکان میدهد و... میرقصید؟

  :شاهین محکم و عصبی زمزمه میکند

 !چرا وایسادی؟- 

  :یکندکند. بریده بریده ادا مروناک پلکش میپرد و نمیداند چرا هول می

 .دا...دارم... میرم- 

 .و نگاهش را از آن ماشین و سهند خندان میگیرد و با فشردن پدال گ*از به ماشین شتاب میدهد
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حوصله سوییچ را به ماهان میدهد. ماهان مثل همیشه نگران میشود و از ماشین پیاده میشود و بی

تش را به بازوی روناک میگیرد و وقتی نگران میشود بیخیال شدن بلد نیست! اخم میکند و یک دس

 .کشدطرف صورت دختر میدست دیگرش را روی یک

 چیشده روناک؟- 

اندازد و نگاهش امروز درخشش و هیجان همیشگی ندارد و چه تمرین مضخرفی را روناک شانه باال می

 .پشت سر گذاشته بود

 .ام. میخام برم خونهخسته- 

  :نشده باشد، میپرسدماهان حق به جانب و انگار که راضی 

 مگه میشه؟ الکی الکی؟- 

 روناک میخواهد ل*ب از ل*ب باز کند که صدای سهندی که از پشتِ سر، ماهان را صدا میزند، کاری 

 !ست و جاذبه داردهای پسر واقعا دریاییمیکند که خشکش بزند و... چشم

 .های قدردانیستلبخند معمولی به ل*ب دارد که بیشتر شبیه لبخند

  :ماهان برمیگردد و با دیدن سهند، جا میخورد. پر مکث میگوید

 جونم پسر؟ حل نشد؟- 

اش شده است بکند؛ خطاب به ماهان و پراز ای نگاهِ دختری که خیرهاینکه حتی لحظهسهند اما بی

  :هیجان ل*ب میزند

 .نهه باباا! اومدم تشکر کنم- 

های کشیده دهند و نگاهِ روناک جایی میان انگشتآورد و محکم با ماهان دست میدستش را جلو می

  :ماند. ماهان پرخنده میگویدو مردانه و سینهء ستبرش گیر می

 .کاری نکردم که. وظیفه بود- 

 .سهند میخندد

 !لطف داری. فردا میتونه برگرده؟- 

انگار اویی  ها روناک را نادیده میگرفت؟ اصالآید و نمیداند چرا این پسر همچون احمقکفرش در می
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تواند ساکت بماند و برای اینکه خودی نشان بدهد، با مکث و لبخندی که وجود نداشت میانشان... نمی

  :زند، میپرسدبرای حفظ ظاهر می

 کی میخواد برگرده؟- 

های پسر را روی خود کند و برای همین برای چند ثانیهء کوتاهی آبیمخاطب سوالش را مشخص نمی

 .ناخداگاه عریض میشود که سهند چشم میچرخاند و منتظر خیرهء ماهان میشودبیند. لبخندش می

 !آره بابا میتونه- 

  :ماهان جواب سهند را که میدهد، سپس خطاب به روناک میگوید

 .ها میخواد بره از گروه. یکی از بچهنمیشناسیش- 

رود. درست شانه به ِِ تاکیدواری میگوید و قدمی جلوتر می"آهان"روناک که حرصش گرفته بود، 

  :ایستد که سهند سری به نشانهء تفهیم تکان میدهد و پرخنده میگویدشانهء ماهان می

 !اوکی پس. دمت گرم. من برم فعال- 

و هنگامِ عقب گرد کردن متوجهء حلقه شدن دست ماهان به دور کمر دختر میشود. پوزخند میزند و 

 .از ماهان فاصله میگیردبیند! نمیداند چرا ولی دلگیر روناک خوب می

 .برو داداش. فقط امشبمو یادت نره- 

  :کند، جواب میدهداش یادداشت میای را روی کیبورد گوشیسهند همانطور که شماره

 .نمیدونم ماهان.شاید نرسم- 

  :ماهان دلخور میگوید

 !حاال یه کاریش کن دیگه- 

  :به ماهان میگوید ، خطاب"جانم؟"سهند در حالیکه به فرد پشت خط میگوید 

 .ببینم چی میشه ولی اوکی- 

 ای مبهوتو بعد از ثانیه "کاش بیاد"و روناک نمیداند چرا و چطور میشود که در دل و با خود میگوید 

  :کشد و خفه ناله میکنداز آن چه که در دل گفته و خواسته بود، دست روی صورتش می

 اوووف. من چه مرگمه؟- 
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بندد و خنکیِ ایجاد شده توسط کولر دهد. چشم میهای چرم ماشین میصندلیاش را به پشتی تکیه

کند و نمیداند چرا پر از حس کنجکاوی در این گرمای عصر تیرماه ل*ذت بخش است. سرش درد می

 !ست؟و... دو دِلی

زمزمهء ماهان را میشنود که دارد با آهنگ پاپ مضخرفی که از دستگاه، پخش میشود همخوانی 

ها عادی بود! از بچگی عادتش همین بود؛ وقتی دلخور و یا گوید و این مُدل سکوتکند. چیزی نمیمی

شد، سکوت میکرد و ماهان آنقدر صبور بود که با جان و دل سکوتش را عصبی و آزرده خاطر می

هایش معنا و مفهوم خاصی هم گوش میکرد... صبر میکرد تا خودش حرف بزند؛ حتی اگر حرف

کشید و صبوری به خرج میداد!االن هم همین را د و او... مانند برادرهایی حامی انتظار مینداشتن

میخواهد! که ماهان نپرسد چرا و چه شده؟ و فقط منتظر بماند. در تمام طول راه هیچ صحبتی 

  :ای که ماهان از او پرسیده بودمیانشان رد و بدل نمیشود جز آن لحظه

 امشب دورهمی هستی دیگه؟- 

  :و او معمولی خندیده و جواب داده بود

 .آره. روژین هم میارم- 

 .....و در مقابلِ نگاهِ متعجب ماهان، نگاهش را پیِ جاده داده بود

شود. از حرکت نکردن ماشین دقایقی بعد ماشین ماهان جلوی دروازهء ویالی باشکوهشان متوقف می

  :زند و کوتاه میگویدکند. لبخند میمی بیند ماهان پر از محبت نگاهشچشم باز کرده که می

 .ممنون- 

میخواهد به طرف در خم شود و دستگیرهء را بکشد که ماهان آهسته صدایش میزند و دخترک 

 .های ماهان گرم میشوداش از رد ل*بهمینکه برمیگردد تا جواب بدهد؛ یک طرف گونه

ده دستگیره را پایین کشی "خداحافظ"گفتنِ  ای برادرانه و شاید... دوستانه. لبخند میزند و باب*وسه

 کشد و سپسای طول میو از ماشین بیرون میپرد. دستش را روی آیفون میگذارد و زنگ میزند. ثانیه

درب با صدای چیکی باز میشود. به محض اینکه قدمی داخل حیاط میگذارد، صدای کنده شدن 

اش را به بدنهء سرد و فلزی دروازه تکیهبندد و سپس های ماهان را میشنود. در را میالستیک



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
152 

 

 .آیدبندد و آهی از سر خستگی میکشد. با صدای مهربان صمد به خود میمیدهد. چشم می

 خانوم جان؟ آنجا چرا وایسادین؟- 

 .آیندلبانش به لبخند بی معنا هم کش نمی

 .اندازد و به سمت ویالیشان قدم برمیداردسرش را پایین می

 .قا صمدخسته نباشی آ- 

کند و سپس به سمت خانه سرایداری انتهای باغ که در آنجا زندگی میکردند، صمد تشکر بلندی می

ها باال میرود و با رسیدن به پشت در... مثل همیشه ابتدا در میزند و هرچند میرود. روناک هم از پله

در آ*غ*و*ش بگیرد. با  ها در را به رویش باز کند و او راکه میداند مادرش قرار نیست مثل گذشته

است و... فریده باز هم شاهکار مکث کوتاهی داخل میشود. بوی کوفته تمام فضای خانه را پُر کرده

 !کرده است

کند. یک راست راهش را به طرف بزرگترین اتاق ویال که از قضا نزدیک آشپزخانه هم بود؛ کج می

بی و سوخته رنگ میرسد و سعی میکند دلش تنگ است و میخواهد که کمی گالیه کند. پشت در چو

  :خستگی را از صدایش پنهان کند وقتی که صدا میزند

 مهشید جونم؟- 

ای ضعیف به گوش گوشش را نزدیک و تقریبا چسبیده به در نگه میدارد که صدای زن، همچون ناله

  :میرسد

 ...بیا توو- 

روی ویلچر است و کنار پنجره قدی! افتد. لبخند به ل*ب در را باز میکند که چشمش به مادرش می

کند. موهای مشکی و لختش را از او به کند. خود را به او میرساند و عمیق نگاهش میباغ را تماشا می

نشیند و سرش روی زن و روی زمین میهای درشت و سیاهش را! روبهارث برده بود و شاید حتی تیله

 .د گریه کندرا روی پاهای زن میگذارد. بغضش میگیرد و نبای

 چیشده قند عسلم؟- 

 .صدای زن در عین خستگی، پر از عشق است و نگرانی
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بغض بدتر گلویش را چنگ میزند. آ*غ*و*ش میخواهد... از نوع محکمش. میداند که زن نمیتواند؛ 

برای همین خودش دست زن را روی سرش میگذارد و... تکانش میدهد و چه نوازش قشنگی. زن 

 .اش را نگاه میکند و دوباره تکرار میکندکردهیده دخترک بغ نگران میشود. ترس

 چیزی شده؟- 

کند و روناک... این را نمیخواهد. تصنعی میخندد و اگر جواب ندهد حال مهشید جانش را آشوب می

  :کوتاه میگوید

 نه بابا! چی بشه؟- 

 .دل زن آرام میگیرد و... نمیگیرد

 !مطمئن؟- 

 مهشید میکوبد. پاهایی که دیگر نه حس المسه دارد و نه توانی برای  روناک به شوخی روی پاهای

 .حرکت

 .مطمئن- 

پناه به آغوشش آمده بود. دلش مهشید لبخند میزند و خیالش قرص میشود از دخترکی که اینجور بی

میخواهد خودش دست بکشد روی گیسوهای مثل شب دخترکش... حس کند نرمی موهای براق 

هایش پُر هم کند. حتی کاسه اشک چشم.. خوب میداند که نمیشود. بغض نمیدخترکش را و اما.

آید و حسرتی که دارد کم چیزی نیست و مهشید ای از قلبش به درد مینمیشوند؛ فقط یک گوشه

 !مادر است

 امروز حالت چطوره؟- 

  :مهشید خوشحال از باز شدنِ سر صحبت، جواب میدهد

 .دلمتو خوب باشی منم خوبم عزیز - 

اش سُر خورده روناک لبخند تلخی میزند که از دیدِ مهشید پنهان است. قطرهء اشک سمجش از گونه

 .نشیندهایش میو روی ل*ب

 .خوبم منم- 
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 رالی چطور بود؟ ماهان همراهته دیگه همش نه؟- 

 .اش بخاطر رالی برنمیداردکوتاه میخندد. مهشید دست از نگران

 .م تمرین کردمآره. ماهان هم بود. یه ک- 

  :ِِ کوتاهی میگوید که روناک خبری ادا میکند"آهان"زن 

 .راستی شب روژین هم با خودم میبرم مهمونی- 

  :مهشید جا خورده کمی سرش را عقب میدهد و میپرسد

 یعنی چی؟ کدوم مهمونی؟- 

باال کشد و مادرش مثل همیشه بوی گل یاس میدهد. سر روژان صورتش را به دامن گلدار زن می

 .میگیرد و نگاهش میکند

 .دورهمی مربوط به رالی. نگران نباش من هستم باهاش- 

 .مهشید به شوخی میخندد

 .همینکه تو باهاشی ترس داره. اونم دیوونه میکنی- 

 .اش با همین چند کلمه صحبت با زن، برطرف میشودافتد و حس و حال بد و کالفهروناک به خنده می

 .دستت درد نکنه- 

  :کند و با ناز میگویدمهشید به شوخی پشت چشمی نازک می

 .خواهش میکنم- 

 ...های بلند زنهایش گم میشود بین قهقههو روناک میخندد و صدای خنده

آورد را میدهد و سپس با احساس با خوشرویی جوابِ ماهانی را که داشت از آمدنش بال درمی

کند. سری به نشانهء سالم تکان با روناک تالقی میسنگینی نگاهِ کسی، سر میچرخاند که نگاهش 

هایش مکث بیشتری روی تیشرت تقریبا گشاد و میدهد که دخترک هول کرده لبخند میزند. آبی

کنند که همین باعث میشود روناک از شدت هول و خجالت عقب گرد مشکی روی تن دخترک می

نشان دهد. سهند تک خندهء کوتاهی میکند ترین حالت، خود را مشغول انجام کاری کند و به مسخره

و سپس همراه عرفان داخل جمع میشود. صدای موزیک کر کننده است و مهمانی امشب کمی 
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بیند... دخترهایی جز روناک! به سمت های قبل بود و سهند در جمعشان... دختر میمتفاوت از شب

ه وار به کتفش ضربان با خنده و تفریحها به آن تکیه میزد. عرفهمان پنجرهء قدی میرود که اکثر شب

 .کندمیزند و مانند اغلب اوقات، خود را از سهند آویزان می

 !ایهخدایی خوب تیکه- 

 .و با لودگی تمام میخندد

 .اش را از شیشه فاصله میدهدسهند اخم میکند و تنه

 ینی چی؟- 

  :جواب میدهد های عرفان میدوزد که عرفان هول زدههایِ منتظرش را به ل*بتیله

 .روناکو میگم دیگه بابا! خودم دیدم همش نگات میکنه- 

 نمیداند چرا ولی بالفاصله با شنیدنِ این جمله از عرفان، نگاهش را میگرداند و... میرسد به دختری که 

های سهند تالقی میکند. طرف تر و مشغول صحبت با شاهین است و نگاهش... باز هم با تیله کمی آن

 .دزددکشد و نگاه مییش را در هم میابروها

 خب که چی؟- 

 .عرفان پوکر نگاهش میکند

 خب که چی؟ حتما توو نخته وگرنه برای چی باید نگات کنه؟- 

  :سهند پوزخند میزند و با مسخرگی ادا میکند

 .آره بابا! همه توو کَفِ منو تواَن- 

دور  "برمیگردم"با گفتنِ جملهء  عرفان میخواهد جواب بدهد که با درخواست یکی از پسرها،

 .میشود. سهند سری از روی تاسف تکان میدهد که با نزدیک شدن فربد، لبخند میزند

 چطوریایی پسر؟- 

  :های سفید پسر، رنگ میگیرد و خجالت زده جواب میدهدگونه

 .ممنون آقا. بفرمایین- 

به محتویات داخل سینی و  و با چشم و ابرو به سینی داخل دستش اشاره میکند. سهند مشکوک
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  :های باریک و پایه بلند نگاه میکند و با مکث میپرسدجام

 !بساط امشب فرق داره؟- 

آورد و آهسته ل*ب اندازد و با ندیدنِ شاهین... سرش را کمی جلو میفربد نگاه کوتاهی به اطراف می

  :میزند

 .نی کردهفرق میکنه. آقا شاهین امشب بساط م*ش*رو*ب هم قاطی مهمو- 

ابروهای سهند از تعجب باال میپرند... بساط م*ش*رو*ب و شاهین؟! میخندد... آرام و کوتاه و این 

 !کارها به شاهین... میخورد

  :کوتاه ل*ب میزند

 .ممنون. برام آب میوه بیار- 

 نمیخورین شما آقا؟- 

نگاهش میکند. سهند به لحن متعجب او و کشیده آقا گفتنش میخندد و سپس طوالنی و عمیق 

 .کشد و ل*ب میگزدهوا پرسیده بود خجالت میپسرک از سوالی که بی

 ...ببخشید. نمیخواستم- 

  :سهند حرفش را میبُرد

 .اشکالی نداره- 

 فربُد؟- 

  :کند. پسرک هول زده داد میزندشاهین است که صدایش می

 .اومدم آقام- 

و در کسری از ثانیه از چشم سهند دور میشود. سهند لبخند میزند و پسرک عجیب از شاهین 

هایش را بین پسرها و دخترهای مشغول ر*ق*ص در میان جمع میگرداند که ناگهان میترسد! تیله

متوجه دختری میشود با موهای بلند و به رنگ سیاهی شب. موهایش موج دارد و زیر ر*ق*ص نور 

یزند. پشت دخترک به اوست. شومیز صورتی کوتاهی به تن دارد و شلوار جینی که مچ توی چشم م

های بدنش بین و تاب میخورد و برجستگی خوش تراش پایش را با آن به خوبی به رُخ میکشد. پیچ
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آید و اش میشود و خوشش میهای شاید گرسنهء همگی جلب توجه میکند. سهند خیرهنگاه

های دیگران را روی او میخواست؟! صدای اگر دوست دختر او بود... نگاه آید! و... نمیخوشش

نظیر دخترک بگیرد و کمر دختر... اش باعث میشود که نگاه از ر*ق*ص شاید بینوتیفیکشن گوشی

اش را میزند. با دیدن پیامکی ست. برای بار چندم خودش را لعنت میکند و با خنده رمز گوشیگرفتنی

اش خیلی وقت بود که خاموش بود . سوگندی که شمارهند است، لبخندش را میخوردکه از جانب سوگ

 .و اصال پیدایش نبود! متن پیام را دو بار و پشت سر هم میخواند

 !!باهام تماس بگیر. کارِ مهمی باهات دارم- 

ش هم ایَنینمیداند چرا ولی دلشوره میگیرد و برای اولین بار برای سوگند نگران میشود و شاید نگرا

 !؛ مانند نگه داشتنش پیش خودشاز روی ترحم است

 .نشیندوار روی صفحه میشستش ضربه

 االن میتونی حرف بزنی؟- 

آورد که با دیدن ضرب ر*ق*ص دخترک و موج موهایش کشیدنِ همگی سر باال می "هووو"با صدای 

یدهد و با به اتمام رسیدن که در هوا تکانشان میدهد، غافلگیر میشود. دخترک قوسی به کمرش م

اش میگیرد و این یکی را آهنگ با لبخند به سمت روناک میرود و... دخترک آشنای او بود؟! خنده

 ...حتما باید به کاوه بسپرد

. دخترک نگران بین شاهین و روناک قرار های خمارش را پی او میدهد و ردش را دنبال میکندتیله

. ماهان اش نمیشودیگذارد و چیزی میگوید که سهند متوجهمیگیرد. دست روی بازوی شاهین م

کشد و عصبانی برایش میغرد و سهند باز هم متوجه نمیشود. کنجکاو به نگاه دخترک را عقب می

 کردنش ادامه میدهد و... چخبر است؟! روناک با شاهین رِل بود که حاال دعوایشان شده بود؟

پوزخند است و از آن دختر که انقدر با ماهانی که  اش بیشتر شبیه بهکوتاه میخندد و خنده

اش است گرم میگیرد، هیچ چیز بعید نیست. روناک قدمی عقب میگذارد و سهند از همان پسرخاله

هاست که سرریز شود و... بیند و کاسهء چشمش االنفاصله هم برق اشک را در چشمان او می

ایی که دیده بود فرق داشت و حتماً در این مورد دخترهای ضعیف را دوست ندارد! و روناک با دختره
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 !هم باید فرق کند و... چه خوب که اگر مانند بقیه معمولی بازی درنیاوَرَد و در جمع زیر گریه نزند

از جانب سوگند، فکرش را از آنها پَر میدهد و بی هیچ مکثی دستش را روی  "آره"با رسیدن پیامکِ 

 .حال و توو دماغی دختر را میشنودن بوق، صدای بینشیند و با اولیآیکون تماس می

 الو؟- 

 گریه کردی؟- 

ست و دست خودش نیست که نمیتواند از ته دل نگران شود. فقط سوال میکند و لحنش فقط پرسشی

 .کشدسوگند تلخند میزند و دماغش را می

 .نه- 

اند که این صدا فقط میتواند معمولی میگوید و ساده تر از دفعات قبل انکار میکند و سهند خوب مید

  :بعد از یک گریه طوالنی حاصل شود. میخواهد ل*ب باز کند که سوگند پیش دستی کرده و میپرسد

 مهمونی هستی؟ بد موقع خواستم حرف بزنیم نه؟- 

و سهند به دلیل باال بودن صدای موزیک فقط جملهء اول را میشنود. کالفه از جایش بلند میشود و به 

  :روجی حرکت میکند. کوتاه به سوگند پشت خط میگویدطرف در خ

 .بمون- 

 .بیندکه بین راه فربد را آبمیوه به دست می

 !آقا شرمنده که دیر شد- 

  :اینکه نگاهی به فربد بیندازد، کوتاه جواب میدهدبی

 .بعدا فربد. ممنون- 

خیلی بهتر است. صداها کمترند دستگیرا در را پایین میکشد و از ویال خارج میشود و حیاط به نسبت 

 .آیدو گنگ تر... از پله های سنگی پایین می

 ..داشتی میگفتی- 

 .سوگند کوتاه میخندد

 پرسیدم مهمونی ای؟- 
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 .آره. دورهمی بعد از رالیِ - 

  :سهند سکوت سوگند را که میبیند، آهسته زمزمه میکند

 خوبی؟- 

ک احوالپرسی دوستانه ندارد و سوگند نتوانست هایش هیچ حس و حالی جز یو اینجور خوبی؟ گفتن

که فقط یک دوست دختر معمولی باشد و مُدام بیشتر از آن را خواست و عشقی که خب سهند هنوز 

 !اش نکرده بودتجربه

 ممنون. تو خوبی؟- 

  :دید. هومِ کوتاهی میگوید که سوگند میپرسدسهند سری تکان میدهد؛ انگار که سوگند او را می

 ...همیش- 

 مکث میکند. سهند سراپا گوش میشود و حدس میزند که دخترکِ درماندهء پشت خط روشن شدن 

 ...شان را میخواهدتکلیف رابطهء

 میشه مشخص کنی تکلیف رابطمونو؟- 

ای میکند و هرچند که میداند درست نیست که حاال و با این وضع به فرد پشت خط سهند تک خنده

عجیب، خوب میشناسد! احساسی، زود رنج، عاشق پیشه و شاید خیلی ضعیف بخندد و این دختر را 

 !و کمی... احمق

 خنده داشت؟- 

  :سهند نچی زیر ل*ب میکند و با مکث کوتاهی جواب میدهد

 !حدس میزدم اینو بگی- 

 !خب؟- 

 .خبِ ادا شدهء سوگند یعنی اینکه جواب میخواهد. یعنی منتظر شنیدن است و سهند... مکث میکند

شان به شدت حال بهم زن شده است و کارهای جوابش یک جملهء واضح است. اینکه ر*اب*طه

سوگند به جای ل*ذت دادن به سهند، برعکس؛ او را اذیت میکند. تا کِی باید سوگند بی دلیل و با 

دلیل قهر کند و منتظر ناز کشیدنِ سهند باشد؟ آن هم سهندی که ناز کسی را جز ناهیدش نخریده 
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د! خسته کننده شده بود رابطهء سرد و مضخرفشان. برای همین میخواهد مثل همیشه رُک عمل بو

  :کند که ناگهان با شنیدن صدای بلند و عصبیِ دختری که داد میزند

 .تمومش کن! داری اذیتم میکنی- 

بیند. سرش را میچرخاند. نگاهش را گرداگرد باغ تاریک و پر از درختِ ویال میگرداند و چیزی نمی

 .صدا واضحتر میشود

 !ولم کن آشغال- 

سهند اخم میکند و دختری دارد اذیت میشود؟ از فکرهای نامربوطی که یکهو به ذهنش میرسد، 

 .هایش بین باغ میچرخاند و تندتر قدم برمیداردعصبی تیله

 سهند؟- 

 غ، دختری را سوگند صدایش میکند. میخواهد جواب بدهد؛ ولیکن با دیدنِ شاهینی که انتهای با

تکیه زده بر ماشین گیر انداخته است و دخترک دارد داد میزند و کمک میخواهد، گوشی از دستش 

 ...افتد و عصبی و به دو به طرف آنها میدودمی

 .ماند و گوشی که بر زمین افتاده استگویان پشت خط می "الو؟"و سوگند 

ترک است که حتی متوجه رسیدن سهند آورد و انقدر خمار چهرهء دخشاهین سرش را پایین می

ای محکم با دو دستش به شان قرار میگیرد و ضربهآید که سهند بیننمیشود و وقتی به خود می

  :که باعث میشود شاهین عقب تر برود. عصبی میغردکند هایش وارد میشانه

 داری چه غلطی میکنی تو؟؟- 

چشمانش به سرخی میزند و شاهین... م*ست های شاهین دارند بسته میشوند و سفیدی چشم

 !است؟

سرش درد میگیرد و نمیخواهد بیشتر از این در مهمانی آبرو ریزی کند. برای همین ل*ب روی هم 

  :میفشارد و کوتاه به شاهین اخطار میدهد

 !تمومش کن- 

بغض های دخترک شاهین اما امشب بیش از ظرفیتش خورده است و اصال نمیتواند درک کند حرف
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کردهء جلوی چشمش را! هیستریک میخندد و تابی به جلو میخورد که باعث میشود روناک هین 

بلندی از روی ترس بکشد و خود را عقب بدهد. از دیدن ترسیدن روناک عصبی تر میشود و پر حرص 

  :اما با لبخند اجباری که روی ل*بش است، زمزمه میکند

 چیشد؟ ترسیدی؟ از من؟- 

 ... کوتاه و پر از درد و... خشممیخندد. آرام.

 از من آخه احمق؟- 

های آبی سهند... نفسش روناک میترسد. نگاه نگرانش را سرتاسر میمهانی میگرداند و با دیدن تیله

میبُرد. هول میکند و فقط برای اینکه به دور از چشم او باشد و در مقابل او بد جلوه نکند، خطاب به 

  :شاهین ل*ب میزند

تن لشتو بیار بیرون. آبروم رفت! و به دو از در ویال خارج میشود و به سمت اتنهایی ترین گمشو - 

کشد که شاهین هم میرسد. اند، میرود. طولی نمیها در آنجا پارک شدهقسمت باغ که ماشین

م*ست... عصبی... حتی تعادلی روی راه رفتنش ندارد و روناک برای اولین بار از شاهین میترسد. 

 .بیخ گلویش را میگیرد؛ اما نمیخواهد و نباید که گریه کند و ضعیف بودن را دوست نداردبغض 

  :شاهین نزدیکش میشود و خمار و پر از حسرت ل*ب میزند

 چرا؟... چرا دوسم نداری روناک؟- 

اینکه تسلطی روی حرکاتش  نزدیکتر میشود و دست روی بازوهای روناک میگذارد. عصبی و بی

  :حرص میزند داشته باشد،

 من که همیشه نشون دادم چقدر عاشقتم. ها روناک؟ چرا؟- 

  :روناک چشم روی هم میفشارد و ل*ب میگزد. کالفه و عصبی تکرار میکند

 ...نمیدونم... نمیدونم- 

اش روناک را هدف قرار میگیرند. از تار موهایش شاهین میخندد و موهایش را چنگ میزند. نگاه تیره

ای ! لبخند میزند و یکهو دستش تیشرت مشکی دخترک را چنگ میزند. روناک جیغ خفهتا... نوک پا

  :میکشد که شاهین آهسته تکرار میکند
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 هیسس... من که اذیتت نمیکنم. میکنم؟ هوم روناک؟- 

آورد و لعنت به روزی که فکر کرده بود میتواند با پسری مثل شاهین رفاقت روناک دیگر دارد کم می

ای که فکر کرده بود که شاهین هم مثل ماهان میشود. یک رفیق، حامی و... یک ت به لحظه. لعنکرد

 !برادر

کشد. میخندد و پر از نفوذ و حس آورد و عمیق بو میاش را نزدیک تیشرت او میشاهین بینی

  :دیوانگی ل*ب میزند

 !عاشق بوتم- 

  :روناک دیگر طاقت ندارد. بلند و عصبی داد میزند

 .تمومش کن! داری اذیتم میکنی- 

 .شاهین قهقهه میزند و کمی فاصله میگیرد

  :روناک میخواهد برگردد و به ویال برود که شاهین کوتاه و دستور وار توضیح میدهد

 !مونی و گوش میدیهنوز حرفام تموم نشده. می- 

پر قدرت به  روناک اما توجهی نمیکند. میخواهد برود که دستش از پشت کشیده میشود و سپس

اپتیمای سفید رنگ شاهین کوبیده میشود. کمرش تیر میکشد. صورتش از درد جمع میشود و این بار 

  :بلندتر ناله میکند

 .ولم کن آشغال- 

آید و عرق سرد از تیرهء کمرش به پایین آورد. روناک نفسش بند میشاهین سرش را نزدیک می

شان و به عقب هول ه ناگهان با قرار گرفتن کسی بینچکد. میخواهد جیغ بکشد و کمک بخواهد کمی

 !کشد و دست جلوی دهانش میگیرد. هم میترسد و هم... آرام میگیرددادن شاهین... هین بلندی می

 داری چه غلطی میکنی تو؟؟- 

 !ها و این صدا... مال سهند است؟رویش میگرداند و این لباسبهچشم روی تنِ مرد رو

اش از شدت های عصبانی و پر نفوذ سهند میشود. سهندی که س*ی*نهیلهنگاه شاهین زومِ ت

  :عصبانیت باال و پایین میشود. میخندد و کشدار میگوید
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 اَمرِت؟؟- 

  :سهند قاطی است و روانش کامال به هم ریخته است. کوتاه میغرد

 !ن*ا*موسگورِتو گُم کن بی- 

خشم و عصبانیتِ شاهینی که امشب دیوانه شده سهند میگوید و با این حرف دامن میزند به آتش 

  :آورد و یقهء سهند را مشت میکندبود. شاهین به سمتش هجوم می

 به تو چه هان؟ به تو چه مرتیکهء ک*ثافت؟- 

  :اینکه دست او را پس بزند، پر حرص تشر میزندسهند بی

 نقشه چیده بودی که دختره رو قِر بدی اینجا نه؟- 

 .تحمل نمیکند و مشت پر قدرتش را به صورت سهند میکوبد شاهین دیگر تاب و

ای میکشد. سهند با خونسردی فقط تر میرود و جیغ خفهروناک دست جلوی دهانش میگیرد. عقب

های به خون نشستهء نگاهش میکند و فعال حتی قصد ندارد که دستش را باال بیاورد. خیره در چشم

  :شاهین میغُرد

 !حرومزاده- 

 .آورد و سخت تکانش میدهدهایش تا انتها باز است به سمتش یورش میبلوزی که دکمه شاهین با

 !دیگه داری زر اضافه میزنی- 

آورد و مشت دوم را محکمتر از خونسردی او روانش بیشتر به هم میریزد. دوباره به سمتش هجوم می

 .به فک سخت شده ی سهند میکوبد

 !کِشَم مندهنتو آب می- 

ماند. دست روی گلویش میگذارد و با ت بعدی را هم بزند که سهند دیگر ساکت نمیمیخواهد مش

فشار محکمی او را به عقب هُل میدهد؛ انقدری که پشت شاهین به دیوار بتنی انتهای باغ کوبیده 

 .میشود

.. .همین االن گورِتو از اینجا گُم میکنی و پشت سرتم نگاه نمیکنی! وگرنه بالیی سرت میارم شاهین- 

 ...بالیی سرت میارم که
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... آورد وشاهین به جنون رسیده است و حتی نمیگذارد تهدید سهند به اتمام برسد. دستش را باال می

 .افتند و باهم دست به یقه میشوندکشد که روی هم میبه چند ثانیه نمی

ط زده فقه و وحشتاینکه بخواهد و بداند که دارد چه کار میکند، به سمتشان قدم تند کردروناک بی

 .نگاهشان میکند

  :شاهین آرام نمیگیرد و نعره میزند

 !!ن*ا*موس عالمِت میکنمناموسم؟ بیمن بی- 

  :کشد و حین اینکه نفس نفس میزند، تهدیدوار میغُردسهند کنار می

 .راهتو بکش برو! وگرنه زنگ میزنم پلیس، بیان جمعت کنن- 

 اش را ول میکند و سپس با کف شاهین نگاهِ تیزش را سمت روناک و بعد... سمت سهند میگیرد. یقه

 .ای به سینهء ستبرش میزنددست ضربه

 !دارم برات سوپرمن- 

او  سهند دیگر از وقاحت او رو به انفجار است. شاهین میخواهد راهش را بکشد و برود که سهند یقه

  :را مشت میکند

 میخوای بخوری که؟ چه گُهی- 

کشد ولیکن چیزی های سیاهش خط و نشان میشاهین در سکوت فقط نگاهش میکند و با تیله

اش برمیدارد. شاهین دست بین نمیگوید. تهدیدوار سری تکان میدهد که سهند دستش را از یقه

ای که به شانه سهند میزند، قفل را میزند و تن و صورت موهایش میکشد و سپس با تنه

 .کشدخسته،م*ست و کبودش را داخل اپتیمای سفید رنگش می

آورد و در کسری از ثانیه گ*از میدهد و از آنجا دور استارت میزند و ماشین را به حرکت در می

 .میشود

 ی زیر لب ِ"متاسفم"روناک برمیگردد و با دیدن صورت برافروخته سهند، قلبش یکهو فرو میریزد. 

کند. دزدگیر را میزند که صدای خشدار و گرفته سهند را پاتند می میگوید و به سمت ماشینش

  :میشنود
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 .من میشینم پشت رُل- 

روناک برمیگردد و مات نگاهش میکند. هول میکند و به اندازهء کافی زحمت داده و... گَنده زده است! 

  :آهسته و کوتاه میگوید

 .خودم میتونم برم- 

  :مکث میکند و ادامه میدهد

 .ونممن- 

 نشیند،دستش که روی دستگیره در می

  :سهند جدی و پر جذبه ل*ب میزند

 !بشین اون ور- 

روناک حتی نمیتواند مخالفت کرده و خود را جمع و جور کند. سهند هم معطل نمیکند و به سمت 

انطور همماشین پاتند میکند و با نگاهی که به زیر است، سوییچ را از او میگیرد و سوار میشود. روناک 

زده حرکات سهند را بررسی میکند و از شدت بهت حتی نمیتواند تکان بخورد؛ که سهند با نگاهی وق

  :سرش را از شیشه بیرون میگیرد و عصبی میپرسد

 !چرا خشکت زده؟ بیا سوار شو دیگه- 

کند و حرفهای شاهین برایش گران تمام خسته است و عصبی و شاید خیلی رنجور! قلبش درد می

راند و شده بود و... حسابی شرمنده بود و پشیمان؛ شرمنده از پسری که کنارش ماشینش را می

حال است و دهانش خشک شده. سرش را به شیشه پشیمان از اعتمادی که به شاهین کرده بود. بی

بندد... سهند نگاه کوتاهی به دخترک ظریف نشسته در کنارش هایش را میچسباند و چشممی

  :و سپس با مکث کوتاهی ل*ب میزندکند می

 .صندلیو بده عقب و دراز بکش. اینجوری مشخصه شال و روسری سرت نیست- 

  :اندازدنشیند و شانه باال میجانی روی ل*بش میروناک لبخند بی

 .مهم نیست- 

هارا کمی پایین میدهد. با خوردن باد به صورتش، سهند دستی بین موهایش میکشد و شیشه
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 .ها میسوزنددر صورتش پخش میشوند و رد زخم موهایش

 کجا برسونمت؟- 

  :سهند میپرسد و منتظر جواب میشود که دخترک با مکث میگوید

 .شو میگم بهتبریدگی دوم دور بزن... بقیه- 

گوید و هنوز بریدگی اول را هم رد نکرده است. اخمش با یاداوری رفتار شاهین هر سهند چیزی نمی

 تعادل، بهر میشود و واقعا نمیداند دخترک چرا انقدر کودن بود که با اویِ م*ستِ بیتلحظه پر رنگ

 !انتهای باغ رفته بود

 ...ممنون بخاطر امشب. اگه نمیومدی- 

 آمد... شاید آبرویش میرفت و یک روناک مکث میکند و ادامهء جمله را نمیداند و اگر سهند نمی

 ...و شایدحادثهء تلخِ اجباری را تجربه میکرد 

بیند؛ پیش دستی کرده و های داخل سرش مینمیداند چه بگوید و سهند که تردیدش برای بیان جمله

  :صادقانه ادا میکند

 .ای هم جای تو بود همین کارو میکردمهر دخترِ دیگه- 

 اش زیر درخت وی میگوید که یکهو سهند با یادآوری اینکه گوشی"ممنون"روناک به تایید، باز هم 

کشد. روناک هول زده اش میو کف دستش را به پیشانی "وای"در باغ افتاده بود، بلند ل*ب میزند: 

  :میپرسد

 چیزی شده؟- 

برای آره و یا نه گفتن با خودش کلنجار میرود و عرفان حتماً رو به سکته است. کاش یک طوری خبر 

  :ای میکند و سپس با مکث میپرسدمیداد. پووفِ کالفه

 نم یه زنگ بزنم با گوشیت؟میتو- 

اش خودش را روی سهند ماشین را کنار جاده متوقف میکند و روناک برای بیرون کشیدن گوشی

آورد. سهند  شلوارش در میصندلی کمی باال میدهد و مانند اغلب پسرها، گوشی را از جیب پشتی

ظاهرِ معمولیِ دخترانه  زده خیرهء رفتار او میشود و نکند که دخترک دوجنسه است؟مات و حیرت
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اش را سمت اویی میگیرد که از شدت دارد و چرا رفتارها و عالیقش پسرانه است؟ روناک گوشی

 .تعجب حتی پلک هم نمیزند و انگار توی فکر است

 به عرفان زنگ میزنی؟- 

سهند انگار که رشتهء افکارش پاره شده باشد؛ سری تکان میدهد و گوشی را از دستش میگیرد. 

 ...مارهء عرفان را وارد و تماس میگیردش

جواب نمیدهد که دوباره زنگ میزند و درست در بوق پنجم میخواهد قطع کند که صدای عرفان در 

  :پیچدگوشش می

 بله؟- 

 .ل*ب میگزد و سعی میکند که عادی توضیح دهد تا بیشتر نگرانش نکند

 ...سهندم. عرف- 

اش که میگوید سهند است، پر از عصبانیت و حس نگرانی، یدیعرفان با شنیدنِ صدای او و جملهء تای

  :داد میزند

 .معلوم هست کجایی؟ زنگ میزنم چرا برنمیداری اون ماسماسکو؟ همه نگرانت بودن اینجا- 

  :سهند نباید االن توضیح بدهد تا بیشتر ذهنِ او را درگیر کند؛ برای همین خونسرد میگوید

 .ها که پارک شدن، لطفا اومدنی خونه بیاریش... سمت ماشینگوشیم افتاده توو باغ ویال- 

اش کند... چقدر دنبال سهند آید و دلش میخواهد خفهعرفان از توضیح ندادن سهند کفرش باال می

گشته بود و چقدر ماهان ناراحت بود و فکر میکرد که سهند ناراحت و دلخور از آنها به خانه برگشته 

 .است

 میگم کجایی؟ این خطِ کیه بهم زنگ زدی؟سهند با توام! - 

  :سهند چشم روی هم میفشارد و با حرصی که در صدایش موج میزند، جواب میدهد

 ...توو خونه حرف میزنیم. خط هم مالِ- 

های عرفان را ندارد و از طرفی... عرفان مکث میکند. اگر بگوید روناک... آخر حوصلهء مسخره بازی

 .رهء این شماره را چک میکندصد در صد ت*ل*گرام و غی
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 ...بیندای جز گفتن نمیچاره

 .مالِ روناک- 

 .و صدای دادِ پر از حیرت عرفان، کر کننده است و به حتم دخترک هم آن را شنید

 روناک؟؟ رفتی باهاش دور دور؟- 

  :وقفه هوار میکشدمیخواهد انکار کند که عرفان بی

 ...می هستی! شاهینم با شماست؟ دوتایی با یه دخترراستی راستی بلندش کردی؟ پسر عجب آد- 

  :دیگر دارد تند میرود. سهند اخم میکند و پر حرص تشر میزند

 .چرند نگو. خونه حرف میزنیم. فعال باید قطع کنم- 

 ...اما- 

 .گوشی یادت نره. فعال- 

 .یگیردمیگوید و منتظر جواب او نمیشود. تماس را قطع میکند و گوشی را سمت روناک م

 .ممنون- 

کند. چیزی مثل آخ از دهانش دخترک سرش را گرفته است و دارد صداهای ضعیفی از خود تولید می

  :خارج میشود که سهند نگران و هول زده میپرسد

 خوبی؟ چِت شد؟- 

سهند گوشی را روی داشبورد پرتاب میکند و سپس با مکث کوتاهی بازوی دخترک را میگیرد. ارام 

میدهد که سرِ دخترک با ضرب به شیشه کوبیده میشود. سهند ترسیده صدایش میزند که تکانش 

  :وار جواب میدهدروناک ناله

 ...م... آخمعده- 

اش مشت میشود و در سهند مغزش قفل کرده و نمیداند باید چه کار کند. دست دخترک روی معده

. تمام تن دخترک عرق سرد میشود. سهند اش میچسبند و..کسری از ثانیه، موهای روناک به پیشانی

 .هول میکند

 بیمارستان کدوم وره؟ روناک؟- 
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 .تکانش میدهد

 دختر با توام! میگم این اطراف بیمارستان هست؟- 

روناک آه میکشد و به گمانِ سهند دخترک از هوش رفته است و هر از گاهی از شدت درد به هوش 

گوشی هجوم میبرد و میخواهد که با عرفان یا ماهان تماس  آید و ناله میکند. میترسد... به سمتمی

ن تلفبگیرد ولیکن با دیدنِ پینِ هشت رقمی، کالفه گوشی را رها میکند و لعنت به این شانس و 

 خودش هم که نبود! و وضع از این بدتر؟

و به طرف  نگاهِ نگرانش را به روناک میدوزد و در کسری از ثانیه و یک تصمیم ناگهانی، دور میزند

 .خانهء خودشان که از قضا نزدیک هم بود، تخت گ*از میرود

 ها الیی میکشد. پشت دستش را به صورت خیس از با سرعت در خیابان ها میراند و از بین ماشین

کشد و داخل انگشت بین موهایش می عرق دختر میچسباند و... روناک در تب دارد میسوزد! کالفه

خانه را میزند. طول میکشد تا اینکه صدای مرد، خواب  یشود و زنگ صاحبپیچد. پیاده مکوچه می

  :آلود به گوش میرسد

 بله بفرمایید؟- 

  :زده و پر از نگرانی ل*ب میزندسهند هول

 .سهند سپهرم آقا محمود. مستاجر طبقهء چهارم- 

  :بی اینکه جواب یا صدایی از جانب مرد بشنود، نگران ادامه میدهد

 همراهم نیست. میشه دروازه رو باز کنید؟ ریموت- 

  :ای میکشد و کوتاه جواب میدهدمرد خمیازه

 .البته پسرجان- 

کشد که در با صدای چیکی باز میشود. سهند به دو به طرف ماشین میرود و در سمت و به دقیقه نمی

خیس دخترک را در ها تنِ ظریف و ای میکند و سپس همچون بچهروناک را باز میکند. پووفِ کالفه

آ*غ*و*ش میکشد. یک دست پشت زانوهایش میگذارد و دست دیگرش را به کمر دخترک میگیرد. 

 ...بندد و به طرف ساختمان حرکت میکندبا پشت پا درب ماشین را می
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موهای خیس و چسبیده به پیشانی عرق کردهء دخترک را با دست به یک طرف مرتب میکند. گوشیِ 

 .حالتِ روناک، زنگ میزند برمیدارد و خیره در صورتِ آرام و بیسیمِ خانه را بی

 اَلو اورژانس؟- 

صدای زنی در گوشش میپیچد و نگاه از روناک میگیرد. مکث میکند و با ضربانِ قلبی که از اضطراب و 

  :نگرانی رو به هزار است، ل*ب میزند

لطفاً سریعتر خودتونو به این آدرسی که خانومم از حال رفته... هر کاری میکنم، چشم باز نمیکنه. - 

 ...میگم، برسونید

زن بعد از چند سوال، آدرس را میگیرد و سهند... تماس را پایان میدهد. باالی سر روناک میرود و 

 تیشرتش را که کمی باال رفته و باعث شده که کمی از پو*ست سفید شکمش در معرض دید قرار 

تا  ایستدنش را به صورتِ رنگ پریدهء او میدوزد و باالی سرش میهای نگرابگیرد، مرتب میکند. آبی

 .وقتی که صدای زنگِ آیفون بلند شود و اورژانس بیاید

کند و آنها را به داخل راهنمایی میکند. تا اتاق خودش و جسمِ بی در را برای دو مامور اورژانس باز می

 ...جانِ دخترک افتاده روی تختش

روناک میکند و در همان حین از اویی که با نگرانی باالی سرشان ایستاده و با  دکتر شروع به معاینهء

  :دست گ*ردنش را ماساژ میدهد، میپرسد

 سابقه ی بیماریِ خاصی داره؟- 

  :نمیداند... اما میگوید

 .نه- 

 قبل از اینم از هوش رفته؟؟- 

  :نمیداند و باز هم میگوید

 .نه- 

  :میدهدای مکث ادامه و با ثانیه

 ..فقط چیز درست و حسابی نخورده و گریه زیاد کرده- 



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
171 

 

  :دکتر که با تعجب نگاهش میکند؛ سعی میکند خونسرد باشد

 ...عزا داره- 

  :دکتر جوان سر تکان میدهد

 ست؟ آهان! پس از ضعفه.. احتماالً بخاطر فشار عصبی و ضعف از هوش رفته. چند دقیقه- 

  :تهء او میکند و کالفه جواب میدهدهای بسنگاهِ کوتاهی به پلک

 .نیم ساعتی میشه- 

  :دکتر میگوید

 ها ازش گرفته بشه.. اگر هم فکر  اگر مایل هستید در بیمارستان بستری بشه تا یه سری آزمایش- 

 ...میکنید چیزی جز ضعف نیست

  :میان حرفش سهند ل*ب میزند

 .به خاطر ضعف و فشار عصبیه- 

 .اندازد و نظر او را نیز میپرسدرش میدکتر نگاهی به همکا

عالئم حیاتیش که نرماله.. عکس العملش هم نسبت به نور و لمس مثبته. چیز خطرناکی نیست. فکر - 

 .نکنم نیاز به بستری داشته باشه

اش را با آسودگی بیرون میدهد... که مرد برای اطمینان بیشتر سهند نفس حبس شده در س*ی*نه

  :سپس رو به سهند تاکید میکند سری تکان میدهد و

براش سرُم و ویتامین تزریق میکنیم.. نهایتاً تا یک ساعت دیگه به هوش میاد. یه سری قرص - 

تقویتی هم براش تجویز میکنم. فقط اگر نهایتاً تا دو ساعت دیگه به هوش نیومد، حتما به بیمارستان 

 .مراجعه کنین، تا بستری بشه

در سکوت، خیره کار آنها میشود. که به ساعدِ روناک سرم وصل میکنند و سهند سری تکان میدهد و 

 .چند آمپول هم به سرم تزریق میکنند و با چند توصیهء دیگر، وسایلشان را جمع میکنند

روی تخت میگذارد و در سکوت سیگاری دود میکند و فقط ای روبهوقتی میروند... سهند صندلی

 .نگاهش میکند
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 ...های سیاه و براقش را دوباره و با کلی حس ببیندهایش را باز کند و... مردمکمنتظر است که چشم

شود و تویِ زیر سیگاریِ گیرد. سیگارش به ف*یل*تر می رسد و خاموش میچشم از صورتش نمی

. کشد..هایش را به هم چفت میکند و آرام نفس میرویِ کنسول کنارِ تخت، فشرده میشود. ل*ب

آرامِ روناک... بیشتر از نیم ساعت است که به صورتِ او زل زده و... حتی تکان هم های مثلِ نفس

 !نمیخورد

 روناک فرو رفته توی تاریکی...ایستاده یا خوابیده... هیچ نمی بیند. هیچ صدایی نمی شنود؛ اما همه 

یِ دورِ تُند... ها توی تاریکی گُم میشوند. تصاویر همه تیره اند... اما روچیز دورش میچرخد. فریاد

 ...خیلی تند! روی تاب نشسته است که همه چیز اینطور تاب و چرخ میخورد؟! نمیداند

های سر م*ستِ شاهین... صدای آید... بوی تیز و بدِ ا*ل*ک*ل... صدای خندهصدای فریاد می

بیند و می . وارونهآهنگ... میلرزد... کسی مشت میزند... همه جا تکان میخورد. خانه معلق میشود..

شود! با صدای مهیبی از عالم ترس و تاریکی به بیرون پرت میشود! یکهو به جایی کوبیده می

 .هایش به یکباره باز میشوند و سقف نا آشنا، پیشِ چشمانش تکان میخوردچشم

ماند... .. کم کم سقفِ نا آشنا ثابت میماند. نفس نفس میزند.حدقهء چشمانش یکجا ثابت نمی

 !های خودش هممردمک

نگاهی حس میکند... یک نگاهِ سنگین و آشنا! نگاهی که تنش را عجیب سرد میکند. نفسش نرمال 

نمیشود و ریتم منظمش را از دست میدهد. نگاهش بی اراده به آن سمت کشیده میشود و با دیدنِ 

.. نگاهِ مستقیم... ... که روی صندلی نشسته، همانجا قفل میشود. پلک میزند... دوباره می بیند.او

 !زده ی او را منتظر و یخ

 .شد کمتر از یک ساعت... خوبه؛ نیاز به بستری شدن نداری- 

صدایِ آرام و پُر نفوذش را میشنود و در کمتر از یک لحظه همه چیز به مغزش هجوم می آورد. یکهو 

عجیبی که همه چیز یادش می آید. دعوای خودش با شاهین... م*ست بودنش و خواسته های 

شوند و داشت... رسیدن سهند و... با آخرین چیزی که به مغزش خطور میکند، چشمانش درشت می

اش عود کرده بود و... چیز دیگری یادش نفسش در س*ی*نه حبس می ماند. درد عصبی معده
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آید جز حال بدش و آن درد فجیعی که توی تنش می پیچید. مکث میکند. نگاهش را گرداگرد نمی

 .ق میچرخاند و نمیداند چرا میترسداتا

 ...داره یادت میاد- 

یک حس کرختی عجیبی تنش را سست میکند که نمیتواند تکان بخورد... فقط میتواند سرش را کمی 

 ...عقب میدهد

  :سهند آرامتر میگوید

 .فک کنم داری میترسی. برات خوب نیست... میخوای بعدا به همه چی فکر کن- 

جا میشود و دانه های عرق روی پیشانی و پشت ل*بش می نشینند. چشمانِ او جابهنگاهِ روناک بین 

  :سهند تذکر وار دستور میدهد

 !تکون نخور- 

 روناک بی اراده و خالی از بغض هق میزند و نمیفهمد که چرا اینقدر ترسیده و حالش بد است؟

خورد و... همین که مردمک های سهند بارِ دیگر بی جان شدنِ او را نمیخواهد. از جایش تکان نمی

 !بیند، خوب استسیاهش را باز می

 .بخواب تا سرُمِت تموم بشه- 

با این حرف، روناک با دهانی که مثل د*ه*ان ماهی برای نفس گرفتن باز است، نگاهش را به دستش 

 .میدهد

تا سرمی  به سرم وصل شده به ساعدش و... با دیدنِ سرم، سوزشی حس میکند. نگاهش از سیم سرم

که باالی تخت آویزان است، کشیده میشود؛ اما سریع دوباره به او خیره میشود و... دست خودش 

نیست که از بودنِ او... توی اتاق و باالی سرش... خوف میگیرد. اتاق تاریک است و... حس بد میگیرد 

 ...و دوست ندارد

 خب؟؟- 

ان توی د*ه*ان بچرخاند. نمیتواند چشم از او بگیرد روناک در جوابِ سوالِ کوتاهِ او، حتی نمیتواند زب

و او... کمکش کرده بود؟! لرز خفیفی در تنش می نشیند و کمک کردن به این قیافهء سرد و جدی می 
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 آید؟

هایش هیچ حسی ندارد؟ هیچ حالتی ندارد! یک نگاهِ غیرقابلِ نفوذ . چرا این مَرد توی چشممی آید و..

 .جدی و باز هم بی هیچ حالتی و... بی احساس! خشک...

 .قلبش تپش وحشتناکش را از سر میگیرد

 احتماالً زبونت هنوز به هوش نیومده... یا شایدم بخاطر فشار عصبی زیاد، زبونت کالً از کار افتاده... - 

 دکتر گفت به خاطر ضعف و فشار عصبی از حال رفتی... میتونی زبونتو تکون بدی؟؟

ها و لحظه ها دارد دیوانه اش میکند. تا همین  ی است و یادآوریِ آن حرفروناک در فکرهای دیگر

 !دیروز رفیق بوده اند و امشب شاهین چه دشمن شده بود

  :سهند، نرم ابرویی باال میدهد

 نمیتونی موقتاً به خریت خودت فکر نکنی؟- 

همین هفتهء پیش نبود  نمیتواند... تمامِ ذهنش را در برگرفته و عجیب احساسِ بازی خوردن دارد و

 که شاهین درخواستِ مسافرت دو نفره داده بود؟

  :سهند چشم باریک میکند و متفکرانه میگوید

 احتماالً قصد نداری که دوباره از هوش بری؟- 

 .اشک در چشم های باز مانده ی روناک، راه میگیرد. بغض میکند و دلش اینجا بودن را نمیخواهد

  :میدهد وسهند کالفه نفسی بیرون 

 ...دکتر میگفت نباید عصبی شی و- 

 .مکث میکند

 .گفت آرومت کنم- 

طوالنی خیرهء چشم های خیس دخترک میشود و یادِ حرفِ ناگهانی اش می افتد که گفته بود 

. با مکث و صداقت ل*ب خانومش از هوش رفته و خب دکتر هم آرام کردنش را به او سپرده بود

  :میزند

 !تورو بلد نیستم... خودت آروم شومن آروم کردن - 



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
175 

 

روناک ل*ب میفشارد. تنش از بیرون سرد است و دلش پتو میخواهد و از طرفی... از درون کورهء 

  :آتش است. مکث میکند و لرزان ل*ب میزند

 ..من... شاهین- 

ک ترسناای بیخیالِ این موضوع نمیشود؛ با آرامشی سهند عصبی از حماقتِ او و اینکه چرا برای لحظه

  :زمزمه میکند

 !اسمش توو دهنت نیاد- 

کشد. نفس بلندی میگیرد و... دوباره به او نگاه میکند. کالفه سهند نگاهش را تا سقف باال می

 ..میشود

 نمیخوای که دوباره به اون حال و روز بیوفتی؟- 

رک را روناک آب گلویش را فرو میدهد. سهند روی صندلی کمی خم میشود که هینِ ضعیف دخت

ای ، به صورت زرد شدهء دخترک نگاه میکند و صدایش زمزمهمیشنود؛ با تک خندهء خالی از خنده

  :آرام است

 میترسی بکُشمت؟- 

هدف و یا با هدف... میپرسد و قصدش اذیت کردن دختر نیست؛ فقط نمی فهمد که چرا دخترک بی

نترسیده بود و از او... نگاه چپی به االن و از او میترسد! از شاهینِ مستی که قصد تعرض داشت 

بندد و جرات نمیکند چشم باز دخترک می اندازد که چانهء روناک شروع به لرزیدن میکند. چشم می

اش کم شود... یاد آوری صحبت های شاهین کند و خدا خدا میکند که در امان باشد و کمی از دلهره

  :میکنداش... ضعیف ناله مانَد روی معدهمیشود درد و می

 ...میخوام برم پیشِ شاهین- 

میانِ حرفش، سهند از روی صندلی بلند میشود. صدای کشیده شدنِ صندلی روی پارکتِ کفِ اتاق، 

  :ایستدروناک را خفه میکند. و سهند... دست توی جیبهایش میکند و باالی سرش می

تو هم رو اعصاب من نری! ت خوب نیست. نمیخوام اذیتت کنم... به شرطی که فشار عصبی واسه- 

 .فعال بهش فکر نکن. دومین باره که میگم
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... روناک در اینکه خوف تمام تنش را میگیرد، بی اراده است و در اینکه نمیتواند بیخیالِ قضیه شود

  :های نافذ و سردش، میپرسدهای خشکش را باز میکند و... خیره در تیلهبی اراده تر! ل*ب

 حاال چی میشه؟- 

  :د کالفه و بی اعصاب، جوابش را با سوال میدهدسهن

 چی، چی میشه؟- 

 ...روناک سرش درد میگیرد. چشم می بندد و ضعف و لرز را در تمام تنش حس میکند

.. روناک یکهو چشم باز میکند و او را باالی سرش می بیند. نگاهش میکند... سهند نزدیکش میشود

میدهد و نمیداند چه میشود که اینطور وحشت میکند.  نگاهش میکند و یکهو کنترلش را از دست

 !د*ه*ان باز میکند و از ته دل جیغ میزند

ای میزند و خود انقدر بلند و وحشت زده که سهند سر عقب میگیرد و اخم میکند. روناک جیغ دوباره

  :را روی تخت عقب میکشد. سهند میانِ جیغ جیغ کردنهای دخترک وحشت زده، دستور میدهد

 !تکون نخور- 

روناک نمیتواند خودش را کنترل کند و فقط میخواهد که تنها باشد و... از این نگاه فرار کند. به جهنم 

که نجاتش داده بود و... دخترک از نگاهِ او میترسد... نمیتواند خودش را کنترل کند و فقط میخواهد 

  :که از او فاصله بگیرد. سهند عصبی میشود و بلند تر میگوید

 .گفتم تکون نخور! همین االن دهنتو ببند- 

روناک روی تخت عقب تر میرود که باعث میشود سرُم وصل به ساعدش، از پایه تکان بخورد. گریه 

آید و دخترک، جنون دارد؟ احمق از چه ترسیده بود؟ از میکند و میلرزد... سهند دیگر کُفرش در می

 او؟ او که کمکش کرده بود؟

دخترک که باال میگیرد، برای جلوگیری از آبرو ریزی و برای ساکت کردنش... با صدای جیغ زدنهای 

  :نشیند و شانه های او را نگه میدارد. بلند میغردپووف بلندی روی تخت می

 !خفه شو روناک! خفه- 

روناک بی اعصاب و پر از ترس است و کنترلی روی حرکاتش ندارد. سرش را تند به اطراف تکان 



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
177 

 

  :یه میکندمیدهد و گر

 ...یکی کمکم کنه... یکی کمک- 

  :سهند دیگر قاطی میکند. محکم نگهش میدارد و نزدیک به صورت دخترک، تشر میزند

 !اگه همین االن دهنتو نبندی، میکُشمت- 

  اشهمین حرف باعث میشود که روناک با هینِ بلندی، الل شود. لبهایش را توی دهانش بکشد... چانه

 

همانطور ناله کند... و باز هم نتواند خود را کنترل کند. با همان ناله، صدای ضعیفی از خود در بلرزد و 

  :می آورد

 ...من- 

 !گفتم صدا ازت در نیاد- 

روناک تند تند سرش را باال و پایین میکند و لبهایش را محکمتر به هم میفشارد.. و سهند از همان 

هایی که از ترس نمیتواند بازشان کند... اشک هایی د. چشمفاصلهء نزدیک به صورت او خیره می مان

 .که از گوشهء چشمانش راه گرفته و لبهایی که از شدت فشرده شدن، به سفیدی میزنند

یک دخترِ ظریف و... پر از سادگی و شاید بی تجربگی. پر از عکس العمل های ناخواسته... پر از ترس و 

 !ندارد. روناک دارد میمیرد از ترس.. از ترسِ بودن او بی پناهی که قدرت پنهان کردنشان را

بیند که روناک دارد تمام سعیش را میکند که به حرف هایش گوش و حتی ناله اش را کنترل وقتی می

 !کند، میفهمد که این دختر واقعاً از او میترسد و... نمیداند چرا

  :م اما دستوری میگویدچند ثانیه همانطور خیره در صورتش، نگهش میدارد و بعد آرا

 !چشماتو باز کن- 

  :بی اعتنایی دخترک به صحبتش را که می بیند، ل*ب میزند

 !دوباره تکرار نمیکنم. گفتم چشماتو وا کن- 

  :روناک خیلی زود میگوید

 ..باشه.. باشه- 

 نشو خیلی زود چشمانش را باز میکند؛ اما وقتی صورت سهند را درست نزدیک صورتش میبیند، دها
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تر میدهد تا باز میشود و... نفسش بند میرود از این همه ن*زد*یک*ی... بی اراده خودش را عقب

  :فاصله را بیشتر کند... سهند عمیق نگاهش میکند و سپس پر اخم ولی آرام میگوید

 !آروم بمون... آروم- 

روناک آب گلوی خشک شده اش را فرو میدهد که صدای قورت دادنش را خودش میشنود. سهند هم 

 میشنود... با مکث کوتاهی ولش میکند و با اخم از او رو میگیرد. خیالش از جانب آرام ماندنِ دخترک 

 

یادِ پر راحت میشود و قصد بلند شدن از روی تخت میکند که صدای باز شدنِ در اتاق خواب و بعد فر

  :از حیرتِ عرفان، در جا خشکش میکند

 اینجا چخبره؟- 

فی الفور گ*ردنش را به سمت صدا برمیگرداند و خیره در چشمان گرد شده از ترس و حیرتِ عرفان، 

  :میپرسد

 کِی اومدی؟- 

های سبز عرفان بین سهندِ ایستاده کنار تخت و دخترکِ مچاله شده ی روی تخت در گردش تیله

غزش سوت می کشد و سرُم... اینجا واقعا چخبر است؟ نگاهش را از صورت خیسِ عرق و رنگ است. م

  :پریده روناک میگیرد و متعجب زمزمه میکند

 روناک! چه اتفاقی افتاده؟- 

از سهند میپرسد و منظورش اتفاقِ حالِ روناک و وجودش در این خانه و روی این تخت است. سهند 

  :کشد و سعی میکند آرام باشدکالفه دست بین موهایش می

 .توضیح میدم- 

آورد. قدمی عرفان میخواهد د*ه*ان باز کند که سهند دستش را به معنای سکوت و نفی اجازه باال می

  :به سمتش برمیدارد و سپس خونسرد ادا میکند

 .بزار استراحت کنه- 

د. ماتش برده و واقعا هیچ چیز رو به رویش قرار میگیرد که باعث میشود عرفان از درگاه فاصله بگیر

  :بندد و سپس پر اخم و محکم امر میکندنمیداند! سهند درب اتاق را می
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 ..دنبالم بیا- 

 .و عرفان فقط میتواند، اجرا کند

دقایقی بعد، هر دو در آشپزخانه و پشت میز غذا خوری نشسته اند و عرفان، در حالیکه تمامِ قضیه را 

 هایش را دو طرف  ش برده است. نگاهش را پی سهندی میدهد که دستشنیده؛ ولیکن باز هم مات

سرش گذاشته و در پشت سر، انگشتهایش را در هم قفل کرده است. عصبی و طبق عادت، پایش را 

  :تکان میدهد که عرفان، ناراحت و متاسف ل*ب میزند

 شب اینجا می مونه؟- 

را به صندلی میدهد و گوشه ابرو و پای چشمش، اش سهند به یکباره صاف در جایش می نشیند. تکیه

  :چین میخورد وقتی که پر از تمسخر میپرسد

 چی؟- 

عرفان میخواهد دوباره سوالش را تکرار کند که همان دم، صدای زنگ گوشیِ عرفان بلند میشود. 

  :نگاهش را به صفحه میدهد و سپس پر از استرس و هول زده میگوید

 !ماهانِ- 

  :ای باال می اندازد و سپس متفکرانه جواب میدهدهسهند آرام شان

 .بگو بیاد اینجا- 

عرفان تماس را وصل و به دقیقه نمی کشد در جوابِ ماهانی که سراغ روناک را میگیرد، همان 

 .ای که سهند گفته بود را ادا میکندجمله

های خیسش خیرهء سلیهایش را پیِ ماهانی میدهد که با عاش را به در میدهد و تیلهعرفان تکیه

و صورتش را با دستانش قاب گرفته. مدام نوازشش میکند و خودش را مقصر میداند که  دخترک شده

 .به شاهین انقدر اعتماد کرده و... دخترک، به آنی خود را در آ*غ*و*ش امنِ او، مچاله میکند

میکند. نه به آن جیغ و اش را به کمد دیواریِ چوبی اتاق میسپارد و پر اخم نگاهشان سهند تنه

دادهای آبروبَرِ دخترک و نه به این مظلوم بازی هایش! پوزخند میزند و کاش که اصال دخالت نمیکرد. 

احمقی در دل نثارش میکند که یکهو ماهان از جا بلند میشود. صدایِ همیشه بشاشَش، خالی از 
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  :هرگونه حس و حال و انرژیست وقتی که میگوید

 .ما دیگه بریم- 

 نگاهِ کوتاهی سمت سهند می اندازد و با لبانی که به زور کش می آیند برای ایجاد یک لبخند، زمزمه 

  :میکند

 .ممنون بابت همه چی- 

  :اش کج میکند و آرام و صادقانه جواب میدهدسهند آهسته سر به سمت شانه

 .نیازی به تشکر نیست- 

میکند و سپس دست دور کمر دخترک انداخته و در هایش سنجاق ماهان لبخند قدر دانی روی ل*ب

  :یک حرکت بلندش میکند. نگاهش پر از استرس و نگرانی روناک را می کاود

 میتونی راه بری؟- 

اش را سمت سهند میدهد که سهند با اخم رو بر میگرداند. آب گلویش را فرو روناک، نگاهِ خجالت زده

  :ای ادا میکندمیدهد و سپس تک کلمه

 .میتونم- 

اش در هم میشود که ماهان، دست پشت کمرش گذاشته و به سمت از سوزش گلویش لحظه ای چهره

شان میشود. بیشتر از آن در هدایتش میکند. سهند سوییچ را به دست ماهان میدهد و خیرهء رفتن

ی فان در را مشان میکند. عرجلو نمیرود و فقط تکیه زده بر اُپن، نگاهِ عرفانی میکند که دارد بدرقه

بندد. همینکه برمیگردد و تیله های سرخ و خمارِ سهند را زوومِ خود می بیند، متعجب ابرو باال می 

  :اندازد و کوتاه میگوید

 بله؟- 

کوتاه و زیر لبی میگوید که عرفان روی صورتش دقیق تر میشود. رنگش  "هیچ"سهند بی حوصله 

 .پریده است

 خوبی؟- 

ه گلویش خارج میشود که عرفان جلوتر می آید. سهند قاطی از سوال و جواب صدای هوم مانندی از ت
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  :کردنها، دو دستش را باال میگیرد و همان طور که راه اتاق را پیش میگیرد، کالفه اخطار میدهد

 !بیست سوالی ممنوع- 

اش عرفان میخواهد ل*ب باز کند تا چیزی بگوید ولی با فکر کردن به اینکه چقدر حاضر جوابی

میتواند سهندِ بد اعصابِ االن را آشفته تر کند، الل میشود. ساکت پشت سر او راه میوفتد. سهند 

داخل اتاق شده و تیشرتش را از تنش میکَنَد. با همان شلوار کتان و تنگِ بیرونی اش، روی تخت ولو 

میزند و میشود که با حسِ خیسی بالش، سر بلند کرده و برای لحظه ای متعجب به تختش زل 

های بی یا با دلیلِ دخترک، بالش را برعکس کرده و سر روی آن ای بعد با یادآوری گریهدقیقه

  :میگذارد. ساعدش را روی پیشانی اش میگذارد که صدای رنجور و دلخور عرفان بلند میشود

 !باز که زیر سیگاری پُره- 

  :سکوت میکند که عرفان خسته و دلخور میپرسد

 پسر؟چته تو آخه - 

ساعدش را برداشته و برای چند ثانیه ای خیرهء تیله های سبز عرفان میشود. خودش هم نمیداند... 

 ...فقط میداند که این روزها عجیب دلشوره دارد و

  :نفس حبس در س*ی*نه اش را بیرون میدهد و صادقانه جواب میدهد

 !عجیب خوب نیستم- 

ن سفید و ظریفِ آیسو، توی صورتش پخش موهای ل*خت و مشکی رنگش با نوازش زیر دستا

اش به پایین سُر میخورد... سرش را روی پای آیسو جا به جا میشوند. قطرهء اشکی از تیغهء بینی

میکند و جنین وار در خود جمع میشود. صدای خواننده از گوشی پخش میشود... شایع میخواند و 

را میخواهد ولیکن میداند که آن مادرِ درد توی دلش سنگین تر میشود. دلش نوازش مهشید جانش 

اهش های براق و سیبه ویلچر نشسته، نه میتواند نوازش کند نه میتواند بغلش کند؛ همان حرکت تیله

 ...هم کافی بود برای روناک و... اما دلش بیشتر میخواهد. قلبش میگیرد و هق هق ضعیفی میکند

ی از خود تولید میکند. حالش از خودش دست آیسو دور شکمش می پیچد و صدای هیسس مانند

بهم میخورد و چش شده است؟ ضعیف نبود و حاال چرا گریه میکند؟! ل*ب میفشارد و با پشت دست 
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 هایش را پاک میکند. لبخند میزند و به گمان امروز هم از آن روزهایی بود که روزش نبود. بلند اشک

  :ب میزندهای آبی و زیبای آیسو، ل*میشود و خیره در تیله

 !خوبم. تو دیگه گریه نکن- 

آیسو رفیق است و از ج*ن*س همدردی... پر از لطافت و مهربانی. نمیتواند جلوی اشکش را بگیرد و 

با این حرف روناک، بیشتر بغضش میگیرد و این بار.. های های گریه سر میدهد. روناک دست روی 

پوستش به حرکت در می آورد... مردمک های  گونه های حاال کمی د*اغ او میگذارد و شستش را روی

  :های سُرخِ آیسو میدهد. گرفته و نا مطمئن ل*ب میزندپُر از اشکش را پیِ چشم

 !همه چی درست میشه یه روز- 

سری تکان میدهد و با اینکه هیچ اطمینانی به آینده ندارد ولیکن برای بهتر کردن حال خودش و 

 ..و سعی میکند که باور کند... که کاری کند تا آیسو هم باور کند میگوید رفیقش... حتی به دروغ..

  :با لبخند ادامه میدهد

 .بهت قول میدم- 

آیسو دیگر نمیتواند و خودش را در آ*غ*و*ش روناک پرتاب میکند. بلند گریه میکند و تنش 

  :میلزرد... میان هق هق میپرسد

 .خوشحالم که دوستت داره- 

با یادآوری نام و خاطره شاهین... پوزخند میزند. دخترک چقدر احمقانه  روناک چشم می بندد و

  :دوستش دارد. صادقانه جواب میدهد

 !اما من نه- 

  :بغضش را فرو میدهد و با مکث ادامه میدهد

 .دوستش ندارم- 

  :محکمتر دستش را به دور روناک حلقه میکند. گریه میکند.. بریده بریده میگوید

 ..اینو میگی. چونچون دوستیم - 

  :دماغش را باال میکشد و
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 .چون میدونی من عاشق اونم- 

های اویی روناک دست به بازوهای آیسو میگیرد و از خودش دورش میکند. با دلخوری خیره تیله

  :میشود که نگاهش نمیکند. تکانش میدهد و محکم میپرسد

 اینجوری فکر میکنی؟- 

  :میریزد. روناک، تاکیدوار و دستوری ادا میکند آیسو دست جلوی صورتش میگیرد و اشک

 .نگاهم کن ببینم- 

آیسو نگاهش نمیکند... شرمنده است و نمیداند چرا نمیتواند بپذیرد و خوشحال باشد برای رفیقش.. 

 ...برای روناک

روناک دوباره تکانش میدهد که دست های آیسو کنار رفته و صورتش نمایان میشود. دلخور و عصبی 

  :رسدمیپ

 در مورد من این فکرو میکنی؟ هان آیسو؟- 

آیسو ل*ب به دندان میگیرد و لعنت به خودش... نمیتواند درک کند ولی این را خوب میداند که 

روناک، صادق است و ترحم نمیکند.. شاید تظار کردن را بلد باشد... بلد باشد که خودش را به خوشی 

و که از خواهرش به روناک نزدیکتر بود و هست! کاسه خیس بزند ولیکن دروغ نمیگوید. حداقلش به ا

  :چشمش همچنان در حال سرریز شدن است که جواب میدهد

 ..نه- 

  :روناک میخواهد د*ه*ان باز کند که آیسو نگران و پر از ناراحتی و آشفتگی، می پرسد

 یعنی میدونه اون قضیه رو؟- 

یادآوری مشکلِ آیسو.. اخم میکند و عصبی توضیح روناک ابتدا، گیج میپرسد کدام قضیه ولی با 

  :میدهد

 اوالً که نه. خبر نداره... بعدشم؛ چه ربطی داره؟- 

  :آیسو میان حرفش می آید

 ...آخه من- 
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  :روناک تشر میزند

 آخه و غیره نداره. مگه تو خواستی که اونجور بشه؟- 

حجیم و تلخ تر میشود. دختری ناله آیسو با به خاطر آوردنِ خاطرات گذشته... بغض در گلویش 

آید... میکند... جیغ میزند... کمک میخواهد و سیخِ د*اغ آهنینی که روی ران پاها و کمرش فرود می

مادری عربده میزند و دختری را لعنت میکند. دخترک مورد نفرین قرار میگیرد و... نفرین مادر حتی 

ن میکند؟ پس چه شد تکلیف همان دعاهایی که اگر به حق نباشد، میگیرد؟! اصال مادر هم نفری

 !میگفتند اگر مادر برایت بکند... مستجاب میشوند؟

های مثل شب شاهین فکر میکند و عجیب شبِ چشمانش فرق دارد. کوتاه تلخ میخندد.. به مردمک

 ..میخندد؛ شاید هم فرقی ندارد و عاشق هایی مثل او... همه چیز معشوق را با غلو میدیدند

اک منتظر نگاهش میکند که آیسو، خسته از ترس ها و افکار مخرب همیشگی ل*ب از هم باز رون

  :میکند

 .عاشق نشدی- 

  :روناک شانه باال می اندازد و سعی میکند جو حاضر را عوض کند

 .چیکار کنیم؟ نشد دیگه- 

روناک را در نظر  آیسو نگاهِ ماتش را که تا همین لحظهء پیش؛ پرده های حریر، سفید و بلند اتاقِ 

گرفته بود، حاال روناک را مورد بررسی قرار میدهد. قطره اشکی بر روی گونه اش سُر میخورد ولی 

  :لبخند میزند

 .فقط میدونم یهو دلت می لرزه براش و از خودِ اصلیت فاصله میگیری- 

ا... نه! ندارد. همیشهء اش رروناک برای اولین بار، جمله ای را دربارهء عشق عمیقاً گوش میکند. تجربه

خدا مثل پسرها بوده و مثل آنها لباس پوشیده... موهایش را زده و فکر و خواسته های پسرانه داشته 

 است و به عبارتی... انقدر آنها را از خود و خودش را از آنها دانسته که هیچ گاه جور دیگری نگاهشان 

میداند عشق خوب نیست و باالخره که یک روز ته و... فقط  نکرده.. طور دیگری بهشان فکر نکرده

 !میکشد و یکی از آن دو نفرِ در ر*اب*طه، خواهد مُرد! نه یکباره هاا... خیر
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ها و شوهرش ذره ذره آب خواهد شد.. مثل مهشید... مهشید هم هر روز میمیرَد که نمیتواند به بچه

چهار زنی را حمل میکند که پوستش عشق بدهد و شوهری که اخیراً در کیف پولش... عکس سه در 

گندمی متمایل به سبزه است... چشمان سبز و وحشی و موهای فر و سیاه رنگی دارد... جذاب است و 

 !به حتم... شیشهء عشق او هم تمام شده است

  :لبخند میزند. پر از درد و حس دلتنگی... پر از حس خستگی و... کوتاه ل*ب میزند

 !امیدوارم نشم- 

 .اش را به تاجِ تخت چوبی روناک میدهد و چشم می بنددکیهآیسو ت

 .دست خودت نیست. یهو عاشق میشی- 

 !و روناک... فقط میتواند الل تماشایش کند و ممکن است که عاشق بشود؟

های مشکی ِ مهشید جانش میشود. آیسو با آرنج، ضربه نشیند و خیرهء تیلهچهار زانو روی تخت می

د که باعث میشود نگاه از مادرش که روبه رویشان و روی ویلچر نشسته است، ای به پهلویش میزن

بگیرد. شیطنت و شوخی میکند و روناک خوب میداند که اینها فقط برای خنداندن مهشید است و 

  :بس. آیسو پرخنده ادا میکند

 خاله این چه جور دختریه تو داری؟- 

  :رت خندان مهشید میشود. با شوخ طبعی ادامه میدهداندازد و با د*ه*ان باز خیره صوابرو باال می

 شلوار شیش جیب؟ تیشرت گشاد و پسرونه؟ موی کوتاه؟- 

اش را با دست و پر از عشوه پشت گوش میخندد که تنش کمی عقب میرود. موهای بلند و فر طالیی

  :میفرستد

 .ونه رو دستمونخاله تورو خدا آدمش کن؛ اینجوری پسرِ اوس کریم هم نمیگیرتش، می م- 

 اُفتد و چال لپ هایش در معرض دید قرار میگیرد. پر از لودگی میگوید و میخندد. مهشید به خنده می

  :روناک اما بیخیال چشم غرهء کوتاهی حواله اش میکند و شانه باال می اندازد

 .چه کنیم؟ دخترونگی کردن بلد نیستیم- 

کشد و همان طور که چپ چپ نگاهش میکند،  می آیسو ل*ب های براق و صورتی رنگش را روی هم
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  :تخس جواب میدهد

 !چه غلطا- 

مهشید تک سرفهء کوتاهی میکند و میخواهد ل*ب بزند که یکهو تقه ای به در میخورد. روناک با 

  :است، بلند امر میکند _خدمتکار ویالیشان _خیال اینکه فریده

 .بیا توو- 

خیال اینکه فریده باشد، با لبخند سر میچرخاند که نگاهش با قامت در با مکث باز میشود و روناک به 

بلند و چهار شانه پدرش مواجه میشود. آیسو هین بلندی میکشد و سریع خم شده و از زیر تخت 

  :شالش را برداشته و روی سر میکشد. روناک در جایش تکان میخورد و متعجب ل*ب میزند

 !زود اومدی بابا- 

  :اندازد و با صدایی که شرمندگی در آن موج میزند، ل*ب میزند مرد سر به زیر می

 .آیسو دخترم... من نمیدونستم شما مهمان ما هستین- 

آیسو به لکنت می افتد و حاضر است قسم بخورد این مرد ابهتی عجیب در تمام تَن و حتی تُنِ 

 ...لرز می اندازد صدایش دارد. دخترم گفتنش هم عجیب محکم است و اصال وجودش به جان آدم

 ...آ... نه عمو جان. من... بفرمایین. ما دیگه داشتیم میرفتیم... آ- 

مکث میکند و اصال توانایی این را ندارد که چشم در چشم این مرد، درست صحبت کند. روناک برای 

  :اینکه آیسو را جمع کند، فوراً پشت بند جمله اش را کامل میکند

 .میرفتیم اتاق من- 

 .د و از روی تخت بلند میشود که آیسو هم از او اطاعت کرده و بلند میشودمیگوی

  :مرد لبخند دلگرم کننده و محجوبی میزند و جلو می آید. پر محبت میگوید

 .راحت باشین- 

روناک با قدم های بلندی به سمت در حرکت میکند ولی دلش آشوب است و کاش که این بار 

گوید که دلخور است و شاید که سوء تفاهم باشد؛ شاید دارد مهشیدش خودش را خالی کند... ب

 !قضاوتِ اشتباه میکند شهیادی را که برایش گاهی وقت ها شهریار بود و گاهی احمد
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شاملو میخواند و شاملو میشد برای مهشیدی که آیدا نبود و... کاش که شهیاد اشتباه قضاوت شده 

چشمش خ*را*ب شود و... اصال عشق به مردانگی و  باشد. نمیخواهد چهرهء اسطوره زندگی اش پیش

 !فاصله گیری از دنیای دخترانه اش... شاید کم ارتباطی با زیادی مرد بودنِ شهیاد نداشته باشد

نفسش را در س*ی*نه حبس و در چوبی قهوه ای سوخته رنگ را باز میکند؛ آیسو ابتدا و بعد خودش 

نفس حبس شده در س*ی*نه اش را آزاد میکند. چشم می  از اتاق بیرون می آید. در را می بندد که

 ...بندد و تکیه اش را به در میدهد

 خوبی؟- 

آیسو میپرسد و نگران هم سوال میکند. الی پلک هایش را باز میکند و کوتاه نگاهش میکند. صادقانه 

  :جواب میدهد

 .آره. فقط یه کم درگیره ذهنم- 

  :اید چه بگوید. روناک از در فاصله میگیرد و کوتاه میپرسدچهرهء آیسو در هم میرود و نمیداند ب

 بریم اتاق من یا باغ؟- 

آیسو به جای جواب دادن، راهِ باغ را پیش میگیرد. تقریبا هنگام راه رفتن باال و پایین میپرد. روناک 

در _ساده و طوسی رنگ _دنبالش میرود و همان طور که مشغول درست کردن بند شلوارک پسرانه

 ...نش است، آیسو یکهو با جیغ بنفشی صدایش میزند. بلند و پر از استرس و نگرانیت

  :روناک به یکباره سرش را باال می آورد و با چشم های درشت می کاوَدش. مضطرب میگوید

 هاا؟؟ چته سر آوردی؟- 

 جان آیسو میخندد و پر ذوق در جایش دَرجا میزند انگار... دست جلوی دهانش میگیرد و پر هی

  :میپرسد

 .االن بگو !شو هانگفتی ادامه- 

روناک بند شلوارک را محکم می بندد. سه گره میزند و امیدوار است که حداقلش این یکی از کمرش 

 .نیوفتد

  :اخم میکند و گیج میپرسد
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 چی میگی؟- 

 .و کالفه اضافهء بند را داخل شلوارک میکند

خوشگله... اسمش چی بود؟ آها... همون یاروعه سهند. بهت گفت شو نگفتی که... اون پسر بابا بقیه- 

 بشین توو ماشین. بعد؟

روناک تازه متوجهء حرفش میشود. حرف های دیروزشان نصفه مانده بود که داشت تعریف میکرد و 

بعدش یکهو هندی بازی هردویشان گُل کرده بود و هردویشان زیر گریه زده بودند! با ضرب سر باال 

  :و هول دور و اطراف را نگاه میکند. اخم میکند و پر حرص اما آرام تشر میزندمیگیرد 

 .آروم بابا! همه شنیدن- 

آیسو میخندد و با عقب رفتن سرش موهای فرش در هوا تاب میخورند و فقط خدا میداند که روناک تا 

 !چه حد دلش میخواهد همه شان را قیچی کند! مضخرف های دست و پا گیر

 مگه چی گفتم دیوونه؟ بشنون.- 

روناک چشم غره ای به او میرود و پر حرص بازویش را چنگ میزند و او را با خودش به سمت آالچیق 

  :میان باغ پر از گل و درختشان میکِشَد. آیسو جیغ پر ذوق ولی خفه ای میزند

 .آخ... دردم اومد- 

  :د، ل*ب میزندقیافه روناک در هم میرود و با لحنی که انگار چندشش شده باش

 !لوس نشو که میدونی عقم میاد- 

 آیسو اما بلند و بی پروا قهقهه میزند و این مورد ها را خیلی هم خوب بلد است. لوس نباشد! هر چقدر 

میخواهد مفت بگوید ولی بیش از حد سوال نپرسد و دخالت نکند. آدم باشد و... خیلی چیزهای دیگر. 

و از گوش کردن به پاپ های مزخرف که همه شان ناله های عاشقانه آهان! مخصوصا اینکه عاقل شود 

 !ست دست بردارد و... محال بودو کشکی

  :چنگش بازوی آیسو را ول میکند

 .بتمرگ تا برات بگم- 

  :آیسو ردیف دندان های سفید و درشتش را به نمایش میگذارد و با لبخند پت و پهنی جواب میدهد
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 !چشم قربان- 

به صورت چهار انگشت افقی و شستِ جمع، به شقیقه اش میگیرد. روناک نمیتواند نخندد  و دستش را

 .و کنجکاویِ آیسو تمامی ندارد، حتی اگر مسئله مهمی در میان نباشد

 خب... کجا بودیم؟- 

 ...روی پشتیِ جاجیمی آالچیق چمباتمه میزند و شروع میکند به گفتن تمام اوضاع آن شب

بار از جذابیتِ سهند خودش را به غَش کردن میزند. میگوید و از احمقانه رفتار میگوید و آیسو هر 

کردن خودش عصبی میشود. با یاد آوری آن شب و جیغ و ترسهای بیخودش... وای! انقدر بی مالحظه 

 !رفتار کرده بود که سهند اخطار داده بود خفه شود

دریایی و سردِ سهند که با عصبانیت خیره های سرش درد میگیرد و برای لحظه ای با یاد آوری چشم

 !هایش عجیب جاذبه و ترس را باهم دارنداش شده بودند... نفسش در س*ی*نه حبس میشود. چشم

 چی؟؟- 

  :نگاهِ ماتش را از ناخن های کاشت و رنگا رنگِ آیسو برمیدارد و گیج میپرسد

 ها؟- 

  :آیسو پر حرص تذکر میدهد

 ی االن؟منو رنگ نکناا... چی گفت- 

 .روناک ماتش برده است و واقعا نمیفهمد

 چی گفتم؟- 

  :آیسو صاف در جایش می نشیند و عصبی ادا میکند

 !خر خودتی- 

  :روناک اخم میکند و کالفه لگد آرامی به پهلوی آیسو میزند

 .اَه! لجن نشو دیگه... بگو مثل آدم منظورتو- 

  :از رو برمیگرداند، ل*ب میزندآیسو تابی به گ*ردنش میدهد و همانطور که با ن

 !همین االن گفتی چشماش عجب جاذبه و ترسی دارن _
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  :تیله های سیاه و براق روناک، گردتر و درشت تر از حد معمول میشوند. متعجب و بلند تکرار میکند

 !چی؟؟ من؟- 

  :آیسو اخم میکند

 .خودم شنیدم. سعی نکن پنهونش کنی- 

میکوبد و البد فکرش را بلند گفته بود و لعنت به این عادتِ کودکی اش روناک دست روی پیشانی اش 

 داد؟که اصال نمیتوانست ترک و یا حتی جمعش کند؛ حتماً همیشهء خدا باید سوتی می

چهل و پنج دقیقه از اینکه از باغ به اتاق خوابش برگشته بودند میگذرد؛ یا بهتر است اینطور بگوید، 

شهیاد پیشِ مهشید و فکرِ روناک پیشِ آنهاست... روی تخت غلت  چهل و پنج دقیقه است که

میخورد و به پهلو میخوابد. نگاهِ آیسو میکند که دارد به میز توالتِ خالی از وسایلِ آرایشیِ روناک 

نگاه میکند. حدسش را میزند که االن هاست که غُر غُر کردنش باال بگیرد و دختر نبودنش را در 

میکشد که همین هم میشود. ل*ب هایش آویزان میشوند و با لحنی که چشمش کند و طولی ن

  :رنجیدن و نا امیدی از آن میبارد، رو به روناک میگوید

 واقعا نمیخوای یه تکونی بدی به خودت؟- 

روناک ابرویی به معنای نه باال می اندازد و همزمان صدای نچ مانندی از خود تولید میکند. بی اراده با 

 های آیسو، فکرش به سمت چشمان سهند پرواز میکند و آبیِ چشمانِ او... بیش از حد دیدن چشم

ست و... جاذبه دارد! خنده دار است و برای خودش عجیب و این چندمین بار است که به دریایی

جاذبهء چشمان او، پیش خودش معترف شده است و این برای اویی که تا به حال برای هیچ ج*ن*س 

دقتی خرج نکرده است، کمی... شاید هم خیلی غیر قابل هضم است. بی اراده زنگ  مذکری توجه و

هشداری در ذهنش فعال میشود و میداند که اینها خوب نیست! در داستانها خوانده و در فیلم ها و 

جا! سریال ها دیده که اولش از همین ها شروع میشود. از همین فکر کردن های بیخود و توجه های بی

 !جذاب است که هست؛ اصال به او چه؟ مبارکِ صاحبش چشمانش

ناخداگاه به خنده می افتد و افکار مزخرفش تمامی ندارد! آیسو با دیدنِ روناکِ غرق در فکر اما لبخند 

  :به ل*ب، متعجب ل*ب میزند
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 .خیر باشه- 

  :روناک خنده اش عمق میگیرد

 .خیرِ انشاهلل- 

اش میشود بُهت و می مانَد روی چهرهء د ولیکن همین دو کلمهنمیداند چرا همچین جوابِ پرتی میده

 .آیسو

به آن شب فکر میکند و به ویژگی های ظاهری و اخالقیِ سهند و... آخ از ذهنش! افسار پاره کرده بود 

لعنتی. کالفه از جایش بلند میشود و لبخندش در یک لحظه جایش را به اخم میدهد. جلوی آینه 

  :با لحنی عصبی، توضیح میدهدمیرود و برای آیسو 

 !یه چند لحظه بمون تا برم ببینم اون توله داره درس میخونه یا نه- 

ابروهای آیسو باال میپرند و دخترک تعادل ندارد! یک بار میخندد و چند لحظه بعد وحشی میشود و 

 .چنگ میزند و... بیچاره روژین! و وای به حالش اگر کنکور را خ*را*ب میکرد

تواند سری در جواب تکان دهد و خیره از اتاق بیرون رفتنش بشود. آهِ بلند و از ته دلی فقط می

کشد که اعالن گوشیِ روناک بلند میشود. دلش میخواهد فضولی کند ولیکن اصال روی مود نیست می

 ... با این حال که روناک رفیق چندین و و حوصله ندارد که حتی از روی صندلی بلند شود و راستش

اش است و از خواهر به او نزدیکتر... اما نمیداند چرا انقدر از او دلگیر است و شاید هم از او چند ساله

دلگیر نیست و خب عاشق است. شاهین را دوست دارد و شاهین در تب و تابِ روناک. خنده تلخی 

تخاب کرده روی ل*ب هایش جا خشک میکند و فقط نمیفهمد چرا شاهین به جای او... روناک را ان

بود! دخترانگی بلد نیست و اصال به دلدادگی عالقه ای ندارد. نه که بگوید سنگ دل است ها، نه! فقط 

حوصله تر میشود که میداند که روناک اهل توجه و دقت و به قول خودش اینجور بازی ها نیست... بی

بیشتر میشود. اینکه  اعالن بعدی هم میرسد. حسِ کنجکاوی عمق میگیرد و میل به چک کردن پیام

افتد به جانش! به سمت تخت قدم برمیدارد دانند میشود وسوسه و میرمز گوشی های همدیگر را می

و گوشی را چنگ میزند. پین را وارد و سپس وارد پیامک ها میشود. با دیدن نامِ ماهان، از رغبتش کم 

زیر ل*ب میگوید و متن را باز میشود و خب فکر میکرد که ممکن است شاهین باشد! هومِ کوتاهی 
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 .میکند

 به سهند پی اِم دادی؟- 

با خواندنِ جملهء سوالی فرستاده شده از جانب ماهان، ابروهایش باال میبرند. در یک لحظه حرص 

تمام تنش را فرا میگیرد و روناک با آن پسر در ارتباط بود؟! پس...پس چرا به او نگفته بود؟ صفحه را 

  :بعدی باال میکشد و پیامِ

 آره؟- 

 مغزش سوت میکشد و روناک عجب آب زیر کاهی شده بود. نکند دوست باشند؟

 ...یادِ جمله ای که روناک در باغ زمزمه کرده بود، می افتد

 ولی آره بگوید و بدهد را پیام جواب میخواهد دلش... و《! ترسناکن و جذاب خیلی چشماش 》

ای میکند و گوشی را روی تخت پرتاب میکند آورد. پووفِ کالفه می دماغش از روناک بعدا که میداند

 ....و پر حرص، با قدم های بلندی از اتاق خارج میشود

**** 

داخل سرویس میشود و کالفه از اینکه به بهانهء چک کردنِ روژین از اتاق بیرون زده بود، زیر ل*ب 

 رود و شیر آب را باز میکند. یک دستش را لبهء روشویی تکیه میزند فحشی به خود میدهد. جلوتر می

نکیِ آب و دست دیگرش پر از آب میکند و به صورتش میپاشد. نفسش از سردیِ آب میگیرد و... خ

گرداند سر جایش. خنده دار است که دارد مثل احمق ها از یک خوب است و هوش و حواسش را برمی

 ...مسئله ساده، فرار میکند و مگر فکر کردن به ج*ن*س دیگر

رود و نمیخواهد یک ضعیفِ شکست خورده باشد... نمیخواهد آیسوی عاشق آه نه! دارد اشتباه می

 !افباشد و یا شاهینِ خیال ب

میخندد... بغضش میگیرد. دارد بزرگش میکند و الکی استرس میگیرد. کارِ اشتباهی نکرده و انقدر 

چکد که عصبی آن را با پشت دستش پس نگران است! اشکش از گوشهء چشمش روی گونه اش می

ر به میزند. میترسد؟ احمقانه است که دارد از حس هایی که هنوز به وجود نیامده اند میترسد! و چقد

ماهان و برادری اش همین حاال نیاز دارد؛ که بگوید چیزی نیست. که بگوید اصال چه ربطی دارد و 

کمی آرامش کند. اشک بعدی را عصبی تر پاک میکند... ل*ب های کوچک و ب*ر*جسته اش 
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 میلرزند و نگاهش را در آیینهء رو به رویش به خودش میدهد. کاشی های آبی سفید سرویس را از نظر

 !میگذراند و... باید فاصله بگیرد

همینکه میخواهد در دل تایید کند، خنده اش میگیرد. فاصله بگیرد؟ مگر همین حاال خیلی به هم 

 !نزدیک بودند که کمی دور شود؟

 ..... از بغضش کم میشود. آرام تر میشود. فقط هم تیمی اند؛ شاید هم یک دوستمیخندد.

تند و اصال مگر با شاهین دوست نبود؟! او هم یکی مثل آنها ولی با سر تکان میدهد. همین است! دوس

 !ظاهری متفاوت تر

سرش را به تایید تکان میدهد تا به خودش اطمینان خاطر بدهد و کمی آرام شود. دو دستش را پر از 

به آب میکند و به صورتش میپاشد... دوباره و سه باره و چهار باره. نگاهِ ترسان و هنوز آشوبش را 

های پیش. یعنی؛ باید آیینه میدهد. صورتش را برانداز میکند؛ همان است! همان روناکِ روزها و ماه

همان شود! شوخی کند، برای رسیدن به رویاهایش تالش کند و... باز هم مثل قبل، فقط روی رالی... 

  ا افتتاح میکردتمرکز کند و اگر شهیاد قبول میکرد و اگر خدا میخواست... یک روزی پیست خودش ر

 !و راه می انداخت

لبخند بی جانی روی لبهایش نقش و شیر آب را می بندد. دستی به موهای خیس و چسبیده به 

اش میکشد که با شنیدنِ فریادی که صدایش میزند، ترسیده عقب گرد کرده و در را باز پیشانی

د و میخواهد در را ببندد که میکند. هول زده، نگاهش را به چپ و راست میدهد؛ کسی را نمی بین

  :صدای آیسو به گوشش میخورد. بلند و کمی پرحرص

 کجایی روناک؟- 

بیرون می آید و با نگاهش سمت راست سرویس را جست و جو میکند. آیسو را می بیند که دست به 

سو چه در کمر زده و باالی پله های سنگی خانه... او را صدا میزند. میخواهد جواب بدهد که نمیداند آی

چهرهء او می بیند که یکهو حالت صورتش نگران میشود و هول از پله ها پایین میاید. خیره در رنگ 

  :پریدگی واضح صورتِ روناک، نگران و مشوش می پرسد

 چیشدی؟ چرا رنگت پریده؟- 
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 اش انقدر مشخص بود؟از اضطراب و نگرانیِ در لحنِ او، خودش هم مضطرب میشود. رنگ پریدگی

  :افتدهایش را به زور تکان میدهد و به تته پته میبل*

 .ن.. نه.. من.. خوبم- 

آیسو اخم میکند. در یک لحظه با دیدنِ حالِ بد او، تمام حرصش فروکش میکند. پشت دستش را 

 !کشد. کمی د*اغ است و... خیسروی پیشانی و گلوی روناک می

  :نزند، آرام و شمرده شمرده میگویدروناک برای اینکه آیسو حرف دیگری در این باره 

 .شستم صورتمو! خوبم. چیزی نیست- 

  :های غمگین روناک جا به جا میکند و کوتاه می پرسدآیسو نگاهِ دو دلش را بین مردمک

 چیزی هست که داری ازم پنهون میکنی؟- 

انَد و باال نمی های آیسو، ثابت میکند. صحبت از ترسش، در گلو می مهای لرزانش را در آبیمردمک

 آید! نمیتواند بگوید و نکند آیسو به افکارش بخندد؟ نکند هنوز چیزی نشده، برای خود بِبُرَد و 

 !بدوزد... نکند انقدر زیر گوشش از او بگوید تا خودِ روناک هم جدی بگیرد

  :میترسید... پلک چپش بی اختیار می پرد و با صدایی که رو به تحلیل است، ل*ب میزند

 !نه- 

اندازد و راه اتاق را پیش میگیرند. آهسته چیزی هست و... پنهان کرد؟! آیسو دست پشت کمرش می

  :ل*ب میزند

 میخوای برای عوض شدنِ حال و هوات، بریم پیست؟ هوم؟- 

  :حواسِ پرتش با شنیدنِ این سوالِ آیسو، کمی جمع و جور میشود. آیسو وسوسه انگیز ادامه میدهد

 ن حالت خوب نمیشد؟مگه با روند- 

بی اراده میخندد و حالش با راندن، خوب شود؟ دیوانهء پدالِ گ*از و فرمان و آن صدایِ لعنتی اگزوز 

شود. با لبخند به سمت آیسو برمیگردد و... موقع شتاب دادن به ماشین است. خوب شود؟ دیوانه می

 !پیشنهاد وسوسه کننده و محشری بود

 .بریم- 
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آیسو برای بار هزارم به تعادل نداشتن روناک فکر میکند. میخندد و حین اینکه رو  با لبخند میگوید و

  :به روناک از پله ها باال میرود، میگوید

 !ایتو دیوونه- 

  :ها نگاه میکند، با خوشرویی جواب میدهدروناک همین طور که به برعکس باال رفتنِ او از پله

 ...دیوانه چو دیوانه ببیند- 

  :را به معنای سوالی باال میدهد که آیسو، ذوق زده میگویدابروهایش 

 !خوشش آید- 

 

**** 

 

 کاله کاسکت را از روی سرش برمیدارد و به ماشین شتاب بیشتری میدهد. بر خالف قوانین است و 

ها فیلمِ کاله در آوردنش را ضبط کرده اند. آیسو از سر ل*ذت و هیجان، خوب میداند که االن دوربین

چسبد اما در آن حال هم دست از هشدار دادن بر ای میزند و از ترس، سفت به صندلی میهقهقه

  :نمیدارد

 ...نمره منفی داره دیوونه- 

تقریبا داد میزند تا روناک، حرفش را بشنود. صدای موزیکِ رپ کر کننده است و باد، وحشیانه 

. روناک اما برایش مهم نیست و خودش را از بین شیشه های پایین کشیدهء ماشین، داخل میکند

خب... نمره منفی داشته باشد. تمرین بود و این خوشی هایش دیگر! حریص میخندد و دورِ خود 

های زوم شده روی اتومیبل خود را حس کند ولی بی توجه به هر چیز دیگری، میچرخد... میتواند نگاه

وحشت جیغ میزند و میان جیغ جیغ  فقط گ*از میدهد و فرمان میچرخاند. آیسو از ته دل و پر از

کردنهای آیسو، شیشه هارا باال میدهد و با دورِ آخری که به دور خود میزند؛ ماشین را متوقف میکند. 

نگاهش را پر از ل*ذت به دود سر تا سر جمع شده در دورشان میدهد. با حرص میخندد و سرش را 

  :ندد و حرص میزندپر ذوق به پشتی صندلی میکوبد و میخندد... چشم می ب

 !آخ... چقدر خوبه حالم- 
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آید که چشم باز میکند و صورتش را سمت او میچرخاند. سر چرخاندنش صدایی از آیسو در نمی

مساوی میشود با هق هق ضعیف آیسو. دخترک، ترسیده دستهایش را جلوی صورتش میگیرد و گریه 

ت، جایش را به نگرانی و ترس میدهد. میکند. روناک به آنی، رنگ از رخش میپرد. هیجان و ل*ذ

کشد. پُر بهت اسمش را تکرار کمربند را عصبی از دورش باز میکند و مچ دست آیسو را پایین می

  :میکند

 آیسو؟- 

  :گریه دخترک شدت میگیرد. دماغش را باال میکشد و میان هق هقش، ضعیف ناله میکند

 .ت... ترسیدم.. من... خاک تو سرت- 

 اش میخندد و دست دور گر*دن آیسو حلقه لندتر گریه میکند. روناک به ترس و سادگیمیگوید و ب

 .گفتن های او نمیکند "نکن"میکند و او را سمت خودش میکشد. فشارش میدهد و توجهی به 

هایش میکند. نوازشش میکند و تنها کاری که برای آرام شالش را از سرش میکَنَد و دست الی فرفری

 .ذهنش میرسد؛ هیسس گفتن است و بسکردنش به 

 .ولم کن! به تو این کارا نیومده- 

ده ! پر خن"ولم کن"روناک میخندد و کمی از او فاصله میگیرد. چه با حرص و عصبانیت هم گفته بود 

  :نگاهش میکند و ابرو باال می اندازد

 !نمیخواستم بترسونمت. باور کن- 

ند. خودش را باال میکشد و صورتش را در آیینه بررسی هایش را پس میزآیسو با پشت دست، اشک

  :میکند. با دیدن ریمل و خط چشمی که رد سیاهیَش تا زیر ل*بش آمده، جیغ بنفشش به هوا میرود

 !!کثافتت- 

  :روناک قهقهه میزند و با لودگی جواب میدهد

 .ریم. اینم شانسِ مایِه که یه همراهِ نترس برای تخت گ*از رفتن نداهعی..- 

  :آیسو عصبی روی صورتش براق میشود و تیز جواب میدهد

 کوفت بگیری. حاال با این قیافه چجوری بیام توو جمع؟- 
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 !روناک چشم غره وحشتناکی میرود و آخ که این دختر آدم بشو نبود

  :کوتاه شانه باال می اندازد و میگوید

 .چه بدانم؟ خب پاکش کن- 

 ...مالدحکمتر روی ردِ سیاهی ها میآیسو جیغ میزند و دستمال را م

  :داد میزند

 ..نمیرههه- 

به ردِ سیاهِ الستیک ها روی آسفالت نگاه میکند  روناک بیخیالِ آیسو شده و از ماشین پیاده میشود..

 ...هایش بودو... آخ که عاشق اسلیک

ین بیندش و با ابوسهء کوتاه و هوایی به سمت تایر ماشینش میفرستد که آیسو از پشت شیشه می 

افتد. دستش را به نشانهء بیا پایین سمت آیسو میگیرد که همزمان میشود با باز کارش به قهقهه می

شدن درب جلویی و آیسو بیرون می آید. با دیدن قیافه او که غرقِ ردِ سیاهیست نمی تواند که 

  :نخندد... آیسو حرص میزند

 ...خری. من که میدونم گفتی بیام پایین که به ریشم بخندی؟ خیلی- 

ادامهء حرفش را ناگهان میخورد و دیگر چیزی نمیگوید. روناک، منتظر خیره ل*ب های آیسو میشود 

  :و دست به کمر میزند. ابروهایش را باال میدهد و پر غرور و به تفریح ادامه میدهد

 !خب؟ بقیشو بگو ضعیفه- 

دیدش... صدایش را روی سرش می اندازد و به مثل گنده الت ها میگوید و با نبودِ کسی در جلوی 

  :شوخی اخم میکند

 اگه جرعت داری بگو تا خودم ذبحت کنم! دِ یاال دیگه. موش خورده زبونتو؟- 

به صورت سرخ شدهء آیسو دقیق میشود و متعجب از الل شدن یکهویی او، به سمتش قدمی 

ی میکند و از طرفی نمیخواهد برمیدارد. برای عوض شدن حال و هوای خودش هم که شده، شوخ

 ...آیسو دل مُرده شود. خودش پیش رفیقش است و نمیگذارد فکرِ شاهین از پا در بیاوردش

 ..آا.. چیز- 
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  :به لحنِ لکنت دار و صدای تحلیل رفتهء آیسو میخندد و قلدر بازی اش گُل میکند

 !بینم که ترسیدی تولهمی- 

 !آره. اما به احتمالِ زیاد از من- 

ای که دقیقا از پشت سر میشنود، یخ می بندد. صدای تک خندهء نش از شنیدنِ صدای بَم و مردانهت

ای که ادا کرده بود؛ میشود زهر و تلخی اش می مانَد در د*ه*انِ اش درست پشت بندِ جملهمردانه

 !دخترک

 وع به گز گز هایش از شدت شرم و عصبانیت و هر کوفت دیگری، شربندد و لعنتی! گونه چشم می

 !کردن میکنند. گند زده است

آهسته و... با حفظ ظاهری که چندان در آن موفق نیست، عقب گرد میکند که سهند را دست در 

 .بیندجیب و درست پشت سرِ خود و با فاصله دو... یا سه قدمی می

میگذراند و... به های سفید و براقش باال میدهد... شلوار جذب و کتانش را نگاهش را از کتانی

س*ی*نه ستبرش و تیشرت مشکی رنگی که فیتِ تنش شده است، میرسد. نفسش میگیرد و... 

هایش نگاه کند. میخواهد د*ه*ان باز کند تا حرفی نمیخواهد و نباید به صورتش و به خصوص چشم

  :بزند که سهند کمی سرش را خم میکند و پر تفریح ل*ب میزند

 !تورو خوردهفعال که موش ز*ب*ون - 

نفوذ کالمش باالست... ناخداگاه سر باال می آورد و... وای! دید... تنش لرز خفیفی میگیرد. بی حواس 

  :می پرسد

 از کِی اینجایی؟- 

وار میخندد و ل*ذت میبرد از خجالت زدگیِ دخترک و اذیت شدنش را هم دوست دارد. سهند تفریح

  :چشم ریز میکند و... صادقانه جواب میدهد

 !از... اولش- 

قلب روناک انگار که در دهانش میکوبد. گلویش خشک میشود و... نگاهِ سهند تیز است و براق و... 

  :گیرا! ناخواسته اخم میکند و زبان در د*ه*ان میچرخاند
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 خب که چی؟- 

بی ربط می پرسد و همین بی ربط پرسیدنش باعث میشود که سهند هم اخم وحشتناکی کند. به 

لحن و رفتارش عوض میشود و... رو دادن به دخترها همین بود دیگر! یک لحظه به رویش یکباره 

 !خندید و دخترک پر رو شد

می مانَد که سهند؛ دست  تواند چشم از صورتِ اخم آلودش بگیرد و همانند سهند، خیرهروناک نمی

 دارد، ت بر میهایش را رو به پشدر جیب شروع به عقب عقب رفتن میکند و حین اینکه، قدم

های مات و شاید خجالت زده دخترک و... نشاند و دقیق میشود در مشکیپوزخندی کنار ل*بش می

  :با مکث ل*ب میزند

نمیدونم از کجا این حجم از حماقت در تو جا پیدا کرده که از عمد، نمرهء منفی میخری واسه - 

 !خودت

ش مثل ماهی باز و بسته میشود و نمیداند چه تیز میگوید و دخترک هاج و واج نگاهش میکند. دهان

 !بگوید و سهند... چقدر وقیح، جوابش را داده بود

از، های لجببیند، نزدیکش میشود و ابرو باال میدهد. مانند بچه تخسآیسو مات ماندنِ روناک را که می

  :از دوستش دفاع میکند

 !کاری نکرده که نمره منفی بگیره- 

میداند و هم سهند و... هم روناک! سهند پوزخند صدا داری در جوابش  دروغ میگوید. هم خودش

میزند که آیسو در دل خدا خدا میکند تا سهند چیزی از قوانین تمرین نداند و... چه خواستهء 

 !ایاحمقانه

 عضو تیم رالی باشی و قوانین را از بَر نباشی؟

های این دو دختر برای سهند، زیادی گفتنِِ روناک، بی ربط و چرت "خب که چی؟"دفاعش همچون 

  :واضح است! کوتاه میخندد و از حواسِ جمعی که دارد، با زیرکی تمام و پُر غرور جواب میدهد

 !کمربندِ ایمنی! کالهِ ایمنی- 

  :ل*ب زیرینش را به د*ه*ان میکشد و سپس ول میکند
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 !سر نشینِ بدون کالهِ ایمنی؟- 

اش را یشود. ساکت ماندن را کنار میگذارد. انگشت های مشت شدهروناک حرصش میگیرد و سرخ م

  :بیشتر به هم میفشارد و با قدمی که به جلو میگذارد، تهاجمی ل*ب میزند

 !به تو چه؟- 

 سهند دست الی موهایش میکشد و پر خنده نگاهش میکند. سری به معنای فکر کردن تکان میدهد 

 !و... نمیتواند که پوزخند نزند

ال از بحث کردنِ با روناکی که از حرص دارد میترکد و هم خجالت زده است و هم عصبانی و هم... بیخی

میگوید و  "تو اینجوری فکر کن!  "کم آورده است؛ شانه باال می اندازد و زیر ل*ب چیزی شبیه به 

 !رودکِشَد و میسپس راهش را می

آخرش را شنیده بود و... خوب که دور شد،  روناک، مات و حرصی دور شدنش را نگاه میکند و زمزمهء

  :حرصش را با پا کوبیدن به گلگیر ماشین، خالی میکند و عصبانی میغرد

 !ع*و*ضی- 

آیسو پشت چشمی نازک میکند و سپس در حالیکه دست پشت کمر روناک میگذارد، برای آرام 

  :کردنش؛ ل*ب میزند

 !فقط خواست اعصابتو بهم بریزه. بهش فکر نکن- 

نگاه میکند و... به او  وناک اخم میکند و سر میچرخاند و به مسیری که انتهایش مشخص نیست،ر

 !فکر.. نمیکند

کالفه میشود و حتماً در نظر سهند مسخره به نظر آمده بود. یادِ جمالت خودش و لودگیَش در ادای 

شت! سرش د*اغ میکند افتد... تکان دادن شانه ها و دست کشیدن به ریش و سیبیلی که نداآنها می

و... خدا میداند که سهند چقدر به او خندیده است. اینطور فکر میکند و... اصال نمیخواهد دیگر فکر 

 کند. بگذار خودش باشد و خودش بودن چش بود مگر؟

اندازد و از کالفه دست بین موهایِ لختش میکند و شال نازکش را از دور گ*ردنش بر روی آنها می

 !تن و دختر بودن هم متنفر استاین حجاب گرف
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  :دمق و گرفته، دستور میدهد

 .بشین پشت رُل.. برگردیم- 

  :آیسو چشم درشت میکند و پر حیرت میپرسد

 خونه؟؟- 

های فلزیِ پیست و تابلوهای الکتریکی میگرداند. نچِ کوتاهی میکند و هایش را بین دیوارهروناک تیله

  :سمت ماشین قدم برمیدارد

 .جلو صحنهء- 

منظورش همان ورودی پیست است و محوطهء جلویی پیست که دفتر شاهین هم آنجا بود و شاهین... 

دلش میگیرد. چقدر صمیمی بودند! مگر میشد یک ساعت از هم بی خبر بمانند؟ و حاال... چند روز 

ت شاگرد نشیند و در سماست که خبری از او ندارد و او نیز همینطور! تلخند کوتاهی روی ل*بش می

 .را باز میکند. آیسو هم داخل اتاقک ماشین میشود و با ترس و نگرانی نگاهِ فرمان میکند

دستش میلرزد وقتی که سوییچ را میگرداند و استارت میزند. هول میکند و شتاب زده، به سمت 

رده وروناک برمیگردد. میخواهد ل*ب بزند که روناک، با اینکه نگاهش به بیرون است و سرش تکیه خ

  :به شیشه ولی متوجه از اضطرابِ شدیدِ آیسو... با اعصابی داغان توضیح میدهد

 !یه درصدم برام مهم نیست که چه گوهی به ماشین میزنی... بِرون و خیالت از بابت خسارت تخت- 

ند بندد. و آیسو... میداند. خوب هم میداآیسو نفسش میبُرد و... روناک با این حرف درِ مخالفت را می

اگر بگوید که رانندگی اش داغان است، گواهینامه ندارد و نمیخواهد که به ماشینِ او آسیب بزند، همه 

چیز مثل دفعه پیش خواهد شد! به احتمال زیاد بعد از کلی بد و بیراهه شنیدن از روناک، دوباره 

 .ار را بکندمجبور میشود که براند و... خب چه بهتر که بدون هیچ دعوا و مُرافه ایی این ک

 ..ترس را کنار میگذارد و ماشین را به حرکت در می آورد

 .هارا کنار میزند و نگاهَش را بین اعضای گروه میچرخانداش سنگ ریزهبا نوکِ کتانی

  :ماهان عصبانی از نبودِ شاهین و وضعِ بالتکلیفِ گروه، دست به کمر زده و بلند پرخاش میکند

 کجا موندین پس؟- 
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اش را تیز، سمتِ ماکان های عسلیِ به خون افتادهی تیم را مورد خطاب قرار میدهد و تیلههمهء اعضا

 ..میدهد. ماکانی که غرق صحبت با تلفن است و دارد از خنده ریسه میرود

 هایش را باال میگیرد و به خشم ماهان و بی خیالی ماکان چشم میدوزد. چند نفری ماکان را سهند آبی

ا او... انگار که اصال نمیشنود! ماکان نیست و شاهین و... روناک هم نیست! با یادآوری صدا میزنند و ام

آید و لبخندی که بیشتر شبیه پوزخند چند لحظه قبل که او را دیده بود، ل*بش به خنده کش می

ند. یاست... صدای بلند ماهان رشتهء افکارش را پاره میکند و باعث میشود که سر بگرداند تا آنها را بب

کسی روی کسی افتاده و... دعوا شده؟! چشم ریز میکند و از بچگی عادت نداشت مثل بقیه؛ به دو به 

طرفِ جمعی برود تا سر در بیاورد که چه شده واالن هم... نمیرود! همینکه صدای نعره و بد و بیراه می 

 .آید و ماهان نیست؛ یعنی دعوایی در کار است

ایَش میدهد. چیزی در دلش تکان پیِ سوناتای نوک مدادی رنگِ اجارهخیالِ آنها... نگاهش را بی

ها را باید زندگی کند. به گذشته فکر میکند. خیلی قبل تر ها که با اسم پیست میخورد و این لحظه

ست. چقدر با آمد و... کسی نبود که بفهمد تا چد دیوانهء رالیها در تخت اشکش در میرویال، شب

های الکی و حسرت میگذشتند و حاال... اینجاست! یدند و چقدر آن روزها با خندهچعرفان نقشه می

تمرین میکند برای مرحلهء بعدیِ مسابقه و شاید بهترین نباشد ولیکن قطعا یکی از بهترین هاست. به 

شقی و تفریح واردش شدند و هدفشان... گروه نگاه میکند... به گروهی که اکثر اعضایش از روی کله

شان روی میز بود که روز اول، همه د تنها هدفشان از ورود به رالی، پُز دادن و بُردن پولِ هنگفتیشای

گذاشته بودند و سهند... پول نه! هدفش این است که حس بُردن را تجربه کند و به همهء آنهایی که 

 .میگفتند رالی پوچ است، ثابت کند که اشتباه میکردند

 .ما اومدیمم- 

افکارش پرت میشود بیرون و سر میگرداند به سمت صدایی که حدس.. نه.. مطمئن است که از دنیای 

 !روناک صاحبش است. چه پر انرژی و پر از لودگی هم اعالم حضور کرد

دخترک با دیدنِ ماهانی که صورتش از عصبانیت سرخ و ماکانی که یقهء لباسش پاره شده است، 

  :و ل*ب میزندمیترسد. هول زده نزدیک ماهان میشود 
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 !چته تو؟ آروم باش- 

 کشد و خون ل*بش را با انگشت میگیرد. سر پایین می اندازد و هایش میماکان دست به ل*ب

  :شرمنده ل*ب میزند

 .شرمنده آقا. تکرار نمیشه- 

ابروهای سهند از تعجب باال میپرند و ماکان هم این رو را داشت؟ رویِ بدون غروری که معذرت 

 شرمنده باشد؟بخواهد و 

اندازد که طبق معمول، هیچ هایش خطا می روند و بی اراده نگاهِ کوتاهی به روناکی میناخداگاه تیله

اش میگیرد از اینکه دخترک انقدر سعی پوششِ سری ندارد و تیپ پسرانه زده است و... سهند خنده

ِه روناک... چشم از او میگیرد و اش فرار کند. با باال آمدن نگادارد مثل پسرها باشد و از دخترانگی

های گروه فازِ صمیمیت گرفته است و... خب چشمک میزند به عرفانی که این روزها بیش از حد با بچه

 ..عرفان همین بود! به شدت احساسی، مهربان و پر از انرژی

دستش را تکان کاغذ درون  وار، دور او حلقه میزنند و ماهان... بی اعصابهمه به فرمانِ ماهان دایره

  :میدهد و بلند و تذکر وار ادامه میدهد

 .ست، فقط تمرین داریداز این جلسه، تا هشتم مرداد ماه که مرحلهء بعدی مسابقه- 

  :دم عمیقی میگیرد و سپس پر صالبت و محکم ادامه میدهد

زند و پوزخند میفکر نکنین با نبودِ شاهین، امتیاز بندیِ جلساتِ تمرین لغو شده! پس خطا نکنید. - 

  :نگاهش را به ماکان میدهد

 !که بعدش، موقعِ جمع بندی؛ با دیدنِ نمرات منفی بیایین پیشمون و موس موس کنین- 

های به خون نشسته او را تماشا میکند و تک تک جمالتش را به خاطر سهند با اخم فقط تیله

 خواهند کرد؟میسپارد و میخواهد ببیند خطاهای روناک را هم در آخر حساب 

پوزخند گوشهء ل*بش پر رنگ و منتظرِ شنیدنِ امتیازات میشود که یکهو فربد را کاغذ و خودکار به 

بیند که دارد نزدیک میشود و از هر کس چیزی میپرسد و مشغولِ نوشتن میشود. سرش را دست می

  :سمتِ عرفان خم و زمزمه میکند
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 داره چیکار میکنه؟- 

  :فان گُم میشود بین صدای بلند و پرتحکمِ ماهان که دارد تاکیدوار ادا میکندِِ عر"نمیدونم  "جوابِ 

آیدیِ ت*ل*گرام یا شماره هاتونو بدین به فربُد! تا وقتی که آقا شاهین حضوراً نیست، توو - 

 .ت*ل*گرام بررسی میکنه امتیازهارو

ش را به فربد میگوید تا اهای تیم است. همانطور که هم شماره و هم نام کاربریعلیرضا از بچه

  :بنویسد، دستش را باال میگیرد و سوال میکند

 امتیازها اونجا اعالم میشه؟ توو مجازی؟- 

های گروه را  ماهان پر اخم سری به نشانه مثبت در جوابش تکان میدهد و وقتی ناز کردنِ یکی از بچه

  :بیند، عصبی فریاد میکشددر شماره دادن می

 !عرضه و جَنَم یه شماره دادن رو ندارین، دیگه شرکت کردنتون توو رالی چیه؟دِ آخه شما که - 

افتد و زیر گوشِ فربد چیزی میگوید که به حتم شماره اش است. نوبت سهند که پسرک به تته پته می

  :میشود، فربد مودبانه و پر از سادگی میپرسد

 ...خودتون مینویسد آقا یا- 

  :و ابرو به کاغذ اشاره میزند. کوتاه و دستوری ل*ب میزند سهند کوتاه میخندد و با چشم

 .بنویس- 

فربد دفتر را بین بازو و س*ی*نه اش حبس میکند و انگشتهایش را برای نوشتن روی کاغذ میگذارد. 

اش را میگوید و از سکوتِ جمع در این لحظه خوشحال است. حاضر است سهند شماره و نام کاربری

شان اش را به مغز خود یا حافظه گوشیها در این جمع و این لحظه شمارهقسم بخورد که خیلی

  :میسپارند و... احتماالً ماکان اولین نفر باشد. کوتاه میخندد و با تمام شدنِ نوشتنِ فربد، ل*ب میزند

 .مرسی- 

تحویلش بیند. پوزخندِ صدا داری اش به خود را میآورد که نیشخند ماکان و نگاهِ خیرهسر باال می

 ...میدهد و نگاهش را دوباره و در سکوت دنبال ماهان میکشد

 نوبت روناک میشود و.. سهند منتظر است ببیند که این بار هم دخترک، پسرانگی میکند و بی هیچ 
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اش را کفِ دست جمع میگذارد؟ ابروهایش را باال میدهد، چشم ریز میکند و خیرهء ادا و اصولی شماره

ای ندارد و... شاید هم دارد. نمیداند! نگاهش رویِ تنِ روحِ دختر میشود. هیچ جاذبهبیصورتِ سرد و 

دخترک چرخ میخورد و با مکث کوتاهی حرفش را پس میگیرد. همان نداشتنِ جاذبه برای او بهتر 

های است! چرا انقدر الغر است و بدون برجستگی؟! شاید هم برجستگی دارد و آنهارا زیر لباس

اش را میخورد و برای معلوم قایم میکند. نمیداند. اصال چرا دارد به اینها فکر میکند؟ خندهگشادش 

 .کشداش میهای کمی بلند شدهاش، دستی به ته ریشنشدنِ خنده

بیند پر میشود از حرص و عصبانیت. روناک که حالتِ پرخندهء او را در حالیکه سعی دارد نخندد، می

برابر شماره دادن فکر میکند. دلش به هم میپیچد و دوست ندارد که حتما دارد به سکوتش در 

مسخره شود. درست است که سالیق پسرانه دارد ولی... خب دختر است و روحیات حساس 

اش! کالفه میشود و طی یک حرکتِ به دور از انتظار خودش، ماهان و شاید حتی آیسو... دخترانه

 .اش میدهددِ شمارهجوابِ فربد را با خواندنِ تک تک اعدا

میگوید و سپس عصبی از بودن در این جمع که مُدام سهند جلوی چشمش و صدایش زیر گوشش 

  :است؛ سوال میکند

 !کِی میتونیم بریم؟- 

هایش را سمت روناک بگیرد، همه را اش را سفت میکند و بی اینکه تیلهماهان گِره بندهای کتانی

  :مورد خطاب قرار میدهد

 .ارش تموم شده میتونه برههر کی ک- 

میگوید و چشمان روناک از شدت تعجب درشت میشوند! چرا نگاهش نکرد و چرا اینجور جواب داد؟ 

 دلش میگیرد و... کاری کرده بود که ماهان اینطور جوابش را داد؟

  :نگاهِ ناراحتش را به صورت آیسو میدهد و آهسته زمزمه میکند

 چشه این؟- 

 .اندازدآیسو شانه باال می

 !شاید عصبیه االن- 
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آمد. دلش میگیرد و دیگر پاپیچ روناک کفری میشود و خب... کاری نکرده بود! یعنی... یادش نمی

  :آید که ماکان، پرخنده تیکه میپراندکشد و از میان جمع بیرون میماهان نمیشود. راهش را می

 !بودی حاال- 

د. حتی حواسش نیست که کسی دارد طعنه، بارِ روناک اندازبرمیگردد و نگاهِ کوتاهی به ماهان می

 !میکند

  :پوزخند میزند و خیره در چهرهء بشاشِ ماکان، تیز جواب میدهد

 !بودنمون با لیاقتت مطابقت نداشت- 

های بلند پسرها میشود و میگوید و عقب گرد میکند. بی خیالِ هوو کشیدنِ جمع و صدای خنده

  :دوشادوشش قدم برمیدارد، فرمان میدهدبیحوصله به آیسویی که 

 .فقط برسونم خونه- 

 ...هایش را تا رسیدن به ماشین تندتر میکندو قدم

شالش را از سر میکَنَد و شیشه را پایین میدهد. دستش را به درب ماشین تکیه میدهد و با انگشت 

بخشد و چشم یروی آینه ب*غ*ل ضرب میگیرد. گرمش میشود. کالفه به ضرب گرفتنش، شدت م

 ...های ل*بِ خیابان میچرخاند. دلش بستنی میخواهد وبین بستنی فروشی

 !این روزهای پایانی تیرماه هم به خوبی دارند با گرما دهن سرویس میکنند

بندد و با آهنگِ پخش شده از دستگاه باد گرمی که به صورتش میخورد، ل*ذت بخش است. چشم می

  :راهی میکندموزیکِ اتومبیل، زیر ل*ب هم

 ...نه میل به چیزی دارم نه دلگرمی- 

 ...همش توو فکرتم منو طلسم کردی

خوانندهء زن با حرص میخواند و او هم مثلِ او، حرص را چاشنیِ لحنش میکند. از طرز خواندنش به 

 افتد. شروع به ریز بشکن زدن میکند و میخواهد چیزی بگوید که ناگهان آیسو محکم ترمز خنده می

یگیرد که باعث میشود روناک به جلو پرت شده و سرش به باالی داشبورد بخورد. جیغ بلند و م

شان قصدِ هایی که به حتم رانندهماشین زدهء آیسو و آخ گفتنِ روناک گم میشود بینِ بوقوحشت
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الد. ماش را میبرداشتنِ دستشان را از روی بوق نداشتند. روناک دستش را به سرش میگیرد و پیشانی

نگاهش را به آیسوی ترسیده ای میدهد که خودش را گُم کرده است و بغض کرده، آن طرف خیابان را 

کشد و سریع از ماشین پیاده میشود. جلوی ماشین را نگاه میکند و با کاود. شال را روی سرش میمی

 زدهگرفته، وحشت ای میکشد و با دستی که به د*ه*ان.. نفس آسودهدیدنِ هیچ مانعی در جلوی راه.

 ..خیره آیسو میشود

  :ای بوق میزند و پشت سر هم هوار میکشدراننده

 راه رو باز کن خانوم. حواست کجاست؟- 

بی اعصاب تر از آن است که بخواهد مدارا کند. دستش را به معنای برو بابا تکان میدهد و اخم آلود و 

  :بلند تر از آن مردِ جوان، فریاد میکشد

 !رتو گُم کن بابابیا گو- 

و با دست، راهِ خالیِ کنار ماشین را نشانش میدهد. راننده بد و بیراه گویان از کنارِ اتومبیلشان 

 .میگذرد

به سمت آیسو میرود. در راننده را باز و مهربان نگاهش میکند. سعی میکند بیشتر از این حالش را بد 

  :آیسو... شاید حتی بیشتر! آرام دستور میدهداند و نکند و به قدر کافی، هردویشان ترسیده

 .بشین اونور. من میرونم- 

بندد؛ دست روی اش را میهای به اشک نشستهو انگار آیسو منتظر همین یک جمله بود. چشم

صورتش میگذارد و هق هقش باال میگیرد. روناک اخم میکند. زیر ل*ب صدای هیس مانندی از خود 

واهد که آرام باشد، که چیزی نشده... دستش را میگیرد و با کمی زور، از تولید میکند و از او میخ

 !اش میکند. آیسو همچنان گریه میکند. بلند... بی وقفهماشین پیاده

 اندازد و سپس آرام آیسو را تکان هایی که از کنارشان عبور میکنند، مینگاهِ گذرایی به ماشین

 .میدهد

 .ه.. گریه نکندارم میگم چیزی نیست آیسو. بس- 

  :آیسو تیشرتِ روناک را چنگ میزند و حینِ اینکه هق هق میکند، بریده بریده ادا میکند
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 ...من... دیدم... من- 

  :روناک عصبی از اینکه نمیتواند آرامش کند، میغرد

 ...میگم آروم باش- 

  :تاکید میکند

 !آروم- 

ای از اشک، ل چرخش است و از پشت پرده. مردمکش مدام در حاآیسو حالش بد است و قانع نمیشود

  :هایش را همراه با سرِ او میچرخاند. عصبی زمزمه میکندعابرها را بررسی میکند. روناک تیله

 دنبالِ کی هستی؟؟- 

  :آیسو به جای جواب دادن، با گریه ناله میکند

 .برگشته.. اون برگشته- 

تمام کلیدهای هشدارِ درونِ مغز روناک را  و روناک... مات نگاهش میکند و شاید همین یک جمله،

 !فعال میکند

  :دهانش خشک میشود و لرزان و ناباور میپرسد

 !چی؟- 

کشد. ابروهایش را باال میدهد و اش را سَر میبشقابِ ماکارونی را روی میز هُل میدهد و قلپی از نوشابه

  :لبخند میزند

 .خیلی خوشمزه بود. مرسی- 

 .به جمع کردنِ میز میکند عرفان میخندد و شروع

 .خواهش میکنم- 

 .و فعلِ جمله را پرخنده، میکِشَد

سهند بلند میشود و به سمت هال قدم برمیدارد. نگاهش برای هزارمین بار به در و دیوارِ سرتاسر 

نشیند و افتد و... چقدر از صورتی متنفر است! چاره ای ندارد. روی مبل میسرخابی رنگ می_سفید

های یک جای جهان میگوید. فالن را روشن میکند. طبق معمول... هر شبکه ای از بدبختیتلویزون 
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کشور درگیر جنگ است، فالن کودک قربانیِ یک دزدِ نامرد شده است و... کانال را عوض میکند. 

فوتبال پخش میشود و خب... دیوانهء فوتبال دیدن است. البته دیوانهء تیمِ محبوبش و تماشای 

 !اش لئو مِسیو تک ستاره بارسلونا

  :با کنترل، صدای تلویزون را زیاد میکند که صدای عرفان از آشپزخانه بلند میشود

 کدوم تیمه؟- 

  :ها در گوشهء کادر، جواب میدهدوی دقیق میشود و سپس با دیدنِ نام تیمسهند روی صفحهء تی

 .رِئال با سِویا- 

  :نِ سهند باز میکندعرفان میخندد و سرِ شوخی را با اذیت کرد

 .بشین عشقتو تماشا کن، ببین چه جور گُل میزنه- 

اش را خوب میفهمد. داشت به کریس رونالدو اشاره میزد و سهند... به عنوان سهند اخم میکند. تیکه

 !یک هوادار یا بیننده... از او متنفر است

 .ظرف تخمه، نزدیک میشود ی میگوید که عرفان قهقهه زنان و با"اهلل اکبر  "عصبی، زیر ل*ب 

 ذکر میگی حاجی. خبریه؟- 

اش میرود و کاش عرفان بفهمد که بازی کردن با های بی مزهای به او و این شوخیسهند چشم غره

رگِ تعصبش برای تیمِ محبوبش که بارسلونا بود؛ شوخیِ جالبی نیست و سهند... جدی جدی عصبی و 

  :سوال میکندکالفه میشود. جوابی نمیدهد که عرفان 

 تخمه نمیخوری؟- 

یند. نشنچِ کوتاه و زیر لبی میگوید و بالش ب*غ*ل، به تماشای بازیِ رقیبِ همیشگی بارسلونا می

 !رئالِ مادرید

 ...راستی- 

بی اینکه نگاه از حملهء مهاجم های سویا به دروازه ی رئال بگیرد، هومی میگوید که عرفان کنجکاو 

  :میپرسد

 زدی؟ با سوگند حرف- 
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مغزش سوت میکشد. وای! یادش رفته بود و دخترکِ بیچاره.. حتما کلی گریه کرده و پای چشمش 

  :اش میکوبد و کالفه جواب میدهدگود رفته. دستی به پیشانی

 !پاک یادم رفته بود کال- 

  :عرفان ظرف تخمه را روی میز میگذارد و ناباور سری تکان میدهد

 اصال چت هم نکردین؟- 

  :ل*بِ زیرینش را ول میکند و دستی بین موهایش میکشدسهند 

 .نه! پیام نداد- 

  :عرفان کفری میشود و دستش را در هوا تکان میدهد

 !پیام نداد؟؟ حاجی مگه دوست دخترت نیست؟ خب تو پیام میدادی- 

حرف  اش میگردد. به گمان آخرین باری کهاش را به اطراف میدهد و دنبال گوشیسهند نگاهِ کالفه

نشد که  زده بودند همان شبی بود که روناک را به خانه آورد و... سوگند کار واجبی داشت و خب..

 .صحبت کنند

 !اصال... اصال بهش فکر نمیکردم این مدت- 

صادقانه میگوید. این مدت به سوگندی که زیادی بچه و لوس بود، فکر نمیکرد. ذهنش درگیر رالی بود 

اش غافل شده بود. به یکباره دلش هوسِ ناز کردنِ دخترک را میکند. نازنازیو پاک... از دخترکِ 

های لوند! لبخند روی ل*بش پر رنگ میشود و با هیجان ل*ب هوسِ آن همه دلبری کردن و خنده

  :میزند

 گوشیم کجاست؟- 

 !سر قبرِ من- 

خانه است، بیخیال اش که رویِ صندلیِ آشپزسهند میخواهد جوابش را بدهد که با دیدنِ گوشی

میشود. همین طور که به سمت اتاق خواب قدم برمیدارد. رمز گوشی را باز و از بین مخاطبینش، با 

 !شمارهء سوگند تماس میگیرد. آن هم تصویری

گوشی را جلوی صورتش قرار میدهد. صدای بوق اول را که میشنود، ذوق زده از اینکه مشترک مورد 
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  :د صحبت کنند، داخل اتاق میشود. بلند هشدار میدهدنظرش خاموش نیست و میتوانن

 !عرفان صداتو نشنوم- 

 .بنددو پشت بندِ ورودش به اتاق، در را محکم می

روی تخت ولو میشود و همینکه ساعدش را پشت گ*ردنش میگذارد، گوشی در دستش میلرزد و 

خواب شلوغ و به هم ریختهء تصویر روشن میشود. بلند و پر انرژی سالم میدهد که با دیدنِ اتاق 

  :سوگند، دلخور نق میزند

 .باز که تو گورتو گُم کردی از جلوی دوربین! یاال بیا جلو ببینمت- 

ها و ها و کتابهیچ صدایی نمیشنود و تصویر... همان تختِ شلوغ و کفِ اتاقیست که پر از لباس

 .هاستجزوه

 !آیدو... نمی آیدکوتاه میخندد و از ناز کردنِ دخترک خوشش می

 اذیت میکنی؟- 

  :باز هم صدایی نمیشنود که تهدیدوار ادامه میدهد

 !هومم.. پس نمیای جلو دوربین- 

 ...مکث میکند و

 .باشه. پس خدافظ- 

میگوید و همین که میخواهد قطع کند، یکهو دوربین میچرخد و صورتِ دخترک پیدا میشود! سهند 

ه کُرسی نشسته بود ولی با دیدن چشمانِ به خون نشسته و پُف میخواهد بلند بخندد به تهدیدی که ب

اند... متعب و مات هایی که به شدت ترک خوردهاش و ل*بکردهء سوگند... صورتِ رنگ رفته

  :میپرسد

 این چه وضعه گوهیه دیگه؟- 

  :نشیند. عصبی از جواب ندادنِ سوگند، تشر میزنداخم میکند و تیز در سرجایش می

 !بگیر جلوتر بینمگوشیو - 

سوگند از فریادِ عصبیِ سهند به خود میلرزد. تکان خفیفی میخورد و بغض کرده گوشی را باالتر 
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... دلش جمع میشود. عجب موقع ای هم زنگ زده بود! میگیرد و طاقتِ دیدن اخم سهند را ندارد

بخند لرزانی روی ل*بش هایش از خدا او را خواسته بود. لهمین نیم ساعتِ پیش بود که میان گریه

  :ست، ل*ب میزندنشیند و با صدایی که به شدت گرفته و توو دماغیمی

 خوبه؟؟- 

اش را سمت سوگند پرتاب میکند و این های آبیهای تیز و براقِ تیلهسهند چشم ریز میکند و نیزه

  :دآهسته میپرسبخشد و نگاهِ تیز... یعنی دلخوری! یعنی عصبانیت... سوگند به لبخندش پهنا می

 االن چرا اونجوری نگاهم میکنی؟- 

مالد، سهند خودش را روی تخت پرتاب میکند و حین اینکه کالفه با کف دستش، صورتش را می

  :ای از سر تاسف میکندناله

 !خیلی احمقی- 

 اشو اما نگاهِ سوگند... خیرهء باال تنه برهنهء او میشود. طوری ضایع نگاهش میکند که سهند خنده

  :میگیرد

 !با توام هِی..- 

ای سوخته رنگش را پشت گوش میزند و دارِ قهوهسوگند انگار که نشنیده باشد. با دست موهای موج

  :گیج میپرسد

 هان؟- 

اش را میخورد. گوشی را باالتر میگیرد؛ طوری تنظیمش میکند که فقط سهند اخم میکند و خنده

  :میدهداش مشخص شود و سپس ابرو باال چهره

 !نمیخوای چیزی بگی؟- 

 .هایش سُر میخورداندازد که یقهء گرد و بازِ تیشرت نازکش روی شانهسوگند شانه باال می

 !تو بگو- 

سهند نگاهش را پیِ ترکیبِ عجیبِ پو*ست گندمگونِ دخترک با رنگِ نارنجی تیشرتی که به تن 

  :کرده است، میدهد و ابرو باال میدهد.. متفکر ل*ب میزند
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 .تا اونجایی که یادمِ، کار واجب داشتی- 

سوگند مکثی میکند و... ذوق دیدن سهند، پاک مغزش را ریکاوری کرده بود از هر آنچه که برنامه 

ها فرار میکنند، دلخوری ها در قفسِ ذهنش میسوزند و خاکسترشان دود ریخته بود تا بگوید. گِله

که دلخورش کند و میترسد که باز هم برود و سراغی  میشود و... نمیخواهد که تلخی کند. میترسد

هایش را به سقف میدهد و سپس ازش پیدا نباشد. دوباره هجوم بغض به گلویش را حس میکند. پلک

خیره در دوربین، لبخند میزند. قطرهء اشک سمجش از گوشه چشمش به پایین سُر میخورد. ل*ب 

  :ه حرص میزندمیفشارد تا چیزی بگوید که سهند، عصبی و کالف

دختر تو چته؟ نه حرف میزنی نه چیزی! پیام میدی که از دوریم گریه میکنی ولی حاال هستمو - 

 ...بازم

 ...من- 

گفتنِ لرزان و پر از وَهم و شکش را میشنود که ساکت میشود. اخم آلود نگاهش میکند  "من"صدایِ 

آورد که دوربین فقط ا انقدری نزدیک میو دهانش پر میشود تا دوباره تشر بزند که دخترک دوربین ر

 ...هایش را نشان دهد. سهند مات، صفحه را تماشا میکند. ل*ب های دخترک میلرزندل*ب

  :پر از نگرانی و تعجب میپرسد

 خوبی؟؟ داری... چیکار میکنی؟- 

میگوید و صفحه تیره میشود و صدای بوسهء محکمی که دخترک به دوربین تلفن زده بود، بلند 

 میشود. مات میشود. خشکش میزند! سوگند... چه کار کرده بود؟

هایش سراسر بهت و حیرت میشوند که سوگند دوربین را مثل حالتِ اول، تنظیم میکند و... با چشم

  :هایی که یک لحظه هم قرار ندارند، با آشفتگی ل*ب میزندچشمانی خیس و ل*ب

 .دلم برات تنگ شده بود- 

یداند باید چه کار کند و چه بگوید. فقط میداند که این اشتباه است. قرارشان نمیداند.. واقعا نم

عاشقی و دوست داشتن نبود. قرارشان دلتنگی از روی بیقراری نبود. قرارشان... چرا رعایت نمیکرد؟ 

 چرا؟
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اش نمیکند و... با شنیدنِ مکث میکند. سوگند به حالتِ گیج و ماتش میخندد. توجهی به خنده

سوگند دلش نلرزیده بود. دوستش... ندارد! سوگند یک دوست دختر است. نه کمتر و نه  جمالتِ

ه بود. هارا گفتبیشتر! قبال هم گفته بود. اصال... اصال خودش روز اول به سوگند گفته بود که... همه این

 ...کالفه میشود. نمیخواهد حال خوب دخترک را به هم بزند و از طرفی

ا زبان تر میکند و... صدایش میزند. پر از بهت و... هشدار و شاید هم کمی های خشکش را بل*ب

 .نگرانی

  :سوگند چشم گرد میکند و ترسیده و هول جواب میدهد

 جانم؟ چیشد؟- 

  :سهند اخم میکند و تذکر آرامی میدهد

 !نکن- 

  :فهمدد. با موهایش کلنجار می رودسوگند نمی

 چیکار نکنم؟- 

میکند و... خب دست خودش که نیست؛ نمیتواند آن طور که باید... دوستش سهند خوب نگاهش 

 !داشته باشد و شاید... بعدها عاشق شود ولی... آن فرد قطعا سوگند نیست. نمیداند چرا و... میداند

  :ای میکند وپووفِ کالفه

 !وابستگی... وابستگی نکن- 

  :میزد؟ عصبی میخنددسوگند یکه میخورد و... سهند، چرا باز داشت ضد حال 

 چیشد باز؟- 

 .کشد و دلش... سیگار میخواهدسهند دستی بین موهایش می

های هنذفری، دنبال های گره خورده به سیمها و کابلکشویِ پاتختی را باز میکند و کالفه بین کاغذ

 .فندکِ پالستیکیِ آبی رنگ میگردد

 سهند؟؟- 

  :دبندد و.. حرصی میگویعصبی کشو را محکم می
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 !بمون یه لحظه- 

  :سوگند دوباره بغض میکند

 دنبالِ چی میگردی؟- 

ای بیرون میدهد و یک نخ سیگار هم از پاکت با دیدنِ فندک، زیرِ کاغذِ قرار دادِ رالی، نفسِ آسوده

هایش میگیرد و نگاهش را به دوربین کشد. سیگار را بین ل*بسفید و مشکیِ روی میز بیرون می

آید که سوگند، مضطرب و پریشان... سوال میکند. وم مانندی از دهانش بیرون میمیدهد. صدای ه

ها بود که میخواست بپرسد ولی میترسید از جوابی که قرار بود دریافت کند و شاید سوالی که مدت

 !هم از رُک بودن سهند واهمه داشت

 ت نشم؛ آره؟چون خودت دوستم نداری، میخوای وابسته- 

زیر سیگار میگیرد و به محض آتش گرفتنش، عمیق پُک میزند. نگاهِ سردش را بین سهند فندک را 

جا میکند و با مکث... دود سیگار را به دوربین پخش میکند. با های لرزانِ دخترک جابهمردمک

انگشت شست و اشاره، سیگار اسیر شده میان ل*ب هایش را آزاد میکند. سری تکان میدهد و خیره 

  :زمزمه میکندبه دوربین... 

 !صحیح- 

هایش هم! شاید هم تمام تنش میلرزد و خبر ندارد. بند . مردمکدل سوگند از این جواب، میلرزد.

... تند میکوبد. انقدر تند که صدای کوبشش را زیر گوش، شاید هم در دهانش دلش پاره میشود و

رای پوشاندنِ حالِ بد، میشد های مزخرف و بی سر و ته که فقط بحس میکند. میخندد. از آن خنده

 .رویِ ل*ب ها جاسازش کرد

 نشیند. اخمِ ظریف بین ابروهای پرپشتش، عمق میگیرد و اش میقطره اشکش بی اجازه روی گونه

ای میگذرد تا سهند به حرف بیاید. خونسرد و آرام، شروع به خیره نیم رخ سهند میشود. چند لحظه

 ه دوربین نیست؟صحبت کردن میکند و... چرا نگاهش ب

 ...امیدوارم بعدِ این مدتی که باهم بودیم.. یه کمی شناخته باشی منو و- 

  :مکث میکند. پک دیگری به سیگارش میزند و
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 !بفهمی چی میگم- 

  :فشارد و لرزان زمزمه میکند سوگند ل*ب می

 ..آره- 

یا خیر اما این را خوب فهمد. حتی نمیداند که سهند را شناخته است و میگوید آره ولی هیچ نمی

میداند و به یاد دارد که سهند... هزاران بار تاکید کرده بود که عاشقی ممنوع! گفته بود و سوگند چه 

میدانست که قرار است ماتِ او شود؟ اگر کمی دیگر هم ادامه دهد، میداند که سهند به طور قطع، 

خواهد سهند را از دست بدهد و به میتمام شدنِ ر*اب*طه را پیش خواهد کشید. ل*ب میگزد و... ن

 !ستهای معمولی و رابطهء گاه سرد و گاه گرمشان راضیهمان پیام

نشاند و برای عوض کردن بحث، از رالی میپرسد. از رالی میپرسد و جوری روی ل*ب می لبخند جمع

خوشحال از  و سهند هم کامال عادی و خونسردانه برخورد میکند و توضیح میدهد. میگوید و سوگند

اینکه میتوانند مثل دو دوست باهم صحبت کنند و حداقلش سهند این صحبت را از او دریغ نمیکند، 

هایش برق میزنند. کمی حالش خوبتر میشود و... البته تا زمانی که اسمی از آن دختر نبود! چشم

سهند  میخورد و.. نمیداند چطور میشود که با شنیدنِ روناک نامی از زبانِ سهند، دلش جوش و غُل

ی کوتاه و معمولی هم برای سوگندی که در دوست  ست! و همین تک کلمهمیگوید که دخترِ جالبی

روی کرده بود، سَم است! میخندد... باید تظاهر کند که مهم نیست و... نباید باشد. داشتنِ سهند زیاده

ند راجبِ آن دخترک و قسمتِ بَد به دل راه دهد که چه؟ ولی... دستِ خودش نیست که سوال میک

مزخرف ماجرا آن که... سهند دقت کرده است. دقیق شده است و به جای ِ نمیدانم گفتن، مدام 

اش است. حالش بدتر میشود. توضیح میدهد. از ظاهرِ دختر بگیر تا پا*ر*تیِ کلفتش که پسرخاله

 باقیِ دخترها هم فکر کرده بود. پیچد و... سهند حتی به تفاوتِ پوشش و صورتِ او با دلش به هم می

نمیداند چطور میشود که سهند پیشنهادِ قطع کردن تماس را میدهد. کار دارد و باید برود. 

خداحافظی میکنند و در دقایق آخر سهند بشاش تر است و... سوگند هم سعی میکند لبخند بزند 

روی زمین، از صورتش پاک ولیکن این لبخند به محض خاتمه یافتنِ تماس و پرت شدنِ گوشی به 

میشود. بغض میکند. روی تخت در خودش مچاله میشود و خیره به دیوار رو به رویش که پر از با قاب 
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عکس های خودش و دوستانش است، اشک می ریزد و به جمالتِ سهند فکر میکند و... به حرف های 

رک چه شکلی است؟ پر حرص بعدِ از به ف*یل*تر رسیدنِ سیگار سهند. آن جا که پرسیده بود دخت

اما با خنده هم سوال کرده بود و مات شده بود از جوابی که سهند با منظور یا بی منظور، داده بود و 

گفته بود که نترسد! دخترک مثل سوگند اهل آرایش نیست. صورت ساده و معصومی دارد. تیپش 

دامه داده بود که حتی موهایش هم پسرانه است و اهل سانتال پانتال کردن نیست. قهقهه زده بود و ا

ای ترسیده بود از سهندی که کوتاه است. خیلی کوتاه! و اما سوگند... ترسیده بود. به طرز احمقانه

 !بخاطر رقابت با دخترک... حرص میخورد و روناک برایش جالب بود

این لحظه چکند و... در اش میهای ب*ر*جستهاش روی ل*بمیخندد و اشک هایش از تیغهء بینی

 !حس میکند زشت ترین و بی مصرف ترین آدم جهان است

روناک رالی دوست دارد. سهند گفته بود خوش فرمان است و کار بلد! گفته بود و سوگند در عین حال 

 .که دلش میسوخت، اما باز هم سوال کرده بود

به پهلو میچرخد و نگاهش را این بار به سقف اتاقش میدهد. پنجره باز است و بادی که از بیرون، 

های گل گُلی اتاق را میرقصاند... آن قدر میرقصاند که های آویزان از ریسهداخل اتاق میشود؛ عکس

. بی رمق ها که از قضا عکسِ تکیِ خودش هم هست، کَنده میشود و روی زمین می افتدیکی از عکس

بلند میشود و به سمت عکس قدم برمیدارد. به دستش میگیرد و بی اینکه به عکس دقیق شود، آن را 

روی میز میگذارد که ناگهان چشمش به آینه میخورد. جلوتر می رود و خوب خودش را بررسی 

ذوق  های پف کرده ی قهوه ای عسلی رنگی که همیشه بخاطر رنگ و مژه های بلندشان،میکند. چشم

هایش های ب*ر*جسته و گوشتی که با آن ها دل میبُرد و راضی بود از اینکه ل*بمیکرد. ل*ب

 شان زشت اند و مسخره! میخندد و پر حرص، موهای بلند و موج دارش را خطی نیستند و... حاال.. همه

رد. ش درد میگیبا موبندی که کنار آیننه افتاده، می بندد. آن قدر سفت موهایش را بند میکند که سر

 ....نمی فهمد. نمی فهمد که چرا انقدر عصبی ست و

بد حال؟ میخواهد بیخیال باشد.. سهند که چیزی نگفته بود. بیچاره خب به سوالهای خودِ سوگند 

جواب داده بود دیگر ولی... هووف کالفه ای میکند و دوباره موهایش را باز میکند. به جای قبلش 
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 !پناه میبَرَد به مجازی و دوست های مجازی تر برمیگردد و مثلِ هربار،

اندازد و او را بیشتر به تنش می فشارد. چشم می بندد و همینطور که با دست دورِ گر*دنِ آیسو می

  :پشت دستش، صورتِ نرم و خیس از اشکش را نوازش میکند، آرام ل*ب از هم باز میکند

 .بهش فکر نکن... حتما اشتباه دیدی- 

ا روی سینهء روناک، جا به جا میکند. طوری می ماند که نیم رخش سمت او باشد و آیسو سرش ر

  :چکد. بغض میکند و خفه می نالدبتواند روناک را ببیند. قطره اشکِ لعنتی اش دوباره می

 نمیدونم.. یعنی... اشتباه دیدم؟- 

 مش کند، سری به نشانهء مثبتروناک نمیداند. نمیداند که اشتباه دیده است یا نه؛ ولی برای اینکه آرا

  :ای به رویش میپاشدتکان میدهد و لبخند دلگرم کننده

 .آره عزیزم- 

از لبخندِ روناک، طرح خندِ لرزانی هم روی ل*ب آیسو شکل میگیرد. میخواهد فکر نکند.. یعنی بهتر 

ه می بندد و ب است که فکر نکند. فکر کند به خاطرات تلخ و خورنده کِه چِه؟! که عذاب بکشد؟ چشم

آخرین قطرهء اشکش اجازه باریدن میدهد. به اندازه کافی عذاب کشیده است.. نمیخواهد دوباره 

  :یادآوری کند. سرش را تکان میدهد و از روناک فاصله میگیرد که روناک، نگران و ترسیده میپرسد

 چیشد؟- 

  :اندازد و سعی میکند خوب باشدشانه باال می

 .هیچی- 

اش بلند میشود. چشم از او نطور نگران نگاهش میکند که صدای اعالنِ پیامک گوشیروناک همی

 میگیرد و رمز تلفن همراهش را میزند. با دیدنِ نوتیفیکشن ت*ل*گرام در باالی صفحه، وارد 

 

ت*ل*گرام میشود. با اخم به صفحه آبی سفیدِ ت*ل*گرام زل میزند که آیسو خودش را روی تخت، 

 .کشد. دست زیر چانه میزند و داخلِ گوشیِ او، سرک میکشدسمتِ او می 

 کیه؟- 

  :روناک روی اعالنِ سبز رنگ ضربه میزند و متعجب و ناباور زمزمه میکند
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 !گپ زدن- 

  :آیسو متوجه منظورش نمیشود. گیج میپرسد

 چی؟- 

  :روناک گوشی را سمت آیسو میگیرد و صفحه را نشانش میدهد

 .، گروه زدن داخل ت*ل*گرام Dروهِببین.. تیمِ رالی گ- 

  :کشد. ریز میخنددآیسو گوشی را از دستش میقاپد و صفحه را باال می

 .بده پروفایل هارو چک کنم ببینم- 

بیند که آیسو، قسمتِ اعضای گروه را روناک هم کوتاه میخندد. ابتدا جدی نمیگیرد ولی وقتی می

  :ر میگذراند، به قهقهه می اُفتدلمس میکند و سپس دانه دانهء اعضا را از نظ

 دیوونه ای؟- 

ش هایآیسو با دیدنِ نامِ شاهین که کنارِ اسمش حرفِ اِمِ انگلیسیِ بزرگی هم خود نمایی میکند، چشم

برق میزنند. روی دایرهء عکس ضربه میزند و پروفایل را باز میکند. دل در دلش نیست و منتظر است 

  :عکس، جوابِ روناک را پر از هیجان و استرس میدهدکه عکس لود شود و تا باز شدنِ 

 !خودت دیوونه ای! یه کم دختر بااش روناک. دختررر- 

روناک روی تخت و کنار او دراز میکشد. عکس لود میشود و به محض واضح شدنش و نمایان شدنِ 

 .نیم رخی از شاهین، جیغ پر ذوقِ آیسو بلند میشود

 ..وای وای ببینش- 

  :اخم و تشر وار پچ میزندروناک پر 

 .زهر مار- 

... تمامِ حواسش پیِ شاهین می رود و حسِ دلتنگی که در دلش جوش آیسو اما توی ذوقش نمیخورد و

و غُل میخورد. کلید برگشت را لمس و با دیدنِ کلمهء آنالینِ زیر اسمش دیگر قلبش توی د*ه*ان 

 !میکوبد و... کاش میشد که چت کنند

رخاند که با چهرهء اخم آلود روناک مواجه میشود. خودش را لوس میکند و صورتش را میچ
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  :هایش را مثل بچه ها پایین میدهد. با صدای نازک و لحنی کودکانه ادا میکندل*ب

 نمیشه چت کنم باهاش؟- 

ابروهای روناک با این حرفش، از فرط عصبانیت و تعجب باال میپرند. کنار دماغش چین میخورد وقتی 

  :پر از حیرت ل*ب میزندکه 

 چی؟- 

هایش را پی صفحه نمایش میدهد که روناک تاکیدوار و تقریبا توی صورتش آیسو دوباره تیله

  :توپدمی

 !حق نداری اینکارو بکنی آیسو- 

آیسو میداند که اینجا ته خط است و این لحن و اخطار یعنی به هر موش مُردگی هم که خودت را 

 .اریبزنی، حق نداری که ند

اش، به بررسی سایر اعضا میپردازد بعد از خواندنِ بیوی ت*ل*گرامِ شاهین و به ذهنِ سپردنِ شماره

که یکهو با دیدنِ نامِ سهند، هول زده روی اسم ضربه میزند. چندین و چندین بار روی پروفایلش 

  :میکوبد و حرصی از باز نشدن عکس، میغرد

 چرا باز نمیشه این گُه؟- 

آید و لحظه فِ کالفه ای میکند و گوشی را از دستش میکشد. از صفحهء سهند بیرون میروناک پوو

 !آخر چشمش به بیوی تلگرامش می افتد. تِگارو؟! با یک ایموجیِ گُرگ؟

 چراا؟؟- 

به لحنِ طلبکارانه و پر حرص آیسو نیشخند میزند و با دو انگشت اشاره و وسطش به شقیقه ی او 

  :ضیح میدهدوار میکوبد و توضربه

 !خنگ خانوم؟ چون دسترسی به پروفایلش رو برای غیرِ مخاطبش بسته- 

  :اش، آیسو به خنده می افتد و دهانش را مسخره وار جمع میکندبا اتمام جمله

 اَییی.. چندشم شد. پسرا هم میکنن از اینکارا؟- 

  :روناک میخندد و سوالی که در ذهنش رژه میرفت را به زبان می آورد
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 !تِگارو یعنی چی؟- 

آیسو مشغولِ باز کردنِ بستهء پفکِ کنارشان میشود. پفک نمکی را مزه میکند و همانطور که انگشتِ 

  :اش را در د*ه*ان میکند و میک میزند، جواب میدهدپفکی

 نمیدونم. چطور مگه؟- 

  :میکشدروناک میخواهد چیزی بگوید که آیسو، جوری که انگار چیزی کشف کرده باشد، هوار 

 ..وایسا ببینم- 

روناک متعجب و کنجکاو نگاهش میکند که آیسو روی تخت باال و پایین میشود و بشکنی در هوا 

  :میزند

 ..فهمیدممم- 

  :پر خنده ادامه میدهد

 ..ست دیگه.. سهنداین لقبِ همون پسره- 

 روناک یکه میخورد. چرا یادش رفته بود؟

  :سری تکان میدهد و تته پته میکند

 !آا.. آره.. یادم نبود- 

ای کوتاهی که به در میزند، داخل میشود. نگاه میخواهد چیز اضافه تری بگوید که فریده با تقه

مهربانش بین صورت های متعجب و خندانِ آیسو و روناک چرخ میخورد و سپس گرم و پر محبت ادا 

  :میکند

 .شام حاضره خانم جان- 

  :کشدمیزند و دستِ آیسو را با بلند شدنش، به دنبال خود می روناک لبخند پت و پهنی به رویش

 .اومدیم فریده جون- 

  :آیسو میخندد و موهای فرش را پشت گوش میفرستد

 !شالم موند- 

  :روناک پرخنده جوابش را میدهد
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 !انقدر دختر نباش آیسو.. نبااش- 

 ...کشدمثلِ خود آیسو میگوید و او را بیشتر می

  :کشد و سپس مودبانه و پر محبت ادا میکندخوردن میدست از غذا 

 .ممنون فریده جون. خیلی خوشمزه بود- 

و نگاهِ پر از عشقش را اول به مادرش و سپس به شهیادی میدهد که دارد قاشق پلو و قرمه سبزی را 

  :درون د*ه*انِ او میگذارد. لبخند میزند و خطاب به شهیاد، پرخنده ل*ب میزند

 ..جنتلمنِ.. جنتلمنِآقاشون - 

خندد. حتی افتند. فریده هم میبا ریتم میگوید و گر*دن میزند. شهیاد و مهشید هر دو به خنده می

 !صمد و آیسو

های برجستهء زنش که کنارش اما روی ویلچر نشسته است و کشد به دورِ ل*بشهیاد دستمال می

  :کوتاه جواب میدهد

 !کمتر نمک بریز پسمَلِ بابا- 

اک با عشق میخندد و خوشحال است از اینکه باالخره شهیاد، بعد از مدتها دوباره پسر خطابش رون

کرده بود و... همیشه دلش میخواست که پسر باشد، که مَردِ خانه باشد و... عالیقش با ظاهرش در 

 ..تناقضِ عجیبی قرار دارد

ی افتد. روناک نگران به سمتش آیسو از شنیدنِ جملهء شهیاد، غذا در گلویش میپَرد و به سرفه م

برمیگردد و لیوان آب را دستش میدهد. با کفِ دست چند بار به پشتش میزند. آیسو آب را یک نفس 

  :کشد و وقتی که راه نفسش باز میشود، پر از حیرت و نا امیدی سوال میکندسر می

 عمو شما هم؟- 

 .پیچدمکدان میشهیاد متعجب نگاهش میکند و انگشت به دورِ کمرِ باریک ن

 چی عمو؟- 

  :آیسو اخم میکند و لوس میشود

 روناک دختره! پِسمَل چیه آخه؟- 
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  :. صادقانه جواب میدهداندازدشهیاد میخندد و شانه باال می

 خودش اینجوری دوست داره عموجان. وااِل ما چیکاره باشیم که پسر خطابش کنیم؟- 

میخواهد چیزی بگوید که صدای روژین، خسته و نا آیسو پشت چشمی برای روناک نازک میکند. 

 .امید به گوش میرسد و.. او هم به جمع اضافه میشود

 .حالم دیگه داره از درس به هم میخوره- 

همگی میخندند و مهشید دلش میسوزد از این همه سخت گیریِ روناک برای او. نگاهش بینِ اجزای 

کاش میتوانست بغلش کند و کلی فشارش دهد...  درهم رفته صورت دختر کوچکش چرخ میخورد و...

  :شوند و پر محبت ل*ب میزندمثل روزهای قبل! کاسهء اشک چشمانش پُر می

 خودتو خسته نکن عزیز دلم. درسِ چی آخه؟- 

  :روژین صندلیِ بین شهیاد و روناک را پُر میکند و تخس جواب میدهد

 !ا، نمیزارهخودمم نمیخوام خسته شم مامان جان.. عشقِ باب- 

پشت بندِ حرفش، چشمانش را با دلخوری از مادر و پدرش میگیرد که روناک با نگاه تیز و بدی، زیر 

نظرش میگیرد. خوب میداند که عشقِ بابا را از کجا گفته و همین اعصابش را خط خطی میکند. میداند 

بود، طعنه زده. انقدر نگاهش که به خودِ روناک و آزادی عملهایی که شهیاد در اختیار روناک گذاشته 

بیند خیرگی اش را. خودش را به کوچهء علی چپ میزند آورد و... میمیکند تا آنکه روژین سر باال می

  :و با نفهمیِ ضایعی ادا میکند

 !بله؟- 

های خالی و اضافه را جمع ای میدهد که دارد بشقابروناک تیله های مشکی رنگش را سمتِ فریده

  :وتاه و محکم ادا میکندمیکند و سپس ک

 !شامتو خوردی، ادامه میدی درستو تا وقتی که من بگم کافیه- 

  :و خوشحال میشود از اینکه شهیاد دخالت نمیکند و... به او اعتماد دارد. روژین، معترض ناله میکند

 !مامااان- 

مهشید د*ه*ان باز میکند تا حرفی بزند که صدای اعالن پیامک گوشیِ روناک بلند میشود. با دیدنِ 
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  :نامِ ماهان، صفحه را لمس و پیامک را باز میکند

 .آنالین شو کارِت دارم- 

  :های ناراحت و دلگیرِ مهشید ل*ب میزندسر باال میگیرد و خیره در چشم

 !ن. من صالحشو میخوامتو خودتو ناراحت نکن خوشگل م- 

  :و میخواهد از جایش بلند شود که روژین، طعنه میزند

 !ت برسآره. برو آنالین شو و به کارهای رالی- 

  :شهیاد اخطارگونه اسمش را هجی میکند

 !روژین- 

  :و روژین اما عصبی تر از هر روز دیگریست. رسماً پرخاش میکند

 ن رو میگیری؟دوروغ میگم بابا؟ چرا مُدام طرفِ او- 

آیسو بلند میشود و به طرف راه پله ها حرکت میکند و روناک عصبی از حرکاتِ بچگانهء خواهرش، 

  :کوتاه و پر حرص میخندد و آهسته هشدار میدهد

 !افسارِ رفتارت دستت باشه لطفا- 

 .میگوید و گوشی اش را چنگ میزند و به طرف اتاقش پاتند میکند

ن دو میکند و سپس با شنیدنِ صدای کوبیده شدن درِ روناک، پر اخم تذکر شهیادی نگاهی به رفتنِ آ

  :میدهد

 !با خواهر بزرگترت درست حرف بزن- 

های دخترش پُر میشوند و خب دخترش کم سن و سال است و قلبِ مهشید میگیرد از اینکه چشم

 ماندنِ جبهه ی او را  رفتارش گاهی کودکانه ولی این دلیل نمیشود که همینطور ساکت بماند و خالی

  :تماشا کند. اخم میکند ولی لحنش کامال نرم است و مهربان وقتی که میگوید

 ...ای عزیز دلم ولی تو بایدمیدونم کالفه- 

روژین اما نمیگذارد حرفش تمام شود و پر حرص بلند میشود. شهیاد اما در کمالِ خونسردی، 

  :تاکیدوار دستور میدهد
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 !نخوردی جایی نمیریتا شامت رو - 

روژین نگاهش میکند. قطره اشکش روی گونه اش سُر میخورد ولی شهیاد همچنان پر صالبت ادامه 

  :میدهد

 !چشم گفتنت رو هم نشنیدم روژین خانوم- 

روژین مکث میکند و... چاره ای جز تسلیم شدن ندارد. دوباره روی صندلی اش جا میگیرد و با گلویی 

 به انفجار است،که از شدت بغض رو 

  :ل*ب میزند

 ..چشم- 

در را محکم به هم میکوبد و کالفه داخل اتاق میشود. آیسو روی صندلیِ تحریرِ او جا میگیرد و 

روناک، به طرف مودِم قدم برمیدارد. روشنش میکند و سپس مضطرب شماره ماهان را میگیرد. 

ا تماشا میکند. با شنیدنِ صدای ممتد ل*بش را ریز گ*از میگیرد و از پنجرهء قدی اتاقش بیرون ر

بوق و از اینکه ماهان رد تماس میدهد ، شاکی میشود و بعد از اطمینان از وصل بودنِ نت، داخل 

هایش پشت سر هم و ضربه وار روی کیبورد ت*ل*گرام و صفحهء چتش با او میشود. انگشت

  :نشینندمی

 چته تو؟ قطع میکنی چرا؟- 

دو تیک نمیخورد. پوووفِ کالفه ای میکند که صدای نوتیف ها پشت سر هم و پی آنالین است اما پیام 

در پی بلند میشوند. نگاهی به صفحه می اندازد و... نوتیفِ گروهِ رالیست! حوصلهء گپ را ندارد و 

منتظرِ جوابِ ماهان میشود که درست همان لحظه پیام دو تیک میخورد و باالی صفحه، ایز تایپینگ 

  بیند،لبش هُری میریزد و نمیداند چرا استرس میگیرد. آیسو که رنگ پریدگی اش را میمیشود. ق

  :میپرسد

 خوبی؟ چیزی شده؟- 

  :روناک حرصی از طول کشیدنِ رسیدنِ پیام، پر حرص جواب میدهد

 ..اینم که معلوم نیست چشه! یحتمل یابو ورش داشته- 
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رای یک نفر است. ماهان! میداند ولی برای محض آیسو میخندد و میداند که این حرص زدنها فقط ب

  :اطمینان، دوباره میپرسد

 ماهان؟- 

 .ای میگوید که جواب میرسد "آره  "روناک عصبی 

 .بیا گپ- 

همین؟؟ دود از سرش بلند میشود و برای نوشتن همین دو کلمه انقدر جان به جان شده بود؟ چیزی 

میشود. بی اینکه پیام هارا بخواند، فلشِ کنار صفحه را نویسد و وارد صفحهء چت گروه برایش نمی

 .لمس میکند و به آخرین پیام میرسد

 !همه چی پا*ر*تی بازی شده دیگه لعنتی- 

 ...و چند ایموجیِ خنده کنارِ پیام

کنجکاو، صفحه را باالتر میکشد و پیام های قبل را بررسی میکند و... سهند؛ تیکه را به روناک 

 !انداخته بود؟

است، ضربه میزند. با دیدنِ  "مَکوویی  "صبر کن ببینمی میگوید و روی پروفایلِ کسی که نامش 

اش در پروفایل... آن دو چشمهای سبز درشت و موهای طالیی و لبخندی که ردیف دندانها را به چهره

. ست.نمایش گذاشته، حرصی میخندد و نامِ عرفان از ذهنش عبور میکند. دوست همان چشم آبی

 ...ها، اُپِن تر بوددوستِ... سهند! و البته که از او خوش خنده تر و به قولِ امروزی

دوباره داخل گروه میرود و پیامی را که عرفان ارسال کرده بود را میخواند. بلند... طوری که حتی 

  :آیسو هم میشنود

 !جی؟چرا اون دخمل خانوم هر کاری کنه، رواست.. اما به ما میرسه خطاست حا- 

های خنده ی ارسال شده از طرف باقیِ اعضا، نگاه میکند و جری تر میشود. حتماً کارِ خودِ به ایموجی

اش است و همه را خبردار کرده که روناک، کمربند ایمنی استفاده نمیکند، فالن کار میکند ع*و*ضی

بنویسد که پیامِ بعدی از و فالن کار را خیر! این هم از رفیقِ فابش... عصبی میشود و میخواهد چیزی 

  :سهند میرسد
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 ...چون مالِ ما- 

اش را ننوشته ولی تمام اعضای گروه حتی خودِ ماهان هم استیکر خنده فرستاده اند... ادامه جمله

 .سرش د*اغ میکند و حرصی میخندد

  :ست. میخندد و کوتاه میگویدنگاهِ آیسویی میکند که غرقِ عکس گرفتن با گوشی

 ..نم توو گپ.. فقط ببین این عوضیارواَدت میک- 

  :آیسو میخندد و ژست دیگری میگیرد

 !پسراند دیگر- 

  :چیزی نمیگوید و خیره صفحه میشود. پیام بعدی هم باز از سهند است

 .چیزه خنده داری گفتم مگه؟ میگم مالِ ما حرومه مالِ اونا حالال- 

دلش میگیرد و... توو پَرَش میخورد و... کاش که  و به تک ایموجیِ پوکرِ ارسالیِ شاهین خیره میشود.

میفهمید روناک هیچ حسی به او ندارد. از قسمت باالی صفحه، گزینه اَد ممبر را لمس و بین 

مخاطبینش، نام آیسو را انتخاب میکند و سر آخر با لمسِ تیک کوچک آبی کنار صفحه، کارش را به 

 .پایان میرساند

 کشداشاره و شستش میگیرد و آن را میل*ب پایینش را بین انگشت 

  :کوتاه ل*ب میزند

 .اَد شدی- 

هایش ور میرود.. همین که میخواهد برود و روی تخت بنشیند، پیام و طبق عادت با انگشت با ل*ب

ایِ شاهین میرسد. با مکث کوتاهی، بازش میکند که صدای هول زدهء آیسو قبل از صوتی یک دقیقه

  :گوش میرسد اتمام دانلودِ آن به

 .ویس داد- 

روناک ناخداگاه پوزخند کمرنگی روی ل*بش جا خوش میکند و صدا را پلی میکند. صدایی که به 

 !شدت خسته است و کالفه و... بدحال و شاید بیمار

 .سالم و شب خوشِ همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه- 
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اندازد. همان سالهای گذشته می سرفه میکند و صدایِ سرفه ی خشکش، روناک را یادِ تابستان

آمد... دلش سرماخوردگیِ مزخرف، که یکهو و بین روزهای گرمِ ماه تیر یا مرداد به سراغش می

هایش پف کرده اند. البد باز هایش گود رفته و پلکمیگیرد و حتما باز هم حالش بد شده. پای چشم

 ...ع میکندهای لجباز از غذا خوردن امتناعرق سرد میکند و مثل بچه

 ...بخاطر مریض شدنم، نتونستم به وضیعتتون رسیدگی کنم و- 

 .. باز هم سرفهء خشکمکث میکند

 .معذرت میخوام که بین دو مرحله انقدر فاصله افتاد- 

آید از لحنِ ضعیف و کم میلِ معذرت خواستنش. به خوبی میفهمد که و ل*بِ روناک به خنده کِش می

عذر خواهی کند و شاید ماهان، مجبورش کرده بود و آخر شاهین، سر کارِ  حتماً تحت فشار بوده تا

خبط خودش هم عذر خواهی نمیکرد؛ مگر از روناک! که آن هم به قول خودش از سرِ ناچاری و دوست 

 .داشتنِ بیش از حدش بود

 وُیس ماند وصدای نگران و ناراحتِ آیسو تیغ میکشد روی افکارش و... نگاهش به صفحهء گوشی می

 !تمام شده بود

 سرماخورده؟- 

 .مات خیره آیسو میشود و فکرش جایِ دیگریست

 !با توام- 

  :ابروهای نه چندان پهنش را به هم نزدیک میکند و آهسته و گیج ل*ب میزند

 .نمیدونم- 

  :ها یکی پس از دیگری میرسند که آیسو پر خنده و ذوق ادامه میدهداعالن

 چیه؟ میری دیگه؟ اینو ولش... حاال نظرت- 

رود و انقدر ها هم اش را به تاج تخت میدهد و فکرِ مریض شدنِ شاهین از مغزش بیرون نمیتکیه

 .پست نیست که یادش برود رفاقتش با او را! مهربان است و همین مهربانی آخر کار دستش میدهد

  :متوجه نمیشود سوالِ آیسو را، برای همین کالفه میپرسد
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 ؟چی میگی آیسو- 

آیسو بلند میشود و با لبخندِ دندان نمایش نزدیکش میشود. زانو به تخت میزند و طی یک حرکت 

ناگهانی خودش را به شکم روی تخت پرت میکند. میخندد و لحنش پر از هیجان و استرس میشود 

  :وقتی که میپرسد

 !منم میبری؟- 

 .ابروهای روناک باال میپرند

 چی میگی تو روانی؟- 

  :نگاهش میکند و یک تای ابرویش را باال میدهد. ناباور میپرسد آیسو پوکر

 نشنیدی حرفای شاهین رو مگه؟- 

  :روناک سری تکان میدهد که آیسو ادامه میدهد

 خب قصدت چیه؟ میری؟- 

روناک کفری میشود و در ویس شاهین حرفی از مکان و زمان و جایی رفتن که نشنیده بود! گفته بود 

 ...و نشنیده بود یا

اش ویسِ شاهین را از اواسط، پخش میکند... چیزی نمیگوید که آیسو نچِ زیر لبی کرده و در گوشی

 .اشبعد از سرفه های خشک و بعد از عذر خواهی

سه روز فرصت دارین که تمرین کنید. البته تمرین با رعایت قوانین و مقررات. انشاهلل بعدِ سه روز - 

 .میریم برای مرحله بعدبینمتون! توو ویالی ماهان می

همه حرف را نشنیده بود؟! ابروهایش پر از حیرت باال میپرند و نگاهش را سمت  مات میشود و این

 آورد و سپس پنجره میدهد. خیره به تاریکیِ شب، زیر ل*ب صدایِ هوم مانندی از خود در می

  :وار پچ میزندزمزمه

 .میرم. باالخره عضوِ تیمم- 

میخندد و برای دیدنِ شاهین بال بال میزند و این را روناک از لحنِ ذوق زده اش خوب می آیسو کوتاه 

  :فهمد
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 منم میبری دیگه؟- 

 ..کشد و به هم میریزدشانروناک دست بین موهای ل*خت و کوتاهش می

 .آره. احتماال روژینم ببرم. خسته شده این مدّت- 

 .آره ولی زیاد بهش سخت میگیری- 

  :ردد و برزخی نگاهش میکند. شاکی میشود از قضاوت آیسو و عصبی میخنددروناک برمیگ

 من سخت گیرم؟ ندیدی آبرو ریزیِ دفعه ی پیشش رو؟- 

چرخاند که آیسو شانه های درشتش را در کاسه میهایش را پر حرص به هم میفشارد و چشمل*ب

  :ای باال می اندازد و مخالفت میکند

 کارش اشتباه بود؟اون فقط رقصید! کجای - 

روناک دست به پیشانی میگیرد و باورش نمیشود که آیسو انقدر معمولی رفتار کند. میخندد اما 

عصبی و با روانی به هم ریخته... هنوز هم با یادآوریِ ر*ق*صیدنِ روژین در ویالی ماهان و آن پیچ و 

بحث و جدل نمیکرد، صد در کشد و اگر آن شب با شاهین داد، مغزش سوت میتابی که به کمرش می

 .کاشتصد یک مشت محکم یا یک سیلیِ تیز روی صورتِ خواهر کوچکش می

 ...من نمیگم ر*ق*صیدن اشتباهه! ولی آخه اونجور؟ عمداً میخواست جلب توجه کنه و نگاه بخره- 

یخورد دهانش جمع میشود و خوب به یاد دارد که نگاهِ تیز و پر هوسِ بقیه چطور روی اندامش چرخ م

 .و صدای هوو کشیدنِ پسرها چقدر بلند و پر شور و هیاهو بود

هاست! اما این ها و رمانهای جنجالیِ توو فیلمروژین احمقانه رفتار میکنه آیسو. دنبالِ عشق - 

 ...راهش نیست

 .اون دخترونه فکر و عمل میکنه- 

ناز و عشوه و سیاست زنانه نداشت. روناک هیستریک میخندد و شاید حق با آیسو بود و او... درکی از 

هر کاری میکرد از روی عالقه ی خودش بود و هر چه که به نظرِ خودش، بهتر بود؛ اما آیسو و روژین 

 !بلد بودند و... نمیداند

 .نمیدونم ولی گمون نکنم نزدیک شدن به پسرها، اونم اینطور... چیزِ جالبی باشه- 



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
231 

 

پلی لیستش آهنگِ سیگارهای نکشیده از شایع را پخش  سرش را به تاج تخت تکیه میدهد و از

 .میکند

 ...خب توام کلی رفیقِ پسر داری و- 

 .را میشنود گ*ردنش را کمی کج میکند و به مکث کردنِ آیسو خیره میشود که ادامه جمله

 .ای باهاشون داریارتباطِ گسترده- 

باطِ گسترده دارد با ج*ن*س مخالف. دوست روناک پوزخندِ کوتاه اما صدا داری میزند و... درست! ارت

آید که برای جلب توجه کارهای زنانه کرده باشد. چه برسد به و رفیقِ پسر زیاد دارد ولی یادش نمی

 !اینکه بخواهد برقصد و یا مثلِ آیسو و روژین و دخترهای دیگر... آرایش کند و غمزه بریزد

رهای دیگر... یا حداقل دخترهای دور و برش فرق چیزی نمیگوید. چرا که میداند طرز فکرش با دخت

 .آیددارد. خیلی هم فرق دارد و همین تفاوت است که هر لحظه دارد مثل پتک روی سرش فرود می

 .صفحه گوشی را روشن میکند و در آرامشِ تمام به صدای شایع گوش میسپارد

کوتاهی بینِ سهند و برنامهء فوتبالی که اش را به مبل میدهد. نگاهِ عرفان پا روی پا میگذارد و تکیه

شود، جا به جا میکند. صفحه گوشی را پایین کشیده و نتِ همراهش را روشن میکند. دارد پخش می

داخل ت*ل*گرام میشود و ذوق میکند از اینکه لیست چت های خصوصی اش پر است از اعالن های 

  :ی صفحه خودنمایی میکندسبز رنگ. تک خندهء کوتاهی میکند که پیامکِ ماهان باال

 .داداشم آنالین شین توو گپ. به اون عتیقه هم بگو- 

گفت. خندد. عتیقه، همان سهند را میخواند و ریز میو چند ایموجی خنده کنار پیام. متن پیام را می

  :نویسدپیام را ریپالی میکند و برایش می

 .صاف میشد کوفت نگیری. نگو عتیقه، اگه گوشیم دستش بود، دهنت- 

ماند. پاهایش را با ضرب خاصی به دو طرف تکان میدهد و به عادت، ارسال میکند و منتظر جواب می

  :کشد که پیامک بعدی میرسدهای کوتاه و منظمش میدست رویِ ته ریش

 !عرفان، بگو لولو منو نخوره- 

  :خطاب به سهند میگویدخندد و سپس زده ی کنار پیامش نگاه میکند و میبه ایموجیِ سرتاسر یخ
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 .ول کن فوتبالو... آنالین شو ت*ل*گرام. یحتمل گروه زدن- 

، پر از حسِ هیجان و  Dبه دنبالهء حرفش وارد ت*ل*گرام میشود و با دیدن نامِ کشیده ی رالی، تیمِ 

 .شود و آخ اگر برنده شوند. کلی فکر بکر در سر دارد و صد در صد کافه را ارتقا میدهدغرور می

  :ل*بش به خنده کش می آید که صدای سهند، تمسخر وار به گوش میرسد

 !گروهِ چتِ مگه؟ همش دینگ دینگ پیام- 

  :عرفان متعجب نگاهش میکند

 .خب داداش سالم علیکی، چیزی میکنن حتما- 

  :پوزخندِ سهند، محکم است و پر از حس به سخره گرفتن وقتی که میگوید

 .م؛ علیکم السالم. پشت به پشت، مالِه کِشیتوو چت و ظاهر، سالم علیک- 

 !زند و نمیداند که سهند کی قرار است دست از یک دندگی و بدبینی و... برداردعرفان زیر قهقهه می

  :سری باال و پایین میکند و پر خنده ادا میکند

 .حالل اولسون حاجی- 

پیامِ ارسال شده از طرف یکی از بچه سهند اما به جایِ جواب دادن به عرفان، دقیق میشود روی متنِ 

 .های تیم

 ببخشید آقا ماهان... چرا دفعهء پیش امتیازِ ما، انقدر منفی شد؟- 

فرستد. انقدر جواب ندادنش طول میکشد که سهند حرف دلش را ماهان آنالین است اما چیزی نمی

 .مزاح گونه، تایپ و ارسال میکند

 !تیهمه چی پا*ر*تی بازی شده دیگه لعن- 

  :عرفان بلند بلند به خنده می افتد و دست جلوی دهانش میگیرد. پر از حیرت و هیجان داد میزند

 .دیواانه... االن جنگ میشه- 

آید کمی سر به سر آن اکیپِ رالی بازِ پر ادعا بگذارد. مرموز وار سهند اما ریز میخندد و بدش نمی

  :زمزمه میکند

 ...پشت بندش رو تو بیا- 
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پسندد تا ن هیجان زده میشود و عاشق اینجور کارهاست و... اصوال شر و شیطان بودن را میعرفا

رود. انگشتانش سرد و خشک بودن! کشیده و بلند، چشمی ادا میکند و در جلدِ اصلی خودش فرو می

کشد که پیامِ عرفان در گپ غوغا میکند و سیل کوبند و طولی نمیپشت سر هم روی صفحه ضربه می

 .های خنده، روانهء گروه میشودموجیای

 !چرا اون دخمل خانوم هر کاری کنه، رواست... اما به ما که میرسه خطاست حاجی؟- 

اندازد، پرخنده ادا تیرِ خنده بلند سهند به هوا پرتاب میشود و حین اینکه خودش را روی مبل می

  :میکند

 !نه دیگه انقدرم صریح لعنتی- 

اش برمیدارد و میخورد و خیره به صفحهء گوشی، پر از درون ظرفِ کناریعرفان مشتی از پفیالی 

  :وار نام سهند را صدا میزند وحیرت و تعجب ناله

 .دخترم هست داخلِ گروه حاجییی. مراعاتِ گفتار کن- 

 .خنددسهند ابرو باال میدهد و می

 !کامل ننوشتم که. سه نقطه گذاشتم تهش... خوب نگاه کن- 

  :اندازد، جواب میدهدهمینطور که نگاهِ کوتاهی به پیامِ سهند میو عرفان، 

 بقیه مغز ندارن جمله رو کامل کنن؟ نوشتی چون مالِ ما، نقطه چین؟ حاجی اینم شد حرف آخه؟- 

 .افتدصدای ردیف شدن نوتیف ها که بلند میشود، عرفان به خنده می

 !اکتوسبفرما... همه در حال فرستادنِ ایموجیِ خنده و ک- 

سهند خودش هم خنده اش میگیرد از این حجم استیکرهای متفاوت و خنده دار... اما به روی خودش 

  :آورد و تایپ میکندنمی

 !چیزه خنده داری گفتم مگه؟ میگم مالِ ما حرومه، مال اونا حالل- 

، رای عرفانفرستد، پیامش با تک ایموجیِ پوکرِ شاهین ریپالی میخورد. اخم میکند و بهمینکه می

  :حرصی نق میزند

 .چه عجب! آقا تشریف فرما شد- 



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
234 

 

 .ایی از طرف شاهین میرسد. دانلود و پخشش میکند کشد که ویس یک دقیقهطولی نمی

  :اندازد و متفکر ل*ب میزندبا به اتمام رسیدن پیامِ صوتی، سهند ابرو باال می

 !هء پنجمهسه روز! فقط سه روز فرصت داریم عرفان... بعدش مرحل- 

 .شودکوبد و هیجان باز هم در رگهایش جاری میاراده محکمتر میقلبش بی

 !آره. حتما اون شب توو ویال هم میخواد امتیازهارو بگه- 

کشد و حس گوید. دست روی صورتش میبندد و اووفِ کالفه و مضطربی میسهند چشم می

  :آورداش را بی هیچ شیله پیله ای بر زبان میدرونی

 ...فقط امیدوارم اون دختره- 

ست به نامِ اخم میکند و با فکر به چهار مرحلهء اولِ مسابقه که حتی خبر نداشت ادوارد، دختری

آید! شود. رقیبِ سختی بود در آن چهار جلسه و... سهند از باخت خوشش نمیقرار تر میروناک؛ بی

اما بُرد برایش مهم است. محض تفریح و ارضای حتی اگر هدف از بُردش در مسابقه، پول و پَلِه نباشد. 

جنگد و تا نرسد، عقب روحش که پا به رالی نگذاشته بود. دیوانهء این کار بود و... برای هدفش می

 ...رود. یعنی نباید هم عقب بکشدنمی

  :بیند، کنجکاو سوال میپرسدعرفان، سکوت و اخم او را که می

 روناک؟! خب؟- 

 .رشتهء افکارش را گُم میکندسهند پلکی میزند و 

 !مصرف باشهآره. همون... امیدوارم به همون اندازه که میخوام جدی نگیرمش؛ به همون اندازه بی- 

 .تیز میگوید و چشم های عرفان از شدت تعجب، گرد میشوند

 وا! یعنی چی؟- 

 .سهند از حالت دراز کش به حالتِ نشستن، تغییر حالت میدهد

 !ای بودنِ رقیبم بیشترشتن بدم میاد، از حرفهیعنی از رقیب دا- 

ابروهای عرفان پر از حیرت باال میپرند و سهند واقعا روحیهء پرتالش و رقابتی برای رسیدن به 

 !اهدافش دارد. عرفان فقط میخواهد بِبَرد و تمام
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ثابت اما سهند چیزی فراتر میخواهد. چیزی مانند درخشیدن وبرتری... شناخته شدن! چیزی مثل 

 !کردنِ اینکه خواستنِ من پوچ نیست و من لیاقتش را دارم

  :هومِ زیر لبی میگوید که سهند خیره به صفحهء گوشی ادا میکند

 !چه عجب. یه چیزی به این دختره پروندن- 

  :عرفان گیج میپرسد

 !چی؟- 

د و با دیدنِ کند که عرفان نگاهش را به صفحه چت میدهسهند با چشم و ابرو به گوشی اشاره می

پیامِ تاکیدیِ شاهین که کشیده، تمرین با رعایت قوانین و مقررات را پین کرده بود، آهانِ بلندی 

 .گویدمی

گوید تا حداقل کمی به سهند روحیه بدهد. میداند که داند. چیزی میسکوت بیش از این را جایز نمی

 .کندء بعدی را نوش جان میسهند، حتما از حاال خودخوری را شروع کرده و استرسِ مرحله

 !از فردا بریم پیست. اگه کلی تمرین کنیم، میتونیم، مطمئنم- 

 .مکث میکند و به نیم رخِ کالفهء سهند خیره میشود

 من باورت دارم سهند... بیا یه امشبو بهش فکر نکنیم. هوم؟- 

مالد و این آلرژی هم میهایش را شد فکر نکرد؟! با انگشت چشمسهند سری تکان میدهد و مگر می

 !شده قوز باالی قوز. روزها عطسه پشت عطسه و شب ها آبریزش چشمی و سرخی دماغ و دهن

  :زنداش که میگیرد، عرفان مهربان و خوشحال ل*ب میخنده

 ت. حله؟آ قربونِ خنده- 

  :کشددماغَش را باال می اندازد وسهند نگاه چپی به او می

 .حله- 

 !چای دم کنی من جوابِ اینارو بدم پس تا تو یه- 

  :سهند اخم میکند و در برابرِ لحنِ پر هیجان و ذوق زده اش، سرد و نا امید زمزمه میکند

 .خدا تورو که نه... انشاهلل تک تک اون دوست دخترهاتو بگیره ازت- 
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  :کندزند و کوسن مبل را به سمتش پرت میاش، داد میعرفان با شنیدن جمله

 .به زور جمعشون کردم لعنتی- 

 .سهند بلند میشود و خندان به طرف آشپزخانه قدم برمیدارد

 !کوه کَندی- 

  :عرفان تصنعی اخم میکند و حق به جانب جواب میدهد

 !پس چی؟ بیشتر از کوه کندن نباشه، کمترم نیست- 

یک امشب  کند وزند. زیر گ*از را روشن میشلیک خنده سهند به هوا پرتاب میشود و فندک می

 کند. رویساز را به کار بیاندازد. کتری را زیر شیر آب میگیرد و زمزمه کنان، پُرش می نمیخواهد چای

اش ترَکِ دلخوشی از حصین را انتخاب و شروع به زمزمه اجاق میگذاردش و از پلی لیست گوشی

اولش برمیگردد.  چرخد، به جایکند. همان طور که در صفحهء اینستاگرامش میکردن با آهنگ می

 .نشیند، صدای پر از حیرت و ضعیف عرفان به گوشش میخوردهمین که می

 !چی؟- 

  :اندازد و آهسته ل*ب میزندشانه باال می

 چیه؟- 

  :چرخاند. متعجب و دستوری میگویداش را سمت سهند میکند و صفحه گوشیعرفان چشم گرد می

 !ببین- 

  :پس خیره در صورت او، بی تفاوت ل*ب میزندکند و سسهند نگاهی به مانیتور می

 !خب؟ دیدم- 

 .کندهایش را گرد میعرفان تیله

 

 خب؟؟ فهمیدی اصال چیشد؟- 

  :اندازد و کمی در جایش به جلو متمایل میشود. کنجکاو میپرسدسهند سری به نشانهء نه، باال می

 !چیشده که؟- 

  :آید، جواب میدهدی که انگار از ته چاه در میعرفان روی صفحه با انگشت ضرب میگیرد و با صدای
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 !روناکِ - 

  :سهند تک خنده ی کوتاهی میکند و

 این تعجب داره؟- 

 !اومده پیوی- 

  :و حاال نوبت تعجب سهند است! یکه میخورد و ناباور پچ میزند

 !پیوی؟- 

  :مکث میکند و پر اخم سوال بعدی را بر زبان می آورد

 !چرا؟- 

  :خندد و زیر ل*ب پچ میزندحواسی که پرتِ چت است، ریز میعرفان با 

 .دختره باحالی به نظر میرسه- 

رود و نمیخواهد ذهنش را درگیر چرندیجات کند و... دخترک هم به گمانش، سهند چشم غره ای می

ایین پبخاطر مرحلهء پنجم و هماهنگی ساعتِ تمرین به عرفان پیام داده بود. بیخیال، عالمتِ ذره بین 

صفحه را لمس و صفحه ی شخصی کاوه را جستجو میکند. با دیدن نوارِ قرمز و نارنجی رنگ به دورِ 

شود. عکسی از نیم رخ خودش و زند که استوری کاوه باز میگردیِ پروفایلش، روی تصویر ضربه می

  :ستکنارِ کادر متن کوتاهی که از سعدی

 گر بیایی دهمت جان

 ور نیایی کُشدم غم

 !که بایست بمیرم من

 چه بیایی

 !...چه نیایی

 .در کادرِ مخصوص نوشتن برای متن، شروع به لمسِ کلیدِ حرف ها میکند

 !و باز نتونستم از کارِ دلِ جنابعالی، سر در بیارم- 

ارسال میکند و منتظر خیره صفحه میشود. پیام سین میخورد و... کاوه در حال نوشتن است. سهند به 
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 .کندش ها و موهایش بازی میعادت با ته ری

  :رسدپیام می

 !باید از سمتِ خدا معجزه نازل بشود؛ تا دلم... باز دلم، دل بشود- 

رسد و... خیلی وقت ابروهای سهند در هم گِرِه میخورند و ماتِ صفحه میشود. چیزی به مغزش نمی

و دل نکرده اند. کالفه است که کاوه نزدیکش نیست و خیلی وقت است که مثل دو رفیق با هم درد 

  :رسد را تایپ میکنداش را به مبل میدهد و تنها چیزی که به ذهنش میتکیه

 !هنوز دوسش داری؟- 

پرسد راجبِ کسی که غایب است و سهند، هیچ اطالعاتی راجبش ندارد. همان کسی که کاوه می

یک طرفه است و گوید کیست و چیست و فقط گفته بود که حسش هاست دوسش دارد و نمیمدت

 !اش و خب... دوست داشتن عطر نبود که بپردباید بپرد از کله

 ...نمیداند

 .سین خوردنِ پیامش مصادف میشود با رسیدنِ پیام دوم کاوه

 مرخصی نداری؟- 

 !شود و نگرانکوبد و دست خودش نیست که این طور مضطرب میتر میسهند قلبش بی اراده محکم

 چیزی شده؟ خوبی؟- 

 .رسد و چقدر هم کوتاه است و قانع کنندهبِ سوالِ قبلی اش که پرسیده بود، تازه میجوا

 !آره- 

  :پیام بعدی هم مالِ کاوه است

 !بدَک نیستم. فقط؛ نبودنت به هم ریخته معادالتمو- 

کند که هیچ جایش شبیهء خنده نیست و بیشتر درد و دلتنگی دارد. سهند تک خنده ی تلخی می

است و بین همه چیز گیر کرده است. حتماً حالِ ناهید بانویش هم دستِ کمی از حالِ  دلش تنگ شده

 !شود سیگار را کنار گذاشتشود و... مثل اینکه کال نمیبد کاوه ندارد. دلش سنگین تر می

زند. داخل واتساپ دارد و حین راه، سیگار و فندکش را از روی میز چنگ میبه سمتِ بالکن قدم برمی
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کشد و گوشی را لبهء نرده میگذارد. خیره به تاریکیِ شهرِ فرو . آیکونِ ریکوردِ ویس را باال میمیشود

 ...زندکند و پک عمیقی به آن میرفته در شب، سیگارش را روشن می

 !پس هنوز دوسش داری- 

 .ندین میککند و خیره به نقطه ی نامعلومِ شهر، سری باال و پایآرام میگوید و پر نفوذ. چشم خمار می

 ت رو اجرا کنی؟چون دوسش داری، باز هم میخوای اون تصمیمِ احمقانه- 

فندک را داخل جیبش میگذارد و سپس گوشی را دست میگیرد. دقیقا جایی میان گلو و 

 .اشس*ی*نه

 .نگفتی کیه، نپرسیدم! اما قیافه ی دختره دیدنیِ وقتی بشنوه میخوای ازدواج کنی- 

زیادی تیز است و به حتم در ویس هم به خوبی خواهد افتاد. میخواهد چیزِ اضافه پوزخند صدا دارش 

 .تری بگوید که... دستش به مثلثِ کوچکِ ارسال میخورد و... ارسال میکند

کند. که زند و دود میرود طولِ سه متریِ بالکن را و پی در پی سیگارش را پُک میکالفه قدم رو می

 .بیندی خورده، زیر ویسش میپیام متنیِ کاوه را ریپال

 !فکر کنم، گفته بودم مجبورم- 

  :کندزند و عصبی و با یک دست برایش تایپ میسهند حرصی نیشخندِ کوتاهی می

 من چی؟ نگفته بودم موافق نیستم؟ نگفتم من هستم، عرفان هست؟- 

ره صفحه اند که با نگاهِ تیز و براق شدهء آبی رنگش، قصد لحظه ای چرخیدن ندارند و همانطور خی

  :شوند و دقیقآمدنِ پیام کاوه، ریز می

 تا کِی باید چشمم به دستِ شما باشه؟ اصال به این فکر کردی؟- 

 شود و دقیقا نمیداند باید چه بگوید و برایش چه کار فهمد. اعصابش خورد میفهمد و... میسهند نمی

 بکند؟

  :نویسدیکشد و کالفه، حرف همیشگی اش را مسرش تیر می

 !شدیجایِ نیما کار میکردی، بهتر بود. حداقلش پیش غریبه دوال نمی- 

  :جوابِ کاوه به سرعت میرسد
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 .نه. بهتر نبود- 

 .بودآید و لعنت به همه چیز. باید پیشش میسهند جری میشود و دارد کفرش در می

 چراا؟؟- 

درست و درمانی نخواهد داد. مکث میکند و حال که میداند این بار هم کاوه جواب  میپرسد چرا با این

طی یک تصمیم ناگهانی، عالمت تلفنِ باالی سمت راست را لمس میکند. بوق اول خورده، نخورده؛ 

  :فرستدکاوه تماس را قطع میکند که سهند در صفحه چت برایش می

 !جواب بده، حوصله ی مسخره بازی ندارم- 

تماس میگیرد که این بار در بوق اول، به جای رد تماس، پیامش دو تیک آبی رنگ میخورد. دوباره 

  :رسدصدایِ ضعیف و خسته ی کاوه به گوش می

 بله؟- 

اش را با مکث بیرون میدهد. صدایش خش سهند دم عمیقی میگیرد و نفس حبس شده در س*ی*نه

  :دارد و بم شده وقتی که با تمسخر و نیشخند میپرسد

 دیوونه شدی؟- 

 !نه- 

 .کند و دلش بیشتر میگیردآورد، اذیتش میه ولی محکمی که کاوه بر زبان مینه ی خست

 پس چی؟- 

 !مجبورم- 

 چرا؟- 

 پرسد چرا، تا بلکه جوابی بشنود و دلش آرام چرایش کمی بیش از اندازه بلند است و عصبی. می

  :زندبیند، پورخند میبگیرد ولی سکوتِ کاوه را که می

 !باز هم ساکتی که- 

  :رمق و نا امیدکند. خسته، بیالفِ انتظار، کاوه ل*ب از هم باز میبرخ

 .چون زندگیِ بهتر میخوام- 
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کند کند. دست به دور نرده مشت میسهند نزدیک نرده ها میشود و سیگار را در خاکِ گلدان فرو می

  :خنددو هیستریک می

 نت ازت بزرگتره، به دست میاد؛ نه؟و البد این زندگیِ بهترت از ازدواج با زنی که هم قَدره سِ- 

کاوه مکث میکند و سهند... عجیب امشب یک دندگی میکند و... چرا کسی درکش نمیکرد؟ صدای 

پیچد و... حسابی ترسیده و بدحال قورت دادنِ آب دهانش انقدر بلند است که در پشت گوشی هم می

 !یررود درست است یا خاست. خودش هم نمیداند راهی که دارد می

  :با مکث جواب میدهد

 .آ...آره- 

گیرد برای این حجم از درماندگی برادرش. کاوه رفیق نبود. برادر کلمهء مناسبی برای دلش می

 .شمردن او بود و... میخواهد بمیرد برای آره ی پر از ترس و اجباری که بر زبان آورده بود

هایش میسوزند... دود را به ریه میدهد. چشمگیرد. کام عمیقی از سیگارِ دومی که روشن کرده بود می

 .قلبش هم! با مکث طوالنی، دود را آرام آرام به جای د*ه*ان، از بینی خارج میکند

 .دهدمیخواهد ل*ب بزند که صدای خندانِ دختر بچه ی پشت گوشی، اجازه نمی

 با داداش سهند حرف میزنی؟- 

ان و معصومیِ که کاوه برایش از جان مایه تک خواهر کوچکِ کاوه است. همان دخترک شیرین زب

 .میگذارد و شاید یکی از دالیلِ ازدواجش با آن زنِ بیوه، کمند باشد و رفاهِ بیشترش

  :با یادآوریِ سادگی و شیرینی دخترک، تک جمله ای و خش دار ادا میکند

 .گوشی رو بده بهش- 

 میشنود که خطاب به خواهرش صدای تک خنده ی خسته و تلخِ کاوه و جمله ی پشت بندش را 

  :گویدمی

 .بدو، داداش کارِت داره- 

هایش پُر میشوند. لرزاند و کاسه ی چشمصدای جیغِ پر ذوق و بلندِ دخترک، قلب سهند را می

 !دهد... تا آسمان تیره و شاید سمت خدانگاهش را باال می
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 ...داداشیی- 

تواند گرفتگی صدایش را حتی خندد و نمیتاه میبا جیغ خفه و پر هیجانی صدایش میکند. سهند کو

 .با چند سرفه هم درست کند

 بَه! کمند خانوم. خوبی شما؟- 

  :صدای دلچسب و پر نازش گوشِ سهند را قلقلک میدهد

 ممنون. تو خوبی؟- 

توانست بهتر هم باشد ولی داند که میخندد. کوتاه و بی معنا! نمیداند خوب است یا نه اما میمی

  :دیدبندد و سری تکان میدهد، انگار که کمند مقابلش بود و او را میمی محض دلخوشیِ کمند، چشم

 .عالی ام قربونت- 

خواهد رود از نازی که سهند برای او در لحنش ریخته و... سهند نمیخندد و غَش میدخترک ریز می

کند و همینکه زبان در د*ه*ان با درخواست اینکه گوشی را به کاوه بدهد، ناراحتش کند. مکث می

 !رود در قلبششود و فرو میکند، تیر میای که کمند پر هیجان ادایش میچرخاند، جملهمی

 گفتم بهت که داداش میخواد عروسی کنه؟- 

و  بندد و لبخندِ تلخمی آید و... کاوه تصمیمش را گرفته بود! چشممات میشود و نفسش سخت باال می

 .اش بدهدتواند به چهرهترین حالت ممکنی است که می جانش بی ربطبی

 داداشی؟؟- 

صدای نگرانِ دخترک، بندِ افکارش را پاره میکند. برای بار هزارم از تک خنده ی مسخره اش برای 

 .کندنشان ندادنِ حال درونش استفاده می

 آره خوشگل خانوم، گفتی. حاال گوشی رو میدی به کاوه؟- 

لی... گفت! اشکالی ندارد. حداقلش کاش که دخترک قهر نکند و ناراحت نشود. خواست بگوید ونمی

  :میخواهد اسمش را هجی کند که کمند جواب میدهد. آرام و با طمانینه

 .چشم- 

  :آیدکشد که کاوه پشت خط میو طولی نمی
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 .زنهولش کنی همین طور تا صبح باهات حرف می- 

 .که مغزش را دارد میخوردپرسد. چیزی سهند اما چیز دیگری می

 به مامانت هم گفتی؟- 

 .آره- 

  :ریزدکند و با مکث سوالِ نوک زبانش را بیرون میسهند پوفِ کالفه ای می

 اون هم موافقِ ؟- 

  :خنددکاوه تلخ و عصبی می

 چرا مخالفت کنه؟ چیه این زندگیِ کوفتی براش خوبه مگه؟- 

  :پردسهند بین حرفش می

 .بفروشیم، عرفان هم هست. میتونیم یه خونه جور کنیم براتماشین منو - 

زند. از آن قهقهه هایی که صد برابر بدتر از هق هق است. خنده جایش را به بغض کاوه قهقهه می

  :دهد و کاوه، خسته و درمانده توضیح میدهدمی

 .م. نکن سهند! بزار خودمم بتونمتا همین جاش هم کلی شرمنده- 

کند که شرمنده است و شرمنده. مگر فهمد که چرا کاوه مدام ادا میغرد و واقعا نمیسهند عصبی می

 !توانند کنار هم و برای هم باشندرفاقت همین نبود؟ همین که تا می

 تونی؟؟من میگم خودت نمی- 

  :زند و میخواهد حرص و غمش را با تشر زدن، تسکین دهدپوزخند می

 !میشی کاوه؛ بَردهکنه. بَرده اون زن اسیرت می- 

 داند دیگر باید کند. گلویش درد میگیرد و نمیبغض تیغ میشود و گلویش را آرام آرام خط خطی می

 !چه بگوید؟

 !میدونم- 

خورد و تمام تنش سست میشود. ناباور و شوک زده به تیر خالص با همین کلمه به قلب سهند می

پرد و سیگار دوم را هم در و بسته میکند. پلک چپش میمانندِ ماهی بیرونِ افتاده از آب، د*ه*ان باز 
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کشد. کند و... صدایِ بغض دار و بدحالِ کاوه، گویی تمام شیره ی توانش را دارد میگلدان دفن می

  :دهدکاوه ای که عصبی و لرزان برای او توضیح می

 ست؟. خودم میدونم که اسیر میشم ولی صاحبِ خونه و ماشین شدن خوب نیمیدونم- 

  :تواند جواب دهد. کاوه اما پر بغض و متشنج ادامه میدهدسهند نفسش میبُرد و نمی

میرم و از سرِ کار به کمندی که توو خونه تنهاست زنگ حداقلش روزی صد بار از استرس نمی- 

 !نمیزنم

 ...اما- 

  :کند. عصبی تر ادامه میدهددهد و حرفش را قطع میکاوه اجازه نمی

 ...شه! حداقلش خیلی چیزها سهند... خیلی چیزهامامانم واسه مردم خم و راست نمیحداقلش - 

  :تواند بگوید این است که آهسته ل*ب بزندشود و تنها چیزی که میسهند الل می

 .آروم باش- 

 ...شدو کاوه ای که با صد تا از این قبیل جمالت هم آرام نمی

دهد و پسرکِ به نظر منتظر و تکیه زده بر برقِ کم نورِ کوچه میگیرد و نگاهش را به تیرِ دم عمیقی می

 .آن

شود. کاوه بغض شود که نمیکشد اما این حجم از درماندگی، کم نمیآهی از سر کالفگی و ناراحتی می

  :پرسدزند و آرام میو خشِ صدایش را پس می

 تو چه خبر؟ رالی خوب پیش میره؟- 

  :ای زمزمه میکند که کاوه ادامه میدهد "آره  "د و زیر ل*ب حوصله سری تکان میدهسهند بی

 از اون دختره چه خبر؟ زدی مخش رو؟- 

  :دهدسهند پلک روی هم میگذارد و به لحنِ کذایی شیطنت آمیزش، پوزخند تحویل می

 !اصال رنگ بزنِ خوبی نیستی- 

دنِ بحث توسط خودش را زند و مثال متوجه نشد که سهند، عوض کرکاوه خودش را به نفهمی می

  :کندگوش زد می
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 چی؟- 

  :سهند با تک خنده ی مردانه و گرفته ای، جواب میدهد

 .هیچی کاوه. شب بخیر- 

 .خنددکاوه هم به تبعیت از او، بی معنا و بی دلیل می

 .زنیمشب توام بخیر. فردا حتما حرف می- 

انِ قهقهه زنان و پهن شده روی مبل نگاه دهد و از درِ شیشه ایِ بالکن به عرفسهند سری تکان می

آید و از طرفی صدای خداحافظی اندازد. گوشه ی ل*بش بخاطرِ خنده ی از ته دلِ او کش میمی

 .کردنِ کاوه و... یادآوریِ راهی که میخواهد در آن پا بگذارد، باعث میشود دلش جمع شود

 !قطع نکن- 

 !هول زده میگوید و دستوری و... اخم آلود

  :پرسدکاوه متعجب می

 چیزی شده؟- 

  :اش را بر زبان بیاوردکند در کمال خونسردی، جملهفشارد و سعی میسهند پلک بر هم می

 .شماره ی اون زنیکه رو بده بهم بعد قطع کن- 

  :زندکند و... با تردید پچ میکاوه جا میخورد. مکث می

 . نیلو؟شماره ی..- 

شود. از روز اول ادآوری چهره ی زن و آن ادا و اصولش، صورتش جمع میکند و... با یسهند مکث می

هم به کاوه گفته بود این زن عیب دارد. گفته بود که پیش او کار نکند. گفته بود و... به قول معروف کو 

 گوش شنوا؟

  :دهد و به تایید جواب میدهدبازدمش را پر حرص بیرون می

 !آره. شماره ی نیلو جهانی- 

 ی چی؟برا- 

 .کشد و حوصله ی جواب دادن به هیچ سوالی را ندارداعصابش دیگر نمی
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  :کنداش هشدار وار تاکید میهای کلید شدهاز بین دندان

 .یک دقیقه نشه دو، کاوه! ارسال کن- 

کند. منتظرِ هیچ جوابی از جانب کاوه میگوید و بالفاصله دایره قرمز رنگ را لمس و تماس را قطع می

 .فقط تاکید کرده بود که شماره را پیامک بزند نشده و

اش سنگین است و کشد و... س*ی*نهدهد و حریص نفس میاش را به دیوار خنک بالکن میتکیه

 !هاکاش که سبک شود. سبک شود از دردها و فکرها و غصه

شود و این سکوتِ شب و این تاریکی خوب نگاهش جایی حوالی ستاره های چشمک زن قفل می

 !ست. بابِ دل و... مطابقِ نیازِ االنشا

ید آشود. با دیدن نامِ کاوه، گوشه ی ل*بش به یک ور کش میاش بلند میصدای اعالن پیامک گوشی

بیند و... زند که یازده رقم میتر است. روی پیامک ضربه میو همین حساب بردن کاوه هم... خوب

 !همان اسم و فامیل مزخرف. نیلوفر جهانی

کند و همین که دستش میرود تا تماس بگیرد، چشمش به ساعتِ باالی صفحه را ذخیره می شماره

ه حوصلکشد و... بیهایش میمیخورد. دیر وقت است و نزدیکِ نیمه شب. کالفه دستی به زبری ریش

شود. عرفان انقدر غرق در گوشی و پیام دادن و پیام گرفتن است در کشویی را باز کرده و داخل می

پرسد چقدر طول کشید سیگار کشیدنت و... البته که چه بهتر که پا پیچ نشد. سهند که حتی نمی که

کند. تیشرتش را از تنش ها و کارها را نداشت. مسیرِ اتاق را تا تخت خوابش طی میحوصله این حرف

وی کشد و ساعد رزند. به پشت روی تخت دراز میکَنَد و کلید خاموشِ چراغ خوابش را میمی

کند و فردا صبحِ زود باید برای تمرین برود و بندد و... به رالی فکر میپیشانی میگذارد. چشم می

 کشد و از شدت حوصله ی تازیدن رقیب و عقب ماندنِ خود از میدان را ندارد. نفس عمیقی می

شود با قفل شدنِ نگاهش بر روی قاب عکس روی چرخد. چرخیدنش مساوی میکالفگی به پهلو می

خندد و با میز کوچک گوشه ی اتاق. خودش؛ کاوه و عرفان و کمندی که در آ*غ*و*ش سهند می

هایش را به نمایش میگذارد. همین پارسال بود که عکس را در آتلیه ی سخاوتِ تمام ردیف دندان

کرد و رفقا انداخته بودند و... انگار همین دیروز بود که سهند دعا دعای ورود به رالی مییکی از 
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بندد و فکرِ نیلوفر، کاوه و رالی و... در ذهنش پیچ و تاب میخورند فردایش معجزه شده بود. چشم می

 .آیدداند کِی خواب به سراغش میو انقدر هم میزند افکارش را که نمی

 قفس؛ منو نترسون از "

 " !ستمیگی جُرمم صدامِ، مسخره

آهنگِ منو نترسون از حصین و عرفان که به عنوانِ آالرمِ گوشی اش تنظیم شده است؛ دارد با صدای 

خورد. برعکس؛ ل*ذت میبَرد از شنیدنِ خواند و سهند اما در جایش حتی غلت هم نمیبلند می

کشد و دست از هم باز ی بلند باالیی میصدای رپ و آهنگ هایی که محبوبِ دلش بودند. خمیازه 

زند. شود و ملحفه را کنار میاش خیره ی تلفن همراهش میهای نیمه باز شدهکند. از بین چشممی

رود و آن را باز شود و به طرف پنجره میخیالِ خاموش کردن صدای هشدار و زنگ صبح بخیر میبی

ود و پرتوهای آفتاب، وحشیانه خودشان را بر در و رقصد و داخل میشکند. باد گرمِ تابستان میمی

زند و از گرما متنفر است. نمیخواهد به کوبانند. پوزخند میدیوار و جای جایِ اتاق و تنِ سهند می

دهد که قرار است تا کمتر از چیزهای منفی و بد اثر فکر کند؛ برای همین حواسش را پی تمرینی می

شود هیجان و میدود زیر همین انگیزه ی رفتن به تمرین، مییک ساعت دیگر به سراغش برود و 

شود و کشد و مانعِ ورود آفتاب به داخل حریمش میپوستش. طی یک اقدام ناگهانی پرده را می

اینطوری بهتر است. به طرف ت*خت خو*اب قدم برمیدارد که درب اتاق یکهو باز و عرفان با سر و 

اش ریز د. از دیدن صورت پف آلود و شلوارکِ در پا جمع شدهشوصورتی خواب آلود و لوس داخل می

  :میخندد و خودش را روی تخت می اندازد

 !صبح بخیر عرف- 

 کند و خودش را به کوچه ی علی چپ زیر چشمی نگاهی به صورت در هم رفته و شاکیِ عرفان می

  :زندمی

 کنی؟چته تو؟ چرا اونجور نگاهم می- 

  :اش استت به پیشانی میگیرد. پوفِ شاکی اش نشان از کالفگیکند و دسعرفان اخم می

 !ش کنمحض رضای خدا خفه- 
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  :رود و حرصی ادامه میدهدکند که عرفان چشم غره میسهند ابرو باال میدهد و منتظر نگاهش می

 پسر آخه این چیز شعرها چیه سرِ صبحی گوش میدی؟ اینم شد آالرم؟- 

کند. انقدر به سکوتش ادامه میدهد و خیره نگاهش او، فقط سکوت می کند و در جوابسهند اخم می

های لوس و قهر کرده از اتاق آورد و پا کوبان و به مانند پسر بچهمیکند که سر اخر خودِ عرفان کم می

 .رودبیرون می

از  کند وکند و از جا بلند میشود. آالرم را خاموش میبا صدای بسته شدنِ در، سهند تک خندی می

 .ها حوله حمامش را برمیدارد و زمزمه کنان به طرف حمام قدم برمیداردکمد لباس

دقایقی بعد حاضر و آماده و طبق عادت، با تیپی که سر تا سر تیره است و مشکی؛ جلوی درب منتظرِ 

 اندازد و... نه و ربع صبح است و عرفان، با این حال کهاش میشود. نگاهی به ساعت مچیعرفان می

آید و شاکی سهند به حمام رفته و بعد لباس پوشیده، هنوز هم حاضر نشده است. کفرش در می

  :زندصدایش می

 عرف؟ کجا موندی پس؟- 

 .ابتدا صدای پرخنده و پر انرژی عرفان و سپس خودش در هال ظاهر میشود

 .اومدم- 

 کند و متعجب، چشم گرد میکند که با دیدنِ تیپ سر تا سر مشکی سهندپرهیجان اعالمِ آمادگی می

  :زندل*ب می

 .وسط چلّه ی تابستون؟ پسر شوخیت گرفته؟ برو یه چیزِ روشن بپوش خب- 

 شود. کند و از خانه خارج میرود و بی اهمیت به حرفش، در را باز میغره ای به او می سهند چشم

وار عرفان را دهد. صدای نالهیح میها را ترجکند و پلهیک امروز را استثناً از آسانسور استفاده نمی

  :کانی بیزار استداند که او از هر چیزِ پلهمیشنود و خوب می

 با آسانسور چرا نه؟- 

  :دهدرود، جواب میکند و همینجور که پایین میسهند تک خندی می

 چرا قرمز؟- 
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ی، تازه دو هزاری اش شود منظورش چیست ولی با پایین رفتن از دو پله ی بعدعرفان اول متوجه نمی

  :زندافتد و حرصی پچ میمی

 !های منکوفت، نخند! باز تو گیر دادی به لباس- 

گرداند و از باال تا پایین او را دوباره از نظر میگذراند. تیشرت قرمز، شلوار سفید و... سهند سر برمی

.. پسرانه نیست. حداقلش از های سفید با بندهای قرمز و... دخترانه نیست؟ دخترانه نباشد هم.کتانی

 .دهدماند و بیخیال، راهش را ادامه میهای سبزِ عرفان دور نمینظرِ او! پوزخندِ کوتاهش از تیله

 راستی؛ با کاوه حرف زدی؟- 

کند و با مکث کوبد. اخم میماند و قلبش محکم تر میپایش بین رسیدنِ به پله ی بعدی در هوا می

خبر نشان دهد از هر موضوعِ کند عادی جلوه کند و خود را بیمیدهد. سعی میدوباره به راهش ادامه 

  :برد وقتی که جواب میدهدخاصی. معمولی ترین لحن ممکن را به کار می

 آره. چطور؟- 

ها . مثل بچهاندازد و به دنبالِ سهند راه میوفتد. دو پله مانده تا به پا گرد ولی..عرفان شانه باال می

بندد و میخواهد چیزی وی آن میپرد. سهند از صدای ضربِ کتانی با سنگِ پله، چشم میجفت پا ر

کند. صدایش پر از شک و واهمه و... نگرانی میشود وقتی که بگوید که عرفان ل*ب از هم باز می

  :شروع به توضیح دادن میکند

 حتماً شنیدی خبر ازدواجِ یکهوییش رو؟- 

روی ن میدهد و هومِ خارج شده از گلویش، به عرفان اجازه پیشسهند سری به نشانه ی مثبت تکا

  :میدهد

ست، نه به امروزش که میخواد فهمم. نه به دیروزش که میگفت درگیره یه عشقِ یک طرفهواقعا نمی-

 !کارش ازدواج کنهبا صاحب

داند که د و نمی... هیچ جوابی ندارد. شاید هم دارشود از حرف ولیکند. دهانش پُر میسهند اخم می

، به سمت دروازه کند و با رسیدن به آخرین پلهباید چه بگوید. از ادامه دادن این بحث صرف نظر می

حوصلگی را پس بزند و به رالی فکر کند و تمرین. سوییچ را به طرف کند. سعی میکند بیحرکت می
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 .یردعرفان پرت میکند که عرفان هول زده و دستپاچه آن را در ب*غ*ل میگ

 .ماشین رو بیار بیرون- 

 .شودو بی اینکه منتظر جوابی از جانب او باشد، از دروازه خارج می

هدف گ*از را پُر و خالی حدوداً پانزده دقیقه از آمدنش به پیست میگذرد. پشت رُل جا گرفته و بی

گیرد. با یاد آوریِ چرخاند و... نه! مثل اینکه شاهین، امروز هم نیامده بود. دلش میکند. چشم میمی

شود که های خشک و حال بدش، آهِ کوتاه اما عمیقی از میان ل*بش خارج میسرماخوردنِ او و سرفه

  :رسدصدای کالفه ی آیسو دقیقا از کنار دستش به گوش می

 کنیم؟حرکت نمی- 

د و... نشدبه زور پلک میگیرد از شلوغیِ اعضای تیم که داشتند برای پشت فرمان نشستن حاضر می

زند. کالج را تا انتها گرفته و اتومبیلش را کند حال و هوای اآلنش را نفس بکشد. لبخند میسعی می

دهد و به طورِ کند. گ*از میدهد و گ*از را به رسم همیشگی پر و خالی میروی حالت دنده قرار می

 !فق، پر صدا و پر دودافزاید. یک تیک آف موناگهانی کالج را رها میکند و دوباره به گ*از می

شود و های آیسو میداند. بیخیال ترس و لرز و جیغ جیغنگاهِ همه را خریده است و این را خوب می

کند و این چند روزِ تمرین را میخواهد خودش برد. صدایش را زیاد میدست به سمت ضبط ماشین می

 !باشد؛ البته در چهارچوبِ قوانین شاهینِ موحد

خندد و م*ست میشود از تازاند. میتازاند و میکند. میها رد مینه از بینِ مانعماشین را وحشیا

هایِ آیسو،  "قول داده بودی آروم تر برونی  "ها و صدای موتور و اگزوز ماشین. در جوابِ جیغ زدن

  :زندپر هیجان و میان خنده فریاد می

 .لذتشو ببر دیوونه- 

گیرد... یک لحظه؛ فقط یک لحظه به هوای خنده و میگوید و همچنان پدال گ*از را محکمتر می

شود که ناگهان با صدای شیهه کشیدنِ اتومبیلی که از او صحبت با آیسو از سمت چپش غافل می

کشد و کشد. جیغ میلرزد و ناشیانه تمامِ فرمان را به طرفِ راست میسبقت میگیرد، به خود می

رسد که درست همان لحظه، اتومبیل دیگری درست از کنار راستش ای فریادش وقتی به اوج میصد
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کند و تنها کاری که میتواند انجام بدهد این است که یکهو و وارد مسیر میشود. خودش را گم می

ند. کپیچد و دود میکشد و ماشین با صدای بدی به دور خود میمقدمه، تمام ترمز دستی را باال میبی

 کند و روناک... سرشآیسو دو دستش را به سرش میگیرد و جیغ بنفشش تمام فضای ماشین را پُر می

چرخد تا اینکه با برخورد به یکی چرخد و میبا ضربِ محکمی به شیشه ی کناری میخورد. ماشین می

شود و روناک شود. دود از جلوی کاپوت ماشین بلند میهای رنگیِ کنارِ مسیر، متوقف میاز جدول

به  زند وکشد. ماشین را دور میترسیده و بدحال، با دستی که به سر گرفته است، خودش را بیرون می

رود که از شدت ترس، در جایش قفل کرده است و شوکه از اتفاقی که افتاده حتی طرفِ آیسویی می

از اضطراب و ترسش کم  کندکند و سعی میتواند از ماشین پیاده شود. درب سمت او را باز مینمی

  :کند

 ...دستتو بده به من. آروم باش- 

زند و با دیدن ردِ خونی که کند. آیسو ترسیده، دستش را محکم چنگ میو دست به سمتش دراز می

شکند وقتی که شود و بغضش میاش میزده خیرهکند، وحشتگوشه ی پیشانی روناک خودنمایی می

  :میگوید

 چیشدی تو؟- 

کند و از لوس بازی اما توجهی نمی اش حس میکندرمیِ باریکه ی خون را روی پیشانیروناک گ

آید. حداقلش برای نترساندنِ بیشترِ آیسو، باید حفظ ظاهر کند، چرا که روحیه ی او خوشش نمی

 !حساس است و بیش از حد دخترانه

  :زندپاشد و دل گرم کننده ل*ب میلبخندی به رویش می

 رم به این چیزا دیوونه. تو خوبی؟من عادت دا- 

هایش ندارد؛ با این حال سری به نشانه مثبت تکان میدهد و کند و کنترلی روی اشکآیسو بغض می

کشد. روناک در آغوشش میگیرد و پشتش را با تنِ لرزان و خشک شده اش را از ماشین بیرون می

  :مالددست می

 !ببخش که ترسوندمت- 
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کشد؛ ولیکن گریه امان نمیدهد تا درست و فشارش میدهد و عمیق نفس میآیسو محکمتر به خود 

  :درمان صحبت کند

 .من... م... نگر...انِ تو شد...م- 

های آبیِ روشن و پُر از اشکش میشود. با عشق نگاهش روناک از او فاصله میگیرد و خیره ی تیله

  :زندکند و آهسته ل*ب میمی

 !نمیارمت دیگه سرِ تمرین- 

  :پرسدآیسو ترسیده و بغ کرده می

 یعنی چی؟- 

 .یعنی همین که گفتم! حرف نباشه- 

های دهد. نگاهِ پر خواهشش را به چشمآیسو دست به بازوهای روناک میگیرد و آهسته تکانش می

  :کنددرشت و سیاه روناک میدوزد و ناله می

 میدم. خب؟بخدا... من... دی... دیگه... نمی...تر...سم. قول... - 

کند و دیگر محال است که او را با خودش سر تمرین بیاورد و دیوانه است مگر جان او روناک اخم می

 کندخورد که چرا این ریسک را کرده است ولیکن سعی میرا هم به خطر بیندازد؟ کمی توو پرش می

 ...خواهد شناخت و چندان خودش را گرفته نشان ندهد؛ چرا که بعداً به حتم، آیسو خودش را مقصر

  :پرسدبرد. کوتاه میکند و دست بین موهای کوتاه و آزادش میای میپووفِ کالفه

 ت همراهته؟گوشی- 

 ای ادا آیسو هول زده و گیج، دست داخل تک جیب بزرگش میکند و با خالی بودنِ آن، تک کلمه

  :کندمی

 .نه- 

گردند تا اولِ مسیر و رسیدن به خطِ استارت؟ تا دهد و باید پیاده برروناک نگاهش را به مسیر می

دفتر شاهین کلی راه است و پیاده رفتن برای خودش که نه... برای آیسویی که با پاشنه های میخی و 

های براق و نوک تیزِ او رود، سخت است! برمیگردد و نگاهِ مرددش را به کفشهفت سانتی راه می
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کند و شک شده است، سرگردان و متعجب نگاهش میدهد. آیسو که حاال چشمه ی اشکش خمی

  :زندروناک خونسرد و به اجبار ل*ب می

 !راه بیوفت- 

  :کندزند و پر حیرت ادا میای میاولین قدم را برمیدارد که آیسو جیغِ خفه

 واقعاً میخوای پیاده بریم؟- 

  :روناک بی اینکه برگردد، جواب میدهد

 راهِ دیگه ای سراغ داری؟- 

کند و اگر این همه راهِ آمده را قدم بزند، بی شک پاهایش فلج خواهند شد. از گِز گِز یسو بغض میآ

ها! همینکه کرده است قدم رو رفتنِ مسیرِ طوالنی را با این پاشنه میرد و قبال چندباری تجربهمی

د که گر*دن شومیخواهد د*ه*ان باز کند تا حرفی بزند، صدای پر گ*از و غرش اگزوزی باعث می

ال شود، خوشحبچرخاند و عقب را نگاه کند. با دیدنِ سوناتای خاکستری رنگی که دارد نزدیکشان می

  :زندو پر ذوق ل*ب می

 .روناک وایسا! ماشین- 

دهد. کند و به عمد، به ماشین عقبی راه نمیها بازی میکند. با مانعخندد و گ*از را بیشتر میمی

شود و مدام در صندلی وول میخورد و به عقب برمیگردد. با در جایش بند نمیعرفان از خنده و ذوق 

کند و جیغ پر هیجانش بخاطر قال گذاشته قهقهه شروع به تعریف و تمجید از دست فرمان سهند می

 کند که ماشینشدنِ ماشین پشتی توسط سهند، کر کننده است. سهند گ*از را انقدری بیشتر می

 نشیند و دست روی قلبش میگذارد. نفس بیند. عرفان سر جایش میینه جلو نمیپشتی را دیگر از آی

  :زند و پر خنده میگویدنفس می

 !وای خدا... خیلی خوب بود- 

راند که با دیدن سوناتای مشکی رنگی که در خندد و همچنان پر قدرت به جلو میسهند هم می

زند و باید خودش را با ادوارد محک بزند. دهد، فکری به سرش میجلوی مسیرش دارد ویراژ می

 دهد که ماشین ادواردِ نام رالی؛ یا همان دختر خاله ی ماهان کهکند و اجازه میسرعتش را کم می
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نامش روناک است، خوب جلو برود و بتازاند. سوناتای مشکی رنگ که دورتر میشود، پر هیجان و 

  :مضطرب ل*ب میزند

 !محکم بشین- 

واری میخواهد که از سمت چپِ ماشینِ دخترک کند و با سرعتِ دیوانهمیگوید و یکهو گ*از را پُر می

یچد پشود و ناگهان به سمت راست میرو میسبقت بگیرد. از عقب، نزدیک سوناتای سیاه رنگ رو به 

افزاید. عقبِ ماشین خود را از جلوی ماشین دخترک که در عقب و به طرز وحشتناکی به گ*از می

شود. سرعتش کند که از آیینه، متوجه ی سر در گم شدن و انحراف از مسیرِ دخترک میبود دور می

کند، از آیینه ب*غ*ل، نگاهش به ارِ راه توقف میرا کم میکند و همانطور که راهنما میزند و در کن

ماند که یکهو و در حین انحراف مسیرِ روناک، از سمت راستش سبقت میگیرد. در جایش ماشینی می

کند و از صندلی جلو، خورد و ترسیده از ماشین بیرون میپرد. عرفان هول زده صدایش میتکان می

  :کندعقب را بررسی می

 سهند؟ چیشد؟- 

داد و او را عقب گذاشته بود، با ویست و هفتِ سفید رنگ علیرضا... همانی که سهند به او راه نمید

کند و نگاه سهند اما، جایی میان دور خود شتاب از کنارشان میگذرد و با غرش ماشین، خودنمایی می

رد کند. سرش دچرخ خوردنِ سوناتای مشکی رنگی که دخترک و دوستش در آن بودند، گیر می

شود و گر باشد. آب دهانش خشک میتواند انجام دهد این است که نظارهمیگیرد و تنها کاری که می

سوزد و لعنت به خودش... چه کار کرده بود؟ کاش با سبقت از شدت ترس و شوک گلویش می

 ...کرد واش دخترک را هول نمییکهویی

به جلو میگذارد ولی قدم بعدی را  با صدای کوبش ماشین به جدول کنارِ مسیر، ترسیده قدمی

دهد از اینکه ماشین باالخره متوقف شده بود و چه خوب که چپ ای بیرون میبرنداشته، نفس آسوده

کند و چه ربطی به سهند دارد؟ مقصر او که نبود. علیرضا بود که نکرد! و... خدا رحم کرده بود. اخم می

های سر این قضیه این جا تمام نخواهد شد! دوربیناز سمت راست سبقت غیر مجاز گرفته و به حتم 

تا سر مسیر، حتما نقض قوانین علیرضا را ضبط کرده و... شاهین مگر بیخیال این قضیه میشد و 
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ماهانی که بخاطر حضورِ غیرقانونیِ دخترخاله اش در رالی، همه را دور زده بود؛ بابت تصادفش... آن 

 ضا، ساکت می نشست؟هم به دلیلِ کله شقیِ کسی مثل علیر

سری به اطراف تکان می دهد و هیچ تمایلی ندارد حاال که مسابقه دارد جلوتر میرود، خودش را 

بیخود، درگیرِ مسائلی کند که ربطی به او ندارد! دوباره پشت رُل جا میگیرد و بی اینکه هیچ جوابی به 

 .نگاه متعجبِ عرفان بدهد، حرکتش را از نو شروع می کند

 !اری میری؟ صبر کن سهندکجا د-

توجهی به لحن سر تا سر حیرت عرفان نمی کند و... شاید عرفان در اینجور مواقع زیادی درگیر 

  :عواطف میشد. به ماشین شتاب بیشتری میدهد و معمولی جواب میدهد

 !ما مقصر نبودیم، پس کمک کردن هم وظیفمون نیست-

 ...اما-

  :جمله اش را قیچی می کند

گر نداره. هر کس برای خودش میدوعه؛ راستش.. شاید اگه جفتشون بنا به هر دلیلی نتونن توو اما و ا-

 .این دو جلسه ی باقی از تمرین شرکت کنن... حتی خوشحالم بشم

میگوید و با طرح لبخندی سمت عرفان برمیگردد. چشمان درشت عرفان که حاال گردتر از حالت 

  :و کوتاه میگویدمعمول شده اند را از نظر میگذراند 

 !اونجوری نگاهم نکن-

  :عرفان جوابی نمیدهد و سهند به هوای اینکه قانعش کرده، زیر خنده میزند

 ...دیدی؟ خودتم فهمیدی که حق با-

  :هنوز جمله اش تمام نشده است که عرفان، عصبی و پرخاشگر تاکید میکند

 !همین االن برمیگردی-

باالخره عرفان نباید بفهمد که در رالی، مرگ و زندگیِ هر رقیب و سهند حوصله ی جر و بحث ندارد و 

 رفیق، فقط باید محکمترشان کند و نباید این مسائل را جدی بگیرد؟

  :کالفه و با اعصابی داغان زمزمه می کند
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 !چرت نگو پسر. میگم به ما ربطی نداره-

کسی را نمیخواهد. تنش عرق عرفان اما نمیفهمد و هر چقدر هم که هدف برایش مهم باشد؛ بدِ 

میکند و دست خودش نیست که نمیتواند به آنها و آن لحظه ی چرخ خوردنِ اتومبیل فکر نکند. 

کفرش در می آید و چرا سهند یکبار هم که شده حرف او را قبول نمیکرد؟ به یکباره میشود آتش و 

  :از کوره در میرود

 .ربط داره سهند؛ ربط داره! برگرد-

  :رعت ماشین کم میکند و عصبی میغردسهند از س

 .چرا نمیتونی بیخیال شی؟ حتما تا االن فهمیدن و رفتن سراغشون-

 اگه نرفته باشن چی؟-

  :سهند دست دور فرمان مشت میکند و پرصالبت ادا میکند

 .به درک-

 !پیاده میشم-

ده ی ترکِ ماشین سر میچرخاند و بهت زده خیره عرفانی میشود که انگشت به دستگیره ی در، آما

  :است. اخم میکند و تذکر میدهد

 !مسخره بازی در نیار-

و اما عرفان جدی تر از این حرفهاست که دنبال مسخره و دلقک بازی باشد. انگشت میانی اش را زیر 

  :دستگیره میگیرد و کمی آن را باال میکشد

 .یا پیاده ام کن یا دور بزن-

منتظر ابرو باال می اندازد و سهند... فقط میتواند در کمال سهند برزخی نگاهش میکند که عرفان 

ناچاری، تمامِ فرمان را بشکند و تا جایی که میتواند حرصش را سرِ پدال گ*از خالی کند و به طرف 

 ...سوناتای مشکی رنگ براند

زیر  عرفانهیچ نمیگوید و با اعصابی داغان، پدال گ*از را بیشتر میفشارد و مسیرِ آمده را برمیگردد. 

  :ل*ب نق میزند و غُر زدنهایش از گوشِ سهند دور نمی ماند
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 !همه چیزش شده رقابت-

سهند پوزخند صدا داری میزند و پدال گ*از دارد زیر پایش جان میدهد. توجهی به عرفان نمیکند و 

ود، با دیدن دخترک ظریف جثه ای که بلوز مردانه گ*شا*دی بر تن دارد و کنار مسیر قدم رو میر

راهنما میزند و سرعتش را کم میکند. اخم میکند و دقیق میشود و... دخترکِ خوش پوشی که با 

پاشنه های به گمانش ده سانتی، به دنبالش راه میرود؛ چقدر آشناست! تک بوقِ کوتاه و به اجباری 

ک ترمیزند که دخترکِ پاشنه میخی، دست تکان میدهد. با دیدن گل از گل شکفتن و خوشحالی دخ

  :پوزخند میزند و خطاب به عرفان پچ میزند

 !از منو تو سالم ترن-

  :عرفان فک میفشارد و نا امید از رفتار سهند ل*ب میزند

 !متاسفم-

گفتنِ زیر لبی سهند را میشنود و خودش را به کوچه علی چپ میزند. در دل خدا را  "باش"زمزمه ی 

حین توقف سهند برای سوار کردنِ آنها، نگاهش  شکر میکند که هم تیمی هایشان سالم اند و در

 !خیره ی ماشینشان میشود که حسابی داغان شده و از جلوی کاپوت دود بلند شده است

 میرسونین مارو؟-

با شنیدن صدای پر عشوه و خوشحالِ آیسو، نگاهش را از سوناتای روناک میگیرد و خیره ی ابی های 

  :ی میزند و شیشه را پایین میکشدروشن دخترک میشود. لبخند دندان نمای

 .سوار شین-

  :آیسو جیغ خفه و پر ذوقی میکشد و رو به روناک میگوید

 .بیا روناک-

و روناکی که ماتش بُرده است و نمیداند باید قبول کند یا خیر؟ مشکلی با اینکه آنها مذکر هستند، 

 ...ندارد؛ فقط نمیداند که

 !بیا دیگه-

ه حین پاتند کردن به سمت ماشین صدایش میزند. بیخیالِ افکارش میشود به آیسویی نگاه میکند ک
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و دست در جیب، به طرفشان حرکت میکند. آیسو در عقب را برایش باز میکند و با نیش باز و 

 :چشمک کوتاهی در کنارش ادا میکند

 !اول تو بشین-

  :روناک اخم میکند و خیره در صورت رفیقِ زیادی نامتعادلش، پچ میزند

 .روانی! همین چند دقیقه پیش داشتی از ترس، سکته ناقص میزدی-

میگوید و داخل اتاقک اتومبیل جا میگیرد. سالمِ کوتاه و مودبانه ای میگوید. پشت صندلیِ راننده جا 

  :میگیرد که عرفان، مثل همیشه خوش رو و بشاش رفتار میکند

 !ســالم. خدا بد نده-

  :به پشت برگشته و نگاهشان میکند، می پاشدروناک لبخندی به روی اویی که 

 .ممنون-

باالخره آیسو هم با آن مانتوی بلند و نازکش که به زور میتوانست جمعش کند، سوار میشود. در را می 

  :بندد و ذوق نهفته در صدایش به شدت قابل تشخیص و واضح است وقتی که میگوید

 .ســالم. زحمت دادیم بخدا-

 .یفه بوداین چه حرفیه؟ وظ-

لحن مودبانه و صمیمی عرفان را میشنود. لبخند میزند ولی یک جای ذهن و فکرش سمتِ سهندی 

میرود که حتی سالم هم نکرده بود! نگاه شر و شیطانش را پیِ نیم رخِ اخم آلود و جدی او میدهد و... 

هنش میرسد راست میگفتند که هر که محل سگ ندهد جذاب تر است؟! از افکارش و حرفی که به ذ

 خنده اش میگیرد. نگاهِ متعجب روناک به خود را که میبیند خنده اش را جمع و جور میکند. سهند 

سر از گوشی بیرون می اورد و آن را روی داشبورد رها میکند. حرکت میکند و همین که سرعتش را 

از همین حاال ارتباط باال و باالتر میبرد، آیسو به حرف می آید و در دلش به خود اعتراف میکند که 

 .داشتن با این پسر برایش جذاب شده است

 !میشه یواش برونی؟ به اندازه ی کافی امروز زهرِم ریخته-

میگوید و پشت بندش ریز و پر کرشمه میخندد. از عمد مفرد خطابش کرده بود تا راحت بودنش را به 
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 .یشودرخ بکشد ولی با جوابی که از سهند میگیرد، تمامِ بادش خالی م

 .زهرِتون بخاطر سرعت نریخت؛ مشکل از علیرضا بود-

  :مکث کوتاهی میکند و

 !سبقت از راست ممنوع-

جمع! مفرد خطاب کرده بود سهند را و مفرد خطاب نشده بود و همین اولِ راهی گارد گرفته بود! در 

دستگاهِ پخش جوابش بی معنا میخندد و سهند همچنان به سرعت خود می افزاید. انگشتش روی 

ماشین می نشیند که آرتا میخواند. با همان جمله ی اول که از اواسط اهنگ هم هست، روناک از خود 

بیخود میشود و متعجب و هیجان زده سمت آیسو برمیگردد. چشمهایش برق میزنند وقتی که آهسته 

  :ل*ب میزند

 ...تو فقط اراده کن-

  :بی فکر میپرسد ریز میخندد و دست خودش نیست که ذوق زده و

 رپ دوست دارین؟-

و با این سوالش جمع را مخاطب قرار میدهد. سهند از آینه جلو نگاهش میکند. شالش افتاده است و 

اصال قصد میکند که آن را روی سرش کیپ کند؟ چشم میگرداند بین صورت بشاش و منتظر دخترک 

  :و جمله ی همیشگی را بر زبان می آورد

 !سبک زندگیمه-

 !وهی-

 !آیسو یکهو یوه میکند و یوه گفتنش پر است از تعجب و حیرت زدگی

  :عرفان بلند میخندد

 ...واال من که از هر چی رپ و هیپ هاپِ -

  :هنوز جمله اش را تمام نکرده است که سهند میان حرفش می آید

 خب؟؟-

زندگی اش است؛ و عرفان از نگاهِ تیز او که به دلیلِ حساسیت داشتنش به بد گفتن راجب سبک 
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جرعت نمیکند جمله اش را کامل کند و حداقلش ضایع شدن جلوی دو دخترِ هم تیمی را نمیخواست. 

  :کوتاه و پُرمعنا میخندد که روناک هیجان زده ادا میکند

 .من دیوونه ی رپ ام-

سهند جا میخورد و مگر دخترها هم هیپ هاپ گوش میدهند؟! مگر روحیه دخترها لطیف و حساس 

 ود؟نب

از آینه جلو می بیند که روناک کامالً درگیر آهنگ است و دارد با زمزمه ی ضعیفی همخوانی میکند. 

ناخداگاه گره ی بین ابروانش باز میشود و جالب است که دخترک حفظِ ظاهر و لوندی نمیکند و به 

  :یکندجایش در حال و هوای خودش است. با رسیدن به صح*نه ی جلو، عرفان ل*ب از هم باز م

 .رسیدیم-

سهند کنارِ درب شیشه ایِ دفتر شاهین که به احتمالِ زیاد، خالی از خودِ شاهین است؛ پارک میکند و 

اول از همه از ماشین پیاده میشود و با قدم های بلند داخل دفتر میشود. با دیدن صورتِ برافروخته و 

ناگهان چشمش به علیرضایی  نگاه درنده ی ماهان، حرف در دهانش می ماسد. سالم میدهد که

میخورد که روی یکی از صندلیها در خود مچاله شده است. روی صندلیِ رو به روی علیرضا می نشیند 

  :و منتظر می ماند تا کارِ ماهان تمام شود که ماهان به یکباره پر حرص و عصبی میغرد

 !حقِ شرکت کردن در دو جلسه ی باقی مونده از تمرین رو نداری-

  :علیرضا نگاه شرمنده اش را پر حیرت باال می کشد و هول زده جواب میدهد

 ...اما من-

  :ماهان دست به کمر زده و تیز نگاهش میکند. سری باال و پایین کرده و ادامه میدهد

تو چی؟ تو فقط از روی فاز برداشتن و تِز دادن یه کار احمقانه انجام دادی؟ نقض قوانین کردی و اصال -

 ...مهم نبود اون ماشینِ لعنتی چپ میکنه یا برات

با باز شدن در و ورود روناک، ماهان به طرفش پا تند میکند. نگاهِ نگرانش روی تمام تنِ دخترک، از 

نوک پا تا سرش چرخ میخورد. همین که روناک میخواهد ل*ب از هم باز کند، ماهان یکهو در 

را از سالمت بودنِ دخترکِ در میان بازوهایش، با آغوشش میکشد. محکم و ترسیده. نفس آسوده اش 
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  :اطمینان خاطر بیرون میدهد

 خوبی؟ نترسیدی که؟-

  :دخترک خودش را از آغوشش بیرون میکشد و کوتاه میخندد

 .خوبم دیوونه. ترسِ چی؟ آیسو یه کم حالش بد شد-

  :ماهان چشم غره ی با غیضی به علیرضا میرود و در همان حال پچ میزند

 .اونو ولش بابا. خودت خوبی کافیه-

 .ای نثار ماهان میکند "دیوونه  "روناک کوتاه میخندد و 

 .میتونی بری علیرضا. فعال مرخصی-

پر تحکم میگوید و به عمد فعال را تاکیدوار ادا میکند. علیرضا بلند میشود و خیره در چشمان روناک، 

  :متاسف و خجالت زده د*ه*ان باز میکند

 .امعذر میخو-

روناک اخم میکند و با یادآوریِ دیوانگیِ او، عصبی میشود. چقدر احمق بود که دست به همچین کاری 

زده بود. هیچ جوابی نمیدهد و پشت میز شاهین و روی صندلی او جا میگیرد. علیرضا که در نیامدن 

 .رج میشودهیچ صدایی از روناک را می بیند، خداحافظِ زیر لبی میکند و به سرعت از دفتر خا

با صدای بسته شدنِ در، ماهان خسته از تنش های امروز، خودش را روی صندلی پرتاب میکند. دست 

روی صورتش میکشد و پووف بلند باالی ناشی از کالفگی اش از میان ل*ب هایش خارج میشود. سر 

چشم هایش باال می آورد و نگاهش را به سهندی میدهد که با پاهایش روی زمین ضرب گرفته است. 

  :را با انگشت می مالد و سپس با صدایی که از شدتِ داد و فریاد، حسابی گرفته است، ل*ب میزند

 .ببخشید. تو هم عالف شدی-

سهند تک خنده ای کوتاهی میکند و... راستش؛ عالف که نه؛ بدش نمی آمد راجبِ تکلیف علیرضا که 

 .خب باالخره رقیبش بود، چیزی بداند

 .؟ منم اومدم امضای این جلسه رو بزنم و برماین چه حرفیه-

  :ماهان چشم گرد میکند و کمی در جایش جلو می آید
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 میخوای بری؟-

  :سهند سری تکان میدهد که ماهان، اضافه میکند

 .مونده از تایمِ تمرینت ها. زوده االن برای رفتن-

  :سهند چشم ریز میکند و از جایش بلند میشود

 .؛ امروز زودتر میرمیه کم خوب نیست حالم-

  :ماهان هم به تبعیت از او بلند میشود. نگران نگاهش میکند و دوستانه میپرسد

 چیزی شده؟-

 !سهند با دست پشت گ*ردنش را ماساژ میدهد و فقط کمی خسته است و... شاید دلتنگ و کالفه

 نه. میاری دفتر رو؟-

نار میز را باز میکند. ال به الی کلی دفترها و ماهان پلک روی هم میفشارد و برای آوردنِ دفتر، کمد ک

سر رسیدهای مشکی رنگ، تک دفتر قهوه ای چرم را بیرون میکشد و حین اینکه به سهند با چشم و 

  :ابرو اشاره میزند که جلو بیاید، برمیگردد سمت روناک و او را مخاطب قرار میدهد

 .بچه های سرویس میگن جلوبندی ماشین یحتمل کار داره-

  :روناک روی میز چمباتمه میزند و سوالی نگاهش میکند که ماهان ادا میدهد

چشماتو گِرد نکن لطفاً! قانون رالی توو پیست رویال اینو میگه که باید تا درست شدنِ ماشین خودت -

 .صبر کنی

  :روناک ناباور و حیرت زده پچ میزند

 یعنی؟-

  :سمت سهند میگیردماهان شانه باال می اندازد و خودکار آبی را 

 !یعنی دو جلسه تمرین و یا حتی مرحله بعدش پَرر-

روناک در جایش میپرد که صندلی به عقب سُر خورده و با صدای بدی به گوشه ی کُمد میخورد. ناباور 

خیره ماهان میشود و چه داشت برای خودش می بافت؟ دو جلسه تمرین نمیکرد و آنوقت بقیه ی 

دند؟ ناخداگاه نگاه بدی به سهند می اندازد که سهند مغرورانه ابرو باال اعضای تیم جوالن میدا
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میدهد. نیشخند گوشه ی ل*بش بخاطرِ محروم شدن احتمالیِ او، پر رنگ میشود و به قصد ترکِ 

  :دفتر، رو به ماهان پچ میزند

 کاری نداری؟-

  :ماهان با خوشرویی نزدیکش میشود. دستش را گرم و محکم میفشارد

 .ا مدا. مراقب خودت باشفد-

ی در جوابش میگوید و به طرف در، عقب گرد میکند. دستگیره را پایین میکشد که  "توام  "سهند 

  :صدای عصبی و رنجورِ روناک به گوشش میخورد

 .ماشین کرایه میکنم-

  :در را باز میکند که ماهان عصبی زمزمه میکند

 !نمیتونی روناک. لطفاً بفهم اینو-

پله ی سنگی دفتر پایین می آید و بهتر از این هم مگر میشد؟ علیرضا و او؛ هر کدام دو یا سه از دو 

جلسه نباشند و اصال چه بهتر که رقیب کم شود و یا نباشد! نه اینکه از جنگیدن بترسد ها... نه! فقط 

 ...این را میداند که حذف طرف مقابل، حتی به مدت یک جلسه هم فرصتی بود برایش

 ت تموم شد؟کارِ-

رشته افکارش پاره میشود و سمتِ صدای عرفان میچرخد و می بیند او را که مشغول بگو و بخند با 

همان دختری ست که آیسو نام دارد و از قضا رفیقِ روناک است. سری به معنای مثبت تکان میدهد و 

ک شده بود، همانطور که به طرف دویست و هفت کاربنی رنگ عرفان که در پارکینگ پیست پار

  :میرود، دستوری ل*ب میزند

 .بیا عرف. میریم خونه-

صدای عه گفتنِ عرفان را میشنود ولی اهمیتی نمیدهد. به سمت پارکینگ قدم تند کرده و با دیدن 

  :فربد که دارد شیشه هارا پاک میکند، لبخند میزند

 .خسته نباشی آقا فربد گُل-

د میشود. دست بین موهایش میکشد و حین اینکه ریز فربد خجالتی ست و مثل همیشه سرخ و سفی
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  :میخندد، آهسته ادا میکند

 .کوچیکتونم آقا-

  :سهند تصنعی اخم میکند و دزدگیر ماشین را میزند

 !دیگه نشنوم-

میگوید و می بیند که فربد باز رنگ عوض میکند و... از اینها بعید نبود. شاید فربد هم دختر باشد. 

شاهین! از فکری که به سرش می آید خنده اش میگیرد. ماشین را روشن میکند و مثال دخترخاله ی 

سپس گوشی را از جیبش بیرون میکشد. شماره ی عرفان را میگیرد و عرفان رد تماس میدهد! 

 !ابروهایش از تعجب باال میپرند و شاید دارد میرسد که قطع کرده است

ا کج میکند و از آینه ب*غ*ل می بیند که با پخش شدن صدای خنده در پارکینگ، کمی سرش ر

عرفان، همراه آیسو و روناک قدم برمیدارد. دقیق میشود و...دخترک میخندد. مگر نباید دپرس 

باشد؟ نکند دوباره میخواهند پا*ر*تی بازی کنند و روناک را با کلک جلو بیندازند؟ فکش سخت 

 .نفر استمیشود و از اینکه کسی از او استفاده کند، به شدت مت

انگشتهایش سخت و محکم دور فرمان می پیچند و... نمیخواهد با حدس و گمان بیخود، فکرش را 

مشغول تر کند. سرش را به صندلی تکیه میدهد و نمیداند چند دقیقه میگذرد که درب شاگرد باز 

همینکه میشود. پلک از هم باز نمیکند. متوجه ی نشستن عرفان در صندلی کناری اش میشود و 

میخواهد ل*ب از هم باز کند، درب های عقب هم باز میشوند! اخم میکند و متعجب نیم رخش را به 

طرف صندلیهای پشتی برمیگرداند که یک جفت چشمِ مشکی در صورتش براق میشوند و... روناک و 

 !آیسو؟

 .سالم-

  :صدای معمولیِ روناک را میشنود اهمیتی نمیدهد. گیج و کالفه پچ میزند

 !متوجه نشدم-

آیسو هم سوار میشود و در را محکم می بندد. کاری که سهند از آن به شدت بدش می آید. سالم 

پرخنده ای تقدیم جوِ سنگین حاکم بر بینشان میکند و از دیدنِ چهره ی جا خورده، متعجب و شاید 
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  :کمی کالفه ی سهند؛ شانه باال می اندازد و لبخند زنان میپرسد

 ؟مشکلی هست-

عرفان تک خندی میکند که نگاه سهند به سمت او میچرخد. پر از سوال، پر از انتظار برای رسیدن به 

 ...سوال در ذهنش

 !پسر برای چی اینجوری نگاه میکنی؟ یاال بریم دیگه-

  :سهند اما اصال خنده اش نمی آید و به جایش جدی می پرسد

 کجا؟-

  :ارا باال میدهدعرفان کولر ماشین را روشن میکند و شیشه ه

 .اول خانوم هارو میرسونیم-

با اتمام جمله ای که بر زبان می آورد، سهند پوزخند میزند. از آن صدا دارهای لعنتی که پر از حس 

  :تاسف بود و حرص! دنده را عصبی جا می اندازد، حرکت میکند و زیر ل*ب پچ میزند

 ...بگو پس-

وَل، برای حال کردنِ خودش چه نقشه ها که نمیریخت. ِِ پس را عجیب میکشد و مردکِ هَ "س  "و 

ابروهایش را باال می اندازد و برای فربدی که دروازه را باز کرده بود، بوق کوتاهی زده و دست تکان 

 .میدهد

نزدیک ظهر است و افتاب دارد جلّاد بودنش را به رُخ سهندی میکشد که هیچ جوره دوستش ندارد و 

و مورچه ای حرکت کردنِ اتومبیل ها، روی اعصابش خط میکشد و صدای از طرفی ترافیک سنگین 

 شر و ور گفتن سرنشین های کنارش هم قوز باالی قوز! چرت و پرت میگویند؛ برای همین توجهی 

بهشان نکرده فقط یکی دوبار ادعای روناک که گفته بود از بچگی عاشق ماشین و رالی بوده و با اینکه 

رف ندارد را شنیده بود و پوزخند زده بود. سرش درد میگیرد و بوی تندِ دختر است، در کارش ح

یه راه بق "ادکلن یکی از دخترها حالت تهوعش را برانگیخته و واقعا دلش میخواهد کنار بزند و بگوید 

 .اما میداند که بی ادبی ست "رو پیاده برین، حوصلتون رو ندارم. 

 .سهند چرا ساکتی؟! توام یه چیزی بگو-
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روناک میگوید و اتفاقاٌ پرخنده و صمیمی هم میگوید. سهند اما با شنیدنِ نامش از زبان روناک، اخم 

  :ریزی میکند و جا خورده ادا میکند

 بله؟-

  :بله اش کمی تدافعی است و عرفان با شنیدن این نوع جواب دادنش زیر خنده میزند

 .غالف کن داداش. داریم میگیم تو هم یه چیزی بگو دیه-

  :سهند تصنعی میخندد ولی با این حال باز هم لبانش از هم فاصله نمیگیرند

 .گوشم با شماست-

  :آیسو پر کرشمه و به تفریح ادا میکند

 .چه جنتلمن-

  :و عرفان پشت بند حرفش را میگیرد

 .آقامون جنتلمنِ جنتلمنِ -

. از همانهایی که گوشزد میکند من با ریتم میخواند و بشکن میزند که سهند نگاهِ چپی به او می اندازد

 .را بیخیال؛ شوخی نکن با من که قیچی میکنم همان طنابِ مزاح و تفریحت را

عرفان به زور خنده اش را قورت میدهد و برای به دست آوردنِ دل سهند، صدای دستگاه پخش 

  :ماشین را بیشتر میکند و هول میگوید

 .آآ... این موزیک خیلی خوبه-

 .هم از پاچه خواریِ رفیقش خنده اش میگیرد ولی برای اینکه پر رو نشود، بروز نمیدهدسهند خودش 

 گوشی اش روی داشبورد میلرزد. سرعتش را کم میکند و حین اینکه تماس را وصل میکند، از آینه 

  :جلو نگاهش را به روناک میدهد و ل*ب میزند

 این کوچه ست؟-

  :که صدای ضعیف روناک به گوش میرسدگوشی را جایی میان شانه و حبس میکند 

 .نه. جلوتر میگم بهت-

  :سری به نشانه مثبت تکان میدهد و سپس به فرد پشت خط جواب میدهد
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 بله؟-

صدایی نمیشنود جز فوت شدن داخل گوشی. اخم میکند و دست خودش نیست که صدایش جدی و 

  :لحنش تیز میشود

 الو؟ چرا حرف نمیزنید؟-

ترانه ای در پشت گوشی می پیچد. فرمان را صاف میکند و با یک دست گوشی را صدای خنده ریز دخ

 .میگیرد و محال است این خنده را نشناسد

 خوشت میاد اذیت کنی موش کوچولو؟-

دخترک میخندد و از اینکه توسط سهند موش کوچولو خطاب شده است حرصش میگیرد، باز هم او را 

  :شناخت. قهرگونه و دلخور جواب میدهد

 .دَبول نیسد-

سهند میخندد به لحن کودکانه و شیرینش که قبول نیست را اینطور تلفظ کرده و برایش مهم نیست 

  :که جلوی دیگران چه جور جلوه میکند؛ پا به پای کمند بچه شدن را دوست دارد. از او تقلید میکند

 !کامالً هم دَبولِ -

  :ه میپرسدکمند میخندد و ضعف میرود از خوشی که سهند کوتا

 دوجایی شما خوجمل خانوم؟-

 .حونه ی شما-

تلفظ میکند و آخ که اگر اینجا بود، سهند گ*از بارانش میکرد. سهند  "ح  "را  "خ  "و باز هم 

  :گوشی ر ا از گوشش فاصله میدهد و با دیدن شماره، متعجب ل*ب میزند

 خونه ما؟ کاوه هم اونجاست؟-

  :دخترک هول جواب میدهد

 .داداشی نیسدنه. -

  :و سهند تا میخواهد چیز اضافه تری بپرسد، صدای خسته و دلتنگ ناهید جانش را میشنود

 .سالم آقای بی معرفت-
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سهند نگاه کوتاهی از آینه به روناک می اندازد که همان لحظه نگاهشان با هم تالقی میکند. روناک 

  :آرام و با طمانینه جواب میدهد

 .کوچه ی دوم-

به ر و به رو میدهد. چه جوابی بدهد؟ ناهیدش حق دارد خب. چیزی نمیگوید که ناهید  نگاهش را

  :گرفته و رنجیده خاطر میپرسد

 وقت نداشتی یه پیام بدی؟-

  :سکوت بیشتر از این را جایز نمیداند

 .درگیر بودم-

میخورد و  ناهید بی رمق تلخندی میزند و آهانِ کشیده و با منظوری ادا میکند که سهند به پرش

  :کالفه تاکید میکند

 !نکن-

 .چیکار نکنم؟ ماشااهلل هزار ماشااهلل کارها رو که شما میکنی-

سهند دست بین موهایش میبرد و پر گ*از داخل کوچه ای می پیچد که روناک آدرسش را داده بود. 

 تش را محکمهمان دم لندکروزِ مشکی رنگی از رو به رو، جلویش میپیچد که سهند ترمز گرفته و دس

روی بوق میفشارد. مرد میان سالِ پشتِ فرمان از شیشه ی پایین اتومبیلش، دستی در هوا تکان 

میدهد که سهند بی توجه به او، پدال گ*از را میفشارد و داخل کوچه میشود و عصبی و کالفه برای 

  :مادر پشت خطش زمزمه میکند

 ...عزیز من؛ من بعداً با شما حرف میزنم. االن-

میخواهد حرف دیگری بزند که صدای ممتد بوق در گوشش میپیچد. قطع کرده بود؟ پووفِ کالفه ای 

 .کرده و گوشی را محکم به روی داشبورد پرت میکند

  :روناک کالفگی او را که می بیند، خجالت میکشد و مودبانه عذر خواهی میکند

 .شرمنده. زحمت شد. تو هم حالت خوب نبود-

  :را باال میگیرد و خیره در چشمان دخترک، لبخند بی معنایی میزندسهند تیله هایش 
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 این چه حرفیه. اینجاست؟-

روناک لبخند هول زده ای میزند و با ممنونِ کوتاهی به همراه آیسو از ماشین پیاده میشود. عرفان 

 برایشان دست تکان میدهد و سهند هم با تک بوقی که به معنای خداحافظی میزند، دنده عقب

 .میگیرد تا از کوچه ی بن بست خارج شود

 چیشد یهو؟-

  :سهند با دستش صورتش را محکم می مالد و همانطور که وارد خیابان اصلی میشود، جواب میدهد

 .میگم بهت-

دستش را به حلقه ی آهنین دروازه بند میکند و چند بار با آن به درب ضربه میزند. صدای صمد را 

  :میدهدمیشنود که هول زده جواب 

 .کیه؟... اومدم-

و طولی نمیکشد که دوازه ی کوچک، باز و صمد در چهارچوب آن نمایان میشود. لبخندی به چهره ی 

  :شکسته اما مهربانِ او میزند و شال نازکش را روی موهای کوتاهش درست میکند

 .سالم. خسته نباشی-

  :صمد دست روی س*ی*نه میگذارد و قامت خم میکند

 .ی خانم جان. خوش اومدینسالمت باش-

آیسو هم سری تکان داده و با کنار رفتنِ صمد، به همراهِ روناک داخل میشود. همین که چند قدم 

  :برمیدارند، صمد هول و خجالت زده روناک را صدا میزند

 خانم جان؟-

 .روناک عقب گرد و منتظر نگاهش میکند

 .آقا سراغِ ماشین رو گرفتن-

  :میدهد و متفکر ل*ب میزندروناک ابرویی باال 

 سراغِ کدوم ماشین؟-

صمد این پا و آن پا میکند و نکند دخترکِ زیادی حساسِ این خانواده از او عصبانی شود؟ عرق میکند 
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و حدس میزند که اگر ل*ب باز کند، دختر چه رفتاری خواهد داشت و... چاره ای ندارد. سر پایین می 

  :اندازد و میگوید

 .ماشینِ شما-

  :اسم و مدلش را خوب نمیداند و یادش هم نمی مانَد. مکث میکند

 .همون که آبی رنگِ -

روناک اخم میکند و انگار که باور نکرده باشد پدرش سراغِ پورشه اش را گرفته و... چرا به صمد گفته 

  :بود؟

 یعنی چی آخه؟-

  :ه بود را بر زبان می آوردصمد شانه باال می اندازد و دقیقاً جمله ای که شهیاد به او امر کرد

 .آقا گفتن از امشب ماشینتون ویال باشه، نه داخلِ پیست و نه دستِ کسِ دیگه ای-

  :آیسو متعجب نگاهش میکند که روناک، سری تکان داده و رو به صمد ل*ب میزند

 .خودم باهاش حرف میزنم. ممنون-

میکند. صمد خوشحال از اینکه کاسه و  و راهش را به طرفِ حیاطِ پشتی که به اتاقش راه داشت، کج

کوزه ها سرِ او نشسکسته بود، به سر کارش بر میگردد و روناک اما عصبی از امروزش، از میان باغِ 

بزرگ و سرسبزشان عبور میکند. از پله های آهنی که منتهی به اتاقش میشدند، باال میرود و داخل 

و همانطور که شال و مانتویش را از تن میکَنَد،  اتاق میشود. آیسو درب اتاق راپشت سرش می بندد

  :ل*ب میزند

 .بابات هم اخیراً عجب قفلی زده رو ماهان-

 .پوزخند میزند و اخیرا؟ این قضیه سر دراز دارد

 .تازگی نداره. مالِ گذشته هاست. خودت که بهتر میدونی-

آیسو چه بدونم واالیی میگوید و خودش را روی تخت پرتاب میکند. روناک اما صبر نمیکند، فکر هم! 

تنها چیزی که به مغزش خطور میکند را انجام میدهد و آن هم چیزی نیست جز زنگ زدن به شهیاد. 

گوشی اش را از جیبِ پشتی شلوارش بیرون میکشد و حین اینکه کولر را روشن میکند، بین 
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را پیدا میکند و تماس میگیرد. بوق دوم خورده نخورده، صدای گیرا،  "شهیاد  "اطبینش نامِ مخ

  :مهربان اما جدیِ شهیاد به گوش میرسد

 جانم؟-

  :دست خودش نیست که بی سالم و احوالپرسی، جبهه میگیرد

 من بچه م بابا؟-

ظار این حرکت را داشت و شاید شهیاد اما به جای یکه خوردن، برعکس؛ کامالً هم آماده است و انت

 .حتی بدتر

 .اگر بخاطر ماشین تماس گرفتی بابا جان، منتظر باش. اومدم خونه حرف می زنیم-

  :روناک لجباز و یک دنده ل*ب میزند

 .اما من االن میخوام حرف بزنم-

  :شهیاد، پوفِ کالفه ای میکند

 ...بابا جان من سرِکارم. گفتم که-

  :حرفش تمام شود. پر حرص پچ میزندروناک اما نمیگذارد 

 .برام مهم نیست. زنگ نزدم اجازه بخوام. فقط خواستم یادآوری کنم که بین من و ماهان قرار نگیری-

 !روناک-

حتی برایش اهمیتی ندارد که شهیاد با غیض و عصبانیت نامش را هجی میکند. تند و تیزتر نیش و 

  :کنایه میزند

 فراموش نکردی؟ چیه؟ نکنه هنوز گذشته رو-

  :مکث میکند و جمله ی آخرش را محکم و کشدار ادا میکند

 !هم خونتِ بابا، گمون نکنم دزد باشه-

شهیاد مات میشود و از حرف زدن راجب گذشته خوشش نمی آید و چند بار باید این را برای دخترِ 

ینطور برخوردی را زیادی چموشش تاکید کند؟ چیزی نمیگوید و حسابی به پرش خورده که دخترش ا

برای او که پدرش بود، انتخاب کرده بود. چشم روی هم میگذارد که روناک سکوت میانشان را می 
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  :شکند

 .حرف هام رو زدم بابا. روز خوش-

و بی اینکه منتظرِ خداحافظیِ شهیاد باشد، تماسش را خاتمه میدهد. گوشی را روی تخت رها میکند 

کشد و سپس کش ساده ی مشکی رنگی را از روی میز برمیدارد و و بی حوصله دست بین موهایش می

موهایش را با آن می بندد؛ هر چند که چون کوتاه هستند و ل*خت، به خوبی جمع نمیشوند و باز هم 

توی صورتش میریزند. بلوز مردانه اش را از تن در می آورد که آیسو به پهلو سمتش میچرخد. روناک 

  :نگاهش میکندابرو باال میدهد و سوالی 

 !چیه؟-

آیسو لبخند پت و پهنی تحویلش میدهد و با انگشت، موهای فرش را به بازی میگیرد. لحنش پُر 

  :میشود از حس شیطنت وقتی که میگوید

 !بیا بغلم ببینم. چقدر خاص شدی شوما-

میزند.  مثل لوده ها میگوید و با چشم و ابرو، به تاپِ بندی مشکیِ کیپ شده در تن روناک اشاره

روناک که حالت شوخ و نگاهِ زومِ او را روی خود می بیند، دستش را در هوا تکان میدهد و با حالتِ 

  :چندشی ل*ب میزند

 .اَه، گمشو بابا-

آیسو قهقهه میزند و به پشت روی تخت دراز میکشد که روناک پر از حس بد و ناراحتی ل*ب 

  :میزند

 .کاش تصادف نمیکردیم-

  :نشیند و دست روی صورتش میکشدروی صندلی می 

 .خیلی بد شد-

  :آیسو باالخره به حرف می آید

 اتفاقیِ که افتاده. حاال ماهان چی گفت؟-

دوباره مردمک هایش را سمت روناک میگیرد که با جوابی که میشنود، چشم هایش گرد میشوند و جا 
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 .میخورد

و... ممکنه مرحله بعدی مسابقه رو هم از فعال از تمرین محرومم. حتی نمیتونم ماشین کرایه کنم -

 .دست بدم

 وا! مگه تو مقصر بودی؟-

  :روناک شانه باال می اندازد و خسته پچ میزند

به هر حال من تا زمانِ اتمامِ تعمیرِ اتومبیلم، حق ندارم با هیچ وسیله ی دیگه ای توو پیست کار -

 .کنم

  :آیسو با کف دست ضربه ای به پیشانی اش میزند

 شانس ما رو با گُه ننوشتن احیاناً؟-

  :روناک تک خنده ی کوتاهی میکند و با انگشت شقیقه اش را میخاراند

 .اممم... فکر کنم با شاش-

آیسو بلند بلند میخندد و با ژستی که روناک گرفته بود، منتظرِ جواب عاقل اندر سفیه ای بود و چه 

طرفش پرت میکند که روناک با کج کردنِ سرش،  شنیده بود؟ بالشت را از کنارش چنگ میزند و به

  :جا خالی میدهد و سپس زبانش را بیرون می آورد

 .نخورد-

آیسو میخواهد چیزی بگوید که درب اتاق، طاق به طاق باز میشود و چهره متعجبِ روژین در درگاه 

  :ظاهر میشود

 شما... خونه این؟-

  :آیسو ریز میخندد و نازش را میکشد

 .ن. بیا ببینم. خسته نباشیخوشگلِ م-

روژین قند در دلش آب میشود و چطور آیسو تالش هایش را میدید ولی خواهرش نه؟ داخل میشود و 

  :در را پشت بندش می بندد. لبخند میزند و رو به روناک ل*ب میزند

 چطوری؟ پیست خوب بود؟-



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
274 

 

از سکوتِ روناک، شانه باال روناک اخم و تیز نگاهش میکند. روژین روی تخت می نشیند و متعجب 

  :می اندازد و دستهایش را باال میگیرد

 چیزِ بدی گفتم؟-

آیسو بغلش میگیرد که روناک چشم غره ای به هر دویشان میرود و حین مالش گ*ردنش، حرصی 

  :پچ میزند

 !آدم نمیشی تو-

  :روژین چشم گِرد میکند و دلخور صدایش را باال میبرد

 چیشده باز؟؟-

  :ز جایش بلند میشود و به طرف در حرکت میکندروناک ا

 !توو آداب و معاشرت، در زدن برات بی مفهومه-

  :روژین پووفِ کالفه ای میکند و آهسته پچ میزند

 خسته نشدی از بس بهم گیر دادی؟-

  :روناک بی اینکه جواب روژین را بدهد، در را باز میکند و صدایش را باال میبرد

 فریده؟-

نود که برای بار دوم، بلندتر صدایش میزند.اینبار فریده میشنود و صدای هول و ترسانش جوابی نمیش

  :در ویال میپیچد

 جانم خانم جان؟-

  :همانطور که به آیسو و روژینِ در آغوشش، زبان درازی میکند، جواب میدهد

 .ناهار مارو بیار باال-

سمت پنجره میرود و تکیه اش را به شیشه نمی ماند چشم گفتن فریده را بشنود و درب را می بندد. 

  :میدهد. آیسو که چهره ی در هم او را می بیند، ل*ب آویزان میکند

 .بیا پیش ما. انقد غصه نخور-

  :روناک نگاه کوتاهی به صورت او می اندازد که روژین متعجب میپرسد
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 نه بابا؟ اینم غم و غصه داره؟-

ی اِ مانندی از خود در می آورد. روناک توجهی نمیکند و آیسو آرام به کتف او ضربه میزند و صدا

  :کوتاه پچ میزند

 .فقط میخوام زودتر از موعد فیکسش کنن-

 چی رو؟-

  :روناک نگاه چپی به روژین می اندازد و تشر میزند

 نمیتونی یه دو دقیقه ز*ب*ون به دهن بگیری؟-

ختر بداند. موهای موج دار روژین را بهم آیسو چشم گرد میکند و کاش که روناک رفتارش را با این د

  :میزند و با چشمکی پچ میزند

 .خودم برات تعریف میکنم-

 !الزم نکرده-

آیسو اخم و دلخور نگاهِ روناکی میکند که یک لحظه تلخ است و کالفه و لحظه ای دیگر خندان و 

ش را کنار میزند، خوش رو. اهمیتی به تندخویی روناک نمیدهد و همانطور که موهای طالیی رنگ

  :پیشانی اش را نشانِ روژین میدهد

 می بینی؟-

  :روژین سری تکان میدهد که آیسو با آب و تاب شروع به تعریف کردن میکند

 .امروز توو پیست تصادف کردیم-

 گفتنِ تیزِ روناک همزمان میشود با صدای هینی که از میان ل*ب های خواهر کوچکش  "آیسو  "

  :دخترک ترسیده دست روی د*ه*ان میگذارد و نگران سوال میکندخارج میشود. 

 کسی که آسیب ندید؟-

  :آیسو میخندد و دست روی قلبش میگذارد

 .چرا؛ قلبِ من-

  :بلندتر میخندد و مقابلِ چشمان گرد شده از تعجب و حیرتِ روژین ادامه میدهد
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 ..دو تا پسرِ لعنتی جذاب که از قضا هم تیمیِ ایشون هستن-

  :با دست روناک را نشان میدهد

 .مارو نجات دادن-

روژین هم میخندد و دیوانه ای نثارِ آیسو میکند. همان دم فریده در میزند و سینی به دست وارد 

  :میشود

 .خانم جان ناهارتون رو آوردم-

  :روناک لبخندی میزند و با دیدن سینی بزرگ مسی که همه چیزش تکمیل است، کوتاه ل*ب میزند

 .میتونی بری-

 .فریده سری تکان میدهد و عقب گرد میکند تا برود که صدای روژین در جا متوقفش میکند

 !تصادف رو مغزِ جفتتون تاثیر گذاشته مثل اینکه-

  :روناک که ایستادنِ او را می بیند، ابرو باال میدهد

 مشکلی هست فریده؟-

  :فریده به تته پته می افتد و نگران و مضطرب ل*ب میزند

 ...خانم جان... شم... شما تصادف-

روناک حوصله ی اینکه اخبار به گوشِ پدرش برسد را ندارد و همینطور نمیخواهد خم به ابروی 

  :مهشیدش بیاید. اخم میکند و با چشم به در اشاره میکند

 .دو تا قاشقِ اضافه بیار فریده-

 سرعت از اتاق خارج میشود و به محض فریده سری تکان میدهد و میفهمد که نباید دخالت کند. به 

  :بسته شدن در، روناک صدایش را روی سرش می اندازد و عصبی هوار میزند

من از دستِ شما دو تا کودن چه غلطی کنم؟ چرا نمی تونین جلوی دهن و مسخره بازیتون رو -

 بگیرین؟

  :ندآیسو لگد آرامی به پهلوی روژین میزند و سعی میکند نخندد و جدی صحبت ک

 .بیا ناهار کوفت و رو قفل دهنت تمرکز کن-
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  :روژین چشم گرد میکند و میخواهد چیزی بگوید که ایسو پیش دستی میکند

 .یاال یاال... حرف نباشه-

و سپس از تخت پایین می آید و نامحسوس میخندد. نگاهِ سنگینِ روناک را روی خودش حس میکند 

  :ی علی چپ میزندکه سر باال میگیرد و خودش را به کوچه 

 هوم؟-

روناک نمیتواند نخندد. قاشقی از ماست را مزه میکند و خطاب به آیسو و نگاهِ شیطانش، حرص 

  :میزند

 .کوفت-

دست بین موهای ل*خت و مشکی رنگش می کشد و از اینکه حالتِ دلخواهش را نمیگیرند، کالفه نق 

  :میزند

 .عرف، این لعنتی ها باید کوتاه شن-

انگشت شست و اشاره، دسته ای از موهایش که اغلب در صورتش می ریختند را جدا و نشانِ و با 

  :عرفان میدهد. عرفان اما از آنجایی که ر*اب*طه ی بدی با موی بلند ندارد، شانه باال می اندازد

 .به نظرِ من که نیازی نیست-

و آینه میگیرد و ساعت مچی اش را سهند با بیحوصلگی و نا امید از درست شدنِ موهایش، نگاه از او 

دستش میکند که صدای زنگِ گوشیِ عرفان بلند میشود. عرفان بُرس را روی میز پرتاب میکند و 

  :هیجان زده و هول، تلفنش را چنگ میزند

 اَلـو؟-

سهند چشم ریز میکند و در انتظارِ دانستنِ اینکه چه کسی پشت خط است، همانطور وسط اتاق 

  :نظر میگیردش که عرفان زیر خنده میزند ایستاده و زیر

 .جونِ عرف لنگ سهندم. اآلن حرکت میکنیم-

میگوید و چشمانِ آبی سهند، درشت و با حیرت خیره ی عرفانی میشوند که چشمک میزند و پرخنده 

  :به فردِ پشت خط جواب میدهد
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 .چشم؛ خداحافظ-

ظاهرش را مرتب کند که سهند پر حرص پچ تماس را خاتمه میدهد و شتاب زده جلوی آینه میدود تا 

  :میزند

 .پایین منتظرتم-

سوییچ را از جیبش بیرون میکشد و همینکه عقب گرد میکند تا از اتاق بیرون برود، عرفان با نیشِ باز 

  :و خندان جواب میدهد

 .دو سوتِ میام جونِ عرف-

غ و وعده های مفت بود. پوزخندی سهند سری تکان میدهد و این جونِ عرف گفتن ها دقیقاً خودِ درو

 .به حرفش میزند و از اتاق خارج میشود

 

دقایقی بعد هر دو در سکوت، راهیِ ویالی ماهان میشوند و به گفته ی شاهین، قرار است که درباره ی 

مکان و زمانِ مرحله ی پنجم مسابقه هماهنگی های الزم را انجام دهند. با یادآوریِ محروم بودنِ 

شرکت در مرحله ی پنجم و فیکس نشدن ماشین روناک، گوشه ی ل*بش به خنده کِش  علیرضا از

 ...می آید و قلبش بیقراری میکند برای جلو افتادن های بیشتر و بیشتر

طولِ چندان زیادی نمی کشد که می رسند و پشت دروازه ی ماهان، سهند دست به بوق میشود. 

ه و الغرِ فربد در درگاه نمایان میشود. سهند متعجب ابرو دروازه با همان بوق اول، باز و قامت کشید

  :باال میدهد و حین داخل بردنِ ماشین از عرفان سوال میکند

 این بدبخت شغلش چیه باالخره؟-

 .خودم هم نمیدونم-

سهند هومی میگوید و ماشین را پشتِ ماشین های ردیف شده در راهِ سنگی ویال پارک میکند. 

  :بیرون بکشد که عرفان کوتاه میخنددمیخواهد سوییچ را 

 بیخی پسر. میخواد دزد بزنه ماشین رو؟-

سهند عمیق نگاهش میکند و نمیداند چرا امشب یک جوری ست و... دلشوره دارد یا کالفه است و بی 

قرار؛ نمیداند. بازدمش را هوف مانند بیرون میدهد و بی اینکه سوییچ را از جایگاهش بیرون بکشد، از 
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ن پیاده میشود. بلوز مردانه ی آبی رنگش را مرتب میکند که صدای گرم فربد به گوشش ماشی

  :میخورد

 .خوش اومدین آقا-

  :سهند لبخندی به روی سرخ از خجالتش میزند و میپرسد

 شاهین اومده؟-

فربد ابرو باال می اندازد و گیج نگاهش میکند. سهند خنده اش را میخورد و پسرک انقدر آقا، آقا 

کرده است که شنیدنِ نام شاهین بدون هیچ پسوند یا پیشوندی برایش عجیب به نظر میرسد. 

  :میخواهد راهش را بکشد و برود که فربد هول جواب میدهد

 .بل... بلـه... آقا داخل هستن-

سهند سری تکان میدهد و به همراه عرفان از پله های سنگی باال میروند. عرفان در میزند که در 

ساوی میشود با باز شدن در توسط روناک. دخترک از دیدنِ یکهویی شان هول میکند و سگِ زدنش م

کوچک و پشمالویی که در آغوشش بود را ول میکند و سگ، پارس کنان از میان پاهای سهند عبور و 

  :به سمت حیاط میدود. عرفان میخندد و دستش را به سمتِ روناک، جلو میبرد

 !دیچته دختر؟ اجنه که ندی-

  :روناک، مضطرب میخندد و دستش را میان دستهای نسبتا بزرگ عرفان جا میدهد

 .خوش اومدین-

 سهند ناخواسته ذوق میکند از دیدن آن موجودِ پشمالوی حنایی و سفید رنگ. در جوابِ سالم و 

  :خوش آمد گویی روناک میخندد و هیجان زده میپرسد

 اسمش چیه؟-

  :و تنه ی سهند و عرفان، حیاط را جست و جو میکند؛ جواب میدهدروناک همانطور که از میان د

 .باِل-

  :سهند ابرو باال می اندازد

 !پس دخترِ -
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میگوید و میخواهد به همراهِ عرفان داخل شود که روناک پا تند کرده و از پله ها پایین میرود. عرفان 

  :میخندد به دستپاچگی اش و بلند و طوری که او بشنود ل*ب میزند

 .میخواد حسابی بِدُونِه تورو. گرفتیش بیای داخل-

  :روناک به سمتش برمیگردد و با حالت بی چاره ای دست روی پیشانی میگذارد

 !مالِ من نیست. مگه میتونم بگیرمش؟-

  :عرفان دست به کمر و چشمک میزند

 ...خیلی دوست دارم کمکت کنم ولی-

وناک متوجه ی اشاره کردنش به ضروری بودنِ حضورش در و با چشم و ابرو به داخل اشاره میکند. ر

جمع و صحبت هایی که باید زده و شنیده میشد؛ میشود و روی دو زانو می نشیند. زیر ماشین ها را 

  :چک میکند و در همان حال ل*ب میزند

 ...شما برید. منم اول اینو بگیرم بعد-

حرف در دهانش می ماند. بلند شده و به طرفش  با دیدنِ بال که کمی آن طرف تر به سمت باغ میدود،

  :قدم تند میکند

 .بال؟ وایسا دختر-

عرفان نگاهش را از روناکی که برای گرفتنِ سگ، در باغ به این طرف و آن طرف میدود، میگیرد و با 

  :ضربه ای به کتف سهند، زیر گوشش پچ میزند

 ...کارِ خودته هاا ولی بیخیال. بریم داخل-

ی نمیگوید و سعی میکند که به آن لعنتیِ نرم و دوست داشتنی، فکر نکند. داخل میروند سهند چیز

که عرفان یااهلل گویان و خنده بر ل*ب اعالم ورود میکند. جمع از دیدن هر دویشان به همهمه می 

افتد و یک سری غُر میزنند که چرا دیر کرده اند؟! و یک سری اما از حضورِ دوباره عرفان در جمع 

خوشحال شده و سوت میزنند و عرفان خوب توانسته بود با بذله گویی ها و شوخی هایش در دل 

بقیه، جا باز کند. ماهان با دیدنشان، از جا بلند میشود و با اخمی ساختگی سالم و احوالپرسی میکند. 

 ظرروی چهره ی سهند، دقیق تر میشود و به گمانش، سهند امشب کمی صمیمی تر و بشاش تر به ن
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  :میرسد. ابرو باال میدهد و مشکوک، سهند را مخاطبِ جمله اش قرار میدهد

 !خیر باشه. رو فُرمی-

  :سهند کوتاه میخندد و با چشم، شاهین را جست و جو میکند

 نباشم؟-

  :عرفان کمی خودش را نزدیک ماهان و دست دور گ*ردنش حلقه میکند

 .خدا از سگتون راضی باشه-

  :ماهان اما متوجه نمیشودسهند اخم میکند و 

 کدوم سگ؟ آستین رو میگی؟-

عرفان با یادآوری چند روزِ پیش که در پیست و حین تمرین، ماهان با سگی به نامِ آستین نزدیکشان 

شده و سگ، چطور چشم ریز کرده و آماده ی حمله به عرفان شده بود، دوباره ترسش میگیرد و 

و جانورها سازگاری خوبی ندارد. یک لحظه ذهنش سمت  دست خودش نیست که اصال با اینجور جک

جثه بزرگ و رنگ تیره و براقِ آستین میرود و آن دندانهای تیز و... نمیخواهد بیشتر از این به آن 

  :وحشی فکر کند. مشتی حواله ی بازوی ماهان میکند و چشم غره کنان، ل*ب میزند

 .لطفاً اسم اون رو نیار. حالم ازش بهم میخوره-

  :مکث میکند و سپس با دستش اندازه نشانِ ماهان میدهد

 ...انقدری بود، همین چند دقیقه پیش روناک باهاش رفت بیرون. حنا-

  :ماهان خنده کنان، آهانِ کشیده ای میگوید و سپس، اضافه میکند

 .بِال رو میگی! اون سگِ یزدانِ-

  :میزنندسهند و عرفان، همزمان با اتمام جمله ی او کنجکاو ل*ب 

 یزدان؟-

  :ماهان سری تکان میدهد و دست عرفان را به سمت بقیه ی جمع می کشد

 .حاال میگم براتون-

سهند ناخواسته اعصابش به هم میریزد و یزدان دیگر کدام خری ست؟ فکر به اینکه به رقیب هایش 
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ماهان میشود آب و در تیم اضافه شوند میشود خوره و می اُفتد به جانش؛ اما شنیدنِ جمله بعدی 

 .همانطور که در یک لحظه، آتش گرفته بود؛ همانطور هم آرام میشود

 .در همین حد بدونید که رقیب نیست-

میگوید و پشت بند جمله اش، چشمکی حواله ی سهندی میکند که در یک لحظه، تمام بند بند 

 .، آغشته به لبخند بوداجزای صورتش در هم رفته و سخت شده بود فکی که تا همین چند ثانیه قبل

 ...همگی گوش بدین-

شاهین است که بلند و پرصالبت خواهشش را از اعضای تیم بر زبان می آورد. قاشق را بارِ دیگر به 

پشتِ ماهیتابه میکوبد. سر و صداها کم میشود ولی نه انقدری که بتوان صحبت کرد. تاکیدوار ادا 

  :میکند

 .بچه ها. من یه کاری برام پیش اومده؛ زودتر باید برم لطفا یه چند دقیقه بهم گوش کنید-

در ابتدا جمع در سکوت فرو میرود؛ ولیکن با شنیدنِ قسمتِ آخر، صدای اعتراض یک سری بلند 

از گوشه و کنار به گوش میخورد و شاهین اما نگاهِ  "آقا شاهین دیر میایید و زود میرید  "میشود. 

. دست بلند کرده وبه ماهان اشاره میزند که به کنارش برود. نگرانش را به ساعت مچی اش میدهد

ماهان قدم تند کرده و به سمتش میرود. عرفان تنه اش را نزدیک سهند میکند و آهسته زیر گوشش 

  :پچ میزند

 ...این هم دیه شورش رو در آورده. مثال میخواد بگه من خاصم و پاسَم و آسَمو-

 .خفه شو-

ی سهند جا میخورد. چهره اش در هم میرود و بینی اش چین میخورد وقتی عرفان از لحن سرد و جد

  :که ل*ب میزند

 چی؟-

  :سهند دستش را به گ*ردنش میگیرد و حین ماساژش، جواب میدهد

 .داره نگاهت میکنه-

گویان، سرش را به اطراف میچرخاند که سهند بازوی بر*ه*نه اش را  "چی؟  "عرفان یکه میخورد و 
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  :گوشش حرص میزند چنگ و زیر

 .همیشه ی خدا باید ضایع بازی دراری-

عرفان میخواهد چیزی بگوید که صدای ماهان بلند میشود و از همه میخواهد تا به جای شاهین، 

  :صحبت های الزمه را ارائه دهد. محکم و در عین حال صمیمی شروع میکند

شاهین در گروه بارگذاریشون میکنه. از بحثِ امتیازها میگذرم، چون تا آخرِ همین امشب خودِ -

 .میرسیم به مبحثِ حذفی

مکث و سری برای شاهین باال و پایین میکند و شاهین همان طور که انگشت اشاره اش را به معنای 

هیس روی ل*ب گذاشته و پاورچین پاورچین به طرف دربِ ویال حرکت میکند، با دست به ماهان 

ه باید به او گوش دهند؛ تا جایی که در را باز کرده و خداحافظی اشاره میکند و به جمع می فهماند ک

  :کنان از سالن پذیرایی خارج میشود. ماهان با تک خنده ای ادامه میدهد

 .خوشبختانه تا آخرِ مرحله ی پنجم، حذفی نداریم-

بیثانه صدای خنده ی پرهیجان و داد و فریادِ ذوق زده ی اعضای تیم بلند میشود که ماهان، لبخند خ

  :ای روی ل*ب نشانده و به عمد آرام و موذیانه پچ میزند

 ...اگه خبرِ بعدی رو بشنوین-

مکث و در کمالِ ل*ذت، نگاه های خیره و منتظر جمع را روی خود تلنبار و تلنبار میکند. انقدر 

  :طولش میدهد که سعید به حرف می آید

 !اذیت نکن دیگه، اون یکی خبر چیه؟-

نفر دیگر از اعضا هم نق میزنند که ماهان هر چه شیطنت و هیجان سراغ دارد در ماکان و چند 

  :صدایش میریزد و بلند و ذوق زده دستِ مُشت شده اش را به هوا میبرد

 .فردا صبح ساعت هشت، حرکت به سوی مرحله ی پنجم-

می بیند که صدای سوت و جیغ و تخلیه ی هیجان اعضا بلند میشود و ماهان تا به خودش بیاید، 

سعید و عرفان خودشان را در آ*غ*و*ش او انداخته و باال و پایین می پرند. میخندند و سهند اما در 

معمولی ترین حالت، سرجای خود نشسته و با لبخند نگاهشان میکند. دست خودش نیست که تنش 
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تد. نگاه عرق میکند و گرمش میشود. سرش درد میگیرد و از خوشحالی و استرس به تهوع می اف

خیره ای را روی خود احساس میکند که سر چرخانده و ماهان را می بیند که با ابروهای باال رفته به او 

زل زده است. دستی به معنای چیزی شده تکان میدهد که ماهان همزمان با باال رفتن ابروهایش، 

و یک سری شروع به  سری به نشانه نفی، باال می اندازد. دورِ ماهان پر میشود از بچه های جمع

 .ر*ق*صیدن میکنند و باال و پایین پریدن ها مثل اینکه تمامی ندارد

اسیدِ معده اش اذیت میکند و با هربار انقباضش، سوزش بیشتری ایجاد میکند. ته گلویش میسوزد و 

چهره اش از درد و سوزن سوزن شدنِ معده اش، در هم می رود. گوشی اش را از روی صندلی چنگ 

د و... حیاط رفتن گزینه ی مناسبی می تواند باشد. هم به کاوه زنگ میزند و این خبر خوش را به میزن

 .او می دهد و هم کمی هوای تازه میگیرد و کاش که این معده ی لعنتی آرام بگیرد

آهسته در را باز میکند و از باالی پاگرد، تیله هایش را سرتا سر باغ میگرداند. چراغهای حباب شکل 

با نور های رنگی، تمام حیاط را روشن کرده اند و... با صدای باز شدنِ دربِ ماشینی، تیز، سرش را  که

باال میگرد و کسی در حیاط بود؟! آهسته و بی سر و صدا از پله ها پایین می آید. کنار اتومبیل های 

که یکهو با دیدن پارک شده، آهسته قدم برمی دارد. بین ماشین ها را با نگاه، جست و جو می کند 

دربِ باز دویست و هفت کاربنی رنگ عرفان که آن عقب تر ها و نزدیک شمشاد ها پارک شده بود، 

اخم میکند. قدم هایش را تند تر و مشکوک و عصبی به سمت ماشین حرکت میکند که با دیدنِ 

 داری  صح*نه ی رو به رویش، مغزش سوت می کشد و به معنای واقعی مات میشود! پوزخند صدا

  :میزند. جلو می رود و پر حرص و عصبی کف دستش را روی کاپوت جلوی ماشین می کوبد

 !میشه بدونم دقیقاً داری چه غلطی می کنی؟-

شاهین را می بیند که ترسیده و هول، باال تنه اش را از داخل ماشین بیرون می کشد که همان لحظه، 

  :سرش میگیرد و پر حیرت ل*ب میزندسرش با ضرب به لبه ی در میخورد. دستش را به 

 !سهند-

تعجب و حیرت در یک لحظه جایش را به خشم میدهد و عصبانیت. پوزخند می زند و خیره در چهره 

  :ی جا خورده و خطا کارِ او، تکرار میکند
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 !گفتم داری چه غلطی می کنی؟-

د و به لکنت افتادنش، سهند دانه های ریز و درشت عرق را به خوبی روی پیشانیِ بلند شاهین می بین

را عصبی تر می کند و چرا هیچ جوابی نمیدهد؟ عصبانی جلوتر می رود. انقدر جلو که دقیقا در یک 

  :قدمی شاهین می ایستد. هیستریک می خندد

 ...کارِ فوری که گفتی-

  :با دست به ماشین خودشان اشاره میکند

 !این بود؟-

که میخواهد شانه های سهند را لمس کند، فریاد عصبی و  شاهین دستش را باال می آورد و همین

 .هشدار گونه اش، باعث می شود که عقب بکشد

 .به من دست نزن! توضیح میخوام-

دستی به ته ریش هایش می کشد و چه گیری هم افتاه بود. پلک روی هم میگذارد و با قلبی که در 

  :د*ه*ان می کوبد، ل*ب می زند

 ...من... خواستــ... من-

تیله های مشکی اش را با شرمندگی تا آبی های سهند باال می کشد. چیزی شبیه به جمله ی قبل از 

میان ل*ب هایش خارج می شود که یکهو سهند به سمتش هجوم می برد و طی یک حرکت و با دو 

  :دستش یقه ی او را سفت می چسبد. محکم تکانش می دهد و با اعصابی خ*را*ب، میغرد

 !نکن اقای موحد. مثل همیشه صدات رو بنداز پیِ سرت و داد و هوار راه بندازمِن مِن -

شاهین فقط با اخم و اما با پشیمانی خیره اش می شود. چه بگوید؟ می داند سهند بیخیال بشو نیست 

و چاره ای نمی بیند جز کوتاه آمدن و حرف زدن و... فقط امیدوار است که قضیه همین جا و سر بسته 

شود. عصبی و ناراحت، تک خنده ای از روی پشیمانی می کند. سهند محکمتر تکانش میدهد و تمام 

تا به خودش بیاید، سهند پر قدرت او را به عقب هُل میدهد. طوری که کمرش به تنه ی ماشین 

  :برخورد می کند و درد بدی در تمام تنش می پیچد. ناله وار و کالفه پچ می زند

 !ولم کن-
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  :و پر تمسخر می خندد سهند کوتاه

 !ولت کنم؟ نه بابا-

مشت پر قدرت و ناگهانیِ سهند، روی فکش پیاده میشود و روی زمین می افتد. دستی به دهانش می 

کشد و با دیدن رد خون و حس گرمیِ آن، مغزش سوت می کشد. نگاهِ خیره و مغرورِ سهند را که روی 

  :بلند می شود خود می بیند، عصبی و حمله کنان از روی زمین

 !چه گُهی خوردی؟-

مشت سهند برای زدن ضربه ی دوم، بلند می شود که صدای متعجب، ترسیده و در عین حال عصبیِ 

  :عرفان؛ از پشت سر شنیده می شود

 !چخبر شده؟-

هر دو از حضور یکهویی عرفان، یکه خورده و عقب گرد می کنند. عرفان نگاهی به پشت سرش می 

خاطر از اینکه در را بسته است، از پله ها پایین و به سمتشان می آید. نگاهِ  اندازد و آسوده

  :توبیخگرش را پی هر دو می دهد و حرص می زند

 ...اگه از پنجره ندیده بودمتون، می خواستید همدیگه رو به کشتن بدین؟! مـ-

د. حوصله ی سهند انگشت های کشیده و مردانه اش را از بین موها و تا روی گ*ردنش می کش

موعظه خوانی و پند و اندرز ندارد و به جهنم که شاهین، مالک پیست و سرپرست برگزاری مسابقات 

 است! بی اینکه منتظرِ ادامه ی صحبت عرفان باشد، دست انداخته و دوباره یقه ی شاهین را مشت 

  :میکند

 !جوابِ منو بده تو. چرا الل شدی؟-

  :مان با هل دادن سهند به سمت عقب، با داد میگویدشاهین به یکباره می بُرَد و همز

 دنبالِ کارتِ تاییدیه تمرینت بودم. راحت شدی؟-

سهند جا میخورد. در یک لحظه، شعله های خشم، در آبی هایش خاموش میشوند و ماتش می برد! 

د نفس نفس دارد بازی میخورد! نگاه سرد و نا باورش را به صورتِ برافروخته ی شاهین می دهد که دار

  :می زند. سری به نشانه ی تاسف تکان می دهد و پوزخند می زند
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 !که نتونم توو مرحله ی بعد شرکت کنم؛ درسته؟-

  :شاهین دست به پیشانی اش میگیرد و صدایش می لرزد وقتی که میگوید

 .درستـ...ه-

  :عرفان عصبی و نا باور می خندد

 !بگو که داری شوخی میکنی-

را به تنه ی ماشین می دهد. دست روی صورتش می کشد و چیزی نمی گوید و  شاهین تکیه اش

  :سهند همان طور که عقب عقب می رود، پر از حس بد و آشفتگی، پچ می زند

 .دشمنی کردن جسارت میخواد-

  :پوزخند می زند و خیره در صورت بهت زده ی شاهین، اضافه می کند

 !که توام نداری-

سهند و این موقعیت لعنتی که در آن گیر که نه... خودش آن را به وجود شاهین عصبی از خودش، 

  :آورده بود، تیز می شود

 !نمی تونی با این مزخرفات تحقیرم کنی-

سهند پوزخند می زند. از نگاه کردنِ مستقیم به شاهین امتناع می کند و پر از تمسخر، ل*ب می 

  :زند

 .می تونم؛ اما دیگه نمی خوام-

  :می دهد. فک سخت شده اش به زور طرحِ لبخند مسخره ای به خود میگیرد وسری تکان 

 .شب خوش-

میگوید و قدم های بلند و محکمش را به سمت ویال، تندتر بر می دارد. شاهین خیره به دور شدنش، 

  :متاسف و پریشان برای عرفان پچ می زند

 .گوش کن بهم-

عرفان با چشم های پر شده از اشک نگاهش می کند. باورش می شود و... نمی شود! همه چیز خوب 

پیش رفته بود. قید آن همه چیز را برای وعده ی اینستاگرامیِ ماهان، زده بود و... ادوارد دختر بود و 
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 ی... حاالشد یک رقیب اضافی برای سهند. به درک که پنهان کاری کرده بودند که او پسر نیست ول

 !چه؟! برداشتن کارتِ تاییدیه؟

پوزخند می زند و نمی تواند حتی با به باال نگاه کردن، مانعِ ریزش قطره اشک سمجش بشود و... از 

 !این همه حساس و احساسی بودن متنفر است

بی اینکه جوابی به لحن خواهش گونه اش بدهد، به دنبالِ سهند پا تند می کند. توجهی به صدا زدن 

های شاهین نمی کند و همانطور که با پشت دست اشک هایش را پاک می کند، دستگیره را پایین 

کشیده و داخل می شود. سکوتِ مطلق است و دیگر هیچ خبری از خنده های پر ذوق و ر*ق*ص و 

پایکوبیِ دقایقِ پیش نیست. بغض گلویش هر لحظه بیشتر راه نفسش را میگیرد. ماهان را می بیند که 

  :حیر و ترسیده بازوهای سهند را محکم در دست گرفته و تکانش می دهدمت

 چته تو؟ یعنی چی میرم؟-

سهند عصبی خودش را عقب می کشد. سری باال و پایین می کند و خیره در صورت مثل گچ ماهان، 

  :متاسف ل*ب می زند

 !محض رضایِ خدا هم که شده دست از نقش بازی کردن بردار-

نمی آورد. هیچ نمی فهمد از حرف های سهند و نقش بازی کردن دیگر چه  ماهان دیگر تاب

  :ص*ی*غه ای بود؟ ال اله اال اهلل گویان، نگاهش میکند که سهند جدی و محکم ادامه میدهد

 !همین االن از ادامه مسابقه انصراف میدم-

دیگر به سیم آخر می پر از حیرت اعضای تیم تمام فضا را پُر می کند و ماهان  "چی  "زمزمه های 

زند. دستش را پر حرص بند بازوی او می کند و سهند را با خودش به سمت در می کشد. جا میخورد 

از دیدنِ تیله های سبز و پر از اشک عرفان اما بیخیال سهند نمی شود. بی توجه به مقاومت های او، 

ش را درب چوبی را محکم می کشیدنش را تا بیرون و روی پاگرد سنگی ادامه میدهد. با دست آزاد

  :بندد و به طرف سهند برمیگردد

 چی داری واسه خودت زر زر می کنی؟-

سهند پوزخند می زند و همین که قصد پایین آمدن از پله ها را می کند، ماهان محکم نگهش می 
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  :دارد. پر حرص، خیره در چشم های به خون نشسته اش تشر می زند

 !نالمثلِ بچه ی آدم دردت رو ب-

 .گره افتادنِ میان ابروهای پر پشتش را که می بیند، دستش را عصبی ول میکند

ابرو باال می دهد و همچنان منتظر شنیدن توضیحی از جانب سهند است که صدای شاهین در جا 

 .میخکوبش می کند

 .از دستِ من عصبانیه؛ اومده سراغِ آدم اشتباه-

 !خفه شو-

میگذارد که آماده ی حمله به شاهین بود. هوفِ کالفه ای می  ماهان دست روی س*ی*نه ی سهندی

  :کند

 باز چه مرگتونه شما؟ مگه نرفته بودی تو؟-

  :سهند هیستریک می خندد و چنگ می زند به موهایش

 !رفته بود. منتها سراغِ ماشینِ عرفان-

  :پوزخند می زند و مسخره می کند

 .مثالً توام که خبر نداشتی-

ماهان مات می شود. حتی توجهی به تمسخری که در لحن و صدای سهند، موج می زند، نمی کند و 

 فقط دو کلمه در سرش پخش می شود. بارها و بارها... ماشین عرفان؟ سوالی که در ذهنش به وجود 

  :آمده بود را به زبان می آورد. شاهین خیره به چهره ی جا خورده و عصبیِ ماهان، خواهش می کند

 .لطفاً بزار توضیح بدم-

پله ای باال می آید که ماهان دست جلو می آورد و بی اینکه نگاهش کند، تاکیدوار و پر صالبت، 

  :پرسش می کند

 دلیل؟-

شاهین هاج و واج خیره ی نیم رخش مانده و هانی از دهانش خارج می شود که ماهان این بار بلندتر 

  :تکرار می کند
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 .لط رو کردی شاهین! دلیل! دلیل میخوامدلیلِ اینکه اون غ-

شاهین دست به ته ریش های نسبتاً بلندش می کشد و با تمام توانی که دارد، اعتراف می کند و... 

  :فکرش را هم نمی کرد که آخر نقشه اش به همچین بن بستی بخورد

 ...با خودم گفتم حتماً کارتِ تاییدیه تمرینِ سهند داخل داشبوردِ -

 .که ماهان عصبی سری به معنای منتظر بودن باال و پایین می کند مکث میکند

 ...گفتم اگه کارت رو بردارم، نمی تونه بیاد مرحله بعد و من-

نگاهِ خیره و دلخورِ ماهان را که روی خود می بیند، حرف در دهانش می ماسد. ادامه ی جمله را می 

قدرتِ ماهان مُشت می شود. چشم می بندد و خورد و تا به خودش بیاید، یقه اش میان دست های پر 

 .فریاد های پر از شماتتِ ماهان توی صورتش فرود می آیند

 دِ آخه برای چی تِر زدی توو همه چی آشغال؟-

  :محکم تکانش میدهد و با اعصابی داغان اضافه می کند

 چه مرگته تو شاهین؟ دردت چیه تو؟-

 .عقب پرتش میکندمیگوید و همزمان با ول کردنِ یقه اش، به 

روی تک صندلی کنار پنجره ی قدی نشسته و با دو دستش سرش را گرفته است. زمزمه هایی از 

و مشابه  "انقدر زود قید هدفتو میزنی؟  "،  "یعنی چی میخوای بری؟  "،  "لطفا بچه نشو  "قبیلِ 

 دهند. سرش درد این ها را از زبان تک تک اعضای تیم شنیده بود و هنوز هم یک سری ادامه می

میگیرد. کالفگی اش حد و مرز ندارد. ماهان نامه ی انصراف را امضا نمی کند. میگویند مقصر نیست 

و... نمیداند چرا انقدر دو دل است؟! خیره به پارکت طرح چوب، ریتمیک وار با پاهایش روی کف سالن 

قیقه ای میشود که شاهین ضرب میگیرد. شقیقه اش شروع به نبض زدن میکند. حدودا چهل و پنج د

ویال را ترک کرده است و سهند هم به زور و اصرار بچه های تیم، بالتکلیف یک گوشه نشسته و... فردا 

 .هشت صبح همگی از شهر بیرون میزدند و مسابقه بیرون از شهر انجام می شد

 سهند؟-

که نامش را هجی  رشته افکارش از هم پاره می شود و سرش را به سمت صدای نا آشنا و جدیدی
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  :کرده بود، برمی گرداند. متوجه نمی شود که صدا مال کیست برای همین خشک جواب می دهد

 بله؟-

نگاهش با بلند شدنِ کسی از جا، تا روی چهره اش باال می آید. ابرو باال میدهد و منتظر نگاهش می 

 .کند

 ممکنه چند لحظه با هم صحبت کنیم؟-

ن حرف ها را ندارد؛ بی هیچ مقدمه و یا پسوند و پیشوندی، رُک پاسخ می حوصله ی پند و اندرز و ای

  :دهد

 !نه-

  :صدای خنده ی ماکان که بلند می شود، بی اعصاب می توپد

 !زهرِ مار-

ماکان اخم می کند و همین که میخواهد چیزی بگوید، ماهان پیش دستی کرده و از سهند خواهش 

  :می کند

 !سر. توام کج خلقی نکن دیگهیزدان باهات حرف داره پ-

ابروهایش از فرطِ تعجب باال می پرند. یزدان؟! نیامده و نشناخته چه زود پسرخاله می شد. پوزخند 

  :میزند و بی توجه به نگاهِ خواهشگرِ ماهان، حرف خودش را باز هم تاکیدوار تکرار میکند

 .اون نامه ی لعنتی رو امضاء کن ماهان-

 

پیشِ زانوهایش می نشیند و خیره در تیله های آبی و سردِ سهند، آهسته پچ ماهان جلو می آید. 

  :میزند

 ...حرف بزن باهاش؛ راضی نشدی-

مکث می کند. ناراضی است از گفتنِ جمله ی بعد ولی چاره ای جز قانع کردنِ سهند یک دنده ی پیش 

  :رویش ندارد

 .امضات با من-

ش شکل میگیرد. پر تمسخر باشه ای میگوید و از جا نیشخندِ پر رنگی رویِ ل*ب های خوش فرم
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بلند می شود. به طرف در قدم برمیدارد که یزدان لبخند به ل*ب و خوشحال از اینکه باالخره قبول 

 .کرده بود، به دنبالش می رود

می بیند سهند را که تکیه به در زده و دست به س*ی*نه نگاهش می کند. دستش را جلو می برد و 

  :ل*ب ادا می کند لبخند به

 .من یزدانم-

سهند نگاهش را از تیله های او که همانند خودش به رنگ دریاست، به دستِ جلو آمده اش می دهد. 

  :با مکث با او دست میدهد و نمی تواند خودش را کنترل کند تا نگوید که

 !خوشوقتم؛ اما برای آشنایی نیومدیم. ممنون میشم بری سر اصل مطلب-

خندی می کند و با ابروهایی که از فرط حیرت باال پریده اند، سوتِ نسبتاً بلندی می یزدان تک 

  :کشد

 !هِی هِی... غالف کن پسر-

سهند نگاهِ کالفه ای به سر تا پایش می اندازد. به دست های فرو رفته در جیب شلوار اسلش و طوسی 

  :رنگش که روی مچ پا جمع شده است و کوتاه پچ می زند

 !غالفِ -

  :یزدان این بار با صدا و از روی ل*ذت می خندد و سر خوش جواب می دهد

 .شاید بیشتر از اونی که فکر می کردم سر سخت و تخسی-

 تخس؟-

با پوزخند می گوید و انگار که خوشش نیامده باشد! دارد به چه فکر می کند و این یزدان نامِ رو به رو 

  :میکند و تکیه اش را از در میگیرددارد چه می گوید؟ پووفِ بی حوصله ای 

 !به گمونم زمانِ اشتباهی رو برای آنالیز کردنم انتخاب کردی یزدان-

 .قدمی به سمت سالن بر میدارد که صدای جدی یزدان باعث میشود که در جایش خشکش بزند

 مطمئنی با عقب کشیدن، آروم میشی؟-

  :پوزخند میزند و عصبی عقب گرد می کند
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 !شیدنِ بیرون از یه تیمِ پُر از ک*ثافت کاری، چرا... مطمئناً آرومم میکنهنه؛ اما ک-

می گوید و انگشت های کشیده و بلند مردانه اش را سُر میدهد بینِ موهای ل*خت و سیاهش. یزدان 

 !با اخم نگاهی به س*ی*نه ی سپر کرده و حالت گارد گرفته اش می کند. حق دارد و... ندارد

 !شاهین، همه رو با یه چوب می زنی؟ بخاطرِ اشتباهِ-

  :سهند پر تمسخر می خندد و خیره در تیله های ریز شده ی یزدان، سری تکان می دهد

 منظورت از همه، ماهانِ دیگه؟-

  :یزدان سری به نشانه ی مثبت، باال و پایین می کند که سهند بی پروا جواب میدهد

 !تون رو دیدمپشت صح*نه تونی فیلمت رو بازی کنی؛ اما منتو هم می- 

شود از حرف. چه بگوید یا اصال چرا باید بگوید آید و دهانش پُر مییزدان اخم میکند. قدمی جلو می

داند؛ اما در این که از همان نگاهِ اول و لحظه ی ورود سهند به ویال جذبش شده بود، هیچ شکی را نمی

 !نیست

بُری های طال  اهش را بین دیوارهای با شکوهِ ویال و چوباش را میخاراند. نگبا انگشت اشاره پیشانی

  :کاری شده میگرداند

 !جنگیدماما من اگه جای تو بودم، واسه گرفتنِ حقم... برای رسیدن به هدفم؛ بیشتر می- 

  :کندماند. نگاهش همینطور جاذبه های سلطنتی ویال را رصد میمنتظر جواب سهند نمی

 ادتِ شاهین نشدی؟میخوای بگی متوجهِ حس- 

زند. چیزی دستگیرش های سرد و تیره ی سهند زُل میگوید و به دنبالِ ردی از اثر در چشممی

 !شود به جز یک جفت خیره ی بی تفاوت و خونسردنمی

  :خنددکند حفظ ظاهر کند و بروز ندهد. کوتاه میخورد اما سعی میجا می

 !ساکت شدی- 

و... عجیب نیست که برای اولین بار دارد جذب کسی میشود که عالوه سهند به جای اولش برمیگردد 

دهد. توان گفت که شباهت های رفتاری... سری به اطراف تکان میبر شباهت های ظاهری، کماکان می

 .خواهد که فکر کند کسی شبیه اوستنمی
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  :کندبه زور گلوی خشک شده اش را با آب دهانش، تَر می

 .حرفی ندارم- 

کند. یک طورِ پر از ناباوری و دو دلی. یک طوری که سهند را به حرف یک جوری نگاهش می یزدان

 .آوردمی

 چیه؟- 

  :زندکند. پر از حس یکه خوردن و حیرت ل*ب میهایش را پشت گ*ردنش به هم قالب میدست

 واقعاً پشیمون نشدی؟- 

دهد برای کوتاه آمدن؛ ولی هر میخندد و لحنِ نا امید یزدان، غرورش را قلقلک سهند کوتاه می

تواند درک کند آن قسمتِ زند، باز هم نمیهای وحشیِ افکارش دست و پا میچقدر هم که میان موج

 !برداشتن کارتِ تاییدیه را

اش را به در تکیه میزند که صدای وسوسه بندد و سرِ نبض گرفته. چشم میکندهوفِ کالفه ای می

 .خوردگوشش میانگیزِ یزدان دوباره به 

 ...دونی؛ امادونم چی بگم. هر جور خودت میدیگه نمی- 

بیند و... جمالتی که برای کامل کردنِ کند. شانه باال انداختنش را میبا مکثِ یزدان، چشم باز می

 .شنودکند را میصحبتش اضافه می

 !این همه سگ دو زدن تا اینجا... نمی ارزه به یه باره جا زدن و رفتن- 

خواست هم از شاهین و امثالهم، ها در کارش نبود و نمیکند. دو دره بازی و کلک و اینمغزش درد می

 !داند و گیج استداند. نمیرکب بخورد. نمی

 .ستفردا هم استارتِ مرحله ی بعدیِ مسابقه- 

  :اندازددست روی شانه ی سهند می

 .هر حال... موفق باشی داداش سرت رو به درد آوردم. شاید هم حق با تو باشه! به- 

کند که انگار کارمندی باشد که در وهله ی اخراج، چیز جدیدی برای ارائه و و طوری جمله را ادا می

اش، دستش را از شانه ی سهند فاصله جلب توجه ی رییسِ کج خلقش نداشته باشد. با اتمام جمله
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م دور نشده که طی یک تصمیمِ شاید کند. هنوز آنقدر ها هدهد. به طرفِ سالن عقب گرد میمی

  :آوردزد، به زبان میدرست و... ناگهانی، آن چه را که قلبش فریاد می

 !ارزه به یه باره جا زدن و رفتنمونم. این همه سگ دو زدن تا اینجا... نمیمی- 

ت یدهد. دسیزدان متحیر و یکه خورده از چیزی که شنیده بود، برمیگردد و نگاهش میکند. ابرو باال م

  :به کمر می زند و تک خنده اش کوتاه است وقتی که می پرسد

 االن این حرفِ دلِ خودت بود یا اَدامو در آوردی؟-

سهند چشم ریز می کند. جلو می آید؛ انقدری که دقیقا شانه به شانه اش بایستد. بی اینکه نیم رخش 

  :را به طرف او برگرداند، ل*ب می زند

 !هیچکدوم-

 چی؟-

تاه و بی حوصله نگاهش میکند و بی اینکه جوابی به او داده باشد، وارد جمعِ حاال بی روح و ساکتِ کو

اعضای تیم می شود. نگاهش را از میز بزرگ چوبی و بیضی شکل وسطِ سالن و غذاها و دسر های 

نار رنگار نگ و جورواجورِ روی آن میگیرد و خیره در عسلی های نگران و مشوش ماهان کز کرده ک

  :میز، ل*ب می زند

اشکال نداره من امشب رو زود برم خونه؟ هم سرم درد میکنه، هم برای اینکه صبح زود پاشم، نیاز -

 .دارم به یه خوابِ کافی

ماهان گر*دن کج می کند و با دو دلی نگاهش می کند. حرفش دو پهلوست یا خودش دارد دو پهلو 

زی بگوید که سهند دست بین موهایِ پریشانش می برداشت می کند؟ د*ه*ان باز می کند تا چی

  :کِشد

فقط بخاطرِ خودم و آرزوی چندین ساله م ماهان؛ بخاطر تک تک روزهایی که دوییدم تا به اینجا -

 .برسم

  :اخم می کند. معده اش جوش و غل می خورد. مکث کوتاهی کرده و ادامه می دهد

 .بار هم چشم می بندم روی ک*ثافت کاریِ شاهینفقط برایِ رسیدن به خواسته ی خودمه که این -
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  :پوزخند می زند. نگاهِ همه را... حتی خیره بودنِ یزدان را از پشت سر روی خودش حس می کند

 !وگرنه منم راه و روشِ خودم رو دارم که بنشونم سرجاش شاهین تون رو-

میدارد که سهند دو دستش را ماهان هول زده و خوشحال از جا بلند می شود. به سمت سهند خیز بر 

  :به حالت تدافعی باال میگیرد و قدمی عقب می رود

 !لطفاً -

میگوید و با اینکارش ماهان را از در آ*غ*و*ش گرفتنش منع می کند. ماهان لبخندِ جمع و جوری 

می زند تا نشان ندهد که چقدر توو ذوقش خورده است. سری باال و پایین می کند و با صدایی که از 

  :شدت ناراحتی حسابی گرفته است، نجوا می کند

 ...تصمیمِ درستی گرفتی، حق هم با توعه و-

  :نگاهی به عرفان می اندازد. با پلک روی هم گذاشتنِ عرفان، دم عمیقی گرفته و کوتاه پچ می زند

 .می تونی بری و استراحت کنی-

ست و عسلی های پر شده از اشکش لبخند زنان دستش را جلو می آورد. سهند با اخم نگاهی بین د

 جا به جا می کند و... حالِ ماهان خوب نیست؟

 .محکم دستش را می فشارد که صدای پر بغضِ ماهان، گره ی میان ابروانش را از هم باز می کند

 .دمت گرم پسر و... بدون که همه مون خوشحالیم از برگشتنِ دوباره ت-

 اعثِ حال بد کس دیگری شود و نه می خواهد کسی حال سهند سری تکان می دهد و نه می خواهد ب

خودش را بد کند. گوشی اش را از جیبش بیرون می کشد و با دیدن ساعت روی صفحه که یک ربع به 

  :ده شب را نشان می دهد، پووفِ کالفه ای می کند. نیم رخش را سمت عرفان می چرخاند

 نمیای تو؟-

خمیازه ای می کشد و حین اینکه چشم های سرخش را با  عرفان کمی روی مبل جا به جا می شود.

  :انگشت می مالد، جواب می دهد

 .نه؛ تو برو. منو آخرِ شب بچه ها میرسونن-

سهند نگاهِ عمیقی روانه اش می کند. واقعا می خواهد بماند؟ کالفه دستی به ته ریش هایش می کشد 
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  :ند اطالع می دهدو بیخیالِ اویی که قصدِ ماندن دارد، رو به جمع، بل

 .شبِ همگی خوش. من رفتم-

 .دستی برای جمع تکان می دهد و به سمت در قدم تند می کند

 !چیز پیز های الزم برای فردا رو برات اِس می کنم. توو گروه هم پین میشه، چک کنی-

سهند باشه گویان از در بیرون می رود. باد خنک مرداد ماه توی صورتش می خورد. چشم می بندد و 

بوی خوبی به مشامش می خورد. لبخند می زند و یادِ برگ و گل های باغچه ی ناهید بانویش می افتد. 

 پارک شده از پله ها پایین می آید و کمی جلوتر که می رود، بو بیشتر می شود. دقیقا کنار ماشین

سعید، باغچه ی مربع شکل بزرگی می بیند که پر از بوته های ریز و درشت است. کنار باغچه روی 

زانو می نشیند. دست دراز میکند و سه چهار برگ و یک گل ریز و زرد از بوته ی گوجه فرنگی ها را 

و عاشق این رایحه میکَند. زیر دماغ میگیردشان و عمیق بو می کشد. لعنتی ها بوی زندگی میدهند 

ی لطیف و مالیمشان است و دست ناهید بانو هم تابستان که می شد بوی زندگی می داد. کوتاه می 

خندد و با تکاندن شلوارش به طرف ماشینش حرکت می کند. درب ماشین را باز می کند که صدای 

کند و تیله هایش را جیغِ ظریفی که از انتهای باغ بلنتد می شود، توجهش را جلب می کند. اخم می 

به طرف صدا می چرخاند. صدای پارس کردن سگ شروع می شود و جیغ دخترانه ای برای بار دوم 

هم بلند می شود. کوتاه می خندد و نمیداند چرا حدسش کماکان به طرف روناک و آن سگ پشمالو و 

 و بی اینکه در را  کوچکی که از دستش فرار کرده بود، می رود. سوییچ را روی صندلی پرت می کند

ببندد، به طرف باغ حرکت می کند. از بین درخت ها میگذرد و صدای پارس کردنِ سگ برای لحظه 

ای هم که شده قطع نمی شود. کوتاه می خندد و با یاد آوری اسمی که از زبان روناک شنیده بود، بلند 

  :صدا می زند

 بِال؟-

وی دهانش می کوبد و چشمانش از شدت ترس و دستش را به س*ی*نه اش می گیرد. قلبش دارد ت

دوییدن، وق زده اند. پشت درخت گردو ی کهنه سال و تنومند باغ، سنگر میگیرد. نفس نفس می زند 

و با هر دمِ عمیقی که فرو میدهد گلوی خشکش میسوزد و قفسه س*ی*نه اش درد می کند. به غلط 
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آن جثه ریز و چهره خوردنی، این چنین دهانش را کردن افتاده است و هیچ وقت فکر نمی کرد بِال با 

سرویس کند! هم خنده اش میگیرد و هم گریه اش. دست آزادش را به لُپ های به گز گز افتاده اش، 

می چسباند. صدای پارس کردن بال را میشنود که نزدیک و نزدیک تر می شود. قلبش همچون برگی 

ای می کشد و دوباره شروع به دوییدن می کند. چیزی که از شاخه جدا شود، هُری میریزد. جیغ خفه 

تا سکوی سیمانیِ انتهای باغ نمانده که صدای بم و گیرای مردانه ای به گوشش می خورد که دارد بال 

را صدا می زند. در دل خدارو شکری می گوید و به قدم هایش سرعت می بخشد. در یک حرکت، روی 

فاصله پیدا می کند. تکیه اش را به دیوار می دهد و دست سکو می پرد. حدودا یک متری از زمین 

هایش را دو طرفش باز می کند و با آن ناخن های کوتاهش، سطح زبر دیوار را چنگ می زند. بِال به دو 

  :به زیر سکو می رسد. باال و پایین می پرد و پارس می کند. روناک ناله وار غُر می زند

 !دتگمشو دیگه. گمشــو برو جونِ جَ-

بال معلوم نیست بازی اش گرفته یا چه، باال میپرد و د*ه*ان باز و بسته می کند. روناک دیگر دارد 

دیوانه می شود. می ترسد و حتی جرعت نمی کند موهای ریخته در صورتش را کنار بزند. صدایش 

  :میلرزد وقتی که زیر ل*ب پچ میزند

 ...خدایا خودت... اللهم صلی... خدا-

که چشم بسته اصوات هول هولکی بر زبان می آورد، شنیدنِ صدای مردانه ای از فاصله همین طور 

 .نزدیک، باعث می شود که چشم باز کند

 .بِال؟ بدو بیا اینجا دختر-

سهند را می بیند که کمی آنطرف تر روی زانو نشسته است و بشکن زنان، بِال را صدا می زند. لبخند 

  :گیرد و چشم هایش برق می زنند از ذوق وقتی که میگوید هول زده ای روی لبهایش شکل می

 .وای خدا ازت راضی باشه، فقط این وحشی رو بِکَن از من-

سهند به حرفش می خندد و دوباره برای بِال دست و بشکن میزند. دستش را برای در آ*غ*و*ش 

. خوش را توی گرفتنش از هم باز می کند که بال با زبانی که بیرون است، به طرفش می دود

آ*غ*و*شِ او پرت می کند و در دستهای سهند، وول می خورد. سهند می خندد و سرش را نوازش 
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  :می کند

 ...دخترِ خوشگل-

ساعد و بازویش را به دور جثه کوچک و پشمیِ بال می پیچد و سپس بلند شده و به طرف روناک قدم 

 .بر میدارد

 .نیا... نیا میگم بهت-

صدای ترسیده ی روناک که بیخودی اخطار می دهد، نمیکند. رو به رویش می سهند توجهی به 

  :ایستد و خیره در چشم های نگران و ترسیده ی او، دستش را باال میگیرد

 .بیا پایین ببینم-

روناک هول می کند. به زور یک دستش را از دیوار جدا می کند و توی دست سهند میگذارد. تنش 

ا محکم قفل انگشتان سهند می کند. دو دل است که جفت پا روی زمین میلرزد و انگشت هایش ر

 .بپرد یا... هوف کالفه ای کرده و نگاهِ مرددش را به آبی های سهند می دهد

 !نترس. من هواتو دارم. نمی افتی-

از لحن آغشته به خنده ی سهند، دلش بیشتر به هم می پیچد. فردا مسابقه است و... نکند از بخت 

  :وفتد؟ مثال پچایش پیچ بخورد و... بغضش میگیردبدش بی

 .نمی تونم-

  :سهند اخم می کند و دستش را فشار میدهد

 !من نمیدونم تویی که میترسی بیای پایین چطور رفتی اون باال؟-

صدای روناک اما میلرزد و ترس افتادن و به دنبالش، لغو شدنِ مسابقه ی فردا هم در این موقعیت 

 .تاده به جانششده خوره و اف

 .اون موقع از ترس پریدم-

سهند کوتاه می خندد و طی یک حرکت ناگهانی، دست دختر را به طرف خودش می کشد. روناک 

 .جیغ می کشد و اصال به ثانیه هم نمی کشد که متعوجه می شود که روی زمین است

  :سهند ریز می خندد
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 دیدی نیوفتادی؟-

 .در امشب ترسیده بودروناک دندان قروچه ای می کند و چق

 .آره اما زهرم ریخت-

سهند شانه باال می اندازد و همانطور که به وول خوردن و لوس بازی در آوردن بِال لبخند می زند، می 

  :پرسد

 این همه مدت رو دنبال این بودی؟-

  :روناک دستی به پیشانی عرق کرده اش و آهی می کشد

 .آره و راستش دهنم سرویس شد-

  :بدی به بِال می اندازد و ادامه می دهدنگاهِ 

 ...نگاه به این قیافه مظلومش نکن، یَک وحشی ایه که نگوو-

  :سهند می خندد. بِال برای روناک دندان به نمایش میگذارد که روناک حرص می زند

 !مرده شورِ تو و صاحبت رو با هم ببرن-

 .ی گرداندسهند توو گلو می خندد و تیله هایش را سر تا سر باغ م

 ماشااهلل هر ورش درختِ. همه هم یه شکل. از این ور برگردیم؟-

  :و با دست به طرفی اشاره می کند. روناک شانه باال می اندازد و سری تکان می دهد

 .چندان فرقی نمی کنه-

می گوید و از سمتی شروع به قدم برداشتن می کند. سهند هم بِال به آ*غ*و*ش، شانه به شانه اش 

 .ت می کندحرک

 چطور شد که اومدی باغ؟-

  :سهند هوفِ کالفه ای کرده و صادقانه پچ می زند

 .میخواستم برگردم خونه، صدای جیغت رو شنیدم-

  :روناک تقریبا داد می زند. پر از حیرت و تعجب

 !جدی؟ چرا انقدر زود؟-
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  :سهند گوش هایِ بال را به بازی می گیرد

 .سرم درد می کرد-

 نیستی؟یعنی فردا -

 .سهند به طرز بیانِ ساده ی او و احساسی که خیلی راحت چاشنیِ صحبت هایش میکند، می خندد

 !البته که هستم-

 .روناک باز هم سوال می کند و از پرسیدنِ چیزهایی که راجبشان کنجکاو بود، خسته نمی شد

 سگ هارو دوس داری؟-

 !حتی به فکرشم که یکی بخرم-

 :. کنجکاو و پرهیجان نجوا می کندروناک ابرو باال می دهد

 ...تا همین امروز دوستشون داشتم منتها-

 .مکث و با انگشت شست به بِال اشاره میکند

 !فقط کافیه بلدشون باشی؛ اونوقته که دیگه راحت می تونی از پسشون بر بیای-

  :روناک موهایش را پشت گوش می اندازد و متفکر ل*ب می زند

 بلد؟-

مانندی از گلویش خارج می کند. تیله هایش را پیِ روشنایی آبی و سفید حباب سهند صدای هوم 

  :های بین باغ و روی حصارهای بلند می دهد که روناک ادامه می دهد

 !سخته دیگه حتماً. من بلد نیستم-

سهند به چشمهای بسته ی بال نگاه می کند. تنش گرم است و هر از گاهی سرش را به س*ی*نه ی 

  :مالدسهند می 

اگه بخوای یاد میگیری. مثلِ بلد شدنِ آدمهاست دیگه. اگه بلدشون نباشی نمی تونی باهاشون -

 !ارتباط برقرار کنی

روناک ل*ب هایش را جلو آورده و جمعشان می کند. جمله ی سهند را... راستش نمی فهمد. به قولِ 

 .یک بابایی، باالی دیپلم است و آمپر می سوزاند
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 .دوست داریم و اینجوری میشه که باهاشون واردِ ر*اب*طه میشیمما آدم هارو -

سهند زیر چشمی نگاهش می کند. ل*ب های دخترک، بدون هیچ آرایشی صورتی است. یک 

صورتی نرم و... لعنت به این افکار شوم پسرانه که دست از سرش بر نمی داشتند. میخواهد چیزی 

ی ایستد و با دست آزادش، جایی میان دو ابرویش را بگوید که یکهو سرش تیر می کشد. از حرکت م

 .فشار می دهد

 خوبی؟؟-

  :سهند کوتاه نگاهش می کند و در جوابِ لحن نگرانش، کالفه ادا می کند

 .بِال رو دَمِ ویال بدم بهت و برم. این سر درد، اَمونم رو بُرید-

  :روناک ل*ب بر می چیند

 چِت شد آخه یهو؟-

  :کندهایش خارج و با دست به جلو اشاره میاز میان ل*ب سهند صدای نچ مانندی

 .دیگه سوال پرسیدن، ممنوع! راهتو برو- 

گوید و پا به پایش قدم از هم خورد. چیزی نمیکند و از صراحت کالمش جا میروناک چشم گرد می

تا نیم رخ خورد. نگاهش را خواهد چیزی بگوید که همان لحظه گوشی سهند، زنگ میدارد. میبرمی

  :پرسدبیند. برای همین متعجب میکشد، عکس العملی از جانبِ او نمیسهند باال می

 دی؟جواب نمی-

  :زندسهند اخم آلود پچ می

 !بازم سوال-

اندازد و چقدر گوشت تلخ! خب جواب ندهد؛ اصال به درک. گوشی برای برای روناک نگاهِ چپی به او می

خواهد ل*ب از دهد و... میشود. شاید فرد پشتِ خط دارد جان میمی خورد. کالفهبار دوم زنگ می

هم باز کند که صدای پارسِ وحشی و بلندِ آمیخته به صدای کشیده شدن زنجیر از سمت چپش و 

ای کشیده و پشتِ سهند، سنگر بگیرد. بلوزش را چنگ و شود که جیغ خفهها، باعث میمیان بوته

  :زندمضطرب ل*ب می
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 ...بدوبدو -

  :طاقت و کم.حوصله میغُردکشد. بیسهند دستی به موهایش می

 !عجــب گیری کردمـا-

  :گیردگردد و مچ دست روناکِ مچاله شده از ترس را، در دست میپر حرص برمی

 !من غلط کردم با تو که اومدم باغ-

د. قالده ی طالیی رنگش دهها میگوید و نگاه برزخی اش را به سگ سیاه و عظیم جثه ی کنار بوتهمی

اندازد. همان اش، همه و همه سهند را یادِ آستین میهای تیز و براق به نمایش گذاشتهو آن دندان

های نگران و ترسیده ی روناک سگی که آن روز همراهِ ماهان به پیست آمده بود. نگاهش را به تیله

  :دهدمی

 .یاال توام-

روند برای پُر شدن و طوری که چندشش شده وناک که میخورد از دیدن چشمان ردماغش چین می

  :زندباشد، ل*ب می

 !هاتهات توو رالی، نه به این اَدا و اُصولنه به اون گنگ بازی-

طور تند و تند قدم از هم کشد. همینگوید و پشت بندِ حرفش، روناک را به دنبالِ خود میمی

 رود و... برق رفت؟سیاهی فرو میدارد که یکهو تمام باغ در خاموشی و میبر

 چسباند و گویان خودش را از پشت به سهند می "وای  "ها در باغ، حباب روناک با خاموشیِ چراغ

لرزد فشارد. صدایش میبندد و پلک بر هم میهایش را میکند. چشمدست دور کمرش حلقه می

  :زندوقتی که ل*ب می

 .سمترتورو خدا برگرد. از تاریکی می- 

چرخد و خیره در کند. به طرفش میهای روناک را گرفته و از دور کمرش باز میسهند، جفت مُچ

  :کنداش، پر نفوذ زمزمه میهای بستهصورت جمع شده از ترس و چشم

 ته؟چی توو اون کَلَه- 

شود؛ سپس دهد و خیره زمین میکند. از ترس نگاهش را به دور و بر نمیروناک به زور چشم باز می
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  :کنداش را با سهند کم میکمی جلو آمده و فاصله

 !فهمم چی میگینمی- 

 .کندتر مینیشخندِ سهند، اعصاب خ*را*ب از قطعی برقش را، داغان

 !تو که راست میگی- 

 ...لرزد. دستانش همیی که علتش ترس است، در چلّه تابستان همچون بید میتنش از تاریکی و سرما

ای از سایه ی ماه، صورت کند و در هالهشوند. سر خم میهای سهند به دور مچش سفت میانگشت

کاود. پوزخندش کلی حس تحقیر و تمسخر دارد وقتی که پشت بندش، در رنگ پریده ی روناک را می

  :زندکمال خونسردی پچ می

 !تون یه ریگِ کُلُفت به کفشتونِ همه- 

سابد و مَردک مریض است؟ یک لحظه خوب است و یک لحظه بد. اخم و روناک دندان روی هم می

  :کند ذهنش را از تاریکی اطراف پَر بدهدسعی می

 .ای! یه مریضِ شکاکتو دیوونه- 

ی هایش توکند. طوری که نفسم میزند و سرش را بیشتر سمت روناک خسهند سوت بلند باالیی می

  :کندجو میوهای مشکی دختر را جستهایش، عمقِ گویشود. تیلهصورت دختر پخش می

 !هوممم... چند دقیقه ی پیش از همین مریضِ شکّاک، متشکر بودی که- 

 ا ترسد! اما خودش رداند چرا از لحن خونسرد و با نفوذش میرود و نمیروناک نیم قدمی عقب می

  :بازدنمی

 ...اون ربطی به االن نداره! من بهت گفتم از تاریکی- 

کشد که زند و چنان سرش عربده میگذارد جمله ی روناک تمام شود. اَبرو در هم گره میسهند نمی

  :خوردتن دختر تکان سختی می

 با خودت چی فکر کردی که با اون لحن حرف زدی باهام؟- 

مانَد که چطور اُفتد و میزد؟ به تته پته میاش این چنین فریاد میک جملهشود و سرِ یروناک مات می

  :جمع و جورش کند
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 ...من- 

 !خفه شو- 

 .ماسدگوید که حرف در د*ه*ان دختر میجوری محکم و تاکیدوار می

چه  داندکشد؛ اما نمیزد کند که به چه حقی سرش داد میباید اخم کند. باید داد و هوار بزند و گوش

 مرگش شده است! الل شده و... پس چرا کم آورده است؟

 !بگیرش- 

تا به خودش بیاید، به دنبالِ شنیدن صدای جدی و پر تحکیمِ سهند، چیزِ پشمالو و نرمی تختِ 

شود. ابتدا به کند، متوجه ی وجود بِال در آغوشش میشود. دقت که میاش کوبیده میس*ی*نه

هایش را که بال میانشان محبوس شده بود را ردن آن به زمین، دستترسد و به قصد پرت کشدت می

کشد که با یادآوریِ دقایقی پیش که چطور دنبال بال و بعدش بال پشت آن آورد؛ اما طولی نمیجلو می

 !شود. پشیمان از اینکه مبادا دوباره تکرار شود؟به راه افتاده بود، پشیمان می

و از  شودمطمئن است که قصد ناراحت کردن او را نداشت! گرمش می داند چه بگوید؛ اما از ایننمی

  :زنداش، ل*ب میهای خشک شده از ترس و نگرانیمیان ل*ب

 ...من- 

 !ت رو ندارممتاسفم اما باید بگم که حوصله- 

 خورد و به همین راحتی کند. جایی میان گلوی روناک، تکان سختی میگوید و... عقب گرد میمی

  :زندافتد. پر از خواهش صدایش میدهد و تند و تند پشت سرش راه میکرد؟ سری تکان می بغض

 سهند؟- 

پایش حرکت کند که همدهد و سعی میتر به خود فشار میبیند، بِال را محکمتوجهی او را که میبی

  :کند

 ...ها. هِی پسرِ با توام- 

دود. زند و به طرفِ ماشینش، میی باغ را دور میکند و دست در جیب، آالچیق ابتدایسهند اخم می

بیند که نورِ نارنجی رنگی اندازد. از پنجره ی تمام قد رو به حیاط مینگاهِ کوتاهی به سمت ویال می
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 .داخل را روشن کرده است

رسد و یک دستش را روی بدنه ی فلزی و آبی رنگِ کاپوت روناک نفس زنان، به جلوی کاپوتش می

  :کوبدمی

 ها؛ حالیته؟زنمدارم باهات حرف می- 

بیند این تمسخر موج زده در نگاهش را؟ و کاش کند و... یعنی روناک میسهند پر تمسخر نگاهش می

های جلو را روشن شود. چراغگوید و سوار ماشین میکه ببیند. نیشخند زنان، نوچِ زیر لبی می

های مختلف مخلوط بیند آن همه حسمی شوند و سهندکند. درست توی صورت دختر پخش میمی

ی او را. ترس از تاریکی و سگِ در آغوشش که هر لحظه ممکن بود دوباره شر درست شده در چهره

بکند و یا حتی تعجب از رفتار سهند و... شاید حتی کمی عذاب وجدان برای رفتار ناشایستش! خیره 

اش گیرد. سرش را از شیشه ی پایین کشیدهزده ی او، تا جلوی دروازه دنده عقب میدر صورت بهت

  :بَرَدبیرون می

 آقا فربد؟- 

زده جواب آید و هولکشد فربد از اتاقک کیوسک مانندِ کنار دروازه بیرون میبه ثانیه هم نمی

  :دهدمی

 جان؟... جانم آقام؟- 

  :کندزند و مودبانه درخواست میسهند لبخندی به رویش می

 !شمااین زحمتِ در با - 

  :بَرَد و دست روی س*ی*نه میگذاردزده سر در یقه فرو میفربد شرم

 .مخلص شما هم هستیم- 

کند که میله ی آهنی دروازه ی سنگینِ دهد و از آینه ی جلو، نگاهِ فربدی میسهند سری تکان می

بد سری به نشانه شود که سهند برای فرکشد. دروازه از دو طرف باز میویالی اعیانیِ ماهان را باال می

جا باشد و رو که مبادا دخترک آنبهدهد و... دو دل است برای نگاه کردن به روی تشکر تکان می

 ...خیال کند که
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خورد به ای کرده و حین خارج کردن ماشین از دروازه، برای یک لحظه نگاهش گره میپووف کالفه

 !ل زده استجاست و عجیب به ماشین سهند زُنگاه دختری که هنوز آن

چرخاند و سپس با درست کردنِ آن، پر گ*از به طرف خانه همه ی فرمان را سمت مخالف خود می

 .کندحرکت می

گرداند. سر طاق باز روی تخت دراز کشیده و برای بار آخر، نگاهش را دور تا دورِ اتاق تاریک می

اند. با دو دستش، هایش هم نبض گرفتهکند حتی داخل چشمشود و حس میدردش قطع نمی

  :کنددهد. اخم و ناله میهایش را فشار میشقیقه

 !بگیر لعنتی آروم... آروم- 

اش ی گوشیچرخد که متوجه ی خاموش و روشن شدنِ صفحهمالد و به پهلو میکالفه صورتش را می

د و... زنچرخاند. نورِ صفحه، چشمش را میشود. دست دراز کرده و گوشی را به طرف خود میمی

کرد و ناهید با روغن زیتون و یا هایی که سرش درد میناهیدش است! ناگهان با یادآوری آن وقت

خورد و... چند ماه است که بغلش داد، چیزی توی دلش تکان میاش را ماساژ میدانه، پیشانیسیاه

رای شود بینکرده و عطر تنش را نبلعیده؟ سیب آدمش باال و پایین و شستش روی صفحه کشیده م

  :دهدوصلِ تماس! پر از دلتنگی پاسخ می

 جونِ دلم ملکه ی من؟- 

  :شودتر میشنود، دلتنگصدای خنده ی ریز ناهیدش را که می

 هات! چیشده نصف شبی یادی زِ ما کردی؟آخ من قربونِ خنده- 

شور و شوق از لحنش تواند پنهان کند و ناهید خوشحالیِ دوییده زیر پوستش را حتی با خنده هم نمی

  :باردمی

 !خوای اینجوری دست پیش بگیری که پس نیوفتی؟بسِ کم ز*ب*ون بریز! می- 

آورد و مبادا که دلِ ناهیدش را این وقت شب، آشوب کند. گرَم سهند تیر کشیدنِ سرش را به رو نمی

  :زندو پر عشق ل*ب می

 !من از خدامِ به دست شما پس بیوفتم بانو- 
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 .کندداند که چطور تا آسمان هفتم پرواز میکشد و فقط خدا میغ پر ذوقی میناهید جی

 خبرا؟خوشمزه بازی بَسِ! چه- 

شود کند... آخ از دست تو کاوه! و حاال مطمئن میهایش خارج میای از میان ل*بسهند هومِ کشیده

ده بود که فردا قرار است به دلیل نیست! به حتم کاوه آمار داکه زنگ زدن ناهید در این وقت شب، بی

 ...خارج از شهر بروند و

  :خنددموذیانه می

 تا چی بخوای! واهلل اینجور که مشخصِ شما خودت صاحبِ خبری، نمیگی که ریا نشه؟- 

  :دهدناهید متعجب از جوابی که شنیده، متحیر جواب می

 ...دادهارو از پشت بستی! اگه کاوه خبر نمیکاهتو دست تمومِ آب زیر- 

  :زندبُرَد و حرص میسهند حرفش را می

 !من گُه بگیرم دهنِ کاوه رو- 

 شد؟چیند و کِی این پسرش سر به راه میناهید ل*ب برمی

 صد بار نگفتم درست صحبت کن؟ این چه طرزِ حرف زدنِ آخه پسرِ من؟- 

  :کندخوابد و آباژورِ کنار تخت را با کلید پریزش روشن میسهند به پشت می

 !اینارو ولش... به شویِت بگی برام پول بریزه یه کم- 

  :دهداُمیدی سر میناهید آهِ نا

 چشم! چقدری باشه؟- 

  :زندآید؛ اما تخس پچ میگوشه ی ل*بش به خنده کش می

 .هر چند من خودم کافه دارم و میدونی که محتاجِ اون نیستم! ولی بگو یه پنج تومنی بزنِ به حساب- 

 !آورد، به میلیون است. پنج میلیون تومانتومنی که انقدر راحت بر زبان میپنج 

شود اما خب چه کند؟ نرسید دیگر به اش میهر چند خودش هم متوجه ی مسخره بودنِ جمله

 ...مغزش

 !اون که بله... شاه پسرم خودش مستقلِ - 
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  :کنداخم می

 کنی؟مسخره که نمی- 

 .دانداش چه کند را نمیبین و یک دندهزند و با پسر بدناهید غُر می

 !تو رو خدا باز شروع نکن- 

شنود که ای را از پشت خط میخواهد چیزی بگوید که صدای کلفت و مردانهخندد و میسهند می

  "زنی؟بازت حرف میبا گُل پسرِ رالی "زند صدا می

کند و تمام سِ ناهید. اخم میشنود. حتی خنده ی مرد را بعد از هیصدای هیس گفتنِ ناهید را می

 ...شود. با تیکه و کنایه گفته بود گُل پسر؟ یاحالِ خوشش در یک لحظه دود هوا می

 اَلو؟- 

خندد. ای برای خنده نمانده؛ اما محض دلخوشیِ ناهید هم که شده... میحال که دیگر حوصلهبا این

 !کوتاه... خیلی کوتاه

 جونِش؟- 

  :ارزده است انگلناهید، هو

 فردا صحبت کنیم؟- 

  :پرسدزند و حتی یک کلمه هم راجب صدا و جمله ی سامان نمیخودش را به کوچه ی علی چپ می

 .چشم. شبت بخیر- 

شود از اینکه شب بخیرِ پسرش جمع نیست و اتفاقا دوم شخص مفرد است و این و دلِ زن، جمع می

 سامان... هنوز هم تظاهر است؟. تمامِ رفتارها و بگو و بخند های با یعنی..

  :گرفتگی حالش دست خودش نیست

 .بال مامان جان. خداحافظبی- 

رود برای خاموش کردنِ گوشی که کند. دستش میتماس را قطع و به بدتر شدنِ دردِ سرش فکر می

ی الزند و تکست بلند باکند. روی پیامک ضربه میپیامکی از جانب ماهان باالی صفحه خود نمایی می

  :خواندوار میفرستاده شده را زمزمه



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
310 

 

سالم داداش. شبت خوش. انشاهلل فردا هشت صبح همگی حرکت خواهیم کرد. به دلیل اینکه هنوز - 

دقیقاً مشخص نیست که چند مرحله رو اونجا خواهیم گذروند، بهتره یه ساک از لوازم شخصی برای 

 !سکارت ملی هم موادِ اولیهخودت، همراهت باشه. کارتِ تاییدیه، شناسنامه و 

نی توای که عشقت کشید رو هم میکنی. و سر آخر اینکه هر چیزِ دیگهایت حرکت میبا ماشینِ کرایه

 !های دست جمعی همیشه پابرجاستبیاری. شب نشینی

و چند اموجی چشمک و خنده در انتهای پیام! زبانِ کیبورد را به فارسی عوض و کوتاه برایش تایپ 

  :دکنمی

 .اوکی- 

خمیازه ای کشیده و نگاهش را به آیسویی می دهد که به گمانش برای بار صدم است که دارد خودش 

را توی آیینه وارسی می کند. شالِ سرخابیِ جیغش را یک بار از هم باز، یک بار گِرِه و بار آخر با کلی 

  :می زند وسواس به خرج دادن، روی شانه اش می اندازد. روناک اخم کرده و حرص

 !ماهان بیرون منتظره آیسو. دهنمون رو صاف می کنه. دِ یاال تموم کن-

  :آیسو ریز می خندد و کیف دستیِ کوچکش را از روی میز چنگ می زند

 آماده م. بریم؟-

روناک از روی تخت بلند می شود. کوله پشتیِ بزرگ و مشکی رنگش را روی دوشش و ساکِ 

  :رد. پشت چشمی نازک کرده و ل*ب می زندمسافرتی اش را به دست می گی

 !اگه رُخصَت بدین، بله-

می گوید و از در پشتیِ اتاقش بیرون می زنند. از روی سنگ فرش های باغ می پرد و به سمتِ دروازه، 

پا تند و سعی میکند که غُر زدن های آیسو را نادیده بگیرد. آخر مرکز خرید نمی رفتند که پاشنه ی 

 !خی پوشیده بودچند سانتیِ می

دروازه ی کوچک را باز و با دیدنِ پورشه ی آبیِ رنگِ خودش که اکثر اوقات دستِ ماهان بود، 

ابروهایش باال می پرند. سری به اطراف می چرخاند و در جست و جویِ سوناتای مشکی برای مسابقه 

  :داد می زنداش است که ماهان دستش را روی بوق می گذارد. شیشه را پایین داده و کالفه 
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 !اَلــو؟؟ بیایین دیگه بابا-

لبخند زنان به طرف ماشین قدم بر می دارد. خودش در صندلی شاگرد و آیسو با آن چمدان بزرگش، 

در صندلی پشت جا می گیرد. همین که آیسو درب را می بندد، ماشین با شتاب از جا کنده و صدای 

  :ماهان به دنبالش بلند می شود

به گُه خوردن می ندازین شما! از ساعت شیش و نیم، من رو این بیرون کاشتین؛ یعنی آدم رو -

 خودتون معلوم نیست دارین چیکار می کنید. االن چنده ساعت؟

روناک ریز می خندد به حرص زدن هایش که ماهان کالفه و عصبی ادامه و با انگشت اشاره، ساعت 

  :مانیتور را نشان می دهد

 !قههفت و چهل و هشت دقی-

می گوید و آتیشش تندتر می شود. نگاهِ تیزش را از آیینه به آیسویی می دهد که هنوز هیچی نشده 

  :مشغول سلفی گرفتن است. سری از روی تاسف تکان می دهد و پچ می زند

 !بعداً میگید چرا زود از کوره در میری؟-

  :ین تایپ می کندروناک بی توجه به او، گوشی اش را از جیب بیرون آورده و برای روژ

 .دلم نیومد بیدارِت کنم. شرمنده آجی جونم-

و کلی ایموجی خنده در ادامه میگذارد و می فرستد. خبیثانه قفل گوشی را می زند و از تصور اینکه 

 هنگامِ خواندنِ این پیام خواهر کوچکش چه شکلی خواهد شد، خنده اش می گیرد. می خواهد چیزی 

  :را در گوشش گذاشته و همانطور که تخت گ*از می رود، جواب می دهدبگوید که ماهان هنذفری 

 ...پنج مین دیگه اونجام به موال. بقیه ی بچه هام میان-

  :می خندد و با مکث ادامه می دهد

 .آره بابا. خیالت تخت- 

نمی داند فرد پشت خط کیست و... ممکن است که شاهین باشد؟ کنجکاو نگاهش را به نیم رخ اویی 

 .ی دهد که طبق عادت، کاله کپش را برعکس بر سر کرده و تیشرت گشاد طرح جین پوشیده استم

 .خودمون میریم دنبالش-
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 فضولی اش گُل می کند. دنبالِ کِه قرار بود بروند؟

گویان، تماس را خاتمه می دهد. نمی  "بزار آب ها از آسیاب بیوفته  "ماهان سر خوش می خندد و 

  :بگیرد؛ برای همین بالفاصله می پرسدتواند زبان به دهن 

 کی بود؟-

 .عرفان-

  :چشمانش گرد می شوند

 عرفان؟-

  :ماهان بی اینکه جوابش را بدهد، دوباره تماسی را وصل می کند

 جونِش؟-

حرصش گرفته است و یک بار شد که ماهان یک پاسخ درست و حسابی کف دستش بگذارد؟ با قهر 

نکه ماهان تماسش را قطع و از او دلجویی می کند، سرش را هم به شیشه رو برمی گرداند و به خیال ای

  :تکیه می دهد. برخالف انتظارش، ماهان حتی توجهی هم به او نمی کند. اتفاقاً بلند تر می خندد

 !بگو از االن نِق نزنه، اصالً قرار نیست با شاهین تو یه ماشین باشه که-

 "نگاه کن تورو خدا، اصال اهمیت میده به من؟  "آیسو بگوید متعجب سری به عقب برمی گرداند تا به

اما با دیدنِ آیسو که دارد رژ ل*ب سرخابی اش را چندین و چند بار و محکم روی ل*ب می کشد؛ 

 بدتر حرصش می گیرد. این کجا بود و آن ها کجا سِیر می کردند؟

خنده و چرت و پرت بافتنش پشت تمام طول مسیر، با موزیک های پاپ و قربان صدقه ایِ ماهان و 

خط، سپری می شود و... با نگاهی که به خیابان است... صبر کن ببینم! این خیابان، کمی... آشنا 

 نیست؟

  :متعجب به سمت ماهان می چرخد و تقریبا بلند سوالش را بر زبان می آورد

 مگه پیست نمیریم؟-

د نوچِ زیر لبی می کند و پُر گ*از داخل کوچه می ماهان همانطور که نیم نگاهِ مرموزی به او می انداز

پیچد. تیله هایش را به رو به رو می دهد و برای یک لحظه مات می شود از دیدن صح*نه ی پیش 
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رویش! سهند است که تکیه اش را به سوناتای نوک مدادی رنگش داده است و... یادش آمد! این همان 

 .نه بازی گذرانده بودساختمانی است که یک شب را در آن با دیوا

 .پیاده شین ببینم-

دهانش برای چرا گفتن باز می شود؛ اما ماهان زودتر از ماشین بیرون می پرد. برمیگردد سمت آیسو و 

  :مات ل*ب می زند

 یعنی چی؟-

آیسو انگار بدش هم نیامده. خوشحال شانه باال می اندازد و با قصد پایین آمدن از ماشین، جواب می 

  :دهد

 بیا بابا. چرا انقدر دنبال دلیلی؟-

 .لبخندش بیش از حد دندان نماست

 .خوش بگذرون روناک-

می گوید و می رود! پوزخند می زند و با چه آدم هایی رفیقِ جینگ شده بود. بیخیال همه ی سوالهای 

ذهنش شده و به جمعشان ملحق می شود. سالم و صبح بخیر معمولی تحویل جمعِ پنج نفره شان می 

 .دهد که فقط عرفان بازخوردش را تقدیم می کند. مهربان و خوش ذوق

 بَــه روناک خانوم. صبح توام قشنگ. خوبی؟-

  :سری تکان می دهد و با لبخند جوابگو می شود

 .تو خوب باشی-

می گوید و نگاهش را به سهندی می دهد که نگاهش به ساعت مچی اش است و... تحویلش نگرفت! 

ش می رود. سهند نمی بیند؛ اما از شانس بدش عرفان پقی زیر خنده می زند و چشم غره ای برای

  :شوخی می کند

 .م مجبور میشه راه بیادتهش یا تو عادت می کنی یا بچه-

  :ماهان منظورِ عرفان را می گیرد. چشمک میزند و

 !به گمونم گزینه ی اول-
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گزوز های یک سری ماشین که داخل کوچه روناک هم می خندد و به ثانیه نمی کشد که صدای بوق و ا

  :می شوند، نگاهش را به سمت خودشان جلب می کند. دست خودش نیست که ذوق می کند

 !وای... بچه ها هم اومدن-

  :سهند سری تکان می دهد و گویی که از انتظار بیش از حد دلش پُر باشد

 !چه عجب-

  :اشاره می زند کتانی سفیدش را کمی باال می گیرد و با نگاه به آن

 !من گفتم دیگه االن هاست که جوونه ها، سبز شن-

دهد. در صدر های پشت سر هم پارک شده در کوچه میخندد و نگاهش را پیِ ماشینروناک ریز می

خندد که با قرار زده میخورد. ریز و ذوقآنها، دویست و هفتِ سفید رنگِ سعید نامِ تیم، به چشم می

  :زندچرخد. لبخند میت سرش، نود درجه به سمتش میگرفتن ماهان در پش

 جونم؟- 

  :زندکند و زیر گوشش پچ میماهان اخم ظریفی میان ابروهایش جا می

 ...من و شاهین و آقا فربُد فرق داریما! شالتو بکش رو سرت- 

  :پرسدخورد و متعجب میروناک جا می

 چه ربطی داره؟ اصال کسی حواسش به من هست؟- 

 .دهدگذارد و کمی فشارش میان دست روی پهلوی دختر عموی سرتقش میماه

 !چشمت رو نشنیدم خانوم گُل- 

دهد که ماهان با وارد کردن فشار بیشتری رو پهلوی دخترک، اندازد و اهمیتی نمیروناک شانه باال می

  :کندخبیثانه سوال می

 دوست نداری که بری خونه؟- 

گیرد. به زور طرح گفت؟ پهلویش درد میهان این روزها زیادی زور نمیچیند و ماروناک ل*ب برمی

چشم  "زند؛ اما هم خودش و هم ماهان، متوجه ی حرص نهفته در هایش نقش میلبخندی روی ل*ب

خندد و به فربدی که از کشد، ماهان سرخوش میشوند. شالش را که روی سرش میگفتنش می "
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زند. فربد دوان دوان به سمتش قه ی روناک پیاده شده بود، اشاره میانتهای کوچه و از ماشینِ مساب

  :کندآید که ماهان دستوری، تاکید میمی

 .های جونورهای من رو بنداز توو ماشینِ سهندچمدون و وسایل- 

  :کشدروناک تقریباً جیغ می

 چی؟! چراا؟- 

او، خم و ل*ب از هم باز  گردد. سرش را توی صورتماهان عصبی و اخم آلود به طرفش برمی

  :کندمی

 .ت؟ قراره با ماشین سهند بریدچته تو صدات رو انداختی پسِ کله- 

 ...آخه- 

کند و از اینکه بقیه مشغول خوش و بش هستند و حواسشان به آن ماهان نیم نگاهی روانه ی جمع می

که پر است از حیرت و دهد شود؛ اما همچنان کوبنده جواب روناکی را میدو نیست، خوشحال می

 !حرص و جاخوردگی

 !یعنی انقدر احمق بودی که فکر کردی میزارم تا بیرون شهر، خودت پشت رُل باشی؟- 

  :کندکند تا چیزی بگوید؛ اما ماهان تشر وار، تاکید میروناک د*ه*ان باز می

 .فیکس کنم نشنوم چیزی روناک! تا همین جاش هم بد جِر خوردم تا ماشینِ خانوم رو سریع- 

 داند و با این حال که روشِ ماهان پوزخندش فقط برای قانع کردن روناک است. میداند؛ خوب هم می

 !شودداند چرا الل میست اما... نمیبرای قانع کردنش تکراری

خواهد رود و خب نمیاش در هم میکشد تا جمالت ماهان را هضم کند. چهرهای طول میچند لحظه

 !سهند بروندکه با ماشین 

 ...من- 

 .روداش میکشد و قربان صدقهاش میماهان دستی بر روی شانه

  :دهدکند و دلخور جواب میروناک، پشت چشمی به این کارش نازک می

 !باشه؛ خر شدم- 
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کند. غیرت به خرج گوید و خیره به دور شدنِ ماهان، سوالهای درون ذهنش را باال و پایین میمی

دار است. آهِ نسبتاً بلندی از میان فرستد؟ خندهوناک و آیسو را با ماشین سهند میدهد؛ اما رمی

شود و اگر همه چیز مثل قبل بود، حتما با شاهین، در یک ماشین و با هم هایش خارج میل*ب

شود که به طرف آنها کشد که صدای کالفه و بلندِ سهند باعث میرفتند. دستی بین موهایش میمی

 .بچرخد

 !دونم چی کُنجِ اون مُخِ پوکیدتون نشسته؛ ولی اوکیمن نمی- 

کوبد. روناک پوزخند گوید و پیش چشم بقیه، سوار سوناتایش شده و درب را محکم به هم میمی

 !زند و حتما به مزاج آقا خوش نیامده که قرار است دو تا همسفر دختر داشته باشدمی

کند. درب عقب را باز کرده و داخل ماشین سهند، پا تند میاندازد و به طرف خیال شانه باال میبی

  :پرسدکند که سهند، تیز و براق میحوصله سالم مینشیند. بیمی

 !دونی برای چی فرستادنتون وبالِ من؟تو نمی- 

شوند و این بشر ادب ندارد؟ چقدر وقیح و... نفسِ بند های روناک از تعجب و حیرت گرد میچشم

  :فرستدحرصی بیرون میاش را آمده

 معلوم هست داری چی میگی؟! از کجا باید بدونم؟- 

  :گویداش کامال تمسخر آمیز است وقتی که میشود. خندهدست سهند دور فرمان مُشت می

 !منحسیِ مسابقه از همین جا اُفتاد توو کاسه- 

  :زندکند و حرص میمی بَرَد! دستش را بندِ دستگیره ی درروناک از تعجب و عصبانیت ماتش می

 میشه فقط یه کم مودب باشی؟ فکر کردی مثال من خیلی خوشحالم؟- 

 .رودجمله ی آلوده به تک خندِ سهند روی اعصابش می

 !چون بدت اومده بود، توو سوار شدن به خودم اَمون ندادی- 

 اینکهآید. بین میاز ماشین بیرو "خیلی وقیحی!  "دهد و با گفتنِ جمله ی روناک طاقت از کف می

شود و گردد. در یک آنِ واحد تنش گرم میدرب را ببندد، خیره میان جمعیت، به دنبال ماهان می

 !کند. مردک مسخره. از دماغ فیل افتاده بود انگارعرق می
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  :زندبیند ماهان را! عصبی پچ میبیند و نمیکند؛ ولی نمینگاه می

 کجا مُردی پس؟- 

خورد و ماشاهلل کوچه که نیست، یک پا جشن عروسی شده برای خودش! این دور خودش چرخ می

 داند و نکند به جز تیمِ دی، بقیه هم آمده بودند؟اند برای رالی، نمیهمه آدم از کجا آمده

 !اگه دنبالِ ماهانی، باید بگم که رفت- 

دت مهربان! تیشرتِ های آبی به شگردد. یزدان است و آن صورت خندان و تیلهبه طرفِ صدا برمی

 .زرد و سفیدی به تن دارد و جین مشکی! چه خوش تیپ شده است امروز

  :خندددهد و ناباور میابرویی باال می

 رفت؟! یعنی چی رفت؟- 

 .طبقِ تیکی که دارد، گوشه ی ابرویش را میخاراند

 !دونم واالبا عرفان و شاهین رفتن. نمی- 

 .کشدمخش دیگر دارد سوت می

 شاهین؟ اومده بود مگه؟- 

 .کندیزدان سری باال و پایین می

 !ها بودتوو ماشین یکی از بچه- 

  :کندبیند، پیشروی میمکثِ روناک را که می

 .کنن، بیا بریمها دارن حرکت میاینا رو بیخیال؛ بچه- 

 !نمیام- 

  :اندازدزند؛ اما به خنده میپر حرص میغرد و عصبی! یزدان خشکش می

 ت کوو؟صبح لطافت دخترونه سرِ- 

. لعنتی، رودها روی مخش رژه میگیرد و صدای استارت خوردنِ ماشینروناک دستی به پیشانی می

 !لعنتی، لعنتیِ ع*و*ضی

خندد و... به قولِ یکی، تُف به شد؟ هیستریک میحاال دوباره باید با پای خودش داخل ماشینش می
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 !این شانس که این باشد

  :زندمی متاصل ل*ب

 تو با کی میری؟- 

  :دهدیزدان لبخند به ل*ب جواب می

 .سهند- 

 !چی؟- 

اند؟ دستی بین راند مگر که همه به دوشِ او افتادهخورد و ببخشید... سهند ماشین سنگین میجا می

 .کندای میکشد و پووف کالفهموهایش می

  :زندمییزدان با دست، ضربه ی آرامی به کتفِ او و دلجویانه پچ 

 !نکن دیگه... بیا بریم. منتظرِ مان- 

  :ای نیستفشارد. چارهروناک ل*ب روی هم می

 !از الی منگنه بودن متنفرم- 

 .کشدگیرد و به طرف ماشینِ سهند میخندد و ساعد روناک را به دست مییزدان مردانه می

 !فرقی داره آخه؟اونقدر ها هم که حساسیت به خرج میدی، مسئله ی مهمی نیست. چه - 

رسند که یزدان، دهد. حوصله ی توضیح و بحثِ بیش از این را ندارد. به ماشین سهند میجوابی نمی

  :کنددرب عقب را برایش باز می

 !بفرمایین توو بانو- 

گیرد. نگاهِ چپی به آیسو نشیند که درش توسط او بسته و یزدان در صندلی شاگرد جا میداخل می

کنار دستش در صندلی عقب نشسته بود و لبخند پهنش برای یک لحظه هم از صورتش اندازد که می

  :زندرفت. آهسته پچ میکنار نمی

 !تاپ دادنانگار بهت تی- 

چرخاند. توجهی به خنده ی لوندانه ی آیسو که کمی گوید و رویش را پر حرص به طرف شیشه میمی

 .کندب میکند و دست در هم قالبه عمد توجه میخرد؛ نمی
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صدای استارت خوردنِ ماشین و پشت بندش، صدای یزدان که سهند را مخاطب قرار داده بود، 

 .شنودمی

 .کنیمسر گروه، علیرضاست. گُمش نکن. همه به تبعیت از اون حرکت می- 

خواهد بپرسد که همان لحظه سهند بر شان است؟ میدهد و علیرضا کدام یکینگاهش را به بیرون می

 .آوردمی زبان

 !کدوم ماشینِ؟- 

 .دهدیزدان با دست، جایی را نشان می

 .جا... اون اِلِنترای مشکیاون- 

 .آوردها، او نیز اتومیبلش را به حرکت در میدهد و با حرکتِ ماشینسهند سری تکان می

لحظه با  دهد و صفِ بلند باالی مردم برای خرید نان. یکروناک نگاهش را به نانوایی اولِ کوچه می

کند. لبی آویزان خورد، هوسِ صبحانه میبوی نانی که از شیشه ی پایین کشیده شده به دماغش می

کشد. فقط چند تکه شکالت خورده بود؛ آن هم تلخِ نود و شش اش میکند و دستی بر روی معدهمی

ماهان را سرویس رسیدند؛ آن موقع قشنگ د*ه*ان کرد. فقط میدرصد! اما عمراً اگر د*ه*ان باز می

  :نویسد. بلند و تهدید آمیزکشد و برای ماهان اس ام اس میاش را از جیب بیرون میکرد. گوشیمی

 اوالً که خاک توو سرت منو ول دادی و رفتی با شاهین و عرفان! دوماً گشنمه و هیچ گُهی هم نیست - 

 پس؟ نیست ماشینتون چرا؟ . االن ما توو راهیم، شما کدوم گوری هستینکه بخورم. بعدشم..

  :نویسدکند. تیکه ی دومِ پیام را هم پشت بندش میآیکون سبز را لمس و ارسال می

 !بینم اون وقتی رو که بخاطرِ جور شدنِ اینو اون میای سراغمبدبخت می- 

  :کندکلی اموجی پوزخند میگذارد و برای اینکه قشنگ دلش خالی شود، به متن پیغام اضافه می

 !کشم بیرونمو از حلقت میپورشه- 

 اش را به صندلیکند. حاال کمی بهتر است! تکیهلبخندی روی ل*بش جا گرفته و این را هم ارسال می

بندد و به مکالمه ی میان سهند و یزدان دهد. چشم میو کاله کَپَش را توی صورتش، پایین تر می

 .دهدگوش می
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 نیم؟خوایم از اینا گوش ککلِ راه رو می- 

اند. یزدان هم به آید و چقدر عجیب که مردم از رپ و هیپ هاپ فراریل*بش به خنده کِش می

 !سطوح آمد باالخره و همان اول کاری تخمِ اعتراض خود را بر زمینِ سلیقه ی سهند کاشت

 معلومه که نه. چه اجباری هست که همسفرهام فقط به سلیقه ی من گوش کنن؟- 

 .کند آقاها مییاُوه! چه جنتلمن باز

  :پرسدخندد و مییزدان خوشحال می

 پس ممکنه آهنگ رو عوض کنی؟- 

  :کندزده اضافه میگیرد و هولآیسو پشت بندِ حرفِ یزدان را می

 !... مثال بابک جهانبخشی چیزی؟آخ آره... میشه چیز گوش کنیم... امممم- 

آن آهنگِ منظومه ی احساس و یا پریزاد چه شود. دخترکِ دیوانه از روناک به یکباره وحشی می

د. کنگوید و سکوت پیشه میکند. چیزی نمیخواهد که آخر؟ البد سهند هم االن با کله قبول میمی

  :شنودگیرد و منتظرِ جوابی از جانبِ سهند است که همان لحظه میل*بش را از داخل گ*از می

 .صد در صد- 

 . پذیرفتها نمیاقعاً طرفدار رپ نیست؛ اگر بود به این راحتیکشد. پس وقبول کرد؟؟ مخش سوت می

داند. اخم کرده و بیشتر منتظر خواهد با اینکارها مخ آیسو را بزند. نمیشاید هم مدلش است، مثال می

 .ماندمی

شد ککند اما به ثانیه هم نمیبیند سهند چه کار میشود. نمیآیسو با ذوق در جایش باال و پایین می

شود. کمی به جلو اش پخش میه صدای دستگاه ضبط، بلند و موزیک دو صبح از گروهِ مورد عالقهک

  :خنددمتمایل شده و ریز می

 !این ترَک جدید بابک جهانبخشِ نه؟- 

 .پراندآیسو از شدت تعجب و بهت، ماتش برده است. چیزی می

 !یعنی چی؟- 

دهد، با خونسرد ترین لحن ممکن خندد و حین اینکه به ماشین شتاب بیشتری میسهند خبیثانه می
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  :کندادا می

 ...من به اونایی که باهام توو یه ماشینن، هیچ اجباری- 

  :آورددستش را باال گرفته و محکم بر روی فرمان فرود می

ای ن هنذفری یا هدفون یا هر چیزِ دیگهتونکنم که سبکِ من رو گوش کنن. میهیچ اجباری نمی- 

 !های ناب خودشون رو گوش کنناستفاده و آهنگ

 .کندخندد و بسته ی چیپسی را که باز کرده بود، روی داشبورد پرت مییزدان می

 !خیلی نچسبی پسر- 

  :دهدخندد. نگاهش را از آیینه ی جلو به صورتِ مات و در هم آیسو میسهند هم می

 !چیه آیسو؟نظرِ تو - 

  :دهدآیسو پشت چشمی نازک کرده و قهر آلود جواب می

 !با یزدان موافقم- 

 .زندتر قهقهه میتر و موذیسهند رو اعصاب

 .چیزِ جدید بگین بابا، این کلمه رو زیاد شنیدم- 

خندد و با خیال تخت، آید. با ل*ذت میگوید و روناک چقدر از حرکتِ این بشر خوشش میمی

دهد تا سبقت نگیرد از کند که دارد جان میدهد. نگاِه سهندی میرا دوباره به صندلی می اشتکیه

 !ای همچون خودِ روناک استماشین کناری و جلویی و... او یک دیوانه

  :کندخوانی میدهد و با صدای آرتا... همنگاهش را به خیابان می

 !خُلِ تُخس;nbsp&ته خط معنی نداشت برا دو تا غُدِ - 

مالد. گرمش شده و آفتاب انگار به جای سقفِ ماشین، هایش را میای کشیده و با دست چشمخمیازه

تابد. ساعت حول و حوش دوازده و سی دقیقه ی ظهر است. گرسنه است و هیچ پسِ سرشان می

اش! چقدر طعمِ داغانی هم داشت. نخورده است جز یک عدد شکالتِ پو*ست صورتیِ تهِ کوله پشتی

به  کند که هنذفری. با صورتی در هم نگاهِ آیسویی میلوم نبود تاریخ انقضایش گذشته بود یا نه..مع

کشد و دوباره گازی به خورد. دوغش را سر میمانده ی ساندویچ فالفلش را میگوش، دارد باقی
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 ...زندساندویچ در دستش می

ی چ"دهد. مردکِ بیشعور وقتی پرسید اش را از پشت سر به سهند میگیرد و نگاهِ برزخیحرصش می

اصالً نظر او را پرسید؟ دندان  "فالفل با دوغ"و آیسو و یزدان جواب دادند  "خورین براتون بخرم؟می

و روناک با حرص جواب داده بود  "تو هم دوغ؟"کند. حتی وقتی رو به روناک گفته بود قروچه می

؛ یک کلمه هم نگفته بود  "الً از گلوم پایین نمیره!خیر! من هیچی میل ندارم. نخر برام چیزی که اص"

چرا؟! اصرار هم نکرده بود! فقط به تکان دادنِ سرش اکتفا کرده و وقتی برگشته بود؛ سه ساندویچ، دو 

 !دوغ و یک نوشابه ی مشکی برای خودش خریده بود

شود و رام میکند که خودش را سرگرم گوشی کند. داخل ت*ل*گای کرده و سعی میپووفِ کالفه

زند؛ ماشااهلل چقدر هم که کند. هیچ پیغام جدیدی نیست! پوزخند میهایش را بررسی میصفحه چت

 زند؟گیرد و در پیویِ او اصال سگ پَر میسرش شلوغ است! باز هم حرصش می

زند. گوشه ی ل*بش به خنده باز با دیدنِ چراغ سبز رنگِ کنار پروفایل عرفان، فکری به سرش می

  :نویسدشود و برایش مییم

 !آنالینی که- 

خورد و... فتبارک اهلل به این سرعت ماند. هنوز دمش را بازدم نکرده، پیام دو تیک میمنتظر می

 !جواب دهی

 ور؟ خوش میگذره؟ داوشم چطوره؟بلهه... چخبر از اون- 

  :کندزند و تایپ میموهایِ لختش را از توی صورتش کنار می

 !الً؛ داوشت هم فعال اثراتِ سگ هاری که گ*از گرفته بودش رو دارهخوش که اص- 

ها و استیکرهای جورواجورِ خندان است که روانه ی صفحه ی چتش فرستد و سِیل اموجیمی

دهد که برایش به کند. کاری را ادامه مینوشتنِ عرفان نمی "اینو خوب اومدی"شود. توجهی به می

  :پیوی عرفان رفته بود

 !کردم به موالکردی دلیلِ جدا رفتنِ ماهان، بدون ما رو بدونم؛ جبران میه کمک میاگ- 

جور ادبیات دارد و... صمیمی و دختر نویسد. عرفان ر*اب*طه ی خوبی با اینبه موال را از عمد می



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
323 

 

 .رسدکوبد که جواب عرفان میوار میهای کوتاهش روی صفحه ضربهدوست است. با ناخن

 .جبران دوست دارمجووون... - 

. چه زود خورداش را میکند و خندههای چشم قلبی فرستاده شده از طرف عرفان نگاه میبه اموجی

شود. نویسد تا خودِ عرفان ادامه و توضیح دهد و... همین هم میوا داده بود مردکِ لعنتی! چیزی نمی

اش را زیر و رو کرده و به دنبال ولهکشد تا جوابش برسد اما... ویس است! فوراً داخل ککمی طول می

کند. خوشحال، هنذفری را چنگ زده و همانطور با گره، توی گردد. باالخره پیدایش میهنذفری می

 .دهدکند. پلی را لمس کرده و گوش میگذارد و انتهایش را به گوشی وصل میگوشش می

رسیم... تو اونو به من بگو... اگه یای نیست! یه کم دیگه مدونم از راه خسته شدی؛ ولی چارهمی- 

 ش؟روناک بفهمه توام باهامون اومدی؛ چه شکلی میشه قیافه

ع شود. سریتواند بکند. متوجه... متوجه نمیبرد. صدای ماهان است که! تجزیه و تحلیل نمیماتش می

  :کندتایپ می

 هان؟- 

قهقهه ی ماهان و شاهین را  کند که باز هم صدایتر است. پخشش میویسِ بعدی کمی طوالنی

 .شنودمی

پیچوندم خواهرت رو که تو االن اینجا نبودی! عشق روژین؟ دختر چرا اللی تو؟! بیچاره اگه من نمی- 

 ...و صفا کن

 .دهدخندد. صدای شاهین است که پشت بند جمالت ماهان، ادامه میمردانه می

... ببین به نفعته با ما راه بیای؛ دیوونه ما پشتت ، صفا، خوشگلجاده رو نگاه کن، ل*ذت ببر... خلوت- 

 ...ت کردهپاره رو خالی کنیم که اون وحشی تیکه

خورد. نگاهِ مات و متعجبش را شود و جا میشود! به معنای واقعی الل میخندند و... ویس تمام میمی

 .دهدهای پشت سر هم عرفان میبه صفحه ی چت و پیام

 .های اونا رو برات ریکورد کردمتونم ویس بدم؟! حرفاشینِ اینام؛ چطور میدیوونه من که توو م- 

 کنی؟حاال چطوری جبران می- 
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 .و پیامِ آخرش که مال همین لحظه است

 اَلووو؟؟- 

 !خواند مگر؟. روژین درس نباید میشود و کالفهعصبی می

  :کندتند و تند تایپ می

 .اَی سگ بزنه توو روحشون... دمت گرم- 

 ."کنمخواهش می"فرستد و یک عرفان اموجی چشمک می

  :نویسدست اگر زیر قولش بزند؛ برای همین برایش مینامردی

 !هر وقت و هر چی که بخوای؛ من در خدمتم- 

 مطمئن دیگه؟-

 ...شود توی گذشتهبا دیدنِ پیامِ سوالیِ عرفان، پرت می

توی آالچیق نشسته بودند. به رسمِ هرسال؛ یک یک روز گرم و تابستانی. در باغ میوه ی پدرش و 

ها. حتی یزدان هم دورهمیِ دوستانه. آیسو بود و ماهان و روناک و شاهین... صحرا و چند نفری از بچه

داند دقیقا سرِ چه شد که بحث شرط بندی باز شد. باز شد و بود. مشغول بگو و بخند بودند. نمی

  :روناک، مغرور ادا کرده بود

 ..بتونی ببری منو، هر چی تو بگی! هر وقت تو بگی اگه- 

به شاهین گفته و برایش زبان درازی کرده بود. کرده بود و شاهین خبیثانه جواب داده تا دخترک 

 .درس عبرت بگیرد

 بوسی؟یعنی من بگم همین حاال و االن منو ببوس؛ می- 

  :زده و رفقا خندیده بودند. شاهین اصرار کرده بودروناک جیغ

 !ببوس دیگه- 

های مردانه و پُرش را به قصد دریافت ب*وسه، جلو آورده بود. نه خورده و نه برداشته و یک و ل*ب

مشت محکم توی فکِ شاهین پیاده کرده بود. همه باز هم خندیده بودند، حتی خودِ شاهین؛ اما 

 .روناک یک جوابِ پر از منظور دریافت کرده بود
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تونی ها رو نمیمُدل چرت و پرت ر وقت و هر چی که بخوای! خب گلم؟! اینتا تو باشی دیگه نگی ه- 

 !ن استفاده کنیبرای پسرها که یه مُشت گرگِ گرسنه

 

دهد و با تکرارِ چندین و چند باره ی جمالتِ شاهین توی سرش، به پیامش اضافه سری تکان می

  :کندمی

 !و جبران کنم جوری نباشه که بعداً هیچوقت نخوام که کمکم کنی- 

 .فرستدعرفان اموجی خنده می

 ...ای به چشم- 

  :زندشنود، ناخداگاه ل*ب میفرستد و هماهنگ با شعری که میای بیرون مینفسِ آسوده

 !میوفته این ورا مسیرت... تو که هیچوقت تقصیرت نیست. رفتی که چی؟- 

بودند؟ د*ه*ان بسته و با صدایی که شود و ا*و*ف لعنتی! شنیده ی سکوتِ حاکم در جمع میمتوجه

  :پرسدگویی از ته چاه برآمده باشد، می

 چرا ساکتین خب؟- 

 .خنددسهند کوتاه می

 ش؟خوندی... ادامهداشتی می- 

پراند و... حرفِ آخرش... انگار ست؟ یک بار بدعنق و باری دیگر مزه میمانَد. مردک دو قطبیمات می

ند کبازد. پوزخند زده و سعی مید. پس شنیده بودند! خودش را نمیکه سطل آب یخ روی سرش بریزن

  :خواندعادی به نظر برسد وقتی که می

 !فقط بگو پس من چی بِیبِ؟- 

 ...مونههمیشگیم؛ همیشه این قلب پیشِت گیر می

 کشد کهمونه را همچون خواننده، میمی

  :کندخندد و ناباور ادا میکارش می یزدان به این

 !خونهعنتی چه با ریتم و حِس هم میل- 

 .زندآیسو قهقهه می
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 ...حاال شما شباش رو ندیدین! میره ل*ب پنجره یا بالکن، اوج میگیره خانوم- 

شان. چه ربطی دارد خب؟ گیرد از همهآلود نگاه میکند اما روناک اخمخندد و شوخی مییزدان می

خواهد فَکِ آیسو و زند و گاهی واقعاً دلش میمی عقاید هر کس به خودش مربوط است و بس! پوزخند

 ...یا هر کسی که سر به سرش میگذارد را پایین بیاورد

 

کشد که با راهنما زدنِ ماشین علیرضا و توقفش کنارِ جاده، بقیه ی اعضا هم پشت سرش، طولی نمی

رد! فقط یک رستوران بگرداند و... ماتش میکنند. روناک نگاهش را بین جاده ی برهوت میپارک می

بیند و چند تابلوی کج و معوج در کنارِ جاده! هیچ درخت و آدمی ای آن طرف خیابان میتمام شیشه

 !نیست

هایش همچنان پیِ یک شود. تیلهبا توقف ماشینِ سهند، دستگیره ی ماشین را کشیده و پیاده می

 !شانگردند ولی... دریغ از یکیدرخت و آدم می

 !... آن دخترها که بودند دیگر؟شوند واز ماشین پیاده می هاکم بچهکم

 ...روناک؟! بیا عشقم- 

 .زند، یزدان چشمکی به رویش می"کجا؟"خواهد بپرسد چرخاند به سمت آیسو و تا میسر می

 .بیا که بریم بهترین جارو ما بگیریم- 

ش، ضربه ی آرامی به شیشه روند. سهند با سوییچ درون دستچهار نفری به آن طرف خیابان می

گیرد. چه اسمی هم داشت این رستوران! مرد میانسال اش میزند و... رستوران بَرِه طال! خندهمی

گوید. پشت سر سهند، به مانند جوجه آمد میای را باز کرده و خوشنسبتاً چاقی، درب شیشه

ه میز بیضی و بزرگ وسط رستوران شوند که یزدان با دست بهایی به دنبالِ مادرشان، داخل میاُردک

 .زنداشاره می

 اینجا خوبه داداش؟- 

  :گویدحوصله و خسته از رانندگی زیاد، نچِ زیر لبی کرده و میسهند بی

 .شینممن که اونجا نمی- 

  :شودرود و پشت آن مستقر میبه طرف میز مستطیل و کوچک کنار پنجره می
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 ...شینجا برای من خوبه! شما خوش باهمین- 

  :زندیزدان متعجب ل*ب می

 !حرمتی میشه به واهللشینی؟! داداش بیبا ما سرِ یه میز نمی- 

  :کند و گوشی و سوییچش را روی میز میگذارداش میسهند نگاه چپی حواله

 !تونه هر جا که مایلِ بشینهحرمتی و انتخاب سلیقه ی شخصی با هم فرق دارن! هر کس میبی- 

کند. پشت میز بزرگِ میان سالن دهد و متفکر هومِ کوتاهی میهای او، ابرو باال میجواب یزدان از فرطِ

 !شود که نگوای به پا میشوند و همهمهگیرد که باقی اعضا نیز به ترتیب داخل میجا می

های خوبرود. از ای ندارد که در بین بنشیند، به ناچار به طرفِ صحرا میروناک نیز با اینکه عالقه

بازِ ماهان بود؛ اما از آخرین باری که با روناک بر سر هیچ و از رفقان رالی قدیمی که دوست دخترِ یکی

 !زدشان چندان چنگی به دل نمیپوچ بحث کرده بودند، ر*اب*طه

اند که اکثرا دوست دختر گیرد و خیلی از اعضا، برای خود همراه آوردهها باال میسالم و احوالپرسی

شود. مثل اینکه در این مرحله ی برون شهری، وجودِ همراه ود و یا رفیق جینگشان را شامل میخ

 !بالمانع است

اش را پیش از غذا و تا آخر چینند و روناک به طبق عادت، زیتون پروردهها را روی میز میسفارش 

  :کنداز میاش است که یکهو کسی، بلند ل*ب از هم بخورد. مشغول باز کردنِ نوشابهمی

 عزیز، تو دختری یا پسر؟- 

داند چه کسی چرخاند. نمیشود و نگاه ماتش را دور میز میدستش از دورِ قوطی آهنی نوشابه شُل می

 .روداین سوال را پرسیده که همان لحظه دستی باال می

 .من پرسیدم گلم... منظورم تو بودی- 

ریزد و قاشق از دستش به که... ذهنش به هم میرود. انقدر یعنی غیر قابل تشخیص بود نفسش می

آید. صدایش جدی آید... از سکوتِ حاکم در این لحظه بدش میاُفتد. بدش میکنار بشقاب می

  :پرسدشود و سرد وقتی که میمی

 !کنه؟حاال چه فرقی به حالِ تو می- 
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کند دهد و منتظر نگاهش می میخندد. روناک ابرو باالدختر، پشتِ نقابِ غلیظی از آرایش، با تعلل می

 .رسداش به گوش میکه صدای نازک و پر کرشمه

 !هیچی عزیز... فقط آخه خیلی گُنگ بود برام که دختری یا پسر- 

خواهد عصبانی بشود. آخرین بار کِی بود که همچنین اتفاقی برایش افتاد؟ پوزخند پر روناک نمی

بار! چقدر دخترِ بیچاره را کتک زده بود. پایش شکسته  نشیند و وای از آخرینرنگی کنج لبانش می

  :دهدکند و در کمال آرامش، جوابش را طورِ دیگری میبود نه؟ مکث می

 !شهغذات سرد می- 

و این از نظرِ روناک یعنی اتمامِ بحث. یعنی سرت به کار خودت باشد و غلطِ اضافه نکن! دختر جا 

کشد. نگاهش دلخور است و... اش را توی د*ه*ان میزدهژلهای گوشتی و به گمان خورد. ل*بمی

نشاند. تفاوتی روی ل*ب میگوید و لبخندِ خبیث و در عین حال بیناراحت شد؟ به درکی در دل می

. در ظاهر شوداش میزند و مشغول خوردنِ کباب کوبیدهخیره در چشمانِ لنز دار دختر، چشمک می

داد ماهان خورد. ماهان و آن سه همراهش کجا بودند که روناک جرش مییآرام؛ اما در درون خود را م

ای کرده و نیم نگاهی به را؟ اصال دخترکِ عفریته به چه جرعتی چنین سوالی پرسید؟ پووف کالفه

شان! چه برسد به خودشان. های تمام قد رستوران و... دریغ از ماشینکند و شیشهطرف در می

گاه، انشاهلل تا های عشقی و گاه و بیکند و توقفآن خوش و بشی که ماهان می اند هنوز و بانرسیده

د انکالسِ جمع که آن را در لیوان ریختههای مثال هایاش را برعکسِ دختررسند دیگر! نوشابهشب می

کشد. بیخیالِ حرف مردم و خوب دیده شدن بابا! یا با نِی مشغول نوشیدنش هستند، با قوطی سَر می

 .کندر کار که عشقش بکشد، همان را میه

 !روناک؟- 

اش گذاشته و با چشمان افتد. دست روی قفسه ی س*ی*نهپَرَد و به سرفه مینوشابه در گلویش می

  :زندگردد. صدای او بود دیگر نه؟! متعجب پچ میگرد شده به طرف میز سهند برمی

 !بله؟- 

چرخاند و کنجکاو اش را از آن فاصله به طرفش میخندد و صفحه ی گوشیسهند تصنعی می
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  :پرسدمی

 این پِیجِ توعه؟- 

  :زندکند و یکه خورده ل*ب میبیند از صفحه جز تار بودن و سیاهی! اخم میهیچ نمی

 !بینم کهنمی- 

 !یه لحظه بیا- 

کند. برای چه آخر باید برود؟ و مردد نگاهش می برد. یعنی چه آخر؟ دو دلجان؟ برود؟ ماتش می

ای کشیده و با لبخندِ خواهد؟ هوف کالفهپیج، پیج است دیگر. اصال او پیج روناک را چه کار می

رود. دستی روی میز زده و کمی به طرف زورکی بر ل*ب، از پشت میز بلند شده و به طرفش می

گردد و با دیدنِ صفحه ی باز گوشی می های سیاهش پیِ صفحه یشود. تیلهسهند خم می

  :زندمانَد. آهسته پچ میت*ل*گرام، با چشمانی گرد شده خیره ی سهند می

 م؟کوو صفحه- 

بیند، کشد. خشک زدگی دخترک را که میسهند ساعدش را گرفته و او را کمی به سمت خود می

کنار به سمتش خم بشود و صورتش  کشد. طوری که روناک کامالً ازتر میساعدش را پر قدرت پایین

  :نالدروی صورت سهند بماند. روناک خفه میبا فاصله ی کمی روبه

ای، کنن! سهند اما صدایش بلند است و با تک خندهکنی؟ دارن نگاهمون میداری چه غلطی می- 

 .پراندچیز دیگری می

 !با پیج جدیدت بهم پیام دادی، نشناختم- 

باز کند تا چیزی بگوید که سهند نیم نگاهی به طرف جمع انداخته و  خواهد د*ه*انروناک می

  :زندشود، پچ میهنگامی که خیالش از مشغول بودنشان راحت می

 !عرضه نداشتی یه جوابی بهش بدی که تا ناکجا آبادش بسوزه- 

  :کندزند و اضافه میپوزخند می

اش جمع آید. چهرهزورِ انگشتان او به درد میکند. ساعدش از هِه! غذات سرد نشه. روناک اخم می- 

  :زندشود و کوتاه ل*ب میمی



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
330 

 

 !ول کن، شکستی- 

شود و در یک لحظه، انگشتانش از دور دست او، شُل سهند تازه متوجه ی سخت گرفتنِ ساعد او می

 .شوندمی

  :دهدروناک آسوده خاطر از کم شدنِ درد ساعدش، نفسی بیرون و صادقانه جواب می

 !گفتم مثال؟ رسماً مسخرم کردچی می- 

 .کندسهند ابرو باال داده و تیز نگاهش می

 !کنه نه موافقپس ز*ب*ون درازت فقط جلوی ج*ن*س مخالف کار می- 

  :کندشود و کالفه. ناخداگاه زبان تلخی میروناک عصبی می

 اصالً به تو چه؟ مگه به من تِر نزد؟ اوکی؛ تو چرا سوختی؟- 

اند دیگر. خوبی نیامده. فقط خواسته بود یادآوردی کند که حقت کند و دختر ها همینمی سهند اخم

 ...شعور دوباره تو را به سخره بگیرد ولیرا بگیر بابا! الل نمان که دخترکِ کم

  :کندهای سیاهِ مطلقِ روناک خیره و با نفوذ زمزمه میشود. در تیلهنگاهش تیره و سخت می

 !تا خواستم بگم جمع و جور کن که سوارت نشن، یابو ورت داشت همینه دیگه...- 

داند چرا هر بار به شود. نمیماند. باز هم همان حسِ پشیمانیِ دیشب در دلش جمع میروناک مات می

 !زند؟ها زود از کوره در رفته و گند میمانند احمق

  :آوردکوتاه بر زبان می

 ...ببخشید من- 

  :کنداما سهند حرفش را قطع میخواهد ادامه دهد؛ می

 !برگرد سرِجات- 

شود. باز گذارد. ناراحت میگوید که جای هیچ حرفی برای روناک نمیجوری آرام؛ ولی با تحکیم می

 .گردداش برمیاختیار دپرس شده و با حالی گرفته به طرفِ صندلیهم خ*را*ب کرده بود! بی

  :پرسدمیشود و خنده کنان صحرا زیر گوشش خم می

 !پیجِ تو نبود نه؟ یکی دیگه بهش پیام داده که انقدر دِپ شدی؟- 
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دهد و یک نفس تمام محتوی اینکه حرف او را تجریه و تحلیل کند، سری به نشانه مثبت تکان میبی

شوند. به خاطر سوزد. چشمانش پر از اشک میاش از گ*ازِ لعنتی میکشد. معدهنوشابه را سر می

 .است حتماً! دلیلی ندارد به خاطر بحث کردن با او اینطور به هم بریزد بهگ*ازِ نوشا

 !شدم که دختریشنیدم، با این حالت مطمئن میحتی اگه اسمت رو هم نمی- 

شود و از چرخد. دستش به دور قوطیِ نوشابه سفت میاش به سمتِ دخترِ کنارِ ماکان مینگاهِ برزخی

  :پرسدیاش مهای کلید شدهمیان دندان

 چطور؟- 

اش را به نمایش های بلند و کاشت شدهخندد و با گرفتن دستش جلوی د*ه*ان، ناخندختر می

 !های زرد و قرمزگذارد. سیاه رنگ با توپ توپیمی

های دوست پسرت حالت گرفته شد. پسرا انقدر سریع بروز نمیدن حالِ آخه فکر کنم از دیدن پیام- 

 !بدشون رو

کرد؟ دوست پسر کدام بود دیگر؟ سهند رفت این همه راه را؟ چه برای خودش بلغور میمیاُوهَه! کِه 

 گفت؟را می

. دیگر "جمع و جور کن که سوارت نشن!"پیچد خندد. حرفِ سهند در گوشش میعصبی و کوتاه می

ت. خیره اند و... غذا سر میز اسبرایش مهم نیست که اینجا و در این لحظه همگی به دور هم جمع شده

  :کنددر چشمانِ خندان دختر، خونسرد ادا می

 !ای جز مالِ من سراغ نداری برای خوردن؟ببین همه ی اینا درست؛ ولی تو گُهِ دیگه- 

  :کشددختر تقریباً جیغ می

 چی گفتی؟- 

دارد، جواب شود و همان طور که به طرفِ آشپزخانه ی رستوران قدم برمیروناک از پشت میز بلند می

  :دهدمی

 دوست داری دوباره بشنوی؟- 

کند. صدای کشیده شدنِ های متعجب و خیره ی جمع را روی خود حس میبیندشان؛ اما نگاهنمی
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 .ها بدهدشود که روی پاشنه ی پا چرخیده و نگاهش را به بچهصندلی به روی سرامیک، باعث می

 خواهد حمله کند؟میخیِ ده سانتی میهای پاشنه اُوه! مادمازل با آن پاهای پرانتزی و کفش

  :خنددکوتاه و پر از تمسخر می

 !پذیرم گلمخوای برای عذر خواهی، دست بوسی کنی؛ میاگه می- 

 .دارددخترک کیفش را پر حرص روی میز کوبیده و به طرفِ روناک قدم برمی

 کنی؟به چه حقی اینطور باهام صحبت می- 

 تر از اینشوند. دخترک کوتاهتد. س*ی*نه به س*ی*نه... نه! نمیایسدرست در نیم متری روناک می

 !تر استهاست و این بیچاره که از خود روناک هم مُردنیحرف

  :کشدبه رو را میگیرد. با دست لُپِ دختر رواش میخنده

 چند سالته تو اصال؟- 

 .زنددختر با حرص، دست روناک را پس می

 .حکمکند. جدی و میزدان دخالت می

 !خواین که به جون هم بیوفتیددخترا... تمومش کنین. نمی- 

  :کندروناک همانطور که نگاهش به یزدان است، د*ه*ان باز می

 ...اگه الزم بشه، حت- 

 !سوزدحتماً را به زبان نیاورده، یک طرف صورتش از ضرب دستِ دختر پیش رویش، می

 "تموم کنین"د و برای روناک مهم نیست شونها پشت سر هم روی سرامیک کشیده میصندلی

رسد، در جایش های پر از حیرت بقیه! تنها چیزی که به ذهنش میهای یزدان و یا چی گفتنگفتن

 .نشاندنِ دخترک وقیح جلو رویش است

کشد. زند و میدر یک حرکت، دست انداخته و از پشت سر موهای دم اسبیِ دخترک را چنگ می

ها، خصوصاً آن دوست پسرِ کند. چند نفری از بچهشود و جیغ جیغ میم میگر*دنِ دختر به عقب خ

  :زنندنوزده ساله ی احمقِ دختر در دستش، فریاد می

 !ولش کن روناک- 
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 ی زند که در همان وهلهفهمد؟ با دست دیگرش چنان به صورت دختر سیلی میروناک اما مگر می

 .شودروی ل*بش جاری می ای از خون، از دماغ دخترک بهاول، باریکه

  :زندکند و وحشیانه تشر میآلود و برزخی نگاهش میاخم

کشی گلم، قول نمیدم دفعه ی بعد به این راحتی از بارِ اول و آخرت باشه که برام شاخ و شونه می- 

 !خیرِ خوشگل کردنِ صورتت بگذرم

مان با ول کردنش، او را به عقب گوید و با اتمام صحبتش، دستش را از پشت سر دختر، جدا و همزمی

گیرد. لبخندی کشد که هق هقش اوج میافتد و به دقیقه نمیکند. دخترک روی زمین میپرتاب می

  :گویدپاشد و میبه روی او و دوست پسرِ مثال نگران و خیمه زده به رویش، می

 !حتی لیاقتِ اینو نداشتی که از دستم بگیریش! توام مثالً مردی آخه- 

  :زنداش میگیرد و تصنعی عق میتش را به نمایش روی معدهدس

 !عقم گرفت فقط- 

رود. گارسون را های برزخیِ و ناراحتِ جمع، به طرف آشپزخانه میخندد و بیخیالِ نگاهبلند می

  :کندست. سرخوش ادا میبیند که مشغول بسته بندیِ چیزیمی

 !یه نوشابه مشکیِ دیگه لطفاً - 

گیرد و هم اش میکند. هم خندهرفتاری که از دخترک دیده بود، با ساالدش بازی میزده از حیرت

اش بابت به غیرت نشستنِ روناک بعد از آن نگاهِ مغمومِ اولش و عصبی از دست ست. خندهعصبی

 !خودش که چرا اصال روناک را صدا کرده و به او نهیب زده بود

خواهد از جایش بلند شود که از کند. مینوش جان می ی کبابش رادهد و آخرین تکهسری تکان می

 .کندای رستوران، توقف پورشه ی آبی رنگِ ماهان، توجهش را جلب میپشت دیوارهای شیشه

ای که پشت رُل بوده شود، ماهان است. فردِ تمام جین پوشیدهاولین کسی که از ماشین پیاده می

شوند و... هِه! چه سرخوش هم هستند. اگرد پیاده میاست. شاهین از صندلی عقب و عرفان از درِ ش

خورد. دخترکِ تابستانه و رنگی که از درِ مخالف سمت شاهین نرسیده، نیششان شُل شده و... جا می

 شود دیگر کیست؟پیاده می
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کنجکاو، گوشی و سوییچش را از روی میز چنگ زده و برای دیدن و صحبت با عرفان، قصد خارج 

کند، روناک صدایش کند. همین که دستگیره ی فلزیِ درب را لمس مین را میشدن از رستورا

  :زندمی

 !بمون منم بیام- 

اندازد و با یادآوریِ رفتار چند دقیقه ی قبلش، پوزخند غلیظی آلود به طرفش نیم نگاهی میاخم

ظرِ او باشد، به اینکه منتگوید و بیدهد. آمدنِ او چه ربطی به سهند دارد؟ چیزی نمیتحویلش می

 .شودسرعت از در خارج می

کند. سری به معنای گفتنِ عرفان نمی "بَه داداشِ گُلم  "کند. توجهی به به طرف عرفان قدم تند می

چرخاند. مردکِ دهد وحتی گ*ردنش را هم به طرف شاهین نمیسالم برای ماهان تکان می

گیرد. پلک روی هم فشرده و ردِ به بازی میکالهبردار! حتی بودنش در اینجا هم روان سهند را 

آید. تیز و دقیق کند. ل*بش کش مینگاهش، به دختر ظریف؛ اما پُرِ چسبیده به ماهان، تغییر می

بودنش را دوست دارد؛ حاال هر چقدر هم که دیگران اسمش را ه*یز بودن بگذارند. شلوار جین آبی 

مانتوی کوتاه و جلو باز صورتی رنگش بیشتر از همه  روشن دخترک که از قضا قد نود هم هست، با آن

شود و خب از این رنگ بدش اش در هم میست. چهرهکنند؛ اما حیف که صورتیجلب توجه می

به دور گ*ردنش انداخته و موهای بلند و مواجش را دُم اسبی بسته و  آید دیگر! شالِ نازکِ گلبهیمی

کتانیِ بزرگش است. لعنتی بلندای موهایش تا به زیرِ ناکجا  کاله کپِ سفیدی به سر کرده که همرنگِ

هایش پر است و باال تنه ی رسد؛ مخصوصاً اینکه ران... در کُل کِیس جالبی به نظر میآبادش و

 !ای داردورزیده

ی رود، براها باال میای که دخترک به دنبالِ ماهان از پلهخورد و نگاهش تا لحظهاش را به زور میخنده

 .شودیک ثانیه هم که شده از تاپ جذب و سفید رنگش که زیر مانتو پوشیده بود، کنده نمی

 !پسر، بسه خوردیش- 

  :زندمتعجب به طرف عرفان برگشته و کوتاه پچ می

 هان؟- 
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 .کنداش را با دست درست میاُفتد و موهایِ بهم ریختهعرفان به خنده می

ها... کنی بهش، مثلِ دُخی ندیدههار ساعت؟ همچین نیگا میزنم چدارم برات بادمجون واکس می- 

 !نکن داداش، خودشم فهمید هنگ بودنتو

 .کندداند بیخودی دارد اینکار را میگیرد. هر چند خودش هم میکند و جبهه میسهند اخم می

 !من ننداززر مفت نزن بابا! حواسم پیِ شاهین بود! تو خودت سَرِ کیسه رو واسش ول دادی، گر*دن - 

  :زنداش کرده و باورش نشده باشد، لبخند میعرفان طوری که مسخره

 .هومم... تو که راست میگی- 

  :کندسهند گوشه ابرویی خارانده و... با مکث زمزمه می

 کی هست حاال؟- 

  :زندافتد که سهند حرصی تشر میعرفان بلند به قهقهه می

 .شو برو توو عرفخوای شِر و ور تحویلم بدی گماگه می- 

 .داخل رو که میرم؛ مثل چی گشنمه- 

  :دهدچشمکی زده و با لبخند ژکوندی ادامه می

 !اما راجع به، به نظر نشسته ی جنابعالی باید بگم که ایشون خواهرِ مِستر روناک هستن- 

  :شود و تعجبهای آبی رنگش سر تا سر حیرت میتیله

 !چی؟- 

  :زندمیاش عرفان صمیمانه روی شانه

 !یِپ! منم اولش مثل تو برگام ریخت؛ اما باید قبول کنی بِیب- 

  :کشدرود و خودش را از زیر دست او کنار میای به مسخره بودنش میسهند چشم غره

 .گمشو برو غذات رو بخور- 

  :زنداش گذاشته و نق میعرفان، دستش را روی معده

 !؛ ولی بازم خالیهپدر رو این همه ساپورت کردم توو راهبی- 

کند که عرفان دستی در هوا تکان داده و خنده کنان به طرف رستوران سهند چپکی نگاهش می
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 .رودمی

ای که قصد برداشتنِ پو*ست دهد. برهوتِ تمام است با آفتابِ کامال باال آمدهنگاهش را به دور و بر می

 .انسانها را کرده بود مثل اینکه

ا دلشوره ی عجیبی که از دیشب گریبان گیرش شده بود، به طرف ماشین پا ای کرده و بپوفِ کالفه

کند. پشتی صندلی را عقب اش را داخل اتاقک اتومیبل جا میکند. درب جلو را باز و تنِ خستهتند می

گذارد. باد گرمِ تابستای اش را هم روی شکمش میبندد و گوشیداده و به قصد چرت زدن، چشم می

 کنند وخورد و خستگی راه و اضطرابِ این روزهایش، به سرعت پلکش را سنگین میتوی صورتش می

 ...بردداند کِی و چطور یکهو خوابش مینمی

آید که لحنِ ناآشنایی صدایش و شود؛ فقط وقتی به خودش میها نمیها و ساعتمتوجه ی گذر دقیقه

  :دهددستی ظریف، از بازو تکانش می

 ! خوابیدی چرا؟اَلو؟ عمو با توام- 

آلود است که وجود کاود. انقدر خسته و خواببازش اطراف را میهای نیمهگیج و مبهوت از میان پلک

 ...رودکند. دوباره سرش را تکیه به پشتی صندلی داده و به خواب میکسی را حس نمی

 زده و. هولرودمیکشد که یکهو با خالی شدنِ آبِ یخی توی صورت و روی لباسش، نفسش طولی نمی

پرد. چشمانش از سردی آب وق با قلبی که شتابش از صد کیلومتر بر ثانیه پیشی گرفته، در جا می

شود که کسی هایش خارج میکشد. آخِ بلندی از میان ل*بزنند و ناگهان رگِ گ*ردنش تیر میمی

 .خنددبلند می

 شهید شدی چرا؟- 

 !چرخد. روناک؟یآلود و شکار به طرفِ صاحب صدا ماخم

 کند. او اینجا و در کنار دهد و فقط به یک چیز فکر میتوانایی تجزیه و تحلیلش را از دست می

 کند؟ به چه حقی چنین شوخیِ کثیفی را با او کرده بود؟دستش چه کار می

  :شددندان روی هم سابیده و بلند عربده می

 !گمشو بیرون- 
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 .دهدهای نافذ و برزخیِ او، با صدا آب دهانش را پایین میبرد. خیره در تیلهروناک ماتش می

 ...من- 

ست که حتی اگر یکی زیر گوش دختره ی کودن بخواباند، باز هم آرام سهند اما به قدری عصبی

 .شودنمی

  :حرصی میغرد

 !تکرار نکنم حرفمو! فقط از جلوی چشام گمشو روناک- 

کند. بد و یکهو گذارد و وای که چقدر درد میینفس عمیقی کشیده و دستش را روی گ*ردنش م

  :پرسدای کرده و از درد، چشم بسته و عصبی میبرگشت و ببین چه شد! پوفِ کالفه

 !کَری احتماالً نه؟- 

باز دخترک به های نیمههایش از روی چهره ی مات، چشمانِ ناراحت و ل*ببا سکوتِ روناک، تیله

 .خورد، ُسر میرا احاطه کردهروی دستِ لرزان او که بطری آب 

دهد و طی یک اقدام ناگهانی بطری را از دستِ او چنگ زده و تمام محتوی آب باقیمانده را ابرو باال می

 .پاشدتوی صورتش می

  :زندچکد. سهند بلند و خبیث قهقهه میآب از روی سر و صورت دختر تا روی باال تنه ی لباسش می

 !برادرحساب، حساب! کاکا، - 

خندد و بدون هیچ اعتراضی، پای سهند میخندد. همروناک اما به جای داد و بیداد کردن، می

 .کشدموهایش را از صورتش کنار زده و زبان به دور ل*بِ خیسش می

 ..م بودااتشنه- 

 کشید تا آب های دختر که دورشان زبان میشود! خیره به ل*بخندد. مات میسهند دیگر نمی

  :زندتوی صورتش را مزه کند، پچ می ریخته

 !ایتو دیوونه- 

  :دهدخندد و با چشمکی کوتاه جواب میروناک بلند تر می

 ...به این میگن اجتماعی بودن- 
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داند چرا ولی جوابش کمی اذیت کننده و تیز است کند. نمیزند و ناباور نگاهش میسهند پوزخند می

  :گویدوقتی که می

 ویلم نده. چه ربطی به اجتماعی بودن داره؟شِر و وِر تح- 

 .کندگیرد و چشم ریز میاش را به طرف روناک میانگشت اشاره

 !تو، یه ریگی به کفشت هست- 

 .زندبا شست به طرف رستوران اشاره می

هایی که اون توو مشغولِ بگو و بخندن! تو... تو یه مرگت هست. یه بار صمیمی رفتار مثلِ خیلی- 

 !تفاوتیه بار وحشی! یه بار وقیح و بعد... بی کنی،می

 .زندوار؛ اما آرام به شقیقه ی روناک میبا انگشت اشاره و میانی، ضربه

 !ها رفیق در نمیادت فرو کن. دو تا رقیب، تا تهش دو تا رقیبن! از رقیباینو خوب توو کله- 

 .خنددروناک، طوری که انگار جدی نگرفته باشدش می

 !شهرییس. حتما آویزه ی گوشم میچشم - 

  :دهدرود که روناک، ادامه میای به مسخره کردنش میسهند چشم غره

 .های بیشتری داشته باشممتوجه نشدم منظورت رو اما... من کالً دوست دارم رفیق- 

  :دهداندازد و خندان ادامه میشانه باال می

مای منزوی و گوشه گیر خوشم نمیاد. هر چند خودم ... اجتماعی بودن رو دوست دارم. از آدیعنی- 

 ...گاهی حال و هوام دپرس میشه و

 چرا اینارو داری به من میگی؟- 

  :زندهای نامفهوم سهند، ل*ب میکند و خیره در تیلهاخم می

 !زنمشعور نداری؟ دارم حرف می- 

دار رک طعمه است؟ خندهافتد. نکند دختمالد. یادِ حرف کاوه میسهند همچنان گ*ردنش را می

است ولی یک درصد احتمال این را داشته باشد که بخواهند با سرگرم کردنِ اعضای تیم توسطِ 

 .ها را از رالی و برنده شدن، قُر بزنندروناک، بچه
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 کند. آخر کجای این دو تیکه استخوان به طعمه میخورد؟نگاهِ کوتاهی روانه ی دخترک می

  :دهدد جواب میاش را فرو و خونسرخنده

 مشکلم با حرف زدنت نیست؛ میگم چرا داری نخ میدی االن؟- 

  :زندشوند و نا باور داد میچشمان دخترک به آنی گرد می

 ...تو... تو... خیلی خیلی- 

  :کندسهند س*ی*نه سپر کرده و با چشمانِ ریز کرده، نگاهش می

 جذاب؟ خوشگل؟ چی؟- 

شود از این حجم خود شیفتگی. نفسش را بیرون فوت میکند و حرص میروناک دیگر دارد دیوانه 

  :زندمی

 ...رو اعصابی! پر رو و- 

 .خوردآلود نگاهش کرده که روناک حرفش را میسهند اخم

 !گیرد. از خودش؛ از اولجش می

یی و از خودش که اینجور عالف و آویزان به دنبال او افتاده و از او به خاطر این حجم از تندخو

 !خودشیفتگی

  :زندسری تکان داده و به قصد پیاده شدن از ماشین، به طرف در چرخیده و ل*ب می

 !متاسفم که باعث شدم اینجوری راجبم فکر کنی- 

 .خنددسهند کوتاه می

 !من فکری راجبت نکردم- 

 .دکنشود. سهند اصال مالحظه دارد؟ همینطور آدم را خرد و تحقیر میقلبِ روناک جمع می

  :زندگرفته پچ می

 !خوبه- 

 .زندخواهد شاسی دستگیره را بکشد، سهند قفل مرکزی را میگوید و همینکه میمی

  :زنداینکه به سمتش بچرخد، غر میروناک بی
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 !باز کن- 

 .و شاسی در را میخواهد از جا بکند

 !ست. تا نخوام وا نمیشهفایدهتالشت بی- 

ان شود. قلبش تکگردد که با نگاهِ خونسرد و نافذ او رو به رو میبرمیروناک عصبی و دلخور به طرفش 

کند؛ گویی که عر*یان و بر*ه*نه جلوی او دراز کشیده باشد. خورد! مردک چه بی پروا نگاه میمی

  :دهدآب دهانش را فرو می

 چی؟- 

ا افتد. تقریبمیآید و دوباره به جان شاسی دهد که کفرش در میسهند لبخند کمرنگی تحویلش می

  :زندجیغ می

 !وا کن میگم بهت- 

  :کندو خونسرد ادا می دهد. هوفِ کالفهاندازد و خودش را روی صندلی ول میسهند شانه باال می

 ...ببین- 

کند. دو دل است بین گفتن و یا نگفتن که با برگشتنِ روناک به طرفش و دیدنِ نگاهِ منتظرِ مکث می

  :کندمیاو، ل*ب از هم باز 

 !کنی که باید بهم بگی رو بگوهر چیزی که توو مغزته و فکر می- 

 .کندروناک اخم می

 !متوجه نشدم- 

دهد و با چشمکِ گذارد. ابرو باال میچرخاند و ساعدش را زیر سر میسهند صورتش را به طرف او می

  :زنددلفریبی، ل*ب می

 !ای نزدیک شدن به خودم رو میگم... اونو بگوخودت رو نزن به اون راه! اون هدفِ اصلیت بر- 

گوید؟ هدف دیگر چیست؟ چه هدفی باید داشته باشد اصالً؟ چرا خورد. سهند چه میروناک جا می

 .شوداش جمع میبیند و چهرهانقدر بدبین است و... سکوت را جایز نمی

تونم داشته باشم م. چه هدفی میکنندازه! درکت نمیواقعاً این حجم از بدبینیت آدم رو به تهوع می- 
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 ...جز اینکه بخوام

اش سر دهد و اصال چرا باید خودش را به این و آن ثابت کند؟ حوصلهکند. توضیح نمیمکث می

کند؟ باز بیخودی بغض کرده بود؟! داند چرا گلویش درد میدهد و نمیرود. ناباور سرش را تکان میمی

  :زندشوند. به سختی پچ میر میکند کاسه ی اشک چشمانش پُحس می

 .خوام برموا کن درو می- 

 !کند. گنگ، عمیق و طوالنیسهند نگاهش می

 .باشه- 

کند. در را خواهد یک ثانیه هم دیگر فضای ماشین را تحمل میزند. روناک نمیگوید و قفل را میمی

ند بیشود. سهند از آینه ی جلو میمیتواند از ماشین دور اینکه آن را ببندد، تا جایی که میباز و بی

کند. در عقبش را باز و سوار که دختر، کالفه و عصبی دارد مسیرِ پورشه ی آبی رنگ را طی می

ها و تشویش های داند این نگرانیشود. نمیهایش خارج میشود. آهِ کالفه و عمیقی از میان ل*بمی

 شوند؟این روزهایش چرا تمام نمی

شود. لبخندش خبیث دهد که متوجه ی خروج اعضا از رستوران میت رستوران مینگاهش را به سم

شد! عرفان از همان دور است و کمرنگ... باالخره که روناک دوباره با پایِ خودش سوارِ ماشینش می

 ای که احتماال روناک در فرستد. دستی برای او تکان و نگاهش را به پورشهبرایش ب*و*س هوایی می

شوند و البته دهد. یزدان و آیسو به سمت سهند قدم تند کرده و سوار ماشین میکرده بود، میآن کِز 

ماند. بیش از حد لوند است و... ناگفته نماند که عشوه های ریز و درشت آیسو از چشم سهند دور نمی

 .شود که چندان میلی به او نداشته باشدخوشگل! اما خاص نیست. همین هم باعث می

  :زندکه حاال در صندلیِ پشت جا گرفته بود، نگران ل*ب مییزدان 

 !خوبی؟ نبودی کال با ما- 

ترش کرده است کند. گرما کالفهدهد و کمی صدای ضبط ماشین را کم میسهند سری تکان می

  :انگار

 !آورهخورم، خیلی خوابقرصی که برای آلرژی فصلیم می- 
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  :پرسدای کشیده و میخمیازه

 دونی چقدر دیگه از راه مونده؟تو نمی- 

  :کندکشد. مهربان و صمیمی، ادا میها خودش را جلو مییزدان از بین صندلی

 !ای تومیخوای من بشینم پشت رُل؟ خسته- 

  :کندگوید که یزدان اضافه میی می "نه. ممنون  "سهند 

 .یمکنباشه... همونجا اُتراق میفکر کنم یک و نیم ساعتی مونده باشه. باید یه معدنِ سنگ این ورا - 

ای که از قضا گوید که همان لحظه دربِ جلو باز و دخترکِ تابستانهکشیده ای می "آهان  "سهند 

 .شودخواهر روناک بود، داخل می

 .سالم همگی- 

خورد. نگاهش بین چشمانِ آرایش شده ی دخترک و گوید که سهند جا میچنان پر انرژی و راحت می

  :زنداش در چرخش است که دختر باز هم پر انرژی ل*ب میشده دست دراز

 .من روژینم- 

 !ایآید و چه همسفرِ هات و خوشمزهل*بش به خنده کش می

 .دهدبرد و محکم با او دست میدستش را جلو می

 .سهند- 

  :های سرخش را باز و دندان به نمایش میگذاردکند که دختر ل*بمکث می

 .خوشوقتم- 

 .بردچرخد. طوری که دو زانویش را روی صندلی گذاشته و سرش را کامال عقب میه عقب میسپس ب

 ...توام که آیسوی خودمی- 

  :رسدصدایش با تاخیر و شیطنت به گوش می

 !هاو... یزدان؛ پایه یکِ تماشاچی- 

چه زودتر مثل  خندد اما تمام حواس و نگاهِ سهند به پاهای پُر و کمر باریک دخترک است. کاش هرمی

کشد تا معلوم نشود و... همان لحظه گیرد. دستی به ته ریشش میاش میبچه ی آدم بنشیند. خنده
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 .کنددخترک خودش را روی صندلی رها می

دهد که با سوالِ یزدان، نگاهِ متعجبش را به دخترِ نشسته در اش را آهسته بیرون مینفس حبس شده

 .دهدکنارش می

 نه؟ پس نیومد دیگه- 

  :دهدروژین شانه باال انداخته و توضیح می

خوام ماشین خودم رو برونم و فالن... ماهانم نتونست باهاش لج کنه و منو پس واال گفت من می- 

 .انداختن این طرف

 .خنددیزدان می

 !ش. معلوم نیست باز چیشده که خانوم ترش کردهآره جونِ عمه- 

چرخاند و با دیدنِ او که پشت فرمان ها میطرف ماشینِ ماهان اینپس قهر کرده بود! ناخداگاه سر به 

شود که شاهین درب شاگرد را باز و کند و اخمش زمانی غلیظ تر میو آماده ی حرکت است، اخم می

شود. هِه! چه زود هم فراموش کرده بود آن شب و انتهای باغ را! به گمان، با شاهین جانش داخل می

 .زندپوزخند زنان، رو برگردانده و استارت میآشتی کرده بودند. 

 .خوادبریم ببینیم خدا چی می- 

خواهد حتی یک لحظه هم به آن کند و نمیگوید و پر گ*از به دنبالِ ماشینِ علیرضا حرکت میمی

 .دختر و شاهین کنار دستش فکر کند

خواهد. انرژی دهد و نظر میخندد. نظر میکند و مییک و نیم ساعتِ تمام، دخترک خاطره تعریف می

اش قابل تحسین است؛ اما دست خودش نیست. سهند با پُر حرفی، چندان میانه ی تمام ناشدنی

 .خوبی ندارد

ها را از نظر ها و سنگ شکنمکانیکیها، بیلسنگین . ماشینکندبه جاده ی خاکی رو به رو نگاه می

 ا قرار بود مسابقه برگزار کنند؟خورد. اینجگذراند و چیزی توی دلش تکان میمی

زند. ماهان کند. از آینه ی جلو، عقب را دید میبا توقفِ ماشین علیرضا، او هم ماشین را متوقف می

شود که سهند جا کند. یزدان از ماشین پیاده میها حرکت میپیاده شده و به طرف یکی از کامیون
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  :پرسدخورده می

 کجا انشاهلل؟- 

 .خنددیزدان کوتاه می

 .رسیدیم دیگه- 

  :دهدسهند دوباره نگاهش را به معدنِ سنگ و کارگرهای مستقر در باال و پایین دلِ کوه می

 اینجا؟- 

فشارد. تا کِی قرار است بندد. پلک بر هم میگوید و در را محکم مییی می "حاال تو بیا  "یزدان 

و سپس مانند یک تمام بیشعور، در را با  ساکت بماند و گند نزند به هر کسی که سوار ماشینش شده

 بندد؟ضرب می

 .شودای کرده و سپس با خاموش کردنِ ماشین، پیاده میهوفِ کالفه

کند، خاک چرخاند. باز هم خبری از درخت و گیاه نیست. تا چشم کار مینگاهش را دور تا دور می

 .است و خاک است و سنگ

کند که خورد. چشم ریز میهای سفید رنگی به چشم میمکعبتر ها، شود. کمی آن عقبدقیق می

هایش بر هم، همه را به دور خود همان لحظه ماهان سوت بلندی کشیده و با باال بردن و کوبیدنِ دست

 .کندجمع می

 ...هاآقایون و خانوم- 

 ...های ماهانسپارد به گفتهایستد و گوش میرود. پشت سرِ اعضا میکمی جلوتر می

 ..اول از همه باید بگم که رسیدیم و مسابقه قراره اینجا برگزار بشه- 

  :دهداعصاب تذکر میسرِ ماهان، بیگیرد که شاهین از پشتها باال میپچصدای پچ

 ...صدا وِز وِز نیاداا- 

دهد که همیشه ی خدا انرژی دارد. آن هم چقدر کند و تمام توجهش را به ماهانی میسهند اخم می

 !ادزی

 !کنیم؛ چون به مسیر عادت ندارینسه روز اول رو به طور آزمایشی برگزار می- 
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 !و بعد؛ مسابقه ی اصلی

 .زنددستش را باال آورده و با انگشت اشاره به پشت سر سهند اشاره می

 ...های جمع. قابل توجه ی این رِلاون ور کلی کیوسک هست برای اُتراق- 

  :کندخندد و اضافه میمی

 .پذیریمکاری ممنوعه! ما هیچ نوع مسئولیتی نمیک*ثافت- 

  :زندچشمکی زده و پر هیجان ل*ب می

 .ای نداریم. دنبالم بیایین، به هر چند نفر، یه کیوسک میدیمتا شب هیچ برنامه- 

 .خنددبلند می

 !کنیم تا تنها بمونن. خیاال تخت باشهها رو سَوا میالبته مرغ عشق- 

دارد و مثل همیشه... همگی به سانِ جوجه اُردک به دنبال او به حرکت ها قدم برمیکیوسکبه طرفِ 

 .اُفتندمی

متعلق به هر کس را  کشد تا ماهان کلیدها را پخش کند و کیوسکای طول میحدودا بیست دقیقه

ا شوند و سپس جماند تا همه جابهپرسد. منتظر میزند و نه سوالی میتحویل دهد. سهند نه حرفی می

 .کندل*ب از هم باز می

 اَن؟اون دَه پونزده تای آخر مالِ کی- 

  :زندگردد. با چشم و تکان دادنِ سرش، اشاره میهای آخر را میماهان با نگاه، کیوسک

 اونا رو میگی؟- 

  :دهدگوید که ماهان جواب میای می "آره  "سهند 

 ...ان اوناخالی- 

 .کنداش را قطع میهم باز کند که ماهان حرفِ به زبان نیاوردهخواهد ل*ب از سهند می

 ...ها هم دورتریخوای چیکار؟ زیادی نزدیکِ پرتگاهن! از بچهاونا رو می- 

 .دهدهای نزدیک و کنار همی که تیم در آن اسکان کرده بود، نشان میبا دست کیوسک

 !ها یکی ورداربیا از این- 
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دهد. دو متر بیشتر با پرتگاه فاصله ندارد. دنج است و ناب! کیوسک می سهند نگاهش را به آخرین

 .خواهددلش آن یکی را می

  :لبخندِ زوری روی ل*ب نشانده و

 .خوامآخری رو می- 

 .شودخندد و نزدیکش میماهان کوتاه می

 ...های معدنِ هااهای کناریت مالِ بچهاشکال نداره؛ فقط کیوسک- 

 .اندازدسهند شانه باال می

 .مشکلی ندارم- 

 ...حاال بعداً مشخص میشه- 

  :زندسهند کنجکاو و متعجب پچ می

 چطور؟- 

  :گویدکند. به جای جواب دادن به چرایش، چیز دیگری میای سر باال و پایین میماهان با تک خنده

 .وسایالرو یواش یواش بچین. شب دورهمی داریم- 

 .کندسهند خسته شطینت می

 توو یه کیوسک؟همگی - 

  :کنداش دریافت و تک خندی میماهان خستگی را از صدای خش دار و گرفته

 .تو به اونش فکر نکن... با من! برو استراحت که چشمات داره میره- 

خواهد چیزی بگوید، صدای جیغ پرهیجان و نازکی توجهش را به آن طرف گوید و سهند تا میمی

 ...جلب و

پرد و... دارد با شاهین ها به این ور و آن ور میطور مانند دیوانهست که دارد آنکند. روناک ااخم می

دود و او... کند! تفنگ آب پاش بزرگ و سبز رنگی به دست گرفته و دنبالِ روناک میبازی می

 !خنددخندد و... میخندد و میمی

ای بینشان بود و ر*اب*طهشود. حتماً احساس قوی تر میحاال هضم رفتارهای شاهین برایش راحت
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 ...که دخترک، اینطور راحت بخشیده بودش و

  :زنددارد و کوتاه ل*ب میها برمیکند؟ نگاهش را از روی آنها فکر میچرا دارد به آن

 .باشه. مرسی- 

 !دهد و... به کِه مرسی گفته بود؟ ماهان رفته بودنگاهش را به رو به رویش می

چسبد. به طرفِ آخرین کیوسک حرکت کرده و با تر میدر دستش را محکمکند و کلیدِ عقب گرد می

کند. اتاقکِ نسبتاً مستطیلی کوچک و نقلی انداختن کلید در آن، در کوچک و فلزی مانند را باز می

خواب تک نفره ی پا کوتاه با دو ملحفه ی مشکی دارد. دو بالشتِ همرنگ آن، یک آینه ی که دو تخت

یوارش و یک سینک کوچک ظرفشویی با اجاق گ*از تک شعله ی کنارِ آن. فاصله ی گردِ وصلِ به د

 اند و سینک... تنها دو قدم با جای خواب ها انقدر کم است که گویی به هم چسبیدهخواببین تخت

خَزَد. زند و به روی تخت میبارد. لبخند میفاصله دارد. حس خوبی دارد و دنج بودن از بَر و رویش می

دهد. پایش را هایش را سمتِ سینک و تک کابینتِ سفید رنگ زیرش میکشد و تیلهطاق باز دراز می

اش تکان داده تا ببیند اگر در خواب لگد بپراند، احتمالِ باز شدنِ در کابینت وجود دارد یا خیر؟ خنده

 گیرد. آن مکعبِ کوچک و سبز رنگِ در گوشه... یخچال بود؟می

آن لعنتی سر جمع همان چند بطری نو*شی*دنی جا میگرفت... سرش را روی خندد. با صدا می

ها حالش خوب با تمامِ تشویش ها؛بندد و... بعد از مدتگذارد و لبخند زنان، چشم میبالشت می

 !است

 !خیلی خوب

 !یک خوبِ عجیب و به همراه خستگی اما... پر از هیجان و لذتی تکرار ناشدنی

 !ها. شب شدهسهند؟ پاشو پسر..- 

. کش و قوسی به کندهایش را از هم باز میخورد و دستدهد. در جایش غلتی میکسی تکانش می

 شوددهد که صدای خنده ی عرفان بلند میبدنش می

 .صحتِ خواب- 

 گرداند و عرفانکند. سر میهای نیمه بازش، فضای نسبتاً تاریک کیوسک را بررسی میاز میان پلک



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
348 

 

 .های سبز و براقش، خیره ی سهند شده استبیند که با تیلهر کنار خود میرا نشسته د

 .مالدهایش را میای کشیده و چشمخمیازه

 ساعت چنده؟- 

  :کنداش را نگاه و سپس زمزمه میعرفان ساعت مچی

 .هشت و نیم- 

 و پایین کردنِ شوند. کمی فکر و سپس با یک باالهایش به یکباره گرد میاز شنیدنِ جوابِ او، چشم

  :پرسدمعمولی، متعجب می

 پنج ساعته خوابم؟- 

 .خنددعرفان ریز می

 .کنهتو که در حالتِ معمول، جغدِ شبانه روزی هستی! این لیتیزنِ* کوفتی اینجوریت می- 

 .دهدشود. سری تکان میخیز میسهند خمیازه ی دیگری کشیده و روی تخت نیم

 .مونهحسی میاسپریِ بیدقیقاً... لعنتی مثلِ - 

کند. لبی تر کرده و سپس دهد که عرفان با عشق و صمیمیت نگاهش میسرش را به دیوار تکیه می

  :گویدمی

 !ان سهندهمه چی به کنار ولی... همه ی این روزها واقعی- 

  :دهدهای سهند، ادامه میکشد و خیره در آبیدستی به موهای طالیی رنگش می

 ...کنی... خوشحالی! از اینکه بعدِ این همه رویا بافتن، اینجاییمتوام حسشون می دونم کهمی- 

شود که کند. لبخندِ جذاب نقش گرفته روی صورتِ سهند، دلش را قرص کرده و باعث میمکث می

  :زندکشد و آهسته ل*ب میخورد که سهند کمی خودش را جلو میپرهیجان بخندد. حرفش را می

 .بینمبیا اینجا ب- 

کند و زند. عرفان، لبخند بر ل*ب خودش را توی آ*غ*و*ش او پرت میگوید و به بغلش اشاره میمی

بَرد که صدایِ سهند زیر گوشش، نجوا کند. سرش را توی گر*دنِ سهند فرو میمحکم بغلش می

  :شودمی
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 .دادیم، پشیمون نیستم هایی که با هم بودیمو... به هم اُمید پریدنکدوم از تک تک روزبابتِ هیچ- 

 ...ست دورایاش بیشتر شبیهِ ل*ذت بردن از یادآوریِ خاطرهتک خنده

 ..خاطرِ اینکه اینجاییم؛ چون انتخابِ آدمم، درست بودهنه به- 

  :بنددپیچد و چشم میعرفان را بیشتر بین بازوهایش می

 !تو انتخاب درستم بودی عرف- 

شود. با فکری که یکهو به اش میکشد که متوجه ی خیس شدنِ سر شانه ی بر*ه*نهعمیق نفس می

 های سبز و کند. با دیدنِ تیلهآلود نگاهش میکند، عرفان را از خودش جدا و اخمذهنش خطور می

  :زندخیس عرفان، تشر می

 چه مرگت شد باز؟- 

 .کندجانی میعرفان تک خنده ی بی

 !خوب، پلکام خیس شد از حالِ- 

  :زندسهند با د*ه*ان کجی، ل*ب می

 .منم که گوشام دراز... خر شدم- 

ای به در کند که ناگهان تقهای زیر ل*ب زمزمه می"دیوونه"خندد. اش میعرفان به قیافه ی بامزه

 .خوردمی

 ها هستین؟بچه- 

با ضربه ی محکمی که با کف دست به پرد و شوند. با شتاب از جا میچشمان عرفان به آنی گرد می

های دلخور زده خیره در عسلیرود. در را باز و هولکوبد، وای گویان به طرف در میاش میپیشانی

  :زندماهان، ل*ب می

 .به موال اومدم بیدارش کنم، االن دو سوته میایم- 

ه ی بر*ه*نه، روی تخت کشد. با دیدنِ سهند که با باالتنکند و سرکی به داخل میماهان اخم می

  :زندنشسته است، نق می

 ...پاشو دیگه پسر- 
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  :گویدزند. باال میگیردش و میسهند لبخند کمرنگی و بلوز آبی آسمانی را از بغلش چنگ می

 .بپوشم، االن میایم- 

  :کندماهان اما انگار عجله داشته باشد. تشروار زمزمه می

 .بگیر دستت بیا بیرون بدو بدو... پوشیدنِ اون چیه مگه؟- 

گیرد و همانطور که آن را بر شود. بلوزش را در دست میخندد و از روی تخت بلند میسهند کوتاه می

  :آوردزند، زبان از دهانش بیرون میتن می

 ت شروع شده جناب؟دورهمی- 

وند، حرصی پچ رود تا عرفان و سهند رد شخندد و همانطور که از چهارچوب در به کنار میماهان می

  :زندمی

 !اَی کوفت. مسخره نکن- 

های اندازد و مشغول بستنِ دکمهپرد. ابرو باال میی کوتاهِ ابتدای کیوسک پایین میسهند از دو پله

 .شودبلوزش می

 راستی اینجا حموم داره؟- 

 .خنددکند و ماهان اما بلند میعرفان متعجب سهند را نگاه می

 .حموم هست. منتها توو اتاقِ کناریِ دفترِ عمو مهدی تاآره بابا... پنج- 

 .پرنددارد. ابروهایش از فرط تعجب باال میسهند دوشادوش ماهان قدم برمی

 !عمو مهدی کیه؟- 

 !مهندس و همه کاره ی معدن- 

 .زندهای پارک شده اشاره میگوید که ماهان با دست به قسمت پشتیِ ماشینسهند، هومِ زیر لبی می

 ..ها اونجانچهب- 

های آهنی و چوبی که از آن چندین چرخاند. پایهسهند نگاه به طرفی که ماهان اشاره زده بود، می

 .اندالمپ سفید و زرد آویزان کرده

 .شودتر میهای تیم واضحهای بچهروند، صدای خندههر چه جلوتر می
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وار به دور هم حلقه که دایره افتدتیم میزنند که نگاهش به جمع صمیمی و شلوغِ هارا دور میماشین

 .انداند. آتش روشن کرده و بساط کباب به راه انداختهکردهو گلیم و روفرشی پهن زده

زند و مشغول سالم و احوالپرسی با بقیه نیک این مدلی دوست دارد! لبخند میآید. پیکخوشش می

بیند ماهان و عرفان را که نشیند و اما زیر چشمی مییها مشود. به اصرارِ علیرضا و یزدان، کنار آنمی

 هاست و دارد با تلفن صحبت روند. شاهینی که مشغول باد زدنِ کبابقهقهه زنان به طرفِ شاهین می

 .کندمی

 .هات رو باال و پایین بستی سهنددکمه- 

  :زندگیرد و به دنبال صدا، متعجب ل*ب میسر باال می

 جان؟- 

  :خنددکند و ریز میم و ابرو به لباس او اشاره میروژین با چش

 .های بلوزت رو میگمدکمه- 

های تصنعی که هیچ معنایی جز حفظ ظاهر ندارند. سری تکان خندد. از آن خندهسهند کوتاه می

  :زندشود، ل*ب میهایش میدهد و همانطور که مشغول باز کردن دکمهمی

 !آهان. ممنون که گفتی- 

 

 

هایی است که به منظور درمان حساسیت و خارش و هیستامیناز آنتی  (Letizen)تیزنقرص ل*

همچنین برطرف کردن عالئم حساسیت مثل آبریزش بینی، خارش و قرمزی چشم، عطسه و خارش 

حوصلگی، خون دماغ آلودگی، سرگیجه و سردرد، خستگی و بیشود. خواببینی و گلو تجویز می

 .از عوارض مصرف این داروستشدن و حالت تهوع برخی 

 

کشد. یزدانی که های پشت سر هم گوشی شده و نگاهش را تا صورتِ یزدان باال میبیخیالِ نوتیف

 .گذاردهای درشتش را به نمایش میلبخند پهنی به ل*ب دارد و با سخاوت ردیف دندان

 نه؟االن همگی سیرِ سیرین... مغزاتون هم فعال! پایه ی بازی هستین یا - 
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 .زند. چه همگی پر انرژی هم هستندسهند لبخند کمرنگی می

کنند و پسرها با سوت کشیدن؛ البته ناگفته دخترهای جمع با دست و هورا رای مثبتشان را اعالم می

 .کندتفاوت، فقط نگاهشان مینماند که سهند بی

 کند و تاب میهای جمع پرهای چیپس را یک به یک در ب*غ*ل هر نفر از بچهماهان بسته

  :خنددمی

 .اهلل داداش. بازی رو شروع کنیزدان؟ بسم- 

کند. بطریِ دهد. سهند اخم میگوید و پرهیجان، بطری بزرگ و نسبتا باریکی را دست یزدان میمی

 م*ش*رو*ب نیست؟

یزدان، کمی به طرف علیرضا  "خب جمع و جور بشینید که میخوام بطری رو بچرخونم"با شنیدنِ 

دهد تا بداند مقابلش کیست و با دیدنِ روژین، نامحسوس رویش میبهشود. نگاهش را به رویل میمتما

 .آیدل*بش به خنده کش می

کند که یک طرفش به سمت عرفان و طرف دیگرش، به نگاه از او گرفته و به بطری چرخان نگاه می

 .افتدسمتِ ماکان نامِ ملقب به دراکوال می

 من باید بپرسم؟- 

  :کندگفتنِ یزدان، عرفان لبخند به ل*ب ادا می "آره"ا ب

 حقیقت یا جرعت؟- 

  :کنددهد. مکث و تخس زمزمه میماکان ابرو باال می

 !ست. جرعتحقیقت برای من سوسوالنه- 

رساند. چند سال داشت که سوسوالنه را به حقیقت اش را به گوشِ او میسهند به عمد تک خنده

های او، شود و خیره در چشمدیدنِ ابروهای در هم ماکان، نیشخندش پر رنگ مینسبت داده بود؟ از 

 .شودمنتظرِ حکم عرفان می

 .به مدت بیست و چهار ساعت، اونی که رو به روت نشسته رو بیار توو اکانتِ تلگرامت- 

 .شودها هم بلند میهای دیگر بچهخندد و قهقههسهند کوتاه می
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  :زندوار ل*ب میماهان شیطنت

 !روشی خومارموزِ موزمار... خودت روبه- 

  :زندهای ماکان، خبیث پچ میاندازد و خیره در تیلهعرفان بیخیال شانه باال می

 !جرعتشو داری؟- 

خواند... مجبور است های پسرک، اضطراب و جاخوردگی و زهرِمارش شدن بازی را میسهند از چشم

 !خورد خبگانه شمرده بود، بر میحقیقت را بچهقبول کند. نکند؛ به صحبتِ قبلش که 

 !قبول- 

ها و به دنبالشِ دست زدن سهند و براوو گفتنش، گلوی پسرک را بدتر خشک صدای هوو کشیدنِ بچه

 !شود؟زند. اما عرفان مگر بیخیال میکند. آشفته است و موهایش را چنگ میمی

 .زنم، کُد که اومد بگو بهمت رو میخب من شماره- 

  :خنددیزدان بلند می

 ...کوفت نگیری؛ بریم نفر بعد آقا- 

بار بطری بین روناک و فردِ چرخد و اینچرخد و میچرخاند. میگوید و دوباره بطری را میمی

  :زندکند و کشیده ل*ب میایستد. یزدان خبیث نگاهش میرویش که خودِ یزدان است، میروبه

 !جوووون... روناک بانو- 

ای خندد. بلند و سرخوش! یزدان هم عجب روحیهشوند میهای پُرش که غنچه میبه ل*بسهند 

 !داردها

  :کندروناک اخم می

 .با تو جرعت نمیشه انتخاب کرد! همون حقیقت- 

گذارد. مزه مزه دهد و تکه چیپس فلفلی را درون دهانش مییزدان به بالشت بزرگ پشتش تکیه می

  :کندادا میکند و... با کمی مکث می

 ...کنی؟! چه دختر چه پسربه کی حسودی می- 

  :برداش میخندد و دست زیرِ چانهروناک ریز می
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 ...آسون بود! باید بگم که هیچ دختری نیست که بهش حسودی کنم. در واقع- 

  :دهدمکث و ادامه می

 .... راجع به پسرها هم باید بگم کهکنمخودم رو با دخترا مقایسه نمی- 

 !داندکشد یا معذب است، نمیشود. خجالت میصورتِ سفیدش، سرخ می

ای ندارد. نه هیکل خاصی، نه صورتِ به شدت زیبا کند. دخترک هیچ جآذبهسهند خیره نگاهش می

 ...کند؟ کمی عجیب است؛ اماو... به دخترها حسادت نمی

ای شرکت در رالی که سهند را به هر حال اخالقِ خاص و متفاوتی که دارد. سالیقش و جسارتش بر

 !شگفت زده کرده بود

  :زندخورد که ناگهان روناک ل*ب میدر جایش کمی تکان می

 !سهند- 

کند. زده نگاهش میدهد و حیرتشود! دخترک اسم او را بر زبان رانده بود؟ ابرو باال میمات می

  :زندسهند متعجب لبخند میآید. خندد و... چالِ گونه دارد؟! به صورتش میروناک کوتاه می

 چرا؟؟- 

  :کنداش کج میدهد و سرش را به سمت شانهروناک دستی در هوا تکان می

 .سرِ رالی و دست فرمونت- 

 .شودهایش خارج میی مبهوتی از میان ل*ب "نه  "خندد و سهند ناباور می

  :اندازدروناک شانه باال می

 .ادته دیگهدونم چرا؛ به هر حال، حسخودمم نمی- 

ساعت یازده و چهل دقیقه شب است و دلیلی برای انکار کردن وجود ندارد. واقعاً به او خوش گذشته 

بود. تماماً شوخی کرده و خندیده بودند. خصوصاً باد های نسبتاً خنکی که گه گاهی سر و صورتشان را 

زند و کمی مرتبشان ش میدادند نیز عجب حالش را دگرگون ساخته بودند. چنگی به موهاینوازش می

  :شنود که خودش را مخاطب قرار داده استکند که صدای پر از شیطنت و خبیث یزدان را میمی

 ای یه دور دیگه بچرخونم بطری رو؟سهند؟ پایه- 
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 .گیردخندد و پشت بندِ حرف یزدان را میماهان هم ریز می

 .ازش کار و حرف بِکِشیملعنتی هر بارش رو دستور داد و پرسید؛ نشد که ما - 

گفتند؛ از چند نفری از دخترها و پسرها سوال کرده و برای گیرد. راست میاش میسهند هم خنده

  :کند. نه! لبخند به ل*ب ادا میآنها جرئت، حکم کرده بود اما خودش مورد سوال واقع..

 ...اگه دلت با این راضی میشه؛ بچرخون آقا- 

تنش، علیرضا برای جواب دادن به تلفنش، با ببخشیدی مجبور به بلند شدن گوید و همزمان با گفمی

 .شودو ترکِ بازی می

ندد خزند که سهند جای علیرضا بنشیند تا بیشتر نزدیک خودش باشد. سهند هم مییزدان اشاره می

 رفتنِ ایستد و... ایستادنش همانا و باالخورد. میکِشَد. بطری چرخ میو خودش را جای علیرضا می

 !ای هماناجیغ عده

 .بردرویش باال میاش را تا صورتِ متعجبِ روناک روبههای آبیتیله

 !من؟- 

گفتنِ روناک، ل*ب  "من؟  "ای، در جوابِ خورد و با تک خندهسهند باز هم به شانسش قبطه می

  :زندمی

 !جرعت یا حقیقت؟- 

کند بخواهد حرف خاصی را از زبانش بکشد؟ ست؟ نهایش یک جوریکند. چرا تیلهروناک نگاهش می

کند و دو دل است بینِ جرعت یا حقیقت گفتن که ناگهان یزدان بین صحبتشان، مداخله اخم می

  :کندمی

رعت یا تونین فقط جلطفاً حواستون به قانونی که اول گفتم باشه! بیشتر از سه بار پشت سر هم نمی- 

 .فقط حقیقت بگید

شود. سه بار دیگر چیست؟ به گمانش تمام چهار دفعه ی پیش را که با بلند میروناک آه از نهادش 

  :زنددیگر اعضا افتاده بود؛ حقیقت، انتخابش بوده. از روی اجبار پچ می

 !جرعت- 
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کند. یک بیند عرفان را که به سمتِ سهند خم شده و دارد زیر گوش او چیزی زمزمه میگوید و میمی

 !گونهخندد. بلند و شیطانزند. سهند هم میبار قهقهه می گوید و چندینکلمه می

 کشند؟ای، چیزی مینکند دارند نقشه

  وار باالخندند، صدایش را اعتراضای کرده و ناخداگاه عصبی از اینکه دارند خبیثانه میپووف کالفه

  :بردمی

 !گفتم جرعت- 

ا با اش رگرفتن از عرفان، گوشه ی شقیقهکند و با فاصله سهند اخم ریزی بین ابروهایش سنجاق می

 .انگشت اشاره میخاراند

 .کندهایش خارج میکشد و متفکر صدای هوم مانندی از میان ل*بل*ب زیرینش را به د*ه*ان می

زند. قیافه ی دخترک، حتما هنگامِ زبان باز کردنش سکوت و کنجکاوی جمع، به شیطنتش دامن می

 .ستدیدنی

های سیاه و شاید ترسانِ دخترک، د*ه*ان باز کرده و سپس خیره در تیله تک سرفه ی کوتاهی

  :کندمی

 !به مدّت سه الی پنج دقیقه، اَدا حیوون خونگیِ نداشته ی منو درار- 

 چی؟؟؟- 

آورد اما... را بر زبان می "چی؟  "خراش است وقتی که صدای جیغِ پر از حیرت دخترک، کمی گوش

  :اندازدحرفهاست. شانه باال می سهند، رودار تر از این

 !هر وقت آمادگی پیدا کردی، بگو تایم بگیرم- 

پوکِ پسر نما هم روند. خیلی از دخترها و حتی خواهر آن کلهیزدان و ماهان از خنده ریسه می

 !کند. چه حرصی هم هست آقانگاهی روانه ی شاهین می طور! نیشخندی زده و نیمهمین

اش، رو به رو کند. از میان فکِ کلید شدهیز کرده و پر از نفرت، نگاهِ سهند میهای سیاهش را رچشم

  :دهدسهند، اخطار می

 !ها چیه؟مسخره بازی- 
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  :کند. نه به طورِ جدی؛ با خنده اما محکمماهان دخالت می

 .چته تو؟ بازیه دیگه- 

 ست؟گوید که بازیروناک از خُرد شدن شخصیتش ماتش بُرده و ماهان می

 .شودهای سهند میبندد و با آزاد کردنِ نفسش، خیره ی دریاییچشم می

 !چه حیوونی دوست داری؟- 

خواهد جسارت به خرج دهد؟ عجب! پس بازی کردن دوست دارد آید. دخترک میسهند خوشش می

 !این پسرنمای لجباز

  :شودپوزخند کمرنگی میهمان لبانش می

 !سگکردم قبالً بهت گفتم فکر می- 

خواهد که اذیت و خورد و رود و عادالنه نیست! او فقط میریزد. نفسش میروناک روانش به هم می

  :کندزند و پر از حس اجبار و سرخوردگی، ادا میخاکشیرش کند. لبخند زوری روی ل*بش نقش می

 !درسته. یادم رفته بود- 

  :زندر دستش، پچ میدهد و همزمان با به هم زدنِ بطری آب دسهند ابرو باال می

 کِی تایم بگیرم؟- 

 !االن- 

 خواهد این کار را بکند؟بار نوبت سهند و باقیِ تیم است که جا بخورند! واقعاً میاین

تا به خودش بیاید، جوابِ سوالش را با دیدنِ روناکی که روی دو دست و دو زانو دارد به طرفش حرکت 

 !ابل باور است... قگیرد. غیر قابل باور وکند، میمی

زدگی در چشمان دختر است اما چطور دارد با آن کند. چیزی شبیهِ خجالترود. اخم مینفسش می

دهد، برای سهند جالب است. خیلی خیلی جنگد و شجاعت به خرج میحجم از شرم و خجالت می

 !جالب

وجبی  گیرد. شاید درست در دوکشد که دخترک چهار دست و پا جلویش قرار میطولی نمی

 !صورتش
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 !کنند. به غرورش برخورده استهای او را رصد میهایش، تا عمقِ گودال چشمتیله

کند و شیطان پشیمان... نیست! دخترک گفته بود جرعت و خب سهند، حکم کرده بود. اخم می

های سهند را مظلوم نگاهش شود برای دختری که اینگونه جسارت به خرج داده بود؛ اما دارد آبیمی

 .کندمی

گیر کننده، موهای کوتاه و ل*خت دختر را چنگ برد و در یک حرکت غافلراستش را باال می دست

  :کندوار ادا میریزدشان و مسخرهزند. بهم میمی

 چطوری گاس؟ هوم؟- 

کند. نام سگِ نری که در گذشته از دستش داده بود و برای بدتر عذاب دادنِ روناک، گاس خطابش می

 .اش کندآن به خودش اجازه نداده بود که سگ دیگری را وارد زندگیبعد از 

هایش، به عمد بر روی سر کند. فشار دستمحکم موهایش را به این طرف و آن طرف هدایت می

تواند تعادلش را حفظ کند و با سر، دقیقا روی زانوی . انقدری که روناک نمیشوددخترک زیاد می

 .آیدمیجمع شده ی سهند فرود 

  :آیدصدای خنده می

 !اذیتش نکن- 

جورِ بدی اذیت داند که دارد یککند و هم روناک میداند که دارد بد اذیت میاما هم سهند می

 .شودمی

گیرد و کند. گر*دن ظریف و نازکش را با دست میسهند از فرصتِ افتادن دخترک استفاده می

داند و دخترِ ظریف و نهفته در آن را فقط خودش می ای که حرصِکند. زمزمهکنان زمزمه میخنده

  :حاال بغض کرده ی زیر دستش

 ...گاس؟ منو نیگا کن پسر- 

دَوَد، داند از کجا نشات گرفته و چطور دارد زیر پوستش میگوید و با تمام خشمی که نمیمی

نشیند. آن هم زانو میدهد و سر روناک را باال می گیرد. روناک به اجبار روی گ*ردنش را فشار می

شود. سهند قصد ول طوری که سرش به سمت جلو کشیده شده باشد و گ*ردنش دارد خُرد می
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 !کردن ندارد؟

  :خنددکوتاه می

 .اونجوری نیگام نکن پسر... یه صدایی یه حرکتی- 

 .ها باشدفهماند که باید پارس کند، یا یک کاری که شبیه سگو با نگاهِ تیزش به روناک می

کنند اند که گمان میها بلند است و واقعاً انقدر احمقکند. صدای قهقههروناک عمیق نگاهش می

 ست؟شوخی

  :توپدتوی صورتِ سهند، پر حرص و طوری که فقط خودش بشنود، می

 !ازت بدم میاد- 

  :کندهایش را بر روی پو*ست د*اغ او بیشتر میخندد و فشار انگشتسهند هیستریک می

 .خوام مطمئن شم که صدا نگرفتهس کن پسر خوب! میپار- 

رود. از رود که نمیدهد؛ اما نمیروناک آب گلویش را با بغضی که تا پشت گلو باال آمده، پایین می

ست و ها فکر کند که واقعاً بازیخواهد مانند بقیه بچهکند. میای از اشک نگاهش میپشتِ پرده

هایش شکل ل*ب جانی که رویبندد و با خنده ی بیم میکند. چشسهند به عمد اذیتش نمی

 .بردکند. سهند ل*ذت میدار و گرفته پارس میکند. خشگیرد، شروع به سر و صدا کردن میمی

 .کندزند و سرِ روناک را با هر بار مالش سر و گوش و گ*ردنش، به چپ و راست هدایت میقهقهه می

دار و میان آن حجم از خنده و ل*ذت، صدای روناک، خسته، خششود؛ اما یکهو داند چه مینمی

ند. کهای سیاهش را بررسی میایستد. تیلهخورد. دستش از حرکت میشاید پُر از بغض به گوشش می

 !پُر اند و... خیس؟

 بندد. بس نیست؟هایش نقش میلبخند کمرنگی روی ل*ب

  :کندل*ب از هم باز می

 !پسرِ خوبی باش گاس- 

 .کندگوید و پر حرص سرِ روناک را همزمان با به عقب هُل دادنش، ول میمی

دهند و اما... تنها کسی که میان انبوهی از ای متلک به هوا سر میکنند و عدهدخترها شوخی می
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 .کند، شاهین استحال و نشسته در وسطِ جمع، پاتند میجمعیت به طرفِ روناکِ مغموم، گرفته

  :کنداز همش، امر می های جدا ناشدنیایستد و با اخماک میدقیقا باال سر رون

 .پاشو کارِت دارم- 

  :زندکند. لبخند میروناک از پایین تا باال نگاهش می

 .ممیخوام بخوابم. خسته- 

  :شاهین به یکباره میغرد

 !کارِت دارمدِ میگم پاشو - 

زند و جویای سر و کنار علیرضا، داد می شود. ماهان از آن پشتنگاهِ همه به طرف شاهین جلب می

 .شوداتفاقات می

 چیشده باز؟- 

کشد. طاقتِ بلند شدنِ دنده یکی و مِن و منِ کردنِ روناک را شاهین دستی بین موهای سیاهش می

دهد؛ به یکباره دست زیر بازوی روناک سر می "هیچی  "ندارد. همانطور که بلند در جوابِ ماهان، 

های متعجب و خیره ی جمع او را به دنبال خودش توجه به نگاهکشد. بیرا باال میانداخته و او 

 .کشدمی

کند تا بازویش را از دستِ دارد. روناک تقال میخود برمی های بلند و محکمش را به طرف کیوسکقدم

  :او آزاد کند

 !ول کن میگم شکست- 

آورد. از بازو گرفته و تا جلوی رویش میشد را شاهین به یکباره اویی که پشت سرش کشیده می

  :زندبازویش را رها و تقریبا نعره می

 کرد، نمیگفتی آی ول کن شکست؟اون موقع که اون الشخور داشت گردنت رو خورد می- 

 . محکمزندکند که شاهین دوباره و این بار هر دو بازویش را چنگ میروناک بغ کرده فقط نگاهش می

  :شوددارد از حرص خفه میدهد و تکانش می

 !چه مرگت شده تو؟ رفاقتای قدیم مارو یادت رفته، به درک! خودتو چی؟ خودتم یادت رفته روناک؟- 
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  :زنداش را باز و دوباره حرص میبارد. فک کلید شدههایش خون میاز چشم

 .گُم کردی خودت رو، گُم! حواست به هیچی نیست- 

  :کوباندس*ی*نه ی روناک و سپس به س*ی*نه ی خود میهایش را ابتدا به قفسه ی دست

 !نه به خودت؛ نه به من- 

گیرد داند. صدایش میدهد. بغض امانش را بُریده و یا روناک و این رفتارهایش نمیسری تکان می

  :پرسدوقتی که می

ه حرفِ کی؟! به کو اون روناکِ راستادی که فقط پیِ اکیپ و رالی بود؟ درس و دانشگاه رو ول داد ب- 

 خاطر چی روناک هوم؟

گوید. چه ربطی دارد؟ دارد چه داند که شاهین دارد چرند میشود. خودش هم میروناک اما کالفه می

لرزد، سرِ شاهین هوار ای کرده و با صدایی که از زور بغض میدهد؟ هوفِ کالفهرا به چه ربط می

  :کشدمی

ی عوض نشده؛ من همونم. به گمونم تنها چیزی که بینمون خفه شو، محض رضای خدا خفه شو! هیچ- 

 !تغییر کرده، باال و پایین شدنِ هورمونای توعه شاهین، تو

نشیند. پوزخند اش میکند. قطره اشک سمجش از گوشه ی چشم به گونهشاهین ناباور نگاهش می

  :شودزند و باورش نمیمی

 و پایین شدن هورمون؟ آره روناک؟ تو... تو به حسی که من بهت دارم میگی باال- 

یه . با بغض و گرترکدکشد و بغضش میدهد. دماغش را باال میروناک سری به نشانه ی مثبت تکان می

  :زندو حرص فریاد می

آره احمق. معلوم نیست چه مرگت شد یهو اومدیو تِر زدی توو رابطمون. تمومش کن شاهین. خستم - 

 .میدیکردی... گیرِ سه پیچِ مفت 

گیرد و با پشت زند. نفسی میاند را کنار میو توی صورتش ریخته موهایش را که خیسِ عرق شده

زند. میخواهد ادامه بدهد که شاهین پر از افسوس نگاهش و ل*ب از هم هایش را پس میدست، اشک

  :کندباز می
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 ...... تونبودی قبال ها انقدر زود و آسون اشکت در نمیومد! انقدر حساس و دخترونه- 

  :زندروناک تقریباً از حرص جیغ می

 .تو دیوونه شدی! من چی میگم، تو چی میگی؟ خفه شو شاهین- 

 .ترکددهد. مغزش دیگر دارد میگذارد و سرش را کمی فشار میاش میدو دستش را دو طرف شقیقه

 .هیچ به کارهات دقت کردی؟ مُدام داری الکی گُه باال میاری- 

  :توپدکند که روناک توی صورتش میشاهین پر اخم و نامفهوم نگاهش می

 !خواستی کارتِ تاییدیه بدزدیمی- 

 شد که روناک تمامش کند این زخم زبان هارا؟دهد و میشاهین دارد جان می

  :زندزند. صادقانه پچ میدار پچ میچکد و با تمامِ توانی که دارد، خشاشکش باز می

 !ری کنم به خاطر توعه روناکمن هر کا- 

  :دهدخندد و دستش را به معنای برو بابا تکان میروناک هیستریک می

 خواستم چه غلطی کنم دقیقاً؟ چرا مُفت میگی؟با کارتِ تاییدیه سهند می- 

 دونی از حسادت؟تو چی می- 

خ و آتش خشمِ دارد. برززند که روناک از ترس، قدمی به عقب برمیچنان سوالش را فریاد می

  :پرسدناپذیر است وقتی که میهایش وصفچشم

 بلدی از حسادت بمیری؟ هان؟- 

  :گیردروناک دست بر پیشانی می

 چرا مضخرف میگی؟ مگه ما با هم ر*اب*طه داریم؟- 

 .خنددشاهین عصبی می

 !دونی نه مناونش رو دیگه تو می- 

ها خوابش نبرده و حاال هم که ماهان، ساعت شش شب گذشته، بعد از بحثش با شاهین، تا ساعت

دهد. خورشید خانم هم هنوز خواب است؛ معلوم صبح بیدارشان کرده بود. نگاهش را به آسمان می

نیست ماهان چه فکری باز به سرش زده که بیدارشان کرده بود. لیوان آبی که همراهش از کیوسک به 
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های خمارِ خوابش را به زور باز خورد. چشمبیرون آورده بود را یک نفس سر کشیده و استامینوفن می

 .دهدهای ماهان گوش میدارد و به حرفنگه می

 زند. مگر همه حاضر نیستند؟چقدر هم که محتاط و آهسته حرف می

 .کردم؛ اما کارِ مهمی داشتمخوام دوستان که این ساعتِ صبح بیدارتون اول اینکه از همه عذر می- 

 !شودچرخد و... در کسری از ثانیه، متوجه نبود سهند و شاهین و یزدان مینگاهش بین اعضا می

 .شناسدشان را میداند اما چهرهچند نفری هم نیستند که اسمشان را نمی

  :کندکشد و مانندِ ماهان، با لحن آرامی پرس و جو میکسی خمیازه می

 !فیه آقا ماهان. چیشده حاال؟ خیر باشهاین چه حر- 

  :زندخندد و بندِ کمرِ شلوارک تا زیر زانویش را گره میماهان کوتاه می

 !حتماً خیره دوستان. امروز نهم مرداد هستش و فردا تولدِ سهنده- 

 کند. با یادآوریِ رفتارِ دیشب سهند،ست؟ دهم مرداد! اخم میخورد. سهند... مرداد ماهیجا می

و برود؛ اما مشکل  "من نیستم باهاتون آقا! تولدش مبارکش  "زند که بگوید ای به سرش میلحظه

معرفت و بد دلی نیست. درست است که داد و بیداد اینجاست که اهل اینکارها نبود و نیست. آدمِ بی

ز سر عصبانیت اش اکشد. همه. در دل آهی می..آید؛ ولیکند که از سهند متنفر است و بدش میمی

 ...خواهد کمی بیشتر او را بشناسد امااست. خب فقط دلش می

 .شودهای جمع، پشت سر هم ردیف میها بلند و سوالگفتنِ بعضی "اووو  "صدای 

 چه کمکی از ما بر میاد؟- 

 گیریم؟براش جشن می- 

 گیریم یا چی؟اینجا می- 

  :گیردکوت و آرامش باال میماهان لبخند زنان دستش را به نشانه ی دعوت به س

 .خوام کمکم کنینتون می. از همگیهیسس... قرار نیست خودش بفهمه! براش سوپرایز داریم- 

 نازک است.ترینِ جمع باشد از بابتِ کمک کردن؛ چرا که به شدت مهربان و دلعلیرضا شاید خوشحال

  :زندزده ل*ب میهول
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 کنیم؟رو چشممون دادا. حاال قراره چیکا - 

هارا بخورد. دادا بگوید به جای داداش و یا حتی عادت دارد که مانند گروهی از پسرها، انتهای کلمه

 !چیکا به جای چیکار

 .وار استکند که لبخندش کمی گنگ و شیطنتنگاهِ ماهانی می

 .در بیاریمدونم. بیدارتون کردم که با هم، همفکری کنیم و یه کارِ توپ از آب واال خودمم دقیق نمی- 

  :آیدروناک لبخند زنان جلو می

 .شاید عرفان بتونه بیشتر کمکمون کنه- 

آورد. بازش کرده و کند و از جیب شلوارکش یک کاغذ تا شده بیرون میماهان خبیثانه نگاهشان می

  :دهدرو به جمع نشانش می

کرد، حاال بیا خر شک میش تیزه؛ یه وقت اون در جریانه. فقط بیدارش نکردم که گرگمون مشامه- 

 !بیار باقالی بار کن

  :کندگیرد و به مانندِ جادوگرها به شوخی ادا میکاغذ را باالتر می

ش کرده که یهو جای رنگ آبی از صورتی یوهاها... اینم یه لیست از سالیق واجبیِ آقا! عرفان تهیه- 

 .استفاده نکنیم

 ...کندهر کسی با ذوق چیزی تعریف می شوند وتر میها نزدیکخندد. بچهعلیرضا می

ها جذابند و پرشور و راستش... برعکس دقایق قبل دهد. ایدههایشان گوش میتا انتها به حرف

 !تفاوت هم نیست؛ بلکه حتی ذوق و شوق هم داردبیند که اتفاقاً نسبت به این قضیه، بیمی

شده بود! چنان غرق صحبت شده خورد. چه زود ساعت هفت و بیست دقیقه اش آالرم میگوشی

پیچد. همگی بودند که گذر زمان را حس نکرده بود. صدای موزیکِ بَال اِی باَل از اَندی در محوطه می

  :پرسدوار میکند. صحرا شوخیشروع به خندیدن می

 !این چه سَمیِه گذاشتی برای آالرم روناک؟- 

  :دهدمی گیرد. صادقانه دلیلش را توضیحاش میخودش هم خنده

خوابم... همون بهتر که یه رو گفتم اگه یه آهنگ توپ و خفن بزارم، همینجور لَم میدم و می- 
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 !ش کنماعصابشو انتخاب کنم که سریع پاشم و خفه

هایش را از هم باز و کند، دستهای الزم برای فردا را لیست میخندد و همانطور که خریدماهان می

  :دهدمیوار تکان خودش را ر*ق*ص

 !قطعش نکن. بزار دو مین حال کنم- 

وار برای ماهانِ خوش خنده و پر انرژی هر ها، آرام و ضربهخندند و بچهکند. میکار را هم می همین

 .زنندروز دست می

هایش را ببندد، مشغول سر هم کردنِ کمربند شلوار کند. بی آنکه دکمهی سفید را تن میبلوز مردانه

دارد و با بستنِ زیپِ ساکش، از ، شامپو و باقیِ وسایلش را برمیی کمریشود. حولهاش میمشکی

برخوردی که حاج مهدی یا عمو مهدی آید. سری برای مردِ میانسال خوشحمام بیرون می

  :کنددهد و با باال بردنِ دستش، سر خم میخواندنش، تکان میمی

 .چاکرِ حاج مِهدی- 

بیند که مرد با آن سن و سال و موهایی که بیشترشان خاکستری و می از پشت شیشه ی دفتر او

گذارد. شود و دست روی س*ی*نه میاند، چطور برای سهند از پشت میزش بلند میسفید شده

های آن سوله بزرگ و سیمانیِ دارای پنج حمام و سه چهار زند و با تکان دادن سرش، از پلهلبخند می

 .آیدشود. ماهان، اولین کسی است که به طرفش میخارج میدفتر با یک انبار بزرگ 

 .صحت حمام- 

  :زندلبخند می

 صبح بخیر. ساعت چند میریم تمرین؟- 

  :زندکند. سپس ل*ب میای سکوت میماهان ساعت را نگاه و چند لحظه

 .کنیماالن که هشتِ... کمتر از یک ربعِ دیگه حرکت می- 

  :زندی آرامی به شانه ی ماهان میبهدهد و ضرسهند سری تکان می

 !بینمتپس من میرم حاضر شم. می- 

  :کندماهان خونسرد نگاهش و کوتاه ادا می
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 .فقط دیر نکنی- 

گوید و مسیرِ کیوسکش را در پیش ای میاینکه به سمتش بچرخد، باشهسهند اخم ریزی کرده و بی

 .شودگیرد. در را باز کرده و داخل میمی

های بلوزش و دارد و با بستنِ دکمهکش و یک سری لوازمش را به همراه برمیسکت، دستکاله کا

  :رود. دو پیامک دارد. اولی از ناهیدش استاش میمرتب کردنِ موهای خیسش به سراغ گوشی

 .سهندِ مامان؟ وقت کردی یه تماس تصویری بگیر. بد دلتنگتیم- 

طرفی واقعاً این مدت غرقِ رالی شده و دویدنِ طعم رالی را جوابی ندارد! خودش هم دلتنگ است و از 

  :نویسدزیر دندانش حس کرده است. فقط کوتاه می

 .چشم- 

  :و دومین پیامک از کاوه است

 چند وقت اونجایین؟- 

داند که منظور کاوه از اونجا، همین بیابانی است که االن در آن حضور داشتند. با به یادآوردن می

  :فرستده ماهان زده بود، برایش میهایی کحرف

 خیلی طول بکشه، یک ماه! چطور؟- 

زند که به هنگام بستنِ سر ادکلن، هایش میتا جواب پیامکش برسد، ادکلنش را به زیر گر*دن و مچ

  :رسدپاسخ از جانب کاوه می

 .خوام یه وقتی بگیرم که تو باشی. میخوبه. به خاطر عروسیم میگم بابا- 

شود. فکرِ عروسی کاوه با آن زن! ، در یک آن تمامِ انرژی و حال خوبِ اول صبحش، دود هوا می دوباره

  :نویسداش میکشد و برای رفیقِ عزیزتر از برادرِ نداشتهوار پووف بلند باالیی میکالفه

 !فدات داداشم. تو همین امشب دوماد شو اصال، من دو سوت پیشتم- 

تواند حس کند که چقدر رفیقش تحت جا هم میگ کاوه نگاه و از همینبه تک اموجیِ قلب قرمز رن

گذارد. از کیوسک اش را داخل جیب میکشد و گوشیفشار و عذاب است. چنگی بین موهایش می

 .کندها، با خیال راحت درب را قفل میبیرون زده و با ندیدنِ ساک و وسایلِ عرفان روی تخت
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اندازد که با صدای علیرضا وسایلش را داخل و روی صندلی عقب می کند.به سمت ماشینش پا تند می

 .آیدبه خود می

 !ها ممکنه یه کم دیر تر و با ماهان بیان. تو پشت سر من حرکت کنبچه- 

  :کنددهد؛ اما با اخم ریزی کنجکاوی میسری به نشانه ی مثبت تکان می

 چرا؟- 

  :خنددعلیرضا کوتاه می

 !زندگیشون الک پشتیهچون سبکِ - 

 .شودگویان، سوار اتومبیلش می "باشه  "کند و پیشِ چشمِ علیرضا، تک خندی می

بُرهای مسیری ها و میانشود که دارد جزء به جزء راهبه همراهِ علیرضا، حدودا یک ساعت و نیمی می

ردد. خوب است که گرا که تقریبا بیست یا شاید هم پانزده دقیقه با معدنِ سنگ فاصله دارد، می

گذارد و به دست فرمانش اعتماد دارد و حتی با اطمینانی که از رفتارها و علیرضا برایش وقت می

ش . خودکار نیستشخصیتش، به علیرضا داده بود؛ امروز متوجه شده بود که علیرضا یک رقیبِ رالی

حتی کمی عالف و  گذار و شایدبه سهند گفته بود که همانندِ ماهان و شاهین، یک سرمایه

 .ست و جای نگرانی ندارد که بخواهد او را از سر راه برداردگذران رالیخوش

 !کند و چرا یکهو ترمز گرفته بود؟گیرد. اخم میبا توقفِ ناگهانیِ النترای مشکیِ علیرضا، ترمز می

 کِشَد. شیشههند میماند که علیرضا دور زده و ماشینش را کنارِ سوناتای سرو میبهخیره ی ماشینِ رو

  :کندرا پایین داده و هول و با عجله ل*ب از هم باز می

 !ها و ماشینشون پیش اومدهباید برم. یه مشکلی برای بچه- 

خواهد ل*ب بزند و افتد. عرفان خوب بود دیگر؟ میکند و اضطراب به جانش میسهند اخم می

  :زندبپرسد راجب عرفان که علیرضا چشمکی می

هایی که نشونت تونی از این فرصت استفاده کن و تمومِ راه مکانیک بودنِ منو ول کن؛ تا میحاال- 

 !دادم رو جولون بده

  :شودخندد به این لطف و حمایتِ هر چند کوچکش؛ اما باز هم دلش آرام نمیسهند کوتاه می
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 عرفان خوبه؟- 

  :کنددهد، ادا میاال میی ماشین را کمی بخندد و همانطور که شیشهعلیرضا بلند می

 .آره دیوونه. مشکلِ ماکان اینارو میرم حل کنم. خیالت تخت- 

 .گرددست، پر گ*از تمام مسیرِ آمده را بازمیگوید و با تک بوق کوتاهی که به معنای خداحافظیمی

ناری دو ساعت تمام را تخت گ*از و در تک تک میانبرها و مسیرها ویراژ رفته بود. ماشین را به ک

اش را از محفظه ی داشبورد بیرون افتد. گوشیکشد و از دیر آمدنِ اعضا، دلشوره به جانش میمی

ها شده و با یک جستجوی ساده شماره ی عرفان را کشیده و به محض وارد کردنِ رمز، وارد تماس

 .گیردکند و تماس میپیدا می

کند ای مید و با دیدن نبودِ آنتن، پووفِ کالفهاندازخورد. نگاهی به قدرتِ سیگنال گوشی میبوق نمی

تواند دهد و نه میکند. نه دلشوره به او اجازه و اَمانِ ماندن میو گوشی را روی داشبورد پرتاب می

برگشتن را انتخاب کند. احتمال اینکه راه را گُم کند، زیاد است؛ برای همین به صبر کردن اکتفا 

 !ابِ لعنتی گورش را گُم کندکند و فقط کاش که این آفتمی

نِ آورد و برای پیدا کردحوصله از بودن و تابیدنِ مستقیمِ آفتاب، ماشین را به حرکت در میکالفه و بی

 .اُفتدای به راه میحداقل جایِ سایه

دهد و این یعنی چهل و پنج دقیقه ی تمام است که دارد ساعت دَه و چهل و پنج دقیقه را نشان می

خواهد دور بزند تا گردد تا از شرِ آفتاب به آن پناه ببرد. میبیراهه را به دنبالِ یک مکان می این راه و

تر که فقط چند ستون دارد و یک طرفکاره و دو طبقه کمی آنبرگردد که با دیدنِ یک ساختمانِ نیمه

با زمین که مثل  رود و با دیدنِ ساختمانِ هم سطحِگیرد. جلوتر میی اول، ترمز میسقف برای طبقه

کند. ماشین را داخل اینکه زیرش پارکینک است و باالی آن قرار است که خانه بشود، توقف می

برد و خوشحال از اینکه از دست آفتاب و گرمایش فرار محوطه ی پارکینک مانند و بتنی ساختمان می

  :کندکرده بود، لبخند به ل*ب با خودش صحبت می

 !ام منانسیآخ که چه لوکِ خوش ش- 

روست و خواند و نگاهش فقط به روبهشود که دارد زیر ل*ب، برای خودش آواز میای میپانزده دقیقه
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 را به دست گرفته و دوباره آنتن را چک  رود. گوشیاش سر میبیابانی که گویی پایان، ندارد! حوصله

هیچ درنگی، شماره پرد و بیجا می کند. با دیدنِ خطوط پُر و باال بودن قدرت سیگنال، خوشحال ازمی

کند که صدای خندان و زند. سرفه ی کوتاهی میخورد و... لبخند میگیرد. بوق میی عرفان را می

  :پیچدخوش ذوقِ عرفان در گوشش می

 اَحوالِ شیطونِ خاردار؟- 

  :زندکند و متعجب از چیزی که عرفان به زبان آورده بود، پچ میاخم می

 !چی؟- 

تواند دیوانه بازی او را که دارد شود و سهند فقط مات میی قهقهه ی عرفان به هوا شلیک میصدا

 .کند را از پشت تلفن، گوش بدهدوار گزارش میمسخره

ها و مناطق خشک! این جانور برخالف شیطان خاردار یه مارمولکِ استرالیاییه... محل زیست، بیابان- 

 ..خوردیباً فقط مورچه میآزار است و تقرظاهر ترسناکش بی

دهد و حرصی از اینکه او را به مارمولک تشبیه کرده اجازه ی ادامه دادنِ بیش از این را به عرفان نمی

  :زندبود، تشر می

 !خفه شو بابا! تو اونو به من بگو که کدوم گوری هستین؟- 

وقتی که عرفان، به جای شود تر میخندد. سهند کالفه و شاید حتی عصبیعرفان به عصبانیتش می

 .پراندپاسخ دادن به سوالش چیز دیگری می

ها! میگم قیافه ترسناک، دل و باطن مثلِ قلبِ گنجیشک! عینِ خودته مثل اینکه گوش ندادی- 

 .سهند

ان ماند تا عرفآلود همچنان منتظر میگوید. اخمخندد. سهند دیگر چیزی نمیمیگوید و بلند بلند می

  :زندشود، عرفان نق می. سکوتش که طوالنی میبه خودش بیاید

 !میدونم هستی پشت خط، سکوت معنادار برام نکن جونِ مادرت- 

خواهد و فقط منتظر جوابِ سوالی است که پرسیده بود. باز هم سکوت ها را نمیسهند این حرف

  :کندوار ادا میدهد که این بار عرفان نالهتحویلش می
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 ..اونجاییم. دیر حرکت کردیم آخهای بخدا ده دقیقه- 

  :دهدمکثی کرده و توضیح می

 ..ها دیگه باید برسنها فکر کنم االنالبته یه سری- 

اینکه منتظر هیچ جواب و خداحافظی از جانب عرفان بماند، گوید و بیکوتاهی می "هوم  "سهند 

کند و ناهید رسد. بازش میاش میدهد که همان لحظه اس ام اسی باالی صفحهتماس را خاتمه می

  :است که نوشته

 تونی مامان جان؟االن می- 

داند که منظور ناهید از سوال، تماس تصویری گرفتن است. ساعت یازده و پنج، شش دقیقه است می

خواهد تماس بگیردها که و... آخ از دست تو ناهید! چون شوهر جانش این ساعت در خانه است، می

 .قابِ تماس جا کندآن لعنتی را هم در 

ند. کشود و از میان گفتگوها، ناهید بانو را پیدا و تماس تصویری را شروع میبه ناچار وارد واتساپ می

شود و چشمانِ طوسیِ مادرش، اولین خورد که تماسش، پاسخ داده میشاید حتی بوق دوم هم نمی

 .بیندچیزی است که می

 .سالم قشنگِ مامان- 

آرایش و ساده ی زن مهربانِ در دوربین، ل*ب کوبد و خیره در صورتِ بیمی اشدستی به پیشانی

  :زندمی

خوام زنگ بزنماا ناهید! هنوز نه سالمی نه علیکی، صدات داره ویبره ببین واسه همین کاراتِ که نمی- 

 !میره. این اشکا االن برای چیه؟

هایش بیش از حد لقه زده در چشمخندد. پسرش حق دارد که اعتراض کند. اشک حزن توو گلو می

ی لجبازش که در عینِ تخسی هم همیشه هوای مادرش را خرد. آن هم توجه ی تک دردانهتوجه می

 .داشت

 حق داری.. خوبی؟ کار و بار چطور پیش میره؟- 

خورد؛ ی پدرش به گوشش میکند که صدای مردانهزند و برای جواب دادن د*ه*ان باز میلبخند می
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 !ر کادر تصویر نیستاما د

کنه یا چه بدونم... توو مناطق محروم جا میخانوم؟ یه جور میگی کار و بار، انگار آقا داره کوه جابه- 

 !کنه برای خودشداره خدماتِ درمانی آموزشی ارائه میده. رفته اونجا عشق می

چگی با او بزرگ ست که از بشد سامان درست شود؟ همان سامانیزند و مگر میسهند پوزخند می

و  بیند دلهرهاُفتد. میای و زبان تلخ! تا نیش و کنایه نزند که کارش راه نمیقدر کینهشده بود. همان

 .ستهای ناهید را که نگاهش به جای دوربین، حاال سمت دیگرینگرانی توی چشم

  :کندتک خندی می

 .ی نیستدرست فرمودی سامان خان. خوش خوشانمه! جای شما هم هیچ خال- 

 ...نشیندای رنگشان میبیند که کنارِ ناهید و روی مُبلِ مخمل سرمهاش، سامان را میبا اتمام جمله

اند و انگار نه انگار که بعد از چند ماه است که دارد تک پسرش تفاوتاش چقدر بیطالیی چشمانِ آبی

مرتب شده ی پدرش، ل*ب از هم باز های کوتاه و زند و خیره به جو گندمیبیند. پوزخند میرا می

  :کندمی

 هاتی؟چخبرا از تو سامان؟ هنوز گیرِ بچه- 

آموزان پدرش بود و سامان، اش به دانشگوید. تیکهکشد و با تاکید میها را یک جور خاصی میبچه

  :دهدهاست. سریع جواب میتیز تر از این حرف

 .ه این نمیگن گیر بودنشون رو بسازن، بکنم تا آیندهدارم کمک می- 

  :تواند جلوی خودش را بگیرد تا نگویدکند و نمیای میسهند تک خندِ به عمد مسخره

 !ان اونا که تو براشون آینده میسازیهاییها و بدبختچه گاگول- 

 .شودترسد! هول میپروایی سهند، تعجب که نه؛ فقط میکند. ناهید از بیسامان اخم می

 .ان، عرفان پیشته؟ گوشی رو بگیر، با اون هم صحبت کنیمسهند جان مام- 

گذارد و مثال دارد به سکوت و بیند که ناهید دستش را روی دستِ سامان میکند و سهند میمکث می

 !کند. ِههآرامش دعوتش می

  :اندازدسری باال می
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 .تر از خودشنه. طبقِ معمول من رو ول داده؛ رفته دنبالِ چهار تا اُسگل- 

  :پرسدوار میبرد که سامان باز هم کنایهتر میخندد و سرش را کمی عقبمی

 کنی؟اونوقت تو چیکار می- 

کند ی راستش، دعوتش میی نشسته بر شانهکند. فرشتهفشارد. بگوید یا نگوید؟ مکث میل*ب می

گ*از رفتنِ سهند را . از طرفی فرشته ی سمتِ چپ؛ چنان تخت به سکوت. به آرامش و به بیخیالی و..

 ...دهد که نگوپیشنهاد می

ی داستان است؛ ها و حتی خودِ سامان، سهند پسر بَدِهخندد و... به قولِ خیلی از فامیلخبیثانه می

 !تواند انتخاب بهتری باشدی سمت چپ، میپس فرشته

 ...من؟... واال من درگیرِ ویراژ دادن با ماشین و- 

 .شودگذارد و به عمد شر مینمایش میهایش را به ردیف دندان

 !امدختربازی- 

ای هم به خودش گرفته آقا سامان. کشد و... اُه! چه نگاهِ برزخیسانِ شبش میموهای به دست بین

 .دهدآید. به اذیت کردن و حرص دادنِ سامان ادامه میجگرش به حال می

 .آق معلمدونی چخبره! اینجا کلی در و داف هست ا*و*ف... نمی- 

 .کندو باز هم با آق معلم گفتن، سامان را مسخره می

گونه ادا و خواهش های سهند. ناراحت نگاهششود از صحبتگزد و شرمش میناهید ل*ب می

  :کندمی

 کنی مامان؟سهند؟ تمومش می- 

 .زندابرو باال انداخته و لبخند می

 !رِ خودت، چشمحقیقت مثلِ ماتحتِ خیار، تلخِ! ولی... محضِ خاط- 

  :دهداش ادامه میکند؛ اما سهند به تندرویسامان با غیض اسمش را هجی می

 !ای تواممرغت از تخم اُفتاده بابا؟ چقدر عصبی- 

کشد که صدای کوبشِ شود. طولی نمیسامان دست روی زانو گذاشته و پووفِ گویان از جا بلند می
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 .آیددربی می

  :گویدهای نگران و پریشان ناهید، سر خوش میهزند و خیره در تیلقهقهه می

 خوره! خودت چخبر عشقی؟اینم که فوری بهش بر می- 

  :کندو با چشمک کوتاهی اضافه می

 از سوگند اینا خبر داری؟ میری خونشون باز؟- 

 صدایشگیرد. اش را با انگشتان، به بازی میدهد و موهایِ بافته شدهناهید سری با افسوس تکان می

 .رسد و دلخورخسته به نظر می

 !چه خبری؟ چه رفت و آمدی؟ رو برام نزاشتی سهند- 

 .گیرداخم ریزی میان ابروهایش شکل می

 چرا؟ چیکار کردم خودم خبر ندارم؟- 

ندازی. نشد یه بار ببینمش، پای چشمش گود نرفته و گُلِ مردم رو به گریه می راه به راه دخترِ دسته- 

 !خیس نباشه

  :کندتند، پرخاش می

ت عوض شده... من فقط راهی که بینم توام جبههتسمه به دست نگرفتم نزدمش که مامان جان! می- 

 .کنم رو انتخاب کردمباهاش حال می

گذارد و ی مخصوص و چسبیده روی داشبورد میشود. گوشی را روی دستهمچ دستش خسته می

  :دهدادامه می

 .ی منی ناجور بود برام! خودش، خودش رو کرد توو کاسهول وصلهاصال این دختره از ا- 

  :بردزند که ناهید صدایش را باال میوار حرص میطور دارد تند و پرخاشهمین

گیری، تو بعدِ فریال رفتارت عوض شده سهند. رالی چه ربطی به این طفلِ به هر کس یه عیب می- 

 معصوم داره که نادیده گرفتیش؟

خورد. دهانش همچون ماهی از نامِ فریال از زبان ناهید، آن هم بعد این همه سال... جا می با شنیدنِ

. دهدای جواب می. حرفی... ندارد و... دارد! با مکثِ پنج ثانیهشودآب به بیرون افتاده، باز و بسته می
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  :آلودخونسرد اما محکم و اخم

ه که اشتباه و هوسِ نوجوونیمو مُدام بکنی توی تخم کنم نیاز باشفریال تموم شد مامان! فکر نمی- 

 !چشمام

 .زنداندازد و پوزخند میشانه باال می

 خواد؟دونم سوگند به جز چت و این کوفتِ و زهرمارها دیگه چی میمن نمی- 

  :کندخندد و اضافه میعصبی و کوتاه می

 محبت پیدا کرده؛ و خب این به من چه؟این بچه چون دَدی جونش رفته به اَمونِ خدا، مشکل کمبود - 

ای است بار به جای صورتِ مادرش، زومِ سوناتای مشکی زند و با نگاهی که اینموهایش را چنگ می

  :کندشود، مسخره میکه دارد نزدیک می

 .زنم باهاش، شاید مشکلش این باشهانشاهلل اومدم شهرستان؛ یه چند تا حرکت خاکبرسری هم می- 

 !!سهند- 

چرخند. به حتم عصبانی شده است. چه با غیض و تشر هم صدایش هایش به سمت ناهید میتیله

 .کرده بود

  :دهدمعمولی جواب می

 جونم؟- 

 !مودب باش. من به جهنم؛ حرمتِ اون دختر رو نگه دار- 

ن ی تهدید در هوا تکااش که به نشانهکند و انگشت اشارهبه چشمان ریز شده ی ناهید نگاه می

 .خوردمی

 ...وای به حالت اگر بهش دست بزنی! دلش رو بشکنی و- 

 .زندبشکن می

 !بخوای اینجوری ولش کنی- 

 .خنددکوتاه می

خوری خودش منو ناهید. خیلی خوش خیال! اون دختری که داری سرش قسم می خوش خیالی- 
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 !بوسیده قبال

 .کندیرت و ناباوری چکه میفامش حشود. از چشمانِ نقرهصورت ناهید به آنی سرخ می

 !امکان نداره- 

 .دهدبا تفریح و ل*ذت سری به نشانه ی مثبت تکان می

 !ایچرا... داره. خوبشم داره؛ منتهی تو خیلی ساده- 

 ...من- 

 .خنددسهند کوتاه می

و فریال ربینیش، مِن مِن رو ول کن ناهید. االن باید برم ولی بدون، سوگند اونی نیست که داری می- 

 که یادته؟

 .زندپوزخند می

 .این هم یکی مثلِ همونه. شاید حتی کار بلدتر! چون سیاستِ کاریش باالست ک*ثافت- 

 .کنداش را فوت میبوسد و به طرفِ دوربین، ب*وسهنوک چهار انگشتش را می

 .شتر بگیریفعال خوشگل خانوم. بازم ببخش اگه ناراحتت کردم؛ اما توام سعی کن طرف حق رو بی- 

زده را از آن حالت یکه خوردگی در بیاورد و هم کند تا هم ناهیدِ شوکی آخر شوخی میدر لحظه

 .یکهویی قطع کردنش را با تفریح کردن، ماسمالی کند

 و حَق با کیه؟- 

  :خنددزند و بلند میاش میبه س*ی*نه

 !با من- 

  :کندانش نشانده و آهسته زمزمه میزند که ناهید به زور لبخند کمرنگی روی لبچشمکی می

 !خداحافظ- 

بندد و کوبد. چشم میای کشیده و سرش را به پشتی صندلی میشود. هوفِ کالفهو تماس، قطع می

 ها فقطی مضخرف و کوفتی داشت! خیرِ سرش مثال رفع دلتنگی کرده بود. تمامِ صحبتچه مکالمه

 ...صرف کنایه شد و تیکه و توضیح و زهرِ مار
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 .خوردای به شیشه میتقه

بیند که یک دستش را به سقف تکیه زده و دست کند. روناک را میتکانی خورده و چشم باز می

 .دیگرش بندِ کمرش است

 .دهدکند و شیشه را پایین میاخم می

 بله؟- 

رد که داند چرا ولی خیلی دوست داشوند و... نمیهایش باز هم مشخص میخندد. چالِ گونهروناک می

 .هارا انگشت کندآن چاله

 ای برای یه دور مسابقه؟بله و شکر! پایه- 

دهد؟ چقدر جسورانه و شجاع! پرند. دخترک دارد پیشنهادِ رقابت میابروهایش از فرط تعجب باال می

گوید که دخترک جسارت دارد؟ چیزی که در کمتر آید و این بار چندم است که با خود میخوشش می

 .شودا میدختری پید

  :کندآید و گر*دن کج میل*بش به خنده کش می

 ی خشک و خالی؟مسابقه- 

 !زنند. پس قبول کرده بودهای سیاهِ روناک از تعجب و ذوق، برق میتیله

 .یابداش حاال پهنا میلبخندِ کمرنگِ اولیه

 .خورداش سُر مینگاهِ سهند باز روی دو چالِ گونه

 .کنیم نه خب... بیا شرط بندی- 

 شق و جسور؟آید و آخر دختر هم انقدر کلهاُوف! بیشتر خوشش می

کند و سپس شیشه را تا انتها پایین خورد. سری باال و پایین میی از سر لذتش را فرو میخنده

 .برددهد و سرش را جلوتر میمی

 اگه من بُردم...؟- 

گیرد که این فاصله ن فاصله میزند و حین قهقهه زدن، کمی از شیشه ی ماشیروناک قهقهه می

 تر رفته بود؟طوری محض تفریح عقبماند. حیا دارد یا همینگرفتن از چشمِ سهند دور نمی
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 !ی پنجم رو به عمد بهت باخت میدماگه تو بُردی... مرحله- 

خورد. جدی که خورد. بد هم جا میشود. جا میهایش پاک میلبخندِ سهند به کل از روی ل*ب

 ت؟گفنمی

فهمد. هیچ گردد. نمیهای سیاهِ او پیِ ردی از صداقت میدهد. در تیلهکند و تای ابرو باال میاخم می

  :پرسدفهمد؛ برای همین کوتاه مینمی

 کنی؟اونوقت چرا داری همچین لطفی به من می- 

 .اندازد. انگار واقعا ریگی به کفش ندارددخترک، شاد و صادق شانه باال می

 کنیم. اصال از کجا معلوم تو ببَری؟ست. داریم شرط بندی میلطف نی- 

 .شودتر میکند و حریصسهند تک خندی می

 خوبه! خوشم اومد. و... اگه تو بُردی؟- 

 !یه ناهارِ خوشمزه مهمونِ تو؛ به شرطِ پرسیدنِ بیست تا سوال و گرفتنِ جواب ازت- 

ی قَدَرَش، گمان کند که سهند ترسیده. که به مکث؟ نباید مکث کند. که مبادا این رقیبِ گَه گاه

 .مانَدخودش اعتماد ندارد. جای فکر کردنی نمی

 .زندلبخند می

 !قبوله- 

  :کوبدپرد. دست به هم میخندد و در جایش باال و پایین میروناک پر شور می

 پس برم پشت رُل دیگه؟- 

  :زندطرفِ مقابلش چشمک میاش، برای تایید کار یا حرف سهند طبقِ عادتِ دیرینه

 .آره- 

اش، اتومبیلش را روشن و ماشین را به حرکت خیره به قدم تند کردنِ روناک به سمتِ سوناتای مشکی

 .آورددر می

کند. یک دستش را پنج سانتی، کنارِ ماشینِ روناک توقف کوتاهی میوی حدودا چهل، چهلبا فاصله

های پر از هیجان روناکی که در کشد. خیره در تیلهرا جلوتر میاش پشت صندلی شاگرد انداخته و تنه
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  :کندسمت راستش پارک کرده بود، با خنده ل*ب از هم باز می

 خط پایانمون کجاست؟- 

های به شدت ظریف و اندازد و با انگشتدخترک موهای کوتاه و لختش را پشت گوش می

 .خارانداش ابرو میاستخوانی

 !سمت راست و اولین تیر برق چهارمین پیچِ به- 

 .کندسری به نشانه ی استفهام باال و پایین می

 پس شروع؟- 

 .خنددروناک با ل*ذت می

زنم، خب؟ بعد از هر بار بوق زدنِ من، توام خیلی عجله داری مثل اینکه... کالً من سه بار بوق می- 

 کارو تکرار کن. به سومین بوق که رسیدیم... حرکت! اوکی؟همین

 !جالب است. خیلی جالب

روست و آلودش به روبهدهد. نگاهِ جدی و اخماش را به صندلی میگوید و تکیهای می"باشه  "

به  خواهدخبیثانه نیست که اگر با خود بگوید که کاش خودش ببرد؟ و خب... به جهنم که دخترک می

 .عمد باخت بدهد

دهد. دخترک با مکث بوق گذاشته و فشار می شود. دستش را به سرعت رویصدای بوق اول بلند می

کند و با شنیدنِ بوق سوم، کار را تکرار میزند و سهند، برای بار دوم هم همینکوتاهی دوباره بوق می

 .فشاردشود و سپس وسط فرمان را میشود که ابتدا پر شتاب، ماشین از جا کنده میچنان هول می

و متناسب با سرعتش، دنده اضافه  آوردی پدال گ*از فرود میفشار پایش را مدام بیشتر و بیشتر رو

خواهد سبقت بگیرد گیرد. میکند. دقیقاً پشت سر و سمتِ چپ چراغ ترمز ماشین روناک قرار میمی

خندد. دخترک، عجب بازی کند. حرصی میکه روناک فرمان را به طرف چپ مایل و راهش را سد می

 !راه انداخته

دهد که خواهد، راه! اما نمیگذارد. راه میبرداشت روی بوق میرصی دستش را بیشود و حگرمش می

برد و... قرار بود در این جاده مسابقه بدهند شود و در عین حال؛ ل*ذت میدهد. کمی عصبی مینمی
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 اش را بررسی کند. سرعتش را نسبت به اتومبیلِ و همان بهتر که به جای نق زدن، اشتباهاتِ احتمالی

بیند، از سمت راستی که سبقت گرفتن از آن، غیر کند و تا فرصت را مناسب میمی جلویی، کمتر

 .کِشَدمجاز است خودش را کنارِ سوناتای مشکی رنگ روناک می

خواهد از روناک پیشی بگیرد، که میکند و همینپا با دخترک حرکت میخندد. همسرخوش می

تر بلغزد. شود ماشین کمی آن طرفخورد که باعث میبغلش میی ی نسبتاً محکمی به آینهضربه

اندازد، جوابش را با پیچاندنِ فرمانش به زند و با نگاهِ کوتاهی که به روناکِ پشت رُل میپوزخند می

 !ی حساب شدهدهد. یک ضربهسمت چپ می

بیند! شت سر نمیکشد که دیگر روناک را پکند. طولی نمیای زده و سرعتش را زیاد میتک خنده

 !کند. نیستوجو میی جلو، عقب را جستاخم کرده و از آینه

های لوس، قهر کرده باشد؟ با فکر به اینکه روناک شاید قهر و از مسابقه و نکند همچون آن نازنازی

شد اگر شود و چقدر احمقانه و نفرت برانگیز میاش جمع میشرط بستن، پشیمان شده باشد؛ چهره

 !کردرا میکار این

شود و چند قدمی به سمتِ کند. از ماشین پیاده میای بعد، توقف میکاهد و لحظهاز شتاب ماشین می

 ...کند. به عقبِ مسیرمخالف جاده حرکت می

ای ی نقلیهکند. هیچ خبری از هیچ نوع وسیلهبان چشمانش میدستش را به پیشانی گرفته و سایه

 !نیست

 ...بیند. هفتاد کیلومتر تا روستایابلو میچرخاند و یک تنگاه می

 !خندد. نکند دخترک سرش کاله گذاشته باشد و سهند... شاید رسماً گم شده استوار میمسخره

بر سرش که یک شود. به حتم از آن کودن بازی خورده است! و... خاکفَکش از شدت حرص قفل می

 !وجب دختر را باور کرده بود

ی اگزوزی به خواهد قدم اول را به طرفِ ماشینش بردارد، صدای زوزهن که میکند و همیعقب گرد می

شود که دارد موتور ماشین را ی سوناتایِ اویی میزده، خیرهگرداند و حیرترسد. سری میگوشش می

دهد. بس که شتاب و سرعتش باالست! پلک بر هم گذاشته، نگذاشته؛ روناک با بوقِ بلند جر می
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 !گذرد و لعنتیسانِ برق و باد میارش بهباالیی از کن

آورد، برای السیر سوار شده و ماشین را به حرکت درمیدود و همانطور که سریعبه طرف ماشین می

  :زندخودش غُر می

 آخه یکی نیست بگه سهند، چه وقته پیاده شدنت بود اُسگل؟- 

 ..شودمیپوفِ عصبی کرده و... ماشین با شتاب و صدای بدی از جا کنده 

 .شدنواینکه آن را با لبانش برخورد بدهد، آب خنکش را میگیرد و بیای رنگش را باال می سرمهبطری

 !شودکند. خنک میشود، مابقی آبِ بطری را روی سر و صورتش خالی میاش که رفع میتشنگی

ر و ی ستبس*ی*نه شود بلوز، بهکند که باعث میآب از سر و صورتش به روی بلوزِ سفیدش چکه می

 .گونش بچسبدگندم

دهد که بعد از باخت دادنِ مسابقه به گیرد و نگاهش را به اطرافِ روستایی میاش را از ماشین میتکیه

شود و دخترکِ جا آمده بودند. با یادآوریِ باختش، فکش سخت میروناک و به اصرارِ او، یکسره به آن

بینیِ اینکه سهند ای عقب نشینی کرده و بعد... با پیشد دقیقهدستی هم زده بود! چنبُزمَجه، چه رو

توانم از او جلو بزنم، جدی جدی شرط را بُرده قرار است از ماشین پیاده شود و خب در آن لحظه می

 .گیردای کرده و روستا را زیر نظر میبود! پوفِ کالفه

برگزار کنند؛ اتفاقاً این روستا کامال  ی بعدی رالی رابرعکسِ بیابانی که قرار است در آنجا مرحله

 !سرسبز است و رنگی

های کوچک که صاحبانش به شدت مشغول کارند و صمیمیت نهفته در دل روستا که با یک نگاهِ مغازه

ی آنها به خودش و ماشینی های خیرهشد دریافتش کرد و سادگی زندگیِ مردم و... نگاهساده هم می

زند که همان لحظه شان! لبخندی به رویشان میگذارد پای روستا نشینییزده بود. مکه بر آن تکیه

  :پرسدداند چطور انقدر غلیظ است، خطاب به او میای که نمیپیرمردی خمیده قامت با لهجه

 با کسی کار داری جَوون؟- 

 .ایستدتر میکند و درستاش را از هم باز میشده های به هم قالبزند و دستلبخند می

 .نه بابا جان. مسافرم- 
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 گذارد. سهند نگاهی به سر و رویش ای که خریده بود، به زمین میهای سبزی و میوهپیرمرد کیسه

 .اندازدمی

ای رنگ هم به تن صورت شکسته، پیر اما مهربانی دارد. موهای تماماً سفید و یک کت و شلوارِ قهوه

 .کرده است

تواند بگذارد یا دلسوزی، زیر پوستش اسمش را انسانیت میداند که اصال یک حسِ عجیبی که نمی

  :کندکند و پر محبت زمزمه میدَوَد. دستش را به طرفِ او دراز میمی

 .هارو بابا جانبرات میارم کیسه- 

 .زندهارا از روی زمین چنگ میگوید و کیسهمی

 .ی راهیزحمت نکش پسر... خسته- 

هارا داخل ماشین بگذارد، صدایِ خندانِ پیرمرد را واهد کیسهخزند و همین که میلبخندی می

  :گویدشنود که میمی

 !خیابونِ روستای ما کوچیکه جَوون. تا بخوایم با این پهلوون از میون مردم رد بشیم، شب شده- 

 .گوید مردِ حسابیکند. تنگ است و شلوغ! درست مینگاهی به بازار می

 .خنددکوتاه و شرمنده می

 !ی شمادرست میگین. پس قدم زنون میریم تا خونه- 

 .ست از این کمکدهد و انگار راضیپیرمرد سری تکان می

 چند سالته؟- 

  :دهدمودبانه جواب می

 .بیست و چهار- 

 .سالمت باشی- 

ی به شدت باریکِ سمت ای به کوچهکه پیرمرد اشاره "سَرِتون سالمت  "گوید زند و میلبخندی می

کند پرند ولی به سرعت خودش را جمع و جور میکند. ابروهای سهند از شدت تعجب باال میچپ می

توانند نمی اُفتد. کوچه انقدر باریک است که دو نفر کنار همو به دنبالِ پیرمرد، آهسته به راه می
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 !واردش بشوند و باید تک تک و پشت سر هم داخل شد

 .گیردکند و دلش میاخم می

ی قرمز است که انگاری باز هم هست! شاید هم از شدتِ ی رنگ و رو رفتهانتهای کوچه، یک دروازه

 ...داندشود. نمیفرسودگی چفت نمی

ی غریبه است؛ شود. خانهسرش وارد می شود. سهند هم پشتدهد و داخل میپیرمرد درب را هُل می

  :زندبرای همین بلند ل*ب می

 .یاهلل- 

 .آیداش در گردش است که صدای زنی میی کلنگی و حیاطِ کوچک و گِلینگاهش بین خانه

 .بفرما پسرم.. بفرما داخل- 

است و چارقد چرخاند. زن چاق گیرد و سر میی خانه مینگاهش را از بَر و رویِ خاک خورده و کهنه

 کند؟شناسد و انقدر صمیمانه تعارف میبه سر. صورتش را با چارقد گرفته است. سهند را نمی

  :دهدلبخند به ل*ب، جواب می

 .شممتشکر. مزاحم نمی- 

گذارد که با هارا روی اِیوانی میدهد، کیسهها و تعارفاتِ زن گوش میگوید و در حالی که به صحبتمی

 !نیم متر فاصله داشته باشد و نرده... ندارد سطح حیاط، شاید

 .چه مزاحمتی پسرجان؟ مراحمی... زحمت کشیدی. بیا داخل، حداقل یه چای در خدمت باشیم- 

بود، شان به شدت ل*ذت بخش است و راستش... اگر روناک منتظرش نمیدیدنِ خوش برخوردی

د! فقط حیف که اصال روناک خبر خواست که یک چای را مهمانشان باشاتفاقا خیلی هم دلش می

ندارد که سهند به اینجا آمده. قرار بود روناک از سوپر مارکت، چند بطری آب بگیرد و بعد با هم به 

جا خبر تا اینکافه یا رستورانی بروند تا سهند شرطی که روناک گذاشته بود را ادا کند؛ اما سهند بی

 ..آمده بود

 ..دوستم منتظره حاج خانوم- 

  :زندگیرد. پیرمرد لبخندی میی ناراحتی به خود میهرهزن چ
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 .دوستت هم بیار جَوون. مهمون حبیبِ خداست- 

  :کندخواهد چیزی بگوید که زن اصرار میمی

 !ای در خدمت باشیم پسرم.. اینطور که نمیشه دستِ خالی برگردیچند دقیقه- 

 !زند و عجب در موقعیتی گیر کرده استلبخند می

زند، لبخند به گذارد. با فکری که یکهو به سرش میکند که او هم چشم روی میپیرمرد نگاه میبه 

  :دهدل*ب جواب می

 .پس من برم دوستم رو هم بیارم- 

 .شودها میخندد و زن مشغولِ برداشتن کیسهپیرمرد کوتاه می

 .خدا خیرِت بده. زود بیایین که منتظریم- 

 .شودشان خارج میی قدیمیاز دروازه دهد و به دو،سری تکان می

کند. به حتم، جو میوبیند که پشت به او، دارد خیابان را جستدَوَد و روناک را میبه طرفِ ماشین می

 !دنبالِ اوست

  :زندبا رسیدن به او نفس نفس می

 !اومدم- 

 .کندهش میشده نگاگرد کرده و با چشمانِ درشتروناک با شنیدنِ صدایش، به یکباره عقب

 این چه وَضعیه؟ چیشده؟ چرا بَر و روت خیسه؟- 

خواهد ل*ب از هم باز کند، روناک صدا باال دهد و تا میسهند اخم ریزی میان ابروهایش جا می

  :بردمی

 اصال معلوم هست کجایی؟- 

 .ایستدشود. صاف میدم عمیقی گرفته و راه نفسش باز می

 .بُردم های یه پیرمرده رو براشوسایل- 

 .دهدروناک ابرو باال می

 !دادیاهان... خب یه خبر می- 
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  :زندخواهد سوارِ ماشین بشود، حرص میرود. سپس رو به روناکی که میای به او میغرهسهند چشم

 .ی حاجی ببینمکجا سرتو انداختی پایین داری میری؟ بیا بریم خونه- 

 .شودماشین خشک می کند و دستش روی دستگیره یروناک چشم گرد می

 چی؟- 

زند و به دنبال هارا ندارد. بازوی نحیفش را چنگ میی توضیح دادن و مخالفت و اینسهند حوصله

کند؛ برای همین به جای بازویش، مچ ها را به روی خود حس میکِشَدش. نگاه خیلیخودش می

  :زندگیرد و آهسته پچ میدستش را می

 ها چیه؟تمرگی اونجا تا من یه چایی بخورم. این وحشی بازیسر جمع ده دقیقه قراره ب- 

 .کند، مچ دستش را هم ول می"ی آدم راه بیا خودت مثلِ بچه "اخم و با گفتنِ 

  :روناک کوتاه میغرد

 خوای؟یکی دوتا وسیله بُردی، چایی هم می- 

  :کندسهند تک خندی می

ن ی لطفِ طرف! جبرایافتِ کمک، بشاشن توو کاسهبقیه مثلِ تو بیشعور نیستن که بعدِ هر بار در- 

 !کنن عزیزممی

رود از صراحت و تندیِ کالمِ او. رسماً آن شبی که بخاطرش با شاهین دعوا کرده بود روناک نفسش می

داند؛ اما فقط را در چشمش فرو بُرده بود و شاید هم آن شبِ جنجالی که با بِال در باغ داشت. نمی

 !دتواند الل بشومی

 .شودتفاوتی و تعجب نکردنِ روناک، خود متعجب میشوند و سهند از بیداخل همان کوچه می

 عجیب نیست برات؟- 

  :کندگردد و نگاهش میروناک به طرفش برمی

 چی عجیبه؟- 

  :زندسهند با چشم و ابرو به فضا و کوچه و دروازه اشاره می

 ...این کوچه.. این در و دیوارها- 
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 .اندازددارد، شانه باال میهمینطور که چشم در چشم او دارد قدم به عقب برمیروناک 

 !نه. کم نیومدم اینجور جاها- 

 اشدهد که روناک خندهی بلندی سر می دهد و با رسیدن به دروازه، دوباره یاهللسهند ابرویی باال می

 .گیردمی

 نه بابا؟ بلدی از اینکارها؟- 

  :پراندشود، چیزی میباز را هل داده و داخل میحین اینکه درب نیمه کند وسهند اما اخم می

 !فکر کنم خفه شدن به نفعت باشه- 

ای دارد؛ اما هنوز در شوکِ جملهکند و با داخل شدنِ او، به دنبالش قدم برمیروناک پوکر نگاهش می

ی که سهند به خانه افتد در آن شبیهایش میاست که سهند گفته بود! به یادِ جیغ جیغ کردن

خودش برده بود او را و یادِ آن شبِ که چطور در باغ یکهو آمپر سوزانده و چرند گفته بود و... حتی در 

رستوران بره طال! وقتی که سهند به او پیشنهادِ گرفتنِ حقش را داده بود و او... باز هم کُولی بازی 

بیند که چادر کند. زنی را میو سر بلند میشود هایش خارج میدرآورده بود. هوفی از میان ل*ب

 .کند تا به استقبالشان بیایدسفید به سر، دارد دمپایی به پا می

  :شودصدای سهند، از کنارش بلند می

 .اذیت دادیم بهتون- 

  :رسدکند و به جلویشان میزن، اخم شیرینی می

 این چه حرفیه پسرجان؟- 

بیند یا اش میفهمد زن چه در چهرهدوزد. نمیصورت روناک میرنگش را به  هایِ عسلیو سپس تیله

 .کندآمدِ خشکی بسنده میدهد و به لبخند و خوششود که فقط با روناک دست میاصالً چه می

. روندی کوتاه و کم ارتفاعِ ورودی باال میگوید و به همراهِ سهند از سه پلهیی می"وا  "متعجب در دل 

بیند که پیرمرد چطور کند و روناک میسوخته و چوبی خانه را به رویشان باز می ایپیرمرد در قهوه

  :کندخورد؛ اما همچنان مهمان نوازی مییک لحظه جا می

 .بَه بَه... قدم روی چشم ما گذاشتین... خوش اومدین- 
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 رهای تمام رنگ ها رد شوند. هالِ مربعی کوچکی دارند با دیوارود تا آنو از چهارچوب در به کنار می

 هایی انگار... کِرِم و شیری رنگ. چند فرشِ سرخ و قدیمی و تا چشم کار میکند، پُشتی و بالششده

 !بزرگ و یک تلویزون قدیمی که آن هم میز ندارد و روی یک قابلمه ی برعکس شده است

همگی از ثروت یا فقر گوید که ای کاش داند چند میلیونُم با خود میکند و برای بار نمیسهند اخم می

 .بُردندبرابر ل*ذت یا رنج می

نشینند و سهند خیلی خودمانی و برای روی او میبا اصرارِ مردِ پیرِ خوش برخورد، کنار هم و روبه

 .دهداش را به پشتی میاینکه به چشم آنها راحت به نظر برسد، تکیه

 مَردِ حالجی توو این اوضاعِ روزگار؟خُب... از خودت بگو جَوون... از کار و بارِت. چند - 

 .زندسهند به همراهِ اخم ریزی که بر ابرو دارد، لبخند کمرنگی هم می

 ...شکرِ خدا بابا جان. واال من، توو شهرستانِ خودمون یه- 

 خانه و یاترسد مردِ پیرِ بیچاره بد متوجه شود و گمان کند که قهوهمیخواهد بگوید کافه دارد اما می

 ...ست حاالزیچه چی

  :گویدبرای همین با مکث می

 .رستوران دارم- 

خواهد چیزی بگوید، زن، چادر به دندان بیند برقِ تحسین را در چشمانِ کم سوی او و تا میمی

شود. پنج استکان کمر باریک را پُر از چای کرده و دو گرفته، با یک سینی نسبتاً بزرگ داخل می

 .از شکالت و قند قندانِ چینیِ قدیمی پر شده

  :گویدست وقتی که میهمچنان لحنش پر از شوق و صمیمت و مهربانی

 !بفرمایین... تازه دَمِ- 

 .کندزند و روناک تشکر زیر لبی میسهند لبخندی می

دارد زند و ابتدا خودش یکی برمیها اشاره مینشیند. پیرمرد با چشم به استکانزن، کنار شوهرش می

  :کندباز میو ل*ب از هم 

 ...تا سَرد نشده بخورش پسر جان- 
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  :پرسدنوشد و سپس کنجکاو میقُلُپی از چایی را با صدا می

 !راستی... اسمت رو نگفتی- 

 .دارداستکان چای را درون نعلبکی گذاشته و دو حبه قند هم برمی

 .اسمم سهندِ. سهندِ... سپهر- 

 .دهدآهسته و به معنای تفهیم تکان می اندازد و سرش را همپیرمرد ابرویی باال می

  :دهدکند که پیرمرد همچنان به پرسیدن و صحبت ادامه میسهند لبخند به ل*ب نگاهش می

 ...بگو ببینم، این دخترم- 

 .زندبا چشم به روناک اشاره می

 ت هم هست؟عالوه بر دوستت، خانم خونه- 

ها اعتقادی داند. روستاییکند. چه بگوید را نمییخندد؛ اما سهند مات نگاهش مگوید و کوتاه میمی

 به دوستی دو ج*ن*سِ متفاوت دارند؟

؛ اما یکهو با "نه  "خواهد بیخیالِ طرز تفکرِ آنها بشود و بگوید کند و میای میتک خندِ مسخره

هم  ماسد. ابرو درصدای کوبش و ضرب دیدنِ چیزی که انگار فلزی یا آهنی باشد، حرف در دهانش می

  :کشدمی

 مشکلی هست؟- 

 !شود از غم و ناراحتی و شاید شرمکند و پُر میکشد که رنگِ نگاهِ پیرمرد تغییر میبه ثانیه هم نمی

  :زندآلود تشر میاینکه جوابی به سهند بدهد، رو به همسرِ نشسته در کنارش، اخمبی

 خواد؟ اومده آبروریزی؟باز چی می- 

خیزد. هنوز قدم اول را برنداشته است که زده از جا بلند برمییده و هولزن چادرش را محکمتر چسب

 .شودزند از حیاط بلند میای که دارد عربده میصدای زمخت و مردانه

 آهای صاب خونه، هستی؟- 

 .و باز صدای لگد خوردن به چیزی آهنی

د و کنشود. سهند اخم میپا می گویان از جایش "ال اله اال اهلل  "کشد و پیرمرد دستی به روی زانو می
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 تو  "خواهد به دنبالش برود که یکهو همزمان با گفتنِ ست، میبا فکر به اینکه شاید طلبکاری چیزی

شود و به دنبال آن، شنیده شدنِ صدای گفتنِ پیرمرد، درب طاق به طاق باز می "بشین سهند جان 

 .کلفتی که پر از تمسخر است

کنیو... تنها تنها کالس دعوت می ! پارسال دوست، امسال آشنا؟ مهمونِ اُوفبَه... حاج رحیمبَه- 

 مَشتی؟ داشتیم؟

کند. شلوار شش جیبِ مشکی که گرد و خاکی و سهند اما با ابروهای گِرِه خورده، فقط براندازش می

 را بهست. تیشرت جذب همرنگ شلوارش که بازوهای نسبتاً الغر اما پر از جراحتش شاید حتی گِلی

 !رسد. سبزه است و پر از زخم و زیلرُخ کشیده و... به صورتش می

 سر و پای محل بود؟این دیگر چه نوعش بود؟ الت و بی

های بلند سیاهش هم نتوانسته بودند آن ردِ زخم عمیقِ کشیده شده از گونه تا گوشه ی ل*بش ریش

 .را پنهان کنند

 .گیردخطابِ آن مجهولِ الت قرار میشود و موردِ پوزخندی به رویش پاشیده می

 !سلوم عرض شد آق دکترر- 

تر! این دیگر چه طرز برخورد و اش، وحشیشود و چشمانِ آبیسهند چندشش و اخمش غلیظ تر می

 صحبت است؟

 .کندقناعت و همچنان پر از سوال، افراد حاضر در خانه را نگاه می "سالم  "ی به تک کلمه

 !د هم سن و سال سهند و شاید هم کمی کوچکتر باشدخوراش که میبه چهره

روی سهند بهکشد و درست روبیندش که دستی بر موهای شاید یک سانتیِ روی سرش میمی

 ...آورد. برای دست دادن با سهندایستد. دستش را جلو میمی

ض، به یکباره خواهد با او دست بدهد، مردکِ مریکه می برد و همینسهند با مکث دستش را جلو می

برد و صدایی همانند ب*وس*یدن از خود تولید دستش را تا روی سر و پشت گ*ردنش عقب می

 .کندمی

ی مردم دست به یقه نشود! کند تا در خانهزند! خودش را آرام میشود و پوزخند میفکش سخت می
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 !شکلی بود شخصیت هم ایناشکالی ندارد خب. شخصیتِ این بی

  :گویدو به سهند و روناک میزده رزن خجالت

 ...پسرمه. غریبه نیست... بفرمایین بنشینید تورو خدا- 

 . این لندهور و بد سر و پا، پسرشان بود؟خوردکند و کمی جا میسهند اخم می

گیرد و کوتاه ل*ب های او، مچ دستش را آرام میاندازد و با دیدن اخمنگاهی به روناک مینیم

  :زندمی

 ..بشین- 

ی چسبد. سهند متوجهنشینند و روناک حتی کمی، بیشتر از قبل به سهند میهر دو کنار هم می

خورد که گوید. چایش را جرعه جرعه میشود؛ برای همین چیزی نمیترس یا معذب بودنِ او می

  :رسدبار پر از هیجان به گوش میاش اینصدای زمخت و مردانه

 آبجی خانومته؟- 

 بند وشود از بیورد. به او چه ربطی دارد که روناک خواهرش است یا کِه؟ فکش سخت میآنگاه باال می

 .کنداش سهند را میخکوب میخواهد جواب بدهد که جمله ی بعدیباریِ او. می

 .ماشاهلل چه بَر و رو دار... چه نرم و سفید- 

حیا به یک ور صورت  که زن، از روی خجالت و خورد و سیلیصدای هین گفتنِ زن به گوشش می

 .زندخودش می

  :زندپیرمرد اسمش را با غیض صدا می

 !تیمور- 

جونم حاج رحیم؟ دروغ میگم مگه؟ محلِ ما، دختر به این فِنچولی و سفیدی دیده به رو خودش - 

 اصال؟

کند. منتها عصبی و هیستریک! نگاهِ جمع روی صورتِ خندد. سهند هم تک خندی میبلند و لوده می

 ..شودافروخته از خشم؛ اما لبخند به ل*بِ او ثابت میبر

  :دهدخونسرد اما تهدیدوار جواب می
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 تون که نه؛ اما نزار یه طوری بشه، کاری کنم جفت چشمای توام که دیده این زیبایی رو از محله- 

 !کاسه دران

رش نشسته است، ادامه های سیاه و پر از خشمِ تیمور نامی که دقیقا کنار دست پدر پیخیره در تیله

  :دهدمی

 !محض اطالعت باید بگم آبجی خانومم نیست؛ خانوممه- 

 .چرخدبیند که سرِ روناک پر از حیرت و به یکباره به سمتش میزیر چشمی می

کند که سرش را دهد و پوزخند زنان نگاهش را روانه ی تیموری میمچ دستش را نامحسوس فشار می

 !و پایین کرده و لبخندی زوری به ل*ب داردبه نشانه ی تفهیم باال 

  :زندزده لبخند خجولی میزن، هول

 .تون باالی سرش باشه. خوشبخت بشینانشاهلل همیشه سایه- 

 .سهند اما همچنان قصد وا کردنِ گره میان ابروهایش را ندارد

 .ممنون- 

 .دهدپیرمرد ظرف میوه را به سمت سهند هُل می

 .نخوردی که آقا سهند- 

کند که لحنش را پر کند از محبت و عصبانیت و حرص تفاوتی روی ل*ب نشانده و سعی میلبخند بی

 .را پس بزند

 .کنیمممنون حاج رحیم. دیگه رفع زحمت می- 

ایستد. آخر مچ خیزد. روناک هم به دنبالش کشیده شده و صاف میگوید و مودبانه از جا برمیمی

 !قدرت اوست دستش هنوز هم گیرِ انگشتان پر

 ..موندیچه زحمتی پسر جان؟ بیشتر می- 

  :کنددهد که پشت بندِ او روناک ل*ب از هم باز میسری برای حاج رحیم تکان می

 ...لطف دارین عموجان. به اُمیدِ دیدار- 

خورد روی شال نازکی که روی سرش نیست و به دور گ*ردنش افتاده است. نگاهِ سهند باز سُر می
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 شوند. مشغول بستنِ بند ای کرده و بعد از دست دادن با پیرمرد از درِ خانه خارج میپوف کالفه

  :شودکند که صدایش بلند میبیند. اخم میهایش است که پاهای تیمور را در چهارچوب در میکتانی

 ..سفر به سالمت آق دکترر- 

  :زنددانست که او مسافر است! پوزخند میپس می

 .ممنون- 

پاشد. بعد از کلی تعارف و تشکر، از در هم لبخندی به روی مرد و زن پیر اما مهربان خانه میو باز 

روند. به محض پا گذاشتن در کوچه، مچ دست روناک را آهنینی که حاال کامال کج شده بود بیرون می

  :کندکند و هر چه حرص دارد روی سر او خالی میبا عصبانیت ول می

 !بَرت داشتم آوردم یه جا، چجور تِر زدی توو اعصابم ببین لیاقت نداشتی- 

شود. سهند هیستریک از دهانش خارج می "وا  "کند و چیزی شبیه به روناک چشم گرد می

 .خنددمی

زنم که اون التِ نیشت که فِرت و فرت وا بود، اینم وضعِ تیپته! بعد اونوقت من دارم سوز می- 

 !ع*و*ضی، مفت نگه راجبت

  :دهدو ادامه می سری تکان

 دونم؟! اگه اسمش شالِ چرا دورِ گردنته به جا اینکه رو سرت باشه؟این شال حکایتش چیه من نمی- 

آید. از عمد که نکرده بود... خب رود. بدش میکنان پشت سرِ او در کوچه تند و تند راه میروناک اخم

  :زندتیپ و استایلش همین است. غُر می

 !ه بپرونه؟ تازه دیدی منو؟ همینم دیگه منمگه من گفتم تیک- 

شود و کند. در صورتِ اخم آلود و وحشی دختر دقیق میسهند یکهو ایست کامل و عقب گرد می

 .زندپوزخند می

ت دونم چرا امروز شالت انقدر کنار رفته بود تا گر*دن و سَک و س*ی*نهآره همینی. فقط نمی- 

 بیوفته بیرون؟

ی چرت دهد. خودش هم متوجهه سمت خیابان برگشته و به راهش ادامه میگوید و دوباره بمی
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 شود. چون فقط کمی سفیدی گ*ردنش مشخص بود و چه ربطی به سَک و س*ی*نه گفتنش می

خورد که مبادا روناک ببیند و اما روناک... اش را فرو میگیرد و خندهداشت؟ از خودش حرصش می

اش را ای سرش را به پایین خم کرده و یقهستاده و برای لحظهمات و متعجب در انتهای کوچه ای

شد اصال؟ اخم کرده و دستش را ای هم دیده میی هفت و مردانه، س*ی*نهکند. با این یقهبررسی می

ای کند. این سهند هم عجب دیوانهاندازدش و به دنبال او حرکت میگیرد. روی سر میبه شالش می

 !است ها

  :زندرسند، روناک از پشت سر صدایش میه مینزدیک ماشین ک

 سهند؟ وایسا ببینم... مگه قرار نبود ناهار مهمون کنی منو؟- 

 .کندگردد. مستقیم و نافذ نگاهش میسهند با مکث به سمتش برمی

 خب؟- 

کشد؟ پووف ایَش، دارد هنوز عصبانی و حرصی بودنش را به رخ میو این خبِ کوتاه و تک کلمه

  :دهدی کرده و جواب میاکالفه

 .تونیم بریم. دنبالم بیا... من یه ساندویچی میشناسمبا ماشین نمی- 

 .بیندهای آبی او میبرای یک لحظه رنگِ تعجب را در تیله

  :زندلبخند کمرنگی می

 ..قبال با برو بچز اومده بودیم اینجا- 

تقلید از لحن روناک، برایش دهن کجی سهند پوزخندش را سخاوتمندانه در تخم چشمِ او فرو و به 

  :کندمی

 منظورت از برو بچز همون شاهین جون اینان دیگه؟- 

د کناش نگاه میبرد. این پسر رسما یک خلِ دیوانه ی تخس است. به دهن کجیروناک ابتدا ماتش می

لند قهقهه اش همخوانی ندارد! و با مکث کوتاهی، بکه اصال با شخصیتِ گاهی سرد و معموالً جدی

زیادی توجه میخره این لحن و  "گفت هایی که شاهین از آن متنفر بود و مُدام میزند. از آن قهقههمی

 " !هات، نکناین خنده
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  :کندگیرد و حین خنده، بریده بریده ادا میدست جلوی د*ه*ان می

 دیوونه... حاال... چرا شاهین جون؟- 

دارد، کوتاه و تخس ادا ین اینکه به سمتش قدم برمیرود و حای در جوابش میسهند چشم غره

  :کندمی

 !خورممن ساندویچ نمی- 

اینکه اجازه ی هیچ حرف و مخالفتی را به روناک بدهد، مچ دستش را چنگ زده و در خیابان و بی

های رنگارنگ گرفته و به مچ دستش خیره دارند. روناک نگاهش را از مغازهدوشادوش هم قدم برمی

اینکه حتی نیم نگاهی هم پیچند و بیتر دورش میدهد که انگشتان سهند سختشود. تکانش میمی

  :کنداندازد، ادا میبه روناک بی

تقالی مفت نکن اُسگُل خانوم. چون با همیم و تا وقتی با منی، مسئولیتت با منه! پس زور بیخود - 

 !نزن

 .گیردد از او میخورد و هر بار یک لقبِ جدیاش را میروناک خنده

 !حداقل از مچ نگیر- 

کند و سپس خیره در شود نگاه میسهند با اخم به مچ ظریف و نحیف دخترک که دارد مچاله می

  :زندهای سیاهِ او، پچ میتیله

 !بینم که خوشت اومدهمی- 

  :کند و حرصی از چیزی که شنیده بود، ل*ب میزندروناک حیرت زده نگاهش می

 !خودشیفته- 

خواهد مچ دستش را آزاد کند که به آنی مچ دستش رها و انگشتان کشیده و مردانه ی سهند، و می

  :کشدخورند. تقریباً جیغ میمیان انگشتانش گره می

 !خواد اَدا خوبارو در بیاری. گُه بگیرن درِ مسئولیت پذیریتوول کن نمی- 

  :دهدخیابان است، جواب میکند و با نگاهی که به آن طرفِ سهند تک خندی می

 !هات شن، کوتاهش کننزار ز*ب*ونِ درازت دلیلِ گریه- 
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 !رود. رسماً تهدیدش کرده بود. به گریه بیاندازدش؟ هِهنفسش می

ایستند. کوچک و نُقلی! ای میگوید و به دنبالِ او، عرض خیابان را طی کرده و جلوی مغازهچیزی نمی

 ...کبابیِ عمو یاور

ست. کند. مغازه پر از با مشتریای را باز و سالمِ بلند باالیی میتگیره ی آهنین دربِ شیشهسهند دس

 .ستکند. دو سه میزی خالینشیند و او را به داخل هدایت میدست سهند، پشت کمرش می

 !شنود. خونسرد اما پر از تهدید و با نفوذصدایش را دقیقا زیر گوشش می

 .شت میزِ کنار پنجره بشین تا من بیامشالتو بکش جلو... برو پ- 

بیند که برای سفارش به سمت آید، سهند را میخواهد ل*ب از هم باز کند اما تا به خودش میمی

. میز چرخاند. مربعی شکل و قدیمیگذارد. نگاهش را دور تا دور مغازه میصندوق رفته و تنهایش می

. ستک نمکدان و یک جعبه ی دستمال کاغذیهای پالستیکی زرشکی رنگ که رویشان یو صندلی

 !امکانات خاصی... ندارد و چقدر ساده اما پُر

گیرد که همان لحظه، سهند دهد. با انگشتانش روی میز ضرب میکاری که سهند گفته بود را انجام می

 .هم از راه رسید

 اینجا دستشویی داره؟- 

کشد تا پرند. کمی طول میی سهند باال میبا سوالی که یکهو از سهند پرسیده بود، جفت ابروها

افتد. سهند اگر آنها را به خودمانی بودنِ روناک را هضم کند و... به یادِ دوست دخترهای قدیمش می

کرد، سقف ادعای آنها تا مرز ندانستن اینکه دستشویی چیست و آنها اصال امان خودشان ول می

 ...ت. خیلی کوتاهاش کوتاه اسکنند، میرفت! خندهدستشویی نمی

 .دهدگیرد و سری تکان میاز پشت میز فاصله می

 ...پاشو من ببرمت- 

شود. سهند با چشم به او اشاره روناک خوشحال از اینکه مغازه سرویس بهداشتی دارد، از جا بلند می

ند که شوکند. از کنارِ صندوق، وارد راهروی باریکی میزند که جلو بیوفتد. همین کار را هم میمی

ایستد. دارای دو روشویی و دو سرویس جداگانه ی مردانه و زنانه است. سهند همان اول راهرو می
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  :زندجو میکند، پچ میوکند و با نگاهی که دارد مغازه را جستاخم می

 .منتظرم- 

کند، صدای سهند را رود. همین که شیر آب را باز میسری تکان داده و به سراغ روشویی می

شنود که سعی دارد آهسته صحبت کند. لحنش خندان است یا جدی، این را روناک تشخیص می

  :کنداش را ادا میپروا جملهدهد. اما سهند است که بینمی

 اصال جیش کردی تو دختر خوب؟- 

های بیرون کند. با همه انقدر راحت و باز است یا... به مانند ماهیروناک مات و متعجب نگاهش می

  :کندنده از آب د*ه*ان باز و بسته میما

 .من.. اا.. خب نداشتم- 

 .خوردبیند که پای چشم سهند از خنده چین میمی

 ..بدو دختر.. ناهارمون االن حاضر میشه- 

 !تعادل است به گمانزند و هنوز در شوک رفتارهای در تضاد اوست. بیلبخند کمرنگی می

آورد، صورتش را اش بیرون میبا دستمالی که از جیب پشتیزند و سپس دست و صورتش را آب می

 .کندخشک می

  :زندکند، طعنه میدهد و به او که دارد دست و صورتش را خشک میسهند ابرو باال می

های لوازم آرایشی همه باید ورشکست کردن، اون شرکتاگه تموم زنای مملکت مثل تو آرایش می- 

 !میشدن

 د. االن این تعریف بود یا توهین؟کنروناک چشم گرد می

  :زندلبخند کمرنگی می

 !دوست ندارم یکی دیگه باشم- 

 ..شوداندازد و از جلوی سهند رد میدستمال را در سطل زباله می

 کنه؟مگه آرایش آدمو یکی دیگه می- 

یسو راست حال که صادقانه جواب داده؛ اما انگار به پرش خورده است! نکند آداند چرا با ایننمی
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 نشیند. کوتاه گفت که ظاهر خط مقدم بر باطن است؟ اخم ظریفی بین ابروهای پر و تمیزش میمی

  :دهدجواب می

 .به نظر من آره- 

 شود. سهند مشغول گشتنی نشستن پشت میز دیگری هیچ صحبتی بینشان رد و بدل نمیتا لحظه

 .به بازار پر از وَلوَلِه ی روستا شود و روناک، ساکت و شاید دلخور خیرهاش میدر گوشی

کند. به روزهایی که بابا شهیادش، مُدام از ذوق و شوق پسر داشتن به گذشته تا به امروز نگاه می

حال که روناک دختر بود و خانواده فرزند پسری نداشت! به آن روزهایی که گفت. حتی با اینمی

 خورد که چرا پسر زا نبوده است؟یه میاش مدام نیش و کنامهشید جانش، از مادربزرگ پدری

کند که شوخی شوخی برای به نشیند. به روزهایی فکر میهایش میلبخند کمرنگ و تلخی کنج ل*ب

دست آوردن دل شهیاد و آرام کردنِ مهشید، تمام موهایش را تراشید. خالیِ خالی از مو! که اَدا بیاید 

ها و غیره... مُدام برایش باربی و لوازم عروسکی عموها و که حسن کچلِ آنهاست. روزهایی که خاله

ریخت! و بعد به دور زد و یا دور میشان را پس میآوردند و او... برخالف میلِ باطنی، همهدخترانه می

های پسرانه... بازییا موتور و چه بداند... اسباب از چشم بقیه برای شهیاد، با درخواستِ خریدِ ماشین

 توانست یکشدند، از اینکه حتی نمیهایی که آخر شب در اتاقش سِیل نمیچه گریه کرد!دلبری می

دانست چرا انقدر شجاع بود هایش بزند! نه که شهیاد نگذارد ها... نه! فقط نمیالک هم به روی انگشت

ها تماماً به دلش ماند! انقدری در نقش و خواست دلِ شهیاد را قرص کند. حسرت باربیکه دلش می

 !تظاهر فرو رفته بود که یکباره همه چیز جدی شد

کرد اگر یکهو به هایش پسرانه بودند که گمان میانقدر موهایش را کوتاه و پسرانه زده بود و لباس

کرد؟ رفتاری که کنند. اصالً رفتارش چه؟ آن را چه کار میاش میمُدل دخترانه برگردد، همه مسخره

ی به عمد و نه لوندانه خندیدن! هیچ کدام را بلد نبود. نه ناز و کرشمهای در آن دیگر لطافت دخترانه

 !نبود

 ...شود. پشیمان... نیست؛ اماهایش خارج میآهِ کوتاه و تلخی از میان ل*ب

 کشی؟چرا آه می- 
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  :اندازدچرخاند و شانه باال میسرش را به سمت سهند می

 .هیچ- 

و سینی بزرگ در دستش را روی میز گذاشت. روناک با همان لحظه پسر جوانی به کنارشان آمد 

 .های جگر و خوش گوشت و دل و قلوه، ابروهایش باال رفتنددیدن کوهِ سیخ

 .سهند سینی را به سمتش هُل داد

 !خواستی به خوردمون بدی، ناهار نبودبخور تا بفهمی اون آشغالی که می- 

زند جانی میانتخاب کردنِ روناک بود! لبخند بی شود. منظورش ساندویچاش میی تیکهروناک متوجه

اشتهایی هم چیزی نبود جز کند که اشتها ندارد و دلیل این یکهو بیو برخالف لحظات قبل، گمان می

 ...ها نداشت و امروزشد که کاری به گذشتهمرورِ گذشته! آن هم در این لحظه. خیلی وقت می

 جیگر دوست نداری؟- 

 .کند که تای ابرو باال داده و تکه نانِ در دستش را برای خود لقمه کرده استبه سهندی نگاه می

  :دهدحال جواب میبی

 .خورمچرا... می- 

شود. روناک با تکه نان در دستش بازی سهند سری تکان داده و خوش اشتها مشغول خوردن می

 !بود خورد از اینکه یکهو انقدر ذهنش به هم ریختهکند و حالش به هم میمی

خواهد شود. میکند و مشغول گرفتنِ لقمه میبیند، اخم میسهند که بازی بازی کردنِ او را می

کنند؛ اما ی بزرگ آلرژی دارند و فیس فیس میکوچک درستش کندها، چون معموال دخترها به لقمه

  :کنددراز میی در دستش بزرگ است و قلچماقانه! دستش را سمت روناک داند چرا باز هم لقمهنمی

 .بخور ببینم- 

  :کندو با تک خندی اضافه می

نزار تصویری که ازت ساختم خ*را*ب بشه. اینجوری روت حساب باز کرده بودم که از اون دخترای - 

 ...ایف و پیفی نیستی

  :زندچشمکی می
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 !ولی مثل اینکه هستی- 

زند و با مکث فتاده است. پلک میکند که هنوز دستش بین هوا گیر اروناک متعجب نگاهِ اویی می

 .گیردلقمه را از دستش می

 .دمت گرم- 

زند. لقمه انقدر ای داشت، میالعادهی سهند طعم فوقی در دستش که طبق گفتهگازی به لقمه

شود، کند تا انتها و در سکوت آن را بخورد. وقتی از خوردن فارغ میخوشمزه بود که مجابش می

  :کندای صاف میریا زده و صدایش را با تک سرفهباالخره دل را به د

کردم. اعصابم خورد شد یه کم، اشتهامم پشت پیف و این زِرا کجا بود؟ داشتم به گذشته فکر می- 

 !بندِش فلنگو بست و رفت

 .کندسهند تک خندی می

 !زنی توچه مشتی حرف می- 

آورد به کمر بسته و اُولدُورم بازی درمیهایی که دست شود. آن وقتروناک باز هم در گذشته پرت می

شد. حتی لبخندش هم و... یاد نگرفت که دخترانه حرف بزند! یعنی... نخواست و شاید هم واقعاً نمی

  :گویدآید وقتی که مینمی

 .دیگه اینجوری یاد گرفتم و راحتم- 

اراده است. لبخندی بی دوزد. کامالً عادی مشغول غذا خوردنی خونسرد سهند مینگاهش را به چهره

نشیند و چه خوب که بچه فضول نیست! حاال اگر ماهان، شاهین و یا هر کس دیگری روی ل*بش می

اش را بدانند. خوب بودها حوصلگی و گرفتگیدادند تا دلیل بیبود به جای او، صد بار حرف را پیچ می

دیگر. اصرار و پافشاری تا وقتی که که به فکرش هستند؛ اما باالخره خودِ آدم باید به حرف بیاید 

خواهد ذهنش را از این قضایا پَر بدهد... برای خودش حالی برای توضیح نباشد، چه فایده دارد؟ می

  :زندکند و آهسته اما پر از شیطنت ل*ب میای دست و پا میلقمه

 ای؟آماده- 

شود؛ برای همین کوتاه ی حرفش میگذارد. متوجهسهند پوزخند پر از تمسخرش را باز به نمایش می
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  :دهدجواب می

 !بپرس- 

 کشد و سهند، به ایناش را سر میگذارد و قلپی از نوشابهی توی دستش را کنار سینی میروناک لقمه

 !وجورتر است خبتر و جمعباکالس کند که مگر دخترها نباید با نِی بخورند؟ به مراتبفکر می

نگاهِ خیره و براق دخترک برای پرسیدن سوال کامالً آماده و به گمانِ سهند، به احتمال نود و نُه درصد 

 !ی شخصی سهند استاولین سوالش راجع به ر*اب*طه

 .پرسندداند ولی معموالً دخترها در قدم اول همین را مینمی

 تا حاال عاشق شدی؟- 

 !خندد. حدسش کماکان درست بوده استمیکوتاه 

ی شخصی و... از آنجایی که مرد است و حرفش، قصد دارد صادقانه به تک تک سواالت ر*اب*طه

دخترک فضول پیش رویش جواب بدهد. حاال چه اشکالی داشت که سرِ جمع بیست جوابِ مختلف به 

می، رقیب و شاید هم... یک دوست اش است؟ یک هم تیدر زندگی اویی بدهد که جزء افراد معمولی

 ...معمولی! و

 .آره -

 : زندشوند و پر از حیرت ل*ب میچشمان دختر گِرد می

 آره؟ همین؟ -

 .خنددسهند با لبهایش که نه، با چشم می

 !فقط پرسیدی شدم یا نه؟ پس... همین -

کند آنی دخترک اخم میپاشد به روی روناکی که انتظار جواب بیشتری داشت. به و خبیثانه لبخند می

 : باردگرداند. از لحن و صدایش، کیلو کیلو قهر و دلخوری میو رویش را به سمت خیابان برمی

 !پرسم چیزیولش اصال... نمی -

 .کشدی روی میز بیرون و دور دهانش میسهند دستمال کاغذی را از جعبه

 !هر جور راحتی -
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 دهد. این رفتارها های بلندش! به غذا خوردن ادامه میهو باز هم گرد شدن چشمان درشت او با آن مژ

هارا... طولی نخواهد کشید که خودش ُمدل آدم شناسد و شاید هم بهتر است که بگوید، اینرا می

 !های هر چند کوتاه و شاید هم بلندِ سهند، راضی بشودکوتاه بیاید و به جواب

 .شو بپرسمباشه بابا... بیا بقیه -

شود. اشتهایش امروز چه باز شده است و اصوالً دخترهای مختلف و وقت خنده باز میل*بش به 

 .توانست پایدار ادامه بدهدآید؛ اما حیف که به هیچ وجه نمیگذراندن با آنها به مزاجش خوش می

بین زنده زنده سوختن توی آتیش و دوسال زندگی با منفورترین آدمِ زندگیت، کدوم رو انتخاب  -

 ؟ و چرا؟کنیمی

اراده به یادِ عجیب و غریبی! بی پرند و چه تعجب برانگیز و چه سوالجفت ابروهای سهند باال می

هم که باشه،  هِی پسر، اون هر جوری "زند خورد و به خود تشر میاش را میافتد. خندهسامان می

 ." !باباته

 : گیردچهره ی متفکری به خود می

ترجیح میدم! چون از سوختن  با شاهین رو به زنده زنده سوختن قطعاً دو سال زندگی کردن -

 .متنفرم

 !کند. چقدر جدی و تندباز نگاهش میروناک با د*ه*ان نیمه

 انقدر از شاهین متنفری؟ -

 .پاشداش مینمک را روی لقمه

 اینم جزء اون سواالست؟ یا فقط محض فضولی؟ -

 !ست که بداندکند؛ اما واقعاً ترغیب شده اروناک اخم می

 .محض فضولی -

پرد و انتظار این یکی را نداشت که دخترک خودش را فضول بنامد! به سرفه غذا در گلوی سهند می

دهد. آب را یک نفس سر افتد که روناک همان یک لیوان آب درون سینی را به دستش میمی

 : یدگواش، خندان میی س*ی*نهها و قفسهکشد و با آرام شدن ریتم نفسمی
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 .تُف بهت. انتظارِ اینو نداشتم -

 .روندهایش باز توی چشم میگونهخندد و چالروناک می

 .هایی که ازش دیدم، به چشمم یه آدمِ منفوره! همینبا کارها و حرف -

شود انگار! و نگاهِ سهند باز رنگ جا خوردگی به خود اشتهای روناک هم حاال یواش یواش دارد باز می

های نان را با ناخن و انگشتانش، های گنده است و حاشیهبیند دخترک اهلِ لقمهتی که میگیرد وقمی

 .کندجدا نمی

 بدترین گناهی که کردی چی بوده؟ -

شود. انگار که از سوال ای در چشمان سیاه روناک متوقف میکند. نگاهش برای چند لحظهمکث می

 .چندان خوشش نیامده باشد

 !زیر آبِ بابام رو زدن توی آموزش و پرورش! که خب... حقش نبوددونم. شاید نمی -

های خوش که از میان ل*ب "چی  "ی شوند. باال پریدن ابروهایش و زمزمهچشمان دختر گرد می

 کدام دست خودش نیست. زیر آب پدر خودش را زده بود؟شود، هیچفرمش خارج می

 چطور تونستی؟ -

و  کنداش میشود. نگاه چپی حوالهته و بدون نان، مشغول خوردن میرا به دست گرف سهند سیخ قلوه

 : زندبا مکث پچ می

 !سواالی خودت رو بپرس -

شود. به طور مستقیم گفته بود که دخالت و باز از تعجبش، با این حرف سهند بسته مید*ه*ان نیمه

 .دهدفضولی بیش از این نکند؟ ل*بش را جمع و جلو می

 !ار دهنده در مورد خودت رو بگویه واقعیت آز -

 آزار دهنده؟ -

 .دهدی مثبت تکان میروناک با شور و هیجان سری به نشانه

کند و محض اذیت کردنِ دخترک فضول پیش رویش، پر از شیطنت؛ اما آهسته سهند چشم ریز می

 : زندل*ب می
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 !محسوب میشه، نه؟ ی ر*اب*طه ی ج*نس*یِ خشنم یه نوع واقعیت آزار دهندهاینکه دیوونه -

زند. کالمش... پر از صراحت است و راحتی! به آنی دوییدن خون زیر پوستش را حس روناک پلک نمی

خندد و از . مصنوعی میشود؛ اما... سعی دارد زیاد دستپاچه شدنش را جلوه ندهدکند. گرمش میمی

شود اهِ مکث و کمی لکنت میکند. لفظش همرهای تیز و براقِ او خودداری میخیره شدن در تیله

 : گویدوقتی که می

 .آا... آره میشه -

 : کندسهند به عمد و برای اینکه بیشتر خجالتش بدهد و اذیتش کند، تک خندی می

 حاال چرا سرخ شدی؟ -

شود تکّه گِلِ خشکی که در گلویش گیر کرده است. چرا اش میروناک بیشتر در صندلی جمع و لقمه

خواهد چیزی بگوید، دربِ کبابی باز و دهد و همین که میت؟ لقمه را به زور فرو میپرواسانقدر بی

شود. ی آن پیرمرد دیده بودش، در چهارچوب نمایان میقامت الغر و بلند همان پسری که در خانه

 !ماندآورد برای همین نگاهش کمی بیشتر روی او خیره مینامش را به خاطر نمی

 .لند استصدای زمخت و شنگولش ب

 !مو علیک -

اش ی افراد حاضر در جمع روی س*ی*نهبرد و دست دیگرش را رو به همهیک دستش را باال می

 !شودگذارد و کمی خم میمی

 ...چرخاند وبیند، سر میسهند که نگاهِ مات روناک به پشت سرش را می

دهد و رفتارهایش! ی راه رفتن او میهایش را پافتد و تیلهکند؟ بینِ ابروهایش گِره میاو اینجا چه می

آید. سر برگردانده و رو به روناکی که هنوز زومِ اوست، حرص رود. بدش میگشاد گشاد و شُل راه می

 : زندمی

 .بخور غذات رو، بریم -

 : آیدروناک متعجب از حاالتِ رفتاری او که پایداری نسبی هم ندارند، کمی به سمتش جلو می

 سواالمون چی؟ -
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 زند. راضی های دست نخورده ی جلویش اشاره میکند و با چشم به کبابهند غصبناک نگاهش میس

 : شوداز عملکرد روناک، مشغول نوشتن پیامی برای عرفان می

 یه خبر نگیری تخمِ سگ، خب؟ -

 .کندِِآیکون سِند را لمس و ارسال می

 تموم شد. بریم؟ -

 "پاشو  "دهد و با گفتن . سری تکان میآیندمی هایش تا روی صورت معصوم دختر باالتیله

شود. پسر جوانی که در صندوق از او سفارش گرفته بود، اش را عقب کشیده و از جا بلند میصندلی

 .شودنزدیکشان می

 برین جناب؟تشریف می -

یمور هرز ی کش آمدن و ماندن بیش از این را در این مکان، ندارد! نگاهِ تداند چرا ولی حوصلهنمی

ی کوتاه روناک را است و هنوز پنج دقیقه هم نیست که داخل شده؛ اما با نگاهش دارد آن بلوز مردانه

 .کندپاره پاره می

 .بله... خیلی مچکر -

خواهد در را ببندد که شوند. میدهد و با جلو افتادن روناک، از کبابی خارج میبا پسر جوان دست می

ی فلزی شُل آید. دستش از دور دستگیرهشود و تیمور بیرون میدستگیره از داخل کشیده می

هایش حتی، چیزی فراتر از تصور خودش است! و... نیش باز تیمور شود. اخم و حرص توی چشممی

 !حس خوبی ندارد

 کنی؟ها رفتار میداش د*اغ کردیاا... چرا مثل تهرون پنجاه و یکی -

خندش پر از حرص فهمد! تکست را نمیصطالحاتش الواتیفهمد. زبانِ این بشری که تک تک انمی

 : است

 دیرمون شده، د*اغ کردنِ چی آخه؟ -

رساند. انگشتهایش را میان انگشتان باریک و ظریف گوید و با دو قدم بلند خودش را به روناک میمی

 .شوندهای شرور و سیاه تیمور را که قفل دستان آنها میبیند تیلهزند و میدختر گره می
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 : کنددهد که تیمور بلند ادا میسری به معنای خداحافظی تکان می

 !عزت زیاد! فقط همشیره رو محکمتر بچسب -

فشارد و کوتاه پچ کند، روناک دستش را میگرد کردن میکه قصد عقبشود. همینفکش سخت می

  :زندمی

 !ولش کن مر*تیکه رو- 

بخشد. بازار، هنوز شلوغ است و هوا گرم! گوشی هایش سرعت میقدمای کرده و به سهند هوفِ کالفه

کند. پیام از طرف عرفان کشدش و با یک دست رمز را وارد میاُفتد. بیرون میتوی جیبش به لرزه می

 .است

 با ماهان اینا گیر بودیم، نشد زنگ بزنم. چخبرا حاال؟ کجایی؟- 

 ." ...با ماهان اینا "ا جمله ی زند و عرفان هم سایید روحش را بپوزخند می

یعنی... خبر ندارد که روناک همراهش است که فعلش را مفرد پرسیده بود؟ با انگشت شستش تند و 

  :کندتند تایپ می

 .دو ساعته اونجام- 

شود. از جانب عرفان زیر پیام خودش نمایان می "اوکی  "کشد که پیامِ فرستد و به دقیقه نمیمی

 !دار است و کمی بیش از کمی، مشکوکرفان و آن حجم از فضولی و... اوکی؟ خندهاوکی؟ همین؟ ع

 !وای... اونجارو نگاه- 

آید. روناکی که باال و پایین پریده و با دست جایی زده و پر از شور روناک به خودش میبا صدای ذوق

م توی رودخانه مشغول گذرد و مردای میدهد. پُل بتنی کوچکی که از زیر آن رودخانهرا نشان می

 !شستن لباس هستند

ی بکر رودخانه گرفته و دست روناک را برای تند تر قدم برداشتن، به دنبالش چشم از منظره

  :کشدمی

 .دیدم- 

  :کندتفاوت او، زمزمه میرخ پوکر و بیگردد و خیره به نیمروناک متعجب به سمتش برمی
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 !چقدر هم که با ذوقی تو- 

  :اعصاب از گرمای طاقت فرسای روز، میغردسهند اما بی

قزمیت بازی درنیار دیگه... یه پُل و رودخونه با چند تا پیرزن داخلش که دارن مثل خر زیر آفتاب - 

 کنن، ذوق داره اصالً؟جوون میدن و کار می

خورد به غرور و شخصیت خودش که سعی داشت کاری کند که فقط شود! و... بر میروناک الل می

زند و... پر حرص دستش را از میان دستان مردانه ی او بیرون ی خوش بگذرانند. پوزخند میکم

کند و... به جهنم! هر ی پر از تمسخرِ اویِ پشت سر نمیافتد. توجهی به تک خندهکشد و جلو میمی

 !تعادلایِ بی. مردک عقدهخواهد بکند، بزار بکندغلطی که می

خورد. ماهان است! آیکون وصل تماس را اش زنگ میرود، گوشیند راه میطور که دارد تند و تهمین

  :پیچد، صدای مضطرب ماهان در گوشش می"الو؟  "خواهد بگوید لمس کرده و تا می

 کاریها بتونن سیم ترمز رو دستبرنامه عوض شده؛ سهند رو یه جوری بپیچون ببر جایی تا بچه- 

 !کنن

  :کشدتقریباً جیغ می

 !چی؟- 

  :ماهان اما با عصبانیت میغرد

 !تو فقط کاری که گفتمو بکن! وقت نداریم... یزدان دقیقاً روی پُلِ سفیده- 

 راند، با مِن مِنگوید و سپس با قلبی که دارد با شتاب صدکیلومتر بر ساعت مییی می"وای "در دل 

  :دهدجواب می

 !با... باشه... ف... فعال- 

 .کندع میگوید و ماهان قطمی

 !کی بود؟- 

گردد که دارد نقطه به نقطه ی صورتش را کشد و به سمت سهندی برمیترسیده هین بلندی می

  :افتدکاود. به لکنت میمی
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 !خوا... روژین!... روژین بود- 

 ...نشیند و باید یک غلطی بکند و هیچ چیزی به ذهنشای روی لبهایش میزدهلبخند ترسیده و هول

 ...من- 

  :کنددهد و چشم ریز میهند تای ابرو باال میس

 تو..؟- 

ست! اصال از گریکند. این بشر خودش خدای موذیرود و مطمئن است که خ*را*ب مینفسش می

 .خواندنگاهش مشخص است که دارد ذهنش را می

 ...ما باید- 

ی خود روناک است، ه و خیرهها اُتراق کردحرفش با دیدنِ یزدانی که انتهای بازار و کنار یکی از غرفه

خواهد به عقب برگردد که روناک ترسیده جفت ماسد. سهند با دیدنِ نگاه ماتِ او، میدر دهانش می

  :کندزده ل*ب از هم باز میچسبد و بلند و وحشتبازوهایش را می

 !ما باید برگردیم کبابی نه..- 

بارد و... ماهان! نگاهش شک و تردید دارد میخورد و اخمش وحشتناک است. از دماغ سهند چین می

 .آخ که خدا لعنتت کند

 !دستبند... آره دستبندم نیست. فکر کنم همونجا جا گذاشتم- 

شود که به شدت مشکوک زند و خیره ی اویی میهای دخترک را از بازوهایش پس میسهند دست

ه آید کو جالب اینکه اصال یادش نمیکند! است. رنگش پریده، عرق کرده است و با مِن مِن صحبت می

 !دخترک دستبندی به دست بسته بوده باشد

  :دهدابرو باال می

 مطمئنی؟- 

 .دهدروناک تند و تند سری تکان می

 .آ.. آره- 

اینکه اجازه ی حرف دیگری به سهند بدهد، ساعدش را چنگ زده و به طرف کبابی به راه و بی
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 کوبد و حرکت قطرات درشت عرق روی تیره ی کمرش را حس می افتند. قلبش دارد توی دهانشمی

فهمد دهد و فقط خود خدا بخیر کند این قضیه را! اصال نمیکند. آهی از سر آسودگی سر میمی

کاری ترمز یکهو از کجا پیدایش شد؟ اگر جدی جدی اتفاقی بیوفتد... آن وقت چه؟ برنامه ی دست

 !اضطراب و نکند خ*را*ب کند؟ داند. تنش پر شده از استرس ونمی

  :شودهایش خارج میی ضعیفی از میان ل*بناله

 !خدا لعنتت کنه- 

  :پرسدشنود و جا خورده میسهند می

 چی؟- 

 "کنی! خاک تو سرت روناک! االن همه چیز رو خ*را*ب می "کند و در دل روناک چشم گرد می

  :خنددگوید؛ اما برای حفظ ظاهر، تصنعی میمی

 ..خونم زیر ل*بهیچی بابا! آهنگ می- 

کند. گوید که همین اضطراب و دلشوره ی روناک را دو چندان میسهند هوم کشیده و زیر لبی می

  :زندرسند و سهند خونسرد ل*ب میجلوی کبابی می

 .بمون تا بیام- 

  :گویدشود. باید برود داخل و وقت بیشتری بخرد. برای همین تند میهول می

 .نه... خودم هم میام- 

شود. همان پسر جوان چند دقیقه قبل دهد و با سالمِ بلند باالیی داخل مغازه میسهند سری تکان می

شود، تر میزند. پسر که نزدیکست. مودبانه صدایش مییبیند که مشغول تمیز کردن میزرا می

ی پیش، پشت آن اُتراق کرده  کند که چند دقیقهدست در جیب بُرده و با چشم به میزی اشاره می

 !بودند و حاال... پر است با مشتری

 ای جا نمونده اینجا؟دستبند دخترونه- 

 .دهدپسر سری به نشانه ی منفی تکان می

 !کردم. چیزی نبودنه داداش. خیالت تخت. همین چند دقیقه ی پیش داشتم میز رو تمیز می- 
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  به اینکه دستبندی در کار بوده و همین جا هم، جا گذاشتهکند افتد و تظاهر میروناک به تته پته می

 ...است آن را

 !ام... اما من... روی میز گذاشته بودمش- 

گرداند. کِی وقت کرده بود که دستبند را از دستش در کند و به طرفِ او سر میسهند چشم ریز می

 !لنگدمیلنگد. بد هم بیاورد و... سهند چرا ندیده بودش؟ یک جایِ کار می

 .اندازدپسر جوان، شانه باال می

 !دونم آبجی. واال ما که چیزی ندیدیمنمی- 

ترسد و صدای هین مانندی خورد. ناخداگاه میاش زنگ میتری بگوید که گوشیخواهد چیز اضافهمی

  :کندفرستد. سهند اما اخم میاز میان لبهایش بیرون می

 !خوبه همه چی؟- 

های شکاک کند. خیره در تیلهاز ترسش را با فرو دادن آب دهانش، تر می روناک گلوی خشک شده

 .گیرداو، سری تکان داده و گوشی را زیر گوشش می

 .. بله؟ب- 

  :گویدشنود که میصدای سر خوش و خندان ماهان را می

 !ت دختر... خطر رفع شدقربونه دست و پنجه- 

فرستد که این حرکتش از با خیال راحت بیرون میاش را شنود و نفس حبس شده در س*ی*نهمی

 ...گویدماند! دخترک یه مرگش است و نمیچشم سهند دور نمی

کند و سپس با لبخندی از سر آسودگی و راحتیِ خیال، بی اینکه خداحافظی بکند، تماس را قطع می

  :زندپچ می

 !وای نه... دستبندم توی ماشین جا مونده- 

  :کندگیرد و با مکث ادا میبه خود میای قیافه ی شرمنده

 .ببخشید. وقت شمارو هم گرفتیم- 

 .خنددپسر جوان کوتاه می
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 .خداروشکر که پیدا شد- 

دهد و بعد از دست دادن و عذر خواهی از پسرک، به حوصله و مشکوک سری تکان میسهند بی

دارد که سهند از پشت سر دم برمیشوند. روناک تند و تند در جلو قهمراه روناک از مغازه خارج می

  :زند. جدی و محکمصدایش می

 !روناک؟ صبر کن ببینم- 

 ایستد. سوتی که... نداده است؟ای قلبش از تپیدن میبرای لحظه

کند. طاقت نگاه مستقیمش را ندارد و عجب گُهی خورده لبخند به ل*ب؛ اما پریشان عقب گرد می

 !بود ها

 بلی؟- 

دارد. چشم ریز کرده و خیره در سیاه چال های فراریِ قدمی به سمتش برمیسهند دست به جیب 

  :زنددخترک پچ می

 که دستبندت توو ماشینه؟- 

  :کندچشم گرد و تند تند سرش را باال و پایین می

 ...آ... آره. گفتم که- 

  :زندخندِ پر از تمسخری کرده و توی صورتش حرص میسهند تک

 ما، قبلِ رفتن برای ناهار اصالً سراغ ماشین نرفتیم؟ چرا دروغ میگی وقتی- 

و همین سکوتش  فهمدآید و از شدت استرس زبان فارسیِ سهند را نمیدمای بدنش به آنی پایین می

 .شودروی او میباعث پیش

 !ولی تو گفتی که دستبندت توی کبابی جا مونده! و بعد... ادعا کردی که توی ماشینه- 

  :زندوی صورت روناک حرص میکند و تاخم می

 ی پوکته؟چی توو کله- 

اویی  یای تخت س*ی*نهکند. باید دست پیش بگیرد تا پس نیوفتد. با دست ضربهمتقابالً اخم می

  :کنداش را خیلی کم کرده بود و سپس با عقب رفتنِ او، تشر وار زمزمه میزند که فاصلهمی
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 بعد جناب! فقط استرس اینو داشتم که گُم کنم دستبندمو.. چون  هات رو بزار برایاین کارآگاه بازی- 

 !خیلی برام ارزش داره! وگرنه من هیچ دروغی نگفتم

خورد و خودش هم متوجه ی خ*را*ب کردن کارش زند. استرس دارد تمام جانش را مینفس نفس می

وجودِ دستبند در ماشین! شده است. اول گفته بود که دستبند داخل کبابی جا مانده و بعد... ادعای 

آن هم بعد اینکه گفته بود خودش آن را از دستش درآورده و روی میز گذاشته است! در حالیکه اصال 

 .سراغ ماشین نرفته بودند

دهد و پرنفوذ و کند. سری تکان میزند و به جهنم که دخترک دارد چه غلطی میسهند پوزخند می

  :کندتهدیدوار زمزمه می

 ...وقتمیگی! فقط امیدوارم این کارات ارتباطی به من نداشته باشه. چون اونتو راست - 

  :کندخندی اضافه میمکث و با تک

 !خودت بهتر باید بدونی- 

 .زندچشمکی می

 !م سر اومدراه بیوفت بریم که حوصله- 

که  _دشبیند روناک را که او هم سوار ماشین خوگیرد و از آینه ی ب*غ*ل میپشت فرمان جا می

شود. ساعت حول و حوش سه و ربع بعد از ظهر و هنوز می _پشت سر سوناتای سهند پارک شده بود

بازار روستا شلوغ است. بیشتر مردم موتور دارند و خیابانشان واقعاً برای گذر با ماشین کم عرض 

 !است

اند، کُفرش خیابان کشیدههایشان را داخل ها و بازارچهکند و از اینکه حتی غرفهوار حرکت میمورچه

اش چرخهای با سهآید. همانطور که نگاهش به هرج و مرج پیش رویش است، ناگهان پسر بچهدر می

ایستد. شاید یک متر بیشتر با فشارد؛ اما ماشین از حرکت نمیشود. پا روی ترمز میداخل خیابان می

 !اش از کار اُفتاده استبچه فاصله ندارد و ترمز پایی

کشد که همان کند و دستی را باال مییک تصمیم ناگهانی، ماشین را به طرف راست هدایت می طی

ایستد. ترسیده و به سرعت از ماشین بیرون ای پر از میوه از حرکت میلحظه ماشین با برخورد به ارابه
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 !زند و تف به شانسکند. موهایش را چنگ میپرد و جلو و زیر ارابه را بررسی میمی

  :پرسند، بلند میغرداند و هر یک چیزی میبی از دیدنِ مردمی که به دورش جمع شدهعص

 دِ آخه اون تخم سگو چرا ول دادین وسط خیابون؟- 

 !شود. از عصبانیت رو به انفجار و... فردا مسابقه استسکوت می

خیره و کماکان های کند. در میان نگاهبیند که هول و شتابان به سمتش قدم تند میروناک را می

  :پرسدترسیده ی اهالی روستا، می

 چیشدی تو؟ برای چی کشیدی کنار؟- 

فهمد! سر درد شدیدی گرفته است و در این خ*را*ب شده، تعمیرگاهِ سهند اعصابش خُرد است. نمی

 زند، نگاهشود و ریز ریز غُر میقابل اعتمادی هست؟ به پیرمرد چاق و قدکوتاهی که دارد نزدیکش می

 .کندمی

 ...چیکار کردی جوون؟ هر چی میوه داشتمو حروم کردی. حاال من باید- 

  :زندها حالیش نیست. با اعصابی داغان تشر میدیگر در این موقعیت، احترام و این حرف

 بینی تو چه گیری اُفتادم خودم؟باشه دیگه پدرِ من! نمی- 

 !شود، باید گیرد و این ترمز لعنتی باید درستدست به پیشانی می

 .میدم خسارتش رو هر چقدرم باشه- 

کند. به جز شکستنِ چراغ جلو اتفاق کند و قسمت جلویی ماشین را بررسی میروناک قدم تند می

 !کاری کرده بودی آن ترمزی که یزدان دستدیگری نیوفتاده و... البته به اضافه

شد چه؟ راستی راستی توی هچل میترسد و... اگر آن بچه زیر شود و میناخداگاه ناراحت می

 !افتادندمی

اش کالفگی و گیرد. از چهرهاست که دارد با کسی تماس می همینطور خیره به ماشین و سهندی

 .عصبانیت همچون باران، در حال ریزش است

 داش سهند؟- 

چرخند که سهند را مورد خطاب قرار داده است و... باز هم تیمور؟ فکّ هر دو به سمت صدایی می
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 خواهد دیگر؟شود و این الابالی اینجا چه میاراده سخت میسهند بی

شود و جالب دست راستش روی س*ی*نه است و سرش خم وقتی که از میان ازدحام جمعیت رد می

 .کنندبرایش باز میاینکه مردم روستا هم راه را 

  :اشکند. آن هم با آن لحن التی و تو گلوییرسد، د*ه*ان باز مینزدیکشان که می

 !ثانیه بیریفش* کنن براتغمت نباشه. میدم بروبچ جیک- 

توان ای که دارد... میتعمیرکار... دارد؟ و... با این ریخت و قیافه کند. آشنایسهند دو دل نگاهش می

 کرد و... دزد نباشد؟ به او اعتماد

 .ای نداردچاره

 ممنون. حاال کجاست این مکانیسینی که میگی؟- 

 .چرخاندتسبیح توی دستش را در هوا می

 .جیک ثانیه اومده زیر دستت داش... بمون تا برگردم- 

اند و تیمور... برای آوردن مکانیسین شود که به همراه روناک، کنار ماشین نشستهای میده دقیقه

کند که ای میاش هم یک طرف. پوف کالفهفته و هنوز نرسیده! گرما از یک طرف، اعصاب خُردیر

  :کندصدای آرام روناک، رشته ی افکارش را پاره می

 تونن درستش کنن؟های اینجا مییعنی مکانیک- 

 .یردگداند. با انگشت بر روی گوشی ضرب میدهد. خودش هم نمیاخم ریزی بین ابروهایش جای می

 .کننتا سوله، بتونم برونم... باقیش حله. علیرضا اینا فیکسش می- 

  :شودگوید که همان لحظه صدای تیمور قبل از دیده شدنش، بلند میی می"آهان  "روناک 

 کجایی داش سهند؟- 

ست که تماماً مشکی بیند یک پسر الغر و نسبتاً کوتاهیخیزد و اولین چیزی که میاز جا برمی

یده و کنار تیمور ایستاده. ساک بزرگ و آبی رنگی به دست دارد که از زیپ بازش، مشخص است پوش

 .کاردهایش میکه وسایل کارش را داخل آن گذاشته... لبخند مضطربی روی ل*ب

 .سالم- 
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  :گویدپسر هم دست کمی از تیمور ندارد با آن لحنش وقتی که می

 .سام علیک- 

ای کرده و اش را بخورد. پوفِ کالفهکند که سعی دارد خندهنگاه می سهند زیر چشمی به روناکی

  :زندسپس مودبانه پچ می

 .فقط یه جوری درستش کن لطفاً که تا معدنِ سنگ برسونه منو- 

 !بیریف* : همون ردیف، راست و ریست خودمون

 زندپوزخندی می دهد و فقط این اسپاسم عصبیِ لعنتی را کم داشت!با دست، گ*ردنش را ماساژ می

رود. فکرش پیش مسابقه است و عرفان! معلوم نیست این بشر و یکی دو متر راه را مُدام قدم رو می

ی ماشینِ کاپوت باال زده و گرفت. نگاهِ کوتاهی روانهچه مرگش شده بود که حتی یک خبر هم نمی

  :کشدهایش میریشکند. دستی به تهخواندش؛ میتعمیرکاری که تیمور، اوس اِسی می

 !تونستی کاری کنی داداش؟- 

اش را به صورتش گیرد. دست روغنی شدهاِسی از کاپوتی که روی آن چمباتمه زده بود، فاصله می

  :کندزند و کوتاه ادا میمی

 !صبر کن- 

کند اُفتد و سهند به این فکر میسپس شِیئی فلزی را از میان وسایلش برداشته و به جانِ ماشین می

گیرد و این مردک اصال به جز ارابه چیز دیگری را تعمیر ه چقدرِ دیگر باید صبر کند؟ حرصش میک

کرده بود؟! یک ساعت و چهل دقیقه است که روی کاپوت خیمه انداخته و هیچ به هیچ! و تیمور هم 

ب و تاب، ها و دعواهایش را با آکشیتمام این یک ساعت را شر و ور تعریف کرده و تمام خاطراتِ قمه

های تیز و کثیفِ تیمور را از روی روناک توضیح داده بود که سر آخر سهند هم عصبی از اینکه نگاه

بردارد، به او تشر زده تا داخل ماشین خودش برود! تشر زده و دیده بود که چطور بادِ تیمور خالی 

 !مُخ بزند هایش،بازیخواست با بازگوییِ وحشیعقل، خیر سرش میشده بود! مردکِ کم

 های او و رفیقِ مثال تعمیرکارش بشود. طور خیره ی عقب مانده بازیتواند ساکت بماند و همیننمی

  :زندبین موهایش را چنگ و حرص می
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ونم تتونی، وا بده. بعداً یه گُهی میزنی که خودم هم نمیداداشم مجبور نیستی بگی بلدم. اگه نمی- 

 !جمعش کنم

 .کندگرد میشود با اُفتادنِ آن چیز فلزی از دستان اِسی. اخم و چشمف میاش مصاداتمام جمله

 زنی؟چته داشِ من؟ مرغت از تخم اُفتاده که داری جوش می- 

 .اندازدکند و شانه باال میهایش را از هم باز میدست

 تقصیرِ من چیه؟ زدن ماشینت رو ناکوت کردن، غُل غُلِت برای منه؟- 

 !رود که با شنیدن جمله ی قبلش، ماتش برده استسهندی میای به چشم غره

 !کنم. صبر کن دیگه اهگفتم درستش می- 

اوت کردند؟ چه کسی یا... چه کسانی و اصال ست. ماشینش را... ناکسهند اما حواسش جای دیگری

 !برای چه؟

  :آوردسوالش را پر از حیرت به زبان می

 یعنی چی؟- 

شود که تیمور ته گلو داند کجا میهای نمیهمچنان مشغول سفت کردن پیچدهد و اِسی جوابی نمی

 .خنددمی

 !ت داشِ من. اونم به عمدیعنی این مصیبتو گذاشتن توو کاسه- 

شود که در فهمد. یک غریبه است که به روستا آمده و سر جمع چند ساعتی میکند و...نمیاخم می

 توانست باشد خب؟گذراند و... کار کِه میاینجا وقت می

  :کندای و زیر ل*ب زمزمه میپوفِ کالفه

 !همه چیزیهدونه کارِ کدوم التِ بیخدا می- 

گیرد دیگر و از طرفی، به خاطر قبول کردنِ اینکه با روناک مسابقه بدهد، به گرما دارد جانش را می

 !دشغلط کردن افتاده است! کاش اصالً پایش به این روستای کوفتی باز نمی

 .پراندوار چیزی میهاست که تیمور، شنگولدر همین فکر

 آبجی خانوم چیزی احتیاج نداشته باشن؟- 
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گوید بزند فکش را بریزد زمین! مردک در این کند. شیطان میسهند عقب گرد و بد نگاهش می

 !داردوضعیت هم دست از دلقک بازی برنمی

  :دبندغرش نهفته در لحنش، نیش بازِ تیمور را می

 !جُز خفه شدنت تیمور، هیچ احتیاجی نیست- 

ای که به آن برخورد کرده بود، گوید و پشت بندش لگد پر حرصش را به همان ارابه ی کهنهمی

 .زندمی

 حاال با چقدر راضی شد؟-

  :پرسدشود؛ برای همین میپرند. متوجه ی سوالش نمیابروهایش باال می

 !کی؟- 

 .گذاردپایش را باال آورده و روی الستیک می خندد و یکتیمور بلند می

 .ستپیر پاتالی که صابِ این ارابه- 

 .کندکار را هم می کند تا آن را پایین بیندازد که تیمور، همینای به پایش میبا اخم اشاره

  :زندبا درست ایستادنِ او، متفکر ل*ب می

 .یه تومن- 

 !یه میلیون تومن؟؟- 

دهد و صدای هوم مانندی از شده از حیرت او، بیخیال سری تکان میسهند پیش چشمان گرد 

 .کندگلویش خارج می

  :گویداش که میخورد و پشت بند خندهصدای خنده ی عصبی تیمور اما به گوشش می

 !مر*تیکه دویست بیشتر گندیده نداشت. با خودش گفته تنور که داغه، منم بچسبونم- 

شنود صدای دارد. اما میکند و به طرف ماشین روناک قدم برمیهایش نمیسهند توجهی به حرف

  :گویداِسی را که در جوابِ تیمور می

 !ن*ا*موسی بیتُف به ذاتش... مر*تیکه- 

بیند که دخترک، با د*ه*ان باز به خواب رفته است. ایستد و از پشت شیشه میکنار دربِ راننده می
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اش روشن و خورد! صفحهش روی ران پایش دارد زنگ میاکند. گوشیتر نگاهش میاخم و دقیق

چسباند و... عرفان؟! اخمش اش را به شیشه می. پیشانیرودشود و... کمی جلوتر میخاموش می

 گیرد؟ برای چه؟شود. عرفان با او تماس میتر میغلیظ

 .شودمیاش، خیره ی مانیتور گوشی اوست، تماس قطع طور که نگاهِ مشکوک و وحشیهمین

و چه راحت، صندلی را هم درازکش کرده  دهد که غرق خوابدوباره نگاهش را به صورت اویی می

کند و از طرفی... شاید اصال یک عرفان اش راجب تماس عرفان، اذیتش میاست! کنجکاوی لعنتی

 شت انگشتدهد و با پاش را از ماشین فاصله میدیگر باشد. به هر حال، طی یک تصمیم ناگهانی تنه

کند. زند. اخم لرزانی بین ابروهای سیاه و کمانی دخترک جا خوش میای به شیشه میاشاره، تقه

پرد و نگاه هول و ترسانش را به زند که با آخرین ضربه، روناک از خواب میدوباره و سه باره تقه می

 .دهدشیشه می

نشیند. نکند ز ضعیفی به تنش میاش، لری جدی و شاید هم کمی عصبیبا دیدن سهند و آن چهره

کند. مضطرب، نگاه از پروا و تیز نگاه میکوبد و... چقدر بیای قلبش نمیفهمیده باشد؟ برای لحظه

دهد و با صدایی که انگار از ته نشیند. شیشه را پایین میدزدد و در جا صاف میی او میهای خیرهآبی

  :زندچاه باال آمده باشد، پچ می

 بله؟- 

 !کند تا خود را نبازدبیند اما سعی میپوزخند کنج لبانِ سهند را می

  :زنددهد. تخس ل*ب میاش، به او جسارت میسکوت و نگاهِ همچنان خیره

 کنی؟چیه مثل اَجَل جالّدا باالی سرم وایسادی نگام می- 

 !خورد مثالکند. چقدر هم استایلش به جالدها میای میخند مردانهسهند تک

 .کندچشم ریز می

 !گوشیت زنگ خورد- 

 برد! وای! نکند جواب داده باشد؟روناک با شنیدن این جمله، ماتش می

  :آوردکشد و سوالش را با لکنت بر زبان میدستی به موهای پریشانش می
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 . دادی؟ج... جواب..- 

خل ماشین و نما شده است؟ گوشی داشود! دخترک خوابشنود، متعجب میسهند از چیزی که می

 توانست جواب بدهد؟روی پای او بود. چطور می

نشیند. لبخندی که بیشتر شبیه به هایش میزند، لبخندِ خبیثی روی ل*ببا فکری که به سرش می

 !نیشخند است

 !شود که ریگی به کفش دارد این وروجکریزد. رنگ به رویش نمانده و... مطمئن میدل دخترک می

  :زندکوتاه پچ می

 کنی؟تو چی فکر می- 

و...  رودزند. نفسش میقلب روناک اما به مانند قلب گنجشک گرفتار شده در دست شکارچی، تند می

  :کندرود؛ اما عصبی زمزمه میشود. صدایش تحلیل میکم کم شکش دارد به یقین تبدیل می

 !ج... جواب... دادی لعنتی- 

 !حرص نخور حاال- 

  :کندپرخاش می

 ...قیبه چه ح- 

 .شودی پر حرص سهند، در نطفه خفه میسوالش با زمزمه

 !بِبُر صدات رو. اون که باید شاکی باشه، منم نه تو- 

 !کشد. پس فهمیده بود کار ترمز و کوفت و زهر مار رابا این حرف سهند، روح از تن دخترک پر می

ای کرده و بد حال از کالفه گر سهند، زوم صورتش است. هوفماسد. نگاهِ توبیخحرف در دهانش می

  :زندموقعیتی که در آن گیر کرده بود، ل*ب می

 !توضیح میدم- 

 خندد؛ اما در ظاهر... خشک گیرد و میسهند در دل خوشحال از رو دستی که به او زده بود، جشن می

  :زندو جدی ل*ب می

 !هر چی زودتر، بهتر- 
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 شود و باایستد. پیاده میتر میسهند کمی عقب روناک به قصد پیاده شدن، دستگیره را لمس که

داند که خودش باید از داند که او دقیقا چه شنیده است و نمیزند. نمیبستن درب، به آن تکیه می

 !کجا بگوید

  :پرسدحال میهای با نفوذ او، بیخیره در آبی

 !دقیقاً کجاشو فهمیدی؟- 

 .زندسهند پوزخند می

 !وام از اول، از ز*ب*ونِ تو بشنومخاونش مهم نیست. می- 

 .مالدهایش را میکند و با انگشت چشمای میروناک پوفِ کالفه

 !خوبه نیت بدی نداشتیم ما- 

کند و خب دِ لعنتی هایش. چشم خمار میشود برایِ شنیدن ادامه ی صحبتسهند کنجکاو تر می

 !زودتر بِکَن قالِ قضیه را و بگو دیگر

 !ماشین درست نشد؟- 

  :شودکند و تیز میاخم می

 .نه هنوز! تو حرفتو بزن- 

کند. پر از حس بد و ناراضی بودن از گفتن و حرف زدن! انگار که دلش جوری نگاهش میروناک یک

 !نخواهد جواب بدهد و با نگاهش التماس کند که آقا یک امروز را بیخیال

 !داش سهند بیا که عروسکت، بیریف شد- 

 .دهداش با ذوق خبر از ردیف شدن اتومبیل سهند میرد با آن لحن تو گلوییتیمور است که دا

دارد و در همان حال، ها برمیپرند. قدمی به سمتِ آنابروهایش از فرط تعجب و خوشحالی باال می

  :پرسدمی

 !تونم برگردم؟یعنی االن می- 

 .زندتیمور بلند قهقهه می

 م گرفته بودی؟صد اَندر صد. پَ اوس اِسی رو دست ک-
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 !فشارد. واهلل دست کم که نه... اصال امیدی به درست شدن ماشینش نداشتسهند ل*ب می

کند که بادی به غبغب انداخته و دارد ایستد. به اِسی نگاه میگوید و باالی سر ماشین میچیزی نمی

  :زندمیکند و لبخند به ل*ب و مودبانه ل*ب کند. دست در جیب میپر از غرور نگاهش می

 !دمت گرم اسماعیل. من یه چِک کنم بعد بیام برای حساب و کتاب- 

شود. استارت اینکه فرصت هیچ حرف و گفتمانی به اسماعیل و تیمور بدهد، سوار ماشین میبی

گیرد و دوباره به راه کند و مُدام ترمز میفشارد. چند متری حرکت میزند و پدال گ*از را میمی

دَوَد. ماشین را بِ برگشتن به اُردوگاهشان و درست شدن ماشین، زیر پوستش میافتد. حس خومی

 .پرداینکه درب را ببندد، از آن بیرون میهمانجا وسط راه، پارک میکند و بی

 .کندخندی میتک

 .دستت طال اِسماعیل- 

عدش ضربه آورد که تیمور محکم با کف دستش به سااِسی دستش را برای گرفتنِ دستِ او جلو می

 .زندمی

 .ها چیه اِسی؟ شستت رو نیگا کن مشتیببو بازی- 

گفت. دستش تماماً روغن بود و سیاه و کثیف از تعمیر کاریِ خندد. تیمور درست میاسماعیل هم می

 .ماشین

 چقدر باید تقدیم کنم؟- 

 .شودگذارد و خم میکند. دست روی س*ی*نه میتیمور چشم گرد می

 .شو انجام دادداش؟ ما خیلی مخلصیم. اِسی وظیفهاین حرفا چیه - 

  :آید. اخم و جدی ادا میکندخورد. از تعارف و تعارف بازی خوشش نمیاش را میسهند خنده

 دیرمه اِسی. چقدر تقدیمت کنم؟-

 !هر چی مرامته داش سهند؛ البته جسارت نباشه ها-

میکند و سپس چند تراول پنجاه  سهند نیم نگاهی به روناک مضطرب تکیه زده بر درب ماشین

  :تومانی از جیبش بیرون میکشد. سمت اِسی میگیرد و مودبانه ل*ب میزند
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 .لطف کردی. کم و کسری اگر هست، تقدیم کنم-

  :تیمور چشم گرد میکند و ناباور از دستمزدی که سهند یکهو پیشکش اسماعیل میکرد، نجوا میکند

 !داش توام که همش اَخ میکنی پوالرو-

  :سهند لبخندی به رویش میپاشد. متوجه ی منظورش نمیشود؛ اما در جواب چیز دیگری میگوید

 .بازم زحمت دادم بهتون. ما دیگه بریم-

  :محکم با تیمور دست و گرم و صمیمی ادامه میدهد

 .خوشحال شدم از آشناییتون. بشه شهرستان در خدمت باشیم-

ر هم چیزی در همان حول و محور را تلفظ میکند. سهند و تیمو "چاکرتیم  "اِسی چیزی شبیه به 

میخندد و بعد از خداحافظی با آنها به سمت روناک قدم تند کرده و رو به رویش می ایستد. چشم ریز 

  :میکند. دخترک رنگ به رو ندارد و... با انگشت هایش بازی میکند! پوزخند میزند

 .برمیگردیم محل مسابقه-

. سهند به راحتی افکار دخترک را میخواند. اینکه گمان کرده که سهند روناک چشم گرد میکند

 .بیخیال توضیح خواستن شده است

  :کنج ل*بش به نیشخند کش می آید

 !تو راه میزنیم کنار، توضیح میدی. اونجور با چشمات التماس نکن-

ند. گرمای هوا ساعت حول و حوش شش عصر است و هنوز نیمی از راه مانده تا به محل مسابقه برس

. تمام طول مسیر را به مسابقه ی فردا فکر وزدنسبت به ظهر کمتر شده و باد، هر چند گرم؛ اما می

ست، شکی کرده و... باختی که شوخی شوخی تقدیم دخترک کرده بود! در این که روناک دخترِ قَدَری

 .رسدندارد؛ اما اینکه رقیبِ سمجی هم هست، چندان جالب به نظر نمی

دهد که قصد توقف دارد. ماشین کند و با زدنِ راهنما به روناکِ پشت سر، عالمت میای میپوفِ کالفه

 زند به درب که شود. تکیه میاش، پیاده میکند و با برداشتنِ بیسکوییتِ مورد عالقهرا خاموش می

های پُر است با سنگکند و... رو به رو، شنود. نگاهش نمیهای روناک را میصدای نزدیک شدن قدم

 !بزرگ و غول پیکر
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 !توضیح بدم دیگه، درسته؟- 

 .چرخاندبا شنیدنِ لحنِ نسبتاً آرامِ دخترک، سر به سمتش می

گذراند. کنند را از نظر میمچ پاهای الغرش که در آن شلوارِ جذب مشکی قد کوتاه، خودنمایی می

در تنش، کمی که چه بگوید... کمی بیشتر  ایستی سفید، طوسی و سیاهش که چهارخانهبلوز مردانه

. باال شودزند. یکی نیست بگوید خب مگر مجبوری پسرانه بپوشی؟! بیشتر دقیق میاز کمی زار می

افتد که محکم با کف دست، تخت شان دارد و... ناخداگاه یاد روزی میتر از آسفالتِ کوچهای صافتنه

ش که متعلق به دختر بودند، سردرگمش کرده و ماتش های زیر دستاش زده بود! برجستگیس*ی*نه

کند و یا... احتمال اینکه آب شده ها پنهانشان میبرده بود! پس چرا مشخص نیست؟ یا با همین لباس

 !ستباشند هم خیلی

 .دهدبندد و آرام سری تکان میلبخند کمرنگی روی ل*بش نقش می

 !خوشم میاد که خودت میری سر اصل مطلب- 

  :کندبا لبخند پت و پهنی شوخی می روناک

 پس از من خوشت میاد؟- 

 !ی سهند پر از حس تمسخر است و دست کم گرفتنخندهتک

  :کندهای پر از شیطنت او، زمزمه میکند و خیره در تیلهچشم خمار می

 تو چی؟ دوست داری ازت خوشم بیاد؟- 

نشیند و تخس پچ ن ابروهایش میماسد. چه ربطی داشت؟ اخم ریزی میالبخند روی ل*بش می

  :زندمی

 ...گفتمداشتم می- 

دهد و مشغول تماشای به دام اُفتادن او خورد. سری به معنای تایید تکان میاش را میسهند خنده

 .شودمی

هایش اُفتاده و موهای کوتاه و ل*ختِ به رنگ شبش در هوا اویی که شالش مثل همیشه به روی شانه

 .رقصندمی
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 !... قرار بود که خبردار نشی اصالً ها. یعنیدونم چطوری بهت بگم. آخه قول دادم به بچهستش نمیرا- 

 .گیردوار غلظت میشوند و اخمِ میان ابروهایش اتوماتیکرادار های سهند فعال می

 خب؟- 

کلی ها ی پیش بُردن یک نقشه را هم نداشت. حتماً بچهخاراند. چه بد که عرضهروناک ابرو می

 !کارخوردند با اینضدحال می

 .شودهای ب*ر*جسته، کوچک اما صورتی رنگش خارج میآهِ کوتاهی از میان ل*ب

 ...فردا دَهُمه! از قرار معلوم تولدِ توام هست! ماهان هماهنگ کرد که برات جشن بگیرنو- 

 !صبر کن ببینم- 

 .رودیهای متعجب سهند پیش مهایش گرفته و تا چشمنگاه از کتانی

 هوم؟- 

گیرد و ابرو باال اش را از ماشین میسهند خودش را از شدت حیرت و ناباوری گم کرده است. تکیه

  :دهدمی

 نکنه برگشتنِ علیرضا هم قاطی همین نقشه بود؟! آره؟- 

  :دهدزند و دست به کمر ادامه میروناک لبخند کمرنگی می

 !اولش نه؛ ولی بعدش چرا- 

 .کندری که انگار متوجه نشده باشد نگاهش میسهند متعجب و طو

 .ها ردیف کنیم و علیرضا باهات بیاد اونجا و سرت رو گرم کنهقرار بود کارای جشن رو ما با بچه- 

  :دهدسهند سری تکان می

 خب؟- 

 .اندازدروناک شانه باال می

 !ه که من بیام سراغتولی بعدش ماهان گفت که ممکنه تو و علیرضا پَرتون به هم بپیچه و بهتر- 

 چرا تو؟- 

های سهند خیره ی چالِ گونه ی راست شود و تیلهاش نمایان میلبخندِ روناک پر رنگ و دو چالِ گونه
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 !رسد که همسان نیستند و چالِ سمت راستش کمی باالتر استدخترک است. به نظر می

  :دهدصادقانه جواب می

 .چون من داوطلب شدم- 

 .کندمیسهند چشم ریز 

 چرا؟- 

 !بینمت و گفتم شاید با هم یه مسابقه بدیم که... دادیمچون در حدِ خودم می- 

 .اندازدشود و با شیطنت ابرو باال میتر میلبخندش پر رنگ

بیند؟ سهند را؟ دخترک جرعت پیدا کرده شود. او را در حدِ خودش میاراده سخت میفک سهند بی

 پراند؟و تیکه می

. شودامال توی چشم روناک به بُردش و باخت سهند در آن شرط بندی را کامال متوجه میاشاره ی ک

 .شودمشغول باز کردن نوارِ نارنجی و قرمز رنگ بیسکوییت می

 ...بینیکه در حدِ خودت می- 

کند و زیر مانندی از گلویش خارج می "هوم  "روناک تند و تند سری باال و پایین که سهند صدای 

  :زندچ میل*ب پ

 !عجب- 

 !خوام! جزء نقشه نبود؛ اما... یهو الزم شدبابتِ قضیه ی سرویسِ ترمز هم عذر می- 

از شنیدنِ ناگهانی جمله ی خبری روناک که از قضا، نام و نشان ترمز را نیز در خود به همراه دارد؛ 

 ؟جَوَد. دقیقا چه شدماند. بیسکوییت گ*از زده را، آرام آرام میمتحیر می

 !شه گفت باعث یا مقصرش یزدانه چون ما نیتمون خیر بودنمی- 

شان اُفتند. قضیه ی ترمز هم جزء نقشهها برایش از آسیاب میشود. تازه آباش بلند میدود از کله

 خواهد د*ه*ان باز کند، ناخداگاه اتفاقات چند ساعتِ قبل، همچون گیرد و تا میبود. حرصش می

  :خوردشوند. صدای روناک توی گوشش زنگ میچشمانش رد میفیلمی از جلوی 

 " !ما باید برگردیم کبابی "
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 ...گیرد که قضیه از چه قرار بوده وشوند و... کم کم دارد میتر میبرد. صداها واضحماتش می

 " !دستبند... آره دستبندم نیست. فکر کنم همونجا گذاشتم "

و دو دست کمر، رو دستی خورده بود! و جالب اینکه... یزدان  زند. از یک و نیم وجب قدپوزخند می

وار و با دقت نقشه را جلو نخبه هم همکاری کرده بود و ماشاهلل در اینجور جک و جانور بازی، همه

 .بردندمی

  :زندموهایش را چنگ و حرص می

 !ر زدن به ترمزم بود؟داشتین. چه لزومی به تِخو عقلِ ناقصا، مثل بچه ی آدم سرمو گرم نیگه می- 

 !کند. تُن صدایش چه یکهو باال رفته بودروناک با د*ه*ان باز نگاهش می

 .دهدگیرد و ابرو باال میجبهه می

 !ببخشید که خواستیم ضایع بازی در نیاریم تا سوپرایز شی واال حضرت- 

 .سهند اما توپش پُر است

 خوای درستش کنی؟ت. اگر گُه شد توی ترمز، تو میسزِر زِر اضافی نکن بابا. خیر سرم فردا مسابقه- 

  :دهداندازد و خونسرد جوابش را میروناک شانه باال می

 !فعال که چیزیش نیست- 

 .خنددسهند عصبی می

 !. چه جالبفعال! هِه..- 

 .کندروناک چشم گرد می

 !دارم میگم برات برنامهء تولد ریختیم-

  :زندشود. بی تفاوت پچ میمیاش سهند از گوشه ی چشم، خیره

 خب؟ مُشتُلق بدمِت؟-

 زده نشیند. چه طرزِ برخورد است؟ یعنی واقعاً خوشحال و ذوقاخم ریزی میان ابروهای دخترک می

 !دامه نداره که

 یعنی چی؟-
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  :دهددستی در هوا تکان و با نگاهی که پیِ بیسکوییتِ خوش بوی سهند است، جواب می

 دونم. به تو چی گفتن پشت خط؟می یعنی فقط همینارو-

ی آید. به حتم بوسهند از خیرگی نگاهِ دخترک بر روی بیسکوییت در دستش، لبخند روی ل*بش می

  :پرسداش، معده ی او را قلقلک داده است! کوتاه مینارگیلی

 خوری؟می-

  :زندکند و گیج تر از آن ل*ب میشود. گیج نگاهش میروناک متوجه نمی

 هان؟-

 .اش بی هدف استتک خنده

 .هیچی نگفتن-

  :زندروناک کالفه ل*ب می

 مگه میشه هیچی نگفته باشن؟-

  :دهدوار ادامه میآید. نالهکند و او، از جواب ندادنِ سهند، کُفرش در میسهند سکوت می

 میشه یه جواب درست و درمون بدی بهم؟-

 .کندکند، سری باال و پایین میدهانش را مزه میطور که بیسکوییت تُرد و خوش طعمِ در سهند همان

 !سرِکاری بود بِیب-

فهمد! و فکرشِ پیش آخرین کلمه ی جمله ی اوست. فهمد و هم نمیخورد و... هم میروناک جا می

 بِیب؟

 .کندنگاهِ مات و درشتش سهند را وادار به توضیح بیشتر می

هم باال بود، چطور می تونستم جواب داده  وقتی گوشیت توی بغلت و تو، داخل ماشین و شیشه-

 باشم؟

 اش می افتد. سرِکارش گذاشته بود و... خاک بر سرش! چه راحت نقشه را به فنا داده تازه دوهزاری

  :زندشوند، وقتی که اخم آلود حرص میبود. اجزای صورت و لحنش وحشی می

 .آخ خدا لعنتت کنه-
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اش و زیر ل*ب غُر ای تختِ پیشانیا کف دست ضربهکند که روناک بسهند بیخیال نگاهش می

  :زندمی

 !تُف به این مغز-

رود، سهند ل*ب غنچه کرده و با لحنِ حرص دراری های سهند باال میاش که تا چشمنگاهِ وحشی

  :کندزمزمه می

 !حرص نخور حاال-

ا به کالفگیِ سهندی جَوَد و نگاهش رروناک تند و تند بیسکوییتی که متعلق به سهند است را می

اش به کاپوت ماشین است. هوا تاریک شده چیزی تا هشت و نیم شب نمانده و... دهد که تکیهمی

فهمد و او... واقعاً به خواب سهند از الکی چرخیدن در این جاده خسته شده است. به خوبی این را می

 !های مکررش تمامی ندارنداحتیاج دارد و خمیازه

خورد. تلفن سهند است! سرش را از شیشه بیرون زی، در جا تکان خفیفی میبا صدای لرزش چی

  :کنداینکه معطل کند، صدایش میدهد و بیمی

 !سهند؟ گوشیت- 

 .ایستدبیند که با این حرف، تکیه از کاپوت گرفته و به سرعت جلوی دربِ سمت روناک میمی

 .بِدِش من- 

اش ست که در صفحه، توجهاولین چیزی "نیلو  "دارد. برمیاش را کند و گوشیروناک دست دراز می

بیند متعجب شدنِ سهند را در گیرد. میکند. گوشی را با مکث به طرف سهند میرا به خود جلب می

اش کشند و... صدای سرد و رسمیهایش را که همدیگر را سفت در آ*غ*و*ش میابتدا و بعد... اخم

  :گویدکه می

 بله؟-

  :دهدکشد که سهند عصبی جواب میگوید؛ اما طولی نمیفرد پشت خط کیست یا چه می داندنمی

 شماره ی منو از کجا آوردی؟- 

های زیر پایش ریزهشود. با نوک کتانی به سنگزند و خیره ی سهند میاش میدستش را زیر چانه
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  :خنددهیستریک می شود که سهندداند چه میدهد و... نمیزند. عصبی سری تکان میضربه می

 !تو غلط کردی- 

  :آوردی بعدی را تند و تیزتر بر زبان میکند که سهند جملهچشم گرد می

 .آره پیش منه- 

رود، یک لحظه رسمی و سپارد به این مکالمه ی عجیب که یک لحظه آرام پیش میفقط گوش می

 !ای بعد... عصبیثانیه

 زاشتم؟ن گُه رو خورده بودی، ل*ب و دهن برات نمیدونی دیگه که اگه االن تو روم ایمی- 

دهد برای زورگویی و دعواهای این مُدلی. با شور و هیجان سر تا پای شود! جان میآخ جان دعوا می

شد خورد. فقط کاش میهای جنتلمن میاش هم به بِزَن بزنگذراند. تیپ و قیافهسهند را از نظر می

خندد که شود و... ریز میگفت؟ قند در دلش آب میسد کِه بود و چه میاش، بپربعد از اتمامِ مکالمه

تر شدن گره ابروها و فکِ کند. با سختهای پر از خشم سهند تالقی میهمان لحظه نگاهش با آبی

دهد. ماسد. سهند خیره در چشمانِ خطاکارِ او، سری تکان میاش، لبخند روی ل*بش میشدهقفل

  :دهدهشدار می کند و...چشم ریز می

 !ت رو صفحه نیوفتهکنم. به هیچ وجه شمارهقطع می- 

 !اش، پر حرص است و... جذآبخنده ی مردانهتک

داند. اصال چه ربطی برد. جذابِ جذاب هم که نه؛ ولی... نمیگوید، ماتش میاز چیزی که در دل می

 !روددهد و دارد تند میای سر میدارد؟ پوفِ کالفه

 .اندازد؛ اما حواسش هنوز هم پیِ صدای پر از تشرِ اوستیین میسرش را پا

 !بگو زِرت رو که من کار دارم- 

داند ولی طولی چه اعصاب داغانی هم داردها... البته شاید فرد پشت خط، روی اعصاب باشد. نمی

  :کندکشد که سهند عصبی خندیده و کوتاه ادا مینمی

 !فعال زنیکه ی کَرکَس- 

زند. چه پرحرص هم کرکس تواند جلوی خودش را بگیرد و بلند قهقهه میگیرد. نمیاش میخنده
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 .صدایش زده بود

  :رسدشود و صدای پرحرص و جوشیِ سهند که به گوشش میدرب راننده باز می

 !خندی تو؟به چی می- 

آلود زده و دارد اخمکند که بازویش را قائم وار به درب تکیه گر*دن کج کرده و نگاِه سهند می

  :گیرد تا نخندداش را گ*از میکند. ل*ب پایینیرصدش می

 آخه کرکس؟- 

  :کندمالد و کوتاه ادا میهایش را میرود. پلکای به حرفش میسهند چشم غره

 !باید برگردیم- 

  :کشدروناک متعجب، تقریباً جیغ می

 !چی؟ ولی تو قول دادی- 

 .ریزد و نگاهش به جاده استهم میسهند کالفه موهایش را به 

 !آره ولی اآلن شرایط فرق کرده- 

 میشه بگی چه فرقی؟- 

 !نه- 

گذارد. روناک عصبی که جای هیچ حرف پس و پیشی نمی "نه  "گوید چنان محکم و با صالبت می

  :خنددمی

 کنی؟االن که چیزی تا دوازده نمونده داری جر زنی می- 

  :توپدفشارد و سپس کلمات را تک به تک و محکم، میکند. ل*ب میمی اشسهند نگاه چپی حواله

 کَری میگم شرایط فرق کرده؟- 

  :کندخواهد د*ه*ان باز کند تا چیزی بگوید که سهند حرفش را در نطفه خفه میروناک می

 که  کنن اگه من یه جوری راست و ریس کنماصال صبر کن ببینم... خودِ اون احمقا چی؟ شک نمی- 

 حول و حوش دوازده به بعد برسم اونجا؟

 نه. چرا شک کنن؟- 
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 .زندخندد و موهایش را چنگ میسهند عصبی می

 خوای بفهمی؟فهمه! ضایعس روناک. چرا نمیهر کی هم شک نکنه، عرفان می- 

 .خنددوار میروناک مسخره

 !نیست عرفان باالترین ضریب هوشیِ جمع رو داره- 

  :کشد تا بگویدکند. کمی طول میناک نگاهش میغصب با این حرفش سهند

دونه که ازت بدم میاد و امکان نداره که باهات بهم خوش بگذره و ساعتو نداره ولی الاقل می- 

 !فراموش کنم

 !داردکند و... غرورش! ترک برمیماند. اخم مینفسی باز مید*ه*ان دخترک از بی

هایش زل سوزند و... تا به حال کسی اینطور توی چشممی میهایش کداند چرا ولی انگار چشمنمی

 !آید؟زده و اعتراف کرده بود که از او... بدش می

  :زندضعیف ل*ب می

 بدت می... آد؟- 

  :شودپروا تر از همیشه، تیز میسهند کالفه و صد البته رُک و بی

 !همون حسِ رقیب و رقابت دیگه بابا- 

  :کندخندد و سرش را باال و پایین میمیروناک پر از تمسخر 

 !درسته- 

  "چه غلطی باید بکنم؟ "کند. چیزی شبیه به سهند چیزی زیر ل*ب زمزمه می

دهد و به حتم از لحن و طرز صحبت سهند، رنجیده است. سرش را به اش را به روناک مینگاهِ کالفه

بی بودنش را، از اخم میان ابروها و با پشتی صندلی تکیه داده و چشم بسته است؛ اما دلخور و عص

 !توان فهمیدناخن بازی کردنش، می

 گیرد. خط، مشغول است! باز هم ای میزند، شمارهکند. با فکری که به سرش میای میپوف کالفه

 !گیرد. باز هم و... مشغول و مشغولتماس می

مان شماره است! بدون اتالفِ لرزد. هاش در دست میدهد که گوشینفسش را آه مانند بیرون می
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  :دهدوقت، جواب می

 کاوه؟- 

 .برعکسِ صدای خودش که پُر از نگرانی و تشویش است، صدای کاوه، بشاش است و پر از انرژی

 جون دلم داداشم؟- 

ه شود کگفت دو روزی میست که نیلو میخواهد توی ذوقش بزند؛ اما به شدت دلواپسِ اوییواقعاً نمی

 !دهدتعطیل کرده است و هم بوتیک را. حتی گوشی را هم جواب نمی هم کافه را

 کجایی؟- 

 !تو راه- 

 .کنداخم می

 چه راهی؟- 

 !رود. حوصله ی شیطنت نداردخنده ی کاوه روی اعصابش می

 !برزخ! دارم میام پیشِ شما دیگه- 

 چی؟- 

  :پرسددوباره میتواند تجزیه و تحلیل کند! شود و مغزش نمیخورد. متعجب میجا می

 یعنی چی؟- 

 ...دونی قلبِ من طاقت ندزده نکن منو! چرا انقدر ذوق؟ انقدر محبت؟ تو نمیبابا تورو خدا خجالت- 

خواهد که کاوه مثل آدم جواب بدهد و... شود. فقط میفهمد چه میکند و نمیحرفش را قطع می

  :کندعصبی پرخاش می

 ایه؟کنی! میام پیش شما چه ص*ی*غهی داری میخفه شو دو دقیقه ببینم چه غلط- 

 .کندبرد. این حجم از کالفگی و عصبانیت سهند را درک نمیکاوه ماتش می

 چته تو؟ خب دارم میگم میام اونجا دیگه! کجاش نامفهومه االن؟- 

 دقیقاً کجایی کاوه؟- 

  :زندکاوه با لحن متفکری ل*ب می
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 !ای پیشِ شمامم ده دقیقههارو دیدمو... فکر کندقیقاً بچه- 

ی دیگر پیشِشان بود! پیشِ آنها؟ روناک و... او! حتی... حتی شود. ده دقیقهاش بلند میدود از کله

 ی آمدنش نشد؟خبر شد از او که اصالً متوجهها را هم مالقات کرده بود و... کِی انقدر بیبچه

  :پرسدخورد. گرفته میجای خوشحال شدن، به پَرَش می

 برا چی اومدی؟- 

 .کندبرایِ را تلفظ نمی "ی  "و مثلِ همیشه 

  :گویدی کاوه از روی تعجب است وقتی که میخندهتک

 اآلن چرا فازِ عن گرفتی؟ خوشحال نیستی که میام پیشت؟- 

 .نشیندلبخند کمرنگی روی لبانش می

 .ولش کن... منتظرتم- 

 جدی جدی ناراحت شدی سهند؟- 

دهد. دخترک فضول، حواسش اینجاست. اخمِ میان ابروهایش ناپدید شده و روناک مینگاهش را به 

 .اش گوش میسپاردبه جایش گوش تیز کرده و دارد به مکالمه

  :کندخندی میتک

 !... فعالنه دیوونه- 

چرخاند. خودش را نشیند. سرش را سمت روناک میگوید و با قطع کردنِ تماس، داخل ماشین میمی

 !واب زده است انگاربه خ

  :آیدل*بش به خنده کش می

 !فکر کنم خدا زیادی باهاته. نترس؛ برگشتی تو کار نیست- 

گوید. کند. نگاهش به سقف ماشین است و فضای نیمه تاریک آن! چیزی نمیروناک چشم باز می

 ی در برگشت کند تا بپرسد که چطور دیگرکنجکاوی یا بهتر است بگوید فضولی، دارد فشار وارد می

تراشی و دهد و... آخر آدمی هم نیست که مُدام پیِ کینهکار نیست؟ ولی سکوت کردن را ترجیح می

ی سهند؛ اما... به دل گرفتن باشد! درست است که در وهله ی اول به شدت دلخور شده بود از جمله
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شان ندهد وقتی که کند خونسرد باشد و هیچ ذوقی از خود نچرخاند. سعی میسر به سمت سهند می

  :پرسدمی

 چیشد یهو؟- 

خورد. اش، مُدام شکست میو لعنت به خودش که زبانش باز شده بود و در جنگ با خودش و فضولی

کند تا داشبورد را باز و پاکت سیگارش را بردارد. روناک سهند ضبط ماشین را روشن و دست دراز می

 .شنودی نزدیک میی سهند را از فاصله کند که زمزمهپا جمع می

 بنویسم پای بیست تا سوالت؟- 

  :گویداندازد و پُرخنده میهایش را پاک یادش رفته بود. ابرو باال میخندد. سوالروناک کوتاه می

 .نُچ! اونا حسابشون جداست- 

ست تا سهند بفهمد که دخترک، دیگر دلخوری در دل ندارد و چه زود لبخند و همین لحنش کافی

ی تند رفتنش... شاید شده بود و... راضی از کوتاه آمدنِ شد. خودش متوجههایش می*بمیهمان ل

بندد و با بیرون کشیدنِ نخی از پاکت و گذاشتن آن دهد. داشبورد را محکم میاو، سری تکان می

. با حبس زندگیرد. پُک اول را به رسم عادت، محکم میهایش، آتشِ فندکش را زیر آن میمیان ل*ب

  :کندکوتاهی، زمزمه می

 .پس برسیم به حسابشون- 

ی تولد و ترمز و آمدن یکهویی کاوه و... تهدیدِ شد از قضیهاینطور، هم ذهن خودش کمی پرت می

های شد. نگاهِ روناک، خیره به ل*ببندی که به دخترک داده بود، ادا میآخرِ نیلو! و هم قولِ شرط

شود که دهد. زُل شدنش انقدر طوالنی میهای دود را بیرون میرگهماند که حین حرف زدن، اویی می

 .زندمی ناگهان سهند به سمتش چرخیده و پشتش را به در تکیه

شوند و هایش گرد میکشد. چشمتر میشود و سرش را عقبتونی دید بزنی! هُول میحاال بهتر می- 

 !کنددن خون به زیر پوستش را حس میاز اینکه سهند به رویش آورده بود خیره شدنش را، دوی

دهد شود. موهایش را پشتِ گوش میهایش سنجاق میزده و هُولی روی ل*بگرمش و لبخندِ خجالت

  :گویدگیرد وقتی که میو لکنت می
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 .....وونهدی.- 

 اددحجاب گشتن و داد و بیکشد! از بیکند. دخترک خجالت میپروا و مستقیم نگاهش میسهند بی

کشد؛ آن وقت حاال که سهند مُچ نگاهش را ج*ن*س، خجالت نمیج*ن*س و غیر همو دعوا با هم

 گیرند؟هایش رنگ میگرفته بود، لُپ

 .تکانداز شیشه ی بازِ اتومبیل خاکسترِ سیگار را می

 .بپرس، تا بشنوی- 

همچون او،  چرخد وزند. تماماً به سمت سهند میروناک راضی از عوض شدنِ بحث، لبخند می

دهد که طاق باز است. دستش را زند. یک پایش را جمع و زیرِ آن یکی میاش را به در ماشین میتکیه

زیر لبی و کوتاهی، یکهو  "هوم  "کشد تا فکر بکند. با کند و ل*ب به د*ه*ان میبه صندلی بند می

 !زند. انگار که یافته باشدبشکن می

ترین چیزی که تو ج*ن*س مقابل طه چیه؟ یا بهتره بگم... اصلیمعیارت برای ورود به یه ر*اب*- 

 برات جذابه چیه؟

  :دهدزند، جواب میکند و با پُکی که به سیگارش میخندد. چشم ریز میسهند، خُمار می

 !شسوال خوبی کردی! هوم... فکر کنم باالتنه- 

شک، نفسش رفته است از بُرده و بیبازد. دخترک ماتش بیند که لبخند روناک، رنگ میگوید و میمی

هایش د*اغ شده و... دارد با کرده و چه شنیده بود. به حتم تا گوشپرواییِ او! چه فکر میاین حجم بی

  "انداَلحَق که همه ی مرد ها از یک قُماش "گوید خود می

م کرده است! دهد. اخم ریزی هو متعجبش می نگاهش را از اندامِ دخترک به صورتِ شاید ترسیده

  :خنددبلند می

 !نترس؛ چون تو نداریش این مورد رو، کاریت ندارم- 

 ید .. بازند! با این حرفِ سهند.و انگار که سهند با این حرف، ماشه را کشیده باشد. قلبِ دخترک... نمی

 خوشحال بشود یا ناراحت؟

چ اینکه فکر بکند، پای، لبخند و بیداند چه بگوید. به طرز مسخرهکند ندید بگیرد و... نمیسعی می



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
434 

 

  :زندمی

 !اولین عشقت کی بوده؟ راجبش بگو- 

اُفتد و... شاید . بین ابروهایش گِره میخوابدهای سهند میبیند که به آنی، شیطنت توی چشممی

 !اششخصی ر اول زندگیی چندان خوبی نداشته از نفتجربه

 .صدای سردِ سهند، دیگر نرمشِ چند دقیقه ی قبل را ندارد

 !فریال- 

  :گیرداش، خش خاصی میبرد. صدای مردانهبندد و سرش را عقب میچشم می

 !دونم که خیلی خوشگل بودفقط می- 

لی آشنا کند و این کلمه، آشناست. خیهای روناک جا خشک میخوشگل؟ لبخند تلخی روی ل*ب

خواهند، گفت. این ملت قلب و باطن خوب نمیاینکه مامان مهشیدش، زیادی راست می و... مثل

 ...ستاندام باشد کافیهمین که یارو ی موردنظر، جذاب و خوش

 !بپرس- 

زند و می شود. سرش را به شیشه ی ماشین تکیهی افکارش با صدای سهند از هم پاره میرشته

کند؛ سوال دیگری شود، را زندگی مید کلمه به کلمه ی آهنگی که پخش میطور که دارهمین

  :پرسدمی

 چه سوالی رو دوست نداری توی این بازی جواب بدی؟- 

آید. سیگارش را بیرون ایست. خوشش میکند. سوالِ زیرکانهسهند از گوشه ی چشم نگاهش می

  :زندر میخواهد نخ دیگری آتش بزند، که روناک غُاندازد و میمی

کشی، هفتاد هشتاد درصد به خودت، بیست سی درصد هم به من آسیب میدونستی اینی که می- 

 زنه؟می

  :زنداندازد و با تعجبی ساختگی ل*ب میگیرد. ابرو باال میسهند چهره ی متفکری به خود می

 نه بابا؟- 

شود. لبخند زنان مسخر واقع میهاست که متوجه بشود دارد مورد تروناک اما ساده تر از این حرف
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  :دهدتوضیح می

 ...آره بخدا... حتی من یه جا خونده بودم که- 

های سهند و آتش گرفتنش در نطفه خفه حرفش با دیدنِ جا گرفتنِ سیگارِ جدیدی میان ل*ب

 .شودمی

  :خنددپر از جا خوردگی می

 زنم برات؟بادمجون واکس می- 

  :گیرددارد و طرفش میهایش برمیسیگار را از میان ل*بکند. سهند خونسرد نگاهش می

 !ت برعکس بود؛ اما اگه خیلی ناراحتی، بیا تو بِکِشبماند که جمله- 

رو که خواهد ل*ب از هم باز کند، نوری از روبهکه میکند و همینروناک پشت چشمی نازک می

 همزمان با سهند، نگاهش قُفلِ پیشکند و... خورد. اخم میست، توی چشمش میمتعلق به ماشینی

بیند و اگر اشتباه نکند، شاسی های روشن ماشین را میشود. در تاریکی هوا، فقط چراغرویشان می

 !زندبلندِ سفید رنگ دارد نور باال می

  :کندمتعجب، زیر ل*ب برای خودش پچ پچ می

 ...این دیگه ماشینِ کیه؟ تو برنامه نبود که- 

 !کاوه- 

 .چرخاندزده و بلند سهند، سر به سمتش مییدنِ صدای هیجانبا شن

 کی؟- 

پرد و حتی در را هم اینکه هیچ جوابی به او بدهد، خوشحال از ماشین بیرون میسهند؛ اما بی

هایش هنوز دنبالِ آن ماشین است و... سهند شود. تیلهبندد. روناک هم به تبعیت از او، پیاده مینمی

 !آوردبه جا نمیگفته بود کاوه؟! 

 شاسی بلند سفید رنگ با فاصله ی شاید سه یا چهار متری از سوناتای سهند که روناک، تا لحظاتی 

اش در شب پرد. تشخیص چهرهشود. پسری از پشت رُل، پایین میپیش سوارش بود، متوقف می

 !آمیز نیست. هم قد و باالی سهند است؛ اما الغرترچندان موفقیت
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پرند. کشند و جفت ابروهایش از حیرت باال میحکم همدیگر را در آ*غ*و*ش میبیند که ممی

ای به ب*غ*ل کردن های دورهمی ادعا کرده بود که عالقهسهندی که چندی پیش، در یکی از شب

رو تاخته بود تا به او شود، چطور االن به طرفِ راننده ی نامعلوم روبهقدم نمیندارد و معموالً پیش

 !برسد؟

 !پیچد. مردانه است و بلندآشنایی در گوشش میصدای خنده ی پر از ذوقِ نا

گذارد. خوب دارد که همان لحظه دربِ شاگرد، باز و دختری جوان پا به زمین میقدمی به جلو برمی

 هاتر اینکه سهند آنکردند و... جالبها دیگر کِه بودند؟ اینجا چه کار میخورد. این. جا میبیندشنمی

 !شناسدرا می

کشد که خودش را کند. طولی نمیدخترِ جوان هنوز پا روی زمین نگذاشته، به سمت سهند پرواز می

 ...تواند خواهرش باشد یاکند. میتوی ب*غ*ل سهند پرتاب می

شود. دخترک خودش را توی آ*غ*و*ش او ی پیش رویش در نطفه خفه میگُمانش با دیدنِ صح*نه

 !به دورِ کمر سهند حلقه کرده است. اُوه! چه رمانتیکباال کشیده و پا 

ی آن دو سرنشین را هضم نکرده است که ناگهان جیغ بنفشی در فضا هنوز پیدا شدن سر و کله

رای گفتنش، ب "عِشقولی"شود. جیغِ پیچد و کودک نیم وجبی از صندلیِ پشت از ماشین پیاده میمی

گذارد و بالفاصله او را هند دختر توی آغوشش را پایین میبیند که سشود. مییک لحظه هم قطع نمی

  :رودشنود که دارد قربان صدقه میاش را میکشد. صدای خندهباال می

 .نفس منو نیگا... آخ من قربون عشقولی گفتنِ تو... ب*و*س بده ببینم- 

 !نواده دارد؟پیچد. سهند... خاِِ دختر بچه در فضا می"آخ جون بووس!  "فریادِ پر از ذوقِ 

 ...شاید به خاطر رالی دروغ گفته باشد که زن و بچه ندارد؛ اما

 !شما چرا اونجا وایسادی؟- 

 دهد. حسابی فلج شده است و مغزش دهد و به سمت صدا دست تکان میسری به اطراف تکان می

 !توان تحلیل و تجزیه را از دست داده است انگار

  :کندآرام ادا می
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 !اومدم- 

رود، تصاویر براش تر میدارد. هر چه پیشهایش را تندتر برمیگوید و برای کشفِ بیشتر، قدممی

 ...شوند. انقدری واضح کهتر میواضح

زند نامش کاوه باشد، نیمه ی دیگر سهند است. شباهتش به سهند، خدایِ من! پسری که حدس می

دار. همان موهای مشکی و همان مُدلِ مو. ههای آبیِ خاص. همان صورتِ زاویگیر است. همان تیلهنفس

اراده شباهت به سهند نیست. لبخندِ پر رنگش بیتر از او بود و... تیپش هم بیاش کوچکفقط... جثه

  :زنداست. با لحن گرمی ل*ب می

 .سالم. روناک هستم- 

  :زنددهد و به سهند اشاره میسری تکان می

 .هم تیمیِ سهند- 

ای کرده و حین اینکه خنده ی مردانه دهد. تکرد که کاوه متعجب ابرو باال میبدستش را جلو می

  :دهدگیرد، صمیمی جواب میدست روناک را محکم می

 .سالم. میشناسمتون- 

 .کندظریف روناک وارد می فشار بیشتری به دست

 .. خوشوقتمکاوه- 

 کجا؟روناک؛ اما هنوز پرتِ جمله ی قبل اوست! میشناسدش؟ از 

  :کنداخم ریزی کرده و با کشیدن دستش از دستِ او به بیرون، کنجکاو ادا می

 از... کجا؟ یعنی چطور؟- 

 .زندکاوه لبخند می

 !فالو داریم همدیگه رو- 

 های او را و یا دیدنش را در اینستاگرام؟ چشم گِرد آمد پستخورد. پس چرا یادش نمیروناک جا می

 .کندمی

 جدی؟- 
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چرخاند تا با دو سر نشینِ دیگر هم سالم و دهد. سر میی به نشانه ی مثبت تکان میکاوه سر

بیند. لبخند دیگری به روی دختری ای را خیره ی خود میی عسلی قهوهاحوالپرسی کند که دو تیله

  :پاشدرویش قرار دارد، میکه حاال روبه

 .خوش اومدی- 

خواهد دستش را آید. همینکه میبیند و... بدش مییکند. مکث دخترک را مدست به سمتش دراز می

دهد. نه لبخند به ل*ب دارد و عقب بکشد، یکهو دخترک دستش را جلو آورده و با روناک دست می

 !نه هیچ انعطافی در اجزای صورتش

 .خشک، سرد و شاید کمی هم رسمی

 .سوگند- 

فرستد و با اند، پشت گوش میشال بیرون زدهدارش را که از زیر ای از موهای بلند و موجبا عشوه تره

  :دهدچشمکی ادامه می

 !دوست دخترِ سهند- 

آهان! پس بگو مرگِ دخترک چه بود. دوست دخترِ آقا بود و به حتم از بودنِ دوست پسرش در این 

 .مکان و زمان در کنارِ روناک، پوزش به خاک مالیده شده بود

چرخد و با کند. به سمتِ سهند میهمچنان با لبخند حفظِ ظاهر میکند و دَرَکی در دل نثارش می

ایستد، نازش را ای که در آغوشش یک لحظه هم از جنب و جوش نمیدیدنِ کودک شیرین و بامزه

  :کشدمی

 خوشگل خانوم؟ آشنایی نمیدی؟- 

چشمانِ درشت زند. رنگش را از صورت کنار می طالیی_بیند که دخترک موهای فرفری و خرماییمی

چرخد و سپس با دیدنِ روناک، ابرو باال گردند. در آ*غ*و*ش سهند میو آبی رنگش، پیِ صدا می

  :زنداندازد و با تخسی پچ میکند. سر باال میشود که دختر بچه اخم میداند چه میدهد. نمیمی

 !ناچ. داداشی گُفده با پسرای غریبه حرف نزن- 

خندد. سهند هم... ولی صدای قهقهه ی بلند سوگندِ نامِ در . کاوه کوتاه میبردروناک ابتدا ماتش می
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ی اول به او اش را همین وهلهجمعشان، قابلیت این را دارد که کاری کند تا روناک روی وحشی

  :دهدکند ندید بگیرد او را و سپس با مکث و دلجویی توضیح میبشناساند. سعی می

 !پسر نیستم که من- 

ایستد. موهای فِرَش را به هم گذارد و خودش هم رو دو زانو میترک را روی زمین میسهند دخ

  :گیرداش را سمت روناک میریزد و انگشت اشارهمی

 !روناکِ اسمش. دختره! بدو باهاش ب*غ*ل کن- 

ای نیست... روی دو زانو و مثل سهند کند. چارهبیند که دخترک متعجب سهند را نگاه میمی

  :کندهایش را از هم باز و صدایش میند. دستنشیمی

 .بیا... بیا ببینم- 

دارد و دو قدمی بیشتر نمانده تا در آ*غ*و*ش روناک جای بگیرد که دخترک قدمی به سمتش برمی

  :پرسدای میگذارد و با لحن بامزهدستش را حوالی گر*دن و گوشش می

 دختری که موهات تا اینجاست؟- 

 .اش نخنددهای گُشاد شده از تعجب و سادگیبه چشم تواندروناک نمی

 !آره. اشکالش چیه؟ کوتاهشون کردم- 

دَوَد. به مانده تا روناک را به سمتش میکشد و با لبخند، دو قدم باقیدخترک ل*ب به د*ه*ان می

  :کندجیغ کُنان ادا می دهد و پر از ذوق و جیغمحض رسیدن به او، محکم از گر*دن فشارش می

 !من اسمم کمندِ. اجازه داری با من دوست باشی- 

 !کند بَال خانماُوه! اجازه هم صادر می

 .آوردخندد و با خارج شدنِ کمند از بغلش، انگشت کوچکش را جلو میکوتاه می

کند و روناک، حین قُفل کردن دو انگشت زند. او هم همین کار را تکرار میچشمانِ کمند برق می

  :کندم، زیر گوشش پر از شور اما آهسته زمزمه میکوچکشان به ه

 .دوست شدیم- 

شک متعلق به سهند ای که بیی معصوم تمام نشده است، صدای مردانههنوز کارش با این فرشته



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
440 

 

 .دار و بم سهند را دیگر از بَر شده استشود. آخر صدای خشنیست، بلند می

 رایی؟خُب آقا سهند... چی تو بساطت داری برای پذی- 

ه ی پوکرش را وقتی کبیند شانه باال انداختنِ سهند و چهرهکند. میکند و نگاهِ سهند میسر بلند می

  :گویدمی

 !یدوندونم که توام میدونم قضیه سوپراز تولد رو و اینم میاین گُه خوریا اصالً بهت نمیاد کاوه! می- 

 داند؟کند. چرا گفت که میچشم گِرد می

 !چی؟- 

 !؟ "چی  "پرسند پر از حیرتِ سوگند و کاوه است که همزمان می صدای

 .کند. به حتم بادکنک ذوقش، با این حرف سهند ترکیده بودکاوه اخم می

 ت رو؟زدهشد یه بار... فقط یه بار تِر نزنی به سوپرایز ها و ما ببینیم قیافه ی تعجب- 

 ...مانی که هم حس پیروزی دارد و همگذارد. هسهند تک خنده ی مخصوص خودش را به اجرا می

 .زر نزن... آمارا دستمه. خودِ روناک گفت- 

خواهد چیزی هایش را و حتی خودش را لو داده بود. میاَی لعنت به شرفت سهند! چه راحت حرف

  :اش قرار داده استشنود که او را مخاطبِ جملهبگوید که صدای توبیخگرِ کاوه را می

 دیگه اصال میشه اسمش رو گذاشت سوپرایز؟آره روناک؟ االن - 

کند. چرا که نشان تر میآورد، کارِ روناک را راحتوندی بر زبان میهیچ پس و پیش اینکه روناک را بی

 !دهد طرف مقابل کامالً در راحتی و صمیمیت با توستمی

 ...تردهد؛ البته کمی کمرنگ و ظریفمتقابال اخم تحویل کاوه می

 !کردماومد، هرگز اینکارو نمی. اگر شرایطی پیش نمیمجبور شدم- 

 حاال چی میشه؟- 

 گردد که این سوال را پرسیده بود. باز هم با ی پر از ناز و لوسِ سوگند برمی به طرف صدای دخترانه

 .شودآمدنِ صدای سهند، جوابش در نطفه خفه می

ه دوازده و ربع برسیم اونجا! مثالً که کنیم کای حرکت میهیچی، چه بشه؟! ساعت یازده و خورده- 
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 !من خبر نداشتمو... باقیِ ماجرا

دهد و پشت بندِ صحبت سهند را گیرد. سری تکان میهای روناک جا میلبخندِ لرزانی روی ل*ب

  :گیردمی

 .درسته- 

های یا آبهایش بگیرد که تیلهگیرد. ناخداگاه سر باال میداند چرا دلشور میگوید درسته ولی نمیمی

 .کندسهند تالقی می

  :زندای پچ میزند و با لحن دلگرم کنندهسهند چشمکی به او می

 !نگران نباش، تو کارِ درست رو انجام دادی- 

رود و دست و پایش را گُم ایستد. ناخداگاه ضربان قلبش باال میشود و قلبش از حرکت میمات می

  :کندوقتی که با لکنت ادا می

 .آ... آره .با..- 

حال که مرداد ماه است؛ اند. با اینساعت ده و چهل و پنج دقیقه ی شب است و کنار آتش جمع شده

نشاند. کاوه هنوز مشغول نق وزد در این بیابان، گَه گاهی لرزی بر تنش میاما بادِ سردی که دارد می

  :زدن است

 .زهرمار توو ماشین داشتمو سوزوندینبه خاطرِ یه آتیش روشن کردن، هر چی کاغذ و کوفت و - 

  :خنددسهند کوتاه می

 !هارو باهاش بسوزونیم یا نه؟نیاز داشتیم به یه چیزِ اولیه که این چوب خشک- 

زند و سپس کند. روی موهای کمندِ نشسته در آغوشش، ب*وسه میکاوه مُشتش را پر از چیپس می

  :دهدحرصی جواب می

 ای سراغ نداشتی نه؟جز وسایالی من چیز دیگه- 

  :زندخندی پچ میکشد و سپس با تکای میمالد. خمیازههایش را با انگشت میسهند چشم

هاتون رو که دارم از ترس تلف نشدن، چیپس و ترشک و آت من گشنمه! گُه بگیرن سر دَرِ سوپرایز- 

 !خورمو آشغال می
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فشارد. هر چه ناز و کند و بازویش را میمیسوگند که کنارش و چسبیده به او نشسته بود. چشم ریز 

  :زندکند و با کج کردن سرش، ل*ب میعشوه سراغ دارد، قاطیِ تُنِ صدایش می

 !کم مونده عشقم، یه کم دیه تحمل کن- 

دِ ای به کمنکند. کاوه با تک سرفهسهند کوتاه نگاهش و لبخندِ جذابی گوشه ی ل*بش جا خشک می

شود و دست دهد و به یکباره بلند میزند. سهند سری تکان میاشاره می هادقیق شده بر روی آن

  :شودشود. کاوه معترض میکشد. سوگند رسماً به دنبالش کشیده میسوگند را هم می

 کجا؟- 

  :دهدتر کشیدنِ مچ سوگند به سمت خودش، خُمار جواب میخندد و با محکمسهند سرخوش می

 !رفعِ دلتنگی- 

 .کندم میکاوه اما اخ

 االن وقتشه؟- 

 .داردهایش را تندتر به سمت ماشینش برمیخندد. قدمسهند بلندتر می

 !تازه دیرم شده- 

کند. این مُدلیِ نشیند. روناک، متعجب نگاهشان میکند و داخل میقهقهه زنان، دربِ جلو را باز می

 ...سهند را ندیده بود و

کند. هر دو... سوارِ صندلیِ پشت شود. چشم گرد میمیبیند که دستِ سوگند به داخل کشیده می

 شوند؟فرمان می

 ...شود. نور داخل هم روشنبیند که در محکم بسته میمی

 .نگاه نکن- 

دهد و متعجب بیند. ابرو باال میچرخاند که چهره ی لبخند به ل*ب کاوه را میبه طرف صدا سر می

  :زندل*ب می

 ...خورد کهاصالً بهش نمی- 

 !این مُدلی باشه نه؟- 
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دهد که کاوه چیپس فلفلی درون دستش را داخل کاسه ی بزرگ ماست موسیر کرده و سری تکان می

  :دهدتوضیح می

 !همه ی آدما، چندین تا بُعد دارن. باید پیش بیاد موقعیتش تا بشناسیمشون- 

خوانی ندارند باهم! اخم انَد. هممروناک خیره به اخمِ پر رنگ میان ابروهای او و لبخند روی ل*بش می

 !و... لبخند؟

  :کندشود که کاوه سوال میسکوتش کمی طوالنی می

 !با هم ر*اب*طه دارین؟- 

  :زندشود. با اخم ظریفی، آهسته پچ میشود و... نمیمتوجه ی منظورِ کاوه، می

 ببخشید؟- 

  :کندکاوه تک خندی می

 این؟سهند رو میگم... با همدیگه- 

 .خنددکند و سپس میروناک چشم گرد می

 .. در حد یه دوست معمولی هم نیستیمنه بابا..- 

 "آره باباا، تو که راست میگی  "کند. طوری که انگار بگوید دهد و چپکی نگاهش میکاوه ابرو باال می

 .طوری که انگار باورش نشده باشد

ای که جلویش بود، ادامه ردنِ پاستیلِ نوشابهاش را ببیند و نخندد. به خوتواند چهره ی بامزهنمی

 .دهدمی

 !اونطور نگاهم نکن. دارم راستشو میگم- 

 !سهند آدمی نیست که الکی با یه دختر بپره- 

داند که کاوه به شدت شبیه سهند است. داند چه جوابی بدهد. فقط میکند. نمیمتفکر نگاهش می

  :آوردحسش کرده بود را به زبان می زند و چیزی را که تمام این مدت،لبخند می

 ...هامو بشناسه وخواد با دور و نزدیک شدن، نقطه ضعفاون دنبالِ رقابته. گمون کنم می- 

گیرد و چسباند و با انگشت شستش، دو انگشت آخر را میاش را به هم میانگشت اشاره و میانی
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  :خندد وشود. ریز میبندد. شکلِ تفنگ میمی

 .نو بزنه کناربَنگ! م- 

  :کندخندد. پر از ذوق ادا میشود. کمند هم میشلیک خنده ی کاوه به هوا بلند می

 بعدش تو میمیلی؟- 

ایست کمند که مانند اکثر کند. دختر بچه ی به شدت شیرین و خوشمزهروناک با عشق نگاهش می

  :دهدضیح میکند. سری باال و پایین کرده و برایش توتلفظ می "ل"را  "ر"ها بچه

 .فکر کنم... البته من هفت تا جون دارم- 

 .کندگذارد و به کاوه نگاه میکمند دست جلوی دهانش می

 ست؟مگه روناک جون، گربه- 

بیند که حواسِ کاوه، جایی میانِ ماشین سهند و فضای داخل آن خندد و کاوه هم... اما میروناک می

بیند! از فکری که به سرش خطور د. سهند و سوگندی نمیچرخانجا مانده. سرش را سمت ماشین می

 داندآید و... نمیشوند. البد مر*تیکه، صندلی را خوابانده است. بدش میهایش در هم میکند، اخممی

 ...شود. احتماالً انتظار این رفتار را از سهند نداشتچرا ولی دلگیر می

  :پرسدکوتاه می

 سوگند خواهرته؟- 

  :گویدی پشت بند آن را که میشنود و جملهکاوه را میتک خندِ 

 ..مونه. همسایه ی سهند ایناستنه بابا... دخترِ هم محلی- 

اش، افکارش از هم کند. با صدای آالرم گوشیاز دهانش خارج می "آهان  "روناک چیزی شبیه به 

 .کندشود. صفحه را روشن و پیامِ باال آمده را چک میپاره می

  :رفِ ماهان است که نوشتهاز ط

 هاا... چخبر؟ کاوه اینا رسیدن؟کنینخوب دارین حال می- 

کردند. چقدر هم که نقشه را خوب جلو برده بود... برایش زند. چقدر هم که حال میپوزخند می

  :نویسدمی
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 .سالمتی. آره اومدن- 

 .رسدال میخیکشد که پیام بعدی هم از جانبِ او ی خوشفرستد و طولی نمیمی

 اینجا هم همه چی تکمیله... فقط منتظر شماییم. خودت خوبی؟- 

  :نویسدکند. کوتاه میحوصلگی میناخداگاه احساس بی

 .خوبم- 

  :کندخواهد ارسال کند که... به متنِ پیام، اضافه میمی

 ها چیه درمیاری؟دیگه اِس نده، مشکوک بازی- 

نویسد که دیگر ماهان، پاپیچ نشود وگرنه اصال سهندی را می این و چند ایموجی خنده در کنارش.

 نبود که شک بکند و... شک چِه اصال وقتی که همه چیز برمال شده بود؟

داند که ماهان دیگر محال است که پیام بدهد. صفحه ی گوشی را کند. میای و ارسال میپوفِ کالفه

دهد. سکوت شب و صدای هش را به آتش میگذارد. نگاخاموش و کنارش روی زیر انداز کوچک می

  :شکندبار هم سکوت را میها، ل*ذت بخش است... کاوه اینسوختنِ هیزم

 تونم یه سوال شخصی بپرسم؟می- 

  :دهدکند. زانوهایش را ب*غ*ل کرده و با لبخند زمزمه سر میگیرد و نگاهش میروناک سر باال می

 .البته- 

 .هاستها و سنگای چیزی با چوب خشکقلعهکمند مشغول درست کردنِ 

 تا حاال عاشق شدی؟- 

  :دهدزند و صادقانه جواب میروناک لبخند می

 .نه- 

 چرا؟- 

 .کندروناک از گوشه ی چشم نگاهش می

 تو عاشق شدی؟- 

 .کندکاوه سکوت می
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 سکوتت رو بزارم پای مثبت بودنِ جوابِ سوال؟- 

کاری کردنِ آتش زند بین موهایش و با چوبی، مشغولِ دستمی بیند که کاوه کالفه است. چنگمی

  :دهداست. سری تکان می

 ...بزار- 

 شود و گرفته... بغض... دارد؟دار میصدایش خش

  :شودنگران می

 خوبی کاوه؟- 

بیند. اش را میهای آبیکند که روناک، پُر بودنِ چشمآورد و عمیق نگاهش میکاوه سر باال می

  :کندخورد. آهسته زمرمه میشوند و چیزی توی قلبش تکان میاز تعجب گرد میچشمانش 

 میخوای حرف بزنیم؟- 

شود. عقب گرد کرده و اندازد و بلند میبیند که کاوه پر از حرص، چوب توی دستش را در آتش میمی

 دارد. چه مرگش شد یکهو؟در تاریکی شب، به طرفِ مخالفی قدم برمی

  :کندمیصدایش را بلند 

 ...زیاد دور نرو کاوه- 

  :زندکند که کمند ترسیده ل*ب میوجویش میشنود. با باال کشیدنِ سرش، جستجوابی نمی

 داداشی دوجا رفت؟- 

هایش را به نشانه ی در زند. دستبرای اطمینان خاطر دادن به او که سنی نداشت، لبخند می

  :کندآ*غ*و*ش کشیدن او باز و آهسته نجوا می

 .خواد با تلفن صحبت کنه... تو بیا بغلم ببینم. بیا همو بشناسیممی- 

تکاند و به سمتش قدم تند ها و زیر پیراهن سرخابی و چین دارش را میبیند که دخترک، دستمی

 .کندمی

 .اومدم- 

 ...نشیند. لبخند روناک پهن است و دلگرم کنندهکنار روناک و روی زیر انداز می
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کند و برای اینکه توجهش را از نبودنِ کاوه جلب کند، پر از هیجان اش میای فرفریدست بین موه

  :شودمشغول تعریف می

 ...من یه خواهر دارم. اسمش روژینِ - 

  :زندکند. انگار که راز بزرگی کشف کرده باشد. دست به هم میکمند چشم گرد و ذوق می

 خُب؟- 

  :دهده میروناک خوشحال از خریدنِ حواس او، ادام

 ...امسال باید کنکور بده. آخه از استرس شرکت نکرده بود- 

  :کندکمند اخم و متعجب زمزمه می

 کانکور دیگه چیه؟- 

 .کشدخندد و لُپش را میروناک بلند می

 .شهگیرن. هر کی قبول بشه، دکتر میها میکنکور، نه کانکور! یه امتحانه که معلما از بچه- 

 .دهدشود و تند تند سر تکان میمیکمند متوجه 

 آجیت دَبول شد؟- 

  :اندازدچیند و سر باال میروناک ل*ب برمی

 !نُچ- 

 .گذاردزند و یک دستش را زیر گ*ردنش میپوزخند می

 این اَداهات واس چیه االن؟- 

یرد و پر گلرزد. ل*ب زیرینش را گ*از میاش کم؛ اما میدار و چانهدخترک بغض دارد. چشمانش نَم

  :دهداز دلخوری جواب می

 ...اَدا نیست. من- 

 اعصابِ سهند اما خ*را*ب است. دیگر حتی آن نیمچه حوصله ی دقایق قبل را هم ندارد. پر حرص 

  :توپدمی

ت رو با کاوه اومدی اینجا. کلی موس موس کردی تا دیدی من شُل برداشتی جمع کردی کاسه کوزه- 
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 دا بازی نیست پس چیه؟کِشی عقب؟ اَگرفتم، می

نشیند. روی صندلی شاگرد، در جایش کمی شود. قطره اشک سمجش روی گونه میدخترک الل می

شود که روی صندلیِ راننده که ای از اشک، به سهندی خیره میشود و از پشت پردهجا میجابه

وابی ندارد که بدهد. کند. جخوابانده است آن را، دراز کشیده است و از گوشه ی چشم، بد نگاهش می

کند. طوری گوید که همین سهند را جری تر میداند که چطور توضیح بدهد. چیزی نمییعنی... نمی

  :زندخندد و سپس تشر میکه هیستریک می

 .گمشو پایین- 

 اشزند. دفاعیهنشینند. با پشت دست، پسشان میاش میمهابا روی گونههای سوگند حاال بیاشک

  :خورد... آن هم پر از بغضزبان آوردن یک سوالی که دارد مغزش را میشود بر می

 واسه یه تو بغلت نیومدن، این قِشقرق رو راه اِنداختی؟- 

شود و با صدایی که به شدت، سعی در کنترل خیز میکند. در جایش نیمسهند چپ چپ نگاهش می

  :زندکردن آن دارد تا مبادا که بیرون برود، حرص می

 ...هم چی میگی. من کَفِ بف- 

زند و با نشستن خورد. موهایش را چنگ میکشد و ادامه ی حرفش را میدست روی صورتش می

  :گویدهای گریان و ترسیده ی سوگند، چیز دیگری میکامل در جایش، خیره در تیله

شیان و جنیفر ببین هر وقت تو یه دلیل قانع کننده دادی بهم که چرا تو چَت، مثلِ خواهران کاردا- 

 !کنی ولی تو واقعیت مثلِ خواهران حوزه علمیه، منم بهت میگم دلیل قشقرق رورفتار می

اش سنگین شده کند که قفسه ی س*ی*نهماند. احساس مینفسی باز مید*ه*انِ سوگند از بی

  :زندگیرد. هق میاش شدت میاست. گریه

 ...تو... تو- 

 زند. قبل از بستنِ در، به او بدهد، در را باز و از ماشین بیرون می اینکه اجازه ی هیچ حرفیسهند بی

  :کندتهدیدوار زمزمه می

 !ترجیحم اینه تا سر و وضعِت رو درست نکردی، نیای بیرون- 
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کوبد. گرمش شده است. از عصبانیت رو به گوید و با پوزخند صدا داری، محکم در را به هم میمی

  :زندمیانفجار است. زیر ل*ب غُر 

 .برا من مریم مُقدّس بازی در میاره- 

  :دهدپوزخند زنان، ادامه می

 ...دونم چه مارمولکیهانگار من نمی- 

بیند روناک را که مشغول گُل یا پوچ بازی کردن با کمند است. جای خالیِ کند و میای میهوف کالفه

 ...وشود کند. نزدیکشان میی اول حس میکاوه را در همان وهله

 کاوه کجاست؟- 

  :کندپرد. دستش را روی قلبش گذاشته و اخم میروناک ترسیده و هین کنان در جایش می

 چرا مثل جن یهو ظاهر میشی؟- 

کند و مشغول تعریف هایش را از هم باز میشود و دستتوجه به روناک، پُر از ذوق بلند میکمند اما بی

  :شودمی

 !رفت که با دوشی حَلف بزنه- 

 گیرد. نکند آن زنیکه ی کرکس زنگ زده بود تا کوفتش کند؟اخم سهند غلظت می

  :زندرو به روناک پچ می

 کسی بهش زنگ زد؟- 

  :زندکند تا چیزی بگوید، سهند تشر میمانَد تا چه بگوید. همین که د*ه*ان باز میروناک می

 !ها شدیخب حاال توام. جن ندیدی که رنگ میت- 

  :دهدای کوتاه، جواب مید و روناک ولی با چشم غرهخندکمند می

 .وردونم. گوشیش رو برداشت و رفت اوننمی- 

  :کندخواهد به دنبال کاوه برود که کمند صدایش میدهد و میسهند سری تکان می

 .داداشی تولو خدا بیا بازی کنیم- 

کند. که هنوز هم کم واهش میاش که این گونه خرود برای لحنِ شیرین و کودکانهسهند ضعف می
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 .کندکَمَک، کنیم را مانند تُنیم تلفظ می

  :دهدجوابش را با حوصله می

 .میام قندِ عسل من.. معلومه که میام. فقط بمون برم کاوه رو هم بیارم.. بعد چهار نفری بازی کنیم- 

 .کوبدکمند اما لجبازانه پا روی زمین می

 .حُودِش میاد. داداشی نه... االن بیا- 

  :کندخواهد چیزی بگوید که کمند باز هم اصرار میمی

 ...لطفاً - 

  :گویدشود تا کنارشان بنشیند، تصنعی اخم کرده و میطور که خم میخورد و همیناش را میخنده

 .کنه که رای مثبت بگیرهخُبه خُبه... چشاشو مثلِ گربه می- 

  :دهدده ادامه میخندد که سهند پر از خنروناک کوتاه می

 کآغذ من کوو؟- 

  :کندگذارد که سهند برای کمند شیطنت میروناک تکه کاغذ مچاله شده را داخل دستش می

 !ها کمند خانومفقط محکم نزنی- 

 ...اینکه متوجه ی گذر زمان بشود، غرق بازی شده وکنند و بیشود که دارند بازی مییک ربعی می

آورد. پیشِ چشم کمند و مُشت شده و ظریف و کوچکش را جلو می نوبت روناک است. دو دست

  :پرسداندازد و با کج کردن گ*ردنش، پُر از شیطنت میسهند... ابرو باال می

 اگه گفتین...؟- 

ها اشتباه کند، آنشود که هر بار دخترک، مُشت میسهند با چشمان ریز شده نگاهش و... مگر می

  :گویدتوجه به صدایِ پر از ذوق کمند که میلنگد. بید و... بد هم میلنگکنند؟! یک جای کار می

 .بریمما می- 

  "زند. طوری که روناک اش مییکهو و طی یک حرکت، محکم با کف دست به پشت دست مُشت شده

اینکه هیچ کند و بیشود. خبیث نگاهش میدهد و مشت چپش از هم باز میبلندی سر می "آخ 

کشد! طوری که گیرد و پر قدرت سمت خودش میبدهد، مُچ همان دست باز شده را می فرصتی به او
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 .اُفتددخترک، به رویش می

کشد و ترسیده آن دست آزادش را روی شانه ی چپ سهند فرود آورده و چنگ روناک جیغ می

 ...زندشمی

سر روناک بود، زمزمه خندد و با دیدنِ کاغذ مچاله شده که روی زیر انداز و پشت سهند خبیث می

  :کندمی

 !گرفتمت مَلَخَک- 

رود و چون مچ چپش هنوز کند و با برداشتن دستش از روی شانه ی سهند، به عقب میروناک اخم می

رویش بنشیند. انقدری نزدیک که ناخداگاه بهتواند که رواسیر انگشتان پر قدرتِ اوست، فقط می

نکند بخاطر تقلبی که کرده بود، مُشت بخورد؟ از فکری که به های قلب روناک باال برود و... تپش

نشیند که سهند در جا تکانش هایش میل*ب ای رویکند، لبخندِ کمرنگ و احمقانهسرش خطور می

 .دهدمی

کردی که اشتباه کردیم و بعدش باید یه دور دیگه مُشت کنی؟! زدیم رو دستت و تو ادعا میما می- 

 خورد، آره؟ت سرت هوا میکاغذم که داشت پش

  :کشدکند. انگار که شاه دزدی را گرفته باشد. با شور جیغ میکمند ذوق می

 !داداشی مَجزوت باَلش صادر کنیم- 

زند. بازی... زیاد کرده بود با کمندی که مثلِ ی او قهقهه میاراده در برابرِ لحن به شدت بامزهسهند بی

کشد و پر از شیطنت کند. با دست دیگرش لُپ نرم کمند را مییهر بار، مجازات را مَجزوت هجی م

  :پرسدمی

 !کنیمهر چی تو بگی براش صادر می- 

 .کندروناک چشم گرد می

 یعنی چی؟- 

. زندکند. چشمک میاش میکند که مچ دستش را آزاد کند. سهند نیم نگاهی روانهو همچنان تقال می

 !ه عادتدلیل و کماکان... بکوتاه و... بی
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 !زورِ بیخود نزن- 

  :شودروناک عصبی می

 !شکست بابا- 

  :زنداندازد و ل*ب میترین آدم کره ی زمین است وقتی که شانه باال میو سهند بیخیال

 .خُب بشکنه- 

های مخلوط. مردک دیوانه است! و تعادل رفتاری کند. متعجب و پر از حسروناک مات نگاهش می

کند. باید هم کِیفش کوک باشد. باالخره تمام دقایقِ قبل، اخم میندارد. با یادآوریِ 

 ...هایش را اینجا آورده بودهایش را در ماشین تمام کرده و حاال قُلدُورم بُولدورم بازیکاریک*ثافت

 !بزنیمش- 

د فو کاری هم داری کونگریزد. بچه، چه روحیهمانند و پر از هیجانِ کمند، قلبش می با صدای جیغ

 !ماشااهلل

  :گویدمالد، میهای کوچکش را از خوشحالی به هم میزند و رو به او که دارد دستلبخند می

 !این نمیشه گُلِ من، یه چیز دیگه بگو- 

 چرا نشه؟- 

  :کندچرخاند. ناباور تک خندی میبه سمت سهند سر می

 شوخیت گرفته دیگه؟- 

ای از شوخی و تفریح نیست... جدی و ر صورتش هیچ نشانهاندازد. دکند و ابرو باال میسهند اخم می

  :کندخونسرد ادا می

 االن بهم میاد که با تو شوخی داشته باشم؟- 

  :دهداراده جواب میپرسد که روناک بیتوپد. جوری با صالبت میجوری محکم میرا یک "تو  "و 

 !نه- 

 .کندسهند سری کج می

 !پس چرت و پرت نگو- 
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کند. آخرین باری که در اش را با پایین فرستادنِ آب دهانش، کمی تر میی خشک شدهروناک گلو

 !کاری کشیده بود... کِی بود؟بازی با یک پسر، بحث به زدن و کتک

 دوست داری چطوری بزنمش؟- 

 رود از شدت حیرت و... دیوانگیِ او تمامی ندارد؟. نفسش بند میشودرشته ی افکارش پاره می

 داری میگی به بچه تو؟چی - 

 .خنددکمند غش غش می

 !با مُشت... اونجولی که داداش کاوه رو زدی یه بال- 

کند. از گوشه ی چشم، دهد. لبخند کج و پر از لذتی، کنج لبانش جا خشک میسهند ابرو باال می

! ده استکند که چیزی تا ذبحش نمانشود و... شبیه گوسفند خنگی دارد نگاه میخیره ی روناک می

  :اش، با نفوذ و پر از شیطنت و... خباثتاش بلند است و زمزمهخندهتک

 یعنی دَووم میاره؟- 

 .چیندکمند ل*ب برمی

 !داداشی که تونست- 

چرخاند. نُچی سهند به عمد و برای اذیت کردن دخترک، با اخم اما نرم، نگاهش را سرتاسر اندام او می

  :کندمی

 !نهتومن که میگم نمی- 

کشد تا از نگاهِ خیره ی سهند فرار کند و از طرفی، تر میشود. خودش را کمی عقبروناک کالفه می

 !صاحب راتواند. سهند محکم گرفته است آن مچ بیفاصله ی کمشان هم روی اعصابش است. نمی

  :زندغُر می

 عقلتو دادی دست بچه؟- 

 .کندتر زومِ او میهایش را دقیقسهند آبی

 ای؟ادهآم- 

 !چی؟- 
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 .تا سه میشمارم- 

  :خواهد که توضیح بدهددهد و میشود. سرش را تند و تند تکان میروناک هول می

 ...صبر کن دارم میگم- 

 !یک- 

ها را شود؟ استرس اَمانش را بریده است. جملهکاری میزند. جدی جدی کتکقلبش توی دهانش می

 .داند چطور باید ادا کندنمی

 .دیو... دیوونه نشو- 

 !دو- 

  :زندحرص می

 !زنمدارم با تو حرف می- 

  :ریزدو لبخندِ شیطانی کنج لبان سهند، قلبش را به یکباره می

 !سه- 

بیند که طی یک حرکت ناگهانی، سهند هر دو بازویش را گرفته شود. فقط میداند چه و چطور مینمی

هیجانِ کمند هم، باعث از هم گسیختن افسار تپش کند. جیغ بنفش و پر از و به عقب پرتش می

 : زندشود. از هیجان و ترس زیاد، فریاد میقلبش می

 ...روانی -

زند، خند پر از حرص و ل*ذت سهند، آن هم وقتی دو زانویش را دو طرفِ پهلوی روناک تکیه میتک

 .آوردنفس دختر را بند می

 روانیارو دوست نداری؟ -

کند برای اینکه خودش را از زیر تنِ پر قدرتِ او بیرون بکشد. گوید و روناک تقالی بیشتری میمی

 اش؛ اما در همان اول راه، مُشت دار و مردانهآورد تا مُشت بیاندازد به صورت زاویهدست باال می

با یک  شود و طی یک حرکت، مچ هر دو دستش را سهندکوچکش، اسیر انگشتان مردانه ی او می

شود که زند. به سهندی خیره میکند. روناک نفس نفس میدست گرفته و باالی سر او جمع می
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کند. بینِ هوا را کشد. روی تنش خیمه زده و تیز و براق نگاهش میهمانند خودش، نامنظم نفس می

 : دهدهایش، پر از ترس و هیجان و اضطراب، ناله سر میبلعیدن

 زنی؟می -

پاید کمند را که بلند شده است و دهد و از گوشه ی چشم، میپر رنگی تحویلش می سهند نیشخند

 : کندکوبد و شادی میدارد پر از ذوق دست به هم می

 !بُکشش -

تواند نخندد به حیرت و ترس پنهان توی شوند و سهند نمیتر میچشمانِ درشتِ روناک، گرد

 !هایشچشم

 : کندری که صدایش به گوشِ کمند نرسد، نجوا میآورد و طوسرش را کمی پایین تر می

 !تونی، الکی جیغ و داد کنتا جایی که می -

آورد و مقابل چشمان به حیرت نشسته ی روناک، چشمکی زده و دست آزادش را مشت سر باال می

 .کندمی

 : زندتصنعی حرص می

 زنی، آره؟که ما رو کَلک می -

بد کوآورد و درست در یک سانتی متری صورتِ او، نمیپایین میبا شتاب مشتش را تا گونه ی روناک 

خورد و دخترک دیوانه، واقعاً گمان کرده بود که سهند مشت به اش را میشود. خندهو متوقف می

 فشارد؟طور چشم به هم میصورتش خواهد کوبید که این

تاده بر زیر سهند، اصابت کند که مشت، به صورت روناکِ ترسان اُفکمند گول خورده است! فکر می

 .پردزند و باال و پایین میکرده است. جیغ می

 : پرسدکند و لبخند به ل*ب میسهند نگاهش می

 بازم؟ یا بسشه؟ -

 .کندشنود که روناک زیر ل*ب چیزی زمزمه میمی

 !بچه که نیست، تخمِ جنِ  -
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 .دهداش را فرو میباز هم خنده

 .چرخدود که سهند با اخم به سمتش میشکمند؛ اما به یکباره حرصی می

 .محکم نزدی -

شود که پیچند و متعجب خیره ی کمند دست به س*ی*نه و تخسی میابروهایش بیشتر به هم می

 : دهدادامه می

 چرا دردش نیومد، جیغ نزد؟ -

 : زندمی کند. پوزخند زنان ل*بسهند نگاهِ تیزش را روانه ی روناک می

 !دت خارید که جدی جدی بزنم صاف کنم اون ل*ب و دهنت رو. جونِ خوبیا.. -

های درخت نریخت، دروغ گفته است! اگر بگوید که با این حرف سهند، قلبش به سانِ برف از شاخه

اش فرود داند چه شد؛ ولی همین که مُشت سهند برای بار دوم داشت به مقصدِ چهرهترسید و نمی

 .دآمد، جیغ بلندش به هوا پرتاب شمی

زند. سهند زند و... نمیکشد تا متوجه شود که باز هم کتک نخورده است. قلبش میای طول میثانیه

های کودکانه ی کمند، تلفیق عجیبی پیدا اش با خندهدهد و صدای قهقههبلند بلند قهقهه سر می

و... ناخداگاه شود. این همه هیجان در چند دقیقه به تمام بدنش تزریق شده بود کرده است. مات می

 !خندد. خوش گذشته استاو هم می

 چخبره اینجا؟ -

چرخانند. سوگند کند. هر دو سر به طرف صدا میاراده یخ میی سوگند، بیاز شنیدن صدای دخترانه

کند و یک دستش را به کمر زده است. های درشت شده از حیرت نگاهشان میاست که دارد با چشم

 ...شود و... سهند از روی تنِ روناک، بلندع میشان قطصدای خنده ی هر سه

 : کندگیردش... با مکث ادا میناخداگاه هُول می

 .کردیم... میبازی -

 بیندگر سهند را روی خود مینشیند. نگاهِ توبیخدهد، اخم بر روی ابروهای سهند میاز جوابی که می

اندازد که سهند با بلند شدن از روی زیر فهمد چرا! خُب جواب داده بود دیگر... شانه باال میو... نمی
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 .برای سوال سوگند نبودخواهی گوید. چیزی که به حتم جوابِ دلانداز و تکاندن شلوارش، چیزی می

 .گردیمهارو. برمیکمک کن جمع کنیم وسایل -

ی سهند را تکرار روناک متعجب و فارغ از زمانی که چقدر راحت و زود گذشته بود، انتهای جمله

 !کند. منتهی این بار سوالی، نه خبریمی

 گردیم؟برمی- 

دهد. روناک ناباور نگاهش مثبت تکان می آلود، سری به نشانه یسهند با نگاهی که به زیر است و اخم

شد و... حاال اخمش برای چیست اش بند نمیکند. چه شد یکهو؟ همین چند لحظه پیش که قهقههمی

ا برد تها میشود. دست به سمت خوراکیاندازد و از جا بلند میداند. بیخیال شانه باال میدیگر؟ نمی

شنود که سوگند را مخاطب قرار داده ر سهند را میجمعشان کند که صدای خونسرد اما تهدیدوا

  :است

 نشنیدی گفتم کمک کن عزیزم؟- 

 و اگر اشتباه نکرده باشد... عزیزم را یک جورِ غلیظ و با کینه نگفت؟

چیزِ زیادی برای جمع کردن وجود ندارد که سوگند هم بخواهد دستی برساند؛ برای همین لبخند به 

  :گویدل*ب می

 .کنماالن دو سوت جمع میخودم - 

  :دهدو رو به سوگند، با مهربانی ادامه می

 .تو خسته ی راهی- 

اش را از مادرش به ارث برده است؛ این را هر کسی که او و مهشیدش را برخوردیمهربانی و خوش

برد تا، تایَش کند که سهند خشک و جدی مورد گفت. دست به سمت زیر انداز میشناخت، میمی

  :دهدقرارش می سوال

 من گفتم نیازی به خودشیرینی و فداکاری هست؟- 

شنود. اخم ظریفی خورد از چیزی که میشود. جا میدستش روی لبه ی زیرانداز حصیری خشک می

کند. قصدش خودشیرینی بود یا کمک؟! اصال سهند گیرد و دلگیر نگاهش میبین ابروهایش جا می
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 برای چه یکهو گوشت تلخ شد؟

بیند سوگند را که پر حرص، شال را از گوید. حتما اعصابش خورد شده است دیگر... میی نمیچیز

گیرد تا بغضش اش را از حرص گ*از میهای گوشتیکشد و ل*بگ*ردنش به روی سرش می

 .نشیندشود و به کمکِ روناک مینشکند. خم می

 کنین چرا؟جمع می- 

هایش کمی قرمز است و انگار رو مود ای را که اتفاقا پای چشمبیند کاوهآورد و میروناک سر باال می

 !هم نیست

  :آوردسهند به جای جواب دادن به سوالِ او، سوال خودش را بر زبان می

 کجا بودی؟- 

 .کندای به اطراف میشود و با سر اشارهکاوه دست در جیب نزدیک می

 .زدمهمین دور و بر قدم می- 

  :پرسدد و هوم کنان چیز دیگری میدهسهند ابرو باال می

 اون کرکس که زنگ نزد بت؟- 

شود و با گیجی ادا نشینند. متوجه ی منظورش نمیچشمان آبی رنگ کاوه به حیرت و تعجب می

  :کندمی

 هان؟- 

روناک ناخداگاه با یادآوری آن لحن و چهره ی سهند هنگامی که به نیلو نامِ پشت خط، کرکس گفته 

 !ریز و کمی طوالنی زند.خنده میبود؛ زیر 

هاست، روی خودش شان را به جز کمندی که مشغول بازی با خاک و سنگنگاهِ خیره ی هر سه

ای که سعی در کنترل کردن آن دارد، ل*ب گیرد و با خندهکند. دست جلوی دهانش میاحساس می

  :زندمی

 .شناسیش؟ اونو داره میگهمییه دختره هست که اسمش نیلوعه، سهند بهش میگه کرکس! - 

اُفتد و با مکث کوتاهی، بلند زیر خنده و رو به سهند ل*ب اش میدهد. تازه دوهزاریکاوه ابرو باال می
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  :زندمی

 پسر خدا نکشتت... کرکس دیگه چه جورشه؟ اسم و لقب قحط بود؟- 

آنها از لقبی که سهند به نیلو  کند به حال کردنِگیرد. توجهی نمیاش را از روناک میسهند نگاهِ خیره

  :کندداده بود. دوباره سوالش را تکرار می

 زنگ زد یا نزد؟- 

 .. حرف نزدیمنه- 

 .دهدسهند سری تکان می

 .خوبه. جوابشو نده- 

ش رویای که روبهکند که به جز کاوهبا مکث نگاهش را به کمند داده و طوری تُن صدایش را تنظیم می

  :اده است، کسی صدایش را نداشته باشددست در جیب ایست

 دکترش چیزِ خاصی نگفته؟- 

 .کندو با چشم به کمند اشاره می

  :زندحوصله ل*ب میدهد. سری به نشانه ی نفی تکان داده و بیای سر میکاوه هوفِ کالفه

 .گهها بررسی بشن. خو کُره خر، بررسی کن دینه. مر*تیکه هر بار میگه باید جوابِ آزمایش- 

 .کندسهند اخم می

 .چرت و پرت نگو. بزار روندِ خودش رو بگذرونه، ببینیم چی میشه- 

 ...بابا اون آشغال فقط اسم دَر کرده، برمیدارم پرونده ی پزشکی کمندو میبرم یه جا که- 

  :کنداش را قطع میسهند تشروار جمله

 !حرف ندارهزر زر مفت نکن. دو روز دندون به جیگر بگیر. یارو کارش - 

 ...بابا میگم- 

  :زندحرص می

 !!کاوه- 

کند تا بیشتر اعصاب سهند را خورد نکند. و این یعنی اتمام بحث و هر صحبت دیگری. سکوت می



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
460 

 

  :بردهمان لحظه، روناک صدا باال می

 .حرکت کنیم؟ همه چی جمع و جور شد- 

وگند کنارِ ماشینِ خودش، پوزخند دهد و با دیدنِ سگردد. سری تکان میسهند به طرف صدا برمی

  :زندمی

 !آره. من و کمند یه ماشین. کاوه تنها، شما دو نفر هم یه ماشین- 

اینکه هیچ اجازه ی نظرسنجی و مخالفت یا موافقتی به کسی بدهد، راه ماشین را پیش گوید و بیمی

شاگرد را برای کمند باز  شود و سپس از سمت خود، دربِگیرد. درب جلو را باز کرده و داخل میمی

گیرد. کند. کمند دوان دوان خودش را به سوناتای نوک مدادی سهند رسانده و روی صندلی جا میمی

دهد و به صدای دلخورش شود. شیشه را پایین میبیند که سوگند نزدیک دربِ طرفِ کمند میمی

  :گوش میسپارد

 اینجوریه؟- 

  :کندزند و شوخی میی بیخیالی میخندهتک

 !نه، اونجوریه- 

 کند که انگار اوییبرد. همین که جوری رفتار میو همین رفتارش سوگند را تا مرز دیوانگی و بغض می

 !وجود ندارد. که انگار اصال اتفاقی نیوفتاده است و... انگار برایش مهم نیست

ت یا هشت دقیقه به ی سر تا سر تاریک و خلوتِ پیش روست. حدودا هف نگاه پر از اخمش به جاده

هارا راند. شیشهدوازده شب است و به اَمر خودش، روناک جلو اُفتاده بود و کاوه پشت سرِ سهند می

تماماً باال داده بود و چراغ داخل را روشن گذاشته بود تا کمند نترسد. آخر عادت داشت که در 

خاند و با دیدنِ صورت غرق در چرترسد. سر به طرفش میروشنایی بخوابد و از تاریکی و سیاهی می

خواهد. با پشت انگشت زند. این شیرین زبان کنار دستش را با جان و دل میخوابِ او، لبخندی می

 خوانی کند و زیر ل*ب، آهنگ پخش شده از دستگاه پخش را ل*باش را نوازش می، گونهاشاره

کند. سهند متعجب بیند که روناک فالشورهایش را روشن می... میکند. ساعت دو دقیقه به صفر ومی

شود. توجه به تک بوق او، راهنما زده و کنار جاده از حرکت متوقف میزند که روناک بیتک بوقی می
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د تا دخترک مانایستد. منتظر میکند و پشت سرش از حرکت میبه اطاعت از او، سرعتش را کم می

دیوانه بیاید و دلیل این توقفش را توضیح دهد. با انگشتانش روی قسمت فوقانی فرمان ضرب 

ن آید. با نزدیک شدبیند که روناک از ماشین پیاده شده و لبخند به ل*ب به سمتش میگیرد و میمی

است؛ اما مملو  دهد و با صدایی که به شدت آهستهروناک، شیشه را پایین و سرش را کمی بیرون می

  :زنداز حرص، تشر می

 عقلتو از دست دادی؟ اینجا، جای موندنه؟- 

 .اندازدتوجه به او و گره میان ابروهایش، خوشحال ابرو باال میروناک اما بی

 !یک دقیقه- 

 چی؟- 

شوند و به محض دیدن چشمان سیاه و براق روناک، خیره ی صفحه ی روشن گوشی در دستش می

  :زندکنار هم، لبخند پهنی و با مهربانی پچ می چهارتا صفر

 ...تولدت مبارک- 

و تا سهند به خودش بیاید و مغزش جمله ی او را و دلیل پیاده شدنش را تجزیه و تحلیل کند، سر 

بوسد. بدون هیچ خجالتی! زده ی سهند، گونه ی راستش را میبرد و در مقابل چشمان حیرتجلو می

کارها برای روناکی که بین کلی مرد و پسر بزرگ و پا به میدان گذاشته بود و تولدش است خب و این 

اند و روناک هم دارد به نوبه ی خودش ها همبازی و رفیق شده بود، چیز عجیبی نیست. دوستبا آن

آورد. خندان و کشد و از مچ چپش دو تا شکالت بیرون میگوید. سر به عقب میتبریک می

  :دهدصحبت ادامه میخوش

 .بیا... دهنتو شیرین کن! یکیش هم بدی به کمند- 

  :خنددشود در چشمان گرد و درشت سهند. کوتاه میآورد و دقیق میسر باال می

 چته تو؟- 

  :آیدل*بِ سهند به خنده کش می

 !برای چی... بوسیدی؟- 
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 .رودروناک چشم غره می

 تولدت نیست مگه؟- 

  :دهدسهند تند و سریع جواب می

 خب؟- 

  :کنداندازد و صادقانه ادا میروناک شانه باال می

 .منم تبریک گفتم- 

  :پرسداندازد و کوتاه میسهند دوباره بین ابروهایش گره می

 !با همه، همینجوری هستی؟- 

 .خنددروناک بلند بلند می

 !نکردم کهت لرزیده... معلومه که آره. کارِ خاصی پَ نه، دلم برای چشمِ سیاهِ نداشته- 

کرد که روناک، پا بده است. چه ها! از اولش هم باید فکرش را میزند. چه غلطسهند پوزخندی می

  :دهدآلود جواب میپررو! کار خاصی هم نکرده است. اخم

 !باشه مرسی. برو بشین پشت رُل که دیرمونه- 

رفت. با لبخندِ جمع و جوری خورد ولی خب بیشتر از این هم از سهند انتظار نمیروناک به ذوقش می

ماند و یک کند و سهند میگویان، به طرف ماشینش قدم تند می "باشه  "دهد و سری تکان می

 !خروار تعجب و افکار مسخره. کلی سوال و... کلی پوزخندی که حاال باید بزند

روناک، استارت دهد. با دوباره به حرکت در آمدنِ ماشینِ برد و شیشه را باال میسرش را داخل می

رسد. با زدن بیند ماشین کاوه را که تازه دارد از پشت سر به آنها میزند و از آینه ی ب*غ*ل، میمی

تواند که به آن لحظه فکر نکند. چطور سوگندِ کنارِ دستش به شود و نمیراهنما دوباره داخل مسیر می

. زیادی بزرگش نکند، بهتر است. اینجا داند..ای داده و از حسادت نمرده بود؟! نمیاو چنین اجازه

 خواهد بگردد و شهرستان خودشان نیست که اینجور مسائل چنان مهم باشد؛ هر کس هر طور که می

ست. خیر! خبری از اینها نبود. در شهرستان بپوشد و بچرخد و... سر آخر هم بگویند، فالنی اجتماعی

کردند اش نمیچیدند و تا حاملهها پشتش میصفحهشد، آنها اگر کمی دُوز رژ ل*ب دخترها باال می
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شود. هرچه باشد، از دوست دختر خودش کشیدند که! ل*بش به خنده باز میآن بدبخت را دست نمی

تیمی، یک رقیب و یک دخترِ نسبتاً یک ب*غ*ل هم عایدش نشده بود؛ اما شوخی شوخی از یک هم

کشد و لعنتی طوری آرام هم بوسیده بود اش میونهفکر، ب*وسه دریافت کرده بود. دستی به گروشن

 .شداش، ب*وسه حساب نمیکه اصال ب*وسه

خواهد پشت فرمان بنشیند، صدای عصبی و نسبتاً که میکند و همیندربِ ماشین را آهسته باز می

 .شود که هینِ بلندی کشیده و در جایش بپردبلندِ سوگند باعث می

 پیشِ سهند بودی؟- 

ند. ضربان قلبش از صد هم پیشی گرفته است... اصال مگر خواب نبود این مارِ خوش خط و کاخم می

خالی که تمامِ مسیر را تا اینجا، مغز روناک را خورده بود تا درباره ی رالی بیشتر بداند؟ و بعد هم که 

نازکِ دهد، بیخیال شده و چُرت زده بود. رشته ی افکارش با صدای دیده بود، روناک نم پس نمی

 .شودسوگند از هم پاره می

 با توام. برای چی رفته بودی پیشش؟- 

اُفتد. تبریک تولد و یک ب*وسه ی معمولی از یادِ دلیلی که به خاطر آن، سراغ سهند رفته بود، می

 !اش. یک دوستی و یک اعالمِ صلحگونه

رای چه باید به او رو یا برایش گیرد. بهای براقش را تا صورتِ برافروخته و کنجکاوِ او باال میتیله

 !توضیح بدهد؟ چقدر هم که پررو و وقیح تشریف دارد مادمازل

  :گویداز آنجایی که مامان مهشید همیشه می

 !با هر دختری، مثلِ خودش- 

  :کندزند. حرکت و سپس خونسرد زمزمه میتفاوت به جمله ی او، استارت میپوزخند و بی

 .کارش داشتم- 

 های کشدار کند. حتی صدای نفسروست؛ اما خیرگی سوگند را بر نیم رخش حس میبهنگاهش به رو

دهد که حتی رو برگرداندنِ سوگند به شنود. به ماشین شتاب بیشتری میو پر از حرصِ او را هم می

 نشیند. بهتر! فکر کرده چه کسِهایش میل*ب شود. لبخند کجی رویسمتِ شیشه را متوجه می
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 کند؟خاص و مهمی است که اینطور لوس رفتار می

 دهد و بیخیال! چرا باید به اویی فکر کند که برایش مهم نیست؟نامحسوس سری تکان می

 گفتی دوستان در جریانن که سوپرازشون لو رفته؟- 

 ااش رای، جوابِ لحنِ پر از طعنه و کنایهاینکه گر*دن به سمتش بچرخاند، خونسرد و تک کلمهبی

  :دهدمی

 .نه- 

 .آوردکند؛ اما به روی خودش نمیصدای پوزخندِ سوگند، اعصابش را خورد می

 اگه بدونن چی میشه؟- 

ش ی پوکخواهد باج بگیرد؟ اینکه چه در کلهکند یا میشود. مثال االن دارد تهدید میفکش سخت می

گذرانده بودند، متوجه شده بود که فهمد؛ اما در همین چند ساعتی که باهم وقت است را روناک، نمی

حال که نیمه ی دیگر سهند است؛ خود و بیشعوری باشد! و کاوه... با اینتواند چقدر آدم بیسوگند می

ولیکن اکثر رفتارهایش در تناقض با اوست. به عبارتی... کاوه، شخصیتی هم سبکِ عرفان و ظاهری 

 .هم تیپِ سهند داشت

ها و لحن گی را خوب بلد است. حداقلش، چشمهد و... سوگند، فتنهنباید آتو دستِ این بشر بد

 .گویندخبیثش که این را می

  :دهدتر از سریِ قبل، جواب میتر و بیخیالآرام

 .بندی و چیزی نمیشهمطمئناً تو دهنت رو می- 

ول، شمشیر ای جز تلخ زبانی ندارد و... سوگند خودش خواسته و... از همان ازند. چارهخندی میتک

  :کندبه کمر بسته بود. اضافه می

 .چون به گمونم شنیدی که سهند گفت قرار نیست کسی بفهمه و ما هم مجبوریم نقش بازی کنیم- 

  :زندسوگند بلند قهقهه می

 جداً باور کردی؟- 

  :کندریزد. نیم نگاهی روانه ی سوگند میروانش به هم می
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 یعنی چی؟- 

 !ترکونه، خودِ سهندهاولین کسی که این خبر رو میخوش خیاالی! اصالً - 

های خاله برد. امکان ندارد. یعنی... آخر سهند کجا و حرفخندد و روناک ماتش میگوید و میمی

 زنکی، کجا؟

  :زندبا اخم پچ می

 !قول داده- 

 .هاش زیاد اکتفا نکنده. به حرفاون خیلی قول می- 

کند؟ ک، دوست دختر اوست و دارد اینجور راجبش صحبت میشود. دختربه معنای تمام الل می

  :شودگیرد! ناخداگاه، لحنش تند میهای سوگند، حسِ خوبی... نمیآید و... از حرفبدش می

 .حق نداری اینطور راجبش حرف بزنی. بهت این اجازه رو نمیدم- 

 .خنددوار میسوگند مسخره

 ...میگممن دوست دخترشم، میشناسمش و دارم بهت - 

کند. حوصله ی شر و ور شنیدن از او را ندارد. راستش با کسی جز آیسو، پای غیبت اخم می

آید که کسی، کنارِ او از دیگری بد و بیراهه بگوید. دوست دارد که نشیند و از طرفی خوشش نمینمی

 کند های دور و برش را. نه اینکه از زبان دیگری، با آنها شناخت پیداخودش بشناسد آدم

  :کندبرای همین کالفه امر می

 !تمومش کن- 

گوید. با قهر رو زند. انتظار این لحن و رفتار را از او نداشت حتما! چیزی نمیسوگند خشکش می

کند که همان لحظه، آهنگی که از دستگاه پخش، بلند گرداند و سیاهی شب و جاده را دنبال میبرمی

زد و... است؟ همان آهنگی که سهند مورفین صدایش میکند. شایع اش میزدهشود، حیرتمی

 کنند؟سوگند از او فراری بود؟ اصال... اصال صبر کن ببینم... دخترها هم مگر رپ گوش می

  :پرسدآلود و خسته میکند، خوابروناک که نگاهِ او را روی خود حس می

 چته؟- 
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  :ریزدیو سوگند بی هیچ کم و کاستی، حرف توی ذهنش را بر زبان م

 کنی؟تو... تو رپ... گوش می- 

 .زندروناک تک خندی می

 !کنمرپ رو زندگی می- 

زند. چشمانِ گرد از تعجبش به نم ای نمیشنود و... قلبش برای لحظهگوید و سوگند میروناک می

د ننداند که دارد ماشود و... مثلِ سهند گفت! مینشینند. حسادت به یکباره به جانش تزریق میمی

  :پرسدکند؛ اما دست خودش نیست وقتی که میها رفتار میاحمق

 این آهنگو خیلی دوست داری، نه؟- 

  :شوداش نمایان میخندد و چالِ گونهروناک کوتاه می

 ...مثلِ مورفینه برام- 

اص . خگفت. این لعنتی، واقعاً خاص استربط هم نمیزند. انگاری سهند بی. انگاری واقعاً نمیقلبش..

داند. سرش درد کند... نمیاست یا سوگند دارد به چشمِ یک رقیب و از روی حسادت بزرگش می

دهد و... خودی باز هم حساس شده است. سرش را به پشتی صندلی تکیه میکند. قلبش هم... بیمی

 !نباید او هم رپ گوش کند؟

کند. این بود آخ سوپرایز داریم وجو میهای متعجبش، سیاهیِ مطلق حاکم بر معدن را جستتیله

برایت، واخ تولد گرفتیم برایت؟ دریغ از نورِ یک المپ و حتی یک فندک! چراغ باالی ماشین را روشن 

 کند و... واقعاً جز ماشین خودش، روناک و کاوه، هیچ ماشین دیگری نبود؟می

 نکند همگی با دیر آمدنِ آنها به محل مسابقه رفته بودند؟

که اینگذارد و بیرود. پا به زمین میا پیاده شدن روناک، دستش به سمتش دستگیره میداند. بنمی

اش پر از حس تمسخر خندهدارد. تکماشین را خاموش کند و درب را ببندد، به سمتشان قدم برمی

  :گویداست وقتی که می

 تولد نخواستیم، فقط بگو کجا گُم و گور کردن خودشونو؟- 

 .کشد. چهره ی او هم به حیرت نشسته است و مثل اینکه واقعاً خبر نداردمی روناک ابرو در هم
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 .دونمنمی- 

  :ستشود. پوزخند و لحنش پر از حس پیروزیسوگند هم اضافه می

 !گیرم عشقم. ولشون کنخودم برات تولد می- 

اعصابِ این یکی را کشد و کند. دستی بین موهایش میتفاوتش را روانه ی سوگند میسهند نگاهِ بی

 !اشها توی ماشین و مریم مقدس بازیاالن ندارد. حداقلش بعد از آن مسخره بازی

  :زندمتقابالً پوزخند می

 !تو خودتو زحمت ننداز- 

خورد از اینکه سهند، پیش فهمد که االن چقدر حرص میبیند فشرده شدن فک سوگند را و میمی

 .دهدبود. اهمیتی نمیطور تا کرده چشم روناک با او این

 .به گمونم دیر رسیدیم، گرفتن خوابیدن- 

. مگر خودشان به روناک نسپرده بودند که راس گفت ولی..چرخاند. بد هم نمیسر به سمت کاوه می

 دوازده برسند که دهم مرداد شده باشد؟

 .دهدبیخیال، سری به معنای مثبت تکان می

 ...درسته- 

  :کندمی اش اضافهو پشت بند جمله

 .تونین استفاده کنینم. دو تا کیوسکِ ب*غ*ل من خالیه. کلید هم روشه. میخسته- 

 .گویدای که کمند هم همراهش بود، میاین را برای سوگند و کاوه

 .دارد تا خاموشش کندبه سمت ماشین قدم برمی

 ...بچه رو بیا بردار- 

  :دهدمنظور حرفش با کاوه است. با مکث کوتاهی ادامه می

 .شب بخیر- 

 یعنی چی آخه؟- 

گردد. توضیحی ندارد تا در جوابِ سوالی که روناک با دلخوری پرسیده بود را بدهد. از اول هم برنمی
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این جشن و سوپرایز را جدی نگرفته بود؛ اما واقعاً خسته و سر قضیه ی ترمز، حسابی اعصابش خورد 

 .شده بود

آلود و تیز بندد. اخمشود و با پا، درب را میاز ماشین خارج میبیند کاوه را که کمند به ب*غ*ل می

داند. با خاموش کردن کند و کِی قرار است که بفهمند با ماشین درست رفتار کنند، خدا مینگاهش می

 ...اُفتد. کاوه هم به دنبالشخودرو و بستنِ درب، جلو می

  :زنداش را باز و آهسته پچ میدرب کیوسک کناری

 .و داخل. هر چی نیاز داشتی، من همین بغلمبر- 

 .کندو با دست به اتاقک خودش اشاره می

. سر خم کرده و تا گذاردگویان، کمند را روی تخت پا کوتاه می "فدات. چیزی الزم ندارم  "کاوه 

اندازد و او را آید. طی یک حرکت ناگهانی خودش را روی سهند میاولین پله ی کیوسک جلو می

  :زندهای آرام اما متعددی میگیرد. لبخند و با دست به کتفش ضربهدر آ*غ*و*ش میمحکم 

 .بیست و پنج سالگیت مبارک داداشم. انشاهلل عروسیت- 

فرستد. رفیقِ خُل و پایه و وفادار تک هایش میکند و عمیق عطر کاوه را به ریهسهند تک خندی می

 ...به تک روزهایش

 .تر دوماد میشیفعالً که تو داری زود- 

  :آیدخندد و از آغوشش بیرون میکاوه می

 !ست. انشاهلل سالِ دیگه همین موقع سه تا که نه؛ ولی دو تا شده باشیاون که فُرمالیته- 

کند و کاوه به ازدواج سهند و ی نثارش می"کوفت  "شود؛ ولیکن با مکث کوتاهی ابتدا متوجه نمی

 .مثالً جفت شدنش اشاره کرده بود

 .ای. بگیر بخوابخُب دیگه... خسته- 

 .دهدسهند سری تکان می

 .زنیمصبح حرف می- 

  :زندکاوه لبخندی می
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 .خوب بخوابی- 

شود و اولین کاری دارد. داخل میکوتاهی بر زبان رانده و به طرفِ کیوسک خودش قدم برمی "توام  "

هایش را به جای خالیِ عرفان کند. تیلهنمیکند، درآوردن تیشرتش است؛ اما شلوارش را عوض که می

زند و خودش را دهد. هیچ معلوم هست کجاست؟ اصال یک تماس هم نگرفته بود و... پوزخند میمی

کشد. نت را روشن و داخل صفحه اش را از جیب شلوارش بیرون میکند. گوشیروی تخت پرتاب می

رشان نوار قرمز و نارنجی رنگی کشیده است، هایی که دوشود. ردیفِ پروفایلی اینستاگرامش می

های معمولی و شود و... پیمان است. از دوستکند. لود میزیاد است. اولین پروفایل را لمس می

کند. چرا که هر سال کارشان همین روزمره ی سهند. عکس از خودِ سهند است و اصال تعجب نمی

 .تهایش بنویسند تولدت مبارک و فالن و بهماناست. که چند عکس و ویدیو به اشتراک بگذراند و ان

  :کندبرایش ریپالی می

 .قربانِ آقا پیمان- 

بیند و همان ها و ویدیوهایی که از خودش است را میطور عکسزند استوری بعدی... همینو می

لود  ودهد. اما با باز شدنِ استوری بعدی ای که به پیمان گفته بود را به تک تکشان انتقال میجمله

 .شودشدنِ عکس، دستش به روی صفحه خشک می

شود که صفحه، مالِ فریال است. روی استوری کند. با کمی مکث متوجه میبه نام کاربری نگاه می

شود و عکس آشناست. فضای داخل ماشینی است که سهند، از چند فرسخی حتی بویِ آن دقیق می

سفیدِ خودش بود! و آن دست ظریف و کشیده که دهد. سانتافه ی ماشین لعنتی را هم تشخیص می

 ...ای بود، دستِ فریال! و دست هر دو، بر روی دندهقفلِ انگشتان مردانه

کند که چه؟! های چند سال پیش را رو میآید. دخترک احمق، عکسل*بش به پوزخند کِش می

  :خواندکپشن عکس را زیر ل*ب می

 گیردگاهی که دلم میگاه- 

 گویمپیش خود می

 که جانم را سوختآن
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 *آرد از این بنده هنوز؟یاد می

  :و در قسمتِ کناریِ عکس که با فونتِ قشنگی نوشته شده است

 !تولدت مبارک، مرداد ماهیِ من- 

کار نباید فکر کند. نباید... استوری کند دیگر. به آن موجود خیانتها... توجهی نمیاُوهو! چه غلط

چرخاند و نکند خورد. سر به طرف در میای به در میبعدی و بعدی را... که تقهکند و بعدی را باز می

 کنند؛ اما پسها فرار میشود. ثانیهخیز میکه عرفان باشد؟! گوشی را کنار گذاشته و روی تخت نیم

خواهد گوشی را بردارد که گذارد. میشود؟ بیخیال شده و دوباره سر روی بالش میچرا در باز نمی

نشیند. ممکن است که گربه یا خورد. این دفعه کامل بر روی تخت میای به در میباره تک تقهدو

شود و مشکوک. پشت در ای دیگر... کالفه میسگی باشد؟ شاید صدای پای کارگران باشد! و یا... تقه

نود. شچسباند. هیچ صدایی نمیایستد و در حالیکه دستش به دستگیره است، گوشش را به در میمی

کند که کسی به تنه ی کیوسک کشد. حس میای دیگر. ابرو در هم میشود و... تَق! ضربهدقیق می

کند. توانست باشد؛ ولی... مکث میکوبد. سوگند میای به در میتکیه زده و دارد هر از چند ثانیه

 آید ورون می. سوگند آخر با کدام دل و جرئتی در تاریکی مطلق بیساعت نزدیک به یک شب است

 گیرد؟بیابان بودن مکان را هم به کبدش نمی

دارش ها و وسایلش، چاقوی ضامنرود و میان لباسکند. آهسته به طرفِ ساکش میای میهوفِ کالفه

کند. همانی که همیشه همراهش بود. نه که بخواهد به کسی آسیب بزندها... نه. فقط محض را پیدا می

 ایکند. تَق! باز هم ضربهگردد و پشت در، کمین میدوباره سر جایش برمیاحتیاط و دفاع از خودش. 

 !تردیگر و این بار حتی، کمی محکم

دهد و با بیرون آمدنِ چاقو، دستگیره را محکم گرفته و به ضرب در را باز ضامن چاقو را فشار می

ن در همانا و جیغ و گیرد. باز شدکند و چاقوی توی دستش را به قصد هجوم و حمله، جلو میمی

 شود که دسته جمعی، حلقه زده و کلی فشفشه و ها همانا! میخکوبِ اکیپی میسوت کشیدنِ بچه

کنند. برای بادکنک در دست دارند. کیک بزرگی در دست عرفان است و دخترها برف شادی پخش می

برده است! میخکوبِ دهد. خودش هم ماتش ای، جیغ و فریاد اعضای تیم، جایش را به حیرت میلحظه
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کرد که این گونه بشود. اولین صدایی که بلند سوپرایزشان شده است و واقعاً حتی فکرش را هم نمی

  :گویدشود، صدای آلود به خنده؛ ولی سر تا سر حیرتِ ماهان است که میمی

 . اون چیه توو دستت؟پسر آروم... ما فقط خواستیم سوپرایزت کنیم- 

  :کندملقب بود به دراکوال، اضافه می ماکانی که در رالی

 .چاقوعه- 

  :زندعلیرضا قهقهه می

 .غِالف کن مردِ مومن- 

داند که کشد و واقعاً نمیآید. دستش را توی موهایش میهای کیوسک پایین میمات و ناباور از پله

ی، تولدت گیرد. صدای اعضای اکیپی که یک سری جلو جلو و به فارسچه بگوید. صداها باال می

را  بیند که عرفان کیکگویند. میوار تبریک میخوانند و یک سری به انگلیسی و پراکندهمبارک می

آید و به محض رسیدن، محکم خودش را ب*غ*ل به ماهانِ کنار دستش سپرده و به دو، به طرفش می

  :کند. صدایش از خوشحالی و ذوق، بغض داردسهند پرت می

 .. انشااهلل دومادیتتولدت مبارک داداشم- 

  :فشاردخندد و پر از حیرت و خوشحالی، او را به خود میکوتاه می

 ...من دوماد نمیشم. فقط- 

  :زندبا مکث کوتاهی پچ می

 آبروم رفت نه؟- 

 .خنددعرفان بلند بلند می

 !وحشی بودنت رو ثابت کردی دیگه- 

  :دهدمه میای به کتف بر*ه*نه ی سهند اداگوید و با زدن ضربهمی

 لُختی چرا؟- 

 .آیدو از آغوشش بیرون می

 .گرمم بود- 
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 حال کردی سوپرایز رو؟- 

  :دهدآید. واقعاً سوپرایز شده بود. کِشدار جواب میل*بش به خنده کِش می

 .... چه جورممماُوف..- 

ک . تبریآیندمیدارند. ماهان، علیرضا و چند نفری از پسران اکیپ جلو به طرف اعضای تیم قدم برمی

هایی که سهند چندان تمایلی به آنها ندارد؛ اما مجبور است با لبخند تن به آنها گویند و روبوسیمی

آید. ناخداگاه ابروهای سهند به هم نزدیک شده و اخم ست که جلو میبدهد. شاهین نفرِ بعدی

 .کندمی

 .هند، دیگر عمراً دلش با او صاف بشودتوان خواند؛ اما... سهایش گاه گاهی میشرمندگی را از چشم

 .مبارک باشه- 

هاست که در جمع، دستِ بلند شده ی از این حرفتر کند و با شخصیتاش نگاه میبه دستِ بلند شده

  :زندای پچ میکند و تک کلمهاو را پس بزند. پس از کمی مکث، دستش را رها می

 .ممنون- 

ها دوباره سر نشینند و جیغ و خوشحالیروی تن و سرش میها شادی و تا به خودش بیاید، برف

ها و آن بوی غلیظِ برف شادی. فقط گیرند. و وای به حال سهند با آن بوی سوختگیِ فشفشهمی

ریزش چشم و کند. آببندد و پشت سر هم عطسه میهایش را میداند که طی یک لحظه، چشممی

 !خورد و آخ لعنت به این آلرژی کوفتیاش در یک چشم به هم زدن، استارت میبینی

 

 حمید مصدق از های صبوریسال*  

  :زنددهد. تهدیدوار و با نفوذ؛ اما به شوخی ل*ب میاخم ریزی بین ابروهایش جا و آرام سر تکان می

 کوبیدی به دَر و اَلفرار. آره؟پس تو می- 

سر تا سر اکیپی که دور آتش گِرد خندد و نگاهش را گیرد. بلند مییزدان دست جلوی دهانش می

زند و خندان ست، میچرخاند. چشمکی به روناکی که انگار در حال و هوای دیگریاند، میشده

  :گویدمی

 .شوماخر جان. خودت یه کاری کن م داره سنگین میشه لحظه به لحظهپرونده- 
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  :پراندربط جوابی میخندند؛ ولی روناک انگار که متوجه نشده باشد. بیمی

 بُرین؟کیک رو نمی- 

گرداند که بعد از سه نفر و در ردیفِ سهند نشسته پرند و سر به سمتِ اویی میابروهای سهند باال می

اش در هم رفته است و . یعنی بعد از سوگندی که کنار سهند بود و بعد از آیسو... چهرهاست

ی دخترک نیست. دستمال نی توی چهرهخوشحال... نیست. برخالف ساعات قبل دیگر اثر هیچ هیجا

  :دهدکشد و با صاف کردنِ صدایش، مخاطب قرارش میاش میتوی دستش را پایِ بینی

 خواب داری روناک؟- 

هایش خارج که اخمِ سهند از میان ل*ب "هان؟  "کند. چیزی شبیه به روناک گیج و مات نگاهش می

  :زندشود و کوتاه پچ میپر رنگ می

 .م آرهفکر کن- 

دهد و پشت بندش، آهانِ بلند روناک و شنود که انگار برایش توضیح میصدای پچ پچ آیسو را می

  :ی بعدشجمله

 .نه نه... خواب ندارم. فقط... آخه... نبُریدین کیک رو. واسه همون- 

دیگر زند و بافد. پوزخند میگوید. هول کرده است و دارد چرند میکند که چرت میبه خوبی حس می

کنند، سهند کیک را ببُرد، از فکر روناک گوید. با باال گرفتنِ صدای جمع که تاکید میچیزی نمی

 .آیدبیرون می

گیرد. نگاه ای به سمتش میعرفان که سمت راستش نشسته بود، چاقوی گُل کاری و تزئین شده

  زند وخندی میماند. چقدر دخترانه! تکسهند روی رُبان آبی و نازکی که از چاقو آویزان بود، ثابت می

ش مثل اشنود که شوخ طبعیخواهد چیزی بگوید، صدای پرشور و انرژی یزدان را میهمین که می

  :همیشه گُل کرده است

ها . با این جینگول بازیبابا اون چیه میدی دستش عرفان؟ مِستر خودش چاقو داره... خوبشم داره- 

 .کِالسشو پایین نیار

گیرد. تصنعی چشم دارش را خوب میی یزدان به چاقوی ضامنزند و سهند، تیکهماهان قهقهه می
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  :دهد، جواب میرود و برای اذیت کردن یزدانغره می

 ...بُرمبا اون کیک نمی- 

 .زندبیند، خبیث لبخند میکند. نگاهِ کنجکاوِ یزدان را که میمکث می

 .کنمتر کرد. پس به همین چاقوی گُل مَنگولیِ شما بسنده میبا اون میشه کارای ناب- 

 مثالً چه کاری؟- 

  :خواهد بگویدخ آیسو! چقدر دلش میشود و دخترانه است و لوس و... آصدا از سمت چپ بلند می

 !کنه، جرواجر کردشه، تنِ خوشگله تو رو که برای همه دلبری میمثال با این چاقو می- 

 های روشن او را نگاهنشیند. مغرور، آبیگوید. جایش نیست خب... نیشخندی کنج لبانش میاما... نمی

  :دهدکند و با گرفتن چاقو از دست عرفان، جواب میمی

 .بمونه یه وقت دیگه تا کامل برات توضیح بدم- 

شود بیند. لبخندش عریض میهایش را حتی خودِ سهند هم میکند. برق توی چشمآیسو ذوق می

  :گویدوقتی که می

 !هاباشه. پس قول دادی که توضیح بدی- 

و خب... حیف  گیرددهد؟ نیشخندش عمق میاَی دخترک کودن! گمان کرده بود که سهند دارد نخ می

 ...است که خوابِ خرسی و شیرینش را خ*را*ب کند. فعالً در خماری بماند بهتر است

  :زنددهد و کشدار و با نفوذ ل*ب میسری تکان می

 .دمحتماً توضیح می- 

  :کندکوبد و همزمان با یزدان، خوشحالی میآیسو دست به هم می

 بِبُر دیگه. چرا معطلی؟- 

دهد. روی کیک می صورت خندان و غرق در آرایش غلیظ آیسو گرفته و به دو شمع هایش را ازتیله

دو شمع که اعداد دو و پنج هستند و کیکی که سرِ آن به شدّت ذوق کرده بود. مَکویی که دارد با آن 

خواهد آورد و همین که میکند. سرش را کمی پایین میرنگ قرمز لعنتی، توی دلش غوغا به پا می

  :زندد، ماهان هول و نگران داد میفوت کن
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 ...اول آرزو- 

داند دعا برای اینکه کمند توان گفت آرزو و یا خیر! نمیاش برای بُرد در رالی، میداند به خواستهنمی

 ...بیماریِ خاصی نداشته باشد، آرزوست یا نه؛ اما

کند ... برای همه و همه آرزو میبندد. برای کاوه... برای عرفان، کمند و برای دل صبورِ ناهیدچشم می

گذرد و... هر چه خدایش خواهد و سر آخر... بُرد در رالی هم از ذهن و قلبش میو از خداوندش می

 !صالح بداند

... فقط یک لحظه، دلش شود و برای یک لحظهکند و دوباره صدای دست و جیغ جمع بلند میفوت می

 !یشکشد برای عطر و تن ناهید بانوپَر می

خرید و گفت. نازش را میشد، ناهید تا خودِ صبح تبریک میهای شب که میهای قبل این موقعسال

ها دوباره دهد. سِیل تبریک بچهکرد و حاال... به زدنِ لبخند معمولی خود ادامه میب*وسه بارانش می

 .شودبه سمتش روانه و بحث، بحثِ دآغ کادو می

گیرد. یزدان های کادوست، توسط ماهان میان جمع قرار میها و بستهکیسه ی بزرگی که پر از پاکت

  :زندلبخند زنان ل*ب می

 ...هاست. هر چند کوچیک؛ ولیهای بچههدیه- 

  :مانَدحرفش با صدای بلند و مثال معترضِ ماهان نصفه می

 ...این چیز شِرا چیه میگی مرد مومن؟ اونو بگو که من مدیریت کردمو فالن- 

 .دهدزند و س*ی*نه جلو میی به سهند میچشمک

 !البته چاکرِ شوما هم هستیم ما سهند خان- 

کرد خندد. واقعاً فکرش را نمیاش میگیرد و آن لحن التی و توو گلوییسهند به تریپی که به خود می

ن تولد داند چه بگوید. تا به حال، جز با عرفان و کاوه، جشکه تا اینجای کار پیش بروند و... نمی

نگرفته بود برای خودش! البته اگر خانواده و فریال را فاکتور بگیرد و خب... سوگند هم که امسال تازه 

 ...کنارش بود و یک سری دوست دخترهایش

  :زندلبخند و صمیمی پچ می
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 !دونم چی بگم. شرمنده کردینواقعاً نمی- 

دست داخل کیسه برده و یک پاکت  "چرت نگو  "کند و بعد از گفتنِ ماهان چپکی نگاهش می

دهد و سپس اش را پیِ داخل و بیرون پاکت میهای عسلیکشد. تیلهکوچک و مشکی رنگ بیرون می

  :کندبا چند زمزمه ی کوتاه بین خودش و یزدان، پاکت را باال گرفته و بلند اعالم می

 ...اولین کادو... از طرف ماکان و مونا- 

زد آن پسرک الغر اندامِ تخس و لجباز دو گرفته بود؟ حتی حدسش را هم نمیاُوه! ماکان هم برایش کا

ها، بخواهد برایش کادو بخرد! متعجب گذاشت و عرفان و دیگر بچهکه گه گاهی سر به سر سهند می

روی سهند و کنار دستِ دوست دخترش... همان مونا نامی که ماهان دهد و به اویی که روبهابرو باال می

کند و سپس با اُفتادنِ پاکت کادو در آغوشش، به اصرار زند. تشکر میته است، لبخند میگفت نشس

ست که در وسطش، پالکِ لَنگر کند. دستبند چرم مشکی رنگییزدان و باقی جمع، پاکت را باز می

آورد و ماکان مودبانه اش را بر زبان میاست. جمله دارد. این جور چیزهارا دوست دارد. قشنگ

 .کندخورد میبر

کنند و سهند معذب است از اینکه مُدام دارد تشکر ها میروند. شوخیها تک به تک باال میجعبه

شنود. عرفان برایش یک اسباب بازیِ دویست و شش خریده بود. آن کنم، میکند و خواهش میمی

تیشرت مشکی و جذآبی، بودند و سهند بغلش کرده بود. ماهان  ... آبیِ کاربنی. چقدر خندیدههم آبی

 ایهای متفاوت. سرمههای یکسان؛ اما رنگپیشکشش کرده بود و آیسو و صحرا، دو کالهِ کَپ با طرح

 !و مشکی

 و باقیِ اعضای تیم، اکثرا تیشرت کادو داده بودند و چیزی شبیه به دستبند چرمی که ماکان و مونا 

 !ود و سوگند... کتابِ شعر و یک شاخه گُلِ رُزبرایش خریده بودند. البته کاوه، ساعت هدیه داده ب

  :زندشود. گیج و متعجب ل*ب میدهد و رشته ی افکارش از هم پاره میکسی تکانش می

 جان؟- 

 .خنددیزدان بلند بلند می

 بال. حواست کجاست؟بی- 
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  :کندماهان پشت بندِ حرفِ یزدان، اضافه می

 ...کادو داریم، چه کادویی- 

کند چیزِ قدر ها هم رسمی و معمولی رفتار نکند، سعی می زند و برای اینکه آنمیسهند لبخند 

اکشن نشان بدهد خب. حیف بود اگر ناخواسته کاری بیشتری بگوید. کمتر در الک خود باشد و ری

  :کرد که دلِشان بشکند و یا با خود بگویند کهمی

 .ارزیدها... طرف دوزار نمینگاه کن- 

  :کندماهان، شوخی می یمیان جمله

 ...بازم کادو؟ اُوف دیگه... بده بیاد آقا، بده بیاد- 

. با کاود. نگاهِ کنجکاوش، ماهان را میکندزند و کوفتی نثارش میعلیرضا به لحن کشدارش قهقهه می

. شودشود که از دو نفر هدیه دریافت نکرده است. دقیق مییک نگاه و سرشماریِ چشمی متوجه می

 !از... روژین و... روناک

البته نه که خمار هدیه گرفتن باشد ها... نه! آخر تک به تک هدیه داده بودند و یزدان هم گفته بود 

 ...که

 .اول از قندِ عسل من شروع کنیم- 

کشد که دختری محکم کند و به دقیقه هم نمیسهند متعجب نگاهش که ماهان آ*غ*و*ش باز می

کند. روژین است و یک تیشرت سفید و تا روی خط کمر. پرتاب می خودش را در آ*غ*و*ش او

اش را با سخاوتِ تمام به دار دُم اسبیهای پُر! موهای موجروژین است و آن هیکل روی فرم و ران

 آید و اشکالش چیست که یک پری و شکارِ خوش نمایش گذاشته است و... ل*بش به خنده کش می

 !اتفاقاً این هدیه، گرفتن دارد قد و باال برایش هدیه بخرد؟

دارد. از جا شود که روژین کادو به دست، به طرف سهند قدم برمیصدای هُوو کشیدن جمع بلند می

ی کادو را جلو گرفته است. با یک ایستد که با دو دستش، جعبهروی دخترک میشود و روبهبلند می

 .دهدو صمیمی دست میگیرد و با دیگری، با او محکم دست کادو را از او می

 !تولدت مبارک سهندی- 
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 .بَه! چه چشمکِ دلربایی هم دارد این تَرگُل خانم. و البته ناگفته نماند که لحنش هم زیباست

 .زحمت کشیدی- 

 .کندی توی دستش اشاره میو با گوشه ی چشم به جعبه

شود وقتی که بی میچشم و براقش، چه ترکیب جالنمای روژین با آن رژ ل*ب تولبخندِ دندان

  :گویدمی

 .وظیفه بود- 

منتظر یک حرکت از جانب اوست و آخر تک تک اعضای تیم با او دست داده و روبوسی کرده بودند. 

دخترهای مذکران جمع ولی... روژین هنوز جلو نیامده بود و روناک و صحرا نامی که حتی دوست

در مسیرِ رسیده به معدن، یک حرکتی زده بود.  آید. البته روناک بازسهند چندان از او خوشش نمی

 !داند چهشد ب*وسه حسابش کرد. بس که کوتاه بود و نرم و نمیهر چند نمی

رود برای باز شدن و هم آغوشی که همان لحظه، دارد و دستش میدخترک قدمی به سمت جلو برمی

 !شود. اخطارگونه و... جدیصدای روناک بلند می

 روژین؟- 

 !محلنت بر خروسِ بیو اَی لع

بیند که روژین، مضطرب به سمت روناک شود و میظریف و گرم دخترک جدا می دستش از دست

گیرد. رسماً چیزی نمانده بود هاا... اَه. بخشکد این شیند. حرصش میرفته و جلویش روی دو زانو می

 !شانس

 .کندمیان زمین و هوا گیر می خواهد در جایش بنشیند که با مخاطب قرار گرفتن توسط صدایی،می

 سهند؟- 

ش، هایکشد که تعجب توی چشمکند؛ اما طولی نمیایستد. ابتدا تعجب میآورد و صاف میسر باال می

ها دهد و خشم و حس و گمانِ بد! از سکوت حاکم بر جمع مشخص است که آنجایش را به حرص می

های سهند ین... با چه رویی دوباره توی چشمهای گوناگون. و شاههم، در شگفت هستند و... گمان

ای بود که سهند در حال حاضر در آن ی مسابقهکرد؟ به جهنم که برگزار کنندهنگاه و صدایش می
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تراشی حضور داشت؛ اما... هزینه داده و خب این حقش بود! اینکه شاهین، دیوانه بازی و دشمن

 کرد، به او چه ربطی داشت؟می

  :دهدی جواب میاسرد و تک کلمه

 بله؟- 

 .آید. مکعب براق و مشکی رنگی هم توی دستش استجلو می

 .هارو کنار بزاریمتولدت مبارک پسر! اُمیدوارم بتونیم یه شروع دوباره داشته باشیم و گذشته- 

کند که یک دست شاهین به قصد هدیه دادن و آن دیگری به قصد فشرده شدن، جلو مات نگاهش می

 .آیدمی

 !برای توعه- 

  :کندنباید بپذیرد. اخم می

 ...میدونی که ما- 

 .شودصحبتش در نطفه خفه می

 .دونی رو ول کن! بیا از نو بسازیمدونم و میمی- 

 .خندش از روی تمسخر استتک

 از نو؟- 

 .دهدهای سیاه و با نفوذش را مشتاق نشان و سری تکان میشاهین تیله

 !دقیقاً- 

  :دکنماهان دخالت می

 !الی مضیقه نزارش شاهین- 

اش را بپذیرد و با او دست بدهد و... با خواهد به خاطرِ وجودِ جمع، هدیهو چه خوب گفت. دلش نمی

 !دار استساخت؟ خندهشاهینی که مُدام در پیِ دور زدنش بود، باید از نو می

  :شودهنوز ل*ب باز نکرده است که صدای یزدان بلند می

ببخشید اینجوری میگما؛ ولی از مثل سگ و گربه به هم پریدن چی نصیبتون میشه؟ بابا دنیا سه - 
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 ...روزه... روز اول به سودِ تو، روز دوم، علیه تو، روز سوم مختص آشتی کُنونه اصال

کند به اویی که قصدِ جدی دارد برای آشتی دادنشان؛ اما لحنش پر از آلود نگاهش میسهند اخم

 .تسشوخی

  :گویداندازد و با لحن خاصی مییزدان شانه باال می

 ...مرگ یزدان اگه دوروغ بگم- 

 گیریش از دستم؟نمی- 

خورد. دو دل است. تا به حال کسی که نارو زده را نبخشیده های سیاهِ شاهین سُر مینگاهش تا تیله

 .ریختبرهم می های نارو بزن، نبود و همین... اعصابش را بیشتربود. اصالً با آدم

شود و... این عطر و بو، مالِ عرفان است. به ثانیه سرش میمتوجه ی حضور کسی دقیقاً پشت

ترین لحن ممکن و افتد و پشت بند آن، صدای عرفان که با آراماش میکشد که دستی روی شانهنمی

  :گویدزیر گوشش می

 !یی خوب باشخودت باش. نیازی نیست دنبالِ خریدنِ چهره- 

شنود. درست است و... باید خودش باشد. خودش! پس باید مودبانه برخورد کند. بگذرد و از او می

بابت هدیه تشکر کند؛ اما هرگز مانند روزهای قبل با او رفتار نکند. محتاط باشد و حد فاصله را 

 .رعایت کند

گیرد و سپس با مکث با می برد و کادو را از اوشوند وقتی که دست جلو میهایش از هم باز نمیاخم

 .دهدشاهین دست می

 !خوشحالم که دوباره دارمت- 

گوید. آن هم با لحنی که شور و شعف و حیرت خاصی دارد! و جیغ و هورا و شاهین این را می

 شود؟خوشحالیِ اعضای تیم مگر تمام می

اند. دین را جایز نمیکند. ماندن و صحبت بیش از ای دیگری، فقط تشکر میهیچ لبخند و حاشیهبی

 !آلودگی دارد انگارنشیند و احساس خستگی و خوابدر جایش می

 سهند؟- 
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 هوم؟- 

 .حواس جواب داده بودماکان صدایش کرده و او هم بی

 ...نگاه کُنِش- 

چرخاند. چیزی جز سیاهیِ مطلق کند و سرش را به طرفی که ماکان اِشاره زده بود، میاخم می

 .بیندنمی

 سهند؟- 

 ...شود و صدای روژین استاین بار صدا از سمت چپ بلند می

چرخاند که چیزی نرم و نسبتاً خیس به یکباره توی صورتش کوبیده کالفه سرش را سمت صدا می

ی تیم باال تواند ببیند و حرف بزند! صدای جیغ و خندهرود و حتی نمیشود. نفسش بند میمی

 .گیردمی

 .کارم م درست انجامش میدم. من متخصص اینیِسس... بهتون گفت- 

خواهد گر*دن کند و آخ که چقدر دلش میطور خوشحالی میو صدای روژین است که دارد این

کشد تا خامه و کیک را از پوستش کنار بزند. دخترک را بشکند. دستش را با حرص توی صورتش می

  :غُردکوتاه می

 .یه دستمالِ کوفتی بدین من ببینم- 

شود، های روژین که دارد از خوشحالی با آهنگی که از اسپیکر پخش میآید و بشکندای خنده میص

 !کند. هم نامهربونی، هم آفت جونی؟خوانی میهم

 ...ها به واهللاند ایندیوانه

شود. چندین و طور در جایش خشک و مات مانده که یکهو دستمالی روی صورتش کشیده میهمین

فهمد که پرخنده دستور کند و این را از صدایش میان است که دارد کمکش میچند بار... عرف

  :دهدمی

 ...چشماتو فشار نده به هم بابا- 

هاست که ممکن است زیر خنده بزنند. خودش هم کند، االنهایشان میباالخره پلک باز و نگاهِ چهره
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  :زندحال حرص میاش گرفته است حاال؛ اما با اینخنده

 !دارم برا تک تکتون. اینو یادتون باشه من- 

 جووون... چی داری؟- 

 کندزند و حس میروند. نیشخند میهایش، صاحب صدا را که یزدان است، نشانه میهای تیزِ آبینیزه

 .داندپودر و... نمیدهد و کَرِه و بکینگکه دارد بوی گندِ خامه می

  :زندنیشخند می

 .دارمش رو برای تو که ویژه- 

  :رودیزدان؛ اما از رو نمی

 کِی؟ کجا؟- 

 .کشدخواهد چیزی بگوید که صدایِ متعجب و نگرانِ ماهان، نگاهِ همه را سوی خود میمی

 کجا میری؟- 

مخاطبش کیست را... آهان! روناک، از جا بلند شده و قصد رفتن کرده است. حتماً طرف صحبتش با 

  :کندوصله و آهسته زمزمه میحشود که روناک بیاوست. کنجکاو می

 .گردمبرمی- 

پرسد هم، به وضوح قابل شنیدن شود حتی صدای آیسو که از او سوال میسکوت جمع باعث می

 .باشد

 خوای باهات بیام؟می- 

  :زندترِ روناک که پچ میحوصلهو جوابِ بی

 !کنهفرقی نمی- 

کرده و به طرف مخالفِ محلِ نشستشان قدم  اش را به پاگوید و پیش چشمِ خیره ی اعضا، کتانیمی

 .رودهای آخر میدارد. به سمتِ کیوسکبرمی

 .روناک؟ وایسا بهت میگم- 

شود که نه اهمیتی به زند، خیره ی روناکی میآیسو نفس نفس و با دو دستی که بر زانو تکیه می
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بالش دویده بود. دوباره و از کاهد. تمام راه را به دنهایش میدهد و نه حتی از سرعت قدمحرفش می

  :زندپشت سر داد می

 .زنمنصف شبی جنی شدی؟ چته تو؟ دارم باهات حرف می- 

ایستد. دوباره شروع به دویدن رسند و میهای روناک به صفر میبیند که سرعت قدمگوید و میمی

ه ی میان ابروانش آب بیند، گرشود و با چیزی که میاش میرسد، برزخی خیرهکند. کنارش که میمی

 !شود و نگاهش مهربانمی

 !های براق و به رنگ شبِ روناک، پُر اند و... کمی خیستیله

  :دهدکشد و... چقدر د*اغ است! از بازو تکانش میاش میآیسو دست روی گونه

 ...ببینمت تورو- 

ذهنش پُر که حتی از گوید و انقدر کالفه است و گردد. چیزی نمیحوصله به سمتش برمیروناک بی

اند و نزدیکِ ترسد. درست در یک قدمیِ کیوسکِ سهند ایستادهتاریکی مخوف اطراف هم نمی

 .پرتگاه! تنها روشنی میانشان هم، نورِ ماه باالی سرشان است

 !با توام- 

باز گیرد و مثل همیشه باالخره بعد از جان دادنِ آیسو، ل*ب از هم خورد. سر باال میتکان سختی می

  :کندمی

 .با شاهین بحثم شد- 

 باز سرِ چی؟- 

 .شودطوری میاش دوباره یکزند و با یادآوریپوزخند می

 .سرِ کادو- 

 .کندآیسو گیج و گنگ نگاهش می

 !متوجه نشدم- 

  :زندگیرد. حرص میسکوتِ روناک، روانش را به بازی می

 !دیزیر لفظی بدم؟ بلکه اون زبونت بچرخه، خوب توضیح ب- 
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ست که دارد؛ تا طرف مقابلش داند چه عادتِ بدیکند. حق با آیسوست. نمیی بی جانی میخندهتک

هایش را توی جیب پشتی شلوارش و شروع به کند. دستجان به ل*ب نشود، ل*ب از هم باز نمی

  :کندتوضیح دادن می

 هده بگیره دیگه؟هارو به عیادته که قرار شد ماهان تک به تک مسئولیت کادو گرفتن- 

 .دهدسری تکان میآیسو 

 آره. خُب؟- 

 ها هم تقسیم کار کردن و یهو شاهین گفت، منم با ماهان میرم شهر برای خریدن کادو؟باقیِ بچه- 

  :شودآیسو کنجکاو تر می

 چیشده که؟- 

 .گیردزند و باد نسبتاً خنکِ نیمه شب، موهایش را به بازی میپوزخند می

 سهند کادو دادین، نه؟همه به - 

 .کندآیسو تاکید می

 .درسته- 

  :گویدشود وقتی که میاش پر از حرص میخندهتک

 !اما من ندادم- 

 .کندآیسو متحیر چشم گرد می

 چی؟- 

 مونه. از فالن مغازه یه چیزی سفارش دادم، بهش پول دادم. گفتم ماهان حواس پرته، یادش نمی- 

 !هایادت نره، یه وقت توو جمع آبروم بره حتماً بگیر و بیارش برام.

  :دهدعصبی سر تکان و ادامه می

گفت چَشمم... من سَرَم بره، قولم نمیره! بعدش هم منو کاشتن باال سرِ سهند. کلِ روز رو باهاش پا به - 

 ...پا گشتم، که چی؟ که قول و قرارِ سوپرایزی داشتیم ما

  :شودآیسو کم تحمل می
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 خُب... بعدش؟- 

خوام خودم بدم بهش. میگه آخ ی سفارشیِ من؟ بده، میبعدش که اومدم، بهش میگم کوو هدیه- 

 !یادم رفت

اینکه اجازه ی غُر غُر کردن به آیسو بدهد، کشد و بیحرصش گرفته است. چنگ بین موهایش می

  :دهدادامه می

ر و آماده؛ فقط برای منو یادش بینم کادوهای همه حاضهِی میگم اذیت نکن، فالن و بهمان! تهش می- 

 .رفته

داند چیزی بگوید. با لکنت، چیزی را که پس ذهنش است را بر زبان آیسو گیج شده است. نمی

  :آوردمی

 ...شاید... شاید واقعاً یادش رفته که- 

  :توپدکند و پر حرص میاز گوشه ی چشم، بد نگاهش می

 و تو زِرتی طرفِ شاهین رو گرفتی؟محض رضای خدا خفه شو آیسو! باز یه چی شد - 

  :زندشود. دستپاچه ل*ب میآیسو هُول می

 ...خواستمبخدا نمی- 

  :کندحرفش را با جمالتِ پی در پیِ خود، در نطفه خفه می

منم اولش همین فکرو کردم. منتها بعدش که خودش گفت از عمد اینکارو کرده، عصبی شدم و... - 

 !بحث کردیم

 شود. برای چه باید این کار را بکند آخر؟ سوالش را بر زبان کند. باورش نمیمیآیسو چشم درشت 

  :دهدآورد که روناک، حرصی نیشخند زده و جواب میمی

 !ست. به سهند گیر میده. به عرفان... به هر پشه ی نری که دورِ منه، گیر میدهدیوونه- 

گوید که روناک با ودش داشت. چیزی نمیکشد. کاش این توجه ی شاهین را نسبت به خآیسو آه می

  :کندمکث کوتاهی اضافه می

 ضایع شدم رفت! کلِ جمع بهش کادو دادن. بقیه چی میگن؟- 
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ست که شده. درصدد آرام کردنش ای ندارد. کاریداند حق با اوست؛ اما چارهآیسو با این حال که می

  :آیدبرمی

 بیخیالِ حرف بقیه. چیکار به بقیه داری؟- 

  :زندروناک برای بار هزارم پوزخند می

 کردی؟قبول. گورِ بابای بقیه؛ ولی... خودش چی؟! خودِ تو بودی جای اون، چی فکر می- 

 .اندازدآیسو شانه باال می

 .کنه! گورِ بابای همهدونم. اصالً حتی بیخیالِ اینکه اون چی فکر مینمی- 

 .خنددروناک هیستریک می

 !ودخُل شدی؟ تولدش ب- 

  :شودآیسو تیز می

 مهم بود؟- 

  :پرسدشود وقتی که میکند. لحنش سر تا سر حیرت میروناک ناباور نگاهش می

 نبوود؟- 

های کند و به شاخهبیند، مثل همیشه در یک لحظه، فاز عوض میآیسو نگاهِ متعجش را که می

بُرد. یا عصبانی آن را به کار می بَرَد. راهی که همیشه برای پرت کردن حواس روناک،شیطنت پناه می

 !کردنش، یا متعجب ساختنش

 صبر کن ببینم... اصال تعریف کن ماجراهای امروزو... یاال... چیکارا کردی با اون تخمِ سگ؟- 

 خندد؛ اما کوتاه و تواند نخندد... میطور تخم سگ گفتنش به حتم اشاره دارد به سهند. نمیو این

 ...ریز

 ؟منظورت سهنده- 

 نه بابا؟ چه غلطا! سهند؟! پسوند پیشوند هم هیچ، آره؟- 

  :شودخندد؛ اما معترض میبیشتر می

 .اذیت نکن آیسو. حوصله ندارم- 
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  :زنداش میای به شانهکند و با کف دست، ضربهآیسو با اخم نگاهش می

 ...هُوی... چشاتو در میارما روناک اگه- 

 !آیسو؟- 

زند. دست کنارِ ل*بش ماند. ماهان است که دارد صدایش میدر دهانش میاش، نصفه و نیمه و جمله

  :دهدگذاشته و بلند جواب می

 .اومدیم- 

  :کشدو سپس با عجله، بازوی روناک را گرفته و با خود می

 !بدو بریم، حتماً کارِمون دارن- 

 .کشدروناک اما بازویش را عقب می

 .امولم کن. تو برو؛ منم یه کم دیگه می- 

  :کشدشنود، تقریبا جیغ میآیسو ناباور از چیزی که می

 مونی اینجا؟چی؟؟ تنهایی می- 

  :شوددهد و آرام مشغولِ توضیح میروناک سری تکان می

 .ترسم. کیوسک اضافه هم هست... بروآره. نگران نباش؛ نمی- 

 ...ولی- 

 خواهد کمی خلوت کند؟گیرد و چرا متوجه نیست که میحرصش می

  :زندعصبی تشر می

 !بیا برو گمشو آیسو، ولی و اما و اگر نداره- 

طور بود. کمی که صدایش را باال آید. همیشه همینمات و الل شدن آیسو به مزاجش خوش می

کند که آیسو با لبی آویزان و ناراضی، بُرد. سکوت میشد و الل! حساب میبُرد، آیسو مات میمی

  :گویدچیزی می

 .باشه... پس من رفتم- 

  :پرسدقدم اول را هنوز برنداشته است که می
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 سردت نشه؟- 

  :دهدای جواب میفشارد و تک کلمهچشم روی هم می

 !نه- 

 ...پس رفتماا- 

شود با اش مساوی میگیرد و هم حرصش؛ ولی به هیچ وجه نباید بخندد. خندهاش میهم خنده

 !در مغز آیسو "مش! آره، شُل گرفته. پس ببر "ترجمه ی 

  :کندخونسرد ادا می

 .برو- 

گرد و از پشت شوند، عقبها که دور و دورتر میرود. صدای قدمگوید و دیگر جدی جدی آیسو میمی

 .کندها را تماشا میسر، دویدنش به طرفِ بچه

اینکه و بیای که همین چند لحظه پیش گیرد و فیلمِ کوتاه و بیست ثانیهعرفان گوشی را سمتش می

دهد. عرفان است که با چشمک کوتاهی در دوربین به سهند خبری بدهد، گرفته بود را نشانش می

  :گویدمی

 !تولدِ اخمو ترین داداشِ دنیا مبارک- 

ها و شور و هیاهوی چرخاند. سهندی که غافل از صحبتمقدمه گوشی را طرفِ سهند میو سپس بی

های بلندِ آتش شده آلود خیره ی شعلهبه هم گره زده و اخم جمع، دستش را در جلوی دو زانویش

  :کنداست. عرفان کوتاه و پرخنده صدایش می

 سهند؟- 

  :زندچرخاند و با دیدنِ دوربین روی خودش، حرصی پچ میو سهند سر به سمت صدا می

 !خرکُره- 

ی نسبتاً آرامی زدن ضربهدهد و با شود. سهند متاسف سری تکان میو فیلم درست همانجا تمام می

  :زندبه پشتِ گر*دنِ عرفان، ل*ب می

 هارو بابا. این چیه آخه گرفتی تو؟حداقل هاید کن یه سری- 
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  :دهدزند و پر از شوق و هیجان توضیح میعرفان لبخند دندان نمایی می

 .هاید برای چی؟ بزار چشمِ همه دربیاد رِع- 

  :کندرا قطع میاش خندد و جملهوار میسهند مسخره

 !ترسم چشمِ بازار کور شه اصالً من می- 

 .نشینداندازد که همان لحظه، روژین کنار دستشان میخندد و شانه باال میعرفان بلند بلند می

 نرقصیدین شما چرا؟- 

 ای هم دارد ها! سهند برقصد؟چه دلِ خجسته

 .زندعرفان با دلی پُر پوزخند می

 !شد؛ ولی ایشون عمراً برقصهمن که کمرم رگ به رگ - 

گذارد و سپس پر از دارد. دستِ گرمش را با لطافت روی بازوهای سهند میروژین به سمتش خیز برمی

  :کندکرشمه، خواهش می

 بیا وسط دیگه بابا... چی میشه؟- 

 .کند. جایِ خواهش ندارد. واقعاً قصد انجام این کار را نداردسهند با اخم کمرنگی نگاهش می

  :دهدترین لحن ممکن توضیح میبا معمولی

 .شو ندارمحوصله- 

شود. یک تکه ی نسبتاً بزرگ از کیک هم داخل زیر دستی، در سوگند هم به جمعشان اضافه می

  :گویددستش گرفته است و لبخند زنان می

 .ستخیلی خوشمزه- 

کوبیده شدن کیک بر روی کند. همان مَکویی جانِ سهند که موقعِ و با چشم به کیک اشاره می

اند؛ ولی در کمال حیرت و ناباوری چشم باز کرده و صورتش گمان کرده بود، آن را به صورتش کوبیده

 !ای هم سر داده بوددیده بود مکویی جانش سالم است و چه نفس آسوده

  :کنددهد و زیر ل*ب زمزمه میسری تکان می

 .هوم... خیلی- 
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شود تا سر باال بگیرد و زند که سوتِ بلند باالی ماهان باعث میدر حوالیِ فکرهایش پرسه می

 .نگاهشان کند

 .آقا جمع شین برای جرعت حقیقت- 

  :دهدزند و ادامه میچشمکی می

 .تر شِمُرده استبندی را از هر امری حاللبندی! و خداوند، شرطاونم با شرط- 

ه عمد حالش را بگیرد و یا خودش برای تالفی، روند و... حوصله ی اینکه کسی بهایش در هم میاخم

 .کَس لگد بزند را نداردبه حالِ خوبِ آن

... کند وزند. به حتم برای اضافه کردن روناک و آیسو به بازی اینکار را میماهان بلند آیسو را صدا می

  :شودی جمع، شنیده میکشد که جوابِ آیسو میان همهمهو به دقیقه نمی

 .اومدیم- 

ترشان، های یزدان، علیرضا، ماهان و از همه مهمداند اگر بخواهد مخالفت کند، با سَدهایی به ناممی

عرفان؛ مواجه خواهد شد؛ برای همین طی یک تصمیم ناگهانی و به طور نامحسوس گوشی را زیر 

 !دهد. جوابِ کسی را که مثالً پشت خط استای کوتاه، جواب میگذارد و با تک سرفهگوشش می

 جانم؟- 

بیند چشمانِ کنجکاوِ روژین و سوگند را به روی خودش و از همه کنجکاو و جویا ترشان... آن می

  :گویدهای براق و سبز رنگ عرفان که فوراً میتیله

 کیه این وقتِ شب؟- 

  :زنداینکه جوابِ سوال عرفان را بدهد، ل*ب میکند و بیتصنعاً اخم می

 .شنومبگو می- 

  :کندتر از جمع فرار کرده باشد، اضافه میینکه راحتو برای ا

 .زنیماآلن میرم یه جایِ خلوت، حرف می- 

اش را تکان شود که عرفان ساقِ پایش را گرفته و شلوارِ مشکیبا مکثِ کوتاهی، از جا بلند می

  :زنددهد. آهسته حرص میمی
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 !ااُلغکنیم کدوم گوری میری؟ واسه خاطرِ تو داریم بازی می- 

اش را جلوی دهد. انگشت اشارهکند و گوشی را کمی از گوشش فاصله میسهند چشم گرد می

  :زندپر رنگی، پچ می گیرد و با اخماش میبینی

 .گردمآروم بابا... واجبه. جواب دادم، برمی- 

  :دهدرود. همچنان با آن لحنِ پر از حرص ادامه میعرفان؛ اما از رو نمی

 م خریه این وقتِ شب؟میگم کدو- 

خواهد قبل از آمدنِ آیسو و روناک، دَر کشد. میکند و چنگ بین موهایش میای میسهند پوفِ کالفه

کرد. دیگر جزو رفت و ماهان و یزدان را متوجه ی خودش میبرود. چون اگر آیسو باز هم در نخِ او می

 !کم زبان نداشت آخر محاالت بود که باقیِ اعضا را قانع به نبودنش کند. دخترک

  :دهداینکه کمی فکر کند، جواب میبی

 .پیمان- 

 .چرخاندعرفان چشم در کاسه می

 !چی میگه این لندهور؟ گوشیو بده من ببینم- 

رد و گیکند. گوشی را باز زیر گوشش میتوجه به صحبتِ او، شروع به قدم برداشتن میسهند ولی بی

  :زندخندی میتک

 ...داداش گوشم با توعه- 

  :زندقدم دومش، سوم نشده که ماهان صدایش می

 !اَلو؟ گُل پسر؟ کجا سرتو انداختی داری میری؟ خاطرِ جنابعالی ما دورِ هم جمع شدیما- 

 .دهدکند و گوشی را نشانش میگرد میعقب

 !گردم. یه تلفن مهم دارم. باید جواب بدمزود برمی- 

 .کندماهان اخم می

 دوماد؟تر شاهواجباز ما - 

 ...داند درست است و یا نه؛ اماداماد گفتنش. کارش نمیخندد به لفظِ شاهسهند کوتاه می
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  :دهدزده جواب میبلند و مثالً شرم

 !این چه حرفیه؟ میام اآلن- 

 ...هااشوخی کردم. راحت باش... فقط زود بیای- 

 ...دهدمی گردد و به راهش ادامهدهد و برمیسری تکان می

دارد که متوجه ی وجودِ شِیئی نشسته بر زمین و در زیر ل*ب سوت زنان قدم از هم برمی

رو هایش را پیِ روبهشود. ابرو باال و مشکوک تیلهن*زد*یک*یِ کیوسک متعلق به خودش می

 دهدمی

گاه و گَههای ضعیف رود که صدای زمزمهخورد و... آدم است! جلوتر میاهلل! دارد تکان میو بسم

 .شنودبلندش را می

 ...بینمخستم از این خوابای بَد... که از تو می- 

تر رفتن و دیدن موهایِ کوتاه و ل*خت دخترک و آن جسم نحیفش از پشتِ سر که در خود و با پیش

شود که او... کند، متوجه میاش همخوانی میجمع شده است و دارد با آهنگ پخش شده از گوشی

کرد؟ مگر... همراهِ آیسو گیرد. او اینجا چه میتعجب جای شک و تردید را در نگاهش می روناک است!

 برای جرعت حقیقت نرفته بود؟

کند که چطور غرقِ خلوتِ خودش شده است که هاست و دارد از پشت سر تماشایش میدر همین فکر

لرزد و زنگ میدر جیبش  حتی صدای پاهای سهند را هم نشنیده بود که همان لحظه گوشی

کند و با دیدنِ سهندی که گرد میخورد. از صدای ویبره ی تلفن، روناک ترسیده در جایش عقبمی

 کشد. ترسِ نشسته بر چشمان شاید سه قدم بیشتر با او فاصله ندارد، هین بلندی از روی ترس می

  :زندشوند وقتی که سهند کوتاه پچ میدرشتش کمتر می

 .نترس؛ منم- 

  :کنددهد و بریده بریده ل*ب از هم باز میرود، سری تکان میتند و با قلبی که تا هزار می تند و

 !ب... برای... چ... چی... اینجایی؟- 

 .لرزدگوشی برای بار دوم می
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کند و با کشیدنِ تلفن از جیبش و دیدنِ شماره تلفنی شود انگار! اخم کمرنگی میاش میتازه متوجه

 کندشود. تماس را وصل میتر میآشناست؛ اما ذخیره نشده است، اخمش پر رنگ که انتهایش عجیب

  :دهدو خشک و جدی جواب می

 بله؟- 

 نشناختی؟- 

اش و تماس گرفتنش این بند و باریاآلن شناخت مثل اینکه! این صدا و این لحنِ پر از ناز و این بی

 ...وقتِ شب

ه اویی که همانند یک مارِ خوش خطّ و خال، سهند را در خواهد به او فکر کند. بکند. نمیاخم می

 شد؟گرفت و بیخیال نمیدست گرفته بود و... چرا هنوز تماس می

  :زندگذارد و با نگاهی که به آسمان است، خونسرد ل*ب مییک دستش را در جیب می

 .خوام به جا بیارمنمی- 

 .اوقات تلخی نکن... زنگ زدم تولدتو تبریک بگم- 

 اشکند و بین جملهدار است و بیخودی سکسکه میی بیش از حد خورده است انگار! لحنش کشکم

 .خنددمی

  :دهدکوتاه جواب می

 .کنمگفتی. قطع می- 

  :زندبا این حرف گویی که بندِ اخالق فرد پشتِ خط را پاره کرده باشد. چون حرص می

 ...فهمی منتونی قطع کنی. نمیحق نداری قطع کنی. االن که من بهت نیاز دارم نمی- 

و بله... باز هم م*ست کرده و انتهای شب است و مثلِ همیشه، بعد از کلی گَند و پا*ر*تی و 

های مختلف، چرت و بازی، تازه مغزش د*اغ کرده است. کارش همین است. که با اکانتعیاش

، وُیس بگیرد و از دردِ دوری های فِیک و جعلیهای جورواجور بنویسد و بفرستد و با کلی حسابپرت

 !هاست. منتها جدیدتربنالد و بگوید که غلط کرده است. البد زنگ زدن هم جزو همان نقشه

بر است؛ چه برسد به اینکه اش را ندارد. تولدش است و به قدرِ کافی، این روز برایش حوصلهحوصله
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 .بزندبخواهد به کسی هم اجازه بدهد که در این روز، به اعصابش چنگ 

  :کندکوتاه؛ اما پر از غیض اسمش را هجی می

 !فِریال- 

دهد و هیچ حرفی خاتمه میکند و تماس را بیای میشنود و خنده و... پوفِ کالفهصدای گریه می

  :پراندگذارد. زیر ل*ب میبالفاصله شماره را در لیست سیاه می

 !برو به درک- 

 بوده؟فریال؟! همون که گفتی عشقِ اولت - 

کند. کوتاه سری تکان با شنیدنِ صدای متعجبِ روناک که این سوال را از او پرسیده بود، سر بلند می

  :زنددارد، ل*ب میدهد و با قدمی که به جلو برمیمی

 های طرف مقابله؟همیشه کارِت فضولی و گوش کردن به صحبت- 

فرستد. تخس جواب پشت گوش میافتاد را آید و تکه مویی که در صورتش میروناک بدش می

  :دهدمی

 !خیرم! کَر که نیستم. بودم، شنیدم- 

 .ایستدکند و درست کنارش میای میخندِ خالی از خندهسهند تک

 !تو راست میگی- 

کند. دستی به موهایش زدگیِ او مینشیند و... از گوشه ی چشم نگاه حیرتو روی زمین خاکی می

  :کندرویشان است، زمزمه میسیاهیِ مطلقِ حاکم بر پرتگاهِ روبهکشد و با نگاهی که به می

 .کنمترَک قشنگیه؛ ولی در کُل زیاد با لیتو حال نمی- 

کشد که روناک هم از بهت و حیرت دهد. طولی نمیراجبِ آهنگ پخش شده از گوشی روناک، نظر می

  :دکنزده تعریف میآید. زانوهایش را ب*غ*ل کرده و ذوقبیرون می

 .دمطور. بیشتر اُوکتاو و وانتونز گوش میمنم همین- 

گوید و دهد. چیزی نمیکشد. سری تکان و تای ابرو باال میسهند ل*ب زیرینش را توی د*ه*ان می

کند. برای اینکه اش میسپارد و ترک جدیدی که روناک از گوشی، پلیگوش به سکوتِ شب می
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  :گویدعوضش نکند، کوتاه می

 !خوبه همین- 

  :زندو روناک راضی از به دست آوردنِ نظر او، ناخداگاه با لحنِ خوشحالی ل*ب می

 .باشه- 

 .گذاردو گوشی را کنار دستش می

زند. بهتر نبود که به او قضیه ی کادو را بگوید شود، فکری به سرش میسکوت سهند که طوالنی می

فرشته ی سمتِ چپ اصرار دارد که روناک الل بماند و داند. و... حداقلش رفعِ ابهام که کرده است. نمی

به قولِ آیسو، به جهنم که ناراحت شده است. کم ناراحتش نکرده بود آقا سهند! و همزمانِ با آن، 

فرشته ی سمت راستی، اصرار بر این دارد که سوءتفاهم را حل کند و شاید اصالً چندان مهم هم 

  :کندهمگام با فرشته ی سمت راستی، د*ه*ان باز می نباشد! باالخره دل را به دریا زده و

 !باید یه چیزی بگم بهت- 

شود و نه دهد. نه کنجکاو میای هم تغییر حالت نمیشود که حتی ذرهرخ سهند خیره میبه نیم

روست و... چه موهای پرحجمی دارد ماشاهلل! باد بهطور خونسرد خیره ی رومضطرب و نه... هیچ! همان

افتد که چند باری گفته دار است. یادِ حرفِ آیسو میدهد و فکش هم زاویهطور تکانشان میهمین

  :بود

 " !. یا من، یا تو، یا روژین تورِش کنیم. تورو خدا چشماشو ببین فقطهاا..ایهیارو بد تیکه "

 .شودهایش...! آبیِ خاصی که هم رگه ی طالیی دارد و هم هنگامِ عصبانیت تیره میچشم

 !شنومتونی استارت بزنی و تعریف کنی. نگران نباش؛ من میدید زدنت که تموم شد، می- 

 ..دزددرود و سریع چشم مینفسش بند می

فرستد؛ اما شود. در دل لعنتی به خود میکند و ناخداگاه از چیزی که شنیده بود، گرمش میهول می

 .بازددر ظاهر... خود را نمی

 .عادت دارم موقع حرف زدن، به طرفِ مقابلم نگاه کنمدید زدن کجا بود؟ - 

 .کندسهند تک خندی می
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 .تو راست میگی- 

 رودکوبد. از رو نمیو برای بار چندم است که اینطور با مسخرگی، این جمله را توی د*ه*ان روناک می

  :زندو پر حرص ل*ب می

 .پس چی؟ معلومه که راست میگم- 

 ...الشو نیشخند کمرنگی هم به دنب

گیرند و برای اینکه کند. پوزخند پررنگی کنج لبانش جا میسهند از گوشه ی چشم نگاهش می

چرخد. شانه باال جا شده و به سمت روناک میبهدخترک را سر جایش بنشاند، یکهو در جایش جا

  :زندکشید، پچ میشک حرص روناک را باال میاندازد و با لحنی که بیمی

 !برگشتم سمتت. حرفتو بگو بیا... کامالً- 

  :شودروناک ناراضی و متعجب از چرخیدنِ سهند به سمتش، معترض می

 ای؟دیوونه- 

 .افتندهایش چال میخندد و پای چشمسهند کوتاه می

 !زدیپس دید می- 

  :کندرود و همچنان محکم، تکذیب میاش میای به او و جملهروناک چشم غره

 !خیرم- 

شود که باالخره روناک دل را به دریا زده و ل*ب از هم باز اش میدهد و خیرهباال میسهند ابرو 

 !ایکند. آن هم با چه جملهمی

 .متاسفم- 

شود تا بیشتر بشنود؛ برای دهد. منتظر میسهند متحیر از جمله ی ناگهانی و منفیِ او، ابرو باال می

 .کند*ردنش میهمین خیره نگاهش و سرش را کمی متمایل به سمت گ

 ...طورِ شرمنده وکند. یکطوری نگاهش میها، ناراحت و یکروناک جدای از شوخی

شود و شروع به توضیح دادن چیزهایی اش خارج میآهِ کوتاهی از میان لبان کوچک و ب*ر*جسته

د. کند که بین خودش و شاهین اتفاق افتاده و مختصری از آنها را برای آیسو، بازگو کرده بومی
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کند. تفاوت سهند میآورد و نگاهِ چهره ی خونسرد و بیشود، سر باال میصحبتش که تمام می

  :پرسدخورد. برای همین میراستش... جا می

 خوای چیزی بگی؟نمی- 

  :دهدای جواب میسر و سپس با مکثِ چند ثانیه "هوم  "سهند چیزی شبیه به 

 !نه- 

 !گیرد؛ اما از روی حرصاش میداگاه خندهگوید که روناک ناخچنان قاطع می

  :کندزند و ناباور سوال میریختشان را کنار میموهایش که حاال باد بیشتر به هم می

 زدم تا اآلن؟شوخیت گرفته؟ داشتم برات بادمجون واکس می- 

  :زندخاراند و متفکّر ل*ب میسهند با انگشت اشاره، گوشه ی ابرویش را می

 ...ذرخواهی نیست. تو مقصر نبودی و خُبنیازی به ع- 

  :کندمکث و با دَمی عمیق، اضافه می

تونه حسادت کنه نسبت به اینکه تو شاهین هم به نوبه ی خودش حق داره. ر*اب*طه دارین و می- 

 ...بخوای نزدیکِ کسی بشی و

 چی میگی؟ کی با کی ر*اب*طه داره؟- 

کند و نسبتاً عصبی و متعجب سوالش را بر زبان می روناک است که اینطور یکهو حرف او را قطع

 .آوردمی

  :چرخانددر کاسه می کند و چشمسهند اخم می

 .باور کن نیاز نیست انقدر زور بزنی تا جلوه بدی که باهاش رِل نیستی- 

  :کندرود. اخم و با صاف نشستن در جایش، محکم و جدی ادا میو به نظرِ روناک... دیگر دارد تند می

مریضی چیزی داری؟ چقدر دیگه باید بگم که منو شاهین فقط رفیقیم؟ فکر کنم چند باری بهت - 

 !گفته باشم اینو

 .کشددهد و به پشت گ*ردنش دست میای پر از تمسخری سر میسهند تک خنده

 !شاید تو درست میگی؛ ولی گمون نکنم حسِ اونم به تو فقط از روی رفاقت باشه- 
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 !.. درست است خُبشود و.مات می

  :کنددهد و کوتاه زمزمه میسری تکان می

 .آره خب. اون دوستم داره- 

 .کندزند و آهسته و با ریتم سری جلو و عقب میسهند لبخند کمرنگی می

 .زدمحدس می- 

 !اما من بهش حسی ندارم- 

 .کندسهند از گوشه ی چشم نگاهش می

 چرا؟- 

 .خندددلیل میبیوار و روناک کوتاه و مسخره

 .دونم اونجوری دوستش ندارمدونم؛ فقط مینمی- 

  :کندگذارد و ناخداگاه شیطنت میسهند سر به سرش می

 اونجوری یعنی چه جوری؟- 

 .روندهایش توی چشم میتر و... چالِ گونهبار عمیقخندد. منتهی اینروناک باز هم می

 !دونم. ولی آیسو خیلی دوستش دارهنمی- 

های تُف! جمله ی دوم، ناخداگاه از دهانش در رفته بود. ترسیده و با نگاهی خطاکار، نگاهِ تیله و

 .کندمتعجب سهند می

 واقعاً؟- 

 گند زده است. نکند سهند توی جمع بگوید و... نکند آیسو دلگیر شود و... هزار نکند در مغزش 

 !ورها اختیار از کف داد و چنین حرفی زد؟دهند و... چطور شد که یکهو و به مانندِ بیشعجوالن می

  :زندعصبی از دست خودش، کوتاه پچ می

 .گفتمنباید می- 

  :گویدکند و طلبکار میسهند اخم می

 !ببخشید؟- 
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  :دهدشود که سهند بد متوجه شده است. برای همین توضیح میمتوجه می

 .ماز جهتِ اینکه اون قضیه یه راز بین من و آیسو بود، میگ- 

کند که گیرد که روناک با خود گمان میدهد. چنان چهره ی متفکری به خود میسهند سری تکان می

وید آید. یا مثال بگاالن چه قرار است بگوید؟ یحتمل از او حمایت بکند و بگوید اشکال ندارد! پیش می

 .خیالت تخت. من که بچه نیستم، بِدَوَم جار بزنم

  :شنوداما در کمال حیرت، می

 !ها، چفت و بست ندارنآره خب. باالخره دهن پاره- 

پرواست و شاید بیخیال و قدر رُک و بیکند. هر بار همیننفس و مات، نگاهش میچشم درشت و بی

 !کمی خونسرد

  :شودزند و با تکان دادنِ دست، مشغول پرسیدن میپوزخندی می

ای، پیشِت از دهنم در رفت؛ میشه و یه قضیه دونم چطور شد که حس کردم باهات راحتماینکه نمی- 

 !دهن پارگی؟

آید. از اول هم متوجه شده بود دخترک هُول شده و ی او، خوشش میسهند از جدیَت توی چهره

اختیار از کف داده بود؛ ولی به عمد گفته بود که او... چفت و بست ندارد! باز هم به عمد ادامه 

  :دهدمی

 ...تقریباً - 

 گیرد ورحمانه قضاوتش کند؟ حرصش میتواند انقدر بیشود. چطور میله ی روناک بلند میدود از ک

 خورد. سهند گوشی را از روی زمین چنگ خواهد د*ه*ان باز کند، دوباره گوشیِ سهند زنگ میتا می

ت که سزند. باز هم ناشناس است و... ممکن است که فریال باشد؟ امکانش کم و یعنی، انقدر بیکار امی

رود، باز هم تماس حال که غرورش تا مرزِ خُرد شدن جلو میچندین خط سیم کارت دارد و با این

 .گیردکند و گوشی را زیر گوش می، شستش آیکونِ وصل تماس را لمس میداند. دو دلگیرد؟ نمیمی

ن، پشت سر آپیچد و نگفته، صدای خنده ی هیستریک و آلوده به بغضِ فریال در گوشش می "بله  "

 :صدای حرص زدنش
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 کنی سهند؟ به چه حقی؟به چه حقی بالکم می- 

کند و با کشیدنِ ابرو در هم، ای میآه! باز هم دخترک دیوانه به پُستش خورده بود. پوفِ کالفه

  :زندتفاوت ل*ب میخونسرد و بی

 !زیاد از ظرفیتت خوردی فریال. داری چرند میگی- 

ای روناک را که انگار بحثِ چند لحظه قبل را فراموش کرده است و فضولیِ هبیند گِرد شدن چشممی

 !رودخونش باال می

آره خوردم. زیاد از حدم خوردم. ما سهند... ما... تو ببین اون دختره ی پتیاره اصالً هم قوارته که - 

 ...پَری؟ ماباهاش می

، کارش هم گیرِ سهند است، از چرندیجات بافتنِ اویی که به شدت گیر گذشته است و یحتمل

رود. پتیاره، پتیاره گفتنش که مخاطبش کسی جز سوگند نیست هم انگار تمامی اش سر میحوصله

  :توپدشود و به یکباره جدی و محکم میندارد! تسمه ی تحملش پاره می

نداره که تو فریال یه بار میگم؛ ولی برای همیشه. خوب تو گوشای کَرِت فرو کن. دیگه مایی وجود - 

 خوای بفهمی اینو؟زنی. تموم شد و رفت! چرا نمیاالن داری سوزش رو می

 .شودکند و همین باعث شکستنِ هقِ فرد پشت خط میکلمات را محکم و تیز ادا می

  :زنددخترک تقریباً زار می

 رحم باشی؟ چطور...؟تونی انقدر بیچطور می- 

  :دهدکند، جواب میجا مین سیاهیِ مطلق پرتگاه جابهخندد و با نگاهی که بیسهند کوتاه می

 .تر نیستباور کن از آشغال بودنِ تو سخت- 

های او... روانش را دارد سوهان ها و هقدهد و گریهاش را با کف دست آزادش مالش میپیشانی

 .کشدمی

 .کنهات بیشتر؟ لطفاً تمومش میدونی که چقدر از ضعیف بودن متنفرم و از گریه- 

 سوگند پیشته؟- 

  :دهدفشارد. کوتاه و عصبی جواب میچشم روی هم می
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 .نه- 

 پس با کی اآلن؟- 

  :زندداد می

 !پرسی با کی ام؟ احمق، چه رویی داری توبه تو چه؟ میگم بکش بیرون از من، می- 

کند هایش بخواهد جمله ی دیگری هم اضافه ی صحبتدهد و میعصبی دستش را در هوا تکان می

ا شود که بشود. متعجب خیره ی روناکی میکه یکهو گوشی از میان دستش و زیر گوشش، کشیده می

  :دهد. معمولی و نسبتاً خونسردچشمکی آهسته، گوشی سهند را زیر گوشش گذاشته و جواب می

 با منه عزیزم؛ با من! اَمرِت؟- 

ش کِش رفته بود و چه گاردی هم پرند. گوشی را از دستابروهای سهند از فِرت تعجب باال می

آید و انگار نه انگار که چند دقیقه ی پیش، گرفت لعنتی. ل*بش ناخداگاه به خنده کِش میمی

شنود جز های فریال را نمیدخترک از زبان سهند، لفظ دهن پاره را شنیده بود. چیزی از صحبت

روناک است که دارد محکم و جدی  گوید؛ اماداند چه میصدای ضعیفِ گریه و ناله و زاری... نمی

دهد و لحنش یک پیروزی خاصی دارد انگار. یک طوری که انگار بخواهد برتر بودن را به توضیح می

  :رُخ بکشد

 !سوگند خرِ کیه عزیز؟ من روناکم، روناک- 

ه بگیرد؛ ولیکن برای اینکه بلند نخندیده باشد، ل*بش را اش میاراده از این حرفِ دخترک خندهبی

 .کشددندان می

 رود و... نه... جدی جدی خوشش آمد! طور وحشی دارد جلو میشود که همینمنتظر، خیره ی اویی می

شود و برای برد تا صدای فریال را بشنود. روناک متوجه ی منظورش میسرش را کمی جلوتر می

تقل و سرش را همین، گوشی را از گوش راست به گوش چپش، یعنی طرفی که سمت سهند بود، من

 .کندنزدیک سر او می

  :کشدآمیز هوار میفریال است که دارد عصبی و جنون

 ...ازتون متنفرم. ازتون متنفرم- 
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  :اش را خوب دربیآوردخندد و بلد است که چطور حرصِ پشت خطیروناک ریز می

 .من که نمیشناسمت؛ اما سهند همین حس رو بهت داره- 

 شود. روناکخندش دقیقا زیر گوشی پخش میاش را بگیرد و تکجلوی خندهتواند سهند این بار نمی

 .شنودی سهند را می دهد و... به احتمالِ زیاد، فریال صدای خندهکمی سرش را فاصله می

  :زندجیغ می

 !دارم بهت میگم کجایین؟- 

د فهمانلبانش، به او میصدای زند و با عالمت و اشاره و حرکاتِ بیسهند ضربه ی آرامی به بازویش می

 !وجه نگوید که در کدام شهر اند و اصالً آمارِ مکانی ندهدکه به هیچ

کند دهد. سهند منتظر نگاهش میروناک برای اینکه مطمئنش کند، سری به نشانه ی مثبت تکان می

 ال بالگوید که روناک پر از خنده و شیطنت برای فردی که پشت خط دارد بداند فریال چه میو نمی

  :کندزند، نجوا میمی

 !با این تایمی که تو برای زنگ زدن انتخاب کردی، جایی جز تو ب*غ*ل هم بودن نداریم- 

خندد و با شنیدنِ صدای بوقِ ممتد و قطع شدنِ ناگهانی تماس توسط فریال، مطمئن گوید و میمی

یش ببرد. گوشی را پایین شود که توانسته است به خوبی، پشت خطی را تا مرز سکته دادن پمی

  :زندآورد و با گرفتنِ آن به سمت سهند، پهن و گشاده لبخند میمی

 !خودش قطع کرد- 

کند و... ناباور ل*ب بیند، سری کج میکند. سکوتش را که مینگاه به چهره ی مات و متعجبِ او می

  :زندمی

 گند که نزدم؟- 

های ریزد. همینکه ل*بکه دلِ دخترک هُری میدهد سهند اخم کمرنگی بین ابروهایش جای می

  :دهدزده توضیح میدستی کرده و هُول و شتابشوند، پیشسهند باز می

کنی و خُب... آخه فکر کردم که اینجوری راحت میشه شرش ببین... من... من دیدم داری بحث می- 

 ...رو کَند. آخه
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گیرد و کمی نه ی سکوت جلوی دهانش میاش را به نشاکند و انگشت اشارهسهند تک خندی می

  :آوردسرش را جلو می

 !هیشش... آروم... من چیزی نگفتم- 

 ...آخه اونجوری نگاه کردی، من- 

  :کندخندِ کوتاهی زده و حرفش را قطع میسهند باز هم تک

 !کنی که چقدر کِیف کردمحتی فکرش رو هم نمی- 

گیرد. پر از ناباوری هایش را میو اضطراب توی چشم شوند. تعجب جای ترسچشمان روناک گِرد می

  :پرسدمی

 دوروغ؟- 

  :خندد؛ اما صدایش آلوده به خنده استزند و نمیسهند چشمکِ کوتاهی می

 !راست- 

ماسد و... قلبش برای بار چندم است که اینطور های روناک، میلبخند تازه جان گرفته روی ل*ب

 !ریزد؟یکهو فرو می

 !هدف و... محض عوض کردن جَو بینشانمعنا و بیخندد. بیتصنعی می

  :پراندربط چیزی میبرد و... بیسرش را کمی عقب می

 خوابت نمیاد؟- 

گذارد پای معذب و راحت نبودنش شود. میسهند متوجه ی هول شدنِ او و از بحث، پَرِه دادنش می

  :دهدربط جواب میپایِ او، بیو همیا... شاید هم ساده بودنش! سری به نشانه ی نفی تکان 

 .فکر کنم امشب رو تا خودِ ساعتِ هشتِ صبح بیدارم- 

کند و به گمان سهند، دخترک در این کار، بدون اینکه و روناک باز هم از روی تعجب چشم گرد می

 .بداند، ماهر است

 برایِ چی؟- 

ترین فکر و پاسخِ توی صادقانه کشد وکند. دست بین موهایش میبادِ شدیدی شروع به وزیدن می
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  :آوردذهنش را بر زبان می

 !مسابقه- 

 دود.دهد. کنجکاوی زیر پوستش میگوید که سهند سری تکان میِِ بلند باالیی می"آهان  "روناک 

  :پرسددست زیر چانه گذاشته و می

 !یه چی بپرسم ناراحت نمیشی؟- 

زند بر سرشانه ی گذارد و سرش را تکیه میمی وار بر زمین و پشت سرشسهند یک دستش را قائم

 .همان دست

 .بستگی داره چی باشه- 

 .خوردروناک در جایش به سانِ کودکان، تلو تلو می

 .ستاممم... راجبِ مسابقه- 

شود که بداند سوالِ دخترک چیست؟ برای همین دهد. خودش هم کنجکاو میسهند ابرو باال می

  :زندل*ب می

 .کنماز سواالیی که قرار بود بپرسی کم میبپرس؛ اما - 

  :ریزندخندد و موهای لختش توی صورتش میبار بلند و از ته دل میروناک این

 !خیلی بدجنسی- 

 .خاراندسهند پای ابرویش را می

 !اگه اینم حساب و از بیست کم کنمش، فکر کنم سینزده، چهارده تا جواب بهت بدهکارم- 

  :کندآورد و به اصطالح زبان درازی میشیطان، زبانش را از د*ه*ان بیرون میروناک خوشحال و 

 !کنههمونش هم کفاف می- 

دهد این داند چطور یکهو تغییر حالت میشود و نمیبرای یک لحظه متوجه ی جاخوردگی سهند می

 !کند؟بشر! تعجبش را هم پنهان می

کند و دهد. کمی این پا و آن پا مینیدن بودنش مینگاهِ منتظر و خیره ی سهند، خبر از آماده ی ش

هیچ قصد و آورد. آرام و بیکشید، بر زبان میها، پرسیدنش را انتظار میسر آخر، سوالی که مدت
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  :غرضی

 خوای؟بُرد رو برای چی می- 

  :کندهای متفکرِ او، اضافه میمکث و با کمی فکر کردن، خیره در آبی

 ...ی انتهای مسابقه؟ شایدمو تقدیرنامه نداشتن؟ یا تشویقپول؟ تحملِ شکست رو - 

 !تو فکر کن همش- 

اراده، سوال بعدی بر زبانش رانده کشد. هومِ کوتاهی از میان لبانش خارج و بیروناک ابرو در هم می

  :شودمی

 !مگه چقدر نیازت به پول مبرمه؟- 

 .کندسهند تک خندی می

 !قدرهیچ- 

 .شودروناک گیج می

 !متوجه نشدم- 

  :زنددهد و زیر ل*ب غُر میهایش را مالش میسهند چشم

 ..های خدا فقط آلرژیش مالِ ماستاز فصل- 

ه خندد که سهند باش، روناک بلند بلند میکند. به صدای عطسهو پشت بند حرفش، بلند عطسه می

  :کنداش، کج خلقی میدلیلِ کالفه شدن از بابتِ شروع شدنِ آلرژی

 بینی اآلن؟داری میچیز خنده- 

  :دهدخندد، جواب میطور که ریز ریز میگیرد و همانروناک دست جلوی دهانش می

 .نه- 

  :زندآلود و کالفه تشر میاش، اخمکند و با باال کشیدنِ بینیاش میسهند نگاه چپی روانه

 !پس نخند- 

 قرصت همراهت نیست؟- 

  :شوددهد و ل*بش به پوزخند کج میمیسهند سری به نشانه ی نفی تکان 
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 !کنهخوردم، اثر نمی- 

 ...چقدر بد- 

خواهد چیزی بگوید که همان لحظه شود. روناک میهای سهند خارج میهومِ کوتاهی از میان ل*ب

های کسی که انگار در حال دویدن باشد، توجه ی هر دویشان را به پشت سر جلب صدای قدم

زند و چراغ قوه شوند که دست روی دو زانو گذاشته و دارد نفس نفس میه میکند. به عرفانی خیرمی

 .ی نسبتاً بزرگ و روشنی هم از گ*ردنش آویزان است

  :کندشنود که متعجب، نام او را به اختصار هجی میصدای سهند را می

 عرف؟- 

 .کندگیرد، قامت راست و اخم میعرفان با دم عمیقی که می

خرتیم ما؟ خیرِ سرمون تولدته، خواستیم بیشتر باهم باشیم و خوش بگذرونیم. مردِ حسابی مس- 

 اومدی اینجا ور دل کیوسکت که چی؟

  :دهدگیرد و ادامه میبارش را سمت روناک میسپس نگاه شماتت

 !تو چِت شده که آیسو گفت خواستی تنها باشی و باهاش نیومدی؟- 

 .کُشداعصاب حرفش را در نطفه می، رنجور و بیخواهد د*ه*ان باز کند که عرفانسهند می

 ...پاشو زر مفت نرن. پاشو بریم دور هم بشینیم بابا- 

بیند و حرصش خورد. میکند و از جایش یک سانت هم جُم نمیبیند که سهند پوکر نگاهش میمی

  :زندگیرد. دستش را سمت او دراز کرده و سپس طلبکارانه تشر میمی

 ...مام آخهدِ یاال با ش- 

هایشان را شود. گرد و خاکِ لباسابتدا روناک و با مکث کوتاهی، سهند هم پشت سر او از جا بلند می

  :کندتکانند که باالخره سهند ل*ب از هم باز میمی

 خواب ندارین شُما؟- 

و آنهارا چسبد شان میگیرد و با هر دستش، از بازوی یکیعرفان در حالیکه بینِ او و روناک قرار می

  :کندکند و دندان قروچه میاندازد، چپکی نگاهش میهمراه خود به راه می
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 بینی واسه خاطرِ تو بیداریم؟زنی تو حس و حالم. دِ کوری، نمیهر سال با همین اخالق سگیت تِر می- 

 .کندای میخندهسهند تک

 من خواستم اَزتون؟- 

هاا که او دانستشد. میکه آخر از دست او دیوانه میدهد و وای عرفان بازویش را بیشتر فشار می

انداخت خودش را! هایش ندارد؛ ولی... سهند بود دیگر. از تک و تا نمیهیچ قصد و غرضی از حرف

 ...کرد. مُدل او هم همینطور بودباید فقط صبوری می

  :زندکوتاه پچ می

 !بیشعور- 

 .کندتوجهی نمی شنود و هم روناک؛ اماداند که هم سهند میمی

های پایه مانند، اولین کسی که و میله های آویزان از چوببا رسیدن به روشنایی و دیدن المپ

  :کشدزند و پر از شور و هیجان داد میبیندشان ماهان است. سوت بلند باالیی میمی

 !بازگشتت به حجله رو تبریک میگم شاه دوماد- 

 ...خندد. بلند و مردانهه ی او میسهند ناخداگاه به لحن و ذوق و جمل

  :زندگردند و یزدان است که یکسره غُر میچند نفری به سمتش برمی

 ...ها سهند. اونم گفته بودی زود میایهیچ معلوم هست کجایین شما؟ یه تلفن قرار بود بزنی- 

 آلودگی تمام تنش را ب*غ*لکشد و ناخداگاه احساس خستگی و خوابدستی به صورتش می

  :دهدکند. خمیازه کشیده و سپس جواب میمی

 ...حاال که اینجام- 

 .کوبدیزدان با دست به کنارش و روی زیرانداز می

 .بیا اینجا پیش خودم بشین- 

شود. دارد که متوجه ی خوش و بش کردنِ کاوه با ماهان و بقیه ی افراد جمع میقدم به سمتِ او برمی

  :گویدخطاب به کاوه مینشیند و سپس کنارِ یزدان می

 بَه احواالت آقا کاوه... پارسال دوست، امسال آشنا؟- 
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کند که پشت بند آن، ماهان به مزاح جواب هایش، کوفتی نثارش میکاوه حینِ بلند خندیدن

  :دهدمی

 .ها پیدا کردیمتگشتیم، پشت کیوسکغلط نکن بابا. تو چی میگی؟ تو آسمونا دنبالت می- 

چسباند و اش را به د*ه*ان سهند میخندد و یزدان یکهو دستِ مشت شدهجمع می تک تک اعضای

 .کندهرچه که در مشت دارد در دهانش خالی می

دهد انگار... می ای! و... بوی پرتقال و شربتِ سرماخوردگیکند و... پاستیلِ میوهسهند مزه مزه می

  :خنددد، کمرنگ میروند اما برای اینکه ضدحال نزنهایش در هم میاخم

 .مرسی- 

  :دهدو یزدان، مَشغولِ جمع کردن پاستیل های سبز رنگ از ظرف است و سری تکان می

 .شون رو نمیخورم. مزه ی گُه میدنبازم پیدا کردم بهت میدم. آخه رنگِ نارنجی- 

  :ندزکند که یزدان سر باال آورده و قهقهه زنان، ل*ب میسهند چشم درشت و مات نگاهش می

 .اونجوری نگاه نکن، مجبورم- 

زند و مثل همیشه توجه ی جمعِ پر از سر و صدا را خواهد چیزی بگوید که ماهان بشکن میسهند می

  :خردبه خود می

 ...آقایون خانوما- 

  :زندهمان لحظه دختری که به گمان، دوست دختر یکی از اعضای جمع است، ل*ب می

 !ببخشید یه سوال داشتم- 

  :کندخواری میزده پاچهان هولماه

 !حتماً... اول شما بفرمایین اصال- 

ترکند به این حرکت ماهان که دخترک سر به سمت سهند خم کرده و مورد اعضای تیم از خنده می

  :دهدخطاب قرارش می

 آقا کاوه برادرِ شماست؟- 

  :دهدای جواب میکشد و با مکث کوتاهی، تک کلمهسهند ابرو در هم می
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 !نه- 

 .ولی خیلی شبیهتونه- 

  :پرسددهد که دخترک باز میسری تکان می

 گفتین بچه ی کدوم شهرستانین؟- 

کند. شاید بهتر باشد رسد؛ اما... توجهی نمیهای تیم به گوش میهای ریز و درشت بچهصدای خنده

ل*ب نشانده و چیزی که در مغزش است را بگوید، نه چیزی که صالح است. لبخند معمولی روی 

  :گویدمی

 !تمایلی به جواب دادن به سواالت شخصی ندارم متاسفانه- 

 .بردسرش را عقب می "آهان. درسته  "زند و با گفتنِ دخترک لبخندِ هولی می

 اجازه هست؟- 

، ماهان ادامه ی "صد البته  "خندد و با گفتنِ کند. دخترک میماهان است که دارد خودشیرینی می

  :آوردخواست بزند، بر زبان میکه می حرفی را

خواستم یه چیزهایی رو براتون روشن کنم. اول اینکه فردا با یک تیم خداحافظی راجبِ مسابقه می- 

 !کنیم و مسابقه ی فردا... از نظرِ من خیلی مهمهمی

  :کندگیرد و ماکان اعتراض میها باال میپچصدای پچ

 !ی پنجم، حذفی داریم ولی گفته بودین بعد از مرحله- 

 .دهدماهان ابرو باال می

 .نُچ! دیگه قراریه که گذاشته شده و عوض هم نمیشه- 

 ...اما- 

  :کندماهان صحبت نصفه و نیمه ی ماکان را قطع می

گفتم... از اونجایی که امشب تا دیر وقت بیدار هستیم، پس... شروعِ مسابقه ی فردا نُه و داشتم می- 

است و امتیاز منفی گرفتن در مسابقه ی فردا به معنای یک پله نزدیک شدن به دقیقهچهل و پنج 

 .باخت در مرحله ی آخره! پس حواستون رو خوب جمع کنین
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گیرد. چقدر فردا متفاوت است و... گوید و ناخداگاه باز سهند دلشوره میگوید و میگوید و میمی

هدف پاستیلی که یزدان به طرفش گرفته است هد. بیدترسد! سری تکان میخودی دارد میچقدر بی

شنود و... یک پله نزدیک گذارد. صداها را گُنگ میهایش گرفته و بر د*ه*ان میرا میان انگشت

 ...داندخواست؟ نمیشدن به باخت... اضطراب و نگرانی نمی

هر چه خدایش... صالح کند که ماند و انرژی منفی را از خود دور کند. دهد و سعی میسری تکان می

 !بخواهد

*** 

کند که مثل هر روز صبح، پشت گذارد و سالمِ بلند باالیی به حاج مهدی میدست روی س*ی*نه می

های انبار شده ها و پروژهایش نشسته و سخت مشغول بررسی پروندهمیز کارش و در دفتر شیشه

  :دهدمیشود و پرانرژی جواب خیز میاست. حاج مهدی روی صندلی نیم

 خوای دوش بگیری؟صبحت بخیر بابا جان. می- 

دهد که حاج مهدی با دست دهد و ساک حمامش را باال گرفته و نشانش میسهند سری تکان می

 .زندای به آخرِ سالن میاشاره

 .ای نیستمها هم از صبحِ زود هستن. اگر آب سرد بود، گالیه نکنی. واهلل که من کارهدوتا از بچه- 

 .خندد و از حاج مهدی از همان نگاه اول، خوشش آمدند کوتاه میسه

  :کندشیطنت می

 شما تاجِ سری. برم ادبشون کنم تا دیگه آب سرد نشه عمو؟- 

 .کندکشد و ترسیده سری به عقب متمایل میحاج مهدی، دست روی س*ی*نه می

 .تو، تنگ نشه شر به پا نکن بابا جان. من شاکی نیستم؛ اینطور گفتم که خُلقِ- 

  :زندسهند چشمکی به رویش و خندان ل*ب می

 !کنم؛ چَشمحاج مهدی، امروز رو دعا کن برای ما! شر هم به پا نمی- 

 .گذاردهایش میو دست روی پشت پلک

 مرحله ی آخر امروزه؟- 

  :دهدخورد، توضیح میاندازد و با دلی که دوباره از اضطراب چنگ میسری باال می
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 !بابا. تازه امروز پنجمیشهنه - 

 .کندحاج مهدی عاقل اندرسفیه نگاهش می

 !گذره بابا جان. انشاهلل به خیر و خوشی. هر چی اون باالیی برات بخوادمی- 

 .زندو با چشم و دست به آسمان اشاره می

ه، دترین دعاهایی که در زندگی شنیپاشد و شاید یکی از خالصانهسهند لبخند گرمی به رویش می

 !همین بود. همین که هر چه خداوند برایت بخواهد، همان شود

 .من برم عمو- 

دارد. به طرف چپ شنود و به طرف انتهای سالن قدم برمیگفتنِ حاج مهدی را می "به سالمت  "

گذراند. پنج یا شش حمام کوچکِ چسبیده و کنار پیچد و راهروی باریک و طوالنی را از نظر میمی

 آلود بودنِشنود و خیسی و کمی کفهای آلومینیومی و کوتاه. صدای باز بودنِ شیرِ آب را میهم، با در

شود. اش میرود که متوجه ی بودن کسی در حمام کناریبیند. سراغِ آخرین حمام میراهرو را می

ک هم شود. این همه حمام در ردیفِ اول... کدام کودنی این ته را که از قضا تاریاعصابش خورد می

شود. با پشت دهد و خیره ی درب میهست و یک المپ هم ندارد را انتخاب کرده بود؟ ابرو باال می

  :کوبداش تقه ی نسبتاً آرامی به در میانگشت میانه

 کسی هست؟- 

  :زندشنود که دومین تقه را هم میخواهد بداند کیست. صدایی نمیداند که هست. فقط میمی

 نیست؟- 

زند، حتما عرفان است هایی که میآید و بنا به حدسهیچ صدایی، ل*بش به خنده کِش می با نیامدنِ

ماند و بوی شامپویی که در راهرو گوید و همچنان خیره به درب میکند. چیزی نمیکه دارد اذیت می

 شود که همان لحظهپیچیده است... به شدت آشناست! هر لحظه شکش به عرفان بیشتر و بیشتر می

اُفتد و آن تیشرتِ پسرانه و سفید رنگی که روی در، آویزان است. خبیث مش به باالی در میچش

را در نیاورد. ساکش را از میخی که در وسط دیوار راهرو به  اشزند و سهند نیست اگر زهرهلبخند می

آید و یرون میکند؛ ولی بشود. شیر آب را باز میکند و داخل حمامِ کناری میدیوار بود، آویزان می
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رود. طوری که صورتش در دو سه نشیند. جلوتر میمقابل دربِ حمام شماره ی پنج، روی دو زانو می

آید و طیِ یک تصمیم و حرکت ناگهانی، گیرد. ل*بش به پوزخند کِش میسانتی متری درب قرار می

 .گیردمیخورد را برد و اولین چیزی که به دستش میدستش را از زیر در به داخل می

های یاس بنفش ظرف پالستیکی نیمه مات و شفاف شامپو ب*دن محبوبش را که حاوی رایحه ی گل

ریزد و لبخند است، در دست گرفته و مقداری از آن را در کف دست دیگرش میریزد. کمی بیشتر می

 ناگهان متوجه گیرد و دَم کهکشد و دَم میکند. عمیق بو میبه ل*ب، شروع به مالیدنِ آن به تنش می

روی دربِ حمامی کند و... صدای پا، درست روبهشود. گوش تیز میهایی مینزدیک شدنِ صدای قدم

ایستد و سراپا شود. دستش از حرکت دَوَرانیِ روی بازویش میکه او در آنجا حضور داشت، متوقف می

  :پرسدکه میای خورد و صدای خشک و مردانهای به در میشود که ناگهان تقهگوش می

 کسی هست؟- 

 صدایِ... پرسشگر و کنجکاوِ سهند است! او... اینجا چه کار دارد؟

 !پرسید از خودش؟ برای دوش گرفتن آمده بود خبگیرد. این هم سوال بود که میاش میخنده

 .کوبدآید و قلبش... قلبش دارد توی دهانش میشود و... جوابش نمیداند چرا؛ اما الل مینمی

 نیست؟- 

کند اهمیتی ندهد و بیخیال، مشغول ماساژ دادنِ ژل دوش خوشبویش بر روی تنش بشود. با سعی می

آید. خب خداراشکر که بیخیال شنیدنِ صدای شُر شُر آب از حمام کناری، ل*بش به خنده کِش می

 !شده بود

کند. دوباره در فضای کوچک حمام که جا برای چرخیدن نیست، دارد با این عطرِ یاس عشق می

ریزد که یکهو دستی محکم و از زیر در به دور مُچ پایش حلقه مقداری از ژل را توی دستش می

و  افتدکشد و شامپو با ضرب و شدت از دستش به روی کاشی میشود. ناخداگاه و ترسیده جیغ میمی

قلبی که روی هزار  شود. با ضربانکند که همان لحظه، دست از مُچ پایش شُل میصدای بدی تولید می

  :کشداست، هوار می

 کنی؟داری چه غلطی می- 
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 .شنودصدای پر از بُهت و حیرت سهند را با مکث و تاخیر می

 رو... روناک؟- 

شود. مردک دیوانه شده و عقلش را به کُل از دست داده است؟ مُشت پر از حرصش را پشت عصبی می

  :کندکوبد و حرفش را تکرار میسر هم و دوبار به تنه ی آلومینیومی در می

 کردی؟گفتم داشتی چه غلطی می- 

 ...م... من... فکر کردم... تو... عرفانی! من- 

 !گیردترسد و هم هیجان میشود و هم میسرش د*اغ و... از تصور چند لحظهء پیش، هم شوکه می

  :زندگذارد و حرص میدست روی قلبِ ناآرامش می

 !مریضِ روانی- 

 شود کهشنود؛ اما صدای پسرانه ی دیگری از آن یکی حمام بلند میدایی از جانب سهند نمیدیگر ص

  :زنددارد میان خنده داد می

 !خاک بر سرتون، صدا جیغ و دادتون تا اینجا میاد. الل بشین الهی- 

فکرهای داند االن چه شناسد و مردک کودن. خدا میزند. صدای ماکان را خوب میو سپس قهقهه می

شود و کند و مشغول آبکشیِ موهایش میچیند. پشت چشمی نازک میمضخرفی که برای خود نمی

شود و شاید نیمی از شستنِ تن و بدنش و لعنت... به شامپوی سر باز و افتاده بر زمینش خیره می

ای خواهد سرش را ببندد، صدکه می دارد. همینخم شده و آن را برمی ظرف خالی شده باشد.

 .شنودخونسرد و جدی سهند را از حمام کنار دستش می

 !خواد اذیتم کنهخواستم بترسونمت. من گمون کردم عرفان میواقعاُ متاسفم. نمی- 

  :کندگوید که سهند اضافه میچیزی نمی

 !بوی عطر یاس و تیشرتِ سفیدِ آویزون به در، بیشتر به شک اِنداخت منو- 

شد و با بستنِ شیر آب و برداشتنِ حولهء تن پوشش از روییِ در و کروناک دستی به صورتش می

  :پرسدپوشیدنِ آن، حق به جانب و تیز سوال می

 گیریم که به شک اُفتادی. زهرِه تَرَک کردن اون بدبخت جزء احکام واجب به شمار میومد؟- 



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
514 

 

 .ریزدشنود و روانش بیشتر به هم میصدای تک خنده ی سهند را می

 ره؟خنده دا- 

  :شنودپاسخ کوتاه سهند را می

 .نه- 

  :ریزدزند و هرچه زهرمار دارد در لحنش میمثلِ رفتارِ خود سهند، پوزخند می

 !پس نخند- 

گیری شود و هم عصبانی. برای چه باید طیِ یک نتیجهراستش از دست خودش، هم دلخور می

کند و از حق نگذرد... چه مُچ پای ای میبُرد؟ پوف کالفهمسخره، دستش را از زیر در داخل حمام می

 !ظریف و خوش دستی هم داشت

 دهد کهکند و اجازه میطبقِ عادت و برای اینکه بعد استحمام، سر درد نگیرد؛ شیرِ آب سرد را باز می

بندد و با بستنِ حوله ی کوتاه و مشکی آب سرد روی سر و تن و پاهایش بریزد. سپس شیر آب را می

کمرش، در حمام را باز و از ساکِ لباسش که آویزان به میخِ دیوار بود، تیشرت سادهء رنگ به دور 

گذارد که صدای دارد و لباس زیر... شامپو را داخل ساک میسفید و شلوار کتان مشکی رنگی برمی

گرداند که روناکِ کند. نیم رخش را به عقب برمیچیکِ باز شدنِ قُفل دری، توجهش را جلب می

های سرگردان و پرسشگرِ چرخد و خیره در چشمبیند. کامل به طرفش میبه تن را می پوشتن

  :زندروناک، ل*ب می

 خوای؟چیزی می- 

اش تا یک وجب باالتر از مچ پایش است و... دخترک، تن پوش نسبتاً بلندی دارد. بلندای حوله

هم بر سر نکرده و انگار دنبالِ  آید!کالهش راای؛ میای رنگ و به سفیدیِ پوستش... سُرمهسرمه

 ...ستچیزی

با این حال که سعی دارد خودش را بیخیال نشان دهد که مثال اُپِن مایند است و اصالً برایش مهم 

اش و یک حوله کمری جلویش ایستاده است و خودش ی بر*ه*نه و ورزیدهنیست که سهند با باال تنه

د و نگاه اندازنپوش جلوی او قرار گرفته؛ اما باز هم کمی گونه های سفیدش، گُل میهم با یک تن



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
515 

 

 .کنددزدد و ناشیانه رفتار میمی

 ساکِ لباسم کو؟- 

 .کندای به ساک خودش و میخی که ساکش از آن آویزان بود میسهند اشاره

 اینجا آویزونش کرده بودی؟- 

 .آره- 

چرخاند و با دیدنِ یک ساکِ سفید رنگ که توسط دو بندِ نسبتاً بلندش از دستگیره ی سهند نگاه می

  :زندسوم آویزان شده بود، پچ میدر حمام 

 اون نیست؟- 

چرخد. با دیدنِ ساک لباسش، به طرفش روناک به طرفی که سهند با چشم و ابرو اشاره زده بود، می

  :کنددارد و زیر ل*ب چیزی زمزمه میقدم برمی

 .خودشه- 

آید. صدایی میخواهد داخل حمامش بشود که یکهو دارد و برای پوشیدنِ لباس، میساک را برمی

 !صدای خنده و مکالمه ی دو نفر است. یک دختر و... یک پسر

 شود و... عرفان و سوگند؟دقیق می

کند و ناخداگاه از ترسِ اینکه عرفان و سوگند، آنها را در راهرو و با این سر و سهند چشم گِرد می

های عرفان تمامی دگوییوضع ببینند و برای خود هزار جور مضخرف بچینند و... وای که بعدش چرن

 !نداشت

  :گویدتند و تیز می

 .برو توو- 

 چی؟- 

 .دهدکند و از بازو، به داخل هُلش میدارد و دربِ حمامش را باز میبه طرفِ روناک خیز برمی

 .بهت میگم برو توو- 

بیند. لعنتی! تا بخواهد و تا به خود بجنبد، سایه ی عرفان و سوگند را اُفتاده بر کف و دیوارِ راهرو می
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کشد. طیِ یک تصمیم ناگهانی و شِت گویان روناک به عقب برگردد و داخلِ حمامِ خود بشود، طول می

بندد و در را محکم می شود ودهد و خودش هم با او داخل حمامِ شماره ی پنج میرا به داخل هُل می

 .کندقُفل می

 کنی؟چیکار می- 

گذارد که پر از حرص، سوالش را پرسیده بود. سر جلو دستش را محکم روی د*ه*ان روناکی می

  :زندبرد و خیره در چشمان درشت و ترسیده ی او، آهسته پچ میمی

 !س. فقط چند لحظههیسس..- 

خورد. حمام نیست که! رسماً یک قوطیِ کبریت است. خودش کند و در جایش تکان میروناک اخم می

ری کاپوشش هم تماسی با سهند نداشته باشد. پشتش به دیوار کاشیکشد تا تنِ حولهرا عقب می

 .شنودخواهد چیزی بگوید که صدای سوگند را میکند. میشده ی حمام برخورد می

 !عه! ساکِ حمومش که اینجاست- 

، دستش را از روی د*ه*انِ دخترکِ "هیس  "فشارد و همزمان با گفتنِ سهند چشم روی هم می

 .داردنسبتاً عصبی و ترسیده ی چسبیده به کاشی، برمی

شنود و پشت بندِ آن صدای متعجب عرفان صدای باز و کوبیده شدنِ دربِ فلزی حمام به دیوار را می

 : گویدکه می

 !نیست که -

 : کندسوگند جاخورده ادا می

 یعنی چی؟ -

 .دونم ولی امکان نداره که وسایلشو بزاره و بره جایینمی -

ای محکم به دربِ حمامِ پنجم کند که همان لحظه تقهسوگند صدای هوم مانندی از خود تولید می

های خورد و نگاه گرد شده از هیجان و ترسش را به آبیخورد. روناک در جایش تکان خفیفی میمی

 .دهدمی آرام و خونسرد سهند

 کسی اون تووعه؟ -
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پرسد. سهند با تکان دادن سرش و چشم و ابرو آمدن به روناک اشاره صدای عرفان است که سوال می

 .زند تا جواب بدهدمی

اش، جواب زدگیفرستد و سپس با لکنتِ ناشی از هولاش را بیرون میدخترک نفسِ حبس شده

 : دهدمی

 .آ... منم. روناک -

 .گیردشنوند که سراغِ سهند را میرفان را هر دو میصدای خنده ی ع

 سهند رو ندیدی؟ -

 : زندهای سهند توجه کند، پچ میاینکه فکر کند یا به عالمتبی

 .نه -

 : دهدگوید که عرفان توضیح میسوگند آهانی می

 .برم. اگه دیدیش بگی دنبالش بودیمباش. وسایلشو می -

 : کندن جالبی را به صحبتش اضافه میو با مکث کوتاهی شوخیِ نه چندا

 !در خدمت باشیم -

ترین لحن ممکن پاسخِ جمله ی اولش را شود که دخترک با معمولیآلود خیره ی روناک میسهند اخم

 : رانَدبر زبان می

 .اگه دیدمش... حتماً -

 : کندگوید و سپس با مکث کوتاهی به سوگند امر میعرفان مرسی در جوابش می

 .بریم بیا -

هایش را از ساک کند بابت به خیر گذشتن و ندیدنِ آنها و اینکه لباسو سهند فقط خدا را شکر می

شود و با نشنیدنِ هیچ صدایِ برداشته بود و به جهنم که ساک و شامپو فالن را برده بودند. دقیق می

 .و گوشی آب بدهددهد تا سر کشد و یکهو روناک را به جلو هُل میپایی، آرام قفل در را می

 !آخ -

 .کنددهد و اخم میروناک است که بخاطرِ برخوردِ آرنجش با کاشی ناله سر می
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دهد، با آن یکی در را کمی باز کرده و از گوشه ی چشم همینطور که با یک دست آرنجش را مالش می

زند که عرفان حدس می تواند از آن باریکه راهرو را ببیند ولی خب کماکانپاید. اصالً نمیراهرو را می

 و سوگند رفته باشند،

 : زندل*ب می

 .کس نیستهیچ -

کند و با عقب کشیدنِ او، به قصدِ بیرون رفتن از حمام در جوابش چیزی سهند تک خندی می

 : گویدمی

 !خیلیم عالی -

و  های مشکیِ فردی که سه قدمشود که درست همان لحظه نگاهش با تیلهو سپس از حمام خارج می

روند که همان رویش به باز شدن میکند. لبهای مردِ روبهشاید هم کمتر با او فاصله داشت، تالقی می

 .آیدلحظه روناک هم از همان حمام بیرون می

 !بدو بپوش دیگه -

 ...گردد که نگاهش آنجاست. وو سپس با دیدنِ خیرگیِ سهند به طرفی برمی

 !هین -

های مات و شاید به شدت متعجب و اور و ترسیده خیره ی تیلهگیرد و نابدست جلوی دهانش می

 !شود. او... اینجا... وایمحزونِ شاهین می

 .عرفان اینا دنبالِت بودن -

 !حواس و... در عین حال با نفوذدهد. بیشاهین است که جمله ی خبری را اینطور می

 .کنددهد و تظاهر به ندانستن میسهند سری تکان می

 .پس من برم بپوشم عه؟ باش -

هایش گذاشته و تا رفتنِ سهند به داخلِ حمام دهد و دو دستش را داخلِ جیبشاهین سری تکان می

 .کندو بستنِ درب، با نگاهش او را بدرقه می

سهند با همان حوله ی کمری، موهایش را خشک و سپس لباس زیر و تیشرت و شلوارش را به تن 
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بود. خودش که به جهنم. اصالً برایش مهم نبود که شاهین در کند. عجب گَندی باال آمده می

ای اش خ*را*ب شد! پوفِ کالفهکرد ولی روناک... بیچاره دخترک وجههر*اب*طه با او چه فکری می

اش را به دیوار راهرو تکیه زده و خیره ی شود. با دیدنِ شاهینی که تنهکند و از حمام خارج میمی

ریزد. باید یک طوری جمعش کند و نباید دخترک را به امانِ فکرهای می روناک است، بدتر به هم

 .زندزند و نامِ شاهین را صدا میدار و مرطوبش را چنگ میناجورِ شاهین ول بدهد. موهایِ نم

 .دهدشاهین نگاهِ پر اخمش را تا روی سهندِ حاضر شده سُر می

 جان؟ -

ه*ان به توضیح باز کند، صدای ضعیف و آرامِ روناک را خواهد د*کند و همینکه میمتقابالً اخم می

 .شنود که مخاطب قرارش داده استمی

 .سهند؟ عرف اینا منتظرتن... زودتر برو -

های او بکند؟ خیلی نامردی شود. برود و بگذارد که شاهین فکرهای چرندش را توی چشممتوجه نمی

 نبود؟

 .دکندهد و سوالی نگاهش میتای ابرو باال می

 .زندروناک لبخند می

 .منم یه چند دقیقه ی دیگه میام -

خواست... پس حرفی داند چه بگوید. اگر دخترک این را میآید و... نمیحرف توی دهانش می

 ای هشود. از پلهدهد و با گفتنِ ببخشید، به سرعت از کنارِ هر دویشان رد میمانَد. سری تکان مینمی

 .دَوَدمحوطه ی پشتی به طرفِ کیوسکِ خود میآید و از سوله پایین می

 گذره؟خوش می- 

اش را ندید بگیرد. دست توی جیبِ تن پوشش فرو کند که لحنِ پر از تیکه و کنایهاخم و سعی می

  :دهدبُرده و جواب می

 ...تقریباً - 

 .تر شودشود که اخمش پر رنگخندِ شاهین باعث میتک
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 پرین توو حموم؟اینجا که جُفت جُفت میکمبودِ حموم داریم مگه - 

 رحمانه قضاوتش کند؟توانست انقدر بیسابد و واقعاً چطور میدندان به هم می

  :عصبی و کوتاه میغرد

 !همه چی اون طور که دیدی، نیست- 

 .داری شنیده باشدآید که مثالً حرفِ خندهکند و اَدا میشاهین سری باال و پایین می

 !ی فراتر از حدِ تصوراتمهآره خب. یه چ- 

  :کندرود و با غیض اسمش را تکرار میروناک باالخره از کوره در می

 !شاهین- 

  :دهدگیرد و با باز کردنِ دربِ حمام سوم جواب میو او که بیخیال، راهِ حمامی را پیش می

 .خوام دوش بگیرممی- 

 .ندکروی میگوید که شاهین پیشای میروناک به ناچار باشه

 .بفرما تو... قول میدم بد نگذره- 

  :زنددهد و پر حرص ل*ب میکند. سری به نشانه ی تاسف تکان میروناک تیز و بُرنده نگاهش می

 .ع*و*ضی نشو- 

  :دهداش را ول و با بستنِ دربِ حمام، بلند جواب میشاهین خنده

حوله ی حمامش را محکم در دست  اُوه! البته که مادمازل ع*و*ضی دوست نداره!سرش درد و جیبِ- 

 پوشد. هایش را می... سریعاً لباسداند چه طور؛ اماکند. به سمت حمامش پا تند کرده و نمیمُشت می

ای رنگ با یک تیشرت النگ و سفید که جلویش طرحِ یک مثلث مشکی و سه یک شلوار جین سرمه

بُعدی دارد. اعصابش به هم ریخته است و چطور شاهین انقدر یکهو از او فاصله گرفته بود و کِی وقت 

خارج ای کرده و با برداشتنِ وسایل و ساکِ حمامش، از راهرو کرده بود که تلخ بشود؟ پوفِ کالفه

ای که حذفی دارد و آخ شود. نباید ذهنش را به هم بریزد. مسابقه در پیش دارد. آن هم مرحلهمی

زد! مردکِ ماکان نامِ ملقب به جان اگر پوزِ آن مردکِ ریقو و دوست دخترش را امروز به زمین می

یا پسر بودنِ دراکوالیی که دوست دخترش در رستوران بین راهی ادعا کرده بود که متوجه ی دختر 
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 !روناک نشده است

کشد و هنوز یک ساعتی وقت دارد برای لبخند به ل*ب، دست بین موهای کوتاه و خیسش می

طور در حال و هوایِ خودش است که صدایِ آیسو را از پشت سر رسیدن به محلِ مسابقه. همین

 .مورد اولشنود. مثل همیشه، یا در حالِ نق زدن یا در حال شیطنت و این بار... می

 .هاتو تندتر کردی؟ وایستا بینمک*ثافت منو دیدی قدم- 

  :دهداینکه به طرفش بچرخد، ناله سر میبی

 .خداا... کارِ مارو باش- 

های رسد و بازوی الغرش را با آن ناخنو تا بخواهد چیز دیگری بگوید، آیسو به کنار دستش می

 .زندلعنتی خوش رنگ و لعاب چنگ می

 ...بازی درنیاراا... بخدا اگه نخواین منو ببرین مسابقه، روناک به واهللغُربتی - 

اعصاب زمزمه ی آخرِ او، بیهایش است که یکهو با جملهی جیغ جیغ کردنمات و مبهوت خیره

  :کندمی

 برتت؟اَهه... چی میگی تو؟ کی نمی- 

کند و با یزد، اخم میطور که حواسش هست شالِ حریر و لیمویی رنگش به هم نرآیسو همین

 .زندبرگرداندنِ سرش به سمتی اشاره می

 .لَشاوناهاش... اون تَن- 

 کشد. نه حوصله ی کند، ناخداگاه ابرو در هم میروناک با دیدنِ ماهان که دارد با تلفن صحبت می

 .بحث و جلز و ولز آیسو را دارد و نه حوصله ی دلیل و بُرهان های ماهان را

  :دگویکوتاه می

 .غلط کرد- 

 .کندکشد و به طرفِ کیوسکش پا تند میو سپس دستِ آیسو را به دنبالِ خود می

 .وای عاشقتم روناک- 

  :کندو با مکث کوتاهی اضافه می
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 .شد؟! با اون پتیاره جدیده دعوام شددونی چیحاال نمی- 

  :زندروناک متعجب از چیزی که شنیده بود، پچ می

 کی؟- 

 .شوددهد و با روناک داخلِ کیوسک میسر میآیسو قهقهه 

 .سوگند. مثلِ اینکه رله سهند بوده- 

گرمای اولِ صبح مرداد ماه به شدت طاقت فرساست. آن هم در این بیابان دراَندشت و بدون هیچ دار 

داند چندم، کاله کاسکتش را در سر های مخصوصش را در دست و برای بارِ نمیو درخت! دستکش

کند. دروغ است اگر بگوید که هیچ استرسی ندارد و... حتی برعکس! دمای درون بدنش درست می

 !ریزد، پایین است و شاید حتی کمی لرز هم در انگشتانش داردبرخالفِ ظاهرش که دارد عرق می

 حواسِت کجاست؟- 

 یه زدهبیند او را که به شیشه ی دربِ شاگرد تکچرخد و میبا شنیدنِ صدای سوگند، به طرفش می

دارش را با یک کاله کپ و شالِ نازک و تابستانه پوشانده است و لبخندِ سرخ است. موهای بلند و موج

 .ای به ل*ب داردو گشاده

  :دهدشود وقتی که جواب میلبخندش پشت کاله کاسکتش دیده نمی

 .استرس دارم- 

 .خنددسوگند کوتاه می

 !نا رو هم گذروندی. ریلکس باشتر از ایجاست خُب. تو سختاشتباهت همین- 

گوید! کلی مراحل آزمایشی گذرانده است ها؟ هوم... زیاد هم بیراهه نمیتر از اینشنود و... سختمی

دهد و باید اضطراب و هیجانش را و... مرحله ی اول و دوم و... امتیاز آورده است. سری تکان می

 ...کنترل کند ولی

 !پووف- 

 .کشدی از شیشه، خود را داخل میکند و کمسوگند اخم می

 .بینمتمنو نگاه کن ببینم. چته تو؟ اولین باره انقدر هُول می- 
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داند. فقط بیخودی استرس کوبد. خودش هم نمیهای آرام و مرتب به فرمان میسهند با دست ضربه

مستقیم داشته و شاید این حالِ مضطربش با شنیدنِ حذف شدن یک تیم در این مرحله ارتباط  دارد

خواهد حتی فکر کند که احتمال حذف شدنش وجود دارد و یعنی... کاش که خدا باشد و... اصالً نمی

 .حواسش باشد

 ...من برای بُرد اومدم. نباید حذف شم. نباید- 

 !نمیشی- 

 .چرخاند. پوزخندش صدا دار استسر به سمتِ صدای محکم و قاطعِ سوگند می

 .نیززیادی مطمئن حرف می- 

  :آوردگذرد را بر زبان میسوگند صادقانه چیزی که توی ذهنش می

 .چون بهت اطمینان دارم- 

 .کندسهند تک خندی می

 .شیمجا همه کاسه کوزه ی شاهین محسوب میاونو که خودم هم به خودم اعتماد دارم. منتها این- 

 چه ربطی داره؟- 

 !ربطش اینه که هنوز اونو نشناختی- 

 .کندنفهمی نگاهش میسوگند با 

 شاهین رو؟- 

 ...شود. فقط کاش این مرحله هم بگذرد و مرحله ی بعد و بعدتر هم و... کاش ببرد! همینکالفه می

  :دهدحوصله جواب میبی

 .دونم سوگند. به عرفان بگو بیادنمی- 

شده به دور شود و با تکان دادنِ سرش به طرفِ جمعیت جمع قراریِ او، پریشان میسوگند از بی

ست که دیشب متوجه شده بود که بیند که مشغول بگو و بخند با دختریرود. عرفان را میماهان می

کند که عرفان با گفتنِ ببخشیدِ کوتاهی به دخترکِ خواهرِ روناک است و نامش روژین. صدایش می

 .داردکنارش، به طرفِ او قدم برمی
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 جونم؟- 

  :دهدند، عرفان ادامه میخواهد ل*ب از هم باز کو تا می

 ت چرا کج شده؟ باز سهند بادِتو خالی کرد؟قیافه- 

 .گیرداش میخنده

 ...نه بابا... یه کم بهم ریخته بابتِ این رالی، منم که- 

  :کندخندی حرفش را قطع و خودش صحبت سوگند را تکمیل میعرفان با تک

 .توام که اون آخ نگفته، جِر خوردی- 

گیرد و حین اینکه به طرف کند که عرفان بازویش را در مشت میاخم و دلخوری نگاهش میسوگند با 

  :زنددارند، ل*ب میمدادی رنگِ سهند قدم برمیسوناتای نوک

 .من گفتم فرحزاد "ف"ل*ب و دهنتم برا من کج نکن. تو تا بگی - 

 .نگرانشم- 

 .اندازدای باال میعرفان بیخیال شانه

 .سوزونه فقط، از تو کَر بودن! این جلز ولز کردنات برا سهند، خودتو میاز من گفتن- 

شنود و شود و خیلی بار است که دارد این حرف را از عرفان مینفس سوگند در س*ی*نه حبس می

  :دهدکند که عرفان دوستانه ادامه میای میاز کاوه هم کم نشنیده بود! پوفِ کالفه

های خودش رو به هرچیزی ترجیح ها و خواستهباشی که سهند هدف حداقلش اینو باید فهمیده- 

 .میده

 .کندسوگند سری باال و پایین می

 !هاش نباشی، دیر یا زود حذف میشیپس اینم باید بدونی اگر توی دایره ی خواسته- 

 .شودایستد که عرفان هم به دنبالش متوقف میحرکت می. حذف... بشود؟! بیشودمات می

 ؟چیه- 

اند او را و... چطور انقدر احمق بود گویند و انقدر خوب شناختهداند چه بگوید! همه همین را مینمی

 کشید از چشمانِ آبی و سردِ او؟که دست نمی
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 ...شود زیر آفتابِ سوزان و عمود بر محیطسردش می

  :کندحواس زمزمه میبی

 .برو- 

گذارد و به طرف سهند پا ، تنهایش می"هرطور راحتی  "خاراند و با گفتنِ عرفان گوشه ی ابرویی می

 ...کندتند می

کند و از طرفی صدای هایش را محکم به دورِ فرمان پیچانده است و فقط به خط پایان فکر میدست

زند و تماماً روند. نفس نفس میها از کنارِ اتومبیل خودش روی اعصابش میعبورِ پُر از شتابِ ماشین

گذرد... اولین نفر داند؛ ولی... به حتم اولین نفری نخواهد بود که از خط میو... نمیخیس عرق است 

 .دهدنباشد و... نگاهِ ماتش خیره به کاپوتی است که دارد دود می

 !بزن کنار سهند. بزن کنار بهت میگم. لعنتی االن آتیش سوزی میشه- 

آورد. بازویش را از دستِ او کُفرش را باال میهای عرفان راجبِ دود دادنِ کاپوت، دیگر دارد نِق زدن

  :کندکشد و عصبی پرخاش میبیرون می

 ...فقط خفه شو- 

 .عرفان اما؛ کوتاه بیا نیست

 ...فهمی؟ دارم میگم خطرناکه. بزن ب*غ*لچرا نمی- 

گذارد که خواهد بفهمد. راستش یعنی... حذف شدن برایش تعریف نشده است و نمیفهمد. نمینمی

 فشارد و ماهرانه از اُپتیمای مشکیِ ماکان سبقت ینطور بشود. پایش را بیشتر روی پدال گ*از میا

 .انداش را به بازی گرفتهبازیخندد و هیجان و استرسِ لعنتی، دیوانهگیرد. هیستریک میمی

  :کشدنفس فریاد میعرفان از دیدنِ بخارِ آب و دود فراوان خارج شده از کاپوت، بی

 .مر*تیکه بزن کنار دارم میگم- 

دهد. صدای توجه به او، با اینکه میدانِ دیدش به صفر رسیده است؛ پر قدرت ادامه میولی سهند بی

ها در فشارد. همگام با ماشینِ قرمز رنگِ یکی از بچهشنود و همچنان پا میشیهه مانند موتور را می

نند اعالمِ پایان مسابقه، پا از روی پدال گ*از چرخاند و با شنیدنِ صدای آژیر ماپیچ، فرمان می
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 چندم؟ داند که اول شد و خودش..کند. نمیای پارک میدارد و ماشین را در کنارهبرمی

پرد. گویان از ماشین بیرون می "کودَن"به محض متوقف شدنِ ماشین، دربِ شاگرد باز و عرفان، 

شود که درب سمت خودش باز و به کاسکتش میخندد و مشغول باز کردن کاله مضطرب و بدحال می

صدای  شود وشود. تا به خود بجُنبد، به بیرون از ماشین پرت میکشد که بازویش کشیده میثانیه نمی

 .شنودترین حالت ممکن میعصبیِ عرفان را در نزدیک

 .فتدکند تا روی زمین نیوبه زور تعادلش را حفظ می

 کردی؟ی میهیچ معلوم هست داشتی چه غلط- 

گیره ی کالهش را باز و با برداشتنِ آن از سرش، متفکر خیره ی چهره ی برافروخته ی عرفان 

 .دهد و ذهنش اما؛ پیشِ امتیازات استشود. سری تکان میمی

 !آره و باید بگم اون ریسکِ لعنتی الزم بود- 

 .خنددعرفان عصبی و ناباور می

 !سوختنمون بود، آره؟منظورت از ریسک، همون زنده زنده - 

که آن طرف  کند و حواسش اما؛ شش دُنگِ پیش شاهین استسهند از گوشه ی چشم نگاهش می

زند. راستی... اصالً دخترک چه گُلی کاشته بود در این مرحله؟ و ایستاده و دارد با روناک حرف می

 !دادباید سر و گوشی آب می

 ...هازنماَلو؟ با تو دارم حرف می- 

 کرد که اش ول نمیروییکند. تا توضیح ندهد، این بشرِ موطالییِ روبهکالفه نگاهش می سهند

 !کردنمی

  :کنددندان قروچه می

کنی جای کنی از ترس؛ غلط میتو که با یه ریسکِ ساده، پنج تا ش*و*ر*ت و شلوار خیس می- 

 .شینی پهلومکمک راننده می

شق باشد. شود که سهند راجبِ رالی، انقدر ها هم کلهمیشود و باورش ناش میعرفان عصبی خیره

 !دیدشنیده بود از دهانش و حاال به چشم... می
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چرخد. همین که در مسابقه حذف کند و به پهلو میجا میاش را روی تخت جابهتنِ خسته و کوفته

تد فرسبیرون می نشده بود، شکرِ خدای را و اشکالی نداشت که اگر سوم شده بود؟! نفسش را با مکث

اش ویبره پزاند. گوشیو فضای داخلِ کیوسک هم که دارد رسماً هر چه و هر که داخل هست را می

کند کند. سعی میکند و با دیدن درخواست برای تماسِ تصویری، وصلش میخورد. دست دراز میمی

  :زندضدحال نزند یک امروز را و خستگیِ رالی را مخفی کند. لبخند می

 .هر بخیر ناهید بانوظ- 

شود به روی پر از نشاط مادرش خورد و تنظیم میداد، چرخ میدوربین از دیوار سفیدی که نشان می

  :پرسدپرند و با تک خندی میاش. ابروهایش باال میو آن لبخند گُل و گشاده

 اون چیه دیگه رو موهات؟- 

 .خنددزن پر از عشق می

 ...تر شدنت مبارکمَردی من. تولدت مبارک دُردونه- 

 .کندسپس با دست، تاجِ گُل روی موهایش را لمس می

 .یادت نیست؟ کادوی تولدِ پیارسالمه- 

 .رودسهند به فکر فرو می

 من اینو خریدم؟- 

پاشد و بلند و کشیده ای، لبخند پهنی به رویش میدهد و سهند با یادآوریِ قضیهزن سری تکان می

  :گویدمی

 .آره یادم اومدآهاا... - 

 عرفان پیشت نیست؟- 

 .کنداندازد و صدای نچ مانندی از خود تولید میسهند ابرویی باال می

 .رفته پیِ اَلواطی- 

 .کندهایش خارج میمادرش اخم و چیزی شبیه به اِ از میان ل*ب

 حاال نمیشد یکی دو روز مرخصی بگیری بیای پهلوی ما؟- 
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 .خنددسهند کوتاه می

 .بازیه مامان؟ نمیشد واقعاً... اآلن خودم گیرِ اینم که چطور برای عروسیِ کاوه بیاممگه سر- 

 .کندمکثِ کوتاهی می

 !مسابقات میوفته پشتِ سر هم. اصالً... هوف- 

 خوای حرف بزنی باهاش؟اینارو بیخیال... خاله اینا اومدن خونمون. شیدا برات کادو آورده. می- 

این خبر و پشت بند آن، نامِ شیدا؛ دخترخاله ی واقعاً شیدایش اخم  سهند به یکباره با شنیدنِ 

  :زندکند. با لحنی که آمیخته به حرص است، تشر میمی

 پرسی ناهید؟ چقدر بگم این دختر بیچاره رو الکی هواییش نکنید؟این سواله تو می- 

  :دهدبا گرفتنِ نفسی و رو ترش کردن، ادامه می

 .شوهرِ نمونه در نمیاد! به خاله بگو زده به کاهدوناز منو شیدا، زن و - 

  :دهدبا شنیدنِ صدای ناواضحی از آن طرفِ خط و به دنبالِ آن که ناهیدش جواب می

 .دارم میام خاله- 

 .کندآلود تر نگاهش میاخم

 !کردن من باشم اونجا و بیان خدمتمون برای تولدتُخم می- 

 .دهدرش را پیِ او میهای دلخوگزد و تیلهناهید ل*ب می

 ...صد بار بهت گفتم- 

  :کندسهند صحبتش را در نطفه خفه می

 دونی کی اینجاست؟این خرعبالت رو ول کن. می- 

 .خبرِ اومدنِ کاوه و کمند رو شنیدم از عرفان- 

 .کشدسهند خبیث لبخند زده و تای ابرو باال می

 خبر اومدنِ سوگند رو چی؟- 

 چی؟- 

بیند. مبهوت شدن و حتی... دلگیر شدنش. انتظارِ این را نداشت دگیِ ناهید را میبه وضوح جاخور
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 !حتماً 

  :کندسهند فرصت را غنیمت شمارده و با شوخی درِ غیبت را باز می

 ...بعد تو هِی بکوب توو سرم که سوگند پاکه، اذیتش نکن. تهش خودت باید بگیریش- 

 !ش... شاید بخاطر خوشحالیه تو اومدهحتماً کاوه مجبورش کرده. اصال... - 

 !زند. چقدر گرفته شد ناهیدِ ساده دلش. زبانش گرفت اصالابرو در هم گره می

  :زندپوزخند می

بیخیال مامان؛ برو به کارات برس. فقط خواستم بفهمی سوگندم فرقی با فریال نداره و انقدر سر اون - 

 !گیرِ سه پیچ ندی بهم

 .انگارناهید ماتش برده است 

 .زنیمپس بعداً حرف می- 

 .کشدسهند دستی بین موهایش می

 !به سامان بگی، تبریک نگفته هم عزیزه- 

کند. دو دل است انگار برای بیان چیزی و... سهند پشیمان بیند که ناهید بغ میپراند ولی میتیکه می

حیه، جمله ها را پشت بند هم شود که باز طعنه زده و دلِ زن بیچاره را ریخته بود. در صدد اصالمی

  :چیندمی

خوام! ولی خودت یه نگاه بنداز... ر*اب*طه ی منو خواستم باز دلت رو پُرِ غصه کنم. معذرت مینمی- 

 .تونیم باشیم باهموقت مثل یه پدر و پسرِ معمولی و صمیمی نمیسامان فقط تو ظاهر خوبه! ما... هیچ

 .فاصله هم برایش قابل تشخیص استهای طوسی زن حتی از این لرزش تیله

 .زدسامان بستریه. وگرنه حتماً زنگ می- 

  :کندشود. چشم باریک میخیز میسهند ناخداگاه در جایش نیم

 اتفاقی اُفتاده؟- 

 .دهدناهید سری به معنای ندانستن تکان می

 .ست مثل اینکهچند روزی میشه درگیرِ آزمایش و ایناست. مشکل از کلیه- 
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 .چکداشک سمجش می قطره

 .گیرم تا ببینیشعصر که برم مالقات، باهات تماس می- 

 .کنداراده و با اخم و تَخم لج میبی

 !خوامنمی- 

  :راندناهید پر از ناباوری و ناراحتی اسمش را بر زبان می

 سهند؟- 

 .اندازدشانه باال می

 .باور کن برام مهم نیست- 

 !مسئولیت باشیاینقدر بیحق نداری نسبت به بابات - 

 .خنددسهند کالفه می

 .حالمو به هم نزن مامان. باید قطع کنم- 

  :دهدناهید اما پر از تحکیم دستور می

 .حرف دارم باهات- 

  :دهدترین لحن ممکن جواب میبا معمولی

 !بمونه برای بعد- 

 !اآلن- 

 هیچ مکثی گوید و تماس را بیمی ی"مراقبِ خودت باش"حوصله آید. بیواقعاً دارد کفرش درمی

 .دهدخاتمه می

حال و خسته و خورد. بیای به درب فلزی کیوسک میهمینطور در حال و هوای خودش است که تقه

  :نالدزده، میگرما

 کیه؟- 

 تونم بیام داخل؟می- 

نشیند و خواهد برای اینکه بفهمد فردِ پشت درب کیست. در جایش و روی تخت میدقتِ زیادی نمی
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  :دهدمتعجب جواب می

 !البته- 

شود که لبخند به ل*ب شود و چهره ی روژین در درگاه ظاهر میکشد درب باز میبه ثانیه نمی

  :گویدمی

 !چه گرمه این توو- 

 .ندکسهند سری به سمت شانه کج می

 اِی... چه کنیم؟- 

  :و با مکث

 !خوش اومدی- 

های صورتی و تیپ صورتی و گُلِ سرهای همرنگِ آن و آن موهای . ل*بآیدروژین داخل می

خرگوشی و عطرِ گَرم و... واو! چه باکالس و توو دل برو! بگوید به فاصله ی زمین تا آسمان با خواهرش 

 فرق دارد، درست گفته است؛ نه؟

ی  نشیند و برعکسِ روناک... از دیدنِ اندامِ ورزیدهوشحال و صمیمی روی تختِ عرفان میدخترک خ

 ...اش رادهد تنِ ورزیدهاهمیت جلوه نمیگیرد و بیبُرد. مانند روناک نگاه نمیسهند اتفاقاً کَفَش می

 چیزی شده؟- 

 .دکنپرسد، حواسِ پرتِ دخترکِ را جمع خود میهوایی که میبا سوالِ بی

 !اومدم که بیشتر آشنا شیم- 

آید! ختمِ پرند. بیشتر آشنا شدن را بگذارد پایِ... چه؟! راستش بدش... نمیابروهایش باال می

گیرد و با دهد. لبخندش عمق میکارهاست و به گمانش دخترک دارد کَم کمک پیشنهاد میاین

  :زندچشمکی ل*ب می

 آشناییمون رو بزارم پایِ چی؟- 

 .خنددگرم میروژین، 

 ...دوستی و این حرفا- 
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گاه کردنِ دستهایش در پشتِ سر، سخاوتمندانه کشد و سپس با تکیهسهند دستی به صورتش می

 ...هاها با خوشگل خانمآید. تا باشد از این دوستیگذارد. خوشش میاندام به نمایش می

 .پس اول تو شروع کن- 

بشنود ولیکن در کمالِ تعجب، دخترک خوش  "از کجاش بگم؟"یا  "چی بگم؟"انتظارِ این را دارد که 

  :کندذوق و اَدا شروع به توضیح دادن می

 ...روژین، هیجده ساله. دارای یک خواهرِ بدعنق و از خود بزرگتر- 

 .خنددسهند به نحوه ی صحبتش کوتاه و مردانه می

 .ه هیچ وجه اشتراکی با روناک ندارمست. یعنی اینطور بگم کپشت کنکورم و عالیقم کامالً دخترونه- 

 .دهدسهند ناخداگاه جواب می

 !آره. اون که خیلی خاصه- 

  :پرسدخورده میکند و یکهبیند که دخترک اخم میمی

 جدی داری میگی؟ از نظرِ تو... روناک خاصه؟- 

 !خندد. خواهرکِ حسودسهند تو گلو می

 !هوم... چون هست- 

 ...شود. به مزاجش هم خوش نیامده است انگارمیاش باز نای گرهاخمش ذره

 .راستی... مسابقه رو چیکار کردی؟ من که سر در نیاوردم- 

 ...کند از بحثچه زود هم فرار می

  :دهدصادقانه پاسخ می

 .کنم امتیازات هنوز هم از زیر ف*یل*ترِ شاهین رد میشنسوم. که من فکر می- 

  :گویددرنگ و هول میبی روژین انگار که بخواهد آمار بدهد.

 .هاش؛ اما ماهان هواتو داره. نگران نباششاهین چون عاشقه روناکه، حساسه نسبت به دور و بری- 

 دهد؟. مثالً راپورت میخنددسهند در دل به بچه بازیِ او می

  :گویدکوتاه می
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 .دونم. ولی خب روناک نسبت بهش حسی نداره. باالخره اونم کوتاه میادمی- 

  :کند وخندی میتک

 ...دونم چرا گیرش رو منه! این همه پسرالبته نمی- 

 .کند و مانندِ آیسو کار بلد و عشوه بریز استروژین چاپلوسانه پشت چشم نازک می

 !بینتت دیگهببین چقدر جذاب و خاص می- 

 !هوم... شاید هم اینطور باشد

  :پرسدگیرانه میمُچ

 تعریف بود یا توضیح؟- 

نما... و روناکِ کشد. تاپِ سفیدِ زیرِ مانتویش حریر است و نازک و ب*دنین خود را جلو میروژ

گیرد اش میگوید، خودش خندههایی که در دل با خود میاستارت نخورده را باید درس بدهد. از حرف

 .رسدکه جوابِ روژین، ماهرانه و پر از ناز به گوشش می

 !تو فکر کن هر دو- 

 .شودهوا باز مییزی بگوید که دربِ کیوسک بیخواهد چمی

 .کندابروهایش را شُل می کشد که با دیدنِ سوگند، گرهنگاهِ پر اخمش را سمتِ در می

 !سوگند اما؛ جاخورده است انگار از دیدنِ روژین و آن مُدل میزبانیِ سهند

  :شنودبا تاخیر، می

 .زنیمبد موقع اومدم انگار! بعداً حرف می- 

خواهد بگوید که مانَد. میلحنش تیکه دار و اتفاقاً کمی طعنه آمیز است و این از گوش سهند دور نمی

  :کندکند که روژین با بلند شدنش، پیش دستی میآمدنش مشکلی ایجاب نمی

 .رفتم. بیا داخل عزیزممنم داشتم می- 

 !کندو چه سیاست مدارانه رفتار می

ها و بستنِ درب کانکس، تنهایشان بعد از خداحافظی با هر دویِ آندارد و به سمت در قدم برمی

 .گذاردمی
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 .گیردسوگند با اخم کنارش جا می

 !بد نگذره یه وقت- 

 .کنددهد و با ابروهای باال رفته نگاهش میسهند، بیخیال خود را روی تخت کش می

 گردین؟امشب برمی- 

 .آیدهایش؟ باز هم خودش کوتاه میبود حرفدهد. اصالً مهم ای سر میدخترک هوفِ کالفه

 .گفت هر چه زودتر، بهترآره مثل اینکه. کاوه می- 

 .چرخدکشد و به پهلو میزند و بالش را زیر تنش میسهند ناخداگاه پوزخند می

 .جوریشم دیر کرده. نیلو جرش میدههمین- 

 .کندخندی میو عصبی تک

 !کنهتقریباً داره مادرشو عقد می- 

  :گویدگیرد و خیره به چهره ی در هم رفته ی او، نچی میسوگند ل*ب زیرینش را گ*از می

 ...ای نداره جز اینکارحتماً چاره- 

 .پیچداش میدار سوگند را به دور انگشت اشارهای از موهای موجسهند تره

 .اج کنهخواد با اون سلیطه خانوم ازدوکارتن خواب نیست که برای زیرِ سقف رفتن می- 

دهد و حسِ خوبِ دهد و نگاهش را به، به بازی گرفته شدن تره موهایش میسوگند سری تکان می

 .کنار سهند بودن را کاش برای همیشه داشته باشد

  :پرسدنشاند و آرام میلبخند کمرنگی روی ل*ب می

 خوای همینجوری بگذرونیش؟ها امروز... میتولدته- 

 .کندش میسهند از گوشه ی چشم نگاه

 چشه مگه؟- 

  :دهدصادقانه و با افکارِ دخترانه توضیح می

 خوای بریم دوری چیزی بزنیم؟نمیشه که همش رالی، همش مسابقه. می- 

 .خنددسهند کوتاه می
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 که تهش بازم اَدا مدیم مقدس دربیاری؟- 

 .کندسوگند بد نگاهش می

 این چه حرفیه؟- 

 .اندازدسهند شانه باال می

سال همینجور گذروندم تولدمو. با کلی کالفگی و خستگی! تازه امسال قشنگشه. چون اآلن هر - 

 .عضو تیمِ پیست رویالم! توام بهتره عادی شه برات

 .زندخندی میتک

بعدشم مگه دوروغ میگم؟ خیرِ سرم دوست دختر دارم. واسه تولدم هم دو تا حرکت فسق فجوری - 

 .نزدیم باهم

  :زندای پچ میو... بینِ گفتن و نگفتن مردد است. با مکث دو ثانیه گیردسوگند دلش می

 .کنیکلی چیز های بهتر هست. توام که همش به این چیزا فکر می- 

 .کشدآید. خمیازه میسهند اما به شدّت خوابش می

 !کنه، پسر نیستاونی که فکر نمی- 

  :پرسددهد و کالفه میهای آیسو مینگاه مرددش را به آبی

 اآلن چیکار کنم؟- 

  :دهدپیچاند، جواب میاش را با موبند میطور که دارد موهای فِر و طالییآیسو همان

 !من که میگم بهش بگو- 

  :کندچشم درشت می

 !ای؟ بگم که بره دعوا درست کنه؟ همینجوریش از شاهین شکارهدیوونه- 

 .خنددآیسو کوتاه می

! حقشه که بدونه شاهین کسی رو جز تو از این مسابقه، برنده خب درست کنه. من و تورو سننه؟- 

 !دهبیرون نمی

حقش... خب حقش که بود. این درست! این هم درست که شاهین کسی را در این مسابقه جز روناک، 
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فرستد. خودش همین امروز در محل مسابقه و با زبان خودش به روناک گفته بود برنده به بیرون نمی

کند که دلش خواهد سوز و جِر بزند؛ شاهین همان کاری را میهر چقدر که می که حاال هرکسی

 !خواهد. پیست مالِ او بود خبمی

 ...البته بماند که شرطی هم گذاشته بود

 هُوی... با توام، حواست کجاست ننه؟- 

 .چرخاندبغ کرده، سر به طرفِ آیسویی که صدایش کرده بود، می

 ...کنه و بعدگیره و کلی آدم رو درگیرِ رالی میورودی میانصاف نیست این همه - 

 .زندبشکنی می

 !زنهبه راحتیِ آبِ خوردن، دورشون می- 

 .گیردپوزخندش عمق می

. که نهش کزنه تا بیاد فقط تجربهانداز و زندگیش رو میشه که قیدِ تموم پسانقدری دیوونه پیدا می- 

 .برنده بشه شاید خدا، رو برگردونه و... بلکه

  :دهدکشد و با نگاهی که به آینه است، جواب میتر میآیسو خط چشمش را پهن

 .زدیشاهینه دیگه. کاریش نمیشه کرد؛ ولی کاش باهاش حرف می- 

  :روناک به یکباره انگار که از کوره در رفته باشد. میغرد

ی اصالً حرف میره توو کله خونم؟ فکر کردی حرف نزدم؟چهار ساعته دارم برای خر، یاسین می- 

 !پوکش؟

 .زندموهای لختش را چنگ می

 !متوجه ی حرفام نیستی آیسو- 

 .کندرود و روناک عصبی، بیخیال بودنِ او را تماشا میآیسو به سراغ برق ل*ب می

 زنی؟ام. فقط تو اینو به من بگو... چرا تو داری سوز میاتفاقاً خیلی خوبم متوجه- 

 .نتظارِ این سوال را نداشت. حداقلش، نه اینطور یکهوییخورد! ایکّه می

  :زندمتعجب ل*ب می
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 !یعنی چی؟- 

یعنی وقتی برنده ی اول و آخر به گفته ی شاهین خودتی و هر کاری هم که کنی، شرایط فرق - 

بینی، یا دردت برنده خوری؟ یا خودت رو الیقِ اول شدن نمیکنه؛ پس چرا دیگه سرش حرص مینمی

 !ایهکسِ دیگه شدنِ

  :گویدهیچ فکر و گمانی، چیزی میمانَد. ربطی... دارد و... ندارد! بیمات می

 !کدوم. من فقط میگم این کار تقلبه! خیانت به مال و احساسِ مردمههیچ- 

 .خنددآیسو بیخیال می

 .قبالً اینقدر وکیل مدافع مردم نبودی- 

 .زندناخداگاه تشر می

 !خوره تو نخورهایی که شاهین میگوهلطفاً از اون - 

کند. شود و با کشیدنِ زیپ کیف آرایشش، متعجب روناک را نگاه میآیسو بیخیالِ تافت زدن می

 .دهددستی در هوا تکان می

 !فهممتجداً چته تو؟ نمی- 

دهد و به گمانش خودش باید غلطی بکند. روی تختِ نسبتاً سفت کانکس دراز روناک جوابی نمی

 گذاشت یا نه؟کشد و... باالخره باید با سهند در میان میمی

 !به ماهان بگو- 

 !چرخاند. به ماهان بگوید؟ مضحک استسرش را به طرف آیسو می

  :کندخندی میتک

 !ستهاشو پس بگیره و بگه سهند برندهآره. شاهینم که منتظره با یه زرِ ماهان، تمومِ حرف- 

 ...اشجملهو... وای از آن نامِ آخرین 

 .کندآیسو چشم گرد می

 چی گفتی؟- 

 .کوبدپوفِ بلند باالیی گفته و کف دستش را محکم بر پیشانی می
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 !مثال زدم- 

  :گویدشنود که پشت بندش میصدای خنده ی ناباور آیسو را می

 پس دردت اینه روناک. که اون یارو چشم آبیه برنده شه، آره؟- 

  :زندکوتاه پچ می

 !خفه شو- 

 .دهدولی آیسو همچنان ادامه می

 !پس شاهین دوروغکی گیرِ سه پیچ نداده... واقعنی یه خبرهاییه- 

شد حکایت آن شود و خدا لعنتش کند. همیشه ی خدا، حکایتش کنارِ آیسو میاعصابش خورد می

 !کردموقع باز میالک پشت احمقی که زِرت و زِرت د*ه*انِ بی

  :زندبا اعصابی خ*را*ب حرص می

 چرا نمیره توو مُختون که ما جز یه دوستِ معمولی تر از معمولی، هیچ ارتباطی باهم نداریم؟- 

 .اندازدگیرد و بادی به غبغب میداری به خود میی خندهآیسو قیافه

 .آره باباا... معمولی- 

با شیطنت ادا دهد، هایش را مالش میکند و رو به روناکی که دارد شقیقهاش را رها میسپس خنده

  :کندمی

 !ها تهش بند میشه به صدتا مسائل خاکبرسری. ببین کِی گفتماین معمولی- 

 وضعش. حاال مگر ول کرد پیش این رفیقِ خُلشد و د*ه*ان باز نمیشود. کاش الل میدارد دیوانه می

 مزه یهای بییها و سوتکرد؟ رسماً بدبختی را به آ*غ*و*ش کشیده بود. و خدا بخیر کند شوخیمی

 ...آیسو را از این به بعد

  :آیدصدایش باز می

 !نشده؟ جونِ آیسو پاشو تعریف کن برام قشنگ. ببینم چیشده؟ چی- 

شود؟ اصال کشدشان. چرا آیسو الل نمیگیرد و کمی میموهای خودش را در پشت سر در چنگ می

 ...چیزی برای تعریف وجود ندارد آخر
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  :زندحرص می

 دختر داره آیسو! آره؟فهمی که اون دوستحداقلش اینو می- 

  :خندد وکوبد. خبیث میتا به خود بجنبد، آیسو با کف دستش، محکم به شکمش می

دونی گوه زدن به رابطشون برای من دو سوته. پاشو... پاشو ننه من بابا لوس نکن خودتو. تو که می- 

 !غریبم بازی درنیار که کلی کار داریم

 ...شودکشد که تنش توسطِ آیسو کشیده میرِ چه؟ در دل آهی میکا

ها را باد بعدِ هشت ساعت خوابیدن تا خودِ غروب، حاال خستگی در کرده و پای ذغال دارد کباب

و دور تر از سفره و جمع و مشغولِ گپ زدن با  ها هر یک مشغولِ کاری و... کاوه آن طرفزند. بچهمی

داند چند دقیقه شود کرد و... نمیخوانی نمیشود. ل*بشان میکند و خیرهم میشاهین! ناخداگاه اخ

 .شودرا همینطور به آنها زُل زده است که متوجه ی ایستادنِ کسی در کنارش می

 جزغاله کردیشون. حواست کجاست؟- 

  :زندیکند، آمیخته به حرص، ل*ب مجا میهارا جابهگردد و با دیدن عرفان که دارد سیخبرمی

 این چرا همش زیرِ گوش شاهین داره وزِ میده؟- 

 .خنددعرفان کوتاه و سرخوش می

 خوان بگن که؟ست دیگه. چی میحساس نشو. کاوه- 

 !داند. فقط هیچ حس خوبی به شاهین نداردداند. خودش هم نمینمی

 ردن شام و بگو و گوید. نیم ساعت بعد در حالیکه همگی مشغولِ خوکند و دیگر چیزی نمیاخم می

  :گیردبخند هستند و او... کنارِ کاوه نشسته است، آمار می

 گفتین با شاهین؟چی می- 

کوبد و لیوان آب را به وار، چندباری به پشتش میپرد. سهند آهسته اما ضربهلقمه در گلوی کاوه می

 .گیردسمتش می

 .هُول نکن. فقط جواب بده- 

خندد و سرش را نامحسوس نزدیک گوش سهند کاوه با تازه کردن نفسش بعد از خوردنِ آب، ریز می



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
540 

 

 .کندمی

 زدی؟پختی یا دید میموالیی خیلی چاکرتم. کباب می- 

کشد و سپس خونسرد اش را جویده و دوغش را سر میگذرد. لقمهسهند اما بیخیال از سوالِ او می

  :پرسدمی

 ن و مسائل شخصی که نپرسید؟راجع به شهرستا- 

بُرد و اصال کند. مثلِ همیشه، یک دنده و یک رای، حرف خود را جلو میکاوه چپکی نگاهش می

 .بیندای جز جواب دادن نمیتوجهی به صحبت کاوه نکرده بود! چاره

 .اتفاقاً کالً راجع به همونا پرسید- 

با چشمان درشت شده از حیرت و ابروان گره  حاال این بار نوبت سهند است که لقمه در گلویش گیر و

 .خورده از عصبانیت نگاهش کند

 و تو هیچ جوابی بهش ندادی، درسته؟- 

  :دهد. آرام و جمله به جملهدهد و بیخیال توضیح میکاوه ابرو باال می

 .داداش قضیهء جنایی نیست که خب! پرسید، منم جواب دادم- 

 .آیدبیند، در صدد اصالح کردن کارش بر میهند را که میغلیظ شدن گره اخم میانِ ابروهای س

 !راجع به کافه و عمو سامان و اینا پرسید. چیزِ خاصی نگفتم به جونِ داداش- 

  :زنداش، عصبی ولی طوری که دیگری نشنود، حرص میسهند با ریختنِ نمکِ اضافه بر روی لقمه

 !گفتیخواستی رنگِ ش*و*ر*تِ منم میمی- 

 .رودکاوه به معنای واقعی وا میچهره ی 

 ...واا- 

 .کندسهند عصبی سری باال و پایین می

هایی که بهش دادی رو بعد از شام برام میگی، بعد هم گورت رو گُم فعالً غذاتو بخور. واو به واو جواب- 

 .کنی شهرستانمی

بابا خب چیزِ خاصی نگفتم "دهد ولی همچنان ل*بش به جمله ی کاوه سری به معنای تفهیم تکان می
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 !گویاست "که!

همینطور مشغولِ صحبت و کشیدنِ شام هستند که صدایِ کمند در بین آن همه شلوغی، توجه همه 

 .کندرا به خود جلب می

 دُوجا میری روناک؟- 

 .دهندمند تا صورتِ روناک، تغییر مکان میهایش از دیدن صورتِ شیرین کتیله

کند و جوابِ کمند شود کمی انگار و کمی هم به هم ریخته است؛ اما حفظ ظاهر میروناک، معذب می

  :دهدرا با مهربانی می

 .گردم قندِ عسل. تو شامت رو کامل بخورسریع برمی- 

  :زندسپس رو به جمعی که حاال نگاهشان به اوست، ل*ب می

 .خوامذر میع- 

 .شودو از پای سفره ی شام بلند می

  :زندآیسو صدایش می

 خوای باهات بیام؟می- 

ایش هاش را چنگ زده و با پوشیدنِ کتانیاینکه حتی جوابی به آیسو بدهد، فقط گوشیروناک اما بی

که این بار گیرد ی دیگری برای خود میگیرد... بیخیال، لقمههارا در پیش میراهِ تاریکِ کیوسک

  :درنگ اعتراض کندشود یزدان، بیشاهین از پای سفره بلند که همین کار باعث می

 کنین؟کنیم مثالً. چه مرگتونه امشب هی قایم باشک بازی میداریم دورِ هم خوش و بش می- 

 .خنددهدف میشاهین بی

 .مشلوغش نکن دیگه. باور کن دارم میرم سراغ حاج مهدی. کارِ واجبش دار- 

 .کندماهان مداخله می

 خیر باشه. حاج مهدی چرا؟- 

 !شود انگارشاهین دستپاچه می

 .چیزی نیست... سرِ اجاره یه سری کارا داشتیم- 
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  :دهدماهان سری تکان و معمولی جوابش را می

 .پس زودی برگرد. قراره بازی کنیم- 

 .گیردراهِ سوله را در پیش میهایش گوید و سپس او هم با پوشیدنِ کتانیای میشاهین، باشه

 زند. مثالً اآلن جیم زدنشان را خیلی عادی جلوه داده بودند؟سهند ناخداگاه پوزخند می

 !خوری، بیا برات بگم تا کچلمون نکردیاگه دیگه نمی- 

سری به نشانه ی مثبت تکان  کند.کاوه است که دارد آهسته و آمیخته به خنده، زیرِ گوشش نجوا می

خواهد د*ه*ان باز کشند. همین که کاوه میتر مید و بعد از تشکر از همه ی اعضا، کمی عقبدهمی

  :کندکند، سهند حرفش را در نطفه خفه می

 .دیگه نگم چی گفت؟ چی گفتی؟ خودت همه چی رو بی سانسور و حذفیجات توضیح بده- 

 .زندخندی میکاوه تک

 !حله آقا- 

  :زندنیتور گوشی که از جانبِ شاهین فرستاده شده بود، غُر میخیره به پیامکِ نمایان در ما

 خودت کجا موندی پس؟- 

داند چرا ولی مقدارِ شاید زیادتر از کمی، مضطرب است و گیرد و نمیبا پاهایش روی زمین ضرب می

 .هوُل

است ت ررسد. دستش آیکونِ تماسِ سمای برایش خسته و کالفه کننده به نظر میانتظارِ پنج دقیقه

 گیرد. بوق اول... دوم و در چهارمین بوق، صدای گرم شاهین در کند و با او تماس میصفحه را لمس می

  :پیچدگوشش می

 جانم؟- 

گفت : بی بال. و کلی سر به سرش آمد، قاعدتاً باید میشاید اگر یک سری چیزها پیش نمی

 .کندبسنده می "کجایی؟!"گذاشت؛ اما به یک می

 .ام. االن میاماج مهدیپیشِ ح- 

  :دهدپوفی کرده و جواب می
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 .باشه. منتظرم- 

کند. از فرصت استفاده کرده و برای اینکه کمی از حالِ مضطربش دور شود، داخل و تماس را قطع می

ی نارنجی و قرمز رنگِ به دورِ پروفایل کاوه شود که یکهو چشمش به دایرهی اینستاگرامش میصفحه

شود. چندین عکس اش باز میکند که استوریپروفایلش را با با انگشت اشاره لمس می خورد. رویمی

شان تبریکِ تولدِ سهند است. های متفاوت که مضمون همگیها و حالتاز خودش و سهند در ژست

بین، خورد. در قسمت ذرهزند عکس بعد و بعدی که چشمش به حساب کاربری سهند میهمینطور می

شناسدش. که پروفایلش یک کند. اولین اسم است و از پروفایلش میاو را جستجو می نامِ کاربریِ

خندد. انگار که حواسش نباشد و از او، آن عکس را گرفته باشند. عکس از خودش است که دارد می

بیوگرافیِ خاصی ندارد جز اینکه نوشته است سی و یکم ماهِ جوالی و با فونتِ خاصی هم اضافه کرده 

 .تِگارو! همان لقبی که در پیست مختص او شده بود است،

کند و ای که نکرده است، ها؟ لبی کج میست و اگر درخواست بدهد، کارِ مسخرهحسابش خصوصی

دهد به همان تعداد پست گذاشته است، داند چرا اما کنجکاوی دیدن آن عددِ هشت که نشان مینمی

ماند تا درخواستش قبول کند و منتظر میا لمس میدود. دستش آیکونِ آبی رنگ رزیر پوستش می

رود. با کمی باال و پایین کردن، های صفحه ی کاوه میشده ها و دنبالشود. به سراغ دنبال کننده

اش باز است و قرار نیست به او درخواست کند. خداروشکر که صفحهحساب سوگند را نیز پیدا می

کند. اولین عکس از نیم رخ صورتِ خودش است و سه ان میبدهد. چهار پُست دارد. یکی یکی لودش

 !ای با موضوع عاشقیعکس بعدی، هر سه عکس نوشته

شود و قامتِ بلند و همینطور در حال و هوای فضولی و چک کردن است که یکهو دربِ کانکس باز می

ستر را در بر کند که دو شیشه ی به گمان دلهایش نگاه میورزشکارانه ی شاهین، پیدا. به دست

 .گیردهارا از دستش میرود و شیشهاند. جلو میگرفته

 .اندهای آیسو روی آن پخشاندازد که وسایلبندد و خودش را روی تختی میشاهین هم درب را می

تا سرده بخور یکیشو... از یخچالِ حاج مهدی برداشتمشون. بخور که جیگرت حال بیاد تا بتونیم - 

 .مقشنگ بحث کنیم باه
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 .نشیندروی شاهین میکند و روی تخت روبهروناک چپ چپ نگاهش می

 !مریضی؟- 

کند و اولین بطری که از قضا سرش هم باز شاهین چیزی شبیه به آره زمزمه که روناک دست دراز می

  :کشدبرد و بو میدارد. بطری را زیر دماغش میاست را برمی

 ا*ل*ک*ل فالن که نداره؟- 

 .خنددمردانه می شاهین بلند و

 ا*ل*ک*ل کجا بود دخترِ خوب؟- 

کشد. مزه ی نسبتاً خوبی دارد و... انگار که ای از محتویات بطری را سر میگوید و جرعهچیزی نمی

خورد و خُنک داند. بیشتر میست اصال... نمیجوری مخلوطی از مزه ی انگور و گندم باشد! یک

 !شودمی

  :پرسددهد و میدارد. سری تکان مییِ دیگر را برای خود برمیشاهین دست دراز کرده و بطر

 فکرهاتو کردی؟- 

 .کندروناک اخم می

 راجع به چی؟- 

 .دهدشاهین ابرو باال می

 !من- 

 .دهدروناک به جای کالفه شدن، صادقانه و به نشانه ی مثبت سری تکان می

 .آره. خیلی هم فکر کردم- 

 .کندنگاهش میشاهین چشم باریک و منتظر 

 !ش؟و خُب، نتیجه- 

 .اندازدای بیخیال باال میکشد و شانهروناک باز هم محتویاتِ بطری را سر می

بازه. هر کاری که دوست داری، مُختاری بره و کی میش این شد که برام مهم نیست کی مینتیجه- 

 !انجام بدی
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 .کندشاهین ناباور نگاهش می

 !شوخیت گرفته؟- 

 .خنددتاه و آرام میروناک کو

 تونم بگم؟ام. وقتی تصمیمِ نهاییت اینه که من رو به عنوان برنده اعالم کنی؛ چی میکامالً جدی- 

اش های به هم کیپ شدهفشارد و از میان ل*بایِ را در دست میشاهین به هم ریخته، بطریِ شیشه

  :زندحرص می

 جای حرفام رو شنیدی فقط، آره؟تا همین- 

 .دهدک خونسرد سری به نشانه ی نفی تکان میرونا

 !اومدنه. ولی آخه بعدش، همه چرت و پرت بود و به کارِ من نمی- 

  :زنددهد و خیره در چشمانِ کاوه، ل*ب میسهند سری تکان می

 ..گرفته مر*تیکهعجب! پس داشته آمار می- 

 .خنددکاوه مردانه می

 هاتون به هم گیره؟انقدر شاخدونستم حتماً. منه بدبخت چه می- 

 .دارداندازد و کوتاه؛ اما محکم قدم برمیسهند دست دور گ*ردنش می

 .عیب نداره- 

 برنگردیم؟- 

  :کندسهند انگار که متوجه نشده و حواسش جای دیگری باشد. پَرت زمزمه می

 ها؟- 

افتد و خب بهتر دنشان میگیرد و هم یادِ جیم زکاوه ولی؛ هم از در این تاریکی قدم زدن خوف می

 .است که برگردند

 ...هارو میگم. برگردیم پیششونبچه- 

زد، به قصدِ بازگشت، دهد و همانطور که دست در جیب و کنار کاوه قدم میسهند سری تکان می

 .افتدکند که چشمش به برقِ روشن بیرون سوله میگرد میعقب
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 اون شاهین نیست؟- 

بیند دهد. شاهین را میدهد که نشان میایستد و نگاهش را به سمتی میمیهوای کاوه، با سوالِ بی

 اُفتد واش میگیرد و با رسیدن به کانکس... دوهزاریکه دو بطری به دست، راهِ کانکسی را پیش می

زند که کاوه ل*ب . پوزخند میخب کار سختی نیست که بفهمد آن کانکس، متعلق به روناک است

  :زندمی

 د؟چیش- 

  :دهدکوتاه جوابش را می

 .هیچی- 

 .کندها تندتر میهایش را به سمتِ اکیپ بچهگوید و قدممی

  :زندخیره به بطری آبی که در جمع و میان خودش و یزدان قرار گرفته است، متفکر ل*ب می

 .حقیقت- 

 .خنددیزدان کوتاه و حرصی می

 ...ع*و*ضی- 

  :کندمیای، اضافه سپس با مکثِ چند ثانیه

 کردی؟اگه قرار بود با یکی از افراد جمع بری یه سفر رومانتیک، کیو انتخاب می- 

 .کندکشد و جداً به این سوال فکر میست. شستش را گوشه ی ل*بش میسوالِ جالبی

  :گویدشنود که میصدای ماهان را می

 .راستشو نگی، ایشاهلل حذفیِ بعدی تویی- 

هایش روی چرخاندو تا تیلهلیلی ندارد که دروغ بگوید. نگاه در جمع میکند و دخندی میسهند تک

  :کندشود، یزدان نچی میعرفان ثابت می

 !فکرِ اینکه رفیقات رو انتخاب کنی، از سرت بنداز بیرون- 

 !اندازد و خیلی خبمتعجب تای ابرو باال می

  :زندخونسرد ل*ب می
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 !شاید روژین- 

کند و باورش شود و سوگند کنار دستش، شروع به پرسیدن سوال میمیای در جمع به پا همهمه

 .شود که سهند چنین جوابی داده باشدنمی

  :دهدخوریِ در دستش را باال گرفته و به شوخی اخطار میبیند که کارد میوهماهان را می

 !مادر نزاییده منو اگه کِسی به دُخی خالم چپ نیگا کنه- 

 .پردمیزده در جا روژین ذوق

 .اصالً انتظارشو نداشتم- 

 .دهدسهند سری تکان می

 !خودمم همینطور- 

شوند. در حال و هوای شوخی و بازی هستند که روناک و شاهین، هر دو، همزمان به جمع اضافه می

 !کند و... گریه کرده است؟ دماغش قرمز است آخراراده اخم و صورتِ دخترک را وارسی میبی

راند. قرار بر این بود که به شهرستان ک شب است و دارد پشت سرِ کاوه میساعت نزدیک به ی

شد در این ساعت، آن شان کند و دلش راضی نمیبرگردند و سهند خواسته بود که تا مسیری بدرقه

مسیرِ خلوت بیابان را تنهایشان بگذارد. خصوصاً آن که کمند همراهشان بود و البته که کمند خواسته 

ه ی همراهیِ سهند، همراه او باشد. عرفان هم بنا به خستگیِ شدیدش بعد از خداحافظی با بود تا لحظ

 .آنها، به سراغ کانکس برای خواب رفته بود

 عمو؟- 

 .خورداندازد که دارد چیپس میی کمند مینگاهی روانهشود. نیمی افکارش از هم پاره میرشته

 جونم؟- 

 پس کِی با ما برمیگردی؟- 

کند و این روزها همه گیر داده بودند به برگشتنش؟ شانه باال انداخته و صادقانه خندی می سهند تک

  :دهدجواب می

 .دونم خوشگلِ عمو؛ ولی قول میدم برای عروسیِ داداش خودم بیام ببرمت آرایشگاهنمی- 
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اش را اشارهکند و انگشت آید و چیپس را روی داشبورد رها میکمند ذوق زده کمی در جایش جلو می

 .کندکشد. کودکانه، شیرینی میهای کوچکش میروی ل*ب

 زنن برام؟از اینا می- 

خندد و با انگشت شست و اشاره، محکم شود. کوتاه میسهند متوجه ی اشاره ی او به رژ ل*ب می

 .کشدلُپش را می

 .از این قِرتی بازیا نداریم توله سگ! ولی موهاتو میدم ببافن- 

 .گرداندچیند و به نشانه ی قهر رو برمیرمیکمند ل*ب ب

 .خوامهیچم نمی- 

  :زندهای بلند جاده، کوتاه ل*ب میبا توقفِ ماشینِ کاوه و دیدن تیر برق

 !اِ رسیدیم که- 

 .پرد که در را باز کندکند بحثِ قبل را و در جایش میوار فراموش میو کمند ماهی

 .کشدسهند بازویش را سمت خود می

 ایسا سرِ جات ببینم. کجا سرت رو انداختی میری؟و- 

د و آیکشد که کاوه به سمتشان مینشیند. طولی نمیگوید و کمند در جایش ساکت و متعجب میمی

  :کندهارا پشت سر هم ردیف میبا باز کردنِ دربِ سمتِ کمند، جمله

 .فدای معرفتت داداشم. توام بد خواب شدی... شرمنده- 

 .کندگذارد و لبخند کجی روی صورتش خودنمایی میهم می سهند چشم روی

 .دشمنت شرمنده. وظیفه بود- 

  :پرسدگیرد، میای که دارد کمند و ساکِ کوچکش را ب*غ*ل میبا مکث کوتاهی، رو به کاوه

 سفارش نکنم که دیگه؟- 

 .خنددکاوه می

 ...اگه کمند خوابید، صدای ضبطوزنم. تند نمیرم. هر اتفاقی هم اُفتاد، تو جاده کنار نمی- 

 .دهدسهند سری تکان می
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 .بسه ز*ب*ون نریز. برو که منم باید برگردم- 

 .فرستدای برایش میکند و ب*وسهکاوه ل*ب غنچه می

 .عاشقتم به موال- 

 .زندکشد و لبخند میسهند دست بین موهایش می

 .منم کچل! مراقب باشین همگی- 

رود. کمند را در صندلی کند و با بستنِ درب، به سراغ ماشینِ خود مییکاوه، تو بیشتری زمزمه م

شود. سهند هم با تک بوقی به نشانه پشتی گذاشته و سپس با تکان دادنِ دست برای سهند، سوار می

 ...گرددی خداحافظی، دور زده و با باال بُردنِ صدای موزیک تمامِ مسیرِ آمده را برمی

کند به طور کُل خوابش پریده است. به سر باالیی ربع صبح و حس می ساعت، حول و حوش سه و

خواب کشد. به خاطرِ بیخطر رسیدنش، ماشین را باالی تپه میرسد و راضی از به سالمت و بیمی

ها و برد که نه نور اذیتشان کند و نه صدای موتور و الستیکها، ماشین را جلوتر نمینکردنِ بچه

شود و ها پارک کند، بهتر است. از ماشین پیاده میهمان ن*زد*یک*ی دزدگیر! و به نظرش

. کشدای طول میخواهد آن چند قدمِ رسیدن به کانکسش را قدم زنان برود و البته که پنج دقیقهمی

رود و دارد... میاُفتد. محکم و بلند قدم برمیکند و به راه میی تلفن همراهمش را روشن میچراغ قوه

 ی سیاه رنگی، آن هم جلوی دربِ کانکسش و روی که یکهو با دیدنِ جسمِ در خود پیچیدهرود می

 .گویداهلل میترسد و زیر ل*ب، بسمبرد و... دروغ چرا؟ میپلّه، ماتش می

شود گیرد. نفسش در س*ی*نه حبس میقدمی به عقب برداشته و با مکث، چراغ قوه را روی آن می

دار و احمقانه رسد که او کسی نیست جز روناک؛ اما... خندهه به این نتیجه میو... آدم است! با یک نگا

است که سه و نیم صبح، دخترک بخواهد که بیرون کانکسِ سهند خود را ب*غ*ل کرده و روی دو 

اهلل ها باشد؟ مغزش رو به انفجار است و ترس را با سلول به زانویش چمباتمه بزند. نکند از آن بسم

داند چه غلطی گوید و نمیکند. در دل به کاوه و عرفان و خودش بد و بیراهه میحس میسلول تنش 

 !باید بکند

کند و های بلند و نامنظم قلبش کر کننده است... با فرو دادن آب دهانش، گلویش را تَر میتپش
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  :زندآهسته صدایش می

 رو... روناک؟- 

  :ندککند که سهند دوباره تکرار میهیچ حرکتی نمی

 !روناک؟ با توام- 

رود. با هزار استرس و جان کندنی هم که شده، دستش را قدمِ برگشته در چند لحظه پیش را جلو می

کند. لمس کردن و نکردنش هر دو، یک معضل است و... با پووفِ برد. مکث میتا سر شانه ی او جلو می

 .گذاردی او می روی شانهدهد و آهسته دستش را اش را بیرون میبلندی، نفس حبس شده

 روناک؟ خوابیدی؟- 

 .کشدخورد که سهند جاخورده و ترسیده، دستش را عقب میتکان خفیفی می

اش را های دستِ آویزان شدهشود و انگشتمثلِ اینکه جدی جدی روناک است! روی دو زانو خم می

 .فشاردگیرد و میمی

گیرد و انگاری که اصال سهند را ندیده باشد. گیج می خورد. سر باالباالخره گر*دنِ دخترک تکان می

  :کندو کِشدار زمزمه می

 خوای؟چی می- 

 اش از روی حرص است وقتی که با تُن صدای آرام اما حرصی پچ خندهپرند. تکابروهای سهند باال می

  :زندمی

 ...احتماالً  . دَم سحری زده به سرتمسخره کردی منو؟ پاشو ببینم- 

د انهای سنگینش روی هم اُفتادهدهد. پلکحال، سرش را به دربِ فلزی کانکس تکیه میاک اما بیرون

 و... اصالً حالش خوب است؟

اندازد که ابروهای دخترک به هم نزدیک شده و اخم سهند نگران و عصبی، نور را توی صورت او می

  :زندوار پچ میکند. نالهمی

 !نکن- 

 .زندد بار به صورت دخترک ضربه میبا کف دستش آرام و چن
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 .منو نیگا کن ببینم- 

اش خیسِ عرق است و موهای لختش چسبیده به کند. پیشانیهایش را باز میروناک به زور الی پلک

 !آن

 سَ... سهند؟- 

 .کندسهند، سری باال و پایین می

 ...پاشو .آها... آره، سهند- 

 .گیرددستش را به بازوی دخترک می

 ...کنم بلند شیمی کمکت- 

کشد. روناک تعادلی روی خودش ندارد که در گوید و طیِ یک حرکت، دخترک را از بازو به باال میمی

شود. سهند جاخورده و برای اینکه دخترک نیوفتد، دست به کمر او آ*غ*و*ش سهند پرت می

  :زندگیرد. کالفه ل*ب میمی

 کنی؟چِت شده تو؟ اینجا چیکار می- 

 اشافتد. پیشانیاش میحال روی س*ی*نهاینکه جوابی بگیرد، دوباره سرِ روناک بید و بیگویمی

اش حتی از روی تیشرتش هم قابل تشخیص است. کلید را در قفل انقدری د*اغ است که داغی

 .کندچرخاند و آهسته دربِ کانکس را باز میمی

 ریم؟کجا می- 

دهد. فعال باید بفهمد که او، در این وقت و اینجا چه ی نمیشنود. جوابناله ی ضعیفِ دخترک را می

 کرد و اصال حال و روزش چرا اینطور است؟می

حال است که گیرد. انقدری بییک دستش را پشت زانوی دخترک بُرده و دست دیگر را به کمرش می

نحیف و خیس  شود و با دیدنِ عرفانِ خوابیده روی تخت، تنکند! داخل میحتی اعتراضی هم نمی

بندد. از یخچال کوچک گوشه ی گردد و درب را میگذارد. برمیعرق دخترک را روی تخت خود می

گردد. بدنه ی سرد بطری را کشد و به روی تخت خود برمیکانکس، یک بطری آب سرد بیرون می

 .کشدچسباند که دخترک، هینِ بلندی میهوا به صورتِ روناک میبی
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 ...هیسس- 

گذارد و خیره در چشمان حاال گرد و باز شده ی دخترک پچ اش را روی ل*ب میشارهانگشت ا

  :زندمی

 .آروم باش. منم- 

  :پرسددهد که سهند کوتاه میروناک، ترسیده و گیج سری تکان می

 خوبی؟- 

هند سشوند. زنند و پُر از اشک میهای مشکی و شفافش برق میکند. تیلهروناک اما؛ به یکباره بغ می

  :زندآلود پچ میدهد. حرصکند. دست روی بازوی او گذاشته و کمی فشارش مینگران اخم می

 چه مرگته تو؟- 

  :دهددهد و با بغض جواب میهای لرزانش را از هم فاصله میدخترک ل*ب

 .منتظر موندم تا... تا حرف بزنیم- 

 .زندی دخترک میسهند با کف دستش، ضربه ی آرامی به شقیقه

نه کی پوکت نیست، نگفتی نصف شبی یه چی حمله میانقدر واجب بود؟ یه ذره عقل تو اون کله- 

 بهت؟

 .دهدگذارد و کمی فشارش میاش میروناک دست روی معده

 .درد دارم- 

 .کنداش مینگاهی به دستِ مُشت شده ی دخترک روی معدهسهند نیم

 چرا؟ چیزی خوردی؟- 

 .شوددخترک جاری میهای اشک از گوشه ی چشم

 ..تهوع دارم- 

گردد. شود و دوباره به سمت یخچال برمیاکبر گویان از جایش بلند میای کرده و اهللسهند پوفِ کالفه

 .نشیندای آبلیمو را به همراه یک قاشق برداشته و دوباره روی تخت میظرفِ کوچک و شیشه

  :دهدس خطاب به روناک دستور میریزد و سپمقداری از محتوای شیشه را توی قاشق می
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 .پاشو- 

  :کنددخترک صادقانه و بدحال ناله می

 .تونمنمی- 

شد. کسهند، کالفه شیشه ی آبلیمو را کنار گذاشته و دست پشت گر*دنِ دخترک بُرده و او را باال می

 .بردبا دست دیگرش قاشق را جلو می

 .کنهبخور تهوعت رو درست می- 

کشد. سر کشیدنش همانا و ناله سر کند و تمام محتوی قاشق را سر میه*ان باز میروناک مطیعانه د*

 ...دادنش همانا

 !واای- 

 .کندسهند دستپاچه نگاهش می

 چیشد؟- 

 .فشارداش گذاشته و چشم بر هم میدخترک دست روی معده

 ...سوزهسوزه... آی داره میمی- 

کند و همچون دهد که خود را به یکباره روی تخت رها میمیاش را به اویی سهند نگاهِ کالفه و عصبی

 ...داند باید چه کار کند؟ دَم سحری گیری کرده بود هاپیچد. نمیماری به خود می

  :پرسدگذارد و با آرام ترین لحن ممکن میدست روی بازوی او می

 .کنی بگو تا بیارماگه داروی خاصی مصرف می- 

زند و سری به نشانه ی نفی های جاری از گوشه ی چشمانش را پس میشکروناک اما؛ با پشت دست ا

 .دهدتکان می

  :گویدلرزد وقتی که میصدایش از زورِ درد می

 .خو...ردم. قبلِ اومد...ن، خورد...م- 

 .تواند کاری انجام بدهدخورد از اینکه نمیزند. روانش به هم میسهند موهایش را چنگ می

 ماهان رو، ببریمت درمانگاه؟برم بیدار کنم - 
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اش به جیغ تبدیل نشود و دیگری را به دست دهد تا نالهروناک یک دستش را روی دهانش فشار می

 .گیردمشت شده روی تختِ سهند، می

 ....خواد. خودش... خوب میشهنمی- 

 تواند درست صحبت کند، ادعای خوب شدن دارد دخترکِ دیوانه؟از شدت درد حتی نمی

  :زندفرستد و با چنگ زدنِ بازوی دخترک، تشروار حرص میاش را با حرص بیرون میفِ کالفههو

 خودش خوب میشه مگه احمق؟- 

  :کندبار آرام تر سوال میخواهد در جوابش، ل*ب از هم باز کند، سهند اینو تا روناک می

 خوای ماساژت بدم؟می- 

  :نالدروناک، خفه می

 ...آخ- 

اش محکم پس عصبی و ناراحت از وضعِ دخترک و حالِ بدش، دستِ او را از روی معدهسهند اما 

ا نشیند تکشد. توجهی به دستِ روناک که روی تیشرتش میزند و تیشرتش را پر حرص باال میمی

اراده با انگشت شستش، محل گیرد و... بیکند چراغ قوه ی گوشی را روی تنش میباالتر نرود، نمی

  :کندپرند و... اخم میکند. ابروهایش باال میه را لمس میمتورم شد

 !کبودش کردی- 

  :کندو با مکثِ کوتاهی، اضافه می

 ورم کرده. خیلی... درد داری؟- 

ان آلود عرفکند که همان لحظه، صدای خوابروناک بغض کرده سری به نشانه ی مثبت باال و پایین می

 .رسدگوش هر دویشان میکه با تعجب و حیرت آمیخته است به 

 روناک؟ تو... چی شده؟- 

چرخانند. نشیند، سر میروناک و سهند، هر دو به سمت صدای اویی که در جایش به یکباره می

زند و فضای کانکس، روشن موهایش ژولیده و به هم ریخته و... صدای چیکِ پریز که عرفان می

 !شودمی
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 .زندکند و نور... چشمش را میایه میروناک دست باال آورده و جلوی دیدش را س

 ...کند و ک*بودیِ تن سفیدش و آن ورم کردگیسهند نگران نگاهِ روناک می

 عرف؟- 

 !خواهد باشدو عرفان که همیشه ی خدا طناب شوخی به دست دارد و در باغ نیست و شاید هم نمی

  :دهدخندد و با صدای گرفته شده بر اثر خوابش، جواب میمی

 جون؟ دقیقاً کجای کار بودین که بلند شدم از خواب؟- 

 .کندچرخاند و تیز نگاهش میسهند به یکباره گر*دن به سمتش می

  :غردکوتاه می

 !ببند دهنتو- 

  :دهدخندد و با هدایت کردن موهای پریشانش به یک ور، جواب میعرفان کوتاه می

 ...باشه بابا- 

ماسد و هایش میاُفتد. خنده روی ل*بیس از اشکِ روناک میهای سرخ و خو یکهو نگاهش به چشم

 .دهداش را کمی روی تخت، جلو میی بر*ه*نهپرند. باال تنهابروهایش از تعجب باال می

 خوبی؟ چخبر شده؟- 

 .آوردوار روی شکم دخترک به حرکت درمیاراده دستش را نوازشسهند بی

های کانکس نشسته. حالش مساعد نبود. آوردمش یدم رو پلّهبعد از رسوندنِ کاوه اینا برگشتم و د- 

 ...داخل و

  :دهدکند و ادامه میبا گوشه ی چشم به روناک اشاره می

 .بینی که... حالش خوب نیست. درد دارهمی- 

 .کندعرفان ناراحت نگاهشان می

 ش؟بازم معده- 

  :دهدقرار میسهند سری به نشانه ی مثبت تکان که عرفان، روناک را مخاطب 

 کردی؟ چیزی خوردی یا برات حاضر کنم؟اونوقت شب، دَم کانکس چیکار می- 
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 .کندای از اشک نگاهش میروناک با بغض و پرده

 .احتماالً دردم عصبیه- 

 .نشیندعرفان کنارشان می

 .ایمطمئنی؟ شاید مسموم شده باشی. شاید گرسنه- 

 .زندروناک کوتاه ل*ب می

 .م نیستگشنه- 

وار توبیخش ای بعد، با مشت زدن به بازوی سهند، اعتراضدهد و دقیقهعرفان سری تکان می

  :کندمی

 شو اونجوری ماساژ بدی؟کنی؟ تو مگه بلد نیستی معدهبرای چی نشستی همینجور نگاهش می- 

 .دهد و انگار که متوجه نشده باشدسهند تای ابرو باال می

 جوری؟چه- 

 ...دهدهایش را نشان و تکانشان میآورد و شستجلو میعرفان دو دستش را 

 .اینجوری... همون که مامان بزرگت یادت داده بود- 

  :کندگوید و با مکث اضافه میافتد. آهانِ بلند باالیی میاش میسهند تازه دوهزاری

 .ش خالی باشه. تازشم، خودش میگه عصبیه دردشباید معده- 

 .دهدا به روناک میآلودش رعرفان نگاهِ اخم

 !خودش زرِ بیخود زده! من میگم ماساژ بده، درست میشه؛ توام بده. دلیل و فلفسه نباف- 

  :کندگوید که عرفان حرفش را در نطفه خفه میسهند نچی می

 .بابا تو اونجوری کن، اگه درست نشدم، اشکالی نداره- 

 .گیردوار دو دستش را باال میسهند تسلیم

 !آقا... حله. دعوا نداریم کهحله - 

گذارد. شود و زانوهایش را دو طرفِ ران های دراز شده بر روی تخت دخترک میو سپس بلند می

  :کندروناک با درد زمزمه می
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 !کنی؟چیکار... می- 

  :گویداینکه جوابی به او بدهد، رو به عرفان میسهند اما بی

 .یز توو کاسه و برام بیاریه کتریِ آب جوش بزار. یه کمم روغن بر- 

 .کندروناک متعجب چشم درشت می

 چی؟- 

  :پرسدهمان لحظه، عرفان می

 از اینا؟- 

 .دهدکردنیِ کنار گ*از را که در دستش گرفته بود، نشانش میو روغن سرخ

  :کندوار ناله میدهد که روناک، اعتراضسهند سری به نشانه ی مثبت تکان می

 خوای به خوردم بدی؟روغن سرخ کردنی می- 

گوید کند. به کُل خوابش پریده است و دخترک دیگر دارد از درد هذیان میخندی میسهند تک

 دهند مگر؟حتما. روغن به خوردِ آدم مریض می

 .زنش به دستاممی- 

  :زنداراده ل*ب میروناک بی

 چراا؟- 

 !پو*ستِ خیلی روشنی داردشود و دخترک... سهند باز هم ناخواسته پیچ نگاهش شُل می

  :دهدبا مکث کوتاهی جواب می

 ...برای اینکه اذیت نشی- 

  :کندحواس، اضافه میو بی

 !و جایِ انگشتام بعد از ماساژ کبود نشه-

عرفان، کاسه ی روغن را کنارش میگذارد و با بر هم گذاشتنِ پلک هایش، خمیازه کشان ل*ب 

  :میزند

 !ناشتا برات ماساژ بده. هرچی معده درد داشتی میره فکر کنم باید دو سه روزی،-
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سهند نوک انگشتانش را به روغن آغشته میکند و سپس با پشتِ دست تیشرت دخترک را کمی به 

باال هُل میدهد. دو شستش را هماهنگ و پشت سر هم از سرِ معده تا روی ناف دخترک می کشد. 

د که روناک ناخداگاه و از روی درد، دستش را بندِ فشار انگشتانش را بر روی پو*ست او بیشتر میکن

  :مُچ سهند کرده و بغ کرده ل*ب میزند

 .آرومتر... درد میکنه-

 .سهند سری تکان میدهد و با پس زدنِ دستِ او، به کارش ادامه میدهد

 .دو سه دقیقه بیشتر طول نمیکشه-

  :یردعرفان با خمیازه ی بلند باالی دیگری، پشت بند حرف او را میگ

 .هِی دختره؟ تو کارِ دُکیِ ما دخالت نکن-

  :سپس با خنده اضافه میکند

اون سیخِ آخری که لُونبوندی هاا... همون تیکه شده اُفتاده سرِ معده ت و االن مثلِ سگ داری زوزه -

 !میزنی

 .سهند کوتاه میخندد که روناک با اخم نگاهش میکند

 .اگه جوش اومده بیارشیه حوله از ساکِ لباسام بده. کتری هم -

 عرفان به قصد انجام چیزی که سهند گفته بود، از جایش بلند شده و به طرفِ ساک لباسهای سهند 

  :غلت میخورد. چشم هایش از خواب باز و بسته می شوند. زیر ل*ب غُر میزند

 کوو پس؟-

آمدنِ پارچه ی نرم و  و دستش را توی ساکِ پُر از شلوار ها، تیشرت ها و بلوزهای او میگرداند. با

لطیفی به زیر دستش، همان را یکهو از ساک بیرون می کشد و به طرف سهند پرتابش می کند. همین 

که میخواهد بلند شده و برای خاموش کردن زیر گ*از اقدام کند، صدای عصبی و غُرش مانند سهند 

  .را میشنود

 داری چه غلطی میکنی؟-

  :او، سر به سمتش میچرخاند و همینکه بر ل*ب می راند متعجب از لحن عصبی و صدای بلندِ
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 چته؟-

تیله های سبز رنگ درشتش از حیرت چیزی که در دستِ سهند می بیند، گِرد می شوند. بی اراده به 

 .خنده می افتد

 ...شِت پسر-

  :سهند عصبی، حرص میزند

 من ازت شورتمو خواستم یا حوله؟-

 .س زیرش را توی س*ی*نه او پرت میکندعرفان بلندتر می خندد که سهند لبا

 .عرفان، تکه پارچه ی سیاه رنگ را برداشته و دقیق براندازش میکند

 ...خُب فرقش چیه؟ بابا قابلیت که همونه. بزار رو معده ش، کتری هم بزار روش. نمیسوزه بخدا-

 !خفه شو عرفان. یه حوله بده من، روی سگمو باال نیار-

شوخی را بازی میدهد. خنده کنان به سمت ساک لباسها برمیگردد. پیِ حوله  عرفان اما همچنان بندِ

  :میگردد؛ اما همچنان زبانش کار میکند

 .بابا سرِ یه ش*و*ر*ت این اوضاع رو در میاری؟ خب همونو میزاشتی رو شیکمش دیگه-

  با چنان که داردپوزخندی می زند و همروناک بی اراده میخندد که سهند نگاه چپی به او می اندازد. 

  :شست معده ی دخترک را مالش میدهد، طعنه وار زمزمه میکند

 .خوشت اومده مثلِ اینکه. اگه مشکلی نداری، ندا بده همونو میزارم برات-

 .روناک پشت چشمی برایش نازک میکند

 !توام که آماده برای حمله ای-

 .سهند از روی تمسخر تک خندی میزند

 !بزنی. می بینم که دستم شفات داد، ز*ب*ون باز کردینا نداشتی درست حرف -

 .روناک چشم گرد میکند

 منت میزاری؟-

 .سهند این بار بلند میخندد
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 .مثل اینکه دردت رفته-

  :روناک به یکباره بلند میگوید

 ...نهه-

 .سهند تای ابرو باال میدهد و از باال نگاهش میکند

 پس حوله نزارم؟-

 .بزار-

 .ه مثبت باال و پایین میکندسهند سری به نشان

 .خوبه-

 .ایناهاش... پیداش کردم. بگیر حاجی که بفهمی ضرر کردی-

 .حوله ی سرمه ای رنگ نسبتاً بزرگ را از دست عرفان میگیرد و همچنان صدای نق زدنش را میشنود

 .میگم ضرر کردی چون پارچه ی شورتت لطیف تر بود-

  :پچ میزندپوفِ کالفه ای کرده و کوتاه و دستوری 

 .کتری رو بیار-

  :میگوید و به دقیقه نمیکشد که عرفان کتری به دست باالی سرشان حاضر میشود. اخم میکند

 .بکش اون ور بابا اآلن میریزی رو سر و صورتمون-

  :روناک هم ترسیده، میپرسد

 نسوزم؟-

، ا گرفته و با دست دیگرسهند به نشانه ی نفی سری باال می اندازد و همانطور که با یک دست کتری ر

  :حوله را دوال کرده و روی معده تا شکمش میگذارد، آهسته و اطمینان بخش زمزمه میکند

 .مراقبتم. نگران نباش-

 .و با مکثِ کوتاهی، آرام کتری را از روی حوله روی بدنش میگذارد

 .هر وقت نتونستی گرماش رو تحمل کنی، بهم بگو تا جاشو عوض کنم-

  :به نشانه ی تفهیم تکان میدهد که عرفان چیزی می پَراندروناک سری 
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 .خدا از مامان مُنیر راضی باشه. اونم مِیِّت رو زنده میکرد همیشه-

 .روناک میخندد که شکمش تکانی میخورد و انگشتان سهند به دور دسته ی کتری محکمتر میشود

 مامان مُنیر کیه؟-

 .عرفان روی تخت خودش به پهلو دراز میکشد

 .مامان بزرگِ مادری سهند. این قضیه ماساژ فیالن هم اون بهش یاد داده-

  :روناک متاثر ل*ب میزند

 .خدا بیامرزه-

 .سهند به یکباره میخندد

 !زنده ست هنوز-

 .روناک هم جاخورده میخندد

 .اخه عرفان از فعلِ گذشته استفاده کرد. گمون کردم به رحمت خدا رفته-

 .جا میکند سهند کتری را کمی جابه

 .نه. فقط چون پیر شده، دیگه از اینکارا انجام نمیده-

 .روناک، آهانی میگوید که همان لحظه سهند کتری را برداشته و دوباره سمت عرفان میگیرد

با سپردن کتری به دست عرفان، حوله را از روی تنش برمیدارد که ابروهایش از فرط تعجب باال 

  :سرخ شده است. اخم میکندمیروند. پو*ست سفیدش چون لبو 

 چرا نگفتی خیلی د*اغ شده؟-

 .روناک شانه باال می اندازد

 !در عوض، دردم شده صفر-

 ...سهند لبخند کمرنگی میزند. خوب است که میشنود دردش قطع شده

 جدی؟-

 .روناک عمیق، آبی های براقش را نگاه میکند

 !جدی-
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 !دخترک میگذارد و... لمسش... حس خوبی داردکف دستش را روی شکم سرخ و چرب شده از روغنِ 

 .نفس محبوسش را نامحسوس بیرون میدهد و از روی تن دخترک به کنار میرود

 .دستاتو بده من-

روناک، کاری را که سهند گفته بود، با باال آوردن دستانش، انجام میدهد. سهند با هر دستش، یکی از 

گشت اشاره را با شست خود می فشارد و مالش دستهای دخترک را گرفته و محل بین شست و ان

  :میدهد. دقیقه ای بعد، به دخترک کمک میکند تا بنشیند. کوتاه میپرسد

 بهتری؟-

  :روناک همانطور که تیشرتش را مرتب میکند، قدردانانه جواب میدهد

 !خیلی ممنون. هیچ دردی ندارم-

 .عرفان بادی به غبغب می اندازد

 داد؟ کی بود پیشنهاد ماساژ-

 .سهند با خستگی میخندد

 ...باشه بابا-

  :و با مکثِ کوتاهی برای روناک اضافه میکند

 .اگه میخوای به کانکست برگردی، عرف همراهت میاد-

  :روناک مات نگاهش میکند و... به اینش فکر نکرده بود! خطاب به عرفان میپرسد

 ساعت چنده؟-

  :عرفان با بررسی مانیتور گوشی، جواب میدهد

 .چهار و چهل دقیقه-

پرند. برای حرف زدن آمده بود و طبق معمول زحمتشان انداخته بود. دیر وقت است ابروهایش باال می

  :و ساعت برای صحبت کردن مناسب نیست! سکوتش که طوالنی میشود، عرفان به حرف می آید

ه اگه همینجا بمونی. البت اگه نگران برگشتن به کانکست و بیدار شدن آیسو و روژین هستی، میتونی-

 !خودت با این قضیه مشکلی نداری
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روناک جاخورده از اینکه عرفان، فکرش را خوانده بود، با مخلوطی از احساساتِ خوب و بد و 

  :فکرمشغولی ل*ب میزند

 .نمیخوام بیشتر از این مزاحمت ایجاد کنم-

که بداند آیا او اصال رضایت دارد از  و بی اراده تیله های سیاهش پیِ صورت سهند می روند. مهم است

اینکه تا صبح با آنها و در کانکس آنها بماند یا خیر؟ خیره اوست و در چهره ی او... هیچ چیزی هویدا 

 !نیست! خونسرد است و آرام و... بی تفاوت؟

 .صدای خودمانیِ عرفان باعث میشود که دل از نگاه کردن به آبی های او بِکَنَد

 چه مزاحمتی؟-

لبخند خجالت زده ای روی لبهایش شکل میگیرد. از بودنِ کنارِ آنها نه ولی؛ از اینکه آنها راحت 

  :نباشند، معذب می شود. با مکثِ کوتاهی ادا می کند

 ...همینجوریش جای خودتون-

 .حرفش با آمدنِ سهند میانِ کالمش در نطفه خفه می شود

 .چراغ رو خاموش کنین، بگیرین بِکَپین. خستمه-

تقریباً یک کیلو و نیمی قند در دلش آب می شود و چقدر ماهرانه مخالف حضورِ روناک نبودنش را 

اعالم کرده بود. عرفان به مانند برق گرفته ها، به سرعت از جا می پرد و با زدن کلید پریزها، به جای 

  :خوابشان برمی گردد. با تک خندی ل*ب می زند

ب رو در کنارِ هم تجربه میکنیم ولی برایِ من خیلی جذاب و هیجان هر چند داریم معمولی ترین خوا-

 !انگیز به نظر میاد

روناک بالشت اضافه ی کنار تختِ سهند را ب*غ*ل می کند و همانطور که نگاه مرددش میان تخت 

  :های کوچک و کوتاهِ عرفان و سهند می گردد، می پرسد

 چطور؟-

 .عرفان خودش را روی تخت پرت می کند

 ...فکر کن دوتا پسر و-
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 .خنده ی شیطانی پشت بندش سر می دهد

 .شِت... تو خیالمم تصورش نمی کردم-

  :سهند ناباور از شوخی های نامناسبِ زمان و مکانِ او، آلوده به حرص تشر می زند

 !نمیشه حرف نزنی؟-

  :عرفان اما بی توجه به لحنِ تشرآمیزِ او، پرخنده ادامه می دهد

 !خیلی از این حرفا بدت میادنه که توام -

 .سهند پوزخند می زند

 باز تو دختر دیدی، کنترلِ زِرات از دست و دهنت خارج شد؟-

  :لبخند روی لبهای عرفان می ماسد و روناک با سوال پرسیدنش به میان آن دو می آید

 کجا بخوابم؟-

  :می پرسد و عرفان است که با لحنِ خندان و سرخوشی، کشدار جواب می دهد

 !جووون... تو فقط جا بخوا خوشگله-

 .دست هایش را از هم باز می کند و در آن تاریک و روشنِ کانکس به آغوشش اشاره می کند

 اینجا خوبه؟-

 .روناک ریز می خندد

 .اذیت نکن. خوابم میاد-

 .عرفان روی تخت نیم خیز می شود

 .جونِ عرف شوخی ندارم-

صدای کوبیده شدنِ بالشت روی تختِ سهند، هر دو به او نگاه می خواهد چیزِ بیشتری بگوید که با 

 .می کنند

  :رسدو اما صدای سهند جدی و محکم به گوش می

 !همین جا می خوابی. روی تختِ من-

 .عرفان ناباور می خندد
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 نه بابا؟ کَمِت نشه؟-

هستگی روناک مات نگاهشان می کند. صدایش به زور قابل شنیدن است وقتی که با خجالت و آ

  :زمزمه می کند

 .باشه. پس شب بخیر-

و در دلش راضی ست که اتفاقاً روی تختِ او می خوابد و... آممم... نزدیک و دوست شدن با او را بی 

 ...اینکه دلیلِ خاصی داشته باشد، دوست دارد. دوست دارد و یک جورهایی خاص می بیندش و

 !دیگه چیزی نشنوم-

صدای سهند از هم پاره می شود. بی اینکه چیزی بگوید، روی تختِ  رشته ی افکارش با بلند شدنِ

سهند می نشیند. به پشت روی تخت دراز می کشد و همینکه سرش روی بالشت جا می گیرد، صدای 

  :خمار و خواب آلود عرفان را می شنود

 !شب بخیر ولی موالیی هر کی زود تر از خواب بلند شد ، تِر نزنه تو خوابِ من-

 چشم هایش را می بندد که متوجه ی روی تخت نشستنِ سهند می شود. باشه اش را می شنود و... 

 پس چرا دراز نمی کشد؟ ضایع است اگر پلک باز کند، ها؟

صدای شکستنِ قولنج می آید. بی اراده پلک باز می کند و... نفسش می رود. باال تنه اش بر*ه*نه 

که روناک متوجه نشد؟ با چرخیدنِ سر سهند به سمتش،  است؟ کِی تیشرت لعنتی اش را درآورد

سریعاً چشم بر هم می فشارد و نمیداند چرا گرمش می شود؟! به ثانیه نمی کشد که دراز کشیدنش را 

احساس می کند و او هم به کمر خوابیده است و بازوی ورزیده اش به بازویِ استخوانی و الغر خودش 

د و وای اگر آیسو این قضیه را بفهمد! چه طبل و سروری راه برخورد می کند. خنده اش می گیر

 !بیندازد و چه مبالغه ها که درست نکند

 !بخواب-

قلبش با شنیدنِ صدایِ آهسته و خمار سهند به یکباره فرو می ریزد. نمی خواهد گر*دن بچرخاند و 

ضافه ای زده باشد، در جایش نگاهش کند؛ چرا که او دقیقاً دارد همین کار را می کند. بی اینکه حرفِ ا

به پهلو می چرخد. دستش را زیر سرش می گذارد و به عادت، جنین وار در خود مچاله می شود و 



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
566 

 

حتی المقدور از برخوردِ تنش با ب*دنِ او جلوگیری می کند و تا می تواند خود را لبه ی تخت می 

ه صحبت کردن درباره ی موضوع کشد. نمی داند چقدر به افکارش بال و پر می دهد و چقدر راجع ب

 .شاهین و برنده ی آخر رالی شدن، مغز خود را می خراشد که خواب چشمانش را گرم می کند

آفتاب حسابی باال آمده است و از آن پنجره ی کوچک و آهنی کانکس خود را به داخل می کشد. 

 !هوای گرم و طاقت فرسای مرداد ماه و... فضای قوطی شکل و آهنیِ کانکس

گرمش می شود و با حسِ وجود چیزی روی صورتش که هم باعثِ قلقلک و هم گرم شدنش می شود، 

الی پلک هایش را باز می کند و... چیزی که دیده می شود، فقط سیاهی ست! البته خرمنی از موهای 

 !سیاه

، شنفس عمیقی می کشد که ریه هایش پُر می شوند از بوی خوشِ نارگیل! با کمی عقب کشیدنِ سر

موقعیتش را بررسی می کند. به پهلو خوابیده است و دخترک مچاله شده در آ*غ*و*شِ او و بازوی 

او؛ حلقه شده به دورِ تن دخترک! دقیقاً چطور همچین صح*نه ای از آب در آمده بود؟ نمی داند 

  غ*لِولی؛... ل*بش به لبخند کِش می آید و سر صبحی و صح*نه از این زیباتر که یک دختر در ب*

آدم، جمع شده باشد؟ دخترک تکانِ خفیفی می خورد که سهند به عمد، سرش را به موقعیتِ اول 

برگردانده و دماغش را جایی میان موهای پشت سرِ دخترک پنهان می کند. عمیق نفس می کشد و به 

می قصد، نفس داغش را روی گر*دنِ او پخش می کند. متوجه باال آمدنِ نامحسوس شانه ی دخترک 

شود. مور مورش شده حتماً طفلک! خبیث لبخند می زند و چقدر خوب که وسعت لبخند شیطانی اش 

 .قابل دیدن نیست! و نمی داند چرا ولی احتماالً مرضش گرفته است که عکس العمل او را ببیند

و  باز هم تکان می خورد و سهند باز هم به قصد و برای اذیت کردنش، خودش را مثالً به خواب زده

سرش را بیشتر توی موهای دخترک فرو بُرده و حلقه ی دستش را به دورش تنگ تر می کند. حس 

می کند که قلبِ دخترک برای لحظه ای نمی تپد و لحظه ای بعد، انگار که بخواهد صفر تا صد را زیر 

 !یک هزارم ثانیه طی بکند

ورتِ غرقِ خواب سهند را از نظر روناک در جایش چرخیده و به کمر می خوابد. گر*دن چرخانده و ص

می گذراند و... مژه های بلندی دارد و باید اعتراف کند از این فاصله ی کم، جذابیتِ صورتش از صد به 
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هزار صعود می کند! همینطور که دارد خیره خیره نگاهش می کند به یکباره مُچِ نگاهش با باز شدن 

  :ی نفس از میان ل*بش خارج می شودتیله های آبیِ براق او، گرفته و ناخواسته و ب

 !هــین-

سهند تای ابرو باال می دهد و رویِ آن یکی دستش که زیر سر خودش بود، نیم خیز می شود و آن 

یکی، هنوز رویِ تن دخترک است. تیله هایش، موشکافانه صورت و موهای دخترک را از نظر می 

  :ه، زمزمه می کندگذرانند و... با لبی که به یک ور به لبخند کِش آمد

 خوب خوابیدی؟-

روناک، ناخواسته خجالت می کشد. یادِ لحظه ی بیدار شدنش می افتد که تماماً در آ*غ*و*ش او 

 .کیپ شده بود. حس می کند که لپ هایش رنگ و تنش گُر می گیرد

 آمم... آره. تو نتونستی؟-

 .سهند تک خندِ آرامی به رویش می پاشد

 !، نمی شد نخوابیدبا بوی نارگیلِ موهات-

  :روناک چشم درشت می کند و متعجب پچ می زند

 خودتی؟-

 .سهند اخم کمرنگی میان ابروهایش جای می دهد و متوجه ی منظورش نمی شود

 منظور؟-

 .روناک، آهسته و ریز می خندد

 !آخه ما فقط به اخم و تَخمِتون عادت کرده بودیم جناب-

را توی دستش گرفته و بازی بازی می دهدش. سری باال و  سهند، تره ای از موهای لَختِ دخترک

  :پایین می کند و با صدای دو رگه شده بر اثر خوابش، آهسته نجوا می کند

 !باالخره از قدیم گفتن هیچ گربه ای محض رضای خدا، موش نمی گیره-

ب می ، ل*روناک گیج نگاهش می کند که سهند با لبخندی که لحظه به لحظه عمق بیشتری می گیرد

  :زند
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 !الزمه گَه گاهی خوب تا کنم دیگه. یه وقت دیدی یه روز به کارم اومدی-

روناک به یکباره اخم می کند و... بدش می آید. سرش را با حرص به یک ور می کشد که تره ی 

 .موهایش از دست سهند خارج می شود

 !می دونستم-

 .سهند به لحنِ پر حرصش می خندد

 !رههیشش! ترمزت نَبُ-

 .روناک اما کف دستش را باال آورده و محکم تختِ س*ی*نه اش می کوبد

 ...بکش اون ور بابا-

سهند خودش را روی تخت و به پشت رها می کند و به اویی خیره می شود که دارد تیشرتش را 

 !مرتب می کند و موهای کوتاهش را با کِش، جمع

 .خوبی دیدنت! نیازی به چنگال کشیدن نیست باور کن عادت دارم به این بیشعور بازی های بعدِ-

 .روناک عصبی و ناباور از تیکه ای که نصیبش می شود، هیستریک می خندد

 

 !باور کن منم عادت دارم بعد از خوبی کردنات، مِنَّت بشنوم! نیازی به تکرارِ ثانیه ای نیست-

 .سهند ابروهایش را باال می دهد و با تفریح نگاهش می کند

 !عجب-

 .روناک با حرص سری تکان می دهد

 !ریشِ مَش رجب-

سهند به این حرفش می خندد و راستش خودش هم ماتش می برد از چیزی که بر ل*ب رانده بود! 

لعنت بر آیسو! تمامِ چرت و پرت های مُفتِ او را از بر کرده و استفاده می کرد. ماندن را جایز نمی 

 .گرد کرده و از کانکس بیرون می رودبیند. بی اینکه چیز دیگری بگوید، عقب 

با صدای جا اُفتادنِ در، لبخندش وسعت می گیرد و چنگی به موهایش می زند و بهم می ریزدشان. 

دخترِ جالب و خاصی ست و... به گمانش از او... خوشش می آید! با چیزی که پیشِ خودش اعتراف می 

دقیقاً؟ دوست دختر دارد و درست که  کند، لبخند روی ل*بش می ماسد. دارد چه غلطی می کند
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عشق و عالقه ای نسبت به سوگند ندارد ولی؛... درست نیست. نمی خواهد مانند فریالی باشد که دَم 

به دَم خیانت می کرد. هر چند اینکه به روناک فکر کند، یا اینکه او را جالب و خاص ببیند خیانت 

 ...نیست اما؛ باز هم

می خواهد ذهنش را درگیر کند و... با حس لرزیدنِ چیزی دقیقاً زیرش، پوفِ کالفه ای می کند. ن

دستش را به کمرش می رساند و با لمسِ شئی آن را برداشته و متعجب از دیدنِ گوشیِ مشکی رنگی 

که دارد زنگ می خورد، تای ابرو باال می دهد. نامِ شهیاد خان روی صفحه خودنمایی می کند و... 

را یادش رفته بود مثل اینکه. احتماالً عمویی، اُستادی کسی ست که اینطور دخترک تلفن همراهش 

ذخیره اش کرده است. بی توجه به زنگ خوردنِ گوشی، دکمه ی پاور کنارش را می فشارد و صفحه 

تیره می شود. پلک روی هم و گوشی را روی شکمش می گذارد که همان لحظه تلفن دوباره ویبره می 

شهیاد خان است و... اخم هایش توی هم می رود. مردک چه می خواهد سر  خورد. باز هم همان

  :صبحی؟ تماس قطع می شود و باز هم صفحه روشن می شود و نامِ او، پیدا... بی حوصله پچ می زند

 !شیطونه میگه وردار دهن مَهن براش نزار-

پیامک می زند و کادرِ که همان لحظه پیامکی روی صفحه خودنمایی می کند. شستش را روی عالمت 

محتوی پیام باز می شود. از خواندنِ پیام، جفت ابروهایش باال می پرند و به نظر بهتر است که گوشی 

را به دخترک برساند. پوف کنان از جا بلند می شود و بلوز آستین کوتاه و دکمه دار و طوسی رنگش را 

بیرون می رود و به سمت کانکسی که  به تن می زند. بی اینکه دکمه هایش را ببندد، از کانکس

دخترک در آن مستقر و از قضا نزدیک کانکس خودشان هم بود، قدم تند می کند. به پشتِ دربِ 

کانکس می رسد و... اتفاقاً دربشان کامالً بسته نشده و کمی باز است. دستش را به قصدِ ضرب زدن به 

خنده ی آیسو بلند می شود و حرفی که پشت درِ آهنینِ کانکس باال می آورد که همان لحظه صدای 

 .بندش می زند، باعث می شود دستِ سهند در هوا خشک بماند

 !رفته بودی بهش بگی شاهین داره سرِ همتون کاله میزاره یا رفته بودی چِت کنی تو بغلش؟-

. ماتش اخم هایش توی هم می روند و فَکَش سخت می شود. شاهین... سرِ همه کاله می گذارد؟ یعنی..

می برد! پاهایش سنگین می شوند و دلش گوش کردنِ بیشتر می خواهد. صدای روناک ناراحت به 
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 .گوش می رسد

باور کن خیلی دلم می خواست براشون توضیح بدم ولی؛ حالم افتضاح بود! حتی فکرشم نمی تونی -

 .بکنی که چقدر درد داشتم

 فکرِ بعدش رو کردی؟-

  :اطر جواب می دهدروناک است که با اطمینانِ خ

بعدش برام مهم نیست. من فقط نمی خوام این همه آدم سرمایه و وقتشون رو تلفِ یه بازیِ از قبل -

 !تعیین شده بکنن

حالش بد می شود. قبل ترها ترسِ بازی خوردن داشت و حاال... حس می کند که جدی جدی بازی 

عرق می کند. ذهنش کامالً به هم ریخته  خورده است. تپش های قلبش نامنظم، دورِ تند می گیرند و

 .است و انگاری چیزی فهمیده و نفهمیده باشد

  :آیسو پرخنده می پرسد

 منظورت از این همه آدم، فقط همون یارو چشم آبیه ست دیگه نه؟-

 .لطفاً دست از تیکه انداختن بردار آیسو! حالم خوب نیست-

بدنه ی گرم شده ی کانکس تکیه می زند و سرش  اتفاقاً سهند هم حالِ خوشی ندارد. دستش را به

 .درد می کند

 باالخره که امشب برمی گردیم شهر.کِی میخوای بهش بگی؟-

 .روناک آهِ بلندی می کشد

 .نمی دونم. شاید تو راهِ برگشت بهش بگم ولی؛ از این مطمئنم که از عکس العملش می ترسم-

کردن داشتی، نمی گفتی بهشون.گمون نکنم انقدر  ترس؟ لولو نیست که! تازشم... تو اگه قصد بدی-

 !بی منطق باشن

  :سکوت روناک مثل اینکه اجازه ی پیش روی کردن به آیسو می دهد. چرا که اضافه می کند

اگه می خوای تو راهِ برگشت باهاش بحرفی، من یه جوری اوکی می کنم که مثلِ اومدن به اینجا، تو -

 .ماشینِ اون بیوفتیم
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  :باالخره به حرف می آیدروناک 

 .اگه من و تو باشیم و سهند و عرف، عالی میشه! نمی خوام روژین چیزی بفهمه-

 .آیسو ریز می خندد

 !بابا اون بدبخت که نه سرِ پیازه نه تهش-

  :روناک با لحنِ عجیب و آمیخته به حرصی جواب می دهد

 .بدجور رفته تو نخِ سهند. نمی خوام نزدیکش بشه-

  :ریباً جیغ می کشدآیسو تق

 چی؟؟-

  :روناک با پوفِ بلند باالیی، توضیح می دهد

اصالً خجالت حالیش نیست. صاف صاف تو روم نگاه می کنه و میگه طرف چشماش سگ داره؛ طرف -

 .اِلِه بِلِه

 .لحنش به حرصِ بامزه ای آمیخته می شود

ق داری. اون خودش رِل داره. تو میگه روناک من سگم اگه مُخش رو نزنم. میگم بچه تو درس و مش-

 !کَتِش نمیره که نمیره

 .آیسو بلند بلند زیر خنده می زند

کِراش زدن که عیبی نداره. حاال تو بیشتر داری حسادت می کنی یا قضیه، صالحِ خواهرِ کوچیکت رو -

 خواستنه؟

  :روناک ناباور ل*ب می زند

 چی داری میگی؟ چه حسادتی آخه؟-

درون دستِ سهند برای بار نمی داند چندم ویبره می خورد. حواسش جمع می همان لحظه گوشی 

شود و با برداشتنِ تکیه اش از کانکس، سری تکان می دهد. دخترک... تقصیری ندارد و باید حداقلش 

 .تا امشب را صبوری کند و البته... اگر بتواند

  :صاف می کند تقه ی آرامی به دربِ آهنین می زند و با تک سرفه ای صدایش را
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 روناک؟ اینجایی؟-

و شاید کارِ بهتر این باشد که به روی دخترک چیزی نیاورد؛ تا خودش آمده و قضیه را مُفَصَّل توضیح 

 .بدهد

به ثانیه نمی کشد که درب کامالً باز می شود و قامتِ روناک، پیدا. هول است انگاری و کمی هم 

  :ترسیده وقتی که می گوید

 آ...ره، اینجام... چیزی شده؟سـ.... سهند؟ -

تمامِ سعیَش رامی کندکه نگوید همه چیز را شنیده و نپرسد که دقیقاً چه خاکی بر سرشان شده 

  :است؟ نفسش را آرام بیرون داده و با تک خندی ل*ب می زند

 چرا ترسیدی؟-

 .و سپس گوشی را به سمتش می گیرد

 .گوشیت رو آوردم- 

 به پیشانی عرق کرده اش می کشد و با آن یکی دست، گوشی اش  روناک مضطرب می خندد و دستی

 .را پس می گیرد

 .آهان... مرسی-

همان لحظه آیسو در درگاه ظاهر می شود. باز هم پلنگ صورتی بازی درآورده و تا سایه ی پشت 

پلکش را صورتی اکلیلی زده است و سهند چقدر از این رنگ بدش می آید! صدای پر عشوه اش بلند 

  :ی شودم

 !بفرما داخل، دَمِ در بَده-

سهند هم بدش نمی آید که روی این بشر را کم کند. لبخندش را با سخاوت به نمایش گذاشته و 

  :کِشدار ل*ب می زند

 !چَـشـم. حتمــاً-

و در مقابلِ نگاهِ متعجبِ هر دو از دو پله ی کانکس باال رفته و رو به رویشان می ایستد. تای ابرو باال 

 .دهد می
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 تشریف نمی برین کنار؟-

آیسو بلند بلند قهقهه می زند و روناکِ متحیر و خشک شده جلوی درب را همراهِ خود به کنار می 

 .کشد

 !خوش اومدی-

سهند سری تکان می دهد و قبل از اینکه آیسو و روناک تعارفش کنند، به خودمانی ترین حالت روی 

 .ی کندتخت نشسته و درخواستِ نو*شی*دنیِ خنک م

 .ممنون میشم اگه یه چی خُنک بدین بهم-

آیسو تیشرت یقه قایقی اش را روی شانه درست می کند و همانطور که به سمت یخچال می رود، 

  :خندان می پرسد

 اَنبه یا پرتقال؟-

  :سهند از خدا خواسته بر ل*ب می راند

 !صد در صد پرتقال-

  :اش، ابرویی باال می دهد. آرام پچ می زندروناک روی تخت می نشیند و با چک کردنِ گوشی 

 !بابا؟-

 سهند می شنود و... شهیاد خان، پدرش بود؟

  :آیسو هم شنیده است انگار! چرا که فی الفور می پرسد

 بابات؟ چیشده که؟-

 .روناک شانه ای باال می اندازد

 !نمی دونم. یازده بار زنگ زده و اِس داده که کار واجبی داره-

همانطور که آبمیوه ی پرتقال پاکتی را به دست سهند می دهد، دستی در هوا تکان می دهد و آیسو 

 .بشکن می زند

 !بفرما... نگفتم باالخره میاد سراغت؟-

 .روناک پوفِ کالفه وارش را بیرون می فرستد
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 .بعداً باهاش حرف می زنم-

 !خنک سهند به کمک نِی مقداری از آبمیوه را مزه می کند. تُرش است و

می خواهد راجع به زمان برگشت به شهر بپرسد که همان لحظه صدایِ بلند روژین که دارد ترانه ی 

 .شادی را می خواند، به گوشِ هر سه شان می رسد

 ...ب*و*س می خوای از من؟ باشه میشه حتماً. خوب نگاه کن توو آسمونم اَبرا شکلِ قلبن-

اخم آلود درگاه را می پایَد که همان لحظه روژین  آیسو و سهند هر دو می خندد و روناک اما؛

 .سرخوش داخل کانکس می شود

 ...ســـهـالاام ملیکم جینگوالیِ-

ادامه ی حرفش با دیدن سهند که روی تخت نشسته و مشغول آبمیوه خوردن است، در دهانش می 

  :ماند. حیرت زده ادا می کند

 !توام که اینجایی-

 .سهند ابرو باال می دهد

 !بحت بخیرص-

 .روژین ریز می خندد و خودش را به کنارِ او می کشاند

 ...بخیر شد همین االن-

  :آیسو قهقهه می زند که روناک میان خنده اش می آید. جدی و خونسرد

 کجا بودی؟-

روژین کنار سهند و رو به روی آیسو و خواهرش می نشیند. چشمش به نیم رخ سهند بند است و از 

 .لبخندش حتی کم هم نمی شودذوق، وسعت 

 ...پیشِ یزدان و ماهان که-

  :روناک حرفش را می بُرد

 بابا بهت زنگ زده؟-

 .و روژین انگار که چیزی یادش آمده باشد! در جایش می پرد و با کف دست به پیشانی اش می کوبد
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فتم ها سرت وااای! پاک یادم رفته بود. آره حرف زدیم. شاکی بود که چرا جوابش رو ندادی؟ گ-

 ...شلوغه و

  :روناک بی صبر حرص می زند

 !خُــب؟-

  :روژین پشت چشمی نازک می کند و به یکباره تمام آن چه را که باید می گفت، بر زبان می رانَد

 ...گفت حق نداشتی ویال رو دستِ رفقای دوزاریِ ماهان بسپاری و پنجاه-

  :روناک باز هم میانِ حرفش می آید

 .دمکافیه. فهمی-

 .روژین سری تکان داده و خندان به سمت سهند می چرخد

 از این ورا خوشتیپ؟-

  :سهند د*ه*ان باز نکرده، آیسو پیش دستی می کند

 .آوردیمش که ازش حسابی تشکر کنیم-

 .روژین تای ابرو باال می دهد

 !تشکر برای چی؟-

 .خودِ سهند هم مات می مانَد اما؛ آیسو ریز می خندد

 جنتلمن بازی های دیشب که پرستاریِ روناک رو کرده تا خودِ صبح! مگه نه سهند؟بابت -

روژین جا می خورد و... خوشش نمی آید. روناک با اخم خیره ی آیسو می شود و سهند اما؛ با تک 

  :خندی طعنه می زند

 نیازی نیست. روناک خودش خوب بلده تشکر کنه. اینطور نیست؟-

حس می کند و... جوابی ندارد جز یک لبخندِ کذایی و مسخره که در ادامه هجومِ خون به صورتش را 

  :اش می گوید

 !درسته-

 !زِر نزنین! امشب، شبِ آخریه که اینجاییم. پس خودم تعیین می کنم چه بازی انجام بدیم-
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تا یزدان است که دارد قُلدُور بازی درمی آورد. دایره وار همگی به دور هم نشسته اند و منتظرند 

یزدان باالخره شروع کند. همهمه که می خوابد، یزدان مثل همیشه پر انرژی و بشاش استارتِ کار را 

می زند و طبقِ عادت، اول یک سخنرانی و پیش مقدمه راجع به آنچه که قصد انجامش را دارد، 

  :تحویلِ جمع می دهد

 ...رده ستاینجا یه ظرف داریم که توش پُر از کاغذهای نوشته شده ولی تاخو-

  :و با دست، ظرف نسبتاً بزرگ و شفاف پالستیکی را نشان جمع می دهد. ادامه می دهد

این ظرف رو به نوبت دست به دست می کنین و هر کس یه کاغذی رو شانسی برمی داره. بلند -

 ...میخونتش! نشونِ همه میده و بعد دوباره تاش می کنه و می ندازتش توو ظرف! امّــا

  :ره اش را در هوا تکان می دهد و هشدارگونه، اخطار می دهدانگشت اشا

 ....واای به حال اَدا تنـ-

  :علیرضا با تک سرفه ای به میان صحبتش می آید

 !واای به حالِتون اگه ننه من غریبه م بازی درارین-

 

 .یزدان خنده اش را جمع می کند

نوشته ی فان و هیجان انگیز داریم. پس  منم می خواستم همون رو بگم. ببینین توو این ظرف کُلی-

 !اگه فکر می کنین که نمی تونین بازی کنین، از همین اآلن عقب بشینین

صدای جیغ دخترها و خنده های شیطانیِ پسران جمع باال می گیرد و... انگار که کسی قصدِ عقب 

 !کشیدن ندارد

 پیشت؟-

ش که اینطور صدایش زده بود، از گلو خارج سهند، هومِ آهسته ای در جوابِ عرفانِ نشسته در کنار

 .می کند

 هستی دیگه؟-

 .سهند می داند که عرفان جان می دهد برای اینجور بازی ها... سری تکان می دهد

 !آره بابا-
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 .عرفان می خندد و سر م*ست سرش را به شانه ی او تکیه می دهد

 ...آخ فکر کن کاغذمو باز کنم ببینم نوشته برو با فالنی-

ند رفیق خودش را می شناسد. چیز درست و حسابی از ذهن و دهانش خارج نمی شود. برای سه

  :همین کوتاه پچ می زند

 !ببند بابا. تا تهشو خوندم-

  :عرفان مُشتی حواله ی بازویش می کند و شاکی معترض می شود

 !تو بزار من زِرمو بزنم بعد بگو ببند-

چرخانند و... بازی ازماکان شروع می شود. کاغذ تاخورده با صدایِ یزدان هر دو، سر به سمتش می 

 .اش را باز می کند و سپس باال می گیردش

 یعنی من باید ببندم زیپِ دهنو اآلن؟ "خفه شو!"آقا قبول نیست. اینجا نوشته -

 .می دهند "آره باید ببندی."یک سری می خندند به شانسِ کجِ او و یک سری جوابش را با 

 !نکنین، بِدین بعدیآقا شلوغش -

یزدان است که دارد اخطار می دهد و ماکان چاره ای نمی بیند جز خاموشی اختیار کردن و سپردن 

 ...ظرف به نفرِ بعد و بعدی تر

طولی نمی کشد که ظرف به دست عرفان می افتد. دست چرخانده و چندین بار تکانش می دهد. 

 .ز کاغذها بیرون می آوردباالخره راضی شده و یکی را از میان انبوهی ا

  :بلند می خوانَد

 !زنگ بزن به مادر و پدرت و بهشون بگو که یه بیوه رو ص*ی*غه کردی-

می خوانَد و... ماتش می برد. می خواند و لبخندش روی ل*ب می ماسد و... به کِه زنگ می زد وقتی 

 که از دستشان داده بود؟

 .د و با آن یکی دست پشتش را می مالدسهند کاغذ را پر حرص از میان دستانش می کش

 عرف؟ منو نیگا... خوبی پسر؟-

  :جمع در سکوت سنگینی فرو رفته است که همان لحظه روناک به تفریح د*ه*ان باز می کند
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 !زنگ بزن دیگه-

  :سهند نگاهِ چپی روانه اش می کند که همان لحظه عرفان به حرف می آید

 !هامتاسفانه... از دستشون دادم بچه -

شروعش کرده بود؛  "شرمنده"همینکه یزدان اقدام می کند به کامل کردنِ جمله ای که با کلمه یِ 

 .عرفان کوتاه می خندد

 ...خدا رفتگان همگی رو بیامرزه ولی؛ لطفاً از این بحث بکشیم بیرون. ادامه بدین-

را که می بیند، به  و ظرف را جلوی سهند می گذارد. نگاهِ مات و ابروهای در هم گره خورده اش

  :بازویش ضربه می زند و دستوری، امر می کند

 !گفتم بازی کن-

و سهند دست خودش نیست که یکهو تمامِ حس و حالش می پرد و بی اینکه برایش فرقی بکند، یکی 

از همان کاغذهای رو را برمی دارد و... نه به هم زدنی! و نه تکان دادنی! بازش می کند و... برای جمع 

  :ی خواندم

 !یکی از دخترها رو به مُدّتِ یک دقیقه ی تمام، ببوس-

 .ماکان سوتِ بلندی می زند و یزدان به شوخی دستش می اندازد

 !شانسشو با طال نوشتن پسر، با طال-

سهند خودش هم جا می خورد. چه چیزی هم در آمده بود! تک خندی می زند و با لحنِ کشداری که 

  :اَدا می کندبه تعجب آمیخته است، 

 !آره واقـعـاً-

 .عرفان قهقهه می زند و مُشتش را به هوا می اندازد

 !همـینـه پسر، همـیـنه-

  :و سپس با لحنِ ذوق زده ای که با شوخی قاطی شده است، ادامه می دهد

 !از بین این همه حوری، یه کدومشو انتخاب کن-

  :ان دختران جمع می چرخانداز گر*دنِ سهند آویزان می شود و نگاه متفکرش را می
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 ...بزار کمکت کنم... اممم-

 !عرفان جان-

 ...شاهین است و لحنِ محکم و جدیِ همیشگی اش

 .سهند و عرفان هر دو، تیله به صورتش می دوزند

 جون؟-

  :شاهین صاف می نشیند و بدون ذره ای مکث و درنگ، مستقیم و سر راست حرفش را می زند

ای که داری میگی، لفظِ درستی باشه. یک سری از دخترای جمع توو  "همه"گمون نکنم این -

 !ر*اب*طه ان

عرفان د*ه*ان باز نکرده، سهند پر از تمسخر و کوتاه می خندد. نگاهِ اکثرِ جمع را که به خود جلب 

  :می کند، تُخس جواب می دهد

 !اونایی که مشکلی با این قضیه داشتن، می تونستن شرکت نکنن-

  :رخنده به پشتِ حرفِ سهند، اضافه می کندعرفان هم پُ

 .حاال تو چرا گُرخیدی؟ نترس! با رلِ شوما کاری نداریم-

  :یزدان دخالت می کند

 !اوالً که شاهین رِل نداره! بعدشم، من اولِ کاری گفتم هر کی می خواد فیس بیاد، جمع کنه-

  :سپس با اشاره ی چشمی به سهند تذکر می دهد

 !ی کنی؟ دِ یاال دیگهاستخاره باز م-

سهند نامحسوس نگاهِ شاهین می کند و چه پوکر فِیس هم شد آقا! اخم هایش را در هم گِرِه می زند و 

مزه دار نمی شود اگر با نقطه ضعفِ اویِ ع*و*ضی، بازی کند؟ ل*بش به پوزخند کِش می آید و... 

 بانی شود و اعالمِ جنگ کند کهفقط کمی حال گیری کند و کمی دپرسی تقدیمش کند. البته اگر عص

بهتر می شود! تیله های برّاقِ روژین را که دارند التماسش می کنند، نادیده می گیرد و با عادی ترین 

  :لحنِ ممکن ل*ب می زند

 !روناک-
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  :و با مکث دو ثانیه ای ادامه می دهد

 !می خوام روناک رو ببوسم-

می رسد و بعد... چی گفتنِ نااُمید و جاخورده ی جیغِ خفه ی آیسو اولین صدایی ست که به گوش 

روژین! سرش را سمتِ خودِ او می کِشَد. دوست دارد عکس العملش را ببیند و آخر دخترک حاالتش 

را خیلی ساده و زود در چهره اش بروز می دهد و... خنده اش می گیرد از دیدنِ تیله های مشکی و 

 !ظارش را نداشت حتماً درشتِ او. چقدر یِکّه خورده است! و انت

 !به موال اگه جنبه ی باالیی نداشتم، اآلن دندون های جفتتون رو ریخته بودم کفِ زمین-

ماهان است که پُرخنده، تفریح کرده بود و آیسو ریز می خندد و با دست، از بازو روناکِ مات شده را 

 .تکان می دهد

 !پاشو دیگه. یه ایل منتظرِ ادامه ی بازی ایم-

با پوزخندِ پیروزمندانه ای از جا بلند می شود. زیر چشمی شاهین را می پایَد و... آخ قربانِ سهند 

 .ذهنِ مریض خودش بشود که با انتخابی که کرده بود، داشت شاهین را از حرص به انفجار می رساند

چشم از انگشت های مُشت شده و اخم غلیظِ شاهین می گیرد و حین اینکه به سمت روناک قدم 

  :برمی دارد، یزدان را مخاطبِ صحبتش قرار می دهد

 !یزدان داداش؟ تایم گیری دستِ تورو می ب*وسه دیگه؟-

  :صحرا بلند بلند می خندد و به جای یزدان، خودش جواب می دهد

 .خیالت تخت! اون با من-

 .و صفحه ی روشنِ گوشی اش را نشانِ سهند می دهد که زمان سنج است

 .ه ی تایید باال و پایین می کندسهند، سری به نشان

 !خیلی هم عالی-

و سپس از حرکت می ایستد. درست باالی سر روناکِ نشسته در کنارِ آیسویی که دارد از ذوق و شوقِ 

 ...بازی، جان می دهد

 .کوتاه و ته گلو می خندد
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 !پاشو بینَـم-

ینِ ترسیده ی دخترک، روحیه و دست می اندازد و روناک را از بازو طی یک حرکت به باال می کشد. ه

  :ی خبیثش را تقویت می کند. دستش می اندازد و به تفریح، میانِ جمع معذبش می کند

 !کاری نکردم که هنوز-

 ...می گوید و باز هم نگاهِ زیر چشمی اش به شاهین است

  :ندروناک لبخندِ خجالت زده و آشوبی می زند. آهسته و طوری که کسی جز سهند نشنود، پچ می ز

 !نکن-

خنده ها و شیطنت های جمع، حسابی باالگرفته و همه به جز شاهین مشغولِ پچ و پچ و آتش 

 ...انداختن به دامنِ بازی هستند برای شورِ بیشتر

  :اخم کمرنگی می کند و توی صورتِ دخترک پچ می زند. همانند خودش... آرام و آهسته

 !سخت نگیر. فقط یه بازیه؛ همین-

 قلبِ دخترک جمع می شود. اولین ب*وسه اش این شکلی باید می شد؟ تجربه ای نداشته و نمی 

 .خواهد که تصویرِ ذهنی اش از اولین خصوصی هایش این چنین باشد

 ...نمی خوام که-

سهند حرفش را قطع می کند. سر جلو برده و جایی میان گوش و قوسِ گر*دن و شانه ی دخترک 

  :ل*ب می زند

 !ه مون عاشقانه نیست که تهش به مسائل ناجور ختم بشهب*وس-

  :و با تک خندی اضافه می کند

 !این اَدا ها بهت نمیاد اِدی-

 را از عمد و متلک وارانه گفته بود، نه؟ "اِدی"روناک پلک برهم می فشارد و... 

  :ناخواسته حرص می زند

 !مودب باش-

 .سهند با تمسخر می خندد
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 دنت با بقیه ی دخترها، شلوار کَنده از پایِ همه؛ تو دیگه چرا؟تو که ادعای فرق کر-

 چی میگین شما دوتا؟-

یزدان است که باز هم معترض شده است... حرف در د*ه*ان روناک می ماسد و سهند اما؛ سر به 

  :سمت یزدان چرخانده و کیفور جواب می دهد

 آقـا بریم؟-

 .یزدان به پُررویی اش می خندد

 !برو ک*ثافت-

روناک چشم گرد می کند و واقعاً داشتند شوخی شوخی مجبورش می کردند که کسی را ببوسد؟ 

غلطی کرده بود که در بازی شان شرکت کرده بود و مقصر خودش است. همینکه پر حرص شروع به 

؛ سهند به یکباره سر به سمتش چرخانده و در مقابل چشمانِ به "اما من..."غرش می کند تا بگوید 

نشسته ی دخترک، محکم لبهایش را بر روی ل*ب های دخترک قُفل می کند. قلبش هُری حیرت 

 .شوند و چشمانش ناخداگاه بسته! و کور می شودشود! صدا ها خاموش میپایین می ریزد و... کَر می

ای این چنین دست و پایش را گُم مسخره است که اگر بگوید با یک ب*وسه ی معمولی و چند ثانیه

 !ودکرده ب

 .صدای پر شور و هیجانِ صحرا باعث کُند شدنِ حرکتِ ل*ب هایش می شود

 ...بیست و هفت-

 چشم های خمارش را باز می کند. داشت... چه کار می کرد؟ بازی؟! الانصافی نبود؟

 ...بیست و هشت-

م نگاهِ تیله های بستهء روناک می کند و...اخمِ غلیظِ دخترک دیدنی ست! از نبوسیدنش روناک ه

چشم باز می کند و... سیاه چال های دخترک پر از حس شرم و خجالت و ناراحتی ست! در مقابلِ 

خواهد دوباره فاصله را به صفر برساند که این بار... ب*وسه به مقصد چشمانِ خیره ی روناک، می

نرسیده، گونه ی سهند از برخورد با صورت دخترک خیس می شود. متعجب کمی سرش را عقب می 

د که... دخترک، گریه می کند! اخم میان ابروهایش غلظت می گیرد و ناخواسته نزدیکِ به ل*ب ده
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  :های دختر حرص می زند

 چته تو؟-

 ...چانه ی روناک اما؛ از زورِ بغض می لرزد. ل*ب هایش هم

 !بد... کر...دی-

یخته است. حرف سهند نمی فهمد. شاید هم نمی خواهد بفهمد! اعصابش از بابتِ همه چیز به هم ر

هایی که راجع به شاهین و قضیه ی کالهبرداری شنیده بود و از طرفی این بازی مسخره و حرکت 

مسخره تر از آن که به خاطر حرصِ شاهین را در آوردن، دخترک را وسیله قرار داده و... بوسیده بود! 

ند! با فشاری که به چشم ریز کرده و حواسش به نگاهِ سنگین شاهین هست که دارد نگاهشان می ک

  :کمر دخترک وارد می آورد، پُر حرص اما آهسته میغُرد

 من بد کردم یا اون خاطرخواهِ عوضیت؟-

 .روناک بغض و از پشت پرده ای از اشک نگاهش می کند

 چی میگی؟-

با هر بار ل*ب زدنِ دخترک، بوی آلبالوی بیشتری زیر دماغِ سهند می پیچد و... لعنتی! دقیقاً چه 

 !مرگش شده است؟

سعی می کند روی گفته ها و شنیده هایش تمرکز کند. هنوز چیزی بر ل*ب نرانده که روناک با حالِ 

  :بدی زمزمه می کند

 !به خاطرِ شاهین بوسیدی منو-

پس... دخترک هم فهمیده بود! و البته که همه ی همه اش هم به خاطرِ شاهین نبود! دالیلِ دیگری هم 

... کار باشد اما؛ دلیلِ اصلیتوانست دلیلی برای انجام ایناش هم میه خوش اشتهاییداشت. مثال اینک

 !خواست شاهین را بسوزانَدخب واقعاً دلش می

  :با مکثِ کوتاهی، خُمار می پرسد

 تو دوست داشتی برای چی ببوسمت روناک؟-

 .بینی اش را به تیغه ی بینی دخترک مالش می دهد
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 !کهوم؟ بگو دیگه رونا-

دخترک مور مورش می شود و سهند این را از لرزیدنِ نامحسوس تنش و چنگ انداختنش به بازوی 

 .سهند می فهمد. خنده ی آرامی می کند

 آروم بگیر دختر! چرا می لرزی؟-

خواهد دستش را برای گرفتنِ دخترک جلو بیاورد، صدایِ ضعیف روناک که می گوید که میو همین

 .فریادهای بلند و دسته جمعیِ بچه ها گُم می شود میان ِ "حالم... بَده"

 ...پنجاه و سه-

و کمتر از هفت ثانیه ی دیگر زمان باقی ست تا به اتمام رسیدنِ ب*وسه شان که سهند طی یک 

 .حرکت ناگهانی، سرش را جلو کشیده و دوباره ل*ب های دخترک را شکار می کند

مراهی ناشیانه و کوتاه که آن هم بی اراده اتفاق رفت و دخترک جز چند هسهند ماهرانه پیش می

گونه بوسیده شدن و سهند اما؛ افتاده بود، کار خاصی نکرده بود و فقط... بغضش را فرو می داد از این

 آخرهای کار، نه تنها از ناشی بازیِ دخترک بدش نیامده بود، که حتی خوشش هم آمده بود و حس 

 !و... اگر اشتباه نمی کرد، او برای روناک اوّلین بود عجیبی به دلش چ*ن*گ انداخته بود

 !از تمام وجودش حرارت بیرون می زد و تپش های قلبش کَر کننده و نفس هایش نامنظم شده بود

 !دو... یک-

صدای دست و جیغِ بچه ها که باال می رود، به یکباره روناک دست روی س*ی*نه ی ستبر سهند 

 .واردش می کند، عقب می کشدگذاشته و با فشارِ آرامی که 

سهند مخمور و ناراضی از تمام شدن ب*وسه شان نگاهش می کند. اخم هایش در هم می رود و می 

  :خواهد چیزی بگوید که صدای قهقهه ی عرفان بلند می شود

 !پسر ترکوندی-

تا  ل*ب هایش از هیجان د*اغ شده اند و اگر اشتباه نکند، حتی می لرزند! سعی می کند بخندد

ضایع بازی درنیاورده باشد. سری باال و پایین می کند و با صدای بم و دو رگه شده ای که خشِ خاصی 

  :هم گرفته است، ل*ب می زند
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 !شاگِردیتون رو کردیم اُستاد-

 .یزدان خودش را همانطور که نشسته، جلو می کشد و با دست به پشت پایش ضربه می زند

 .بی برو بشین بینَـم-

خنده ی آرامی می کند. به هم ریخته است و ذهنش دارد اذیت می شود! اگر جدی جدی  سهند تک

 ...برای روناک اولین باشد

 روناک؟ خوبه حالت؟-

 بیند آیسو،رشته ی افکارش با صدای بلند و نگران آیسو از هم پاره می شود. سر بلند کرده که می

 !شود و... رنگ به رویَش نماندهاند. دقیق میهروژین و صحرا و چندی از دختران، روناک را دوره کرد

 .دهدصحراست که دخترک را از بازو تکان می

 !روناک؟ خوشگلم؟ بیا این لیوان آب رو بخور- 

های زدهکشد. ماتش برده است و... بیشتر شبیهِ شوکروناک بازویش را از دستِ صحرا بیرون می

 میم ناگهانی از جا بلند شده و به سمتشان قدم تند ریزد. طیِ یک تصغمگین است! اعصابش به هم می

 .کندمی

 ...برین کنار بینَم- 

زند. با اخم، روند که سهند پیشِ چشم همه بازویش را چنگ میاز صالبت صدایش، دخترها به کنار می

  :دهدتشر وار دستور می

 .بیا بریم دست و صورتت رو یه آب بزن- 

 .شودمقاومتی به دنبالش کشیده میروناک این بار بدون هیچ 

 !خُب خداروشکر مشکلِ اونا هم حل شد. میریم ادامه ی بازی- 

کند و مستقیم به سمت کانکسِ خود قدم برداشته و روناک توجهی به صدای بلند شده ی یزدان نمی

 !فهمید علت حالِ بد دخترک چیستکشد. باید میرا هم به دنبالِ خود می

ود که می رسند، بازوی روناک را پر حرص ول کرده و به سراغِ یخچالِ کوچکشان به جلوی کانکس خ

 .می رود. بطری آب بزرگی را بیرون کشیده و بی اینکه در را ببندد، از پلّه ها پایین می آید
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 !اول یه کم بخور که حالت جا بیاد. بعدش صورتت رو بشور-

ای گرفتنِ بطری! حالِ بدش یک جوری ست. روناک غمبرک زده نگاهش می کند و دستش نمی رود بر

یک جوری که اذیتش می کند. تا به حال از این خصوصی های رمانتیک و دخترانه نداشته بود و حاال... 

 .تمام احساسات و هورمون های لعنتی اش به خاطر یک بازی به هم ریخته بودند

 !چِتـه؟ چرا مثلِ ههِ ی دو چشم نیگا می کنی منو؟ بگیر دِ-

 .بطری را با دستش تکان می دهدو 

بی اراده به لحنِ شاکیِ سهند لبخند می زند. او هم که همیشه ی خدا آماده ی پنجول کشیدن است... 

دست جلو بُرده و بعد از گرفتنِ بطری و باز کردنِ سرِ نسبتاً سفتش، به ل*ب می رساندش و یک نفس 

سوزد... نفس کم می آورد و با فاصله دادنِ بطری را سر می کشد. جایی میان دل و س*ی*نه اش می 

بطری از ل*ب هایش، باقیِ آب را روی صورتش می ریزد. نفسش بند می رود و... سرد است. پلک 

  :روی هم می فشارد و کوتاه بر ل*ب می رانَد

 .ممنون-

ه بو بطری را به طرف سهند می گیرد. سهند با اخم غلیظی نگاهش می کند و با پس گرفتنِ بطری، 

 ...حرف می آید. محکم و جدی

 نمی خوای بگی چِته؟-

روناک شانه باال می اندازد و با رد شدن از کنارش، روی دومین پلّه می نشیند و جفت پاهایش را روی 

پله ی پایین تر می گذارد. صورتش را با دست هایش قاب می گیرد و آرنج هایش را به زانوان جفت 

 .شده اش تکیه می دهد

 .بهت گفتمیه بار -

 .سهند رو به رویش می ایستد و به سمتش می چرخد. با تای ابروی باال رفته خیره اش می شود

 !کِی؟-

روناک دست هایش را از روی صورتش برمی دارد. بدونِ هیچ کم و کاستی، حس و حالی که دارد را بر 

 .ده اش را می فهمیدزبان جاری می کند و... اشکالی ندارد که اگر سهند، کمی از حالِ دگرگون ش
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 !تو رسماً از من استفاده کردی تا حرصِ شاهین رو در بیاری. غیرِ اینه؟-

حرف در د*ه*ان سهند می ماسد. دخترک دروغ که نمی گفت... می گفت؟ سری باال و پایین می کند 

  :و نمی داند که چرا بر ل*ب می رانَد

 !اینطوری ها هم که تو میگی نیست-

  :ی اش را رها می کند. لحنش به حرص آمیخته است وقتی که می گویدروناک خنده ی عصب

 میشه بگی چه طوریه؟ یعنی می خوای بگی به خاطرِ شاهین منو نبوسیدی؟-

گره میان ابروهای سهند کور تر می شود. جوابِ سوال اول را نمی دهد و برای قسمت دوم، زبانِ دراز 

 ...دارد اتفاقاً

 ه یه بار پرسیدم! گفتم تو دوست داشتی برای چی ببوسمت؟تمومِ دردِت اینه؟ من ک-

  :و با پُررویی تمام ادامه می دهد

 به خاطرِ خودت روناک؟ آره؟-

د*ه*انِ روناک از بی نفسی باز می مانَد. داشت چه میگفت برایِ خودش؟ این نتیجه ها را از کجا می 

 آورد دیگر؟

  :عصبی جواب می دهد

 میگی؟هیچ معلوم هست چی داری -

  :سهند در سکوت فقط نگاهش می کند که روناک بغض کرده اضافه می کند

 من تا قبلِ امشب هیچ خری رو نبوسیده بودم! می فهمی؟-

سهند متعجب از لحنِ بغض کرده و نسبتاً عصبی اش، ابرو باال می پَراند. البته تعجب زیادی اش به 

خودش هنگامِ ب*و*سیدنش یک حدس هایی خاطرِ این حجم از واکنشِ دخترک است، وگرنه که 

زده بود که او برای روناک ممکن است اولین باشد. حسِ عجیبی زیر پوستش می دَوَد. نه برای فریال و 

نه برای سوگند و نه برای هیچ کدام از دوست دخترهایش اولین نبوده... خوشش می آید و با لبی که 

  :به یک طرف کِش می آید، می پرسد

 خوبه یا بَد؟خُب این -
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 !معلومه که بَـد-

چنان محکم جواب می گیرد که همان نیمچه لبخندش هم از ریشه می خُشکد. اخم می کند و بی هوا 

  :و بی فکر می پرسد

 چرا؟-

روناک تک خنده ی عصبی می کند. شوخی اش گرفته بود یا جداً انقدر بیخیال و بی تفاوت بود نسبت 

 به این موضوع؟

را نداره که! پسر دارم میگم از من سوءاستفاده کردی تا به هدفت برسی. از منی که زده به سرت؟ چ-

 ...هیچ وقت تجربه ی همچین کاری رو نداشتم. من

  :سهند با لحنِ تندی به میانِ حرفش می آید

 !خُبه خُبه... یه جوری میگی سوءاستفاده، انگار چیکارت کردم؟-

  :تیز نگاهش می کند و براق می شود

 شه تجربه نداشتی؛ حاال داری! که چی؟با-

می داند که دارد تند می رود و اتفاقاً خوب هم متوجه است که دردِ دخترک از کجا و از چیست اما؛ 

نمی داند چه مرضی است که گرفته است و می خواهد کَل بیاندازد و حرصِ او را باال بکشد. برای 

 !همین هم با پُررویی جوابش را داده بود

روناک از بی نفسی باز می مانَد. اخم می کند و مثل اینکه بحثش با سهند به نتیجه ای نمی  د*ه*انِ

رسید. بی اینکه جوابِ دیگری به او بدهد، از جایش بلند می شود و با تنه ی محکمی که به بازویش 

شیده می زند، از کنارش رد می شود. هنوز قدمی از کنارش دور نشده است که یقه اش از پشتِ سر ک

  :می شود و صدایِ غُرش مانندِ سهند توی سرش می پیچد

 کجـا سرتو انداختی پایین داری میری؟-

به عقب کشیده می شود و همزمان با شُل شدنِ دست سهند از یقه اش، این بار صدایش متعجب و 

 .جاخورده به گوشش می رسد

 !بندی؟ماسَکا نمیتو از این ماس-
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  :ند بر ل*ب رانده بود، پچ می زندیکّه خورده از سوالی که سه

 !چی؟-

  :سهند اما مات نگاهش می کند و بدون هیچ رو دروایسی برایش توضیح می دهد

 !یقه ت رو کشیدم ولی بندی نیومد توی دستم-

هجوم یکهویی گرما به صورتش را احساس می کند و این مَردک حیا و حرمت را یک جا قورت داده 

  :از بی شرمیِ او، حرص می زند بود، نه؟! ناباور و عصبی

 !به تو ربطی نداره-

  :سهند اما؛ بی تفاوت است به چیزی که می شنود. با تک خنده ی آمیخته به تعجب ادامه می دهد

 جدی خیلی سوال شد برام. چطور نگهشون می داری؟-

  :گوشه ی ابرویش را می خاراند و بی اینکه خجالت بکشد، رُک اَدا می کند

 !ی میاره، از من گفتن بوداُفتادگ-

نفسِ دخترک بند می رود و سهند این را از چشمانِ درشت و گرد شده و صد البته صورتِ قرمزش می 

 .فهمد

 !خیلی بیشعوری-

  :سهند مردانه و کوتاه می خندد و حرص درار جواب می دهد

 !نه به اندازه ی تویی که سرِ یه ب*وسه این همه جیغ جیغ راه انداختی-

  :ک پشت چشم نازک می کند و با فرستادنِ موهایش به پشتِ گوش ل*ب می زندرونا

 !چون دختر نیستی، نمی فهمی-

 .سهند سری باال و پایین می کند و ل*بِ زیرینش را به دندان می کِشَد

 !هوممم-

دختر نیست اما؛ به حتم متوجه است. که دخترها حساس اند و زودرنج! در دلش کمی... شاید هم 

 ...ر از کمی از حق را به روناک می دهد ولی در ظاهربیشت

 !درسته! و چون نمی فهمم، این قضیه به کبدم هم نیست. پس بیا بریم سراغِ اون یکی قضیه مون-
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روناک ناباور از جواب دادنش می خندد. او دیگر کِه بود؟ خنده اش که تمام می شود، کنجکاو ل*ب 

  :می زند

 کدوم قضیه؟-

خیره اش را از باال تنه ی ظریف و ریز دخترک برمی دارد و تا چشم هایش باال می آید. سهند نگاهِ 

  :روناک متوجه ی منظورش می شود که همان لحظه پر حرص میغُرد

 !کوفت-

سهند بی اراده به حاالتش می خندد. به اینکه سرخ می شود و لحظه ای بعد سفید و... دوباره سُرخ! 

 .ی توان ذهنش را از موضوعی به موضوعِ دیگر سوق دادحرص و جوشی است و راحت م

  :از رو نمی رود

 .بودن از سایزِ مطلوب دلیلت باشه که نمی بندی بهرهالبته سایز هم خیلی موثره! شاید بی-

 .روناک چپ چپ نگاهش می کند و راستش نمی تواند که نخندد

 !خیلی پُررویی-

ها بود. برای همین دست در جیب شلوارش فرو برده و قدمی  و سهند شاید واقعاً پُررو تر از این حرف

 .جلوتر و نزدیک تر می رود

 !نمی دونم چه حکمتیه؟! با بقیه دل و قُلوه رد و بَدَل می کنی. وقتی به من میرسی، نزدیکِ ماهیانته-

هد؟ روناک باز هم از نوعِ حرف زدنش آب می شود. می شد با او صحبت کرد و او مثلِ آدم جواب بد

 .سری به نشانه ی تاسف تکان می دهد

 !واقعاً کِه-

می گوید و باز قصدِ رفتن و رد شدن می کند که این بار مُچ دستش اسیرِ دست سهند می شود. پلک 

  :بر هم می فشارد و بی اینکه به سمتش برگردد، ل*ب می زند

 .ول کن میخوام برم-

 .اَمر می کندصدایِ بدون انعطافِ سهند را می شنود که دستوری 

 !لوس نشو-
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اتفاقاً اَهلِ لوس شدن نیست. برای همین دستش را برای آزاد شدن از چنگالِ او، پرحرص تکان می 

 .دهد و... پیچکِ دستِ او اما؛ محکم تر از این حرفاست

 .حوصله ندارم-

 .برگشتنِ سهند به سمتش را حس می کند اما همانطور بی توجه می مانَد

 !ماهیانتهگفتم هاا -

  :صدایِ آلوده به خنده و تمسخر سهند را نشنیده می گیرد و به جایش جواب می دهد

 ...شکست هاا-

اشاره اش به دستش است که سهند محکم و سخت اسیرش کرده بود. انتظار رها شدن مچ دستش را 

  :دارد اما؛ در کمالِ ناباوری سهند دوباره تکرار می کند

 !ماهیانه شدی-

 د. تپش قلبش بی اراده باال می رود و امروز... چندم ماه بود؟یخ می کن

  :هنوز تجزیه و تحلیلش به نتیجه نرسیده، سهند در کمالِ آرامش برایش توضیح می دهد

 !لکّه خون رو تیشرتت اُفتاده. برو داخل عوضش کن بعد می تونی بری-

 .و بالفاصله مُچ دستش را رها می کند

می کشد و بدش می آید. لعنت می فرستد به این تاریخ از هر ماه و به این روناک می ترسد و خجالت 

تیشرتِ سفیدی که پوشیده بود و به خودش که همیشه ی خدا، فراموش می کرد موعدش را! نمی 

داند چه باید بگوید. اصالً چه دارد که بگوید؟ با هزار بدبختی هم که شده، به سمتِ سهند می چرخد. 

سیبک گلویش نمی رود. یعنی... نمی تواند! می خواهد چیزی بگوید که همان لحظه نگاهش باالتر از 

 : دردِ خفیفی زیر دلش می پیچد که باعث می شود ناخداگاه ناله کند

 !آخ-

دستش را به شکمش می رساند و آن یکی دستش را به کانکس می گیرد. تمام شکم و پهلوهایش تیر 

 .صدای سهند، نگران به گوشش می رسدمی کشند. پلک برهم می فشارد که 

 خوبی؟-
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 : روناک در سکوت فقط سر تکان می دهد که سهند این بار آرام تر می پرسد

 .چی الزم داری؟ بگو تا از بقیه ی دخترها برات جور کنم-

 : دهدروناک درد دارد و عصبی از این یکهو ماهیانه شدنش، کوتاه جواب می

 .آیسو... فقط بگو آیسو بیاد-

کند. به محضِ رسیدن به آنها، ها قدم تند میاینکه جوابی به او بدهد، به سمتِ اکیپِ بچهسهند بی

 .شود در تیکه انداختنچرخند و ماهان به سرعت پیش قدم میها، همه روی او مینگاه

 !حال احوالِ مِستر کیس؟-

 : پرسدیکند و مها اشاره میگیرد. با چشم به بچهاش هم نمیسهند حتی خنده

 کنین؟هنوز بازی می-

 : دهدیزدان به جای ماهان جواب می

 صد البته! و اینم بگم که اگه خیلی عجله داری برای برگشت، ما یکی دو ساعت دیگه حرکت -

 .کنیممی

 .کندسهند اخم می

 خیلی دیر نیست؟-

 .خنددماهان کوتاه می

 !ناچ-

دهند. نوبتِ صحراست و... ره حواسشان را پیِ بازی میها دوبابیند که بچهگوید و میدیگر چیزی نمی

 .کندنشیند که آیسو لبخند به ل*ب نگاهش میکند. آهسته کنارِ آیسو میتوجهی نمی

 جونم؟-

خندد اما؛ فکرش با یادآوریِ حالِ بدِ روناکی که درد اراده به لحنِ زیاده از حد پُر نازش میسهند بی

 : کندسرش را سمتِ گوش آیسو بُرده و آهسته زمزمه میریزد. داشت، دوباره برهم می

 .روناک حالش بد شده. گفت تورو صدا بزنم که بری پیشش-

 : آیدآیسو ناخواسته و نگران بین حرفش می
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 چی؟ چراا؟-

های کشد و سپس تیلهتوجه کسی جلبِ آنها نشده، نفسِ راحتی میگرداند و از اینکه سهند چشم می

 : زندسو کشیده و پرحرص اما با آرامترین ولوم صدا تشر میبراقش را سمت آی

 ...خواد همه رو خبردار کنهآروم بابا! می-

 : دهدبازدمش را پر حرص بیرون فرستاده و ادامه می

 .چیزِ خاصی نیست. مثلِ اینکه ماهیانه شده-

ند حرفش را در خواهد چیزی بگوید که سهبارد. میکند و تعجب از صورتش میآیسو چشم گِرد می

 : کندنطفه خفه می

 !ها ملّت همه بفهمن دختره چه مرگشهمن میرم. توام یه دو مین دیگه بیا. ضایع بازی درنیاری-

 .شودو با چشم برای آیسو خط و نشان کشیده و از جا بلند می

 زند، یهایش را گره ماش است و دارد بندِ کتانیتوجه به اینکه او هنوز در ن*زد*یک*یآیسو بی

 : کنددهانش را کج می

 !ها... ملت همه بفهمنضایع بازی درنیاری-

 !بترس از روزی که واقعاً ل*ب و دهن به این خوشگلی رو کجِش کنم-

چرخد که نگاهِ خیره و براق سهند را مقابل صورت خود ها به پشت سرش میبه مانندِ برق گرفته

کند، سهند با چشمکِ تا به خود آمده و قصد گفتن میکند و تهدیدش کرده بود؟ بیند. اخم میمی

 : دهدکوتاهی، شرور ادامه می

 !از من گفتن بود-

 !رودگویی بدهد، راهش را کشیده و... میاینکه به آیسو مُهلت پاسخو بی

  :کندگیرد و با درد ناله میدستش را به شکمش می

 پس کِی جهنم میشیم بریم؟-

اش دارد میانِ طبیعتِ ب*دنِ شود که رفیق صمیمیو هم ناراحت می گیرداش میآیسو هم خنده

 .زنداش از درد، دست و پا میدخترانه
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 .اندازدشانه باال می

 .هاست که دیگه حرکت کنیمدونم. ولی اآلندقیق نمی-

  :زندروناک عصبی از شرایطی که دامن گیرش شده بود، غُر می

 کنن؟ن بازی میوقت اونا دارمیرم اونمن دارم می-

  :زنددهد، داد میزند و همانطور که خود را روی تخت، تلو تلو میپهلویش را چنگ می

 !آی خدا... دارم جون میدم-

  :زندخندد که روناک حرص میاراده میآیسو بی

 !شو شو آیسو، خفه خفه-

  :ندزهایش، با هیجان و شیطنت ل*ب میتوجه به روناک و غُر زدنآیسو اما؛ بی

 !ولی خدایی ببین اون ب*وسه چی بود که موعدت رو از بیست و پنجم ماه، کشوند به امشب؟-

 .خنددریز می

 !هات به هم ریختنحتماً خیلی کاری بوده که انقدر هورمون-

کرد و آیسو هم که داشت احمقانه شود. قرص ژلوفن خورده بود و اثر نمیروناک اما؛ دارد دیوانه می

  :زندند. کالفه و پر از حرص نق میخواخطبه می

 !از دختر بودن متنفرم! از خودم! از همه-

کند و آیسو هم کارِ دیگری از پیچدش... مُدام آه و ناله میو دردِ بدِ توی تنش، بیشتر به هم می

آید و بلد نیست، جز اینکه حواسِ روناک را با پرت و پَال گفتن، پرت بکند که برعکس؛ دستش برنمی

گیرد که دیگر چیزی نگوید و دهانش را شود. برای همین تصمیم میتر و جِری تر میناک عصبیرو

 !ببندد

ی به ااند که ناگهان تقهشود که در کانکس خود سکوت کرده و روی تخت نشستهای میبیست دقیقه

، به صورتِ شود و قامتِ بلند و کشیده ی ماهان، نمایان... همین که چشمشخورد. در باز میدر می

 .پَردشود و رنگ از رویش میاُفتد، در جا خشک میقرمز شده از گریه ی روناک می

 چیشده؟؟ برا چی گریه کردی؟-
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و روناک که انگار از آمدنِ ماهان، به مانندِ بچه ی خردسالی که به هنگام گیر افتادن، از آمدن پدرش 

  :زندمیاُفتد و اسمش را صدا شد، بلند به گریه میهوایی می

 !!ماهاان-

رود برای صدای پر از بغضِ او و اینطور صدا کردنش. آ*غ*و*ش باز کرده و به ماهان اما؛ جانش دَر می

نشیند و با در آ*غ*و*شِ گرفتنِ سرش، با گلویی که از نگرانی کند. کنارش میسمت روناک پرواز می

  :پرسدخشک شده است، می

 !کنی؟میجونم؟ چیشده؟ بگو برای چی گریه -

تر بغلش دهد و محکمروناک ولی به جای جواب دادن، های های در آ*غ*و*شِ ماهان گریه سر می

  :کندبوسد و دوباره تکرار میکند. ماهان آشوب روی موهایش را میمی

 دارم میگم چیشده؟-

تشر  اش بیرون آورده و با حرص خطاب به روناک،شود. سر از گوشیباالخره صبرِ آیسو تمام می

  :زندمی

ش باید بدی؟ دِ بنال بینی طرف جون به ل*ب شده؟ سکتهخر؟ نمیزنی کُرهچته توام هی عَر می-

 !دیگه

 .گیردو ماهان نگاهِ پر اخم اما نگرانش را سمت آیسو می

و آیسو هم که انگار هیچ امیدی نداشته باشد به تمام شدنِ گریه ی روناک، برای همین خودش ل*ب 

  :کندمی از هم باز

 کنی؟ش عادیه! مگه بیست و پنجم هر ماه، به مدت هفت روز سگ بودنش رو تحمل نمیگریه-

دهد که آیسو کف افتد. سری به نشانه ی مثبت تکان میاراده از لحنِ آیسو به خنده میماهان بی

 .کوبدهایش را در هوا به هم میدست

 !کنآ قربونِ آی کیوت. هیچی دیگه. از امروز تحمل -

  :رانَدکند و متعجب بر ل*ب میماهان چشم درشت می

 !یعنی چی؟ مگه میشه؟ شاید مشکلی چیزی پیدا کرده-
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 .دهداش چین میگیرد و به دماغِ عمل شدهآیسو دستش را برای متوقف کردنش باال می

ته. رَک برداشمشکلِ چی بابا؟ خانوم برای اولین بار یه راند ب*وسه رو تجربه کرده، سلوالی بدنش تَ-

 .چیزِ غیر عادی نیست

  :پرسدکند و با کاشتنِ ب*وسه ی طوالنی روی موهای روناک، با خنده میخندی میماهان تک

 آره فِسقل؟-

. آیسو را زیرِ مُشت و لگد بگیرد و... دوباره کاسه ی چشمانش خواهد جیغ بکشدروناک اما؛ دلش می

  :زندس*ی*نه ی ماهان حرص میشود و با مُشت انداختن به پُر می

 !زاشتیگمشو! اگه مَرد بودی، نمی-

 .زندکند و با دست ضربه ی آرامی به پس گ*ردنش میمی ماهان اخم

 .خواهیم حرکت کنیمتا زبونت رو قیچی نکردم، پاشو آماده شو که می-

 .خنددکوتاه میهای سرخ شده از گریه ی او، و با فاصله دادنِ روناک از آغوشش و کشیدنِ لُپ

 !کردیخواستی بازی نمیمی-

  :کندو بعد دوباره تکرار می

 !ای حاضر شین بیایین جلوی سوله ی حاج مهدیده دقیقه-

 ...رودهایش به معنای فرستادن ب*و*س برای روناک، از کانکس بیرون میو با غنچه کردن ل*ب

بود که ذهن و فکرش پیشِ روناکی مانده گذشت و پنج روزِ تمام پنج روز از برگشتنشان به شهر می

الِ گشتند، حی کالهبرداریِ شاهین را برایش بازگو نکرده بود. روزِ آخری که برمیبود که هنوز مسئله

دخترک انقدری بد بود که نتوانست جز ماشین ماهان، اتومبیل دیگری را برای گریه و زاری کردنش 

و، سوار پورشه ی کاربنی رنگ ماهان شده بودند و البته که انتخاب کند. آیسو و روژین هم به همراهِ ا

متوجه شده بود، پورشه متعلق به روناک است و در اختیارِ ماهان و... عرفان باالخره راضی شده بود 

ای که با سهند برگردد. تمامِ راه را با عرفان راجع به همین موضوع صحبت کرده بودند و عرفان چاره

د جز صبر کردن تا اینکه روناک موضوع را برایشان توضیح دهد. کامل و پیش رویشان ندیده بو

 !مُفَسل
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گذرد. عرفان برای به کارواش بردنِ ماشین، طاق باز روی تخت افتاده و ساعت از سه بعد از ظهر می

داد و از طرفی دلش حتی چت کردن و حوصلگی داشت جان میخانه را ترک کرده بود و سهند از بی

اش را نداشت و یا اینکه سوگند دلش را زده بود، خواست. حوصلهدن با سوگند را نمیوقت گذران

داند! نگاهِ سردرگمش داند! فقط اینکه... بیش از حد درگیرِ رالی شده بود انگار! شاید هم نه... نمینمی

ی که دارد کند که آیا آخرِ مسیردهد و به این فکر میگیرد و به سقف میرا از دربِ باز بالکن می

چیز است و... از اش را سیراب کند؟ بُرد برای او همهطلب و رقابتیتواند روحیه ی جنگرود، میمی

 !خیلی سال پیش، آرزویشش را داشت

شود. گوشی را از خیز میگیرد و روی تخت نیمبا بلند شدنِ صدای زنگ گوشی، چشم از سقف می

زند. چه خوب موقعی هم تماس گرفته بود! درست به خند میروی پاتختی چنگ و با دیدنِ نامِ کاوه، لب

 ...وقتِ دلتنگی و کالفگی

  :دهدکند و گَرم جواب میتماس را وصل می

 چی! خوبی؟سالام آقای کافه-

 !ای که تماس گرفته بودآید و... شلوغ است دورِ کاوهاز پشت خط صدای بوقِ ماشین می

  :زندیده باشد، چرا که پشت سر هم ل*ب میو صدایش انگار که به گوشِ کاوه نرس

 اَلو؟ سهند هستی؟ اَلو؟-

اش، به بالکن ای رنگ و باال تنه ی بر*ه*نهاز روی تخت بلند شده و با همان شلوارک کوتاه و سرمه

 .رودمی

 اآلن صدام میاد؟-

  :دهدمیکند. چرا که گرَم و خوشحال جواب مثلِ اینکه کاوه به وضوح صدایش را دریافت می

 .زنی؟! دلم تنگت بودآره خوبه. چطوری پسر؟ یه زنگ نمی-

 .کندخندد و با تکیه زدنِ دستش به نرده، کوچه ی خلوت و خالی از آدم را نگاه میآرام می

 هِی، بد نیستم. چه خبر؟-

 .شودکاوه نگران می
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 بد نیستم یعنی چی؟ چی شده؟-

  :دهده بودنِ کاوه... با تک خندی جواب میشود بسهند برای بار چند هزارم دلش خوش می

 .حوصلگیههیچی بابا. بزرگش نکن. از بی-

  :زندگوید و سپس با مکث ل*ب میکاوه، آهانِ کشیده و بلند باالیی می

 ...زنگ زده بودم یه چیزی بگم بهت-

 .شوداراده دلش آشوب میآید. بیسهند از جدی شدنِ یکهویی صدای کاوه، خوشش نمی

 زی شده؟چی-

 !ست از هر نوع حسیاش خالیخندد اما؛ خندهکاوه آرام می

 !آره. یه خبرِ خوش دارم برات-

فرستد که با اش را آهسته بیرون میخُب پس... خبر خیر است. نفسِ حبس شده در س*ی*نه

 .کوبدشود و... قلبش، کُند میی بعدیِ کاوه، در جایش خشک میجمله

 !و عروسی دعوتت کنم. با نیلو اومدیم خرید زنگ زدم برای مراسم عقد-

صدایش پر است از حسِ مصنوعیِ خوشحالی و ذوق کردن و... سهند باید احمق باشد که نفهمد 

کند؟ جدی خوابد! کاوه دارد... عروسی میدهد. مغزش میرفیقش به اجبار دارد تن به این کار می

 خواهد برود با نیلو...؟جدی می

 سهند؟ اَلو؟-

هیچ حس و حالی زمزمه آید. ماتش برده است. چه دارد بگوید؟ آرام و بیصدایِ کاوه به خود میبا 

  :کندمی

 .شنوممی-

 خوبی؟-

 ...اش پر است از حسِ تمسخرخندهتک

کنه و... اوووف... خیلی خوشحالم کاوه، ش ازدواج میچه جورم... رفیقم داره با یکی همسنِ ننه-

 !خیلی
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 !سهند-

  :غردو به یکباره می اعصاببی

 ...حق نداری انقدر احمق باشی! حق نداری با اون زنیکه ی-

  :کنداش کامل نشده، کاوه باز صدایش میجمله

 سهند؟! باز شروع نکن، خب؟-

دهد و همزمان با کوبیدن دستش به نرده، سرِ کاوه ی پشت خط داد خندد. سری تکان میعصبی می

  :کشدمی

 !هارو ازم بشنوی، پس غلط کردی که به من زنگ زدیاین حرفخواستی اگه نمی-

خواست که اعصابش را به هم بریزد و تنها... قصدش دعوتِ سهند خواست. نمیکاوه اما؛ این را نمی

اش که همچون بود و... به جهنم که مراسمش به اجبار خواهد بود. حداقلش رفیقِ چندین ساله

 .کرداش میبرادرش بود، همراهی

  :زندبرعکسِ سهند، با آرامش حرف می

 !خوام کنارم باشی، همینمی-

شود از حس بد... داشت با اویی بد تا راند که برای یک لحظه سهند پُر میانقدر صادقانه بر ل*ب می

 اش سر و تَه ندارد؟کرد که زندگیمی

 .دهداش را بیرون میبازدمِ حرصی

 !کنی؟کِی عقد می-

-راه بشود.  نیمهسهند هر چقدر هم که غُر بزند اما؛ جزء محاالت است که رفیق خندد.کاوه ریز می

 .جمعه

  :پرسدسهند به هم ریخته است... کالفه می

 ست امروز؟چند شنبه-

 !چهارشنبه-

 .شودسهند با فکر به اینکه دو روز مانده به جمعه، عصبی می
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 مر*تیکه دو روز مونده به زفافِت زنگ زدی خبر بدی؟-

  :اش میغرداعصابیکاوه بلند به این حجم از بی

 !زنی؟ جمعه ی هفته ی بعد رو میگم. تقریباً نُه، دَه روزِ دیگهبابا چرا جوشِ بیخود می-

 ...کشد. مغزش به هم ریخته است وای میسهند نفسِ آسوده

 !خوبه-

 .خنددکاوه مردانه می

 اون یکی کلّه پوک کوو؟-

کاوه از آن یکی کلّه پوک دقیقا عرفان است. برای همین کوتاه جواب  داند که منظورِسهند می

 : دهدمی

 .کارواش-

 : آوردزند، پشت بندِ حرفش، بر زبان میو با فکری که یکهو به سرش می

 پتیاره اآلن پیشتِه؟-

شود. عشوه دارد اما؛ جا اُفتاده خندد که همان لحظه صدای زنی در گوشش پخش میکاوه بلند می

 !ت انگار و صد البته کمی نازکاس

 !بله، اینجام آقا سهند-

 خندد. پس شنیده بود که پتیاره صدایش زده بود؟سهند با لذّت می

 ...اُوهو! آقا سهند گفتنت رو من-

 : گویدخندد و به جای ادامه ی حرفش، چیز دیگری میکوتاه می

دادی. مودب ریختی بیرون و فحش میمون، لجنِ دهنت رو میتا دیروز که کاوه نبود بینِ مکالمه-

 !شدی نیلو خانوم

 .کندنیلو اما؛ به جای عصبی شدن، در کمالِ آرامش برخورد می

 !ها هم گذشته. در حال زندگی کنینمونی. احترامتون واجبه. گذشتهشما مثل برادر شوهرم می-

د بروز بدهد. متعجب و سهند ولی برعکسِ نیلو، بازیگر خوبی نیست. حتی اگر حرص هم بخورد، بای
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 : زندعصبی از اینکه نتوانسته بود کُفر نیلو را در بیاورد، حرص می

 !زِر نزن بابا این اَدا ها بهت نمیاد. از آیفون در بیار اون گُه رو بده به شوهرت-

 .زندشنود و پوزخند میصدای نفس حرصی بیرون دادنِ نیلو را می

 .آیدکاوه پشت خط می

 جونم داداش؟-

 اند! کوتاهیایستد و... موهایش چه بلند شدهگردد. جلوی آینه میسهند از بالکن به داخل اتاق برمی

 ...ریزدشان وست که باید انجام دهد. با دست بهم میترین کاری. واجبدیگر الزم که نه..

 : دهدجدی و محکم برای کاوه توضیح می

 ...کارتت رو هم بفرست که کنی برام. شماره یهر چی الزم داشتی، اِس می-

 : آیدکاوه میان حرفش می

 ...خوادبودنت کافیه. شماره کارت فیالن نمی-

آید. عرفان که کلید داشت! متعجب از ایشان به صدا در میهمان لحظه صدای زنگِ در واحد اجاره

 : پَرَدزنگ خوردنِ دوباره ی درب، به کاوه می

 خفه دو دقیقه ببینم کیه؟-

بیند. اندازد و کسی را نمیرود. از چشمی به بیرون نگاهی میقدم زنان به سمتِ در می راهرو را

 .کندکشد، دوباره از چشمی، پشت درب را وارسی میهمانطور که برای کاوه خط و نشان می

 !هاا. نشه قضیه ی سری پیش که دهنت صافهکاوه شماره کارت رو بفرستی-

 : آیدکاوه با خنده کوتاه می

 !چَشم-

 : دهدشود و با لبخند جواب میباالخره راضی می

 ...آ باریکال-

کند. باز کردنِ در همانا و به جلو پریدنِ آیسو با آن صدای کشد و در را باز میو دستگیره را پایین می

 ...نازکش همانا
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 !بابا باز کن دیگه، مُردیم از گَرما-

 : پرسدخوش ظاهر، با تعجب می کند و خیره به آیسویِ همیشهسهند چشم درشت می

 کنی؟تو اینجا چیکار می-

 .کندآیسو پشت چشم نازک می

 .ایشش... چه طرزِ مهمون نوازیه؟ برو اون وَر ببینم-

 .کندو با دستش به شانه ی سهند، فشار آرامی وارد می

 : کندکاوه پشت خط برای بار چندم تکرار می

 اَلو؟ سهند؟ کی اونجاست؟-

 : زده از درگاه کنار برود و به کاوه ی پشت خط بگویدد مات و حیرتتوانفقط می

 .زنیمبعداً حرف می-

اش داخل کند که آیسو خرامان خرامان خود را با آن کفش های پاشنه خدا سانتیو تماس را قطع می

 : شودخواهد در را ببندد که آیسو معترض میکشد. میمی

 .کنهماشین پارک می نبند بابا. روناک اآلن میاد. داره-

 !خورد. آن هم حسابیجا می

 چی؟-

طور که روی پارچه ی خندد و همانکند. با عشوه میخندد و خودش را روی مبل پرت میآیسو می

 : کندکشد، شروع به تعریف میسرخابی رنگ مبل دست می

 .چه خونه ی قشنگی دارین! من عاشق این رنگم-

 : کندای اضافه میو با ریز خنده

 چته؟ چرا خشکِت زده؟-

 .دهدکشد و در کسری از ثانیه، تغییرِ جلد میهایش را توی هم میاخم

 اینجا دقیقاً چیکار دارین؟-

شود و قامت الغر و ظریفِ روناک، نمایان! خواهد د*ه*ان باز کند، در باز تر میآیسو همین که می
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 طبقِ معمول، یک تیشرت گشاد ساده و مشکی با یک شلوار همرنگ آن که روی مُچ پا جمع شده 

خورد و... یک کتانیِ سفیدِ ساده! است. شال مشکی نازکش هم که دور گر*دن برای خود هوا می

 ...خیلی ساده

 .رانَدلبخند معمولی بر ل*ب می

 !سالم-

  :دهدطلبکار جواب می کند.ای از اخمش کم نمیسهند با دیدنش ذره

 !علیک-

 نشیندرساند. کنارش روی مُبل میخندد و بدون هیچ تعارفی خودش را به آیسو میاراده میروناک بی

  :آیدبیند، به حرف میحرکتیِ سهند را که میو بی

 !چرا اونجا ایستادی؟ بیا بشین... اومدیم که حرف بزنیم-

خواهند آورد. نکند میگی را در سر سهند به صدا در میراستش... قسمتِ دومِ صحبتِ روناک، زن

 راجع به همان مسئله ی کالهبرداری صحبت کنند؟

 .آیداراده ل*بش به یک طرف کِش میبی

 !خوش اومدین-

اش ندارد. همانطور با شلوارک و بدون حتی بندد و هیچ قصدی برای پوشاندن باال تنهسهند در را می

کشد. سه لیوان پایه بلند بیرون می شود. از یخچال دو بطری آبمیوهه مییک رکابی، داخل آشپزخان

یت کند. دو بسته از بیسکویداخل سینی گذاشته و یکی را با پرتقال و دوتای دیگر را با آناناس پُر می

کندش. با گذاشتن سه نِی دارد و داخلِ کاسه خالی میست را برمیمحبوبش که همان سالمتِ نارگیلی

 .گذاردگردد. سینی را روی میز میتیکی در سینی به هال برمیپالس

 .متاسفانه میوه نداریم-

دارد و دو تکه ای اتالف وقت و یا تعارف به جلو خم شده و لیوانِ آناناسش را برمیآیسو بدون ذره

 .بیسکوییت

 ...یریمزنیم و معیب نداره. ما اصالً برای خوردن نیومدیم اینجا که! چند دقیقه حرف می-
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م گرداند. کامالً ههای ناخن درازش میو سهند نگاهِ عجیبی بینِ بیسکوییت های گیر افتاده در چنگال

 !مشخص است که اصال قصد خوردن ندارد

 .دارددهد و آبمیوه ی پرتقال خودش را برمیسری تکان می

 !شنومخُب! می-

  :پَرَدمیکند که آیسو به میان روناک قصد د*ه*ان باز کردن می

ببین گُلِ من. روناک اصالً بلد نیست حرف بزنه. جمله بندیش مشکل داره و طرف رو سکته میده تا -

 بگه مسئله چیه؟

  :کندنوشد و با مکث اضافه میقُلپی از آبمیوه می

 !همون بهتر که خودم برات بگم-

 !فتند پیِ لُپِ کالمرآید. چه بهتر! یک راست میگیرد و هم خوشش میاش میسهند، هم خنده

 .دهدسری به نشانه ی مثبت تکان می

 !منم تمایل دارم مستقیم بریم سراغِ اصل مطلب-

 .زندآیسو بیسکوییت را محکم گ*از می

درسته. اگه بخوام خیلی سر راست بگم، باید خدمتت عرض کنم که... شاهینِ موحد، همین شاهینِ -

 !زارهخودمون! داره سرِ شماها کاله می

دهد تا آیسو ادامه ی حرفش را بزند خواهد! سری تکان میداند. بقیه را میهند تا اینجای کار را میس

  :گویدالعملی نشان نمیدهد، متعجب میولی آیسو از دیدنِ اینکه او هیچ عکس

 اآلن شنیدنِ این موضوع فرقی نکرد برات؟-

  :کندای صدایش را صاف میخندد. با تک سرفهسهند ناخواسته می

 .شممعلومه که فرق کرد! منتظرِ ادامه-

شود که همان لحظه آیسو دوباره د*ه*ان باز اش میکند و با استرس خیرهروناک چشم درشت می

  :کندمی

 ...خوادآره خالصه... جونم بگه برات که... شاهین از اونجایی که خیلی خاطرِ روناکِ مارو می-
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زند که همان دَم صدای اعتراض آیسو آرنجِ دستش به پهلوی آیسو میای کرده و آرام با روناک سرفه

  :شودبلند می

 !صاحابوسوراخ کردی بیچته؟ -

  :گرددای به سمت سهند برمیغرهو با چشم

 !کاری کنه و برُدِ راندِ آخر رو، به اسمِ روناک تموم کنهبندیِ امتیازهارو دستخواد جمعمی-

 !کند. هِه! مرگِ مادرشان با تمام شدنِ جمله ی آیسو، رها میسهند ل*ب زیرینش را همزم

 اش فقط همین است؟کند و... دلیلِ شارالتان بازیمتفکر نگاهش می

  :آوردفکر بر زبان میسوالش را بی

 همین؟ فقط چون عاشقِ روناکه، داره شارالتان بازی درمیاره؟-

دارد که سهند اگر این قضیه را چند روز پیش آید و دیگر خبر نآیسو از خونسردیِ سهند خوشش می

 !اکشنی از خود نشان دهدنشنیده و سپس تجزیه و تحلیلش نکرده بود، محال بود که چنین ری

 .کندآهسته سری باال و پایین می

 !مثلِ اینکه تنها دلیلش اینه-

  :زندخندد و بعد از نچ گفتنش، خطاب به آیسو ل*ب میسهند مردانه می

 !اش دختر! ربطی به این شِر و وِرا ندارهاحمق نب-

  :آیدهوا به میانِ حرفشان میروناک بی

 تونه داشته باشه؟ای میپس چه دلیلِ دیگه-

 ...خاراند و ماشاهلل همیشه ی خدا اصالح واجب استسهند ته ریشش را می

  :دهدبا چشمکی، روناک را مخاطب قرار می

 !دونیاونش رو دیگه تو بهتر می-

  :کندروناک چشم درشت و معترضانه سرِ شکایت را باز می

 ...هااز کجا باید بدونم؟ اآلن این حرفت خیلی معنا داشت-

برد. در کمالِ خونسردی، جواب اش میسهند اما؛ نهایتِ ل*ذت را از نوشیدنِ آبمیوه ی مورد عالقه



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
606 

 

  :دهدمی

 !زنم که منمورد نمیخب حرفِ بی-

اخالق و خوش پرستیژ خورد. سهند حسابی برایش جذاب است. به وقتش خوشاش را میآیسو خنده

ست و در کُل... به شدت دخترکُش به نظر اعصاب است. گاه آرام و گاه طوفانیخلق و بیو به وقتش کج

  :پردکند و به میان آن دو میرسد. با پیچ و تاب موهای فِرش بازی میمی

ن! اینجاییم تا یه خاکی تو سرمون بریزیم نه اینکه خِرخره همو مثل مرغ و خروس به هم نوک نزنی-

 .بجوییم

خیالِ اینکه آنها مهمانش هستند و ممکن است که ناراحت شوند، رها سهند نیشخندِ صدا دارش را بی

 .کندمی

 دقیقاً چه خاکی تو سرِ شما میشه؟ هوم؟ اونی که سرش شیره مالیده شده منم! رفیقِ کُره خرِ منه که-

 ...به یه مشت

 .فرستداش را با مکث بیرون مینفسِ حرصی

 !خواین چی رو ثابت کنین؟ که خیلی خیرخواه و بچه مثبتین؟اآلن می-

های دخترک را شنیده بود هنگامی که برای آیسو توضیح داده بود که حرام رود. صحبتدارد تند می

پای هدف و آرزویشان بگذارند و بعد... شان و حالل برایش مهم است و انصاف نیست که ملت سرمایه

 شان بپرد و به قولِخواست به سر و کَلهداند چرا باز هم میسرشان توی کیسه شود! شنیده بود و نمی

 !آیسو نوک بزند؟

  :زندآیسو ناراحت از جوابی که گرفته بود، ل*ب می

 ...رو به ز*ب*ون نیاریم تونستیم اصالً این قضیهواقعاً متاسفم! این چه جورشه دیگه؟ ما می-

 : ...کند. محکم و مودبانهروناک صحبتش را قطع می

 تونیمکنی نیتمون چیزی به غیر از خیرخواهی و کمک بود، ما دیگه حرفی نداریم. میاگه فکر می-

 !رفع زحمت کنیم

خواهد د*ه*ان باز کند که آید. میآید و... نمیکند. از جسارتِ دخترک خوشش میسهند اخم می
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شود. صدای بشاش و پر از انرژی عرفان که چرخد و در کمی باز میهمان لحظه کلید توی قفل می

  :شوداش درگیر است، قبل از خودش داخل میخواند و به حتم با بندهای کتانیدارد آواز می

 ...شاه پسر داریم دوماد، شعر و غزل داریم عروس-

ماسد و تعجب و جاخوردگی از کشد. حرف توی دهانش میآید و خنده از روی ل*بش پَر میداخل می

 ...بارد وتک تک اجزای صورتش می

  :کندزده نجوا میحیرت

 !شعرو غزل داریم عروس! اونم دو تا عروس-

 .شودکِشد که نیشش شُل میبه ثانیه نمی

 ...بَه بَه... صفا آوردین. خیلی خیلی خوش اومدین. منور فرمودین کلبه ی درویشیِ ما رو-

  :کند که سهند کوتاه میغردگویی میهمینطور دارد گزافه

 !!عرف-

 ...هاراو این یعنی عرفان باید تمام کند این جینگولَک بازی

سهند به موقع پیش دستی کرده و با  خواهد برای دفاع از خودش حرفی بزند کهعرفان اما؛ می

  :زندچرخاندنِ دوباره ی گ*ردنش به سمت آیسو و روناک، ل*ب می

 خُب! فرمودین چه خاکی بریزیم تو سرمون؟-

زند و این جوابِ سهند یعنی غیرمستقیم اعالم کرده بود که مزاحم هوا بلند بلند قهقهه میآیسو بی

 .خیر است و نیت بدی ندارندنیستند و کوتاه آمده بود که قصدشان 

  :آیدعرفان گیج به میان می

 هَن؟-

  :دهدکشد و میان خنده، جواب میخندد. دستی بین موهایش میروناک هم پا به پای آیسو می

 !عرف هم بیاد، همفکری کنیم. شاید خاکِ رُس بیشتر به کار اومد-

  :دهدپذیرایی، دستور می کند و خطاب به عرفانِ مات مانده در وسطِخندی میسهند تک

 !لباس عوض کن. بعد هم زنگ بزن رستورانِ سرِ کوچه، بگو یه چی بیارن-
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  :کشدروناک خجالت می

 .ریمالزم نیست. ما گرسنه نیستیم، ممنون! یه کم دیگه می-

  :پرسدای از خنده دارد، میکند. با صدایی که رگهکند و خیره نگاهش میسهند چشم ریز می

 ت واسه شما سفارش میدم؟کی گف-

کند و ضعیف صدایی از گلویش خارج اندازند... دلخور، اَبرو به هم نزدیک میهای روناک گُل میلُپ

  :شودمی

 ...آها-

 .ددخنهایِ اویی که یک بار جسور است و یک بار دیگر موش، میپروا به حالتسهند این بار بلند و بی

 !خورین؟حاال چی می-

و تعارفِ بیخود کند، آیسو به  "الزم نیست"خواهد د*ه*ان باز کند تا بگوید ه میروناک همین ک

  :دهدتندی و با انرژی جواب می

 !کباب! کباب کوبیده برای من و روناک. روناک عاشقشه-

رسد که حداقلش آیسو اصالً قصد خوردن ندارد. ل*بش به یک و سهند حاال بهتر به این نتیجه می

کند و و... خوب است. خودش هم کباب کوبیده دوست دارد. سری باال و پایین میآید طرف کِش می

  :بردصدایش را برای عرفانی که برای تعویضِ لباس به اتاق رفته بود، باال می

 !برای همه چلو کوبیده عرف-

که پِیک، سفارش غذایشان را تحویل داده و عرفان میز را چیده بود، ی بعد در حالیبیست دقیقه

 همگی دورِ هم نشسته و مشغولِ خوردنِ غذا شدند. سهند برای عرفان راجع به علت آمدن آیسو و 

ان ه، پشیمروناک و کارِ شاهین توضیح داده بود و عرفان فقط گفته بود از اینکه به ماهان اعتماد کرد

 !داند که راجع به شاهین چه بگوید؟نیست! اما نمی

 خُب! ساکتین چرا؟-

اش را بیرون و تای کند، هوفِ کالفهپرسد و سهند همانطور که با ساالدش بازی میآیسوست که می

  :دهدابرو باال می
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 دونم چی باید بگم و چی کار باید بکنم؟نمی-

  :دهدزند و شمرده شمرده ادامه میکاهوی توی ساالدش را به چنگال می

 !کُلی هزینه و زمان صرفِ این کار کردم. پا پس کشیدن برام آسون نیست-

 .کنداخم می

هارو تحمل کردم تا به هدفم آدمِ اَهلِ دَک و پُز اومدن نیستم. صادقانه بخوام بگم، من خیلی سختی-

دوییدم تا برای خودم یه کافه دست و پا کنم برسم. قیدِ دانشگاه و رشته ی حسابداری رو زدم. خیلی 

 .که بتونم ازش کسبِ درآمد کنم و از طریقِ درآمدی که دارم، بتونم برم سراغ هدف و رویای بچگیم

رفتند و تا خودِ صبح راجع افتد که باهم به کنارِ ساحل میکند و... یادِ روزهایی میبه عرفان نگاه می

های دانلود شده و تکراری زدند. کلیپها حرف میرفتن ماشین به بوی الستیک و صدای تخت گ*از

شدند. با مکث... کردند و غرق هیجان میکردند، ده هزار بار ذوق میکه هر هزار باری که نگاهش می

  :زندل*ب می

 .دونم که ما برای چیزی جُز بُرد اینجا نیستیمشد! هنوزم نمیشه ولی؛ میبدونِ عرفان نمی-

  :زنددهد و کالفه پچ میاش را مالش میپیشانیبا کف دست 

 ...دونمنمی-

آالیش شرایطش را بازگو کرده بود، های اویی که خیلی راحت و بینگرانیها و دلآیسو عمیق کالفگی

  :چیندفهمد. ل*ب برمیکند و مینگاه می

 !خُب ما اینجاییم که کمکت کنیم دیگه-

 .کندخندِ پر از تمسخری میسهند تک

 !کمک؟ باشه ولی؛ چرا به من؟-

  :دهدچشم ریز کرده و ادامه می

 !گیره؟گیره، میگربه که محضِ رضای خدا موش نمی-

دهد. حق دارد که گمان کند آنها هم برایش نقشه چیده باشند، برای همین بی آیسو حق را به او می

شود. آرام و... با طمانینه آنچه را که اینکه به روناک اجازه ی جبهه گرفتن بدهد، خودش پیش قدم می
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  :دهددر خلوت، با روناک به پای بحثش نشسته بود را توضیح می

! اما تنها دلیلی که روناک اصرار داشت تا در این قضیه به تو کمک کنیم، لیاقتت گیرهدرسته. نمی-

کنم واقعاً رقیبِ قَدَری هستی و هدفت از شرکت کردن تو رالی، پوچ و به قولِ معروف، بود! فکر می

 !عشقی نیست

دوباره  گیرند اما؛ فقط برای یک لحظه! چرا کهزنند. رنگِ تعجب به خود میچشمان سهند برق می

 .کندخودش را جمع و جور و اخم می

خواست به سهند دهد. آیسو تمامِ حقیقت را گفته بود... یکی از دالیلی که میروناک سری تکان می

 ...کمک کند، همین بود! سرسخت است و

 بقیه عشقی میان رالی؟-

خواهد بحث پیش شود. نمیپرسد، رشته ی افکارش از هم پاره میبا سوالی که سهند از آیسو می

 !دانست چرا سهند هم انقدر آماده به جنگ بودبیاید و نمی

  :شوداش، براق میبخشد و با کنار گذاشتنِ نوشابه ی مشکیاخم ظریفش را عمق می

 بعدِ این همه مدت، هنوز نتونستی این رو بفهمی؟-

 .زندسهند پوزخند می

زنی، تازه فهمیدی شاهین پُر از شارالتان بازیه! از میتوام بعدِ این همه سال رفاقتی که مُدام ازش دَم -

 م؟من چه انتظاری میره که بچه ی یه شهر دیگه

ند. بیتوان کرد! نیازی به جبهه گرفتن نمیشود و صد البته الل! سهند را پیش بینی... نمیمات می

  :دهدآرام جواب می

 !درسته. حق با توعه-

  :کندآیسو برای بار چندم دخالت می

م تونیخواد ادامه پیدا کنه؟ اما اگر اعتمادی در کار نباشه، نمیها تا کجا میدونم این بحث کردننمی-

 !به هم کمک کنیم. امیدوارم درک کنین این رو

کند و زیر نگاهِ خیره ی جمع و سکوتِ طوالنی عرفان، با خنده سهند کباب کوبیده اش را مزه می
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  :زندکوتاهی ل*ب می

 !خری که! داری میگی اعتمادبقالی عدس نمیاز -

  :کندکند و با مکث اضافه میسری باال و پایین می

 !کاری شهی آخره که قراره دست. فعالً مسئله ی اصلی، بُردِ مرحلهاون هم درست میشه حاال-

ه ه را بهای سرخ شدزمینیطور که تند و تند سیبدهد و همانآیسو سری به نشانه ی مثبت تکان می

  :کندزند، ل*ب از هم باز میچنگال می

 !درسته-

  :آیدعرفان باالخره بعد از سکوتی طوالنی، به حرف می

 تو هدفت از شرکت کردن تو رالی چیه؟-

اختیار به سهند نگاه هوایِ او، بیبه روناک نگاه کرده و پرسیده بود. روناک یکه خورده از سوالِ بی

. با مکث بر ل*ب ریزداش بودند، دلش هُری فرو میهای آبی او که خیرهکند که از دیدن تیلهمی

  :رانَدمی

 ...من-

کند و از اینکه مرکز خیرگی باشد، حس خوبی شوند. رشته ی کالمش را گُم میجمالت ردیف نمی

 .گیردشود، آیسو دنباله ی حرفش را میگیرد. مکثش که طوالنی مینمی

ائل و شرایط، عالیقش رو با سبکِ پسرانه وفق داد. بعدش جدی جدی روناک به خاطر یک سری مس-

درگیرِ اونها شد و تا جایی که از طریقِ ماهان که هم پسر عموش میشه و هم پسر خالش، واردِ رالی 

 ...کنه! یعنیشد. روناک، هدفِ خاصی رو دنبال نمی

  :کندک اضافه میداند باید در ادامه چیزی بگوید یا خیر؟ که همان لحظه رونانمی

و ها این کارکار رو انجام میدم. من برای ایجاد رقابت بین اعضای تیمیعنی فقط به خاطرِ تفریح این-

 .انجام نمیدم

  :پرسدتر سوالِ توی مغزش را میعرفان واضح

 ای؟میشه گفت که مُهره ی سوخته-
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 .کندخندی میروناک تک

 !متوجه نشدم-

اندازد و با درنگ ای باال میکِشَد. شانهدهد و دست از غذا خوردن میصندلی میاش را به عرفان تکیه

  :دهدکوتاهی توضیح می

 !یعنی در اصل باعث میشی که بقیه گمون کنن براشون رقیبی ولی؛ نیستی-

  :آیدروناک تند به میانِ حرفش می

 .کنمنه اینطور نیست. من برای دلِ خودم این کار رو می-

های پر از تردید و دو دلِ او، چرخاند و خیره در تیلهچرا اما؛ باز هم به سمت سهند نگاه می داندنمی

  :زندآرام ل*ب می

 !باور کن دارم راست میگم-

 .دهدسهند آهسته سری تکان می

کنه! حتی اگه این حرفت راست هم باشه، به هر حال؛ شاهین داره به این صورت ازت استفاده می-

 .علیرضا رو رقیب نشون میدههمونطور که 

 داند باید چه بگوید؟ شاهین انقدر ها هم بد نبود. یعنی... بد ماسد. نمیحرف در د*ه*ان روناک می

 ...شد از زمانی که حس و احساساتش نسبت به روناک تغییر کرد. حسادت کرد و

 تونی انصراف بدی؟نمی-

 .پرسدعرفان است که می

  :زندز چیزی که شنیده بود، پچ میکند و متعجب اچشم درشت می

 چی؟-

  :دهدآیسو اما؛ در کمالِ آرامش توضیح می

ای که دلش تونه بُرد رو به هر کسِ دیگهکنه. شاهین میانصراف دادنِ روناک چیزی رو عوض نمی-

 !خواد واگذار کنهمی

 .زندموهایش را چنگ می خندد و بینسهند عصبی می
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 میده که من صدر جدولم، چی چی رو واگذار کنه؟وقتی امتیازها نشون -

 .بنددمعنایی به ل*ب میآیسو لبخندِ معمولی و بی

 !بینی که اونش از دستِ ما خارجهمی-

 .خنددعرفان کالفه می

گمون کنم تنها راهش این باشه که سهند، روناک رو ص*ی*غه کنه! باالخره از قدیم گفتن پیروزیِ -

 !زن، مالِ شوهره و برعکس

 .کندخندد و سهند اما؛ اخم میآیسو بلند به این حرفش می

 هات، هنوز تو این کشوری؟دونم چرا با این راهکارمن نمی-

 .دهدسری به تاسف تکان می

 !حیف شدی داداشم، حیف-

افتد، جواب اش میطور که دوباره به جانِ ساالدِ مانده در ته کاسهزند و همانعرفان پقی زیرِ خنده می

  :دهدیم

 !خُب چی بگم دیگه؟ واال خودم هم موندم. مر*تیکه یه جوری پیچیده که نه راهِ پس داریم و نه پیش-

گیرد. میان خنده اش میای از خندیدنِ آیسو و عرفان و اَدا و اَطوارشان خندهسهند هم برای لحظه

  :زندتشر می

 کوفت بگیرین! اآلن وقتِ دلقک بازیه؟-

  :زندگیرد و با آرنجش به روناک ضربه ی آرامی میست جلوی دهانش میآیسو میان خنده، د

 !کنهت میفک کن ص*ی*غه بشی... مهشید تیکه تیکه-

  :پرسدسهند ناخواسته می

 مهشید کیه؟-

  :دهدای برای آیسو، آرام جواب میروناک با چشم غره

 .مامانم-

دهد و برای عوض کردنِ حال و هوای خودش هم که شده، او هم کمی شُل گرفته سهند سری تکان می
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خندد و با اشاره گیرد. آرام میدهد. چنگالش را به زیتون زده و سمتِ آیسو میو بندِ شوخی را ول می

  :زندی مستقیمی به سمتِ روناک، طعنه می

 ه؟کنه؟ اُسکلم مگحاال کی اینو ص*ی*غه می-

گیرد! لحنش با شنود، نمیکند و حس خوبی از آنچه که از زبانِ سهند میروناک اخم ظریفی می

کرد؟ ص*ی*غه کردنِ او، انقدر اسفناک بود؟ تمسخر بود، نه؟ چرا باید خودش را اُسکل خطاب می

 گفت؟فشارد و داشت با خود چه میپلک بر هم می

و سر جلو برده و پر از ناز، زیتونِ اسیر در چنگالِ سهند بیند که همان لحظه، آیسسکوت را جایز می

  :گویدکشد. لبخندش هم پر از اِفِه و عشوه است وقتی که میمی را به میان ل*ب

 !اومم... خیلی خوشمزه بود-

گیرد ریزد. ناخداگاه حرصش میشود! آیسو همزمان برای هزار نفر هم که بشود، عشوه میباورش نمی

  :دهدورش هنوز روی آیسو است که همان لحظه آیسو ادامه میو نگاهِ نابا

 واقعاً! شوهر به چیِ این چوب خشک، دل خوش کنه؟ نه آرایشی، نه مویِ بلندی، نه لوندی، نه -

 !هیچی

. چرا... دارد! خوب زده کردن روناک را نه اما؛ قصد اذیت کردنش را..خندد. قصدِ خجالتسهند آرام می

 !اند چرا ضمیر ناخداگاهش مدام پیِ سر به سر گذاشتنِ اوست؟دهم دارد. نمی

ها و موهایش آید. دخترک باز هم لُپ گُلی شده و از کالفگی به جان ناخنل*بش به خنده کِش می

کَنَد و گَه گاهی موهای کوتاهش را در قسمت اش را می. پوسته ی کنار ناخن انگشت اشارهافتاده است

 .دزنپشتیِ سر، چنگ می

  :زندخورد و سپس همزمان با عقب کشیدنش از میز غذا، ل*ب میاش را میقلپی از نوشابه

 !گذرهت نمیاون دنیا هر چی هم اَزت بگذره، انگشت اشاره-

  :دهدای جواب میزدهکنند که روناک با خنده ی خجالتآیسو و عرفان متعجب به هم نگاه می

 !عادتمه-

های مثال آمد. دلش هنوز از صحبتوقت که سراغش نمیگوید عادت دارد اما؛ این عادت وقت و بیمی
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 .گونه ی آیسو و سهند، درگیر حس بد استمزاح

  :پیچدصدایِ سهند در میان راهرویی که منتهی به اتاق خوابش است، می

 !راغتای و پُر از حس بد میاد سهایی که کالفهولی این عادت فقط وقت-

  :دهدادامه می و با مکث کوتاهی

 .خواستم ناراحتت کنمنمی-

شود از اینکه کسی کند از اینجور جواب گرفتن از جانبِ سهند و دلش یک جوری میروناک هُول می

  :گویدبه غیر از خودش و آیسو و ماهان، اینطور عادتش را بلد بود. فوراً می

 نه بابا... چه ناراحتی؟-

کند. یک طورِ بلند و کشیده... که همان لحظه خندد و عرفان را معنادار صدا میبلند میسهند بلند 

  :دهدعرفان پُر خنده جواب می

 !حَله داداش، االن میگم براش-

خندد و پُر از تفریح خیره در زند. میو سپس دستش را تا جلوی صورت روناک آورده و بشکن می

  :زندهای دخترک پچ میسیاه چاله

ا تا ، یعنی دقیق"نه ناراحت نیستم"شکستِ نفسی نکن لِیدی! نود و نُه درصدِ دخترها وقتی میگن -

 !خرخره ناراحتن

  :زنداراده قهقهه میخندد و آیسو بیاراده میروناک بی

 !خودشه... خودشه لعنتی-

گردد. یی برمیده دقیقه ی بعد در حالیکه تیشرتِ طوسی روشن و اسپرتی به تن کرده است، به پذیرا

 ...شلوارکش را هم با یک شلوار راحتیِ همرنگِ تیشرتش عوض کرده است

اند و عرفان با هیجان دارد چیزی بیند که در دو طرفِ عرفان و روی کاناپه نشستهروناک و آیسو را می

بره، یکند و خداروشکر جمعش کرده بودند. با شنیدنِ صدای وکند. میز را نگاه میبرایشان تعریف می

 "عسلم"بیند. روی صفحه نامِ گوشی عرفان را مشغولِ زنگ خوردن می رود وبه طرف اُپن می

کند و ها هم که ول کُن نداشتند! تماس را وصل میزند. اینکند. پوزخند پر رنگی میخودنمایی می
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  :دهدآهسته جواب می

 بله؟-

 .هایش توی هم برودشود که اخمصدای نازک و گریانِ دخترک پشت خط، باعث می

 مون؟چرا جوابمو نمیدی؟ اصالً حواست هست به ر*اب*طه-

 اصال حواست"شود و این موجود های مرگ گرفته هم که فقط بلد بودند بگویند آه از نهادش بلند می

 ...شود و اعصابش خُردترتر میفین کردن دخترک، اخمش غلیظ. از فین"هست؟

  :دهدمالحظه جواب میبی

 شونی؟دیگه کدوم یکیتو -

  :شودشنود و به ثانیه نکشیده، جیغش بلند میگوید و دخترک میگوید! میبه عمد می

 چی؟؟ اصالً شما کی هستی؟-

خندد هوم! مودب است. حتی وسط جیغ جیغ کردن هم نگفت تو! از لفظ شما استفاده کرد. کوتاه می

  :هددبیند و بیخیال جواب میگردد. نمیها میپفککند و به دنبالِ چیپس و اول را باز می و کابینت

 ای هم دوسته؟دونستی عرفان جز تو با افراد دیگهخوای بگی که نمیچی نداره. یعنی می-

  :کنددخترک ناباور و گریان زمزمه می

 !امکان نداره-

  :دزنکند و حرصی تشر میبیند. اخم میاش را خارج از توضیح دادن میسهند دیگر حوصله

 !هارو باباجمع کن این توله سگ بازی-

  :آوردمیکند و اَدایش را درد*ه*انِ دخترک را کج می

 !!امکان نداره-

  :گردد. محکم و عصبیسپس به جلدِ خود برمی

 !ها، این خط به من فروخته شدهدیگه زنگ نزنی وِر بزنی-

های گریستنِ دخترک، گوشی را قطع و با گذاشتنِ آن روی اُپِن و برداشتن دو بسته اعصاب از هایبی

گردد. و آیسو اولین ها برمیی بزرگ تخمه گلپریِ محبوبش و دو پیش دستی به سمت عرفان این
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  :زندست که با دیدنش فوراً متوجهش شده و ل*ب مینفری

 !بیا دیگه. چقد طولش دادی-

 ...گیردشانکند که عرفان در هوا میهای تخمه را به سمت عرفان پرتاب میهبست

  :زندنشیند و با دست کشیدنِ به میان موهایش، کالفه ل*ب میروی مبل تک نفره می

 !خُب؟-

ریزدشان. سری تکان کند و توی کاسه ی بزرگ و خالی روی میز میعرفان دو بسته تخمه را باز می

  :دهدجواب میدهد و خونسرد می

 !داداش من یه فکری کردم. گفتم اول تو بیای، بعد بهتون بگم، ببینم بازخوردش چه جوریه؟-

شد که سر دردش رفته بود و حاال مثل اینکه باز دهد. چند دقیقه ای میاش را مالش میسهند پیشانی

 !هم برگشته بود

  :زندحوصله پچ میبی

 !قراره حرف مُفت تحویل بدی دونم بازمعیب نداره بگو ولی؛ می-

  :شوداندازد، معترض مینگاهی که به آیسو میکند و با نیمعرفان اخم می

 ...بیا... بعد میگین درکش کن، عصبیه! این کُالً همینه-

  :دهدکند و سرش را به پشتی مبل تکیه میسهند حرفش را قطع می

 !حرفت رو بزن-

آیسو گذاشته و با کشیدن خودش به سمت جلو و قفل  عرفان با مکث ظرف تخمه را توی ب*غ*ل

  :کندهایش بر روی زانو، ل*ب از هم باز میهایش توی هم و قرار دادن آرنجکردن دست

ست! و چه بخواد و چه نخواد، من نظرم اینه که روناک بره و به شاهین بگه که با تو، توی ر*اب*طه-

خالتی در این موضوع نکنه و خیلی موبانه بیاد و تو رو این بُرد مالِ جفتتونه! پس همون بهتر که د

 !برنده اعالم کنه

کشد تا سهند دقیق متوجه ی منظورش بشود و... سپس با مکثِ کوتاهی، زیر ای طول میچند لحظه

 .کندزند. گر*دن کج کرده و چپ چپ نگاهش میخنده می
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 کنی دیگه؟شوخی می-

 .کندعرفان پوکر نگاهش می

 !نه معلومه که-

ماسد. این پسر قصد نداشت مسخره بازی را کنار بگذارد و به راه اش روی ل*ب میلبخندِ گشاده

  :اش، میغردحوصلگیاعصاب از شدت بیراست هدایت شود؟ بی

 ایسگا کردی من رو؟ یا واقعاً مخت تاب برداشته؟-

 .گیردزده دست جلوی د*ه*ان میآیسو حیرت

 !میگه خب بچه! فکرِ بدی هم نیست وا! یهو چرا جنی شدی؟ راست-

کند و با لحنی خندد. نگاهِ تیزش را روانه روناک میشنود، هیستریک میسهند ناباور از چیزی که می

  :زندبارد، حرص میکه ناامیدی از آن می

 توام عقلت رو دادی دستِ این دوتا پَلَشت؟-

  :دهدآلود جواب میاهی اخمشود ولی؛ با مکث کوتخورد! اولش متوجه نمیروناک جا می

 !من که چیزی نگفتم-

 .دهدسهند دستی در هوا تکان می

 !همین که نشستی پای چرند گفتنشون، یعنی پنجاه درصدِ مسیر رو باهاشون رفتی-

  :پردآیسو فوراً به میان می

 !کنم ایده ی نابیهمن که فکر می-

گیر و ق بودند یا خودش به شدت سختها انقدر احمشود. اینسهند اعصاب خردش، خرد تر می

 حساس؟

  :گویدکند و خطاب به آیسو میدهانش را کج می

 کنی بانو؟عه؟ تو مگه فکرم می-

چرخاند و زند که سهند غضبی سر به سمتش میروناک بی اختیار به این حرکتِ سهند قهقهه می

هایش باز هم افتد. چالِ لُپخندد و از خنده به روی شانه ی عرفان میکند. دخترک مینگاهش می
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 کور اخمِکند باز! رفته رفته، گره شوند و سهند چقدر هوسِ انگشت کردن به داخلِ آنها را میپیدا می

شود و... سهند شود... سکوتِ عجیبی بر جو بینشان حاکم میسهند باز و خنده ی روناک تمام می

های او... خندید! خیره و مات به چالِ لُپشود؟! دخترک... قشنگ میطوری میداند چرا یکنمی

  :کنداراده تعریف میبی

 !تریحاشیه نریم ولی؛ با خنده خوشگل-

 داند باید چه جوابی در بابت این تعریفِ افتد. نمیو قلبِ دخترک انگار که از کار میایستد زمان می

  :زندآید و... به یکباره و هُول پچ میشود! حرف در دهانش نمییکهویی بدهد؟! و... گرمش می

 !آ... ممنون-

دوباره  خواهد.گیرد. معذب کردنِ بیشترش را نمیی او میسهند نگاه از چهره ی رنگ گرفته

  :دهدکشد و پرصالبت توضیح میهایش را توی هم میاخم

 این ایده منتفیه! ایده ی بعدی؟-

اند تا قبول کند که این ایده به جای چهل و پنج دقیقه ی تمام است که عرفان و آیسو به جانش افتاده

ن نهاد از بیخ و بمنتفی شدن، باید عملی شود! اما؛ سهند پایش را در یک کفش کرده بود که این پیش

 .اساس استبی

  :و باالخره عرفان عصبی شده و کاسه ی بزرگ و پُر از تخمه را روی میز کوبیده و گفته بود

آقا سریِ پیش هم به حرفِ من گوش کردی، ایشون رو به روش مامان مُنیر ماساژ دادی و نتیجه -

 !گرفتیم! این بار هم به من اعتماد کن

ی روناک در تضاد ه عرفان خفه شود و این موضوع کامال با موضوعِ درد معدهو سهند غرش کرده بود ک

 .و تفاوت است

 .... آرام و با طمانینهآیداش، به حرف میروناک باالخره بعد از سکوتِ طوالنی

 !ارزهمن میگم به امتحانش می-

دند. ضربه ی محکمی تختِ فهمیداد و آنها نمیشود از اینکه مُدام برایشان توضیح میسهند کالفه می

  :زندکوبد و حرص میپیشانیِ خود می
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 !من هِی میگم نره، اینا هِی میگن بدوش-

  :شودو با مکث، نفسِ خشمگینش را بیرون فرستاده و همزمان با غریدنش، از روی مبل بلند می

 !خواین بکنین، بکنین! به من ربطی ندارهاصالً هر غلطی که می-

 دهد و با چشم ریز کردن، با نفوذ تهدید اش را در هوا برای هر سه نفرِ آنها تکان میانگشت اشاره

  :کندمی

 !کنمتون به خوبی پیش نرفت، خودم به روشِ خودم حلش میولی اگه نقشه-

گیرد. به کمی سکوت احتیاج دارد و کمی گوید و عقب گردکنان راهِ اتاق خوابش را پیش میمی

 !خلوت

کند. تا کوبد که زنگ خوردن تلفن همراهش روی تختش توجهش را جلب میمحکم در را به هم می

  :کندقطع نشده، تماس را وصل می

 بله؟-

  :پرسدشنود که میصدای نگرانِ کاوه را می

 شد قطع کردی یهو؟ همه چی خوبه؟چی-

  :زندحوصله که کوتاه ل*ب میسهند کالفه است. به قدری کالفه و بی

 !نه-

زند. انقدری که سهند آخر سر مجبور به تعریف پرسد و نِق میپرسد و میشود. میکاوه اما نگران می

گوید. از آن شبی که شاهین قصد دزدیدن کارت تاییدیه شود. از اول میکردنِ همه چیز برای کاوه می

ر اتفاقی که افتاده بود! در گوید و شاهین و... کالهبرداری و هسهند را داشت. از اتفاقات اخیر می

وسط ها هم حرفِ روناک را پیش کشیده بود. از قضیه ی ب*وسه تا ماهیانه شدنِ دخترک و تا 

 !آنجایی که حتی پیشنهادِ مسخره ی عرفان را هم برایش بازگو کرده بود

  :زندای کرده و با حس د*اغ شدن گوشش، آهسته ل*ب میپوف کالفه

 .کنمفکر کنم بهتره که قطع -

  :زندگیردش و متعجب پچ مینگاهی به صفحه ی گوشی انداخته و دوباره زیر گوش می
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 !زنیم؟ست که داریم زِر میسی و هفت دقیقه-

 .خنددناباور می

 .پسر ما که از صدتا دختر بدتریم-

 .اُفتدکاوه هم به خنده می

 !حرف زیاد بود خب-

تر شده بود. سری تکان حرف زدن با کاوه، کمی آرامشود. مغزش بعد از سهند از روی تخت بلند می

  :پرسدبیندش و سپس با مکث کوتاهی میدهد. انگار که کاوه میمی

 کاری نداری؟-

 .قربانِ داداش. سالم برسونی-

 .خنددسهند آرام می

 .توام به اون پتیاره سالم برسون! دیگه چه میشه کرد؟ راستی راستی داره زنت میشه-

 .خندده این حرفش میکاوه بلند ب

 !حتماً -

  :زنداش، ل*ب میو با مکث کوتاهی در ادامه ی جمله

 هارو هم دعوت کردم؟راستی بهت گفتم که زنگ زدم و بچه-

شود و با فکر به اینکه اشاره رسد. مشغول خاراندنِ قسمت باالی ابرویش میسهند به جلوی آینه می

وستانِ شهرستانیِ خودشان است، لبخند زنان تحسینش ی کاوه به افرادی همچون پیمان و دیگر د

 .کندمی

 !خوب کردی! به پیمان هم حتماً خبر بدی-

  :گیردزده پشت بندِ حرف سهند را میکاوه هیجان

 !های خودمون که هیچ. منظورم ماهان اینا بود! زنگ زدم دعوتشون کردمبچه-

شود. عرفان کم بود مگر که حاال فکش سخت میاش را از کجا گیر آورده بود؟! ماهان اینها؟ شماره

 !کشید؟باید از دست کاوه هم می
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  :زندحرص می

 !چه غلطی کردی تو؟-

 .شونداش میانگیز خیرهعرفان و آیسو، هر دو وسوسه

  :کندشود، عرفان برای بار سوم تکرار میسکوتش که طوالنی می

 !خوای، یه زنگ بهش بزنمیدونی ولی؛ اگر نظرِ ما رو بازم خودت می-

  :زنددهد، ل*ب میگیرد و همان طور که با دست موهای ریخته توی صورتش را باال میاش میخنده

 !باشه عرف، فهمیدم-

  :کندای رو به هر دویشان اضافه میو سپس با تک خنده

 مونی گرفتین که من فکر کنم؟خیر سرتون اآلن الل-

پرند. قری به گ*ردنش اش مثل فنر از جا میهای طالییه فرفریدهد کآیسو تند سری تکان می

دهد و با پشت چشم نازک کردن برای روناک و کشیدنِ بازوی عرفان به سمتِ خودش، به حالت می

  :دهدقهر جواب می

 .. باقیش به ما ربطی ندارههارو گفتیمعرف؟ ولش کن! ما گفتنی-

ی عرفان که در دو دوست آیسو اسیر شده، تند پچ کند و خیره به بازوروناک چشم درشت می

  :زندمی

 !زنم باباباشه، زنگ می-

شود و با پیدا دهد. وارد لیست مخاطبینش میاش را پیِ صفحه ی گوشی میهای کالفهو سپس تیله

اش اش را به معنای سکوت جلوی د*ه*ان و بینیاشاره گیرد. انگشتکردنِ نام شاهین، تماس می

  :کندتواند دخالت نکند. همان لحظه فوراً اضافه مید که عرفان نمیگیرمی

 ...اول تاریخ مرحله ی بعد رو بپرس. صاف نگی ما توو ر*اب*طه-

دهد، روناک محکم با کف آلود و خسته ی شاهین در پشت خط که سالم میبا پیچیدنِ صدای خواب

دهد که بالفاصله آیسو بلندی سر می زند تا ساکت شود. عرفان آخِدست روی ران پای عرفان می

  :شودگذارد و شاهین در آن طرفِ خط، دقیق میدست روی دهانش می
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 صدایِ چی بود؟-

  :پرسدروناک اما به جای جواب دادن، سوالِ خودش را می

 خوبی؟-

  :دهدخندی جواب میشاهین با تک

 !بهترم-

ام و... بهترم جوابِ قشنگی نیست. شاید اگر بوده و این یعنی خوب نبودم و حاال بهترم! بهترم یعنی بد

 ...کرد ولی حاالافتاد، االن طورِ دیگری برخورد میها نمیخیلی اتفاق

  :پرسدترین لحنِ ممکن میبا معمولی

 !زنگ زدم تاریخ تمرین و مسابقه ی مرحله ی بعد رو بپرسم-

  :زندشاهین با مکث، ل*ب می

 کنه؟برنده خودتی، مگه فرقی هم میبرای تویی که اول و آخرش -

خندد. خوب است که خودش این قضیه را باز کرده بود... پوزخندِ معنا میاهمیت و بیروناک بی

 .زندکمرنگی می

 !مجبورت نکردم این کار رو برام کنی-

کند طعنه ی دخترک اخیراً تلخ زبان در مقابل خودش را نایده بگیرد. برعکسِ شاهین سعی می

  :دهدک، آرام جواب میرونا

 .ستامشب و جمعه تمرین داریم. یکشنبه، مرحله ی بعدیِ مسابقه-

  :پرسدو با مکثِ کوتاهی از دخترک می

 ای؟نبودی امروز برای تمرین! خسته-

کوبند که آی های عرفان و آیسو که دارند خودشان را به در و دیوار میبازیروناک توجهی به مسخره

 .کندهای آن را بگو، نمیاین را بگو و 

  :دهدبیخیال ادامه می

 خوبه! پس پنج شنبه چی؟-
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گرفت. آرام اما پر حرص اش میخندد. دخترک، لجبازانه و به عمد داشت نادیدهشاهین حرصی می

  :میغرد

 هام جواب نداره خانومِ راستاد؟سوال-

توجه به لحنِ به گیرد. بیا پیش میکند. باز هم راهِ خودش رروناک ل*ب زیرینش را با مکث ول می

  :دهدحرص نشسته ی او، ادامه می

 !آخه تعطیلیِ خاصی هم نیست-

بیند جز راه آمدن با اوی سرتق و... خب همیشه ی خدا برای او ای نمیخندد. چارهشاهین عصبی می

 .آمدکوتاه می

 .پس پیست رو تعطیل کنم ها هم که دعوتن،نه تعطیل نیست. پنج شنبه شب مهمونیه. گفتم بچه-

 .شودهوا کنجکاو میبی

 چه مهمونی؟ خبریه؟-

  :زندخندد و طعنه میشاهین کوتاه می

 !چه خوب سرت گرم شده-

  :کندو با مکث اضافه می

 .گیرمفردا تولدِ علیرضاست! تو ویالی خودم براش جشن می-

کوبد که همان لحظه آیسو چشم درشت اش میاُوه! پاک یادش رفته بود! ضربه ی آرامی تختِ پیشانی

  :پرسدترین لحن ممکن میکنان، با آهسته

 شد؟؟چی-

  :پرسدکند. شاهین آرام میتوجه نمی

 میای دیگه؟-

گیرد و با ایما و اشاره پچ عرفان که تا این لحظه گوشش را به گوشی چسبانده بود، کمی فاصله می

  :زندمی

 نم یا نه؟تودونم! باید ببینم میبگو نمی-
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کند و دستش را به معنای برای چی؟ تکان دهد. روناک چشم درشت میو روناک را از بازو تکان می

  :کنددهد و تایید میدهد که آیسو تند تند سری به نشانه ی مثبت تکان میمی

 .آره همین رو بگو-

  :کندبود، تکرار میوار آنچه را که عرفان برایش گفته . تسلیمفشارد و..روناک پلک بر هم می

 تونم یا نه؟دونم! باید ببینم مینمی-

  :زندشاهین ناخداگاه و ناباورانه حرص می

 !چی؟-

  :کندخندد و پر از تمسخر مورد سوال واقعش میعصبی می

 خوای که بگی مادر یا پدرت اجازه نمیدن؟نمی-

کند. رفاقتِ چند ن فکر میکشد. دو دل است... به شاهیروناک ل*ب زیرینش را به د*ه*ان می

آورد و از طرفی سهند! میشان و... خب چون به شدت روناک را دوست دارد، دارد دیوانه بازی درساله

روند و مگر جز سهند هم تیمیِ دیگری نبود که سوزش را بزند؟ از هایش به ناگاه در هم میاخم

 .نشینداش به حرص میفکرهای ناگهانی

  :رانَدبه دریا زده و بر ل*ب میولی باالخره دل را 

 !مسئله اون نیست-

  :شودشاهین تیز می

؟ کنیتونه باشه جز اینکه تو داری از من فرار میپس چیه؟ بگو تا منم بدونم. مسئله چه چیزی می-

 .چِت شده روناک؟ من همون شاهینم

شود. هم از دلخور میشود. راستش... قرار نبود بحث به این جاها بکشد ولی؛ کشید! حالش بد می

افتد که داند کدام رفتار درست و کدام غلط است. به یاد شبی میدست خودش و هم از دست او! نمی

 ...خواستدر انتهای باغ می

بندد. نباید گریه کند. این روزها به اندازه ی کافی لوس شده بود... دلیلش هم بغض راه گلویش را می

 .دانستنمی
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  :زندکوتاه ل*ب می

 !دوباره شروع نکن-

 .خواهدشاهین اما جوابِ سوالش را می

 .گفتم مسئله چیه روناک؟ اونو بگو-

کند و فرستد. عرفان با نیشِ باز نگاهش میاش را آرام بیرون مینفسِ حبس شده توی س*ی*نه

  :زندخندد و پچ میدهد. آیسو ریز میانگشت شستش را به معنای حله و الیک نشانش می

 !وقتشه. بگو بهش-

زند. آیسو شاهین را دوستش داشت و کمک های خوش رنگ آیسو دو دو مینگاه مرددش بین تیله

کرد تا اعصابش خردتر شود و حالش بدتر؟ دوست داشتن مگر این نبود که تحت هر شرایطی برای می

حسی را  لبخندِ معشوق صدها بار شکر خدا به جا بیاوری و برای هر اخمش جان بدهی؟ چنین

 !های بابا شهیاد که خوانده بودتجربه... نکرده بود اما؛ از مامان مهشید که دیده و شنیده بود. در کتاب

 اَلو؟ کَر شدی الحمداهلل؟-

  :دهدکند و با تحکیم جواب مینشیند. اخم میاز ضرب صدای شاهین، لرز خفیفی بر تنش می

ای هم برام مهمه! مهمه سنجم چون نظر شخصِ دیگهدرست حرف بزن شاهین! گفتم باید شرایط رو ب-

 !که بدونم دوست داره تا من توی اون جشن حاضر بشم یا خیر؟

  :کشدشاهین ناباور و عصبی از چیزهایی که شنیده بود، سرش داد می

 چی داری میگی تو؟ زیرِ سرت بلند شده آره؟-

ین جاها بکشد و هر دو ناخواسته قلب هم اش کند. که بحث به اخواست. که عصبانیروناک این را نمی

را بشکنند و به هم اهانت کنند. ولی عرفان و آیسو توضیح داده بودند که برای اینکه شاهین به شک 

 .نیوفتد، هر جدلی هم پیش بیاید، الزم است

 .شودبراق میفکر بی

 آره! آره زیر سرم بلند شده شاهین. که چی؟-

شود روناک ای بعد، شاهین است و هوارِ بلندش که باعث میثانیهشود و ای سکوت میبرای لحظه
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 .گوشی را کمی از گوشش فاصله بدهد

 !چه زِری زدی تو روناک؟ فقط یک بار دیگه تکرارش کن. فقط یک بار-

  :آوردکند. صدایش را پایین میدواند و راه نفسش را مختل میشود. بغضش ریشه میکالفه می

 .شاهین. بهتره قطع کنیمت رو ندارم حوصله-

دهد که یعنی قطع نکن! قطع نکن و ادامه تکان می "نه"هایش را به معنای آیسو با ناراحتی دست

تواند زند که آیسو تا چه حد میکند. گاهاً این فکر به سرش میبده! پشت چشمی برایش نازک می

 منفعت طلب و حسود باشد؟

اند که پشت این جلز و ولزها برای کمک به سهند و عرفان، دشناسد، میاز آنجایی که رفیقش را می

 ...قطعاً هدفی نهفته است و

 ای؟با کی تو ر*اب*طه-

برد. چه هایش را در هم میکند و اخمصدایِ پرصالبت و محکمِ شاهین، حواسش را به خود جمع می

و آهسته پچ پچ خواهد جبهه بگیرد که همان لحظه عرفان دوباره طرز سوال پرسیدن بود؟ می

  :کندمی

 !اآلن نگو سهند رو-

 .دهدو دستش را تکان می

حاال که تصمیمش را گرفته و به خانه ی سهند آمده و تا اینجایش که زنگ زدن به شاهین بود، پیش 

دهد و برای داد. آرام سری تکان میهای عرفان را انجام میرفته بود، اشکالی نداشت که اگر صحبت

  :کندزمزمه می شاهین پشت خط،

 !فعالً باید قطع کنم-

  :کندشاهین کالفه خواهش می

 !نکن روناک! باید حرف بزنیم. باید بفهمم چی شده؟-

ایستد. خواهد جوابی بدهد که همان لحظه سهند از راهرو به داخلِ پذیرایی آمده و کنار اُپن میمی

  :زنددنِ روناک با تلفن باشد، صدا میاینکه متوجه ی صحبت کرکند و بیجعبه ی داروها را چک می
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 !روناک؟ بیا اینجا بینَم-

 ...رود وکند. نفسش میقلبش به یکباره به طرف پایین سقوط می

  :شاهین است و آن خنده ی عصبی و فریاد زدنِ بعدَش

 تو رفتی پیشِ اون مر*تیکه چشم آبی؟-

ه و دارد با تای ابروی باال رفته نگاهش لرزد. نگاهِ ماتش به سهندی است که حاال برگشتبه خود می

 .لرزدکند و تمامِ حواسش پیِ صدای شاهینی که دارد از زور عصبانیت و خشم میمی

بینیم که درست حدس زده بودم. یکی شده بالشتتون هِی اصرار کردم و هِی انکار کردی! اما حاال می-

 !روناک

 .حرفی ندارد کند.توده ی سیاه و دردآور تویِ گلویش اذیتش می

  :زندکوتاه پچ می

 .خداحافظ-

. البته انتظارش را هم ندارد. آیکون قرمز را لمس و تماس ماند که شاهین خداحافظی بکندمنتظر نمی

کند. در حال و هوای حالِ بدِ خودش و خشمِ شاهین است که عرفان از بازو تکانش را قطع می

 .دهدمی

 !جب غلطی کردیمبابا این که خیلی آتیشش تنده! ع-

 .خنددست. آیسو بلند میچرخاند. فکرش اما؛ جای دیگریروناک فقط گر*دن به سمتش می

 .مون جواب بدهخوابه ولی به احتمالِ زیاد نقشهشاهینِ دیگه. یه کم که بگذره، حرصش می-

  :آیدسهند به میان می

 واقعاً زنگ زدین که در و تخته ی اعصابش رو گِل بگیرین؟-

زند و برای سهند تعریف . چیزی ندارد برای گفتن... آیسو مشتی به بازویش میدهدروناک جوابی نمی

  :کندمی

 .کذایی بود پسر! ما که قصد بدی نداریم-

دهد. درست است. قصد بدی ندارند. قصدشان کمک روناک سری همگام با این حرف آیسو تکان می
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 ...است. کمک است و

 کنی؟ر میحاال فردا رو چیکا-

پرسید. دهد که کماکان تماِم مکالمه را شنیده بود و حاال سوال میدوباره نگاهش را به عرفانی می

  :آوردرسد را بر زبان میاندازد و تنها جوابی که به ذهنش میآرام شانه باال می

 .دونم که باید توی اون جشن حاضر باشمفقط می-

 کدوم جشن؟-

کند چرا که عرفان با کند. تالشی برای جواب دادن نمیهمه چیز سوال می اطالع ازسهند است که بی

گوید و . از عصبانیتِ شاهین میکنددعوتِ سهند به نشستن، از سیر تا پیاز قضیه را برایش تعریف می

 !ستای که آیسو اطمینان کامل دارد که موفقیتش حتمیشان! نقشهگانهنقشه ی هرچند بچه

 .ددخنسهند آرام می

 و البد از من انتظار دارین که باهاتون بیام ویالی شاهین؟-

گیرد و جوابِ سهند را های عرفان را میدهد که آیسو دنباله ی حرفعرفان سری به تایید تکان می

  :دهدهم می

صد در صد! یارو خودش توی گروه پیامِ دعوت گذاشته بوده. از اونجایی که ماها خیلی اَکتیویم، دیر -

 !یمدید

 .دهدسهند ابروهایش را با تعجب باال می

 !شهخب هر دعوتی که پذیرفته نمی-

 .کندآیسو اخم می

 !دیگه این دعوت رو مجبوری بپذیری-

 .خنددافتد. با تمسخر میسهند از تک و تا نمی

 تونم بپرسم چرا؟ببخشید؟ می-

 .کندآیسو پشت چشمی برایش نازک می

 !اینشما دوتا باهم دیگهخیرِ سرمون به طرف گفتیم -
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  :دهداندازد و با دست خودش را نشان میسهند بیخیال شانه باال می

 گفتین! مگه ایده ی من بوده؟خب نمی-

  :کندعرفان کالفه و ناراضی از بحث کردن های سهند، دخالت می

 .کنیم واسه خاطرِ خودمونهدوییم! هر غلطی میواسه عمه ی من که نمی-

 .زنددر هوا میسهند بشکنی 

 .درسته! ولی این راهی که انتخاب کردید، درست نیست-

  :کندکنان پرخاشگری میجیغشود. جیغآیسو اما؛ کالفه می

چته بابا توام فازِ پسر پیغمبر برداشتی؟ کجای راهی که انتخاب کردیم کَجه؟ شما اگه راهِ بهتر بلدی، -

 !پسرنشون بده شاه

آید به او انقدری آید. یادش نمیلحن و نوعِ حرف زدن آیسو خوشش نمی کند. هیچ ازسهند اخم می

 کرد؟رو داده باشد که حاال اینطور برایش بلبل زبانی می

  :زندبا فکی سخت شده پچ می

 رو دادم بهت نه؟-

  :کِشَدچرخاند و پر از ناز، صدا میآیسو چشم در کاسه می

 ...هااایقاطی-

  :زندرساند و با ماساژ دادنش، کوتاه ل*ب میمی سهند دستش را به گ*ردنش

 !ای تو ذهنم جز پایین آوردنِ فک شاهین ندارمهیچ ایده-

  :دهدو با پوزخند کمرنگی ادامه می

 .ها باشهفکر کنم با زورِ بازو جلو رفتن، بهتر از این سوسک بازی-

  :پرسدزند و میمک میهای ماتِ او چشو با چرخاندنِ سرش به سمت روناک، خیره در تیله

 !نظرِ تو چیه روناک؟-

اش همچون کند. چشمکِ آبیاش عبور میی س*ی*نهروناک اما؛ یک حال عجیبی از وسط قفسه

 .شودهای خودش منعکس میست که مستقیم توی تیلهفلش پر نور و آبی رنگی
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 !یدرسکرد، ایده ی بدی به نظر نمیماسد. حاال که فکر میحرف در دهانش می

  :آوردفکرش را به زبان می

 .من که مشکلی با ایده ی عرف ندارم-

  :زندمنظور طعنه میخندد. ناخواسته و بیتعارف و ناباور میسهند بی

 !اَی گربه ی زبل-

کند. لقب گربه ی زبل بودن را بابتِ آن ضرب المثلی که مُدام وِرد زبانش بود، روناک اخم ظریفی می

زد که یعنی گیرد؟ اآلن داشت طعنه میگربه که محض رضای خدا موش نمیگفت؟ همانی که می

 کرد؟روناک با قصد و منفعتِ شخصی کمکش می

  :زندکوتاه و حرص درار ل*ب می

 !آرره آقایِ هاپو-

بیند که چطور کرد! مییک یک به نفعِ هر دو! حاال که گربه خطاب شده بود، به عمد سگ خطابش می

آید، منتظر طرف کِش میشود. ل*بش به یکروند و نگاهش براق میوی هم میهای سهند تسگرمه

بارد، به است تا سهند د*ه*ان باز کند اما؛ همان لحظه عرفان با لحنی که شکایت و گِله از آن می

  :پَردمیان می

 اآلن حتماً باید مثل سگ و گربه به هم بپرین؟-

  :کندآیسو اضافه می

 !تیمیم خیرِ سرمون اآلن یه-

  :خوانَدوار و به یادِ قدیم و روزهایی که با عرفان داشت، میخندد و مسخرهسهند بلند بلند می

 !منو عرف یه تیمیم، بدونِ هم یتیمیم-

گیرد و اش را سمتِ او میافتد و انگشت اشارهعرفان با شنیدنِ این جمله از زبانِ سهند به قهقهه می

  :دهدبه تایید تکانش می

 !نِدا نیادِش، خب آخه ما شهیدیم اگه-

  :خوانداش را میکوبد و ادامههایش را به هم میسهند میان خنده دست
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 !میریممیریم، میمی-

شود، شان که تمام میاُفتند. خندههای آنها به خنده میآیسو و روناک نیز متعجب از دیوانه بازی

ل*ب  کوبد واش میفتاده باشد، محکم تختِ پیشانیسهند به مانندِ کسانی که یکهو یادِ چیز بزرگی اُ

  :زندمی

 !لباس-

کوبد و جمله ی فهمد. دستش را بر ران پایش میشوند اما؛ عرفان کامالً میآیسو و روناک متوجه نمی

  :کندسهند را تکمیل می

 !نداریم-

که همراهشان همین  خندد. اگر سهند به فکرِ لباس اُفتاده بود، پس یعنی قبول کرده بودآیسو می

  :ندکببرد! و باز هم غیر مستقیم اعالم توافق کرده بود. خودش را داخلِ صحبتشان می نقشه را پیش

 .آخ منم همینطور! لعنتی تِم رو رسمی انتخاب کرده-

 .آیددهد و... هیچ خوشش نمیروناک چینی به دماغش می

 !ترین تِم روو البته که مضخرف-

  :کندکشد و کالفه اَدا میالی موهایش باال میسهند دستش را تا 

 !موهامم هنوز کوتاه نکردم-

  :و انگار که برای خودش حرف بزند

 !باید برم خرید-

  :پرسدآیسو کنجکاو می

 شناسی؟جایی رو می-

  :دهداش را نشانش میزند و موهای بلند شدهسهند پوزخند می

 ود؟شناختم این سر و وضعم ببه نظرت اگه می-

 .زندخندد و بشکنی در هوا میآیسو ریز می

 .تونه ببرتت پیشِ اونروناک یه رفیقِ پیرایشگر داره! می-
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  :زندکند و ناخواسته لبخند میسهند نگاهِ روناک می

 جداً؟-

کند انگار... کند. از نگاهِ خیره ی سهند باید فرار کرد. یک جوری نگاه میدلیل هول میروناک اما؛ بی

  :گویدداند. دستپاچه چیزی مینمی

 ش یا نه؟دونم اآلن بازه مغازهنمی-

  :گویدالفور میآیسو فی

 .زنگ بزن هماهنگ کن باهاش-

گذاشتش گرفت این رفیقِ چموشش را! الی منگنه میشد همین اآلن زیرِ مُشت و لگدَ میآخ اگر می

 !پریده بود انگارجی باجی شده بود و عقل از سرش چرا؟ با عرفان کمی جی

  :فشاردبه اجبار ل*ب برهم می

 .زنمباشه. اآلن زنگ می-

کند که همان لحظه دهد و با لبخندِ زورکی بر ل*ب نگاهِ جمع میو گوشی را توی دستش فشار می

  :دهدآیسو پر از هیجان پیشنهاد می

 وهاش رو کوتاه کنه. هوم؟تونه سهند رو ببره تا منظرتون چیه که با هم بریم خرید؟ روناک هم می-

  :دهدو پُر از وسوسه ادامه می

 !مون لباس الزمیمشناسین، هم همههم شما این شهر رو خوب نمی-

زند. عرفان گوید که آیسو بلند قهقهه میبرد. چیزی که میعرفان سرش را زیرِ گوش آیسو می

  :گویدپرخنده رو به همگی می

 !من که موافقم-

سابد. اَی آیسوی مَکار! داشت برای خودش و عرفان، مکان و زمان خالی م میروناک دندان به ه

 کرد؟می

  :گویدکند خونسرد باشد وقتی که میسعی می

 ولی قرار بود به مامانم سر بزنیم آیسو. یادِت نیست؟-
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  :دهدهاست. ریز خندیده و توضیح میآیسو اما؛ مکار تر از این حرف

 .وتاهیِ مو، یه سر به مامان مهشید بزنسرِ راه که میرین برای ک-

ای ندارد جز پذیرفتن. پس... باز هم دهد. چارهدهد و به اجبار سر تکان میروناک ابروهایش را باال می

  :خنددتصنعی می

 !آهاان... منم موافقم-

 خندیتککند که همان لحظه سهند با آیسو پر از ذوق دست به هم کوبیده و مشتاق نگاهِ سهند می

  :آیدبه حرف می

 ان، ناراضی باشم که گورِ بابای من بشه؟وقتی همه راضی-

  :کندخارانَد و اضافه میریشش را میته

 !موافقم-

بیست دقیقه بعد از اعالمِ توافق، همگی حاضر و برای خرید آماده شده بودند. به اصرارِ عرفان، همگی 

 ده و رضایت داده بودند که سهند رانندگی کند. چیزی سوار بر دویست و هفت کاربنی رنگ عرفان ش

ای از ماشین پیاده و جیم زده بودند! سکوت از مسیر را طِی نکرده بودند که آیسو و عرفان به بهانه

. البته که سهند نتوانسته بود خودش را نگه دارد و لحظه کرده و فقط چپ چپ نگاهِ آیسو کرده بود

و زُل زده و گفته بود که خیلی واضح و ضایع است که باهم مَچ های آن دآخری صاف توی چشم

کنند. آیسو ابتدا انکار کرده بود ولیکن بعد از اینکه سهند با هایی میاند و دارند یک غلطشده

چشمان براق و تیزش آنها را متهم به دوستی کرده بود، باالخره هر دو کوتاه آمده و قبول کرده بودند 

اش بیاید که یک کوتاهیِ واجب با وحید تماس گرفته و گفته بود که لطفاً به مغازه و... خودش هم فقط

 !و سریع دارد

  :کندرسند، روناک آهسته ل*ب از هم باز میشان که میبه سر کوچه

 .جا بمون تا برگردمهمین-

ها اد راستادپیچد که انتهایش ویالی بزرگ و آببستی میتوجه به او، داخلِ کوچه ی بنولی سهند بی

 .کندخورد. دقیقاً جلوی دروازه ی اصلی پارک میبه چشم می
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شود و لعنت به آیسو که حاال مجبور شده بود اینکه چیز دیگری بگوید، از ماشین پیاده میروناک بی

این همه راه را الکی بیاید! برای اینکه او را از خر شیطان پایین بکشد، گفته بود که باید به مهشید سر 

زنند و او ی مارمولک هم چه قشنگ پیچانده بود! خودش با عرفان رفته و او را به سهندی سپرده بود ب

 ...که باید بعد از سر زدن به مهشید، پیش وحید ببردش

کند. انگار که پشت به در فشارد که صمد در همان وهله ی اول، در را باز میزنگ دروازه را می

کشد و از همان بدو دیدار، باشد! طبق عادت سرکی به بیرون می چمباتمه زده و گوش به زنگ بوده

  :زندترمز حرف میبی

 سالم خانم جان. خوش آمدین! آقا تشریف نمیارن؟-

 !پس دویست و هفت و آدمِ پشت فرمان را دیده بود این آقا صمد

، پیرمرد کند که هنوز در حال وارسی بیرون دروازه است که همان لحظهبا اخم نگاهِ صمدی می

 .کشدشرمنده از کار خود کنار می

 .بفرمایین داخل خانم جان-

  :پرسدفقط می

 ست؟شهیاد خونه-

دارد، و عادت دارد گَه گاهاً پدرش را اینگونه صدا بزند. صمد همینطور که دارد پشت سر او قدم برمی

  :دهدتند و تند گزارش می

 .رفتن پای معاملهنه خانم جان. پیشِ پای شما با آقای اَحدی -

رود. صمد خودش را زودتر به در اصلی رسانده های سنگی و روشن ویال باال میزند و از پلهلبخند می

 .کندو آن را برایش باز می

. بوی کَشک است و سیرداغ! به پیچدشود که طبق معمول بوی خوشِ غذا زیر دماغش میداخل می

شته بودند. راهش را مستقیماً به سمتِ اتاق مهشید کج حتم آش رشته ی محبوبِ مهشید را بار گذا

  :پرسدرسد و با زدنِ تقه ی آرامی به آن، لبخند زنان میکند. پشت در میمی

 تونم بیام داخل؟می-
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  :پیچدکشد که صدای پر از عشق و هیجان مهشید، بلند در اتاق میطولی نمی

 .بیا عزیز دلم-

پاشد و با دیدنِ کشد. لبخند پهنی به رویش میتش را داخل میکند و قامدر را به سرعت باز می

شود. مادری که امروز پیراهن گلدار سفیدی پوشیده و موهایش را بافته است، حالش بهتر می

 .رودکند و برای در آ*غ*و*ش گرفتنش جلو میدستانش را از هم باز می

 !ملکه ی من رو ببین... چه ماه شده امروز-

اش دهد. روی سر و دو گونهزن نشسته بر روی ویلچر را محکم میان بازوهایش فشار میرود و جلو می

 .گیردبوسد که مهشید با لبخند دم عمیقی میرا می

 کِی اومدی؟-

 !همین اآلن-

  :کندزنند. خوشحال اَدا میچشمانِ مهشید برق می

 ...پس امشب رو اینجا هستی-

  :آیدروناک تند به میانِ حرفش می

 .نه اصالً! باید برگردم-

 .کندمهشید اخم می

حواست هست که خیلی ازمون فاصله گرفتی روناک؟ اکثرِ اوقات توی پیست هستی. وقتی هم که -

 میای خونه، از در پشتی میری به اتاقت. مشکلی پیش اومده؟

 رامش برایشنگرانی دارد این مهشید. با آکند. چقدر دلروناک لبخند زنان و با کلی عشق نگاهش می

  :گویدمی

 نه قربونت بشم من. چه مشکلی؟-

  :دهدکِشَد، توضیح میاش میهمینطور که دست روی موهای بافته شده

 اآلن باید برم چون منتظرمن و قول دادم. ولی امشب میام خونه. دیر اما؛ میام! خُب؟-

 .کندمهشید با نگرانی نگاهش می
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 همه چیز مرتبه؟-

دهد و با که همه چیز مرتب است یا خیر؟ ولی برای دل آرامیِ او سر تکان می داندداند. نمینمی

  :زنداطمینان پچ می

 !همه چیز مرتبه-

 ماهان منتظرته، نه؟-

  :دهدخواهد د*ه*ان باز کند که همان لحظه صمد پیش دستی کرده و جواب میمی

 !مخانم جان با آقای دیگری آمدن! آقا ماهان نبود. من که نشناخت-

  :زندنفس و تشروار ل*ب میبیند. بیکند که صمد را در درگاه میروناک با دهانی باز عقب گرد می

 کنی؟اینجا چیکار می-

 .اندازدصمد شرمنده سر پایین می

 .گفتم شاید چیزی الزمتون باشه خانم جان-

  :زندخندد و حرصی ل*ب میروناک ناباور می

 !بیرونچیزی الزم ندارم صمد! برو -

زند که باید بیرون برود و سپس با ابروهای در هم رفته نگاهِ روناک مهشید با سر به صمد اشاره می

 !کند. دخترکش چه زود هم از کوره در رفته بودمی

 !نگاهم کن ببینم-

یرد و گوار باال میبیند، دستانش را تسلیمچرخد. اخم پر رنگش را که میروناک با مکث به سمتش می

  :کندحوصله اَدا میبی

 .خواستم اینجوری رفتار کنممتاسفم! نمی-

 کی منتظرته روناک؟-

ماسد. انتظارش را داشت که مهشید بیخیال نشود! لبخند زوری بر ل*ب نشانده حرف در دهانش می

  :کنددهد و برای خود تکرار میو حرصی از دست صمد سری تکان می

 کی منتظرمه؟-
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توان دروغ گفت! کند. در مقابلِ نگاهِ خیره ی او نمیاب، خیره نگاهش میمهشید در پی گرفتن جو

  :زندآید. دستی میان موهای لختش کشیده و صادقانه ل*ب میکوتاه می

 .سهند-

کند که همان لحظه روناک هول ادامه زند و نگاهِ صورت سرخ شده ی او میمهشید پقی زیر خنده می

  :دهدمی

 !یعنی آقا سهند-

 ...خواد جلوی من پسوند و پیشوند وصلِ اسمش کنی. ببینم، این سهند همونیه کهنمی-

 خوانَد. خودش کرده بود که لعنت بر خودش باد! بله همان از مکثِ مهشید همه چیز را تا انتها می

ست که کرد. بله، همانیآمد و برای مهشید تعریف میخورد، میاست. همانی که هر تقی به توقی می

بازی، او را بوسیده و روناک از هیجان و اضطراب و شاید حتی ترس، ماهیانه شده بود. وقتی همه سرِ 

 گفت، چه نیازی به پنهان کردن بود دیگر؟چیز را واو به واو برای مهشید می

 .دهدسری به نشانه ی مثبت تکان می

 .خودشه-

 !برو و بهش بگو بیاد داخل-

نشیند! جایِ تعجب شنود، به جای تعجب به حرص مید میاز جمله ی دستوری که از زبان مهشی

 .نداشت چرا که مهشید آدمِ به شدت مهمان دوست و اجتماعی بود

  :زندکالفه ل*ب می

 .. باید برم. بمونه واسه یه وقتِ دیگهنمیشه مامان-

اد دمیکند. اگر تا خودِ صبح هم به این دختر لجبازش دستور مهشید صورتِ گلگونش را بررسی می

که برود و او را به داخل دعوت بکند، محال بود که قبول کند و از موضع خود پایین بیاید. مجبور 

 .شود همان راهِ همیشگی را پیش بگیرد و... یک کمی از احساسات دخترش استفاده کندمی

 کشی. درسته؟از اینکه من رو توی این وضع ببینه، خجالت می-

زده از ء محاالت است که همچین چیزی باعث خجالتش شود. حیرتکند. جزروناک چشم درشت می
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  :دهدچیزی که مهشید بر ل*ب رانده بود، جواب می

 !ایه؟ اصالً همچین چیزی نیستاین چه ص*ی*غه-

 .کندمهشید لبخند به ل*ب نگاهش می

 !پس بگو بیاد داخل-

  :کندوار صدایش میروناک معترض و ناله

 !!ماامان-

  :کندکه مطمئن از به کُرسی نشستنِ حرف خود، چیز دیگری اضافه می و مهشید است

 .ی دیگه میامتو پذیرایی منتظر باشید. منم یه چند دقیقه-

 .زندو سپس صدایش را باال برده و فریده را صدا می

از  گرد کرده وروناک عصبی از اینکه نتوانسته بود از زیر نگاهِ تیز مهشید فرار بکند، پر حرص عقب

شود که زنِ شود. به هنگامِ خارج شدن از در، با فریده س*ی*نه به س*ی*نه میاتاق خارج می

  :کندالفور با لبخند شروع به صحبت میبیچاره فی

 .رشته براتون بیارم دارید میرید خانم جان؟ قصد کرده بودم آش-

  :اش میغردهای کلید شدهکند و از میان دندانروناک براق نگاهش می

 !آش بخوره فرقِ سرم فریده-

  :کندشود و میانِ راه بلند، تهدید میاز کنارش رد می

 .دفعه ی بعد، دهنِ شوهرت صافه! از من گفتن بود-

بیند وگرنه نمی دارد. صمد را جلوی در و باغچهو سپس تند و تند به سمت حیاط و دروازه قدم برمی

شود که همان لحظه سهند دست روی فرمان وازه خارج میای از درعجیب برایش داشت! با پوفِ کالفه

 !ها که به نشانه ی اعتراض است و حالت عصبانی داردزند. از همانفشرده و بوقِ بلند باالیی می

کند. با رسیدنش به دربِ سمت سهند، شیشه پایین به دو به طرفِ شیشه ی سمتِ راننده حرکت می

 .کندمیشود و سهند با اخم نگاهش کشیده می

 کجایی این همه وقت؟-
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  :پرسدداند چه جوابی باید بدهد. فقط مینمی

 مشکلی داری با اینکه یه سَر بیای داخل؟-

 .خوردکند و جا میسهند چشم ریز می

 چی؟ داخل برای چی؟-

 .کنداش را آزادتر میدستش را بندِ شال نازکِ مشکی اش که دور گ*ردنش بود کرده و حلقه

 .دعوتت کردهمامانم -

 .خندداراده میسهند بی

 من رو؟ برایِ چی؟-

از حرص به مرز انفجار رسیده است. آن از صمد، آن هم از مادرش و آن اِصرار بیخود. این هم که 

کشید، به قضیه چراغ سبز نشان همیشه ی خدا آقا باالسر بازی داشت و تا مو را از ماست بیرون نمی

  :کندبه حرص قاطی میداد. تشر وار و آمیخته نمی

 !تونی بیای یا نه؟ چرا و چه کسی و چه زمانی نداره کهیک کلمه بگو می-

داند که باید اعتماد داند. کنجکاو است ولی؛ نمیشود. دلیلِ دعوتِ مادرش را نمیفک سهند سخت می

و به سمت کند یا خیر! با دو دلی خیره ی صورت دخترک است که همان لحظه صمد از دروازه بیرون 

آید. با رسیدن به نزدیک روناک، خودش را مایل به شیشه ی پایین آمده ی سهند کرده و با آنها می

  :زندگذارد، ل*ب میدستی که روی س*ی*نه می

 !سالم آقا! خیلی خوش آمدین. خانم منتظر شما هستن. بفرمایین داخل-

  :دهدسهند با اخم کمرنگی جوابِ پیرمرد را می

 .آلن میامممنون، ا-

 .گرددکند که با نگاهِ پر از غیضِ روناک، سر پایین انداخته و به داخل بازمیصمد دوباره تعارف می

 !خُب؟-

ش و اکشد. با به دندان گرفتن ل*ب پایینیهای آبی رنگش را تا صورتِ روناکِ منتظر، باال میتیله

  :زندسپس ول کردنِ آن، ل*ب می
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 !تکتونه دونه چی تو سرِ تکخدا می-

 .کندگوید و درب ماشین را با ضرب باز میمی

 !آخ-

کنار دیوار پارک کرده و روناک دقیقاً بین دیوار و دربِ ماشین ایستاده بود و حاال ضربِ درب ماشین، 

  :زنداختیار و غصبی سرش داد میآخِ دخترک را درآورده بود. بی

 !دادی به در! گمشو اون وَر دیگهمیگی بیا داخل، بعد تنِ لَشِت رو هنوز تکیه -

رود و گیرد، از کناره ی دیوار به آن طرف میاش میروناک با دستی که به شکم و قفسه ی س*ی*نه

  :زندحرص می

 !مر*تیکه ی الدنگ-

 .اندازدضربِ بسته شدنِ در ماشین و پشت بندِ آن تشر سهند، لرزی به تنش می

 .حواست به زبونت باشه-

 !فشارد. چه دردی هم کرد الکردارش را به شکم و قسمت باالیی آن بیشتر میشنود و دستمی

  :کندشوند. کوتاه و با درد اَدا میبا رسیدنِ سهند به کنار دستش، هر دو داخل حیاط می

 !خوش اومدی-

 .ها جدا بودداری با این سگ و گربه بازیو خب اگر این را نگوید، اشتباه است. رسمِ مهمان

  :زنداندازد، پچ میا؛ با نگاهِ کُلی که به در و دیوارها و باغ میسهند ام

 خیلی دردِت اومد؟-

 .اندازدکند و سری به نشانه ی نفی باال میروناک چشم درشت می

 !نه بابا-

کند، مشخص است که اصالً خندد. از فشاری که دخترک با دست به شکمش وارد میسهند آرام می

بیند، ل*ب کند. دستپاچگیِ دخترک را که میطوری نگاهش میده و یکدرد ندارد! چشم ریز کر

  :زندمی

 .فردین بازی درنیار! راستش، عمدی نبود-
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  :کندو با مکث زمزمه می

 .متاسفم-

 کرد؟کند. عذرخواهی میهایش شک میو روناک به گوش

  :دهددادنِ راه، جواب میها و نشان زند و با بلند کردنِ دستش به سمتِ پلهناخواسته لبخند می

 !واقعاً خوبم. درد نکرد-

شود. یک طوری نگاهش کند که هر از گاهی از درد جمع میاش را نگاه میسهند نیم رخ گلگون شده

اش که نفوذ بیشتری پیدا کنند که راستش را بگویی... خیرگیها که وادارت میکند. از آن نگاهمی

  :رانَدزند. آهسته بر ل*ب میمتش چرخانده و لبخند پهنی میاراده سر به سکند، روناک بیمی

 !فقط یه کوچولو-

 .رودها باال میخندد و با فرو بردن دستانش در جیب شلوار، از پلهسهند ته گلو می

 !خوبه. دیگه تعارف شاه عبدالعظیمی نکن-

تا  اندها منتظر نشسته شود که در پذیرایی بسیار مجلل و باشکوهِ عمارت راستادای میپنج دقیقه

نفره ی سلطنتی و شیری طالیی رنگی جا گرفته و مادر روناک به جمعشان ملحق شود. روی مبل تک

 !روناک، کنار دستش و روی یک تاب ریلکسیِ بزرگ

های خیلی بزرگ با های شاهکار بر روی آن و صد البته تابلو فرشکاریدیوارهای بلندی دارند و کَنده

 !ی طالیی! که اگر اشتباه نکند، باید طال باشندهایدور قاب

های سنگی پرت دهد، از مجسمهحواسش با شنیدنِ زمزمه ی روناک که مادرش را مخاطب قرار می

 .شودمی

 .اومدی مامان؟ منتظرت بودیم-

بیند لبخند به ل*ب، مرتب که بر روی ویلچر نشسته است. پیراهن بلند چرخاند و زنی را مینگاه می

های ریز و درشتِ همه رنگ دارد. موهایش بدون هیچ پوششی، بافته و سفیدی بر تن کرده که گُل

ه روناک اش را شاید بتوان شبیه باش آویزان است. آرایشی بر صورت ندارد و چهرهشده و روی شانه

پوشد و دار میهای چینافتد. او هم اکثر اوقات پیراهناراده یادِ ناهید بانوی خود میدانست! بی
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بافد. البته اگر ناهیدش بود، محال بود که شال و روسری نگذارد! آن هم جلوی مردِ موهایش را می

 ...غریبه

شود که دارد آن چاقی هم می ها، متوجه ی زنِ نسبتاًبا صدایِ کشیده شدن چرخ بر روی سرامیک

 .کنددار را هدایت میصندلی چرخ

 : پیچدی زنِ نشسته بر روی ویلچر باالخره در فضا میو صدایِ گرم و خانمانه

 !سالم. خیلی خوش اومدین آقا سهند-

 : کندشود، وقتی که اضافه میو لبخندش گشاده می

 !مشتاقِ دیدار-

ش را برد و تمام سعیشود دستش را جلو میقدم میدن با او پیششود و برای دست دااز جا بلند می

 : گویدرویانه برخورد کند وقتی که میکند که خوشمی

 .ممنون. از آشناییتون خوشوقتم-

تواند دستش را باال بیاورد، محزونِ نگاهِ پسر خوش قد و باالیِ پیش رویش مهشید اما؛ از اینکه نمی

 : زندشود. آهسته ل*ب میمی

 !تواناییش رو ندارم-

 : ای بعد... با تکان دادنِ سرش و گفتنِ شود. ثانیهخورد و یک لحظه متوجه نمیسهند جا می

 .دونستممتاسفم، نمی-

 :کندفشارد. با احترام سوال میگیرد و صمیمی و کوتاه میهای کشیده ی زن را آرام میخودش دست

 حالتون چطوره؟-

گردد. صدای مهشید با تاخیر و ای زن را رها کرده و به جای اولش باز میهو با مکثِ کوتاهی، دست

 : رسدکمی مکث به گوش می

 .توی یک سانحه ی رانندگی دچار این وضعیت شدم-

 : دهدو با لبخندی ادامه می

 !خوبم. احواالت شما چطوره؟ تعریفتون رو از روناکم، زیاد شنیدم-
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 های زن، متعجب چشم گرد ا شنیدنِ قسمت آخر صحبتسهند لبخند به ل*ب نگاهش که یکهو ب

هایش گُل افتد و لپپایَد. روناکی که ناخداگاه به سرفه میکند و زیر چشمی روناک را میمی

گیرد و به سمتِ سهند شود وقتی که پشت بندِ صحبت مادرش را میاندازند و دستپاچه میمی

 : دهدچرخد و توضیح میمی

 ...ها هستش. از اون جهتریانِ رقابتمامان مهشید در ج-

 .دهدخندد که سهند نامحسوس سری تکان میگری دخترکش میمهشید آرام به ناشی

 .درسته-

 .شودآید و پیش روی سهند، کمی خم میفریده سینیِ شربت به دست، جلو می

 .بفرمایین آقا جان-

ایه بلندی که حاوی مایعِ جگری رنگ . لیوانِ پسهند کماکان حدسش را زده بود که خدمتکار دارند

 .گذارددارد و رویِ میز عسلیِ کنار دستش میاست را برمی

 !ممنون-

 .آیدمهشید دوباره به حرف می

 بچه ی شمال بودین دیگه، درسته؟-

 .دهدکند و آرام سرش را به نشانه ی مثبت تکان میهایش را توی هم قفل میسهند دست

 .بله، همینطوره-

 : کندخند آرامی اضافه میو با تک

 !گمون کنم من رو خیلی میشناسید-

 .زندمهشید ابرویی باال داده و با چشم به روناک اشاره می

 .های ایشونه! باید ازش متشکر باشمنتیجه ی گزارش-

 .خوردآید که همان لحظه گوشی روناک زنگ میسهند ل*بش به یک طرف کِش می

 .ندکگذارد و به سمت آشپزخانه پا تند میسهند و مادرش را تنها میگفتنِ کوتاهی،  "ببخشید"با 

 گیرد. کم پیش طور عجیبی حسِ معذب بودن میاندازد و از این دیدار یکسهند نگاه پایین می
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 ...آمد که اینطور بشود و حاالمی

 اگر میلی به شربت ندارین، بگم قهوه یا چای بیارن خدمتتون؟-

 : زندکند. مضطرب لبخند میال آورده و نگاه چهره ی مهربان مهشید میسهند با شتاب سر با

 .نه نیازی به زحمت نیست-

 : گویدو برایِ اینکه از زیرِ نوشیدن شربت در رفته باشد، مصلحتی دروغ می

 .روی نکنمست، گفتم زیادهم به هم ریختهیه کم اوضاع معده-

 : دهدچیند و ناراحت جواب میمهشید ل*ب برمی

 .مناله بچهطوره! مُدام از معده درد میروناک هم همیشه همین-

 : دهدکند که این بار مهشید معترضانه مخاطب قرارش میسهند بدون حرف نگاهش می

شید. من چندین ساله که به روناک هم تون، باز هم بیخیالِ پیست و رالی نمیبا این وضعیتِ جسمی-

 !زنهو هم به روحتون آسیب می گفتم. رالی و هیجانش هم به جسم

چسباند. دلشان مادر است و همچون ناهیدِ خودش، حتی یک معده درد ساده را هم به پیست می

گیرند و با آید بگویند رالی چه فرقی با به پیشواز مرگ رفتن دارد؟ برای همین مدام خُرده مینمی

کنند. لبخند شیده نصیحتشان میگفتنِ اینکه رالی آسیب روحی و جسمی به دنبال دارد، سرپو

  :دهدپوشاند و مودبانه توضیح میکمرنگی بر ل*ب می

کنیم که شما چقدر نگران هستید. اما گاهی این دور موندن از آرزو و یا هدف و باور کنین ما درک می-

اش آرزو بر! و شاید حتی آسیبی که با رسیدنِ به اون شه روحِ انسان آسیب ببینهآرمانه که باعث می

تونه خودش رو قانع کنه. من که اینطور تر و بدتر باشه ولی؛ انسان نمیمقدر میشه، حتی سهمگن

 !هستم و به گمونم، دختر شما هم اینطور باشه

آیند به نظر کند. غرور و تحکیم توی صدای سهند برایش خوشمهشید با عشق و محبت نگاهش می

  :پرسدیآید و لبخند زنان مرسد. خوشش میمی

 .ها این همه اختالفِ عقیده میارهچی بگم واال؟ شاید اختالفِ سنی ما با شما جَوون-

 .خنددسهند، متین می
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 !طورهبه حتم همین-

شما که خودتون "ها تبصره نبافته بود که خوارآید. به مانندِ پاچهو مهشید بیشتر خوشش می

 ."جوونید، این چه حرفیه؟

  :راندشود که بر ل*ب میداند چطور میگذرد و نمیلش میداند چه حسی از دنمی

بعد از خدا، روناک رو داخل پیست به ماهان سپردم. ممنون میشم اگه شما هم هواش رو داشته -

 .باشی

  :کنددهد که مهشید اضافه میسهند ناباور ابرو باال می

ونم که با هم دیگه رفیق هستین. دای که رفاقتِ دختر و پسر باهم ننگ شمرده بشه. میگذشت دوره-

 !خوام که حواستون به هم باشهبرای همون هم ازتون می

ست. البته هنوز میان خیلی از افراد جامعه جا نیوفتاده است. از زند. طرز فکر درستیسهند لبخند می

... ودرسد. از کلمه ی رفیقی هم که گفته بفکری به نظر میآید. زنِ محکم و روشنمهشید خوشش می

آید. درست است. خیلی وقت است که دیگر به مانند روزهای اول، روناک را زنگِ خطر خوشش می

فهمد که چرا گَه گاهی پیش روی او، از موضع خود حال نمیاند و... اما با اینکند. رفیق شدهحس نمی

 ای زیر سر دارد؟گذاشت که نقشهآمد و روی گ*ردنش میپایین نمی

  :دهدانینه جواب میآهسته و با طم

 !خیالتون راحت. حواسم هست بهش-

گذرد. از حال و هوای دخترکش کماکان و باد گرمی از میان قفسه ی س*ی*نه ی مهشید می

 .خواست که قبول کندفهمید که سهند برایش فرق دارد. منتهی نمیمی

  :پرسدکوتاه می

 کنید؟ای رو دنبال میچه رشته-

  :دهدلت و کم و کاست، خونسرد جواب میای خجاسهند بدون ذره

رشته ی دانشگاهیم حسابداری بوده! متاسفانه بخاطر شرایط مالی و دنبال کردن اولویتِ اولم که -

 .رالی بوده، ترک دانشگاه کردم
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افتد و... خورد. چه مَردانه پای هدفش ایستاده بود این پسر! به یادِ دختر خودش میمهشید جا می

  :پرسددانشگاه را ول کرده بود. با اخم ظریفی میروناکی که 

 پشیمون نیستی؟-

 .بازدسهند نگاهِ مغرورش را نمی

قطعاً نه! چون دلیلی نداره به خاطرِ ثابت قدم بودن برای رسیدن به آرزوم، احساس سرافکندگی -

 .کنم

 .کندآید و تحسین برانگیز نگاهش میمهشید باز هم خوشش می

 .شی عزیزِدلمامیدوارم موفق ب-

  :دهدو با لبخند ادامه می

 !خیلی خوشحالم که روناک، دوستی همچون تو داره-

هایش را با یک بلوز رسد. لباسخواهد ل*ب از هم باز کند که همان لحظه روناک سر میسهند می

چهارخانه ی مشکی و قرمز و شلوار ذغالیِ قد کوتاه عوض کرده است و یک کاله کَپ مشکی هم بر 

 !وی سر گذاشته است. البته که برعکسر

 گفتین؟چی داشتین می-

خواهد با او به پیرایشگاه وضع میزند دخترک با همین سر و کند. از اینکه حدس میسهند اما اخم می

 .شودتر میو سپس خرید برود، گره اخمش غلیظ

  :پرسداراده میبی

 خوای بیای؟اینجوری می-

کند. و روناک، بلوزش را با انگشت اشاره و شست گرفته و کمی جلو جاخوردگیِ روناک را حس می

  :گویدکشد. متعجب میمی

 بَده مگه؟-

خورد تا دهانش به بد و بیراهه باز نشود و آخر احترام مهشید واجب است. تیز خیلی خودش را می

  :زندکند و آمیخته به حرص پچ مینگاهش می
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 !خوبهکنی خوبه، پس حتماً اگه فکر می-

  :زندرود که دخترک وا رفته از لحن و حرکتِ او، پچ میای به روناک میغرهو پشت بند حرفش، چشم

 !وا-

  :کندای مداخله میمهشید با ریز خنده

 .شال بزار مامان جان-

  :زنداندازد که همان لحظه روناک قهرآلود حرص میسهند نگاه کوتاهی به مهشید می

 !باشه آقا جان، باشه-

  :کندو سپس با اخم رو به سهند اضافه می

 .میرم یه شال بزارم، بیام تا بریم پیشِ وحید. زنگ زده بود-

  :زندکند. کوتاه ل*ب میداند چرا به یکباره احساس کالفگی میدهد و نمیسهند سری تکان می

 .پس من بیرون منتظرم-

  :آیدالفور به میان صحبتشان میمهشید فی

 !مونینکاش بیشتر ب-

  :دهدسهند همانطور با گره ی کور میان ابروانش جواب می

 .لطف دارین. دیرمون شده، مجبوریم که به کارمون برسیم-

 .فهمدفهمد و... نمیرویش را میو مهشید گرفتگیِ حال مرد روبه

  :زندبه ناچار لبخند می

 .هر جور صالحتونه عزیزم-

  :دهدل*ب زیرینش از میان دندان، جواب میدهد و با رها کردنِ سهند سری تکان می

 .ممنون. باز هم خوشحال شدم از آشناییتون-

  :رانَدو با مکثِ کوتاهی بر ل*ب می

 .خداحافظ-

کند. نفهمید که چه شد اصال؟ آرام و مات ل*ب طور دلگیری، گرفتگی حالش را تماشا میمهشید یک
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  :زندمی

 .خداحافظت-

  :کندکند. دستوری برای فریده اَمر میمی ردن و رفتن سهند را نظارهو همینطور مات، عقب گرد ک

 !ش کن فریدهبدرقه-

  :کندو فریده است که با هول و وَال اطاعت می

 .چشم خانم جان-

خواهد زبان بچرخاند تا چیزی شود و میگیرد از سهندی که از درب ویال خارج میو مهشید نگاه می

شود. روناکی که برای عوض کردنِ کاله کپ روی سرش با لی روناک میبگوید که متوجه ی جای خا

 کن شده بود؟گوش شال، به اتاقش رفته بود و... دخترکش کِی انقدر حرف

داند. شاید ترها خودش تجربه کرده بود و... نمیخندد. این حال و هوا برایش تازگی ندارد. قبلآرام می

 گوید؟گوید. میه دروغ نمیرود و... حس مادرانه کدارد تند می

سپارد. چشمش به اش را به جیب پشتی شلوارش میآید و گوشیهای سنگی ویال پایین میاز پله

خورد که انتهای باغ بزرگ و پر از گل و گیاهِ ویال، مشغولِ کاشتنِ چیزی در گلدان است. پیرمردی می

 !دست که به داخل دعوتش کرده بوشود. همان پیرمردیدقیق می

دارد. آرام اما؛ محکم. گیرد و به سمت دروازه قدم برمینظیر ویال مینگاه از حیاط فراخ و باغ بی

افتد که شاید حداکثر بیست ماشین در آن جا گرفته و پارک چشمش به پارکینگِ طویل ویال می

دی و... مداکاربنی... نوکپرند! آلبالویی، مشکی، سفید و آبیِ اند. ابروهایش از فرط تعجب باال میشده

اراده است ولی؛ برند! پوزخند کنج ل*بش بیشود انگار و اکثراً هم مدل باال و خوشهر رنگی پیدا می

عدالت خدا را شکر باشد. خدا بهشان بیشتر بدهد. بخیل که نیست. اما هنگامی که در پایین شهرها و 

 ...دیدک میها را از نزدیخانمانیهای حومه، گرسنگی و بیمحله

های بلند و حرصی زدنسالی با نقشود و فرد پیاده و میانی یک متری با صدای تیکی باز میدروازه

 .شودداخل می

 !کنن؟هاشون رو دَمِ در پارک میمعلوم نیست صمد کدوم گوری رفته که ملت لگن-
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های آبی ... با تیلهخواهد بد فکر کند وکنند و نمیلگن؟ ابروهایش محکم همدیگر را ب*غ*ل می

 .کنداش میبراقش وارسی

پوشی که کت و شلوار دودی به همراه یک کراوات سفید و بلوز مشکی بر تن مرد چهارشانه و خوش

دارد. چشمانِ خرمایی و موهای همرنگ آن که به باال هدایتشان کرده بود... کجا دیده بودش؟ یادش 

کند که همان ادیگاری، محافظی کسی باشد. چشم ریز میرود که شاید مرد بآید اما؛ گمانش مینمی

 : کندلحظه مرد پیشِ رویش، متوجه ی سهند شده و متعجب ل*ب از هم باز می

 شما؟-

 : دهدسهند با همان اخم خونسرد جواب می

 .سهند-

 .زندگوید سهند که همان لحظه مرد زیر خنده میچنان معمولی و بدونِ هیچ کلمه ی دیگری، می

 ند؟ فقط همین؟سه-

 : زنداش، جدی و محکم ل*ب میروند که مرد با تمام کردنِ خندههایش بیشتری توی هم میاخم

 !به جا نیاوردم-

 : آوردسهند سوالِ توی ذهنش را بر زبان می

 کنید؟اینجا کار می-

 : دهدکند که سهند به توضیح ادامه میگوید و در سکوت فقط نگاهش میمرد چیزی نمی

 !آشناهای خانمِ راستاد هستم. روناکِ راستاد از-

 !بیند باال پریدنِ ابروهای مرد را و کمی جاخوردگیِ نگاهش رامی

 : زنددهد و با لحنِ عجیبی پچ میمرد با دست کشیدن بین موهایش، سری تکان می

 !عجب-

ای گیرانهجبههطور محکم و آید. با قدمی به جلو برداشتن، تای ابرو باال و یکسهند خوشش نمی

 : دهدجواب می

 ببخشید؟-
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اندازد، با انگشت شست پشت سر خود را نشان داده های سهند میمرد اما با نگاهِ کوتاهی که به تیله

 : پرسدو پر از تمسخر می

 لگنِ بیرون در مالِ شماست؟-

بود که سهند رود! منظورِ مردک مقابلش از لگن، دویست و هفت کاربنی رنگِ عرفان نفسش بند می

 آن را بیرون از دروازه پارک کرده بود؟

 : گویدنشیند وقتی که میناخداگاه لحن و صدایش به حرص می

 !احیاناً منظورتون دویست و هفتِ بنده که نیست؟-

 .خنددمرد بیخیال می

 !آها آفرین... دقیقاً منظورم همون بود. فقط اسمش از ذهنم فرار کرده بود-

کند که در اولین آشنایی و پا گذاشتن در شود و به زور خودش را کنترل میمیفک سهند سخت 

 .ویالی آنها شر درست نکند

 : کوتاه میغرد

 !بفهم چی میگی مر*تیکه-

 !و اگه نفهمم...؟-

 دهد و با چنگ زدنِ میان موهایش، با اعصابی داغان ل*ب اش را پر حرص بیرون میپوفِ کالفه

 : زندمی

 !اینجا. یه کاری نکن، شَر بشه مهمون بودم-

 مرد اما؛ انگار روی مودِ لجش است و... اصالً معلوم هست که چه کاره ی اینجاست؟

 !خُب شاید من دلم بخواد شر بشه-

 ...خاریدعجب گیری کرده بودها! مردک ریقو خودش جانش می

به روی س*ی*نه ی وار چند بار خندد و با جلو کشیدنِ خودش، دستش را آرام و ضربهعصبی می

 : دهدای جواب میدرار و کالفهکوبد. با لحنِ حرصکراوات دارِ مرد می

کنم پیری! وگرنه بلدم یه کاری کنم تا اون دلت که شَر خواسته به غلط من مراعاتِ سِنت رو می-
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 !کردن بیوفته

و پر از خشم صدا بلند آلود اش، اخممرد به یکباره دست به یقه ی سهند انداخته و با جمع کردنِ یقه

 : کندمی

 کِشی؟ آره بچه خوشگل؟زنی و شاخو شونه میتو خونه ی خودم، برام حرف مفت می-

 فهمد. خانه ی... خودش؟نمی

 ...اش در دستِ اورود پیِ یقه ی چنگ شدهبه جای تمرکز روی جمله ی مرد، حواسش می

من "خندد و با گفتنِ . کوتاه و هیستریک میتر از آن است که باز هم اخطار و هشدار بدهداعصاببی

ضرب روی فک مرد پایین ، مشتش را باال آورده و محکم و یک"کنم!زنم، عمل میحرفِ مفت نمی

افتد. همین که اش شُل شده و به پشت روی زمین میآورد. با همان مشت اول، دست مرد از یقهمی

خودش را روی او انداخته و با گذاشتن دو زانویش  خواهد به قصدِ حمله به سهند بلند شود، سهندمی

 ...ی اول... دوم و سومگیردش. ضربهروی دو دستِ به کنار ب*دن افتاده ی مَرد، زیر بار مُشت می

شود دستش جایی مشت چهارم پایین نیامده، صدای جیغِ آشنایی از پشت سرش بلند که باعث می

 !میان صورتِ مرد و هوا خشک بشود

 !بابا-

؟ فردی که داشت زیرِ مشت و ضرب شستش "بابا"افتد و روناک گفته بود مغزش به کل از کار می

 داد، پدر روناک بود؟جان می

  :زندوار صدا میصدای روناک است که دارد بلند و دیوانه

 !ولش کن سهند. ولش کن-

 ...دَوَندهایش که انگاری دارند میو صدای تند و تندِ قدم

های بزرگ و رود و همانجا روی سنگپر از حس گیجی و خشم و ناباوری، از روی مرد به کنار می

اش از زورِ خشم و عصبانیت با ریتم نامنظمی باال نشیند. قفسه ی س*ی*نهمستطیل شکلِ حیاط می

فتاده بر گیرد که همان دَم روناک به آنها رسیده و سراسیمه روی تنِ اشود. دم عمیقی میو پایین می

کشد. صدایش زند. با اضطراب و نگرانی نگاهش و دست روی صورتِ خونیِ مَرد میزمینِ مرد خیمه می
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  :گویدلرزد وقتی که میاز نگرانی و بغض می

 خوبی بابا؟-

شود. پایین چشمش هم مرد تقریباً لِه شده است. خوب باشد؟ دماغش و گوشه ی ل*ب و... دقیق می

 !اشتی قسمتی از... گونهریزی دارد! و حخون

 !خو... خوبم-

گیرد شرف! ادعای خوب بودن هم دارد. نگاهِ پر حرصش را باال میآید مردک بیصدایش به زور در می

اند و حرص و کند. پر از خشمهای به سان شبِ روناک تالقی میهایش با تیلهآبی که همان لحظه

 ...عصبانیت

 :اعصاب میغردبی

 کنی؟اه میچته طلبکار نگ-

 به چه حقی زدیش؟-

 .ای مات شده بودچنان وحشی و بلند از سهند سوال کرده که حتی خودِ سهند هم برای لحظه

  :دهدشود وقتی که تشروار جواب میآلود میاخمش غلیظ و صدایش حرص

 !از بابا جونت بپرس-

نگرانی نگاهِ شهیاد و کمک با دلطور پر از تحکیم و تمسخر گفته بود. روناک دوباره و بابا جون را یک

نشیند، نگاهِ پر از اخمش را سمت کشد و میاش را باال میکند تا بلند شود. همین که شهیاد تنهمی

 :پرسدطوری میکشد. یکسهند می

 ناراحت شدی که گاریت رو لگن خطاب کردم؟-

ی پیش بود که داشت جان  آید؟ همین چند دقیقهگیرد و مردک چرا کوتاه نمیسهند دوباره آتش می

 !دادمی

 :با اعصابی خ*را*ب میغرد

 !خوریکنما پیری! بفهم چه گوهی میدیگه مراعاتِ دخترت رو هم نمی-

 :آیدروناک با دادِ بلندی به میان می
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 !بسه-

ای که از زبان شهیاد شنیده وار از جملهکند. طعنهو سپس رو به شهیاد کرده و ناراحت نگاهش می

 :رانَدل*ب می بود، بر

 هوا چرخید و نیش زدی هر کِسی که جلو روته؟ آره آقا شهیاد؟باز اون زبونت بی-

 :زندخندد و ناباور پچ میشهیاد با اخم، کوتاه می

 کنی؟داری طرفداریش رو می-

 .زندموضوع دعوا را حدس می "لگن"دهد و کماکان از کلمه ی روناک متاسف سری تکان می

 !هات وقتی هر روز بیشتر از قبل عقل و شعورت رو از دست میدیحرفی ندارم با-

 :غردنفس و مات از رفتار دخترش، آن هم جلوی یک مرد غریبه، با اخم میشهیاد بی

 !روناک-

حوصله پچ شود. با اشاره ی سر به سمتِ سهند، آرام و بیتوجه به غرش او از جا بلند میروناک بی

 :زندمی

 .پاشو بریم-

اش زمین د*ه*ان باز کند و ببلعد اویی را که در همان مالقاتِ اول، پدرش به سهند توهین و ای ک

رود و بعد از اینکه دست و کرده بود. با بلند شدنِ سهند از جا، به طرفِ شیرِ آبِ کنار پارکینگ می

ه روند کگردد تا به همراه سهندی که منتظرش ایستاده بود، پیش وحید بزند، برمیصورتش را آب می

 .شودهمان لحظه سر و کله ی صمدِ هراسان پیدا می

 یا امام رضا! چه اتفاقی افتاده شهیاد خان؟-

 :زندمالحظه فریاد میخواهد به دو به طرف شهیاد پا تند کند، روناک بلند و بیو همین که می

 !برو پیِ کارِت صمد-

 ...آخه خانم جان، آقا-

 :دهد و با اعصابی داغان میغردمیروناک دستش را در هوا تکان 

 آقا چی صمد؟ کَری میگم برو ردِ کارِت؟-
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  :دهدگیرد و با غیض ادامه میسپس نگاهِ تیزش را سمت شهیاد می

 !آقا خودش بلده بلند شه، دست و صورتش رو بشوره-

 طرف دروازه هایی بلند بههوا مچ دست سهند را چنگ زده و با قدماینکه چیزِ دیگری بگوید، بیو بی

 .کندپاتند می

کند که تمام راه را بدون حرف فقط رانندگی کرده بود. آرنجش را به درب ماشین نگاهِ سهندی می

ای هایش حتی ذرههایش! و اخماش را هم به لبانش چسبانده بود و... اخماشارهتکیه داده و انگشت

 .ناک آدرسِ وحید را پرسیده و گرفته بودآب نشده بود. فقط همان ابتدای سوار اتومبیل شدن، از رو

 کنی؟به چی نگاه می-

 .شود از یکهو به حرف آمدنِ او و سوالی که پرسیده بودهول می

 :دهدخورد و دستپاچه جواب میدر جایش تکان خفیفی می

 !هیچی-

 :زندیبرد، ل*ب مکند و همانطور که صدای آهنگ را باالتر میسهند با ریتم سری باال و پایین می

 !اصالً دوروغگوی خوبی نیستی-

 :پراندروناک گیج می

 هان؟-

 :زند. محکم است و جدیخندد. حتی لبخند هم نمیسهند اما نمی

 !و البته که گاهاً خیلی خنگی-

افتد. آرام و هایش میکند و به جانِ پو*ست کنار ناخنروناک با اخم ظریفی دستهایش را توی هم می

 :زندتخس ل*ب می

 !یستمن-

 ...کند. البته که خیلی آرام است. خیلی خیلی آرامخندی میسهند باالخره تک

 !راجع به عطر، عطار نظر میده-

ایَش که نام خودش را بر روی آن نوشته، و روناک اما؛ با دیدنِ مغازه ی وحید و دربِ بزرگ و شیشه
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 :گویدکند. به جایش چیز دیگری میجواب دادن را فراموش می

 .ستهمین مغازه-

 :گویدسهند سری خم کرده و با برانداز کردنِ مغازه... با مکث می

اندازد که روناک سری کنم و میام. دنده عقب را برای پارک دوبله جا میپیاده شو. منم پارک می-

 .شوددهد و باشه گویان از ماشین خارج میتکان می

 کند. همین که پشتپریده و به سمت مغازه پاتند می با بستنِ درب، عرض جوبِ کوتاهِ کنار خیابان را

شود. کشد، متوجه ی حضورِ شاهین در مغازه میایستد و دستگیره را به سمت خود میشیشه می

طور که پیداست، برای اصالح آمده است... اند. اینبند برایش بستهروی صندلی نشسته است و پیش

او به بحث و مجادله در پای تلفن پرداخته بود. سرِ وحید شود. همین ساعتی پیش با اعصابش خرد می

 :گویدکند وقتی که میبه سمتش چرخیده و بلند باال و گرم برخورد می

 .بَه خانومِ راستاد! منور فرمودین دُبی تربیتیِ مارو-

 ...جایی برای فرار نیست! حضورش آشکار شده بود. پس

 :کندمیشه با وحید رفتار میراند و مانندِ هلبخندِ معمولی بر ل*ب می

 !زر زر بیخود نکن، بیا یه صفا بده به موهام-

کرد بلندای موهایش و جدی جدی خودش هم قصد کوتاهیِ مو را داشت. خیلی وقت بود که حس می

 .رسددارد به سرِ شانه می

 !سالم عرض شد-

هایش در کند که چشممی صدای پر از طعنه و دلخورِ شاهین است. باالخره سر باال آورده و نگاهش

ج طرف ک کند. ل*بش به یکهای بانفوذ و سیاهِ او تالقی میروی شاهین بود، با تیلهای که روبهآینه

 :کندطوری تلفظ میشود. مثلِ شاهین، یکمی

 !سالمت باشی-

 :آیدکشد، با خنده به میان میطور که صورتِ پر از کف شاهین را تیغ میوحید همان

 !بینماُه، شمشیرهای تیز شده میاُه -



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
657 

 

 .گیردروناک با پشت چشم نازک کردن برایش، روی صندلیِ سمت راستِ شاهین جا می

 !پس مراقب باش ز*ب*ونِ تورو به باد نده این شمشیرِ تیز-

زند که همان لحظه دربِ پیرایشگاه، باز و قامتِ بلند و ورزیده ی سهند نمایان وحید بلند قهقهه می

 .شودمی

 !سالم-

ر اش، شلوااش را از یقه ی تیشرتِ طوسیِ روشنش آویزان کرده و پاهای بلند و کشیدهعینکِ آفتابی

 !ستهای طوسی، سفید و مشکیاند. با کتانی که تلفیقی از رنگکتانِ جذب و سیاهی پوشیده

نیست و... از  کند. آشناپوش داخل شده میدهد و متعجب نگاهِ مردِ خوشوحید تای ابرو باال می

 !های قبلیِ خودش هم نیست. جدید است حتماًمشتری

 :دهدرویانه جواب میخوش

 .اومدی داداش. در خدمتمسالم. خوش-

 :کندخواهد چیزی بگوید، روناک پیش دستی میسهند سری تکان داده و همین که می

 .ایشون با منه وحید-

 :پرسدوحید متعجب از چیزی که شنیده بود، سوال می

 عه؟-

 .کندخندی نگاهِ سهند میو سپس با تک

 .دونستمشرمنده! نمی-

گوید. سهند با تشکرِ کوتاه و آرامی روی یکی آمد میکند و خوشتر برخورد میبار گرمو دوباره و این

تواند اخم نکند وقتی که از آینه چشم در چشم شاهین دارد نشیند و نمیهای معمولی میاز صندلی

 .شودیاش مخیره

 چطوری سهند؟-

شود. از همان ابتدای ورود به پیرایشگاه که چشمش به شاهین افتاده، قصد برگشت فکش سخت می

 .کرد؟ خودش را قانع کرده و داخل شده بودکرده بود ولیکن با فکر به اینکه چرا او باید فرار می
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 :زندخونسردانه ل*ب میشوند وقتی که در جوابِ سوالِ شاهین، ی ابروانش سخت میگِره

 !عالی-

پرسد. شاهین با مکث و به حتم، متعجب از اینکه سهند جویای احوالش نشده و حتی حالِ او را نمی

 :راندبود، بر ل*ب می

 .خداروشکر-

ای بدهد، مانیتور گوشی را روشن کرده و داخل صفحه ی اینستاگرامش اینکه به او اهمیتِ اضافهبی

رود. با انگشت اشاره، لیست را باال ها میاش، اول به سراغ درخواستدن صفحهشود. با باال آممی

خورد. با کمی فکر... عجب! روناک به او درخواست کاربریِ آشنایی میکشد که یکهو چشمش به ناممی

 کند که هیچ، خودش هم اوداده بود؟ تای ابرویش را باال داده و با لبی که به خنده کِش آمده، قبول می

 ...افتد که از طریق کاوه، صفحه ی او را چک کرده بودکند. یاد روزی میرا دنبال می

 مثلِ همیشه کوتاه کنم؟ یا بلندیش بمونه؟-

و مو خرمایی و الغر اندام و قد کوتاه را که  بیندش اویِ چشمآورد و میبا صدای وحید چشم باال می

اراده دهد. بیموهای دخترک را تکان و نشانش میکه قیچی به دست پشت سر روناک ایستاده و دارد 

 :آوردتر بر زبان میارادهکند و بیاخم می

 ترش کنی؟خوای از اینی که هست، کوتاهمی-

کنان به سمتش پرد و متعجب و چشم درشتروناک در صدم ثانیه از لحنِ شاکیِ او در جایش می

 :دهدکند. صادقانه جواب میگرد میعقب

 !کنمکارو میمینهمیشه ه-

 !کنیخُب اشتباه می-

 کرد؟تواند مات نگاهش کند. اشتباه میدهد که روناک فقط میچنان محکم و تیز جواب می

 .کنداخم ظریفی می

 چرا؟-

دهد که شود؟ و به خودش چطور این اجازه را میشود؟ یا اصالً چه میداند چطور میسهند نمی
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 :کندداند که دستوری اضافه مییگونه با او حرف بزند؟ فقط ماین

 !کنیکوتاهشون نمی-

 چراا؟-

 ...خواهد برای زورگوییِ اوزند و دلیل میروناک است که تقریبا داد می

 :خنددکند و عصبی میناخواسته اخم می

 !چون من میگم-

شود چه انتظاری از دخترک چشم گرد شده ی پیش خودش هم متوجه ی مضخرف بودن صحبتش می

 دارد؟ رویش

داند که موهای دخترک نسبت به روزهای اولی که او را دیده بود، بلندتر اما این را خیلی خوب می

 .خواست که روناک موهایش را کوتاه کندآید! و حقیقتش... دلش نمیشده و به او موی بلند بیشتر می

ای حنِ آرام و آهستهشنود که دخترک با لانتظارِ لج کردن دخترک را دارد ولی در کمالِ حیرت می

 :دهدوحید را مخاطب صحبتش قرار می

 .دست نزن بهشون وحید! موهای سهند رو کوتاه کن که کلی کار داریم-

 ...خوردخورد. آن هم حسابی! چیزی توی دلش تکان میجا می

 .خنددناخواسته و خوشحال از کوتاه آمدن او، می

 !آ باریکال دخمل خوب-

بارد. پوزخند فتد که کیلو کیلو غصب و حرص از میمیک صورتش میاو چشمش به شاهینی می

جایش هم حسابی خودش را کنترل کرده بود که فکش را پایین دهد. تا همینپررنگی تحویلش می

 !نکشیده بود

 .پس بیا بشین که به شما برسیم آقا سهند-

روی صندلی که روناک شود. چرخاند و با تکان دادنِ سرش از جا بلند میسر به سمت وحید می

 .گیردها جا میکند که روی یکی از صندلی معمولینشیند و نگاهِ اویی مینشسته بود، می

 .کندوحید موهایش را برانداز می
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 کار باید بکنم؟دقیقاً چی-

آید! از این پیرایشگرهای دوزاری نبود که ادعای بلد بودن بکند و سپس به میل خودش و خوشش می

 .بپرسد، تمام موها را بتراشد و سر و کله ی آدم را همچون کله پاچه، صاف و صوف کندبدون اینکه 

شود و البته که حواسش به دخترکی هست که دارد خندد و مشغولِ توضیح دادن به وحید میآرام می

کند و شاهینی که روی صورتش بلک ماسک دارد ولی اخمش آنچنان غلیظ عجیب، پرت نگاهش می

 ...ماسک روی صورتش چروک چروک مانده است است که تمام

ی پیش انجامش داده بود. تا به امروز، موهایش را بلند ست که همین چند دقیقههنوز ماتِ حماقتی

وارد شده به داند! داشت به حرفِ یک پسر تازهنکرده بود و حاال... به حرفِ یک دوست؟ آمم... نمی

 زد؟اش، قید کوتاه کردن موهایش را میزندگی

خندد و با شود. دارد میروند و نگاهش از پشت سر خیره ی سهند میهایش به آرامی در هم میاخم

 !خنددبیند که... قشنگ میکنند و از آینه ی جلوی روی سهند میوبِش میوحید خوش

شوند و خودش هُول! ل*ب کند، چشمانش گرد میاز چیزی که یکهو در دل و برای خود بیان می

های دریاییِ او را از کشد که تیلهگیرد و نگاهش را تا چشمهای سهند باال میاش را گ*از میپایینی

ه و کند. دستپاچوری دارد نگاهش میبیند که تای ابرو باال داده و با لبخند یکآیینه خیره به خود می

شود. یاش بلند مزند که همان لحظه صدای نوتیف گوشیهدفی به رویش میمضطرب لبخندِ بی

 .کندبازدمش را بیرون فرستاده و سریعاً برای باز کردن پیامِ آمده در ت*ل*گرام، اقدام می

 :آیسو است که پرسیده

 کدوم گوری تشریف دارین؟-

شود تا آن دایره ی سبز رنگِ کنار پروفایلِ آیسو خندد و تند و تند مشغولِ تایپ میناخداگاه می

 .خاموش نشده است

 :فرستدمی

 اضافه نکن. هیچ معلوم هست خودتون کجا غیبتون زد؟ هنوز با عرفانی آره؟ غلط-

 ...رسد. با کلی ایموجی خنده و ذوق و چشم قلبیکشد که پیام بلند باالی آیسو میو به دقیقه نمی
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کنم. عرفان بهم پیشنهاد ش رو برات تعریف میدونی چیا شد؟ فقط بزار برسم پیشت، همهواای نمی-

، منم قبول کردم! البته که اولش کُلی ناز کردم. بیکار نبودم که زرتی بگم آره، بدو بیا دوستی داد

 !بغلم

گوید که بیکار نیست، یعنی دقیقاً بیکار است و آنجایی که گفته بود خندد و وقتی آیسو میآرام می

رده بود. بیشتر از کلی ناز کرده، آنجا هم دقیقا عکسِ اتفاق، رخ داده بود و همان وهله ی اول قبول ک

 !اش راشناخت رفیقِ دیوانههر کس دیگری می

 :نویسدبرایش می

 .دونمآره می-

 :کندفرستد و پیام دوم را هم ارسال میگذارد. میو کنارش ایموجی خنده و پوکر می

کنه. راستی، شاهین هم من و سهند هم توی پیرایشگاه وحیدیم. داره موهاش رو کوتاه می-

 !اینجاست

د و... رسالفاصله بعد از دو تیک خوردنِ پیغام، استیکرهای تعجبی و چشم درشتی از جانبِ آیسو میب

 :پیامِ بعدش

 جدی؟ کِرم ریختی دیگه، آره؟-

 رفت؟ریخت تا دوباره روی اعصابِ خط خطی شده ی شاهین میشود! باید کِرم میمتوجه نمی

 کِرم برای چی؟-

 .زنداش ضربه میفرستد که با دست به پیشانیمی آیسو ایموجی دختر سفید پوستی را

 کنی؟احمق؟ به این زودی یادت رفت که داری نقش رلِ سهند بودن رو بازی می-

 !نه. یادش نرفته بود

 :پرسداینکه متوجه شود، میبی

 خب چه ربطی داره؟-

 :رسدجواب به سرعت نور می

 !ت و مخِ پوکت رو ازش بیرون بکشمبکنمش تو کلهخدا، یا به تو عقل بده، یا به من یه نیزه که -
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 :فرستدو دوباره می

 خودت رو زدی به علی چپ روناک؟-

 :دهدای جواب میتک کلمه

 !نه-

 .شودو جدی جدی متوجه منظورش نمی

وم شد ای، قضیه تمنکنه گمون کردی همین که پشت تلفن به شاهین گفتی که با یه نفر تو ر*اب*طه-

 و رفت؟

 !غیرِ این بود؟ خب مگر

 !آره خب-

 .فرستدهای صورت قرمزِ عصبانی میآیسو است که دارد ردیفی از ایموجی

خنگ جانم؟ تازه از امروز بازی شروع شده! انقدر خوب باید نقشِ رل بودن رو بازی کنی که خودِ -

 !های غیر معقول بگیرهدست آوردنِ تو، تصمیمخواد برای بهطرف بیاد و بگه دیگه نمی

 روند. بازی... شروع شده بود؟ابروهایش باال می

 :رسدنویسد که باز هم پیام آیسو میچیزی نمی

طوری باشه که شاهین مطمئن بشه احتمالِ برگشتِ تو به سمتِ اون، صفر مطلقه! انقدر باید یک-

 !نیستخوب بازی کن که بفهمه واقعاً دلت برای یه نفر سُریده! که اون یک نفر هم کسی جز سهند 

 نفر برود و سُر بخورد؟ رود. دلش برای یکگیرد و نفسش میآخ! قلبش... قلبش تپش وحشتناکی می

 .خوردگیرد. چیزی توی گلویش تکان میصورتش از گرما رنگ می

 :نویسدگیرند؟ وقتی که میداند چرا لرز میانگشتهایش نمی

 .آهان. باشه فهمیدم-

 .رده استو دقیقاً فهمیده و فقط... هضم نک

 :رسدالفور میپیامِ آیسو فی

 !رسیم اونجا. خودم باید یه چیزهایی دست و پا کنمزر نزن بابا. پنج دقیقه ی دیگه می-
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 ترسد. خیلی هم کند و از آمدنِ آیسو به اینجا برای دست و پا کردنِ چیزی، میچشم درشت می

کرد. تند جواب کند، بدترش میخواست چیزی را درست ترسد. همیشه ی خدا وقتی که میمی

 :دهدمی

 !خواد. پانشین بیایین اینجاهانمی-

 !خورد و... آفالین شدو... دو تیک نمی

 !چسبِ مو نزنی وحید که بدم میاد-

ای چنان محکم و تیز و یکهویی گفته بود که وحیدِ بیچاره، مات نگاهش کرده و ظرف آهنی و استوانه

 :داد، به روی میز برگردانده و متعجب پرسیده بودنش میشکل توی دستش را که داشت تکا

 !موالیی؟ داداش این موهارو چسب نزنم که صفا نداره-

دهد و اَه! چسب را تکان داده و نزده، انقدر بویش در فضا پخش شده بود. سهند به دماغش چینی می

 شد؟کردش، چه میاگر استفاده می

 !اهللدهنده داری، بسمژلِ حالتدارنده! اگه نه چسب و نه اسپری نگه-

آید که دلشان چسب و هایش به حساب میخندد و جزء محدود مشتریوحید آهسته و متعجب می

های از ژل کند و یکیاش را باز میخواست. کشوی اولِ دراورِ بزرگ و سفید و مشکیغیره نمی

 .دهدد میدارد. نشانِ سهندهنده ی موی سر را که تیوبی هم هست برمیحالت

 این خوبه؟-

ست. قبال از آنها استفاده های رویِ تیوب را و... برند آشناییکند نوشتهو سهند به خوبی برانداز می

 :دهدکرده بود. سری تکان داده و با لبخند جواب می

 .خوبه-

و  امتشود که همان لحظه دربِ پیرایشگاه باز و قگوید و وحید با باز کردنِ سر تیوب نزدیکش میمی

 .شوندصدایِ آیسو، همزمان آشکار می

 .من اومدم-

 چه با ناز و کشیده هم اعالم حضور کرده بود! عرفان هم همراهش است و اتفاقاً دست همدیگر را 
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کند و به قطع این رفیق زیادی زبلش مخ آیسو را هم زده و قبولیِ خندی میاند. آرام تکگرفته

 !دوستی را هم گرفته بود

 نشیند وکرده، می کنند. عرفان کنارِ روناکِ اخمعرفان شروع به سالم و احوالپرسی کردن میآیسو و 

دارد. طبق معمول سرتاسر صورتی و سفید. تیپِ تور توری و زرق آیسو اما؛ به سمت سهند قدم برمی

 .ای داردو برقیِ مسخره

 چطوری باَل؟-

 :دهدو بلندش روی شانه ی سهند جواب می های کاشت شدهخندد و با گذاشتن آن چنگالآیسو می

 !بهتر از این نمیشم-

خواهد چیزی بگوید که همان دَم آیسو سر پایین آورده و دقیقا چسبیده به گوشِ سهند پچ می

 :زندمی

 هنوز هیچ حرکتی نزدین، نه؟-

شود. یپیچد و... متوجه ی صحبتش نمبویِ اُکالیپتوسِ توی د*ه*انِ آیسو، دقیقا توی دماغش می

 :زندآهسته پچ می

 منظور؟-

 تر ادامهکند، آرامخندد و با فشاری که با انگشتانش به شانه ی سهند وارد میآیسو زیر گوشش می

 :دهدمی

 !کنید! بابا خیرِ سرمون به شاهین گفتیم شما رِلینمرگ میخانوم منو دقآخرش تو و اون خنگ-

 :گویدیده میخندد و بلند و کشسهند مردانه و آهسته می

 !آهاا-

 :خنددآیسو ریز و پُر کرشمه زیر گوشش می

 !رهش نمیبله... حاال هم اگر مقدور هست، یه حرکتی چیزی بیا! اون یابو که حرف تو کله-

 کشد و رو به آیسویی که باالخره سر بلند کرده و صاف هایش را توی هم میسهند ناخداگاه اخم

 :زندایستد، تشر میمی
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 !خودت رو، روی اون نزاراسمِ -

کند و متعجب از چیزی که شنیده بود، دوباره زیر گوش سهند خم شده و آهسته آیسو چشم گرد می

 :رانَدبر ل*ب می

 !دیگه پیشِ من که نیاز نیست فرو بری تویِ نقشِت-

 :کندسهند پوزخند صداداری تقدیمش می

 !گشتیت رو زمین میاتفاقاً اگه فرو رفته بودم که اآلن باید دنبال فکِ-

 برد. کُالً اهلِ شوخی نیست یا با او سرِ مشکل دارد؟آیسو ماتش می

گرداند و به طرف روناک و چیند و با چهره ی متعجب و دلخوری رو برمیاش را برمیل*ب پایینی

 :پرسدزند و با کشیدنِ لُپش، میاش میرود. لبخندی به روی رفیقِ مغموم نشستهعرفان می

 گوگولی؟ چخبر-

خوان موجود در پیرایشگاه با وحید حساب و کتاب کرده بود، از جا بلند شده و به س از اینکه با کارت

اش کشیده و رود. با نگاهِ زیر چشمی که به شاهین است، دستی به ابروهای مردانهجلوی آینه می

 :زندل*ب می

 ...روناک؟ یه دقیقه بیا-

شود و به کند و با دست و پایی که گُم کرده است از جا بلند میبیند که دخترک چطور هول میو می

کند. و با لبخند رسد، سر چرخانده و عمیق نگاهش میرود. همین که به کنار دستش میطرفش می

 :دهدپهنی ادامه می

 بهم میاد؟-

ان مبیند گرد شدن چشهایی که وحید برایش مرتبشان کرده بود. میریشمنظورش موهایش بود و ته

 :گویدبه سانِ شب دخترک و به لکنت افتادنش را وقتی که می

 !آ... آره خیلی خوب شده-

کند. دهد و طی یک حرکت ناگهانی دست توی موهای دخترک میسهند با خنده سری تکان می

 :زنددهد و با جلو بردن صورتش و اخمی ساختگی پچ میتکانشان می
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 !قت کوتاهشون نکنوبه تو هم موی بلند خیلی میاد! هیچ-

ست؟ خودش است یا دارد نقش بازی شود و... سهند، جدیرود و سرخ میروناک اما؛ نفسش می

 کند؟اش میکند؟ نکند دارد مسخرهمی

دِ شود. لبخنکند و... قلبش گرم میزده از دلش عبور میحسی مانند ریختن آب گرم بر روی دستی یخ

 :کنداینکه خودش هم بفهمد چرا؟ اطاعت میبیجان و مضطربی روی ل*ب نشانده و کم

 .باشه-

که فقط قسمت جلوییِ موهایش را قیچی زده و داشت با _و سهند، نگاهش را نرم، تا روی عرفان 

 .کِشَدمی _کردوحید حساب می

 تموم شد عرف؟-

 .دهدمیخندد و با دست دادن با وحید، سری به نشانه ی مثبت برای سهند تکان عرفان بلند می

کند و با تشکری دوباره از وحید، دست انداخته و یکهو مچ ظریف دخترک را خداحافظی کلی می

هایش را داخل انگشتان کشیده و کشد. سپس انگشتگیرد و آهسته او را سمت خود میمحکم می

 .زندظریف دخترک گره می

اش بگیرد. برای همین با دهخواهد سر بچرخاند و نگاهِ درشت و غرق حیرتش را ببیند تا خننمی

ای را باز و با شود. در شیشهحرکت کردن به سمت درب خروجی، روناک هم وادار به قدم برداشتن می

آیند. به محض دور شدنِ یک قدمی از مغازه، دخترکِ کنار دستش باالخره به هم از مغازه بیرون می

 :آیدحرف می

 کنی؟چیکار می-

دلیل بلند پاید آنها را... برای همین بیوز روی آنهاست و هنوز دارد میداند که چشمان شاهین هنمی

 گیرد! که مثال دارند خندد و طی یک لحظه سر جلو برده و نوک دماغ دخترک را آرام گ*از میمی

 ...چیز بر وفق مُراد استکنند و همهخوش و بش می

 :زندد و آهسته پچ میشود. برای همین آرام خندیمتوجه ی بند رفتنِ نفس دختر می

 !نفس بکش دختر-
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بیند که احتماالً خواهد دوباره قدم از هم بردارد، زن نسبتاً مسنی را خیره به خود میکه میو همین

 ...کند ومنتظر تاکسی یا آژانس است. بد نگاه می

 !خجالت بکشین. قباهت داره واال-

اهمیت باشد ولی؛ خواهد بیوانان است. میهای معتقد و کور برای خوشحالیِ جآهان! از آن پیرزن

ماند تا بنشیند. با جا گرفتن روناک داخلِ کند و منتظر میتواند. دربِ شاگرد را برای روناک باز مینمی

رسد و زن... با آن نگاهِ زند و به درب سمت خود میاتاقک ماشین، از پشت خودرو را دور می

 .کندمی آلود و حرصی خود هنوز دارد نگاهشغصب

 :دهدخندد و حینِ باز کردنِ دربِ سمت خود، بلند جوابش را میبیخیال می

 !تونه که قباهت دارهست! و این افکارِ مسخرههای مغز پوسیدهخجالت برای شما پیری-

زند و دستش بندد. استارت مینشیند و درب را هم محکم به هم میشنود هینِ بلند زن را اما؛ میمی

 .فشارد تا عرفان و آیسو باالخره دل کَنده و از پیرایشگاه بیرون بیایندر روی بوق میرا محکم ب

 :زندزیر ل*ب غر می

 !گِرد گیر هم بیوفتن، همین میشه دیگهدو تا چونه-

بیند آن دو را که دوان دوان به طرف گذارد. باالخره میباره دستش را روی بوق میو دوباره و سه

دهد که دهند. زیر ل*ب فحششان میای وحیدِ منتظر در درگاه، دست تکان میآیند و برماشین می

هایش شود و... دخترک است که باز به جان پو*ست کنار ناخنمتوجه ی سکوت طوالنیِ روناک می

 .افتاده و سر به پایین انداخته است

 چته؟ موش خورده زبونت رو؟-

 خواهد چیزی بگوید، درب کند. همین که میکند و عمیق نگاهش میروناک به یکباره سر بلند می

 :آیدشود و پشت بندش صدای خندانِ آیسوست که میعقب باز می

 !پیش به سوی مجمتع خریدِ اَلماسی جیگرطالها-

اک خم شده و آرام پچ و اما سهند است که به بهانه ی برداشتنِ شکالت از داشبورد، کمی به سمتِ رون

 :زندمی
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 .زنیم! در رفتن از دست من، اصالً آسون نیستبعداً حتماً حرف می-

ریزد و انصاف نیست که هر زند و باز هم قلب دخترک هُری پایین میو دوباره چشمکی به رویش می

 .بار او چشمک بزند و قلبِ او این چنین تکان بخورد

دهد که همان لحظه درب پشت محکم بسته شده و آیسو تکان می خندد و سری به تاییداراده میبی

 :کندجیغ جیغ می

 چی میگید شما دوتا؟-

سهند اما با قامت صاف کردن و خوردنِ شکالتی که از داشبورد پیدایش کرده بود و رها کردنِ 

 :زندکند. چشم ریز کرده و تشر میپو*ستِ آن روی داشبورد، از آینه جلو نگاهِ آیسو می

 !تر زر بزن بچه فضولکم-

 .کندهای اول ر*اب*طه را اجرا میبازیزنککشد و از این خالهآیسو هین می

 خوای چیزی بهش بگی؟عرفی؟ نمی-

 .دهدهای چندش را ادامه نمیبازیزند و خداروشکر این جینگولکو اما عرفان است که قهقهه می

 !ومن؟ ببین اگه خودت در توانت هست، یه چیزی بگ-

ست که طرفدایش را پسریکند که عرفان چطور دوستو همین که آیسو شروع به نق زدن می

 :بُردکند؟ سهند عصبی میغرد و صحبتش را مینمی

 !کنم؟اَه دو دقیقه ز*ب*ون به دهن بگیر، ببینم دارم چه غلطی می-

 :دهدو سپس با راهنما زدن و خروج از پارک، ادامه می

 وَره؟ ای که گفتی کدومشدهخ*را*بآدرسِ این -

وار و بدون هیچ شوخی و مسخره و آیسوست که کامالً حساب برده است از صدای تشروارِ او... طوطی

رود به سویِ مجتعمی که آیسو، برای خرید آن دهد و سهند، تخت گ*از میبازیِ دیگری آدرس را می

 ...را پیشنهاده داد بود

 ...گذرد. هوا تاریک شده و نسبتاً خنکمی ساعت از هشت و نیم شب هم

شوند. همین کند و باالخره همگی از ماشین پیاده میماشین را در محوطه ی پارک مجتمع پارک می
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 خوردآید و در این بین، نگاهِ سهند سُر میزند، آیسو با ذوق به حرف میکه قفل دویست و هفت را می

 .رک استهای دختبه بازوی عرفان که میان چنگال

 !من با عرف، شما باهم-

 .دهدکند و دستی در هوا تکان میسهند اخم می

 .چرند نگو! اگر قراره خرید کنیم، همگی با هم میریم-

 .کنداش را غنچه میهای سرخابی، صورتیآیسو ل*ب

 !نوچ-

 :دهدخندی ادامه میو با تک

 .های عاشق نیاز به خلوتِ دوتایی داریمما پرنده-

داند که سکوتِ رفیقش شود و میکند و بیخیالِ گشت و گذار با عرفان میپ چپ نگاهش میسهند چ

 :خنددست که با آیسو برود. با تمسخر میهم به معنای رضایتِ اوست. راضی

 !خاطر یه جفت پَر و پاچه منو وِل دادیاوکی ولی خاک تو سرت که به-

سهند سر به سمتِ روناک ایستاده در کنارش  خواهد چیزی بگوید،خندد و تا میعرفان بلند می

 :زندای ل*ب میچرخاند و آرام و تک کلمهمی

 .بریم-

دارد. شب است و ی روناک به سمت مجتمع بزرگ پیش رویش قدم برمیگوید و شانه به شانهمی

 .اندرو را روشن کردهنورهای زرد، آبی و قرمزِ مرکز خرید کامالً خیابان و پیاده

 .ی سومها میریم طبقهپلهاز -

رخ غرق در فکر روناک، گیرد و خیره به نیمهای رنگ به رنگ و پر از مشتری میسهند نگاه از مغازه

 :پرسدمی

 چرا؟-

 خوای؟مگه کت و شلوار نمی-

 .خوردخندد. راستش... حسابی جا میاراده و بلند میبی
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 وشلوار؟کت-

کند، جواب طور که شلوارها را از پشت شیشه بررسی میهمان ایستد وروی یک مغازه میبهروناک رو

 :دهدمی

 !تِم رسمیه! گمون کنم حتی اگه خوشت هم نیاد، مجبور باشی بپوشی-

 آید آخرین باری که کت و شلوار پوشیده، کِی است؟سهند اما یادش نمی

 :دهدشیله و پیله توضیح میصادقانه و بی

شدم، بلوز مردونه با ندارم. حتی وقتی جشن عروسی دعوت می ای به پوشیدن لباس رسمیعالقه-

 .پوشیدمشلوار می

 .خنددآرام می

 .ترین حالتِ من اینه! اتفاقاً سرِ همین مسئله با کاوه جنگ داشتیمفکر کنم رسمی-

 :شودگیرد و با لبخندی کنجکاو میروناک از لحنِ صمیمیِ او، حس خوبی می

 چرا؟-

 :گویدکرد و سپس آرام میشان میکند که روناک داشت بررسیوارهایی میای به شلسهند اشاره

 .اگه خوشت اومده، بریم داخل-

زند که باید باال بروند. سهند هم با تکان روناک سری به نشانه ی نفی تکان داده و با دست اشاره می

 :دهددادنِ سرش، توضیحِ چرایی که روناک از او پرسیده بود را می

هفته ی بعد مراسم عقد و عروسیشه. از من و عرفان خواسته تا ساقدوشش باشیم. منم که ی جمعه-

 !وشلوار بپوشمم نمیره کتتو کله

 .خنددروناک آرام می

 .خبر دارم. اتفاقاً ماهان رو هم دعوت کرده-

ست در رسند و درها میشود که همان دَم به اولِ پلهسهند، هومِ زیر لبی از میان لبانش خارج می

 .ها، آسانسور وجود داردسمت چپ پله

 :پرسدای از خنده دارد، مینگاهی به آسانسور با صدایی که رگهسهند با نیم
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 ترسی؟نگو که می-

 :آیدچشم نازک کردن، به حرف میکند و سپس با پشتروناک ابتدا چشم درشت می

 !ای نخونزیاد رمانِ کلیشه-

 :دهدها، ادامه میپله و با مکث کوتاهی و در پیش گرفتنِ

 !اعتمادی به آسانسور این مجتمعه. مُدام خرابی داره. چند باری توش گیر اُفتادمتنها دلیلم بی-

اُفتد و سوال ها به راه میکانسرش در راهروی تاریکِ پلهو حاال نوبتِ سهند است که جا بخورد. پشت

 :آوردالفور بر زبان میتوی ذهنش را فی

 پی چیزی نداره؟اینجا الم-

 .خنددروناک آرام می

 مکانیه برای خودش. المپِ چی آخه؟-

طور خندد. همینکند و سپس با مکث میسهند ابتدا متعجب از چیزی که شنیده بود، سکوت می

ها کنند که یکهو متوجه ی ایستادن و متوقف شدنِ روناک در پیچِ یکی از پلهها را رد میپاگَرد

 :کشدکشد که کسی تقریباً جیغ مینمی شود و به ثانیهمی

 !هین-

رود و با دیدن دختر و پسری که انگاری با دیدنِ روناک از ی مانده تا روناک را باال میتند و فرز دو پله

کند. سنشان شاید حتی از هیجده، بیشتر هم نشود. پسرک هول آغوشی جدا شده بودند، اخم میهم

 :گویدشود و با لکنت چیزی میمی

 !ش... شرمنده داداش-

آمیز و و سهند است که با سفت و سخت چسبیدنِ مُچ روناک و کشیدنِ او به همراهِ خودش، طعنه

 :دهدمتاسف جواب می

 !تون باشیدی خودتون و خونوادهی من نه، شرمندهشرمنده-

 :کندکند که سهند باز حرفش را در نطفه خفه میزمزمه می "نه ما..."پسرک چیزی مثلِ 

 !ت معرفیش کن! چون دوست داشتن ربطی به سن و سال ندارهاگر جَنَم داری به خونواده-
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روشنی راهرو روانه ی پسرکِ اش را در آن تاریکی و نیمهخندد و آخرین تیر حرصیبا تمسخر می

 :کندرویش میبهمات رو

 !هاتون باال و پایین شدهکه من گمون کنم فقط هورمون-

ها را تا طبقه ی سوم طی کشد و همراهِ روناک، مابقیِ پلهحرف دیگری راهش را میگوید و بدون می

 :کندکند و روناک است که با خنده اضافه میمی

 !بهت گفته بودم مکانیه برای خودش-

 :آلود حرص زده بودو سهند اما اخم

 !ببینیفکر کنم بهتر باشه توی آسانسور گیر کنی تا هر بار بیای و این مضخرفات رو -

شوند که پُر از با رسند و جلوی آن ایستاده و به ویترینی خیره میی مورد نظر میباالخره به مغازه

 .وشلوار استکت

 خُب... چطورن؟-

 :آوردگیرد را بر زبان میکند و حسی که میرخ روناک نگاه میسهند به نیم

 قشنگن ولی؛ چرا همشون کراوات دارن؟-

 :زندکه سهند پرسیده بود، ل*ب می روناک جاخورده از چیزی

 خوای کراوات ببندی؟چی؟ نکنه نمییعنی-

 !بندممعلومه که نمی-

باز و مات تواند با دهانی نیمهخواهد کراوات ببندد که روناک فقط میگوید که نمیچنان محکم می

 :خنددکند. ناباور مینگاهش می

 .به حتم نظرت عوض میشه نمیشه که! حاال بیا بریم داخل یه نگاه بنداز،-

 :دهدمی کند که روناک با گرفتنِ بازویش، او را به داخل هُل و خندان ادامهسهند چپ نگاهش می

 !چَپَکی هم نگاه نکن-

 .شوندخندد و با سالمِ رسایی داخل میباالخره سهند هم می

ا برای خرید اش بود. همیشه ی خدهای دائمیشناخت. از مشتریمرد فروشنده روناک را می
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آمد و البته که چند باری با شاهین گذرش به های مردانه به همراه ماهان یا شهیاد به اینجا میلباس

رویی و روی پشت میز به محض دیدنِ روناک جلو آمده و با خوشاینجا افتاده بود. مردِ خوش

 .گویدآمد میصمیمیت سالم و خوش

ها عادت از همان بدو ورود مشغول بررسی و دید زدن رگال دهد و بر طبقروناک هم زیر لبی سالم می

 ...وشلوارهابار... رگال کتشود و اینمی

 :آیدمی پیوندد و باالخره بعد از دید زدنِ دو رگال بزرگ، به حرفسهند هم به او می

 تو چیزی پیدا کردی؟-

 .کندروناک نگاهش می

 چه رنگی مد نظرته؟-

 :دهدانه جواب میسهند با مکثِ کوتاهی صادق

 !هم نباشه که شبیه دومادا بشم جلف نباشه. یه طوری-

 وشلوار از رگال بیرون ی مثبت، یک دست کتروناک آرام خندید و با تکان دادن سرش به نشانه

 !دوختی به شدت خوشایِ تیرهکشید. سرمه

 !خیلی قشنگه-

ست و برازنده. به قولِ ناهید بانویش، رسمیکند. دهد و با دقت براندازش میسهند تای ابرو باال می

 !سر سنگین است و مردانه

 :پرسدانگیز میشود. روناک وسوسهنگاهش که طوالنی می

 خوای یه تَن بزنیش؟می-

 .های درشت و پر از وسوسه و سیاهتواند که نخندد به آن تیلهسهند نمی

 :زندخندی ل*ب میبا تک

 !پس بپوشمش-

اش بود، دهد و از فرشید که از دوستان قدیمیپهنی اتاق پرو را نشانِ سهند میروناک با لبخند 

 .وشلوار سایز سهند را برایشان بیاوردخواهد تا کتمی
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 پیراهنِ سفید؟-

 :دهدکشد و با شانه باال انداختن جواب میاش را به د*ه*ان میروناک ل*ب پایینی

 خوای؟ت نمیدونی ولی مشکی بهتره. کراوابازم خودت می-

 توان نادیده گرفت و زد توی برجکش؟نگاهِ ستاره باران و پر از ذوقِ دختر را می

آید از اویی که این روزها انگار داشت گذرد و خوشش میخواهد. دارد خوش میتواند و... نمینمی

 .شدتر میبرایش پررنگ

 .دهدخندد و به تایید سری تکان میآرام می

 .شهنمی یه شب که هزار شب-

 :زنددهد و آهسته پچ میروناک با هیجان سری تکان می

 !خیلیم عالی-

 مشرب اما با دهد و خوشوشلوار را به دست سهند میرسد. پیراهن و کتهمان لحظه فرشید سر می

 :گویداحترام می

 .هارو پرو کنید. من اآلن کراوات هم میارم خدمتتونشما این-

 :زندای به روناک میدست فروشنده، با چشم و سر اشارهسهند با گرفتنِ آنها از 

 !کراوات هم ایشون انتخاب کنه-

گردد که سهند با کشیدنِ دربِ پرو به سمت فرشید به تایید سری تکان داده و به پشت میزش برمی

 :دهدخودش، با چشمکی ادامه می

 !خانمکنی روناکببینم چه می-

 !چشمک، چشمک، چشمک

 طوری بشود؟ار بود چشمک بزند و دلِ دخترک بلرزد و تکان بخورد و یکچقدرِ دیگر قر

نفسی که از ی ضعیف و بی"باشه"فرستد و با اش را آرام بیرون مینفسِ حبس شده در س*ی*نه

رود. بندد و به سراغ فرشید میشود، درب چوبی و سفید رنگ اتاق پرو را میمیان لبانش خارج می

دار، کراوات باریک، ساده و رنگ و طرحبههای رنگد. از میان انبوهی از کراواتباید کراوات انتخاب کن
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مانند تا سهند از اتاق پرو بیرون زند و منتظر میکند. فرشید آن را گِره میمشکی رنگی را انتخاب می

 !کشد بیرون آمدنشبیاید و... عجب طول می

 :زندی آرامی به در میرود و تقهبه سراغش می

 شد؟ خوبه؟چی-

 .آیدشود و سهند از اتاق پرو بیرون میهمان دَم، درب باز می

 چطوره؟-

ای به کند و کت و شلوار کامالً فیت تنش است و سرمهروناک با شیفتگی و تحسین نگاهش می

 !آیدهایش میچشم

 .دهدآهسته و با مکث سری تکان می

 !خیلی بهت میاد-

آید و سپس کراواتِ گره زده را به دستِ سهند شان میفرشید با کلی تعریف و تمجید به سمت

خورد که فرشید با ببخشیدِ کوتاهی برای جواب دادن به آن، تنهایشان سپارد. تلفن مغازه زنگ میمی

 .گیردگذارد و سهند اما؛ به عمد کراوات را سمتِ روناک میمی

 .کنددخترک چشم گرد می

 من؟-

 .سپاردوات را به دستانِ دخترک میای باال انداخته و کراسهند شانه

 !هر کی گفت کراوات بزن، همونم ببنده برام-

اندازد. نیست! برای صحبت با تلفن به بیرون از خندد و نگاهِ کوتاهی به فرشید میهوا میروناک بی

 !مغازه رفته بود

بتواند آن را دور گ*ردنش ایستد تا هم قد سهند شده و تر کرده و روی نوکِ پا میگره کراوات را شُل

 ...فرستد به قد کوتاهِ خودششود! و لعنت میکند اما؛ نمیبیاندازد. سعی می

تر کند تا دخترک آسودهبیند، سرش را خم میی روناک را مینتیجهدر پِی ولی بی سهند که تالش پی

 .کارش را انجام بدهد
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کند تا دستش با پشت تمامِ تالشش را می حالتِ سهند،روناک اما مدهوش از بوی خوش موهای خوش

گر*دن او تماسی پیدا نکند که... لعنت! با برخورد دستش با موها و پشت گر*دنِ او، قلبش هُری 

 !شودگیرد و... گرمش میای میهای کَرکنندهریزد و تپشمی

ترین دختر شهر شده عرضهکند و واقعاً زیر نگاهِ خیره ی سهند، تبدیل به بیدست و پایش را گُم می

داند چرا ولی کند. نمیاش را سفت میبرد و گرهدهد. سریعاً دست باال میبود! باالخره انجامش می

 .شودحسابی دستپاچه می

 خیلی خوب شده! من میرم ببینم آیسو اینا کجان؟-

 !گذارد. رسماً فرار کرده بودگوید و پیشِ چشمان متعجب و تیزِ سهند پا به فرار میمی

 .آیدمانَد. فرشید داخل میدهد و ماتِ رفتن دخترک میسهند آرام سری تکان می

 !خیلی بهتون میاد-

هایش را عوض شود تا لباسریزد. داخل اتاق پرو میگوید. ذهنش به هم میسهند، ممنونِ آرامی می

د. آیزه بیرون میآید و بعد از حساب کردنِ خریدهایش و تشکر از فرید، از مغاکند و سپس بیرون می

 !بیندشگردد. نمیخورد و دنبال روناک میها چرخ مینگاهش بین آدم

زند، داخل گروهِ اش ندارد! با فکری که به سرش میکشد و... شمارهاش را از جیبش بیرون میگوشی

اش را پنهان نکرده باشد. کند که شمارهشود و دعا دعا میرالی تیمِ دی در ت*ل*گرام می

کند و... چه بنویسد؟ اش میاش پنهان نیست. ذخیرهکند و... بله. شمارهاش را پیدا میکاربریحساب

آید و بدون فکر دیگری نامش افتد. ل*بش به خنده کِش میی دخترک میهای گونهناخداگاه یادِ چال

دوم... در سومین زند. بوقِ اول... کند. آیکون تماس را لمس کرده و زنگ میسِیو می "چولیچاله"را 

 :رسدبوق، صدایش خونسرد و جدی به گوش می

 بله؟-

 :پرسدهوا میبی

 کجایی؟-

خواهد کند. همینکه میمکثِ دخترک نشان از این است که دارد صدای فرد پشت خط را آنالیز می
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 :پیچدخودش را معرفی کند، صدای او متعجب زیر گوشش می

 سهند؟-

 :دهدالفور جواب میدخترک فیگوید که ی کوتاهی میآره

 .ی فرشید بمون. دارم میامجلوی مغازه-

کند. و اما سهند است که هنوز فکرش پیش گاهاً گوید با فعال گفتنِ کوتاهی تماس را قطع میمی

خواهد اینطور های دخترک. میها و دستپاچه شدنهای خودش است و فرار کردنروی کردنزیاده

 ...آید اما؛ی نیست و از دخترک، فقط خوشش میفکر بکند که چیز عجیب

 هایش توی هم، در دل دهد و با کشیدنِ اخمخواهد به اما و اگرهایش فکر کند. سری تکان مینمی

 :کندبرای خود تکرار می

گذره؟ پس خوش بگذرون. ازش خوشت میاد؟ خب فکرهای خزعبل نکن پسر! باهاش خوش می-

 اون کِراش زدی؟خوشت بیاد! مگه کم رو این و 

ای بعد دوباره فکرش تا پیش صورت سرخ دخترک آید و... درست است. ثانیهل*بش به خنده کِش می

 شود. چه مرگش شده بود؟کند که باز کالفه میفرار می

 .رسدکشد که روناک، دوان دوان از راه میطولی نمی

 کجا بودی؟-

شست مسیر پشت سرش را نشان و توضیح خورد. با انگشتِ سهند جا می روناک از لحنِ جدی

 :دهدمی

 .ی هفتم. دستِ چپ. دستشویی زنانهطبقه-

 پرند. هفتمین طبقه؟جفت ابروهای سهند از حیرت باال می

 .کشدهایش را در هم میو به یکباره اخم

 ها که نرفتی؟با پله-

 .اندازدمیخندد و دستش را به نشانه ی نفی باال اراده و بلند میروناک بی

 .ام. یه بار گفتی که مِن بعد باید با پله نرم، رفت تو کَتَم. با آسانسور رفته بودم. من دخترِ خوبینه بابا-
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هایش و آن مُدل حرف زدنش. و حتی، آید. از ذوق و هیجان و صمیمیت توی حرفسهند خوشش می

 !شیله بودنش راخاکی و بی

 :کنددهد و بحث را عوض میی تکان میبا لبی که به خنده باز شده است، سر

 بریم برای تو خرید کنیم؟-

 :کندخواهد د*ه*ان باز کند، سهند کنجکاو اضافه میروناک تا می

 اصالً قصد داری چی بپوشی؟-

 :دهدروی میسکوتِ روناک و توی فکر بودنش، به او اجازه ی پیش

 نگو که بازم بلوز و شلوار و تریپِ مردونه؟-

 گفت؟ ناخداگاه قلبشخندد. انقدر ناامید بود از تیپ و استایلِ روناک که اینطور میاراده میروناک بی

شود. تا حاال کسی دختر بودن را یادش نداده بود. حتی بعد از مدتی، خودِ مهشید هم تالشی جمع می

 یو خیل برای پرنسس شدنِ روناک نکرده بود. خودش به تنهایی خودش را غرقِ افکار، گفتار، پوشش

 ...چیزهای دیگر مردانه کرده بود و کسی نگفته بود که نکن! خودت باش و برای خودت زندگی کن

 :آوردترین جواب را بر زبان میبدونِ هیچ خجالتی صادقانه

شد که یکی از بلوز راستش به این فکر نکرده بودم که لباسِ خاصی بپوشم. نهایتش این می-

 .پوشیدمن یا کتانِ مشکی رنگِ جذب میهای سفیدم رو با جیمردونه

 :دهدبا نگاهی که حاال دیگر خیره به سهند نیست و پایین افتاده است، ادامه می

دونم که ممکنه مسخره به نظر برسه ولی؛ یادم نمیاد آخرین باری که پیراهن یا دامن پوشیدم کِی می-

 !بوده؟

حالتِ نگاه و میمیک صورت دخترک که  کند و سپس... با تغییرسهند ابتدا متعجب نگاهش می

داند باید بپرسد کند. نمیمشخص است، ناراحت است از بر زبان آوردنِ این جمالت، کالفه نگاهش می

 ...دلیلِ این وضعیت را یا خیر؟ ولی

ی دخترک خوب شود. مثالً اشکالی ندارد که خودش داند که بلد است کاری کند تا حالِ گرفتهمی

 کند تا روناک پیراهن بپوشد؟دوباره کاری 
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کند. دست روی بازوی روناک گذاشته و شان را پُر میشود و فاصله ی بینخندی نزدیکش میبا کج

 :زنددستوری پچ می

 !مونهخریم. این یکی یادت میریم یه پیراهن خوشگل برات میاشکالش چیه؟ می-

 :زندروناک ناباور و ناراضی ل*ب می

 !نه-

 .گیردکند و قلب دخترک از نگاه و تنِ نزدیک او به خودش، تپش میگاهش میسهند با اخم ن

 !نشنیدم چَشم گفتنتو-

 !تونمخوام لجبازی کنم اما؛ واقعاً نمینمی-

شود اما؛ ی چند نفری بر روی خودشان میدهد و متوجه ی نگاه خیرهسهند کمی سرش را عقب می

 :پرسددهد. همانطور با اخم، جدی میاهمیتی نمی

 چرا؟-

 ی چشمانش پُراند؟زنند و... کاسههای سیاه دخترک برق میتیله

کند تا سر باال بیاورد. اخم ظریفی میان ابروان گیرد و مجبورش میی دخترک میدستش را به چانه

 :کندشود و سهند دوباره تکرار میسیاه دخترک پدیدار می

 پرسیدم چرا؟-

رنگ دخترک که هیچ آرایشی هم ندارند، شروع به لرزش  های کوچک، ب*ر*جسته و صورتیل*ب

 :دهدکنند. درست حدس زده بود. دخترک بغض دارد و با صدایی که پر است با لرزش جواب میمی

 .تونمنمی-

 :زندهای ناآرام دخترک آهسته ل*ب میدهد و خیره در تیلهسهند آرام سری تکان می

 تونی؟دونم. بگو چرا نمیاینو می-

رود از گرفتگیِ حالش و این زند. نفسش بند میاک اما؛ دیگر قلبش دارد از س*ی*نه بیرون میرون

آموز خطاکاری که سانِ دانشاراده بهن*زد*یک*ی. حوصله ی سر و کله زدنِ بیشتر را ندارد. بی

 :کندشد، ل*ب از هم باز میاش میپیشِ معلمش معترف به گناهِ کرده و ناکرده
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 !کنم. از دختر بودنم فرار میتقصیر خودمه-

 چرا؟-

 ...پرسد و صد البته آرام و با نفوذای و کوتاه میکلمهتک

 ...زند و مردد است بین گفتن و نگفتنهای سهند دو دو مینگاهِ دخترک میانِ آبی

 اش باال آمده و ل*ب دخترک گیرد که همان دَم شستِ سهند از چانهاش را به دندان میل*ب پایینی

 :زندکشد. با اخم پچ میرا به سمت پایین می

 .نکن! جوابمو بده-

شود. دستپاچه و ناآرام خود را ی دیگر هم اینطور نزدیک به او بماند، به حتم دیوانه میاگر یک ثانیه

 :زندکشد، با مکث ل*ب میی شالش میکمی عقب و دستی به موهای بیرون آمده از گوشه

 !م. بلد نیستم سهند. تحت فشارم نزار. همینبه اینجور بودن عادت کرد-

فهمد! سری تکان کند و دلیل فرار کردنش را نمیفهمد که دخترک باز هم دارد فرار میسهند می

کند که به جلدِ شر و شیطانش داند که برای حرف زدن باید به او وقت بدهد ولی؛ سعی میدهد. میمی

 .خترک را عوض بشودوهوای خود و هم حالِ دبرگردد تا هم حال

کند و با آن یکی ی پر قدرت خود میدست از بازوی دخترک کشیده و مچ ظریفش را اسیر پنجه

 :دهدزند. با زورگویی جواب میهای خریدش را از کنارش چنگ میدست، پاکت

 .کنیخیلی خب! پس عادتت رو تَرک می-

رد و او را هم همراه خود مجبور به قدم داو پیشِ نگاه درشت شده از تعجب دخترک، قدم از هم برمی

 .کندبرداشتن می

 :گویدی عصبی و ناباور روناک را که میشنود خندهمی

 نشنیدی که میگن تَرکِ عادت موجبِ مرضه؟-

فشارد که همان َدم آخِ روناک به هوا بلند سهند متعجب از پررویی دخترک، مچ دست او را بیشتر می

 .شودمی

 :خنددشیطان و خبیث می
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 !گیرم، اگه بلبل زبونی کرد، بزنم بشکنمشمنم عادت دارم دستِ کسیو که می-

 :کندخندد و جوابِ خودِ سهند را برایش بازگو مینفس و بلند میروناک بی

 .پس باید ترکش کنی-

 ی بزرگیکند و همانطور که او را به سمت مغازهسهند است که راضی از جوابِ او سری باال و پایین می

های مجلسی دخترانه و زنانه، سرش را به سمت گوش او متمایل کرده و برد که پر است از لباسمی

 :زنددرار پچ میحرص

 !فکر کنم گفتی موجبِ مرضه-

 !کردنی نیستخندد و روی این بشر کمپروا میروناک باز هم بلند و بی

 .دهدهلش می برد و کمی به جلوکند و دست پشت کمرش میمچ دخترک را رها می

 .بیا داخل-

خندد و تواند مات و مبهوت همان کاری را انجام دهد که او گفته بود. تصنعی میو روناک فقط می

 :کندآهسته زمزمه می

 .کنیمفقط نگاه می-

دارد و انگشتانش را چفت زند و دستش را از روی کمر او برمیسهند پوزخند پررنگی به حرفش می

 .دکنانگشتهای خود می

 !کنیمبرعکس. به حتم خرید می-

 .خندداعصاب و آرام میروناک بی

 !بینیممی-

 :زندانگیز زیر گوشش پچ میطور وسوسهفشارد. با نفوذ و یکسهند باز هم دست او را می

 .ببینیم-

گویند و... روناک اما با حیرت و آمد میآیند و سالم و خوشهمان لحظه دو خانم جوان نزدیکشان می

شان شال قرمز و کفشِ قرمز با مانتوی کوتاه و پفی سفیدی که طرح کند. یکیطوری نگاهشان میکی

شان... شال آبی آسمانی با کفش هم رنگِ آن و مانتوی سفیدِ آستین های قرمز دارد و آن یکیگیالس
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ندیده بود از تیپ و... چقدر دخترانه و چقدر با آرایش! البته کم پفی که طرح بلوبری دارد! چه خوش

خواهد ها راهنمایی میکند و از آنشود و... سهند دارد نگاهشان میجوری می.. دلش یکآیسو ولی.

. پیونددها میکشد و به آنبرای انتخابِ یک لباس دخترانه ولی رسمی. با اخم ظریفش خود را جلو می

لو و گیالسش، دارد یک پیراهنی های چنگال مرغیِ سفید و طرحِ آلباو آن قرمز پوشیده با آن ناخن

ر متاش سرِ جمع بیست سانت پارچه و قسمتِ پایینی شاید نیمدهد که در باالتنهنشانِ سهند می

 .بیشتر استفاده نشده است

کند از آن دو . تعریف میدهدرویی جوابِ دختر را میبیند که سهند هم با خوشو در کمالِ حیرت می

ی در شانِ روناک نیست که اینطور بپوشد. ناخداگاه لبخند پیروزمندانه گوید کهتکه پارچه ولی می

 :پرسدنشیند که همان دَم سهند سر به سمتش چرخانده و جدی میکنج لبانش می

 خوای اینو یه تَن بزنی؟می-

 بندد. اما به حتماش را هم میکند و آن لبخندِ مسخرهو آخ که لعنت... سریعاً خود را جمع و جور می

کند. هول سهند دیده بودش که اینطور پای چشمانش چین خورد و آلوده به خنده نگاهش می

 :زنداینکه حتی نگاهی به پیراهنِ توی دستِ سهند بیاندازد، ل*ب میشود و بیمی

 !نه. خوشم نمیاد ازش-

 .کندسهند با اخم نگاهش می

 اصالً نیگاش کردی تو؟-

خورد و اش را فرو میکشد و حقیقتاً که نگاه نکرده بود. خندهمی اش را به د*ه*انآم... ل*ب پایینی

ای ی نسبتاً بستهدهد. یک پیراهن مشکی که یقههایش را تا روی لباسِ توی دست سهند سُر میتیله

اند. اگر بپوشدش... بلندایِ های پُف حالت اما توری که روی قسمت مچ جمع شدهدارد با آستین

وقت است که پیراهن نپوشیده، راستش... رسد و از آنجایی که خیلییش میپیراهن تا روی زانو

 !داندنمی

 :دهدزند و با دودلی جواب میای میوکولهلبخندِ کج

 .خوشگله ولی؛ دوسش ندارم-
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ی رسد. حتی آن فروشندهنظر میخورد. پیراهن توی دستش واقعاً متناسب و زیبا بهسهند جا می

 ...کند ولیمتقاعد کردنِ روناک میجوان هم شروع به 

 :زنددهد و برای روناک پچ میآرام سری تکان می

 .گردیمباشه. بیشتر می-

گیرد از اینکه سهند انقدر با او صمیمی و به او نزدیک شده شود. حس خوبی میروناک نزدیکش می

که حتی بر آن حس خورد. انقدری سان خوره مغزش را میاست ولی... حسِ بد عوض شدن، دارد به

 ...شود. اینکه بخواهد یکهو تغییر کند و مانند دخترها پیراهن بپوشد وخوب هم غالب می

 زد؟دهد و چه مرگش شده بود که به حرفِ او داشت خودش را ورق میسهند دارد تغییرش می

 :دهدحوصله جواب میکند و بیناخداگاه تلخی می

 .. الکی وقتمون رو هدر ندیمپوشمخوام سهند. من اینارو نمینمی-

ی خلقی او همان پیراهن را که از قضا بد به دلش نشسته بود، تخت س*ی*نهتوجه به کجسهند اما بی

 :زنددخترک کوبیده و دستوری پچ می

 !بپوشش-

خواهد چیزی بگوید، سهند دست پشت کمرش انداخته و او را به سمت اتاق پرو هُل روناک تا می

 .شودناک، دودل و ناراضی از هجوم انواع احساسات به قلبش داخل اتاق پرو میدهد و... رومی

کند. همان ی لوکسی که در آن بودند را بررسی میدهد و مغازهاش را به دربِ اتاق پرو میسهند تکیه

کند و بلوف پرچانگی می _ها دچارش بودندهکه اکثر فروشند_دَم، جوانِ فروشنده به رسمِ عادت 

کند و به تکان دادن ند که عین همین کار را برای خود و خواهرش برداشته است. توجهی نمیزمی

 .کندسرش بسنده می

شود. چرا که تعویض لباس روناک طوالنی شده بود. با فکر به اینکه وارسیِ مغازه برایش طوالنی می

ید، یده باشد که بگوشاید دخترک نتوانسته که زیپ لباس را ببندد یا مشکلی داشته و خجالت کش

 :پرسدترین لحن ممکن میزند و با آرامای به درب میتقه

 کمک الزم داری؟-
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 :گویدشنود که میای دخترک را میجوابِ قطعی و تک کلمه

 .نه-

 :دهدزند و شرور ادامه میخوب است. لبخند می

 !وشلوار منو دید زدی. پس بیا بیرون ببینمتتو کت-

کند که با شنیدنِ صدای باز هایش میشود. دست توی جیبحتم دارد آماده میآید. به صدایی نمی

کند تا نگاهش کند. درب در گرد میاش را از در فاصله داده و عقبشدنِ قفل اتاق پرو از داخل، تنه

بیند که پیراهن مجلسی را های خودش میلوال چرخیده و در کمالِ حیرت، روناک را با همان لباس

 .شودگرفته و از اتاق پرو خارج می توی دستش

 :پرسدمات می

 برای چی درآوردیش؟-

های کف است، آرام و خونسرد پچ و روناک با اخم ظریف میان ابروانش و نگاهی که بندِ سرامیک

 :زندمی

 .بهم نمیومد-

 آمد؟همین؟؟ به او نمی

گیرد. با تحویل پیراهن و یش میگوید و راهِ میزی که آن دو خانم جوان فروشنده پشتش بودند را پمی

شود و... سهندی که هنوز ماتِ رفتار عذرخواهی کوتاهی به قصد خروج از مغازه نزدیک سهند می

شود از آید. دلگیر میشود و بدش میداند ولی... دلخور میخود یا باجهت بودنش را نمیاوست. بی

زند که از چشم فته بود؟ پوزخند کمرنگی میروناک و اصالً برای چه یکهو انقدر توقعش از او باال ر

 .مانَدروناک دور نمی

 بریم برات کفش بخریم؟-

 کند که مورد سوال واقعش کرده بود. کفش بخرند؟ برای سهند؟ی روناکی مینگاهی حوالهنیم

 :زندحوصلگی پچ میگرداند و با کالفگی و بیدلگیر از او رو برمی

 .خوای، خودت بخرمن خریدامو کردم. تو هرچی می-
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دنیا تعجب و سوال! یکهو چه  مانَد و یکشود و روناک میگوید و به سرعت نور از کنارش خارج میمی

 شد؟

تر با آیسو طرفرود که همان لحظه بیرون از مغازه و کمی آنکند و به دنبالش میقدم تند می

هایش توی کند و اخمصحبت می بیند سهند را که دارد با عرفانشود. میس*ی*نه به س*ی*نه می

 .هم است

 چیا خریدین؟-

 کند وذوق برخورد کند. بادش حسابی خالی شده بود. نگاهِ سهند میتواند به مانند آیسو خوشنمی

 !شونددارد و از آنها دور میبیند که شانه به شانه ی عرفان قدم برمیسهند... در کمال حیرت، می

 روناک؟-

ست رود و... حواسش گیرِ اخم سهندیچرخاند و... حواسش دارد جلوتر راه میمیسر به سمتِ آیسو 

 .که یکهو بدخلق شده بود

 :دهدحوصله جواب میبی

 ریم؟کِی می-

 :کشدخورد. چشم درشت کنان تقریبا جیغ میآیسو جا می

 !چرا داری شِر میگی؟ ما که تازه اومدیم-

 .زندشوند، اشاره میدارند میان جمعیت محو می و با چشم به عرفان و سهندی که کم کَمَک

 !داریم میریم طبقه ی باال شام بخوریم. حداقلش یه امشب رو کوفتمون نکن روناک-

 :زندکشد و برایش غُر میای دست او را به همراه خود میغرهو با چشم

 معلوم نیست خانم چرا باز جنی شده؟-

 انتخاب کردن لباس به آیسو کمک کرده بود. باهم به همان چیزی برای خود نخریده بود. فقط در هیچ

ای رفته بودند که سهند برایش پیراهن انتخاب کرده و چشم آیسو، دقیقاً همان پیراهن را گرفته مغازه

حال که لباس به شدت به داند چرا؟ ولی؛ ناخداگاه چیزی توی دلش تکان خورده بود و با اینبود. نمی

ی او نیست! سپس آیسو اقدام به خرید رده و گفته بود که هیچ مناسب قد و قوارهآمد، نفی کآیسو می
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وگذارها را با فکر به رفتارهای اخیر خود و کاربنی کرده بود. تمامِ گشتیک پیراهن ماکسی بلند و آبی

ترسیده بود که جدی جدی دلش  های ضد و نقیض سهند گذرانده و دروغ چرا؟ ترسیده بود.حالت

تجربگی، ترسیده بود. بعد از خرید همگی به پنجمین طبقه ی مجتمع و به ه باشد و از این بیسُرید

ها کوفتش شده بود وقتی که سهند را انقدر و تمامِ آن کباب کوبیده قصد شام خوردن رفته بودند

ه سهند کهای خارج از کنترلِ توجه نسبت به خود دیده بود. دلش گرفته بود از نگاهسرد، دلخور و بی

کرد. آن دخترهای خیلی دختر را! های رستوران شده بود و او... مو بلندها را نگاه میی مشتریروانه

بار احساسِ ناکافی و نامناسب بودن کرده بود و سپس، سهند گفته دلش جمع شده بود و برای اولین

زودتر استراحت  ست، پس باید امشب راکند. فردا شب هم میهمانیبود که سرش حسابی درد می

های صبح بود، ی خدا برای دَم دَم. اویی که زمان آخرین بازدیدش همیشهگفتکند. دروغ می

 خواست؟استراحت زودهنگام می

دیگه سفارش نکنما جنابِ حسابدار! فردا شب، قشنگ حرص شاهینو بکش باال. یه جوری که خودش -

 .پاشو از کفشِ برنده کردن روناک بکشه بیرون

بش شود. مخاطی افکارش با شنیدنِ صدای بلند آیسویی که کنار دستش نشسته بود، پاره میرشته

کند تا ابتدا آنها را به خانه برساند و... صدایِ او... ست که دارد در سکوت و اخم رانندگی میسهندی

 :سرد، جدی و محکم

شد که عقلم رو دونم چییتونستم حقم رو پس بگیرم. نممن، بدونِ بازی کردن با رفیقت هم می-

 ها؟پوکدادم دستِ شما کله

 :کندآیسو جیغ جیغ می شود وکرد؟ دلگیرتر میرفیقش؟! آم... از لفظِ نامِ روناک امتناع می

 شد که باز رفتی تو جِلدِ پسر حاجی بودن؟چی-

 :کندو سپس با اخم و تشر اضافه می

ه بد کنه؟ مگنیست. بعدشم، چه فرقی به حالِ تو میفعالً که این راه رو در پیش گرفتیم و برگشتی -

 گذره بهت؟می

 .آیدعرفان به میان می
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هر دوتون این بحثِ مسخره رو تمومش کنید! قرار نیست هربار تقی به توقی بخوره، سرِ اینکه چرا -

 شدین مگه؟ تونستیم و غیره، بحث کنیم! بچهشما به ما کمک کردین؟ یا ما خودمون می

اش داده به پشتی صندلی نگاه توی آینه جلو ست اما؛ با سری که تکیهزند منطقیی که میهایحرف

طور ریزد. لعنت به خودش و حالش که یکبیند آن دو اخم وحشتناک را. دلش میاندازد و میمی

 !مضخرفی ضعیف شده بود

 .باشه-

سو اما؛ انگار که بحثی پیش نیامده العظیم. آیالعلیاهللگوید و صدقی کوتاه را میکلمهو همین تک

هایی که با سان بچهی میان دو صندلی، جلو کشیده و پر از ذوق و هیجان بهباشد. خودش را از فاصله

 :خوانَدگشتند، بلند میاتوبوسِ مدرسه از اُردو برمی

 ...رسیدیم. تو راه بودیم، خوش بودیمرسیدیمو رسیدیم. کاشکی نمی-

 های سهند خوش بودند؟ها و سرد بازیاهمیتیبا آن بیخوش بودند؟ واقعاً 

 دهد. بایداش را وابسته به او بداند؟ سرش را آرام تکان میزند. اصال چرا خوشیصدایی میپوزخند بی

 .توانست مثلِ آدم روی زندگیِ خودش تمرکز کندها نمیبازیوجور کند. با این مسخرهجمع

های آخرین ویال که د و کوچه... تماماً غرق در سیاهی و فقط چراغشوشان متوقف میماشین سرِ کوچه

 .متعلق به خودشان است، روشن است

 جا مارو میندازی پایین؟کشی؟ جداً همینخجالت نمی-

خواهد کند. تقاضای اینکه سهند آنها را تا دروازه برساند. میآیسوست که دارد پررویانه تقاضا می

 :شودآمیز و سرد سهند بلند میه شود که همان دَم، صدای طعنهتشکر کند و از ماشین پیاد

 تر... ولی؛واال واسه من که مشکلی نداره ببرمتون داخل-

بیند. با مکث ادامه ی جلو خیره به خود میهای روناک را از آینهآورد و تیلههایش را باال میآبی

 :دهدمی

 !دنپسنبه حتم خانمِ راستاد و این کوچه، لگن نمی-

 :کندسپس تصنعی خندیده و اضافه می
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 .جا هم که مجبور شدید تحمل کنید، شرمندهتا همین-

هایش سوزد! سوزش تا پشت پای چشمجوشد و میکند و چیزی سر دلش میروناک مات نگاهش می

 !اش به... شهیاد و رفتارش بود؟رود. تیکهرسد. نفسش میهم می

 :پرسندمثل اینکه. چرا که هر دو میاند نشده آیسو و عرفان متوجه

 چیشد؟ لگن چه شِریه دیگه؟-

 ...گوید ولی نیشخندش پررنگ است. خیلی پررنگسهند چیزی نمی

های خطهوا و دوباره بغض نکند و سهند داشت چوبگیرد تا بیاش را گ*از میروناک ل*بِ پایینی

 نوشت؟پدرش را هم پایِ او می

 :زندآرام پچ میدهد و آهسته سری تکان می

 !ممنون بابت امشب. شبتون بخیر-

ا مانَد تا بفهمد آیسو، عرفان یپرد. نمیکشد که از ماشین بیرون میکند و به ثانیه نمیو درب را باز می

 ...ی ویالیشانزند تا خودِ دروازهکشد و تند و تند قدم میگوید؟ راهش را میحتی سهند چه می

 ...آید و صدای آیسوشدنِ درب ماشین میصدای محکم به هم کوبیده 

 .روناک؟ صبر کن ببینم-

آید دسته کلید آورده است یا خیر؟ مشتش را خواهد. خسته است و خواب دارد. یادش نمیصبر نمی

 ...کوبد. چندین و چند بارمحکم به دروازه می

 .رسدآیسو به پیشش می

 چه مرگتون شده شما دوتا؟-

و حاالتِ جدیدش  گوید. از حسکند. میهش و فردا حتماً برایش صحبت میی چشم نگاآرام از گوشه

 !و این کالفگی و این مردد بودن

 :دهدحوصله جواب میبی

 .فقط امشب رو چیزی نپرس! فردا کلی باهات حرف دارم-

زه ادهد که همان دَم دروی مثبت تکان میداند که باید سکوت کند. به اجبار سری به نشانهو آیسو می
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 ...شود و قامتِ صمد، پیداباز می

 ...انتظارِ شماسالم خانم جان. چه دیر آمدین! شهیادخان تمامِ روز چشم-

 :کنداش به داخلِ حیاط، حرفِ او را قیچی میکند و با کشیدن تنهی صمد مینگاه چپی روانه

 .هیچی نگو صمد! هیچی-

 ...آقا گفته بودن-

 برایش مهم نیست که شهیاد کِی و چه چیزی را گفته و امر کرده است؟اش بریده است. واقعاً حوصله

 :اعصاب میغردبی

 تو ز*ب*ونِ آقایی صمد؟-

 .دهدآنها را نشانش می ی سرایداریدستش را در هوا تکان و خانه

 !برو ردِ کارِت دیگه-

از  گذرد ومیانِ باغ می شود و بلعکس! ازگیرد. داخل ویال نمیگوید و راهِ میانبر اتاقش را پیش میمی

کند که روژین در اتاقش نیست و حتی فریده هم شود. خداروشکر میهای پشتی داخل اتاقش میپله

شود. شالِ مسخره کند و آیسو هم پشت سرش داخل میبرایش پاسبانی نداده بود! چراغ را روشن می

شلوار کتانش، خودش را روی تخت  اش و حتیکَنَد و با درآوردنِ بلوز چهارخانهرا از روی سرش می

 .کندپرتاب می

 !جوون، چه شکارِ قابلی شدی شما-

 :زندخندد. کالفه است. خیلی سردرگم و... گیج! با مکث پچ میروناک اما نمی

 .خوابم میاد آیسو. شب بخیر-

تکان خوابش روی تختبهی حریر نازک و سفید رنگ بالکنِ رو. پردهچرخدگوید و به پهلو میمی

ی نازک را گذرد و... ملحفهاش میشود. لرز خفیفی از تنِ نیمه بر*ه*نهخورد و باد خنکی داخل میمی

بندد تا بخوابد و کمی آرام شود این ذهن بهم ریخته. به ثانیه کشد. چشم میروی خودش می

. یادِ گیردرود و تپش قلب میآیند. نفسش میهای سهند جلوی چشمانش میکشد که تیلهنمی

شود. فکرها قاطی افتد بر سر بازیِ جرعت و حقیقت و... گرمش میی چند روز پیششان میب*وسه
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لندتر های قلبش بخواست که ببیندَش! تپششوند. پیراهنِ مشکی به تنش نشسته بود و سهند میمی

 هایش، آرامکگذارد و با برهم فشردنِ پلشوند و آه خدا لعنتش کند! دست روی قلبش میو تندتر می

 :زندبه خودش و دلش نهیب می

 آروم! چته رَم کردی؟-

افتد که سهند توی مرکز خرید ل*بش را با شستِ ای میگیرد و ناخداگاهش یاد لحظهاش میخنده

 :خود پایین کشیده و با اخم پچ زده بود

 .نکن! جوابمو بده-

ذارد گنشیند. دست روی قلبش میایش میشود و توی جشود. به یکباره بلند میدیگر دارد دیوانه می

بیند. چنان پلک روی هم چرخاند و آیسو... خوابِ شاهزاده با اسب سفید میو سر به سمت آیسو می

گذاشته و آرام خوابیده است که انگاری او نبوده است که تمام لحظاتِ قبل را شر و شیطان بازی 

 به تاریک و روشنِ هوای مشخص شده از پشت زند و نگاهش را کرده است. موهایش را چنگ میمی

کند که همان دَم زند و پاهایش را از بلندای تخت آویزان میدهد. ملحفه را کنار میی بالکن میشیشه

گوشی را برداشته و با دیدنِ  شود. از روی پاتختیاش میی گوشیی روشن شدنِ صفحهمتوجه

گیرد؟ این وقتِ شب و... ست که دارد تماس تصویری میریزد. سهند امانیتور، قلبش هُری پایین می

ترسد که مبادا تلفن قطع شود و او کند. لباس بر تن ندارد و هر آن هم میصبر کن! تصویری؟ هول می

ا بر گردد تپشیمان شود از زنگ زدن. یعنی چه کارِ واجبی دارد؟ گوشی به دست به دنبالِ تیشرتی می

 .شود و صدای سهند بلندشود؟ تماسِ لعنتی وصل میداند چه میتن بکندش که همان لحظه نمی

 !پس نخوابیدی-

 !و کاش که خدا انگشت اشاره و شستش را که لرزیده و تماس را وصل کرده بودند، قطع کند

چرخاند و همزمان با آن، ملحفه ی روی ی گوشی را به طرف سقف اتاق میدستپاچه و هول، صفحه

پیچد. برای اینکه آیسو بلند نشود و صدایشان را نشنود، به دور تن خود میزند و تخت را چنگ می

بندد. با بیرون فرستادن نفسش، گوشی را سمت خود شود و دربش را هم میتند و تیز داخل بالکن می

 !ترکند که فقط صورت تا گ*ردنش مشخص شود و نه پایینگیرد و طوری تنظیمش میمی
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 :پرسدمضطرب می

 زنگ زدی؟ برای چی-

گرداند و انگار که دخترک چیزی بر ی او میپریدهاش را روی صورتِ رنگخوردهسهند اما؛ نگاهِ یکه

ی کادر دوربین ای که در گوشهپارچه ی استخوانی و تکهتن ندارد و... ملحفه پیچیده است. ترقوه

 .که در اتاقش نیست دهد و... فضای پشت سرش آزاد است و انگارمعلوم است، اینطور نشان می

 :کندپرت، اخم میحواس

 کجایی با این سر و وضع؟-

گذاشت پای حساس خورد و... اخمش را میکند. چیزی توی دلش تکان میروناک چشم درشت می

 شدنِ او؟

 اندیشید. نسبتاً شاکی و با لحنی که سعی در بلند نشدنش آه، باز هم احمق شده بود و احمقانه می

 :دپرسدارد، می

 زنگ زدی اینو بپرسی؟-

 :کندبیند، اضافه میپررنگ شدن اخم او را که می

 .تو بالکنم-

آید از جوابِ دخترک... جاخورده و متعجب پچ شود و خوشش نمیمیمیک صورتِ سهند جمع می

 :زندمی

 چی؟-

ر کند که گوشی درست روی صورت و گ*ردنش تنظیم باشد و از طرفی دروناک تمام تالشش را می

 .سُرَدایست که مدام میجنگ با ملحفه

 نخواستم آیسو از خواب بیدار بشه. حاال برای چی زنگ زدی؟-

 .برو تو-

 :زنداش پچ میشده رود. با گلوی خشککند و ته قلبش باز قیلی ویلی میروناک چپ نگاهش می

 .راحتم. کارِت رو بگو-
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 :کندقاطیِ تن صدای پرصالبتش میکشد و حرص را سهند با چشم برایش خط و نشان می

 .برو تو و اون هنذفریت رو بزار تو گوشای کَرِت. منم میگم کارَمو-

شد. با پشت چشم نازک کردن دوباره خورد. چه زود هم عصبانی میشود و جا میروناک اما؛ مات می

دارد و ه را برمیگیرد و هنذفری زمین افتادشود. صفحه گوشی را باز به سمت باال میداخل اتاق می

 :زندهایش، آهسته پچ مینشیند و با گذاشتنِ هنذفری در گوشی تخت میکند. لبهوصل می

 .خُب حاال کارِت رو بگو-

دهد که همان لحظه روناک، ای را نشانش میچرخاند و تکه پارچه ی مشکیِ سادهسهند دوربین را می

 :کندنفس زمزمه میبی

 !دستمال مُچم-

 .دهدگیرد و سرش را تکان میوربین را روی خود میسهند باز د

 !جا گذاشته بودیش-

 :دهدبازش، آرام جواب میهای نیمهروناک از میان ل*ب

 .ی گُم شدنش نشده بودمحتی متوجه-

 :کندزند و اضافه میلبخندِ کج و هولی می

 !آم... مرسی-

شدت کنجکاوش کرده بود را بر آید و چیزی که به طرف کِش میی ل*بش به یکسهند هم گوشه

 :آوردزبان می

 !هات نیستبازم از اون بندا روی شونه-

 :پرسدکند و سوال میخندی میتک

 !طوری میری تو تخت؟همیشه همین-

ای او در هنذفری. انگاری که لبهای او خندِ مردانهایستد از شنیدن صدای تکروناک اما قلبش می

خندید و... تمام تنش از شنیدنِ ت با صفرترین فاصله برایش میچسبیده به گوش خود بود و داش

 شودشود و... تپش قلبش کَر کننده میهوای پشت بندش از خجالت گرم میی او و آن سوال بیجمله
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اش کند که سهند رازش را راجع به آن دو بندِ ناموجود بر شانهای فکر میوقتی که به آن روز و لحظه

 !بفهمد

 .از خجالت آب نشو! شبت بخیر باشه حاال-

تواند توی خورد. نمیخورد و قلبش تکان سختی میاش باز توی گوشش وول میصدای آلوده به خنده

اش نگاه کند. برای همین بالشت پشت سرش و جایی حواله ی گوش تا گ*ردنش را های دریاییتیله

 :گویدخندد و آرام میزده میکند. آهسته و خجالترصد می

 .جالتی نیستم. شب توام آرومخ-

 .هوم... از حالتِ چشمات و صورتت مشخصه-

کشد. مگر هایش هوم نکشد! دستپاچه نگاه باال می.. کاش دیگر هیچوقت اینطور توی گوش.وای

دهد. به جایش کرد؟ جوابی نمیاش میصورت و چشمانش چه شکلی شده بودند که اینجور مسخره

 :زندآرام ل*ب می

 .ظخداحاف-

 :رقصدو صدای خمار سهند توی گوشش می

 !چولیفعال چاله-

ی خندان سهند در صفحه محو و خواهد بپرسد، چهرهفهمد و تا میکند. چیزی نمیچشم درشت می

 !شودتماس قطع می

دنیا رفتارها  مانَد و یکمانَد و یک دنیا احساساتِ در حال جوش و خروش و ضد و نقیض! او میو او می

کند و هنوز گیج است! شان نکرده بود. نت همراهش را خاموش میگاه تجربهتِ جدیدی که هیچو حاال

توانست پیغام بدهد. یا چه بداند؟ برای یک دستمال مچی نشان دادن، تصویری تماس گرفته بود؟ می

د خورد و... بایطوری پیچ و چنگ میداند. دلش یکداد. نمیمثال فردا در میهمانی تحویلش می

 .بخوابد. فردا باید با مهشید و آیسو صحبت کند تا حداقلش کمی آرام شود

ش اکند و سپس اَوِنتووسِ محبوبش را به کت و جایی میان گر*دن و یقهتر میگِره کراواتش را سفت

اندازد. موهایش را از یک طرف به سمت باال حایل کرده و کت و زند. نگاهِ گذاریی به آینه میمی
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کند. یک ربع مانده به هشت شب. با اش را بررسی میفیت و برازنده بر تنش. ساعت مچیشلوار، 

خواهد از اتاق بیرون برود که عرفان را تکیه کند و میگرد میاش از روی تخت، عقببرداشتنِ گوشی

کند. با دیدن سهند، سرمست و بیند که دارد با لبخند ژکوندی نگاهش میزده بر چهارچوب در می

 :زندکشیده ل*ب می

 .جوون به تیپت! به موهات و بَر و روت پسر. چه دخترکُش شدی تو امشب-

شنود، به سمت در کند و بیخیال نسبت به چرندیجاتی که از زبان عرفان میسهند چپ نگاهش می

 :گویدقدم تند کرده و با خروج از اتاقش، کوتاه و دستوری می

 .حاضر شو. دیرمون میشه-

 .افتدکشد و دنبالش میعمیق نفس می عرفان اما

 .ا*و*ف. اَوِنتووس چه کرده؟ همه رو دیوونه کرده-

 .افتدهای او به خنده مینشیند و ناخداگاه از دیوانه بازیسهند روی مبل می

 !خُل-

 :کندهای پیراهن سفید جدیدش است، باز هم وراجی میعرفان اما همچنان که مشغول بستن دکمه

 .خُلِتم هستم-

 :دهدای ادامه میکنندهو با لحن شوخ و وسوسه

 .فقط یه پلنگ کم داری برای امشب-

 :آیدی او پا به پایش میی جملهی چشم نگاهش و با خنده و گرفتنِ ادامهسهند از گوشه

 .کنی برامخُب یکی رو توی مهمونی جور می-

گفت انتخابِ دور گ*ردنش که میزند و با آن پاپیون مسخره و مشکی رنگِ عرفان بلند قهقهه می

 .رودآیسوست، کلنجار می

 !خوان. تو نهایتش یه پیشی ملوسِ کوچولوییها یه بَبر نَر میپلنگ-

هایش ریشهای عرفان و با دستی که به تهگوید به این شیطنتسهند زیر ل*ب اهلل اکبری می

زند و آهسته ل*ب ومی میشود. خودش را به مظلاش میکند و خیرهکشد، چشم باریک میمی
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 :زندمی

 خواد؟خُب ببین کسی پیشی نمی-

 :کنددهد و خندان نچی میعرفان موهایش را با ژلی که بر کف دست ریخته، حالت می

 !خوادناچ. کسی پیشی نمی-

خواهد به طرف عرفان پرتابش کند، زنگ در به صدا در دارد و همینکه میسهند کوسن مبل را برمی

 :گویدالفور میهند فیآید. سمی

 !زرد آوردهس. ایندفعه برات شلهحتماً فاطمه-

شان بود که اخیرا تند و تند برای عرفان خندد. فاطمه همان دختر واحد باالییگوید و بلند میمی

 .آوردکرد و ظرف ظرف هنر آشپزی میتوانست کدبانویی میریخت و برایش تا میغمزه می

اش نشان دهد، با پررویی تمام ابرو باال داده و با نیشِ باز به واکنش بدی به طعنهاینکه عرفان اما بی

 :دهدرود. خندان جواب میطرف درب می

 .پاشو درست بشین بابا. خوشگلم اومده با من حاضر بشه-

کند و هنوز فکری از سرش نگذشته، دربِ واحد توسط جان؟ خوشگلِ او؟ سهند چشم درشت می

 :شود و جیغِ آیسو، بلندعرفان باز می

 !عشقم چه ماه شدی تو-

بیند که آیسو همان جلوی در خودش را در شود حیرت و تعجب! میآیسو؟! تمام صورتش می

توانست بشود. تر از این نمیآویزد و کلی ساک و بسته در دست دارد. مضخرفآ*غ*و*ش عرفان می

دارد که ند شده و به سمت اتاق خود قدم برمیتوجه به آنها بلفشارد و بیهایش را روی هم میپلک

 .کندصدایی در جا میخکوبش می

 !سالم-

توانست برای روناک باشد. روی پاشنه پا چرخیده و و این صدای آرام و بدون کرشمه و ناز... فقط می

شود؟ لبخند کمرنگش کند که در دستش کلی پاکت دارد و... او هم اینجا آماده مینگاهِ اویی می

 :گویداراده است وقتی که مییب
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 !خوش اومدی-

های دیشبش، دخترک اصال بخواهد توی رویش خُلقیو راستش انتظارش را نداشت که بعد از آن سگ

شود. پیراهن را حتی نشانش نداده و نخریده افتد، دلخور میاندازد. هنوز هم یاد دیشب مینگاه بی

ی دیشبش. بعد از اینکه افتد و آن بیقراریِ احمقانهودش میکرد و... و یادِ خدلیل فرار می. بیبود

 بخیر گفته و از ماشین پیاده شده بود، به محض رسیدن به خانه خودشان دخترک با دلخوری شب

خواست مطمئن شود که او قهر و یا دلگیر نیست. با خواسته بود به او زنگ زده یا پیام بدهد. فقط می

ی صال عیبی ندارد. خب قهر کند اما؛ سر آخر تسلیم شده و به بهانهخود کلنجار رفته بود که ا

اش های مردانهی او، با او تماس گرفته بود. آن هم تصویری! و چه راحت هورموندستمال مچ جا مانده

ه شان دوستانویلی رفته بودند و به خودش نهیب زده بود که ر*اب*طهی دخترک قیلیبا دیدن ترقوه

 .است

 تونم حاضر بشم؟جا میمرسی. ک-

خواهد چیزی کند. می. سر بلند کرده و اوی تریپ مردانه را نگاه میشودی افکارش پاره میرشته

کند و ی در حال اتفاق، آن هم پشت سرِ روناک، ناخداگاه اخم میبگوید که همان دَم با دیدن صح*نه

 :زنددستوری پچ می

 .دستِ چپبرو اتاقِ من. انتهای همین راهرو، -

خواهد سر اش به پشت سر خود، میروناک متعجب از اخمِ وحشتناک و یکهوییِ او و آن نگاهِ خیره

 :دهدبچرخاند که سهند تیز و براق تذکر می

 !برنگرد-

زند که شاید آیسو و عرفان در آ*غ*و*ش هم کند و کماکان حدسش را میو روناک چشم درشت می

 ...بودند و شاید

رسند، کشد. به اتاقش که میبازویِ ظریفِ دخترک انداخته و آرام او را همراه خود میسهند دست به 

 :زندکند و آرام پچ میبه داخل هدایتش می

 .هارو بکشتونی آماده شی. فقط اول پردهمی-
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بندد شود. درب را پشت سرش میدهد و با ممنون گفتنِ آرامی داخل اتاق میروناک سری تکان می

 !ایکننده... چه بوی م*ستو... هوم

ی مشکی چرخاند. تخت، ملحفهبویی که داخلش بود، میاش را سر تا سرِ اتاقِ خوشهای مشکیتیله

شان متعلق به سهند داند همهست که میو شلوارهایی رنگی دارد و چقدر شلوغ و پر از تیشرت

کرد؟ دهنده و... داشت چه غلطی میحالتهای ، شانه، انواع ژلرود. ادکلنهستند. به جلوی دراوِر می

 کند؟آمده بود که حاضر شود و دارد بازرسی می

گیرد از تصمیمی که یکهو گرفته بود. تیشرتش را نشیند و استرس میلبخند کجی کنج ل*بش می

طور. از پاکتی که به همراه خود آورده بود، آورد و شلوارش را هم همینطی یک حرکت از تن درمی

ای که سهند قرار شود از تصور لحظهکشد و پر از هیجان و اضطراب میمورد نظرش را بیرون میلباس 

تد. از افهای مهشید و آیسو میکند و یاد حرفدلیل یا با دلیل ذوق میبود او را در این لباس ببیند. بی

هایش و دنشهایش و از مردد بوها و دستپاچگیزدگیتمام حس و حاالتش گفته بود و از هیجان

طور که دوست دارد جوالن بدهد. از او خوشش بیاید و مهشیدش گفته بود که فقط جلو برود! آن

سهند را دوست بدارد. مهم نیست او کیست و یا اینکه چه حسی دارد؟ مهم فقط حس قلبیِ روناک 

.. از ییر کند و او.خواهد، باید تغاست و البته که آخر سر این را نیز گفته بود که اگر دوست داشتن می

دانست که برایش چندان آسان هم نخواهد شد. اینکه امروز صبح دلش تغییر کردن خواسته بود و می

به یکباره بیاید و پیراهن بپوشد، دخترانه رفتار کند. یا مثال بخواهد با ناز رفتار کند تا توجه سهند را 

 ...جلب کند

کشد. مهشید و آیسو شود و خجالت میهم گرمش میاش کشد. با یادآوریهایش میدست روی گونه

بودند و... سخت است. سخت است که یکهو ورق برگرداند و عوض بشود. اما هر  ها که نزدهچه حرف

 !خواهد و او... حسِ متفاوتی در کنار سهند دارد و این اولین تجربه استچه هست، دلش این را می

یراهن مشکی رنگی که دیشب سهند انتخابش کرده ولی لرزند. دست و دلش هم... پهایش میل*ب

 .کند. قشنگ استدارد و خوب براندازش میروناک ردش کرده بود را برمی

ودندان و به زور پیراهن را پوشیده و زیپ آن را بسته بود، جلوی ای بعد، در حالیکه با چنگدقیقه
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ته بر تنش و آن پاهای بدونِ هیچ شود و آن پیراهنِ نشسی خود میایستد. مات، خیرهآینه می

 تاً اش نسبای که بازیهای پفیِ توری و... یقهپوشش و حتی جورابِ نازکی و آن کوتاهیِ لباس... آستین

داند. برای خوب است. حس متفاوتی دارد و این حس... اولین است و برای سهند! بخاطرِ او و... نمی

خورد و... ای به در میرا در بیاورد ولیکن همان دَم تقه خواهد پیراهنشود و میای پشیمان میلحظه

 :گویدشود که میی آلوده به حرصِ سهند شنیده میصدای مردانه

 پوشیدی؟-

شود. نگاهِ کند و مضطرب میگفت. بیخودی هول میگیرد و مهشید راست میقلبش تپش تندی می

گیرد و هر حسی را باهم دارد د. هیجان میترسکشد. میاندازد. خجالت میهولی در آینه به خود می

 ...انگار! نکند بد دیده شود و

 :شودنفس تیز میایستد. ناخداگاه و بیشود و همان دَم قلبش از تپش میدر باز می

 چرا اینجوری میای داخل؟-

شود! اند. باورش نمیهای براقش که با تعجب روی اندام روناک در گردشو سهند است و آن تیله

خورد و ست که از آن خوشش آمده و پیشنهاد خریدش را به روناک داده بود. جا میمان پیراهنیه

گی ی او رنگ تحسین و شیفتبیند که رفته رفته نگاهِ به تعجب نشستهشود. روناک اما؛ میباورش نمی

 .گیردمی

 :رسدی پرهیجانش باالخره به گوش میصدای ناباورِ آلوده به خنده

 خریدیش؟کِی -

آید. هیجان توی صدای سهند و رنگِ تحسین کشد و هم خوشش میروناک اما هم خجالت می

گیرد و اولین بار است که اینطور معذب است از ی لباس را در چنگش مینگاهش را دوست دارد. گوشه

 !بر*ه*نه بودنِ پاهایش جلوی یک مرد غریبه

 :هددخندد. مضطرب و دستپاچه جواب میدلیل میبی

 .همین امروز صبح-

کند آید که روناک احساس میتر میبندد. نزدیکدهد و درب را پشت سرش میسهند سری تکان می
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 .کنددارد و چشم درشت میکه نفس کم آورده است. ناخداگاه قدم به عقب برمی

 !بچرخ ببینمت-

 .دهدافتد و دستی در هوا تکان میجان؟ بچرخد؟ ناباور به خنده می

 خم؟بچر-

اش اسیر انگشتان قدرتمند و و هنوز یک ثانیه از حرفش نگذشته که مچ همان دست توی هوا مانده

خورد. یا درستش این است که بگوید شود و تا به خود بیاید، یک دور چرخ میی سهند میمردانه

رود که سهند ای نفسش میکوبد و درست لحظهچرخاندش! قلبش توی د*ه*ان میسهند، می

 :زندطور عجیبی و انگار نزدیک به گوشش پچ مییک

 !خیلی بهت میاد و خیلی شبیهِ دخترا شدی-

گردد به سمت اویی که خیلی نزدیکش است و دارد کند و روناک، برمیو سهند دستش را رها می

داند باید چه جوابی شود و نمیجوری... آب گلویش خشک میکند. خیره و یکخیره نگاهش می

 بدهد؟

 :ها پچ بزندتواند به سان خنگمی فقط

 !مرسی-

دهند. وقتی که با ریتم های مرموزش حس خوبی به او نمیتای ابروی باال رفته ی سهند و آن آبی

 :پرسددهد و مشکوک و با نفوذ میسری تکان می

 برای چی خریدیش؟-

 :رانَدر ل*ب میترین جواب ممکن را بخندد و مسخرهکرد. مضطرب میباید فکر اینجایش را می

 .آخه خیلی بهم میومد-

 !رو گفتی یادمه دیشب عکسِ همین جمله-

 .و... آم... خاک بر سرش! چه گافِ بدی

های تیزِ او، مسخره کند و باز هم با این پا و آن پا کردن و نگاه دزدیدن از تیلهدست و پایش را گُم می

 :دهدجواب می
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 .خواست که بپوشمش. یعنی گفت به من میاد بعدش چیز شد... آره. بعدش آیسو ازم-

ی دخترک را در پیش ی ب*ر*جسته و نمایان از یقهخندد. نگاهش راهِ ترقوهسهند آرام و مردانه می

 :زندگیرد و کوتاه پچ میمی

 !شِر تحویل نده-

م ک رود؟ بوی ادکلنشتر نمیدرست است. باید چرت و پرت گفتن را تعطیل کند و... چرا مَردک عقب

 !کرد که حاال نزدیک هم ایستاده؟سستش می

 .آم... برو بیرون بزار آماده بشم. دیرمون میشه-

طور که روی تخت و پشت سرِ زند. همانکند و روناک را دور میخندی میهوا تکو سهند است که بی

 :رانَدنشیند، بر زبان میاو می

 !ضر شولباست رو که پوشیدی. پس موندنم مشکلی نداره. حا-

کند گیرد خب از بودنِ او. سعی میگیرد از پرروییِ او و... آم. استرس و هیجان میاش میخنده

 .بازی درنیاوردتوجهی نشان ندهد به وجودِ او تا ضایع

شود. مشغولِ مرتب کردن ابروهایش با دست رود و کمی به سمت دراور خم میبه جلویِ آینه می

زند. هیچ آرایشی روی صورت ندارد. آخرین بُرِس را هش را شانه میشود و موهای ل*خت و کوتامی

 هایخورد به آبیکشد که موهایش فرق کج بشوند که همان لحظه نگاهش توی آینه گره میطوری می

ای به سرفهکشد و با کمر صاف کردن و تککند. خجالت میسهند و... چقدر دقیق دارد نگاهش می

 دارد و آهفید و مشکی رنگی که آیسو برایش انتخاب کرده بود را برمی. پانچوی سچرخدسمتش می

میلی آن جور چیزها نپوشیده بود! با بیوقت از اینشود و هیچهایش خارج میغلیظش از میان ل*ب

کند. شال نازک و حریر مشکی رنگش را بر روی وحال عوض میکند و هر لحظه دارد حسرا بر تن می

 .افتدهایش میخورد و روی شانهالفور سُر میخاطر ج*ن*س نرمش، فیگذارد که بسر می

 !های توام که ثُبات ندارن. همه از دَم سُرسُروشال-

 هایش بیان کرده بود. آرام و کند که اعتراضش را نسبت به شالسر بلند کرده و نگاهِ سهندی می

 .خنددهوا میبی
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 .همینش خوبه خُب-

خواهد حرفی بزند که همان لحظه دربِ اتاق باز و ابروهای سهند را به هم. میبیند نزدیک شدنِ می

کشد و به سمتش و برای در آ*غ*و*ش شود. با دیدنِ روناک جیغ پرهیجانی میآیسو داخل می

 .کندگرفتنش پرواز می

 !خیلی بهت میاد. مثل ماه شدی روناک. ماه-

 :ندززند و زیر ل*ب پچ میسهند پوزخند کمرنگی می

 !ی گاودختره-

گیرد و روناک باز در خود جمع شنود و به جایش، محکم روناک را در آغوشش میآیسو اما نمی

 !طور لباس پوشیدن و اینطور دیده شدنای دارد اینشود و چه حس عجیب و دوگانهمی

ما؛ از شود. نگاهش روی پیراهن ماکسی و بلند کاربنیِ آیسوست اعرفان هم به جمعشان اضافه می

 :کندروناک تمجید می

 .خوشگل شدی دُخمَلی. ایشاهلل الک زدنتو ببینیم-

اش کشاند. خودش هم خندهی آیسو و سهند را به هوا میگوید و با آن لحنِ شوخش، قهقههمی

 ...هایش به سهندشود الک بزند و با نشان دادن ناخنگیرد. یعنی میمی

ی توجه، شود و برای عوض کردن جَو و خارج شدن از دایرهمی کند. گرمشروی میدارد باز هم زیاده

 :پرسدمی

 ساعت چنده؟-

 :دهداش، بالفاصله جواب میو سهند است که با چک کردن ساعت مچی

 .ده دقیقه به نُه! یعنی تُف به ما با این مهمونی رفتنمون-

 .خوردخندد و در جایش وول میآیسو می

 .کردیمبدویین بریم که حسابی دیر -

شود و کند. از روی تخت بلند میکند و با چشم به عرفان اشاره میاش میسهند نگاه چپی حواله

 :خواهددهد و ناخداگاهش ضایع کردن آیسو را میجوابش را کوبنده می



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
702 

 

شدی، االن دقیقا تو مهمونی اگه مثلِ میمونا چهار ساعت از درختِ گر*دنِ ایشون آویزون نمی-

 !بودیم

 :زندجا کردن کیف زنجیردارش روی شانه، نق میبا پشت چشم نازک کردن و جابهآیسو 

 .اومدینهای قبلی هم شما دوتا دیر میربطی نداره. دورهمی-

ی خدا عرفان با کند. خب همیشهی کت و پیراهنش را درست میخندد و یقهسهند پر از تمسخر می

 .کردهایش، معطلشان میبازیتنبل

 !حاال تو سوز نزن-

 .شود و بقیه به دنبالِ او برای رفتن به میهمانیگوید و جلوتر از همه از در خارج میمی

ی موزیک تمام فضا را پُر کرده است. البته اگر دودِ غلیظ ناشی از سیگار و قلیان، صدای کر کننده

 ر ویالی مجللشنور و بلک الیت و فالشرها را فاکتور بگیریم. شاید در میهمانی که شاهین در*ق*ص

 !بازکار یا رالیترتیب داده، دویست نفری حضور دارند و همه اکثرن با پارتنر و خودشان، رالی

آغوشی دخترها و پسرها را نگاه ی سالن داده و ر*ق*ص و همی تمام قد گوشهاش را به شیشهتکیه

روناک هم، همین که کند. عرفان و آیسو از بدو ورود برای ر*ق*ص به جمع پیوسته بودند و می

ی باال برده بودش و سهند، هیچ خوشش خواسته بود کنارش بنشیند، ماهان آمده و به زور به طبقه

مالحظه از روناک تعریف کرده نیامده بود از رفتارهای ماهان، شاهین و حتی یزدان! خیلی راحت و بی

کرده روناک اصال ک و اینکه گمان میبودند. در حدی که یزدان، پای شوخی را تا شِیو بودنِ پاهای رونا

ر اش سترین حالت ممکن، خندیده بود. حوصلهکند، وسط کشیده بود و روناک، به مسخرهاصالح نمی

ا و هپای نقشهاش گرفته بود که پابهفهمد. کودن بازیرود. واقعاً دلیلِ آمدنش به میهمانی را نمیمی

لرزد و... ناشناس است. اخم توی هم در جیب میاش آمد؟ گوشیهای احمقانه ی آنها میحرف

 .کندکشد و تماس را وصل میمی

 بله؟-

 !آید و همین موزیک است انگارو اگر اشتباه نکند، از آن طرفِ خط هم صدای موزیک می

 !بیا حیاط دیگه. تنها نمون اونجا-
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 :پرسدو... صدای آشنا و لوندی دارد! با مکث و شک، می

 روژین؟-

 .هایش به شدت توی هم گره بخورندشود گوشش سوت بکشد و اخمجانِ دخترک باعث میجیغ پرهی

 .یعنی عاشقتم من! چه زود شناختی-

 :پرسدخندد و کوتاه میآهسته می

 کجایی؟-

 !بینیبرگرد و پایین رو نگاه کن، می-

دیدنِ اویی که یک گرداند و با گیرد و نگاهش را در تیره و روشن حیاط میاش را از شیشه میتکیه

دهد و در دهد، ابرو باال میدار به تن کرده و دارد دستی برایش تکان میپیراهن قرمزِ کوتاه و چین

 :زندگوشی کشیده ل*ب می

 !قرمز-

انگیز دعوت زند، پشت گوشی هم وسوسهخندد و همزمان که با دست اشاره میدخترک سرمست می

 :کندمی

 .آره قرمز! بدو بیا-

طور که پشتِ کند و همانگرد میشود که رد کند؟ عقبآید و مگر میطرف کش میه یکل*بش ب

 :دهدگوشی، پر از حرارت و گرمی جواب می

 .دارم میام-

ها پایین کند. از پلهکند و با باز کردنِ درب چوبی ویال، تماس را قطع میاز میانِ جمعیت عبور می

جایی که روژین ایستاده بود رود. دقیقا هماندرخت شاهین می آید و به سراغ باغ بزرگ پر از گل ومی

بیندش. پیراهن یقه دلبریِ چین دار و رسد و... باالخره میو صدای موزیک حاال کمتر به گوش می

های پاشنه بلند که بندهای سوییت و مشکی تراشش و آن کفشقرمز رنگ کوتاه. با آن پاهای خوش

های سرخ دهد و خیره به ل*باند. تای ابرو باال می*ص میله کردهدست او ر*قرنگش دور مچ خوش

 :زنداند، ل*ب میدخترک که موهایش هیچ پوششی ندارند و مواج به دورش ریخته
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 !سوزونیامشب عجیب آتیش می-

کند. با نمایان کردن ردیف خندد. چند قدم فاصله بینشان را هم پُر میروژین بلند و لوند می

 :دهدفیدش، جواب میهای سدندان

 !توام عجیب قراره کُشته بدی-

دهد و البته که جانش کند و دخترک بوی خوبی میخندد. زیرکانه و لوندانه تعریف میآرام می

 .آید سرِ نخ را بگیردخارد. فاز نخ دادن گرفته است و... سهند بدش نمیمی

 :پرسداش میههای آرایش شدبرای اذیت کردنِ دخترک، آرام و خیره به چشم

 ترازِ آزمونت اومده باال که اآلن اینجایی؟-

 .خزدکند و تقریبا به آ*غ*و*ش سهند میروژین با ناز پشت چشم نازک می

 !بدجنس نشو-

دهد. انتظارِ این حجم از دیوانه بازی را از دخترک نداشت و آخر او... سهند کمی سرش را عقب می

 !سنی ندارد. فقط هجده سال خب

 دی؟ترسی-

 :زندشود. آهسته پچ میکند و متوجه نمیسهند با اخم کمرنگی نگاهش می

 از چی؟-

 .خنددروژین پر عشوه می

 سرت رو دادی عقب. ترسیدی ببوسمت؟-

دهد و با حسِ بویِ خاصی از د*ه*ان دخترک، مشکوک خند پر از تمسخری تحویلش میسهند تک

 :پرسدمی

 م*ش*رو*ب خوردی؟-

کشد. چشم درشت و کند و دست روی آن میی کت سهند میرا بند دو طرف یقهروژین دو دستش 

 :کندنفی می

 نه بابا. مگه از جونم سیر شدم؟-
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شود. دخترک با این سر و وضع به آغوشش آمده و دست و بالش سهند اما آرام آرام دارد کفری می

 :دهدعشوه پیشنهاد میگوید که همان لحظه روژین با ای میهم که بسته است. هومِ کشیده

 !تونی ببوسیاگه بخوای، می-

ی یکه خوردنِ کشد که متوجهخورد. آن هم حسابی! با اخم کمرنگی کمی عقب میسهند جا می

 .شودروژین می

 عقلت رو از دست دادی؟-

 .خنددآورد انگار. بیخیال میاندازد و کم نمیروژین شانه باال می

 !د بودچه ربطی داره؟ فقط یه پیشنها-

اش به کند و راستش... تمام حواس مردانههای سهند غنچه میهایش را به عمد، پیش چشمو ل*ب

خواهد و اشکالی ندارد که رسد. خودش میانگیز به نظر میریزد. دخترک برایش وسوسههم می

 ببوسدش، ها؟

 :دهدخندد و با زیرکی که در ذاتش است، جواب میآرام می

 ولی اگه تو خواستی، خوام.من که نمی-

 :کنداندازد و اضافه میباال می شانه

 !اجازه میدم بهت-

 .آیدتر میخندد و باز نزدیکنفس میروژین بی

 !بچه پررو-

گوید که اشکالی ندارد بگوید بچه پررو. باالخره دارد خوش خندد و با خود میو سهند باز هم آرام می

 .گذراندمی

کند که همان دَم، روژین سر جلو نگاه دخترک شر و شیطان پیش رویش میگوید و فقط چیزی نمی

د، کنکِشَد که صدایِ ناباورِ روناک که دارد صدایش میکند. به دو ثانیه هم نمیبرده و ابراز محبت می

 .خورد بر سر هر دویشان و بیشتر بر سر سهندشود پُتک و میمی

 سهند؟-
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آید. و سهند اما؛ عصبی از دست خودش و آن دخترک احمق یالفور از آغوشش بیرون مروژین فی

کند. چیزی به ذهنش بیند که با ناباوری نگاهشان میکند. روناک را میگرد میهجده ساله عقب

وپایش را گم کرده است و کالفه است. کالفه از خودش و آمدن به پیشِ آن شیطانِ رسد. دستنمی

 :گویدودنِ خود و... کوتاه میقرمز پوش. کالفه از دست خوددار نب

 .زنیمحرف می-

 .رودزند و عقب عقب میروناک اما پوزخند می

 راجع به؟-

داند چرا احساس گناهکار بودن گوید؟ و نمیداند چرا چرت میدارد. نمیسهند قدمی به سمتش برمی

 :زنددارد؟ عصبی و کوتاه ل*ب می

 !همه چیز-

ی کند؟ اشک لعنتی سمجش از گوشهداند چرا بغض میو نمی دهدروناک تند و تند سری تکان می

چکد و چرا انقدر راحت دلگیر شده بود؟ بدونِ دادن هیچ جوابی به سهند، نگاه بدی به هر چشم می

 .رودگرد کرده و تند و تند به داخل ویال میدویشان انداخته و به دو، عقب

زند و با کفش به بی موهایش را چنگ میدنیا دلگیری و حسِ بد. عصمانَد و یکو سهند می

 .زندهای جلوی پایش ضربه میریزهسنگ

 این چرا همچین کرد؟-

 :کندچرخد و بلند پرخاش میاز شنیدنِ صدای آرام و طلبکار روژین، تند به سمتش می

 !شوفقط خفه-

راند و می ای که بر ل*بی مسخرهبا دیدنِ لبخندِ روژین و قدم برداشتن به سمتش و آن جمله

 :گویدمی

 !آروم باش تو. اون االن از من عصبانیه. تو مقصر نیستی که-

 :اعصاب میغرددهد و بیدهد. دستی در هوا تکان میکنترلش را از دست می

 ...معلومه که مقصر تویی! تو مقصری که مثلِ -
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 .خوردی حرفش را میکشد و ادامههایش میریشکالفه دستی به چانه و ته

 :کندن مات نگاهش و با اخم ظریفی اعتراض میروژی

 االن دلیل این همه عصبانیت چیه؟-

 .ماسدکند که حرف در د*ه*ان دخترک میسهند تیز و براق نگاهش می

کرد و... باید اول به سراغ عرفان دهد. گند زده بود! احساس خفگی میعصبی، گ*ردنش را ماساژ می

 .برود

طوری جمعش کند. باید یکردن گره کراواتش، به طرف ویال پا تند میدهد و با شُل کسری تکان می

 !خواهد که تصور روناک از او خ*را*ب شود و... خ*را*ب شد لعنتیکند. دلش نمی

بیند که مشغول بگو و بخند با ای کرده و با باز کردنِ درب ویال، روناک را در وسط جمع میپوف کالفه

 زد؟چپ میا کوچه علیعلیرضاست. فراموش کرده بود؟ ی

شود. لعنتی! فقط همین را کم داشت. چشمانش را به خورد و جمع میوغُل میاش جوشمعده

دهد تا اشکش نچکد و حالش از این حجم از ضعیف بودنِ خود بهم نورپردازیِ خیلی خوبِ سقف می

ی میز گردِ ه لبهوقت چنین حالی به او دست داده باشد. دستش را بآید هیچخورد. یادش نمیمی

 ی و های پفاش سقوط نکند. نگاهش به آستینگیرد تا از درد معدهی میهمانی میای و بلند پایهشیشه

خاطر وهوای دلش بهو راست شدنِ حال زند. احمق بود که با دوتا چپافتد. پوزخند میاش میتوری

ویی که خواهرش را بوسیده بود. با کند. اداد؟ بغض، گلویش را زخمی میسهند، خودش را تغییر می

طرف خورد و گر*دن به یکنشستنِ دستی بر روی کمرش، ترسیده در جایش تکان خفیفی می

 .چرخاندمی

 .هیش... منم-

 هایش شبیهوشلوارِ تمام مشکی بر تن کرده است. آبیو نگاهِ آبی و آرام یزدان است و وجودِ او که کت

 .شوداحمق می سهند نیست و... پوف! باز دارد

خواهد که مثل کند صدای خفه شده از بغضش را پس بزند. میدهد و سعی میآهسته سری تکان می

ای نکند. اما آن ای و احمقانهگذشته کنار دوستانش شاد باشد. شوخی کند و هیچ حرکتِ مقایسه
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 !ودررود که نمیی سهند با خواهرکش از پیش چشمانش نمیسکانسِ لعنتی و آن ب*وسه

 .کندشود که یزدان کنار گوشش سر خم میی چشمانش پُر میباز کاسه

 خوبی؟-

خواهد به دروغ بگوید که خوب است اما... با یزدان که گیرد. میل*ب پایینش را گ*از می

اندازد و از شود و... دست می. حالش بد است. دارد خفه میاند همیشههارا ندارد. رفیق بودهحرفاین

 :گویدوقتی که میلرزد زند. صدایش میمُچش را چنگ میروی کت 

 .خوب نیستم یزدان، نیستم-

 .گیردهای دخترک را توی دست خود میچرخد و دستیزدان نگران به سمتش می

 چیشده؟-

افتد. های زیادی خاص سهند میگیرد. و هوف که باز هم یاد آبیهای او باال مینگاهِ پُرش را تا آبی

 .لرزندمیهایش ل*ب

 ...شم. ایندارم خفه می-

 کند. با انگشت اشاره و شست دهد. مکث و با کشیدنِ دستش، لباسش را لمس میبغض امانِ ادامه نمی

 .دهدکشد و نشانش میلباس را می

 .خواماین لباسو... نمی-

ارد و گذی او میگرداند. دست آزادش را روی گونههایش را توی صورت دخترک مییزدان تیله

 :زندکند، خیره و نزدیک به صورتش ل*ب میهمینطور که آرام پو*ست نرمش را نوازش می

ها که باید بهشون ها شدی. از اون خانماآلن مشکل فقط این لباسه؟ خیلی بهت میاد که! شبیه خانم-

 !رینگِ ازدواج داد

شود. با بغض نگاهش یهایش کند، دلش گرم مخواست خنده را میهمانِ ل*باز اینکه یزدان می

 :زندکند که همچنان یزدان برایش حرف میمی

 .تونیم بریم تا عوضش کنیاگه دوسش نداری، می-

 :دهدتری ادامه میو با لحن آرام
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 خوام این حالت رو ببینم روناک. حالِ بدِ تو، حال بد منم هست. هوم؟من نمی-

بیند که فرستد و روناک میگوش او می اش پشتهای مردانهموهای ل*خت روناک را با انگشت

 :پرسدنشینند و با همان لحنِ آرامش سوال میچشمانِ آبیِ یزدان به یکباره به غم می

 پوشِت کرده؟کنی؟ کیه که یه شبه پیراهنفقط بگو بخاطرِ کی داری خودت رو عوض می-

وجود دارد برای یک شبِ بندد. پس یزدان هم فهمیده بود که دلیلِ محکمی بغض، راه تنفس را می

اش نشسته بود. چکد. درست روی انگشتِ یزدان که روی گونهعوض شدنش. اشکش پایین می

خواهد د*ه*ان باز کند و صادقانه تمام حس و حاالتش را بیان کند که همان دَم علیرضا سر می

ا به او بدهد و رسد. بشاش و پر از انرژی. تولدش است. نباید کوفتش کند. نباید حالِ بدش رمی

 !اوقاتش را تلخ کند

 !سلوم علیک-

کند. و سالمِ پر از انرژی علیرضا، با دیدنِ نگاهِ اشکی روناک، به کشد و قامت صاف مییزدان عقب می

 :کند. اخم غلیظی مینشیندگِل می

 چخبره اینجا؟-

لحظه یزدان با  کند. کاش چیزی نگوید که همانی چشم نگاهِ یزدان میروناک ترسیده از گوشه

 :دهدخندی جواب میتک

هیچی بابا. دختر است دیگر! شلوغش کرده، میگه این لباس به من نمیاد و من زشت شدم و فیالن و -

 !بسان

سبتاً ی نخندد و با کف دست ضربهی اکیپشان بود. محال است که باور نکند. بلند میو علیرضا ساده

 .کوبدآرامی روی فرق سر روناک می

نی خاک بر سرت کنن. من رو باش که اومدم اینجا عرضِ ارادت و محبت کنم. بگم لعنتی، تو مِن یع-

 !بعد فقط پیراهن بپوش

 :دهدوار ادامه میکوبد و شوخیسپس با آرنج به یزدان می

 یخوان مُدام بگن که زشتن تا ما هِی قربون صدقههای اینارو نگاه نکن. اینا میبابا این چیتان پیتان-
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 .شکمِ تخت و فِیسِ نچرالشون بریم

فشارد و این یعنی جمع کن دیگر! من خندد و دست روناک را محکم توی دستش مییزدان بلند می

زند. برای عوض کردن جَو و برداشتن ای میوکولهکند و باالخره لبخند کجهستم. روناک سر بلند می

 :پرسدتوجه از روی خودش، کوتاه می

 فته با صحرا؟شاهین دوباره ر-

 گرداند، غرغرکنانکند و با نگاهی که توی میهمانی میعلیرضا با نو*شی*دنی توی دستش بازی می

 :زندل*ب می

کنه؟ ره طلسم جور میی پَلَشت هم معلوم نیست هر چند ماه یکبار، چطور میآره بابا. این دختره-

 !ی اینمیاد و میره تو پاچه

ریخت. آیسو، شاهین را رفت با صحرا روی هم میخواست و میرا میخندد. شاهین، روناک آرام می

 خواهد بگوید که ای! نمیهای صادقانهداشتنخواست و با عرفان، روی هم ریخته بود! چه دوستمی

واند تشاهین باید برایِ او بماند. اویی که حتی اگر تا ابد هم شاهین را چشم انتظار بگذارد، باز هم نمی

دیگری دوستش داشته باشد. اما حداقلش بگذارند کمی زمان بگذرد. بعد بروند با یکی!  او را طور

 .خنددمعنا میبی

 !ولشون کن. بزار خوش باشن-

 درازکند و با عشق دستتر میدوزد. نیشِ بازش را پهنعلیرضا نگاهش را دوباره به صورت روناک می

 :دفشارگیرد و میکند و لُپ روناک را محکم میمی

 .ی من! تو فقط ل*ب تَر کنچَشم چوب خُشکه-

 :زندشود و معترضانه پچ میی روناک جمع میچهره

 !آخ! دردم میاد. ول کن-

اش به هاست. یزدان را با تنهها و نیشگونک گرفتنها و فشار دادنی گ*از گرفتنو علیرضا دیوانه

گیرد. ناخداگاه و بلند ی روناک را گ*از میکند و زیر چانهدهد و یکهو سر خم میکنار هُل می

های آبیِ یلهچرخاند که همان دَم نگاهش با ترفته و متعجب میخندد و سر به سمتِ یزدانِ عقبمی
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و  شودکنند. مات میتر از یزدان دارند خیره نگاهش میکند که درست چند قدم عقببراقی تالقی می

که یک رود و همینگذاشت؟ سرِ علیرضا به کنار میها را پایِ چه میی کور اخمزند! آن گِرهقلبش نمی

رخاند و در آن هیاهویِ میهمانی چکند. سر میهای سهند را گُم میشود، آبیلحظه حواسش پرت می

کرد. قلبش تپش تندی ی پیش داشت نگاهش میگردد که همین چند ثانیهدنبالِ ردی از اویی می

کرد پیشِ خودش؟ باز بغضش گیرد. یعنی گ*از گرفتنِ علیرضا را دیده بود؟! حاال چه فکری میمی

ر بود و بیخودی خودش را بدهکار فرستد به خودش. دیوانه بود؟ خودش طلبکاگیرد و لعنت میمی

 .شروع کرده بود و کارِ او که بدتر بود کرد؟ به دَرَک! مگر او خواهرش را نبوسیده بود؟ او که اولمی

شود و سینی پُر از نو*شی*دنی را فربدِ الغر اندام و زیر دستِ شاهین است که نزدیکشان می

به اینکه کدام نو*شی*دنی پرسد. راجعهایی میکند. علیرضا با چشمکی از فربد سوالتعارفشان می

 ...هاست و چند درصد اَلکُل دارد و ایناَلکُلی

 ...اند انگارشود. هر سه طالیی و مِسی رنگسه نو*شی*دنی روی میز گذاشته می

 :آیدیزدان با اخم به حرف می

 روناک سَگ مسته. آخرین باری که بهش م*ش*رو*ب دادین رو یادته دیگه؟-

 .خنددیرضا بیخیال و بلند میعل

 خُب کم بخوره! خیر سرم امشب تولدمه. با من پِیک نزنه، با کی بزنه؟-

بار... خندد. پایِ م*ش*رو*ب خوردن با اکیپشان بود و... آخرینمعنا میحال و بیروناک آهسته و بی

دش خندیده و لعنت قبل از عید بود. فیلمی که آیسو از او گرفته بود را نگاه کرده و فقط به خو

 کرد که داردگفت و ادعا میرقصید، چرند میها میفرستاده بود! در فیلم، درحالی که به مانند دیوانه

 .شود. بلوزش را کَنده بود و بعد، همه آن راز مزخرفش را فهمیده بودندی پرتگاه پرت میاز لبه

 .آیدبا صدای یزدان به خود می

 !میگم نخور دونی، من کهبازم خودت می-

 :غردعلیرضا به شوخی می

 !زنه به اعصاب و خوشیِ منها، داره تِر میک*ثافت رو نگاه کن-
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 :ندکای اضافه میکنندهگیرد و با لحنِ وسوسهسپس کریستالِ حاوی نو*شی*دنی را سمت روناک می

 .بزن به سلومتی عشقم! این اُسکُل رو ول کن. شِر زیاد میگه-

پای رفقانش بیاید؟ خوب نیست. اشکالش چیست که باز هم مثل گذشته پابه کند. حالشمکث می

شد. البته چندان ربطی ندارد! ممکن است که حالِ حداقلش تا چند ساعت خوشیِ کاذب نصیبش می

 .بدش حتی بدتر شود

زند و با بغض چنبره زده توی گلویش و آن اشک محبوس توی چشمانش، کریستال را از لبخند می

کند توجهی نکند. شنود و سعی میگیرد. هوفِ کالفه و ناراضیِ یزدان را میلیرضا میدست ع

و  کند و طبقِ عادتهای پرهیجانش را ریز میشود. علیرضا سبز عسلیکریستالشان به هم کوبیده می

 :گویدهای روناک میرسم گذشته خیره در مشکی

 !به سالمتیِ رفاقتمون-

 :گیردبند حرفش را میخندد و پشت روناک آرام می

 !هامونسالمتیِ خنده-

 .کشندنقش را یک نفس سر میگویند و هردو و همزمان تمام محتوی آن کریستالِ خوشمی

شنود که شود که همان دَم صدای عرفان را میای از میان لبانش خارج میکند. آهِ کالفهسرش درد می

 :زندبا لحنِ متاسفی ل*ب می

بوسیدی! این وحشتناکه. به خصوص وقتی که هیچ حس و هیچ عشقی نسبت به  تو دوتا خواهر رو-

 .کدومشون نداریهیچ

 :کندگیرد و با تاکید، اصالح میاش را سمت عرفان میخندد. انگشت اشارههدف میکالفه و بی

 !دومی رو، من نبوسیدم-

 !ولی عقب هم نکشیدی-

سه انداخت به جانش. حرصی، دست میان درست است. عقب نکشید. بس که آن دخترک چموش وسو

ی ایستادن روناک گرداند که متوجهریزدشان. نگاهش را توی جمع میکِشَد و بهم میموهایش می

تراش دخترک تا موهای ل*خت شود. نگاهش را از پاهای خوشپشت یکی از میزهای گرد مجلس می
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رسد و کالفه. از ضرب گرفتنِ می دهد. حالش خوب نیست انگار! عصبی به نظرو کوتاهش باال می

شد این را ها و مُدام دست کشیدن به موهایش، میهای سفید بر روی سرامیکپاهایش با آن کتانی

 !فهمید

 :آیدبیند، به حرف میاش را که میعرفان نگاهِ خیره

 ست؟تون فقط دوستانهمطمئنی ر*اب*طه-

دهد و حواسش کشدار و غلیظی تحویلش می ی او شده باشد، هومِی جملهاینکه متوجهسهند بی

 !طلبنشیند بر روی کمر باریک دختر! مردک فرصترود پیِ دست یزدان که میمی

کنم قضیه یه چیزی فراتر از این باشه. به حتم داری روش حساسیت که اینطور... ولی من فکر می-

چهار ماه طول بکشه، تبدیل به  کنی و خُب... روانشناسی میگه وقتی کِراش زدن، بیشتر ازپیدا می

 .شهماهِش تموم میشه! توام که آشناییت با روناک داره پنجحس دوست داشتن یا عشق می

بیند که یزدان، دهد و میفهمد. اما سری به تایید تکان میزند، چیزی نمیهایی که عرفان میاز حرف

کند و زیر خندی میعصبی تک کشد. حتی دستش را هم گرفته است.ی دخترک میدست روی گونه

 :گویدکند که همان لحظه عرفان تشروار میل*ب فحش غلیظ و رکیکی نثار روناک می

 .ها نیستبفهم چی میگی سهند! اون دختر لیاقتش این فحش-

 :رانَدچرخاند و پوزخندزنان بر ل*ب میتیز و براق به طرف رفیقش، صورت می

 زنی؟سنگشو به س*ی*نه میچیه؟ تو گَلوت گیر کرده که داری -

 .دهدکند و دستی در هوا تکان میعرفان متعجب نگاهش می

کنی، دقت کن! خودت هم خوب به کلماتی که براش انتخاب میچته تو؟ فقط خواستم بگم راجع-

 !ست. پس، وصله نچسبونش با پسرای دور و برش فقط دوستانهدونی، ارتباط گستردهمی

داند فحشی که زیر ل*ب نثارش کرده بود، است. خودش هم خوب می دهد. درستسری تکان می

داند چرا فقط یکهو روانش از آن یزدان و کارهایش به هم ریخته حق دخترک نبوده است؛ اما نمی

 !بود؟

چرخاند. آید. نگاه توی سینی میگوید که همان دَم فَربُد سینی به دست نزدیکشان میچیزی نمی
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 ...چند نوعی موکتل چند نوعی م*ش*رو*ب و

کند و فربد اما رویی از فربد تشکر میدارد و با خوشرنگ را برمیهای خوشعرفان یکی از آن جام

نشیند که رسد، یک ترسِ خاصی توی چشمانش میی خدا وقتی که به پیش پای سهند میهمیشه

 :کندچاره با لکنت تعارف میست. بیدلیلش برای سهند مخفی

 ...آقا سهندب... بفرما.-

 نقش که حاوی محتوی طالیی و های خوشکند و با برداشتن یکی از کریستالخندی میسهند تک

 :زندمِسی رنگ است، برای فربد ل*ب می

 !مرسی فربُدِ گُل-

 رنگ و ماکسیبیند که دارد با آن لباس کاربنی، آیسو را میشودو درست همان لحظه که فربد دور می

خورد از دیدن آرایش غلیظ روی آید! دماغش چین میسانتی نزدیکشان میهای دههمُدلش و آن پاشن

 .صورتِ او و آن زرق و برقی بودنش

 :کندبله... باالخره اعالم حضور می

 .ور... پیشِ ماسَهالم عشقم. اینجا چرا وایسادی؟ بیا اون-

حوصله سر کند. بینمی های او که مخاطبش عرفان بود،سهند دیگر توجهی به اصرارها و حرف

شود! ی ابروانش ناخداگاه کور میخورَد و گرهچرخاند که همان لحظه چیزی توی قلبش تکان میمی

گرفت و دخترک برایش ی روناک کشیده بود و داشت گازش میطور سر به چانهعلیرضا بود که آن

 خندید؟می

ند که بیکند. میهایش تالقی میک با آبیهای سیاه روناکوبد که همان لحظه تیلهتر میقلبش محکم

اندازد و برد. عصبی نگاهش را پایین میکِشَد و ماتش میهای دخترک پَر مییکهو خنده از روی ل*ب

حرکت یکهویی از کنار عرفان و آیسو به تندی رد کند. طی یکبازی میبا کریستالِ توی دستش بازی

 :نودششود. صدای عرفان را میان هیاهو میمی

 سهند؟ کجاا؟-

هارا کشد، مهمانی توی دستش را یک نفس سر میمزه وتلخدهد و همانطور که مایع تُرشجوابی نمی
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 .رودهای مارپیچِ وسط سالن، باال میزند و از پلهکنار می

خواب ست و البته که چندین اتاقهای قدیسالن باال متشکل از یک پذیرایی بزرگ و دلباز، با پنجره

ی پذیرایی به آن راه دارد. راهِ همان را پیش ای شکل و فراخ که از گوشهارد و یک بالکن نیم دایرهد

شود. سر و صدای موزیک و جیغ اینکه آن را ببندد، داخل میگیرد. درب کشویی را باز و بیمی

 وای بیرون رسد و بالکن، به خلوتِ حیاط پشتی نما دارد. هدخترها و پسرها حاال کمتر به گوش می

زند و ی سنگی جلوی بالکن تکیه میتر است. آرنجش را به نردهنسبت به داخل خنک

افتد که روژین را ای میپیچد. یاد لحظهنوشد. ذهنش به هم میاش را جرعه جرعه مینو*شی*دنی

آمده و ای که روناک، توسط علیرضا به خنده درها را دیده بود. و یادِ آن لحظهبوسیده و روناک آن

. افتدفرستد که گوشی توی جیبش به لرزه میاش را بیرون میگ*از گرفته شده بود. هوفِ کالفه

کند که همان لحظه، صدای حرف زدن و نزدیک شدن دختر و پسری حواسش را جلب توجهی نمی

 نهادششود و با شناسایی اینکه صداها متعلق به آیسو و عرفان هستند، آه از . دقیق میکندخود می

 .کردندای تنهایی و خلوت را هم باید برایش زهرمار میشود. دقیقهبلند می

وقتی به پسرِ مُردم دروغ گفتیم که شما دونفر باهمین، اآلن این ننه من غریبم بازیا چیه راه -

 انداختین؟

که  چرخدحوصله و همزمان با آن به سمت صدا میدارد و بیمایع تلخ را در د*ه*ان خود نگه می

پَرَد. تا توی خورَد و آن زهرِماری توی گلویش مییکهو با دیدنِ روناک در کنار دستِ آیسو، جا می

رود و چندباری با کف دستش به افتد. عرفان نزدیکش میگیرند و به سرفه میچشمانش سوزش می

 :ندزآیسو تشر میشود، با گره کور میان ابروهایش رو به زند. راهِ نفسش که باز میپشت او ضربه می

 دی، نه؟رو دادم بهت که توام هِی چپ و راست میری و میای این شِر و وِرا رو تحویلم می-

خندد هوا و هیستریک میگذارد. بیی پهن نرده میکند و کریستالِ خالی را روی لبهقامت راست می

 :دهدامه میزند و سپس پوزخندزنان ادو با دست به روناکِ چسبیده به آیسو اشاره می

 !خوایپسرت رو میالبته بَد هم نمیگی! صالحِ من و دوست-

 :کندبا تاکید اضافه می
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 !خوایبُردِ مارو می-

 :دهدای، توضیح میو با مکث دوثانیه

دخترِ کذایی من، که از قضا رفیقِ توام هست، گرایش و تمایلش اما خُب چه فایده؟ وقتی که دوست-

 !تونم به زور نگهش دارم تا این دروغِ مسخره رو قشنگ بازی کنیمشمنم نمیایه! پس بندِ جای دیگه

 :پرسدکند و انگار که نفهمیده باشد! متعجب میدرشت میآیسو چشم

 اآلن این حرفت یعنی چی؟-

 :دهدکند و با بیرون کشیدن یک نخ از پاکت سیگارش، جواب میخندی میسهند تک

 .از خودش بپرس-

 :کندچرخد، سهند پُرخنده اضافه میسمت روناک میو تا آیسو به 

 !ان براشالبته که علیرضا و یزدان فقط یه دوستِ معمولی-

چرخد و سیگارش را روشن شان، دوباره به طرف حیات خلوت میگوید و با روگرفتن از همهمی

 !طور غلیظ و محکمی گفته بودرا یک "فقط"کند. البته که می

موردِ روناکی را که انگار چندان های کوتاه و بیی آیسو را و جوابکُنانهجیغیغهای جشنود سوالمی

 .ی حرف زدن نداردحوصله

 !خوام که تنها باشیممی-

 روناک است که خیلی محکم و جدی این را گفته بود؟

 ...کند. خوب است. بگذار تنها شوندسری باال و پایین می

 :گویدشود وقتی که میی لحنش میحرص، آمیختهدهد اما آیسو جوابش را به نرمی می

من و عرفان میریم عزیزم. فقط تو آدم شو! جایِ گاف دادن به شاهین، یه کم اون مخ تعطیلت رو به -

 !کار بنداز

 :پرسدخندد و چیزی میحرصی می

 های امروزمون رو که یادت نرفته؟صحبت-

کرد؟ فقط یسو داشت اینطور از او سوال میداند که راجع به چه حرف زده بودند که حاال آنمی
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 :دهدشنود که روناک آرام جواب میمی

 .یادم نرفته-

 :گویدو آیسوست که با یک لحنِ خاصی می

 !خداروشکر-

 :زندو سپس عرفان را صدا می

 عشقم؟-

 :زندترین لحن ممکن پچ میزند و زیر گوشش با آهستهی آرامی به کتف سهند میعرفان ضربه

 !نری. بزار کنارت رام باشه تا اینکه بخواد رَم کنه تند-

های سبز او چیزی چرخد و از تیلهفهمد. با اخم و نگاهی که عجیب متعجب است، سمتش مینمی

 !توان فهمیدنمی

بیند که با در برگرفتن کمر نه چندان کند و سهند میگرد میخواهد چیزی بگوید که عرفان عقبمی

 .بندندشوند و درب کشویی را هم میز دربِ بالکن خارج میباریک آیسو، باهم ا

 !زنیمفکر کنم گفته بودی که حرف می-

گردد. حاال پشتش به باغ و رویش به سمتِ دارد و کامالً برمیی آرنجش را از نرده برمیتکیه

ی از میان دهد و هومِ کِشدارکند. تای ابرو باال میی لباسش بازی میست که دارد با گوشهروناکی

ها را نادیده بگیرد، باید پیش خود اعتراف کند که دخترک به شدت شود. اگر دلخوریلبانش خارج می

رود های خاص، خیلی توی چشم میدختر شده است! ظریف بودنش در آن لباس مشکی با آن آستین

ه و لَختی که با نشیند. حتی موهای سادکننده؛ اما به دل میآرایشش، نه چندان وسوسهو صورتِ بی

 .اندهایش ریختهفرقِ کج، پاترا حالت به روی شانه

 کنی؟به چی داری بِر و بِر نگاه می-

ی او و آن ی ب*ر*جستهشود. نگاه از ترقوهی افکارش پاره میهوای دخترک، رشتهاز سوال بی

ه د. البته ککنگیرد و به جایش روی صورتش فوکوس میروشنی پو*ست پاهای کشیده و الغرش، می

 .با چاشنیِ اخم



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
718 

 

 خواستی بگی؟چی می-

 گفت؟خورَد! او باید چیزی میروناک جا می

 .خندددلیل و پُر از بهت میبی

 !چیز حرف بزنه، تو بودی نه منبه همهخواست راجعمن؟ اونی که می-

بود حرف بزند ماسَد. درست است. او قرار افتد و حرف در دهانش میی کوفتی میسهند یادِ آن لحظه

 ...و خب

هوا شوند با یادآوریِ سکانسی که علیرضا و یزدان اجرایش کرده بودند. بیهایش کور میی اخمگره

 :پرسدمی

 چرا گذاشتی گ*ازِت بگیره؟-

گیرد که حین رود و... پس خوب دیده بود! حس کودک مقصر و خطاکاری را میو روناک نفسش می

 :زندداند چه جوابی بدهد؟ صادقانه اما مضطرب ل*ب میو نمی ارتکاب جرم، دستش رو شده است

 ...مون وَ جور چیزها هست بینخُب ما خیلی باهم راحتیم. چون رفیقیم، این-

 .کندخند عصبی و بلند سهند و آن طرزِ لحنش که پر از تمسخر است، صحبتش را قیچی میتک

حال! به همین بهونه هر غلطی که دلتون وچون رفیقین؟ بابا شما هم دیگه خیلی رفتین تو حس-

 !کنینخواد انجام میدین و تهش با برچسب رفاقت ماسمالیش میمی

دارد و با ست. عصبی قدمی به جلو برمیرحمیشود. اینجور قضاوت کردن خودِ بیقلبش جمع می

 .کندزند، جلوی او قد علم میتشری که به سهند می

 !لطفاً بفهم چی میگی-

ی دخترک کشد. س*ی*نه به س*ی*نهاش را از یله دادن به نرده جلو میتقاعباً تنهسهند هم م

مانَد و حیف... اویی که مجبور است سر خم کند تا نگاهش کند و روناک اما برعکس! دارد از آخرین می

 .شودکند تا هم قد او شود و... نمیی گ*ردنش استفاده میپیچ و درجه

 شد؟ ناراحت شدی؟چی-

کند و مثلِ خود داند. اخم ظریفی می. نمیسیگار د*ه*ان سهند، خاص است. مخلوط است انگار..بوی 
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 :دهداو محکم جواب می

 !حق نداری اینطوری باهام صحبت کنی-

 :پرسدهای تیز و براق دخترک، با تمسخر میدهد و خیره در تیلهسهند نامحسوس سری تکان می

 مونجوری حرف بزنم روناک. اینجوری خوبه؟جوری دوست داری؟ من هتو بگو چه-

هوا گ*از نسبتاً خشنی از خواهد د*ه*ان باز کند، طی یک حرکت سر خم کرده و بیو تا روناک می

 .شودنفس روناک بلند میگیرد که همان دَم هینِ بلند و بیی دخترک میچانه

 .خندداما عصبی میکند. به ظاهر آرام کند و نگاهِ مات او را تماشا میسر بلند می

 پس چرا نخندیدی؟-

طوری که انگار به عقب هُلش کوبد. یکاش میآورد و محکم تخت س*ی*نهروناک دستش را باال می

 .خوردبدهد. اما سهند حتی یک سانت هم از جایش تکان نمی

 :غردحرصی می

 !خفه شو-

گیرد و با فشار آرامی پایین میسهند اما واقعاً روی مود لج کردن افتاده است. مُچ دست او را 

 .آوردشمی

کنی من و تو رفیق نیستیم بهت مزه ولی علیرضا که گ*ازِت گرفت، خندیدی! نکنه چون فکر می-

 نداد، آره روناک؟

شود از حس و حاالت خودش. این حس ن*زد*یک*ی. بوی تلخ و گَس د*ه*ان روناک اما کالفه می

های آبیِ باریک شده و بانفوذ! حس و حاالت و آن تیله اشاو و ادکلن به شدتِ مجذوب کننده

 ...اش و آن اتفاق توی باغقلبی

 :غردنشیند و توی صورت سهند میناخداگاه به حرص می

 .آره خندیدم! خندیدم و به گمونم یِر به یِر شدیم-

مکثِ کوتاهی،  فهمد. ولی باکند و... ابتدا نمیهای لبان دخترک را دنبال میسهند باز و بسته شدن

 :کندزمزمه می
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 !حسودی کردی-

چرخاند که سهند تذکر خندد و او رسماً یک خل دیوانه است. صورت به یک طرف میروناک ناباور می

 :دهدمی

 !زنی، منو نیگا کنبا من حرف می-

یره ششوند قند و کیلو کیلو شیرینی و های سهند، میگفتن "نیگا"و آخ که توی قلبِ نابلدش اینجور 

 .کنندتولید می

اش را کند. ناخداگاه تابِ خیرگیهای براق او نگاه میچرخاند و با همان اخم ظریفش توی آبیسر می

 .زندآورد و زیرِ خنده مینمی

 :گویدشنود که میصدای آرام و بَم سهند را می

 !چولیتری چالهخندی، خوشگلمی-

افتد. کشد و از اضطراب و هیجان به لرز میهایش پَر میل*بایستد. خنده از روی و انگار که زمان می

 شود فقط یکبارِ دیگر هم بگوید؟کند. نمیشود و مات نگاهِ او میسردش می

شنود. طور توی حال و هوای صورتی و شیرینش غرق است که صدای سهند را دوباره تلخ میهمین

 :پرسدهوا میوقتی که آنطور بی

 م*ش*رو*ب خوردی؟-

کند. م*ش*رو*ب؟! راستش اگر اشتباه نکند، دو تایی از دهد و تیز نگاهش میدماغش را چین می و

 .ها را با علیرضا باال رفته بودآن کریستال

 :دهدکوتاه جواب می

 .اولین بارم نیست-

 .شودسهند کنجکاو می

 !یعنی عادت داری؟-

 .اندازدابرو باال میخندد و فهمد که او بد متوجه شده است. آرام میروناک می

 .خوام بگم جای نگرانی نیستیعنی می-
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کند و تواند فاصله بگیرد. بوی ادکلن خاصی را از دخترک حس نمیخندد و... نمیسهند هم آرام می

دهد و آن روغن نارگیل لعنتی! همان که آن شب توی کانکس و کنار هم برعکس! بوی استحمام می

 .خوابیدنی، حسش کرده بود

 چولی؟ اصالً معنیش چی هست؟ا بهم میگی چالهچر-

 .اندازدپَرَد و روناک بد دارد پارازیت میی افکارش میو باز هم رشته

اش را شود از هیجان و تپش وقتی که انگشت اشارهآورد و قلبش ناخداگاه پر میدستش را باال می

 :دهدگذارد و آرام دستور میروی لُپ دخترک می

 !بخند-

 :کندکند که سهند دوباره و آلوده به خنده تکرار میت و متعجب نگاهش میروناک ما

 .گفتم بخند-

 .گیردی او میخندد که سهند نوک انگشتش را به چالِ گونهای میو روناک به طرز مسخره

 !خاطرِ اینبه-

سان بهشود و قلبش هاست که ضعف نکند. گرمش میتر از این حرفتجربهو روناک، نابلدتر و بی

 .کوبدها خودش را به در و دیوار میدیوانه

گیرند. فربد الجان آیند و از هم فاصله میبا شنیدن صدای باز شدن دربِ کشویی، هر دو به خود می

 .کندجات را پخش میاست که دارد انواع نو*شی*دنی و انواع شیرینی

 مزاحم شدم آقا؟-

 .اندازداال میی نفی بخندد و سری به نشانهسهند آرام می

 !اتفاقاً به موقع اومدی فربد-

آید. دقیقاً از همان نوعی دارد. روناک هم جلو میها را برمیاندازد و یکی از همان کریستالو دست می

 .دارد که سهند برداشته بودبرمی

 :پرسدکوتاه می

 ت رو اذیت نکنه؟معده-
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 :آوردیستال به لبانش، بر زبان میدهد و با به ل*ب رساندنِ کرای باال میروناک شانه

 .گفتم که اولین بارم نیست-

 .کندگرد میای زمزمه که فربد با ببخشید کوتاهی عقبسهند خوبه

کشد. دخترکی که صورتش از تلخی آن م*ش*رو*ب رخ دخترک باال میهایش را نرم تا روی نیمتیله

 ...اش راروشناییکند. تاریکی و در هم جمع شده و دارد باغ را تماشا می

شود. از ی روناک هم به آن جلب میافتد که توجهگیرد. گوشی توی جیبش به لرزه میسرش درد می

 !کشدَش و... کاوهجیب بیرون می

 شود و این وقت شب، چه تماسی آخر؟نگران می

 :کندوصل می

 جانم؟-

 .شنودو صدای کاوه را با مکث و در جایی خلوت می

 سالم. کجایی؟-

 .افتدکند و دلشوره به جان دلش میاخم می

 اتفاقی افتاده؟-

 .کشدی او نفس راحتی میی آسودهخندد که سهند با شنیدنِ خندهکاوه آرام می

 .نه بابا. فقط یه کم استرس دوماد شدن دارم. گفتم زنگ بزنم تا یه کم حرف بزنیم-

 :کندبرای مطمئن شدن، سوال دیگری می

 کمند خوبه؟-

 .خنددبلند میکاوه 

 . میشه فقط چند دقیقه منفی فکر نکنی؟ انقدر عجیبه که بخوام مثلِ آدم باهم حرف بزنیم؟آره خوبه-

دهد و ها خواهد زد. گوشی را نشان روناک میداند که این رفیقش حرفکند و میخندی میتک

 :زندآهسته برایش پچ می

 .گردمبرمی-
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 !. من هم خواهم آمدین جا بمانگفتن، یعنی هم "گردمبرمی"و این 

تا  ها برودشود. باید به یکی از اتاقدارد و از بالکن خارج میگوید و کریستالش را از روی نرده برمیمی

 .بتواند قشنگ با اویی که استرس داماد شدن گرفته بود، صحبت کند

 .شودها را باز و داخل میکند. دربِ یکی از اتاقکار را هم میهمین

 دامو داری؟ص-

حالت و چند شود. شبیه به کتابخانه است. چند میز اداریزند و برقِ اتاق روشن میکلید پریز را می

 .ی پر از کتابصندلی و چندین قفسه

 .خنددبندد و شیطان میدرب را پشت سرش می

 خُب من دربست در خدمت دومادِ گلمون هستم. کجای کار رو دقیقا بلد نیستی؟-

ان ها همچنکند که سهند با نشستن روی یکی از صندلیزند و فحشی نثارش میقهقهه میکاوه بلند 

 :دهدوتاب ادامه میبا تب

 !خوادسه دست کتک زدن که استرس فیالن نمی آسونه به واهلل. خصوصاً وقتی زنت نیلوعه! روزی دو-

سر و تنش گرم! به گمانش  شود ووهوایش بهتر میخندند. حالخندد و میشنود و میگوید و میمی

کشد و احساس گذاشتند. خمیازه میهم کاوه و هم م*ش*رو*ب، داشتند اثر خودشان را می

 .کندسنگینی در ب*دن می

 .رسونم کاوه. برو بخواب. غمت هم نباشهتا دوشنبه خودم رو بهت می-

 .داداشمی. شبت بخیر-

دهد اش را ماساژ میت اشاره و شست پیشانیدهد. با انگشهیچ حرف دیگری تماس را خاتمه میو بی

دهد و از روی کرده بود! سری تکان میها م*ش*رو*ب نخوردن، به گمانش امشب را زیادهو بعدِ مدت

گیرد و... با پلک بر هم فشردنی، دوباره بیند. دستش را به دیوار میشود که تار میجایش بلند می

 .شودزند و با باز کردن درب، از اتاق خارج میرا میگیرد. کلید پریز تعادلش را بر دست می

افتد. روناک های جوان! نگاهش ناخداگاه به سمت بالکن مینور و رقصندهسالن باال غرق در ر*ق*ص

 .کندسپارد و به طرف بالکن، قدم تند میمنتظرش بود. گوشی را به جیبش می
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وشلوار، پیراهن و حتی کراوات مشکی! . کتها شده استپوشبیند که شبیه به سیاهشاهین را می

تر نگاه موهای براق و مشکی رنگش را با کشِ نازکی پشت سر جمع کرده است و... حواس جمع

زده به دیوار در خود جمع شده است؟ شاهین ی بالکن و تکیهکند. روناک است که آنطور گوشهمی

 .گویددارد و چیزی زیر ل*ب میقدمی به سمتش برمی

های محکمش بر روی کف، شود. از صدای ضرب قدمشنود؛ اما عصبی و پر اخم داخل مید نمیسهن

تواند ببیند قرمزی و خشم توی چشمان چرخند. و حاال میروناک و شاهین هر دو به سمتش می

فهمد دخترک حال چندان مساعدی اش را. البته که میی روی پیشانیشاهین و آن رگ ب*ر*جسته

 .هایش آب جمع شده استاش هنوز روی نرده و توی تیلهایستاده و تکیهندارد. شُل 

 .رودخواهد گاف بدهد، برای همین با لبخند کجی به سمت روناک مینمی

 خیلی منتظر موندی بِیب؟-

ی گیرد. متوجهایستد و کمرش را با یک دست در بر میترین حرکت ممکن کنار دخترک میو با نرم

 .دهدشود و... خیره به شاهین تای ابرو باال میه توی تن او میلرز خفیف ایجاد شد

 مشکلی پیش اومده؟-

 ...ترآید و لبخند کجش، کِشمانَد. خوشش میاش دور نمیسخت شدن فک شاهین از دیده

 .نه. خوش باشید-

هین شا رود. توجهی به رفتنِگرد کرده و از بالکن بیرون میکند و به تندی عقبو به همین قناعت می

ی خود چرخد و تکیهطور که روناک را با یک دست در آ*غ*و*ش دارد، میکند. به جایش، هماننمی

 .مانَدحال و نرم توی آغوشش میزند و روناک بیرا به نرده می

 :پرسدکوتاه می

 گفت؟چی می-

سر، پیشانی،  گرداند و همزمان به پشتجا بند نیست. سر میزند و یکروناک اما نگاهش دو دو می

 :زندحواسی پچ میطورِ بیکند. یکی کت سهند نگاه میها و یقهل*ب

 کی؟-
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باز دخترک باید بفهمد که دهد. از فک شُل شده و د*ه*ان نیمهسهند جفت ابروهایش را باال می

 مستی آن را گرفته است؟

 :زندآهسته پچ می

 .شاهین-

 .شوددست سهند به دور کمر او سخت میخورَد که خندد و تلو میحال میروناک بی

 .خواست منو بِبَره توی اتاقگفت. میچرند می-

 :زندکِشَد. ناباور ل*ب میکند و ابرو در هم میسهند چشم باریک می

 خواست بکنه؟چه غلطی می-

اش را ی جملهگذاردش. ادامهی سهند میآورد. درست روی یقهروناک اما دستش را آرام باال می

 :گویدآید، برای همین چیز دیگری میدش نمییا

 دخترته؟روژین دوشت-

شود که م*ش*رو*ب، افتد. دارد مطمئن میهوا و ناگهانی او به خنده میسهند متعجب از سوال بی

دختر را، شین تلفظ دخترک توی آغوشش را حسابی گرفته است. خصوصا وقتی که حاال سینِ دوست

 .کرده بود

 .ب*وسه فقط یه اتفاق بود! همیننه روناک. اون -

باز دهد. چرا که دهانش تقریبا نیمهخورد و اختیار فکش را دارد از دست میدخترک بیشتر وول می

 .رقصدمانَد و نگاهش دو دو زنان میمی

 .فشاردشود و پلک بر هم میهای دخترک توی هم جمع میای اخمبه ثانیه

 !آخ-

 .کندرا کمی بازتر میسهند، نگران نگاهش و گره دستش 

 چیشد؟-

 :دهدوار و قطعه قطعه جواب میفشارد و نالهاش میشود و دست روی معدهروناک اما تا کمر خم می

 ....شو...زهمی-
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اش اذیت ریزد. دوباره معدهگیرد از آن طرز حرف زدن دخترک و هم روانش به هم میاش میهم خنده

 .شده بود

کشد. باید یک آبلیمویی چیزی پیدا کند تا به خوردِ او بازو سمت خود می اندازد و او را ازدست می

خواهد توی بالکن تنها بگذاردش بدهد. باال بیاورد، به حتم حالش بهتر خواهد شد. از طرفی، دلش نمی

فرستد که همان دَم درب بالکن باز و اش را بیرون میو به سراغ آبلیمو جور کردن برود! پوفِ کالفه

شود. برای اولین بار در دل از خداوند بابت رسیدن آن آیسو و عرفانِ خندان و پرانرژی پیدا می قامت

 ...کند حرفش راخواهد د*ه*ان باز کند که آیسو در نطفه خفه میکند. میدو موجود، تشکر می

 این چه مرگش شده دیگه؟-

 .زندوی سهند میآید و سیلی نسبتاً آرامی به صورت روناکِ چسبیده به بازجلو می

 :برَدسهند اما ناخداگاه و بخاطر ضرب دستش، صدا باال می

 .آروم حیوون! صورتش سوخت-

 .کندی چشم نگاهِ آیسو میخندد و از گوشهروناک ولی می

زنان کوبد و نقخوانَد. برای همین متاسف، تخت پیشانی خود میو آیسو تا خط آخر نگاهش را می

 :دهدتوضیح می

کنه چه ر بَد مَست که نه، سَگ مسته! دو قاشق بیشتر گالب رو بدی به خوردِش رودِل میاین بش-

 برسه به اینکه بخواد م*ش*رو*ب بخوره؟

 .کندنچ زیر لبی می

 !فایده نداره. باید بره خونه-

 .کندسهند چشم درشت و متعجب نگاهش می

 !شه کهنمی-

 .کندآیسو پشت چشمی نازک می

 .شه. باید بره خونهشناسمش. بمونه اینجا، دردِسر میودمه، میچرا نشه؟ رفیقِ خ-

طرف کشد که سهند عصبی صورتش را یکآید و آهسته لُپ سهند را میعرفان با خنده جلو می
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 .کشدمی

 های شاهینبره خونه، واسه تو هم بهتره. دیگه مجبور نیستی نقش بازی کنی و حواست به پاییدن-

 .باشه

 گیرد و اوی مَست، برود خانه؟کند. تپش تند قلبش آرام نمیسهند اما اخم می

 :پرسدکوتاه و خطاب به آیسو می

 بریش؟کِی می-

 .داردخندد و قدمی به عقب برمیآیسو بلند می

 .کنه. تو نگران نباشها اوکی میبرمش که دیوونه. میدم یکی از بچهمن نمی-

 ...گفتهایی که میبچه شود. خیلی هم قابل اعتماداند اینفکش سخت می

 :کندبا مکث، سوال دیگری می

 ها؟دقیقاً کدوم بچه-

 .چه بدونم؟ یزدان یا شاهین-

 خ*را*ب و شود. رفیق هم انقدر کلهخندد. باورش نمیاعصاب میاز شنیدن نامِ آن دونفر، بی

گرداند، برای همین داند که برای آیسو مهم نیست که االن چه کسی روناک را به خانه برشعور؟ میبی

 :رانداراده بر ل*ب میناخواسته و بی

 .رسونمشخودم می-

 :کندعرفان دخالت می

 .بابا ول کن بزار رفیقاش ببرن. بیا پایین پیشِ ما-

 :دهدکند که آیسو انگار که چیزی یادش آمده باشد. با دستپاچگی جواب میای نثارش میغرهچشم

 !تونی ببریشنه نه. تو نمی-

 .کنددهد و با اخم و کنجکاوی نگاهش میی ابرو باال میتا

 چرا؟-

 !شهشون و عمو شهیاد بفهمه، واویال میقرص خورده. اگه ببریش خونه-
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 خورَد. قرص؟! چه قرصی؟رود و... فقط یک کلمه توی گوشش زنگ مینفسش بند می

 :آوردسوال توی ذهنش را بر زبان می

 چه قرصی؟-

کِشَد. تب دارد و د*اغ است. پوفِ ی روناک میکردهحال و عرقروی صورتِ بیآیسو پشت دستش را 

 :دهدکند و جواب میای میکالفه

 !خواسته باهاش شوخی کنه، مجبورش کرده که بخورهقرص سایکو. صحرا می-

آورد و باعث گردانی که هذیان میهای روانکشد! قرصِ سایکو... همان قرصمغز سهند اما سوت می

 شود؟وخوی فرد میغییر خلقت

 :اعصاب میغردشود. بیناخداگاه دستش دور کمر روناک سخت می

 ایه؟ اگه حالش بد بشه چی؟این چه شوخیه مسخره-

 .زندآیسو موهای عرق کرده و چسبیده به پیشانی روناک را کنار می

 .. اینجا موندنش صالح نیستچیزیش نمیشه. فقط باید بره خونه-

 :کندرد کنان اضافه میسپس عقب گ

 .بزار یزدان رو خبر کنم-

 :بردگیرد و صدایش را باال میاراده کمی از نرده فاصله میبی

 !برمشکنی خشتک یزدان و شاهین رو یا نه؟ گفتم خودم میدو دقیقه ول می-

 .بردآیسو متقابالً برایش صدا باال می

 .های یکی از بچهخوام بمونه خونه. میره خونهاگه میگم اونا ببرنش، دلیل دارم! روناک نباید ب-

 :زندفکر ل*ب میسهند بی

 .میبرمش واحد خودم-

ی حرف دیگری به آیسو بدهد، دست دور کمر روناک حلقه کرده و او را همراه خود اینکه اجازهو بی

 :پرسدخندد و کِشدار میاختیار میکشد. اویی که بیمی

 ریم برقصیم؟می-



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
729 

 

 :گویدشنود که میزند و از پشت سر صدای آیسو را میرا توی هم گره میهایش اخم

 گردی؟بُردیش خونه، برمی-

 :دهدای بود. برای همین کوتاه جواب میگشت؟ به قطع کار احمقانهداند. باید برمینمی

 .نه. عرفان رو آخرِ شب خودت برسونی-

 :زندآیسو پرذوق جیغ می

 .باشه. خودم میارمش-

باید برگردد و بکوبد توی دهانش؟ رفیقش اینطور بدحال توی آ*غ*و*ش اوست و آیسوی  و یعنی

 پسرش؟احمق، در فکرِ خلوت با دوست

 .شودکند و با روناک از بالکن خارج میزیر ل*ب فحشی نثارش می

 :زندآهسته پچ می

 .انقدر وول نخور روناک-

چسبد. صورتش حکم و سخت بازوی سهند را میو روناک اما انگاری که نشنیده باشد. با دو دستش م

طوری زمزمه دهد و در کمال حیرت، پر از ناز و یکپناه به کت او مالش میهای بیرا همچون گربه

 :کندمی

 ...میوو-

پروا... گره دستش هم به دور کمر باریک دخترک خندد. بلند و بیتواند که نخندد. میسهند نمی

آیند. فربد ها پایین میکنند و باهم تلوتلو خوران از پلهیان جمعیت عبور میشود. از متر میسخت

 :کندآید که سهند دستوری و تند ادا میمضطرب نزدیکشان می

 .سریع ماشینم رو حاضر کن فربد. عجله دارم-

کند. علیرضا را گفتنِ سریعی به سرعت به سمت درب خروجی پاتند می "چشم"و فربد است که با 

بیند تا از او عذرخواهی و یا خداحافظی کند. اما به حتم برایش پیغام خواهد گذاشت. کادویی که نمی

برایش خریده بود را هم که از همان ابتدا به دست عرفان سپرده بود. ساعت لوکسی که همان شب در 

طرحِ پا به های کنند و از روی موزاییکمرکز خرید و با عرفان انتخابش کرده بود. حیاط را طی می
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 .ایستدزنان جلویشان میروند که فربد نفسطرف پارکینگ می

 .حله آقام-

 :پرسدهوا میدهد که فربد بیسهند سری تکان می

 خانم حالشون بده آقا؟-

داند که او پاسبان شاهین است. برای خواهد جوابی بدهد و از طرفی میکند. دلش نمیسهند اخم می

 :زندمیهمین و به عمد ل*ب 

 .گذرونی رو توی خونه و اتاق خواب انجام بدیمخدا نکنه. فقط تصمیم گرفتیم مابقیِ خوش-

های در همش را... خوب شد. جوابی بهتر از این های فربد را و آن اخمانداختن لُپبیند گُلمی

عرفان  دهد و راهش را به طرف دویست و هفتاش بگذارد. دیگر اهمیتی نمیتوانست در کاسهنمی

 .کندکج می

ای خودشان را تخت اند و دارد راهِ واحدِ اجارهشود که از ویالی شاهین بیرون زدهای میده دقیقه

شود که روناک به مرز عجیبی از هیجان و انرژی رسیده است و هم ای میرود و ده دقیقهگ*از می

کند. روناک است که سرش استش میی سمت رنگاهی روانهخوانَد. آن هم آواز! نیمرقصد و هم میمی

کند. یم ها بلند بلند همخوانیسان دیوانهی تا ته پایین کشیده شده، بُرده و دارد بهرا بیرون از شیشه

 :کندکِشَد و شین ها را غلیظ تلفظ میکه یک کلمه را به شدت میآن هم طوری

 .بگذر زِ من اِی آشنا، چون از تو من، دیگر گذشتم-

کند و د*اغ است. تنش هم سنگین شده است و به گمانش یک امشب را نباید میسرش درد 

 وجه روناکی راه آیسو با او تماس گرفته و گفته بود که به هیچداند. میانهخورد. نمیم*ش*رو*ب می

اش بترکد. کالفه شده بود و عصبی و حتی ترسیده نباید زود بخوابد. قرصی که خورده باید در معده

ی چنین چیزی را نداشت. و آیسو اضافه کرده بود که، ر*ق*ص و باال و پایین پریدن خر تجربهبود! آ

 .کندکمک شایاتی به هضم قرص می

شوند و روناک اما همچنان در زند. داخل پارکینگ میپیچد و ریموت را از همان جا میداخل کوچه می

 .ی شاد استحال ورجه وورجه کردن و خواندنِ چیزی که حاال ریتمش کم
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 :زندکند و کوتاه پچ میرود. درب سمت راننده را باز میشود و به سراغِ او میاز ماشین پیاده می

 تونی بیای پایین؟می-

بیند. سهند نگاهش را دنبال زده به در میچرخاند و او را تکیهو روناک با مکث سر به سمتش می

متری ماشین تا کف پارکینگ، چشم ند سانتیی چکند. و روناک است که با نگاهی به فاصلهمی

 :نالددرشت کرده و تقریبا می

 !اُفتممی-

شود. دست خندی نزدیکش میدهد و با کجگیرد و انتظارش را داشت. سری تکان میاش میخنده

تعادل خود را پخش کشد که همان دَم روناک بیپشت کمر دخترو برده و او را سمت خود می

 .گیردبندد و راهِ آسانسور را پیش میند. درب ماشین را با آرنجش میکآ*غ*و*ش او می

رود. زند که خانه در روشنایی فرو میشوند. کلید برق را میدقایقی بعد، هر دو داخل پذیرایی می

روناک اما یکهو و با هیجان از آ*غ*و*ش سهند جدا و به روی میز چوبی و بزرگ میان پذیرایی 

 !فشارد و امشب را فقط خدا باید بخیر کندروی هم میپرد. سهند پلک می

 :زندآهسته ل*ب می

 !بیا پایین. باید بریم تا عُق بزنی-

رقصد دهد و میوتاب میزند و خودش را پیچکند. یک دستش را به کمرش میروناک ولی توجهی نمی

 :خوانَدوقتی که بلند بلند می

 زم؟دونم کجا بریقِر تو کمرم فراوونه، نمی-

گوید و جلو خندد. زیر ل*ب لعنتی میکند و سپس ناخواسته و بلند میسهند چپ نگاهش می

 .گیردکند و دستش را میهای بیش از حد کشیده و الکی او نمیرود. توجهی به خندهمی

 !بیا پایین. دخترِ خوبی باش-

 :کندمیتر از هر زمان دیگری، خواهش ارادهاختیار ناز و بیروناک اما بی

 .دستاتو باز کن بپرم بغلت-

 .خندداندازد و میی نفی باال میسهند سری به نشانه
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 !اونجوری کمر من رگ به رگ میشه. مثلِ آدم بیا پایین. بدو-

و  کندکوبد و با سری که به روی شانه کج شده است، دستانش را از هم باز میروناک اما پا روی میز می

 .دهدعالمت ب*غ*ل را نشان می

 !خوامنمی-

تر از هر زمان دیگری تر و بغلیها دخترک خواستنیجور زمانکند. اینخوب و عمیق تماشایش می

زدن با او، باید کاری  ای ندارد. به جای سروکلهشود. تخس، ساده و در عین حال زیبا. چارهدیده می

 !کرد تا باال بیاوردمی

 :گویدخندد و آلوده به شوخی میرود. میر میکند و نزدیکتدو دستش را از هم باز می

 !بدو بپر ب*غ*لِ عمویی-

کند. وزنی هم ندارد کشد که روناک خودش را توی آ*غ*و*ش او پرت میگوید و به ثانیه نمیمی

گیرد که گویی زیر پاهایش قرار است خالی شوند یا الجان! اما چنان محکم از گر*دن سهند می

 .له کندای چیزی به آن حمکوسه

 :کندچسبد، خندان زمزمه میطور که از کمر باریک دخترک میخندد و همانمی

 !عمو تورو باید بندازه سگا بخورن. استخونی که-

شود. نقطه ضعف برد و دست سهند روی کمر دخترک سخت میروناک سر توی گ*ردنش فرو می

 ...ها و گر*دن و پشت گ*ردنش بودند. پساش، گوشلعنتی

رسند، دخترک را پایین رود. به درب حمام که میدم باقی مانده تا حمام را سریعتر راه میچند ق

 .گذاردمی

 :کنددوش دستی را روی آب سرد تنظیم و سپس برای روناک امر می

ی باالیی رو بکِش جلو! بعد انگشت کن توی دهنت و سعی کن عق ت رو بده عقب، تنهی پایینیتنه-

 .بزنی

شود که او ی این میکند. خودش هم متوجهطور مات و خنگی نگاهش میفهمد و یکنمیروناک اما 

 :کندخندد و طور دیگری بیان مینفهمیده، برای همین ناخداگاه می
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 دوال بمون و عق بزن. حله؟-

 .جا نیست اصالسر، تمرکزش یکی خیرهو حل... نیست. چون روناک هنوز نفهمیده است. دختره

 :گویدای کرده و چیز دیگری میپوف کالفه

 کنی، دِ قرص انداختنت واسه چی بود؟سرت رو بیار جلو بابا اُسکول. تو که نخورده، گیرپاژ می-

 .زند و برای ایستادن، تکیه به کاشیِ حمام زده استهوا و ناخواسته قهقهه میروناک بی

کند. ل*ب روی هم آب رد و بدل می هدف او و شیرِ بازهای ناتمام و بیسهند نیم نگاهی بین خنده

 کشد. سپس فشارد و طی یک حرکت، دست پشت گر*دنِ دخترک انداخته و سرش را جلو میمی

 .خنددریزد. حرصی میشیر آب سرد را روی سر و گ*ردنش می

 !با تو فقط باید زوری جلو رفت-

 :کشدو روناک اما پرهیجان جیغ می

 .کن سردمه، آی ول-

کند. با کف دست دو کند و تمام سر و موهایش را خیس میو اوخ کردن روناک نمیتوجهی به آخ 

 :گویدزند و تشروار میی پشت سر هم و نسبتاً آرامی به فرق سر روناک میضربه

 ت برا چیه؟سگ عق بزن، خندهتوله-

ش اش گرفته ولی بیشتر به حرص نشسته است. دوخندد. خودش هم خندهروناک اما باز هم می

 :زندگیرد و با مکث ل*ب میدستی را به سمت روناک می

 .صورتت رو آب بگیر بزار بپره. میرم حوله بیارم-

کند و کتش را از تن بیرون کشیده و روی شود. به طرف اتاقش پاتند میگوید و از حمام خارج میمی

خَزَد. به کف می هایخورد و به آ*غ*و*ش سرامیککند. که کت هم سُر میی تخت پرتاب میلبه

کند. برش ی نسبتا بزرگ و آبی رنگ پیدا میرود و سپس یک حولههایشان میسراغ کمد لباس

رود. با برداشتن یک لیوان و بطریِ آبلیموی خانگی که دارد و مستقیم به سراغ آشپزخانه میمی

 .شودآه از نهادش بلند می بیند،ای که میگردد و با صح*نهماهان برایشان آورده بود، به حمام باز می

روناک است که شیر آب سرد را روی تمام سر و بدنش گرفته و خیسِ آب شده است. کف حمام 
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 .خنددکند و میلرزد، سکسکه میحال که دارد مینشسته و با این

 :غردعصبی می

 کنی روناک؟دقیقاً داری چه غلطی می-

د کنگیرد و سعی میاش شدت میلرزد. سکسکهخود میروناک از شنیدن صدایِ بلند و تشروار او به 

 :سهند را متوجه کند

 ...سردمه... هیع... من-

اندازد و با آن یکی دستش، اش میی اول. حوله را روی شانهفهمد جز همان جملهاما سهند چیزی نمی

ذارد و سپس لیوان گریزد. مابقی آبلیموی توی بطری را در اول راهرو میمقداری آبلیمو توی لیوان می

مانَد و سپس دست روی رود. پیش روناک بدحال و نشسته بر کف، روی دو زانو میبه دست جلو می

 .کِشَدی او میگونه

 چیزی نیست. من پیشتم. خب؟-

 .بَرَدلیوان را سمت د*ه*ان او می

 .شهیه کم بخور ازش. حالت بهتر می-

ی نفی تکان دهد و سری به نشانهخورد، دماغ چین میروناک اما همین که بوی آبلیمو به مشامش می

 .دهدمی

 !خوامنمی-

 داند؟کند. دیگر چه غلطی باید بکند را نمیچاره و درمانده نگاهش میسهند بی

گرد گذارد. عقببندد و دوش دستی را از دست روناک بیرون آورده و سرجایش میشیر آب را می

رود و کمرِ شود. به تندی، جلو میروناک دارد از حمام خارج میبیند کند تا چیزی بگوید که میمی

 .گیردخورد را میاویی که تلو می

 .خنددزند و بلند میروناک دستش را پس می

 .تونمنکن! خودم می-

اینکه چیزی تواند یعنی همین که تلو بخورد و دست و سر خود را به جایی بکوباند. بیو خودش می
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تا درب حمام را ببندد. اما به محض وارد شدنش به پذیرایی، چشمانش از شدت گردد بگوید، برمی

 .شوندتعجب گرد می

 :زندتند و فرض ل*ب می

 !نه نه اصالً -

 .گیردهایی روناکی را که در کلنجار با لباسش است تا آن را دربیاورد، میرود و دستو جلو می

 :کشدروناک جیغ پرهیجانی می

 .درش بیارمخوام گرممه. می-

داند که اگر اینطور بشود، هیچ جالب رسد. ولی این را خوب میسهند دیگر چیزی به ذهنش نمی

 !نخواهد شد

 :زندی دخترک، شمرده شمرده پچ میهای سیاه و آب جمع شدهخیره در تیله

 !خوام اتفاقی بیوفته که نباید بیوفتهکنی! چون من اینجام. وَ من نمیتو اینکارو نمی-

شود دستانش را کند که سهند مجبور میخندد و خودش را روی کاناپه پرت میوناک غش غش میر

 .ول کند

 یعنی انقدر ترموستاتت فعاله؟-

اش فاصله گرفته بود امشب! نه سرخ خندد. بلند و ناخواسته. دخترک چه از خودِ واقعیسهند هم می

های شود به چال گونهو نگاهش گره می خورَدکشید. دلش تکان سختی میشد و نه خجالت میمی

 ...او

شود فرصت برای روناکی که یکهو پیراهنش را تا روی ناف پایین پرتی، میو همان چند لحظه حواس

رود و دخترک... کِی وقت کرده که زیپ پشتی لباس را پایین بکشد که کِشَد. نفس سهند بند میمی

ی سفید و نسبتاً پهنی که شوند و آن پارچهاش مات میآبیهای اآلن یکهو اینکار را کرده بود؟ تیله

ی خدا به .. همیشهاش بسته بود، چه بود؟! بندک نداشت! یعنی.ی س*ی*نهدخترک به دور قفسه

شود و فقط داند. گلویش خشک میکرد؟ نمیزیر دخترانه از این پارچه استفاده میجای لباس

 :زده بپرسدتواند شوکمی
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 ت؟ستی به دور باالتنهاون چیه ب-

 .گذاردی چندال میخندد و دستش را روی آن پارچهروناک بلند می

 اینو میگی؟-

 دهد که روناک توضیح ی تایید تکان میکند و سری به نشانهسهند همینطور با اخم و مات نگاهش می

 :دهدمی

 !این همون رازِ منه-

شود. سرش درد خورَد. راز؟! متوجه نمیمیخندد که سیبک گلوی سهند تکان سختی دار میکش

 .دهدکند و تای ابرو باال میمی

 چه رازی؟-

خندد، اشک از کنار و خندد. این قسمتش هیچ جالب نیست چون همانطور که میروناک باز هم می

نشیند. از رود و کنار او و روی کاناپه میزند. سهند، نگران جلو میهای چشمانش بیرون میگوشه

رود؛ اما به هر کند. البته که گاهی نگاهش هرز میاش خودداری میبر*ه*نهکردنِ تنِ حاال نیمه لمس

 .حال سعی در کنترل کردنش دارد

 !خوبی؟-

ی کند که همان لحظه دستِ روناک بندِ آن پارچهای میایست. پوفِ کالفهداند که سوال مسخرهو می

واند تندنش دارد، ترسیده و دستپاچه از اتفاقی که میبیند که دخترک سعی در کَشود. میسفید می

 :غردکِشَد. با اخم میاندازد و مچ روناک را با ضرب پایین میبیوفتد دست می

 !این یکی رو دیگه نه-

 :کندو با بیرون فرستادنِ نفسِ محبوسش، اضافه می

 ی؟حتما باید کار بدی دستم؟ حتماً باید یه غلط اضافه بکنیم تا راحت ش-

های شود به تیلهافتد و خیره میاش روی پایش میشدهبرد. دست خشکروناک اما یکهو ماتش می

بیند لرزیدنِ گیرد و سهند میاند. خیلی خاص. حداقلش برایِ او. دلش به ناگاه میآبیِ سهند. خاص

 ...ی او راهوا و ناگهانی چانهبی
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خاطر اخم و تَخم کردنش دخترک کند که بهیشود از دست خودش و لحنِ بدش. گمان معصبی می

 ی روناکحاال بغ کرده است. برای همین خودش را به سمت او متمایل کرده و با انگشت شستش گونه

 .دهدرا نوازش می

 .هیشش... ببخشید-

 .خوبم کن-

 کند و آن یکیخندی میدخترک. ناباور تک برد از خواهشِ یکهویی و پُر از بغضسهند ماتش می

گیرد و ابرو باال اش صورت ظریف دختر را قاب میآورد. با جفت دستان مردانهدستش را هم باال می

 .دهدمی

 کنم؟بینی دارم تالش مینمی-

چکد. درست روی اختیار میدهد و قطره اشکش باز هم بیروناک سری به اطراف تکان می

 .ی سهندهای کشیده و مردانهانگشت

 .خوب نیستم-

شود از این حالِ دخترک. کند و قلبش جمع میشود. اخم میطوری میگیرد. یکدلش میسهند 

 :پرسدهای لرزانِ روناک، آهسته میخیره به ل*ب

 چیکار کنم خوب شی؟-

رود. به شدت نیاز ک را روی میمیک صورتش و دلش مالش میهای سیاه دختربیند گردش تیلهمی

داند که خواهد بداند. اما میداند چرا؟ شاید هم نمیبدهد! نمیدارد تا در آغوشش بگیرد و فشارش 

 .خواهدمی

 .بمون-

 :زندهایی که این حرف را زده بودند. لبخند نرمی میخورند روی ل*بهایش سُر میدوباره آبی

 کنارتم. فقط گریه نکن! هوم؟-

گیرد و سهند کالفه از لرز میهایش حاال تمام تنش کند. به جز چانه و ل*بروناک اما باز هم بغض می

 .کندای میداند، پوفِ کالفهاینکه درد و مشکل او را نمی
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 .خوام گریه کنم. ارزش اشک ریختن ندارهنمی-

 ای کنندهکند و به رویش لبخند دلگرمگیرد، سری باال و پایین میسهند راضی از جوابی که می

 :زندمی

 !پایین پس لطفاً قطره اشک لعنتیِ بعدی، نیاد-

 :دهدگیرد و بغ کرده و پر از حس تنهایی جواب میاش را گ*از میروناک ل*ب پایینی

 .بغلم کن، نیازش دارم-

زند. اولین بار است که اینطور از خواهش بُرَد و قلبش از هیجان برای چندثانیه نمیو سهند نفسش می

ریزد آید و از طرفی دلش میمیآید! به وجد یک دختر برای در آ*غ*و*ش کشیده شدن به وجد می

 .ی دخترکزدهبرای لحن غم

کند که دارد با چشمان خیس به او زل زده است و دارد لبانش را زیر با مکث نگاهِ روناکی می

 .کندهایش شکنجه میدندان

 :پرسدبا اخم اما نرم می

 میشه لطفاُ تمومش کنی؟-

ی چشمی نرم و کوتاهی به که سهند اشاره کندفهمد. گُنگ و گیج نگاهش میروناک ابتدا نمی

 :کندزند و اضافه میهای روناک میل*ب

 .زنیفکر کنم داری به مغز و روانم آسیب می-

آوری تپش شود و قلبش به طرز سرساماندازد. گرمش میخندد و نگاه پایین میروناک ریز می

 :کندیهایش رها و با مکث زمزمه مگیرد. ل*بش را از زیر دندانمی

 !تونی بغلم کنیفقط می-

رود و چه چیزی از این بهتر؟ از خدا خواسته دست پشت گر*دنِ دخترک سهند دلش مالش می

کِشَد. نرم اما پر از خواستن. گرم و پُر از حس دلتنگی و آشوب و در بَرَد و او را به آ*غ*و*ش میمی

 !حال آرامشعین

شود. مردانه کشد و بوی نارگیل بیشتر در هوایش پخش میانگشت میانِ موهای کوتاه و ل*خت او می



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
739 

 

 :خنددمی

 گناه نشه یه وقت؟-

دارد و با خواهد سرش را عقب بدهد که سهند محکم نگهش میکشد و میروناک دماغش را باال می

 :کندصالبت اَمر می

 !بمون سرِ جات-

ی سهند را میان انگشتانش هکند. اما دلش هنوز آشوب است. بلوز مردانکار را میدخترک همین

اینکه قدرت اختیار زبانش را داشته باشد، برای سهند شکند. بیی بغضش میکند و شیشهچنگ می

 :زندحرف می

های دخترونه رو توی خودم من همیشه از طبیعت بدنم فرار کردم. مُدام احساسات، سالیق و سَبک-

 !امسیهای صورتی با لباسِ پرنسکُشتم. من عاشقِ باربی

گذارد و سعی در این دارد که دستش هیچ تماسی با پو*ست ب*دنِ اش را روی سرِ او میسهند چانه

 کند واو، به خصوص قسمت گر*دن یا شانه و حتی کتفش نداشته باشد. فقط موهایش را نوازش می

کند که از می لرزد. اویی که دارد اعترافکند و میدهد. اویی که حاال گریه میعمیق او را گوش می

 !اش فرار کرده استدخترانگی

من، لباس پسرونه پوشیدم و هرگز موهام رو بلند نکردم. شهیاد و مهشید پسر دوست دارن. من -

 !پسرِ بابامم

 .زندگیرد و آهسته هق میتر ب*غ*ل میسهند را محکم

 .مزیرهای دخترونه نداشتوقت لباسهمیشه از ماهیانه شدنم خجالت کشیدم. هیچ-

 :دهدکند و با باال کشیدن دماغش، ادامه میمکث کوتاهی می

کنم! م رو با این پارچه پنهون میی سفیدِ زشت! من ب*دنِ دخترانهش همین پارچهنمونه-

 ...پوشم وهای گشاد میتیشرت

لرزد و چقدر خوب کند و میهای گریه میدهد. هایخورد چون بغض اَمان نمیی حرفش را میادامه

 !است که سهند را در این لحظه دارد
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 :گویدسهند اما بعد از سکوتی طوالنی، با نوازش ابریشم موهای او باالخره چیزی می

 .هیشش... آروم باش-

های همیشه را بر زبان جاری خورَد. فکر و حرفتواند آرام باشد. دلش دارد چنگ میو روناک اما نمی

 :کندمی

 !وقت الک نزدمکنه. من... من هیچآیسو عروسِ مُرده صدام می-

 .خنددهایش میوار میان گریه و هقعصبی و جنون

خوام ناراحتش کنم. گم. نمیکنه. من چیزی بهش نمیحتی روژین از این شکلی بودنِ من استفاده می-

نارم ک تونه به ظاهر گولم بزنه و منو ببره به یه پا*ر*تی. باهام وقت بگذرونه و هر قدمی که دراون می

 .داره، اعالمِ برتری کنهبرمی

کند از این حجم خورد و دلش درد میریزد. قلبش چنگ میسهند اما تمام معادالت ذهنش به هم می

هایش را بدون دهد و ل*بهای بدی که توی قلب کوچک او بود. بیشتر به خود فشارش میاز حس

 .د! فقط ل*ب روی موهایش گذاشته استبوسگذارد. نمیای روی موهای دختر میهیچ حرکت اضافه

 :زندروناک اما پر از حس تنهایی و حسرت و کینه ل*ب می

 ...حتی توام چشمت دنبالِ دختراییه که رژ لبشون، آژیر ماشین پلیسه. تو-

 .کندزند و سکسکه میهق می

ل گرایش کرده تنها دلیبوسد. پس اینکه گمان میبندد و آرام روی سر او را میسهند چشم می

 .ها، عالیقش است اشتباه بوده استدخترک به این نوع رفتارها و پوشش

ترین لحن ممکن و از ته قلب کند و به جایش با آرامهوفِ کالفه و ناراحتش را در س*ی*نه حبس می

 :زندو پر از حس خوب صداقت برای دخترک و حال بدش پچ می

پسرِ کذاییت پشت سر بزاری. اما نه به عنوان دوست هاروخوام کمکت کنم تا تموم این حال بدیمی-

 !یا یه هم تیمی که از قضا رقیبت هم هست، بلکه به عنوان یه رفیق

 کشد. همینطور که سر دخترک کارَد و عمیق، نفس میآرام و چندباره روی موهای روناک، ب*وسه می

 :دهدرا روی س*ی*نه و در آ*غ*و*شِ خود دارد، برایش ادامه می
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 .تک کارهایی که انجامشون ندادی، درست کنیمتونیم یه لیست از تکاگه بخوای می-

شود. باورش سخت است برای سپارد و قلبش جمع و حالش بد میهق آرامِ دخترک گوش میبه هق

جاست. اینکه خردکن ماجرا همینکند. و قسمت عجیب و اعصابداند که ترحم نمیخودش ولی... می

کند. نه اینکه بخواهد بگوید تا به حال عاشق ای را تجربه میبا دخترک حس تازه کند داردحس می

وحاالت را در نوجوانی و با فریال داشته سری حسی یکنشده است و فالن و بهمان ولی... چون تجربه

 !کند. منتها با روناکسری از همان حاالت را دوباره درک میکند که دارد یکاست، حاال حس می

 :دهدگیرد و با لبخند نرمی دستور میی کالمش را با مکث دوباره به دست میهرشت

 .تونیم لیست بنویسیمپاشو بریم لباست رو عوض کن. منم خیس کردی. بعدش می-

 :دهدکند. میان گریه با حال زاری ناله سر میروناک اما همچنان گریه می

 .ش نیستکمک الزم دارم. شایدم دیگه راهی واسه درست کردن-

کند و با کشیدنِ سرش به سمت پایین، جایی میان گر*دن دخترک تر از قبل بغلش میسهند سخت

 :کندنجوا می

 .. بهت گفتم که! من کنارتمدرست میشه-

 .کاری... کاری از دستت برنمیاد-

. چسباندشود و ل*ب به گوش دخترک میپیچد. گرمش میدارِ دخترک روانش را به هم میلحنِ بغض

 :کندهایش در هوای نارگیلیِ پو*ست نرم گوشِ او، زمزمه میمیان نفس

 چی رو درست انجام میدی. من تنهات نمیزارم. هوم؟تونی از اول شروع کنی. همهمی-

آیند و بیند لرزش خفیف، آرام و ناگهانی تن دخترک را در آغوشش. لبانش به خنده کش میمی

 !طفلک مورمورش شده بود حتماً 

کشد و دستانش را به دور گر*دن خواهد چیزی بگوید که همان دَم دخترک خودش را باال میمی

 شود از حجم هیجان و برد و خشک میگیرد. و سهند ماتش میکند. محکم بغلش میسهند حلقه می

 .آورنداش هجوم میگرمایی که یکهو بر تن مردانه

 :کندروناک اما با بغضی شکسته خواهش می
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 .گو. فقط بمونهیچی ن-

مانَد تا دخترک توی کند. بدونِ حرف میفشارد و دست دور کمر دخترک حلقه میپلک روی هم می

 .آغوشش آرام بگیرد و از گریه دل بکَنَد

. شودشود. آرام میهایش راضی میای روناک به پایان دادن گریهدقیقهباالخره بعد از گذشت دو یا سه

دار او، توی فرو رفتگی گر*دن او، کشیدن روی موهای مرطوب و نمشود. سهند با دست ساکت می

 :زندآهسته پچ می

 بریم لباست رو عوض کنی؟-

 :کندگیرد که اضافه میجوابی نمی

 ...هاامریض میشی-

 !و باز هم سکوت

دهد. اش را باال میدهد که همان لحظه دخترک ناخواسته شانهاش را پرحرص بیرون میهوفِ کالفه

 .اش دخترک را اذیت کرده بودشدهخورَد و به گمانش نفس پخشاش را فرو میهخند

 .کارَدی نرم و کوتاهی روی گر*دن دخترک میاراده ب*وسهخندد. ناخواسته و بیمردانه و خمار می

 .کنی لباس عوض نکنیاصالً تو غلط می-

را به پشت زانوهای دخترک گوید و همزمان با بلند شدنش، یک دستش را به کمر و یک دستش می

 :کندکند که روناک باالخره زبان باز میگیرد. توی ب*غ*ل بلندش میمی

 !اُفتممی-

 :دهدگیرد. کوتاه و محکم جواب میکند و به جایش راهِ اتاق خواب خودش را پیش میتوجهی نمی

 .مراقبتم-

 :کندم تکرار میکوبد و باز هجان و ضعیفش را به کتف سهند میروناک اما مشت بی

 !اُفتممی-

 :کندبار بلندتر تکرار میکند که روناک اینسهند نچ زیر لبی می

 !اُفتمگفتم می-
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 .کنداش را به بیرون فوت میخندد و نفس کالفهسهند حرصی می

 .زارم بیوفتیسگ منم گفتم نمیدِ خُب توله-

های سیاه، رود. انبوهی از تیشرتهایش میلباسگذارد و سپس به سراغ کمد ی تخت میروناک را لبه

 های گشاد و راحتیای و... طیفِ تیره و چندتایی سفید در میان آنها! یکی از تیشرتخاکستری، سرمه

 .گرددکشد و سپس به طرف روناک برمیمشکی رنگش را از چوب لباسی بیرون می

خندد و همچنان نگاهش دو و کوتاه میهدف ترین لحظه فرا رسیده است. روناک بیگمان کند سخت

 .زنددو می

کشد. رود و او را از بازوهایش به سمت باال میکند. جلو میهای او نمیسهند اما توجهی به شُل بازی

است را از دو  شود و پیراهن مشکی دخترک را که حسابی خیس شده و به بدنش چسبیدهخم می

 .دهدطرف پایین می

 :کندنشینند که سهند آرام زمزمه میهایش میانهدستان روناک روی ش

 .پاهاتو از لباس در بیار-

 .خنددپروا میروناک بلند و بی

 .خودت درشون بیار-

ای کرده و دست لرزانش را جلو خواهد نگاه کند. یعنی نباید نگاه کند. هوفِ کالفهسهند اما نمی

 کند کهآورد. با آن یکی پایش هم همین کار را میبرد. ساقِ پای دخترک را گرفته و از لباس در میمی

 :پرسدروناک خندان و سرمست می

 لرزن؟چرا انگشتات می-

 خورند روی تن خیلی هایش سُر میشود که ناخداگاه تیلهسهند با اتمام کارش، به ضرب بلند می

اش؛ و پایین تنه ی سفید بسته شدهاش با یک پارچهخیلی روشن دخترک که حاال قسمتی از باالتنه

 اعصاب ازشود و کالفه و بیباشد. آه از نهادش بلند میکه تنها پوشش لباس زیر تنگ و مشکی می

زند و ی تخت چنگ میشود، تیشرت را از کنارههجوم گرما و حرارت آنی که به بدنش منتقل می

 :غردآلوده به حرص می



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
744 

 

 !خدا لعنتت نکنه دختر-

کند. ی آستین رد میی تیشرت فرو و دستانش را هم از حلقهوی یقهو به سرعت سر دخترک را ت

کند تا به آشپزخانه برود که همان دَم سوال گرد میکشد و سپس عقبهای تیشرت را پایین میلبه

 :شنودروناک را می

 میری؟-

 :دهدعصبی و کالفه جواب می

ای ای خواجهدلبری کنی، منم که اَختهمونم اینجا تا تو با تن و ب*دنِ بلوریت برام پَ نه. می-

 .کنمهستم، همینجور مثلِ بُز نیگات میچیزی

 .تعادلخندد. بلند و پُر از ناز... کِشدار و بیروناک بلند می

رود و از یخچال بطری آب سرد را بیرون و یک نفس، کند. به آشپزخانه میسهند اما قدم تند می

 ...سوزد و مغزش هملتهاب درونی پیدا کرده است. تنش دارد میکِشَد. ابیشتر محتوی آن را سر می

 سهند؟-

کند. روانش به هم ریخته است و دیگر دارد کم کند. اخم میطور صدایش میروناک است که دارد آن

 !آورد. فقط خدا یا لعنتش کند یا جمعشمی

 :دهدبا مکث جواب می

 .اومدم-

 :زندب نرسد، پچ میو زیر ل*ب و طوری که صدایش به اتاق خوا

 .مصب، اومدماومدم سگ-

کند و با برداشتنِ لیوانِ حاوی آبلیمویی که روی میز بطری را همانجا روی میز غذاخوری رها می

 .گرددخواب برمیپذیرایی بود به اتاق

خواب وصلِ به پریزِ باالی تخت را روشن کرده است. فضای اتاق نور مالیم و بیند که روناک چراغمی

آبی رنگی گرفته و آخر آن چه جور دراز کشیدن است؟ آن هم با آن تیشرتِ کوفتیِ کوتاه که تمام 

 .اش را بیرون ریخته استاندام دخترانه
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 :زندنفس تشر میبی

 .پاشو درست بشین بینَم-

 .خندددهد و میوتاب می. به تنش پیچزند. بدتر..دلیل قهقهه میروناک اما بی

کند تا اندازد و مجبورش میرود. دست میفرستد و به طرف او میبیرون میاش را نفس حرصی

 :کندچسباند و دستوری اَمر میهایش میبنشیند. لیوان را به ل*ب

 .خوریشتا تَه می-

 :دهدنفس و کِشدار جواب میکند و بیروناک چشم گرد می

 !تونمنمی-

 :کوبدهایش میل*بدهد و لیوان را به سهند با اخم سری تکان می

مبر تونم سیسِ پسر پیغتونی! یاال بخور، برو باال بیار تا حالت جا بیاد که من بیشتر از این نمیمی-

 .بگیرم

گیرد و تمام آبلیمو توی دهانش کند که همان دم سهند لیوان را باال میروناک به اجبار د*ه*ان باز می

اش و آن طعم ترش و تلخ وزش بد توی گلو و معدهاش از سدهد که چهرهشود. قورتش میخالی می

 :زندرود. تقریباً جیغ میتوی هم می

 !!ک*ثافت-

های گذارد. کالفه از به هم ریختن هورمونخندد و لیوان خالی را روی پاتختی میسهند عصبی می

 خود چیزی زند. زیر ل*ب و برای اش، موهایش را چنگ و تکیه به دیوار میهای بستهو دست مردانه

 :گویدمی

 ها چیه درمیاری؟آروم باش پسر. دختر ندیده بازی-

وار روی تخت در خود جمع شده و دارد از خورند روی روناکی که جنینهایش اما باز سُر میتیله

گیرند و از تمام هایش لرز میاش هم روی اعصاب است. ل*بکند. نالهاش ناله میسوزش و درد معده

 .شودرت متساعد میتنش دارد حرا

 :زندکالفه حرص می
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 !بیا برو باال بیار، کمتر آه و ناله کن. دهنمون صاف شد-

شود که بیرون درب سرویس بهداشتی و تکیه به آن، منتظر روناک مانده است. ای میده دقیقه

 .زندی آرامی به در میآورد. تقهزند و باال میروناکی که همچنان دارد عُق می

 خل؟بیام دا-

 .رسدحال و ضعیف دخترک با مکث به گوش میصدای بی

 .نه. بهترم-

 .شنودگذارد و خوب است که این جمله را میپلک روی هم می

هایش نگران، صورت رنگ شود. آبیی روناک نمایان میدر باالخره با صدای تیکی باز و قامت خمیده

باز و آن... زردی را. لبانِ خشک و نیمه اشکنند. چشمانِ پُف کردهی دخترک را وارسی میپریده

 ...اش راهای درشت عرق بر روی پیشانیپوستش و دانه

گیرد. با شستش پشت دست دخترک را رود و دستان روناک بغض کرده را توی دست میجلو می

 :زندای برایش حرف میکنندهگرمدهد و با لحن آرام و دلنوازش می

 .تونیم بریم استراحت کنیمهیشش... تموم شد. حاال می-

 .لرزندی دخترک میها و چانهل*ب

 شه؟پس لیست چی می-

 :زندوار و با بغض ل*ب میکند که روناک بچهشود. گیج نگاهش میسهند ابتدا متوجه نمی

 ...قرار بود با هم یه لیست بنویسیم. یه لیست از-

برد، همانطور که او را به سمت تخت میپاشد و آید. لبخند نرمی به رویش میسهند یکهو یادش می

 :کندی حرفش را تکمیل میادامه

یه لیست از تمومِ کارهایی که دوست داری انجامشون بدی؛ ولی همیشه ازشون فرار کردی یا -

 .ترسیدی

 .دهدی تایید تکان میریزد و سری به نشانهروناک آرام اشک می

وقت از انتخابم کردم هیچاحمق بودم که فکر میچقدر کور بودم که خودم رو ندیدم. وَ چقدر -
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 !شمپشیمون نمی

نشاند و برای آوردن یک کاغذ و خودکار به طرف ی تخت میگوید. او را لبهسهند چیزی نمی

 !رود. اگر اشتباه نکند، دفترِ صدبرگی باید داشته باشد و دو یا سه خودکار رنگیکمدهایش می

دارد و روی تخت کند. برشان میدن کشوها، باالخره پیدایشان میبعد از چندبار باال و پایین کر

کند و نشیند و سر خودکار را با د*ه*ان باز میزده بر تاج تخت میروی روناکِ تکیهرود. روبهمی

 .شودی نوشتن میآماده

 خُب؟-

 :دهدمی اش به دندان، با مکث جوابزند. با کشیدنِ ل*ب پایینیروناک انگشت توی هم گِرِه می

 !الک زدن-

 :کندو دستاچه و مضطرب اضافه می

 .اونم الکِ زرد. نه، بزن قرمز! نه، بنفش-

 :کندگیرد. با تحکیم اَمر میکند و خودکار را با جدیت به سمتش میسهند با اخم نگاهش می

سم. بنوی هاتو بگو تادیگه اونجوری به جونِ لبات نیوفت. این یک! آروم باش و بدون استرس خواسته-

 !وقت داریم. کسی هم قصدِ فرار نداره. اینم دو

 زده در دلش. اولین بار زنند. از خوشحالی. هیجان و آن حس عجیب غُلهای سیاه روناک برق میتیله

اش و اولین بار است که هایش نشسته است. پای تمام دخترانگیاست که کسی پایِ خواسته

و  زندجانی میچه بهتر که آن شخص سهند است. لبخندِ نیمه خواهد به کمک کسی، دختر باشد! ومی

 .خواهد که اصال دخترِ او باشد. برای او باشد و برای آن دخترانگی کندشود. میدر رویاها شناور می

 !زنی؟کنی و لبخندِ ژکوند میبه چی نیگا می-

کند. مردد ع و ل*ب تر میاش را جمآید. نیش وا رفتهی سهند به خود میبا صدایِ آلوده به خنده

 :پرسدمی

 جوری باشه؟تو خودت دوست داری یه دختر چه-

 جوری باشد؟خورد. او دوست داشته باشد که یک دختر چهسهند جا می
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 .خُب بستگی داره-

 به چی؟-

 !تواند که نخنددکند و نمیهای درشت و منتظر دخترک مینگاهِ تیله

 !ی شِرِک شدیمثلِ گربه-

هایی که ها و لقبداند که چطور هربار از انواع اقسام تعریفخندد و فقط خدا میورده میروناک جاخ

 .شودمرگ میدهد، ذوقسهند به او می

 :دهداش را میهای او، متفکر جوابِ سوال قبلیچالهسهند خیره در سیاه

 ی محکم،گذرونی دوست دارم دختر، لوند باشه. ولی برای زندگی و یه ر*اب*طهبرای وقت-

 ...کند ومکث می

 !مالِ من و متعهد به من باشه-

 :رسدپفهمد. میکیویی که االن از کار افتاده بود. نمیگیرد و لعنت به آیقلب روناک تپش تندی می

 جوریه؟مالِ تو بودن چه-

کشد. پیش چشمانِ خیره و منتظرِ کند و با چشمکی خود را جلو میای میخند مردانهسهند تک

 :دهدکُنی توضیح میآبانگیز و دلدخترک، با لحن وسوسه

 !شو داریزیاد سخت نیست. مثال تو خودت یه چند نَمه-

 .خنددنفس میروناک بی

 !وا-

 :دهدبوسد و خندان ادامه میاختیار نوک دماغِ اوی بیش از حد نزدیک را میسهند بی

 .کیه، برای من خیلی حرفهزنی و موزیکات با موزیکام یواال! همین که خنگ می-

 .ی مردِ چشم دریایی پیش رویشنشیند این تعریف دست و پا شکستهشنود؟! نه! به جانش میمی

 .زنداش میخندد. سهند انتهای خودکار را به چال گونهتعادل میکند و بیسکسکسه می

 دیگه چی بنویسم؟-

 :دهدکشد و با مکث جواب میان میچیز! ل*ب زیرینش را به د*ه*کند. عمیق و به همهفکر می
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 .ر*ق*ص! بنویس ر*ق*ص-

های خورند روی ل*بهایش، باز سُر مینویسد و آبیاینکه نگاهی به دفتر بیاندازد، میسهند بی

 کار را نکند؟روند. مگر نگفته بود که اینهایش توی هم میبازِ دخترک... اخمنیمه

 ...بندش راپشت یی پُر از ناز او و جملهشنود خندهمی

 گیرم. مگه نه؟البته ر*ق*ص بلد نیستم. ولی خب یاد می-

حواس و کِشداری تحویل انگیز دخترک است. هومِ بیهای هوسسهند اما حواسش پرتِ ل*ب زدن

 :زنددهد و خمار پچ میروناک می

 .خیلی چیزا رو بلد نیستی. خودم یادت میدم-

 :کنداو، اضافه میمتری صورت و با مکث، در چند سانتی

 .گیرییاد می-

 چه چیزایی مثال؟-

زند و با پشت آید. لبخند جذابی میآید. از کنجکاوی دخترک خیلی هم خوشش میخوشش می

 کشد. انگار که با انتهای های فرضی روی صورت کج شده به یک سمت دخترک میخودکار خط

 .خودکار، پو*ست دخترک را نوازش بدهد

 .اینجور عواملوبغل و ب*و*س-

 .رودشود و ته دلش مالش میخندد و گرمش میروناک باز هم می

 اونارم یادم میدی؟-

 .فشاردسهند به تایید پلک بر هم می

 !خودم یادت میدم-

 کِی؟-

انگیز میان خودش و دخترک بغلی روی تخت. رود از این بازی پرسش و پاسخ هیجانو نفسش می

 :گوید؛ اما خودش چیز دیگری می"اآلن!"زنند: ریاد میاش فهای مردانهتمام هورمون

 !هر وقت که بشه. هر وقت که بخوای-
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 .کندشان به هم برخورد میخورد که پیشانیدخترک به جلو تلو می

 شه؟اگه بگم اآلن، چی می-

زند و خصوصاً این افتند. گرمای پیشانیِ دخترک به حال بدش دامن میهای سهند روی هم میپلک

 ...ن*زد*یک*ی

 :دهدهای دخترک، با گلویی خشک شده جواب میچالهکند و خیره در سیاهچشم باز می

 .اآلن یادت نمیدم-

 چرا؟-

 کند؟است یا او دارد زیادِ از حد بزرگش می چرا گفتن دخترک شبیه به ناله

 .آیدصبرش دارد سر می

 .ادش میدمخوام یادت بره. وقتی حواست اومد سرجاش، بهت یچون نمی-

 .دهدشود و هنوز هم بوی ا*ل*ک*ل مینفس دخترک به هنگام حرف زدن توی صورتش پخش می

 .خب اگه یادم بره، بازم یادم میدی-

خارد و خدا شاهد است که سهند خورد. خودش جانش میی چشمانِ سهند از خنده چین میگوشه

گفت؟ به یادِ ود، باز هم همین را میخواست آدم باشد. و اصال اگر دخترک م*ش*رو*ب نخورده بمی

زدگی و خجالتش را باور کند یا این افتد که سرِ بازی او را بوسیده بود. آن هولای میلحظه

 اش را؟پرواییبی

 .اش را به د*ه*ان گرفته استافتد. روناک است که باز ل*ب پایینینگاهش پایین می

و با خم  بَرَدکند. دست پشت گر*دن دخترک میرود و خودکار را از دست رها میطاقتش سر می

 :زندکردنِ سرش، پچ می

 !پس بریم برای درس اول-

 .زندباز دخترک را مُهر میی نیمهگوید و پر از حس نیاز و تب و خواستن، روی غنچهمی

 داند.خورد. چیزی مثلِ فریادِ خیانت در امانت. چیزی مثلِ... مثلِ نمیچیزی توی گوشش زنگ می

های شان با آن همراهیوتاب و هیجان و آن گرمای مابینمانند سوءاستفاده کردن از چیزی! میان تب
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 ...کشد. البته پُر از حس بد نارضایتیی دخترک، یکهو عقب میناشیانه

 :پرسدکند. آهسته میباز نگاهش میها و دهانی نیمهروناک مات و با چشم

 شد؟چی-

خواهد با او مثل بقیه رفتار کند. شود از حس بد؟! نمیتوی دلش پر می داند چرا یکهوو سهند نمی

آید کشد، هم خوشش میروناک برایش همانند آن دخترانِ دیگر نبود. از کار خودش، هم خجالت می

فرستد. با مکثِ کوتاهی، دست اش را بیرون میو هم بدش! عصبی و کالفه از دست خود، هوفِ حرصی

کشد. با آمدن روناک توی آغوشش، روی موهای دخترک را نرم اک را سمت خود میکند و روندراز می

 .بوسدمی

 .کردمببخشید. اآلن نباید اینکارو می-

 .فهمدفهمد. حداقلش حاال نمیروناک اما نمی

 چی میگی؟-

 :زندترین لحن ممکن برایش ل*ب میبا آرام

قرار باشه انجام بدیم، فقط تو بیداری و نویسیم. یه لیستِ بزرگ. هر کاری هم فردا لیست می-

 !هوشیاریِ کامل

 .کندجا میاش را در آ*غ*و*ش او جابهزدهروناک تنِ گرم، خسته و هیجان

 .باشه-

 .بوسدآید. حاال آرام گرفته است. دوباره روی موهای روناک را میلبخند نرمی روی لبان سهند می

 .آفرین-

 :پرسدو با نفسِ عمیقی، می

 بیم؟بخوا-

 .آوردی سهند به حرکت در میشدهی تنظیمروناک به تایید، سرش را زیرِ چانه

 .بخوابیم-

گیرد. خوابد که سرش روی بالش قرار میطور که روناک را در آ*غ*و*ش دارد، به کمر میسهند همان
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 :گویدخندد و میآید. مردانه و خمار مینفسش سخت و با مکث بیرون می

 !ی که داشتیم هردوتامون، بهتر بود که خونه نریمولی با این حال-

شود و سرش را توی فرورفتگی شانه تر میگوید. فقط توی آ*غ*و*ش سهند مچالهروناک چیزی نمی

فایده . بیی او را ب*غ*ل کندی ورزیدهگذارد و با دستش سعی دارد که تنهتا گر*دن سهند می

 .ها بودحرف تر از ایناست. او ظریف

کشد که سهند از تنفس منظم دخترک شود و طولی نمیگر هیچ حرفی بینشان رد و بدل نمیدی

زند، اویی که سر کند و با دستی که به زیرِ سر می. گر*دن کج میفهمد که به خواب رفته استمی

 کند. آن یکی دستش را که به دور روناک حلقه بوداش گذاشته و خوابیده است را تماشا میروی شانه

. و کاش سهند هم بتواند آورد. او خوابیده است. آرام و معصومانهرا نرم روی کمرش به حرکت درمی

 بخوابد. آن هم وقتی که این شرایط را دارد. موجود نرم و خواستنی و معصومی توی بغلش بود که 

است. نه که سهند برای اولین بار لبانش را کشف کرده بود. این اولین بار به شدت روی اعصابش 

وحالی که نباید. کند به حسدهد و او را وادار میخوردش کندها، نه! برعکس؛ ته دلش را مالش می

داند این است که قرار خواهد که ذهنش را با این چیزها درگیر کند. تنها چیزی که میداند. نمینمی

ند. چیزها را تجربه کخیلیاست با دخترک لیست تهیه کنند. او کنارش باشد و کمکش کند تا بتواند 

ی رفاقتِ معمولی. اند و شاید... چیزی فراتر از یک ر*اب*طهداند که حاال حسابی رفیق شدهمی

توان گذاشت پای رفاقت؟ آن هیجان و آن کشش... نیروی خاصی که میل ی امشب را مگر میب*وسه

خواهد که تا شصت گذارد. میمیداند. پلک روی هم کرد و... نمیتر میبه دخترک را برایش شیرین

 .بشمارد. باید بخوابد. شبِ سخت و دلبری را گذرانده است

ربع مانده به یکِ روی صندلی آشپزخانه و پشت میز غذاخوری نشسته است و ساعت، کمتر از یک

ظهر و روناک هنوز خوابیده است. او اما؛ سر درد شدیدی دارد. اثرات م*ش*رو*ب دیشب است و 

دلیل خوابش نبرده و ساعت شش صبح از خواب بیدار شده بود. عرفان بیند. بیهم تار می گاهیگَه

 !هم که هنوز به خانه برنگشته بود

ای و نمکی بودنش، طعم گذارد. سرکهای روی میز برداشته و توی دهانش میی شیشهزیتونی از کاسه
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 !خوبی دارد

 ...است و سکوت دهد. سکوتنگاهش را به در و دیوار خانه چرخ می

 .آید و پشت بندش صدای خندانِ عرفانهمان دَم صدای چرخیدن کلید توی قفل می

 ژیگولوهای من کجایین؟-

رود و با دیدنِ عرفانی که فقط یک رکابی شود. به پذیرایی میکند و از پشت میز بلند میاخم می

ست و غیرِ سایزِ او، متعجب ابرو ساده و سفید به تن دارد و یک شلوارک که اتفاقن خیلی هم گشاد ا

 .دهدباال می

 اونا چیه توی تنت؟-

 کند. معلوم نیست که داخلش خندد و پالستیک فریزر توی دستش را روی زمین رها میعرفان می

 !چیست؟

 .دهدنمی اهمیتی

 !اینا تَبرُکِ زیارتِ دیشبه-

 !کسیشود. زیارت، یعنی شب را گذراندن با ی منظورش میسهند متوجه

 .خنددحوصله میآهسته و بی

 زیارتِ آیسو خاتون؟-

 !صد در نَوَد-

 .اندازدخندد و تن سنگینش را روی مبل میمعنا میسهند بی

 روناک کو؟-

کند که چشمان خمارش دارند نشیند و منتظر، نگاهِ اویی میروی سهند میی روبهعرفان روی کاناپه

 .روندمی

 :دهدشود، جواب میسنگین و سبک میو سهند با دهانی که مُدام 

 .. صداتو بیار پایین، بزار استراحت کنهخوابه-

 :پرسدشنود، کِشدار و پر از حیرت میعرفان جاخورده از چیزی که می
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 !نه بابا؟-

 :کندخندد و اضافه میو ناباور می

 !چه غلطا-

پذیرایی حرف در دهانش  خواهد چیزی بگوید که همان لحظه با ورود یکهویی روناک بهسهند می

شود از دیدن اویی که با آن سر و وضع، تنِ ریزد و عصبی میماسد. ناخداگاه تمام ذهنش به هم میمی

کرده، دارد زده و با صورتی رنگ پریده و چشمانی پف حالش را به ستونِ ابتدای پذیرایی تکیهبی

 .کندنگاهشان می

 و لعنت به آن تیشرت مشکیِ خودش که انقدر به او پاهای سفیدش کامالً در معرض دید هستند 

 !آمدمی

 .خانوم! تیشرتِ سهند از خودِ سهند، بیشتر به تو میادبَه... خوشگل-

 .کندی سهند میو عرفان است که نگاه معنادار و پُر از شیطنتش را روانه

 .هندتوانستند توی سر عرفان جوالن بدکند به افکاری که میسهند اما توجهی نمی

 ...زدن عرفان به تن اوآید از زلخوشش نمی

دارد که در جواب عرفان، آرام و نرم لبخند و به طرف روناکی قدم برمی شودکالفه از جایش بلند می

 :زده و جواب داده بود

 .مرسی-

برد و با چنگ زدن پهلویش، او را با کند و ناخواسته دست پشت کمر او میجلوی روناک قد علم می

 .کندخود به طرف انتهای راهرو هدایت می

 :زندترین لحن ممکن اما آمیخته به حرص، زیر گوش روناک پچ میبا آرام

 کنی تو چشمِ عرفان که چی؟ هوم؟پَروپاچه رو می-

 :پرسدشنود که معترض میصدای داد عرفان را می

 کجا؟-

 :گویدو حتی صدای ضعیف روناکی که می
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 !چی؟-

کشد. با بستنِ در، گیرد و میشوند، سهند او را از بازو میکنند و داخل اتاق میه رد میپیچ راهرو را ک

 :زندکوبد و پر خشم تشر میاو را به پشت در می

 !چی و زهرِ مار-

 :زندکند. حق به جانب ل*ب میروناک هم متقابال اخم می

، من هیچ حرکتی برای اینکه به مگه از عمد کردم اینکارو؟ من چه میدونستم که اینجاست؟! بعدشم-

 .زنم! اینو مطمئن باشچشمِ اون بیام، نمی

کند. یک دستش را کنارِ سر دخترک به در سهند صداقت را ناخواسته از چشمان دخترک دریافت می

 .گیردزند و دست دیگرش را به بازوی او میتکیه می

 .دهدتند و فرز سری تکان می

در با دلِ خودت نرو جلو. تو بهش چشم نداری ولی آیا نظرِ اون و آره مطمئنم. ولی خواهشا انق-

 امثالهمم همینه؟

های شده در تیلهتر و ماتارادهشود. و بیی تو نگاه و لحن او میاراده تسلیم جذبهروناک بی

 :زندرنگِ او، آهسته پچ میخوش

 .باشه-

 ...ایِ اومظلومیت ثانیهرود از ویلی میشود و قیلیو دل سهند اما یکهو خالی می

ترسد و چشم برد که دخترک از هیجان میناخواسته ولی پر از خواستن و عطش، سر جلو می

 .بنددمی

 :دهدزنند و صدای گرمش، گوش او را نوازش میهای سهند روی پشت پلکش مُهر میهمان دَم ل*ب

 !آفرین دخترِ خوبِ من-

افتد. ناخداگاه لبخند کجِ پر از ذوقی قلبش به تاپ تاپ میگذرد و اش میباد گرمی از میان س*ی*نه

 :کند که بپرسدنشیند و ناخواسته هوس میروی لبانش می

 من دخترِ خوبِ توام؟-
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 !پرسدو می

های سیاه و کنجکاو اما پُر از آرامش دخترک، جوابش را با خندد. خیره در تیلهسهند با چشم می

 :دهدسوال می

 خوای باشی؟می-

ی نزدیکشان دارد نفسش را شود. فاصلهخندد به این عادتِ همیشگیِ او... گرمش میروناک میو 

 ...بُرَد ومی

 هوم؟-

 !و هوم گفتنِ خاص و خمار سهند یعنی منتظرِ جواب است. اشکالی ندارد که پررو شود؟

 :زندکند. با مکث... ل*ب میکشد و سپس ول میل*ب زیرینش را به د*ه*ان می

 !خواممی-

نشیند. روناک نفسش آن دستی که چنگِ بازوی روناک شده بود، یکهو روی پهلوی دخترک می

 ...بُرَد از فشار دست پرقدرتِ اومی

 :زندنفس و پر از هیجان پچ میبی

 کنی؟چیکار می-

ی میان را هم پُر فاصلهکشد و همان نیمدهد که سهند خودش را جلو میو آرام پیچی به تنش می

شود و با پایین آوردن سرش، توی صورت دخترک آمیخته به کند. کامالً فیت تنِ دخترک میمی

 :کندحرص شیرینی نجوا می

تونه ادامه داشته باشه که دیگه اون لبتو نکَنی! کنم. ولی این موضوع فقط تا زمانی میفعال کاری نمی-

 !زیاد جالب نشنچون چندباری گفتم بهت اینو و... فکر کنم اخطارهای بعدی 

 .کشدهایش بیرون میآورد و ل*ب زیرین روناک را از زیر دندانشستش را باال می

 :دهدهای متعجب و گرم دخترک، ادامه میچالو خیره در سیاه

 !خوایخوبه که می-

چسباند. تا حدی که حتی مقداری فشار هم روی سر خود دهد و به درب میمی روناک سرش را عقب
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خواهد چیزی بگوید که همان دَم سهند دست از پهلوی او کشیده و موهایش را به ند. میکحس می

 .زندهم می

 :دهدخندد و نرم دستور میمی

 .لباساتو عوض کن، بعد بیا هال-

 !گیردشود و هیجان میکند و گرمش میتپد. دخترک عرق میای میدل روناک اما به طرز کَر کننده

تر از آن است که بخواهد جوابی بر ل*ب براند. سهند که د و گلویش خشکدهکوتاه سری تکان می

هایش براندازش طور عجیبی با باریک کردن چشمکشد و یکبیند، کمی عقب میسکوتش را می

 .کندمی

 .امروز کلی برنامه داریم-

 :کندو با چشمکِ براق و کوتاهی، اضافه می

 !البته اگه دیشبو یادت مونده باشه-

به لیست و آنها... هایی راجعآید. حرفکند. کمی سرگیجه دارد ولی... یادش میمه؟ سرش درد میبرنا

 :دهدالفور جواب میبرای همین فی

 .یادمه-

 تا کجاشو؟-

کند، پر از نفهمی ل*ب روناک چشم گرد و خیره به اویی که دست به کمر زده و دارد نگاهش می

 :زندمی

 چی؟-

 :دهدز وسوسه و شیطنت و نفوذ برایش توضیح میسهند سری تکان و پر ا

 دارم میگم اگه یادته، دقیقاً تا کجاشو یادته؟-

 :دهدشود و ناخداگاه پر از دستپاچگی جواب میروناک هول می

 چطور؟-

 :گویدکند آرام و خونسرد باشد وقتی که میآورد. سعی میو زیرِ نگاهِ خمار و باریک سهند تاب نمی
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 !جاشوهمهآم... -

 !پس یعنی تهشو هم یادته؟-

 ...شود. وشود و تمام تنش یک طورِ مورموری میکند اما؛ گرمش میپروایی سهند تعجب که نمیاز بی

 ونیمه یا آن آ*غ*و*ش گرم و ی پر از حرارت نصفهگفت؟ آن ب*وسهآم... انتهایش؟ دقیقا کجا را می

 ...ی روی پیشانی یاطوالنی؟! آن ب*وسه

 :کند وث میمک

 !یادمه-

 !اشکنِ لعنتیکند. مخصوصا از آن کِشدارهای مو به تن سیخسهند هومِ بلند باالیی می

 :گویدریزد و سهند اما با شیطنت میتمامِ قلب و جان دخترک با این هومش می

 !که اینطور-

 :کندو با لبخند جذابی اضافه می

 !ساختم روناکتر خاطره میقشنگمونه، برات بیشتر و دونستم یادت میاگه می-

از رو درای، بزرگ و بیضی شکل روبهزند و پاهایش را روی میز شیشهگازی به گُالبی توی دستش می

 .کندمی

های نارس و کال خوشش شود و بیشتر از میوههایش میی شیرینِ گالبی باعث در هم شدن اخممزه

 .شدندد*ه*ان آب قند میزدی، در هایی که تا ل*ب میآمد. نه اینمی

ی ویالیی که از کند و با چرخاندن نگاهش در جزء به جزء خانهدستی رها میمیوه را توی پیش

ر اندازد و غبارید و متعلق بود به کسی به نام نیلو جهانی، صدایش را توی سرش میهرجایش فخر می

 :زندمی

شده دیگه! ما غذا بیرون از اون خ*را*ب پدر دوساعته که ما رو نشوندی تو خونت. بکشکاوه؟ بی-

 !نخواستیم اصال! اَه

 .و منظورش از خ*را*ب شده همان آشپرخانه بود

ه ی رالی، با عرفان زده و کوبیدگیر در مسابقهو سهند... صبحِ یکشنبه بعد از گرفتن یک امتیاز چشم
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ازده و نیم ظهر بود. کاوه وحوش دوو به شهرستانشان بازگشته بودند. و حاال دوشنبه و ساعت حول

 .هم از همان ابتدا به کمک نیلوی در آشپزخانه رفته بود

 :رسدجوابِ کاوه، خندان می

 .اومدم بابا-

شود. سهند نگاه از مبلمان لوکس و طالیی و مشکی رنگ خانه کشد که در هال ظاهر میو طولی نمی

 .کندگیرد و با اخم، کاوه را نظاره میمی

 !چه عجب-

 .خنددبلند می کاوه

 زنی. مثل عرفان باش دیگه بابا! چته تو؟از وقتی رسیدی بکوب داری نق می-

ها بیچاره... اما خب چه کند؟ کالفه شده است حسابی... اصال از همان وهله که به گفتراست هم می

 .دادزد و گیر میخودی نق میشهرشان بازگشته بود انگار یک چیزی کم داشت. بی

کند و... جای تعجبِ کَالن دارد که آیسو، او را به کند. یه بند دارد با آیسو چت مینگاه میبه عرفان 

 !گیری ولی... گفت آیسوبند کرده است. زود است برای قضاوت و نتیجهخود پای

ای که برای باال کشیدنِ حرص شاهین و به پیشنهاد آیسو، افتد. یاد دیروز و آن لحظهیادِ روناک می

ی شاهین به آ*غ*و*ش کشیده بود. طبق نقشه، آیسو بعد از چند را پشت دفتر شیشهدخترک 

 !خبر و ناغافل از همه چیز با شاهین و عرفان به آنجا آمده و شاهین، نفسش رفته بوددقیقه، مثال بی

بماند که در آن لحظه چقدر سعی بر این داشت که دخترک را آرام کند. دخترکی که همچون 

 .زدری در آغوشش برای رهایی بال بال میگنجشککی فرا

 گیرد. یعنی... نه که بگیرد ها... از او خبری ندارد. باید زنگ بزند یا پیغام بدهد؟دلش می

 اَلو؟ پسر حواست کجاست؟-

 .بیند که باالی سرش ایستاده استچرخاند. کاوه را میبا کشیده شدن بازویش سر به سمت صدا می

 :زندمیکوتاه و گیج ل*ب 

 هان؟-
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 .کوبدی آرامی به سرش میکاوه ضربه

 پاشو بریم ناهار پَلَشت. چی زدی که اینجوری خماری؟-

شود و با قرار گرفتن دست کاوه بر روی داند. از جا بلند میدهد. نمیحواس سری تکان میخمار؟ بی

 .کنندکتفش، باهم راهِ آشپزخانه را طی می

ست که صبحِ روز شنبه، سهند مجبورش کرده بود زش پیش دخترکیتمرکزش اما اینجا نیست! تمرک

که متعهد به لیستی که نوشته بودند، باشد. برای همین به همراه او به مرکز خرید رفته و برایش با 

 !کلی شیطنت الک خریده بود. الک قرمز

ده بود. برایش های دخترک را الک زده و برایش نوتال خریده بود. آخر دخترک هوس کرهمانجا ناخن

زدنش و دور شدن او از آن احواالتِ نوتال خریده بود و سپس برای ریختنِ خجالت دخترک از الک

ی نوتال کرده و سپس داخل د*ه*ان خود کرده بود. پر اش را توی شیشهزدهدرونگرایی، انگشت الک

دخترک را دیده بود! رنگ شدن بهاز خوشمزگی، نوتالی مالیده شده به انگشت او را مکیده و رنگ

 .دیده و ل*ذت برده بود

 .دهدکوبد و عرفان را مخاطب قرار میکاوه محکمتر به کتفش می

 سگو؟ چرا اینجوری شد یهو؟عرف؟ چیکارش کردی این تخم-

 .شوندخندد و همزمان با رسیدن جوابش، داخل آشپزخانه میعرفان می

 .ولی قبول نداره دلش رفته-

 .ایستداز حرکت می شود وکاوه مات می

 چی؟-

 .زندعرفان با جا گرفتن پشت میز غذاخوری بزرگ و مشکی رنگ، ناخنکی به غذا می

کنه که نه بابا! وپِرت میچی! میگم کارش از کِراش زدن گذشته. خودِ خرش ولی هی زرتچی و کلیم-

 !. من و این غلطا محالهمن سهند بن ابیطالبم

کند. با نشستن روی صندلی، پر اخم و صالبت و حواسش را جمع میآید سهند به زور به خود می

 :دهددستور می
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 .خوایم ناهار بخوریمخفه شید می-

وگذار در بازار به همراه کاوه و همسر شود که از خرید کردن و گشتخسته است. یک ساعتی می

شان که نام ی مجردی اش و عرفان به خانه برگشته است. البته به همراه عرفان. همان خانهآینده

ی چهارمی که در پارکینگ آن در روز رفتن به رالی با کاوه خیابانش شهریور است. همان طبقه

 .خداحافظی کرده بود

چولی را پیدا کشد و از بین لیست مخاطبینش چالهگیرد. گوشی را از توی جیب بیرون میدلش می

وپوک یکدیگر را بلد  که به قولِ معروف جیکاند، حاالکند. حاال که رفیق و به هم نزدیک شدهمی

 !زد؟کنند، چرا باید زنگ نمیاند و دارند به هم کمک میشده

کند گیرد. عرق میگیرد. قلبش تپش وحشتناکی میعالمت سبز رنگ تلفن شکل را لمس و تماس می

 .شودشود وقتی که تماس از شدت منتظر ماندن، قطع میو ته دلش خالی می

... بارگیردش... سهنشیند. دوباره و دوباره میشود و روی تخت میزند. بلند میه دلش شور میناخداگا

 !شودچهاربار... پنجمین بار اما دلش منفجر می

 کند وی آیسو را از ت*ل*گرام کپی، ذخیره میشود. شمارهنکند اتفاقی افتاده باشد؟ دل نگران می

 ...دوم گیرد. بوق اول...سپس با او تماس می

 :زندپر از حس اضطرابِ ناخواسته، موهایش را چنگ و زیر ل*ب حرص می

 !سگدِ بردار دیگه تخم-

 .پیچدو همان لحظه صدای بشاش آیسو زیر گوشش می

 جانم؟-

 :پرسدپیچد. بدون مکث و با اعصابی داغان میریزد از آن لحن و حالش به هم میو اعصابش بهم می

 روناک پیشته؟-

 :زندآید از این درنگ. حرص میکند و سهند بدش مینگ میآیسو در

 کَر شدی بحمداهلل؟ میگم روناک پیشته؟-

 :دهدآیسو بالفاصله با دستپاچگی جواب می

 



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
762 

 

 ...نه... من... آ یعنی-

 :کشدگوید. کالفه سرش هوار میو معلوم نیست چه چرندی دارد می

 !هممفمیشه مثلِ آدم حرف بزنی؟ ز*ب*ونِ سگیتو نمی-

 :کندآیسو هم متقابالً پرخاش می

 !چته بابا؟ یواش-

 :کندو اضافه می

 آره اینجاست. پیشِ منه. چیزی شده؟-

اش را با مکث بیرون میفرستد و پر از تحکیم امر شود. نفس آسودهو سهند اما یکهو دلش گرم می

 :کندمی

 .گوشیو بده بهش-

 .کارتو بگو من بهش میگم-

کِشی گیرد. نزدیک به آخر شب است و آیسو دلش فحش و فحشاش میپیشانیسهند دستی به 

 خواهد؟می

 :کندکوتاه و محکم حرفش را تکرار می

 .بده بهش-

 ...گفتم که-

 :زندمانَد که آیسو حرفش را کامل کند. پر از عصبانیت و تشر حرص میو نمی

حتی نتونی آخ و اوخ کنی. یاال بده کنم دهنتو که گفتم گفتم نکن برای من آیسو! جوری صاف می-

 .بهش گوشیو

ود شای بعد، صدایی میشود اما ثانیهبیند چه میبرد از این حجم از عصبانیت. نمیو آیسو ماتش می

 !زند به آتشی که گرفته بود. صدای ضعیفی که متعلق بود به روناکها میبنزین و شعله

 !سالم-

 :پرسددهد و به جایش پر از تمسخر میواب سالمش را نمیخندد. جناخداگاه هیستریک و عصبی می
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 !ت رو چرا جواب نمیدی وقتی صد بار زنگ زدم؟گرفتهاون ماسماسکِ گوه-

 .شنودپوزخند آرام دخترک را می

 !زنگ زدی؟-

 .بازدداند اما خودش را هم نمیخورد. دلیل پوزخند روناک را نمیجا می

 .ببین تماسارو، بعد بیا واسه سوال و جواب تو کور شدی و آیسو کَر؟! بردار-

 .کندصدای پوزخند و سپس لحن پر از تمسخر دخترک قلبش را جمع می

 خب حاال توام! بعد عمری یه زنگ زدی، چته؟-

خواهد که صدا باال ببرد. فقط... به یکباره دلخور گیرد. دیگر نمیراستش را بخواهد بگوید... دلش می

 :پرسدداند که دلخور شده است. کوتاه میبا دلیل! فقط میدلیل یا شود. بیمی

 بعدِ عمری؟-

 :کندخندی اضافه میو آرام و عصبی با تک

 !سر جمع یه روز نبودم-

 .وچهار ساعت گذشته آقای سپهر! خیلی هم گذشتهاز بیست-

کند. می رود وقتی که دخترک آنطور دلخور و قهروار آقای سپهر را تلفظناخداگاه دلش مالش می

شود و به جایش هومِ شود. دلخوری خودش در کسری از ثانیه آب میداند ولی انگار معجزه مینمی

دهد. نگاهش در تاریکی اتاق به سمت بالکن است و آن نمای روشن و تاریکِ کشداری تحویلِ او می

 :زندشهر... اما در گوشی پچ می

 ودتر تماس نگرفتم، آره؟چقدر دقیق! پس خانمِ راستاد ناراحت شدن که ز-

 .خنددروناک کوتاه می

 !شاید-

 کند. دخترک در عینِ نابلدی گه گاهی بلد است دلبری کند. شاید دهد و تعجب میسهند ابرو باال می

 .داندست. نمیهم ذاتی

 !عجب-
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 :زندشنود که آن طرف گوشی ل*ب میوار آیسو را میو صدای پچ

 !ریشِ مَش رجب-

 :پرسدگیرانه میروند. جدی و جبههم میهایش توی هاخم

 زدی رو پخش؟ یا اون کرگدن چمباتمه زده روی تو و گوشی؟-

د و آینلرزد. لبانش از هم کش میپیچد و دلش میی ناگهانی روناک توی گوشش میصدای بلند قهقهه

 .خندداو... ساده می

 :زندآیسو اما توی گوشی نق می

 که چی؟گیریم که موردِ دوم. حاال -

 :گویدخواهد چیزی بگوید که همان دَم روناک پر از استرس و دستپاچگی میمی

 .بدو برو... بدو-

 :پرسدمتعجب می

 چی؟-

 :شودپرت روناک است که شنیده میو صدای حواس

 .بمون. با تو نیستم-

 .کندمانَد و اطاعت میاینکه چیزی بگوید، منتظر میو سهند بی

 :آید و پشت بندش صدای روناککوبیده شدن در به هم می کشد که صدایطولی نمی

 .ببخشید-

 :زندسریع و کوتاه ل*ب می

 .مشکلی نیست-

 .شود در بینشانو سپس... یک سکوت سنگین حالم می

 .شکندسهند اما آن را می

 لیست چطور پیش میره؟-

 .دونمنمی-
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 .داند. نمیحوصله است و دلگیر و..گفتنِ دخترک کمی بی "نمیدونم"و این 

 دونم؟ نکنه انجامشون نمیدی؟یعنی چی نمی-

 :دهدحال جواب میروناک باز هم بی

 ...انجام میدم. فقط-

 :پرسدشود. میماند. سکوت روناک که طوالنی میمنتظر می

 !فقط...؟-

 شه یه چیزی بپرسم؟می-

 :زندنگرانی ل*ب میریزد از لرزش صدای دخترک. پر از دلهره و و دل سهند هُری پایین می

 .بپرس-

 :کنددستی میو قبل از اینکه دخترک چیزی بپرسد، خودش پیش

 لرزه؟صدات چرا می-

 !افتد به جانششود خوره و میشود و اضطراب میتر میگوید. سهند کالفهروناک چیزی نمی

 :زند. آهسته اما نگرانصدایش می

 روناک؟-

نکند واقعاً چیزی شده باشد؟ یا اصال کاری کرده بود که  پیچد وگیرد. دلش به هم میجوابی نمی

 دخترک ناراحت شده بود؟

 :زند. اما این بار، جوری که خودش دوست داردبرای نرم کردنِ او هم که شده، دوباره صدایش می

 چولی؟چاله-

 .کشدخندد و سهند نفس عمیقی میو روناک آرام می

 جانم؟-

گوید؟ ل*بش به یک طرف کش ین بار است که دخترک به او جانم میریزد و این اولو قلبِ سهند می

 رود. باشود و به سمت بالکن میچسبد. از روی تخت بلند میآید و این جانم عجیب به جانش میمی

 :زندای از خنده دارد، پر از حرارت و صمیمیت پچ میصدای ته گلویی که رگه



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
766 

 

 ...بال باشه اون جونبی-

 :کندخندی اضافه میتکو سپس با 

 ...خونیااکن شدی شما. لیست رو قشنگ داری میچه حرف گوش-

افتد که سهند به هنگام لیست نوشتن به دخترک گفته بود که باید گزینه گوید و یاد آن لحظه میمی

 دی گفتنِ جانم؟ را هم به لیست اضافه کنند. و روناک برایش خندیده و با نابلدی تمام سعی کرده بو

و سهند ماتش برده و دلش هوس کرده بود آن دو تیکه  "جووونم؟"عشوه بریزد و کِشدار گفته بود: 

 .ی آلبالو طعمی که آن کلمه را تلفظ کرده بودندپنبه

 میشه بدونم چرا زنگ زدی؟-

ست که انگار گرفته باشد. شود. لحن دخترک طلبکار نیست. برعکس؛ طوریی افکارش پاره میرشته

 .که بخواهد بداند. بداند و برایش مهم باشد که بداندانگار 

های بلند و نورانی شهر زند و با نگاهی که به ساختمانای بالکن تکیه میسرش را به درب شیشه

 :زنداراده ل*ب میاست، از ته دل و بی

 .مگرفتتنگت نبودم، باهات تماس نمیخوام بدونی که اگه دلدونم چرا اینو پرسیدی؟ ولی؛ مینمی-

. تمام تنش به گُر افتدشود و پایین میی خود جدا میقلب دخترک با این حرف به سان برگی از شاخه

داند. مکثِ شود و... نمیلرزد. جمع میهایش اعتماد کند؟ ناخداگاه دلش مینشیند و به گوشمی

 .شکنداش را سهند میطوالنی

 موش خورده زبونتو؟-

 !رسد. به هیجان و یک حس عجیب کششی او به شعف میاز لحنِ آلوده به خنده

افتد. یاد نکات و حرفهایی که گفته بود و در انتهای کوچه پس یادِ حرف مامان مهشیدش می

 !های ذهنش به این نتیجه رسیده بود که دوستش داردکوچه

 .خنددگیرد و ریز میقلبش تپش تندی می

 .نخورده-

 کنین؟کِی حرکت می-
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 .شودکه با این سوال بحث عوض میو خوب است 

 :دهدمطمئن جواب می

 .شنبه برسیم شهرستانکنیم که صبحِ پنجچهارشنبه شب حرکت می-

 شاهینم میاد؟-

 :زندآم... راستش ماهان در این باره چیزی به او نگفته بود. صادقانه ل*ب می کند.روناک مکث می

 !رضا و ماهان حتمیهدونم. ولی اومدنِ من، روژین، یزدان، علینمی-

 .کشدصدای خنده ی بلند و پر از تمسخر سهند تعجبش را باال می

 !پس بگو همه کفتارا هستن-

 :پرسدناباور و پر از حیرت و گیجی می

 چی؟-

 :گویددهد. به جایش چیز دیگری میسهند اما جواب سوالش را نمی

 .کردم زودتر از اینا میایفکر می-

خواهد زیاد کرد. اما ماهان گفته بود که نمیخودش هم همین فکر را میشود. ته دلش خالی می

 .برایشان مزاحمت ایجاد کند

 :آوردناخواسته و به سبکِ سهند بر زبان می

 دوست داری زودتر بیام؟-

 خودت چی دوست داری؟-

 شد او را با روشِ خودش محک زد و از او جواب گرفت؟گیرد. مگر میاش میخنده

 .رسیدماول من پ-

 .هاستو سهند پرروتر از این حرف

 !جوابِ سوالِ من، همون جوابِ سوالِ خودته-

 :زندشود! با مکث پچ میاش سخت می... تجزیه و تحلیل جملهفهمد. یعنینمی

 !متوجه نشدم-
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 .خنددسهند آرام و مردانه می

 .اجازه طلب کنیهایی که بخوای اذن و بیا روناک. زودتر بیا. آزادتر از اون حرف-

 :کندی دیگری اضافه میخندهو با تک

 .اصال همین فردا بیا-

گفت که بیا، قند در دلش هایش که مُدام میجور گفتنش و آن جملهو روناک از گرمای لحن او و آن

 ...شود. آن هم کیلو کیلوآب می

 .خنددریز می

 فردا؟-

شود و برای همین گوشی را وناک مورمورش میکِشَد و رسهند هومِ کشدار و متفکری توی گوشش می

 :کندانگیز دعوت میشود و صدای سهند وسوسهدهد. گرمش میکمی از گوشش فاصله می

 !اصال همین اآلن-

 .خنددگفت؟ ناباور میایستد. به مزاح گرفته بود دخترک را یا داشت جدی میقلبش می

 شوخی؟-

 جدی! حاال کِی میای؟-

 خواهد که زودتر برود؟؟ماسد. جدی جدی میانش میو... آم. حرف در ده

 :گویدشود. مضطرب میپیچد و تنش گرم میدلش می

 .فردا بهت خبر میدم-

 !اآلن بگو-

 های لجباز و عاشق رفتار می کرد؟تخس و چرا شبیه بچه

دریا و شود؟ و یکهو دل را به داند که چه میبرد و نمیآید. ل*ذت میخندد و خوشش میآرام می

 :زندای ل*ب میبدون هیچ فکر اضافه

 ...فردا-

کند. با یک لجبازی آمیخته به حرص خاصی نق ای اول صحبتش را قطع میسهند در همان وهله
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 :زندمی

 !گفتم اآلن بگو-

دهد و روی وتاب میطور که از شدت ل*ذت و هیجان به ب*دن خود پیچخندد و همانروناک می

 :دهداب میخورد، جوتخت غلت می

 .کنمبمون اول حرفمو بزنم. بعد بپر وسط! منظورم اینه که فردا حرکت می-

 :کندو با مکث اضافه می

 .خودم میام. تنهایی-

ای زند. و برای بار هزارم تیشرت جدیدِ سرمهکشد و شانه میموهایش را برای بارِ سوم سشوار می

آید! اش هم خوب است. به او میاسپرت مشکیکند. شلوار راحتی اما سفیدش را در تن بررسی می

گردد. عرفان نیست. به کافه رفته است کَنَد و به هال برمیی دِراوِرَش میخالصه که به زور دل از آینه

مان رسد. پیساعت دیگر میو نزدیکِ سه بعد از ظهر است و روناک تماس گرفته و گفته بود که تا نیم

ه بود به سراغش تا در ورودیِ شهر روناک را پیدا کرده و سپس به را که از دوستانش بود، فرستاد

ی سهند هدایتش کند. سهند هم تا توانسته، خانه را مرتب کرده و کلی وسایل پذیرایی سمت خانه

 !روی میز چیده بود. میوه، شیرینی، پاستیل و حتی لواشک

 شود؟ هیجان خیس عرق می داند چرا مدامکند. نمیخودی تمام تنش را ب*غ*ل میاضطراب بی

زند و مسیر هال تا آشپزخانه و حواس قدم رو میداند. بی. شاید هم ذوق! نمیدارد و... استرس

آید. قلبش وهوای خودش است که یکهو آیفون به صدا در میکند. در همین حالبرعکس را طی می

کند. می، اخم و درب را باز میبرد. از دیدن پیمان مقابل چشریزد و تند به سمت آن هجوم میمی

مانَد تا دهد و منتظر میاش را به چهارچوب در میرود. تکیهگردد و تند به طرف درب ورودی میبرمی

 .روناک از آسانسور پیاده شود و بیاید

 !گیرد و... چرا این چهارطبقه انقدر طوالنی شد؟با پایش روی زمین ضرب می

دهد. زیر ل*ب کند و هوف کالفه و پریشانش را بیرون میویس میتپش تند قلبش دارد دهانش را سر

 :زندبه خود نهیب می
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 چته پسر؟ مگه دِیت اوله؟-

 !شود و قامت روناک پیدابینند که درب آن باز میهای آبی خیره به آسانسورش، میو همان دَم تیله

ها و زیر ن کرده است. آستینریزد از دیدنِ اویی که یک مانتوی کوتاه و سفید به تقلبش هُری می

ه ست کزنند و همان تیپیهایش برق میمانتو چین دارد! شال آبی کاربنی با شلوار همرنگِ آن! تیله

ایِ و آن روز بعد از خرید الک، روناک را وادار به خریدِ آن کرده بود. همان کیف گرد و زنجیردار شانه

 .کیفسفید رنگ! و البته که همان کتانیِ ست با آن 

 !سالم-

 !ستو سالم دادنش چقدر خوردنی

 .میرداش با جلو آمدن پیمان و صدای سرخوشش در نطفه میلبخندِ تازه شکل گرفته

 !آوردمش داداش. اَمن و اَمون، سالم و سالمت-

 .کنداخم می

 !تو دیگه چرا اومدی باال؟-

 !بیند گرد شدن چشمان پیمان رامی

 به روناک  گیرد و با چشم و ابرو اشارهکند که پیمان ل*ب پایینش را گ*از میمنتظر نگاهش می

 !زند. که یعنی عه! جلوی دختر مردم زشت است و قباحت داردمی

 تونم بخورم؟یه چایی که می-

 :پراند که چندان مودبانه نیستحوصله جوابی میبی

 !دیگه نخوری، کافیه چایی برات خوب نیست. همین که از چیزای-

 ...زند و برازنده شده است این گُل دختردهد. لبخند میو نگاهش را به روناک می

 .اومدی! بیا داخل خوش-

های دخترک را و جلو آمدنش را. باور کند که او بیند گُل انداختن لُپگوید که بیایین! میو نمی

 مده است؟اینجاست و با یک حرف و اَمر خودش این همه راه را آ

کشد و با سر خم کردن زیر گوش دخترک پر از هیجان و تحسین آرام ل*ب کمی خودش را کنار می
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 :زندمی

 ...خیلی بهت میاد. و-

دهد و با هُل دادن روناک به سمت داخل، ادامه ی بیند. اهمیتی نمینگاهِ مات پیمان را روی خودش می

 :کندصحبتش را تکمیل می

 !مرسی که اومدی-

 :پرسدشود و پیمان بلند و متعجب میروناک داخل می

 واقعاً نیام داخل؟-

 :زندسهند جدی ل*ب می

 !موقع رفتن دروازه رو باز نزاری-

 ...بینی میکرد این قسمت ماجرا راخندد و هر چند باید پیشپیمان ناباور می

 !هاهمن نیام، نفر سوم بینتون شیطونبابا بزار بیام داخل. دو کَلوم حرف بزنیم. بگیم، بخندیم. به موال -

 :رودغره میآید. سهند برای پیمان چشمی روناک میصدای خنده

 .گمشو برو شِر و وِر تفت نده اینجا! شیطونم خورده با تو-

رود و محکم در را به هم ی پیمان، داخل میگوید و در مقابل چشمان به حیرت و خنده نشستهمی

 .کوبدمی

نفره نشسته و مشغول حرف زدن رویش و روی مبل تکشود که روناک دقیقا روبهمی ایبیست دقیقه

دار است. حتی برای بلعد که... که خندهچیز و سهند چنان دارد با نگاه او را میبه همهاند. راجعشده

 !خودش

 ریم شهرتون رو بهم نشون بدی؟کِی می-

زند و سپس آرام ود. مشتش را زیر چانه میشی دید زدنش با سوال دخترک از هم پاره میرشته

 :دهدجواب می

 .هر وقت که تو بخوای-

آید که تا به حال خجالت او را اندازند؟ یادش نمیهایش گُل میخندد و چرا باز لُپروناک نرم می
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رود. خجالتش هم مالِ اوست؟ هنگامی که نزدیک کس دیگری بود، دیده باشد. ته دلش مالش می

 اش اولین است؟مانند ب*وسهخجالتش هم 

 .پس شب بریم برای گردش-

کند، که برای بار هزارم به ظرافت تن او در لباس نگاه میدهد و همانطور سهند سری تکان می

 :گویدمی

 .رسه. همگی باهم میریمبهتر! عرفان هم تا شب می-

 کجاست؟-

زشت نباشد که بگوید راحت باشد و هایش افتاده است. کند که روی شانهشالِ دخترک را نگاه می

 هایش را عوض کند؟تواند که لباسمی

 :گویدکوتاه می

 .مون. من امروز نرفتم. در عوض اون تا شب اونجاستکافه-

 :دهدروناک آرام سری تکان می

 !خوبه-

 .کندو یک چیزی انگار این وسط اذیت کننده است. یک چیزی که انگار هر دو را به فرار وادار می

 :پرسدبرای عوض کردن جَو می

 خوری سفارش بدم؟برای عصرونه چی می-

خورد و کند. پر از شور و شوق و هیجان روی مبل تکان میو روناک است که یکهو جلد عوض می

 :دهدزنند وقتی که پیشنهاد میچشمانش برق می

 چرا خودمون یه چیزی درست نکنیم؟-

 .خوردو سهند جا می

 !خودمون؟-

 .دهدای ابرو باال میروناک ت

 اشکالی داره؟-
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 !کند. معلوم است که اشکال نداردخندی میسهند تک

 !نه. خیلیم خوبه-

کَنَد و شود و پیش چشمان سهند شال را از سرش میو روناک با لبخند پهنی از روی مبل بلند می

 .آوردمانتویش را هم از تن درمی

کند! آن تاپ مشکی و جذبی که با دو بند نازک در تن تواند با نفسش خداحافظی و سهند فقط می

دلیل از آمد؟! سفیدیِ تنش باعث این شده بود یا سهند بیدخترک جا شده بود، چرا انقدر به او می

 !شود؟خود میخود بی

رسد که واقعاً نیازی ی مبل به این نتیجه میو با پرتاب شدن شال و مانتوی دخترک به روی دسته

 !او بگوید راحت باشد نبود که به

 :بردشود، صدا باال میطور که داخل آشپزخانه میروناک همان

 !بیا کمک ببینم. اَلَکی نشین اونجا و از زیرِ کارم دَر نرو-

کند و دست خودش نیست که اینطور تمام روح و جانش به شور و شعف خند پرهیجانی میتک

 .کندمی شود و راه آشپزخانه را طینشیند. بلند میمی

 :پرسدمی

 خوای چی درست کنی؟حاال می-

هایش را هم به عقب حایل کرده است. بیند که به اُپِن تکیه زده و دستشود و روناک را میو داخل می

هایش را ب*و*سید. از سر و ی ل*بها فقط باید جلو رفت و غنچهلعنتیِ خوش فیگور! اینجور وقت

 ...گوش و گ*ردنش گ*از گرفت و او را

 !اَلو؟-

که تمام افکارش با این اَلو، دود شد و به هوا رفت!  "زهرِ مارِ اَلو"خواهد بگوید: آید. و میبه خود می

 .فرستداش را بیرون مینفس کالفه

 چیشد؟-

 .گیردخندد و از اُپِن فاصله میروناک می
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 !؟خوام مرغ درست کنم با ساالد. موافقی یا نهحواست کجاست؟ دارم میگم می-

اش شود دوباره به سر جای قبلیموافق بخورد فرق سرش وقتی که آن فیگور خ*را*ب شد. نمی

 سر تکیه بدهد؟ برگردد و آن طور تکیه بزند و دست به پشت

 .دهدحواس سری تکان میبی

 .آره همونو درست کن-

 :خنددکند. دوباره و بلند میروناک دست به کمر زده و نگاهش می

 .درست کنیم! دقت کن به فعل! قرار نیست تنهایی انجامش بدم درست کن نه و-

رود و با باز کردنِ آید و خوب است که اینجاست. جلو میکشد و خوشش میدست بین موهایش می

 :زندای به داخلش میدرب فریزر، اشاره

 !قسمتِ پخت و پَز مرغ با تو. ساالد هم با من-

 .ایستدکنارش میاندازد و ای باال میروناک شانه

 .زرنگ بودنت قابل تحسینه ولی باشه. من مشکلی ندارم-

شود و مشغولِ گوید که روناک خم میآید. چیزی نمیی ل*ب سهند به یک طرف کش میگوشه

کشد و با نشان دادنِ آن به سهند، ی مرغ بیرون میشود. دو بسته فیلهوارسی کشوهای فریزر می

 :پرسدمی

 کاهو دارین؟-

بندد و کوتاه جواب ها و میمیک صورت دخترک است. درب فریزر را میند نگاهش به ل*بسه

 .دهدمی

 .داریم-

 :پرسدرود. سوال دیگری میکند و به سمت سینک ظرفشویی میروناک عقب گرد می

 سُس مایونز چطور؟-

 .نشیندی او میهایستد و از پشت سر به نظاراش میرود. در یک قدمیسهند ناخداگاه به دنبالش می

 .داریم روناک. خیالت تخت-
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شان شوید. نمک و زردچوبه اضافهها را میبیند که دخترک فیلهروی صندلی نشسته است و می

چیند. کفگیر به دست مراقبِ ها را داخل آن میکند و سپس بعد از د*اغ کردن ماهیتابه، مرغمی

 ...خوب سرخ شدن آنهاست و

 چرا بیکار نشستی؟-

 .دهدرو باال میاب

 چیکار کنم پس؟-

 .خنددروناک با اخم می

 .حداقل پای مسئولیتی که گر*دن گرفتی وایسا. پاشو ساالد درست کن ببینم-

 .خنددساالد درست کند؟! خسته و تنبل می

 .االن پا میشم باشه-

رود. و او فقط میبیند، خودش به سمت یخچال ی او را میو روناک وقتی که تنبلی و سختیِ باشه

 !شودشود. در اصل پا نمیگوید که پا میمی

سفید. چند گوجه و چند خیار. و البته که یک عدد هویج! بعد از قرمز و دارد و کلمکاهو برمی

گذارد و با گذاشتن دو چاقو در ظرف، آن را به شستنشان، آنها را توی یک ظرف پالستیکی بزرگ می

 .سپاردسهند می

 .تونی بدون بهونه خوردشون کنین! حاال میبفرمایی-

 :گویدخورد وقتی که میاش را فرو میاندازد. خندهسهند نگاه چپی به ظرف و محتوی آن می

 .به کم هم راضی نیستی خداروشکر. قراره ساالدِ یه ایل رو خورد کنم-

 .گرددروناک به پای گ*از برمی

 !هندجای دهنت، دستات کار کنه. یاال خورد کن س-

 .کندچرخد و نگاهش میاش، روناک متعجب و مات میزند که از صدای بلند خندهبلند قهقهه می

 !چیشد؟-

گیرد و و لعنت خدا و فرعون و هر آنچه که بود و هست به ذهن منحرف سهند. چاقو را دست می
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 :دهدشود و در همان حال میان خنده جواب میها میمشغول خورد کردن کلم

 .یادم باشه که دوست داری بیشتر از دستام استفاده کنم حله. پس-

 ...شود. ولی بعد از چند ثانیهی صحبت او نمیروناک ابتدا متوجه

 .تواند که نخنددگیرد و نمیکفگیر را با حرص سمت او می

 !منظورم اون نبود-

 :نشینده اذیت او میزند و با تفریح بی بزرگی از کلم را گ*از میاندازد. تکهسهند شانه باال می

 .مهم نیته! توام که کامل رسوندی نیتو-

 .خنددروناک پرحرص می

 .تو منحرفی-

 .کندسهند بیشتر اذیت می

 کنی دقیقاً؟نفهمیدم؟ تو داری به چی فکر می-

ها را ی بحث باشد. کوتاه آمده و مرغگذارد که او برندهخندد و اصال میو روناک باز هم می

 :پرسدکه سهند میگرداند برمی

 لیست رو که الال ندادیش توی خونه؟-

ی خدا لیست به همراهش باشد و او شد که سهند تاکید کرده باشد که همیشهزند. مگر میلبخند می

 !یادش برود؟

 .آوردمش-

فرستد و خورد و ب*و*س هوایی برای روناک میی آخر خیار را میآید. نصفهسهند خوشش می

 :دکنسپس اضافه می

 .ب*و*س به پشت پلکات! دخترِ خوبی باشی، عمو برات بَه بَه میخره-

زند. و روناک است های رنگ گرفته ی روناک زیر خنده میهای متعجب و لُپگوید و خیره در تیلهمی

 ...شود و ناگهانکند. حواسش پرت میکه یکهو تب می

 !آخ-
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ر جا ماندن حواسش پیش سهند، به کشد. دستی که بخاطدستش را به سرعت به سمت خود می

 .ی د*اغ چسبیده بودماهیتابه

رود. مچ کند. به سمتش میشود و چاقو را همانجا توی ظرف رها میسهند به تندی از جایش بلند می

 :گویدگیرد و کوتاه میکند. روناک تپش تندی میگیرد و ناخداگاه برایش فوت میدستش را می

 .خوبم-

 .کنداخم نگاهش میسهند نگران و پر 

 چرا مراقب نیستی؟-

کند.صادقانه و آرام ها آخر قلبش را رسوا میکشد و این ن*زد*یک*یروناک کمی خود را عقب می

 :زندپچ می

 .یه لحظه حواسم پرت شد-

 !پرتِ چی؟-

 !ست؟ها شد، پرروییکند. بگوید پرتِ این آبیهای سهند میچشم گرد و نگاهِ آبی

 :دهدسر میبا مکث زمزمه 

 .پرتِ تو-

شود و با لکنت در صدد اصالح حرفش با برق زدن و باریک شدن چشمان سهند، دستپاچه می

 :آیدبرمی

 .. پرتِ حرفتی... یعنی..-

 کند و مظلوم و تو دل برو؟آید و چرا دخترک انقدر صادقانه رفتار میل*ب سهند باز به خنده کش می

شود. ی ابروهایش محکم میافتد و گرهی دستش میشده باز چشمش به پو*ست قرمز و ملتهب

های متعجب و درشت او، دهانش را به پو*ست او چالهآورد و خیره در سیاهدست دخترک را باال می

 .زندچسباند و قسمت ملتهب را زبان میمی

ب نفس و پر از حیرت ل*رود و بینفس روناک از برخورد زبان سهند با پو*ست پشت دستش می

 :زندمی
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 کنی؟چ... چیکار... می-

دهد. همانطور پو*ست دخترک را با زبان خود گرفته است. انقدری که روناک به سهند اما جواب نمی

 خواهدکند. به کُل سوزش دستش را از یاد برده است و االن فقط میخوبی خیسی پوستش را حس می

 !که کسی به او کمک کند تا قلبش را سرِ جایش بنشاند

کند و خیره در چشمانش با رسد و همان دَم سهند دست او را رها میی صعود میدمای بدنش به نقطه

 :دهدلحن گرمی توضیح می

کرد. باور کرده بودم که کارو برام میسوخت مامان ناهید همینبچه که بودم، اگه هر بار دستم می-

خوام که باور کردم. میمجبور به اینکار میخوب میشه. انقدری که اگه کنارم نبود، عرفان یا کاوه رو 

 .کنی خوب میشه

 :آوردشود؟ که یکهو بر زبان میداند چه میشود. نمیزند و ته دلش گرم میروناک لبخند می

 راستشو بگم؟-

کشد. نوک دماغ دخترک را گ*از خندد و با پایین آوردن دستِ او، خودش را جلو میسهند نرم می

 :دهدو تو گلو جواب میگیرد و مردانه می

 مگه دروغم بلدی بگی؟-

روی کرده است؟ این آب قندهای حل شده توی دلش چه؟ به مقدارِ روناک اگر غش برود، زیاده

 !اند؟اند یا آنها هم از حد گذشتهکافی

 .خنددریز می

 .خوبِ خوب شد-

کند و طرفِ ماهیتابه میآید؟! نیم نگاهی به دهد. بوی سوختگی و روغن میسهند دماغش را چین می

 :زندبا دیدنِ دودِ بلند شده از آن، بلند زیر خنده می

 .ها هم خوبِ خوب شدناتفاقاً مرغ-

گوید و با فاصله گرفتن از سهند به طرف گ*از چرخیده و روناک با شنیدن لفظ مرغ، هین بلندی می

 .کندو شعله را بدون هیچ اقدام دیگری خاموش می
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شود که از خانه بیرون زده بودند. به ی شب است و یک ساعتی میپنج دقیقه ساعت ده و چهل و

گذار در شهر پرداخته بودند. بماند که چقدر سرِ کِیف دنبالِ عرفان رفته و با برداشتنِ او، به گشت

کننده به همراه دخترک. بعد از کشیدن و خوردن غذا آمده بود از آن آشپزیِ بسیار جذاب و سرگرم

های خریدِ شهرشان مشغولِ گذراندن ف زده و بازی کرده بودند و حاال... در یکی از مجتمعکلی حر

 .وقت

 .ی اول، هنوز انرژی دارد و بشاش استعرفان مانندِ لحظه

 !خوای به این مغازه هم سر بزنیم؟ لباساش قشنگ به نظر میرسهمی-

رده و دلش هوس خریدِ یک پیراهن و روناک را مخاطبش قرار داده است. روناکی که لیست را چک ک

 !کرده بود

. برای همین بدون توجه به شناسداندازد. زن فروشنده را میسهند نگاهِ گذرایی به مغازه می

 :کندهای شیکی که در ویترین دارد، اَمر میها و لباسج*ن*س

 .با اون مغازه کاری نداریم-

دهد و العمل خاصی نشان نمیشود اما عکسی چرخیدن سر روناک و عرفان به طرف خود میمتوجه

 .دارد. یادآوری گذشته برایش مزخرف استتر برمیهایش را محکمقدم

 چرا؟-

داشت. ست که در سمت راستش و دست در دست او قدم برمیو این چرای آهسته مال روناکی

دهد. ضیح میکند و پُر از خنده توخواهد چیزی بگوید که همان دَم عرفان د*ه*ان باز میمی

 :توضیحی که چندان به جا نیست

ی یه ش بود. حیف! زنیکه رفت و ص*ی*غهچون سهند یه مدت طوالنی رو مشتریِ ثابت فروشنده-

 ...دونی چهبابایی شد و این داداشِ منم دیگه دستش به گوشت نرسید! نمیحاج

 :کندعصبی پرخاش میوبستی د*ه*ان رفیقش. کشد از وراجی و بی چفتمغز سهند اما سوت می

 وپال میگی؟چرا پرت-

فهمد چرا العمل او را ببیند و... نمیخواهد که عکسچرخاند. میاراده سر به سمت روناک میو بی
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 !افتد؟انقدر به اضطراب و تپش و ترس می

 کند؟ یا اصالبیند که دخترک سرپایین انداخته است. ناراحت شده و از عمد دارد اینجور جلوه میمی

 !برایش تفاوتی نکرد؟

 دروغ میگم مگه؟-

ماسَد وقتی که روناک چرخد و حرف و عصبانیتش با هم میگ*ردنش به ضرب به طرف عرفان می

 فهمد چرا؟شود. نمیکشد. حالش بد میدستش را از دست او بیرون می

 :زندرود و آهسته ل*ب میکند که چند قدمی جلوتر میبدون حرف نگاهِ روناکی می

 .یه سری وسایل شخصی باید بخرم. تا شما یه دور بزنین، منم االن میام-

و حاضر است قسم بخورد که مسئله اصال خرید وسایل شخصی نیست. دخترک دلخور شده است. از 

طور سفت چسبیدن کیفش مشخص است! نگاهِ های خمیده و آن لحن مغموم و دلخورش و آنشانه

 .شودی بزرگی میل مغازه ی زنانهکند. اویی که داخدور شدن او می

 :شنودصدای عرفان را می

 شید؟وا! شما چرا یهو جنی می-

 :غرداش میهای کلید شدهشود. از بین دندانفک سهند سخت می

 خوای بفهمی که چه حرفی رو چه موقعی دهنت بگیری؟کِی می-

 چیز بدی نگفتم که! گفتم؟-

داند. باید یزد. وسایلِ شخصی و این کوفت و زهرمارها را نمیرلحنِ متعجب عرفان روانش را به هم می

 .به دنبالِ او برود

 :دهدعصبی جواب می

 !دونم ولی برو دعا کن که حل بشه عرفاننمی-

 :زندگوید و قدم اول را برنداشته عرفان صدایش میمی

 سهند؟ چی حل بشه؟-

 :پرسدو متعجب و گیج می
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 !چخبره اصالً؟-

ی بزرگی بخشد. داخلِ همان مغازههایش تندی میکند و به قدمهد. سرش درد میدجوابش را نمی

 :شودمیشود که روناک داخلش رفته بود. به محض ورود، صدای اعتراض زنی بلند می

 !ستکجا آقای محترم؟ مغازه زنونه-

 های زنانهخوابلباسزیرها و خورد. و مغازه پُر از با لباساش دور تا دور مغازه چرخ مینگاه عصبی

 !بیندهای خیلی خصوصی! و روناک را... نمیاست. پر از لباس

 :شودصدای نازک زن دوباره بلند می

 آقا با شمام! با کی کار دارین؟-

 :بردآور قلبش، صدا باال میبا اخمِ کور و تپش سرسام

 روناک؟! کجایی؟-

 :زندزن تقریباً جیغ می

 !چخبرتونه؟ بیرون لطفاً -

ی نگاهی به چهرهاندازد و سپس نیمدهد، میهند نیم نگاهی به دستِ زن که خروجی را نشان میس

 !مغزهای بیشان شکلِ هم و مثلِ هم! کودناش. همهعملی و آرایش شده

 .کندرود که زن پیش رویش قد علم میجلوتر می

 .اجازه ندارید اینجا باشید-

ی زن ی نسبتاً محکمی تخت س*ی*نهدستش ضربه کند و با کفپوزخند پررنگی تقدیمش می

 :زندکوبد. زیر ل*ب تشر میمی

 .ور بینَمبکش اون-

 .کندهای بزرگ پا تند میو با کنار رفتنِ زن، به انتهای مغازه و آن رگال

آورد. آورد. نفس کم میشود و دلش پُر؟! هوا کم میاش سنگین میی س*ی*نهداند چرا قفسهنمی

 ...ریزد. مشتریِ ثابت کسی بودن یعنیآورد و دلش میمی انرژی کم

ی پسرها دوست دختر داشته و دارند خب! اما خواهد خودش را آرام کند که همهکند. میبغض می
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خورد. تصویر صورت زن پیش چشمانش قد علم هم لحن عرفان از توی گوشش جُم نمییک لحظه

 گیرد. به حتم سهند با او پریده است؟! دلش می. ای ساله باشدکند. شاید سی و خوردهمی

داند. اما این یکی را رسید و... نمیشان تا خیلی جاها رفته بود. آخر زن سن باال به نظر میر*اب*طه

های ترکد از تصور اینکه سهند چه کارهایی در گذشته و با آن زن و زنداند که دلش دارد میخوب می

 !دیگر انجام داده است

ی دهد. مغازهآمد زن خوش بر و روی فروشنده را نمیشود. جوابِ سالم و خوشمغازه میداخل 

زند که متوجه ی کند. مستقیم تا انتهای آن را قدم میها حتی توجه هم نمیست. به لباسبزرگی

های زیر و خواب خورد و قسمت پایین، پُر از لباسشود. چند پله میوجود یک زیر پله هم می

گویند. آمد می. دو دختر جوان به او خوشرودها پایین میشان سفید. از پلهعروس! همهمخصوص 

 :پرسدشان میرانَد که یکیحوصله ممنونی بر ل*ب میبی

 تونم کمکت کنم عزیزم؟ تازه عروسی؟چطور می-

سفید  کند و اصالً ممکن است که رختعروس؟ عروس باشد؟! فعالً که عروس نشده دلش دارد دِق می

 های سهند مال او باشد؟عروسی بر تن کند و آبی

ای تمام فضای مغازه خورد که ناگهان صدای بلند و عصبی مردانهدر حوالیِ همین افکار دارد غلت می

 :کندرا پُر می

 روناک؟! کجایی؟-

 زند؟افتد. سهند است که اینطور دیوانه صدایش میمغزش از کار می

 :نگار که معترض است و خشمگینآید و زن، اصدای زنی می

 !چخبرتونه؟ بیرون لطفاً -

رود که س*ی*نه به ها را باال میکوید، به دو پلهبدون اتالف وقت با قلبی که با سرعت هزار می

ی کور میان ابروان سهند، گلویش را خشک آورد که گرهشود. نگاه باال میی کسی میس*ی*نه

 .است کند. بگوید نترسیده، دروغ گفتهمی

 :زندآهسته و زیر ل*ب پچ می
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 .اینجا بودم-

 .کندلحنِ تندِ سهند اضطرابش را بیشتر می

 خریدی لوازمتو؟-

لوازم؟ آهان... دروغ گفته بود. لوازمی در کار نبود که! فقط خواسته بود از آن جَو دور بشود و فرار 

 .بخشدکند. سکوتش به لحن تند سهند قوت می

 .راه بیوفت بریم-

 .شودی سهند قفل و کشیده میا به خود بجنبد، دستش در انگشتان مردانهو ت

 :شودصدای آن خانم جوانِ زیر پله بلند می

 چیزی نخواستی گُلِ من؟-

خواهد د*ه*ان باز کند که لحنِ محکم سهند به سکوت کرد. میحداقلش باید یک عذرخواهی می

 :کندوادارش می

 !روز خوش-

بیند. چرخاند. عرفان را نمیشوند. نگاه به اطراف میروناک از درب مغازه خارج میگوید و به همراه می

 .داند چه باید بگوید و... دلخور استو نمی

عرفان را پیدا نکرده بودند. سهند هم کالفه و عصبی از اینکه عرفان حتی جوابِ تلفنش را هم نداده 

گذرد و تاخته بود. ساعت از دوازده شب می بود، به همراه روناک سوار بر ماشین شده و پر گ*از

 !دقت! و عصبی و شاید هم دلگیررانَد. پر گ*از... بیسهند فقط می

هایش چسبانده اش را به ل*بآرنج دست چپش را به در تکیه داده و سپس دو انگشت میانه و اشاره

 .کنداست و با دست راست رانندگی می

داند ی حاکم بر میانشان. کاری نکرده بود که! نمیاذیت کننده شود از این سکوتِقلبِ روناک جمع می

زند. اضطراب و کند. به کیف گرد و سفیدِ کوچکش چنگ میاما این سکوت دارد حال بدش را بدتر می

 :پرسدبُرَد! با حبس و آزاد کردن نفسش، آهسته میدلشوره دارد امانش را می

 میشه آرومتر برونی؟-
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 .پیچاندیظ پوزخند سهند دلش را بدتر به هم میو صدای محکم و غل

 !ی پیستی این حرفا بعیدهاز تویی که بچه-

 ی نهان و پنهانی که در این حرفش نبود؟ بود؟تیکه

ی سمت راستش خیره به خلوت شدنِ گیرد و با نگاهی که از شیشهل*ب پایینش را گ*از می

 :زندهاست، ل*ب میعابرپیاده

 .کنه تصادف کنیعادت دارم. ولی مم-

 :پرسدآید که پشت بندش میی عصبی سهند میصدای خنده

 پس اعتماد نداری؟-

 :کندکند که سهند با اخم کور و نگاهی که به جلوست، زمزمه میفهمد. گیج نگاهش مینمی

 .دست فرمونمو میگم-

صادقانه و آرام  دهد وی نفی تکان میست؟ چه ربطی دارد اصال؟ سری به نشانهآهان! این چه حرفی

 :دهدبرای اویی که جبهه گرفته بود، توضیح می

 .نه مسئله اون نیست. به خاطرِ خودت میگم-

 !خندد و هومِ کشدارش زیادی روی اعصاب نیست؟سهند باز هم پر از تمسخر می

 هاهسان غریبکند. حالش خوب نیست وقتی که سهند اینطور بهکند. قلبش درد میروناک اما بغض می

هایش از اضطراب و هیجان و ترس و حتی دلخوری به بیند و دستکرد. نگاهش تار میبا او رفتار می

 :نالدآیند. بغض کرده میلرز درمی

 !کنی اآلن؟چرا اینجوری می-

گیرد و از سرعت . چرا که مرد کنار دستش چنان ترمز میشودی جاخوردنِ سهند میبه وضوح متوجه

زند. سهند دستش را بیرون از شیشه بُرده اشین پشت سری بوقِ بلند باالیی میکاهد که مماشین می

ی راه بیند که سهند ماشین را به کنارهشود و میدهد. فحش رکیکی از دهانش خارج میو تکان می

 !ایستد اما خاموش نهکند. ماشین از حرکت میهدایت می

 کند و چرا گاهی انقدر لجباز و مغرور است؟چرخاند و نگاهش میاش سر میآبیباالخره مرد چشم
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های اوست که باالخره . اما عصبانیت قبل را ندارد. دخترک خیره به ل*بنگاهش هنوز با اخم است

 :زنندآنها هم حرکتی می

 جوری؟چه-

کند که اشکش نچکد. آهسته نجوا گیرد از این حجم بغض. تالش زیادی میروناک اما گلویش درد می

 :کندمی

 ...توجهیت. همینهمین رفتارت. همین اخم کردنا. همین بی-

 گیرد واش میماسد. گریهاش توی د*ه*ان میی حرفش با لرزیدن چانهادامه

 .کنندشوند آفتاب و کوهِ برف اخم و تَخم سهند را آب میهایش میبیند که ریختن اشکمی

اش ی حرفش را بزند، دست سهند دور شانهخواهد نفسی بگیرد و ادامهشود اما تا میدیدش تار می

 .شودحلقه و به آ*غ*و*ش او کشیده می

 !هیشش... آروم باش. تو که حساس نبودی انقدر-

شود. گیرد و ته دلش خالی میی روناک شدت میصدای سهند، گرم است و مخملی و نرم. اما گریه

رنگ های آبیِ خوشخودش و تیلهچطور بگوید که حساس نبوده ولی حاال شده است؟ و کسی هم جز 

 !مَردی که در آغوشش پناه گرفته، مقصر نیست؟

با قرار گرفتن دست سهند بر روی سرش و موهایش که شال، بیرونشان انداخته بود، کمی آرام 

 .شکندهایش را میفشارد و بغضی ستبر او میشود. اما همچنان سرش را به س*ی*نهمی

 .کردآرام... حداقلش این آ*غ*و*ش و این عطر و بو داشت آرامش می شود. خیلیباالخره آرام می

کند تا از آ*غ*و*ش سهند بیرون بیاید؛ ولی همینکه با باال کشیدن دماغش، آهسته سر بلند می

افتد، دوباره و ناخداگاه تپش قلب تندی ی سهند میهای آرام و باریک شدهنگاهش به دریایی

اش را دارد و روناک... تاب نگاهِ خیرهد که سهند محکم نگهش میخواهد عقب بکشگیرد. میمی

 :پرسدخواهد حرفی بزند که سهند سرراست و با نفوذ میندارد. می

 کنه؟چته روناک؟ چی اذیتت می-

کند؟ حس و حالی شود بگوید که این حس و حال عجیب دوست داشتن و حسادت دارد اذیتش میمی
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شود بگوید که در پیش چشم سهند، خاص به نظر آمدن دارد بود! میاش نکرده که هرگز تجربه

های گذشته، حال و کند؟ و البته که ترسی که در وجودش نشسته بود! ترسِ ر*اب*طهاذیتش می

 !آینده ی سهند و... ترسِ ناکافی بودن

 :دهدکند. آرام جواب میباز هم بغض می

 .هیچی-

 پس چرا یهو دستمو ول کردی و رفتی؟-

دستش را در مجتمع ول کرده بود! درست است. ول کرده بود چون قلبش سوزش تندی گرفته بود. 

ول کرده بود چون احساس ناامنی کرده بود و ول کرده بود چون... دیگر از حسِ جدید رخنه کرده در 

 .قلبش ترسیده بود

 :دهدگیرد و صادقانه جواب میهارا فاکتور میی اینهمه

 ...چون-

 :پرسدشود و آرام میهایش خیره میکند که سهند به ل*بمکث می

 !چون...؟-

های مرد آنطور زومِ لبان اوست. کند وقتی که تیلهشود که اینطور نگاه نکند؟! دخترک هول میمی

 :شکندبیند و سکوت را میای نمیچاره

 .چون ناراحت شدم-

شود. سهند از ناراحت شدن او ت میشوند و... دخترک غرق حیرلبان سهند به لبخندی باز می

 خوشش آمد؟

 !از چی...؟-

 کشد. جوابی ندارد که خواهد و روناک... ل*ب پایینش را به د*ه*ان میسهند است که دلیل می

 !شود که بدهدبدهد. یعنی دارد ها... نمی

ی شهگونه، گونوازش. با شستش نشینداش میآید و روی گونهبیند که آن یکی دست سهند باال میمی

 .کندچشم تا زاویه صورت دخترک را نرم نرمک طی می
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 چی بابِ میل دلت نبود روناک؟ هوم؟-

فرستد که سهند با خندد و سرش را سمت مخالفِ نوازش دست سهند میآید. ریز میقلقلکش می

 :زنداخمِ نرم و تذکر شیرینی پچ می

 .فرار نکن! جوابمو بده خانوم راستاد-

ای که دلش را لرزانده بود. همین! و خنده دار است که فقط کشد. با همین یک جملهها پَر میریدلخو

 :دهدشود. با لبخند آرامی جواب میبا همین خانومِ راستاد شنیدن از زبانِ او دیوانه می

 .دونمنمی-

 .اشهای ناب و مردانهخندد. بلند... از آن خندهسهند این بار می

 !رود یا روناک حساس شده است؟وتر میصورتش کمی جل

 !خوای بگی؟دونی یا نمینمی-

 .کندخندد و پشت چشمی نازک میفهمد! ریز میرود. چه خوب که حداقل میروناک دلش مالش می

 .موردِ دوم-

رود و خنده از لبانش پَر چسبد و نفس دخترک بند میآن یکی دست سهند کمرش را سفت می

 .زندمی

 :اش توی صورت خود که میگویدزدنِ بعدیشنود و آن حرصر سهند را میی خماخنده

 !گذرهدونم چی توی اون مغز فندقیت میولی من که می-

 .کنداخم می

 .نگو اونجوری-

 شود و دهد. اما به آنی لحنش از حالت نرم بودن خارج میی او را همچنان ادامه میسهند نوازشِ گونه

 :دهدبرایش توضیح میپر از صالبت و جدیت 

هایی بوده ی خارج از چارچوب نداشتم. مریم هم فقط یکی از اون زنیک سالی میشه که ر*اب*طه-

که باهاشون ارتباط داشتم و بعد از یه مدت، تموم کردیم. بسته به نیاز، باهم بودیم. اما اآلن هیچ 

 !چیزی در میون نیست که تو بخوای بخاطرش خودت رو اذیت کنی
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رود. فهمیده بود که سرِ آن زنِ فروشنده دلش ریخته بود؟! نامِ آن زن... مریم بود؟ گفته ش مینفس

های زیادی ارتباط داشته است، هان؟! تمام کرده ها بوده؟! پس یعنی با زنبود که مریم یکی از آن زن

که گفته بود یک شود روی اولین جمله و آخرین جمله! اولی ی جمالت پَر... قفل میبود و اصال همه

 ...ی خارج چارچوب نداشته و آخرینشست که ر*اب*طهسالی

 پس واقعاً جای نگرانی نیست؟

شود و سهند چه صریح توی صورت روناک شود. گرمش میگیرد و هول میالبته که تپش قلب می

 !اش رانگاه کرده و به رویش آورده بود دلیل دلخوری

ی سهند. رود. چیزی که مغایرت دارد با گفتههایش در هم می، اخمآیداما با چیزی که یکهو یادش می

 :آوردبرای همین به یکباره بر زبان می

 ...یک سال؟! ولی تو منو بوسیدی. و حتی خواهرمو-

ند توارود برای سادگی دخترک و آن لحنش که نمیکند. اما ته قلبش مالش میسهند متقابالً اخم می

 !هددلخور بودنش را نشان ند

 :زنددهد و با خنده ل*ب میگیرد. کمی فشارش میلُپش را آرام میان انگشت شست و اشاره می

 .و ب*غ*ل شاملِ روابطِ خارج چارچوب نیست ب*و*س-

 .خنددگوید که سهند بلند بلند میمیلی میشود. آهانِ بیروناک باز هم قلبش جمع می

هارو بوسیده ونی که پس با این حساب، باید خیلیخوای بداآلن دیگه چی ذهنتو درگیر کرده؟ می-

 !باشم، آره؟

 !تواند انقدر ذهنش را خط به خط بخواند؟شود. چطور میروناک مات می

 :کندگوید که سهند اضافه میچیزی نمی

 !گرده به تو. به لبایِ توم هم برمیاگه آره که بازم باید بگم خیالت تخت. فکر کنم آخرین ب*وسه-

ی سهند با او بود؟ قند شود. آخرین ب*وسهش از گرمای صحبت، لحن و نگاه سهند گرم میتمام تن

اندازد. کمی شیطنت کند که به جایی زند و آهسته شانه باال میشود. لبخند نرمی میدر دلش آب می

 !خورد؟از دنیا برنمی
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درست انجامش داده یا کند. هرچند زیاد مطمئن نیست که پشت چشم با نازی برای سهند نازُک می

 :زندخیر! و با مکث کوتاهی ل*ب می

 خوای منت بزاری؟خب اآلن که چی؟ می-

 :دهدبیند حیرت و جاخوردگی و ل*ذت را در نگاهِ سهند و ادامه میمی

 .م با تو بودهمنم اولین ب*وسه-

ی آرامی با ضربه کند وی دخترک جدا میخندد. دستش را از گونهسهند خمار و مردانه و تو گلو می

 :کندزند و سپس آهسته و به تاکید اضافه میاش به بینیِ روناک میانگشت اشاره

 !و حتی دومیش-

 !خندد. درست است. دومی هم با سهند بوده استاختیار میروناک بی

های خود را گ*از بگیرد تا هایش، پس به عمد ل*ببیند سُر خوردن نگاه سهند را به روی ل*بمی

 اعتراض کند؟او 

 .ها تماماً آب شده و جایش را به شیطنت داده است. به ل*ذت. به دوست داشتن و به آرامشدلخوری

 :دهدبه تایید سری تکان که سهند پُر خنده پیشنهاد می

 .تونی برای سومی، چهارمی و الی آخر هم روم حساب کنیو البته که می-

. ته دلش مالش پرواستآورد و بیو در جواب کم نمیشود. ااش ناخواسته به هوا پرتاب میقهقهه

کند و هایش را غنچه میرود. پیشنهاد بدی نیست. برای همین به حالت فکر کردن، ل*بمی

 :کندفرستد. با مکث، توی صورت سهند نجوا میابروهایش را باال می

 .کنمبهش فکر میحتماً راجع-

های ها تا ل*بقرار! نگاهش مدام مسیر چشمالفه و بیشود. کبیند که یکهو سهند کالفه میو می

 !خورد و آرام نداردکند و تاب میدخترک را طی می

 !اش بازی کند؟خندد. توانسته است که با روان مردانهدر دل می

 .اآلن فکر کن-

دهد. نیازی به فکر کردن نیست ولی برای اذیت کردن او هم که به نجوایِ دستوری و آرامِ او گوش می
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 .کندشده باشد، لجبازانه نچی می

 .اآلن که نمیشه. حداقل هفت هشت ساعت زمان الزم دارم-

 !پرند. هفت هشت ساعت؟خندد و جفت ابروهایش از فرط تعجب باال میاراده میسهند بی

 !خوای فکر کنی؟س اون همه تایم مییه بوسی که خودش چند ثانیه واسه-

خواهد او را ببوسد و هوس فهماند که میگیرد. االن مثال دارد غیرمستقیم به دخترک میاش میخنده

 .کندهای دخترک را کرده است؟! و چه ناشیانه هم دارد اصرار میغنچه

ی سمت سهند، هین کوبیده شدن چیزی به شیشهخواهد چیزی بگوید که با خندد و میآرام می

کند. به پشتی صندلی خود کشد و به سرعت از آ*غ*و*ش او فرار میبلندی از روی ترس می

 چسبد ومی

چرخاند و سپس با پایین دادنِ آن، صدا بیند که سهند با خونسردی کامل به طرف شیشه سر میمی

 :بردباال می

 مصب؟ودی سگگفتن تو بمحل که میخروس بی-

خندد. ی پیمان ناخداگاه میی وا رفتهکشد. با دیدن چهرهکند و خود را کمی جلو میچشم درشت می

 کرد؟او اینجا چه کار می

 تمرد حسابی نصفه شبی مگه مجبورت کردن توی ماشین شب حجله راه بندازی؟ پاشو برو خونه-

 .دیگه

 .کنددارد خود را کنترل میاش گرفته ولی به سختی بیند که سهند خندهمی

 کنی؟خودت اینجا چه غلطی می-

 .دهدوار گزارش کار میو پیمان چه ساده

ریزی تو اومدم داروخونه قرص مامانو بگیرم، دیدم از صد فرسخی مشخصه داری چه خاکی می-

 !. گفتم من بگم بهتره تا اینکه سرهنگ بیاد و داغت کنهسرت

 .میخته به حرصخندد. اما آسهند باالخره می

 پول الزمی؟-
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 .زندخندد و با دست اشاره به داخل ماشین میپیمان می

 .نه ولی تو خونه الزمی-

کوبد. با غیض ی او میای نه چندان آرامی تخت س*ی*نهسهند دستش را بیرون شیشه برده و ضربه

 :کندو اخطار نامش را صدا می

 !پیمان-

 :دهدجواب میخیال خندد و بیو پیمان است که می

 .بخیرشب-

کند و روناک از خجالت بیشتر توی دهد. نگاهِ روناک میگوید و کمی سرش را از شیشه داخل میمی

 :گویدطور میرود وقتی که پیمان آنخود فرو می

 .توام بخیر روناک خانومشب-

 :کوتاهدهد. آرام و دزدد و باالخره جواب مینشانَد. نگاه میلبخند هولی روی ل*ب می

 .ممنون-

بیند اخم کردن سهند شنود. اما میگوید. نمیکند و چیزی توی گوش سهند میو پیمان سر خم می

شود و اخمو. به خانه حوصله میریزد. بیرود. اما سهند به هم میرا... پیمان با خداحافظی کوتاهی می

 ا گاهی ب رتا پلی شده بود و سهند، گَههای آگردند. بدون حرف. بدون نگاه! تمام راه را فقط تِرَکبرمی

گیرد وقتی که داخل خانه ها همخوانی کرده بود. آن هم خیلی زیرلبی! و روناک باز دلش میآن

 :گویدکند و آهسته میشوند و سهند مستقیم به سمت اتاقش قدم تند میمی

 .اتاق خوابِ عرفان برایِ تو-

 ...ا یکهو به هم ریخت؟ اماشد برود و بپرسد که چررود! کاش میو می

رود. دستش روی دستگیره ننشسته، صدای سهند از اتاق گرفتگی به طرف اتاق عرفان میبا دل

 :شودخودش بلند می

 !محض احتیاط درم قفل کن-

شد که بخواهد شود. بوی عطر تند عرفان را دوست ندارد. کاش میدهد و داخل اتاق میجوابی نمی
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 !سهند بخوابد و باشد. نه اینجا! یعنی... درخواست کند؟این مدت را در اتاق 

هایشان را بکند. از ی اتاقکند و باید درخواست معاوضهگرد میتواند کنار بیاید. عقببا دلش نمی

 !طرفی... باید بپرسد که پیمان چه گفته بود که سهند یکهو و آنطور بهم ریخته و دوباره یخ شده بود؟

کند. در را باز کشد و در را باز مینشیند و بدون فکر آن را پایین میمی دستش روی دستگیره در

 کند و نفسشافتد که از آشوبی ذهنش یادش رفته بوده که درب بزند. باز میکند و تازه یادش میمی

ی سهند و زیپ باز شلوارش که دستانش هم دو طرفِ شلوار بند ی بر*ه*نهرود از دیدن باال تنهمی

کشد و چه افکار دید او را نه؟! مغزش سوت میآمد، تماماً بر*ه*نه می! اگر یک کمی دیرتر میاندشده

 !ای داردهامسخره

 :افتدکند و به تته پته میناخداگاه هول می

 .زدم... ببخشید. با... باید در میبب-

د و جلو کشی دخترک زیپش را باال میکشد و پیش چشمان درشت شدهسهند با اخم نگاهش می

 .آیدمی

 خواستی؟چیزی می-

 ترها اینطور نبود شود تیشرتش را هم بپوشد؟ قبلروناک اما هنوز مضطرب است و غرق هیجان. می

ی مردی دستپاچه شود. ولی حاال فرق دارد. خصوصا آن که آن که هول کند و از دیدن تن بر*ه*نه

شود. اصالً او دخترِ دارد دختر می خاطر اوشخص سهند است. کسی که دوستش دارد. کسی که به

 !خوب سهند است. خودش گفته بود. آن روز صبح... بعد از پریدنِ مستی شب قبلش

 روناک؟-

 .شودی افکارش پاره مینشیند و رشتهلرز خفیفی بر تنش می

 خواستم بگم که میشه... اینجا بخوابم؟آ... آره. می-

 .شودتر میند و قدمی نزدیکپربیند که جفت ابروهای سهند باال میمی

 اینجا؟-

 !مذهبدهد. و... خشک شده است بیآب گلویش را فرو می
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 :پرسددهد که سهند میسری به تایید تکان می

 !پیشِ من وَ رویِ تختِ من؟-

 کند. پیشِ او وَ رویِ تختِ او؟تجزیه و تحلیل می

 :دهدالفور جواب میبرای همین فیشود. زند. پیشِ او که نمینههه! در دل و پیش خودش جیغ می

 !نَهه-

 :گیرد که توضیح بدهدو زبانش می

 .ی... یعنی تو بری اون اتاق و من بیام اینجا-

 چرا؟-

 !وقت تمامی ندارندو چراهای سهند هیچ

 .زندایستد و آرنجش را به چارچوب در تکیه میآید. درست در نیم قدمی روناک میجلو می

 .چه باید بگوید؟ اصال با این جلو آمدنش رسماً باعث شد دخترک خودش را گُم کندآم... اآلن دقیقا 

 :کندای بازگو میزند و دلیلِ معمولیای میروناک لبخند دستپاچه

 .بوی اون اتاق رو دوست ندارم. یعنی بوی عرفان رو. واسه همون میگم-

رود. سوالی یک تای ابرویش هم باال میآیند. و البته که شوند و کِش میو لبان سهند از هم باز می

 :پرسدکند و مینگاهش می

 !خوای بیای اینجا؟بوی منو دوست داری که می-

 های او و برایگیرد از زرنگیی سهند. حرصش میهای زیرکانهو باید بگوید لعنت! لعنت به این بازی

چرا که لحن دخترک  زند. حرصی که آمیخته به ناز هم هست.همین محکم توی صورتش حرص می

 :گویدآید وقتی که میکِش می

 .بلهه... دوست دارم-

 !و حاال نوبتِ جاخوردنِ سهند است و ل*ذت بردن روناک

 :دهدخندد که سهند با اخم ساختگی جواب میریز می

 .خوابمخونه نمیمن تو اون ک*ثافت-
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 .کندگرد میروناک چشم

 خونه؟ک*ثافت-

 .روددارد و به سمت تختش میا از چارچوب برمیی آرنجش رسهند اما تکیه

دهد. مناسبش نیست اصال که بخواهد جواب هم جوابِ سوالِ پر از حیرت و گیجی روناک را نمی

 :زندنشیند و با عقب فرستادن دستانش، ل*ب میبدهد. روی تخت می

 .جا روی یه تخت بخوابیمتونی! پس بهتره توافق کنیم و همینمن که نمیرم اونجا. توام اونجا نمی-

 .آیدرود. با او... و روی یک تخت؟! غرق در فکر است که صدای سهند باز میروناک اما نفسش می

 .ما قبال هم یه بار اینکارو کردیم. فکر نکنم مشکلی داشته باشی-

 گوید؟قبال؟! آهان... آن شبِ توی کانکس را می

 :کشدی اول اعتراض سهند را باال میکه در همان وهلهکشد اراده به د*ه*ان میل*ب زیرینش را بی

 !انقدر نَکَن لباتو-

 .کندکند و نگاهِ سهند میبه سرعت ل*بش را رها می

 :پرسدو سهند است که با چشمکِ دلفریبی می

 !خب...؟-

ق ای به اتاخندد و با انگشت شستش اشارهاراده می. بیو مقاومت کردن در برابرِ او غیرممکن است

 :دهدزند و خبیث جواب میعرفان می

 !خب که میرم-

 !چی؟-

 !و چیِ سهند ناراضی است و متعجب

 .خندداختیار و بلند میبی

 .نترس. میرم لباس عوض کنم و بیام-

گرد کردن به طرف اتاق خندد و با عقبکند. میبیند که سهند چشم باریک و تیز نگاهش میو می

را عوض کند. سپس برگردد و پیش سهند بخوابد. پیشِ او و روی یک رود. باید لباسش عرفان می
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کشد. هیجان دارد و یک ذوق بچگانه! خدا خودش آخر این تخت و با عطرِ او! آه از ته دل و عمیقی می

 .بازی را بخیر کند

رود که موقع آمدن به کَنَد و شالش را هم. به سراغ ساک لباسش میمانتوی سفیدش را از تن می

اش را با یک شلوارک نسبتاً گشاد و زیر زانوی نجا همراهش آورده بود. و شلوار سفیدِ بیرونیای

خواهد که عوضش کند. خودش را کند. تاپ بندی مشکی رنگش خوب است. نمیای عوض میسرمه

بندد. کند. خوب است. اما استرس دارد و هیجان. موهایش را نمیی دراوِر عرفان چک میدر آینه

 اند که بتوان گفت روی. هرچند انقدری بلند نشدهنطور لَخت و باز و به روی شانه ریخته، قشنگندهمی

 ...اند. نه! فقط تا روی آنشانه پهن شده

کند. درب باالخره با هزار جان کَندن هم که شده، اتاق عرفان را تَرک و طول راهروی باریک را طی می

ا دیدن سهند دراز کشیده بر روی تخت نفس حبس شده در شود و باتاق سهند باز است. داخل می

 کند. چشمانش بسته و به کمر خوابیده است. یک دستش را هم زیر سرش اش را آزاد میس*ی*نه

 تکیه زده است و به این زودی خوابید؟

رود و آهسته روی آن کند. به سمت تخت میچراغ خواب اتاق نور مالیمی دارد. خاموشش نمی

 . اخم دارد. یعنی واقعاً خواب است؟کندچرخاند و نگاهِ سهند مینشیند. گر*دن میمی

کند و با کشیدن ملحفه به سمت و روی خودش به شود. پاهایش را آزاد میاز دست خودش کالفه می

بندد که همان لحظه کشد و حاال پشتش به سهند است. چشم میی تخت دراز میپهلو در گوشه

ی سهند در خواهد چشم باز کند که صدای بَم و مردانهکند. میای روی تنش را حس میایهافتادنِ س

 .برَدخورد و قلبش را تا مرز ایستادن میترین حالت ممکن در گوشش زنگ مینزدیک

 هاپو زبونتو بُرد که یه شب بخیر نمیگی؟-

های خیز شده و دارد با آبیو نیمبیند که از پهلو به روی اکند. سهند را میالفور چشم باز میفی

هایش به هیجان گیرد و تمام سلولکند. قلبش تپش تندی میاش نگاهش میشدهشیطان و باریک

 .نشینند. یکی به آنها بگوید که شلوغ نکنند لطفاً! فعال خبر خاصی نیستمی

 .نه. مثلِ اینکه جدی جدی هاپو خورده زبونتو-
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ترین است. هایش همیشه راحتزند. و میان خندهگاه زیر خنده میشنود صحبت سهند را و ناخدامی

 :پَرانَدبرای همین بدون فکر چیزی می

 .که هیچی نیست اینجا. پس حتماً هاپو توییجز ما -

فهمد که چه غلطی کرده است؟ نکند سهند اخم کند و بعد از بیرون آمدن صحبت از دهانش تازه می

 یا عصبانی شود؟ ناراحت چطور؟

کشد و پر از شیطنت خیره به د*ه*ان دخترک بیند که سهند خود را جلو میولی در کمال تعجب می

 .شودمی

 یعنی... من زبونتو خوردم؟-

 !آم... مفهومِ بدی که ندارد انشاهلل؟

 گیرند و کمی به ی دخترک را میاش چانهآید و شست و اشارهدهد که دست سهند جلو میجوابی نمی

 .خنددشود که سهند آرام میاراده دهانش باز میکشند. بیمیسمت پایین 

 .. سرجاشهنه-

 ...خندد. آرام. ریزروناک هم می

بیند که شود. میخواهد چیزی بگوید که همان لحظه صدای نوتیف تلفن همراه سهند بلند میمی

بیند وقتی که هم می هایش رارود. البته که اخمخورد و به سراغ پاتختی میسهند در جایش غلت می

های نابشان زد و لحظهپیچد. باز کدام شومی داشت خبر و حرفی میخوانَد. دلش به هم میپیام را می

 کرد؟ پیمان بود یا امثالِ او؟را خ*را*ب می

کند. یادش رفته بود که پیچد و ناخداگاه بغض میآید. دل دخترک به هم میباز هم صدای نوتیف می

دهد. اتفاقاً همان لحظه لبخند کمرنگی روی ر دارد؟ حتماً سوگند است که پیغام میدختسهند دوست

توانستند انقدر یکهو هایش چطور میریزد. سهند و آبینشیند. بدتر دلش میهای سهند میل*ب

 !نگرانی و پریشانیحالش را عوض کنند؟ از بغض به خنده و از هیجان و قهقهه به دل

 .رانَداده و آهسته نامش را بر ل*ب میارشود. بیدلخور می

 سهند؟-
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 رود؟اش میکند. یعنی دارد قربان صدقهشنود. حواسش نیست. دارد تایپ مینمی

شود و به طرف در قدم تند داند. عصبی، کالفه، پریشان و بدحال از جایش به ضرب بلند مینمی

 :پرسدنشیند که سهند میانِ خنده میکند. دستش روی دستگیره میمی

 کجا؟-

خواهد جواب های آن دخترکِ لوس و چندش است. دلش میبازیاش هم بخاطر جَنگولَکحتماً خنده

تواند! با دلخوری و خواهد اما نمیتواند. نه که نخواهدها... میندهد. همچون خودش! اما نمی

 :کندحوصلگی نجوا میبی

 .اتاق-

 .از حیرت کند. تقریباً ناباور و پُرخندی میسهند تک

ست برای دل کوچک دخترک. بغض کند. بیش از حد دلفریب و خواستنیگردد. نگاهش میبرمی

 .کندمی

 !... نیست که اینجا کویرِ لوتهآهاا-

کند. کالفه از شوخی او که معلوم نیست برای چه کِیفش کوک است؟ پشت چشمی برایش نازک می

 :دهدجواب می

 .م اتاق عرفان بخوابمخوام برپشیمون شدم. می-

 :کندشود و اضافه میاختیارِ کالمش از دستش خارج می

 !بوی تند و بدی میده ولی حداقلش کسی نیست که حالمو بد کنه-

بیند که مرد چشم دریایی کند. میگوید که سهند پر از اخم و حیرت نگاهش میچنان محکم و تیز می

شود. انگار که بخواهد بلند نشیند. متمایل به جلو مییآید و روی تخت ماز حالت درازکش برون می

 :گویدبندش میشنود وقتی که پشتشود. پوزخند ناباورش را هم می

 کنم؟من حالتو بد می-

 .شکنددهد. چرا که اگر د*ه*ان باز کند، بغضش میسری به تایید تکان می

 بازیا چیه درمیاری اخیراً؟چه مرگته تو؟ این توله-
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چسبد. قطره اشک لرزد و ناخداگاه به در اتاق میداد سهند زیادی بلند است. به خود میصدای 

 .شودکند و به سرعت از اتاق خارج میتواند که بماند. در را باز میچکد. نمیسمجش می

 :زندآبی صدایش میمرد چشم

 روناک؟-

د و بدون فکر کردن درب را قفل شورود. داخل میدهد. راهرو را به دو تا اتاق عرفان میجواب نمی

رود. دارد خفه اش سَر میشود. گریهکند و همانجا پشت به در و روی زمین آوار میکند. قفل میمی

 !خوردنازک شدن به هم میتواند و حالش از این حجمِ حساس و دلشود. نمیمی

 :گویده میشود. فریادش هم قدرت دارد وقتی کمُشت پرقدرت سهند بر درب کوبیده می

 !وا کن بینَم. نزار روی سگم باال بیاد-

 .دهد... نمیزند. جوابیهق می

 :خورد و... فریادِ بعدیباز هم ضربه به در می

 شنوی میگم وا کن؟ دلم ترکید دختر! چته تو؟نمی-

د ب شود. و بمیرد برای دلِ او که تا مرز ترکیدن رفته است. حالشدلش از شنیدنِ صدای او منفجر می

 .داندخواهد که تنها باشد. یا شاید هم نه... نمی. چیزی برای گفتن نیست و میاست

شود و به حتم مردِ پشت در از شدت عصبانیت لگد کوبیده ی محکمی از قسمت پایین به در میضربه

 :بار هشدارگونه و تهدیدکنانآید. اما اینبود. باز هم صدای فریادش می

 .مصبو روناک، یا میشکنمشکنی این سگیا وا می-

 :کندآید که سهند اضافه میجوابش تا پشت زبان می

آخه اُسکل برای من که کاری نداره برم بگردم دنبالِ کلید یدک. من به فکرِ توام. بعدش برای تو بَد -

 .میشه

 .کوبدو دوباره به در می

 .وا کن میگم-

کشد. به کلید توی لرزد. خودش را باال میرس، میلرزد. از حجم ضعیفی و حالِ بد و شاید هم از تمی
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 !لرزدکند. و دستش... حتی آن هم میدستش نگاه می

چرخاند. چرخیدن کلید گیرد و آن را در جایش میاندازد. دم عمیقی میکلید را به زور توی قفل می

 ...همانا و پایین کشیده شدن دستگیره و باز شدن در همانا

ر به نظ ی غرقِ خشم، نگرانی و عصبانیِ او... اویی که حاال پریشانافتد. به چهرهمینگاهش به سهند 

گیرد. اندازد و محکم بازوی او را میرود که سهند طی یک حرکت دست میمیرسد. عقبمی

 :زندشود وقتی که توی صورتش پُر از حرص تشر میی دخترک میس*ی*نه به س*ی*نه

 باید جون به ل*ب بشم که گوشای کَرِت بشنون صدامو؟ هِی میگم وا کن چه مرگت شده تو؟ حتماً -

 مصبو. هِی صدات میزنم. آره؟این سگ

 کند. جان به ل*ب شده بود؟ از ترس و نگرانی یا از ترحم؟بغض می

شود؟! که فشارِ داند چه میکند. نمیاز پشت دیوار اشکی بلند شده توی چشمانش نگاهِ سهند می

آید شود و نگاهش نرم! حتی تُن صدایش هم پایین میآبی به روی بازویش کم میشمدستان مرد چ

 :پرسدوقتی که می

 خوای حرفی بزنی؟نمی-

 :زندگیرد. به زور بغض را پس و ل*ب میگلویش درد می

 ...صدات... زدم-

ی او و رفتهگذارد. سهند هم انگار با شنیدنِ صدای گآید. یعنی بغضِ لعنتی نمیی حرف نمیادامه

 :پرسداش حاال کمی آرامتر شده است. آهسته میچشمانِ اشکی

 کِی؟-

 ...خندد. پر از تمسخرروناک میان بغض می

 .حتی متوجه هم نشدی-

 :خندد. ولی هیستریک و عصبیسهند هم متقابال می

 هات؟سگ بازیا و گریهخوای بگی که این قضیه، شده دلیل این تولهنمی-

 .چکدسمجش باز می روناک اما اشک
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 .اتفاقاً این یکیشه-

 !دومیشو بگو-

کشد و نگاهِ سهند سُر بَرَد. ل*ب به د*ه*ان میگیرد که ماتش میچنان به سرعت جوابش را می

 .کندشود و با مکث ل*بش را آزاد میشود روی آنها... گرمش میخورد و پرت میمی

 :گویدآهسته و درمانده می

 .نمیگم-

 چرا؟-

 !ترسدداردها. اما می برای این چراهای سهند کلی جوابو 

 :نالدبا چکیدن قطره اشک بعدی با بغض می

 .تونمچون نمی-

وبد و کبیند که سهند با کمر به در میکشد. میو تا به خود بیاید، سهند او را به همراه خود به عقب می

شود. حاال او به درب اهم عوض میشود. و تا بخواهد قضیه را هضم کند، جایشان بدر بسته می

 .چسبانده شده و سهند است که بازویش را در چنگال خود گرفته و روی صورتش خم شده است

 :زنداش حرص میریزد. سهند اما برای چشمانِ بستهبندد و اشک میپلک می

 .زنم، منو نیگا کنوقتی حرف می-

 :دهدکند که سهند با لحن تندی ادامه میاطاعت می

گذره. و اگه من جای تو بودم، به جای فِرت فِرت موس ی پوکِت میدونم چی توی اون کَلهمن که می-

وام خنشستم ببینم چه خاکی باید توی سرم بریزم که به اون چیزی که میکردن و فیس کردن، می

 !برسم؟

د که دوستش دارد؟ صبر دانگذرد؟ میی پوکش چه میداند که در کلهبُرَد! میبَرَد و نفس میماتش می

 ...کن ببینم

داند... گفت که باید بگردد تا یک خاکی توی سرش بریزد و... ببیند که چطور باید به آنچه که اگر می

پَرَد. تمام تنش به شرم و خجالت و شود و همچنین گلو! بغض میخواهد برسد؟! اشک خشک میمی
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 !نشیند و البته که به اضطراب و ترسهیجان می

 :گویدخوانَد؟ که به تایید میداند سهند چه از نگاه و حاالتش میینم

 .کنیآره. دقیقاً همون که اآلن داری بهش فکر می-

 :کندبه زور ل*ب از هم باز می

 !متوجه نشدم-

بَرَد و آرام دهد. سرش را نزدیکتر میخندد و دستش را از بازو به پهلوی دخترک سُر میسهند می

 :خنددمی

 !خوبم متوجه شدی روناک. خودتو نزن به اون راه خیلی-

هایی که داده بود. یعنی اگر تالش کند، سهند مالِ گیرد. حتی از آن سر نخاش حس خوبی میاز خنده

 شود؟او می

تر شده است و او را وارد حریم های متفاوتی به روناک دارد. از قبل نرمبه قطع او هم کماکان یک حس

کاران بر زبان ت. آن هم سهندی که حتی نام شهرستانشان را در میان جمع رالیاش کرده اسخصوصی

 :کندکند که سهند اضافه میاش عبور میآورد. باد گرمی از میان س*ی*نهنمی

 بریم بخوابیم؟-

 :زندحوصله است. برای همین صادقانه پچ میخواهد بخوابدها؛ اما بیهوم! می

 .خوابم نمیاد-

 .دهدباال میسهند تای ابرو 

 چرا؟-

 .ندارم حوصله-

 !خورد و روناک به قربانِ هر چینشانخندد و پای چشمش چین میخندد. میسهند باز هم می

 :زندترین حالت ممکن برایش پچ میبوسد و در نزدیکنوک دماغ روناک را می

 .ت میاد سرِجاش. بدو بریم بخوابیم. بهونه هم نیاربرمت دریا، حوصلهفردا می-

های سهند نگاه کردن دیوانه شود و دیوانه! از این فاصله به تیلهایستد. گرم میروناک اما قلبش می
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شود که سهند پر از وسوسه و با نفوذ هایش نامنظم میتواند. ناخداگاه ریتم نفسکننده است. نمی

 :دهدادامه می

نی، صبح ر*ق*ص یادت میدم. فین نکتازه کجاشو دیدی؟ اگه دخترِ خوبی باشی و الکی هم فین-

 گیریم. خوبه؟زدنِ لیست رو از سَر مییعنی... دوباره تیک

 !خیلی خوب است

 شود. با او... برقصد؟زده میگیرد و هیجانکند و تمام تنش گُر میقراری میقلبش بی

 .خنددناخواسته می

 .خوبه-

کند. کشد و نگاهِ دخترک میعقب میطوالنی!  بوسد. عمیق ودخترک را می سهند این بار پیشانی

فهمد که سهند میل عجیبی به ب*وس*یدن او پیدا کرده تواند نگاهش را بخواند اما میروناک نمی

 .کنداست و دارد از هر فرصتی استفاده می

 .خنددریز می

 .پس بخوابیم که فردا کُلی کار داریم-

چسباند. باهم به اتاق و را به س*ی*نه میکند و اگوید و سهند دست دور گر*دن او حلقه میمی

 :گویدفرستد که سهند مینشیند و موهایش را عقب میگردند. روی تخت میخواب سهند برمی

 .عرفان پیام داده بود که امشب نمیاد-

 !. پس سوگند نبوده؟خورَدجا می کند و راستش..چشم گِرد می

 چرا داری اینو به من میگی؟-

زند. ی آرامی به پیشانیِ دخترک میآید و با سرش ضربهپا روی تخت می سهند چهار دست و

 :دهدخندد و شیطان جواب میمی

 .برای اینکه خیالت راحت بشه و خوب بخوابی-

 !اشجنبهخواهد برای قلب بیریزد. این حرف سهند یعنی چه؟! مترجم میقلب دخترک می

کوبد که روناک به پشت و با سر اش می*نهدر همین فکرهاست که سهند با کف دست تخت س*ی
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 .شودروی بالشت پرت می

 .تیادم باشه فردا حتماً برات لباس زیر بخریم. فکر کنم بازم پارچه بستی به باالتنه-

 پروا و ناگهانی شوند. چرا انقدر بیهایش لبو میگیرد و به خدا قسم که گونهتمام تنش آتش می

 !کند؟صحبت می

کشد. چسبیده به او. دهد که همان لحظه سهند هم کنارش دراز میایید سری تکان میآرام و به ت

 .خوابدچسباند و رو به سقف و طاق باز میی استخوانی دخترک میسرش را به شانه

 .چولیبخیر چالهشب-

 :دهدخندد و با مکث جواب میزده مینفس و هیجانبی

 ..شبت بخیر-

ا را ی مربو با گذاشتن یک قاشقِ دیگر از مربایِ گیالس در دهانش، شیشهکند میزِ صبحانه را جمع می

گذارد. ساعت نزدیک هشت و نیم صبح و عرفان هنوز به خانه نیامده است. به همراه داخل یخچال می

سهند صبحانه چیده و خورده بودند و سهند لیست را آورده و روی میز گذاشته بود. قرار بود باهم 

آید که رقصیده باشد. البته اگر آن شود. یادش نمی...؟! آهِ عمیقش در گلو حبس میبرقصند! ر*ق*ص

 .داد را ر*ق*ص حساب نکنندهایی که بعد از مستی انجام میجینگولک بازی

 کجا موندی پس؟-

نشیند. خصوصا که از صبح و بعد از حمام کردنش، سهند مجبورش کرده تمام تنش به اضطراب می

 ...هایشای و بلندایش تا وسط رانهای سهند را تن بزند. مشکی بود و پنبهتیشرتبود که یکی از 

سهند بود دیگر. دلیل آورده بود که ر*ق*صیدن با آن شلوارکِ گشاد، مضحک است و سخت! برای 

وِل؛ تا راحت بتوانند قِر و قَمیش بیایند. از آنجایی که دختران بهتر است که کوتاه بپوشند و شُل

 !م لباسِ مدنظر سهند را نیاورده بود، پس خندیده و سرآخر قبول کرده بودخودش ه

ی ل*خت و شلوار اسلش طوسی روشنش مشغولِ باال و بیند که با باالتنهشود و او را میداخل هال می

ث پرند و با مکهای فلش در تلویزیون است. ابروهایش از فرط تعجب باال میپایین کردن فایل موزیک

 :پرسدمی
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 قراره با اینا برقصیم؟-

 های قدیمی است. اَندی، یساری و صولتی... اش خیره به لیستِ آهنگزدهو چشمان درشت و حیرت

 !دار است و دور از تصورخنده

 :زندنگاهی حرص میو سهند که بدون حتی نیم

ی اینام آهنگا کنم.های منو کجا فرو کرده؟ پیداشون نمینه بابا. عرفان پدرسگ معلوم نیست فایل-

 .خودِ قُزمیتشه

زد، دلش شد و جوش میها که سهند اخمو میگوید و اینجور وقتو روناک به تایید آهانِ آرامی می

هایش گرم کشد. لُپخواست که جلو برود تا گازش بگیرد! خودش از دل خواستنش خجالت میمی

 .گیرداش را میهِ خیرهگردد و مچ نگاشوند و به حتم رنگی! همان لحظه سهند برمیمی

 :پرسدرود و تخس و مرموز میبیند که تای ابروی سهند باال میمی

 کردی که اینجوری لَبو هلو شدی؟به چی فکر می-

 .خنددشود؟ ناخواسته و ریز میاش زشت میآم... بگوید به خودش و آن تنِ بر*ه*نه

 .هیچی-

افتد. و با نگاهی که زومِ کند. با کنترل به جانش میمخصوص خود را پیدا و بازش می و سهند که فایل

 :دهدگوید و آهسته سری تکان و دستور میی تلویزون است، هومِ بلندی میصفحه

 !که هیچی؟! بیا جلو وایسا بینَمِت-

 چرخاند ورود. انقدری که دقیقا کنارش بایستد. گر*دن میتپد. خیلی تند. جلو میقلبش تند می

 .کندنظاره میرخش را نیم

 :پرسدچرخد و با لبخند و حتی شیطنت میو سهند است که یکهو به سمتش می

 خوای برقصی حاال؟با چی می-

کشد و خورَد. ل*بش را به د*ه*ان میافتد. و یک چیزی مثل خوره مغزش را میبه دلشوره می

 :پرسدآهسته و با خجالت می

 صم؟حتما باید خوب برقصم؟ یعنی جدی جدی برق-



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
805 

 

 !خندد. بلند و... قشنگ! خیلی قشنگسهند می

 .خوبِ خوب که نه! در حدِ دو تا چپ و راست و یه مقدار قِر و قَنبیل-

 :دهدافتد که او همچنان ادامه میاز طرز بیان سهند به خنده می

 .یه کم تکوندن خودت و این حرفا-

شود و وقتی که اینطور نزدیک می رودکند. و نفس دخترک بند میآید و سرش را خم میجلوتر می

 .زندخیره خیره برایش حرف می

 تونی دیگه؟می-

 .خنددداند. اما خب او قرار است کمکش کند. آرام میتواند؟! نمیمی

 .باید بتونم-

 .کندخندی قامت راست میسهند با تک

 رقصی؟نگفتی با چی می-

دهد. دودل است و جلو و عقب تلو تلو می زند و خودش را بهدستانش را در پشت سر به هم گره می

 !مردد بین گفتن و یا نگفتن

 ...اومم-

 آید. قدرت بیانش کجا رفته است پس؟و حرفش نمی

 ...اوممم-

خندد. اویی که با مکثِ روناک، ادایش را درآورده و با توی از حرکت سهند، بلند و ناخداگاه می

 .کشداری از خود تولید کرده بودد*ه*ان کشیدن ل*بِ پایینش، صدای اوم مانند 

 :زندحرص می

 !مسخرم نکن-

 .کند که نخنددگیرد و سعی میسهند دست به کمر می

 :کنددهد و باالخره و با مکث د*ه*ان باز مینفسش را بیرون می

 میشه با آهنگِ هر چی هم بشه، برقصیم؟-
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 !بردو سهند ماتش می

شود اش پُر میدریاییکشد و صورت مرد چشمهند پَر میهای سبیند که خنده از روی ل*بروناک می

 !از بُهت و حیرت و شاید حتی ل*ذت

 :پرسدخندد و متعجب و امیدوار میسهند است که ناباور می

 موزیکِ آرتا؟-

 :دهدپیچد. نکند ناراحتش کرده باشد؟ با مکث و مردد جواب میروناک اما دلش به هم می

 .آ... آره-

گیرد. پر از کند و دو دستش را پشت سرش مییکهو کنترل را روی مبل پرتاب میو سهند است که 

 :زندهیجان داد می

 !واای باورم نمیشه-

خواهد چیزی بگوید که همان لحظه شود و میکند. متوجه نمیدهد و خنگ نگاهش میابرو باال می

روناک را محکم ب*غ*ل آید و پر از هیجان و خوشحالی، طی یک حرکت ناگهانی سهند جلو می

 !دهدگیرد و فشارش میمی

کند. روناک اما مات و ناباور از حرکت سهند به سان ماهی از آب بیرون افتاده د*ه*ان باز و بسته می

اند انگار که این چنین سنگین شده و شان را از دست دادهدستان آویزان شده در دو طرفش المسه

 ...وبد وکاند! قلبش توی دهانش مییخ بسته

 :دهدسهند است که با خنده و شاید حتی آمیخته به ذوق برایش توضیح می

تک دخترای قبلی دیدم که یه دختر یه روز همچین چیزی ازم بخواد. با تکحتی توی خوابم نمی-

 !فرق داری

 :پرسدجورِ خاصی میو یک

 این همه وقت کجا بودی احمق؟-

 شود از این حجم تپش و ز هیجان و قلبش دارد منفجر میرود او... دخترک است که نفسش بند می

 !ذوق و خواستن
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آید و ها و... احمق گفتنش هم شیرین است. خوشش میی قبلیبرایِ او خاص است؟ فرق دارد با همه

 :دهدشود و پُرخنده جواب میکند. دهانش ناخداگاه باز میذوق می

 .جا. منتها کور بودی و ندیدیهمین-

شود از حجم حال خوب بینشان... از آ*غ*و*ش هم خندد. و روناک حال دلش خوب میمیسهند هم 

رود. از پلی آیند و سهند انگار که خیلی خیلی ذوق کرده باشد. به سراغ تلویزیون میبیرون می

شود آن موزیک را نداشته کند. مگر میلیست، تِرَکی که روناک نامش را خوانده بود، پیدا و پخش می

 !اش بود. دیوانهد؟ دیوانهباش

 :زندکننده پچ میگردد. چشمک دلفریبی به روی دخترک زده و وسوسهسپس به وسط هال برمی

 !کنی؟خُب... یاال ببینم چیکار می-

خورد. دستانش اش بود، هیجان توی خونش غُل میبا باال گرفتن صدای ریتم و بیسِ آهنگ که دیوانه

د کندهد و ناخواسته ذوق میگیردشان. با نابلدی تمام خودش را تکان میمی کند و باالرا از هم باز می

 .کشدگیرد و حتی خجالت هم نمیی سهند حس خوبی میزده و خیرهخندد... از نگاهِ برقو ریز می

 :کندبا آهنگ، بلند همخوانی می

 ...من که هستم هر کی هم بِرِه-

را. سهندی که فقط ایستاده و دست در جیب دارد نگاهش  بیند نگاهِ پر از هیجان و خاص سهندو می

 !کند و لبخند جذابی روی ل*ب داردمی

آید که نگاهِ سهند، رنگِ تحسین دارد. هیجان و خوشحالی بیشتر توی پوستش و دخترک خوشش می

 !رقصدخورد و دارد میچرخد و تکان میکند. میدَوَند و ناخواسته ناز میمی

 ...دیوونه بازی درار برامپس برقص. -

گیرد و به بُرَد. قلبش تپش تندی میخوانَد، نفسش میاز شنیدنِ صدای سهند که دارد با آهنگ می

 خورد و رود. جلوی او تکان مینفسی نزدیک سهند میی بیاراده و با خندهگردد. بیسمت او برمی

داند چه خندد و دخترک نمیندد. میخ. سهند میکندخوانی میآهنگ را با اَدا و اُصول ل*ب

 !جورِ گرمچسبد. نرم. آرام... اما یکآید و کمر دخترک را میشود؟ که یکهو دست سهند جلو میمی
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 .کندهایش کَم میتپد و ناخواسته از تکانقلبش تندتر می

 تانسهند اما یک دستش را دور کمر دخترک پیچیده و با آن یکی، انگشتان دخترک را قفل انگش

 .خود کرده است

آورد و تویِ خندد و با تکان خوردنِ با ریتم، دخترک را هم به همراه خودش، به نوسان درمیمی

 :خوانَدصورت او می

 ...هم بشه... ما باهمیم هر چی هم بشه منو توییم هر چی-

 حس خوبیکوبد. قلب روناک اما به سان گنجشکک گیر افتاده توی قفس خودش را به در و دیوار می

آورد. مهم نیست که جمالتِ آهنگ بودند و... همین که او گیرد از جمالتی که سهند بر زبان میمی

 !ستخوانَد، کافیخوانَد و برایِ دخترک میمی

 !خواستنگوید. گرم، آرام؛ اما پُر از دلی جمله را خودش میناخواسته ادامه

 !ون باال بیاد زمینمالِ منی هرچی هم بشه... حتی اون آسمون از ا-

رقصند و پُر از هیجان و شاید حتی آرامشی خاص، گوید. میلرزد از چیزی که میو دلِ خودش می

و  گیردکند. از انگشتان دخترک میخورند و سهند قفلِ دستش را از دور کمر دخترک باز میتکان می

 !چرخاندشمی

چرخد و دوباره به فرضی نامعلوم می ای حول یک محورِو روناک همچون عروسک ظریف و شکننده

اش با شتابی ی س*ی*نهشود. از هیجان قفسهاش میگردد و س*ی*نه به س*ی*نهسمت او برمی

مانَد و ر*ق*صیدن شود. همه چیز مثل یک رویا میشود و حال دلش خوب میعجیب باال و پایین می

 !ست و شاید حتی سفیدبا او برایش رنگِ آبی

خوردی مَست به در، دیوار... گفتم منو یادت نره، بخور هر چقدر اون شبای نابمون. میبیوفت یادِ -

 !خوایمی

شود وقتی که سهند اینطور مرموزانه این قسمت آهنگ را با و حواس دخترک پرت و خودش مات می

خواهد که شیطنت کند! با خندد و دلش مینفس میکند. بییک لحن خاصی توی صورتش بازگو می

برد و با لحنِ دهد، دستانش را باال میاش میلو کشیدنِ خودش و تکانی که همزمان به پایین تنهج
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 :گوید و شیطنتخوانَد. پر از وسوسه میی لعنتی آهنگ را میخاصی، آن تیکه

 .بیا نزدیکتر بهم شو... دورت هر کی هست ولش کن-

گیرد و شاید حتی نگاهش رنگ دیگری می شود.ای حواس سهند پرتِ او میبیند که برای لحظهو می

 !خوردجا می

وهوای چرخد. در حالکند و میخندد و با ل*ذت بردن از اذیت کردنِ او، به سهند پشت میخبیث می

 :کشدشود. ناخواسته و پُر از هیجان جیغ میخودش است که یکهو قُفل می

 !هین-

خورند و سرش توی دخترک به هم گِره میروی کرده و روی شکم دستان سهند از پشت سر پیش

شود وقتی که سهند آنطور رود! و تمام تن روناک مور مور و منقبض میگودی گر*دن دخترک فرو می

 :زندپُر از حرارت دَم گوشش پچ می

 از این نزدیکتر؟-

 :داُفتقراری به تته پته میرود. پُر از حیرت و بیافتد و قدرت تکلمش از دست میقلبش پایین می

 .آ... آهنگ بود-

دهد که شود. ناشیانه تکانی به بدنش میخندد. دقیقاً زیر گوشش. باز هم تنش جمع میسهند می

 .گیردشتر میسهند محکم

 !جا ندیدم مثلِ توهیچ-

 ؟کندکند. مثلِ او جایی ندیده بود؟! دارد از او تعریف میهایش شک میایستد و... به گوشقلبش می

 :پرسدت میگیج و ما

 چی؟-

 ...اش گرفته است انگارخندد و بازیو سهند است که باز هم می

 !آهنگ بود-

چسب از پشت سر دخترک را خوب چسبیده است. و ب*غ*لِ دخترک و اینطور گرفتنش برای او دل

خواهد. خاص بودن رود و بیشتر و بیشتر میشود. دلش مالش میبخش! آرام میاست و ل*ذت
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فهمد که حس عادت، برایش به احساس برایش جا افتاده است و... یواش یواش می دخترک قشنگ

دیگری تبدیل شده است. انگاری که احتیاج داشته باشد. نیاز داشته باشد و هر لحظه بخواهد! به این 

هایش... دارد به پیدا شدن آن ها و گر*دنِ دخترک... نگاه و خندهعطر و بو، این نارگیلِ موها، گوش

کند. به بودنش. ب*و*سیدنش. در آ*غ*و*ش گرفتنش و... شنیدن هایش اعتیاد پیدا میلُپالچ

 .صدای دخترک برایش خوش است

پَرَد. و آهنگ بعدی از لیتوست. درست شود و به صورت خودکار روی تِرَک بعدی میآهنگ تمام می

 !شودو چه به جا هم پِلی میپسندد؛ اما این یک موزیک فرق دارد! است که زیاد سبک او را نمی

 :خوانَدخوَرد و همراهِ آهنگ میروناک همگام با آهنگ، توی آ*غ*و*ش محکم سهند وول می

 ...گاهی اوقات تنگ میشه دلم-

چسبد و آن آ*غ*و*شِ لعنتی و خوب و های دخترک را میشنود. فقط حس خوبِ خندهبقیه را نمی

 !اشناشیانههای نابلد و خوردن آن تکان

شود. نه از روی هوس و امیالِ ساعتی. بلکه یک جورِ اش با این دختر دگرگون میوهوای مردانهحال

 !خاص

 :زندبوسد و پُر از نفوذ و سرمستی پچ میی گوش دخترک را میاراده است وقتی که اللهبی

 .این وول خوردنا به نفعت نیست. حداقلش اآلن که اصالً نیست-

 .نشیندنشیند. خیلی هم میخندد. بلند و طوری که به دل سهند میروناک می

 میشه بدونم چرا؟-

 گیرد که صدای اعتراضش تر دخترک را در آ*غ*و*ش میآید. محکمخندد و خوشش میخمار می

 :شودبلند می

 ...آی-

 .خنددپر از حرارت می

 .این یه دلیلشه-

نشیند. حداقلش گوش و گ*ردنش که رد و به آتش میگیبیند که چطور تمام تن دخترک گُر میو می
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شوند و لبها و صورت سهند از گرمای تنِ او، رسانند. چرا که به آنی د*اغ میاین پیغام را می

 .سوزندمی

 :پرسدتر میخورد و آرامآرام تکان می

 مون راضی بودید خانوم راستاد؟از برنامه-

کند. چرا که بازویش دقیقاً از روی قلب او رد شده ا حس میهای قلب دخترک ربازیتپش تند و دیوانه

 .بود

 ...ی دخترک رازدهنفس و هیجانشنود جوابِ بیو باالخره می

 !آم... بله بله... خیلی راضی بودم جنابِ سپهر-

خواهد عروسک توی بغلش را فشار دهد و ببوسد و تمامش کند. سپهر گفتنش را خندد و دلش میمی

 .ی مکثش است... آن را هم دوست دارددارد! آم گفتنش را که نشانهدوست 

 :کندشیطنت می

 !جنابِ سپهر بخوره شمارو با این ز*ب*ون-

 :پرسددهد و سوال بعد را میی جواب دادن به دخترک نمیو اجازه

 های آموزشیمون شرکت کنید؟بازم مایلید که توی دوره-

دهد که خم شده و از پشت سر او را گرفته ی سهندی مینهو دخترک سرش را عقب و تکیه به شا

 !بود

 :زندخندد و با مکث کوتاهی ل*ب میریز می

 ...البته که مایلم. خصوصاً اگه-

نفس و حیران آشنایی هر دو را در جا و صدای باز شدنِ یکهویی دربِ هال و پشت بندش صدایِ بی

 :داده است و چه بسا که حتی ناباور است کند. صدایی که سهند را مخاطب قرارمیخکوب می

 !سهند؟-

کند و پرد. و سهند قامت راست میای از آغوشش بیرون میی کوچک فراریروناک به سانِ گربه

 .تر از آن است که قضیه را تجزیه و تحلیل کندزدهحیرت
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 :تواند که بپرسدشود و فقط میها روی سرش آوار میی خوشیهمه

 کنی؟چیکار می مامان تو اینجا-

بیند مادرش تنها نیست! سوگند و شیدا هم همراهش هستند. شوند وقتی که میهایش گرد میو تیله

 کشد! آن دو نفر دیگر برای چه آمده بودند؟مغزش سوت می

خندد. و به واهلل که کار، کار ناهید وار میزند و مسخرهناخداگاه از روی حرص و عصبانیت پوزخند می

گیرد، پر از تمسخر حرص های خرید را از دست مادرش میرود و حین اینکه کیسهمی است! جلو

 :زندمی

 .داشتی میاوردیسرِ راه فریالم برمی-

آالیشی ست که زیادی ظریف است. صورت ساده و بیناهید اما هنوز غرق حیرت و خیره به دخترکی

اش تن کرده است و... پاهای بر*ه*نه دارد و موهایی ل*خت، سیاه اما کوتاه! تیشرت سهند را به

 !بیند؟کند. اولین بار است که او را میقلبش را جمع می

 :تواند بگویدفقط می

 !سالم-

هارا همانجا روی سرامیک ی افکارش! کیسهشود و صدالبته متوجهی نگاهِ مادرش میسهند متوجه

 .کشدزده را داخل میکند و ناهیدِ ماترها می

 .خوش اومدی-

 .اندبندد. چرا که شیدا و سوگند اصال هم خوش نیامدهو جمع نمی

رود. پیش چشمان همه سر زیر گوش دخترک کند و سراغ روناک میمادرش را تا روی مبل هدایت می

 :زندترین لحن ممکن پچ میبرد و با آراممی

 !فقط بشین-

بندد. جواب سالم و احوالپرسی آنهارا رود و با ورودِ شیدا و سوگند به داخلِ هال، درب را میو می

بارد. و نگاهِ ی سوگند میبیند که چطور حیرت، دلخوری و حرص و حسادت از چهرهدهد. و مینمی

 .شیدا اما غرق حسرت است
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ای هنشیند و چه توضیحی دقیقا باید بدهد برای این طوسیو کنار دست روناک می روی مبلِ دونفره

 !ید؟زیادِ از حد مشکوک ناه

ست اخم و تَخم الکی کند و مادرش ببیند و کوتاه گیرد. آسان است. فقط کافیراهِ همیشه را پیش می

 .بیاید

 :پرسدزند و میپس... ابرو در هم گِره می

 کی بهت کلید داده؟-

 :دهدپرت جواب میآید. حواسناهید یکهو به خود می

 .کاوه-

شود و ده و... اهلل اکبر! مثل اینکه قضیه جدی میگزارش گرفته. همانی ک*ثافتآهان... کاوه! کاوه

 .ریزدواقعاً روانش به هم می

 :زنداعصاب حرص میبی

 چرخه؟کاوه غلط کرد. مگه صاحاب نداره اینجا که کلیدش دستِ همه می-

 .کشدشود و خود را جلو میجا میزده از رفتارِ او روی مبل جابهناهید حیرت

 ام؟من همه-

 :زندشود و با رها کردن خودش روی مبل تشر میش خورد میاعصاب

کنم؟ زِرتی شده میپدر شاید دارم یه خبطی توی این خ*را*بخبر مادرِ من؟ نمیگی منِ بیانقدر بی-

 کلید میندازی میای داخل؟

 :دهدکند و با بیرون فرستادن نفسش، ادامه میچپ چپ نگاه مادرش می

 !زشته بخدا-

 .دهدبه سمت شیدا و سوگند دراز کرده و آنها را نشان می و با مکث دست

 تازه اینارم اِنداختی دنبال خودت؟-

 .شودنشینند و از جا بلند میبیند که چشمان ناهید به نم میمی

 .کنمببخشید که مسبب تلخیِ اوقات شدیم. رفع زحمت می-
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 ریزد. لعنت! چرا انقدر وحشیانه تاخته بود؟بدتر به هم می

 :زندریزد و داد میام قدرت صدایش را در لحنش میتم

 کجا اآلن سرتو انداختی پایین داری میری؟-

 :دهدمانَد. تخس و یک دنده دستور میروی ناهید میشود و روبهبلند می

 بشین توام دیگه توی این سن و سال بچه شدی واسم؟-

 :گویدمغمومش وقتی که میمیرد برای اینطور مظلوم نگاه کردنِ ناهید و آن صدای و می

 .خواستم بهت سر بزنم. دلم برات تنگ شده بوددونستم که مهمون داری. فقط مینمی-

کشد. رود و محکم زنِ اخیراً حساس شده را توی آ*غ*و*ش میکالفه از دست رفتار خودش، جلو می

 :گویدکند تن صدایش را قاطی خنده کند وقتی که میسعی می

 .بازی دربیاریی شِرِکنیست گربه باشه حاال. نیاز-

خندد و سهند باید از فرصت پیش آمده و نرم شدن ناهید استفاده کند! پس برای عوض ناهید آرام می

 .زندکردن بحث و ماسمالیِ کارش، از آ*غ*و*ش او بیرون آمده و به روناک اشاره می

 !روناکِ راستاد. رفیقِ شیشِ بنده-

 .کنداین بار به ناهید اشاره میچرخد و و به سمت روناک می

 ...کلک هستن! مادرایشونم که رفیقِ بی-

 :کندی او، برای روناک اضافه میخندد و سهند با شنیدنِ صدای خندهشیدا می

 ...ی گُل! وشیدا. دخترخاله-

 :دهددهد و ادامه میسوگند را نشان می

 !با سوگندم که آشنا شدی-

شود. جور پریشانی از جایش بلند میاندازند و با خجالت و یکگُل میهای روناک بیند که لُپو می

 :زندکند و گرم ل*ب میدست دراز می

 .سالم. از دیدنتون خیلی خوشوقتم-

زند و ی آرامی به پهلوی زن میکند؟ برای همین با آرنج ضربهداند ناهید دارد در کجاها سِیر مینمی
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خندد و با فشردن دست ظریف و آید. دستپاچه میبه خود می هاگرفتهسان برقناهید است که به

 :دهدسفید دخترک، با طمانینه جواب می

 همینطور عزیز دلم... اهلِ همین شهری؟-

 .کردای اول صحبت، سرِ کارشناسی را باز میو اُوف باشد به ناهیدبانو! ماشاهلل در همان وهله

 :کندتی میدسخواهد ل*ب باز کند که سهند پیشروناک می

 .نه. تو پیست باهم آشنا شدیم-

داند که مادرش دارد تا کجاها را دارد نشیند. و سهند میگوید و روی مبل میمیلی میناهید آهانِ بی

 !رودمی

 !چرخاند. شیدایِ آرام و مودب و متین و خانمبیخیال رو به سمت شیدا می

 :پرسدمی

 چخبرا دخترخاله؟-

 .شودافتد که دارد زیر بار انگشتان دخترک لِه میسوییچ توی دست شیدا میدَم چشمش به و همان

 :کندخندی میدهد و با ناباوری تکابرو باال می

 بزرگ شدی! ماشین خریدی؟-

 :دهداندازد و توضیح میاش است. سر پایین میخندد. شبیه به خالهشیدا متین و سرسنگین می

 .ه گرفتمبله. چند ماهی میشه که گواهینام-

 .گرفتن از جانب شیدا هم غنیمت است قدر جوابخوب است. همین

کند. سوگندی که اخیرا با او تمام کرده بودند. دقیقا صبحِ بعد از آن شبی که روناک نگاهِ سوگند می

تر و دخی دوستم*ست کرده و سهند او را بوسیده بود! رفته بود و برایش پیام نوشته بود که حوصله

آید که چون روناک برایش رنگ گرفته بود، دیگر ر بازی ندارد. و دروغ گفته بود و یادش میپسدوست

 .خواست که سوگند را داشته باشدنمی

 :زنداهمیت و خونسرد برای او ل*ب میبرای همین بی

 تو چخبر؟ همه چی رواله؟-
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 .فهمدو این سوالِ دومش تیکه دارد! و فقط سوگند معنایش را می

ترکد وقتی که آنطور غلیظ و کشدار دهد و دارد از حسادت میا قری به گ*ردنش میسوگند ام

 :دهدجواب می

 .تری انگار... تو روالالحمداهلل-

 :خنددهدف میمسخره و بی

 !تا بوده همین بوده-

شود. صدای زنگ خوردن گوشی از اتاق خواب گیرد، الل و خشک میو سوگند با جوابی که می

شود و مردد است بین بلند شدن از جایش و یا بلند نشدنش! سهند که وناک دستپاچه می. رآیدمی

 :دهدچرخاند و آهسته برایش دستور میبیند، سر به سمتش میزدگی او را میهول

 .گوشیِ توعه. برو جواب بده-

شود. با لبخند، ببخشیدِ تر شود. با اضطراب افتاده به جانش از جا بلند میو روناک انگار که سبک

 گیرد و سهند خواب را پیش میکند و راه راهرو و اتاقگوید و سپس پشت میکوتاهی رو به ناهید می

رش و بلندت تر بکشدبیند که دخترک تا چه حد سعی دارد که تیشرت سهندِ توی تنش را پایینمی

گردد به حالتِ آید. برمیخواب میشدن درب اتاقشود و صدای چفت و بستهکند! از دیدش محو می

 :کندنوازی میاول و با لبخندی برای مادرش مهمان

 خوری بیارم برات؟چی می-

 :زندو ناهید که همزمان با درست کردن روسری قواره بزرگ بنفش رنگش حرص و جوش می

 کنی به فعل و پیشوندِ مفرد؟همش تاکید می چخبره توام-

 .زندو زن با حرص به شیدا و سوگند اشاره می

 .خیرِ سرم اینارم با خودم آوردم. حداقلش بخاطرِ من رفتارتو بدون سهند-

 شناسد؟اش را نمیی بیست و پنج سالهمعنا! ناهید پسربچهخندد. خالی و بیمی

 :دهدگ*ردنش را ماساژ و بیخیال جواب می

 زورِ بیخود نزن ناهید. تازه دیدی منو؟ من رفتارم همینه که هست. مگه من گفتم بیاریشون؟-
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تقصیرترین است. شده از خجالتش... او گناه دارد. بیی سرخاندازد و چهرهنگاهی به شیدا میو نیم

 :گویدی دیگری میبرای همین درصدد اصالح حرفش جمله

 !تهالبته که اومدنِ شیدا نعم-

کند و اگر آدم باشد و ی سوگند را... توجهی نمیها و برزخی شدن چهرهبیند درشت شدن چشممی

 .شخصیت داشته باشد باید برود

 چرخه؟این دختره کیه که اینجور ل*خت و عور جلوت می-

 :کندکند و ناخواسته برای ناهیدی که با یک لحنِ تندی مخاطب قرارش داده بود، تاکید میاخم می

 .اسمش روناکه. گفتم که... رفیقیم-

ه کشد و بکند. خود را روی مبل و به سمت سهند جلو میزند و سری باال و پایین میناهید پوزخند می

 :دهدسواالتش ادامه می

 چسبی؟ی دوستات انقدر سفت و محکم میبه همه-

 .شودتر میاخمش غلیظ

 !بیخیالِ این بحث شواجازه نمیدم که توی زندگی خصوصیم دخالت کنی. -

 .ترین استکند و اما سهند جدیناهید دلخور نگاهش می

 کنه؟ی تو چیکار میاگه مال این شهر نیست، پس تو خونه-

 :زنداش حرص میهای کلیدشدهکند و از بین دندانسهند عصبی و چپ چپ نگاهش می

 .وقتشنوه یهبیار پایین صداتو بابا... می-

 !خب بشنوه-

 :کندهجی می با غیض

 !مامان-

 .زند و کاراگاه بازیش گرفتهو ناهید که اما هنوز هیچی نشده، چوب و چماق ورداشته است. سوز می

کنی؟ یه کَالم ازت پرسیدم این دختره کیه؟ اینجا چیکار داره؟ انقدر سخته چیه مامان مامان می-

 جوابمو بدی؟
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خواهد کنترل کند تا چیز بدی نگوید. می کند روانش رافشارد. سعی میسهند پلک روی هم می

 :آیدد*ه*ان باز کند که همان لحظه سوگند به حرف می

 .گفت سهند دلش پیشش گیر کردهاین غُربتی همونیه که کاوه می-

 .تواند خود را کنترل کندو سهند نمی

 ...نزار من دهنتو ب-

 .شوداش با هین گفتن مادرش در جا خفه میی جملهو ادامه

 :زندهید است که غُر مینا

 .حاشا به ادب و نزاکتت-

کشد و سرش را عصبی و نامحسوس برای او گوید اما با چشم برای سوگند خط و نشان میچیزی نمی

 .دهدتکان می

 نمیگی؟-

داند چرا انقدر عصبی چرخاند که تا جوابش را نگیرد، دست بردار نیست. نمیسر به سمت ناهیدی می

 :دهدادبانه و جسور جواب میمالحظه؟ وقتی که آنطور بیبیشود و می

ی دوست دخترمه. آوردمش توی شهرِ خودمون شکمشو بیارم باال. برام بِزاد، بعد بفرستمش خونه-

 آقاش. خوبه اآلن؟ راحت شدی؟

شود. از حرص و جوش و خجالت! ولی همچنان روی موضع خود هست و کوتاه هم و ناهید اما سرخ می

 :آیدنمی

 ام سهند. مودب باش. میگم این دختره چیته؟ چیکار داره اینجا؟جدی-

کشد. بهتر است فیصله را ببندد. از جا ی بازخواست شدن ندارد و اعصابش نمیفکر کند دیگر حوصله

 :زندترین حالتِ صدا حرص میشود و با خم شدن توی صورت ناهید، با خفهبلند می

مصبم از دوری خوامش. آوردمش وَر دلم که این دلِ سگوعورو می*ختی لخوامش! این دخترهمی-

 !و دلتنگی نترکه

 :پرسدکند و با اعصابی داغان مینفسش پرحرصش را بیرون فوت می
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 خوب شد؟؟-

د. کنکشد. قلبش از اعترافی که کرده بود، دارد صفر تا صد را هم رد میچنگ به موهای پریشانش می

داند چه حس مرخرفی به دل و شود! نمینشیند و... حالش بد میلویش میهوایی توی گبغض بی

 زند؟گلویش چنگ می

 :کنداضافه می

 .کاوه همه چیزو درست رسونده بهتون. دلم پیشش گیر کرده. بدم گیر کرده-

خواهد و گیرد. باید بغلش کند. دلیل نمیکند و راه اتاق خواب را پیش میگرد میگوید و عقبمی

 !خواهد و نیاز داردداند که ب*غ*لِ بو نارگیلیِ دخترک را میلی ندارد! فقط میدلی

 کند و با شنیدن صدای در، بیند که دارد با تلفن صحبت میکند و روناک را میدرب را به ضرب باز می

ست. حداقلش برای چرخد. چشمان گرد شده از تعجب دخترک، زیادِ از حد خواستنیبه سمت او می

 !ستاو، خواستنی قلبِ

دهد، دست دور کمرش می "چیشده؟"توجه به دست تکان دادنِ روناک که معنایِ رود و بیجلو می

برد و عمیق بو گیرد. سر توی گر*دنِ بکرش فرو میاندازد و دخترک را سخت در آ*غ*و*ش میمی

 .دهدکشد. بوی نارگیل میمی

انگار! منقطع و حیران برای فرد پشت خط زمزمه کشد ای نفس نمیو روناک اما برای چند لحظه

 :کندمی

 !ب... بعداً حرف... من... خداحافظ-

 .اُفتدو گوشی از دستش روی زمین می

 :پرسدنفس میمانَد و بیهای دخترک در هوا معلق میو دست

 کنی؟دا... داری... چیکار می-

 !سهند اما حاال آرام است. آرام ولی هنوز نیازمند

 :دهدبوسد و خمار جواب میی گوش دخترک را میالله

 واضح نیست؟-
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کند و بیشتر در اراده است وقتی که دست دور سهند حلقه میکند و بیروناک تن جمع می

 .گیردآ*غ*و*ش او پناه می

 !نفهمیدم-

 .خندد و... آرامشِ وجودِ دخترک ناب استسهند می

ی دخترک، ل*بش به خنده کِش گرفته های رنگونهکشد و با نگاه کردن به گخود را کمی عقب می

دهد. پو*ست دستش از اش را نوازش میآورد و با پشت انگشتانش گونهآید. دستش را باال میمی

 .سوزدحرارت صورت لطیف او می

 :زندکوتاه پچ می

 !خیلی داغی-

 :کندمیآید و برای همین اذیت شود. خوشش میبیند که دخترک بیشتر سرخ میو می

 چرا؟-

کشد و با مکث پچ خواهد از او... و روناک چه ناشیانه و ناخواسته ل*ب به د*ه*ان میدلیل می

 :زندمی

 .دونمنمی-

کند و دل توی دلش نیست که راجع به زندگی شخصی دخترک بیشتر بداند و اگر چشم باریک می

هایی زده خودش کماکان یک حدسشود! هر چند که واقعاً کسی توی قلب و ذهنش نباشد، عالی می

وحاالتی دارد. اما مطمئن نیست و خب... میل نیست و یک حسبود. اینکه روناک هم نسبت به او بی

 !دخترک رفتارش تا بوده همین بوده و کلی دوست و رفیق پسر دارد

 :زندبا مکث صدایش می

 روناک؟-

شوند و... هومِ کِشداری تحویل کشد که لبان دخترک پیش چشمانش غنچه میو به ثانیه نمی

 .دهندمی

 !ست؟خورَد و دخترک چرا انقدر بوسیدنیسیبک گلویش تکان سختی می
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خواهد چیزی بگوید که همان لحظه بلند شدن کند و میاخم کمرنگی میان ابروهایش جاخشک می

 ...ز کدامریزد. تازه آرام شده بود. باصدای زنگ درب خانه تمام معادالت ذهنش را به هم می

ند. کمیلی و نارضایتی کامل کمر دخترک را رها میفرستد و با بیاش را حرصی بیرون میپوفِ کالفه

 :زندهای متعجب و کنجکاو دخترک، آهسته ل*ب میموهایش را چنگ و خیره در تیله

 .کارم باهات تموم نشده-

گرد. ناهید را ان به هال برمیبیند گرد شدن چشمان دخترک را... و با اعصابی داغگوید و میمی

 .ها و یخچال استبیند که مشغول چیدن خریدها در کابینتمی

 :زندبلند حرص می

 خریه؟این دیگه کدوم کُره-

 .شودشیدا از روی مبل بلند می

 .خاله ناهید گفت باز نکنم تا شما بیای-

های کاوه هایش در آبیکه تیلهکشد رود. دستگیره را پایین میدهد و به سراغ در میجوابش را نمی

کند. چه خندان و بشاش هم تشریف آورده است آقا کاوه! و چه به موقع آمده شود. اخم میقُفل می

 ...است

 کنین؟سالم. چرا باز نمی-

 ها... زشت نیست اگر مورد عنایت قرارش بدهد؟افتد و آن گزارشهایش میلقییادِ د*ه*ان

 :سخر میپرسدزند و پُر از تمپوزخند می

 خیلی معطل شدی، نه؟-

 :دهدخندد و پوکر جواب میخورد. متحیر میکاوه جا می

 زنی؟وا! چته تو؟ چرا با این لحن حرف می-

 .دهد که آقای خبرنگار بیشتر داخل بشودرود و اجازه میکند و کنار میدر را بیشتر باز می

 .خنددعصبی و کوتاه می

 .بیا توو-
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آلود و طلبکارِ ی اخمرود از دیدن چهرهاش وا میشود به صورت سهند. قیافهخیره میآید و و کاوه می

 ...سهند

 :کنددهد و ترسیده سوال میآب د*ه*ان پایین می

 چیزی شده؟-

های همیشگی کاوه و اطالع جلوه کردنکند. شاکی از بیو اما سهند است که در یک لحظه قاطی می

 کوبد! طوری که یش، در کسری از ثانیه با سر محکم به دماغ کاوه میموهای موبهاما گزارش دادن

 ...گیرد. اما نه زیادخودش دردش می

 ...آخ-

 ...کند. و حتی هیچ توجهی به جیغ زدنِ سوگند و شیداتوجهی به آخِ پر درد او نمی

ایست که کاوهکشد. و نگاهش به خندد و با دست کشیدن به موهایش خودش را عقب میعصبی می

... و مثال اش در هم است و متعجبآید. چهرهدستش را بندِ دماغش کرده است و دماغش خون می

 !داند طفلکی؟دلیلِ ضربه خوردنش را هم نمی

اش و تکان دادن آن، تهدیدوار حرص کند و با باال گرفتن انگشت اشارهعصبی سری باال و پایین می

 :زندمی

کردی، به این فکر کن که قراره کُل صورتتو بیارم واسم گزارشِ کار رد می ی بعد که داشتیدفعه-

 .پایین

 :کندخندِ پر از تمسخری اضافه میو با تک

 .فعالً تا همین اندازه کافیه برات شادوماد-

 .گیردی همه راهِ اتاقش را پیش میگوید و پیش چشمان به غم، حیرت و ترس نشستهمی

 :بردناهید صدا باال می

 چیکار به این بچه داری تو؟ اون نگه، خودت میای بگی؟-

 :دهداعصابش خ*را*ب است. حال و حوصله ندارد. برای همین آرام اما محکم دستور می

 !تمومش کنید که اصالً حوصله ندارم-
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 :آیدصدایِ کاوه می

 کادوی عقدم بود که جلو جلو دادیش داداش؟-

 هم دارد که تیکه بپراند؟ خندد. مر*تیکه روبلند و هیستریک می

 :دهدبلندتر جواب می

 !غلط اضافه نکن کاوه تا یه کار نکردم که ل*ب و دهنت برا روز عقدت دوخت بخوره-

شان را بیرون کند. خودشان شد که همهآید و... نسبتاً خوب است. و کاش میو دیگر هیچ صدایی نمی

 ...هم که شعورِ رفتن ندارند ماشاهلل

 :زندمی زیر ل*ب نق

 !لقتخمِ سگِ دهن-

شود که همان دَم هین بلند و توام با ترس و خجالت کند و داخل اتاق میو دوباره به ضرب در را باز می

ی دخترک که بُرد از دیدن تن خیلی روشن و بر*ه*نهشود. و نفسش میدخترک به هوا پرتاب می

 کرد؟تنها پوشش لباس زیر است. داشت لباس عوض می

دهد که همان لحظه العملش را از دست میماسد. قدرت هر عکسبرد و حرف در دهانش میمی ماتش

 :زندای میروناک جیغ خفه

 ...برو بیرون-

 .آهان! بیرون... درست است. باید بیرون برود

بندد و لعنت... دهد و با عقب رفتن و خروج از اتاق، درب را هم میمات و نفس بریده سری تکان می

د کم بیاورد! حداقلش تا زمانیکه از احساسات دخترک نسبت به خودش مطمئن نشده است، نباید نبای

 .کم بیاورد

 .تونی بیای داخلمی-

گیرد و داخل اش را از در میفرستد و تکیهاش را با مکث بیرون مینفسِ حبس شده در س*ی*نه

ه است با همان شلوارک گشاد و زیر بیند که تاپ مشکی و بندیِ خود را پوشیدشود. روناک را میمی

 ...زانویش
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 .رودکند و با بستن در جلو میاراده اخم میبی

 خوای بیای بیرون؟احیاناً اینجوری که نمی-

 :پرسدزند به لباس توی تنش و میکند. اشاره میبیند که دخترک تعجب میمی

 چشه مگه؟-

 :دهدکند و با توپِ پُر جواب میچپ چپ نگاهش می

خوای که با این وضع سر و س*ی*نه بیای ی عرفانم پیدا بشه. نمی. یحتمل سر و کلهاوه بیرونهک-

 بیرون؟

برد و بیند و ل*ذت میایستد. رنگ به رنگ شدنش را میی دخترک میس*ی*نه به س*ی*نه

ا تاش را از گر*دن ی او، انگشت اشارهآورد و پیش چشمان به حیرت نشستهسپس دستش را باال می

زند اما محکم اضافه دهد لمس تنِ او... کمرنگ لبخند میدهد. حس خوبی میی دخترک سُر میترقوه

 :کندمی

 .جات پیداست... همهببین-

 .شود سهند پرروتر شود و دستور بدهدخندد که همین باعث میروناک می

 .تیشرتمو روی تاپت بپوش-

رود. تیشرت مشکی را چنگ و در یک حرکت به تن میبیند که روناک به طرف تخت گوید و میمی

 .نشیندآید. حرف گوش کردنش به دل میزند. خوشش میمی

 خوبه؟-

 :کندهای براق و شیطان دخترک، زمزمه میچالهخیره در سیاه

 !عالی-

 زشته خیر سرمون مهمون داریم. بریم پیشِ اونا؟-

 !. مهمان دارندگویددهد و هومِ کشداری می میشود. تای ابرویی باالحواسِ پرتش تقریباً جمع می

 ...رود و سهند به دنبالشخندد و به سمت در میروناک می

 .بیند که مشغول کمپرس یخ گذاشتن روی صورت و بینی کاوه استشوند. ناهید را میداخل هال می
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خوردنِ ناهید  ی جانشیند. متوجهشیدا و سوگند در آشپزخانه و روناک یک گوشه و روی مبل می

مالحظه و متفاوت فرهنگ است که نه کند که دخترک چقدر بیشود. حتما دارد به این فکر میمی

 .رودخندد و جلو میاراده میروسری به سر دارد و بدتر... با شلوارک جلوی کاوه نشسته است. بی

 مونید؟واسه ناهار می-

 ...ش قرمز شده است و متورم و خونی. دماغداردکاوه کمپرس یخ را از روی دماغش برمی

 :زندتو دماغی و گرفته حرف می

 .من که تا شب همینجا پالسم-

 !زند. تا شب؟پوزخند می

 .تونی با عرفان بمونیمن عصر برنامه دارم. ولی تو می-

 .کندکاوه با اخم نگاهش می

 ای؟چه برنامه-

 :دهدوناک را مخاطب قرار میدهد و به جایش، ناهیدِ زوم کرده روی رجوابش را نمی

 .مامان پس زحمتِ ناهار با تو-

کشد تا حرف سهند را تجزیه و تحلیل کند و با گردد. طول میناهید هول و دستپاچه به سمتش برمی

 :دهدمکث و لبخند... جواب می

 باشه فدات شم. چی دوست داری بپزم؟-

 .روی روناکو روبهکند. دقیقاً کنار دستِ کاوه خودش را روی مبل پرت می

 :زنددهد و متفکر ل*ب میابرو باال می

 .ی باال زدنِ آلرژی رو ندارمکنه. فقط لطفاً پُر از ادویه و فلفل نباشه. حوصلهفرقی نمی-

 :پرسدخندد و میکند که همان لحظه روناک بلند میناهید چپ چپ نگاه سهند می

 خوای من مرغ درست کنم؟می-

آید. آخرش مجبور به های سیاه شده لبخند روی ل*بش میسهند با یادآوری آن شب و تکه مرغ

خوردن نون با ساالد شده بودند و البته که سهند میلش نکشیده بود و سر آخر دوباره فیله سرخ 
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 .کرده بودند

 :کندشیطنت می

 !نکشدلم نمیاد برای دستپختِ تو مشتری جمع کنم خانم راستاد. تو زحمت -

کند و ی دخترک را به هوا پرتاب میکند که قهقههی روناک میو پشت بندش چشمکی حواله

 .کشدهای مادرش را توی هم میاخم

کند. پیراهن ی مبل پرت میکند و روی دستهبیند که ناهید با حرص مانتو را از تنش خارج میمی

های بنفش. دقیقاً همرنگ دارد با گُلی مشکی ای به تن دارد که زمینهساحلی بلند و پوشیده

کند. به جایش سوالِ توی ذهنش را برای ناهیدی که داخل آشپزخانه اش... توجهی نمیروسری

 :کندشود بازگو میمی

 ش درمون شد یا سرطان گرفت؟خبر ناهید؟ کلیهاز سامان چه-

ب*غ*ل دستش که بندش صدای اعتراض کاوه از شنود و پشتصدای هینِ بلند مادرش را می

 :گویدمی

 !ها مثالًاِ... باباته-

 :زندگردد. تیز و براق تشر میبا اخم وحشتناکی به سمت کاوه برمی

 ...دخالت نکن تو-

 :کندشود چرا که همان لحظه ناهید با ناله خواهش میی حرفش در نطفه خفه میادامه

 !... لطفاًپسرا-

 :شودیگوید که ناهید مشغول توضیح مچیزی نمی

یم اسکن و فهمیدتیش عفونت داره. ولی بعد بردیمش سیگفتن کلیهیه چند روزی بستری شد. می-

 .ستریزهشن

 :دهدبا لحنِ ناراحتی جواب می

 !اِ... پس زیاد جدی نیست؟-

 :گویدخندد و تند میکند که پر از تمسخر میناهید با غیض نامش را هجی می
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 ر من جغدِ شومِ شبم و خدا منتظره یه چیز بگم تا عملیش کنه. نترس. باشه دیگه توام. حاال انگا-

 !میرهشوهرت تا منو نده زیر قبر، خودش نمی

رساند و شنود صدای کوبش تابه را به گ*از... ناهید است که دارد پر حرص کارها را به انجام میمی

 .کندچندان فرقی نمیکن است و اما برای سهند گوید. چرا؟ چون ناهید مراعاتچیزی نمی

 ! شما چالِ لُپ داری؟چقدر قشنگ-

کند. انگشت به سمت لُپ روناک آید و از چال لُپش تعریف میبیند که کنار روناک میشیدا را می

 :زنداختیار داد میبرد و هنوز لمسش نکرده است که سهند بیمی

 .دست نزن بابا-

 .کشدسیده دستش را عقب میلرزد و ترچاره است که به خود میو شیدای بی

 :زندکند و به جایش با اخم برای شیدا تشر میتوجهی به گرد شدن چشمان روناک نمی

 .خواد بکنه تو سوراخِ لُپشدخترِ گُنده عقل توو سرش نیست. همینجور انگشت بُرده می-

 .ده بودخواهد جز خودش کسی اینکار را بکند. برای همین یکهو گوشت تلخ شو راستش دلش نمی

 :زندروناک است که متعجب و شرمنده پچ می

 این چه حرفیه؟-

 :دهدتخس و لجباز و پر اخم جواب می

 .حرفه دیگه. خب خوشم نمیاد کسی انگولکشون کنه-

 ...دهد و نگاهش را به ناهیداش را به مبل میتکیه

 چته تو اآلن؟-

دهد. و ناهید که دلخور نگاهش می سهند است که اینطور حرصی، ناهید را مورد سوال واقع قرار

 :ای جواب میدهدمیکند و دستهایش را ضربدری در هم گِره میزند. با لحنِ گرفته

 خواد باشه؟هیچی. چِم می-

 :سهند پرحرص میخندد

 ی منه که رو تُرش کرده واسه دختر مَردُم؟کامالً مشخصه! پس عمه-
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 :آیدکاوه بینشان می

 !پایین. میشنوه یه وقت حاال بیا جمعش کنبابا صداتونو بیارید -

 :ناهید حرص میزند

 بشنوه. چیزِ بدی گفتم مگه؟-

سهند اما اعصابش به هم میریزد. ساعت نزدیک به چهار بعدازظهر است. روناک به حمام رفته بود و 

 !قرار بر این بود که تا یک ساعت و ربع دیگر به سمت دریا حرکت کنند. و البته که دونفره

 :اش را بیرون میفرستد و ناخواسته تلخ میشودفِ کالفهپو

فهمم دور برداشتنت دیگه برا چیه؟ مثال تو االن فازِ غم و غصه برداری من از تصمیمم من نمی-

 برمیگردم؟ دیگه از طرف خوشم نمیاد و دست و دلم براش نمیلرزه؟

 :کندپوزخند میزند و اضافه می

ه سهله، حتی اگه سامانم مخالفِ بودنِ من با اون دختر باشه، برام پس بزار خیالتو راحت کنم. تو ک-

 .مهم نیست

 !های طوسی زن پُر از اشک میشوند و رنگِ ناباوریبیند که تیلهمی

های او بچیند هایش را طبق خواستهتوجهی نمیکند. مادر است که مادر است. قرار نیست که خواسته

 !خود بگذردهای خوب زندگی و یا بخاطر او از حس

 :دهدبیخیال ادامه می

بعد از فریال، این اولین باریه که انقدر حالم خوبه. و البته که فریال با روناک قابل قیاس نیست. -

 .نمیزارم کسی خرابش کنه. حتی تو

 میشه بگی چه فرقی با هم دارن؟-

و ناخواسته هشدار  باورش نمیشود که این سوال را ناهید از او پرسیده باشد. اعصابش خورد میشود

 :دهدمی

 .بفهم چی میگی! چون خوش ندارم بیشتر از این ناراحتت کنم-

ی پیش رویش... سهند است؟ اشک از روی مالحظهخندد. پسرک تخس و بیناهید عصبی و ناباور می
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 ...ها فریال و حاال روناکخورد. قبلهایش به پایین سُر میگونه

 :زندمیان بغض ل*ب می

 .ی ما نیست. بگو که جدی نگرفتیشر وصلهاون دخت-

 خندد. جدی نگرفته؟وار میی دوم زن پُر از خواهش و تمناست. مسخرهو جمله

 !دوریِ من خُل وضعت کرده ناهید-

 :کندسپس جدی و محکم اضافه می

 بیخیالِام که ام؟ پس بزار یادت بیارم. من همونینه، مثلِ اینکه تو واقعاً یادت رفته من چه جونوری-

امضا زدم که اگه هر  های شما شدم. کار کردم و رفتم سراغ آرزوم. دنبالِ رالی! برگهدرس و موعظه

بالیی سرم بیاد، تکلیف خودم بوده و به کسی ربطی نداره! نه حق دیه برای پدر و مادر و نه حق 

شو امضا میزنه و از نامهگیره! زنِ حسابی، آدمی که میره مرگشکایت! هیچی. هیچی دستشون رو نمی

 ترسونی؟چی می

 :کندگذارد و به آرامش دعوتش میکاوه دست روی بازوهایش می

 آروم باش. چرا داری چرت میگی؟-

نفس هق میزند. شیدایِ خاله دارد نگاهِ ناهید میکند که چطور ناباور دست روی د*ه*ان گذاشته و بی

 .کتفش را ماساژ میدهد

 :پرسدشود. با لحنِ بدی میتر مید میشود، کالفهی ناهید که بلنصدای گریه

ی داری میگی بگم که جدی نگرفتمش؟ عقلتو از دست دادی؟ جدی نیست و من همین چند دقیقه-

شده پرت کردمش بیرون؟! جدی نیست و اومدم به تو میگم پیش بخاطرش سوگند رو از این خ*را*ب

 !خوامش؟که می

سوگند از بودنِ روناک در حمام سواستفاده کرده و او را با لفظ پتیاره ای را که آورد لحظهو به یادمی

نام بُرده بود تا خودش را جلوی ناهید شیرین کند. و سهند چه راحت او را از بازو کشیده و بیرون 

 .انداخته بود

 ...این دختر-
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 :کندخواهد بشنود. ظرفیتش پُر است. عصبی حرف ناهید را در نطفه خفه مینمی

ی سلیطه رو میاری ن دختر این دختر نکن برا من! افسارو دادم دستت که پامیشی اون دخترهای-

 .مخونه

 .فهمدمنظورش به سوگند است و ناهید این را خوب می

کِشَد اما محکم و جدی برای ناهید و آید. صدایش را پایین میصدای تیک باز شدن در حمام می

 :زندشدند، حرص میاعضای جمع که شامل کاوه و شیدا می

 .جمع کنین دیگه. اومد-

 :شودو صدایِ گرم و بشاش روناک زودتر از خودش در هال ظاهر می

 !من اومَــدم-

 .کند به زور هم که شده لبخند روی ل*ب بنشاندسعی می

 .عافیت باشه-

 !کند که یک تیشرت و شلوار ساده و یک دستِ طوسی روشن به تن داردو نگاهِ روناکی می

 سوگند کو؟-

 ...دهد و با یک دروغِ مصلحتیی روی آن امتداد مینگاهش را تا موهای خیس دخترک و حوله

 .کار داشت. باید میرفت-

 :بردهای درهمِ کاوه صدا باال میتوجه به نگاهِ چپ ناهید و اخمگیرد و بیاش را از دربِ هال میتکیه

 روناک؟ تموم نشد؟-

شد که منتظر او بود. اویی که اخیراً زیادی حساس شده بود روی تیپ میو اگر دروغ نباشد یک ربعی 

 .زداش. بلد نبود آرایش کند و به جایش موهایش را چندین بار شانه میو ظاهر و قیافه

 .من حاضرم-

ی نازک و آبی آسمانی دهد از دیدن مانتوی تابستانهآید و سهند ابرو باال میآید. میباالخره می

ی لیمویی رنگی هم زیر تنهداند. نیمدار. نمی. شاید هم چینطبقه..اه است. کوتاه و طبقهرنگش. کوت

 !آن پوشیده است و نافش معلوم است
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ست با آن مانتو. شال لیمویی رنگی به سر دارد و... لیمویی شلوار یخیِ کوتاه و آزادش ترکیب جالبی

گیرد وقتی که نگاهش به اش عمق مید و خندهزنآید! لبخند میبه دخترک و دخترک به لیمویی می

رنگ اما بیرون از خط افتد. چه ناشیانه رژ ل*ب کشیده بود. یک صورتیِ خوشهای دخترک میل*ب

 .زده و کج و معوج

 :آیددهد و با باز کردنِ در، به حرف میسری تکان می

 .بدو که دیرمون شد حسابی-

بندد و در همان حین با لحن های کتانی سفید رنگش را میشود و بندبیند روناک را که خم میو می

 :کندگرمی ادا می

تون شدیم ناهید جون. کاش شما هم همراهمون میومدین. هر چند سهند گفت آقا واقعاً شرمنده-

 .و باید برین پیشش سامان حالش خوب نیست

خورد و دخترک با بستن بند می اش رازند خانم راستاد! خندهاُوه! چه مودبانه و لفظ قلمانه حرف می

 :دهدکند و موهای لختش را دوباره زیر شال و ادامه میاش قامت صاف میکتانی

 .انشاهلل هر چه زودتر حالشون خوب بشه-

 :دهدناهید است که با لبخند مصنوعی جواب می

 .مرسی عزیزدلم. خوش باشید-

 :پرسدو روناک اما با مکث و طی یک تصمیم ناگهانی می

 خوای با ما بیای؟شیدا جون، تو می-

ای نداشت. هنگامی که خورد. دخترک دروغش را باور کرده بود! چارهسهند دلش تکان سختی می

ها در خانه بمانند و یا باید به روناک پافشاری کرده بود که یا نباید به دریا بروند و به همراه مهمان

لکه گفته بود که سامان حالش خوب نیست و ناهید باید همراه آنها به دریا بروند، برای نجات از مه

 .برگردد... کاوه هم که با آن دماغ محال است هوس بیرون رفتن کند

 .شودی افکارش با جوابِ شیدا از هم پاره میرشته

 .خوام مزاحم باشم. شما برید. خوش بگذرهقربونت برم. نمی-
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حرفی بود! ... کمکت و مهربان و خجالتی و کمیروناک اما شیدا بد به دلش نشسته بود. دختر سا

 :کندبیشتر اصرار می

 .گذرهچه مزاحمتی عزیزدلم؟ تو بیای بیشتر خوش می-

 :آیدسهند تند به میان می

 وپال میگی؟گذره؟ چرا پرتچی و چی و بیشتر خوش می-

 ...اشکند. نگاهِ آن پرروییکند و ناباور نگاهِ سهند میروناک چشم درشت می

 :دهدای جواب میزدهچرخد و با لبخندِ خجالتشده میمعذب به سمت شیدای سرخ

 کنه. میای؟شوخی می-

گوید. بگذار آید و نمیمانَد. حرف، چندین و چندبار تا پشت زبانش میی روناک میسهند پوکر خیره

. او ه سوگند نبوددخترک مهربانی کند اصال! محبت کند و خوش باشد. اشکالش چه بود اصال؟ شیدا ک

 ...رفتهم همراهشان به دریا می

شود. و دخترک انقدری مودب است که از بزرگتر گوید که همان دَم صدای شیدا بلند میچیزی نمی

 :اجازه بگیرد

 تونم برم؟خاله جون اگه مشکلی نداری، می-

شکل ناهید با روناک شود. مبیند برق پیروزی و رضایت را در چشمان ناهید. باورش نمیو سهند می

 دقیقا از چه زمانی شروع شد؟ همین که کلید انداخت و داخل شد و دید که روناک بدون شلوار و با 

 یک تیشرت گشاد توی ب*غ*ل تک پسرش است؟

 .خواد برو خوشگلِ خالهاگه دلت می-

شود و به بلند میکند. از جا زند. و شیدا چه بچگانه ذوق میو تمام! ناهید خانم تیرش را به هدف می

کند و سپس با برداشتن دود. شال و مانتویش را درست میی نصب شده در راهرو میطرف آینه

 .زده استزده است و هم ذوقایستد. و لبخندش هم خجالتکیفش کنار روناک می

 :زندروناک دست دور بازوی او انداخته و صمیمی ل*ب می

 .مطمئناً اومدنت بهترین انتخاب بود-
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 .زندچشمکی به شیدا می و

 :دهدرود که ناهید بلند جواب میسهند با خداحافظی نسبتاً سردی از در بیرون می

 .مراقب خودتون باشید-

ی زند. متوجهاش را پا میهای مشکیگوید. کتانیکنند و او... چیزی نمیدخترها هم خداحافظی می

دهد ستش ذهنش به هم ریخته است. اهمیتی نمیشود. اما راهای شیدا و روناک میزدنریز ریز حرف

 .پَرَدشود و عرفان بیرون میکه همان لحظه درب آسانسور باز می

 .شوندچشمانش از حیرت گرد می

 کنی؟تو اینجا چیکار می-

 :زنداندازد و بعد از سوت بلندی ل*ب میاهمیت به سوالِ سهند ابرو باال میو عرفان است که بی

 !ناک خانوم چه داف شدی شما امروزاُ الال... رو-

کند. اما کند و دوباره سوالش را برای عرفان تکرار میآید. اخم میخندد و سهند بدش میروناک می

 :این بار بدون لطافت و محکم

 کنی؟گفتم اینجا چیکار می-

 :دهدعرفان نگاهش به سر تا پا و پا تا سرِ روناک است اما جواب سهند را می

 .فه رو زودتر بستمامروز کا-

 !خواهد که جفت چشمان عرفان را از کاسه دربیاوردو راستش سهند در این لحظه دلش می

 :محکم و تیز میغرد

 بندی؟گنج پیدا کردی مگه هر روز زِرت و زِرت کافه رو زودتر می-

 :زندزند و بیخیال ل*ب میکند. چشمکی به سهند میعرفان باالخره نگاهش می

شینیم. فقط صبر کن و گه سپهر... اونم به موقعش. وقتی رالی رو بُردیم، رو گَنجشم میسوز نزن دی-

 .ببین

 .خنددهیستریک می

 .شینی کافه، صداتم درنمیادبیا برو گمشو حرفِ مفت نزن. از فردا بَست می-
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 .کندعرفان وارفته نگاهش می

 یعنی چی؟-

وار بلندتر است. با کف دست آرام و ضربهایستد و چند وجبی اش میسهند س*ی*نه به س*ی*نه

 :دهدکوبد و پُر از تمسخر برایش توضیح میی عرفان میروی س*ی*نه

 !یعنی دهنت سرویسه اُسکول-

 .رودتر میکوبد که عرفان چند قدمی عقبی او میسپس پر از اخم و حرص، محکم تختِ س*ی*نه

 :های گرد و متعجب روناک و شیدا میغردنگاه گیرد و زیر ل*ب برایدستش را به سمت آسانسور می

 .منتظرین گاو گوسفند قربونی کنم؟ د یاال سوار شین دیگه-

کشد و خندد و به تندی شیدای مبهوت را با خود به داخل اتاقک آسانسور میروناک آرام و ناباور می

 ...سهند، پشت سرشان

 .دهدعرفان اما اختیار زبانش را باز از دست می

 !له؟ خیلی مراقب خودت باش. آخه خیلی خوشمزه شدی امروزخوشگ-

 .کندگوید و سهند به آنی قاطی میمی

 ...مر*تیکه-

گذارد و او را اش میخواهد هجوم به سمت عرفان ببرد که روناک دست روی س*ی*نهو با حرص می

 .دهدبه عقب هل می

 .چته تو؟ بابا شوخی کرد دیگه-

 ...شود و عرفان از دیدشان محوفشارد. درب بسته میسور را میی آسانو شیدا سریعاً دکمه

 .کندفرستد و چپ نگاه روناک میاش را بیرون مینفس پرحرص و کالفه

 غلط کرد! تو چه شوخی داری با اون؟-

 :کندماسد. از فرصت استفاده و اضافه میرود و حرف در دهانش میبیند که دخترک وا میمی

و ظرفیتشون یکی نیست. بند رو که شُل بگیری، رو سرت جا  صدبار گفتم همه جنبه. تقصیرِ خودته-

 ...میگیرن. صدبار نگفتم با این مَردَکِ 
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 :آیدروناک با چشم گرد کردن و اعتراض به میان حرفش می

 .اِ... بسه دیگه. خیر سرمون داریم میریم بیرون-

از آمدن شیدا. آن از اخالق و رفتار ناهید و  خندد. بیرون رفتن بخورد توی سرشان... آنپرحرص می

 !های اضافه کردنش... و این هم از عرفان! چه روز مزخرفیگزارش دادن کاوه... آمدنِ سوگند و غلط

رود. خاک گرفته است. دلش تنگ آیند و سهند به طرف زانتیای خود میاز آسانسور بیرون می

شود. دستی روی کند و سوار میراننده را باز میخورد. درب شود و قلبش یک تکان عجیبی میمی

 :زندکشد و نوازش گونه صدایش میفرمان می

 ...پسرِ من-

 :کندگذارد و اضافه میگیرد وقتی که دست روی دنده میاش میو خودش خنده

 دلت برای بابا تنگ شده بود، هوم؟-

 .نشیندشود و شیدا داخل می. چرا که درب عقب باز میمانَدحرفش با پسرش نصفه و نیمه می

 !سالم-

 توانست آرام و مودب باشد؟خندد. مگر یک دختر تا چقدر میو سهند ناباور و آمیخته به حرص می

 :زندگیرد و نق میمثل همیشه از او ایراد می

 سالم و زهرِمار! دختر مگه ما االن باهم نبودیم؟ سالمِت دیگه چیه؟-

روند شوند و ابروهایش باال میگوید و چشمان سهند درشت میکشد. چیزی نمیشیدا خجالت می

 .گیردبیند روناک هم کنار دست شیدا جا میوقتی که می

 .کندخندی میتک

 عقب نشستی؟-

 :کندروناک با بستنِ درب، لبخند زنان تایید می

 آره. اشکالش چیه؟-

 :خواهد دستش را محکم روی فرمان بکوبد و بگویددلش می

 .خواستم امروزو دونفری بگذرونیممصب میاینه که منِ سگاشکالش -
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 :زندگوید. پرحرص پوزخند و با اخمی ساختگی تشر میاما نمی

 .ی آژانستون دیده میشماشکالش اینه که اینجوری من راننده-

 :دهدزند و همزمان با آن، تذکر میاستارت می

 .یاال یکیتون بیاد جلو بشینه-

ست و دهد. شیدا محال است که این کار را کند. خجالتیی خود بیست میانهو در دل به کار زیرک

 .شود اما همچنان اخم داردماند دخترک... قند توی دلش آب میمعذب. پس فقط می

 .بدویین دیگه دیر شد-

 ...شود و روناک از آن پیادهو درب عقب باز می

کند وقتی که روناک درب جلو را باز م میدهد و ذوق توی صدایش را گُلبخندش را به سختی فرو می

 :گویدنشیند و او میکند و روی صندلی شاگرد میمی

 !افتخار دادید بانو-

 :دهدشنود که روناک جواب میخندد. و در کمال تعجب میشیدا ریز می

 .شکست نفسی نکنین. این سعادته برای من که کنار شما بشینم-

شود. خوشش که برای عقب رفتن تنظیم شده بود، خشک میای برد و دستش روی دندهماتش می

 :کندآید و همان لحظه روناک پرخنده اضافه میمی

 .شوخی کردم. خواستم لفظ قلم بیام-

 .شودو مثل سوزنِ خورده شده توی بادکنک، باد حال خوشش خالی می

 ...روددریا تخت گ*از میگیرد و بعد از خروج از دروازه، پر گ*از به طرف با اخم دنده عقب می

کرد که امروز قرار است گردششان کوفت و زهرمارش بشود؛ ولی مثل اینکه کامال در اشتباه گمان می

های دلبرش گذرانده بودند. روناک خاطره تعریف های روناک و خندهبوده است. تمامِ راه را با شیطنت

 .کرده و شیدا خندیده بود

های ک متقابالً اذیتش کرده بود... دخترک دلش رفته بود برای جادهسرش گذاشته و روناسهند سربه

گرفت و ثبت شهر و سرسبزی و طبیعتش و با ذوق به تعریف کردن نشسته بود و مُدام عکس می
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 ...کردلحظه می

 .شودی روناک از هم پاره میی افکارش با لحنِ درمانده و آلوده به خندهرشته

 .بزن کنار... بدو-

 .کاهدشود و از سرعت ماشین میینگران م

 چیشده؟-

بیند دخترک را که با دو دستش شکمش را چسبیده است و به مانند لبو سرخ شده است. خود را می

خورد؟! اخم اش را میگیرد. برای چه دارد خندهدهد و ل*بش را گ*از میروی صندلی تلو تلو می

 :پرسدوباره میی جاده، دکند و با هدایت کردن ماشین به لبهمی

 چته؟ شکمتو چسبیدی چرا؟-

 ...خندد. بلند و پر از شیطنتروناک باالخره می

 .گیرهبابا انقدر مایعات و کوفت و زهرِ مار به خوردمون دادی، خب معلومه دستشوییم می-

 !افتد. دخترک دیوانه بود؟شنود به خنده میناباور از چیزی که می

 .رودشیدا ریسه می

 !تو دختر ایدیوونه-

 :دهداش را بخورد، جواب میطور که سعی دارد خندهسهند همان

 .گفتیخب زودتر می-

تر... کنار جدول، یک سرویس بهداشتی عمومی وجود گیرد و چند متر عقبو سپس دنده عقب می

 .دارد

 :زندبا باال کشیدنِ دستی، ل*ب می

 ...بمون بیام باهات-

ی اندازد و لحظهکند و خود را از ماشین بیرون میرب را به ضرب باز میشنود. دو روناکی که انگار نمی

 :زندخروج فقط میان خنده جیغ می

 .نه! خودم میام االن-
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شود. سر بیند که دخترک به تندی داخل سرویس بهداشتی میکند. میو سهند دیگر اصرار نمی

 !سبزنددهد. هنوز چرخاند و نگاهش را به مزارعِ کنار جاده میمی

 چرا بهش نمیگی که چقدر دوسش داری؟-

کند. انتظارش را نداشت که شیدا این حرف را بزند. ی جلو شیدا را نگاه میدهد و از آینهابرو باال می

 .زبان و مودب دیده بودیعنی اصال از او انتظار صحبت کردن ندارد. بس که همیشه او را بی

 :کندناخداگاه اذیتش می

 !کنیبونت دراز شده و تو کارِ مردم دخالت میبینم که زمی-

 :شود وقتی که میگویدبیند سر توی یقه فرو بردن اویی را که از خجالت تُن صدایش ضعیف میو می

خواستم بگم اگه انقدر دوستش دارید، بهش بگید. خواستم فضولی کنم. فقط میببخشید. نمی-

 .اینطوری بهتره

 :دهدبا اخم مصنوعی جواب می

 !بندی یه بار مفرد؟چرا یه بار جمع می-

 :کندو با مکث اضافه می

کنن که به خوای از اون دخترا بشی که به عشقِ خودشون کمک میفیلم آبکی زیاد دیدی نه؟ می-

 عشقش برسه؟

 .کندخندی میتک

 !خوای بزرگونه رفتار کنی شیداچقدر می-

سش گرفته بود از اینکه سهند با صراحت تمام به چاره نفشود. حتماً بیبیند که دخترک قرمز میمی

 !رویش آورده بود که او... سهند را دوست دارد

 :رسدو جواب شیدا با تاخیر به گوش می

بینم که همو دوست دارید. فقط خواستم بگم به جای ربطی به فیلمِ آبکی دیدن نداره. دارم می-

 .حسرت کشیدن، با هم باشید. ل*ذت ببرید

اش پر از حسرت و یک حس دلتنگی و دهد و البته که خندهمی خندد و ادامهمی دخترک آرام
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 :آشوبگی استدل

 !اصال به قول معروف... نگی، یکی دیگه میگه-

جور خاصی به دلش خورد و دخترک جداً بزرگ شده است! حرفش یکدهد. جا میسهند ابرو باال می

 :پرسدچسباند و میبه پشتی صندلی میشود که سرش را داند چطور مینشیند و نمیمی

 دونی که اونم دوسم داره؟از کجا می-

 .خنددشیدا می

 بینی؟خیلی واضحه! نگو که متوجهش نشدی. یعنی رفتارش وقتی که کنارته رو نمی-

شود و... تمامِ چیزی که توی ذهنش بود را بر ریزد و جمع میشود و دلش میحوصله میناخداگاه بی

 .آوردزبان می

کنه طرز بزرگ شدنِ روناکه. رفتارش با بینم! ولی چیزی که اذیتم میبینم شیدا. مینمیگم که نمی-

من چندان عجیب نیست وقتی که اون کُلی دوست و رفیقِ پسر داره و داشته. از اول با غیرجنسِ 

اشتباه ها و راحت بودنش رو میزاری پای دوست داشتن؟ پس باید بگم خودش بزرگ شده. خنده

 .کنیمی

 :پرسدشیدا اما متعجب می

 پسر داره؟دوست-

 :شودکند و ناخواسته لحنش تند میسهند اخم می

 ...بیخود! منظورم دوست و رفیقِ معمولی و این شِر و وراست-

کر ی شیدا فبندد و به جملهزند. چشم میگوید که سهند دیگر حرفی نمیشیدا آهانِ بلند باالیی می

 !گویدهمان جمله که اگر نگوید، کس دیگری فرصت را قاپیده و میکند. می

 :شود و اتفاقا این بار به صحبتی جالبدخترک باز زبانش باز می

خب به حرفش بیار! اگه مطمئن نیستی ولی یه حدسایی میزنی که دوستت داره... خب یه کاری کن -

 !که خودش بیاد جلو

 !شودشود و... نمیمتوجه می
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 :پرسداست وقتی که می ارادهبی

 میشه؟-

 .خنددشیدا آرام می

 معلومه که میشه. چرا نشه؟-

 !آیدلرزد و حالش سرِ جا میآید و قلبش میتر به خنده کِش میارادهل*بش بی

 .کنداز آینه ی جلو نگاهِ شیدای لبو شده از خجالت و خنده می

 :پرسدمی

 چطوری؟-

کند و پر از ذوق و ه خاله ناهیدش رفته است را باریک میاش را که بو شیداست که چشمانِ طوسی

 :دهدهیجان جواب می

 .حسادت! نقطه ضعفِ اکثر دخترا وقتی که عاشق میشن حسادته! باید حسادتش رو بکشی باال-

اینکه اش... بیگیرد قلبِ این روزها عاشق شدهو... بوم! به واهلل که ایوال دارد این دختر! هیجان می

 :زندروی خنده و رفتارش داشته باشد، ل*ب می اختیاری

 .اینکه جدی جدی آدم شدینه، خوشم اومد ازت! مثل-

گیرد و اضافه . نگاهِ چپ شیدا را فاکتور میی لعنتی..آید از آن ایدهخندد و خوشش میو بیشتر می

 :کندمی

 .کمکم کن شیدا. وللهی منم از خجالتت درمیام-

 .خندددخترک می

 .مون رو از همین االن شروع کنیمفکر کنم بتونیم پروژهام... -

 .کندسهند مات نگاهش می

 اآلن؟-

 !آره. بزار بیاد و سوار شه. باقیشو بسپر به من-

 گندش باال نیاد یه وقت شیدا؟-
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 :دهدکننده و مطمئن جواب میخندد به لحنِ مضطرب و نگران سهند. دلگرمشیدا اما می

 .هخیالت تخت. چیزی نمیش-

ترسد و هیجان دارد ی شیدا خبر ندارد و برای همین کمی میشود. از نقشهسهند اما به آنی کالفه می

 .نگران استو شاید هم کمی دل

دهد. با ی کنار جاده میکشد و نگاهش را به کارگران در حال کار در مزرعهانگشت بین موهایش می

 :دهدمکث جواب می

 ...کنه. وی بیخیال شدنمو طی میطرف به جایِ حسادت، پروسهنمیدونم. اگه شانسِ منه... -

 .مانَدی شیدا نصفه و نیمه میاش با جیغ خفهی جملهادامه

 .اومد اومد... فقط مراقب باش گند نزنی-

 خندد؟نشیند، کسی به او نمیبگوید تمام تنش با این حرف شیدا به استرس می

 :زندمضطرب و حرصی زیر ل*ب غُر می

 مراقبتی؟ اصالً من میدونم که باید چه غلطی کنم؟ چه-

 .خنددشیدا ریز می

 !گفتم که. بسپرش به من-

 ...شود و روناک داخلو همان دَم درب شاگرد باز می

 !م احیا شد لعنتیاهوف! مثانه-

 .زندخندد و دوباره استارت میسهند با فکری به هم ریخته می

 :پرسدروناک می

 رسیم پس؟خودش یه پا مسافرت شدا.. کِی میاین راهِ دریا -

 :دهدشیدا جوابش را می

 .ست. صبر داشته باشنهایتش دو سه دقیقه-

رسند و دریا و ساحل و مردمانِ کنار آن کامالً مشخص کند و میمسیر از آسفالت به خاکی تغییر می

 .شوندمی
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 :زندب میزده ل*دهد و ذوقروناک با هیجان نگاهش را به آبیِ دریا می

 قدر شلوغه؟خیلی قشنگه. همیشه همین-

 :کِشَدو شیدا باز هم زحمت جواب دادن را می

 .کنی... دیگه جا واسه سوزن انداختن پیدا نمیها. مخصوصاً آخرِ هفتهآره-

 ...دهد پیِ سرسبزی اما خالی از درخت محوطهکند و نگاهش را میروناک آهانِ بلندباالیی می

 ...هاها و توی آب رفتن پسران و نوجوانها... سفره انداختن خانوادههای بچهیبازبادبادک

 :آوردخندد و پر از شوق به زبان میریز می

 .آوردیمکاش ما هم زیرانداز می-

 بوقی که با دیدنِ ماشینکند که تمرکزش را جمع کند و از فکر بیرون بیاید. با تکو سهند سعی می

 .دهدخواهد د*ه*ان باز کند که شیدا مجال نمیزند، میها مییکی از آشناها به آن

. آخه معموال با عقب داشته باشهشد. ولی فکر کنم سهند توی صندوقوای آره... خیلی خوب می-

نیک! دیگه عادت شده بود براش که همیشه یه زیراندازی چیزی همراهش رفت پیکفریال زیاد می

 .داشته باشه

داند که رود و خودش هم نمیشود و ماتش میبرد! نفسش بند میلویش خشک میسهند اما به آنی گ

 :گویدخندد و درصدد حرف شیدا میکند و اینطور مصنوعی میچرا هول می

 .نه. زیرانداز ندارم تو ماشین متاسفانه-

ردیف  بینداندازد و میشود و مضطرب؟ با اخم از آینه نگاهی به شیدا میداند چرا عصبی میو نمی

دهد. روناکی که دیگر چیزی رود و نگاهش را به روناک میای به او میغرههای او را... چشمدندان

 .کندی سمت خودش بیرون را نگاه مینگفته بود و... رو برگردانده و دارد از شیشه

 فریال دوست دخترِ سهند بود؟-

یش گفته بود. حتی آن شب. پشت دانست! سهند که براکند. روناک که میو سهند بیشتر کُپ می

 ها که خودِ روناک با فریال صحبت کرده بود. پس چرا این سوال را از شیدا پرسیده بود؟کانکس

بیند که دخترک پوزخندِ گرفته و می چرخاند و...کنان گر*دن به طرف روناک میمتعجب و اخم
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 .کمرنگی روی لبانش دارد و نگاهش به جلوست

دختر. میشه گفت عشقِ اولِ سهند بود. از اون عشقا که اولِ زی فراتر از دوستنه بابا... یه چی-

 .نوجوونی و جوونی میاد سراغت

 !اش بیشتر رنگ تمسخر دارد و حرصخندد و خندهروناک می

 بیند. بهتر نیست تمامش ی این بازی را به نفع خود نمیشود و اصال ادامهو سهند اعصابش خورد می

 کند؟

 :دهددی شیدا را مخاطب قرار میمحکم و ج

 اآلن وقت این حرفاست؟-

 :پرسدخواهد چیزی بگوید، روناک بیشتر میو تا شیدا می

 چطور جدا شدن؟-

 :زندکشد! ناباور صدایش میمغزش سوت می

 !روناک؟-

زنند که قضیه عکسِ این است... و روناکی که مثال برایش مهم نیست! اما چشمانش دارند فریاد می

طوری دهد و با باال انداختنِ شانه، یکخندد و نگاهش را به سهند میاهمیت میترک به ظاهر بیدخ

 :پرسدمی

 چیه؟ دوست نداری راجع به عشق سابقت حرف بزنیم؟-

خورد و حاضر است قسم بخورد که دخترک دلش گرفته و دلخور شده و دل سهند تکان سختی می

 !است

ای جواب کلمهکشد و کوتاه و تککند. دستی را باال میمیماشین را درست ل*ب ساحل پارک 

 :دهدمی

 !نه-

 .داندخندد. بلند. حرصی. پر از تمسخر و یک حسِ... نمیروناک می

 .پس تو گوش نکن-
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 .شودباورش نمی

کند و با برداشتن چیپس خود از روی داشبورد، شیدا را بیند روناک را که درب ماشین را باز میو می

 :دهدصحبتش قرار میخطاب 

 .یاال بیا پایین تعریف کن برام. جالب شد که بدونم-

 ...رود. درست کنارِ آببندد و جلوتر میشود. درب را میگوید و از ماشین پیاده میدخترک می

ریزد و برای شیدای بیند. تمام حرص و عصبانیتش را توی صدایش میو سهند فرصت را مناسب می

 :زندمیتوی ماشین تشر 

خواد تو کاری کنی. خودم یه این بود راهکارِت؟ اینجوری تِر زده نشه توو رابطمون صلوات! اصال نمی-

 .کنمغلطی می

 :کندفرستد و با چنگ زدن بین موهایش اضافه میاش را بیرون میپوفِ کالفه

 .هامیاال برو پایین تا اینم نشده یه پرونده رو اون یکی پرونده-

خوای تموم شه این حرص خوردنا و دور بودنا... بهم اعتماد کن! چرا انقد جوشِ بیخود واقعاً میاگه -

 !کنید؟ خب به جهنم! ولی تهش خوشمزه میشه. باور کنمیزنی؟ ناراحت میشه؟ دعوا می

کند. دخترک پشتش به آنهاست. شال از روی موهایش افتاده است و باد دارد سهند نگاه روناک می

 .نوازدرا می موهایش

خواهد دخترک را بیشتر کشف کند. بیشتر و بهتر داند که دلش میداند باید چه کار کند؟ اما مینمی

با او وقت بگذراند. بدون هیچ مرزی او را مال خود بداند و کاری کند که هر دو از دوست داشتن دیوانه 

 ...هایشان را نخورند وشوند. حرف

 گیرد؟داند چرا ته دلش حس خوبی مینمیخواهد. و دلش دخترک را می

 :گویدلحنش هنوز آمیخته به حرص است وقتی که می

 .خوای بکنی بکن شیداهر غلطی که می-

 .دودکند و بدون بستن آن به طرف روناک میخندد و درب را باز میو شیدا می

خورد. نگاهِ صفحه اش زنگ میخواهد از ماشین پیاده شود که گوشیکند و میضبط را خاموش می
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شود و تماس را وصل ی آخر پشیمان میخواهد رد تماس بدهد که لحظهکند و... پیمان است! میمی

 .کندمی

 بله پیمان؟-

 .رودگوید که پیمان پشت خط از خنده ریسه میچنان کالفه این را می

 ه جواب منو بدی؟شد یه بار زنگ بزنم و تو صدات یه طوری نیاد که انگار زیر تیغ گذاشتنت ک-

 .داند. استرس دارد و هیجان و... نمیحالش گرفته است..

 :زندصادقانه و بدون اخم و تَخم ل*ب می

 .موندم پیمان-

 عینِ خر توی گِل؟-

 ...گوترو بذله هایش هم یکی از یکی جفنگگویی ندارد. خداراشکر رفیقی شوخی و بذلهحوصله

 :غردکوتاه می

 !گمشو بابا اصال-

 .آیدالفور کوتاه میو پیمان است که فی

 .. سگ نشوریزمجونِ داداش دیگه مزه نمی-

 :زندبا مکث ل*ب می

 .ی اون شبت فکر کردمبه تیکه-

 !ش؟خُب! و نتیجه-

 :دهداراده است وقتی که جواب میلبخند کمرنگش بی

 .دوسش دارم-

گذارد که شلوغش کند. اما با شنیدن جواب میگوید و ی پیمان را... چیزی نمیشنود صدای خندهمی

 .شودپیمان، سرتاپا حیرت و تعجب می

خوایش؟ بابا من چقدر دیر اآلن اینو میگی؟ اآلن که بُردیش دور دور و به مان جونت هم گفتی که می-

 ...گیرم خبرارومی
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 :زندناباور پچ می

 چی؟-

 .خنددو پیمان است که می

 !چیکلیم-

وبست باز هم کاوه گزارش رد گرده است و آخ که خدا لعنت کند این بشر را... چفتمطمئن است که 

 :اصال برایش معنا ندارد! عصبی میغرد

 .پدر، ل*ب و دهن سالم گذاشتم، اسمم سهند نیستی بیمن اگه برای اون کاوه-

 :آیدپیمان به سرعت به میان حرفش می

 .رم خبرهارونه نه. کاوه چیزی نگفته. از یه جا دیگه دا-

تواند صحبت کرده نشیند. با ناهید هم که نمیکند و هم به حرص میدهد. هم تعجب میابرو باال می

 ...باشد. پس

 از کجا داری آمارمو؟-

 :دهدخندی جواب میپیمان با تک

 !ی گوگولیتتونی بزنی سهند. از شیدا... از دخترخالهیه جا که حتی حدسشم نمی-

 کند؟شود، کسی درکش میشود و کر میشود و مات میمیو... بگوید الل 

 شیدا به پیمان و پیمان به شیدا چه ربطی دارد؟

 :پرسدجاخورده و ناباور می

 شیدا؟-

 :کندخندد و اضافه میپر از تمسخر می

 .ستمسخره-

 ست دقیقا؟ دوستیمون؟چی مسخره-

وقت کرده بود که سهند را فراموش کند و  شان؟ شیدا دقیقا کِیشود! دوستیو... تمام سرش د*اغ می

 !برود با پیمان؟
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 :پَراندعصبی می

 !مثلِ سگ دروغ میگی-

 :دهدست وقتی که توضیح میپیمان اما جدی

چه دروغی مرد حسابی؟ االن سه ماهی میشه که باهمیم. ازش فرصت خواستم تا بهش ثابت کنم که -

 .چقدر دوستش دارم. اونم قبول کرد

های سیاه خواهد چیزی بگوید که در همان لحظه نگاهش با تیلهآورد و میشود! سر باال میباورش نمی

کند! و سهند اگر اشتباه نکند کند. گر*دن چرخانده و دارد عمیق نگاهش میدخترک تالقی می

 !اند و دلخوریهایش پُر از اشکتیله

کند که دخترک اینطور بهم ریخته است؟ هایی برای او میداند شیدا دارد چه وراجیکند. نمیاخم می

ریخت و حالش دگرگون رود از اینکه دخترک به خاطر سهند به هم میاز طرفی... دلش مالش می

 :شودهایش با بلند شدن صدای پیمان در گوشش، در نطفه خفه میشود. لبخندِ کجِ متناقض با اخممی

 سهند؟-

 :دهدکوتاه جواب می

 !شنوممی-

 پسر. االن ناراحت شدی؟نکن دیگه -

 ...زند. اما نگاهش هنوز به حال ابری دخترک استپوزخند می

 .یه درصد فکر کن ناراحت بشم از اینکه شیدا رل زده و بیخیالِ من شده! مزخرفه-

 :کندو با مکث اضافه می

 .گفتی بهمفقط باید زودتر می-

این هرچه بشود اول به سهند اطالعش  خندد و بعد از وعده دادنِ اینکه بعد ازپیمان سرخوش می

 :کنددهد، بحث را عوض میمی

 ...هاپس باالخره ترموستاتِ دلت فعال شد بعد مدت-

 ...کندخندد و با پیاده از ماشین، برای پیمان پشت خط شروع به توضیح دادن می. میخنددآرام می
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شته و خانه تماماً فرو رفته در تاریکی. شب هم گذآید. ساعت از دو نیمهخواب... نه! به چشمانش نمی

 !و چیزی نمانده تا نُه صبح... نُه صبحی که کاوه قرار است در محضر عقد کند. آن هم با نیلو جهانی

روزِ شلوغ و پر از هیجان و استرسی باید باشد. چرا که قرار بر این شده که هم جشن عقد و هم 

 .عروسی را در یک روز بگیرند

خورد روی چرخد و نگاهش سُر میچرخد. به پهلو میدارد و به پهلو مییر سرش برمیساعدش را از ز

 ...اند وی دخترکی که غرقِ خواب است! موهایش توی صورتش ریختهصورت معصوم و ساده

زند. چند روزِ گذشته را حسابی خوش گذرانده و فهمیده بود که دخترک را چقدر بیشتر از لبخند می

 !معمولی دوست داردیک دوست داشتن 

اش با پیمان به سراغ شیدا و روناک رفته و پیشنهاد نشستن در یکی از آن روز بعد از اتمام مکالمه

 :های ل*ب ساحل را داده بود. دخترک اما با دلخوری رو گرفته و جواب داده بودکافه

 .ب کنیت با عشق سابقت رو خ*را*خواد بخاطرِ ما، همون چارتا دونه خاطرهنه. نمی-

گرفتنش را و سهند جا خورده و خندیده و خوشش آمده بود! و دخترک چه واضح و صریح به دل

 !نشان داده و شمشیر را از رو بسته بود

زده به زدن کنار آب پرداخته بودند و سهند... فقط تکیهدیگر چیزی نگفته بود. روناک با شیدا به قدم

یش نشسته بود. شیدا را رسانده و سپس به خانه که ماشین، به تماشای دخترک خواستنی پیش رو

دون .. ببرگشته بودند، خبری از ناهید و کاوه نبود. و عرفان در اتاقش مشغول برقراری تماس تصویری.

ای دخترک ی تخت خزیده بودند و فردایش... به طرز معجزهحرف، هر دو به اتاق خواب رفته و گوشه

ها و . با سهند به جان خیابانو پیشنهاد رفتن به خرید را داده بودشاد و بشاش از خواب بلند شده 

زیر کرده بود. دخالتی در انتخابِ مرکز خریدهای شهر افتاده بودند و سهند او را مجبور به خرید لباس

 .ی دخترک را نظاره کرده بودرنگ و طرح نکرده بود و فقط... سلیقه

افتد که خودش از یک لباس زیر مشکی خوشش آمد اما برای بیشتر خجالت ندادن ای مییاد لحظه

 ای که دلش هوایی شد و هوس دخترک را کرد و کالفه از فروشگاه دخترک چیزی نگفت. و آن لحظه

 جا کردن خریدها و هنگامی که روناک داشت آنها را در ساک. اما شب، موقع جابهبیرون آمده بود
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 .چید، به طرز ناباوری چشمش به همان لباس زیر مشکی خورده که به دلش نشسته بودلباسش می

 :سوال کرده بود

 برای چی خریدیش؟-

 :و دخترک هول کرده و دستپاچه جواب داده بود

 .خ... خب... خوشم اومد ازش-

بیاورد و به گوش و سهند خندیده و دروغش را فهمیده بود. و اما سر آخر نتوانسته بود که طاقت 

 :دخترک کشیده بود

 .تو حتی بستنِ این مُدلو بلد نیستی روناک و صد البته که از این مُدل اصال خوشت نمیاد-

 .و دخترک قرمز شده بود و بوسیدنی! اما سهند نبوسیده بود

تا  افتد. دخترک دو پیراهن برای خود خریده بود و سهند هرچه اصرار کرده بودو یاد عصر دیروز می

 .ها را در تن دخترک ببیند، روناک قبول نکرده بود که نکرده بودپیراهن

 ...وحاالتش نسبت به اتفاقات اخیر و روزهای بعد، خوب استرود و حسته دلش مالش می

ی دخترک را لمس برد و با پشت چهارانگشتش گونهاراده دست باال میگیرد و بیلبخندش عمق می

خواب کند، دست عقب خورد که سهند ترسیده از اینکه نکند که او را بیمی. دخترک تکانی کندمی

شوند از عطر خوش هایش پُر میگیرد که ریهکشد. فردا کلی کار دارد... باید بخوابد. دم عمیقی میمی

 ...نارگیل

کی ی بندد و با چرخیدن به آنشود ولی قبل از اینکه افسارش پاره بشود، چشم میدلش باز هوایی می

 !خوابد... میپهلو و پشت کردن به دخترک

هایش را باز و نگاه به ساعت با شنیدنِ صدای مکرر زنگ واحدشان، میان خواب و بیداری یکی از پلک

شنود؟ واقعا در این ساعت صبح کدام ی صبح! درست میکند. چهار و چهل دقیقهروی پاتختی می

 زد؟وقت نشناسی داشت این چنین زنگ می

 ...گیرد. نکند کاوه باشد؟ اتفاقی نیوفتاده باشد یاطراب میاض

پرد. از اتاق شود و در کسری از ثانیه خواب از چشمانش میداند. نگران از روی تخت بلند مینمی
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بیند و برق سرویس بهداشتی روشن است! دستی به سر و آید و درب اتاق عرفان را باز میبیرون می

های سقف را روشن و دهد. هالوژنو ریخته توی صورتش را باال می ژولیدهکشد و موهای صورتش می

را  کشد و درباینکه نگاهی به چشمی بیاندازد، دستگیره را پایین میکند. بیبه طرف در پا تند می

 !کند. باز کردن در همانا و مات شدنش هماناباز می

 !سالام-

 !هد. آیسو؟دو تمام قدرت تجزیه و تحلیلش را از دست می

دهد و افتد. ابرو باال میهای دور و برش میروح و بدون آرایش آیسو به چمدانی بینگاهش از چهره

 .حسابی ماتش برده است

 کنی که انگار جن دیدی؟چته؟ چرا یه جوری نگاه می-

دش های دیگر هم دعوت بودند خب... یاو آهاان! امروز جشن عقد و عروسی کاوه است. ماهان و بچه

 !آمد

 :زندخندد و با باز کردن بیشتر در، طعنه میمردانه می

 !بینمتکِشی میکم از جن نداری! اولین باره بدون مَالت-

 .پودرهای سنگین آیسوستاش به آرایش غلیظ و کرمو تیکه

 :زندکشد و کوتاه ل*ب میهای دخترک را با کمک او به داخل میچمدان

 .خوش اومدی-

 .ها هم دارن میان باالهدرو نبند. بچ-

 !دهد و مات شدن پشت مات شدنابرو باال می

 ها؟کدوم بچه-

 .خنددآیسو می

 .اینجا چرا انقدر تاریکه؟ یه برق روشن کنین دیگه بابا-

 :دهددهد که همان دَم آیسو جواب سوال سهند را میربط آیسو نمیاهمیتی به سوال و حرف بی

 !شاهینماهان، یزدان، علیرضا و -
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ی بعد از نامِ ی آخر شاملِ هر کلمهی آخرِ حرف آیسو، مشکل دارد؟ که تیکهداند چرا با تیکهو نمی

 !شدماهان می

کند. نگاهی به درب باز ی هال رها میها را همانجا گوشهگوید و چمداندیگر در جواب، چیزی نمی

ز هیجان و انرژی عرفان در خانه خواهد چیزی بگوید که یکهو صدای پر ااندازد و میواحد می

 :زندپیچد که داد میمی

 اومدی عشقم؟-

 و این داد زدن، زیادِ از حد بلند است و روناک مگر نخوابیده است؟

 :زندکشد و برای عرفان تشر میهایش را توی هم میناخداگاه اخم

 !مصب توی این خونه آدم خوابیده مثالسگ-

 !خواهدمی کند و دلشو... راستش حسودی می

بیند که خود را محکم توی آ*غ*و*ش عرفان پرتاب کرده چرخاند و... آیسو را میسر به سمتشان می

 .کشدو به آنی تنش را باال می

 !دلم برات یه ذره شده بود-

زند. قربان های آیسو را مُهر میها، چانه و ل*بگوید و عرفان در جواب، روی گونهاین را آیسو می

شود که یک روز افتد. یعنی میکند. ناخداگاه یاد روناک میرود و تنش را نوازش میاش میصدقه

روناک هم اینطور در آغوشش بپرد و ادعای دلتنگی کند؟ و سهند فقط برای جواب او را ببوسد و 

 ...ببوسد و ببوسد

 ...داش سهند بَه-

 چرخد و ی پا مید. روی پاشنهشونوپال میاش پخشبا شنیدن صدای علیرضا، افکار سانسور نشده

 .زندلبخند می

 !خیلی خیلی خوش اومدین-

دهد و همان دَم یزدان، ماهان و شاهین هم از آسانسور پیاده رود و محکم با علیرضا دست میجلو می

 .شوند و کلی وسایل و ساک به همراه دارندمی
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شاهین و یا حتی یزدان درست و درمان اش با کند. و این به معنای این نیست که ر*اب*طهاخم نمی

هایشان از شهر کند چون میزبان است و این کار به دور از ادب! باالخره مهماناست. نه! اخم نمی

 ...دوری آمده بودند

بعد از سالم و احوالپرسی و در آ*غ*و*ش گرفتن همدیگر، اکیپ تازه از راه رسیده وسایلشان را در 

لباس عوض کرده و بعد از آب زدن به دست و صورتشان، همگی دور  اتاق عرفان جا داده بودند.

 .ی چیده شده در هال که توسط سهند، عرفان و یزدان مزین شده بود، نشسته بودندسفره

چرخاند. صدای جیرینگ جیرینگی راه انداخته چرخاند و میخوری را در استکان میآیسو قاشق چای

 ...است که نگو

 :پرسدمربا و خامه برای خود است که یزدان برای بار چندم میی مشغول گرفتن لقمه

 روناکو بیدار نکنیم؟-

پسر هستند و دختر و دوستخندد و حواسش هست که مثال با روناک دوستو سهند تصنعی می

کند! حواسش هست که نباید لو بدهد. از طرفی چه اشکالی دارد شاهین را شاهین اینجور گمان می

 !ارد و اذیتش کند و جوابی بدهد که خون، خونش را بخورد؟ی تیغ بگذلبه

 .ست. بزار بخوابه. نه! خیلی خستهنه داداشِ من-

 کوه کَنده مگه؟-

ای جز خندیدن ندارد. وگرنه پدر قفلی زده است روی روناک! چارهخندد. و عجب این یزدانِ بیمی

 ...دانست چطور سرجایش بنشاند او رامی

 ...سوزانَدرسد ولی به حتم تا فیها خالدون شاهین را مییز به نظر میآمجوابش شیطنت

 ربطی نداره. دختری که رل داشته باشه، بایدم انرژیش بیوفته. میگیری که چی میگم؟-

بیند که زند و سهند، میاش چشمکی به یزدان میزند. علیرضا بلند قهقهه میو پشت بند جمله

 !خورَد؟شوند. طفلکی! نکند دق میای سفت میانگشتان شاهین به دور استکان چ

دهد. با اخمی نمایشی، اش را نشانِ جمع میآورد و رگِ ب*ر*جستهماهان است که گر*دن جلو می

 :آوردها را درمیادای قلچماق
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 ...ی من خورده باشهبچه با غیرتِ من بازی نکن! اگه بفهمم فقط حتی انگشتت به دخترخاله-

تواند خندد و نمیهمه به تصنعی بودن خط و نشان ماهان است و ماهان که می کند. نگاهِمکث می

 :گویداش را میی جملهشود و ادامهجدی بماند و روی میز پخش می

 .کنمبازم هیچ غلطی نمی-

 :دهدها؛ اما به عمد جواب میآید از اینجور بحثخندند و سهند خوشش نمیگوید و میمی

 .ماهاناز انگشت گذشته -

 :زندکند که همان لحظه آیسو غُر میعلیرضا کوفتی نثارش می

 .بسه بابا مزه نریزین-

 :کندو سپس به سهند اشاره می

 .بیا برو اون تنِ لشو از خواب بیدار کن.خیر سرمون نوبتِ سالن داریم-

 شود. سالن؟ سالنِ... زیبایی؟مات می

 :آوردسوالش را بر زبان می

 اه؟نوبتِ... آرایشگ-

 :دهدنوشد و جواب میاش را میاز چایی و آیسوست که قلپی

 کنه؟حاال همون! چه فرقی می-

آید که او . خوشش نمیرویستکند؟ آرایشگاه رفتن دیگر زیادهکند. دخترک دارد چه کار میاخم می

 ...تغییر چندانی بکند و

 :پرسدناخواسته می

 خواد بیاد سالن؟خودش گفته که می-

 .خنددمیآیسو 

 .ش خبر کرده که روناکو کشون کشون ببرمش تا بزک دوزَک کنهپَ نه! عمه-

 :آوردکند و سوال توی ذهنش را بر زبان میاخم می

 آشنا داشتی اینجا؟-
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 .فهمدآیسو نمی

 هان؟-

 :گویدسهند با همان اخم می

 نوبتو میگم. آشنا داری اینجا که نوبت سالن گرفتی؟-

گوید و سپس همزمان با گرفتن لقمه برای عرفان، با نیشِ بازی مشغول توضیح میآیسو آهانِ بلندی 

 :شودمی

کردم. بعد هم که خودش برام ها عکس و اطالعات میداد. منم انتخاب میآره دیگه. عرفان از سالن-

نوبت گرفت. منم به روناک اصرار کردم که عروسیه و این حرفا. باالخره خانوم راضی شد بیاد یه 

 ...ش بکِشه ودستی به اون بَر و روی کپک زده

 !دهد جز اینکه غرش کند و به آیسو بفهماند که بایدمغزش فرمانِ دیگری نمی

شود برای اوی مهمان و به میان باید راجع به روناک درست صحبت کند. برای همین ناخواسته تند می

 :آیدحرفش می

 !مزه مزه کن چیزی که میگی رو آیسو-

 :زندکند که چندان چنگی به دل سهند نمیخندد و شوخی میییزدان م

 ...پسراُوه! نکُشیمون! آقایِ دوست-

 ی بعد... برد و لحظهای ماتش میو اما سهند چنان جدی و محکم حرفش را زده بود که آیسو لحظه

 :کندخندد و اصالح میزده میهول

 .شوخی کردم-

 ...هاستفتر از این حردندهو سهند است که یک

 !شوخیش هم جالب نبود-

 ها؟بچه-

 .افتداش میی روناک، لقمه از دستش به کنارِ نعلبکیزدهآلود و حیرتبا شنیدنِ صدای خواب

 .رودشود و با آ*غ*و*ش باز جلو میعلیرضاست که از جا بلند می
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 .جیگرِ منو نگاه کن! چه ملوچی شده-

 ...صحبت کردن است؟! زهرِ مارِ ملوچروند. چه طرز های سهند توی هم میاخم

ی خواهد. از قاطشود و نباید! دخترک نباید بغلش کند. یعنی دلش نمینفسش در س*ی*نه حبس می

 ...ترسد و از طرفیکردن خودش می

شود و ریزد. فکش سخت میبا فرو رفتن روناک در آ*غ*و*ش علیرضا تمام معادالت ذهنش بهم می

گرداند. دست افتد، سهند با اخم از او رو برمیروناک به چشمان سهند میای که نگاه درست لحظه

 !شود و هم عصبی و هم... ناراحتخودش نیست که هم دلخور می

 :گویدشنود صدای روناک را که میمی

 ی نَوَد؟قرار بود زودتر بیایین که! چرا موندین لحظه-

 :کندو با مکث اضافه می

 .ون! دلم مثلِ چی تنگتون بودبینمتخیلی خوشحالم که می-

شنود دهد؛ اما میگیرد تا نگاهش کند. خودش را مشغول خوردن صبحانه نشان میسرش را باال نمی

 :کندپرانی میصدای شاهین را که برای روناک تیکه

 .ی نَوَد نیومدیم نفس! تو آتیشت تند بود و زودتر فرار کردیما لحظه-

 زنند! ت نکرده بود و برایش مهم نبود که چطور روناک را صدا میشود. تا به حال دقفکش سخت می

 "نفس"ها مشکل دارد. خصوصا آنکه حاال شاهین دارد ها و لقببیند که واقعاً با این نامولی حاال می

 .کندخطابش می

 :گویدتر است وقتی که پشت بندش میی روناک روی اعصابو خنده

 دخترتو رد کنی؟وستتو بودی دلت میومدی درخواستِ د-

خورد! حتی از افتادن نگاه شاهین به شود و حرص میو سهند دست خودش نیست که کالفه می

 .شوندکالم میآید چه برسد به اینکه دارند انقدر مزخرف همروناک هم بدش می

 :پرسدشاهین است که می

 سهند بهت پیشنهاد داد که زودتر بیای شهرستان؟-
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 :آیددیگر حرفی نزند و دیگر برایش نخندد، محکم به میان حرفشان میبرای اینکه روناک 

 من ازش خواستم. چطور؟-

 .وشاهین لبخند کمرنگی روی ل*ب دارد

 !همینجوری-

ی نشیند و از سفره، کاسهمانَد. و روناک کنار ماهان میپوزخند کمرنگش از چشم هیچکس دور نمی

 .داردیای که داخلش پر از خرما بود را برمشیشه

 :گیردآیسو اما به یکباره آتش می

 !عنتر خانوم یه بار این وَرم نگاه کن-

 :فرستدچرخد و با خنده برایش ب*و*س هوایی میو روناک به سمتش می

 !تو که عشقی-

 .دهدآیسو تند و تند سری تکان می

 .ن داریمآره منم خر شدم. زر مفت نزن، جمع کن بریم دوش بگیریم که ساعت شیش نوبت سال-

 .شودخندد و با گذاشتن خرمایی دیگر در دهانش از جا بلند میروناک نرم می

 ...پسراپس من فعال مرخص میشم از حضورتون گُل-

 .خنددیزدان می

 صبرانه منتظرم ببینم چه شکلی میشی؟یعنی بی-

بندِ صحبت رود، پشت خندد و با شیطنتِ مزخرفی که به شدت روی اعصاب سهند میعلیرضا هم می

 :کندیزدان اضافه می

مثلِ اون شب غوغا کن! پیراهن فیالن بپوش. سالنم که میری... ا*و*ف! قراره هوش از سرمون ببری -

 .دیگه

 ...شنود صدای خنده ی روناک را ومی

شود و به محض راه افتادنِ روناک به طرف اتاق، از دست سهند به دور کمر باریک استکان سفت می

 .شودبلند میکنار سفره 
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 :پرسدماهان است که می

 کجا؟-

 :گوید.. به دنبالِ روناک. چرا که کارش دارد. ولی در جواب فقط میراستش.

 .اآلن میام-

 ...دار برای سهندهای غیر خندهکند. از آن آبکییزدان باز هم شوخی می

 .کشه تا بیادایشونم نوبت سالن داره. طول می-

شود. به طرف اتاقش قدم تند کرده و بدون قسمت پشت مبلمان وارد راهرو میگوید و از و چیزی نمی

 .کنداینکه درب بزند، آن را باز می

 .ی حمام به دست دارد و یک لیف پشمیبیند که حولهو روناک را می

 .آیدبندد و جلو میدرب را پشت سرش می

ومیشِ هوا، ق... برعکسِ گرگو روناک پیشِ چشمانِ او مشغول گشتن در ساک لباسش است و اتا

 !کامال روشن است

 .کنداخم می

 !خوای بری سالن که فقط موهاتو درست کنی دیگه؟می-

 .کندروناک قامت صاف و سوالی نگاهش می

 چطور؟-

 !سوالِ منو با سوال جواب نده-

 .خورد از لحن جدی، تند و محکم سهندو روناک جا می

 :افتدت به جیب که اخم وحشتناکی هم دارد، به لکنت میزده از رفتارِ اوی دسدخترک حیرت

 فهمم. مشکلی پیش اومده؟... نمینم-

 .ایستدی دخترک میو س*ی*نه به س*ی*نه رودو سهند است که قدمی جلو می

 پرسیدم فقط برای موهات میری دیگه؟-

 :زندشود و سپس... ل*ب میکند. مکثش طوالنی میروناک مات نگاهش می
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 .خواد آرایش هم داشته باشمنه. دلم می-

گوید که دلش آرایش زند. اعصابش از هر دری خورد است و حاال هم دخترک میپوزخند می

 ...خواهدمی

 :پرسدمی

 !این یه قلم توی لیست نبود. بود؟-

 .فهمد. بیشتر ماتش برده است و دلیل رفتار سهند را نمیخنددمعنا میحواس و بیروناک بی

 :دهدصادقانه جواب می

 .خوادنه. توی لیست نبود. گفتم که، دلم می-

خواهد آن آالیش خوب است؟ نمیشود. با چه زبانی بگوید دخترک همینقدر ساده و بیکالفه می

 .تغییراتِ جزئی به کُلی مبدل شده و او را به فردِ دیگری تبدیل کنند

 :شودناخواسته تند می

 خوای؟ید دلت غلط اضافه بخواد. اونوقت توام میمگه به دل خواستنه؟ شا-

 .کندشود و... اخم میو دخترک سرخ می

 میشه بپرسم چی باعث شده که االن اینجوری باهام حرف بزنی؟-

ترین است و صدایش چرا انقدر سرد به اندازد. پوزخند کنج ل*بش جداناشدنیای باال میسهند شانه

 :گویدرسد؟ وقتی که میگوش می

 کنی؟خودت چی فکر می-

 .شودو دخترک کالفه می

 .کنممن فکر خاصی نمی-

کند که پیش چشمان دخترک یک رفیق شود و گمان میشود! و واقعاً گاه کالفه میو سهند عصبی می

 ...ی اطرافیانش همین رفتار را داردآید. دخترک با همهو یک دوست به نظر می

و کالفگی را کجا باید خالی کند؟ اما بحثِ بیشتر از این را داند این همه دلگیری و دلخوری نمی

شود؟ که میان آن همه دلخوری و اعصابِ داند چطور می. نمیفهمدخواهد. چون دخترک او را نمینمی
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 :رانَدداغان بر ل*ب می

 !خوای بکنی بکن روناکهر غلطی که می-

 .شودازویش توسط دخترک گرفته میکند تا از اتاق خارج بشود که بگرد میگوید و عقبمی

 ...و صدای روناک پر از حرص است و گرفتگی

 .از جای دیگه پُری، سرِ من خالی نکن لطفاً -

چرخد که دست روناک از بازویش شُل رود و به سمت دخترک میپوزخند صدادارش روی روان می

 .شودمی

 :پرسددهد و پر از تمسخر میتای ابرو باال می

 ن از جای دیگه پُرم؟کی گفته م-

 .کندو روناک دست به س*ی*نه و با اخم نگاهش می

 . از اومدنش کنیبینم که چطوری به شاهین نگاه می. خودم چشم دارم مینیازی نیست کسی بگه-

 !گیریی منو می. واسه همینه پاچهناراحتی

 !شود و فکش سختاخمش بیشتر می

 :کنداش میمسخره

 !چقدر تیزبین-

 :دهدروناک با پشت چشم نازک کردنی ادامه میو 

 .ی علیرضا رو هم پاره کنیبینم چقدر منتظری از یقه تا پاچهکور نیستم که! حتی دارم می-

 دهد؟بیند و باز هم جوالن میبیند... میآهان! پس دخترک می

 شود و طی یک حرکت ناگهانی،تر میاعصاب خرابش، خ*را*ب

 :کندشود و تشروار غرش میتوی صورت دخترک خم میپر از حرص و عصبانیت 

تو که انقدر خوب آمارمو با نیگات درمیاری. آمارِ اینو نداری که وقتی میری تو ب*غ*ل هر پدرسگی -

 و هر تخمِ حرومی بهت میگه نفس و جیگر و کوفت و زهرمار، رد میدم؟

 !ترسدلرزد و میشود و... دلش میدخترک مات می
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 چی؟-

 ...شود که گاف داده است! آن هم چه گافیتازه متوجه میو سهند 

 :کنداش اضافه میزند و درصدد صحبت قبلیحال موهایش را چنگ میآشفته

 !هات در حد ظرفیتشون رفتار کنی و نه بیشترفکر کنم گفته بودم که با دور و بری-

 ...استو دخترک اما حواسش اینجا نیست. هنوز پرت جمالت تشروار قبلی سهند 

کند و با اخمی ساختگی جواب کوبد و... باالخره تجزیه و تحلیل میآوری میقلبش با سرعت سرسام

 :دهدمی

 شو ندارن؟خوای بگی رفقام جنبهمی-

 .خنددسهند حرصی می

 !چون ندارن-

 ...مورد بینشانشود از بحث بیخندد و اعصابش خورد میروناک هم به تقلید از او، پر از تمسخر می

 :پَرَدناخواسته از میان لبانش می

 !البد تو داری-

 !گیرد. محکم و سختاندازد و بازوی چپ دخترک را میسهند است که به یکباره دست می

 :توپدبارد وقتی که پرحرص میتک اجزای صورتش حرص و عصبانیت میاز تک

 مگه غیرِ اینه؟-

ی نزدیک بینشان. شود و فاصلهی سهند میبر*ه*نهی ای حواسش پرتِ آن باالتنهو روناک لحظه

 .شودگلویش خشک و گرمش می

 :غرددهد و میسهند از بازو تکانش می

 !با توام-

 .کندآید و اخم میو روناک که به خود می

میداند که سهند با شاهین و امثالهم فرق دارد. ولی واقعاً علیرضا و یزدان مانند شاهین نبودند. با 

پراند. جوابی که از شدت که میداند کماکان حق با سهند است، اما از سر لجبازی جوابی می حالاین
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 !شکن هم نبود. یعنی اصال نبودجوابی بر ل*ب رانده بود و... چندان دندانبی

 !. کامالً غیر اینهبله-

اند، ک شدهزنند و باریدهد و با چشمانی که حاال به سرخی میو سهند بازویش را بیشتر فشار می

 :زندهای مشکی دخترک تشر میخیره در تیله

دادم. جنبه بودم که همون شبِ مستیت ترتیبتو میدِ میگم احمقی، میگی نه! آخه اُسکول من اگه بی-

نِ . من شاهینم که در عینه اینکه بگم اگر قراره هر اتفاقی هم بیوفته، بزار تو هوشیاری کامل بیوفته

 ت تهِ باغ و بخوام آبِروتو به گند و ک*ثافت بکشم؟ناراضی بودنت بکشونم

 .اندهای دخترک که انگار خیس شدهافتد به تیلهگوید و نگاهش میمی

 گیرد و رود. دَم عمیقی میتر میکند و کمی عقبخورد. بازوی روناک را رها میدلش تکان سختی می

 :زندپر از ناراحتی و دلخوری ل*ب می

 .کشیداها مینباید بحث به اینج-

 :کندو با مکث اضافه می

 .گیرممن زودتر باید برم تا پیشِ کاوه باشم. پس اول من دوش می-

دارد. بی اینکه درب کمد را ببندد به سمت در ی حمامش را برمیکند و حولهدرب کمد را باز می

که صدایش  شنودرود و هنوز دستش به دستگیره نخورده، صدای آلوده به بغض روناک را میمی

 :زندمی

 !سهند؟-

 :دهدحوصله اما خونسرد جواب میمانَد. چون چیزی برای گفتن نیست! بینمی

 .فکر کنم حق با توعه روناک. از جایِ دیگه پُر بودم و سر تو خالی کردم-

 ...رودشود و میگوید و به سرعت از اتاق خارج میمی

 .دنیا عالمت سوال و کُلی احساسات به شریان افتادهمانَد و یک دنیا بغض و یک رود و دخترک میمی

بعد از اینکه سهند، شاهین، یزدان و علیرضا، حاضر و آماده خانه را به مقصدِ ویالی کاوه ترک کرده 

 .اینکه موهایش را خشک کند، سَرسَری لباس پوشیده بودبودند، دوش مختصری گرفته و بی
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فان برداشته و باالخره حمام کرده بود. روی تخت بازی با عرآیسو هم باالخره دست از عشق

ای که سهند از دهد و تلخی! یادِ لحظهدهد. بودی خنکی مینشیند. تختی که تماما بوی سهند میمی

افتد. نه خداحافظی کرده و نه حرفی زده بود! و بدِ قضیه اینکه حتی درب خانه بیرون رفته بود، می

اش گرفته بود که دخترک تماماً احساس خالی یک ساعت نادیده کرد. انقدر در عرضنگاهش هم نمی

 .کندبودن می

 :زندشود و هنوز کامال داخل نیامده، نق میاش داخل اتاق میی نیم متریآیسو با حوله

 هنوز لباستو انتخاب نکردی؟-

 :حواس پچ میزندحوصله و بیبی

 .نه-

 :زندو آیسو باز نق می

 !رق شدن که عنترخانومهات غچته؟ باز کِشتی-

توجه به دربِ باز اتاق و حضور روناک، حوله را روی زمین بیند آیسو را که بیدهد و میجوابی نمی

 .شودهایش میاندازد و مشغول انتخاب بهترین لباس زیرش از ساک لباسمی

 .گیرداو به جای آیسو اضطراب می

 .درو ببند. یه وقت عرفان میاد اینجا حاال بیا-

 .خندداندازد و میآیسوست که بیخیال شانه باال می و

 !دَرَک-

 .زندکند و به تن میو باالخره یک ست توری مشکی پیدا می

افتد. گفته بود که دختر باید دختر باشد! دخترانگی و روناک اما ناخداگاه یادِ حرفِ آن شب سهند می

م پوشاند و بهتر است که او هزِ تنش را میکند. گفته بود که قشنگ نیست که روناک با آن پارچه، سای

 .از لباس زیر دخترانه استفاده کند

ی کند. بقچه پیچ شده در یک پارچهکشد و به تن خود نگاه میتاپ زیر مانتوی جلوبازش را جلو می

 !سفید
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 :کندزند. برای آیسو امر میکند و به سرش میدر یک لحظه هوس می

 .ض کنمخوام لباسمو عوببند درو می-

 .بنددی دراوِر با پا درب را میهایش جلوی آینهو آیسوست که میان قر دادن

های رود. باید از آن لعنتیکشد و به سراغ ساک لباسش میدو سوتِ تاپش را از تنش بیرون می

 .آیدخوشگلی که خریده بود استفاده کند. آیسو متعجب از حرکت او به سراغش می

 :زندزده ل*ب میخورد، متعجب و هیجانها میهای مختلف لباسطرح چشمش که به رنگارنگی و

 !وای اینا خیلی قشنگن روناک-

اندازد و همان ستی که آن روز چشم سهند آن را گرفته بود و تا روناک به خود بیاید، آیسو دست می

 .گفت روناک بلد نیست اصال آن را ببندددارد. همانی که سهند میرا برمی

 .سری خیرهمارکشم روشه دختره ببین.. پوشیشون.م قرض میدی؟ تو که نمیاینو به-

 .کَنَدای کرده باشد، مارک لباس را میاینکه از روناک کسب اجازهو پشت بند حرفش، بی

خواهد آیسو شود. از طرفی هم نمیشود. آن یکی را قرض بدهد؟ ام... راستش... نمیو روناک مات می

ی کافی امروز را جبهه گرفته بود. یه وقت از شانس شد؟ به اندازهلی... سهند چه میرا ناراحت کند و

گفت از عمد آن یکی را دادی! چه بداند آمد و میفهمید. بعدش البد میبد روناک، این قضیه را هم می

 دخترکِ بیچاره؟

را ناراحت نکند کند لحنش دوستانه باشد و آیسو بازدم محبوسش را نرم بیرون میدهد و سعی می

 :گویدوقتی که می

 اینو؟-

 .کندمکث می

 .خواستم خودم بپوشمشمی-

 :گویدخندد و میو آیسوست که خیلی راحت می

 .دارماشکالی نداره عنترجونم. من این صورتیه رو برمی-

 ...زندکند و آن صورتی را چنگ میو لباس مشکی را روی روناک پرت می

*** 
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گی گرفتشود. با دلاست و ماشین عرفان دقیقاً جلوی سالن زیبایی پارک میساعت شش و ربع صبح 

ی سفید بزرگی دارد که باز است... حیاطش پر از با گُل و اندازد. دروازهو دودلی نگاهی به آرایشگاه می

 .های اعیانیِ شهرشان فرق دارد! ساده اما زیباستگیاه و چقدر با سالن

شود. طولی مانَد و پیاده میکشد. نمین و آیسو را و خجالت میی عرفاشنود صدای ب*وسهمی

 کنند و باهم داخل سالن شود. با عرفان خداحافظی میکشد که آیسو هم از ماشین پیاده مینمی

روند و ای بزرگ قرار دارد. باز است. داخل میشوند. و بعد از حیاطِ زیبای سالن... یک درب شیشهمی

آمد گوییِ ای سالی بعد از سالم و خوشوخوردهمان لحظه زن تقریبا سی یا سیسالن مشتری دارد. ه

 :پرسدای میرویانهخوش

 عزیزجان نوبت قبلی داشتید؟-

شود و زن میانسالی وارد های سالن باز میخواهد چیزی بگوید، درب یکی از اتاقو تا روناک می

کند که گوید. تشکر میآمد میو کلی خوشکند . به محض دیدنِ آیسو شروع به صحبت میشودمی

آیسو از فالن شهر، سالن او را انتخاب کرده است. و روناک هنوز مردد است و گیر کرده است در آن 

 !ای که با سهند بحث کرده بود. و سهند... راضی به آرایش و تغییر نبودلحظه

 .خودش که حسابی رفته بودتوانست دلش را ببرد؟ دل کرد... پس چطور میاگر تغییر هم نمی

شود که نگاهِ چند نفری را به خود جلب ای از میان لبانش خارج میآه از ته دل و عمیق و ناخواسته

 .کند. خصوصا نگاهِ آن زنی که شهناز نام دارد و صاحب سالن استمی

 چرا آه میکشی عزیزم؟-

 .زندلبخند می

 .چیزی نیست-

 :ردپو خداروشکر آیسو به میانشان می

 .ترسم دیرمون بشه. باید نُه و نیم محضر باشیمشهناز جون تورو خدا بجنب. بدو شروع کن که می-

 ...کشد که از شال بیرون افتاده بودندو شهناز دستی به موهای روناک می

 !دوتا نوبت برای الیت داشتین، درسته؟-
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 :زندکند و ناباور پچ میگرد می اراده چشمو روناک است که بی

 چی؟ الیت چیه دیگه؟-

 .و حاضر است قسم بخورد که حتی تصوری از آن ندارد

 :دهددهد و با لبخندی برای شهناز توضیح میآیسو اما دست روناک را فشار می

درسته عزیزدلم. یه وقت مانیکور برای من. دوتا اصالح و دوتا میکاپ و مو هم که دست خودت رو -

 .ب*وسهمی

پرند. همه ی اینهارا قرار است انجام دهند؟ سهند دارش دت حیرت باال میو ابروهای روناک از ش

 .زد! اصال دیگر محال بود که نگاهش کندمی

 :نالدتقریبا می

 .خوام اینارومن نمی-

 :زندو آیسوست که با گرفتن نیشگونی از بازوی روناک حرص می

 .غربتی بازی درنیاروپَل میکنمتا. پس آروم بگیر و خوام. میزنم شَلکوفته نمی-

استرس بر تمام تنش نشسته بود. شهناز گفته بود که چه روناک بخواهد و چه نخواهد، بعد از اصالح و 

الیت حداقلش پنجاه درجه تغییر خواهد کرد. چه برسد به اینکه بخواهد میکاپ و موآرایی هم انجام 

روناکی که قرار بود بسازد. دوست  العمل سهند ترسیده بود و ازبدهد! ترسیده بود. راستش از عکس

کشید. همچنین از اش تغییر چندانی بکند. از رویارویی با شهیاد خجالت مینداشت چهره

دید. نه که بخواهد بگوید از روشدن با مهشید و... حتی ماهان! و علیرضا و... اصال هرآنکه او را میروبه

و مادرش رودروایسی شدید دارد. نه! اتفاقا مهتاب ندیده است و با پدر  آن دست دخترهای آفتاب

خواست طوری به نظر برسد که اطرافیان بگویند برای خودنمایی و جلب توجه، دست برعکس. اما نمی

ه خواست تصویری کبه چنین اقداماتی زده است. و شاید بیشتر ترسش از رویارویی با سهند بود. نمی

خواهد به او القا کند که دختر شود. نمیاز خود ساخته بود، پیش چشمان سهند خ*را*ب 

زند و طبق سالیق آنها خود را درست ست و با هر حرف این و آن، دست به هر کاری میضعیفی

 !خواهد به چشم بیاید. آن هم فقط به چشمانِ خاص و دریایی سهندداند که دلش می... میکند. امامی
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د و آیسو را فوراً بر روی صندلی خوابانده بود. چنان قبول نکرده بود که اول خودش برای اصالح بنشین

با استرس به کار مریم خیره شده بود که چند باری مریم خندیده و گفته بود که خیره بودنش را تمام 

 .کندکند. چرا که دارد نگرانی و استرسش را به اوی کاربلد هم منتقل می

مسن و نسبتاً توپُری بود که کار اصالح و ابرو را آورد. مریم همان زنِ و صدای مریم او را به خود می

 .دادانجام می

 .بیا عزیزدلم. نوبتِ توعه-

 .... متذکر شده بود کهافتدهای عصبانی سهند میدودل است. یک لحظه یادِ تیله

 :زندشود. و آیسوست که غُر میی افکارش با کشیده شدن دستش توسط آیسو از هم پاره میرشته

 .تاکید میکنم اصال به حرفاش گوش نده مریم جون. چیزی که من میگم رو بچسباصال! -

اش را ول چربد که مخالفت کند و نه این هوسِ به چشمِ سهند آمدن یقهراستش نه زورش به آیسو می

 .کندمی

و تا به خود بجنبد، روی صندلی درازکش شده است و پوستش دارد زیر دست مریم به اصالح 

 .آیددرمی

 :کندهر چند دقیقه یکبار به مانند ربات تکرار می

 .اَبروهام نازک نشه تورو خدا-

 :دهدخندد و جواب میو مریم می

 .زنمنگران نباش. به پهنا و بلندیش زیاد دست نمی-

اند. و سوزند و کمی خیس شدهشود. چشمانش میگذرد که اصالح تمام میداند چقدر میو نمی

 !شود و گرم شده است انگارپوستش سوزن سوزن می

 :گویدخندد و میآیسوست که برای رفع اضطراب روناک، هول هولکی می

 !خیلی خوشگل شدی ولی زیاد تغییر نکردی. آم... یعنی طرف باید خیلی تیز باشه که بفهمه-

کرد. با لبخند زورکی از روی خدا شاهد است که اگر مریم و دیگران نبودند چقدر فحش بارانش می

لی کند که خیشود. بلند شدنش همانا و مات شدنش همانا! به دخترِ توی آینه نگاه میصندلی بلند می
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خیلی دختر است! ابروهای پهن و بلندی دارد. صورتش کمی قرمز شده و چندتایی هم جوش زده 

 گیر است و آیسو دروغ است. اما در کل صورتش بازتر شده است. لبخند میزند. تغییرش چشم

آید. گیرد و خوشش میگفت. محال بود که کسی متوجه ی تغییر او نشود! لبخندش عمق میمی

دهد. طی یک حرکت ناگهانی و محکم خودش را کند و جایش را به هیجان میاسترس فروکش می

 :زندزده جیغ میکند. ذوقتوی آ*غ*و*ش آیسو پرت می

 .وای مرسی آیسو. خیلی خوب شدم-

 !گیرد. محکم. گرم و صمیمیست مریم را میگردد و دو سپس برمی

 :گذاردسرش میشنود صدای آیسو را که دارد سربهمی

 .اُوهَه! بسه بابا ندید بدید بازیا چیه میاری؟ یادِ غربتی بازیات بیوفت، خجالت بکش-

نارنجی، سفید و کند و... اُه! اتاق با دکوراسیون خندد که مریم آنها را به اتاق دیگری راهنمایی میمی

 .اندشان برای موآرایی به انتظار نشستههایی که همهقرمز و پر از با مشتری

 .آیدی رنگ به دست جلو میخندد و کاسهشهناز می

 .نترسید دخترا. فقط سریع حاضر شین که دارم میام سراغ موهاتون-

ترسد. اضطراب متر میکند و روناک هم حاال کمی کزده خودش را روی صندلی پرت میآیسو ذوق

 .آیدچندانی هم ندارد. خوشحال است و از این روناک جدید دارد خوشش می

ی شهناز، نامش آید و یک خانمِ دیگر به همراهش... زن، چاق است و به گفتهنشیند که شهناز میمی

 .ستمهین است. آن هم کارش موآرایی

 :کندآیسو سوال می زند اما ازو شهناز است که به موهای روناک دست می

 همین موهای خودش باشه اما الیتِ یخی دربیارم؟ گفتی زمینه-

 خواهند موهایش را سفید کنند؟کند. میی یخی، یخ میروناک اما با شنیدن کلمه

هایی از موهای آیسو خندد و همچنان که دارد تکهآورد که مهین میسوال توی ذهنش را بر زبان می

 :دهدچد، جواب میپیرا میان فویل می

 !ی مشکیِ موهاتهای یخی توی زمینهنه عزیزدلم. الیت تو قراره سوزنی باشه. یعنی رگه-
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 مانَد و آیسوست که برای اش از چشم کسی دور نمیگیرد. لبخند کج و کولهآهان...! اما دقیقا نمی

 :دهدشهناز توضیح می

 ...یخیِ یخی هم که نه! یه جور دودیِ روشن. یه جور-

 :کندخندد و اضافه میآید. میی حرفش نمیو ادامه

 میگیری که چی میگم شهنازجون؟-

 :کندخندد. اطمینان بخش زمزمه میپایش میو شهناز هم پابه

 !بسپرس به من-

 .کندگوید و با پوشاندن یک کاله مخصوص به سر روناک، کارش را شروع میو می

های آشوبگیاز حد و گاهاً دل های بیشزدگیگذرد و هیجانمیهای آیسو تمام مدت با مسخره بازی

 ...روناک

شود. کشد و همین هم باعث نگرانی روناک میو الیت موهایشان کمی بیشتر از حد معمول طول می

در آن بین آیسو مانیکورش را هم انجام داده بود و شهناز... تا توانسته بود موهایشان را سشوار و اتو 

 ...کشیده بود

شود. الیت موهایش با آن کند و غرق هیجان میکند. نگاه میی نهایی خود در آینه نگاه میبه چهره

مُدل مویی که مهین برایش انجام داده بود، صورتش را ناز، دخترانه و خواستنی کرده بود. فرقِ کج 

یک طرف موهایش داشت و انتهایِ موهای کوتاهش، فرهای درشت! و یک گُلِ سر نگینی که مهین به 

ی آیسو، تنها رژ ی الیت که به خواستهوصلش کرده بود. و دست خوش شهناز! یک میکاپ دخترانه

ل*بش قرمزِ آتشین شده بود. حال خوشش غیرقابل توصیف است و فقط منتظر این است که بروند و 

ه دلش رفته بود. نگاهِ دریایی سهند را ببیند. و کاش که او هم خوشش بیاید و دلش برود. روناک ک

 :زندگیرد و در آینه به خود چشمک و زیر ل*ب پچ میلبخندش عمق می

 !بخورمت دختر-

شود. و این را از صدای پر از ذوق و خندد به دیوانگی خود که همان لحظه کارِ آیسو هم تمام میو می

 .شودی او متوجه میگونهجیغ
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 !کنهی چپم میلقمهوای مرسی شهناز جون. نامزدم منو ببینه، یه -

 گفت؟ها! نامزد! عرفان را میاُه! چه غلط

کند و آن رژ ل*ب بنفشِ رود. با دقت به آرایش رنگ الوندری آیسو نگاه میخندد و جلو میریز می

آید. خصوصا آن آرایش چشم که از قسمت جلو تا انتهای چشمش، پُررنگ اما خوشگلش! به آیسو می

دار و بنفش کند و پیراهن ماکسیِ بلند و چاکطی کرده است. ذوق مییک طیف روشن تا تیره را 

 :کندگذراند. با لبخند تمجید میرنگش را هم از نظر می

 !محشر شدی-

 :دهدگردد، جواب میو آیسوست که میخندد و همانطور که در کیفش به دنبال تلفن همراهش می

 .گیر کنم تو حلقِ عرفان-

ست که بعد از دیدن آماده شدن آیسو، به رفان از آن دست پسرهاییخندد و مطمئن است که عمی

شود. ناخواسته اما از ته دل ها مشغول نازش را کشیدن خواهد شد. دلش کمی جمع میحتم تا ساعت

 :پرسدمی

 یعنی سهند خوشش میاد؟-

 .کندآورد و با اخم نگاهش میفهمد و به ضرب سر باال میو آیسو منظورش را خوب می

 .شیطونه میگه بزنم نصف شی-

 :گویدگیرد وقتی که میسپس لحنش تندی می

پوک؟ از خداشم باشه مردکِ قُزمیت! بره بگرده ببینه اصال دختر مثلِ تو دِ برای چی خوشش نیاد کله-

 تونه پیدا کنه؟می

 آید که همان دم آیسوشود و بودن و حمایت آیسو خوب است! لبخندش کش میکمی دلش قرص می

 :زندتشروار ل*ب می

 .بیا اینجا دو سه تا عکس بگیریم ببینم-

 .گیردها و زوایای مختلف عکس میرود و آیسو با دوز باالیی از حساسیت در ژستکنارش می

 دهد.مشغولِ تشکر و قدردانی از شهناز، مهین و مریم هستند که همان لحظه عرفان به آیسو پیام می
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افتد. با عجله کارت را از شده است؟ که آیسو اینطور به هول و واَل میداند چه در پیام نوشته نمی

 :ندکگوید که روناک شاکی چشم گرد میگیرد. رمز را میکشد و به سمت شهناز میکیفش بیرون می

 .کنی؟ وایسا خودم کارت بدمکجا داری حساب می-

 .داردخواهد قدمی جُم بخورد، آیسو محکم دستش را نگه میو همین که می

 !فکر کنم آرایش و اینا چندشت کرده. قبالً از این زِرا نمیزدی-

شوند. به کنند و از درب سالن خارج میخندند و بالفاصله بعد از حساب کردن، خداحافظی میمی

خورد وقتی افتد و دروغ چرا؟ به پَرَش میمحض ورود چشمش به دویست و هفت کاربنی عرفان می

کند و آیسو جلو میلی باز میها سرنشین ماشین است. درب عقب را با بیبیند عرفان تنکه می

 .شودنشیند. و هنوز درب را نبسته است که صدای گرم عرفان بلند میمی

 !چه ناناس شدی شما آیسو خانوم-

ای بعد... صدای م*اچ محکم گیرد. و ثانیهخندد و لُپش را سمت عرفان میو آیسو پُر از عشوه می

شوند و ماشین پُر گ*از به حرکت ها بسته میپیچد. دربی آیسو در فضای ماشین میر گونهعرفان ب

 .آیددرمی

 !داداشم ببینتت پس میوفته که روناک-

 ...ی ناگهانی و پر از معنا و مفهومِ عرفانایستد از جملهو قلبش می

 !زند به نفهمیخندد و خودش را میطور مضطرب میزده و یکخجالت

 ؟جان-

 :پرسدخواهد جواب بدهد، آیسو میو تا عرفان می

 سهند چرا نیومد؟-

 :دهدو خداروشکر عرفان جوابِ آیسو را می

 .شو چسبیده بود. نتونست بیادکاوه مثل خرچنگ پاچه-

کند عرفان دروغ گفته بود و نیامدن سهند دلیل شود. حس میشنود اما ته دلش ناراحت میمی

 !مثلِ... دلخوری و دلگیری از روناک! مثلِ... قهر بودندیگری داشت. دلیلی 
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ی عقد و جایگاه عروس و داماد نشسته و منتظر کاوه و عروسش است. روی اولین صندلیِ کنار سفره

ها هم... تعدادشان اند و عاقد حسابی کالفه شده است. میهمانشود که دیر کردهای میده دقیقه

شدند. شاهین و اکیپش هم قرار فاکتور بگیرد، سرِ جمع پانزده نفر میچندان زیاد نبود. اگر خودش را 

بر این شده بود که در جشنِ عقد حاضر شوند و نه در خودِ محضر! به پیرایشگاه رفته بودند و 

خواستند که در ساعت مقرر شده، به ویالی کاوه بیایند. ویالیی که نیلو جهانی، درست دو روز قبل می

 .کرده بود! به نامِ کاوهاز عقد به نامش 

وفامیلِ نیلوست. آن خواهرِ هفت ی فکبا پایش آرام روی زمین ضرب گرفته است و با اخم خیره

خطش و آن برادرهای مشنگش! آخر نیلو یک خواهر تقریبا هم سن و سال خود دارد و دو برادر. یکی 

 !مصرف و هرزبیبیست و دو ساله و دیگری بیست و شش. اما هردویشان به یک اندازه 

ها زمین تا آسمان است. مادر کاوه و کمند تنها ی جهانیکند. فرقش با طایفهو به مادر کاوه نگاه می

های پچدهد و پچاش را بیرون میها... پدر، مادر، عمو، پسرعمو... پوف کالفهی جهانیقومِ کاوه و طایفه

و کمند نشسته در کنارش را مخاطب قرار شود محضر روی اعصابش است. ناخواسته لحنش تند می

 :دهدمی

 مصبو ببینم داداشت کجا موند؟بده من این سگ-

ِکشَد. تلفنی که خودش به کمند داده بود تا بازی و سپس تلفن همراهش را با غیض از دست بچه می

 .کند و سرگرم شود

را برای گرفتن تماس لمس  خواهد نام کاوهشود. همین که میهایش میزند و وارد تماسرمز را می

سو؟! پرند. آیآید و از دیدنِ نام فرستنده جفت ابروهایش باال میکند، نوتیف تلگرامش روی صفحه می

 عکس ارسال کرده است؟

  شود و تند و تند تمامِی چت خیره میزند. متعجب به صفحههیچ فکر دیگری روی نوتیف ضربه میبی

دهد. باز شدن عکس همانا و یخ کردنش همانا! نفسش انلود قرار میآن ده، پانزده تا عکس را برای د

گیرد. واقعاً باید باور کند که دخترِ العمل را از او میرود و همین عکسِ اول توان هرگونه عکسمی

 لبخند به ل*بِ توی عکس، روناک است؟
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 ها را برای او فرستاده است؟صبر کن ببینم... آیسو برای چه این عکس

ها نبودند، محال بود که کند. اگر آن چالِ لُپگوید و حریصانه روی عکس زوم میبه جهنمی می در دل

ی فردارش و آن خط چشمِ خاص که سیاه روناک است. موهای رنگ شده باور کند این دخترک تیله

 !دهد و آن رژ ل*ب قرمز مخملیچشمانش را خمار و کشیده نشان می

تر کند، یکهو همین که عکسِ زوم شده را روی ل*ب دخترک زوم افتد وقلبش به تپش تندی می

 !پردعکس می

 .شوندهای آیسو تند و تند روی صفحه ردیف میکند و ناباور خیره به صفحه است که پیاماخم می

 .وای سهند ببخشید. دستم خورد اشتباهی فرستادم-

 !اشتباهی؟

 .رسدم میخواهد چیزی تایپ کند، پیام بعدی و بعدتر هتا می

 .ی خدا آنالینیخدا لعنتت کنه. توام که همیشه-

هارو بفرستم برای شاهین. اشتباهی فوروارد کردم خواستم عکسآی خدا چه گندی زدم من؟ می-

 .برای تو

 خواست چه غلطی کند؟فرستد. میاش را بیرون میکند و نفس حرصیاخم می

 :کندگیرد و ارسال میرا به کار می اینکه هیچ فکر دیگری بکند، تند و تند شستشبی

 خواستی با این سر و وضع عکسشو بفرستی برای شاهین؟روناک خودش خبر داره که می-

 .شودهای سهند کورتر میی اخمفرستد که گرهآیسو ایموجی خنده می

 ر. بله.. خبکدوم سر و وضع؟ خیر سرش رفته آرایشگاه که عملیات خوشگالسیون انجام بده دیگه-

 .داره

 .زند. پر از حرص... پر از عصبانیتآهان! پس که اینطور! ناخواسته پوزخند می

 :نویسدمی

 شاهین ببینه که چه غلطی کنه با اون عکسا؟-

 .آید و پشت بندش پیامشی چت میو استیکر بزرگِ تعجب آیسو روی صفحه
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 پسرشی؟وا! چته رم کردی تو؟ نکنه جدی جدی فکر کردی دوست-

 .و به قطع پُرروترین استو آیس

خواهد، اصال او چرا خودش را به آب و آتش شود. حاال که دخترک خودش دلش میفکش سخت می

 ...بزند؟ به جهنم! اصال برود پیِ شاهین جانش

 :کندگیرد. عصبی تایپ میای بعد آتش میگوید اما ثانیهدر دل می

 .خواد بکنیدهر غلطی که دلتون می-

 :آیدباز میو پیام آیسو 

 .... فقط توام پاک کن اون عکساروچشم-

 خندد. اگر شاهین ببیند اشکال ندارد. او ببیند اشکال دارد؟ناخواسته و هیستریک می

کند و مادر گیرد. سر بلند میاش قرار میمیخواهد چیزی تایپ کند که همان لحظه دستی روی شانه

 :گویدصد وقتی که میبیند. نگرانی توی چشمان زن میرقکاوه را می

 .پسرم؟ یه زنگ بزن به اینا ببین کجا موندن؟ دارم هالک میشم از نگرانی-

 .شودحواسِ پرتش کمی جمع می

 :گویدسریع می

 .زنم بازچشم االن زنگ می-

 .دهدگیرد. با بوقِ پنجم آقا باالخره جواب میی کاوه را میگوید و پیش چشمان نگران زن، شمارهمی

 :زنددهد، سهند تشروار و پرحرص ل*ب میسالم میکه همین

 هیچ معلوم هست کجایی بیشعور؟-

 .و حواسش هست که صدایش به گوشِ جمعیتِ در حال فک زدن نرسد

 .کنمرسیدیم دیوونه. دارم ماشینو پارک می-

 .دهدنفس پر حرصش را بیرون میفرستد و سری تکان می

 ...تر گمشین بیایین باال. آی منسریع-

کند و بدون هیچ حرفی از خورد. تماس را قطع میافتد و حرفش را میو باز نگاهش به مادر کاوه می
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 :دهدای توضیح میرود. سر خم کرده و با لحن آهستهشود و به سمت عاقد میجا بلند می

 .نکردها همین پایینن. دارن دنبال جای پارک میآقا شما هم معطل شدید حسابی. بچهشرمنده حاج-

 .خان داداش تو بیا-

خواهد که به عنوانِ زند و از او میصدای نیلوست که برادرِ هفت جد الدنگش را این چنین صدا می

دهد. سهند جلو تلفن همراهش را هم جواب نمی شاهد عقد، امضا بزند. آخر عرفان هنوز نیامده است.

 :گویدای برایش میکنندهلحن دلگرم کند و بامالد. سر خم میرود و دستش را به کتف کاوه میمی

 .نه ناراحت باش و نه نگران. حتما کاری پیش اومده. باالخره که میاد-

ای از ذهن خودش درگیر تاخیرِ طوالنی عرفان است. ناسالمتی کاوه دهد اما گوشهبه کاوه دلداری می

 .برادرشان محسوب میشد و هر چه بود، امروز عقد کنانش بود

 ید امضا بزنم؟کجا رو با-

 کند و لحنششود. ناخواسته اخم میحواسِ پرتش با شنیدنِ صدای نیما برادر کوچکترِ نیلو، جمع می

 :دهدگیرد وقتی که دستور میتندی می

 .بکش اون ور بینَم-

زند. با دست به پیمان اشاره رود و با راهنمایی گرفتن از عاقد، پای دفتر را امضا میو خودش جلو می

 :شودزند که به عنوان شاهد دوم جلو بیاید. نیما معترض میمی

 آبجی؟؟-

 :کنددستی میخواهد د*ه*ان باز کند، کاوه پیشو نیلو تا می

 نیما جان بچه شدی؟-

 !زند. بچه بشود؟سهند پوزخند می

 .سگ چند روزه استاش که نیست. خودش یک پا تولهخر به هیکل و قدوقوارهاین نره

زند و باقی شاهدان و میهمانان جمع زند که سریع باشد. پیمان امضا میه پیمان اشاره میبا اخم ب

گیرد. کاوه پیشانیِ کرکس پیرش را ها باال میزنند. صدای سوت و دست و جیغ و تبریکدست می

ای های عبوس یک گوشه خزیده و دارد با حسرت به بوسد و دخترِ آن کرکس پیر به مانند عقدهمی
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 !کند. اگر اشتباه نکند، باید شانزده هفده سالی داشته باشدازدواج مادرش نگاه می جشن

کشد و با ب*وس*یدن سرش آرام زیر گوشش نجوا رود. او را در آغوشش میبه طرف کاوه می

 :کندمی

 .خوشبخت بشی داداشم-

 .آیدخندد و از آغوشش بیرون میو کاوه می

 .انشاهلل سری بعد برای تو-

 !آید. یعنی... سری بعد، او با... روناک؟داگاه ل*بش به خنده کِش میو ناخ

 :زندجور خاصی ل*ب میرود و یکتپش قلبش باال می

 !آمین-

 .چرخاندگوید و همان لحظه با شنیدن صدای بلند و گرم عرفان، سر به طرف صدا میمی

 !بَه... سالم آقا نیمای گُل-

زند. و سهند پرسند؟ که عرفان اینطور قهقهه میند؟ و چه میگویداند در قسمت ورودی چه مینمی

 !گردد با لبانی مخملی و سرخاما ناخداگاه و یکهو با چشم دارد به دنبال دختری می

 !نشیند. نیست که... هستوجوی روناک میگرداند و با چشم به جستسر می

که  ستتر از عکسیصدها مراتب خوشگلبرد و باید اعتراف کند که بیند و ماتش می... میبیندشمی

 دیده بود؟

ی قرمز که کند و آن پیراهن دوبندهکند. عرق میتپش قلبش بدون اختیار صد و دویست را هم رد می

 آید؟از قسمت کمر تا باالی زانو پیلی دارد، چرا انقدر به او می

موهایش را آزاد گذاشته است و شود. دخترک کند و خلع سالح میکند. برانداز میخوب براندازش می

ایِ هیچ شال و روسری بر سر ندارد. به حتم آن را در کیفش فرو کرده است. مانتوی آزاد و شیشه

 !...مشکی رنگی که جلو باز است هم روی لباس پوشیده است و پاهایش

 نه کلفتهای پاشاش با آن کفشکند. و باید بگوید ظرافت پاهای دخترک و روشنیناخداگاه اخم می

 !سه سانتیِ بندیِ مشکی رنگ، دوچندان شده است و این... خوب نیست
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کند. هایش ذوق دارند اما... سهند اخم میشوند. تیلههای خود میهای دخترک قفلِ آبیباالخره تیله

 رویشنظیر روبهتفاوتی نگاه از دخترک بیشود و با یادآوری صحبت آیسو با بیفکش سخت می

شود که دخترک را از میان این جمع ببرد و فقط شود و میسش در س*ی*نه حبس میگیرد. نفمی

 ببوسد و بگوید گور پدر شاهین و امثالهم؟

کند که وهوای خود سپری میای را در حالداند چند دقیقهاندازد. نمیکند و سر پایین میمشت می

 :دهدکمند تکانش می

 داداشی؟ نمیای؟-

س و داماد مشغول خداحافظی با عاقد و اتاق، خالی از مهمان. و فقط عرفان و آید. عروبه خود می

 .آیسو کنار درب ورودیِ اتاق عقد

 :زندناخداگاه ل*ب می

 روناک کو؟-

 .رودو جلو می

 :دهدعرفان همانطور که با کاوه مشغول صحبت است، جواب می

 .گفتم بره تو ماشین بشینه. آخه حالش یه کم بد بود-

 !چی؟-

ا هارا دوتآید و پلههایی محکم و بلند از اتاق عقد بیرون میمانَد. با قدمدیگر منتظر هیچ جوابی نمی

 افتد و نکند ناراحتش کرده باشد؟رود. نگرانی مثل خوره به جانش مییکی پایین می

قیقا آن بیند که دشود، روناک را میفرستد و همین که از محضر خارج میاش را بیرون میهوف کالفه

 ست تاطرف خیابان و تکیه زده بر ماشین عرفان مشغول گپ و گفتمان با نیماست! و همین کافی

زند و خواهد عرض خیابان را طی کند که همان دَم ماشین مدل باالیی بوق کشداری میقاطی کند. می

 .زندبرای روناک سوت می

 م میشی؟جوون! عروس ننه-

 :زندشود. با اعصابی داغان عربده میاش متورم میبه آنی رگ پیشانی
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 ن*ا*موس نداری تو مگه پدرسگ؟-

 !رودگیرد و میشود، یارو تخت گ*از میو همین که نزدیک ماشین می

 سهند؟-

 .زندکند و صدایش میروناک است که جاخورده نگاهش می

 :زندبا مکثِ کوتاهی تشر می

 .فقط بشین تو ماشین روناک-

 .دهدو واج نیما می ی هاجرا به قیافهو سپس نگاه پر اخمش 

 .شود. آن هم در صندلی جلوبیند که روناک با تاخیر اما باالخره سوار ماشین میمی

اش های کلید شدهایستد و از میان دندانی نیما میکشد. س*ی*نه به س*ی*نهاش را جلو میتنه

 :میغرد

 .م دورش بپلکی نیما که گر*دنِت شکستستبرای ل*اس زدن یکی رو پیدا کن همرنگِ خودت. نبینَ-

 .رودو نیما وا می

 ...زفقط حرف می-

 :کندگذارد تا نیما توضیح بدهد. حرفش را قیچی میو اعصاب خرابش نمی

 !زر زر مفت نکن. گمشو برو پهلوی خواهرِ کرکَسِت. نبینمت-

رود. درب راننده رف ماشین میکند و به طگرد میی حرکت دیگری به او بدهد، عقباینکه اجازهو بی

 :زندکند و سپس خطاب به نیمای وارفته و مات مانده ل*ب میرا باز می

 .به عرفان بگی من ماشینو بُردم. اونا با کاوه اینا مستقیماً برن ویال-

شود و در سکوتِ معنادار و گفتن نیما را بشنود. سوار ماشین می "چشم"یا  "بله"مانَد تا و نمی

 .زنداستارت می سنگینش

پیچد که آمیخته با بوی تافت است و نارگیل! دلش تکان بوی عطر تلخ و سردی زیر دماغش می

کند تا چیزی بگوید شود و دستش به دور فرمان سخت... د*ه*ان باز میخورد و اخمش کورتر میمی

کند. به دهد و کولر ماشین را روشن میهارا باال میفرستد. شیشهاش را بیرون میولی... هوفِ کالفه
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ست ست. عصبانیداند که عصبانیبخشد و مقصد... معلوم نیست! فقط میماشین سرعت بیشتری می

 ...شود و دخترک نشسته در کنار دستشو دارد از حرص منفجر می

 میشه بگی داریم کجا میریم؟-

 ...شود. دلش پُر است. خیلی پُر... اماتر میاش سختدهد. فک سخت شدهجوابی نمی

 :زنده و سرد ل*ب میکوتا

 .خونه-

 !خونه؟-

 ...روستدهد و نگاهش به روبهدر جوابِ سوالِ آمیخته به تعجب و ناباوری روناک فقط سر تکان می

 چرا؟-

 چرا؟ واقعا چرا دارد؟

 :آوردخندد و سوال توی ذهنش را بر زبان میناخداگاه و هیستریک می

 !چرا داره؟-

 :دهدصبی و کوتاهِ او، ضعیف جواب میی عو روناک است که مات از خنده

 .خب... آره-

 .دهدکند، عصبی سری تکان میو سهند همانطور که دنده اضافه می

 .میریم خونه چون باید سر و وضعتو درست کنی-

 :و حاال نوبت روناک است که جابخورد. بخندد و ناباور بپرسد

 ببخشید؟! مگه سر و وضعِ من چشه؟-

کند. تمامِ آنچه را که توی ذهنش بود، به زبان آورده و تشروار ه قاطی میو سهند اما به یکبار

 :توپدمی

 چش نیست؟ به خودت نگاه کردی؟-

 :دهدخندد و ادامه میعصبی می

 !ها شدیشبیه دلقک-
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 :نالدروناک تقریباً می

 !چی؟-

 :توپداینکه اختیاری روی گفتار و رفتارش داشته باشد، میو سهند بی

 نبال جلب توجهی بودیو من خبر نداشتم؟ آره روناک؟انقدر د-

شود. نه تنها تعریف و تمجید نشنیده بود. نه تنها شیفتگی را از گیرد و جمع میو دخترک دلش می

ها شده است! که دنبال جلب شنید که شبیه دلقکچشمان آبیِ سهند نخوانده بود. که حاال داشت می

 .ترسید، سرش آمدگیرد. از چیزی که میتوجه بود؟ بغضش میتوجه است و او واقعاً دنبال جلب 

لرزد اما لحنش اش میشد. چانهاختیارترین میترین و بیو لعنت به خودش که پیشِ سهند ضعیف

 :گویدمحکم است وقتی که می

 !حق نداری اینجوری باهام حرف بزنی اونم وقتی که میدونستی قراره برم آرایشگاه-

پیچد. اش از حس لرزش صدای دخترک، بیشتر به هم میخندد و روان به هم پیچیدهمیسهند عصبی 

 :دهداینکه اختیاری روی زبانش داشته باشد، بالفاصله و تیز جواب میبی

دونستم انقدر دونستم انقدر خوشگل میشی. حق دارم چون نمیحق دارم لعنتی! حق دارم چون نمی-

 !ی چشم میریتوو تُخم و تَرکِه

بُرَد از اعترافی گوبد و نفسِ خودش میآوری توی د*ه*ان میشود. قلبش با سرعت سرسامگرمش می

 .که مستقیم یا غیرمستقیم بر زبانش آورده بود

از آنچه که  های سرخ و باز مانده از تعجب دخترک بیشاندازد و... ل*بنگاهی به سمت روناک مینیم

 !بوسیدنی انگیزند وکرد، وسوسهفکرش را می

اندازد کند. دست میدهد. سرش درد میسیبک گلویش تکان سختی میخورد. نگاهش را به جاده می

 !کند. نفس کم آورده است و هنوز خالی نشده استوشلوار سیاه رنگش را شُل میی کراواتِ کتو گره

 خوشگل شدنم... بده یا خوب؟-

 .نشیندنج لبانش مینفس دخترک، پوزخند پررنگی کاز سوالِ ضعیف و بی

 :زندناخداگاهش باز نیش می
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 فرستی! هوم؟چه فرقی به حالِ من داره؟ وقتی عکستو جلو جلو واسه عشقِ سابقت می-

 .فهمدکند و نمیرود و اخم میو روناک نفسش می

 :پرسدگیج می

 چی؟-

 :پرسدر میکند و با چنگ زدن موهایش پر از تمسخخندد. سرعتش را زیاد میو سهند عصبی می

 انتظارشو نداشتی که بفهمم آره؟-

 :تازدافتد و همچنان میکند. اما از تک و تا نمیخند هیستریکی میباز هم تک

 !. عکسا به جای فوروارد شدن برای شاهین، مستقیم ریختن توی پیویِ منشانسه دیگه-

غض دارد. دلیل زخم اند و کمی خیس... دخترک بفهمد! چشمانش درشت شدهو روناک واقعا نمی

 :پرسدگونه میفهمد. آهسته و التماسهارا نمیزبان

 میشه بگی دقیقاً چیشده؟-

کرد از چیزی خبر شود. عصبی از اینکه دخترک وانمود میدست خودش نیست که انقدر عصبی می

 :توپدشود که اینطور محکم میداند چطور میندارد و... نمی

 .اینکه یکی فکر کنه باالی سرم دوتا گوش مخملی دارم متنفرممنو خر فرض نکن روناک! از -

 :زندو روناک پر از بغض داد می

 وپرت میگی؟بسه دیگه تمومش کن. میگم نمیفهمم. چرا چرت-

ی جاده کند و ماشین را به شانهزده از رفتار او و صدای بلند و لرزانش، سرعت کم میو سهند حیرت

چرخاند و عمیق و پر از اخم ال کشیدن ترمز دستی، تنه به سمتش میکند. با باهدایت و پارک می

های سیاه و پر های سرخ دخترک و آن تیلهلرزد برای ل*بکند و دلش میکند. نگاه مینگاهش می

 !کندهارا میشده از اشک! خیلی بیش از خیلی خوشگل شده است و دلش... هوسِ ممنوعه

 ...زند. محکم. خونسرد و شمرده شمردهگیرد، ل*ب میکه میدهد و با دم کوتاهی سری تکان می

خوای بگی خبر نداشتی که آیسو، عکسایی که تو آرایشگاه گرفته بودین رو برای شاهین یعنی می-

 فرستاده؟
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 .رودو روناک به معنای واقعیِ کلمه وا می

 !برای شاهین؟-

 :دهدتوضیح می دهد که دخترک بدحال و پر از بغضسهند کوتاه سری تکان می

 ...دونستم. منامکان نداره. من... نه... بخدا من نمی-

زند. اشک از چشمانِ خمار و غمگینش به روی شود که دخترک زیر گریه میداند چه میو نمی

 :نالدریزد و میان گریه با بغض میهایش میگونه

حتی جوابشم ندادم. آیسو...  شاهین اصال منو ندیده. دَم محضر بودیم که تصویری زنگ زد ولی من-

 .اینکارو نکرده

فهمد. های دخترک. نمیشود از دیدن گریهکشد و سهند دلش جمع میو دخترک دماغش را باال می

 گویند. از . حداقلش چشمان خیس دخترک که دروغ نمیگویداما مطمئن است که روناک دروغ نمی

... دلیلِ آن کار آیسو هم برایش جای سوال شود و از طرفیدست خودش و تند رفتنش عصبانی می

 !باقی گذاشته است

ی دخترک کشد و دست روی گونهاینکه اختیاری روی حرکاتش داشته باشد، خودش را جلو میبی

 .گذاردمی

 :کندکند و با لحنِ آرامی نجوا میهای دخترک را پاک میآرام و به نوازش اشک

 .قبول! تو خبر نداشتیهیشش... گریه نداریم. باشه اصال -

زند و خودش پشت دستش را به و روناک برخالف میل باطنی دست سهند را از روی صورتش پس می

کند به سمت خیابان و کشد و حاال... تمام آرایش چشمش به هم میخورد! رو میهای خیسش میچشم

 .کنداز نگاه کردن به سهند امتناع می

 :زندکوتاه و بغ کرده ل*ب می

 .خوام برم خونهمی-

 :پرسدوار میشود و پریشان... زمزمهو سهند کالفه می

 اآلن قهری با من؟-
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 .گیردو جوابی نمی

ی خورد. طلبکار به میدان آمده و بدهکار شده بود! و نازِ ناخواستهگیرد اما آن را فرو میاش میخنده

 !ستاین دخترک برایش خواستنی

 :زندر گوشِ دخترکی که رو به سمت خیابان گردانده بود، پچ میکشد. درست زیخودش را جلوتر می

 قهری؟-

 !شود دُردانهآید و مور مورش میاراده باال میی دخترک بیبیند که شانهو می

اش و هدف اذیت کردن دخترک، ل*ب به گوش روناک چسبانده و پر از حرارت و با میلِ مردانه

 :زندشیطنت ل*ب می

 !هاورده شدنهعاقبت قهر کردن خ-

 :کندالفور اعتراض میزند که روناک فیی گوش دخترک میی کوتاهی به اللهب*وسه

 !نکن-

 .بوسد. پشت سر هم و آرامتر را میآید و دوباره همانجا و کمی پایینل*بش به خنده کِش می

 :زندگیرد، صدایش میالعملی که نمیعکس

 روناک؟-

 :پرسدشنود که میدخترک را میو باالخره صدایِ آرام و دلخور 

 خوریش؟هر کی قهر کنه می-

نشیند. کوتاه جواب کشد و به تماشای نیم رخ دخترک میگیرد. کمی خودش را عقب میاش میخنده

 :دهدمی

 .نه-

 فقط من؟-

 :کندخندد. کوتاه. آرام و مردانه. شیطنت میتواند نخندد. میاین بار نمی

 تو دوست داری بخورمت؟-

د. چسبانبیند که با این سوالش دخترک بیشتر توی خود جمع میشود و سرش را به شیشه میمیو 
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سابی جا هم حگیرد که بیشتر از این اذیتش نکند. تا همینکند، تصمیم میسکوتش را که دریافت می

 .از خجالتش درآمده بود

 :کندبحث را عوض می

 بریم خونه که سر و وضعتو درست کنی؟-

 .زندمیو استارت 

 :زنددخترک به ضرب سرش را طرف او چرخانده و پر از حرص ل*ب می

 .خیر! برم خونه که این گَند رو درستش کنم-

 .اش به آرایش صورتش است که بر اثر گریه خ*را*ب شده بودو اشاره

 :آورد و بیخیال جواب میدهدسهند ماشین را به حرکت درمی

 .م. این گند هم تمیز میشه میره پیِ کارشکنیمنم همینو میگم. میریم پاکش می-

 .خنددروناک عصبی می

 .کنم! منظورم از درست کردن، تمدیدش بود عزیزمنگفتم پاک می-

 .گویدو عزیزم را یک جور غلیظ و با غصب می

 :دهدخندد. کمی عصبی و کمی کالفه. به سبک خودش جواب میسهند هم می

 !برگتو وا نکن عزیزم دیگه دو خط بهت نشون دادم، دفتر صد-

 :کندو قبل از اینکه روناک د*ه*ان باز کند، اضافه می

جاشم خیلی کوتاه اومدم. همین که جلوی نیما نزدم ردیف دندونای خوشگلتو نریختم پایین تا همین-

 !خودش یه نعمته

 .ندکی نیما و آنطور خندیدن روناک دوباره قاطی میو با یادآوری آن لحظه و چشمانِ دریده

 !اصال تو غلط کردی با نیما حرف زدی-

ی اول! سهند، عصبی، کالفه و پریشان. و دخترک، غمگین، روند سر خونهو مثل اینکه دوباره می

 !دلخور و ناراحت

رسند رود. باالخره میگویند و سهند مسیرِ تا خانه را تخت گ*از میهیچ کدامشان دیگر چیزی نمی
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کند و با پیاده شدن از ماشین، خطاب به روناک اَمر نگ پارک میو سهند ماشین را داخل پارکی

 :کندمی

 .پیاده شو-

بندد و قفل ماشین را کشد. با پایین آمدنِ دخترک، درب را میشود و سوییچ را بیرون میو خم می

 .زندمی

ش های کفایستد. و صدای پاشنهکند و جلوی آسانسور میبیند که روناک جلوتر حرکت میمی

 شود و... آهسته تراش. گرمش میکشد. به آن پاهای لعنتیِ خوشدخترک، نگاهِ سهند را به پایین می

شوند و سهند زودتر از دخترکِ شود و هر دو داخل میرساند. درب آسانسور باز میخود را به او می

زند. نگاهش را به یی چهارم را می طبقهی آسانسور، خودش دکمهی آینه کاری شدهتکیه زده به بدنه

اش سُر خورده و گر*دن تا ای و مشکی رنگش از روی شانهدهد. به اویی که مانتوی شیشهاو می

اش را و قرمز به نظیر و ب*ر*جستهی بیبازویش را در معرض دید قرار داده است. خصوصاً آن ترقوه

هد. دلش تمام خواشود. دلش ب*وس*یدن میآید! گرمش میپو*ست سفید دخترک خیلی می

 !...خواهد و رسیدنها را میبازیشدن موش و گربه

اهِ شود. نگکند که نگاهِ دخترک به سمتش کشیده میکشد و کالفه هوفی میدستی به صورتش می

 !دلخور و شاید حتی پر از سوالش

 د؟کند. درب چرا باز نشگوید ولی... اخم میرسند و این را آسانسور میی چهارم میبه طبقه

فرستد به رییس ساختمانشان. شود و لعنت میتر، آه از نهادش بلند میهای خیلی قبلبا یادآوری ماه

 .اش کم استاین آسانسور هنوز مثل سابق یک تخته

 چرا باز نمیشه؟-

 .چرخاند و ترس از لحن و نگاه دخترک به وضوح پیداستسر به سمت روناک می

 ...دوست ندارد که دخترک را بترساند. حداقلش بیشتر از این نهزند و ای میلبخند دلگرم کننده

 :زندمطمئن پچ می

از  کنه و بعد. گَه گاهی خود به خود قفل میاآلن باز میشه. اولین باری نیست که این اتفاق میوفته-
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 .چند دقیقه باز میشه

 :زندجور خاصی ل*ب میو یک

 !من هستم. نترس-

ایستد. نگاهش به دربِ باز نشده آید و نزدیک به او میکه دخترک جلو می بیندو در کمال ناباوری می

 :دهدخورند و جواب میاست و لبانش چه آرام تکان می

 .ترسمنمی-

 .کنداخم می

 !شاید اآلن آره ولی اولش نه-

انتظارِ این را داشت که دخترک لج کند. تخس بازی دربیاورد که از همان اول هم نترسیده است و 

 :شنودکند اما در کمال تعجب میهند دارد اشتباه میس

 .درسته. چون اآلن دلم به تو قرصه-

خواهد، لرزد و سخت در آ*غ*و*ش گرفتن دخترک را میشود. بگوید دلش میو... آم! مات می

 اشکالی دارد؟

 :دهدزند و همانطور که مانند دخترک نگاهش به دربِ بسته است، جواب میلبخند می

 .خوبه-

 .شودخواهد ادامه بدهد که همان دَم درب باز میو می

 :گویددخترک است که می

 .چه خوب قِلِقش اومده دستت-

. جلوی افتددهد و با مکث، پشت سر دخترک راه میاش را بیرون مینفس حبس شده در س*ی*نه

باز شدن درب،  کند. و به محضاندازد و درب را باز میرسند و سهند کلید میدرب واحدشان می

ه شود کشود. باز نمیاندازد و مشغول ور رفتن با بند کفشش میها میروناک کیفش را روی سرامیک

 .تواند! همین ها را هم آیسو برایش بسته بودنمیشود. نمی

 :دهدشود و محکم دستور میبیند، روی دو زانو خم میسهند که کالفگی دخترک را می
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 .پاشو-

کند و قُفلِ بندِ دهد. و سهند سر خم میشود و پایش را جلو میتعارفی بلند می و دخترک بدون هیچ

کند. از برخورد دستش با پو*ست پاهای دخترک دلش تکان خفیفی کفش دخترک را باز می

کشد و پو*ست گیرد و با آن یکی دست کفش را از پایش بیرون میخورد. ساق پایش را میمی

 .دخترک... گرم است و نرم

کند و سر آخر با برداشتن کیف دخترک از روی زمین، همین کارهارا برای آن یکی پایش هم تکرار می

 .رودبه دنبالِ اوی داخل شده به خانه می

ایش را از تن بیند که دخترک مانتوی شیشهی خانه و میزند به درب ورودی و بسته شدهتکیه می

باز و پشتیِ لباس رود از دیدن هالل نیمه. نفسش میکندی مبل رهایش میکند و روی دستهخارج می

رود. خیلی باال... انقدری که خورد و تپش قلبش باال میدخترک و... سیبک گلویش تکان سختی می

افتد و گرمش بشود و تنش به حرارت بنشیند. با رفتنِ دخترک به طرفِ راهرو، پشت سرش راه می

 !مسیر... اتاق سهند است

 .نشیندزند و در سکوت به تماشای دخترک میچوب در میتکیه به چهار

کند و با پیدا کردن یک کیف توجه به حضور سهند، چمدان لباس آیسو را زیر و رو میو روناک، بی

فرستد و سهند به این فکر زیپ دار و کوچک که طرح توپ توپی دارد، موهایش را پشت گوش می

 !ارها که با این دخترک دلبر پیش رویش بکند؟تواند چه ککند که در این لحظه میمی

زند که نه مایع ای میکند و دخترک، به پنبه یک مادهصدای باز شدن زیپ، حواسِ پرتش را جمع می

 !دانداست و نه جامد. سفید رنگ است و... شاید هم مایع است اما غلیظ. نمی

نشیند و پنبه را به دراور می همینطور مشغول دید زدن دخترک است که روناک روی صندلی جلوی

افتد. اش میاش و بینی. تازه دوهزاریها... گونهکشد. اول به پیشانی و بعد به چشمصورتش می

 !آرایش پاکن است

 :زندرسد، محکم ل*ب میی دخترک میاراده با دیدن اینکه پنبه به چانهناخداگاه و بی

 .به لبات دست نزن-
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ست و کند و نگاهش پر از کنجکاوید و با اخم ظریفی نگاهش میچرخانروناک سر به سمتش می

 !دلخوری

 :کندهای سیاه دخترک اضافه میخیره در تیله

 .بزار رژ لبت بمونه-

 .خوام پاکش کنمها شدم میچرا؟ حاال که شبیه دلقک-

عمیق نگاهش دهد به دراور و رود. تکیه میی کاریِ دخترک جلو میتوجه به طعنهکند و بیاخم می

 .کندمی

 :پرسدطور با نفوذی مییک

 خوای پاکش کنی؟پس می-

ه بَرَد و پنبدهد که سهند دست جلو میی مثبت تکان میدخترک با همان اخم ظریفش سری به نشانه

زند و سپس روی گیرد. با حوصله از همان ماده سفید رنگ روی پنبه میرا از دست دخترک می

اش! رود تا پایِ چشمانِ تیرهگیرد و می. نگاه از لبان سرخ دخترک میشودصورت دخترک خم می

 ...اند و ناراحت و شاید حتی متعجببراق

آورد. به محض برد و آن یکی که پنبه را در بر دارد، جلو مییک دستش را پشت گر*دن دخترک می

 ...یاراختشوند. نرم و بیگذاشتن پنبه روی لبان دخترک، چشمان دخترک بسته می

شود و کالفه. خورد روی لبان دخترک! عصبی میباره و صدباره سُر میو نگاهِ سهند دوباره و سه

سوزانَد و... نفسِ کند و خواستن دارد تنش را میشود و ضربانش دارد هزار را هم رد میگرمش می

وی دارد و رک برمیفرستد و طی یک تصمیم ناگهانی پنبه را از روی لبان دخترنامنظمش را بیرون می

 .کشدکند و به جای پنبه، عمیق لبان دخترک را به کام میزمین پرت می

خواهد سهند را به عقب هُل بدهد، سهند دستِ باال خورد و همین که میدخترک تکان سختی می

بوسدش. انقدری محکم که مطمئن شود دیگر هیچ اثری از آن رژ تر میگیرد و محکماش را میآمده

قرمز رنگ باقی نخواهد ماند! انقدری محکم که حداقلش دلش آرام بگیرد و انقدری محکم که  ل*ب

شوند! و اش بیدار میدوَند و تمام امیال مردانهنفس کم بیاورد. هیجان و حرارت توی رگ و خونش می
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د کَنَیآورند. باالخره دل مآورد و خواستن و هیجان نفسش را بند میکشد که نفس کم میطولی نمی

لرزند و قلبش از کشد. لبهایش از زور هیجان میهای سرخ دخترک و عقب میاز ب*وس*یدن ل*ب

 !خواهد بایستدشدت تند زدن می

اش اند و چانهاش... نگاهِ روناکی که چشمانش حاال خیسهای پاک شدهکند و آن ل*بنگاهِ روناک می

 .لرزددارد می

 چ... چرا... بوسیدی؟-

تواند و... جواب تواند. نمیکند بگویدها؛ اما نمییک جمله است. دوستش دارد! سعی می جوابش فقط

کشد. خشن و رود و شستش را به روی لبان دخترک میشود. جلو میدر میان گلویش دفن می

 ...محکم

کند. به شستی که رنگ نگرفته است. خوب است. چنان کارش را خوب انجام داده به شستش نگاه می

 .ی نازکی از رنگ هم خبری نیستکه حتی از الیه بود

 :زندهای دخترک ل*ب میچالهآورد و خیره در سیاهتیله باال می

 .تر کردمخودت خواستی پاکش کنی منم کارِتو آسون-

 .رقصداش میقطره اشک دختر به روی گونه

 !ایتو دیوونه-

او. خسته از نداشتن شهامت و قدرتی  خندد. خسته از عذابِ نداشتنِای میطور خستهو سهند یک

کند تا چیزی بگوید که چشمش به بندِ مشکی رنگِ زیر . د*ه*ان باز می"دوستت دارم"برای گفتنِ 

شود از حس هیجان و شوند و لحنش پُر میافتد. ابروهایش به هم نزدیک میپیراهن قرمز دخترک می

 :گویدشیفتگی و حیرت وقتی که می

 !پوشیدیشباالخره -

کند و برد. بند را لمس میکشد. دست جلو میشود و خجالت میبیند که دخترک لُپ گُلی میو می

 :کندلرزد و ناخواسته و با لحن خاصی اضافه میاندازد. دلش میبیند که دخترک سر پایین میمی

 !حتماً خیلی بهت میاد-
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کنند. باید همه و همه دوباره د*اغ می کند و تن، سر و قلبشکند. تصور میو در ذهنش تصور می

 تواند داند که چه کارها که میجا باشد، خدا میی دیگر هم همینطور و همینبرود. اگر تا چند دقیقه

 !بکند

 .گیردها را نکند، از دخترک فاصله میتواند و... از ترس اینکه دلش هوس بیشتر از ممنوعهمی

 :کنداش عوض میشدهبحث را با گلوی خشک

 !ها حتماً منتظرموننبه صورتت آب بزن. لباستم عوض کن. آماده که شدی، میریم ویال. بچه-

 :گویدو روناک فقط می

 .باشه-

رود. هنوز از اتاق کند و به طرف در میگرد میاش عقبدهد و برخالف میل باطنیسری تکان می

 .کندبش میی روناک در جا میخکوگونهخارج نشده است که سوالِ خواهش

 کنی تا زیپ لباسمو باز کنم؟کمک می-

ی کافی آتش گرفته است و روناک خورد. جان؟ کمک کند؟ به اندازهسیبک گلویش تکان می

 ورتر شود؟خواهد نفت و بنزین بریزد تا شعلهمی

 .شودسکوتش باعث تیکه انداختن دخترک می

 .تر کردیش کارمو آسونچیشد؟ تو که خیلی اهل کمک بودی. همین چند لحظه پی-

. گرددخندد و به طرف دخترک برمیشود که این شیطنت را روناک کرده باشد. متحیر میباورش نمی

 :زندکند. با مکث ل*ب میایستد و از توی آینه نگاهِ دخترک میدقیقا پشت سرش می

رخواستِ کمک . وگرنه اینجوری نیشت باز نبود و داینجور که مشخصه توام زیاد بدت نیومده-

 !کردینمی

 ...خندد. پر از ناز و گرمروناک می

 !اصال هم اینطور نیست-

 .گرددسهند با دست دنبالِ زیپِ لباس که از پشت سر هم هست می

 .کامالً همینطوریه. بحثِ بیخودم نکن-
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 کند. موهای دخترک را از خندد و دیگر چیزی نمیگوید و سهند باالخره زیپ را پیدا میروناک می

 کشد. چشمش به آن لعنتیِ مشکی رنگ فرستد و زیپ را آرام آرام پایین میپشت گ*ردنش کنار می

هیجان  رسد، با تنی گرم شده و بهکند دست و دلش را نبازد! به انتهایش که میخورد و سعی میمی

 :کندنشسته شیطنت می

 .ای نیست؟ واال من دربست در خدمتمکمکِ دیگه-

 .زندو از آینه چشمکی به دخترک می

 .خنددروناک است که می

 .نه نیست. حاال هم میتونی بری بیرون تا من حاضر شم-

ه مانند خواهد قدم به بیرون از این اتاق بگذارد. بآید برود و پایش هم نمیسهند اما دلش نمی

 :کندهای تخس و لجباز اصرار میپسربچه

 یعنی هیچ کمکی نیست؟؟-

زند. موهایش را پشت گوش میفرستد و سهند را به بیرون از اتاق هُل و باالخره روناک قهقهه می

 .دهدمی

 نیست آقای سپهر. نیست! چند بار باید بگم؟-

خندد و همانطور که از اتاق او. می رود برای آقای سپهر شنیدن از زبانِو سهند است که ضعف می

 :دهدرود، از ته دل جواب میبیرون می

 !تو فقط بگو آقای سپهر-

 .کندروناک پشت چشمی برایش نازک می

 .چندش نشو که این حرفا اصال بهت نمیاد-

 .و سهند پُرروتر از این حرفهاست که کم بیاورد

 این حرفا بهم نمیاد ولی اون کارا چی؟ میاد؟-

ی پیششان است. ی چند دقیقهاش به ب*وسهخندد و اشارهزند و خبیث و شیطان میچشمک میو 

 :زندشود و حرص میکشد و سرخ میروناک خجالت می
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 !کوفت-

دهد به دربِ بسته و... همین امشب باید به دخترک بندد و سهند تکیه میو روناک درب اتاق را می

بگذار جشن عقد کاوه تمام شود... شب را رویایی خواهد کرد. هم  زند.بگوید دوستش دارد! لبخند می

 !برای خودش، هم برای روناک

های سفید است. و دهد که پر از میز و صندلیی ویال مینگاهش را به باغ بزرگ، هموار و تزیین شده

 ...هایی قرمز وصل شده به آنهاحریرها و روبان

گردد میان آن انبوهی از جمعیت. با حس فشرده آیسو میزند و با چشم به دنبال لبخند نرمی می

 .کندشدن دستش سر باال آورده و نگاهِ سهند می

 .اخم دارد. کمرنگ؛ اما دارد

 .خوریسپارمت به شیدا. از کنارش جُم نمیمی-

 .دهدی مثبت تکان میخندد و سری به نشانهکوتاه می

 .باشه-

 .ملتفت کنمتبه نیما هم فکر کنم تونستم خوب راجع-

دهد. تمامِ راهی که تا ویال طی کرده بودند، سهند نق زده و به قول و روناک باز هم سر تکان می

کالم ها را برایش بازگو کرده بود. از اینکه با آیسو راه نیوفتاده و هرجایی نرود. با نیما همخودش نکته

ی نکند و راه به راه نخندد و چال گونه نشود. به هیچ وجه با سوگند بحث و غیره نکند. با موهایش باز

اش نگردد! و سهند به به نمایش نگذارد. خبری از تمدید رژ ل*ب نیست و دور و بر اکیپ مسخره

شان فقط شدت تاکید داشت روی این موضوعِ آخر و مسخره بودن اکیپش. خندیده و در جوابِ همه

 ."چشم"گفته بود: 

کنند. پر از حیرت و تعجب و جوری نگاهشان مید که اکثرا یکبینشوند و میاز میان جمعیت رد می

 :آوردهای خیره و ناخواسته بر زبان میگیرد از نگاهکنجکاوی! حس بدی می

 حس نمیکنی رومون زوم کردن؟-

 :و جواب سهند محکم است و خونسرد
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 !به دَرَک-

ند به میزی که ناهید و شیدا و رسشود و باالخره میخندد و به دنبالِ سهند کشیده میاراده میبی

ی کنند و سهند با فشار دستش به شانهاند. سالم و احوالپرسی مییک زن دیگر دورش نشسته

 :زندای ل*ب میسرفهکند تا بنشیند. سپس با تکدخترک، مجبورش می

 .حواستون به مهمونم باشه. سفارش نکنم دیگه-

کند. با لحنِ اطمینان طور خاص و معناداری نگاهش میخندد و یکشود که ناهید میداند چه مینمی

 :دهدبخشی جواب می

 .امانتت رو چشممون جا داره! خیالت تخت-

کند. ناهید مگر همانی نبود که در برخورد اول جان؟! ناهید است که این را گفت؟ متعحب نگاهش می

 دهد ورو تُرش کرده بود؟ اهمیتی نمی

 :زندها ل*ب میسان بچه تخسسهند است که به

 .تونست باشهخوبه. غیرِ اینم نمی-

زند که شاید خواهرش باشد، باالخره به و آن زنی که بیش از اندازه شبیه به ناهید است و حدس می

 :آیدحرف می

 .عزیز دلم تو بیا کنار شیدا بشین-

 :کندخواهد بلند شود، سهند تند و تیز اَمر میو تا می

 .وربشینه این الزم نکرده! شیدا بیاد-

 کنه مامان جان؟چه فرقی می-

کند. شیدا به پیروی از پرسد و برای جواب... فقط نگاهِ چپ سهند را دریافت میاین را ناهید می

فشارد. ذوق از لحن و میمیک گرمی دستش را میآید و با خونصحبت سهند به کنار روناک می

 :گویدبارَد وقتی که میصورتش می

 !ین حال که کوتاهن اما خیلی خوشگلنموهات با ا-

دهد که آرایش چندانی ندارد. فقط یک رژ ل*ب خندد و نگاهش را به صورتِ مهربان او مینرم می
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 ...گلبهی براق

 .ممنون عزیزدلم-

گیرد و رود. با رفتن سهند حس تنهایی میزند و میبیند که کسی سهند را صدا میگوید و میمی

ها و آخرِ آن ب*وسه... صدای موزیک تمام فضا را کند. امروز و آن بحثفکر میخالی شدن! به امروز 

پُر کرده است و باغ پُر است از مهمان. ناهید و آن زنی که حاال فهمیده بود مادرِ شیداست در حال 

افتد که به اصطالح چشم مجلس است. لباس براق و اند و... ناگاه چشمش به دختری میحرف زدن

ها که لباسشان نسبتاً پوشیده است، کامال آزاد یخی به تن دارد و برعکسِ اکثرِ مهمان کوتاه آبی

خورد و همگام با موزیک ای از باغ به همراه سوگند آرام آرام تکان میپوشیده است و دارد در گوشه

 رقصد؟شوند. سوگند است که دارد با او میرقصد! چشمانش درشت میمی

کند. خاص نیست. حداقلش از نظر او که خاص نیست. یک اورال ساده و میو به لباس سوگند نگاه 

پوش است! مشکی پوشیده است که در قسمت باالتنه آستین ندارد و... ذهنش هنوز درگیر آن یخی

زیادِ از حد جذاب، خوشگل و یا حتی توی چشم است. موهای فر درشت و طالیی رنگی دارد که شاید 

دار... چشمانِ آبیِ گیرایی دارد و د. و موهایش آراسته به تلِ سرِ گُلحتی تا پشت زانویش برسن

اش هارمونی جالبی ایجاد کرده ی روی قسمت ترقوه و شانهپو*ست سفید و براقش با آن تتوی پروانه

کند و در دل لعنت میفرستد به سهند. تمام آرایشش پاک شده بود. حتی است. ناخداگاه حسودی می

لباسش را هم عوض کرده بود و حاال یک شومیز ساده، سفید و حریر به تن داشت  آن رژ ل*ب سرخ!

که توی شلوار کرده بودش و شلوارش یک جینِ تنگ! به مدل موهایش دست نزده بود و تنها 

کند و بیخیال از خیره شدن به ای بود که اصال رنگ نداشت. حسودی میآرایشش یک برق ل*ب میوه

گردد و سهند درست جلوی درب ورودی و چوبیِ ویال مشغول نبال سهند میآن دختر، با چشم به د

 .کندگپ و گفتمان با پیمان. مشغول دید زدن اوست که یکهو با شنیدن صدای شیدا در جا یخ می

 !وای فریالو ببین... چقدر خوشگل شده-

شود و کند که کَر میداند! فقط حس مینشیند و ترس و حسادت و... نمیتمام تنش به اضطراب می

آید. یعنی حاال که چشمان سهند و وجودش کور و بدون نبض. و فریال! چقدر از این اسم بدش می
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رام رد و آگیرسید... تهوع میبرانگیز به نظر میبرایش منبعی از آرامش شده بودند، نامِ فریال نفرت

 :پرسدمی

 !کو؟-

 .اوناهاش. همون که لباس آبی یخی تنشه-

اش شده بود؟ پوزخند کنج رقصید و روناک خیرهآهان! همان لوند جذابی که داشت با سوگند می

 !اراده است و ماشاهلل چه خوش سلیقه هم بوده آقال*بش بی

ست! مسخره است که بخواهد شکلی گیرد. انتخابِ اول سهند فریال بوده و فریال، اینحس بدی می

اش خورد. نگاهِ کدر شدهاش برای بار هزارم پیچ میشود و معدهدلش را به دست بیاورد... حالش بد می

 .شنودهنوز خیره به فریال است که باز هم صدای شیدا را می

 .فکر کنم سهند همین امشب برای دومین بار عاشقش بشه-

کند اش. بغض میدهد به تنِ خشک شدهی نحس، چقدر ویرانی میملهی شیدا پشت بندِ آن جو خنده

 ...خندد. عصبی و کوتاه و بدحالو میان جنونی که به س*ی*نه و گلویش چنگ انداخته بود، می

 واقعاً؟-

 .آره واقعا. باالخره اون فریاله. راه و روش خودش رو داره-

آید در این حوالی اول شهریور... ش پایین میگیرد و دمای تنشود از جوابی که میدهانش بسته می

گیرد و سر پایین آیند. نگاه از فریالِ خوش بر و رو میشود و انگشتانش به لرزه درمیسردش می

اش را... نگاه شنود و نه صدای ناهید و خواهر و خواهرزادهاندازد. دیگر نه صدای موزیک را میمی

دارش و به عرفان و آیسویی که باال و پایین وه و عروسِ سندهد به جمعیت در حال ر*ق*ص. به کامی

 کنند. جشن و جشن و ر*ق*ص و ر*ق*ص و حالش اما بد! حالش پرند و جشن و پایکوبی میمی

خوب نیست. بد هم نیست. یک نوع داغانیِ آشفته. یک نوع ویرانیِ همراه با پریشانی. حس حقارت و 

های گرم و های نرم سهند و ب*وسهزند. آن نگاهتر چنگ میکوچکی و ناکافی بودن و... بغض محکم

ی ل*بش ناخواسته به هایش را... گوشهها و شیطنتگذاشت؟ آ*غ*و*شخیسش را باید پای چه می

گفت که فریال انقدری ی همان او، میشود. برای او دختر شده بود و حاال... دخترخالهپوزخند باز می
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خورد و نفسش را برای بار دوم هم عاشق کند. قلبش تکان سختی میفریال است که بتواند سهند 

ورتی های صست که قلبش از این حسشود و قلبش... بیچاره قلبش! فکر اینکه اولین باریسنگین می

شت شود. انگی چشمانش سنگین میکند. کاسهاش میتواند که برسد، دیوانهکند اما نمیرا تجربه می

گیرد. متعجب و ترسیده گر*دن اش قرار میان لحظه دستی روی شانهکشد که همبهشان می

 .زندجان لبخند میچرخاند که با دیدن آیسو بیمی

 !تویی؟ ترسیدم-

کشد و با عقب کشیدن صندلی کنار روناک، به جمعشان اش میو آیسو دستی به موهای شینیون شده

کند و دهد. سالم و احوالپرسی میدست میپیوندد. گرم و صمیمی با ناهید و خواهرش و شیدا می

 خواهد! در حوالی کوچهشود از شنیدن صداهایشان و خلوت میشوند و... روناک، کالفه میآشنا می

گیرد. از حس سوزش گوشت زند که آیسو نیشگونی از بازویش میهای ذهنش قدم میپس کوچه

 :زندخیده و توی صورتش حرص میخورد و غضبی با سمت آیسو چرتنش در جا تکان خفیفی می

 چته وحشی؟-

 .و خداروشکر حواس ناهید و خواهرش به آنها نیست

کنه شوهرت مُرده. دخترت اینو تو باید بگی نه من. معلوم هست چه مرگته؟ هر کی ندونه فکر می-

 ت چرا آویزونه؟جهیزیه نداره. پسرتم رفته سربازی. چته؟ ل*ب و لوچه

 .شوداندازد و آه کوتاهی از میان لبانش خارج مینگاه چپی به آیسو می

 .دردم اینا نیست. ولی کمتر از اینام نیست-

 .خنددآیسو بلند و حرصی می

زنم نصفت میکنما همینجا. برای من فلسفه اینا نباف. یکسره برو سرِ اصلِ نه بابا؟ چه غلطا! پتیاره می-

 .مطلب

ش؟ از ویران و... عاشق شدنش؟ از وجودِ فریال و زیبایی اراستش... چه بگوید؟ از بدبختی و بدشانسی

 محشرش؟

 :زندخسته است و بغض دارد. کوتاه پچ می
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 .مطلبی وجود نداره-

 !و آیسو... کوتاه بیا نیست

وجود داره، خوبشم وجود داره. مثال یکیش اینه که من قراره دهنتو از چپ به راست جِر بدمش. -

 ت برسی. رفتی خونه پاکشون کردی؟ی کپک زدهه به قیافهغُربتی؟ من بُردمت آرایشگاه ک

 :دهدتر ادامه میزند روی دستش و پرحرصو می

 بشکنه این دست که نمک نداره. اصال این آشغال چیه تنت؟ حیفِ اون لباس نبود؟-

ز اگوید. با بلند شدن شیدا از روی صندلی و رفتنش به پیشِ مادر پیمان، همه چیز را برای آیسو می

شان بر سر رفتن به آرایشگاه. از قهر کردن سهند و از اینکه سهند حتی به هنگام دعوای سر صبحی

ورود به محضر عقد حتی نگاهِ روناک هم نکرده بود. از تغییرِ یکهویی سهند. از داد زدنش بر سر نیما. 

های ند و شیطنتهای داخل ماشین و رفتن به خانه. از پاک شدن رژ ل*بش توسط لبانِ سهاز صحبت

ی هایگوید. از اینکه سهند او را به شیدا سپرده بود و از قانونبعدش و حتی باز کردن زیپ! دقیق می

های فریال. از اینکه فریال کیست؟ و اینکه گوید از زیباییکه بر آنها تاکید کرده بود و سر آخر... می

وستا به همراه سهند کباب خورده بودند را ی آن روزی که در رشناسد؟ حتی قضیهفریال را از کجا می

گوید. از اینکه آخرِ شبی تلفن را از دست سهند کشیده و جواب فریالِ م*ست را هم برای آیسو می

 :گویدخندد و میدهد و آیسو معمولی و دلگیر میگوید. فریال را نشانش میاش را میداده بود. همه

ز تر ازک کنی، این شکلی میشی. چه بسا حتی قشنگهیچم خوشگل نیست. توام این همه بزک دو-

 !این

کند اما هیچ شکی در زیبایی فریال نیست. خندد. رفیقش دارد مثال آرامَش میپر از حس تمسخر می

شود چیزی جز یک دروغِ مضحک نیست. و این گفته که اگر بَزَک دوزَک کند، روناک هم شبیه او می

هایش آبی و خمار شوند؟ چقدر باید دوزک کند تا موهایش به زانو برسند تیلهچقدر باید بَزَک کند که 

 !طورِ متناسبی پُرو فر شوند و طالیی؟ و هیکلش آن طور شود. کمر باریک اما یک

ی درست و درمان! هر دو مزیت را افتد. مو بلند دوست دارد و باالتنهناخداگاه یادِ حرفهای سهند می

 .دار استام را، روناک! و چقدر همه چیز مضحک و خندهکدفریال دارد و هیچ



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
897 

 

 :زند و سعی دارد که حال روناک را بهبود ببخشدآیسو اما همچنان ل*ب می

ی عروس بزن و برقصه، دومادِ بیچاره حتی روحشم خبر نداره. این یه مثال هست که میگن خونه-

بُری و کنی. مید رو قضاوت میدقیقا حکایت فعلیِ توعه. یه چماق گرفتی دستت و داری سهن

دوزی. چخبرته دختر؟ یه کم آرومتر. بهت حق میدم. چون دوستش داری، یه کم حساس شدی. می

ولی قرار نیست که از دهن اون حرف بزنی. جوری که تو از حرکات و رفتارش حرف زدی و جوری که 

بلکه یه حسایی هم بهت داره. میل نیست، میل نیست. نه تنها بیبینم، مشخصه اونم بهت بیمن می

پس خواهشاً این خزعبالت رو از مخت بنداز بیرون که آی سهند دوباره عاشقِ فریال میشه و فارق از 

 !من

های آیسو را قبول دارد ولی چه کند کشد. کماکان صحبتهایش تیر میگیرد و شقیقهسرش درد می

 ...وز اینجاست و سهند هم در این میهمانیگیرد و فریال هنقرارش، آرام و قرار نمیکه قلبِ بی

 :زندبرای اینکه بحثشان طوالنی و سردردش بیشتر نشود، کوتاه ل*ب می

 .درسته-

خواهد ، می"درسته"زند که روناک با گفتنِ و خداروشکر حداقلش این بار آیسو اَنگِ این را نمی

 .خَرَش کند

 .آ قربونِ تو من-

 :زندان از میان مجلس داد میخندد که همان لحظه عرفآرام می

 آیسو؟-

 .زند که برود و با او برقصدو به آیسو اشاره می

 .دهدبرای او تکان می "باشه"شود و دستش را به معنایِ آیسو هم پر انرژی از جا بلند می

 .کنمبرو برقص، منم نگات می-

 :گویدخندد و با درست کردنِ لباسش بیخیال میو آیسوست که می

 .کننها از بس دخترِ پر انرژی ندیدن، مثلِ چی نگاهم میختر. این شهرستانیوای د-

 :کندکند که آیسو خندان اضافه میمتعجب نگاهِ آیسو می
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 "!وای این دختره چقدر سبک سَرِه"باور کن اآلن به همدیگه میگن -

 .گزدکند و ل*ب میروناک اخم می

 !اِ دیوونه-

 ...بخدا راست میگم-

گیرد و برای زند. آیسوست که با هُول و واَل پایین لباسش را میدوباره عرفان صدایش می و همان دَم

 :کندروناک تاکید می

 !خب من برم که عرف دیوونه شد. توام فکر و خیال مفت نکن. همه چی حل میشه. همه چی-

حس و حالِ بد و  مانَد و یک دنیا درماندگی و دودلی ورود و روناک میگوید و به طرف عرفان میمی

 !معلق

زند و ر*ق*ص آیسو را نگاه ی بدی نداشته باشد، دست میهماهنگ با موزیک و برای اینکه جلوه

خوانند و رقصند و میاند. میهای همدیگر را گرفتهاند به دور عروس و داماد و دستکند. حلقه زدهمی

 .کنندانگار که عروس و داماد را طواف می

 :زندی موزیک، کسی صدایش میندهمیان صدای کر کن

 روناک؟-

 خورد که دارد گردد که... چشمش به دست سهند میکند و با چشم به دنبال صدای مردانه میاخم می

هایی لرزان از میان جمعیت رد شود و با قدمی سهند، از جا بلند میخورد. متعجب از اشارهتکان می

رسد که همان دَم دستش توسط دست دارد. میقدم برمی های بزرگ مهمانشود و به طرف حلقهمی

 .شودشود و تا به خود بیاید، آن یکی دستش هم گرفته میمردانه و گرمی کشیده می

 :دهدهای سهند و سهند لبخند به ل*ب دستور میخورد در آبیکند که نگاهش گره میسر بلند می

 !یاال برقص-

دهد، دست دیگرش که توسط شیدا گرفته شده بود، کشیده خواهد جواب بشود و تا میو شوکه می

خورد. دو قدم به راست و بعد یک قدم به چپ. باز شود و به اجبارِ گروه و هماهنگ با آنها تکان میمی

شود و... گرمای آید و ناخداگاه حس خوبی توی دلش سرریز میهم دو قدم به راست و... خوشش می
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دوست دارد. هنوز لبخندش ریشه و عمق نگرفته که دخترکی از  دست سهند و اینطور گرفتنش را

کند و پُر هایش را از هم باز میروی عروس. دستآید. دقیقا روبهشود و به میدان میمیان حلقه رد می

رقصد. و اینطور که معلوم است، نیلو، آشنای فریال است و برعکس. آشنا از ناز برای عروس می

 .کندزند و ذوق میرقصد و نیلو به تشویق برایش دست میرایش میهستند که فریال دارد ب

ند کخُشکد وقتی که فریال آنطور با ناز و عشوه خودنمایی میاش از ریشه میلبخندِ تازه جان گرفته

نظیر های سهند زومِ ر*ق*صِ بیبیند تیلهکند وقتی که میکند. و یخ میو... ناخواسته نگاهِ سهند می

 !کند و اصال لعنت به اینِ جشنِ نحسو... باز هم بغض می دخترک است

خوانَد و رود و نیلو با فریال میکشد و صدای موزیک باال و باالتر میرقصد و جمع هوو میفریال می

 :زندداد می

 ...تو پریزادی و انگاری که رویایی-

تماشای فریال است یا خیر؟ فقط کند که ببیند سهند هنوز مشغول شود. دیگر نگاه نمیحالش بد می

 یگیرد و اگر سهند هم ول کند، گرهگیرد. دستش را نمیشود و... نمیدستش از دست سهند شُل می

خواهد و خلوت و تاریکی و گریه. با شود. دلش نشستن میشود. قلبش سنگین میدستشان باز می

 :زندشیدا ل*ب میکشد و زیر گوش فشارِ آرامی دستش را از دست سهند بیرون می

 .من میرم بشینم. شما برقصین-

رود. به جای کند و میمانَد تا توضیحی به نگاه سهند و حتی خودش بدهد. فقط عقب گرد میو نمی

بیند. به پلک بر هم زدنی، سهند گردد و... نگاِه توبیخگر و پر از اخم سهند را زوم خود میاولش باز می

 ...ی زیباییبه آن است. آن ملکهکند و خیره دیگر نگاهش نمی

آیند. هیچ چیزی پوشی برای پذیرایی به روی میزها میگذرد که زن و مردهای فُرمداند چقدر مینمی

خورد. نه میوه و نه شیرینی و نه حتی کباب و غیره! هیچ چیزی جز یک لیوان آب آن هم برای نمی

 گویدکند و به دروغ میند و روناک مُدام رد میکنرفع بغض. ناهید و شیدای بیچاره چقدر اصرارش می

خورد. جالبش این است که حتی سهند هم به سر اش هم میکه حالش بد است و اگر غذا بکِشَد، معده

آنکه نزدیک میز شود، زند. دو سه باری چشمش به ماهان خورده بود که ماهان هم بیمیزشان سر نمی
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 !والش نمانَد و چیزی بخورد که الجان استنقدر دِپ و آشبا چشم و ابرو اشاره زده بود که ا

های با ذوق و هیجان شیدا گوش بسپارد که دارد برای کند به صحبتشود و سعی میبیخیال آنها می

 :دهدناهید و مادرش و روناک توضیح می

لم تکون ی خوبیه. نمیزاره آب توی دگفت پیمان هم بچهگفت. میمادرش مُدام از خانمیِ من می-

 .بخوره

نکه ایکند و بیکشد و با انگشتانش بازی میشود و خجالت میرسد سرخ میبه اینجای حرفش که می

 :دهدبه صورت مادرش نگاه کند، ادامه می

گفت خدا خاک شما رو از یه جا مُشت کرده. چه گفت توی همین هفته میان خواستگاری. میمی-

 .بخوام و چه نخوام باید قبول کنم

 .شودزند و ناخداگاه چیزی برایش سوال میلبخند نرمی می

 :پرسدمی

 یعنی چی خدا خاک شما رو از یه جا مُشت کرده؟-

 :دهدرویی جواب میو ناهید به جای شیدا با خوش

ه، قشنگ« خدا خاک اینا رو از یه جا برداشته»تو زبان آذری وقتی دو نفر خیلی به هم میان؛ میگن که -

 نه؟

 .گیردمق میلبخندش ع

 !خیلی-

 :زندو مادر شیدا با متانت و سنگینی خاصی ل*ب می

 !خواد مامان جان؟ببینیم خدا چی می-

رسه وقتی که خدا خودش ای نمیکدوم به هیچ نتیجهانشاهلل هرچی که خیره. اصرارِ اونا و انکارِ ما هیچ

 .چیزه عالم به همه

ور است که طور است. و توی همین افکارش غوطهکند. درست و برای همه همینو روناک فکر می

کند و شود. با چشم دنبالش میی تند و تند رد شدن سهند از میان جمعیت میناخداگاه متوجه
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های بلند و محکمی دارد برخالف حضور جمعیت به قسمت بیند سهند را که با اخم غلیظ و قدممی

شود از دیدن سکانس چرخاند و... تمام تنش منقبض میرود. سر میباغ و میان درختان می وسطی

د زده به آن و... سهنپیش رویش. یک میز گرد و پایه بلند که هیچ صندلی دورش نیست. فریال تکیه

اندازد، چیزی خندد و همانطور که با ناز موهایش را پشت گوش میشود به او. فریال میملحق می

شنود. حتی گوید. نمیکشد و... او هم چیزی میگوید. و سهند دست به جیب خود را کمی جلو میمی

گیرد. شود. دوباره تهوع میرود و تنش سرد میتواند بکند. تمرکزش از دست میخوانی هم نمیل*ب

زار م شود، هچسبد و تا این جشن کوفتی تماگیرد و بغضِ الشرف باز بیخ گلویش را میدوباره لرز می

کشد وقتی که سهند کند و... قلبش تیر میای از اشک نگاهش را تار میبار جان خواهد داد. پرده

 .شوداش کمی به جلو خم میریزند و تنهخندد. طوری که موهایش توی صورتش میآنطور بلند می

 روناک؟ خوبی؟-

گیرد و با نگاهی که زومِ ا را محکم میاراده دست شیدپرسد. و روناک، ناخواسته و بیاین را شیدا می

 :دهدسهند است، پر از بغض و درماندگی جواب می

 .نیستم-

 .ترسدچاره میو شیدای مهربان و بی

 چیشده؟-

 شود پس؟سوزد. چرا صحبتشان تمام نمیچکد و دلش میقطره اشکش می

 :زندآهسته ل*ب می

 .سوزهقلبم... قلبم می-

چرخاند که نگاهِ روناک قفل شده به آنجا. ده و نگران سر به سمتی میو با این حرف، شیدا ترسی

 ...بیند وچرخد و میمی

 !هین-

کند و برای آرام گیرد. با شستس پشت دست روناک را نوازش میگردد و دست روناک میو برمی

 :پَراندکردنش چیزی می
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 .زننف... فقط دارن حرف می-

داند. ولی به حتم به زنند. اما راجع به چه؟ خدا میدارند حرف میکور که نیست! خب معلوم است که 

 .کندزند. دیگر تحمل نمیمزاج آقا خوش آمده است که اینطور قهقهه می

کرد، پس چرا روناک باید یک گوشه خواست میحاال که سهند خودش هر کاری که دلش می

شود و با پاک کردن وخت؟ از جا بلند میسهای او میکرد و از دیدنِ تیک زدننشست و اطاعت میمی

های اکیپشان دورش نشسته بودند، حرکت اشکش با پشت دست، به طرف میزی که شاهین و بچه

تر است. البته داخل به سمت درختان و وسط باغ سرسبز کند. میز کمی از جمعیت دورتر و داخلمی

 .ویال

 .یپ... مشغول به سیگار و م*ش*رو*بتواند روی میز را ببیند و... اکجا هم میاز همین

 :گویددر دل آرام می

 .من ع*و*ضی نیستم-

 :آورداما به زبان می

 !شاهین؟ یه جا به منم بده دیگه پسر-

 !ست و دروغینداند تصنعیخورد از لحن صمیمی و گرمِ او که فقط خود روناک میو شاهین جا می

 :نالددر دل می

 .ده کنمخوام ازت استفامتاسفم که می-

 ...و در واقعیت و ظاهر

 :گویدزند و با نشستن روی صندلی کنار دست شاهین میلبخند می

 .تی فدا پسر-

 :پرسدهای متحیر یزدان میکشد و خیره در تیلهو خودش را روی میز جلو می

 زنی؟بدون من پِیک می-

 :کندخندد و اضافه میترین حالتِ ممکن، میان بغض میو به مضحک

 .ز برای منم یکیبری-
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 ...پایَد ورو را میو اما حواس و نگاهش هنوز گیرِ سهند است. زیرچشمی روبه

 .اش نشده بود. خوب استزند. سهند هنوز متوجهپوزخند می

ای نفر ست. حداقلش در این شهرستان از هر صد نفر، هشتاد و خوردهفرشاد مَرد زیرک و قدرتمندی

ونُه ساله. تاجر است. توی کار فرش است و قالیچه و گلیم مجرد و چهل شناسند. بزرگ است واو را می

ای با پدرش یعنی سامانِ سپهر دارد و... هنگامی که سهند ماشینش را فروخته و غیره. رفاقت دیرینه

بود، از او مقداری پول قرض خواسته بود و فرشاد با سخاوت تمام به میدان آمده بود. حتی از طریق 

او  تر ازکیِ فرشاد توانسته بودند مُخِ صاحبِ سابق کافه را زده و با عرفان، کافه را پایینآشنای امال

 ...بخرند و حاال و امروز

فرشاد کنارش ایستاده و توی صورتش زل زده بود. زل زده و خواسته بود که برای آخرین بار به 

 جز فریال! اخم کرده بود و بعد از ی فرشاد کسی نبود اش گوش بدهد. و برادرزادههای برادرزادهحرف

 :مکث نسبتاً طوالنی جواب داده بود

 .چَشم. اما فقط بخاطر شما-

 :اش کشیده و پدرانه گفته بودو فرشاد دست به شانه

 !دونستم حرفمو زمین نمیندازی. خیلی عاقلی پسرجانمی-

که اگر برود و بنشیند پای . نه تنها این موضوع را، بلکه صدها موضوعِ دگر را. حتی ایندانستمی

فریال و به دروغ دوباره ادعای عاشقی کند، رالی که سهل است، فرشاد به پای سهند صدتا پیست 

خواست. حداقلش نه االن که دختر دیگری کار را نمیکرد. فریالِ پَستِ خیانتاندازد. اما نمیرویال می

پرستد و آن هایش را میآن چالِ گونهدر دلش حسابی النه کرده است. االن که چشمان روناک و 

خواهد و از طرفی فرشاد آدمی نبود که سهند های مَلَس طعمش را... االن دیگر نه. فریال را نمیل*ب

رز کار است و هاش خیانترا تهدید کند و یا توی مضیقه بگذارد. مَرد بود. سهند گفته بود که برادرزاده

 :و فرشاد فقط گفته بود

 .حق داری-

داند فریال چه کُری زیر گوش عمویش خوانده بود که فرشاد از این بار و بعد این همه مدت نمی و
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 سهند خواسته بود که برود و با فریال حرف بزند؟

دهد و با اعصابی داغان به طرف میزِ وسط باغ و بدون صندلی که فریال به اش را بیرون مینفس کالفه

 :گویدسیدنش به میز، محکم میرود. به محض رزده بود میآن تکیه

 .سریع بگو که کار دارم-

 :زندفرستد و لوندانه ل*ب میخندد و پر عشوه موهایش را پشت گوش میو فریال است که با ناز می

 خوای زود بری؟چه آتیشت تنده تو پسر! دیر اومدی می-

دارد چون ذات کثیفش برای شود. زیباییِ فریال را دیگر قبول نو حاضر است قسم بخورد که اغوا نمی

ی رسد و کماکان تهوع برانگیز هم هست. اما با همهبه گوش می سهند رو شده بود و صدایش... عادی

 تواند منکر این شود که فریال عشق اول او نبوده است. بوده است. تا یک مسیری اینها باز هم نمی

 .خوش گذشته بود و بعد... فریال خرابش کرده بود

 :دهدکشد. خونسرد اما پر از صالبت جواب میگذارد و خودش را کمی جلو میجیب می دست توی

زنی که زراتو بزنی ولی من به عموت گفتم که ظرفیتم فقط کنه ِکی استارت میبرای من فرقی نمی-

 !یک ربعه

 :پرسدشود و سپس خمار میبازد. کمی نزدیک میخورد. اما خود را نمیفریال ابتدا جا می

 ی رقصم شده بودی؟خوای بگی که تو نبودی که اونجوری خیرهولی نگاهت اینو نمیگه سهند. نمی-

های نسبتاً عصبی که پر از خندد. از آن خندهمضحک است! خیلی مضحک... ناخواسته و بلند می

 :کندحس تمسخر است و... به عمد فریال را تحقیر می

 باز چی کشیدی که تَوَهُم زدی فریال؟-

 ...آید مثل اینکهی سهند خوشش نمیکند. از طعنهال این بار اخم میفری

ی دوهزاری که صداش زدی برای ر*ق*ص، همونیه که اون شب پیشش بودی و گوشیتو اون پتیاره-

 جواب داد، آره؟

اش برساند. پس با این حال که دلش خواهد عصبانیتش را نشان دهد تا فریال را به خواستهنمی

 :زندکش را بریزد پایین، خونسرد ل*ب میخواهد فمی
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 .روناک جواب داد. درسته-

 .خنددکند و یک طوری میو فریال چشم گرد می

شدی! نکنه اینم یکیه مثل سوگند و من ی دوهزاری عصبی میگفت پتیارهولی اگه کسی به من می-

 زیادی بزرگش کردم؟ آره سهند؟

کند و با مکث اش نگاه میدهد. به ساعت مچید و اهمیتی نمیبینی فریال را میلبخندِ پیروزمندانه

 .کندسر بلند می

 .حدودا نُه دقیقه وقت داری-

 زند و . پوزخند میبیند حرص و خشمِ آمیخته به ناراحتی را از چشمان فریال و میمیک صورتش..می

 :کندمیشود که باالخره ل*ب باز مغرور به اذیت شدنِ فریالِ سکوت کرده خیره می

 .خوام که دوباره با هم باشیممی-

 .خنددپر از تمسخر می

 .زیاد خواستی. ولی دیدی که نشد-

 .اگه بخوای، میشه-

 زد به احمقیت؟خندد. دخترک احمق بود؟ یا خودش را میو سهند این بار بلندتر می

 .دِ خُب حتما نخواستم که نشده-

 .ولی من خیلی چیزا دارم که بهت بدم-

 .ست. ولی نه برای سهندایکنندههوم...! پیشنهاد وسوسه

 .کنداخم می

 .چی تکمیله. از توام زیاد رسیده به منهمه-

 .پراندو تیکه می

ی سهند به تن و بدنش است و چقدر دارد با موها و فریال است که هنوز در تالش برای جلب توجه

 .رودگر*دن و لباسش وَر می

 تر باهم صحبت کنیم. شاید به نتیجه برسیم، هوم؟تتونیم یه جای خلومی-
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ی دختری باختهی دیگری بود. دلاست. اما باز هم نه برای سهندی که دل باختهکنندهاین هم وسوسه

 !که به هنگام ر*ق*ص یکهو دستش را ول کرده و رفته بود و سهند چقدر دلگیر شده بود و عصبی

 .پنج دقیقه فریال-

 :الفور میغردگذارد روی بازویش که سهند فیآید. دست میلو میو فریال است که ج

 !دستتو بِکِش-

ماند و سپس با پوزخند و لحنِ آلوده برد. نگاهش به یکجایی خیره میو فریال ترسیده دست عقب می

 :زندبه تمسخر نزدیک به صورت سهند، ل*ب می

خوای سهند هوم؟ بیا ما هم خوش نمیگذره. تو چرا مثل اینکه به کوچولوت خیلی داره خوش می-

 .بگذرونیم. وا بده دیگه پسر

 .شان صفر نشود و حفظ بماندکشد تا فاصلهکند و کمی عقب میفهمد. برای همین اخم مینمی

 :پرسدمی

 وپال میگی؟چرا پرت-

گیرد و برش ای به پشت سر سهند، بازویش را میخندد و با اشارهجور پلیدی میو فریال یک

گیرد و زیر گوش سهند ل*ب گرداند. دستش را به سمت میزی که روناک پشتش نشسته بود مییم

 :زندمی

 .گذرونهخنده و خوش میاوناهاش... خوب نگاه کن. کوچولوت داره می-

 :کندخندد و اضافه میپرحرارت می

 اَن؟خوره. اُه! صبر کن! اون آرنولدهای دور و برش کیفکر کنم داره م*ش*رو*ب می-

اند و دخترک دارد اش کردهو سهند عصبی از دیدن روناک که یزدان، علیرضا،شاهین و ماهان دوره

 :غردزند و نسبتاً بلند میخندد، دست فریال را پس میمیانشان می

 !ولم کن-

ست. شود و عصبیکند. گرمش میاینکه دیگر منتظر باشد، مستقیم به سمتِ آنها قدم تند میو بی

 !فته بود که دور و بر آن کفتارها نپلکد؟مگر نگ
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 .کندای در جا متوقفش میهنوز به سر میزِ آنها نرسیده که صدای مردانه

 سهند؟-

شود. میان این همه کالفگی و پریشانی، این یکی را کجای دلش ای از میان لبانش خارج میپوف کالفه

 بگذارد باز؟

رود و با کاو اما مهربانش. ناراضی، به سمت او میکند. فرشاد است و آن نگاهِ کنجعقب گرد می

 :دهدروی او جواب میایستادن روبه

 جانم حاجی؟-

 چیشده؟-

های مزخرفی که بین خودش و فریال پیش آمده بود را ی تعریف بحثشود. حوصلهاخمش پررنگ می

 :زندندارد. برای همین کوتاه و خالصه ل*ب می

 خواست بشه؟مینتیجه حاجی. چی مثل همیشه بی-

 :کندشود، صادقانه اضافه میاندازد و با قلبی که دارد از فشردگی لِه میسر پایین می

 .تونمدونم که انتظار بیشتر این ازم داشتید ولی باور کنید نمیشه. نمیشرمندتونم حاجی. می-

ورد. چه شد؟ شود که به ضرب و پر از تحیر و ناباوری سر باال بیای فرشاد باعث میصدای خنده

 اش برای چیست دیگر؟خنده

 :آیددر همین فکرهاست که فرشاد به حرف می

ش چیشد؟ حتی م زدی و نتیجهچی میگی پسرجان؟ من ازت نپرسیدم که چه حرفی با برادرزاده-

و واَل برای  انتظارِ بیخود هم ازت ندارم. دارم میگم چیشده که پریشونی؟ این نگاهِ ناآروم و این هول

 ه؟چی

 .خشکدبَرَد از صراحت کالمِ مرد پیش رویش و حرف، در گلویش میماتش می

 :کندبا کج شدن سر فرشاد به منظورِ منتظر ماندنش برای جواب، باالخره ل*ب از هم باز می

 .ه... هیچی حاجی. یه خورده نگرانم-

 .دهدفرشاد تای ابرو باال می
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 ی مالیه؟نگرانِ چی؟ باز مسئله-

 .دهدزند و ناخواسته و به دروغ سر به تایید تکان میمی لبخند هولی

 .کنمآ... آره حاجی. ولی زیاد بزرگ نیست. خودم حلش می-

 !سهند-

 ی خارج شده از زبانِ فرشاد آن هم با آن لحن محکم و تشروار صد و ضربان قلبش با همین یک کلمه

 .کندرا رد می

 :زندتند و سریع ل*ب می

 جانم حاجی؟-

روند. جایی دورتر از ر*ق*ص و جمعیت تری میی خلوتکشد و با هم به گوشهفرشاد دستش را میو 

 ...هاو موزیک و مهمان

 :گویداش وقتی که میرسند. و فرشاد است و آن نگاهِ تیز و بُرندهبه زیر درختی می

 کنی و دروغ میگی؟بزرگ شدی پسرِ من. چه خوبم بزرگ شدی. تو چشام نگاه می-

 .گزد*ب میل

 حاجی؟-

 !کنه پسر؟ حرف بزن بینَم چیته؟چی داره اذیتت می-

 !قرار! بدحال و پریشان و کالفه و... عاشقاندازد. دو دل است و... بیسر پایین می

ر تکاری و غیره. فرشاد از سامان که پدرش بود هم به او نزدیکهارا ندارد. پنهانبا فرشاد که این حرف

 .نشستندهایی که تا خودِ صبح باهم به دردِ دل نمیبود. چه روز و شب

 :دهدبا مکث جواب می

 .دلم گیره حاجی-

 .کشد که نگاهِ فرشاد کندو راستش را بگوید... خجالت می

 .زدمحدس می-

 :پرسدهای رنگی مرد، میکند و خیره در تیلهشود. سر بلند میباز هم متعجب می
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 از کجا؟-

 .کشداش میبه موهای جو گندمی خندد و دستیو فرشاد می

کنی. زیادی نگاش ی الجون خیلی هست. زیادی سفارشش میاز اونجا که حواست به اون دختره-

 .کنی. زیادی دنبالشی. اون تیکه استخون بد به دهنِ صاحبش مزه دادهمی

 .شودکشد و... از طرفی، قند توی دلش آب میشود و خجالت میو سهند ناخداگاه گرمش می

 .خنددمی

 اینجوری که صاحبش میشه سگ حاجی. من سگم؟-

 !بر منکرش لعنت پسرجان-

 .هاستکند و فرشاد... پدرتر از این حرفخندد. پوکر فیس نگاِه فرشاد مینمی

 حاال اصال اقدامی کردی؟-

 :کندمیخواهد بپرسد منظورش چیست؟ خودِ فرشاد اضافه دهد و تا میفهمد. تای ابرو باال مینمی

 !ایعرضهزدم. مثلِ پدرت بیحدسِ اینم می-

 :زندشود و فرشاد، با صراحت تمام ل*ب میباز هم مات می

ی کودن به جای نگاه کردن به بستنی و منتظر موندن برای آب شدنش، شهامت داشته باش. دِ پسره-

 .ی چپش کن! اونم وقتی هوا انقدر گرمهبرو جلو و یه لقمه

ی کودن است و روناک، بستنی! و سهند با انجامِ هیچ اقدامی و نگفتنِ آم... او پسره صبر کن ببینم!

ی چپش کند؟ و... هوایِ گرم! کند. و باید یک لقمهاینکه دوستش دارد، دارد روناکِ بستنی را آب می

 .کندگویدها... ناخواسته اخم میگفت هوای گرم؟ خیلی حق میهای دخترک را میدور و بری

 نی میگی برم جلو و بگم دوستش دارم؟یع-

 .خنددفرشاد می

موقعیت، زمان و مکان مناسب رو که پیدا کردی، بچسبون بره! هر چقدر بیشتر دست دست کنی، -

 !کشیهمونقدر بیشتر عذاب می

 ...این هم درست است. فقط
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 حاال زمان و مکان مناسب کِیه؟-

 :زندزنان صدایش مینفس سخواهد د*ه*ان باز کند، کاوه نفو تا فرشاد می

 سهند؟-

 .بیند که دست به زانو گرفته و انگار که دویده باشدچرخد و کاوه را میترسد. نگران به عقب میمی

 :زندنگران ل*ب می

 !چته تو؟ خیرِ سرمون دامادِ مجلسی-

 .باید خصوصی حرف بزنیم-

نهانی ندارد و دور از ادب است که او ترسد. یعنی چه شده است؟ از طرفی با فرشاد چیز پو بیشتر می

 .را بگذارد و با کاوه برای حرف زدن برود

 .کنداخم می

 .هر چی هست بگو. حاجی غریبه نیست-

 ...آخه-

 :غردبا اخمِ وحشتناکی می

 !بنال دیگه کاوه-

 :دهدکاوه با دم عمیقی جواب می

 .راجع به روناکه-

 ترسد و... نکند اتفاقی افتاده باشد؟میریزد؟ کند و دلش میداند چرا یخ میو نمی

 :پرسدبا گلویی که از شدت ترس و نگرانی خشک شده است، می

 یعنی چی؟ چ... چیشده؟-

کشد و با اطمینان ل*ب کند. دستی به کتفش میی میان خود و سهند را پُر میو فرشاد فاصله

 :زندمی

 .انشاهلل که خیره پسرجان. آروم باش-

 :کندبعد از جان به ل*ب کردن سهند، ل*ب باز میو کاوه باالخره 
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خواد ببرتش گفت روناک حالش خوب نیست و شاهین میشاهین اومده بود پیشم عذرخواهی. می-

 خونه. منم گفتم اگه بهت نگم بعدا شر میشه. پسر این مر*تیکه یابو چرا حالیش نیست تو روش 

 !حساسی و باید از این دختره فاصله بگیره؟

دهد. راضی از اینکه اتفاق بدی نیوفتاده است، پلک روی هم اش را بیرون مینفسِ آسوده ابتدا

کند. عصبی از اینکه به روناک گفته که دور و بر شاهین شود و اخم میگذارد ولی... دلش جمع میمی

 :اش گرفته بود، میغردنپلکد و روناک نادیده

 !کِشَم منوله سگِ خودم میکِشم از تدِ تقصیره اون که نیست. هر چی می-

خواهد راهش را بگیرد و برود سراغِ روناک، بازویش توسط فرشاد اسیر گوید و همین که میمی

 .شودمی

 .این راهش نیست. بزار بره-

 :پرسدخنددد و... با مکث میچرخاند. عصبی و کوتاه میسهند ناباور سر به سمت او می

 غیرتم کجا رفته؟بزارم بره؟ دیوونم مگه؟ حاجی -

 .کشدتر میخندد و او را از بازو عقبفرشاد آرام می

 .به قبال فکر کن. قبال هم روش غیرت داشتی؟ بزار بره-

کرد. حاال دوستش داشت. حاال چشم قبال؟ نه... قبال برایش هیچ تفاوتی نداشت. ولی حاال فرق می

 .کس را دور و بر او نداشتدیدن هیچ

 :نالدمی

 حاجی؟-

 .گذاردرشاد با آرامش پلک روی هم میف

 .بینم که آخرش قشنگهبزار بره بابا جان. دارم می-

خواهد چیزی بگوید که فهمد. میهای فرشاد را نمیخواهد و واقعا صحبتتواند و نمیتواند. نمینمی

تش شود و دسآیند. فکش سخت میبیند که دارند به سمتشان میهمان دَم شاهین و روناک را می

 :زندکند و آهسته ل*ب میمشت. و فرشاد است که سر به زیر گوشش خم می
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 .کنم اصال ضعف نشون ندی. خونسرد و آروم رفتار کناصال... تاکید می-

اش را با کس دیگر و دست توی شود مگر دُردانهخواهد؟ میسخت است آخر. فرشاد از او چه می

 :کندبا خود است که فرشاد اضافه میدست ببیند و آرام باشد؟ در دل مشغول جنگ 

 !سبازم بهم اعتماد کن. اون فک و مُشتتم شُل کن که خیلی ضایعه-

کند. اعتماد کردن به فرشاد از زبان فرشاد، آرامَش می "بازم بهم اعتماد کن"ی و شنیدن جمله

واهلل که سخت اش کرده بود ولی... به . قبال تجربهدهد و نتیجهقشنگ است. خوب است. جواب می

 !است خودداری

زند و نگاهِ کند و حتی گره اخمش را. لبخند نرمی میزند. مُشتش را باز میباالخره دل را به دریا می

 .دوزدی شاهین میتفاوتش را به چهرهخونسرد و بی

ه ن بکند و با مکث کوتاهی... آنچه را که برای آرسند و آقا شاهین سالم و احوالپرسی میباالخره می

 :آوردسراغ سهند آمده بود را بر زبان می

 .گفت کلیدِ خونه دست توعه. ممنون میشم بدیش به ما. روناک یه کم نامساعدهعرفان می-

کند که فک شاهین را پایین نیاورد. و برای عرفانِ مادر مُرده هم ش را میدهد. تمام سعیابرو باال می

 .دارد

 ...نامطلعیزند به درِ نفهمی و خودش را می

 .عه! خدا بد نده-

 :پرسدترین لحن ممکن میتفاوتاندازد و با خونسردترین و بیو سپس نگاه کوتاهی به روناک می

 !چیشد یهو؟ خوب بودی که-

بیند گرد شدن ی آخرش را بدون طعنه و کنایه بر زبان بیاورد. میزند که جملهو تمام زورش را می

کند که در ظاهر اصال اهمیتی ندهد هایش را ولی... سعی مینشستن تیلهچشمان روناک و حتی به غم 

 :راندو روناک... ضعیف و آهسته بر ل*ب می

 .دونمنمی-

 کند و با نگاه گرفتن از روناک، دست توی جیب کتش فرو بُرده و دست کلیدش سری باال و پایین می
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 .گیردشکشد. به سمت شاهین میرا بیرون می

 .. خدمتِ شمااینم کلید-

 :کندگیرد و لبخند به ل*ب تشکر میو شاهین کلید را از دست او می

 .ممنون. لطف کردی-

 .کندکند، دارد لطف میتر نمیزند و فک و صورتِ کجش را کجلطف که... بله! اگر همین حاال نمی

 .خنددمعنا میبی

 .کنمخواهش می-

 :کندو سپس با مکث کوتاهی اضافه می

 .معطل نشید. زودتر برید که روناکم زیاد اذیت نشه خب دیگه-

 ...کند ولیآورد و گِرد نگاهش میبیند که روناک به ضرب سر باال میی چشم میاز گوشه

 .. روز همگی بخیربازم شرمنده-

رود و... سهند، جوابِ کند و میدهد و خداحافظی میو شاهین با کاوه و سهند و فرشاد دست می

هایش را زومِ جای دیگری نشان گفتن روناک را نداده بود. خودش را به نشنیدن زده و تیلهخداحافظ 

 .خوردکند و خون خونش را میشان میداده بود. با نگاهش از پشت سر بدرقه

شود، کالفه و عصبی شوند و ماشین پر گ*از از دروازه ویال خارج میبه محض اینکه سوار ماشین می

 :زندحرص می

 چه غلطی کردم حاجی؟ چه غلطی؟؟من -

 .زندو موهایش را چنگ می

 .کندکاوه به آرامش دعوتش می

 !خوای زنگ بزن خبخوای بری دنبالشون؟ زنگ چی؟ اگه میآروم باش. می-

 :زندو فرشاد اما محکم و خونسرد ل*ب می

 !شلوغش نکن پسر! بیا بهت بگم که باید چیکار کنی. تضمینیِ تضمینی-

را بدون حرف با شاهین طی کرده بود. شاهین مُدام طعنه زده بود. طعنه به عوض شدن  تمام راه
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روناک. به از یاد رفتنِ رفاقتشان. طعنه از هر دری و روناک... فقط به نگاه و لحنِ سرد آخر سهند فکر 

ته سی رسیدنشان به مقصد نشده بود. شاهین خواکرده بود. به یکهو غریبه شدنش! انقدری که متوجه

ی باال بیاید ولی روناک منع کرده بود. به دو دلیل. یکی سهند و آن یکی... باز بود که همراهش به طبقه

دانست شاهین بعد از این همه اتفاقات و به خصوص دور شدن روناک از او هم سهند! چرا که خوب می

 کرد؟جزء محاالت بود که باز هم بخواهد اذیتش کند ولی... سهند را چه می

 ترین حالت ممکنشود. تا همینجا هم حسابی گند زده بود. به بچگانهآه ریزی از میان لبانش خارج می

به سر میز شاهین و اکیپشان رفته بود تا لج سهند را دربیاورد. نتیجه چه شده بود؟! بیخیالی و حتی 

شده بود. به  سرد شدن سهند. هیچ تشر و توجهی دریافت نکرده بود و به جایش... خودش حالش بد

ترین حالت آیسو اصرار کرده بود که او و عرفان روناک را به خانه برسانند ولی... آیسو به مسخره

 :ممکن شاهین را به او چسبانده بود. و ماهان جای هیچ حرفی باقی نگذاشته وقتی که گفته بود

یدی. یاال باهاش برو. کنی و عذابش ممسخره بازی درنیار. با این کارات داری شاهین رو خُرد می-

 !رسونتتمی

د کرد که سهنو او... فقط قبول کرده بود. برای گرفتن کلید به سراغ سهند رفته بودند و دعا دعا می

رساند ولی... متاسفانه هیچ کلید ندهد. عصبانی بشود. مثال هوار بکشد که خودش روناک را می

ه سهند انقدر خونسرد رفتار کرده بود و دلش... کدامشان اتفاق نیوفتاده بود و یخ زده بود از اینک

 !دلش شکسته بود از دیدن سهند کنارِ عموی فریال

ند کگفت فرشاد عموی فریال است و بسی قدرتمند. توی شهرستان کوچکشان زندگی میشیدا می

با ی سهند گفت ر*اب*طهگذارد. میها ارتباطات دارد و روی سهند به شدت تاثیر میولی فرای این

گفت فرشاد حتماً دارد تعریف و تضمین پدر خودش انقدرها خوب نیست که با فرشاد هست. می

 ...کند که سهند انقدر چسبیده است به اواش را میبرادرزاده

 . نفس عمیقی شودآورد و روی تخت مچاله میاش فشار میلرزد و تهوع بیشتر به معدهدستش می

اش روی گونه سُر پیچد. قطره اشک سمج و لعنتیاش میبینیکشد و عطرِ سهند بیشتر زیر می

کند و دهد. چیزی روی قلبش سنگینی میخورد و بالشِ سهند را بیشتر توی آغوشش فشار میمی
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بغض دارد. عجب غلطی کرده بود که به خانه آمده بود و فکرِ اینکه سهند با فریال باشد دارد مغزش را 

 .خوردهمچون خوره می

شود که همینجور روی تخت دراز کشیده و در خود مچاله شده است. آیسو یم ساعتی مییک و ن

بسنده کرده بود و... جشن چرا تمام  "خوبم"دوبار تماس گرفته و حالش را پرسیده بود. به گفتنِ 

 آمد؟شد و چرا سهند نمینمی

ود که از دخترهای ضعیف افتد که در گذشته به او گفته برود. یادِ حرف سهند میاش سر میحوصله

خواهد که سهند به هنگام داخل شدن به خانه شود. نمیخورد. از روی تخت بلند میحالش به هم می

رود. دست و صورتش را با آب او را این چنین ببیند. تنها و مغموم و پریشان. و به سمت روشویی می

کند، به سراغ ساک و وسایل آیسو یگردد. صورتش را که خشک مشوید و دوباره به اتاق برمییخ می

روحش رنگ و روح بدهد؛ اما با یادآوری خواهد برای اولین بار خودش به صورتِ بیرود. دلش میمی

گیرد و شود. حرصش میاینکه آیسو تمام لوازم آرایشش را با خود به جشن برده بود بادش خالی می

ب هم نداشت. از شدت حرص و پریشانی کند. لعنت به خودش که حتی یک رژ ل*دوباره بغض می

اندازد و برای اینکه حال و کند. خودش را روی تخت میدوباره غم تمام وجودش را ب*غ*ل می

دارد. شاید اینستاگرام گَردی و دیدن سه چهارتا کلیپ مسخره اش را برمیهوایش عوض شود، گوشی

شود. چشمش به نوار و داخل برنامه می کندبتواند حالش را جا بیاورد. اینترنت گوشی را روشن می

شود. عکسی از کُلی زند که عکس لود میافتد. روی آن ضربه میقرمز دورِ پروفایل خواهرش می

این "کتاب درسی و جزوه و مداد و خودکار... با متنِ سیاه رنگی درست وسطِ عکس که نوشته: 

 ."بدبختی تموم شه، تمومِ فالوورامو شیرینی میدم

ها و شود. همینطور استوریشود که نمید. کمرنگ و پر از بغض و پر از درد. حواسش پرت نمیخندمی

 کند! نوک شود که یخ میکند و ناگهان عکسی لود میکند و رد میها را رد میفیلم و عکس

سوزند و شود و چرا چشمانش میایستد و جمع میشوند و قلبش... از تپش میانگشتانش سر می

 شوند؟میخیس 

بیند و دست خودش نیست که گوشی از لرزند. تار میاش میها و چانهریزد و ل*باختیار اشک میبی
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 ...زندافتد و هق میدستش به روی تخت می

داند که جایی زند؟ فقط میکند و با حال بدش هق مینالد و گریه و زاری میداند چند دقیقه مینمی

هایش را پاک شود. با پشت دست اشکاه نفسش حسابی بسته میسوزد و راش میمیان س*ی*نه

خواهد دوباره ببیند. دوباره ببیند تا بداند که خواب زند. میکند و دوباره گوشی را چنگ میمی

ن زند و آ. روی پروفایلش ضربه میشودی کاربری سهند مینیست. کابوس نیست. دوباره وارد صفحه

کند. عکس مال چهل و هشت رود؟ به ساعتش نگاه میست و چرا نمیاستوری نحس، باز هم همانجا

کند. به عروس و دامادِ داخل کادر که کاوه و نیلو هستند و سهندی ی پیش است. خوب نگاه میدقیقه

که کنارِ کاوه ایستاده است و فریال کنار دستش و خم شده به سمت سهند که بازوی سهند را هم به 

هایش را تماما به نمایش گذاشته است. و... فرشاد! سرخی دارد و دندان دست گرفته است. لبخند

 داند کیست؟فرشاد هم کنار عروس ایستاده است و یک زنِ دیگر به همراهش که نمی

 !معنا و نحسیو چه عکس شوم و بی

 و خورد و فریال چرا باید انقدر به سهند نزدیک باشد؟ بازویش را گرفته باشدقلبش جوش و غُل می

 ...لبخند بزند و

سهند هم لبخند به ل*ب دارد و... اصال چرا باید با فریال عکس بیاندازد و آن را استوری کند؟ 

 .لرزد. عشق اولش است خب! حتما دوباره به هم سنجاق شده بودنداش میچانه

ام تنش خورد و تمشود. دلش پیچ و تاب میباز هم بغض. باز هم گریه و باز هم تلخی. حالش بد می

شود و عرق سرد! شیدا گفته بود که او فریال است. راه و روش خودش را دارد غرقِ حس و حال بد می

کند. فریال، فریال و کِشَد و عاشق خود میو شده باشد سهند را برای بار دوم هم سمت خودش می

 !فریال

م شکست کرده باشد و کند. انگار که قبل از جنگ برای خود اعالخورد و گریه میحالش به هم می

 :نالدلرزند و میان بغض میقبل از مرگ برای خود مراسم ترحیم گرفته باشد. لبانش می

 .من... دو... دوستش... دار...م-

آوردش. صدایی توی سرش شود و فکر از دست دادن سهند دارد از پا در میزند و دیوانه میهق می
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 :پرسدپیچد. صدایی که میمی

 ی؟مگه بهش گفت-

 :زندصدایی که جیغ می

 اصال کاری کردی؟؟-

 !ی مطلق"نه"است. یک  "نه"جوابش 

 "!دوستت دارم"گوید: رود و میلرزد. اصال به جهنم! میتمام تنش از زور ناراحتی و بدحالی می

 !خواهد. به جهنم که بگوید با فریال استبه جهنم که سهند در جوابِ او بگوید که نمی

 !بخندد و به جهنم که طردش کند اصال به جهنم که

شاید فریاد بکشد و بد و بیراهه بگوید و شاید هم بگوید که روناک رفاقتشان را با چیز دیگری اشتباه 

 !گرفته است. به جهنم

 ...مهم نیست

گشت و برای همیشه از رالی کناره رفت. به شهر خودشان برمیگفت و بعد از این شهر میمی

 .گریستاش میها و قلب شکستهکرد و برای تمامِ بدبختیی اتاقش حبس میگرفت. خودش را تومی

گیرد. یک بوق... ی سهند را میکند و شمارهکشد. اشکش را با پشت دست پاک میدماغش را باال می

 !دارددو بوق و... پنجمین بوق و برنمی

بیند که آنالین می کند و در کمال تعجبشود. لیست مخاطبینش را چک میداخل ت*ل*گرام می

 ...است. چراغِ سبز رنگ کنار پروفایلش روشن است و

 .زندهق می

 :نویسدبرایش می

 هستی؟-

 !خوردی مستطیلی هوشمند و... پیامش دو تیک نمیدوزد به صفحهچشم می

 بیند؟یعنی انقدر درگیر و غرق دنیای خود است که پیام روناک را نمی

 ...ه دقیقهگیرد. پنج دقیقه... ددلش می
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 .گذرد و هنوز آنالین است ولی پیام را ندیده استزند. سی و پنج دقیقه میکند و زار میگریه می

سوزد. انقدری که به آن چاره میکند که گویی خدا دلش به حالِ اوی بیانقدری بلند هق هق می

 .و جواب بدهد اش که روناک چشم انتظارش بود، بفهماند که باید بیایدی توی میهمانیبنده

 .هستم-

 .آیدجانی روی لبان لرزانش میلبخندِ بی

 .سالم-

 :فرستدرحمانه جواب میو سهند چه بی

 .کارِت رو بگو-

زند. این طرز جواب گیرد. هق میمیرد. قلبش هم دارد آخرین توانش را به کار میجانش میلبخندِ بی

 گرفتن حقش بود؟

 :نویسدمی

 .دارممیگم. ولی یه خواهشی -

 .خوای بگی سریعتر بگو که بیکار نیستمهر چی می-

لرزد و حالش بد است. خیلی بد. انقدری که بخواهد به خودکشی فکر بکند. انقدری که دستش می

 .بخواهد خود را تمام کند

ای نیست. آب د*ه*ان فرو های ضعیف و آویزان متنفر است اما... چارهداند که سهند از انسانمی

 :نویسدبا بغضِ النه کرده در گلویش می دهد ومی

 تونی تحمل کنی؟کنم بهم گوش کن. یه چند دقیقه که میخواهش می-

 :رسدالفور میو جوابِ کوتاه سهند فی

 .اوکی. بگو-

 .خواهد روناک را بشنود خوب استخوب است. همین که می

 :نویسدبا هق هق می

 .ندمن اصالً حالم خوب نیست. دارم خفه میشم سه-
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 .فرستدو سهند آدمک خنده برایش می

 کند؟اش میشود. هنوز چیزی نگفته و اعترافی نکرده، دارد مسخرهقلبش جمع می

 آدمک خنده را هضم نکرده

 :رسداست که پیامِ سوالی سهند می

 هاتو آوردی واسه من؟دوست پسرت تنهات گذاشته و اومده جشن. قهر کردین، بعد تو ناله-

لرزد. چقدر باید بگوید به شاهین هیچ حسی ندارد؟ چقدر اضطراب و بغض و غم می از زور خشم و

 باید بگوید شاهین دوست پسر او نیست؟ چقدر؟؟

 :نویسدبا تنی لرز گرفته می

 .من دوست پسر ندارم-

 .فرستدو سهند باز هم آدمک خنده می

 ست و دوست دخترت محسوب میشه؟نکنه شاهین اخته-

ش اهای عصبیاش انقباضات و تیر کشیدنپیچد و معدهکند. حالش به هم مید*اغ میشود. کالفه می

 .شودکند. از درد در خود مچاله میرا شروع می

 فهمی؟تمومش کن. میگم حالم خوش نیست. شاهین فقط رسوند منو. ما با هم نیستیم. نمی-

 فهمد؟داند چرا سهند نمیو نمی

 سوندتت ماتحتت سوخته! شکست عشقی خوردی جوجو؟پس بگو دردت چیه؟! چون فقط ر-

اندازد. تار اش میکشد و روی پاهایش لرز گرفتهشود. به زور ملحفه را سمت خود میسردش می

 گیردی شهامتش را در مُشت میکند. همههایش را با استین لباس پاک میبیند. برای همین اشکمی

 .زند به دریاو دل را می

 :نویسدمی

 .ستاشق شاهین نیستم. عشقِ من یه نفر دیگه و یه جایِ دیگهمن ع-

 آید. و چرا این بار انقدر طول کشید؟خورد. اما جواب نمیدو تیک می

دهد. آن هم دو جواب پشت گذراند و باالخره سهند جواب میای را با جان دادن و تهوع میدو دقیقه
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 .سر هم

 خب دَخلِ این زر زرا به من چه؟-

 ه؟ منو سننه؟مشکل چی-

رحم گفت حالش بد است و سهند اینقدر بیکشد. میای میاز زور حرص و ناراحتی و بغض جیغ خفه

 کرد؟داد و رفتار میجواب می

دارد. با صدایی که از بغض و ناراحتی و برای اینکه او را به باور برساند، میکروفون را لمس و نگه می

 .گونهوار و التماسنالد. خواهش، میلرزیدهای بلندش گرفته بود و میهق

 .کمکم کن. کمکم کن که برم و بهش بگم دوستش دارم-

 :کندهقش اضافه میکند و با مکث... میان هقگریه می

 .باید کمکم کنی-

جان به تاج تخت تکیه خورد و روناک بیفرستد. دو تیک میدارد و وُیس را میو دستش را برمی

 !زنند. حالش خوب... نیستاش را شخم میوی دل و معدهدهد. انگار دارند تمی

 کنی؟خدا... کمک می

 .نشیند. روی جوابِ سهندنگاهِ تار و کدرش روی صفحه می

 نه بابا؟ چه غلطا! کفتر کاکل به سر های های شدم مگه که خبر ببرم واسه عشقت؟-

 .ترکد. حتی توجهی به گریه و هق هقش نکرده بودبغضش می

 :کندالتماس میباز هم 

 .کنملطفاً کمکم کن. خواهش می-

 .وپَال گفتن رو تموم کنکنی روناک! پرتم میدیگه داری کالفه-

ریزد. کمک نکرده بود. آدمک خنده فرستاده بود. حال بدش را پرت و پال گویی خطاب کرده اشک می

 ...بود و

. به جهنم که کمک نکرده بود. به شودکشد و قلبش جمع میاش تیر میپیچد. معدهدلش به هم می

 !کردجهنم که خندیده و مسخره کرده بود و اصال به جهنم که باورش نمی
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 :نویسدای فکر کردن به پس و پیش و گذشته و فعل و آینده، میبدون لحظه

 .ی زندگیم دوست دارمی زندگیم، فقط تورو برای همهع*و*ضیِ احمق من تو همه-

گرید کند. های های میبندد و گوشی را آن طرف پرتاب میماند. صفحه را مینویسد و منتظر نمیمی

رحمی کند. روناک تکلیف خود را ادا کرده زند. بگذار مسخره کند. بگذار بیو موهایش را چنگ می

 ...خواست و باریدنکشید. دلش فقط گریه میبود. ادا کرده بود و حاال باید جورش را می

 .آیدخورند و باد میها تکان میاندازد. پردهمینگاه به سمت پنجره 

 :زندجیغ می

 م؟ چرا گذاشتی عاشق بشم؟چرا گند زدی به زندگیِ گند گرفته-

 .افتدگذارد و از هق هق به سکسه میدست روی صورتش می

 :نالدمی

 .خدایا تو... تو دوستم داشته باش. تو کمکم کن-

داند چقدر لرزاند؟ نمیهقش دل آسمان را میکند و هقمی زند؟ چقدر گریهداند چقدر زار مینمی

کند و... ملودی انگلیسی، زنگ گوشیِ اوست که آید! خوب گوش میگذرد؟ فقط... یکهو به خود میمی

 ی چرخد و به روشن و خاموش شدن صفحهخواند. به پهلو میلرزد و میقرار میتاب و بیاینگونه بی

ترسد که سهند باشد و و شهامت نزدیک شدن به گوشی را ندارد. می شود. قدرتگوشی خیره می

ی تلخِ نخواستنِ سهند! انگار که بختک به جانش افتاده رو شود. با فاجعهترسد که با حقیقت روبهمی

 .کندباشد و فلج شود. توانایی انجام هیچ حرکتی را ندارد و فقط مات و تار نگاهِ گوشی می

شود؟ بار چندم است که صفحه رسد و دوباره از سر گرفته میدی به پایان میبار چندم است که ملو

 خورد؟شود و زنگ میروشن و بعد خاموش و دوباره روشن می

کند. قطره اشکش با دیدن شماره و نام سهند روی رمق به سمت گوشی دراز میدستش را نرم و بی

ته خط است! جایی برای فرار نداشت. حداقلش حاال صدا. اینجا کند. آرام و بیلغزد. گریه میمی گونه

 .که اعتراف کرده بود دوستش دارد، جایی برای دور زدن و فرار کردن نمانده بود

 .چسباندکند و گوشی را به گوشش میبا پلک روی هم بستن، تماس را وصل می
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 اَلو؟-

شده است؟ انگار که بلرزد ... صدای مخملی و سردش چرا انقدر عجیب خودش است. خودِ خودش. اما

 .و خشمگین و گرفته باشد

 :شنود. تند، عصبی و مرتعشگوید که دوباره صدایش را میگفتنِ سهند نمی "اَلو؟"چیزی در جوابِ 

 کجا غیبت زد یهو؟ چرا جواب نمیدی؟-

غیب؟ غیبش نزده بود. فقط پیش خودش و احساساتش شرمنده شده بود. شرمنده از اینکه قرار بود 

 .زده بشوندسپ

 :نالدبا بغض می

 .ببخشید-

 :زندداند کجای جوابش مشکل دارد؟ که سهند این چنین داد مینمی

 چی چی رو ببخشم؟-

 :رانَدفکر بر ل*ب میزند و بیهق می

 .گفتمدونم که اشتباه کردم. نباید میدونم. خودم میمی-

 :کندمیان هق هق فقط تکرار می

 ...ببخشید... ببخشید-

 همین؟-

ای ماتش ایستد از گرفتگی و لرزش واضح صدایِ مرد چشم دریایی پشت خط. لحظهو قلبش می

 ...برد اما بعدمی

 .افتددوباره به گریه می

 :نالدمی

 ...خواستم رفاقتمون خ*را*ب بشه. میدونم که چقدر عاشقِ فریالی؛ ولی منمن نمی-

 :دهدزند و با مکث ادامه میهق می

 ...خواستم... منخواستم عصبانیت کنم... نمیخواستم ناراحتت کنم. نمینمیمن -
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زند و زار! قلبش رو به انفجار است و دارد زیر این حجم از آید. فقط هق میآید. جمله نمیحرف نمی

 .شوددرد لِه می

 !چرند نگو-

کرد؟ ... سهند گریه مینشیند و لرز. سهندشود از شنیدن صدایِ او. تمام تنش به حیرت میمات می

 بغض داشت؟

 :پرسدکند. مییخ می

 ...... چرا صداتچ-

 :کندی روناک کامل شود! صحبتش را قیچی میگذارد جملهو سهند نمی

 به تو چه؟-

و کاش یکی بیاید و محکم توی گوشش بزند تا بداند خواب نیست. دماغ باال کشیدن سهند خواب و 

 .ارش همدرویا نیست و آن صدای بغض

 :زندزند. هق میدوباره آن حس بد و سیاهی به قلبش چنگ می

 ...حتما االن از من متنفری. من... سهند... من-

 روناک تو به من چی گفتی؟-

ی آن خشکد. از به زبان آوردن دوبارهزند و دهانش میشود و الل و شاید حتی کور! نبض نمیکَر می

 .خواهدرا نمی جمله وحشت دارد. حقارت بیش از این

 :نالدمی

 .وقت نمیگم. ببخشید. گفتم که اشتباه کردمدیگه هیچ-

 :کند. یک طور تشروار و پریشانکند که سهند پر از صالبت و تحکیم اَمر میگریه می

 !دِ دارم میگم بگو-

 ...ترسد ولیشود. میقلبش جمع می

 شود سهند از او بخواهد و او انجام ندهد؟مگر می

کند. یکی به این قلب بگوید آرام اش مشت میاندازد و دستش را روی س*ی*نههم میپلک روی 
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 .بنشیند. خبر خاصی نیست

 :زند. پر از حس درماندگی و خستگی و عشقبا فرو دادن آب دهانش ل*ب می

 .گفتم دوستت دارم-

 :کندکند و با هق هق اضافه میگریه می

 .... گفتم... منخوامتی زندگیم میگفتم تورو برای همه-

 !دهد کهمصب امان نمیی سگو گریه

خوای من صد برابر گفتی. منم شنیدم. حاال من میگم. تو گوشاتو وا کن! همونقدری که تو منو می-

تم. من ازت صد هیچ جلوترم خانوم راستاد. چون من بیشتر دوستت دارم. من صد برابر بیشتر وابسته

 هات گیر کردم. خب؟ی مابینِ چالِ گونهتر از این حرفا یه جایخیلی قبل

 داند. شبیه بهافتد. نمیشود و تمام تنش از شدت سستی به گزگز میشود! مشتش باز میتمام می

 تواند؟تواند باشد. میخواب است. واقعیت که نمی

 !کنداش میخندد. حتما دارد مسخرهمیان گریه می

ی سهند آن هم وقتی گفته بود: زدهی صدای دورگه و گریهدهد. تجزیهاش را به سقف میزدهنگاه بهت

 .برای قلب کوچکش زیادی سخت است "من صد برابر بیشتر دوستت دارم"

 .ای عاجز استکند اما زبانش از گفتن حتی کلمهقراری میقلبش بی

 :ستتر از هر وقت دیگریی سهند را که درماندهشنود صدای به نمِ گریه نشستهمی

 !لعنتت کنه دختر. خدا لعنتت کنهخدا -

کند. خدا لعنتش کند؟ چرا؟ انقدر دوست داشتن روناک وحشتناک است که سهند صدا گریه میبی

 گوید؟ آن هم انقدر درمانده؟این را می

 ...انگاری که خیال باشد. انگاری که خواب باشد و رویا

 روناک؟-

 !زند و خواب نیستزند. صدایش میدایش میاش صسهند است که دارد با آن صدای دورگه و گرفته

 شود. خدایش معجزه کرده بود؟باورش نمی
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 :زندبه سختی ل*ب می

 . بله؟ب..-

 .ی ته صدای سهند را که با بغض مخلوط شده است را دوست داردو این خنده

 بله و کوفت! یه جانم بلد نیستی بگی؟-

 .شود و گرمشود. تمام تنش سست میمیخورد و از قلبش کَنده چیزی توی دلش تکان می

 :آوردگزد اما در نهایت به زبان میل*ب می

 جا... جانم؟-

 و سهند چرا انقدر پریشان است و کالفه؟

 :کندشنود و بعد، صدای خودش را که یک طور عجیبی خواهش میصدای رها شدن نفسش را می

 نم هر چقدرر زنگ زدم، در زدم، التماس کرسم. هر چقدر؛ تاکید میی دیگه میمن تا چند دقیقه-

 !کردم، تو درو باز نکن خب؟

 :پرسدقرار میشنود. با قلبی بیی اول را میرود. فقط جملهنفسش می

 میای اینجا؟-

 :رسدو صدای سهند شبیه به ناله به گوش می

 .آره ولی تو نزار دستم بهت برسه-

 .خنددنفس میناباور و بی

 چی؟-

 :زندب میسهند کالفه ل*

 .تو کاری که من گفتمو بکن. پلیس هست، باید قطع کنم-

 داند چه باید بگوید یا دقیقا چه کار بکند؟نمی

 :زندزده و ناباور ل*ب میمضطرب، هیجان

 .با... باشه خداحافظ-

 .خندد. انقدر خوب که انگار دقیقا زیر گوش روناک بخنددو سهند گرم و خمار می
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 .منم دوستت دارم-

 :زندفشارد و آهسته پچ میشود. پلک روی هم میایستد و مات میرود. قلبش از تپش مینفسش می

 .منتظرتم-

 .باشه ولی قرار شد درو باز نکنی-

 .کندنفس محبوسش را آزاد می

 !فعال-

 .های آن دو بوددهد و این... نهایت شروع عاشقانهکند و تماس را خاتمه میو سهند خداحافظی می

شود. جسم سنگینش حاال سبک شده است. به جای لرزیدن از زور سرما به روی تخت بلند میاز 

 .عرق نشسته است و برعکس دقایق قبل حاال کامال گرمش شده

ترسد. از زور گریه تمام صورتش و خورد و میرود. از دیدن صورت خود جا میبه جلوی آینه می

دستی به  شان را فاکتور بگیرد.البته اگر قرمزی اند.ها و دماغش پُف کردهالخصوص چشمعلی

آمد. اولین کشید. سهند داشت میدارند. باید دستی به سر و صورتش میکشد. هنوز موجموهایش می

 شود. مگر سهند نگفته بود که در را به رویش باز نکند؟قدم را برنداشته، در جا خشک می

 کرد؟اید باز میمنظورش را فهمیده و نفهمیده بود. در را نب

دهد و در حالت خواب و بیداری و مرزی بین ناباوری و باور به سمت روشویی قدم سری تکان می

رود. درب به طرف آشپزخانه می دارد. بعد از شستن دست و صورتش و خشک کردنشان با حولهبرمی

ود و محبوب و مخصوص افتد. همانی که بزرگ بی پرتقال میکند و چشمش به آبمیوهیخچال را باز می

خورد و کشید. دلش تکان میاینکه به کسی اهمیت بدهد، سر میسهند. همانی که سهند آن را بی

های توی یخچال اندازد و آب پرتقال را از میان آبمیوهزند. دست میچیزی مثل هوس به سرش می

، سر بطری را به ل*ب دهد و با باز کردن درباش را به اُپن آشپزخانه میکشد. تکیهبیرون می

سوزد و قلبش تواند التهاب درونش را کم کند. دارد از درون میرساند. خنکی آبمیوه هم نمیمی

کوبد. صدای سهند برای بار صدم و یا بیشتر اش میکند و خود را به در و دیوار س*ی*نهقراری میبی

 ."من صد برابر بیشتر دوستت دارم"پیچد: توی گوشش می
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ماند و... واقعیت کشد. خواب نیست. مثل رویا میگیرد و با عطش بیشتری آبمیوه را سر میآتش می

با  کند وافتد. هول میپرد. به سرفه میپیچد که آبمیوه توی گلویش میاست. صدای زنگ در خانه می

 هکند. جرئت نزدیک شدن به درب خانگذاشتن بطری روی سنگ اُپِن به طرف درب خانه قدم تند می

کند. قلبش خورد و... خودش را گُم میهای تندی به درب میکند. تقهرا ندارد. فقط از دور نگاهش می

کند. به اتاق خواب ترسد. هول میشود. میکند و... این بار صدای زنگ گوشی بلند میقراری میبی

کند و پر از شوق و لرزد. دست دراز میی گوشی قلبش میگردد و با دیدن نام سهند روی صفحهبرمی

 :کندکند. اَلو نگفته، سهند خواهش میاضطراب تماس را وصل می

 .باز کن درو-

 :دهدشود. مِن مِن کنان جواب میرود؟ زبانش سنگین میداند چرا از دست میقدرت تکلمش نمی

 .ت... تو گفتی که... باز نکنم-

 :و سهند کالفه و پریشان میغرد

 .که صبرم سر اومده من غلط کردم. بدو وا کن-

گفته بود که حتی اگر التماس هم کند، به حرفش گوش ندهد و درب را باز نکند. گفته بود که نباید 

 .بگذارد دست سهند به او برسد

 :زندل*ب می

 ...خودت گفتی-

 :آیدو سهند عصبی به میان حرفش می

 .مصبو بهت میگممن بیخود گفتم. دِ بیا وا کن این سگ-

هیچ . حاال که انقدر اصرار دارد، حرفی نیست. بیآمدکشد. خودش هم بدش نمید*ه*ان میل*ب به 

گیرد و سپس با پلک روی رود. دم عمیقی میکند و به سراغ در میای تماس را قطع میحرف اضافه

 .کشدهم بستن، دستگیره را پایین می

اُفتد. شود و روی زمین میجدا می کند و قلبش به سان افتادن برگ درخت از شاخهدر را باز می

رود و اش باالتر میشده روی یقهنوشد. از کراوات شلتر از هر زمان دیگری سهند را مینگاهش تشنه
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آید. از رسد. پایین تر میبه موهای پریشان و نسبتاً خیسش که توی صورتش ریخته بودند می

 :خورندتکان میرسد. هایش میگذرد و به ل*بچشمان خسته و سرخش می

 روناک؟-

 .شودگیرد و شیرین میو به واهلل قسم که اسمش برای اولین بار است که انقدر معنا می

لرزند و تا به خود شود. لبانش میکند و دوباره نگاهش خیس میشود که بغض میداند چه مینمی

 .گیردوشش میدارد و در یک حرکت توی آغشود و به سمتش خیز برمیبیاید سهند داخل می

 کند؟رسد و حاضر است که در همین نقطه بمیرد، کسی باور میو بگوید به آرامش می

 .بوسد. سخت و محکمکند و جایی حوالی شانه و گ*ردنش را میزند که سهند سر خم میهق می

 :زندبرایش پچ می

 مگه نگفته بودم باز نکنی درو؟ هوم؟-

 :دهدوار جواب میمیان بغض ناله

 ...تونستمن-

ی جوابش را بر زبان نیاورده که توسط دست پر قدرت سهند از کمر به عقب کشیده و هنوز ادامه

تاب. سخت و محکم! پر از دلتنگی و شوند. بیهایش توسط لبان او شکار میشود و به آنی ل*بمی

 .قراریبی

تجربگی. نفس کم لدی و بیکند. پر از نابشود و برای اولین بار او را همراهی میو تنش گرم می

 .آورندمی

های باریک شده و آبیِ سهند نامش را کشد. خیره در تیلهقراری سر عقب میپر از حس سوختن و بی

 :راندبر ل*ب می

 سهند؟-

 .تواندخواهد چه بگوید؟ولی... نمیفهمد که دخترک میو سهند می

 :زندپر از حس خواستن و نیاز ل*ب می

 .مونهیچی نگو. فقط ب-
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 .سوزدروناک میان حس شرم و خواستن و تب می

 .بردتر میسرش را عقب

 ...آخه-

 .خنددطور خمار و شیطانی میسهند یک

 .کردی خانوم راستادباید قبل از اینکه درو باز کنی به این چیزا فکر می-

 ...کندمیاندازد و دوباره برای شکار ماهی لغزان توی دستش به سمت او حمله و ابرو باال می

گیرد و با رها کردن تر بغلش میلرزد. سهند محکمزده که میو روناک انقدر مضطرب است و هیجان

 :زندنفسش توی گوش دخترک پچ می

 .لرزیآروم... داری می-

روناک خودش را گُم کرده است. حداقلش بعد از اتفاقی که تا همین لحظه هم میان سهند و خودش 

 .امال خود را گُم کرده استدر جریان بود، دیگر ک

 :دهدآهسته جواب می

 ...من-

برد و همانطور زند. سر جلو میخواند که عمیق لبخند میهایش میداند سهند چه از توی چشمو نمی

 .زندکه روناک را توی آ*غ*و*ش دارد، روی پیشانی دخترک را طوالنی و گرم مُهر می

 یه کم خودمو آروم کنم. درسته؟خواستم اذیتت کنم. ولی حقم بود که نمی-

 .شودآورد، د*اغ میتمام تنش از حرفی که سهند به رویش می

 :رانَدکند و آهسته بر ل*ب میی او پنهان میسرش را توی س*ی*نه

 .درسته-

 .خنددسهند تو گلو می

 حاال چرا قایم شدی؟ اون ز*ب*ون درازت که گفت دوستم داره رو آل بُرد؟-

رده بود پشیمان نبود اما... یک حس عجیبی داشت. یک تازگی و یک خجالت و شاید از اعترافی که ک

 ...داند. اولینش بود خبرو شدن. نمیاصال ترس روبه
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 .خنددریز می

 .قایم نشدم-

 .کندسهند اذیتش می

 . آره؟گذرهکه اینطور! پس جات خوبه و داره خوش می-

 .کوبدمیرود و مشت آرامی به بازوی سهند نفسش می

 .اصال هم اینطور نیست-

 :کندسهند با شیطنت اضافه می

 !کامال مشخصه-

کَنَد گیرد و باالخره دل میاش میاش به چسبیدن روناک به بغلش بود. از پررویی سهند خندهو تیکه

 .از آ*غ*و*ش ناب او

 .کندپشت چشمی نازک می

 !به قولِ خودت، بهت رو دادم دفتر صد برگتو وا نکن-

رود. باید آب بنوشد تا حداقلش کمی از التهاب و آتش درونش کم گوید و به سمت آشپزخانه مییم

د دارشود. لیوانی از کابینت برمیبشود. حواسش هست که سهند هم پشت سرش داخل آشپزخانه می

ش کند و سپس بدون اینکه نگاهی به پشت سررود. لیوان را از آبِ یخ پُر میو به سراغ یخچال می

 .کشدبیاندازد آن را یک نفس سر می

 قبل از اینکه برسم خونه، خودتو اینجوری آروم کردی؟-

ن بیند او را که به اُپکند و میکند و گُنگ نگاه سهند میفهمد. با بستن درب یخچال عقب گرد مینمی

 .تکیه زده است و بطری آب پرتقال توی دستش است

 :دهدد منظورش را بپرسد، سهند ادامه میخواهدهد و تا میتای ابرو باال می

 ...مون نبود. تو قبلش بطریِ دهنیِ منویعنی بعد از اعترافی که کردیم این اولین ب*وسه-

 شود انقدر اذیتش نکند؟شود و میسرخ می

 :زندتقریبا حرص می
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 میشه انقدر این موضوع رو تکرارش نکنی؟-

گیرد و اش دماغ روناک را میانگشت میانه و اشاره رود و همانطور که باخندد. جلو میسهند می

 :زندکشد، ل*ب میمی

 چرا؟-

 :دهداینکه منتظر جوابی از جانب او باشد، ادامه میو سپس بی

به بد شدنِ حالت و برگشتنت به  حاال حاالها کار دارم باهات خوشگلم. اولیشم اینه که باید راجع-

 .رسیم به اعتراف و امثالهمی! بعد میخونه اونم همراه شاهین، جواب پس بد

کرد اگر همدیگر را ب*غ*ل کنند و غیره، سهند یادش رود. مسخره بود که فکر میروناک وا می

 !رودمی

 :کند و آهسته و مطیع ل*ب میزندمات و وا رفته نگاهش می

 .باشه-

با هم مشغول خوردن بعد از اینکه سهند از رستوران نزدیک خانه چلو کوبیده سفارش داده بود و 

شده بودند، به پیشنهاد سهند به اتاق خواب رفته بودند. سهند راجع به حال بدش سوال کرده و 

 .روناک ناخداگاه بعض کرده و همه چیز مثل یک خواب جلو رفته بود

 :جواب داده بود

 .تو. تو دلیلِ حال بدم شده بودی و دیدنت با فریال حسابی اذیتم کرد-

ی قلب حسودش رفته بود و راجع به و دخترک را به خود فشرده بود. قربان صدقه سهند ذوق کرده

 :بازگشتنش به خانه آن هم توسط شاهین پرسیده بود

 ای نبود؟چرا با اون؟ کسِ دیگه-

های شیدا تا آیسو. از حرص و روناک سیر تا پیاز اتفاقات را برایش تعریف کرده بود. از صحبت

 !ی و پُر شدنِ دلش و هوایی شدنش و سر آخر، زنگ زدنش به سهندخوردنش بر سر آن استور

های گرم و خیس سهند شده بود. گاهاً کوتاه و نرم، گاهاً شان مهمانِ ب*وسهگفته بود و در آخر همه

کرد. روی میخشن و سخت. مهمانِ دستان بزرگ، مردانه و قدرتمند و گرمِ او که گاهاً روی تنش پیش
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 :آورد. فقط نالیده بودبود. تاب آن همه هیجان را نمی دلش طاقت نیاورده

 .تونمنمی-

 و سهند کوتاه روی لبانش را مُهر زده و با دراز کشیدن روی تخت، او را هم با خود همراه و با یک 

دست ب*غ*ل کرده بود. به خاطر اذیت نشدن دخترک کوتاه آمده بود ولی؛ دست خودش نبود. 

 .شدندلی وقت بود که هنگام نزدیک شدن به روناک افسار گسیخته میاش خیهای مردانههورمون

 حواست کجاست؟-

زند و همانطور که شود. لبخند هولی میی افکارش از هم پاره میبا شنیدن صدای سهند، رشته

 :دهدکند، جواب میجا میی او جابهاش را روی س*ی*نهچانه

 .جاهمین-

 .یِ ساده قانع بشود"همینجا"هاست که بخواهد با یک حرفکند و تیزتر از این سهند اخم می

 !کنهخواستی بگی رو بگو! همونی که داره اذیتت میاون چیزی که می-

ریزد. واقعا از نگاهش خوانده بود؟ خوانده بود که چیزی توی مغزش داشت و قلب دخترک هُری می

 سوزاند؟کشید و مغزش را میویراژ می

 .ی نگاه آبی سهند را روی لبانشبیند سُر خوردن دوبارهکند و مییل*بش را با زبان تر م

 :شودمعترض می

 .اِ نکن دیگه! بزار حرفمو بزنم-

ی علی زند به کوچهی منظور روناک شده است؛ اما خودش را میو سهند با این حال که خوب متوجه

 .چپ

 :پرسدمی

 چیکار کردم مگه؟-

 .شودو روناک... سرخ میخواهد از زبان دخترک بشنود و می

 .کنیهمش به لبام نگاه می-

 :پرسداندازد. با تفریح میسهند ابرو باال می
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 چرا نکنم؟-

 ماسد. آم... چه دارد که بگوید؟حرف در د*ه*ان روناک می

 :دهدبا مِن و مِن جواب می

 .کنمچــ... چون هول می-

 ...طورِ خاصخندد. بلند. مردانه و یکسهند می

 ...این دیگه مشکلِ توعه نه من! بعدشمخب -

 :آوردتواند پایین میکند و صدایش را تا جایی که میچشمانش را باریک می

 !کنه؟ما که دیگه دوست نیستیم. پس چه فرقی می-

 :پرسدگزد و با مکثِ کوتاهی میروناک ل*ب می

 چون از امروز قضیه فرق کرده توام باید همش سواستفاده کنی؟-

 .کِشَدخندد و دخترکِ بغلیِ پیش رویش را توی آغوشش باالتر مییسهند م

گیرد و با آن یکی موهای ریخته شده توی صورت دخترک را کنار با یک دست کمرش را در بر می

 :کندزند. با لبخند خبیثی اضافه میمی

 .هام به نحو اَحسن اضافه کنممن فقط دوست دارم از فرصت-

 :کندبا چشمکی اضافه می

 .کنی. نگران نباشتوام خیلی زود عادت می-

 !تواند نخندد. در پررویی لنگه ندارد این بشرنمی

خندد که سهند ریزند. ریز میکند که موهایش توی صورت سهند میسرش را به یک طرف کج می

 :کندمحکم اَمر می

 !حرفتو بزن روناک. الکی نپیچون-

کند. بعد از مکث کشد و کمی فکر میتوی د*ه*ان میآهـان! حرف! پاک یادش رفته بود. ل*ب 

 :پرسدکوتاهی می

 تو دوست دختر داری؟-
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 .خنددو سهند می

 .نه، از امروز دیگه ندارم-

 .گیردپس داشت؟ اخم ظریفی میان ابروهایش جا می

 به همین راحتی؟ مگه دوستش نداشتی؟-

 :کندبا اخم کمرنگی محکم و پر صالبت صحبت روناک را قیچی می

 .دوست داشتن حسابش از این روابط جداست-

 .خواهدداد، دلش پرسش بیشتر میکند. حاال که سهند جواب میاش گُل میکنجکاوی

 یعنی از امروز با سوگند نیستی؟-

 !پرسدهاا که از سوگند جدا شده بود ولی باز هم میدانستمی

 ."!خر خودتی"گویند: کند. از آنهایی که میطوری نگاهش میسهند یک

 :دهدولی با مکث کوتاهی جواب می

 .اسمش سوگند نیست. ولی گفتم که! از امروز میزارم کنار-

گیرد. آم... چرا اسمش را لو نداده بود؟ در همین فکرهاست که سهند یکهو دماغش را با دندان می

 .آیددردش می

 !آخ-

 :کندخندد و تهدید میو سهند خبیث می

 !بازی برام دراریزرنگدیگه نخوای که -

 روز بعد ( 41پانزدهم آبان ماه ) دو ماه و 

 :پرسدکند و خیره به سشوار کشیدن سهند، میخودش را رویِ تخت پرت می

 ی امشب چیزی بهت نگفت؟عرفان راجع به قضیه-

 گذاشت؟گوید و صدای سشوار مگر میو سهند چیزی نمی

دهد و چیزی رش تمام شود. سرش را تکیه به تاج تخت میماند تا کاکند و منتظر میهوف بلندی می

کند. و باالخره سهند آن سیم لعنتی مثل خوره توی بدنش شروع به تکثیر شدن و اذیت کردنش می
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 .گرددکشد و به سمتش برمیرا از پریز می

 :کنددوباره سوالش را تکرار می

 سهند؟ میگم عرفان راجع به امشب چیزی بهت نگفته؟-

ای طوسی روشن رود و یک پلیور حولهخندد و سراغ کمد لباسش مید است که با بیخیالی میو سهن

 .داردبرمی

 خواد بگه آخه؟چرا انقدر استرس داری؟ چی می-

 .رفتروناک اخم میکند. اضطرابی که به جانش افتاده بود، از بین نمی

امروز که از پیست برگشتیم، یه دونم. آخه آیسو یه چند روزیه اصال رو مود نیست. خصوصا نمی-

 .جوری بود. انگار خیلی عصبی و پریشون بود

 .خنددکشد و باز هم میاش میسهند پلیور را به تن بر*ه*نه

 ...هازنیاین رفتارا از یه آدم موجی دور از انتظار نیست. داری راجع به آیسو حرف می-

 :دهددامه میی پلیور، ارود و با درست کردن یقهبه جلوی آینه می

کنم این دوتا توی این مدت خیلی به هم نزدیک شدن. کلی هم روی هم تاثیر گذاشتن. حس می-

شون رو اعالم کنن. کسی هم ندارن خوان جدی کردن ر*اب*طههدفشون از دعوتِ ما اینه که می

 .غیر از ما

س جوشید؟ نفسرکه میگوید باشد. یعنی الکی توی دلش سیر و نمیداند. کاش همانطور که سهند می

 :رانَددهد و آهسته بر ل*ب میاش را بیرون میکالفه

 .انشاهلل که همینجوره-

 کارَد و پر از عشق و اش میی محکمی روی شقیقهشود و ب*وسهآید. خم میسهند به سمتش می

 :زندمحبت ل*ب می

 .کرِ رفیقشهآخ من قربونِ اون دلِ مهربونِ چاله چولیم بشم که بیشتر از من به ف-

کشد و جواب افتد. سرش را عقب میی پنهانی که زده بود به خنده میناخواسته از لحن سهند و طعنه

 :دهدمی
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 اآلن این تعریف بود یا تیکه انداختی؟-

 .ندکاندازد و با برداشتن پاکت سیگار و فندکش از روی پاتختی، قامت راست میسهند شانه باال می

 ؟کنیخودت چی فکر می-

شود. از جواب دادن ی سهند از روی تخت بلند میخندد و با دیدن ظاهر حاضر و آراستهروناک می

خواهد هیچ بحثی بینشان پیش بیاید. آن هم درست بعد از آشتی کردنِ باید طفره برود چون نمی

اهین ای بود. بعد از مسابقه راجع به امتیازات با شچند روز پیششان. و چه قهر و دعوای مسخره

 ای غُر زدهمشغول صحبت بود که یکهو سهند سر رسیده بود. اخم کرده و با کشیدن روناک به گوشه

بود که چرا بدون حضورِ او با شاهین هم کالم شده بود؟ بحث کرده بودند. سهند حسابی روی شاهین 

ام یکدیگر پی حساس شده بود. روناک به ویالیشان برگشته و سهند همراه عرفان رفته بود. انقدر به

ی دیگر فرا رسیده بود و همگی به ی آزمایشی قبل از مسابقهنداده و زنگ نزده بودند که مرحله

پیست رفته بودند و سهند طاقت نیاورده بود و قبل از اجرای مرحله، روناک را به حیاط پشتی دفتر 

 !قهرشان بود هایش را شکار کرده بود و این به معنای انتهای زمانشاهین کشانده و ل*ب

گیرد و خیره در کند و با ایستادن مقابل سهند، سر باال میکاله پشمی و طوسی رنگش را سرش می

 :زندهای شیطانش ل*ب میآبی

 !چه خوشتیپ شدی شما-

آورد و نوک دماغ روناک سهند طبق عادتی که روناک طی این مدت با آن آشنا شده بود سر جلو می

وناک میداند که اگر آخ نگوید، سهند او را ول نخواهد کرد. میان خنده آخِ کشد. و ررا به دندان می

 .کندکشد و با تفریح نگاهش میگوید که سهند عقب میضعیفی می

 !کنهکچل بشه اونی که بحثو عوض می-

 !پس فهمیده بود

اش اندازد و به سمت درب راهیخواهد چیزی بگوید، سهند دست دور کمرش میخندد و تا میمی

 .کندمی

 .بریم که از اون طرف توی ترافیک نمونیم-
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 حاال کدوم رستوران دعوتیم؟-

 .کارداش میی دیگری روی شقیقهسهند ب*وسه

 .بی خم-

 .خوب است. رستوران محبوبش بود و خداروشکر آیسو به این نکته توجه کرده بود

که آیسو و عرفان رزرو کرده اند و پشت میزی شود که به رستوران رسیدهحدودا نیم ساعتی می

اند. هیچ صحبتی تا این لحظه به میدان نیامده است و دارد از شدت استرس و فکر و بودند، جا گرفته

هیچ آرایشی روی صورت  کند. برعکس همیشهکند و نگاهِ آیسو میشود. سر بلند میخیال دیوانه می

و نسبتاً چروک و حتی به موهایش یک هایش رنگ به رنگ ندارد. حتی یک برق ل*ب! شال و لباس

هایش زوم دختر و پسر دست توی دستی شانه هم نزده است. به پشتی صندلی تکیه داده است و تیله

ی خاموش گوشی و ساکت. دارد اعصابش که پشت میز کناری نشسته بودند. و عرفان، خیره به صفحه

 . نکند اتفاقی افتاده باشد؟شودخرد می

کند. سهند را. سهندی که دست زیر چانه گذاشته و با و کنار دست خود را نگاه میچرخاند سر می

خواهد دست جلو ببرد و بازوی او را لمس کند، با هایش زومِ عرفان است. و روناک تا میگره کور اخم

لحن محکم و تشروار سهند و برداشتن دستش از زیر چانه و پریدن دستش به هوا در جا تکان 

 :خوردخفیفی می

پسر مسخره کردی مارو؟ نیم ساعته منتظرتم یه دهن وا کنی یه زر زری بکنی. اومدیم دور هم -

 بشینیم همو نیگا کنیم؟

ته نشیند. عرفان به تی سهند چشمان آیسو و عرفان به ترس و تعجب میبیند که از لحن توبیخانهمی

 گار که نداند چه بگوید؟افتد. انگار که خودش را گم کرده باشد بیچاره و انپته می

 .... ببخشید داداش. م... میگم االنبب-

زند و از خدا خواسته ل*ب اش را به صندلی میو سهند مثل اینکه واقعا کالفه شده است. تکیه

 :میزند

 !هر چی زودتر، بهتر-
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کس میلِ چی روی میز! هیاندازد و بعد... به غذاهای دست نخوردهو آیسو نگاهِ کوتاهی به عرفان می

 .خوردن نداشت

 :پرسدمی

 بهتر نیست اول شاممون رو بخوریم و بعد حرف بزنیم؟-

 :دهد. تند و تیز و قاطعالفور جواب میخواهد ل*ب باز کند، سهند فیو تا روناک می

 .کننخیر! شما اول حرفتو بزن. غذاها فرار که نمی-

 :کندآیسو ل*بش را با زبان تر می

 .کننیخ که می-

آید شود و اخمش کورتر... برای اینکه بحث، بزرگتر از این نشود فورا به میان میسهند سخت می فک

 :کندوار درخواست میو خواهش

 .آیسو؟ لطفاً اول حرف بزنیم-

روی سهند و خودش ولی کنار دهد که درست روبهو سپس نگاهش را هم به عرفان و هم به آیسو می

 .هم نشسته بودند

 :کندمیاضافه 

که . در حالیچرخهنگرونیِ ما هست؟ ذهنمون حول صدتا محور منفی و مثبت میحواستون به دل-

 !دونیم که چخبر شدهاصال نمی

 :کندسهند حرفش را قیچی می

هاتون وا شد که هیچ! اگه نشد؛ مارو به ی دیگه دهنبازی ندارم. تا دو دقیقهی جفنگمن حوصله-

 حله؟خیر و شمارو بسالمت. 

 .کندهای کالفه و عصبی او نگاه میآورد و توی آبیو عرفان با همین حرف سهند به ضرب سر باال می

 :زندکند و سهند حرص میعرفان است که دل دل می

 !دِ جون بِکَن دیگه-

 .بنددخورند و با بیرون پریدن حرف از دهانش، پلک میهای عرفان تکان میو باالخره ل*ب
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 .مون رو جدی کنیمید هر چی زودتر ر*اب*طهمن و آیسو با-

گیرد. چه فکرها که نکرده بود و خداروشکر، خیر بود! آم... جدی کنند و قلب روناک باالخره آرام می

 شد؟ جدی یعنی ازدواج؟معنایش چه می

شود و با خواهد د*ه*ان باز کند، سهند به سمت میز متمایل میزند و تا میلبخند مضطربی می

 :گویدتن خالل سیب زمینی سرخ شده و گذاشتنش توی د*ه*ان میبرداش

 جالب شد! جدی یعنی چی اونوقت؟-

 .ای داردی پَکَر شدهخندد و آیسو اما همچنان قیافهروناک ریز می

 :دهدعرفان است که توضیح می

 .البته این تصمیمِ منه و آیسو مخالفه-

عرفان، انگار که درمانده است و کمی هم عصبی. کشد و برد و خنده از روی ل*بش پر میماتش می

 :دهدادامه می

 .دم که همه چیو خ*را*ب کنهولی من بهش این اجازه رو نمی-

 :پرسدکند و میفهمد. نگران نگاهش میروناک نمی

 خواد چی رو خ*را*ب کنه؟شم. آیسو میاصال متوجه نمی-

 .گیردسهند پشت بند حرفش را می

 ، درسته؟خبریماین وسط یه اتفاقایی افتاده که منو روناک ازش بیصبر بکن بینَم. -

 :زندفرستد و با گره زدن انگشتان دستانش توی هم ل*ب میاش را بیرون میعرفان هوف کالفه

ی تغییراتِ من شده باشید. من عرفانِ سابق نیستم. هر دوی شما و حتی خود آیسو هم باید متوجه-

 ...م خوابیده. منبادِ کله

 ...انگار که تحت فشار باشد. اما

 :دهدادامه می

 .کنممن آیسو رو دوستش دارم. از حسم مطمئنم. اولین باره که دارم همچین چیزی رو تجربه می-

 :پرسددوزد و میهای سبزش را به نگاهِ گُنگ و پر از سوال سهند میو تیله
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ت گفتی من چقدر مسخرهبرام میوحالت به فریال تو که یادته سهند؟ وقتی از عشق و حس-

 .چی فرق کردهش نکرده بودم؛ ولی االن همهمیکردم؟ پسر من واقعا تجربه

داند چرا بعد از گذشت این همه مدت از باهم بودنشان دوباره با شنیدن نام فریال یخ و روناک نمی

ه ترس. یعنی انقدر نشیند. بکند. نگاهش ناخداگاه به غم و دلش ناخواسته به حرص و حسادت میمی

 زدند؟فریال را دوست داشته که همه گاهاً این چنین مثالش می

شود و حالش رو به بد . حواسش از عرفان و آیسو پرت میافتدکند و نگاهش به پایین میبغض می

 !پیچند. سخت و محکمای بین انگشتان دستش میرود که یکهو انگشتان بلند و مردانهشدن می

کند که حاال اسیر دست سهند است. متعجب و با خورد و به دستش نگاه میتی میدلش تکان سخ

 .دهدشود. اویی که دارد جواب عرفان را میرخ او خیره میحس دلنشینی سر میچرخاند و به نیم

 ش درسته. فقط... مشکل دقیقا کجاست؟تا اینجاش همه-

زند. طور عجیبی ل*ب میآیسو، یککشد و با نیم نگاهی به سمت عرفان دستی به موهایش می

 ...طور بهم ریخته و نگرانیک

 !ستآیسو... حامله-

 شد؟ رود. آیسو، باردار بود؟ کِی؟ چرا به او نگفته بود؟ مگر میو روناک به معنای واقعی کلمه وا می

 اصال مگر...؟

صدای پر از  شان با شنیدنکشند که همههزاران سوال در کمتر از یک ثانیه توی سرش صف می

 .شوندای از خنده دارد دودِ هوا میحیرت سهند که رگه

 داری بابا میشی؟-

کند. خیره به سر پایین افتاده ی آیسو که به جان پو*ست کنار توجهی به سوال سهند نمی

 :پرسدهایش افتاده بود، دلخور و ناراحت میناخن

 ای؟راسته که حامله-

 اشدار شدنِ آیسو دیوانهآیسو حامله است و... فکر کردن به بچهخورد. و چیزی توی قلبش تکان می

 .ای پنهان کاری رفیقش اولویت داردکند. البته از شدت خوشحالی ولی فعال مسئلهمی
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 :پرسدچیز دیگری می

 اینو اآلن باید بشنوم؟ اونم نه از ز*ب*ونِ خودت؟-

 .کنندصورتش را خیس می ریزند واش میهای درشت آیسو روی گونهبیند که اشکمی

 :زندآیسوست که بغ کرده ل*ب می

 .ببخشید-

شود از دیدن درماندگیِ او؛ اما با این گیرد و حالش بد میکشد. روناک دلش میو دماغش را باال می

 :کندحال محکم اَمر می

 .منو نگاه کن آیسو-

ی آیسو زدهافتاده، سرخ و غم های به خونکند. و روناک از دیدن آبیو آیسو باالخره سر بلند می

زند. شود و با بیرون کشیدن دستش از دست سهند، میز را دور میشود. از جا بلند میدلش جمع می

کند و در اش حلقه مینشیند. دست دور شانهدهد و کنارش میصندلی کنار آیسو را عقب می

 .گیردآغوشش می

 :زندقراری و محبت برایش پچ میپر از عشق و بی

 داری مامان میشی. گریه چرا؟-

 .زندآیسو هق می

 !خوامشنمی... نمی-

 :آیدشنود. از آغوشش بیرون میشود از حرفی که میکند و تنش سست میو روناک یخ می

 یعنی چی این حرف؟-

 :نالدآیسو میان گریه می

 .خوام... سقطش کنممی-

 !چی؟-

تواند این حرف را بزند؟ سر به سمت سهندی که میشوند و غرقِ حیرت. چطور چشمانش درشت می

 .چرخاندگفته بود می "چی؟"جاخورده 
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 .کندو عرفان پوزخند زنان د*ه*ان باز می

 .بفرما! مشکل بچه نیست داداشِ من. مشکلِ عقلِ پوکِ ایشونه-

 :پرسدکند که سهند کوتاه میروناک سوالی نگاه گریان آیسو را تماشا می

 اری؟مگه دوستش ند-

 .و مخاطب سوالش آیسوست

 .ندارم-

 پیچد. دوستش نداشت؟اش به هم میگیرد و معدهروناک دست آیسو را محکم توی دست می

 :گویدسهند می

 .بچه رو نمیگم. منظورم عرفانه-

 :دهدطاقت میان بغض و گریه جواب میو آیسو بی

 .خوامن بچه رو نمیدونه من چقدر عاشقشم. من... من فقط ایای؟ خودش میدیوونه-

 .ست و ناراحتدهد. عصبیسهند سری تکان می

 چرا؟ دلیل نخواستنت چیه؟-

 :شودکند و پر از حرص مشغول توضیح میعرفان پیش دستی می

ارم . دبینین که پایِ کارم هستمخوام. میبینین که میاونی که نباید بخواد منم نه آیسو! ولی می-

 .م نباید سقط شهمیگم بچه

 :کندخندد و اضافه میعصبی می

ی آیسو هم هیچ مشکلی ندارم. ولی مثلِ اینکه مادرشون با بچه شهرستانی بودنِ من حتی با گذشته-

 !مشکل داره. با فرهنگِ من. آدابِ من. رسومِ من

 :شودزند و فکش سخت میرسد، میغرد و حرص میبه اینجای حرف که می

دادم، این مادرِ نمونه و مثلِ مار به زیر و روی خودم پیچ و تاب میدونم تموم مدتی که دخترشمن نمی-

تون باشه؟ یه وقت بند رو آب ندین که نتونین کجا بود؟ کجا بود که بگه حواستون به ر*اب*طه

 جمعش کنین؟
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 :دهددهد و با اخم و توپِ پُر ادامه میاش را بیرون میهوف کالفه

خترِ مامان. حرف گوش کنِ مامان. ولی واسه دوست پسرای د آیسو هم تا به من رسید، شد گُل-

 !شکشید رو ننهسابقش نیزه می

 :کشدآیسو تقریبا جیغ می

 !حرف دهنتو بفهم-

 .گیردشروناک محکم می

 .هیش! آروم باش-

 :پرسدکند. با مکث میو سهند فقط نگاهشان می

 مشکل فقط مادر آیسوعه؟-

 .کندو آیسو دوباره گریه می

  خوام. پاشو کرده تو یهخواد قبول کنه که منم این بچه رو نمینه. مشکل فقط این نیست. عرفان نمی-

 ...کفش که باید ازدواج کنیم

 :بُرَدسهند حرفش را می

کنه؟ مهم اینه که همدیگه رو مگه تهش قرار نیست ختم شه به این؟ چه االن، چه بعدا. چه فرقی می-

 .دوست دارین

 .ندزآیسو هق می

 .چرا. ولی االن خیلی زوده. من... من آمادگیشو ندارم-

ود ری سهند را و نفسش میشنود کالمِ بُرنده، تیز و پر از طعنهخواهد چیزی بگوید، میو روناک تا می

 !از صراحتِ کالمِ او

ا برای ازدواج که زود نیست. ولی وقتی از حس و حال خودت مطمئن نبودی، برای انجام یه سری غلط-

چرا. زود بود! خیلی هم زود بود. تو که آماده نبودی برای ازدواج، پس بچه پس انداختنت واسه چی 

 بود؟ هوم؟

 .کندای گریه نمیآیسو برای لحظه
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 :تازدو سهند همچنان می

 بود؟چرا مراقب نبودی؟ مگه فقط عرفان باید حواسش می-

 .شودرود. مات میآیسو تحلیل می

 ...من... من-

 .دهدتای ابرو باال میسهند 

ت که میزنه باال، های زنانههورمون گذرونی که وقتی دوزِ ترشحتو چی آیسو؟ تو فقط یه دختر خوش-

 . درسته؟زنیرسه، جا میکنی که عاشقی ولی وقتی پاش که میفکر می

 :آیدمیان می اش بهشود و برای دفاع از رفیقِ تنها ماندهگیر میرود. ناخواسته دلروناک نفسش می

 ...سهند تو-

 :کنداینکه نگاهش کند، محکم حرفش را قیچی میو سهند بی

 .تو دخالت نکن-

 های سهند تماشا کند؟شود بماند و سوختن آیسو را میان آتش حرفشود. مگر میمات می

 :دهدبا اخم ظریفی ادامه می

خوای آیسو رو دعوت شدم؟ ازم میچطور دخالت نکنم وقتی منم به این جمع و برای حل این مشکل -

 تنها بزارم؟

 .کند. دلخور و با اخم. ناراضی و پر از گِله و کمی هم جاخوردگیسهند عمیق نگاهش می

 ...انتظار دارد که سهند حرفش را بپذیرد اما

 :گویدشنود صدای پر صالبت سهند را وقتی که میمی

 !خوام که ساکت بمونیازت می-

د گیرشود؛ اما دلخور. با اخم کمرنگی نگاه از صورت جدی سهند مید. ساکت میگویروناک چیزی نمی

 .دهد تا آرامَش کندو پشت دست آیسوی گریان را مالش می

 :دهدو آیسو با مکث طوالنی جواب سهند را می

ربطی به عاشق نبودن و جا زدن نداره سهند. قبال گفتم و بازم میگم. من عرفانو دوستش دارم. ولی -
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 !تونمتونم مامان بشم. حداقلش اآلن نمیدونم این بچه یهو از کجا پیداش شد؟ من واقعاً نمیمین

فهمد. در اینکه عرفان فهمد. رفیقش را خوب میکند. میبیند که آیسو، درمانده نگاه سهند میو می

ه هست، حتما را دوست دارد شکی نیست اما حتما آمادگی الزم را برای مادر شدن ندارد! دلیلش هرچ

 .تواندواقعا نمی

 دونی از کجا پیداش شد؟واقعاً نمی-

تواند که چیزی نگوید. با اخم ل*ب ی پر از تمسخر سهند و نمینشیند از شنیدن جملهبه حرص می

 :زندمی

 .گیری کنیم. هدفمون کمک کردنهمیشه جدی باشیم؟ قرار نیست حال-

 :دهدمی کند و تذکرسهند پُر اخم و تیز نگاهش می

 !فکر کنم گفته بودم ساکت باشی-

فهمد و چه سوزد. دلیل رفتار بد سهند را نمیاش میشود و جایی درست روی معدهو روناک سرخ می

 مرگش شده بود؟

سو ی بین آیو گوش بسپارد به جوابِ آیسو و مکالمه اش را بیرون بفرستدتواند بازدم حرصیفقط می

 .و سهند

ی من با عرفانو قبول کنه. قول سقط کنم. بعدش مامان رو راضی میکنم تا ر*اب*طهخوام بچه رو می-

 ...میدم. فقط... فقط کمی وقت الزم دارم و اینکه درکم کنین

 :کندی عصبی و کوتاهی تیز و قاطع حرفش را قیچی میسهند با خنده

 .زده به سرت! خُزعبل میگی-

 .شودریانِ آیسو از پشت میز بلند میسو و گهای آبی روشن و کمو خیره در تیله

 :پرسدروناک ترسیده می

 کجا؟-

 :زندکند و ل*ب میاینکه نگاهش کند، پلیورش را در تن درست میو سهند بی

 .خونه-
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 .کند به عرفان مغموم و جمع شده در خود که غم و حرص و نگرانی توی صورتش هویداستو نگاه می

 :دهددستور می

 گفتم میریم خونه؟ پاشو عرف. نشنیدی-

 :کندروناک دستپاچه است و نگران وقتی که خواهش می

 کدومشون خوب نیست؟ باید حرف بزنیم. کجا بریم آخه؟بینی حالِ هیچسهند؟ لطفاً! نمی-

 :کندشود که سهند برای بار دوم اَمر میی سهند میعرفان با دو دلی خیره

 !پاشو-

 ش ایَشود. سویشرت سرمهدهد و از روی صندلی بلند میو عرفان بالفاصله تنِ سنگینش را تکان می

 .زندرا از پشتی صندلی برمیدارد و به تن می

 :نالدآیسوست که می

 .عرفان بمون-

 :کندو از سهند خواهش می

 .میشه نری؟ نیاز دارم که پیشم باشید-

 .فهماند که او هم باید بلند شوداش به روناک میهو سهند با نگاه تیز و بُرنده و خیر

 :دهدبا پوزخند صداداری جواب آیسو را می

فهمی با خودت چند چندی و اتفاقاً به نظرِ من، تو نیاز داری که تنها باشی! اینجوری حداقلش می-

 !کنی؟داری چه غلطی می

چکند. محابا روی صورتش میبیبرد و قطرات اشکش پشت سر هم و شود و ماتش میو آیسو الل می

 .زندآرام هق می

 عرفان؟-

کند که دست ایستد و نگاه میز شامی میدهد. کنار سهند میو عرفانی که هیچ جوابی به او نمی

 :پرسدزند و خیره به صورت سهند مینخورده باقی مانده است. پوزخند می

 بریم؟-
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 :زندان با شروع به قدم برداشتن، ل*ب میکند و همزمگرد میدهد. عقبو سهند سری تکان می

 ...اگه نمیای-

گیرد و بازوی سهند را در دست ی جمله را بر ل*ب نرانده که روناک کنارش قرار میو هنوز ادامه

 .گیردمی

 :زندترین حالت ممکن پچ میبا ضعیف

 .اومدم-

 .زنداراده لبخند کمرنگی میو سهند بی

 !باشقدر دختر خوبی همیشه همین-

تمام راه برگشت به خانه، نه روناک حرفی زده بود و نه عرفان و نه حتی خودش! در سکوت و هر کدام 

ای که متعلق به عرفان و سهند بود. ی اجارهدر فکر و خیالی جداگانه به خانه برگشته بودند. به خانه

بود. و سهند باالخره روناک چای دَم کرده و با سه استکان چای و چند کیک فنجانی به هال آمده 

 :سکوت سنگین جمع را با اخطارش شکسته بود

زنی و نه پیام تون رو مشخص نکرده، نه بهش زنگ میاز امشب تا روزی که آیسو تکلیفِ ر*اب*طه-

 میدی! هیچ قرار و کوفت و زهرِماری هم نداریم. گرفتی که چی میگم؟

های سبزِ عرفان چقدر بیند که توی تیلهد میکند. و سهنآورد و عمیق نگاهش میعرفان سر باال می

 !خورددرد و دلتنگی و غم دارد وول می

 :کنداضافه می

 من داداشتم. من میدونم چی صالحته و چی نه؟! پس کاری که گفتم رو بکن. خُـب؟-

 :گویددهد و صدایش خش گرفته است و بغض، وقتی که میعرفان سری تکان می

 .ط شهخوام اون بچه سقفقط نمی-

ای ندارد جز کوبیدنِ حقیقت توی صورتِ عرفان. با مکث ل*ب شود. ولی چارهسهند دلش جمع می

 :زندمی

تونی انجام بدی! میدونی چرا؟ چون هیچ نسبت شرعی و قانونی باهاش نداری. کاری نمی ولی هیچ-
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 .همینجوریشم کافیه اعتراض کنی تا دُمت رو قیچی کنن

 :دهدمیپوزخندزنان ادامه 

شد، اون موقع ننه جونش مُرده ی این و اون صبح میای دَه روز شبش تو خونهی پتیاره هفتهدختره-

 ش کجاست؟بود بگه تَنِ لَشِ بچه

 .خنددحرصی می

 .ش هار شدن و فاز گرفتنبه تو که رسید، هم دختره هم ننه-

هایش کوتاه و گرفته ل*ب م صحبتاندازد که عرفان در جواب تمانیم نگاهی به روناک غرق فکر می

 :زندمی

 .درسته. دید دوسش دارم، گفت بزار تِر بزنم تا بره-

 !آیسو ایطور آدمی نیست-

آلود روناک که با تندی این نشینند روی صورت اخمخورند و میهایش از صورت عرفان سُر میتیله

 .حرف را زده بود

 :زندپوزخند می

 !کنه، عکسِ این حرف رو ثابت میولی چیزایی که اتفاق افتاده-

دهد و شوند. اهمیتی نمیطوری میرود و چشمانش یکبَرَد. وا میبیند که روناک ماتش میو می

 .خواهد از رفیقش دفاع کندگذارد پایِ اینکه میمی

 :آوردسپس خیره به صورتِ خسته و دمق عرفان بر زبان می

بخوای عرف. مطمئن باش عشق و احساس واقعی  متعهد بودن چیزی نیست که به زور از کسی-

 .خودش تعهد میاره. یه مدت دور بمون ازش. اگه مهم باشی، خودش برمیگرده

دهد و با بلند شدن از روی مبل و گذاشتن استکان چایش روی ی تایید تکان میعرفان سری به نشانه

 :زندمیز، ل*ب می

 .من دیگه میرم بخوابم. شب بخیر-

کشد و به سمت اتاق اینکه منتظر جوابی از جانب سهند و روناک باشد راهش را میگوید و بیمی
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چرخاند. رود. و سهند با شنیدن صدای بسته شدن درب اتاق عرفان، رو به سمت روناک میخواب می

 .های بیرونش را عوض نکرده است. دست زیر چانه زده و حواسش نیستدخترک هنوز لباس

داند که رود برای در آ*غ*و*ش کشیدن او. میآید و دلش مالش میه کش میاراده ل*بش به خندبی

 :زندامشب را کمی تند رفت و دربرخورد با او زیاده روی کرده بود. صدایش می

 روناک؟-

 :زندی افکارش پاره شده باشد. ل*ب میو روناک انگار که رشته

 جانم؟-

 "جان؟"داد که که داشت به دخترک یاد می خورد. انگار همین دیروز بودو دلش تکان سختی می

 .بشنود "بالبی"بگوید و 

ای روی شود و با کاشتن ب*وسهرود. روی صورتش خم میشود و به سمتش میاز روی مبل بلند می

 :بخش ل*ب میزنداش، گرم و اطمینانگونه

براشون الزمه تا  کنن. این دوریفکرت رو درگیر هیچی نکن جز خودمو خودت! اونام همو پیدا می-

 بدونن وجود هرکدوم برای دیگری چقدر ضروریه. هوم؟

 .شکفدهای دخترک میی روی ل*بی خندهبیند که غنچهو می

 کردم؟من تورو نداشتم چیکار می-

 :زندی قبلی را مُهر میخندد و دوباره جای ب*وسهته گلو می

 !محال بود که نداشته باشی. من قسمتِ توام اصالً -

 .اندازدشود دست دور گر*دن سهند میخندد و با حس گرمی که توی دلش سرازیر میاک میرون

 :پرسدمی

 تا تهش؟-

 :دهدو سهند با فشردن و باال کشیدن دخترک توی آغوشش، محکم جواب می

 .تا تهِ تهِ تهش-

آید. ذهنش درگیر است و بهم ریخته و نامرتب. به پهلو خورد و خوابش نمیدر جایش غلت می
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داند که چقدر زند. فقط خدا میکند. لبخند میچرخد و نگاه به صورت غرقِ خواب و آرام سهند میمی

دست  ست.افتد که پتو از رویش به کنار رفته ای سهند میی بر*ه*نهدوستش دارد! نگاهش به باالتنه

کشد تا سردش نشود. و به روزهای رفته و پیشِ رو فکر ی او باال میبرد و پتو را تا زیر چانهجلو می

ود. گیر آنها هم بشکند. به مشکلی که آیسو و عرفان داخلش افتاده بودند و ممکن است که گریبانمی

گیرد. به آینده م کنند. دلش میهای هرکدامشان مخالفت خود را برای باهم بودنشان اعالمثال خانواده

شد؟ سهند بعد از تمام شدن شان به کجا ختم میکند و تمام شدن رالی. انتهای ر*اب*طهفکر می

شان به چت و ماند و یک دنیا دوری و دلتنگی؟ ر*اب*طهگشت و روناک میرالی به شهرشان برمی

 ...آورد و بعدها سردی میشد و بعد، ندیدنزنگ ختم می

گیرد و دوست داشتن سهند چه ضعیف و حساسش کرده است که فکرهای توی سرش بغضش میاز 

دهد و با بلند شدن روی آرنج گاه قرار میشود. آرنجش را تکیهریزد و آشفته میاین چنین بهم می

آشوبگی و خواستن. و ترسِ فرداهایِ بوسد. پر از دلی سهند را نرم میبرد و روی گونهسر جلو می

 .گرفتشِ رو داشت ل*ذت حال را از او میپی

ی سهند خورد و روی چانهاش سُر میاز گونه همزمان با فاصله دادن سرش، قطره اشک لعنتی

کشد. و تا به خود بجنبد و های سهند را و ترسیده سر عقب میبیند تکان خوردن پلکافتد. میمی

 .شودمحکم اسیر دست سهند می خواهد که به سرجای اولش بازگردد، مچ دست آزادشمی

 م؟چرا نخوابیدی توله-

 .ی اوآلود، خسته و دورگه شدهرود برای صدای خوابو دلش می

 .خنددزند و ریز میبغض را پس می

 !خوابم نمیاد خُب-

های خمار کند و با آبیهایش را از هم باز میو سهند همزمان با ول کردن مچ دست دخترک، الی پلک

 .کندباریک شده و سرخش نگاهش میاز خواب، 

 چرا؟-

 .شودگذارد و رخ به رخ او میروناک سر روی بالش می
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 .یه کم ذهنم بهم ریخته. ببخش تورو هم بیدارت کردم-

رساند و با شست مشغول نوازشش زند و دستش را به صورت دخترک میسهند لبخند کمرنگی می

 .شودمی

 .کنیم کنه؟ بگو تا باهم حلشچی اذیتت می-

 .شودشود. قرص میدلش گرم می

 :زنداراده صدایش میبی

 سهند؟-

 جونِ و دلِ سهند؟-

کند و شوند از لحن خمار و کشدار سهند. تب میهایش د*اغ میگوید و روناک تا گوشسهند می

 .گزدل*ب می

 ...خواستم بدونم کهآم... می-

بین گفتن و نگفتن! بین پرسیدن و نپرسیدن.  آیدها، فقط... دودل است و مرددآید. میو حرفش نمی

 .فشاردگیرد و میشود، سهند لُپش را آرام میان دو انگشت میمکثش که طوالنی می

 .بگو-

به  کند؟ کهقدرتی به دل و جان و زبانش تزریق می گفتنِ سهند چه "بگو"داند همین یک کلمه و نمی

 :آیدحرف می

 ...ی ما کجاست؟ یعنیآخرِ ر*اب*طه-

 :کنداش را کامل میکشد و با تاخیر جملهرا به د*ه*ان می ل*ب پایینش

 ...یعنی قراره به کجا برسیم؟ یعنی-

 "یعنی"فهمد. خصوصا اینکه مُدام دارد از و سهند مضطرب و نگران بودن دخترک را خوب می

ی تو با خنده آید وگونه به حرکت درمیکند. دستش روی صورت دخترک نرم و نوازشاستفاده می

 :دهدگلویی جواب می

 .رسیمرسن؟ ما هم به اونجا میعاشقا به کجا می-
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 :کندایستد و اضافه میی ل*ب دخترک از حرکت میاش کنارهانگشت مردانه

 .مونیم. عروس میشی. دوماد میشمهر جوری هم که شده پای هم می-

دهد و با لحن خندانی که آمیخته فشارش میآورد. درست روی شکم روناک. کمی دستش را پایین می

 :دهدبه حرص شیرینی هم هست، ادامه می

 .پرنسسِ باباش میاد اینجا. بابا میشم. مامان میشی-

کشد و هجوم خون خورد. خجالت میو درست با همین حرف آخر، چیزی توی دلش تکان سختی می

 .کندو گرما را به تمام تن و به خصوص صورتش حس می

 :کندخندد و با پس زدن حس شرم و خجالت، نظر خود را بازگو میمیریز 

 .ولی من آقازاده دوست دارم-

آلود؛ اما شیرین. دستش از شکم دخترک به پهلویش طور گرفته و خوابخندد. یکسهند می

 ...کند در این حوالی نزدیک سحرکند و شیطنت میمهاجرت می

 !بخوایکنم. کافیه تو اونم برات ردیفش می-

ای با دست صورتش را شود و با جیغ خفهو روناک از خجالت و صریح حرف زدن او گرمش می

 :کندپوشاند و ناله میمی

 .بسه دیگه نگیم از این حرفا-

 .و اما انگار به مزاج سهند خوش آمده است

 :پرسدمی

 کنی؟ای، مثل آیسو گریه میاگه توام یه روز بفهمی حامله-

 .رسدرد. راستش انتظار این سوال را نداشت. اما با چند ثانیه فکر کردن، به جواب میخوروناک جا می

 !نه ولی بستگی به موقعیتش داره خُب-

 .دهدسهند ابرو باال می

 چه موقعیتی مثال؟-

 !خندد. چه پیگیر هم شده آقامی
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 .اینکه نسبتمون چی باشه خیلی توی گریه کردن و نکردنم موثره-

کشد و نوک دماغ روناک را گ*از بلند و مردانه و با ل*ذت. سرش را جلوتر می خندد.سهند می

 .گیردمی

 کنی که باید عقدت کنم و یه صنمی باهم داشته باشیم؟اآلن خیلی غیرمستقیم داری اشاره می-

کشد. اختیار باال میرود و تصور به عقد او درآمدن و مالِ او شدن ضربانش را بیروناک نفسش می

 .هاست که به گوش سهند برسدکند صدای بوم بوم قلبش االنانقدری باال که حس می

 :دهدخندد و جواب مینفس میبی

 !تقریباً -

 :زندو سهند خیلی جدی ل*ب می

 .رسیمبه اونجاشم می-

داند چقدر خیره نگاهِ سهند افتد. نمیسان شاخه برگی از روی درخت پایین میو قلب دخترک به

رود و خدایش را شکر ی رنگ نگاهش میبافد و چقدر توی دلش قربان صدقهو چقدر رویا می کندمی

 .شکندآید و سکوت را میکند برای داشتن و بودنِ او که سهند باالخره به حرف میمی

 !کنهم میفکر داشتنِ یکی مثلِ تو، از ج*ن*سِ تو دیوونه-

 .ایستدقلبش می

شنود صدای حریصش را د به روی تک به تک اجزای صورتش و میهای سهنبیند چرخیدن تیلهمی

 :زندوقتی که ل*ب می

 ...یه دخترِ تو دل برو مثلِ تو! یکی که بلده چجوری آرومم کنه. بلده یه کاری کنه قاطی کنم. ولی-

ی ی حرفش، به نظارهکند و روناک منتظر برای شنیدن ادامهرسد، اخم میبه اینجای حرفش که می

 .نشیندنش میلبا

آوره که بخوام تقسیمت کنم. اینکه تو به اون بیشتر از من توجه کنی. بیشتر ولی حتی فکرشم عذاب-

 ...دوسش داشته باشی. اون خیلی راحت بیاد بغلت و

 شود، غرق اش خارج میهایی که از د*ه*ان مرد چشم دریاییروناک با شنیدن تک به تک کلمه
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 .دوندادی و هیجان و آرامشِ توام با عشق زیر پوستش میشود. شخوشبختی و عشق می

 :آیدمیان حرفش می

 کنه؟کنه. میکدومِ اینا از حسم به تورو کم نمیولی هیچ-

 :کندسهند اخم و شمرده شمرده و پرحرص تاکید می

 !تونه بکنهنمی-

زند. چرا وقتی میدهد و یکهو به سرش کشداری در جواب تحویلش می "اوهوم"خندد و روناک می

های کرد و از خجالت خیلی از حرفورزید، او کوتاهی میداد و عشق میسهند انقدر به او اطمینان می

 آورد؟دلش را بر زبان نمی

بردشان. نوازشش آورد و با ظرافت خاصی توی موهای سهند فرو میلرزد. دستش را باال میدلش می

 :زندکند و با لحن خاصی ل*ب میمی

ونه یه تکنم ازت یه پسر داشته باشم که شبیهِ تو باشه. اونوقت مین انقدر دوستت دارم که آرزو میم-

 !دختر مثلِ منو عاشقِ خودش و غرق خوشبختی کنه

 :کندکند و با جلو کشیدن سرش شیطنت میسهند چشم باریک می

حسابِ این ز*ب*ون  کنیم، مهم نیست. فقط بگواینکه چرا اآلن داریم سرِ این چیزا بحث می-

 ریختناتو کِی قراره پس بدی؟

فهمد. بحث دارد به جاهای باریک کشیده و خطری خندد. منظور سهند را خوب میروناک می

 .شود. باید عقب نشینی کندمی

 .خنددکشد و خبیث میرود که سهند با چشم برایش خط و نشان میتر میبا خنده عقب

 .گه به همین زودیشاید تو ندونی، ولی حس من می-

 .کندروناک متعجب از پررویی او چشم درشت می

 !چه مطمئن-

 .دهدخندد و تای ابرو باال میو سهند پررو می

 .بینیمحاال می-
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 :پرسدزند و میو سپس چشمک می

 اآلن ذهنت آرومه؟-

 :زندکند. آرامِ آرام است. با لبخند عمیقی پچ میو روناک فکر می

 !خیلی-

 .خنددمیسهند 

 .تو روحت! منو که ناآروم کرد، خودش آروم شد-

 :دهد. دستوری ل*ب میزندو مجال جواب دادن به روناک را نمی

 !حاالم مثل یه دخترِ خوب بیا سرِ جات و بگیر بخواب-

 .کندچشم درشت می

 !توی جامم دیگه-

 :زندیکند و با کشیدنِ دست روناک به سمتِ خودش، ل*ب مو سهند نچ بلندی می

 .خیر! جای تو اینجاست. تو ب*غ*لِ من-

چسباند. روی موهایش را اش میک را سفت و سخت به س*ی*نهو پشت بند این حرفش، دختر

 :زندبوسد و با پیچیدن دستش به دور کمرِ او ل*ب میمی

 .ی گوشت شهاینو مُدام با خودت تکرار کن تا آویزه-

 :دهدی سیبک گلوی او، جواب میخندد و با مُهر زدن روروناک ریز می

 .چَشم-

 :کندو سهند حرصی و تحت فشار ناله می

 .ست، به فکرِ دو روز بعدت باشبسه دختر کم شیرین باش. دست و بالم اآلن بسته-

 .حاال کوو تا دو روز بعد؟ خدا کریمه-

 و بُرده و زند. سر میان موهایش فرخندد و با حرص شیرینی کمر دخترک را چنگ میو سهند می

 :تهدیدکنان میغرد

 خوابی یا نشونت بدم خدا چقدر کریمه؟می-
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 .آوردخورد و صدای خروپف کردن و اَدای خواب بودن درمیو روناک تکان سختی می

بازی با این دختر را فریاد و تمام روح و روان و جسم سهند است که خواستنِ شیطنت و عشق

 .نیستزنند. اما کاری از دستش ساخته می

 :زندحرص می

 !سگ که خواب به چشمای من فعال حروم شدخوب بخوابی توله-

آید و او را با داند خواب چه زمانی به سراغش میگوید و اصال نمیخندد و دیگر چیزی نمیروناک می

 بَرد؟خود می

 ...خوابد. خیلی آرامآرام می

شان تمام شده بود و با هم به یکی از رالیی بعدی شود که تمرین آمادگی برای مرحلهنیم ساعتی می

کند. اُوِرکُتِ مشکی رنگ و شلوار همرنگ آن به تن کرده های شهر آمده بودند. به سهند نگاه میپارک

د رسگذراند و میبندش را از نظر میدار که طوسی روشن است. گر*دناست. با یک بافتِ پاییزی یقه

ریف دخترک را در برگرفته است. دو انگشتر به دست دارد به دست مردانه و خوش فرمش که دست ظ

 .زنداراده لبخند میرود و بیای. دلش مالش میو یک ساعت نقره

 شرفه؟مادرِ آیسو هنوز با اون بی-

ماسد. چه سوالی بود که سهند شود و لبخند روی ل*بش میاش از هم پاره میی افکار صورتیرشته

 !پرسید؟ معلوم است که نهمی

 :دهدکشد و آرام پاسخ میاش را باالتر میزیپِ هودی

 .بعد از آشکار شدنِ واقعیت، هر کدوم رفتنِ پی خودشون؛ اما طالق نگرفتن-

 ی آیسو هنوز توی همین شهرِ؟یعنی پدرخونده-

 .دهدسری به تایید تکان می

لش بد شد. اآلنم که یه مدت رفته بود از اینجا؛ ولی چند وقت پیش آیسو تو خیابون دیدِش. حا-

 .مونهی برادرش میخونه

اش اش، فاصلهکند. با جلو کشیدن تنهجا میکند و خودش را روی نیمکت جابهسهند چشم باریک می
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 :پرسدکند. بعد از کمی دل دل کردن، باالخره میرا با روناک کمتر می

 کرده باشه؟شناسی. به نظرت ممکنه مخالفت مادرشو بهونه تو آیسو رو بهتر می-

 .فهمدنمی

 یعنی چی؟-

 :دهدسهند پوزخندزنان جواب می

ش هم هست، برگشته یعنی ممکنه آیسو به کسی که بهش ت*ج*اوز کرده و از قضا پدرخونده-

 باشه؟

 .مسخره است. خیلی مسخره. انقدری که ناخداگاه عصبی بشود و ناباور بخندد

ی روانپزشکی رو آیسو بخاطر اون کلی جلسهمعلومه چی داری میگی سهند؟ این غیرِ ممکنه! -

 تونه برگرده به اون؟گذروند. کُلی آسیب دید. چطور می

 .ی دور و کوری از پارکشود به نقطهخاراند و خیره میی ابرویش را میسهند گوشه

 :دهدبا دَم عمیقی جواب می

ه باشه. ولی این توی ش تهدیدش کرده. شایدم خودش خواستدونم. حس کردم شاید پدرخوندهنمی-

 !ی مادرش انقدر یهویی عوض بشهکَتَم نمیره که بخاطر یه مخالفت ساده

داند. آخر آیسو هم آدمی نبود که با حرف مادرش به این طرف و آن طرف خودش هم گیج است. نمی

 ...بچرخد و عوض بشود. از طرفی

اندازد و او را به سمت خود می ی اوفرستد که سهند دست دور شانهاش را بیرون میهوفِ کالفه

 :بوسدکشد. روی کاله دخترک را میمی

 چولیم. مگه نگفتم خودتو اذیت نکنی؟باز که فکرت خ*را*ب شد چاله-

 :زندی سهند تکیه میحال لبخند و سرش را به س*ی*نهبی

 دستِ خودم نیست. مگه تو بخاطر عرفان ناراحت نیستی؟-

فرستد که بخار نفس کند. بازدمش را بیرون میه دخترک را نوازش میسهند موهای بیرون آمده از کال

 .رقصدگرمش در این هوای سرد آبان ماه پیش چشمانشان می
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هستم. ولی مطمئنم که از پسش برمیاد. این موضوع که چیزی نیست. عرفان بدتر از ایناش رو تجربه -

 .برای همینه که یه کم خیالم راحته کرده و گذرونده. مثل از دست دادنِ مادر، پدر و برادرش!

 .کشدبندد و عطر سهند را بو میچشم می

 .هوم... درسته-

شود از آغوشش بیرون بیاید. نگاهِ و همان لحظه صدای زنگ گوشی سهند بلند که روناک مجبور می

 .اندی گوشیوار خیره به صفحههایش مشکوککند که تیلهسهند می

 :پرسدکوتاه می

 کیه؟-

 .اندازدای به معنای ندانستن باال میسهند با اخم کمرنگی شانهو 

 .ناشناسه-

کند و محکم خواهد بگوید که جواب ندهد و بیخیال شود، سهند تماس را برقرار میو روناک تا می

 :زندل*ب می

 بله؟-

د. تماس را آورشود و گوشی را پایین میی میان ابروهای سهند کورتر میشود که گرهداند چه مینمی

 قطع کرده بود؟

 :کندمتعجب چشم درشت می

 چرا حرف نزدی؟-

 .سهند اما حواسش نیست. مشغول بالک و پاک کردن آن شماره است

 :آوردکند، بر زبان میگذارد و با فکری که به سرش خطور میدست روی ساعد سهند می

 فریال بود؟-

دهد که روناک ناخواسته و از ه تایید تکان میکند. سری بآورد و عمیق نگاهش میسهند سر باال می

 ای جدید زنگکند. این چندمین بار بود که فریال هربار با شمارهو پریشانی می کالفه "هوف"ته دل 

ترسید. ترس از دست دادن سهند داشت جانش را گذاشت؟ خسته شده بود. میزد و یا پیغام میمی
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شود که تمام در کمتر از یک دقیقه چنان حالش گرفته می گرفت و فریال، عشقِ اول او بود خب!می

 .شودرود و فکرش از آیسو و عرفان هم به دور میکشد و میاش پَر میحال و حوصله

جواب  اش را عوض کند؟ و سهند فقط یک کلمهگفته بود. به سهند گفته بود که بهتر نیست تا شماره

 .و محکم ی قاطع"نه"! یک "نه"داده بود. گفته بود: 

گذراند آن دختر زنگ بزند هایش را میخواهد هربار که با سهند است و دارد لحظهگیرد. نمیدلش می

 .خواهدو خودش، نام و خاطراتش را زنده کند. نمی

 :زنداش صدایش میسهند است که با آن صدای بَم و مخملی

 روناک؟-

گفتن هیچ  "جانم؟"هایش برای کند و ل*بمی. نگاهِ سهند شودی افکارش از هم پاره میرشته

گیرد. نگاه گوید که سهند با هر دو دستش صورت دخترک را قاب میکنند. چیزی نمیتالشی نمی

بیند؟ ها چه میچالهداند که سهند توی آن سیاههای سیاه دخترک و روناک نمیچرخاند بین تیلهمی

 :زندکه اینطور اطمینان بخش و با عشق ل*ب می

وقتی که من دوستت دارم نیازی نیست نگران کسایی که منو دوست دارن باشی! این یعنی تهعد و -

 گیری که چی میگم؟من به تو متعهدم! می

شود از شنیدن جمالت سهند. شوند و دلش جمع میهایش پر از اشک میکند. تیلهناخداگاه بغض می

کند. قطره جهت مُدام به از دست دادن فکر میو بی داند چرا بیخوددوستش دارد. خیلی زیاد. اما نمی

 :دهدهای تخس و یک دنده جواب مینشیند و به مانند دختربچهاشک لجبازش روی گونه می

 !خوامنمی-

 .خنددسهند تو گلو می

 خوای دخترِ خوب؟چیو نمی-

سوم هم روی شود. انقدری که قطره اشک دوم و داند. بغضش بیشتر میداند. خودش هم نمینمی

 .لغزنداش میگونه

 :دهدبا لبی آویزان و اخمی کمرنگ جواب می
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 .دونمنمی-

گیرد و با عشق برد. با انگشت شست خیسی زیر چشمان دخترک را میسهند صورتش را جلو می

 .کندنگاهش می

 !خنگِ منی دیگه-

 :پرسدروناک اما زیادی حساس شده است انگار. می

 خنگ دوست نداری؟-

 :زندکند و همانطور که صورت دخترک را در قاب دستانش دارد، تشر میبا اخم نگاهش می سهند

 !دیگه نشنوما-

 :کنداهمیت به تذکر سهند، درخواست میو روناک مثل اینکه جدی جدی بچه شده است. بی

 .کس نگفتیوقت به هیچیه چیزی بهم بگو که هیچ-

 .کندسهند جاخورده و کنجکاو نگاهش می

 این دیگه از کجا اومد؟-

 :کندو روناک است که لج می

 .اومد دیگه. یاال بگو. یه چیزی که حتی به اون دختره هم نگفته باشی-

 .خنددسهند می

 منظورت از اون دختره، فریاله؟-

 :کنددار ناله میکند و بغضو دخترک اخم می

 !نیار اسمشو به دهنت-

برد و بی اهمیت به زند سر جلو میه یک آن به سرش میاراده و از روی دل و هوسی کو سهند بی

گیرد. آرام اما با یک حالت خشونت ی دخترک را گ*از میمحیط عمومی که داخلش بودند، گونه

 !خاصی

 :دهدوار جواب میکند که سهند تسلیمدخترک به حالت قهر نگاهش می

 .باشه، قبول-
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 .دوزدسهند چشم میهای لرزد و منتظر به ل*بو چیزی توی دلش می

 ...یک ثانیه. دو ثانیه. سه ثانیه و

 گوید؟چرا چیزی نمی

 :خورندآیند و تکان میهای سهند به لبخند کجی کش میو درست در همین لحظه ل*ب

 !خوام که برات و باهات زندگی کنمدونم تویی که حاضرم براش بمیرمو پیدا کردم و بعد، میفقط می-

 !خیلی سختلزرد. سخت. قلبش می

تر بکوبد. یخ کند. دستانش بلرزند و دلش فقط انقدری که اشک چشمانش خشک بشود. قلبش محکم

 .آ*غ*و*ش بخواهد

شود و کند. از گ*ردنش آویزان میطی یک حرکت خود را محکم توی آ*غ*و*ش سهند پرتاب می

 :دزنتابی ل*ب میبا نفس کشیدن جایی میان گر*دن و گوش سهند، پر از حس بی

همیشه بگو. همیشه بهم بگو که چقدر دوستم داری. بزار ترس از دست دادنت نتونه از پام دراره. بزار -

خوام بدونم که همیشه بیشتر از قبل دوستم داری و چشمات جز من فکر نکنم که ازم زده شدی. می

 !بینهکسیو نمی

 .خواهدگوید. میآورد؟ اما میهایی را بر زبان میوار چنین خواستهداند چرا دارد دیوانهنمی

 .شودتر میشود. آرامی سخت شدن دستان سهند به دور کمرش میمتوجه

 :زندشود وقتی که سهند پر از حرارت و خالصانه زیر گوشش ل*ب میترین میو آرام

کوبه. آخرین دختری میشی که بینه و نه قلبم جز تو برای کسی مینه چشمام جز تو کسیو می-

 گیرم. هوم؟سمش و پیش تنش آروم میبومی

 .نشیندکند و به هیجان میذوق می

 :کندنفس زمزمه میبی

 !خوبه-

 :دهدکند، جواب میخندد و حین اینکه او را از آغوشش جدا میو سهند ته گلو می

 یخیلی خوبه ولی قبل اینکه سر از کالنتری دربیاریم از بغلم بیا بیرون. تو خونه میشی موشِ فرار-
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 .ست، خودت میای بغلمچون دستِ من بازه. بیرون که دست و بالم بسته

 :پرسدزند که روناک میی دخترک را مُهر مینشیند. دوباره روی شقیقهخندد و کنارش میروناک می

 بریم پیست؟-

 .اندازدسهند متعجب ابرو باال می

 !تازه برگشتیم که-

 :دهدخندد و پیشنهاد میروناک ریز می

 .خوام دونفری تخت گ*از بریم، اونم توی یه ماشینی باهم که نروندیم. میول-

 .خنددسهند مردانه می

 ها روی پام بشینی؟خوای مثل بچهمی-

 .شوندهایش سرخ میکشد و گونهو روناک ناخواسته خجالت می

 .کندپشت چشمی نازک می

 .شینمخیر! من به عنوان کمک راننده روی صندلی شاگرد می-

کند و همزمان با بلند شدن از روی نیمکت، دست روناک را هم برای برخواستنش سهند شیطنت می

 .گیردمی

 .باشه ولی پیشنهاد منم قشنگ بود-

 :زندکند و تشر میی بازوی سهند میخندد. مشتی حوالهشود و حرصی میو روناک از جا بلند می

 !ادب نباشبی-

را ندیده است. به دستور شهیاد، بَست در خانه مانده است و دارد دقیقا سه روز تمام است که سهند 

کند. حسابی کالفه است و در آ*غ*و*ش نگرفتن روی درس خواندن خواهر کوچکترش نظارت می

 .کندسهند و ندیدنش دارد اذیتش می

 افتد که چشمش به روژینکشد. کتاب از دستش میدهد که ترسیده هین بلندی میدستی تکانش می

 .کندو واج نگاهش می خورد که دارد هاجمی

 :غردبه یکباره و پر از حرص می
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 چته وحشی؟-

 :زندکند و با مکث، آرام و شمرده و شمرده ل*ب میو روژین مات نگاهش می

 .شو بخون، جواب ندادیحواست کجاست؟ چند بار صدات کردم گفتم بقیه-

کند و با برداشتن کتاب تست ادبیات جامع از اخم می حوصله.تنگ است و کالفه و مقدار زیادی بیدل

 :زنداندازد و سرش داد میروی زمین، آن را محکم توی ب*غ*ل روژین می

شو بخون. به من ربطی نداره. حتی به یه ورمم نیست که قبول میشی یا نه. بگیرش! خودت بقیه-

 !کنن که تو یه گُهی بشی؟دونم چرا انقدر پافشاری مینمی

 !بفهم چی میگی-

شود و پر حرص بیند که به او اخطار بدهد. از کنارش بلند میو واقعا خواهر کوچکش را در حدی نمی

 :دهدرود. پوزخندزنان جواب میبه طرف تخت خوابش می

 !حاال که من حرفمو زدم و توام شنیدی-

 :کندخودش را روی تخت پرتاب و پر از حرص و عصبانیت اضافه می

 !و پالستو جمع و گورتو از اتاقم گُم کن سریع جُل-

 کند.کند. تمام وسایلش را جمع و اتاق را ترک میکشد که روژین همین کار را هم میو به دقیقه نمی

شود. با فکر به اینکه اش بلند میدهد که همان دم صدای اعالن گوشینفس آه مانندش را بیرون می

خیز شده و گوشی را از روی پاتختی چنگ ی روی تخت نیمسهند است، پر از هیجان، انرژی و دلتنگ

رود و لبخند پهنش کند و به سراغ ت*ل*گرام میزند. رمز جدیدش را که نام سهند بود، وارد میمی

 .خشکدبا دیدن اینکه پیغام از جانب شاهین است در جا می

 .شودزند و پیام باز میبا مکث روی صفحه ضربه می

 سالم. وقت داری؟-

افتد و دورهمی بعد از تمرین توی کشد. یاد چند شب پیش میل*ب پایینش را توی د*ه*ان می

ویالی ماهان. کارت بازی کرده بودند. روناک کنار سهند نشسته بود و قرار بر این بود که نفر اول 

ا رکارت را روی دهانش بگذارد. مکش ایجاد کند و سپس بدون اینکه کارت بر روی زمین بیوفتد آن 
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به د*ه*ان دیگری انتقال دهد. بازی کرده بودند و سهند به عمد روناک را به خنده انداخته و کارت از 

ی سهند بود و به خوبی به یاد دارد که سهند چطور د*ه*ان روناک اُفتاده بود. تعیین مجازات بر عهده

ست ب*وسه کرده بود. های سیاه شاهین نگاه کرده و خندیده و از روناک درخواخبیثانه توی تیله

شان حاال میان اعضای جمع علنی شده بود و... شاهین؛ به معنای همدیگر را بوسیده بودند. ر*اب*طه

واقعی کلمه داغان شده بود. روناک از حالت غمگین او دلش گرفته بود و آخرِ شب، با سهند به بحث و 

دور باشد. ربطی ندارد که او روناک به او دعوا نشسته بودند و سهند اخطار داده بود که باید از شاهین 

هیچ حسی ندارد! باید دوری کند. و تا خواسته بود جواب بدهد، سهند تاکید کرده و دست روی نقطه 

گوید صحبت و تعامل و دوستی با شاهین ضعف روناک گذاشته بود. گفته بود که اگر روناک او می

شان باشد. و روناک الل شده ری برای ر*اب*طهخطعیبی ندارد، پس فریال هم باید چون کبریت بی

 .بود

 ...گیرد. مردد است میان جواب دادن و ندادن ولیدلش می

 :نویسدزند و میدل را به دریا می

 .سالم. هستم-

ها را نشان سهند داد، سهند خُرده خواهد که دو روز دیگر که پیغامفرستد. حداقلش نمیهمین را می

 .ار کردنش گِله کندبگیرد و از صمیمی رفت

 :فرستدو شاهین به سرعت جواب می

 میشه فقط یه بار، اونم برای بار آخر باهم حرف بزنیم؟-

ای گیرد. کاش جوابش را نداده بود. هوف کالفهکوبد. محکم. خیلی محکم و استرس میقلبش می

 :فرستدکند و برایش میمی

 راجع به چی؟-

 :رسدمیخورد و پیام بعدی دو تیک می

 .چی و خودمونبه همهراجع-

خواهد چیزی تایپ کند که همان دم پیام بلند شود. چه جوابی باید بدهد؟ میاضطرابش صد برابر می
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 :رسدباالی شاهین از راه می

ای. ولی حرف دارم. مجبوری بهم گوش کنی. بار آخریه که دارم ازت دونم با سهند توی ر*اب*طهمی-

 .اً ردش نکن. قول میدم اذیتت نکنمکنم. لطفخواهش می

گذارد و زیر ل*ب برای کرد؟ دست روی پیشانی میشود. حاال باید چه غلطی میحالش دگرگون می

 :زندخود حرص می

 !چرا از اول جوابشو دادی که احمق؟-

 !و دینگ

 .پیام بعدی هم از شاهین است

 روناک؟ لطفاً! من حالم خوب نیست. باید حرف بزنیم. خُب؟-

 ...آورد؟ اماداند از کجا چنین جرعتی را به دست میشود. نمیگیرد و سردردش صد برابر میدلش می

 :فرستدبا آزاد کردن نفسش، می

 !خُب-

 :پرسدشاهین است که می

 خم. خوبه؟فردا شب ساعت هشت، رستوران بی-

داند. نکرده است. نمی ی بیرون رفتن را هم از شهیاد کسببا سهند هماهنگ نکرده است. حتی اجازه

 :نویسدبرای همین می

 .دونمنمی-

 :پرسدالفور میشاهین فی

 یعنی چی نمیدونی؟ مشکل شهیاده؟-

 :فرستدباز هم بدون فکر جواب می

 .آره. این روزا خیلی روی رفت و آمدم حساسیت خرج میده-

 !اون با من-

اش را با دو انگشت شست و شود. حاال دیگر هیچ راهی برای فرار نیست. پیشانیآه از نهادش بلند می
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 .کندمالد و قبول میاشاره می

 .. فردا شب، همون ساعت و مکانی که گفتیباشه-

کرد، شاهین کند که شاهین چیز دیگری نفرستد؛ اما برخالف چیزی که دعایش را میدعا دعا می

 .ایِ ممنونفرستد به همراه یک تک کلمهقلب قرمز می برایش یک

 !ایفرستد. نه پیامی و نه هیچ استیکر و یا ایموجیاما روناک هیچ چیز دیگری نمی

ی چتش با شود. داخل صفحهشود و بالفاصله وارد واتساپ میی چتش با شاهین خارج میاز صفحه

پرند. ساعت نزدیک به چهار بعدازظهر است باال میبیند آنالین است. ابروهایش شود که میسهند می

 و سهند مگر نباید توی پیست و در حال تمرین باشد؟

هم  گیرد. آنکند و با لمس آیکون تلفن شکل سمت راست و باالیی صفحه، با او تماس میتوجهی نمی

 :پیچدصوتی. هنوز سومین بوق نخورده، صدای گرم و خمار سهند توی گوشش می

 دلم؟جون و -

 :زنددهد برای این لحن و این صدا و صاحب صدا. از ته ته قلبش ل*ب میجان می

 جون و دلت سالمت. چطوری؟-

 :دهدسهند است که خمیازه کشان جواب می

 ها. خبرت هست؟تو خوب باشی، منم خوبم. چخبر؟ بیست و چهار ساعتت شده سه روز و نصف-

گیرد. آن شبی که روناک از ویالی ماهان دیر را خوب می ی سهندگیرد. تیکهخندد و دلش میریز می

های روژین کرده بود. و به خانه بازگشته بود، شهیاد روناک را بازخواست و محکوم به نظارت بر درس

روناک به سهند وعده داده بود که شهیاد ته ته تهش بتواند آن را بیست و چهار ساعت در خانه بند 

 :زندز و نیم گذشته بود. دمق و گرفته ل*ب میکند؛ اما... حاال سه و رو

 .خبر دارم ولی چه فایده؟ خودمم کالفه شدم-

 :کندشود و اضافه میآه کوتاهی از میان ل*بش خارج می

 .اصال خیلی دلم گرفته-

 :پرسدوار میخندد و شیطنتسهند ته گلو می
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 دلت تنگ شده یا گرفته؟-

 :دهدجواب میآید و صادقانه ل*بش به خنده کش می

 !اولی-

 :کِشَدخندد و نازش را میسهند با ل*ذت می

 .من قربونِ دلِ تنگ تو-

خواهد د*ه*ان باز کند و حرفی که بخاطر پیش کشیدنش زنگ زده افتد. تا میاش میو تازه دوهزاری

 یکهو کالفهآید. انگار که غُر بزند. و سهند است که بود را بازگو کند، صدای عرفان از آن طرف خط می

 :پرسدشود و میمی

 .میشه بعداً حرف بزنیم؟ باید برم پیش عرف. مساعد نیست-

زند؟ حس خوبی به این قضیه که توی دل و زبانش مانده داند چرا دلش شور میآید. نمیزبانش بند می

 .نیستندارد. باید هرچه زودتر به سهند بگوید؛ اما حاال که سهند عجله دارد، اصال موقعیت خوبی 

 :آیدکوتاه می

 .زنیمباشه. شب حرف می-

 :کندوهوای روناکِ گرفته حال، دَم خداحافظی هم شیطنت میسهند است که برای عوض کردن حال

کنی که من دلم زیر و رو بخورم من توی مظلومو. اینجوری صداتو میاری پایین و لباتو آویزون می-

 بشه؟

 .خنددحال میروناک اما ریز و بی

 .ر! اصال هم اینجور نیستخی-

 :زندالفور ل*ب میآید. سهند است که فیو باز هم صدای عرفان می

 !بوسمتباید قطع کنم. شب حسابی از دلت درمیارم. مراقب خودت باش و... می-

 :دهدخورد. با لبخند نرمی جواب میچیزی توی دلش تکان می

 .تو بیشتر مراقب باش. دوستت دارم-

کند و روناک به حاالت و گفتارهای او فکر گوید و سپس تماس را قطع میی می"منم"و سهند 
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کرد روناک از دست او دلخور است و کالفه که باید از شب از دلش کند. انقدر ساده بود که گمان میمی

 دربیاورد؟

کند و به یاز پلی لیست گوشی، آهنگی که سهند همین دیشب برایش ارسال کرده بود را پخش م

 .چرخدپهلو می

شود که چشم ببندد و به خودشان فکر کند. به خودِ خوانَد و ریتم مالیم آهنگ باعث میخواننده می

 :خوانَدصدا با آهنگ میاراده و همخودش و سهند. بی

 ...خوادخواد. دلم بوی تورو میدلم موی تورو می-

های لوس و تخس، یک دنده سان دختربچههکند و بشود. ناخداگاه بغض میدلتنگی بیشتر می

 .خواهد. حتی آغوشش را و حتی ب*و*سیدنش راشود. دلش دیدن سهند را میمی

 :خوانَدخواننده می

 .خواددلم با تو بودن می-

کند و داخل زند. رمز را وارد میآورد. گوشی را چنگ میرسد، طاقت نمیبه اینجای آهنگ که می

 :کندشود. بدون هیچ فکری، تایپ میاپ میی چتشان در واتسصفحه

 .خواددلم با تو بودن می-

لغزد که همان لحظه اش میخورد؟ قطره اشک سمجش روی گونهآنالین نیست و پیامش چرا سین نمی

 .شوندهای پیامش آبی میتیک

 :سهند است که با یک ایموجی خنده پرسیده است

 چی؟-

ز داند که پر ارا انقدر یکهویی حالش گرفته است؟ فقط میداند چشود. حتی نمیبغضش بیشتر می

 :نویسدچسبد. برایش میتنگی بیخ گلویش را میحس بد شده است. دل

 .شب بیا اینجا-

 .کند. به سوالی که پرسیده استبه جوابِ سهند نگاه می

 خُل شدی؟ یعنی چی شب بیام اونجا؟-
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نشیند و اش میقطره اشک بعدی آرامتر روی گونهداند و خُب دلتنگ است و عاشق! داند. نمینمی

 :نویسدبرایش می

 .خُل نشدم. فقط دلم خیلی تنگت شده-

کند و قلبش تپش تندی نویسد در حال ضبط صدا. ذوق میبیند که زیر پروفایل سهند میمی

 د. بهرستوانست باز هم صدای او را ببلعد و به جانش بکشد. باالخره فایل صوتی میگیرد. میمی

 .کندمحض لود شدن، پخشش می

 جونِ منی تو دختر! منم دلم برات تنگ شده. ولی درست نیست من پنهونی بپیچم و بیام اتاقت. به -

 .کنی درسته، من حرفی ندارمنظرت این کار خوبه؟ اگه فکر می

و وُیس دارد کنند. دستش را روی میکروفون نگه میها فرار میآید و اشکل*بش به خنده کش می

 :گیردمی

 !فکر که نه، من مطمئنم درسته-

 .فرستد و تعجبو سهند است که بعد از دریافت آن پیام صوتی، پشت سر هم ایموجی خنده می

 :نویسدکَنَد و برای سهند میدل از شوخی می

 ی کارای فسق فجوری سهند. برای تو درست و نادرست بودنِی الکی نیار. تو خودت آخرِ همهبهونه-

خوای حتی پاتو بزاری توی . چون از شهیاد بدت میاد، نمیکار مهم نیست. مشکلت با پدر منه

 !شخونه

شود که سهند انگاری که مُدام بنویسد و مُدام پاک کند؛ اما ای میفرستد و دو دقیقهفرستد. میمی

 :رسدباالخره جواب می

 .رست حدس زدیی دلیلِ نیومدنم این نیست. ولی تا حدودی بله. دهمه-

داد را برای سهند خندد و بالفاصله و بدون فکر چیزی را که توی مغزش جوالن میحرصی می

 :نویسدمی

 .کنه؟ االن یا بعداباالخره که قراره پات به این خونه وا شه. پس چه فرقی می-

 .فرستدو سهند باز هم پیام صوتی می
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ش با امشب فرق پدرت خواستگاری کنم. ولی اون قضیهبله... باالخره که قراره تورو از اون پدرِ بی-

داره. بزنه امشب بیام اتاقت و دلتنگی کار دستمون بده. شیطون بره توی لباسامون و یه خبط و غلطی 

ریزیم؟ هوم؟ تو بگو به کنیم. حکایتمون بشه حکایت آیسو و عرفان. اونوقت چه خاکی به سرمون می

 .من

 کندگیرد. دوباره و دوباره پخشش میشود و گُر میکشد. تنش گرم مییشنود و خجالت موُیس را می

 :کنندو باالخره انگشتانش شروع به کار کردن می

 .هیچ خاکی. چون من حواسم هست که هیچ غلطی نکنیم-

 .رسدجواب سهند به سرعت برق و باد می

حواست رو پرت! به چی  دِ خنگِ من، اونو که خودم خوب راهشو بلدم که از راه به در کنمت و-

 نازی؟می

افتد. شان میهای عاشقانهها و آ*غ*و*شگوبد. یاد ب*وسهقلبش خودش را محکم به در و دیوار می

 ترسد. نکند جدی جدی بیاید و یک غلطی بکنند؟هوم... سهند بلد بود از راه به درش کند. می

همان لحظه گوشی توی دستش شروع رود و گیرد. نفسش بند میل*بش را از شدت هیجان گ*از می

 کند. زبانشکند. با تنی گُر گرفته و قلبی سرشار از عشق و هیجان، تماس را وصل میبه لرزیدن می

 :پرسدبند آمده است؛ اما سهند است که خمار، گرم و شیطان می

 چیشد پس چرا جواب ندادی هنوز؟ موش خورده زبونتو؟ یا از اینکه یهو بند رو به آب بدی-

 ترسیدی؟

 :زندخندد و با صدایی که هیچ اختیاری در لرزیدن آن ندارد، ل*ب میرود. ریز مینفسش می

 .هر دو-

 .خنددسهند است که بلند و مردانه می

 جون؟ترسی، پس دعوت کردنت برای چیه بچهتو که می-

و یا به او اعتماد  ترسدخواهد سهند فکر کند که روناک از او میگیرد. نمیجون میدلش از لفظ بچه

 :زندطور محکمی ل*ب میخواهد چیزی بگوید، سهند یکندارد. تا می
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 کنم و نه دوست دارم که بهت آسیب بزنم. حله؟تا تو نخوای، هیچ اتفاقی نمیوفته. من نه اذیتت می-

 :دهدجا شدن روی تخت جواب میدهد و با جابهسری تکان می

 .حله-

 .رات برس که منم حسابی سرم شلوغهآفرین. حاال هم بدو به کا-

 :پرسداراده است که از روی کنجکاوی میبی

 چرا؟-

 .خنددسهند نرم می

 .رو فرستاده. نشستم پایِ اونا و امیدوارم تا شب تمومشون کنم کاوه حساب و کتاب کافه-

 :زندطور با عشقی ل*ب میگوید که سهند یکروناک اوهومِ کوتاهی می

 قراری گذاشتیم، همو دیدیم، دلتنگیت رفع شد. هوم؟شاید فردا یه -

شود همان دخترک تخس و شود. به آنی باز میخواهد. واقعا اگر تا فردا صبر کند دیوانه مینه. نمی

 :زندکند و لوس ل*ب میلجباز. همان عاشق و دلتنگ. نچی می

 .خوام. میگم امشب بیا اینجا، توام بگو چَشمفردا نمی-

ی های کرکنندهکند و صدای تپشهای سهند را گوش میتا جواب بگیرد. صدای نفسکشد طول می

 .ایستداش در جا میقلبش را که قلبش با شنیدن صدای سهند و آن لحن کشیده

 !چَشم-

نشیند. پرد و در جا میزند و به ضرب روی تخت میناخواسته و از روی ذوق و خوشحالی جیغ می

 :پرسدود. پر از عشق میدهیجان به زیر پوستش می

 یعنی میای؟-

 :زندآبکُنی پچ میطور دلو سهند یک

 .مگه میشه تو بخوای و من بگم نه؟ معلومه که میام-

 .زندی روی تخت را چنگ میاز خوشحالی و ذوق ملحفه

 !یعنی من عاشقتممم-
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 .شودخندد و باز شیطان میسهند می

 .شب که اومدم، ثابت کن-

اش را توی دل پنهان کشد اما چه اشکالی دارد که دخترانگیفهمد. خجالت مییمنظورش را خوب م

 نکند و بر زبان بیاورد؟

 :دهدکند، جوابش را میخندد و همانطور که خود را روی تخت پرتاب میریز می

 .جورم ثابت کنمببین چه-

 .زندسهند قهقهه می

 .ببینیمو تعریف کنیم-

دهد، تکرار ای که از س*ی*نه بیرون میجهان است. با نفس آسودهترین دختر و او حاال خوشبخت

 :کندمی

 .ببینیمو تعریف کنیم-

ساعت نزدیک به هشت و نیم است. دوش مختصری گرفته و جلوی دراورش نشسته و مشغول بستن 

ی دُم پیچد و از اندازهاش است. کش را چند بار و محکم دور موهایش میکردهموهای تازه خشک

دارد و دو سه بار روی گیرد. برق ل*ب صورتی مالیم رنگش را برمیاش میخرگوشیِ موهایش خنده

کند. تا روی ناف است و کشد. بافت یقه قایقیِ آبی آسمانی رنگش را توی تن برانداز میش میلبهای

یک دامن کوتاه بافت، همرنگ و ست هم دارد که روی قسمت ب*ا*س*ن دو جیب بزرگ دارد. 

زند. برای پوشاندن کند و لبخند تحسین آمیزی برای خودش میآید. نگاهِ آینه میخوشش می

داند چرا یاد عقد کاوه خواهد نگاه سهند را داشته باشد. نمیکند و دلش میالشی نمیپاهایش هیچ ت

خواهد به چیزهای منفی کند. نمیافتد و آنطور خیره شدن سهند به اندام فریال؟ اخم ظریفی میمی

کند و سپس به طرف درب اتاق دارد و روی مچ و زیر گر*دن پخشش میفکر کند. ادکلنش را برمی

ی کند. قرار بر این است که روناک حول و حوش ده شب بهانه جور کند و برود دروازهتند میقدم 

های کوچک را باز بگذارد. صمد را دَک کند تا سهند بتواند داخل بیاید و... مشکل اصلی دقیقا آن پله

گِ آزاد و لعنتیِ اتاقش بود که از وسط باغ به اتاق راه داشتند و در باغ آقا شهیاد حداقلش سه س
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اند. استرس دارد و هیجان؛ اما زور ترس و اضطراب بیشتر است. چرا که تمام وحشی مشغول گردش

رود و با کشیدن صندلی میز غذاخوری به ها پایین میکوبد. از پلهتنش یخ کرده است و قلبش تند می

 شود. فریده میی شهیاد، مهشید و روژین و حتی ی نگاه خیرهنشیند. متوجهعقب، پشت میز می

 :گویدکند صدایش نلرزد وقتی که میزند و سعی میلبخند مضطربی می

 .هم اُلویه و هم ماکارونی! چه کردی فریده؟ دستت طال-

ارد دکشد. نان باگت برمیگوید و بدون اینکه سرش را بلند کند، از هر دو نوع غذا برای خودش میمی

 .خنددطور با معنایی میگیرد، مهشید یکاول را میی و خیارشور اضافه و همانطور که لقمه

 !اشتهات بعد از سه روز باز شده انگار-

 .بیندو مشکوک مهشید را می کند و نگاهِ خیرهشود. سر بلند میگلویش خشک می

 .خنددریز و هول می

 .ل داشتخُب... خُب آخه امروز انرژی زیادی صرف کار کردن با روژین کردم. ادبیاتش حسابی مشک-

 .کندخندد و با تحسین نگاهش میشهیاد مردانه می

مونی. آفرین. همینجور حواست به حمایت کردنات به من رفته. خوشم میاد قشنگ پای حرفت می-

 .خواهر کوچیکترت باشه که لغزش اون باعث ناراحتی توام نشه

نگاهی به خندد و با نیمل میزند و نه با شک و نه با تیکه. هوخداروشکر شهیاد نه با طعنه حرف می

 :دهدروژینِ اخم کرده، جواب پدرش را می

 .حواسم هست. خیالت تخت-

 !این لباست رو جدید خریدی؟ اصال ندیده بودمش-

 .ایستد. مهشید مثل اینکه ول کن نیستقلبش می

 :راندرسد را بر ل*ب میاولین جوابی که به ذهنش می

 .یسو خریدمشی پیش با آآ... آره. همین هفته-

خواست که دروغ بگوید. آخر این لباس را سهند برایش خریده بود. شود. نمیطوری میو دلش یک

داند که اگر مهشید بفهمد که روناک دوست پسر دارد، منتها اصال پیش نیامده بود که بپوشدش. می
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خواهد فعال که حالش خوب است، وجود سهند را داند چرا؟ فقط نمیچیزی نخواهد گفت ولی... نمی

 های گوناگون و پراکنده ذهنش را درگیر و جار بزند. تا مادرش، بقیه و یا امثالهم با نصیحت

 .هایش را خ*را*ب کنندخوشی

 :کندشهیاد تایید و تحسین می

 .این بیشتر رنگ روشن بپوش خیلی بهت میاد باباجان. بعد از-

 شود بد باشد؟ی جانَش است. مگر میگیرد. سلیقهلبخندش عمق می

خواهد تشکر کند و بگوید که حتما روشن خواهد پوشید، مهشید باز هم پر شود و تا میغرقِ ذوق می

 :زندوار ل*ب میاز شک و حس بد و تیکه

ی رفتارات هم عوض شده. خیر باشه. خبریه به پوشی. حتهای دخترونه میزنی. لباسرژ ل*ب می-

 !منم بگید

 :شودکند و معترض میشهیاد زودتر از روناک اخم می

 کوبی به ذوقش؟زنی مهشید؟ به جای تشویق کردن بچه، داری میاین چه حرفیه که می-

 :آیدمهشید به تندی درصدد اصالح حرفش برمی

ک انقدر یکهویی تغییر کنه؟ ربطی به کور کردن من فقط خواستم بدونم چی باعث شده که رونا-

 .ذوقش نداره عزیزدلم

گوید و با داند که شهیاد تا آخرش خواهد رفت. پس چیزی نمیخواهد و میدلش حمایت شهیاد را می

 .شودپایین انداختن سرش مشغول خوردن می

 :گویدشود. چرا که شهیاد است که میاش اجرا میهمان دَم خواسته

یست چی باعث شده که عوض بشه و یا تغییر کنه؟ مهم حالِ خوبشه! اگر سبکش عوض شده مهم ن-

 کنه؟ش خوبه، پس چه فرقی میولی با این سبک روحیه

 :آیدکند ولی برای بستن بحث، با لبخند زورکی کوتاه میمهشید تیز نگاهِ شهیاد می

 .درست میگی-

شود. شامش را با اشتها ی معنایش نمیه روناک متوجههایی ککند. از آن نگاهو سپس نگاهِ روناک می
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 رود. از پشت سر گ*ردنش را خورد. با بلند شدن از پشت میز به سراغ شهیاد میو تا آخر می

ی موهای جو گندمی پدرش، پر از حس خوشی و عشق و ای روی شقیقهگیرد و با کاشتن ب*وسهمی

 :زندهیجان ل*ب می

 !عاشقتما شهیاد خان-

 اش لحظهرود و با تکیه زدن به آن، برای به صدا درآمدن زنگ گوشیی قدی اتاقش میکنار پنجره به

شود. برنگشته و کند. در افکار خود غرق است که همان دَم درب اتاقش طاق به طاق باز میشماری می

 :غردتواند بفهمد که این مُدل داخل شدن کیست؟ برای همین بدون درنگ میندیده هم می

 تو چرا آدم نمیشی حیوون؟-

کند که خودش را گردد. پر حرص نگاهِ اویی میشنود، به سمتش برمیی روژین را که میصدای خنده

 :زنداندازد. تشر میروی تخت روناک می

 .جمع کن تن لشت رو بِبَر اتاقت که حوصله ندارم-

 :پرسدکند. میمیدهد و با لبخند خبیثی نگاهِ روناک روژین است که ابرو باال می

 کنی؟تر شده! چه خبرته تند و تند شِیو میبینم که پاهات از کف دستِ من صافمی-

ی برخوردش، تیز پرسید؟ عصبی از لحن او و نحوهرود. چه سوالی بود که داشت مینفسش بند می

 :شودمی

 !به تو ربطی نداره-

 .خندددرار میروژین حرص

نه جزء محاالت بود که اون ریختِ نحسِ سابقت رو سر و سامون مطمئنم دوست پسر داری! وگر- 

 !بدی

شود با این لحن تند و سوزد. دست خودش نیست که مجبور میزند و چیزی سر دلش میپوزخند می

 :صدای بلند با اویی که از خوش کوچکتر است صحبت کند

کنی؟ اما منم از این بابت دهنتو ببند روژین! برام مهم نیست چه فکری راجع به من و کارام می-

 .تونم زندگی رو برات جهنم کنممطمئنم که اگه بخوام، می
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 :کندکند و همزمان با تکان دادن سرش هشدارگونه تهدید میچشم باریک می

 !ای دو سه بار کتابخونه رفتن هم بندازمت. پا روی دُمم نزار روژین! هیچوقتنزار از اون هفته-

ارد که روژین بغ و پر از حرص و با چشمان اشکی اتاق روناک را ترک کند. و انقدری حرفش تاثیر د

خواهد دوباره تکیه خواهد شبشان را خ*را*ب کند. میریزد. باید آرام باشد. نمیاعصابش به هم می

شود. چیزی توی قلبش شروع به لرزیدن و به اش خوانده میبه پنجره بزند که ملودی انگلیسی گوشی

افتد. تماس را وصل و کند. از دیدن نام سهند به اضطراب و عشق و هیجان میتند می سمت گوشی پا

زده و لرزان خواهد سالم بدهد، صدای گرم، هیجانچسباند. همین که میگوشی را به گوشش می

 :پیچدسهند توی گوشش می

 پُشت درم. چیکار کنم؟-

زده جواب داند. هولخودش هم نمیخندد و راستش نفس میشود. بیاز هیجان مور مورش می

 :دهدمی

 .نمیدونم! وایسا اآلن میام-

 !سهند هم دست کمی از او ندارد انگار

 .باشه. فقط سریعتر که مثلِ چی ضایع و مشکوکم-

رود و چادر نمازی را که از وسایل هایش میکند. به سراغ کمد لباسخندد و تماس را قطع میریز می

کرد که روزی خواهد رسید که دار است. حتی فکرش هم نمیدارد. خندهبرمیمادرش کِش رفته بود، 

دوست پسرش که از قضا عشقش هم هست را به خانه بیاورد. کوتاه بپوشد و برای اینکه به حیاط برود 

و برایش دروازه باز کند، بخواهد که چادرنماز بپوشد. آن هم چادرنماز مادرش را. که نازک است. 

کند و از دری که به باغ پیچدش و سپس دربِ داخلی اتاقش را قفل میار. دور خود میدسفید و گُل

 .رودزند و به سراغ دروازه میشد، بیرون میباز می

کند، یکهو چشمش به صمد همانطور که تند و تند در این تاریکی شب و از میان باغ عبور می

 ن شهیاد است. اَی گندش بزنند! جلو خورد که در وسط حیاط ایستاده و مشغول شستن ماشیمی
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 .کندرود و اعالم حضور میمی

 کنی تو صمد؟داری چیکار می-

 :پرسدکند و میصمد است که ترسیده و متعجب نگاهش می

 کنید؟خیر باشه خانم جان! این وقت شب توی حیاط چه می-

جلب نکند؛ اما هر چه حرص دارد ی اهالی خانه را کند که صدایش را باال نبرد تا توجهاخم و سعی می

 :گویدرسد؟ میداند که چطور این موضوع به ذهنش میریزد و خودش هم نمیتوی صدایش می

 مَردِ حسابی جای این کارا پاشو برو یه سر به این آب گرمکُن بزن ببین چه مرگشه؟-

 .دهدمیبندد، سری تکان کند و همانطور که شیر آب را میصمد است که شلنگ را ول می

 آب گرمکن چش شده که خانم جان؟-

گیرند و خب تنها کند که پاهایش لرز میاوایل آذرماه است و هوا به شدت سرد و پر سوز. حس می

پوشش همان چادرنماز نازک روی آن بافت کوتاهش است. اضطراب هم از یک طرف به جانش افتاده 

 ...و

 :زندشود. عصبی تشر میکالفه می

پرسی تو صمد. من چه بدونم؟ خیرِ سرم دارم میگم تو برو یه سر و گوشی آب سوال میاَه! چقدر -

 .بده

گفتنی به دو به سراغ  "چشم"دهد و با صمد است که تند و تند سری به تایید و اطاعت تکان می

رود. خوشحال از اینکه صمد را پی نخودسیاه فرستاده است، دوان کاری که روناک سپرده بود می

کند که در کند و حس میترین حالت ممکن بازش میرود. با آرامی کوچک میبه سمت دروازهدوان 

این سرمای آذرماه اآلن است که پس بیوفتد. سرش را برای جست و جوی سهند از دروازه بیرون 

 گیرد و تا به خود بجنبد، توسط اوای جلوی دیدش قرار میبرد که همان لحظه قامت بلند و مردانهمی

خواهد دست خندد و همین که میشود. ریز و پر از هیجان میبه داخل کشیده و دروازه بسته می

 های آورد و تیلهکند. نگاه باال میپوش را همراهِ خود بکشد، سهند متوقفش میسهندِ تماماً مشکی

 :زندبیند. آهسته ل*ب میاش را میزدهمتعجب و حیرت
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 !سر برسهبیا بریم دیگه اآلنه که یکی -

 .کندخندی زده و عجیب نگاهش میو سهند است که ناباور تک

 ببینمت تورو. این چیه سرت کردی؟-

خندد و همانطور که او را گفت! ریز میشود. چادر را میزدگی سهند میی دلیل حیرتتازه متوجه

 :دهدیترین لحن ممکن جواب مکشد، با آرامهمراهِ خود به داخل باغ و میان درختان می

 !خیال دارم مثل جمیله یهو چادر از سر بِکَنم و برات عربی برقصم-

 :گویدخندد و میآید. چرا که با ل*ذت میسهند اما مثل اینکه خوشش می

 !پس چه شبیه امشب-

 :کندخندد و زیر ل*ب زمزمه میحرصی از پررویی سهند می

 .میترسم رودل کنی اصال-

 :دهدرود و جواب میها باال میروناک از پله سهند است که تند و تند پشت سر

 .منم که عاشقِ رودل کردن-

کشد. ای میکند و به محض داخل شدن نفس آسودهخندند. روناک باالخره درب اتاقش را باز میو می

بندد و روناک تا به خود بجنبد از پشت سر در آ*غ*و*ش سهند قفل سهند درب را پشت سرشان می

 .کشدرود و ناخواسته جیغ ضعیف اما پر از هیجانی میمیشود. نفسش می

بوسد. و ی گوشش را طوالنی و خیس میکشد و اللهسهند است که چادر را از سر دخترک پایین می

 :زندپر از حرارت و دلتنگی برای روناک کیپ شده در آغوشش ل*ب می

 .و شروع کنیممن که میگم بیا از همین اول و بدون اتالف وقت رفع دلتنگی ر-

چسباند و با پس زدن حس خجالتش، ی سهند میشود. سرش را به س*ی*نهدخترک مور مورش می

 :دهدنرم جواب می

 بگم موافقم چی میشه؟-

های او. ی عوض شدن ریتم نفسشود و حتی متوجهی سخت شدن دستان سهند به دورش میمتوجه

شوند گرما چرخاند. رخ به رخ که میر آغوشش میی دیگری بگوید، سهند او را دخواهد جملهتا می
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کند که هوا کم شود و حس میکند. گلویش خشک مییکهو به صورت و تمام اجزای بدنش رسوخ می

 .آورده است

 ببوسمت؟-

پرسید. اآلن پاسخ به این سوال کرد و نمیافتند. کاش عملی میاراده روی هم میهایش بیپلک

ه ست. چکند. بگوید بله، پرروییتیز است. بگوید نه، سهند رهایش میبرایش مثل شمشیر دو سرِ 

 کرد؟غلطی باید می

 .کنداش را نوازش میآورد و گونهسهند است که دست باال می

 ...منتظرما-

شود انگار و بیند. جادو میهای سهند میکند. نیاز، تب، خواستن و عشق را توی آبیپلک باز می

 :زندپر از شرم ل*ب می کند. کوتاه وهوس می

 .ببوس-

کند و جای جای صورت و سهند انگار که منتظر همین اجازه بوده باشد. در کسری از سر خم می

هایش را. روی بینی و حتی زیر زند. همه جای صورتش را. پشت چشمدخترک را مُهر ب*وسه می

 !اش را. همه جا را جز لبانشچانه

داند سهند چه توی نگاهش کند. نمیر نشدن لبانش، نگاهِ سهند میکند و متعجب از شکاچشم باز می

 :زندرود، ل*ب میخندد و همانطور که دست او را گرفته و به سمت تخت میبیند؟ که میمی

 .اصلِ کاری بمونه برای بعدِ رقصت-

، شنودنفس از چیزی که میدانست! بیگیرد. لبانش را اصل کاری میمنظور سهند را خوب می

ایستد و پر از رویش مینشیند و روناک مات روبهی تخت میشود. سهند لبهخندد و تنش گرم میمی

 ...شدهاشد کسی پیش چشمت باشد و انقدر دلتنگش باشی؟ میکند. میدلتنگی نگاهش می

 .کشداش میاندازد و چادر را از روی شانهرود برای جان گرفتن که سهند دست میلبخندش می

کشد و مطمئن ایستد و خجالت میرود و با افتادن چادر به زیر پایش، قلبش از تپش میمی نفسش

زند و از نگاهِ شوند. پاهایش را به هم گِرِه میاندازند و رنگی میهایش هم گُل میاست که حاال گونه
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 .شودگیرد و معذب میی سهند گُر میخیره

 !یادکردم هم بیشتر بهت ماز چیزی که تصور می-

نشیند. لبخند نرمش تابش به آتش میوارِ سهند و آن لحن خمار و بیو تنش از شنیدن تمجیدِ ل*ذت

 :گویداش توی لحنش هویداست وقتی که میآید و ذوق دخترانهاراده کِش میبی

 .خاطرِ تو پوشیدمشبه-

گیرد. انگار که چیز میرویش را اندازد و کمر باریک و ظریف دخترکِ ایستاده در روبهسهند دست می

 .شکننده و حساسی را در برگرفته باشد

 :زندکوتاه ل*ب می

 .بینمدارم می-

برد و ل*ب به زند. سر جلو میکشد و یک هوس و میلِ عجیبی به سرش میو دخترک را جلو می

رساند. روی شکمش را نرم و طوالنی پو*ست خیلی روشن و بیرون مانده از بافت دخترک می

 .وسدبمی

دهد و از پایین شنود که سرش را فاصله میی دخترک را میزدهنفس و هیجانصدای خندیدن ریز، بی

خورد و ای به درب اتاق میخواهد د*ه*ان باز کند که همان لحظه تقهکند. مینگاهِ دخترک می

کشد و می کند و روناک از شدت ترس هینِ نسبتا بلندیدهد. سهند اخم میی در صدا میدستگیره

 .افتدتوی ب*غ*ل سهند و روی پاهایش می

 روناک؟ درو چرا قفل کردی؟-

 .صدای فریده است

 :زندترین لحن ممکن پچ میگیرد و زیر گوشش با آرامسهند دست دور کمر دخترک می

 !آروم باش و بدون اینکه بترسی، بلند شو برو و جوابش رو بده-

 :زندب نق میروناک است که با اخم و حرصی زیر ل*

 .کردهای فضول چِکَم نمییعنی هیچ شبی فریده-

 :دهدکند، جواب میخندد و همانطور که روناک را از روی پاهایش را بلند میسهند آرام می
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 .بدو. لفتش نده-

 :دهدروناک همانطور که درب اتاق را آرام و با احتیاط باز میکند، جوابِ فریده را می

 ی میگی؟بله فریده؟ سر شبی چ-

هایش. به پهلو ها و ریسهدهد به اتاقِ روناک و آویزهکشد و حواسش را میسهند روی تخت دراز می

رسد به گذراند و میتراشش از نظر میکند. پاهای خوشچرخد و از پشت سر روناک را نگاه میمی

ب زمزمه کشد و خندان از افکار خود زیر ل*اش. دستی بین موهایش میکمرِ دوست داشتنی

 :کندمی

 !آدم باش پسر-

 :کندشنود غرولند روناک را که دارد سر زن بیچاره خالی میو می

 ی اینمیخوام تنها باشم فریده. چیزایی که بهت گفتم رو میاری و میزاری پشت در و میری! حوصله-

جمع کنه و حرفای مُفت رو من ندارم. به صمدم بگو هر چی سریعتر بند و بساط کارهاش توی حیاطو 

 بره بخوابه. خسته شدم. چقدر سر و صدا آخه؟

کند و دوباره با آن تاپ و دامن بندد. قفل میشنود صدای زن را؛ اما روناک است که درب را مینمی

 .آیداش به سمت سهند میبافت و خوشمزه

 .زندخندد و با دست روی پاهایش ضربه میو سهند می

 !بیا بینمت-

 .زندی تخت خشکش میکند و همانجا لبهروناک چشم گرد می

 کنی دیگه؟شوخی می-

 .امکامالً جدی-

اندازد و دخترک را از مچ به سمت خودش خندد، دست میاندازد و همانطور که میابرو باال می

 :زندافتد، خندان ل*ب میکشد. روناک که توی بغلش میمی

 گفتیم؟خُــب! داشتیم چی می-

 :دهدکند، جواب مید و همانطور که جایش را توی ب*غ*ل سهند درست میخندروناک است که می
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 !گفتیماز دلتنگی می-

هایی که فریده پشت در گذاشته بود را خورده و با هم ساعت نزدیک به دو و نیم شب است. خوراکی

 .به گپ و گفت و رفع دلتنگی نشسته بودند

اش را روی خندد و همانطور که چانهآرام! ریز میاند و ناهایش خمار شدهکند. تیلهنگاهِ سهند می

 :زندکند، ل*ب میی سهند تنظیم میس*ی*نه

 !چیشد؟ خسته شدی انگاری-

کشد و کند. انگشت الی موهای دخترک میاندازد و کِش موهای روناک را باز میو سهند دست می

ترک توی آغوشش را ست. پر از عشق و حرارت جواب دخوهوایی که دارد، عجیب ستودنیحال

 :دهدمی

 !از تو مگه میشه خسته شد؟-

 :کندو با مکث، اضافه می

م. تو فکر کن گرمت باشه، یه تونم آروم شم، انقدر کالفهست و نمیفقط چون دست و بالم بسته-

ش رفته زیر زبونت. اونوقت متری دهنت. قبالً از همون مُدل چشیدی و مزهبستنی هم توی میلی

 کنی؟ممنوعه! میگن نخورش! چیکار میمیگن 

گیرد. به هر حال فهمد و گُر میفهمد. میکند و منظورش را میبه لبخند کج و جذاب سهند نگاه می

سهند هم یک مرد است. غرایض مردانه دارد و به خصوص حاال هم که روناک توی آغوشش است. 

 داند چه برایش سخت کرده است. نمی کسی که سهند با جان و دل دوستش دارد. و همین هم کار را

 :دهدخواهد د*ه*ان باز کند، سهند ادامه میباید بگوید؟ و تا می

 .تا وقتی که با منی، موهاتو نبند-

شود. با پلک ی دخترک رد میخورد و نسیم مالیمی از وسط س*ی*نهچیزی توی قلبش تکان می

 :کندوار و لوس اطاعت میروی هم گذاشتن، بچه

 .! هر چی آقایی بگهچشم-

فشارد. کالفه است. نه از خورند و چشم روی هم میهای سهند از خنده چین میی چشمگوشه
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های غیرعمدش به جان سهند تابی. از آتشی که روناک با دلبریقراری و بیحوصلگی، بلکه از بیبی

 :کندوار خواهش مینالهانداخته بود و همچنان ادامه هم دارد. با محکمتر فشردن دخترک به خودش، 

 .کنیسگ! داری اذیتم میانقدر ز*ب*ون نریز توله-

ترین به نظر کند و در این لحظه و پیشِ چشم سهند خوردنیروناک چشمانش را گِرد و درشت می

 .توانست که در این لحظه قورتش بدهدرسد و کاش سهند میمی

 !من که کاری نکردم-

شد. بدهد. همین که پیش چشم سهند باشد، حال سهند دگرگون می اصال الزم نبود که کاری انجام

گیرد. کوتاه اما پُر از هوس و خندد و با جلو کشیدن سرش، دماغ دخترک را گ*از میحرصی می

 !خواستن

 :پرسدمی

 شی؟حواست هست دیگه هر روز بیشتر از قبل باَلتر می-

 .زندروناک میان دریایی از آرامش لبخند می

 .حواسم هست هوم...-

گیرد. دخترک توی طور عمیقی دَم میچسباند. یکگیرد و به س*ی*نه میسهند سر دخترک را می

 تاب و دلتنگِ اوست؟آغوشش است و انقدر بی

 خواهد بداند که چه توی شود. مینگرانی دخترک میشود، باعث دلآهی که از میان لبانش خارج می

 :زندل*ب میگذرد؟ برای همین صادقانه سرش می

 خوای راجع بهش حرف بزنیم؟کنه. میکنم یه چیزی داره اذیتت میحس می-

 .بوسدسهند روی موهای دخترک را می

 .حست اشتباهه. چون من اآلن و در این حالت خیلی هم آرومم-

اً چیز آرام بود از بودنِ دخترک در کنارش. و ناآرام بود از نداشتنِ دخترک به طور تمام و کمال. اما جد

 .خاصی توی ذهنش نبود که دخترک بخواهد برایش نگران شود

 !شودشود و... نمیو روناک قانع می
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 :آوردپر از عشق و خواستن بر زبان می

 .خوام همیشه خوشحال ببینمتپس اینجوری نباش. من می-

هم دارد. از اش نسبت به دخترک را روناک ی قلبیدهد. خواستهسهند به نوازش موهای او ادامه می

 :دهدته قلبش جواب اوی بیش از اندازه نگران را می

 .خوشحالم-

 :پرسدهای آبی سهند میکند و خیره در تیلهروناک است که سر بلند می

 کنمت؟من خوشحال می-

ی قاطع و محکم. انقدری محکم که دخترک دیگر این سوال را "بله"جوابش یک کلمه است. یک 

 :زندنیوفتد. با اخم ظریفی ل*ب می نپرسد و حتی شک به دلش

 تونه باشه مگه؟معلومه که آره! غیرِ اینم می-

اش را و با چیزی که یکهو به های خوردنیبیند کِش آمدن لبخند دخترک را و چال افتادن گونهمی

و با نفوذی  کنندهطور وسوسهشود و ل*بش به خنده باز. یکزند، اخم خودش هم آب میسرش می

 :زندمیل*ب 

 ...تونستم باشم. یعنیترم میاز این خوشحال-

 :کندی حرفش را کامل میهای دخترک را و ادامهچالهبیند باریک و کنجکاو شدن سیاهمی

 !تونی خوشحالم کنیبیشتر از اینم می-

 چطوری اینکارو بکنم؟-

 .آید. حدسِ شنیدن این سوال را میزدخوشش می

های صورتی گیرد. با نگاهی که بندِ ل*بدخترک را به بازی میبا انگشت شستش ل*ب پایین 

 :گویددخترک است، محکم و پر از صالبت می

 !زنم شو-

وقتی  افتدشود. به لکنت میرود. مات و به واهلل قسم که ضربان قلبش رفته رفته کُند مینفسش می

 :پرسدکه می
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 !چـ... چی؟-

 :دهدن لحن قاطع و محکم قبل ادامه میخندد. شوخی ندارد. با هماسهند اما نمی

 !گفتم زنم شو-

مام افتد. تی سهند و این خواستگاری غیرمستقیم و مستقیمش به خنده میناباور از شنیدن خواسته

بندد. چشمانش به آنی به شود و شاهراه گلویش را مینشیند و نبض! هیجان، بغض میتنش به گُر می

 کنند. باورشروح و سرد را برایش گرم و رنگی مید پاییزِ همیشه بیهایش دارننشینند. اولیننم می

 .شودنمی

 جوری؟چه-

هایشان به هم کشد. انقدری که پیشانیخندد و دخترک را توی آغوشش باالتر میسهند نرم می

 .هایشان توی صورت همدیگر پخش شوندبچسبد و نفس

 :دهدتاب و پُر از وسوسه پیشنهاد میبی

 .ی محرمیت بخونیمها ص*ی*غهم تا علنی شدنِ رابطمون و کنار اومدنِ خونوادهتونیمی-

، شنودزده از چیزی که میزند. ناباور و حیرتنفسی. قلبش نمیشود. دُچآرِ بیدخترک باز هم دُچار می

 .خنددمتری صورت سهند میدر میلی

 ی محرمیت؟ص*ی*غه-

 :کندمیسهند با جدیت نگاهش و با زبانش تایید 

 .کنمی اصلی از بابات خواستگاریت میآره. و درست یک روز بعد از مسابقه-

کند تا حرفی سان ماهی بیرون افتاده از آب د*ه*ان باز میآورد. بهخون به تمام صورتش هجوم می

شوند. شوکه است و حاال هم هیجانِ این ب*وسه دارد بزند که لبانش توسط سهند وادار به سکوت می

شود. صدای آورد که دست سهند پشت گ*ردنش سخت میسوزد و نفس کم میبُرَد. میمانش را میاَ

وحالشان و تعجبشان اش باعث شل شدن گره دست سهند، خ*را*ب شدن حسی گوشیویبره

 :پرسدشوند و سهند مشکوک میشود. از هم جدا میمی

 !کیه این وقتِ شب؟-
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زند. با دیدن نامِ دهد و از روی پاتختی موبایلش را چنگ میه میداند. تنش را از تن سهند فاصلنمی

 .شودکند و تمام جانش اضطراب میاُفتاده روی صفحه یخ می

 :آیدصدای مشکوک سهند می

 کیه؟-

اند، های سرخ و خمار سهند که حاال رنگی از شک هم به خود گرفتهچرخاند و خیره در تیلهصورت می

 :زندل*ب می

 .هینشـ... شا-

 :پرسدنشیند. ناباور میکند و بالفاصله روی تخت میسهند است که صورت جمع می

 !چـی؟-

ی هشت شب را هنوز به گیرد و آن قضیهلرزد. استرس میو گوشی همچنان توی دست روناک می

شود. هینِ سهند نگفته است. در فکر و خیال خود است که ناگهان گوشی از توی دستش کشیده می

گیرانه گوشی را توی داند چرا اما از سهندی که جبههو بلندش نگاهِ سهند را جلبِ خود و نمی ترسیده

 :کنددست دارد، خواهش می

 .لطفاً جوابش رو نده-

 :سهند است که با تُن صدای آرام اما حرصی میغرد

 ؟وناک، آره؟چرا این بیشرف باید نصف شبی بهت زنگ بزنه؟ هنوز رفاقت و این شِر و وِرا بینتونه ر-

 ...راستش؛ نه! اما

 ...گفت ولی حاالکند. باید خودش قبل از اینکه سهند اینطور بفهمد به او میناخداگاه بغض می

 :نالدکرده میبغ

 .تو اونو قطع کن. من خودم برات توضیح میدم-

 !منتظرم-

 .لرزدکه قلب دخترک می "منتظرم"گوید: چنان تیز و محکم می

شود. از کجا باید ی روناک میهای کور و پررنگش خیرهدهد و با آن اخمو سهند رد تماس می
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 گفت؟می

 :زندکند و ل*ب میلرزند. هر چه شجاعت، توان و قدرت دارد توی صدایش جمع میلبانش می

خواد برای بار آخر با همدیگه حرف بزنیم. قرار بر این شده که هشت شب باهاش برم ازم می-

 ...خم تارستورانِ بی

 .ی کالم از دستش خارج بشوداش پاره و رشتهو پوزخند سهند انقدر محکم و سوزنده هست که جمله

 !پس قول و قرارهاتون رو گذاشتین-

 .کندبغ می

 ...خواستمسهند من می-

شود و این رنگ نگاه سهند را دوست ندارد. حتی این لحن و حالت صحبت و باز حرفش قیچی می

 .ردن سهند راک

 تو چی روناک؟ من االن باید بفهمم اینو؟-

 :کندخندد و اضافه میهیستریک می

 دعوت به خونه و این مزخرفات واسه خر کردنم بود؟ که بگم آره، عیبی نداره. برو و باهاش بالس؟-

ی راریزد. باختیار میگفت؟ اشک سمجش بیشود. چه داشت میهایش قلبش جمع میناباور از شنیده

 :زنددفاع از خودش چه دارد وقتی سهند این چنین گارد گرفته است؟ آرام هق می

 .تونم نشونت بدممیشه چند لحظه بهم گوش بدی؟ چتامون هست. می-

 :تازدو سهند باز تند و تیز می

 !آها... پس چتم کردین-

 :زندهای اشکی روناک ل*ب میخندد و خیره در تیلهحرصی می

 .فهمم همه چیزواحمقم! چقدر دیر میپسر من چقدر -

 اش، تشرتوجه به حال بد و گریهزند و بیای به روناک میشود. اشارهگوید و پرحرص از جا بلند میمی

 :زندمی

 .خوام برم خونهمصبو میپاشو برو چک کن اون حیاط سگ-
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 :نالدگیرد. با بغض میاندازد و بازوی سهند را میشود. دست میروناک بلند می

 .تا حرف نزدیم، حق نداری بری-

 :پرسدو سهند پوزخندزنان و پر از تمسخر می

کنم چیزی برای گفتن وجود نداره اونم درست وقتی که من تاکید کردم ازش جداً؟ ولی من فکر می-

 .دور باشی و تو بدون اطالع از من باهاش قرار میزاری

 خواهد باورش کند؟چرا سهند نمیخورد و اش چنگ میشود و بدحال. معدهعصبی می

کشد و قدم به سمت کند و سپس با حرکتِ سهند که بازویش را از دست روناک به بیرون میگریه می

 :زنددارد، با اجزای صورتی که از درد و ناراحتی به لرزه درآمدند، حرص میدرب اتاق برمی

 کنی؟جوری داری باهام رفتار میسهند من عاشقتم. عاشق! ببین چه-

خورد. سخت. خیلی سخت. نگاهش نرم به آنی با شنیدن این جمله، چیزی توی قلبش تکان می

 اش را اینطور رها کند و برود؟شود و مگر طاقت داشت که دُردانهمی

چسباند و با کشد. سرش را به س*ی*نه میبرد و دخترک را به آ*غ*و*ش میدست جلو می

 :ندزب*وسه کاشتن روی موهایش ل*ب می

 .من سرِ تو با کسی شوخی ندارم روناک. حتی با خودت! حق بده بهم که یهویی قاطی کنم-

های ظریفش را کند و عالوه بر آن، دستشود. چرا که دیگر گریه نمیی آرام شدن دخترک میمتوجه

شود که در دل خود را لعنت کند. دور کمر سهند حلقه زده است. صدای ناراحت دخترک باعث می

 ا مثل آدم رفتار نکرده بود؟چر

 .دمتقصیرِ من چی بود؟ من که گفتم توضیح می-

و راستش اصال مسئله این نبود. مشکل سهند، عاشق بودن شاهین بود. از دست دادن روناک بود. مرد 

شق و سمج باشد. روناک را با جان و دل تواند کلهدانست که یک مرد عاشق تا چه حد میبود و می

وجه نداشت. دخترک برای او ناب بود. پاک بود و پُر از قصد از دادن دخترک را به هیچ خواست ومی

کرد تا همه را از او دور بسازد. این دختر ترش میحس آرامش. او برای روناک اولین بود و همین مصمم

 .خواستخواست. تمام و کمال میرا برای خود می
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دن دخترک از آغوشش، او را با خود به سمت تخت کند و با فاصله دانفس محبوسش را آزاد می

بوسد. های هنوز خیس دخترک را مینشینند و سهند، پشت پلکبرد. روی تشک نرم آن میمی

 .چسبانداندازد و سر دخترک را به س*ی*نه میدست دور گر*دن روناک می

 .توضیح بده بینم خوشگلِ من-

 :گویدکه می ی ریز دخترک راشنود صدای آلوده به خندهمی

 !خُب از اول همینو بگه دیگه-

های دخترک. روناک چتِ سپارد به حرفزند و گوش میاش را باز مُهر میروی موهای ابریشمی

داند که چقدر راضی بود از عملکرد روناک و به دهد و فقط خدا میکوتاهشان را نشان سهند می

های قرمز، هیچ نگفته تن شاهین و آن قلبجایی که در جوابِ ممنون گفزد. خصوصا آنرویش نمی

 خواهد بگوید از آن افتد. نمیشنود. اما یک حسِ بدی به دلش میگوید و سهند میبود. دخترک می

 ...های الکی متعصبِ به دردنخور است ولیغیرتی

 حاال چی میشه؟ میزاری برم؟-

 :پرسدیدهد که روناک سوال دومش را هم مداند. جوابی نمیخودش هم نمی

 به من اعتماد نداری؟-

 :دهدکند و محکم جواب میاخم می

 !به شاهین اعتماد ندارم-

 .بردی لوسی سرش را توی گر*دن دخترک فرو میروناک است که همچون گربه

 خوام دلخوری بینمون باشه. خُب؟ولی فقط قراره حرف بزنیم. لطفاً راضی باش. نمی-

؟ انتهای دلش راضی نیست؛ اما برای خوشحالیِ روناک "نه"وید: شود اینطور بخواهد و سهند بگمی

کند. که عیبی ندارد که روناک برود و سر یک میز بنشینند و حرف بزنند هم که شده خود را قانع می

و غذا بخورند. برای بار آخر است. فقط قرار است حرف بزنند؛ اما... اما حتی از تصور اینکه شاهین 

ی سیاه دخترک نگاه کند و بگوید که دوستش دارد و از این قبیل خزعبالت، به هابخواهد توی تیله

زند و با گرفتن کمر دخترک و نوازش کردن آن، آرام ل*ب نشیند. کالفگی را پس میحرص می
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 :زندمی

 !خُـب-

بوسد. خندد و گلوی سهند را میروناک است که با شنیدنِ همین یک کلمه از د*ه*ان سهند ریز می

 .طور نرم و خیسیک

 :زندشود. کوتاه پچ میمورمور و اذیتش می

 !نکن-

 :پرسدگذارد وقتی که میکند و جا برای اعتراض سهند نمیو روناک عین همان کار را تکرار می

 پس یعنی برم؟-

 فشارد و با فشردن دخترک به گیرد. پلک روی هم میاین دختر با هر رفتار دارد جانش را می

 :زندمیآغوشش، ل*ب 

 .برو-

اش به ساعت دیواری خانه است. کَنَد و نگاهِ خیره و حرصیهایش را با دندان میپو*ست کنار ناخن

ی عصر است و از ساعت چهار بعدازظهر به بعد با روناک حرف نزده بود. هفت و چهل و پنج دقیقه

ی رفتن داده بود. کالفگی و فرستد و اصال غلط کرده که به روناک اجازهاش را بیرون میهوفِ کالفه

برد و روناک هم به خود یک زحمت نداده و زنگ نزده بود. که دارد چه عصبانیت دارد امانش را می

 !رود؟رود؟ یا حتی اصال با کِه میپوشد؟ کِی میمی

 .به جایِ خونِ دل خوردن، بلند شو بریم-

ود. االن حدودا دو ساعت است که عرفان کند که این جمله را بر زبان آورده بغضبی نگاهِ عرفانی می

 .گوید که تمامش کنددهد و سهند میخم را میپیشنهادِ بلند شدن و رفتن به رستورانِ بی

 :زندحرص می

 کنی؟پدر مگه از تو راهکار خواستم که انقدر زر زر میمنِ بی-

خواهد بلند شود و می دارد و همین کهاش را از روی میز بزرگ وسط هال برمیو سپس پای درازشده

 .شودبه اتاق برود، با حرف عرفان درجا میخکوب می
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های من همه زِر؛ ولی به خودت یه نگاه بنداز. نشستی زانوی غم ب*غ*ل گرفتی که باشه آقا. حرف-

بره؟ نه! من اگه دارم کنه؟ نگرانیت رو از بین میچی؟ حرص خوردن و ناخن جوییدن چیزی رو حل می

 .دونیرم واسه خودت میگم که حداقلش یه کم آروم شی. بازم خودت میمیگم، دِ دا

 ...ای برای پذیرفتن؛ اماافتد. وسوسهچیزی دارد مثل خوره به جانش می

داد و شده بود دلیلی برای نرفتن به آن رستوران را باالخره بر ل*ب حرفی که پس سرش جوالن می

 :رانَدمی

 ...خوام حس بدی بهش بدم. یعنیبهش شک دارم. نمیخوام که روناک فکر کنه فقط نمی-

 :شودحرفش توسط عرفان قیچی می

تَمَرگیم و حواسمون به قضیه میشه تا دل تو قرار نیست بریم داخل آبروریزی کنیم که! یه گوشه می-

 آروم بشه. خُب؟

 :کنداراده قبول میکند. بیوسوسه کارِ خودش را می

 !خُـب-

ی دیگر توی ماشین نشسته و مشغول تماشای روناک و شاهینی هستند که به دقیقهو کمتر از چهل 

ها و توی آالچیقی چوبی و دور باز طور عجیبی، در این سرمای آذرماه در باغِ رستوران، کنارِ فنس

ی ورود روناک شود؟ لحظهست که تمام نمیشود. چه حرفیاند. دستش دور فرمان سخت مینشسته

را ندیده بود؛ اما حاال از توی ماشینی که این طرف خیابان پارک کرده بودند، به خوبی به رستوران 

روی روناک نشسته و مشغول صحبت بود. هر لحظه بیشتر از قبل ناظر به قضیه بود. شاهین روبه

 .داندشود. اصال اشتباه کرده که تا اینجا آمده بود. نمیکالفه می

 .هش، بگو زودتر کارشو تموم کنه و بیاد بیروناگه خیلی اذیتی یه پیام بده ب-

های حبابی. ها با آن چراغکند و بعد، نگاهی به آن طرف خیابان و جایی پشت فنسنگاهِ عرفان می

بیند. چرا که عرفان دقیقاً سمتِ آنهاست و خودش، پشت رُل بود. با تکان دادن سرش و خوب نمی

 :نویسده و برای روناک میها شدپذیرفتن پیشنهاد عرفان، وارد پیام

 .چقدر طولش دادی نفس. سریع تمومش کن دیگه-
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 .زنندی گوشی را شخم میفرستد و چشمانش برای رسیدنِ جوابی مطلوب دارند صفحهو می

 :زندعرفان است که با هیجان داد می

 .خونهخونه! داره پیامت رو میداره می-

اش را ببیند؛ اما با دیدن چیزی که توی واهد که گفتهخچرخاند، میالفور سر به سمت عرفان میفی

 :کشدزده داد میدستش و جلوی چشمش گرفته است، حیرت

 کنی احمق؟ اون چیه دستت؟داری چه غلطی می-

 :دهداینکه به سمتش بچرخد و یا خودش را حتی تکان دهد، با مسخرگی جوابش را میو عرفان بی

 .ربینه دیگهخواد باشه؟ دوتفنگِ دولولِ. چی-

کند که عرفای جلوی فرستد و نگاه دوربین دو چشم و شکاری میاش را تند بیرون مینفس حرصی

 .پایدچشمش گرفته و دارد با آن روناک و شاهین را می

 :زندتشر می

 حواست هست که اآلن مثلِ چی ضایعی؟-

 :کندبیند، حرصی اضافه میتوجهی عرفان به اخطارش را که میبی

 .مصبوبیارش پایین اون سگ میگم-

کند و با حالتِ اش را جمع میچرخد. قیافهآورد و به سمتش میو همان دَم عرفان دوربین را پایین می

 :دهدمتاسفی و جواب می

 !کنم. لیاقت نداریپسر کارِ خدا رو ببینا. یعنی من خرم که دارم کمکت می-

 :کندخواهد د*ه*ان باز کند، عرفان اضافه میو تا می

 .دِ اُسکول اصال ببین دختره جوابتو داد؟ نه! یه نگاه به صفحه کرد. بعد ززِرتی گوشیو گذاشت کنارش-

اندازد. روناک جوابی نداده ماسد. نگاهی به گوشیِ توی دستش میشود و حرف در دهانش میالل می

زند. از ن چنگ میکشد و سپس دوربین را از دست عرفاهایش را توی هم میبود. درست است. اخم

رود از دیدنِ بلند شدن شاهین از پیش روی دخترک و کند و نفسش میها میچشمی دوربین نگاهِ آن

سوزد. دوربین را اش میکند جایی میان س*ی*نهنشستنش درست کنار دست روناک. حس می
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بدون هیچ  دارد وکند. گوشی را برمیآورد و پرحرص توی آ*غ*و*ش عرفان پرتابش میپایین می

خورد. ناباور از تماسی که گیرد. یک بوق، دو بوق... و رد تماس میی روناک را میای شمارهفکر اضافه

زند و در کمتر از یک ثانیه خندی میشود. عصبی تکروناک قطعش کرده بود، به گوشی خیره می

 .ریزدتمام حاالت و معادالتش بهم می

 :زندعربده می کوبد ومشت محکمی به وسط فرمان می

 !شرفبی-

 :دهدست و جواب میعرفان است که هنوز مشغول دیدن زدنِ آن دو با دوربین شکاری

 ...دادی کهطاقتی نباید اجازه میاشتباهِ خودت بود. وقتی انقدر بی-

ی نصیحت ندارد. به خصوص االن که تمام اعصابش گذارد عرفان صحبتش را کامل کند. حوصلهنمی

گیرد. ی روناک را میسوزد. برای بار دوم هم شمارهاش میرنده رنده شدن بودند. س*ی*نهدر حال 

ها شده و برایش اسامکند، وارد اسخورد که این بار صبر نمیدر همان بوقِ اول رد تماس می

 :نویسدمی

 خوای سگ بشم بیوفتم به جونت؟برا چی رد تماس میدی؟ می-

گیرد و یک دستش به گوشی و دست دیگرش بند به گ*ردنش ضرب می با پایش روی زیرپایِ ماشین

آید. دوباره گذرد و جوابی نمیاش باز هم به سراغش آمده بود. یک دقیقه میاست. اسپاسم عصبی

 :کندنویسد و ارسال میمی

 کنی؟جواب منو بده روناک. هیچ معلوم هست داری چه غلطی می-

زنند برای خواندن و کند. چشمانش دو دو میخره پیامی دریافت میکند که باالمنتظر نگاهِ صفحه می

 :کندزیر ل*ب متن پیغام را زمزمه می

 .کِشههامون رو زده بودیم! صبر کن. کارم یه کم طول میچِت شده تو سهند؟ ما که حرف-

هرطور شده  آورد. حق با اوست و روناک بایدهایشان را زده بودند؛ ولی حاال دلش طاقت نمیبله! حرف

 :کنندخندد و انگشتانش تند و تند تایپ مینفس میاش را تمام کند. حرصی و بیقرار مسخره

 !کنی و از اون رستوران میای بیرونمن صبر حالیم نیست. همین حاال این مسخره بازی رو تموم می-
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 :زندکوبد و حرص میآید. مشت دیگری به فرمان میدیگر جوابی نمی

 .ه میشم. دیوونهدارم دیوون-

بیند که دارد از کند و میی او میاش را روانهشود. نگاه تیز و غضبیی هول شدن عرفان میمتوجه

 .ای را بازکند و برنامهزند. رمز را وارد میروی داشبورد گوشی خود را چنگ می

 :زندتشر می

 تو چته مرگته؟-

بین را مقابل چشمانش و با دست دیگر، گوشیِ بیند که با یک دست دوردهد. میو عرفان جوابی نمی

 .شود روی فیلمدر حال ضبط فیلم را گرفته است. دقیق می

 :شنودی عرفان را میزدهصدای حیرت

 !شِت پسر-

رود، روناک است؟ ی در حال ضبط که توی آ*غ*و*ش شاهین فرو میو آن دخترِ توی فیلمِ زوم شده

 بیند و باید باور کند؟با چشم میرود. شود و نفسش میقلبش سنگین می

 :زندعرفان ناباور ل*ب می

 !پسر این که ب*و*سید دختره رو-

 کند؟کند! میبیند. مرد که گریه نمیسوزد. تار میاش میهای آبیتوی تیله

ند از کچرخاند و فرار میخواهد ببیند. سر میزند. بیشتر از این را نمیبغض شاهراه گلویش را تیغ می

کشد که ماشین زند و به دقیقه نمیم بوسیده شدن کسی که آرامِ دلش شده بود. استارت میفیل

شود. دلش رفتن ها به آسمان بلند میکشان و پر قدرت از جا کنده و صدای جیغ الستیکشیهه

 .خواهدخواهد. دور شدن میمی

ه چه باید برای این فاجعه شود. عرفان است که نابلد از اینکسرعتش رفته رفته زیاد و زیادتر می

 :کندبگوید، تاکید می

 .تر سهند. اآلنه که تصادف کنیمآروم-

کند و چرا هایش. گلویش درد میسوزد. توی چشمدهد و اهمیتی ندارد. توی قلبش میاهمیتی نمی
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تصویر در آ*غ*و*ش فرو رفتن روناک و بوسیده شدن لبانش توسط شاهین مدام پیش چشمش 

 شود؟کیفیت جلو و عقب می چون فیلمی با

افتد. فریال هم همین لرزند. حالش خوب نیست. یادِ فریال میدستان سخت شده به دور فرمانش می

 .کار را کرده بود نه؟ و البته که بدتر از این

 .آیدرود و مینفسش سنگین می

 :گویدعرفان دوباره می

 .تر برونسهند؟ با توام. میگم یواش-

لند های پشتی ببلند باالی ماشین گیرد. صدای بوقها وسط خیابان ترمز میچون دیوانهو به یکباره و 

 :کشدشود. با اعصابی داغان عربده میمی

 !بدون هیچ چون و چرایی گمشو پایین-

 ...سهند من-

 :کندبندد و با همان لحن و قدرت و حال بد تکرار میچشم می

 !گفتم گمشو پایین-

شود. به محض کوبیده شدن درب، دنده کند و از ماشین پیاده میرا باز می و عرفان به آنی درب

 .گیردزند و تخت گ*از رفتن را از اول میمی

خورد؟ عرفان است. عرفانِ نگران. رفیقِ پریشان شده از گوشی برای بار چندم است که دارد زنگ می

 .حال بد سهند

ست. اگر کسی . از هر آنچه نامش عشق و عاشقیشانتهوع دارد. از خودش. از روناک. از ر*اب*طه

گفت که امشب و در آن رستورانِ نحس، روناک توسط شاهین بوسیده و در آ*غ*و*ش آمد و میمی

 هایش تارگرفت. تیلهکرد. به چشم خود دیده بود. دیده و داشت آتش میگرفته شده است باور نمی

ب نیست و نکند آسمان قصد همدردی دارد؟ آید. حال دلش خوبینند. صدای رعد و برق میمی

 :خوانَدنشیند. آرتا میتلخندی روی لبانش و دستش روی دستگه پخش موسیقی می

 ...منو توییم هر چی هم بشه-
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خوانَد و تصویر دختری با تیشرت مشکی و کوتاه با آن پاهای کشیده و سفید در حال آرتا می

 :خوانَدزند و دخترک رقصان ذهنش میگیرد. پوزخند میر*ق*ص توی ذهنش شکل می

 ...حتی اون آسمون از اون باال بیاد زمین-

فشارد. تواند پایش را روی پدال گ*از میکند و سهند تا میباران با شدت شروع به باریدن می

ی جلویی ماشین در کمتر از دو زنند. شیشهاش بوق اعتراض میها و طرز رانندگیها از سبقتماشین

کند. حالش خوب نیست. یاد گذشته اش میشود و ضرباهنگ باران دارد دیوانهبه کُل خیس میدقیقه 

هایش با کاوه. زدناش با فریال. یادِ هقافتد. یاد له شدنش در اوج نوجوانی در اولین ر*اب*طهمی

خواهد. دلش پاک شدن آن صح*نه از مغزش را خواهد. سیگار میخواهد. سکوت میدلش خلوت می

ود. شی سیاه چسبیده به بیخ گلویش هر لحظه بیشتر و بیشتر متورم و دردآورتر میخواهد. غدهمی

 :کندلرزند. زمزمه میلبانش می

 .بد کردی-

 :شکنداش میافتد و بغض مردانهی چشم پایین میقطره اشک سمجش از گوشه

 .نامردی کردی-

زند و کسی توی سرش فریاد به شیشه ضربه میبیند. باران با شدت بیند. زرد و قرمز میتار می

 :زندمی

 .تر برونسهند؟ با توام. میگم یواش- 

زند. ای زهرمارتر است. ماشین جلویی چراغ میخندد و این خنده از هر گریهعصبی و بدحال و زار می

 :خوانَدزند. حالش خوب نیست. آرتا میبوق می

 ...مالِ منی هر چی هم بشه-

آید و تر میپیچد. کامیون نزدیکزند و بوی خیانت زیر دماغش میوی چشمش مینور کامیون ت

داند که طی یک حرکت تمام فرمان را به همچنان صدای بوق تمام جاده را پُر کرده است. فقط می

رود گیرد و همزمان با ضرب دیدن ماشین به چیزی، سرش محکم توی فرمان فرو میسمت راست می

 .بیندشنود و نه چیزی میشود. دیگر نه چیزی میمتوقف میو ماشین از حرکت 
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کند. سرش از درد رو به انفجار های سنگینش را باز میبا حس سوزشی در آرنج دستش، الی پلک

 .کندآید. سفیدی المپ اذیتش و اخم میاست. آخرین تصویری که توی سر دارد... یادش نمی

 :زندکسی صدا می

 شنوی؟ن رو میعرفان؟ عرفان صدایِ م-

سوزد. مرد قد بلند و نسبتاً مسن و سفیدپوشی کنارش ایستاده است. گلویش از شدت خشکی می

داند که توی بیمارستان است و عینک مربعی به چشم دارد و خیره به سهند و منتظر است. و حاال می

مه به نام عرفان بود، فهمد. آهان! نکند چون مدارکِ توی ماشین هاما دلیلِ عرفان گفتن مرد را نمی

ی سهند با عکس عرفان در شان چه؟ تفاوت چهرهکردند که او عرفان است؟ ولی خب چهرهگمان می

 کارت ملی و مدارک ماشین را ندیده بودند؟

حالی تمام جانش را ب*غ*ل گرفته است. تمایلی برای توضیح دادن اینکه عرفان نیست و سهند بی

 .نام دارد، ندارد

 :خورندرد تکان میهای مل*ب

 چیزی یادت هست؟ که چطور به اینجا اومدی؟-

رود. تنها چیزی که کند. نگاهش تا سرم وصل شده به دست و آویزان شده در باالی سرش میاخم می

 :آوردداند را بر زبان میمی

 .تصادف کردم-

 .زندافتد. مرد مسن لبخند میو از خشکی گلو به سرفه می

 .خوبه-

 .شوداش میپیچد و همین باعث جمع شدن چهره و بلند شدن نالهی سرش میدرد بدی تو

 !آخ-

 .ها متنفر استآید. نگاه ترحم برانگیزی دارد و سهند از این نوع نگاهتر میمرد نزدیک

حتماً خیلی حالت بد بوده که اونطور به جدول کوبیدی. خداروشکر آسیب جدی ندیدی. یه ضرب -

 .و سرت داری. مسکن تزریق کردیم برات. یک ساعته بهتر میشیدیدگی توی قسمت ساعد 
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  کند. کوتاهی نوزاد پیچیده در بیمارستان سردردش را تشدید میبندد. صدای گریهپلک روی هم می

 :زندل*ب می

 تلفنم کجاست؟-

 .میگم برات بیارن. راجع به ماشینت هم باید بگم که رفته پارکینگ-

 .حتما دویست و هفت عرفان را حسابی داغان کرده است شود.آه از نهادش بلند می

 .شودکند که مرد با لبخندی از اتاق خارج میی زمزمه می"ممنون"زیر ل*ب 

بته سپارد و الشود. گوشی را به دست سهند میکشد که پرستار با یک پالستیک داخل میطولی نمی

اه به مانیتور آن نکند. و اینکه به کند برای بدتر نشدن سردردش بهتر است که نگکه تاکید می

 .همراهی برای خود زنگ بزند

گیرد و در جواب پیشنهاد پرستار برای همراه آوردن برای خودش، پر از گوشی را با دست آزادش می

 :زندخستگی و بدحالی ل*ب می

 .همراهی ندارم-

اروشکر دست چپش وصل دهد. خدهای پرستار زن را و اهمیتی نمیبیند متعجب و گرد شدن تیلهمی

پرد. ساعت یازده و نیم شب بود. داخل لیست اش میکند و برق از کلهبه سرم بود. تلفن را روشن می

رود. بیست و هفت تماس از دست رفته از جانب روناک داشت و شود و نفسش بند میمخاطبینش می

گیرد و تلفن را زیر ا میی عرفان رسوزد. با مکث شمارهپنج تماس از عرفان. چیزی سر دلش می

 .کندبرد. به محض شنیده شدن اولین بوق، عرفان تماس را وصل میگوشش می

 :زندحالی داد میپر از نگرانی و آشفته

 میرم از نگرانی؟زنم جواب نمیدی؟ نمیگی میکجایی تو احمق؟ چرا هر چقدر زنگ می-

های خشکش عرفان را دارد. ل*بآید. خوب است که در این شهر غریب ل*بش به خنده کش می

 :خورندتکان می

 .بیمارستانم؛ ولی حالم خوبه. نیازی به نگرانی نیست-

 طور بدنش. احساس کوفتگی و خستگی دارد. نگاهی به عرفانِ در کند و همینسرش هنوز درد می
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ر دستو کند و با تر کردن لبان خشکش، با صدای آرامی، کوتاهحال بحث با پرسنل بیمارستان می

 :دهدمی

 .عرف؟ ولشون کن. بیا بریم-

رمقی سهند و بیخیال بحث شده و به کنارش ترسد از بیشود و میبیند که عرفان چطور نگران میمی

 .آیدمی

 :زندغُر می

 ...بزار من دهنِ اینا رو-

 :آیدبه میانِ عصبانیتش می

 .مونهیص ماشین، پس جای بحثی نمیهر چیزی قانون خودش رو داره. اگر میگن فردا بیا برای ترخ-

 خواهدکند و میزند که باید راه بیوفتد. عرفان تا دست دراز میگوید و با سر به عرفان اشاره میمی

که بازویش را بگیرد و از افتادنِ او که ممکن است بر اثر سرگیجه باشد جلوگیری کند، سهند دستش 

 :دهدکشد و با اخم جواب میرا عقب می

 !تونم. حتی فکرشم نکن که از امشب به بعد رفتارت رو باهام عوض کنیمی خودم-

*** 

 کند. انقدر تویشوند. به کوچه نگاه میایستد و پیاده میشان از حرکت میماشین آژانسی سر کوچه

کند. پاکت سیگاری که بعد از ترخیص ای خوف میتاریکی و ظلمت فرو رفته است که برای لحظه

گیرد و همانطور که توی سکوت قدم کشد. نخی را بین لبهایش میاز جیب بیرون می گرفته بود را

اش زند و جایی میان س*ی*نهزند. پُک اول را عمیق میدارند، با فندک سیگار را آتش میبرمی

شوند که با دیدن تر میشود. همینطور نزدیک و نزدیکسوزد و توی چشمانش آب جمع میمی

ی شود. و گرهی ساختمان، نفسش در س*ی*نه حبس میدیوار کناری دروازه ماشین آشنایی زیر

زده بر ماشین نشیند وقتی که روناک را تکیهشوند و به عصبانیت و حرص میهایش کور میاخم

 شود. برای چه و با چه رویی به اینجا آمده اندازد و مشغول سیگار کشیدنش میبیند. سر پایین میمی

ند؟! و البته که حاال هیچ اهمیتی ندارد. بایدها را دیده و دخترک، به جهنم که تا اینجا دااست را نمی

 .آمده بود
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زد، انداکند و همین که کلید میاینکه نگاهِ دیگری به طرفش بیاندازد به سمت دروازه حرکت میبی

 :زندرسد که دارد صدایش میصدای ترسیده، نگران و شاید حتی ناراحت دخترک به گوش می

 سهند؟؟ خوبی؟ سرت چیشده؟-

چرخاند و عرفان است خواهد که بشنود. حالش خوب نیست. کلید را در قفل میدهد. نمیاهمیتی نمی

 :زندکه حرص می

 برای چی اومدی روناک؟ با چه رویی؟؟-

خواهد بحث و جدل کنند. چه فرقی به حال دل سهند شود. بگذار هر چقدر دلشان میداخل می

 که انقدر سوخته است؟ کندمی

هایی که از پشت سر نزدیکش شود. صدای تند قدمزند؛ اما سردش میپک دیگری به سیگار می

بخشد. هنوز به آسانسور نرسیده است که جانش سرعت میکند و به پاهای بیشوند را حس میمی

 :رسدفریادِ گریان روناک به گوشش می

 .توضیح میدم. قول میدم که حلش کنیمسهند باید حرف بزنیم. همه چیزو بهت -

شود. واقعا جایی برای توضیح وجود داشت؟ که زند و دلش جمع میگردد. ناخداگاه پوزخند میبرنمی

 حل هم بشود؟

 :کنددهد. و روناک است که میان هق هق خواهش میبه راهش ادامه می

 .کنم. به جونِ عزیزت قسم میدمت، بمونسهند ازت خواهش می-

داد؟ به جان کشد. به جان کِه قسمش میکند و سیگار را پر حرص از میان لبهایش بیرون میمیاخم 

خودش که حاال زخم زده بود؟ چطور عزیزی بود که از پشت سر خنجر زده بود؟ چیزی تو س*ی*نه و 

کند و لرزند و به یکباره عقب گرد میجوشد. تمام میمیک صورتش از حرص و خشم میچشمانش می

 :اعصاب میغردت خودش نیست که انقدر بلند و بیدس

 غیرتم؟؟شرف یا بیبزنم دهنتو سرویس کنم تا دیگه با خودت حتی فکرشم نکنی که من بی-

آید. نگاه خورد و هق هقش بند میلرزد و از ترس تکان خفیفی میبیند که دخترک در جایش میمی

 ...دخترک هنوز بندِ بانداژ دور سر سهند است و سهند
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های سرخ شده از گریه و ناباور دخترک با پایین آوردنِ تُنِ صدایش، با زند و خیره در تیلهپوزخند می

 :زنداش شده است حرص میاراده انزجار قاطیلحنی که بی

 !خوام ببینمتگمشو روناک. فقط گمشو چون دیگه نمی-

د تا چیز دیگری ببیند و بشنود. ماننفس دخترک را. نمیشنود صدای هق بلند و بیگوید و میمی

سوزد. نفس کم آورده است و خدا امشب رود. قلبش میها باال میبیخیال آسانسور شده و به دو از پله

 .های بعدی را بخیر کندو شب

حس و حال دراز کشیدنش روی مبل داند چند ساعت از اینطور بیداند چندِ ظهر است و نمینمی

گوید. از مانده، دارد از جنگ میجهت روشنکند و تلویزونِ بیخود و بیمیگذرد؟ سر و بدنش درد می

سوزد. دهانش تلخ و گس اش میگوید. معدهی فالن کشور. از ورزش میبدبختی مردم گرسنه و تشنه

اند. صدای اند. بس که سنگین و دردآور شدههایش سنگ گذاشتهکند توی تیلهشده است و حس می

 .شنود و عرفان مشغول سرخ کردنِ آنها و نهار پختن استها را میمینیزجلز و ولز سیب

 :پرسدرمق میحوصله و بیبی

 به ماهان زنگ زدی؟-

 .آره. گفته بود سرِ ظهری یه سر میاد اینجا-

 .بندد و کاش که ماهان زودتر برسدچشم می

 :زندعرفان است که صدا می

 .بیا سر میز. غذا حاضره-

کند. آرام و کوتاه ل*ب اش را ت*ح*ریک نمیی بوی سیب زمینی هم معدهگرسنه نیست و حت

 :زندمی

 .اشتها ندارم-

 :گویدکند. به جایش میزند و نه بحث میو خوب است که عرفان چون همیشه نه غُر می

 .پس هر وقت گشنه شدی، بگی برات غذا گرم کنم-

 .شودصدا در آمدن زنگ درب آمیخته میکند، با به صدای هوم مانندی که سهند از گلو خارج می
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 !حتما ماهانِ-

رود. به محض بازکردنش با عرفان است که از پشت میز غذاخوری بلند شده و به سراغ در می

کند و ماهان، همین که قدم به داخل میگذارد و چشمش به سهند رویی سالم و احوالپرسی میخوش

 :پرسدخورد. پر از حیرت و شوک میافتد، یکه میمی

 چیشده پسر؟ این رنگ و رویِ رفته و این بانداژ دور سرت چی میگه؟؟-

 .کند تا از حالت درازکش خارج شودخیز میخندد و تن سنگینش را به زور نیمکوتاه می

 .خوش اومدی. چیزی نیست. یه تصادف کوچیک بود-

 .آیدمی شوند و با حالت ترسیده و نگرانی نزدیکترهای عسلی ماهان گرد میچشم

 ...یعنی چی تصادف کوچیک؟ تو داخل پیست و با اون سرعت تصادف نکردی، اون وقت توی خیابون-

 :آیدبه میان حرفش می

 .اتفاقیه که اُفتاده. حاال این بحث رو ولش. ازت خواستم تا بیای اینجا چون یه کار واجب دارم باهات-

ت از پَر دادن بحثِ قبل توسط سهند؛ اما به سنشیند. ناراضیرویی سهند میماهان روی مبل روبه

 :دهدناچار سری تکان می

 .گوشم باتوعه-

ماند. در زند و برعکس تمام روزهای قبل حس خوبی به ماهان دارد. برایش مثل عرفان میلبخند می

 .معرفت و مرام لنگه ندارد

 :کندبا دم عمیقی شروع می

 .ماه به بعد یِ مسابقه میوفته برای اواسط دیی آخر و نهایاز شاهین شنیدم که سه دوره-

 .دهدماهان سری به تایید تکان می

 .درسته ولی ممکنه دو دوره باشه-

کند و توضیح ی حرفش را تکمیل میدو یا سه بودنش فرقی ندارد. برای همین با آرامش ادامه

 :دهدمی

خوام تا اون مدت برگردم ی اتمام تمرین برام بگیری. چون میی تاییدیهخواستم یه برگهازت می-
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های آخر تونم توی دورهدونی. اگه اون برگه رو نداشته باشم، نمیشهرستانمون. خودت که بهتر می

 .شرکت کنم

 .شوددهد و نگران میماهان است که جاخورده و مشکوک تنه جلو می

 ه؟ باز شاهین کاری کرده؟چیزی شد-

گوید. اش به همراه شاهین آتشش زده بود. چیزی نمیخندد. شاهین نه، فقط دُردانهجان مینرم و بی

 .آدمِ جار زدن و کفترِ کاکل به سر های های شدن نیست

 :دهدبا تمام دردی که در قلبش النه کرده است، جواب می

 .م باشمخانوادهخوام این مدت رو یه کم کنار نه. فقط می-

 .مجبور است که دروغ بگوید تا ماهان باور و کارش را درست کند

 :کندبا مکث اضافه می

 ...حال بابام چندان مساعد نیست. مامان ناهید هم دست تنهاست. ممنون میشم برادری کنی و-

 :زندای ل*ب میی در هم رفتهحرفش هنوز به تمام نرسیده است که ماهان با چهره

 .بد نده خدا-

 :دهدو با دم عمیق و کوتاهی، به سهند اطمینان می

 .خیالت تخت. قضیه رو حل شده بدون-

توانست از این شهر دور باشد و به اتاقش برگردد. به روزهای بهتر و کشد. حاال میای مینفس آسوده

 .تر از روناکخالی

 :گویدپر از محبت می

 رسه به دستم؟میکنم برات. فقط، تا کِی نامه جبران می-

 :گویداندازد و با درنگ کوتاهی میاش میکشد. نگاهی به ساعت مچیماهان ل*ب توی د*ه*ان می

 .نهایتش ده، ده و نیم امشب-

 :گویددهد و با پلک روی هم گذاشتن میسری تکان می

 .گیرمشخوبه. پس قبل از حرکت کردن، میام ویال و ازت تحویل می-
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 :دهدوید و عرفان با بلند شدن از روی مبل پیشنهاد میگای می"باشه"ماهان 

ت هم جور شد. بلند شین همگی بریم دور میز یه چیزی بخوریم. حاال که ماهان اومد و خواسته-

 .خودم درست کردم

شود و با اشاره زدن به اشتهایش با آمدن ماهان و حل شدن کارش باز شده است. از جا بلند می

 .رودانه میماهان، به سمت آشپزخ

اند، به جلوی درب ویال رسیده است. عرفان توی ماشین و سهند طبق قول و قراری که با ماهان داشته

رود. فکرهایش بیرون دروازه و منتظر است. تهوع دارد و حالش خوب نیست. دارد از این شهر می

 .شودا نمیاند و قلبش توی آتشی گیر افتاده و آبی برای خاموشی پیدمریض و مسموم شده

 .شرمنده منتظر گذاشتمت-

کند که دارد برای باز کردن دروازه جلو گیرد و نگاهِ اویی میبا شنیدن صدای ماهان سر باال می

 .آیدمی

 :زندلبخند کمرنگی می

 .دشمنت شرمنده-

 .دهدشود و ماهان پاکت مستطیل و کِرِم رنگی را به دستش میدروازه با صدای چیکی از هم باز می

 بفرما. اینم از فرمایشِ جنابعالی. حاضر و آماده. داخل نمیای؟-

 خواهد تشکر کند و بگوید که نه، دیر است و باید حرکت کنند، صدای جیغ بلند و وحشی و تا می

ی کاربنی رنگ روناک و متوقف بیند پورشهشود که سر به عقب بچرخاند. میهایی باعث میالستیک

ست و هفت عرفان. دویست و هفتی که بعد از تصادف، یک طرفش به شدنش را درست پشت سر دوی

کند و همان دَم روناک کُل کج شده است. دست خودش نیست که اینطور تشنه نگاهِ ماشین روناک می

و  آلود شدهکند. چشم و بینی و تمام صورتش پُفشود. خوب تماشایش میبا عجله از ماشین پیاده می

شود. چه به روز حال خوبشان آمده بود که هردو زند. دلش جمع مییسفیدی چشمانش به سرخی م

. کنداین چنین پریشان و آشفته شده بودند؟ به شالِ افتاده روی گ*ردنش نگاه و ناخداگاه اخم می

 اند؟هایش الزم به پوششمگر نگفته بود که ابریشمی
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 خوای بری؟می-

دارد. و آن مانتوی نازک جلو باز قدمی به جلو برمیپرسد و دخترک است که این جمله را با بغض می

 .نشسته بر تنش مناسب این هوا و سوزِ آذرماه نیست

کند و با مُهر زدن روی اش حلقه میدارد. دست دور شانهماهان به دو به سمت دخترک قدم برمی

 :پرسدترین لحن ممکن میموهایش، با نگران

 لرزی فدات بشم؟خوبی؟ چرا می-

هایش هنوز قفل روی صورت و تن نحیف دخترک است. و به کند. آبیست که دست مُشت میسهند ا

رویت بایستد و دلتنگی و هوس در آ*غ*و*ش کشیدنش این شود که یک نفر روبهراستی، چطور می

چنین تا مغز و استخوان آدمی را بسوزاند؟ که بخواهی اما نتوانی. که بخواهی و اما نشود. پاهای سهند 

نشینند. دوستش دارد و این حجم از شکستگی و غم تی تمام تن و بدنش به لرز خفیفی میو ح

 .دهندی پیش رفتن را به او نمیاجازه

 :گویدکند تا صدایش به قدر کافی محکم و پر صالبت باشد وقتی که میاش التماس میبه حنجره

 .میرم-

رک انتظار شنیدن این جمله و سهند سوزد. دختشنود و توی چشمانش میصدای هق دخترک را می

 .مهابای او را نداشتانتظار هق زدن بی

 :ترسدماهان است که می

 .چیزی شده؟ دختر یه جواب درست و درمون بده به من ببینم-

بیچاره ماهان. مثل اینکه خبر ندارد. از اینکه دل سهند و روناک برای هم رفته بود. از اینکه چقدر به 

ها بازیها و از لج و لجها، شیطنتاند. از ب*وسههمدیگر را غرق در خود کردههم عشق ورزیده و 

 .ی رخ داده در بینشان و این جدایی مسخرهخبر نداشت و حاال از فاجعه

 :زنداین بار ماهان برای سهند تشر می

 چتونه شما دوتا؟ سهند چیزی شده؟-

ه انفجار است و حس خیانت دیدن دارد. چیزی که... بله. فقط قلب سهند از شدت درد و غم رو ب
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روناک نامردی کرده و سهند، با حال داغانش قصد برگشتن به شهرشان را دارد. چیزی که... بله. غرور 

اش را با زبان تر اند. لبان خشک شدهو مردانگی و عشق و دوست داشتنش همگی زیر سوال رفته

انصافی باشد و به دهد. جوابی که شاید بیرا میکند و با نگاهی که به روناک است، جواب ماهان می

 .حال بد دخترک دامن بزند

 .تونی از روناک بپرسی. اون بهتر از من به جریان واقفهمی-

 :کندو با نیشخند کوتاهی، اضافه می

 .دیرم شده. باید حرکت کنم. مرسی بابت همه چیز ماهان-

 .آوردبرایش پدید نمیی وا رفته و نگران ماهان حس جالبی را قیافه

 ی روناک، قلب وبه محض برداشتن اولین قدمش به سمت ماشین، صدای جیغِ بلند و آمیخته با گریه

 :لرزاندتنش را باهم می

 خوای بدون خداحافظی بری؟؟می-

گوید چون چیزی کند. چیزی نمیچرخاند و کوتاه؛ اما عمیق و پر از معنا و دلتنگی نگاهش میسر می

 کند و پشت رُلرود. درب سمت راننده را باز میفتن نیست. بیخیال شده و به سراغ ماشین میبرای گ

 های دخترک توی آ*غ*و*ش ماهان است که چطور دارد با عجز و نشیند. نگاهش به جیغ و گریهمی

کند. و سهند اما دلش ب*وس*یدن و در آ*غ*و*ش کشیدن آن موجود ظریف و گریان درد تقال می

های شاهین را پاک کند. که در آ*غ*و*ش بکشد و خواهد. که ببوسدش و رد آن کثیفی و ل*برا می

 .عطر تن شاهین از روی ب*دن بکر دخترک بپرد

 :زندعرفان حرص می

 دِ برون دیگه. وایسادی به تماشا که خودتو زجرکُش کنی؟-

گرفتن و دور زدن، تخت  افتد و با دنده عقبی چشم چپش به پایین میقطره اشک لعنتی از گوشه

خواهد که امشب را نشیند و میکند. دستش روی دستگاه پخش موسیقی میگ*از رفتن را شروع می

 .کند، بگذراندهای ممنوعه که حتی حال یک آدم خوشحال را هم خ*را*ب میتا خود صبح با آهنگ

کشد تا چشمانش به یای طول مدهد. چند دقیقهاش را به زور تکان میتن خیس عرق و تب کرده
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اش است و کند. چهارمین روز سرماخوردگیسوزد و درد میتاریکی اتاق عادت کنند. گلویش می

قبول نکرده بود که به دکتر برود. از روی پاتختی برای خود لیوان آبی را پُر و چراغ خواب را روشن 

ارد و با دیدن ساعت، دی بعد، سردش. گوشی را برمیشود و لحظهای گرمش میکند. لحظهمی

نشیند. یک ربع مانده تا سه صبح. تمام این مدتی که به شهرشان برگشته، تلخندی روی لبانش می

اش را پرید. آشفتگی یقهنشده بود که مثل آدم تا خود صبح و راحت بخوابد. مدام از خواب می

 .کردگرفت و ذره ذره آبش میمی

شود. سه پیغام از جانب روژین دارد. بازشان رام میکند و داخل ت*ل*گاینترنت را روشن می

 ...ست. و اما سومیکند. اولی و دومی که سالم و احوالپرسی و ابراز نگرانیمی

 میشه ازت یه خواهشی کنم؟-

 :نویسدمغزش انقدری پر از درد و فکر است که نخواهد بچه بازی دربیاورد. برایش می

 .سالم. کارِت رو بگو-

بیند که پیام دو ی چتش با او خارج شود، در کمال حیرت و تعجب میخواهد از صفحهو همینکه می

 و چراغ سبزش روشن  "آنالین"نویسد: شکل دخترک، می خورد و زیر پروفایل گربهتیک می

 .شودمی

 :آیدپیام می

 بیداری؟-

 .واژه و حالت بودترین ای که این روزها برایش غریبهآید. خندهل*بش ناخداگاه به خنده کش می

 .اگه جوابتو اآلن دادم، یعنی بله. بیدارم-

 :نویسدفرستد و دوباره میمی

 خونی تا این وقت؟تو چرا بیداری؟ درس می-

 .روژین است که ایموجی خنده و پوکر را باهم فرستاده است

 خونم. االن بخونم؟ی روزش درس نمینه بابا. من چله-

 :رسدکمی با تاخیر می نویسد که پیام بعدیچیزی نمی
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 .کنمش میبخاطر روناک بیدارم. دارم پاشویه-

کند. بدون اینکه فکر به پس و ترس، نگرانی، اضطراب و دلشوره به آنی تمام تنش را ب*غ*ل می

 :پرسدرسد را میپیش و باید و نباید بکند، اولین چیزی که به ذهنش می

 تب داره مگه؟؟-

 .کردامروز کال زیر بارون مونده بود و گریه می آره. حالش اصال خوب نیست.-

 ...اش؛ امارود. بمیرد برای دُردانهجانش در می

 :پرسدداند، اما باز هم میبا اینکه جواب را می

 چرا؟-

 :رسدکشد که جواب میبه دقیقه نمی

بار  چرایی وجود نداره وقتی اول و آخرین دلیلش فقط تویی. میشه ازت خواهش کنم که فقط یک-

 !باهاش حرف بزنی و بزاری که توضیح بده؟ فقط یک بار

 ترسد. و تازه چه فرقی در ترسد. از توضیح شنیدن و مبادا اینکه قانع نشود میکند. میقلبش درد می

های دخترک بوسیده شده بود. آن هم توسط کند؟ تحت هر شرایطی باالخره ل*باصل موضوع می

 .شیندنشاهین. بغض سر راه گلویش می

 :فرستددهد که روژین برایش میکند. انقدری این کار را انجام مینویسد و پاک میمی

من و تو هم همدیگه رو بوسیده بودیم. روناک ما رو با هم دیده بود. یادت هست؟ ولی روناک زودی -

 .بخشید

تد. افآتش میخندد و در کمتر از یک ثانیه تمام تن و بدنش به حرص و شود. هیستریک میعصبی می

 .کندتند و تند تایپ می

درسته. ب*و*سیدیم همو؛ ولی اون موقع نه من به روناک گفته بودم که عاشقشم و نه اون به من -

ا قدر کافی باشه تگفته بود که دوستم داره. من هیچ تعهدی نسبت بهش نداشتم و گمون کنم همین

 !بفهمی منظورمو

 :رسدپاسخ به آنی می
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ی بازو. ولی اینو بدون عاشق بودن به این نیست که توی لحظات خوش و د*اغِ عشقگرفتم منظورت-

کنارش باشی، نه! اتفاقا قضیه تازه از اونجایی شروع میشه که روزهای سرد و بد میان سراغتون. تازه 

کنه و اون یکی، باید کنارش از اونجایی شروع میشه که یکی از دو نفرِ توی ر*اب*طه یه خبطی می

 !چیزی حل نشده که تو االن بخوای حلش کنی سهندنه و درستش کنه. با رفتن هیچوقت هیچبمو

داند؛ اما خیلی خوب فهمد. اشتباه کرده است یا خیر؟ این را هم نمیفهمد و نمیسوزد. میدلش می

 .داند که از حال بد و بدتر به خلوت و فرار کردن دست انداخته بودمی

 :نویسدمی

مون رو درست و تونه ر*اب*طهبدونم چه توضیحی برای بوسیده شدنش داره؟ که می خوامفقط می-

 !منو آروم کنه

 :دهدروژین جواب می

 .هاشو سین بزنی و جواب ندیدونم. بهتره با خودش حرف بزنی، نه اینکه پیامنمی-

 :دنویسدهد و با تنی لرز گرفته میکند. به سختی آب دهانش را فرو میگلویش درد می

خونی، اهمیتی و اینا نیست. گاهی میاحترامی و بیگاهی سین کردن مسیج و جواب ندادنش، بی-

کنی هرچی دونی چی باید بگی؟ حس میکنی؛ ولی واقعا نمیخونی. انقدر بهش فکر میچندبارم می

 !بگی بدتر میشه. توام اینو بدون روژین

اندازد و دوباره کنند. دست میبه لرزیدن می شود که لبانش هم شروعفرستد. انقدری سردش میمی

 .کشداندازد و آن را تا زیر گلو باال میپتو را روی خود می

 :رسدپیغام روژین باالخره می

 .درسته. حق داری-

 :و پیام بعدی هم از جانب روژین است

 .جوابمو دادیمن خواهشم رو ازت کردم. االنم باید برم. بدجور لرز گرفته. شبت بخیر. ممنون که -

اش لرز گرفته است؟ خودش اینجا و او آنجا. هر دو پریشان، مریض و شود. دُردانهقلبش دیوانه می

 کند؟بدحال... چرا خدا کاری نمی



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
1010 

 

 :نویسدتواند که با حس دوست داشتنش بجنگد. میآورد. نمیطاقت نمی

 .مراقبش باش. شب توام بخیر-

 :رسدالفور میجواب روژین فی

 .پیامتو نشونش میدم. اگه بفهمه هنوز حواست بهش هست، بهتر میشه. مطمئنماین -

نویسد. نه برای موافقت و نه گیرد. ب*دن درد دارد. چیزی نمیجانی روی لبانش شکل میلبخند بی

 .کند و نفسش میرودبرای مخالفت که با پیغام بعدی روژین سر جایش یخ می

 راستی... برای تولدش نمیای؟-

 ...های او؛ اماآذرماه زادروزِ دخترکی بود که سهند نفس بسته بود به نفس بیستم

 .کندشود و گلویش را اذیت میاش تیغ میبغض مردانه

 :نویسدمی

 .دونمنمی-

تنبیهت براش انقدر طوالنی نشه که دوری، براتون به جای دوستی جدی جدی جدایی بیاره. قبل -

 .ردوتون آرامش بگیریدتولدش این عذابو تمومش کن. بزار ه

 کرد؟کرد که سهند دارد روناک را تنبیه میتنبیه؟ واقعا فکر می

 کند؟شکند و گریه میافتد و چندمین بار است که مردی در خود میاشک از چشمش پایین می

 .ایه حاجی! چه مهمونایی ریخته تو این جشن! همه کمر ریزدختره عجب تیکه-

اندازد. به عرفانی که میان این حجم از همهمه اش نگاهی به عرفان میهای سنگین شدهسهند با چشم

 .کشید تا صدایش به سهند برسدو سر و صدا و موزیک تقریبا داشت فریاد می

 :زندخندد و در جواب عرفان، ل*ب میپیمان بلند و کشدار می

کردی از دوری عشقت و میی پیش که داشتی ناله از در عاشق و از دروازه فارق داداش؟ چند دقیقه-

 !ای که نشد بهت بگه باباییبچه

خندد و با تکیه زدن آرنجش به میز، چهار پیک را برای هر چهار نفرشان کاوه سرمست می

دهد. به عرفان که گیرد و دیگری را دست پیمان میکند. یکی را سمت سهند میل*ب پُر میبهل*ب
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 :کندمی رسد، با تشرِ آلوده به شوخی تعارفشمی

ای هشاتتو بزن اُالغ. یه امشبو شما رو آوردم مهمونی، خواهشاً فاز ناله و غم برندارین. بابا این قیافه-

 .زنه به برجک من. جمع کنین خداییداغونتون قشنگ تِر می

 :گویدخندد و کِشدار و خمار میسهند مستانه می

 .چَـشم! هرچی سُلطان بگه-

متر پارچه دارد توی پیست تراشی که با نیمبه دختر قد بلند و خوشخندد و خیره پیمان ریز می

 .کشدکند، پیکش را سر مینمایی میدهد و ب*دنر*ق*ص کمر پیچ می

 !سالمتی دافیه-

 زند. کند که سهند بلند بلند قهقهه میعرفان با این حرف پیمان جوری سریع رد نگاهش را دنبال می

 :شود که سهند به شوخی حرص بزندفان و پیمان باعث میو نگاهِ خیره و حواس پرتِ عر

 !این میگین نهدِ میگم ندیده-

 .دهدافتد؛ اما اهمیتی نمیکند. تلفن توی جیبش به لرزه میگوید و پیکش را مزه مزه میمی

بارد، خواهش کوبد و با لحنی که به وضوح اختیار از کف دادن از آن میپیمان با آرنج به سهند می

 :کندمی

 .تونهآمارشو بفرست بگیرن برام. به فوآد بگو. اون می-

 :کند و با عقب کشیدن خودش حرصی توی صورت پیمان میغردی بدی نثارش میسهند چشم غره

مصب ناموست کنن. دو ش*ات نزده باال م*ست شدی و پیِ لنگ دخترایی. منِ سگدِ خاک بر سر بی-

 !شستتو بِمَکباید بهت دخترخاله بدم دیگه. بشین 

 .گویدکند و دیگر چیزی نمیپیمان وارفته نگاهش می

کند و سنگین شده است. نای گذرد؟ اما سرش درد میداند چند دقیقه و یا حتی چند ساعت مینمی

 بیند.چرخاند و عرفان را نمیاش را با کرختی به اطراف میبلند شدن ندارد انگار. سرِ سنگین شده

 :زندصدا میکند و بلند اخم می

 عرف؟-
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 .کنندچرخد و چند نفری خیره به او پچ پچ میبالفاصله سر چندین نفر به سمتش می

 :زندکوبد و حرص میکاوه است که با لگد به پای سهند می

 کشی؟ حتماً همه باید بفهمن مثل سگ مستی؟ی باباته اینجا که هوار میپدرصلواتی مگه طویله-

لک و بدنش قدرت هیچ عکس العملی را به او در مقابل لگدی که کاوه کند و حس سنگینی پاخم می

 :پرسدحواس؛ اما نگران میدهند. بیزده بود، نمی

 بینم؟عرفان کو؟ پیمانو چرا نمی-

نشیند. شود و پیش سهند و روی مبل یاسی رنگ سه نفره میکاوه از مبل تکی کناری بلند می

 :زندپرحرص ل*ب می

م! من چه بدونم؟ حتماً یه دافیو دونفری بلند کردن بُردن زیر میزی، ته باغی تهسر قبرِ پدرنداش-

 .جایی کارشونو راه بندازن

رود و دهد. سرش میگوید. به پشتی مبل تکیه میخندد و آهانِ کشداری میسهند گیج و منگ می

چیزی که هیچخواهد امشب را انقدری م*ست کند رود و یک جا بند نیست؛ ولی خوب است. میمی

زند بین دختران و خورد؟ نگاهش دو دو میاش برای بار نمیداند چندم ویبره مییادش نیاید. گوشی

داند نگاهش چه معنایی برای کاوه میدهد که پسران م*ست و خوشحال توی پیست ر*ق*ص. نمی

 :دهدکاوه خمار و خندان زیر گوشش پیشنهاد می

 !ش کننل*ب تر کن میدم دو سوته برات جور-

دهد و با جوشد. به زور کاوه را به عقب هُل میاش میشود و چیزی توی معدهصورتش جمع می

کشد. اندازد و پیک بعدی را سر میکند. دست میاش برو بابایی نثارش مید*ه*ان سنگین شده

سرگیجه به آخرین حد ممکن رسیده است و چرا تصویر دخترک با آن موهای ل*خت کوتاه و آن 

بندد و سرش را شود. چشم میرود؟؟ تنش گرم میفت تاپ و دامن کوتاه و آبی از مغزش بیرون نمیبا

خورد. پنج روز بیشتر شود و پیچ میدهد. صدای موزیک توی سرش پخش میتکیه به پشتی مبل می

روزِ خدا  آید. طاقتش سرآمده و هنوز با روناکی که هرتا بیستم آذرماه نمانده است و دارد از پا درمی

شود که گمان کند دخترک خسته گذارد حرف نزده است. البته دو روزی میزند و پیغام میزنگ می



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
1013 

 

شده است و نه پیامی گذاشته و نه تماسی گرفته است. درست بعد از آن پیغام آخر دیگر هیچ چیزی 

که دخترک توی آن  ایآورد. فایل ضبط شدهننوشته و نفرستاده بود و محتوای پیغام آخر را یادش می

 .های شاهین را برای سهند تعریف کرده بودمو به موی حرف

از اینکه شاهین یکهو به کنارش آمده و نشسته بود. بحث کرده بودند. روناک به شاهین از دوست 

داشتن سهند گفته بود و در انتهای آن فایل صوتی، دخترک، جانِ سهند، مادرش و هر آن که برایش 

د هایش از دوست داشتن سهنکرده و از حرص زدنعزیز بود را قسم خورده بود که داشته صحبت می

 های دخترک را شکار کرده و بعد، روناک عقب کشیده گفته که شاهین فقط برای دو ثانیه ل*بمی

بود. دخترک توی فایل صوتی قسم خورده بود که از خودش برای رفتن به آن قرار تهوع گرفته و بعد 

ان رستوراز ب*وسه با تمام توانش سیلی محکمی به صورت شاهین کوبیده بود. از فرار کردنش از آن 

های مکررش به سهند گفته بود. از اینکه عرفان با تمام قوا او را به فحش کشیده و و زنگ زدن

اش چسبانده گفته بود. از اینکه مُدام هق زده و به حمام رفته بود و برچسب هرزه بودن را به پیشانی

ه ا عجز و خستگی نالیدهای خود را شسته بود. گفته بود و آخرهای فایل صوتی بتا توانسته بود ل*ب

 .دل نباشد و سهند... فقط گوش کرده بودبود که برگردد. که ببخشد. که انقدر سنگ

های کند. به سختی چشمدر همین فکرهاست که یکهو افتادن تره مویی را توی صورتش حس می

وی ای که از پشت سر و رگرم، سنگین و خمارش را باز کند و به محض دیدن دخترکِ آرایش شده

 :کشدفکر و م*ست عربده میصورت سهند خم شده است، بی

 کنی تو؟داری چه غلطی می-

رود و سهند با سری نبض گرفته و سنگین تنش را دخترک با هین بلندی از روی صورتش به کنار می

کند. به زور شود و توجهی نمیها میی خیره شدن چند نفری از مهمانکند. متوجهروی مبل صاف می

زده به آرامش دعوتش دهد. کاوه است که متعجب و حیرتن سنگینش را از روی مبل تکان میب*د

 :کندمی

 .کنیمسهند آروم باش. حلش می-

ای که قصد دارد به دهانش صعود کند، برای دخترک ترسیده و کند و با معدهبیند. اخم میتار می
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 :ی پیش رویش میغردشوکه

 !دون اجازه به کسی نزدیک میشیی اول و آخرت باشه که بدفعه-

دهد و فحش غلیظی نثار دخترک ی تهدید برایش تکان میاش را به نشانهگوید و انگشت اشارهمی

 .کشدکند. کسی بازویش را به عقب میمی

 .س دیگهداداش ولش کن. این کاره-

 روجی حرکت کشد و تلو تلو خوران به سمت در خرود. بازویش را پرحرص بیرون میسرش گیج می

جهتی کند و دود و ر*ق*ص چشمانش را به هر طرف بیبیند. پیدا نمیکند و چشمش نمیمی

 .کشاندمی

 .آیدکسی به کمکش می

 .از این طرف-

کند. دختر است؟ سری به اطراف تکان کشید، مینگاهِ کسی که مچش را گرفته بود و داشت می

. دهدسبز شب نمای تن دخترک هیچ چیزی را تشخیص نمیتر ببیند و اما جز پیراهن دهد تا خوبمی

گیرد خورد. دم عمیقی میشود و هوای سرد بیرون توی صورتش میداند که یکهو درب باز میفقط می

ها پایین بیاید و کند تا از پلهو هیچ تعادلی روی راه رفتنش ندارد. دخترکِ خندان کمکش می

 ند؟پیچد و باید عق بزاش به هم میمعده

یابد. آشفته است. م*ست و گیج. دخترک کند و ردی از سوییچ نمیدستش را توی جیب شلوارش می

کند. تلو فهمد که دارد درخواست آژانس میبرد و فقط اینجایش را میگوشی به زیر گوش می

خندد. بلند و افتد. میکند و محکم روی زمین میشود که سقوط میداند چه میخورد و نمیمی

 .اراده*ست و بیم

 .کشدترسد و هین میدخترک ناشناس می

 چیزیت که نشد؟ خوبی؟؟-

 .تکاندزند و همانطور نشسته روی زمین خاک شلوارش را میقهقهه می

 .خوبم-
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بیند که موهای بلوند و فری دارد. لبانش آبی رنگ ی دخترک ندارد. فقط میتصویر درستی از چهره

 .بینداست و دیگر نمی

بیند و ناخداگاه چشمش به هایش را میگوید؟ اما تکان خوردن ل*بفهمد که دارد چه میمیحتی ن

رود، نشانی از روناک خورد و هر جا که میافتد. قلبش تکان سختی میهای دخترک میچال روی گونه

 .کندچسبد و راه نفسش را تنگ میبیند. بغض در کمتر از یک ثانیه به گلویش میرا می

 :پرسدمیدخترک 

 آدرست رو میگی؟-

 :پرسدحواسش نیست. گیج می

 آدرس؟؟-

کوبد و یک طور متاسفی ل*ب اش میبیند که دخترک با ضرب و با کف دست تخت پیشانیمی

 :زندمی

 ت رو بگی؟آره آدرس. میشه ادرس خونه-

 !آهان... آدرس! نشانی

گوید و نام رانَد. نام خیابان را میر زبان میآورد را بای که به یاد میآدرس... تنها یک یا دو سه کلمه

اهمیت به خندد و بیکند. دخترک میزند و ادعای زندگی در برج را میکوچه را. البته گیج و منگ می

کند. تن سنگین، گیرد و سوار آژانسش میزند، دست سهند را میبلوف بزرگی که سهند برایش می

 یبندد و از شیشهبیند که دخترک درب عقب را میکشد و میمید*اغ و تلو خورانش را توی ماشین 

کند که سهند را به فالن آدرس برساند. پولی بین ی درب جلو به راننده تاکید میپایین کشیده شده

بیند و روناک. شود و سر سهند یکجا بند نیست. روناک میدخترک و مردِ پیر راننده رد و بدل می

 :دهدا به حرکت درآمدن ماشین، زیر ل*ب دستور میخندد و باختیار میبی

 !منو ببر پیست رویال-

 :کندزند و کِشدار اضافه میقهقهه می

 .منو بِبَر کوه؛ همون کوهی که آهو داره، آی بله-
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ی جلو نگاهی به سهند چسبیده و وارفته روی صندلی زند و از آینهخندد. دنده میپیرمرد هم می

 .کندمی

 اهلل جَوون! م*ست کردنت برای چیه آخه؟ ال اله اال-

 ست هایش هیچ دلیلی جز م*ست بودنش ندارند. البته که این یک نمای ظاهریخندد و این خندهمی

اش در آن اش. از شهری که دُردانهاش. از نبودِ دُردانهکند. از دوری دُردانهو درونش مَردی گریه می

 .نیست

پیچد و صدای آهنگِ اش به هم میسوزند. معدهفشارد و چشمانش میمیسرش را به پشتی صندلی 

ده نشیند. خواننشود، بدجور به دلش میپاپی که از دستگاه پخش موسیقی ماشین پیرمرد بلند می

 :خوانَداست که می

 .هارو دیوونه کردهعشق درده. خیلی-

های ذاتی دخترکِ ی دلبرییوانهآید. او هم دیوانه شده بود. دی تلخی کِش میل*بش به خنده

 ...ی بند به بند وجودِ دخترکدلبرش. دیوانه

 .کندی آهنگ قلبش را جمع میادامه

 .گردهوقتی اسیرت کنه روزای خوشِت برنمی-

خندد. حال و روزش حاال انقدری زار و پریشان است که نخواهد حتی به روزهای خوش فکر کند. می

دهد و گوشی را از جیب پشتی آید. به زور خودش را تکان میمیتلفن توی جیبش به لرزه در

ی ماشین در این سوز اواسط آذرماه تا انتها کشد. گرمش است و با اینکه شیشهشلوارش بیرون می

ی پنج سانتی و برگردان گپ مردانه و مشکی رنگش سوزد. دست به یقهپایین است؛ اما باز دارد می

 خورد؟نَدَش و گوشی برای بار چندم است که زنگ میخواهد بِکَاندازد. میمی

ا کند و بمانند که درست و درمان ببیند. تالش میجا ثابت نمیبیند و چشمان دو دو زنش یکتار می

 :شود. زیر ل*ب سعی دارد که بخواندی مانیتور میتکیه زدنِ سر تلو بخورش به صندلی، خیره

 ...شـ... شاله-

 .خواندبیند، شاله مید و با این حال که با زور زدن دارد چاله را میکنو چ را ش تلفظ می
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 :زندنشیند، حریص و پر از دلتنگی ل*ب میزند و با تنی که به هیجان و لرز میقهقهه می

 .شاله شولیِ مــن-

 کنند. دلش ب*و*سیدنش را تمام تنش و سلول به سلولش شنیدن صدای دخترک را طلب می

رود و خواهد. دست شل و ولش روی صفحه میخواهد. دلش فقط روناک میاو را میخواهد. دلش می

 شود؟کشد روی صفحه؛ اما تماس وصل نمیچرا هی شست می

 :غردعصبی می

 !مصب. وصلوصل شو سگ-

نشیند. رسد. تنش از دردِ نرسیدن و نشنیدن به لرز و سرما میو همان لحظه تماس به پایان می

کوبد. حالش خوب شود و گوشیِ توی مشتش را محکم روی پایش میتر میا*باعصاب خرابش خ*ر

 .فهمد که به خانه رسیده است و وقتِ پیاده شدن استنیست و از متوقف شدن ماشین این را می

کند. روحش طبق روال این مدت، طاق باز و خیره به سقف روی تخت دراز کشیده است. تنش درد می

شود و اش که بگذریم بهتر است. قلبش جمع میار و چشمان سرخ و پف کردههم. از سرِ رو به انفج

 امشب برای چندمین بار زنگ زده و سهند تماس را وصل نکرده بود؟؟

سپارد که سهند درست سه روز پیش برایش ارسال کرده بود. کند و به موزیکی گوش میدلش درد می

هیچ اشتهایی و با تنی که از غم و سرما به لرز بدون هیچ حرفی. تنها همان آهنگ و روناک، بدون 

خواند و روناک با تک به تک نشسته است، بکوب روی همان آهنگ قُفلی زده است. خواننده می

تو این "خوانَد: سوزد. خصوصا آنجایی که آرتا میدهد و میکلمات و جمالت توی آهنگ جان می

 "زدی بد شکستی دلو برای کی؟"گوید: یی که مییا مثال آنجا "ها رسیدیمر*اب*طه من و تو به ته

خواهد قبول کند که شاید سهند داند چرا نمیصدا و پُر از درد. و نمیریزد. بیآرام اشک می

 اش به این گروه، این آهنگِ وانتونز را برایش ارسال کرده است؟همینطوری و به خاطر عالقه

شد. گوشی که این روزها عکس نیم رخ سهند را کچرخد و گوشی را هم توی ب*غ*ل میبه پهلو می

گیرد. پتو سوزند. سرما دارد جانش را میدر صفحه قفلش به آ*غ*و*ش کشیده است. چشمانش می

که  ستکشد. نگاه تار و خیسش به عکس صفحه قفل گوشیزند و تا زیر گلو آن را باال میرا چنگ می
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 ...پرد و به جایشیکهو عکس می

زند و واقعا خدا حرفش را شنیده بود که سهند داشت با او رود. نبض نمینفسش میشود و مات می

زند. میان هقش لبخند لرزانی اراده و از روی هیجانِ آمیخته با درد و غم، هق میگرفت؟ بیتماس می

شده آیکون سبز را نشیند و بدون درنگ و اتالف وقت، با انگشتی لرزان و کرختروی ل*بش می

بندد و پر از دلتنگی، حسرت و عجز نام اولین و آخرینش شود. چشم میکند. تماس وصل میلمس می

 :رانَدرا بر زبان می

 سـ... سهند؟-

صدایش بغض دارد و شکستگی و کاش سهند عمق این شکستگی را بفهمد. و تمام تن دخترک وقتی 

 .لرزدشنود، میکه صدای سهند را بعد این همه مدت می

 .ر؟ کجایی که من دارم از پا درمیامکجایی دخت-

طاقتی. و روناک انتظار شنیدنِ هر جمله را داشت، جز انگاری که سهند با درد و آشفتگی بگوید. با بی

داند باید چه شود کسی توی گوشش بکوبد تا بداند خواب نیست؟ نمیایستد. میاین! قلبش می

 ...بگوید؟ اما

گوید که سهند شی دست خودش نیست. چیزی نمیصدای بلند و شکسته شدن هقش پشت گو

 :زندطاقت و پریشان حرص میبی

 .خوامت پاشو بیا اینجا. همیــن اآلن بیاخوامت. میمی-

اش لحنش این چنین کِش خشکد. چرا مَرد چشم دریاییایستد و هق هقش از ریشه میقلبش می

 آمد؟می

 :زندپُر از بهت و ناباوری و نگرانی ل*ب می

 ... سهند صدات چرا این جوریه؟ خوبی؟سـ-

کند که چقدر حسرت شنیدن این آهنگ و این خندد و دخترک به این فکر میسهند پشت خط می

 :پرسدکند را میصدا را داشت. اولین چیزی که به ذهنش خطور می

 مستی؟-
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 :زندسهند است که خُمار، کشدار و حریص و پر از حرارت ل*ب می

 .را*بِ توام دختر. خ*را*بِ توم*ست چیه؟ من خ*-

نشیند. قلبش طاقت ندارد و حاال مطمئن است که سهند م*ست کرده تنش به هیجان و گرما می

 .ستست. همین که یادش کرده و زنگ زده است، راضیاست؛ اما راضی

 :نالدگیرد. میبغضش می

 آشتی؟-

 کنه؟ش قهر میمگه آدم با دُردونه-

ها پشت به پشت هم ماند و قطره اشکنفسی باز میبرون افتاده از شدت بیدهانش چون ماهی از آب 

افتد. اگر قهر نبود، پس این دوری و ماسد و قلبش به تپش تندی میشوند. حرف میردیف می

 ها چه بود؟محلیها و بیجوابیبی

از سرش بپره، باز  مسته! بزار"گوید: شود که با خود و در ول میو بغضش زمانی سیاه و دردآورتر می

 ."!کارمیشی همون روناکِ خیانت

 :گویدشنود و صدای حرص زدنِ پر از خواستنش را که میهای تند و نامنظم مَردش را میصدای نفس

 .خوام بازم عطر لعنتیت خرم کنه. آبی بپوش. آبی بهت میادبیا روناک. می-

د که این چنین خ*را*ب و م*ست شده چکد. چه بر سر تمام جان و روحش آورده بواشکش آرام می

 بود؟

 :پرسدنگران می

 کسی پیشت هست؟ کجایی؟-

 !خواهد که بشنود و بفهمدشنود و نمیشنود. نمیو اما سهند انگاری نمی

 :غردقرار میتاب و بیبی

 میای یا نه؟-

 :نالدمیان بغض می

 دیوونه شدی؟ کجا بیام این وقتِ شب؟-
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 گیرد؟دهد و قلب ضعیف دخترک را به بازی میندد و خمار جواب میخو سهند چرا این چنین می

 .بغلم. بیا بغلم روناک-

ست که به تن و مغزش حرارت داده است. وگرنه که تا همین چند شود. حتما آثار مستیدلخور می

 !دادساعت پیش محل سگ به دخترک نمی

 :کندبرایش تکرار می

وباره تو میشی همون سهندِ شکار از من و منم میشم همون وقت دمستی. بزار از سرت بپره، اون-

 !خوای ببینیش و باید از جلو چشات گمشهکسی که گفتی دیگه نمی

اش از حالت ی س*ی*نهزند و میان حجم عظیمی از سوختگی جایی میان قفسهنفس نفس می

دهد آن ماساژ میرساند و نشیند. دستش را به گلویش میشود و روی تخت میدرازکش خارج می

 .ی متورم راغده

 :زندشنود که جانش با پریشانی و کالفگی حرص میمی

باشه من مستم؛ اما انقدری حالیم هست که بدونم به کی و برای چی زنگ زدم؟ اصال برای چی -

 م*ست کردم؟ هوم؟ برای چی؟

 :کندزمه میترسد که شاید سهندش تنها باشد و آسیبی ببیند. آرام زمشکند. میبغضش می

 .عصبی نشو-

 :کشدلرزد وقتی که هوار میغرد. صدایش میو اما سهند بلند می

 !مصب که حتی تو مستی هم از ذهنم نمیری بیرونخاطرِ تو. توی سگبه-

 :زندشود. هق میرود و بند دلش پاره مینفسش می

 میگم سهندَم؟-

قراری و جنون آن میم مالکیت باشد. با بیو او که انگاری منتظر شنیدن نامش از زبان دخترک با 

 :دهدجواب می

 نفسِ سهندش؟-

گیرد. تمام تنش از زور ی پُرحرارت و پُر از دلتنگیِ سهند، دوباره گریه را از سر میاز شنیدنِ جمله
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 :رانَداش را با بغض و حالی زار بر ل*ب میلرزد و تنها خواستهسرما و غم می

 میشه برگردی؟-

خواهد از س*ی*نه بیرون کوبد. میآید. قلبِ این روزها مریضش پرقدرت و محکم مینمیجوابی 

خواهد که صدای سهند را ببوسد و سهند، بیاید و صدای تمامِ روح و جانش را ب*غ*ل کند. می

 !گویدچیزی نمی

 :پرسدخندد و درست ل*ب مرز جنون میتلخ می

 بهم اعتماد داری؟ چرا جواب نمیدی؟-

 ...های کشدار و نامنظم اوآید. فقط صدای سکوت مطلق است و نفسهم جوابی نمیباز 

 :غردشود وقتی که پر از حرص میزند و دیوانه میکند. هق میگریه می

 !گم؟کنی چی میاصال گوش می-

خواهد چیز دیگری بگوید، مَردش با تمام حرص و نفرت و خشمی که سراغ دارد، با یک و همین که می

 :زندت انزجار ل*ب میحال

 .دی! کثیف شدی روناکبوی آشغال می-

نشیند. و به راستی؛ زخمی که اش میشود و روی گونهخورد و این حرف، سیلی میقلبش چنگ می

 کرد؟زد را چه کسی درمان میزبان می

خواهد داند که این دوری و این عذاب کِی تمام گیرد. نمیشود. هق هقش اوج میدر خود مچاله می

خواهد که تمام حس و حاالتش را بر زبان بیاورد. حالش خوب نیست. ورای فاجعه است و شد؟ اما می

 لرزد؟گیرد و مُدام میداند چرا این صدا آرام نمینمی

 :نالدبا عجز و غم می

 دونم؛ ولی وقتی من کل این مدت نگران تو بودم. تو حتی بهم فکر کردی؟ از دستم عصبانی، می-

 تر از همیشه الزمت داشتم پیشم نبودی. چرا؟بیش

شود وقتی آیند و آن غم توی صدا کم نمیهای لعنتی بند نمیدهد؛ اما اشکبغضش را به زور فرو می

 :گویدکه همچنان می
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کردم. کِی فهمیدی دیگه عاشقم نیستی که اینطور از شبی که رفتی تا حاال یه ریز داشتم گریه می-

 عذابم میدی؟

خواهد سوزد؛ اما سکوت سهند خوب است. حداقلش میاش میکشد. س*ی*نهرا باال می دماغش

 .آرام شود. البته اگر گریه امان بدهد و سهند نیش جدید نزند

 :دهدبا گریه و بغض برای مَردِ پشت خط توضیح می

 .کنهیک روز هم نبوده که بهت فکر نکنم و این قضیه کم کم داره اذیتم می-

 .شودلرزد. انقدر سخت که حتی نفس کشیدنش منقطع میمیباز هم 

 :گویدپر از حس تنهایی و طرد شدن می

 .کردیزنگ نزدی. پیام ندادی. هیچی. حداقل خداحافظی می-

 .شکندهق هقش در هم می

 .زدمگرفت بهت زنگ نمیدونی که اگه درد نداشتم و دلتنگی جونمو نمیمی-

ترین و سردترین لحن و اش را بر زبان بیاورد، سهند با تلخدل و غصه ی درد وخواهد ادامهو تا می

 :پرسدصدای ممکن می

 !چند دفعه بهت گفتم اون دوستت نداره؟-

کشد. این مرد قصد بخشیدن و برگشتن و فهمیدن زند و جیغ میاز حرص، غم و دلتنگی هق می

 .نداشت

 .این حال بد و بدتر کاری کندکند و کاش حداقلش خدا برای آخرین تالشش را هم می

 :کندپر از عجز و پریشانی خواهش می

 !بهت قول میدم که همه چی درست بشه. فقط بهم اعتماد کن و برگرد-

زند. آه بلند و پُر پرد. تنِ سردش خیس عرق است و نفس نفس میبا سردرد وحشتناکی از خواب می

یدی در ب*دن دارد و به خصوص در قسمتِ شود و احساس کوفتگی شداز دردی از گلویش خارج می

 .کتف و گر*دن

ماند. کند و نگاهش به جایی میان سقف و المپ اتاق خیره میاش را باز میچشمان سرخ و پف کرده
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تمام تنش، اتاق و تخت بوی گند ا*ل*ک*ل و م*ش*رو*ب گرفته است. با کرختی و رخوت تنش را 

افتد. یک نشیند. نگاهش به ساعتِ روی پاتختی میمیکند و در جایش از حالت درازکش خارج می

پرد. پس چرا کسی بیدارش نکرده بود؟ با فکر به اینکه شاید عرفان ربع به یک ظهر! برق از سرش می

شود؛ اما هنوز قدم اول را و کاوه بعد از مهمانی شب هنوز به خانه بازنگشته بودند، تیز از جا بلند می

گیرد و با پلک روی رود. دستش را به کمد میخورد و چشمانش سیاهی میبرنداشته که سکندری می

 !ترتر و با احتیاطدهد. منتها این بار آرامهم فشردن و مکث کوتاهی دوباره به راهش ادامه می

 .کند و حتی توی چشمانشسرش درد می

 :کندصدا بلند می

 عرفان؟ کاوه؟؟-

افتد و شود که چشمش به آشپزخانه میو وارد راهرو می بنددآید. درب اتاق خود را میصدایی نمی

 آن فردِ لمیده روی صندلیِ میز غذاخوری که معلوم نیست خواب است یا بیدار؟

 :غردکشد و با مکث کوتاهی میشود و با تشخیص عرفان، اخم توی هم میدقیق می

 مر*تیکه اینجا چرا خوابیدی؟-

ریزد. طوری اش را هم میپراند، که حتی زهرهی عرفان میصالبت و تشر صدایش خواب را که از کله

 .که هین کشان از جا بپرد و صندلی به عقب برود و با چشمانی گرد شده از ترس نگاه سهند بکند

کند که اندازد و سوالی نگاهِ اویی میی عرفان میرود و تن سنگینش را روی صندلی روبهجلو می

 .آیدمی انگاری تازه تازه دارد به خود

 !مـ... من زود بلند شده بودم. نم... نمیدونم کِی خوابم بُرد؟-

شود و رود و تهوع به آخرین حد ممکن رسیده است. طوری که صورتش جمع میسرش دارد گیج می

به دیشب و آن حالِ شود. با این حال راجعسوزد و منقبض میاش از شدت اسیدی بودن میمعده

وجو کند، چرا که رسد. نشده بود که دیشب بپرسد. نشده بود که پرسپخوش و عجیب عرفان می

 .دار از پا درش آورده بودحالش هیچ مساعد نبود و فکرِ آن دختر چال گونه

ی دیشب شنگول میزدی. یاال تعریف کن بینَم. بعد هم پاشو یه کوفتی درست کن که این معده-
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 !پدر دهن منو سرویس کردبی

ندد و انگاری که حال او هم دست کمی از حال سهند ندارد؛ اما با این حال بلند خحال میعرفان بی

 :دهدرود، برای سهند توضیح میزمینی و پیازها میی سیبشود و همانطور که به سمت قفسهمی

 .با آیسو حرف زدیم-

 :زندکشد و کنجکاو ل*ب میهایش را توی هم میاخم

 خُـب؟-

 .شودریزد و مشغول شستن آنها میرا توی سینک می هازمینیعرفان است که سیب

 .ستقرار نیست بچه رو سقط کنه. آشتی کردیم و قصدمون جدی کردن ر*اب*طه-

 هایشکند و با باریک کردن تیلههایش را از هم باز میخورد. ناباورانه اخمچیزی توی قلبش تکان می

 :پرسدزده میمات و حیرت

 چی؟-

 .کندی گ*از را روشن میو شعلهخندد عرفان آرام می

گفت چون خیلی دوستم دارم، دلیلی نداره که هردومون عذاب آره. خودمم باورم نمیشه. ولی می-

 بکشیم. اول و آخرش که مالِ همیم. پس چرا زودتر اینکارو نکنیم؟

 .خورندگردند و سخت گره میهایش دوباره به سرجای خود برمیاخم

 باورش کردی؟-

 :پرسداست که پرخنده میعرفان 

 کردم؟نباید می-

 :گویدفکر و قاطع میبی

 !معلومه که نه-

پسر دیوونه شدی؟ دوستش دارم. این وسط یه چیزی هست به اسم اعتماد و اطمینان قلبی. مگه -

 میشه که باورش نکنم؟

شود و لخ میداند که چرا زبانش تخورَد. بخیل و حسود نبود و نیست؛ اما نمیقلبش باز تکان می
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 :زندناخواسته با زبانش نیش می

ی باور و اعتماد اومد وسط؟ چطور وقتی نوبت به من رسید، مالِ من شد هرز؛ اما به تو رسید مسئله-

 گفتی روناک اگه اآلن که اولِ راه و داغین اینکارو کرده، وای به حالِ بعدش؟تو نبودی که می

گردد. پر از اخم و ناباوری نگاهش ده و به سمتش برمیها شزمینیعرفان بیخیال سرخ کردن سیب

 .کندمی

 روت میشه اینارو بگی بهم؟-

 :دهدکند که عرفان ادامه میسهند فقط نگاهش می

دونستم دونستم دختره رو به زور ب*وس*یدن! مال زمانی که نمیاین حرفا مالِ زمانی بود که نمی-

طور حرفای بعدِ فهمیدن حقیقتمو یادت نمیاد؛ ولی اینارو دونه. چانقدر بدحاله و خودش رو مقصر می

 خوب برداشتی؟

 .گذاردفشارد. متاسفانه حق را باید به عرفان بدهد؛ اما غروش نمیل*ب بر هم می

 :زندای، سرد و تلخ نیش بعدی را میغرهبا چشم

 .دیمون نداشتی! خوب گوشامو پُر کربه هرحال کم نقشی توی تِر شدن تو ر*اب*طه-

ست. کالفه و دلتنگ است و ندیدن و نبودن ست. بد هم عصبانیداند که سهند عصبانیو عرفان می

 .است که به رو نیاوردگیرش کرده؛ اما انقدری تک دندهروناک بدجور بهانه

 :کند تا بلکه سهند به خودش بیایدگیرد و به جایش حقیقت تلخ را توی صورتش تف میبه دل نمی

 !کردی نه منِ حتی رفیقومقصر ولی تو که ادعای عاشقی داشتی باید اونو باورش می. من باشه-

کند که با تاسف خیره به او شده چرخد. نگاهِ آیسویی میخورد و به پهلو میتوی جایش غلت می

 :کندگیرد و با پلک بستن، زمزمه میجانی روی لبانش شکل میاست. لبخند بی

 .فتیگگوشم با توعه. داشتی می-

 .تواند حرصی شدن آیسو را ببیند و حتی د*ه*ان کج کردنش رابا چشمِ بسته هم می

ی حرف اویی گوش کند که از ظهر تا حاال که نزدیک به دهد که ساکت بماند و به ادامهاما ترجیح می

 .کندده شب است بکوب دارد برای قانع کردن روناک تالش می
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 :گویدتر می، دوباره و این بار حتی نرمبا نشنیدن هیچ صدایی از جانب آیسو

 !های نباشبگو. قول میدم تک به تکشون رو گوش کنم و حواسم نه به آهنگ و نه به هیچ چیز دیگه-

جا شده و با تر کردن لبانش شروع به شود. روی صندلی جابهو خداروشکر آیسو باالخره راضی می

 ها و دوستانلد روناک نمانده است و آیسو و دیگر بچهکند. از اینکه دو روز بیشتر تا توحرف زدن می

های متحرک شده سان مُردهگوید. از اینکه روناک در این مدت بهقصدِ برایش جشن گرفتن دارند، می

فروغش! از اینکه باید بروند و خرید های سیاه و بیتر شدنش و گود رفتن پای تیلهاست. از نحیف

 .را انجام دهند. کیک انتخاب کرده و کلی پاکت دعوت سفارش بدهندکنند و رزرو نوبت آرایشگاه 

های پر از محبت، رفیقانه و حتی گوید و روناک در انتهای تمام جمالت و ایدهگوید و میگوید و میمی

 :گویداش فقط دو جمله میخواهرانه

 !خوام. حتی این تولد مسخره روبدون اون هیچی رو نمی-

 :غردآیسو حرصی می

بینی که وضعیتو! یارو حتی بهت زنگ پدر چطوری اون بیشرف رو بیارمش؟ خودت میخب منِ بی-

 .نمیزنه. پیام نمیده. چه غلطی کنم من؟ تو بگو منم همون کارو کنم

افتد. یک ساعت زند. یادِ آن شبی که سهند م*ست کرده بود میبغض دوباره گلویش را چنگ می

 ی داند کِردد. که حالش خوب نیست و باید که سهند برگردد. و نمیتمام التماسش کرده بود که برگ

تماس قطع شده بود؟ تا خودِ صبح گریه کرده و زار زده بود. کفر گفته و مرگ خواسته بود. برای دل 

اش عزاداری کرده و فقط به نامردیِ او فکر کرده بود. یادِ صبح روز بعدش که انتظار داشت چارهبی

 .خندد. حتی پیام هم نداده بودس بگیرد و... تلخ میسهند با او تما

خطاب قرار  "بیشرف"به او چنین حرف بزند و او را دهد که راجعها به آیسو اجازه نمیبا تمام این

 .دهد

 :غردبا روی تخت نشستن و تیز و بُرنده نگاهِ آیسو کردن، حرصی و اخطاروار می

 !بفهم چی میگی-

 :کندوارانه التماس میکند. لوسم ریز میآیسو اما مظلوم برایش چش
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 ...چشم؛ ولی مرگِ آیسو بیا تولد بگیریم. مثلِ هرسال. پرجمعیت، پرانرژی، پُر از-

 :کندو روناک با سردی و کالفگی حرفش را قیچی می

 خوای بفهمی که نیازی به این کارا ندارم؟خوام آیسو. چرا نمینمی-

هایی که کلی ناسزا و بد و بیراه توی خود دارد. از آن از آن نگاه کند.آیسو یک طورِ بدی نگاهش می

 ...ها که

 دونم واقعا خری یا خودتو زدی به خریت؟من نمی-

کند تا خورد. همین که د*ه*ان باز میای جا میاز تندی، غرش و تحکم صدای آیسو برای لحظه

 :کنداش را پشت به پشت ردیف میچیزی بگوید، آیسو کلمات کوبنده

کنه! با اتفاقای دورِت نمیزاره بره. بیا رُک باشیم روناک؛ مونه، واست تالش میکسی که بخوادِت می-

 خوادِت. پس خودتوت میکسی که بخوادِت با تمومِ مشکالتت، اشتباهاتت، زشتی، زیبایی و گذشته

 !گول نزن

شود و درد ت آیسو زخم میرود و چرا قلبش با تک به تک کلماماسد. نفسش میحرف در دهانش می

خواست لرزد. ینی سهند او را نمیاش میشود و ناخداگاه چانههایش آب جمع میکند؟ توی تیلهمی

 که جای کنارش ماندن، به سرعت ترکش کرد؟

 :پرسدلرزد وقتی که میصدایش می

 خـ... خُب تو میگی... چیکار کنم من؟-

کند و با اش حلقه میآید. دست دور شانهروناک میشود و به کنار آیسوست که از جا بلند می

 :زندفشارد و پر از عشق ل*ب میب*وسه کاشتن روی موهایش او را به خود می

ی تنهایی و دردی که به دور خودت پیچیدی، بیای بیرون. من کنارتم. خوام که از این پیلهازت می-

خوام انقدری قوی فکر کن. به ما فکر کن. می ها. به خودتی بچهماهان. حتی علیرضا و یزدان و بقیه

 !باشی که سهند بفهمه و ببینه که کی رو از خودش دور کرده و از دست داده؟

ای هم بندد و برای لحظهترین حالتی که از خود سراغ دارد، چشم میبُرَد. با ضعیفبغض امانش را می

 ...وشود کند. بغض، تیغ میهای آیسو فکر میکه شده به صحبت



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
1028 

 

 :زندآرام پچ می

 .تولد بگیریم-

ویک و سی و هشت دهد. نوزدهم آذرماه و ساعت بیستوار و عصبی تکان میپاهایش را ریتمیک

اش! او اینجا و در شهرستان خودشان و دُردانه... دور. خیلی خیلی ی شب. و فردا؛ تولدِ دُردانهدقیقه

 ...دور

 :خوانَدعرفان است که با حال سرخوشی می

 .ای که چشای قشنگت، یه دریاچه نوره. ل*بِ سرخابی رنگت، داغه مثل تنوره-

کشد و کوتاه و پر از خشم پچ هایش را توی هم میشود. اخمتر میها، کالفهشود. هستعصبی می

 :زندمی

 !شوخفه-

ند و به خواگرداند، میها را توی تابه برمیو عرفانِ بیچاره اصال حواسش نیست. همچنان که کتلت

 :دهدکمرش تکانی می

 !چرا پیشم نمیمونی؟ عجب نامهربونی- 

آورد. تمام تن، روح و اصال تک به تک ریزد و دارم کم میزند. روانش به هم میموهایش را چنگ می

کند. دخترک نه تماس گرفته و نه پیغام داده بود. خودش هم که هیچ به هیچ! استخوانش دارد درد می

شد. از جانب آیسو به تولد روناک دعوت شده بود و... برای میهمانیِ فردا آماده میو عرفان، داشت 

زند. دخترک فقط همین جشن گرفتن را در این معرکه کم دارد. البته که آیسو به او هم پوزخند می

 .اکتفا کرده بود "نمیام"دعوت داده بود و سهند، تنها به گفتنِ 

 :دخوانَزنان میعرفان این بار بشکن

 جز تو هیچکسو دل من، نمیخواد. مگه زوره؟-

کوبد و بلند رود. با کف دست، محکم و پر قدرت روی میز غذاخوری میتمام کنترلش از دست می

 :غردمی

 بندی یا خودم اینکارو کنم؟دهنتو می-
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هین افتد و ترسیده های آشپزخانه میترسد. طوری که قاشق از دستش به روی سرامیکو عرفان می

 :پرسدزده میدهد. ناباور و هولکشد. چشمان سبز و درشتش را به سهند میمی

 چـ... چته روانی؟-

کند االن است که تمام مغز و تار و پودش از هم بپاشد. گ*ردنش فشارد. حس میپلک روی هم می

 د؟زنشود که در کمتر از یک ثانیه بغض گلویش را چنگ میفهمد چطور میکشد. نمیتیر می

 :نالدحالی میگیرد و پر از آشفتهی میز میشود. دستش را به لبهحالش بد می

 .شم عرفان. کمکم کندارم خفه می-

 رود.کند و به سراغ سهند میها خاموش میتوجه به نپختن کتلتترسد. زیر گ*از را بیو عرفان می

 .کنداش حلقه مینشیند و دست دور شانهکنارش می

 :رانَددید، بر ل*ب میزده از سهندِ جدیدی که این روزها میمتعجب و حیرت

. نه خودتو عذاب بده، نه خوای قبول کنی؟ کوتاه بیا پسرخاطر روناکه. چرا نمیی این حال بدیا بههمه-

 کنی؟تونم این حالت رو ببینم. چرا داری خودآزاری میمنو و نه اون دختره بیچاره رو! نمی

گذارد و تر از هر زمان دیگری پر از بغض و شکستگی و عجز سر روی میز میاندهو سهند است که درم

 :کندناله می

 .دونم و مثلِ چی توی این منجالب گیر کردمدونم. نمینمی-

 .دهدعرفان کتفش را مالش می

 سهند؟-

 :دهدشنود، ادامه میجوابی که نمی

تموم شه همه چی و درست بشه بره پی فردا رو باش سهند. تو تولدش باش. کنارش باش. بزار -

 !کارِش

داند و مغزش پر از درد و فکر است. تمام تنش دارد بو، مو، تن و جزء به جزء تن دخترک داند. نمینمی

جا روی او خالی هایش را یکقراریها و بیطلبد و آخ که اگر دستش به او برسد؛ تمام دق و دلیرا می

 !. نهکند. نه که فریاد بزندها..می
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بلد است که هم خودش را و هم او را آرام کند. جای جای تن دخترک را بذر ب*وسه بکارد و او را 

خورد. نشیند و چیزی توی قلبش تکان سختی میغرق در عشق و محبت بکند. تنش به گرما می

 ...خواهد و روناک راروناک را می

 :پرسدسرش رو به انفجار است؛ اما با مکث کوتاهی می

 کنی؟ی حرکت میکِ-

 :دهدشده در دلش پاسخ میعرفان است که با نور امید روشن

 .دو سه ساعت دیگه-

کردند؛ تقریباً هفت یا هشت صبح به شهر گفت، حرکت میاگر در این ساعتی که عرفان می

 .رسیدندمی

ل*ب  کند،آید و با فکر و تصمیمی که در تمام تنش نفوذ میجانی کِش میل*بش به لبخند بی

 :زندمی

 .شامو زودتر بزار که باید کلی وسایل جمع کنیم-

 :پرسدخندد. متعجب از فعلِ جمعی که از زبان سهند شنیده بود، میعرفان ناباور می

 میای؟-

له، وکوکند و با چشمانی سرخ و لبخندی کجتر شده است. سر از روی میز بلند میو سهند حاال سبک

 :زندمیتابی پچ پر از خستگی و بی

 !خوامش پسر! دیوونشم و فردا تولدشه. معلومه که میاممی-

 :دهدکوبد و پرخنده جواب میی نسبتا آرامی به کتفش میخندد. ضربهعرفان پر از ذوق و هیجان می

 !کار درست همینه سلطان-

سرخ  رود و با روشن کردن شعله، دوباره مشغولِپرد. پای گ*از میگوید و به سرعت از جا میمی

 :گیردشود. خواندن را از سَر میها میکردن کتلت

 .خوادَمتو این دنیا، تو این عالم، میونِ این همه آدم، منو باش دل به کی دادم؟ به اون کِسی که نمی-

رسد، لبخندش عمق ای که به ذهنش میشود و با ایدهو اما حواس سهند جای دیگری پرت می
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 :پرسدچرخاند و میگیرد. سر به سمت عرفان میمی

 ی پَری رو داری؟شماره-

 :کندحواس و مشکوک سوال میچیند. بیها را توی بشقاب میعرفان است که کتلت

 کدوم پَری؟-

 .خنددحال میو سهند بی

 .همونی که مغازه لباس زیر دخترونه داشت. پریسا دیگه. پریسا رحمانی-

زند و معنادار نگاهِ سهند اندازد. سوت بلند باالیی میمیخندد و با شیطنت ابرو باال عرفان مرموز می

 .کندمی

 منظورت همون دوستِ زنِ سابقته دیگه؟-

 .دهدخندد. سری به تایید تکان میسهند نرم و مردانه می

 .آره همون-

 .گرددو عرفان با بشقابِ پر از کتلت، خیارشور و گوجه و سبد نان به سر میز برمی

 :دهدتای ابرو باال می

 چیکارش داری؟-

 :کندگیرد، دستوری امر میطور که با نیش باز و اشتهای تازه باز شده برای خود لقمه میسهند همان

 .زنیمزنگ بزن خَرِش کن بگو مغازه رو وا کنه. رفتنی یه سر بهش می-

 :پرسدافتد. پر از حیرت و جاخوردگی میپرد و به سرفه میآب، در گلوی عرفان می

 .مچی خرش کن؟ پسر، خیرِ سرم من االن تو ر*اب*طهیعنی -

 .زندی توی دستش میخندد و گازی به لقمهسهند است که بیخیال می

 !تونیعیب نداره. تو عرفانی، می-

 .کندخندد و فحش کشداری نثارش میزند که عرفان پرحرص میو پشت بند حرفش چشمکی می

کنند و سهند پشت رُل ا داخل ماشین جاگذاری میشان رشدهساعتی بعد، چمدان و ساک بسته

نشیند. پشت فرمان دویست و هفتِ تصادفیِ عرفان. بدون هیچ خداحافظی با کاوه و یا می
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فرستد که چون همیشه، لطفاً حواسش زنند و تنها برای کاوه اس ام میناهیدبانویش از خانه بیرون می

 .به خانه و کافه باشد

سپارد که دارد در این وقتِ شب ی تلفنی عرفان میکند و گوش به مکالمهمیصدای موزیک را کم 

 .کندخواری میبرای پریسا رحمانیِ به شدت پایه، چاپلوسی و پاچه

ت که برای خوام باشم آخه؟ اآلنم دارم رفیقمو میارم مغازهجونِ عرفان راستشو میگم. با کی می-

تر از خودت؟ یه باره بیایم اونجا سلیقهکی بهتر و خوش دخترش خرید کنه ازت. با خودم گفتمدوست

 .دیگه

 !خندد. مردک متظاهرِ بازیگرکند و آرام میزیرچشمی نگاهِ عرفان می

 :خنددچفت و بست میگوید؟ که عرفان باز هم شُل و بیداند پریسا چه مینمی

 .ست. اصلِ کاری دلم بود که برات تنگ شده بودرفیقم که بهانه-

شود که عرفان همانطور که برای اش به آسمان شلیک میتواند که نخندد. قهقهههند این بار نمیو س

ه توجه بکوبد. بی، مشت محکمی به ران پای سهند می"قربونت برم من مهربون "گوید:پشتِ خط می

 .کندمیی پریسا رحمانی پارک زند و جلوی مغازهخندد. راهنما میهای عرفان، باز هم میزدنحرص

 :گویدکه عرفان میشنود می

 .رسیدیم عزیزدلم. اآلن میام داخل-

کشد که عرفان شود. دستگیره در را میو باالخره پریسا رحمانی راضی به پایان دادنِ مکالمه می

 :غردپرحرص می

گه می اُالغ! ببین منو تو چه هچلی انداختی؟ فقط خدا بعدشو بخیر کنه. خدا لعنتت نکنه مر*تیکه-

 کِشِه دیگه؟این زنیکه از من دست می

اش خوش است، دیگر چیزی برایش اهمیت راستش... اهمیتی ندارد. حاال که دلش به دیدن دُردانه

 .ندارد

 :دهداندازد و پرخنده جواب میبیخیال شانه باال می

 .این دیگه مشکلِ خودته. پیاده شو-
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 .آیدشود که جیغ پرحرص عرفان درمیده میگوید و از ماشین پیاچنان بیخیال و خونسرد می

شوند و مغازه برخالف تصورِ سهند، خلوت نیست. اتفاقا چند خانم که می دوشادوشِ هم داخل مغازه

 .فروشنده هم نیستند توی مغازه حضور دارند

 های که آرایش غلیظش مثل همیشه زودتر از هر چیز دیگری ببیند. زنِ حدودا چهل سالهپریسا را می

 ...بیند بند آمدن نفسِ زن پیش رویش را وآید. میچشم می

رود؛ اما ها میگذارد و به سراغ لباسبا اخم کمرنگی و بدون اینکه سالم بدهد، عرفان و او را تنها می

 :پرسدشنود صدای متعجب پریسا را که از عرفان میمی

 چرا نگفتی که با سهند میای؟-

گذراند و دست خودش ها را میها و طرحچرخاند و تک به تک رنگمیخواهد که بشنود. چشم نمی

 .شودتر میو حریص تاباش بینیست که با دیدن هرکدام، برای دُردانه

شود که شان میهایش ناخداگاه زومِ یکیافتد. آبیها میخوابگردد و چشمش به رگال لباسبرمی

 ...است. قرمز رنگ! خیلی قرمز و کنندهگیر و خیرهطورِ ناجوری نفسلعنتی یک

دارد. مُدل خاصی دارد و تصور دخترک توی این لباس، چیزی فرای برد و آن را بر میدست جلو می

آید و چشمش از بندهای ساتن لباس تا ست. ل*بش نرم به لبخندی کِش میل*ذت و سرخوشی

 !خواهد. ساده است اما جذابکاوَد. همین را میانتهای آن را می

گیرد و کوتاه و برد. کارت بانکی را به طرفش میبدون فکر، آن را همراه خود و تا روی میز پریسا می

 :کنددستوری امر می

 .خوام. حساب کنهمینو می-

شود. پریساست که رمز را از سهند ای قطع میو خوش و بش پریسا با عرفان برای چند لحظه و خنده

 :گویدز به او میخواهد و سهند بعد از دادن رممی

 .تر که عجله دارمی خوشگل بزارش برام. فقط سریعتو یه جعبه-

کند که سهند امر کرده بود. لباس خواب را توی و پریسا با پشت چشم نازک کردنی همان کاری را می

زند. و سهند است که با حواسی که پرتِ گذارد و داخل جعبه عطر میی مشکی و قرمز رنگی میجعبه
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 .کندش است، توی ذهن با آن بندهای سرخ، دلربا و ساتن بازی بازی میدلبر

کند. لبخندِ غمگینش کِش ایستد و خود را براندازد میروی آینه قدی اتاق خواب ماهان میروبه

آید. حتی این آرایش مختصر با این رژ آید. خوشگل شده است. مدل کرلی به موهای کوتاهش میمی

ی دلبر_ی انگاری قایقیاس مخملش بود. لباس بلند و سرخ رنگش که یقهل*ب سرخ که همرنگ لب

 !بازی دارد. با انتخاب آیسو آن را خریده بود و پشیمان... نبود

خورد که دهد که پارچه به لختی و نرمی تکان میگیرد و آرام تکانی به خود میدو طرف لباس را می

 شود و به آیسو گفته بود که اراده رها میاش بیشود. خندههمین باعثِ سکندری کوچکی می

ش شود و گوهای پاشنه بلند و میخی راه برود. بیخیال برانداز کردن خودش میتواند با این کفشنمی

ست که معلوم نیست ماهان ای خاصیدهد. آهنگِ ترکیهبه صدای بلند موزیک پخش شده از سالن می

 کند؟برای بار چندم است که دارد پخشش می

تولدش در ویالی ماهان ترتیب داده شده بود و ساعت تقریبا شش و نیم غروبِ بیستم آذر ماه است و 

بندد. رود و درب را پشت سرش میشود. از اتاق بیرون میشان پیدا میها کم کم سر و کلهمهمان

های مخصوص، باعث بیشتر شدن هیجانش تاریکی فضای سالنِ غرق شده در ر*ق*ص نور و چراغ

 .خواندشود. خصوصا آن آهنگِ لعنتی که دارد همچنان با بیس خاص خود میمی

آید. موهای طالیی رنگ و فِرَش دارش به طرفش میبیند با آن لباس مشکی بلند و چاکآیسو را می

 .بازند و آن آرایش الیتش از همه بیشتر جذابش کرده است

 :پراندخندد و با چشمکی تیکه میریز می

 !بسوزونی تو امشب مامانِش چه آتیشی-

 .گویدخاطر جنین توی شکم آیسو میو مامانش را به

 .کِشَدخندد و دست به روی شکم تختش میو آیسوست که غش غش می

 .تر شده. مامانش چندان آشِ دهن سوزی هم نیستش تو چشمم معتقده که خالهاتفاقا بچه-

های کِشد. جایی که پُر بود از بادکنکپذیرایی میخندد و آیسو دستش را همراه خود به سالن می

 .نظیر شده بوداش بیکارهمشکی و قرمز و طراحی که به لطف ماهان و رفقای این
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وشلوار نشده دهد. ماهانی که راضی به پوشیدن کتخندد و برای ماهان دست تکان مینفس میبی

 .انتخاب کرده و به تن زده بودای مشکی بود. و آخر سر یک بلوز مردانه و شلوار پارچه

 :پرسدکند و نگران میآید و دستش را قاب صورت دخترک میماهان است که جلو می

 کنه عمرِ من؟خوبی دیگه؟ چیزی که اذیتت نمی-

 ...راستش... هیچ چیزی جز نبودن سهند برایش اذیت کننده نیست و

 :زندلبخند نرمی می

 .ر همین سوالو نپرسی؟ نگران نباش. من واقعا خوشحالمخوبم ماهان. میشه هر یه ربع یک با-

های شود و با ب*وسه کاشتن روی لُپفرستد و خم میماهان نفس آسوده؛ اما نامطمئنش را بیرون می

 :زندای که از خواهر برایش عزیزتر بود، پچ میدخترعمو و دخترخاله

 .خوشحالیت کافیه-

 :کنده میو برای آرام کردن دلِ آشوبِ دخترک اضاف

 .شاهینم دعوت نیست. خیالت تخت-

خوب است. این یکی خیلی خوب است. همین که دلیلِ جدایی سهند، از جلوی چشمش به دور باشد 

 .خوب است

شود و اصال مانده که ماهان این ها اضافه میزند. رفته رفته بر تعداد میهمانکسی ماهان را صدا می

شناسد و ده است؟ هشتاد درصدشان را نه دیده است و نه میتعداد زوج و میهمان را از کجا آور

 !شان از دَم رفیق و آشناماهان، با همه

افتد که در همان اولِ جشن، گرم شده و به میدان ر*ق*ص ها مینگاهش به تعدادی از میهمان

شد و ککشد. ترسیده هین میکنند. کسی دستش را میخورند و شادی میاند و دارند تکان میآمده

 :زنددارد و پرخنده حرص میکم مانده که بیوفتد که آیسو نگهش می

عرضه که میگن تویی! دختر یه جفت کفش چیه که قدرت راه رفتنِ معمولی رو ازت گرفته؟ به بی-

 .کنی برم دمپایی پالستیکی برات بیارمخدا کاری می

ها به همراه آیسو به سمت رقصنده زند و همانطور که سعی دارد درست و درمان راه برود،قهقهه می
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 ...افتد و علیرضای شنگول هم آنجاست و دو دختر در بَرَشراه می

 :کندگیرد و برای آیسو، غیبت اوی هَوَل را میاش عمق میخنده

 .ی بیشعورزنه؟! مر*تیکهجوری داره مُخ میتولدِ من، عروسیه این شده انگار. نگاهش کن چه-

 .خنددو بلند می

 توجه به صحبت روناک، جوابِ فرد پشت خط را برد و بیآیسو اما یکهو گوشی را زیر گوشش می

 :دهدمی

 جون و دلِ آیسو؟-

زند که فرد پشت خط عرفان است و عرفان، قرار بود که بیاید و شود. حدس میلبخندش جمع می

 !سهند، نه

 :دکشبه یکباره جیغ پرهیجانی می کند که آیسودپرسی و بدحالی دوباره تمام تنش را ب*غ*ل می

 جونِ آیسو راست میگی؟-

 کند؟داند عرفان چه گفته بود که آیسو اینطور ذوق مینمی

 ...گنجید؛ ولیشود. االن او هم باید بخاطر آمدن سهند در پو*ست خود نمیدلش جمع می

برای فرد پشت خط رود و کند و به طرف درب ورودی میزده دست روناک را ول میآیسوست که ذوق

 :گویدمی

 .اآلن میام درو باز کنم عشقم. خوش اومدی-

ی گردد. کمکند و به اتاق خواب ماهان برمیگیرد. برای اینکه گریه نکند، باال را نگاه میبغضش می

اش را چک کند و شاید که سهند زنگ زده باشد و کاش که خواهد. اصال باید برود و گوشیخلوت می

 .پیام داده باشد واقعا حداقل

زند. به عرفان های روی زمین ضربه میریزههایش به سنگمضطرب، نگران و پریشان با نوک کفش

مدادی با پیراهن طوسی روشن و کراوات مشکی رنگ به تن وشلوار یک دست نوککند. کتنگاه می

ود و هم کراوات و هم وشلوارِ خوش دوخت و فیتِ بدنش سیاه بدارد. خودش؛ اما تماماً سیاه. هم کت

 .پیراهنش
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ی اول شود. در همان وهلهخواهد چیزی بگوید که همان دَم دروازه باز و جیغ آیسو به هوا بلند میمی

شود که کند و سهند تازه دارد متوجه میبا شتاب و هیجان خود را توی آ*غ*و*ش عرفان پرتاب می

چه  اشن، ندیدن و نبودن و نشنیدنِ دُردانهمنتظر ماندن، در آ*غ*و*ش نکشیدن، نبوییدن، نبوسید

 !عذابی دارد؟

شوند، سهند است که سرد و خشک با آیسو سالم و آیسو و عرفان که از آ*غ*و*ش هم جدا می

ی جنگِ در صح*نه است که تیز و بُرنده جواب کند. و آیسوی همیشه رُک و آمادهاحوالپرسی می

 :دهدمی

 !لی اگر امشب نمیومدی، دیگه محال بود حتی به روت نگاه کنمچه سالمی؟ چه علیکی؟ به موالع-

 .افتدای به خنده میگوید که سهند برای لحظهچنان با غضب و جدیت می

 :دهدبا پوزخندی، پر از تمسخر جواب می

 نمیگی نگاه برگردونی از من، آواره میشم؟ دلت میاد؟-

توانست رو مخ، پررو و حق به جانب حد میداند که این بشر تا چه فشارد و خدا میآیسو فک می

 !باشد

 :زندگوید و به جایش در کمال ادب ل*ب میچیزی نمی

 .خوش اومدین. بفرمایید داخل-

شود و الحق که ماهان سنگ ماند، خودش جلو جلو داخل میو سهند منتظرِ آن دو کبوتر عاشق نمی

های باغ بگیر تا تزیین کردن مشادها و شتمام گذاشته بود. از چراغانی و گُل کاری درخت

 .های حیاطفرشسنگ

شود و ی موزیک بلند میکند و صدای کَرکنندهرود. درب چوبی را باز میهای سنگی را باال میپله

 ...داخل، پُر از مهمان. پر از دختر و پسر

کند. ره میشود و دور تا دور تن و بدنش را محاصقراری؛ حصار میهیجان، استرس و خواستن و بی

گردد. تک به تک نور و ازدحام دنبال دلبرکش میشود و در این ر*ق*صگلویش خشک می

 اند و تا این حد خواستن و تا این حد هیجان، منطقی و عادی بود؟هایش درد گرفتهاستخوان
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شوند. بیخیال بستن درب شده و پا به داخل جمعیت کند انگشتان دستش سرد و سِر میحس می

 بیند؟اش را نمیگرداند و چرا دُردانهارد. چشم میگذمی

 شود. علیرضاست؟دهد. دقیق میشود که کسی برایش دست تکان میو همان دَم متوجه می

ه رسد کپوش و سالم و احوالپرسی و تشخیص صدایش، به این نتیجه میبا نزدیک شدنِ آن مرد خوش

 .علیرضاست؛ اما مدل موهایش فرق کرده است

 :پرسداست که خندان و آلوده به کنایه میعلیرض

 زنه چرا؟ای! چشات دو دو میهنوز دو دقیقه نشده که از در اومدی داخل. کالفه-

مانَد. دل خندد. به حتم که علیرضا خبر دارد. پس جای انکاری باقی نمیحال میمضطرب و آشفته

 ...توی دلش نیست و

 :پرسدپر از درماندگی می

 کجاست؟ دونی روناکمی-

 .خنددعلیرضا خبیث می

 تونی خرج کنی؟اون که صد در صد. منتهی هزینه داره. می-

خندد. دست توی جیب کتش وحالی برای شوخی ندارد؛ اما میبا این حال که قلبش وقت و حس

 .گیردکشد و پیش چشم علیرضا میکند و چند تراول بیرون میمی

 .کردم. ولی ترجیحم اینه که سریعتر ببینمشیداش میگشتم باز پخوبه؟ هر چند اگه خودم می-

ها، دستش را به کشد و سپس با گرفتن تراولعلیرضا پرخنده جونِ کشداری در جواب سهند می

 :دهدکند و کمتر از یک دقیقه، واضح و دقیق آمار میسمتی دراز می

بینی. با دو سه تا از رو می جور پذیرایی رو برو جلو. انتهای سالن، دست چپ اُپِن آشپزخونههمین-

 .دخترا تکیه زدن اونجا

دارد که ساعدش از پشت سر ی علیرضا اولین قدم را برمیبالفاصله بعد از به اتمام رسیدن جمله

 .شودکشیده می

 .کجا آقا توام ترمز پاره کردی؟؟ بزار یه مین زِر زرمو کامل کنم بعد برو دیگه-
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 .شودزده میکار خودش خجالتخندد و حتی کمی از حواس میبی

 :زندکند که او، با چشمکی برای راهنمایی ل*ب مینگاهِ علیرضا می

 سرخیِ آالله داداش. خُب؟-

 :داردشود. نگاه گیجش علیرضا را به خنده و توضیحِ بیشتر وا میمتوجه نمی

 !کنی پسر؟ی کمیاب. برو ببینم چه می. سرخِ سرخ مثلِ آاللهلباسشو میگم-

کند که عرق سرد یواش یواش دارد به تنش آید و حس میرخ؟ ل*بش به لبخند عجیبی کش میسُ

د کوبطور با قلبی که محکم و پرقدرت میآورد. توجهی به جمعیتِ اکثراً غریبه ندارد. همینهجوم می

 ...کاود ودارد و چشمش تنها قسمت چپ را میسالن را به قسمت انتهایی قدم برمی

نشیند. دلتنگی و هوسِ در آ*غ*و*ش کشیدن آن موجودِ مام تنش به سستی و درد میبه یکباره ت

 ...کشد ودلربا جانش را در یک لحظه به آتش می

کند. نگاه دخترکی که پشتش به سهند است و دارد با دختر کنار دستش خریدارانه نگاهش می

 .زندتنگ شده بود؟ قلبش نمی ها دلشرخش خندان است و چقدر برای این خندهکند. نیمصحبت می

چند دختر هم آن طرف اُپِن و مشغول چیدن میوه هستند و دخترکی که کنارِ دلبرش بود، به قصدِ 

دارد و دومی و لرزند و حتی تمام تنش. قدم اول را برمیکند. لبانش میرفتن، جمعشان را ترک می

 .خواهدحتی سومی را و رسیدن می

طور که حواسش به یکی از پسرهای جمع است که روناک حتی آن را همانخندد و صحرا لوندانه می

 :کندشناسد، برای دخترها تعریف مینمی

 خیلی جذابه! اما اگه دوست دختر داشته باشه چی؟-

 .اندازدروناک نرم شانه باال می

 دونیم داره یا نه؟شی؛ ولی خب االن که نمیاون موقع بیخیالش می-

 .زندو مستاصل به دخترک کناری روناک که آیسان نام داشت، اشاره میفشارد صحرا ل*ب می

 تونی آمار بگیری؟تو می-

 .زندجور عجیبی که انگار به خود و کارش ببالد، قهقهه میآیسان یک
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 .کنمدو سوته ردیفش می-

 .کندمیکوبند و آیسان برای آمارگیری، جمعشان را ترک روناک و صحرا پر از هیجان دست به هم می

مانَد با چندی از دختران. و حواسِ روناک بند این جمع نیست. پیش رود و صحرا میآیسان می

 .آیسوست و عرفانی که آمده بود! به خاطر آیسو آمده بود

کند. و پرد و سرفه میکند تا چیزی بگوید که همان دَم آبمیوه تو گلوی صحرا میل*ب از هم باز می

دهد و با شود، متعجب ابرو باال میشدن چشمان صحرا و حالت عجیبش میی گرد روناک که متوجه

 :پرسدخندی میتک

 چت شد یهو دیوونه؟-

خواهد سر به عقب بچرخاند و دلیل گرد شدن چشمان صحرا و مات ماندنش را و همین که می

هین پوشاند. ترسیده وجو کند، دو دست بزرگ و مردانه از پشتِ سر روی چشمانش را میجست

 ...شنود وی مضطرب صحرا را میخورَد که صدای خندهکشد و تکان سختی میبلندی می

داند که محال است؛ خورد از هیجان. میاش پیچ میشود از این بویِ آشنا و معدهتمام تنش سست می

 !اما این عطر و بو فقط متعلق به سهند نبود؟

اش را بشکافد و بیرون بیاید. هد س*ی*نهکوبد. انقدری محکم که انگار بخواقلبش محکم می

 :رانَداش، بر ل*ب میلرزد وقتی که برخالف حس درونیصدایش می

 م... ماهان... تویی؟-

 :دهدخندد و جواب میطور عجیبی میصحرا یک

 .نه ماهان و نه علیرضا. برو بعدی-

 .دشونآیند و عمیق میشوند و تند. کش میهایش ناخداگاه نامنظم مینفس

گذارد. آورد و روی دستان مردانه و بزرگ روی چشمانش میشود. دستانش را باال میدلش آشوب می

ها... انگاری که این ریزد و این حجم از گرما با دستانِ یزدان غریبه نبود؟ این دستقلبش هُری می

داند که اما... میها با تمام تن و وجودش آشنا بودند. و شناسد. انگاری که این دستها را میدست

 .کندپردازی میترین حالت ممکن خیالکند. در محالدارد محال فکر می
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زند. خیلی دوست داشت بپرسد فردی که چشمانش را گرفته است، تمام بغض به گلویش چنگ می

 ...کند، بشنود؛ اماجانش است؟ سهندش است؟ و در جواب، صدای مخملی او را که تایید می

 :پرسددد. میخنبا بغض می

 یزدان؟-

 :زندصحراست که حرصی تشر می

 !ی خنگبیشتر به مغزِ پوکِت فشار بیار دختره-

 مغزِ پوکش؟

شود وقتی ی سیاه توی گلویش دردآورتر میخندد و غدهشود. نرم میبیخیالِ محال و غیر ممکن می

خواهد، بر همیشه دلش میکه با صدای رو به تحلیل و لرزانش، پر از حسرت و دلتنگی و آنطور که 

 :رانَدل*ب می

 سهندَم؟-

. به آ*غ*و*ش شوندشوند و به سرعت دور شکمش حلقه میها از روی چشمانش برداشته میدست

بوسد و پر از حرارت و دلتنگی جواب ی گوشش را نرم و خیس میشود. کسی اللهای فشرده میمردانه

 :دهدمی

 نفسِ سهندش؟-

خدا قسم که اینجا آخر خط بود. اینجا و این لحظه خود مرگ و زندگی بود. باورش کند و به باور نمی

 .شود. صدای مخملین خودش است. خودش استنمی

ین ترشنود و اگر دستی به دور کمرش حلقه نبود، افتادنش قطعیصدای جیغ پر از هیجان صحرا را می

شود داند چطور میبیند و نمید نمیشد. توان صحبت و حتی تکان خوردن را در خواتفاق ممکن می

 شود که واقعیت باشد؟کشد و میزند. بلند. شکسته و غمگین و خوشحال! قلبش تیر میکه هق می

بیند؛ اما ست و چشمانش تار میهای اوی لعنتیشود. تن سستش هنوز اسیر دستبرگردانده می

 هایش . اینجاست. آمده بود. ل*بودشهای سهند میهایش قفل آبیکند و تیلهبیند. گریه میمی

 شود خواب و رویا انقدر واقعی باشد؟لرزند و مگر میمی
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خواهد که با جان و خواهد که باور کند. میزند. پر از لرزش و بغض و بدحالی و میدوباره صدایش می

 :دل یکبار دیگر بشنود

 سهندم؟-

 !خواهدو جواب می

نشیند و صدای اش میهای گرم مَردَش روی گونهآید. ل*بمیتر و تصویر تارِ تمام جانش نزدیک

 :گویدشود وقتی که میبمش همانجا روی پو*ست دخترک، نوازش می

 .عُمرِ سهندش؟ گریه نکن. تموم شد دیگه. اومدم-

ها و حال خوش و ناخوشش ندارد. مگر زند و اختیاری روی اشکشکند. بلندتر هق میبغضش می

 ه و برگشته باشد؟ که ببوسد؟ که باشد؟شود؟ که بخشیدمی

شود. کت ی اَمن مردش پنهان میلرزد که ناگهان سرش توی س*ی*نهتنش از زور سرما و هیجان می

وار و پر از تاب. دلتنگ و پر از حسرت. و دست مردش چه نوازش. محکم و بیزندسهند را چنگ می

زند. انقدری نامش را تکرار و دوباره صدایش می زند و دوبارهنشیند. هق میآرامش روی موهایش می

قرار زند و بیکند که سهند، عاشق و حریص تند و تند روی موهای دخترک را مُهر ب*وسه میمی

 :دهدجواب می

 جانم؟ جانم؟ جانم؟-

آرایشش را به کمک آیسو مرتب کرده بود. چرا که گریه، برایش ریمل و خط چشمِ سالم باقی 

نگذاشته بود. از خوشی روی پاهایش بند نبود و تمام ساعات تولدش را به جای اینکه توی میدان 

جشن، شادی کند و یا حتی برود و برقصد، به آ*غ*و*ش سهند پناه آورده و روی پای او نشسته بود. 

ی یک کلمه! فقط نگاه بود و نگاه. عشق بود و محبت. کدام و حتی به اندازهله نکرده بودند. هیچگِ

داند که تا چه اندازه کردند و فقط خدا میب*وسه و آ*غ*و*ش بود که گاهاً یکدیگر را مهمان می

 د*ه*ان او گذاشته ی اول را در اش بریده بود. تکهدیوانه شده بود. کیک را به همراه مَرد چشم دریایی

ی قبلی گ*از گرفته بود. همگی سوت کشیده ی دخترک را خبیثانه و با نقشهو سهند، انگشت اشاره

و دست و جیغ زده بودند و او... فقط از وجودِ سهند به شور و شعف نشسته بود و حاال... چیزی تا یک 
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ها ذیرایی شده بود و مهمانشب نمانده است. شام، میوه، کیک و دسر و همه چیز به نحو احسن پ

 .کردندکادوهایشان را تقدیم کرده بودند و داشتند جشن را تَرک می

ایستد. کمر دخترک را شود که سهند کنارش میتر میست که دارد خالی و خالینگاهش به سالنی

 :زنداش ل*ب میگیرد و با ب*وسه کاشتن روی شقیقهنرم در بر خود می

 .سحسابی خسته شدیا نف-

های سهند و باید بگوید که در گفتن شد از نفسکار از کیلو گذشته بود. تُن تُن قند در دلش آب می

کنارِ او و در آ*غ*و*ش او ماندن، اصال به روناک مجال خسته شدن نداد؛ اما برای ناز کردن هم که 

گوید که باالیی میکند و با لبی برچیده، اوهومِ بلند شده باشد، با اخم ظریفی خودش را لوس می

شود جز شیطنت، خندد و با لحن عجیبی که دخترک هیچ چیزی از آن متوجه نمیسهند ته گلو می

 :دهدجوابِ اوهومِ پر ناز روناک را می

 !حاال مونده تا خسته شدنت. شب بلند است و قلندر بیدار-

 :شوداش میشده، خیرهچرخاند و با نگاهی گرد شود. سر به سمتش میی منظور سهند نمیمتوجه

 منظورت چیه؟-

کند تا باهم به سمت زند و با فشار کوچکی که به کمر دخترک وارد میو سهند به رویش چشمک می

 :دهدها بروند، تخس و شیطان جواب میمهمان

 .فهمی. عجله نکنحاال خودت می-

شود و غول صحبت میآید و با سهند مشماسد. چرا که علیرضا نزدیکشان میحرف در دهانش می

 .کند، بودنِ سهند استروناک، به تنها چیزی که فکر می

یرد گکند و اصال باید آمدنش را در این روز، معجزه بداند. لبخندش عمق میبا لبخند نرمی نگاهش می

 خورد و با وقت به این اندازه بیستم آذرماه را دوست نداشته است. چیزی توی قلبش تکان میو هیچ

 .کندرود، در دل خدایش را شکر میکه تا هزار میقلبی 

 :کندی افکارش را از هم پاره میصدای ماهان است که رشته

 خب... باالخره تموم شد. پسندیدی بَال خانوم؟-
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 شد که نپسندد؟خندد. مگر میریز می

 !بابت همه چیز مرسی ماهان. خیلی عالی بود-

 :پراندوار تیکه میزند و شیطنتماهان چشمک می

 جشن یا چیزِ دیگه؟-

زند. و اشکالی ندارد که پررو بشود. شود و بلند قهقهه میی ماهان به آمدن سهند میی تیکهمتوجه

 :راندپس با خیال راحت بر ل*ب می

 .ی دومهردو ولی بیشتر گزینه-

شود و میتر کند و همین لحظه گره دست سهند به دور کمر دخترک سختماهان فحشی نثارش می

 .آورددخترک به رویش نمی

 :آیدای به میان صحبتشان میسهند است که با تک سرفه

 .اگه مشکلی نداره، ما باید برگردیم خونه-

 :کندالفور اعتراض میماهان فی

 پسر، من روی شب اینجا موندنتون حساب باز کرده بودم! یعنی چی برم؟-

هد. بعد این همه دوری و جدایی و اشک و آه، باالخره او خواراستش... دل دخترک هم رفتن او را نمی

 را دیده و در آ*غ*و*ش گرفته بود. چه رفتنی آخر؟

کند و شود. علیرضا هم اصرار میخواهد د*ه*ان باز کند که سهند مشغول تعارف زدن با ماهان میمی

الخره راضی به رفتنِ او کند. ماهان بااما... گوش سهند شنوا نبود. دلخور و دلگیر نگاهِ سهند می

رود. راضی از رفتن ماهان و علیرضا از گفتنی به سراغ عرفان می "بینمتحله. فردا می"شود و با می

 :زندکنارشان، رو به سهند کرده و پر از دلخوری و ناراحتی پچ می

 خوای بری؟می-

 !گیرد اصالمی بیند و برای اخمش دل ضعفهگِره افتادن میان ابروهای پرپشت سهند را می

 کی گفته قراره تنها برم؟-

 :زندچیند و با پشت چشم نازک کردنی نق میل*ب برمی
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 .فرقش چیه؟ با عرفان بری یا بی عرفان؟ تهش که رفتنه-

 .کوبداش مینشیند و مُشتی به س*ی*نهاش به حرص میخندد. از خندهاش میآبیمَردِ چشم

 خنده داره؟-

ی آورد و با شست مشغول نوازش گونهشود. دست باال میترک خم میسهند است که به طرف دخ

 :کندآبکنی دلجویی میشود و با لحن دلدخترک می

 من گفتم با عرفان میرم نفس؟-

های سرخ و های آبی سهند به روی ل*بکشد که تیلهدخترک ل*ب پایینش را به د*ه*ان می

 :زنددستوری پچ میخورند. کوتاه و انگیز دختر سُر میوسوسه

 !نکن-

های کند. هیچ چیزی از حرفترسد و ل*بش را آزاد میاراده میو دست روناک نیست که یکهو و بی

 :کندای اَمر میطور خمار و خیرهخواهد د*ه*ان باز کند، سهند یکسهند نفهمیده بود و تا می

 .برو وسایلتو جمع کن بریم. تو ماشین منتظرتم-

د را به آیسو و عرفان سپرده و خودش با سهند و ماشین عرفان همراه شده بود. سوئیچ ماشین خو

دانست که چطور جور دلشوره افتاده بود و اصال نمیدلیل و یا با دلیل به اضطراب و هیجان و یکبی

 باید خود را آرام کند؟

 شت دستبیند اویی را که پچرخاند. و میبا حس خیسی و گرمی پشت دستش، سر به سهند می

وهوای امشبِ هردویشان لرزد و حالبوسد. دلش میهایش چسبانده و دارد میرا به ل*ب دخترک

 تر از عجیب نیست؟کمی عجیب

 .خنددآید از حس زبان و لبان سهند به روی پو*ست پشت دستش و ریز میقلقلکش می

 :پرسدکند، با شیطنت میو سهند زیر چشمی نگاهش و همانطور که با یک دست فرمان را هدایت می

 شد؟ اذیت شد خوشگلِ من؟چی-

 شود؟اش، معذب و در خود جمع میداند چرا از نگاه زیر چشمی او و این لحنِ لعنتیو نمی

 :راندکند. ضعیف و آهسته بر ل*ب میاش یاری نمیحنجره
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 .نه-

 :دهدپروا این بحث را ادامه میو سهند چه بی

 پس خوشش اومد؟-

ای سر وکولهکند و با لبخند کجشود. هجوم خون و گرما به صورتش را حس میمور مور میتمام تنش 

کند و در همان لحظه دستش از انگشتان پرقدرت سهند اندازد. از نگاه کردن به او امتناع میپایین می

ش وفرستد و با باال رفتن صدای دستگاه پخش موسیقی، گاش را بیرون میشود. نفس آسودهرها می

اراده است وقتی که هماهنگ با جمالتِ سپارد که سهند روی آن قُفلی زده است. بیبه آهنگی می

 :خوانَدموزیک، می

 ...رفتی و بُردی خوشیمو-

ست تا یادِ دردِ تن و ست تا پرت شود به روزهای بدون سهند. همین کافیو همین یک جمله کافی

استه اراده و ناخوکرد که برگردد. که ببخشد. بیماس میروحش بیوفتد وقتی که با گریه به سهند الت

لرزد. اش خارج از اختیار میافتد. چانهوهوای سیاه و ابریِ تا همین چندین ساعت پیشش مییادِ حال

. از شودای برای دخترک میشود و چه مهمان ناخواندهی گلویش میبغض بدون اجازه، وارد خانه

ماشین، به شهرِ فرو رفته در تاریکی و نور و خلوت شده از هرگونه  یی پایین کشیده شدهشیشه

کند. پلک کند و سوزِ سرمای هوا چشمانِ پر شده از اشکش را اذیت میانسان و حیوان نگاه می

شود که سهند نشیند و بغض زمانی بدتر و دردآورتر میاش میی سمج روی گونهزند و اولین قطرهمی

 :کندی دخترک باشد، پر از عشق صدایش مییهی گراینکه متوجهبی

 روناک؟-

 .شدترین نام دنیا میزد، قشنگو به واهلل قسم که نامش، هنگامی که سهند صدایش می

 :گویدلرزد وقتی که میچرخاند و دست خودش نیست که صدایش میسر به سمتش می

 جانم؟-

ای حواسش پرت و نشیند و برای لحظهی او به بهت میبیند که مَردَش چطور از صدای تحلیل رفتهمی

شود که از الین خود خارج شود و ماشین بغلی بوق بلند باالیی بزند و فحش کشداری همین باعث می
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ایت ی جاده هدکشد و سهند است که پر اخم، ماشین را به شانهبدهد. ترسیده هین بلندی می

 :پرسدکند. با متوقف شدن ماشین از حرکت، آرام میمی

 چرا موندیم؟-

کند. اندازد و باالتنه و سرش را به سمت روناک خم میو سهند است که یک دستش را روی فرمان می

 :رسدکوبد و صدای سهند، محکم و در عین حال مهربان به گوش میقلبش تندتر می

 بغضت برای چیه اآلن؟-

کنی و اصال برای چه بغض داری؟ کرد که آیا گریه میر دنیا اینطور بود که تا کسی، سوال میو چرا کا

 شد؟یکهو بغض و گریه بدتر می

 :کندبندد. با لکنت زمزمه میلرزد و بغض راه نفسش را میاش بیشتر میچانه

 .م... من... خوبم. فقط... یادِ یه چیزی افتادم-

 :پرسدتحکیم میسهند است که پر از صالبت و 

 یادِ چی؟-

 ها؟ها؟ نبوییدن و نبوسیدنها؟ هم آ*غ*و*ش نشدنی نبودنها؟ همهمعرفتیی بیبگوید یادِ همه

بگوید حتی یادِ صدایی که سهند از آن هم محرومش کرده بود؟ یادِ یک پیغامِ معمولی که نفرستاده 

 بود؟ بگوید؟

 ست وقتی که نشینند و حاال صدای مَردش پُر از نگرانیاش میهای بعدی تندتر روی گونهاشک قطره

 :گویداینطور با عجز و پریشانی می

 بینَمِت تورو... گریه برای چی روناک؟-

 .کندزند و هنوز جای زخم نبودن سهند درد میهق می

شود. تمام ی ستبر و خوش عطر او فشرده میشود و به س*ی*نهاش حلقه میدست سهند دور شانه

 اشدندهافکارش پُر شده از روزهای قبل و انگاری که بودنِ سهند را باور نکند. یعنی مرد تخس و یک

 واقعا و برای ماندن آمده بود؟

ی روناک ی هیش گفتنِ سهند و نوازشش بر روی موهای بیرون افتاده از شال دخترک، گریهبا زمزمه
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 :نالدزند و با بغض میگیرد. کت سهند را چنگ میشدت می

 کنی؟بازم ولم می-

 پرسید؟شود. چه کرده بود با این دختر که این چنین میان گریه از ول کردن میو سهند مات می

 :بوسدهای دخترک را مینفس و مات روی ابریشمیبی

 این چه حرفیه؟ معلومه که نه! تو زندگیِ منی. کجا ولت کنمو برم؟-

 .شودشود. آرام نمیو روناک قانع نمی

 :نالدیم

 !کنی که چی به روزِ من میاد؟ی پیش. میری و حتی به این فکر نمیمیری. درست مثل دفعه-

 ...شود از حال داغانِ دخترک توی آغوشش وکند. دلش پاره پاره میاخم می

 :زندبا اعصابی بهم ریخته تشر می

 !کنمکنم یعنی نمیپرت و پال نگو! گفتم ولت نمی-

اینکه دست خودش باشد توی اهِ آرام شدن را بلد نیست. با بغض و حال زاری، بیدخترک اما انگاری، ر

زند و تمام آنچه را که توی ذهن و قلبش بود را بر زبان مند و درمانده جیغ میآ*غ*و*ش سهند گِله

 :آوردمی

 !رفتی سهند. نبایدنباید تنهام میزاشتی و می-

ی کند. جایی حوالهشود و درد میتکه می اش، صدسهند است که قلبش از هق هق دُردانه

فرستد و صدایش از شدت اش لعنت میسوزد و در دل، فقط به خود و به کردهاش میس*ی*نه

شود وقتی که کوبنده و پرحرص جوابِ دخترکِ افتد و دورگه میناراحتی و غم و خشم به خِس می

 :دهدتوی آغوشش را می

ذهنم بودی. پیاده خیابونای شهرو قدم میزدم، تو ذهنم بودی.  صبح که از خواب بیدار میشدم، تو-

آهنگ گوش میدادم، تو ذهنم بودی. فیلم میدیدم، بودی. کار میکردم، بودی. پیش دوستام بودم، 

کردم، فکرم پیش تو رفتم؛ ولی هر غلط و هر کاری که می، بودی. آره نباید میبودی. غذا میخوردم

 .بود
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شود. تمامِ اش از شدت حرص و سوزش با شتاب باال و پایین میو س*ی*نهافتد به نفس نفس می

 ...خود را خالی کرده بود و حاال انتظار داشت دخترک توی آغوشش هم آرام شود و در کسری از ثانیه

شود و خود را توی تاب دور گر*دن سهند حلقه میاش است که سخت و بیهای دُردانهدست

بوسد و دخترک؛ حاال کشد. جایی میان مسیر گر*دن تا گوش سهند را میآ*غ*و*ش مَردَش باال می

تماما آرام شده است که هیچ؛ که حتی دلِ ناقرصش هم حسابی قرص شده است و اصال داشتیم مگر 

 اعتراف از این زیباتر؟

 :خندد. ریز و با رضایتمیان مرز شادی و غم، میان بغض و گریه، می

کردی و من، تو یادت بودم کافیه. و . همین که هر غلطی میحاال دیگه خیالم راحت شد-

 !ی اینه که جام حسابی محکمهدهندهنشون

زد و با زجه، گِلِه کرد. هق میو به گمان سهند، این دختر تهِ خطِ دیوانگی را هم رد کرده بود. بغض می

 .خندیدای بعد میکرد و ثانیهمی

تر گرفتن کمر دخترک، پر از حرارت و رکش. با محکمرود برای زبان ریختنِ دلبدلش ضعف می

 :رانَدشیطنت بر ل*ب می

 های مودب بشین سرجات و بزار برسیم خونه، بعدش اون که صد در صد؛ ولی لطفاً اآلن مثل بچه-

 .هاتو رو کنیتونی دلبریمی

بار است که انقدر کشد. از رسیدن به خانه و به خصوص به همراهِ او، برای اولین دخترک خجالت می

شود و مرتب به روی ی هولی از آ*غ*و*ش او جدا میاضطراب و هیجان و هراس دارد. با خنده

اش به خنده شدهی دوباره سیاهدهد و از دیدن چهرهنشیند. آفتابگیر را پایین میصندلی خود می

 ...افتد. بلند و پرصدامی

تواند که اخم کند و اما با ل*ذت، غرق و، فقط میچرخد و سهند از دیدن صورت او به سمت سهند می

 .های ناب دخترک بشودخنده

 :زندمحکم؛ اما تصنعی تشر می

 .کنیدِ تقصیرِ خودِ احمقته دیگه! هی زِرت و زِرت گریه می-
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 :کندو برای اذیتِ کردنِ دخترک حسودِ کنارش، با شیطنت اضافه می

 .که هیچم پای چشماش سیاه نیست حقته اآلن پیادَت کنمو یه دافی سوار کنم-

 ...پایَد وی چشم دخترک را میو از گوشه

کرد. خبیثانه خواست و حتی تصور هم میست که میجیغ بنفش و پرحرص روناک، دقیقا همان چیزی

 :خنددمی

 شد؟ بد میگم؟چی-

خسته؛ اما شوند. هر دو اندازد و داخل خانه میو درست ساعت دو و نیم بامداد، سهند کلید می

 !دارجورِ خاصی انرژییک

 !هاها و... دروغ نباشد، حتی برای ب*وس*یدنها کردن و نگاه کردنقرار برای صحبتدلتنگ و بی

روناک است که پالتوی پشمی، سفید رنگ و کوتاهش را که روی لباس سرخش پوشیده بود را از تن 

رود و حین اینکه خوش به سمت یخچال میکند. بیخیال و سری مبل پرت میآورد و روی دستهدرمی

 :زندکند، غر میشود و داخل یخچال را وارسی میخم می

 کنم هر چقدرم آب بخورم، باز کمه. معلوم نیست ماهان چه از تشنگی داره جونم باال میاد. حس می-

 ش شده این؟کوفتی توی اون دسرها ریخته بود که نتیجه

برد و تعارف بطری، با خیال اینکه سهند توی هال است، صدا باال میخندد و با بیرون کشیدن می

 :کندمی

 برای توام آب بیارم؟-

اش خورد و صدای مخملیی ستبر سهند برمیگرد کند، از پشت سر به س*ی*نهخواهد عقبو تا می

 :شنودترین حالت ممکن و زیرگوشش میرا در نزدیک

 .م نیست نفستشنه-

 بُرد؟ها نفسش را مین نفس گفتنو گفته بود که ای

خندد. با بستن درب یخچال خودش را از توی آ*غ*و*ش افتد و مضطرب میقلبش به تپش تندی می

ریزد و یکسره دارد و با تکیه زدن به اُپِن، سریعا برای خود آب میدهد. لیوانی برمیسهند، فراری می
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 ...کند وای از حرارتش کم نمیآب، ذرهکشد. دمای تنش انقدری باالست که این آن را سر می

خندد که سهند در معنا میشود. بیهای سهند میهایش قفلِ آبیبا پایین آمدنِ لیوان، تیله

 :گویدزند و دستوری؛ اما نرم میترین حالت ممکن با دست به راهرو و اتاق خواب اشاره میمعمولی

 .کنهبریم آرایشتو پاک کنم. پوستتو اذیت می-

ای که افتد و آن ب*وسهایستد و دست خودش نیست که ناخداگاه یادِ روز عقد کاوه میلبش میق

شود و ناخداگاه به هیجان و ترس منجر به پاک شدن رژ ل*ب سرخش شده بود! مور مورش می

 :رانَداختیار بر ل*ب مینشیند. بیمی

 !نه-

دهد و خودش را به ندانستن ابرو باال میکند. خندد. پرتفریح و شیطان نگاهش میسهند است که می

 :زندو متوجه نشدن می

 چرا؟-

 آم... چرا؟

 :گویدترین جواب سال شناخته خواهد شد وقتی که میخندد و جوابش به قطع مسخرهآشفته می

 .تونمچون خودم می-

 .افتدسهند اما از تک و تا نمی

 تونی؟من گفتم تو نمی-

آید و دست سرد دخترک را بین انگشتان چون تنور، هند جلو میخواهد چیزی بگوید، سو تا می

 .کشدگیرد و به سمت اتاق خواب مید*اغِ خود می

زند وقتی که روی تخت، نشانده و قلب دخترک چون گنجشک گرفتار شده در قفس، تند و نامنظم می

روی صورت دخترک ی آرایش را کنندهشود و سهند آنطور با مالیمت و با عشق، دستمالِ پاکمی

ها! و همین هم باعث جا جز ل*بها، پیشانی و... و در اصل به روی همهها، گونهکشد. روی چشممی

 !ای برای لبانش داشت یا...؟شود و... سهند، نقشهطور ناآرامی در تن روناک میدلشوره، هیجان و یک

شود. کار خاصی یش پایش بلند میکند و از پدر همین فکرهاست که سهند باالخره کارش را تمام می
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د تر از سهنفرستد. منحرفانهخندد و در دل لعنتشان میبا دخترک انجام نداده بود و... به افکارش می

 .اندیشیدمی

ی حمامش، سر به سمت رود و با برداشتن حولههایش میبیند که به سراغ کمد لباسو سهند را می

 :زنددخترک، با صبوری و مالیمت پچ می هایچرخاند. خیره در تیلهروناک می

 .تونی دوش بگیریکشه. بعدش تو میمیرم حموم. پنج دقیقه بیشتر طول نمی-

ی سحر نمانده است و اصال چرا باید دوش بگیرد؟ و تا دوش بگیرد؟؟ نیم ساعت بیشتر تا سه

م تنش از استرس شنود و تماشنود. میخواهد چیزی بگوید، صدای بسته شدن درب حمام را میمی

شود و به سرغ ساک لباسی که شده از هیجان، بلند مینشیند. با گلویی خشکبه یخ شدن و سرما می

شود که حوله ندارد. ل*بش به لبخند کجی کش ی اول متوجه میرود. و در وهلهبا خود آورده بود، می

ه و سیاه رنگش را از ساک بیرون کرد؟ شلوارک کمرکِش کوتای سهند استفاده میآید. باید از حولهمی

 آورد و تاپِ بندی سفید و یقه بازش و... آم... زیادی باز و عور نبود؟می

 گذاشت؟لباس زیر هم که نیاورده بود و قوز باال قوز! این یکی را کجای دلش می

م کند موبندش را هاندازد و همچنان که زیر ل*ب و برای خود آهنگی را زمزمه میشانه باال می

کند تا جلوی آینه برود و زیپ لباسش را باز گرد میاندازد و عقبها را روی تخت میدارد. لباسبرمی

پرند و رود. ابروهایش متعجب باال میافتد و نفسش بند میکند که چشمش به سهندِ در درگاه می

ی خیسش در ی بر*ه*نه و موهای کمری سهند و آن باالتنهدست خودش نیست که نگاهش بین حوله

 :پراندخندد و دستپاچه چیزی میزده میگردش است. هول

 .میرم دوش بگیرم؛ ولی... آم... حوله نیاوردم-

ی همانی که دور آورد، لنگهرود. یک حوله بیرون میو سهند با لبخند کج و جذابش به سراغ کمد می

 ا داشت؟رود و این مرد، امشب قصد جانش رکمر خودش بسته بود. نفسش بند می

کند که سهند در اتاق آید و خدا خدا میدقایقی بعد، درحالیکه دوش گرفته بود، از حمام بیرون می

گوید و نفس خواب نباشد و به محض پا گذاشتن توی اتاق، از نبودِ سهند، خدایش را شکر می

ن غول پوشیدفرستد. با بستن و همچنین قفل کردن درب اتاق، تند و تند مشاش را بیرون میآسوده
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 ...زند ورود. موهای خیسش را شانه میشود و بعد به جلوی میز دراور میهایش میلباس

 !تق

کند و به ریزد. شانه را روی میز ول میخورد و قلب دخترک را هُری پایین میای که به در میضربه

 .کشدکند و دستگیره را پایین میسمت درب اتاق پاتند و قفلش را باز می

ی ریبوکِ سفید به تن دارد و یک شلوارک اسپرت طوسی د است که تیشرت مشکی با نوشتهسهن

 .روشن

 ت که نیست؟گشنه-

 :دهدگیرد. پرخنده جواب میگردد و شانه زدن را از سر میبه طرف دراور برمی

 .نه بابا. انقدری که من توی تولدِ خودم از خودم پذیرایی کردم، هیشکی نکرد-

 :دهدکند و بعد، با مکث کوتاهی پیشنهاد میخندی تایید میو سهند با تک

 خوای کیک بخوریم؟می-

 :خنددهای سهند، بلند بلند میچرخد و خیره در آبیکند و روی صندلی میشانه را همانجا رها می

 .ای یه چیزی بخور. تعارف نکن؛ ولی من واقعا جا ندارمآقا تو اگه گشنه-

 .دهدنفی تکان میی سهند سری به نشانه

 من نگرانِ ضعفِ توام. چه تعارفی دارم بکنم آخه؟-

 :کندکند و متعجب تکرار میچشم درشت می

 ضعفِ من؟-

 :زندشود، ل*ب میکند و همانطور که از اتاق خارج میای میخندهسهند تک

 .خواستم بشهبلند شو بیا کیک بخوریم. نشد اونجوری که من می-

 .افتدتارها و جمالت عجیب و غریب سهند به دنبالش راه میگیج و متحیر از رف

ی کیک را با انگشت توی د*ه*ان روند و حدودا یک ربع بعد، درحالیکه آخرین تکهبه آشپزخانه می

 :کندطور با ناز و کشداری تعریف میخندد و یکگذارد، ریز میسهند می

 !اووم... عجب چسبید-



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
1054 

 

خندد و کیک به طرز شود. میند توی دهانش فرو برده میای سهو همان لحظه انگشت خامه

بیند و دلش قیلی های سهند را میشود. برق افتادن توی تیلهاش مالیده میای به لبان و چانهمسخره

کننده نیست، که حتی های نیمه بازش نه تنها اذیتی سهند به غنچهرود. و نگاهِ خیرهویلی می

داند که کند و با همین فکر، میها را می. دلش هوس ممنوعهبخش هم هست و راستش..ل*ذت

آورد. و تا به خود بجنبد، دست سهند ها و صورتش هجوم میشوند و خون، به گونههایش اناری میلُپ

های کند که ابریشمشوند و طی یک حرکت، موبند را از موهایش باز میتوی موهایش فرو بُرده می

 .ریزند و به گمان سهند، این تصویر، زیباتر استاش میلَخت و خیسش روی شانه

وار کند و زمزمهاش را نگاه میقراری جزء به جزء صورت دخترک دوست داشتنیپر از خواستن و بی

 :زندپچ می

 نگفته بودم وقتی با منی، موهاتو نبند؟-

 !شوندچون کوره د*اغ میجنبه که یکهو کوبد و اَمان از این قلب و تن بیاراده تندتر میقلبش بی

کند تا به خود حرکتی داده و صدایی برای جواب تولید بکند؛ اما همین که اش التماس میبه حنجره

 برداش را بر زبان بیاورد، سهند سر جلو میکند تا اولین حرفِ اولین کلمه از جملهل*ب از هم باز می

شود و کشد و از جا بلند میسر به عقب میای بوسد. تنها برای لحظهو روناک را سخت و عمیق می

کشد. به محض قفل شدن پاهای دخترک به دور کمرش، با دخترک را چون کودکی در آغوشش باال می

های ی عشق و خواستن را روی ل*برود و همانطور که نواختن زمزمههایی بلند به طرف اتاق میگام

خواهد. دد. یک امشب را دلش دور زدن قوانین را میبنگیرد، درب اتاق را با پا میدخترک از سر می

 :اشکالی ندارد که برای دخترکِ دلبر توی آغوشش بگوید

 !کنیخونم، توام قبول میمن می-

رمق و خسته، چشم حال و بیاند چند دقیقه از آرام شدنشان گذشته که دخترک اینطور بیدنمی

ت خواسآید. این دختر را با تمام جانش میوار خوابیده بود. ل*بش به لبخندی کش میبسته و جنین

ود. یک و امشب با این حال که با تن و روحِ او یکی شده و به آرامش رسیده بود؛ اما حالش خوش نب

ش هایکرد. پلکحس دلشوره و اضطراب بدی به جانش افتاده بود و... احساس مسئولیت سنگینی می
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کرد. اینطور معلق شان را رسمی میافتند. باید هر چه زودتر ر*اب*طهخسته و د*اغ روی هم می

داد و هم خودش را. با حس تکان خوردن تشک تخت، چشم باز بودن، هم دخترک را عذاب می

شود. ته دلش از تصور خود را به خواب زدن های دخترک میی لرزیدن پشت پلککند که متوجهمی

های ریخته توی صورت روناک را به پشت گوش برد و ابریشمیرود. دست جلو میدخترک، مالش می

 :زندی فکش، نرم صدایش میفرستد. با نوازشِ گونه و زاویهدخترک می

 روناک؟-

 .بیندهایش را میما منقبض شدن فک و تن دخترک و لرزیدن پلکآید اجوابی نمی

 :پرسدهای نرم و متورم دخترک، میخندد و با نوازشِ ل*بته گلو می

 اآلن مثال تو خوابیدی و منم باید باور کنم، آره؟-

 .گذاردخندد و چال گونه به نمایش میتواند مقاومت کند و میو همان لحظه دخترک نمی

 .وابیده بودم. تو بیدارم کردینخیرم! خ-

 .آوردرنگش، نفس سهند را بند میهای شبکند، سرخی و خماری تیلهچشم که باز می

فشارد و آخ مردانه و پر از لذتی از میان لبانش خارج لُپش را میان دو انگشت شست و اشاره می

 .افتد و ناپرهیزی خودشمیافتد. ناگهان یاد دقایق پیش شود که میان ابروهای دخترک، گِره میمی

شود. پر از نگرانی و تشویش، دست دیگرش را روی شکمِ خیز و روی دخترک خم میروی آرنج نیم

 :گویدشود از عشقِ آمیخته به پشیمانی وقتی که میکشد و لحنش پُر میتخت و د*اغ دخترک می

 .خیلی درد داری؟ ببخشید، میدونم خیلی اذیتت کردم-

زده رود. خجالتآیند و توان حرف زدنش به کل از دست میرک به رنگ لبو درمیهای دختو گونه

 :دهدکند و ضعیف، آهسته و کوتاه جواب میسرش را توی بالشت فرو می

 .خوبم-

گذارد و با نوازش پو*ست گرم اش میداند که دخترک خوب نیست. دستش را روی گونهو سهند می

 :زنددخترک، متاسف و نگران پچ می

 ...خواستما راعایت کنم؛ اما نشد. مـ-
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 :زندماسد وقتی که دخترک آنطور با خجالت و حرص نامش را جیغ میو حرف در دهانش می

 !سهند! میشه همش تکرارش نکنی؟ من واقعاً خوبم-

کند و آرام و گیرد وقتی که سر خم میست. لبخندش عمق میاش خجالتیداند که دُردانهو سهند می

 :زنداش پچ میزدههای شرمزند. خیره در تیلهروی لبان متورم دخترک را مُهر میکوتاه 

 چَـشم. میشه توام وقتی عصبانی میشی، انقدر خوردنی نشی؟-

ی سهند شود. پر حرص و با مشت به تخت س*ی*نهو دخترک باز از شرم و خجالت غرق حس بد می

 :زندکوبد و با اخم ظریفی تشر میمی

 !ناذیتم نک-

گوید و با فکری که به کارد. چشمِ کوتاهی میدوباره و این بار نوک بینی دخترک را بذر ب*وسه می

شود و تیشرتِ گشادش را از روی زمین چنگ شود. خم میزند، از روی تخت بلند میسرش می

 :دزنزند و با قدم برداشتن به سمت درب اتاق، برای روناک مچاله شده بر روی تخت، ل*ب میمی

 !خوری تا من برگردماز جات جُم نمی-

ی ی کوچکدارد و توی قابلمهرود. از یخچال شیر برمیپوشد و به سراغ آشپزخانه میو تیشرتش را می

رود و با برداشتن لیوان ها میکند، به سراغ کابینتریزد تا گرمش کند. زیر گ*از را که روشن میمی

 ...داند باید چقدر بریزد؛ امارود. نمیمی بزرگ و بلند اندامی، به سمت ظرف عسل

رود و مطمئن از ریزد و سپس به سراغ شیر میپنچ یا شش قاشق پُرِ غذاخوری عسل توی لیوان می

زند و از ظرف خرمای بیرون آورده ریزد. با قاشق هم میگرم شدنش، محتوی قابلمه را توی لیوان می

ست. زیر ل*ب حرص گذارد و... ظرفِ گردو خالیشده از یخچال، چند خرما توی پیش دستی می

 :زندمی

 !مونهمصبو هم اگه عرفان چنگَک نزنه، یه گوهی توش میاین سگ-

د شوکند. داخل میخواب پاتند میگذارد و به سمت اتاقو لیوان را توی پیش دستی و کنار خرماها می

خورد. این دختر، وی دلش تکان میپیچ، چیزی تی تخت و ملحفهو با دیدن نشستن دخترک بر لبه

 !مالِ او بود! جانش بود
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 :کندلبخندزنان اعالم ورود می

 چولم؟ببین چی آوردم برات چاله-

زند. کند و از دیدن شیر و آن حجم عظیمش توی لیوان خشکش میخندی سر بلند میروناک با تک

 .داز شیر متنفر بود و حاال سهند رسما برایش پارچِ شیر آورده بو

 :کندخندد و با دست به لیوان توی دست سهند اشاره میاختیار و هیستریک میبی

 .خورمخورم. حتی اگه اون منو بخوره، من نه! نمیمن اونو نمی-

نشیند و ی تخت میشود. کنارش و لبهدهد و نزدیک او میسهند است که بیخیال سری تکان می

 :زنددنده ل*ب میبرد. تخس و یکلیوان را به سمت دهانش می

 !خوامکنی و من اصال اینو نمیبخورش. ضعف می-

 :کندروناک اما لجبازی می

 .خورمشچه ضعفی؟ میگم نمی-

ماسد. هوفِ کالفه و ناچاری کرده ی حرفِ دخترک توی دهانش میکند که ادامهو سهند چنان اخم می

 .کندمیل دستش را برای گرفتن لیوان، بلند میو بی

 :آیدخندد و راضی از نوشیده شدن شیر توسط روناک، به حرف میدرار میاست که حرصسهند 

 .آفرین عشقم. بخور، جون بگیری-

 :زنددهد و تهدیدوار پچ میهایش فاصله میو دخترک با پشت چشم نازک کردنی، لیوان را از ل*ب

 !دارم برات عشقِ من-

شود. خودش را جلو ی سهند، بندِ هوا میه قهقههگوید کطور غلیظ و پرحرصی میو عشقِ من را یک

 :پرسداش به گر*دن دخترک، خمار میی بینیکشد و با مالیدن تیغهمی

زنی که کنی و داد میخوای چیکار کنی نفسِ سهند؟ مثلِ اون زنای ورپریده، تحریمم میمثال می-

 !ب*و*س و ب*غ*ل ممنوع؟

هایش چه کرده که دخترک اینطور دیوانه شده تک سلول آید و سهند، با تک بهنفس روناک بند می

 !بود؟
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 ...رود. نه توان خندیدن دارد و نهشیر به سختی از گلویش پایین می

 هوم؟ موش خورده زبونتو؟-

کشد و ی کوتاهی عقب میلرزد که سهند با خندههای سهند به خود میاراده از هرم نفسخفیف و بی

رساند که ناگهان درد کند و شیر را به ل*ب میفس محبوسش را آزاد میشود. ناز روی تخت بلند می

 گزد تا صدایی از میان لبانش خارج نشود و کند. ل*ب میخفیفی را در شکم و زیردلش حس می

اش باالخره دچار تحول شده بود. دلش سهندش را نگران نکند. و دنیای دخترانه و اندام دخترانه

 !کند و چه خوب که مالِ سهند شده بودا نگاه میرود و به خرماهمالش می

زند و چرا سهند، هنوز نیامده کند. قلبش دارد توی دهانش میحال به عرفان نگاه مینگران و آشفته

است؟ زنگ زده بود. بیشتر از ده بار و هر بار صدای زنی توی گوشش پیچیده و گفته بود که مشترک 

حت و نگران بودن به تهوع افتاده است و خیر سرشان امشب، مورد نظر، خاموش است. از شدت نارا

 .شبِ یلدا بود. قرار بر این بود که به همراهِ آیسو و عرفان، چهار نفری جشن بگیرند

چیز و سهند، نیامده است. کند. انار و شیرینی و لبو و همهبه میزی که همراهِ آیسو چیده بود، نگاه می

رو زنان و مضطربِ وسط هال نگاه دهد تا آرام شود. به عرفانِ قدمیکند و دلشوره اَمان نمبغض می

 .کندمی

 :گویدلرزد وقتی که میصدایش می

 یعنی اتفاقی اُفتاده؟-

کند و و عرفان انقدر پریشان است که رنگ به رویش نمانده. مستاصل از پنجره به کوچه نگاه می

 :دهدحوصله جواب روناک را میبی

 .دونمنمی-

گیرد و همزمان با ماساژ دادنش رود. دستش را توی دست خود میالفور به کنار روناک میآیسو فیو 

 :کندشروع به آرام کردنش می

 .هیشش... فکرای منفی نکن. شبِ یلداست. حتماً توی ترافیک مونده که تا االن نرسیده-

 :کندآیسو اضافه می روناک بغ کرده و طوری که انگار جوابی مسخره شنیده باشد، نگاهش که
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 .شاید گوشیش شارژ خالی کرده-

خواهد د*ه*ان باز کند، عرفان عصبی و بلند، از پشت گوشی و برای خطی که خاموش بود، و تا می

 :کشدنعره می

 !دِ بردار دیگه پدرسگ-

تراشد و آیسو دستش را بیشتر اش گرفته است. بغض، گلویش را میو روناک حاال رسما گریه

ی توانست توی ترافیک بماند؟ چهار ساعت و نیمِ پیش، از خانه و به بهانهرد. و سهند چقدر میفشامی

دیدن علیرضا و داشتن کار شخصی با او، بیرون زده بود و تا خود االن حتی یک زنگ و تماس هم از 

 جویای سهندجانب او دریافت نشده بود. و نگرانیِ جمع، زمانی به اوج رسید که به علیرضا زنگ زده و 

شدند و علیرضا برخالف انتظارِ همه، جواب داده بود که هیچ خبری از سهند ندارد و اصال باهم مالقات 

 !اندنکرده

افتد. همیشه های فریده و مهشید میخورد و ناگهان یاد صحبتقطره اشک سمجش روی گونه سُر می

 :گفتندمی

 .گریه سیاه کرد. شگون ندارههر چی هم که بشه، روز جشن و شادی رو نباید با -

خورد و در اولین یلدای باهم بودنشان سوزد و غُل میی ناجوری میچیزی سر قلبش چون دلشوره

 .ریزد و توانی در پس زدنِ حال بد و شور و تلخش ندارددارد اشک می

 :کردزد و با آب و تاب تعریف میافتد که به صورتش سیلی مییاد حرف فریده می

ترها نَقل شده که اگه شبِ یلدا رو با گریه سیاه کنی، زمستونت رو سیاه کردی. ن، از قدیمخانم جا-

 .دیگه سفیدیِ برف هم براش فایده نداره

شان یک مشت اراجیف و ها همهخواهد و اصال اینخواهد این خزعبالت را یادآوری کند. نمینمی

ریزند و... ساعت، یازده و نیمِ شب و ش میهای بعدی اشک تند و تند روی صورتخرافه بودند. قطره

خواهد چیزی به عرفان ای که میبارد. اما سهند هنوز نیامده است. و درست لحظهباران با شدت می

افتد و گلویش آید. قلبش چون افتادن برگ از شاخه درختی، پایین میبگوید، زنگِ در به صدا درمی

 .شودخشک می
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 :غردرساند و با پایین کشیدنِ دستگیره، تشروار و عصبی میمی عرفان به سرعت خود را به در

 کدوم گوری بودی این همه وقت؟-

 هایش را با پشت دست کند. همین که اشکو شادی و آرامشِ رسیدن سهند، به تمام جانش نفوذ می

آن سر و شود تا به سراغ سهند برود، از داخل شدن سهند و آن هم با کند و از جا بلند میپاک می

هایش تماماً اش، خونی و لباسی ل*بِ پاره شدهشود. گوشهوضع، غرق حسِ بدِ نگرانی و تعجب می

 ...اش به پایین وخیس! نگاهِ غمزده

 :زنداراده هق میآورد و بیطاقت نمی

 چـ... چیکار کردی با... خـ... خودت؟-

کند. جیغ لرزان و کمرش حلقه میکند و دست به دور خود را توی آ*غ*و*ش خیس سهند پرتاب می

 :شودی ستبر سهند خالی میگریانش توی س*ی*نه

 ...مُردم که نکنه بازم تصادف کردی وداشتم از نگرانی می-

 .شوداش با نشستن دست سهند بر روی موهایش و به حرف آمدن او قطع میی جملهادامه

 خوبم نفس. گریه نکن. هوم؟-

لرزد و دهد. صدایش میزند و حالِ بد، اَمانِ بند آمدن گریه را نمیمی تواند. بغض، بیشتر چنگنمی

 :خواهدتوضیح می

 کجا بودی؟-

 .بوسدحال و خسته روی موهایش را میسهند بی

 .زنیمیه دوش بگیرم. بیام یلدامون رو یلدا کنیم، بعدش حرف می-

آید و ندارد. از آغوشش بیرون می خود برای سهند تفاوتیداند که اصرارِ بیلرزد و میاش میچانه

ی عرفان و آیسو، خودش را روی مبل پرت میل و پیش چشمان به غم، نگرانی و سوال نشستهبی

 .کندمی

زد. سی و پنج دقیقه از دوش گرفتنش کرد، حرفی نمیداد و زجرکش نمیسهند بود دیگر! تا دق نمی

بریک یلدا و تعارف به جمعی که تمام خودمانی گذشت؛ اما حرفی نزده بود جز تو به جمع آمدنش می
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 !بود

  اش که دارد با کیکِ تویهای آبیِ غمزدهکند. نگاهِ اوی آشفته با آن تیلهقراری نگاهش میروناک با بی

 .کند و حواسش، اینجا و توی این جمع نیستپیش دستی بازی بازی می

 :الفهشکند. آن هم اینطور عصبانی و کسکوت جمع را عرفان می

خوای بزار فردا صبح من برم یه استخاره باز کنم ببینم صالحه زِرِتو بزنی یا نه؟ دِ حرف بزن دیگه می-

 .جون به لبمون کردی

 ترسد. از اعصاب خ*را*ب سهند و اینطور رفتار کردنِ عرفان با او. نکند که دعوا بشود؟می

 هایشبیند که ل*بآید و میصورتش باال میخواهد د*ه*ان باز کند که ناگهان نگاه سهند تا روی می

 :پرسدخورند. میبه خونسردی تکان می

 از موضوعِ خواستگاری امشب خبر داشتی؟-

 !رود. خواستگاری؟ کدام خواستگاری؟نفسش بند می

 :رانَدشنود، بر زبان میمتعجب از چیزی که می

 کـ... کدوم خواستگاری؟-

جمعِ این بحث نیست. با پلک بر هم زدن کوتاهی، خونسرد اما با سهند اما انگاری که باز هم حواسش 

 :دهدیک تمسخرِ خاصی جواب می

 .خواستگاریِ تو-

 .اش کم کندزدگیتواند قدری از شوکجیغِ پر از حیرتِ آیسو هم نمی

 :کندمات و ناباور تکرار می

 !خواستگاریِ... من؟-

 .دهدری تکان میخندد و به تایید سسهند عصبی و پر از تمسخر می

 .آره. خواستگاریِ تو-

 .رودوا می

 :پردعرفان است که به میان می
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 و پرت میگی؟ چرا چرت-

دهد. انگاری که کالفه است و دردِ سرش دارد گیرد و روی مبل لم میو سهند دست به سرش می

 .کندترش میعصبی و عصبی

 :ر پَر و پیماندهد. یک جواب کامل و پُبا توپِ پُر جواب عرفان را می

اُم آذرماه که از قضا شبِ یلدا هم آره اصال من چرت و پرت میگم؛ ولی حقیقت اینه که امشب، سی-

 .ی ایشونهست، شاهین موحد تنِ لشش رو انداخته خونه

 :دهدگیرد و ادامه میو دستش را سمتِ روناکِ بدحالِ وارفته نشانه می

 .واسه چی؟ واسه خواستگاری-

ریزد و این مرد چرا اینطور صدا اشک میخندد و روناک... فقط بیو عصبی و کالفه می و بعد بلند

 اش آمده بود؟کند؟ و شاهین... به خواستگاریمی

 :گویدشکند وقتی که میهق ضعیفش در هم می

 .دونستمدونستم. بخدا... نمیمن... من نمی-

طور با غم. با عجز. با استرس و کالفه. یکطور آرام؛ اما کند. یکطور عجیبی نگاهش میسهند یک

 .ترس

 .به خودمون با بابات حرف بزنمرفته بودم راجع-

 رود. جدی جدی مَردَش قصد داشت که او را مالِ خود کند؟نفسش بند می

 :دهدگیرد و سهند با لحنِ پریشانی ادامه میهق هقش اوج می

خوام که بیام ی مسابقه، مین مرحلهازش خواستم که آشنا بشیم. گفتم درست فردای آخری-

 .خوام رابطمون رسمی بشهخواستگاری. می

 ...انگاری که چیزی اذیتش کند و گلویش را بفشارد و

 :کنداش اضافه میگیرد وقتی که با بغض مردانهصدایش خش می

 .ش نیستمگفت درخورِ خونوادهبحث کردیم. می-

 ...بندد و سپسچشم می ایشود. برای لحظهحرف زدن برایش سخت می
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نشیند و یکی نیست توی گوشش بکوبد و بگوید که مَرد باش و توی جمع و پیشِ هایش به نم میتیله

 !چشم بقیه حال نزارت را بروز نده

 :دهدبه زور و با دهانی که از تلخی به زهرماری نشسته است، ادامه می

 ...لی و نه شخصیتی؛ اماخوریم. نه ماجوره به هم نمیگفت. ما هیچراست می-

 ...کند وترش میکند. هق هق روناک دارد دیوانهحرف میان گلویش گیر می

 :آوردخواهد را بر زبان میداند و میبا پس زدن بغض، تمام آنچه را که می

 .اما روناک مالِ منه-

 .آیدمیی چشم چپش پایین کند و قطره اشک لعنتی از گوشهتواند. حس کم آوردن مینمی

 :زندروناک میان گریه ل*ب می

 ...دست به یقه شدین؟ اون لبتو-

 :شودحرفش با جوابِ کوتاه سهند در نطفه خفه می

 .کارِ شاهینه-

افتد. هق هقش دوباره و خارج از اختیار بلند شنود به لرز بدی میتمام تن دخترک از چیزی که می

 :شودمی

 دیدی؟کردی. صورتتو نباید باهاش دعوا می-

خواهد که بوسد و میگیرد. روی موهایش را میآیسو متاسف و بدحال دخترک را در آ*غ*و*ش می

 :آرامَش کند

شناسی؟ حرف اول و آخرش دستورِ توعه. افته. مگه شهیادو نمیهیش.. تا تو نخوای که اتفاقی نمی-

 .نگران نباش

درش به قطع به سهند زده بود و سهند هایی که پکند. نه بخاطر آمدن شاهین. بخاطر حرفگریه می

 .آوردها را هم بر زبان نمیحتی نیمی از آن

 ی پدرش و سهند از ابتدا و همان برخورد اول افتضاح داند که ر*اب*طهگیرد. میاش شدت میگریه

 ...بوده است؛ اما
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 :است کند. عرفانی که سهند را مخاطب قرار دادهی افکارش را پاره میصدای عرفان رشته

 خوای چیکار کنی؟حاال می-

 !آوری شده است امشبکند و عجب یلدای طوالنی و عذابهایش را پاک میبا دست اشک

 .کندوجو میهای سهند، جوابش را جستکشد و خیره به ل*بدماغش را باال می

 :زندسهندی که محکم، بدحال اما پر از صالبت ل*ب می

کنه که فردای تموم شدن مسابقه، برم خواستگاری دخترش و بله میکنم. یا قبول کارِ خودمو می-

 !بگیرم. یا مجبور میشه که قبول کنه

کاود. نرم و پر از معنا و مرموز های سیاه روناک را میرسد، تیز و عمیق تیلهبه اینجای حرفش که می

قطره اشکش چکیده بود.  ترسد از این نوعِ سهند. که انگاری تعادل ندارد.زند و روناک میلبخند می

 .بدحال بود و کالفه و همین یک لحظه پیش به روی دخترک لبخند زده بود

 :آوردخواست بپرسد را آیسو بر زبان میسوالی که می

 چی تو سرته سهند؟-

کشد و میان لبانش سهند اما با نگاهی عمیق به صورت روناک، یک نخ سیگار را از پاکت بیرون می

 .گیردمی

 !زندگیرد و دم نمیی خودش آتش میزند و در همان پُک عمیق اول س*ی*نهک آتشش میبا فند

 :زندخندد و برای آیسوی کنجکاو و تقریبا ترسیده، ل*ب میطور عجیبی مییک

 ...خیلی چیزا-

 .خنددو کالفه و حرصی می

و بغض کرده به  شد. ترسیدهخندید، قضیه هیچ جالب نمیوقتی سهند اینطور می ترسد.روناک می

 :آیدمیان می

 .خوام بیشتر از این اذیت شیکاری با هیچ کدومشون نداشته باش. نمی-

کشد از گفتنِ این جمله؛ اما برای راضی شدن سهند و آرام گرفتن دل هردویشان، خجالت می

 :گویدمی
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 .کنموقتش که برسه خودم راضیش می-

. دهدر را میان دو انگشت گرفته و لبانش را جلو میتوجه به حضور آیسو و عرفان، سیگاو سهند بی

طور خاصِ پرحرصی ل*ب فرستد و سپس خمار و کشدار و یکب*و*س هوایی برای روناک می

 :زندمی

 .خواد کاری کنی نفس. بابات خودش کوتاه میاد. یعنی باید بیادتو نمی-

 :کندخندد و اضافه میهیستریک می

 .و فقط کنارم بمون. باقیشو بسپر به منتونه که کوتاه نیاد. تنمی-

 .بحثِ خواستگاری، شهیاد و حتی شاهین به دستور سهند و به کُل بسته شده بود

روی سهند و عرفان نشسته بود. به اصرار آیسو هایش را پاک کرده و کنار آیسو و روبهروناک گریه

های مسخره. فال نت و در یکی از سایتفال حافظ باز کرده بودند. آن هم نه با کتاب و دیوان! با اینتر

توجه به حضور آیسو و عرفان در میانشان، معنا و مسخره آمده بود که سهند بیچنان بیسهند آن

 .شد، کرده بودفحش رکیکی نثارِ هر آنچه که به شعر و شاعری مربوط می

شان آب ر دل همهعرفان خندیده و در فالش ردی از فرزندی صالح و نیکوچهره وجود داشت. قند د

 بختی وافتد. ضدحال خورده بود و حافظِ بدشگون برایش بیشده بود. و روناک... یادِ آن فال نحس می

سیاهی را آورده بود. سهند مُدام گفته بود که حافظ غلط کرده است و به گور پدرش خندیده؛ اما مگر 

 !شد؟آرام می

ی آخر آن فال مسخره چرا از ذهنش پاک لهآیسو و عرفان کلی سر به سرش گذاشته بودند و جم

 شود؟نمی

 ی اقبالش خاموش خواهد شد؟ این بود فالِ یلدای معروف؟ستاره

 گیرد. از خودش که قبول کرده و از آیسو که پیشنهاد فال را داده بود. به زور بغض گلویش حرصش می

 .زندرا پس می

خواهد ی پُر از انار به سمت روناک، حواسش به حواسِ پرتِ اوست. و تا میو سهند حین گرفتنِ کاسه

پرد. با ذوق و صورت و صدایی کوبد و در جایش میای به کتفش میچیزی بگوید، عرفان با دست ضربه
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 :زندسر تا سر هیجان ل*ب می

 خوای برامون بخونی؟تو نمی-

کند. افتد. چشم درشت و متعجب نگاهِ عرفان میپرد و به سرفه میشربت توی گلوی سهند می

 :گویدلحنش سرتاسر خونسردی و تمسخر است وقتی که می

 .چه خوندنی؟ جمع کن بینَم-

 :پرسدزده میآیسو ذوق

 گیتار زدن بلدی؟-

 :ددهگیرد، جواب میکند و همانطور که برای روناک میوه پو*ست میای نثار آیسو میچشم غره

 .ای زیاد سر و کار داشتییحتمل با فیلم و رمان کلیشه-

 :کندی کوتاهی اضافه میو با خنده

 های عمیق بین دختر و پسر. آره؟مثال شمال و ل*ب دریا. گیتار زدن پسره و نگاه-

 :گیردخورد و با ناز و به حالت قهر رو میآیسو به پَرَش می

 چه ربطی داره؟-

 :دهدبا باال آوردن دستان و نشان دادن انگشتانش به آیسو، جوابش را می خندد وو سهند بلند می

 .هااومد. نه اون سیم نانازیها فقط بوکس میبه این دست-

 :پردعرفان است که به میان می

خوند. حاال کنه. هر سال شب یلدا با اون صدای خروسیش برامون یکی دوتا آهنگ میغلط مفت می-

خوند. االن داره اِفه میاد. حیف؛ من بزرگ کردم قضیه رو، حاال فکر ولی خب میدرسته بدون گیتار؛ 

 کنه چخبره؟؟؟می

کند. های دخترک را طی میگونههای سهند به سرعت مسیر چشم تا چالهخندد و آبیروناک هم می

 خندد؟شود که دخترک تا ابد همینطور و برای او بگیرد و میهای دخترک عمق میلبخندش از خنده

 حاال مگه چی میشه اگه بخونی؟-

 شود دخترک بخواهد و او بگوید نه؟می
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 .خنددآید. کوتاه میکوتاه می

 :زند و با صاف کردن گلویش، تذکر میدهدرو به جمع بشکن می

 فقط یک دقیقه وقت دارین تا به نتیجه برسید که چی بخونم براتون؟-

های توی پیش دستی را جلوی میزعسلی هند، نارنگیزند و سکوبد و جیغ میآیسو دست به هم می

 ...گردد سرجای اولشگذارد و برمیپیش پای روناک می

دهد که سهند حتی های دوهزاری و مفتی را میعرفانِ دیوانه پیشنهادِ پاپ خواندن از آن خواننده

اش از آرتا و وانهخواهد و روناکِ دیدهد. آیسو اِبی میهای آنها را گوش نمیسال تا ماه، ترانه

 ...های توی ذهن و پلی لیستشکُنرپ

 :گیردخندد و دستش را باال میمی

 .وقت تمومه، دیگه حرفی نباشه-

 :پرسدکند و هیجان دارد وقتی که میآیسو روی مبل پا جمع می

 خونی؟حاال باالخره چی می-

کند. گوشی صدایش را کم میدهد. از پلی لیستش آهنگی که مدنظر خودش بود را پخش و جواب نمی

کند. آهنگِ عاشقانه گذارد و همگام با خواندنِ خواننده شروع به خواندن میرا کنار دست خودش می

 ...های قدیمیو نابی از یکی از خواننده

 ...پر از حس آرامش و زیبایی

کنند و برای یخواند. انقدر مردانه و رَسا که عالوه بر دُردانه، حتی آیسو و عرفان هم ذوق ممی

 رنگِ او و برای وجودِ او های شبهای ترانه را خیره در تیلهخواند. تک به تک واژهاش میدُردانه

 .خواندمی

 :خوانداز عمق وجود و صمیم قلبش، بلند می

 ...چقدر آروم شده دنیام، حاال که تو زندگیمی. با توی رویایه حالم، مرحم دیوونگیمی-

کند و با چشمکی برایش بیشتر دویدن هیجان به زیر پوستش را حس میل*ب گزیدن دخترک و 

 :خواندمی
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 ...یه جوری برات میمیرم که جنون برابرش نیست. اونقدر عاشق توام که بی نهایت آخرش نیست-

زنند و حواس سهند، پرتِ چکیدن قطره اشک لعنتی از آن کشند و دست میآیسو و عرفان هوو می

 !کند اما خواندنش را قطع، نهشود. اخم میو دلبر میهای سیاه دو تیله

 :خوانددهد و میگوید و پر از عشق صدا باال میاش میبرای دُردانه

 ...شم. بازم عاشقِ تو میشمتوی یک دنیای دیگه، اگه باز تورو ببینم... بازم عاشقِ تو می-

 :پرسدفرستد، میرنگش میاش را زیر کاله پشمی خندد و همانطور که موهای فراریریز می

 خسته نشدی از این رنگ؟-

دارد و چشمش همچنان چسبد و قدمی به جلو برمیتر میو سهند خریدهای توی دستش را محکم

 .خیره به آن هودی تدی آبی آسمانی رنگ دخترانه است

ترک آب و فهماند که باید داخل بروند. و قند توی دل دخکند و سپس با اشاره به روناک مینچی می

شود. پنجم دی ماه بود و هر روزشان به خوشی و عشق و خنده گذشته بود. چیزی تا تر میآب

ی مسابقه نمانده بود و راستش... سهم عظیمی از هیجانش به خاطرِ مسابقه که نه، بخاطر قضیه

 .کنداش میخواستگاری سهند بود. فکرِ عروسِ او شدن هم دیوانه

با مهشید صحبت کرده و ارتباطشان کلی بهتر از قبل شده بود و مهشید  گیرد.لبخندش عمیق می

 !قول داده بود که شهیاد را راضی خواهد کرد. حتی شده با دعوا و زور

افتد. سهندی که امروز، او را مجبور به خرید هر چیزِ آبی رنگ کرده بود. از لباس نگاهش به سهند می

 !و حاال هودی تِدیزیر و ست خوابِ پشمی تا کیف و کتانی 

آید و... گفت که به روناک آبی میی این رنگ بود. میاش دیوانهدریاییگیرد. مَردِ چشماش میخنده

 :حتی آن شبِ مستی هم گفته بود. گفته بود

 .آبی بپوش. آبی بهت میاد-

 ...و یادِ آن شبی که برای سهند تاپ و دامن بافت آبی پوشیده بود و

 :کندافکار شیرینش را پاره میی صدای سهند رشته

 .خوای بپوشیش؟ من که میگم اندازتهمی-
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 :دهدحواس جواب میدلیل مضطرب است و بیلبخند میزند. بی

 .خواد. سایزش خوبهنه نمی-

خواهد که حساب کند، دهد و از او میای که سهند به مَردِ فروشنده کارت بانکی میو درست لحظه

افتد. کجا سایزش خوب بود؟ اصال دیگر نیازی به خرید نداشت و تا د*ه*ان باز میاش تازه دوهزاری

آیند کند. باهم از مغازه بیرون میگیرد و تشکر میکند، سهند پالستیکِ محتوی هودی را به دست می

 :زندو به محض به بیرون پا گذاشتن، تصنعی نق می

 ای مونده که نخریده باشیم؟چیزِ آبیِ دیگه-

کند. خندد. به جای جواب دادن به او، قفل ماشینِ پارک شده در ل*ب خیابان را باز مید میسهن

گردد. از بازویش ی در به سمت روناک برمیگذارد و سپس با بستن دوبارهخریدها را داخل می

اش محال ست که دخترک در جواب خواستهکشد. لحنش انقدر خواستنیگیرد و به سمت خود میمی

 .ه نه بگویداست ک

 ای نفس. نظرت چیه؟ بریم؟فودی هست. توام که حسابی گشنهها یه فستاین ن*زد*یک*ی-

الفور و پر از هیجان ل*ب های او. فیکند از نفس گفتنچسباند و ذوق میسرش را به بازوی سهند می

 :زندمی

 .نظرم کامالً مثبته-

 :روداش میخندی قربان صدقهو سهند با تک

 !ونِ نظر مثبت تو دلبرمن قرب-

و روناک از دیده شدن با او هیچ ترس و هراسی ندارد. شهیاد از بودنِ روناک با سهند خبردار بود؛ اما 

فکرش حتی نشیند. بابا شهیادِ روشنرسید. ناگهان غم به روی دلش میخیالش به یکجاهایی نمی

د و با کسی که دوستش دارد تا کند دخترکش این چنین پا زیر عقاید گذاشته باشگمان هم نمی

 ...سری کارها را کرده است وها را رفته است. یکسری راهیک

حسِ خیانت در امانت کردن دارد؛ اما... پای سهند در میان بود. سهندی که حتی وقتی بابا شهیادش 

 !شدخواند، برای یک لحظه هم از قلب و ذهنش پاک نمیبرای دخترکش الالیی می
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خورد که پر از با شود. چشمش به ساندویچی کوچکی میآید. حواسش پرت میبوی غذا می

 .ماه، درب مغازه را هم طاق به طاق باز گذاشته اندست و در این سرمای دیمشتری

 :زندمتعجب ل*ب می

 !چقدرم شلوغه-

 چوبیی شوند. یک میز دونفرههای دخترک قفل میکند. باهم داخل میو سهند انگشت میان انگشت

ود رنشیند، سهند برای دادنِ سفارش به طرف دیگری میگونه. روناک که میبا دو صندلی زیبای چرم

 .و هنوز عادتِ خودرای بودنش را ترک نکرده است

 !کند. تاریک. سرد. شلوغبه بیرون نگاه می

د کنکم میزدگی انگشتانش گیرد. نفس گرمش، از یخمالد و جلوی دهانش میهایش را به هم میدست

 ...و

کند که دارد برای زن ی دخترِ میزِ کناری حواسش را جلب خود میهق ضعیف؛ اما شکستهصدای هق

 :زندمسن نشسته در کنارش حرف می

 تونم؟ تو مخالفی. بابا هم مخالفه. پس من چیکار کنم؟فهمی که دارم میگم بدون اون نمیاصال می-

ها خورد. این مردم از عشق زخمگیرد و ضدحال میرد میپرسد که قلب روناک دچنان با عجز می

 ...کند. اگر سهند هم دوستش نداشتها دیده بودند. و یادِ خود میخورده بودند. رنج

کند که بیرون زند و سعی میکند. بغضِ تازه به سراغ گلویش آمده را پس میاز فکرش هم یخ می

 .هرِ مار نکندها زآمدنشان را با توجه به حواشی و متفرقه

نشیند و با جلو کشیدن خودش و گره زدن دستانش توی آید. پیش رویش میو همان دم سهند می

 :پرسدهم با چشمکی می

 قندعسل من چطوره؟-

گیرد. سرش را لوس و پر از عشوه به صدقه شنیدن از جانبِ او عمق و وسعت میلبخندش با قربان

 :زندبتی که سراغ دارد، ل*ب میکند و با تمام عشق و محطرف کج مییک

 .تو خوب باشی منم خوبم-
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 :گویدو سهند حواسش هست که صدایش باال نرود وقتی که حریص می

 همینجا بخورمت یا بمونم برای خونه؟-

ی سهند، های آبی و خیرهزند و خیره در تیلهطعم و گرم توی دستش میگازی به ساندویچ خوش

 .دهدن میتکا "شده؟چی"سری به معنای 

 :کنداش، چشم باریک میسهند است که با کنار گذاشتن نوشابه

 .یه سوال-

 :زندکوتاه و کنجکاو ل*ب می

 .بپرس-

ریزد که سوال یکهویی و ناگهانیِ سهند، در جا خشکش و سپس سس مایونز را روی ساندویچ خود می

 .فتدشود که غذا در گلویش گیر کند و به سرفه بیوکند و باعث میمی

 کنی؟ای، چیکار میاگه بفهمی حامله-

هایش معدنی کنار دستش در صددِ آرام کردن سرفهکند و همانطور که با آبچشم درشت می

 :پرسدزده مینفس و حیرتآید، بیبرمی

 یعنی چی؟ این دیگه چه سوالیه؟-

 :خنددسهند نرم و مردانه می

 خندی؟کنی یا میناراحت؟ گریه می ترسی؟ خوشحال میشی یااکشنت چیه؟ مییعنی ری-

 !رود. حامله باشد...؟نفسش بند می

دود. ناباور و غرقِ توی فکر، برای خود و زیر ل*ب تکرار هیجان و ترس خاصی زیر پوستش می

 :کندمی

 حامله باشم؟-

 :کندسهند با تکان دادن سرش، تایید می

 ...اوهوم-

 :رانَدر بر ل*ب میفکحواس و بیزند. بیو دخترک کمی خنگ می
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 از کی؟-

برد و کند. سر جلو میکند و در کمتر از یک ثانیه، خنده با خشم جایش را عوض میسهند اخم می

 :توپدپرحرص اما آهسته می

 تونه باشه جز من؟ی احمق؟ از من دیگه! اصال از کی مییعنی چی که از کی دختره-

میمیک صورتِ تماماً برافروخته از عصبانیت سهند نگاه فهمد که چه گافِ بدی داده است. به تازه می

خندد و برای اصالح شود. چه عصبانی هم شده است آقا! هول و مضطرب میکند و قلبش خالی میمی

 :کندحرفش تالش می

 ...آ... منظورم این بود که-

 :دهدزدن به صندلی، تذکر میسهند با بیرون فرستادن نفس سنگین و پرحرصش و تکیه

 .خواد چیزی بگی. خودم فهمیدمنمی-

 چیند. و چرا سهند انقدر از این موضوع عصبانی شده بود؟ل*ب برمی

 :زندخواهد چیزی بگوید، سهند با همان اخم ل*ب میتا می

 .جوابِ سوالمو بده-

 .ی صحبتشان شده بودخوب است که کوتاه آمده و راضی به ادامه

 :دهداین مسئله فکر نکرده بود. صادقانه جواب میداند. راستش... تا به کنون به نمی

 .دار شدن فکر نکردمدونم. تا به حال به بچهنمی-

دهد و با هوم کشیدنی، مشغول اش سری به معنای تفهیم تکان میسهند با همان چشم باریک شده

رد. هر آوزند، بر زبان مینگران و ترسیده از فکری که به سرش میخوردن ساندویچش میشود. دل

 :پرسدست؛ اما میآوریچند سوال خجالت

 مگه... مگه تو حواست نیست؟-

 :پرسداش، کوتاه میکند و با نوشیدن نوشابهسهند بیخیال نگاهش می

 به چی؟-

ترسد. دلش هُری پایین کند و... میای تمام جانش را ب*غ*ل میشود و تبِ ناخواستهسرخ می
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 ودش حواسش را جمع نکرده بود؟گیرد. چرا خریزد و استرس میمی

 :کشددهد و روح از بدنش پَر میی بعدی سهند رسماً جان میی پرخندهبا جمله

 .آهان! حاال گرفتم چی میگی-

 :رانَددهد و بر ل*ب میشود وقتی که ادامه میو یکهو جدی می

 خوردی؟من فکر کردم تو خودت حواست هست. مگه قرص نمی-

کند تا چیزی بگوید. قلبش ی بیرون اُفتاده از آب، د*ه*ان باز و بسته میرود. چون ماهنفسش می

 کوبد. خدایا... چه کار کرده بودند؟نمی

اش را کجا فرو و ی طوالنی راضی شدن شهیاد، شکم برآمدهاگر واقعا حامله بود، تا کامل شدن پروسه

 کرد؟قایم می

 .کند هوا کم آورده استشود و حس میدهانش گس می

 :خندد. بلند و مردانهسهند است که می

 !نترس. شوخی کردم. حواسم بوده به همه چی نفس-

فرستد. با اخم کمرنگ و لحن دلخوری اش را بیرون مینشیند و نفس آسودهلرز خفیفی بر تنش می

 :زندحرص می

 !چه شوخیه چرتی! قلبم اومد تو دهنم ع*و*ضی-

 :زندطور عجیبی پچ میخندد و یکهم میهاست. باز و سهند پرروتر از این حرف

 !کجاش چرت بود؟ به این قشنگی-

 :زندهای سیاه دخترک حرص میطور حریص و کشداری و خیره در تیلهو یک

 !ع*و*ضیِ توام من نفس-

 .... پر از حیرت و جنون و ناباوریخنددمی

 :زندحرص می

 !دیوونه-

 :دهدکند و جوابِ دخترک را میقبلی تکرار میاش باز چون لحنِ و سهند با نوشیدنِ نوشابه
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 !ی توام من نفسدیوونه-

شود و با خیال راحت شروع به خوردن اش، باز میگیرد. اشتهای کورشدهاش بیشتر عمق میو خنده

 .کندساندویچش می

 دکنند، گوشی سهناند و دارند مسیرِ خانه را طی میساعتی بعد، در حالیکه توی اتومبیل نشسته

 کشد تا ببیند کیست؟خورد. موذیانه سرک میزنگ می

 .های دخترکخندد و عادت دارد به این فضولیو سهند بلند می

 :زندبا برداشتن گوشی، تصنعی تشر می

 !چولیفضولی ممنوع چاله-

 :دهدزند و پیروزمندانه ابرو باال مینمایی میو دخترک لبخند دندان

 .هه. دیدم جناب. ماهان بود-

 :زندخندی، بیخیال دخترک شده و برای ماهانِ پشتِ خط ل*ب میو سهند با تک

 جان؟-

 حالش راکند و تنِ خسته و بیتر میپوشش را محکمی تنی حولهسرش از درد رو به انفجار است. گره

 داند دقیقا چقدر گند زده بود؟شان بود و نمیی مسابقهاندازد. امروز اولین مرحلهروی مبل می

ی آخر اصال ربطی به فرستد. درست است که این دو مرحلهاش را بیرون مینفس آه مانند و کالفه

گرفت. استرس امانش را بریده بود و شاید امتیازات و مجموع نمرات نداشت؛ اما باز هم دلش آرام نمی

 !همین موضوع باعث شده بود که کمی از رقبانش عقب بماند

ست. هم عرفان و هم خودش غرق هیجان، اضطراب ی لعنتیی مسابقهمرحله داند و فردا... آخریننمی

 ...و استرس و

 شد که بشود؟یعنی می

ی شود و کاش که برندهها تمام میی این بازیتمام روح و تنش پریشان و آشفته است و فردا همه

 !میدان باشد

 :کندی افکارش را پاره میصدای عرفان، رشته
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 کنی؟کر میداری به فردا ف-

 !...فردا

 ...لرزد. درست است. فردادلش خفیف می

 :دهدکشد که عرفان ادامه میهومِ بلندی در جواب می

 .ترسم و دلشوره دارممنم. اولین باره که انقدر می-

های درشت عرفان که حسابی هم پریشان و کند و خیره در سبزی سرش را از مبل جدا میتکیه

 :دزناند، ل*ب میآشفته

 .ترسم. فقط... فکرِ بُرد داره مغزمو تَراش میدهنمی-

 :گویدخندد و برای آرام کردن رفیقش، صادقانه میعرفان مضطرب می

 جاشو تونستیم. اصال فکرشو بیخیالش پسر. امسال نشد، سالِ دیگه. مهم اینه که ما تا همین-

پیش رفتن هم خودش کلی کاره.  کردی که یه روز توی پیست رویال برونی؟ نه! پس تا همینجامی

 .حرص بیخود نزن

 :طور پریشان، خسته؛ اما حریصخندد. یکطور عجیبی میسهند یک

شوخیت گرفته؟ چیزی تحت عنوان سالِ بعد نداریم. هر گِلی به سرمون بزنم، باید فردا بزنم. ما برای -

 .بُرد اومدیم. برای بُرد هزینه کردیم

 :آیدعرفان به میان حرفش می

 !انگاری جامون عوض شده آقا سهند-

 ...خندد. یادِ روزهای اولسهند کوتاه می

آمد و سهند، فقط هیجان و راندن خواست و پولِ کالنی را که بعد از بُرد به دست میکه عرفان بُرد می

گیرد. جایشان عوض شده بود. خوب هم عوض شده خواست. لبخندش عمق میو شرکت در رالی می

 .بود

 :زندم بستن و تکیه دادن سرش به پشتیِ مبل و مرور تک به تک خاطرات، آرام ل*ب میبا چش

 .درسته-
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 :پرسدعرفان است که می

 ی جدید چیه؟ی این تعهدنامهراستی؛ قضیه-

دردش، تسکین بدهد. مالد. حمام هم نتوانسته بود آرامَش کند و به سردرد و ب*دناش را میپیشانی

 :دهدوقتی که بیخیال توضیح میصدایش خش گرفته است 

چیزِ خاصی نیست. نگران نباش. یادته روزِ اولی یه تعهد امضا زدیم که تحتِ اون برگه هر اتفاقی که -

 منجر به صدمه دیدن خودت بشه، پایِ خودته؟

 :زندعرفان منتظر ل*ب می

 خُب؟-

 :دهدآید و لم میسهند روی مبل کِش می

 .همونه هایخُب اینم یه چی تو مایه-

 .آیدگوید که همان دَم زنگ در به صدا درمیعرفان متفکر آهانی می

 :راندعرفان متعجب بر ل*ب می

 کسی قرار بود بیاد؟-

رود. به محض باز کردن در، صدای همزمانِ کند که عرفان بلند شده و به سمت در میسهند نچی می

 .پیچدسالم دادن آیسو و روناک در خانه می

 :پرسدنشیند و با نگاهی که خیره به روناک است، میالفور و متعجب در جا میفی سهند است که

 چرا خبر ندادی که میای؟-

اش انگار حال چندان مساعدی ندارد. پای چشمانش کمی پف افتاده است و سفیدی و دُردانه

 .زندچشمانش کمی به سرخی می

اش خوب صحبت کند و هم اینکه با د با دُردانهشود و برای اینکه هم بتواننگران از روی مبل بلند می

 :کشدی حمام جلوی چشم آیسو نباشد، دست روناک را به سمت راهرو و اتاق خواب خودش میحوله

 بینمت تورو. چیشده؟-

بندد. و تا به خود بجنبد، دخترک خودش را با گریه توی آ*غ*و*ش سهند و درب اتاق خواب را می
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کوبد. جنونِ دیدن حال بد دخترک، بیخ گلوی سهند را ای نمیلحظه کند. قلبش برایپرتاب می

 :کندچسبد. با محکمتر گرفتن کمر دخترک، نگران سوال میمی

 چِت شده تو؟ خوبی؟-

گیرد و هق میزند. اصوات نامفهومی که از دهانش وار فقط سهند را در آ*غ*و*ش میو دخترک دیوانه

 .دهدبدتر و بدترین تغییر میشود، حال بد سهند را به خارج می

 ...م... من... س... سهند-

ی اندازد. ب*وسهدارد و روی زمین میرود. کاله پشمی روی سر دخترک را برمیجانش دارد در می

 :کردکند. باید آرامَش میکارد و نوازششان میاش میمحکمی روی موهای ابریشمی

 ؟ برم گوششو بگیرم و بپیچونم؟هیشش... آروم بگیر نفس. کی اذیتت کرده؟ هوم-

 ...شود و پریشان و پریشان و پریشانکند. و سهند، کالفه میدخترک اما فقط گریه می

 :زندحرص می

 !پدرم دراومد از نگرانیشرف. پدرِ بیدِ حرف بزن دیگه بی-

آغوشش جدا آورد. او را از نشیند. سهند؛ اما طاقت نمیو دخترک از تُن صدای او به لرز خفیفی می

 :کنداش با اخم سوال میهای خمار و سرخ شده از گریهکند و خیره در تیلهمی

 شده روناک؟دارم بهت میگم چی-

 :دهداند وقتی که بغ کرده و با بغض، جواب میلرزند و از گریه خیسهای دخترک میل*ب

 .هی... هیچی. فقط... نگران شدم-

 :شوندتر میگره ابروهای سهند سخت

 نگرانِ کی و چی؟-

 :زندتر از چند لحظه قبل است. با بغض ل*ب میکشد و حاال آرامدخترک دماغش را باال می

 .نگرانِ تو-

فرستد. دخترک دیوانه بود؟ دیوانه که نه. به و سهند، نفس محبوس و نگرانش را با آسودگی بیرون می

 داشت؟که وا نمی هاییحتم عاشق بود و عاشقی، آدم را به چه کارها و دیوانگی
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 :خنددنرم و مردانه می

 میرم و خودم خبر ندارم؟ یا کسی قصدِ گرفتن جونمو کرده؟من چِمه مگه؟ دارم می-

 :آیددخترک با حرص به میان حرفش می

 .. دور از جونت روانیخدا نکنه- 

ت و اشاره شود. با انگشت شسی لبهای دخترک میی سهند، میخِ آن غنچهو نگاهِ حاال آرام شده

های ماهیِ شده چون ل*بهای جمعفشارد. روی ل*بگیرد و میک را میهای دختردوطرف ل*ب

 :خنددبوسد و شیطان میدخترک را حریص و پر از ل*ذت می

 ت واسه همین بود بالیِ جون؟گریه-

 :دهدکند و سرش را به تایید تکان میهایش را پاک میدخترک با پشت دست رد اشک

 ...اوهوم-

رود. تیشرت و گرمکن هایش میگیرد و برای لباس پوشیدن به سراغ کمد لباسسهند از او فاصله می

 .کندکشد و شروع به پوشیدن میای رنگی بیرون میسرمه

 :پرسدروناک است که با روی تخت نشستن، می

 ی فردا خارج از شهره؟خبر داری که مکانِ مسابقه-

 .کندباسی آویزان میسهند حوله را از چوب ل

 آره. چطور؟-

 :پرسدشوند وقتی که میهایش آویزان میکند و ل*بروناک باز هم بغ کرده نگاهش می

 .تا تیم هم هستنش دستت نیومده. تازه هر هفتحال اونجا نروندی. جادهترسی؟ آخه تابهنمی-

تر نکردن است؛ اما برای آشفتهداند و اتفاقا نگران است. کلی هم نگران چیز را میداند. همهمی

 :دهددخترک، جواب می

 .بازمزنی؟ فوقش یه باخته دیگه! میعیب نداره قندِعسل. تو برای چی جوش می-

 .کندسوزد و هم درد میگوید و ته قلبش اما از تصور باخت، هم میبر زبان می

 :کندگی اضافه میبیند و برای از بین بردنشان، با شیطنتی ساختک را میهای دختراخم
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 .دم اما بُردِن تو قطعیه! میام خواستگاریتدر عوضش تو به پس فرداش فکر کن. مسابقه رو باخت می-

 :دهدو با چشمکی ادامه می

 .با مامان ناهیدم هماهنگ کردم که همراهِ سامان بیاد. فکر کنم فردا عصر از شهرستان برسن-

 :گویدنفس میبرد و بیکند. ماتش میدخترک از شدت هیجان یخ می

 !نه-

 شود. با گذارد و روی صورتش خم میهایش را دو طرف دخترک میخندد. دستسهند بلند می

 :کندچشمک دیگری، تصدیق می

 !بلهه-

 .آیدگیرد که آخش در میو نوک بینی دخترک را گ*از می

 !امکان نداره. چقدر زود-

شود دخترک با جیغ پر از کوبد که باعث میمیی دخترک سهند با کف دست تخت س*ی*نه

 .هیجانی و به پشت روی تخت بیوفتد

 :دهدزند و پرخنده جواب میسهند است که روی تن دخترک خیمه می

 .اتفاقا دیرم شده-

 .خنددنفس میروناک بی

 کنه؟یعنی شهیاد قبول می-

دارد که بگوید شهیاد غلط  نشیند. جاهای دخترک میسهند با اخم شیرینی، به تماشای دلبری

 :گویدکند که قبول نکند؛ اما با دم کوتاهی چیز دیگری میمی

 .مجبوره قبول کنه-

کند. از روی رود. دلش یکهو هوس سیگار میخندد و سهند از روی تنش به کنار میروناک می

ه ن زیرِ آن بدارد و با گذاشتن یک نخ میان لبانش و فندک گرفتپاتختی، پاکت سیگارش را برمی

 .رودسمت بالکن می

 :کندروناک است که پرحرص اعتراض می
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 میشه همش سیگار نکشی؟-

کند. اینطور وحشی شدن دخترک را دوست دارد. با پُک زدن سهند تخس و حق به جانب نگاهش می

 :پرسدبه سیگار، کوتاه می

 دلیل؟-

 کند و با ل*ب دربِ باز بالکن، نگاه میزده به کشاند. به سهندِ تکیهی تخت میروناک خود را لبه

 :کندبرچیدنی خودش را لوس می

 تر از من؟محکم-

شود برای اینطور بودنِ دخترک، شوند. میزنند و خمار میهای سهند با شنیدن این حرف برق میتیله

 جان نداد؟

 :دهدزند و با بیرون فرستادن دود، جواب میپُک دیگری به سیگار می

 .برای قانع کردنِ من در هر موضوعی استفاده نکناز خودت -

خورد. لجبازی برای سیگار نکشیدنِ سهند اش را فرو میشود و خندهدخترک قند در دلش آب می

خواهد. با شانه باال انداختنی، تخس ل*ب تمام جانش را ب*غ*ل کرده است و االن شیطنت می

 :زندمی

 !خوام سیگار بکشمپس منم می-

ر طوپیچند و یکشوند. ابروهایش به هم میهای سهند براق و طوفانی میکه به آنی تیله بیندو می

 :شودترسناکی، تند و تیز می

 .چی؟ دوباره بگو-

خورد؛ اما چه کند که االن هوس بازی کردن به سرش زده است؟ با بیخیالی و راستش یک کمی جامی

 :کندی قبلی را تکرار میلبخندی عمیق، جمله

 !خوامتم سیگار میگف-

فرستد. سهند است که سیگار به ل*ب به سمتش و بالفاصله و پر از شیطنت زبانش را بیرون می

های روناک، آرام و با نشیند و با گرداندن نگاه آبی و عمیقش توی تیلهآید. کنارش و روی تخت میمی
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 :زندنفوذ ل*ب می

 .سگخودم یادِت میدم توله-

آورد و با مماس قرار دادن تنش با تن دخترک، توی صورت را پایین میو پشت بند حرفش سرش 

 :زندی او، با حرص شیرین و شیطنتی مردانه ل*ب میخوردهزده و جاحیرت

 وقتی دود رو فرستادم بینِ لبات، بِکِشِش داخل، با مکث و آروم از مَماخِت بده بیرون. خب؟-

 :پرسدنفسی میدخترک ترسیده، متعجب و با بی

 چی؟-

زند. با حبس دود در رساند و پُک عمیقی به آن میدهد. سیگار را به لبهایش میسهند اما جوابی نمی

رساند. دست پشت گر*دن دخترک ی صورت خود با صورت دخترک را به صفر میدهانش، فاصله

ی غنچههای گرمش را روی برد و تا دخترک به خود بجنبد و تجزیه و تحلیل کند، سهند ل*بمی

 .فشاردباز دخترک مینیمه

آورد. با فشاری که سهند با دست به پشت گ*ردنش وارد گیرد و نفس کم میتن دخترک گُر می

ی دهانش آتشی کشد. ناگهان توی حفرهکند و دود را به د*ه*ان میاراده د*ه*ان باز میکند، بیمی

 .سوزاندشود که تا توی چشمانش را میبه پا می

 :دهدها با دقت دستور میکند. چون مربیام و دقیق نگاهش میسهند آر

 .حاال آروم آروم بده بیرون-

افتد. نفس کم فرستد که به سرفه میناخواسته و ناشیانه دود را به یکباره و از د*ه*ان بیرون می

د. سوختنو گلویش هم می کند. حاال عالوه بر چشمانش، س*ی*نهآورد و تند و تند سرفه میمی

کشد دهد. خنکی آبی که سر میالفور از پارچ آب روی پاتختی، یک لیوان آب به او میسهند فی

 :کندنفسی ناله میهایش، با بیکند. با حس نرمال شدن ریتم نفسحالش را بهتر می

 ...داشتم میمُردما-

ا سر تکان دادنِ دارد. سهندی که بی بلندی وا میو چشمان درشت شده از ترسش، سهند را به خنده

 :زندی دخترک ل*ب میای و خیره در صورتِ چون گچ، سفیدشدهمرموزانه
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 !جوره به تو نمیاددر عوض فهمیدی که این غلطا هیچ-

 ی صبح است.وپنج دقیقهبارد و چیزی تا شروع مسابقه نمانده و ساعت، هفت و سیباران با شدت می

 دلیل ی سهند در این مرحله شرکت نکرده بود؛ اما بیواستهکوبد. بنا به خقلبش دارد توی د*ه*ان می

رود که کاله چرخاند. سهندی که یک امروز را زیرِ بار نمیدلشوره داشت. سر به سمت سهند می

شود. بحث کرده بودند و حاال گفت که مانع خوب دیدن و خوب جوالن دادنش میکاسکت بگذارد. می

 .اندکه سهند برای رالی اجاره کرده بود، نشسته هر دو آرام و مسکوت، توی ماشینی

 :شکندرخ سهند، سکوت بینشان را میفرستد و خیره به نیمتر میاش را عقبکاله پشمی

 خوای کاله بزاری؟هنوزم نمی-

کند. روناک اما مضطرب است و سهند با نگاهی که خیره به باران تند جاده است، نچ زیر لبی می

 :پرسدمیتر پریشان. آهسته

 خوای توام انصراف بدی؟می-

های سیاه و ناآرام دخترک، پر از عشق و محبت پچ چرخاند. خیره در تیلهسهند این بار سر می

 :زندمی

 مگه قرار نشد از امروز به بعد، هردومون و برای همیشه رالی رو بزاریم کنار؟-

 :کندخندی اضافه میند با تکدهد که سهآشوبگی سری به تایید تکان میدخترک با بغض و دل

 !خب هنوز که امروز تموم نشده دخترِ خوب-

 ...داند؛ اماداند. میمی

 :کندرسد را برای سهند بازگو مینشاند. تنها چیزی که به مغزش میلبخند زورکی بر ل*ب می

دارم. تو از حتی اگه ببازی هم مهم نیست. خب؟ مهم اینه که تحتِ هر شرایطی من عاشقتم و باورت -

 جوره قهرمانی. این مهمه. پس سعی کن خودتو اذیت نکنی. باشه؟نظر من همه

شد دخترک اینطوری دلبری کند و سهند دلش مالش نرود؟ قیلی ویلی نشود؟ چالندن او را می

کند. بعد از جدا های دخترک را شکار میمقدمه، عمیق و طوالنی ل*ببرد. بینخواهد؟ سر جلو می

 :زندقرار ل*ب میکشد. خمار و بیاش میایشان، شست روی جایِ ب*وسهشدن لبه
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 .چَشم. هر چی تو دستور بدی عُمرِ سهند-

 برد و کند. پر از خجالت اما حس خواستن، سر جلو میای تمام تنش را ب*غ*ل میضعف دخترانه

سهند یادش داده بود.  دهد. و حاال مثل روزهای اول، ناشی نیست.جوابِ کالم سهند را با ب*وسه می

شان، درب شاگرد باز به محض نشستن دست سهند بر پشت گ*ردنش و عمق گرفتن ب*وسه

 :آیدشود و صدای بلند عرفان میمی

 سهند مـ... استغفراهلل. اینجا چخبره؟-

 :غردسهند با جدا شدن از روناک، حرصی می

 خر این چه طرز اومدنه؟محل لعنت! کُرهبر خروسِ بی-

 :دهدزنان جواب میدهد و عرفان، قهقههاک از خجالت سر در یقه فرو میرون

داداش چرا خزعبل میگی؟ چه ربطی به اومدنِ من داره؟ خُب تو نباید توی ماشین، اونم بدون قفلِ -

 .در وارد عمل بشی

 گذرد و بهی این بحث میکند که عرفان، باالخره از خیر ادامهسهند حرصی و چپ چپ نگاهش می

 :پرسدجایش می

 .هاست که مسابقه شروع شهلِیدی میشه پیاده شی من بشینم جام؟ االن-

 :دهدکشد و با دست و تنی که به عرق نشسته است، دستپاچه جواب میخجالت می

 .بـ... باشه حتماً-

از ماشین پیاده  "مراقب خودت باش. موفق باشی"اندازد و با گفتنِ نگاهی به طرف سهند مینیم

 کند وزند. از نگاه کردن به عرفان امتناع میشنود و لبخند میسهند را می "قربونت برم"شود. می

گذاشت. نفس سنگین و خورد. کاش سهند هم کاسکت میچشمش به کاسکت توی دست عرفان می

ر ی جاده و کنافرستد و با گذاشتن کاله بزرگِ کاپشنش روی سر خود، تا لبهمحبوسش را بیرون می

 .ها برونددَوَد. قرار بود بعد از شروع مسابقه، به همراه صحرا به دنبال ماشینشینِ صحرا میما

زند و با دیدن کَنَد از خیره بودن به رفتن دخترک به داخل ماشین صحرا. استارت میو سهند دل می

کند. باال رفتن و تکان خوردن پرچمِ توی دستِ ماهان، ماشین را به پشت خط مسابقه هدایت می
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 تنظیم کوبد. عرفان است که با تر و تندتر میخورَد و قلبش محکمها میچشمش به ازدحام ماشین

 :زندکاله کاسکت توی سرش، به سهند غُر می

 مگه تو کاسکت نمیزاری پلشت؟-

سهند اما حواسش پیِ صاحبان آن دو پژو پارس سفید رنگ است که دارند با شاهین حرف میزنند. 

 :زندکوتاه ل*ب می

 .نه-

و امروزی که  شودافتد. دود از سرش بلند میهای بدون دستکش او میو عرفان تازه چشمش به دست

 ی آخر بود، سهند خُل شده بود؟مرحله

 :زندحرصی و متعجب ل*ب می

 های کوفتیت کو؟کشبینی؟ دستیعنی چی نه؟ بارونو نمی-

ایست که شاهین به دهد؛ اما نگاهش به بستهخندد و جواب سوال آخر را میحواس میسهند بی

 :دهددست یکی از آن دو نفرِ ایستاده در کنارش می

 .تو خونه-

 :زندعرفان تقریبا داد می

 چـی؟؟-

آید. و این یعنی آماده باش برای مسابقه و سهند، این را به و پرچمی به رنگِ دیگر، به حرکت درمی

چسبد. باید دهد. فرمان را محکم میداند. ماشین را به نحو احسن پشتِ ردیف اول، جا میخوبی می

 .و برایش از خدا موفقیت خواسته بود بِبَرد و ناهید بانویش دیشب زنگ زده

 :زندعرفان است که هنوز دارد نق می

 .های توبازیخدا خودش بخیر بگذرونه تا این مرحله رو نبازیم با این اُزگَل-

گیرند. شیشه را کمی ی قلبش اوج میهای کَرکنندهدهد. تپشسر و ته او نمیهای بیاهمیتی به حرف

شمارد. شود. دارد میای از پشت بلندگو در محوطه پخش میو مردانه دهد. صدای بلندپایین می

 :دهدبزن، دستور میافتند. زیر ل*ب برای عرفانِ نقهایش به شماره مینفس
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 !شواز اینجا بعد رو فقط خفه-

زند و شمارش معکوس تمام به روی دنده است. کسی نام عدد یک را فریاد می و دستش آماده

شود و برای ها به آسمان بلند میفشارد و جیغ بلندِ جمعی از الستیکوی پدال گ*از میشود. پا رمی

 !جنگد. برای رسیدنبُرد می

هیجان و استرسی که دارد، شاید حتی ورای تصور است و شاید از سهند هم بیشتر اضطراب دارد. 

راند. ت سر آنها میها و در پشی نه چندان ن*زد*یک*ی، از آخرین ردیف ماشینصحرا با فاصله

شود و صحرا طرفدار علیرضاست. برای بُرد او و دیدنِ شاهکارش موزیک شادی در ماشین پخش می

کند و خبر ندارد که اصال علیرضا و بودنش در تیم، ثبتی و واقعی نیستند. دارد این چنین شادی می

 !تنها نمایش است و نمایش

افتد. شکم درد دارد و تهوع و اصال حتی انقباض معده و هایش میبا دندان به جان پو*ست کنار ناخن

شود و با فکر به اینکه توانسته است که جلو بزند، هر بیند. قند در دلش آب میماشین سهند را نمی

ریزد. همگام با صحرا و موزیکِ در حال پخش، بلند بلند چه خوشیِ عالم است توی دلش می

 :خوانَدمی

 ...خرمه جز تو نیست توو باوَرم. تویی تویی تویی تویی که نازِ اونو میاین منم منم منم منم ک-

. گیردآورند تا بلکه این استرس کم شود. باران شدت میبازی درمیرقصند و مسخرهخوانند و میمی

شود و دل دخترک باز با شدت گرفتن ضرباهنگ باران بر روی صحرا مجبور به کم کردن سرعتش می

افتد. انگاری در یک آن ضدحال بخورد. پر از حس آشفتگی دست دراز آشوب می ی جلو، بهشیشه

کند و انتظارِ این را حوصلگی خاموشش میکند. از بیکند و دستگاه پخش موسیقی را خاموش میمی

 ...دارد که صحرا صدا باال ببرد و اعتراض کند؛ اما

 :پرسدشنود که صحرا میدر کمال حیرت و ناباوری، می

 وام ترسیدی؟ت-

 :گویدشود. گیج میمتوجه نمی

 از چی؟ مگه تو ترسیدی؟-
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برد. فرمان را سخت و محکم چسبیده ها ماشین را جلو میپشتصحراست که حاال دارد چون الک

 :گویدایست وقتی که میطور ترسیدهاست و صدایش یک

 .داز بارون و جاده دیگه! آره من یه لحظه ترسیدم. ماشین دوبار سُری-

 ریزد. چرا متوجه نشده بود؟قلبش فرو می

 :دهدکند که چیزی بگوید، صحرا ادامه میو تا د*ه*ان باز می

ها تموم شه. چون من با این ماشین و این مونیم تا دور سومِ بچهمیرم خط پایان. اونجا منتظر می-

 .کنممی کنم که دنبالشونوهوا و جاده، دارم ریسک بزرگی میفرمون و این حالدست

گیرد. با گلویی خشک شده، رود و تهوع اوج میهای قلبش باال میدرست است. خیلی درست... تپش

 :رانَدکوتاه بر ل*ب می

 .باشه-

روند، چشمشان به جمعی از اعضای داوری و کشاند. جلوتر که میی جاده میو صحرا ماشین را به لبه

 ...میشه در صح*نه و بقیهخورد. شاهین و یزدانِ تماشاچیِ همسابقه می

 :پرسدبا متوقف شدن ماشین از حرکت، صحرا می

 مونی؟جا توی ماشین میها یا همینبریم پیش بچه-

د. رانداند. فکرش مشغول است. مشغول به سهند و بایدی که سه دور برایش بود. باید سه دور مینمی

 !ی دِی ماهآن هم در این باران و لغزندگی جاده

 .آیدشود. یزدان به محض دیدن روناک، جلو میکشد و پیاده میدستگیره را پایین میحواس بی

 !خوبی؟ رنگت پریده-

 :پرسدکردنی میاش میگذارد و با چشم درشتواقعا رنگش پریده بود؟ ناخداگاه دست روی گونه

 جداً؟-

 :ندزو یزدان به جای جواب دادن به روناک، رو به صحرای کنارشان آمده، تشر می

 چطوری روندی که دختره بیچاره رنگ به روش نیست؟-

تاب و قرار، رسد. بیها به گوش میو همان لحظه صدای پر گ*از و غرش بلندِ تعداد بسیاری از ماشین
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مدادی، سیاه و گِل گرفته و های نوکچرخاند و میان آن حجم عظیمی از ماشینسر به سمت جاده می

 .تواند که ماشین سهند را تشخیص دهدنمیهای شبیه به هم مُدل

 :آیدکنان و وحشی صحرا به خود میجیعبا صدای جیغ

 پشت. دخترِ شما به سرعتِ کم عادت نداره، دَخلِش به من چه جناب؟؟مثلِ الک-

کند و روناک، برای جلوگیری از هرگونه دعوای طور پر اخم و ترسناکی نگاهِ صحرا مییزدان یک

 :خنددکشد. کوتاه و مضطرب میآید و بازوی یزدان را به طرف خود میبه میان می خود، سریعبی

 .ها. من خوبم. نیازی به جنگ و دعوا نیستلطفا تمومش کنید بچه-

 :کند و زبانش اما کوتاه بشو نیستاش جمع میاش را از روی شانهصحرا شال پشمی

 !تر از آشهبه من نگو. به ایشون بگو که کاسه د*اغ-

 :یزدان پرحرص و با فکی سخت میغرد

 ...یدختره-

دهد، در ی حرفش با فریادِ ترسیده و بلند فَربُدِ گوشی به دست، که دارد به شاهین آمار میو ادامه

 :شودنطفه خفه می

 .آقام؟ آقام خبر رسیده که تصادف شده-

 :دهدمیزده ادامه کند که فربُد، ترسیده و وحشتاراده و ناخداگاه یخ میبی

 .میگن علی تصادف کرده. هرچی زودتر باید بریم پیچ پنجم-

ها؛ اما ناخداگاهش از اینکه نامِ فرد تصادفی، هیچ ربطی به عزیزِجان او ندارد، آرام و بددل نیست

 .کندشود. و خدایا ببخش او را که اینطور رفتار میمی

داند چرا صحرا این شود و نمیفید رنگِ او میشود. یزدان با شاهین سوار اُپتیمای سای برپا میهمهمه

 :زندزده بر سر فربد فریاد میچنین وحشت

 یاال سوار شو. باید نشونم بدی کجا تصادف شده؟-

 .کندشود. نکند منظورشان از علی... علیرضا بود؟ بغض میحالش بد می

 :دهدفربد است که ترسیده و با تته پته جواب می
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 ...خا...نوم. آقا اگه بفهمـنمـ... نمیشه -

 :کشددار جیغ میصحرا بلند و بغض

 .فقط کاری رو که گفتم بکن-

 نشیند وشوند. فربد پشت رُل میدارد. همگی سوار میو فربد تند و تند قدم به سمت ماشین برمی

بندد و ماشین با صدای صحرای گریان و بدحال در صندلی شاگرد. و روناک درب عقب را می

 .شودناکی از جا کنده میوحشت

 نگفتن کدوم ماشین؟ کدوم علی؟-

پرسد و فربد با شانه باال انداختنی، سرعتش را بیشتر صحراست که این سوال را با حال زاری می

 :دهدکند و جواب میمی

 .دونم. آنتن خوب نبود. تقریباً نَوَد درصدِ حرفشونو نشنیدمنمی-

 :تواند که بگویدی و آشفتگی، تنها میزند و روناک با بدحالصحرا هق می

 .انشاهلل که علیرضا نیست-

 :آیدالفور به میان حرفش میفربد فی

 .مهم نیست کی تصادف کرده؟! خدا فقط به خیر بگذرونه. انشاهلل که چیزی نشده باشه-

م ی به هقهکند و نفس روناک از دیدن مسابی راه هدایت میرسند. فربد، ماشین را به شانهباالخره می

شود. فَربُد رود. صحرا با حال زاری پیاده میریخته شده و آن ازدحام جمع شده به دورِ چیزی، بند می

 کشدآور و حالی که سعی در بد نشدن آن دارد، دستگیره را پایین میهم... و روناک با تهوعی سرسام

ای یِ درخواست کمکِ مردانههای چندی از دختران و فریادهاشود. صدای جیغ و گریهو پیاده می

 هایش را تند و تند زند. قدملرزاند. باران، محکم و خیس بر سر و صورتش سیلی میتنش را می

رود. ماشینی چپ کرده است بیند. جلوتر میدارد. چشمش به دنبالِ سهند است و سهند را نمیبرمی

ها و به زیر ماندنِ سقف، ستیکی اصلی منحرف شده است. تنش از دیدنِ باال بودن الو از جاده

ی هایبیند که با حال زاری و لباسزند، علیرضا را میلرزد و همین که بغض به گلویش ناخنک میمی

 ایستد. مگر... مگر علیرضا تصادف نکرده بود؟کند. قلبش میخیس، دارد با تلفن صحبت می
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 :گویدمیشنود که اراده فریادهای بلند علیرضا را میهایش بیو گوش

 .آمبوالنس. لطفا یه آمبوالنس به این آدرس بفرسستید-

 دَوَد.خورد. به طرف علیرضا میکنند و دلش چنگ میگوید. لبانش شروع به لرزیدن میو آدرس را می

گیرد. گلویش خشک شده است وقتی به محض رسیدن به کنارش، دست به پلیور تماما خیسش می

 :پرسدکه ترسیده و زار می

 کـ... کی تصادف... کرده؟-

 :کشد تا بگویدکند. کمی طول میهای سرخ و به غم نشسته نگاهش میعلیرضاست که با آن تیله

 ...نترس؛ اما-

ی اولش. بغضش ترسد و هم از این مکثِ بعد از جملهی دستوریِ نحس میترسد. هم از این جملهمی

 :پرسدکند وقتی که میمی شود. تمام تنش شروع به لرزیدنتر و زهرتر میتلخ

 اما چی؟-

 :گویداش و چکیدن قطره اشکش ندارد وقتی که میعلیرضاست که توانی در کنترل بغض مردانه

 .ماشینی که چپ کرده، مالِ سهندِ-

شکند. حاال عالوه بر تنش، اجزای کشد و بغض در هم میشود. قلبش به یکباره تیر میتمام می

 شود؟شود. مگر میکند و باورش نمی. گریه میلرزندمیمیک صورتش هم می

 :گیرد و سعی در آرام کردنش داردزند. علیرضاست که دست به بازوی دخترک میهق می

 ...روناک... روناک منو نگاه کن لطفاً. ببین-

 زند. بازویش را خواهد جز سهند. باران بر تنش تازیانه میو روناک، دیدنِ چیزی و کسی را نمی

هایی لرزان و حالی زار و پریشان به طرف کند و با قدماز میان دست علیرضا خارج میپرحرص 

زند. مگر نگفته بود که کاله کاسکت بگذارد؟ مگر نگفته بود که انصراف دود. هق میجمعیت می

 بدهد؟

، با دبینزند و با چیزی که میها را کنار میماشینی برعکس به شیبِ کنار جاده سقوط کرده است. آدم

 :زندتمام توان و قدرتش فریاد می
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 سهند؟؟-

 گیرد. تقالکند و هر دو دستش را میاند. کسی از پشت سر قفلش میجیغ و گریه با هم ترکیب شده

خواهد. رفتن و در آ*غ*و*ش گرفتن و خواهد. سهندش را میکشد و آزاد شدن میکند. هوار میمی

 :بردتر گرفتنش صدا باال میکه با محکم خواهد. و علیرضاستتکان دادن او را می

 .چی حل میشهآروم باش. آروم باش. همه-

خواهد که چیزی نشده باشد. دوباره و دوباره نامِ خواهد که بفهمد و فقط از خدا میفهمد. نمینمی

 بیندمیسوزد. زند و چیزی توی وجودش میزند. با عجز و ناتوانی و بغض فریاد میسهند را فریاد می

زند. کشند. قلبش کُند میکه تیمِ امدادِ پیست، ب*دنِ بدون حرکت سهند را از توی ماشین بیرون می

گذراند و اند؟ صورتِ غرق خونش را از نظر میهای شیطان و آبی چرا بستهبُرَد و آن تیلهنفسش می

اند و... جیغِ انش شکستهنوازیدند. دسترسد به دستانش. همانی که تار تار موهای دخترک را میمی

 .اش از دیدنِ آن استخوان بیرون زده از گوشت سهند، دست خودش نیستزدهترسیده و وحشت

 :کند و علیرضای لعنتی، محکم گرفته استفریاد زنان تقال می

 .سهند؟ سهند تورو خدا پاشو-

 :دهدزند و اخطار میماهان است که بلند فریاد می

 .برید عقب. برید عقب-

دهد. آمبوالنس آمده است. نیروهای لرزد. جیغ و گریه و هق هق، اَمانِ درکِ عقب رفتن را نمییم

 کند. روند. تا استخوانش درد میشوند. چشمانش سیاهی میفوریت پزشکی به سرعت وارد عمل می

ش انشوند. زببیند. صداها گُنگ میافتند. تار میهایش به شماره میشود و نفسقلبش سنگین می

افتند و آخرین حال به روی هم میجان و بیهایش بیشود و تنش سُست، وقتی که پلکسنگین می

 .ست، نامِ سهند استنامی هم که بر زبانش جاری

 :زندزده و نگران داد میکسی وحشت

 روناک؟ روناک خوبی؟-

 !کندشنود و نه حس میبیند و نه میو دیگر نه می
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کند. به محض چشم باز کردن، نور ی توی سرش، چشم از هم باز میبا حس درد و سنگینی شدید

. آیدهایش چین بخورند. تهوع به سراغش میشود دور پلکزند که باعث میسفیدی توی چشمش می

کند. به سرمی که وصل به دستش بود. کاوَد. در بیمارستان بود؟ به دستش نگاه میدور و اطراف را می

رود شود. نفسش میهایش اشک جمع میروی ساعدش و... دوباره توی تیله شده بربه ردِ خونِ خشک

 شود. نه یک بار و دوبارها نه! صدبار. هزار بار... اشکو آخرین تصویر، دوباره پیش چشمش تکرار می

زند. چرا کسی نیست که از طریقِ او، بتواند کند و هق میریزد. قلبش درد میمهابا میاختیار و بیبی

 ...سهندش سراغی بگیرد؟ و کاش بمیرد برای آن حالِ زار و بدِ او. برای صورتِ غرق خون او واز 

آورد. درجایش خبری دارد او را از پا درمیدهد. بیفهمد و قلبش، اَمان نمیبیند. میکند. میتصور می

حال روی تخت شود که دوباره و بیروند و سرگیجه باعث میشود که چشمانش سیاهی میخیز مینیم

خورد. با آن یکی دستش، شکند و از این ضعفِ خود حالش به هم میبیوفتد. هق هقش در هم می

 :زندملحفه را چنگ و با تمام توان و آمیخته با گریه، جیغ می

 .یکی کمکم کنهه-

 .. با درد و شکستگیگرید. بلند. با عجزو های های می

اش شدت ود و قامت علیرضا، نمایان. وجودِ علیرضا به گریهشو همان لحظه، درب طاق به طاق باز می

 :آوَردزند و نام سهند را بر زبان میبخشد. بلند هق میمی

 ...س... سهند... علی، سهند-

 دهد که مثلِ آدم و درست و حسابی حرف بزند؟و گریه مگر اجازه می

 کرده و خیسِ علیرضا را پایِ چه بگذارد؟چشمان سرخ، پُف

 :پرسدی تخت، شمرده شمرده میزند و با باال بُردن دستِ لرزانش و بند کردنش به لبههق می

 حالش... حالش چطوره؟-

خواهد. سخت شدن کند. باال و پایین شدن سیبک علیرضا را نمیهای پُر نگاهش میعلیرضا با تیله

خواهد. دانستن از می خواهد. جوابهایش را نمیخواهد. بغض کردن و پنهان کردن اشکفکش را نمی

 .خواهدخواند. سکوت سنگین علیرضا را نمیحال سهند را می
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 :نالدمیان گریه، با عجز می

 .خوام ببینمش. کمکم کن بلند شممی-

 کند؟و چرا علیرضا کمک نمی

 :گویدگیرد وقتی که میزند و حرصش میهق می

 شنوی؟با توام. دارم میگم کمک کن پاشم. نمی-

 .چِکَددرشتی از چشم چپ علیرضا پایین میقطره اشک 

 :زندشکند وقتی که ل*ب میاش در هم میبغض مردانه

 !مُرده-

تواند که درک کند. مُرده باشد؟ کِه را کند. نمیشنود. فعل را تجزیه و تحلیل نمیفهمد. نمینمی

 گفت؟می

ابرجاست وقتی که میان هق اش همچنان پخندد. اما گریهمیان مرز جنون و دیوانگی، هیستریک می

 :زندهقش ل*ب می

 .خوام ببینمش. کمکم کنگفتم می-

گیرد. بلند و شکسته هق شود. سرش را با دست میعلیرضاست که چون کودکی در خود جمع می

 :زندمی

 !فهمی؟ مُردهدارم میگم سهند مُرده. تموم کرده. دکترا گفتن ضربه مغزی شده. مُرده. می-

ی شود. ضربهکشند و نفس، برایش حرام میهایش سوت مینبضش نمیزند. گوش کوبد.قلبش نمی

شود. صدای یک لحظه قبلِ علیرضاست که تکرار مغزی شده باشد... چیزی توی سرش تکرار می

لرزد. سرم را از دستش کند مُرده است. سهند، مُرده است؟ هق میزند. جیغ میزند. تمام تنش میمی

کند. تلو الفور تمام دستش را قرمز و گرم میمالحظه که خون، فیی و بیکَنَد. آنقدر وحشمی

 :زندکند و حرف خودش را میها گریه میسان دیوانهخواهد. بهخورد. دیدنش را میمی

 .خوام ببینمشدروغه. همش دروغه. داری مفت میگی. باید ببینمش. می-

دارد. هق هقش بلند و بلندتر خورد و علیرضا نگهش میآید که سکندری میاز روی تخت پایین می
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گیرد و درد دارد. شنیدنِ فریادهای علیرضا که مُدام دارد شود. علیرضا او را در آ*غ*و*ش میمی

 .کند، زجر داردیک حقیقت را تکرار می

 .باش دروغ نیست. بخدا دروغ نیست. اما تو... تو آروم-

شود به کسی که تمام جان و دلش را از دست داده باشد، دستور داد که ایست. میو چه حرف مسخره

 آرام باشد؟

افتد. توانی برای سرپا ایستادن ندارد اما برای رفتن و زند. نفسش به شماره میزند. هق میجیغ می

د که تا ابد باشد. قول داده بود که تواند که مُرده باشد. قول داده بوکند. نمیدیدن سهند، تقال می

 .ی خدا، هوای دخترک را داردهمیشه

 .خواهد که باور کندکند؟ نمیزند و چرا ناخداگاهش این قضیه را باور نمیهق می

 :زندآوری هق میبا ناتوانیِ عذاب

 ...نمُرده. علی، سهندِ من نمرده-

چیزی از زند. اما هیچبیند. از حال بد، عق مییشود. کلی آدمِ روپوشِ سفید به تن مدرب اتاق باز می

آیند، شروع به ریزد. با حال زاری روبه پرستارهایی که به سراغش میمعده و دهانش بیرون نمی

 :کندپرسیدن می

 شما بگید. سهند... سهنِد من مُرده؟-

خواهد بشنود خندد. خودش به خودش جوابی که میهق،میآمیز، میان گریه و هقزند. جنونهق می

 :دهدرا می

 .نمُرده. دروغه. سهند... نُمرده-

خواباند تا کابوس زند. چرا کسی توی گوشش نمیگردانند. هق میپرستارها او را به روی تخت برمی

 وحشتناکش تمام شود؟

 :زندفریاد می

 .خوام ببینمش. نمُرده. سهند... نمُردهگفتم می-

شود. بیشتر در خود مچاله تر میتر و تلخلحظه بزرگ و بزرگ ی دردآورِ توی گلویش، لحظه بهغده
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گذرد. و بدِ قضیه اینجاست که حتی اطالعی از شود و درست هفت روز از مرگِ همه جانش میمی

 .سنگِ قبرِ او ندارد

ای که هایش. یادِ آن لحظههایش در بیمارستان. یاد جیغ و نالهها و وای و شیونزارییادِ گریه

ی سهند به بیمارستان آمده بودند. شاهین برایشان توضیح داده بود. مادرش از حال رفته، دهخانوا

ها گرفته و شاهین را انقدر که بر سر و صورتِ خود کوبیده بود. انگشت اتهام به سمت تک تک بچه

مقصر اصلیِ مرگ تک پسرشان دانسته بودند؛ اما هیچ مدرکی نبود که کسی را مقصر و متهم 

 .ایی و ثابت کندشناس

ای که مادر سهند، با تمام پوشانند. و... یادِ آن لحظهمهابا روی صورتش را میهایش بیقطره اشک

 :قدرت و کینه، سیلی به صورت روناک کوبیده و فریاد زده بود

ی نحسِ شوم. قدم و ریختِ نحسِ تو بود که پسرمو به خاکِ سیاه نشوند. تو د*اغِ تو... تو دختره-

 !پسرمو به دلم گذاشتی. تو. سهندمو تو کُشتی

 !نگفته بود. فقط شکسته و شکسته بود شکند. هیچبغض می

 کند و بلد سوزد و درد میجایی توی قلب و مغزش، میداند که یکداند و فقط میداند. هیچ نمینمی

 نیست که خودش را آرام کند؟

ه چون بدنظران برایش زمستان را شوم خوانده بود. یادِ شبِ یلدا و آن فالِ نحس! آن حافظِ بددل ک

شد که توانست با نبودِ جان و عزیزِجان کنار آمد؟ آدمی چطور زند. و به راستی چطور میهق می

 آورد؟توانست مرگِ تمام جانش را ببیند و زنده بماند؟ و او... چطور بدونِ سهند دوام میمی

رِ راهروی روشن، کمی اتاقِ تاریکِ روناک را روشن کند. شود نوشود که باعث میدرب اتاق باز می

 .تواند حدس بزند که فردِ آمده به اتاق کیستندیده هم می

 :آیدصدایش می

 روناک؟-

 :پرسدصدای دلسوز و مهربانش که چون تمامِ این هفت روز، دارد می

 خوای چیزی بگی؟خواد باهات حرف بزنه. هنوزم نمیعرفان پشتِ خطه. می-
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 !شود. عرفانکوبد و جمع میلبش محکم میق

جای بدنش نیوفتاده بود! گیرد. همان عرفانی که حتی یک خط و خش جزئی هم به هیچتهوع می

گناهش کار داشت. تلخ خورد. مثل اینکه خدایش فقط با دل روناک و سهندِ بیهقش را در گلو فرو می

 !رفان زنده بماند و سهند، بمیردخندد. البد حکمتی بوده که عو زهرِمار، در دل می

خورد. ترسد و وحشت دارد. روی تخت غلت میی مرگ، میلرزد و حاال چقدر از واژهاش باز میچانه

 :دهدحال؛ اما پُر از کینه جواب میصدایش بدجور گرفته و خفه است وقتی که بی

 .بهش بگو قیدِ حرف زدنِ با منو بزنه-

 :دهدکوتاهی ادامه می خورد و با مکثِبغض را فرو می

 !کدومشون رو. هیچکدومخوام ببینمش. هیچحتی نمی-

کدام، دقیقا هم عرفان است و هم آیسو. همان آیسویی که ناخداگاهِ روناک، چشمِ و منظورش از هیچ

کرد که عرفان زنده است و روناک، کُفر اش را نداشت. چرا آیسو باید خدایش را شُکر میدیدنِ شادی

 از نبودِ وحشتناکِ سهند؟ گفتمی

آورد آن روزی که مادر و پدر سهند گفته بودند که قیدِ هردویشان را زده بود. فقط به یاد می

هایش از سهند خواهند پسرشان در شهر خودشان دفن شود، دیوانه شده بود. برای تنها داشتهمی

عرفان، میان گریه و حالِ بد خواهش  ایِ عرفان و سهند رفته بود. با دیدنِی اجارهجنگیده و به خانه

چیزی جز صدور اجازه نگفته  خواهد. عرفان هیچهای سهند و وسایلش را میکرده بود که تمام لباس

ی حمامش و بود. و روناک، تک به تک کمدها را خالی کرده بود. از بُرس موی سهند گرفته تا حوله

های آیسو و تالش کردنش برای توجه به گریهبیبلوزهایش. تمامشان را برداشته و جمع کرده بود. 

 .صحبت کردن با روناک، از خانه بیرون زده و یک راست به ویالیشان تخت گ*از رفته بود

کشد و ی سهند. بو میخورد. روی بلوزِ آبی روشن مردانهزند و نگاهش روی تخت سُر میهق می

 .ست که نیستچقدر دلتنگِ اویی

 :گویدپشتِ خط میماهان است که برای 

 .زنیم. خداحافظبعداً حرف می-
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نشیند و برعکسِ شهیاد و ی تخت میآید. روی لبهو با خاتمه بخشیدن به تماسش سراغ روناک می

دهد. به جایش آرام و با مکث، مهشید و بقیه، هیچ گیری به پیراهنِ مچاله شده در آغوشش نمی

 :کندیکشد و نازَش مدست به روی موهای دخترک می

 خوای بریم قدم بزنیم؟می-

های ماهانو پدر و مادر و هیچکسِ خواهد. وعدهخواهد. بستنی نمیترکد. قدم زدن نمیبغضش می

تواند باشد. سهندی که خواهد. سهندی که نیست. دیگر نمیخواهد. فقط سهند را میدیگر را هم نمی

 .تنهایش گذاشته بود

 :بوسدوهایش را میشود و روی مماهان است که خم می

و  .خوای گریه کن تا خالی بشی؛ اما مراقب باش گریه عادتت نشه روناک. حق داریهر چقدر که می-

های تو که هیچ، علم بهت حق میدم که بخوای عزاداری کنی. ولی یادت نره که االن حتی گریه

 ...کهخوام بگم تونن سهند رو برگردونن. میپزشکی و صدتا دکتر و غیره هم نمی

شود. حالِ دخترک دارد برایش به زنگِ زند. انقدر بلند و شکسته و دردمند که ماهان الل میهق می

خورد و نه شود. دخترکی که این روزها نه آب و غذای درست و حسابی میخطری بزرگ تبدیل می

حه چت و اش خالصه در یک اتاق و چند تکه لباس و چند صفکند. تمام زندگیاش را قطع میگریه

 .عکس شده است

های خودش با سهند را مرور دهد. عکسهای ممنوعه گوش میدخترک خودآزار شده است. موسیقی

گیرد و سپس شروع به گریه فرستد. برایش ویس میکند. برای سهندی که نیست، پیامک میمی

ر میان حالِ بد، تر از قبل شده است و چطوکند. و ماهان دیده بود که دخترک چقدر نحیفکردن می

 .کَنَدکِشَد و میموهایش را با دست می

کند. برایِ این دخترخاله و دخترعمویِ چون خواهر چه باید شود. درد میاش سنگین میس*ی*نه

 کرد؟می

 :رانَدخواست بزند را باالخره بر زبان میحرفی که می

 خوای از یه روانپزشک یا روانشناس، کمک بگیریم؟می-
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گذرد و ماهان در اتاقِ روناک، جا کند. ساعت از نیمه شب میی توی کف دستش نگاه میهابه قرص

ی د*اغ، به عرق کردن نشسته است. درد پهن کرده و خوابیده است. گرمش است و تنش چون کوره

ی ماهان برای بُردنِ نتیجههای بیدارد. روحش درد دارد و کم آورده است. چهار روز از دویدن

ی زندگی ندارد. خسته ای برای ادامهگذرد و روناک، حاال هیچ انگیزهروانپزشک و غیره می دخترک به

خواهد خودکشی و خود را تمام کند. بطری بزرگِ پُر از آب را از روی است. انقدری خسته که می

 .کندها میدارد و با قلبی که در حال ترکیدن است، شروع به خوردن قرصپاتختی برمی

رقصد. سهندی که با خورد و آب را هم پشت بندش. تصویر سهند پیشِ چشمش میرا میقرص اول 

 :پرسداش میهای آبی و لعنتیآن تیله

 نگفته بودم وقتی با منی، موهاتو نبند؟- 

 دهد. مردِ تخس و هایش، قرص بعدی را هم فرو میکند و با باز کردنِ کشِ مو از ابریشمیبغض می

رسد. شاید هم ده هزار. و اش به هزار میی س*ی*نهآید. درد قفسهمیعاشقش، پیش چشمانش 

 ...ها هزارشاید حتی صدهزار و میلیون

 ...خورد. بازهم و بازهمباز هم می

خواهد خود، این عذاب و نبودن سهند را تمام کند و به واهلل قسم که دیگر دلِ لرزند. میدستانش می

 .و آشفتگی و د*اغ را ندارد مصبش طاقت این حجم از درد، غمسگ

هایی که کنار گذاشته بود، سی و سه عدد بودند و حاال... تنها سه دهد. قرصآب، بغض را پایین می

 .عدد روی تخت مانده است

شود. و انگاری که سهند اش با آخرین حد توان ممکن منقبض و منبسط میدیوانه شده است. معده

 :زیر گوشش پچ بزند

 !نَمِت دلبربیا اینجا بی-

کند و قلبش... آخ از چکند. سرش از درد گزگز میهای لعنتی پشت به پشت هم میقطره اشک

 !قلبش

خورد. بطری آب را توی دستش رفت. آن سه تا را باهم میلرزند. باید به پیشِ سهند میلبهایش می
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کند و اتاق نگاه میگیرد. صورتِ ماهان را در تاریک و روشنِ دهد و چشم از اتاقش میفشار می

کند. به قطع برای مامان مهشید و بابا شهیادش و ماهان، جورِ تلخندی روی لبانش جاخشک می

 ...دیگری دلتنگ خواهد شد اما

گذرد. اما احساس سنگینی و کرختی خاصی در بدنش داند چند دقیقه از قرص خوردنش مینمی

چسبند و ر چند لحظه یکبار به هم میهایش هکند. انقدر سست شده است که پلکاحساس می

شود. سرگیجه دارد و تشنه است اما توانِ بازکردنِ سر شوند. دهانش خشک میدوباره از هم جدا می

ای بعد، انقدر پایین که نفس کشیدن رود و دقیقهبطری توی دستش را ندارد. تپش قلبش باال می

شوند و رود. سرانگشتانش سِر میج میشوند و سرش گیشود. سردش میبرایش سخت و کشدار می

 افتد و صدای مهیب شکستن شود که بطری از میان دستانش به روی زمین میداند چطور مینمی

جان، روی پراند. و دخترکِ نیمهشیشه بطری و برخورد آن با کف اتاق، ماهان را درجا از خواب می

رود. و شود و به سراغ پریز میاب بلند میافتد. ماهان است که ترسیده و گیج از رختِ خوتخت می

پریده جان و رنگکشد. روناک است که آنطور بیکند، روح از تنش پَر میهمین که برق را روشن می

رساند. کند، خود را به او میروی تخت افتاده است؟ با ضربانی قلبی که زیرِ یک ثانیه به صد صعود می

کشد و دمای بدنش چرا انقدر پایین ی دخترک میکردهروح و عرق دست به صورت چون گچ، بی

 است؟

 :زندترسد و نگران صدایش میمی

 روناک؟ روناک خوبی؟-

زند. ترس، بند بندِ وجودش را دهد و با ضرب، سیلیِ نسبتاً آرامی به صورت دخترک میو تکانش می

شود و به دو از ند میگیرد وقتی که از روی تخت بلاش اوج میزدهکند. صدای وحشتب*غ*ل می

رود وقتی که شود. توی راهروی طبقه باالست و تپش قلبش، خارج از اختیار باال میاتاق خارج می

 :زندفریاد می

 !عمو؟ فریده؟ یکی بیاد کمک-

گذرد. و ماهان است که کنار اش میوشوی معدهسه روز از ترخیص دخترک از بیمارستان و شست
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فرستد و خیره به چشمانِ بسته و صورتِ ست. نفس سنگینش را بیرون میتخت و همراهِ او نشسته ا

فشارد و چرا دکتر آرمان جواب سپارد. ل*ب میهای توی گوشی میاش، گوش به بوقپریدهرنگ

 دهد؟نمی

پیچد که چون گیرد، صدای گرم، زنانه و محکمی توی گوشش میهمین که تصمیم به قطع کردن می

 :زندبانه ل*ب میتمامِ این مدت، مود

 سالم آقای راستاد. شبتون بخیر. خوب هستید؟-

، با های اوست. بنا به گفتهو دکتر آرمان، از آشناهای نزدیکِ عمو شهیاد است. زنِ متین و دکتر موفقی

 .ای نگرفته بودندروناک پیش رفته بودند و تا کنون هیچ نتیجه

 :دهدمیخورد و با مکث جواب اش را فرو میبغض مردانه

 .سالم. راستش... نه اصال مساعد نیستم-

شود و با دو قدم هایش، از روی تخت بلند میبا چین افتادن بین ابروهای دخترک و لرزیدن پلک

فرستد و برای فرد شود. بازدم عمیقش را بیرون میرساند و از اتاق خارج میبزرگ خود را به در می

 :زندنفس و یکسره ل*ب میپشت خط، بی

ها نهایتاً طیِ ده روز الی دو هفته و خود به خود ی شوکِ روانی و توهمشما گفته بودید که این پروسه-

از بین میره و درمان میشه. ولی االن شونزده، هفده روز گذشته. توی این مدت هم کسی بهش فشار 

این موضوع خطرناک خواد فکر کنه و اشک بریزه. به نظرتون وارد نکرده. اجازه دادیم هرطور که می

 نشده؟

 :گویدآید و سپس لحنِ آرام و خونسردش وقتی که میی زن میصدای تک سرفه

فهمم که چقدر نگران هستید؛ اما باید صبر کنیم تا کامال هوشیار و سرِحال بشه. دوباره باهاش می-

 .دمبه روند درمان رو بهتون ارجاع بتونم نظر قطعیم راجعوقت میکنم. اونصحبت می

 نشیند و اوجکالفه است. کالفه و عصبی و بدحال. دست خودش نیست که اینطور لحنش به حرص می

 :دهدگیرد وقتی که جواب میمی

این وضعیت دیگه خیلی کِش اومده. متوجه هستید؟ روناک خودکُشی کرده. در جوابِ تک به تک -
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 .کنهم همین کارو میهام، خیلی محکم تو صورتم داد زد که اگر بتونه، باز هسرزنش

 :خنددزند و هیستریک میموهایش را کالفه چنگ می

 !خواد خودشو بکُشهخاطرِ چی؟ برای کسی که نمُرده و توی کُماست، میاونم به-

 :دهدکند و با یک حس تشر و حرص خاصی ادامه مینفس سنگینش را رها می

پسر چرا یهو دیوونه شد؟ خودِ احمقش که دونم این ی این گَندا از علیرضا بلند شد. من نمیهمه-

راست رفت سراغِ روناک. اصال چرا علیرضا دُچارِ شوک دُچارِ شوک شد و فکر کرد سهند مُرده، یک

 !فهممشد رو نمی

 :کندای کرده و با اعصابی داغان اضافه میپوف کالفه

 ...روناک وقتشرفش اآلن بهتره و فهمیده که واقعیت چیه؟ اونولی چی؟ خودِ بی-

 :آیددکتر آرمان میان حرفش می

 .آقای راستاد! لطفاً آروم باشید-

 :زندکوتاه و متاسف ل*ب می

خوام. واقعاً دیگه تحمل این وضعیت رو ندارم. چیزایی که روناک داره هر روز و هر روز معذرت می-

 .کنه و به ز*ب*ون میاره واقعاً با عقل جور در نمیاد. نگرانشمتکراشون می

 :کندزند و لِه میو دکتر آرمان است و آن لحنِ لعنتی خونسردش که روانِ آشوبِ ماهان را تیغ می

 .دمبینمش. نظرِ قطعیم رو فردا اطالع میفردا میام ویالی آقا شهیاد. از نزدیک می-

 :زنددهد و با مکث کوتاهی، از سر اجبار ل*ب میبازدم ناراضی و عمیقش را بیرون می

 .نتظریمباشه. م-

 :پرسدو لیلیِ آرمان است که نگران می

 ی سنگِ قبر قُفل کرده، آره؟هنوز رو مسئله-

کرد مادرِ کند. یادِ تمام روزهایی که روناک ادعا میماهان به راهروی تاریک و روشنِ خانه نگاه می

هایی که با اند. یادِ تمام روزسهند به او سیلی زده و جسد سهند را برای دفن به شهرستان برده

فرستد و با اش را بیرون میهای سهند اشک ریخته و حتی آیسو را از خود رانده بود. هوف کالفهلباس



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
1101 

 

 :دهدقلبی دردمند جواب می

 .دقیقا-

 :شنود دم عمیقِ لیلی را و بعد... خداحافظی کوتاهش رامی

 .بینمتون. خداحافظباشه. فردا می-

 :دهدحوصله جواب میبی

 .فعال-

خواهد این دهد. تنها چیزی که میهای طالیی و تجمالتی ویال میاش را به نردهکند. تکیهطع میو ق

 کنداست که هر چه زودتر سهند از کُما بیرون بیاید. چون تنها در این صورت است که روناک باور می

.. البته که به جز که سهند نمرده است. دکترها به بازگشتنش اُمید دارند. ماهان هم امید دارد و همه.

روناکی که مرگ سهند را برای خود تبدیل به یک تراژدیِ بزرگ کرده است و هر روز و شب و به 

 .دهدزند و خودش را زجر میهمراه آن هق می

 .فرستدگیرد و خودش را لعنت میحرصش می

های نامتعادل حالت ها وچرا آن روز، خودش اول از همه به سراغ روناک نرفته بود؟ چطور بیخیالِ گریه

 .ریختزد که سهند مرده است و برایش اشک میعلیرضا شده بود؟ آن هم وقتی که آنطور داد می

گیرد. ی عرفان را میها خسته است. شمارهی تمامی سالکند. تنش به اندازهاش را رها میهوف کالفه

ند، مشغول نگهداری از ی خودش و سهی اجارهای که در خانهعرفانِ بیش از حد آسیب دیده

اش شیدا. کاوه هم به این شهر آمده بود. ی سهند است. از مادر و پدر سهند. خاله و دخترخالهخانواده

 !اش و همه... در انتظار بازگشتنِ سهندبا نیلو. همسر قانونی

گوید یکه م ایی مُهر خورده توسط دکتر لیلیِ آرمان. برگهکند. به برگهی توی دستش نگاه میبه برگه

روناک باید روند درمانی خود را در یک کلینیک خصوصی ادامه بدهد. چیزی شبیه به آسایشگاه 

فرستد و در دل و از صمیم قلب با اش را بیرون میکند. تنش هم. هوفِ کالفهروانی. قلبش درد می

 :گویدخود و برای خدای خود می

 .دونیخدام. خودت بهتر می کاش این وضعیتِ لعنتی تموم بشه. خودت کمک کن-
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ی کمرش را از صندلی کننده شده است. تکیههایش اذیتمالد. زبریِ ریشصورتش را با دست می

کند. نگاهِ روناک دراز کشیده به پهلو که مات مانده گیرد و با خم شدن به جلو، نگاهِ روناک میمی

 .است. خشکش زده است و نگاهش غم دارد. درد دارد

 :پرسدکند. میزند و با نگاه، نوازشش میرنگی میلبخندِ کم

 به من اعتماد داری دیگه؟-

 :دهدحوصله جواب میی افکارش جدا بشود. با اخم کمرنگی، بیو روناک، انگاری که از رشته

 این چه سوالِ مزخرفیه؟-

 :آورددهد و فکرِ بستری کردنِ روناک دارد از پا درش میسری تکان می

 .بده تو جوابِ منو-

 :زندکند و با مکث، صادقانه ل*ب میحس و حال و خالی نگاهش میطورِ بیو روناک است که یک

 .دارم-

 :دهدسری تکان می

 کنم؟دونی که برای تو، برایِ حالِ خوبِ تو هر کاری میخوبه. و اینم می-

 :زندروناک با آن لبان خشک و ترکیده پچ می

 .دونممی-

 گفت.شود. باالخره که باید به او میقرار میحوصله و بیدخترک انگاری دارد بیفهمد که و ماهان می

 :راندای، بر ل*ب میکنندهآورد. با مکثِ اذیتپس چه بهتر که زودتر مسئله را بر زبان می

 ...خوام یه مدتِ خیلی کوتاهی رومی-

 !داند؟آید. اینکه چطور باید بگوید را نمیحرف نمی

 :گویدزند و میفرستد و باالخره دل را به دریا میش را بیرون میبازدمِ سنگین

خوام ببرمت یه کلینیک خصوصیِ خوام که حالت خوب بشه. تو... تو باید درمان بشی روناک. میمی-

 ...دونستم که چطور باید بگمچی درست میشه. راستش فقط، نمیخوب. مطمئنم که همه

 :پرسدآید و مییف، به میان حرفش میو روناک، چقدر آرام و آهسته و ضع
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 بَریم؟کِی می-

اش زند. جایی میان س*ی*نهپرسید؟ قلبش تند میرود. دخترک زمانِ رفتن را از او مینفسش می

 سوزد. یعنی انقدر خسته شده بود؟می

 نشیند. کوتاه ل*ب روزهای گذشته، بیخ گلویش میاش چون تمام این مدت و شبانهبغض مردانه

 :زندمی

 .هرچی زودتر، بهتر-

 :رسدبندد. صدایش با مکث به گوش میروناک پلک می

 امروز بریم؟-

چکد. با فرو ی ماهان پایین میی چشمان عسلیِ به خون نشستهقطره اشک سمج لعنتی از گوشه

 :دهددادن بغضش جواب می

 .بریم-

 :زندایش میاش از حجم غم و درد رو به انفجار است. با حال زاری صدس*ی*نه

 روناک؟-

 .اندهایی که هنوز پنهانهای پُر و خیس از اشکهای دخترک را و تیلهبیند باز شدن پلکمی

 :زندشود. با درد فجیعی در گلو، خفه و پریشان ل*ب میقلبش جمع می

 خب؟ گفتی سهند نمُرده.زدی و میبیا برگردیم به همون روز اول. به روز تصادف. به روزی که داد می-

 :کندکند که ماهان با مکث اضافه میروناک با اخم کمرنگی فقط نگاهش می

 خوای باور کنی که هست؟ که میاد؟گرده. کُماست. نمیسهند برمی-

چکند. حتی صدایش مهابا و درشت درشت پایین میهای خودش از درماندگیِ نگاه روناک، بیاشک

 :دهدنشیند وقتی که ادامه میهم به نم گریه می

 خوای بفهمیدونم. چرا نمیای که هیچی ازش نمیشدهلعنتی من دلم نمیاد بفرستمت تو یه خ*را*ب-

که سهند هست؟ نمُرده. به جونِ ماهان نمُرده. اصال مگه من تا به حال بهت دروغ گفتم؟ چرا 

 خوای کنار بیای؟نمی
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 :لرزنددایش میشود و دستان مردانه و قدرتمندش حاال هماهنگ با صبغض، تیغ می

 خوای؟اصال بریم ببینیمش؟ ببینی که هست؟ ها؟ می-

 ریزد و یکهو، صدا اشک میکند. نگاهِ روناکی که دارد بیدرمانده و ناتوان و پریشان نگاهِ روناک می

 :زندآرام و آهسته ل*ب می

 .خودم دیدم-

ا خارج از اختیار صدا باال رود تا آرام صحبت کند؛ امشود. جانش در میشود. کالفه میعصبی می

 :بردمی

دِ لعنتی چیو خودت دیدی؟ هیچی! تو هیچی رو ندیدی. تَوهُم زدی روناک. دیوونه شدی. نه مادرِ -

ای که سهند زده زیرِ گوشِت و نه پدرش جسدِ سهند رو برده شهرستان. اونا همینجان. تو همون خونه

 خوای بریم اونجا تا حداقلش اونارو ببینی؟ آره؟میسهند و عرفان اجاره کرده بودن. منتظرِ سهندن. 

داند. با اینکه دکتر آرمان تاکید کرده بود که دخترک را تحت فشار نگذارد؛ اما واقعا داند. نمینمی

 زند وخواهد. برای همین میان بغض و گریه، فریاد میدلش آن آسایشگاه و بُردن روناک به آنجا را نمی

 :نالدمی

لیته من چی میگم؟ اون بدبخت رو تختِ بیمارستانه. هنوز نمُرده. این تویی که توی دِ احمق حا-

 ...خیالت و قلبت و ذهنت زدی جدی جدی کُشتیش! تویی که

 .ماسَدکشد؛ در دهانش میای که روناک میو حرف، با جیغ بلند، عصبی و ترسیده

. کَنَددخترکی که دارد موهایش را میکند. تصویر متحرک رو نگاه میبرد و به تصویر روبهماتش می

 :نالدوار میزند و با بغض سیاهی، التماسکند. هق میگریه می

 !خوام بشنوم. بسهبسه بسه. دیگه نمی-

 !ها، وجودِ خارجی نداردالزم به ذکر است که مکانِ نوشته شده در این پست

آلومینیومی و دیوارهایِ آبیِ رنگ و اش نشسته و با آشفتگی به در کوچک ی فلزیروی تخت یک نفره

اش نبود؟ پس چرا حاال با دیدن این دیوارها، ذهنش کند. آبی مگر رنگ مورد عالقهرو رفته، نگاه می

 !شد؟تر میدرگیر و قلبش ناآرام
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ی دهد و پنجرهاش را به تک کمد فلزی و مکعبی شکل درون اتاق میماندهکند. نگاه ماتعرق می

کند. درست روی ی خورشید را به داخل هدایت میه طرز مزخرفی، پرتوهای سرکشانهکنار تختش ب

های خمار مشکی رنگی که خیلی وقت است که دیگر برق و سویی ندارند. گِرِه روسری سفید و چشم

افتد. دستی به گر*دن خیس از های ظریفش میکند و روسری، روی سرشانهکوتاهش را شُل می

ترسد و در جایش تکان خفیفی گیرد. میها باال میهو صدای قار و قار کالغکشد که یکعرقش می

بیند. اویِ بیش از حد آشنا را. اویی دهد. او را میالفور نگاهش را از پنجره به بیرون میخورد. فیمی

شود که در آسایشگاه روانی، بستری است. مثلِ تمامِ که درست مثلِ خودش، یک ماه و چند روزی می

ن مدت، زیرِ همان درختِ چسبیده به فنسِ مابینِ دو حیاطِ دو آسایشگاه نشسته است. باز جوجه ای

ی خود اسیر کرده است. و چقدر جوجه ی دانه دادن، در چنگال محکم و مردانهکالغی را به بهانه

. دادندو، دُم میی ارفتند و اندکی بعد، باز به تلهافتادند. میها احمق بودند! هر بار به دامش میکالغ

وجه با های لنگه به لنگه، به هیچشود. این دمپاییکند و آه از نهادش بلند میتر نگاهش میدقیق

ی باال ی طبقهطور ساکت و خیره از پنجرهخوانی ندارد! همینپوشِ سابق همی یزدانِ خوشچهره

رد. گیاش میهای آبیوناک را با تیلهآورد و مچ نگاهِ سیاه رکند که یکهو یزدان سر باال مینگاهش می

کند، همان دستی که بند به رود و با هینِ ضعیفی که از د*ه*ان خارج میناخداگاه کمی عقب می

پوش و حاال تماماً کچل، بچه کالغ را ول بیند که یزدانِ آبیگذارد. میپنجره بود را روی ل*بش می

با یادآوریِ چیزی... یا بهتر است بگوییم کسی،  خورد.کند و... چیزی در دل روناک تکان میمی

ه های یزدان، بخواهد که با خیره ماندن به آبیکشد. نمیگردد و از نگاه کردن به بیرون دست میبرمی

های دلبرِ مرد چشم دریاییِ خود خیانت کند و... یزدان، خیلی بیش از خیلی شبیه به مردِ اوست. تیله

سوزد. خاطرات گذشته، با سپاهِ تلخ و سیاه بغض، تیم کند و مییاش درد مجایی توی س*ی*نه

های دخترک. قلبش آورند به گلوی نحیف و این روزها خسته از جیغ و گریهشوند و هجوم میمی

داند تا چه وقت باید تحمل کند تا این وضع لعنتی شود. انگاری که نفسش بند برود و نمیفشرده می

 تمام شود؟

شود. و دست خودش نیست که اینطور با هق رتش از زور غم، درد و رنج کبود میرفته رفته صو
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گذارد و بلند بلند گریه هایش را روی صورتش میشکند. دستی بغضش در هم میبلندی، شیشه

رود و ناخداگاه میان بغض و گریه، نامِ اویی که اش محکم باال و پایین میی س*ی*نهکند. قفسهمی

سوزند. و حاال تمام تنش از درد و غم و دلتنگی، لرز گرفته هایش میکند. چشمینیست را هجی م

شود و قامت باریک و کند که ناگهان درب اتاق، به ضرب باز میمهابا گریه میاست. همینطور بی

شود؛ اما اش قطع میای گریهشود. برای لحظهی زنی با روپوش سفید در چهارچوب حاضر میکشیده

گیرد و بیند، دوباره گریه را از سر مینگاه سبز و وحشیِ زن را که اخم هم کرده است میهمین که 

 :کندوار خواهش میمیان هق هقش، ناله

 .شمثریا کمکم کن. باز دلم طاقت از دست داده. دارم... دارم خفه می-

هایش را آب رود و از دیدنِ حال زار دخترک، اخمزند. و ثریاست که چند قدم جلوتر میهق می

کشد. ترجیح ی راه، عقب میبرد؛ اما میانهکند. دستش را برای لمس موهای دخترک جلو میمی

کرد. تیز نگاهِ دهد همان پرستار بداخالق و بیشعوری باشد که روناک همیشه اینطور خطابش میمی

 :زندکند و جدی ل*ب میدخترک مغموم می

 !خوام که تمومش کنی روناکازت می-

شود. دهد و لِه میطاقتی، جان میوناک اما دارد زیر این حجم از غم، درد و دلتنگی و دیوانگی و کمر

 :زنداخالق است که فریاد میگیرد و ثریای بیاش شدت میگریه

 !اگه تمومش نکنی، مجبور به راهی میشم که اصالً دوسش نداری روناک-

شود. به یکباره و همچون جنینی در خود مچاله و جمع میترسد! داند و... میو روناک آن راه را می

اش را کامل و درست و دهد که جملهکند؛ اما سکسکه اَمان نمیبندد. گریه نمیلرزد و تنش یخ میمی

 :درمان بگوید

 .دا... داد... نـ... نزن-

 :پرسدثریاست که با دلخوری و صالبت می

 ه خوب بشی؟اینجوری پای قولِت موندی؟ اینجوری قرار-

 :زندو تا روناک به خود بیاید، ثریا محکم و جدی، همکارش را صدا می
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 !فرنوش؟ سریعاً بیا اتاقِ صفر بیست و یک-

یرد. گکشد. و روناک، باز گریه را از سر میو ثریاست که از جیبِ مانتوی کوتاهش، آمپولی را بیرون می

 !ه ثریااما نه برای دلتنگی و غم. برای خواهش و التماس ب

نمیخواست که باز هم چون دفعات پیش، به زور قرص و سوزن، یک سری کوفتی به بدنش تزریق 

نا و توان شود که حتی خودش را هم فراموش کند چه حال، بیکنند تا بلکه تا دو یا سه روز انقدر بی

 .شدبرسد به اویی که در پس ذهنش هر روز و هر ثانیه مرور می

شود. به محض ورود و ست که با یک کیسه پر از قرص، داخل اتاق میچاقی فرنوش؛ پرستار نسبتاً

گفتند که شوند. راست میدارش پُر از اشک میهای پفی چشمتماشای روناک در آن حال، کاسه

ی هرساند. کیسدل؟ یا فقط فرنوش اینطور بود؟ با قدمی بلند خود را به ثریا میاند و نرمها مهربانچاق

اش های آبی رنگ گردالی که روناک از آنها متنفر بود. چانهدهد. قرصرا به دست او میها قرص

 :پرسد، با بغض میکند. با چنگ زدنِ ملحفهی تخت میلزرد و دستش را بند گوشهمی

 حسم کنید؟خواین بازم بیمی-

 ی سیاه دردآور؟رود آن غدهدهد ولی مگر پایین میکند. بغضش را قورت میای میمکث سه ثانیه

 :دهدلرزند وقتی که ادامه میهایش میل*ب

حس و الل کردنم چی میشه؟ هان؟ من یادم میره که نیست؟ که برای چند روز؟ با سه چهار روز بی-

 ندارمش؟

اند. به اویی که واقعاً کم نگاه پر از اشک فرنوش و نگاهِ مات؛ ولی نگرانِ ثریا هر دو به او دوخته شده

ست و هیچ توانی برای جنگیدن ندارد! روناک همچون ماهی که از آب بیرون اُفتاده باشد، آورده ا

ی لعنتی در گلویش، هر لحظه بیشتر تواند چیزی بگوید و غدهکند؛ اما نمید*ه*ان باز و بسته می

 کند و گیرد و دستش را روی قلبِ دردمندش مُشت میشود. دم عمیقی میعود کرده و دردآورتر می

 :دهدفشار می

 .دوستش دارم خب... خب هنوز داره توی قلبم نفس میکشه-

 :لرزندهایش میل*ب
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 .خورهنکن ثریا... نکن. نکن دیگه حالم از خودم به هم می-

جور دهند. و ثریا یکنشینند و تکانش میهای گرد و تپل فرنوش روی بازوی ثریا میبیند که دستمی

 :کشد تا ل*ب بزندول میکند. طنگرانی نگاه روناک می

 .ای نداریم. برو بیرون فرنوشتزریق و هیچ کوفت دیگه-

 ی آمپول وچاره و ترسیده کیسهزند. بیکند و لبخند میفرنوش است که از شدت خوشحالی، هول می

 .شودگیرد و به سرعت از اتاق خارج میها را از ثریا میقرص

شود. با چشمانی پُر و لبخندی ی روناک برداشته میو بار سنگین و وحشتناکی از روی س*ی*نه

 :کندلرزان، تشکر می

 !مرسی بداخالق-

 :آیدخندد. مضطرب و تصنعی. اما پا به پایِ او میثریا هم می

 ...بچه پُررو رو نگاه تو رو خدا-

بیند و... ا میاش رطور درد داری؛ اما عمیق. ثریا، چالِ دو گونهخندد اما یکتر میروناک این بار عمیق

 :کندشود وقتی که لبخند به ل*ب از دخترکِ نحیف پیش رویش تمجید میلحنش نرم می

 !هاتریخندی، خوشگلمی-

کند. این جمله را از مَردَش زیاد شنیده کشد و دوباره بغض میو روناک به یکباره روح از تنش پَر می

 ...دهد؛ اماهای خوب خوب میبود و اصال چقدر دلتنگ صدای اوست! دکتر آرمان قول

گیرد. های دکتر آرمان، اعتباری ندارد. البته که برای روناک! بغضش عمق میکدام از حرفهیچ

ره بیند. قطچیزِ خوبی در این قضیه نمیچهارده روز بستری شدنِ روناک به ماه تبدیل شده بود و هیچ

 :دهدتذکر می افتد که ثریا با اخمی چشمش پایین میاشک سمج از گوشه

 .هِی هِی... حواست فقط پیشِ من باشه-

ست. مَردَش از اندازد. هوا آفتابیپاشد و نیم نگاه گذرایی به بیرون میلبخند لرزانی به رویش می

 درمان بود دیگر نه؟آفتاب متنفر است. باران دوست دارد و... دلتنگی، دردِ بی

 .لرزدخفیف؛ اما میشود و تنش گیرد. ناخداگاه سردش میدلش می
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 :شودنگران میثریاست که دل

 سردته؟-

آید. و یادِ آن فال حافظ نحس برای یک لحظه هم از گیرد. بوی عید میبازوهایش را ب*غ*ل می

 !ست عیدِ امسالشود! و اصال چه عیدِ سیاهیمغزش پاک نمی

شوند و وی هم جمع میکند. میمیک صورتش تشود و درد میپیچد. منقبض میاش به هم میمعده

 .لرزندچشمانش از زور درد می

 :زندکوتاه ل*ب می

 .نه-

زند و... به محض دست برد و موهایش را چنگ میریزد. کالفه، دست باال میاعصابش از درد به هم می

 شود وافتند. ته دلش خالی میهایش به شماره میزند و نفسهایش خشکش میکردن توی ابریشمی

کند. چرا یادش رسد. بغض میکند. انقدری کوتاه است که تا زیر گوشش میسشان میناباور لم

 اشآمد که کِی کوتاهشان کرده است؟ اصال... اصال مگر مَردَش، موی بلند دوست نداشت؟ باز چانهنمی

 .لرزدمی

 :کندهای پُر، نگاه ثریا میبا تیله

 ...یاد؟ مـ... منتو... تو کوتاهشون کردی؟ چـ... چرا... یادم نم-

 :زندهق می

 ...خوام. مـ... منآینه... یه آینه می-

 ای که بیشتر رنگ تمسخر خندد. خندهحال و کالفه میرسد، ثریا بیو به این جای حرفش که می

 :دارد

 !حتی فکرشم نکن-

داند. خوب هم میلرزند. نه اینکه دلیلِ این جوابِ ثریا را نداندها... نفسی میلبانش از زور بغض و بی

های شب از زور دلتنگی داند. به خوبی به یاد داشت که روز اولی که به آسایشگاه آمده بود، نیمهمی

 ...ها رگش را بریده بود. به یاد دارد. تهدیدها و تشرهای ثریا را کهآینه را شکسته و با خرده شیشه
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 :زندلرزان صدایش می

 ثریا؟-

شود. پرستارِ سفیدپوشی با اخم ل*ب از هم باز ه طاق از هم باز میو همان لحظه دربِ اتاق طاق ب

 :کندمی

 !مالقاتی داری-

 .شکند. آرام و تلخخواهد و مالقاتی؟ بغضش میکند. آینه میقلبش درد می

 :دهدو ثریا، کوتاه جواب می

 .بگو بیاد داخل-

نمانده است و هنوز حتی ششم اسفندماه. هوا سرد؛ اما به شدت آفتابی. چیزی تا عید نوروز 

بخشد. دارد جوابِ دعاها و شان عیدی میچهارشنبه سوری نشده، خدا دارد دانه دانه به زندگی

ایِ گذشته را با عذاب و رنج و دهد. با این حال که تمام این یک ماه و خوردههایشان را میزاریگریه

اما حاال... درست چهل و پنج دقیقه قبل  درد، چشم روی هم گذاشته و گریسته و نخوابیده بود؛ اما...

وقتی که عرفان تماس گرفته و با گریه، خبر داده بود که سهند به هوش آمده و از کُما برگشته است، 

اش را داخل از خوشحالی فریاد زده و به گریه افتاده بود. تنِ سنگین و به عرق و ک*ثافت نشسته

و به خود رسیده بود. و حاال مشغولِ آماده شدن و رفتن به  حمام انداخته و تا توانسته خود را سابیده

اش به دست، در گیرد و با انداختنِ ساعت مچیکرد. دم عمیقی میپیش سهند بود. باید مالقاتش می

 .شودگوید و با برداشتن تلفن همراهش از اتاق خارج میدل خدایا شکرتی می

یک لحظه هم لبخند از روی لبانش پاک نشده بود. در تمام طول مسیرِ رسیدن به بیمارستان، برای 

دل توی دلش نبود که برود و با چشمانِ خود سهند را، بودنش را، باز بودن چشمانش را ببیند. دلش 

 ...دید و روناکشنید و میای که روناکِ جانش این شادی را میرود و آخ از لحظهقنج می

ست. با در کُما بودن سهند کنار آمده و فقط بهانه وضعیتش نسبت به روزهای اول بسیار خوب شده ا

 !کند و خُب... اَمان از دل عاشقگیرد و دلتنگی میمی

پرد کند و بیرون میی بیرون شهر و کمی باالتر از درب بزرگ بیمارستان پارک میماشین را کنار جاده
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 ی بسیار بزرگ بیمارستان.محوطهدود و لعنت به این و با قفل کردنِ ماشین، با تمام توانی که دارد می

ی قیافهپوش و خوشگیرد. و پرستارِ خوششود. سراغ سهند را میزنان داخل میتند و تند و نفس

ریزد و عالوه بر توضیح آمد، برایش عشوه میبیمارستان، چون تمام این مدتی که ماهان به اینجا می

 .کنداتاق سهند، همراهی می دادن برای ماهان، با همکارش هماهنگ و ماهان را تا

 :پرسدصدای گرومپ گرومپ قلبش بیش از اندازه بلند است و پرستار، با ناز می

 ی شُمالید؟گفتید بچه-

خورد. هایی که روناک همیشه بر سرشان قسم میخندد. حواسش پیِ سهند است و آن تیلهنرم می

 ...ها بود وحال خوبِ روناک را مدیون آن تیله

شود که میان این حجم از اخبار خوش و حال و هوای خوب، کمی هم به حال دل خودش و یخب بد نم

 :دهداین دخترک ناناز توجه کند. ته گلو جواب می

 .نه بابا. مریضمون شُمالیه. من بچه همین شهرم-

غمزه رود. صدایش پر از تر به او راه میکند و کمی نزدیکپرستار از لحن صمیمی ماهان استفاده می

 :گویداست وقتی که می

 !چقدر هم عالی-

خواهد دخترک دانه دانه بپرسد که چند سال دارد؟ شغلش چیست؟ کدام دانشگاه و خندد. نمیمی

 چند خواهر و برادر؟

اش کند. رمز گوشیست. پس خودش کار را یکسره میست و همین برای ماهان کافیدختر خوشگلی

 :گیردش کیبورد تلفن، گوشی را سمتِ دخترک میکند و با رفتن به بخرا باز می

 !بزن شمارتو انقد عشوه نریز دختـر-

های عسلی رنگ دخترک را و... بعد، دخترکی که تند و تند ی تیلهبیند گرد شدن پر از کرشمهمی

 .گرداندزند و سپس با لبخند هولی، تلفن را به سمت ماهان برمیی خودش را میشماره

 :زندفریبی ل*ب میرسیدن به درب اتاق سهند، با چشمک دلخندد و با می

 .تک میزنم، آخرش هشتادو هشت صفر هشت-
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فرستد و با بیرون انداختن بازدم مضطربش، درب اتاق هوایی ریزی برای دخترک میو سپس ب*و*س

نِ همه بر شوند از دیددهد و چشمانش گِرد میشود. سالمِ بلند باالیی میکند و داخل میرا باز می

 !بیندباالی سرِ سهند و اصال سهند را نمی

کنند، کند و با بستنِ درب، خیره به جمعی که عقب گرد کرده و نگاهش میاش را رها میخندهتک

 :زندل*ب می

 .چشمت روشن مامان ناهید-

تخت را کند و جمعیت عظیم دور بیند. با همه سالم و احوالپرسی میگوید اما مامان ناهیدی نمیمی

بیند که زن، کنار تخت نشسته است و با چشمان پر از اشکش مشغول تماشای زند و میکنار می

بوسد و فقط ی زن را میشود و روی سرشانهرود. خم میپسرش و نوازش دستش است. کنارش می

کند. بغضش باز سهند نگاه میداند که تا چه حد خوشحال و آرام است. به چشمان نیمهخدا می

 :گویدلرزد وقتی که میگیرد و صدایش میمی

 !زیادی منتظر گذاشتیمون پسر-

هایش خورد و دارد با آبیبیند که پای چشمان سهند چین میشنود و ماهان میشنود. سهند میمی

خندد. و دکتران و پرستاران باالی سرش مشغول به انجام کاری. نوشتن گزارشِ حال مریض و می

 اند کدام دستگاهی؟ددرست کردنِ نمی

گویند که باید چند جلسه فیزیوتراپی شود تا بتواند مانند سابق راه برود و تعادلش را حفظ کند. می

ی اول در برقراری ارتباط کالمی و به ل*ب آوردنِ جمالت تکلمش هنوز کامل نیست و ممکن تا هفته

 تواند کهد، ده الی پانزده روزه میاش کنند و اگر خدا بخواهو حروف به مشکل بربخورد. نباید خسته

 .مرخص شود. البته که تا یک مدت باید انجام کارهای سنگین را کنار بگذارد

 ...اند وها و عضالتش حسابی ضعیف شده و آب رفتهماهیچه

اند و همگی مشغول رفع دلتنگی داند چند دقیقه است که دکتران و پرستاران اتاق را ترک کردهنمی

گوید و سهند، خسته است. آشفته و نگران و بدحال. با انگشت ند. هر کسی چیزی میبا سهند هست

ی اشاره به ماهان اشاره زده و ماهان، گوشش را جلوی د*ه*ان او گرفته بود. و سهند، با آن س*ی*نه
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کند، سعی داشت که نامِ روناک را بدون لکنت و کامل بگوید. ماهان ایی که خس خس میداغان شده

د. شهای لعنتی را و خب... عاشق بود. به قطع باید آشفته میقراری سهند را و آن اخمده بود. بیفهمی

 دید؟؟اش را آنجا نمیکرد و دُردانهاصال چرا باید چشم باز می

بغضش گرفته بود. تمام تنش به غم و اضطراب نشسته و مجبور به دروغ شده بود. خودش هم 

 :پیدا کرده و یکهو بر زبان آورد که گفت داند این دروغ را از کجانمی

قراری نکن. آیسو پا به ماهه. حالش بد شد. روناک همراهش دونه که برگشتی پسر! بیروناک نمی-

 .رفته دکتر

افتد. ماهان، خواهد چیزی بگوید به سرفه میشود و آخر این شد دلیل؟ تا میتر میاخم سهند پررنگ

 ...ترین جواب را گفته بود وگیرد. مسخرهده و خسته و نگران سهند میهای به خون افتانگاه از تیله

دانست که در اش چندین بار دست به خودکشی زده است! اگر میدانست که دُردانهاگر سهند می

 ...دانستآسایشگاه روانی بستری شده است و اگر می

 :کندی کوتاهی، تفریح میسامان است که با خنده

 زنی؟ مگه تو ننه بابا نداری پسر؟اسم دخترِ مَردُمو صدا میکه اولِ کاری -

 کرد را فهمد. چه غلطی باید میهای سهند را میخندند و ماهان، درد و بغض توی تیلههمگی می

 توانست پنهان و رفع و رجوع کند؟داند و حاال که سهند بازبرگشته است، نبودِ روناک را چطور مینمی

اش کرده بود. رو به جمع ل*ب ست که همراهیشود. همان پرستاریداخل می کوبد وکسی به در می

 :زندمی

 !مریضمون رو بیشتر از این خسته نکنید. وقتِ مالقات تمومه-

داند که چطور بعد از کشیدنِ حقیقت از زیر زبانِ ماهان، این دوازده روز را در بیمارستان، فقط خدا می

 ...حاال تحمل کرده و دوام آورده بود و

قرار، دلتنگ و زخمی از نبودِ گیرد. با دلِ بیبا دم عمیقی، نگاه خسته و داغانش را از آینه می

رفت. پلک اش، داشت برای دیدنِ او و مرخص کردنش به همراه ماهان به آسایشگاه روانی میدُردانه

لرزد. بیرون اش در جیب میسوزد. گوشیشود و میاش فشرده میبندد و س*ی*نهروی هم می
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کند و با صدای الفور تماس را وصل میکند. فیآوردش و نام ماهان روی صفحه خودنمایی میمی

 :دهداش جواب میگرفته

 رسیدی؟-

 :زندزده و پرانرژی ل*ب میخندِ ذوقو ماهان است که با تک

 .بپر پایین گُل پسر-

دخترکِ جانش، تمام این مدت را در آن داند ی خندیدن ندارد. به خصوص حاال که میحال و حوصله

و  کشدشده گذرانده است. با فکر به اینکه چندین بار خودکُشی کرده است، قلبش تیر میخ*را*ب

 .نشینداش به نم میهای آبیتیله

زند. دارد و از اتاق بیرون میبا قطع کردن تماس، کاپشن مشکی و کوتاهش را از روی تخت برمی

افتد که مشغولِ پاک کردنِ میز غذاخوری توی آشپزخانه است و عرفان هم دارد میچشمش به ناهید 

 .شویدکاهوها را می

 خیر باشه داداش. کجا این وقتِ ظهر؟-

 :زندپرسد. کالفه و با اخم ل*ب میعرفان است که می

 .سرِت به کارِ خودت باشه-

 .شود که به سمتش بچرخدباعث می ی مادرشکشد تا برود که لحن نگران و آشفتهو راهش را می

 چه طرز جواب دادنه؟ تازه دیروز عصر مرخص شدی. کجا شال و کاله کردی میری؟-

کردن و زنده بودنش  شود؛ اما... باید برود و دلیلِ زندگیهای از روی نگرانیِ زن، آب میدلش برای اخم

تر؛ او را بشنود که دارد جان همه مهمشده بیرون بیاورد. ببوسدش. نگاهش کند و از را از آن خ*را*ب

ی دخترک را در دهد برای شنیدن صدایش و... وای از آن روز که ماهان صدای ضبط شدهمی

 .بیمارستان و برای سهند پخش کرده بود

 :زندکوتاه ل*ب می

 .خوبم-

 :ریزدعرفان مزه می
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 !مدونستیبابا آرنولد. بابا خفن. چه قدرت بدنی داشتی تو و ما نمی-

 :دهددهد. به جایش محکم و مردانه برای ناهیدبانویش توضیح میاهمیتی نمی

 .نگران نباش. مراقبم مامان. شاید شب برنگردم-

 :کندالفور اعتراض میناهید فی

 یعنی چی؟ سرخود شدی باز؟-

 :زندرود، ل*ب میکند و به سمت درب میگرد میزند و همانطور که عقبلبخند کمرنگی می

حافظ. فقط اگه سامان اومد خونه، هماهنگ کنید و پاشید برگردید شهرستان. زیادی زحمت خدا-

 .دادم دیگه

 :غردنفس و معترض، خشمگین میناهید است که بی

ت بنداز بیرون آقا سهند. فکرِ اینکه اینجا بمونی و دوباره به اون رالیِ لعنتیت برسی و از اون کله-

کم رو پا بشی. بعدش همگی و برای همیشه از این شهر، گورمونو گُم تموم شد! فقط منتظرم که یه 

 !کنیم و میریممی

 :خنددهیستریک و عصبی می

 !شتر در خواب ببیند پنبه دانه ناهید-

آید و کمتر از ده ها پایین میاینکه معطل آسانسور شود، از پلهکوبد و بیو سپس درب را محکم می

کند. ماشینِ زند، خودش را توی ماشین ماهان پرتاب مینفس می ی دیگر و درحالیکه نفسدقیقه

 .جدید و سفید رنگ و سواری ماهان

 چته پسر؟ سرخ شدی! نفست چرا بند اومده؟-

کند، بریده بریده قراری میسوزد و بیای که بدجور دارد میخندد و با س*ی*نهنرم و مضطرب می

 :دهدجواب می

 !بـ... فقط... برو. خوبـ...م-

کند. به ترافیک که و ماهان متعجب، خندان و شاید حتی مضطرب تخت گ*از رفتن را شروع می

کند که چون روزهای اولی که به رالی آمده چرخاند و به سمت سهندی نگاه میخورند، سر میبرمی
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 !اهمیتحرف. خشک و بیبود، شده است. کم

 :پراندتیکه می

 !ای نداشته مود و رفتارت هیچ منفعت دیگهواال این کُما رفتنت جز تِر زدن ب-

گیرد. نگاهش به ترافیک سنگینِ ی ماشین میی سرش را از شیشهخندد و تکیهسهند ناخداگاه می

 !ی ظهر است و آمدنِ عید هم کم تاثیری در این ترافیک ندارددوازده و چهل و پنج دقیقه

 زنی ماهان؟چیشده باز داری غُر می-

 :رانددهد و به جلو میوار ماشین را در این ازدحام تکان میدارد مورچهو ماهان است که 

زنی، نه ت؟ پسر مودِت دوباره پریده به روزهای اول. نه حرف میچی بدتر از این اخالقِ گندیده-

 !خندی نه هیچیمی

 کند. واقعا ماهان اینطور فکر میکرد؟متعجب و با ابروهایی باال پریده نگاهش می

 خواهد چیزی بگوید،کند. و تا میی زمزمه می"پس خاک تو سرت"خندد و زیر ل*ب کوتاه مینرم و 

 :کند. صادقانه و با حوصلهخودش اضافه می 

کم حرف شدن و بد مود شدنم ربطی به برگشتنم به حالتِ اول نداره. کم دارم پسر. اونی که باید -

تصور حال بدش. از نبودنش. از ندیدنش. ب*غ*ل ترکه از کنارم باشه رو کم دارم. قلبم داره می

 ...نکردنش. از

 :آیدو ماهان با یک لحنِ آلوده به غیرت و شوخی به میان حرفش می

ها. هِی هیچی نمیگم، هِی میره زنیخُبه خُبه. ترمز بگیر پسر. داری راجب ن*ا*موس من حرف می-

 ...جلوتر

 !ی و رسیدنخندد. بلند. پر از حس خوب خواستن و دلتنگمی

آید. بوی عاشقی. بوی کشد و بوی عید میدهد. شیشه را پایین مینگاهش را به بیرون از شیشه می

ماند. ماهی کوچولوی قرمزش را توی پوشی ثابت میی صورتیتازگی. نگاهش روی دختربچه

کِش خواند. ل*بش به خنده دهد و برایش چیزی میپالستیک فریزر حبس کرده و دارد تکانش می

 !خواهد. یک دخترِ ظریف و خواستنی چون خودشآید و از روناک، دختر میمی
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های تُرش با نمک و گُلپر به گیرد و هوس رسیدن به دخترک چون هوس خوردن آلوچهدم عمیقی می

کند گیرد و به ترافیک بلند و باال نگاه میکند. قلبش تپش تندی میجانش افتاده است و فروکش نمی

 :غردپیچد. حرصی و کالفه میدم ماهان توی یک کوچه باریکی میکه همان 

 !تر میشه اَهدونه اآلن راه چقد طوالنیخواد بزنی. خدا میچیکار کردی پسر؟ میانبُر نمی-

 :خنددهای سهند، میقراریها و بیخوردنطور آرام و پرلذتی از حرصو ماهان یک

 .ستز*ب*ون به دهن بگیر! توی همین کوچه-

 :گویدزده میشود کویر لوت و ناباور و هیجانافتد. گلویش میقلبش از تپش می

 چی؟-

 :زندو ماهان، با پارک کردن ماشین و باز کردنِ قفل، خندان ل*ب می

 !کرانچی-

 :زندخندد و با باز کردنِ درب ماشین، برای سهندِ مات مانده، به تفریح تشر میو بلندتر می

 !ه نکن منو پسر. پیاده شومثلِ هه دو چشم نگا-

شود که ای میگیرد. سه دقیقههای سفید رنگِ کف ضرب میوار با پاهایش روی سرامیکریتمیک

کند. فضای اینجا کند. سرش درد میاند و ماهان دارد با پرستاری صحبت میجلوی میزی منتظر مانده

اتاقِ دیگری صدای ناله، زجه و  شود و ازآور است. از اتاقی صدای جیغ شنیده میبه شدت خفقان

 ...گریه

سفید کوتاه که بر روی ویلچر  شود. دختر جوانی با آن روسریی کمرش رد میعرق سردی از تیره

کند. دردِ خندد و پرستاری دارد صندلی چرخدارش را هدایت میهدف، مینشسته است، به همه و بی

این حجم از بدی و ویرانگی؛ شب و روزهایش را  اش، میانرسد و نفسش... دُردانهسرش به اوج می

 گذرانده بود؟

 ...روند؛ اماوچروک صورتش به وضوح توی چشم میخورد. چینسالی میچشمش به زن میان

خوانی با سن و سالش ندارند. خصوصا آنکه آن دو عروسکِ تدی قرمز رنگ توی دستش هیچ هم

 :خواندطور بچگانه و بلند بلند میآن
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 ...قشنگ من قرمز پوشیده عروسک-

خواهد. این مکان خواهد. این فضا را نمیآورد. نمیشود و دلش طاقت نمیکند. حالش بد میبغض می

 خواهد. و بیشتر از همه؛را نمی

 :زندحوصلگی ل*ب میبرد و با بیخواهد. سر زیر گوش ماهان میجا را نمیاش در اینماندنِ دُردانه

 کشه؟شده! چقدرِ دیگه طول میز این خ*را*بخوام ببرمش ادِ می-

زند و با صبوری برایش توضیح بیند، با دست، اشاره به انتهای راهرو میطاقتیِ او را میو ماهان که بی

 :دهدمی

 .ی باال. آخرین اتاقِ راهرو. اتاق صفر بیست و یکها میری طبقهاز پله-

 شود. ماهان کند که بازویش از پشت سر کشیده میشنود، اقدام به قدم برداشتن میکه میو همین

 :گویداست که می

 آرومش کن و آروم بمون! منتظرم بمونید تا منم بیام. یه کم خورده کاریِ ترخیص هست. خب؟-

 ...دل توی دلش نیست که روناک را ببیند و ببوید و

 :زنددهد. کوتاه ل*ب میبغض را فرو می

 .حله-

دارد. های محکم و بلندش را به طرف اتاقِ دخترک برمیز دستِ ماهان، قدمو با آزاد شدن بازویش ا

رود عذرخواهی کند. خورد. انقدر پرت است که یادش میحواسش نیست. به دخترک پرستاری برمی

تر از راهروی پایین است. پرستارها فریاد رود و راهروی باال... چیزی افتضاحها را باال میتند و تند پله

 .کشی با همدیگرکنند و تعدادی از دختران، مشغول بزن و بکوب و گیسند. امر و نهی میکشمی

کشد. دخترکی روی کف نشسته است و دارد با کتابی که در دست اش را تیغ میبغض، گلوی مردانه

شود خندد. فاجعه است و عمق فاجعه را زمانی متوجه میهق، میکوبد و میان هقدارد، بر سرش می

افتد. به آن موجودِ نحیفِ نشسته بر زمین و تکیه داده به دیوار... به آن چشمش به آخر راهرو میکه 

های اند و نگاهِ ماتش به دعواها و درگیریدخترکی که حاال و در این لحظه، موهایش خیلی کوتاه شده

های آبی و لباس اش با آنریزد. مَردِ درونش از دیدنِ تصویر دُردانهتوی راهروست. قلبش فرو می
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شکند. اش و آن طرزِ مغموم نشستنش، در هم میافتادهگشاد و آن روسری کوتاه روی شانه

اینکه به کسی یا چیز دیگری توجه کند، افتد. بیسوزند و نفسش به شماره میهایش میچشم

دقیقاً پیش رویش  دَوَد. انقدری کهزند و تا آخر راهروی بلند و نسبتاً باریک را میجمعیت را پس می

 کنند؟خری گفته بود که مردان گریه نمیبایستد. دست خودش نیست و کدام کله

نشیند وقتی که اش میشود و روی گونهاش جاری میزدههای آبیِ غمشکند و اشک از تیلهبغضش می

 :زندپُر از درد، دلتنگی و غم صدایش می

 روناک؟-

 ی دخترک تا روی صورتش باال های سیاهِ حاال گود افتادهتواند بمیرد برای این لحظه که تیلهو می

  .آیندمی

بیند و... بمیرد های دخترک میچالغمِ آلوده به شادی، ناباوریِ آمیخته به خواستنِ باور را توی سیاه

اش وقتی که نامِ سهند را بر زدهبرای آنطور هق زدن یکهویی دخترک و بلند شدنِ ترسیده و هیجان

اش برد و تنِ الغر دخترک را میان بازوها و س*ی*نهراند. بدون درنگ، دست جلو میل*ب می

کند که انگار بخواهد از تابی میوار. قلبش چنان بیگیرد. سخت و دیوانهگیرد. محکم میمی

و بند دل سهند با هر بار هق زدن زند. گرید و هق میلرزد و میس*ی*نه بیرون بزند. دخترک می

کنند های خودش هم پشت به پشت هم روی صورتش را خیس میشود. اشکدخترک، از هم پاره می

 ی دیدارِ معشوق و در آ*غ*و*ش گرفتنش نبود؟و مگر زندگی آن لحظه

 !کند دیگرلرزد و خب دارد زندگی میلبخند تلخش روی لبهایش می

 ...او... اومدی-

گیرد از بوسد و دم میشکند. روی موهای دخترک را عمیق میاش بیشتر مینهبغض مردا

 ...های اوابریشمی

 :گویدلرزد وقتی که میتوانِ توی آغوشش میصدایش همچون دخترکِ بی

 .اومدم-

فشارد و بیشتر گریه زند و خود را بیشتر به او میدخترک، پلیور نسبتاً نازک سهند را چنگ می
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 .کندمی

 :آوردمامِ آنچه را که توی قلبش بود را بر زبان میت

 .کردم... از... از دستت دادمفک... فکر می-

دهد. دوباره و دوباره و دوباره روی موهای و سکسکه و هق، اَمان درست صحبت کردن به دخترک نمی

قرار بیکند. دخترک را در آ*غ*و*ش دارد و اینقدر دلتنگ و بوسد. قلبش درد میدخترک را می

 است؟

 ...و دخترک

 :گویدهنوز میان گریه، برای سهندَش می

 ...فک... فکر کردم... تنها... تنهام گذاشتی. فک... فکر-

 اش برگشته بود؟خندد و خدایش را چندین میلیون و میلیارد مرتبه شکر که پیشِ دُردانهتلخ می

 :گویدی که میدار و گرفته است وقتزند؛ اما صدایش بسی خشبغض را پس می

 زندگی من تویی. زندگیمو تنها میزاشتم؟-

زند و انگاری هنوز باورش نشده باشد که گرید و جیغ میو دخترک لرزان توی آغوشش بیشتر می

سهند آمده است. که اینجاست. که در آغوشش گرفته و موهایش دارند توسط سهند بوسیده 

 !رساندرا به جنون میشوند و این صدای مَرد اوست که دارد روحش می

ای انداخته است. با درماندگی شود از دردِ روح دخترک که او را به چنین گریهقلبش هزار تکه می

 :زندل*ب می

 .نکن... گریه نکن-

 :دهدبوسد و با مکث، ادامه میروی موهای دخترک را می

 .نکنگریه نکن که جونم داره در میاد... اومدم. تموم شد. اومدم فقط گریه -

ی فلزی نشسته و دخترک را در ب*غ*ل خواب تک نفرهداخل اتاق صفر بیست و یک و روی تخت

ی کنار تخت به بیرون است. به حیاطِ سیمانی بزرگ و پر از دختران گرفته است. نگاهش از پنجره

بوسد و پوش. به زور، روناکِ توی آغوشش را آرام و از گریه تمامش کرده بود. روی موهایش را میآبی



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
1121 

 

ها اش چه شب و روزهایی را در این اتاق و در این مکان و میان این آدمقلبش از دانستن اینکه دُردانه

 .آیدگذرانده است، به درد می

 :پرسدآهسته و نرم می

 بهتری؟-

 :رسدصدای ضعیف، گرفته و تو دماغی دخترک با مکث به گوش می

 میشه باشی و بهتر نباشم؟-

 رود. از کِی بود که دخترک برایش دلبری نکرده بود؟بودنِ دخترک ضعف می دلش برای اینطور

 .کندجا میخندد. به پهلوهای دخترک، فشار کمی وارد و او را در آغوشش کمی جابهنرم و ته گلو می

 خوای وسایلتو جمع کنیم؟می-

 :پرسدعجبش میبا لحنِ آرامِ آمیخته به ت زند وی سهند تکیه میدخترک سرش را به س*ی*نه

 اآلن؟-

 :دهدترین جواب را میو سهند، صادقانه

 .خوام ببرمت وَرِ دل خودمخوام دیگه اینجا باشی. میهرچی زودتر، بهتر. نمی-

کند و طاقت سر خم میخورند. و سهند، بیهای الغر و نحیفش تکان میخندد و شانهدخترک ریز می

زند. لحن گرمش، گوشِ دخترک را مور مور *وسه میی دخترک را مُهر باز پشت سر روی گونه

 :گویدکند وقتی که میمی

 !سگچقدر دلم برای خندیدنات تنگ شده بود توله-

های حرصی سهند، بیشتر از عشقم سگ گفتنخندد و تولهشود و بیشتر میو روناک غرقِ ل*ذت می

 .نشستهای ماستِ عرفان به آیسو به جان روناک میگفتن

ام است. برخالف تمام این مدت، اولین بار است که انقدر آرام و بدون تنش است و خدایش را دلش آر

 چندین میلیارد مرتبه شکر که سهندش را از او باز پس گرفته بود؟

ای به کمد کند و با بلند شدن از آ*غ*و*ش سهند، اشارهروسری سفید کوتاهش را از گر*دن باز می

 :زندفلزی اتاق می
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 .اونجاست. بیا جمعشون کنیم-

 .زنندبرد، برق میو چشمانِ سهند از اینکه دارد دخترک را می

روند. یک ساک حصیری بزرگ و مستطیلی خالی آنجاست. زیپش را باز باهم به سراغ کمد می

رسند، دست گذارند و به آخرین لباس که میهای روناک را داخلش میکنند و دانه دانه لباسمی

 خشکد. یک پیراهن آبی مردانه و... صبر کن ببینم! پیراهنِ خودش نیست؟ت در هوا میسهند ما

ی اندازد و با لحنکند که دخترک، بیخیال شانه باال میطور معناداری نگاهِ روناک میچشم باریک و یک

 :دهدآبکُن جواب میدل

 م که حالم بدتر نشه؟کنی؟ بد کردم پیراهنتو آوردم ور دل خودچیه؟ چرا اینجوری نگاه می-

 !شود. حس و حالش به این دختر، چیزی فرای عشق بودقلبش فشرده می

و  شودبوسد. با عقب کشیدن، مشغولِ کارش میبرد و محکم و عمیق پیشانی روناک را میسر جلو می

 :زنددهد، ل*ب میهمانطور که دارد پیراهنش را هم در ساک حصیری جا می

 .ردیاتفاقا خیلی هم خوب ک-

ها و افسردگی سیاهِ چند روز حوصلگیو روناک انگاری با وجودِ سهند جان گرفته است. خبری از بی

 :پراندپیش نیست. مزه می

 .واال. تازه از خدات هم باشه که تنِ من توی پیراهنت بوده-

 برد و خیره در دو گوی سیاه دخترک، در سانتی متریزنند. سر جلو میهای سهند برق میآبی

 :زندطور شیطان و کشداری ل*ب میصورتش، یک

 .اون که بلهه... باعث افتخارمه-

 :کندگیرد و با مکث، اضافه میو پشت بندش گ*از ریزی از نوک بینی دخترک می

 !کنیدوری بهت ساخته خانوم راستاد. ناپرهیزی می-

 .کوبدتر میخندد و قلب سهند محکمو روناک، دلبر می

 ب داره آقای سپهر؟ناپرهیزیم عواق-

طور آقای سپهر گفتنِ روناک، ی سهند با اینهای مردانهداند چه حکایتی بود که تمام هورمونو نمی
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د و زنبرد و با یک حرکت آنی، دخترک را از پهلو چنگ میشدند. دست جلو میبیدار و برانگیخته می

کند و به جایش رخ به دستش نمیکشد. توجهی به هین کشیدن دخترک و افتادنِ لباس از جلو می

 :زندرخ صورت دخترک، با ل*ذت و حرص ل*ب می

 .ا*و*ف... چه جورم-

کند. چقدر دلش برای عاشقی با سهند تنگ شده بود. به زور بغض را در و روناک ناخداگاه بغض می

 .ها را زندگی کندکند که این لحظهگلو دفن و سعی می

اش را به بینی سهند ی بینیآید. تیغهپای سهند مییرد. پابهگشیطنت تمام وجودش را ب*غ*ل می

 طور با نازیکشد. یکمی

 :زندپچ می

 عواقب داریم تا عواقب. از کدوماش میگی؟-

 ...افتند و با مکث کوتاهیای با ل*ذت و گرما روی هم میهای سهند برای لحظهبیند که پلکو می

 .شوندهای سرکش سهند به آتش کشیده میبیاش از نگاه د*اغ و آتمام تنِ دخترانه

 :زندشوند و سهند است که با بدجنسی تمام ل*ب میپهلوهایش بیشتر فشرده می

 از اونا که هم تو دوست داری هم من. ولی به روشِ خودم. هوم؟ خوبه؟-

 .کندهای سهند، تنش را سست میرود. سرخی پر از نیازِ آبینفس دخترک بند می

کشد که ماهان داخل ای به درب کوبیده و به ثانیه هم نمیهد چیزی بگوید، همان دم تقهخواو تا می

 .آیندمیلی و به سرعت از آ*غ*و*ش هم بیرون میشود. با بیمی

 :کندروناک است که هول می

 .کردیمدا... داشتیم... وسایلو جمع... می-

 :کندماهان با اخم اما پرخنده نگاهشان می

 !یدم که چقدر سخت مشغول بودیدبله. خودم د-

ی نسبتاً آرامی که به آید و با ضربهشود تا زیپ ساک را ببندد که ماهان جلوتر میسرخ و خم می

 :پراندکند و تیکه میزند، اذیتش میبازوی سهند می
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 !خسته نباشی که دالور-

یش دستی کرده و به خواهد د*ه*ان باز کند، ماهان پکند. تا میطور چپی نگاهش میو سهند یک

 :پردمیان می

 .هاتو عوض کن. من و سهند بیرونِ اتاق منتظریمبدو لباس-

توجه به نگاه گیرد. بیزنند، از روی کاپشن، دست به بازوی سهند میاز آسایشگاه که بیرون می

 :آورداش را بر زبان میمتعجب سهند از حرکت یکهویی او، خواسته

 میشه قدم بزنیم؟-

خواهد چیزی بگوید، روناک به کند. و تا میی ماهانِ نشسته بر پشت رُل مینیم نگاهی روانهو سهند 

 :پردمیان می

 !اون با من-

رود و سهند، با عشق نگاهش ی ماهان میی پایین کشیده شدهو پشت بند حرفش به طرف شیشه

 !اشکند. به قد و باالی کوتاه و نحیف و خواستنیمی

ک داند رونااش پوشیده است و آن کالهِ پشمیِ یاسی رنگ. نمیزیر پافرِ مشکی به بافت سفیدی که

 :دهد و میغردگوید؟ که ماهان بلند و پر حرص دستی در هوا تکان میچه می

 !گمشو بابا-

هایشان، ماهان حرص دروغین داند که چقدر بر سر عاشقانهخندد. و خدا میو سهند بلند می

 .از درون شاد و سرحال بودخورد؛ اما در اصل و می

چسبد و با دَوَد. از بازویش میآفِ کشیدنِ وحشیِ ماهان به طرف سهند میروناک است که با تیک

 :زندنفسی عمیق ل*ب می

 .دیدمرو حتی خوابم نمی این لحظه-

 :پرسدشوند، میخورد و همانطور که باهم و قدم به قدم از کوچه خارج میجا می

 چرا؟-

هایی که شوند و یادِ آن شبهایش از اشک پُر میسرش را به بازوی سهند تکیه میزند. تیلهو روناک 
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کرد که هایی که حتی گمان نمیترین بود! یادِ آن شبفکرِ برگشت سهند و بودنش برایش محال

 ...درمان بشود و یک روز از آن اتاق لعنتی بیرون بیاید

 :دهدبا پس زدن بغض، آرام جواب می

زنون از اون اتاقِ لعنتی شم. که باهم و قدمگردی. که خوب میکه برمیبود که حتی فکر کنم  سخت-

 .بیرون میام

 :دهدگذراند، ادامه میروها را از نظر میزند و همانطور که شلوغیِ خیابان و پیادهنرم لبخند می

 .ست. انگار دوباره زنده شدمش عمرِ دوبارهبودنت... برگشنت... همه-

خورد و سهند... سر به زیر گوش ی چشمش به پایین سُر میقطره اشک سمج و لجبازش از گوشه

 :دهدکند. خمار و با ل*ذت پیشنهاد میدخترک خم می

 خوای یه آژانس بگیرم، فعال بریم رفع دلتنگی کنیم و حرفا بمونه برای بعد؟من میگم می-

 ...واراراده و قهقههخندد. بیبلند می

کند. با گره زند که سهند دست دخترک را از دور بازویش جدا میامی به بازوی سهند میمشت آر

کند. اینطوری زدنِ انگشتانشان به هم، دست جفتشان را داخل جیب کاپشن کوتاه و سیاه خود می

 :پرسدبهتر بود. شیطان می

 ها. آژانس بگیرم؟رسیهمچین ناراضی هم به نظر نمی-

 :زندست. حرصش شیرین است وقتی که ل*ب میه و کنار سهند غرقِ خوشیو دخترک در این لحظ

 .کوفت-

خواهد که به جای رسیدگی به گذشته و حال و و سهند اما قصد کوتاه آمدن ندارد و در اصل... می

 .هوای بد و ویرانشان، خنده را مهمان لبهای دخترک کند

 :دهدبا لحنی عجیب و خمار جوابش را می

 .خوریخوردنی میشی شما وقتی حرص می جوون... چه-

های سیاهِ توی پروا و آسوده که تمام شبخندد. انقدر بلند و بیخندد. باز هم میو روناک می

 ...ی پیش چشمانش فقط سفید است و سفیدکشند و جادهآسایشگاه از جلوی چشمانش پر می
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 رویشان تماماً سفید خواهد ترِ پیشوقتی خدای مهربانش، سهندش را بازگردانده بود؛ پس به حتم دف

 .بود

خواهد که چون دَوَد و سهند هم به دنبالش و میها و میانبُرها را میدود... تمام کوچه خلوتمی

کی به دنبالش، فریاد زنان های شانزده، هیجده ساله عاشقی کند. جیغ بزند. فرار کند و پسردخترک

 .فرمانِ ایست بدهد

گیرد که یکهو دستش گیرد و تند و تند دم میی خلوت دست به زانو میان کوچهآورد. مینفس کم می

 .کشدشود. جیغ میاز پشت سر کشیده می

 :خنددسهند است که شیطان و بدجنس می

 !گرفتمت-

 ...سوزند. راه نفسش همهایش میلپ

 :دهد و جوابش هنوز رنگ شیطنت داردبریده بریده جواب می

 .آ... آقا گُرگه... گناه دارم گ-

کوبد. دیواری که دروازه در قلبش داشت و خندد. دخترک را به دیوار پشتی میو سهند با ل*ذت می

 داند متعلق به چه کسی بود؟خدا می

 :زندکشد و حریصانه پچ میبا چشم برای روناک خط و نشان می

 .ستآقا گُرگه رحم نداره. خیلی گرسنه-

 :کندخواند، جیغ جیغ مید. از حدسِ چیزی که از نگاه سهند میشونهای دخترک گِرد میتیله

 دیوونه شدی؟ وسط کوچه؟-

هایی که به خود دیده؛ اما به ها بود. چه عاشقانهو سهند توجهی ندارد. این کوچه رازدارتر از این حرف

 روی خودش نیاورده بود. مگر اولین نفر بودند؟

 .استهتر از این حرفاین کوچه خودش اهل دل

های لرزان و گرم دخترک را برد و محکم، عمیق و طوالنی ل*بخندِ خبیثی سر جلو میبا کج

 خورد و فایده است و مردِ در آغوشش حتی برای سانتی هم تکان نمیبوسد. تقالهای دخترک بیمی
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 .شدباید که آرام می

ای، زده و کودکانهلند، هیجانشود که ناگهان با صدای جیغ ببوسد و بوسیده میداند چقدر مینمی

 .شوندپرد و از هم جدا میوحالشان میحس

 .مانینی... مانینی... عمو داره م*اچ-

ای صورتی رنگ بود، چرخهای که به کنارشان آمده و سوار بر سهبچهکند و رو به دخترسهند اخم می

 :میغرد

 ... چخبرته توله؟هیسس-

ماسد. و زن با ری که گویا مادرِ دخترک بود، حرف در دهانش میو با رسیدنِ زنی بلند قد و چاد

گرداند. روناک از خجالت زده، نگاه بین سهند و روناک میهایی گل انداخته و سر و رویی خجالتلپ

 :غردگیرانه میاعصاب و جبههشود و سهند است که بیقرمز و آب می

 کنید؟ خالف کردم مگه؟چیه؟ چرا اینجوری نگاه می-

کشد. نفسش گیرد و همراه خود میخندد و سهند در کمال پررویی دست روناک را میزن، ریز می

 .زندکند و بلند قهقهه میاش را آزاد میرود و باالخره خندهمی

 :زندو سهند انگاری که بد به توپش خورده باشد. حرص می

 خنده داره؟-

 :دهدب میخندد و با چسبیدن به بازوهای سهند، جوابیشتر می

 !های تخس پونزده ساله شدی که نتونسته دوست دخترشو خوب گیر بیارهمثلِ پسربچه-

گیرد و همانطور تر میخندد. با اخم و با حرص شیرینی. دست دخترک را محکمبار سهند هم میاین

دید شوند، سهند بانفوذ و شیطان، تهکه باهم از انتهای کوچه خارج و به خیابان اصلی وارد می

 :کندمی

شاید مثلِ اونا شده باشم ولی فرصت هست. فقط مراقب باش گیر نیوفتی خانوم راستاد. خیلیم -

 ...مراقب باش. چون ایندفعه اگه گیرت بیارم

عجب های متکند که سهند با دیدنِ تیلهنفس و منتظر نگاهش میگوید. روناک، بیو باقیِ جمله را نمی
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 :کندزند و اضافه میو کنجکاو دخترک زیر خنده می

 !دیگه خودت باید بهتر بدونی-

 .اششود و... ذهن و قلبش اما؛ پیشِ دُردانهشان خیره میاندازد. به جمعِ چهار نفرهپا روی پا می

 :زندماهان است که با ناراحتی و نگرانی پچ می

 .ها، یزدان هم از آسایشگاه بیاد بیرونکاش به همین زودی-

شنود، ل*ب ان؟ مگر او هم در آسایشگاه روانی بود؟ متعجب و نگران از چیزی که میکند. یزداخم می

 :زندمی

 کدوم یزدان؟-

داند، گذارد و سپس برای سهندی که نمیی توی دستش را روی میز میماهان است که ظرف تخمه

 :دهدتوضیح می

 .شده باز شدپاش به اون خ*را*بیزدانِ خودمون. یزدانِ آرمان. میشه گفت تقریباً همزمان با روناک -

دار است که اگر بشنود یزدان هم بخاطر سهند دچار شوک روانی و شود. یزدان هم؟! خندهمات می

 :پرسدحالتِ بد شده است. ناباور می

 نگو که بازم دلیلش منم؟-

اندازد میکشد. نگاهش غم دارد و ناراحتی. سری به معنای نفی باال ماهان اما دست مابین موهایش می

 :دهدو با مکث کوتاهی جواب می

گردان خورونده. در حال های روانترش به عمد؛ اما پنهونی، بهش یه سری قرصنه بابا. برادرِ بزرگ-

کردن براش ها براش ایجاد میهایی که قرصهاست. تَوَهُمی روانپزشکحاضر، یزدان تحت مشاوره

 .پریشی درست کردهمشکل روان

 کند و برادرِ یزدان، این چنین پَست بود؟قلبش درد میزند. یخ می

 :پرسددهد و تنها یک کلمه میآب د*ه*ان فرو می

 چرا؟-

 :خنددماهان حرصی و پر از تنش و غم می
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خواسته ثابت کنه که یزدان صالحیت و سالمت روانی نداره. هرچند اآلن به مال و اموالِ پدری! می-

ها روندِ ترک ه نامِ خودش کرده. یزدان هم داره تحت نظر روانپزشکش رسیده و همه چیزو بخواسته

 .کنهها رو طی میاون قرص

 ."!پَست"خورَد: پیچند. و تنها یک کلمه میان ذهنش جوالن میهایش بیشتر به هم میاخم

خورد. گویند که گوشیِ ماهان زنگ میچرخند و میگردند و میداند چقدر میان این بحث مینمی

 :بیند گُل از گُل شکفتن ماهان را و سریع وصل کردن تماسش رامی

 جون و دلم جوجه؟-

 سپاردها برای روناک است. کنجکاو به ماهان گوش میداند که این لحن و این جوجه گفتنو سهند می

 :شودزند و از جا بلند میکه همان دم ماهان بلند قهقهه می

 .رسم اونجاهام. دو سوت میه، همین ن*زد*یک*یبه عمو شهیاد بگو زیادی خوشحالی نکن-

 :کندخندد و تاکید میزده میگوید که ماهان اینطور هیجاناش چه میداند دُردانهنمی

 .گفتم اآلن میام یعنی میام-

ست که بپرسد که روناک چه گفت و دهد. دور از ادب و مردانگیو با مکث کوتاهی تماس را خاتمه می

 :زندرود؟ اما عرفان است که به دور از ادب و خیلی ریلکس ل*ب میمیماهان برای چه 

 ی چوب خشک که اینطوری نیشت وا شد و ترمزت بُرید که بری؟کجا؟ چی گفت اون دختره-

 دارد،کند و سویشرتش را از روی مبل برمیخنددو همانطور که تیشرتش را به تن میماهان بلند می

 :دهدجواب می

 .دورهمی داریم-

 :کندکاوه اعتراض می

 اینی که ما اینجا داشتیم چی بود؟ مراسمِ کُشت و کُشتار؟؟-

رود و با به هم ریختنِ موهای او به سمت درب دهد. سراغِ کاوه میماهان با سهند و عرفان دست می

 :رودمی

 خوام شما نره خرا رو؟اونجا دختر هست. چیکار می-
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 :کندسمت ماهان پرتاب میعرفان کوسن مبل را محکم و با شتاب 

 ...مر*تیکه رو ببینا-

 .کندو ماهان با قهقهه و خداحافظی، جمعشان را تَرک می

هایش و بودنش. حاال که هست... حاال و اما حواسِ سهند اینجا نیست. پیِ دلبرش است. پیِ او و خنده

 !د خواستگاری کند؟که همه چیز مرتب شده است، بهتر نبود که دلبرکش را از آقا شهیادِ راستا

و  آید که دخترک را با تور بلندنشیند و زمانی این لبخند کش میبا این فکر، لبخندی روی لبانش می

شد اش هم دلبری باکند. مثال برای سهند، سفید بپوشد. پُفی و عروسکی. یقهسفید رنگی تصور می

 ...و

 کنی عمویی؟اَلو؟ کجا سِیر می-

چرخاند. از قهقهه زدنِ آلود گر*دن به طرف عرفان میورد. گیج و اخمخبا تکانی که از بازو می

تواند که تشر خندد. نمیکند. او هم دارد میکند. به کاوه نگاه میی عرفان، بیشتر اخم میمسخره

 :زندنزند. حرصی ل*ب می

 بینم؟داری هست که من نمیچتونه؟ چیزِ خنده-

 :دهدکَند، جواب میخود میوه پو*ست میعرفان است که همانطور که دارد برای 

 طور ملوس توی فکر بودی؟دارتر از اون لبخند کنج لبت اونم وقتی اونخنده-

زند. راستش تحمل این فضای مزخرف را که مورد تمسخر واقع شود را ندارد. کاوه پقی زیر خنده می

 :زندد، حرص میفکر و برای اینکه فقط کاوه را ساکت کرده و حالش را گرفته باشبی

هات فکر کن. بعد ببین اصال جا واسه خندیدن کاریتو جایِ هِرهِر خندیدن پاشو برو به ک*ثافت-

 مونه؟می

کند و و همان دم، سکوت سنگینی میانشان قرار میگیرد. عرفان، مات و مبهوت نگاهِ سهند می

د، پشیمان از حرفی که زده بود، شوای که با شتاب و از روی حرص پُر و خالی میسهند... با س*ی*نه

 .زندوار چنگ میموهایش را کالفه

 :نالدعرفان است که متعجب می
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 چیشده باز؟-

 :رسدگوید و صدای ضعیفِ کاوه اما به گوش میسهند چیزی نمی

 !مـ... متوجه نشدم-

ز و کند. قرار بود در یک موقعیت مناسب د*ه*ان باگیرد و غضبی نگاهش میسهند سر باال می

 ...حرصش را خالی کند؛ اما

از اینکه حقیقت را بداند و کسی پیش چشمانش او را احمق فرض کند و به دروغ گفتنش ادامه بدهد، 

 !بیزار است

طور پرحرص و با ی کاوه، یکهای ترسان، نگران و آشفتهشود و خیره در آبیکمی به جلو متمایل می

 :زندنفوذی پچ می

 !که متوجه نشدی-

 :آیدخندد. عرفان اما با مخاطب قرار دادنِ کاوه به میانشان میریک میهیست

 باز چه غلطی کردی کاوه که این شکاره ازت؟ راپورت ندادی به سامان؟-

 :دهدخندد و رو به عرفان جواب میشود. عصبی میسهند کالفه می

 تونه بده؟چه راپورتی آخه می-

 ای که در تمامِ اینکند. کاوه. کاوهعرق نشسته و نگران کاوه میی صورتِ به سپس نگاهِ تیزش را روانه

شان پنهان کرده بود. دلش بند به جایی دگر؛ اما ازدواج کرده بود مدت؛ صحبت به این مهمی را از همه

ی چشم آورد. گوشهها را برای سوگند در میو چه کارِ اشتباهی بود آن کارش که اَدای آن رفیق خوب

 ...شود وتر هم میآید و بلعکس؛ که حتی عصبیاز سکوت کاوه خوشش نمی پرد.چپش می

 :زندتمام وجودش پر از حرص و تمسخر است وقتی که تشر می

 !دِ توی احمق وقتی چشم و دلت گیرِ سوگند بود، غلط بیجا کردی که نیلو رو عقدش کردی-

 :نالدرفان ناباور میشود. عسوزد و هم سبک میی خودش هم میو جایی حوالیِ س*ی*نه

 چی؟ چی داری میگی تو؟؟-

ی خشک شده و مات مانده، با افسوس ل*ب دهد و خیره به کاوهی تاسف تکان میسری به نشانه
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 :زندمی

 !کنیحتی هیچ تالشی برای انکارِ حرفم نمی-

 :کند. با لکنت. با بدحالیکاوه د*ه*ان باز می

 ...مـ... من... سـ... سهند من از اول-

خواست به گوشِ کاوه بکشد و به او بفهماند را بر زبان گرمش است. خیلی گرم. تمام آنچه را که می

 :آوردمی

ی من هست هم به دخترِ قبلی من بوده ندارم. اینکه هنوز وابستهکاری به اینکه سوگند دوست-

ه حاضر در صح*نه رو خوای اَدای رفیقای پایه و برادرای همیشخوام بدونم تا کِی میجهنم. فقط می

دربیاری که فقط داشته باشیش و کنارش باشی؟ انقدر پَست شدی کاوه؟ که یه زن توی زندگیت 

 ست؟های یکی دیگههست و حواست پیِ زنونگی

روی کاوه ایستاده است و تمام آنچه را که خودش به آن اعتقاد شود. درست روبهاز روی مبل بلند می

 :هدددارد را برایش توضیح می

 .کنه با کی؟ اما تو اآلن متاهلی! پس باید متعهد باشیفرقی نمی-

 :فرستد و با مکث کوتاهیبازدم سنگینش را بیرون می

گفتی بود. دوست داشتم خودت کاری و دروغایی که بهم میخاطر پنهوناگه اولش تند رفتم فقط به-

 !ن به پر و بالت بپیچمهات فکر کنی و تمومشون کنی. نه اینکه مبه وخامت گَندکاری

 گیرد و جوابش... کند. سرش را با دست میتر از هر زمان دیگری، نگاهِ سهند میکاوه است که درمانده

 :گویدشکسته است وقتی که می

 ...دونم اشتباه کردم؛ امادونم. میمی-

 :کندسهند حرفش را با دستورِ محکم خود قیچی می

گونه! حواست هست که با ماشین، کنم هیچسوگند نداری. تاکید میگونه ارتباطی با دیگه حق هیچ-

گوشی و پوالی نیلو داری برای یه دخترِ کودنِ دیگه که هیچ حسی جز یه دوستی ساده بهت نداره، 

 کنی؟دلبری می
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 :کشدخندد و حقیقتِ تلخ را به گوشِ کاوه میعصبی می

 !گیره دیگه؟یدونی اگه نیلو بفهمه، هر چی که داده رو پس ممی-

 :شکندبغض کاوه در هم می

 .گند زدم. گند زدم. میدونم که خرابش کردم-

 :دهدگیرد و با دمی عمیق؛ جواب میراهِ اتاقش را در پیش می

 !تر شهاآلن که فهمیدی. از اینجا به بعدشو درست کن. نزار خ*را*ب-

 :گویدلند و عصبی عرفان را که میشنود پرخاشِ تند، بشود. اما میمانَد و داخل اتاق میو نمی

ت نیست؟ اونی که همش زِرت و زرت براش استوری دپ میزدی، سوگند بود؟ پسر تو عقل توو کله-

ش با روناک ندارم. اون موقع که با سوگند بود... از اون موقع کاری به عاشق شدنِ سهند و ر*اب*طه

 کجا رفته بود؟تونستی؟ شرفت به دختره چشم داشتی؟ دِ احمق چطور می

 :خنددبابا شهیادش است که دست دور گ*ردنش انداخته و دارد می

 .هر چی که بخواد بهش عیدی میدم. گُل دختر باباشه دیگه-

سوری و عید نمانده است. و هنوز نوروز نرسیده، شود. چیزی تا چهارشنبهقند توی دلش آب می

ازد و آخ که چقدر با صحبت بابا شهیادش کِیف اندماهان دارد سرِ بحثِ عیدی، جنگ و دعوا راه می

خندد و خواست؟ ریز میاش را از پدرش عیدی میشرمی نبود اگر سهند و خواستگاریکند و بیمی

 :آیدشناسد که اینطور محتاطانه به میان میی دخترکش را میمامان مهشیدش، ذوقِ خبیثانه

 .یه چیزی بگو بتونی پاش وایسی آقا شهیاد-

 :دهدی در آغوشش، مغرور جواب میخندهخوشمردِ 

 .جوره پاشم. کافیه فقط ل*ب تَر کنههمه-

و بابا شهیادش از روزی که حال دخترکش، خوب شده و از آسایشگاه روانی بیرون آمده است، حسابی 

 .دهدباج می

 :گویده میبارد وقتی کزند و از لحنش دست انداختنِ دخترک میماهان پرخنده به روناک اشاره می

 !بینه عموبینم که دخترت داره چه خوابایی برات میهمین االن دارم به وضوح می-
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 :کندخندد و ماهان با مسخرگی اضافه میشهیاد می

 .مذهب. مو ال درزش نمیرهای هم کشیده بیاُوه اُوه... چه نقشه-

های پدرش و حمایتشود و آخ از این توی آ*غ*و*ش مرد مهربانش بیشتر و بیشتر فشرده می

 :دهدشیرینیِ لحنِ او وقتی که جوابِ ماهان را می

 !ستکنم هر چی که بخواد، خرجش دو ثانیهطلب. تاکید میمثلِ باباشه. باهوش و فرصت-

ی رود؟ نکند... نکند شهیاد هم از نقشهداند چرا ته دلش از این تاکید و تکرار پدرش مالش میو نمی

 پس ذهنش خبر دارد؟

چسباند. پر از عشق برایش زمزمه دار پدرش میی زبر و ریشکند و ل*ب به گونه*دن دراز میگر

 :کندمی

 گفته بودم عاشقتم؟-

 :کندپرانی میخندد. برای دخترکِ مارموزش تیکهشنود. عمیق و از ته دل میمهشید می

 من چی؟ گفته بودم اخیراً چاپلوس شدی؟-

اند. هم با او و شود. آشتی کردهد، علیرضا هم به جمعشان اضافه میخندند و چندی بعخندند و میمی

ماه شده بود، پا به ویالی هم با آیسویی که چهار، پنج ماهه باردار بود. و آیسو، از زمانی که پابه

  ...کشید وراستادها باز نکرده بود. از بابا شهیاد خجالت می

شود. از زیر دست بابا شهیادش بیرون ش بلند میادر همین فکرهاست که یکهو صدای نوتیفِ گوشی

دارد. پیامک است. از طرفِ سهند و... قلبش آید و گوشی را از روی میزِ پُر از خوراکی برمیمی

 :کندقراری و دلتنگی کرده است. پیام را باز میکوبد. حتما باز هم بیتر میمحکم

 "فردا شب، توام هستی؟"

 :نویسدشود. با اخم ریزی برایش میبود مگر؟ اصالً کجا؟ گیج میفردا شب؟ فردا شب چه خبر 

 "ی فردا شب چیه دیگه؟هَن؟ قضیه"

رسد. کند و باالخره پیامک میطور هیجانی تمام تنش را ب*غ*ل میمانَد. استرس و یکو منتظر می

 !چه بلند و باال هم هست ماشاهلل
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زنن. نگو هید بانوم و سامان براش آستین باال میریم خواسگاریِ خواهری جونت. نابرای عرفان می"

 "!دونستیکه نمی

زند. فردا... خواستگاریِ آیسو بود؟ پس چرا کسی چیزی به او نگفته بود؟ اصال... اصال خشکش می

شود. زیاد. خیلی زیاد؛ اما... اینکه آیسو از او پنهان شود. خوشحال میآیسو... گلویش خشک می

 ...استه که به او خبر داده باشدکرده باشد و یا نخو

 :نویسدگیرد. با دلخوریِ تمام میبغضش می

 "دونستم! آیسویِ بیشعور خودش خبر داره؟معلومه که نمی"

 :ستکننده و منطقیالفورِ سهند، چقدر قانعو جوابِ فی

 "!رونکنیم بریم که تهش با اُردَنگی بندازنمون بیپَ نَ! عروس اوکی نداده، شال و کاله می"

 :زندخندد. بابا شهیادش است که صدایش میمیان بغض و دلخوری به شیطنتِ سهند می

 !خوبی بابا؟ رنگت پرید یهو-

 :شودنشاند. با تکان دادنِ سرش از جا بلند میدهد و لبخند زورکی روی ل*ب میسری تکان می

 .ببخشید من یه چند دقیقه میرم اتاقم-

 گر و مشکوکِ شهیاد را کند و نگاهِ آخرِ سرزنشد، جمعشان را ترک میاینکه منتظرِ اجازه باشو بی

ی سهند را درنگ شمارهرسد، بیدَوَد. به اتاقش که میها را باال میگیرد. تند و تند پلهنایده می

 :دهدبندد. بوقِ اول، دوم نشده که سهند جواب میگیرد و درب را محکم میمی

 عروسک! زنگ زدی که کامل سر و ته قضیه رو ازم بیرون بکشی؟قربونِ فضولیت بشم من -

خندد. اما هنوز دلخوریِ از آیسو بر سر دلش گیر کرده است. ل*ب تواند که نخندد. مینمی

 :چیندبرمی

 سالم. چرا من خبر نداشتم؟-

 :خنددطور با لذتی میسهند یک

 .سالم به روی ماهتِ نفس-

 :زندنی حرص میطور شیریخندی، یکو سپس با تک



           

                                 www.taakroman.ir 

  پیست مرگ  رمان  

 Saba.Nکاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
1136 

 

 ...آخ مظلوم شدنشو-

 :زندحرص می

 .کوفت. جوابِ منو بده-

 :گویدطورِ نافرمی کِیفش کوک است وقتی که میخندد و یکو سهند است که بیخیال می

کنه و من چه بدونم نفس؟ رفیقِ توعه. حتما با خودش گفته بزار نگم، روناک یه وقت حسودی می-

 .زنهچشممون می

کوبد. آیسو چنین آدمی نبود! با اخمِ غلیظ و دلخوریِ ناتمامی، تر میشود. قلبش محکمباورش نمی

 :زندجوش می

 من حسودم؟-

 :خنددو سهند بلندتر می

 !پرسی امشبچه سواالی سختی می-

 :زندجیغِ پر از حرصش دستِ خودش نیست وقتی که تشر می

 دونی االن جوابِ این سوالو؟من حسودم؟؟ تو نمی-

شود و تازه خورد. دقیق میی زنانه و آشنایی از پشت تلفن به گوشش میمان دَم، صدای خندهو ه

 :پرسدافتد. تند و تیز میاش میدوهزاری

 اون بیشعورم اونجاست مگه نه؟-

فریبِ سهند که ی دلگیرد. صدای عرفان. کاوه. آیسو و البته قهقههها اوج میو حاال صدای خنده

 :کندمی میان خنده تفریح

 گفته بودم خانومِ من نباید بددهن باشه؟-

 :کوبدهای تخسِ هفت ساله پا روی زمین میگیرد. با لجبازی و چون دختر بچهحرصش می

 .خوام. همتون جمع شدید که به ریشِ من بخندیننمی-

 :رودو سهند حاال دیگر دارد از خنده ریسه می

 جدی زدم به کاهدون و دختر نیستی؟ریش داری تو مگه؟ اَی اَی... نکنه جدی -
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ی عزیزانش شاد باشد و او شود که همهخندد. بلند و بدون دلخوری... میو این بار روناک هم می

 ناراحت بماند؟

شود که اصال بابا شهیاد و مامان مهشیدش هم در جریانِ این گویند و متوجه میخندند و میمی

گیری ی سخت و نفسم حضور داشته باشند و چه لحظهخواستگاری هستند و قرار است که آنها ه

 :پرسدوقتی که سهند از پشت خط می

 باباییت چطوره؟-

 ...شود. نه آشنایی شهیاد با سهند خوب بود و نه آشنایی سهند با اوطوری مییک

 :زندبا مکث و لبخند مضطربی ل*ب می

 .خوبه-

پراند و به میان که عرفان از پشت خط مزه می داند چه باید بگوید؟ در همین فکرهاستو واقعا نمی

 :آیدمی

 !داداشها زنانشاهلل بعدی شمایی-

طور با ل*ذت. و روناک است که همانطور زنند. هم سهند و هم روناک. بلند. از ته دل و یکقهقهه می

 :دهدپیچد، جواب میکه دارد روی تخت از خنده به خود می

 .د بشی، بعد اخالقتو عوض کنچه لفظِ قلم میای. بزار دوما-

 :زندها ل*ب میکوبد. برای پشتِ خطیکسی به درب می

 ...یه لحظه-

 :زندو سپس با فاصله دادن گوشی از زیر گوشش، برای فرد پشت در ل*ب می

 ...بیا تو-

ی ل*ب دارد وقتی که شود و قامتِ ماهان نمایان. لبخندِ خبیث و شیطانی گوشهو درب باز می

 :پرسدمی

 ی شُل گزارش داد بهت نه؟اون مر*تیکه-

 :ددهی مثبت تکان میزند و با اشاره به تختش، سری به نشانهگیرد. قهقهه میمنظورش را کامل می
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 .ها پشت خطنبیا بشین. بچه-

داد، برخالف تمامِ عصر و حتی سه، چهار ساعتِ گذشته که داشت از زور اضطراب و استرس جان می

خواهد این آرامش را بر زبان بیاورد و مبادا که کسی انقدری آرام که حتی دلش نمی حاال آرام است.

ی عقب، صورتش را ی تماماً پایین کشیدهچشمش بزند! سوز و خنکای آخرای اسفندماه، از شیشه

 !بخشکند. سخت؛ اما آرامشنوازش می

ش. به مادر آیسو و ذوقِ توام با کند. به رفتار متین و موقر پدر سهند و مادربه ساعات قبل فکر می

یک حسرتِ توی نگاه عرفان. ذوق از داشتنِ آیسو و حسرت از نبود پدر و مادر و برادری که فوت 

ی هایش. یادِ رفتار مردانه و حمایتگرانهشده بودند. به رفتارِ محجوب و عجیب آیسو و گُل انداختن لُپ

کرده بود که آیسو دخترِ اوست و اگر ضمانتِ  ای که برای عرفان تاکیدشهیاد. خصوصا آن لحظه

 !اش را با چشم خود نبیند، پو*ست از تن عرفان جدا خواهد کردخوشبختی

 ی سهند به روناک که پُر از وسوسه و ای کند و آن نگاه د*اغ و خیرهبه چای آوردن آیسو فکر می

 !ی خودش و سهندهاکاش بود! به بله دادن آیسو و کوبش شدید قلبش و قفل شدن تیله

ی قدیمی که دارد از دستگاه پخش موسیقی سپارد به شیرینی متنِ ترانهگزد و گوش میل*ب می

شود و این موسیقی برایش یادآورِ لحظاتِ نابِ یلداست و آن صدای مخملی و بم شهیاد پخش می

 :خواندسهند که با عشق برایش می

 ...میرم، که جنون برابرش نیستیه جوری برات می-

دهد، با احتیاط پیام را باز ی جلو به شهیاد مینگاهی که از آینهلرزد. با نیمگوشی توی دستانش می

 .کندمی

 :ی جانش استاز طرف همه

 .کاش امشب قسمتِ ما بود-

اراده به کرد؟ ل*بش بیشود. پس او هم چون دخترک فکر میگیرد و قلبش دیوانه مینفسش می

 :نویسدد و تند میآید و تنخنده کِش می

 .انشاهلل-
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دهد. منتظر پیامی دیگر از جانب کشد. نگاه به خیابان میو راستش از بیشتر از این گفتن، خجالت می

شنود صدای مهشیدِ در صندلی جلو نشسته را که با یک خنده و محبت خاصی سهند است؛ اما می

 :به آیسو و با شهیاد استمشغول صحبت راجع

 .در ذوق داشت. نگاهش یه لحظه هم به یه جا بند نبودم چقطفلک بچه-

 :خنددشهیاد مردانه می

 دل که بره نگاه که سهلِ، کلِ روح و جسمت یه جا بند نیست. خودت رو یادت رفته مهشید خاتون؟-

 :گویدخندد وقتی که میو مهشید چقدر زنانه و عاشق می

 !شهیادخانها عاشقی کردن رو از همه چیز بیشتر بلدی-

رخ چیز بلد بود. نگاهِ مهربانش روی نیمخندد. او هم چون قهرمانش، عاشقی را بهتر از همهنرم می

 :کندمهشید است که ناگهان با جوابِ شهیاد، در جا یخ می

 .بلـه که بلدم. گُل دخترمم عینِ خودم. ما تو عاشقی رو دست نداریم-

بد. کوکوبد و نمیکند. قلبش میهای خندانش تالقی مییی جلو با شهیاد و آن عسلو چشمش از آینه

 ی تشویق دارد یا تنبیه؟ی پدرش جنبهفهمد تیکهخندد. نمیمضطرب می

به  دهدای که میکند. و در کسری از ثانیه، خودش را با جوابِ ناشیانهی کنار دستش نگاه میبه فریده

 :خندانَدحاضران توی ماشین می

 .. اون که مُدام پیِ این کراش و آن کراشروژین؟ آره بابا-

دهد. صدایش محکم است؛ اما ته ته لحنش خنده موج شهیاد با اخم ظریفی از آینه نگاه به او می

 :گویدزند وقتی که میمی

 کنی؟با ما هم خانوم راستادِ بزرگ؟ کارِت به جایی رسیده که مارو رنگ می-

افتد. مهشید حرص شیرینی ش به نفرین و لعن کردن خود میاگریو حاال... رسماً از خجالت و ناشی

 :زندمی

 !مواذیت نکن بچه-

لرزد و قلبش هم! هنوز توی شوکِ حرف چند لحظه پیش شهیاد است که گوشی توی دستش می
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 :دهدصدای راهنما زدنِ شهیاد و بعد، دستورِ شیرینش روح را از بدنش پَر می

سوری کردم. اگه راضی هستی، اطالع بدیم که شبِ چهارشنبههم با پدرش و هم با خودش صحبت -

 .بیان خواستگاری

 !فهمدنمی

 !فهمد و مغزش از فهم و فهم از مغزِ او دور استنمی

 :خنددفریده می

 آقام؟ خانم جان خشکش زد. چه طرز خبر دادن بود آخه؟-

 خشک؟ آهان... بله! خشکش زده بود

 :گیرددنبالِ حرف فریده را میگردد و با خنده مهشید به عقب می

 خواستی؟دختر چته؟ رنگت پرید چرا؟ مگه خودت همینو نمی-

خواهد جیغ بزند. هم از روی خوشحالی و هم از روی سوزد و قلبش... اَمان از قلبش. میگلویش می

 ...خواست؛ امااش! همین را میهیجان و هم... خجالت! و وای از شهیاد و وای از دستِ رو شده

 :نالدشوند وقتی که میهایش پُر میکند و دست خودش نیست که تیلهبغض می

 !بابا-

 :زندچکد. شهیاد است که پرخنده و با محبت ل*ب میقطره اشکش می

 جون و دلِ بابا؟ موش خورده زبونتو؟-

کند و روی موهای بیرون افتاده از ی دخترکشان حلقه میشود. دست دور شانهفریده نزدیکش می

 .بوسدشالش را می

 :زندشهیاد است که مردانه ل*ب می

 .سکوتت رو میزارم پای حجب دخترانه و رضایتت. میگم که بیان-

 :کندخندی اضافه میو سپس با تک

 .ترِ دخملم نباشهولی به خودش هم گفتم. وای از روزی که حواسش به دلِ از برگِ گُل نازک-

اندازد و توی آ*غ*و*شِ کوبد. سر پایین میتر میخندد. قلبش محکمخندد. میان بغض و گریه میمی
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خندد ریزد؛ اما میهای عُمرش بود. اشک میرود و به حتم، امشب یکی از زیباترین شبفریده فرو می

 ...ها بودی خوشبختیو شاید امشب، سرآغازِ همه

به پدر سهند خبر داده و با پیچیدنِ خبر، دیگر نه سهند و نه سوری بود. شهیاد فردا چهارشنبه

قرار با دخترک تماس گرفته و شناختند. و سهند، شیطان و بیکدامشان دست از پا نمیروناک، هیچ

شب با سهند تماس گرفته و سرش غُر زده ای که نیمهخبر از خالی بودنِ خانه داده بود. یادِ آن لحظه

و به روناک نگفته بود که از ماجرای خواستگاری خبر دارد. و سهند چقدر عاشقانه دانسته بود. که می

 :جواب داده بود

 !خواستم از خبرش جدی جدی ذوق کنیشو بپرونم. میخواستم مزهنمی-

کرد، طاقت نیاورده و... حاال و امروز و در چنان که سهند، دلبرانه خواهش به آمدنِ دخترک میو آن

 .رِ سهند و توی آ*غ*و*شِ اوستاین لحظه، کنا

مالَد و این چهارمین یکی شدن و آرام ی سهند میهای ملوس به شکمِ بر*ه*نهسرش را چون گربه

 گرفتن جسم و روحشان با یکدیگر بود دیگر؟

 :خنددست. مردانه و نرم میو سهند، قلقلکی

 !نکن-

 .خندددهد و سهند، بیشتر میبیشتر انجام می

پیچند. دلش قیلی ویلی ردَش است که ماهرانه و آرام، میان موهایِ کوتاهش میهای مَو انگشت

خورد و همانطور که از پایین به صورتِ رود و... یادِ آن برخوردِ روزِ اول. پایِ چشمانش چین میمی

 :پرسدکند، میهای خمار سهند نگاه میخندان و تیله

م تا ثابت کنه اِدوارد نیستم؟ اما اآلن س*ی*نهباور کنم همون سهندی هستی که محکم زد تختِ -

 نگاهش با لبخندِ من آروم میشه؟

 ...اشفریبِ باریک شدههای دلکند و آن تیلهباز سهند نگاه میهای نیمهبه ل*ب

کرد؟ اما اآلن مُدام من چی؟ من باور کنم همون روناک راستادی هستی که از دختر بودنش فرار می-

 هاش که منو هوایی کنه؟گلشو سُر میده رو شونههای خوشبندِ تاپ
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 ...خندد. بلند و دلبرمی

 :زندبا مکث پچ می

 .باور کن-

دهد. و سهند است که با های او را نوازش میریشو با دستهای بلند شده به سمتِ صورتِ سهند، ته

 :لرزانَدچشمکی براق، دل دخترک را می

 .پس توام باور کن-

 ، صدای نوتیف گوشی سهند بلند و حواسِ هردویشان پرت "باور دارم"خواهد بگوید: و تا می

دارد و قلب دخترک از کند و از روی پاتختی، گوشی را برمیشود. سهند است که دست دراز میمی

 :زندشود. کوتاه ل*ب میهای سهند، فشرده میدیدنِ توی هم رفتن اخم

 کیه؟-

سوری و مراسم خواستگاری و شروع ترسد. و حاال که فردا، چهارشنبهمی و دست خودش نیست که

 .ترسیدرسیدنشان به هم بود، از کوچکترین چیزی می

 :کنندهایش تند و تند تایپ میخورند و انگشتهای سهند با مکث تکان میو ل*ب

 .شاهین-

ای چه پیدا شده بود؟ ی شاهین باز برکوبد. بعد از این همه مدت، سر و کلهقلب دخترک نمی

 :گویدکند وقتی که میترسد. ناخداگاه بغض میمی

 باز چی میگه این ع*و*ضی؟-

 :زندی موبایل، کوتاه ل*ب میاش به صفحهسهند است که با اخم پررنگ و نگاه خیره

 .ماه مسابقات شروعهاز دوم فروردین-

خواهد در این لحظه جان بدهد و نشنود! شود بر شاهراه گلویش و... دلش میمسابقات؟ بغض، تیغ می

گیرد و انگاری که یک آن به آن صح*نه و سکانسِ تصادف پرت شود. یخ قلبش تپش تندی می

 .هایش و نبودِ سهندکند و یادِ آن زجهممی

هق، سهندش را از خدایش طلب کرده، شود و... مگر آن روزی که با درد و رنج و میان هقمات می
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ود که دیگر پا به آن پیستِ شوم نگذارد؟ که خداوند سهندش را پس بدهد و روناک، سوگند نخورده ب

 کشد؟برای همیشه به دورِ رالی یک خط قرمز می

 :زندترسد و با دلی خالی شده، هق میشکند و دست خودش نیست که میبغض می

 .سـ... سهنـ...د-

و با قاب گرفتن صورت دخترک، پر از  اندازدترسد. مات و متعجب گوشی را روی تخت میو سهند می

 :زندنگرانی ل*ب می

 چیشدی تو؟ هوم؟ درد داری؟-

 :نالدهق میگیرد وقتی که میان هقاش شدت میفشارد. گریهچشم روی هم می

 ...دیگه نه... دیگه نه-

هایش گفتن "دیگه نه"اش و های دردانهی گریهکوبد و متوجهامان میترسد. قلبش بیو سهند می

 :کاردشود و روی پیشانی دخترک را بذر ب*وسه میشود. گلویش از ترس خشک مینمی

 .هیشش... آروم... آروم نفس. چِت شد یهو؟ هوم؟ بگو برام-

ی سهند، کند. با فرو بردن صورتش در فرورفتگی گر*دن و شانهدست دور گر*دن سهند حلقه می

ام آنچه را که این مدت در دلش غده شده بود را بر زبان هایش، تمکند و میان سیل اشکگریه می

 :آوردمی

 ...خوام... من... منخوام. یه بار... یه بار زهرشو بهم ریخته. نمیمسابقه نه... رالی نه. نمی-

 :زندگیرد. تمام ترسش را هق میاش شدت میگریه

... من قسم خوردم. وقتی اونجوری گیرن. منرالی، پیست، مسابقه... همشون تورو... تورو از من می-

جون دیدمت، قسم خوردم. دیگه تموم شد. رالی برای من تموم شد، برای توام باید تموم خونی... بی

 ...بشه سهند من

و جای جای صورتش از  شود. پیشانیداند چه میشود که یکهو و میان بازوان سهند فشرده میو نمی

فهمد. خیلی خوب گیرد و سهند؛ دخترک را مید و تب میسوزهای ریز و درشتِ سهند میب*وسه

گرید و نجوایِ رنجور؛ اما پر طورِ بدی میفهمد. خودش هم قصدِ ادامه نداشت و... دخترک، یکهم می
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 :کندهای روناک را خاموش میشود آب و آتشِ درون و گریهاز عشق سهند، می

نکن. فقط اینجوری بغض نکن. نریز اون  چشم. هرچی تو بگی نفس. هرچی تو بخوای نفس. فقط-

 !اشکارو. جونم درمیاد دختر

گیرد. نمِ چشمانش به لحنش هم سرایت کرده است و هنوز بغض دارد وقتی که دم عمیقی می

 :گویدمی

 .دیگه حتی اسمشم نمیاری-

 :زندهای چون شبِ دخترک، ل*ب میسهند نرم و مطیع و خیره در تیله

 .جون بخواه دختر! جون اینم به روی چشم. تو-

 :کندفین کردنش، اضافه میکشد و میان فیندماغش را باال می

 .اون لعنتی اسمش پیستِ رویال نیست. پیستِ مَرگه-

 ...های سهندشوند از پیشروی ل*باش و حتی حوالیِ بناگوشش گرم میشانه

 :دهدادامه می

 ...چونپیستِ مرگِ چون من توی نبودنت مُردم. پیستِ مرگِ -

 :شودبغض دوباره تیغ می

 ...دادمتچون داشتم جدی جدی و برای همیشه از دست می-

 :کندباز گریه می

 ...پیستِ مرگِ چون-

 ...لرزد و بعدرسد. کمی به خود میی گوش دخترک میهای سهند به اللهاین بار گرمای ل*ب

توانست انقدر فیتِ چطور می کند. و اصال سهندگرمای لحن و کالمِ سهند که او را جادو می

 های دخترک باشد؟خواسته

 .ت رو برم خانومبره به جهنم اون پیستِ مرگ. فردا شبو برم خانوم. ناز و عشوه-

 :های سهنداش هدف بعدی سهند است و باز، نازکشیدنشقیقه

 .اصال بله گفتنتو برم من خانوم-
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 !شود که نخندد و... خندهخندد. نمیمی

 !سهند باشند و بخندند و این زندگی هنوز کلی قهقهه به آنها بدهکار است باید که با

و  هااند. به شکالتی ساتن قرمز رنگ مزین شدههای مِس روی میز است که با پارچهنگاهش به سینی

 ی شان را خانوادههای مخمل که همههای داخل سینی و جعبهکادوهای رنگارنگ توی سینی. گُل

روی او نشسته است. ناهیدِ کنارِ د. جرعتِ سر بلند کردن ندارد و پدرِ سهند دقیقا روبهانسهند آورده

 .کشدسامان به کنار؛ روناک از نگاهِ سامان خجالت می

 :رسدصدای شهیاد چون دقایقِ قبل، متین و آرام و در عین حال محکم به گوش می

 .حرفامون، زیادی معذبت کردیمکنم ما بزرگترا با ساکتی پسرجان! یه چیزی بگو. حس می-

گیرد. معذب؟ اگر به سهند باشد که همین حاال گر*دن تک به تک اعضای جمع را اش میخنده

کشد، بس که تحت فشارش گذاشته بودند. یادِ دقایقِ پیش و شُرشُر عرق کردن شکند و هوار میمی

 !کت و مظلوم شده بودسهند و شروط گذاشتنِ شهیاد و بمیرد برای مَردَش که این چنین سا

 :رسدکند تا نفسش را ببیند و صدایِ سهند، با تاخیر و مکث به گوش میسر بلند نمی

 اختیار دارید دیگه. بُریدید و دوختید. چی بگم من؟-

افتاد. ل*ب زیرینش را گ*از ریخت، روناک به شک میرود. و اگر سهند زهرش را نمینفسش می

 ماندی جانِ دل؟؟الن هم چون ساعتِ پیش الل میگیرد و خُب اشکالی داشت امی

 ...شود وتمام تنش د*اغ می

 :خنددشهیاد نرم می

 .شما موافقتت رو اعالم کنی کافیه-

خندد و زیرچشمی نگاهِ سهند گیرد. چه داماد و پدرزنی شوند سهند و شهیاد! ریز میاش میخنده

 !ست که بازی جانش توی هم اهای همهکند و اُوه اُوه! اخممی

 :زندطور الی منگنه ماندنش را که با لبخندی زورکی ل*ب میاش را قربان و آنشدهفک سخت

هرچی شما بگی شهیادخان. هرماه، یک هفته رو میاییم اینجا. رالی تحتِ هرشرایطی ممنوعه و حتی -

 !شهربازی و رفتن به پیست کارتینگ
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رود که کراواتِ سیاه و براقش اش میآن دستی که به یقهی مردش و و آخ بمیرد برای سرِ پایین افتاده

 .را شُل کند

 :کندبا مکث اضافه می

گیرم. هرزمان که دلش طور. چشم. خرده نمیداری هم همیندخترتون آشپزی بلد نیست. خونه-

 ...ی تحصیل بده و بره دانشگاهتونه ادامهبخواد می

طوری که انگار کند. یککند و نگاهِ دخترک میمی رسد، با اخم سر بلندبه اینجای حرفش که می

اش را فرو شود و خنده. و روناک مات می"خر خودتی و بابات! آره منم میزارم بری دانشگاه"بگوید: 

فهمید را فهمید و سهند... با مکث کوتاهی، ی سهند میشدهخورد. چیزی که باید از نگاهِ باریکمی

 :گویدکالفه می

خوام حرفِ ای کلنجار، میکه شما گفتی، قبوله. فقط اآلن بعدِ یک ساعت و خوردهخالصه هرچی -

 .آخرتون رو بدونم

 !طاقتیِ سهندشکوبد و فدای کمقلبش محکم می

 :خوردانتظارِ ل*ب زدنِ شهیاد را دارد؛ اما صدای سامان به گوشش می

 .خدا بیامرزت به ما بله بدهچه عجولی بابا! خودِ من هفت بار رفتم و اومدم تا پدربزرگِ -

 :خنددشهیاد می

 ...آقا سهندِ دیگه-

ی شهیاد، معنا و معنا دارد و کاش که "آقا سهندِ دیگه"و روناک حاضر است قسم بخورد که این 

 .کشدسهند دنبالش را نگیرد. و بیچاره روناک که از ابتدای مراسم فقط استرس و اضطراب می

انتها آزاد ا صدای گرم و صمیمیِ مهشید، با آسودگی و لذتی بیاش بنفسِ حبس شده در س*ی*نه

 :شودمی

 !دهنتون رو شیرین کنید. فریده؟ پذیرایی کن لطفاً -

 :کندکاوه و نیلو هم در جمع هستند و کاوه، باالخره د*ه*ان باز می

 این یعنی بله؟-
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 !سوالِ خودش هم بود و به قربانِ د*ه*انِ کاوه

 :کندی اعتراض میخندد و تصنعشهیاد می

 !بحث و فلسفی نکن آقـا-

کند. روژینِ کنار دستِ روناک، برخالفِ انتظارِ همه د*ه*ان فریده شیرینی و شکالت تعارفِ همه می

 :کند. آن هم چقدر خندان و پرنشاطباز می

 !پرسن؟ خودِ روناک باید بله بده دیگه! از خودش بپرسیدچر همه از بابا می-

 !چیز برای روژین احمق... لعنت! لعنت زمین و آسمان و اصال همهکوبد وقلبش نمی

 .رودسرش تا حد امکان توی یقه فرو می

 :گویدهای قبل پر از صداقت و حس صمیمیت است وقتی که میصدای گرم ناهید، برخالفِ طعنه

نازدونه. خجالت دونه خودم بشی. بگو بله خوای عروس یکی یهآره روناکم؟ بگو دخترم. بگو می-

 .نکش

کشد. با قرار گرفتنِ دستِ روژین روی دستش، ترسیده و مضطرب سر بلند و به واهلل خجالت می

های پر از ذوق و شوقش و نفرِ اش. به ناهید و تیلهافتد و نگاه پدرانهکند. نگاهش به سامان میمی

 ...بعدی و

لرزد و... به مُشت قرار! قلبش میند و بیاش که این چنین منتظرهای جذاب و خواستنیآخ از آبی

بیند. چرخاند و شهیاد و مهشید را میکند. سری به سمت راست میهای سهند نگاه میشدن دست

 :کندکند. از شدت خوشحالی و ناباوری. شهیاد دلش را قرص میبغض می

 کنی؟خواد بگو دخترِ بابا. منو چرا نگاه میهرچی دلت می-

 ...شود ومیلرزد. سردش می

آورد و خیره در کوبد. خوشحال است. آنقدری که بخواهد بال دربیاورد. نگاه باال میامان میقلبش بی

 :زندزند و با تمام عشقی که سراغ دارد، ل*ب میهای سهند، خجالت را پس میآبی

 ...بله-

کند. تند پذیرایی میشود. فریده تند و و جیغِ از روی خوشحالیِ نیلو و روژین در هم آمیخته می
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 رود. به هم تبریک کشند. ناهید اول به سراغ مهشید میشهیاد و سامان یکدیگر را در آ*غ*و*ش می

 :کوبدبوسند. کاوه به کتفِ سهند میگویند و روی هم را میمی

 !پسرره بیرون از این خونه این شاهو گُل! شیر می-

ان و سرشار از عشق، محو تماشای آن یک قطره اشکی خندد و روناک، با قلبی لرزسهند ناباور می

 نهایت وکند. منتها از روی شادیِ بیآید. بغض میی چشم راست سهند پایین میشود که از گوشهمی

 !ل*ذت وصال

 :شودرود. سر و رویش غرقِ ب*وسه میو تا به خود بیاید، توی آ*غ*و*ش ناهید فرو می

 .جانمخوش اومدی عروس-

بیند که سهند هم تویِ آ*غ*و*ش شهیاد فرو گیرد و میناهید را محکم ب*غ*ل می خندد ومی

ریزد. کاوه است که تصویری با عرفان تماس گرفته شکند. از شدت شادی اشک میرود. بغضش میمی

دهد که برای سونوگرافی به شهر دیگری رفته است و دارد خبرِ بله گرفتن را به او و آیسویی می

 .بودند

 ...شود وان هم به آغوششان اضافه میسام

کنند و ر*ق*ص و شادی و خندند و عشق میخندد و میگیرند. میهایش فقط طرح خنده میل*ب

 !پایکوبی و میلیاردها مرتبه، خداراشکر

ی آغازِ رسیدنشان به یکدیگر بود. ای که نقطهگذرد. از بلهای از بله دادنش میپنج ماه و خورده

ی ویالییِ نُقلی برای خود خریده و در آنجا اند. در شهرستان و زادگاهِ سهند یک خانهکردهعروسی 

ماه عقد کرده بودند؛ اما تصمیمشان بر این بود که اند. عرفان و آیسو هم ششم اردیبهشتمستقر شده

 .بعد از زایمانِ آیسو و در یک سالگی بچه، جشن ازدواج بگیرند

تاهی را با سهند سپری کرده بود. طبق قرارشان، بیست و سوم تا آخرِ هر ماه های دراز و کوروز و شب

ی داماد و پدرزنیِ میانِ آن دو راضی بود. و رفتند و... روناک از ر*اب*طهی بابا شهیاد میرا به خانه

های سهند بعد از عقد! درست سه روز بعد از عقدشان، یادِ جشنِ بزرگ ازدواجش و آن زورگویی

 قلدر بازی درآورده و هردو خانواده را مجبور به گرفتن جشن ازدواج کرده بود و هجدهم  تخس و
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ماه، سالگرد ازدواجشان بود و... امروز؛ دهم مُردادماه و تولد سهندِ جانش است و همگی فروردین

 !دعوتند

ی دنیا آمدهی نوزادِ تازه به ست و صدای جیغ و گریهخوریها در ظرف شکالتمشغولِ چیدن شکالت

 :آیدی عرفان تا آشپزخانه میشود. صدای غُرغُر پدرانهآیسو برای یک لحظه هم قطع نمی

 کنم؟بابا جون؟ محض رضای خدا واسه یه دقیقه هم شده آروم بگیر، بزار ببینم دارم چه غلطی می-

کند؟ به قطع، می تواند حدس بزند که دارد چه کارآید و روناک، ندیده هم میی کاوه میصدای قهقهه

 ...خواهد که آرکانِ عرفان را از او بگیرد و ب*غ*ل کند ودستانش را از هم باز کرده است و می

 !بله

 :آیدصدایش هم می

 .شو مر*تیکه. بده پسرمو... بیاد ب*غ*لِ عموش. عموش بخوره این پِسمَلِ خوشگل روخفه-

حالِ تکان خوردن ندارد، دست روی خندد. آیسو که روی صندلی آشپزخانه نشسته است و می

ی حاال با آیسوی کشد و اَمـان... آیسوی مامان شدهاش میموهای فر و جمع شده با کِش نخی صورتی

ی یاسیِ گُلدار پوشیده و تنها های قبلی فرق دارد. خیلی فرق دارد. پیراهن نخی دو بندهسال

 .آرایشش، رژ ل*ب صورتی کمرنگِ آن است

 این بچه به کی کشید که انقدر جغجغه شد؟ دونموای نمی-

 :خنددگذارد. بلند میروناک ظرف پُر شده از شکالت را روی اُپِن می

 تونه بکِشه جز شما دوتا؟هم تو وحشی هم عرفان. به کی می-

کند و ساعت، چیزی حوالیِ شش عصر. رود. گرمای طاقت فرسای مرداد اذیتش میغره میآیسو چشم

 :آید و پشت بندش دادِ بلندِ پیمانِ تازه عقد کرده با شیدان میصدای بوق ماشی

 .ی خانومت سر رسیدداداش؟ بیا که خونواده-

 !کند. چقدر دیر کرده بودندظرف پفیال را همانجا روی اُپِن رها می

 جاست و خیلی وقت است که رد زند و خوشبختی دقیقاً همیناندازد. لبخند مینگاهی به آینه می

شود. شومیز حریر یاسی رنگ به تن دارد و یک شلوار جین تنگ! هایش پاک نمیلبخند از روی ل*ب
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 کند و... نیازی بهاش را درست میست و روناک، این چنین خواسته بود. کِشِ یقهچرا که تم تولد یاسی

آیسوی شان کارِ اش نیست و همهچک کردنِ آرایش ملیح روی صورت و موهای ساده و کرلی شده

شنود، دل از آینه اش را که میآمدگویی سهند و مامان ناهید با خونوادهماهر است. صدای خوش

شکفد. به سمتش پرواز رود و با دیدنِ بابا شهیادش، گُل از گُلش میکَنَد و به دو به پذیرایی میمی

ن یک ماهی که کند، شهیادخان چون تمامِ ایکند. خودش را که توی آ*غ*و*شِ او پرتاب میمی

 :کندخبردار شده بود که روناک باردار است شروع به احوالپرسی می

 کنه؟ خوبه؟ی بابابزرگِ پیرش چیکار مینوه-

ود رانتها بیشتر توی آ*غ*و*ش شهیاد فرو میشود. و روناک با خجالتی بیروی موهایش بوسیده می

 :دهدو ضعیف و معذب جواب می

 .خوبه-

بیند که فریده و شود و میدرش، از خدا خواسته از آ*غ*و*ش شهیاد جدا میو با شنیدن صدای ما

 !آورند و اِی به فدای مَردِ متشخص و جذابشسهند، مامان مهشیدش را داخل می

 :بوسدشود. صورت مهشید را میرود و خم میجلو می

 .اومدی مهربونمخوش-

 :رودیش میمهشید هم، چون شهیاد به سراغِ بحث دلخواهِ این روزها

 جونش تنگ شده یا نه؟م چطوره؟ دلش برای ماننوه-

 .حالشهای آرام و خوشآید. تیلههای سهند باال مینگاهش تا تیله

 :خنددمی

 !تنگ شده ناجوور-

دقایقی بعد، درحالیکه کنار سهند ایستاده و همگی به دور میزِ چیده شده در وسط پذیرایی حلقه 

 .خوانندک میاند، شعر تولدت مبارزده

ریزد. نگاهِ خورد و قلبش میشمع روی کیک هنوز روشن است. دستش توی دستِ سهند گره می

 ...کند. یاد دهم مرداد ماهِ سالِ پیش وهایِ عاشقِ او میتیله
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 :زندخوانند. لبخند میفهمند. رد نگاه هم را میهر دو حال نگاه هم را می

 .کَسَمتولدت مبارک همه-

ها، پیشانی دخترک را ب*وسه آورد و بیخیالِ حضورِ مهمانزنند. سر جلو میسهند برق می هایو آبی

 :زندمی

 .دوستت دارم-

 ...و این نجوای هر روزشان است

های روشن توی گیرد. عرفان فشفشهها باال میکند. دست و جیغسهند است که شمع را فوت می

مان و شهیاد با هم و ناهید برای مهشیدِ روی صندلی رقصند. سادهد. میدستش را با ریتم تکان می

 ...چرخدار

رقصد و پیمان. نیلو و کاوه و... آرکان هنوز آرام نشده است! و آیسو دارد با خستگیِ بیش از شیدا می

 .خنددخورد. میحد و لبانی خندان با پسرکش تکان تکان می

چرخد. انگشت سمت روناک می کند و به سمتسهند است که انگشت کوچکش را توی کیک می

 :بردد*ه*ان دخترک می

 !ها برای تو و به کامِ تو نفساولین-

 .رود از خوبی و عشق سهند و قربانِ اینطور بودنشو دخترک ضعف می

کند و کیکِ آغشته به طعم انگشت سهند را نوش جان با خواستنی وصف نشدنی د*ه*ان باز می

 :کندبری میزند و دلکند. با ل*ذت ل*ب میمی

 !ی خوشمزه عینِ خودتاوممم... خوشمزه-

 :زندکشد و با ابرو به کیک اشاره میسهند تنه جلو می

 .نوبتِ توعه-

زند. برد، درجا خشکش میشود و انگشت توی کیک فرو میخندد و همین که خم میروناک می

کند. قبال هم ش را ب*غ*ل میگیرد و هیجان، تمام تنرود و گُر میاختیار باال میضربان قلبش بی

ای که منجر به خواندن و قبول کردن چند خط اند دیگر نه؟ همان تجربهای با هم داشتهچنین تجربه
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 ...عربی شده بود و

هاست. روز تولدش و میان این حجم از مهمان تر از این حرفشود و سهند، لعنتی و باهوشگرمش می

برد و پر از حرارت پچ ه آنطور نرم سر به زیر گوش روناک میدارد وقتی کهم دست از شیطنت برنمی

 :زندمی

 ای واست زنده شد خانوم راستاد؟ یا فقط من منحرفم؟توام یه خاطره-

 :گزدل*ب می

 .کننزشته دارن نگاهمون می-

 :کندسهند حق به جانب نگاهش می

 کنیم؟تونیم دو کلوم اختالط کنیم؟ زن و شوهریم خب. نمیکارِ بدی می-

پروا و شیطان است. سکوتش به کشد و سهند، هنوز چون روزهای اولِ عاشقی تخس، بیخجالت می

 :دهدی تفریح بیشتر میسهند اجازه

 .شو بریم توی اتاق تا یادت بیارماگه راحت نیستی بقیه-

را  اشیکیخندد. بلند و بدون خجالت. پر از حس خوبِ بودنِ با سهند. انگشت کتواند نخندد. مینمی

 :کندتوی د*ه*ان سهند می

 .راحتم من-

 :بوسدسهند نوک انگشت دخترک می

 کنن؟شد؟ پَ اینا اینجا چیکار میولی من ناراحتم. اصال مگه تولدم نباید دوتایی می-

 :دهدی شیطنت را پر از عشق میزند و با پایین آوردن تُنِ صدایش، جواب سهندِ آمادهقهقهه می

 .دت آخرِ شب، دوتایی و توی ب*غ*لِ من تموم بشهقول میدم تول-

کند. توجهی به داد و بیدادِ عرفان که همه را به گرفتنِ عکس سهند خمار و با ل*ذت نگاهش می

بوسد و چون او ی دخترک را میکند، ندارد. به جایش با چشمکی روی گونهدسته جمعی دعوت می

 :دهدآرام جواب می

 !نم نفسکروی قولت حساب باز می-
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 :زندشود. غُر میعرفان این بار نزدیکشان می

خوام عکسِ گَنگِ هُنری بگیرم. یاال بیایین. کَمتر جیک جیک دِ چی میگین چهارساعته؟ بابا می-

 !کنید اَه

 :کندسهند با اخم نگاهش می

 کنی؟ت و وِر زدناتو تموم میتو کِی میری خونه-

شنود بخشد و میاش را عمق میی عرفان، خندهردشدهزند. چشمهای گِو روناک بلند قهقهه می

 :گویدی عرفان را که میزده و وارفتهجوابِ حیرت

 .شمکنم هار میداداش کمتر محبت کن. عادت می-

 :دهدرود. دستور میو با روبرگرداندنی تصنعی به طرف جمع می

 .تا حد امکان برید تو ب*غ*لِ هم تا توی کادر بیوفتید-

کشد. بینِ بابا شهیاد و بابا سامان قرار دَم، سهند دست دخترک را با خود به طرف آنها می و همان

 .اش با سامان را از نو شروع کرده بودگیرند و سهند بعد از خواستگاری، ر*اب*طهمی

 :زندروژین با قهقهه ل*ب می

 !همگی بگید روژین. ژینِ آخرش برای باز شدن لباتون و عکاسی خیلی خوبه-

 .عرفان تاکیدش بر سیب گفتن است

بند است. و یکهو گوشش از نوازشِ گرمِ آید. پازلهای آنان است. صدای موزیک میحواسش پیِ بحث

 :خوانَدسوزد. و سهند است که آنطور عاشق؛ همگام با متنِ ترانه میهای سهند میل*ب

 ...دنیام شدی رفت. واسه قلبِ من بمون تا رو به راه شم-

شود و روی شکمش شود. دست سهند از دور کمرش رد میش با صدایِ عاشق و گرمِ او رنگی میدنیای

ی کرد. سرش را تکیه به س*ی*نهی عشقشان در آن رشد میگیرد. درست جایی که ثمرهقرار می

زدنِ پُر از آرامشِ سهند که همان دهد به صدای موزیک و ل*بزند و گوش میستبر سهند می

اش کند و هماهنگ با خواننده ادامهکند. این بار خودش ل*ب باز میل را تکرار و تکرار میی قبجمله

 :خوانَدرا می
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 .خوش به حالِ من اگه مالِ تو باشم-

ی ی سهند، غایتِ خواستهای مردانهخندهگیرد و تکهای سهند قرار میاش مورد هدف ل*بشقیقه

 :هر روز روناک است

ی تر؛ مادرِ بچهراستاد. شما االن زنِ منی. عشقِ منی. نفسِ منی. از همه مهم از اگه گذشته خانوم-

 !منی

آید و به گمانِ دخترک؛ عرفان یکی از زند. بلند. از تهِ دل و صدای دوربین عکاسی میقهقهه می

 .ها را شکار و ثبت کرده استترین لحظهقشنگ

 

 

 "پایـــــــــان"
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