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ادما تو زندگي در برخورد با دیگران رفتار و اخالقهاي متفاوتي از خودشووون
نشووون مي دن و به نوعي با محیا اطراو و اتفاقاپ ریرامونشووون ارتبا بر قرار
مي کنن در واقعه هر کس اخالق خاص خودشو داره
مثال بع ضیا مي تونن خیلي خ شك و جدي با شن مثل باباي خدابیامرزم انقدر
خ شك و جدي که اگه یه شب با کمربند به جون مادربد بختم نمي یوفتاد شام
از گلوش رایین نمي رفت
و یا خیلي شوخ طبع و بذله گو ..............مثل اقاي کیهاني دربون شرکت
حرافترین و مزخرفترین موجودي که تو زندگیم مي شناسم
کسووي که بزرگترین ارزوي زتدگیش خرید یه رراید کار کرده اسووت با نازلتریین
قیمته
یا مي تونن فوق العاده لوس واز خود راضي باشن ................مثل مژگان
در واقع مژگان کپي برابر اصوول باربیه تازگیا دماوشووو عمل کرده و فير مي کنه
زیباترین و بدون نقص ترین دختریه که تو شوورکت وجود داره و خواسووتگار گر
وگر از درو دیوار براش ریخته
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یا انقدر مهربون و دلسوز باشن که ادم در کنارشون احساس شادي و شعف کنه
............مثل صاحب خونه عزیزم که اگه اجاره یك ماهش عقب بیفته عالوه
بر داد و بي داد هاي مداوم و گوش خراشووش باید تمام درسووا و ررو ه ي ب ه
هاشو یه شب مونده به تحویل بي کمو کاست انجام بدم
و در اخر اینيه مي تونن خیلي سوواده جخجالتيجترسوووج بي عرضووهج بي دقتج
حواس ررپ جزشت و بي نمكج باشن  ...................دقیقا مثل من
به طوري که اگه کسووي براي اولین بار با من برخورد داشووته باشووه کمتر از 10
دقیقه حاضره که دست به فجیحترین قتلها بزنه که از دست من خالص بشه
البته به  15دقیقه هم رسیده و این تو نوع خودش یه رکورد محسوب میشه
اگه از اسمم بپرسیي باید بگم هوووووووي بهترین گزینه تو تمام گزینه هاییه که
منو باهاش صدا مي کنن
نمونه بارز با بیشترین کاربرد .........هي دباغ......
براي صمیمت در کار ...................دباغ.......
اوج خفت و خواري.......................هوي....
در بین همياران که زیاد باهاشون صمیمي نیستم .............ببین....
در بین دوستان صمیمي .............دباوي......
به علت شباهت فوق العاده من به این موجود .................گربه
و
مي تونم بگم
در بسیاري از موارد سبیلو هم بهم گفته شده که بیشتر در جمع اقایون بوده
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جایي که من توش کار مي کنم یه شوورکت بزرخ خصوووصوویه که وارد کننده و
صادر کننده قطعاپ کامپیوتره
و من یه عنوان یه قطره ناچیز از این دریاي بي کران همراه با قطره هاي بزرخ و
کوچیيش مشغول به کارم
محل کار من یه اتاق کوچیك  12متري بدون رنجره و و تنها شوووامل یه میز یه
کامپیوتر و چندین کمد که فقا توش رر شده از زونينهاي رنگو وارنگ
اوه یادم رفت یه میز دیگه هم هست که متعلق به اقاي حیدریه
باید اقاي حیدري رو از نظر اخالقي هم رده ردرم قرار داد چون چیزي از اون
کم نداره هم از نظر سني و هم از نظر بد دهن بودن
کافیه یيبار هميالمش بشي حرو زدن خودتم یادپ مي ره
تو این  3ساله خوب با اخالقش اوخت شدم کمتر کسي باهاش راه میاد و یا به
قول معروو حرفشو مي فهمه
من زبون نفهم که تا بحال زبونشو فهمیدم و این واقعا جاي شير داره
امروز بر خالو تمام روزاي دیگه کمي مهربونتره چرا ؟؟؟؟
چون قبل از ورود ....خودش براي خودش چایي اورد
کاري که من همیشه باید انجام مي دادم تا اون روي مبارك سگش باال نیاد
رس نتیجه مي گیرم امروز مهربونه و نباید را رو دم بي خاصیتش بزارم
حیدري -هي دباغ اون زونين سال  89زودي بردار و بیار
 چشم االن میارم ........بفرماید اقاي حیدريبا فریاد..........دباغ ........دباغ
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 بله؟ح یدري -تو هنوز نفهم یدي وقتي مي گم  89با ید کلشووو ب یاري ...رس
فاکتوراش کدوم گورین
 اهان چشووم چشووم یه لحظه ...اي خدا رس این فاکتورا کجان  ........همیندوماه ریش اینجا بودنا ...چرا ریدا نمیشوون....واي االن بفهمه هنوز دارم مي
گردم سگ میشه
حیدري -دباغ دباغ چي شد؟
 نیستشحیدري -چي؟
 فاکتورا نیستنحیدري -نیستن !!!!!!!!!!!!!! تو ولا کردي که انقدر راحت مي گي نیستن
خودشووو با اون هیيل رخمش به زور از روي صووندلي جدا کرد و به طرو
قفسهاي اتاق بایگاني امد.
حیدري -مگه اینجا نذاشتیشون
عینيمو که نیمي از صوورتمو روشوونده با دسوت کمي باال مي کشوم و با ترس
بهش نگاه مي کنم.
 چرا ولي االن نیستن شاید تحویل قسمت مدیریت شده که حاال نیستنحیدري -خفه بمیر برو انورو بگرد منم اینورو زود باش تا صداشون در نیومده
خوبه که امروز مهربون بود که انقدر فحش حوالم کرد ....
 -خوب بگرد گربه خانوم بگرد که تا ریداش نيني از اینجا خارج بشو نیستیا
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بعد از کلي گشتن و خاك خوردن به مغزم فشار اوردم و به این نتیجه رسیدم که
یا من کورم که نمي بینم یا حیدري در حال چرپ زدنه که صداش در نمیاد
با دهني کج و دسووتاي خاکي از بایگاني زدم بیرون ...رس این کجاسووت حاال
چي بهش بگم
وارد اتاق شدم دیدم داره با ارامش موهاي بد حالت شو که به زور گری سو و انواع
روون درست نگه داشته رو شونه مي کنه چرا انقدر ذوق زده است
 اقاي حیدري من...حیدري -سوواکت شووو حوصوولتو ندارم ببین من دارم مي رم دفتر ریاسووت باز
دست گل به اب ندي تا بیام
اهان اینو بگو باز داره مي ره دفتر ریاسووت یعني رفتن به اونجا انقدر ذوق کردن
داره  ...چي بگم حاال خوبه حیدري کاریه نیست و گرنه چه ها که نمي کرد
در حال رد شدن از کنارم
اه ررونده رو ریدا کردیدحیدري -اره همینجا رو میز خودم بوده و خندید
وا یعني من داشتم اونجا وقت تلف مي کردم
با بي قیدي شونه هامو باال انداختم و رشت میزم نشستم.
درسووت حدس زدید من تو قسوومت بایگاني کار مي کنم در واقعه تمام کاراي
بایگاني با منه و حیدري نقش لو لوي سر خرمنو بازي مي کنه که باید ح ضور
فیزیيي داشته باشه و تنها دلخوشیش بردن ررونده ها به دفتر ریاسته
نمي دونم کجاي اینيار دلخوشي داره
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جز اینيه باید جلوشون خم و راست بشه و فقا بهشون بگه چشم قربان ....بله
قربان ...در عصرع وقت قربان ....حتما قربان
و وقتي هم که میاد ساعتها از ح ضور بي م صرفش در دفتر ریا ست حرو مي
زنه و براي خودش کلي حال مي کنه
خوب بهتره قبل از امدنش یه سري به کامپیوترش بزنم ....اونيه عرضه استفاده
کردن از این امياناتو نداره ........................چرا یه کار درسووتي مثل من
باهاش ور نره
دستامو بهم کوبیدم و مثل فرفره رشت سیستمش نشستم
خوراك من کامییوتره به طوري که مي تونم بدون کوچيترین مشوويلي وارد
اطالعاپ شووخصووي افراد بشووم و یا اینيه اطالعاتو اونطوري که دلم مي خواد
تغییر بدم
اوه باورتون میشه حتي یه بار هم اطالعاپ شرکتو هك کردم
خیلي شانس اوردم که کسي بهم شك نيرد و گرنه کليم کنده بود هرچند کار
خا صي هم نيردما .........فقا ا شتباهي تمام اطالعت سال  85رو راك کردم
و همین باعث سردرگمي همه شد و تا چند روز کل سیتما رو قطع کردن و من
از نعمت داشتن اینترنت محروم شدم
از چند روز ریش شووروع کردم و ایدي مژگانو هك کردم خدایا از شوویر مرغ تا
جون ادمیزاد تو ایدیش ریدا مي شد .
یعني یه ادم مي تونه چندتا دوسووت داشووته باشووه نه  10تا نه  20تا بليه  50تا
.......چطور اسماشون به یادش مي مونه
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چندباري هم به جاش با دوسووتاي مجازیش چت کردم خیلي حال مي ده
سرکار گذاشتن افراد به درد نخور و عالو که وقتشونو فقا تو یاهو و چت تلف
مي کنن
امروز مي خوام به جاي یيي از دوستاي مژگان باهاش چت کنم
سالم عزیزممژگان  -واي سالم قربونت بشم کجایي نیستي جیگر؟
 ای قربون اون جیگر گفتنت برممژگان d: -

مژگان  -مي خوام ببینمت
 عزیزم منم بي صبرانه منتظرم که تورو ببینمراستي نمي خواي یه عيس خوشگل دیگه برام بفرستي تا فرشته زیبایي ها موببینم
مژگان  -واي االن عزیزم اتفاقا همین دیروز یه دونه جدید انداختم
 ای جونم  ....بفرستواي این مژگان چقدر ه*ر*زه رفته چطور اعتماد مي کنه و عيسووشووو براي هر
کسي مي فرسته خاك بر سر احمقش
االن بهترین وقت براي حال گیریه مژگان جونه
را ستش نمي خوا ستم این کارو کنم اما خودش باعث شد چند روز ریش نمي
دونید چه بالیي سرم اورد
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داشتم از کنار اتاقش رد مي شدم که دیدم دست به سینه به چار چوب در اتاقش
تيیه داده و منتظره
از همون دور که بهش نزدیك مي شدم سالم کردم و لي حتي جوابمو نداد
خوب من ادبو رعایت کردم اون دیگه ادب نداره مشيل من نیست مشيل ادب
خانوادگي و اصل و نسبشه
طبق عادپ همیشگیم عینيمو کمي باال کشیدم
در حال رد شدن از دم در اتاقش بودم که
مژگان  -هي دباغ مي توني برام یه کاري کني
مي دونم بازم سر کارم ولي بزار فير کنه من نفهمیدم با یه لبخند کمرنگ
 چیيار مي تونم براپ بينم مژگان جو.....وایییییي چرا راهام رو هواسوووت....اخ کمرم ای دستم
مژگان -واي خدا چه باحال افتاد ...بترکي دختر چقدر تو بانميي
دستاشو گذاشته رو شيمش و با تمام قدرپ داره بهم مي خنده
فریده هم از خنده انقدر سرخ شدن که دیگه نفسش باال نمیاد
همه از اتاقشون امدن بیرونو بهم مي خندن
مژگان  -حال کردي حال کردي نه جون من حال کردي ...ای خدا این دیگه
چي بود خلق کردي......حیف گربه که بهش مي گن
فریده  -اره بابا گربه تعادل داده این چي
مژگان  -واي واي نگو مردم از خنده
وکلي بسا خنده هميارا و فراهم کرد
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با رو ست موزي که انداخته بود جلوي راهم باعث شد چند روز از کمر درد به
خودم بپی م
خوب این کارم درس عبرتي میشه که دیگرانو مسخره نينه
هنوز منتظرم که عيسشو برام بفرسته
که یيي از دوستاي دیگش به اسم امیر  onشد
امیر -سالم مژ مژي خودم
 مژگان چرا نمي فرسستي نينه داري با کس دیگه ای چت مي کني ؟مژگان  -نه هاني جون به جون تو فقا دارم با تو چت مي کنم
 اه امیدوارم رس من منتظرممژگان  -باشه عزیزم کمي صبر کن حجمش زیاده االن مي فرستم
 باشه مژي جونم رس تا بفرستي یه ب*و*س بیامژگان -ب*و*سسسسسسسسسسسسسسسسسسس
 ای جان فداي اون لباامیر -مژي این چه عيسیه که براي ایدیت گذاشتیش
مژگان  -قشنگه
امیر -ای هم ي بگي نگي
مژگان -یعني خوشت نمیومد امیر
امیر -اره راستش خیلي با نميه
مژگان  -واي ممنون امیر تو همیشه از من تعریف مي کني
امیر -از تو؟
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مژگان  -اره دیگه
امیر -تو حالت خوبه مژي ؟
مژگان  -منظورپ چیه امیر ؟
امیر -من که از تعریف نيردم
مژگان  -ولي االن خودپ گفتي با نميم
امیر -مژي یعني این عيس توه؟
مژگان  -اره خوب دیگه عزیزم
امیر -هههههههههههههههههههههههه مژي خیلي با نميي
مژگان  -ممنون ولي کجاش خنده داشت ؟هان؟
امیر -یعني مي خواي باور کنم تو یه شامپازه ای
مژگان  -چیییییییییییییییییییییییي ییییییییییییي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟
واي خدا مرده بودم از خنده تو ایدي مژگان به جاي عيس اواتارش یه شووامپازه
گذاشته بودم
کاش بودم و قیافشو مي دیدم االن باید فشارش افتاده باشه
مژگان خاموش شد ...........فير کردم کال خارج شد که برام یه عيس امد
 مژي هستي؟دینگ دینگ
مژگان  -اره اره هستم
 عزیزم فير کردم رفتيمژگان  -نه عزیزم مزاحم داشتم خواستم با تو تنها باشم
 -واي ممنون چقدر تو خوبي
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مژگان  -خواهش ببین چطوره خوشت میاد
 ای به چشم یه لحظهواي چ شمامو ب ستم بي شعور این دیگه چه عي سیه ....ویرپ میت تعطیله تو
این دختر ....همون تاپ و شلوارکو نمي روشیدي سنگین تر نبودي بودي جانم
مژگان  -چطوره عزیزم رسندیدي
 اوه عالیه عزیزم دارم دیونه میشووم از این همه زیبایي که خدا در وجود توگذاشته
مژگان  -عزیزم انقدر هم تعریفي نیستم
 نه نگو مژي جون حاال بیشتر از گذشته مي خوام ببینمتمژگان  -تو چي نمي خواي یه عيس خوشگل برام بفرستي
خاك تو سرم حاال عيس اونم از نوع مذکرشو از کجا گیر بیارمخوب باید بگردم تو اینترنت و یه عيس ریدا کنم تا براش بفرستم
ای واي صداي حیدري داره میاد چقدر هم عصبانیه
مژي مژي جونم االن ندارم فردا براپ مي فرستمب*و*س ب*و*س بايمژگان  -باي عزیزم
حیدري وارد اتاق شد انقدر ع صبانیه که ررونده تو د ست شو چنان مي کوبه به
میز که همه برگه هاي توش نقش زمین مي شن
با ترس بهش خیرم
چرا بر و بر منو نگاه مي کنه بدو اینا رو جمع کن
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سریع بلند شدم و برگه ها رو جمع کردم
کارپ که تموم شد برو برام یه چایي بیار
اخرین برگه رو هم بردا شتم و رو شه رو باز کردم که برگه ها رو بزارم توش که یه
عيس 3در  4از مردي رو دیدم که حدودا 30ساله به نظر مي رسید
اخیه چه با نميه.......موش بخورتت انقدر نمك داره ازپ مي ریزه
چي رو داري نگاه مي کني  ....مگه نگفتم برو برام چایي بیار
چشم چشم االن
سریع همه برگه ها گذاشتم روي عيس و به سرعت به طرو ابدار خونه رفتم
نمي دونم اقاي حیدري اونروز چش بود اما هر چي بود بدجوري اعصوووابش
خا خطي شده بود
روز دیگه ای از راه رسید و من سعي کردم شادابتر و متفاوپ تر از هر روز دیگه
ای تو محل کارم حاضر بشم .
اقاي حیدري هنوز نیومده بود و این براي من خیلي خوب بود به سوواعت نگاه
کردم دقیقا  8بود و این تاخیر اصال از طرو اون باور کردني نبود کسي که حتي
قبل از  8تو محل کارش حاضرمیشد.
از دمه در اتاق تو راه رو سرك کشیدم همه تو اتاقاي خودشون بودن
اگه نمي خواست بیاد رس چرا چیزي به من نگفت
بي خیال بابا یه روزم که نیومده تو هي گیر بده بیاد.
خوب بیاد چه دخلي براي تو داره عین اجل معلق باال سوورته مدامم چرپ و
ررپ مي بافه بهم
دباغ ........اینا رو تایپ کن
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دباغ ........کاراي منو انجام بده تا برگردم
دباغ .........برام چایي بیار
دباغ .........نیفتي
دباغ .........خیلي مردي به جون سیبیالپ
دباغ.........تعداد گربه ها امروزچنداست
خالصه براي من بهترین روز مي شد اگه سرو کلش ریدا نمیشد
امروز چندان کاري ندارم از بیياري دارم مگ سا رو مي شمارم بي خیال مگ سا
برم سراغ مژي جون که از هر مگسي برازنده تره
خوب ....ایول مژي جونم که ه ست من نمي دونم رس کي به کاراش مي ر سه
 ...برم بهش یه عرض اندامي بينم نه نه صووبر کن ببینم اگه ازم عيس بخواد
چي از کجا براش عيس بیارم
امممممممممممممممممممم یهو یاد عيس دیروز افتادم دنبال روشوووه مورد
نظر کشتم
چرا نیست حتما بازم حیدري گذاشته تو کشوي میزش
اخ جون ریدا کردم
یه بار دیگه عيسو نگاه کردم و سریع اسينش کردم
مژگان  -دینگ دینگ سالم هاني جون چطوري؟
واي سالم به رروي هم و ماهتمژگان  -عزیزم هنوز عيستو برام نفرستادي
-جیگرم تحمل کن االن براپ سندش مي کنم-رسید مژي جون
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مژگان  -واي این تویي
نه عمه امه خوب خودمم دیگهمژگان  -هاني جون چه جیگري هستیا
قربونت  ....به شما که نمي رسممژگان  -هاني هاني کي ببینمت
به همین زودیا ولي عزیزم من یه سفرکاري دارم برم برگردم میام به دیدنتمژگان  -واي کجا مي خواي بري سفر هاني جون
 المان اتیشمژگان - -اوه خداي من رس من بي صبرانه منتظرم تا تو برگردي
 منم بي صبرانه منتظرم تا مليه زیبایي هامو از نزدیك در آ*غ*و*ش بگیرممژگان  -واي هاني تو خیلي رومانتیيي
مي دونم عزیزممرده بودم از خنده بی اره خبر نداشت خفن سر کاره
خدایشم طرو خیلي قیافش ناز بود استغفرالله .........دختر بگو جاي برادري
ایشون خیلي ناز بودن اره اره همون
سرمو انداخته بودم رایین و با مژي در حال دل و قلوه دادن بودم
اهم اهم ببخشید خانوم
هنوز سرم رایین بود
بله کاري داشتید ؟بله راستش
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اگه با اقاي حیدري کار دارید هنوز نیومدن ...اگه کار دیگه ای هم دارید بندهدر خدمتم
نه نه من در خدمتتون نیسووتم چون تا اقاي حیدري نباشوون نمي تونم ررونده به
کسي تحویل بدم چون باید امضاي ایشون باشه
شما همیشه با مخاطبتون همینطوري حرو مي زنید؟
 چطور مثالاینطوري که اصال بهش نگاه نمي کنید
تازه رسیده بودم به اوج سر کار گذاشتن مژي ولي طرو هم حرو حساب مي
زد رس با یه ب*و*س باي از مژي خداحافظي کردم و سرمو اوردم باال
یا قمر بني هاشم
من که اینو اسين کردم چرا االن تو فضاست
سریع به عيس دم دستم نگاه کردم و بالفاصله به اون
صدام شروع کرده بود به لرزیدن
شما؟؟؟؟؟؟؟؟؟من که چند بار خودمو معرفي کردم یعني نشنیدید
چرا چرا (نباید متوجه خنگ بودنم مي شد رس به ناچار گفتم چرا چرا)
بفرماید امرتونشما حالتون خوبه خانوم
بهتر از این نمیشوووه(واي اگه مژي اینو اینجا ببینه کارم تمومه چه ابرو ریزیهمیشه)
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نگفتید اینجا چیيار دارید؟برگه ای رو به طرو گرفت
این حيم منه از امروز من به جاي اقاي حیدري اینجا مشغول به کار مي شم
رس اقاي حیدري چیه؟ایشون بازنشست شدن
چیییییییییییي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟اوه معذرپ مي خوام نمي خواستم ناراحتتون کنم مگه نمي دونستید ؟
از خوشحالي تو ابرا بودم نمي دونستم حاال تو این ابرا چیيار کنم اصال کدوم
طرفي ررواز کنم خدا کنه با هواریما تصادو نينم
من وحید دادگر هستم و شما؟
منم دباغ هستمدادگر -خیلي خوشوقتم خانم دباغ
اه چه لفظ قلمم حرو مي زنه
منم باید یه جوري حرو بزنم که بفهمه منم ادم حسابیم
 منم از دیدار حضرتعالي بسیار مفتخر و خرسندماوه اوه چه چیزي گفتم االن بابام تو قبر بهم افتخار مي کنه
خوب بفرماید .........اتاق قابل داري نیست شما بشینید من کارتونو بگمدیدم داره با خنده و تعجب نگام مي کنه
چرا وایستادین؟دادگر -خانوم دباغ شما برگه رو کامل خوندید
 -بله چطور؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
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دادگر -خوب توش نوشته من مسئول اینجام و همه کارا زیر نظر منه
یه ابرومو باال انداختم و کمي لبمو کج کردم و زیر چشمي به برگه نگاه کردم
چي .........یعني سوووه سوووال من این جا کار کردم و جون ک ندم همش
کشوووووووووك
این انصاو نیست این دور از مردونگي دور از جوانمردیه
حاال باید یه چالغوز از راه نرسیده بشه رئیس من
خوب که چي؟ حاال مسئولي که مسئول باشید من که جلوتونو نگرفتم بشنیدو مسئول بودنتونو به رخ بيشید .
دادگر -ببخشید منظور من از این حرفا این بود که شما جاي من نشستید
 بله اقا؟ای روزگار ای فلك این میز هم به من وفا نيرد دیدید چطور منو از عرش به
فرش رسوندن
یه زري براي خودپ مي زني ها کي توي گربه تو عرش بودي که حاال بیاي رو
فرش
راشو راشو به تو شانس و خوشي و از این چرپ و ررتا نیومده
با ناراحتي از جام بلند شدم و اونم با قدماي اروم به میز نزدیك شد
تازه فهمیدم هنوز  ONهستم و خارج نشدم واي عيسشم که اونجاست
قببل از نزدیك شدنش به میز داد زدم نهههههههههههههههههههههههه هههه
طرو ده متر ررید باال از ترس رنگش رریده بود و دستش رو قلبش بود
دادگر -چیزي شده خانوم دباغ
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واي نه یعني ارهدادگر -چي شده چرا داد مي زنید خانوم دباغ
شما سر جاتون وایستید و اصال تيون نخوریدطرو حسابي گیج شده بود سریع خودمو به رشت میز رسوندم نمي تونستم با
مو س کار کنم چون حسابي سه مي شد رس تنها راهش خاموش کردن ناگهاني
کیس بود و البته برداشتن عيس .
هنوز با تعجب دا شت نگام مي کرد خم شدم و د ستموگذا شتم رو عيس و با
ارنجم دکمه کیسو فشار دادم
مثال که کامال اتفاقي باشووه ولي هرچي با ارنج به طرو دکمه ضووربه مي زدم
تاثیري نداشت
دادگر -خانوم چرا انقدر به کیس ضربه مي زنید
 مندادگر -نه من ؟
اقا خواب دیدي خیر باشه من کي به کیس ضربه زدمدادگر -ببین ببین همین االن دوباره زدید
ببینید اگه بخوام من کیسو خاموش کنم که مرض ندارم هي ضربه بزنم
بعد د ستمو گذا شتم رو دکمه و ف شار دادم......ببینید بخوام اینطوري خاموش
مي کنم
دادگر -شما همیشه اینطوري کامپیوترو خاموش مي کنید
نه همیشه ............معموال اکثر وقتادادگر -اهان
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با یه لبخند ریروز مندانه از رشت میز امدم بیرون و سر جاي همیشيیم نشستم
دستامو زیر چونه زدم و به تازه وارد زل زدم
مثل عيسووش بود .هنوز عيسووش تو دسووتم بود که دیدم ررونده روي میزو
برداشت هموني که عيسو از توش برداشتم
با اون ررونده چیيار داري؟دادگر -هی ي دارم نگاش مي کنم
اره خیلي خوبه براي اول کار  ....اگه مي خواي فرد موفقي باشووي رس خوبنگاش کن
با تعجب بهم نگاه کرد
شما براي این کار خیلي جونیددادگر -بله؟
اخه شووما را براي چي براي این کار انتخاب کردن؟ نه تجربه ای دارید نه مي
دونید بایگاني چیه ؟
دادگر -یيي از دوستان منو معرفي کرد
انوقت مدرك تحصیلیتون چي؟دادگر -مدرك شما چیه خانوم دباغ؟
شوونه هامو باال انداختم و راسوت سور جام نشوسوتم و با افتخار و اقتدار کامل
گفتم
سیيل اقا
چنان زد زیر خنده که انگار بهترین جك سالو شنیده باشه
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 چتونه اقا مگه مدرکم چشه؟دادگر -هی یش نی ست خانوم معذرپ مي خوام ولي وقتي شما مدرك در ست
و حسابي ندارید براي این کار انتظار دارید منم داشته باشم
یعني شما هم سیيل داریددادگر -نه من یه سر و گردن از شما باالترم....من دیپلم دارم
این یعني یه سر و گردندادگر -اگه بخواید مي کنیم نیم سر و گردن
 مي دونستید خیلي بي مزه ایدفقا خندید و سیتمشو روشن کرد ....تا باال بیاد ررونده روي میزو دوباره زیرو
رو کرد
دادگر -خانوم دباغ تو این ررونده باید یه عيس باشووه ولي نیسووت شووما نمي
دونید این عيس کجا مي تونه باشه
من من از کجا باید بدونم که باید کجا باشه حاال چه عيسي توش بوده؟به چشام خیر شد
( من که عقلم زیاد نمي کشه ولي فير کنم این خیره شدن یعني خودتي ...
راسووتش وقتي مي گن خودتي رو من خوب نمي فهمم یا معنیش این که خر
خودتي یا گیج خودتي من که از دوتا معنیش استفاده مي کنم
به قول دبیر ادبیاپ ایهام و از معني دورش بیشووتر اسووتفاده مي کنم یعني میشووه
همون خر خودتي  .....با این يه ادب یاتم خوب بود ولي نمي دونم چرا نمره
ادبیاتم همیشه زیر  10بود بگذریم
 -نه اقا من خبري از عيس داخل روشه ندارم
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دادگر -شووما که اینجا کار مي کنید باید از جیك و روك ررونده ها خبر داشووته
باشید
 هي هي چه خبر ته؟ براي من از روز اول رئیس بازي در ن یار یا که یهموکالمون تو هم مي ره
دادگر -ای بابا خانوم من کي رئیس بازي در اوردم
د همینه دیگه براي چي انقدر منو سووال ری مي کني من تازه امروز این ررونده
رو مي بینم رس انتظار نداشته باشید از محتویاپ توش خبري داشته باشم
دادگر -شما از اینترنت هم استفاده مي کنید ؟
اینترنت  ...چي هست این اینترنت
دادگر -یه چیزي مثل خوراکي
اه چه جالب ........حاال طعمش چطوریه؟دادگر -بعضي وقتا خوشمزه است و بعضي وقتا تلخ و بعضي وقتا حال بهم زن
سرمو مثل فیلسوفا تيوني دادم
رس باید چیز به درد بخوري باشهچه جمله قشنگي گفت یادم باشه رشت اون کتاب رمان جدیدم بنویسم
حرو عارفانه ای بود به به
در حال کار کردن با سیت سم یهو سر شو برد و به مانیتور چ سبوند از جام بلند
شدم و به طرفش خم شدم
یهو سرشو اورد باال و منم از ترس سریع سیخ وایستادم
دادگر -چیزي شده خانوم دباغ
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نه نه اصال ابدادادگر -رس براي چي وایستادید؟
براي هوا خوري ...........این باال هوا عالیهبه باال سرش نگاهي کرد و بعد اروم بهم خیر شد
چرا اونطوري نگاه مي کنیددادگر -من طوري نگاتون نمي کنم
چرا دیگه انگار مي خواید م بگیریددادگر -مگه شما کاري کردید که من م بگیرم
نمي دونم از خودتون بپرسید که از صبح تا به االن یا سوال ری م مي کنید یاعین کارگاهها نگام مي کنید
دادگر -من؟
در حالي که لبامو تو هم جمع کرده بودم با تيون سر گفتم اره
بازم یه لبخند و دوباره مشغول ور رفتن با کامپیوتر شد .
منم دوباره اروم داشتم مي نشستم سر جام
دادگر -واي واي واي
دو متر رریدم باال
چي شد چي شددیدم دستاشو گذاشته رو صورتش
با یه حرکت خودمو رسوندم طرفش
 چي شده چي شده چرا اینطوري مي کنیددادگر -اینو ببندش ببندش زود زود
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دستامو از هم باز کرده بودم و درحالي که عيسش هنوز تو دستم بود تيونشون
مي دادم مي ررسیدم چي رو چي رو
دادگر -اون هیوال رو مي گم
هیوال؟سریع به مونیتور خیر ه شدم
واي خداااااااااااا ي من  ....یيي منو بگیره
مژي الهي بالهاي دنیا رو سوورپ نازل بشووه ....من که یه همجنسوتم کم اوردم
این بی اره که جاي خود داره معلوم نیست االن تو دلش چي مي گذره
دادگر -بستیش ؟
نه لطفا اروم با شید و به خودتون کامال م سلا با شید ارم شتونو حفظ کنید وهمین طور چشاتونو ببنید
دادگر -باشه فقا زود باش
باشه باشهدادگر -بستش ؟
هنوز نهدادگر -چرا؟؟؟؟؟؟؟؟
چون موس نیستبا سرعت به طرو بر گشت و دستاشو از روي صورتش برداشت خواست بگه
موس
که چشمش افتاد به تصور فجیح مژي

ورود عشق ممنوع

27

دادگر -واي خدا تو روجون جدپ ببندش
دنبال موس گشتم دیدم زیر ررونده هاست اخیش ریداش کردم
دادگر -بستیش؟
تازه فهمیدم ایدیو رو تو مسوونجر ذخیره کردم که با خاموش کردن بازم باال امده
و مژي دو باره براي خودنمایي و عرض اندام خوش تراشووش یه عيس دیگه
فرستاده و من تو فاصله ای که با دادگر حرو مي زدم اون داشته فایل عيسو باز
مي کرده
چه ادم فضولي حقش بوده تا اون باشه که فضولي نين
سریع ایدیو رو حذو کردم و صفحه رو بستم
دادگر -چیيار مي کني دباغ
 دارم مي بندمشدادگر -چشامو باز کنم
اره جناب راستو ریزه باز کن
دادگر -اوه ممنون
یعني مي خواي باور کنم تو از دیدن این تصویر انقدر منقلب شدي
دادگر -تو درباره من چطور فير مي کني
هی ي؟دادگر -نه حرفتو بزن
خوب چي بگم ........رك بگم یا با رو دبایستي بگم
با تعجب و سر درگمي گفت رك بگو
-خوب رکش اینطوري میشه که
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تا حاال ندیدم مردي از دیدن این عيسووا فرار کنه تازه حسووابي هم ل*ذ*پ مي
بره
دادگر -خوب با رودربایستي چي میشه
در این صورپ باید بگم
تا حاال ندیدم مردي از دیدن این عيسا فرار کنه
دادگر -دباغ این چه فرقي با جمله قبلي داشت؟
 د همین دیگه شما با اینيه دیپلم داري ولي از ادبیاپ سر در نمیاريابروهاشو باال انداخت
ببینید من اخر جمله رو حذو کردم بهش نگام کردم هنوز با چشوواي گشووادبهم خیر بود
بابا منظورم (تا زه حسابي هم ل*ذ*پ مي بره ) بود
دادگر -دباغ تو با این همه استعداد چطور هنوز اینجایي
دست چپمو به میز تيیه دادم و با ذوق زیاد
خوب کار روزگاره دیگه مي دوني من ادم قانعي هسووتم و خیلي از هنرامو بروز
نمي دم
دادگر -دباغ مي ترسم اینطوري ریش بره تو حیف بشي
اره خودمم همین طوري فير مي کنم باید یه فير درسوووت و حسوووابي برايخودم بين
دادگر- -اره موافقم حتما به فير باش
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در حالي که دسووت راسووتمو تو هوا تيون مي دادم و با حرکت دسووت عيس
دادگررو هم تيون مي دادم شروع کردم از بقیه مح سناتم براي دادگر صحبت
کردن
دادگر که رو صندلي چرخدارش لم داده بود و د ست به سینه به سخنراني من
گوش مي داد.
سرسشو اروم تيون مي داد و حرفایي که من تو صحت درستیشون  100شك
داشتم تصدیق مي کرد
وقتي حرفام تموم شد یه لبخند عریض زدم
دادگر -واقعا سخنران خوبي ه ستي حاال لطف مي کني اون عيس منو بیاري
بهم بدي بزارم الیه ررونده
ای قیافم دیدن داشت بدجوري م مو گرفته بود
عيس شما؟دادگر -نگو اوني که تو دستته عيس من نیست
نه مي خواستم بگم هست ولي نمي دونم چرا تو دستمهدادگر -دباغ دباغ
چرا چرا البته که مي دونم ولي نمي تونم االن حرفي بزنمدادگر -اوه خدایا یعني من باید با این کار کنم
بعد با خنده گفت خوب اگه دوسووت داري ریشووت باشووه بگو یيي دیگه براپ
بیارم
 یعني چي ا قا فير کردي خیلي خوشووگلي نه جونم خودتو خیلي تحو یلگرفتي هم ین اش دهن سوزي هم نیستي
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عيسو محيم رو میزش کوبیدم
 شما حق ندارید به من توهین کنیددادگر -دباغ چت شووو یهو ......اخه دیدم از همون اول که امدم با هزار جور
کلك عيسو برداشتي و بوشم در نمیاري براي همین گفتم
شما بي خود فير کردیددادگر -چشم دیگه فير نمي کنم
 ایول خوشم میاد ادم حرو گوش کني هستيدادگر -خواهش ...حاال اجازه مي دي به کارمون برسیم
کي جلوتونو گرفته؟بفرماید به کاراتون برسیددادگر -راستي یه خواهش
هان؟دادگر -هان نه بله
 خوب هان بگودادگر -اگه جواب خواهشم مثل بله گفتنته نگم
حاال تو بگودادگر- -خواهشا دیگه سر جاي من نشین و از سیستمم هم استفاده نين
دیگه؟دادگر - -دیگه همین ...در ضوومن دباغ جان این جا محل کارته نه محل چت
کردن و سرکار گذاشتن مردم
-کي گفته من مردمو سرکار گذاشتم
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دادگر -خداروشير منير چت کردنت نمي شي
من گفتم چت کردم؟با حالتي حیرون بهم نگاه کرد
خوب با شه با شه اونطوري نگام نين ..............باور کن من از اینيارا نميکنم
دیدم دستاشو گذاشته زیر چونش و با شوق به حرفام گوش مي ده
 ولي براي تالفي کار کسي بود براي همین سرکارش گذاشتمدادگر -خوب مي توني بیرون و رو در رو این کارو کني
 نه بابا جدي گفتي دیگه .....خوب اگه مي تونستم اینيارو مي کردمدادگر -یعني طرو انقدر زورش از تو بیشتره
 زورش که نه به احتمال زیاد من زورم از اون بیشترهدادگر -خوب جالب شد رس چرا نمي توني رو درو حالشو بگیري
با عجز بهش نگاه کردم
 شما یه لطف کن و تو این کارا دخالت نين خوبو خودمو با چندتا برگه به درد نخور رو میزم سرگرم کردم
واي فيرشو کنید بهش بگم چون خجالتي تر و ترسو تر از من وجود نداره براي
همین نمي تونم رو درو حالشو بگیرم
دادگر -باشه هر جور راحتي فير کردم مي تونم کميت کنم
 واقعادادگر -اهم
 -حاال باید درباش فير کنم
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دادگر -بازم هر جور تو بخواي
خوب بسه بسه به کاراپ برس با این حرفا نمي توني از زیر کار در بريبا حالتي با مزه ای سرشو تيون داد
دادگر -چشم بازم هرچي شما بگید.
چند روز بود که مشووغول به کار شووده بود مثل بقیه نبود و اولین موجودي واي
ببخشید اولین نفري بود که تا بحاال به جز دباغ چیز دیگه ای بهم نگفته بود.
خوب خره بذار یيم بگذره اونم با محیا و بقیه ا شنا ب شه به لقب گربه اتم مي
رسه
خوب برسه چیز ویر عادي نیست که
واي دلم لك زده براي سیستمش
چرا دیر کرده یعني اینم نمي خواد دیگه بیاد
واي واي چقدر حرفاي مزخرو مي زني مگه هرکي دیر کرد یعني اینيه دیگه
نمي خواد بیاد .
از تنهایي چقدر اراجیف سر هم مي کنم
اینم مثل حیدریه تا میگن فالن چیزو ببر دفتر ریاسووت انگار بهشووتو بهش مي
دن .
کاش منم یه بار مي رفتم مي دیدم اونجا چه خبره
واي از مژي خبري ندارم نينه دادگرو تا بحال دیده باشه
نه اگه دیده بود که گندش در میومد
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از بیياري دسووت چپمو گذاشووتم زیر چونم و با دسووت دیگه شووروع کردم به
ضرب زدن روي میز
این اهنگو دیروز تو اون ماشین سواري خوشگله شنیدم
عشق منج برق چشاي دلرباپ کشته منو
تا نگام مي کني تو جوا مي کنه مشت منو
عشق منج رنگ صداپججادو رو جادو مي کنه
بوي عطر نفست دنیا رو خوش بو مي کنه
الالي الالي الالالالالي
عشق من دل به دل عاشق بي نواپ ببر
جاي دوري نمي ره یه دفعه واسه ما بخند
ما زمین خورده عشقتیمجهالکتیم ببین
جون هر چي عاشقهج ججون هر چي عاشقهججون هر چي عاشقه
یه لحظه ریش ما بمون
عشق من برق چشاي دلرباپ کشته منو
تا نگام مي کني تو جوا مي کنه مشت منو
عشق من رنگ صداپججادو رو جادو مي کنه
بوي عطر نفست دنیا رو خوش بو مي کنه
الالالالي الالالالي
احساس کردم بوي خوبي میاد
واي چه بوي خوبي داره میاد انگار بوي عطر نفساش واقعا داره میاد به بهعشق من بوي عطر نفساپ دنیاي بي بخار اینجارو خفن خوشبو مي کنه
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ال الال الي عشق مني الالي عشق مني الالي
دادگر  -خوشبحال طرفت چه عاشق سینه چاکي داره
واي این کي امد دو متر رریدم رو هوا همزمان صندلي هم افتاد
س س س المدادگر  -علیك سالم خانوم دباغ
شما کي امدید؟دادگر  -مگه فرقي مي کنه کي امده باشم
نه ......یعني اره قبل از اهنگ امدي وسطاش امدي یا تهش؟اهان بذار ببینم بعد با خنده
دادگر  -از اونجا یي کي اون عاشووقه مي گفت عشووق من برق چشوواي دلرباپ
کشته منو
واي یعني همشو شنیديدادگر  -اگه اون اولشه اره
نفسمو با ناراحتي بیرون دادم و صندلي رو که افتاده بود دوباره درستش کردم
چرا صندلیم مثل اون چرخ دار نیست منم چرخدار دوست دارم هر چي خوبه
براي از ما بهترونه
نگاش کن تا میاد میره رشت سیستمش منم مثل این زندونیا باید بیگاري کنم
دسووتمو دوباره گذاشووتم زیر چونم رنجره که نداشووتیم مجبور شوودم به در خیره
بشم
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واي معرکه است فيرشو کن بخواي حالو هواپ عوض بشه به در نگاه مي کني
اخرش فقا یه دیوار مي بیني ...........این اخر خوش شانسیه
دادگر  -چته دباغ باز حالت گرفته است
عینيو کمي باال کشیدم
 نه چیزي نیستدادگر  -رس لطف مي کني برام ررونده هاي  85تا  89برام بیاري
خوب خودپ بیاردادگر  -چي ؟
 هی ي گفتم خودم االن براتون میارمدادگر  -منم ازتون همینو خواستم
با بي قیدي از جام بلند شدم و وارد اتاق بایگاني شدم
اینم از دستور دادن خوشش میاد
ماشالله جوني و رر بنیه راشو خودپ کارتو بين الاقل اون چربیاي شيمتو اب
کني
بی اره که شيم نداره
خوب چربیاي دستاشو اب کنه
دستشم که چاق نیست
واي چقدر بیياره  85تا 89
اصووال اینو چطور راه دادن اینجا از اون روز که امده فقا داره از الیه ررونده ها
برگه بر مي داره یا کپي مي گیره .........ان قدر براش کپي گرفتم که نزدی يه
اشتباهي دست خودمو هم کپي بگیرم
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دادگر  -از اینيه کپي مي کني ناراحتي؟
 واي چرا اینطوري مي کني؟دادگر  -چطوري؟
هي قایميي میايدادگر  -ببخشید نمي خواستم بترسونمت
حاال که ترسوندي  .....دیدم باز داره مي خندهدادگر  -تو جز خندیدن کار دیگه ای بلد نیستي
دادگر  -دباغ چند وقته اینجا کار مي کني ؟
 چه فرقي مي کنه تو فير کن  10سال  5سال  3سال ولي همون  3سالو درنظر بگیر
دادگر  -تو چرا وقتي مي خواي جواب بدي ادمو جون به سر مي کني
ميثي کردم و همینطوري که ررونده سال  87دستم بود بهش خیره شدم
دادگر  -خوب ببخشید
ررونده رو انداختم تو ب*غ*لش
 فعال اینو بگیر من برم بقیه شو بیارمدادگر  -تو از چي ناراحتي؟چرا هرچي مي گم مي خواي خفم کني ؟
مگه براپ مهمه؟دادگر  -اره
انوقت براي چي؟دادگر  -چون هميارمي
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اوه چه حرو قشنگي زدينشستم تا زونين سال  85رو بردارم که فریده از الي در صدام کرد
فریده  -هي هي کجایي؟.....دباوي کجایي؟
 چیه چیيار داري؟فریده  -بیا اینا رو برام کپي کن
مگه خودتون تو اتاق دستگاه کپي نداريفریده  -چرا داریم ولي برگها زیاده من وقتشووو ندارم انقدر حرو نزن بیا بگیر
........زودي برام کپي کن
 بزار رو میز م االن میامفریده  -فقا زودا دوباره لفتش ندي
جوابشو ندادم و مشغول در اوردن ررونده شدم
دیدم دادگر حرفي نمي زنه و سوواکته همونطوري که نشووسووته بودم به طرفش
چرخیدم
 چرا ساکتي تا االن که داشتید حرو مي زدیددادگر  -همیشه همینطوري صداپ مي کنه
 صدام نمي کنه صدام مي کنندادگر  -چرا؟
چي چرا؟دادگر  -چرا بهت مي گه هي یا دباوي
 عجله نداشته باش اینجا همه منو اینطوري صدا مي کنندادگر  -براي چي؟
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 نمي دونم از اولش اینطوري بودهدادگر  -تو هم چیزي نمي گي ؟
 نه چي بگمدادگر  -یعني براپ مهم نیست درست و حسابي صداپ کنن
از ته دلم ناراحت بودم ولي لزومي نداشووت جلوي یه تازه وارد خودمو ناراحت
کنم رس سرمو انداختم رایین و مشغول گشتن شدم
که دیدم رروندهایي که تو ب*غ*لش گذاشته بودم با شدپ به زمین کوبید و به
سمت در رفت
 هي کجا؟جوابمو نداد
به سرعت به طرفش دویدم
 میگم کجا مي ري ؟جوابمو نداد و برگهایي رو که فریده اورده بود از روي میز برداشووت و به طرو
در رفت
 اقاي دادگر چیيار مي کني ؟اونا هم اینجا کار مي کنن ........چرا تو باید کار اونا روهم انجام بدي
 بابا مگه چندتا برگه است کار دو دقیقه استدادگر  -دباغ چرا نمي فهمي چه یه دقیقه چه یه سووواعت هر کس باید کار
خودشو بينه
-حاال مي خواي چیيار کني؟
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دادگر  -هی ي فقا مي خوام برگه ها رو ببرم تا خودش کارشو کنه
تازه فهمیدم که مي خواد بره ریش فریده هم اتاقي مژي
 وایییییییییییییي نریادادگر  -تو چرا یهو برق مي گیرتت
تو رو خدا نريدادگر  -انقدر ازشون مي ترسي دباغ؟
نهدادگر  -رس چي
 راستش راستش من یه گندي زدمدادگر  -بهشون بدهياري یا مدیون؟
هی يدومدادگر  -واي خوب حرو بزن
چطور بگمدادگر  -میشه دو دقیقه بشیني من تمرکز کنم
با بي صبري رو صندلي نشست
حاال نمیشه بي خیال برگه ها بشي و به کارمون برسیماز جاش بلند شد
دادگر  -اینارو مي خواستي بگي
 نه نه تو نه شما بشیندادگر  -بفرماید خوب بگو
-راستش چطور بگم اونروزي که تازه امده بودي یادته

39
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دادگر  -اره ...خوب
خوب یادته من رشت سیستم نشسته بودمدادگر  -خوب
 خوب به جمالتدادگر  -دباغ جونمو اوردي باال د یاال حرو بزن
 اخه قابل گفتن نیستدادگر  -یعني چي که نیست
 یعني همینبا عصبانیت بلند شد که بره به سرعت جلوش رریدم
 باشه باشه مي گمبا عصبانیت بهم خیره شد
یه نفس عمیق کشیدم و چشامو بستم
و با با بیشترین سرعت ممين شروع کردم به حرو زدن
 هی ي دیگه مي خواستم حال مژي رو بگیرم مي دوني چرا ؟چون باعث شده بود جلوي دیگرون بیفتم و بقیه بهم بخندن مي دوني چطور؟
با روست مز
فيرشو کن باید چطور افتاده باشم .اوه تا چند روز از کمرد درد داشتم میمردم
تنها راهي که مي تون ستم حال شو بگیرم همین بود که از طریق چت م سخرش
کنم و سر کارش بزارم اون فير مي کنه من یه ر سرم و ازم عيس خوا ست منم
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دنبال عيش گ شتم عيس تو دم د ست بود منم براش فرستادم االنم منتظره من
از سفر کاري برگردم و به دیدنش برم
چشوووامو باز کردم و در حال نفس زدن گفتم همش همین بود حاال دیگه نمي
ري دیگه مگه نه
دادگر  -تو عيس منو براس فرستادي؟
درحالي که با ناخونام بازي مي کردم سرمو تيون دارم
دادگر  -االنم من برم تو اتاق منو مي شناسه
بازم سرمو تيون دادم
دادگر  -دباغ مي دونستي تو اخرشي
سرمو به طرو راست ك ج کردم و شونه هامو باال انداختم
حاال اون برگه ها رو به من مي دیددادگر  -یعني مي خواي تا اخر منو قایم کني؟ بالخره که منو مي بینیه دباغ
 خوب مي گي چیيار کنمدادگر  -اوال تو نباید اینيارو مي کردي
با ناراحتي گفتم حاال که کردم
دادگر  -رس برگه ها رو خودپ ببر
نهههههههههههدادگر  -چرا نه
راستش .....راستشراستش .....راستش
دادگر  -راستش خجالت مي کشي و مي ترسي که بازم مسخره اپ کنن
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دستامو از رشت بهم گره زدم و با نوك کفشم به زمین مي زدم
دادگر  -از چي خجالت مي کشووي یا از چي مي ترسووي  ......حاال چطور
ایدیشو ریدا کردي؟ چطور ایدي دوستاشو ریدا کردي؟
هنوز سرم رایین بود و با کفشم به دیوار اروم ضربه مي زدم
کار چندان سختي نیست فقا باید یيم حواست جمع باشه و دقت کنيیه روز که عجله داشووت بره یادش مي ره سویسووتمشووو خاموش کنه منم از سور
کنجياوي وارد سیستمش شدم  .............کار سختي نبود تو  20دقیقه همه
چیزو شو ریدا کردم
دادگر  -دباغ نمي خواي بگي که تو سیستمشو هك کردي
 نمي دونم ..........معني کارم میشه هك کردن؟؟؟؟؟؟؟با ناباوري به صندلي تيیه دادو دستشو گذاشت رو لباش و بهم خیره شد.
 من برم بقیه ررونده ها رو بیارمبا بهت و ناباوري گفت برو
حسابي دیر م شده بود سریع مقنعمو سرکردم و در حالي که یه لقمه بزرخ براي
خودم درسووت کرده بودم و نصووفش تو دهنم و نصووف دیگش اویزون بود لنگ
جورابمو رام مي کردم
که صداي در امد جلدي کتونیامو روشیدم معلوم نبود کي بود که رشت سر هم
داشت درو مي کوبید
را ستش من با این سنم هنوز بلد نی ستم بند کف شامو ببندم براي همینم همی شه
بندا رو جمع مي کنم و از کنار کفشم مي زارم توي کفش
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از رله ها رریدم رایین و درو باز کردم
رسر صاحب خونه محترم بود ...اقا کیوان
سالم
کیوان -ببین من فردا باید این تمرینا رو حل کنم و ا صال وقت شو ندارم را ستش
باید برم سر زمین فوتبال اینا رو برام حل کن شب میام ازپ مي گیرم
بله؟؟؟؟؟؟//
اقا کیوان من که دیروز رول اجاره رو دادم
خوب که چي ؟یه چیز ازپ خوا ستما ؟بگیر دیگه د ستم خ سته شد به ناچار
دفترو ازش گرفتم و الشو باز کردم واي  40تا سوال ریاضي.....................
اینو کجاي دلم بذارم
سریع کیفمو انداختم رو دوشم و از خونه زدم بیرون
انقدر دیرم شده بود که تمام راهو از ایستگاه تا شرکت مجبور شدم بدوم
با نفس نفس زدن از کنار نگهباني گذاشتم
کیهاني  -هي دباغ چیه نفس مي زني نينه سگا دنبالت کردن
وبلند زد زیر خنده
چیزي نگفتم و با دویدن خودمو به سوواختمون رسوووندم به نزدیك در اتاق که
رسیدم یه لحظه وایستادم تا نفسم جا بیاد
عینيو باال کشیدم و موهامو که از زیر مقنعه ام زده بود بیرون کمي تو دادم
سالمدادگر -سالم چرا نفس نفس مي زني
 -اخه تمام راهو دویدم
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در حالي که داشووت توي یيي از زونينارو زیرو رو مي کرد خوب کمي صووبح
زودتر بیدار شود مجبور نباشي تمام راهو بدوي
چشم نصیحتتون یادم مي مونهانقدردو یده بودم که عرق از سوور و روم مي بارید ناي راه رفتن هم نداشووتم
خواسووتم به طرو چوب لباسووي برم که بند کفشووم زیر اون یيي رام گیر کرد و
کروبببب با صورپ خوردم زمین
دادگر به طرفم دوید چت شد
 اییییییییییي .....هی يدادگر -تو چرا انقدر دست و را چلفتي هستي دختر.....جاییت درد نمي کنه
در حال گشووتن عینيم بودم نه فقا لطف مي کني عینيو بدي من ریداش نمي
کنم
دادگر -دباغ یعني نمي بیني کجا افتاده ؟
 اگه مي دیدم که از شما کمك نمي خواستمعینيو اروم تو دستام گذاشت و منم بدون توجه به اون عینيو به چشام زدم
 واي اینيه یه طرفش شيستهدادگر -عینك دیگه ای نداري
سرمو به دو طرو تيون دادم یعني نه
دادگر -مي توني با این امروز کار کني
در حال راشودن گفتم اره
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مانتومو تيون دادم و کیفمو از چوب لبا سي اویزون کردم و دفتر کیوانو از توش
در اوردم و ررپ کردم رو میز
دادگر در حال نشووسووتن به کفشووام خیره شوود حداقل اون بندارو ببند که دوباره
نیفتي
روم نمي شد بهش بگم بلد نیستم ببندم
باشه مي بندمدادگر -دباغ لطفا اون برگه ای که رو میزپ گذاشووتم و بردارو اعدادو ارقامشووو
برام حساب کن
چشم االنبا اون عینك واقعا سخت بود
من اگه عینك به چشام نزنم حتي نمي تونم دستاي خودمو ببینم
دادگر -اگه سختته بده خودم حساب مي کنم
نه مي تونمدادگر -ماشین حساب نمي خواي ...بیا از روي میزم بردار
 نه همین طوري حساب مي کنمدادگر -دباغ ؟
سوورمو اروم از روي برگه بلند کردم و منتظر شوودم حرفشووو بزنه .......بله اقاي
دادگر
تو اون اعدادو بدون ماشین حساب مي خواي حساب کني؟ اینطوري که تا دو
روز دیگه باید منتظر بشم که برام حساب کني
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 نه اقاي دادگر چرا دو روز ..........تا شما چایتونو بخورید منم اینا رو براتونحساب مي کنم
دادگر -مطمئني دباغ
 بله....خیالتون راحتوا این چرا اینطوري حرو مي زنه انگار کار ویر طبیعي انجام مي دم تقصوویر
خودشم نیستا
ما اد ما خودمونو به راحتي عادپ دادیم ...حتي وقتي توي یه م غازه مي ریم
براي جمع دوتا عدد رند مغازه دار از ماشووین حسوواب اس وتفاده مي کنه رس از
بقیه انتظاري دیگه ای نیست)
دادگر -راستي تو که هر روز زود میومدي چرا امروز انقدر دیر کردي
 دیشب دیر وقت خوابیدمدادگر -مثال چند؟
 5صبحدادگر -مگه چیيار مي کردي دباغ؟
 کاري نمي کردم داشتم فیلم مي دیدمدادگر -فیلم اونم تا  5صبح ؟حاال فیلمش چي بود که انقدر طوالني بود
منم عین این ندید بدیدا بهش با لبخند عریض و درحالي که با انگشووت اشوواره
عینيو باال مي کشیدم گفتم
واي نمي دونید چقدر دنبال این فیلم گشتم تازه دیروز به دستم رسید
هنوز داشت منو نگاه مي کرد
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 شما هم ببینید عاشقش مي شیددادگر -نگفتي اسم فیلم چیه
جومونگ
دادگر -جومونگ؟
اره دیشب تا به صبح  20قسمت از  84قسمتشو داشتم مي دیدم
دادگر -اینو که هر هفته مي زاره خانوم دباغ دیگه گرفتنش چي بود؟
 وا اقاي دادگر اون که همش سانسوره هی یش معلوم نیست بعد دوتا دستموگذاشتم زیر چونم با خوشي گفتم این بدون سانسوره
رس نمي دونید چه صحنه هایي رو از د ست دادید کالتون بد جور رس معرکه
است
مي خواید براي شما هم بیارم تا ببینید
با تعجب .............نه ممنون ترجیح مي دم از تلویزیون ببینم
شونه هامو باال انداختم
 باشه به قول خودتون هر جور راحتید ولي از دستتون مي رههادادگر -نه ممنون دباغ جان
خوب اینم از این بفرماید تموم شددادگر -تموم شد دباغ
گفتم که تا چایتونو بخورید تمومهبا بهت برگه رو از دسووتم گرفت و به ارقام تو برگه خیره شوود دوباره به من نگاه
کرد وماشین حسابو دم دستش گذاشت و چندتا عددو محاسبه کرد
دادگر -دباغ باید یه چیزي رو بهت بگم
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مي دونمدادگر -چي رو مي دوني
اینيه چي مي خواید بگید؟دادگر -خوب چي ؟
مي خواید بگید دباغ با این عینك شيستت خیلي بي ریخت شديچشاش گرد شد
دادگر -دباغ؟
بلهدادگر -من نمي خواستم اینو بگم
رس چایي مي خواید باشه مي رم االن براتون میارم رر رنگ یا کم رنگدادگر -دباغ؟
بلهدادگر -مي زاري خبر مرگم حرو بزنم
واي خدا نينه اقاي دادگر .......من که نگرفتمتون حرفتونو بزنیددادگر -مي خواسووتم بگم خیلي باحالي دختر تا حاال ندیده بودم کسووي بدون
ماشین حساب این اعداد بزرگو حساب کنه اونم تو کمترین زمان ممين
این اولین باري بود که کسي از من تعریف مي کرد حسابي قند تو دلم اب شد
انقدر که مزه شیرینیش داشت دلمو مي زد )
دوباره سر جام نشستم و دفتر کیوانو باز کردم
دادگر -داري چیيار مي کني؟
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هی ي دارم این مسئله ها رو حل مي کنمدادگر -مدرسه مي ري؟
نهدادگر -رس براي کي داري حل مي کني؟
رسر صاحبخونهدادگر -چي؟داري تمریناي اونو حل مي کني؟
 اره؟ چیز جدیدي نیستدادگر -دباغ تو با کلمه ای به اسم نه اشنا هستي
ارهدادگر -تا حاال هم ازش استفاده کردي ؟
ارهدادگر -اخرین بار کي بوده
دیروزدادگر -دیروز؟
اره یادتون نیست مي خواستید برید اتاق مژي واي نه خانوم فردوسيکه من گفتم نههههههههههههههه نرید
بلند زد زیر خنده
دادگر -خیلي با نميي دختر
هه هه هه براي چي مي خندید
دادگر -هی ي هی ي
انقدر خندیده بود که اشك تو چشاش جمع شده بود

49
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اینم منو مسخره مي کنه مهم نیست
بعد از اینيه تمام تمریناپ کیوانو انجام دادم به بدنم کش و قوسووي دادم هو س
چایي کرده بودم
بلند شدم برم از ابدارخونه براي خودم چایي بیارم
 چایي مي خورید براتون بیارمسرگرم کار با سی ستم بود واقعا تعجب دا شت تو ق سمت بایگاني اون انقدر با
سوویسووتم کار کنه حیدري سووال به سووال نگاهي به کامپیوتر نمي نداخت تازه
چندین بار گفته بود که بهتر بگم بیان اینو از اینجا ببرن و من هر بار که این
حرفو مي زد هزار تا صلواپ نذر مي کردم که کسي این سیستمو از اینجا نبره
به من چه البد این یه چیز حالیشووه که داره انقدر کار مي کنه ولي کاراش هی
ربطي به هم نداره
چقدر فضولي دختر ..............تو خیلي حالیته به کاراي خودپ برس
دادگر -اره ممنون میشم
با این عینك راه رفتن واقعا سووخت بود همش مجبور بودم یه چشووممو ببندم و
راه برم کمي سرم درد گرفته بود.
لیوان چایمو برداشتم در حال ریختن چایي بودم
مژي -هي ببین کي اینجاست
چشمامو بستم و نفسمو دادم بیرون باز این مژي سرو کلش ریدا شد
مژي -اخیه لیوانشو
لیوانو از دستم قارید
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مژي  -نه خوشم میاد خودتم باور داري یه گربه تمام عیاري
فریده هم همون موقعه وارد ابدار خونه شد .
ببین فریده ....لیوان گربه ایشو ببین
(لیوان من یه لیوان زرد رنگ بود که روي د ستش یه گربه ملوس ب صورپ نازي
نشووسووته و دمش رو روي بدنه لیوان به صووورپ مارری امتداد داده این لیوانو
بدون توجه به شوويل و مدلشووو خریده بودم توي بازار که رفته بودم یه لحظه
چشممو گرفت و منم خریدمش )
فریده با سر حرو مژگانو تصدیق کرد و در حال خندیدن
واي دباغ عینيت چي شده
مژي -نينه با گربه هاي محلتون در گیر شدي
بعد دوتایشون بلند زدن زیر خنده
بدون توجه به حرفا و خندهاشون یه لیوان برداشتم و براي دادگر چایي ریختم و
در حالي که لیوانم هنوز دست مژي بود از ابدار خونه زدم بیرون
مژي هم با سرعت دست فریده رو گرفت از ابدار خونه امد بیرون
مژي -هي هي دباغ
به طرفشون برگشتم یه دفعه لیوانو از دستش رها کرد و لیوان به زمین خورد و به
چندین تيیه تبدیل شد
این دوتا دیگه شورشو در اورده بودن بغض کرده بودم عینيو کمي باال کشیدم
مژي -واي ببخشید یهو افتاد این بار خودم یه لیوان دیگه مي گیرم که روش 2تا
گربه داشته باشه و باز خندید

wWw.Roman4u.iR

52

سرعت قدمامو بیشتر کردم بند کفشام از کتوني زده بود بیرون بیشتر کارمندا به
خاطر صداي شيستن از اتاقاشون امده بودن بیرون
و اونایي که صداي مژي رو شنیده بودن با حالتي مسخره ای بهم مي خندیدن
انقدر تند راه مي رفتم که متوجه نشوودم و این بند کفش دوباره کار دسووتم دادو
محيم خوردم زمین
دادگرهم که از اتاق زده بود بیرون با نگراني بهم خیره شد تنها کسي بود که بهم
نمي خندید
زود از زمین بلند شووودم و به طرو اتاق کارم رفتم دادگر دم در وایسووتاده بود
سریع خودشو کشید کنارو من وارد اتاق شدم خودمو ررپ کردم رو صندلیم
سوورمو گذاشووتم رو میز نمي خواسووتم گریه کنم یعني خوب یاد گرفته بودم در
برابر دیگران جلوي اشيامو بگیرم
دادگر -حالت خوبه دباغ؟
سرمو از روي میز برنداشتم
دادگر -با توام دباغ
 میشه درو ببندي همه دارن مي بینن خواهش مي کنمصداشو نشنیدم ولي صداي بستن درو شنیدم
با ناراحتي سرمو از روي میز برداشتم مي دونستم صورتم از شدپ عصبانیت
سرخ شده
به طرو میزم امد
دادگر -جایي درد نمي کنه
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 نهدادگر -دستتو ببینم داره ازش خون میره
به دستم نگاه کردم تيیه ای از شیشه لیوان تو دستم رفته بود ومن اصال متوجه
نشده بودم
از توي جیبش یه دستمال در اورد خواست شیشه رو از دستم در بیاره که دستمو
از ش دور کردم و رومو کردم به طرو کمد زونينا
دادگر -بذار درشبیارم
تو هم مي خواي مسخره ام کني ؟دادگر -نه
چرا تو هم مسووخرم کن ......چرا انقدر خودتو نگه مي داري ......مي خوايدرستو حسابي مسخره ام کني نه ....باشه من حاضرم ............مسخرم کن
 اره من یه دختر بي عر ضه د ستو را چلفتیم جیه دختر ز شت که فقا به خاطرا صالح نيردن صورتم همه بهم مي گن گربه  ...............بیا خودم همه چي
رو بهت گفتم حاال راحت باش و منو مسخره کن
دادگر -دباغ؟
 چي هي دباغ دباغ مي کني ....تو هم مي توني بهم بگي هي ...........بگو...بگو دیگه دي یاال بگو  ..من عادپ دارم بگو
دادگر -انقدر حرو مفت نزن  ....صووبح بهت گفتم بند کفشووتو ببند اگه گوش
کرده بودي این چیزا ریش نمي یومد
بالخره قطره ي اشيي از چشمم در امد
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 خوب بلد بودم ببندمش که ب سته بودمش  .....که هم صبح زمین نخورم همحاال .....بیا اینم یه سو ه جدید براي مسخره کردنم
برو ....برو به همه بگو ........به همه بگو دباغ با  22سوووال سوونش هنوز بلد
نیست بند کفش خودشم ببنده
دادگر -دباوغغغغغغغغغغ؟
 هان؟نفسشو داد بیرون و سرشو تيوني داد دستتو بده ببینم
نمي خوامدادگر -انقدر لجباز نباش دستو بذار اینور ببینم
دستمو گذاشتم رو میز و اونم شروع کرد اروم به در اوردن تیيه شیشه
دادگر -من از روز اولم مي دونستم بهت چي مي گن ولي قرار نیست همه مثل
هم باشن من به اونا کار ندارم
شیشه رو با یه حرکت از دستم کشید بیرون
ایییییییيبعد با همون دستمالش دستمو بست
دادگر -خداروشير زیاد زخمي نشده که نیاز به بخیه باشه
وقتي دستمال بست دستمو گذاشتم رو صورتم و قطره اشيي که از چشمم در
امده بود را ك کردم
و رومو کردم به طرو دیوار
کنارم روز زمین زانو زد
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دادگر -کفشتو بذار اینور
 نمي خوامدادگر -مي گم بذار اینور
راي راستمو جلوش گذاشتم
دادگر -حاال منو نگاه کن
بهش نگاه نيردم
دادگر -میگم نگام کن
برگشتم طرفش
دادگر -خوب ببین چیيار مي کنم
کمي خم شدم به طرو رایین
دادگر -ببین اول اینطوري گره مي زني ب عد اینطوري اینو از این جا رد مي کني
اونم از اونطرو
خوب دیدي چه اسون بود
 اره خیلي راحته هادر حال لبخند زدن خوب اون یيي رو خودپ ببیند
منم از ذوق شروع کردم به بستن بند کفشم
دادگر -افرین حاال شد....مي گم دباغ
هان؟با خنده گفت خوبه اونطرو عینيت نشيست
اره راست مي گیا وگرنه نمي دونستم تا خونه چطور برمدادگر -تو خونه یه عینك دیگه که داري
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عینيو برداشتم و در حال برنداز کردنش
نه ندارمدادگر -رس چیيار مي کني
هی ي تیيه هاي شيسته شو جم کردم باید برم با چسب چوب ب سبونمشوندادگر -دباغ؟
هان؟دادگر -خوب ببر درسووتش کن براي چي اینيار مي کني اونطوري که چیزي
نمي بیني
(خوب عقل کل اگه رول دا شتم خودم عقلم مي ر سید دیگه اینيارو نمي کردم
)
نه نیازي به رول خرج کردن نیست طوري مي زنم که چیزي معلوم نشهبا تعجب شونهاشو باال انداخت و سر جاش نشست
یه سووواعت به اخر وقت اداري مونده بود و من در حال مرتب کردن رروندها
بودم
دادگر -دباغ تا چه حد با کامپیوتر اشنایي؟
 در حد معموليدادگر -در حد معمولي که راحت مي توني ایدي هر کسي رو هك کني
 خوب این کارچندان مهم و سختي نیستدادگر -ولي هر کسووي هم نمي تونه این کارو کنه....مثال من از دیروز خیلي
تالش کردم وارد اطالعاپ مرکزي بشم ولي نشد
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 چي ؟براي چي اونجا؟دادگر -خوب براي بایگاني مي خواستم
 ولي تا جایي که مي دونم قسمت بایگاني نیازي به اطالعاپ اونجا ندارهدادگر -کل شو کمي خاروند ..............را ستش یيم حس کنجياویم هم گل
کرده
چیزي نگفتم و دوباره با ررونده ها سرگرم شدم
دادگر -دباغ مي توني وارد اطالعاپ اونجا بشي
 اخه براي چي؟دادگر -گفتم که کنجياوي ....
 تونستن که مي تونم راستش رو بخواي یه بار هم خودم ....واي نه هی ي مننمي تونم
دادگر -تو چي ؟ یه بار چي؟
 هی ي همین طور از دهنم یه چیزي رریددادگر -نينه تو هم یه بار سر زدي؟
 ببین یه وقت به کسي چیزي نگیا انوقت از کار بي کار میشمچشاش برقي زد و با هیجان گفت یعني االن میتوني بري تو ش؟
به ساعت نگاه کردم نیم ساعتي وقت داشتم
 اره مي تونم ولي شووواید کمي طول بيشوووه چون اخرین بار کاري کردم کهامنیت شبيه رو باالتر بردن
دادگر -یعني فهمیدن تو هيشون کردي
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 نه نفهمیدن یعني اگه اون گیج بازي رو در نمي یورم اصووال هم نمي فهمیدنکه کسي وارد اطالعاپ شده
دادگر -مگه چیيار کردي ؟
تمام اطالعاپ سال 85رو اشتباهي راك کردم
دادگر -اوه ........بعد چي شد
 هی ي تا یه مدپ سوویسووتما رو قطع کردن و بعد از اون فقا افراد خاص ميتونن وارد اطالعاپ بشن
 هرچند نمي دونم چرا انقدر سووخت مي گیرن اخه به جز فاکتوراي و قیمتا وبازدهي و سود سالنه و از این جور چیزا جچیز دیگه ای نباید توش باشه
من که سه ساله اینجا کار مي کنم از کاراشون سر در نیوردم که نیوردم ....چیهبه چي فير مي کني اقاي دادگر؟
دادگر -هی ي بیا ببین مي توني بري ؟
از جاش بلند شد و منم نشستم رشت سیستم  20 ...دقیقه ای بود که در حال
ور رفتن بودم
دادگر -چي شد
صووبر کن دیگه ................مگه کشوويه ..............مي گم خیلي امنیتش
باال ست باید طوري وارد ب شم که به این زوردیا شك نينن.....تو حوا ست به
راهرو و در باشه کسي نیاد
دادگر -خیلي طول مي کشه
دست از کار کشیدم وبه دادگر خیره شدم
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دادگر -چي شد تموم شد
نه ن شد  ....شما چند ماهه به دنیا امدي انقدر عجله داري؟انقدر رو اع صاب
من راه نرو ببینم دارم چه ولطي مي کنم
دادگر -چشم چرا عصباني میشي دیگه حرو نمي زنم
 خیلي جالبهدادگر -چي ؟حرو نزدن من؟
نه اون که از اینم جالبترهدادگر -ممنون خانوم دباغ
 خواش اقاي دادگر اطال عاتو دو دسوو ته کردن ان گار کپي از همن ....ولي نه ....اینطوري همنیست
دادگر امد کنارم و به مانیتور خیره شد
دادگر -چطوریه مگه؟
ببین تو نگاه اول ادم فير مي کنه که انگار از این فایال کپي گرفته شده
ولي کنار همه ي فایالي کپي شووده یه تیيه  .......دفعه ریشووم همین اشووتباهو
کردم با کلیك روي هر کدوم از این فایالي تیك دار درواقع فایل اصوولي رو
حذو میيني و فقا فایل نمای شي باقي مي مونه و دیگه نمي توني فایل ا صلي
رو ببیني
دادگر -رس چطور باید اینارو باز کرد
-خوب بزار ببینم
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عینيمو کمي باال کشیدم چشام درد گرفته بود مخصوصا که همش یه چشممو
مي بستم
 از اینجا نمیشه وارد شددادگر -حاال باید چیيار کرد
 اقاي دادگر یعني انقدر مهمه که بدونید چطور اینا باز مي شنکمي ترسید
دادگر -نه نه اخه خیلي جالب شد کارشون خیلي درسته ..........مي خواستم
بدونم تو اگه بخواي وارد بشي چطوري این کارومي کني ؟
 خوب اینا همه از سرور مرکزي وارد مي شن که از طریق همون سی ستم ميتوني اطالعاتو ببیني اینطوري ضریب امنیت فوق العاده باال مي ره ......و تنها
همون فرد مي تونه اطالعاپ واقعي رو ببینه
دادگر -انوقت یه سوال
 چي ؟دادگر -اگه از همون سی ستم ا صلي وارد ب شي ...........مي شه از اطالعاپ
کپي برداشت
 البته که مي شه ولي اگه براي اونجا هم برنامه ای نذاشته باشندادگر -یعني چي؟
(اوه فير مي کردم فقا من خنگم بگو یيي دیگه هم هسوووت که از قضوووا دم
دستم نشسته )
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 یعني این يه تو شوووا ید بتوني برنا مه هارو کپي کني  .....ولي باز براي بازکردنشون نیاز به سوئی داري حاالا این سوئی مي تونه رمز باشه یا یه نرم افزار
که معموال کسي که از نرم افزار استفاده مي کنه این نرم افزار مثل کلید ریششه
دادگر -منظورتو نمي فهمم دباغ(تو کي مي فهمه دادگر )
 خوب بزار اینطوري بگم مثل این میمونه که تو ماشووینو با اون همه عظمت وتجهیزاتش در اختیار داري اما تا سوئی ما شین نبا شه نه مي توني حرکت کني
و نه از امياناپ داخل ماشین استفاده کني در واقع میشه یه چیز به درد نخور
دادگر -که اینطور
هنوز به صفحه خیره بود که سریع از صفحه خارج شدم
دادگر -ای بابا چرا خارج شدي
 وا مي خوا ستي ببیني که ن شونت دادم به بقیه اش چیيار داري ؟.............باور کن تا همینجاشم بفهمن وارد شدیم ردرمون در میارن
واي دیرم شد سرویس حتما رفته .......دیدي دیدي حاال من چطور برگردم
دادگر -مي رسونمت
 مگه ماشین داري؟دادگر -اره
 ایولبا هم از اتاق زدیم بیرون دادگر حسابي تو فير بود
 راستي رخشم داري؟دادگر -چي ؟
 -مي گم ماشینت رخش هم داره
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دادگر -اره اره
مدل ماشینت چیه؟دادگر -چي؟
ای بابا شما از من گیجتري؟.........میگم ماشینت چیهدادگر -اهان رراید
****
سوار ماشینش شدیم
 ببین حاال من یه سوال؟دادگر -بپرس
تو که وضعت خوبه چرا امدي اونم تو قسمت بایگاني کار مي کني
دادگر -کي من؟ کي گفته وضعم خوبه
 خوب این ماشیندادگر -مگه هر کي ماشین داشت وضعش خوبه
 تو محله ما اره ...مثال همین جعفر اقادادگر -جعفر اقا
 اره مغازه میوه فروشي داره تازگیا یه ریيان مدل  83گرفته ....نمي دوني با چهفخري ر شت فرمون ما شین می شینه .....خانوم شو که نگووووووووو .....عین
این ندید بدیا چپ مي ره راسووت مي ره هي براي خودشووو خانوادشووو ماشووین
شوهرش اسپند دود مي کنه
همه میگن جعفر اقا اینا خیلي وضعشون خوبه
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دادگر -شما کجا زندگي مي کنید؟
 یيم از اینجا دوره ولي راحت میشه رفت اونجا  ...شما منو تا اتوب*و*سايواحد ببري خودم بقیه راهو مي رم
دادگر -نه من باعث شدم از سرویس جا بموني خودم تا خونتون مي رسونم
به ظبطش نگا کردم
 انقدر گفتي ضبا دارم رخش دارم همین بوددر حال رانندگي یه نگاه به من یه نگاه به رخش کرد مگه چشه
 هی یش گفتم سي دي خوره تا خود خونه اهنگ گوش مي کنیمدادگر -خوب با نوارم میشه اهنگ گوش کرد
یه نگاه سر سري به ما شین انداختم مي دوني ما شینت مثل این ما شینایي که
تازه تحویل گرفتن میمونه
رنگش کمي ررید
دادگر -نه این ماشینو خیلي وقته دارم...براي چي هم ین فيري کردي
منم طبق معمول از سر بي خیالي و گیجي چیزایي رو که مي بینم و یا مي شنوم
به زبون مي یارم
 خوب رخ شت هنوز برچ سباش رو شه رو صندلیاتم هنوز م شما ست ا صالروي داشووبود و دندپ گرد و خاك نیسووت ردال گاز ترمز خیلي دسووت نخورده
مونده به نظر میاد کفي زیر راتون هم اصل ساییدگي نداره هر چقدر هم شسته
باشید بازم اگه خیلي وقت باشه که از ماشین استفاده مي کنید باید ساییده شده
باشد و از همه مهمتر کیلومترتون اصال مسافتي رو نرفته فير کن مثل این فیلما
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بهم بگي از یه خانوم دکتر ماشینو خریدي که فقا صبحا باهاش مي رفته مطب
و عصري باهاش بر مي گشته
بعد بلند خندیدم چهرهش کمي زرد شده بود
شیشه هاي ماشینت هم از تمیزي دارن برق مي زنن
تو همیشه به همه چیز انقدر دقت مي کني ؟
با خنده گفتم نه؟
نفسووي کشووید این ماشووین ردرمه اون خیلي به ماشووینش مي رسووه براي همین
همیشه تمیزه
اهل اهنگ و این چیزا هم نیست به خاطر همین هنوز رخشش اینه
خوب اگه ردرتون انقدر ماشینشو دوست داره چرا دست شما مي دهدادگر -ببخشیدا من رسرشم
 خوب باشید چه ربطي دارهعینيمو از روي چشام برداشتم و با دست کمي چشامو مالوندم و به عینك نگاه
کردم
دادگر -چشاپ خیلي ضعیفه؟
 ارهدادگر. -از ب گي ضعیف بوده؟
 نه راسووتش یه سووال زم*س*تون که  13سووالم بود داشووتم کنار حوض بزرخخونه بازي مي کردم که یخاي کف حیا باعث شد لیز بخورم و کله ملق بزنم
تو حوض
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تا درم بیارن فير کنم  5دقیقه ای تو اب بودم .
عمه ام میگه خیلي خر جونم که زنده موندم مي گفت وقتي درپ اوردن با یه
تیيه سنگ هی فرقي نداشتي
با زور اب گرم و را شویه گذا شته بودن زنده بمونم ولي دکتر نبردن که نبردن....
وقتي هم بهوش امد م تب و لرز کردم
فيرشووو بين خر جوني تا کجا  ....تا یه ماه داشووتم تو تب مي سوووختم وکيه
کسي هم نمي گزید
ب عد از اون ماجرا خیلي به در و دیوار مي خوردم .....خدا خیرش بده ن نه
کلثومو یيي از ریرزناي محلمون بود همه به حرفش گوش مي کردن بازم اون
باني شد منو بردن دکتر
انقدر دیر رفته بودم که بینایم دچار مشيل شد
حاال هم که مي بیني با عینك سوور مي کنم بدون عینك مثل یه مرده متحرکم.
لطفا از این ور برید
دادگر -خواهر برادر هم داري؟
نه ......ببخشید مي دونم محلمون یيم ناجوره ممينه ماشینتون خاکي بشهبه زور ماشینو تا نزدیك خونه برد
 خوب دیگه دینتونو ادا کردید الزم نیست جلوتر از این بیایدراسووتي بابت امروز هم معذرپ مي خوام نمي خواسووتم سوورتون داد بزنم اخه
حسابي داغ کرده بودم
دادگر -چرا مي زاري اینطوري باهاپ رفتار کنن

wWw.Roman4u.iR

66

 مهم نی ست دیگه عادپ کردم .....ولي خیلي باحالي دمت گرم منو از ب ستناین بند کفشا خالص کردي
دادگر -راستي مگه تو خانوادتون تو فقا کفش بند دار مي روشي
 ارهخواست باز چیزي بپرسه که اجازه نداد م
به قول دکتر نیما اسووواسوووا باید بگم که به مرد جماعت که رو دادي مي خواد
شجره نامتونم در بیاره رس رو نده تا ررو ن شه و کلي حالش گرفته ب شه که دیگه
از این رروبازیا در نیاره .....
ممنون اقاي دادگر خیلي لطف کردیددادگر -با خنده گفت خواهش ..........خونتون کجاست؟
با انگشت جهتي رو بهش نشون دادم
ببین اون گلدسته ها رو مي بینيدادگر -اره
خوب اونورا از جلوي چشووواي مبارك حذو کن بعدش دوتا کوچه برو باالتر
اخرش بپی سوومت چپ سووریع دسووتامو نگاه کردمو گفتم نه نه راسووت.......
وسووا کوچه رالك مالك که تعطیله یه در زنگ زده کوچولوي ....اگه گذرتون
خورد با یه راره سوونگ بیفتین به جونش ....دباغ ایيي ثانیه درو براتون باز مي
کنه
به خنده افتاده بود ممنون ادرس دقیقتر از این نمي تونست باشه دباغ
-خوب فعال با اجازه
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دادگر -خدانگهدار
تا از سوور کوچه بپی م هنوز اونجا مونده بود وقتي خواسووتم برم تو کوچه براش
دست تيون دادم .
اونم دستشو از تو ماشین در اورد و برام تيون د اد.
هنوز از راه نرسوویده بودم که دیدم در مي زنن حدس مي زدم کي باشووه سووریع
دفتر کیوانو برداشتم و رفتم دم در
خود کله روکش بود
کیوان  -برام حل کردي ؟
بیا
به دفتر نگاهي کرد و سرشو با لودگي تيون داد
 خوب کاري نداريکیوان -نه فقا بابام گفت فردا قبل از اینيه بري سر کار بهش یه سري بزني
حتما باز مي خواسوووت اجاره خونه رو ببره باال واال نمي دونم نیم وجب جا
چقدر ارزش داره که هر سه ماه یه بار اجارشو مي بره باال
با گفتن باشه درو بستم و رفتم تو حوصله شام درست کردن نداشتم فیلم هم که
ابدا
به دستم نگاه کردم یه کمي درد مي کرد چشمم به دستمال دادگر خورد
اینم حساب خوني شده از دستم درش اوردم و زیر شیر اب ظرفشویي افتادم به
جونش و تا مي تونستم چنگ زدم تا ليه هاي خون از بین ببره
هي مي شستمش و باال نگهش مي دادشم تا ببینم ليه اش از بین رفته یا نه
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بعد از شووسووتن گذاشووتم کنار رنيه که زود خشووك بشووه چون اتو نداشووتم باید
زودتر خشيش مي کردم که براي صاو کردنش بندازم زیر تشيم
هنوز عینيمو درست نيرده بودم .
دقیقا عدسي عینك از وسا شيسته بود
واي اگه چسبم بزنم بازم ضایع است اگه مژگان ببینه حسابي مسخره ام مي کنه
حاال چیيار کنم .انگشووتمو گذاشووتم الي دندونام و به حسوواب مخمو بيار
انداختم .
این مخ اگه کار مي کرد که من انقدر مشيل نداشتم رس تصمیم گرفتم چسب
بهش برنم بادا باد با اولین حقوقم درستش مي کنم
*****
صبح زود از خواب بیدار شدم اول باید یه سري به صاحبخونه مي زدم کفشامو
رام کردم خواستم دوباره بندارو بندازم تو کفشم
اکهي چقدر خنگي دختر همین دیروز یاد گرفتي ها ......اره
با خوشحالي نشستم و بند کفشمو شروع کردم به بستن
صووودامو کمي کل فت کردم ببین گر به خن گه اول اینطوري گره مي زني ب عد
اینطوري اینو از اینجا رد مي کني اونم از اونطرو
بعد به شيلي که دادگر لبخند مي زد براي خودم یه لبخند م سخره امدم خوب
دیدي چه اسون بود ......حاال اون یيي رو خودپ ببند .
ای به چشم دادگر جونم
وقتي بند کفشا رو بستم بلند شدم و چند بار باال و رایین رریدم
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یوهووووووووووووو حاال بپر بریم گربه خانوم که خیلي دیر شده
به دم در صاحبخونه گرام رسیدم بعد از کلي در زدن و منتظر شدن با اون شيم
گندش امد
واي زنش چطوري اینو تحمل مي کنه اگه زن بود بدون شووك مي گفتم  6ماهه
بارداره ....واي بال به دور .....انو قت ب ه اش چ قدر زشوووت مي شووود.
.....تصورش هم وحشتناکه
حاال هم ین مي گي وحشوووت ناك ان گار خودپ ماه شوووب چ هاره ای
...........خوب چهارده نه ولي ماه شب اول که هستم
سالم اقا خسروخسرو -علیك
کار داشتید که گفتید بیامخسرو -اره تا اخر ماه خونه رو خالي کن
(همه به یاد حشمت فردوس )دکي چرا؟
خسرو -دیگه خوشم نمیاد م*س*تاجرم باشي
من که اجاره تونو هر ماه مي دم اقا خسرو
خسرو  -مي خوام بيومش
 بيوبیش که چي بشه؟خسرو -که بسازمش
 بسازیش که چي بشهخسوورو -ای بابا حاال من باید به توي الف ب ه هم جواب رس بدم تا اخر ماه
دنبال خونه باش خ*ن*ا*ه که نيردم که خونم تا اخر قیامت دست تو باشه
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ولي شما به عمه ام قول داديخسرو -عمه اپ چند وقت مرده جوجه
 3ساله بعد تو دلم گفتم اقا خرسه
خسوورو  -خوب خدا خیرپ بده من تو این سووه سووال قوالمو به عمه اپ تموم
کردم حاال هم انقدر فك نزن
 ولي اگه بیرونم کني من کجا برمبا گفتن بیا سر قبر من درو بست و رفت تو
حاال خوبه دلالل ملك و ساختمون نیستي شيم گنده هم ین مي گه مي خوام
بيوبمش و بسازمش که انگار مي خواد شعبه  2برج میالد و بسازه
رشت در زبونمو در اوردم و بلند گفتم گامبوي بي خاصیت
در به شدپ باز شد
 واي مگه نرفتید هنوز تو خونه اقا خسروخسرو  -تو چیزي گفتي؟
 نه فقا گفتم من کجا مثل شما صاحبخونه با خاصیت ریدا کنمخسرو  -با خاصیت
 ببخشید من برم دیرم شدهخسرو -یادپ نره تا اخر ماه
وارد شرکت شدم دست راستمو گذاشتم طرو شيسته عینيم که به چشم نیاد
با هزار بدبختي خودمو به بایگاني رسوندم
اخیش .................رد شدن از این راهرو مثل رد شدن از رل صراطه
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کمي از ررونده هاي دیروز رو میز بود برشون داشتم و رفتم سمت بایگاني نمي
دونستم دادگر امده یا نه
شاید امده و رفته دفتر مدیریت
مشووغول جابه جا کردن ررونده ها بودم هنوز براي دیدن مشوويل داشووتم همش
مجبور بودم چشمامو بمالونم بس که درد مي گرفت
همونطور رو زمین ولو بودم و رروند ها رو مي زاشووتم سوور جاشووون و شووماره
گذاریشون مي کردم .
دباغ دباغ کجایي؟
صداي دادگر بود
همونطوري که رروند هارو دسته مي کردم .......تو بایگاني
دادگر -رس چرا نمي بینمت
 بیا ته سالن رو زمینمدادگر -رو زمین چیيار مي کني ؟
با خنده گفتم دنبال سوسيم
سوسك...رس چرا ریداپ نمي کنم
بلند شدم که خودمو بهش ن شون بدم که مانتوم موند زیر رام و تعادلم از د ست
دادم و دوباره ولوي زمین شدم
دادگر سریع خودشو بهم رسوند
دادگر -تو اگه یه روز به زمین نخوري نمیشه
چرا میشه ولي باور کن دست من نیستدادگر -چیزیت نشد
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 نهحاال عینيم کو تو این تاریيي چطور ریداش کنم
دادگر -دنبال چي هستي ؟
 ببخش ببین مي توني عینيمو ریدا کنيدوتا یي چهار دستو را در حال گشتن بودیم
چون کف اتاق تاریك بود و خوب دیده نمیشد
دادگر -اهان فير کنم ریداش کردم
کمي سرم درد مي کرد همونطور رو زمین نشسته بودم
 میشه بیاریشدستمو گذاشتم رو سرم
دادگر -عینك نمي زني اذیت میشي
با تيون سر گفتم اره
رو به روم نشسته بود
دادگر -بیا بگیرش
دستمو دراز کردم و عینيو از دستش گرفتم
خدا رو شير نشيسته ...با مقنعه گرد و خاکي که رو عدسي نشسته بود و راكکردم
دادگر هنوز داشت خیره نگام مي کرد عینيو گذاشتم رو صورتم
 -خیلي ممنون
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منتظر شدم که اون بگه خواهش مي کنم قابلي ندا شت خانومي نه خانومي رو
بي خیال همون دباغ بگه خوبه
ولي اون هنوز خیره بود
 گفتم ممنونابعد دستمو جلوي صورتش تيون دادم
نخیر انگار جن دیده
 ببین من زشت هستم ولي نه انقدر که تو اینطوري بهم نگاه کنيولي اون ساکت بود اروم د ستا شو به طرو صورتم اورد یيم ترسیدم و سرمو
عقب کشیدم
بازم خوا ستم ب شيم عقب تر ولي ن شد که ن شد اخه کلم با تمام محتویاتش به
دیوار رسیده بود
 اقاي دادگر چي شده ؟هان؟داري چیيار مي کني؟زبونم بند امده بود چشامو بستم که دیدم عینيمو از روي صورتم برداشت اروم
چشمامو باز کردم
دادگر -تو چشاپ چه رنگیه؟
 هان؟دادگر -چه رنگ قشنگي داره ....با این مژه هاي بلندپ چشاپ چقدر ناز شدن
 .....یه لحظه نفسم بند امد و گر گرفتم و بهش خیره شدم
اما با تمام گیجیم فهمیدم اون حق نداره انقدر راحت با من اینطوري حرو بزنه
زودي به خودم امدم به شدپ عینيو از دستش قاریدم .....خجالت بيشید
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از جام بلند شدم و از بایگاني زدم بیرون ر شت میزم ن ش ستم و با حالت کالفه
ای خودکارو تو دستم مي چرخوندم که امد ........رومو کردم طرو دیوار
دادگر -خانوم دباغ باید منو ببخشید
 خو شتون میاد یيي با مادر و خواهرتون این کارو کنه بعدم هر چي از دهنشدر امد بگه
دادگر -من که به شووما توهین نيردم ....ولي بله حق دارید بازم معذرپ مي
خوام
دادگر -منو مي بخشي
جوابشو ندادم
دادگر -ببخش دیگه یه ولطي کردم ..........دیگه تيرار نمیشه
 خیل خوب چون دیروز یاد دادي چطور بند کفشووام ببندم همین یه بارو ميبخشم فقا تيرار نشه ها
با لبخند گفت چشم
 چشت بي بال انشالله که من برم برج میالددادگر -ولي معموال مي گن کربال
به قول خانوم شیرزاد واقعوووووووووووووووووا
سرشو با خنده تيوني داد و نشست رشت میزش
 شما هم از اینيه به من بخندید ل*ذ*پ مي بریددادگر -نه اصال
 -رس چرا هرچي مي گم بهم مي خندید
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دادگر -اخه خیلي با نمك حرو مي زني و همه چي رو خیلي ا سون مي گیري
و....از همه مهمتر هرچي به ذهنت مي رسه همون موقع مي گي
 این خیلي بدهبا گفتن نه دوباره لبخند زد
منم مثل خودش لبخند زدم که دیدم اونم با لبخندم به لبخند مسووخرش ادامه
داد
زودي اخم کردم و گفتم
 رس دیگه نخندبی اره حالش گرفت و دهنش وا موند
بهم خیره شد و دیگه نخندید و مشغول کارش شد.
دادگر -دباغ با اون عینك تو مشيلي نداري؟
 اقاي دادگر دنبال یه خونه اجاره ای مي گردم شما سراغ دارید؟دادگر -خونه ؟ تا چقدر مي توني اجاره بدي ؟
 خوب من  150تومن بیشووتر نمي گیرم ................رول ریش هم ندارم......بتونم ماهي  100تومن بدم
دادگر -خونه ای که توش زندگي مي کني اجاره ایه ؟
 ارهدادگر -ببخش مي ررسووم م گه ردرپ ا جاره خونه رو نمي ده که تو رو رول
خودپ حساب مي کني ؟
 خونه سراغ ندارید بگید ندارید چرا انقدر سواالي بي ربا مي ررسید .دادگر -باید ببینم ولي هر جا بري رول ریش مي خواد
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لبامو توهم جمع کردم و دوباره با خودکار ور رفتم در حال فير کردن بودم که
یهو از جام رریدم ............واي دیدي چي شد
دادگر - -دباغ کشتي منو چرا یهو داد مي زني
من فردا با مژي قرار دارمدادگر -مژي کیه
همون مژگان سوسولهدادگر -خوب قرار داري که داري برو سوور قرارپ اینيه واي کردن و دادو قال
نداره
 چرا نمي فهمي اون منتظر من نیست منتظره توهدادگر -چي ؟
 اخه گفتم که ....من عيس تو .....نه ببخشید شما رو نشونش دادمدادگر -خوب سر قرار کسي نمي ره
 نمیشه کهدادگر -چرا نمیشه؟
اگه شووما اینجا کار نمي کردید یه چیزي ....ولي فردا رس فردا شووما رو اینجاببینه انوقت چیيار مي کني
دادگر -دباغ ؟ دباغ ؟
بله بلهدادگر -تو مگه قصدپ حال گیري نبوده
-اره خوب
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دادگر -خوب اگه من برم که بیشتر بهش خوش مي گذره
با نا امیدي خودمو رو صووندلي انداختم ....اره ها .......چرا من خودم به این
موضوع فير نيرده بودم
دادگر -دباغ؟
بهش نگاه کردم داشت با شیطنت بهم مي خندید
دادگر -مي خواي اساسي حالشو بگیریم
با خنده گفتم ارهدادگر -گفتي ایدي دوستاشو داري؟
اره همه  50نفرشونودادگر -چي  50نفر
کمه؟دادگر -چه خبرشه .......حاال مي دوني با کدومشون بیشتر چت مي کنه؟
ارهدادگر -خوب ایدي دوتا شونو بهم بده
مي خواي چیيار کني؟دادگر -یه کار خوب .......که دیگه چت کردنو براي همیشه فراموش کنه
 مرخ مندادگر -جان تو
 باز خودموني شدیادادگر -چشميي زد و گفت ببخشید  ....جون خودم
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دل تو دلم نبود امروز با مژگان قرار داشووتیم از صووبح دادگرو ندیده بودم یعني
امروز مرخصووي داشووت و بهم گفته بود اخر وقت با سوورویس نرم و منتظرش
بمونم.
ساعت  5:15بود و با مژي ساعت  7قرار داشتیم داشتم ناخونامو مي جویدم
که صداي زنگ تلفن امد
بله
دادگر  -بدو بیا من بیرون منتظرتم
سووریع کیفمو برداشووتم و با عجله خودمو به ماشووینش رسوووندم در جلو رو باز
کردم و رریدم تو ماشین
هنوز بهش نگاه نيردم همون طور که به جلو خیره بودم شووروع کردم به حرو
زدن
واي دادگر دارم از ترس مي میرم فير مي کني نقشوومون بگیره ....خداروشووير
من این وسووا نیسووتم وگرنه حسووابي خراب کاري مي کردم .........مي دوني
که ......من استاد خراب کاریم
از صبح تا بحال هزار بار فير کردم بي خیالش بشیم ....ولي بازم گفتم نه ......
حاال تو چي ...تو چي مي گي بریم نریم بي خیالش شیم نشیم حالشو بگیریم
نگیریم خالصه نمي دونم هرچي تو بگي بازم داشتم ناخونامو مي جویدم
دادگر  -علیك سالم خانوم
همونطورکه ناخونامو مي جویدم به طرفش برگشتم
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واي خدا جون .............این کیه ؟ چه شوویش تیغي کرده  ....صووورتش از
سفیدي دا شت برق مي زد موهاي م شيی شو به سمت باال شونه کرده بود و
کمي از موهاشو رو ریشونیش ریخته بود
کت و شلوار طو سي رنگ خوش دوختي رو شیده بود که خیلي خوش هیيل و
خوشتیپش کرده بود
بوي ادکلشو که نگید من یيي رو م*س*پ کرده بود
 اوه اوه جلل الخالق خودتي دادگر ؟ بابا چه جیگري شد ي هاواي بازم هر چي به ذهنم رسیده بود به زبون اورده بودم
سریع دوتا دستمو گذاشتم رو دهنم
 واي ببخشیدخندش گرفته بود
دادگر  -بریم ؟
سرمو اروم تيون دادم و گفتم بریم
دادگر  -رس ریش به سوي حال گیري
***
به جلوي کافي شاب مورد نظر رسیدم
دادگر  -خوب ریاده شو
نه من دیگه نمیامدادگر  -چرا؟
 اخه مي ترسمدادگر  -دباغ تمام مزش به اینه که تو از نزدیك ببیني چطور حالش گرفته میشه
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 یعني باید بیامدادگر  -خودپ مي دوني
 باشهدادگر  -فقا یه جایي بشین که دیده نشي تو زودتر برو یه جاي دنج ریدا کن
 دادگر بیا برگردیمدادگر  -چرا انقدر تو مي ترسووي خوبه قرار نیسووت تو کاري کني  ..........برو
انقدرم نترس دختر ...یيم دل و جراپ بد نیستا
باشه موفق باشيدادگر  -ممنون تو برو بشین و حالشو ببر
کافي شاب نسبتا خلوتي بود نه اینيه جاي با کالسي بود سریع دستمو گذاشتم
رشت لبم که از کالس اینجا چیزي کم نشه  .چشم چرخوندم و یه جاي خوب
ریدا کردم به اطراو خوب نگاه کردم هنوز مژي نیومده بود
بازم ترسیده بودم و ناخونامو مي جویدم که مژي وارد کافي شاپ شد
ای خدا بد سوولیقه تر از این دختر هم کسووي ریدا میشووه ....چي روشوویده بود
.....چطور دکمه هاي مانتوشو بهم رسونده بود
واي واي تو رو خدا راه رفتنشو ببین مثل رژو  206صندوق دار داره راه میره
فير کنم هرچي ر لب تو خونه داشته ریخته رو اون لباي باد کردش
به در خیر شوودم که دادگر با یه شوواخه گل رز قرمز داشووت به در وردي نزدیك
میشد
منو رو برداشتم و جلوي صورتم گرفتم
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در و که باز کرد سووري چرخوند اول چشوومش به من خورد و چشووميي برام زد
.....دوباره چشم چرخوند و به مژي رسید
مژي مثل این اسيوال از دیدنش از جاش ررید و براش دست تيون داد
خر خدا انگار ادم ندیده ....ببین چطور دار ه براي دادگر له له مي زنه
خوشم میاد تا چند دقیقه دیگه حالش اساسي گرفته میشه
دادگر به سمت میزش رفت و براي احترام کمي خم شد و گلو به مژي داد
مژي هم که انگار بهش دنیا رو داده باشوون از خوشووي رو راش بند نبود گونه
هاش قرمز شده بود و به قول ما افتاب مهتاب ندیده ها گل انداخته بود
بي شوورو با چه ذوقي هم به دادگر خیره شووده ..........قورتش ندیا بد بخت
....صاحب داره
زهرمار کدوم صاحب ....باز جو گیر شدي دباغ
نمي دونم دادگر چي بهش مي گفت که مژي فقا مي خندید بعد از چند دقیقه
مژي بلند شد وروي صندلي کناریه دادگر نشست
نگاش کن نگاش کن تو روخدا دختره چندش اور هیز .....ولش کنن ...االن
تو مال عام دادگرو ماچ بارون مي کنه
خدایي ماچ هم داره کي حاضر میشه این صورپ سفیدو تو دل برو رو بي خیال
بشه
دختره گیس بریده تو دو روز با یه مرد گشتي از خود بي خود شدي ....خاك بر
سرپ بي شعورپ ...ادم شو
من کي با هاش گشتم
خوب چه فرقي داره بیرون بگردي یا تو محل کار ببینیش
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نينه مژي مخشو بزنه
نه بابا انقدر دادگر بد سلیقه نیست
اره بد سلیقه نیست مژي رو ول مي کنه میاد توي گربه رو مي گیره
شیطونه میگه با این گلدون برم بيوبم تو سرش
واي خدا چه طوري از دادگر اویزون شد .....مرد ویرتت کو بيوب تو مالجش
هنوز تو جدال افيارم بودم که یه رسوور با تیپ اسووپرپ وارد شوود تو دسووتش یه
گلدون کاکتوس بود سووري چرخوند و نگاش رو مژي میخيوب شوود چهرش
درهم رفت و به طرو مژي رفت
واي مژي به شدپ رنگش رریده
دادگر نگاهي به رسره و بعد نگاهي به مژي کرد
هنوز بهم خیره بودن که یيي دیگه امد تو کافي شووواپ و البته این بار با گل
قورباوه
به جون مادرم اینم با مژي کار داره
بعلهههههههههههههههههههههه ههههههههه
رفت طرفشووون حاال هرچي ادم تو کافي شوواره دارن نگاشووون مي کنن ...اخه
خدایش خیلي تابلو بودن
یيي گل رز یيي کاکتوس یيي قورباوه
خدا بگم چیيارپ کنه دادگر گل قحا بود گفتي اینارو بیارن
حاال مژي شده بود مثل روحا ....رنگ به رو نداشت
رسر کاکتوسي – خفه شو
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مژي -درست حرو بزن
رسر قورباوه اي  -هوي چرا اینطوري حرو مي زني...مگه با من قرار نداشتي
دادگر -خانوم من فير کردم ادمي ...نمي دونستم سر کارم
مژي -نه نه اشتباه شده
سه نفري باهم ..........................چي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مژي زبونش بند امده بود دیگه اشيش داشت در میومد
دادگر گل رزو از روي میز برداشوووت و ررپ کرد رو صووورپ مژي و گفت بي
لیاقت و از جاش بلند شد
مژي -توروخدا هاني اشتباه شده
دادگر -خفه شووو دختره ه*ر*زه و بدون توجه به حرفاي مژي از کافي شوواپ زد
بیرون
رسر کاکتوسي با اون یيي دست به یقه شدن
رسر کاکتوسي -تو با کي قرار گذاشتي
مژي با گیجي گفت با تو
رسر قورباوه اي  -مگه دیشب به من نگفتي بیام رس این چي مي گه
مژي  -واي توروخدا بس کنید و دستشو خواست محيو بيوبه به میز که دقیقا
کف دستش خورد به کاکتوس
مژي  -واي مامان سوختم ...بسه دیگه تمومش کنید
دوتا رسر با عصبانیت به طرفش برگشتن و با هم گفتن خفوووووووه
مژي با ناباوري وایستاده بود و نزاع دو رسرو نگاه مي کرد
کاکتوسي  -اصال ما براي چي داریم دعوا مي کنیم
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قورباوه اي -نمي دونم
رسر کاکتوسي دست اشارشو به طرو مژي گرفت .....همش تقصیره اینه
قورباقه ای -اره داریم به خاطر یه دختر ه ایيبیري یقه همو راره مي کنیم
حاال کافي شوواپ شووده بود تله تئاتر همه با هیجان این صووحنه ها رو نگاه مي
کردن
رسر کاکتوسي  -حقشه این کاکتوسو تو اون دهن بي ریختت فرو کنم
بعدم گلدونو محلم کنار راي مژي خرد کرد و از در خارج شد
مژي – باور کن اینا مي خواسووتن منو ریش تو بد کنن من از این دخترا نیسووتم
احسان
قورباقه ای  -اره مي دونم تو الهه راکي هایي
مژي  -بیا بیشین کمي اروم بشي ...........اونا لیاقت منو نداشتن
قورباقه ای البد من اسيول لیاقت تو رو دارم
مژي  -وا احسسسسسسسسسسان
با گفت کلمه زهرمار یه کشیده محيم کوبید تو دهن مژي
دیگه حسابي خر کیف شده بودم با خوشحالي از جام بلند شدم و از کنار میز
مژي رد شدم در حالي که د ست شو گذا شته بود رو ک شیده ای که اح سان بهش
زده بود و گریه مي کرد چشمش به من خورد
دهنش باز موندبود تیر خالصو بهش زده بودم
سرمو از روي تاسف براش تيون دادم و از کافي شاپ زدم بیرون

ورود عشق ممنوع

85

ایول دادگر جون خودم ...................د مت گرم ..................قربون اون
لپاپ ................فداي اون چشوواپ .................اوه اوه ببخشووید باز جو
گیر شدم
ماشینش انور خیابون رارك بود
جلدي رریدم تو ماشین واي دادگر عالي بود تا حاال مژي رو اینطور ندیده بودم
نمي دوني وقتي که امدي بیرون با چه حسرتي بهت نگاه مي کرد
کلك این دیگه چه گالیي بود که گفته بودي بیارن
خیلي باحالي رسردادگر -ممنون دختر با حالي از خودته
 هي هي باز من خندیدم تو رروشديدادگر -چرا ضد حال مي زني ای بابا
خوب بي خیال چي بهش مي گفتي که انقدر مجذوبت شده بوددادگر -مي خواي بدوني
ارهدادگر -نه نمیشه
 وا چرا ؟دادگر -چون حسودیت میشه
 دادگر؟دادگر -خیل خوب خیل خوب بذار از اینجا دور شیم بهت مي گم
دادگر گفت که بهش گفته تو همون شوورکتي کار مي کنه که مژي هم اونجا کار
مي کنه و وقتي اونو اونجا دیدتش ازش خوشش امده و از این حرفا
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و به اون رسرا از طرو مژي گفته بوده فالن ساعت با فالن گل بیان
حاال با ابروریزي که مژي راه انداخته بود دیگه جراپ نداشت چیزي تو شرکت
بگه و اگه دادگرو هم ببینه چیزي براي گفتن نداره
 ممنون دادگرفقا خندید
 یه چیز بگم ررو نمیشيدادگر -نه هرچند شما اجازه ررو شدنو هم به ما نمي دي
 تو خیلي خوبي تو این چ ند سوووا له با هی کدوم از هم يارم ان قدر خوبنبودم ...تو اولین نفري هسووتي که تا به حال بهم هي نگفتي یا چیزاي دیگه....
مي دونم خیلي زشووتم و هی کس دوسووت نداره با یه دختري مثل من هميالم
بشه ولي براي همه چیز ازپ ممنون
دادگر -دباغ انقدر از من تشير نين من کاري نيردم
در ضمن تو اصال زشت نیستي
 چرا هسووتم  ...ببین من گیج هسووتم ...........ولي نه تا اون حد که نفهممچقدر زشتم
دادگر -من جدي مي گم دباغ تو ......
حرفشو ادامه نداد
 من چي؟دادگر -هی ي
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 خوب حرفي مي زني تا تهش بزن حاال من باید تا صووبح تو جام هي ولابزنم بگم این چي مي خواسته بگه
دادگر شروع کرد به خندیدن .....مي دونستي یيي از خوبیاپ چیه؟
چیه؟دادگر -بي شیله ریله اي ...هرچي تو دل با شه رو نمي زاري رو دلت سنگیني
کنه راحت مي گي
 نه اصال اینطوري نیست....شایدم نمي دونم کي باید چه حرفي رو کجا بزنمیا نزنم مشيلم اینه
دادگر -یعني تو ناراحتي هم داري؟
بهش خیره شدم و چیزي نگفتم
دادگر -راستي دیرپ نشه خانوادپ نگرانت نشن
عینيمو با ال کشیدم
نه نگران نمیشندادگر -رس اگه نگران نمیشوون شووام مهمون من ..............دعوتمو قبول مي
کني؟
 نهههههههههههههههه جدي مي گي ؟دادگر -اوو ترسوندي منو دختر اره جدي مي گم مگه چیه؟
 اخه ...باز اولین نفري هستي که منو دعوپ مي کني براي شام ....اونم بیروندادگر -خوب حاال که من اولین نفرم االن میریم یه رستوان شیك
جلوي یه ر ستوران بزرخ نگه دا شت اما تو همین لحظه ت صویر خودمو تو اینه
ب*غ*لي ما شین دیدم .....من با این قیافه برم تو هم ین ر ستوراني...........
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نه عمرا من روم نمیشوووه  ....تازه ا گه برم ابروي ا ین بی اره رو هم مي
برم............دختر به فير خودپ نیستي به فير ابروي دیگران باش
دادگر -نمي خواي ریاده بشي
 ببین من شبا زیاد شام سنگین نمي خورمدادگر -یعني چي؟ ....نمي خواي شام بخوري؟
 چرا ولي اگه منو به یه ساندوی مهمون کني بیشتر بهم مي چسبهدادگر -جدي مي گي ؟
 ارهدادگر -با شه هرچي تو بخواي
دوباره سوار ماشین شد
ببخش از کارو زندگیت امروز افتاديدادگر -دباغ چته؟
امروز چ قدر ببخشووو ببخشوو ید مي کني .....من خودم خواسووتم که ا مدم
.........رس انقدر این حرفو نزن
دلم مي خواسووت تالفي خوبیاشووو کنم فير کردم ببینم چیيار مي تونم براش
بينم....رولي هم نداشووتم که براش چیزي بخرم ............خوب به م خت
فشار بیار گربه جون
از چي خوشش میاد؟ ................من چه مي دونم مگه چقدر مي شناسمش
دادگر -خوب رسیدیم چي مي خوري
 -همبرگر
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ریاده شد
 ببین بگو نون اضافه هم بذارهدادگر -باشه
هنوز نرفته بود
 ببین نه نهدادگر -چي نه نه
 همبرگر نه برام کالباس بگیردادگر -باشه
 ببین ببیندادگر -دیگه چیه
 اینم نون اضافه داشته باشهدادگر -چشم دیگه
 دیگه هی ي برودستشو به گردنش کشید و رفت تو مغازه
خوب مخ گربه ایتو راه انداختي یا نه دختر ؟
اممممممممممم.......اهان فهمیدم ایول همینه  ...اره همینه
بعد از چند دقیقه ای امد
و سوار ماشین شد
طرفم دوتا ساندوی گرفت
 من یه ساندوی ازپ خواستم نه دو تادادگر -یيي همبرگره یيي کالباس هر کدومشو دوست داري بخور
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 واي ممنون میگم باحالي نگو نهدادگر -من کي گفتم نه
 اه نگفتي تا حاالبا خنده شروع کرد به خوردن ساندوی ش
 تو چي براي خودپ گرفتيدادگر -مغز
ایییییییییییییییییییي حالت میشه بخوري؟
دادگر -اره خیلي خوشمزه است
سر ساندوی شو به طرفم گرفت ............مي خواي امتحان کني
 نه نه ممنون خودپ بخور مغز بشه به مختبا سر خوشي سرشو تيوني داد ....از دست تو دباغ
دادگر -راستي براي خونه چیيار کردي؟
داشتم ساندوی و گاز مي دادم همزمان با انگشت اشاره عینيو کشیدم باال
 هی ي فعال نمي دونم چیيار کنم باید تا اخر ماه خونه رو خالي کنمدادگر -مي خواي بیام باهاش صحبت کنم شاید قبول کنه تا اخر سال بشینید
نه بابا اون مي خواد خونه رو بيوبه ..................دنبال م*س*تاجر نیستبه ساعتش نگاه کرد
دادگر -ساعت  11است حسابي دیر شد
 براي شما دیر شدهدادگر -نه براي تو ....ردر مادرپ بهت گیر نمي دن تا دیر وقت بیروني
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 نه......................ببین یه چیزيدادگر -چي؟
هنوز دوست داري وارد اطالعاپ مرکزي بشي؟با خنده به طرفم برگشت و دست از خوردن کشید
دادگر -یعني بازم مي توني؟
 اره مي تونم....ولي گفتم براي کپي کردن اطالعت مشيل دارمدادگر -مي توني کاریش بيني ؟
 منم چشووميي براش زدومو گفتم یه کاریش مي کنم دیگه ......اخه یه اقادادگر که بیشتر نداریم لبخندي زدو دوتایي شروع کردیم به خوردن
منو تا سر کوچه رسوند
دادگر -خیلي تاریيه مي توني بري نمي ترسي
 اره مي تونم برمدادگر -نمي خواي تا دم در خونتون برسونمت البته اگه دوست نداري خونتونو
یاد بگیرم
 نه نیازي نیسووت من که بهتون ادرس دادم براي چي بترسووم که خونمونو یادبگیري ولي اگه حس کنجياویتون مثل دسووترس به اطالعاپ مرکزیه مي تونید
بیاید.
دادگر -خوب مخ ادمو مي خوني دختر
باهام تا دم در خونه امد کلیدو در اوردم و دروباز کردم
دادگر -مگه کسي خونه نیست که خودپ درو باز مي کني
 -نه
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 بفرمیاد تو ....خونه قابل داري نیستزودتر از اون وارد خونه شدم
با تعجب خونه رو نگاه مي کرد
یاد دستمالش افتادم
یه لحظه االن میاموارد اتاق شدم ساندوی و کیفمو ررپ کردم رو ت شيا و د ستمالو از زیر ت شك
برداشتم و رو هوا نگهش داشتم تا ببینم ليي داره یا نه
خوشبختانه ليش از بین رفته بود ولي هنوز چروکیش مشخص بود.
اشيالي نداره دختر ....بگو اتومون خراب بود کي به کیه؟
هنوز تو حیا وایستاده بود حیا که چه عرض کنم حیاطي بود به اندازه  3قدم
راه رفتن
دادگر -ردر و مادرپ نیستن
 نهدادگر -خواهر و برادر چي نداري؟
 نه من تك فرزندمدادگر -راستي عمه اپ اونم نیست
 نهدادگر -رس براي همین بود که براي برگشتن عجله نداشتي چون کسي تو خونه
منتظرپ نبود
در حالي که دستمالو تا مي کردم از دوتا رله سیماني امدم رایین
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 هی وقت کسي منتظر من نیستدادگر -چي؟
ردرم خیلي وقت عمرشووو داده به شووما ...........مادرمم که تو همون ب گيه*و*س عشق تازه زد به سرش و رفت ري عشق  60سالش
بعد از اونم ریش عمه ام زندگي کردم ........اونم سوووه سوووال ریش عمرشووو
دربست به شما داده
بفرماید دستمالتون ببخشید اتو خراب بود نتونستم اتوش کنم
رنگ صورتم به خاطر درووم کمي ررید
دادگر حسابي دگرگون شده بود دستمالو ازم گرفت
دادگر -دستت چطوره؟
به دستم نگاهي کردم
 خوبه سالم مي رسونه بهتوندادگر -تنها زندگي مي کني نمي ترسي ؟
 نه براي چي بترسمدادگر -فردا یه سر به صاحب خونت مي زنم شاید وقت داد
وقت تلف کردنه  .....در ضوومن شوواید درباره من فيراي بدي کنه....مي دونید
که اینجور محله ها اني براي ادم حرو درست مي کنن و تا صبح ن شده هزارتا
وصله به ادم مي چسبونن ......بهتر دنبال یه جاي دیگه باشه
دادگر -باشه منم ببینم مي تونم جایي رو ریدا کنم که رول ریش نخوان
صداي تلفن همراشش در امد
اه تلفن داشته ناکس صداشم در نمي یورده
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خوب دا شته با شه تو رو سننه ....مگه مردم هرچي مي خوان دا شته با شن باید
از توي گربه اجازه بگیرن
دادگر -سووالم نه االن میام یه کار برام ریش امد .....اره ریش یيي از هميارم
ه ستم تا  1ساعت دیگه خونم ......داروهاتونو بخورید بخوابید ......فقا برق
راهرورو روشن بذارید منم زود میام قربونتون
دادگر -خوب من دیگه برم کاري نداري
 نه بازم ممنون بابت امروزاز در خارج شد
دادگر -موقع خواب درو قفل کن
 اقاي دادگر من چند ساله اینجا زندگي مي کنم نگران نباشیدچیزي نگفت و به طرو ماشینش رفت
با صداي بلند گفتم هي دادگر
اخ ببخشید اقاي دادگر فردا براتون اطالعاتو در میارم
با دست اشاره کرد که جیغ نزنم و برم تو
وا این چرا اینطوري شد
مرد دیگه ........همه ي مردا اینطورین
درو بسووتم و رفتم جایي که تا چند دقیقه ریش وایسووتاده بود وایسووتادم ....بوي
ادکلونش هنوز تو حیا بود و بینیم رر شده بود از بوي ادکلونش
از کار خودم خندم گرفته بود با د ست یيي کوبیدم رو سرم ......یاد ساندوی
کالباس افتادم
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واي کالباسو عشق است و بدو بدو رفتم طرو اتاق
دادگر -خوب چطور مي خواي اطالعاتو کپي کني
 ببین من فير کنم کامپیوتر اصوولي باید تو قسوومت مدیریت باشووه ....شووایدنیازي به سوئی نباشه و بدون اونم بشه اطالعتو کپي کرد
دادگر -یعني برم اونجا
 خوب ارهدادگر -رس بزار ببینم ....اهان باید چندتا ررونده رو امروز بهشووون تحویل بدم
تو هم با من بیا
چندتا از رروند ها رو دستم داد و خودشم چندتا یي رو برداشت
 واي باورتون میشوووه من تو این  3سوووال اولین باره که دارم مي رم قسوومتمدیریت
دادگر -رس تا حاال کي رروند ها رو مي برد؟
 حیدري..........نمي دوني چه ذوقي مي کرد وقتي ررونده مي بردراستي شما هم ذوق مي کني ررونده مي بريدادگر -نه به اندازه تو
با خنده گفتم من اولین بارمه .....بعدشم دوست دارم ببینم اونجا چه شيلي
دادگر -شيل خاصي نیست فقا کمي شیيتر از ساختون شماست
 خوب به یه بار دیدنش مي ارزهدادگر در حال حرو زدن با منشي بود.....
این رروند ها باید امروز ام ضا ب شن ق سمت هایي هم ه ست که باید خودم به
ایشون توضیح بدم
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منشي  -باشه صبر کنید باهاشون هماهنگ کنم
منشي -بله اقاي رئیس ............چشم بهشون مي گم
منشي -ایشون هنوز به شرکت نرسیدن بشینید تا بیان
دادگر -میشه بریم تو اتاقشون
منشي -نه
دادگر -من باید قسمتایي از رروند ها رو جدا کنم تا ایشون راحتر ببینتشون
منشي – خوب همین جا هم مي تونید این کار کنید
دادگر -یعني نریم تو
منشي – نه اقا نمیشه
دادگر داشت تالششو مي کرد یه جور بریم تو دفتر قبل از امدن رئیس ولي مرغ
منشي یه را داشت و نمي ذاشت بریم تو
دادگر -نمي زاره بریم تو  ......اگه رئیس بیاد دیگه از این موقیتا حاال حاال ها
گیر مون نمي یاد
 رس باید چیيار کنیمدادگر موبایلشو در اورد
دادگر – این ررونده ها رو بگیر االن میام
نمي دونم کجا رفت تا بیاد چشووم چرخوندمو به اطراو نگاهي کردم انگار
دیگه چندان جذابیتي برام نداشت
همین طور در حال دید زدن بودم که تلفن رو میز منشي صداش در امد
منشي -بله
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............
منشي -بله خودم هستم
..............
دیدم منشي صورتش رنگ به رنگ شد
............
من که شما رو نمي شناسم
.................
نه به جا نمي یارم
..............
واقعا اینجا رس چرا من تا بحال شما رو ندیدم
...............
نه مشيلي نیست
......................
باشه
.................
نه من تا  3هستم
.............
بله
.........................
االن  ...کجائید؟
...
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اخه من سر کارم نباید اینجا رو ترك کنم
...........
اما
................
باشه
گوشي رو که گذاشت دستي به شال در حال سقوطش کشید خیلي خوشحال
بود چند باري را شد و از رنجره بیرونو نگاه کرد
منشي – اون اقایي که همراتون بود کجا رفت
 رفت بیرون االن میادکمي تردید داشت اینه اي از تو کیفش در اورد و زودي ررید تو ابدار خونه
بعد از چند لحظه دیگه امد به نظر میاد ارایشووو کمي تجدید کرده باشووه چند
باري بهم نگاه کرد
منشي – شما اینجا منتظر باشدید من االن میام
چیزي نگفتم
رس دادگر کجاست انگار رفته گل ب ینه
تا منشي رفت بیرون دادگر امد تو
کجا بودي؟دادگر -با خنده گفت هی جا ...این کجا رفت
چه مي دونم یيي زنگ زد اینم عین این برق گرفتها رفت بیرون
دادگر – خوب تا از برق گرفتگي در بیاد بدو بریم تو
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ما که اجازه نداریم
تا با من هستي بدون اجازه مي توني هر جا بري
واقعادادگر -اره
چه خوب یعني بدون بلیت هم مي تونیم سوار اتوب*و*ساي واحد هم بشیم
دادگر سرشو کج کرد و با چشاي گشاد شدش بهم خیره شد
باشه بابا نخواستیم رس نگو هر جایي ...راستي این (منشي )نیاد
دادگر -نه فعال داره دنبال دوست جدید خیالیش مي گرده
تو از کجا مي دوني؟
اخه اون دوست خیالیش منم دیگه
نه
اره
نه
دادگر –دباغ بدو بریم تو تا نیومدن
سریع چندتا از رروند ها رو از دستم گرفت و رفت تو اتاق  ..منم دنبالش
خواسووتم زودي برم طرو کامپیوتر که بازومو گرفت و با حرکت سوور منعم کرد
وبا انگشت اشاره باالي سرمو نشون داد
دیدم یه دوربین کار گذاشتن رروند ها ي تو دستشو گذاشت رو رروند هاي من
یه صندلي اورد و اروم از روش رفت باال
از توي جیبش یه چاقو در اورد فير کنم از این چاقوهاي چند کار ه بود کمي با
دوربین ور رفت .
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دادگر -خوب اینم از این بدو ببینم چیيار مي کني
ولي من همونطور بهش نگاه مي کردي
دادگر -چرا نگام مي کني برو دیگه االن میاد
سریع ر شت سی ستم خوش د ست جناب رئیس ن ش ستم دادگر از ر شت در
کیشیك مي داد
دادگر -چي شد؟
 صبر کندادگر -زود باش االن میان
 صبر کن دیگه انقدر هم راحت نیستچون از قبل وارد سیستمشون شده بود وقت چنداني نگرفت که وارد اطالعاپ
بشم
 بین خوشبختانه میشه از اینجا چندتا فایلي رو کپي کرد من این فایال رو فعالکپي مي کنم تا بعد ببینم میشه بازشون کرد یا نه
دادگر -باشه
سریع دست کرد تو جیبش و یه فلش مموري در اورد
دادگر -دباغ
 هاندادگر -بریز این تو
و فلشو به طرفم ررپ کرد
تو هوا قاریدم
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دادگر -زود باش دیگه
 باشه باشه هولم نينخوب اینم از این تموم شد
سریع بلند شدم و به طرو دادگر رفتم
 واییییییییییي دادگردادگر -چي شد
سیستم روشنه یادم رفت خاموشش کنمصداي کسي مي یموند انگار داشت به اتاق نزدیك مي شد که دادگر یه جهش
از روي مبل ویه جهش دیگه از روي میز زد و سریع سیستمو خاموش کرد
و دوباره با رریدن به طرفم امد
 تو احیانا میمون نیستي دادگرشونه هاش افتاد رایین
با عصبانیت گفت
دباغ
 باشه باشه یه چیزي گفتم داغ نينخواست چیزي بگه که در باز شد
و رئیس به همراه منشي و یه اقاي دیگه وارد شدن
منشي – شما اینجا چیيار مي کنید مگه قرار نبود بیرون منتظر باشید
دادگر – ما هم منتظر موندیم همین االن که دیدیم جناب رئیس امدن ما هم
امدیم تو
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من شي چیزي نگفت و بعد از گرفتن چندتا ام ضا و نگاههاي خ صمانه به ما از
اتاق خارج شد
قیافه منشي شبیه کسایي بود که حسابي سر کار گذاشته شده باشن
نمي دونم دادگر چیيار کرده بود که حسابي تو رر منشي خورده بود
بعد از یه سووالم که اونم فقا دادگر کرد رروند ها و زونيها رو دید و جاهاي
الزمو امضا کرد
اولین باري بود که رئیس شرکتو مي دیدم
حدودا  40سوواله و قد بلند ج سووبزه رو همونطور بهش خیره بودم که نگاش به
نگام گره خورد وبعد از چند لحظه بهم روزخند زد
کمي ناراحت شوودم ....حقم داشووت بهم بخنده با اون عینك و اون سووبیال اگه
نمي خندید به خل بودنش شك مي کردم
یعد از 1 0دقیقه از اتاق زدیم بیرون
دادگر -خوب فلشو بده به من
 چي؟دادگر -فلشو مي گم مگه اطالعاتو تو اون نریختي
 واي خداي من انقدر هول کرده بودم که گذاشتم لب رنجرهدادگر -واي واي دباغ
 حاال چیيار کنیمدادگر -با من بیا
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سریع خود شو به ر شت ساختمون ر سوند ....دوتاییمون تو این گرما ح سابي
عرق کرده بودیم ساختمونو براندازي کرد
دادگر -این رنجره است
زونينا رو روي زمین گذاشت و سعي کرد خودشو به رنجر برسونه
دادگر -نه نمیشه جاي را هم نیست ....فاصله رنجره تا زمین هم خیلي زیاده
اطرفشو نگاهي کرد
دنبال چي هستيدادگر -یه چیز که بشه از روش رفت باال
منم نگاهي کردم نه نبود که نبود
دادگر -اخه دباغ چرا حوا ستو جمع نمي کني  ....مي دوني اگه فل شو ریدا کنن
بد بخت مي شیم ...تازه متوجه دستياریه دوربین هم میشن واول از همه به ما
شك مي کنن
به ما چه ...........چرا ما؟دادگر -واقعا عقل کلي .....ما االن اونجا بودیم قبل از اینيه بیان
 خوب چیيار کنیمکمي فير کرد در حال خاروند رشت کلش
دادگر -یه کار بگم مي توني انجام بدي
 چه کار؟دادگر -فقا تو روخدا مواظب باش .......باشه
 باشهدادگر -من قالب مي گیرم تو برو باال
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واي نگو  ..............نه نهدادگر -دباغ تنها راه همینه
نه اصال ..........من نمي تونمدادگر -کاري نداره که ....فلش هم که دم رنجره است.....خواهش مي کنم
ا خه این اطال عاپ به چه دردپ مي خوره من نمي فهمم.........من نميخوام کارمو از دست بدم مي فهمي
دادگر -همین یه بار .................باشووه ............قول مي دم مشوويلي ریش
نیاد
بهش نگاه کردم البد الزم داره که انقدر التماس مي کنه
 باشه فقا محيم بگیریادادگر قالب گرفت
خواستم رامو بذارم که دیدم کفش رامه و دوباره رامو رو زمین گذاشتم
بین با کفش برم رو دستت اشيال نداره؟دادگر -واي نه برو .......راحت باش فقا اونو براي من بیار
دستامو به شونه هاش تيیه دادم و رای راستمو گذاشتم تو قالب دستاش .
خوا ستم خودمو بي شم باال که چهره به چهره شدیم به چ شاي م شيیش خیره
شدم
نفسشو داد بیرون و اروم سرشو تيون داد
دادگر -افرین دختر خوب ...اصال نترس ....برو باال
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اب دهنمو قورپ دادم و خودمو کشوویدم باال اروم سوورمو بردم باال ....رئیس با
یيي دیگه تو دفترش بود رئیس که رو صندلیش نشسته بود و اون یيي مدام راه
مي رفت
اول موقعه رفتن رشووتش به من بود .....به در اتاق که رسووید روشووو کرد طرو
من .....سرمو بردم رایین بعد از چند ثانیه دوباره بهم رشت کرد
چشم چرخوندم فلشو دیدم باید دستمو از میله ها رد مي کردم کمي ازم فاصله
داشت
از باال به دادگر نگاه کردم دستمو دراز کردم که بردارم دوباره طرو برگشت
سري سرمو قاریدم
مي میري ارومتر راه بري .....انگار کورس راه انداخته بي ردردادگر -چیيار مي کني دباغ ........دستام خسته شد زود باش
 باشه باشه االندستمو دراز کردم اندازه یه بند انگشت با فلش فاصله داشتم
چرا من ناخونامو بلند نمي کنم اگه االن ناخونام بلند بود کار تموم بودا ......رو
نوك را بلند شدم و خودم بیشتر کشیدم باال
در حالي که با دندونام لبامو گاز گرفته بودم با یه جهش فلشو برداشتم
سریع دستمو از میله ها در اوردم که احساس سقو کردم تا خواستم جیغ بزنم
تو ب*غ*ل دادگر فرو امدم و دسووتشووو گذاشوووت رو دهنم و منو به خودش
چسبوند
رئیس  -صداي چي بود نمي دونم
چیزي نیست شاید صدا از یه جاي دیگه بود
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رئیس  -نمي دونم
حساس نشو چیز مهمي نیست راستي چي مي گفتيرئیس  -اهان داشتم مي گفتم که...
هنوز دسووتش رو دهنم بود و به چشوومام خیره ....من ریزه میزه هم حسووابي تو
ب*غ*لش گم شووده بودم  .....گر گرفتم و تو اون گرما احسوواس سوورما کردم
دوتایي اروم نفس مي زدیم هنوز به چ شاش خیر ه بودم که چ شما شو ب ست و
دوباره باز کرد با حرکت سر ازم خواست که جیيم در نیاد
وقتي اونا از رنجره دور شدن منو اروم ک شید طرو دیگه و از رنجره دور شدیم
....وقتي حسابي دور شدیم به دیوار دیگه ای تيیه دادیم و نفسي تاره کردیم
هنوز تو بهت اون ب*غ*ل گرم بودم زیر چ شمي بهش نگاه کردم سرش رایین
بود روم نمي شد حرفي بزنم منتظر شدم اون حرفي بزنه
چند بار دست کشید تو گردن و موهاش
دادگر -تو که منو دق دادي دختر ...فلشو برداشتي
با صداي اروم و لرزوني گفتم اره بیا
نگاهي به فلش انداخت و زود گذاشت تو جیبش
دادگر -بیا زود بریم تا کسي ما رو اینطرفا ندیده
 بین مي تونم یه چیز ازپ بپرسمدادگر -نه
 تو مي دوني چي مي خوام بپرسمدادگر -اره
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 خوب چرا نمي خواي جواب بديدادگر -بعدا بهت مي گم باشه ..............ولي االن نه
 اخه چرا؟دادگر -خواهش مي گنم بعدا بهت مي گم....براي من یه دو ساعتي مرخ صي
رد کن ....من تا  2ساعت دیگه بر مي گردم
 باشهاین چرا تازگیا انقدر عجیب شده راستش یيم از دستش عصباني شدم همه کار
براش مي کردم ولي نمي گفت داره چیيار مي کنه
دو ساعت هم بیشتر طول کشید و نیومد تا اینيه ساعت  4امد
من داشتم بر چسباي جدیدو براي زونينا اماده مي کردم
دادگر -سالم
سرم رایین بود ....سالم
دادگر -نتونستم زودتر بیام
خوب به من چه ............براي چي به من مي گیددادگر -کارپ خیلي مونده
نهدادگر -رس اخر وقت وایستاد تا برسونمت
 نه خودم میرمدادگر -اخه کارپ دارم که مي گم برسونمت
عینيو جابه جا کردم
با اخم گفتم چیيارم دارید؟
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دادگر -حاال چرا اخم کردي بهت گفتم مي گم ...........ولي االن نه
 اصال به من چه ....دیگه برام مهم نیست ....دیگه هم نمي خوام چیزي بگیددادگر -دباغ خیلي لجبازي مي د وني تو ...
بین حرفاش از جام بلند شدم
هول کرد
دادگر -کجا؟
 چایي مي خوري؟دادگر -اوه ......من هی وقت نتونستم اخالقاپ ریش بیني کنم
نه ممنون مي شم برام یه لیوان اب خنك بیاري
از ابدارخونه در حالي که یه لیوان اب و یه لیوان چایي د ستم بود خارج شد از
ب*غ*ل اتاق مژي رد شدم چشمش بهم افتاد
سرخ شد و سرشو انداخت رایین
خدا خیرپ بده دادگر منو از دست این یيي راحت کردي
لیوانو به طرفش دراز کردم
 چیيارم دارید همین جا بگید دیگه مزاحم نمي شمدادگر -از کي تا به حال تعارفي شدي
رشت میز خودم نشستم و لیوان چاي رو به لبام نزدیك کردم
*****
کجا مي ري خونمون از این طرفهدادگر -دباغ مي دونم یه لحظه دندون رو جیگر بذار مي فهمي
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به ساختمونا و خیابونا که نگاه کردم متوجه شدم امدیم باالي شهر
بعد از اینيه چندتا کوچه رد شد ماشینو جلوي ساختمون بزرخ و قشنگي نگه
داشت
دادگر -ریاده شو
 اینجا کجاست؟دادگر -بیا مي فهمي
 تا نگي ریاده نمي شمدادگر -دباغ نترس بخدا جاي بدي نیست
 ببین گفتم ردر و مادر ندارم ولي معنیش این نیسوووت تو هر کاري د لتخواست باهام بيني
دادگر -دباغ مي فهمي چي مي گي من باهاپ چیيار دارم بينم دختر....بخدا
من از اون ادما نیستم
درو برام باز کرد
خوب تو این چند وقت چیز بدي ازش ندیده بودم که نخوام بهش اعتماد کنم
ریاده شدم
با هم وارد ساختمون شدیم
سوار اسانسور شدیم عینيو از روي چشام برداشتم و تو دستم نگهش داشتم
دادگر -چرا عینيتو برداشتي
روم نشووود بهش بگم اینجا خیلي شوویيه منم دوسوووت ندارم با این قیافه بیام
مخصوصا بااین عینك که ده من روش چسب چوبه
به طبقه  10رسیدیم
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به زور به دنبال سایه ای که از دادگر مي دیدم راه افتادم
فير کنم فهمید براي همین اروم به طرفم برگشت
دادگر -اونو بزن به چشمت
 هان؟دادگر -از کي خجالت مي کشي
من؟کي گفته من خجالت مي کشمدادگر -رس بزن به چشمت مي دونم که بدون عینك هیجا رو درست و حسابي
نمي بیني
 اخه اخهعینيو از دستم گرفت و گذاشت رو صورتم
سرمو از خجالت گرفتم رائین
رشت دري وایستاد کنار در یه تابلو زده شده بود دقت کردم
دکتر ررهام رور اهر جراح و متخصص چشم
دادگر زنگو فشار داد بهش خیره شدم
بعد از چند ثانیه در باز شد و منو دادگر وارد شدیم
به محض ورود چند نفرو دیدم که رو صندلي نشستن و با ورود ما سرشونو به
طرو ما بر گردوندن کمي این طرو تر هم میز من شي بود که دختري ریز نقش
وبا نميي رشتش نشسته بود
منشي -سالم اقاي ....
دادگر سریع تو حرو دختره ررید سالم خانوم طاهري دیر که نیومدیم
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نه
دادگر -ررهام مریض داره
منشي -بله االن مریض دارن بعد از اینيه مریض امدبیرون شما مي تونید برید
تو
دادگر -ممنون
و دختر با یه لبخند گفت بفرماید بشینید
منو و دادگر ن شستیم دوباره عینيو از چ شام بردا شتم و تو د ستم نگهش دا شتم
چون بقیه یه جوري نگام مي کردن که خجالت کشیدم
انقدر محو مطب شده بودم که اصال یادم رفته بود بپرسم براي چي امدیم اینجا
رومو کردم طرو دادگر ....هي صبر کن ببینم
دادگر  -ببین خوشت میاد کسي بهت بگه هي
 خوب نهدادگر  -رس چرا به من مي گي هي
ببخشید از دهنم رریددادگر  -مهم نیست حرفتو بزن
براي چي امدیم اینجادادگر  -براي چشماي تو
 چرا؟دادگر  -چون دکتر چشماتو معاینه کنه
یه لحظه ازش بدم امد و از جام بلند شدم و به طرو در خروجي رفتم
بلند شدو دنبالم امد
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دادگر  -کجا؟صبر کن ببینم باز که قاطي کردي دختر
قاطي نينم اینياراپ چه معني مي دهدادگر  -چي شد مگه
 ببین من چند ساله به هر جون کندني هست دارم زندگیمو مي چرخونم وليمعني اینيارتو نمي فهمم
 من صدقه بگیر و بد بخت بی اره نی ستم که تو بخواي از این محبتا در حقمبيني
دادگر  -صدقه چیه دختر خوب...این در عوض کميیه که به من کردي
چه کميي ؟دادگر  -تو نبودي که من نمي تونستم اون اطالعاتو به دست بیارم
تو حتي بهم نمي گي کي هستي و قصدپ از این کارا چیه؟
دادگر  -یوا شتر بذار دکتر چ شاتو ببینه بعد از اون باهم صحبت مي کنیم قول
مي دم
نه من بازی ه شما نیستم
دادگر -بازی ه چیه دباغ  ...گفتم بهت مي گم ولي اال ن نه
 رس منم حرفي با شما ندارمدوباره به سمت در خروجي رفتم
دادگر -باشووه باشووه مي گم ولي بذار اول بریم ریش دکتر بعد قول مي دم همه
چي رو بگم باشه  ...قول مي دم
بهش خیره شدم که با عجز بهم خیره شده بود
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 قولدادگر -اره قول قول
دوتایي برگ شتیم و ن ش ستیم سر جامون چ شمم خورد به من شي که با یه حالتي
بهم نگاه مي کرد
حتما با خودش مي ررسه این گربه دیگه کیه که با دادگر امده
به در و دیوار م طب ن گاه مي کردم که خانوم طاهري با دو تا لیوان شوور بت
جلومون ظاهر شد و سیني رو طرو دادگر گرفت
دادگر سرشو باال اورد
منشي -بفرماید هوا گرمه مي چسبه
دادگر -ممنون زحمت کشیدید ولي من میل ندارم
دختره که حالش گرفته بود به زور خندشو رو صورتش نگه داشت
دادگر -حاال که براتون اوردم بردارید گرم میشه
دادگر با نارضایتي لیوانو برداشت وبعد در حالي که با دادگر حرو مي زد سیني
رو طرو من گرفت
انگار طرفش یه ب ه باشم که ارزش یه نگاه کردن هم نداره
چون خیلي تشنه ام بود لیوانو برداشتم
 ببخشید خانوم اینجا همیشه از مریضا رذیرایي مي کنن؟به طرفم برگشت و من ادامه دادم
 خوب چرا شما مگه اینجا ابدار چي ندارهخانوم طاهري هم ین با و ضب بهم نگاه کرد که یه لحظه فير کردم که شاید
من باباشو کشتم که داره اینطوري نگام مي کنه
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دادگر خندشو قورپ داد
خانوم طاهري با عصووبانیت رفت تو اشووپزخونه و بعد از چند دقیقه ای دوباره
برگشت و رشت میزش نشست
 این چرا یهو هار شددادگر -این چه حرفي بود که تو زدي
 ا خه ندیده بودم تو م طب از بی مارا رذیرایي کنن برام سوووال بود ن با ید ميررسیدم
دادگر خودشو با روزنامه سرگرم کرد
دوباره نگاهي به منشي انداختم
رنگ موهاش چقدر نازه ...باز م کمي بلند حرفمو زده بودم که دادگر شنید
دادگراروم دم گوشم گفت:رنگ موهاي خودش نیست اصالنم قشنگ نیست
ببین انقدر حالیم میشه که رنگ کرده گفتم رنگش نازهدادگر  -باشه منم گفتم رنگش خیلي زشته
دادگر -دباغ انقدر خیره بهش نين
به بقیه مریضا نگاه کردم کسي حواسش به ما نبود انگار از نگاه کردن به یه گربه
با عینيش سیر شده بودن
انگشتمو گذاشتم رو دماوم و نوکشو کشیدم باال
 به نظرپ منم دماوم مثل این منشیه عمل کنم خوشگل میشهباخنده گفت دباغ زشته نين داره مي بینه
 -خوب اونيه از خداشه اینطرفو ببینه

ورود عشق ممنوع

115

دادگر -دباغ
 راست مي گم تازه اگه تو یه نگاشم کني کلي ذوق مي کنهدیگه جوابمو ندادم و مشغول خوندن روزنامه شد تا اینيه نوبتمون شد
به محض ورود به اتاق دکتر
ررهام  --به به جناب سووروان از این ورا ........وقتي خانوم طاهري گفت وقت
گرفتي حسابي تعجب کردم
چشام چهارتا شد ............سروان؟
زودي بهش نگاه کردم
دیدم که داره زیر زبوني حرو مي زنه و قرمز کرده
کنارم وایستاده بود که اروم گفت ای الل بشي ررهام حاال وقت حرو زدن بود
بعد بهم نگاه کرد
دادگر -برو بشین معاینه اپ کنه رفتم بیرون همه چیزو بهت مي گم
رفتم ورو صندلي راحتي نشستم و دکتر شروع کرد به معاینه
بعد از کمي معاینه گفت روي یه صووندلي دیگه بشووینم و بدون عینك جهت
عالمتا رو از روي تابلوي دید اسنلن تشخیص بدم
بدون عینك هی کدومشو نتونستم تشخیص بدم
ررهام -شماره عینيت چنده
نمي دونم خیلي وقته عوضش نيردمررهام  -بده ببینم
ررهام  -اوه چه دربوداوونه....چشاپ خیلي ضعیفه چرا انقدر دیر امدي
به دادگر خیره شدم
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دادگر  -ررهام جان شما معاینه اتو بين چرا انقدر مي ررسي
راستي مي تونه عمل لیزیك کنه
ررهام  -اره که مي تونه ولي فعال بذار خوب معاینه کنم ببینم امادگي جراحي
لیزیيو داره
در حین معاینه ازم ررسید
چند سالته؟
 22سال
حامله که نیستي؟
با این حرفش سرخ شدم
نه
قبال که چشمت عفونت نداشته یا اب مروارید
نه
دادگر -چي شد ررهام سواالي ثبت احوالیتو ررسیدي
شهاب جان باید بپرسم که اگه بخوابم جراحي لیزیك کنم مشيلي ریش نیاد
خوب مي تونه؟
صبر کن با توروگرافر هم قرینه چشمشو ببینم تا قطعي جوابتو بدم
انقدر از دسووت دادگر ناراحت بودم که متوجه کارایي که دکتر رو چشوومام مي
کرد نمي شدم دیگه حتي مثل سابق دوست نداشتم نگاش کنم
شهاب  ...شهاب چه اسمي بیشتر از وحید بهش میاد
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چقدر من احمقم ....اینم فهمیده من یه احمقم  ...چقدر راحت منو به بازي
گرفت ..اوه خداي من .................من یه احمق .به تمام معنام
دلم مي خواست گریه کنم فير مي کردم بعد از مدتها کسي ریدا شده که باهام
خوب با شه ولي ا شتباه فير مي کردم ..........ق سمت من همیشه تنهایي و بي
کسي بوده  ....اون از من سوء استفاده کرد .
دلم مي خواد ازش متنفر با شم ولي رس چرا هر چي تالش مي کنم ازش متنفر
باشم نمیشه
بغض کرده بودم
خیلي خري دختر .........انقدر ز شت و بي خا صیت ه ستي که به ریختا شم
بهت نزدیك نمي شن چه برسه به شهاب
اون که براي خودش کسیه تو به چه دردش مي خوري جز بي ابرویي چیز دیگه
ای هم براش داري
اولین باري بود که احساس دلتنگي شدید کردم مني که یه قطره اشك به زور از
مي چيید هر آن امادگي گریه کردنو داشتم
ررهام -شهاب جان مشيلي نداره مي تونه لیزیك کنه
دادگر -خوب براي کي مي تونه بیاد
ررهام -به خانوم طاهري مي گم تو این هفته یه وقت براتون بذاره سوووه شوونبه
خوبه
دادگر -اره خوبه  ...بعد از اون دیگه نیازي به عینك که نداره
ررههام -انشالله که نه
نمي دونستم خوشحال باشم یا ناراحت
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خو شحال از اینيه از د ست عینك راحت می شم یا ناراحت که دیگه ک سي رو
ندارم
خودمو نمي تونسووتم گول بزنم مدتي بود که هر روز به امید دیدن شووهاب شووبا
خواب نداشتم و تا صبح لحظه شماري مي کردم که صبح بشه
هر وقت یاد اون ب*غ*ل گرم مي یوفتادم تمام وجودمو ل*ذ*پ شوویریني مي
گرفت دلم مي خواسووت سوواعتها به اون لحظه فير کنم حتي اگه چند سوواعت
طول بيشه
ررهام  -خوب یه چندتا قطره هم هست براش مي نویسم
دادگر -دو تا چشمشو همون روز لیزیك مي کني یا باید جدا جدا این کارو کنه
ررهام  -نه اگه خودش م شيلي ندا شته با شه دوتا شو یه جا لیزیك مي کنم کال
بیاد و بره یه ساعتم طول نمي کشه
کارش که تموشد برام نسخه نوشت و به شهاب داد
به جناب احمدي بزرخ هم سالم بر سون  ......بی شتر از اینام بهمون سر بزن
جناب سروان
دادگر -باشه تو هم کمتر فك بزن
با قدماي سست دنبالش راه افتادم همش بغضمو قورپ مي دادم
منتظر یه تلنگر کوچیك بودم که گریه کنم
سوار ما شین که شدیم خوا ست حرفي بزنه ولي وقتي سيوپ منو دید ترجیح
داد فعال چیزي نگه
ماشینو که روشن کرد ضبا رو هم روشن کرد
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فضاي داخل ماشین برام ویر قابل تحمل بود
اهنگ مالیم و ومگیني گذاشووته بود معني جمله ها و کلمه ها ي تو شووعرو تو
اون لحظه ها نمي فهمیدم ولي خوب با دل من مي خوند
*****
دیگه دیره واسه موندن ج دارم از ریش تو میرم
جدایی سهم
دستامه ج که دستاتو نمیگیرم
تو این بارون تنهایی ج دارم میرم خداحافظ
شده این
قصه تقدیرم ج چه دلگیرم خداحافظ
دیگه دیره واسه موندن ج دارم از ریش تو
میرم
جدایی سهم دستامه ج که دستاتو نمیگیرم
تو این بارون تنهایی ج دارم میرم
خداحافظ
شده این قصه تقدیرم ج چه دلگیرم خداحافظ
دیگه دیره دارم میرم ج چه
قدر این لحظه هاسخته
جدایی از تو کاب*و*سه ج شبیه مرخ بی وقته
دارم تو ساحل
چشماپ ج دیگه آهسته گم میشم
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برام جایی تو دنیا نیست ج تو اوج قصه گم میشم
دیگه دیره دارم میرم ج برام جایی تو دنیا نیست
به ویر از اشک تنهایی ج تو چشمم چیزی ریدا نیست
باید باور کنم بی تو ج شبیه مرخ تقدیرم
سيوپ من رر از بغض ج دیگه دیره دارم میرم
خداحافظ….
به جلوي دارو خونه رسید و از ماشین ریاده شد که بره داروها رو بگیره
ریاده شد با کوبیدن در براي ب ستنش تلنگربهم وارد شد و براي اولین بار براي
دلم گریه کردم
مي دونسووتم دیگه وجودم براش معني نداره دیگه براش اسووتفاده ای ندارم رس
بهتره برم
اره گربه خانوم تو تا صد ساله دیگه هم بگذره همین گربه ای بودي که هستي
کسي تو رو دوست نداره برو برو ري زندگیت ...........خودتم به کسي اویزون
نين
تا حاال هم هر کاري براپ کرده از سر ترحم بوده
با بردنت ریش دکتر هم خودش قانع کرده که دیگه باهام کاري نداشووته باشووه و
جبران کارامو بينه .....اره همینه
کاش مثل مژي و فریده مسخره ام مي کرد ولي اینيارو با من نمي کرد.
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چرا اینجا نشووسووتم منتظر چیم اینيه بیاد و بگه بیا دباغ اینم قطره هاپ بزن به
چشاپ که چشاپ باز تر بشه تا بفهمي هی کس تو رو براي خودپ نمي خواد
.............اخه بد بخت چي داري که بقیه تو رو براي خودپ بخوان
بي معرفت تو که مي خواسووتي بیایو بري ....................چرا با من این بازي
رو شروع کردي
چه خریم من
اون اگه از من خوشش مي مد حداقل یه بار مي ررسید المصب اسم واموندپ
چیه
که انقدر دباغ دباغ نينم
اشوويایي که از سوور و صووورتم مي بارید با اسووتین مانتوم راك کردم .....تیيه
کاوذي از الیه دفترم کندم
خودکارو تو د ستم گرفتم د ستام مي لرزید مي خوا ستم بنوی سم ولي نمي شد
انگار جسارپ نوشتن هم نداشتم
به در داروخونه نگاه کردم از بیرون هم معلوم بود توش شوولووه .....بینیمو باال
کشیدم و با دستاي لرزون شروع به نوشتن کردم
سالم
نمي دونم چطور شروع کنم خودمم نمي دونم چي مي خوام بنوی سم فقا مي
دونم که باید بنویسم ...بنویسم که شاید کمي اروم بشم البته شاید
بلد نی ستم حرفاي خوب و رمانتیك بزنم یا در ست و ح سابي حرو بزنم حتي
یه بیت شعر به درد بخور هم حفظ نیستم ................مي دونم جاي تاسف
داره
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ولي خجالت نمي کشووم که اینارو براپ مي نویسووم .چون دارم واقعیتو مي
نویسووم  ....تو حرفام دروغ نیسوووت همون طور که از روز اول حتي یه دونه
درووم بهت نگفتم ....ولي تو راحت دروغ گفتي از اول تا اخر خیلي راحت
بهم دروغ گفتي
تو این  22سال از زندگیم .....تو تنهایي بزرخ شدم ...بدون اینيه بفهم معنیه
زندگي چیه .....بدون اینيه بفهم بابا داشتن جمامان داشتن چه مزه ای داره
همی شه سر خودمو شیره مالوندم که ق سمتم همین بوده ...صبر دا شته باش
بالخره روزاي خوش هم میاد خدا هی کسو تنها نمي ذاره
اوایل هر وقت کسووي منو مسووخره مي کرد به خدا گله مي کردم که مگه چیيار
کرده بودم که منو اینطوري افریدي که مورد تمسخره دیگران باشم ..
کم کم گله هامو فراموش کردم براي اینيه فهمیدم کسووي دوسووم نداره ...رس
نباید انتظار زیادي داشته باشم.
تا اینيه یيي امد یيي که با دیگران فرق داشووت برام احترام قائل مي شوود  .به
حرفام گوش مي کرد .م سخره ام نمي کرد .فير کردم بالخره ک سي ریدا شد که
ببینه منم وجود دارم و مي تونم اسمي به جز اسم دباغ داشته باشم
ولي خیلي خام و ساده بودم مثل همیشه خیلي راحت گول خوردم
مثل همیشه دباغ بازی ه شد .....براي رسیدن دیگران به چیزاي دلخواهشون
گله ای نیست اگرم هست از خودمه .....که چرا انتظار زیادي داشتم .
نمي دونم اخرین بار کي منو به ا سمم صدا کرد ..........نمي دونم اخرین بار
کي بهم گفت چه اسم قشنگي
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تنها چیزي که یادم میاد همین بود
دباغ دباغ دباغ
حالم از این کلمه بهم مي خوره ............از زندگي ..............از ادما ...از
خودم .............از زشووو ت یم. ..........از خ جا ل تي بود نم ..............از
نفهمیم ..........از همه چیزم
براي اخرین بار بابت همه چیز ممنون .............ممنون جناب سروان شهاب
احمدي
براي همیشه خداحافظ
دستوراچلفتي ترین دختر دنیا
اله
*********
برگه رو گذاشتم رو داشبورد و از ماشین ریاده شدم
و فقا این اشك بود که رو صورتم مي بارید
دلم مي خواست برم یه جا دور دور .....تا بعد از مدتها یه دل سیر گریه کنم
دلم مي خواست تنهاي تنها باشم
به ر شت سرم نگاه نمي کردم .........مي تر سیدم ........مي تر سیدم که نگاه
کنم و باز گول بخورم
خودمو به این کوچه اون کوچه مي زدم از خیابونا رد مي شدم بدون اینيه بدونم
کجا مي خوام برم .به اینو اون تنه مي زدم و به راهم ادامه مي دادم
نمي دونستم باید کجا برم
کجا رو داشتم که برم جز خونه
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یعني دنبالم میاد؟ نه تازه از د ستم راحت شده ..........شاید بخواد باز براش
کاري کنم نه خونه نمي رم .رس کجا برم
هوا تاریك شده بود و من هنوز دا شتم راه مي رفتم گ شنم بود از صبح تا بحال
چیزي نخورده بودم.
به یه مغازه ساندوی ي رسیدم کیف رولمو در اوردم کل رولم  6تومن بود امشبو
نمي خواستم برم خونه
با خودم گفتم خوبه هوا سرد نیست
وارد مغازه شدم یه دختر و رسر نشسته بودن و باهم حرو مي زدن تا سفارشون
اماده بشه
 ببخشید یه ساندوی کالباس مي خواستمصاحب مغازه که مي خورد  20ساله باشه طور خاصي نگام کردو گفت
رول داري؟
تا این حرفو زد نگام افتاد به اون رسوور و دختر که نشووسووته بودن که با حالت
مسخره ای بهم نگاه مي کردن و زیرزیرکي بهم مي خندیدن
اولین بار بود که خجالت نمي کشوویدم نمي دونم چرا ..........با عصووبانیت
هرچي رول تو کیفم بود در اوردمو ررپ کردم طرو رسرك
انتظار چنین حرکتي رو از من نداشت و حسابي جا خورد
 بگیر اگه کمه بازم بدهرسرك -من که چیزي نگفتم خانوم
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دست و راهام مي لرزید خشم بود که وجودمو گرفته بود رسر و دختر هم دیگه
نگام نمي کردن فقا گاهي زیر چشوومي یه نگاهي مي کردنو و دو باره با هم
حرو مي زدن
یاد چند شب ریش افتادم
چه بي خیال دنیا نشووسووته بودم کنارشووو با اشووتها سوواندوی مي خوردم لبخند
تلخي رو لبام نشست.....چقدر زود خوشیام تموم شد.
خانوم ساندوی تونم اماده است
بعد از گرفتن ساندوی از مغازه زدم بیرون ک سایي که از کنارم رد مي شدن یا
نگام نمي کردن یا انگار اولین باره که یه ادم مي بینن
حاال که ساندوی دستم بود دیگه اشتهایي نداشتم
کم کم به اخر شب نزدیك مي شدم و خیابونا خلوتر مي شد .به ساعت نگاه
کردم  1:30شده بود .
راهام درد مي کرد گشوونم بود ولي میلم به خوردن نمي کشووید نمي دونم کجا
بودم
خسته بودم دلم مي خواست بخوابم
بهتره برم خونه اگه هم به خونه سر زده باشه مطمئنا تا االن رفته
باید یه ما شین مي گرفتم و تا خونه مي رفتم اینطوري تا خود صبح هم به خونه
نمي رسم
اما دیگه رولي برام نمونده
گربه جون براي یه بارم که شده خودتو بزن به بي خیالي
تو که چیزي براي ازدست دادن نداري
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بعد از کمي گشتن بالخره یه ا انس ریدا کردم
 اقا ماشین دارید؟کجا مي رید؟
بهش ادرسو دادم
 بفرماید سوار شید االن راننده میادتو ماشین که نشستم سرمو تيیه دادم به شیشه
خوابم میومد مي خواسووتم همه چي رو فراموش کنم همه چي رو .......کار
..........بایگاني ............قفسووه ها .....زونينا ....مژي  ...شوورکت  ...فلش
مموري  ...ا قا خسوورو ....خو نه ...اخر ماه ..تخل یه خو نه...اطال عاپ
مرکزي........رئیس ...سووبیالم .........عینيم .........دکتر  .....لیز یك ...به
دستم نگاه کردم هنوز ساندوی تو دستم بود
چشامو رو هم گذاشتم
*******
خانوم خانوم بیدار شید رسیدیم
چشامو باز کردم درست دم در خونه بودیم .چقدر زود رسیده بودیم
چقدر شد اقا؟
 15تومن
کیفمو نگاه کردم  2تومن توش بیشتر نبود ......تازه یادم امد رول دیگه ای ندارم
واي االن بفهمه رول ندارم کل محلو رو سرم خراب مي کنه
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خوبه به بهانه رول اوردن برم خونه ........بعدشووم هر چي در زد درو براش باز
نمي کنم
خوب بعدش چي؟
بعدشو نمي دونم
راسته که مي گن خنگي
خوب چیيار کنم رول دیگه ای ندارم شاید تو خونه جایي رول گذاشته باشم
شاید ولي نه دیروز هر چي بودو برداشتم
برم از نرگس خانوم قرض بگیرم
نه بابا این موقعه شب اون که خوابه ......تازه هم بیدار با شه مگه اون خ سیس
به من رول مي ده
راننده با متلك .........چي شد خانوم نينه کیف رولتونو زدن
 نخیر رول همراه هسووت ولي کافي نیسووت اجازه بدید برم داخل خونه االنبراتون میارم
راننده  -رس سریعتر من تا برگردم خیلي طول میيشه
 االن میارم صبر کنیدای خدا حاال چی يارش کنم مجبوري بودي ا انس بگیري همین دی گه مي
خواي ولطاي گنده کني که بهت نمیاد اخرشووم اینطوري عین خر مي موني تو
گل
از ماشین ریاده شدم دو قدمي خونه ساندوی و ررپ کردم گوشه ي دیوار
کلیدو در اوردم خواستم دروباز کنم
چه عجب خانوم بالخره تشریف اوردن
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به رشت سر م نگاه کردم شهاب بود نا خود اگاه لبخند به لبم نشست ولي با یاد
آوري ظهور دوباره دررس شدم و اخم کردم
و بدون توجه به حضورش درو باز کردم
شهاب  -قبال جواب سالممو مي دادي
 قبال فير مي کردم باهام رو راستيشهاب  -چیيار کردم که دیگه فير مي کني باهاپ رو راست نیستم
 مثل اینيه تو هم مثل بقیه فهمیدي من یه خنگم نه....تو توي تمام این مدپمنو به بازي گرفتي
شهاب  -ولي داري اشتباه مي کني
 من دیگه با شما حرفي ندارمشهاب  -ولي من باهاپ حرو دارم
 لطفا مزاحم نشیدراننده ا انس -خانوم این رول من چي شد نينه باید تا صبح منتظر باشم
به راننده نگاه کردم ...رول این ایيبیري رو از کجا بیارم
 االن میارم اقاشهاب  -اقا حساب خانوم چقدر میشه
به شهاب و راننده نگاه کردم نمي تونستم مانعش بشم چون رولي نداشتم
جالب بود بعد ظهري اصووال دلم نمي خواسوووت ببینمش ولي حاال فقا مي
خواستم بشینم و یه دل سیر ببینمش
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راننده که رول شو گرفت دنده عقب گرفت و از کوچه خارج شد حاال من مونده
بودم اون
رامو گذاشتم تو حیا و درو بستم
و به در تيیه دادم
شهاب  -این مسخره بازیا یعني چي؟
شهاب  -خوب مي خواستي از روز اول که امدم بگم ببخشید من فالني هستم
براي ا ن جام ما مور ی تي ا مدم ا گه میشوووه ل طف ک ن ید و ب هم ک مك
کنید...اره؟......خودپ فير کن خنده دار نیست
با خودم گفتم اره خنده داره که از یه خنگ هم براي رسوویدن به اهدافت کمك
گرفتي
شهاب  -براي چي جوابمو نمي دي
چند بار به در ضربه زد ولي باز نيردم
شهاب  -درو باز کن
تو دلم گفتم نه باز نمي کنم
شهاب  -باز کن وگرنه مجبور میشم از باالي در بیام تو
بازم با خودم گفتم از تو بعید نیست روي میمونم بردي جونم
شهاب  -صداي منو انقدر باال نبر
بازم با خودم گفتم باال هست جناب سروان من توي تن صداپ کاره ای نیستم
اون بد بخت رشت در زجه مي زد و فریاد ....منم با خودم حرو مي زدم
یعني از باالي در میاد تو چه خوب میشه مثل این فیلما
یعني براش مهم بودم که تا االن منتظرم بود
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نه دیونه ترسیده که بري کاراشو به بقیه لو بدي
اره همینه
شهاب  -تا سه مي شمرم باز کردي که کردي باز نيني از یه راه دیگه میام
به درك برام مهم نیست چرا مهم هستا ولي دوست دارم بدونم مي خواد چیيار
کنه
رس چرا نمي شمره حتما داره تو دلش مي شمره منم مي شمرم
.....2.75.....2.5.....2.25....2 ....1
شهاب  -تو که رشت در نشستي چرا درو باز نمي کني
واي تو از کجا ریداپ شدشهاب  -گفتم که دروباز نيني از باالي در میام
 تو با چه اجازه ای وارد خونه ي من شديدرو باز کردم
 برو بیرون وگرنه داد و بیداد مي کنم مردم بریزن اینجاشهاب  -خوب داد بزن
 داد مي زنماشهاب  -بزن ....کي رو مي تر سومي ....هان؟ ....مگه خودپ نگفتي ادماي
اینجا خیلي زود براي ادم حرو در میارن
شهاب  -اره داد بزن بذار همه بیان بعد منو اینجا تو خونت ببین
شهاب  -بعدش اولین چیزي که مي گن چیه؟خوب فير کن
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شووو هاب  -ا ین ک یه؟ .....................این جا .....تو خو نه تو ........داد
بزن .............داد بزن دیگه
درو محيم بستم و دوباره رشت در نشستم
 باشه داد نمي زنم فقا بروشهاب  -تو چرا نمي خواي به حرفاي من گوش کني
 شما که فل شو به د ست اوردي دیگه با من کاري نداري ....نگران نبا شید بهکسي نمي گم چیياره ای
دستاشو کرد تو جیب شلوارش و تو حیا کمي راه رفت بعد اروم امد کنار من
نشست
شووهاب  -شوواید باید زودتر ازاینا بهت مي گفتم ولي باور کن نمي تونسووتم با
هزار بد بختي وارد شرکت شدم .
شهاب  -نمي تونستم به خاطر یه اشتباه کوچیك همه چي رو خراب کنم
 گفتن اینيه شما چیياره ای یه اشتباه بود؟شووهاب  -تو کار من اره  ....نه اینيه بهت اعتماد نداشووته باشووم ولي شوورایا
طوري بود که نمي تونستم به کسي اعتماد کنم.
 من که با اینيه نمي دونسووتم کي هسووتي هر کاري هم که کردي به کسوويچیزي نگفتم.
شهاب  -مي دونم
 مي دونستي و ازم سوء استفاده کرديشهاب  -من از تو سوء استفاده نيردم چطور بهت حالي کنم
 -باشه باور کردم حاال برو بیرون خوابم میاد مي خوام بخوابم
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شهاب  -یعني داري بیرونم مي کني ؟
 اره یه هم ین چیزيشهاب  -اگه نخوام برم چي
 خوب نرو منم مي رم تو اتاق درو قفل مي کنم و راحت مي خوابم شما هم تاهر وقت دلت خواست بمون
بلند شدم و به طرو رله ها رفتم از ر شت بازومو گرفت و منو به طرو خودش
کشید به چشام خیره شد و منم بهش خیره شدم
همونطور که خیره بودم با خودم گفتم قربون اون چشووواپ گردنم درد گرفت
انقدر باال رو نگاه کردم تو چرا انقدر قد بلندي
حاال چرا حرو نمي زني زود باش یه چیز بگو دیگه ......دارم از بي خوابي و
را درد مي میرم
نخیر این خیره شدنش تموم شدني نیست که نیست
ببخشید دستم دیگه داره بي حس مي شه میشه دستمو ول کنياما حرفي نزد
نمي دونم چي مي خوا ست بگه که هي سر زبونش میومد و دوباره قورتش مي
داد
نفسشو داد تو و دوباره داد بیرون
شهاب  -من فردا نمیام
ای مرض این که انقدر نگاه کردن و بي جون کردن دستمو نداشت
 -خوب نیا چیيار کنم
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چشاشو بستو باز کرد
شهاب  -رس فردا منتظر باش بیام دنبالت باهم بریم دکتر
 من دیگه دکتر نمیامشهاب  -انقدر رو حرو من حرو نزن
 اهان چون سرواني نباید رو حرفتون حرفي بزنمشهاب  -نه
 رس چيشهاب  -تو چرا انقدر بر خالو قیافت لجبازي
چیزي نگفتم
شهاب  -رس من رس فردا میام دنبالت
دستمو به زور از دستش کشیدم بیرون
 با شه اگه بگم با شه ولم مي کني  .....من رس فردا منتظر شما هستم حاال باخیال راحت و وجداني اروم برید بذارید منم راحت برم کپه مرگمو بذارم زمین
شهاب  -چرا اینطوري حرو مي زني
 من همیشه همین طوري حرو مي زنمبا ناراحتي بهم شب بخیر ي گفتو به طرو در رفت
قبل از بیرون رفتن برگشت و بهم نگام کرد
باشه باشه مي دونم درارو هم قفل مي کنم که خدایي نيرده کسي ریدا نشه یهگربه رو بدوزده
ولي اون هنوز خیره بود
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وا چرا انقدر بد نگاه مي کنه خوب حرو دلشو زدم دیگه ....مگه نمي خواست
همینو بهم بگه من که کارشو راحت کردم
شوواید م از اینيه گفتم کپه مرگمو مي خوام بزارم زمین ناراحت شوود ....من که
کپه اونو نگفتم کپه خودمو گفتم
خوب وقتي مي خواي بخوابي کسوي نیسوت ب*و*سوت کنه ...........کسوي
نیست نوازشت کنه ....حتي کس نیست بهت یه شب بخیر ساده بگه میشه کپه
مرخ دیگه
یعني اینم نمي فهمه
هنوز نگاش مي کردم که بدون هی حرو دیگه ای رفت(
امروز تنهام با اینيه چشم دیدنشو ندارم ولي دلم مي خواست اینجا بود.
هنوز وقت اداري تموم نشده بود و من داشتم وسایلمو جمع مي کردم
هي هي دباغ
فریده بود که داشت صدام مي کرد
چیه؟
سرشو از الیه در اورد تو .....عادپ همیشگیش بود هی وقت وارد اتاق نمیشه
فقا سرشو مثل واز این ورو اونور مي کرد
فریده  -مي دونستي اخر این هفته  ...همه مهموني اقاي رئیس دعوتیم
 واي راست مي گي یعني منم دعوتمفریده  -تو نه
 -چرا؟
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 چرا؟فریده  -تو کارمند جزي کي تو رو ادم حساب مي کنه
اخمام تو هم رفت
 رس براي چي امدي بگيفریده  -هی ي خوا ستم بدوني...تازه فرض کن دعوپ هم با شي با این سر و
وضع مي خواي بیاي
مثل ب ه ها ررسیدم مگه سرو ضعم چطوریه
فریده  -بگو چش نی ست.......من که جاپ بودم اگه دعوتم مي کردن که عمرا
دعوپ نمي کنن نمي یومدم .....اونجا فقا ادم حسابیا میان
تو دلم گفتم حتما یيي از اون ادم حسابیا هم تویي
 تو هم دعوتي؟فریده  -رس چي من هر سال دعوپ مي شم
لبخند تلخي زدم
 رس بهت خوش بگذرهفریده  -نمي گفتي هم خوش مي گذشت
چیزي نگفتم و اونم بدون حرو دیگه ای رفت
کیفمو برداشتم از اتاق زدم بیرون
که همزمان فریده و مژي هم امدن بیرون
مژده دیگه مثل سوابق سور به سورم نمي زاشوت ولي هنوز خنده هاي تمسوخره
امیزشو مي زد .
فریده -هي دباغ مي خواي بیاي مهموني
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خوشحال شدم ......اره دوست دارم بیام ولي چطور من که دعوپ نشدم
فریده  -خوب یه راه هست که مي توني بیاي
ذوق کردم ....راست مي گي چه راهي
نگاه معني داري به مژي انداخت و در حالي که مثل همیشه با تمسخر بهم مي
خندیدن
فریده  -اگه دوسوووت داري بیاي راهي نداره جز اینيه به عنوان یيي از کارگر
بیاي اونجا براي کار کردن و رذیرایي
و بعد بلند زد زیر خنده
از نارحتي سر جام وایستادم بازم رو دست خورده بودم
چند قدمي که جلوتر از من رفته بودن که فریده برگشت و گفت
با با خودتو خیلي تحو یل مي گیري دباغ  ....حرص نزن فير نينم براي اون
کار هم تو رو قبول کنن .....مردم که خ*ن*ا*ه نيردن موقعه رذیرایي از دسووت
یه خدمتيار زشت لیوان شربت بگیرن و باز خندید.
زبونم الل شد و نتون ستم جوابي بهش بدم ....عادپ کرده بودم جواب همه رو
تو دل خودم بدم
اره ولي خ*ن*ا*هم نيردن با یه خرس راندا همنشین باشن
با ناراحتي و دلخوري از شرکت زدم بیرون و به طرو اتوب*و*ساي واحد رفتم
مژي و فریده که جلوتر از من رفته بودن و تو صف وایستاده بودن
دستام تو جیب مانتوم بود و به صف و ایستگاه نزدیك مي شدم که صداي بوق
ماشیني نظرمو به خودش جلب کرد
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برگشتم دیدم شهابه وقتي دیدمش تازه فهمیدم قد یه دنیا دلم براش تنگ شده با
دست بهم اشاره کرد که برم و سوار بشم
منم که دوتا را داشووتم  10تا دیگه هم قرض گرفتم که خدایي نيرده از سوورعتم
کم نشه
در جلو رو برام باز کرد و منم زودي سوار شدم
 سالمشهاب  -سالم خسته نباشي
 تو که امروز نمي خواستي بیايشهاب  -حاال بده امدم
شووونه هامو باال انداختم و فقا لبخند زدم انگار نه انگار که دیشووب اون همه
اتفاق افتاده باشه
داشت ماشینو دور مي زد که چشمم به مژي و فریده افتاد که دهن دوتاشون از
تعجب به اندازه یه بولدوزر باز شده بود
الهي دهنتو باز بمونه که بسته نشه انقدر دل منو مي سوزونید
شووهاب -با دکترپ حرو زدم گفت امروز هم اخر وقت .....وقتش ازاده مي
تونیم به جاي فردا امروز بریم.
 چرا اینيارو برام مي کنيجوابي نداد
 فقا براي تالفي کارامشهاب -نه
 -رس چي؟
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شهاب -به عنوان یه دوست ....اشيالي داره براي دوستم کاري کنم
با این کارپ من بیشتر احساس حقارپ مي کنمشهاب -اح سا ست الگي اح ساس حقارپ مي کنه یه دو ست خوب براي یه
دوستش هر کاري که از دستش بر بیاد انجام میده
 وليشهاب -انقدر ولي نیار باشه
چیزي نگفتم و به منظره بیرون نگاه کردم
همین طور که داشتم بیرون نگاه مي کردم یه دفعه برگشتم طرفش
 ببین درد که ندارهشهاب -تو هنوز این عادپ برق گرفتگیتو فراموش نيردي
سرمو با شرم انداخنم رایین
 ببخشیدشهاب -نه درد نداره
 مگه خودپ لیزیك کردي؟شهاب -نه
 رس داري ب ه گول مي زنيشهاب -مگه تو ب ه ای .....نترس رر سیدم درد نداره تازه قطره بي ح سي مي
ریزه تو چشت دیگه اصال متوجه نمي شي
 هزینه اش خیلي زیاده ؟در حالي که دنده رو عوض مي کرد ....تو به این چیزاش کار نداشته باش

ورود عشق ممنوع

139

 خوب شاید خواستم یه روز رولتونو رس بدمنفسشو بیرون داد و چیزي نگفت
منم فير کنم با سوويوتش بهم فهموند که تا مطب خفه شووم و منم همین کارو
کردم
****
هنوز خانوم طاهري به من به چشووم قاتل باباش نگا مي کرد و من به اون به
عنوان ابدارچي نگاه مي کردم
ما اخرین نفر بودیم بنابراین کسي جز ما تو مطب نمونده بود.
کمي مي ترسیدم رو صندلي راحتي دراز کشیدم
دکتر ررهام چند قطره بی ح سی تو چ شا ریخت و سر مو زیر د ستگاه لیزر قرار
داد  .با یه چیزي که نمي دونم چي چي بود رلياي چشووممو باز نگه داشووت و
شروع به کار کرد
فير کنم تا روي دوتا چ شمم کار کنه نزدیك یه ساعتي شد تو این مدپ چند
باري تلفن همراه شهاب زنگ خورد و اون براي جواب دادن بیرون رفت
دکتر دیگه کارش با چشاي من تموم شده بود.
چند بار چ شامو باز و ب سته کردم چ شام شروع کردن بودن به خارش به مهتابیه
اتاق که نگاه کردم انگار دورش یه هاله بود
دکتر -چیه چشاپ دارن اذیت مي کنن
نه یيم چشام مي خارن
طبیعیه چندتا قطره دیگه براپ مي نوی سم بگیر و به چ شاپ بزن فردا هم حتما
اخر وقت یه سر بزن تا ببینم که دیگه مشيلي نداره
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شاید هنوز کمي تار ببیني ولي تا فردا دیدپ بهتر مي شه به مرور بهترم می شه
ولي زیاد با دستت چشاتو نمالون و از قطر ها هم استفاده کن
اگر هم دیدي خیلي چشاپ دارن اذیت مي کنن زودي بیا
دکتر داشت حرو مي زد که شهاب وارد شد
شهاب  -چي شد تموم شد
دکتر ررهام  -اره شهاب جان تمومه یعني کار من دیگه تمومه
به من نگاه کرد مشيلي که نداري
 نهشهاب  -رس برو بیرون تا من بیام
از اتاق دکتر که امدم بیرون خانوم طاهري رو دیدم که رو مبلي نشسته و یه راشو
انداخته رو اون یيي راش و یه مجله مي خونه
به اطرافم نگاه مي کردم باور نمي شد که بتونم یه روز هم بدون عینك همه چي
رو ببینم
(کسایي که بعد از یه مدپ عینيو از چشاشو بر مي دارن مي دونن چي مي گم
خیلي حس خوبیه دیگه چیزي رو صووورتت نیسووت و احسوواس سوونگیني نمي
کني  ...ولي تا یه مدپ دنبال یه گمشووده مي گردي به اسووم عینك و هر بار که
دنبالش مي گردي مي فهمي دیگه بهش نیازي نداري وکلي ذوق مرخ میشووي
 ....شایدم من خیلي بي جنبه ام که اون موقعها زیاد ذوق مرخ میشدم .....ب ه
ها من دباغ نیسووتماااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا ااااااا من روح سوورگردونشووم
یوهاهاهاهاهاهاهاها)
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نگا ههاي کینه توزیانه طاهري برام مهم نبود چون مي دونستم دیگه قرار نیست
اونجا زیاد بیام
هنوز در حال برانداز کردن مطب بودم
شهاب  -بریم
با لبخند گفتم بریم
شهاب  -اذیت که نشدي
نه اصووال ....فير مي کردم خیلي باید وحشووتناك باشووه .....هر چقدر که مي
گذره احساس مي کنم دیدم بهتر میشه
فقا با لبخند بهم نگاه مي کرد
 راستي کسي که سروانه خیلي مقامش باالستشهاب  -نمي دونم
 واقعا نمي دونیدفقا خندید
 االن حتما خیلیا جلوپ خم و راست میشنشهاب  -براي چي خم و راست
 چون سرواني دیگهسرشو با خنده تيون داد
راستي حاال دیگه کارپ تو شرکت تموم شدهشهاب  -نه
 یعني بازم میاي شرکتشهاب  -اره چون هنوز سوئی و ریدا نيردم

wWw.Roman4u.iR

142

از کجا فهمیدي سوئی مي خوادشهاب  -فایالیي که کپي کرده براي ب ه ها بردن اونا هم حرفاي تو رو زدن
با ذوق گفتم رس هنوز به کمك من نیاز داري مگه نه
شاید
 باز داري کجا مي ريحرفي نزد و جلوي یه خونه جمع و جور ویالیي وایستاد
ریاده شد منم به تبعیت از اون ریاده شدم در خونه رو با کلید باز کرد
شهاب  -بفرماید
اروم وارد خونه شدم
 چه حیا نازي دارینشهاب  -خوشت میاد
اره خیلي باحاله مي شه حسابي توش دوید کلي هم لي لي رفت
دیدم به طرو ساختمون رفت
شهاب  -بابا بابا...کجایي؟ خوابي؟
شهاب رفت تو خونه
به در ورودي ساختمون خیره شدم
دیدم شهاب با یه مردي که رو ویل ر بود ....امد بیرون
با تعجب بهشون نگاه کردم
شهاب  -ایشون ردر من هستن
بابا این خانوم هم خانوم دباغ از همياراي منه
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 سالم اقاي احمدياحمدي بزرخ  -سووالم دخترم خوبي .....شووهاب این همون خانوم دباوي که
مي گفتي
شهاب  -اره بابا
اه چه جالب درباره منم با باباش حرو زده (تو دلم کلي ذوق کردم بي جهت
.............بس که سر خوشي دیگه هههههه)
شووهاب  -خانوم دباغ اگه عیبي نداره اینجا باشووید من باید برم جایي کاري برام
ریش امده .....از اون ور هم داروهاتونو بگیرم .....ببخ شید تا مي خوا ستم برم
بگیرم و براتون بیارم تا اون سر شهر خیلي طول مي کشید
 نه اشيالي ندارهشهاب  -رس من تا  2ساعت دیگه میام
بابا با من کاري نداري
احمدي بزرخ  -نه برو از اول هم با تو کاري نداشتیم
شهاب -بابا
احمدي بزرخ -باباو درد برو دیگه هي خودشو لوس مي کنه
شهاب  -ببخشید خانوم دباغ باز یه تازه وارد دیدن به کل منير من شد
فقا خندیدم
احمدي بزرخ -خیلي اذیتت مي کنه
کي؟احمدي بزرخ  -شهاب
 -فير کنم تنها چیزي که بلد نباشه اذیت کردنه
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احمدي بزرخ  -اره رسر خوبیه فير نيني چون رسرمه مي گما
نمي گفتین هم معلوم بود
تو اون دوسوواعت حسووابي با هم حرو زدیم و کلي شوووخي کردیم مرد خوش
مشربي بود
احمدي بزرخ  -دیدي به حرو کشوووندمت ازپ رذیرایي هم نيردم برم براپ
میوه و چایي بیارم
 نه نه شما چرا ....فقا بگید کجاست من خودم میارمنه زحمت مي شه دخترم
وا مي گید دخترم بعدش اندازه دخترتون منو قبول ندارید
احمدي بزرخ  -برو اشپزخونه همه چي اونجا هست
الساعه قربان
ریرمرد با نميي بود من از ردرم چیز زیادي یادم نمیاد ولي دوسووت داشووتم اگه
قرار بود یه بابا داشووتم مثل اقاي احمدي بود باحال .......شوویرین زبون ....با
نمك
بعد از  3ساعت شهاب امد
شهاب -بازم دیر امدم ببخشید
 خوب منم دیگه برم دیرم شدهشهاب -کجا؟
 برم هوا تاریك شده تا برسم خونه طول مي کشهشهاب -خودم مي رسونمت
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نهشهاب -نه ........رس کي باید این وذا ها رو بخوره
احمدي بزرخ -دختر نه نگو شهاب همیشه از این دست و دلبازیا نمي کنه
شهاب -بخشيي شانس هرکاري هم مي کنم این حنا رنگي نداه که نداره
رس تا شما دوتا شامو اماده کنید من برم یيم استراحت کنم
شهاب -زود خسته میشه
 باباي رر شرو شوري داريشهاب -اوه رس جونیایشو ندیدي
 البد مثل تو بودهشهاب -اره
خیلي اعتماد به نفست باالستشهاب -مگه من رر شرو شور نیستم
چیزي بهش نگفتم
شهاب -راستي چشاپ چطورن
خوبنشهاب -عینك نمي زني قیافت خیلي عوض میشه
اره خودمم فير مي کنم باید کلي تغییر کرده باشم  ...زشت تر که نمي شم ؟
شهاب -باز تو گفتي زشت
ولي نباید انقدر خودتون به خرج مي نداختید من مي خواسووتیم با حقوق این
ماهم برم و عینك بگیرم
شهاب -از عینك خوشت میاد
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 معلومه که نهشهاب -رس هي نگو مي خواستم عینك بگیرم مي خواستم اینيارو کنم
و در حالي که کیسه وذاها رو بر مي داشت
شهاب -حیف اون چشا نیست که رشت عینك رنهون بشن
از حرفش خوشم امد یعني چشام قشنگن؟
رس چرا تا حاال دقت نيردم من که چشووام تا حاال درسووت نمي دید که بخوام
دقت کنم
شهاب -چرا نشستي نينه تو هم انتظار داري من وذاها رو آماده کنم
 نه نه االن میامکفشامو در اوردم
ای بابا این کجا سوراخ شده رامو کمي اوردم باال شصت رام از جوراب زده بود
بیرون .
باید فردا جوراب بگیرم
شهاب -کجا موندي رس
سریع نشستم و جورابامو در اوردم
امدم امدم (
شب خوبي بود  .....براي اولین بار بعد از چند سال به عنوان یه مهمون واقعا
ل*ذ*پ داشت مخصوصا که از بودن در اونجا اصال احساس بدي نداشتم
اخر شوووب بود ....ردرش که بی مار بود با ید زودتر مي خواب ید ب عد از دادن
داروهاي ردرش
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خوب بریم تا برسونمت
نه خودم مي رم دیگه مزاحمت نمیشم
بدون توجه به حرفم رفت و سوار ماشین شد و منتظر من تا سوار بشم.
خوب وقتي مي خواد برسووونتم چرا هي دسووت دسووت مي کنم ....منم که از
خدامه
 شما با ردرتون تنها زندگي مي کنید؟شهاب -اره مادرم چند ساله که فوپ کرده
 خدا بیامرزتشون....خواهر یا برادريشهاب -نه مثل تو ام ........یيي یه دونه خل دیونه
از حرفش خندم گرفت و اونم خندید
 یه چیز بپرسم جوابمو مي ديشهاب -بپرس
 چرا شرکت ما ....مگه تو اون اطالعاپ چیه که مجبور شدي اینطوري واردشرکت بشي و انقدر خودتو به زحمت بندازي
شهاب -خیلي وقته گرفتار شرکت شما یم ....تازگي نداره ....هر کاري کردیم
نتونستیم علیه شون مدرکي گیر بیارم
مگه اونا چیيار مي کنن؟شوورکت شووما همون طور که وارد کننده و صووادر کننده قطعاپ کامپیوتر وارد
کننده و صادر کننده مواد مخدر هم هست
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ما به اون اطالعاپ احتیاج داریم تا بتونیم دسووتشووونو رو کنیم مطمئنم همه
اطالعاپ مربو به خروج و ورود مواد تو اون اطالعاتیه که سخت دنبال شونم
وحضورمنم اونجا برا بدست اوردن همین اطالعاته
ولي بدون سوئی هی کاري نمیشه کرد.
 چه وحشتناك ولي اصال بهشون نمیاد از این کارا کننشهاب -به منم مي یومد رلیس باشم؟
 نه راستش اولین بار که دیدمت فير کردم شاید تو سیرك کار مي کنيبا ناراحتي به طرو م برگشت و دهنش باز موند
خوب اخه خوب اینطرفو اونطرو مي رري
براي همین گفتم شاید...
خواهش مي کنم دیگه ادامه نده
ببخش ولي منظوري نداشتم
حرفي نزد و منم ساکت شدم
اخه دختر بي خودي چرا فيتو باز مي کني و هر چي توشه مي ریزي بیرون
 ببین ببخش یه حرو بي ربا زدم دیگه قهر نينشهاب -من که قهر نيردم
 رس چرا حرو نمي زنيشهاب -دارم فير مي کنم
 به چيشهاب -به اون سوئی فير نمي کنم تو شرکت هم بتونم ریداش کنم
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نفسمو دادم بیرون و دوباره بیرونو نگاه کردم
 خوشبحال ادم حسابیاشهاب -چرا؟
 چون مي تونن تو هر مهموني شرکت کننشهاب -یعني فقا ادم حسابیا مي تونن مهموني برن
 اره دیگه ...................همین مهموني رئیس ما .....اخر هفته استهی سالي من نمي تونم برم  ...چون ادم حسابي نیستم
شهاب -مگه ادم حسابیا چه شيلین
خو شگلن ....خوش لب*ا*س*ن ...تح صیالپ دارن ...خوب صحبت ميکنن ....دیگه دیگه...
داشتم فير مي کردم که یه چیز دیگه در مورد ادم حسابیا بگم که
شهاب -فهمیدم
چي رو فهمیدي ...........اینيه دیگه ادم حسابیا چطورین ؟شهاب -گفتي اخر هفته
 اره اخر هفته چه ربطي به ادم حسابیا داره اخر هفتهشهاب -من و تو هم باید تو این مهموني شرکت کنیم
چه حال خجسته ای داري شماشهاب -چرا
کي منو شما رو دعوپ مي کنهشهاب -اگه من بخوام حتما دعوتیم
-یعني میشه
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شهاب -اره چرا نشه
 قضیه هموني نیست که شما هر جایي بخواید مي تونید بریدشهاب -اره دقیقا
 رس منتفیهشهاب -چرا
وقتي شما نمي توني بدون بلیا سوار واحد بشي چطوري هم ین جایي ميخواید برید
دیدم جواب نمي دم
برگشووتم طرفش که دیدم داره با حرص نگام مي کنه اگه دسووت خودشووم بود
فيمو میورد رایین
اب دهنمو قورپ دادم با شه با شه اونطوري نگاه نين خوا ستم چیزي بگم جو
عوض بشه
بازم همونطوري داشت نگاه مي کرد
جو عوض نشد؟خوب ببخشیدبرگشتم و تو جام صاو نشستم تا باز حرو بي ربا دیگه نزنم
بازم ساکت بود
 ببین شما مي خواي برو من نمیام اخه مي دونم به من خوش نمي گذرهشهاب -صبر کن ببینم تو فير مي کني من براي خوش گذروني مي رم
 رس براي چي مي ريشهاب -من فقا اون سوئی و مي خوام
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 خوب چیياري از دست من ساخته استشهاب -تو هم باید کميم کني ....دست تنها نمي تونم
(زرشك)
 از کي هم کمك مي خواید با استعداد تر از من کسي رو ریدا نيرديبا خنده گفت نه
 ولي من گند مي زنم به کاراپشهاب -اتفاقا تو تنها کسي هستي که مي توني برام فلشو بیاري
 منظورپ چیه؟شهاب -صبر داشته باش بهت مي گم ....فردا صبح الزم نیست بیاي سرکار
 چرا؟شهاب -انقدر نگو چرا جایي هم نرو تا من بیام دنبالت فهمیدي
نرم سرکار؟شهاب -نه
خدا اخر و عاقبت منو با این جناب سروان بخیره کنه معلوم نی ست چه خوابي
براي من دیده
تا صبح با افيار مختلف دست و رنجه نرم کردم
دم دماي صبح خوابم برد
نمي دونم چقدر خوابیده بودم که با صداي در بیدار شدم
هوي چه خبره مگه سر اوردي کله سحريبا چشاي خواب الود درو باز کردم
-اه شمایي چه خبرته
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شهاب -تو هنوز خوابي
 نباید باشمشهاب -خوبه گفتم صبح منتظرم باش
ای بابا مگه مي خوایم چیيار کنیم ....اگه قرار به رفتن باشوووه که اونم اخرهفته است نه االن......االنم برید من خوابم میاد....تا صبح نخوابیدم
داشتم درو مي بستم که با دست درو نگه داشت
شهاب -ای بابا فقا مهموني رفتن که نیست..باید قبلش یه کاریي بينیم
 خوب برید کاراتونو بينید بعد بیاید دنبالم براي مهمونيشهاب -واي من از دست تو بالخره سيته مي کنم
شما که هنوز جوني سيته مال ریراست.....خواهش مي کنم من خوابم میاددوبار امدم درو ببندم که خود شو ررپ کرد تو خونه و در محيم ب ست و بهش
تيیه داد
شهاب -یه بار یه چیز بهت مي گن عین ب ه ادم گوش کن و بگو چشم
 مگه من ب ه چیه ام که مي گي ب ه ادمشهاب -خواهش مي کنم برو اماده شو بریم
 اگه نخوام چيشهاب -انوقت به زور مي برمت
انوقت منم از تون شيایت مي کنمشهاب -به چه جرمي
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به جرم ورود به منزل بدون اجازه ...ضرب و شتم ....تهدید...هم کالم شدنبا من...دیگه دیگه فعال همینا
شهاب همین طور دهنش باز مونده بود
شهاب -اگه خواهش کنم چي
 خوب انوقت باید تازه ب شینم فير کنم ببینم ارزش شو دارید که به خواه شتونفير کنم
با صداي بلند که چیزي کمتر از فریاد نبود گفت تازه ببیني ارز ش شو دارم بعد
فير کني
 واي نه نه شما جوش نیار من االن اماده میشمهر چي بي مخه نصیب من میشه ....اول صبحي هل و کك را شده امده اینجا
یيي نیست بگه بابا مگه قرار چیيار کنیم ...........کو این جورابم
شهاب -صبحونه خوردي
 نهشهاب -رس یه چیز بخور ضعف نيني
ضعف باباپ نينه مردم ازار .........واي نه باباش ادم خوبیهممنون از لطف شما صرو شد اول صبحيوا این چرا سوراخه حاال مقنعه ام کو ....دیدي یادم رفت جوراب بخرم
متياهارو زیر رو کردم دیشب انقدر خسته بودم که تا رسیدم هر کدومشونو یه
جایي ررپ کردم
شهاب -دباغ چیيار مي کني چرا انقدر لفتش مي دي
 -امدم امدم امدم ور ورنين
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خوب براي اینيه دلم ضعف نره یه نون رنیر براي خودم درست کنم این که سر
اورده دیگه وقت چایي دم کردنم ندارم
رو رله ها نشستم و شروع به بستن بند کفشام کردم
دستشو کرده بود تو جیب شلوارش و بر بر منو نگاه مي کرد
شهاب -تموم شد
به نون رنیر تو دسووتم یه گاز زدم از ر له ها رر یدم رایین  ...ب له ب له ب له تموم
شد....بفرماید در خدمتم
چند ثانیه ای بهم خیر شد
 باز چیه دوباره چیيار کردم چرا اونطوري نگام مي کنيهی ي هی ي بدو بریم
ببین گفته باشووم من فقا شووام مي خورم و میام ....حوصووله میوه خوردن ونشستن ندارم
شهاب -نه مثل اینيه تو باورپ شده فقا داریم براي مهموني مي ریم
رس براي چي داریم مي ریمشهاب -اوه خدا بهم صبر بده
وایییییییییییییییي خدا جونشهاب سریع زد رو ترمز
شهاب -چیه؟ چي شده؟ زهرمو اب کردي که تو
 دیدي چي شدبا اضطراب بهم نگاه کرد
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 من که لباس ندارمسرشو گذاشت رو فرمون  ...ای خدا من چه خ*ن*ا*هي به درگاهت کردم
 خیلي بد شد لباس ندارم نهههههههههه ....همه ي نقشه هاپ بهم ریخت....ولي باور کن تقصیر من نیست خوب تا حاال مهموني نرفتم که لباس بخرم
شهاب -دباغ
بلهشووهاب -الهي در دو بالپ بخوره تو فرق سوور من ...فير مي کني براي چي
صبح به این زودي امدم دنبالت
 نههههههههههههشهاب -اره
 اما من که رول ندارم لباس بخرم تازه هنوز رول دکترو جراحي رو بهتون ندادمشهاب -دباغ دکترو جراحي رو بي خیال شو لباسم من خودم براپ مي گیرم
 نه نه من زیر دین کسي نمي رمشهاب -دباغ اخه چه دیني ....فير کن هدیه است
 بابا هدیه یه بار گیرم دوبار ولي هربار که هدیه نمیشوه.....تازه کي براي هدیهانقدر خرج مي کنه
شهاب -چرا نمي فهمي رفتن به این مهموني برام خیلي مهمه
 جداشهاب -اره
 -باشه رس من تو اولین فرصت رولتونو رس مي دم
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شوهاب -باشوه بعدا هر کاري که دلت خواسوت بين فقا االن هرچي مي گم
گوش کن
سرمو تيون دادم باشه
**********
ای خدا اینجا چند طبقه است واي چه لباسایي ....حتما قیمتاشونم خدا تومنه
انقدر مغازه هاي رنگا رنگ وجود دا شت که ادم تو شون محو مي شد شهاب
جلوتر از من مي رفت و من اروم دنبالش
از کنار هر مغازه رد مي شوود م چند ثانیه ای رشووت ویترینش وایمیسووتادم و با
هیجان اجناس داخل مغازه رو نگاه مي کردم
شهاب -کجایي بیا دیگه وقت نداریم
دیدم دم در مغازه ای وایستاده سریع ریشش رفتم
شهاب -بیا تو
باهم رفتیم تو  .....مغازه مانتو فروشي بود
شهاب -کدومشو دوست داري؟
من انتخاب کنمشهاب -نه من ...مگه من مي خوام بپوشم  ....هر کدومو دوست داري بردار؟
کمي فير کردم .............میگم ممنونا ولي تو مهموني که مانتو نمي روشن
عزیزمن .....دباغ جان ....مي دونم ..........ولي از اینجا تا اونجا هم که نمي
توني با لباس مجلسي بري
 -اره راست مي گي خوب بذار ببینم
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شهاب -چي شد انتخاب کردي؟
نهچرا؟
نمي دونم کدومو بردارم اصووال نمي دونم تو اینجور مهمونیا چطور لباس ميروشن.
شهاب -ناراحت نمي شي من براپ انتخاب کنم
با لبخند گفتن نه
چرخي تو مغازه زد و برام دو دست مانتو برداشت
شهاب -برو امتحان کن ببین از کدومشون خوشت میاد
واقعا سوولیقه اش حرو نداشووت سووت تنم بود هر دوتاشووم خوب بود و نمي
دونستم کدومشو بردارم
از اتاق ررو امدم بیرون
شهاب -خوب کدوم ؟
 نمي دونم دوتا شم خوبهشهاب -باشه بده .....اقا دوتاشو بر مي داریم
 نه نهشهاب -قرار شد امروز رو حرو من حرفي نزنیم
به همبن ترتیب برام کیفو کفش و شال و روسري و چیزاي دیگه گرفت
در حالي که دستامون رر بود به یه راسا دیگه رفتیم
 هنوز تموم نشدهشهاب -نه اصل کار مونده
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 با خستگي گفتم چي؟لباست
 ببین گرمت نیست ؟شهاب -چرا .....ابمیوه چي مي خوري براپ بگیرم
 من بستني مي خوام اونم کیمشهاب  -وایستا االن میام
چند دقیقه بعد امد برام یه کیم و براي خودش ابمیوه گرفته بود
در حال خوردن کیم از رشت ویترین مغاز ه لباس عروس رد شدیم وایستادم و
به یيي از لباس عروسا نگاه کردم
یه لحظه خودمو توش مجسم کردي
زهي خیال باطل
شهاب -چرا نمي یاي
دیدم شهاب کنارم وایستاده
 هی ي بریمشهاب -خوشت امده
 نه داشتم نگاش مي کردمشهاب -کدومشو ؟
همونطور که به کیمم گاز مي زدم
اوني که بندیه مي بیني چقدر ناز سنگ دوزي شده دامنشم زیاد رفي نیست
دیدم شهاب هم با دقت نگاه مي کنه
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شهاب -خوب بریم دیر شد
با شه بریم اخرین گازو به کیم زدم و ررتش کردم تو جوي فا ضالب و همراهش
وارد یه راسا شدیم.
شهاب -اینجا دیگه خودپ انتخاب کن من از این چیزا سر در نمیارم
واقعا لباساش معرکه بود نمي دونستم کدومشو انتخاب کنم
شهاب -چندتا رو که مي رسندي بردا و برو امتحان کن
با هیجان چندتا رو برداشووتم و رفتم تو اتاق ررو هر کدوم مي روشوویدم به دلم
نمي ن ش ست تا اینيه اخري رو امتحان کردم فوق العاده بود ح سابي قد بلندم
کرده بود رنگش هم بهم مي یومد
اره همینو بر مي دارم
اینو بر مي دارم و گذاشتم رو میز جلوي صاحب مغازهشهاب -ببخشید یه لحظه
شهاب لباسو برداشت و نگاش کرد این نه یيي دیگه انتخاب کن
ولي این قشنگترهشووهاب -یادپ باشوووه گفتم براي مهموني نمي ریم ...در ثاني حتي اگه براي
مهموني هم مي رفتیم فير نمي کنم این در شان تو باشه
مگه چشهشهاب  -یقه لباسش خیلي بازه مناسبت نیست
تو دلم گفتم ولي من اونو بیشتر دوست دارم
با ارامش و لبخندگفت یيي دیگه رو انتخاب کن

wWw.Roman4u.iR

160

چرخیدم ولي انگار همون تو مخم هك شووده بود و چیزي دیگه ای به چشوومم
نمي یومد .
شهاب -نظرپ درباره این یيي چیه ......هم مثل اونه هم همرنگشه...روشیده
ترم هست
مغازه دار گفت تازه روش شال هم داره
ته دلم که راضي نبودم ولي چیزي نگفتم و رفتم که امتحانش کنم
خوب این چه انتخاب کردنه میگي خودپ انتخاب کن اخر سوورم خودپ برام
انتخاب مي کني
با ور ور تنم کردم برگشتم و خودمو تو اینه اتاق ررو دیدم
حاال که دقت مي کردم این بیشتر به تنم مي یومد و رویایي ترم مي کرد
شهاب -چه طور بود
عالياقا اینو بر مي داریم اون یيي رو هم بر مي داریم
نه اون دیگه نهشهاب -ولي اونم قشنگه
نه اون یقش خوب نیستشهاب -اره براي اون مجلس خوب نیست ولي نگفتم براي هر جایي
صاحب مغازه ببندم اقا
شهاب -بله دوتاشو ببندید
*****
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 دیگه تمو م شدشهاب -ای بگي نگي
واي بازم مونده .........بخدا الزم نیست
فقا بهم خندید و چیزي نگفت
ظهر شده بود
شهاب -من خیلي گشنمه اینطرفا باید یه رستوران خوب باشه
بریم رستوران؟شهاب -رس کجا بریم
میگم که...............شهاب  -شما هی ي نگو مي ریم رستوان من حوصله ساندوی و از این چیزا
رو ندارم
خوب ریش دستي کرده بود و با زبون بي زبوني زده بود تو دهنم که حرفي نباشه
که حرو حرو خودمه
****
خدایا شيرپ دیگه اون عینك رو چشام نیست
خدایا صد هزار مرتبه شير که سفید رو هم ه ستم که سبیالم از راه دور زیاد
دیده نمیشه
بازم یك میلیون بار خدارو شير که به یه رستوران خلوپ رفتیم
بازم یك میلیارد بار خدا رو شير که موقعي که گار سون امد تا سفار شو بگیره
من رفته بودم دستشویي
بازم یك تیلیارد بار شير که شهاب وذاي مورد عالقه منو سفارش داده ..جوجه
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خیلي با ارامش وذا مي خورد
در حال خوردن
 یه چیز بپرسمشهاب -بپرس
 تو از اینيه من باهاپ اینور اونور میام خجالت نمي کشيشهاب -خجالت بيشم براي چي؟مگه چته؟
شونه هامو باال انداختم و چیزیي نگفتم
شووهاب -ببین خودپ وقتي این فيرا رو مي کني به بقیه هم اجازه مي دي که
اینطوري فير کنن
 اخه من خیلي زش..شهاب -براي اخرین بارم مي گم تو ا صال ز شت نی ستي دیگه این حرفو ریش
من تيرار نين
لبامو ورچیدم و چیزي نگفتم
شهاب -من یه چندتا جا کار دارم اشيالي نداره اگه کمي معطل بشي
نه اشوويالي نداره ولي خوب من که کارم تموم شووده مي تونم ماشووین بگیرم و
برگردم
شهاب  -نه هنوز باید یه جاي دیگه هم بریم
 بازم خریدشهاب  -خانوما که از خرید خوششون میاد  ...تو خوشت نمیاد؟
-زیاد خرید کردن هم دل ادمو مي زنه ...نگفتي باز باید چي بگیریم
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صبر داشته باش
کنار یه رارك ماشینو رارك کرد
شهاب -من باید برم تو این ساختمون اگه حوصلت سر مي ره برو رارك
نه تو ماشین مي شینم تا برگردي
شهاب – شاید طول بيشه
 منتظر مي مونم من که تو خونه کاري ندارمبه صندلي عقب نگاه کردم رر شده بود از بسته ها و مشماي لباسا
نمي دونم با خودش چه فيري مي کنه که اینطوري خرج مي کنه من رول اینارو
چطور رس بدم
یعني بعد از مهموني باید اینا رو رس بدم واي نه من همشووونو دوسوووت دارم
....گربه خانم تازه رس هم ندي کجارو داري که اینا رو بپو شي....واي را ستي
من باید با این قیافه بیام مهموني .....
افتضوواحه ........فيرشووو کن لباس ان ناني بپوشووي بعد با سووبیالي گربه ایت
بري اون وسا که بگي به چند منه
واي مژي و فریده مگه برام ابرو مي زارن
اوه .........واي نه بهتره بهش بگم من نمي یام مهموني ....بریم ای نا رو رس
بدیم
اخه جناب سووروان عتیقه تر از من نبود ......مي رفتي براي کسووي خرج مي
کردي که ارزششو داشته باشه
نه من که تمام برنامه هاتو هم بهم مي ریزم .
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تازه یادم افتاده بود که قراره کجا بریم به دسووتام نگام کردم شووروع کرده بودن به
لرزیدن
درسته که به حرفاشون عادپ کردم ولي اونجا نه .....نمي تونم...
اگه چیزي بهم بگن دیگه چیزي هم برام مي مونه ؟
به ساختوني که شهاب رفته بود توش نگاه کردم .....رس چرا نمیاد
نه نباید بري ....اون که اونجا کار نمي کنه فردا رس فردا مي زاره مي ره انوقت
تو مي مونیو افتضاح مهموني که باید تا یه عمر از اینو اون متلك بشنوي
یعني کارش تموم بشه مي زاره مي ره ؟
رس من چي ؟
یعني به منم فير مي کنه البد اره دیگه که انقدر براپ خرج مي کنه
خره تو هم همه چي رو تو رول ببین
االن براپ خرج مي کنه که فردا زبونت باز نباشه
نه اون اونطوري نیست
از کي تا به حاال ادم شناس شدي .......نه نه من اون مهموني نمي رم
از حاال نفسم باال نمیاد
نفس عمیقي کشیدم و سرمو تيه دادم به صندلي و چشامو بستم
چرا نمیاي بیا دیگه خسته شدم
من نمیام نمیام نمیام نمیام خواهش مي کنم من نمیام
شهاب -با کي داري حرو مي زني
-اه امدي
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شهاب  -نگفتي با کي حرو مي زدي
 ببینید شما که نبودید من خیلي فير کردم و به این نتیجه رسیدم که امدن منبه اون مهموني یه اشتباه محضه
بهش نگاه کردم که با تفير بهم نگاه مي کرد
 مي دونم به این خریدا فير مي کني ...ما که بسته هاشو باز نيردیم مي تونیمبریم همشونو رس بدیم ......هان چطوره ؟
سرمو تيون دادم تا ببینم متوجه حرو شد
فهمیدید چي گفتمدر حالي که ارنجشو تيیه داده بود به فرمون و با دستش لبشو مي خاروند
شهاب -خوب مي گفتي چرا ساکت شدي
 اوه خداروشير کم کم فير مي کردم کر هم شدید خوب گفتم ما ...یعني من و شووما مي ریم تك تك اون مغازه هایي که رفتیمو لباسوواشووونو که خیلیم قشوونگن رس مي دیدم و شووما رولتونو مي گیرید و مي
زارید تو جیبتون و فير مي کنیم که امروز امده بودیم تفریح و قضوویه مهموني
رو فراموش مي کنیم.
 به قول اون یارو تو اون فیلم که نمي دونم اسمش چي چي بود .....اوکي ؟بهش خیره شدم
ابروهاشو باال انداخت
 این یعني چي؟بازم ابروهاشو باال انداخت
 -ببین من ای کیوم در حد صفره منظورپ واضح بگو
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شهاب -یعني ن
واي من که تا االن براتون روضه نمي خوندم .....مي خواید یه بار دیگه از اولبگم....باشه مي گم
 ببینید من اون مهموني نمیام و شما مي توني.....................شهاب -و من مي تونم شما رو یه جاي دیگه ببرم براي تيمیل کارم
و به قول تو به قول اون یارو تو اون فیلم که نمي دوني اسمش چي بود اوکي؟
 نهشهاب -اره
 نهشهاب -اره رو حرو منم حرو نزن
و ماشینو روشن کرد
از ناراحتي دست به سینه نشستم و شروع به گاز گرفتن گوشه لبم کردم
این چرا حرو منو گوش نمي کنه ....اقا من نمي خوام به کي بگم مگه زوره
زیر چ شمي بهش نگاه کردم رو لبش یه لبخند ن ش سته بود ...از اون لبخندایي
که ادم باید ازش ترسید .
چون ممينه با اون لبخندکذایي براي طرو فيرایي هم کرده باشوون که اون
سرش ناریداست .........من که عقلم قد نمیده شایدم زیادي اليي خوشه
یعني چي مونده که نخریدیم
کجا میریمجواب نداد
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خمیازه ای کشیدم و دوباره به بیرون نگاه کردم که صداي تلفنش در امد
شهاب – سالم کجایي؟
.............................
اره ما همون نزدیيایم
..........
ماشین اوردي؟
.......................
باشه رس تا دو دقیقه دیگه اونجائیم
بعد از اینيه یه میدون رد کرد کنار یه رژوه  206وایستاد و براش بوق زد
چند لحظه بعد دختري از ماشین ریاده شد و به طرو ما امد.
به به جناب سروان چه عجب ما شما رو دیدیم ....ستاره سهیل شدي دیگه کم
کم داشتیم فراموش مي کردیم شخصي به اسم شهاب احمدي هم وجود داره
شهاب  -باز تو منو دیدي شروع کردي .....سالمتم که طبق معمول از گشنگي
خوردي
علیك سالم جناب سروان اخمو
ای خدا این دیگه کیه ؟ ....چقدر خودموني با شهاب حرو مي زنه
شهاب  -رویا باز کارم به تو افتاد تو هم شروع کردي
اه وا شهاب من چي رو شروع کردم
واي بهش شوو هابم می گه ..ني نه  ...ني نه نامزدشوووه ............واي نه
............اینطوري باشه من که دق مي کنم
شهاب  -انقدر حرو زدي فراموش کردم خانوم دباوو بهت معرفي کنم
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ایشون رویا هستن دختر خاله من
اخیش بخیر گذ شت دختر خالشه  .............خله دختر خالش با شه ....مگه
ن شنیدي میگن عقد ر سر خاله و دختر خاله رو تو ا سمونا ب ستن حاال ا سمون
چندمشو الله و اعلم ...چقد خوشگلم هست
رویا -سالم من رویام از اشنایي با شما خوشوقتم
چه با نمك مي خنده منم جاي شهاب بودم عا شق همین خند هاش مي شدم
خر که نیست عاشق سبیالي من بشه
سالم منم اله هستمرویا  -چه اسم قشنگي
ممنونشهاب  -رویا کارتون چقدر طول میيشه
رویا -فير نينم بیشتر از یيي دوساعت طول بيشه
شهاب  -رس این خانوم دباغ دوساعت دست شما امانت تا کارتون تموم بشه
رویا -ای به چشم جناب سروان شما جون بخواه کیه که بهت بده
شووهاب  -رویا حیف عجله دارم و گرنه خودپ مي دوني نمي زارم بي جواب
بموني
رویا در حالي که مي خندید در طرو منو باز کرد
رویا -خوب بنده در خدمتم
با تعجب به شهاب نگاه کردم و سرمو تيون دادم که این چي مي گه
شهاب  -رویا جون شما برو تا سوار اون وار وارکت بشي خانوم دباغ هم میاد
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اینم به چشووم به ماشووین خوشووگل منم توهین نين و بعد در حالي که براي
شهاب شيلك در مي یورد به طرو ماشینش رفت
من باید کجا برمشهاب  -برو خودپ مي فهمي
اخه اینجایي که مي گه کجاستشهاب  -چرا انقدر ترسیدي دختر به من اعتماد کن به رویا هم بگو دو ساعت
دیگه میام اینجا دنبالتون
اخهشهاب  -برو دیگه منتظرته
با ترس و دودلي از ما شین ریاده شدم و به طرو ما شین رویا رفتم که شهاب
برام بوق زد و حرکت و کرد و رفت
رویا -خوب خوب یه بار دیگه سالم این رسر خاله اخموي من که نمي زاره ادم
عین ادمیزاد سووالم و علیك کنه و دسووتشووو به طرو دراز کرد سووالم من رویام
خیلي خیلیم از اشنایت خوشوقتم عزیزم
منم اروم بهش دست دادم و با یه لبخند کوچیك
سالمرویا -خوب بریم که خیلي کار داریم
ببخشید مي ررسم کجا باید بریمجوابي نداد و فقا خندید
تا چشم باز کردم دیدم توي ارایشگاهیم
اصال براي چي اینجایم
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رویا با دستاش اروم بازوهامو گرفت
رویا -خوب عزیزم برو اونجا بشین که خانوم رحیمي خوشگلت کنه
چیيار کنهرویا -خوشگلت کنه دیگه
اخه براي چيرویا -اله جون صبر داشته باش مي فهمي
اخهرویا -عزیزم بشین باور کن این خانوم رحیمي کارش حرو نداره
امادستاشو رو شونه هام گذاشت و با زور منو رو صندلي نشوند
رویا -ببین من مامورم و معذور اگه کارمو درسووت انجام ندم تو بیخ مي شووم
....تو که دلت نمي خواد برام چند سال حبس ببرن
با درموندگي به رویا نگاه کردم که با خنده هاي شیرینش باالي سرم وای ستاده
بود .
و با یه حرکت مقنعه رو از سرم برداشت
نمي دونم چرا مانعش ن شدم شاید بخاطر اینيه تا بحال جراپ اینيه با چیزي
یا کسي مخالفت کنمو نداشتم .و همیشه دربرابر همه چیز سر تعظیم فرود مي
اوردم .
رویا -واي چه موهاي بلند و قشنگي داري
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انقدر دلهره دا شتم که متوجه حرفا و تعریفاي رویا نمي شدم اگه د ست خودم
بود را مي شدم و فرار مي کردم یه اح ساس گنگ و نامفهومي دا شتم کمي هم
ترسیده بودم
رویا -قربونت خانوم رحیمي د ست بجونبون که تا دو ساعت دیگه باید یه تیيه
ماه تحویل یيي بدم
منظورش از این حر فا چي بود ....تحو یل کي؟ تحو یل چي؟ ....یعني ای نا
همش یه تو طعئه خانوادگي بوده
از کار شهاب ا صال خو شم نیومد ....خوب مي تون ست مثل ادمیزاد بهم بگو
برو ارایشووگاه به خودپ برس حالم بهم خورد بس که این قیافتو دیدم ....به
دختر خالش نگاه کردم از نظر قیافه زمین تا اسمون با شهاب فرق داشت
نمي دونم به رویا چي گفته بود که اون مامور انجام اینيار کرده بود .........رس
شووهابم به من به دید یه ادم زشووت نگاه مي کنه ...و همه حرفاش شووعار بوده
....قبل از اینيه ارایشووگر بندو بیاره نزدیك صووورتم .....دسووتشووو رس زدم و از
جام بلند شدم .
مقنعم که رو دسته صندلي بود و برداشتم و سرم کردم
رویا – چي شد اله جون ؟
جوابشو ندادم و از رله هاي ارایشگاه رفتم باال
رویا – صبر کن دختر حداقل بگو چي شد.
شما درباره من چي فير کردیدرویا – منظورپ چیه ؟
-اقاي احمدي گفته منو بیاري اینجا .منظورشو از اینيارا نمي فهم
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رویا -ببین به من فقا گفته بیام و تو رو بیارم ارایشگاه دیگه هی ي بهم نگفته
خوب این یعني چي؟عزیزم ا له جون باور کن منم هی ي نمي دونم ولي تن ها چیزي که مي دونم
اینه که شهاب ادمي نیست که بخواد به کسي توهین کنه عزیزم ...باور کن من
دیگه هی ي نمي دونم
به صوووتش نگاه کردم یعني اینم فير مي کنه من زشووتم رس چرا مثل دیگرون
کنار لبش یه نیشخند نیست یا حرفي نمي زنه که مسخرم کنه.
شهاب تو که مي گي من زشت نیستم .....رس چرا منو فرستادي اینجا
هزارتا چراي دیگه امد تو ذهنم .
اگه توي ش ورایا و موقعیت دیگه بودم بدون اینيه به رشووت سوورم نگاه کنم مي
رفتمو و به همشون بدو بیراه مي گفتم
اما حاال نه .....از ته دلم با خبر بودم  .دلم به وجود شووهاب عادپ کرده بود
.دوسش داشت  .عاشق لبخنداش بود.عاشق چشاي مشيیش
حاال که مي دونستم دوسش دارم نمي تونستم راحت بذارم و برم نمي دونستم
اون چه احساسي نسبت به من داره.
شوواید هدفش از اینيار این بود که ببین من چقدر تغییر مي کنم بعد ببینه مي
تونه دوسم داشته باشه یا نه ؟
نه خره خیلي خودتو تحویل گرفتي
شایدم مي خواد بگه من مي تون ستم زودتر از اینا به خودم بر سم ولي اینيارو
نيردم .
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شایدم ....چه فرقي مي کنه که اون چه فيري مي کنه من که دو سش دارم چرا
به خودم نرسم و به خاطر اونم که شده از این ریخت و قیافه در بیام
هنوز رویا منتظرم و ایسووتاده بود سوورمو رایین انداختم و دوباره وارد ارایشووگاه
شدم و رویا بدون حرفي دنبالم امد
وقتي بند و نزدیك صورتم اورد چشامو بستم
واي خدا .............جونم در امد فير نمي کردم انقدر درد داشته باشه
تا ابروهامو برداره فير کنم نیم کیلویي اشك ریختم
ارایشگر -خانومي مي خواي موهاتم کوتاه کنم
رویا  -حیف این موهاي بلند نیست کوتاه بشن نظرپ چیه یيم مرتبشون کني
فقا سرمو تيون دادم که یعني باشه
و ارایشگر هم موهامو مرتب کرد و کمي جلوي موهامو حالت داد .
وقتي کارش تموم خودمو تو اینه دیدم
نه باورش سووخت بود چقدر عوض شووده بودم دیگه اون گربه ای نبودم که مي
شناختمش
رویا  -واي چقدر صورتت روشن شده اله جون
ارایشگرر -این ابروهاي کشیده با چشاي عسلیت صورتت ناز کرده
نمي گم محشوور شوودم یا یه رري دریایي ....اما اوني نبودم که خودم از دیدنش
خجالت مي کشیدم
تازه به این سوال رسیده بودم چرا هی وقت به ارایشگاه نیومده بودم .شاید براي
اینيه مي دیدم وجودم براي کسووي ارزشووي نداره ...رس براي چي اینيارو مي
کردم .
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شاید فير مي کردم نباید قبل از ازدواج اینيارو کنم .
شووایدم از ترس حرو مردم که بهم هر عنگي رو ن سووبونن شووایدم نمي دونم
نمي دونم
فقا مي دونستم حاال اله تو اینه رو بیشتر دوست دارم .
احساس اعتماد به نفس بیشتر .
احساس وجود داشتن .
احساس نفس کشیدن
قبل از هر حرفي رویا رول ارایشگاهو حساب کرد و باهم امدیدم بیرون
رویا -خوب بدو بریم که اگه دو دقیقه دیگه دیر برسوویم روسووت سوور دوتامون
کنده است
با خنده ها و شوخي هاي رویا سوار ماشین شدیم
حاال دوست داشتم سرمو باال بگیرم و بگم منم هستم
رویا -چرا انقدر کم حرفي
 اخه حرفي براي گفتن ندارمرویا -البته تقصیر تو هم نیستا من زیاد وراجي مي کنم
نه اتفاقا اصال ادم وقتي ریشته به چیز دیگه فير نمي کنهراستي شما نامزد اقاي احمدي هستي
رویا -من ؟
 اره؟بلند خندید ....یه دفعه این حرفا رو جلوي شوهرم نزنیا
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شوهرپ؟
رویا -عزیزم من ازدواج کردم ....دو ساله ....
اه ...با این حرفش انقدر خوشووحال شوودم که نزدیك بود از خوشووي زیاد بلند
بخندم
رویا حرو مي زد و مي خندید و من از خوشووي زیاد داشووتم با دم نداشووتم
گردوها رو یيي یيي مي شيستم
انقدر این ارای شگاه و ا صالح کردنم براي من اني و یهو شد که به کل مهموني
رو فراموش کرده بودم .
به میدون مورد نظر رسیدیم هنوز شهاب نیومده بود .
رویا شمارشو روي برگه نوشت
رویا -بیا این شماره منه
خوشحال مي شم منو مثل دوست خودپ بدوني و هروقت مشيلي داشتي یا
اینيه دلت خواست یيي مختو بخوره باهام تماس بگیر
برگه رو از دستش گرفتم
رویا -تو شماره داري؟
نه من ندارممرویا -شماره خونه چي؟
خونمون تلفن ندارهیه نگاهي کرد خواسووت چیزي بگه که ماشووین شووهابو انور میدون دید و براش
بوق زد و اون میدونو دور زد و کنار ماشین رویا وایستاد
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رویا -خوب عزیزم خیلي خوشووحال شوودم دیدمت حتما یه بار بگو شووهاب
بیارتت خونمون
 ممنون خیلي امروز زحمتت دادمرویا -نه عزیزم چه زحمتي تا باشه از این زحمتا یادپ نره تونستي باهام تماس
بگیر
 باشهاز ماشووین ریاده شووودم نمي دونم چي دم گوش هم ر ر مي کردن که نیش
شهاب تا بنا گوشش باز بود
همین طور وایستاده بود و داشتم نگاشون مي کردم که یادم امد باید االن برم و
سوار ماشین شهاب بشم
واي خدا جون با این صورپ من االن از خجالت اب مي شم .....ا صال روم
نمي شه  ...مقنعمو کمي کشیدم جلو و سعي در مخفي کردن صورتم مي کردم
رویا بعد از اینيه از شووهاب خداحافظي کرد براي منم دسوووت تيون داد و با
ماشینش رفت .
حاال با چه رویي برم بشینم مي دونستم از خجالت حسابي سرخ کردم اروم در
جلو رو باز کردم و نشستم
انقدر هول بودم که حتي یه سالم کوچولو هم نيردم و سریع رومو کردم طرو
شیشه و ساکت شدم .....اونم حرفي نزد
تا منو برسونه خونه شب شده بود .
جلوي در خونه ماشینو نگه داشت و ریاده شد تا وسایلو بیاره رایین
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منم کميش کردم بدون کوچیيترین حرو
هنوز سرم رایین بود و روم نمي شد بهش نگاه کنم در حالي که گاهي سنگیني
نگاشو رو خودم احساس مي کردم
.وقتي اخرین بسته رو هم به دست داد .....جراپ کردم و اروم بهش گفتم
 اصال کار خوبي نيردیدصووبر کردم ببینم چیزي مي گه یا نه ....ولي چیزي نگفت و به طرو ماشووینش
رفت و ما شینو رو شن کرد و دنده عقب گرفت و منم به رفتنش نگاه کردم......
به انتهاي کوچه که رسید برام چراغ زد .
فير کردم داره خداحافظي مي کنه ولي دیدم مدام داره برام چراغ مي زنه و اخرم
با دست بهم اشاره کرد که طرفش برم
 .باز کمي مقنعه رو کمي جلو کشوویدم و به طرفش رفتم و دسووتمو گذاشووتم رو
سقف ماشین و به طرو رنجره ماشین خم شدم ببینم چي مي گه
شووهاب -رس فردا کمي زودتر میام دنبالت تا....ادامه جملشووو نگفت و بهم
نگام کرد تا منم مثال یه چیزي بنالم ولي من چیزي نگفتم
شهاب -کاري نداري
با صدایي که از ته چاه در مي یو مد  .نه خداحافظ
خداحافظ
و سر جام وایستادم که بره ....کمي عقب رفت ولي وایستاد دوباره با ماشین به
طرو امد و در حالي که کمي مي خندید
دوباره خم شدم که ببینم باز چي مي خواد بگه
شهاب – اله
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وقتي اسممو گفت گر گرفتم و بهش خیره شدم
شهاب  -خیلي قشنگ شدي
و با گفتن این حرو بدون اینيه مجالي بهم بده با سوورعت دنده عقب گرفت و
از کوچه زد بیرون
شاید این بهترین جمله ای بود که تو تمام این ساال کسي مي تونست بهم بگه
و چقدر برام دل سب و شیرین بود .
حال خودمو نمي دون ستم یا مي خوا ست ا شيم در بیاد یا مي خوا ستم بخندم
هنوز به انتهاي کوچه نگاه مي کردم شووواید باز ببینمش ولي اون رفته بود و با
حرفش منو برده بود تو ابرا
اروم به طرو در رفتم قبل از وارد شوودن به حیا دسووتمو به چارچوب در تيیه
دادم و دوباره به ته کوچه نگاه کردم  .احسووواس مي کردم هنوز اونجاسوووت نا
خوداگاه لبخندي به لبام نشست  .و با دست دیگم دستي به صورتم کشیدم تا
باورم بشه دیگه خبري از اون گربه همیشگي نیست .
ا سترس دارم ...حالت تهوع شدید ......سردرد .....اح ساس مي کنم خون به
مغزم نمي رسه ......نه شام خوردم نه صبحونه.......هر  15دقیقه فشارم میفته
و منم مدام با اب قند در حال ریدا کردن این فشووار خون بد مصووبم .........نا
خون تمام انگشووتامو هر کدومو  10بار خوردم ......از صووبح تا حاال دو بار
دوش گرفتم .......از دیروز تا حاال چیزي قریب به ده هزار بار همه لباسوووامو
روشوویدمو و جلوي اینه ر ه رفتم  .......زمان داره برام به اندازه سوورعت نور مي
گذره ..............مي خوام فرار کنم ................ولي مي دونم عرضوووه این
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کارو هم ندارم.........مي خوام یيي کنارم باشوووه ولي خبري از هی موجود
زنده ای نیسووت ..............مي خوام خودمو اروم کنم رس هي ایت اليرسووي
مي خونم و لي تا نصووفش نمي تونم بیشووتر بخونم.......اخه تا همون نصووفه
بیشتر حفظ نیستم .........
دیروز دوباره کیوان رسوور صوواحب خونه امد و یاد اوري کرد که خونه رو تا اخر
ماه باید خالي کنم .
نگراني مهموني کم بود این بد بختي هم به بد بختیام اضافه شد .
***
لباسووامو روشوویدم .....تو حیا رو رله در حالي که زانوهامو ب*غ*ل کردم و
چونمو گذاشووتم روشووون و خودمو عقب جلو مي کنم نشووسووتم و منتظر امدن
شهابم .
تا اینيه صداي بوق ماشینشو مي شنوم  .سریع بلند شدم و وسایلمو برداشتم
نفس حبس شده تو سینمو مي دم بیرون و درو باز مي کنم
تا دروباز کردم شووهابو دیدم که رشووت در منتظرمه  ...خوشووتیب تر از همیشووه
است  .بهش خیره شدم و اونم با یه لبخند بهم نگاه کرد
تو دلم گفتم کاش مال من بودي
شهاب سالم
با کمي شرم ...سالم
شهاب -همه چیتو برداشتي
اره
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و سایل تو د سمو ازم گرفت و برد گذا شت صندلي عقب و در جلو رو برام باز
کرد و خودشم رفت سوار شد
میگم چیزهشهاب – چیه؟
 میگم به نظرپ ا مدن من واج به ....میشوووه من ن یام ...من حتي نمي دونمچطور مي خوام به تو کمك کنم
با خنده گفت امدنت که واجب کفایي....در ثاني حتما باید بیاي  ....بعدشووم
نگران نباش به موقعش مي فهمي چطور مي توني بهم کمك کني
حاال چرا انقدر زود امدي دنبالم نينه مي خواي زودتر از همه بري اونجاشهاب  -نه هم ین زودم نیست تا تو بري ارایشگاه و بیاي فير کنم دیرم بشه
ارایشگاه ؟
اره
دوباره براي چي؟ من که .....
شهاب  -ای بابا همینطوري که نمي شه امد مهموني اونم این مهموني ...رویا
از ارایشگاه براپ وقت گرفته
رویا هم میاد؟شهاب  -نه
تا رسیدن به ارایشگاه دیگه حرفي بینمون رد و بدل نشد
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کمي مي ترسیدم نمي دونم این ترس لعنتي چي بود که عین خوره افتاده بود به
جونم هر کاري که مي خواسووتم بينم این ترس بود که اول میومد جلو و تمام
وجودمو مي لرزوند.بعدم تا نیششو نمي زد گورشو گم نمي کرد که نمي کرد
رس بهترین کار اینيه نترسووي ....نترس دختر قوي باش....اره قوي مثل کوه
قوي باش
و بعد در حالي که نفسوومو با وم مي دادم بیرون گفتم زرشووك .....اگه تو مثل
کوه قوي بشي ....شانس بیار خودتو تا اونجا خیس نيني کلي هنر کردي دخي
به شهاب نگاه کردم چقدر اروم بود و مطمئن  ....انگار مي دون ست ام شب به
هدفش مي رسه ....کاش منم مثل اون دل شیر داشتم
که چي ب شه دل شیر دا شته با شي ...البد مي خوا ستي با دل شیریت بري به
ج نگ مژي و فر یده .....چه مي دونم االن مخم هنگ یده.....ا خه کي م خت
فعال بوده که حاال بهنگه ...
اوه چقدر دارم چرپ و ررپ مي گم .....خدا روشير که نمي تونه مخمو بخونه
وگرنه اصال بهم محل سگم نمیداد با این مغز بيرم
شهاب  -خوب خانومي من یه ساعت دیگه میام اینجا دنبالت
ببین میشه یه چیز بگمشووهاب  -باز چي شووده....خواسووتم دهن باز کنم که  .....فقا نگو نمیام و بي
خیال مهموني شو تو برو منم باي که جون تو اصال راه نداره
اصالشهاب  -اصال
-خیل خوب رس تا یه ساعت دیگه

wWw.Roman4u.iR

182

با خنده یه ساعت دیگه
نه .......اینم نمي دونم خروسشه ...مروشه  ....هنوز یه را داره و از خر شیطون
رایین امدني هم نیست.
خوب با اطمینان مي تونم بگم این دفعه که رفتم ارایشگاه نه ترسي داشتم که به
جونم بیفته و نه خجالتي که از سوورو روم بباره و از همه مهمتر دیگه قرار نبود
درد بند انداختنو تحمل کنم.
بعد از کار ارایشگر نگاهي به خودم انداختم با ارایشي که رو صورتم انجام داده
بود چهره ام کمي تغییر کرد  .و به قول خانوم رحیمي با نمك شده بودم
البته ازش خواسته بودم ارایشمو زیاد ولیظ نينه که زیاد تو ذوق بزنه
کارم بیشتر از یك ساعت طول کشیده بود وقتي از ارایشگاه امدم بیرون شهابو
دیدم که منتظرمه
سالم ببخش دیر شد(در حالي که نگام مي کرد) سالم منم تازه امدم زیاد منتظر نشدم
بعد از گذشت  10دقیقه
راستي ادرس داري؟شهاب  -رس دارم کجا میرم
خوب ررسیدم اخه تو که ادرس مهموني رو نداشتيشهاب  -دباغ کار منم ریدا کردن همین چیزاي مجهوله
چه خوب رس واقعا کار درستيشهاب  -تازه فهمیدي
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نه تازه نفهمیدم ولي هنوز یه سوال تو ذهنم هستشهاب  -چي؟
 تو که کارپ ریدا کردن چیزاي مجهوله یه لطفي کن و این سوووال مجهول منوهم جواب بده
شهاب  -باشه اگه بتونم چرا که نه
چطوره که تو همه کار مي توني بيني هرجایي که بخواي مي توني بري ...ولي
نمي توني بدون بلیت سوار اتوب*و*ساي واحد بشي....
در حالي که چونمو مي خاروندم .......باور کن هر چي فير مي کنم به جواب
قانع کننده ای نمي رسم
دیدم که سریع گوشه خیابون رارك کرد و به طرو من برگشت
شهاب  -اله تو مشيلت با این بلیت اتوب*و*ساي واحد چیه ؟
هی ي بخداشهاب  -رس چرا به این بلیت گیر دادي
اب دهنمو قورپ دادم ...فقا سوال بود به جون تو ....باشه دیگه نمي ررسم
با نگاهي که توش هم خنده هم جدیت موج مي زد به هم نگاه کرد
دیر مي شه ها نمي ريچیزي نمونده بود که از خلي زیاد من سوورشووو بيوبه به فرمون ولي به همون
لبخند همیشگیش اکتفا کرد و راه افتاد
تا به عمرم چنین خونه ای ندیده بودم از نماي بیرون که داد مي زد توش باید
چه خبر باشه باید بگم این خونه چیزي کمتر از کاخا نداشت
شهاب ماشینو نزدیياي خونه جناب رئیس متوقف کرد .
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یه عالمه ماشین مدل باال که حتي اسم یيیشونم نمي دونستم رارك شده بود
با هم ریاده شوودیم من که از همون اول شووروع کرده بودم به لرزیدن با قدماي
اهسته دنبال شهاب راه افتادم .
نزدیك دم ورودي وای ستادم شهاب متوجه ن شده بود و همین طور دا شت مي
رفت .
نه اله تو متعلق به اینجا نیسووتي ...تو رو چه به اینجا ها برگرد .مي خواسووتم
برگردم باید از وفلت شهاب استفاده مي کردم هنوز متوجه من نشده بود سرییع
ر شتمو کردم به طرفش و به طرو خیابون ا صلي رفتم که شاید اونجا ما شیني
گیرم بیادو و فلنگ ببندم .
ترسج دلهره و اضطراب داشتن به جونم چنگ مي نداختن ..
اخه تا حاال اینجور جاها نیومده بودم مخصوووصووا اینجا که باید حسووابي هم
شلوغ باشه
داشتم به خیابون اصلي نزدیك مي شدم که یيي از رشت بازومو گرفت
شهاب – تو داري کجا مي ري؟
من نمي تونم .........مي ترسووم ........من هی وقت اینجور جاهاد نبودم...انقدر دسووتپاچلوفتیم که همه کاراي تو رو هم خراب مي کنم .....تازه حتما
ابروتم مي برم ....بذار برم .
وقتي این حرفو زدم با دستي که بازومو گرفته بود به طرفي هلم داد و باعث شد
چند قدمي به عقب ررپ بشم و کیفم از دستم بیفته
شهاب – تو همیشه انقدر ترسویي.
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 من..شووهاب – الزم نیسووت چیزي بگي برو  ...از اولم باید مي دونسووتم که تو نمي
توني
ولي گفتم شاید باید یيي هلت بده تا راه بیفتي ....ولي نه کامال اشتباه فير مي
کردم تو ترسوتر بي جربزه تر از این حرفایي .
برو برو برگرد به همون زندگي قبلي خودپ  .....م ثل همیشوووه بذار ه مه به
کاراپ بخندن و تو هم تو سويوپ بهشوون نگاه کني و با سويوتت به همشوون
بگو اره حق باشماست من یه ادم ترسوج بي عرضه دستو راچلفتیم
فير مي کردم شوواید اعتماد به نفسووت به خاطر چهرهته که انقدر رایینه ولي
وجود تو خالي از اعتماد به نفسه ..........برو ..........اره برو
برو تا امثال مز گانا و فریده ها به خودپ و اعتمادپ به نفس بخندن  ..الیق
بیشتر از اینا نیستي اله  ....برو با رفتنت ثابت کن حرفام درسته برو
این شهاب بود که با من اینطوري حرو مي زد  .قبلم از درد فشرده شد .
تو حق نداري با من اینطوري حرو بزنيشووهاب  -چرا ندارم ....رس چرا بقیه حق دارن هر جور دوسووت دارن باهاپ
حرو بزن و برخورد کنن ....منم که چیزي از اون جماعت کم ندارم .....
رس هرچي بگم حق دارم و حقته
من ترسو نیستمشهاب –هستي.....با فرارپ داري ثابت مي کني که هستي ..من از ادماي ترسو
بدم میاد ..........از ادمایي که حتي جراپ گفتن یه نه سوواده رو هم ندارن بدم
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میاد ............از ادمایي که حتي سعي نمي کن یيم خودشون عوض کنن بدم
میاد .
شهاب  -برو من بدون تو هم مي تونم کارامو ریش ببرم
 ولي اگه من نبودم اون اطالعاتو هم به دست نمي یورديشهاب  -اره شاید ولي بالخره دیر یا زود که به دست مي یوردم ....یادپ باشه
بهت گفته بودم که من چیيارم رس مطمئن باش تو هم نبودي اون اطالعاتو به
دست میوردم .
اما من ...منشووهاب  -تو چي ....حرفتو بزن ....حرفي هم داري بزني؟ ....جز اینيه چرا
من زشووتم زشووتم زشووتم .............تو این چند وقته چیز دیگه ای هم به من
گفتي
چونم مي لرزید شهاب حرفاشو زده بود احساس خرد شدن مي کردم چرا باید
من اینطوري مي بودم که شهاب این حرفا رو بهم بزنه کسي که دوسش داشتم
نمي دونستم چي باید بگم
چیزي هم نداشتم که بگم به چهرش نگاه کردم  ...نمي خواستم از دستش بدم
یعني حاال که کسووي رو ریدا کرده بودم که بهم ثابت کرده بود منم وجود دارم
....نه نباید از دسووتش مي دادم حتي اگه اون به منم فير نينه ....حتي براي یه
مدپ کوتاه حداقل تا اخر کار
کیفمو از روي زمین برداشووتم و به طرو خو نه رئیس ر فت در حالي که از
کنارش رد مي شدم بدون اینيه بهش نگاه کنم
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دیگه با من اینطوري حرو نزن
ورور ندا شتم جریحه دار شده بود و باید به ک سي که از صمیم قلب دو سش
داشتم ثابت مي کردم که تمام حرفاي درستش ولطه
یعني حاال باید ثابت مي کردم که من مي تونم عوض بشووم اونم فقا به خاطر
تو ....اره فقا به خاطر تو شهاب ...
رس باید خودمو براي هر برخوردي و اتفاقي اماده مي کردم
****
با هم وارد باغ شدیم
 نگفتي چطوري خودتو دعوپ کردي؟شووهاب  -خودمو نه خودمونو  ....تو این مهمونیا انقدر سوور همه شوولووه که
چندان دقتي نمي کنن که کیا امدن و کیا نیومدن مخوصوووا ما که کارمنداي
جزئیم .....کسي به وجودمون اهمیت نمي ده
 مژي و فر یده که اهم یت مي دن ....چون از نظر او نا این مهموني نشووونبرتري اونا نسبت به منه
شهاب  -تو نیازي نداري به ک سي در باره ح ضورپ تو این مهموني تو ضیح
بدي
..راسووتي سووعي کن از جلوي چشوومم دور نشووي این خونه خیلي بزرگه ...فير
کنم براي ریدا کردن سوئی حسابي باید وقت بذارم .
 نگفتي من چطور مي تونم کميت کنمشهاب  -فعال صبر کن کمي از مهموني بگذره و من تمام موقعیتا رو بسنجم تا
هر موقعه ازپ کاري رو که خواستم انجام بدي
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 االن کجا مي ریمبا خ نده ....االنم مي ریم تو سووواختمونو کمي از مهموني ل*ذ*پ مي بریم
چطوره؟
شووونه هامو باال انداختم و تو دلم گفتم این از منم مشوونگتره ....ولي قد یه دنیا
دوسش دارم
بوي دود سیگار و ادکلون تو هوا ری یده ...همه دارن تو هم مي لولند
از بودن تو این جمع باز وجودمو ترس گرفته ولي به خودم قوپ قلب مي دم
هي اروم باش دختر اروم......تو تنها نیستي شهاب اینجاست ....تو تنها نیستي
جلوي در ورودي خدمتياري کیف و مانتومو ازم گرفت و منو شووهاب وارد
سالن شدیم
سر چرخودندم تا ببینم اشنایي مي بینم یا کسي که چهرش برام اشنا باشه
بعضي از کارمندارو که مي شناختم امده بودن .
بي ج هت همش دن بال فر یده و مژي بودم ولي هرچي چشووم چرخو ندم
ندیدمشون  ............شاید هنوز نیومدم
شووهاب -بیا بریم انور .........هم مي تونیم از اونجا همه رو ببینیم ......هم
جاي نشستن هم هست.
ببین تو مي توني راحت نفس بيشيشهاب -اره چطور
احساس مي کنم نفسم باال نمیادشهاب -نگران نباش به خاطر بوي سیگاره االن عادپ مي کني
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 اگه نيردم چيشهاب  -اینيه ررسیدن نداره مي ري بیرونو و نفس تازه مي کني و بر مي گردي
 چه خوب شوود گفتي ........با خودم گفتم نينه باید تا اخر مهموني همینجابشینم
شووهاب -گفتم از جلوي چشووام دور نشووو ولي نگفتم فقا یه جا بشووین دختر
خوب
اوه خدا خیرپ بده ها کم کم داشووتم مي ترسوویدم که اگه کار الزم شوودم بایدچه ولطي کنم ...که با این حرفت خیالمو راحت کردي
شهاب  -دباغ تو روخدا یه امشبي رو منو به خنده ننداز
حرفم انقدر خنده داربود؟بهش نگاه کردم در حالي که داشت به جاي دیگه نگاه مي کرد مي خندید
خدمتياري با سوویني که توش دوتا جام رایه بلند بود نزدیيمون شوود و بهمون
تعارو کرد .
هواي گرفته اونجا داشت خفم مي کرد سریع دست دراز کردم و یيي برداشتم
به شهاب نگاه کردم که داشت نگام مي کرد
 بردار تشوونت نیسووت ........تازه مي خواسووتم برم دنبال اب ....که این اقازحمتشووو کشووید و برامون شووربت اورد .......بردار این بره معلوم نیسووت حاال
حاال ها کسي برامون شربت بیاره ها...بردار دیگه
خدمتيار -اقا شما بر نمي دارید
شهاب  -نه ممنون
 -چرا بر نداشتي
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شهاب جامو از دستم گرفت ...ادم هرچیزي که بهش دادنو مي خوره؟
این که هر چیزي نیست شربته منم حسابي گلوم خشيهشهاب -تو به این مي گي شربت
رنگش که به شربت مي خورهدیدم جامو توي گلدوني که کنارش بود سر و ته کرد
 وا چرا اینيارو کردي من تشنمهبا دست به یيي از خدمتيار اشاره کرد که به طرفمون بیاد
لطفا یه لیوان اب خنك برامون بیارید
چشم االن
شهاب -دباغ این شربت نیست لطفا حواست باشه لب به این چیزا نزني
خوب بزنم چي میشه منفجر که نمي شماره خودپ منفجر نمي شووه ولي شوواید مخت کنجایش نداشووته باشووه و مخت
منفجر بشه
بیا خیر سوورمون امدیم مهموني که خوش بگذرونیم  .شوویرم کرد که بیام تو
.......حاال هي برام اقا باالسر بازي در میاریه
من که محو مهمونا ي وسا سالن بودم که داشتن قره کمرشونو تخلیه مي کردن
ولي شهاب چهارچ شمي دا شت همه جا رو نگاه مي کرد و ا صال به چیزیایي
که من توجه مي کردم نگاه نمي کرد .
همونطور که داشتم به این ور اونور نگاه مي کردم مژي و فریده رو دیدم که وارد
شدن
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من نمي دونم این دوتا درباره خود شون چي فير مي کنن ...انگار االن تو ناو
لس انجلسن
نگاه کن تورخد ا اینا چیه که روشوویدن با ورودشووون اکثر چشووواي هیزو به
خودشون جلب کردن
قربون خدا برم انگار موقعه افرینش فریده هرچي خاك اضافه بوده تو وجود این
موجود جا داده که انقدر دنبه اضافه داره
حاال مجبوري با این هیيلت انقدر لباس تنگ بپوشووي که موقعه راه رفتن هر
کدوم از دنبه هاپ یه طرفت بیفتن
هنوز متوجه من نشدن شایدم چون چهرهم عوض شده نفهمیدن که منم امدم
مژي هم که طبق معمول از اون لباساي جلف همیشگي روشیده
از شانس منم دقیقا امدن کنار ما نشستن سعي مي کنم زیاد بهشون نگاه نينم
ببین من سرو وضعم درستهشهاب سر تا رامو نگاه کرد و اروم سرشو تيون دادکه یعني اره
و زود سرش اور جلو و به ب*غ*ل دست من نگاه کرد .و در همون حال به من
نگاه کرد و دوباره به مژي نگاه کرد
شهاب  -به به خانوم فردوسي شما هم تشریف اوردید
ای الل بشووي شووهاب من خودمو با هزار بدبختي قایم کرده بودم این چه کاري
بود که کردي اخه
مژي تا مارو دید حسابي قرمز کرد
فریده  -اه شما هم دعوتید فير نمي کردم شما هم باشید
فریده و مژي هنوز نمي دونستن من کیم و طرو صحبتشون با شهاب بود .
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مژي در حین حرو زدن به من هم نگاه مي کرد
فير کنم به این فير مي کرد که چقدر چهرم براش اشناست
فریده -اقاي دادگر نمي خواید ما رو با دوستتون اشنا کنید
انگارکه فریده حرو دل مژي رو زده باشه با دوتا چشمش بهمون خیره شد
شهاب  -اوه بله باید ببخشید ایشون خانوم اله دباغ ......نازمرد بنده هستن
یا خدا این چي گ فت نامزد ش  ....من...............من که حا لت طبیعي
ندا شتم و چ شام به جاي چهارتا  10تا شده بود .....بنده خدا ها مژي و فریده
اونا که چشاشون  20تا شده بود.
فریده با ناباوري ............هي دباغ خودتي
به طرفشون برگشتم و دست راستمو کمي باال بردمو و انگشتامو تيون دادم و با
یه لبخند عریض
هي سال م ب ه ها
بی اره ها با چشاي گشادشون الل شده بودن واقعا باورش براشون سخت بود
که این منم و شهاب منو به عنوان نامزدش معرفي کرده
راستشو بخواید مغز خودمم فعال دیگه کار نمي کنه هنوز تو کف حرو شهاب
بودم
مژي و فریده که سعي کردن لب و لوچه اویزونشونو یه جوري جمع کنن و چیز
دیگه ای هم نگفتن
 -چرا این حرفو زدي
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شهاب  -ببخش معذرپ مي خوام مجبور شدم ....نمي دونم چرا حوس کردم
این مژگانو یه بار دیگه ب زونمش
تو دلم گفتم چزوندنشووو که خوب چزوندي ولي منو بی اره خفن چزوندي که
گفتي مجبور شدي این حرفو بزني  ..ای بترکي که چزوندنتم دو طرفه است
دباغ همین جا باش من زودي بر مي گردم
باشه
از نگاه کردن خسووته شووده بودم رئیس شوورکتو دیدم که کت و شوولوار سووفیدي
روشیده بود و مدام سیگار مي کشه و گاهي هم با صداي بلند مي خنده
بعضي از خانومها هم براش عشوه خرکي میومدن
هي دباغ فریده بود
چطور خودتو قالبش کردي...بهت نمیاد انقدر اب زیر کاه باشي
مژي -اره فریده جون اب نی ست وگرنه به راش برسه بع ضیا شنا گرایي قحاري
هستن
توجهي به حرفشووون نيردم و با خودم گفتم خوب که حاال چي مي خواید با
این حرفا منو ب زونید عمرا
حاال حاال ها باید بسوووزید دماغ سوووخته ها ........ناراحت نبودم که چرا
جوابشونو ندادم چون مي دونستم دارن مي سوزن که این حرفا رو مي زنن
هنوز اون وسا مي ر*ق*صیدن و تو هم وول مي خوردن
مژي و فریده رو دیدم که به طرو وسا سالن رفتن ....حتما رفتن که هنر مایي
کنن.
دست به سینه نشستم و به اونایي که مي ر*ق*صیدن نگاه مي کردم
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به اندام فریده نگاه کردم  ..........چطور رائین تن شو تو این لباس جا داده یعني
اگه خم بشه احتمال باز شدن درز لباس هست
باز بلند گفته بودم
شهاب -باز شدن چي دباغ
بازم شنیديشووهاب -خوب چیيار کنم من خیلي وقته اینجام ولي تو اصووال متوجه من
نشدي......حاال به کجا داري نگاه مي کني
هان به .......به هی يشهاب -مطمئني
به چي؟شهاب -به اینيه به جایي نگاه نمي کني
خوب دارم اون وسطو نگاه مي کنم راستش یيم نگران لباس کسي هستمشهاب -کي؟
نه نگاه نينشوو هاب -واال اونطوري که تو داري بهش ن گاه مي کني ادم مي فه مه نگران
لباس فریده ای
واقعاشووهاب -نگران نباش اگر هم درزش راره بشووه ابروي تو نمي ره ابروي خودش
مي ره
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هنوز نگام به و سا سالن بود و بدون اینيه به شهاب نگاه کنم شروع کردم به
حرو زدن
کجا بودي؟شهاب -از هر طرفي مي رم خدمتيارا هستن ....رفتن اون باال خیلي سخته
راستي تو هم بلدي بر*ق*صي؟شهاب -من؟
اره .......بلد نیستي؟شهاب -دباغ بهم میاد
نه نمیاد ......براي همین ررسیدم که مطمئن بشمشهاب -تو چي تا حاال ر*ق*صیدي ؟
نه.....دقت کرديشهاب -به چي ؟
مژي چه قري میاد با محاسووباتي که کردم لرزش اندامش از ویبره مو بایلتم
بیشتره
هنوز داشتم وسطو نگاه مي کردم و اصال به شهاب نگاه نمي کردم
چنان ورق مهموني و ر*ق*صووند ها ي اون وسووا بودم که اصووال متوجه نبودم
دارم درباره چي با شووهاب حرو مي زنم ..........از سوويوپ شووهاب اسووتفاده
کردم و ادامه دادم
مي دوني از این اهنگاي شش و ه شتي ا صال خو شم نمیاد  .....بع ضیاشقشنگن ولي هی وقت محتواشو درك نمي کردم
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ببین مثل اینيه االن گذاشووتن و مژي و فریده دارن با تمام وجود خودشووون با
اهنگ هما هنگ مي کنن
خوب گوش کن
اهان اهان بین داره اولش داره چند اسم مزخرفو مي گه که نمي دونم کیا هستن
Ashkin0098 &alishmas ft keyan

تازه بعد از  20بار شنیدن این اهنگ به این نتیجه رسیدم که  0098ریش شماره
ایرانه
اولشو گوش کن ...
دون  ..دون دووو نبال دختر دم در با کسي نپر
یا این جا ...رر رر مي شوووه دل من وقتي تو نیسووتي دلبر ...م گه دل ادم رر رر
میشه .....خدایي نيرده که مرغ نیستیم
یا دیدمت کرکو ررم ریخت تو بنز دون اناري  ...سوار ماشین شدن ....اونم بنز
...که ادمو باید ببره تو ابرا ....نه اینيه باعث ریخن کر کو ررش بشه
اخه ماشین مال تو نیست  ...ماشین محمد قناري ایست
حاال معلوم نیسوووت مح مد ق ناري دی گه کدوم خر یه ولي هر کي هسوووت
خوشبحالش که بنز اونم دون اناري داره مگه نه
یا اینجاش ....مي خوام برسونمت  ...سونمت  ...سونمت
خوب برسون ...رولتو بگیر ...چرا هي مي گي برسونمت ....بي سواد اخرشم
همش مي گه سونمت بلد نیست کامل کلمه رو بگه
مصیبت بیشتر اینجاست
المپ بترکونمت
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نمي دونم این وحشي بازیا یعني چي ....المپ ترکوندن اخه چه معني مي ده
واي بدترش اینجاسووت ..کسووي که این شووعرو مي خونه خیلي باید بي شووعور
باشه
که اینجاي شعر مي گه ماچ ابدار کنمتو
تازه ررو تر از اینه که مي گه .......هی ي نگیو ب شیني ساکت  ...اخه شما بگو
مگه اليیه هر کي هر ولطي خواست بينه بعد طرو صداشم در نیاد
مي خوام بمونم ریشت  ...تو ولا مي کني مي خواي بموني ریشم
اخرشم مي گه هی يي کیوان نمیشه
اره معلومه هی يي کیوان نمي شه ....هم ماچ ابدار بينتتو هم بمونه ریشت هر
نفهمي هم باشه مي گه هی يي کیوان نمي شه
خالصه اینيه من هنوز این شعرو خوب درك نيردم همانطور که دست به سینه
بودم به طرو شهاب برگشتم
نظر شما چیه؟دهنش باز بود و منو نگاه مي کرد
چیزي شده حالت خوبه ؟شهاب -دباغ
جانمشهاب -اون المپ نیست
رس چیهشهاب -الو
-الو؟
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با درموندگي سرشو تيون داد
خوب الو با شه یا المپ در هر دو صورپ دارن ترکیده مي شن و این ا صالخوب نیست .
شووهاب -بیبن دباغ جان من مي رم میام فقا تو بهتره اصووال از جاپ تيون
نخوري
باشووه مشوويلي نیسووت تو برو .........و اگه دیدي به کمك من احتیاج داريحتما صدام کن
شهاب -باشه فقا تو جایي نري
حتما تو برو ....موفق باشي
با لبخند دوباره به و سا سالن خیره شدم .........ان نان سرگرم تحلیل اهنگ
بودم که حتي متوجه ن شده بودم که شهاب برام میوه اورده ....خو شه انگور ي
رو برداشتم و دونه دونه شروع کردم به خوردن
شما خیلي خانوم شوخ طبعي هستي ....حبه انگور ررپ شد تو گلوم و به سرفه
افتادم
داشتم خفه مي شدم که دوتا ضربه زد رشتم و دونه انگور زرتي رفت رایین
ببخشید نمي خواستم بترسونمت
سرمو اوردم باال اقاي محمودي بود ........رئیس شرکت
تو اون لحظه خفه خون گرفته بودم
باورم نمي شد رئیس شرکت کنارم وایستاده باشه
محمودي  -شما از کارمنداي شرکت هستي؟
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همونطور که به چشاش خیره بودم سرمو اوردم رایین ....بله
محمودي  -کدوم قسمت کار مي کني؟
 بایگانيمحمودي  -اون اقا دوستتون بود
خواستم بگم نه
محمودي  -چه دوسوووت بي معرفتي ...نباید خانوم به این با شووخصوویتي و
بذلگویي رو تنها بذاره
 نه االن میادمحمودي  -من دقت کردم شووما تنها کسووي هسووتي که از اول مهموني اینجا
ن شتي و ا صال تيون نمي خوري و دو ستت هي میره و میاد اینطوري که به ادم
خوش نمي گذره
گفتم که االن میادمحمودي  -دوستتونم تو شرکت کار مي کنه
بله اونم تو قسمت بایگانيمحمودي – بگذریم.....احتماال دوسووتتون هم داره یه جاي دیگه خوش مي
گذرونه  .....دستوشو به طرو من دراز کرد ...افتخار یه ر*ق*ص خوبو به من
مي دید.
نمي دونستم چیيار کنم
چشوومم خورد به مژي و فریده که با تعجب به من نگاه مي کردن .....هنوز
دسووتش دراز بود .....حتي یه لحظه به این فير نيردم چرا رئیس امده سووراغ
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من .....تو اون موقعیت فقا مغزم بهم میگفت تو هم مي توني مژي و فریده
رو بیشتر بسوزوني
وقتي ببینن با رئیس مي ر*ق*صي ای حالشون مي گیره که نگو
حتي شهابو هم براي یه لحظه فراموش کردم
و دستمو گذاشتم تو دست محمودي و به طرو وسا سالن رفتیم
بیشتر نگاها به سمت ما جلب شد
احساس ورور مي کردم از اینيه من مورد توجه رئیس شرکت هستم و خودش
بهم ریشنهاد ر*ق*ص داده
از گرما داخل سالن گونه هام کمي قرمز شده بود و با ارایش که داشتم صورتم
قشنگتر شده بود
د ست را ستش گذا شت ر شت کمرم که باعث شد کمي بلرزم فير کنم فهمید
که دستشو به جاي اینيه اروم بگیر رشت کمرم محيمتر گذاشت و و با دست
دیگش د ست را ستمو گرفت و با اهنگ مالیمي که گذا شته بودن شروع کرد به
ر*ق*صیدن  .... .این اولین باري بود که داشتم با یه مرد مي ر*ق*صیدم
انقدر هول کرده بودم که نمي تونستم تو چشاش نگاه کنم
موقعه چرخیدن چشوومم اقتاد به شووهاب که با یه عالمت سوووال بزرخ باالي
سرش داشت منو نگاه میيرد
رنگش رریده بود
با حرکت سر بهم فهموند تو اون وسا چه ولطي مي کني
من که نمي تونستم جوابشو بدم با خودم گفتم خوب دارم مي ر*ق*صم دیگه
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محمودي  -اسمت چیه؟
با این سوال چشم از شهاب گرفتم
 بلهمحمودي  -گفتم اسمت چیه ؟
اله
اله ....اله چه چشاي قشنگي داري؟
با تعریفش سرمو انداختم رایین
محمودي  -چند سالته ؟
سرمو که اوردم باال به چ شماش نگاه کردم که ح سابي قرمز شده بودن انگار
دوتا کاسه خون بودن
با لرزش تو صدام 22
هنوز داشتیم مي ر*ق*صیدیم که خدمتياري از کنارمون رد شد
محمودي  -هي وایستا
خدمتيار سوویني رو جلو گرفت و محمودي حین ر*ق*ص یيي از جاما رو
برداشت
محمودي  -تو هم بردار اله جون
 نه من نمي خورممحمودي  -ضد حال نزن دیگه بردا
با ترس برداشتم دوباره به شهاب نگاه کردم که با سر از این کار منعم مي کرد
محمودي  -بردار
و من برداشتم همونطور که جلو و عقب مي رفتم

wWw.Roman4u.iR

202

محمودي  -مي خورم به سالمتي اله عزیز
و الجرم تمام جامو سر کشید
محمودي  -تو نمي خواي به سالمتي من بخوري
من اخهمحمودي  -بخور دیگه وگرنه حسابي بهم بر مي خوره
بازم به شهاب نگاه کردم
بی اره دیگه راك یادش رفته بود براي چي امدیم اونجا رنگ صورتش شده بود
مثل گ
از چ شاي محمودي مي تر سیدم چندان حالت طبیعي ندا شت جام تو د ستم
بود و من مونده بودم حاال چه خاکي بریزم تو سرم .
خواستم ب زونم که بالیي بدتر از چزوندن امد سرم
جامو از د ستم گرفت و خودش به لبم نزدیك کرد.دیگه مطمئن بودم هی اراده
ای براي کاراش نداره
محمودي  -باز کن اون ون ه رو
و من که هاج واج داشووتم نگاش مي کردم با یه حرکت تمام محتواي جامو
خالي کرد تو دهنم
این چي بود که به خوردم داد خیلي بد مزه و تلخ بود بر خالو رنگش که
ه*و*س انگیز بود طعم افتضاحي داشت .
چشاپ دیونم مي کنه کوچولو ......چرا من زودتر از اینا ندیده بودمت
دیگه داشتم حسابي قبض روح مي شدم .
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سوورم کم کم داشووت به دوران مي فتاد  .چشووام خوب نمي دید چند بار سوورمو
تيون دادم ولي هنوز حالم همونطوري بود
دیگه شهابو نمي دیدم .
حاال خوب بود فقا همون یه جامو به خوردم داده بود و بی شترش از گو شه لبم
ریخته بود بیرون
صداها برام گنگ بود ادما رو نمي تونستم خوب تشخیص بدم
وقتي به خودم امدم که به محمودي تيیه دادم و داریم از رله ها باال مي ریم .
وارد طبقه دوم شوودیم فير کنم حدود  5 -4تایي اتاق بود به طرو راهرو رفت
وسا راهرو در یيي از اتاقارو باز کرد و باهم وارد اتاق شدیم
هنوز سرم گیج مي رفت
 براي چي امدیم اینجادر حالي که در و قفل مي کرد
محمودي  -رایین خیلي شلوغ بود خانومي اینجا بهتره
رس چرا درو قفل مي کنيمحمودي  -براي اینيه کسي مزاحمون نشه خوشگله
دسووتم رو سوورم بود فير مي کردم هر ان بخورم زمین ....دسووتمو گرفت و به
طرو یه تخت دونفره برد.
و منو روش نشوند
کمي حالت تهوع داشتم بهش نگاه کردم که داشت کتشو در میورد ...خودشم
حسابي تلو تلو مي خورد...
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من که یيي کوفت کرده بودم حالم این بود واي به حال اون که از اول مهموني
داشت فرپ و فرپ کوفت مي کرد .
کتشووو ررپ کرد یه گوشووه و امد به سوومتم ......و.....اروم کنارم نشووسووت و با
دسووتش چونمو گرفت و صووورتمو به طرو خودش چرخودن و اروم لباي بد
بوشو به لبام نزدیك کرد .
گیج و خمار بودم و از اینيه لباش رو لبام بود یه جورایي ل*ذ*پ مي بردم .
تو همون حالت اروم د ست شو گذا شت رو شونمو و منو وادارکرد که رو تخت
دراز بيشم و خودشم با هام دراز کشید .
با اینيه سرم درد مي کرد متوجه یه چیز ویر طبیعي شدم  ....انگار مخم داشت
دوباره کار مي کرد ........من اینجا چیيار مي کردم چرا اینجام ....چشووم باز
کردم که دیدم تو ب*غ*ل محمودیم و اونم در حالي که چ شا شو ب سته و لباش
رو لبامه ...........با یه حرکت رسش زدم
ولي یادم رفته بود که ک سي که م*س*ته چیزي حالیش نی ست چه برسه به اون
که هیيلش  2برابر من بود خواسووتم از روي تخت بیام رایین که خودشووو روم
انداخت
محمودي  -کجا شوویطون با هزار ترفند کشووونمدمت این باال حاال مي خواي
راحت در بري
شروع کرده بودم به دست و را زدن ولي انگار اون داشت رشه مي رروند و دست
و را زدن من به چشمش نمي یومد
باید کاري مي کردم تا وضع خرابتر از این نمي شد .
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اله تاکار دستت نداده زود باشو اون مخ اکبندتو کار بنداز .
خرس گنده چقدر سنگینم هست دارم له میشم ......واي مامان
محمودي  -هرچي زور بزني بي فایده اسوووت سووواکت باشووو بذار دوتایمون
ل*ذ*پ ببریم
یه لحظه یاد صحنه اي از یه فیلم افتادم که زنه براي اینيه از د ست نگهباني که
براش گذاشووته بودن فرار کنه شووروع مي کنه و با زبون چرم و نرم باهاش حرو
مي زنه و به حسوواب طرفو خر مي کنه  .....ولي بعد از اون یادم نمیاد اون زن
چیيار مي کنه  ....خوب اله تو هم همون کارو کن بعدش خودپ یه فيري
براي بقیه اش مي کني
عزیزم باشه منم مي خوام باهام ل*ذ*پ ببریم ولي اینطو ري که من له میشمو فقا تو ل*ذ*پ مي ري
هنوز حسابي منگ بودو به سيسيه افتاده بود
قربون برم از روم بلند شد تا بگممحمودي  -زرنگي خوشگله مي خواي فرار کني
 نه عزیزم کلید که ریشه توه ........من چطور مي تونم فرار کنم ...بعدشم دلممیاد تو رو ول کنم ......تازه تو رو ریدا کردم
محمودي  -راست مي گي
اره راست مي گم حاال را میشي؟محمودي  -یادپ باشه قول دادي
 اره عزیزم یادمهاروم از روم تيون خورد و خودشو کشید کنار
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نفسم باال امد خواستم سریع در برم که جلدي دستمو چسبید
محمودي  -دیدي داشتي فرار مي کردي
نه فداپ شم کدوم فرار .........خواستم ررده رو بندازم که به بیرون دید نداشتهباشه
محمودي  -اه رس زود باش اهو خوشگله
باشه عزیزم اروم باشدر قفل بود ..........طبقه دوم هم بودم ........با یه وول بیابوني هم در افتاده
بودم
چشامو بستم و تمرکز کردم
براي یه بارم شده تو زندگي در ست فير کن ......بذار شهاب بفهمه تو خنگ
نیستي
یادم امد که کلیدو انداخته تو جیبش ولي کتش انور نزدیك در بود ....اگه مي
رفتم مي فهمید و دیگه بهم اعتماد نمي کرد و ممين بود دیگه بهم فرصوووت
کاري رو نده
محمودي  -چي شد چرا نمیاي قربون اون لباي نازپ بیا دیگه
 باشه عزیزم االن میاماروم باالي سرش رفتم
اول مي خواي یه بازي کنیم و بعد خوش بگذرونیممحمودي  -نه حوصله بازي ندارم
-بازیش خیلي خوبه ......کافیه تو چشاتو ببندي و با لبخند بگي سیب
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محمودي  -بعدش چي میشه
بعدش یه سیب خوشگل میاد رو لباپمحمودي  -ای جان چه بازیه با حالي باشه فقا طولش ندیا
محمودي چشاشو بست و با یه لبخند حال بهم زن گفت سیب
چشم چرخوندم چشمم افتاد به ابا ور کنار تخت
محمودي  -کو این سیب اله جونم
عزیزم از ته دل بگو سیبمحمودي  -باشه شیطونم سیووووووووووووووب
توي یه چشم بهم زدن ابا ورو برداشتم محيم کوبیدم رو سرش
انگار زمان متوقف شده و نمي تونم نفس بي شم به د ستم نگاه کردم که ابا ور
تو دستم بود و از سر محمودي خون مي یومد
شروع کردم به نفس زدن
من  ....من ک شتمش من ک شتمش ......چرا به حرو شهاب گوش نيردم و از
جام تيون خوردم
شهاب کجایي .............من ادم کشتم
ابا ورو ول کردم و به طرو در دو یدم ولي در قفل بود به کت افتاده رو زمین
نگاه کردم برشداشتم و گشتمش .......کیلدو ریدا کردم
دسووتام مي لرزید  ......اشووك بود که از چشووام مي بارید درو اروم باز کردم از
اتاق زدم بیرون
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کسووي تو راهرو نبود به رله ها نزدیك شوودم از اون باال توي سووالونو نگاه کردم
خبري از شووهاب نبود همه داشووتن خوش مي گذروندن و کسووي از ویبت
محمودي خبر دار نشده بود
خوب مي رم رایین و بدون جلب توجه وسایلمو بر مي دارم و فرار مي کنم ولي
من یه ادم ک شتم .............واي سرم داره مي ترکه حالم بده رامو رو اولین رله
گذاشتم که یادم امد تو اون اتاق چشمم به یه لپ تاپ خورده بود
شاید سوئی اونجا باشه
محمودي مرده من مي تر سم برم تو اون اتاق  ....بین رفتن و موندن مونده بودم
که یادم امد من و شووهاب براي اون سوووئی امده بودیم نه براي چیز دیگه اي
........
با گریه سریع خودمو به اتاق ر سوندم و شروع به گ شتن کردن سریع لپ تارو
روشن کردم  ........دوباره تمام جیباي کتشو گشتم ولي خبري نبود ......تمام
کشوووها رو گشووتم اونجا هم نبود .....رشووت قاب  .......رو میز ....کمد......
زیر تخت همه جا رو گشتم رس کجاست
به هیيل محمودي نگاه کردم جراپ نزدیك شدن بهشو نداشتم
شاید تو جیب شلوارش باشه
اون مرده من مي ترسم ............برو برو به خاطر شهاب برو
اروم به جسووم بي جون محمودي نزدیك شوودم چند بار با نوك انگشووت بهش
دست زدم ولي تيون نخور
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جراپ ریدا کردم و جیب ریرهن شو گ شتم اونجا که هی ي .......د ست کردم تو
جیب شلوار ..دستم خورد به یه چیزي باید خودش باشه  .وقتي دستمو بیرون
کشیدم و مشتمو باز کردم یه فلش دیدم
تمام ارایشووم بهم ریخته بود  .فلشووو به لپ تاپ زدم دقیقا همون چیزي بود که
دنبالش بودیم  ....برگشتم به محمودي نگاه کردم بي جون رو تخت افتاده بود
 تقصیر خودپ بود ........نباید اینيارو مي کردي ......تقصیر خودپ بودبازم گریه ام گرفته بود فل شو تو د ستم دوباره م شت کردم و سا اتاق وای ستاده
بودم
م*س*تاصل بودم دستامو گذاشتم رو صورتم و همون وسا رو زانوهام نشستم
و شروع کردم به گریه کردن
حسابي کم اورده بودم  .چرا این اتفاقا افتاد ....قرار نبود اینطوري بشه
اشيامو با دامن لباسم راك کردم بینیمو کشیدم باال و بلند شدم و برگشتم که از
اتاق بزنم بیرون خوردم به یه نفر
نف سم بند امد نزدیك بود وش کنم ........اما تو اوج نا باوري شهاب بود  .که
جلوم وایستاده بود.
چشمش افتاد به محمودي و دوباره به من نگاه کرد
شووهاب ................شووهاب ..........من اونو کشووتمش .....اون دیگه نفس
نمي ک شه اون مرده .......من ادم ک شتم ........تق صیر خودش بود  .......باور
کن من ادم کش نیستم .........من فقا  ...فقا از خودم دفاع کردم
گریه ام به هق هق تبدیل شده بود اروم به طرفم امد و منو ک شید تو ب*غ*لش
شهاب -هي اروم باش اروم
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 شهاب من کشتمش  ........کشتمششهاب -اروم باش بذار ببینم چي شده
سرم رو سینه اش بود و گریه مي کردم
شهاب -اله اروم باش ...االن همه رو با گریه هاپ مي ریزي تو اتاق
منو اروم از خودش جدا کرد و به طرو محمودي رفت ...انگ شت شو گذا شت
رو گردن محمودي دوباره م د ستش گرفت و اخرم سر شو گذا شت رو سینه
محمودي
به جاي ضربه ای که رو سر محمودي کاشته بودم نگاه کرد  .نفسشو راحت داد
بیرون خداروشير هنوز زنده است
 زنده است زنده است زنده استشهاب -اروم چه خبرته ساکت باش
با دوتا دستم دهنمو گرفتم
یعني زنده است اره زنده استخداروشووير جاي حسوواسووس نيوبیدي ولي باید یه جور خبر بدیم که بیان
ببرنش همین طوري خون بره خطرناکه
خوب بریم زود باشتو که با این سر و وضع که نمي توني بري رایین جلب توجه مي کني
باید از همینجا از رنجره بریم رایین  ...بعدشم یه جوري خبرشون مي کنیم
دیدم شهاب داره مالفه ها رو راره مي کنه و بهم گره مي زنه سر مالفه ها رو به
رایه تخت بست و بقیه رو از رنجره ریخت بیرون
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شهاب -من اول مي رم تا مطمئن بشم محيمه بعد تو بیا
رفت باالي رنجره خواست بره رایین
شهابشهاب -چیه؟
فلشو به طرفش گرفت...ریداش کردم
شهاب -سوئی ه
ارهشهاب -بده ببینم
به لپ تارپ وصل کردم اطالعاتت همش اینجاستشهاب -کدوم لپ تاپ
اوناهش رو میزهاز رنجره امد رایین و به سمت لپ تاپ رفت
مي گم امتحانش کردم مطمئن باششووهاب -خیلي خوب باید لپ تارم ببریم ......این باید کیفش همین اطراو
باشه
کمد ب*غ*ل میزو باز کرد و گشت
شهاب -ریداش کردم
سریع لپ تارو گذاشت تو کیفو بندشو باز کرد و انداخت رو دوشش
شووهاب -خیل خوب زود باش بریم ...اول شووهاب رفت خیلي زود خودشووو
رسوند رایین
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سوورم درد مي کرد هنوز گیج بودم از رنجره بیرونو که نگاه کردم چشووام دوباره
شروع کردن به چرخیدن حالت تهوعم بیشتر شده بود
شهاب -اله بیا زود باش
شهاب نمي تونم سرم داره گیج مي رهشهاب -مالفه رو محيم بگیر و چشاتو ببیند و بیا رایین من هواتو دارم
نمي تونم شهابشهاب -مي توني چشاتو ببند و بیا
رفتم رو رنجره و مالفه رو محيم گرفتم چ شامو ب ستم موقعه امد به رایین کمي
چشووامو باز کرده بودم که ببینم رامو کجا مي زارم .......دسووتام درد گرفته بود
چیزي نمونده بود که به شهاب برسم و لي دیگه قدرتمو از د ست دادم و مالفه
از دسووتم رها شوود و قبل از اینيه با مخ بخورم زمین تو ب*غ*ل شووهاب فرود
امدم
حالم خوب نبود .......حتي نمي تونستم جوم بخورم .خود شهابم فهمیده بود
و بدون اینيه چیزي بگه همونطور که تو ب*غ*لش بودم ساختمونو دور زد  .و
سووعي کرد از در رشووتي بیرون بریم .نمي دونم ک جا بودیم که منو رو زمین
گذاشت و تلفنشو در اوردم
چیزاي نامفهومي مي شنیدم چشام نیمه باز بود بعد از اینيه تلفنش تموم شد
شوو هاب -وقتي حرو گوش نمي کني ...حق ته ....یه بار گفتم لب به این
زهر ماري نزن یا ....تو هم که حرو گوش کن ....اولین کاري هم که کردي
خودن همین زهرماري بود.
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قدرپ جواب دادن نداشتم از گریه زیاد چشام مي سوخت و سرم به شدپ درد
مي کرد
دو باره ب*غ*لم کرد خداروشووير الور بودم و راحت مي تونسوووت منو مثل
هندونه اینورو انور بره
نمي دونم منو و خودشووو چطور از خونه اورد بیرون گیج تر از اوني بودم که
موقعیتمو تشخیص بدم
تا اینيه صداي دزدگیر ماشینشو شنیدم و صداي باز کردن درو
حاال که جام ثابت شده بود چ شام نیمه باز شده بود شهاب باال ي سرم بودو
روم خم شووده بود و داشووت منو جابه جا مي کرد ...مي دیدمش ولي اون فير
مي کرد من هنوز منگ و بي هوشم
احساس کردم گرماي بدنش داره بهم نزدیك و نزدیيتر مي شه بوي ادکلنش به
خاطر نزدیيي بیش از حدش بد جوري تو بینیم رفته بود
اله ...اله ........چند باري صوودام کرد ولي من با اینيه صووداشووو مي نشوویدم
نمي تونستم جوابشو بدم
وقتي از من جوابي نشنید روم خمتر و خمتر شد و در بعد یه لحظه داوي لباش
بود که رو لبام احسووواس مي کردم از اون زهرماري بدنم داغ بود و با این کار
شهاب داوتر شدم .
تو همون منگي که داشتم ل*ذ*پ مي بردم
ناخوداگاه صداش کردم شهاب
که از ترس زود از جاش ررید
اله بیداري؟
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گرممه شهاب ........گرممه .....لبام مي سوزه
شهاب -چیزي نیست االن مي ریم خونه
سریع رشت فرمون نشت برگشت عقب و به من خیره شد
شهاب -اله بیداري؟
 نمي دونم .......یعني خوابم ....احسوواس مي کنم یيي لباشووو گذاشووت رولبام
یه لحظه ساکت شد ....اشتباه مي کني
ولي خیلي واقعي بودشووهاب -وقتي مي گم از اون زهرماریا نخور براي همینه .....م*س*تي دیگه
....حالیت نیست ....داغ کردي
راست مي گي ....شهاب -اره
با صداي خماري گفتم اگه م*س*تي اینه که فوق العادستشهاب -بگیر بخواب تا برسیم خونه
با حرکت ماشین کم کم چشام سنگین شد و دیگه چیزي حالیم نشد
چشم باز کردم سرم هنوز درد مي کرد نمي دونستم کجام اروم بلند شدم اینجا
کجا بود ......این اتاق کیه؟ .......هنوز لباسووام تنم بود احسوواس کوفتگي مي
کردم
افتاب تا وسا اتاق امده بود چشمم به ساعت روي دیوار خورد ساعت  11بود
هرچي فير کردم چیزي یادم نیومد
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به طرو در رفتم و اروم درو باز کردم و قتي درو باز کردم با دیدن هال تازه
فهمیدم خونه شهاب و ردرش هستم
رس خودش کجا بود ........دوباره به اتاق برگشتم تمام وسایلم گوشه اتاق بود
سریع لباسم عوض کردم  ......مانتو مشيي و شلوار جینمو روشیدم و یه شال
ابي سوورم کردم .......خونه تو سوويوپ مطلق بود به طرو اتاق ردرش رفتم در
اتاقو باز کردم ردرش رو صندلیش نشسته بود و در حال خوندن کتابي بود.
انقدر ورق خوندن بود که متوجه من نشوود ..........دوباره همونطوري که اروم
درو باز کرده بودم بستم کیفمو برداشتم و یواش از خونه زدم بیرون....
یعني دیشووب کسووي سووراغ محمودي رفته االن زنده اسووت از کجا باید بفهم
.....رس شهاب کجاست
اگه مرده باشه من که بدبختم
تنها جایي که مي تونسووتم برم شوورکت بود و از اون طریق بفهم حال محمودیه
چطوره ؟
چون معموال کیهاني دربون شرکت هست و از همه چیز خبر داره
یه عالمه سوال تو ذهنم بود
دیشب چه اتفاقي افتاد ...............شهاب سر و کلش از کجا ریدا شد.........
محمودي زنده اسوووت...........چرا من خونه شوو هابم ..........رس خودش
کجاست
جمعه بود ررنده رر نمي زد به زور ماشووین ریدا کردمو و خودمو به شوورکت
رسوندم
با قدمهاي اروم وبه طرو در وردي رفتم خیلي بیش از حد سوتو کور بود
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به اتاق نگهباني نزدیك شدم
اقاي کیهاني رو صدا کردم ولي جوابي نشنیدم چند ضربه ای به رنجره اتاق زدم
ولي بازم صدایي نبود .
اینم نیست انگار همه ي ادما امروز گمو گور شدن
اتاق نگهباني رو رد کردم به طرو قسوومت مدیریت رفتم من باید مي فهمیدم
اون زنده است یا نه ؟
این که من یه ادم کشته باشم داشت دیونم مي کرد  .شهاب هم نیست تا بدونم
دیشب چه اتفاقي افتاد.
خالي بودن محوطه شوورکت بیشووتر ادمو مي ترسوووند صووداي باد که البه الي
درختا مي ری ید به جونم وحشت مي نداخت
دستمو گذاشتم رو دستگیره در و درو باز کردم
که یهو صداي زنگ تلفن از روي میز منشي بلند شد و من دو متر رریدم رو هوا
و سریع خودمو ر شت در رنهون کردم قلبم امد تو دهنم ......ولي انگار ک سي
قصد برداشتن تلفنو نداشت
احتماال کسي هم نیست که بخواد جواب بده ........اروم به میز منشي نزدیك
شدم هنوز تلفن زنگ مي زد .
خواستم گوشي رو بردارم ولي صدایي که از اتاق رئیس میومد مانع از برداشتن
گوشي تلفن شد .........رنگم به وضوح رریده بود  .به طرو در رفتم
صوداي قدماي کسوي میومد انگار داشوت راه مي رفت گاهي هم صوداي برگه
هایي که دارن رو زمین ریخته میشن مي یومد
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خواستم برگردم اما باید بدونم محمودي زنده است یا نه؟
اروم و بدون صوودا درو باز کردم چشوومم به زمین خورد  ...کف اتاق رر بود از
برگهاي که از زونينا و الیه رروند ها جدا شده بود ن
هنوز صداي رخش شدن برگها مي یومد .......قدم تو اتاق گذاشتم ولي کسي
رو ندیدم
کمي جلو تر رفتم احساس کردم کسي رشت میز بزرخ محمودیه .....به طرو
میز رفتم صداي تپش قلبمو مي شنیدم اب دهنم خشك شده بود به میز رسیدم
کمي روي نوك راهام وایستادم تا انور میزو ببینم که در یه لحظه
خوب که یه سیب خوشگل میاد رو لبام اره؟
صداي محمودي بود در حالي که دستشو انداخته بود دور گردنم
داشتم مي میردم
من من  ....مگه نیومد رو لباپمحمودي  -خفه شو زود باش ...بگو ......زود بگو .......فل شو چیيار کردي
؟
فلش ........کدوم فلش ؟محمودي  -هموني که از تو جیبم برداشتي
دا شت نف سم بند میومد چ شاش مثل گرگا شده بود اح ساس کردم تا دو دقیقه
دیگه مي رم ریش بابام که از این به بعد با هم تو قبر از کاراي مامانم بلرزیم
 -باور کن مي خواستم سیب بذارم رو لباپ ولي تو خوابیدي
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محمودي  -اره جون عمه اپ منم خوابیدم و تو هم محض تفریح کوبیدي رو
سوورم ..............من خرو باش فير مي کردم یه دختر سووواده گیر اوردم که
خوشیه شبمو کامل کنم
محمودي  -نگو توي عفرینه قیافت ساده است وگرنه از منم گرگتري
دارم خفه مي شم تو روخدا ولم کنمحمودي  -تا نگي فلش کجاسوووت گلوتو فشوووار مي دم .......که جونت از
چشاپ بزنه بیرون
ای خدا منو باش نگران جون کي بودم حاال طرو مي خواد جون منو بگیره
داشتم کم کم وزل خداحافظي رو مي خوندم
که در اتاق به شدپ کوبیده شد و باز شد.
شهاب  -بي حرکت دستاتو ببر باال
محمودي  -اوه اوه ببین کي اینجاست
محمودي همونطور که گلومو فشار مي داد سرشو به طرو من خم کرد
مي شووناسوویش دوسووتته همون دیشووبیه ...مي گم چرا هي تو جاپ وول مي
خوردي یه جا بند نمي شدي ..........رس نقشه از قبل طراحي شده بود
شهاب  -اونو ولش کن تمام شرکت تو محاصره نیروهاي ماست
محمودي  -شما مدکي از من ندارید
شووهاب  -چرا اتفاقا چیزي که االن دنبالشووي ریش ماسووت و با همون مدرك
امدیم سراوت ....جناب خشایار راد ...یا مدیر شرکت اقاي محمودي
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محمودي منو بیشووتر به خودش چسووبوند و تفنگشووو که یه کلت کمري بود
گذاشت رو شقیقه ام
شهاب -انو ولش کن
محمودي  -که راحت منو بگیرید .
محمودي  -باید بگم کارپ خیلي عالي بود ....خوب وارد شوورکت شوودي و
تونسووتي اطالعاپ به دسووت بیاري ......اما اینيه منو راحت گیر بندازي کور
خوندي
شووهاب اسوولحه اشووو به طرو ما گرفته بود و اروم بهمون نزدیك مي شوود و
محمودي با نزدیك شدن اون یه قدم عقب مي رفت
شهاب -تو دیگه کارپ تمومه ......این د ست و را زدناي اليیه .........ت سلیم
شو
منو و خودشووو به سوومت کمدا برد مدام چشوومش به شووهاب بود و یا از رنجره
بیرونو مي راید
شهاب -بهت گفتم همه ي اینجا محاصره است
من و محمودي نزدیك رنجره بودیم ....که یه نور قرمز نقطه ای رو دیدم که داره
اروم از رام میاد باال کم کم به صورتم ر سید چ شمامو ب ستم که صداي ري در
ري شلیك امد
منو و محمودي ررپ شده بودیم رو زمین هنوز منو با دستاش محيم گرفته بود
محمودي  -راشو کثافت
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منو به زور از روي زمین بلند کرد ......چشم باز کردم  ....نمي دونم چه اتفاقي
افتاده بود  ..........رس شهاب کجا بود ........االن رو به روم بود  ......سریع
با چشام دنبالش گشتم
نه ........نه ....نههههههههههههههه باورم نمیشوووه اميان نداره  ...این اميان
نداره
باورم نمي شد این شهاب بود ...شهاب .....شهاب من که رو زمین افتاده بود
تمام وجودم بي حس شد .
صدام در نمي یومد شهاب .........شهاب
 تو زنده ای .......تو زنده ای .......تو نمردي ......تو نمردي ...بلند شووو بگوبازم داري بازي مي دي
به طرو محمودي برگشتم به دستش یه تیر خورده بود
کثافت عوضيبا تمام قدرپ به طرفش حمله ور شدم
به خاطر اصابت گلوله به دستش و خونریزي دیگه قدرتي براش نمونده بود
همونطورکه به صورپ و بدنش چنگ مي نداختم دوباره صداي شلیك امد
دوتاییمون یه لحظه ماپ بهم خیره شوودیم بعد از چند ثانیه این محمودي بود
که رخش زمین شد .
یيي از تك تیر ا ندازا بود که محمودي رو زده بود.ان قدر ترسوو یده بودم که
همونجا رو راهام افتادم
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دسووتام خوني شووده بود ...........اروم دسووتامو اوردم باال .......انگشووتام مي
لرزید ......به هق هق افتاده بودم  .شهاب من ..........شهاب من
به رشت سرم نگاه کردم شهاب همونطور رو زمین افتاده بود.
چهار دستو را به باالي سرش رفتم
چشماشو بسته بود .......انگار خوابیده بود
 باز کن اون چشاتو .............باز کن ......بگو هنوز چشاپ مشيین.......شهاب باز کن
دستامو گذاشتم رو سینه اش و اروم تيونش دادم ....ولي تيون نمي خورد
شهاب راشو ..........شهابم راشو .......شهاب .........گریه مي کردم شدپ
تيون دادنام زیاد شده بود و زجه مي زدم و شهابمو مي خواست
 د المصووب راشووو دیگه .........بگو داري شوووخي مي کني و مي خواي مثلهمی شه بهم بخندي .........مگه نمي خوا ستي برام خونه ریدا کني  ...بیدا شو
و بگو بازم مي خواي مژي رو ب زوني  .......راشووو  ..........راشووو دی گه
..........من برم به باباپ چي بگم
راشووو شووهاب ..............توروخدا راشووو ...........من جز تو کسووي رو
ندارم ......شهاب
حاال داشتم با مشت به سینه اش ضربه مي زدم و گریه مي کردم
ای خدا انقدر بدپ میاد من خوش با شم ........حاال که فير مي کردم یه نفرو
دارم اونم ازم گرفتي
چرا اخه چرا .... ............................................شووهاب .....شووهاب
...........
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سرمو گذاشتم روي سینه اش و هاي و هاي گریه کردم
بعد از چند ثانیه ای
صداي سرفه امد و هي این سرفه ها بلند و بلند تر مي شد مثل اینيه ک سي
بخواد نفسش باال بیاد و بطوري که با سرفه مي خواست نفس بيشه
دیدم سینه شهاب داره تيون مي خوره
اروم سرمو اوردم باال
خداي من شهاب بود ......داشت سرفه مي کرد و به زور نفس مي کشید
شهاب ...............تو زنده ای .................شهاب تو زنده ای ............تو
زنده ای
از خوشحالي به سینه اش ضربه مي زدم و مي گفتم تو زنده ای  ....تو زنده ای
شهاب  -واي اله تو روخدا انقدر نزن رو سینه ام ...شدپ اون گلوله انقدر رو
سینه ام در نداشت ........که ضربه هاي تو داره
 چرا تو نمرديشهاب  -دوست داري بمیرم
رس چرا افتاده ي رو زمین ؟
شهاب  -نمي دونم چي شد فقا یادمه همزمان با شلیك تك تیر انداز ....اونم
به طرفم شلیك کرد و دیگه هی ي یادم نمیاد
اون که به طرفت شلیك کرد رس چرا چیزیت نشده؟شهاب  -براي اینيه جلیقه ضد گلوله روشیدم ...از شانسم تیرش دقیقا خورده
بود رو قلبم ..............فير کنم از شدپ ضربه تیر رو قلبم بي هوش شدم
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واي شهاب تو زنده ایشهاب  -زنده بودن من انقدر خوشحالي داره دختر
 اره خیلي ...............خودپ خبر نداريهنوز شهاب سرفه مي کرد ...خواست رو زمین بلند شه
شهاب  -سرتو بدوز
من که نمي دونسووتم چه خبره اصووال تيون نخوردم که شووهاب سوورمو قارید و
همزمان دوباره صداي دوتا شلیك امد
سرم تو ب*غ*ل شهاب بود
شهاب  -تو خوبي ؟
من؟تيونم داد خوبي؟
 اره اره خوبمشهاب  -این چه جونوریه  10تا جون داره .....اروم باالي جنازه محمودي رفت
و براندازش کرد و با اشاره به تك تیر انداز حالي کرد که همه چي تمومه
هنوز رو زمین نشته بودم
شهاب  -تو براي چي را شدي امدي اینجا ؟
من مي خواستم بدونم محمودي زند ه است یا نه ؟
شهاب  -تو بالخره با این خیر سر بازیاپ کار د ست خودپ مي دي ...وقتي
امدي متوجه امدنت شدیم ....ولي دیگه نمي تونسیم مانعت بشیم هرچي هم
به تلفن رو میز منشي تماس گرفتیم جواب ندادي
 -رس شما بودید
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سرشو با تاسف تيون داد
محمودي چطور با اون ضربه امروز امده بود اینجاشوو هاب  -یيي از خدمت ياراي خو نه از افراد ما بود .....ب عد از رفتن ما
....فرستادم سراوش به موقعه بهش رسیده بودن ........ضربت کاري نبوده...
فقا بیهوشش کرده بود ....امروز م امده بود بقیه مدارکو از بین ببره .
 یعني االن کل ماجرا تمومه شدهشهاب  -اره راشو
اروم دنبال شهاب راه افتادم نمي دونم چرا د ستم درد مي کرد و مي سوخت از
ساختمون که امدیم بیرون
شووهاب  -تو همین جا باش ...جایي دیگه ای هم نرو ...تور خدا این دفعه به
حرو گوش کن
فقا سرمو تيون دادم و دستمو گذاشتم روي بازوي دست راستم دردش بیشتر
شده بود
احساس ضعف و تشنگي کردم گوشه دیوار نشستم تا شهاب بیاد.......افتاب
دقیقا رو مخم بود .........لبام خ شك شده بود دیگه حتي نمي تون ستم یه قدم
راه برم دستمو برداشتم خوني بود
وا چرا این خون خشووك نمیشووه  ...فيرا کردم خوناي محمودیه که هنوز رودستمه
چشمامو بستم و باز کردم از دور دیدم شهاب داره بهم نزدیك میشه
دوباره چشمامو بستم
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اله اله ............خوبي چرا چشماتو بستي
اروم چشمامو باز کردم
شهاب  -چرا رنگت رریده؟ .........خوبي؟
خوبم فقا نمي دونم چرا دستم درد مي کنهشهاب – ببینم ..........اله تو که تیر خوردي ....چرا صداپ در نمیاد
با تعجب بهش نگاه کردم
تیر خوردم دوباره دست خونیمو دیدم
شهاب  -بهت مي گم خوبي؟ ....بعد تو با این دست زخمي مي گي خوبم
مي توني راه بري ؟
فير کنمخواستم را شم سرم گیج رفت و نتونستم را شم
 شهاب فير مي کنم این همه براي چشمام خرج کردي بي فایده بودشهاب  -االن وقته شوخیه
نه به جان تو راست مي گم .......نمي دونم چرا هي دیدم تار میشهشهاب – اله ........اله .......تو بالخره منو مي کشي با این حرفاپ
مي خواستم بخندم ولي نمي تونستم و به سرفه افتادم
حرو نزن صبر کن االن ماشینو میارم ....بلند شد و به سمت ماشینا دوید و با
صداي بلند بهم گفت تيون نخور
دیگه نمي دیدمش حتي صدا شم دیگه به گو شم نمي ر سید فقا یادم مي امد
که چشام بسته شد و دیگه هی ي ....
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چ شامو باز مي کنم ررده هاي سفید .........دیواراي سفید ......تختاي سفید
ادماي سفید روش
نينه االن رنگ سفید مد شده .......همه دارن سفید مي گردن
به باالي سرم نگاه کردم یه سرمه
این سرم قطره هاش دارن کجا مي ریزه
لوله سرمو دنبال کردم ...........اه این که تو دست منه
من کجام ..............چرا تشنمه اب اب من اب مي خوام
ررستار..............-اه بالخره بیدار شدي خانومي
اینجا کجاستررستا-ر اینجا بیمارستانه .........االن نزدیك  5روز ي میشه که اینجایي
چه اتفاقي برام افتاده
رر ستار -به د ستت تیر خورده بود -......ولي به خاطر ضعف شدید بدني 5
روز تموم که بیهوش بودي
واقعاررستار -اره
من  5روز بیهوش بودم رس چرا هی ي یادم نمیاد
تازه یاد شهاب افتادم ......مي خواستم ببینمش ..دلم براش تنگ شده بود
ببخشیبد من بیهوش بودم کسي هم براي دیدنم امدررسووتار -اره یه اقایي همیشوووه مي یومد .......ولي امروز نیومده یعني هنوز
نیومده
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سه شب اول ریشت بود
شوهرته ؟ ..معلومه خیلي دوست داره  ..خیلي نگرانت بود  ...مدام از ررستارا
مي خواست بهت سر بزنن
رس اونم به دیدنم مي یو مده .......منو فراموش نيرده ....
یه حس خوب بهم دست داد ..
اونروز هرچي منتظرش شدم نیومد
بخشيي شانس یه روزم که بهوشم ........حاال اقا طاق ه باال مي زاره نمیاد
شاید کار داره .....اون حتما میاد .....
تا شب منتظرش شدم ولي اون نیومد
به امید اینيه فردا حتما میاد چشمامو بستم به خواب رفتم
صبح از خواب که بیدار شدم یه دست گل بزرخ رو میز بود
ررستار ررستارررستار -بله
کسي امده بود اینجاررسووتار -اره نفهمیدي ........شوووهرپ بود فير کنم دیده خوابي .....امده و
رفته و دلش نیومده بیدارپ کنه
به معرفت بیدارم نيرده به گالي رو میز نگاه کردم یه سبد بزرخ رر از گالي رز
سفید بود که به طرز قشنگي چیده شده بودن
در حال برانداز کردن گال بودم که یه راکت نامه بین گال دیدم
دست بردام و راکتو برداشتم
این چیه ؟
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راکتو باز کردم
سالم
خوب منم عین خودتم اصووال بلد نیسووتم یه نامه درسووت و درمون بنویسووم از
ب گیمم انشام بد بوده و هست .......راستشو بخواي تا حاال از اینجور نامه ها
ننوشتم.
شوواید من از روز اول بهت دروغ گفته باشووم ولي در مورد خودم هی درووي
بهت نگفتم .......مجبور شووده بودم .که اون حرفا رو بهت بزنم ...اینا جزعي
از کارمه
امیدوارم ازم دلگیر نباشي...
این یيي از بهترین ماموریتام بود  .وقتي وارد شرکت شدم فير نمي کردم قرار
باشووه با تو هميار باشووم  .اولین باري بود که مي دیدم یه نفر انقدر بي ول و
وشه و مثل دختراي دیگه دنبال خوشگذروني نیست
نمي دونم تو این ماموریت چطور باهاپ برخورد کردم که احتماال باعث سوووء
تفاهمت شدم
من به تو مثل یه دوست نگاه مي کردم ......ولي تورو نمي دونم ...ازم نرنج
براي یه مدپ انتقالي گرفتم که برم شهرستان  ...راستي یه خونه هم براپ اجاره
کردم نگران اجاره اشم نباش ......خودم اجارشو ماه به ماه مي ریزم به حساب
صووواحبخونه ......ادرس خونه رایین برگه هم هسوووت کلید هم تو راکته زیر
گالست به دست کلید دیگه هم هست کلیداي خونه ي ردرمه .
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نمي تون ستم ردرمو ببرم  ...ممنون مي شم گاهي بهش سر بزني شماره خونه
رو هم براپ نوشووتم نتونسووتي بري بهش زنگ بزن و از تنهایي درش بیار ....
براش یه ررستار گرفتم ولي دائمي نیست
براي همه چي ممنون
شهاب
****
یعني چي  ...همش همین بود .......شووهاب تو نباید با من اینيارو کني من
خونه مي خوام چیيار؟ دسووته گلو ررپ کردم کف زمین راکتو برداشووتم توش
دوتا دسته کلید بود
از جام بلند شوودم و به طرو کمد رفتم لباسووام اونجا بود .....سووریع لباسوومو
عوض کردم و از اتاق امدم بیرون و به طرو ایستگاه ررستاري رفتم
ببخشید از کجا مي تونم یه تماس بگیریمررستار -بفرماید از اینجا مي تونید فقا کوتاه باشه
ممنونسریع شماره خونه ردر شهابو گرفتم کمي طول کشید ولي بالخره برداشت
سالم خوب هستید اقاي احمدي منم دباغاحمدي  -سالم دخترم خوبي چه عجب یادي از ما کردي
 ببخشید من یيم عجله دارم اقا شهاب هستن؟احمدي  -نه دخترم امروز ررواز داره رفته فرودگاه
کجا؟احمدي  -به من که درستو و حسابي حرفي نزد نمي دونم چش بود
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فقا گفت براي یه مدپ مي ره ........چیزي شده دختر؟
رروازش براي ساعت چندهاحمدي  -فير کنم ....3اگه چیزي مي دوني به منم بگو
هنوز خودمم نمي دونم ولي باز باهاتون تماس مي گیرمبي معرفت .......بي معرفت .......یعني دو سم ندا شتي ...تو که مي دون ستي
من دوست داشتم ........رس چرا رفتي؟
از بیمارستان که امدم بیرون به سمت خیابون رفتم باید دربست مي گرفتم
اقا دربستکجا ابجي؟
 فرودگاهخانوم  10تومن میشها
باشه اقا مشيلي نیستبه ساعتم نگاه کردم  1.5بود ....بالخره بعد از کلي رد کردن ترافیك و گذشت
زمان به فرودگاه رسیدیم .
اوه حاال رول اینو از کجا بیارم دیگه شهابم نیست که رول اینو حساب کنه
گفتید چند میشه اقا 10تومن
با نا امیدي در کیفمو باز کردم باور نمي شوود  .تو کیف  10تا تراول  50تومني
بود .
اینم کار شهاب بود.مي خواي مدیونم نباشي
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رول راننده رو حساب کردم
به تابلوي اعالناپ نگاه کردم
حتي نمي دون ستم داره کجا مي ره به تمام رروازاي ساعت  3نگاه کردم تو اون
زمان سه تا ررواز بود
مشهد  ...شیراز  ...بندر عباس
یعني با کدوم ررواز مي ره ............ررواز مشهدو که اعالم کردن با نیم ساعت
تاخیر ررواز مي کنه .......رس مي موند دوتا ررواز ......اول ررواز بند رعباس
اعالم شد که مسافرا اماده بشن
به رشت شیشه رفتم ..........مسافرا رو مي دیدم که کم کم میومدن و مي رفتن
ولي خبري از شهاب نبود .
چندباري هم با گوشیش تماس گرفتم ولي خاموش بود .
 10دقیقه ای گذشت ولي خبري نبود.
هنوز امیدوار بودم که ررواز شیراز اعالم شد
خدایا ریداش کنم ..........دارم دیونه مي شم ........تورخدا شهاب  ...کجایي
نينه با ررواز قبلي رفته باشه نه ....خدا نينه  ....چشاتو باز کن شاید ببینیش با
دستام چسبیده بودم به شیشه
و خدا خدا مي کردم که ببینمش .....دیگه نا امید شوووده بودم که نينه با ررواز
قبلي رفته باشه .
اشيم در امده بود و با نا امیدي به مسافرا نگاه مي کردم که
دیدمش  ...اره خودش بود  ...یه چمدون تو دستش بود که داشت رو زمین مي
کشید و یه کیفم که رو دوشش بود.
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اصال متوجه نشدم کجام و داد زدم
 شهاب و دستامو براش تيون دادمفير کنم شنید که سرشو اینطروو و اونطرو کرد.
ولي متوجه من نشد دوباره صداش کردم
 شهاب شهاببیشتر کسایي که نزدیيم بودن بهم نگاه مي کردن و به خل بودنم ایمان داشتن
بازم صداش کردم و اینبار بلند تر
شهابکه بالخره نگاش بهم افتاد .........بهم نگاه مي کرد و منم براش دسووت تيون
مي دادم ........دو سووه قدمي از رله ها رایین امد و من خوشووحال که منو دیده
حتما مي خواد بیاد طرفم .........ولي وایستاد و دوباره یه قدم به عقب برداشت
چرا نمیاي چرا وایستادي .....منم اله ....اله .......بیا دیگهسرشو انداخت رایین و دیگه بهم نگاه نيرد
شووهاب تو روخدا با من اینيار نين ...........اون داشووت مي رفت و دیگه بهم
نگاه نمي کرد .
دوباره صداش زدم و لي اون با یه لبخند تلخ سرشو اورد باال و فقا دستشو برام
تيون دادو رشتشو به من کرد و رفت
نه اون منو ول کرد و رفت .........باورم نمي شد .....عقب عقب از شیشه دور
شدم انقدر عقب رفتم که به صندلیا رسیدم و روي یيیشون ول شدم
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سرمو با ناباوري تيون مي دادم ..........سرمو گذاشتم بین دستام و چشمامو
بستم که اعالم بلند شدن ررواز شیرازو شنیدم
شهاب رفتي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رس اله چي ؟
دیگه این اواخر اشك بود که هي از چشام در میومد .
شروع کردم به گریه .
خانوم حالتون خوبه
سرمو اوردم باال یه خانوم چادري بود که داشت ازم مي ررسید حالم خوبه
و من بدون جواب دادن بلند شوودم دوباره به شوویشووه نگاه کردم همه رفته بودم
شهابم رفته بود ...
اب دهنمو قورپ دادم و به سمت در خروجي رفتم
باشوه برو  ...من که مثل تو نیسوتم همه رو فراموش کنم  ....شوهاب بد  ...چرا
ولم کردي ....موقع راه رفتن بند یيي از کفشامو دیدم که باز شده بود خم شدم
که ببندم .
یاد اون روز افتادم که شهاب بهم یاد داد چطور بند کفشامو ببندم
نه دیگه نمي خوام چیزي از تو یاد بگیرم ......هرچي که تو رو به یادم بیاره بدم
میاد .....بند اون یيي کفشمو هم باز کردم .
همه یه طور خاص نگام مي کردن
بذار نگام کنن مگه  22سال نگام کردن چیزي شد که حاال بشه
یه ماشین دربست گرفتم و ادرس خونه جدید و بهش دادم و ماشین شروع کرد
به حرکت ..
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زندگي من هی وقت شیرین نمی شه .........و سا راه یاد ردر شهاب افتادم اقا
اون ادرس نمي رم برو به این ادرس
دو باره راننده با کلي ور ور دور زد و مسوویرشووو عوض کرد و به طرو خونه
شهاب رفت
از ماشین ریاده شدم .......تمام خاطر هایي که با شهاب داشتم .....داشت برام
زنده مي شد  .کلیدا رو در اوردم و در حیاطو اروم باز کردم
مثل همی شه بود .........سر سبز و بوي نم خاك ن شون از تازه ابپا شي شدن
حیا مي داد.
اروم به طرو ساختمون رفتم نا خواسته به ردر شهاب گفتم بابا
بابا خونه ای؟
دیدم ردرش از اتاق امد بیرون
احمد ي -سالم دخترم امدي
با بغض  .....بله دلم براتون تنگ شده بود ....تو دلم گفتم بوي شهابو مي دي
براي همین امدم .
احمدي  -چه خوب کردي امدي شهابو دیدي
نهداشت اشيم در میومد
به چشام خیره شد
 -مي خوام امشب براتون شام درست کنم
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فقا بهم لبخند زد ...کیفمو رو جا لباسووي اویزون کردم و به طرو اشووپزخونه
رفتم .
خودمم نمي دونسووتم مي خوام چي درسووت کنم  .یه سوویب زمیني برداشووتم و
شروع کردم به روست کردن  .به اشيام اجازه دادم بیان بیرون.
روست مي کردم و بینیمو مدام مي کشیدم باال
احمدي  -اله بابا چیزي شده
به طرفش برگشتم
با گریه .......نه چیزي نشده
احمدي -رس چرا گریه مي کني ؟
به خاطر این ریازه نمي دنم چرا انقدر تنده اشك منو در اورده
احمدي  -اره واقعام تنده این سیب زمیني
به دستم نگاه کردم که ریاز نبود و سیب زمیني بود .
گریه ام بیشتر شد  .و با هق هق به طرو اتاق شهاب رفتم .
خودمو رو تختش انداختم و گریه کردم
فير کنم ردرش از این تابلو باز یه من به ه مه چي ري برده بود براي همینم
بی اره چیزي نگفت و ساکت شد
بعد از چند دقیقه سوورمو اوردم باال و دورتا دور اتاقشووو دیدم سوواده بود چیز
خاصووي توش نداشووت ولي بوشووو مي داد چشوومم به باالي کمد افتاد یه بسووته
بزرخ سفید بود با دست بینیمو که روش رر اشك بود و راك کردم و سعي کردم
بسته رو از کمد بردارم .
بسته رو برداشتم و بازش کردم.
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همونجا میخيوب شدم و با ناباروري لباس عروسي که تو جعبه بود اوردم باال
هموني بود که اونروز بهش گفته بودم ازش خوشم میاد
هق هق گریه ام امونمو بریده بود حاال بلند بلند گریه مي کردم .
 تو که منو نمي خواستي این خریدن چي بودهصداي زنگ خونه امد .
نمي دونم چرا تو اون چند دقیقه با ردرش راحت شده بودم
کیه بابا؟
احمدي  -ک سي نی ست ....رر ستاریه که شهاب برام گرفته بود امده بود شب
بمونه که گفتم نمي خواد
با لباس عروس از جام بلند شدم باهاش دور خودم چرخ زدم دلم داشت براش
رر مي کشید  .....براي خودم مي چرخیدمو و گریه مي کردم .
انقدر چرخیده بودم که سرم گیج رفت و سر جام وایستادم که کمي اروم بشم .
--شنیدم که میگن یيي دونه ها خل دیونن ولي نمي دونستم تا این حد خلنبا شنیدن این حرو به سمت در برگشتم
شهاب بود که داشت بهم مي خندید و در حالي که در مي بست
شهاب  -تو به با اجازه چه کسي دست به اون (لباس عروس)زدي
تو مگه نرفتيشهاب  -چیيار کنم یه چیز جا گذاشته بودم باید بر مي گشتم
 یعني مي خواي بازم بري ؟شهاب  -نمي دونم بستگي داره
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به چي ؟شهاب  -به اینيه اون چیزي که جا گذاشتم بخواد من برم یا بمونم
اون چیزي چیه؟شووهاب  -اوه خداي من اله که مي خواي درسوووت فير کني  ....فير کردم
فهمیدي چي مي گم.
نينه نينه منظورپ.......
شهاب  -خدا روشير دارم بهت امیدوارم میشم
نه..شهاب  -اره
نهشهاب  -اره..
 واي شهابشهاب دستاشو از هم باز کرد ....جانم
با تمام قدرپ به طرفش دویدم و خودمتو انداختم تو ب*غ*لش
و همونطور که تو ب*غ*ل شهاب بودم منو دور خودش مي چرخوند
و بلند بلند مي خندید منم مي خندیدم
بعد از اینيه کلي منو چرخوند و خندیدم باهم رو تخت افتادیم
 چي شد تو که داشتي مي رفتي گفتي سوء تفاهم.شهاب  -را ستش تر سیدم اله .....وقتي اون شب تو اون مهموني دیدم داري با
محمودي مي ري باال .........دا شت قلبم وایمی ستاد ..نمي دوني تا خودمو به
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اون باال برسونم هزار بار مردمو زنده شدم .....یا اونروز که تیر خوردي  ...وقتي
مي بینم ممينه اگه باهام باشووي براپ اتفاقي بیفته ترس برم مي داره  ...نمي
خوام بهت اسیبي برسه  ...براي همین گفتم ازپ دور بشم و را رو دلم بذارم
 یعني دوسم داريشهاب  -رس فير مي کني براي چي مجبور کردم هواریما برگرده
راست مي گيشهاب  -اره
فير مي کردم دیگه نمي بینمتبهم خندید
رشیمون نمیشيبا حرکت سر گفته نه
یه چیزي بپرسمشهاب  -قضیه بلیت اتوب*و*ساي واحد که نیست
با خنده نه-........تو اون شب تو ماشین منو ب*و*سیدي
شهاب  -بازم م*س*تي
دارم جدي مي ررسمشهاب  -خوب منم جدي مي گم
راستشو بگوشهاب  -نمي دونم داري از چي حرو مي زني
-شهاب
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شهاب  -جانم
راستشو بگوشهاب  -راستشو مي خواي
ارهشهاب  -راستشو بخواي االن مي خوام همون بال رو سرپ بیارم
چه بالیي؟شهاب  -چشاتو ببند تا بگم
شهاب مي خواي چیيار کني ؟شهاب  -تو ببند ضرر نمي کني
ببندم؟شهاب  -بهم اعتماد نداري؟
چرا دارمشهاب  -رس ببند
چشمامو بستم
اح ساس کردم دارم گرم می شم  ...شهاب بود که دا شت اروم منو ب*غ*ل مي
کرد و منو به خودش مي فشرد
بعد از کمي ميث  ...............اله دوست دارم
و اون بالي شیرینشو نازل کرد
و لباشو گذاشت رو لبام
****
آروم آروم تو گوشم بگو که می مونی
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هر شب هر روز هر لحظه به یادم می مونی
ذره ذره از عشقت من دارم می میرم
من تو فيرم چجوری دستاتو بگیرم
حاال دستاپ تو دستام نگاتم تو نگام
این چه حسیه چه حالیه چرا من رو هوام
حاال دستاپ تو دستام نگاتم تو نگام
این چه حس و حالیه آخه چرا من رو هوام
رایان

با تشکر از نیال عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا
برای دانلود رمان های بیشتر به سایت رمان فوریو مراجعه کنید
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