
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «مقدمه»

 
 

بوی مطبوع و  .ل دادمشت دستش را باز کرد و کمی در را به جلو هُ
ی که از داخل اتاق به مشامش خورد، کافی بود برای ایشتندادوست

بوی خنکی که  .ای چشمانش را ببندد و نفس عمیقی بکشدلحظه کهاین
هر لحظه تصویر خنکای پاییز را  رد وکبه وفور حسش می روزهااین 

یش، از الی در هابعد از باز کردن چشم .گذاشتبرایش به نمایش می
رنگش را چشمان میشی .و اتاق را از نظر گذراندنیمه باز چشم چرخاند 

هی، های گلبهای کوچک و ملحفهریز کرد تا بتواند از میان بالشتک
و صورت غرق در خواب نیازش را ببیند  صورتی و سفید، موهای آشفته

دلش تنگ بود برای فرو  .را در آغوش کشیده بود صوصوکه روی تخت، 
 !نرمش بو وخوشبردن سرش میان خرمن موهای 



 نیاز یک حامی     ��     01

 

طاقتش صورت مهربان و درخشان نیاز، بیشتر از هر وقت دیگری بی 
اما ای کاش این تصورات قدرت عملی شدن ؛ کرد برای بوسیدنشمی

با حسرت نفسش را فوت کرد و دست راستش را مشت شده به  .داشتند
صدای قلبش را به خوبی  .ارچوب در و نزدیک سرش تکیه دادهچ

واقعیت این  .زدعقلش بود که خودش را به نشنیدن می نید و اینشمی
بود که خودش هم خسته شده بود و دیگر توان ادامه دادن به آن بازِی 

دار را نداشت، اما چه کسی بود تا باور کند که او کم آورده؟ مگر او خنده
، زداهل کنار کشیدن بود؟ اگر به او بود، همین حاال نیاز را زیر بغل می

به کسی چیزی  کهاینبه کسی اعتنایی کند، حتی بدون  کهاینبدون 
های رد که جز خودش، هیچ چشم دیگری، زیباییباو را جایی می بگوید،

کس به کس نتواند محبوبش را از او بگیرد و هیچهیچ .نیازش را نبیند
 جایی که او هیچ مسئولیتی را بهچشم یک حامی به او نگاه نکند؛ همان

 .دار نباشدجز همین نیاز کوچولو و مراقبت از او عهده
از نیاز  ای نگاهش رالحظه کهاینچپش را باال آورد و بدون دست  

رنگش را شل کرد و بعد از باز کردن بگیرد، کراوات باریک طوسی
اش آن را از گردنش که حاال کمی به عرق نشسته بود، یقه یهادکمه

های عمیقش، فقط کمی آتش درونش را آرام با نفس فاصله داد تا بتواند
ش را از روی صورت مهتابی اای نگاه خیرهدر همان حال هم لحظه .کند

ایش را روی هم محکم فشرد و خواست قدمی به هلب .نیاز برنداشت
ترس از این داشت وارد اتاق شود و مثل  .اما منصرف شد رد،جلو بردا

رست مثل امشب با او قهر بود، از خواب بیدار ی پیش که نیاز، ددفعه
 .از این شود ترخرابشود و حامی را در اتاقش ببیند و همه چیز 

غرق در  های نیازِلبخند روی لب .ز دقیق شدروی اجزای صورت نیا 
ی لبش با کشید، گوشههایی که میخواب، باعث شد با وجود تمام عذاب

در لحظه حس  .و سری تکان دهدلبخند شیرین و مهربانی باال برود 
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ی نیاز، او طبق خواسته کهاینبرای  .تنگی بر تمام وجودش چیره شددل
ها را به پارک ببرد و برایش بستنی بخرد، اما گویا نیاز دلش برای این

ظاهراً یادش  .زدتنگ نشده بود که همچنان در عالم خواب لبخند می
تا چه حد حال حامی را آمد چند روز اخیر با دزدیدن نگاهش نمی

دل حامی را آشوب  کاش حداقل با قهرهایش .کرده بود ترخراب
خواست می .شدگویا گرمای هوا برای حامی هر لحظه بیشتر می !کردنمی

ببیند، دیگر برایش مهم  ترکینزدکند تا نیاز را کمی از  بازتردر اتاق را 
های فی روی شانهقدمی برداشت که دست ظری .نبود که او بیدار شود

هایش را محکم روی برگردد، پلک کهاینبدون  .نشست اشمردانهپهن و 
صدای نازک و  .هم فشرد و کمی سرش را به طرف راست متمایل کرد

 :نشست ی حامیهای خستهاش به گوشلبریز از عشوه
 .جای خونه رو دنبالت گشتم تو اینجایی عزیزم؟ همه -

ختی نگاه از نیاز گرفت و به طرف او به س .چشمانش را باز کرد
 دیسرمیرنگش که حاال کمی براق به نظر چرخید و در چشمان سیاه

  .خیره شد
دوباره با ناز خندید و با لبخندی خجول سرش را پایین انداخت و 

 :گفت
جوری این .ت عادت نکردمهای خیرهمن هنوز به نگاه اوه حامی -

 !نگام نکن
و نسبتًا کوچکش را در دستان او چپاند و و بعد دستان ظریف 

 :شد، زیر لب زمزمه کردطور که به او نزدیک میهمان
 بینی که خوابش برده، بریم؟ایستادی؟ می اینجاچرا  !دیروقته عزیزم -

 کهاینحامی بدون  .رسیدمی های حامیبه زحمت قدش به شانه
 .ر اتاق نیاز، راه افتادنگاهی به او بیندازد سری تکان داد و بعد از بستن د



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «پلک اول»

 

سر زبانم را  .ی از ته دل آرمان قاطی شدصدای جیغ ساحل با قهقهه
با سرخوشی  .پایینم فرستادم و یک نفس سوت زدم هایدندانپشت 

کردم و محکم با دست چند ضربه به فرمان  ادتریزصدای آهنگ را 
 .های تنم نفوذ کرده بودسلولهیجان در تمام  .کوبیدم و جیغ کشیدم

ساحل که در صندلی فرو رفته و خودش را به در ماشین چسبانده بود، 
با صدای بلندی که از ترس هیچ شباهتی به صدای خودش نداشت، 

 :پرسید
 !دیکنی؟ االن به کشتنمون میکار میدیوونه چی -

 :آرمان که در حال استوری گرفتن بود، با صدای بلند گفت
حاجی هنوز دو روز  !کنهش ولمون نمینیست، نماینده حامی !بیا -
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هی  !زهرمار کردیمون رو که آخر هفته .ی تو برگشتیماصرارهانمونده با 
 !ری تو کار ضدحالکم حال کنیم میآیم یاالنم تا می !ردیم برگردیمبرگ

به بیرون پرتاب کرد و سریع به عقب  ساحل نفس پر از حرصش را
 :دی گفتبرگشت و به تن

خواد حرف بزنی که تنها کسی که حق اعتراض جنابعالی نمی -
ومدیم یه اگوشی وا مونده دستت بود و تا مییه سره اون  !نداره، خودتی

فرستادی، یا غلطی بکنیم، یا داشتی برای دوست دخترات ویدیومسیج می
اونی که سفر رو زهرمار کرد تو بودی نه  !گرفتییه سره ویدیوکال می

 !من
ای باال خیال و خونسرد لم داد و شانهاز آینه دیدم که آرمان بی

ی چشم دایی اشکانی زد و با غرور از گوشه نیشخندهایاز آن  .انداخت
 :نگاهی به ساحل انداخت و با خونسردی محض گفت

 !کنی دیگهبه زن داداشات حسادت می -
 :ساحل جیغ کوتاهی زد و گفت

آره من به اون  !کنمآزنم لهت میقب میآم عوای آرمان به خدا می -
وای خدا  .ندازینها حسادت کنم؟ آدم رو به غلط کردن میآلوچه لهیده

اصاًل  !ستم در رفتههایی که توی این سفر گفتم از دحساب غلط کردم
 ...دونی چیه؟می

آمد رو میگرفتم که با دیدن ماشینی که از روبهداشتم سبقت می
رمز کوبیدم و این باعث شد ساحل میان حرفش از محکم پایم را روی ت

دانستم سرعت زیادم باعث می .کرکُنش مهمانمان کندهای گوشآن جیغ
هایمان نزدیک به نیم متر به جلو شده بود که با این ترمز، روی صندلی

سریع فرمان را طرف راست گرفتم و پشت همان ماشینی که  .پرت شویم
یرم ادامه دادم، اما دلم نیامد از عواقب کرد به مسندی حرکت میبه کُ

برای همین هم محکم دستم را کوبیدم  .نصیب بگذارمشبی امناکامی
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 :روی بوق و با صدای بلندی گفتم
 .خوره من راه باز کنم برمکم تکون نمیاین شُل دستم که ی -

 !ور ببینمحاجی بیا برو اون !گاوچرون
م طرف ساحل و دیدم که زدم یک لحظه برگشتطور که غر میهمان

دارش روی صورتش ریخته و با درماندگی نگاهم موهای بور و حالت
دانست ساحل ممکن است بُعد می کهاینآرمان هم برای  .کندمی
 :گفت تجلی کند، به آرامی اشگونهیحام

زنی انگا یه طو جیغ می !کرمون کردی !چیزی نشد که ...چیزه -
 !عادت نداری

کرد و مشخص بود قلوپ قلوپ که خیره نگاهم می طورساحل همان
دستش را جلو برد، صدای آهنگ را قطع کشید، به آرامی حرص سر می

 :کرد و بعد گفت
 !بزن کنار نیاز -

 :سریع چشم و ابرویی آمدم و گفتم
 !آخه؟ اینجا -
 !نه صبر کن هر جا روت باال آوردم بعد بزن کنار -
موهایم را پشت گوشم فرستادم و  نفسی گفتم و با اعتمادبه"ایش"

های در حال حرکت را شکستم و با سرعت بدون راهنما صف ماشین
هر سه به جلو پرتاب  .ی جاده رفتم و یک دفعه ترمز کردمزیاد به شانه

نفسش را به شدت فوت کرد، بالفاصله از  کهاینشدیم و ساحل بعد از 
یکی شد و با چشم و ابرو  از آینه نگاهم با نگاه آرمان .ماشین پیاده شد

کمی خودش را جلو کشید و با  .به هم فهماندیم که اوضاع وخیم است
 :کرد، گفتلحنی که انگار داشت نصیحت می

بگه این به حامی  !به هر روشی، یه جور از دلش در بیار !ببین منو -
 !پشت گوشت رو دیدی ماشینتو دیدی


