
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یكي دست کشید و مجدد نگاهي هاي سیاه و جذب را یكيدستكش
بود. از دیوار فاصله و امان انداخت، موقعیت امن  به سر تا ته کوچه

دست راستش به لب  يخیز گرفتنش زیاد شود. با جهش شتابِگرفت تا 
ي و تنش آونگ شد به همین نقطه اتصال اندک. سینه گیر کرددیوار 
هاي يتكیه به اهرم پنجهبا دارش را به دیوار گذاشت و هاي عاجکفش
وزنش را  کلِد، بودندیده انگار از پوالد آبکه و عضالت بازویش  قوي

زدني، روي دیوار جا گرفته بود. مگسک  پلک يصله. به فاباال کشید
را هدف گرفته مسیر رسیدنش تا تراس آپارتمان مورد نظرش چشمانش 

روي دراز پهن شد تیز و چابک، درازبهتابش نوري به کوچه،  که با بود
در این شب تاریک و لباس سرتاپا سیاهش، . عرض دیواري کملبه

داد از کوچه رو، اجازه نميال پیادهسي درختان کهندر سایهقیرگون و 
سریع روي پا ایستاد و  به محض عبور ماشین گذري،متوجه او شوند. 

مشترکي نیزه مانند، مرز  يو سربرگشته هاي بلنددیگر معطل نماند. نرده
هاي باریک و ردیف میله. ي همسایهساخته بود بین این حیاط و خانه

طمئن بودند در مسیر رساندنش به دست و مهایي خوشاستوار، دستگیره
تراس نفسي گرفت تا قوایش را جمع کند، اگر در تخمین  ساختمان. پاي

آمد، خطر جاني برایش کرد، وسط حیاط فرود ميجهشش اشتباه مي
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! تمرکز گرفت براي روي شاخش بوداما شكستگي دست و پا  ،نداشت
با هر دو پنجه  ي آجرچیني تراس راو در کسري از ثانیه لبهگرفتن خیز 

ریزان ، عرقي کوتاههیک پایش را رساند سر دیوارعاقبت محكم چسبید. 
تنش را کشید باال و با حرکتي جهشي، خودش را انداخت کف تراس 

سان اما هشتاد و پنج کیلو وزن حتي با کوچک. حرکتش نرم بود و گربه
د به را ایجاد کرد که منجر ش سنگیني "گرومب"ترین جهش، صداي نرم

باال رفت و  پرکوبش! ضربان قلبش شحبس نفس و گوش تیز کردن
فرسا! تا آمد طاقت صدایشگیري بينفستنفسش پر صدا شد و 

موقعیتش را بسنجد، به آني آباژور کنار تخت، نور انداخت روي تراس و 
 ، از اتاق به گوشش رسید:يهمزمان صداي لطیف

 ــ پشمک... پشمک، اومدي تپلِ فراري؟!
 گوله کرد سمت که ناچار صداي جنب و جوشي از اتاق بلند شد و
اش عضالت درهم فشرده صاف قد کشید وِصاف. ي تاریک تراسنیمه

جا دیوار جانبي و درِ کشویي  عمق، بلكه در فرورفتگي کمشدندمنقبض 
توانست قطر اندامش را در کنف به زحمت ميگودي دیوار  .شود

باز شد و  کشویين به دیوار، درِ حمایت بگیرد. به محض چسب شد
دید و باز اي از مویش را ميسري از الي در بیرون آمد که فقط تكه

 صداي لطیف صاحب این تكه موي وزان در سوز سرد زمستاني:
 چرون؟!پیس... پشمک؟... گرسنه شدي یاد من افتادي شكمــ پیس

سمت و  و بیشتر گردن کشید توي تراس! کافي بود نگاه بچرخاند این
که راهي نداشت جز ایندیدیش، سر دهد! اگر ميببیندش و جیغ و فریاد 

 و دهانش را محكم بچسبد، بلكه بعدش فكري... بپرد جلو
اش را صداي تاپ و توپ فكرش را کات زد و عضالت سر و سینه

، ، جسمي سفید و پشمالوعرض پلک زدنيدر  .تر به دیوار فشردمحكم
گذشت! میان قِل خورد و ز مقابل پایش مثل توپي ا میومیوکنان

داهاي ناشي از ي المروت سر و صوجوهاي پر ناز دخترک، گربهرسپُ
اش کم مانده چارهوقت خودِ بي! آننگفتنيآورد، ميرضایتي از خودش در

بود از شدت مچاله شدن و حبس هوا در سینه، نفس کم بیاورد و جان از 
 این تنش را به دیوار بچالند، فقط دعاتنش در برود! جا نداشت بیشتر از 
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زودتر تمام شود و از این اش و گربهدخترک  بازيکرد لوسدعا مي
شرایط بغرنج نجات پیدا کند! باالخره گربه با رغبت تمام در آغوش 

دو خزیدند داخل اتاق و در کشویي پشت  مشتاق دختر جا گرفت و هر
کشویي، نفس حبس  سرشان بسته شد. قبل از بسته شدن کامل درِ

 !اش را پرصدا بیرون دادشده
کرد مي وادارشسوز زمستان و بارش مجدد باران سرماي استخوان

عمق. در اثر زاده توسل بجوید به همان پناهگاه کممثل ضریح امام
ي قدي تراس، ناخواسته از حال و هواي اتاق مجاورت نزدیک با پنجره

صاحب اتاق، خوبِ خوب فیض  اقبال وي خوشي گربهو روابط حسنه
از این همه لفت  زدو دیگر داشت قات ميبرده و دندان بر هم ساییده 

ساعتي سر  یک دادنِ این دو جانور موذي! بند و بساط تناول شام پشمک
کارش گذاشته بود و حاال غیظش چنان باال زده بود که پتانسیلش را 

اندکي کند!  قصابيخود  ي این اتاق را با دستداشت هر دو موجود زنده
... چراغ اتاق خاموش شد و نیم ساعتي هم در خاموشي گذشتبعد 
اگر نه ! کردخیال بیرون زدن نداشت، باید بیرونش مي ي مزاحمگربه

 ممكن بود با سر و صدا دختر را بیدار کند و به دردسرش بیندازد! جسم
کالهي  را از جیب کاپشن چرم کوتاهش در آورد و سرش کشید. يسیاه

گذاشت تا با چشمان به خون که فقط مقابل دو چشمش را باز مي
اش بتواند مأموریتش را با کمال میل به سرانجام برساند... تا امروز نشسته

سفا به حال و أت نكشیده بود و واتفَقدر خِبراي رسیدن به مقاصدش، این
 !روز عامل این معطلي تحمیلي

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

تا از هُرم گرمایي که تا مغز سرم را  میم انداختدستي زیر موها
سوزاند، رها شوم و باز تابي به تنم دادم. صداي ریتمیک سازهاي مي

 و، هیجان جمعمان رو دوچندان کرده بود. در تأللخفناي و کوبه
نورها و دودهاي فانتزي، سرم حسابي داغ بود و چون صدا به صدا رقص

 م:فریاد کشیدرسید، مستانه نمي
 !میرم از خوشيــ دارم مي

راضي  هنوزاز فرط هیجان کم مانده بود از درون متالشي شوم و 
نبودم دست از جنب و جوش بكشم. عاقبت رامین از جمعیت دورم کرد. 

حس داشتم تازه ي پر شور پیست دور شده بودیم، تازهحاال که از محوطه
! ندارماي سرپا ماندن تعادلي بر و کردم توي تنم، سونامي راه افتادهمي

آن حجم میان  ازبلكه  ولوم صدایش را باال کشید،رامین کنجي نشاندم و 
 ، صدایش را بشنوم:آورسرسامي همهمه

 شاید رو به راه بشي! یارم،برات بیا عسل  شربت آبلیموــ برم یه 
دانست ظرفیت مي کنار سرویس بهداشتي نشانده بودم، بنا به تجربه

ام او دنبال شربت رفت، اما به دقیقه نكشیده، مایعي در معده .باالیي ندارم
تیر از صندلي شلیک جوشید و باال آمد و حالم دگرگون شد. مثل شصت

1 
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دادند در نداشتند و ترجیح مي پایكوبيشدم وسط جمعیتي که میلي به 
تري از سر و گردن هم آویزان باشند! تلوتلوخوران به این و آن محل دنج
هزار فالکت و قورت دادن آن مایع جوشان در  عد ازدم تا بکوبیده ش

منتظر نماندم  وگلویم، خودم را رساندم به سرویس بهداشتي. هول بودم 
ام را کوبیدم به در تک ببینم کسي توي سرویس هست یا نه، فقط تنهکه 

توالت داخل سرویس. خوشبختانه خالي بود و دیگر نفهمیدم با چه حال 
هایي ي توالت فرنگي و بعدش چنان عقگرفتم توي کاسهخرابي سرم را 

لخته از حلقومم بیرون بزند! تا زدم که کم مانده بود دل و جگرم لخته
م سرم را عقب خواستي توالت تمام شده و ميکردم کارم با کاسهفكر مي

درپي بعدي... انگار تا وقتي جانم از هاي پيبكشم، باز هجوم عق زدن
 !داشتاز سرم برنميزد، این حال خراب دست نميحلقومم بیرون 

♨♨♨ 

تا این ساعت  سابقه ندارهکنم! مي پدارم از ترس سنكو ،ــ تارخ
خبر بیرون از خونه بمونه، نه خودش خبري بهم بده، نه وقتي زنگ بي
 ده!زنم، جوابمو ميمي

دم! شب بازیاي بارانا تو رو از دست ميمالحظهــ آخرش سر بي
 دورهمي...، حتماً با دوستاش تعطیلیه

ــ کجا آخه؟... کجا که نتونسته حتي از خودش خبرم بده؟! بالیي 
 ... تارخ، به دادم برس!باز نزدیک عید شده وسرش نیومده باشه؟... 

 گردیم!عقلت برسه دنبالش ميرو هر جا  و آمافتم ميــ االن راه مي
 بریده گفت:دالرام بریده

 !ي جگرم! آخ خدا قلبم... آخ تارخدخترم... پاره ،امــ فقط بیا... باران
. تارخ کالفه دستي پیچیدو صداي هق سوزناکش در گوشي  

پشتش کشید و حین قدم تند کردن سمت  نمكي پرتُوبرتوي موهاي فلفل
ي دیگر در گوشي پچ زد. به محض قطع راهروي آپارتمان، دو سه کلمه

لباسي برداشت و تن کشید. جمع اي رنگش را از جاتماس، باراني سرمه
قصد رفتن از مهماني را کرده، هر  تا دیدندي خواهرش مدعوین خانه

 اي پراندند:کدام تک جمله
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 ري مرد؟... تازه جمعمون جمع شده...ــ کجا مي
 شه!ــ تارخ، بري حال همه گرفته مي

 ، باز هوایي شدي؟جان ــ بشین بابا
 ــ داداش کجا؟

ردشان و کوتاه اي و تک کلمه دادتكان ميدستي بقیه فقط  پاسخدر 
بردار نبود و تا مقابل در دنبالش دوید و باز کرد، اما خواهرش، دستمي

 اصرار کرد:
م که دیگه هوشنگیهویي کجا؟... دانیال که نیومده هنوز، توبه! ــ 

دوني! بعدِ عمري، ناپرهیزي کردم مهموني دادم فک و فامیل خودت مي
 پس... ،بشیم، تو هم نباشيدور هم جمع 

گردم، این جمع حاال حاالها از این برمي ،اگه حل شد، ــ عجله دارم
 زنن!خونه بیرون نمي

خواهرش، آمد در را باز کند که پشیمان شد و قدمي برگشت سمت 
این روزها، چشم امید رخساره به برایش حكم مادري داشت! که زني 

امید هم که وسط مهماني  و چشمِتنها پسر و تنها برادرش بود! این د
رفت. خواهرش شده بودند االکلنگ، آن یكي نیامده، این یكي داشت مي

 و زیر گوشش زمزمه کرد:آغوش را کشید به  رخسارهتارخ 
دوني محتاط و مغروره، وقتي ــ دالرام حالش خوب نیست، مي

فت ! دانیالم نیم ساعت پیش گآبجيگه زود بیا، یعني... دلگیر نشو مي
 تعطیل کرده توي راهه، دیگه باید برسه!

 تارخ پس کشید و گِله کرد: آغوشرخساره سرش را با نارضایتي از 
، دونم کدوم قبرستونیهکوفتي که حتي نميــ آخرش توي اون دفتر 

کنه! )نگاهش که افتاد به چشمان مضطرب برادرش، خودشو دفن مي
... برو داداش، اگه الزمهماً حرفش را درز گرفت( اگه دالرام گفته بیا، حت

 تره!تونستي برگرد، نشدم، عیبي نداره! خانمت واجب
هیچ دلِ خوشي از دالرام ندارد، اما  وجودشدانست ته خدا مي

 دهزشتاب راضي از همدلي خواهرش،تارخ دانست! که نمي برادرش
اي کاشت روي موهاي او، موهایي که مثل موهاي خودش، طبیعي بوسه

الي انبوه موهاي سیاهش النه اي که البهي نقرهیبود، با تارهامش شده 
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اي! سفیدي موهاي خواهرش خبر از دفعهکرده بود، پیش از موعد و یک
ي اخیر، از سر گذرانده و داد که ظرف پنج شش سالهروزگار سیاهي مي

 سفید موها بود!هاي رگهآورد این جنگ نابرابر، همین دست
سر راه تارخ پس کشید و با فشار اندک دستش او  رخساره با اکراه از

د. از آپارتمان بیرون زد و مانل داد سمت در و تارخ دیگر معطل نرا هُ
مقابل آسانسور ایستاد، این پا آن پایي کرد و چشم به مانیتور کناري 

کرد اگر پنج داد. در سرش محاسبه آسانسور دوخت، همكف را نشان مي
جویي کرده است یا منتظر سر ین برود، در وقت صرفهها پایطبقه را از پله

کرد، رسیدن آسانسور بماند. دستي به چانه کشید، هر چه هم قدم تند مي
رفت تا به تر ميهم پایین ايطبقهباید رسید! به پاي آسانسور نمي

زیرزمین برسد، ماشینش را در پارکینگ پارک کرده بود که با این حساب 
داشت، را از مانیتور کنار در آسانسور برنمي شگاهشد، شش طبقه! نمي

قرار دالرام در زدند، یک، دو، سه... نگاه خیس و بياعداد چشمک مي
چشمانش جاي اعداد را گرفت! چنان غرق تصویرسازي ذهنش بود که 
حتي باز شدن در آسانسور حواسش را به خود نكشید و نگاهش هنوز 

جواني که قدم از آسانسور بیرون  میخ بود به مانیتور! با صداي مرد
 گذاشت، از هپروت ذهن درگیرش بیرون پرید:

 ؟!بازم دیر رسیدمــ دایي؟ کجا؟... 
 گي مرد؟!... کاري پیش اومده، باید سریع برم!ــ چي مي

 اي نثار خودش کرد:دانیال پوزخندي زد و طعنه
 ــ پس قدمم شور بوده!

جدي  دانیالسور بگذارد که آمد از کنارش بگذرد و پا به آسانتارخ 
 :گفتدرجا شد و 

 تعارف بگو!آد، بيــ اگه از دستم کمكي برمي
، فقط آدرنميــ برو به مهموناتون برس! از دست خودمم کاري ب

 خوش باشم رفتم و دالرام تنها نیست!رم که دلمي
 تا مانع بسته شدن در شودمقابل چشمي آسانسور کشید  دست دانیال

 :شنهاد دادلهلكي پیو ه
 رسونمت!تر ميــ بذار بیام جات رانندگي کنم، سریع
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اش کوبید تا ي ستبر خواهرزادهکف دستش را به سینهدوستانه تارخ 
ي درهمش، به شوخي جواب عقب براندش و برخالف عضالت چهره

 رد داد:
فرمونتو به خودم ــ بغل دست من راننده شدي، حاال پز دست

 آي؟!مي
 !س کردم انگار حالت زیاد میزون نیستح فقط چونــ 

 ــ نگیرم به حرف! جاي چونه زدن... کجا؟... برو به مهموناتون برس!
 :در پشت سرش بسته شده بود و دانیال پا به محفظه گذاشت

 اي!طور سراسیمه و کالفهببینم چي شده اینآم، ميباهات تا پایین ــ 
ش و سر به زیر و هاي شلوارها را داد توي جیبتارخ جفت دست

 آهسته نجوا کرد:
 افته از نگراني!داره پس ميدالرام چاره دیر کرده، بي باراناــ 

زنمش تا عقلش ، سیر دل ميمآد ازش، بِدنش دستــ آي بدم مي
 برگرده سرجاش!

 سر تارخ درجا باال پرید و متعجب پرسید:
 ــ دیدیش مگه تا حاال؟! حتماً رفتي دفتر و...

 د وسط حرفش:دانیال پری
ــ جان تارخ، این چند ماهي که دفتر استخدام شده، پام نرسیده 

)و به سبک خودش  رم سراغشکالهمم بیفته توي اون دفتر، نمي جا!اون
حرف  مدوني که احسان به کارش وارده، مدیریتشميتیكه انداخت( 

 مدیریت احسان موي دماغش بشم!نداره! منم خوش ندارم توي 
 ي فهمیدن شرایط، سري کج کرد:هتارخ به نشان

 کني؟طور قضاوتش مياین یدهــ پس ند
 :پرسیدحوصله دانیال تنگ

 کاریاش بسه!ــ این تحفه دیدن داره؟... شنیدن شیرین
 !هي جیگر دالرام، پارهمردطوري نگو ــ این

به کتف تارخ کوبید و  مشت نرميحین باز شدن در آسانسور، دانیال 
 گونه گفت:نصیحت

 ي دردسره...عصارهپاره کردم، این دختره از تو تا پیرهن بیشتر  ــ دو



 یواشکی     ♨     18

 

تارخ کمي کج شد تا از اندام درشتي که مقابلش سد ساخته بود، 
، و قدم به پارکینگ وسیع زیرزمین ساختمان مسكوني گذاشت ردعبور ک

 دانیال هم دنبالش و ادامه داد:
 کن شماها نیست!، ولخانمو سر نكشه دالرامو و تخون وقتي تا ــ 

 پاسخ نگذاشت:دانیال را هم بي ينظریه قدم تند کرد، اما تارخ
 وقتتو خودم جنبوندم، اونترم، گهوارهچهارده سال ازت بزرگــ 

 رو داري دیگه! تا پیرهنم بیشتر از من پاره کردي؟! شه دوادعات مي
و هاي دانیال تند شد که از او جا نماند! از لحاظ چهره قدم

تر از تارخ بود، در عوض از لحاظ استایل بندي، درشت انداماستخوان
مردانه و اخالقیات، تا توانسته بود، از تارخ الگوبرداري کرده بود و 

نظر دایي و خواهرزاده، مشخص بود مرید اوست! اما این اواخر، اختالف
 شرایط زندگي تارخ به شدت نمود داشت!به نسبت 

م دیدنتو نداره! چند ساله خودت و خانمتو ، چشتخوندهــ دختر
دستي انداخته توي تابه و به جز و ولزتون انداخته، جاي دفاع داره دستي

 کني؟!مي وکه طرفداریش
تارخ نرسیده به لكسوس صدفي رنگش، ریموت را فشرد و در 

 اش گفت:جواب خواهرزاده
و که یه امشبه ر !برو باالهم دیگه تو  شه!، درست ميــ جَوونه

کن،  ذره کمتر م یهکارتاگه تونستي، ! مادرت مهمون داره، رعایت کن
 برس!بیشتر به مادرت بیشتر به خونه سر بزن، 

یه تیكه  ،ي مامانزدهنگاه حسرت آم خونه،از عمد کمتر ميــ 
 ، دیدن نداره!سناگوشت متحرک به اسم بابا و جاي خالي یَ

اي مادرتم داشته باشي، زنه، دونم! اما باید هودونم مرد، ميــ مي
یه تلنگر تا هزار تیكه بشه! بند شده به دلش  ،اوالد دیده س، داغدلشكسته

که چي؟... فعالً  مملكت خودت شديپاگیر دوباره اصالً برگشتي و 
 وقتش نیست، اما یكي از این روزا باید مردونه با هم حرف بزنیم!

که دانیال مانع شد،  بستتوي ماشین نشسته بود و داشت در را مي
 :اصرار کرد سر کشید بین در و قابش و با نگراني مشهودي

 تعارف!کاري داشتي خبرم کن... بيببین منو، ــ 


